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هي أحكام األطعوة واألشزبة في "تفسيز القزآى العظين" للحافظ 

 ابي كثيز 

"تفسيز القزآى  دراسة فقهيّة هقارًة حىل بعض ها تٌاوله

 حىل هذا الوىضىع العظين"
 

  هحّود علي حسي الّزائدي
 جامعة طرابلس –كلّيّة اآلداب  –قسم الّدراسات اإلسالميّة 

 المقٌدمة

 ٍحًمًف الر ًحًيـًبٍسـً اهلًل الر  

الحمد هلل ربٍّ العالميف, كالٌصبلة كالٌسبلـ عمى أشرؼ المرسميف, سيٍّدنا محٌمد كعمى آلو كصحبو     
 أجمعيف.                             كبعد,

فقو عمى التٌ  ة متضافرة في الحثٌ ة, كقد جاءت األدلٌ رعيٌ مياديف العمـك الشٌ  مف أىٍـّ  الفقو اإلسبلميٌ ف    
  :﴿     ريعة, قاؿ كمعرفة أحكاـ الشٌ  ,في ديف اهلل

             

  ﴾(1),  كقاؿ رسكؿ اهلل :« ًٍيرنا ييفىقٍٍّيوي ًفي الدٍّيف ٍف ييًرًد الم وي ًبًو خى   .(2)«مى

 : أىٌمٌية المكضكع

ف مف كتب عٌد مف أشير ما دي يي   (3)"تفسير القرآف العظيـ" البف كثيرأىٌمٌيتو: تكمف في أٌف    كٍّ
ـٌ باألحكاـ الفقيٌية,فسير التٌ  مسندة إلى الباألحاديث كاآلثار  القرآف بالقرآف, ثـٌ ففس ر  اٌلتي اىت

ف الٌركاة مىؼ, مع الكبلـ عالس   مكاية عف مفسٍّر بالرٌ  ائوعتنمف صحابة كتابعيف, إلى جانب ا أصحابيا,
ره مفسٌ ك  خه مؤرٌ ك  ثه محدٌ ك  فقيوه . كمؤلٍّفو (4)ا كتعديبلن جرحن 

  .رؼ كفسٌ ؼ كناظر كصنٌ ج كألٌ خرٌ , (5)

 دكافع اختيار المكضكع كثيرة, مف بينيا:

                                                           

 (.123) :التكبة -1
 ,(1/25) (71( برقـ: )باب: العمـ قبؿ القكؿ كالعمؿو كتاب العمـ: )صحيحفي البخارم  ركاه -2
ـٌ الدٍّمشقٌي الٌشافعٌي. ككاف مكلده بقرية ىك: عماد الٌديف أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر ب  -3 ف كثير بف ضكء القرشٌي البٍصركٌم, ث

كىافى قد أي لميجرة, ,  701"ًمٍجدىؿ مف أعماؿ بيٍصرىل" سنة:  فٍّيى سنًفي أىكىاًخر عمره ر  ضً كى ينظر: الدرر الكامنة في  لميجرة. 774ة , تيكي
 (.1/112داكدم )( كطبقات المفسريف لم1/445أعياف المائة الثامنة )

  .(1/174التفسير كالمفسركف ) -4
  .(1/92) "مف صدر اإلسبلـ كحتى العصر الحاضر"معجـ المفسريف ك  (2/283معجـ المؤلفيف ) -5
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 لحافظ ابف كثير ىي عقيدة أىؿ الٌسٌنة كالجماعة.اأٌف عقيدة ىذا المفسٍّر   -1
 مف أصٌح كتب الٌتفاسير بالمأثكر كأحسنيا.أٌف تفسيره   -2
بو أل -3 خبلصو في عممو, ك مذىبو أك فردو ٌم عدـ تعصُّ  مكضكع كبذؿ قصارل جيده فيو, جعؿا 

  .أمرنا مطمكبنا, كشيئا مرغكبنا - دراسة تفسيره فقييًّافي  البحث
 كقفو المتشدٍّدة مف اإلسرائيمٌيات.م  -4
؛ جعؿ  توأمان  -5  جدير باالىتماـ كالدٍّراسة. تفسيرهالعممٌية, كنبكغو في كثير مف العمـك

 :هذا البحث في المتَّبع العلميّ  المنهج

 .الّناقص االستقرائي منهجال - 6

 الوصفي التحليل المنهج  - 0

 .المقارن المنهج - 3

 المنهج االستداللي. - 4

ـٌ     كقسمتي ىذا البحث في مكضكع: "مف أحكاـ األطعمة كاألشربة" إلى مباحث كمطالب كمسائؿ, ث
ة حكليا, فإف لـ يذكر في كؿٍّ مسألة ذكرىا, كما دٌكنو فييا مف آراء األئمٌ  أتيت عمى رأم ابف كثير 

 آراءىـ ذكرتييا, كحاكلتي قدر اإلمكاف الٌترجيح فيما بينيا. كمرادم باألئٌمة كٌمما كردت: األئٌمة األربعة.   

 كقد اشتمؿ ىذا البحث عمى مقٌدمة كمبحثيف كخاتمة كثبت لممصادر كالمراجع. 

 ره, كالمناىج اٌلتي سرت عمييا.فقد اشتممت عمى: أىٌمٌية المكضكع, كدكافع اختيا أٌما المقدٍّمة

 أٌما المبحثاف فيما:   

 :مف أحكاـ األطعمة, كاشتمؿ عمى مطمبيف -المبحًث األٌكؿ

 ما يحٌؿ أكمو مف األطعمة لذاتو أك لضركرة. -المطمب األٌكؿ 

 ما يحـر أكمو مف األطعمة.  -المطمب الثٌاني

 : فكاشتمؿ عمى مطمبي األشربة,مف أحكاـ  -المبحًث الثٌاني

 ما يحٌؿ مف األشربة.  -المطمب األٌكؿ

 ة.مف األشربما يحـر  -المطمب الثٌاني

 فذكرت بعض النتائج اٌلتي تكٌصمت إلييا. أٌما الخاتمة

في أفعاؿ  عرؼ منو أحكاـ اهلل ذم تي ىك العمـ الٌ  -كما نعمـ–األحكاـ  عمـ فقوكىأنذا أشرع فأقكؿ:    
 كعمى ىذا األساس أبدأ في المكضكع: ا,ا أك كضعن أك تخييرن  العباد, اقتضاءن 
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  /األطعمةمف أحكاـ المبحث األٌكؿ 
 لذاتو أك لضركرة, كفيو مسائؿ:  مف األطعمة األٌكؿ/ ما يحٌؿ أكمو طمبالم

ـى  -المسألة األكلى  رٍّ  األنعاـ حبلؿ إاٌل ما حي

 : ﴿   اآلية الكريمة, كأخذ فػي تفسيرىا, كىي قكلو ذكػر ابػف كثير    

 ﴾((قاؿ ابف جرير: ككذلؾ ىك , (1)كاحد كغير كقتادة الػحسف كالغنـ, قالو كالبقر, اإلبؿ,: ىي

 .(2)((عند العرب

 في المسألة:  ما قالو ابف كثير 
أف الضٌ  الغنـ: شمؿتك  ,حبلؿ , كأٌنيابؿ كالبقر كالغنـىي: اإلك عاـ نبييمة األ أٌف  ذكر ابف كثير     

, (3)جماعيا حبلؿ باإلفيذه كمٌ  ,إبؿ الكحشباإلبؿ: ك  ,بقر الكحشك  ,الجامكس لبقر:كيمحؽ با ,كالمعز
 .(5)ككذلؾ ىك رأم األئٌمة, (4)حريـليؿ بالتٌ و الدٌ  ما خص  اإلباحة إالٌ  األصؿ في جميع حيكانات البرٌ ك 

 أحؿ لنا ميتتاف كدماف –المسألة الثٌانية 
قاؿ  ,قاؿ  عف ابف عمر افعيٌ د بف إدريس الشٌ كقد قاؿ أبك عبد اهلل محمٌ )): قاؿ ابف كثير     

اؿي  أيًحؿ  » :رسكؿ اهلل  اًف فىاٍلكىًبدي كىالطٍّحى ا الد مى رىادي, كىأىم  كتي كىاٍلجى ٍيتىتىاًف فىاٍلحي ا اٍلمى اًف فىأىم  دىمى ٍيتىتىاًف كى . (6)«لىنىا مى
اؿي  ؿ, كابف ماجو, كالدارقطني, كالبييقي, مف حديث عبد الرحمف بف ككذا ركاه أحمد بف حنب. (6)«كىالطٍّحى

قمت: كثبلثتيـ  .(7)مرفكعا  عف ابف عمر بف زيد بف أسمـ كىك ضعيؼ. قاؿ الحافظ البييقي
ضعفاء, كلكف بعضيـ أصمح مف بعض. كقد ركاه سميماف بف ببلؿ أحد األثبات, عف زيد بف أسمـ, 

 .(8)((ؿ الحافظ أبك زرعة الرازم: كىك أصحٌ فو بعضيـ عميو. قا, فكقٌ  عف ابف عمر

 في المسألة: رأم ابف كثير 
حاؿ عضكاف مف الكبد كالطٍّ ك   إباحة أكؿ ميتة الحكت كالجراد, كأكؿ الكبد كالطٍّحاؿ, يرل ابف كثير    

دـ  كليس في الحكت كالجراد ,بو فييماالشٌ   بيٌ ـ فأزاح النٌ يما يشبياف الدٌ لكنٌ  ,أعضاء بدف البييمة
                                                           

   (.3/1556لى بمكغ النياية )إاليداية ك  (3/437مماتريدم )لتأكيبلت أىؿ السنة  -1
  -شاكر حت-مطبرم ل عف تفسير آم القرآف جامع البيافا ينظر في: كقكؿ ابف جرير ىذ (2/8تفسير القرآف العظيـ ) -2
(9/457). 
  .(3/272فقو السنة ) ينظر: -3
 (.4/305مكسكعة الفقو اإلسبلمي ) :ينظر -4
 (4/293الحاكم الكبير )ك  (2/1012عيكف األدلة في مسائؿ الخبلؼ بيف فقياء األمصار )ك  (3/64تحفة الفقياء )ينظر:  -5
 (.8/9شرح المقنع ) المبدع فيك 
 .(3/236)( 1513( برقـ: )باب الميتتاف كالدماف: )كتاب األطعمة كالصيد كالذبائح ه, مسندركاه الٌشافعي في  -6
 (3314: )باب الممح( برقـ: )أبكاب األطعمةو, سننفي ابف ماجو ك  (10/16) (5723ه, برقـ: )مسندفي أحمد ركاه  -7
كلـ أجده  .(9/432)( 18997) ( برقـ:باب ما جاء في أكؿ الجرادكتاب الٌصيد كالٌذبائح: ) لالسنف الكبر في لبييقي كا (4/431)

 . الدارقطنيعند 
  .(3/15) القرآف العظيـتفسير  -8
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 . (2)ككذلؾ عند األئٌمة, (1)فمذلؾ لـ يشرع فييما الذبح ,مسفكح

 حبلؿ  رحميتة الب -ة ثٌالثالمسألة ال

  :﴿   لقكلو ؛(3)البحر ميتة ذلؾ مف الجميكري  خص ص كقد)): قاؿ ابف كثير    

     ﴾(4) . . . قكلو  مىاؤيهي  الط ييكري  ىيكى : »البحر في 

ٍيتىتيوي  اٍلًحؿُّ   أيًحؿ  : »مرفكعا  عمر ابف حديث مف كالٌدارقطني ماجو كابف كأحمد الٌشافعيٌ  كركل, (5)«مى
ٍيتىتىافً  لىنىا اًف: مى دىمى رىادي, الس مىؾي  كى اؿي  كىاٍلكىًبدي  كىاٍلجى  . (6)((«كىالطٍّحى

 في المسألة: رأم ابف كثير 
أٌف ميتة البحر حبلؿ؛ لآلية كالحديثيف المذككريف, كىك مكافؽ لما ذىب إليو  يرل ابف كثير    

  .(7)األئٌمة

 ما ذٌكي فيك حبلؿ –المسألة الٌرابعة 

قد ػعػا انمٌ ػميو, مػكده عػػمكف عػػد عمى ما يػائػع, ﴾: ﴿   وػكقكل)): قاؿ ابف كثير    

:  كد عمى قكلوػػعػا يٌػمة, كذلؾ إنقرٌ ػتػياة مسػو حػيػاة كفػذكػػو بػػداركػأمكف تػف ,وػكتػب مػبػس
﴿      ﴾ . .  . كقاؿ ابف

 ا أك رجبلن ؾ يدن حرٍّ ػطيحة, كىي تة كالنٌ مترديٌ ػمكقكذة كالػذكاة ال إذا أدركتى "قاؿ:   عف عمي   جرير

                                                           

 (. 2/282حجة اهلل البالغة ) -1
شي عمى مختصر ( كشرح الزرك15/61( كالحاكم الكبير )4/103( كالذخيرة لمقرافي )4/69اليداية شرح البداية ) :ينظر -2

 (. 6/697الخرقي )
 . (4/144) لمجصاص القرآف ينظر: أحكاـ -3

 : ﴿        قكلو (, كتماميا 98المائدة, مف اآلية: ) -4

          ﴾. 

 في سننو كتاب ماجو كابف (1/219)( 272كمالؾ في المكطأ, برقـ: ) (15/49) (9099برقـ: ) ركاه أحمد في مسنده, -5
البحر(  بماء الكضكء الطيارة: )باب في سننو كتاب داكد كأبك (1/136)( 386البحر( برقـ: ) بماء الكضكء كسننيا: )باب الطيارة
 كالنسائي (1/100) (69طيكر( برقـ: ) أنو البحر ماء في جاء ما الطيارة: )باب في سننو, أبكاب كالترمذم (1/21) (83برقـ: )

 (.1/149) مصابيحال كصٌححو األلباني في: مشكاة (1/50) (59البحر( برقـ: ) ماء الطيارة: )باب في سننو كتاب
 (باب الميتتاف كالدماف( كالحديث ركاه الٌشافعي في مسنده, كتاب األطعمة كالٌصيد كالٌذبائح: )1/481تفسير القرآف العظيـ  -6

كالطحاؿ(  الكبد األطعمة: )باب في سننو كتاب ماجو كابف (1/68( )1795 برقـ: ،في مسنده كأحمد (3/236) (1513برقـ: )
كصٌححو  (5/490) (4732ذلؾ( برقـ: ) كغير كاألطعمة كالذبائح )الصيد كالدارقطني في سننو (2/1102) (3314برقـ: )

 (.8/164) السبيؿ منار أحاديث تخريج في الغميؿ األلباني في: إركاء
 أحمد ماـاإل فقو في كاإلقناع (2/388) الكبير كالحاكم( 151ص) لمقيركاني كالرسالة (9/486) اليداية شرح ينظر: العناية -7
 .(4/312) حنبؿ بف
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حياة ػعمى بقاء ال حركة تدؿُّ ػت بحرك  ػمتى ت اةى ك  ذى مي ػال طاكس كغير كاحد: أفٌ  عفكم كىكذا ري  .(1)"ايى مٍ كي فى 
 ,(5)افعيٌ كالشٌ  ,(4)و قاؿ أبك حنيفةػكب, (3)ميكر الفقياءػكىذا مذىب ج. (2)بح فيي حبلؿفييا بعد الذٌ 

  .(6)((مد بف حنبؿػكأح

 في المسألة:  رأم ابف كثير 
, كثٌنى برأم أبي حنيفة أمكف تػداركػػو بػػذكػاة, كفػيػو حػيػاة مسػتػقٌرةإباحة ما  يرل ابف كثير    

 .(7)ة اٌلذيف ال يختمفكف عنيـكأحمد ابف حنبؿ اٌلذيف ييكافقكنو, كأيضيؼ ىنا رأم المالكي كالٌشافعي

 المطمب الثٌاني/ ما يحـر أكمو مف األطعمة 
 كدنياه دينو في عف المسمـ المضٌرة الٌتحريـ جاء لدفع -المسألة األكلى 

 : ﴿           قاؿ اهلل   

             

          ﴾(8). 

