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  ملخص البحث

 المحرمات من ماشية  اإلبل في الجاهلية في سورة المائدة ـ دراسة تحليلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ، وأفضل الصالة والتسليم ، على المبعوث رحمًة الحمد هلل رب العالمي   
للعالمين ، سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن اقتدى به إلى يوم 

 الدين ، وبعد : 
سوف أدرس في هذا البحث المتواضع هذه المصطلحات ) البحيرة ، السائبة ،    

وف أدرسها دراسة الوصيلة ، الحام ( لنعرف ماذا أراد بها القرآن الكريم ، وس
تحليلية لما في الدراسة التحليلية من التوضيح والبيان ، وقد وردت هذه 

، وقد أكدت اآلية على ضرورة  103المصطلحات في سورة المائدة ـ اآلية : 
تطهير المجتمع اإلسالمي من عادات الجاهلية التي كادت تهدر اقتصادهم ، وتهلك 

الزعماء المرتبطين بهم ، فكان يرى قطعان ثرواتهم الحيوانية لمصلحة الكهان و 
الماشية المخصصة لألصنام وكهنتها ، تسرح في باديتهم ، وهم في حال من 
الجوع والفقر الذي قتلوا بسببه أوالدهم من إمالق ، فنزلت آيات القرآن تحرم 
عادات الجاهلية وتحفظ على اإلنسان ماله وثروته بعد أن حررتهم من العقائد 

 وهذا ما يتبين لنا في تفصيل هذه المحرمات .  الوثنية ،
 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .   

 محرمات ، ماشية ، إبلالمفتاحية : الكلمات 
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The Unlawful Camel Livestock in Pre-Islam as 

Narrated in Al-Maidah Surah : 

 An Analytical Study 
 

Abstract 
 

     The present paper handles terminologies such as (bahirah, saibah, 

wasilah and ham) to identify their Quranic reference. It attempts an 

analytical study to clarify and elucidate these terms as narrated in 

Al-Maidah Surah, Ayah, 103.This Ayah stresses that the Islamic 

society should be purified from Pre-Islam norms and traditions that 

destroyed their economy and exploited their livestock for the benefit 

of rulers and priests, Livestock peculiar to priests and idols were seen 

grazing in their desert while they were suffering starvation and 

poverty because of which they killed their children. Therefore, this 

Surah has been descended to prohibit Pre-Islam traditions and keep 

safe man money and fortune after being liberated from pagan 

doctrines.  

keywords :Taboos, cattle, camels 
 

 المقدمة
   

الحمد هلل رب العالمين ,وأفضل الصالة والتسليم ,على المبعوث رحمةً  للعةالمين        

 ,سيدنا محمد وعلى آلِه وصحبِه أجمعين , ومن اقتدى بِه إلى يوم الدين.

وبعد: فان القرآن الكريم أصل العلوم ,ومنبع الفهوم , وما سواه من العلوم فهو َخدٌم له 

العقائةةةةد والتةةةةوارية ,واللاةةةةً وايعةةةةراب والت ةةةةريع وا صةةةةو   , وتةةةةابع إليه,ففيةةةةهِ 

 ,والقراءات وايشارات إلى غير ذلك , ِلذا وجهنا دفً مركبنا إلى علوم كتاب هللا .

والقرآن الكريم كون عظيم النهايً لفضائِه  , وبحر خضم ال حدود لموجاتةِه, كةل       

ياترف من دررِه , وينطلة  مةن مبادئةِه , ويسةتنب  مةن  –بمستوى حضارته  –عصر 

أحكامهِ  , ويعتبر بقصصِه , ويتأدب بآدابه , ويةتع  بمواعظةِه , ويكت ةي غيضةا  مةن 

د بذ  المفسرون الكبةار منةذ عهةد الصةحابً الكةرام فيضِ  أسراره عن الوجود كله. ولق

رضةةهللا هللا عةةنهم والةةى اليةةوم جهةةد م فةةهللا سةةبيل تفسةةير آياتةةه , وتوضةةي  م ةةكالتِه , 
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والك ةةي عةةن أسةةراه ِ , ولةةم  يتركةةوا شةةاردة وال واردة إال أشةةاروا إليهةةا فةةهللا تحليةةل 

ا اتةه , عباراتِه , وتسويغ تركيب آيه , وبيان موطن ,إعجازه كةل حسةب منهجةه واتج

سواء منهم ا صولهللا أم العقلهللا , أم ألعرفانهللا . كةل ذلةك ممةا دفعنةهللا إلةى أن أت صة  

 فهللا التفسير ولقد اخترت موضوع  :

 د اوية ححليليية    –)) المحرمات من ماشية اإلبل في الجاهلية فيي وية ا الماةي ا  

دراسةً  لنتعرف على  ذِه المصطلحات وماذا أراد بها القرآن الكريم , وسوف أدرسها

تحليليةً لمةةا فةةهللا الدراسةةً التحليليةً مةةن التوضةةي  والبيةةان , وقةد أكةةدت  ةةذِه ا يةةً علةةى 

))تطهير المجتمع ايسالمهللا من عادات الجا ليً التةهللا كةادت تهةدر اقتصةاد م ,وتهلةك 

ثةةرواتهم الحيوانيةةً لمصةةلحً الكهةةان والمعمةةاء المةةرتبطين بهةةم , فكةةان يةةرى قطعةةان 

كهنتها , تسرح فهللا بةاديتهم , و ةم فةهللا حةا   مةن الجةوع الماشيً الم صصً لألصنام و

والفقةةر الةةذل قتلةةوا بسةةببِه أوالد ةةم مةةن إمةةال  , فنملةةر آيةةات القةةرآن تحةةرم عةةادات 

الجا ليً وتحف   على اينسان ماله وثروته بعد أن حررتهم من العقائد الوثنيةً , و ةذا 

ما يتبين لنا فهللا تفصيل  ذه المحرمات ((
(1)

   . 
  

 يار الموضوع :أسباب اخت
 ومن أهم األسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع ، أوجزها بما يلي :   

إننا ن هد اليوم بعد أربعً ع ر قرنةا  مةن نةمو   ةذا القةرآن بهةذا البيةان انةه حي مةا انفةك  -1

ربةةاط القلةةب الب ةةرل بايلةةه الواحةةد , تةةاهَ فةةهللا منحنيةةات ودروب ال عةةداد لهةةا , وخضةةع 

ى وفقد حريته وكرامته ومقاومته  فكان  ذا البحة  دعةوة للقلةب الب ةرل لربوبيات , شت

 للعودة إلى هللا سبحانه وتعالى .  

مةةن مهمةةً  ةةذِه الدراسةةً , تسةةهيل المراجعةةً العلميةةً للعلمةةاء والمتعلمةةين , واختصةةار  -2

ا وقةةات ,فمةةن الصةةعب علةةى غيةةر الم تصةةين مراجعةةً بطةةون ع ةةرات المجلةةدات , 

ت للحصو  علةى فكةرة معينةً , أو حةل إشةكا  وارد , فعملنةا  نةا وقراءة مئات الصفحا

                                                 
 .310د. ابراهيم زيد الكيالني :  –خصائص األمة اإلسالمية الحضارية كما تبينها سورة المائدة  -1
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أن نضع الموضوع مجموعا  أمام القراء دون إن يبةذلوا عنةاء يكةذكر فةهللا سةبيل الحصةو  

 عليِه , والتعرف بِه .

أن  ذِه الدراسةً شةملر ك يةرا  مةن ا راء المب وثةً فةهللا كتةب التفسةير , وتةم عةر   ةذِه  -3

 عاصر .ا راء بأسلوب علمهللا رصين وم

 ةةذا الموضةةوع يكقةةيم المجتمةةع ايسةةالمهللا علةةى قِةةيم العبةةادة والةةذكر والطهةةارة الجسةةديً  -4

 والروحيً .

تعمي  الوعهللا اييمانهللا بأصو  العقيدة ايسالميً وبيان فساد عقائد الجا ليً وما أصةابها  -5

 من تحريي وتايير .

ال رافةات وا و ةام تكبين  ذِه الدراسً عظمً الت ريع ايسالمهللا الذل يكحرر العقو  مةن  -6

وال ةةعوذة والةةدجل وتقليةةد ا بةةاء والعقائةةد الفاسةةدة , التةةهللا مةةن شةةأنها أن تعطةةل العقةةو  , 

 وتعمهللا ا بصار وتهدر  قوة  المجتمع االقتصاديً , والعقليً والب ريً .
  

 خطة البحث : 
 لقد اقتضر طبيعً الموضوع تقسيمه على مقدمً وسبعً مطالب وخاتمً . 

 بينر فيها سبب اختيارل للموضوع وخطته .ف المق مةأما 

 التحليل اللاول .   المطلب األول  :

 أسباب النمو  . المطلب الثاني  :

 المناسبً . المطلب الثالث :

 وجوه ايعراب . المطلب الرابع :

 المعنى العام . المطلب الخامس :

 ا حكام ال رعيً المستنبطً من ا يً . المطلب السادس :

 ما يستفادك من ا يً . سابع :المطلب ال

 وبينر فيها أ م ما توصلر إليه فهللا البح  من نتائج .  الخاحمةثم جاءت 

 ورتبتها على الحروف الهجائيً . المصاد  والمراجعثم 
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ونسةةأ  هللا أن نصةةدر أبحاثةةا  أخةةرى نةةمين بهةةا المكتبةةً ايسةةالميً  ونتحفهةةا , وأن      

يتقبل منا عملنا , ويجمينا عليه خير الجماء , وينفع بهذا البحة  كةل مةن قةرأه أو نظةر 

 فيه . وآخر دعوانا أن الحمد هللِ رب العالمين . 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   چ قةةةةةا  تعةةةةةالى :        

1(یی  جئ   حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىب    يب  

  
 المطلب األول
 التحليل اللغوي 

 
 قا  ايمام الراغب ا صفهانهللا رحمهك هللا : البحيرا : *

ۈئ  ۈئ  چ ))بحرتك البعير شققر أكذكنَهك شقا  واسعا  , ومنه سمير البحيرة . قةا  تعةالى    

, وذلك ما كانوا يجعلونهك بالناقةً إذا ولةدت ع ةرة أبطةن شةقوا أذنهةا  (2) چېئ  ېئ  ېئ    

فيسيبو ا فال تركب وال يحمل عليها ((.
(3)

 

 قا  ال ية محمد الطا ر بن عاشور رحمهك هللا :

 ))وفهللا حدي  حفر زممم أن عبد المطلب بََحَر ا بَحرا  , أل َشقها ووسعها ((    
( (4

. 

