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 به

 التفسري الفقهى ىف كتاابت الدكتور إبراهيم عوض
                           تفسريه لسورة املائدة منوذج ا 

 * د.سعيد البسطويسى
 

         مقدمة: •

   -كملللللا بللللللا  ابللللل  ال للللللرى-الكلللللرأ  للللللد لن القلللللر ن الكللللللرأ    إن املتأملللللو ملو لللللوعات القللللللر ن       
املخلوبلللللات    ثالثللللس لبسلللللا : تورييللللدا ،تلللللاكريا ،لريكللللا ا مقسلللللم التورييللللد تلللللد و ميلللل  م رملللللس"على

حبقائقهاا ،م رملس االالأب ائائل  ،تلفات ا ، لد و ىف عللم التلاكري: الوعلد ،الوعيلدا ،ار،لس ،ال،لارا  
،احلشلللرا ،تةلللفيس الالللار  ،الخلللاهر عللل  ل لللال  امل اتلللىا  ،التلللاكري بسللل،،  ىف ا ملللم السلللابقس ا  

ا مللر ،ال،هللى                                                                       ، للد و ىف ا ريكللا : التكليلل  كللل   ملل  ال مللو ىف بسللم ال،للامظ م،لل  ،ال للارا ،ريلل 
 . (1)"،ال،دب

مقسللم التورييللد تللد و ميلل  مااريلل  ال قيللدةا  "  :،هللاه ا بسللا  ال الثللس تتللودة علللى عللدة علللو      
،بسللم التللاكري  شللمو مااريلل  علللم ا  للالاا ،بسللم ا ريكللا   ت للم  مللا  ت لللأب ام للا  ارللوار   

رغم ملل  هللاا التقسلليم  . ،علللى اللل(2)"مل  ا ،امللر ،ال،للواهى ،التخيللريات. ،هللاه هللى مااريل  الفقهللا 
ملو للوعات القللر نا مللان ملل  ااصللأ لن ايتةللور لن  عت كللو بسللم تقللظ   لل   علل   عت القسللم   

                                                                      اآل ر  ا ل، لهنا ال تؤدى سوى ،ظيفس ،اريدةا كما سيت ح ل،ا جلي ا ب د بليو.
                                                                              ،مللللا كلللان القلللر ن  الكلللرأ  ايلللور ا لأللللربم بلللل  ج،الللات ا ملللس ا مد لللسا ،بللل  است لللا تا ، د لللل      

دلب ال لملللا  عللللى  دملللس هلللاا الكتلللاب ىف كلللو عةلللر ،مةلللرا ،ت،لللا،لوه ابلا للل   "سلللارتق مقلللد  
 

 بيس بكليس اآلدابا جام س ع  مشس.مدرس الدراسات اإلسالميس بقسم اللغس ال ر  *
ابلل  ال للرى: اإلمللا  القا للى لبللو بكللر  مللد بلل  عاللد   بلل  ال للرى امل للامرى اإلألللايلىا بللاايون التأ، للوا بللري،تا مؤسسللس علللو   (1)

  . ،ال ركشللىا الاهللان ىف علللو 542-541 ا ص1986-هللل1406القللر نج جللدةا دار القالللس لل قامللس اإلسللالميسا الصا للس ا ، ا 
 .1919ا ص 5. ،السيورىا اإلتقان ىف علو  القر نا مرجظ سابأبا ج19ا ص 1القر نا مرجظ سابأبا ج

د.موالى احلسل  بل  احلسل  احلسليانا عللم لريكلا  القلر ن: دراسلس ىف ايشلأت  ،تصلوره ،مد،ملتل ا مكلس املكرملسا  للس جام لس ل    (2)
 .8هلا ص1424ا ألوا  28ا عدد 16القرى ل لو  الشر  س ،اللغس ال ربيس ، دا اا ج
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ملللظ ملللر،ر  –،اللللدرس مللل  لتلللل  الوجلللوه ،ا هتلللا  حبسلللمل نةةلللاتم ال لميلللس املت،وعلللسا ،تكوايلللم   به

جنلللل   اايلللل  ه  لللل    لهللللا كتللللاب ىف  ر لللل  الاشللللر س    مكتاللللس ألللللاملس...  –ا دمللللان ،تللللراكم ارهللللود
اهتمللوا غا للس االهتمللا  بكامللس جواايالل ا غللري لن االهتمللا  ابراايللمل الفقهللى االلاص  ، .  (1)"مج للا ...