 الط ػػيٍّب, الحبلؿ رزقو بأكؿ المؤمنيف عباده آمرا  يقكؿ))كىك يفسٍّر ىذه اآلية:  قاؿ ابف كثير      
 ما ذكر ثـٌ  .لو شريؾ ال كحده العبادة يستحؽٌ  اٌلذم ابتداء, بو المتفٌضؿ المنعـ فإٌنو ذلؾ, عمى كبشكره
 .(9)الخنزير(( كلحـ كالٌدـ, الميتة مف كدنياىـ, نيـدي في ليـ مضٌرة فيو مٌما عمييـ حٌرمو

 في المسألة رأم ابف كثير 
ٌنما لمضٌرة عنيـ,  يرل ابف كثير      أٌف ما حٌرمو اهلل عمى عباده المؤمنيف ليس تضييقنا عمييـ, كا 

رات, دٍّ المخإضافة إلى , كالخمر, ـٌ ـ المسفكح, كال ما فيو مضرة كالسُّ نجس كالميتة كالدٌ  بل يحؿٌ ف
 , كىذا مٌما ال يختمؼ فيو اثناف. اا, كعقمي  ا, كمالين بدنيًّ  ةه ر  ضً يا خبيثة مي بغ, كالقات كنحكىا؛ ألنٌ كالتٌ 

 كالعبادة الٌدعاء قبكؿ يمنع مف الحراـ األكؿ  -المسألة الثٌانية 
 الذم الحديث في جاء كما كالعبادة, الٌدعاء قبكؿ يمنع الحراـ مف األكؿ أف كما)): قاؿ ابف كثير    

 ًإال   يىٍقبىؿي  الى  طىيٍّبه  اهللى  ًإف  , الن اسي  أىيُّيىا: » اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ, ىريرة  أبي أحمد عف اإلماـ ركاه

                                                           

 .(9/503) -شاكر ح:ت-  مطبرمل عف تأكيؿ آم القرآف جامع البياف  -1
 (. 42مف أحكاـ سكرة المائدة )صينظر:  -2
 (.18/272المكسكعة الفقيية الككيتية )ينظر:  -3
  .(3/78تحفة الفقياء )ينظر:  -4
  .(9/89المجمكع شرح الميذب )ينظر:  -5
 (. 9/400المغني البف قدامة )كينظر:  (3/22آف العظيـ )تفسير القر   -6
 (. 5/819الجامع لمسائؿ المدكنة )ينظر:  -7
  (.114,115النحؿ: ) -8
  (. 4/609تفسير القرآف العظيـ ) -9
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ف  , طىيٍّبنا ًميفى  ًبوً  أىمىرى  ًبمىا اٍلميٍؤًمًنيفى  أىمىرى  اهللى  كىاً       ﴿ :فقىاؿى , اٍلميٍرسى

     ﴾(1) ,كقاؿ :﴿     

   ﴾,   ؿى  ذىكىرى  ثيـ  الس مىاءً  ًإلىى يىدىهي  يىميدُّ  ثيـ  , أىٍغبىرى  أىٍشعىثى  فىرى الس   ييًطيؿي  الر جي

, يىارىبٍّ  مىٍطعىميوي  يىارىبٍّ ـه, كى رىا بيوي  حى مىٍشرى ـه, كى رىا ٍمبىسيوي  حى مى ـه, كى رىا رىاـً  كىغيذٍّمى  حى ابي  فىأىن ى, ًباٍلحى  , كركاه«ًلذىًلؾى  ييٍستىجى
 .(2)((مرزكؽ بف فضيؿ حديث مف كالترمذم صحيحو, في مسمـ

 في المسألة رأم ابف كثير 
مف أقكل  اٌلذم ييعتبر الدعاء ,أف األكؿ مف الحراـ يمنع قبكؿ الٌدعاء كالعبادة ابف كثير  لر ي   

الببلء, يمنع نزكلو,  مف أنفع األدكية, كىك عدكٌ كىك  ,األسباب في حصكؿ المطمكب, كدفع المكركه
 عاء جاء نتيجة عٌدة أسباب, مف بينيا: األكؿ مف الحراـ,, كعدـ قبكؿ الدٌ وفي كيرفعو إذا نزؿ, أك يخفٍّ 

مٌ , عاءكقت الدٌ  عدـ إقبالو عمى اهلل بضعؼ القمب , ك كالممبس الحراـ ا لضعفو في نفسو, بأف يككف كا 
مٌ , لما فيو مف العدكاف  و اهللال يحبٌ  دعاءن  مـ كالعدكاف, ضعؼ اليقيف, كاستيبلء الغفمة, كالظٌ لا كا 

 . البف كثير  (4)كلعٌؿ مف نافمة القكؿ ذكر مكافقة األئٌمة  .(3)ب عمى القمبنك كتراكـ الذُّ 
 ميتة البرٍّ محٌرمة -المسألة الثٌالثة 

 إلى كأرشدىـ بػرزقػو, عمييـ  امػتف   كلػٌما))بعد أف ذكر ما أيحٌؿ مف األنعاـ:  قػاؿ ابػف كثير    
 غير مف أنفيا حتؼ تػمكت اٌلتي كىي الػميتة, إالٌ  ذلؾ فم يحرٍّـ عمييـ لـ أٌنػو ذكػر طػيػبػو, مف األكؿ
 :السبع. . . كقكلو  عمييا عدا قد أك نطيحة, أك متردٍّية أك مكقكذة أك منخنقة كانت كسكاء تذكية,

﴿   ﴾  عٌباس  ابف عف طمحة, أبي بف عمي قاؿ :كالٌدـ, الميتة,: بذلؾ يعني 

 أفٌ  -أعمـ كاهلل- عميو, كالظاىر اهلل اسـ يذكر كما لـ الميتة, بذلؾ يعني: قتادة كقاؿ .الخنزير حـكل
 : ﴿        قكلو  بذلؾ الػػمراد

        ﴾, ىػػذه فػإف 

ف  : ﴿   قػػاؿ  كلػيذا الػعػكارض, بػيػػػذه تػحػـر أٌنػيا إالٌ  األنػعػػاـ مف كانت كا 

                                                           

  (. 51المؤمنكف: ) -1
الزكاة:  في صحيحو كتابكمسمـ  (14/89) (8348) :برقـ مسنده, كالحديث ركاه أحمد في (1/480) العظيـ القرآف تفسير -2

 كمف القرآف: )باب تفسير في سننو, أبكاب كالترمذم (2/703) (1015) برقـ: كتربيتيا( الطيب الكسب مف الصدقة قبكؿ )باب
 (.5/220) (2989) البقرة( برقـ: سكرة

 (.2/15مكسكعة الفقو اإلسبلمي ) ينظر: -3
( 2/330الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني )ك ( 4)ص -األميرية–حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح  :ينظر -4
 (.2/235الفركع كتصحيح الفركع )ك ( 8/114المجمكع شرح الميذب )ك ( 2/330)
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  ﴾ ,قاؿ كليذا كتبلحقو, استدراكو يػمكف ال حراـ فإٌنو. منيا: يعني : ﴿ 

      ﴾, بعضيا تحريـ مف عميكـ سيتمى ما إال: أم 

   .(1)((األحكاؿ بعض في

 المسألة:  في رأم ابف كثير 
 كالمكقكذة حرمة أكؿ الميتة اٌلتي ماتت حتؼ أنفيا مف غير تذكية, كالمنخنقة يرل ابف كثير    

 .(2)الٌسبع, كىك مكافؽ لرأم األئٌمة عمييا اٌلتي عدا أك, كالٌنطيحة كالمتردٍّية

 لحـ الخنزير محٌرـ  -الٌرابعة  مسألةال
 حػتػػؼ مػات أك ذيكٍّػيى  سػكاء الػخػنػزيػػر, لحػـ عػمػييػـ حػػٌرـ ككػذلػؾ)): قػػاؿ ابػف كثػيػر     

 عمى القياس بطريؽ أك ,(3)ذلؾ يشمؿ الٌمحـ أفٌ  أك تغميبا, إٌما لحمو حكـ فػي كيىدخؿ شحمو أنػفػو,
 .(4)((رأمو 

 في المسألة:  رأم ابف كثير 

و, جاء عف صاحب حرمة أكؿ لحـ الخنزير مطمقا, كيدخؿ في الحرمة شحم يرل ابف كثير    
 لحمو: الخنزير تحريـ في العمـ أىؿ بيف خبلؼ األئٌمة: كال مذاىب كتكضيح كأدلتو, السنة فقو صحيح
 أجزائو كسائر الحيكاف, مف يؤكؿ ما معظـ ألٌنو بالذٍّكر؛ المحـ خيص   لكف أجزائو, كجميع كشحمو
 كالٌنجاسات, القاذكرات ىك: نزيرالخ غذاء أشيى ألفٌ ؛ (5)العمـ أىؿ باتفاؽ نجس كىك .لو كالٌتابع

, كليذا فيك : كيقاؿ القتٌالة, بالٌدكدة يسبٍّب اإلصابة لحمو األكؿ مف بالٌتجربة, حيث إفٌ  ثبت كما ضارٌّ
 .(6)كالغيرة العٌفة في سيٍّئنا تأثيرنا لو إف

 الٌدـ المسفكح محٌرـ -المسألة الخامسة 

                                                           

  (.2/8) القرآف العظيـ تفسير -1
اإلماـ أحمد ( كاإلقناع في فقو 2/388( كالحاكم الكبير )151( كالرسالة لمقيركاني )ص9/486العناية شرح اليداية ) :ينظر -2

 (.  4/312بف حنبؿ )
 (. 2/222تفسير القرآف العظيـ ) 3-
 في الشنقيطي مجالس مف النمير كالعذب (68ص) اإلسبلمية الشريعة في ( كينظر: اإلجماع1/481تفسير القرآف العظيـ ) -4

 (. 2/367) التفسير
   (.1/325) اإلجماع مسائؿ في ينظر: اإلقناع -5
  (.2/338,339(, )1/73) األئمة مذاىب كتكضيح كأدلتو نةالس فقو صحيح ينظر: -6
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قاؿ  يعني: الميراؽ. : ﴿  ﴾(1) اسقاؿ العكفي عف ابف عبٌ )): قاؿ ابف كثير    

عو اس ما في العركؽ, كما تتبٌ ع النٌ لكال ىذه اآلية لتتبٌ  ﴾ :﴿   عكرمة في قكلو

بح مف خ مف الذٌ ـ, كما يتمطٌ كقاؿ حماد عف عمراف بف حدير قاؿ: سألت أبا مجمز عف الدٌ  الييكد.
ـ مف كقاؿ قتادة: حري  .(2)ـ المسفكحما نيى اهلل عف الدٌ مرة, فقاؿ: إنٌ رل فييا الحي در يي أس, كعف القالرٌ 
: أنيا كانت  عف عائشة كقاؿ ابف جرير فبل بأس بو. خالطو دـه  ا لحـه ماء ما كاف مسفكحا, فأمٌ الدٍّ 

صحيح . (3)يةىذه اآل ـ يككناف عمى القدر بأسا, كقرأتٍ مرة كالدٌ باع بأسا, كالحي ال ترل بمحـك السٌ 
 .(4)((غريب

 في المسألة رأم ابف كثير 

 . (5)حرمة الٌدـ المسفكح مف خبلؿ ما أكرده مف آراء, ككذلؾ ىك رأم األئٌمة يرل ابف كثير    

 لبف الميتة كبيضيا نجس  -الٌسادسة  مسألةال
 ألٌنو ؛(7)كغيره (6)الٌشافعيٌ  عنػد نػجس بػيا الػمػتٌػصؿ كبػيػضيا الػمػيػتة كلػبف)): قػاؿ ابػف كػثػير    

ةي  ككذلؾ ,(8)بالػمجاكرة يينىج س أٌنو إالٌ  طاىر ىك: ركاية في مالؾ كقاؿ. منيا جزء   فييا الميتة (9)ًإٍنفىحى
 المجكس, جبف مف الٌصحابة أكؿ أنفسيـ عمى أىٍكرىديكا كقد نجسة, أٌنيا عندىـ كالمشيكر .(10)الخبلؼ

                                                           

              ﴿ (, كتماميا:146األنعاـ, مف اآلية: ) -1

                     

   ﴾.  

اءي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ  ,سىفىحى  -2 مىى السٍّيفي كىاٍلفىاءي كىاٍلحى : ىىرىاقىوي. مقاييس المغة  :عى ـى سىفىحى الد  ب وي. كى , ًإذىا صى ـى . ييقىاؿي سىفىحى الد  ًإرىاقىًة شىٍيءو
 ماٌدة: )س ؼ ح(. (3/81)
 (.12/194) مطبرمأكيؿ آم القرآف لت عف جامع البياف -3
 (. 3/352تفسير القرآف العظيـ )  ىذا الحكـ لمحافظ ابف كثير  -4
 (4/385النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة مف غيرىا مف األميات )ك  ( 1/61ائع الصنائع في ترتيب الشرائع )بدينظر:  -5
 (.1/157الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ك  (9/70المجمكع شرح الميذب )ك 
 (.8/573األكسط البف المنذر )ينظر  -6
شرح زاد المستقنع كالمشيكر عند الحنابمة ينظر  (4/357ء )مختصر اختبلؼ العممامف األحناؼ. ينظر  يكسؼ كمحمد يأبك -7

 بترقيـ الشاممة آليا. (1/93لمحمد )
 (.2/220) لمقرطبي القرآف ألحكاـ ينظر: الجامع -8
ةي  -9 ٍنفىحى , كالى  ًىيى  كىاإلًٍ ةي  تىكيكفي  اٍلكىًرشي ٍنفىحى , ًذم ًلكيؿٍّ  إال   اإلًٍ ري  أىٍصفىري  ٍطًنوً بى  ًمفٍ  ييٍستىٍخرىجي  شىٍيءه  كىىيكى  كىًرشو كفىةو  ًفي ييٍعصى  الم بىفً  ًفي ميٍبتىم ةو  صي

ٍبًف, أك ىي: ماٌدة فىيىٍغميظي  الم بىفً   مف نحكىما أك الًجداء, أك العجكؿ مف الر ضيع مًعدىة مف الباطنيٌ  الجزء مف تيستخرج خاٌصة كىاٍلجي
 المعاصرة العربية المغة ( كمعجـ2/616الكبير ) الشرح غريب في المنير ينظر المصباح. الٌمبفى  تجبٍّف خميرة بيا المجتٌرة, الحيكانات

(3/2247). 
 رضيع: حيكاف مف أخذت إذا الميتة أنفحة في العمماء اختمؼ -10
 .طاىرة تيمية: أنيا ابف رجحيا الحنابمة, مذىب في كركاية حنيفة, أبي فمذىب -
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 الكثيرى  خالط إذا الٌنجاسة قميؿ عف كييعفى يسير, منيا الٌمبف ييخالط: ىاىنا تفسيره في القرطبيٌ  فقاؿ
ٍبفً  الس ٍمفً  عف  اهلل رسكؿ : سيئؿسمماف  عف ماجو ابف ركل كقد .(1)المائع مف كىاٍلًفرىاءً  كىاٍلجي

(2), 
ؿي : »فقاؿ بلى ا اٍلحى ؿ   مى ـي  ًكتىاًبًو, ًفي الم وي  أىحى رىا ـى  مىا كىاٍلحى ر  مىا ًكتىاًبًو, ًفي الم وي  حى ٍنوي, سىكىتى  كى  عىفىا ًمم ا فىييكى  عى
 .(3)((«عىٍنوي 

 في المسألة: رأم ابف كثير 

 , (4)بيا, ناقبل ذلؾ عف إمامو الٌشافعيٌ  المٌتصؿ كبيضيا الميتة نجاسة لبف يرل ابف كثير    

بخبلؼ الحنفٌية اٌلذيف يركف , (6)كالٌظاىر مف مذىب الحنابمة, (5)اٌلذم كافؽ رأيو ما ذىب إليو المالكٌية
كالقرطبٌي فٌصؿ في مكضكع المبف كاإلنفحة, حيث قاؿ: إذا . (7)بيا المٌتصؿ كبيضيا الميتة, طيارة لبف

أٌف  -كاهلل أعمـ-كالٌظاىر . (8)خالط الٌمبف مف اإلنفحة اليسير, فبل بأس, فيسير الٌنجاسة معفكٌّ عنو
 ف الٌنجاسة, كىك الٌراجح في المسألة؛ لما ذىب إليو ابف كثير بيا ييعٌد م المٌتصؿ كبيضيا الميتة لبف

  كالجميكر.

 اهلل محٌرـ  لغير بو أىؿٌ  أكؿ ما -المسألة الٌسابعة 

,  اسػمو غػػير عمى ذيبح مػا كىػك اهلل, لػغػػير بػو أيًىػػؿ   ما عمػػييـ حػٌرـ ككذلؾ)): قاؿ ابف كثػير    
 ابف عف القرطبيٌ  كذكر. لو ينحركف الػجاىمٌية كانت ذلؾ مػٌما كنػحكً  ,كاألزالـ كاألنداد األنصاب مف

: فقاؿ جزكرا, فيو فنحرت لمعبيا عرسنا عممت امرأة عف سيئؿ أٌنو: البصرمٌ  الػحسف عف نقؿ أٌنو عطٌية
 في العجـ يذبػحو عٌما سيئمت أٌنػيا  عائشة عف القرطبيٌ  كأكرد .(9)لصنـ ذيًبػحت ألٌنػيا تؤكؿ؛ ال
ا: فقالت لممسمميف, منو فييدكف عيادىـأ كيميكا تىٍأكيميكهي, فىبلى  اٍليىٍكـً  ًلذىًلؾى  ذيًبحى  "مى " ًمفٍ  كى ـٍ ارًًى  .(10)((أىٍشجى

                                                                                                                                                                      

 نجسة.                                                     الحنابمة: أنيا مذىب مف كالمشيكر كالشافعية, المالكية, كمذىب -
ف بأس, فبل جامدة كانت إف: الحنفية مف الحسف بف كمحمد يكسؼ, أبي كاختيار -  مكسكعة مكركىة. ينظر فإنيا مائعة كانت كا 

 (13/387) الطيارة أحكاـ
  (.2/221الجامع ألحكاـ القرآف ) ينظر: -1
: " كيؿُّ كىاٍلًفرىاًء : ًبكىسٍ  -2 ًديثي ًمٍنوي حى ٍحًش, كى قىٍصرنا كىىيكى ًحمىاري اٍلكى ٍمعي اٍلفىرىاءي ًبفىٍتًح اٍلفىاًء مىدًّا كى ٍكًؼ اٍلًفرىاًء ". ًر اٍلفىاًء كىاٍلمىدٍّ جى ٍيًد ًفي جى  الص 

ًقيؿى ىيكى ىىاىينىا نً  :قىاؿى اٍلقىاًضي: كى يىٍشيىدي لىوي صى ٍمعي اٍلفىٍرًك ال ًذم ييٍمبىسي كى , فىًإن وي ذىكىرىهي ًفي بىاًب ليٍبًس اٍلفىٍرًك, جى دًٍّثيفى كىالتٍٍّرًمًذمٍّ يعي بىٍعًض اٍلميحى
ٍبفً  ٍو ًفي بىاًب الس ٍمًف كىاٍلجي ذىكىرىهي اٍبفي مىاجى  .(7/2723مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .كى

كالسمف( برقـ:  الجبف أكؿ األطعمة: )باب سننو كتاب كالحديث ركاه ابف ماجو في (1/481) العظيـ القرآف تفسير ينظر: -3
 .آليا الشاممة بترقيـ (7/367) ماجو ابف سنف كضعيؼ كحٌسنو األلباني في: صحيح (2/1117)( 3367)
 (.  1/13) الطالب ركض شرح في المطالب ينظر: أسنى -4
 .(1/321)أنس  بف مالؾ اإلماـ فقو في ينظر: التفريع -5
  . (130ص) تيمية البف العمدة كشرح (1/54) قدامة البف المغني ينظر: -6
 .(1/17) القدكرم مختصر عمى النيرة كالجكىرة (7/297) لمجصاص الطحاكم مختصر ينظر: شرح -7
 (.2/221)القرآف لمقرطبي  ألحكاـ ينظر: الجامع  -8
 .(2/224) القرآف لمقرطبي ألحكاـ الجامع ينظر: -9

 .(2/224القرآف لمقرطبي ) ألحكاـ الجامع كينظر (1/482) القرآف العظيـ تفسير -10
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 في المسألة: رأم ابف كثير 

ذكر غير  كىك حكـ المسألة معركؼ بداىةن, كىي أٌف أكٌؿ ما أيىؿ  بو لغير اهلل محٌرـ ال اختبلؼ فيو,   
. كًذٍكري رأم ابف , فبل يذبح إاٌل باسمو عبادة اهلل كحده حريـ مف أجؿ تٌ البح. كىذا ذٌ الد اسـ اهلل عن

في ىذه المسألة ال يضيؼ شيئنا جديدنا, بقدر ما ىك إحاطة لممعمكمة, كترتيب عمى المسائؿ  كثير 
 . (1)الٌسابقة, كىك مكافؽه رأمى األئمة

رٍّـ عند الضٌ  -الثامنة  مسألةال  ركرةأكؿ ما حي
ؿ  أباح ثـٌ )): قاؿ ابف كثير      مف غيرىا فٍقد عند إلييا, كاالحتياج الٌضركرة عند ذلؾ تىنىاكي