                                                 
 .  103سورة المائدة ـ اآلية :  - 1

 . 103سورة المائدة : من اآلية :  -2

مادة  42، وينظر : مختار الصحاح : الرازي : )بحر(مادة  42الراغب األصفهاني :  –مفردات ألفاظ القرآن  -3
، اإلمام )بحر العلوم(،وتفسير القرآن الكريم  )بحر(مادة  325الفيروز أبادي : –، والقاموس المحيط  )بحر(

لمنان : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : ، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ا3/161السمرقندي : 
 .8/109الشيخ محمد األمين الهرري: –، وحدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن 246

 . 5/237التحرير والتنوير : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : -4
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 قا  ايمام الراغب ا صفهانهللا رحمه هللا :  اةبة :الس* 

))السةةائبً التةةهللا تكَسةةيبك فةةهللا المرعةةى فةةال تكةةَرد عةةن حةةو    وال علةةي   وذلةةك إذا ولةةدت 

خمسً أبطن ((
 (1)

 . 

 قا  أبو بكر  الرازل رحمه هللا :

أيضةةا  : العبةةد : كةةان الرجةةل إذا قةةا  لعبةةدِه أنةةر سةةائبً عتةة  وال يكةةون  )الَسيياةبة   ))َو 

 والؤهك 

له بل يضع ماله حي  شاء , وقد ورد النههللا عنه ((  
(2)

 . 

 قا  ايمام الراغب ا صفهانهللا رحمهك هللا : * الَةصيلة :

ون ))و وا إن احد م كان إذا ولدت له شاتهك ذكرا  وأن ى قالوا :وصلر أخا ةا فةال يةذبح

أخا ا من أجلهةا , وقيةل الوصةيلً ك العمةارة وال صةب , والوصةيلً : ا ر  الواسةعً 

ويقا   ذا وصلك  ذا أل ِصلتهك ((  
(3)

 

 قا  ايمام الراغب ا صفهانهللا رحمهك هللا :  * الَحام :

 )) هك فال يكَركبك ِمهللَا ظهرك ))قيل  و الفحل إذا ضرب ع رة أبطن كان يقا  حك
(4)

  . 

 

 

 

                                                 
 324الصحاح : الرازي  ، وينظر : مختار )سيب(مادة  254مفردات ألفاظ القران : الراغب األصفهاني :  -1

 . )سيب(مادة 

 . )سيب(مادة  324مختار الصحاح : الرازي :  - 2

. وينظر حدائق الروح والريحان في روابي  )وصل(مادة  549مفردات ألفاظ القرآن : الراغب األصفهاني :  -3
 . 8/109الشيخ محمد األمين الهرري :  –علوم القران 

اإلمام  –. وينظر: غريب القرآن  )حمي(مادة  138الراغب األصفهاني :  –مفردات ألفاظ القرآن  - 4
، وحدائق الروح 3/162اإلمام السمرقندي : – )بحر العلوم(، وتفسير القرآن الكريم 68 -67السجستاني : 

 . 8/110الشيخ محمد األمين الهرري :  –والريحان في روابي علوم القرآن 
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 الثانيالمطلب 

 أسباب النزول

الحقيقـة أنـي لـم أجـد فيمـا بـين يـدي مـن كتـب التفسـير بالمـن ور فضـال  عـن كتــب       

مـــا ح ـــا  لنـــا اإلمـــام  أســـباب النـــزوك مـــن  كـــر ســـببا  لنـــزوك هـــذ  اآليـــة الكريمـــة ، إا

 السمرقندي ، فيقوك رحمه هللا :  

)) نملةةر فةةهللا م ةةركهللا العةةرب فكانةةر الناقةةً إذا ولةةدت الةةبطن ال ةةام  , فةةان كةةان    

ال ام  ذكرا  ذبحوهك لآل لً , وكان لحمه للرجا  دون النساء , وإن مات أكله الرجةا  

والنساء , وإن كان الولد ال ام  أن ى شقوا أذنها و ةهللا البحيةرة , ثةم ال يجةم لهةا وبةر 

لبانها للرجا  دون النساء , فإذا ماتر اشةتر  فيهةا الرجةا  وال يذكر عليه اسم هللا , وأ

والنساء (( 
 (1)

  . 

 المطلب الثالث

 المناسبة

 قا  ايمام البقاعهللا رحمه ك هللا :

))ولما فرغ مةن زجةر م عةن أن ي ةرعوا  نفسةهم أو يسةألوهك, عةن أن يك ةرع لهةم      

ا شياء اعتمادا  على أنه مةا وأن يسالوا َمن رحمهم بابتدائهم بهذا ال رع عن شهللاء من 

ابتدأ بذلك إال و ةو غيةر م ةي عةنهم شةيئا  يةنفعهم وال مبةدلهم شةيئا  يضةر م  نةه بكةل 

أل  ) ما جعل  هلل    شهللاء عليم كما تقدم التنبيه على ذلك , قا  معلال  ب تام ا يً التهللا قبلها 

أغةر  فةهللا النفةهللا الذل له صفات الكما  فال ي رع شيئا  إال و و على غايً الحكمةً , و

                                                 

 . 162-3/161اإلمام السمرقندي  -)بحر العلوم(ر القرآن الكريم تفسي 1-
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دَاال  بةذلك  :)وال سلابة  وال وصيلةٍ و وال ملا      وأكد النفهللا بإعادة النافهللا , فقةا   )من حبرية   بقولِه 

على أن اينسان قد يقع فهللا شرعِه لنفسه  على ال بي  دون الطيب , وذلةك الن الكفةار 

هللا بةه , بةل شرعوا  نفسهم  ذا وظنوا أنه من محاسن ا عما  , فإذا  ةو ممةا ال يعبةأ 

ومما يعذب عليه , لكونِه أوقعهم فيما كانوا معترفين بأنه أقب  القبائ  و و الكذب , بةل 

فهللا أقب  أنواعه و و الكذب على ملةك الملةو  , ثةم صةاَر لهةم دينةا  , وصةاروا  ارسةة  

الناس فيه و و عين الكفر , و م معترفوَن بأنه ما شرعهك إال عمرو بن لحهللا و ةو أو  

دين إبرا يم (( من غير 
(1)

  . 

 المطلب الرابع

 وجوه اإلعراب

 . )من حبرية  قوله تعالى 

 قا  مكهللا بن أبهللا طالب رحمهك هللا :

: فهللا موضع نصب بجعل ((  )حبريةو من زائدة للتوكيد , َو  : ) من حبريةو  ))قوله : 
(2)

 . 

 وقا  ايمام السمين الحلبهللا رحمه هللا : 

 ) جعل    زائةدة لوجةود ال ةرطين المعةروفين و :  ) ملن   :  حبرية  ) من )) قوله تعالى :      

ويتعدى لمفعةولين , أحةد ما محةذوف , والتقةدير : مةا  ) ومى  يجوز أن يكون بمعنى 

جعل ـ أل ما سمى ـ هللا حيوانا  بحيرة (( 
 (3)

   . 

                                                 

 .551/ 2اإلمام البقاعي :  –نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  1-

. وينظر : حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن  152م ي بن أبي طالب :  –مش ل إعراب القرآن  2-
 . 125/  8الشيخ محمد األمين الهرري :  –

 .  446/ 4ـ الدر المصون في علوم الكتاب الم نون ـ السمين الحلبي  3 
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 المطلب الخامس

 المعنى العام

 قا  ال ية محمد الطا ر بن عاشور رحمهك هللا :

))استئناف ابتدائهللا جاء فارقا  بين ما أحدثه أ ل الجا ليةً مةن نقةائض الحنيفيةً وبةين    

ما نةوه هللا بةِه ممةا كةانوا عليةه مةن شةعائر الحةج , فانةه لمةا بةين انةه جعةل الكعبةً قيامةا  

للناس َوجعل الهدل والقالئد قيامةا  لهةم , بةين  نةا أن أمةورا  مةا جعلهةا هللا ولكةن جعلهةا 

ڱ  ں  ں  ڻ  چ ً ليميةم ال بية  مةن الطيةب , فيكةون كالبيةان,  يةًأ ل الضةالل

. فأن البحيرة وما عطي عليها  نا ت ةبه الهةدل فةهللا أنهةا تحةرر منافعهةا  (1) چڻ   

وذواتها حيً  صنامهم كما تهدل الهدايا للكعبً مةذكاة , فكةانوا فةهللا الجا ليةً يمعمةون 

گ  گ          چ  -لك قةا  هللا تعةالى:أن هللا شرع لهم ذلك وي لطةون ذلةك بالهةدايا ولةذ

ی  جئ   حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  چ  -, وقا  فهللا  ذه ا يً : (2) چ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  

, فالتصةةةدل للتفرقةةةً بةةةين الهةةةدل وبةةةين البحيةةةرة والسةةةائبً ونحو مةةةا  (3) چحبخب    

ڌ    چكالتصدل لبيان عدم التفرقً بين الطواف وبين السعهللا للصفا والمروى فهللا قوله 

((  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   
(4)

  . 

