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ثالثالباب ال

"تفسير آيات األحكام من القرآنفيروائع البيان"التعريف بالكتاب 

لمحة عن الكتاب: المبحث األول .أ

حممد "وهو أحد املؤلفات الذي كتبهاسم الكتاب هو روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن

ويتكون هذا ، اإلسالمية يف البلد األمنياألستاذ احملاضر بكلية الشريعة والدراسات " علي الصابوين

لثالثةاالطبعةو ه1397والطبعة الثانية سنة ه1391األوىل سنة كتاب من جزأين ظهرت الطبعةال

1.ةصفح637صفحة، والثاين 627وقد بلغ اجلزء األول .م1980سنة 

الثالثة، أما الطبعة والطبعةوجد الباحث طبعتني، الطبعة األوىلوقد طبع هذا التفسري طبعات كثرية و 

وهي دار الصابوىن وهو يتكون منقحة مع ختريج األحاديث الشريفةطبعة جديدةفوجد الباحثاألوىل

مؤسسة مناهل - م، كذلك الطبعة الثالثة على طبعة مكتبة الغزاىل2007=ه1428من جملدين سنة 

تسعة مائة(928ويقع هذا الكتاب حنو.م1980-ه1400ة العرفان وهي مثل السابقة يف العدد سن

هذا : وهو يف مثل الطبعتني السابقتني يف )مثانية وعشرين صفحةو 

: ، وهذا تفصيل كتابهالكتاب عبارة عن جمموعة من احملاضرات وقد جاء اجلزء األول منه يف أربعني حماضرة

النسخ يف القرآن -3موقف الشريعة من السحر - 2الفاحتة سورة - 1: 

إباحة - 7كتمان العلم الشرعي - 6السعي بني الصفا واملروة - 5التوجه إىل الكعبة يف الصالة - 4

مشروعية -10فريضة الصيام على املسلمني -9يف القصاص حياة النفوس - 8الطيبات وحترمي اخلبائث 

اخلمر وامليسر حترمي- 13القتال يف األشهر احلرم -12م احلج والعمرة إمتا- 11القتال يف اإلسالم 

.571. ، ص.)ه1431(دارالتدمرية، : الرياض ،تفاسري آيات األحكام ومناهجهاعلي بن سليمن العبيد،. د.أ1
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مشروعية الطالق يف - 17ميني الطالق - 16اعتزال النساء يف احمليض -15نكاح املشركات-14

الربا جرمية - 21واستحقاقها املهر خطبة املرأة- 20عدة الوفاة -19أحكام الرضاع - 18اإلسالم 

تعدد الزوجات يف -24فريضة احلج يف اإلسالم - 23ي عن مواالة الكافرين النه-22اجتماعية 

وسائل معاجلة الشقاق بني - 27احملرمات من النساء - 26رعاية اإلسالم أموال األيتام -25اإلسالم 

صالة اخلوف - 30جرمية القتل وجزاؤها - 29حرمة الصالة على السكران واجلنب - 28الزوجني 

-34حد السرقة وقطع الطريق -33أحكام الوضوء والتيمم -32من األطعمة ماحيل وحيرم -31

- 37منع املشركني دخول املسجد احلرام - 36عمارة املسجد - 35كفارة اليمني وحترمي اخلمر وامليسر 

التقرب إىل اهللا - 40كيفية قسمة الغنائم -39الفرار من الزحف - 38حكم اإلنفعال يف اإلسالم 

.احيباهلدي واألض

:كما جاء اجلزء الثاين يف ثالثني حماضرة وهي كاآليت 

يف أعقاب حادثة -4اللعان بني الزوجني -3قذف احملصنات من الكبائر - 2سورة النور - 1

الرتغيب يف الزواج والتحذير من -7آيات احلجاب والنظر - 6آداب االستئذان والزيارة - 5اإلفك 

- 11طاعة الوالدين -10إباحة األكل من بيوت األقرباء -9اخللوة االستئذان يف أوقات -8البغاء 

أحكم زواج النيب - 14الطالق قبل املساس -13اإلرث بقرابة الرحم - 12التبين يف اجلاهلية واإلسالم 

-17الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم -16من آداب الوليمة - 15صلى اهللا عليه وسلم 

احلرب يف - 20موقف الشريعة من احليل -19حكم التمائيل والصور -18حجاب املرأة املسلمة

-24حرمة مس املصحف - 23التثبت من األخبار -22بعد الشروع ترك العمل-21اإلسالم 
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صالة -27التزاوج بني املسلمني واملشركني - 26جنوى الرسول -25الظهار وكفارته يف اإلسالم 

.تالوة القرآن-30عدة املطلقة - 29طالق أحكام ال- 28اجلمعة وأحكامها 

حيث يف القرآن من بداية سورة الفاحتة إىل سورة املزمل،تفسري آيات األحكامفيه هذا الكتاب

مجعا بني التأليف القدمي من حيث غزارة املادة وخصب الفكرة، وبني التأليف اجلديد من حيث العرُض، 

، تفاسريهيات األحكام وليس مجيع اآلية يف السورخاص آلتفسريوتركيز.والتنسيق، وسهولة األسلوب

.مناسبا برتتيب مصحف العثماينهتفسري هو يفسر و 

مقاصده من التفسير

دة ومقاصد دحينما أقبل الشيخ حممد علي الصابوين على التفسري القرآن كانت له أهداف حم

.واضحة سعى يف حتقيقها من خالل التفسري

كتب الشيخ حممد علي الصابوين مجلة من األهداف اليت قصدها من التفسري، وهذه ففي املقدمة  

2:األهداف هي

من صاحل األعمال، وأفضل مايسعى إليه املرء خدمة الكتاب فإن خري ما يقّدمه اإلنسان.1

.العزيز، الذي جعل اهللا نورًا وضياًء لإلنسانية

خدمة الدين والعلم، فأخرج بعض الكتب وكانت أمنية كرمية وهي أن يسهل اهللا تعاىل على .2

.مماته

.7. ص1.، ج)ه1428(دار الصابوين، : القاهرة تفسري آيات األحكام من القرآن،يفروائع البيانحممد علي الصابوين، 2
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كثري من التساؤالت اليت ترتدد يف هذا العصر، واإلستفادة من العلوم العصرية، اإلجابة على.3

.وبيان موقف القرآن منها

والرد على مزاعم الىت طرحها أعداء اإلسالممن الشبهات واالعرتضاتاإلجابة على كثري .4

بعض من شّط به القلم من أعداء اإلسالم، إذ اباح لنفسه أن يطعن يف شخصية الرسول 

.صلى اهللا عليه وسلم لتعدد زوجاته

مميزات هذا الكتاب

اجلديد من حيث اجلمع بني التأليف القدمي من حيث غزارة املادة وخصب الفكرة والتأليف - 1

