
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  وأثرها الفقهية المذهبية

 1وحديثا   قديما   األحكام آيات تفسير في
 

 هرماس إسماعيل بن الرزاق عبد /الدكتور
 

 وسيئات أنفسنا شرور من به ، ونعوذ ونستغفره ونستهديه ونستعينه نحمده هلل الحمد إن    

 إمام على وسلم هللا ، وصلى له هادي فال يضلل من ،و له مضل فال هللا يهده ، من أعمالنا

 ··· وصحبه آله وعلى الهدى

 أثر إبراز" وحديثا   قديما   األحكام آيات تفسير في وأثرها الفقهية المذهبية" الدراسة هذه غاية    

 ·· القرآن تفسير هو الذي إبداعه مجال في للمفسر بالنسبة معين فقهي بمذهب االلتزام
 فتاوى وتالمذتهم المذاهب أئمة عن ، ونقلت اجتهادية بأصول فقهي مذهب كل اشتهر لقد    

 األحكام، آيات بفقه االهتمام على المفسرين عامة ، ودرج···  عليهم عرضت التي النوازل في

 مذاهب مناقشة مع االجتهادية الفروع في مذاهبهم آراء التفسير تضمين من عملهم يخل ولم

 ···  مخالفيهم

 : ثالثة مباحث إلى لدراسةا هذه قسمت وقد   

                    في بالمذهب االلتزام الفقهي، وأثر المذهب مفهوم لتحديد خصص التمهيدي المبحث

 · القرآن تفسير
 ·المفسرين متقدمي عند األحكام آيات تفسير في الفقهية المذهبية أثر موضوعه كان األول المبحث

 · الفقهي بالمذهب االلتزام قضية من عاصرينالم المفسرين لموقف عرض الثاني المبحث

 ··· والمعاصرين القدامى تفاسير في المذهبية أثر عن مقارن بعرض الدراسة وختمت

 في األحكام آيات بتفسير الدراسة هذه ، ستهتم ممل توسع إلى االستطراد يقودنا ال وحتى   

···  وكالخوارج وزيديه إمامية كالشيعة لغيرهم بأن ، علما السنة أهل عند المشتهرة التفاسير

 · له التعرض يتم لن الفقهي التفسير في تُراثا  

،  عامة األحكام آيات تفسير في المذهبية أثر عن البحث هي الدراسة هذه فغاية سلف لما تبعا     

 ، أو"الفقهي التفسير" بكتب عليها يصطلح التي لألحكام المجردة بالتفاسير األمر تعلق سواء
 لمختلف ، وعرضت منتهاه إلى أوله من آية آية القرآن تتبعت التي بالتفاسير مراأل تعلق

 · األحكام آيات من المستنبطة المسائل

 في والمذهبية التقليد نطاق إبراز على عملت كونها في فتتجلى الدراسة هذه أهمية أما     

 معين، فجنحوا مذهب دتقلي مؤلفوها رفض التي التفاسير إلى التنبيه المفسرين، مع إسهامات

 · ذلك بين جامع بدليل معناهما في كان وما والسنة للكتاب والتسليم اإلتباع إلى

                                                
 المعاصرة الفقهية البحوث مجلةمنشورات    1
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 التمهيدي المبحث

 بالتفسير وعالقته الفقهي المذهب
 

،  الطريقة ، والمذهب···  إليه يذهب الذي المعتقد:  المذهب" "العروس تاج"  صاحب قال    

 · (1)"حسنة طريقة ، أي حسنا   مذهبا   فالن ذهب:  يقال

، ··  وجها   عشرين على القرآن في وردت ، وقد مضى بمعنى ذهب:  آبادي الفيروز وقال   

 · (2)··  المعاني وفي األعيان في يستعمل والذهاب
 الكالم أهل طريق على للمطلوب حجة يورد أن هو الكالمي المذهب" : " التعريفات"  وفي   

 القرائن من قرينة يورد أو الالزم نقيض أو الملزوم عين ي، ويستثن مالزمة يورد بأن

 · (3)··" المطلوب الستنتاج االقترانيات

 

  به والمراد مصطلحه الفقهي المذهب:  األول المطلب
 : معنيان له الفقهي االصطالح في المذهب        

 هو المعنى ، وهذا اماألحك معرفة في المعتبرين األئمة من إمام اجتهاد به يراد : األول المعنى

 الصحابة من الصالح السلف عصر في عاشوا ، سواء األمة هذه من المتقدمون عرفه الذي

 · االجتهاد أئمة عصر في عاشوا أو وأتباعهم والتابعين

 · األحكام معرفة في اجتهاده···  إمام مذهب أو بلد أهل مذهب أو معين صحابي فمذهب   

 ابن قال المعنى هذا وفي·  معتبر إمام إليه ذهب فيما عرفية قةحقي لذلك اعتبارا   فالمذهب   

 : هـ364ت  النمري عبدالبر
 ومن عباس ابن أصحاب المكيين مذهب من الناس يحذرون وحديثا   قديما   العلماء كان وقد"  

 مسعود ابن أصحاب الكوفيين مذهب من الناس ، ويحذرون والصرف المتعة في سبيلهم سلك

 · (1)"  الغناء في المدينة أهل مذهب من الناس ، ويحذرون الشديد النبيذ في مسبيله سلك ومن

 أي" مذهبي فهو الحديث صح إذا: " قوله حنيفة أبي اإلمام عن نقل أيضا   المعنى نفس وفي     

 مقلده ، واليخرج مذهبه ذلك ويكون بالحديث عمل المذهب خالف على وكان الحديث صح إذا

 · (2) به عملبال حنفيا   كونه عن

 إليه نسب بمن المخصوصة العملية األحكام من إليه المذهوب به يراد اصطالحا   فالمذهب   
 من األئمة من إمام إليه ذهب فيما عرفية حقيقة الفقهاء عند صار ثم اإلسالمية العلوم أئمة من

 · (3) االجتهادية األحكام

 طرق اليعرف الذي للعامي إال سائغا   األئمة تقليد اليرون المتقدمون كان المعنى لهذا وتبعا     

 : الشرعية األحكام

 لهذا خصصها أبوابا  " والمتفقه الفقيه" كتابه ضمن هـ364ت  البغدادي الخطيب فحرر    

 القول باب"و" التقليد في الكالم باب"و" المجتهدين أقوال في الكالم باب: " مثل الموضوع

 · (4)"يسوغ ال ومن التقليد له يسوغ فيمن

 ينبغي وما وفضله العلم بيان جامع" في هـ364ت  النمري عبدالبر ابن فعله نفسه والشيء   
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 في ، وقال (5) واالتباع التقليد بين والفرق ونفيه التقليد فساد باب" ضمن" وحمله روايته في

 : نظما   ذلك

 حاضر لب بفهم الجواب عني      خـذ التقليد موضع عن ياسائلي      

 ونوادري بوادري علي واحفظ     بنصيحتي ودن قولي إلى واصغ      

 ودعاثر جنــادل بين تنقـــاد         وبهيمـــــة مقلـد بيـن فـرق ال      
 · (1) السائـر للمقـال ومعنـى علال        يــــرى ال لمفـت   أو لقـاض   تبـا        

 بفتاوى األمر تعلق ، سواء الفتوى به ماجرت على يطلق : اصطالحا   للمذهب الثاني المعنى

 · قواعده على المفتين فتاوى أو المذهب إليه المنسوب

 به ما على المتأخرين عند يطلق وقد:  ، قال 1122ت  الزرقاني عن نقل المعنى هذا وفي    

 على الشيء إطالق باب من أصحابه طرق من رجح مما أو أقواله من كان···  ذلك في الفتوى

 عرفة ابن سئل الحطاب ، وفي··  المقلدين عند األهم هو ذلك ألن( عرفات كالحج) هماأل جزئه

 عارفا   لها المستخرج كان إن:  اإلمام، فقال مذهب من إنها اإلمام أصحاب أقوال في يقال هل

 · (2)" لقائلها نسبت وإال مذهبه من وجعلها لإلمام نسبتها صح مراعاتها وأحسن اإلمام بقواعد
 التعويل إلى ودعوا مذهبه فجعلوها وأصحابه اإلمام أقوال في المتأخرين بعض الغب وقد   

 · بها واالستدالل عليها

 ما أولى فإن: " 799ت  فرحون بن إبراهيم إسحاق أبو قال" المذهب الديباج" مقدمة ففي    

 هللا وبين بينه تقليده جعل من بحـال التعريف األريب لألديب ، ودون اللبيب الطالب به أتحف

 · (3)·· " محجة أوضح والحرام الحالل في هديه اقتفاء ، واتخذ حجة

 هذا يكن ، ولم الفقهية المذاهب إليهم تنسب الذين األئمة يعرفه لم المعنى بهذا والمذهب   

 أهل من االجتهاد أئمة عصر في وال الصالح السلف عصر في المسلمين بين موجودا   المفهوم
 من يؤخذ إال هللا خلق من أحد ليس"  أنه جميعا   عندهم األصل أن ذلك·  (4) والجماعة السنة

 · (5)"وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إال ويترك قوله

··  تقليده وال به اإلفتاء يجوز وال لهم بمذهب فليس األئمة آراء من والسنة الكتاب خالف فما   

 : 684 ت القرافي قال

 أو النص أو القواعد أو اإلجماع خالف على فيه فتياه فخرجت المجتهد فيه أفتى شيء كل"    

 دين في به يفتي وال للناس ينقله أن لمقلده يجوز ال الراجح المعارض عن السالم الجلي القياس

 الحاكم بحكم تقرره بعد شرعا   النقره ، وما لنقضناه حاكم به حكم لو الحكم هذا ، فإن تعالى هللا

 ، فالفتيا حرام شرع بغير والفتيا شرعا   نقره فال يتأكد لم ، وهذا يتأكد لم ذاإ شرعا   نقره أالا  أولى
 على جهده بذل ألنه عليه مثابا   بل به عاص غير المجتهد اإلمام كان وإن حرام الحكم بهذا

 ·(1)··" به أمر ما حسب

"··· " : االعتصام" في 790 ت الشاطبي عنه قال الذي هو - الثاني - المعنى بهذا والمذهب   

 إلى تنسب أن يأنفون ، بحيث الشريعة هو إمامهم أن يزعمون إمام لمذهب المقلدة رأي والرابع

 في وتكلم االجتهاد درجة بلغ من جاءهم إذا ، وحتى إمامهم دون فضيلة العلماء من أحد

 جينالخار من ، وعدوه النقد سهام إليه ، وفوقوا بالنكير رموه إمامهم إلى يرتبط ولم المسائل

 االعتياد بمجرد بدليل، بل منهم استدالل غير ، من للجماعة ، والمفارقين الجادة عن
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 ·(2)"العامي

 

 القرآن بتفسير الفقهي المذهبي االلتزام عالقة:  الثاني المطلب
 األول المصدر هو ، فالقرآن كامال   ارتباطا   الفقه بتطور الكريم القرآن تفسير ارتبط    

 ما على منصبا   األئمة من األول الصدر تفسير كان ، وقد ومبينة له ارحةش لألحكام، والسنة

 على ساروا االجتهاد أئمة عصر جاء ، فلما األولى بالدرجة األحكام آيات أي:  عمل به تعلق
 · الفروع في وآراءهم اجتهاداتهم تفاسيرهم ، وضمنوا األحكام آيات ، وفسروا سلفهم نهج

 أن الظاهرة لبثت ما ، ثم تبرز المذهبي لاللتزام األولى البوادر بدأت األئمة عصر وبعد    

 األحكام بآيات اهتمت التي الفقهي التفسير كتب ذلك في ، تستوي التفسير كتب إلى انتقلت

 · التحليلي األسلوب يقتضيه حسبما عامة القرآن آيات تتبعت التي التفسير ، وكتب فحسب

 : معين فقهي بمذهب االلتزام عنهم اشتهر الذين - ةعام - التفسير في المصنفين فمن   

 هللا كتاب تفسير في الوجيز المحرر" مصنف 546 ت عطية بن عبدالحق محمد أبو القاضي   

 · مالكيا   وكان"  العزيز

 · شافعيا   وكان" الغيب مفاتح" مصنف هـ606ت الرازي الدين فخر محمد    
 · المذهب حنفي ، وكان" التنزيل مدارك" مؤلف 701 ت النسفي أحمد بن عبدهللا أبوالبركات

 ذكر كما شافعيا   وكان" المحيط البحر" مصنف 547 ت حيان أبو يوسف بن محمد عبدهللا أبو

 · التراجم كتب في

 وكان" التأويل وأسرار التنزيل أنوار" مؤلف 196 ت البيضاوي عبدهللا سعيد أبو الدين ناصر

 · وغيرهم··  شافعيا  

 من نصيبا   واجتهاداتها، وأيضا   مذاهبهم آراء من طائفة تفاسيرهم األعالم هؤالء منض وقد    

 ·العلمية ميولهم لتنوع تبعا   ذلك في والخالفيات، وتفاوتوا الفقهي الجدل

 أصبحت حيث" القرآن أحكام" كتب في جلي بشكل برزت المذهبي االلتزام ظاهرة لكن    
 نجد النكاد تفاسير للناس ، وأخرجت األحكام استنباط في المذهب قواعد على تفسر اآليات

 ، وجاء مذموم للمذهب تعصب بعضها ، وخالط فارق كبير الفقه كتب أمهات وبين بينها

 · (1)"محمودا   اآلخر بعضها

 

 من العديد إن ، بل الفقهية للمناظرات مجاال   األحكام آيات تفسير أضحى الزمن مرور ومع    

 الفهم ودقة المناقشات توسع ، ومع األحكام مصنفات في وتطورت تنم قد الخالف مسائل

 تجمع عامة المذاهب أتباع ألفها التي التفسير ، ومصنفات خاصة" القرآن أحكام" كتب صارت
 يتعلق حين حتى واالستنباط التفريع مجال في مؤلفوها بلغه ما مدى على تشهد دررا   ثناياها في

 · (4) ذهبالم داخل الخالف بقضايا األمر

 ، ومن القرآن بأحكام اهتمت التي التفاسير من العديد ظهر فقد الراهن العصر في أما    

 : بالتأليف األحكام أفردوا الذين المعاصرين

 آيات تفسير من المرام نيل" ، مؤلف هـ1307ت  القنوجي حسن صديق محمد -

 ·" األحكام
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 ·"األحكام آيات تفسير في انالبي روائع" مؤلف - معاصر- الصابوني علي محمد -

 ·" األحكام آيات تفسير" مؤلف - معاصر - هـ1420توفي  القطان خليل مناع  -

 ·" الفقهي التفسير من قبس" مؤلف - معاصر - الشافعي عبدالرحمن -

 ·"األحكام آيات بعض تفسير في دراسات" مؤلف المعاطي أبو جودة كمال -

 هـ1396ت السايس علي محمد عليــه أشرف الذي" ــاماألحك آيات تفسير" إلى إضافة هذا -
(1) · 

 آيات لتفسير اتجهوا الذين المعاصرين المفسرين نجد السابقة المؤلفات عن فضال     

 لفقه تعقبا   المعاصرة التفاسير أكثر ، ولعل القرآن بأحكام اهتماما   يظهرون عامة القرآن

 : األحكام آيات

 ·( 2) هـ1383ت  شلتوت ، لمحمود األولى العشرة جزاءاأل:  الكريم القرآن تفسير  -

 · هـ1393ت  الشنقيطي األمين ، لمحمد بالقرآن القرآن تفسير في البيان أضواء  -

 · هـ1393ت  عاشور بن الطاهر لمحمد والتنوير التحرير  -

 تفسير العربية إلى منه ترجم ، وقد هـ1399ت  المودودي األعلى ألبي القرآن تفهيم  -
 ··· واألحزاب والنور عمران وآل والبقرة الفاتحة سور

 · هـ1414ت الناصري المكي لمحمد التفسير أحاديث في التيسير  -

 هذه ، ستعرض عامة التفسير في الفقهي بالمذهب االلتزام أثر إلبراز محاولة وفي  

 بعد ، ثم سرينالمف من المتقدمين مصنفات في المذهبية ألثر الالحقين المبحثين في الدراسة

 التفاسير في ذلك وأثر الفقهية المذهبية من المحدثين المفسرين موقف عن الكالم يبسط ذلك

 · المعاصرة

 األول المبحث

 قديما   األحكام آيات تفسير في وأثرها الفقهية المذهبية
 

 ، وكان األربعة الفقهية المذاهب بأحد متأثرة المتقدمون خلفها التي التفاسير أشهر كانت     
 ، لكن به يأخذون الذي المذهب أصول تقتضيه ما وفق األحكام آيات يفسرون مصنفوها

 التعصب كأسالفهم، فكان العلمي للمنهج منضبطين يكونوا لم المفسرين متأخري أن المالحظ

 ··· المخالفة المذاهب علماء على التعسف إلى يجرهم المذهبي

 االجتهادية األصول على المؤصل الضخم ببنيانها األمصار فقهاء مذاهب"  ظهرت فعندما   

 أن قبل من حصل ، كما العلماء من طوائف منها مذهب بكل ، تأثر الناس في ذاعت ثم ودونت

 إلى فقهي مذهب كل أتباع سعى"، و (1)"والتابعين الصحابة من طوائف الصحابة بفقهاء تأثر

،  األحكام استنباط في قواعدهم حسب اويفسرونه بالتأليف يفردونها القرآن في األحكام آيات

 بلغ ولقد"،  (2)" فارق كبير الفقه كتب وبين بينها تجد تكاد ال األحكام آليات تفاسير فخرجت
،  الشارع نص إلى ينظرون كما أئمتهم أقوال إلى نظروا أن إلى المقلدة هؤالء ببعض األمر

 إلبطال وسعهم في ما كل بذلوا، و وترويجه إمامهم مذهب نصرة على العلمي جهدهم فوقفوا

 فأولها األحكام آيات إلى البعض هذا نظر أن ذلك أثر من ، وكان وتفنيده المخالف مذهب

 أن التصلح به يجعلها تأويال   يؤولها أن من أقل فال ، وإال التأويل أمكنه إن لمذهبه يشهد حسبما
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 عليه سدت أن ، وذلك لتخصيصا أو بالنسخ القول إلى يلجأ ، وأحيانا مخالفيه جانب في تكون

 · (3) "التأويل مسالك كل

 أو االجتهاد عصور في عاشوا سواء المتقدمين تفاسير في الفقهي المذهب تأثير أن والحق     

 الجانب هذا كان ، وإن سلبيا   دائما   التأثير هذا يكن التقليد، لم فيها عم التي المتأخرة العصور في

 إيجابية جوانب للمذهب المتعصبون صنفها التي التفسير كتب ، ففي للمطلع يظهر الذي هو
 · سلبية وأخرى

 اربعة مطالب إلى المبحث هذا تقسيم سيتم المتقدمين تفاسير في الفقهية المذهبية أثر وإلبراز   

 : تعرض

 وآيات األحكام آيات ذلك في ، سواء كلها القرآن آيات تتبعت التي التفاسير في المذهبية ألثر    

 · وغيرها والقصص األدب

 وجه إبراز ثم·  فحسب األحكام آليات المتقدمون أفردها التي المصنفات في المذهبية وأثر    

 · القدامى عند التفسير في المذهبية تأثير

 · المذهبية من تحرروا الذين المتقدمين المفسرين ألشهر التعرض يتم وأخيرا     
 

 عامة التفسير نفاتمص في المذهبية أثر:  األول المطلب
وإدراكها،  التكليفية األحكام فهم هي الشرعية العلوم من علما   بوصفه التفسير من الغاية    

 ذلك غير أو أوالفقهاء اللغويين منهج على كـان ، وسـواء بالـرأي أو باألثر كان سواء فالتفسير
 · للمكلفين خطابه في تعالى هللا مراد بيان األولى غايته تظل

 أئمة ثم الصالح السلف من األول الصدر عهد على اإلسالمية البيئة في وجد ما التفسير علمف   

 العزيز هللا كالم" ، فموضوعه األحكام بيان في منه يستفاد أن ألجل إال بعدهم من السنة أهل

 ، وداللة مجتمعة وجملة مفردة ألفاظه معاني بيان" وغايته· (1)"المراد على يدل أنه حيث من

 · (2)" المباني على والجمل األلفاظ ههذ

 أولت مؤلفيها اتجاهات واختالف مناهجها تنوع رغم القرآن تفسير في المتقدمين ومصنفات   

 في سواء كلها اآليات تتبعت التي التفاسير ذلك في ، تستوي التكليفية باألحكام يتعلق لما اهتماما  

 األحكام آيات على اقتصرت التي التفاسير ، مع··· والقصص األدب وآيات األحكام آيات ذلك
 · فحسب

 الرواية أئمة جمعها التي العلمية الثروة من اآليات لهذه تفسيرهم في المتقدمون استفاد وقد     

 أعملوا كما···  موقوفا   أو مرفوعـا   أو مسندا   كــان سواء بالحديث للتفسير يحتجون ،  فكانــوا

 من استفاد ، وقد الفقه أصول علماء منهج وهو تاريخهم في المسلمون أنتجه عقلي منهج أعظم

 · األحكام آيات على اقتصروا الذين المفسرين فقهاء بخاصة المنهج هذا

 من العديد فيه نبغ العلم هذا أن نالحظ القرآن تفسير بها مر التي المراحل مختلف وبتتبع    

 · والفقهاء المفسرين تطبقا كتب مختلف ذلك على تشهد كما والخالف الفقه أئمة

 غير من آية آية القرآن فيها تتبعوا كاملة تفاسير خلفوا الذين األئمة هؤالء أشهر ومن    
 : نجد األحكام آيات على اقتصار

 · هـ546ت  األندلسي عطية ابن  -
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 · هـ606ت  الرازي الدين فخر  -

 · هـ631ت  البيضاوي الدين ناصر  -

 · هـ701ت  النسفي البركات أبو -

 ··· هـ745ت  األندلسي حيان أبو  -

 

 · هـ546ت  عطية ابن عند األحكام آيات تفسير في المذهبية أثر:  أوال  
 في صنف من أجل" والزمخشري عطية ابن -" المحيط البحر" مقدمة في - حيان أبو عد      

 الشمس هاركاشت وال اشتهرا ، وقد والتحرير فيه للتنقيح تعرض من ، وأفضل التفسير علم

 ، وممارسا التفسير علم فارسا هما الرجالن هذان إذ···  الرمس هدأ وإن األحياء في وخلدا

 · (1)··"  الحياة في متعاصرين ذكرا ، وكانا به لهما ، وطار نشرا   ، نشراه والتحبير تحريره
 عدهوب واألحكام الفقه في تضلعه وهي الزمخشري على بها يفضل أخرى مزية عطية والبن   

 · البدع أهل عن

 في وصفه ، واشتهر والتفسير الفقه بين جمع بأنه مترجميه عند يوصف - هللا رحمه - فكان  

 واألحكام بالتفسير عالما   فقيها   عبدالحق محمد أبو القاضي كان:"  بقولهم الطبقات كتب

 · (2)" والتفسير يثوالحد باألحكام عارفا   فقيها   كان: " فيه قيل ، كما (1)···" والفقه والحديث

 من األول النصف خالل باألندلس المالكية أعالم أحد عطية بن عبدالحق محمد أبو وكان   

" الوجيز المحرر ضمن األحكام آليات تفسيره"جاء لذلك تبعا  ···  الهجري السادس القرن
،  األئمة لخالف ويعرض بها يحتج اآلثار يتتبع الذي والفقيه المحدث شخصية سمات يحمل

 · مناسبا   مايراه يرجح ثم المالكي المذهب أقوال بسط في ويتوسع

 : خالل من تظهر القرآن ألحكام عطية ابن تفسير فميزة وعليه   

 عن المرويات مختلف وبتعقب··  مرفوعا   أو مسندا   كان سواء المنقول بتتبع الواضح اهتمامه -

 · الصالح السلف من العلم أهل

 أقوال ، فيورد العالي الخالف ذكر على حرصه خالل من رهتفسي ميزة تظهر كما  -

 ·· بينها ويقارن االجتهاد أئمة

 ، فيذكر مذهبه آراء بسط على صاحبه اعتماد في" الوجيز المحرر"  ميزة تظهر وأخيرا    -
 · والمغرب المشرق في قبله المذهب علماء أعالم عن نقل ما مختلف ويتتبع مالك اإلمام قول

 أنس بن مالك عن مانقل فيه أورد" للتأمين"  مبحثا   خصص الفاتحة لسورة تفسيره رآخ ففي    

 حبيب كابن المذهب مجتهدي عن نقل مما طائفة أيضا   وذكر غيرها وفي" الكبرى المدونة" في

 · (3) بكير وابن

 البصري والحسن الشعبي عن فيها مانقل جمع (4) البقرة سورة من الصيام آية تفسير وفي    

 وأبي والشافعي مالك األئمة مذاهب مستعرضا   الخالف مسائل حرر ثم··  والفراء والسدي

 ·(1) اآلية من المستنبطة األحكام مختلف في وأحمد حنيفة

 
،  التزمه الذي مالك مذهب في المشهور غالبا   يرجح األحكام آليات تفسيره في عطية وابن   

 من المالكي بالمذهب عطية ابن التزام يظهرو·  علمائه عن نقل بما االحتجاج في وأسهب
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 : لألحكام تفسيره طبعتا خاصتين خالل

 ابن عبدالملك قال: " مثال   يقول ، فنجده المذهب لهذا باختياره تصريحه:  األولى الخاصية

 والكفارة القضاء عليه أن المذهب من فالمشهور"··· :  يقول أو (2)··" أصحابنا من الماجشون

 " ··(3) · 

 
 المذهب داخل الخالف بمسائل اهتمامه هي دائما   األحكام آيات في ونجدها:  الثانية الخاصية

 القاسم وابن وأشهب الماجشون ابن آراء يذكر لآلحكام تفسيره في ، فنجد سواه دون المالكي

 · (4) وغيرهم المواز وابن العتقي

 مالك اإلمام رأي ترجيح عند فيتوق - هللا رحمه - عطية ابن أن إليه اإلشارة تجب ومما    

 مذهبه خالف ما كل أن يرى الذي المذموم التعصب على المذهبية تحمله ، ولم ومذهبه

 مشهورا   كان ما ترجيح على يقتصر القرآن ألحكام تفسيره في المذهب ، وأثر باطل واختياره

 عنه هللا ضير مالك فيها انفرد التي المسائل في ، وحتى للمخالف تجريح أو طعن دون منه

 · (1) المذهب ذلك مالك ذهب ألجله الذي الوجه يبين عطية ابن كان برأيه

 

 · هـ606ت  الرازي عند األحكام آيات تفسير في المذهبية أثر:  ثانيا  
 بالرأي التفسير في متضلعا   ، كان والعلماء األئمة أعالم من واحدا   الرازي الدين فخر كان     

 · (2) زمانه في الشافعية إمام أصبح حتى لألحكام ومعرفته الفقه بأصول إلمامه عن فضال  

 العلوم في األئمة ، وأحد العقلية العلوم في وقته إمام المتكلم المفسر" بأنه مترجموه وصفه    

 · (3)"المشهورة المصنفات ، صاحب الشرعية

 نحوا   والصغار الكبار فبالتصاني المشاهير الشافعية الفقهاء أحد"··· :  كثير ابن فيه قال    

 · (4)"الحافل التفسير منها مصنف مائتي من

 رواجا   وأكثرها جميعا   ، أشهرها الكريم القرآن تفسير في مصنف من أكثر للرازي   
 طويلة وقفات ، وللرازي" الكبير التفسير" أو" الغيب مفاتح" كتاب وحديثا   قديما   الناس بين

 لخرجنا الفقهية للمسائل خصصها التي األبواب مختلف ناجمع لو إنه حتى األحكام آيات مع

 في المعروفة المصنفات أشهر عن قيمة يقل ال الفقهي التفسير في حافل بكتاب ذلك من

 ·" القرآن أحكام"

 : أهمها بخصائص األحكام آليات الرازي تفسير انطبع وقد      

 · إليه اإلشارة تسبق كما مستقلة مسائل أو بأبواب اآليات هذه أفرد أنه  -

 وبخاصة الدين أصول علماء مناهج من لألقوال وترجيحه لألحكام تقريره في استفاد أنه  -
 · الحجاج في طرقهم

 إلى يعمد التي الفقهية المسائل في واضح ، وهذا التفريع في الفقهاء مناهج من استفاد أنه  -

 · استنباطها

 · فروعه على للبرهنة جهده ، فبذل الشافعي اإلمام لمذهب بالترويج اهتم أنه  -

 جميع في اآليات هذه عند الوقوف ديدنه ، وكان وفسرها األحكام آيات جميع في تكلم أنه -

 · (1) تفسيره أجزاء
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 للمسائل المصنف خصصها التي األبواب جميع في والدارس للقارئ تظهر المميزات وهذه 

 · الفقهية

 المستنبطة الفقهية للمسائل" بابا   أفرد - التفسير أول في - االستعاذة عن المصنف كالم ففي    

 · مسألة عشرة ثالث في ألحكامها ، عرض (2) ("الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ) قولنا من