                                                 
 .100من اآلية :  –سورة المائدة  -1

 .150من اآلية :  –سورة اإلنعام  2-

 .103من اآلية :  –سورة المائدة  -3

 .236ـ  5/235ابن عاشور:  -. وانظر: التحرير والتنوير 158من اآلية :  –سورة البقرة  -4
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 , وعن مجا د رحمه هللا انه قا  :

)) ....... عةةن أبةةهللا ميسةةرة قةةا  : فةةهللا المائةةدة ثمانيةةً ع ةةر فريضةةً محكمةةً , لةةم        

 چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یی       چ  ينسةةة منهةةا شةةهللاء , وعةةد منهةةا : ,

فهذه كلها محكمً لم ينسة منها شهللاء (( 
(1)

 . 

 قا  ال ية عبد الرحمن بن ناصر السعدل رحمهك هللا :  

)) و ذا ذم للم ركين الذين شرعوا فهللا الدين ما لةم يةأذن بةه هللا وحرمةوا مةا أحلةه      

هللا , فجعلةةوا بةةآرائهم الفاسةةدة شةةيئا  مةةن مواشةةيهم محرمةةا  , علةةى حسةةب اصةةطالحاتهم 

التهللا عارضر ما انم  هللا (( 
(2)

 . 

 قا  ايمام ابن الجوزل رحمه هللا : )) ما جع  هلل  من حبرية  : وقولِه تعالى 

)) أل ما أوجب ذلك , وال أمر به ((     
 (3)

 

 وقا  ايمام ال ازن رحمه هللا :

)) أل ما انم  هللا وال حكم بِه , وال شرعِه وال أمر بِه ((     
(4)

 

 هللا :وقا  ايمام محمد بن أبهللا بكر بن عبد القادر الرازل رحمه 

 (5) چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یی       چ  -)) فان قيل : كيي قا :

 , وقولِه تعالى :  (6)     چ         وصجصعص َ مِنْهصا زَوْجصهصاچ - :والجعل  و ال ل  بدليل قوله تعالى 

                                                 
 .209ـ  208اإلمام مجاهد بن جبر الم ي :  –تفسير مجاهد  -1

 . 246الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي :  –تيسر الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  -2

 -. وينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2/264اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في علم التفسير  3 -
. ومراح لبيد لكشف 90اإلمام ابن الجوزي :  –،  وتذكرة األريب في تفسير الغريب  1/338اإلمام الو احدي : 
 .1/297الشيخ محمد نووي الجاوي :  –معنى القرآن المجيد 

 .2/70اإلمام البغوي : –. وينظر : معالم التنزيل 2/84اإلمام الخازن :  –لباب التنويل في معاني التنزيل  - 4

 .103اآلية : من –سورة المائدة  - 5

 .189من اآلية : –سورة األعراف  - 6
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 , وخال   ذه ا شياء  و هللا تعالى . (1) چپ  پ     پڀ      چ

 المراد  نا اييجاب وا مر , إل : ما أوجبها وال أمر بها . قلنا :

وقيل : المراد بالجعل التحريم (( 
(2)

   . 

 قا  ال ية محمد الطا ر بن عاشور رحمه هللا تعالى :

إذا تعدى إلى مفعو  واحةد أن   ۈئ))) والجعل  نا بمعنى ا مر والت ريع الن أصل 

يستعار إلى التقةدير والكتةب كمةا فةهللا قةولهم : فةر  يكون بمعنى ال ل  والتكوين , ثم 

عليه جعالً, و و  نا كذلك فيؤو  إلى معنى التقدير وا مر ب ةالف مةا وقةع فةهللا قولةه 

. فالمقصةةود  نةةا نفةةهللا ت ةةريع  ةةذِه  (3) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     چ-:

 ا جناس من الحقائ  فإنها موجودة فهللا الواقع . 

يكةون المةراد منةه نفةهللا ا مةر والت ةريع , و ةو كنايةً عةن عةدم فنفهللا جعلها متعةين  ن      

الرضا به والاضةب علةى مةن جعلةه , كمةا يقةو  الرجةل لمةن فعةل شةيئا  : مةا أمرتةك بهةذا . 

 فلي  المراد إباحته والت يير فهللا فعله ِ وتركِه كما يستفاد من المقام , وذلك م ل قولِه :

, فأنه كنايً عن الاضب على (4)  چگ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  چ  

 من حرموهك ,ولي  المراد أن لهم أن يجتنبوهك . 

وأدخلر )ِمةن( المائةدة بعةد النفةهللا للتنصةي  علةى أن النفةهللا نفةهللا الجةن  ال نفةهللا أفةراد 

معينً , فقد ساوى أن يقا  : ال بحيةرة وسةائبً مةع قضةاء حة  المقةام مةن بيةان أن  ةذا 

و حرام (( لي  من جعل هللا وأنه ال يرضى به فه
(5)

 . 

                                                 
 .1من اآلية : –سورة األنعام  - 1

 .97 -96اإلمام محمد بن أبي ب ر بن عبد القادر الرازي : –أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها  - 2

 . 97من اآلية : –سورة المائدة  -3

 .150من اآلية : –سورة األنعام  - 4

 .5/236الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  –التحرير والتنوير  - 5
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    .ېئوقةله حعالى ))

 قا  ايمام ابن الجوزل رحمه هللا : 

 )) وفهللا البحيرة أربعً أقوا  :

أنها الناقً إذا نكتِجكر خمسً أبطن نظروا إلى ال ام  , فان كةان ذكةرا  نحةروه  : أح ها

ال , فأكلةه الرجةا  والنسةاء , وان كةان أن ةى شةةقوا أذنهةا , وكانةر حرامةا  علةى النسةةاء 

ينتفعن بها , وال يذقن من لبنها , ومنافعها للرجةا  خاصةً  , فةإذا ماتةر , اشةتر  فيهةا 

الرجا  والنساء , قاله أبن عباس , وأختاره ابن قتيبً.  
(1)

 

أنها الناقً تلد خم  إناث لي  فيهن ذكر , فيعمدون إلى ال امسً , فيبتكةون  :والثاني 

 أذنها ,قاله عطاء .

 أنها ابنً السائبً , قاله ابن إسحا  , والفراء . : والثالث

قا  ابن إسحا  : كانر الناقً إذا تابعر بين ع ر إناث لةي  فةيهن ذكةر , سةيبر        

 , فإذا نتجر بعد ذلك أن ى , شقر أذنها , وسمير بحيرة , وخلير مع أمها . 

را  بحةروا أذنهةا , أنها الناقً كانر إذا نتجر خمسةً أبطةن , وكةان آخر ةا ذكة :والرابع

أل : شةةقو ا , وامتنعةةوا مةةن ركوبهةةا وذبحهةةا , وال تطةةرد عةةن مةةاء  , وال تمنةةع عةةن 

مرعى , وإذا لقيها لم يركبها , قالها المجاج (( 
(2 )

. 

  . ىئ   ىئ  وقةله حعالى :) 

 قا  ايمام ابن الجوزل رحمه هللا :
                                                 

اإلمام البغوي :  –. وينظر : معالم التنزيل 265-2/264اإلمام ابن الجوزي :  -زاد المسير في علم التفسير -1
 67اإلمام السجستاني:  –، وغريب القرآن  1/338اإلمام الواحدي: –. والوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2/70

، وبهجة األريب في بيان ما في كتاب هللا 134الفيروز آبادي :  –سير ابن عباس ، وتنوير المقباس من تف
، 90اإلمام ابن الجوزي :  –، وتذكرة األريب في تفسير الغريب 71ابن التركماني :  –العزيز من الغريب 
الزحيلي الدكتور وهبة  –، والتفسير الوسيط 237/ 5الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :  –والتحرير والتنوير 

:1/509 . 

/ 1اإلمام النسفي : –،وينظر : مدارك التنزيل 2/265اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في علم التفسير  - 2
 .5/237الشيخ محمد الطاهر بن عاشور:  –، والتحير والتنوير 305
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ہ  ھ    چ-مسةيبً , كقولةه : فههللا فاعله بمعنى : مفعولةً , و ةهللا ال ) الساةبة  )) فأما  

 أل : مرضيً .  (1)  چھ    

 وفهللا السائبً خمسً أقوا  : 

أنها التهللا تسيب من اينعام لآللهً , ال يركبون لها ظهةرا ,وال يحلبةون لهةا لبنةا   : أح ها

, وال يجمون منها وبرا , وال يحملون عليها شيئا  رواه ابن أبةهللا طلحةً عةن ابةن عبةاس 

))
(2)

. 

أن الرجل كان يسةيب مةن مالةه ماشةاَء , فيةأتهللا بةه خمنةً ا لهةً , فيطعمةون  : والثاني

ابةةن السةةبيل مةةن ألبانةةه ولحومةةه إال النسةةاء , فةةال يطعمةةونهن شةةيئا  منةةه إال أن يمةةوت , 

في تر  فيه الرجا  والنساء , رواه أبو صال  عن ابةن عبةاس : وقةا  ال ةعبهللا : كةانوا 

نها عند ا لهً , فةال ي ةرب منهةا إال رجةل , فةان يهدون  لهتهم ايبل والانم , ويتركو

مات منها شهللاء أكله الرجا  والنساء  . 
(3)

 

أنها الناقً إذا ولدت ع رة أبطن , كلهن إناث , سيبر فلم تركةب , ولةم يجةم  :والثالث

لها وبر , ولم ي رب لبنها إال ضيي أو ولد ا حتةى تمةوت , فةإذا ماتةر أكلهةا الرجةا  

راء.والنساء ,ذكره الف
(4)

 

أنها البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمهك هللا تعالى من مةر  , أو  :والرابع 

 بلاه منمله إن يفعل ذلك , قاله ابن قتيبً .

