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ملخص البحث
 في، والقواعد الذي اتبعها الكيا الهراسي في تفسيره لسورة النور،بينت هذه الدراسة المنهج التفسيري الفقهي
 وكيف أنه خالفه، كما بينت مدى انتصاره وموافقته للشافعي إمام مذهبه في ذلك، )كتابه (أحكام القرآن
 مما يؤكد نزاهته، متبعا في ذلك ما رجح عنده من دليل،أحيانا وانتصر لرأي من خالفه في بعض المسائل
 وكان من أهم. والمقارن، والتحليلي، وقد اتبع الباحث في ذلك المنهج االستقرائي.وموضوعيته العلمية
 فإن لم يجد، فقد فسر القرآن بالقرآن، أن الكيا اعتمد في تفسيره أوال على القرآن:النتائج التي توصل إليها
 فإن لم يجد لجأ إلى االجتهاد، مقدما أقوال الصحابة على التابعين، فإن لم يجد فبأقوا ل السلف،فبالسنة
 وغيرها أثر كبير، والعام والخاص، كما أنه كان لمباحث أصول الفقه كالمجمل والمفسر،والتفسير بالرأي
.في تفسيره

ABSTRACT
This study has shown the interpretive and doctrinal approach and the rules
followed by Al-Kia Harasi in his interpretation of surah Al-Nour in his book,
Quran Provisions. Also, it has shown how much endorsed and agreeable he was
to El Shafei, his Imam's Doctrine. Moreover, it has shown How did Al-Kia
Harasi sometimes disagree with El Shafei's opinion and endorsed his dissenting
opinion on some issues following his most likely proof that confirms
impartiality and scientific objectivity. And, the researcher has followed an
inductive, analytical and comparative approach. The following are the most
important findings he reached. Al-Kia Harasi has firstly relied on Quran in his
interpretation. So, the verses of Quran were interpreted by Quran. If there is no
inte…
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فلممم ينممل كتممال مممن العنايممة واالهتمممام ممما نالممه الق مرآن الكممر م ،إذ عكممف عليممه المسمملمون منممذ نممزل بممالتالوة
والحفم  ،والد ارسممة والتممدر ا ،والشممري والبيممان ،واالجتهمماد واالسممتنبا حتممى ك ممر فممي علومممه التممأليف ،وعلممى
وجممه الخصمموص علممم التفسممير ،فكممان منممه التفسممير النقلممي ،والبيمماني ،والفقهممي ،والعلمممي ،وغيرهمما مممن ألموان
وفنممون التفسممير ،وكممان مممن أسممبقها هممو ار التفسممير الفقهممي ،حيممث بممدأا عنايممة المفسممر ن بممه تأخممذ ممابع
التخص ممن من ممذ بداي ممة الق ممرن ال ال ممث الهج ممري ،حي ممث ك ممان أول كت ممال في ممه "أحك ممام القم مرآن" للش ممافعي (ا:
402ه) ،فهو أول من أفرده بالتأليف ،ثم توالى فيه التأليف فكان كتال "أحكام القرآن" للجصاص الحنفمي
(ا070 :ه) ،ث ممم أحك ممام القم مرآن لب ممي يعل ممى الحنبل ممي (ا254 :ه) ،ث ممم "أحك ممام القم مرآن" للكي مما اله ارس ممي
الشممافعي (ا502 :ه) ،ثممم "أحكممام القمرآن" البممن العربممي المممالكي (ا520 :ه) ،وقممد غلممي عليهمما ال ممابع
المذهبي ،وهذه المؤلفاا التي ذكمرا همي أرمهرها ،وال ازلمت عنايمة علمماإل امسمالم بمالقرآن إلمى يومنما همذا،
لكنهما أخممذا منحممى آخمر فممي التممأليف ،حيمث انصممبت عنممايتهم علمى د ارسممة هممذه الكتمي مممن حيممث المنمماهج
والصمول والقواعممد التممي اعتممد عليهمما مؤلفوهمما فمي تفسمميرهم لكتممال هللا ،وممن هنمما جمماإلا فكمرة هممذا البحممث،
حيث رغبمت أن يكمون لمي سمهم فمي خدممة كتمال هللا ،وذلمك ممن خمالل د ارسمة ممنهج أحمد همؤالإل الئممة فمي
تفسمميره ايمماا الحكممام ،وقممد وقممع االختيممار علممى "أحكممام القمرآن" للكيمما اله ارسممي الشممافعي ،مممن أجممل العممر
علمى ر قتمه فمي تفسمير سمورة النمور .وقمد تمم اختيممار

علمى منهجمه الفقهمي فمي التفسمير ،ممن خمالل الوقمو

هذه السورة كونها ضمت في ثناياها مجموعة من الحكام الفقهية ،التي تكشف دراستها عن ممنهج المفسمر
بصورة واضحة.
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مية البحث
أه َّ
َ
تكم ممن أهميم مة البح ممث ف ممي كون ممه يتن مماول كتاب مما م ممن أه ممم كت ممي التفس ممير الفقه ممي عموم مما والم ممذهي الش ممافعي
خصوصا؛ وهو كتال "أحكام القرآن" للكيا الهراسي؛ الستخ ار منهجه الفقهي في التفسمير ،وبيمان الصمول
والقواعد المعتمدة فيه ،علما أنه لم يح باالهتممام والعنايمة والشمهرة التمي حظيمت بهما كتمي التفسمير الفقهمي
الخرى ،رغم أن قيمته العلمية ال تقل عنها ،فهو كتال غز ر العلم ،دقيق السلول ،سليم المصادر ،نمافع
ماتع.
ُم ْش ِكلة البحث
تكمن مشكلة هذه الدراسة في امجابة عن السؤال الرئيا ااتي :ما هو المنهج الفقهي فمي التفسميري المذي
اعتمده الكيا الهراسي في تفسيره لسورة النور في كتابه "أحكام القرآن"؟ و تفرع عنه سؤاالن ،وهما:
 .1ما هي الصول والقواعد التي اعتمدها الكيا في تفسيره لسورة النور؟
 .4ما مدى موافقة الكيا ممام مذهبه الشافعي في أصوله وقواعده وآرائه التفسير ة؟
أهداف الدراسة
تهد

الدراسة إلى أمور يمكن إجمالها في ااتي:

 -1بيممان مممنهج الكيمما اله ارسممي الفقهممي فممي التفسممير الممذي اعتمممده فممي تفسممير "سممورة النممور" ،وذلممك ببيممان
الصول والقواعد التي اتبعها في ذلك.
 -4بيان مدى موافقة الكيا ممام مذهبه الشافعي في أصوله وقواعده وآرائه التفسير ة.
الدراسات السابقة
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في حدود ا العمي علمى الجهمود المبذولمة فمي د ارسمة "أحكمام القمرآن" للكيما اله ارسمي وجمدا د ارسمتين اعتنيتما
به ،وتناولتاه بالبحث والدراسة ،وهما:
 .1منهج اممام الكيا الهراسي ال بري في كتابه "أحكام القرآن" ،للباحث منظور بخش ،وهي رسمالة علميمة
مقدمة لنيل درجة الماجستير ،من جامعة أم القرى :السعودية1207( ،ه1841/م).
 .4مممنهج مفسممري آيمماا الحكممام فممي فقممه المعممامالا ،للممدكتور نممزار ع مما هللا أحمممد صممالح ،دار النممور:
عمان-الردن4014( ،م).
وتتميممز هممذه الد ارسممة عممن الد ارسممة الولممى بكونهمما تىعنممى بد ارسممة مممنهج الكيمما التفسمميري الفقهممي علممى وجممه
الخصمموص ،مممن خممالل تفسممير "سممورة النممور" ،فممي حممين تناولممت الد ارسممة الولممى منهجممه التفسمميري العممام فممي
كامممل تفسمميره ،أممما الد ارسممة ال انيممة فقممد تناولممت مممنهج الكيمما مقارنمما بمنهجممي الجصمماص وابممن العربممي فممي
تفسير هما في المعامالا على وجه الخصوص.
مناهج البحث
سلكت في هذا البحث المناهج ااتية:
أو ال :المممنهج االسممتقرائي حيممث تتبعمت مممنهج الكيمما الفقهممي فممي التفسممير فممي "أحكممام القمرآن" ،وجمعمت مادتممه
العلمية من خالل تفسيره "سورة النور" ،ووقفت على أقواله فيها.
ثانيا :المنهج التحليلي حيث قمت باسمتخ ار ممنهج الكيما الفقهمي فمي التفسمير المذي اتبعمه فمي تفسمير "سمورة
النور" ،فبينت الصول والقواعد التي اعتمدها فيه.
ثالثا :المنهج المقارن :حيث وقفت على آراإل الكيا في تفسيره ،وآراإل الشافعي ،فقارنت بينها ،فوجدتمه يوافقمه
غالبا ،و خالفه أحيانا ،كما قارنت أحيانا بين آرائه وآراإل غيره من المفسر ن ،فبينت مدى موافقته لهم.
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خطة البحث
يتكون البحث من مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخاتمة ،وهي على النحو ااتي:
المبحث التمهيدي :تعريفات عامة
الم لي الول :التعر ف بالكيا الهراسي
الم لي ال اني :التعر ف بتفسيره أحكام القرآن
الم لي ال الث :التعر ف بسورة النور
المبحث األول :أصول الكيا الهراسي في تفسيره لسورة النور
الم لي الول :تفسير القرآن بالقرن
الم لي ال اني :التفسير بالمأثور
الم لي ال الث :تفسير القران بالرأي واالجتهاد
المبحث الثاني :أثر المذهب الفقهي في تفسير الكيا الهراسي
الم لي الول :عناية الكيا الهراسي بأقوال الشافعي وترجيحه لها
الم لي ال اني :مخالفة الكيا الهراسي لقوال الشافعي
المبحث الثالث :أصول الفقه وأثره في التفسير الفقهي للكيا الهراسي
الم لي الول :النسخ في تفسير الكيا الهراسي
الم لي ال اني :امجماع في تفسير الكيا الهراسي
الم لي ال الث :القياس في تفسير الكيا الهراسي
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المبحث التمهيدي
تعريفات عامة
المطلب األول :التعريف بالكيا الهراسي
اسمه ،ونسبه ،مولده :هو علي بن دمحم بن علي ،عماد الدين أبو الحسن ال بمري ،و عمر بالكيما اله ارسمي،
أحد الفقهاإل ِ
الكبمار ممن رسوس الشمافةية ،ولمد سمنة (250ه) ،وىنسمي إلمى برسمتان بلمد مولمده؛ حيمث ىوِلمد
في آمل برستان من أعمال خراسان .أما سبي تسميته بهذا االسم فيقول ابن خلكان" :لم أعلم لي معنمى
قيل له الكيما ،وفمي اللةمة العجميمة (الفارسمية) تعنمي الكبيمر القمدر المقمدم بمين النماس" .1واله ارسمي نسمبة إلمى
هراس ،وهو رجر رائك ،ثمره كالنبق ،وقيل :نسبة إلى هراس ،أي متخذ الهر سة.2
لبه للعلم :حرص منذ ِ
ص َةره على لي العلم ،فبدأ حياته العلمية ُّ
استوعي
بالتفقه على علماإل بلده ،حتى
َ
َ
فالزممه واخمذ
مام عصمرهَ ،
ما عندهم ،ثم رحل في لي العلم فتوجمه إلمى نيسمابور ،قاصمدا إممام َ
الح َمرمين؛ إم َ
عنممه حتممى بممرع فممي الفقممه ،والصممول ،والخممال  ،وقممد عممر بتعصممبه لمذهبممه الشممافعي علممى غ مرار رمميخه.
ارتَ َةل بالتدر ا ،ثم َع ِمل بالوع وامرراد فمي
وبعد وفاة ريخه الجو ني إمام الحرمين ،انتقل إلى "بيهق" و ْ
مي الق مماإل ،وبع ممد ذل ممك رح ممل إلممى العم م ار وت ممولى الت ممدر ا بالمدرس ممة
الدولممة الس مملجوقية حت ممى ت ممولى منصم َ
النظامية ببةداد ،وقد توفي ببةداد سنة (502ه).3
المطلب الثاني :التعريف بأحكام القرآن وطريقة مؤلفه فيه:
1

ِِ
الةبماس رمما ال ِنمدْين( ،ا141 :ه) ،وِفَّياات األيياان وأنبااب أبنااب َّ
النماان7 ،ممج،
 ابن خنل َكان ،أحمد بن ىم َحمد بن أبي بكر ،أبمو َِ
الدْين بن علي بن عبد الكمافي( ،ا771 :ه)،
 ،1دار صادر :بيروا ،تحقيق :إحسان عباس .)448،441( ،وانظرُّ :
السْب ِك ني ،تا ن

الش ِ
طبقات َّ
اف ِعّية الكبرى10 ،مج ،4 ،دار هجر( ،ا1210 :ه) ،تحقيق :محمود ال ناحي عبد الفتاي الحلو.)401/7( ،
2