                                                                                        اب ريكا  انا راب  ا ممي  ا ،ئت ا  ات اا مقلد ل ملر دت لل  املةل،فاتا ،دارت ريولل  املؤلفلاتا ،اهلتم  
                                                     ،كللان  سللتاذمل الللدكتور إبللراهيم اهتمللا   مل للو   للاا اراايللمل    .بلل  املفسللر،ن ،الفقهللا  علللى السللوا 

 ملهم م  جواايمل التفسري. ا
     :    تعريف التفسري الفقهى •

ت للدد ت ر فللات التفسللري الفقهللى ،ت،وعللما ،ركلل ت ب للى الت ر فللات علللى ب للى ارواايللمل د،ن        
ب  لللهاا ،بلللد ريلللا،  الااريللل  اسلللتخالص للللمل هلللاه الت ر فلللات ىف ت ر للل  جلللامظ أللللاموا م لللر   

، يهذذتم ع ذذى اذذو تذذاط ابسذذت با   مذذبهم مذذا مذذباهم التفسذذري القذذر ى": اايل  التفسري الفقهلى
األحكام الشرعية املتع قة أبفعال املك فذذ ، مذذا  ألت األحكذذام غري مذذا اريهذذا مذذا ا ألت، ىف  

، سذذذوا  غكذذذاىف ذلذذذم ىف كتذذذا  مسذذذتق   الشذذذرعيةاملقا ذذذد  ال غويذذذة ري ري   يةالقواعذذذد األ ذذذولضذذذو   
لكذذذرأ، غري  آبألت األحكذذذام، غري أبحكذذذام سذذذورة معي ذذذة، غري موضذذذوق فقهذذذى  ذذذدد ىف القذذذر ىف ا

 تفاسري عامة اهتمت هببا اجلانم".
     :    ترمجة موجزة ألستاذان الدكتور إبراهيم عوض •

 ا ىف بر لللس كتاملللس الغابلللسا   امخلللس الغربيلللسا ريفللل   1948،للللد اللللدكتور إبلللراهيم علللوض علللا         
ىف ر،صلاا                                                                               القر ن ىف كتاب القر س ،هو ىف عمر ال ام،لس تقر ال اا ا الت لأب ابمل هلد ا الدى ا دهلرى

ا اايتقو ب دها إ  املدرسلس ا اد لس ال اايو لس بل،فس املد ،لس لي ةلو م،هلا عللى ال اايو لس ال املس علا   
 ا ،كللان مللل  ل،ائللو ارمهور لللس ىف مللادة اللغلللس ال ربيللسا ،ل،ائلللو  امخللس الغربيلللس بةللفس عاملللسا  1966

                  ا ا عل   م يلد ا  1970ا   ،الت أب بقسم اللغس ال ربيس بكليس اآلداب جام س القاهرةا ،نرج ميها ع
 .ربيس بكليس اآلداب جام س ع  مشسبقسم اللغس ال 

 
ساه ب  تاحل ال مارىا مد ر مرك  الدراسات ،امل لومات القر اييس   هد اإلما  الشارىبا دليو الكتمل املصاوعس ىف الدراسلات   (1)

 .5القر اييسا مرجظ سابأبا ص
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 ا ىف ا دب ال للللرى احلللللد  ا ،كللللان مو للللوة رسللللالت :  1974ريةللللو علللللى املاجسللللتري عللللا           به

ا ا ذهمل ىف ب  س إ  جام س ل،كسلفوردا ،ريةلو م،هلا  القصاط  مود طاهر الش  حياته ريف ه
نقذذذد القصذذذة ىف   ا ىف ال،قلللد احللللد  ا ،كلللان مو لللوة رسلللالت :  1982عللللى درجلللس اللللدكتوراه علللا   

. ،ابإل لللامس إ  عملللل  ىف جام لللس عللل  مشلللسا عملللو اللللدكتور  م1980م إىل  1888مصذذذر مذذذا  
 إبراهيم ىف عدد م  ارام ات ال ربيس ىف الس ود س ،بصر.

ملصاوعلس عللى  ،للدكتور إبراهيم عوض عدد كاري م  املؤلفات ال لميسا ،   د عدد مل  مؤلفاتل  ا      
                                                                                      مائس كتابا كما    د عدد كتا  اإللكرت،اييس عللى أللاكس امل لوملات الد،ليلس عل  مائلس كتلاب ل  ل ا.  
، تلللودة هلللاا ال لللدد الكالللري مللل  الكتلللمل عللللى علللدد مللل  اقلللاالت امل رميلللسا ىف ال،قلللد ا دى بلللد ا  

تمللللا  ابلق للللاع                                                                  ،ريللللد   اا ،ىف  للللا  الدراسللللات اإلسللللالميسا ،ىف ايقللللد االستشللللرااا إ للللامس إ  االه
الفكر س ال امس الىت متر  ا ا مس ال ربيس ،اإلسالميس. على لن ايتاج  ال لمى ا هم مل  ،جهلس ايخلرى  
 قظ ىف  ا  ايقد االستشرااا ،بد ساعده على ذلك متك،  التا  مل  اللغتل  اإلجنلي  لس ،الفرايسليس.  