قا  المجةاج : كةان الرجةل إذا نةذر ل ةهللاء مةن  ةذا , قةا  : نةاقتهللا سةائبً , فكانةر       

كالبحيرة فهللا أن ال ينتفع بها وال تمنع من ماء  ومرعى. 
(5)

 

                                                 
 .21من اآلية :  –سورة الحاقة  - 1

 . 1/509الدكتور وهبة الزحيلي :  –، والتفسير الوسيط  2/70،  اإلمام البغوي  –ينظر : معالم التنزيل  -2

 .134الفيروز أبادي :  –ينظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  3-

 .  5/237الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :  –ينظر : التحرير والتنوير  4-

اإلمام الو احدي :  –، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز  2/70:  اإلمام البغوي  –ينظر : معالم التنزيل  5-
، وغريب  1/305، ومدارك التنزيل اإلمام النسفي :  1/238اإلمام السخاوي : –، وتفسير القرآن العظيم 1/338
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انةةه البعيةةر يحةةج عليةةً الحجةةً , فيسةةيب وال يسةةتعمل شةةكرا  لنجحهةةا , حكةةاه  : الخييامس

الماوردل عن ال افعهللا (( 
(1)

 . 

    . ىئ   ی وقةله حعالى ))

 قا  ايمام ابن الجوزل رحمهك هللا :

 )) وفهللا الَوصيلً خمسً أقوا  :

أنها ال اة كانر إذا نتجر سبعً أبطن , نظروا إلى السابع , فان كانةر أن ةى ,  :أح ها 

لم ينتفع منها ب هللاء إال  أن تموت , فيأكلها الرجا  والنسةاء , وان كةان ذكةرا  , ذبحةوهك 

ذكةرا  وأن ةى , قةالوا : وصةلر أخا ةا , فتتةر  مةع أخيهةا فةال فأكلوه جميعا  , وإن كةان 

تةذب  , ومنافعهةا للرجةا  دوَن النسةاء,فإذا ماتةةر اشةتر  فيهةا الرجةا  والنسةةاء , رواه 

 أبو صال  عن ابن عباس .

وذ ب إلى نحوه ابن قتيبً , فقا  : إن كان السابع ذكةرا  , ذبة  فأكةل منةه الرجةا        

 ةى , تركةر فةهللا الةنعم , وان كةان ذكةرا  وأن ةى , قةالوا : وصةلر والنساء , وان كةان أن

أخا ا , فلم تذب  , لمكانها , وكانر لحومها حرامةا  علةى النسةاء , ولةبن ا ن ةى حرامةا  

على النساء إال أن يموت منها شهللاء فيأكله الرجا  والنساء .
(2)

 

أنهةا الناقةً البكةر تبتكةر :والثياني 
 (3)

ن ى , ثةم ت نةى بةةا ن ى , فةةهللا أو  نتةاج ايبةل بةا  

فكانوا يستبقونها لطواغيتهم , ويدعونها الوصةيلً , أل : وصةلر إحةدا ما بةا خرى , 

 لي  بينهما ذكر , رواه الم رل عن ابن المسيب .

                                                                                                                                            

كماني ابن التر  –، وبهجة األريب في بيان ما في كتاب هللا العزيز من الغريب 67اإلمام السجستاني :  –القرآن 
 .237/ 5الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :  –، والتحرير والتنوير 71: 

 . 266 -2/265اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في علم التفسير  -1

، وغريب القرآن  1/305اإلمام النسفي : –، ومدارك التنزيل 2/71اإلمام البغوي :  –ينظر : معالم التنزيل  -2
، 71ابن التركماني :  –، وبهجة األريب في بيان ما في كتاب هللا العزيز من الغريب 67اإلمام السجستاني :  –

الشيخ محمد الطاهر بن –، والتحرير والتنوير 90اإلمام ابن الجوزي :  –وتذكرة األريب في تفسير الغريب 
 . 5/237عاشور :

 في الثالث . يقاك : ابتكرت الحامل : إ ا ولدت ب رها ، وأ نت في الثاني ، و لثت  -3
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أنها ال اة تنتج ع رة إناث متتابعات فهللا خمسً أبطن , فيدعونها الوصةيلً ,  :والثالث 

 ناث , قاله ابن إسحا  . وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون اي

أنهةا ال ةاة تنةتج سةبعً أبطةن , عنةاقين   : والرابع
(1)

عنةاقين , فةإذا ولةدت فةهللا سةابعها  

 عناقا  وجديا  , قيل : وصلر أخا ا , فجرى مجرى السائبً , قاله الفراء . 

إن ال اة كانر إذا ولدت أن ى , فههللا لهم , وإذا ولدت ذكةرا  جعلةوه  لهةتهم  :والخامس

فةةان ولةةدت ذكةةرا  وأن ةةى , قةةالوا : وصةةلر أخا ةةا , فلةةم يةةذبحوا الةةذكر  لهةةتهم , قالةةه 

المجاج (( 
(2)

. 

 .  ی   یی   وقةله حعالى : )

 قا  ايمام ابن الجوزل رحمهك هللا :

 ستً أقوا : )الحام )) وفهللا 

انه الفحل , ينتج من صلبه ع رة أبطن , فيقولون : قد حمى ظهرِه , فيسةيبونهك  :أح ها

 صةنامهم ,وال يحمةةل عليةه , قالةةهك ابةن مسةةعود , وابةن عبةةاس , واختةاره أبةةو عبيةةدة , 

والمجاج  
(3)

 . 

انه الفحل يولد لولده , فيقولون : قةد حمةى  ةذا ظهةره , فةال يحملةون عليةه ,  : والثاني

ره , وال يمنعونه ماء  وال مرعى , رواهك ابن أبهللا طلحةً عةن ابةن عبةاس وال يجمون وب

, واختاره الفراء , وابن قتيبً 
(4)

 . 

ه انةةه الفحةةل يظهةةر مةةن أوالده ع ةةرة إنةةاث مةةن بناتةةِه , وبنةةات بناتةةه , قالةة : والثالييث

 .عطاء

 انه الذل ينتج له سبع إناث متواليات , قاله ابن زيد . : والرابع

                                                 
 . اِلعناق : األنثى من ولد المعز -1

 . 2/266اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في علم التفسير  -2

، وبهجة األريب في بيان ما في كتاب هللا العزيز  1/238اإلمام السخاوي :  –ينظر : تفسير القرآن العظيم  3-
، والتحرير 90اإلمام ابن الجوزي :  –تفسير الغريب ، وتذكرة األريب في 72ابن التركماني :  –من الغريب 

 .1/509الدكتور وهبة الزحيلي : –، والتفسير الوسيط  5/238الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  –والتنوير 

 . 134الفيروزآبادي :  –ينظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  -4
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 انه الذل لصلبً ع رة كلها تضرب فهللا ايبل , قاله ابو رو  . : والخامس

انه الفحل يضرب فهللا ابل الرجل ع ر سنين , في لةى , ويقةا  : قةد حمةى  : والسادس

 ظهره , ذكره الماوردل عن ال افعهللا . 

قا  المجاج : والذل ذكرناه فهللا البحيرة , والسائبً , والوصيلً , والحام اثبةر مةا       

 ةةل اللاةةً , وقةةد أعلةةم هللا عةةم وجةةل فةةهللا  ةةذه ا يةةً انةةه لةةم يحةةرم مةةن  ةةذه روينةةا عةةن أ

ا شياء شيئا  , وان الذين كفروا افتروا علةى هللا عةم وجةل . قةا  مقاتةل : وافتةراؤ م : 

قولهم : أن هللا حرمه , وأمرنا به (( 
 (1)

  . 

 قا  ا ستاذ ال هيد سيد قطب رحمه هللا 

يةي  ةذه ا نةواع مةن الطقةوس ال ترتفةع علةى  ةذا )) نا  روايات أخرى عةن تعر    

المستوى من التصور , وال تميد ا سباب فيها معقوليً على  ذه ا سباب .. و هللا كمةا 

ترى أو ام من ظةالم الوثنيةً الم ةيم . وحةين تكةون ا و ةام وا  ةواء  ةهللا الحكةم , ال 

الطقةةوس , يكةةون  نةةا  حةةد وال فاصةةل , وال ميةةمان وال منطةة  . وسةةرعان مةةا تتفةةرع 

ويضةةاف إليهةةا ويةةنق  منهةةا بةةال ضةةاب  . و ةةذا  ةةو الةةذل كةةان فةةهللا جا ليةةً العةةرب , 

والذل يمكن أن يحدث فهللا كل مكان وفهللا كل زمةان ,  حةين ينحةرف الضةمير الب ةرل 

عن التوحيد المطل  , الذل ال منعرجات فيه وال ظالم . وقد تتايةر ا شةكا  ال ارجيةً 

لتلقهللا من غير هللا فهللا أل شان من شؤون الحيةاة   ان ولكن لباب الجا ليً يبقى , و و ا

علةى  –فهللا أشكا  شةتى  –الجا ليً ليسر فترة من الممان , ولكنها حالً وضع يتكرر 

مةةدار الممةةان . فأمةةا إلو يةةً واحةةدة تقابلهةةا عبوديةةً شةةاملً , وتتجمةةع فيهةةا كةةل ألةةوان 

, والتنظيمةةةةات  السةةةةلطً , وتتجةةةةه إليهةةةةا الم ةةةةاعر وا فكةةةةار , والنوايةةةةا وا عمةةةةا  

وا وضةةةاع , وتتلقةةةى منهةةةا القةةةيم والمةةةوازين , وال ةةةرائع والقةةةوانين , والتصةةةورات 

فهللا صورة من الصور تتم ل فيهةا عبوديةً الب ةر للب ةر   –والتوجيهات .. وأما جا ليً 

 أو لاير م من خل  هللا .. ال ضاب  لها وال حدود. 

                                                 
 .  267-266/ 2اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في علم التفسير  -1
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طا  موزونةةا  مةةا لةةم ينضةةب   ةةو علةةى  ن العقةةل الب ةةرل ال يصةةل  وحةةده أن يكةةون ضةةاب     

ميمان العقيدة الصحيحً . فالعقل يتأثر بالهوى كما ن ةهد فةهللا كةل حةين , ويفقةد قدرتةه علةى 

المقاومً فهللا وجه الضاوط الم تلفً ما لم يقم إلى جانبه ذلك الضاب  الموزون(( 
(1)

. 