 -انظر :القمي ،عباس1058( ،ه) ،الكنى واأللقاب ،الم بعة الحيدر ة :النجف1870 ،م.)52/4( ،
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 انظر :ابن ِخنِل َكان ،وِفَّيات األييان.)448-441( ،7

عد أحكام القرآن للكيا الهراسي من أهم المؤلفاا في التفسير الفقهمي عنمد الشمافةية ،وأول مما
أوال :أهميته :ىي ن
وصل إلينا م بوعا ،ومن أهم ما يمتاز به عن أحكام القرآن للشافعي -رغم سمبقه -إحا تمه الكاملمة بايماا
الحكام ،في حين لم يحط بها الشافعي في تفسيره.
مخر هللا لممه مممن
لقممد ممل هممذا التفسممير الن مميا حبمميا أروقممة المكتبمماا ال ىيسمممع بمه إال مممن القليممل ،حتممى سم ن
العلماإل الجالإل عاِلمين جليلين ،وهما :الشيخ موسى دمحم علي ،و د .عزا علي ع ية ،فاعتنيا به تحقيقما
وإخراجا حتى خر إلى عاَلم النور4؛ فابتهجت به القلول ،وامتألا بالفري والسرور.
ثانيا :منهج الكيا الهراسي في تفسيره
 .1سار فيه على منوال الشافعي في تفسيره.5
 .4امتاز باميجاز واالختصار ،دون نقن أو إخالل ،فجاإل تفسي ار غنيا وافيا في بابه؛ فهو مرجمع أساسمي
في استخ ار الحكام الفقهية؛ ولذلك ارتهر رهرة واسعة.6
 .0غالبما ممما كممان يمرجح مممذهي إمامممه كمما سمميظهر معنمما الحقمما ،لكنمه كممان فممي ذلمك موضموعيا غيممر متبممع
للهوى والرغبة في نصرة المذهي ،إنما الترجيح بالدليل وال ريإل سوى الدليل بما يةلي على نمه ،وال أدل
على ذلك من مخالفته مذهبه في بعض المسائل.
المطلب الثالث :تعريف بسورة النور
مدنيمة بمال خمال  ،7وهمي ممن الم ماني ،عمدد آياتهما 12 :آيمة ،8وقيمل 14 :آيمة ،9امتمازا
سورة النور :سور ن
ببيممان ك يممر مممن الش مرائع والحكممام ،حيممث عالجممت ق ممايا عم نمدة ،من لق مة مممن عالقممة الرجممل بممالمرأة؛ وهممي
4

الهراسي الطبري في كتابه أحكام القرآن ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى:
 -انظر :بخش ،دمحم منظور ،منهج اإلمام الكيا ّ

السعودية1207( ،ه1841/م)( ،ص.)117 :
5

الهراساااي2 ،م ممج ،دار الكت ممي العلمي ممة :بي ممروا،
 انظ ممر :عل ممي وع ي ممة ،موس ممى دمحم وع ممزا ع ي ممة ،مقدماااة أحكاااام القااارآن للكياااا ّ
ن

(1205م)( ،ص.)8 :
6

 المرجع السابق( ،ص.)11 :2

العالقة التي يقوم عليها النظام االجتماعي في امسالم برمته ،ومن همذه الق مايا :الزنما ،والقمذ  ،واللعمان،
وآدال االسممتنذان ،وتممزو ج العبي ممد وامممماإل ،ومكمماتبتهم ،والنه ممي عممن نشممر الرذيل ممة والفاحشممة ،وغيرهمما م ممن
المسممائل ،فكانممت نممو ار ينيممر ر ممق النسممان فممي حياتممه االجتماعيممة ،وقممد تميممزا باسممتهاللها الحممديث عممن
َنزلَنمما
اها َوأ َ ْ
السممور التممي تبممدأ بعممرل مقاصمدها ،قممال سممبحانه( :سممورة أ َ
اهمما َوَفَر ْ
ضمَمن َ
َنزْلَن َ
محتواهما ،خالفمما لبمماقي ن
ِ
يها َآياا َبِنيَناا ل َعل ىك ْم َت َذك ىرو َن) (النور)1 :؛ ولذلك أوصى عمر  بتعليمها للنساإل ،حيث كتي إلى أهل
فَ
النور".10
الكوفة" :علموا نساإلكم سورة ن
سميت بهذا االسم من بال تسمية الشميإل بمما جماإل فيمه ،حيمث ورد فيهما قولمه سمبحانهَّ( :للاى
سبي تسميتها :ن
ِ
اا و ْال َْر ِ
إن الق ممارة لس ممورة الن ممور يج ممد الن ممور ىمش م نمعا م ممن ىك م نمل حروفه مما وآياته مما .يق ممول
ل) ،ث م نمم ن
ىنم ى
مور الس م َمم َاو َ
القاسمممي" :سممميت بممه الرممتمالها علممى ممما أمكممن مممن بيممان النممور املهممي ،بالتم يممل المفيممد كمممال المعرفممة
ن
الممكنة لنوع امنسان ،مع مقدماتها".11
المبحث األول
أصول الكيا الهراسي في تفسيره لسورة النور
7

 -أبو حيان الندلسي ،دمحم بن يوسف ،تفسير البحر المحيط ،تحقيق :صدقي جميل دار الفكر :بيروا1240( ،ه).)5/4( .

8

 -أنظر :السيو ي عبد الرحمن بن أبي بكر( ،ا ١٩٩هم) ،الدر المنثور4 ،مج ،دار الفكر :بيروا.)142/1( ،

9

 -أبمو السمعود ،دمحم بمن دمحم بممن مصم فى( ،ا١٨٩ :ه م) ،إرشاااد العقال السااليم إلاى مناتااا الكتااب الكااريم ،دار إحيماإل التمراا العربممي:

بيروا.)155/1( ،
10

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
النم ِ
مورَة ُّ
مور".
ماإل ىك ْم ىسم َ
مول هللا َ " :عنل ىم موا ِرَجمماَل ىك ْم ىسم َ
مال َرىسم ى
مالَ :قم َ
 الحممديث أخرجممه البيهقممي مممن ر ممق ىم َجاهممدَ ،قم َمورَة اْل َمائم َمدة َو َعنل ىم موا ن َسم َ

البيهقمي ،أحممد بمن الحسمين ،أبمو بكمر( ،ا٨٥٨ :ه م) ،شاعب اإلتماان12،ممج ،1 ،تحقيمق :عبمد العلمي حاممد ،مكتبمة الررمد :الر ممال،
(٩٨٩١ه م٩٠٠١/م) ،ي .)77/2( ،4405ضممعفه اللبماني .اللبمماني ،دمحم ناصمر الممدين( ،ا٩٨٩٠ :ه) ،سلساالة األحاد ااث الةااعيفة
والموضوعة وأثرها السيئ في األمة12 ،مج ،1 ،دار المعار  ،الر ال :السعودية٩٨٩٩( ،ه٩١١٩/م) ،ي .)001/4( 0478
11

 -القاسمممي ،دمحم جم ممال ال ممدين دمحم( ،ا1004:ه) :محاسااان التأويااال ،1 ،تحقيممق :دمحم باس ممل عي ممون السممود ،النار ممر :دار الكت ممي

العلمية :بيروا1214( ،ه).)007/7( .
9

إن مممن المسمملم بممه أن العلمموم الشممرعية فممي مختلممف المجمماالا متراب ممة فيممما بينهمما ،وآخممذ بع ممها برقممال
بعض؛ من أجل فهم سليم للقرآن الكر م ،ومن هذه العلوم علوم التفسير والفقه وأصوله ،فهي علوم مشتركة
ف ممي مباح ممث لةو ممة وأص ممولية عدي ممدة؛ كالمجم ممل والمفس ممر ،والع ممام والخ مماص ،والم ل ممق والمقي ممد ،والناس ممخ
والمنسوخ ،وامجماع ،والقياس ،وغيرها ،واالرتبا بينها ارتبا ع وي ال يقبل االنفكما ،،وفمي همذا البحمث
الذي قوام مباح ه عليها مجتمعة ،يجد المرس نفسه حائ ار في كي ية تقسميم موضموعاته وتبو بهما ،وفمي كي يمة
إيمراد النممماذ الت بيقيممة فيهمما؛ ولممما كممان فممي المممر سممعة ،جعلممت بع ممها تحممت مبحممث تفسمميري ،وبع ممها
تحت مبحث أصولي ،وإن كانت موضوعاتها ابتداإل مشتركة ومتداخلة.
المفسممر ن
أممما الصممول التممي اعتمممدها الكيمما فممي تفسمميره فهممي الصممول المعتمممدة عنممد سممائر العلممماإل مممن
ن
والصوليين ،لم يخر عنها بل سار على خ اهم فأفاد منهم وأجاد بما ِعْل ىمه وَقَل ىمه به قد جماد ،وقمد اعتممد
في تفسيره ما في القرآن الكر م من آياا تفسير ة ،فمإن لمم يجمد فبالسمنة ،فمإن لمم يجمد فبمأقوال الصمحابة ،ثمم
التابعين ،وإال ذهي إلى اللةة واالجتهاد؛ وبيان ذلك فيما يأتي.
المطلب األول :تفسير القرآن بالقرآن
أن الكيمما فممي تفسمميره أحكممام الق مرآن ال يقممدم رممينا مممن أصممول
مممن خممالل اسممتقراإل سممورة النممور وجممد الباحممث ن
التفسير على الصل الول فيه؛ فخير ما يفسر به القرآن هو القمرآن ذاتمه ،فماع أعلمم بممراده ،فمإن وجمد آيمة
فمي تفسمير آيممة قمدمها وفسممر اايمة التممي يمراد تفسمميرها بهما ،وقمد كممان تفسمير القمرآن بمالقرآن عنممده علمى أوجممه
عدة ،وهي على النحو ااتي:
ن
أوال :تخصين القرآن بالقرآن
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و قصد بذلك تخصين عام القرآن بالقرآن ،والعام ،هو" :اللْفم المسمتةر لمما يصملح لمه بمال حصمر ،دفعمة
واحدة".12
وأما الخاص" :فهو اللْف الموضوع لمعنى واحد على سبيل االنفراد ،أو على ك ير محصور".13
العام على بعض أفراده".14
والتخصين" :هو قصر نِ
ومن أم لة ذلك عند الكيا ما يأتي:
ِ
ِ
اجِلم ىمدوا ىكمل َوا ِحممد ِم ْن ىه َمما ِم َائم َة َجْل َمدة} (النممور ،)4 :حيمث قممال:
 .1مما فسممر بمه قولممه تعمالى{ :الزانَيم ىة َوالزانمي َف ْ
"واختلف الناس في العبد ،هل يدخل فيه ،وكذلك الممة؟ والصمحيح أنهمم دخلموا فيمه ،ولكمن خصصموا بقولمه
تعالىَ { :فعَلي ِهن ِنصف ما عَلى اْلمحص ِ
ناا ِم َن اْلع ِ
ذال} (النساإل.15)45 :
َ
ْ ى
َْ
َ
ىْ َ

12
الكْل َوَذاني( ،ا 510 :ه)َّ :
التمهيد فاي أصاول الفقاه ،تحقيمق :مفيمد ىم َحممد أبمو
 -أىَبو الخ ال الحنبلي ،محفوظ بن أحمد بن الحسن َ

َم َحمم ممد بم ممن علم ممي بم ممن إب م مراهيم2 .مم ممج .1 .مركم ممز البحم ممث العلمم ممي وإحيم مماإل الت م مراا امسم ممالمي-جامعم ممة أم القم ممرى1201( ،
عمشم ممة ،ى
ه1845/م).)5/4( .
13

 -الصممالح ،ىم َحمممد ،أديممي تفسااير النصااو

فااي الفقااه اإلسااالمي4 ،مممج .2 .المكتممي امسممالمي :بيممروا1210( ،ه1880/م).

