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٢٢٣ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

  

������  

. ونعوذ باهللا من شرور .. نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره.إن الحمد هللا 

. .. ومن یضلل فال هادى له. فال مضل له. من یهد اهللاأعمالنا.أنفسنا وسیئات 

. وبعد .. وأن محمدًا عبده ورسوله .شریك له إله إال اهللا وحده ال الن وأشهد أ

 :  

 آیاته كانت بل ،واحد قبیل من آیاته تكن لم الكریم القرآن أن فیه الریب فمما

 وآیات ،واألحكام التشریع فى وآیات ،العقیدة بناء فى فآیات ،المواضیع متنوعة

 ،وعظات عبر من تحمله وما السابقین قصص فى وآیات ،واألخالق السلوك فى

 ألوناً  ریاضه فى جمع ،وارفاً  بستاناً  عدُّ یُ  فالقرآن ،الموضوعات من ذلك وغیر

 وغایاته أغراضه موضوع ولكل ،الطیبة والریاحین ،العطرة الزهور من متعددة

 ،عامة بصفة والبشریة ،اصةخ بصفة المسلم اإلنسان عنها الیستغنى التى

 آیات أن یالحظ القرآن آلیات والمتأمل .تعالى اهللا عبادة إلى نهایتها فى وتهدف

 حاجة فى وأصبح اإلسالمى المجتمع قیام بعد المدنى العهد فى تركزت األحكام

 لذا ،لبعض بعضهم ومعاملة العباد وبین ،وربه العبد بین العالقة مظین قانون إلى

 فآیات المكیة اآلیات أما ،المدنیة اآلیات فى ةوارد التشریعیة ألحكاما مظمع كانت

 من الدین أصول بتدعیم الفترة هذه فى القرآن العتناء نظراً  ؛ قلیلة فیها األحكام

 على والحث ،البعث وعقیدة ،الرسالة وٕاثبات ،بالعبودیة وٕافراده تعالى اهللا توحید

 ،للتشریع العامة األسس من كثیر انوبی ،رزائلها عن والنهى ،األخالق مكارم

 مع متسقة كانت إذا إال التصح والعبادة . والحرام الحالل فى الكلیة واألصول

 المتعلق المنهج هذا على یقف أن المسلم على لزاماً  فكان ،النبوى المنهج

 كان وٕاذا .الصحیح وجهها على وتقع ،عبادته تصح حتى ،التكلیفیة باألحكام



         
  

 

٢٢٤ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

 من مباشرة یلتمسها من كل على عینیاً  فرضاً  والتكلیفیة لشرعیةا األحكام تفسیر

 المسلمین جمیع على الكفایة فروض من فرض بأكمله القرآن تفسیر فإن ،القرآن

   . ومكاناً  زماناً 

ومعرفة جمیع  ،یقول ابن تیمیة : وأما حفظ جمیع القرآن وفهم جمیع معانیه

عبد أن یحفظ من القرآن ویعلم لكن یجب على ال ،فال یجب على كل أحد ،السنة

   )١(مایحتاج إلیه )اهـ ،ویعرف من السنة ،معانیه

الینبغى ألحد أن یقدم على االستنباط من القرآن الكریم دون النظر فى شرحه و  

 ،وبیانه فى السنة ؛ وألنه إن كان كلیًا وفیه أمور تفصیلیة كما فى الصالة والزكاة

إن  ،ك ینظر فى تفسیر الصحابة والتابعینوبعد ذل ،فالبد من النظر فى بیانه

لمن حصله  وٕاال فمطلق الفهم العربى ،فإنهم أعرف من غیرهم ،أعوزته السنة

  )٢( یكفى فیما أعوز من ذلك

إال إذا  ، یمكن للباحث المنصف أن یؤسس حكمًا شرعیًا أو قاعدة فقهیةكما ال 

إن بحثى هذا محاولة لذا ف ،ومستند قویم ،كان التأسیس مبنیًا على دلیل صحیح

وٕابراز تنوع  ،إللقاء الضوء على تاریخ النشأة للتفسیر الفقهى عبر العصور

 –وقد قسمت البحث إلى : مقدمة   .ج فى التعامل مع آیات األحكاماهالمن

   .وخاتمة –ومبحثین  –ل للبحث خومد

 وكتابته.فأشرت فیها إلى الغرض من البحث  :أما المقدمة 

 هذا النوع من  ه تعریفًا بالتفسیر الفقهى وأهمیةاولت فیوأما المدخل : فتن

 .التفسیر

  مطالب:وأما المبحث األول فتناولت فیه ثالثة  

 ة إلى معرفة آیات األحكام وفقههابیان مدى الحاج لب األول:المط . 

                                                           

 .)١٥/٢٢٨(مجموع الفتاوى )  ١(

 .)٤/١٨٣انظر الموافقات للشاطبى()  ٢(



         
  

 

٢٢٥ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

 المطلب الثانى : بیان أقسام آیات األحكام فى القرآن. 

 فى القرآن المطلب الثالث : بیان عدد آیات األحكام. 

 ویتضمن  .أما المبحث الثانى فهو بعنوان نشأة التفسیر الفقهى وتطوره

 ثالثة مطالب : 

 .المطلب األول :تاریخ التصنیف فى تفسیر آیات األحكام وتطوره 

 عن المناهج فى تفسیر آیات األحكام المطلب الثانى : لمحة. 

 أحادیث  ب الثالث : بیان منهج الفقهاء والمفسرین فى روایةالمطل

 .األحكام

  البحث. خالصة فقد ضمنتها الخاتمة:أما  

 

  ،واهلدى والرشاد ،هذه التوفيق والسداد يحماولت وأسأل اهللا تعاىل يف

  ،وصىل اهللا عىل البشري النذير ،إنه نعم املوىل ونعم النصري

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         
  

 

٢٢٦ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

  را  

 ا  ا وأ .  

هو التفسیر الذى یتعلق باآلیات التكلیفیة والوضعیة المرتبطة  التفسیر الفقهى :

وهذا یعنى أن تفسیر آیات األحكام لیس الغرض منه حصر  ،بأعمال المكلفین

وٕانما یدخل فیها كل  ،الكالم فى اآلیات المتعلقة بجانب من جوانب العبادات

 أو ،ه التى حملها النص القرآنى سواء فى جانب العباداتأوامر اهللا تعالى ونواهی

 ..ومن ثم .المعامالت بصفة عامة أو ،األخالقیات أو ،أوالسلوكیات ،االعتقادات

   .فهو من التفسیر الموضوعى الذى له تعرض لجانب من اآلیات القرآنیة

  وعرفه بعضهم بقوله : 

وبیان كیفیة استنباط األحكام  ،هو التفسیر الذى ُیعنى فیه بدراسة آیات األحكام

 ،وعمق االستنباط ،وهذا التفسیر بهذه الصفة یتمیز بمزید من دقة الفهم .منها

مما  ،ویسمح بإعمال الذهن فى المناقشة والموازنة بین اآلراء أكثر من غیره

  .)١(عتناء به أكثر الوُیلزم با ،یجعل له أهمیة أكبر

  

  

  بیان قیمة التفسیر الفقهى وأهمیته:  

التى تنظم  ،الریب أن المسلم بصفة عامة محتاج إلى معرفة األحكام الشرعیة

وفق التكلیفات اإللهیة والتوجیهات  ،وتسهم فى ضبط حركاته ،شؤون حیاته

   .الربانیة

وقد أدرك علماء اإلسالم المخلصون قدیمًا وحدیثًا أهمیة اإللمام بآیات األحكام 

ثر لحرام ؛ وعرفوا مالها من بالغ األحالل واوتبین ال ،التى تشرح شرائع اإلسالم

 ،وٕاصالح شؤونهم الدینیة والدنیویة ،وعمق الفائدة فى تغییر أوضاع الناس

                                                           

 ) ١٠٣انظر : كتاب " علوم القرآن الكریم " د/ نور الدین عتر(ص)  ١(



         
  

 