 مجاكزة كىك عدكاف, كال بغي غير في: أم ﴾  :﴿     فقاؿ  األطعمة,

 اضطرٌ  "فمف: مجاىد كقاؿ. ﴾   ﴿ ذلؾ, كؿأ في: أم﴾   ﴿ الحٌد,

 خرج كمف الٌرخصة, فمو اهلل, معصية في خارجا أك لؤلئٌمة, مفارقا أك لمٌسبيؿ, قاطعا عاد, كال باغ غير
ف لو, رخصة فبل اهلل معصية في أك عاديا أك باغيا كم ككذا ,(2)إليو" اضطر كا   (3)جبير بف سعيد عف ري
 غيػر يعػني: بػاغ "غيػر: حٌيػاف بف كمقػاتػؿ -عنو ركاية في- سعيد  كقاؿ . (3)جبير

ميػٍسػتىًحمٍّػو"
 :قكلو  في الخراسانيٌ  عطاء كقاؿ .(5)شيكتو" فيػو يبتغػي بػاغ: "غيػر: السُّػٌدم كقػاؿ. (4)

﴿   ﴾ :معو كيحمؿ ,(6)اٍلعيٍمقىةى  إالٌ  أكؿيػ كال يطبخو, كال ليشتييو الميتة مػف يشكم "ال قاؿ 

 .الحبلؿ بو يعدك ال: يقكؿ ﴾ : ﴿  قكلو  كىك ,(7)ألقػاه" بمغػو فإذا الحبلؿ, يبمغو ما معو

  ﴿  عٌباس  ابف كعف. بالعدكاف السٌُّدم كفٌسره. منيا يشبع ال: عٌباس  ابف كعف

 ﴾ قاؿ :﴿  ﴾ الميتة في ,﴿   ﴾ باغ غير اضطر "فمف: قتادة كقاؿ. أكمو في 

                                                           

( كالمغني البف قدامة 9/72( كالمجمكع شرح الميذب )4/1597( كالتبصرة لمخمي )7/227شرح مختصر الطحاكم ) :ينظر -1
(9/392 .) 
 (. 3/322)عف تأكيؿ آم القرآف لمٌطبرم  البياف ينظر: جامع -2
 (.3/322,323)ينظر: المصدر نفسو  -3
 (. 5/1408) حاتـ أبي البف ينظر: تفسير القرآف العظيـ -4
  .(3/325) القرآف آم تأكيؿ عف البياف جامع ينظر: -5
ٍمقىةن, إال فبلفه  يأكؿ ما: يقاؿ. القكت مف النفسى  ييٍمًسؾي  ما: كالعيٍمقىة -6 ميو ما: العيٍمقىة إف: كيقاؿ .نىٍفسىو بو يمسؾ ما أم: عي  قبؿ تتعج 

ٍمقىة: فىيك بيٍمغىةه  فيو شيءو  ككؿُّ . الغداء   بعدىما. كما كالبلـ العيف باب (7/4708) الكمـك مف العرب كبلـ كدكاء العمـك شمس. عي
 (. 1/284) حاتـ أبي البف العظيـ القرآف تفسير ينظر: -7
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 في مجاىد عف القرطبيُّ  كحكى .(1)مندكحة عنو يجد كىك حراـ, إلى حبلال يتعٌدل أف أكمو في عاد: كال
 .(2)((اختياره" بغير ذلؾ عمى "أيكره: أم ﴾ : ﴿ قكلو 

 المسألة:    في رأم ابف كثير 

ؿ يرل ابف كثير     رٍّـ إباحة تناكي  لئلنساف حدثت األطعمة, إذا مف غيره كفقد الٌضركرة, عند ما حي
 يجكز أٌنو عمى ييجمعكف العمماء فإف   الحبلؿ, الٌطعاـ مف يأكمو ما يجد لـ بحيث -ال قٌدر اهلل- مػجاعةه 

 : ﴿       ولقكل رمقو؛ لسدٍّ  يكفي بما كذلؾ الميتة, مف األكؿ لو

 ﴾(3) ,(4)ككذلؾ ىك رأم األئٌمة. 

 الغير أك مف طعاـ مف الميتة األكؿ التخيير لممضطٌر في -التاسعة  مسألةال
ـى  ميتةن  المضطرٌ  كجد "إذا القرطبٌي: ذكر)): قاؿ ابف كثير      أذل, كال فيو قطع ال بحيث غير,ال كطعا
ذا: قاؿ , ثـٌ -قاؿ كذا- (5)خبلؼ ببل الغير طعاـ يأكؿ بؿ الميتة, أكؿ لو يحؿٌ  ال فإٌنو  كالحالة- أكمو كا 
 حديث مف ماجو ابف سنف مف أكرد ثـٌ  .(6)مالؾ" عف ركايتاف ىما قكالف, فيو ال؟ أـ يضمنو ىؿ -ىذه

ابىٍتنىا :قاؿ العنزم بف عباد معتس: كحشية أبي بف جعفر إياس أبي عف شعبة حديث ا "أىصى  عىامن
ةه, ًدينىةى, فىأىتىٍيتي  مىٍخمىصى اًئطنا, فىأىتىٍيتي  اٍلمى ٍذتي  حى ٍكتيوي  سيٍنبيبلن  فىأىخى عىٍمتي ًمٍنوي  كىأىكىٍمتيوي, فىفىرى جى اءى  ًكسىاًئي, ًفي كى  فىجى
اًحبي  اًئًط, صى بىًني اٍلحى رى ذى  فىضى ًؿ: فىقىاؿى  فىأىٍخبىٍرتيوي, اهلًل  كؿى رىسي  فىأىتىٍيتي  ثىٍكًبي, كىأىخى  كىافى  ًإذٍ  أىٍطعىٍمتىوي  مىا» ًلمر جي
اًئعنا, م ٍمتىوي  كىالى  سىاًغبنا, أىكٍ  جى اًىبلن  كىافى  ًإذٍ  عى سؽو  لىوي  كىأىمىرى  ثىٍكبىوي, ًإلىٍيوً  فىرىد   فىأىمىرىهي  ,«جى , ًمفٍ  ًبكى  ًنٍصؼً  أىكٍ  طىعىاـو
سؽو"  عف أبيو, عف شعيب, بف عمرك حديث ذلؾ: مف كثيرة, شكاىد كلو يدج قكم صحيح إسناد , (7)كى
ابى  مىفٍ : »فقاؿ المعٌمؽ, الٌثمر عف  اهلل رسكؿي  سيئؿ: جٌده  عف ةو  ًذم ًمٍنوي ًمفٍ  أىصى اجى  ًبًفيًو غىٍيرى  حى

ٍبنىةن  ميت ًخذو  مىٍيوً  شىٍيءى  فىبلى  (8)خي  : ﴿   قكلو  في حٌياف بف مقاتؿ كقاؿ .الحديث (9)«عى

                                                           

 (. 3/324)لمٌطبرم  البياف عف تأكيؿ آم القرآف جامع ينظر: -1
 (. 2/225) القرآف لمقرطبي ألحكاـ الجامع نظر( كي1/482تفسير القرآف العظيـ ) -2
 (. 7/30) الميسر الفقو ينظر: -3
 (4/382النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة مف غيرىا مف األميات )ك  (34 3األصؿ المعركؼ بالمبسكط لمشيباني )ينظر:  -4
 .(3/156المغني البف قدامة )ك  (8/170اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء البف المنذر )ك 
 .(3/293) السنة ينظر: فقو -5
 (. 2/229)لمقرطبي  القرآف ألحكاـ ينظر: الجامع -6
, ماشية عمى مر مف التجارات: )باب في سننو كتاب -7 ( كصٌححو األلباني 2/770)( 2298) برقـ: منو( يصيب ىؿ حائط أك قـك

 آليا. الشاممة بترقيـ (5/298) ماجو ابف سنف كضعيؼ األلباني في: صحيح
ٍعًطؼي  :ٍبنىةي اٍلخي  -8 بأ ًإذىا الر جيؿي  أىٍخبىفى  ييقىاؿي . ثىكبو ًفي ًمٍنوي  يأخيذ الى : أىمٍ  الث كب, كطرىؼي  اإلزارً  مى ٍبنةً  ًفي شىٍيئنا خى . سىراكيمو أىكٍ  ثىٍكًبوً  خي

 .(2/9) كاألثر الحديث غريب في النياية
كقاؿ عنو األلباني في: صحيح  (2/136) (1710رقـ: )ب كتاب المقطة: )باب التعريؼ بالمقطة( داكد في سننو ركاه أبك -9

 حسف". "إسناده :(5/395) داكد أبي كضعيؼ سنف
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  ﴾ :كقاؿ .(1)لقـ ثبلث عمى ييزاد ال أٌنو -أعمـ كاهلل- كبمغنا اضطرار, مف أكؿ فيما 

 عف ككيع كقاؿ .(2)االضطرار في الحراـ لو أحؿٌ  إذ رحيـه  الحراـ, مف أكؿ لما غفكره : جبير  بف سعيد
 الميتة أكؿ أفٌ  يقتضي كىذا. الٌنار دخؿ مات ثـٌ  يشرب, كلـ يأكؿ ـفم اضطيرٌ  مف: قاؿ مسركؽ, عف

 الصحيح ىك كىذا: اليراسي بالكيا المعركؼ- الٌطبرم الحسف أبك قاؿ. (3)رخصة ال عزيمة لممضطرٌ 
 .(4)((ذلؾ كنحك رمضاف في لممريض كاإلفطار عندنا,

 في المسألة: رأم ابف كثير 

مضطٌر أكؿ طعاـ الغير ببل خبلؼ, إف لـ يخؼ أف تيقطع يده, أك يصبو أٌنو يحؿُّ لم يرل ابف كثير    
بينما ذىب جٌؿ الحنفية, كالحنابمة , (5)أذل, كىذا مكافؽ لممالكٌية, كأحد قكلي الٌشافعٌية كبعض الحنفية

 ألفٌ  أكؿ الميتة أكلى لممضطٌر إف طابت نفسو ليا؛ كالحنابمة كالٌشافعٌية في أحد قكلييما: إلى أفٌ 
ف لـ باالجتياد, ثبت مٌما أكلى فكانت بالٌنٌص, ثبتت إباحتيا  ألٌنو الغير؛ طعاـ أكىؿى  تطب نفسو كا 
 كلو الغير, طعاـ أكؿ لممضطرٌ  ليس أٌف الٌراجح في المسألة أٌنو -كاهلل أعمـ–كالظاىر  .(6)إليو مضطرٌّ 
 أقكل؛ كالٌنٌص  اد,باالجتي الغير ثبت طعاـ بينما إباحة بالٌنٌص, إباحتيا كردت ألفٌ  مف الميتة؛ األكؿ
 حؽٌ  كألفٌ  كالٌتضييؽ, الشُّحٍّ  عمى مبنٌية اآلدميٌ  كحقكؽ المسامحة, عمى مبنٌية  اهلل حقكؽ كألفٌ 

 .(7)لو عكض ال اهلل  كحؽُّ  غرامتو, تمزمو اآلدمي  

  /األشربة:مف أحكاـ المبحث الثٌاني 
 المطمب األٌكؿ / ما يحؿ مف األشربة 

  : ﴿              قاؿ اهلل     

              

               

                                                           

  (.2/230القرآف ) ألحكاـ الجامع كالقرطبي في (1/285) في تفسيره تفسير القرآف العظيـ حاتـ أبي ابف نقمو -1
 .(1/285) العظيـ القرآف تفسير تفسيره في حاتـ أبي ابف نقمو -2
 .(11/93) ظر: المصدر نفسوين -3
 .(1/42) اليراسي لمكيا القرآف كينظر أحكاـ (1/482) العظيـ القرآف تفسير -4
 الدقائؽ كنز شرح الرائؽ كالبحر (84ص) الشافعي الفقو في كالتنبيو (1/320) أنس بف مالؾ اإلماـ فقو في ينظر: التفريع -5
(3/65). 
 الشافعي اإلماـ مذىب في كالبياف (1/560) أحمد اإلماـ فقو في كالكافي (3/65) الدقائؽ كنز شرح الرائؽ ينظر: البحر -6
(4/516.) 
 .(28/200) الككيتية الفقيية ينظر: المكسكعة -7
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       ﴾(1) . 

 لبف خالص سائغ لمٌشاربيف       -المسألة األكلى 

ؿ بػي: اإلػكى ﴾  ﴿ اسنٌ لػيا ايٌ أ ﴾: ﴿  اهلل كؿ ػػقػي)): قاؿ ابف كػثير    

 و,ػتػمػو كرحػطفػتو كلػيا كحكمػقدرة خالػػى قمكداللة ع ,ةيآل أم: ﴾ ﴿ ـ,ػنر كالغػقػػكال

﴿   ﴾ ير عائد ػمعـ, أك الضٌ عكدا عمى معنى النٌ  كأفرد ىاىنا الضمير

  : ﴿ كقكلو. .  . ي بطف ىذا الحيكافػا فمٌ ػنسقيكـ م :أمحيكانات,  اـػعػناألى  كاف؛ فإفٌ ػى الحيعم

       ﴾ ,رث ػػف فػيػػو كطعمو كحبلكتو مف بػػاضػػيػـ بدٌ ػػص الػم ػخػتػأم: ي

إلى  ؼ منو دـه ي معدتو تصرٌ ػج الغذاء فػضػو, إذا نػنػلى مكطإ كاف, فيسرم كؿٌّ ػحيػاطف الػي بػكدـ ف
كال  اآلخرى  منيا ال يشكبي  مخرج, ككؿٌّ ػإلى ال ثه كٍ مثانة, كرى ػإلى ال كبكؿه  ,رعإلى الضٌ  العركؽ, كلبفه 

أم: ال  ﴾ :  ﴿    كقكلو ر بو.و بعد انفصالو عنو, كال يتغيٌ مازجي ػي

 .(2)((بو أحد يغٌص 

 في المسألة رأم ابف كثير 

  . (3)مف خبلؿ ما ذكره مف أدٌلة إباحة شرب لبف اإلبؿ كالبقر كالغنـ, ككذلؾ األئٌمة يرل ابف كثير    

 لمٌناس شفاء العسؿ -المسألة الثٌانية 

: ﴾: ﴿      عند تفسير قكلو قاؿ ابف كثير     

 كمأكميا مراعييا اختبلؼ عمى الحسنة, (4)األلكاف مف ذلؾ كغير كأحمر, كأصفر أبيض بيف ما: أم))
 قاؿ. ليـ تعرض أدكاء مف لمٌناس شفاء العسؿ في: مأ ﴾  :﴿  كقكلو  .منيا

 ﴿ قاؿ: كلكف داء, لكؿٌ  دكاء لكاف" لمٌناس الشٍّفاء: "فيو قاؿ لك: الٌنبكمٍّ  الطبٍّ  عمى تكٌمـ مف بعض

                                                           

  (.69-66النحؿ: ) -1
 (.4/580) تفسير القرآف العظيـ -2
عمى  ( كالفقو المنيجيٌ 1/721)( كركضة المستبيف في شرح كتاب التمقيف 7/298شرح مختصر الطحاكم لمجصاص ) :ينظر -3

 ( بترقيـ الشاممة آليا. 3/260( كشرح زاد المستقنع لمخميؿ )3/73) افعيٌ عمى مذىب اإلماـ الشٌ 
 الكرماني الديف لبرىاف التأكيؿ كعجائب التفسير كغرائب (17/249) القرآف لمٌطبرم آم تأكيؿ عف البياف ينظر جامع -4
(1/611).  
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  ﴾ مجاىد كقاؿ .بضٌده ييداكىل كالٌشيء حاٌر, فإٌنو باردة, أدكاء مف أحد لكؿٌ  يصمح: أم 

 كلكف نفسو, في صحيح قكؿ كىذا .(1)القرآف: يعني ﴾  :﴿  قكلو  في جبر بف

 قكلو عمى مجاىد ييتابىع كلـ العسؿ, فييا ذيكر إٌنما اآلية فإفٌ  اآلية, سياؽ مف ىاىنا الٌظاىر ىك ليس
ٌنما ىاىنا,  : كقكلو  .: ﴿     ﴾(2) قكلو في ذكركه قالو اٌلذم كا 

﴿           

 ﴾(3). بقكلو المراد أفٌ  عمى كالٌدليؿ  :﴿   ﴾ العسؿ: ىك 

: قاؿ , الخدرمٌ  سعيد أبي عف قتادة, ركاية مف صحيحٍييما في كمسمـ البخارمٌ  ركاه اٌلذم الحديث
 ثـٌ  عسبل, فسقاه ,«عىسىبلن  اٍسًقوً : »فقاؿ  بطنو, استطمؽ أخي إفٌ : فقاؿ  اهلل رسكؿ إلى رجؿ جاء
 , فذىب«عىسىبلن  فىاٍسًقوً  اٍذىىبٍ : »قاؿ ! قااستطبل إالٌ  زاده فما عسبل, سقيتو اهلل, رسكؿ يا: فقاؿ جاء

دىؽى : » رسكؿ اهلل فقاؿ !استطبلقا إالٌ  زاده ما اهلل, رسكؿ يا: فقاؿ جاء ثـٌ  فسقاه, كىػػذىبى  الم وي, صى  كى
فىبىرىأى  فىػذىىىبى فىسىػقىػاهي  «عىسىػػبلن  فىاٍسًقوً  اٍذىىبٍ ! أىًخيؾى  بىٍطفي 

 بف سعيد فم: البخارمٌ  صحيح . . . كفي  (4)
, شىٍرطىةً  ًفي: ثىبلىثىةو  ًفي الشٍّفىاءي : » اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ, عٌباس  ابف عف جبير, ـو  شىٍربىةً  أىكٍ  ًمٍحجى
, , كىي ةو  أىكٍ  عىسىؿو  سػمعت: قاؿ اهلل  عبد بف البخارٌم عف جابر كقاؿ .(5)«الكىيٍّ  عىفً  أيم ًتي كىأىٍنيىى ًبنىارو
ـٍ  ًمفٍ  شىٍيءو  ًفي افى كى  ًإفٍ : »يقكؿ  اهلل رسكؿ ـٍ  ًمفٍ  شىٍيءو  ًفي يىكيكفي : أىكٍ - أىٍدًكيىًتكي , -أىٍدًكيىًتكي ٍيره  فىًفي خى
, شىٍرطىةً  ـو , شىٍربىةً  أىكٍ  ًمٍحجى ؿو ا الد اءى, تيكىاًفؽي  ًبنىارو  لىٍذعىةو  أىكٍ  عىسى مى  ابف . . . كقاؿ (6)«أىٍكتىًكمى  أىفٍ  أيًحبُّ  كى
ثا ثى  اٍلػعىػسىػؿى  لىػًعػؽى  مىفٍ : » اهلل رسكؿ قاؿ اؿ,ق ىريرة  أبػي أيضا عف ماجو ْهـٍر، ُكلَّ  غاـداوااٍت، ـَلا  لامْ  شا
ءِ  ِمنا  عاِظيم   ُيِصْبهُ   .(8)((متركؾ سعيد بف الزبير .(7)«اْلباَلا

 في المسألة  ما ذكره ابف كثير 

                                                           

  (.17/250) -تح شاكر– القرآف لمٌطبرم آم كيؿتأ عف البياف جامع ينظر: -1

 : ﴿         قكلو (, كتماميا 82اإلسراء, مف اآلية: ) -2

  ﴾. 