(.)111/4
14

ِ
الدْين علي بن أبي علي بن ىم َحمد ،أبو الحسن( ،ا101 :ه) ،اإلحكام في أصول األحكام ،تحقيق :الشيخ
 -اامدي ،سيف ن

ِ
ِ
الدْين ىم َحمد بن أحمد بن عبد العز ز بن علي الفتوحي ،أبو
إبراهيم العجوز2 ،مج .دار الكتي العْلمية :بيروا-لبنان .ابن النجار ،تقي ن
البقاإل( ،ا874 :ه) ،شرح الكوكب المنير ،تحقيق :م َحمد ُّ
الزحيلي ونز ه حماد1 ،مج .4 .مكتبة العبيكان1214( .ه1887/م).
ى
(.)417/0
15

الهرس ممي ،عل ممي ب ممن دمحم ،أب ممو الحس ممن( ،ا502 :ه) ،أحكااااام القاااارآن2 ،م ممج ،دار الكت ممي العلمي ممة :بيم ممروا1205( ،م)،
 -الكي مما نا

(.)481/2
11

و فهم من ذلك أنه أدخل العبد والمة المزانيين فمي حكمم اايمة ،وأنهمما يسمتحقان عقوبمة الجلمد كمالحرار ممن
الزناة ذكو ار وإناثا ،فااية عامة تشمل العبد ،والحر ،والمة ،والحرة ،وغيرهم ،فهم يستحقون أن يجلدوا مائة
جلدة ،لكنها خصصت بما جاإل في سورة النساإل ،وعليه فالجلد مائة جلدة مخصوص بالحرار دون العبيد،
في حين يجلد العبد والمة نصف عقوبة الحر ،وهي خمسون جلدة.16
ِ
اج ىهم م ْمم)( ،النم ممور  ،)1قم ممال الكيم مما :دل بم ممه علم ممى أن الول لم ممم يتنم مماول
 .4قولمممه تعم ممالىَ ( :والم ممذ َ
ين َي ْرىمم ممو َن أ َْزو َ
الزوجاا ،أعني قوله( :وال ِذين يرمون اْلمحص ِ
ناا) (النور .)5
َ َ َْ ى َ ى ْ َ
فالذي يفهم من كالمه أن لف "المحصناا"؛ وهو لف عام يشممل ك نمل اممرأة ح نمرة بالةمة ع يفمة ،وأن الزوجمة
مشمولة في ااية ،لوال أن ااية السادسة من السورة خصصت هذا العام في غير الزوجاا.17
ثانيا :بيان مجمل القرآن بالقرآن
و قصد بالمجمل" :ما خفي المراد منه لتَ َع ُّد ِد معانيه وال ىيعر إال ببيان" .18وأما المفسر " :فهو اللْف الدال
على معناه المقصود من السيا بوضوي ،أو ازداد وضوحا ببيان ااخر ،وهو ال يحتمل التأو ل".19

16

 -انظمر :الشمموكاني ،دمحم بممن علمي بممن دمحم بممن عبممد هللا اليمنمي (ا1450 :ه)2 ،مممج ،1 ،فااتا القااد ر ،دار ابممن ك يممر ،دار الكلممم

ال يممي :دمشممق :بيممروا1212( ،ه) .)1/2( .الشممنقي ي ،دمحم المممين بممن دمحم المختممار الجكنممي( ،ا ،)٩١١١ :أضاااواب البياااان فاااي
إتةاح القرآن بالقرآن7 ،مج ،5 ،دار ع اإلاا العلم (الر ال) ،ودار ابن حزم (بيروا)1221( ،ه4018/م).)5/1( ،
17

 -انظممر :البيهقممي ،أحمممد بممن الحسممين الخسممروجردي ،أبممو بكممر( ،ا٨٥٨ :ه) ،أحكااام الق ارآن ،1 ،تحقيممق :أبممو عاصممم الش موامي،

(ميزه وجمعه من كالم الشافعي) ،دار الذخائر٩٨١١( ،هم٩٠٩٨/م).)147/444( .
18

 -البزدوي ،علي بن ىم َحمد الحنفي( ،ا ،)244:كنن الوصول الى معرفة األصول ،م بعة جاو د بر ا :كراتشي( ،ص.)8 :

السَر ْخ ِسي.
وانظر :الس َر ْخ ِسي ،ىم َحمد بن أحمد بن أبى سهل( ،ا280 :ه) :أصول َّ
الخ ر ني ،أصول الفقه.
الخ ر ني ،ىم َحمد ى
(1212ه1880/م)( .ص .)114 :ى
(ص.)101 :

18

 .1دار الكتال العْل ِمية :بيروا،

 .1دار الحديث :القاهرة1244( ،ه4001/م)،

ول بين ىكم َكد ِ
عاإل َب ْع ِ ىك ْم َب ْع ا{ (النور :آية
عاإل الرىس ِ َ ْ َ ْ ى
ومن أم لة ذلك :ما فسر به قوله تعالى} :ال َت ْج َعىلوا ىد َ
 ،)10حيممث قممال" :فممالمروي عممن ابممن عبمماس رضممي هللا عنهممما أنهممم كممانوا يقولممون :يمما دمحم ،يمما أبمما القاسممم،
فنهماهم هللا تعمالى عممن ذلمك ،وقممال :قولموا :يمما نبمي هللا ،يمما رسمول هللا ،وهممو الممروي عممن عكرممة وال ممحا،،
ِ
َصمو َات ىه ْم ِع ْن َمد
وحمله مجاهد على خفمض الصموا والتواضمع ،وهمو معنمى قولمه تعمالىِ} :إن المذ َ
ين َي ىة ُّ مو َن أ ْ
20
ِ ِ
فسمر النهمي عمن دعماإل المسملمين للنبمي صملى هللا عليمه وسملم كمما
َرىسول َّللا{ (الحجراا :آيمة  . )0فالكيما ن
ن

يدعو بع هم بع ا ،حيث جاإل مجمال في سورة النور بما جاإل من تفسير عن السلف الصالح ،وبما جاإل
في سورة الحجراا من أمر بخفض الصوا والتواضع بين يمدي النبمي صملى هللا عليمه وسملم -وهمو ممو ن
الشاهد هنا ،21 -فاع تعالى يأمر جميع من عاصر النبي صلى هللا عليه وسلم أن ال يجعلوا مخا بته في
النداإل كمخا بة بع هم لبعض.22
ثال ا :التفسير بالقراإلاا القرآنية
والمقصممود ب مالقراإلاا القرآنيممة" :العلممم الممذي ىيعنممى بكي يممة أداإل كلممماا الق مرآن الكممر م ،واختالفهمما معممزوا إلممى
ناقله" .23وهي قسمان .1 :المتواترة .4 .الشماذة :وهمي محمل الشماهد هنما ،وم الهما مما فسمر بمه قولمه تعمالى:
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ِ
البخار ني ،عبد العز ز بن أحمد بن ىم َحمد( ،ا700 :ه) :كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البندوي.1 .
 عالإل نالدين ى

تحقيق :عبد هللا عمر ،دار الكتي العْل ِمية :بيروا1214( ،ه1887/م)( ،ص .)77 :وانظر :عبد هللا ،ىم َحمد ،الواضا في أصول
الفقه .1 .عمان1214( .ه1884/م)( ،ص.)442 :
20

الهراسي ،أحكام القرآن.)041/2( ،
 -الكيا ن

21

 -انظر :الجصاص ،أحكام القرآن.)500-548/0( ،

22

 -ابن ع ية ،عبد الحق بن غالي بن عبد الرحمن بن تمام الندلسي ،أبو دمحم( ،ا524 :ه) ،المحارر الاوجين فاي تفساير الكتااب

العنين ،1 ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي دمحم ،دار الكتي العلمية :بيروا1244( ،ه).)184/2( .
23

 ابن الجزري ،دمحم بن دمحم بن يوسف ،أبو الخير( ،المتوفى٨١١ :هم) ،منجد المقرئين( ،ص.)0 :13

ِ
ِ
ِ
َهِل َهمما} [النممور ،]47 :حيممث
آمىنموا َال َتم ْمد ىخىلوا ىبىيوتمما َغ ْيم َمر ىبىيمموِت ىك ْم َحتممى َت ْس َتأْن ىسموا َوتى َسمنل ىموا َعَلممى أ ْ
{َيمما أَُّي َهمما الممذ َ
ين َ
قمال" :نقمل عممن ابمن عبماس أنممه قمال :قولممهَ ( :حتمى َت ْس َتأِْن ىسموا) غلممط ممن الكاتمي ،24وال ينبةممي أن يصمح هممذا
عنممه ،فممإن القمرآن ثبممت جميعممه بحروفممه" .25وفممي ق مراإلة ابممن مسممعود" :حتممى تسممتأذنوا" "26وقممال ابممن عبمماس:
تسممتأذن علممى أم ممك وعلممى أختممك ،وك ممل مممن ال يجمموز أن ت ممرى منهمما عممورة" .27فالكي مما يفسممر قولممه تع ممالى:
" َت ْس َتأِْن ىسموا" بقمراإلة ابممن مسممعود ،وابممن عبمماس " تسممتأذنوا" ،فالمقصممود مممن المممر باالسممتنناس لممي امذن
بالدخول ،والذي يبدو أنه المعنى الذي رجحه الكيا ،وقد أفاده من القراإلة الشاذة البن مسمعود وابمن عبماس،
عدة،
وقد أركلت ااية على ك ير من العلماإل بسبي التعبير عن االستنذان باالستنناس ،فذكروا فيها معان ن
يمكن إجمالها في المعنيين ااتيين:

24

 -قال الفقيه اممام القاضي :مصاحف امسالم كلها قد ثبت فيها َت ْس َتأِْن ىسوا وصح امجماع فيها من لدن ممدة ع ممان رضمي هللا عنمه

فهي التي ال يجوز خالفهما ،والقمراإلة ل "يسمتأذنوا" ضمةيفة ،وإ مال الخ مأ والموهم علمى الكاتمي فمي لفم أجممع الصمحابة عليمه ال يصمح
عن ابن عباس رضي هللا عنهما والربه أن يق أر "تستأذنوا" على التفسير .ابن ع ية ،المحرر الوجين.)171/2( ،
25

الهرسممي ،أحكااام الق ارآن .)010/2( ،ال حمماوي ،أحمممد بممن دمحم المصممري ،أبممو جعفممر( ،ا١٩٩ :ه) ،شاارح مشااكل ا ثااار،
 -الكيمما نا

ان م ْش ِك ِل ما رِوي َع ْن رس ِ
ول هللاِ صملى هللا عليمه
11مج ،1 ،تحقيق :رعيي الرنؤو  ،مؤسسة الرسالة1215( ،ه1882/م)َ .ب ٌ
َ ى َ
َى
ال َبَي ى ى
وسلم ِفي ِاال ْسِتْن َذ ِ
ان َك ْم ىه َو ِم ْن َمرة ،ي.)428/2( ،1544
26

 -قراإلة ابن مسعود راذة .انظر :ابن جني ،ع مان الموصلي ،أبو الفمتح( ،ا١١٩ :ه) ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرابات

واإلتةاح عنهاا4 ،ممج ،بعمة و ازرة الوقما ٩٨٩٠( ،ه٩١١١/م) .)104-107/4( ،قمال أبمو عبيمد القاسمم بمن س نمالم« :المقصمد ممن
القراإلة الشاذة :تفسير القراإلة المشمهورة ،وتبيمين معانيهما كقمراإلة عائشمة ...وقمراإلة ابمن مسمعود" :فماق عوا أيمانهمما"...فهمذه الحمرو  ،ومما
مفسرة للقرآن ،وقد كان يمروى م مل همذا عمن التمابعين فمي التفسمير فيستحسمن ،فكيمف إذا روي عمن كبمار الصمحابة ،ثمم
راكلها قد صارا ن
صار في نفا القراإلة فهو أك ر من التفسير وأقوى ،فأدنى ما يستنبط ممن همذه الحمرو

معرفمة صمحة التأو مل" .السميو ي ،جمالل المدين

عبد الرحمن( ،ا811 :ه) ،اإلتقان في علوم القرآن4 ،مج ،1 ،دار الفكر :بيوا – لبنان1211( ،ه 1881/م).)114 :1( ،
27
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 .1أنه من االستنناس الظاهر الذي هو ضد االستيحاش ،لن الذي ي ر بال غيره ال ىيدرى أيؤذن له أم
ال؟ فهممو كالمسممتوحش مممن خفمماإل الحممال عليممه ،فممإذا أذن لممه اسممتأنا ،فممالمعنى :حتممى يممؤذن لكممم كقولممه :ال
لن همذا النموع
َن ىي ْؤَذ َن َل ىك ْم" وهذا من بال الكنايمة وامردا ؛ ن
وا النِب ِني صلى هللا عليه وسلم ِإال أ ْ
" َت ْد ىخىلوا ىبىي َ
مممن االس ممتنناس ي ممرد

امذن ،فوض ممع موضممع امذن ،28وقي ممل ه ممو م ممن المجمماز المرس ممل ،والمعن ممى :حت ممى

تستأذنوا ،يقول ال حاوي" :االستنناس في لةة اليمن :االستنذان".29
 .4أنه بمعنى االستعالم ،واالستكشا  ،والمعنى :حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال.30
ومما سبق يستفاد أن من منهج الكيا التفسيري الفقهمي تفسميره القمرآن بمالقراإلاا ،وترجيحمه بهما بمين المعماني
والدالالا المختلفة لأللفاظ.
المطلب الثاني :تفسير القرآن بالمأثور
اختلف العلماإل فمي داللمة مصم لح التفسمير بالممأثور ،ومما ينمدر تحتمه ممن أنمواع ،فممنهم أدر تحتمه تفسمير
القرآن بالقرآن ،وتفسير القرآن بالسنة ،وتفسير القرآن بأقوال السملف ممن الصمحابة والتمابعين  ،وممنهم ممن
أخر منه تفسير القرآن بالقرآن ،ومنهم من قصره على ما أىثر عمن النبمي  وصمحابته الة نمر الميمامين ،
عرفمه فقمال" :همو
وكما قيل ال
مشاحة في االص الي ،أما ما أميل إليه فهو ما ذهمي إليمه الخالمدي ،حيمث ن
ن