القذذر ىف: دراسذذة لشذذبهات    املستشرقوىف ريالقذذر ىف، ريمصذذدر،م  لهم مؤلفات  ىف ايقد االستشلراا:  
املستشذذذذرق  رياملبشذذذذريا حذذذذول الذذذذوحى، دائذذذذرة املعذذذذارا السذذذذ مية االستشذذذذراقية: غضذذذذذالي   

مذذاذا    2001ريغابطيذذ ، عصذذمة القذذر ىف ريجهذذاالت املبشذذريا، بعذذد اسذذاد  عشذذر مذذا سذذبتم   
  ، مذذا غاهذذا معركذذة الشذذعر اجلذذاه ى،لل  ك لري مل  الكتلمل ا دبيلس ،ال،قد لسيقولوىف عا الس م؟. 

بذذذ  الرافعذذذى ريطذذذه حسذذذ ، رياملت ذذذي دراسذذذة جديذذذدة سياتذذذه ريش صذذذيته، ريمذذذا ذتذذذائر املكتبذذذة  
 ... ،غريها ك ري.  العربية
سذذورة طذذه: دراسذذة لغويذذة ريغسذذ وبية مقارنذذة، سذذورة  ،ملل  كتالل  ىف  للا  الدراسللات اإلسللالميس       

ارنذذة، ريالقذذر ىف  يوسذذف: دراسذذة غسذذ وبية ف يذذة مقارنذذة، ريسذذورة املائذذدة: دراسذذة غسذذ وبية فقهيذذة مق
ريمسري التفسري، ريالتفسري ما الطذذ   إىل  ا ،هو كتاب مر د ىف اببل ا  رياسديث: مقارنة غس وبية

كتذذا   . ،للل  عللدد ملل  الكتللمل  للدامظ اإلسللالمى  للد ب للى التيللارات الفكر للسا ،م،هللا  سذذيد قطذذم
  . إ للامس إ  ب للىغفكذذذار مارقذذذة، رياليسذذذار السذذذ مى ريتطوالتذذذه ع ذذذى   ريالرسذذذول ريالصذذذ ابة

دفذذذاق عذذذا ال  ذذذو الفصذذذ ى، ريلت يذذذا ال غذذذة  الكتلللمل اللللىت  لللدامظ ميهلللا عللل  اللغلللس ال ربيلللسا ،م،هلللا  
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،ال ألللللك لن الللللدكتور إبلللراهيم عللللوض لك للللر املك للللر   ملللل  التةلللل،ي  ،الكتابللللسا ،لريللللد  العربيذذذذة...   به

         رياليل ا  ،اللدكتور إبلراهيم علوض   ملو  امل ،ي  إب الص بك ري م  ب لاع ا ملس ال ربيلس ،اإلسلالميس.
                                                                                   تاذ ا بقسم اللغس ال ربيس بكليس اآلداب جام س ع  مشلسا ،لريلد لسلاتاتى اللا   لمخلر ابلتلملاة  لس

علللى ل للد هم ىف مرريلللس الليسللاايس ،الدراسللات ال ليللاا ،ملبشلل  ىف لرللر،ريىت الللىت تقللدمم  للا ل،يللو  
 درجس املاجستريا ،ما دلم لت لم م، ا لمت ،ا   بصو  بقائ ا ،ايف ،ا ب لم .

 

     :   فقهى ىف كتاابت الدكتور إبراهيم عوضالتفسري ال •

ا كاللري ا ابلدراسللات اإلسللالميسا ،بللد ريخللى التف  عللوضاهللتم لسللتاذمل الللدكتور إبللراهيم      سللري                                                اهتماملل 
الفقهللى ناايللمل مل للو  ملل  كتاابتلل  ،حبوثلل ا ، سللتصيظ الااريلل  لن  للتلمس مخللاهر هللاا االهتمللا   

علللى املستشللرب  ل،  ميهلا    رد   للاللىت    ىف كتالل   تفسللري ب لى سللور القلر نا ل،  املل لو  ىف ب للى كتال 
  .كتاابت  الىت  هتم ميها با ى ارواايمل احل ار س ىف اإلسال