 (. 57نس: )يك  -3
 السبلـ: )باب في صحيحو كتاب كمسمـ (7/128) (5716) برقـ: المبطكف( دكاء الطب: )باب ركاه البخارم في صحيحو كتاب -4

 .(4/1736) (2217) العسؿ( برقـ: بسقي التداكم
 .(7/123) (5681) برقـ: ثبلث( في الشفاء كتاب الطب: )باب -5
 .(7/123) (5683بالعسؿ( برقـ: ) الدكاء في صحيحو كتاب الٌطب: )باب -6
 أبي مف يسمعو لـ سالػـ بف الحميد عبد أيضا, منقطع كىك (2/1142) (3450) برقـ: العسؿ( الطب: )باب كتاب في سننو -7

 (.6/54) خميؿ محمكد بحكاشي لمبخارم الكبير ينظر التاريخ .ىريرة 
 (. 2/89) لمعقيمي يرالكب كينظر: الضعفاء (584 -4/582)تفسير القرآف العظيـ  -8
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األشربة كأنفعيا  ألذٍّ  مف فيك ,تعرض ليـ لمٌناس مف أدكاءو  في العسؿ شفاءن أٌف  ذكر ابف كثير    
كيميو عسؿ  ,عسؿ نحؿ الغابات الطبيعية :كأجكد أنكاعو, عـ كاأللكافكىك أنكاع مختمفة الطٌ . كأحبلىا

ذم يميؿ لكنو إلى يؼ, كأجكد أنكاعو الٌ بيع أجكد تغذية مف عسؿ الصٌ كعسؿ فصؿ الرٌ , نحؿ الجباؿ
في عبلج  مفيده  ,لممعدة مقك  فيك  :عظيمةافع منكلو اؼ المكف. الحمرة, كرائحتو كرائحة األزىار, كشفٌ 

 ,عاؿلمسُّ  نافعه , لمبكؿ مدرٌّ , لمكبد منؽ   ,لؤلمعاء فه مميٍّ  ,كاألعصاب ماغ كالمخٌ لمدٍّ  طه منشٍّ  ,فقر الدـ الحادٌ 
, استطبلؽ البطف باعث عمى ,مباءةل قك  مي  ,لبللتيابات فه سكٍّ مي  ,لمصكت فه حسٍّ مي  ,سنفٌ لحركة التٌ  ـه منظٍّ 
ذ ًضع عمى التٌ كا   .(1)حات كالحركؽ كااللتيابات ساعد عمى اندمالياقرٌ ا كي

 المطمب الثٌاني/ ما يحـر مف األشربة

 الخمر أيُـّ الخبائث –المسألة األكلى 

 أباه أف ىشاـ, بف الحارث بف الرحمف عبد بف بكر أبك حدثني: الزىرم كقاؿ)): قاؿ ابف كثير    
, اٍجتىًنبيكا: »يىقيكؿي   الن ًبي   سىًمٍعتي : يقكؿ عفاف  بف عثماف سمعت: قاؿ ٍمرى بىاًئًث, أيـ   فإنيا اٍلخى  اٍلخى
ؿه  كىافى  ًإن وي  ـٍ  كىافى  ًفيمىفٍ  رىجي يىٍعتىًزؿي  يىتىعىب دي  قىٍبمىكي ًمقىٍتوي  .الن اسى  كى ًكي ةه, اٍمرىأىةه  فىعى مىتٍ  غى اًريىتىيىا, ًإلىٍيوً  فىأىٍرسى : فىقىالىتٍ  جى
ؿى  ًلشىيىادىةو, عيكؾى نىدٍ  ًإن ا ا فىطىًفقىتٍ  فىدىخى ؿى  كيم مى ت ى ديكنىوي, أىٍغمىقىٍتوي  بىابنا دىخى ى حى ًضيئىةو  اٍمرىأىةو  ًإلىى أىٍفضى  ًعٍندىىىا كى

بىاًطيىةه  غيبلىـه  , ًفييىا (2)كى ٍمره لىًكفٍ  ًلشىيىادىةو, دىعىٍكتيؾى  مىا كىاهللً  ًإنٍّي: فىقىالىتٍ  خى ٍكتيؾى  كى , ًلتىقىعى  دىعى مىي   ىىذىا أىٍك تىٍقتيؿى  عى
, ـى ٍمًر, ىىذىا تىٍشرىبى  أىكٍ  اٍلغيبلى ـٍ  فىمىـٍ  ًزيًديًني: فىقىاؿى  فىسىقىٍتوي, اٍلخى ت ى يىري قىعى  حى مىٍييىا كى قىتىؿى  عى . كى  فىاٍجتىًنبيكا الن ٍفسى
ٍمرى  اأىحى  أىٍكشىؾى  ًإال   أىبىدنا كىاإًليمىافي  تىٍجتىًمعي ًىيى  الى  فىًإن يىا اٍلخى اًحبىوي  ييٍخًرجى  أىفٍ  ديىيمى  كىذا ,(3)البييقيٌ  ركاه .«صى
 بف اهلل عبد بف مػحمد عف المسكر(( ))ذـٌ  كتابو: فػي الٌدنيا أبػي بف بكر أبك ركاه كقد. صحيح إسناد
 كالمكقكؼ, (4)مرفكعا بو الزُّىرم, عف سعيد, بف عمر عف الٌنميرم, سميماف بف الفضيؿ عف بزيع,
 ًحيفى  الز اًني يىٍزًني الى : »قاؿ أٌنو  اهلل رسكؿ عف الٌصحيحيف, في شاىد كلو .-مـأع كاهلل- أصٌح,
, كىىيكى  يىٍزًني , كىىيكى  يىٍسًرقييىا ًحيفى  يىٍسًرؽي سىًرقىةن  كىالى  ميٍؤًمفه ٍمرى  يىٍشرىبي  كىالى  ميٍؤًمفه بييىا ًحيفى  اٍلخى  كىىيكى  يىٍشرى
 .(5)((«ميٍؤًمفه 

 مسألة:في ال ما ذكره ابف كثير 

                                                           

 (. 4/344مكسكعة الفقو اإلسبلمي ) :ينظر -1
يٍّؽ األىسفىؿ, كىي فاًرس ية -2 ماٌدة: )ب ط  (1/170المجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث ). البىاًطيىةي: إناء كاسعي األىعمى, ضى

 ل(.
مكقكفان. كقاؿ عنو  (17/390) (17416الخمر( برقـ: ) يـتحر  في جاء ما فييا: )باب كالحدٌ  األشربة الكبير, كتاب في السنف -3

 آليا: صحيح مكقكؼ. الشاممة بترقيـ (12/166) النسائي سنف كضعيؼ األلباني في صحيح
 .(1/49) (1الخبائث(  برقـ: ) أـٌ  )اجتنبكا الدنيا, أبي البف المسكر ذـٌ  -4
 (6772الخمر( برقـ: ) يشرب ال الحدكد: )باب كتاب في صحيحوكالحديث ركاه البخارم  (3/189,188) القرآف العظيـ تفسير -5
كالٌمفظ ليس  (1/77( )104) برقـ: بالمعاصي( اإليماف نقصاف بياف اإليماف: )باب كتاب كمسمـ في صحيحو (8/157) (6772)

 ليما.
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ـٌ الخبائث؛ نظرا  ذكر ابف كثير     ىنا أٌف شرب الخمر محٌرـ, كىك إلى جانب تحريػًمو ًلذاًتو فيك أ
ألٌنو يؤدٍّم إلى غياب العقؿ, كمف ثىـٌ إلى ارتكاب جميع المعاصي كالمحٌرمات, فبل يستياف بشربو إال 

 ى المكت عند عدـ كجكد غيره.كدفع غٌصة قد تدفع بصاحبيا إل, (1)لضركرة كما ىك عند األئٌمة

 الٌتدٌرج في تحريـ الخمر -المسألة الثٌانية 

رٍّمىتً : قاؿ  ىريرة أبي أحمد عف اإلماـ قاؿ)): قاؿ ابف كثير     ٍمري  "حي ثى  اٍلخى , ثىبلى ـى  مىر اتو  رىسيكؿي  قىًد
ـٍ  المدينة,  الم وً  ٍمرى  يىٍشرىبيكفى  كىىي يىٍأكيميكفى  اٍلخى , كى ٍيًسرى ٍنييمىا,  رىسيكؿى  فىسىأىليكا اٍلمى ؿى  عى ﴿  :الم وي  فىأىٍنزى

         ﴾ رى  ًإلىى . اآٍليىةً  آخى

ـى  مىا: الن اسي  فىقىاؿى  ري مىٍينىا, حى كىانيكا, ﴾ : ﴿  قىاؿى  ًإن مىا عى , يىٍشرىبيكفى  كى ٍمرى ت ى اٍلخى  كىافى  حى

ا م ى اأٍلىي اـً  ًمفى  يىٍكمن ؿه  صى ابىوي  أىـ   المياجريف, ًمفى  رىجي ٍغًرًب, أىٍصحى مىطى  ًفي اٍلمى ؿى  ًقرىاءىًتًو, ًفي خى  آيىةن   الم وي  فىأىٍنزى
          ﴿ :ًمٍنيىا أىٍغمىظى 

 ﴾ , كىافى , الن اسي  كى ت ى يىٍشرىبيكفى ـي  يىٍأًتيى  حى ديىي ةى  أىحى بلى  ًمفٍ  أىٍغمىظي  آيىةه  أيٍنًزلىتٍ  ثيـ   ميًفيؽه, كىىيكى  الص 

          ﴿ :ذىًلؾى 

    ﴾ , ب نىا" اٍنتىيىٍينىا: كاقىالي قىاؿى . رى  رىسيكؿى  "يىا: الن اسي  كى

نىاسه  الم ًو, سىًبيؿً  ًفي قيًتميكا نىاسه  الم ًو, مىى مىاتيكا كى , عى ـٍ , يىٍشرىبيكفى  كىانيكا سىرىًفًي ٍمرى يىٍأكيميكفى  اٍلخى , كى قىدٍ  اٍلمىٍيًسرى  كى
عىمىوي  ؿى فى  الش ٍيطىاًف, عىمىؿً  ًمفٍ  ًرٍجسنا الم وي  جى  : ﴿     الم وي  أىٍنزى

   ﴾ قىاؿى  اآٍليىًة", آًخرً  ًإلىى ـى  لىكٍ » : الن ًبيُّ  كى ري مىٍيًيـٍ  حى ا لىتىرىكيكهي  عى  كىمى

ؿى  "لىم ا :قاؿ أٌنو  الخٌطاب بف عمر عف أحمد اإلماـ اؿكق. (2)أحمد بو انفرد ,«تىرىٍكتيـٍ  ـي  نىزى ٍمرً  تىٍحًري  اٍلخى
ـ  : قىاؿى  ٍمرً  ًفي لىنىا بىيٍّفٍ  "الميي   ﴿ :اٍلبىقىرىةً  ًفي اٌلًتي اآٍليىةي  ىىًذهً  فىنىزىلىتٍ  شىاًفينا", بىيىاننا اٍلخى

     ﴾ , عيمىري  فديًعيى   ٍمىٍيًو, فقيرئت ـ  : فىقىاؿى  عى  لىنىا بىيٍّفٍ  "الميي

ٍمرً  ًفي      ﴿ :النٍّسىاءً  ًفي اٌلًتي اآٍليىةي  فىنىزىلىتً . شىاًفينا" بىيىاننا اٍلخى

  ﴾,  الم وً  رىسيكؿً  مينىاًدم فىكىافى  ـى  ًإذىا ةى  أىقىا بلى بلةى  أىال  ": نىادىل الص  بىف  الص  يىٍقرى

                                                           

اليداية عمى ك  (84)ص في الفقو الشافعي والتنبيك  (1/440الكافي في فقو أىؿ المدينة )ك  (7/306األصؿ لمشيباني  )ينظر:  -1
 .(555مذىب اإلماـ أحمد )ص

 كقاؿ عنو المحٌقؽ: حسف لغيره.  (269-14/267) (8620في مسنده, برقـ: ) -2
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مىٍيًو, فىقيًرئىتٍ   عيمىري  فديعي ",سىٍكرىافي  ـ  : فىقىاؿى  عى ٍمرً  ًفي لىنىا بىيٍّفٍ  "الميي  ًفي اٌلًتي اآٍليىةي  فىنىزىلىتً  ,شىاًفينا" بىيىاننا اٍلخى
اًئدىًة, مىٍيًو, فىقيًرئىتٍ  عيمىري  فىديًعيى  اٍلمى  .(1)((اٍنتىيىٍينىا": عيمىري  قىاؿى   ؟﴾   ﴿ :بىمىغى  فىمىم ا عى

 في المسألة ما ذكره ابف كثير 

ة عمى رأس أمٌ   يٌ بالنٌ  اهلل بعثفقد  ,ابف كثير بثبلث مراحؿ كما مٌر بنا عند  الخمرمٌر تحريـ    
جة ثة لعقكليـ, ممتزً نفكسيـ, ممكٍّ  ينة فكجدانيـ, متمكٍّ  يراسخة ف ,مةياستفحمت فييا عادات رذ

ر سيٍّ تي  يتدمائيـ الٌ  ؿُّ بحيث صارت جي  ؛لخمراة األكثاف, كعقرىـ كاالعتقاد الجاـز بألكىيٌ  ,بدمائيـ
ىذه األشياء كأمثاليا دفعة كاحدة. بؿ منع الحكماء أف تنزؿ  عندعقؿ يي  فبل قمكبيـ كعقكليـ منيا.

ؿى ًمٍنوي " : عائشة نىاكىذا معنى كبلـ أمٌ  ج بالعبلج شيئا فشيئا.درٌ تحتاج إلى التٌ  ؿى مىا نىزى ؿى أىك  ا نىزى ًإن مى
ت ى ًإذىا ػسيكرىةه ًمفى ال ن ًة كىالن اًر, حى ًؿ, ًفييىا ًذٍكري الجى لىٍك ميفىص  ـي, كى رىا بلىؿي كىالحى ؿى الحى ثىابى الن اسي ًإلىى اإًلٍسبلىـً نىزى

ٍمرى أىبىدنا , لىقىاليكا: الى نىدىعي الخى ٍمرى بيكا الخى : الى تىٍشرى ؿى شىٍيءو ؿى أىك   حابة ا مف الصٌ كثيرن كقد كجدنا  .(2)"نىزى
قيس بف ك عثماف بف مظعكف, ك أبك بكر الصدٍّيؽ,  :منيـ ,ةحٌرمكا شربيا عمى أنفسيـ في الجاىميٌ 

 ."(3) عاصـ

 الخمر مف األشربة المحٌرمة -المسألة الثٌالثة 

 : ﴿      كىك يفسٍّر قكؿ اهلل  قاؿ ابف كثير    

           

       ﴾(4) :((أحػمد  اإلماـ قاؿ

ـ  : قاؿ الػخمر تػحريـ نزؿ لػٌما: اؿق أٌنو عمر  عف ٍمرً  فًػي لىنىا بىيٍّفٍ  "الميي  ىذه فنزلت. شىاًفينا" بىيىاننا اٍلػخى
         ﴿ :البقرة فػي اٌلتي اآلية

 ﴾ ,عمر فديعي  ـ  : فقاؿ عميو, فقيًرئت ٍمرً  فًػي لىنىا بىيٍّفٍ  "الميي  اآلية فنزلت شىاًفينا" بىيىاننا اٍلػخى

                                                           

 كصٌححو األلباني في: صحيح (1/442) (378كالحديث ركاه أحمد في مسنده, برقـ: ) (3/180,179) القرآف العظيـ تفسير -1
 آليا. لشاممةا بترقيـ (12/40) النسائي سنف كضعيؼ

و صحيحفي البخارم كالحديث ركاه  (158)ص -عبد الجكاد خمؼ محمد عبد الجكادل- مدخؿ إلى التفسير كعمكـ القرآفينظر:  -2
 .(6/185) (4993( برقـ: )باب تأليؼ القرآفكتاب فضائؿ القرآف: )

  , بترقيـ الشاممة آليا(.7/1379ينظر مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب ) -3

 : ﴿      قكلو ( 218(, كتماـ اآلية )217,218ة, اآليتاف: )المائد -4

                  

﴾. 
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 فكاف ,       ﴾(1)﴿ :النٍّساء فػي اٌلتي

بلةى سىٍكرىافي  أىٍف ال   ": نادل الٌصبلة أقاـ إذا  اهلل ؿرسك منادم بىف  الص   فػقيػرئػت عمر  فديعي. "يىٍقرى
ـ  : فقاؿ عػمػيػو, ٍمرً  فًػي لىنىا بىيٍّفٍ  "الميي  عمػر  فػديعػي. الػمػائدة فػي اٌلػتي اآلية فنزلت شىاًفينا" بىيىاننا اٍلػخى
 كىكذا .(3)اٍنتىيىٍينىا" اٍنتىيىٍينىا: عػػمػػر  قػػاؿ ؟.  ﴾(2)﴿ :بػمػغ فػمٌما عػميػو, فػػقػرئػت

 .(4)((إسحاؽ أبػي عف إسرائيؿ عف طرؽ مف كالن سائيٌ  كالتٍّرمذم, داكد, أبك ركاه

 في المسألة: رأم ابف كثير 

ركرة, كتحريمو كما نعمـ جاء تدريجٌيا؛ مف المعمـك بداىة أٌف تحريـ الخمر معمـك مف الدٍّيف بالضٌ    
, الثةالثٌ  يميا فيتيف كحرٌ آ يالخمر ف اهلل ذـٌ حٌتى يستطيع معتنقك اإلسبلـ آنذاؾ القبكؿى بو, حيث 

ال يقٌدـ كال يؤٌخر, كلكٌنو استرساؿه  (5)ككذلؾ األئٌمة  -كىك تحريـ الخمر-ىنا  كثير  كًذٍكري رأم ابف
 في المسائؿ. 