.العرض، والتنسيق، وسهولة اإلسلوب

:تناول ما كتبه عن آيات األحكام من عشرة وجوه- 2

.التحليل اللفظي مع االستشهاد بأقوال املفسرين وعلماء اللغة: أوالً 

.املعىن اإلمجايل لآليات الكرمية بشكل مقتضب: ثانياً 

.بسبب النزول إن كان لآليات الكرمية سب: ثالثاً 

.وجه االرتباط بني اآليات السابقة والالحقة:رابعاً 

.البحث عن وجوه القراءات املتواترة: خامساً 

.البحث عن وجوه اإلعراب بإجياز: سادساً 

).األسرار والنكات البالغية والدقائق العلمية(لطائف التفسري وتشمل : سابعاً 

.بني األدلةاألحكام الشرعية وأدلة الفقهاء ، مع الرتجيح : ثامناً 

.ما ترشد إليه اآليات الكرمية باالختصار: تاسعاً 
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3.آليات األحكام املذكورة) حكمة التشريع(خامتة البحث وتشتمل : عاشراً 

االعتماد على املصادر القدمية مع االستفادة من املؤلفات احلديثة كتفسري آيات األحكام - 3

.وكتابات أيب األعلى املودوديللسايس ومن معه ويف ظالل القرآن لسيد قطب 

ام ومن ذلك  امتاز بالصراحة والوضوح يف تقرير الواقع اإلسالمي يف مفهوم آيات األحك- 4

.حيث رجح أن املرأة كلها عورة) 158- 2/154(عن احلجابكالمه

، أو اليت الرد على الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم كتعدد الزوجات للنيب- 5

.اإلميان من مسلمي هذا العصر حول الربا والفوائد الربويةيثريها بعض ضعفاء 

عنايته بالنوازل العصرية املتعلقة باآليات ومن أمثلة ذلك حديثه عن التصوير الفوتغرايف عند  - 6

إن ): "2/416(حيث يقول)عملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيلي:(كالمه على قوله تعاىل

خيرج عن كونه نوعًا من أنواع التصوير، فما خيرج باآللة ال ) الفوتوغرايف(التصوير الشمسي 

فهو ) مصورًا ( ، والشخص الذي حيرتف هذه احلرفة يسمى يف اللغة والعرف )صورة(يسمى 

وإن كان ال يشمله النص الصريح، ألنه ليس تصويراً ، وليس فيه مضاهاة خللق اهللا، إال أنه ال 

."نبغي أن يقتصر يف اإلباحة على حد الضرورةخيرج عن كونه ضرباً من ضروب التصوير، في

.يظهر من خالل ترجيحاته عدم التعصب ملذهب معني، وإمنا يتبع ما ترجح له بالدليل- 7

8 -

.

4.شرعياً إال ويبني حماسنه ومزاياهقل أن يتناول حكماً - 9

.9. ص,املصدر السابقحممدعلي الصابوين، 3
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مصادر التفسير فيه: المبحث الثاني .ب

يف تكوين منهج املنهج ألن املصادر هلا دور هامدراسة املصادر دراسة مهمة يف البحث عن 

على طائفة كبرية من املراجع اهلامة املوثوقة يخ حممد علي الصابوين يف تفسريهاملفسرين، لقد اعتمد الش

:وهي كاآليت

أبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد لإلمام الكبري واحملدث الشهريجامع البيان يف تفسري القرآن.1

.ه310سنة تويفو م 224من أهل آمل طربستان، ُولِ 

:ومن أمثلة مانقله حممد علي الصابوين من أقواله

: الطربيابن جريرقال)بسم اهللا الرمحن الرحيم(قال حممد علي الصابوين يف تفسري اآلية )1

إن اهللا تعاىل ذكره وتقدَّست أمساؤه أّدب نبيه حممًدا صلى اهللا عليه وسلم بتعليمه تقدَمي 

، وجعل ذلك أمسائه احلسىن أمام مجيع أفعالهذكر 

حىت أغنت ، يتَّبعونه عليها، فبه افتتاح أوائل منطقهم

.، على من بطن من مراده الذي هو حمذوف" بسم اهللا: "داللة ما ظهر من قول القائل

أقرأ : أّن مراده بذلكيُنبئ عنمث افتتح تالًيا سورةً " م اهللا الرمحن الرحيمبس": فقول القائل

" بسم اهللا"بسم اهللا، وكذلك قوله 

.عبد الرمحن الشهري حول الكتاب يف ملتقى أهل التفسري. ماكتبه د4
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أقوم بسم اهللا، وأقعد بسم اهللا، وكذلك سائر : وأنه أراد" بسم اهللا"عن معىن مراده بقوله 

.األفعال

الل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أىب بكر بن حممد، جلالدر املنثور يف التفسري باملأثور .2

849النافعة، ِوُلد ىف رجب سنة السيوطى الشافعى، املسند احملقق، صاحب املؤلفات الفائقة

.ه911وتويف سنة ـم

:ومن أمثلة مانقله حممد علي الصابوين من أقواله

(يف تفسري اآلية قال حممد علي الصابوين)1



(5ل السيوطيقا :

وبعض " معاذ بن جبل"عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أّن " الدر املنثور"روى السيوطي يف 

إياه، وأبوا أن الصحابة سألوا نفرًا من أحبار اليهود عن بعض ما يف التوراة فكتموهم 

.خيربوهم

ثري الدين، أبو عبد اهللا، حممد بن يوسف بن علّى بن يوسف بن حيان، البحر احمليط هو أل.3

.ه745م وتويف سنة 654األندلسى، الغرناطى ، احليَّاىن، الشهري بأىب حيَّان، املولود سنة 

: ومن أمثلة مانقله حممد علي الصابوين من أقواله

بدأ أوال بالوصف : قال أبو حّيان) رّب العاملني: (الصابوين يف تفسري اآليةقال حممد علي )1

بالربوبّية، فإن كان الرب مبعىن السّيد، أو مبعىن املالك، أومبعىن املعبود، كان صفة فعل 

.159سورة البقرة اآلية 5
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للموصوف، فناسب ذلك الوصف بالرمحانية والرحيمية، لينبسط أمل العبد يف العفو إن 

.زّل، ويقوى رجاؤها إن هفا

حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمى، اإلمام احلنفى املعتزىل، : القاسميبألفاالكش.4

.ه538م وتويف سنة 467امللقب جبار اهللا، ولد ىف رجب سنة 

: ومن أمثلة مانقله حممد علي الصابوين من أقواله

(ية قال حممد علي الصابوين يف تفسري اآل)1

(6 املعىن فمن كان :" الزخمشريقال

.شاهداً أي حاضراً مقيماً غري مسافر فليصم يف الشهر واليفطر

.ه774تفسري القرآن العظيم ألىب الفداء إمساعيل بن عمر وبن كثري املتوىف سنة .5

: ومن أمثلة مانقله حممد علي الصابوين من أقواله

(اآليةقال حممد علي الصابوين يف تفسري)1



(7ابن  قال

واإلحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب، ولبس مايدعوها إىل األزواج من ثياب :كثري