سللللورة  ىف التفسللللري الفقهللللى هللللو كتابلللل :  الللللىت تو للللح جهللللد لسللللتاذمل    الكتللللمل  ملللل  لهللللم،ل للللو         
مكتالس   ا عل   2000هللا املواملأب ل لا   1420بد تلدر علا   ،  .لسلوبيس مقهيس مقارايس املائدة:دراسس

                                                    تللف س. ،بللد ت،للا،  ميلل  سللورة املائللدة ت،للا،ال  جد للد اا ملللم    202دهللرا  الشللراا ، قللظ الكتللاب ىف  
ملد ملل،هل التفسلري الت ليلللى امل تلاد ىف التفسللري الرتاثللىا ،ال مل،هل التفسللري املو لوعىا بللو ملل ج  ت  

 ب  هاا ،ذاكا ،ل ا  لأليا  ل رى جد رة ابلت،و   ،الدراسس.
ظ بلل  ألللكل  ملل  لألللكا  التفسللري الفقهللى ىف ال ةللر احلللد  ا الشللكو  هللاا الكتللاب  مللمفللى    

ا ،  هو دراسس ب ى سلور القلر ن ، عتل ا ،بلد ابتةلر املؤلل  ه،لا عللى دراسلس سلورة املائلدةا لملا  
الشللكو مهللو الدراسللس الفقهيللس املو للوعيس لق لليس مقهيللس ،اريللدة ل، لك للرا ،مجللظ  عتللا ملل  القللر ن  

إبراهيم ىف كتاب  ب يس الردة ،ب ى الق اع الفقهيلس ،التشلر  يس م،ابشلس  الكرأا مقد ملبش الدكتور 
 .                                                     ماريةسا ،لد  برل   ىف ك ري م  املسائو ابري  ا ، لال  ،ملبد ا

 

 :األس وبية ىف سورة املائدة سماتال :     غريال   •
م الللدكتور إبللراهيم دراسللت  للسللورة إ  لرب للس مةللو ا لمللا الفةللو ا ،  مقللد       :  جللا  ب ،للوان                                                                        بسلل 

                                                                                           دراسس السورة لسلوبي اا ،مي  اهلتم املؤلل  بدراسلس للفلا  السلورة ،تراكايهلا دراسلس لسللوبيس ماريةلسا  
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 للا جللا  ىف القللر ن املكللى ،املللدب ،القللر ن ب امللس  مللظ مقارايللس مللا جللا  ميهللا ملل  ا لفللا  ،الرتاكيللمل   به

بللس بلل   الفار سللمات  الاه الدراسللس اسللتخالص  سللمقارايللس إريةللائيس دبيقللسق ،كللان اسللد  ا ساسللى  
                                                                                 املكى ،املدب لإلسها  ىف تصو ر هاه ال لما ،ج ل  بائم ا على لسس إريةائيس ،علميس دبيقس.

كمللا درس الفةلللو  ااةلللائي ا سللللوبيس للسلللورة دراسللس ماريةلللسا ملللاكر ا لفلللا  اللللىت تفلللردت      
                                     كللللل مل(. ،هللللى السللللورة الورييللللدة الللللىت جللللا  ىف                                              السللللورة بللللاكرهاا ،م،هللللا ب للللى ا م للللا  م للللو: )ل  ا  

. ،لريةللى                                               أللل،،نا ايقيللملا لريالا ا غلل رابا ا ايلل ا السلل ا ارللرا ( لفلا  التاليللس: )عقللودا تلليدا  ا
د،ن    املؤلل  كلالك ب لى الرتاكيلمل ال، و لس ،علدد ،ر،دهلا ىف السلورةا ،الرتاكيلمل اللىت تفلردت  للا

غريهللا ملل  سللور القللر ن الكللرأا ،م،هللا: عصلل  اسللس مفاعيللو ابلللوا، مللظ تكر للر )ال( ال،اميللس د،ن  
ر ام      :الوابللللظ عليهللللا  الف للللو  تكر لللر ه ر  اسذذذذ   ع ائ ر  اح   ري ال  الشذذذذ  وا شذذذذ  وا ال  ا   ذذذذ  ب يا    م  ذذذذ  ا الذذذذ                                                                                    أل  غ يذ هذذذذ 