٢٢٧ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

سواء على مستوى  ،والوصول بهم إلى مافیه سعادتهم فى الدنیا وفوزهم فى اآلخرة

یألوا ولم  ،. لم یدخر العلماء وسعاً .ومن ثمَّ  ،األفرد أو الجماعات أو األمة كلها

   .جهدًا فى الدعوة إلى تعلمها

 ،ولقد أحسن اإلمام ابن القیم الجوزیة حین قارن بین حاجة اإلنسان إلى التطبیب

وحاجته إلى التشریع فقال : " إن غایة ماُیقدَّر فى عدم التنفس موت البدن 

 ،وأما مایقدر عند عدم الشریعة ففساد الروح والقلب جملة ،وتعطل الروح فیه

فلیس الناس قط إلى شئ  ،وشتان بین هذا وهالك البدن بالموت ،لبدنوهالك ا

.. ولیس للعالم صالح .والقیام به أحوج منهم إلى معرفة ماجاء به الرسول 

والسبیل إلى السعادة والفوز األكبر إال بالعبور على هذا الجسر  ،دون ذلك البتة

". )١(   

فیفهم عن اهللا  ،أحكام القرآن ویرى القرطبى أن حامل القرآن ینبغى أن یتعلم 

فما أقبح لحامل القرآن  ،ویعمل بما یتلو ،فینتفَع بما یقرأ ،وماَفرض علیه ،مراده

فكیف یعمل بما  ،وهو الیفهم مایتلو ،أن یتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب

فما مثل من هذه  ،وماأقبح أن ُیسأل عن فقه مایتلوه والیدریه ! ،الیفهم معناه ؟!

  . )٢( إال كمثل الحمار یحمل أسفارًا ! حالته 

  ویقول ابن تیمیة : 

وٕانما یجب على المسلم أن  ،لیس فهم كل آیة من القرآن فرضًا على كل مسلم

   )٣( .ومانهاه عنه ،یعلم ماأمره اهللا به

  .)٤(وفى الحدیث : " طلب الحالل جهاد " 

                                                           

  .)٢/٢انظر : مفتاح دار السعادة ( )١(

 .)١/٣٨مقدمة تفسیر القرطبى()  ٢(

 )٢/٦٧الجواب الصحیح () ٣(

 . ) لضعفه٥٢٧٢ورمز السیوطى فى الجامع () ٨٢رواه القضاعى فى مسنده رقم()  ٤(



         
  

 

٢٢٨ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

  .)١(وفى روایة : " واجب على كل مسلم " 

وهو علم  –لحالل من الحرام والتمییز بینهما فى األحكام أى : طلب معرفة ا

  .)٢(وقیل غیر ذلك  ،واجب –الفقه 

ومازاد علیه  ،والواجب المتعین على كل مسلم طلبه ماالرخصة للمكلف فى تركه

ولم یصح فیه الخبر إال  ،قال ابن راهویه : طلب العلم واجب .فهو فرض كفایة

اج إلیه من وضوئه وصالته وزكاته إن كان أن معناه أن یلزمه طلب علم مایحت

  .)٣(وكذلك الحج وغیره  ،له مال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

)الترغیب للمنذرى ١٠/٢٩٤المجمع ( .وسنده حسن) ٨٦٠٥( فى األوسطرواه الطبرانى )  ١(

) ٥٢٧٢وعزاه السیوطى فى الجامع ().٢٠٦) والموسوعة البن حجر الزهد رقم(٢/٣١٦(

   للدیلمى ورمز لحسنه

 .)٥٢٧٢رقم (٢٧٠/ ٤القدیر  فیض)  ٢(

 )٣١رقم( ١/٥٢جامع بیان العلم البن عبد البر )  ٣(



         
  

 

٢٢٩ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

 ا اول

 ا اول

 .و ا آت  إ ا ى ن

 والسبب ،نادراً  الصحابة في  كان القرآنیة اآلیات من الفقهیة األحكام استنباط إن

 الفردیة الحیاة وسذاجة ،القرآن مفهوم فى العبادة ةوسهول ،العقیدة بساطة ذلك فى

 ،البشر أبناء مشكالت وكثرت ،البشریة الحیاة تعقدت ولما ،آنذاك والجماعیة

 من الفقهیة األحكام استنباط وكثر ،الفقهیة والمذاهب ،العقدیة النزعات تعددت

: إن  یمكن القول ..ومن ثم .التكلیفیة الحیاة مقتضى حسب ،القرآنیة اآلیات

تتجدد معه الحاجة وتشتد إلى استنباط  ،تجدد القضایا والنوازل فى كل عصر

األحكام من القرآن الكریم باعتباره مصدر التشریع األول الذى یرجع إلیه العاِلم 

   .فى عملیة البحث عن أى حكم

 آیات كتفسیر ،وٕاذا كان العلماء قد أفردوا بالتصنیف أبوابًا من التفسیر- 

إال أن   ،ذلك وغیر ،األحكام آیات وتفسیر ،القرآنى القصص فسیروت ،الصفات

 التحریر من لقى  األحكام آیات سیرفت القراءة المتفحصة تلمس أن هذا اللون من

 من علیه ماینبنى سببه أن والیخفى ،األبواب لسائر مثله یكن مالم والتهذیب

  .)١( العملیة الشرائع تفاصیل

 النبوة زمانفي  بنصها مفهومة القرآن فى شریعیةالت األحكام جلُّ  كان وٕاذا-

 بسبب ،الفهم مستعصیة ،المعنى غامضة أصبحت زماننا فى فإنها ،والسلف

 ،قبل ذى من أشد بیانها إلى الحاجة فغدت ،اإلیمان وضآلة ،اللسان إعجام

 المحكم بین الیفرق من الیضل حتى ،عین وجوب واجباً  تفسیرها وأمسى

 ،والمفهوم المنطوق وبین ،والمقید المطلق وبین ،والعام خاصال وبین ،والمتشابه

                                                           

 )٢٨٤مقدمة فى علوم القرآن وعلوم التفسیر د/ عبد الكریم الجزائرى(ص انظر :)  ١(



         
  

 

٢٣٠ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

 فى لمن یتبین حتى جرا؛ وهلم ،والمنسوخ سخاالن وبین ،والمفصل المجمل وبین

 .)١( .لغیره مضل ،نفسه فى ضال هو السقیم بفهمه أنه وزیغ مرض قلبه

أما  .عوعلم الفرو  ،یقول اإلمام البغوى : العلوم الشرعیة قسمان : علم األصول 

وتصدیق  ،علم األصول : فهو معرفة اهللا سبحانه وتعالى بالوحدانیة والصفات

وظهور  ،والیسع فیه التقلید ؛ لوضوح آیاته ،فعلى كل مكلف معرفته ،الرسل

فینقسم إلى فرض  ،وأما علم الفروع : فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدین .دالئله

 ،علم الطهارة والصالة والصوم أما فرض العین : فمثل ،وفرض كفایة ،عین

: " طلب العلم فریضة على كل مسلم "  قال النبى  ،فعلى كل مكلف معرفته
)٢( .  

مثل علم  ،فعلیه معرفة علمها ،وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد

فهو أن  ،وأما فرض الكفایة .وعلم الحج إن وجب علیه ،الزكاة إن كان له مال

  )٣(.ودرجة الفتیا ،رتبة االجتهادیتعلم مایبلغ به 

 أوضاع تغییر فى بعیدة آثاراً  الشرعیة لألحكام أن اإلسالم علماء أدرك وقد

 ،الجماعة أو ،الفرد مستوى على سواء ،والدنیویة الدینیة شؤونهم وٕاصالح ،الناس

   .تعلمها إلى الدعوة فى وسعاً  یدخروا لم ..ثم ومن ،كلها األمة أو

  

 : ما ات أآ ا  آنا. 