ذ السُّكر -ابعة الرٌ  مسألةال  العنب كالٌنخيؿ كغيرىما مف المت خى
 مف الٌناسي  يٌتخذيه ما بذكر ثن ى سائغا, لمٌناس شرابا جعمو  كأٌنو الٌمبف ذكر كلػٌما)): قاؿ ابف كثير    

 امتفٌ  كليذا تحريمو؛ قبؿ الػميسكر الن بيذ مف يصنعكف كانكا كما كاألعناب, الٌنخيؿ ثمرات مف األشربة,
 عمى دؿٌ  ,﴾ :﴿      فقاؿ  عمييـ, بو

ا إباحتو ذ السُّكر بيف الٌتسكية عمى كدؿٌ  تحريمو, قبؿ شرعن ذ العنب, مف الػميػت خى  كما الٌنخؿ, مف كالػميت خى
ذة األشربة سائر حكـ ككذا العمماء, كجػميكر ,(6)دكأحػم كالٌشافعيٌ  مالؾ مذىب ىك  الػًحنطة مف الػمت خى

 ابف قاؿ كما ذلؾ, بسػط مكضع ىذا كليس ذلؾ, بتفصيؿ الٌسٌنة جاءت كما كالعسؿ, كالذُّرة كالٌشعير
                                                           

 : ﴿        قكلو (, كتماميا 43النساء, مف اآلية: ) -1

                   

              

     ﴾.  

 : ﴿        قكلو (, كتماميا 93المائدة, مف اآلية: ) -2

          ﴾. 

 الشاممة بترقيـ (7/49) الترمذم سنف كضعيؼ كصٌححو األلباني في: صحيح (1/442)( 378برقـ: ) في مسنده, أحمدركاه  -3
 آليا.

 (. 1/578)لقرآف العظيـ تفسير ا -4
 (14/282النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة مف غيرىا مف األميات )ك  (5/113بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ينظر:  -5
 (.4/104الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ك  (8/207ب العمماء البف المنذر )اإلشراؼ عمى مذاىك 

 .(9/159) قدامة البف كالمغني (13/124) لمركياني المذىب كبحر (4/1616) لمخمي ينظر التبصرة -6
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رٍّـ ما: الس كر قاؿ, ﴾ :﴿  قكلو  فػي عٌباس   الٌرزؽك  ثػمرتٍييما, مف حي

زؽ حرامو, الس كر:: ركاية كفػي ثػمرتٍييما, مف أيحؿ   ما الػحسف:  يىبيسى  ما: يعني حبللو, الػحسف: كالرٍّ
 أف قبؿ ييشرب حبلؿ, كنػبػيػذو  كخؿ   -(1)الدٍٍّبسي  كىك- طبلء مف منيما عمؿ كما كزبيب, تػمر مف منيما
 ىاىنا, العقؿ ذكر ناسب ﴾     ﴿ .بذلؾ الٌسٌنة كردت كما يشتٌد,

 قاؿ لعقكليا, صيانةن  الػمسكرةى؛ األشربةى  األٌمةً  ىذه عمى اهلل حٌرـ كلػيذا اإلنساف, فػي ما أشرؼ فإٌنو
 : ﴿            اهلل

            

       ﴾(2)  .. . عػف الٌصػحػيػحيػف فػي ثبت كقد 

ؿى  ًإن ػوي  الن اسي  "أىيُّيىا:  اهلل رسػكؿ منبػر عمى خػطػبتػو فػي قػاؿ أٌنػو الػخٌطػاب  بػف عمػر ـي  نىػػػزى  تىػٍحػًريػ
ٍمػًر, ػٍمػسىػةو, ًمفٍ  كىٍىػيى  الػخى : كىالػش ػًعػيًر, كىالػًحػٍنطىػةً  كىالػعىػسىػؿً  كىالػت ػٍمػرً  العػًػنىػبً : ًمػػف خى ٍمػػػري ػا كىالػخى امػىرى  مى  خى
ؿى : قػاؿ  عػمػػر ابػف عػف البخػارم كقػاؿ. (3)"الػعىػٍقػؿى  ـي  "نىػزى ٍمػًر, تىػٍحػًريػ ف   الػخى ػًئػذو  الػمػىًديػنىػةً  ًفػي كىاً   يىػٍكمى

ػٍمػسىػةى   عبادة  بف سػعد بػف قػيػس أحػػمػد عػف اإلمػاـ . . . قػاؿ (4)"الًعػنىػبً  شىػرىابي  ًفػييػىا ػامى  أىٍشػًربىػػةو  لىػخى
بٍّػي ًإف  : »قىػاؿى   الم وً  رىسيػكؿى  أىف   تىػعىػالىػى تىػبىػارىؾى – رى ـى  -كى ػر  مىػيٌ  حى , عى ػٍمػرى  ،(6)كىاٍلػًقنٍّػيفى  ،(5)كالػكيػكبىػة اٍلػخى

ـٍ  ي اكي ٍمرً  ثيميثي  فىًإن يىا ،(7)بيراءكالغي  كىاً   قاؿ, قىاؿى  عمرك  بف اهلل عبد أحمد عف اإلماـ قاؿ . . . (8)«اٍلعىالىـً  خى

                                                           

1- :  الفقيية التعريفاتك  (4/2015) الكمكـ مف العرب كبلـ كدكاء العمكـ شمس .العصر عف ساؿ ما الرُّطىب, كىي عيصارةي  الدٍٍّبسي
 .(94ص)
  (35-33يػس: ) -2

 : ﴿      قكلو  كتاب التفسير: )باب البخارم في صحيحو ركاه -3

  ﴾) :(3032) الخمر( برقـ: تحريـ نزكؿ في التفسير: )باب بكتا في صحيحو كمسمـ (6/53) (4619) برقـ 

(4/2322). 
 : ﴿       قكلو  القرآف: )باب تفسير كتاب فػي صحيحو -4

 ﴾ ):(6/53) (4616) برقـ. 

 الرأسيف. ذك محضر صغير طبؿ ىك كالنرد: .كالشباع كالكنارة" الككبة" بكسر أيمرنا: كمنو. أقكاؿ البربط, أك الٌطبؿ أك الٌنرد ىي: -5
 .(4/442) األنكار بحار ينظر: مجمع

ٍزفً  الًقنٍّيف -6 ,: السٍّكٍّيتً  ًبكى , اٍبفً  عىفً  الطٍُّنبكري قىن فى  اأٍلٍعرىاًبىٍّ رىبى  ًإذا: كى قيؿى  ف.بالقٌني ضى  اٍبفً  قىٍكؿ كىىيكى . ًبيا يىتىقامىركفى  ًلمٌركـً  ليٍعبىةه : كى
بىًشي ةً  الطٍُّنبكري : كىىيكى : اأٍلىٍعراًبىٍّ  اٍبفي  قاؿى  قيتىٍيبىةى.  غريب تفسير في المستعذب كالنظـ (2/268) الجكزم البف الحديث ينظر: غريب. ًباٍلحى
 .(2/370) الميذب ألفاظ

ٍمري  كًىيى  الذيرة, مف ييٍعمؿ شراب كىىيكى  كىةي,السُّكيرٍ : الغبيراء -7 بش. كىالسُّكيٍركىةي: خى بًشية, لفظةه  الحى قىدٍ  حى السُّقيٍرقىع. ينظر:  فىًقيؿى  عيرٍّبت كى
 .(2/383) كاألثر الحديث غريب في كالٌنياية (4/278) سبلـ بف لمقاسـ الحديث غريب

 بف اهلل عبيد في سنده" :(5/54) الفكائد كمنبع الزكائد مجمع في الييثمي كقاؿ (24/229)( 15481برقـ: ) في مسنده, -8
 ".الجميكر كضعفو كالنسائي, زرعو أبك كثقة زحر,
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ـى  الم وى  ًإف  : » الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى  ر  مىى حى ٍمرى  أيم ًتي عى , كاٍلكيكبىةى  ،(1)كاٍلمٍزر كىاٍلمىٍيًسرى  اٍلخى زىادىًني كالًقٌنيفى ةى  كى بلى  صى
ٍترً   أىف   عمرك  بف اهلل عبد أيضا عف أحمد كقاؿ. (2)أحمد بو تفرد اٍلبىرىاًبطي,: اٍلًقنٍّيفي : يىًزيدي  اؿى قى . «اٍلكى
مىي   قىاؿى  مىفٍ : »قىاؿى   الم وً  رىسيكؿى  ـى  ًمفٍ  مىٍقعىدىهي  فىٍميىتىبىك أٍ  أىقيؿٍ  لىـٍ  مىا عى يىن  سىًمعىتٍ : قىاؿى . «جى   الم وً  رىسيكؿى  كى
ـى  م وى ال ًإف  : »يقكؿ ر  ٍمرى  حى كيؿُّ  كىاٍلغيبىٍيرىاءى. كىاٍلكيكبىةى  كىاٍلمىٍيًسرى  اٍلخى ـه  ميٍسًكرو  كى رىا  .(3)((أيضا أحمد بو تفرد .«حى

 في المسألة: رأم ابف كثير 

أٌف الٌسكر المٌتخذ مف العنب كالٌنخؿ كغيره كالٌشعير كالًحنطة في الٌتحريـ سكاء,  يرل ابف كثير    
 .(4)ذىب إليو األئمة كىك مكافؽ لما

 شارب الخمر كبائعيا كساقييا في الحرمة سكاء -المسألة الخامسة 

 عمى فينفقو الميسر مف بعضيـ (5)يقمشو كاف كما بثمنيا, كاالنتفاع بيعيا ككذا)): قاؿ ابف كثير    
 كالدٍّيف, ؿبالعق لتعمُّقيا الرٌاجحة؛ كمفسدتو مضٌرتو تكازم ال المصالح ىذه كلكف. عيالو أك نفسو عمى
 عمى الخمر لتحريـ مميٍّدة اآلية ىذه كانت كليذا, ﴾ :﴿    قاؿ  كليذا

ـ   :عميو قيرئت لما  عمر قاؿ كليذا معرٍّضة؛ بؿ مصرٍّحة تكف كلـ البتات, ٍمرً  ًفي لىنىا بىيٍّفٍ  "الميي  بىيىاننا اٍلخى
     ﴿  :المائدة سكرة في بتحريميا الٌتصريح نػزؿ شىاًفينا", حػٌتى

         

           

         ﴾(6). ابف قاؿ 

 آية أٌكؿ ىذه: أسمـ  بف زيد بف الرحمف كعبد أنس, بف كالربيع كقتادة, كمجاىد, كالشعبي, عمر,
         ﴿: الخمر في نزلت

 ﴾, رٍّمت المائدة, في اٌلتي ثـٌ  النٍّساء, سكرة في اٌلتي اآلية نزلت ـٌ ث  اإلماـ الخمر . . . قاؿ فحي

                                                           

ذي  نبيذه : ًباٍلكىٍسرً  الًمٍزري  -1 ًقيؿى . الذُّرىة ًمفى  ييت خى  .(4/324) كاألثر الحديث غريب في النياية. الًحٍنطىةً  أىكً  الش ًعير ًمفى : كى
 عبد بف إبراىيـ في سنده" :(2/240) الفكائد كمنبع الزكائد مجمع في الييثمي كقاؿ (11/104) (6547رقـ: )في مسنده, ب -2

 ". مجيكؿ كىك رافع بف الرحمف
قاؿ عنو  (11/161) (6591برقـ: ) ( كالحديث ركاه أحمد في مسنده,4/581ك) (183-3/180) القرآف العظيـ تفسير  -3

 غيره.محٌققو شعيب األرنؤكط: صحيح ل
 (13/124) لمركياني المذىب كبحر (4/1616) لمخمي كالتبصرة (2/757) كالكتاب السنة بيف الجمع في ينظر: المباب -4

 .(9/159) قدامة البف كالمغني
 ماٌدة: )ؽ ـ ش(. (5/27مقاييس المغة ) .القاؼ كالميـ كالشيف. يقكلكف: القمش: جمع الشيء مف ىاىنا ]كىنا[ :قمش -5
  (.92,93: )المائدة -6
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ًديؽه   الم وً  ًلرىسيكؿً  "كىافى : فقاؿ الخمر, بيع عف  عٌباس ابف أحمد عف  ًمفٍ : أىكٍ - (1)((ثىًقيؼو )) ًمفٍ  صى
, يىا: » الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًإلىٍيًو, ييٍيًدييىا ٍمرو خى  ًبرىاًكيىةً  اٍلفىٍتحً  يىٍكـى  فىمىًقيىوي  -(2)((دىٍكسو )) في ًمٍمتى  أىمىا فيبلى  أىف   عى

ر مىيىا الم وى  ؿي  ؟, فىأىٍقبىؿى «حى مىى الر جي ًموً  عى , يىا: » الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  فىًبٍعيىا, اٍذىىبٍ : فىقىاؿى  غيبلى في  ًبمىاذىا فيبلى
ٍرتىوي  ٍرتيوي : فىقىاؿى  ؟«أىمى ـى  ال ًذم ًإف  : »قىاؿى  يىًبيعىيىا, أىفٍ  أىمى ر  ـى  شيٍربىيىا حى ر   ًفي فىأيٍفرًغىتٍ  ًبيىا فىأىمىرى  ,«بىٍيعىيىا حى

اًء"  . . . قاؿ (4)بو مالؾ عف قتيبة عف الن سائيٌ  بو, كركاه عٌباس  ابف عف مسمـ ركاه .(3)اٍلبىٍطحى
, ًمفٍ  رىاًكيىةن   الم وً  ًلرىسيكؿً  ييٍيًدم كىافى  وي أىن   الٌدارم تميـ عف المكصميٌ  يعمى أبك الحافظ ٍمرو ؿى  فىمىم ا خى  أىٍنزى

ـى  الم وي  ٍمرً  تىٍحًري اءى  اٍلخى ًحؾى   الم وً  رىسيكؿي  رىآىىا فىمىم ا ًبيىا, جى قىاؿى  ضى رٍّمىتٍ  قىدٍ  ًإن يىا: »كى  يىا: قىاؿى  ,«بىٍعدىؾى  حي
ـى  اٍليىييكدى, الم وي  لىعىفى : » الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًبثىمىًنيىا؟ عي كىأىٍنتىفً  فىأىًبيعييىا الم ًو, رىسيكؿى  ري مىٍيًيـٍ  حى ـك عى  اٍلبىقىرً  شيحي
, بىاعيكهي, فىأىذىابيكهي, كىاٍلغىنىـً ٌرـ كىالم وي  كى ٍمرى  حى نىيىا اٍلخى ثىمى ٍبدً  عف أحمد اإلماـ أيضا ركاه كقد .(5)«كى  ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى

ٍنـو  ٍبفً  , ًمفٍ  رىاًكيىةن  عىاـو  كيؿ    الم وً  ًلرىسيكؿً  ييٍيًدم كىافى   د اًرم  ال أىف   غى ٍمرو ـي  كىافى  فىمىم ا خى رٍّمىٍت, عىا اءى  حي  جى
رٍّمىتٍ  قىدٍ  أىن يىا أىشىعىٍرتى » :فقاؿ  ضحؾ, إليو نظر فىمىم ا ًبرىاًكيىةو,  أىًبيعييىا أىال   الم ًو, رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  «بىٍعدىؾى  حي
ـى  مىا ًإلىى اٍنطىمىقيكا اٍليىييكدى  الم وي  لىعىفى »:  الم وً  رىسيكؿي  ًبثىمىًنيىا؟ فىقىاؿى  كىأىٍنتىًفعي  رٍّ مىٍيًيـٍ  حي  اٍلبىقىرً  شىٍحـً  ًمفٍ  عى
, ا ًبوً  فىبىاعيكهي  فىأىذىابيكهي, كىاٍلغىنىـً , مى ف   يىٍأكيميكفى ٍمرى  كىاً  ـه  اٍلخى رىا ثىمىنييىا حى ـه, كى رىا ف   حى ٍمرى  كىاً  ـه  اٍلخى رىا ثىمىنييىا حى ـه, كى رىا  حى

ف   ٍمرى  كىاً  ـه  اٍلخى رىا نييىا حى ثىمى ـه  كى رىا  الرحمف عبد , كعف-مكالىـ- طعمة أبي عف أحمد اإلماـ . . . قاؿ (6)«حى
ٍمري  ليًعنىتً : » الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى  يقكؿ, عمر  ابف سمعا إٌنيما الغافقي: اهلل عبد بف مىى اٍلخى  ةً عىشىرى  عى

كهو  ٍمري  ليًعنىتً : كيجي شىاًرًبيىا, ًبعىٍيًنيىا اٍلخى سىاًقييىا, كى بىاًئًعيىا, كى اًمًميىا, كميعتصرىا, كىعىاًصرًىىا, كميبتاعيا, كى حى  كى
ًنيىا كىآكؿً  ًإلىٍيًو, كىاٍلمىٍحميكلىةً   أبي أحمد عف كقاؿ. (7)بو ككيع, حديث مف ماجو, كابف داكد أبك كركاه .«ثىمى

رىجى : يقكؿ عمر  ابف معتس طعمة قاؿ: أبي رىٍجتي  اٍلًمٍربىًد, ًإلىى  الم وً  رىسيكؿي  خى  عىفٍ  فىكيٍنتي  مىعىوي  فىخى
ٍرتي  بىٍكرو  أىبيك كىأىٍقبىؿى  يىًميًنًو, كيٍنتي  يىًميًنوً  عىفٍ  فىكىافى  عىٍنوي, فىتىأىخ  ٍيتي  عيمىري  أىٍقبىؿى  ثيـ  . يىسىارًهً  عىفٍ  كى  فىتىنىح 

مىى ًبزيقىاؽو  فىًإذىا اٍلًمٍربىدى,  الم وً  رىسيكؿى  فىأىتىى. يىسىارًهً  فٍ عى  فىكىافى  لىوي, ٍمره  ًفييىا اٍلًمٍربىدً  عى : عيمىرى  اٍبفي  قىاؿى - خى

                                                           

. ًإلييـ كالنسبة ىكازف, بف بكر بف مينىبٍّو بف  ثىًقيؼ كلد كىـ العرب, مف حيٌ : كثىًقيؼ -1  مف العرب كبلـ كدكاء العمـك شمس ثىقىًفيٌّ
 .(2/861) الكمـك

2- :  .(4/2185) المصدر نفسو األزد. مف اليمف مف قبيمة دىٍكسه
 .(3/480) (2041في مسنده, برقـ: )أحمد ركاه  -3
كالنسائي في سننو كتاب البيكع: )بيع الخمر(  (3/1206( )1579)الخمر( برقـ:  بيع تحريـ في صحيحو كتاب المساقاة: )باب -4

 .(7/307) (4664الخمر( برقـ: )
حسب فيمي –يعمى المكصمي, كال في معجمو, ال سندا كال متننا, مٌما يدٌؿ عمى أف ىناؾ  أبي لـ أعثر عمى ىذا األثر في مسند -5
 الحدكد: )باب كتاب -الثمانية  المسانيد بزكائد العالية كقد ركاه ابف حجر العسقبلني: في المطالب .مخطكطات لـ تصمنا -متكاضعال