ائ ب ة  ري ال    ،كللالك اجتمللاة لرب للس مفاعيللو بلل،فس الصر قللس:.  (2)املائذذدة: ري ة  ري ال  سذذ  ا  ٍذذ   ا ج عذذ    اح   مذذ                                                    مذذ 
ا    ام  ري ل كذذذذذ  ي  ة  ري ال  حذذذذ  وىف                                  ري  ذذذذ  ر ه م  ال  يذ ع ق  ذذذذذ  ب    ري غ ك وذذذذذ  ى اح   ال كذذذذذ  ا  ريىف  ع  ذذذذ  ر ريا يذ فذذذذ  ب يا  ك فذذذذذ                                                                                        الذذذذ 

،م،هللا اجتمللاة ك للري ملل  الكلمللات املشللتقس ملل  مللادة )ريكللم( ىف عللدة  عت متتاليللس    (.103)املائذذدة:
 .(1)(ا ريي  ،رد م  هاه املشتقات لربظ عشرة كلمس50-42)اآلعت:

 : القر ىف ريالعهد القدأ                      اثني ا: قصص األنبيا  ب  •
ا ،ميلل  درسللس  دار ريللو  املقارايللس بلل  سللورة املائللدة ،لسللفار ال هللد املقللدس  لمللا الفةللو ال للاب مقللد     

دبيقس للمؤتل  ،املختل  ب  لريكا  سورة املائدة ،بةةها ،ال هد املقدسا ،بد اايتهلم املصابقلس  
،قلس ،اللد ا  خ                       رأ ملا ذ بلح لنتل،ا  ،امل،اإلسال  ،اليهود س تتفأب ىف تل»إ  عدد م  ال،تائل م،ها لن  

                                        اا،  لر. لملا ارملو ،ا رايلمل ،ال لمل مل ال  مقلد    كما  ،فرد اإلسال  ،اليهود س ع  ال،ةرااييس بت لرأ 
رل ،للا لن اليهود للس تللر  حلومهللا لتلفللس بللالك علل  اإلسللال ا الللاى  للو هللاه احليللواملت مللا دامللم  

للليس ه،للاك ايللي ىف ال هللد ارد للد علللى تر همللا                                               مابوريللس ذحبلل ا ألللرعي اا ،كللالك علل  ال،ةللرااييسا إذ
ا  بلل  اإلسللال  ،اليهود للس ،ال،ةللرااييس  ا ملبللش املؤللل  كللالك ب لليس تللرأ تلليد الا للر  كمللا رل ،للا .

 
-هلللل1420ا لللس ا ، ا د.إبلللراهيم علللوضا سلللورة املائلللدة: دراسلللس لسللللوبيس مقهيلللس مقارايلللسا القلللاهرةا مكتالللس دهلللرا  الشلللراا الص (1)

 .16 ا ص2000
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                           تفسريه لسورة املائدة منوذج ا : التفسري الفقهى ىف كتاابت الدكتور إبراهيم عوض
،ريكللللم د،اج املسلللللم بغللللري املسلللللما  ىف الكتلللاب املقللللدسا    ألللللرب اامللللرلملللاض ىف م،ابشللللس ب لللليس  ،  به
بلل     ،اللغللو ىف ا  للان   ،كللالك ملبللش املؤللل  ريكللم السللربس  ريكللم د،اج اليهللودى بغللري اليهود للس.، 

 .(1)سورة املائدة ،الكتاب املقدس
ا ت،لللا،  اللللدكتور إبلللراهيم ىف بقيلللس الفةلللو  موعلللات القةلللي التارديلللس اللللواردة سلللورة املائلللدة       

سلى  ،م،ها بةس ال،قالا  ا ثل  عشلرا ،بةلس مو ،بارهنا مقارايس ماريةس  ا جا  ىف الكتاب املقدسا  
ا ،م،هللا القةللس الللىت ل للات السللورة  ،م جلل ات عيسللى عليلل  السللال   ،بلل  إسللرائيوا ،بةللساب   د ا

م،ها ائهلا ،هلى بةلس املائلدةا ،بلد ل، لح املؤلل  لن القةلس ال  وجلد سلا ذكلر تلر ح ىف الكتلاب  
ةا ،لمللاض  املقلدسا ،لكلل  توجلد ب للى القةلي الللىت  كل  لن تكللون مل  بقللاع التلأثر بقةللس املائلد 

ل  ىف ذكر بةلس رملظ عيسلى عليل  السلال  ،جناتل  مل  كيلد اليهلودا ،ذكلر ا ملجيلو اللىت ،ردت  املؤ 
 ميها اإلألارات املصابقس ملا جا  ىف القر ن.