28

 -انظر :الزمخشري ،العالمة جار هللا محمود بن عمر ،أبو القاسم( ،ا504 :ه) ،الكشاف عان حقاائغ اوامض التننيال وعياون

األقاويل في وجوه التأويل2 ،م ،دار الكتال العربي :بيروا1207( ،ه).)441-445/0( ،
29

 -ال حاوي ،شرح مشكل ا ثار.)427/2( ،

30

 انظر :الشوكاني ،فتا القد ر .)40/2( ،والشنقي ي ،أضواب البيان.)144/1( ،15

ما روي عن الرسمول  ،أو الصمحابة ،أو التمابعين ،ممن روايماا نقليمة مرو مة فمي تفسمير القمرآن الكمر م"،31
وعليه فالتفسير بالمأثور على نوعين ،وهما على النحو ااتي:
النوع الول :تفسير القرآن بالسنة
تعد السنة المصدر أو الصل ال اني بعد القرآن الكر م الذي ىيعتمد عند سائر المفسر ن في تفسيرهم للقرآن
الكممر م ،ولمميا الكيمما فممي منهجممه التفسمميري بممدعا مممن المفسممر ن ،فمنهجممه فممي ذلممك مممنهج سممائر المفسممر ن؛
ولذلك نجده إن لم يجد تفسي ار لآلية في القرآن الكر م ينتقل إلى السنة ،فيفسرها بما جاإل عن النبي  ،وقد
ن
عده له في ذلك ،وهي على النحو ااتي:
استخر الباحث أوجه ن
بالسنة
أوال :بيان المجمل وتفسيره
ن
لقممد جمماإل فممي الق مرآن الكممر م آيمماا مجملممة ال يت ممح معناهمما إال ببيممان وتفسممير ،وقممد أبممان الكيمما هممذه اايمماا
وفسمرها بمالقرآن ،فمإن عممدم فبالسمنة ،وممن أم لممة مما فسمره بالسممنة ،قولمه تعمالىَ { :وال َيأَْتم ِمل أىوىلموا اْلَف ْ ِمل ِمم ْمن ىك ْم
ن
َوالس َع ِة} [النور ،]44 :حيث قال" :نزلت هذه ااية في رأن أبي بكر ،فإنه حلمف أن ال ينفمق علمى مسم ح
الذي تكلم في إفك عائشة ،32وذلك يدل على أن الولى بامنسان إذا حلف على أمر فرأى غيره خي ار منه،
أن يحنممث وال يسممتمر علممى اليمممين ،وفيممه دليممل علممى ب ممالن قممول أبممي حنيفممة فممي أن اليمممان تحممرم ،وإن
الكفارة وجبت لكون المحلو

31

عليه محرما بحكم يمينه ،وهذا أمر لميا فمي همذا المعنمى ،وقمد قمال قموم :إذا

 -الخالدي ،صالي عبد الفتماي ،تعريف الدارسين بمنااهج المفسارين ،4 ،دار القلمم :دمشمق1247( ،ه4001/م)( ،ص.)400:

عباس ،ف ل حسن ،التفسير أساسياته واتجاهاته ،مكتبة الندلا :عمان الردن1241( ،هم4005/م)( ،ص.)140 :
32

 -الواحممدي ،علممي بممن أحمممد ،أبممو الحسممن( ،ا٨٦٨ :ه) ،أسااباب ناانول الق ارآن1 ،مممج ،1 ،تحقيممق :كمممال بسمميوني زغلممول ،دار

الكتم ممي العلميم ممة :بيم ممروا وإحيم مماإل الت م مراا العربم ممي :بيم ممروا1211( ،ه)( ،ص .)404 :وأصم ممل الروايم ممة فم ممي صم ممحيح البخم مماري ،كتم ممال
الشهاداا ،بال تعديل النساإل بع هن بع ا ،حديث رقم (.)4111
16

حنث فال كفارة ،وكفارته أن يفعل ما هو خير ،وهذا بعيد ،فإن صحيح الخبر يخالفه ،فإنه  قمال" :فليمأا
الذي هو خير وليكفر عن يمينه".34"33
فبعممد أن اسممتعان الكيمما بسممبي نممزول اايممة لفهمهمما ،وبيممان معناهمما ،وهممو أن مممن حلممف علممى ىمحممرم عليممه أن
المحممرم ،إنممما يممأتي ممما هممو خيممر ،ثممم ذكممر قموال لممبعض العلممماإل أنممه لمميا علممى مممن
يحنمث بيمينممه ،فممال يممأتي ى
ورد هممذا
حنممث فممي م ممل ذلممك كفممارة -فاايممة مجملممة ،ولمميا فيهمما ممما يممدل علممى وجممول الكفممارة مممن عدمممه -ن
القول وأبان امجمال الذي فيها بما جاإل من تفسمير فيمما صمح عمن النبمي  ،حيمث أوجمي علمى ممن حنمث
بيمينه في م ل هذه الحال كفارة.
ثانيا :تخصين القرآن بالسنة
كما فسر الكيا بعض ااياا العامة بما جاإل من تخصين فمي آيماا أخمرى ،نجمده كمذلك يفسمرها بمما جماإل
في السنة من تخصين ،ومن أم لة ذلك :ما فسر به قوله تعالى{ :الزِاني ىة والزِاني َفاجِل ىدوا ىكمل و ِ
احمد ِم ْن ىه َمما
ْ
َ
َ َ
ِم َائ َة َجْل َدة} [النور ]4 :حيث قال ..." :فإذن المراد بااية البكران ،فأمما ال يبمان المحصمنان فحمدهما المرجم،
وقمد رجممم رسممول هللا  ممماع از ولمم يجلممده ،ولممذلك تخصصممت اايممة بخبمر عبممادة حيممث روى" :ال يممي بال يممي
جلد مائة والرجم" ،36"35فااية جاإلا عاممة و فهمم ممن همذا العمموم وجمول جلمد ك نمل زان مائمة جلمدة ،بةمض

33

 -مسملم ،مسملم بمن الحجمما القشميري النيسمابوري( ،ا411 :ه) :صااحيا مسالم5 ،ممج .تحقيمق :دمحم فممؤاد عبمد البماقي .بيممروا :دار

إحياإل التراا العربيِ .كتال الَيم ِ
َن َيأِْتي ال ِذي ىه َو َخْيٌر ،ي .1150
ان ،بال ند ِل من حلف ي ِمينا ف أرَى غيرها خي ار ِمنها ،أ
َ ى ْ ْ َ َ ى َْ َ ْ ََ َ َ ََ ََْ َ َ ْ ْ َ ْ َ
34
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35

ِ
ال اْل ىح ىد ِ
ال َح ِند نِ
الزَنى ،ي.1180
ودَ ،ب ى
 -مسلم ،صحيا مسلم ،ك َت ى
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النظر عن كونه ح ار أم عبدا ،بك ار أم محصمنا ،لكنهما خصصمت بنصموص أخمرى وردا عمن النبمي  فمي
رجم ا نلزاني المحصن ،وقد اربهت في ثبوتها التواتر.37
ثال ا :تقييد الم لق بالسنة
كل لف َدل على مدلول رائع في جنسه".38
والمقصود بالم لقُّ " :
لق إال أنه لحقه قيد أخرجه عن ام مال إلمى التقييمد ،لمذا قمالوا" :همو ك ُّمل لفم َدل
وأما المقيد :فهو لف ٌ م ٌ
علممى م ممدلول ر ممائع ف ممي جنس ممه م ممع تقيي ممده بوص ممف م ممن الوص مما " ،39أو "م مما تن مماول ىم َعيَن مما ،أو موص مموفا
بوصف زائد على حقيقة جنسه".40
كما جاإل في القرآن الكر م آياا مجملة تحتا إلى بيان ،وعامة تحتا إلى تخصين ،جاا آياا م لقة
يحتا فهمها على الوجه الصحيح إلى ما جاإل فيها من تقييد ،ومن أم لة ذلك :ما فسر به قوله تعالىَ{ :يا
ِ
ِ
ِ
َهِل َهما} [النمور ،]47 :حيمث قمال:
آمىنوا َال َت ْد ىخىلوا ىبىيوتا َغ ْي َمر ىبىيموِت ىك ْم َحتمى َت ْس َتأْن ىسموا َوتى َسمنل ىموا َعَلمى أ ْ
أَُّي َها الذ َ
ين َ
"وقممال ابممن عبمماس  :تسممتأذن علممى أمممك وعلممى أختممك ،وكممل مممن ال يجمموز أن تممرى منهمما عممورة ،وممما نممرى
المر في السالم يبلغ مبلغ الوجول ،إال أن االستنذان ال بد منه ،وهذا االستنذان ليا له حد عرفما ،ولكمن
ورد في بعض الخبار أن االسمتنذان ثمالا ،فمإن أذنموا وإال فمارجع ،رواه أبمو موسمى وأبمو سمعيد عمن رسمول
37

 -أنظر :البهوتي ،منصور بن يونا بن إدر ا ،كشااف القنااع عان ماتن اإلقنااع1 ،ممج ،تحقيمق :همالل مصميلحي ،مكتبمة النصمر

الحدي ة :الر ال٩١٨٨( ،هم٩١٦٨/م) .)48/1( ،والبخاري ،دمحم بن إسمماعيل( ،ا451 :ه) ،صحيا البخااري1 ،ممج .0 .تحقيمق:
ِ
الحم ىمد ِ
صم ِمن ،ي ،1412 ،1410 ،1414
ودَ ،بم ى
مال ى
د .مص م فى البةمما ،دار ابممن ك يممر :دمشممق1207( ،ه1847/م) ،ك َتم ى
الم ْح َ
مال َر ْج م ِم ى
(.)115-112/4
38

 -اامدي ،اإلحكام في أصول األحكام.)5/0( ،

39

 -عبد هللا ،الواضا في أصول الفقه( ،ص.)000 :

40

 ابن النجار ،شرح الكوكب المنير.)080/0( ،12

هللا  ،42"41"فالمر هنا جاإل باالستنذان م لقا دون قيد من صمفة أو رمر  ،وعليمه فللمسمتأذن أن يسمتأذن
م ار ار وتك ار ار ،لوال ما جاإل في السنة من قيد بالوصمف ،وهمو تحديمد االسمتنذان ممن حيمث العمدد بم الا ،وقمد
جاإل في نصوص أخرى مقيدا بالشر  ،وليا هذا محله.
رابعا :إبقاإل العام على عمومه
إذا جاإل النن في القرآن عاما ولم يأا مما يخصصمه ممن قمرآن أوسمنة أو غيمره ،يبقمى العمام علمى عموممه،
بحيث يندر تحته جميع أفراده ،وكذلك السنة ،وم ال ذلك :ما قالمه فمي سميا تفسميره ايمة جلمد ال ازنمي مقم ار
بذلك " :وأوجي الشافعي الرجم علمى المذميين ،كمما أوجمي علمى المسملمين ،تلقيما ممن الخبمر المنن فمي حمق
الذميين من عموم قوله « :ال يي بال يي جلد مائة والرجم".44"43
وقد ذكرا هذا لبيان أنه جزإل من منهجية الكيما فمي تفسميره الفقهمي ،وإن لمم يتعلمق ب ر مق مبارمر بايمة جلمد
الزاني ،فإنه متعلق بما جاإل مخصصا لها ،وهو ما ثبت بما يشبه التواتر من رجمم المحصمن ،فهمو يمرى مما
ي مراه الشممافعي مممن انسممحال حكممم الممرجم علممى الممذمي ،وأنممه فممي ذلممك كالمسمملم ،ودليممل ذلممك خبممر عبممادة بممن
الصامت  ،فهو على عمومه.
النوع ال اني :تفسير القران بأقوال السلف
كان الكيا في تفسيره إذا لمم يجمد تفسمير اايمة فمي القمرآن أو السمنة لجمأ إلمى أقموال السملف ،فمإن لمم يجمد لجمأ
إلى اللةة واالجتهاد ،وتفسيره بأقوال السلف على وجهين ،وهما:
41