                                                           

 )٢١٢المرجع السابق (ص انظر :)  ١(

ل : ) ثـم قـا٢٦-٢٥-٢٤-٢٢-٢٣رقـم( ٢٣ /١ابـن عبـد البـر فـى جـامع بیـان العلـم رواه )  ٢(

وقــال المــزى : هــذا الحــدیث  .روى عــن أنــس مــن وجــوه كلهــا معلولــة الحجــة فــى شــئ منهــا

) ٥٢٦٦رقـم( ٤/٢٦٧وانظر الجامع الصغیر مع الفـیض .روى من طرق تبلغ رتبة الحسن

  ،) : الحدیث حسن٢٨٣وقال السیوطى فى الدرر المنتثرة فى األحادیث المشتهرة رقم(

 .١/٢٩٠) ١٣٥رقم(شرح السنة عقب حدیث  انظر :)  ٣(
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باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

الحدیث عن آیات األحكام فى القرآن الكریم یتطلب الوقوف على أقسام هذه 

 فى العلماء من كثیر واجتهد ،شتى علوم على اشتمل قد الكریم القرآنف  ،اآلیات

 توحید : ثالثة : العربى ابن یقول كما– العلوم هذه أم أن بید ها،وعدِّ  حصرها

 على یشتمل التذكیر وقسم ،العقیدة مباحث یتضمن التوحید فقسم.وأحكام وتذكیر

 من الجوارح بأفعال مایتعلق تحته یندرج األحكام وقسم ،األخالق علم مباحث

 الفقهاء نو المفسر  بها یعنى التى المباحث وهى،والتخییرات والنواهى األوامر

  )١(  بالتصنیف ویفردوها

وغیره من العلماء إلى أن آیات  ویمكن أن نستخلص مما قاله ابن العربى

  األحكام تنقسم إلى  :

وهى التى تتعلق بما یجب على المكلف من اإلیمان باهللا  أحكام اعتقادیة : .١

  .ومالئكته وكتبه ورسله، وغیر ذلك من أركان اإلیمان

وهى التى تتعلق بما یجب على المكلف أن یتحلى به من  أحكام ُخُلقیة : .٢

 .یتجنبه من الرذائلالفضائل ومایجب علیه أن 

 ،وهى تتعلق باآلیات الكونیة التى تضمنها القرآن الكریم األحكام الكونیة : .٣

 . ة لتقویة اإلیمان وتثبیت العقیدةوتحمل معان علمی

وهى األحكام التى تؤخذ من اآلیات التى تحدثت عن األمم  األحكام الِعَبِریة : .٤

خذ اإلنسان أل ،العقوباتوماحاق بها من  ،السابقة وماحل بها من المثالت

 .والتفكر فى مآلها ،العبرة منها

التى تنظم  ،وهى األحكام الضروریة للبشریة األحكام الشرعیة العملیة : .٥

فهذا  ،وعالقته بكافة مجاالت الحیاة ،وعالقته بغیره ،عالقة اإلنسان بخالقه

 ،تالقسم یندرج تحته اآلیات التى تضمنت أحكام العبادات وأحكام المعامال

 .والراعى بالرعیة ،مو واألحكام المنظمة لعالقة الحاكم بالمحك ،وأحكام األسرة

                                                           

 )٥٤١انظر : قانون التأویل البن العربى(ص)  ١(
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باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

)١(  

 الستخراج عنایتهم فوجهوا الفقهاء المفسرین باهتمام األخیر القسم هذا استأثر وقد

 فقهیة ثروة جهودهم من فتحصل ،الحكیم تشریعه واكتشاف ،همن القرآن درر

 من القرآن فى ماورد وهى ،األحكام آیات أو ) القرآن أحكام(بعلم تسمى خصبة

  .الفقهیة والمسائل والنواهى األوامر

  

  

  

  

  

                                                           

 )١/٢٣المراغى( )١/٣٦) والمنار(١/٣٥) وتفسیر روح المعانى (٢/١٩١٩انظر: اإلتقان()١(

 .حكم أحكام القرآن فى العبادات وأحكام األسرة والمعامالت )١١الفوز الكبیر للكاندهلوى(ص

  )١/٣٥میة لعبد الرحمن حبنكه المیدانى () واألخالق اإلسال٢٣لمصطفى الزلمى(ص



         
  

 

٢٣٣ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

  .ا ا : د آت ا  اآن

 ،القرآن فى التشریعیة اآلیات والتحلیل بالدرس المفسرون الفقهاء هؤالء تولى وقد

 بین خالف مثار القرآن فى اآلیات هذه عدد تحدید وكان ،األحكام آیات وهى

 محمد العالمة ذلك فى وتبعه ،آیة وخمسین مئة فى یحصرها القیم فابن ،العلماء

 ذلك ماصح " : بقوله آیة خمسمائة إنها : قال من قول تعقب الذى خان صدیق

 ،مفیدة جملة كل اآلیة وجعلنا عنه عدلنا وٕان ،ذلك من قریب أو آیة مئتا هو إنما

  )١( .آیة خمسمائة من أكثر كانت ،ةالنحا عرف فى كالماً  تسمى أن یصح

  : فقال بك الخضرى األستاذ الرأى هذا إلى ومال

  )٢( .آیة خمسمائة على تزید التكاد فیه األحكام وآیات 

  )٣(والرازى للغزالى هذا وینسب ،خمسمائة اآلیات عدد حدد وبعضهم- 

 وابن )ـه٦٦٠(السالم عبد بن والعز)ـه٥٤٣( العربى ابن اإلمام وذهب- 

  )ـه٩١١(والسیوطى)ـه٧٩٤(والزركشىهـ)٧٤١(جزى

 إذا بكثیر آیة الخمسمائة على تنیف األحكام آیات أن إلى )ـه١٢٥٥(والشوكانى

 .)٤( مواضعها فى تتبعها استقصى

 ،به المصرح مرادهم لعل : بقوله آیة بخمسمائة حددها من قول بعضهم وأوَّل

                                                           

) لشعبان محمد ٤٥مصادره وأطواره(ص –) والتشریع اإلسالمى ٩نیل المرام (ص:)  ١(

 إسماعیل.

 )٣٤انظر : تاریخ التشریع اإلسالمى(ص)  ٢(

)أدب القاضى للماوردى ٦/٢٣) والمحصول للرازى(١/٣٤٢انظر :المستصفى للغزالى()  ٣(

) وتقریر اإلستناد في تفسیر االجتهاد ٢/١٠٣٠) اإلتقان(٢/٤) البرهان (١/٢٨٢(

 .)٤٥للسیوطى(

) ١/١٦) التسهیل فى علوم التنزیل البن جزى (١/١٦انظر :أحكام القرآن البن العربى()  ٤(

 )٢/١٩٢٨اإلتقان (



         
  

 

٢٣٤ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

 .)١(األحكام من كثیر منها یستنبط وغیرها واألمثال القصص آیات فإن

 اقتصر العلماء بعض أن بیانه بعد - حسین الخضر محمد/ الشیخ العالمة وقال

 على تقدیرها فى واقتصروا : مانصه – آیة خمسمائة على األحكام آیات عدّ  فى

 فى األحكام آیات أفرد من أول وهو ،سلیمان بن مقاتل أوار  ألنهم ؛ العدد هذا

 ،التقدیر هذا فى العید دقیق ابن نازعهم دوق ،آیة خمسمائة جعلها قد تصنیف

 باختالف یختلف هو بل ،العدد هذا فى التنحصر األحكام آیات مقدار : وقال

 الشریعة علوم فى والراسخ ،االستنباط وجوه من اهللا ومایفتحه ،واألذهان القرائح

 الواردة اآلیات حتى ،متعددة موارد من مایؤخذ وأحكامها أصولها من أن یعرف

  )٢( واألمثال القصص فى

 أو القرآنیة النصوص من األحكام استنباط ألن ؛ مقبول وكالم جید رأى وهذا

 وذهنه القاصر بفكره جمیعاً  اإلنسان یدركها أن من وأدق وأعمق أكثر النبویة

 یختلف وهذا ،وسعه مافى لمعرفة سعهو  مافى بذل به مایقوم قصارى بل ،الفاتر

 ،اجتهاداتهم وتباینت العلماء أنظار وجهة تاختلف ولذا ،آخر إلى شخص من

 ،وحدیثاً  قدیماً  مستمر أمر وهذا ،له مابدا أبدى وذوقه فهمه نطاق فى كل حیث

 فیه لیس واستنباط اجتهاد هذا فى واألمر ،واألرض السموات مادامت وسیستمر

 - تعالى اهللا رحمه – برََّجان ابن اإلمام كالم من أیضاً  یفهم ما وهذا .قاطع نص

  )٣(   

 بالحصر قصدوا  خمسمائة بأنها قالوا من ولعل ،وانتصر لهذا الرأى أكثر العلماء

 تدل كأن ،أخرى داللة فهناك وٕاال المطابقة، بطریق األحكام على الدالة اآلیات

  حتى قال اإلمام القرافى:  ،أوااللتزام التضمن بطریق الحكم على اآلیة

                                                           