 :                            اثلو ا: ا تر ب  المياىف ريالكفر •
لملللا الفةلللو ال الللل  مقلللد ملبلللش الق لللاع اللللىت ت ر لللم سلللا السلللورةا ،ل،  الق لللاع اللللىت ملبشلللها      

،اسللتفاض ىف م،ابشللتهاا ،رد علللى اإلمللا   الفةللو هللى ب لليس كفللر لهللو الكتللابا  املؤللل  ىف هللاا  
لن اليهلللود ،ال،ةلللارى ملجلللون ىف    -كملللا ذكلللر اللللدكتور إبلللراهيم علللوض- ملللد عالللده اللللاى  قلللو   
 اآل رة م  عااب  .  

مللل  كفلللر اليهلللود  ،احللللأب لن ملللا ريكلللاه اللللدكتور إبلللراهيم علللوض عللل  موبللل  اإلملللا   ملللد عالللده      
                                                                              و جاايا ا ،اريد ا مما بال  اإلملا  ىف هلاه الق ليسا ،بلد بلرلت ا جل ا  ا رب لس ا ،  مل   ،ال،ةارى  

  االسليد  ملد رألليد ر لا  ،ل ا  إليهلا  عليها  دادتفسري امل،ارا ،هى ا ج ا  الىت مسرها اإلما  ا  
هلاه  موجدت   ةر  بكفر اليهود اليهود ،ال،ةارى ىف عشرات املوا ظا ،إمنلا  فهلم بولل  ىف تفسلري  

ريالقضذذية ٍاجذذة ماسذذة إىل دراسذذة متعمقذذة ىف كذذ  مذذا  اآلعت ىف  للو  مللا باللل  ىف اببللى اآلعتا  
 .  ث فيها عا عقيدة اليهود ريال صار كتبه المام  مد عبده، تستقر  ك  املواضع الىت اد

 
 . 43-22املرجظ السابأبا ص (1)
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،بد لم م ىف احلد   ع  هلاا اراايلمل مل  الكتلاب رغلم ب لده ال،سلىب عل  مو لوة التفسلري        به

   شري إ   ملاا جد لدة  كل  لن  سللكها املفسلر ىف ال ةلر احللد  ا  للقر ن الكرأق  اي الفقهى
ملللان االسلللت اايس برتمجلللات املستشلللرب  للقلللر ن الكلللرأ ىف اللللرد عللللى مللل اعمهم لملللر جد لللدا كملللا لن  
س  الدراسس املقارايس ملا جا  ىف القلر ن ،ملا جلا  ىف الكتلاب املقلدس لملر مفيلد ىف إثالات راباييلس القر اييل

 ،للوهيس مةدره.
 :القضاأل الفقهية ىف سورة املائدة:         رابع ا •

ا ،هلللى:  ريكلللا  التشلللر  يس ىف سلللورة املائلللدةلملللا الفةلللو الرابلللظ مللل  هلللاا الكتلللاب مقلللد ملبلللش ا     
ر   ملللل  حلللللو  احليللللواملتا ،ا كللللو ملللل  ر للللا  لهللللو الكتللللاب ،التلللل ،ج ملللل  ايسللللائهما ،الصهللللارة     لللل 

                                                                             امل
  

 . (1)م ،كفارة احل،  ب ا ،لريكا  الةيدا ،الوتيسللةالةا ،احلرابسا ،السربسا ،القس
مفللى مسللألس ا للر  ملل  حلللو  احليللواملت اسللت رض املؤللل  لبللوا  ب للى املفسللر   امل اتللر  ا م للو      

ا سلللتاذ اإلملللا   ملللد عالللدها ،السللليد رألللليد ر لللاا ،ا سلللتاذ سللليد بصلللملا ،عالللد اقيلللد درعابدىا  
،الت لرأ اللوارد ىف سلورة ا اي لا ا ،كلالك الت لرأ اللوارد   ،بارن ب  الت لرأ اللوارد ىف سلورة املائلدةا

ا سلللر   ا ابلللوا  ا ري،لللا  ،الشلللام يس ،املالكيلللس ،الليللل  بللل  سللل د ،ب لللى    ىف سلللورة الاقلللرة.                                                                       ،له إملامللل 
لن تلللرداد ال،خلللر ىف ا را   رلى امللللود،دى اللللاى  لللرى  ا ذكلللر    الةللل ابس ،التلللاب   ىف هلللاه الق للليس.