 إلى انتقل ، ثم وعطاء سيرين وابن كالنخعي التابعين من المتقدمين مذاهب عن بالكالم ابتدأ    
 مذهب في وتوسع واألوزاعي والثوري حنبل وابن حنيفة أبيو مالك أقوال فنقل العالي الخالف

 : الدين أصول علماء طريقة على عليها مستدال  " األم" كتاب في أقواله على اعتمادا   الشافعي

 أقوله والذي:  قال ، ثم ركعة كل في يتعوذ إنه قيل" األم" في عنه هللا رضي الشافعي قال"  

 ألجله ، وما العدم هو االصل بأن عليه يحتج أن له:  ، وأقول األولى الركعة في إال اليتعوذ إنه

العموم،  التفيد" إذا"  ، وكلمة( باهلل فاستعذ القرآن قرأت فإذا)  قوله هو االستعاذة بذكر أمرنا

 أن ، فيلزم العلة على يدل المناسب الوصف على الحكم ترتيب أن ذكرنا قد:  يقول أن ولقائل

 · (3)··" لةالع بتكرار الحكم يتكرر

 مقررا   حججه ينقض ثم له المخالف مذهب تحرير الى مسائله في الرازي الفخر يلجأ وقد    
 · (4) له محتجا   وأصحابه الشافعي مذهب

 وأئمتها األخرى المذاهب من النيل إلى  يدفعه لم الشافعي لمذهب الرازي اختيار لكن     

 التزامه كان ، وما ذكرهم عقب لهم والدعاء هاداالجت أئمة مع التأدب ديدنه ، وكان وفقهائها

 · (1) آرائهم في والطعن المجتهدين من مخالفيه ومخاصمة لتعصبه دافعا   بالمذهب

 

 · هـ691ت  البيضاوي عند األحكام آيات تفسير في المذهبية أثر:  ثالثا  
 يجنح ، وكان هوالفق واألصول التفسير أئمة أحد البيضاوي عمر بن عبدهللا القاضي كان     

 تفسيره خالل من ذلك يظهر كما مذهبه عنده ترجح الذي الشافعي بآراء األخذ إلى الفروع في

 · األحكام آليات

 ، والعربية واألصلين والتفسير بالفقه ، عارفا   عالمة إماما   كان: " ترجمته في الداودي قال     

 · (2)" شافعيا   زاهدا   متعبدا   صالحا   والمنطق، نظارا  

 يتعرض أنه"··· :  التفسير في طريقته عن تكلم ،حين الذهبي حسين محمد· د عنه وذكر   
 يميل أنه لنا يظهر كان ، وإن ذلك في منه توسع بدون الفقهية المسائل لبعض األحكام آيات عند

 · (3)"  وترويجه مذهبه لتأييد غالبا  

 : األحكام اتآلي البيضاوي تفسير في نالحظ أن يمكننا العموم وعلى  

 · الختياره االحتجاج في يستطرد ، وقد الشافعي مذهب في المشهور تقرير على حرصه -

 · (4)" الغيب مفاتح" في األحكام آليات الرازي الدين فخر تفسير من اقتباسه  -

 ومذهب يرجحه الذي الشافعي مذهب بين مايقارن ، وغالبا   المقارن بالفقه اهتمامه  -

 · (1) الجمهور مذهب يورد د، وق حنيفة أبي

 خاصة االختصار إلى ميله القرآن ألحكام المصنف تفسير على أيضا   يالحظ ومما -
 · (2) الجمهور مذهب الشافعي فيه وافق فيما

 · (3) المخالف مذهب على الرد إلى يلجأ وقد  -
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أشهر،  أربعة من رأكث في إال إيالء ال الشافعي قال:"··  (4) اإليالء آية في البيضاوي قال    

 إذا حنثه إثم ، للمولى رحيم غفور هللا فإن بالحنث اليمين في رجعوا أي( فاؤوا فإن) ويؤيده

 واستشهدوا:تعالى قوله وفي· (5)·· دونها فما اشهر أربعة في اإليالء حنيفة أبو ، وقال··كفر

( رجالكم من)  دانشاه الدين على يشهد أن واطلبوا: " البيضاوي قال (6)  رجالكم من شهيدين

 ، وقال العلماء عامة ذهب وإليه الشهود إسالم اشتراط على دليل ، وهو المسلمين رجال من
 · (7)"  بعض على بعضهم الكفار شهادة تقبل حنيفة أبو

 وال  األداء عند الشهود اجتماع يشترط وال"··· :  البيضاوي قال (8) القذف آية تفسير وفي    

 لضعف الزاني ضربات من أخف ضربه ، وليكن حنيفة ألبي خالفا   قذوفةالم زوج شهادة تعتبر

 ، وقيل مفتر   ألنه كانت شهادة أي شهادة لهم تقبلوا وال عدده نقص ولذلك واحتماله سببه

 بالجلد األمر فإن حنيفة ألبي خالفا   الجلد استيفاء على ذلك يتوقف ، وال القذف في شهادتهم

 ، كيف دفعة عليه فيترتبان بينهما ترتيب ال للشرط جوابا   قوعهماو في سيان القبول عن والنهي

 · (9)" عمره آخر إلى حنيفة أبي ، وعند يتب مالم( أبدا  ) بعده مما أسوأ الحد قبل وحاله

 البيضاوي اإلمام تعصب على يدل أن يمكن ما" التنزيل أنوار" تفسير في ، والنجد هذا    
 - مخالفيه على ردوده كانت ، كما االجتهادية المسائل في فهتكل على يدل ، أو الشافعي لمذهب

 · االختالف بأدب تلتزم - األحناف خاصة

 

 · هـ107ت  النسفي عند األحكام آيات تفسير في المذهبية أثر:  رابعا  
 كما الكتب وصنف فيه ، برع··  الفقه أئمة أحد النسفي أحمد بن عبدهللا البركات أبو كان    

 · التفسير وفي الفقه أصول في إماما   كان

 حيث" التأويل وحقائق التنزيل مدارك" سماه الذي تفسيره في الثالثة العلوم هذه أثر وظهر   

 األحناف مذهب في المشهور ليفيد تفسيرها يوجه كان التي القرآن أحكام بتتبع المصنف اهتم

 · التزمه الذي

 " :نزيلالت مدارك"  من الجانب هذا بخصوص الذهبي· د قال

 تعلق لها التي الفقهية للمذاهب يعرض نجده األحكام آيات من آلية تفسيره عند كذلك" ··· 

 على ويرد الحنفي لمذهبه ينتصر وهو···  توسع بدون ولكن األقوال ، ويوجه باآلية وارتباط
 فالخال مسائل في يقتصر النسفي اإلمام أن والمالحظ·  (1)··" األحيان من كثير في خالفه من

 ، وتكاد وغيرهم والحنابلة المالكية لرأي يتعرض ما ونادرا   والشافعية األحناف أقوال على

 · (2) والشافعي حنيفة أبي مذهب بين الخالف على تقتصر عنده األحكام مسائل

 بذكر مذهبه بيان في للخالف، يتوسع يعرض حين النسفي نجد أيضا   المذهبين هذين وفي   

 في ، ويتوقف الحسن بن ومحمد يوسف أبا خاصة مذهبه أعالم وعن ةحنيف أبي عن المنقول

 عن المنقول وبين - الجديد أو القديم - مذهبه بين يقارن ، وقد الشافعي اإلمام رأي عند المقابل

 · (3) محمد أو يوسف أبي

 عابري إال والجنبا   تقولون ما تعلموا حتى سكارى وأنتم الصالة التقربوا:   تعالى قوله ففي    

 · (4) ··  تغتسلوا حتى سبيل

 حتى)،  مغتسلين غير الصالة تقربوا ال قيل كأنه يغتسلوا لم الذين بالجنب والمراد"·· :  قال
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 غالب ألن بالمسافر المتيمم عن عبر·  متيممين الماء عادمين مسافرين تكونوا أن إال( تغتسلوا

 وقال·  عنه هللا رضي علي عن مروي ووه هللا رحمه حنيفة أبي مذهب ، وهذا الماء عدم حاله

 · (1)··· " المساجد وهي الصالة مواضع أي الصالة التقربوا:  هللا رحمه الشافعي

"··· :  ، قال (2) النعم من قتل ما مثل فجزاء متعمدا   منكم قتله ومن· ··:  تعالى قوله وفي   

 ثمن قيمته بلغت فإن صيد حيث ، يقوم الصيد قيمة وهو الصيد من قتل ما يماثل جزاء فعليه أي
 كل فيعطي طعاما   بقيمته يشتري أن وبين الصيد قيمة قيمته ما النعم من يهدي أن بين خير هدي

،  يوما   مسكين كل طعام عن صام شاء ، وإن غيره من صاعا   أو بر من صاع نصف مسكين

 · (3)" النعم من نظيره مثله هللا رحمهما والشافعي محمد وعند

 قوله ففي·  الشافعي خاصة خالفهم من على ويرد لألحناف النسفي نتصري وقد    

 أبي مذهب على بالحيض القرء فسر (4)··قروء ثالثة بأنفسهن يتربصن والمطلقات:تعالى

 وبعض بقرأين العدة النقضت الشافعي قال كما طهرا   كان لو وألنه"··· :  عقب ثم حنيفة

 · (5)··"الثالث

 : النسفي قال·  (6) النكاح عقدة بيده الذي يعفو أو:   تعالى قوله وفي   
 وأبي ومجاهد وشريح جبير بن سعيد قول وهو عنه هللا رضي علي فسره كذا الزوج هو"·· 

·  الولي هو القديم في والشافعي مالك ، وعند··  عنهم هللا رضي الجديد على والشافعي حنيفة

 حين النسفي واإلمام·  (7)"  ؟ عليه حمله زيجو فكيف الصغيرة بحق التبرع اليملك هو:  قلنا

 اليظهر األحكام آليات تفسيره أن ، كما الخالف أدب يقتضيه عما اليخرج مخالفيه على يرد

 كان ما ترجيح يتعدى ال تفسيره في المذهب ، وأثر تعصب أي منه نستشف أن يمكن ما منه

 حنيفة أبي غير مع الحق له ظهر ، وإذا مخالفيهم في يطعن أن دون األحناف عند مشهورا  

 : النسفي قال·  (1)  تعولوا أال أدنى ذلك :  تعالى قوله ففي·  عليه بناء اآلية وفسر رجحه
 أالا :  تعولوا أالا  فسر أنه هللا رحمه الشافعي عن ويحكى···  تجوروا وال تميلوا أالا  من أقرب" 

 من يجعل بأن ، وأجيب عياله كثر ذا، إ يعيل أعال:  يقال بأنه عليه ، واعترضوا عيالكم تكثر

 عياله كثر من ، ألن عليهم انفق إذا يمونهم مانهم:  ، كقولك يعولهم عياله الرجل عال:  قولك

 ، وكالم الحالل وكسب الورع حدود على المحافظة عليه يصعب ما ذلك وفي يعولهم أن لزمه

 ، كأنه تعولوا إلى تعيلوا تحريف به يظن السداد، وأالا  على بالحمل حقيق العلم أعالم من مثله

 · (2)"  الكنايات طريقة الكلمة هذه تفسير في سلك

 

 · هـ745ت  حيان أبي عند األحكام آيات تفسير في المذهبية أثر:  خامسا  
 ، قال ومقرئه ومحدثه عصره مفسر األندلسي حيان أبو الدين أثير يوسف بن محمد كان      

 الدنيا أقطار جميع في بذلك وتفرد األقران وفاق والتفسير··  غةالل في تبحر: " الشوكاني عنه

 · (3)"يماثله من بعصره يكن ولم

 الناس ، وأخذ··  والحديث التفسير في الطولى اليد وله"··· :  فيه قوله الصفدي عن ونقل  

 ن، وكا للشافعي ، وتمذهب··  حياته في وأشياخا   أئمة تالميذه صار حتى طبقة بعد طبقة عنه
 · (4)···" ظاهريا   يزل لم إنه:  يقول البقاء أبو

 ألفه قد ، وكان والمغرب بالمشرق التفاسير أفضل من" المحيط بالبحر"  الموسوم وتفسيره  
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 المنصور أنشأها التي" المنصورية بالمدرسة" التفسير علم يدرس كان عندما وهذبه ونقحه

 ·( 1) هـ689ت  الصالحي قالوون

 إلى إضافة - فيه جمع الذي الكتاب هذا تصنيف له مايسر األسباب من حيان بيأل اجتمع وقد   

 بن الناصر محمد الملك قبل من تعيينه ،وكان قبله التفاسير تضمنته ما صفوة - الواسع علمه

 هو ذكر كما ذلك في له عونا   أبوه أنشأها التي بالمدرسة التفسير كرسي في هـ147ت  قالوون
 · (2) المحيط رالبح مقدمة في نفسه

 مصنفه استعلى التفسير، كما في زمانه أهل بز حيان أبا نجد أن غريبا   يكن لم سلف لما تبعا     

 · (3) وبعده قبله التفاسير من الكثير على

 من العديد خالف ، وعلى القرآن في األحكام آليات تفسيره حيان أبو فيه مابرز ضمن ومن   

 تفسير في طريقته عن ، فذكر بإسهاب منهجه عن فيه تكلم مقدمته في مبحثا   خصص المفسرين

 معانيها فهم في والخلف السلف أقاويل ناقال  ···  اآلية تفسير في أشرع ثم"··· :  األحكام آيات

 مما الشرعية األحكام في وغيرهم األربعة الفقهاء أقاويل ناقال  ···  وخفيها جليها على متكلما  

 إذا الدليل أذكر ، وكذلك··  الفقه كتب في التي الدالئل على محيال  ،  القرآني باللفظ تعلق فيه
 عليه دل وما الدليل بمقتضى ، بادئا   الناس معظم قال ما مشهور خالف أو غريبا   الحكم كان

 · (4)" عنه به إخراجه يجب ما الظاهر عن يصد مالم لذلك له ، مرجحا   اللفظ ظاهر

 آليات تفسيره في يستقصي ، فكان التفسير بداية في قرره يالذ بالمنهج حيان أبو التزم وقد   

،  الفقهاء األئمة مذاهب يجمع ، ثم المفسرين وأعالم األول الصدر عن المنقول صحيح األحكام

 أئمة من وغيرهما والليث األوزاعي عن ينقل ، بل األربعة المذاهب أئمة آراء على يقتصر وال

 اجتمع بما آخذا   اللسان بعلم ألمامه من مستفيدا   األئمة هؤالء وتالميذ المنقرضة السنية المذاهب

 في - األحكام آيات تفسير أن على شهادة كله" المحيط البحر" ، وكتاب المجتهدين جمهور عليه
 ، األندلسي حيان أبي مع سنامه وذروة أوجه بلغ - القرآن أي جميع فسرت التي المصنفات

 · بذلك لمصنفه يشهد كله لكتابا أن طالما أمثلة إليراد والحاجة

 أن" المحيط للبحر" قدر لو:  للرازي" الغيب مفاتح" بخصوص قلته أن ماسبق هنا وأقول   

 يضاهي الفقهي التفسير في كامل مصنف للناس لظهر األحكام آيات تفسير في مباحثه تجمع

 حيان أبي وصبخص مسألتين إلى اإلشارة وتبقى·  التفسير من النوع هذا في ألف ما أشهر

 : األندلسي

،  المفسرين فقهاء عادة على متسلسلة" مسائل" في القرآن ألحكام يعرض لم أنه هي:  األولى

 · األحكام أدلة واستعراض واألقوال المذاهب مختلف ونقل تتبع ذلك عوض وغلب
 نقل ما رغم األحكام آليات تفسيره في معين بمذهب يلتزم لم حيان أبا أن هي:  الثانية المسألة

 · بمصر استقر حين الشافعي بمذهب أخذه ثم ظاهريته عن

 ابن قال" : "المحيط البحر" مصنف ترجمة في قال حين دقيقا   هـ1250ت  الشوكاني كان وقد  

 ولقد·  انتهى بذهنه علق من الظاهر مذهب عن يرجع أن محال يقول حيان أبو كان:  حجر

 يرد ولم اإلنصاف منح من عند العمل آخر فكرال أول هو الظاهر ، فمذهب مقاله في صدق

 هو ، بل فقط واتباعه الظاهري داود مذهب هو ، وليس أصلها عن يغيرها ما فطرته على

 منهم واحد وداود اآلن إلى الصحابة عصر من الشرع بنصوص المتقيدين العلماء أكابر مذهب
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 ، وأهمل الوقوف ينبغي ال حيث الظاهر على فيها وقف مسائل في الجمود عنه اشتهر ،وإنما

 بظاهر العمل هو الظاهر فمذهب:  وبالجملة·  إهماله لمنصف ينبغي ال ما القياس أنواع من

 بوجه إليهما يرجع ال الذي الرأي محض على التعويل وطرح الدالالت بجميع والسنة الكتاب

 باألدلة تغلينالمش المجتهدين أكابر مقاالت في النظر أمعنت إذا ، وأنت الداللة وجوه من

 كما االجتهادية العلوم ،وعرفت اإلنصاف رزقت إذا ، بل بعينه الظاهر مذهب من وجدتها
 الشرع بظاهر عامال   أي ظاهريا   كنت النظر حق والسنة الكتاب علوم في ، ونظرت ينبغي

 هي النسبة وهذه متفقة، الظاهر إلى ونسبته نسبتك ، فإن الظاهري داود إلى ال إليه منسوبا  

 ، وإلى والتسليم الصلوات أفضل عليه الرسل خاتم ، وإلى واإلسالم اإليمان إلى للنسبة مساوية

 على   وإنني ظاهري إال أنا وما: بقوله حزم ابن أشار أوضحناه الذي بالمعنى الظاهر مذهب

 · (1)" دليل يقوم بداحتى ما

 

 الثاني المطلب

 "نالقرآ أحكام" مصنفات في الفقهية المذهبية أثر

 
 فبحكم: الفقهية المذهبية أثر فيه برز الذي المجال" األحكام" أو" الفقهي التفسير" كتب تُعد   

 من الفقهاء بين ، ظهر وأغراضهم المفسرين الختالف تبعا   وتعددها التفسير اتجاهات تنوع

 أحكام" كتب الوجود إلى فأخرجت بالتصنيف خاصة األحكام آيات إفراد إلى همته اتجهت

 ·" رآنالق
 أكثره الشرعية باألحكام القرآن تعريف أن إلى بالنظر تظهر الفقهي التفسير كتب وأهمية   

 عن أو وسلم عليه هللا صلى النبي عن المنقول إلى فيه يرجع داللته ، واستنباط الجزئي كلي

 الفهم مطلق في فينظر االجتهاد إلى رجع المنقول في بغيته المفسر يجد لم ، وإن الصالح السلف

 · (2) هللا كالم مقتضى عليه يدل وما العربي

 هما القرآن من االستنباط عليهما يتوقف اثنين علمين تحصيل يلزمه األحكام آليات والمفسر   

 · الفقه وعلم الفقه أصول علم: 

 تكون وقد ظاهرة تكون قد األحكام آيات داللة كون الفقهي المفسر على يفرضها فاألصول   

 علم من المفسر إليه يحتاج وما··  ظنية داللتها تكون وقد قطعية بصورة تدل د، وق مبهمة
 · (3) حديثا   عليها يصطلح كما" النصوص تفسير" قواعد هي األصول

 الفقهي المفسر إليه يحتاج فإنما - السيوطي ذلك إلى ذهب كما - الفقه علم إلى الحاجة أما    

 العلم هذا ، وأثر (1)" وعلوما   وآدابا   تشريعا   انيالمع وتفصيل االستنباط طرق في للتوسع"

 · الفروع لمختلف المفسر فيها يتعرض التي المباحث خالل من األحكام كتب في واضح

 من األول الصدر كان التمهيدي المبحث من األول المطلب في اإلشارة سبقت وكما    

 في ينظرون السنة أهل من جتهدينالم أئمة ثم - السالم عليه النبي بعد - والتابعين الصحابة

 لفهم" الجامع المنهج" عن التخرج خاصة بطريقة منهم واحد كل ، واشتهر األحكام آيات
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 ·(2) النبوة هدي من العلمية أصوله استنبطت والذي النصوص

 لم ثم األعالم األئمة أحد طريقة اقتفى من وعلمائها األمة أئمة من وجد االجتهاد عصر وبعد   

 دعامات استخراج أجل من العلماء هؤالء بعض ، وسعى مذهبية إلى تحول أن ألمرا يلبث

 · تقلد االستنباط في وطريقتهم واجتهاداتهم آراؤهم صارت الذين األئمة من واحد كل اجتهاد

 الخالف ، وهذا الفروع في االجتهاد أئمة بين خالف وجد االستنباط طرق اختالف وبحكم   

 كتب في مسطرة هي كما" الفقهاء اختالف أسباب" إلى رجعنا إذا هعلت وإدراك فهمه يمكن

 · (3) خاصة الفقه أصول

 ضوابط إلى تستند مذهبية ثم تقليد إلى - األئمة عصر بعد - الفروع في االختالف تطور وقد   

 اإلمام واجتهاد لرأي تعصب إلى األخير في األمر ليصل المذهب علماء وضعها التي االجتهاد

 · العصور من عصر في لمذهبه المقلدين أحد أو تالمذته أحد أو

 الضوابط وفق على فقهها واستنباط األحكام آيات تفسير إلى وفقهاؤه مذهب كل علماء وسعى   

 · بالقرآن عندهم الفقهية الفروع من للمشهور االستدالل على عملوا ، كما للمذهب االجتهادية

 : ورواجا   تداوال   وأكثرها الفقهي التفسير مصنفات أشهر ولعل          

 · هـ458ت  البيهقي بكر أبو جمعه الشافعي لإلمام" القرآن أحكام" -

 · هـ370ت  الحنفي الجصاص أحمد بكر ألبي" القرآن أحكام"  -

 · هـ543ت  المعافري العربي بن بكر ألبي" القرآن أحكام"  -

 · هـ671 ت القرطبي عبدهللا ألبي" القرآن ألحكام الجامع"  -
 

 · هـ204ت  الشافعي لإلمام" القرآن أحكام: "  أوال  
 ، وقد التفسير في إماما   كان كما واللغة الفقه في إماما   الشافعي إدريس بن محمد كان    

 القرآن مع تعامله عن األخبار من الكثير ومناقبه سيرته عن كتب وما مصنفاته تضمنت

 تدبر في بالنهار الليل يواصل عنه هللا رضي وكان ، بأحكامه واإلحاطة التفقه على وحرصه
 · علمه مـن االستكثـار أجل من جهده باذال   أحكامـه واستنباط القرآن معـاني

 العلماء وعلى تعالى هللا أنزل ما فقه معرفة هو العلم أن الشافعي يذكر" الرسالة" كتاب ففي  

 · العلم هذا إلدراك يستطيعون ما غاية بذل

جهله،  من علمه، وجهله من وحجـة، علمه رحمة - ثناؤه جل - كتابه في هللا أنزل ما فكل:" قال

 · علمه من يجهل وال جهله من يعلم ال

 العلم طلبة على فحق·  به العلم في درجاتهم بقدر العلم من ، موقعهم طبقات العلم في والناس  

 ، وإخالص طلبه دون ضعار كل على ، والصبر علمه من االستكثار في جهدهم غاية بلوغ
 خير اليدرك فإنه عليه العون في هللا إلى ،والرغبة واستنباطا   نصا  :  علمه استدراك في هلل النية

 · (1)"بعونه إال

 في والتدبر بالدراسة القرآن يتعهد ، فكان القرآن أحكام في التفقه طريق الشافعي سلك وقد    

 : أحواله جميع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 يديه بين والمصحف إال - هللا رحمه - الشافعي على أدخل كنت لماق: " الربيع تلميذه قال    

 · (2)" القرآن أحكام يتتبع

 المصحف ، وأضع العتمة ألصلي اني"··· :  مصر فقهاء لبعض - نفسه - الشافعي وقال    

 ·  (1)" الصبح حتى أطبقه فما يدي بين

 األمر يدبر فيها وما الدنيا باطهماباستن اشتهى فما آيتين البارحة استنبطت: " عنه روي كما   

 · (3)"كثير هذا هللا كتاب وفي (2)إذنه بعد من إال شفيع من ما

 فقيه أضحى حتى شيء ذلك عن يشغله ال القرآن أحكام يتدبر بنهاره ليله الشافعي وواصل  

 يونس عن روي·  خاصة والتفسير عامة الشرعي العلم طالب ومقصد عصره في المفسرين

 في أخذ إذا الشافعي وكان عليه وأناظر التفسير أصحاب أجالس أوال   كنت:  علىعبداأل بن

 · (4)"التنزيل شهد كأنه التفسير

 في يصنف لم القرآن أحكام بتتبع االهتمام هذا عنه عرف الذي إدريس بن محمد اإلمام لكن    

ت  البيهقي بكر وأب الحافظ عمد ، وقد كتبه مختلف استنباطاته ضمن ، بل يفرده أو التفسير

 · للشافعي المنسوب" القرآن أحكام" كتاب في مصنفاته تضمنته ما مختلف جمع إلى هـ458
 : بخصلتين لصاحبه يشهد جمع كما والكتاب 

 · (5) أراد ما فيه ، وبلغ الفقه همته جعل أنه:  األولـــــــــى

،  القرآن بآيات الفروع لىع باالستدالل كتبه ، فمأل بالنصوص الفقه ربطه:  الثانية الخصلة

 ·"الرسالة" مقدمة في أصله علمي منهج وفق ذلك في وسار

 هللا واستدالال ، ووفقه نصا   كتابه في هللا أحكام علم أدرك من فإن:  الموضوع في الشافعي قال

 في ، ونورت الريب عنه ، وانتفت ودنياه دينه في بالفضيلة ، فاز منه علم بما والعمل للقول

 · (6)" اإلمامة موضع الدين في ، واستوجب لحكمةا قلبه
 أحد بحق كان فقد للشافعي يترجموا لم" المفسرين طبقات" في المؤلفين أن ورغم          

 خيرة من المتقدمين نهج على تفسيره في درج ، وقد االجتهاد عصور في المفسرين أعالم

 ·(1) القرآن آي من عمل به يتعلق ما على التفسير في يتوقف الصالح، فكان السلف

 يقرر ، وكان النصوص إلى يستند ال الذي الرأي من التحرج في األول بالصدر تأسى كما   

 التقليد يفش لم إذ للنص فهمه أي" مذهبه" هو ذلك بأن مصرحا   له ويحتج واجتهاده رأيه

 · عصره في والتعصب والمذهبية

 أنها عنها هللا رضي عائشة مولى يونس أبي حديث الشافعي عن (2) وحرملة المزني روى   

 من سمعتها:  قالت ثم( العصر وصالة والوسطى والصالة الصلوات على حافظوا) عليه أملت
 الوسطى الصالة أن على يدل عائشة فحديث:  الشافعي قال·  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عن فروي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب بعض واختلف:  قال·  العصر صالة ليست

 · (3)·· "  نذهب هذا وإلى الصبح أنها عباس ابن عن وروي علي

 نذهب الذي ، أما أعلم هللا:  قال ؟ اليمين لغو ما للشافعي قلت:" قال (4) الربيع عن وروي   

 · (1)··" وهللا وهللا، وبلى ال اإلنسان قول اليمين لغو···  عنها هللا رضي عائشة قالت فما إليه

 يقلد يكن لم نفسه هو ألنه حكمه في وما" التقليد" كالمه في بالمذهب يقصد الشافعي كان وما   

 ، وكان حنيفة أبي تلميذ الحسن بن ومحمد عيينة بن وسفيان أنس بن كمالك شيوخه من أحدا  
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 · معتبر إمام اجتهاد طريقة منها يقصد عرفية حقيقة اإلمام عصر في المذهب

 

 · هـ370ت  للجصاص" القرآن أحكام" في وأثرها الفقهية المذهبية:  ثانيا  
 ، إليه عصره في حنيفة أبي أصحاب إمام الجصاص الرازي علي بن أحمد بكر أبو كان    

 · (2) اآلفاق من الطلبة إليه ورحل الفقهاء أخذ وعنه ببغداد العلم رئاسة انتهت

 ويرجح ومختصراته شروحه به توج الجصاص كتب تاج"  فهو" القرآن أحكام"  كتاب أما   

 في كالمه من ضمنه وما شيوخه لكالم وشموله نظمه لحسن الجصاص ألف ما آخر أنه

 مقدمة في ذلك إلى أشار كما( الفصول) أو( الفقه أصول) هي مقدمة له قدم أنه بدليل الشروح

 آخر أنه لىع يدل مما ومختصراته شروحه إلى الكتاب هذا في يشير ما ، وكثيرا   القرآن أحكام

 · (3)"كتبه
 ، وتخللته الفقهي التبويب على مصنف أنه:  للجصاص" القرآن أحكام" ميز ما أهم ولعل   

 كتابه جمع المصنف أن إلى إضافة ، هذا األصولية القواعد بعض المؤلف ضمنها مباحث

 · بيانه سيأتي كما حنيفة أبي مذهب تدعيم ألجل

 ، وقد والفصول باألبواب حافال  " القرآن أحكام" كتاب ءجا فقد:  الفقهي التبويب عن أما  -