 .)٢/٤انظر :البرهان فى علوم القرآن()  ١(

 .)٢٢-٣/٢١انظر : رسائل اإلصالح للشیخ/ محمد الخضر حسین()  ٢(

 .)٢/١٩٢٨انظر : اإلتقان()  ٣(
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باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

   )١( .صرها فى خمسمائة آیة بعیدفال تكاد تجد آیة إال وفیها حكم، وح

  : قسمین إلى األحكام آیات الزركشى قسم ..ثمَّ  ومن

 والمائدة والنساء البقرة وسورة ،كثیر وهو ؛ األحكام فى به ماُصرَّح – أحدهما 

  .ذلك من كثیر على مشتملة ،واألنعام

  : قسمین على هو ثم .االستنباط بطریق مایؤخذ : والثانى

 أنكحة صحة كاستنباط ،أخرى آیة إلى ضمیمة غیر من نبطمایست – أحدهما  

 حمالة وامرأته ]، (١١ن )[التحریم:فرعو  امرأت:(تعالى قوله من الكفار

  .لألحكام تسق لم التى اآلیات من ذلك ونحو ،]٤[المسد:)الحطب

 رضى– عباس وابن على كاستنباط ،أخرى آیة ضمیمة من مایستنبط : والثانى

 ثالثون وفصاله وحمله:(تعالى قوله من ،أشهر ستة الحمل قلأ أن – عنهما اهللا

  .)٢( ] ١٤) [لقمان:عامین فى وفصاله:( وقوله ،]١٥[األحقاف:( شهراً 

 المجتهد الجتهاد یخضع معین عدد فى األحكام آیات حصر أن یتضح ثم ومن

 ،والوعید بالوعد المتعلقة والترهیب الترغیب فآیات ،فهمه وعمیق ،فكره وثاقب

 ،منها شرعیة أحكام استنباط یمكن ،ونحوها ،السابقین بقصص الخاصة آلیاتوا

 التفسیریة المصنفات من وغیره القرطبى تفسیر فى ماجاء ذلك على دلیالً  ویكفیك

 مائة فى األحكام آیات حصر إلى ذهبوا الذى المقلون وأما.األحكام بآیات المعنیة

 ضمنها والیدخل ،األحكام فى به المصرح أرادو إنما ،آیة مئتین أو وخمسین

 ،بها المصرح اآلیات فأرادوا المكثرون وأما .أخرى ومقاصد ألغراض ماسیق

 كآیات ؛ األحكام بعض منها یستنبط أن یمكن أو منها استنبطوا التى واآلیات

 األحكام طالب الشوكانى اإلمام نبه ..ثم ومن ،ونحوها واآلداب والقصص العقائد

 آیات على اإلطالع یكفى أنه العلم أهل بعض زعمه ماب الیغتر أن الشرعیة

                                                           

 .)٢/٢٠٦) وٕارشاد الفحول (٤٣٧انظر : شرح التنقیح(ص)  ١(

 .)٥/٢انظر : البرهان فى علوم القرآن()  ٢(
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باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

 قصصه حتى – جمیعه القرآن فإن ،األحكام آیات بتفسیر لها مسمیاً  ،مخصوصة

 الحصر الیأتى ولطائف ،الشرعیة باألحكام متعلقة فوائد من الیخلوا – وأمثاله

  .)١(الدین فى مدخل لها ،علیها

 وآداب ،جلیلة أحكام على نطوىی القرآن آى معظم أن السالم عبد ابن وذكر

 على مشتملة أحكام عن یخلو ال القرآن آى ومعظم " : كالمه ونص شرعیة

 مزلفات ،إلیه مقربات ،لخلقه نصائح اهللا جعلها ،جمیلة وأخالق ،حسنة آداب

 الجامعة بأخالقه وتخلق ،القرآن بآداب تأدب لمن فطوبى ،بعباده رحمة ،لدیه

   .)٢( " واآلخرة الدنیا لخیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .)١٤٨انظر : أدب الطلب ومنتهى األدب للشوكانى()  ١(

 .)٢٨٤انظر : اإلمام فى بیان أدلة األحكام( ص)  ٢(
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باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

ما ا  

 :.  

 تتعلق التى الفقهیة األحكام تتضمن آیات على مشتمالً  الكریم القرآن نزل

  اهللا رسول عهد على المسلمون وكان ،وأخراهم دنیاهم فى العباد بمصالح

 ،العربیة سلیقتهم بمقتضى الفقهیة األحكام من اآلیات هذه ماتحمله یفهمون

  اهللا رسول لحق أن وبعد ،اهللا رسول إلى فیه رجعوا ذلك من علیهم وماأشكل

 یحكموا أن المسلمین من تتطلب حوادث بعده من للصحابة تدَّ جَ  األعلى بالرفیق

 األحكام هذه الستنباط إلیه یفزعون شىء أول فكان ،صحیحاً  شرعیاً  حكماً  علیها

 ،وقلوبهم عقولهم لىع ویعرضونها آیاته، فى ینظرون ،الكریم القرآن هو الشرعیة

 إلى لجأوا وٕاال ،ونعمت فبها جدت التى الحوادث على ینزلوها أن لهم أمكن فإن

 ضوء على رأیهم وأعملوا اجتهدوا حكماً  فیها یجدوا لم فإن ،  اهللا رسول سنة

 .علیه الحكم إلى یحتاجون فیما بحكم خرجوا ثم ،والسنة للكتاب الكلیة القواعد

 الحكم على یتفقون أحیاناً  كانوا األحكام آلیات رهمنظ فى الصحابة أن غیر

 المسألة فى أحكامهم فتختلف اآلیة فهم فى یختلفون وأحیاناً  ،)١( المستنبط

  )٢(حكمها عن المبحوث

 وضعت إذا زوجها عنها المتوفى فى عباس وابن هریرة أبو اختلف فقد

 أم إلى فبعثوا ،لیناألج أبعد : عباس ابن وقال ،تزوج : هریرة أبو فقال .حملها؟

 –  عشر بخمسة زوجها وفاة بعد فولدت ،سبیعة زوج توفى : فقالت ،سلمة

 خشوا فلما ،أحدهما إلى بنفسها فحطت ،رجالن فخطبها : قالت – شهر نصف

 قد"  : فقال ، اهللا رسول إلى فانطلقت  ،التحلین إنك : قالوا ،بنفسها تفتات أن

                                                           

انظر فتح  .أن رأى الصحابى إذا لم یخالفه غیره حجة وقد اتفق العلماء على)  ١(

 .)٢/١٩٦البارى(

 )٢/٤٣٢التفسیر والمفسرون()  ٢(
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 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

  " )١(شئت من فانكحى ،حللت

 یتربصن والمطلقات( : تعالى قوله من )القرء( فهم فى اختالفهم لكذ ومن- 

 بن عمر ووافقه مسعود ابن أفتى حیث ،]٢٢٨ء) [البقرة:قرو  ثالثة بأنفسهن

 اغتسلت إذا إال عدتها من التخرج المطلقة بأن – عنهم اهللا ىضر  – الخطاب

 فى دخلت متى عدتها من تخرج بأنها ثابت بن زید وأفتى .الثالثة حیضتها من

 .الثالثة الحیضة

 كما ؛ الحیضة أهو ،)القرء(معنى فهم فى اختالفهم : ذلك فى الخالف ومنشأ 

   .)٢( ؟ زید فهم كما الطهر؛ مسعود،أم وابن عمر فهمها

 دون والتوضیح بالتفسیر األحكام آیات أفردوا أنهم على مایدل ثبت فیما ولیس

 تفسیرهم على تدل عنهم الواردة ایاتالرو  أن كما ،الكریم القرآن آیات من غیرها

 أو األحكام آیات بین فرق دون ،شرح أو توضیح إلى تحتاج التى القرآن آلیات

 الاختالف تنوع اختالف إلى یرجع األحكام فى عنهم مایصح غالب وكان ،غیرها

   .تضاد

 من األحكام استنباط فى فاجتهدوا ،المنهج هذا الصحابة عن التابعون ورث وقد- 

 تجریح أو لمخالفیهم تسفیه دون أحكامهم واختلفت ،أقوالهم وتباینت ،آنالقر 

 تتفق أنها یرى األربعة الفقهاء األئمة وآراء أقوال فى الناظرو   .لمعارضیهم

 بادرة منهم تظهر لم الحالتین كلتا فى لكن ،أخرى أحیاناً  وتختلف ،أحیاناً 

 ،الصحیح الحكم لبونویط ،الحق ینشدون جمیعاً  كانوا بل ،آلرائهم التعصب

                                                           