   قتةلللللر عللللللى  إمنلللللا  الت لللللرأ القص لللللى"تسلللللاا لت  للللليدها  ت لللللح ل،لللللا لن  املت ار لللللسا ،ا دللللللس اللللللىت  
الللىت للفقهللا     احليللوان   املللاكورة ىف القللر نا لمللا ابل،سللاس لنايللواة ا  للرى ملل  حلللم  ا تلل،ا  ا رب للس

ميهلا رلى سلللىب ميالد، لهنللا تتفلا،ت ىف درجللس اللرمى الللد   سلا: مللاحليواملت اللىت تلل،ي ا رياد لل   
دتلل  ريوسلا الفقهلا ملان  ا لما احليوملت ا  رى اللىت  قرتب م  درجس الت رأ ال،او س على تر ها ت

                    »،ملل   للرد است را لل ا    ا  للتم ال،قللاه ىف هللاه الق لليس بقوللل :  .(2)  الشللك  لليك ابحلكللم بت ر هللا 
                                                                                  مفةال  آلرا  الفقها  املختلفس ىف هلاا املو لوة  ك،ل  الرجلوة إ  كتلمل الفقل  املاسلورسا ،بلد مجلظ  

 .(3)"                                                                ىف كتاب  )مق  الس،س( هاه اآلرا  ،عر ها عر  ا ،ا   ا مرتا ا سائغ ا  السيد سابأب
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كمللا ملبلللش املؤللل  الق للليس ال ااييللس ،هلللى ب للليس لكللو ر لللا  لهللو الكتلللاب ،التلل ،ج مللل  ايسلللائهم       به

،اعتملد ميهللا علللى تقيللأب الشللي  رأللليد ر للاا اللاى لاب  اللل ،اج ملل  ايسللا  لهللو الكتللابا ،كللالك  
،ذكلر  را  عالد املت لا  ارلاى ىف تلرأ اللل ،اج    اهيملات ،الكوايفوأليوسلياتلا ،ا  ابل،سلا  الالوذعت

 .(1)بغري املسلماتا ،اتفأب الدكتور إبراهيم م   إ  ريد ما ىف مسألس ال ،اج اب ،ربيات
احللاالت اللىت  الا  ميهلا  الي اللدكتور لريكلا  الو لو  إب لادا ا ذكلر    قد ،ميما دي الو و  م   

                                                                  عد  ،جود امللا  ،امللرضا ،بلد ل لا  لملر ا   لر جلد ر ا اباللتفلات إليل ا ،هلو    التيمما ،مها ريالتانا
»كما  قاس على عد  ،جود املا  ما لو ،جد املا ا ،لكل  ريلا  بل  الشلخي   تلوث املا ا مقا :

                                                                             ،بي،ل   صللر  هلدد تلل ت  ك للد، ل، سلاظ مفللرتس ملل ال . ،بلد بللرلتا ،لمل رالللملا ىف علدد ملل   لللس  
ان الالهار سلليا ىف ب للى الللاك ،اآلابر  كتللاب   للو ،جللود املللا  امللللوث بد للد                     )ال للرى( رلع   ريللد ال

                                  ري ال  تذ   قذذ وا أب  يذذ د يك م  إ ىل     :                                   ىف هلاا متامل اا اسلت،اد ا إ  بولل  ت لا   ،الق،وات ك د  ،جلوده. ،لمل لي لده
ة     إ  مللرض  ،لى عللااب ل، تلكللس لألللد ملل  اإلتللابس ابلالهار سلليا الللىت تت للو  مللظ اللل م                  التذ ه   كذذ 

ا ،بد  ةيا  ابلسلررانا ،ىف ك لري مل  احللاالت  ،تهلى ابملةلاب  بل   رهيمل  فتك اريشا  اإلايسان 
 .(2)إ  املوت ا ليم 

مم الفالريلون  ي،هو رلى ،جي   ام  عللى تل س اإلايسلان ، قيل  امللرض املميلما ،لكل  هلو  تل     
ملليئللس ابلالاهار سلليا  إن هللاا احلكللم  ميللاه ال،يللو ا  ىف  املةللر ون ىف ريقللوسم ،هللم رللوا  ال،هللار   ملللون 

بد  ،صأب على غري الفالري  ،الةياد  ا لما الفالريون ،الةياد،ن مهلم حبكلم عملهلم  ، للون هلاه  
ا ،لكلل  عللليهم ابلصاللظ احلللرص علللى ت،للا،   امليللاها ،هللى ميللاه رللاهرةا مللال  ةلللح ىف ريقهللم التلليمم

،بلد رريلل املؤلل  كلالك    صايلس الالدملس.د، س امل ادة ساا امللرض الفتلاكا ،إجلرا  الف وتلات الا 
رلى الشي   مد عاده ،رأليد ر ا الاى  اهمل إ  لن السفر ،ريلده ماليح للتليمما ،لليس السلفر  