.وحلي وغري ذلك

.ه761حملمد بن أيب القرطيب املتوىف سنة اجلامع ألحكام القرآن.6

:أمثلة مانقله حممد علي الصابوين من أقوالهومن 

.185سورة البقرة اآلية 6
.234سورة البقرة اآلية 7
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(قال حممد علي الصابوين يف تفسري اآلية)1

 (والضرب الذي جييب تنفيذه، وهو أن : قال القرطيب

.حتت إبطهيكون مؤملا ال جيرح، وال يبضع،وال خيرج الضارب يده من 

مد بن عمر بن احلسني بن احلسن ابن علّى، التميمى، البكرى، الطربستاىن، حملمفاتيح الغيب.7

ة سنم وتويف544الرازى، امللقَّب بفخر الدين، واملعروف بابن اخلطيب الشافعى، املولود سنة

.ه606

:ومن أمثلة مانقله حممد علي الصابوين من أقواله

(قال حممد علي الصابوين يف تفسري اآلية )1

(8قال اإلمام الفخر :

جيوز اإلعتكاف بغري صوم، واألفضل أن يصوم معه وهو مذهب الشافعي، وقال أبو 

حجة الشافعي رضي اهللا عنه هذه اآلية، ألنه بغري الصوم . الجيوز إالبالصوم: حنيفة

.عاكف، واهللا تعاىل منع العاكف من مباشرة املرأة

.ه952املتوىف سنة "  أبو السعود"إرشاد العقل السليم حملمد بن حممد الطحاوي .8

:ومن أمثلة مانقله حممد علي الصابوين من أقواله

(قال حممد علي الصابوين يف تفسري اآلية )1



(9إضافة الولد إىل كِل منهما : العّالمة أبو السعودقال

.187البقرة اآلية 8
.233البقرة اآلية 9
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الستعطافهما إليه، وللتنبيه على أنه جدير بأن يتفقا على استصالحه، والينبغي أن يضرابه 

.أو يتضارّا بسببه

.ه370املتوىف سنة " اجلصاص"أحكام القرآن لألمحد بن علي الرازي .9

:أمثلة مانقله حممد علي الصابوين من أقوالهومن 

(قال حممد علي الصابوين يف تفسري اآلية )1



(ويف االية : اجلصاصقال

إىل رفع الصوت، واملرأة منهية عن ذلك، وهو يدل على حظر النظر إىل وجهها للشهوة إذا  

.كان ذلك أقرب إىل الريبة وأوىل بالفتنة

.ه1270روح املعاين حملمد بن شكري األلوسي املتوىف سنة 10

:أمثلة مانقله حممد علي الصابوين من أقوالهومن 

(قال حممد علي الصابوين يف تفسري اآلية )1



 (وعندي أّن كل حيلة أوجبت :قال األلوسي

وهذا  " سقوط االسترباء"وحيلة " سقوط الزكاة"إبطال حكمة شرعية التقبل كحيلة 

.ألة فإن من العلماء من جيوِّز احليلة مطلقا ومنهم من الجيوِّزها مطلقاكالتوسط يف املس

لون التفسير فيه: المبحث الثالث . ج
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واللون من وسائل لتفهيم ويبّني املقصود ما يف القرآن الكرمي،تفسري القرآن الكرمي هو 

شهاب أن التفسري ينقسيم إىل كما قال قريش. لكل من التفاسريالتفسري القرآن الميكن إبتعاده

). 5اللون الصويف، ). 4اللون العلمي، ). 3اللون الفلسفي، ). 2اللون األديب، ). 1: ألوان ستة

آن بكل هذه وقد تأثر املفسرون يف تفسري القر 10.اللون الفقهي). 6عي، اللون األديب واإلجتما

األلوان على اخللفيات وامليول من حيث تعمقهم يف العلم من العلوم والبيئات واألماكن واألحوال 

.حىت يكون له ألوان متعددة يف تفسري القرآن

علماء اإلسالم أنه شيخ جليل وأحد إذا رأينا شخصية الشيخ حممد علي الصابوين 

كانت ومازالت جهوده العلمية ملموسة من خالل العديد من الطالب الذين خترجوا ،  املتميزين

إلسالم على حد واضح يف حتقيق العديد من الكتب وإخراجها بشكل متكامل خيدم العلم، وا

.سواء

حيث فّسر ومن هذه اخللفيات قال الباحث أن الشيخ مييل إىل اللون الفقهي يف تفسريه،

على كل القرآن من الناحية الفقهية، وحاول الشيخ أن يبني كيف يكون القرآن أعطى اجلواب

.األحكام يف القرآنيف احلياة االجتماعية اليت تتعلق بآياتمسئلة 

.مايتعلق بالفقه يف تفسريه يفسره بظاهر معاين اآلية ويتوسع فيه وال يقلد مذهبا معيناوكل 

منهج التفسير فيه: المبحث الرابع .د

.72. ص) م1992(دار ميزان، : ، بندوع القرآن يف األرض الواقعحممد قريش شهاب، 10
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: " تفسري روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن جاء وصفه على الغالف بأنه

واحلديثة بأسلوب مبتكر تفسري خاص آليات األحكام مستمد من أوثق مصادر التفسري القدمية 

".وطريقة جديدة مع عرض شامل ألدلة الفقهاء وبيان احلكمة التشريعية

" آيات األحكام خاصة" مجعت فيه آيات الكرمية: " وضح الشيخ طريقته يف التفسري بقوله

على شكل حماضرات علمية جامعة جتمع بني القدمي يف رصانته واحلديث يف سهولته، وسلكت يف 

ضرات طريقة رمبا تكون جديدة ميسرة وهي أنين عمدت إىل التنظيم الدقيق مع التحري هذه احملا

:العميق فتناولت اآليات اليت كتبت عنها من عشرة وجوه على الشكل اآليت

.التحليل اللفظي مع االستشهاد بأقوال املفسرين وعلماء اللغة: أوالً 

.باملعىن اإلمجايل لآليات الكرمية بشكل مقتض: ثانًيا

.سبب النزول إن كان لآليات الكرمية سبب: ثالثًا

.وجه االرتباط بني اآليات السابقة والالحقة: رابًعا

.البحث عن وجوه القراءات املتواترة: خامًسا

.البحث عن وجوه اإلعراب بإجياز: سادًسا

".األسرار والنكات البالغية والدقائق العلمية" لطائف التفسري وتشمل : سابًعا

.األحكام الشرعية وأدلة الفقهاء، مع الرتجيح بني األدلة: ثامًنا

.ماترشد إليه اآليات الكرمية باالختصار: تاسًعا

11.آليات األحكام املذكورة) حكمة التشريع(خامتة البحث وتشمل : عاشرًا

.9. ص1.دار الصابوين، ج: القاهرة تفسري آيات األحكام،يفروائع البيانحممدعلي الصابوين، 11
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:نأخذ أمثلة تطبيقية على هذا املنهج كما يلي

الطالق قبل المساس :

كتابه، حماضرة ألقاها على طلبة كلية الشريعة يف مكة املكرمة، وقد قّدم وهذه مثل باقي  