موضوعها،  يبين بما لآلية بالتفسير، فيبوب األحكام آيات مختلف تتبع على الجصاص حرص

 لغير السجود باب:" كقوله محتواه على تدل عامة خبرية بصيغة الباب عنوان يأتي وقد

،  (1)" ؟ يذبح أين المحصر باب"صاصالج كقول السؤال بصيغة العنوان يأتي ، وقد(4)"هللا
 يكون ، وقد (2)"الخنزير تحريم باب"  المصنف كقول لحكم مقررا   الباب عنوان يأتي وقد

 التطوع صوم لزوم باب" كقوله مذهبه آراء من المصنف رجحه أو ستنبطه مما العنوان

 · (3)"فيه بالدخول

 ، فقد مصنفه ضمن الفقه أصول مباحث لبعض بسطه هي الجصاص ألحكام الثانية الميزة  -

 من إليه يحتاج لما توطئة شملت بمقدمة الكتاب لهذا تصديره إلى التفسير مقدمة في أشار

 ثنايا في وردت ذلك إلى ، إضافة (4)دالئله واستخراج القرآن معاني استنباط طرق معرفة

 (5) اآلية ننسها وأ آية من ننسخ ما تفسير عند أنه ذلك ، من األصولية المباحث بعض الكتاب

 وجوه وذكر بالسنة القرآن نسخ في باب" بعنوان بابا   لذلك وعقد النسخ عن الكالم في توسع
 هذا ، فعقد عصره في ظهرت" النسخ إنكار" بدعة أن المصنف كالم من ، ويبدو (6)"النسخ

 · (7) اإلسالمية الشريعة في النسخ منكري على للرد الباب

 األحناف مذهب تدعيم في وتكلفه حرصه هي الكتاب هذا بها اصطبغ التي الثالثة الميزة  -

،  والشافعي كمالك األعالم األئمة بعض من النيل إلى الحرص هذا به أدى ، وقد عليه والبرهنة

 · الشافعي باإلمام التعريض إلى األمر به بلغ ما وكثيرا  

 شاة أربعين في العلم أهل امةوع أصحابنا قال( فصل: ) قال ومقدارها الزكاة عن كالمه ففي  

 ذلك بعد يعتد ثم أربعين المسان تكون حتى فيها شيء ال الشافعي ، وقال مسنة وصغار مسان

 · (8)"أحد القول هذا إلى يسبقه ، ولم بالصغار
 عن كالمه عند ، فنجده المذموم التعصب إلى بالمصنف المذهب تدعيم على الحرص وأدى   

"···  بقوله ، معلقا   مرسل بحديث محتجا   (1) منه خرج من على القضاء يوجب التطوع صيام
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 ، وإرساله عروة عن مرسال   يكون أن أحواله ، وأكثر··  عندنا يبطله ال ذكروه الذي وهذا

 · (2)"عندنا اليفسده

 كتاب ضمن السنن في الدارمي رواه الذي هانئ أم بحديث يحتجون مخالفيه وجد حين لكنه    

 رمضان قضاء من كان إن: ) وسلم عليه هللا صلى قوله وفيه (3) المسند في مدأح ورواه الصوم

 الحديث في طعن(  تقض فال شئت وإن فاقض شئت فإن تطوعا   كان ، وإن مكانه يوما   فاقض
 دخل من أن المسألة في ، واألصل (4)···" جميعا   والمتن السند مضطرب حديث وهذا: " قائال  

 السنة، وقد له تشهد ما ، وهذا (5) فحسن قضاه فإن عليه قضاء الف منه فخرج تطوع صيام في

 من باب" بقوله له ترجم الصحيح الجامع في الصيام كتاب ضمن بابا   للمسألة البخاري خصص

 ·" له أوفق كان إذا قضاء عليه ير ولم التطوع في ليفطر أخيه على أقسم

 األحناف لمذهب التعصب به بلغ بل،  المخالف دليل في الطعن على المصنف يقتصر ولم    

 عرض النساء من للمحرمات خصصه الذي الباب ففي المجتهدين األئمة في أحيانا   يطعن أن

 باإلفالس"  وصفه حيث الشافعي اإلمام من نال للمذهب تدعيمه ،وفي مذهبه مرجحا   للخالف

 · (6)···" الحجاج من
 يكن ، ولم للجصاص" القرآن حكامأ" أبواب جل في جلي واضح المذهبي التعصب وأثر  

 على المذهبية حملته ، بل الجصاص بكر أبي عند ترجيح مسألة معين فقهي بمذهب االلتزام

 · المخالف من والنيل التعصب

 · هـ543ت  العربي البن" القرآن أحكام"في وأثرها الفقهية المذهبية:  ثالثا  
 أهل من وحفاظها أئمتها وآخر األندلس لماءع ختام المعافري عبدهللا بن محمد بكر أبو كان    

 أنواعها في متكلما   كلها المعارف في ، متقدما   لها والجمع فيها واالستبحار العلوم في التفنن

 ورحل للتفسير وجلس واألصول الفقه ، درس ونشرها أدائها على حريصا   جميعها في نافذا  

 · (1) للسماع إليه

 من إليه الرجوع كثر ، لذلك المالكية عند الفقهي التفسير مصدر" القرآن أحكام" كتابه يُعد   

 ألحكام الجامع" صاحب القرطبي عبدهللا أبو ، واقتبس خاصة اإلسالمي الغرب مفسري قبل

 · عليه يرد وقد إليه ذهب فيما يناقشه وقد كتابه في فضمنها مسائله جل" القرآن

 ، لكن مصنفه في واضح بمذهبه العربي ابن تأثر ، فإن التفسير هذا في المذهبية أثر عن أما    
 · المذموم التعصب على يحمله لم التأثر هذا

 : هللا رحمه الذهبي حسين محمد· د قال

 لم أنه ، غير عنه والدفاع له التعصب روح تفسيره في عليه ، فظهرت بمذهبه تأثر"··    

،  مالكي مجتهد من تصدر ميةعل زلة كل عن فيها يتغاضى التي الدرجة إلى تعصبه في يشتط

 ومقبوال ، والذي وجيها   كان إذا مخالفه كالم يفند يجعله الذي الحد إلى التعسف به يبلغ ولم

 التعصب روح منه يلمس أحيانا ، كما لمخالفه اإلنصاف روح منه يلمس التفسير هذا يتصفح

 · (2)··" مخالفه يرمي كثيرة أحيانا   فتجعله صاحبها على تستولي التي المذهبي

 (4) والشعر باللغة يستشهد و (3) باألحاديث يحتج األحكام آليات تفسيره في العربي وابن   
 في قبله المالكية مجتهدي مختلف ، وآراء العالي الخالف ويستعرض (5) المالحدة على ويرد

 · (1) الفروع
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 (2) الطبري جرير كابن أقوالهم ويرد األحكام آيات تفسير في متقدميه على يعقب نجده كما     

 · وغيرهم (5) حزم وابن (4) والشافعي (3) حنيفة وأبي

 النبوية بالسنة االستشهاد كثير كان العربي ابن أن يالحظ" القرآن أحكام" على والمطلع   

 شرح في ، ومصنفاته األندلس حفاظ خاتمة هللا رحمه كان إذ ذلك في والغرابة المشرفة

 على القبس" و··  مالك موطأ شرح في المسالك" كتاب اصةخ اآلفاق في طارت الحديث
 ·" الترمذي جامع شرح األحوذي عارضة"و" الموطأ

 وقد للمسائل تقريره عند الفقه أصول علم إلى يرجع" األحكام" في العربي ابن نجد كما   

 ، والمطلع العلم في مصنفاته مختلف على القارئ ويحيل باختصار األصولية للقاعدة يعرض

 العربي ابن أن إلى سيخلص للموضوع فيها عرض التي المسائل مختلف تتبع إذا المنصف

 · (6) االجتهاد مرتبة بلغوا ممن واحد

 يحمل الذي المذهبي التعصب بعض" األحكام" في نصادف ماسبق إزاء لكن   

 عتبرينالم االجتهاد أئمة من إماما   مخالفه يكون ، وقد الالذعة الكلمات إرسال على صاحبه

"··· ، "القرآن أحكام"و العربي ابن في قال حين دقيقا   الذهبي حسين محمد· د كان ، وقد
 ، فأحيانا   عليه التعصب روح تسلط ، مع الحر عقله يستعمل كان الرجل أن لنا ويظهر

 على المذهبية العصبية تتغلب - الغالب وهو - ، وأحيانا   التعصب على العقل يغلب

 · (1)"العقل

 

 ·هـ176ت للقرطبي" القرآن ألحكام الجامع" في وأثرها الفقهية المذهبية: عا  راب
 تفرغوا الذين األندلس علماء أبرز من القرطبي أحمد بن محمد عبدهللا أبو كان     

 · آلخرته وذخرا   قربة وجعله تفسيره ، جمع والتصنيف للعبادة

 الذي الشرع علوم بجميع فيلالك هو هللا كتاب كان فلما وبعد: " مقدمته في قال    

 مدى به أشتغل أن رأيت األرض أمين إلى السماء أمين به ، ونزل والفرض بالسنة استقل

 وذخيرة لنفسي تذكرة ، وعملته··  وجيزا   تعليقا   فيه أكتب بأن ُمن تي فيه وأستفرغ عمري

 · (2)··"موتي بعد صالحا   وعمال   رمسي ليوم

 األحكام آيات فيتتبع المفسرين فقهاء طريقة يسلك لم - هللا رحمه - والمصنف   
 التفسير ومنهج األثريين المفسرين ومنهج الفقهاء منهج بين تفسيره في جمع ، بل فحسب

 · اللغوي

 األحكام، فاستفاد آيـات على يتوقف أن دون القرآن آي جميع وتتبع األثريين طريقة فسلك  -1

 الروايات وتجنب هـ013ت  الطبري جرير البن" انالبي كجامع"  األثري التفسير مصادر من

 · المشرفة النبوية السنة مصادر من استفاد ، كما (3) جعفر أبو ذكرها التي الواهية

المسائل،  استنباط في وتوسع األحكام بآيات فاهتم الفقهاء طريقة القرطبي وسلك  -2

 الهراسي الكيا" أحكام"و المعافري العربي البن" القرآن أحكام" على مصادره في واعتمد

 · األول التفسير من االقتباس ، وأكثر والجصاص
 اللغوية النكات بتتبع اهتمت التي التفاسير إلى القرطبي رجع ذلك إلى إضافة  -3

 اللغوي بالتفسير القرطبي اهتمام ، وظهر عطية البن" الوجيز المحرر" خاصة والبالغية
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 المعاني بيان معرض في باللغة واحتجاجه بالشعر االستشهاد من إكثاره خالل من

 · واألحكام

 علماء أعالم أحد ، فالمصنف الفقهي بالتفسير المتعلق الجانب الكتاب من ويهمنا   

 المذهبية أثرت حدا   أي فإلى - التراجم كتب خالل من واضح هو كما - باألندلس المالكية

 ؟ تفسيره في
 يقتصر لم ، لكنه خاصا   ً   اهتماما األحكام آيات ولىأ المؤلف أن إلى أوال   اإلشارة تنبغي   

 هو كما واألدب والقصص الخبر آيات من المسائل استنباط على حرص ، بل فحسب عليها

 وهو"··· :  بقوله التفسير يصف فرحون ابن نجد لذلك" القرآن ألحكام الجامع" خالل من جلي

 القرآن أحكام عوضها وأثبت لتاريخوا القصص منه ، أسقط نفعا   وأعظمها التفاسير أجل من

 · (1)"األدلة واستنباط

 : بقوله مقدمته ضمن المسائل وتتبع األحكام استخراج في منهجه المؤلف وصف وقد  

 الطالب ، وترشد معناها عن تسفر ، بمسائل األحكام آي تبيين ذلك من واعتضت"·· 

 ما فيها نبين مسائل ادز فما حكمين أو حكما   تتضمن آية كل ، فضمنت مقتضاها إلى
 ذكرت حكما   تتضمن لم ، فإن والحكم والغريب والتفسير النزول أسباب من عليه تحتوي

 · (2)" الكتاب آخر إلى هكذا والتأويل التفسير من فيها ما

 مستعرضا   األحكام آيات تفسير في يتوسع جعله مما بشرطه المصنف وفى وقد   

 · متكاملة تشريعية موسوعة لذلك تبعا  " القرآن كامألح الجامع" ، وأضحى الخالف قضايا

،  التعصب إلى المالكية بمذهب االلتزام به يجنح لم الخالف عن كالمه في والمصنف  

 في المشهور أو مالك عن المنقول خالف ، فإذا مرآته وسنة قرآنا   النصوص جعل بل

 · المذهب وترك بالنص القرطبي أخذ صحيح حديث من نصا   المذهب
 من بأن مالك عن نقل ما عشرة الثانية المسألة في ذكر (3) البقرة سورة من الصيام آية ففي  

 ثم·  لصومه ناسيا   أكل من كل بمفطر ليس مالك غير ، وعند ذلك يومه يقضي مفطر ناسيا   أكل

 : القرطبي عقب

 وأن ليهع قضاء فال ناسيا   شرب أو أكل من أن:  الجمهور قال ،وبه الصحيح وهو:  قلت" 

 · (1)··" هريرة أبي ، لحديث تام صومه

 صاحب أن ، كما المذهبي للتعصب أثرا  " القرآن ألحكام الجامع" في نجد نكاد ، وال هذا   

 العربي ابن على يرد كان ما ، وكثيرا   مذهبه خالف ما بطالن يرى يكن لم هللا رحمه المصنف

 بعض القرطبي عبدهللا أبي من بدر ما ، ونادرا   تعصبه منه ظهر فيما المالكي المعافري
 كله وهذا"· (2) بيوتهن من تخرجوهن ال  اآلية تفسير عند - حنيفة أبي في كقوله التعريض

 األحاديث وخالف الجمهور خالف اآلية حكم في حنيفة أبي ، ومذهب( 3)"قوله الكوفي على يرد

 · (4) عنها المتوفى بعدة المتعلقة

،  بالدليل الفقه ، وربط باألدلة اهتمامه هي األحكام آليات عبدهللا أبي رلتفسي الرئيسة والميزة  

 المذاهب بين ، ويقارن مذهب كل أدلة ذكر مع الخالف مسائل مختلف يتعقب أنه فالمالحظ

 من الجلي القياس أو السنة وافق ما األقوال من ، فيختار الترجيح إلى ينتهي ثم ذلك في ويتوسع

 · المخالفين على التحامل أو المذهب ألقوال التعصب إلى مالك بمذهب هالتزام يدفعه أن غير
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 الثالث المطلب

 قديما   التفسير في المذهبية تأثير خالصة
 مجال في الفقهية للمذهبية السلبي األثر على بالتنبيه المعاصرة الدراسات بعض اهتمت    

 كان معين بمذهب االلتزام همعن اشتهر الذين المفسرين من ، فالكثير األحكام آيات تفسير

 اماما   كان ولو المخالف من النيل على يحملهم مذموم تعصب إلى مذاهبهم ترجيح يتجاوزون

 · معتبرا  

 بل - نظرة ألول يظهر قد كما - سلبيا   دائما   يكن لم الفقهية المذهبية تأثير إن والحق   

 : منها للباحث تظهر إيجابية جوانب المذهبي للتعصب إن
 نظر بشحذ دوره التعصب فيها أدى التي النوازل مختلف في الدقيقة الفقهية المباحث تلك  -

 · ذهنه وتركيز المفسر

 أصحابها تعصب بلغ مهما - الفقهي التفسير في المصنفات أن أيضا   اإليجابية الجوانب ومن  -

 · مذاهبال لجميع بالنسبة والتشريع الفقه مجال في عنه الغنى تراثا   لنا استبقت -

 عند األحكام آيات تفسير في الفقهي للمذهب السلبي األثر يوجد اإليجابية الجوانب إزاء لكن    

 : خالل من - خاصة - األثر هذا ، وتجلى القدامى

 · مخالفيهم على المفسرين متعصبي حملة  -
 · مذاهبهم من المشهور يخالف ما تفسير في تحملهم  -

 

 · األحكام آيات تفسير في الفقهي مذهبلل اإليجابي األثر:  أوال  

 : ثالثة مظاهر خالل من األثر هذا برز   

 · المقارن الفقة في مبسوطة أبحاثا   أنتج األحكام آيات تفسير أن  -

 · مذاهبهم في المسائل ودقائق األحكام جزئيات تعقبوا المفسرين أن  -

 · منظره وتدقيق المفسرين فكر شحذ في ساهمت المذهبية أن  -

 

 : المبسوط التأليف نحو الفقهي التفسير توجيه في المذهبية أثر  -1

 يستثمر نجده ، حيث المفسر يوردها التي المسائل خالل من يظهر التأليف وهذا   

 المقارن الفقه معطيات عند يتوقف ، وال المجتهدين ومذاهب األئمة وآراء الفقهاء اختالف

 أمكنه ما الواحد المذهب في المختلفة اآلراء عرض يف أيضا   يتوسع ، بل فحسب بالمذاهب

 · ذلك

 : إلى الرجوع على األحكام آيات مع تعاملهم في المفسرين عامة درج وقد

 · وآرائهم وأتباعهم والتابعين الصحابة من السلف فقه  -

 · االجتهاد أئمة مختلف استنباطات  -
 · النوازل مختلف في وعلمائه مذهب كل مجتهدي فتاوى عن فضال   هذا  -

 التفسير في المصنفة الكتب بين التنوع نالحظ أن يمكننا المبسوط التأليف هذا وبخصوص   

 · األحكام آليات تفسيرا   وتضمنت كلها القرآن بآيات اهتمت التي ، والتفاسير فقط الفقهي

 · الفقه مصادر أمهات مراجعة عن تغني غزيرة علمية مادة تقدم فاألولى 
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 اآلية داللة على تركز ما ، وكثيرا   السابقة درجة تدرك ال - غالبا   - تنوعها على فهي يةالثان أما

 · االستثناء بعض مع الحكم على

ا     ثروة ضمنها المفسرين فقهاء من مصنفوها جمع فقد الفقهي التفسير في المصنفة الكتب أما

 التي التفاسير غدت مسائلال لمختلف وتعقبهم االستنباط في توسعهم ، وبحكم مهمة تشريعية

 · للخالف مصادر لألحكام جردوها
 : (1) البقرة سورة من الصيام آية تفسير ففي    

 العراق في المذهب أعالم مرويات للشافعي" القرآن أحكام" ضمن يجمع البيهقي اإلمام نجد   

 : ومصر

 · (2) ·· والزعفراني والربيع وحرملة المزني مرويات" األحكام" في فنصادف   

 بن ومحمد أبوحنيفة إليه ماذهب مجمل أحكامه في الجصاص يورد نفسها اآلية تفسير وفي   

 الثوري رأي فيذكر االجتهاد أئمة بين الخالف بذكر ذلك يتبع ، ثم وزفر يوسف وأبو الحسن

 قد:  بكر أبو قال"  هو برأيه يعقب ، ثم أنس بن ومالك الرأي وربيعة الشافعي عن والمزني

 ·( 3)··" اآلية تأويل في ناذكر
 آراء استقصاء إلى" القرآن أحكام" في المعافري العربي ابن عمد أيضا   اآلية تفسير وفي   

 قال" أو" القاضي قال" أو" بكر أبو قال" الراجح أنه له يظهر بما يعقب ،وكان المذاهب أئمة

 · (4)···"علماؤنا

 والتابعين الصحابة فقه يذكر القرطبي نجد فإننا" القرآن ألحكام الجامع" إلى نرجع حين أما   

 · (5)وأشهب القاسم كابن المالكي المذهب علماء أقوال ومختلف االجتهاد وأئمة

 القرآن سور بتفسير اهتمت التي المصنفات نجد الفقهي التفسير كتب دائرة وخارج          

 فقه جمع مصنفيها ديدن كان، و فقهية ثروة كذلك جمعت - باألحكام واعتنت - كلها وآياته
 بداللة يتصل ما على تركيز مع كثيرة أحيان في ذلك واختصار االجتهاد أئمة خاصة المتقدمين

 الفقهي التفسير في المؤلفة بالكتب مقارنة المصنفات هذه وميزة·  المباني على والجمل األلفاظ

 سياق في بالتفسير متصلةال العلوم ببعض وإلمامهم تطلعهم من يستفيدون مصنفيها نجد أننا

 · األحكام آيات مع تعاملهم

 األحكام تقرير في منه استفاد البيان علم أو المعاني علم في المصنفين هؤالء من برع فمن    

 - السابقة - الصيام آية تفسير ففي·  تفسيره في ذلك ظهر اللغة علوم في مبرزا   منهم كان ،ومن

 أئمة بآراء مستشهدا   اآلية يدي بين لغوية مباحث" المحيط البحر" في األندلسي حيان أبو أورد

 أبو وجد ، وإذا تالمذتهم وأشهر األربعة االجتهاد أئمة مذاهب استعراض إلى انتقل ، ثم العلم
 ذهبوا ما على الكالم في اقتصر عندهم اشتهرت أو مسألة على أجمعوا السلف علماء حيان

 · (1)إليه

 ألقوال وتعرض - توسع دون - باللغة استظهر عطية ابن نجد" يزالوج المحرر" تفسير ففي   

 وتالمذته مالك اإلمام عن روي فيما االستطراد مع بعدهم من العلماء واختالف السلف فقهاء

 · اآلية فقه في

 مذهب ذكر - الصيام آية خالل من - لإلفطار المبيح المرض عن عطية ابن كالم ففي   

 الصدر متقدمي بعض عن بالمنقول مستشهدا   رجحه الذي الكيةالم مذهب في وفصل الجمهور
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 · (2) التابعين من األول

 في يتردد ، فلم الفقهي مذهبه ترجيح على حرصه فرغم الرازي الدين فخر اإلمام أما    

 · المذاهب بقية عرض

 رأي د، أور الصيام آية من  ماهداكم على هللا ولتكبروا:   تعالى قوله على وقف فعندما    

 ثم المخالف مذهب وعرض وافقوه الذين األئمة آراء ثم العيدين في التكبير إشهار في الشافعي
 · (3) الشافعي قول مرجحا   احتج

 جعلت فقهية ثروة جمعت عامة التفسير ومصنفات الفقهي التفسير كتب أن فيه شك ال ومما     

 غنى فال مؤلفيها بعض تعصب بلغ ا، ومهم المقارن الفقه أو الخالف في مبسوطة تآليف منها

 · التفسير لدارس عنها

 

 : المسائل ودقائق األحكام جزئيات تتبع على المفسر تحفيز في وأثرها المذهبية  -2

 ما ، فكثيرا   خاصة األحكام آيات لتفسير المجردة المصنفات بها امتازت الخاصية وهذه     

 يكون ، وقد جزئية أحكاما   اآلية عليه تدل الذي مالحك من انطالقا   يفرعون المفسرين فقهاء نجد
 : ذلك إلى دافعهم

 المذهب فتاوى لمختلف االستدالل على الحرص أو·  التكليف وبيان الفقهي االستنباط مجرد   

· 

 دررا   عصرهم في القضاء منصب تولوا علماء صنفها التي" القرآن أحكام" كتب وتضمنت    

 اآلية تفسير في للمشهور خادمة الجزئية األحكام تكون ما وكثيرا  ، استنباطاتهم عمق على تشهد

 إنما  (1) المائدة سورة من الحرابة آية تفسير ففي·  المفسر به يأخذ الذي المذهب مجتهدي عند

 تقطع أو يصلبوا أو يقتلوا أن فسادا   األرض في ويسعون ورسوله هللا يحاربون الذين جزاء
 والشافعي حنيفة وأبو الجمهور ذهب· ···األرض من ينفوا أو خالف من وأرجلهم أيديهم

 والقتل الصلب بين ما تتفاوت الزجرية العقوبة أن ، أي للتنويع اآلية في" أو" أن إلى وأحمد

 · (2) المحارب عقوبة حسب على والتغريب والقطع

 محاربينال في مخير يقضي حين اإلمام أن ، أي للتخيير" أو" أن إلى أنس بن مالك وذهب   

 حال حسب ، وعلى الفساد في وسعيهم طغيانهم حسب على العقوبات هذه أي عليهم يجري

 · العصر

 مكان كل في الناس وينفر السبيل يقطع الذي المحارب"··· :  المحاربة تحقيق في مالك قال   

 أن مامفلإل يقتل لم ، وإن يقتل عليه ظهر ، إذا أحدا   يقتل لم وإن األرض في الفساد ، ويظهر
 · (3)" النفي أو القطع أو الصلب أو بالقتل رأيه فيه يرى

 مغالبة امرأة اختطاف نازلة في المعافري العربي ابن قضى التحقيق هذا من وانطالقا             

 كما والنفس المال لحفظ هللا شرعها المحارب ، فعقوبة حرابة أنها على زوجها من نفسها على

 أخذ على العربي ابن ، فحكم أولى صيانته كانت لذلك المال من أهم العرض ، وحفظ اآلية في

 · الحرابة بحكم مغالبة المرأة

 رفع قد القضاء تولية أيام كنت ، ولقد عنه هللا رضي القاضي قال: " القرآن أحكام في قال    
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 نوم زوجها من نفسها على مغالبة امرأة منهم ، فاخذوا رفقة إلى محاربين خرجوا قوم إلي

 كان من ، فسألت بهم وجيء ، فأخذوا الطلب فيهم جد ، ثم فاحتملوها فيها معه المسلمين جملة

 في ال األموال في تكون إنما الحرابة ، ألن محاربين ليسوا:  ، فقالوا المفتين من به ابتالني هللا

 منها أفحش وجالفر في الحرابة أن تعلموا ألم!  راجعون إليه وإنا هلل إنا:  لهم ، فقلت الفروج

 يحرب ، وال أيديهم بين من وتحرب أموالهم تذهب أن ليرضون كلهم الناس ، وأن األموال في

 ، وحسبكم الفروج يسلب لمن لكانت عقوبة هللا قال ما فوق كان ، ولو وبنته زوجته من المرء

 · (1)"  والقضاء الفتيا في خصوصا   الجهال صحبة بالء من

 

 : الفقهية المسائل على لالحتجاج المفسر ذهن شحذ في المذهبية أثر  -3

 على الشديد للحرص تدفعهم ، أنها المفسرين متقدمي عند للمذهبية اإليجابية اآلثار من    

 · براهين من المفسر يراه بما للفروع واالحتجاج االستدالل طريق عن المذهب تدعيم

 إنصاف إلى بالمفسر الفهم دقة تؤدي كما المخالف على تعسف األثر هذا على يترتب وقد    

 · مخالفيه

 حمالته خاصة للجصاص" القرآن أحكام" في نصادفه ما - الباب هذا في - التعسف فمن   

 · الشافعي اإلمام على

 مختلف المنصف استقصى( 2)لكم حل الكتاب أوتوا الذين وطعام  اآلية تفسير عند فمثال    

 فرق حيث الطعام في الشافعي عن الربيع نقله ما ذلك جملة وحررها، ومن الخالف مسائل

 حكم ، وأمضى ذلك بعد انتحلها ومن البعثة قبل الكتاب أهل ملة على كان من بين الشافعي

 يقبل فال الكتاب أهل بدين يدن ولم إسالم عليه دخل ومن" البعثة قبل كتابيا   كان من على اآلية
 جماعة عن روي وقد:  بكر أبو قال: " ولهبق الجصاص عقب ثم (1)"السيف أو اإلسالم إال منه

 قبل بذلك دان من بين فيه منهم أحد يفرق ، ولم العرب من الكتاب أهل في القول السلف من

 في الشافعي اعتبره ما فيهم اعتبر الخلف أو السلف من أحدا   نعلم ، وال بعده أو القرآن نزول

 · (2)"العلم أهل أقاويل عن بها خارج المقالة بهذه منفرد فهو ذلك

 الصلة فقهية مسائل إلى استطراد الشافعي فيه ، وانتقد اآلية مسائل في الجصاص فرعه وما   

 وعلى·  حنيفة أبي لمذهب االحتجاج على الحرص ذلك وراء وغرضه:  بعيد من إال باآلية لها

 فإنصا إلى بالمفسر الفقهية المسائل على االحتجاج يؤدي قد الجصاص عليه مادرج خالف

 ألحكام الجامع"  في مرارا   المالكي القرطبي عبدهللا ألبي وقع ما ، وهذا قوله وترجيح المخالف
 ·" القرآن

 المسألة في المصنف قال (3) عليه إثم فال عاد وال باغ غير اضطر فمن:   اآلية تفسير ففي    

 : والثالثين الثانية
 عليه فحظرها ، سبيل وإخافة طريق ، بقطع معصية بضرورته اقترن إذا العلماء واختلف"  

 اآلخر القول في والشافعي حنيفة أبو له وأباحها··  معصيته ألجل قوليه أحد في والشافعي مالك

 أحدا   أظن ، وما المعصية على التمادي مع ذلك له يبيح ممن وعجبا  :  العربي ابن ، قال··  له
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 · (4) قطعا   مخطئ فهو قاله ، فإن يقوله

 ابن على ، معقبا   عليه واستدل أبوحنيفة إليه ماذهب - المالكي - القرطبي عبدهللا وأب واختار   

 معصية أشد المعصية سفر في نفسه المرء إتالف ، فإن هذا خالف الصحيح:  قلت: " العربي

 فتمحو حال ثاني في يتوب ، ولعله عام وهذا (5)أنفسكم تقتلوا وال:  تعالى ، قال فيه هو مما