ا ،الشي  الصلاهر ابل  عاأللور  ،ا ستاذ سيد بصمل  امظ مقد املا ا ،ذكر كالك لن الشي  أللتوت
ا ملبللش    .(3)فللا  اآل للس الكر للس،ل للده بدراسللس بالغيللس  ل   رج للون هللاا الللرلى.  )ىف لريللد املوا للظ(

 
 .125املرجظ السابأبا ص (1)
 .127صاملرجظ السابأبا  (2)
 . 129املرجظ السابأبا ص (3)



 

 9 
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اللللدكتور إبلللراهيم ريكلللم احلرابلللس ،ا لللارب ا ،بلللارن بي،هلللا ،بللل  ظلللاهرة )الالصجلللس( امل ر،ملللس ىف ،بت،لللا   به

احلا را ،كان   ظ ايةمل عي،ي  ب لاع اقتملظ امل اتلرا ملاهمل إ  تلرجيح مؤا لاتم ىف ريقلوا  
كمللا    .(1)آل للس ملل  م للموهنا التشللر  ى،اايتقللد رلى  مللد لسللد الللاى  فللر  ا  ا مللراد ريللىت لللو  بللوا.

ملبلللش املؤلللل  عقوبلللس السلللربس ب،لللوة مللل  الواب يلللس ،اإلايةلللا ا ،لأللللار إ  علللدة مفاربلللات ىف الوابلللظ  
ا ا ملبلللش ب للليس  امل للليش ريلللا  تصايلللأب م لللو هلللاه ال قوبلللس ل، تصايلللأب ال قوبلللس احلاليلللس ،هلللى احللللاس

 سلم ا ،لث  على ذلك بقوة.الةيد ،ب يس تود ظ حلم ا   يات ،الكفارات ىف مجيظ بالد امل
ال     ،ذهللمل الللدكتور إ  لايلل   ؤ لد ملل   للر،ن لايلل                                           ا لملرد مةللال  مات لل ا تلدث ميلل  علل  ريكللم اللردةا    

اي لللما  إ  جللليش د،للللس  للللردة عللل  اإلسلللال  مقلللك د،ن االللر،ج عللللى الد،للللس ابلسلللال  ل، االريلللد ل
ا سلللتاذ اإلملللا     رلىا ،مللل،هم                                                             اربلللسا ،ذكلللر علللدد ا مللل  الفقهلللا  امل اتلللر   اللللا   ذهالللوا إ  هلللاا الللل

 مللللد عاللللدها ،الشللللي  عاللللد ال   لللل  جللللا، شا ،الشللللي  عاللللد املت للللا  الةلللل يدىا ،الشللللي   مللللود  
،الللدكتور دكللرع الللاىا ،الللدكتور مةللصفى ال ربللاا ،الشللي   مللد    أللللتوتا ،ا سللتاذ سلليد بصللملا

مملا سلاأب  تال  ل،لا لن  "اا رىا ،ا ستاذ ال قاد.ا با  ب د ل،رد لبوا  هؤال  الفقهلا  ،املفكلر  :  
هاا احلد الاى ال  كاد دلو م،  كتاب م  كتلمل الفقل  القد لس بلد تغلري ال،خلر إليل  ع،لد علدد مل   
كاار مقها  ،كتاب ال ةر احلد  ا ل لا،ا  لدام ون عل  رير لس الفكلر ،الا ل  ،امل تقلدا ، ل لون  

 ن ا دعن إن ه تؤسلس  على اريلرتا  ال لمري اإلايسلابا مؤكلد   لن اإلكلراه ال  ةللح ىف اللد  ق  
 .(2)"  على االبت،اة احلر ،االرمئ،ان الشخةى ه ت مر مثرتا املرجوةا ،لدت عكس املراد م،ها

                                                                                  ،على هاا ال، و  سري لستاذمل الدكتور إبراهيم علوض ىف كتابل ا مقلال ا ل،جل  الفلك ،ال،خلر ىف          
                                    ملسلم امل اترا مادع  ىف ك لري مل  املوا لظ  ك ري م  الق اع الفقهيس ،الفكر س الىت   ل  ا اقتمظ ا

ايخللرات بباللسا ،لايخللار دبيقللس تسللهم ىف ت ميللأب احلللوار الفقهللى ،الفكللرى ،التشللر  ىا ،هللو مللا   للو  
 و وعى لريد ا د،ات الفاعلس ىف الوتو  إ  ريو ملشكالت،ا الفقهيس امل اترة.التفسري الفقهى امل
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