ِ
ال ِاال ْسِتْن َذ ِ
ان ،ي.4150
 -مسلم ،صحيا مسلم ،كتال ْاا َدالَ ،ب ى
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 -سبق تخر جه.
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الوجه الول :تفسير القرآن بأقوال الصحابة :إن تفسير الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهما  فمي
غايممة الهميممة؛ فهممم مممن صممحبوا النبممي  ،وعاصممروا التنز ممل ،فعرف موا أسممبابه ،وناسممخه ومنسمموخه ،ومكيممه
ومدنيممة ،وهممم مممن أخممذوا عنممه ،وتعلمموا منممه ،فهممم أعلممم النمماس وأخبممرهم بممه ،وهممو علممى أوجممه عم نمدة ،منهمما ممما
يأتي:
أوال :بيمان مجممل :وم المه ممما فسمر بمه قولممه تعمالى{ :الزِانمي ال َي ْمن ِك ىح ِإال زِانَيممة أ َْو ىم ْش ِمرَكة} [النمور ]0 :حيممث
ذكر الكيا أربعة أقوال في تفسير ااية وهي على النحو ااتي:45
 .1أن ااية نزلت في رجمل معمين كمان لمه صمديقة بمكمة ممن البةايما ،فسمأل رسمول هللا  أن ينكحمه إياهما،
فلم يرد عليه حتى نزلت ااية ،فقال له" :إن الزاني ال ينكح إال زانية".46
 .4اايمة منسمموخة بقولممه تعممالىَ { :وأ َْن ِك ىحموا ْالَيممامى ِمم ْمن ىك ْم} [النممور ،]04 :ودليممل النسممخ ،أنممه جمموز لل ازنممي أن
ينكح مشركة ،وذلك غير جائز ،فإنه منسوخ بقوله تعالى{ :وال َت ْن ِكحوا اْلم ْش ِر ِ
كاا} [البقرة :آية].
ى ى
َ
 .0أن المقصممود بممه الممو إل ولمميا عقممد النكمماي ،أي أن و إل الزنمما ال يقممع إال مممن زان أو مشممر ،،فأممما مممن
المؤمن فال يقع ،وهو قول ابن عباس  ،وقال" :وهذا بعيد".
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الةنوي ،أنه كان ي ِ
مال لهما:
حم ىل الىسارى ِممن مكم َة حتمى ي
مأتي بهمم المدينم َة ،وكمان بمكم َة َب ِة ه
َ
 الحديث :أخرجه أبو داود عن َم ْرَثد َ َ نمي يق ى
َ

ِ
ِ ِ
الزِانَيم ىة
فقلت :يا
فنزل ْمت{ :و ن
َعنا ى  ،وكانت صديقة له ،قالَ :
مول هللا ﷺ فلمم ي ىمرد رميناَ ،
فأتْي ىت النبي ﷺ ،ى
فأمسمك رس ى
َ
رسول هللا ،أنك ىح َعنا َ ؟ َ
فقرهمما علممي ،وقممال لممي :ال َت ِ
ِ
نك ْحهمما" .أبممو داود ،سممليمان بممن الرممعث السجسممتاني،
[ }،النممور ،]١ :فممدعانيَ ،أ
ال َيْنك ىحهمما ِإ نال زان أ َْو ىم ْشم ِمر ٌ
(ا475:ه)ُ :سَنن أباي داود7،ممج .11 .تحقيمق :رمعيي الرنمؤو  ،دار الرسمالة العْل ِميمة1200( .ه4008/م) .كتمال النكماي ،بمال
فممي قولممه{ :الزِانممي َال َيم ْمن ِك ىح ِإال َزِانَيممة} ،ي  .4051قممال :الرنممؤو  :إسممناده حسممن .والترمممذي ،دمحم بممن عيسممى أبممو عيسممى السمملمي( ،ا:
الن ِ
مورِة ُّ
مور ،ي ،0177
478ه) ،سنن الترمذي5 ،مج .تحقيق :أحممد رماكر وآخمر ن ،دار إحيماإل التمراا العربمي :بيمرواَ .ب ٌ
مالَ :و ِم ْمن ىس َ
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌي".
( .)044/5وقالَ " :ه َذا َح ِد ٌ
82

 .2أن ااية نزلت في بةايا الجاهلية ،والمسلم ممنوع من التزو بهن ،فإذا تبن وأسلمن صمح النكماي ،وهمو
عنده أقوى التمأو الا وهمو مما يتفمق ممع مما ذهمي إليمه ابمن مسمعود  ،حيمث قمال :وروي عمن ابمن مسمعود
 أنه قال" :إذا تال الرجل حل له أن يتزوجها"".47
أي زانيماا
وبناإل على ترجيحه فقد جاإلا ااية في سيا النهي عن الزوا من الزانيماا مجملمة ،فلمم تبمين ن
هن المقصوداا فيهما؛ اللمواتي يقممن علمى الزنما ،أم التائبماا منمه؟ وقمد أزال همذا امجممال قمول ابمن مسمعود
 ،حيممث بممين أن اايممة ال تشمممل التائبمماا ،إنممما المقصممود المقيممماا علممى فعممل الفاحشممة؛ فممالزوا مممن
التائباا مشروع.48
المقي ممد ،ف ممأقوال
ثاني مما :م مما نق ممل ع ممنهم ف ممي تقيي ممد ااي مماا الم لق ممة ،وال أعن ممي ب ممذلك أن ق ممول الص ممحابي ه ممو ن
تقيد ااياا ،وال تخصصها ،على المراجح عنمد الجمهمور ،49إنمما مسمتندهم فمي ذلمك النصموص
الصحابة ال ن
مال ِم ْمن ىك ىم اْل ىحىل َمم َفْلَي ْس َمتأ ِْذىنوا َك َمما
من كتال أو سنة ،ومن أم لة ذلك :ما فسر بمه قولمه تعمالىَ { :وِإذا َبَل َمغ ْالَ ْ ف ى
ِ
ين ِمم ْمن َقم ْمبِل ِه ْم} [النممور ،]58 :حيممث قممال" :ذكممر إسممماعيل بممن إسممحا أن ابممن عبمماس  كممان
اسم َمت ْأ َذ َن الممذ َ
ْ
يقول " :ليستأذنكم الذين لم يبلةوا الحلم مما ملكت أيمانكم" ...وروى أن نف ار سألوا ابمن عبماس  عمن همذه
ِ
ِ
ِ
مال ،فربمما
بالمؤ ِم َ
ماس لميا ىلبيموِتهم ىس ٌ
متور وال حج ٌ
الس َتر ،وكمان الن ى
نين ،ىيح ُّي ن
ااية فقال" :إن َ
كيم َر ٌ
هللا َح ٌ
حيم ى
نذان فممي تلممك العممور ِ
ِ
ِ
ِ
مأمَرهم هللاى باالسم ِمت ِ
اا،
َ
َْ
مادم ،أو الوَلم ىمد ،أو َيتيم م ىة الر ىجممل ،والر ىجم ىمل علممى أهلممه ،فم َ ى
دخم َمل الخم ى
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 -انظر :ابن العمالإل ،بكمر بمن دمحم القشميري( ،ا  ١٨٨ه) ،أحكاام القارآن ،روايمة :أبمي بكمر دمحم بمن عبمد هللا الدفموي عنمه ،تحقيمق:

سلمان الصمدي4 ،مج ،1 ،جائزة دبي الدولية :امماراا العربية المتحدة٩٨١١( ،ه٩٠٩٦/م).)147/4( ،
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 -الشوكاني ،دمحم بن علي بن دمحم (ا1450 :ه) ،إرشاد الفحول إلى تحقيغ الحاغ مان علام األصاول4،ممج .1 .تحقيمق :الشميخ

أحمد عزو عناية ،دار الكتال العربي :دمشق :كفر ب نا1218( ،هم 1888/م).)087-081/1( ،
81

بالسم ِ
عمم ىمل بممذلك بعم ىمد" ،51"50فقممول ابممن عبمماس  فممي المممر ب لممي
هم هللاى ُّ
متور و َ
الخيم ِمر ،فلممم َأر أحممدا َي َ
ماإل ى
فجم َ
االستنذان لمن لمم يبلةموا الحلمم ممن الصمةار واممماإل مقيمد بوقمت محمدد ،وهمي العموراا الم الا التمي ذكمرا
في ااياا ،ال فمي سمائر الوقماا ،أمما فمي غيرهما فلهمم أن يمدخلوا دون اسمتنذان فهمم ممن ال موافين علميهم،
أما ااية فهي فيمن بلةوا الحلم ،فهؤالإل يجي عليهم االستنذان في سائر الوقاا.52
الوجه ال اني :تفسير القرآن بأقوال التابعين
إن تفسممير الق مرآن بممأقوال التممابعين ىم ِهممم كممذلك؛ فهممم مممن أخممذوا عممن الصممحابة ؛ ولممذلك فهممم أعلممم النمماس
بكتال هللا بعد أصحال رسول هللا  ،ومن أم لته ،ما يأتي:
 .1ممما فسممر بممه قولممه تعممالىِ{ :إنممما اْلمؤ ِمنممون الم ِمذين آمنموا ِبمماعِ ورسمموِل ِه وِإ َذا َكممانوا معممه عَلممى أَمممر جم ِ
مامع َلم ْمم
َ َى
َ ىْ ى َ
ى ََ ى َ
ْ َ
َ
ََ ى
َي م ْذ َهىبوا َحتممى َي ْسم َمتأ ِْذىنوهى} [النممور ،]14 :حيممث قممال" :يممدل علممى أن مممن االيمممان أن يسممتأذنوا الرسممول  فممي
االنص م ار

عنممه فممي كممل أمممر يجتمعممون معممه فيممه ،وقممد روى مجاهممد أن الم مراد بممه الجمعممة والةممزو" .وقممال

الحسن" :الجمعة والعياد وكل ما فيه خ بة" ،وفيه داللة على ما يلزم من أدل الدين ،وأدل النفا"".53
قلممت :فسممر مجاهممد المممر الجممامع بالجمعممة والةممزو ،وفسمره الحسممن بالجمعممة والعيمماد وكممل ممما فيممه خ بممه،
وكالهما تابةيان.
 .4ما فسر به قوله تعالىَ { :فِإذا َد َخْلتى ْم ىبىيوتا َف َسنِل ىموا َعلمى أ َْنىف ِس ىمك ْم} [النمور ]11 :حيمث قمال" :حملمه الحسمن
على سالم البعض على البعض ،لما فيه من البركة والدعاإل الصالح وتالف القلول  ...وال خال

في أنمه

لو كان في الدار غيره ،صر السالم إليه ،ولميا فمي الظماهر تخصمين ،وذلمك يقموي قمول الحسمن ،وفيمه
50

الع ْموَراا الم الا ،ي  .)248/7( ،5184قمال
 -أبو داودُ :سَنن أباي داود1200( .ه4008/م) .كتمال الدل ،بمال االسمتنذان فمي َ

الرنؤو  :رجاله ثقاا.
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وجممه آخممر :وهممو أن السممالم بالشممرع صممار كالمخا بممة" ،54فالسممالم بحسممي الحسممن البصممري وهممو تممابعي
سالمهم على بع هم البعض ،أما الكيا فذهي إلى عدم تخصين السالم بلون معين منه.
المطلب الثالث :تفسير القرآن بالرأي والجتهاد
والمقصود بالرأي االجتهاد ،فالتفسمير بمالرأي :عبمارة عمن تفسمير القمرآن باالجتهماد بعمد معرفمة ِ
المفسمر لكمالم
ن
العمرل ومنماحيهم فمي القممول ،ومعرفتمه لأللفماظ العربيممة ووجموه دالالتهما ،وأسممبال النمزول ،والناسمخ والمنسمموخ
وغير ذلك من أدواا التفسير".55
ِ
ِ
ِ
ين
مك ىه ىمم اْلَفاسمىقو َنِ ،إال المذ َ
ومن الم لة على ذلك ،ما فسر به قوله تعالىَ { :وال َتْقَبىلموا َل ىه ْمم َر َمه َادة أََبمدا َوأىوَلن َ
تَم ِ
ِ ِ
َصمَل ىحوا} [النممور ]5-2 :حيممث قممال فممي رممهادة القمماذ "" :أن رممهادة القمماذ
مابوا مم ْمن َب ْعممد َذلم َ
ى
مك َوأ ْ

تقبممل بعممد

التوبممة ،خالفمما لبممي حنيفممة ،56ثممم قممال :و ممن ممانون أن هممذه المسممألة مبنيممة علممى أن االسممت ناإل إذا تعقممي
جمال ،هل ترجع إلى الجميع أم إلى الجملة الخيرة؟ ومن يرده إلى الجملة الخيمرة يحمتج برجوعمه إليمه فمي
َجم ِع َ ِ
ِ
امَأرََت ىه} [الحجمر ،57]58 :فكانمت الممرأة مسمت ناة ممن
آل ىلو ِإنا َل ىمَن ُّج ى
ين إال ْ
م ل قوله تعالى{ :إال َ
وه ْم أ ْ َ
المنجين لنها تليهم ،ولو قال :لفالن علي عشرة إال ثالثمة إال درهمم ،فقولمه إال درهمم يرجمع إلمى ال الثمة .ثمم
ن
قممال " :هممذه جهالممة ،فممإن فيممما قممالوه إذا كممان االسممت ناإل مممن االسممت ناإل ،واالسممت ناإل مممن النفممي اثبمماا ،ومممن
امثبماا نفممي ،وقممد تعممذر الممرد إليهممما علممى اختالفهمما فيرجممع إلممى القممرل ،وال خممال