 ، متتبعا   حنيفة أبي مذهب على االحتجاج في القرطبي ، وأطال (1)··" كان ما عنه التوبة
 أصول علم من ذلك في مستفيدا   المالكية فقهاء أعالم وعن نفسه مالك عن الروايات مختلف

 · الفقه

 

  األحكام آيات تفسير في الفقهية للمذهبية السلبي األثر:  ثانيا  
 تفسير في سلبي أثر الفقهي للمذهب يظهر ، قد ةالسابق اإليجابية الجوانب إزاء    
 أو النقد في التشدد إلى الفقهي النقاش يؤدي حين بالخصوص هذا ، ويبرز األحكام آيات

 · األحكام استنباط في العلمي المنهج يقتضيه ما تخالف وعبارات ألفاظ استعمال

 روح عليه ىتطغ بأن المفسر سمح كلما التفسير في يظهر السلبي األثر وهذا   

 : رئيسية ثالثة أمور في الفقهية للمذهبية السلبية اآلثار وتتجسد التعصب

 · عليهم والتشنيع المخالفة المذاهب علماء على التحامل  -

 · المذهب في المشهور تخالف التي اآليات تفسير في التكلف  -

 · اآلية عن بعيدة فقهية مسائل في التوسع  -
 

 :السلبي األثر هذا أن والمالحظ :المخالفة المذاهب على التحامل إلى جعالرا السلبي األثر  -1

 آي جميع فسرت التي المصنفات في نجده ، والنكاد الفقهي التفسير كتب من طائفة في وجد -

 · فحسب األحكام آليات المجردة الكتب يتجاوز ال فمجاله:  القرآن

 الرابع القرن من ابتداء إال نفسها يالفقه التفسير كتب تعرفه لم األثر هذا أن كما  -

 · األعمى التعصب طغى لما الهجري

 كل أن يرون المفسرين فقهاء متعصبة ، فكان المذهبي للتعصب نتيجة التحامل هذا وجد وقد  

 أدى ولو فروعه على االستدالل يقتضيان وتأييده المذهب نصرة ، وأن باطل مذهبهم خالف ما
 · أعالم أئمة من لالني أو الشطط إلى ذلك بهم

 فيها يذكرون كتبا   فيها ، وصنفوا الخالف مواضع تتبعوا"·· :  ذلك في السايس الشيخ قال     

 مذهب حال كل على ، ويرجحون مذهب كل دليل ، ويسوقون األئمة فيها اختلف التي المسائل

 ، وجرهم لشططوا التعسف متن له ركبوا ، وربما لذلك ويتحيلون·  إليه ينتسبون الذي اإلمام

 · (1)"األئمة قواعد عنها تنبو أحكاما يقرروا أن إلى ذلك

:  مخالفيهم على التحامل إلى المذهبي التعصب بهم أدى الذين الفقهاء مفسري أشهر ولعل   

 أئمة أحد المخالف كان ، ولو األحناف مخالفي جميع على تحامل وقد الجصاص بكر أبو

 · (2) االجتهاد
 تعصبه على مقدمته من" القرآن أحكام" كتابه يدل الذي الهراسي الكيا طبريال الحسن وأبو  

 في لكالمه الجصاص على إال يتحامل لم - لسابقه خالفا   - الهراسي الكيا ، لكن للشافعي
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 · الشافعي

 الشيخ مقالة إلى اإلشارة سبقت ، وقد المعافري العربي ابن أيضا   المفسرين هؤالء ومن     

 مذهب كان إذا المالكية عند المشهور فيرد اإلنصاف روح عليه تطغى قد ، وأنه فيه الذهبي

 مذهب في ويطعن األعالم األئمة من فينال التعصب روح عليه تطغى ، وقد مصيبا   مخالفيهم

 · عليه مستدال   كان ولو المخالف
 من باؤكمآ نكح ما والتنكحوا تفسير عند قال أنه الشافعي من ونيله الجصاص تحامل فمن   

 تحته المعنى فارغ كالم السائل له سلمه وما الشافعي قاله ما بأن بان فقد"··· :  اآلية (3)النساء

 به يبلغ خصم لمناظرة ينتدب ممن أحدا   أن وماظننت - قال أن إلى - عنه سئل ما حكم في

 · (4)···" هذا مثل إلى يلجأ أن الحجاج من اإلفالس

 التفسير" في الذهبي حسين محمد· د من كل الجصاص تفسير من الجانب هذا عن تكلم وقد    

:  الجصاص الرازي علي بن أحمد اإلمام"  كتاب في النشمي جاسم عجيل· ود" والمفسرون

 · (5)"المفسر الفقية األصولي

 به يصل وقد الشافعي اإلمام على التحامل من يخلو فال العربي البن" القرآن أحكام"  أما  
 آية تفسير ففي·  النصوص مع يتنافى ما مذهبه في وجد إذا بالمخالف ستخفافاال إلى األمر

 قوم تالعب: "  الخامسة المسألة في قال ، ثم للخالف عرض (1) النساء سورة من القصر

 ال أعجمي هذا وقائل·  وأكل الصالة قصر ظاهره إلى البلد من خرج من إن:  ، فقالوا بالدين

 ألمحه أن رضيت ما ذكروه العلماء أن ، ولوال بالدين ستخفم أو العرب عند السفر يعرف

 بمذهب يعرض كالمه في العربي وابن·  (2)"قلبي بفضول فيه أفكر أن ، وال عيني بمؤخر

 موضع أو قريته أو مدينته بيوت عن خرج من: " بأن لقوله بالذات حزم ، وابن الظاهرية

 · (3)·· " الميل بلغ ذاإ والبد ركعتين صلى فصاعدا   ميال   ، فمشى سكناه
 

 :المذهب في المشهور تخالف التي اآليات تفسير في التكلف إلى الراجع السلبي األثر -2

 السنة بتفسير أو الواضحة اآلية بداللة األحكام آليات المفسر يواجه حين األثر هذا يظهر     

 وقد التأويل في تكلفال إلى عندئذ ، فيلجأ ذلك خالف على مذهبه في المشهور ،ويكون للقرآن

 رد إلى األمر به يصل ، وقد لتأويلها سبيال   يجد لم إن تخصيصها أو اآلية نسخ ادعاء إلى يلجأ

 · مخالفه لمذهب شاهدا   كان إن فيه التشكيك أو الصحيح الحديث

 الدين فخر فيه وقع ما الفقهي المذهب نصرة أجل من التفسير في التكلف أمثلة ومن     

 أزواجهن ينكحن أن تعضلوهن فال أجلهن فبلغن النساء طلقتم وإذا :  تعالى قوله عند الرازي

 (تعضلوهن فال)  قوله أن في المفسرون اختلف: " الثالثة المسألة في قال حيث (4) اآلية ···

 وهذا·  لألزواج خطاب أنه:  بعضهم ، وقال لألولياء خطاب إنه األكثرون فقال ؟ لمن خطاب

،  هللا رحمه الشافعي مذهب لتفيد وسياقها اآلية نظم حمل في الرازي تكلف، و" المختار هو

 خبر ألنه به االحتجاج رد عنه هللا رضي يسار ابن معقل بحديث احتجوا الجمهور وجد ولما

 · (1) الرازي كالم حسب متعارضة الروايات ألن وأيضا   الواحد

 الصحيح الجامع في البخاري جهأخر - للمذهب نصرة - المصنف فيه تكلم الذي والحديث  

 النكاح كتاب في أخرجه ، كما··(  النساء طلقتم وإذا) باب - البقرة سورة - التفسير كتاب ضمن
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 · العدة في( بردهن أحق وبعولتهن) باب الطالق كتاب ، وفي بولي إال النكاح قال من:  باب

 في" القاذف لشهادة" عرض حين للجصاص وقع ما التفسير في التكلف هذا أمثلة ومن    

 · النور لسورة تفسيره

 العقوبة عنه تسقط الحد بعد القاذف توبة أن إلى ذهبوا - حنيفة أبي باستثناء -األئمة فجمهور    

 بأربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون والذين: اآلية ذلك تفيد كما الشهادة رد هي التي التبعية

 الذين إال (2)الفاسقون هم وأولئك أبدا   شهادة لهم تقبلوا وال جلدة ثمانين فاجلدوهم شهداء

 ·(3) رحيم غفور هللا فإن وأصلحوا ذلك بعد من تابوا

 المالكية ، ودرج شهادته قبلت القاذف تاب ، فإذا الشهادة ورد التفسيق إلى يعود فاالستثناء   

 · (4) الشهادة رد زال بالتوبة زال ، فإذا الفسق علة من هو إنما الشهادة رد بأن القول على

 في المحدود ، وأن التفسيق إال التزيل التوبة أن ، معتبرا   الجمهور حنيفة أبو اإلمام وخالف   

 عمر عن روي ما إلى االحتجاج في الجمهور واستند·  يموت أن إلى مطلقا   شهادته ترد قذف

 · (5)"شهادتك أقبل تب"  الثقفي نفيع بكرة ألبي يقول كان أنه عنه هللا رضي الخطاب بن

 واجهته ، فلما لمذهبه االستدالل على الجصاص ، حرص األحناف عند للمشهور واعتبارا     
 أحكام" في أخرى، قال مرة متنها مرة، وأول رجالها في تكلم عنه هللا رضي عمر عن الرواية

 " :القرآن

 قبلت تبت نإ: بكرة ألبي قال أنه فيه مطعون وجه من الخطاب بن عمر عن وروي"··       

 ، وقال شك ثم المسيب بن سعيد عن سفيان قال الزهري عن عيينه ابن رواه أنه وذلك شهادتك

 وعمر المسيب بن سعيد في عيينة بن سفيان ، فشك·· بكرة ألبي قال عمر إن قيس بن عمر هو

 عمر أن بلغه أنه شهاب ابن عن الليث ، ورواه فيه مطعون قيس بن عمر إن ، ويقال قيس بن

 ألبي ذلك قال أنه عمر حديث في فليس ذلك ، ومع عليه اليعمل بالغ وهذا بكرة ألبي ذلك الق
 · (1)" الجلد قبل قاله يكون أن وجائز جلده بعدما بكرة

 الجامع في البخاري اإلمام ذكره الجصاص ورده الجمهور به احتج الذي بكرة أبي وحديث   

 جرير وابن موصوال   الشافعي ورواه - يخرجه مل وإن - القاذف شهادة لباب به وقدم الصحيح

 · (3) فيها خرج التي والمصادر ومتونه طرقه مختلف العسقالني حجر ابن وجمع (2) الطبري

 

 : اآلية عن بعيدة مسائل في المفسر توسع إلى يعود الذي السلبي األثر  -3

 الظاهر بالجلي ة، مبتدئا  متسلسل مسائل في األحكام آيات من استنباطاته مختلف المفسر يدرج   

 · الفقه أصول علم قواعد  من ذلك في مستفيدا   المبهم الخفي إلى األحكام من
 بها انفرد خالفية قضايا عرض أو محض افتراضية مسائل بحث إلى التفريع يوصله وقد    

 تدل عما بعيدة وهي - المفسر فيها توسع التي المسائل تكون ، وقد الجمهور وخالف مذهبه

 · والفروع بالفقه لها العالقة كالمية مسائل تكون ، وقد فقهية فروعا   - اآلية عليها

 في ليستخلفنهم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين هللا وعد:  تعالى قوله تفسير ففي    

 : الجصاص قال·  اآلية (4)·· األرض

 ألن أيضا   األربعة الخلفاء إمامة صحة على الداللة ،وفيه فيهم به أخبر ما على مخبره فوجد" 

 · (1)"الوقت ذلك في مؤمنا   يكن لم ألنه معاوية فيهم يدخل ، وال··  استخلفهم هللا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 كل على كان هللا إن ردوها أو منها بأحسن فحيوا بتحية حييتم وإذا:  تعالى قوله تفسير وفي   

·  الهبة في الثواب جوبو عن كالما   السابعة المسألة في العربي ابن ، أدرج (2) حسيبا   شيء

 : قال

 وجوب على دليل اآلية هذه أن على علماؤنا استدل ، فقد بالخالف فرضا   الرد كان وإذا" 

 · (3)" الهبة مثل يرد أن يلزمه التحية مثل يرد أن يلزمه ، وكما للعين الهبة في الثواب
 بعيدة فهي المعامالت أبواب في فيدخل الثواب بهبة يتعلق ما ، أما اآلداب في المذكورة اآلية   

 · التحية آية من المستفادة المسائل عن

 ابن هو - العربي ابن إليه أشار كما - المالكية علماء من الهبة ثواب على بها استدل والذي   

 الهبة حكم على اآلية حمل من مذهب على القرطبي عبدهللا أبو علق ، وقد المالكي منداد خويز

  هللا به يحيك لم بما حيوك جاءوك وإذا : تعالى لقوله السالم ههنا التحية أن والصحيح: "  بقوله

  العلماء أجمع:  يقال أن اآلية ، ففقه وتقرر هذا ثبت وإذا·  المفسرين جماعة هذا ، وعلى(4)

 · (5)···" فريضة ورده فيها مرغب سنة بالسالم االبتداء أن على

،  قديما   األحكام آيات تفسير في الفقهي المذهب ثرأ لبيان مجملة مالمح هذه تبقى وعموما     
 من ، وابتداء الفقهي تفسيرهم في منصفين تالمذتهم ثم االجتهاد عصر في األئمة كان وقد

 هذا آثار لكن المفسرين أعمال في تظهر للمذهب التعصب معالم بدأت الهجري الرابع القرن

 · المفسرين لهؤالء العلمي داءباأل قورنت ما إذا القيمة عديمة تكون تكاد التعصب

 ليشعر للمذهب تعصبا   العصور أكثر في حتى األحكام آليات القدامى لتفسير الدارس إن   

 ومسائلها األحكام وأبواب" القرآن أحكام" كتب كانت ، لقد··· المفسرين هؤالء تجاه باإلجالل

 به تميز ما على شهادة ذلك ، كان معين بمذهب التزموا علماء خلفها التي التفاسير أشهر ضمن

 · البديهة وسرعة االستنباط ودقة النظر ثاقب من المفسرين فقهاء
 

 

 الرابع المطلب

 قديما   التفسير في المذهبية من التحرر
 

 تعصب إلى التقليد هذا ، وتحول االجتهاد أئمة عصر بعد ابتدأ التقليد أن إلى اإلشارة سبقت     

 المسلمين علماء بين دائما   وجد أنه ، غير التالية والقرون رةللهج الرابع القرن في مذهبي

 من األول بالصدر التأسي في ، ورأى والمذهبية التقليد رفض إلى نزع من وأئمتهم وفقهائهم

 · الفالح سبيل - المجتهدين األئمة ظهور قبل - الصالح السلف

 ليس فما الفروع ، أما أحد هافي اليختلف األصول مسائل أن واألئمة العلماء هؤالء ورأي    

 · شرعا   المعتبرة بشروطه االجتهاد إلى موكول فهو سنة أو كتاب من نص فيه
 عليهم هللا رضوان الصحابة ذلك في اختلف كما الفروع مسائل في االجتهاد أئمة اختلف وقد   

 المجتهدين جميع فإن" الفقهاء اختالف أسباب" إلى الرجوع من البد اختالفهم ، ولفهم قبلهم

 من يؤخذ الناس من أحد كل أن وعلى وسلم عليه هللا صلى الرسول اتباع وجوب على متفقون

 · (1)وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إال ويترك قوله
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 المذموم الخالف أن ، ذلك االجتهادية الفروع دائرة في كان إذا مشروع المجتهدين فاختالف    

، ·· هؤالء من واحد معنى مافي أو إجماع أو حةصحي سنة أو قرآن فيه خولف ما هو

 الصحابة عهد على الخالف من كان ما إلى ترجع إنما األعالم األئمة اختالف ومشروعية

 أنه صحابي عن يرو لم فإنه األصول مسائل على اجتمعوا إنما أنهم ، ذلك عليهم هللا رضوان

 بعضه على اجتمعوا فقد سنة نصوال كتاب نص فيه ليس فما الفروع مسائل ، أما فيها خالف
 · (1)·· فيه مخالفتهم ألحد ليس عليه اجتمعوا ، فما بعضه في واختلفوا

 االجتهاد أئمة بين" الرفيع الخالف" والمذهبية التقليد رفضوا الذين واألئمة العلماء فهم وقد   

 مذهب تقليد عن وافابتعد الخالف أسباب الناس، وأدركوا يقلدها التي المذاهب إليهم تنسب الذين

 · له التعصب فباألحرى معين

 االلتزام عدم إلى دعوتهم عنهم ، وعرفت التفسير في تراثا   تركوا الذين القدامى أشهر ومن    

 : الفروع في معين بمذهب

 · هـ728ت  تيمية بن أحمد اإلسالم شيخ   -

 · هـ751ت  الجوزية قيم ابن اإلمام  -
 · هـ1250ت  وكانيالش علي بن محمد اإلمام   -

 

 · هـ728ت  تيمية بن أحمد الشيخ تفسير في المذهبية من التحرر:  أوال  

 ، مع محدد فقهي بمذهب االلتزام عدم إلى رسائله مختلف في بدعوته تيمية ابن عرف    

 : األئمة ألحد الناس تقليد عن قال الذي ، فهو مذهب كل حرمة على الحفاظ

 كان مذهب أي من ورسوله هللا بشرع يفتيه أنه اعتقد من يستفتي فإنه نازلة بالمسلم نزلت وإذا"

 ، واليجب يقول ما كل في العلماء من بعينه شخص تقليد المسلمين من أحد على يجب ،وال
 ما كل في وسلم عليه هللا صلى الرسول غير معين شخص مذهب التزام المسلمين من أحد على

 عليه هللا صلى هللا رسول إال ويترك قوله من يؤخذ سالنا من أحد كل ، بل به ويخبر يوجبه

 · (2)"وسلم

 : واجتهاداتهم األعالم األئمة آراء عن أيضا   وقال  

 باتفاق إجماعا   ، وال الزمة حجة فليس" وغيرهم األربعة كالفقهاء األئمة بعض أقوال وأما"

 رأوا إذا ، وأمروا يدهمتقل عن الناس نهوا أنهم - عنه هللا رضي - عنهم ثبت ، بل المسلمين

 ويدعوا والسنة الكتاب عليه دل بما يأخذوا أن:  قولهم من أقوى والسنة الكتاب في قوال  

 · (1)"أقوالهم
 آليات تفسيرا   أو للقرآن كامال   تفسيرا   يؤلف لم تيمية ابن الشيخ أن إليه اإلشارة تجب ومما    

 القرآن لتفسير تفرغ ثم بدمشق السكرية الحديث بدار التفسير علم يدرس كان ، بل األحكام

 · متفرقة تجمع التفسير في دروسه ، وكانت األموي بالجامع والده مكان

 أحمد العباس أبو الدين تقي العالمة العالم اإلمام الشيخ درس"··· :  والنعيمي كثير ابن قال    

 هائال   درسا   ، وكان··· السكرية الحديث بدار الحراني تيمية بن عبدالسالم بن عبدالحليم بن

 ما وكثرة فوائده لكثرة بخطه الفزاري الدين تاج الشيخ ذكره ، وقد···  البسملة في يعني حافال  

 · (2)·· " الحاضرون استحسنه
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 لتفسير له هيئ قد منبر على الجمعة صالة بعد األموي بالجامع الشيخ جلس" ذلك وبعد   

 من الغفير والجم الكثير الخلق عنده يجتمع ، وكان هتفسير في أوله من فابتدأ العزيز القرآن

 · (3)··" المحررة المتنوعة العلوم من يورد ما كثرة

 نبينا على نوح سورة في يفسر وبقي أكثر أو كراسين نحو المجلس في حفظه من يورد وكان"

 · (4)"سنين عدة والسالم الصالة وعليه
 أصول" عن رسالته في جمعه الذي المنهج على رهتفسي في - هللا رحمه - تيمية ابن سار وقد   

 تفسيرها ثم بمفصلها مجملها تفسير إلى األحكام آليات تفسيره في يلجأ فكان (5)"التفسير

 ذلك والتابعين، بعد الصحابة مرويات إلى ويلجأ وسلم عليه هللا صلى عنه المنقول بصحيح

 · عمل به تعلق مما اآلية وكانت المنقول انعدم إذا بالرأي يفسر

 لمن فيغفر هللا به يحاسبكم تخفوه أو أنفسكم في ما تبدوا وإن:   تعالى قوله تفسير ففي    

 · (1) قدير شيء كل على وهللا يشاء من ويعذب يشاء

 نزول شأن ، في (2)مسلم اإلمام جامع في هريرة أبي حديث التفسير يدي بين تيمية ابن أورد  

 :  باآلية منسوخة ، وأنها( 3) ذلك على والخلف السلف تفاقوا اآلية لنسخ عرض ، ثم اآلية

 من له بما لصاحبه يشهد نفيس طويل سياق في لذلك عرض (4) وسعها إال نفسا   هللا اليكلف

 : ملخصا   النسخ عن ماذكره عقب تيمية ابن قال ، ثم االستنباط وثاقب الفهم دقيق

،  حق هللا به يحاسبكم تخفوه أو نفسكمأ في ما تبدوا وإن:تعالى قوله أن هنا والمقصود"

 التسعه ما نفسا   يكلف هللا أن فهم ، فمن عليه تدل لم ما اآلية فهم من فهم رفع هو فيها والنسخ

 فهمه نسخ فقد وعدل حكمة بال والعذاب المغفرة أن منها فهم ، ومن وظنه فهمه هللا نسخ فقد

  اكتسبت ما وعليها ماكسبت لها  ، وقوله لألول رد  وسعها إال نفسا   هللا اليكلف فقوله·  وظنـه

 · (5)···" للثاني رد
 وبالسنة بالقرآن القرآن تفسير من مستفيدا   اآلية معنى إيضاح إلى ذلك بعد تيمية ابن وانتقل   

 استنباط إلى انتقل ذلك بعد (6) تفسيرها في المنقول كل جمع حيث السلف وكالم الصحيحة

 ذلك ألجل مستعرضا   مسائل أو بأبواب إفرادها دون اآلية عليها تدل التي األحكام مختلف

 والمقصود" عبارة تحت إليه انتهى ما ملخصا   الجمهور مذهب ، محررا   األربعة األئمة مذاهب

 وكان ، (8)···" الناس وجمهور السلف عليه الذي" تيمية ابن اإلسالم شيخ بها يعني( 7)"هنا

 المبتدعة على الرد مع واألصول اللغة في الكالم لألحكام تبعهت في - هللا رحمه - الشيخ ديدن

 ·(9)أهواء من انتحلوه فيما

 · اآلية (1) القتلى في القصاص عليكم كتب :  تعالى قوله تفسير وفي   
 : قوالن وفيها: " تيمية ابن قال

 ذكر ، وقد ءالفقها أكثر قول ، وهذا··  القتل بدل الدية أخذ وهو القود هو القصاص أن أحدهما

 ال الحر أن على وأحمد والشافعي مالك أصحاب من طائفة به ويحتج·  وغيره الشافعي ذلك

 · بالعبد والعبد لقوله بالعبد يقتل

،  وجاهلية عصبية قتال المقتتلتين الطائفتين بين يكون القتلى في القصاص أن الثاني القول

 بأن الطائفتين بين بالعدل تعالى هللا مر، فأ ونساء وعبيد أحرار هؤالء ومن هؤالء من فيقتل

 شيء الطائفتين إلحدى فضل ، فإن بعبد وعبد امرأة بدية امرأة ، ودية حر بدية حر دية يقاص
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 وغيره الشعبي قول وهذا بإحسان إليها األخرى ولتؤد بالمعروف األخرى فلتتبع المقاصة بعد

 · (2) وغيره الطبري جرير ابن ذكره وقد

 المعنى لكن"··· :  بقوله عنده ترجح وما اختياره محددا   القوليين على يميةت ابن وعقب   

 · (3)···" عليه إشكال وال ومقتضاه اآلية مدلول هو( الثاني)

 

 هـ751ت  الجوزية قيم ابن تفسير في المذهبية من التحرر:  ثانيا  

 اإلمام مذهب على فتفقه،  تيمية ابن أستاذه نهج على القيم بن بكر أبي بن محمد الشيخ درج    

 المجتهدين متقدمي طريقة على السير يتمذهب، وفضل أن رفض - غيره خالف - لكنه أحمد

 · التقليد عن بأنفسهم نأوا الذين والفقهاء

 ويدع كلها أقواله يأخذ بحيث األمة من رجل بمذهب يتمذهب أن قط أحد يلزم وال:"···  قال  

 أعلى ، وهم اإلسالم أئمة من أحد بها يقل ، لم األمة في تحدث قبيحة بدعة وهذه·  غيره أقوال

 مذاهب ماتت!  العجب فياهلل···  بذلك الناس يلزموا أن من ورسوله باهلل وأعلم قدرا   وأجل رتبة

،  اإلسالم أئمة وسائر وتابعيهم التابعين ، ومذاهب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب
 من أحد ذلك قال ،وهل والفقهاء األئمة سائر بين فقط سأنف أربع مذاهب إال جملة وبطلت

 على ورسوله تعالى هللا أوجبه والذي ؟ عليه كالمه من واحدة لفظة دلت أو إليه دعا أو األئمة

 الواجب ، اليختلف القيامة يوم إلى بعدهم من على أوجبه الذي هو وتابعيهم والتابعين الصحابة

 والمكان والزمان والعجز القدرة باختالف قدرهو كيفيته اختلفت ، وإن يتبدل وال

 ·(1)···"والحال

" القرآن كأمثال" به متصلة مواضيع في كتب ، لكنه للقرآن تفسيرا   يخلف لم القيم وابن   

 وقد كتبه مختلف بين موزع التفسير في تراثه ، وجل··"الفاتحة تفسير"و" القرآن أقسام"و
 · (2) المحدثين بعض جمعه

،  (3)"فيه اليجارى بالتفسير عارفا   كان" بأنه والطبقات التاريخ كتب في القيم ابن وصف وقد   

 ،وال علما   منه أوسع والرأيت - العبادة أي - ذلك في مثله أشاهد لم··· :"رجب ابن عنه وذكر

 في أر لم ، ولكن بالمعصوم هو ، وليس منه اإليمان وحقائق والسنة القرآن بمعاني أعرف

، ··· والفقه الدين وبأصول بالتفسير عالما   عارفا   كان: " النعيمي عنه ، وقال (4)"مثله معناه

 · الشام مدارس من (5)"وغيرها بالصدرية درس

 ، فيفسر اآلثار مختلف تتبع على يحرص أنه األحكام آليات الشيخ تفسير على والمالحظ   

 أقل ،وهو للغة يتعرض ، وقد عليه المتقدمين من والخلف السلف عن والمنقول بالسنة القرآن
 جمهور" قرره ما يرجح نجده ما وغالبا   االجتهاد أئمة بآراء استظهارا   تيمية ابن شيخه من

 · السابقين" المفسرين

  النساء من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا أال خفتم وإن: تعالى قوله تفسير ففي   

 · (6) اآلية

 عليه ، وعقب تعولوا أال أدنى ذلك:تعالى هللا بقول المراد في فعيالشا مذهب القيم ابن نقل   

 الصحابة من السلف آراء اللغة، ومستعرضا   أهل بقول لهم محتجا  ( المفسرين جمهور) بمذهب

 إلـى القيم ابن انتهى خالفوه، ثم أو الشافعي وافقوا الذين اللغة أئمة مذاهب ، ذاكرا   والتابعين
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 ·(7)األدلة من يناسب بما ترجيحه علـى مستدال   الترجيح

 مصنفات مختلف من الندوي أويس محمد جمعه الذي" القيم التفسير" في نجد والنكاد هذا   

 ، وقد وتأويال   تفسيرا   القرآن آيات مع الشيخ تعامل طبعت ميزة ، وهذه للمذهبية أثرا   القيم ابن

 تنسب الذين االجتهاد أئمة أن أساس لىع قائما   وللتقليد للمذهبية القيم ابن تصور منطلق كان

 ، وأن وعلمائه الصالح السلف من األول الصدر لفقهاء امتداد إال ماهم المذاهب مختلف إليهم
 االجتهاد أئمة ظهور قبل عاش من فيها يستوي واجبات من عليه هللا افترضه بما متعبد المكلف

 · القيامة يوم إلى بعدهم عاش ومن - عنهم هللا رضي -

 

 هـ1250ت  الشوكاني علي بن محمد تفسير في المذهبية من التحرر:  ثالثا  

 الذين والعلماء المجتهدين من العديد - (1) الزيدية مذهب فيه اشتهر الذي - باليمن ظهر     

 ، ولعل االجتهاد عصر خالل الفقهاء منهج على الفروع مسائل في ، ودرجوا التقليد نزعوا

 الوزير بابن المشهور المرتضى بن محمد عبدهللا أبو الخصوص بهذا ناليم أئمة أعالم أشهر

 · الشوكاني علي بن محمد األعالم هؤالء ، وخاتمة(2) هـ048ت 
 من ، انتهج الدهر جبين في ، وغرة عشر الثالث القرن وجه في شامة - هللا رحمه - كان    