و نةةا مسةةالً يك ير ةةا ايمةةام ف ةةر الةةدين الةةرازل رحمةةهك هللا رأيةةر انةةه ال غنةةى عةةن     

 ذكر ا و هللا قوله:

))فان قيل : أذا جاز إعتا  العبيد وايماء فلم ال يجوز إعتا   ذِه البهائم من الةذب       

 وا تعاب واييالم ؟

د عةةن طاعةةً هللا تعةةالى اينسةةان م لةةو  ل دمةةً هللا تعةةالى وعبوديتةةه , فةةإذا تمةةر قلنييا :

عوقب بضرب الر  عليِه , فإذا أزيلَ  الةر  عنةه تفةرغ لعبةادة هللا تعةالى , فكةان ذلةك 

عبادة مستحسنً , وأما  ذِه الحيوانات فإنها م لوقً لمنافع المكلفين , فتركها وإ مالهةا 

يقتضهللا فوات منفعً على مالكها من غير أن يحصل فةهللا مقابلتهةا فائةدة , فظهةر الفةر  

, وأيضا  اينسان إذا كان عبدا  فأعت  قدر علةى تحصةيل مصةال  نفسةه , وأمةا البهيمةً 

إذا أعتقر وتركر لم تقدر على رعايً مصال  نفسها فوقعر فهللا أنواع من المحنً اشد 

واش  مما كانر فيها حا  ما كانر مملوكً فظهر الفر  ((  
(2)

 . 

 . چجئ   حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حبخب  چ  :وقوله تعالى 

 قا  القاضهللا البيضاول رحمهك هللا :

)) بتحريم ذلك ونسبته إلى هللا سبحانه وتعالى ((  
(3)

 . 

 

 

 

                                                 

 . 59- 3/58األستا  الشهيد سيد قطب: –في ظالك القران  1-

 . 12/91اإلمام فخر الدين الرازي : -))مفاتيح الغيب((التفسير الكبير أو  2-

 –، وينظر : لباب التنويل في معاني التنزيل  1/285القاضي البيضاوي :  –أنوار التنزيل وأسرار التنويل  -3
 . 2/84اإلمام الخازن :
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 وقا  ايمام الواحدل رحمهك هللا : 

))يتقولون على هللا ا باطيل فهللا تحريم  ذِه ا نعام , و م جعلو ا محرمً ال هللا ((
 (1)

 

 وقا  ال ية محمد الطا ر بن عاشور رحمه هللا : 

)) االستدرا  لرفع ما يتو مه الم ركون من اعتقاد أنها من شرع هللا لتقادم العمل بها 

 منذ قرون . 

والمراد بالذين كفةروا  نةا جميةع الم ةركين فةإنهم يكةذبون فةهللا نسةبً  ةذه ا شةياء إلةى 

 شعائر هللا  نهم جميعا  ي برون بما  و م الي لما فهللا الواقع . 

 لواقع . والكذب  وا ال بر الم الي ل

 والكفا  فريقان :

فهةةم الةةذين ابتةةدعوا  ةةذه الضةةالالت لمقاصةةد م تلفةةً  الخاصييةفأمةةا  خاصيية وماميية :

بضةةم الةةالم وفةةت   –ونسةةبو ا إلةةى هللا , وأشةةهر  ةةؤالء وأكةةذبهم   ةةو عمةةرو بةةن لكَحةةهللا 

ال ماعهللا , ففهللا الصةحي  قةا  رسةو  هللا صةلى هللا عليةه  –الحاء المهملً وياء م ددة 

بضم القاف وسةكون  –رأير عمرو بن عامر بن لحهللا ال ماعهللا يجر قصبه ))  :وسلم 

الصاد المهملً ـ أل أمعاءه فهللا النار وكان أو  من سيب السوائب ((. 
(2)

 

ومنهم جنادة بن عوف . 
(3)

 

وعةةن مالةةك أن مةةنهم رجةةال  مةةن بنةةهللا مةةدلج  ةةو أو  مةةن بحةةر البحيةةرة وأن رسةةو  هللا 

 عمرو فهللا النار . رواه ابن العربهللا .  صلى هللا عليه وسلم قا  : رايته مع

 وفهللا روايً أن عمرو بن لحهللا أو  من بحر البحيرة وسيب السائبً .

                                                 
الشيخ  محمد  –، وينظر : صفوة التفاسير  1/338اإلمام الواحدي :  -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 1

 . 1/313علي الصابوني :

( ، والبخاري في صحيحه 7710)13/137، واحمد في مسند  : 1/144في الموطن : أخرجه : مالك  - 2
، )ما جعل هللا من بحيرة وال سائبة وال وصيلة وال حام( ( باب 4623) 6/54، باب قصة خزاعة و 4/184:

 ( عن أبي هريرة ،به . 44)72وابن أبي عاصم في األوائل : 

ك بن كنانة وهم نشنة الشهور . وجنادة هذا أدركه اإلسالم وهو  هو جنادة بن أمية بن عوف ، من بني مال - 3
 القائم بالنسي . 
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وأص  الروايات وأشهر ا عن رسو  هللا :أن عمرو بن لحهللا أو  مةن سةيب السةوائب 

 ولم يذكر البحيرة . 

 وأما العامة :

    ))ريةةدوا بقةةو  : فهةةم الةةذين اتبعةةوا  ةةؤالء المضةةلين عةةن غيةةر بصةةيرة , و ةةم الةةذين أ

   مب  ىب    يب     
(1)

  . 

 .    مب  ىب    يب     ))وقوله تعالى : 

 قا  ايمام ابن الجوزل رحمه هللا :

 ))  قوالن : 

وأك ر م , يعنهللا ا تباع ال يعقلون أن ذلك كةذب علةى هللا مةن الرؤسةاء الةذين  أح هما:

حرموا , قاله ال عبهللا (
(2)

  . 

 رحمه هللا والمقصود من ا تباع :قا  ايمام سفيان ال ورل 

)الم ركون (
 (3)

  . 

قةةا  ايمةةام ابةةن الجةةةوزل رحمةةه هللا : ) ال يعقلةةون أن  ةةذا التحةةريم مةةةن   والثيياني :

ال يطان , قاله قتادة (
 (4)

 . 

 وقا  القاضهللا البيضاول رحمه هللا :

                                                 

. وينظر : مراح البيد لكشف معنى 239 -5/238الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :  –التحرير والتنوير  1 -
 .1/298الشيخ محمد نووي الجاوي :  –القرآن المجيد 

 –، وينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2/267ابن الجوزي:اإلمام  –اد المسير في علم التفسير ز  - 2
، ومراح لبيد لكشف معنى  2/84اإلمام الخازن : -،ولباب التنويل في معاني التنزيل1/338اإلمام الواحدي :

 1/298الشيخ محمد نوري الجاوي  –القران المجيد 

 .  35/ 4حيان  وينظر : البحر المحيط ـ أبو .105تفسير سفيان الثوري :  - 3

 . 2/267اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في علم التفسير  4-
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) أل الحال  من الحةرام والمبةي  مةن المحةرم , أو ا مةر مةن النةا هللا ولكنةه يقلةدون    

كبار م , وفيه أن منهم من يعرف بطالن ذلك ولكن يمنعهم حب الرياسً وتقليةد ا بةاء 

أن يعترفوا به ( 
(1)

   . 

) و نا لما وصي ا ك ر بعدم الفهم تعين أن ا قل  م الذين دبروا  ذه الضةالالت      

وزينو ا للناس ( 
(2)

   . 

) و نةةةا نالحةةة  عظمةةةً الت ةةةريع الةةةذل يحةةةرر العقةةةو  مةةةن ال رافةةةات وا و ةةةام     

وال عوذة والدجل وتقليد ا بةاء والعقائةد الفاسةدة , التةهللا مةن شةأنها أن تعطةل العقةو  , 

ا بصار , وتهدر قوة المجتمع االقتصاديً , والعقليً , والب ريً (  وتعمهللا
(3)

  . 

 ) ويوجهنا ربنا تبار  وتعالى إلى  دايً القرآن العظيم فهللا تحرير العقل

الب رل من تقليد ا باء بالباطل , كمةا حةرره مةن العقائةد الفاسةدة القائمةً علةى الكهانةً 

وال رافً ( 
(4)

  . 

ن ذلك افتراء علةى هللا , و ةو تنديةد بهةم لتعطةيلهم العقةل والنظةر , ) و م ال يعقلون أ  

وال يرضاه لعباده ( نظروا لعلموا أن  ذه وثنيً وشر .وهللا ال يأمر بالكفر, إذ لو
(5)

. 

 قا  ايمام البقاعهللا رحمه هللا : 

)) ثم لما حرموا  ذه ا شياء اضةطروا إلةى تحليةل الميتةً فحرمةوا الطيةب وأحلةوا      

بي  , ولما ات ذوه دينةا  واعتقةدوه شةرعا  ومضةى عليةه أسةالفهم , دعةتهم الحظةوظ ال 

وا نفً من نسبً آبائهم إلى الضال  وال هادة عليهم بالسةفه إلةى ايصةرار عليةه وعةدم 

الرجوع عنه بعد انك ةاف قباحتةه وبيةان شةناعته حتةى أفنةى أك ةر م السةيي ووطئةتهم 

                                                 
 . 1/285القاضي البيضاوي :  –أنوار التنزيل وأسرار التنويل  .- 1

 .5/239الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : –التحرير والتنوير  -2

 .312كتور ابراهيم زيد الكيالني : الد –خصائص األمة اإلسالمية الحضارية كما تبينها سورة المائدة  .-3

 .312المصدر نفسه  :  - 4

 . 2/635الشيخ محمد علي السايس : –تفسير آيات األح ام   -5
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قهم واكنافهم , فقةا  تعةالى داال  علةى ختةام ا يةً الدوا هللا , فوطأت أكتافهم وذللر أعنا

( 1 )((   چٱ  ٻ  ٻ      چ   - :التهللا قبله من عدم عقلهم  
 . 