(اآلية الكرمية 









.(12

املؤمنات متسوهن، - نكحتم: حيلل ألفاظ الناس: وتبدأ دراسته لآلية بالتحليل اللفظي

.عدة، فمتعوهن، وسرحوهن، سراحاً مجيًال 

باتفاق يطلق النكاح تارة ويُراد به الَعقد، ويُطلق تارًة ويراد به الوطء، واملراد به هنا العقد ) نكحتم(

قال " اجلمع"و " الضم"وأصل النكاح يف اللغة " من قبل أن متسوهن: "العلماء بدليل قوله تعاىل

.ضممُت إىل صدري معطّر صدرها  كما نكحت أّم الغالف صبّيها: الشاعر

وتسمية العقد نكاحًا ملالبسته له من حيث أنه طريق . النكاح حقيقته الوطء: قال القرطيب

إليه ونظريُه تس

املالمسة، املماسة، والقربان، (العقد ألنه يف املعىن الوطء، ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ 

).والتغشي، واإلتيان

.49سورة األحزاب اآلية12
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املؤمنات : قوله. لى املؤمناتفيه إشارة إىل أنه ينبغي أن يقع اختيار األزواج ع): املؤمنات(

عليه الفقهاء ولو كان للقيد أو للشرط لكان حكم الكتابيات خمتلفا عن املؤمنات مع أن احلكم 

13.واحد

وقد اشتهرت الكناية به وبلفظ . بإمجاع الفقهاء ) اجلماع ( املراد باملّس هنا: )َمتَسُّوُهنَّ (

املالمسة واملماّسة وحنوها يف لسان الشرع عن اجلماع ، وهو كما أسلفنا من آداب القرآن ألن 

م النسآء أَْو المست(: فيكين عنها مثل قوله تعاىل القرآن العظيم يتحاشى ذكر األلفاظ الفاحشة 

3: )ٍة مِّن قـَْبِل َأن يـََتَمآسَّافـََتْحرِيُر َرقـَبَ (: وقوله تعاىل 43: النساء )فـََلْم جتَُِدوْا َمآءً 

، ولو كان املراد يف اآلية حقيقة املّس باليد وهي إلصاق عن اجلماع باللمس أو املماّسةوهكذا كّىن 

، ومل يقل بذلك وال خلوةمّسها بيده من غري مجاع اليد باجلسم للزمت العّدة فيما لو طّلقها بعد أ

.أحد من الفقهاء 

سها بعد طالق العّدة يف اللغة مأخوذة من الَعّد ألن املرأة تعّد األيام اليت جتل: )ِعدَّةٍ (

،ملعرفة براءة رمحها، أو للتعبداملدة اليت ترتبص فيها املرأة: ، وهي شرعًا زوجها هلا أو وفاته

.أوللتفجيع على وفاة الزوج

..، أو تستوفون عددها عليهن: )َتدُّونـََهاتـَعْ (

.207. ص. 2ج املصدر السابقحممد علي الصابوين، 13
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أي اعطوهن املُْتعُة يف األصل ما َميّتع به من ماٍل أو ثياب ، وقد حّددها : )َفَمتـُِّعوُهنَّ (

والصحيح أن املتعة ال ختتص بالكسوة بل هي يف ) قميص ومخار وِمْلَحفًة ( 

.كل ما يعطيه الزوج ملطلقته ارضاًء هلا وختفيفاً من شدة وقع الطالق عليها: لسان الشرع 

رح املفردات الواردة يف اآلية حملّال تلك املفردات، ذاكرا الشواهد املشبتتة ملا وبعد أن يش

ذهب إليه من الشروح، وقد يذكر بعضا من املراجع اليت اعتمدها يف الشرح، يأيت على ذكر املعىن 

.اإلمجايل لآلية

:المعنى اإلجمالي لآلية السابقة

يا أيها الذين آمنوا إذا عقدمت عقد الزواج على املؤمنات وتزوجتم : خياطب اهللا تعاىل املؤمنني فيقول

منهن، مث طلقتموهن من قبل أن تقربوهن فليس لكم عليهن حق يف العدة تستوفون عددها عليهن 

العدة من أجل ألنكم طلقتموهن قبل املساس، وهذا ال يستلزم احتباس املرأة يف البيت، وجلوسها يف 

.صيانة نسبكم ألنكم مل تعاشروهّن فليس هناك احتمال للحمل

فالواجب عليكم أن متتعوهن بدفع ماتطيب نفوسكم هلن، وتكرموهن بشيئ من املال أو 

الكسوة تطييباً خلاطرهن، وختفيفاً لشد الطالق عليهن، وأن تفارقوهن باملعروف فال تؤذوهن بقول أو 

. فإن ذلك مما يقتضي إميانكم وطاعتكم هللا. وجب هلن عليكم من حقوقفال حترموهن مما. عمل

.واهللا أعلم

:يربط بين اآلية واآليات السابقة

كان احلديث يف اآليات السابقة عن نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم وما ينبغي أن يكّن 

ية النساء، واهللا تبارك 
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زيد (وسلم حيث أصبحن أمهات املؤمنني، وزوجت الرسول الطاهرات وقد أعقب ذلك بذكر قصة 

بأمر من اهللا سبحانه رضي اهللا عنها اليت تزوجها الرسول بعد ذلك) زينب(وتطليقه ) بن حارثة

مث جاء اخلطاب هنا للمؤمنني حبكم الزوجة ) بدعة التبين(وتعاىل وذلك حلكمة جليلة وهي إبطال 

وما تطّلق قبل املساس وكيف جيب على املؤمنني أن يفعلوا فيما إذا وقع منهم الطالق قبل املعاشرة،

هذه األحوال، فهذا هو وجه االرتباط 

14.واهللا أعلم

وبذلك يربط املؤلف بني ماسبق من اآليات، وماتالها، مث يذكر لطائفه يف التفسري ويعنون 

.لطائف التفسير: ب

فيه إشارة إىل أن املؤمنني ينبغي يتخري " نكحتم املؤمنات":قوله تعاىل: اللطيفة األولى

لنطفته وأن ينكح املؤمنة الطاهرة، ألن إمينها جيعلها حتافظ على عفتها وحيجزها عن الوقوع يف 

: (الفاحشة والشر، فتصون عرض زوجها وحتفظه يف حضرته وغيبته وصدق اهللا



(15

) بثم(التعبري " مث طلقتموهن: "قوله تعاىل: اللطيفة الثانية

لإلشارة إىل أن الطالق ينبغي أن يكون بعد تريث وتفكري طويل، ولضرورة ملحة ألن ) الرتاخي(

للحياة الزوجية وهلذا قال بعض الطالق من األمور اليت يبغضها اهللا تعاىل حيث فيها هدم وحتطيم 

.208. ص2.، جاملصدر السابقعلي الصابوين، حممد14
.221سورة البقرة اآلية 15
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وأنه اليباح إّال إذا فسدة احلياة الزوجية، . إن اآلية ترشد إىل أن األصل يف الطالق اخلطر: الفقهاء