فممي أن االسممت ناإل فممي

قولممه تعممالىِ{ :إنممما جممز ِ
َّللا وَرسمموَل ىه وَ ْسم َمع ْو َن ِفممي ال َْر ِ
ين ىي َحم ِ
صمملىبوا أ َْو
ل َف َسممادا أ ْ
اإل الممذ َ
َن ىيَقتىل موا أ َْو ىي َ
َ
مارىبو َن َ َ ى
َ ََ ى
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تىَق ممع أ َْيم ِمد ِ
يه ْم َوأ َْر ىجىل ىهم ْمم ِمم ْمن ِخممال
َ

ِ
ِ ِ
ِ
أَو ي َنفمموا ِمممن الَر ِ ِ
ال
ل َذلم َ
مك َل ىهم ْمم خم ْمزٌي فممي الم ُّمد َنيا َوَل ىهم ْمم فممي ااخم َمرِة َع م َذ ٌ
ْ ى ْ َ ْ

ِ
يم } [المائدة ]00:يرجع إلى الجميع و تعلق بالكل"".58
َعظ ٌ
فأبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أن القاذ

ال تقبل رهادته وإن تال ،واحتجوا بأن االسمت ناإل فمي اايمة إنمما

وقممع علممى أقممرل مممذكور ،ولممم يقمع علممى جميممع ممما ذكممر قبلممه ،وأنممه لممو تممال لممم يسممقط عنممه الحممد ،وذلممك أن
القاذ

إنما أوجي َّللا تعالى أال تقبل رهادته ،وأنه من الفاسقين بعد إيقاع الحد عليه ،وأن ذلك إنما يكون

الجْلد ،فأما قبل الجلد وبعد ما ىقذ
بعد َ

فهو على أمره الذي كان ،فتقبل رهادته إلمى أن يحمد .59أمما الكيما

فقد خالفهم فمي ذلمك ورجمح مذهبمه؛ وهمو أن القماذ

المحمدود تقبمل رمهادته بعمد التوبمة؛ وذلمك أن االسمت ناإل

في ااية ال يعود على أقرل مذكور فقط ،إنما على جميمع مما سمبق ،ونظيمره مما جماإل فمي سمورة المائمدة فمي
حق المحاربين ،وعليه فاسمم الفسمق وعمدم قبمول رمهادته يمزول بالتوبمة ،والمذي يالحم هنما أن الكيما اسمتعان
باللةة والقرآن في فهم ااية ،كما أنه قمد تبمين بعمد العمودة إلمى رأي الشمافعي وغيمره فمي قبمول رمهادة التائمي
من القذ  ،أنهم يعتمدون في ذلك على مرو اا صحيحة عن عمر وابن عباس  وغيرهم ممن الصمحابة
والتابعين  ،60فما ذهي إليه الكيا رأي اجتهادي مبني على معرفة بالقرآن ،والممأثور ،واللةمة؛ ولمذلك فهمو
رأي محمود ،واجتهاد راجح ،أما رأي الحن ية فمرجوي َهللا تعالى أعلم.
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المبحث الثاني
أثر المذهب الفقهي في تفسير الكيا الهراسي
المطلب األول :عناتة الكيا الهراسي بأقوال الشافعي وترجيحه لها
مري مذهبمه
يالح دارس تفسير الكيا عنايته الشديدة بمأقوال الشمافعي إممام مذهبمه نقمال ،وإرمارة ،وترجيحمه ل أ
غالبا ،وسو

أورد بعض عباراته للداللة على ذلك:

 .1في مسألة قبول رهادة القاذ

الواردة في قوله تعالى{ :وال َتْقبىلوا َلهمم َرمهادة أَبمدا وأىوَلِنمك همم اْلَف ِ
اسمىقو َن،
َ َ ىْ
َ َ َ َ ىى

ِ
مابوا} [النممور ،]5-2 :ذكممر الكيمما رأي أبممي حنيفممة ،ورأي الشممافعي ،فقممال" :فقممال قممائلون :ب لممت
ِإال الممذ َ
ين َتم ى
رهادته ولزمه سمة الفسق قبل إقاممة الحمد ،وهمو قمول الشمافعي والليمث بمن سمعد ،وقمال أبمو حنيفمة :رمهادته
قبل الحد مقبولة .61وقال :والذي ذكمره الشمافعي ماهر جمدا ،فمإن الحمد ال يقمام عليمه إال بعمد الحكمم بفسمقه،
فأما أن يتقدم إقامة الحد الحكم بفسقه فكال ،وال يبتدأ بإقامة الحد عليه إال بعد هور عجمزه ،ال أنمه بإقاممة
الحد يظهر عجزه" ،62وعليه فمأبو حنيفمة ال ي بمت للقماذ

سممة الفسمق إال بعمد إقاممة الحمد؛ ولمذلك فشمهادته

مقبولة ما لمم يحمد ،فمي حمين ي بمت الشمافعي وابمن سمعد سممة الفسمق لمه بعجمزه عمن إقاممة اْل ِنبينمة َعَلمى نِ
الزَنما،
عي فمي َقبمول َرمهاد ِة الَق ِ
وقد رجح الكيا ما ذهي إليه الشافعي .قمال البيهقمي :وروى الش ِ
ماذ
ماف ُّ
َ

إذا َتمال عمن

ِ
وسمِمن َل الشم ْمعِب ُّي
ىع َمم َمر بم ِمن َ
وم َجاهممد  .قممال :ى
ماووس ،ى
الخ ممال ،ثممم عممن ابممن عبمماس  ،ثممم عممن َع مماإل ،و َ م ى
الق ِاذ
عن َ

فقال :يْقبل هللاى ْتوبته ،وال تْقبىلون رهادته؟!

63
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 البيهقي ،أحكام القرآن( ،ميزه وجمعه من كالم الشافعي)( ،ص.)021 :85

 .4فممي مسممألة قبممول رممهادة الشممهود حممال تفممرقهم ،وحممال اجتممماعهم ،ذكممر رأي أبممي حنيفممة وأصممحابه ،ورأي
الشافعي ،فقال" :ومن أعجي المور أنهم قالوا :العمدول إذا رمهدوا علمى الزنما متفمرقين ،فقمد قمال أبمو حنيفمة
وأبو يوسف وزفر َدمحم ىيحدون .وقال الشافعي :ال ىيحدون وتقبل رهادتهم ،مع أنه جاإل بأربعة رهداإل".64
وهنا يالح تعجي الكيا من رأي أبي حنيفة وأصمحابه فمي عمدم قبمل رمهادة الشمهود الربعمة إال مجتمعمين،
وإيجال حدهم بذلك ،في حين يالح استحسانه رأي الشافعي وترجيحمه ،حيمث قبمل رمهادتهم حمال تفمرقهم،
ولم يوجي حدهم.
المطلب الثاني :مخالفة الكيا الهراسي للشافعي
موعيته ونزاهتمه،
مدل علمى موض ن
الذي يظهر غالبا انتصار الكيما لمرأي إممام مذهبمه ،لكنمه أحيانما يخالفمه ممما ي ن
فإن انتصر فبالدليل ،وإن خالف فكذلك ،ومن المسائل التي خالف فيها الشافعي ،ما يأتي:
موهم ِم ْمن م ِ
مال
 .1مسألة إيتاإل المكاتي ،من حيث الداللة والحكم ،و ظهر ذلمك فمي تفسميره قولمه تعمالىَ { :وآتى ى ْ
ِ
ماك ْم} [النممور ،]00 :حيممث قممال"" :قممال الشممافعي :ثممم أمممر مممن يكاتممي باميتمماإل ،وال يتصممور هممذا
َّللا الم ِمذي آتم ى
اميتاإل إال من جهة حط ريإل ،وال يمكن حمله على الزكاة ،فمإن السميد ال يجمي عليمه أن يفمر الزكماة إلمى
عبده إجماعا" .وقال الكيا" :وال رمك أن ماهر اللفم ال يقت مي الحمط ،لنمه لميا بإيتماإل للممال ،وإنمما يمدل
عليه من حيث المعنى؛ لن قوله{ :وآتموهم ِممن م ِ ِ
ماك ْم} ال بمد أن يحممل علمى ملمك تجمدد بعمد
مال َّللا ال ِمذي آت ى
َ ى ىْ ْ
الكتابة ،وصار ماال مستحقا للسيد ،فمن همذا الوجمه حسمن إ مال همذا اللفم عليمه ،وأنمه أي اميتماإل مجماز
فمي الحممط مممن وجمموه بينممة ،وحقيقممة فمي الزكمماة  ...ثاام نقاال كالمااا للجصااا

حيااث قااال :فااال ترهاار مااذهب

الشااافعي ماان حيااث التعلااغ بالراااهر ،و تجممه للشممافعي أن يقممول :إيتمماإل المكاتممي الصممدقاا ىفهممم مممن قولممه
الرقم ِ
تعممالى( :وِفممي نِ
مال)  ...ثممم قممال :ولممو كممان اميتمماإل واجبمما ،لكممان وجوبممه متعلقمما بالعقمد ،و كممون العقمد ه مو
َ
64
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الموجي وهو المسقط وذلك مستحيل؛ لنه إذا كان العقد يوجبه وهو بعينه يسق ه ،استحال وجوبمه ،لتنمافي
اميجممال وامسممقا  ،وبالجملممة ممما صممار مسممتحق امسممقا فحكمممه أن يسممقط ،وال نعممر فممي مسممائل الشممرع
مسألة أعوص على أصحال الشافعي من مسألة اميتاإل"".66"65
وعليممه فالشممافعي يممرى المكاتبممة مندوبممة ،وهممو ممما عليممه الجمهممور ،فممي حممين ذهممي إلممى وجممول اميتمماإل ،وقممد
حمله علمى معنمى الحمط ،بمأن يحمط عمن المكاتمي رمينا ممما كوتمي عليمه ،وأنمه ال يجموز حممل اميتماإل علمى
إع اإل المكاتي من الزكاة .وقد خالفه الكيا في ذلك ،إذ حمل اميتاإل على امع اإل من ملك حصل وتجدد
للسمميد بعممد الكتابممة ،كممما حمممل اميتمماإل علممى الحممط مجممازا ،وأنممه حقيقممة فممي الزكمماة .أممما اميتمماإل فهممو ال يممرى
اعترضماا .وعليه تكون الكيا قد خالف الشاافعي فاي دل لاة اإل تااب ،وحكماه،
وجوبه؛ وذلك لما عليه من ا
ووافغ الجصا

فيما ذهب إليه ،ل بل نقل كالم الجصا

بلفره.

 .4مخالفته في نسخ القرآن بالسنة ،والسنة بالقرآن ،وهو ممما سمأعرل لمه فمي المبحمث ال المث ،ممن خمالل
نموذجين ت بيقيين عند الكيا.
المبحث الثالث
أصول الفقه وأثره في التفسير الفقهي للكيا الهراسي
و قصممد بأصممول الفقممه " :الدلممة امجماليممة والقواعممد التممي يتوصممل بهمما إلممى العلممم بالحكممام الشممرعية العمليممة
المستفادة من أدلتها التفصيلية".67
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 -الة ازلممي ،دمحم بممن دمحم ال وسممي ،أبممو حامممد( ،ا٥٠٥ :ه) ،المستصاافى1 ،مممج ،1 ،تحقيممق :دمحم عبممد السممالم عبممد الشممافي ،دار

الكتي العلمية٩٨٩١( ،هم٩١١١/م)( .ص.)5 :
87

المطلب األول :النسخ في تفسير الكيا الهراسي
و قصد بالنسخ" :رفع الحكم الشرعي بدليل ررعي متأخر".68
جاإل النسخ عند الكيا فمي تفسميره علمى قسممين؛ منهما مما وافمق فيمه إممام مذهبمه ،ومنهما مما خالفمه فيمه ،وهمي
على النحو ااتي:
َع َمرِ
َعمى َح َمرٌ َوال َعَلمى ْال ْ
أوال :نسخ القرآن بالقرآن :وم اله ما جاإل في تفسيره قوله تعالىَ{ :ل ْي َا َعَلى ْال ْ
ِ
َحَرٌ وال َعَلى اْلم ِر ِ
َن َت ْأ ىكىلوا ِم ْن ىبىيوِت ىك ْم} [النور ،]11 :حيث قال في بيمان سمبي
ض َحَرٌ َوال َعلى أ َْنىفس ىك ْم أ ْ
َ
َ
نزولها" :روى إسماعيل بن إسمحا عمن سمعيد بمن المسميي ،أن همذه اايمة نزلمت فمي نماس كمانوا إذا خرجموا
مممع رسممول هللا  وضممعوا مفمماتيحهم مممع العمممى والعممر وعنممد القممارل ،وكممانوا يممأمرونهم بممأن يممأكلوا مممن
بيوتهم إذا احتاجوا إلمى ذلمك ،وكمانوا يتقمون الكمل خشمية أن ال تكمون أنفسمهم بمذلك يبمة ،فمأنزل هللا تعمالى
هذه ااية ،وروي أي ا ،أنهم كانوا إذا اجتمعوا لألكل ،عزلوا العمى والعر والممر ض ك ارهمة أن يصميبوا
مممن ال عممام ممما يصمميبون ،فممأنزل هللا تعممالى هممذه اايممة" .69وقممال فممي تفسمميرها" :و حمممل قولممه تعممالى علممى أن
ذلممك كممان رخصممة فممي الول ،وأبمماي تعممالى الكممل مممن مممال مممن ذك مره ،وأبمماي أن يممأكلوا مممن البيمموا التممي
مفاتيحها في أيديهم ،وبيوا أصدقائهم دون إذن ،ح روا أم غابوا ،ثم ىنسخ ذلك بما هر في الشمرع ،ممن
ِ
موا
آمىنوا ال َت ْد ىخىلوا ىبىي َ
ودل على ذلك بقوله تعالى{ :يا أَُّي َها الذ َ
أنه ال يحل مال أحد إال ب يي نفا منه ،ن
ين َ
َن ىي ْؤَذ َن َل ىك ْم ِإلى َ عام َغ ْيَر نا ِ ِر َن ِإناهى} [الحزال ،]50 :وقد كان في أزوا النبي  من كان
النِب ِني ِإال أ ْ
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 -الشمما بي ،إب مراهيم بممن موسممى بممن دمحم الةرنمما ي( ،ا480 :ه) :الموافقااات7 ،مممج ،1 ،تحقيممق :مشممهور آل سمملمان ،دار ابممن