 

 المطلب السادس

 األحكام الشرعية المستنبطة من اآلية

 يم ن أن نستنبط من هذ  اآلية الكريمة جملة من األح ام الشرعية نوجزها بما يلي :  

 الهراسهللا رحمهك هللا قا  ايمام الكيا  -1

))يد  على تحريم قطةع منةافع الملةك مةن غيةر نقةل إلةى غيةره , ومةن اجلةِه منةع 

ال افعهللا تعطيل منافع الر ن على خالف ما قالةهك أبةو حنيفةً , ومةن اجلةِه منعةر 

الكةةافر مةةن شةةراء العبةةد المسةةلم فةةهللا قةةو  , الن ال ةةراء إذا لةةم يفةةد مقصةةوده مةةن 

اوجب العلماء بيع العبد المسلم وتحر الكةافر (( االنقطاع كان نسبيا  , و جله
(2 )

.
 فهللا عت  السائبً . قا  ايمام ابن العربهللا رحمه هللا :

)) قا  أصبغ , عن ابن  القاسم فهللا العتبيةً : اكةره عتة  السةائبً ,  نةه كهبةً         

 الوالء .

وقا  عيسى : اكره وأنهى عنةه . قةا  سةحنون  : ال يعجبنةا كرا يتةهك لةه ,             

يريدان : وال يكون ذلك  بً للةوالء  –و و جائم , كما يجوز أن يعت  عن غيرِه 

 , كذلك فهللا السائبً , و ذا الذل قااله صحي  على تعليلِه .

                                                 
اإلمام البقاعي  –وانظر  : نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  .104من اآلية :  –سورة المائدة  - 1
:2/552-253. 

 . 3/117:  الكيا الهراسي –أح ام القرآن  2-
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, فال يتقرب بهةا , إذ  لةهك فةهللا  وأما لو علل الكرا ً بأنها لفظً مذمومً شرعا          

غير ا من ألفاظ  العت  فهللا كناياتةِه وصةرائحِه مندوحةً لكةان لةه وجةه , وتبينةر 

المسألً ؛ وبالكرا ً أقو  للمعنى الذل نبهر عليه ((
(1 )

. 

 فهللا تسييبه  لعبده . قا  ايمام ابن العربهللا رحمهك هللا : -2

 نول العت  . أو يقو  : أعتقك سائبً .)) و و أن يقو  للعبد : أنر سائبً , وي         

فقا  علماؤنةا : و ؤه للمسةلمين , وبةه قةا  عمةر , وابةن عمةر , وابةن عبةاس ,         

وابةةن   شةةهاب , رواه عنةةهك ابةةن القاسةةم ومطةةرف .وقةةا  ال ةةافعهللا وأبةةو حنيفةةً : 

 والؤه لمعتقه , وبه قا  عمر بن عبد العميم , وابن نافع , وابن الماج ون .

:  إن اللفةةة  يقتضةةةهللا أن يةةةمو  عنةةةهك الملةةةك واليةةةد ويبقةةةى كالجمةةةل  األول َوجيييه  

 المسيب الذل ال يعكر  لهك , ولو تبين  الوالء   حد لم يتحق   ذا المعنى .

أنه ال سةائبً فةهللا ايسةالم , وقةد قةا  النبةهللا صةلى هللا :  ِوبِه أقو ك :  ووجه  الثاني

. )) الةالء لمن امتق    :عليِه وسلم 
(2 )

. 

وتحقي  القو  فيه أنةه لةم يعتة  عةن معةين , فةال ي ةرج الةوالء عنةه, كمةا لةو     

أطل  العت  ((.
 (3)

 

 المطلب السابع

 ما يستفاُد من اآلية

 إن من ا مور المستفادة من ا يً ويمكن الوقوف عليها كا تهللا :

)) يتحدث سيا  ا يً عةن عةادات الجا ليةً الباطلةً , ويقةرر أن هللا لةم ي ةرع  ةذه  -1

الطقةةوس , لةةم ي ةةرع البحيةةرة وال السةةائبً وال الوصةةيلً وال الحةةامهللا , فمةةن ذا الةةذل 

                                                 
 .2/222: اإلمام ابن العربي –أح ام القرآن  -1

برواية يحيى بن يحيى الليثي ، وأبو يوسف في اآل ار :  (1625)2/71أخرجه : مالك في الموطن  -2
، من كتاب جراح العمد ، والحميدي في مسند  :  1/204( باب الخيار ، والشافعي في مسند  : 638)141

 ي هللا عنها .( عن عائشة رض243)1/279

 .223-2/222اإلمام ابن العربي :  –ام القرآن  أح -3
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شةةرعها إذن لهةةؤالء الكفةةار ؟   والةةذين يتبعةةون مةةا شةةرعه غيةةر هللا  ةةم كفةةار , كفةةار 

مةةن عنةةد أنفسةةهم ثةةم يقولةةون : شةةريعً هللا ,  يفتةةرون علةةى هللا الكةةذب , مةةرة ي ةةرعون

ومرة يقولون : أننا ن رع   نفسةنا , وال نةدخل شةريعً هللا فةهللا أوضةاعنا , ونحةن مةع 

 ذا ال نعصهللا هللا , وكله كذب على هللا ((. 
(1)

  

))  فمةةن خصةةائ  ا مةةً الحضةةاريً : تطهيةةر المجتمةةع ايسةةالمهللا مةةن عةةادات      

حضاريً وأحكامه التهللا تميمه بطعامه وشةرابه , وإيمانةه , الجا ليً , وإعالن  ويته ال

وصةةيده فةةهللا الحةةل والحةةرام , وتحفةة  عليةةه ثروتةةه االقتصةةاديً والمراعيةةً والب ةةريً 

وتحصنه بالمحافظً على  ويته ((. 
(2)

 

))ونجةةد فةةهللا  ةةذه ا يةةً الكريمةةً اسةةتكماال  لمقاصةةد السةةورة فةةهللا تطهيةةر المجتمةةع     

ً التةهللا كانةر تهةدر اقتصةاد م ,وتهلةك ثةروتهم الحيوانيةً ايسالمهللا من عادات الجا لي

لمصلحً الكهةان والمعمةاء المةرتبطين بهةم ,فكةان يةرى قطعةان الماشةيً المت صصةً 

لألصنام وكهنتها,تسرح فهللا باديتهم ,و م فهللا حا  من الجوع والفقر الذل قتلةوا بسةببه 

فة  علةى اينسةان أوالد م من إمال  ,فنملر آيات القرآن تحةرم عةادات الجا ليةً وتح

ماله وثروته بعد أن حررتهم من العقائد الوثنيً ((. 
(3)

 

وقد ارتبطر  ةذه المحرمةات والعةادات , بعقائةد الجا ليةً وشةركها لتحةو  ثةروة       

 ا مً للطواغير والكهنً , والمنتفعين بهذا النظام الجا لهللا الوثنهللا الم ر  .

ال ي اركه فهللا ذلك أحد ((  )) ح  الت ريع والتحليل والتحريم هلل وحده  -2
(4)

. 

))فلي   حد من الب ر فهللا شةريعً القةرآن حة  فةهللا التحليةل والتحةريم , أو ايباحةً 

والمنع , وإنما الح  الت ريعهللا فهللا ذلك هلل سةبحانه منةم  ال ةرائع , ومبةين الحةال  

والحرام , وا نظمً وا حكةام , الن الت ةريع ايلهةهللا القرآنةهللا دائةم خالةد , ال يتةأثر 

بمصال  ش صيً أو زمنيً , أو مكانيً , وإنما  و دستور الحياة الدائمً , والمةنهج 

                                                 
 . 372- 1/371أنور الباز : –التفسير التربوي للقرآن الكريم  -1
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ا م ل المفضل يصالح الحيةاة , ونفةع الفةرد والجماعةً , لةذا أنكةر القةرآن الكةريم 

على العرب الجا ليً إقدامهم على سن ال رائع وتقرير عبادة ا صةنام ,وتحليةل أو 

 ) المةاشي   تحريم بعض ا نعام 
 (1)

. 

قةةا  ا سةةتاذ ال ةةهيد سةةيد قطةةب رحمةةه هللا و ةةو يفسةةر لنةةا آيةةات عديةةدة مةةن سةةورة 

 المائدة ومن ضمنها  ذه ا يً :

علةةى تعةةدد الموضةةوعات التةةهللا  –) ةةذا القطةةاع بجملتةةه يتنةةاو  قضةةيً واحةةدة       

ويدور كله حو  محةور واحةد . انةه يتنةاو  قضةيً الت ةريع فيجعلهةا  –يتعر  لها 

و يً .. هللا  و الذل يحرم ويحلةل .. وهللا  ةو الةذل يحضةر ويبةي  ..  هللا قضيً ايل

وهللا  و الذل ينهةى ويةأمر .. ثةم تتسةاوى المسةائل كلهةا عنةد  ةذه القاعةدة . كبير ةا 

ف ؤون الحياة اينسةانيً بجملتهةا يجةب أن تةرد إلةى  ةذه القاعةدة دون  –وصاير ا 

 سوا ا. 

, فإنمةا يةدعهللا حة  ايلو يةً أو يماولةه .. والذل يدعهللا ح  الت ةريع أو يماولةه      

ولي   ذا الح   حد إال هلل .. وإال فهو االعتداء على ح  هللا وسلطانه وإلو يته .. 

وهللا ال يحةةب المعتةةدين .. والةةذل يسةةتمد فةةهللا شةةهللاء مةةن  ةةذا كلةةه مةةن عةةرف النةةاس 

ذا ومقوالتهم ومصطلحاتهم , فإنما يعةد  عمةا أنةم  هللا إلةى الرسةو  .. وي ةرج بهة

العدو  عن اييمان باهلل وي رج من  ذا الدين (( 
(2)

  . 