الخيتلف فيمن تزّوج مث طلقها على الفور، : واحلكم واحد. ومل تفلح وسائل اإلصالح بني الزوجني

.أو طلقها على الرتاخي

كىن باملاس عن اجلماع وهذا كما أسلفنا أدب من " قبل أن متسوهنمن ": اللطيفة الثالثة

أداب القرآن، ينبغي على املسلم أن يتأدب به فيكين عن كل شيئ قبيح أو فاحش، وما أمجل أدب 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني قال للمرأة املطلقة املبتوتة اليت جاءت تستأذنه يف العودة إىل 

16؟"أن ترجعي إىل رفاعة؟ حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكأتريدين: " زوجها األول

يف إسناد العدة إىل الرجال إشارة " فما لكم عليهن من عدة: "قوله تعاىل: اللطيفة الرابعة

مباء غريه، ولكنها على املشهور ليست حقاً خالصاً للعبد بل يغار عن ولده، ويهمه أال يسقى زرعه

ملعرفة براءة : العدة جتب حلكم عديدة: وهلذا قال الفقهاء) حق اهللا وحق العبد( وجوب العدة فيها 

17.تدبرهف) الرحم وللتعبد، أو التفجع

.وجوه القراءات

منهج املؤلف سابقًا إنه قد يذكر وجوهًا للقراءات وردة يف قراءة اآلية الكرمية إن  قلنا يف

:كانت هناك قراءات، ويف هذه اآلية

.209. ص2.، جاملصدر السابقحممد علي الصابوين، 16
.209. ص2.، جاملصدر السابقحممد علي الصابوين، 17
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من قبل أن "أي تقربوهن، وقرأ محزة والكسائي " من قبل أن متسوهن"قرأ اجلمهور .1

.بزيادة ألف واملعىن واحد" متاسوهن

من . بتشديد الدال من العد أي تستوفون عددها" "اجلمهور قرأ .2

.عّد الدراهم فاعتدها أي استوىف عددها: قولك

: : قال الزحمشري) (وقرأ ابن كثري وغريه بتخفيف الدال 

قال أبو ". ارًا لتعتدواوالمتسكوهن ضر : "واملراد باالعتداء مايف قوله تعاىل. ويوما شهدناه

املعىن تعتدون عليهن فيها فلما حذف حرف اجلر وصل الفعل إىل ضمري العدة  : حيان

.يوما شهدناه سليماً وعامراً أي شهدنا فيه: كقوله

.وجوه اإلعراب

): (أوالً قوله تعاىل

18.ليسنافية حجازية تعمل عمل) ما(

.جار وجمرور خرب مقدم) لكم(

: قال ابن مالك. جمرور لفظاً مرفوع حمالّ ) مؤخر(اسم ليس ): عدة(تأدبا و19ومن صلة

.وزيد يف نفي وشبهه فجّر  نكرة كما لباٍغ من مفر

.

ْيالً وَسرُِّحوُهنَّ َسرَاحاً : (قوله تعاىل: ثانياً  ).مجَِ

.وما حممد إال رسول: مثل ). التعمل عمل ليس(.التميمية، نافية فقط: هناك ما 18
.صلة: وأهل التفسري تأدباً مع القرآن يقولون. يقولون زائدة: اللغويون 19
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.مفعول مطلق) سراحاً (

.صفة منصوب) مجيالً (

.األحكام الشرعية

ِإَذا َنَكْحُتُم (:أمجع العلماء على أن الطالق اليقع قبل النكاح استدالالً بقوله تعاىل

اليت تفيد الرتتيب مع ) بثمّ ( فقد رّتب الطالق على النكاح وعطفه )املؤمنات ُمثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ 

واختلفوا فيمن عّلق » ال طالق قبل النكاح « :، واستدالًال بقوله صلى اهللا عليه وسلم الرتاخي

) كل امرأة أتزوجها فهي طالق : ( ، أو قوله )إن تزوجت فالنة فهي طالق : ( الطالق مثل قوله

: على مذهبني 

.رضي اهللا عنهما ) ابن عباس ( وهو مروي عن أنه ال يقع الطالق : مذهب الشافعي وأمحد - أ

) ابن مسعود ( أنه يقع الطالق بعد عقد الزواج وهو مروي عن : مذهب أيب حنيفة ومالك - ب

.رضي اهللا عنه 

وإذا طّلق ،طالٌق قبل النكاحالتعليق مثل التنجيز: قال:أدلة الشافعية والحنابلة 

وهذا مذهب . الطالق ألن الطالق البد أن يعتمد على امللكال يقعأة ، ال ميلكهااإلنسان امر 

...اجلمهور

، أو اإلضافة ملالكية بأّن الطالق يعتمد امللكواستدل احلنفية وا:أدلة المالكية والحنفية 

إن ( ، فإذا قال لألجنبية مللك يبقى معّلقاً حىت حيصل شرطهإىل امللك ، لكنه يف حالة اإلضافة إىل ا

، وال يقع الطالق به اآلن إمنا يقع بعد أن يتزوجها كان هذا تعليقًا صحيحاً ) ت طالق تزوجتك فأن
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، فكذا هنا ال إال بعد الدخولال يقع الطالق) إن دخلِت الدار فأنت طالق : ( ، فهو مثل قوله 

فكأنه لضرورة ، فيكون الطالق واقعًا يف امللك بابعد أن يعقد عقد الزواج عليهايقع الطالق إالّ 

الفرق واضح بني تنجيز الطالق على األجنبية وبني تعليق طالقها على : أوقعه عليها حينذاك، وقالوا

كالم لغو) الق هي ط( النكاح فإن قول الرجل المرأٍة أجنبية 

ق فهو معلّ ) طالق إن تزوجت فالنة فهي: ( أما قوله. هو طالق قبل النكاح ال يقع أصالً ميلك ف

20.على امللك والفرق واضح بينهما

هل الخلوة الصحيحة توجب العّدة والمهر؟: الحكم الثاني 

الذي هو كناية عن اجلماع )ِمن قـَْبِل َأن َمتَسُّوُهنَّ : (ظاهر اآلية الكرمية ، وهي قوله تعاىل

أنَّ اخللوة ولو كانت صحيحة ال توجب ما يوجبه اجلماع من العّدة واملهر ، وهذا مذهب اإلمام 

أن اهللا سبحانه وتعاىل نفى وجوب العّدة إذا طلقت قبل اجلماع : الشافعي رمحه اهللا تعاىل ، ودليله 

.

من كشف « : واستدلوا مبا رواه الدارقطين عن ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال - أ

 «.