 به ينطلق مالم والزعامة القلم قةطال من فيه ،وأوتي قبله ممن كثير على عمي ما العلم مناهج

 باإلفتاء وقته ، وشغل والده وأولهم عصره في اليمن علماء على ، درس (3) غيره قلم

 مطلقا   اجتهادا   رأيه واجتهد التقليد ترك الثالثين بلوغه ، وقبل والتدريس والدراسة والتصنيف

 · (4) مقيد غير

 أهل مذهب تبديل بإرادة ، واتهم أوذي حتى هبيةللمذ برفضه الزيدية من بلده أهل بين اشتهر   

 صحيح في صنعاء بجامع يدرس ألنه بمعاقبته والمتعصبة العامة من خصومه ، وطالب البيت
 · (1) البخاري

 مذاهب من مذهب أي تقليد جعل ، بل الزيدية مذهب تقليد رفض علي الشوكاني يقتصر ولم    

،  الكبار الدواهي من اإلسالم دين به أصيب ما وأعظم: " قال·  العلم يمحق مما الفروع

 ذهبت التي المذاهب هذه أحدهما:  ، أمران مقدار على الضرر في لها يوقف ال التي والمفاسد

 · (2)··" الزيادة عن يستغني ما هذا في قدمنا وقد وجهه وجهمت رونقه وغيرت اإلسالم ببهجة

 ويعولون الشرعية المسائل في أئمتهم على عتمدوني المقلدة أوائل كان فقد: " التقليد عن وقال   

 · (3)" والسنة الكتاب نصوص ، ويدعون اختياراتهم عند ، ويقفون آرائهم على

 تخنها فال لديك وأمانته عندك هللا وديعة - الشريعة أي - فإنها: " المذهبية حقيقة في وقال   
 ويروى الرأي من عنه مايصدر علتج ، بأن اإلسالم علماء من لعالم بالتعصب بركتها وتمحق

 ال شارعا   جعلته قد كنت ذلك فعلت أن ، فإنك العباد سائر وعلى عليك حجة االجتهاد من له

بادا   ال ، ومتعَب دا   مكل فا   ال مكلاِّفا   متشرعا   ،  قدمناه ما لك والوبال عليك الخطر من هذا وفي متعِّ

 بذلك يخرج لم ، فهو الفهم مدارك من بمدرك عليك وفاق العلم أنواع من بنوع فضلك وإن فإنه

 درجة إلى الدرجة هذه عن يرتفع أن عن ، فضال   متعبد أنت بما متعبدا   عليه محكوما   كونه عن

 المذهبية يرفض حين - هللا رحمه - ، والشوكاني (4)··" العباد على حجة فيها رأيه يكون

 العلوم سائر على العلم هذا وفضل الحديث أهل فضل بيان على المقابل في يحرص
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 ·(5)والفنون

" القدير فتح"  مصنفه ضمن األحكام آليات الشوكاني تفسير في كله ذلك أثر ظهر وقد          

 : عليه يالحظ حيث

 ، مستعرضا   الصحيحة القراءات مختلف إلى اللجوء طريق عن بالمنقول التفسير يقدم أنه  -

 · األحكام على اآلية داللة عن حثهب في ذلك من ، مستفيدا   القراء اختالف
 · موقوفة أو مرفوعة أو مسندة الصحيحة باألحاديث القرآن يفسر كما  -

 الشوكاني اإلمام يقدم ما ، وكثيرا   العرب لغة مقتضى على القرآن تفسير ذلك بعد ويأتي  -

 · اللغة أئمة آراء فيها يستعرض مطولة بمباحث األحكام آليات

 إلى ، وانتقل نزولها سبب في روي عما تكلم المائدة سورة من الحرابة آية تفسير ففي    

 عليها الحكم يفيد بما معقبا   ذلك في األقوال مختلف مستعرضا   ورسوله هللا محاربة معنى تحقيق

· 

 الظاهر عند يقف:  قار منهج على األحكام آيات تفسير في الشوكاني اإلمام سار وقد     

 إليه ذهب فيما مجتهد كل أدلة عن ، منقبا   مسائلها في الخالف ، مختزال   يةاآل ألفاظ من المتبادر
 · اآلية بخصوص

 على اآلية هذه معنى من الظاهر ماهو عرفت وإذا: " الحرابة معنى تحقيق عقب يقول فهو    

 من بشيء تغتر أن ، فإياك بها رسوله سنة هللا كتاب نفسر بأن أمرنا التي العرب لغة مقتضى

 أو العموم هذا لتخصيص الموجب الدليل يأتيك أن إال المحكية والمذاهب المروية فاصيلالت

 · (1)"العرب لغة من المفهوم المعنى هذا تقييد

 المخالف مذهب ، ثم واألئمة السلف من الجمهور مذهب يبرز الخالف لمسائل عرضه وفي   

 هللا كتاب من ال دليال   التفاصيل لهذه مأعل وال" قوله بمثل عليه التعليق إلى الشوكاني يعمد الذي
 تقصر مسافة إلى السفر هو:" لإلفطار المبيح السفر في قوله أو· (2)···" رسوله سنة من وال

 · (3)" عليها دليل ال بمقادير غيرهم ، وقال الجمهور قال وبه الصالة فيها

 أعوزه فإن والسنة تابالك في دليل عن حكم لكل يبحث األحكام آيات يفسر حين فالشوكاني    

 موقف إلى اإلشارة سبقت ، وقد العربي اللسان مقتضى في أو اللغة في الظاهر للمعنى لجأ ذلك

 بالظاهر االخذ أن الشوكاني يرى حيث - حيان أبي ترجمة في - بالظاهر األخذ من المصنف

 ال الذي الرأي محض على التعويل وطرح الدالالت بجميع والسنة الكتاب بظاهر العمل هو

 · (1)··" الداللة وجوه من بوجه إليهما يرجع

 
 

 

 

 

 الثاني المبحث

 حديثا   األحكام آيات تفسير في وأثرها الفقهية المذهبية
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 تفاسير خلو نالحظ الراهن العصر خالل التفسير في ألف ما مختلف إلى بالرجوع      

 المعتبرة التفاسير بين نصادف نكاد ، فال الفقهية المذاهب من لمذهب التعصب من المعاصرين

 · الفروع في محدد لمذهب يتعصب كتابا  

 لجميع شاملة علمية تفاسير خلفوا الذين المعاصرين المفسرين أعالم لمؤلفات رجعنا وسواء    

 آيات في التأليف على اقتصروا الذين المفسرين إسهامات إلى نظرنا وآياته، أو القرآن سور
 · الفقهية المذهبية لقضية التصور نفس جدن ، فإننا فحسب األحكام

 األحكام استنباط في أصوله يتتبع معين بمذهب يلتزم لم األحكام آليات المعاصر فالمفسر     

 نظرة جميعا   السنية الفقهية المذاهب إلى ينظر المفسر هذا كان ، بل النوازل في فتاواه يجمع أو

 · اتهااستنباط بين ، ويوازن بينها ، فيقارن واحدة

" المعاصرين تفاسير في المذهبية أثر" عن المبحث هذا سيقسم المنهج يقتضيه لما واعتبارا      

 : ثالثة مطالب إلى

 · الشاملة العلمية التفاسير ضمن األحكام آيات لتفسير يعرض:  األول

 · المدرسية التفاسير في األحكام آيات مع التعامل لطريقة يعرض:  الثاني
                من المعاصرين المفسرين موقف وراء كانت التي االسباب أهم لعرض خصص:  الثالث

 · الفقهية المذهبية

 

 األول المطلب

 الشاملة العلمية التفاسير ضمن األحكام آيات تفسير
 أصحابها  لثقافة تبعا   الكتب هذه تلونت ، وقد التفسير كتب من العديد المعاصرون أنتج    

 البساطة إلى تجنح التفاسير بعض ، فكانت األحكام آيات مع تعاملها في تفاوتت ، كما ومعارفهم

 إحاطتها في نموذجية األعالم بعض تفاسير جاءت حين في الناس عامة مستوى يتطلبها التي

 · هللا كتاب بتفسير المتصلة العلمية بالمادة
 : هي المعاصرون ألفها التي الشاملة التفاسير أشهر ولعل    

،  هـ1393ت الشنقيطي األمين لمحمد" بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء" فسيرت  -

 · (1) اآليات لفقه تتبعا   المعاصرة التفاسير أكثر وهو

 · (2) هـ1399ت  المودودي األعلى ألبي" القرآن تفهيم"  -

 · (3) المراغي مصطفى أحمد لألستاذ" المراغي تفسير"  -

 ·  هـ1393ت  عاشور بن الطاهر لمحمد" والتنوير التحرير"  -

 · (4) منها لنماذج التعرض سيتم األحكام آيات مع السابقين المفسرين تعامل طريقة وإلبراز 
 يعد·    هـ1393 ت هللا رحمه الشنقيطي األمين محمد الشيخ عند األحكام آيات تفسير:  أوال  

 مختلف يميز ما أهم مؤلفه فيه جمع الكريم للقرآن مبسوطا   علميا   تفسيرا  " البيان أضواء"

 تفسير وهو·  المشرفة السنة مصادر أصح على يعتمد بالمنقول تفسير فهو·  التفسير اتجاهات

 · يراه ما ويرجح الفروع ومسائل الخالف يتتبع فقهي

 باألحكام يتعلق وفيما·  بالشعر واالستشهاد البالغية والنكت باللغة اهتمامه عن فضال   هذا    

 استفادة مع اآلراء واستعراض االستدالل في والتوسع الكالم بسط الشنقيطي الشيخ ديدن كان
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 · األصولية القواعد من واضحة

 أخرجها التي الكثيرة األحاديث يورد الشيخ نجد البقرة سورة من الربا آية تفسير ففي    

 البن الباري حكفت السنة كتب شروح إلى ، ويرجع وغيرهم والبيهقي وأحمد ومسلم البخاري

 على ، ويعقب والتابعين الصحابة من السلف مذاهب ، ويجمع·· لمسلم النووي وشرح حجر

 يخلص ، ثم···  المقارن الفقه كتب أمهات في وردت كما االجتهاد أئمة آراء عن بالكالم ذلك
 يوردف استدالله في يتوسع وقد السنة من يناسبه بما فرع لكل ، مستدال   اآلية فقه تحرير إلى

 فقه من يستفيد قد ، كما··· والشوكاني إسحاق بن وخليل رشد كابن الفقهاء أعالم بعض كالم

 · (1) ومعاصريه عليش كالشيخ النوازل علماء من المتأخرين

 اآلية بالغة عن بمبحث الشنقيطي الشيخ ابتدأ النور سورة من االستئذان آية تفسير وفي    

 على للمسائل تقريره في درج ، وقد أحكامها لمختلف بإسهاب عرض ، ثم ألفاظها ومعاني

 مصادر ، وتتنوع عنهم هللا رضي الصحابة فقهاء عن صح وما الشيخان أخرجه بما االحتجاج

 · الفقه وكتب التفسير وكتب وشروحها الحديث كتب بين الشنقيطي

 البزار مسندو الطبراني ومعجم أحمد ومسند الستة الكتب تشمل الحديث كتب من فمصادره    

 · الكتب هذه بعض شروح مع

 وتفسير" للطبري" البيان جامع" فأهمها التفسير كتب من الشنقيطي الشيخ مصادر أما    

 · (2) كثير البن" العظيم القرآن

 لمختلف يعرض ، فكان المفسرين من المتقدمين طريقة على سار الشيخ أن والمالحظ    

 بتنبيهات ذكرها التي األحكام على يعقب ، وقد متسلسلة ائلمس في اآلية من المستفادة األحكام

 · التفسير لطائف هي

 · هـ1399ت المودودي األستاذ عند األحكام آيات تفسير:  ثانيا  

 هذا حلقات ، وكانت سنة ثالثين في األعلى أبو أتمها مجلدات ستة في" القرآن تفهيم" يقع    

 أجزاء ترجمت ، ثم األردية باللغة الصادرة الشهرية" القرآن ترجمان" مجلة في تنشر التفسير

 · (3) العربية إلى التفسير هذا من

 كان - هللا رحمه - المؤلف أن" التفهيم" ضمن األحكام آيات تفسير على يالحظ والذي   

 التوسع إلى يلجأ كان حين ، في القرآن من األولى األجزاء في الكالم ويجمل الشرح يختصر

 السور تفسير في تقدم ، وكلما األخرى لألجزاء تفسيره عند المسائل وتعقب الفروع وتتبع

 مجمال   تفسيره جاء البقرة سورة ضمن الربا آيات عن كالمه ففي·  والتفصيل الشرح في توسع

،  العصر مستجدات مع اآلية معاني ربط على يشدد الناس، لكنه عامة فهم مع يتناسب وجيزا  

 األخالقية السلبيات ، ويعدد المعاصرين من البنوك وأصحاب قديما   المرابين عمل بين فيقارن

 المجتمع على التعامــل هذا عن الناجمة الشرور ، ويتتبع بالربا التعامل على المترتبة
 المدنية لمثل نقضا   تفسيره يكون أن على حريصا   كان - يبدو فيما - ، والمؤلف واالقتصاد

 · (1) يةاإلنسان للحياة وتصورها المادية

 القرآن أحكام عن كالمه في يتوسع األعلى أبا نجد النور سورة من االستئذان آية تفسير وفي   

 الحركة تطور مع تطور التفسير هذا أن ، ويظهر التفهيم بداية في عليه مادرج خالف
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 · (2) القرآن أحكام استيعاب إلى وحاجتها اإلسالمية

 : إلى المودودي عمد اناالستئذ آية أحكام بيان معرض ففي    

 · اآلية نزول حكمة عن الحديث  -

 · مسائل إلى األحكام تقسيم  -

 · مناسبا   يراه بما األحكام على االحتجاج  -
 الدعوة على الدائم حرصه مع - السورة وسائر - اآلية هذه شرح في األعلى أبو أفاض وقد    

 · المسلمين اةحي على طغت سلوكيات من مضمونها يناقض ما الستئصال

 ضوء في األحكام آيات وتفسير النبوية بالسنة الفقه ربط على يعتمد المودودي منهج وكان   

 · التفصيلية بأدلتها مقترنة استنبطها التي األحكام جاءت لذلك ، واعتبارا   النبوي الحديث

 يأب وسنن ومسلم البخاري جامعي خاصة السنة مصادر إلى الرجوع يكثر والمودودي   

 · (3)داود

 القرآن ، وتفسير جرير البن البيان جامع خاصة المشهورة التفسير بكتب يستظهر كما    

 · (1) للجصاص القرآن ، وأحكام كثير البن العظيم
 وهناك·  منها يراه ما وترجيح االجتهاد أئمة آراء عرض على حرصه إلى باإلضافة هذا    

 الجغرافية البيئة في اآلية فهم وهي التفاسير سائر بين" آنالقر تفهيم" لتفسير إال تتوافر لم ميزة

 الطبيعة على ليشاهد( القرآن أرض) إلى السفر على المودودي حرص ، فقد فيها نزلت التي

 تلو واحدة المناطق هذه جميع إلى سافر ، وقد الكريم القرآن في ذكرها جاء التي المناطق

 في وردت أو اآليات إليها أشارت التي ألماكنل خرائط رسم إلى يلجأ ، وكان (2) األخرى

 ، لذلك تفسيره وفي القرآن نزول سياق فهم في الخرائط هذه من ، ويستفيد النزول أسباب

 · (3) وتحقيقه اآليات تضمنته ما لتدقيق كاملة خرائط" القرآن تفهيم" تضمن
 

  المراغي األستاذ عند األحكام آيات تفسير:  ثالثا  

 جامعة العلوم دار كلية في اإلسالمية الشريعة بقسم أستاذا   المراغي فىمصط أحمد كان  

 سنوات سبع تحريره في وأمضى هـ1358سنة  إليه المنسوب التفسير تأليف ابتدأ القاهرة، وقد

 ·( 4) هـ1365سنة  األولى طبعته وصدرت

 خاتمة في ارتضاه، وذكر الذي لمنهجه تفسيره مقدمة في المراغي أحمد األستاذ عرض وقد

 منتصف -زمنه في المتداولة القديمة التفاسير كانت تحريره، فقد إلى دفعته التي األسباب كتابه

 كانت والقصص، كما األخبار من الدليل يعوزه وما المنقول صحيح بين تجمع - الماضي القرن
 رئالقا ينفع ال العلمية، وهذا والمصطلحات النظريات مختلف في تغرق الحديثة التفاسير

 · إليه المنسوب التفسير تأليف إلى المراغي مصطفى أحمد همة اتجهت لذلك العادي

 المنار مدرسة به اشتهرت الذي المنهج على يسير المراغي يجد التفسير لهذا اليوم والدارس

 ·(1) القرآن هدي من أصوله استمدت الذي االجتماعي اإلصالح إلى دعوتها في

 األحكام آيات مختلف على يقف المراغي أحمد األستاذ نجد أن غريبا   يكن لم لذلك اعتبارا  

 - المراغي ونواهيها، لكن أوامرها المتثال الناس دعوة مع معانيها مفصال   القرآن في الواردة
 مقاصد أي وحكمه التشريع أسرار تتبع استغرقه ما كثيرا   - المنار مدرسة شيوخ من غيره مثل
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 ·التكليفية االحكام على اآليات داللة عن الكالم ييستوف أن دون فهمه حسب الشريعة

 للجانب والمعاني، ويعطي بالمفردات االهتمام إلى تفسيره في يعمد المراغي األستاذ فنجد

األحكام،  مختلف يسوق االهتمام، حيث من يمكن ما أقصى االجتماعي باإلصالح المتعلق

 وعباداتهم الناس عقيدة نم انحرف ما إلصالح دعوة شكل على اآلية من المستفادة
 ·ومعامالتهم

 أسرار تتبع على حرصه هو القرآن أحكام مع المراغي تعامل ميز ما أهم كان لذلك

َكم التشريع  تفسيره يكون أن على يحرص األحكام، بل يقرر - غالبا   - نجده التكاليف، فال وحِّ

 ·بهديه اإلهتداء إلى دعوة القرآن في األحكام آليات

 -يبدو كما- حرصه إلى يرجع المنهج بهذا االحكام آيات تناول إلى دفعه لذيا السبب ولعل
 يساير تفسير تأليف في رغبته ثم· (2) قومه بني من المتغربين استمالة على كتابه مقدمة في

 ·الناس عامة مدارك

 تولوا أن البر ليس البقرة سورة من 177لآلية  تفسيره منهجه تبرز التي األمثلة ومن

 أثر المسلمين، وظهر سلوكيات لتقويم أصال   جعلها التي ···والمغرب المشرق قبل وجوهكم

 من البر ولكن: تعالى قوله على وقف حين السابقة اآلية تفسير في اإلصالحية األستاذ نزعة

 يستدعي بالنبيين واإليمان: "فقال ··والنبيين والكتاب والمالئكة اآلخر واليوم هللبا آمن
 الناس من كثير قلوب على الجهل ران بآدابهم، وقد والتأدب بأخالقهم والتخلق بهديهم االهتداء

 كتاب في ما بمثل وسلم عليه هللا صلى الرسول على والصالة باألدعية صياحهم أن فظنوا

 إذا به الكاملة، والتأسي وسيرته الشريفة بأخالقه الجهل الشعرية، مع والمدائح" الخيرات دالئل

 غناء، وقد أيما لهم غنــاء شريعتـه، فيها في والزيادة دينه في البدع عن هوان أو ذلك إلى دعوا

 ·(1)" بعيدا   ضالال   ضلوا

 ···القربى ذوي حبه على المال وآتى اآلية على وقوفه عند أيضا   األستاذ نزعة وظهرت

 من فيها ما مع الكريم الكتاب عليها حث التي الحقوق هذه أداء الناس أغفل وقد:" قال حيث
 ·(2)···" المسلمين بين العام التكافل

 اآلية بينته كما الخلل هذا وعالج األمة في الخلل أوجه عن الكالم في المراغي األستاذ واستمر

 العالم، ومازال في حربية أمة أعظم اإلسالمية األمة كانت األوامر هذه باتباع" أنه إلى ليخلص

 األمم سبقتها حتاى قوتها من يضعف والسنة بالكتاب االهتداء بأسها، وترك يفسد الحكام استبداد

 · (3)" الكفاح ميادين في كلها

 : القرآن ألحكام تفسيره في المراغي األستاذ أن والمالحظ

 ·(4) السنة بكتب االحتجاج على غالبا   يحرص  -

 لغاية أقوالهم مختصرا   المجتهدين األئمة آراء يذكر ، وقد فقهي مذهب أي تقليد يرفض -

 · (1) أحدها لترجيح ال اختياره دعيمت

 · المستنبطة األحكام بتقرير اهتمامه من أكثر وأسراره التشريع بحكم يهتم  -
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 هـ1393ت  عاشور ابن الشيخ عند األحكام آيات تفسير:  رابعا  

،  الراهن العصر في المفسرين فقهاء من واحدا   عاشور بن الطاهر محمد الشيخ كان     

 األحكام بآيات اهتمت التي المعاصرة التفاسير من" والتنوير بالتحرير" ومالموس وتفسيره

 · منها الفقهية المسائل واستنباط

،  المجيد الكتاب تفسير كانت الكبرى أمنيته أن تفسيره مقدمة في - هللا رحمه - المؤلف ذكر   

 له يتيسر ، ولم قاألخال مكارم من وتفاصيل التشريع من وكليات العلم من نكت بيان في طمعا  

 · (2) أضمره ما تحقيق على ذلك فأعانه الفتيا خطة قُلاد أن بعد إال أمنيته لتحقيق همته صرف

 التعصب إلى يؤدي الذي االختالف ينبذ المعاصرين المفسرين جمهور مثل والمؤلف   

 هذا ن، لك (3) الفروع في مالك اإلمام مذهب يرجح أنه يالحظ لتفسيره ، والدارس المذهبي

 علماء على التحامل أو الطعن إلى بصاحبه يؤدي الذي التعصب علي يحمله ال الترجيح

 · المخالفة المذاهب
 كتاب مقدمة فـي المذموم واالختالف التعصب مـن موقفه إلى عاشور ابن أشار وقد    

 : قال حيث" الشريعة مقاصد"

 لها والتمثيل اإلسالمية الشريعة دمقاص من جليلة مباحث إمالء إلى منه قصدت كتاب هذا"    

،  األنظار اختالف عند بينهم ومرجعا   الدين في للمتفقهين  نبراسا   لتكون إلثباتها واالحتجاج

 على ألتباعهم ، ودربة األمصار فقهاء بين االختالف إقالل إلى ، وتوسال   األعصار وتبدل

 ما بذلك يستتب حتى خالفال شرر تطاير عند بعض على األقوال بعض ترجيح في اإلنصاف

 · (1)···" الحق إلى والفيئة التعصب نبذ من مرة غير أردناه

 يتعقب فكان·  االجتماعي باإلصالح اهتمام له كان المراغي األستاذ مثل عاشور ابن والشيخ  
 من فكان المقاصد إلى نظره في توسع المراغي خالف على ، لكنه ومقاصده التشريع أسرار

 ما اآليات، وهذا هذه معاني تفصيل في وتوسعه األحكام آيات تفسير في ادهاستطر ذلك أثر

 · المراغي تفسير في النجده

 اللغة بمباحث يتعلق فيما عاشور ابن توسع (2) البقرة سورة من الربا آلية تفسيره ففي     

،  اآلية تهاتضمن التي البالغية للنكت عرض ، ثم وعلمائها أئمتها بآراء محتجا   باآلية المتصلة

 والبيضاوي والقفال الرازي كالفخر المفسرين من المتقدمين آراء جامعا   التفسير إلى انتقل ثم

 لتحديد فقهية مباحث إلى انتقل ذلك ، بعد الربا تحريم حكمة تقرير في ذكروه ما مستعرضا  
 األحناف عند وروبالمشه العربي وابن رشد كابن الفقهاء أعالم عن نقل بما محتجا   بالربا المراد

 · (3) الجمهور مذهب إلى خلص ثم والشافعية

 : الشرع اصطالح في للربا أنواع ثالثة أثبتوا الفقهاء أن إلى عاشور ابن فانتهى    

 · التأخير ألجل الدين على زيادة وهو الجاهلية ربا:    األول

 · الفضل ربا:  الثانـي

 بتهمة األصناف من واحد إلى يؤول ما وهو رابعا   عا  نو المالكية ، وزاد··· النسيئة ربا:  الثالث

 · (1)··" اآلجال ببيوع المدونة في ، وترجمه الربا على التحيل
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 غيره دون  الجاهلية ربا على ينطبق إنما الربا حكم أن إلى ترجيحه في عاشور ابن مال وقد   

 : الربا أنواع عن ماذكره عقب قال·  األخرى المعامالت من

 على تحمل الفضل ربا أحاديث ، وأن عباس ابن مذهب هذا في المذاهب أظهر أن يوعند"   

 من مالك راعاه ما ، وأن··  الحديثين بين ليجمع (2) (النسيئة في الربا إنما) أسامة حديث

 في إغراق ، وماعداه حسن رعي التهمة مواقع من صدر أن الربا تعامل إلى يفضي ما إبطال
 · (3)" االحتياط

 عن النهي أن معاوية رأى حين الصامت بن وعبادة معاوية بين وقع بما عاشور ابن تجواح  

 والدرهم المضروب الدينار في ورد إنما متفاضال   بالفضة والفضة بالذهب الذهب بيع

 إلى ترجيحه في عاشور ابن وخلص·  (4) معاوية عليه ورد ذلك عبادة عليه فأنكر المضروب

 : قوله

 التي الباطلة المعامالت من ماعداه ، وأن الجاهلية ربا إال منها يقصد لم يةاآل أن والظاهر"   

 · (5)"أخرى أدلة في مندرجة بالباطل مال أكل فيها

 من الشارع مقصد بين (6) النور سورة في االستئذان آلية عاشور ابن الشيخ تفسير وفي   
 يظهر ، حيث اآلية من ستنبطةالم التفصيلية األحكام بيان إلى عهد ، ثم التكليف هذا فرض

 يتعصب ال عاشور ابن ، لكن المذهب هذا إلى المنتمين وآراء مالك لمذهب عاشور ابن اختيار

 · يرجحه الذي للمذهب

 ، أي الداخل يستأذن أن أي االستئذان عن لطيفة كناية وهذا"··· ( تستأنسوا) معنى في قال   

:  مالك قال:  وهب ابن ، قال بالداخل المنزل رب استيحاش معه يكون أالا  شأنه من إذنا   يطلب

،  األنس من فهو مرادفة أو كناية المراد أنه يريد·  االستئذان أعلم وهللا نرى فيما االستئناس

 االستئناس أن العتبية جامع في القاسم البن ووقع·  الفصل القول هو مالك قاله الذي وهذا
 · (1)···" االستئذان بقصد السالم القاسم ابن أراد:  قلتبعيد، و وهو:  العربي ابن قال·  التسليم

 يرجحه الذي المذهب فروع على لالستدالل واآلثار الحديث كتب إلى عاشور ابن يلجأ وقد    

 · المالكي المذهب داخل للخالف مستوعبا   بسطا   األحكام آيات من للعديد تفسيره يكون ، ويكاد

 

 

 الثاني المطلب

 المعاصرين عند األحكام آيات في المدرسي التأليف
 الجامعي، أي بالوسط األحكام آيات لتفسير جردت التي المعاصرة المؤلفات جل ظهرت    

 في العالي التعليم مؤسسات من العديد كانت ، فقد الجامعية والمناهج بالمقررات ارتبطت أنها
 مع مستقبال   التعامل الطلبة على يسهل مدخال   يكون حتى التأليف من النوع هذا إلى حاجة

 · العلم مصادر

 بعد سنة محاضراتهم تنقيح إلى الجامعات بهذه التفسير علم أساتذة بعض اتجه لذلك تبعا     

 · بعد فيما للطبع وإعدادها أخرى

 بالجامعات المعاصرة المناهج كانت ، فقد للمذهب يخضع سابقا   التفسير تدريس كان وإذا   

 متأثرة القرآن أحكام في المعاصرة المؤلفات جاءت لذلك للمذهب التعصب من التخلص تقتضي
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 · التوجه بهذا

 نظر في وتقديرا   حرمة المذاهب تساوت التدريس وفي··· :"السايس علي محمد الشيخ قال    

 من سبقنا عمن به نسمع كنا الذي الجفاء ذلك من شيء يعد ، ولم باألزهر والطالب العلماء

 · (1)" الفقهاء متأخري

 بمذهب ملتزمة غير التعصب عن بعيدة الفقهي التفسير في المعاصرة المؤلفات جاءت هكذا   
 تحفظ علمية نظرة المذاهب اختالف إلى ينظر أن الجامعية المناهج اقتضت ، وقد معين فقهي

 · المقارن الفقه في الخالف من االستفادة مع حرمته مذهب لكل

 : الراهن العصر في األحكام آيات رلتفسي المجردة الكتب أشهر ولعل    

 · القنوجي صديق لمحمد األحكام آيات تفسير من المرام نيل  -

 · السايس الشيخ عليه ، أشرف األحكام آيات تفسير  -

 · الصابوني علي محمد للشيخ األحكام آيات تفسير في البيان روائع  -

 