)) استنب  ايمام السيوطهللا رحمهك من  ذه ا يً تحريم جميةع تعطيةل النةافع , ومةن  -3

صور المسائبً إرساله الطائر ونحوه , واستد  ابن الماج ون با يةً علةى منةع أن 

يقو  لعبده  أنر السائبً , وقا  : ال , يعت  (( 
 (3)

 . 

))  ةةذه أنظمةةً تحةةريم بعةةض المواشةةهللا ممةةا كةةان يفعلةةه عةةرب الجا ليةةً الوثنيةةون ,  -4

و هللا أنظمً مفتراة مكذوبً , لم يأذن هللا بهةا , زاعمةين إن هللا أمةر بةذلك , وتةرا م 

متناقضةةين , فةةإذا قيةةل لهةةم : تعةةالوا إلةةى العمةةل بمةةا انةةم  هللا مةةن ا حكةةام المؤيةةدة 
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ا , والمبين لمجملهةا , أجةابوا : يكفينةا مةا وجةدنا بالبرا ين , والى الرسو  المبلغ له

عليةةه آباءنةةا , فهةةم لنةةا أئمةةً قةةادة م ةةرعون , ونحةةن لهةةم تبةةع , إل أنهةةم مقلةةدون 

  سالفهم تقليدا  أعمى . 

لذا أنكر عليهم القرآن  ذا التقليد المجافهللا للصواب , الذل ال دليل عليةه , فهةل      

سةتندا  مجةرد ذلةك للعمةل بةه , ولةو كةان آبةاؤ م ال يقبل منهم  ذا التقليةد , أيكفةيهم م

يعلمون شيا  أبدا  مةن ال ةرائع , وال يهتةدون إلةى مصةلحً أو خيةر أصةال  فةهللا الةدين 

والدنيا , فهم يت بطون فهللا ظلمات الوثنيً وخرافً المعتقدات , وي رعون  نفسةهم 

اء , بحسةةب أ ةةوائهم , مةةةن وأد البنةةات , وشةةرب ال مةةةور , وظلةةم ا يتةةام والنسةةة

وارتكةاب الفةةواحا والمنكةةرات , وشةن الحةةروب  تفةةه ا سةباب , وإثةةارة العةةداوة 

 والباضاء .

و ذا إنكار صري  وتنديد بالتقليد ا عمى والتعصب الموروث من غيةر وعةهللا      

وال أدرا  , وكأنهم يقولون بعد  ذا التوبية : نعم لو كان آباؤنةا كةذلك كمةا قةا  هللا 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  چ  -تعالى فهللا آيً أخةرى :

 . (1) چٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  

)) إن فهللا تسييب الحيوان إضرارا  به , إذ ربمةا ال يجةد مرعةى وال مةأوى , وربمةا          -5

عدت عليه السباع , وفيه تعطيل منفعته حتى يموت حتي انفِه (( .
(2)
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 الخاتمة

بعد المطاف فهللا البح  وصلرك إلى ال اتمً التهللا أدون فيها أ م ما توصلر إليه فةهللا     

 البح  من نتائج وعلى النحو ا تهللا :

  ذه ا يً من ا يات المحكمً الموجودة فهللا سورة المائدة التهللا لم ينسة منها شهللاء. -1

 وحرموا ما أحله هللا.فهللا ا يً ذم للم ركين الذين شرعوا فهللا الدين ما لم يأذن به هللا ,   -2

فهللا ا يً توجيه الههللا إلى  دايةً القةرآن الكةريم فةهللا تحريةر العقةل الب ةرل مةن تقليةد     -3

 ا باء بالباطل , كما حرره من العقائد الفاسدة القائمً على الكهانً وال رافً .

ا يً تهدف إلى إقامً مجتمع العفً والطهر , وذلةك بةالتميم الحضةارل عةن عةادات   -4

 . الجا ليً

تهةةدف ا يةةً إلةةى إعةةالن  ويةةً ا مةةً الحضةةاريً بتميم ةةا عةةن عةةادات الجا ليةةً فةةهللا      -5

 ذبائحها ومطاعمها وم اربها , ورب  العادات بالعقيدة والتوحيد .

 .   والمراعيً االقتصاديً ال روة على المحافظً  -6

 لقد حاولرك جهدل أن أقود القارل إلى الح  بمنهج موضوعهللا سديد إن شاء هللا     

تعالى . فان كنرك قد أصبر فيما عرضر ورأير , فهو فضل من هللا تعالى , وله 

الحمد على ذلك وال ناء الحسن , وإال فنقصهللا الب رل  و المسئو  عن كل خطأ يسند 

 إلهللا . 

فأرجوا هللا تعالى أن يرزقنا ايخالص فهللا كل ما نقو  ونكتب ونقرر , انهك  و  

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  ك يرا  . السميع المجيب , وصلى هللا على

 

 المصادر والمراجع
 بع  القرآن الكريم.

لإلمةةام أبةةهللا يوسةةي يعقةةوب بةةن إبةةرا يم بةةن حبيةةب بةةن سةةعد بةةن حبتةةً  –ا ثةةار  -1

 –لبنةان  –دار الكتةب العلميةً   -تحقية : ا سةتاذ أبةو الوفةاء  - ـ 182ا نصارل , ت

 لم تذكر سنً الطبع. –بيروت 

ايمام أبو بكر بن أبةهللا عاصةم , و ةو أحمةد بةن عمةرو بةن الضةحا  بةن  –ا وائل  -2

دار ال لفةاء للكتةاب  –تحقية : محمةد بةن ناصةر العجمةهللا  - ـ 287, تم لد ال يبانهللا 

 لم تذكر سنً الطبع. –الكوير  –ايسالمهللا 
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 ةـ 468 بهللا بكر بن محمد بن عبةد هللا المعةروف بةابن العربةهللا ,  –أحكام القرآن   -3

دار  –راجع أصةوله وخةرج أحادي ةه وعلة  عليةه: محمةد عبةد القةادر عطةا - ـ 543 -

 م.2003 – 3ط –بيروت  –لبنان  –ً الكتب العلمي

ايمةةام عمةاد الةدين بةةن محمةد الطبةرل المعةةروف بالكيةا ألهراسةةهللا  –أحكةام القةرآن  -4

 م.2001 –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلميً  - ـ 504المتوفى سنً 

 –محمةةد بةةن أبةةهللا بكةةر بةةن عبةةد القةةادر الةةرازل  –أسةةئلً القةةرآن المجيةةد وأجوبتهةةا  -5

 –مكتبةةً فيةةا   –ى تحقيقةةِه: أبةةو عبةةد هللا مصةةطفى بةةن العةةدول راجعةةه وأشةةرف علةة

 م.2007 –القا رة  –مصر 

القاضهللا ناصر الةدين أبةو سةعيد عبةد هللا بةن عمةر  –أنوار التنميل وأسرار التأويل  -6

 م. 2006 – 3ط  –دار الكتب العلميً  –بن محمد ال يرازل البيضاول 

ل ةهير بةأبهللا حيةان ا ندلسةهللا ـ تحقية  : البحةر المحةي  ـ ايمةام محمةد بةن يوسةي ا ـي7

ال ية عاد  أحمد عبد الموجود , وال ية علهللا محمد معو  , وشار  فةهللا التحقية  : 

الدكتور زكريا عبد المجيد النوفهللا والدكتور أحمد النجولهللا ـ دار الكتب العلميةً ـ لبنةان 

 م . 2001ـ 1ـ بيروت ـ ط 

علةهللا بةن ع مةان بةن  –يةم مةن الاريةب بهجً ا ريب فهللا بيان ما فهللا كتاب هللا العم -8

تحقي : محمةد  - ـ 750إبرا يم بن مصطفى بن سليمان الماردينهللا ابن التركمانهللا , ت

 م.2003 – 1ط –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلميً  –حسن محمد حسن إسماعيل 

 –مؤسسةً التةارية العربةهللا  –ال ية محمد الطا ر بن عاشور  –التحرير والتنوير  -9

 م.2000 – 1ط –بيروت  –لبنان 

ايمةام جمةا  الةدين  – ) غريب القرآن الكريم  تذكرة ا ريب فهللا تفسير الاريب  -10

تحقية : طةار   - ةـ 597أبو الفرج عبد الرحمن بن علةهللا بةن محمةد ابةن الجةوزل, ت

 م.2004 – 1ط –دار الكتب العلميً  –فتحهللا السيد 

مطبعةً محمةد علةهللا صةبي   –ي  ال ةية محمةد علةهللا السةا –تفسير آيات ا حكةام  -11

 م.1953 –القا رة  –مصر  –وأوالده با ز ر 

 –مصةر  –دار الن ةر للجامعةات  –أنور ألبةاز  –التفسير التربول للقرآن الكريم  -12

 م.2007 –دار ابن حمم 

ايمام أبو عبد هللا سةفيان بةن سةعيد بةن مسةرو  ال ةورل  –تفسير سفيان ال ورل  -13

 م.1983 – 1ط –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلميً  - ـ 161الكوفهللا , ت

العالمً أبو الحسةن علةهللا بةن محمةد بةن عبةد الصةمد علةم  –تفسير القرآن العظيم  ـ 14

تحقي  وتعلي  د:  موسى علهللا موسى مسةعود  - ـ 643الدين الس اول المصرل , ت

 م.2009 –مصر  –دار الن ر للجامعات  –والدكتور أشرف محمد عبد هللا القصاص 

ايمام أبو اللي  نصر بن محمد بةن أحمةد  – ) بحر العلةم  تفسير القرآن الكريم  -15

دراسً وتحقي : الدكتور عبد الرحيم أحمد المقةً  - ـ 375بن إبرا يم السمرقندل , ت

طبةةع بمسةةاعدة اللجنةةً الوطنيةةً لالحتفةةا  بمطلةةع القةةرن ال ةةام  ع ةةر الهجةةرل فةةهللا  –