السم ْمب ِكي ،تمما الممدين عبممد الوهممال بممن علممي بممن عبممد الكممافي( ،ا771 :ه) .)107/0( ،رفااا
عفممان1217( ،هم م1887 /م) .وانظممر:
ُّ ن
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب2 ،مج .1 .تحقيق :علي معول ،عالم الكتي :بيروا1888( ،م1218/ه).)145/4( ،
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لهن ااباإل وامخوان ،فلما عم بالنهي علم به النسخ" .70فالكيا ذكمر أك مر ممن سمبي نمزول لآليمة ،كمما ذكمر
آراإل مختلفة في داللتها ،والذي يظهر لي أنه ذهي إلى أن ااية جاإلا في رفع الحر عن العمي والعرجا
والمرضى؛ الذين كانوا يتحرجون من الكل من بيوا من خرجوا للجهاد ،ممن تركوا مفماتيح بيموتهم لمديهم،
ومممن بيمموا أقمماربهم ،واصممدقائهم دون إذن خمماص مممنهم ،فكانممت رخصممة ،ثممم نسممخ ذلممك بممما جمماإل فممي سممورة
الحزال .وعليه يكون قد وافق الشمافعي ممن حيمث القمول بنسمخ القمرآن للقمرآن ،حيمث قمال" :وآيماا هللا لهمم،
أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتال بالكتال" ،71وهو ما عليه جماهير العلماإل.
ِ
ِ
اجِل ىمدوا ىكمل َوا ِحمد ِم ْن ىه َمما
ثانيا :نسخ القرآن بالسمنة :وم المه مما جماإل فمي تفسميره قولمه تعمالى{ :الزانَيم ىة َوالزانمي َف ْ
ِم َائ َة َجْل َدة} [النور ،]4 :حيث قمال" :فمال بمد أن يقمال :إن فمي ذلمك الوقمت مما كمان المرجم مشمروعا ،ثمم رمرع
هللا تعمالى المرجم بعمده ،فصمار ناسمخا للجلمد فمي حممق ال يمي ،ولميا يجموز إ مال لفم التخصمين فمي كممل
موضممع ،بممل للكممالم قمرائن أحموال ،يعلممم بهمما مقصممود المممتكلم ضممرورة ،وهممذا مممما ال يمكممن فيممه إغفممال الممرجم
وإرادة الجلد في حق البكار" .72فيفهم ممن كالممه أن حمديث عبمادة  فمي رجمم ال يمي جماإل ناسمخا للجلمد،
وعليممه فهممو يخممالف الشممافعي فممي رف ممه لنسممخ الق مرآن بالسممنة؛ إذ الشممافعي يشممتر المماثلممة فممي النسممخ بممين
الناسخ والمنسوخ ،والسنة ليست خي ار من القرآن وال م يلة له ،فال تنسخ القرآن وال تىنسخ به.73
وهنا تجدر امرارة إلى أمر؛ وهو التعارل -بحسي ما هر لي -بين كمالم الكيما فمي تفسميره ايمة الجلمد،
حيممث عم نمد حممديث عبممادة  فممي رجممم ال يممي مخصصمما لآليممة م مرة ،وناسممخا لهمما أخممرى ،فقممال فممي الولممى:
70
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 الشم ِماف ِعي ،دمحم بممن إدر مما( ،ا402 :ه) :الرسااالة1 ،مممج ،تحقيممق :أحمممد رمماكر ،0 ،مكتبممة دار الت مراا :القمماهرة1241( ،ه-
ن

4005م)( ،ص.)141 :
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 انظر :البيهقي ،أحكام القرآن( ،ميزه وجمعه من كالم الشافعي).)41-40( ،89

"ولذلك تخصصت ااية بخبر عبادة  ،74"وقال في ال انية" :فال بد أن يقال :إن في ذلك الوقمت مما كمان
الممرجم مشممروعا ،ثممم رممرع هللا تعممالى الممرجم بعممده ،فصممار ناسممخا للجلممد فممي حممق ال يممي" .75فقلممت :لعلممه أراد
بالنسممخ التخصممين ،فقممد عبمر ك يممر مممن العلممماإل المتقممدمين عممن التخصممين بالنسممخ ،لكممن عبارتممه التاليممة
تنفي ذلك ،إذ قال" :وليا يجوز إ ال لف التخصين في كل موضع ،بل للكالم قرائن أحوال ،يعلم بها
مقصود المتكلم ضرورة" ،76ممما يمدل علمى أنمه يفمر بمين التخصمين والنسمخ .وبمالرغم ممن ذلمك فقمد سمقت
الم مال للداللممة علممى تممأثير النسممخ كمبحمث أصممولي فممي التفسممير مممن جهممة ،وكمسممألة خمالف فيهمما الكيمما إمممام
مذهبه من جهة أخرى.
المطلب الثاني :اإلجماع في تفسير الكيا الهراسي
محمد  على أمر من المور واتنفماقهم عليمه ،بعمد
ىمة ن
و قصد بامجماع :اجتماع العلماإل والمجتهدين من أ ن
النبي  في عصر من العصور.77
وفاة
ن ن
وقد ورد عند الكيا على أك ر من صور منها:
 .1تخصين القرآن بامجماع :م اله ما جاإل في تفسيره قولمه تعمالى{ :وال ِمذين يرممون اْلمحص ِ
مناا} [النمور:
َ َ َْ ى َ ى ْ َ
 ،]2حيث قال" :وليا في نفا اللف من ر ق اللةمة ،إال داللمة تخصمين الرممي بالزنما ،إال أن يشمبه أن
يكون المراد به ذلك ،مع ما ذكرنا من امحصان ،ثم لما اجتمعت المة في حق المحصمنة علمى أن معنمى
74
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 -انظمر :الق ارفمي ،رمهال المدين أحممد بممن إدر ما( ،ا٦٨٨ :ه) ،نفاائ

األصاول فاي شاارح المحصاول ،1 ،تحقيمق :عمادل عبممد

الموجود ،مكتبمة نمزار البماز٩٨٩٦( ،ه٩١١٥/م) .)4522-4520/1( ،والبركتمي ،دمحم عمميم امحسمان المجمددي ،التعريفاات الفقهياة،
دار الكتي العلمية٩٨٩٨( ،هم٩٠٠١/م).
32

الرمي بالزنا ،جعلوا المحصن في معنى المحصنة" .78فيفهم من كالممه أن الرممي فمي اايمة جماإل عامما ،إذ
لممم تبممين اايممة أي أنمواع القممذ

هممو المقصممود ،وقممد جمماإل تخصيصممه بالزنمما بامجممماع .قممال الجصمماصَ" :وَال

اا اْلمحصن ِ
اإل أَن اْلمراد ِب ِه َق ْذ ْالَجنِبي ِ
ِخ َال بين اْلىفَقه ِ
اا ِب نِ
الزَنا".79
ىْ ََ
َْ
ىَ َ
َ َْ َ
ى
َ
ِ ِ
داإل} [النمور ،]2 :حيمث قمال:
 .4تقييد القرآن بامجماع :م المه مما جماإل فمي تفسميره قولمه تعمالى{ :بأ َْرَب َعمة ىر َمه َ
" يدل على أن رهادة الربعة رر في إثباا الزنا ،وليست لصفاا الربع ذكمورة وعدالمة وحر مة ذكمر ،لكمن
امجماع منعقد عليه ،وليا في ااية رمي المرأة الرجل ،ولكنها في معناه ررعا".80
يفهم من كالم الكيا أن هللا لي في هذه ااية إرهاد أربعة رهداإل على جر مة الزنا ،بلف "رهداإل" ،وهمو
لفم م م ل ممق غي ممر مقي ممد بوص ممف ال ممذكورة أو العدال ممة أو الحر ممة ،إنم مما ج مماإل تقيي ممده به ممذه الوص مما

بدالل ممة

امجماع.
المطلب الثالث :القياس في تفسير الكيا الهراسي
و قصد بالقياس" :إلحا أمر بأمر في الحكم الشرعي التحاد المر ن في العلة".81
اسممتخدم الكيمما القيمماس كأصممل مممن الصممول التممي تعتمممد فممي فهممم نصمموص الق مرآن علممى غ مرار غيرهمما مممن
الصممول ،كيممف ال وهممو الصممل ال اربممع مممن أصممول امسممالم ،ومممن أم لتممه ممما جمماإل فممي تفسمميره آيممة اللعممان،
حيث قال" :ولما رأى الشافعي اللعان حجمة خاصمة قمال :قمذ

الزوجمة م مل قمذ

ع يفمة م ممل الجنبيممة ،و جممي علممى غيمره الحممد بقممذفها ،و جممي عليممه الحممد بقممذ
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 عبد هللا ،الواضا في أصول الفقه( ،ص.)101 :31

الجنبيمة ،لنهما محصمنة
م لهمما ،إال أن الشممرع جعممل

اللعممان مخلصمما ،فممإذا امتنممع مممن اللعممان ،كممان علممى قيمماس الجنبممي يقممذ