 كقد حٌسنو. (8/616)( 1805الخمر( برقـ: ) تحريـ مبتدأ
 الفكائد كمنبع الزكائد عمجم في الييثمي قاؿ عنو المحٌقؽ: إسناده ضعيؼ. كقاؿ (29/518)( 17995برقـ: ) ,  في مسنده -6
 ".كبلـ كفيو حسف, كحديثو شير, في سنده" :(4/88)
 (3674)لمخمر( برقـ:  يعصر العنب األشربة: )باب في سننو كتاب داكد كأبك (8/405) (4787في مسنده, برقـ: ) أحمدركاه  -7
( كصٌححو 2/1121) (3380) ـ:برق أكجو( عشرة عمى الخمر لعنت األشربة: )باب في سننو كتاب ماجو كابف (3/326) (3674)

 آليا. الشاممة بترقيـ (7/380) ماجو ابف سنف كضعيؼ األلباني في: صحيح
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ٍديىةً   الم وً  رىسيكؿي  فىدىعىاًني ا: عيمىرى  اٍبفي  قىاؿى - ًباٍلمي مى ًئذو  ًإال   اٍلميٍديىةى  عىرىٍفتي  كى  فىشيق ٍت, اؽً ًبالزٍّقى  فىأىمىرى  -يىٍكمى
ٍمري  ليًعنىتً : »قىاؿى  ثيـ   شىاًربييىا, اٍلخى اًممييىا, كبائعيا, كساقييا, كى حى  ًإلىٍيًو, كىاٍلمىٍحميكلىةي  كمبتاعيا, كى

ميٍعتىًصريىىا, كىعىاًصريىىا,  .(1)((«ثىمىًنيىا كىآًكؿي  كى

 في المسألة: رأم ابف كثير 

الخمر, كعطؼ عمييا في الحرمة: بيعيا كاالنتفاع بثمنيا, قبؿ ىذه المسألة حرمة  ذكر ابف كثير    
بثمنيا", كأضاؼ إلى ذلؾ مف خبلؿ سرده األحاديث: الٌساقي  كاالنتفاع بيعيا مف خبلؿ قكلو: "ككذا

 .(2)كالحامؿ كالعاصر كالمعتصر, كىك مكافؽ لرأم األئٌمة

 شارب الخمر كقد مات قبؿ نزكؿ تحريميا  -المسألة الٌسادسة 

 يىٍكـى  اٍلقىٍكـً  سىاًقيى  "كنتي : قاؿ أنس  عف ثابت, عف زيد, بف حٌماد ركاية كفي)): ابف كثير قاؿ 
ٌرمت ٍمري  حي ةى, أىًبي بىٍيتً  ًفي اٍلخى مىا طىٍمحى ـٍ  كى , البسري , (3)الفىضيخ ًإال   شىرىابييي : قىاؿى  يينىاًدم, مينىادو  فىًإذىا كالتمري
ٍمرى  ًإف   أىالى : يينىاًدم مينىادو  فىًإذىا فىاٍنظيٍر, اٍخريجٍ  ٌرمت, قىدٍ  اٍلخى ًدينىًة, ًسكىؾً  ًفي فىجرت حي , اٍلمى  أىبيك ًلي فىقىاؿى  قىاؿى
ةى  ـٍ  قىاؿى  أىكٍ - فىقىاليكا فىأٍىرقيا, فىيىرىٍقتييىا, اٍخريجٍ : طىٍمحى يي فه  قيتؿ: -بىٍعضي فه  فيبلى فيبلى : قىاؿى . بيطيكًنًيـٍ  ًفي كىًىيى  كى
ؿى   "﴾: ﴿        الم وي  فىأىنزى

ا: "قاؿ مالؾ  بف أنس عف جرير ابف كقاؿ. (4)اآلية مىى اٍلكىٍأسى  أيًديري  أىنىا بىٍينىمى ةى, أىًبي عى  كىأىًبي طىٍمحى
ر اًح, ٍبفً  عيبىٍيدىةى  ميعىاذً  اٍلجى , ٍبفً  كى بىؿو سييىٍيؿً  جى اءى, ٍبفً  كى انة  كىأىًبي بىٍيضى ت ى ديجى الىتٍ  حى ـٍ  مى ؤيكسييي ميط ًمفٍ  ري  خى
, بيٍسرو  تىٍمرو ٍمرى  ًإف   أىالى : يينىاًدم مينىاًدينا فىسىًمٍعتي  كى ٌرمت قىدٍ  اٍلخى ا: قىاؿى ! حي ؿى  فىمى مىٍينىا دىخى رىجى  كىالى  دىاًخؿه  عى  ًمن ا خى

, اًرجه ت ى خى , أىٍىرىٍقنىا حى كىسىٍرنىا الش رىابى , كى ؿى أى  اٍلًقبلى ض  تىكى نىا كى ؿى  بىٍعضي نىا, كىاٍغتىسى ٍبنىا بىٍعضي  أيٍـّ  ًطيبً  ًمفٍ  كىأىصى
 (5)سيمىٍيـو 

,   رىٍجنىا ثيـ     ﴿: يىٍقرىأي   الم وً  رىسيكؿى  فىًإذىا اٍلمىٍسًجًد, ًإلىى خى

                                                           
.  كصٌححو حديث حسفقاؿ عنو المحقٍّؽ:  (9/288) (5390( كالحديث ركاه أحمد في مسنده,  برقـ: )3/184القرآف العظيـ ) تفسير -1

 (.5/365) السبيؿ منار أحاديث تخريج في الغميؿ األلباني في: إركاء
 دار- المنذر البف كاألكسط (14/295) األميات مف غيرىا مف المدكنة في ما عمى كالزيادات كالنكادر( 12/223) اليداية شرح ينظر: البناية -2

 (.9/158) قدامة البف كالمغني (10/16) -الفبلح
: الفضيخ -3 مىٍيوً  كيمقى كيفضخ يشذخ اٍلبيٍسر ىيكى ًفي تو.شد لتسرع المىاء؛ عى مىٍيوً  يمقى أىنو اأٍلىثر: كى قيؿ: كىالت ٍمر, المىاء عى  ًفي كينبذ الت ٍمر يفضخ كى

 ماٌدة: )ؼ ض خ(.  (2/160) اآلثار صحاح عمى األنكار المىاء. مشارؽ
برقـ:  ﴾        ﴿ القرآف: )باب تفسير كتاب ركاه البخارم في صحيحو -4

 كالزبيب, كالبسر التمر كمف العنب, عصير مف تككف أنيا كبياف الخمر, تحريـ كتاب األشربة: )باب كمسمـ في صحيحو (6/54) (0264برقـ: )
 لمسمـ. كالمفظ (3/1570( )1980)يسكر( برقـ:  مما كغيرىا

رميثة,  كقيؿ رميمة, كقيؿ سيمة,: فقيؿ اسميا, في . اختمؼالخزرجية  النجار, األنصارية بف زيد بف خالد بف محافم بنت سميـ ىي: أـ -5
 فغضب زكجيا, عمى اإلسبلـ كعرضت قكميا, مع . أسممتمالؾ  بف أنس لو فكلدت الجاىمية, في النضر بف مالؾ تحت  ككانت مميكة. كقيؿ

 ,طمحة  أبي بف اهلل عبد ثـ النغير, صاحب عمير أبك لو فكلد ت ,األنصارم  طمحة أبك تزكجيا ثـ اؾ,ىن فيمؾ الشاـ, إلى كخرج عمييا,
 األصحاب معرفة في االستيعاب . ينظر:مالؾ  بف أنس ابنيا عنيا ركل أحاديث كثيرة, عنو , كركت اهلل رسكؿ مع تغزك ككانت فيو. فبكرؾ

 (.7/333) الصحابة معرفة في الغابة كأسد (4/1940)
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 ﴾ قىٍكًلًو  ًإلىى: ﴿  ﴾ؿه  فىقىاؿى  ؟ ا الم ًو, رىسيكؿى  ايى : رىجي ٍنًزلىةي  فىمى  مى

بييىا؟ كىىيكى  مىاتى  مىفٍ  ؿى  يىٍشرى   :﴿     الم وي  فىأىٍنزى

        ﴾ ,ؿه  فىقىاؿى  اآٍليىةى  رىجي

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  مفٍ  سىمعتىو أىٍنتى : ًلقىتىادىةى  ": قىاؿى  ؟مى ـٍ قىاؿى . نىعى ؿه  كى  ًمفٍ  سىًمٍعتىوي  "أىٍنتى : مىاًلؾو  ٍبفً  أًلىنىسً  رىجي
ـٍ : قىاؿى   الم وً  رىسيكؿً  د ثىًني: أىكٍ - نعى , كيػن ا امى  يىكػًذٍب, لىـٍ  مىفٍ  حى ا نػىٍدًرم كىالى  نىٍكػًذبي  . . .  قاؿ (1)"-اٍلكىًذبي  مى

ب حى : قاؿ جابر  البخارم عف دىاةى  أينىاسه  "صى دو  غى , أيحي ٍمرى ًميعنا يىٍكًمًيـٍ  ًمفٍ  فىقيًتميكا الخى ذىًلؾى  شييىدىاءى  جى  قىٍبؿى  كى
 مسنده في البز ار بكر أبك الحافظ اهرك  كقد. (2)صحيحو مف تفسيره في البخارم ركاه ىكذا .تىٍحًريًميىا"

 ثـ  الٌنبيٌ  أصحاب مف الخمر ناس "اصطبح: يقكؿ اهلل  عبد بف جابر سمع دينار بف عمرك عف
:  اهلل فأنزؿ. بطكنيـ في كىي قتمكا اٌلذيف بعض مات فقد: الييكد فقالت أحد, يكـ شيداء قتمكا

﴿        ﴾ ,كىذا: قاؿ ثـ 

رٍّمىتً  "لما: قاؿ عباس  ابف عف حنبؿ بف أحمد . . . كقاؿ (3)صحيح إسناد  يا: أناس قاؿ الخمري  حي
 : ﴿   اهلل  فأنزؿ يشربكنيا؟ كىـ ماتكا الذيف أصحابنا اهلل, رسكؿ

     ﴾" (4)((اآلية. 

 في المسألة: رأم ابف كثير 

في المسألة كما سرده مف أدٌلة كأحاديث؛ تفيد أٌنو ال جناح عمى مف قيتؿ أك  ما ذكره ابف كثير    
     ﴿ :بآية المائدة استشيد قبؿ تحريـ الخمر, كاستدؿٌ 

   ﴾ ,(5)ككذلؾ جميكر األئمة .  

 عقكبات شارب الخمر, كفييا فركع: -المسألة الٌتاسعة 
                                                           

 .(10/578)القرآف لمٌطبرم  تأكيؿ آم عف البياف ينظر: جامع -1

 (﴾         ﴿ :قكلو القرآف: )باب تفسير في كتاب -2

 .(6/53) (4618) برقـ:
ار ) بالبحر المكسـك ندهفي مس -3  .كلكف ليس باإلسناد كال بالمتف المذيف ذكرىما ابف كثير  (4/325) (1513الز خ 
برقـ:  -فيعادؿ مرشد, كآخر ك شعيب األرنؤكط تح: –مسنده  ( كاألثر ركاه أحمد في3/189,182تفسير القرآف العظيـ ) -4
 لغيره. كقاؿ عنو المحقؽ: صحيح (4/265,264) (2452)
 كشرح (4/187) الخطيب شرح عمى الحبيب تحفة الخطيب عمى البجيرمي كحاشية (12/359) اليداية شرح ينظر: البناية -5

 . (6/377,378) الخرقي مختصر عمى الزركشي
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  ان شارب الخمر مبخكسة صبلتو أربعيف صباح -الفرع األكؿ 

  اهلل رسكؿ عف ,العاص  بف عمرك بف اهلل عبد عف كىب بف اهلل عبد قاؿ)): قاؿ ابف كثير    
بلىةى  تىرىؾى  مىفٍ : »قاؿ ا الدٍُّنيىا لىوي  كىانىتٍ  فىكىأىن مىا كىاًحدىةن  مىر ةن  سيٍكرنا الص  مى مىٍييىا كى ًمبىيىا عى مىفٍ , فىسي بلىةى  تىرىؾى  كى  الص 
قًّا كىافى  ر اتو مى  أىٍربىعى  سيٍكرنا مىى حى ؿ   عىز  - اهللً  عى جى بىاؿً  ًطينىةً  ًمفٍ  يىٍسًقيىوي  أىفٍ  -كى ا ًقيؿى  ,«اٍلخى مى بىاؿً  ًطينىةي  كى  يىا اٍلخى
ارىةي » :قىاؿى  اهلًل؟ رىسيكؿى  ـى  أىٍىؿً  عيصى يىن   أبك . . قاؿ . (1)شعيب بف عمرك طريؽ مف أحمد, , كركاه«جى
مٍّرو  كيؿُّ : »قاؿ  بيٌ النٌ  عف عٌباس  ابف عف داكد , ميخى ٍمره كيؿُّ  خى ـه. ميٍسًكرو  كى رىا مىفٍ  حى  ميٍسًكرنا شىًربى  كى

بلىتيوي  بيًخسىتٍ  ا, أىٍربىًعيفى  صى بىاحن مىٍيًو, الم وي  تىابى  تىابى  فىًإفٍ  صى ادى  فىًإفٍ  عى قًّا كىافى  الر اًبعىةى  عى مىى حى  يىٍسًقيىوي  أىفٍ  الم وً  عى
بىاؿً  ًطينىةً  ًمفٍ  : ,«اٍلخى مىا ًقيؿى بىاؿً  ًطينىةي  كى ًديدي » :قىاؿى  الم ًو؟ رىسيكؿى  يىا اٍلخى مىفٍ  الن اًر, أىٍىؿً  صى ًغيرنا سىقىاهي  كى  صى
بلىلىوي  يٍعًرؼي  الى  رىاًمًو, ًمفٍ  حى قًّا كىافى  حى مىى حى بىاؿً  ًطينىةً  ًمفٍ  يىٍسًقيىوي  أىفٍ  الم وً  عى  .(2)((داكد أبك تفرد .«اٍلخى

 شارب الخمر في الٌدنيا محرـك منيا في اآلخرة  - الفرع الثٌاني

: قاؿ  اهلل رسكؿ أفٌ  عمر  ابف عف نافع عف مالؾ أنبأنا:  الٌشافعيٌ  قاؿ)) :قاؿ ابف كثير    
ٍمرى  شىًربى  مىفٍ » ًرمىيىا ًمٍنيىا, يىتيبٍ  لىـٍ  ثيـ   الدٍُّنيىا ًفي اٍلخى  ديثح مف كمسمـ, البخارمٌ  , أخرجو«اآلًخرىةً  ًفي حي

, ميٍسًكرو  كيؿُّ : » اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ,  عمر ابف عف مسمـ كركل. (3)بو مالؾ, ٍمره كيؿُّ  خى  ميٍسًكرو  كى
ـه, رىا مىفٍ  حى ٍمرى  شىًربى  كى لىـٍ  ييٍدًمنييىا كىىيكى  فىمىاتى  اٍلخى ٍبيىا لىـٍ  يىتيٍب ًمٍنيىا, كى  . (4)((«اآٍلًخرىةً  ًفي يىٍشرى

 شارب الخمر ال ينظر اهلل إليو يكـ القيامة -الفرع الثالث 

 سالـ سمع أٌنو يسار؛ بف اهلل عبد عف محٌمد, بف عمر أخبرني: كىب ابف قاؿ)): قاؿ ابف كثير      
ثىةه : » اهلل رسكؿ قاؿ عمر, بف اهلل عبد قاؿ: يقكؿ  اهلل بف عبد ةً الٍ  يىٍكـى  ًإلىٍيًيـٍ  اهللي  يىٍنظيري  الى  ثىبلى  ًقيىامى
, كىاٍلميٍدًمفي  ًلكىاًلدىٍيًو, اٍلعىاؽُّ  ٍمرى ن افي  اٍلخى  بف يزيد عف عمي بف عمر عف الن سائٌي, كركاه ,«أىٍعطىى ًبمىا كىاٍلمى
 . (5)((بو العمرم, محمد بف عمر عف زريع

                                                           

 الترغيب , كحٌسنو األلباني في: صحيحإسناده حسفقاؿ عنو المحقٍّؽ:  (11/240) (6659برقـ: ) ركاه أحمد في مسنده, -1
 .(2/608) يبكالترى

 (3682المسكر( برقـ: ) عف النيى ( كالحديث ركاه أبك داكد في سننو, األشربة: )باب3/187تفسير القرآف العظيـ ) -2
 .آليا الشاممة بترقيـ (2ص) داكد أبي سنف كضعيؼ كصٌححو األلباني في: صحيح (3/368)
كالبخارم في  (3/250)( 1538( برقـ: )اب تحريـ الخمرب: )كتاب األشربة كاألنبذة كاألكعيةركاه الشافعي في مسنده,  -3

 خمر كؿ كأف خمر مسكر كؿ أف بياف باب: )األشربة كتاب صحيحو كمسمـ في (7/104( )5575) األشربة برقـ: صحيحو كتاب
 (.3/1587( )2003: )برقـ( حراـ

 خمر كؿ كأف خمر مسكر كؿ أف بياف باباألشربة: ) مسمـ في صحيحو كتاب ركاه كالحديث( 3/187) العظيـ القرآف تفسير -4
 (.3/1587) (2003) برقـ: حراـ(

كركاه  (1/55)( 65برقـ: ) -المطمب عبد فكزم تح رفعت– كالحديث ركاه ابف كىب في جامعو( 3/188) العظيـ القرآف تفسير -5
 الحساف األلباني في: التعميقات كصٌححو (3/63)( 2354أعطى( برقـ: ) بما الزكاة: )المناف كتاب الكبرل كركاه النسائي في السنف

 .(10/353) حباف ابف صحيح عمى
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 المدمف عمى الخمر ال يدخؿ الجٌنة –الفرع الرابع 

ػؿي  الى : »قػاؿ  الٌنبيٌ  عػف سعيػد أبػي ػفع أحمػد كركل)): قػاؿ ابػف كثػير      ن ػةى  يىػػٍدخي  اٍلجى

, كىالى  ػػاؽٌّ, مىن افه ػػٍدًمػػفي  كىالى  عى ػػٍمػػػرو  مي  بف العزيز عبد عف الػصػمػػد, عػبػػد عػػف أيػضػػنا, أحػمػد كركاه. (1)«خى
 مجاىد عف خصيؼ عف شجاع بف مركاف كعف. (2)بو مجاىد, عف زياد, أبي بف يزيد عف مسمـ