 م.1985 –أطروحً دكتوراه  –باداد  –ً ايرشاد مطبع –الجمهوريً العراقيً 
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ايمةةام ف ةةر الةةدين محمةةد بةةن عمةةر بةةن  – ) مفيياحيا البيييب  التفسةةير الكبيةةر أو  -16

 - ةـ 604 - ةـ 544 –الحسين بن الحسن بن علةهللا التميمةهللا البكةرل الةرازل ال ةافعهللا 

 م.2009 – 3ط –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلميً 

ايمةةام الحةةدث المقةةرس المفسةةر أبةةو الحجةةاج مجا ةةد بةةن جبةةر  –تفسةةير مجا ةةد  -17

قدم لةه وحققةه وعلة  حواشةيه : عبةد الةرحمن الطةا ر بةن  –التابعهللا المكهللا الم مومهللا 

طبع على نفقةً صةاحب السةمو ال ةية خليفةً بةن حمةد آ  ثةانهللا أميةر  –محمد السورتهللا 

 م.1976 – 1ط –دولً قطر 

 –دار الفكةةةر المعاصةةةر  –سةةةتاذ الةةةدكتور و بةةةً المحيلةةةهللا ا  –التفسةةةير الوسةةة   -18

 م.2006 – 2ط –سوريا  –دم    –دار الفكر  –لبنان  –بيروت 

جمعةةه : مجةةد الةةدين محمةةد بةةن يعقةةوب  –تنةةوير المقبةةاس مةةن تفسةةير ابةةن عبةةاس  -19

 م.2008 – 3ط –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلميً  - ـ 817الفيروزآبادل  , ت

العالمةً ال ةية عبةد الةرحمن بةن  –لكريم الرحمن فهللا تفسير كةالم المنةان تيسير ا -20

قدم له فضيلً ال ةية عبةد هللا بةن عبةد العميةم  - ـ 1376 - ـ 1307ناصر السعدل , 

اعتنةةى بةةه تحقيقةةا  ومقابلةةً  : عبةةد  –بةةن عقيةةل وفضةةيلً ال ةةية محمةةد الصةةال  الع يمةةين 

 – 3ط –ملكةةً العربيةةً السةةعوديً الم –مكتبةةً الرشةةد  –الةةرحمن بةةن معةةال اللويحةة  

 م.2005

الجةةامع المسةةند الصةةحي  الم تصةةر مةةن أمةةور رسةةو  هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلم  ـيي21

 ـ  ـ تحقية  : محمةد ز يةر 256وسننه وأيامه ـ ايمام محمد بن إسماعيل الب ارل ت 

ـ مصةورة عةن السةلطانيً بإضةافً تةرقيم  1بةن ناصةر الناصةر ـ دار طةو  النجةاة ـ ط 

  ـ . 1422يم : محمد فؤاد عبد الباقهللا ـ ترق

العالمةً ال ةية محمةد ا مةين  –حدائ  الروح والريحان فهللا روابهللا علوم القةرآن  -22

إشراف ومراجعةً : الةدكتور  اشةم محمةد علةهللا  –بن عبد هللا ا رمهللا العلول الهررل 

 – 3ط –بيةروت  –لبنان  –دار طو  النجاة  –جدة  –دار المنهاج  –بن حسين مهدل 

 م.2008

الدكتور إبرا يم  –خصائ  ا مً ايسالميً الحضاريً كما تكبينها سورة المائدة  -23

مةةن من ةةورات جمعيةةً المحافظةةً علةةى  –المملكةةً ا ردنيةةً الهاشةةميً  –زيةةد الكيالنةةهللا 

 م.2004 – 1ط –القران الكريم 

بةةن الةةدر المصةةون فةةهللا علةةوم الكتةةاب المكنةةون ـ أبةةو العبةةاس شةةهاب الةةدين أحمةةد  ـيي24

 ةـ  ـ تحقية  : الةدكتور أحمةد 756يوسي بن عبد الدائم المعروف بالسةمين الحلبةهللا ت 

 محمد ال راط ـ دار القلم ـ دم   ـ لم تذكر سنً الطبع . 

ايمةةام أبةةو الفةةرج جمةةا  الةةدين عبةةد الةةرحمن بةةن  –زاد الميسةر فةةهللا علةةم التفسةةير  -25

ضةع حواشةيه : أحمةد خةرج آياتةه وأحادي ةه وو - ةـ 597علهللا بن محمةد الجةوزل , ت

 م .2009 – 3ط –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلميً  –شم  الدين 

صةيدا  –المكتبةً العصةريً  –ال ية محمد بن علةهللا الصةابونهللا  –صفوة التفاسير  -26

 م.2009 –بيروت  –
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حقة   –ايمةام محمةد بةن عميةم أبةو بكةر السجسةتانهللا العميةمل  –غريب القرآن  -27

 –مصةةر  –وعلةة  عليةةه  : الةةدكتور عبةةد الةةرحمن عميةةرة نصوصةةه وخةةرج أحادي ةةه 

 م.2003 –قطاع ال قافً  –أخبار اليوم  –القا رة 

 –دار إحيةةاء التةةراث العربةةهللا  –ا كسةةتاذ ال ةةهيد سةةيد قطةةب  –فةةهللا ظةةال  القةةرآن  -28

 م.1967 – 5ط –بيروت  –لبنان 

العالمً اللاول مجد الدين محمد بن يعقوب الفيةروز آبةادل ,  –القاموس المحي   -29

دار إحيةاء التةراث  –إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرع ةلهللا  - ـ 817 - ـ 729

 م.2003 – 2ط –بيروت  –لبنان  –العربهللا 

ا يم ايمام عالء الةدين علةهللا بةن محمةد بةن إبةر –لباب التأويل فهللا معانهللا التنميل  -30

ضبطه وصححه: عبد السالم محمةد  - ـ 725البادادل ال هير بال ازن المتوفى  سنً 

 م.2004 – 1ط –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلميً  –علهللا شا ين 

دار  - ةـ 666محمد بن أبو بكةر بةن عبةد القةادر الةرازل ـ  ت –م تار الصحاح  -31

 م.1982 –الكوير  –الرسالً 

ايمةةام أبةةو البركةةات عبةةد هللا بةةن أحمةةد بةةن  –قةةائ  التأويةةل مةةدار  التنميةةل وح -32

 لم تذكر سنً الطبع. –بيروت  –لبنان  –دار الكتاب العربهللا  –محمود ألنسفهللا 

العالمةً ال ةية محمةد بةن عمةر نةوول  –مراح لبيد لك ةي معنةى القةرآن المجيةد  -33

 –ضةبطه وصةححه ووضةع حواشةيه: محمةد أمةين الضةناول  - ةـ 1316الجاول , ت

 م.1997 – 1ط –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلميً 

 ـ ـ تحقي  : ال ية شةعيب ا رنةؤوط 241مسند أحمد ـ ايمام أحمد بن حنبل ت  ـ 34

 وآخرون ـ مطبعً مؤسسً الرسالً ـ لبنان ـ بيروت . 

مسةند الحميةدل ـ ايمةام أبةو عبةد هللا بةن المبيةر بةن عيسةى بةن عبيةد هللا القرشةهللا ـي 35

 ـ ـ تحقي  وت ريج : حسن سليم أسد الةدارانهللا ـ دار  219الحميدل المكهللا ت  ا سدل

 م . 1996ـ  1السقا ـ دم   ـ سوريا ـ ط

مسند ال افعهللا ـ ايمةام أبةو عبةد هللا محمةد بةن إدرية  بةن العبةاس بةن ع مةان بةن  ـ36

 ةـ ـ دار الكتةب 204شافع بن عبد المطلب بن عبد منةاف المطلبةهللا القرشةهللا المكةهللا ت 

لميةً ـ لبنةان ـ بيةروت ) صةححر  ةذه النسة ً علةى النسة ً المطبوعةً فةهللا مطبعةً الع

  ـ . 1400بوال  ا ميريً , والنس ً المطبوعً فهللا بالد الهند ( ـ 

تحقي  :  أكسامً عبةد  - ـ  437مكهللا بن أبهللا طالب , ت   -م كل إعراب القرآن  -37

 م.2010 - 1ط –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلميً  –العظيم 

ايمام محيهللا السنً أبو محمد الحسين بةن مسةعود الفةراء الباةول  –معالم التنميل  -38

دار المعرفةً  –إعداد وتحقي : خالد عبةد الةرحمن العةك ومةروان سةوار  - ـ 516, ت

 م.2002 – 5ط –بيروت  –لبنان  –

سةين بةن محمةد المعة –المفردات فهللا غريب القكرآن  -39 روف ايمام أبو القاسم بن الحك

دار إحيةاء التةراث العربةهللا  –ضب :  ية م طعيمةهللا  - ـ 502بالراغب ا صفهانهللا , ت

 م.2008 – 1ط –بيروت  –لبنان  –
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روايةً يحيةى بةن  - ةـ 179 – 93ايمام مالك بن أنة  ا صةبحهللا , ت –الموطأ  -40

تحقية : ا سةتاذ الةدكتور ب ةار عةواد معةروف  –دار الارب ايسالمهللا  –يحيى أللي هللا 

 لم تذكر سنً الطبع. –بيروت  – لبنان –

ايمام بكر ان الةدين أبةو الحسةن إبةرا يم  –نظم الدكرر فهللا تناسب ا يات والسور  -41

خةرج آياتةه وأحادي ةه ووضةع حواشةيه : عبةد الةرزا   - ةـ 885بن عمر البقةاعهللا , ت

 م.2006 – 3ط –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلميً  –غالب المهدل 

 –ايمام أبو الحسن علةهللا بةن أحمةد الواحةدل  –سير الكتاب العميم الوجيم فهللا تف -42

 1ط –بيةروت  –الدار ال اميً  –دم    –دار القلم  –تحقي : صفوان عدنان داوودل 

 م.  1995 –

 