الجنبيممة ،وهممذا بممين معلمموم مممن

القرآن".82
ذكر الكيا رأي الشافعي في القاذ

زوجته حال امتناعه عن اللعان ،وأنه ىيحد قياسا علمى القماذ

الجنبمي

الذي عجز عن إقامة البينة على دعواه ،وقد انتصر له.
الخاتمة
ِ
أهم النتائج والتوصياا:
الدراسة وباع التوفيق ،وفيما يأتي بيان نِ
بف ل من هللا تمت هذه ن
 .1لم يخر الكيا عن منهج جماهير المفسر ن في تفسيره الفقهمي ممن حيمث الصمول والقواعمد المتبعمة ،إذ
اعتمد أوال على القرآن ،فكمان يفسمر القمرآن بمالقرآن ،فمإن لمم يجمد فبالسمنة ،فمإن لمم يجمد فبمأقوال السملف،
مقمدما أقموال الصمحابة علممى التمابعين  ،فمإن لمم يجممد لجمأ إلمى االجتهماد والتفسممير بمالرأي ،معتممدا فممي
ذلك على المعار اللةو ة ،والشرعية معا.
 .4كمان لمباحمث أصمول الفقمه كالمجممل والمفسمر ،والعمام والخماص ،والم لمق والمقيمد ،والناسمخ والمنسموخ،
وامجممماع ،والقيمماس ،وغيرهمما أثممر كبيممر فممي تفسمميره لآليمماا ،مممن حيممث فهممم داللممة اللفمماظ ،واسممتنبا
الحكام ،والترجيح ،وقد هر من خالل ذلك غ ازرة علمه ،ودقة أسلوبه ،وسالمة مصادره المعتمدة فمي
تفسيره.
 .0للكيا عناية خاصة بالقراإلاا ،فهو يفيد منها في فهم دالالا اللفا  ،وترجيح بع ها على بعض.
 .2أفمماد الكيمما ممممن سممبقه مممن أئمممة مذهبممه كالشممافعي ،كممما أفمماد ممممن هممم علممى غيممر مذهبممه كالجصمماص
وغيره ،فنقل عنهم واقتبا من عباراتهم.
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 .5كان الكيا يسو أقوال المخالفين وحججهم و ناقشها ،و فندها ،ثمم يقمرر أريمه بالمدليل والبرهمان بمما يتفمق
مع مذهبه في الةالي.
 .1اعتنى الكيا بأقوال إمام مذهبمه الشمافعي ،فنقلهما وبنمى عليهما ،وممع همذا كمان أحيانما يخالفهما ،ممما يؤكمد
على موضوعيته ونزاهته ،واتباعه للدليل ال للهوى ،والعصبية المذهبية.
 .7أوص ممي بالعناي ممة بكت ممال "أحك ممام القم مرآن" للكي مما اله ارس ممي ،م ممن خ ممالل إجم مراإل الد ارس مماا العلمي ممة علي ممه،
السممتخ ار ممما فيممه مممن كنمموز لةو ممة ،وأصممولية ،وفقهيممة ،خاصممة أنممه لممم ينممل ممما نالممه غيممره مممن الكتممي
التفسير ة من اهتمام.
قائمة المصادر والمراج
 اللبمماني ،دمحم ناصممر الممدين( ،ا٩٨٩٠ :هم م) ،سلسااالة األحاد اااث الةاااعيفة والموضاااوعة وأثرهاااا
السيئ في األمة12 ،مج ،1 ،دار المعار  ،الر ال٩٨٩٩( ،ه٩١١٩/م).
 اامممدي ،سمميف الم ِنمد ْين علممي بممن أبممي علممي بممن ىم َحمممد ،أبممو الحسممن( ،ا101 :ه) ،اإلحكااام فااي
أصول األحكام ،تحقيق :الشيخ إبراهيم العجوز2 ،مج .دار الكتي العْل ِمية :بيروا-لبنان.
 بخممش ،دمحم مظممور ،ماانهج اإلمااام الكيااا الهراسااي الطبااري فااي كتابااه أحكااام القارآن ،رسممالة علميممة
مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى :السعودية1207( ،ه1841/م).
 البركت م م م ممي ،دمحم عم م م م مميم امحس م م م ممان المج م م م ممددي ،التعريفاااااااااات الفقهياااااااااة ،دار الكت م م م ممي العلمي م م م ممة،
(٩٨٩٨هم٩٠٠١/م).
 البزدوي ،علي بن ىم َحمد الحنفمي( ،ا ،)244:كنان الوصاول الاى معرفاة األصاول1 ،ممج .م بعمة
جاو د بر ا :كراتشي.
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 البيهقي ،أحمد بمن الحسمين الخسمروجردي ،أبمو بكمر( ،ا٨٥٨ :ه م) ،أحكاام القارآن ،1 ،تحقيمق:
أبو عاصم الشوامي( ،ميزه وجمعه من كالم الشافعي) ،دار الذخائر٩٨١١( ،هم٩٠٩٨/م).
 البيهقمي ،أحمممد بممن الحسممين ،أبمو بكممر( ،ا٨٥٨ :ه م) ،شااعب اإلتمااان12،ممج ،1 ،تحقيممق :عبممد
العلي حامد ،مكتبة الررد :الر ال٩٨٩١( ،هم٩٠٠١/م).
 ابن جني ،ع مان الموصلي ،أبو الفتح( ،ا١١٩ :ه) ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرابات
واإلتةاح عنها4 ،مج ،بعة و ازرة الوقا ٩٨٩٠( ،هم٩١١١/م).
 أبو حيان الندلسي ،دمحم بن يوسف ،تفسير البحر المحيط ،تحقيق :صدقي دمحم جميل دار الفكمر:
بيروا1240( ،ه).
 الخال ممدي ،ص ممالي عب ممد الفت مماي ،تعرياااف الدارساااين بمنااااهج المفسااارين1 ،م ممج ،4 ،دار القل ممم:
دمشق1247( ،ه4001/م).
 ال ىخ ر ني ،ىم َحمد ،أصول الفقه1 ،مج .1 .دار الحديث :القاهرة1244( ،ه4001/م).
الكْلم َموَذاني( ،ا 510 :ه)َّ :
التمهيااد فااي أصااول الفقااه،
 أبممو الخ ممال الحنبلممي ،محفمموظ بمن أحمممد َ
تحقي م ممق :مفي م ممد أب م ممو عمش م ممة2 .م م ممج .1 .مرك م ممز البح م ممث العلم م ممي-جامع م ممة أم الق م ممرى1201( ،
ه1845/م).
ِِ
الةبمماس رممما الم ِنمد ْين( ،ا141 :ه) ،وِفَّياااات
 ابممن خنل َكممان ،أحمممد بممن ىم َحمممد بممن أبممي بكممر ،أبممو َ
األييان وأنباب أبناب َّ
النمان7 ،مج ،1 ،دار صادر :بيروا ،تحقيق :إحسان عباس.
 أبو داود ،سليمان بمن الرمعث السجسمتاني( ،ا475:ه)ُ :ساَنن أباي داود7،ممج .11 .تحقيمق:
رعيي الرنؤو َ ،دمحم كامل قرة بللي ،دار الرسالة العْل ِمية1200( .ه4008/م).
 الذهبي ،دمحم السيد حسين( ،ا٩١١٨ :هم) ،التفسير والمفسرون0 ،مج ،مكتبة وهبة :القاهرة.
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 الزمخشري ،جار هللا محمود بن عمر ،أبو القاسم( ،ا504 :ه) ،الكشااف عان حقاائغ اوامض
التننيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل2 ،م ،دار الكتال العربي :بيروا1207( ،ه).
 ال ُّس ْمب ِكي ،عبمد الوهمال بممن علمي بمن عبمد الكممافي( ،ا771 :ه) ،رفا الحاجاب عاان مختصار اباان
ن
الحاجب2 ،مج .1 .تحقيق :علي دمحم معول ،عالم الكتي :بيروا1888( ،م1218/ه).
الش ِ
 ال ُّس ْب ِكي ،عبد الوهال بن علي بن عبد الكافي( ،ا771 :ه) ،طبقات َّ
اف ِعّية الكبارى10 ،ممج،
ن
 ،4دار هجر1210( ،ه) ،تحقيق :د .محمود ال ناحي ود .عبد الفتاي ىم َحمد الحلو.
السَر ْخ ِسااي1 ،مممج .1 .دار
 السَر ْخ ِسممي ،ىم َحمممد بممن أحمممد بممن أبممى سممهل( ،ا240 :همم) :أصااول َّ
الكتال العْل ِمية :بيروا-لبنان1212( ،ه1880/م).
 السرخسممي ،دمحم بممن أحمممد بممن أبممي سممهل( ،ا240 :هم م) ،المبسااوط ،دار المعرفممة :بيممروا ،بممدون
بعة1880 ،م.
 أبممو السممعود ،دمحم بممن دمحم بممن مص م فى( ،ا١٨٩ :ه) ،إرشاااد العقاال السااليم إلااى مناتااا الكتاااب
الكريم ،دار إحياإل التراا العربي :بيروا.
 السيو ي عبد الرحمن بن أبي بكر( ،ا ١٩٩هم) ،الدر المنثور4 ،مج ،دار الفكر :بيروا.
 السيو ي ،جالل الدين عبد الحمن بن أبي بكر( ،ا811 :ه) ،اإلتقان في علوم القارآن4 ،ممج،
 ،1دار الفكر :بيوا – لبنان1211( ،ه 1881/م).
 الشمما بي ،إبمراهيم بممن موسممى بممن دمحم اللخمممي الةرنمما ي( ،ا480 :ه) :الموافقااات7 ،مممج،1 ،
تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان1217( ،هم1887 /م).
 الشافعي ،دمحم بن إدر ا( ،ا402 :ه) ،األم4 ،مج ،4 .دار المعرفة :بيروا1080( ،ه).
 الش ِاف ِعي ،دمحم بن إدر ا( ،ا402 :ه) ،الرسالة1 ،مج ،تحقيق :أحمد راكر.
ن
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 الشنقي ي ،دمحم المين بن دمحم المختار الجكنمي( ،ا ،)٩١١١ :أضواب البيان فاي إتةااح القارآن
7مج ،5 ،دار ع اإلاا العلم (الر ال) ،ودار ابن حزم (بيروا)1221( ،ه4018/م).
 الشمموكاني ،دمحم بممن علممي بممن دمحم (ا1450 :ه) ،إرشاااد الفحااول إلاااى تحقيااغ الحااغ ماان علااام
األصول4،مج .1 .تحقيق :أحمد عناية ،دار الكتال العربي :دمشق1218( ،هم1888/م).
 الشوكاني ،دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا اليمني (ا1450 :ه)2 ،ممج ،1 ،فتا القد ر ،دار
ابن ك ير ،دار الكلم ال يي :دمشق :بيروا1212( ،ه).
 الصممالح ،ىم َحمممد أديممي ،تفسااير النصااو

فااي الفقااه اإلسااالمي4 ،مممج .2 .المكتممي امسممالمي:

بيروا1210( ،ه1880/م).
 ال حمماوي ،أحمممد بممن دمحم ب ممن سممالمة الزدي ،أبممو جعف ممر( ،ا١٩٩ :ه) ،شااارح مشاااكل ا ثاااار،
11مج ،1 ،تحقيق :رعيي الرنؤو  ،مؤسسة الرسالة1215( ،ه1882/م).
 عب م م م مماس ،ف م م م ممل حس م م م ممن ،التفساااااااااير أساساااااااااياته واتجاهاتاااااااااه ،مكتب م م م ممة الن م م م ممدلا :عم م م م ممان،
(1241هم4005/م).
 عبد هللا ،ىم َحمد حسين ،الواضا في أصول الفقه1 ،مج .1 .عمان1214( .ه1884/م).
 ابن ع ية ،عبد الحق بمن غالمي بمن عبمد المرحمن الندلسمي( ،ا524 :ه) ،المحارر الاوجين فاي
تفساااير الكتااااب العنيااان ،1 ،تحقي ممق :عب ممد الس ممالم عب ممد الش ممافي ،دار الكت ممي العلمي ممة :بي ممروا،
(1244ه).
ِ
البخار ني ،عبد العز ز بن أحمد بن ىم َحمد( ،ا700 :ه) :كشاف األسارار عان أصاول
 عالإل ن
الدين ى
فخااااااار اإلساااااااالم البااااااااندوي .1 .تحقي م م ممق :عب م م ممد هللا عم م م ممر ،دار الكت م م ممي العْل ِمي م م ممة :بي م م ممروا،
(1214ه1887/م).
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 ابممن العممالإل ،بكممر بممن دمحم القشمميري( ،ا  ١٨٨هم م) ،أحكااام الق ارآن ،روايممة :أبممي بكممر دمحم الدفمموي
عنه ،تحقيق :سلمان الصمدي4 ،مج ،1 ،جائزة دبي الدولية :امماراا٩٨١١( ،هم٩٠٩٦/م).
 الة ازلممي ،دمحم بممن دمحم ال وسممي ،أبممو حامممد( ،ا٥٠٥ :همم) ،المستصاافى1 ،مممج ،1 ،تحقيممق :دمحم
عبد السالم عبد الشافي ،دار الكتي العلمية٩٨٩١( ،هم٩١١١/م).
 القاسممي ،دمحم جمممال الممدين دمحم( ،ا1004:ه) :محاساان التأوياال ،1 ،تحقيممق :دمحم باسممل عيممون
السود ،النارر :دار الكتي العلمية :بيروا1214( ،ه).
 الق ارفممي ،رممهال الممدين أحمممد بممن إدر مما( ،ا٦٨٨ :همم) ،نفااائ

األصااول فااي شاارح المحصااول،

 ،1تحقيق :عادل عبد الموجود ،مكتبة نزار مص فى الباز٩٨٩٦( ،هم٩١١٥/م).
 القمي ،عباس1058( ،ه) ،الكنى واأللقاب ،الم بعة الحيدر ة :النجف1870 ،م.
 ابن ك ير ،إسماعيل بن عمر القرري الدمشقي ،أبو الفداإل( ،ا772 :هم) ،البداتة والنهاتة،1 ،
تحقيق :علي ريري ،دار إحياإل التراا العربي1204( ،هم 1844/م).
ن
 الكي مما اله ارس ممي ،عل ممي ب ممن دمحم ،أب ممو الحس ممن( ،ا502 :ه) ،أحكااااام القااارآن2 ،م ممج ،دار الكت ممي
العلمية :بيروا1205( ،م).
 مسلم ،مسلم بن الحجا القشيري النيسابوري ،أبو الحسمين( ،ا411 :ه) :صحيا مسالم5 ،ممج.
تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي .بيروا :دار إحياإل التراا العربي.
 ابمن النجمار ،تقمي ال ِنمد ْين ىم َحممد بمن أحممد بممن عبمد العز مز بمن علمي الفتموحي( ،ا874 :ه) ،شاارح
الكوكب المنير ،تحقيق :م َحمد ُّ
الزحيلي ونز ه حماد .4 .مكتبة العبيكان1214( .ه1887/م).
ى
 الواحدي ،علي بن أحمد ،أبو الحسن( ،ا٨٦٨ :ه) ،أساباب نانول القارآن1 ،ممج ،1 ،تحقيمق:
كمال بسيوني زغلول ،دار الكتي العلمية :بيروا وإحياإل التراا العربي :بيروا1211( ،ه).
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