) وفى هذا دلیل على أن بعض الصحابة قد یخفى علیه ٥٧٠٢رواه النسائى الكبرى()  ١(

وانظر فتح   .وربما تذكره بعضهم إذا ذكر ،بعض األحكام المتلقاة عن النبى 

 )٢/٣٠٩البارى(

 )٩٢- ٨٧تاریخ التشریع اإلسالمى للخضرى()  ٢(
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 أحدهم والیستنكف .)١(ومسائل االجتهاد الیكون فیها مجتهد حجة على مجتهد 

 هذه منهم واحد غیر عن ُأِثر حتى،معه الحق رأى إذا مخالفه رأى إلى یرجع أن

   :  المقولة

 .)٢( ." الحائط ُعرض بقولى فاضربوا ،مذهبى فهو الحدیث صح إذا" 

 هذا بجانب كانوا لكنهم ،الفقهیة األحكام فى كثیراً  نیختلفو  بینهم فیما وكانوا

 إكرام عن التاریخ فاسأل شك فى كنت وٕان .كثیراً  ویتراحمون ویتعاونون یتكارمون

 یتبرك كان أنه ورد حتى ،حنبل بن ألحمد الشافعى واحترام ،للشافعى مالك

 له خالفالم ،تلمیذه قمیص بغسالة اإلمام األستاذ یتبرك : أى ،قمیصه بُغسالة

   .! واالجتهاد الرأى فى

 كرم فى كتبه إلیه ودفعه ،للشافعى حنیفة أبى صاحب معاونة عن التاریخ سل ثم

  .)٣(!  ومحبة وصدق ضیافة وحسن

  : یقول كان  حنیفة أبى مسائل نقد من الشافعى یبدیه ماكان ومع

 بن دمحم على یثنى ماكان وكثیراً  ،" حنیفة أبى على عیال الفقه فى الناس " 

 یقول وكان ،الكبیر مناظره وهو ،- حنیفة أبى صاحب – الشیبانى الحسن

  : لبحن بن أحمد لتلمیذه

   : مالك اإلمام یخهش عن ویقول ،" ب فأعلمنى عندك الحدیث صح إذا " 

 روح عن یكشف مما ذلك غیر إلى ،" الثاقب النجم فمالك الحدیث ذكر إذا " 

  .)٤( الفقهاء األئمة ابه یتحلى كان التى والتقدیر الود

 ألقوال فتعصبوا التقلید روح فیهم سرت اً فلْ خَ  األئمة هؤالء خلف أن مالبث لكن  

                                                           

 .)٤/٤٥انظر : فتح البارى()  ١(

 ).٤/١٩٣) وفتح البارى(٩٣انظر : آداب الشافعى ومناقبه  للرازى (ص)  ٢(

 .)٢/٣٢انظر : مناهل العرفان()  ٣(

 .)٢/٤٣٤) والتفسیر والمفسرون(٢٥٠انظر : تاریخ التشریع اإلسالمى (ص)  ٤(
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 على العلمى جهدهم ووقفوا ،الشارع نص إلى ینظر كما إلیها ونظروا ،أئمتهم

 وصل حتى ،وتفنیده المخالف مذهب إلبطال وسعهم مافى كل وبذلوا نصرتها

  : قال أن ببعضهم األمر

  .)١( !! حنیفة أبى قول رد من على *** رمل أعداد ربنا فلعنة     

 حسب فأولها األحكام آلیات بعضهم نظر أن التعصب هذا أثر من كانو   

 فى تكون أن التصلح یجعلها تأویالً  أولها وٕاال ،التأویل أمكنه إن لمذهبه مایشهد

تخالف ماعلیه  فهاهو أبو الحسن الكرخى الحنفى یقول: كل آیة .مخالفیه جانب

  . )٢(وكل حدیث كذلك فهو مؤول أو منسوخ ! ،أصحابنا فهى مؤولة أو منسوخة

 أحیاناً  الكریم القرآن آیات فأخضعوا ،الفقهیة مذاهبهم دعم منهم كثیر حاول وقد

فقد جعلوا  ،حین كل فى لذاته الحق یطلبوا ولم ،فقهائها وآراء قواعدها إلى

وهذا هو التعصب المقیت والتقلید البغیض  ،بعاً المذهب أصًال والقرآن والسنة ت

(یاأهل الكتاب  بل ویدخل فى الغلو المنهى عنه: ،الذى الیرضاه اهللا ورسوله

وفى الحدیث : " إیاكم والغلو في الدین، فإنما  ،)٣(]١٧١التغلوا فى دینكم)[النساء:

  .)٤(هلك من كان قبلكم بالغلو في الدین " 

 فى ونظر ،اإلنصاف موقف األئمة من وقف من منهم مدِ نعْ  لم فإننا ذلك ومع

 به یصل حتى الدلیل فیسایر ،البرىء والنقد الحر، البحث من إطار فى أقوالهم
                                                           

 .)١٨/٥٠٧أعالم النبالء (انظر : سیر )  ١(

 )٢٥١انظر : تاریخ التشریع اإلسالمى للشیخ الخضرى (ص)  ٢(

فالنهى عام یدخل فیه  ،والخطاب فى اآلیة وٕان كان خاصًا بأهل الكتاب الیهود والنصارى)  ٣(

 .وهذا منهى عنه على كل حال ،ألن الغلو هو : اإلفراط ومجاوزة الحد ،غیرهم

) ابن ٢٤٢٧) أبو یعلى (٣٠٢٩) ابن ماجه (٣٠٥٧النسائى ( )٣٤٧ ،١/٢١٥أحمد ()  ٤(

) واقره الذهبى، سنن البیهقى ١/٤٦٦موارد) الحاكم ( - ١٠١١) ابن حبان (٢٨٦٧خزیمة (

) ورمز له  بالصحة في الجامع الصغیر ٩٥/٢٠٠/٢) الضیاء في المختارة (٥/١٢٧(

    .)١٢٨٣)وأورده األلبانى في الصحیحة (٢٩٠٩(
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  .)١( قائله كان أیاً  الحق إلى

  ونصها :  ،ولعل الكلمة الجامعة للحافظ ابن حجر تشیر إلى ماُذكر

على ماجاء فى  محافظاً  ،ومن أمعن فى البحث عن معانى كتاب اهللا تعالى

وحصل من  ،وعن أصحابه الذین شاهدوا التنزیل تفسیره عن رسول اهللا 

 ،وعن معانى السنة ومادلت علیه كذلك ،األحكام مایستفاد من منطوقه ومفهومه

وعلى هذا یحمل  ،مقتصرًا على مایصلح للحجة منها فإنه الذى یحمد وینتفع به

حتى حدثت الطائفة الثانیة  ،عمل فقهاء األمصار من التابعین فمن بعدهم

وتسموا  ،فكثر بینهم المراء والجدال وتولدت البغضاء ،فعارضتها الطائفة األولى

  . )٢(والواسط هو المعتدل من كل شئ ،خصومًا وهم من أهل دین واحد !

وللقلیل  ،وقال الذهبى : بین األئمة اختالف كثیر فى الفروع وبعض األصول

ونجزم  ،وٕانما أمرنا باتباع أكثرهم صواباً  ،ت منكرةمنهم غلطات وزلفات ومفردا

   )٣( .بأن غرضهم لیس إال اتباع الكتاب والسنة

وهو  ،ویعد التفسیر الفقهى من بین مایمكن أن نسمیه بالتفسیر التخصصى

التحول الذى عرفه علم التفسیر باالنتقال من اإلحاطة والشمول إلى 

عن اهتمام كل ذى علم من  وقد أشار السیوطى وهو یتحدث ،االختصاص

فقال : ثم  ،وسعیه إلى إیجاد الحجة من القرآن الكریم ،العلوم اإلسالمیة بالتفسیر

] والفقیه یكاد یسرد فیه من الفقه من  ..صنف بعد ذلك قوم برعوا فى علوم [.

وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهیة التى  ،باب الطهارة إلى أمهات األوالد

  .)٤( .كالقرطبى ،والجواب على أدلة المخالفین ،ق لها باآلیةالتعل

                                                           

  .) ومابعدها بتصرف وتلخیص٢/٤٣٣فسیر والمفسرون(انظر :الت)١(

 )١٣/٢٦٧انظر :فتح البارى()  ٢(

 )١/٢١٠انظر : فیض القدیر للمناوى()  ٣(

 )٢/١٢٢٢انظر : اإلتقان()  ٤(
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 القرآن علوم أنواع من مستقالً  نوعاً  " األحكام آیات علم " المكى عقیلة ابن وعدَّ 

 وقال ،" القرآن علوم فى واإلحسان الزیادة " كتابه من ) والتسعون الخامس النوع(

  .)١(بالذكر قیقح وهو ،اإلتقان فى النوع هذا السیوطى یذكر لم :

 من المستنبطة العلوم ،والستون الخامس النوع فى إلیه أشار بل : قلت 

 معرفة  - والثالثون الثانى النوع،البرهان فى تقالً سم الزركشى وذكره.القرآن

   . أحكامه

  

  

  

  

  

                                                           

 .)٤/٣٢٤الزیادة واإلحسان فى علوم القرآن البن عقیلة المكى( انظر :)  ١(
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 ا اول :

ر ا   تآ ره او. 

ء إلى جمعها فى مؤلفات مستقلة  تحت عنوان آیات األحكام حدت بالعلما كثرة

وغلب علیها التسمیة ب(أحكام القرآن ) وأول كتاب عرف  ،تفاسیر آیات األحكام

كان لعلمین من المفسرین لهما  بالتصنیف األحكام آیات أفردفى هذا الشأن و 

 " فى الندیم ابن فقد ذكر ،األول : الكلبى المفسر ،صفة المعاصرة الزمنیة

 القرآن أحكام " فى كتاب له) هـ١٤٦ت(الكلبى  السائب بن محمد أن " الفهرست

  )١( عباس ابن عن رواه "

وهو غیر معروف إن كان أصله موجودًا فى دهالیز المكتبات وأضابیر 

   .المخطوطات أم اندثر مع مااندثر من كتب التراث اإلسالمى

 عنوانحمل  كتاب فى ،) هـ١٥٠ :ت( سلیمان بن مقاتل المفسر إلمامل والثانى:

  .)٢( "القرآن من آیة الخمسمائة تفسیر :" 

 ورتبها ،والحرام والحالل والنهى األمر فى آیة الخمسمائة هذا كتابه فى نبیَّ  وقد

 ثم ،اإلیمان تفسیر ثم ،والحرام الحالل بتفسیر مبتدئاً  الفقهیة األبواب ترتیب حسب

 فى الواردة اآلیات یجمع بأن ذلكو  .وهكذا...الصیام ثم ،الزكاة ثم ،الصالة أبواب

 .نبویة وأحادیث ،فقهیة أحكام من بها مایتعلق ویذكر یفسرها ثم ،الباب موضوع

 بالعقل بالتفسیر مایسمى أو ،والدرایة بالروایة التفسیر بین مؤلفه فیه جمع فقد

 األحادیث من فیها أثر بما ذلك یشفع ثم ،أوالً  اآلیات معنى یبین حیث ؛ والنقل

  .)٣( الصحابة الوأقو 

                                                           

 .)٥٨انظر : الفهرست البن الندیم (ص)  ١(

د ُحقِّق الكتاب فى رسالة علمیة بالجامعة اإلسالمیة (المدینة المنورة) وانظر میزان وق )٢(

  .)٤/١٠) وتاریخ األدب العربى لبروكلمان(٤/١٧٥اإلعتدال للذهبى(

) بتصرف ١٠١انظر : تفاسیر آیات األحكام ومناهجها د/ على سلیمان العبید(ص)  ٣(

 وتلخیص
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 أفرد من أول )هـ٢٠٤ت(الشافعى اإلمام أن الزركشى ماذكره على رد هذا وفى

 ،الداودى وتلمیذه السیوطى ذلك على ووافقه ،والعنایة بالجمع القرآن أحكام

 .)١( الظنون كشف صاحب ذلك فى وتبعهم

 دأرا لما : الكتاب هذا عن – الشافعى تالمیذ أحد – سلیمان بن الربیع قال

  .)٢( مرة مائة القرآن قرأ  " القرآن أحكام " یصنف أن الشافعى

   : الحكم عبد ابن وقال

  . )٣( .جزءاً  أربعین فى " القرآن أحكام " كتاب الشافعى من سمعت

  .وهو غیر ماجمعها اإلمام البیهقى كما سیأتى ،وهذا الكتاب مفقود

 "قرشىال سلیمان بن آدم بن یحى لإلمام"  القرآن أحكام مجرد 

  (٤)))هـ٢٠٣ت(

 یكشف عنوانه أن إال ،والعدم الوجود حیث من حقیقته معرفة على أقف ولم  

 الشافعى واإلمام .وتفسیرها األحكام آیات بجمع وعنایته المؤلف اهتمام عن

 أن مایمكن لدینا ولیس ،– الوفاة سنة من یظهر كما – أقران آدم بن ویحى

 ،األحكام آیات بتفسیر المتعلق تصنیفه فى صاحبه من أسبق كان أیهما به نرجح

 بعد المیدان هذا فى والتصنیف السبق قصب فى معاً  یشتركان أنهما المؤكد لكن

 لإلمام  ،ن"القرآ أحكام تفسیر " ًا بعنوان : كتاببید أن هناك  .مقاتلالكلبى و 

                                                           

) الوسائل فى معرفة األوائل ٢/٣للزركشى( انظر : البرهان فى علوم القرآن)  ١(

 .)١/٢٠) كشف الظنون (٢/١٠٣) طبقات المفسرین للداودى(١١٤للسیوطى(

 .)١/٢٤٤انظر : مناقب الشافعى للبیهقى()  ٢(

  ) ١١٣اإلنتقاء فى فضائل األئمة الثالثة الفقهاء البن عبد البر(ص)  ٣(

 ،ى صنف فى (أحكام القرآن) باستقالل تاموهذا الخبر والذى قبله یدل على أن اإلمام الشافع

 .وهو غیر ماجمعه البیهقى من منثور كالم الشافعى فى ذلك ؛ كما سیتضح بعد

 .)٥٨انظر : الفهرست البن الندیم (ص)  ٤(
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 یفرد لمحیث إن اإلمام مالك  ،لكنه الینقض ماسبق ،)هـ ١٧٩ت(أنس بن مالك

 ،)هـ٤٣٧ت(طالب أبى بن مكى اإلمام ذلك تتبع بل مستقل، كتاب فى  لنوعا هذا

 : وسماه أجزاء عشرة فى مالك اإلمام عن المأثور فجمع

  (١)   "وتفسیره القرآن أحكام فى مالك عن المأثور" 

 ،ذلك فى الشافعى كالم منثور من البیهقى اإلمام ماجمعه على هذا وینسحب

 المصنفة كتبه من متفرقة مواضع من األحكام یاتآل الشافعى تفسیر تتبع حیث

 فى البیهقى بذلك وصرح ،واحد كتاب فى مفردة وجمعها واألحكام، األصول فى

 أقاویل جمعت وقد  : " الشافعى مناقب " كتابه نهایة فى وقال.الكتاب مقدمة

  .)٢(نأیجز  فى وتفسیره القرآن أحكام فى – اهللا رحمه– الشافعى

  .الفقهاء واجتهادات الخالف مسائل من الكتاب خال وقد .

 شكله أخذ فى بدأ األحكام آیات تفسیر التصنیف فى أن على یدلماسبق و   

فمن  ،ذلك بعد العنایة تتابعت ثم ،الثانى القرن من األول النصف فى الموضوعى

   الكتب :

 لإلمام على بن حجر بن إیاس السعدى  " أحكام القرآن "

  .)٣( هـ)٢٤٤المروزى(ت

  -" هـ) فى اثنى ٣٠٦" لموسى بن عبد الرحمن القطان( أحكام القرآن

  .)٤(عشر جزءاً 

 الشافعى بعد والتصنیف والعنایة بالجمع األحكام آیات أفردوا الذین العلماء أما.