إذا أغلق باباً وأرخى سرتاً ورأى عورة فقد وجب الَصَداق وعليها : ( وروي عن عمر أنه قال - ب

)العدة وهلا املرياث 

قضى اخللفاء الراشدون املهديُّون أنه إذا أرخى الستور ، : ( وروي عن ُزرَاة بن أيب أوىف أنه قال - ج

. (
211ص2.املصدر السابق، جحممد علي الصابوين،20
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، إذ حيتمل أن يبقى الرجل مع زوجته عاماً  أدلة اجلمهور أقوى، وحجتهم أظهرأن :يقول الصابوين

أن نوجب عليه دفع ، ولكنَّه مل جيامعها طيلة هذه املدة فال بدَّ كامًال ، يبيت معها يف فراش واحد

21.الصحيحة ودفعاً للنزاع واخلالف، ونلزمها بالعّدة وذلك اعتباراً باخللوةاملهر كامالً 

لقها ما هو حكم المطّلقة رجعياً هل تستأنف العّدة إذا راجعها زوجها ثم ط: الحكم الثالث 

قبل المساس؟

اختلف الفقهاء يف املرأة املطّلقة رجعياً فيما إذا طلقها زوجها بعد املراجعة قبل أن ميّسها على أقوال 

 :

أنه ال عدة عليها جديدة والعدة األوىل قد بطلت بالطالق الثاين ، فال جيب : مذهب الظاهرية - أ

) وهذا رأي ضعيف . ( عليه أن تكّمل العدة األوىل 

.تبين على عدة الطالق األول وليس عليها أن تستأنف عدة جديدة : مذهب الشافعي - ب

وعلى هذا أكثر : عليها أن تستأنف عدة جديدة ، قال القرطيب : مذهب مالك وأيب حنيفة - ح 

.أهل العلم 

استدل داود الظاهري ومن قال بقوله أّن املطّلقة الرجعية إذا راجعها :دليل الظاهرية

زوجه

.

.212.ص2.املصدر السابق، جحممد علي الصابوين،21
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استدل داود الظاهري ومن قال بقوله أّن املطّلقة الرجعية إذا راجعها :دليل الشافعي

.

قالوا إن عليها أن تستأنف عدًة جديدة ، ألن الطالق الثاين :دليل المالكية والحنفية

أنه قد حصل قبل وإن كان مل يفصل بينه وبني الرجعة مّس وال خلوة ، لكنه ال يصدق عليه 

.

: نقًال عن اإلمام مالك : قال القرطيب 

22.النفقة والسكىن وغري ذلك ، وهو قول مجهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة واملدينة والشام

.ما ترشد إليه اآليات

.على اإلنسان أن خيتار يف الزواج املرأة املؤمنة الطاهرة - أوًال 

.للحياة الزوجية فال يصح أن يقع إال يف احلاالت الضرورية الطالق هدم- ثانياً 

.-ثالثاً 

.على الزوج أن جيرب خاطر زوجته املطّلقة باملتعة : رابعاً 

.حرمة إيذاء املطّلقة وتسرحيها باملعروف واإلحسان - خامساً 

.213. ص2.جاملصدر السابق،حممد علي الصابوين، 22
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:من التشريعويختم بحوثه بالحكمة 

ليخّلص اإلنسان من الطالقة باح، وإشرع اهللا تعاىل الزواج لبقاء النوع اإلنساين.1

. ،واليقدم على الطالق إال بعد دراسة شاملة متأنيةشقاء حمّتم

: الحديث الشريف في تفسير آيات األحكام

كما أسلفنا ما من حكم شرعي صحيح بإمكانه االستغناء عن احلديث الشريف، 

.اخل...

.لذا كان اعتماد املؤلف على األحاديث واضحاً وغزيراً 

: اللغة في تفسير آيات األحكام

كانت اللغة األدبية اجلميلة مسة هامة، أكسبت االطالع على األحكام الشرعية مسة اللني 

لذا فاءن القارئ .. فأضحى القارئ مبطالعته .. والتشوق

جيد نفسه مشدوداً، غري ماٌل من مطالعة األحكام الفقهية على غري ما ميكن أن نراه باملطّوالت 

.اليت كانت متتاز باللغة املضغوطة احملدودة... الفقهية القدمية

كذلك فإن النكت البالغية، واألمثلة اإلعرابية جعلت الكتاب ذا فائدة جليلة يف خمتلف 

. العلوم الشرعية واللغوية واألدبية

بّسَط الفكرة، وسهل الشيخ حممد علي الصابوين يعينقال الباحث منهج الذي وضع

القارئ معلومات لغوية األسلوب، ومّهد الطريق لكل من يتعمق مستقبال يف املطّوالت الفقيه، وزاد

.وبالغية
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استعان بأقوال الفقهاء حمرتمًا هلا، مرجحاً بعضها بأدب جم، خلص الفكرة الواسعة، مرجعاً 

نا مرنًا سهًال، وصار مرجعا مقّدما لطالب كليات 

.الدراسات اإلسالمية ألسلوبه العلمي املتقن

محمد علي الصابوني فيهالشيخ بعض أفكار: المبحث الخامس .ه 

)نسخ التالوة والحكم(موقفه من النسخ في القرآن1)

: وضرب األمثلة لكل نوع منها فقالتفسري آيات األحكام حتدث فيه عن أنواع النسخ الثالثة، 

) 3. التالوة مع بقاء احلكمنسخ ) 2. نسخ التالوة واحلكم معاً ) 1: ينقسم النسخ إىل ثالثة أقسام

فال جتوز قرأته ) النسخ التالوة واحلكم معاً (النوع األول وهو فنأخذ أمثلة من.نسخ احلكم وبقاء التالوة

روي عن عائشة رضي اهللا عنها . وال العمل به، ألنه قد نسخ بلكلية فهو كآية التحرمي بعشر رضعات

فنسخن خبمس رضعات ) اٍت معلوماٍت حيّرمنعشر رضع: (كان فيما نزل من القرآن: 

23.معلومات، فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرأن

موقفه من أسباب النزول)2

إن كان لآليات الكرمية سببسبب النزوليف تفسريه بذكرالشيخ حممد علي الصابوين اهتم 

وضعه يف مقدمة تفسريه، وتظهر براعة الصابوين يف هذا الفن أنه مل النزول، وسطر ذلك يف منهجه الذي

يكن يفسر اآليات حىت يضع القارئ على سبب النزول اآليات، مث يفسر اآليات يف ضوء أسباب 

.النزول

.1075ص 2، ج 1452، باب التحرمي خبمس رضعات، حديث رقم صحيح مسلمأخرجه اإلمام املسلم، 23
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واملثال على ذلك ما ذكره الشيخ حممد علي الصابوين يف تفسريه عن مشروعية الطالق يف 

(:اإلسالم يف قوله تعاىل



(24 :عندهم روي أن أهل اجلاهلية مل يكن: ذكر يف سبب نزوهلا

للطالق عدد، وكان يطّلق الرجل امرأته ماشاء من الطالق، فإذا كادت حتل راجعها، فعمد رجل المرأته 

أطلقك : وكيف؟ قال: الآويك وال أدعك حتّلني، قالت: على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا

: هللا تعاىلفإذا دنا مضّي عدتك راجعتك فشكت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزل ا

)



(.