 هـ7031ت  القنوجي الطيب أبي عند األحكام آيات تفسير:  أوال  
 التفسير علم لتبسيط اتجهوا الذين المعاصرين المفسرين أوائل من القنوجي الطيب أبو كان   

 تضمنتها التي لألحكام موجزا  ··"  المرام نيل" كتابه ضمن ، فجمع العلم طالبي من وتقريبه

 · المتقدمين كتب

 داللة األحكام لىع يدل ما ذكر إال القصد وليس: " كتابه لجمع وباعثه منهجه عن قال    

 النظر يهمل أن العلم طالب من يحسن فليس ، وإال أكثر به األحكام طالب عناية لتكون واضحة

 واآلداب لألحكام ، مستنبطا   معانيه للطائف شامال   فيه للعناية مقدما   تعالى هللا كتاب جميع في

 له لما جامع وجيز بتفسير إليها المشار اآليات تلك أفسر أنا وها··  وخوافيه ظواهره من
 األصح إال المتنوعة الدالئل األرجح، ومن إال المختلفة األقوال من فيها آخذ وعليه، ولم

 · (2)···" النمط بهذا موجز تفسير قط اليوجد إنه ، ولعمري األصرح

 المشابهة المعاصرة الكتب جل حال هو كما - الجامعة لطلبة يؤلف لم للقنوجي" المرام ونيل   

 · وتفكيره المؤلف جهود عن بمنأى تكن لم التعليمية لغايةا لكن -

 أن ، فباألحرى عنده ترجح معين بمذهب األحكام آليات تفسيره في يلتزم لم القنوجي أن كما    

 من خلفوا الذين المفسرين كباقي هللا رحمه كان ، وقد المذهبي للتعصب أثرا   مؤلفه في نصادف

 السنة من يجعل واحد منهج على كتابه جميع في ، ودرج هيةالفق المذهبية من متحررا   بعده

 · األحكام آيات تفسير في األولى دعامته المشرفة النبوية
 بالربا المراد عن القنوجي ، تكلم (1)  الربا وحرم البيع هللا وأحل:   تعالى قوله تفسير ففي    

:  المراد تقرير إلى انتقل ، ثم ةالجاهلي في سائدا   كان الذي الربا عن تكلم ثم واصطالحا   لغة

 ، والبيع الربا على المشتمل وهو أنواعه من نوعا   وحرم البيع حرم هللا أن اآلية ومعنى"··· 

 الربا ذنب تعظيم في كثيرة أحاديث وردت ، وقد معوضا   وأخذ عوضا   دفع أي يبيع باع مصدر

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن يوالبيهق - وصححه - الحاكم عند مسعود بن عبدهللا حديث منها

 الرجل عرض الربا أربى ، وإن أمه الرجل ينكح أن أيسرها بابا   وسبعون ثالثة الربا: )  قال

 سالم بن عبدهللا منهم الصحابة من جمع عن العدد اختالف مع - المعنى بهذا وورد (2)(المسلم
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 غير بيوتا   تدخلوا ال آمنوا لذينا أيها يا:   تعالى قوله تفسير وفي·  (3)··"عباس وابن وكعب

 ذلك في لما استئذان بغير البيوت دخول عن سبحانه هللا زجر: " القنوجي قال·  اآلية (4) بيوتكم

 دخول عن سبحانه هللا ، فنهى··  القذف أو الزنا إلى يؤدي ، فلربما للنساء الرجال مخالطة من

 ، وقيل··  واالستخبار االستعالم ستئناساال( : تستأنسوا حتى) قوله هي غاية إلى الغير بيوت

 السالم:  يقول بأن وسلم عليه هللا صلى بينه وقد( أهلها على وتسلموا· )  االستئذان االستئناس
 فقال ؟ العكس أو السالم على االستئذان يقدم هل ، واختلفوا ثالثا   أو مرة أأدخل؟ عليكم

 ألن الحق وهو ؟ أأدخل عليكم السالم:  ول، فيق االستئذان على السالم يقدم إنه:  األكثرون

 · (5)··" هكذا كان لآلية وسلم عليه هللا صلى منه البيان

 إلى دائما   يميل أنه األحكام آيات تفسير في القنوجي الطيب أبي   طريقة على والمالحظ   

 أن على هللا رحمه المؤلف حرص ، وقد الخالف مسائل إلى مسهبة إشارات مع االختصار

 · الكتاب لهم جمع الذين العلم طلبة مستوى تجاوزالي

 

 هـ6931ت  السايس علي محمد الشيخ عند األحكام آيات تفسير:  ثانيا  
 هذا مؤلفو يعرف ، وال وتنقيح عليه إشراف نسبة السايس الشيخ إلى الكتاب هذا نسبة     

 · العلم طلبة بين شهرته على الكتاب

 ليكون - يبدو فيما - األزهر أساتذة مـن نخبة قبل من أعـد مدرسي كتاب أصله في والمؤلف   

 · الجامعية الدراسة سنوات عدد على قسم ، وقد الشريعة بكلية التفسير لمادة مقررا  

 كل مقرر تقسيم على فيقوم - السايس الشيخ - والمنقح المؤلفون عليه سار الذي المنهج أما    

 من مقطع أو آية محورها يكون المحاضرات من عدد إلى األربع السنوات من دراسية سنة

 · القرآن لها عرض التي الكبرى الموضوعات مراعاة مع سورة
 الشيطان يتخبطه الذي يقوم كما إال اليقومون الربا يأكلون الذين : تعالى قوله تفيسر ففي    

 · اآلية (1)  المس من

 صنف كل تحريم دليل إيراد مع اعهوأنو بالربا للمراد ثم اآلية لمفردات المؤلفون عرض    

 · والسنة القرآن من

 ، ثم األربعة الفقهية المذاهب أئمة عند الحكم علة في الخالف تفصيل إلى المؤلفون وانتقل   

 هذه في الوقوع من الترهيب بخصوص ، وماورد الربا تحريم بأسباب خاصا   مبحثا   أفردوا

 · (2) المستفادة األحكام مختلف تقرير إلى أخيرا   ، وخلصوا الموبقة

 تستأنسوا حتى بيوتكم غير بيوتا   تدخلوا ال آمنوا الذين أيها يا:   تعالى قوله تفسير وفي   

 · (3) اآلية  أهلها على وتسلموا

 ثم والقراءات للحجة عرضوا ، ثم قبلها بما ارتباطها ووجه نزولها لسبب المفسرون عرض   

 · المعنى

،  المتبادر الظاهر المعنى عند بالوقوف المؤلفون اهتم اآلية أحكام نبيا معرض وفي          

 عليه درج عما يختلف الكتاب هذا من الثالث الجزء تأليف عليه سار الذي المنهج أن ويبدو

 · األدلة بين والجمع المذاهب بين والترجيح األحكام تقرير جهة من أوله في التأليف

 مختلف على" اآلية ظاهر" بقوله" األحكام آيات فسيرت" من الجزء هذا محرر واصطلح    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 األحكام نجد األول الجزء في الحال هو كما مرقمة األحكام ترتيب ، وبدل المستنبطة المسائل

 آية مفردات معاني عن الكالم فعقب··"اآلية ظاهر" المحرر قول مع تساق الثالث الجزء في

 من الدخول قبل البد أنه الكريمة اآلية وظاهر" : كالتالي متتالية مسائلها ، رتبت االستئذان

 · الفقهاء جمهور وعليه· معا   والسالم االستئذان

 وجمهور العلماء بعض قال الظاهر ، وبهذا··  السالم على االستئذان تقديم أيضا   وظاهرها  
 · السالم تقديم على الفقهاء

 · بعدد مقيد غير االستئذان أن اآلية وظاهر   

·  العلماء قال وبذلك أعمى كان ولو طارق كل على واجب االستئذان أن آليةا وظاهر   

 استئذان عليهن ليس النساء أن الذكور بجماعة الخاص الموصول باسم اآلية في التعبير وظاهر

 · معا   والنساء الرجال في متحققة االستئذان شرع أجلها من التي الحكمة أن تعلم ، ولكنك

 أن  بيوتكم غير بيوتا   التدخلوا:   تعالى قوله في الغير ببيوت لنهيا تخصيص من والظاهر   

 · (1)···"  الحكم هذا فيها يثبت ال بيوتهم

 ، ويبدو المذهبي للتعصب فباألحرى للمذهبية أثر أي األربعة بأجزائه الكتاب في واليوجد   
 نستدل أن ويمكننا ، هللا رحمه السايس الشيخ عليه أشرف جماعي لجهد نتيجة كان المؤلف أن

 · جميعا   األجزاء في واختالفها واالستدالل االستنباط طرق تنوع خالل من الحقيقة هذه على

 

 الصابوني علي محمد الشيخ عند األحكام آيات تفسير:  ثالثا  

 في المدرسية المؤلفات أكثر الصابوني للشيخ" األحكام آيات تفسير البيان روائع" كتاب يعد    

 يتناول لم بحيث ملخصا   جاء الكتاب أن إلى ذلك سبب يرجع ، وربما الطلبة بين واجا  ر األحكام

 عليه اإلقبال سبب يرجع ، وقد الكبرى اإلسالم موضوعات تجمع اآليات من محدودة طائفة إال
 تطبيق إلى الدعوة طريق عن اإلسالمية المجتمعات بواقع األحكام ربط على مؤلفه حرص إلى

 · (1) مخالفتها من والتحذير مزاياها يانوب األحكام هذه

 المؤلف قضاها سنة عشرين من أكثر خالل شخصي مجهود حصيلة ذلك عن فضال   والكتاب  

 · (2)(الشريعة كلية) القرى أم بجامعة التفسير تدريس في

 مصادر أوثق من مستمد األحكام آليات خاص تفسير: " بقوله كتابه المؤلف عرف وقد    

 وبيان الفقهاء ألدلة شامل عرض مع جديدة وطريقة مبتكر بأسلوب والحديثة قديمةال التفسير

 · (3)"التشريعية الحكمة

 جهده إلى ، وأشار التفسير في سلكه الذي للمنهج الكتاب مقدمة في المؤلف عرض كما   
 · سابقيه جهود من استفاده ما وإلى الشخصي

 مطالب عشرة إلى فيها الكالم المؤلف قسم ، المحاضرات من مجموعة إلى مقسم والكتاب   

 · التشريع بحكمة وانتهاء المفردات بدراسة ابتداء

 - يهتم نجده فإننا - الثامن المطلب لها خص التي - لألحكام تقريره منهج إلى نظرنا وإذا   

 : ثالثة بأمور - غالبا  

 صيغة أو السؤال صيغة في أوردها تفسيره في األحكام ، وغالب الحكم ذكر  -1

 · الخبر
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 ومذهب وتالمذتهم األربعة األئمة مذاهب الخالف في ، فيذكر الفقهاء أدلة استعراض  -2

 · وغيره الطبري كمذهب األخرى السنية المذاهب آراء يذكر وقد الظاهرية

 · الفقهاء جمهور مذهب على يستدل ما وغالبا   األقوال بين الترجيح  -3

 الربا لتحديد األول الحكم في تعرض (4) البقرة سورة من الربا آيات تفسير ففي   

 عرض الثاني الحكم ، وفي الحالية المصرفية بالمعامالت ذلك وربط الشريعة في المحرم
 فحسب، وعالج اإلضعاف حرم القرآن ألن مباح الربا قليل أن من" الجهلة" يتداوله لما

 ·(1)هكل الكتاب في عادته هي كما الشبهة هذه الصابوني الشيخ

 مجمل لها عرض التي األحكام ضمن لخص فقد( 2) االستئذان آية تفسير في أما 

 · (3) الجمهور مذهب على ومستدال   مرجحا   العلماء وآراء األئمة مذاهب

 

 

 الثالث المطلب

 الراهن العصر خالل األحكام آيات تفسير مميزات
 

،  العصر هذا في اماألحك آيات تفسير بها اصطبغ المميزات من جملة هناك     

 أو الشاملة العلمية بالتفاسير األمر تعلق سواء عامة التفسير في التأليف على غلب بعضها

 فحسب المدرسية التفاسير بها انفردت المميزات ، وبعض المدرسية الفقهية بالتفاسير تعلق

· 

 

 عامة التفسير في التأليف على الغالبة المميزات:  أوال  

 األحكام آيات تفسير في المعاصرين إسهامات طبعت أساسية اتمميز ثالث هناك   

 : وهي
 · تضاد اختالف ال تنوع اختالف بوصفه الفقهية المذاهب اختالف إلى نظرتهم  -

 · المقارن بالفقه اهتمامهم  -

 · السنة على االحتجاج في تعويلهم  -

 مجمل مع حكاملأل جردت التي المدرسية المؤلفات فيها تتفق المميزات وهذه    

 · آية آية القرآن تفسير تتبعت التي المعاصرة العلمية التآليف

 : الفقهية المذاهب الختالف المعاصرين تصور  -1

 هذا ، ولفهم للتعصب مدعاة يكون أن اليمكن الخالف أن على التصور هذا ينبني    
 من االجتهاد أئمة من يوجد فال" الفقهاء اختالف أسباب" المعاصرون يستحضر الخالف

 ، ألن الخطأ عن منزهين غير بشريتهم بحكم كانوا ، وإنما عليه يستند دليل له وليس يفتي

 من النبي غير ، أما بالوحي له تعالى هللا تأييد بحكم وسلم عليه هللا صلى للنبي العصمة

 · ويخطئ فيصيب جميعا   البشر

 " :األعالم األئمة عن المالم رفع" في تيمية ابن قال  

 أن ، وعلى وسلم عليه هللا صلى الرسول اتباع وجوب على يقينيا   اتفاقا   متفقون فإنهم" 
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 إذا ، ولكن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ، إال ويترك قوله من يؤخذ الناس من أحد كل

 · (1)"تركه في عذر من له فالبد بخالفه صحيح حديث جاء قد قول منهم لواحد وجد

 عدم يقتضي ذلك ، فإن الزلل عن منزهين غير االجتهاد عصور يف األئمة كان وإذا   

 · بإطالق اجتهادهم تقليد وال آلرائهم التعصب

 عند تنتهي أمور في النظر من فالبد هذا ثبت إذا:"···  - هللا رحمه - الشاطبي قال  
 ، وذلك هل تقليدا   بها األخذ ،وال جهة من اعتمادها  اليصح العالم زلة أن ، منها األصل هذا

 التقصير صاحبها إلى ينسب أن الينبغي أنه ، كما···  للشرع المخالفة على موضوعة ألنها

 ، فإن بحتا   المخالفة على اإلقدام فيه يعتقد أو أجلها من ينتقص وال بها عليه يشنع أن ، وال

 · (2)"الدين في رتبته تقتضي ما خالف كله هذا

 : يقتضي فهم على مبنيا   ألئمةا الختالف المعاصرين تصور كان لقد   

 · السالم عليه بالوحي المؤيد المصدوق للصادق هي إنما الخطأ عن العصمة أن  -

 · ويخطئون يصيبون بشر ، وهم مأجورون المجتهدين أن  -

 التعصب اليجوز ، وأنه للشرع موافقة كانت متى بها يؤخذ إنما األئمة اجتهادات أن  -
 عليه الرسالة صاحب به بعث الذي الحق اتباع الواجب ، وإنما ليدا  تق آرائهم اتباع ، أو لهم

 رسول إال ويترك قوله من يؤخذ إال هللا خلق من أحد ليس" أعالمهم عن نقل ، وقد السالم

 · (3)"وسلم عليه هللا صلى هللا

 : االحتجاج في السنة على المعاصرين تعويل -2

 يبلغ لم المسألة في الوارد الحديث أن ىإل راجعا   االئمة اختالف كان ما كثيرا     

 غير إلى منسوخ أنه اعتقد أو لداللته يهتد لم أو نسيه أو ضعفه اعتقد لكنه يبلغه أحدهم، وقد

 · أسباب من ذلك
 ألجلها البالد وطافوا ورحلوا السنة جمعوا الذين النبوي الحديث أئمة أن ومعلوم  

 · الفقه مةأئ فيه عاش الذي للعصر الحق زمن في وجدوا

 التاريخية للحقبة الحق عصر إلى تأخرت الصحيح الحديث جرد عملية لكون ونظرا    

 األمة حفاظ جمعها التي السنة مصادر إلى الرجوع ، فإن االجتهاد أئمة فيها وجد التي

 · لألئمة المنسوبة واألقوال اآلراء من الكثير عن يغني

 في ، وعرضوا السنة مصادر إلى ماألحكا آيات مفسري من المعاصرون رجع وقد  

 · الحديث مع متماشيا   كان ما اآلراء من ، فاختاروا االجتهادات ضوئها

 رجوعا   المعاصرة التفاسير أكثر وهو الشنقيطي للشيخ" البيان أضواء" تفسير ففي 
 المتوافرة الحديث كتب أمهات جميع يراجع هللا رحمه المؤلف نجد - نعلم فيما - السنة إلى

 · اآلية في الكالم على اإلقدام قبل يهلد

 عن بحثه عند الشيخ قام:  (1) الهدي من استيسر فما أحصرتم فإن:   تعالى قوله ففي 

 موطأ وفي الستة الكتب في بالمحصر المتعلقة األحاديث مختلف بجمع باإلحصار المراد

 محتجا   وغيرهم والحاكم خزيمة وابن حنبل بن وأحمد البيهقي وعند الشافعي ومسند مالك

 لم التي األحاديث يتعقب بل األحاديث بعرض الشنقيطي الشيخ يكتفي ، وال الحكم على بها

 وابن والنووي كالمنذري الحديث علماء أقوال ذلك في ناقال   درجتها لبيان الستة يخرجها
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،  مختلفه تأويل وعلم الحديث ورود أسباب كعلم المشرفة السنة علوم من حجر، مستفيدا  

 · (2) الفقهي التبويب على المصنفات وتراجم األحكام أحاديث كتب على محيال  

 ، هذه البيان هو الذي النبوي بالحديث اآليات فقه وربط بالسنة االحتجاج وميزة   

 نجد ، بل فحسب الراهن العصر في الشاملة العلمية التفاسير بها التختص الميزة

 ربط على كذلك يحرصون لألحكام المجردة ةالمدرسي المؤلفات أصحاب من المعاصرين
 في النجد كنا وإن والموقوفة والمرفوعة المسندة األحاديث من صح بما اآليات مسائل

 · (1) مثال  " البيان أضواء" في نجدها التي الموسعة األبحاث نفس المدرسية التآليف

 : المقارن بالفقه المعاصرين اهتمام  -3

 إلى قديما   بالناس انتهى قد مذهبهم أصول على والمفتين األئمة ليدتق في اإلسراف كان إذا    

 مختلف في النظر إلى الهمم ، فانصرفت الراهن العصر في انقلب قد الحال هذا ، فإن التعصب

 صار ، حيث األحكام آيات تفسير في أثر التطور لهذا كان ، وقد بينها والمقارنة الفقهية اآلراء

 ترجع إنما جميعا   الفقهية المذاهب وأن ، خاصة المعاصرين المفسرين عمدة هو المقارن الفقه

 · هللا شريعة هو واحد أصل إلى
 : األزهر في المقارن بالفقه االهتمام اتساع عن السايس الشيخ قال

 وإسرافهم إمامه بمذهب فريق كل تمسك إلى أمرهم نهاية في بالناس وصل التقليد أن ومع"  

 جديدة علمية حركة مصر في نشطت ، فقد علمائه كتب على الجهود هم، وحبس له التعصب في

 مذهب لكل ، وحفظت الجامد التعصب ذلك عن رغبت فنية همم هذا عصرنا في بها ، وثارت

 دين هو واحد أصل إلى كلها راجعة المسلمين جمهور عليها التي المذاهب أن ، مراعية حرمته

 ، وعمل وسلم عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا تابك هو واحد بحر من ، ومستمدة الحق هللا

 · عنهم هللا رضي أسالفنا
 مايدرس بين ، فأوجد المذهبية العصبية تلك استئصال على المراغي األزهر شيخ عمل بل    

 من يقصد ، والذي قبل من موجودا   يكن ولم األربعة المذاهب مقارنة علم العلوم من األزهر في

 أو فيه تتفق فيما بينها بالموازنة بعض مع بعضها المذاهب هاتيك بين ميةالعل الصلة عقد ذلك

 · (2)···" تختلف

 : السياق نفس في شلبي مصطفى محمد الشيخ وقال   

، ·· الفقه بدراسة تعنى التي الكليات في الدراسية المواد أهم من  المقارن الفقه وأصبح"···     

 الدليل بقوة الرأي ترجيح إلى ، فتوصل األدلة ولح تدور حرة مقارنة المذاهب فيه تقارن

 · (1)···" صاحبه عن النظر بصرف
 التي المدرسية التفاسير إلى أو التفسير في الشاملة التآليف إلى نرجع حين اليوم ونحن   

 · المعاصرين عند المقارن الفقه به حظي الذي االهتمام مدى ، نالحظ فحسب باألحكام اهتمت

 المجتهدين األئمة بين للخالف جامعا   مبسوطا   مؤلفا   يكون يكاد" البيان ضواءأ" فتفسير    

 ثم واآلراء المذاهب مختلف يعرض أن مؤلفه في الشنقيطي الشيخ ديدن ، وكان وتالمذتهم

 القواعد من ترجيحه في ويستفيد الجمهور عليه اجتمع ما أو األحاديث له ماتشهد يرجح

 · (2) األصولية

 سياق في المذاهب آراء عرض على عاشور ابن الشيخ درج" والتنوير التحرير" رتفسي وفي   
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 وترجيحه اختياره في يستفيد أن عليه درج الذي المنهج منه اقتضى ،وقد األحكام آليات تفسيره

 على حرص المؤلف أن إلى اإلشارة مع ، هذا (3) الشريعة مقاصد في المقررة القواعد من

 القراءات باختالف واضح اهتمام مع المالكي المذهب اخل د فالخال قضايا في التوسع

 · (4) للمعنى وتوجيهها

 قضايا اختصار ثم بجمع اهتمت أنها ، فالمالحظ األحكام في المدرسية للتفاسير بالنسبة أما   
 وآيات الصابوني للشيخ األحكام آيات لتفسير القرآن، والدارس بأحكام المتصلة العالي الخالف

 جمع ألجل جهد من المؤلفون بذله ما بجالء يالحظ السايس الشيخ عليه أشرف الذي ماألحكا

 ربطه مع العلم طالب من وتقريبه ماجمع تلخيص ، ثم المصادر من المقارن الفقه مسائل

 · المعاصرة بالحياة

 

 : القرآن أحكام في المدرسي التأليف بها انفرد التي المميزات:  ثانيا  

،  (1) وافية بدراسة - نعلم فيما - اآلن إلى الفقهي التفسير في المعاصرة سةالمدر تحظ لم    

 خص ، إذ المجال هذا في الوحيدة المبادرة صاحب هو الرومي فهد الدكتور كان وربما
 في التفسير اتجاهات" كتابه ضمن متكاملة بدراسة الفقهي التفسير في المعاصرة المؤلفات

 درجة لنيل قدم علمي بحث أصله في ، والكتاب الثاني جزءال" الهجري عشر الرابع القرن

عام  سعود بن محمد اإلمام بجامعة الدين أصول كلية من وعلومه القرآن في الدكتوراه

 ·  (2) هـ5041

 المؤلفات بين الفروق عن الكالم  أطروحته في الرومي· د له تعرض ما ضمن ومن   

 ست خصائص إبراز إلى ،وخلص األحكام تآيا تفسير في القديمة والمؤلفات المعاصرة

 ·  (3) المعاصرين كتب بها تميزت
 التأليف مميزات عن الكالم ، سيتم الراهن العصر خالل الفقهي التفسير مميزات وإلظهار   

 االقتصار سيتم أنه إلى اإلشارة ، مع المضمون مستوى على ثم المنهج مستوى على المدرسي

 التفاسير وأكثر المدرسي التأليف أنتجه ما أشهر هما ينمعاصر تفسيرين من نماذج على

 :هما الكتابان ، هذان اإلسالمية الجامعات طلبة بين رواجا   الفقهية

 · السايس الشيخ عليه أشرف الذي األحكام آيات تفسير

 · الصابوني للشيخ األحكام آيات تفسير في البيان وروائع

 

 : المنهج مستوى على الفقهي يرالتفس في المعاصرة المؤلفات مميزات  -أ
 : وهي المؤلفات هذه جل فيها تشترك منهجية قضايا ثالث هناك

 · دروس أو محاضرات شكل على جمعت الكتب هذه أن  -

 · القرآن ألحكام جزئية تفاسير الكتب هذه أن  -

 · التفسير في الرأي وأهل األثر أهل مناهج من استفادت المؤلفات هذه أن  -

 : دروس أو محاضرات شكل على جمعت المعاصرة المؤلفات : األولى الميزة   

 بكر أبو فعل كما - األبواب على تصنف قديما   لألحكام المجردة التفاسير كانت فإذا    

 الكتب فإن - والقرطبي المعافري العربي ابن فعل كما - المسائل على أو - الجصاص
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 عليه أشرف الذي" األحكام آيات سيرتف" حال هو كما دروس شكل على جمعت المعاصرة

" البيان روائع" في االمر هو كما مستقلة محاضرات شكل على جمعت ، أو السايس الشيخ

 · للصابوني

 الفقهاء من بعدهم يأتي ومن عصرهم لعلماء كتبهم صنفوا المتقدمين أن ذلك في والسبب   

 لطالب األولى بالدرجة فتأل تعليمية كتب هي المعاصرة الكتب أن حين ، في والمفسرين
 · الجامعات في الشرعية الدراسات

،  الجامعي التدريس تولوا أساتذة كانوا األحكام آيات في المعاصرين المؤلفين أن والغالب   

 وتصحيحها ودروسهم محاضراتهم تنقيح في منها استفادوا الزمن من عقودا   فيه وقضوا

 · االستفادة لتعميم طبعوها الجامعة محيط خارج مه لمن نفعها لهم تراءى لما ، ثم وتهذيبها

 ومنهجها السهل ألسلوبها المكتبات في ، ورواجا   القراء لدى قبوال   لقيت الكتب هذه إن ثم    

 ذوو إال منها يستفيد ال التي المتقدمين مصنفات عليه ما خالف األحكام تقرير في الواضح

 · الشرعي العلم مصادر إلى التطلع عن الهمم فيه تقاصرت وقت في الشرعية الثقافة

 
 : القرآن ألحكام جزئية" تفاسير" المعاصرة المؤلفات كون:  الثانية الميزة

،  نهايته إلى أوله من وآياته القرآن سور تتبع كانت المتقدمون صنفها التي األحكام آيات فكتب  

 البن" القرآن فأحكام"،  فقهها يبرز بما تفسر إال إليه أشارت أو حكما   تضمنت آية من وما

 ما أحكام بكر أبو فيه جمع (1) والموسعة المختصرة المتقدمين كتب بين وسط هو الذي العربي

 جل األحكام هذه وشملت - الكتاب محقق فهارس حسب - آية وآربعين وأربعا   ثمانمائة يناهز

 · المفصل قصار بعض عدا فيما السور

 ، ولطرف فقط السور لبعض إال تعرض ال المعاصرة قهيةالف التفاسير ، نجد ذلك بخالف     
 · ألجلها كتبت التي المحاضرات أو الدروس طبيعة مع ينسجم حسبما ، وذلك اآليات من

 منهج وفق ، وأعده هللا رحمه السايس الشيخ عليه أشرف الذي" األحكام آيات فتفسير"     

 مؤلفوه فيه اقتصر األربعة بأجزائه الكتاب ، هذا األزهر بجامعة الشريعة بكلية التفسير دراسة

 بعضها بل السور هذه أحكام لجميع يعرضوا ، ولم القرآن من سورة وعشرين ثمان أحكام على

 · فحسب

 والدراسات الشريعة كلية لطلبة وضع الذي الصابوني للشيخ" البيان روائع" وتفسير    

 اختارها األحكام آيات من طائفة - هللا هحفظ - مؤلفه فيه ، انتقى القرى أم بجامعة اإلسالمية

 · القرآن من سورة وعشرين إحدى من
 كتب فإن - المقارن الفقه أو - العالي الخالف في مبسوطة كتبا   المتقدمين مؤلفات كانت وإذا    

 األسلوب من أحيانا   تقترب ، قد القرآن أحكام في جزئية مؤلفات إال ليست المعاصرين

 الشيخ قسمه الذي" البيان روائع" بكتاب األمر يتعلق حين خاصة يرالتفس في الموضوعي

 مع يتناسب بعنوان محدد لموضوع تعرض  واحدة ، كل محاضرة سبعين  إلى الصابوني

 · المدروس الموضوع

 

                       تفسير في الرأي وأهل األثر أهل مناهج من المعاصرة المؤلفات استفادة :الثالثة الميزة
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 · الكريم القرآن

 من استفادوا ، بل التفسير مناهج من منهجا   يغلبوا لم األحكام في المؤلفين من فالمعاصرون     

 · واتجاهه صاحبه نزعة كانت أيا   حديثا   أو قديما   كان سواء وجدوه الذي العلمي التراث كل