  : األقدمین من فیه صنف من أعیان ومن ،ونر یفكث

                                                           

 .)٥/١٧٥) وشذرات الذهب(٢/٣٣٢انظر : طبقات المفسرین للداودى()  ١(

 .)٢/٣٦٨انظر : مناقب الشافعى()  ٢(

 ٣/٢٠٢عجم المؤلفینانظر : م)  ٣(

 ١٣/٤١انظر : معجم المؤلفین)  ٤(
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 األصبهانى على بن داود اإلمام الظاهر أهل فقیهل أحكام القرآن 

  . )١( )هـ ٢٧٠ ت( دادىالبغ

 ٢( هـ: ٢٨٢:ت(المالكى اسحاق بن اسماعیل لقاضىل أحكام القرآن(   

وماوصل منه قطعة مفرقة  ،والكتاب مطبوع لكنه غیر كامل فأغلبه مفقود

ومن  .كانت محفوظة فى المكتبة العتیقة بالقیروان ،التتجاوز بضعة وثالثین ورقة

فهو من أحسن  ،وتظهر مكانته ،تهخالل الموضوع من هذا الكتاب تتجلى قیم

وأغزرها  ،وأعذبها بیاناً  ،وأمتعها أسلوباً  ،وأقومها نظاماً  ،ماألف فى أحكام القرآن

–سلك فیه صاحبه مسلكًا لم یتفق لمن سبقه  ،وأقواها حجة ،وأعمقها فهماً  ،علماً 

ثم  ،فكان یذكر السورة ،وقد رتب كتابه على سور القرآن وآیاته ،–فیما أعلم 

ویذكر ماورد فیها من أقوال السلف من  ،شیر إلى اآلیة التى فیها أحكام تشریعیةی

ویأتى بقوله مع  ،وقد ُیْدلى بدلوه ،مرویة باألسانید العالیة ،صحابة وتابعین

واضح  ،فتراه فى كل ذلك قوى الحجة ،مایشهد له ویدل علیه من منقول ومعقول

  )٣( .المحجة

  -سم بن أصبغ البیانى القرطبى ألبى محمد قا " أحكام القرآن

صنفه على أبواب كتاب اسماعیل  ،وهو كتاب جلیل ) ـه٣٤٠المالكى(ت

  )٤( .القاضى وأحكامه وكالمه

 -الحنفى الطحاوى سالمة بن محمد بن أحمد جعفر ىبأل أحكام القرآن 

                                                           

 .)١٧٣- ١/١٧١) طبقات المفسرین للداودى(٥٧انظر : الفهرست (ص)  ١(

) وحققـه ١٣/٣٤٠سـیر أعـالم النـبالء( .قال الذهبى عن هذا التفسیر : لـم یسـبق إلـى مثلـه)  ٢(

 .ونشره دار ابن حزم بالسعودیة ،د/ عامر حسن صبرى

 .لمحقق فى مقدمته للكتابهكذا وصفه ا)  ٣(

)وبغیة الملتمس ٢/٦١١)والتكملة لكتاب الصلة(٢/٣٠طبقات المفسرین للداودى()  ٤(

) والكتاب قامت بطبعه ونشره دار الكتب ١/١٠٠) ومعجم مصنفات القرآن(٤٤٧(ص

 .المصریة
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وهو مرتب علي .وهو من الكتب المهمة فى هذا العلم .)١( . )هـ: ٣٢١ت(

یورد اآلیة ثم األسباب ثم المعني ثم المأثور في ذلك  ،حسب أبواب الفقه

 باإلسناد ثم الحكم یناقش ویرجح بمنهج حكیم.

 ٢()هـ٣٧٠ ت( الجصاص الرازى على بن أحمد جرى خطاه وعلى(. 

وكتابه من أهم كتب التفسیر الفقهى عند  ،من كبار أصحاب الرأى فى وقته

 لمذهب متعصب وهو ،لخالفمع توسع فى المباحث الفقهیة ومسائل ا ،الحنفیة

 فى تكون حتى اآلیات تأویل فى التعسف إلى به حدا مما ،كبیر حد إلى الحنفیة

 مع اللسان لوذعى كان كما ،بها مخالفه حتجاجال صالحة غیر أو ،جانبه

  .- له اهللا غفر– مخالفیه

  (نكت القرآن الدالة علي البیان في أنواع العلوم واألحكام) 

وقد قرر  ،)٣()هـ ٣٦٠د الكرجي أبو أحمد القصاب(ت لإلمام الكبیر محم

فیه مسائل العقیدة علي مذهب أهل السنة  والجماعة،وتوسع في الرد 

 علي المخالفین 

  : بالذكرمنهم تخصیصه ینبغى وممن ،كثیرون فیه التصنیف فى وتالهم

 الفراء بابن المعروف الحسین بن محمد یعلى أبو الحنابلة شیخ  

  .)٤(ـ)ـه٤٥٨ :ت( 

  -ىالهراس كیاالب المعروف الشافعى على بن محمد بن على اإلمام 

                                                           

) وطبع الكتاب بتحقیق ١/٧٦) طبقات المفسرین للداودى(٢٩٢نظر : الفهرست (ص)  ١(

 .م١٩٩٥-ه١٤١٦الدین أونال فى إستانبول سنة د/سعد 

) الطبقات السنیة فى تراجم ١٦/٣٤١) سیر أعالم النبالء(٥/٧٢انظر : تاریخ بغداد()  ٢(

 ).١/٤٧٩الحنفیة(

 ١٨/٧٥سیرأعالم النبالء )  ٣(

 ٥/٢٥٢) معجم المؤلفین ٢/٣انظر : البرهان فى علوم القرآن()  ٤(
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 ى التفسیر الفقهى عند الشافعیةوهو من أهم المؤلفات ف )١() هـ:٥٠٤ت(

  -بابن المعروف ،المالكى اإلشبیلى اهللا عبد بن بكرمحمد أبو القاضى 

 أحكام " منها ،مفیدة حسنة تصانیفه : الداودى قال ،)هـ٥٤٣ت( العربى

  .)٢(  "رآنالق

  ت (أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحیم بن الَفَرس الغرناطىاإلمام

) ألف كتابًا فى " أحكام القرآن " قال عنه بعض العلماء : من أحسن ـه٥٩٧

 )٣( .ماوضع فى ذلك

وقد طبع في ثالثة ،وهو كتاب سهل العبارة وجید في الترجیح لیس عنده تعصب

والمجلد الثاني من آل عمران إلي ،من الفاتحة إلي البقرة فالمجلد األول،مجلدات

  والمجلد الثالث من األنعام الي آخر القرآن. ،المائدة

 بن ا" البن أبى األحوص الحافظ أبى على الحسن "التبیان فى أحكام القرآن

) من شیوخ ـه٧٠٠عبد العزیز بن محمد األندلسى المالكى(ت فى حدود : 

  )٤(أبى حیان 

 بكر أبى بن أحمد بن محمد اهللا أبوعبد بنى ابن العربى ابكت وعلى–

  .)٥( ." القرآن ألحكام الجامع " المسمى تفسیره )هـ٦٧١ت(القرطبى

 مما ،یعتنقونه الذى الفقهى بالمذهب التأثر التفاسیر هذه أصحاب على ویظهر

 فضالً  .الفقهیة المذاهب من مایعتنقونه قواعد وفق األحكام آیات یفسرون جعلهم

                                                           

 . ٦/١٤م المؤلفین )معج٤/٨انظر : شذرات الذهب()  ١(

 ) ٢/١٦٩انظر : طبقات المفسرین لداودى( .)٢/١٦٩انظر : طبقات المفسرین لداودى()  ٢(

) وقد حقق الكتاب فى رسائل علمیة فى السعودیة ٢١/٣٦٥انظر سیر أعالم النبالء()  ٣(

 وتونس

 ).١/٢٢٣انظر : إیضاح المكنون()  ٤(

  .)٢/١٦٩انظر : طبقات المفسرین لداودى ()  ٥(
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 حدا مما ،االستنباطات من لكثیر استیفائها وعدم ،والتطویل الحشو من فیها عما