موقفه عن وجوه القراءات) 3

كان يرجع إليه يف القراءات، وكان يعطي الدورات والدروس يف هذا العلم، وكان له تالميذ  علي الصابوين

.كثري تعّلموا القراءات على يديه

) حممد جنيب خياطة(وقد تقّدم أن الشيخ حممد علي الصابوين تتلمذ على يدي شيخ القرّاء 

.وأخذ عنه التفسري والقراءات

باهلمزة وقرأ نافع ثالثة قُرّو بكسر : قرأ اجلمهور) َثالَثََة قرواء(: واملثال على ذلك مثل قوله تعاىل

ِإالَّ َأن (: ويذكر أيضا يف تفسريه.الواو وشدها من غري مهز، وقرأ احلسن َقرء بفتح القاف وسكون الراء

.229سورة البقرة اآلية 24
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.للمجهول، وقرئ يظّناوقرأ محزة إال أن ُخيافا بضم الياء مبنياً : قرأ اجلمهور)َخيَاَفآ َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اهللا

بالياء أي يبينها اهللا، وقرأ عاصم نبينها بالنون وهي :قرأ اجلمهور)َوتِْلَك ُحُدوُد اهللا يـُبَـيـِّنـَُها(: قوله تعاىل

. نون التعظيم

ن آيات األحكامعموقفه )4

وفقا، يسري ألن تفسريه تفسرياً ألحكام القرآن واملسائل فقهيةويف تفسريه خاص آلية األحكام

للقواعد الكلية اليت بين عليها التفسري فيفسرها بطريقة

بيان و دلة الفقهاء ألشاملعرض ب، بل إنه يقومالقدمية واحلديثةواليكتفي مبجرد النقل عن كتب التفسري

.دون حتيز ملذهب فقهييةحكمة التشريع

(:مثل قوله تعاىلعن حجاب املرأة املسلمة على ذلكواملثال









(25 يقول الشيخ حممد

يأمر اهللا تعاىل نبيه الكرمي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، أن يوجه النداء إىل األمة :يف تفسريهعلي الصابوين

اإلسالمية مجعاء، بأن تعمل على التمسك بآداب اإلسالم، وإرشاداته الفاضلة، ونظمه احلكيمة، اليت 

يتعلق باألسرة املسلمة، أال وهوة يف أمر اجتماعي هام،

احلجاب الشرعي الذي فرضه اهللا على املرأة املسلمة، ليصون هلا كرامتها، وحيفظ عليها عفافها، وحيميها 

.59سورة األحزاب اآلية 25
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من النظرات اجلارحة، والكلمات الالذعة، والنفوس املريضة، والنوايا اخلبيثة، اليت يُِكّنها الفّساق من 

26.نساء غري احملتشماتالرجال لل

الصابونيالشيخ محمد عليعدد آيات األحكام عند)5

: اختلف يف عددها على أقوال عدة، أمهها

.آية، وإىل ذلك ذهب ابن العريب املالكي800أكثر من .1

.الغزايل وأصوليو الشافعيةآية، وقال بذلك500حوايل .2

.آية، وقال بذلك الصنعاين200حوايل .3

27.وقال بذلك ابن القيمآية، 150حوايل .4

علي الصابوين ال توجد منها صراحة الكالم عند حممد بعد أن قام الباحث مبطالعة تأليفات الشيخ

الشيخ علي الصابوين حول عدد آيات األحكام يف القرآن الكرمي، ولكن بناء على ما فسره من اآليات 

واتضحت هذه أية235كننا أن نستخلص منه أن عدد آيات األحكام عنده حوايل يف تفسريه مي

: املعلومات يف اجلدول املذكور أدناه 

والثاينيف اجلزء األول

.270. ص2.دار الصابوين، ج: القاهرة تفسري آيات األحكام،يفروائع البيانمدعلي الصابوين، حم26
.5دون السنة، ص :غزة-اجلامعة اإلسالمية. مقدمة يف تفسري آيات األحكام ومناهج املفسرينحممد سليمان الفرا، . أ27
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كتاب تفسري روائع البيان عن آيات األحكام ولكن أن هذا هكذا جدول آيات األحكام يف  

.واهللا أعلم بالصواب. املوضوع على سبيل العام دون التفصيل كما تضمنته اآليات

مذهب الفقهي وتطبيقهال)6

ذلك ال علي الصابوين يف تفسريه روائع البيان وكخ حممدمل يتضح لدى الباحثني مذهب الشي

علي الصابوين يتناول األراء املذهبية حممدكان.مذهب معنياألخرى قيام الشيخ علىمؤلفاتهيوجد 

وعرضها عند تفسري آيات األحكام ووقف يف إحدى املذاهب إذا كان يراها أرجح وأصلح لداللة 

وهذا احلنفيةالصابوين مييل إىل عليحممدولكن يستطيع الباحث أن يقول أن الشيخ. اآليات

أيب حنيفة ومعظم ترجيحاته لتلك األدلة الواردة يف اإلمامل كثرة وقوفه على أراءاتضح من خال

وعلى سبيل املثال كما ذكر يف مسألة ما هو السفر املبيح . املذاهب متيل إىل أراء أيب حنيفة

لإلفطار؟ 

اللَُّه أمور العبادة ينبغي فيها االحتياط، وملا ثبت عنه َصلَّى : قال الشيخ حممد على الصابوين

َعَلْيِه َوَسلَّمَ  منع املرأة من السفر مسرية ثالثة أيام، وثبت يوم وليلة وكالمها يف الصحيح، لذا كان 

28.العمل بالثالث أحوط، فلعل ما ذهب إليه أبو حنيفة يكون أرجح واهللا أعلم

:آيات األحكام للشيخ محمد على الصابونيروائع البيان تفسير مميزات تفسيرمن )7

وقف على بعض " القرآنتفسري آيات األحكام منروائع البيان"على تفسري هخالل اطالعومن

الرتجيح بني األقوال واملذاهب الفقهية ، جزاه اهللا خري اجلزاء ىفاعتمد عليها الشيخ، الىتميزاتامل

:وتتلخص فيما يلى 

.148ص1جروائع البيان تفسري آيات األحكام28
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 : : قوة الدليل أوالً 

عزمية ؟للمريض واملسافر رخصة أمهل اإلفطار : ومن ذلك ترجيحه ىف مسألة 

ذكر مذهب أهل الظاهر وهو أنه عزمية ، ومذهب اجلمهور وهو أنه رخصة ، مث ذكر أدلة الفريقني  

29.مث قال ما ذهب إليه اجلمهور هو األرجح لقوة أدلتهم

: : الموافقة لنصوص القرآن الكريم ثانياً 

؟ىف الواقع أو ال السحر ، هل له حقيقة وتأثريذكر األستاذ الشيخ حممد الصابوىن األقوال ىف 

دليًال ، فإن السحر له حقيقة ومن استعراض األدلة نرى أن ما ذهب إليه اجلمهور أقوى : " مث قال 

، والتفريق بني املرء وأهله الذى أثبته القرآن ، وله تأثري على النفس ، فإن إلقاء البغضاء بني الزوجني

الكرمي ليس إال أثرًا من آثار السحر ، ولو مل يكن للسحر تأثري ملا أمر القرآن بالتعوذ من شر 