 الجوزي وابن ، والسمرقندي كالطبري األثريين تفاسير من المؤلفون هؤالء فاستفاد   

 · وغيرهم والسيوطي
 يقتصروا ولم·  كثير وابن والبغوي الرازي حاتم أبي كابن المحدثين تفاسير من واستفادوا   

 : بالرأي أيضا   أخدوا بل بالمنقول التفسير على

 · وغيرهم حيان وأبي والراغب والزجاج واألخفش كالفراء اللغويين تفاسير من فاستفادوا    

 تفاسير ومن·  وغيرهما والبقاعي كالزمخشري البالغة وأهل البيانيين تفاسير من اواستفادو   

 · الرازي كالفخر األصوليين

 يتوقفوا ولم·  المنقرضة الفقهية المذاهب ، وكتب للمذاهب المقلدين الفقهاء وتفاسير   

 قطب دكسي معاصريهم من حتى يأخذون القرآن أحكام في المؤلفين نجد ، بل الحد هذا عند

 · وغيرهم رضا رشيد ومحمد والمراغي
 

 : المضمون مستوى على الفقهي التفسير في المعاصرة المؤلفات مميزات -ب

 تفسيرهم ميزت التي ، وهي الراهن العصر في الفقهاء مفسرو بها اهتم أمور أربعة  هناك      

 :  وهي بالمضمون يتعلق فيما القرآن ألحكام

 · المسلم تواجه التي التحديات على بالرد االعتناء  -1

 · وتنقيحه ترتيبه وإعادة المتقدمين تراث جمع  -2

 · القرآن في الواردة الشرعية األحكام لجزئيات التعرض عدم  -3
 · اآلية ظاهر يفيده ما على التفسير في االقتصار  -4

 

 األحكام من يرالكث إن· المعاصرة التحديات على بالرد واالهتمام التوسع :  األولى الميزة

،  والخارج الداخل في اإلسالم أعداء قبل من شبهات بها ألصقت القرآن في الواردة الشرعية

 تهافت وبيان التحدي على للرد األحكام هذه عند يتوقف األحكام آليات المعاصر المفسر فكان

 · للناس الحكم شرع ألجلها التي الحكمة إظهار مع الشبهة

،  (1) اإلسالم في الربا تحريم أسباب عن الكالم عند السايس الشيخ وردهأ ما القبيل هذا من    

 · ذلك وغير (2) وسلم عليه هللا صلى النبي زوجات تعدد مسألة حول الصابوني الشيخ وماذكره
 عالجوا الفقهي التفسير في المؤلفين من المعاصرين إن بل ذلك على األمـر يقتصر وال   

 · عصرهم في ا  حديث الطارئة النوازل بعض

 ··· وتماثيل محاريب من مايشاء له يعملون:تعالى قوله في السايس الشيخ ذكره ما ذلك من   

 عند الصابوني الشيخ حرره ما أيضا   ذلك ، ومن (4) الشمسي التصوير حكم عن اآلية (3)

 · (1)"الخيري اليناصيب" عن كالمه

 

  وتنقيحه يبهترت وإعادة المتقدمين تراث جمع:  الثانية الميزة
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 والمحدثين المفسرين لتراث جردا   القرآن أحكام في المعاصرة المؤلفات تضمنت لقد    

 من مذهب كل أدلة المعاصرون يورد فيها المختلف األحكام ولتقرير· السواء على والفقهاء

 ينب والمقارنة الخالف قضايا بسط بعد إال يرجحون وال - غالبا   - (2) وحججه الخمسة المذاهب

 كتب ، فخرجت فيه بالمشهور أخذوا الواحد المذهب في الفتوى تعددت ، وإذا االجتهادات

 وملخصة لآلراء ومنقحة- فسرتها التي اآليات في - للخالف جامعة لذلك  تبعا   القرآن أحكام
 · لألقوال

 " :البيان روائع" مقدمة في الصابوني الشيخ قال

 خالصة هو ، بل فحسب الشخصي جهدي من هو بالكتا هذا في جاء ما أن أزعم ولست"  

 وجهابذة العلماء فطاحل من جبارة ألدمغة ، ونتاج والحديث القديم في المفسرين مشاهير آلراء

 واللغوي والمحدث الفقيه:  ، منهم هللا وجه ابتغاء العزيز الكتاب خدمة على ، سهرت المفسرين

،  العظيم القرآن في كتبوا ممن ، وغيرهم حكاملأل والمستنبط ، هللا لكتاب ، والمفسر واألصولي

 أسطر كنت ، وما والحديث القديم بين ، وجمعت والمتأخرون المتقدمون ماقاله لخصت حيث

 ، عدا التفسير ، في المراجع أمهات من مرجعا   عشر خمسة على يزيد ما أقرأ حتى شيئا  
 · (3)···" المحاضرات هذه أكتب ثم والحديث اللغة مراجع

 

  القرآن في الواردة األحكام لجزئيات التعرض عدم : الثالثة لميزةا

 ذلك كان ، ولو اآليات إليه تشير ما مختلف تتبع القرآن أحكام في القدامى مصنفات كانت   

 جلي في اآليات فقه تحصر األحكام في المعاصرة الكتب كانت حين ، في الظاهر عن بعيدا  

 · االفتراضية المسائل في الوقوع جنبتها يزةالم ، وهذه منها والمهم األحكام

 تتبع من المعاصرين كتب خلو أن ، ذلك آخر مهم جانبي أثر الميزة هذه على ترتب لكن    
 للقدامى تشهد التي االستداللية المباحث تلك تفقد المؤلفات هذه جعل الفروع وفروع الفروع

 · االستنباط وعميق الفهم بدقيق

 توقفوا حينما القدامى نجد أننا - الحصر ال المثال سبيل على - ذلك تبرز التي النماذج ومن   

 اآلية في الوارد االستثناء داللة عن الكالم في توسعوا (1) النور سورة من القذف آية عند

 · (2) الخالف من المستنبطة الفروع مختلف مدرجين ذلك في والمجتهدين األئمة واختالف

 تفسير"  ، ففي األدلة ولخصوا الخالف اختصروا االستثناء عند فواتوق حين المعاصرين لكن   

 : سابقيه كالم مختصرا   المؤلف ، قال السايس الشيخ عليه أشرف الذي" األحكام آيات

 وأن الجمل جميع إلى برجوعه يقولون الشافعي أصحاب أن األصوليين عند والمشهور"   
 يقولون المعتزلة من ، وجماعة األخيرة الجملة إلى برجوعه يقولون حنيفة أبي أصحاب

 ذكر محل هذا وليس·  بالوقف يقولون وآخرون·  باالشتراك يقولون ، وآخرون بالتفصيل

 · (3)" للمختلفين الحجج

 

  اآلية ظاهر مايفيده على التفسير في االقتصار : الرابعة الميزة

،  تعليمي لغرض جمعت إنما المعاصرة المؤلفات إن ، وحيث لسابقتها تابعة الميزة هذه     

 · المتبادر على األحكام من اقتصرت فانها
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:  قبيل من كالما   السايس الشيخ عليه أشرف الذي" األحكام آيات تفسير" في مانجد فكثيرا     

 · (4)" ···· تجارة تكون أن إال:   تعالى قوله ظاهر دل وقد"

 ، وعلى نفسه المؤمن يقتل أن نع النهي  أنفسكم تقتلوا وال :  تعالى قوله وظاهر" -

 · (1)"البلخي اقتصر الظاهر هذا

 · (2)···" األكل وجوب  منها فكلوا:   تعالى قوله وظاهر" -
،  الهدايا من الفقراء إطعام وجوب  الفقير البائس وأطعموا:   تعالى قوله وظاهر" -

 · (3)···" الشافعي أخذ الظاهر وبهذا

 لألحكام" مبحثا   محاضراته في خصص الصابوني الشيخ فإن" البيان روائع" عن أما  

 ذلك يتجاوز أن ، دون يفسرها التي اآلية ظاهر عليه مادل مختلف فيه عرض" الشرعية

 · المتقدمون فعل كما الفروع فروع مسائل في الكالم إلى الظاهر

 

 

 

 الرابع المطلب

 الراهن العصر في المذهبية من للتحرر اإليجابي األثر
 

 المذاهب وإنكار التعصب إلى - أحيانا   - القدامى من الفقهاء بمفسري تؤدي المذهبية تكان   

 والمجتهدين األئمة على المفسر يتحامل ، حين أشد ماهو إلى التعصب يصل ، وقد المخالفة

 · المخالفين

 العصر خالل األحكام آيات تفاسير في إيجابي أثر المذهبية من للتحرر كان ذلك بخالف   

 · بالمذهب االلتزام تفرض التي الضيقة النزعة تلك من المفسرون تخلص ، حيث راهنال

،  واالتباع التقليد بين وتفريقهم فهمهم على مبنيا   الفقهية للمذهبية المعاصرين تصور كان لقد    
 : وفهمهما األمرين بين التفريق على ويترتب

 · جههو اليعرف بقول ويدين يفتي أن ألحد اليجوز أنه  -1

 بدليل معناها في كان ما ثم والسنة الكتاب هي التي لألصول يكون إنما التسليم أن  -2

 · (1) ذلك بين جامع

 خالل من األحكام آليات المعاصرين تفسير في المذهبية من للتحرر اإليجابي األثر تجلى وقد  

 : ثالثة مظاهر

 · أصلها إلى الفقهية المذاهب ردهم:   األول
 · بينها فيما الخالف تقريب:  الثاني

 · مذهب كل حرمة حفظ:  الثالث

 

  أصلها إلى الفقهية المذاهب رد:  أوال  

 سواء جميعا   السنية المذاهب بأن االقتناع إلى صاحبه يوصل للمذهبية الصحيح فالتصور    

 هامصادر في التشريع أحكام لفهم وعلماء أئمة اجتهاد إال ماهي انقرضت أو البقاء لها كتب
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 · والسنة الكتاب األصلية

 ، وقد األعمى التقليد عن ومنهي المصادر هذه عليه دلت لما باالتباع شرعا   مكلف والمسلم   

 ،وكانوا المقلدين من فيها يتبرؤون أقوال - الخصوص بهذا - المجتهدين األئمة عن اشتهرت

 يعرف لم الصالح السلف أن ، وكما والتابعين الصحابة من السلف لفقهاء خلفا   أنفسهم يعداون

 حال كان ، كذلك أدلتها من األحكام يستنبطون مجتهدين كانوا وإنما مذاهب أسسوا أنهم عنهم
 · وديدنهم الخلف

 صلى هللا رسول سنة مع وال تعالى هللا كتاب مع برأيه يقول أن ألحد ليس: "  قال حنيفة فأبو

 · (2)" أصحابه عليه أجمع ما مع ، وال وسلم عليه هللا

 هللا رسول إال عليه ومردود كالمه من مأخوذ وهو إال أحد من ما: " هللا رحمه مالك عن ونقل  

 · (3)" وسلم عليه هللا صلى

 : الشافعي وقال

 فحديث - يصح مما قولي خالف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن وكان - قلت ما كل"   

 · (1)"تقلدوني ، وال أولى وسلم عليه هللا صلى النبي
 : عنه هللا رضي حنبل بن أحمد وعن   

 وعليك مالك وال الشافعي وال سفيان وال إسحاق وضع فيما ، وال عبيد أبي كتب في تنظر ال"

 · (2)"باألصل

 ، ودعوتهم التقليد من موقفهم تبين المعتبرين االجتهاد أئمة عن المأثورة النصوص فهذه     

 الفقهية المذاهب كل ونواة االجتهادات مختلف منشأ هي التي األصول عليه مادلت اتباع إلى

 · المعتبرة

 

 المذاهب مختلف بين الخالف تقريب:  ثانيا  

 الفقه علم تولى ، وقد المعاصرين تفسير في المذهبية من للتحرر الثاني اإليجابي األثر وهو    

 ألفها التي رآنالق أحكام مؤلفات ، وجاءت التقريب هذا - العالي الخالف أو - المقارن

 للتباعد سببا   يكون أن الينبغي"  رفيع خالف هو المذاهب بين الخالف أن إلبراز المعاصرون

 عن المالم لرفع العلماء حددها أسباب له بدوره الرفيع الخالف ، وهذا مذهب كل مقلدي بين

 · األئمة أعالم

 يدر ، ولم األحكام بيان أرادوا إنما الفقهية مذاهبهم انقرضت ممن وغيرهم األربعة فاألئمة    

 الشرع وافقت متى وآرائهم بأقوالهم األخذ تجاههم ، والواجب مذهبا   يؤسس أن منهم أحد بخلد
 في المعاصرة للمؤلفات والمتصفح·  باالتباع أولى الحق ألن لهم التعصب ، وعدم فحسب

 أنه يظهر ما ، وترجيح بالمذاه آراء بين بالمقارنة يهتمون مؤلفيها يجد األحكام آيات تفسير

 لتفضيل أثر أي المؤلفات لهذه الدارس ، ويفتقد األول الصدر وإجماع والسنة الكتاب مع يتفق

 · آخر على مذهب

  الفقهية المذاهب حرمة حفظ:  ثالثا  

 على يشنعون المفسرين قدامى بعض مثل المعاصرون يكن ، فلم الثالث االيجابي األثر وهو    

 العصمة بأن االعتقاد ديدنهم كان ، بل المنهجية بأصولهم - أخذوا الذين والعلماء االجتهاد أئمة
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 للخطأ معرضون النبي غير البشر جميع ، وأن بالنبوة واصطفاه تعالى هللا أكرمه لمن هي

 · تعالى هللا شاء إن مأجورون هم الحالتين كلتا ، وفي والصواب

 األئمة عن المنقولة اآلثار مختلف من عامة تفسيرال في المؤلفين من المعاصرون انطلق وقد    

 إلى ، فنظروا األصول خالف كان مما عنهم ماصدر تقليد من فيها تبرؤوا التي المجتهدين

 المنزل الشرع مرتبة إلى رفعها دون ، لكن حرمة من النظر ذلك يقتضيه بما األئمة اجتهادات
 · وحيا  

 سنة،  ولم أو كتاب من النص انعدام حال بينها يماف ورجحوا واالجتهادات اآلراء فأخذوا    

 · تقليده يوجب أو عنـه ينافح بعينه مذهب عند الوقوف إلى المعاصرين من أحد يلجأ

 

 

 

 

 الدراسة خاتمة
 

 عند األحكام آيات تفسير في الفقهية المذهبية أثر لبيان محاولة الدراسة هذه كانت    

 اثنين مبحثين في وجعلها الدراسة تقسيم المنهج رةضرو اقتضت ، وقد والمحدثين القدامى

 · المصطلح مسائل يعالج تمهيدي مبحث يسبقهما

 : كالتالي إليها الوصول تم التي الرئيسية االستنتاجات إدراج ويمكن 

 : القدامى تفاسير في الفقهية المذهبية بأثر يتعلق فيما:  أوال  
 مذهبا   اختاروا منهم طائفة أن الدارس ظيالح عامة التفسير في للمصنفين بالنسبة  -1

 تعصب أي األحكام آليات تفسيرهم في يظهر أن غير من يرجحونه كانوا محددا   فقهيا  

 · سبيله سلك ومن الرازي الدين فخر محمد عند بالخصوص نجده المنزع ، وهذا مذموم

 التراجم كتب بعض يف التقليد إلى نسبته رغم محدد فقهي بمذهب يلتزم لم من القدامى ومن    

 عن - لألحكام تفسيره في - يرتفع ماجعله األسباب من له اجتمع الذي األندلسي حيان كأبي

 · التقليد

ا  -2  من متقدميهم من وجد ، فقد فقط القرآن ألحكام كتبهم جردوا الذين لمصنفون ا أما

 كابن اإلنصاف منه ظهر كما التعصب منه ظهر ، ومن كالجصاص لمذهبه تعصب
 بمذهب التزامه رغم - كان حيث الحق يتبع منصفا   كان من منهم ، ووجد المعافري العربي

 · القرطبي عبدهللا كأبي - معين

 اتباع وجوب ، ورأى أصال   والمذهبية التقليد أنكر من المفسرين متقدمي بين من أن كما  -3

 وأبرز تيمية ابن ماإلسال شيخ هؤالء وأشهر استنباطا   أو صراحة عليه دلت فيما النصوص

 · الشوكاني اإلمام متأخريهم

 : األحكام آليات المعاصرين تفسير في المذهبية بأثر يتعلق فيما:  ثانيا  

 أنها الراهن العصر في ظهرت  التي الشاملة العلمية التفاسير على يالحظ   -1
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 الخاص المطلب ضمن لها عرض ألسباب والمذهبية التقليد عن الغالب في ابتعدت

 فقد هللا رحمه الشنقيطي للشيخ" البيان أضواء"التفاسير هذه ، وأشهر الكتب هذه بمميزات

 تفسير قواعد من جعل كما مرآته وسنة قرآنا   الوحي ووضع األحكام مسائل في توسع

 ·األحكام الستنباط وآلته منهجه الفقه أصول علماء عند النصوص

 محمد كالشيخ معين إمام رأي - غالبا   - يرجح من المعاصرين هؤالء من ووجد   
 · هللا رحمه عاشور بن الطاهر

 في وتطور نشأ الفقهي التفسير في جديد منحى الراهن العصر في ظهر وقد  -2

 وغايته المنهجيه لمنطلقاته اعتبارا   المنحى هذا ، ودرج خاصة اإلسالمية الجامعات رحاب

 ال تنوع اختالف أنه على معتبرةال المذاهب اختالف إلى ينظر رحب أفق في التعليمية

 · تضاد اختالف

 في المذهبية تأثير بين الفرق إبراز على العمل المقارنة الدراسة تستوجبه ومما  -3

 مختلف في ذلك إظهار على الدراسة هذه عملت ، وقد المعاصرين ثم القدامى تفسير

 العصر في لمذهبيةا من للتحرر اإليجابي األثر" عن المطالب هذه آخر ، وكان مطالبها
 · الموضوع في للكالم خالصة" الراهن

 كله األمر إليه ، وأفوض العمل القول في والتوفيق السداد القدير العلي أسأل وختاما     

 · وأحكم أعلم تعالى فهو

 

 الهوامش:
 

 · البيضاء ، الدار الرشاد ، دار752ص1ج ذهب مادة العروس ، تاج الزبيدي(  1)

 ·العلمية، بيروت ، المكتبة22-12ص 3ج العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي ي، بصائرآباد الفيروز( 2)

 · ، بيروت العلمية الكتب هـ، دار8041الثالثة  ، الطبعة802ص ، التعريفات الجرجاني(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 والشؤون األوقاف وزارة نشر ، 51ص 01ج واألسانيد المعاني من الموطأ في لما عبدالبر، التمهيد ابن(  1)

 · ، الرباط اإلسالمية

 أبي األعظم اإلمام مذهب فقه في األبصار تنوير شرح المختار الدر على المحتار ، رد عابدين ابن(  2)

 · ، بيروت العربي التراث إحياء ، دار 64ص1ج النعمان حنيفة

 · ، القاهرة اهدالمع ، مطبعة61ص المراصد وخالصة المقاصد ، بغية السنوسي(  3)

العلمية،  الكتب ، دار هـ0041، مصورة  الثانية ، الطبعة66،86، 85ص2ج والمتفقه ، الفقيه البغدادي(  4)

 · بيروت

 · المنيرية عن مصورة ، طبعة021-901ص2ج العلم بيان ، جامع البر عبد ابن(  5)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · بيتا   عشر اثني في ، والقصيدة511ص2ج السابق ، المصدر عبدالبر ابن(  1)

 · 81ص المقاصد ، بغية السنوسي(  2)

،  النور ابو محمد· د بتصحيح 3ص1ج المذهب علماء أعيان معرفة في المذهب ، الديباج فرحون ابن(  3)

 · القاهرة التراث دار طبعة

 ، منشورات7ص سالمياإل الغرب في المالكي المذهب تاريخ في ، محاضرات الجيدي عمر· د:  انظر(  4)

 · ، الرباط عكاظ
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 · 511ص01ج ، التمهيد البر عبد ابن(  5)

 ـــــــــــــــــــــــ

 إحياء ، دار هـ5431األولى  ، الطبعة901ص2ج والتهذيب الشاط ابن حاشية مع ، الفروق القرافي(  1)

 · ، القاهرة العربية الكتب

 · ، بيروت معرفةال دار ، طبعة843ص2ج ، االعتصام الشاطبي(  2)

 أئمتهم على يعتمدون المقلدة أوائل كان فقد: " الثاني المعنى بهذا المذهب عن هـ0521ت الشوكاني وذكر  

 والسنة الكتاب نصوص ، ويدعون اختياراتهم عند ويقفون آرائهم على ويعولون الشرعية المسائل في

 · هـ2041،  ، بيروت العلمية الكتب ، دار 511ص األرب ومنتهى الطلب أدب انظر··"

 ـــــــــــــــــــــــ

 إدارة بإشراف ، طبع714ص2ج عشر الرابع القرن في التفسير ، اتجاهات الرومي فهد· د:  انظر(  1)

 · 7041األولى  ، الطبعة ، الرياض العلمية البحوث

 

 القرآن أحكام في النور ورةس من اإلفك وآية المائدة سورة من الحرابة آية تفسير المثال سبيل على انظر(  4)

 ·المعافري العربي البن

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 634ص2ج···  التفسير الرومي، اتجاهات· د(  1)

 · التوبة سورة من المائة بعد والعشرين الحادية اآلية إلى القرآن أول من تفسيره ابتدأ(  2)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · دمشق الخير ، دار هـ4141األولى  ، الطبعة401ص قرآنال ، علوم عتر الدين نور(  1)

،  التوبة ، مكتبة هـ3141األولى  ، الطبعة49ص ومناهجه التفسير أصول في ، بحوث الرومي فهد(  2)

 · الرياض

 · 434ص2ج والمفسرون ، التفسير الذهبي(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 ·، الرياض الرفاعي ، دار هـ0141األولى  ، الطبعة751ص سيرالتف علم قواعد في ، التيسير الكافيجي(  1)

 ، طبعة42ص  نبي بن لمالك القرآنية الظاهرة ، ضمن القرآن إعجاز في ، فصل شاكر محمود الشيخ(  2)

 · ، دمشق الفكر ، دار هـ6041األولى  عن مصورة

 ـــــــــــــــــــــــ

 · ، بيروت العلمية الكتب ، دار هـ3141األولى  لطبعة، ا311-211ص1ج المحيط ، البحر حيان أبو(  1)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 662ص1ج المفسرين ، طبقات الداودي ، وأيضا  75ص2ج المذهب ، الديباج فرحون ابن(  1)

 · ، بيروت العلمية الكتب ، دار هـ3041األولى  ، الطبعة05ص المفسرين السيوطي، طبقات(  2)

 المصدر هي" الكبرى المدونة"، و19ص1ج العزيز هللا كتاب تفسير في الوجيز لمحرر، ا عطية ابن(  3)

 بن عبدالملك هو حبيب القاسم، وابن بن عبدالرحمن عن رواية سحنون جمعها الموطأ بعد المالكي للفقه الثاني

 عالمأ لمعرفة المسالك وتقريب المدارك ، ترتيب عياض القاضي:  ، انظر هـ932ت  سليمان بن حبيب

 8ص2ج المذهب الديباج:  األوقاف، المغرب، وانظــر وزارة طبعة ومابعدها 222ص4ج مالك مذهب

 963ص3ج المدارك ترتيب ، انظر هـ132ت  بكيـر بن عبـدهللا بن يحيى فهـو بكير ابن أما·  ومابعدها

 · 953ص2ج المذهب والديباج ومابعدها

 · 481اآلية  البقرة سورة(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 08-47ص2ج الوجيز ، المحرر عطية ابن(  1)

 · 211ص2ج السابق المصدر(  2)
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 · 39ص2ج نفسه(  3)

 ومابعدها 631ص3ج المدارك ترتيب: ، انظر هـ412ت  عبدالعزيز بن عبدالملك هو الماجشون ابن(  4)

 المدارك ترتيب ، انظر عبدالعزيز بن عمرو أبو فهو أشهب ، أما6ص2ج المذهب والديباج

 ترتيب ، انظر العتقي القاسم بن عبدالرحمن فهو القاسم ابن ، أما703ص1ج والديباج ومابعدها262ص3ج

 زياد بن إبراهيم بن محمد هو المواز ، وابن564ص1ج المذهب ، والديباج ومابعدها 442ص3ج المدارك

،  القلم دار ، طبعة951ص للشيرازي الفقهاء وطبقات 071-761ص4ج المدارك ترتيب انظر·  المواز بن

 · بيروت

 ـــــــــــــــــــــــ

 الفقهاء جمهور ذهب حيث المائدة سورة في الحرابة آلية عطية ابن تفسير المثال سبيل على انظر(  1)

 يكون العقوبة تنوع أن إلى مالك اإلمام وذهب الجريمة الختالف تبعا   يكون العقوبة تنوع أن إلى والمجتهدين

،  القاتل حكم في والمخيف والطرق للناس وأحفظ للذريعة أسد مالك وقول:" عطية ابن ، قال اكمالح لتخيير

 · 98ص5ج الوجيز المحرر" استحسانا   العقوبات بأيسر األخذ فيه يرى فمالك ذلك ومع

 · 001ص المفسرين ، طبقات السيوطي(  2)

 ·612ص2ج ينالمفسر ، طبقات والداودي001ص المفسرين ، طبقات السيوطي(  3)

 · هـ8931، بيروت   الفكر ، دار55ص31ج والنهاية ، البداية كثير ابن(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 األجزاء في االختصار إلى ، ولجأ تفسيره بداية في األحكام آيات مسائل استنباط في توسع أنه هنا أشير(  1)

 · منه األخيرة

 · ، بيروت العلمية الكتب ، دار هـ1141األولى  ة، الطبع57ص1ج الغيب ، مفاتح الرازي(  2)

 · 95ص1ج السابق المصدر(  3)

 ·· ومابعدها 561ص1ج نفسه المصدر(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 على فعقب وجوبها اليرى وأنه حنيفة أبي مذهب ، ذكر الصالة في الفاتحة قراءة وجوب عن كالمه في(  1)

 أهل نقل وهاهنا··  واحد بخبر الناصية مسح وجوب في تمسك أنه حنيفة بيأ من للعجب ويا: "  قائال   ذلك

 الصالة صحة إن:  قال ، ثم الفاتحة قراءة على عمره طول واظب والسالم الصالة عليه أنه متواترا   نقال   العلم

 · لفيهمخا في قاله ما أقسى الكالم ، وهذا651ص1ج الغيب مفاتح"  العجائب من ، وهذا عليها موقوفة غير

 · 842ص1ج المفسرين ، طبقات الداودي(  2)

 · 892ص1ج والمفسرون ، التفسير الذهبي(  3)

 الطبعة عن مصورة ، طبعة ، بيروت الجيل ، دار2ص التأويل وأسرار التنزيل ، أنوار البيضاوي(  4)

 · هـ9231العثمانية 

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 05ص السابق ، المصدر البيضاوي(  1)

 · 56ص  نفسه(  2)

 · 94ص  نفسه(  3)

 · 226اآلية  من البقرة سورة(  4)

 · 94ص التنزيل ، أنوار البيضاوي(  5)

 · 282اآلية  من البقرة سورة(  6)

 · 46ص  التنزيل أنوار(  7)

 · 4اآلية  من النور سورة(  8)

 · 364ص  التنزيل أنوار(  9)

 ـــــــــــــــــــــــ
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 · الحلبي البابي طبعة عن ، مصورة 703-603ص1ج التنزيل مدارك المثال يلسب على انظر(  1)

 · 3ص1ج التنزيل مدارك أيضا   انظر(  2)

 · 331ص3، ج203ص1ج المصدر نفس انظر(  3)

 · 43اآلية  من النساء سورة(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 722ص1ج التنزيل مدارك(  1)

 · 95اآلية  من المائدة سورة(  2)

 · 203ص1ج التنزيل مدارك( 3)

 · 228اآلية  من البقرة سورة(  4)

 · 411ص1ج التنزيل مدارك(  5)

 · 237اآلية  من البقرة سورة(  6)

 · 121ص1ج التنزيل مدارك(  7)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 3اآلية  من النساء سورة(  1)

 · 702ص1ج التنزيل مدارك( 2)

 · ، بيروت المعرفة ، دار882ص2ج عالطال ، البدر الشوكاني(  3)

 · 092-882ص2ج الطالع البدر ، والشوكاني 982-882ص2ج المفسرين ، طبقات الداودي(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 ، وذلك القصد ذلك من أروم ماكنت ، وبلغني العقد ذلك بلوغ قبل ذلك لي هللا فأتاح"·· :  حيان أبو قال(  1)

 معهده الرحمة بمزن ، وبل مرقده هللا قدس المنصور الملك السلطان قبة في التفسير لمع في مدرسا   بانتصابي

 المنصورية ، والمدرسة001ص1ج المحيط البحر··"  الناصر الملك القاهر السلطان ولده دولة في وذلك

 أبو بها ، والتحق 713ص31ج والنهاية البداية في كثير ابن ذكرها التفسير فيها يدرس حيان أبو كان التي

 · وسبعمائة عشر سنة حيان

 · العلمية الكتب دار ، طبعة 001ص1ج المحيط البحر مقدمة انظر(  2)