 زياد, أبي ابف بف عف زائدة, عف الجعفي, الحسيف عف زكرٌيا, بف القاسـ عف الن سائيٌ  كركاه ,(3)بو
 عبد عف (5)جاباف عف أحمد . . قاؿ . (4)بو سعيد  أبي عف كبلىما كمجاىد, الجعد أبي بف سالـ عف
ؿي  الى : »قاؿ  الٌنبيٌ  عف عمرك  بف اهلل عبد ن ةى  يىٍدخي ٍمرو  ميٍدًمفي  كىالى , عىاؽٌّ  اٍلجى لىدي  كىالى , مىن افه  كىالى , خى  كى
 سالـ, عف أيضا ركاه كقد .بو عمرك  بف اهلل عبد عف جاباف عف (7)سػػالػػـ عف ركاه ككذا .(6)«ًزٍنيىةو 

ؿي  الى : »قاؿ  الٌنبيٌ  عف ,عمرك  بف اهلل عبد عف جاباف عف شريط بف نبيط عف سالـ, ن ةى  يىٍدخي  اٍلجى
ٍمرو  ميٍدًمفي  كىالى , كىاًلدىٍيوً  عىاؽُّ  كىالى , مىن افه   نعمـ كال: قاؿ ثـٌ  كذلؾ, شعبة حديث مف الن سائيٌ  , كركاه(8)«خى
 كال ,اهلل  عبد مف سماعه  لجاباف ييعرؼ "ال: البخارمُّ  كقاؿ .(9)شريط بف نبيط عف شعبة تابىعى  أحدا

                                                           

 كقاؿ عنو المحٌقؽ: حسف لغيره. (17/486)( 11398برقـ: ) في مسنده, -1
 كقاؿ عنو المحٌقؽ: حسف لغيره. (17/320) (11222في مسنده, برقـ: ) -2
 بيذا السند كال في غيره. لـ أجده في مسند اإلماـ أحمد -3
( 4899ذلؾ( برقـ: ) في عمرك بف اهلل عبد لخبر الناقميف اختبلؼ كذكر الزنا كلد في ذكر العتؽ: )ما كتاب الكبرل في السنف -4
 .آليا الشاممة بترقيـ (12/172) النسائي سنف كضعيؼ كصٌححو األلباني في: صحيح (5/18)
ٍبد: ركل عىف .منسكب غير جابىاف ىذا -5  ٍبف سالـ: كعىنو . الحديث...  مناف الجنة يدخؿ ال: ثحدي العاص, بف عىٍمرك ٍبف الم وً  عى

اًرمٌ  الجعد. قاؿ أىبي اًرمٌ  سمكيا قد طريقة كىذه .لنبيط كال جابىاف, مف لسالـ كال الم ًو, عىٍبد مف سماع لجابىاف يعرؼ ال: اٍلبيخى  ًفي اٍلبيخى
مىى الرد ًفي كأجاد مسمـ أحسف كقد. ةقادح عمة ىذه كليست الصحيحة, األحاديث مف كثيرا بيا كعمؿ كثيرة, مكاضع  ىذا ذىب مف عى
 تيذيب شيخ. كذكره ابف حباف في الثقات. ينظر:: حاتـ أبي قاؿ عنو ابف التكفيؽ. كباهلل كفاية, فيو بما كتابو مقدمة ًفي المذىب
 .(2ص: ) التراجـ مع حباف البف كالثقات (2/546) التراجـ مع حاتـ أبي البف كالتعديؿ كالجرح (4/432) الرجاؿ أسماء في الكماؿ

صحيح لغيره دكف قكلو: "كال كلد زنية", كىذا إسناد ضعيؼ عمتو قاؿ عنو المحٌقؽ:  (11/493) (6892في مسنده, برقـ: ) -6
 (.2/282) كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث , كحٌسنو األلباني في: سمسمةجاباف

كعنو:  ,كأنس  كجابر عمرك بف اهلل عبد ركعف: الككفي, رافع الجعد: أبي كاسـ ,أشجع مكلى الجعد, أبي بف ىك: سالـ -7
 الكبير كتسعيف. ينظر: التاريخ ثماف أك سبع سنة ككثقو يحيى بف معيف. مات .كاألعمش كعمرك بف دينار منصكر بف المعتمر

 (.10/132) الرجاؿ أسماء في الكماؿ كتيذيب (4/107) المطبكع بحكاشي لمبخارم
 .إسناده ضعيؼ, عمتو جاباف, كىك غير منسكبقاؿ المحقؽ عنو:  (93/ 11)( 6537ه, برقـ: )مسندفي أحمد  ركاه -8
كصٌححو  (5/104)( 5162) الخمر( برقـ: في المدمنيف في الركاية )ذكر األشربة: الكبرل كتاب ركاه كالٌنسائي في سننو -9

 .آليا الشاممة ترقيـب (12/172) النسائي سنف كضعيؼ األلباني في: صحيح
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 كمف , (2)عباس ابف عف مجاىد طريؽ مف الحديثى  ىذا ركم كقد .(1")نبيط كال جاباف مف لسالـ
 .))(3)ىريرة  أبي عف أيضا طريقو

 في المسألة بفركعيا األربعة رأم ابف كثير 

لعقكبات شارب الخمر األخركٌية, كأف ييسقىى مف طينة الخباؿ, كٌأٌف مف شربيا  تعٌرض ابف كثير    
يامة, كأٌف الػميدمف عمى الخمر ال يدخؿ في الٌدنيا لـ يشربيا في اآلخرة, كأٌف اهلل ال ينظر إليو يكـ الق

ـى الجٌنة, كلكٌنو لـ يتعٌرض لعقكبة شارب الخمر في الٌدنيا, فكما نعمـ أٌف  كال -كاف مخمر اإلسبلـً ل تحري
ضعؼ الخمر تي  في أفٌ  ة في جسميا كنفسيا كعقميا, كما مف شؾ  ة قكيٌ شخصيٌ  ستيدؼ إيجادى ي -يزاؿ
ذا ذىب العقؿ تحكٌ كال سيٌ  ماتيا,ذىب بمقكٍّ كتى  ,ةخصيٌ الشٌ  ير, إلى حيكاف شرٍّ  نسافؿ اإل ما العقؿ, كا 

فشاء األ ,حشكالفي  ,القتؿك :لو ر كالفساد ما ال حد  كصدر عنو مف الش   ؛ لذا كطافكخيانة األ  ,سراركا 
مـ كقد جعؿ اإلسبلـ لو حدًّا دنيكيًّا, حيث ركل مس, (4)الخمر حراـ باإلجماع أفٌ مٌتفقكف  كاٌفة عمماءفال

ا أربعيف, فممٌ   جمد أبك بكر عاؿ, ثـٌ جمد في الخمر بالجريد كالنٍّ  اهلل  نبيٌ  أفٌ " : عف أنس بف مالؾ
حمف بف يؼ كالقرل, قاؿ: ما تركف في جمد الخمر؟ فقاؿ عبد الرٌ اس مف الرٌ , كدنا النٌ  كاف عمر

عف ركل ابف أبي شيبة " كقد, (5)"ثمانيف  الحدكد, قاؿ: فجمد عمر : أرل أف تجعميا كأخؼٌ  عكؼ
, فأخبركه بما كاف مف أمر الكليد  اس مف أىؿ الككفة إلى عثمافو ركب النٌ , أنٌ  حصيف أبي ساساف

, قاؿ: ؾ فأقـ عميو الحد  : دكنؾ ابف عمٍّ  , قاؿ عثماف في ذلؾ عميٌّ  ـى مٍّ كي بف عقبة مف شرب الخمر, فى 
ؾ, قاؿ: بؿ ضعفت ككىنت كعجزت, قـ يا ىذا غيرى  ؿً كٍ قـ يا حسف, فاجمده, قاؿ: فيـ أنت مف ىذا؟ أى 

 , جمد رسكؿ اهلل ؾٍ سً مٍ أى كى  ؼ  : كي  ى بمغ أربعيف, قاؿحتٌ   عميٌّ  دُّ عي عبد اهلل بف جعفر, فجعؿ يجمده كيى 
كماداـ االختبلؼ في الحدٍّ مكجكدنا . (6)"ةسنٌ  ثمانيف, ككؿٌّ   ميا عمرأربعيف, ككم    أربعيف, كأبك بكر

أٌما الشافعٌية: , (7)العددي, رأيتي أف أذكر آراء األئٌمة في ذلؾ, فالجميكر: ييجمد ثمانيف جمدة مف حيثي 
 كفي كؿ  ييجمد العبد نصؼ ما ييجمد الحٌر. .(8)جمد أربعيف جمدةفي

 

                                                           

 (. 2/257) المطبكع بحكاشي لمبخارم الكبير التاريخ -1
 كضٌعفو األلباني في: ضعيؼ (11/188)( 4932برقـ: ) -اهلل كآخريف زيف الرحمف تح محفكظ– ركاه البزار في مسنده -2

 (.2/113) كالترىيب الترغيب
 (4938الفضؿ برقـ: ): اسمو الفاء, مف األكسط باب ي المعجـكالحديث ركاه الطبراني ف (3/188) العظيـ القرآف تفسير -3
 (.13/835) األمة في السيئ كأثرىا كالمكضكعة الضعيفة األحاديث كضٌعفو األلباني في: سمسمة (5/159)
 (.2/449المعاني البديعة في معرفة اختبلؼ أىؿ الشريعة ) :ينظر -4
 .(5/125) (36( برقـ: )مرالخ باب حدٌ و, كتاب الحدكد كالديات: )صحيحفي  -5
 (.5/503( )28407كتاب الحدكد: )في حد الخمر كـ ىك ككـ يضرب شاربو؟( برقـ: ) ,في مصنفو -6
 (.4/106الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ك ( 130الرسالة لمقيركاني )صك ( 180الخراج ألبي يكسؼ )صينظر:  -7
 (. 20/112المجمكع شرح الميذب ) -8
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 الخبلصة

اٌلذم كأفيائو الكارفة,  مف خبلؿ جكلتي المتكاضعة, بيف أفناف "تفسير القرآف العظيـ", البف كثير     
تىٍخًريج  ,تىٍخًريج أىًدل ة الت ٍنًبيو ي مف بينيا:التأعمالو الفقيٌية الكثيرة ك  ,لـ يؤلؼ عمى نمطو مثمو كى

اًجب اًديث ميٍختىصر اٍبف اٍلحى كٌؿ ذلؾ جاء نتيجة  , كغيرىا.ولـ يتم   كاٌلذم كىًبير ًفي اأٍلىٍحكىاـالكتاب ك  ,أىحى
كؼب مي رتٌ تبٌحره في الحديث كعمكمو, حيث  ري ضـ   ,ٍسند أىٍحمد عمى اٍلحي كىاًئد الط بىرىاًنٌي كىأبي يعمى كى  ,ًإلىٍيًو زى

ٍيفً  لو ميٍسند الش ٍيخى ًديث ,كى . فكانت ثمرة ىذا الٌتبٌحر أف تبٌحر كطبقات الش اًفًعي ة كىغير ذىًلؾ ,كعمكـ الحى
قنا, كمكف قا أٌيما في الفقو, فالحديث مف غير فقو كالٌشجر مف غير ثمر, فكاف ناجحا كمبدع ا كمتفكٍّ

تكفيؽ في اختيار المنيج اٌلذم سار عميو في تفسيره, كالٌطريقة اٌلتي سمكيا, كالماٌدة اٌلتي انتقاىا 
 كجمعيا, كاألسمكب الٌرصيف اٌلذم عرضو, كالقكؿ الٌسديد اٌلذم اختاره.  

د ًفي , مٌتقد الٌذكاء, كثير االستحضار سريع البديية, ابف كثير  كىافى ك   سارت تصانيفو ًفي اٍلًببلى
يىاتو فىاتو اكانتفع ًبيً  ,حى لـ يكف عمى طىًريؽ اٍلميحدثيف ًفي تىٍحًصيؿ العكالي ,الن اس بعد كى كتمييز العالي  كى

ن مىا ىيكى مف محدٍّ  نىٍحك ذىًلؾ مف فنكنيـ كىاً   .(1)ثي اٍلفيقىيىاءمف الن اًزؿ كى

فذكره  ,الثناء الجـ   ,ف بعدىـى عميو معاصركه كتبلميذه كمى أثن ,مف أفذاذ العمماء في عصره كىك   
ف إسماعيؿ بف ث ذم الفضائؿ عماد الديٍّ كسمعت مع الفقيو المفتي المحدٍّ  حيث قاؿ: ىبيٌ الحافظ الذٌ 

ؼ ؼ كناظر كصنٌ ج كألٌ خرٌ  جاؿ كالمتكف كالفقو,كلو عناية بالرٍّ  . . . افعيٌ الشٌ  صركمٌ عمر بف كثير البي 
 .(2)ركفسٌ 

-ب لمذىبو كال لغيره. ككتبو العظيمة أم, يدكر مع الدليؿ حيث دار, ال يتعصٌ مستقؿ الرٌ كىك    
فتي في مسألة يي  -المذىب و شافعيٌ مع أنٌ -الئؿ الكافرة. كنجده فييا الدٌ  -الجميؿ هكخاصةن تفسير 

 .ييمتىحف كيمقى األذل, فيثبت عمى قكلو كيصبر بلث بمفظ كاحد. ثـٌ بلؽ الثٌ الطٌ 

ا حضر مف ببلد تبريز شابًّا عجميًّ  و ليذكر أفٌ ى إنٌ قد طار ذكره في األقطار اإًلسبلمية, حتٌ ك    
و كغير ذلؾ, كأنٌ  مخشرمٌ اؼ لمزٌ يحفظ البخارٌم كمسممنا كجامع المسانيد كالكشٌ  وكخراساف, يزعـ أنٌ 

كفرح بكتابتي لو  :ابف كثير قاؿ ثـٌ  ,كجماعة مف الفضبلء ,كغيره امتحنو بقراءة مجالس مف البخارمٌ 
 إلى القصد إليؾ كأف تجيزني كًذٍكريؾ في ماع عمى اإلجازة. كقاؿ: أنا ما خرجت مف ببلدم إال بالسٌ 

 .(3)ببلدنا مشيكر

ىذا يشٌكؿ ماٌدة دراسٌية زاخرة لكٌؿ مىف أراد أف يكتب عف تراثنا عاٌمة,  كأخيرنا فإٌف تفسير ابف كثير    
ة, فيك يعتبر كسيمة مف كسائؿ االرتقاء إلى أفؽو أرحب, كمياديفى كعف الٌتراث الفقيٌي لديو خاصٌ 

                                                           

 (.534يكطي )صاظ لمسٌ طبقات الحفٌ  :ينظر -1
 (. 4/201) ىبيٌ اظ لمذٌ تذكرة الحفٌ  :ينظر -2
 (. 4/86جاؿ )باؿ بمعجـ الرٍّ نثؿ النٍّ  :ينطر -3
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األبكاب  أكسع, حكؿ الٌتبٌحر في عمـك الٌتفسير, كخاٌصة الفقيي  منو, كاٌلذم فتح فيو ابف كثير 
مصرعة حكؿ ما يتعٌمؽ بكتاب اهلل العزيز, كما جاء فيو مف أحكاـ فقيٌية كمحكـ كمتشابو, كناسخ 

كمقٌيد, إضافةن إلى اختبلؼ الفقياء كالعمماء, ككذلؾ القراءات كاختبلفاتيـ, إلى كمنسكخ, كمطمؽ 
: صحيحيا كضعيفيا, كمٌتصميا كمنقطعيا, كمراسيميا كمرفكعيا, جانب ما يتعٌمؽ بأحاديث الٌرسكؿ 

اءات ككذلؾ الٌركاة, كالجرح كالٌتعديؿ, فيك منجـ عظيـ, كبحر متبلطـ األمكاج, مف الفقو كالحديث كالقر 
ـ  بالعمـ كالمعرفة, أف يقيمكا  كالجرح كالٌتعديؿ كغيرىا؛ لذا أيكصي أبنائي الٌطمبة الكراـ, كأنصح كٌؿ ميت
ا مف ىذه الحقكؿ, كأف ينفضكا عنو غبار السٍّنيف,  حكلو الدٍّراسات المختمفة اليادفة, تتناكؿ بعضن

سمفو الٌصالح العظيـ, اٌلذم يشحذ اليمـ,  كيبعثكا الحياة فيو مف جديد؛ ليستفيد المتمقٍّي, كيصمو تراث
كيصٌفي القمكب, كيبعث عمى الٌتحٌمي بالقيـ كالمثؿ العبل, كالٌتمٌسؾ بالكسطٌية الٌسمحة؛ فينشأ جيؿ 

, كدعاةه ذككا آراءو سديدة, كأفعاؿ رشيدةو,  كىذا ما عاًلـ قكٌم, متمسٍّؾ بكتاب اهلل كسٌنة رسكلو 
 ف أجمو.  نرجكه كنصبك إليو كما نعمؿ م
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 مصادر البحث كمراجعو

ا.  القرآف الكريـ بركاية قالكف عف نافع المدني رسمنا كضبطنا كتخريجن

السنة العاشرة )د مكاف  -لجامعة اإلسبلميةا- رشدم عمياف, لاإلجماع في الشريعة اإلسبلمية -1
 .ـ 1977 كيكني -ىػ مايك 1397خرة جمادل اآلالنشر( العدد األٌكؿ 

: محمد , تحقيؽق( 370 تبكر الرازم الجصاص الحنفي ) يأب ,حمد بف عمي, ألأحكاـ القرآف -2
 .ق1405لبناف, )د ط(, -بيركت ,دار إحياء التراث العربي ,صادؽ القمحاكم

الحسف الطبرم, المعركؼ بالكيا اليراسي الشافعي  يعمي بف محمد بف عمي, أب, لأحكاـ القرآف -3
 1405 2ط – دار الكتب العممية, بيركت - مكسى محمد عمي كعزة عبد عطية قيؽ:حت ىػ(504ت )
 .ىػ

 تمحمد ناصر الديف األلباني ), ألبي عبد الرحمف إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ -4
 .ـ1985/ق1405 ,2لبناف, ط-بيركت, المكتب اإلسبلمي, ق( 1420

ف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ الحس يب, ألأسد الغابة في معرفة الصحابة -5
عادؿ أحمد عبد  -عمي محمد معكض  قيؽ:حت ىػ(630الشيباني الجزرم, عز الديف ابف األثير )ت 

 )دكف ذكر مكاف الٌنشر(. ـ1994 /ىػ 1415, 1, طدار الكتب العممية, المكجكد

يا األنصارم, زيف الديف أبك كريا بف محمد بف زكر , لز أسنى المطالب في شرح ركض الطالب -6
 مصر, )د ط,ت(. -, القاىرةدار الكتاب اإلسبلمي, ق(926تيحيى السنيكي )

, ق( 319 تبكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم ) في مسائؿ اإلجماع, ألبي اإلقناع -7
 .ق1408لطبعة: األكلى, , اعبد اهلل بف عبد العزيز الجبريف قيؽ:تح

بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم  يب, ألسنف كاإلجماع كاالختبلؼاألكسط مف ال -8
 ذكر دكف) ـ 2009 /ىػ  1430 ,1ط دار الفبلح, : مجمكعة مف المحققيفقيؽتح, ىػ(319)ت

 (.الٌنشر مكاف

زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد, المعركؼ بابف نجيـ المصرم , لالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ -9
 .ـ 1997 /  ى 1418 ,1ط لبناف –دار الكتب العممية بيركت  ىػ( 970 ت)

 )ت بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ البزار , ألبيمسند البزار )المطبكع باسـ البحر الزخار( -10
مكتبة  ,كصبرم عبد الخالؽ الشافعي, : محفكظ الرحمف زيف اهلل, كعادؿ بف سعد(, تحقيؽق 292

 .ـ2009 إلىـ, 1988 مف 1طالٌسعكدٌية,  -ة المنكرةالمدين ,العمـك كالحكـ

ؽ: طارؽ يحق, تق( 502مركياني, أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ )ت , لبحر المذىب -11
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 .ـ2009, 1لبناف, ط-, بيركتدار الكتب العممية ,فتحي السيد

 يف الغيتابمحمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسي يب, ألالبناية شرح اليداية -12
, 1ط, لبناف-بيركت ,دار الكتب العممية, ق( 855 ت) يبدر الديف العين ي,الحنف

 .ـ2000/ق1420

ب الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني , ألالبياف في مذىب اإلماـ الشافعي -13
عربية الٌسعكدٌية, المممكة ال-ةجدٌ  ,دار المنياج ,ؽ: قاسـ محمد النكرم, تحقيق( 558 تالشافعي )

 .ـ2000/ ق1421 ,1ط
دراسة كتحقيؽ: , ق(478تعمي بف محمد الربعي, أبك الحسف, المعركؼ بالمخمي ), لالتبصرة -14

 .ـ2011-ق1432, 1, طكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية, قطر, أحمد عبد الكريـ نجيب
عثماف بف قىاٍيماز الذىبي أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف  ,شمس الديف, لتذكرة الحفاظ -15
 ,1, طلبناف-بيركت ,دار الكتب العممية ,دراسة كتحقيؽ: زكريا عميرات, ق(748ت)

 الكتب دار البركتي, المجددم اإلحساف عميـ لمحمد الفقيية, التعريفات -.  ـ1998/ق1419
 .ـ2003ق /1424 ,1ط لبناف,-بيركت العممية,

ب  يأب ,عبيد اهلل بف الحسيف بف الحسف, لالتفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف أنس -16 بل  القاسـ ابف الجى
 ق1428, 2ط, لبناف-دار الكتب العممية, بيركت, : سيد كسركم حسف, تحقيؽق(378تالمالكي )

 .ـ2007/ 
 تلدمشقي )ا الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ , ألبيتفسير القرآف العظيـ -17

 ,2الٌسعكدٌية, ط -, الٌرياضدار طيبة لمنشر كالتكزيع, ف محمد سبلمة: سامي ب, تحقيؽق(774
 . ـ1999/ق1420

محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي, , ألبي فسير القرآف العظيـت -18
, مكتبة نزار مصطفى الباز, : أسعد محمد الطيب, تحقيؽق( 327 تابف أبي حاتـ ) ,الحنظمي الرازم

 .ق1419 ,2ط, ةعكديٌ السٌ -كٌرمة مٌكة الم
)د ط,  مكتبة كىبة, القاىرة ىػ(1398محمد السيد حسيف الذىبي )ت, لالتفسير كالمفسركف -19
 ت(.

عالـ  ىػ(476سحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )ت إ يب, ألفي الفقو الشافعيٌ  ونبيالتٌ  -20
 )د ط, ت(. الكتب

 يمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أب, لفالقرآ آم تأكيؿ عفجامع البياف  -21
, 1لبناف, ط -, بيركتمؤسسة الرسالة ,: أحمد محمد شاكر, تحقيؽق(310تجعفر الطبرم )

 .ـ2000/ق1420

عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم شمس الديف القرطبي  يبأل ,الجامع ألحكاـ القرآف -22
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, 2مصر, ط -القاىرة ,دار الكتب المصرية ,طفيشابراىيـ كا   ,: أحمد البردكني, تحقيؽق(671ت)
 .ـ1964 -ق1384

محمد بف إسماعيؿ , لكسننو كأيامو الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  -23
, ار طكؽ النجاة, د: محمد زىير بف ناصر الناصرق(, تحقيؽ256)ت اهلل البخارم الجعفي عبد يأب

 .ق1422, 1طلبناف,  -بيركت

ًبيًدٌم  عمى مختصر القدكرم, ألبي الجكىرة النيرة -24 بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم الز 
 .ق1322, 1مصر, ط المطبعة الخيرية, ق(800 تاليمني الحنفي )

ٍيرىًمٌي حاشية البجيرمي عمى تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب, ل -25 سميماف بف محمد بف عمر البيجى
 .ـ1996/  ق1417, 1لبناف, ط-, بيركتدار الكتب العممية ,ق(1221تالمصرم الشافعي )

بف االحسف عمي  يب(, ألشرح مختصر المزني)الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي  -26
عمي محمد  تحقيؽ: ,ق( 450 تمحمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم, الشيير بالماكردم )

 .ـ1999/ق1419, 1لبناف, ط -بيركت, دار الفكر ,عادؿ أحمد عبد المكجكد, ك معكض

الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  , ألبيالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة -27
 -بادآيدر , حمجمس دائرة المعارؼ العثمانية, محمد عبد المعيد ضاف :راقبة, مق(852تالعسقبلني )

 .ـ1972/  ق1392, 2, طاليند
بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد البغدادم القرشي المعركؼ بابف أبي الدنيا  يب, ألمسكرال ذـٌ  -28
 , )د ط, ت(.الرياض –دار الراية , : نجـ عبد الرحمف خمؼ, تحقيؽىػ(281)ت

ىػ( 386محمد عبد اهلل بف أبي زيد عبد الرحمف النفزم, القيركاني, المالكي )ت  يب, ألالرسالة -29
 ت(., )د ط, دار الفكر

عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف  , ألبياالستيعاب في معرفة األصحاب -30
, 1طلبناف,  -دار الجيؿ, بيركت ,: عمي محمد البجاكم, تحقيؽق(463تعاصـ النمرم القرطبي )

 .ـ1992-ق1412

القزكيني  عبد اهلل محمد بف يزيد يأب -اسـ أبيو يزيد وكماج- وبف ماج, السنف ابف ماجو -31
, بد الٌمطيؼ حرز اهللكى ع ,محم د كامؿ قره بممي ,عادؿ مرشدك  ,شعيب األرنؤكط قيؽ:ح, تىػ(273)ت

 )دكف ذكر مكاف النشر(. ـ 2009 /ىػ  1430, 1ط, دار الرسالة العالمية

داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير رك األزدم الٌسًجٍستاني  يب, ألسنف أبي داكد -32
لبناف,  -, بيركت دار الرسالة العالمية ,محمد كامؿ قره بممي, ك : شعيب األرنؤكطقيؽح, ت(ق275ت)
 .ـ2009/ق1430, 1ط
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عيسى  يمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أب, لسنف الترمذم -33
براىيـ عطكة عكض, كمحمد فؤاد عبد الباقي, أحمد محمد شاكر :قيؽتح, ق(279ت) ة مكتب, كا 

 .ـ1975/ق1395, 2ط, مصر -القاىرة  ,كمطبعة مصطفى البابي الحمبي

الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم البغدادم الدارقطني  يب, ألسنف الدارقطني -34
 أحمد برىـكك طيؼ حرز اهلل, عبد المٌ ك حسف عبد المنعـ شمبي, ك رنؤكط, شعيب األ  قيؽ:حت ىػ(385)ت

 .ـ2004 /ىػ 1424 ,1ط, لبناف –مؤسسة الرسالة, بيركت 

 ىػ(458بكر البييقي )ت يحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخراساني, أب, ألالسنف الكبير -35
 .ـ2011 /ىػ  1432, 1, ط القاىرة –دار ىجر , : مركز ىجر لمبحكث كالدراساتقيؽحت

الحميـ بف عبد العباس أحمد بف عبد  يأب ,تقي الديف(, لكتاب الطيارة)شرح العمدة في الفقو   -36
, ق(728تابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي ), بف أبي القاسـ بف محمداالسبلـ بف عبد اهلل 

 .ق1412, 1طالٌسعكدٌية,  -الرياض ,مكتبة العبيكاف ,: سعكد بف صالح العطيشافتحقيؽ
, ق(370تبكر الرازم الجصاص الحنفي ) يأب ,حمد بف عمي, ألحاكمشرح مختصر الطٌ  -37
باعة كراجعو الكتاب لمطٌ  أعدٌ , كآخركف, سائد بكداش, ك اهلل محمد ة: عصمت اهلل عناييؽتحق

 .ـ 2010/ ق1431 ,1طلبناف,  -, بيركت دار البشائر اإلسبلمية ,حو: سائد بكداشكصحٌ 
, ق(573تنشكاف بف سعيد الحميرل اليمني ), لشمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ -38
دار الفكر , يكسؼ محمد عبد اهلل, ك مطير بف عمي اإلرياني, ك د اهلل العمرم: حسيف بف عبقيؽحت

 .ـ1999/  ق1420, 1ط, لبناف - بيركت, المعاصر

عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح  يب, أل-األـ–أبي داكد  كضعيؼ سنف صحيح -39
, 1ط, الككيت – كالتكزيع مؤسسة غراس لمنشر ىػ(1420بف نجاتي بف آدـ, األشقكدرم األلباني )ت

 .ـ2002 /ىػ 1423

مف إنتاج مركز  ,ق(1420تمحمد ناصر الديف األلباني ), لصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد -40
 مصر, )د ط,ت(, بترقيـ المكتبة الشاممة. - اإلسكندرية, نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة

, ق(1420تر الديف األلباني )محمد ناص, ألبي عبد الرحمف صحيح كضعيؼ سنف الترمذم -41
 مصر, بترقيـ المكتبة الشاممة. - اإلسكندرية, إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة مف

مف إنتاج مركز نكر  ,ق(1420تمحمد ناصر الديف األلباني ), لسائيصحيح كضعيؼ سنف الن   -42
 بترقيـ المكتبة الشاممة. مصر, )د ط, ت(,-اإلسكندرية ,اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة

مع تعميقات , مالؾ كماؿ بف السيد سالـ , ألبيصحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة -43
المكتبة  - محمد بف صالح العثيميف, ك عبد العزيز بف باز, ك أللباني: لمحمد ناصر الديف افقيية

 .ـ2003)د ط(  مصر -التكفيقية, القاىرة
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دار الكتب , ق( 911 تعبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي )ل, اظطبقات الحفٌ  -44
 ق.1403, 1طلبناف,  - بيركت ,العممية

 راجعى , ق(945تمحمد بف عمي بف أحمد, شمس الديف الداكدم المالكي ), لطبقات المفسريف -45
لبناف, )د  - بيركت ,دار الكتب العممية ,يا: لجنة مف العمماء بإشراؼ الناشرأعبلمى  كضبطى  النسخةى 
 ط, ت(.

اًلًس الش ٍنًقيًطيٍّ ًفي الت ٍفًسيرً  -46 محمد األميف بف محمد المختار بف عبد , لالعىٍذبي الن ًميري ًمٍف مىجى
دار عالـ الفكائد لمنشر , : خالد بف عثماف السبتقيؽحت ىػ(1393القادر الجكني الشنقيطي )ت

 .ىػ1426, الطبعة: الثانية, كالتكزيع, مكة المكرمة

عبد اهلل ابف الشيخ شمس  يمحمد بف محمد بف محمكد, أكمؿ الديف أب, لالعناية شرح اليداية -47
 , دكف ذكر المكاف )د: ط, ت(.دار الفكر, ق(786تالديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي )

, 1ط, نافلب - دار الكتاب العربي, بيركت, ق(1420تد سابؽ )يٌ سٌ , لمةنٌ فقو السُّ  -48
 .ـ1977/ق1397

محم د بف إبراىيـ ك عبد اهلل بف محٌمد المطمؽ, ك  عىبد اهلل بف محمد الطٌيار,, لالًفقوي الميىس ر -49
طف لمن شر, الرياض ,المكسىى ـ, 2011ق/1432 (,13-11ك 7جػ: )1ط, السعكدية -مىدىاري الكى

 .ـ2012/ق1433 األخرل:  باقي األجزاءك 

محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة  , ألبيإلماـ أحمدالكافي في فقو ا -50
دار الكتب , ق( 620 تالجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي, الشيير بابف قدامة المقدسي )

 .ـ1994/ ق1414, 1طلبناف, -, بيركتالعممية
بف اعمي بف أبي يحيى زكريا  محمد يأب ,جماؿ الديف, لة كالكتابنٌ باب في الجمع بيف السُّ المٌ  -51

, دار القمـ ,محمد فضؿ عبد العزيز المراد , تحقيؽ:ق(686 تمسعكد األنصارم الخزرجي المنبجي )
 .ـ1994/ ق1414, 2ط, سكريا -دمشؽ

: خميؿ قيؽتح, ق( 483 تسي )رخٍ محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السٌ , لالمبسكط -52
 .ـ2000/ ق1421 ,1ط, لبناف - طباعة كالنشر كالتكزيع, بيركتدار الفكر لم ,محي الديف الميس

جماؿ الديف, محمد طاىر بف عمي , لمجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار -53
, حيدر آباد مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية, ق(986تالصديقي اليندم الفىت ًني الكجراتي )

 .ـ1967/ق1387, 3طاليند, -الدكف

الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي  يب, ألمجمع الزكائد كمنبع الفكائد -54
/ ق1414 مصر, )د ط(, - مكتبة القدسي, القاىرة ,: حساـ الديف القدسيقيؽح, تق( 807ت)

 .ـ1994
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ف شرؼ زكريا محيي الديف يحيى ب يب, ألالمجمكع شرح الميذب )مع تكممة السبكي كالمطيعي( -55
 سكريا, )د: ط, ت(.-, دمشؽدار الفكر, ق(676تالنككم )

 -دار البياف العربى-مدخؿ إلى التفسير كعمـك القرآف, لعبد الجكاد خمؼ محمد عبد الجكاد,  -56
  القاىرة, )د ط(, )د ت(.

محمد بف عمر بف أحمد بف عمر بف محمد , لالمجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث -57
دار المدني لمطباعة , : عبد الكريـ العزباكم, تحقيؽق(581تي المديني, أبك مكسى )األصبيان

 ـ1988 /ق1408 (:2,3جػ, )ـ1986/ق1406 (:1جػ, )1ط, ةعكديٌ السٌ  - ةكالنشر كالتكزيع, جدٌ 

عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  يب, ألمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ -58
إشراؼ: عبد اهلل بف عبد المحسف , بفيعادؿ مرشد, كآخر ك  ,: شعيب األرنؤكطتحقيؽ, ق(241ت)

 .ـ2001/ق1421, 1طلبناف, -, بيركتمؤسسة الرسالة ,التركي
 يسمـ بف الحجاج أب, لمالمسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل  -59

, بيركت –دار إحياء التراث العربي , الباقي محمد فؤاد عبدتحقيؽ:  ىػ(261الحسف النيسابكرم )ت 
 )د: ط, ت(.

عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد  , ألبيمسند اإلماـ الشافعي -60
بو عمى األبكاب الفقيية: محمد عابد رت  , ق(204تالمطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )

 و كمراجعةى ه كتصحيحى ى نشرى تكل  , لممؤلؼ: محمد زاىد بف الحسف الككثرم لمكتاب كترجـى  ؼى عر  , السندم
دار الكتب , زت العطار الحسينيكعو عمى نسختيف مخطكطتيف: يكسؼ عمي الزكاكم الحسني, أصكلً 

 .ـ1951/ق1370, )د ط(, لبناف-العممية, بيركت
كف اليحصبي عياض بف مكسى بف عياض بف عمر , لمشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار -61

 تكنس, )د ط,ت(.  -, مدينة تكنسالمكتبة العتيقة ,ق( 544 تالفضؿ ) يالسبتي, أب
 تعبد اهلل, كلي الديف التبريزم ) يمحمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم, أب, لمشكاة المصابيح -62

 ـ.1985, 3طلبناف,  -بيركت ,المكتب اإلسبلمي ,: محمد ناصر الديف األلبانيقيؽح, تق( 741
الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  يب, ألالمطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية -63

تنسيؽ: , ( رسالة عممية قدمت لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد17ح: )ت ىػ(852حجر العسقبلني )ت 
 .ىػ1419, 1ط, السعكدية –دار العاصمة, دار الغيث , د. سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم

 ثـٌ  ,محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسيٌ  يب, ألالمغني -64
مصر, )د ط(,  -مكتبة القاىرة ,ق( 620تالدمشقي الحنبمي, الشيير بابف قدامة المقدسي )

 .ـ1968/ق1388
 إلى: 1404 :مف, الككيت ,كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية, المكسكعة الفقيية الككيتية -65

 .ق1427
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 .الككيت ,, دارالسبلسؿ2: ط23 -  1األجزاء 
 .مصر ,, مطابع دار الصفكة1: ط38 - 24األجزاء 
 .الكزارة ة, طبع2: ط45 - 39األجزاء 

بف امحمد بف أحمد بف محمد بف سميماف الميذ ب, ل ألفاظ غريب تفسير في المستعذىب الن ٍظـ -66
, تحقيؽ: مصطفى عبد الحفيظ سالـ, ق( 633 ت, المعركؼ ببطاؿ )بطاؿ الركبي, أبك عبد اهلل

 .ـ1991 :(2جػ) ,ـ1988 (:1الٌسعكدٌية, )د ط(, )جػ  - مةة المكر  جارية, مكٌ المكتبة التٌ 
السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف  يمجد الديف أب, لالنياية في غريب الحديث كاألثر -67

محمكد م, ك : طاىر أحمد الزاك قيؽتح, ق(606تابف األثير ) ,الجزرممحمد بف عبد الكريـ الشيباني 
 .ـ1979/ ق1399 لبناف,-بيركت ,المكتبة العممية ,محمد الطناحي

نة مف غيرىا مف األيميات -68 يادات عمى ما في المدىك  , محمد عبد اهلل بف أبي زيد يب, ألالن كادر كالزٍّ
, محم د حجي, ك عبد الفٌتاح محمد الحمك :قيؽتح, ق(386تعبد الرحمف النفزم, القيركاني المالكي )

 .ـ1999 ,1طلبناف,  -دار الغرب اإلسبلمي, بيركت كآخريف,