النفاثات ىف العقد ، ولكن كثريًا ما يكون هذا السحر باالستعانة بأرواح شيطانية ، فنحن نقر بأن 

رره ال يصل إىل الشخص إال بإذن اهللا ، فهو سبب من األسباب الظاهرة أثره وضله أثراً وضرراً ، ولكن 

30."الىت تتوقف على مشيئة مسبب األسباب ، رب العاملني جل وعال،

:الموافقة للسنة النبوية الشريفة: ثالثاً 

52حاشية ص/ 1جروائع البيان 29
.81ص1جروائع البيان تفسري آيات األحكام 30
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فاجلمهور يرون ؟ أين موضع ذبح اهلدى بالنسبة للمحصر: ذكر الشيخ الصابوىن أقوال الفقهاء ىف 

:ال ينحر إال ىف احلرم ، مث قال أن مكان ذبح احملصر هو مكان إحصاره ، وأبو حنيفة ذهب إىل أنه 

حيث والراجح رأى اجلمهور اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" 

31.حيل ىف حرم أو حلليست من احلرم ، فدل على أن احملصر ينحر حيث

. : األخذ باأليسر الذى فيه توسعة على الناس رابعاً 

. : االعتضاد بأقوال أهل اللغة خامساً 

املرض والعدو معاً هل اإلحصار بالنسبة للمحرم يشمل : تعرض األستاذ الشيخ لبحث مسألة 

إىل أن اإلحصار ال ) وأمحد والشافعى مالك( ذهب اجلمهور : " أو خاص بالعدو فقط ؟ ، فقال 

من كل حابس حيبس احلاج عن البيت ، يكون يكون إال بالعدو ، وذهب أبو حنيفة إىل أن اإلحصار

نفقة ، أو ضالل راحلة ، أو موت حمرم الزوجة ىف الطريق ، من عدو ، أو مرض ، أو خوف ، أو ذهاب

كما يقول - فإن اإلحصار )فَِإْن ُأْحِصْرُتمْ (: ظاهر اآلية وغري ذلك من األعذار املانعة ، وحجته

: فيكون بالعدو ، فلما قال تعاىل ) املنع واحلبس ( يكون باملرض ، وأما احلصر - أهل اللغة 

والعدو مث رجح الشيخ ما ذهب إليهدل على أنه أراد ما يعم املرض)حصرمت ( ومل يقل )ُأْحِصْرُتمْ (

واملوافق الكرمية ، رجح ، فهو املوافق لظاهر اآليةولعل ما ذهب إليه احلنفية أ: "أبو حنيفة فقال اإلمام 

) اإلحصار ( على أن متفقون 

.205ص 1جروائع البيان31
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متيل إىل التيسري ، فإن املريض الذى يكون بالعدو ، واآلية بظاهرها) احلصر ( يكون باملرض ، و 

يشتد مرضه كيف ميكنه إمتام املناسك ؟ 

مع أنه مل ميلك والشخص الذى تضل راحلته أو تضييع نقوده كيف يستطيع متابعة السفر ،

32؟نفقة وال زاداً ، وهل يكلفه اإلسالم أن يستجدى من الناس

: : الترجيح بناء على األخذ باألحوط سادساً 

أمور " : ك ترجيحه أن السفر املبيح للفطر ، هو مسرية ثالثة أيام بلياليها فقال ومن ذل

ثالثة أيام ، وثبت يوم وليلة منع املرأة من السفر مسرية، وملا ثبت عنه العبادة ينبغى فيها االحتياط

، وكالمها ىف الصحيح ، لذا كان العمل بالثالث أحوط ، فلعل ما ذهب إليه أبو حنيفة يكون 

33."أرجح

: : الترجيح بناء على الموافقة لما يرتضيه العقل اإلسالمى الرشيد سابعاً 

مذهب أىب حنيفة : قول أ: " ذكر الشيخ الصابوىن أقوال الفقهاء ىف قتل احلر بالعبد ، مث قال 

قد ساوى بني األحرار والعبيد فاإلسالم )من قتل عبده قتلناه ( ىف قتل احلر بالعبد معقول املعىن ، مؤيد 

34.كنفس احلر ، وهلذا يقتل بهىف الدماء ، فحرمة العبد كحرمة احلر ، ونفس العبد

ما : أقول : " وأيضًا ذكر الشيخ أقوال الفقهاء ىف املرض والسفر املبيحان لإلفطار ، مث قال 

ذهب إليه اجلمهور هو الصحيح الذى يتقبله العقل بقبول حسن ، فإن احلكمة الىت من أجلها 

.249-248ص 1جروائع البيان تفسري آيات األحكام 32
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ىف إال عند وجود املشقة ، فأى مشقة رخص للمريض ىف اإلفطار ، هى إرادة اليسر ، وال يراد اليسر 

اليسري الذى ال كلفة معه ىف الصيام ، مث إن من األمراض وجع اإلصبع ، أو الصداع اخلفيف ، واملرض

ما ال يكون شفاؤه إال بالصيام ، فكيف يباح الفطر ملن كان مرضه كذلك ؟ ومل يكلفنا اهللا جل 

لمرض أو وعال إال على حسب ما يكون ىف غالب الظن ، فيكفى أن يظهر أن الصوم يكون سبباً ل

35.زيادة العلة ، أما اإلطالق فيه أو التضييق فأمر يتناىف مع إرادة اليسر باملكلفني

 . : الترجيح بناء على التوسط فى الجمع بين األقوال ثامناً 

ومن كل سورة استعرض الشيخ الصابوىن أقوال الفقهاء ىف البسملة ، هل هى آية من الفاحتة 

وما استدل به كل فريق من األدلة وبعد استعراض: " ىف ذلك مث قال أو ال ؟ ؛ فذكر أقوال الفقهاء 

36.األرجح من األقواللعل ما ذهب إليه احلنفية هو: أئمة املذاهب نقول 

: فهو املذهب الوسط بني القولني املتعارضني ، فالشافعية يقولون 

من القرآن ، ولكل وجهة هو ليست بآية من الفاحتة وال : أول كل سورة ىف القرآن ، واملالكية يقولون 

مع - من أحد وتواتر ذلك بدون نكرياملصحف ، موليها ، ولكن إذا أمعنا النظر وجدنا أن كتابتها ىف

- كل ما ليس قرآناً من العلم بأن الصحابة كانوا جيردون املصحف

آية من سورة الفاحتة بالذات ، وإمنا هى آية من القرآن وردت 

كان ال يعرف فصل أن رسول اهللا: " للفصل بني السور ، وهذا ما أشار إليه حديث ابن عباس 

.السور حىت ينـزل عليه بسم اهللا الرمحن الرحيم 

.وما بعدها 202ص1جروائع البيان تفسري آيات األحكام 35
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37."، وهذا خيالف روعة البيان ىف إعجاز القرآن سورة على منهاج واحد 

.وما بعدها 52ص 1روائع البيان تفسري آيات األحكام ىف القرآن ج37