 762-662ص2ج المحيط البحر ضمن البقرة سورة من 942اآلية  تفسير في للزمخشري تعقبه انظر(  3)

 المحيط البحر ، ضمن لبقرةا سورة من 236اآلية  تفسير في مالك ابن تعقب ، كما ، القاهرة السعادة ،مطبعة

 · 132ص2ج

 · العلمية الكتب دار ، طبعة301ص1ج ، المقدمة المحيط ، البحر حيان أبو(  4)

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 092ص2ج السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع ، البدر الشوكاني(  1)

 ، طبعة066-956ص التأويل قانون،  العربي ابن:  أيضا   ، وانظر812ص3ج ، الموافقات الشاطبي(  2)

 · السليماني محمد بتحقيق هـ6041جدة  القبلة دار

 · وغيره 181ص2ج اإلتقان في للمفسر بالنسبة األصول اشتراط انظر(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 الدار ، طبعة 62ص1ج والتنوير ، التحرير عاشور ابن ، وأيضا   181ص2ج ، اإلتقان السيوطي(  1)

 · ، طرابلس هيريةالجما

 الصالح، فلما السلف عصر طيلـة الوحي نصوص لفهم الموحد المعيار هو الجامع المنهج هذا ظل وقد(  2)

 · واستوعب وصنف توسع من العلماء من بعده جاء ثم" الرسالة" فيه دون الشافعي جاء

 دراسة المالم، وأيضا   ، رفع تيمية ، وابن 911ص4ج ، الموافقات الشاطبي الموضوع بخصوص انظر(  3)

 · المعاصرين من الخن مصطفى· د

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـــــــــــــــــــــــ

 · شاكر أحمد الشيخ بتحقيق 91ص ، الرسالة الشافعي(  1)

 الشيخ ، بتعليق هـ5931، بيروت  العلمية الكتب دار ، طبعة 02ص1ج القرآن ، أحكام الشافعي(  2)

 · عبدالخالق عبدالغني

 ـــــــــــــــــــــــ

 ، بيروت الفكر ، دار هـ0041الثالثة  ، الطبعة 264ص1ج القرآن علوم في ، البرهان الزركشي(  1)

 · إبراهيم الفضل أبو محمد بتحقيق

 · 3اآلية  من يونس سورة(  2)

 · 081ص2ج القرآن ، أحكام الشافعي(  3)

 في البري عبدهللا· د عند بحثبال الشافعي تفسير من الجانب هذا ظفر ، وقد 02ص1ج السابق المصدر(  4)

 ·" مصر في وعلومه القرآن" 

 الشيخ بتحقيق ، بيروت العلمية الكتب دار ، طبعة28ص ومناقبه الشافعي ، آداب حاتم أبي ابن:  انظر(  5)

 · عبدالخالق عبدالغني

 · 91ص ، الرسالة الشافعي(  6)

 ـــــــــــــــــــــــ

 مارواه ذلك ، من واآلثار الحديث كتب في الصالح السلف منهج على هدةالشا اآلثار من العديد وردت(  1)

 ، فسأله بالدرة وضربه ذلك فكره آية عن فسأله عمر إلى رجل جاء:" قال سيرين بن محمد عن بسنده الطبري

 هللا رضي فقال -821اآلية  من النساء سورة إعراضا   أو نشوزا   بعلها من خافت امرأة وإن اآلية هذه عن آخر

 ، وانظر بوالق عن ، مصورة ، بيروت المعرفة ، دار791ص5ج البيان جامع··"  فاسألوا هذا مثل عن عنه

 االوقاف وزارة ، طبعة112ص2ج بالرأي القرآن تأويل باب عبيد ألبي وآدابه ومعالمه القرآن فضائل: 

 فاروق· د بتحقيق البيضاء لدارا الثقافة دار طبعة للنسائي القرآن ، وفضائل الخياطي أحمد ، بتحقيق الرباط

 · حمادة

 البن الشافعية طبقات ، انظر هـ462ت  إبراهيم أبو المزني المصري يحيى بن إسماعيل هو المزني(  2)

 عبدهللا بن يحيى بن حرملة نجيب أبو فهو حرملة أما - الشيرازي طبقات مع مطبوع - 981ص  هداية

 · 091ص السابق المصدر ، انظر هـ342ت  المصري

 ، كتاب الموطأ في مالك رواه عنها هللا رضي عائشة ، وحديث06-95ص1ج القرآن أحكام الشافعي(  3)

العصر،  صالة وقت في باب الصالة كتاب السنن في داود أبو ، وأخرجه الوسطى الصالة باب الصالة

 قال وسلم عليه هللا صلى أنه عنه هللا رضي علي بحديث للحديث داود أبو قدم ، وقد غيرهما الحديث وأخرج

 ··"· العصر صالة الوسطى صالة عن حبسونا" الخندق يوم

 وحافظ الشافعي اإلمام خادم المرادي عبدالجبار بن سليمان بن الربيع محمد أبو هو المذكور الربيع(  4)

 · 091ص هداية البن الشافعية طبقات ، انظر هـ072توفي  علمه

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 901ص2ج القرآن ، أحكام عيالشاف(  1)

 · 792ص11ج والنهاية ، البداية كثير ، ابن051ص الفقهاء ، طبقات الشيرازي:  انظر(  2)

 · 611ص المفسر الفقيه األصولي الجصاص الرازي علي بن أحمد ، اإلمام النشمي جاسم عجيل· د(  3)

 · ، بيروت العربي لتراثا إحياء بدار مصورة طبعة··  73ص1ج القرآن ، أحكام الجصاص(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 933ص1ج السابق ، المصدر الجصاص(  1)

 · 251ص1ج السابق المصدر(  2)

 · 092ص 1ج السابق المصدر(  3)

 · 5ص1ج السابق المصدر(  4)
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 · 106اآلية  من البقرة سورة(  5)

 · 27ص1ج القرآن ، أحكام الجصاص(  6)

 · 65ص3ج األحكام في" الحالل اليحرم الحرام"  قاعدة في مهكال أيضا  :  وانظر(  7)

 · 263ص4ج القرآن ، أحكام الجصاص(  8)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 392ص1ج السابق ، المصدر الجصاص(  1)

 · 592-492ص 1ج السابق المصدر(  2)

 · 443ص6ج المسند أحمد اإلمام(  3)

 · 692ص1ج القرآن ، أحكام الجصاص(  4)

 · ، الرياض والدعوة لإلفتاء العامة الرئاسة ، طبعة151ص3ج قدامة، المغني ابن:  انظر(  5)

 · 85ص3ج القرآن ، أحكام الجصاص(  6)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 761ص2ج المفسرين ، طبقات ، الداودي 452ص2ج المذهب ، الديباج فرحون ابن انظر(  1)

 · 944ص2ج والمفسرون ، التفسير الذهبي(  2)

 · الرابع الجزء آخر المحقق فهارس ذلك في انظر(  4و)( 3)

 2911ص3ج األحكام في اإلسراء معجزة على االحتجاج في كالمه عليهم به رد ما بديع من(  5)

 وال رسول من قبلك من أرسلنا وما تفسير عند وسلم عليه هللا صلى عصمته على به احتج ما ، وأيضا  

 · ومابعدها0031ص3ج القرآن أحكام في الحج سورة من 25ية اآل ·· تمنى إذا إال نبي

 ـــــــــــــــــــــــ

 المسألة في ذكر الجمعة سورة من األولى اآلية تفسير ، ففي بالرد والمفتين المجتهدين هؤالء يتعقب وقد(  1)

 وقال·  يلها لم أو وال هاولي إن اليضيعها أرضه في فرائض هلل إن:  بديعة كلمة مالك قال وقد"··· :  الثالثة

 · 3081ص4ج األحكام··"  وجهه أعلم وال·  المسقف المسجد أدائها شروط من:  علماؤنا

 · 814ص1ج القرآن أحكام(  2)

 · 644ص1ج السابق المصدر(  3)

 · 591ص 1ج السابق المصدر(  4)

 · 884ص 1ج السابق المصدر(  5)

 من أسكنت إني ربنا:  تعالى قوله عند العربي ابن وذكر· 861ص2ج المفسرين ، طبقات الداودي انظر(  6)

 وثمانين تسع سنة الحجة ذي في مقيمـا   بمكة كنت ولقد: "  73اآلية  إبراهيم سورة  زرع ذي غير بواد ذريتي

 في بركته لي هللا فتح حتى واإليمان العلم به نويت شربته ، وكلما كثيرا   زمزم ماء أشرب ، وكنت وأربعمائة

،  فيهما علي هللا يفتح ، حتى لهما شربته ، وياليتني للعمل أشربه أن ، ونسيت العلم من لي يسره الذي دارالمق

 األحكام"  برحمته والتوفيق الحفظ هللا ، ونسأل العمل إلى منه أكثر العلم إلى صغوي ، فكان يقدر ولم

 · 4211ص3ج

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 054ص2ج رونوالمفس ، التفسير الذهبي(  1)

 أحمد بتصحيح المصرية الكتب دار طبعة عن ، مصورة3ص1ج القرآن ألحكام ، الجامع القرطبي(  2)

 · البردوني

 · د ص1ج التفسير مصحح مقدمة ، انظر بعضها في عبدهللا أبو وقع وقد(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 903ص2ج المذهب ، الديباج فرحون ابن(  1)

 ·( المقدمة)  3ص1ج القرآن ألحكام ، الجامع القرطبي(  2)

 · 187اآلية  البقرة سورة(  3)
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 ـــــــــــــــــــــــ

 · 323-223ص 2ج القرآن ألحكام ، الجامع القرطبي(  1)

 · 1اآلية  من جزء الطالق سورة(  2)

 · 551ص81ج القرآن ألحكام ، الجامع القرطبي( 4()3)

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 187اآلية  البقرة سورة(  1)

 · 901-601ص1ج للشافعي القرآن أحكام(  2)

 · 122ص1ج القرآن ، أحكام الجصاص(  3)

 · ومابعدها 38ص1ج القرآن ، أحكام العربي ابن(  4)

 · ومابعدها 672ص2ج القرآن ألحكام ، الجامع القرطبي(  5)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 23-13ص2ج المحيط ، البحر حيان أبو(  1)

 · 57ص2ج الوجيز ، المحرر عطية ابن(  2)

 · 08-97ص5ج الغيب ، مفاتح الرازي(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 34 - 33اآليات  المائدة سورة(  1)

،  قدامــة ، ابن 313ص1ج القرآن ، أحكام ، الشافعي45ص4ج القرآن ، أحكام الجصاص:  انظر(  2)

 · 882ص8ج المغني

 · 795ص2ج القرآن ، أحكام لعربيا ابن(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 795ص2ج السابق المصدر(  1)

 · 5اآلية  من المائدة سورة(  2)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 123ص3ج القرآن ، أحكام الجصاص(  2)،(1)

 · 173اآلية  من البقرة سورة(  3)

 · 232ص2ج القرآن ألحكام ، الجامع القرطبي(  4)

 · 29اآلية  النساء سورة(  5)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 232ص2ج السابق ، المصدر القرطبي(  1)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · صبيح علي محمد طبعة عن ، مصورة 611ص اإلسالمي الفقه ، تاريخ السايس الشيخ(  1)

 · 04ص3ج القرآن أحكام في مالك اإلمام على التحامل في مبالغته انظر(  2)

 · 22اآلية  من النساء سورة(  3)

 · 85ص3ج القرآن ، أحكام الجصاص(  4)

 · 021-911ص الجصاص الرازي علي بن أحمد ، اإلمام 144ص2ج والمفسرون التفسير(  5)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 101اآلية  النساء سورة(  1)

 · 884ص 1ج القرآن ، أحكام العربي ابن(  2)

 · ، بيروت الفكر بدار مصورة طبعة 2ص5ج محلى، ال حزم ابن(  3)

 · 232اآلية  من البقرة سورة(  4)
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 ـــــــــــــــــــــــ

 · 69ص6ج الغيب ، مفاتح الرازي(  1)

 · 4اآلية  النور سورة(  2)

 ·5اآلية  النور سورة(  3)

 · 6331ص3ج القرآن ، أحكام العربي بن ا(  4)

 والملوك األمم تاريخ في الطبري عند الهجرة من عشرة السابعة نةالس أحداث ضمن الرواية انظر(  5)

 والنهاية ، البداية كثير ابن ، وايضا   ، بيروت العلمية الكتب ، دار هـ7041، طبعة  394-294ص2ج

 · 28-18ص7ج

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 911-811ص5ج القرآن ، أحكام الجصاص(  1)

 · 06ص81ج البيان ، جامع الطبري(  2)

 · 652ص5ج حجر البن الباري فتح في ذلك تفصيل انظر(  3)

 · 55اآلية  من النور سورة(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · االعتزالية عقيدته من نابع معاوية في ، وكالمه 191ص5ج القرآن ، أحكام الجصاص(  1)

 · 86اآلية  النساء سورة(  2)

 · 764ص1ج القرآن ، أحكام العربي ابن(  3)

 · 8اآلية  من المجادلة سورة(  4)

 · 892ص5ج القرآن ألحكام ، الجامع القرطبي(  5)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 6ص المالم ، رفع تيمية ابن(  1)

 ـــــــــــــــــــــــ

 ، دار هـ4041األولى  ، الطبعة 331ص والجماعة السنة أهل السلف مذهب على ، االعتقاد البيهقي(  1)

 · ، بيروت العلمية تبالك

 · 902-802ص02ج الفتاوى مجموع تيمية ابن(  2)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 01ص02ج السابق المصدر تيمية ابن(  1)

،  57ص1ج المدارس تاريخ في ، الدارس ، النعيمي 303ص31ج والنهاية ، البداية كثير ابن:  انظر(  2)

 · الحسيني جعفر ، بتصحيح لقاهرة، ا الدينية الثقافة ، مكتبة م8891طبعة 

 · 303ص31ج والنهاية ، البداية كثير ابن(  3)

 · 84ص1ج المفسرين ، طبقات ، الداودي67ص1ج المدارس تاريخ في ، الدارس النعيمي(  4)

 هـ1931،الكويت  القرآن دار ، طبعة 411-201ص التفسير أصول في مقدمة ، تيمية ابن:  انظر(  5)

 · الفتاوى على اإلسالم شيخ تفسير في اعتمدت ، وقد 573-363ص31ج الفتاوى ةزرزور· د بتحقيق

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 284اآلية  البقرة سورة(  1)

 · النفس حديث عن تعالى هللا تجاوز باب اإليمان ، كتاب الصحيح ، الجامع مسلم:  انظر(  2)

 · ومابعدها 001، ص41ج ، الفتاوى تيمية ابن(  3)

 · 286اآلية  من البقرة سورة(  4)

 · 601ص41ج ، الفتاوى تيمية ابن(  5)

 · 411إلى  011ص41ج السابق المصدر(   6)

 · 911ص41ج السابق المصدر(  7)
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 · 021ص41ج السابق المصدر(  8)

 · 821-121ص41ج السابق المصدر:  انظر(  9)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 178اآلية  من البقرة سورة(  1)

 · 47ص41ج ، الفتاوى تيمية ابن( 3)،( 2)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · هـ7931، بيروت  الفكر دار ، طبعة 362-262ص4ج الموقعين ، إعالم القيم ابن(  1)

 · الفقي حامد محمد الشيخ بإشراف منشور وهو" القيم التفسير"وسماه الندوي أويس محمد(  2)

 · 432ص41ج والنهاية ، البداية كثير ابن(  3)

 · 59-49ص2ج المفسرين ، طبقات الداودي(  4)

 · 09ص2ج المدارس تايخ في ، الدارس النعيمي(  5)

 · 3من  اآلية النساء سورة(  6)

 · هـ8931، بيروت  العلمية الكتب ، دار 122-912ص القيم التفسير(  7)

 ـــــــــــــــــــــــ

 بن علي بن الحسين بن علي بن زيد بقول لتمسكهم زيدية سموا عةالشي فرق من الثالثة الفرقة الزيدية(  1)

 ، مكتبة هـ9831الثانية  ، الطبعة631ص1ج اإلسالميين ، مقاالت األشعري الحسن أبو: انظر·  طالب أبي

 · هـ2041، بيروت  العلمية الكتب ، دار25ص المسلمين فرق ، اعتقادات ، الرازي المصرية النهضة

 علي ابن عبدهللا ترجمة في أيضا   ، وذكره 18ص2ج الطالع البدر في الشوكاني عند يةواف ترجمة له(  2)

 · 613ص2ج الهادي أخيه ترجمة ،وفي 883ص1ج

 · ، بيروت اإلسالمي الغرب دار ، طبعة 6801ص2ج واإلثبات الفهارس ، فهرس الكتاني(  3)

 · 422ص2ج الطالع ، البدر الشوكاني(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 الكتب ، دار هـ2041األولى  ، الطبعة 32-12ص اإلرب ومنتهى الطلب ، أدب الشوكاني:  انظر(  1)

 · ، بيروت العلمية

 · 551ص السابق المصدر(  2)

 · 551ص السابق المصدر(  3)

،  الفكر دار ، طبعة 991ص2ج للمصنف القدير فتح في الشيء نفس ، وانظر7ص السابق المصدر(  4)

 · هـ3041بيروت 

 · 04ص الطلب ، أدب الشوكاني(  5)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 53ص2ج القدير ، فتح الشوكاني(  1)

 · 63ص2ج السابق المصدر(  2)

 · 081ص 1ج السابق المصدر(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 092ص2ج الطالع ، البدر الشوكاني(  1)

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 تلميذه التفسير ، وأتم السابع الجزء آخر المجادلة سورة تفسير أكمل أن بعد هللا رحمه شيخال توفي وقد(  1)

 بعض األخير الجزء مع طبعت حيث التاسع من وطرفا   الثامن الجزء التتمة ، وتشمل سالم محمد عطية

 · هللا رحمه الشيخ رسائل

 في باألحكام خاصا   اهتماما   أولى الشيخ فإن،  التفسير هذا من األردية عن المترجم القسم إلى بالنظر(  2)
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 · النور لسورة تفسيره

 · الحلبي البابي مطبعة عن هـ9631سنة  التفسير هذا من األولى الطبعة ظهرت(  3)

 · النور سورة من واالستئذان البقرة سورة من الربا آيتي  تفسير على ذلك في سأقتصر(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · ، بيروت الكتب عالم ، طبعة ومابعدها 922ص1ج البيان طي، أضواءالشنقي(  1)

 · ومابعدها 661ص6ج البيان ، أضواء الشنقيطي(  2)

 م9791القاهرة  األنصار ، دار551ص ودعوته فكره المودودي األعلى ، أبو إبراهيم عبدالحميد سمير(  3)

 األستاذ أفردت أن لي سبق وقد·  آباد درحي من م2391عام" القرآن ترجمان" مجلة األستاذ أصدر ، وقد

المغرب،  علماء رابطة األحياء، تصدرها مجلة نشرتها مفسرا   المودودي األعلى أبو الهند عالمة بدراسة

 ·(هـ0241شوال ) 84-7، ص 72العدد 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ، تعريب الكويت ، القلم ، دار هـ8931األولى  ، الطبعة 581-081ص1ج القرآن ، تفهيم المودودي(  1)

 · إدريس أحمد

 · األجزاء مختلف المودودي فيها ألف التي السنوات تتبع خالل من مايالحظ وهذا(  2)

 محمد ، تعريب هـ8931، بيروت  الرسالة ، مؤسسة541-341ص النور سورة ، تفسير المودودي(  3)

 · الحداد عاصم

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 441ص النور سورة تفسير انظر·  هشام كابن السيرة مصادر بعض ىإل  إضافة هذا(  1)

 · 551ص ودعوته فكره المودودي األعلى ، أبو عبدالحميد سمير(  2)

 النور سورة أعقابها في نزلت التي المصطلق بني لغزوة وضعها التي الخريطة المثال سبيل على انظر(  3)

 · 41ص النور سورة تفسير ، ضمن

 ·بيروت العربي التراث احياء دار ، نشر372ص  03ج  المراغي المراغي، تفسير صطفىم احمد(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

الخامسة   التفسير، الطبعة في الحديثة العقلية المدرسة الرومي، منهج فهد· د: الموضوع في انظر( 1)

 · هـ4141

 · 19ص  1ج لتفسيره المراغي مقدمة انظر(  2)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 55ص   2ج  المراغي تفسير(  1)

 ·75ص  2ج  المرجع نفس(  2)

 · 95ص  2ج  نفسه(  3)

 ومن"··· : بقوله لخصه بالمأثور التفسير من موقفا   لألستاذ ألن العملية االحكام بآيات يتعلق فيما وذلك(  4)

 ال التي الدين قضايا مع يتنافر ما فيها نر بالقبول، ولم العلم تلقاها إذا إال مأثورة رواية نذكر أال رأينا ثم

 لقلوب ، وأجذبهللا كتاب لتفسير المعرفة، وأشرف لصادق أسلم ذلك أن وجدنا أهله، وقد بين فيها خالف

 · 19ص  1ج  المراغي تفسير" الصادقة المعرفة ونور والبرهان الدليل إال يقنعها ال علمية ثقافة المثقفين

 صلى النبي إلى ينسب أن إلى المراغي باألستاذ والمدنية اإلسالم بين لتوفيقا على الحرص أدى وقد هذا

 قال البقرة سورة من الصيام آية تفسير عنه، ففي ثبوته يصح لم مما األلسنة على اشتهر ما وسلم عليه هللا

 باأور علماء بعض ، وقال(تصحوا صوموا): قال أنه وسلم عليه هللا صلى عنه أثر وقد"··· : المراغي

يصح،  ال ، واألثر07ص  2ج المراغي تفسير···" الفضالت يذهب السنة في واحد شهر صيام أن

 951ص  للزركشي والتذكرة هـ5041العلمية  الكتب دار ، طبعة31ص  الصقاني موضوعات: وانظر

 · هـ6041العلمية  الكتب دار طبعة
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 · 27-07، ص2ج المراغي تفسير انظر(  1)

 · 6-5ص1ج والتنوير التحرير دمةمق في كالمه انظر(  2)

 يتوسع أنه ، كما ومابعدها 731ص1ج والتنوير التحرير ضمن البسملة في كالمه له ترجيحه نماذج من(  3)

 · 702-891-791ص81ج والتنوير التحرير المثال سبيل على انظر - أحيانا   - المذهب أقوال جمع في

 ـــــــــــــــــــــــ

 · تونس االستقامة ، مطبعــة هـ6631األولى  ، الطبعــة 3ص  الشريعة صــد، مقا عاشور ابن(  1)

 · 275اآلية  البقرة سورة(  2)

 · ومابعدها 97ص3ج والتنوير التحرير:  انظر(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 98ص 3ج السابق المرجع(  1)

 في الصحيح الجامع في البخاري وعند،  الربا ، باب المساقاة كتاب جامعه في مسلم أخرجه الحديث(  2)

 · غيرهما الحديث ، وأخرج آخر بلفظ نساء بالدينار الدينار بيع باب البيوع كتاب

 · 09-98ص3ج والتنوير ، التحرير عاشور ابن(  3)

،  الربا باب المساقاة كتاب جامعه في مسلم أخرجه عنهما هللا رضي ومعاوية عبادة بين ماوقع حديث(  4)

 ولم··· : "  بقوله عليه القرطبي تعليق أسقط أن بعد القرطبي تفسير من الحديث عاشور ابن أخذ وقد هذا

 علمه قد ما عليه خفي معاوية يكون أن نكير  ، غير جائز غير ذلك في معاوية فعل أن - العلماء أي - يختلفوا

 التحرير في عاشور ابن كالم ، وانظر 053ص3ج القرآن ألحكام ، الجامع القرطبي···"   وعبادة أبوالدرداء

 · 09-98ص3ج والتنوير

 · 09ص3ج السابق ، المرجع عاشور ابن(  5)

 · 28-27اآليات  النور سورة(  6)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 791ص81ج والتنوير ، التحرير عاشور ابن(  1)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 031ص اإلسالمي الفقه ، تاريخ السايس الشيخ(  1)

 · هـ7431، القاهرة  الرحمانية ، المطبعة2-1ص األحكام آيات تفسير من المرام القنوجي، نيل(  2)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 275اآلية  من البقرة سورة(  1)

 · الربا في التغليظ ، باب التجارات ، أبواب السنن ، انظر آخر بلفظ ماجة ابن الستة من أخرجه الحديث(  2)

 · 88ص المرام وجي، نيلالقن(  3)

 ·27اآلية  من النور سورة(  4)

 · 692ص المرام ، نيل القنوجي(  5)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 275اآلية  من البقرة سورة(  1)

 · ومابعدها 161ص1ج السايس الشيخ باشراف القرآن أحكام(  2)

 ·27اآلية  من النور سورة(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 051-841ص3ج السابق مرجعال(  1)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · الثاني الجزء ضمن عشرة والثامنة عشرة السابعة المحاضرتين المثال سبيل على انظر(  1)

 · 644ص2ج الهجري عشر الرابع القرن في التفسير ، اتجاهات الرومي:  انظر(  2)

 · للكتاب الداخلي الغالف في مطبوع التعريف هذا(  3)
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 · 281-275اآليات  البقرة سورة(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 ·الغزالي، دمشق مكتبة ، هـ7931الثانية  ومابعدها، الطبعة 193ص1ج البيان الصابوني،روائع(  1)

 · 30-27اآليات  النور سورة(  2)

 · 141-331ص2ج البيان ، روائع الصابوني(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 6ص المالم ، رفع ةتيمي ابن(  1)

 ·مخلوف حسنين محمد الشيخ الفكر، بيروت، بتعليق دار ، طبعة59ص4ج الشاطبي، الموافقات(  2)

 · 511ص01ج ، التمهيد النمري عبدالبر ابن(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 196اآلية  البقرة سورة(  1)

 · 131-521ص1ج البيان ، أضواء الشنقيطي(  2)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · للصابوني البيان روائع كتاب السنة مصادر إلى رجوعا   المدرسية التفاسير أكثر ولعل(  1)

 · 031-921ص السايس الشيخ بإشراف اإلسالمي الفقه تاريخ(  2)

 ـــــــــــــــــــــــ

، بيروت  ربيةالع النهضة دار ، طبعة 651ص اإلسالمي بالفقه التعريف في ، المدخل شلبي الشيخ(  1)

 · هـ3041

 · ومابعدها 843ص1ج البيان أضواء المثال سبيل على انظر(  2)

، 151، 641، ص 81ج والتنوير التحرير ضمن النور سورة تفسير في عاشور ابن الشيخ استفادة انظر(  3)

451 · 

 · 812، 591، 631ص1ج والتنوير التحرير:  المثال سبيل على انظر(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · خاصة" القرآن أحكام"في الراهن العصر في ألف ما لكل جامعة تكون(  1)

 · 715إلى  814ص2، ج التفسير ، اتجاهات الرومي:  انظر(  2)

 · 914-814ص2ج السابق المرجع(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 القرآن ألحكام الجامع األحكام كتب الشافعي، وأوسع الهراسي الكيا ، كتاب المختصرة األحكام كتب من(  1)

 · للقرطبي

 

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 361ص1ج األحكام آيات تفسير(  1)

 · 833-413ص2ج البيان روائع(  2)

 · 13اآلية  من سبأ سورة(  3)

 · 514ص2ج البيان روائع( 4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 082-972ص1ج البيان روائع(  1)

 المعاصرون يتوسع ، وقد حزم ابن كتب في مدون هو كما الظاهرية مذهب مع المقارنة تتم ما غالبا  (  2)

 االجتهادية المذاهب أئمة من وغيرهم والطبري والثوري واألوزاعي سعد بن الليث لمذهب فيعرضون

 · المنقرضة

 · 21ص1ج البيان روائع مقدمة(  3)
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 ـــــــــــــــــــــــ

 · 4اآلية  النور سورة(  1)

 · 281-871ص21ج القرآن ألحكام الجامع اآلية في االستثناء داللة في  انظر(  2)

 · 131ص3ج األحكام آيات تفسير(  3)

 · 68ص2ج األحكام آيات تفسير وانظر 29اآلية  من النساء سورة(  4)

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 68ص2ج األحكام آيات تفسير ، وانظر92اآلية  من النساء سورة(  1)

 يعتمد الذي المنهج هذا طغى ، وقد07ص3ج األحكام آيات تفسير ، وانظر82اآلية  الحج سورة( 3و)( 2)

 · الكتاب من الثالث الجزء على اآلية ظاهر يفيده ما على

 ـــــــــــــــــــــــ

 · 111-011ص2ج العلم بيان ، جامع عبدالبر ابن(  1)

األولى  الطبعة 14ص حنيفة أبي اإلمام مناقب في الحسان ، الخيرات الهيثمي حجر ابن(  2)

 · ، بيروت العلمية الكتب ، دار هـ3041

 · 621ص1ج البالغة هللا ، حجة الدهلوي هللا ولي(  3)

 ـــــــــــــــــــــــ

 الشيخ ، بتحقيق ، بيروت العلمية الكتب دار ، طبعة 39ص ومناقبه الشافعي ، آداب حاتم أبي ابن(  1)

 · بدالخالقع عبدالغني

 · الخانجي ، طبعة291ص حنبل بن أحمد اإلمام ، مناقب الجوزي ابن(  2)
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