 كل فیه ذكر " التنزیل استنباط فى اإلكلیل  : "كتابه تألیف إلى السیوطى باإلمام

 ،ذلك سوى مما وبعضاً  ،اعتقادیة أو أصلیة أو فقهیة مسألة من منه مااستنبط

 .)١( العائدة جم ،الفائدة كثیر بأنه وصفه وقد

 فى الناس أفرد وقد: "  مانصه فقال تألیفه إلى مادعاه الكتاب مقدمة فى وذكر 

 كیاالو  ،الرازى بكر وأبى ،العالء بن وبكر اسماعیل، كالقاض ،كتباً  أحكامه

 أفاد منهم وكل .وغیرهم ،الفرس بن المنعم وعبد ،العربى بن بكر وأبى ،يالهراس

 باالستطراد مشحونة ،والتطویل بالحشو محشوة أنها غیر ،فأبدع وجمع ،وأجاد

 واالستخراجات ،العلیة االستنباطات من مافیها مع ،والدلیل المخالف أقوال إلى

   "  )٢(المسالك محرر ،المقاصد مهذب  ذلك فى كتاب وضع على فعزمت .الخفیة

  "لمحمد  الروضة والغدیر فى تفسیر آى األحكام من تنزیل الحكیم القدیر "

 )٣( هـ)٧٢٠(ت لهادى بن تاج الدینبن ا

  "ألحمد بن یوسف الحلبى  القول الوجیز فى أحكام الكتاب العزیز "

وهو مخطوط ویجري تحقیق بعضه في  ،)٤( هـ)٧٥٦(تالمعروف بالسمین

 .سالمیة بالمدینة المنورةالجامعة اإل

  " " ن بافى تفسیر األحكام  لجمال الدین محمد تیسیر البیان ألحكام القرآن

 .)٥(هـ)٨٠٨ت (على بن عبد اهللا المعروف بابن نور الدین

 "البن حجر العسقالنى اإلحكام لبیان مافى القرآن من األحكام " 

                                                           

 .)٢/١٩٢٧انظر : اإلتقان()  ١(

  ٢٠اإلكلیل للسیوطي ص:)٢(

 ٢/٨٤معجم المؤلفین)  ٣(

 ٨/٣٠٧معجم المؤلفین )١١٦٦-٢)كشف الظنون(١/٥٣٦حسن المحاضرة للسیوطى()٤(

 ١١/٢٤) معجم المؤلفین ٢/١٧٨)هدیة العارفین(١/٣٤٣انظر : إیضاح المكنون()  ٥(
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 )١(ه) ٨٥٢(ت 

  "الشرعیة مع تعریفات المسائل  التفسیرات األحمدیة فى بیان اآلیات

 ى اللكنوى المعروف بمالجیون الحنفى(" ألحمد بن أبى سعید الهند الفقهیة

م) والكتاب مطبوع بالهند فى مجلد كبیر عام ١٧١٨- هـ١١٣٠ت 

 .)٢( .ه١٣٠٠

 وهو مختصر من كتاب الكیا الهراسي والجصاص.

  "" ه)١٣٢٧ألحمد المكى(ت التفسیرات األحمدیة فى بیان اآلیات الشرعیة 

 .)٣( .من الزیتونة

  

  

  

  

                                                           

 .مخطوط) والكتاب ١/١٧٨انظر : األعالم()  ١(

) معجم المؤلفین ١/١٠٨) األعالم(٢/٣٤٧،٦٩٥،٧٢٨انظر : ایضاح المكنون()  ٢(

 .٢/١١٦٤معجم المطبوعات العربیة ١/٢٣٣

 )١/٣٠١انظر : ایضاح المكنون()  ٣(
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و أ  ا   تآ ب ،ا :  

 )خان صدیق محمد للعالمة ) األحكام آیات تفسیر من المرام نیل 

 آیات صاحبه فیه شرح.مطبوع وهووالكتاب مفید للغایة  ،)هـ١٣٠٧(ت

 ذلك وعلل ،حةضوا داللة علیها مادل سوى یورد ولم ،باختصار األحكام

 .)١(أكثر به األحكام طالب عنایة لتكون :  لهبقو 

 في مجلدین  .مطبوع ،السایس على/ للشیخ )األحكام آیات تفسیر( وكتاب

وهو جید في اختیار النصوص الدالة علي  مشهور بین طلبة العلم،

ویمتاز أیضًا  ،وكذلك عنده جودة في الترتیب وحصر األقول ،األحكام

هج دراسي في مادة تفسیر آیات وهو من ،باتباع الدلیل وعدم التعصب

 حكام في عدد من الجامعات اإلسالمیة.األ

 )وهو  ،الصابونى على محمد/ للشیخ "م)األحكا آیات تفسیر فى لبیانا روائع

 .كتاب جید من ناحیة التنظیم والترتیب والترجیح

 (تفسیر آیات األحكام)  الكتاب في المكتب  ُطبعللشیخ مناع القطان، وقد

) ویعتبر الكتاب بحق من أحسن الكتب في هـ ه١٣٨٤بدمشق(اإلسالمي 

ویمتاز  ،مله فقد وصل فیه إلي سورة النحل فقطولكنه لم یك ،أحكام القرآن

بأن فیه مباحث لغویة وفیه  بما امتاز به كتاب الشیخ السایس، ویزید علیه

 أیضًا مبحث مهم تكلم فیه عن حكمة التشریع.

 (تفسیر آیات األحكام)  في المكتبة  ُطبعللدكتور طه عبد الرؤوف سعد وقد

 ر من كتاب الشیخ السایس.االزهریة للتراث في مجلدین ومعظمه مختص

 في دار ابن كثیر في  ُطبعللدكتور حسن سویدان وقد  آیات األحكام) (تفسیر

 وهو مختصر من كتاب الشیخ السایس. بیروت في مجلدین،

  (قبس من التفسیر الفقهي) ُبع في للدكتور الشامي عبد الرحمن السید وقد ط

                                                           

 )٢/٦٩٨إیضاح المكنون()  ١(
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 كبار وهو حنفي،في ثالثة مجلدات  هـ ١٤٠١دار المحمدیة بالهور سنة

 والكتاب مختصر من كتاب الجصاص.

  في ُطبع لألستاذ الدكتور القصبي محمود زلط وقد  یات األحكام)آ(تفسیر

لي حد إوهو شبیه  في أربعة مجلدات كبار هـ١٤٢٨دار المجد بمصر عام 

لكنه یمتاز بجودة الترتیب وقوة المناقشة  ،كبیر من كتاب الشیخ السایس

 والترجیح.

 ُطبعللدكتور فرید مصطفي مسلم وقد  في من تفسیر آیات األحكام)(المصط 

والثاني األنعام واألعراف طبعة دار  ،في مجلدین األول الفاتحة والبقرة

وجري فیه علي  ،ویعتبر الكتاب من النوادر في الجودة والدقة النفائس،

 منهج التفسیر الصحیح.

 متصلة سلسلة كانت ،ماألحكا آیات تفسیر فى التألیف حركة نرى وهكذا 

ز إال قرن من فما الحلقات  القرآن فى األحكام آیات أولوا أفذاذ علماء فیه وبرَّ

 عصر كل فى التفسیر من اللون هذا أهمیة على یدل مما ،خاصة عنایة الكریم

  .العصور من

  

 من ،غزیرة مؤلفات المیدان هذا فى للشیعة أن إلى اإلشارة وینبغى  ..هذا

  : أشهرها

 )" بن ابى منصور جمال الدین الحسن أل ) القرآن فقه فى العرفان نزك

) أحد كبار علماء الشیعة هـ ٧٢٦یوسف بن على بن المَطهِّر الِحلِّى (ت

 . )١( وأئمتها

 ألحمد بن عبد اهللا " منهاج الهدایة فى شرح آیات األحكام الخمسمائة

                                                           

) والكتاب مخطوط بدار الكتب المصریة ٢/٢٢٧) واألعالم(٢٤/٢٧٧أعیان الشیعة ()  ١(

 )تفسیر١٨٧تحت رقم(
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 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

  )١(هـ) ٨١٠البحرانى المعروف بابن المتوَّج(ت

 اهللا عبد بن للمقداد ) القرآن فقه فى العرفان كنز وان(وبنفس العن 

والكتاب طبعً  بتبریز  .اإلمامیة فقهاء من )هـ٨٢٦ ت( السیورى

وتوجد نسخة منه مطبوعة فى مجلد صغیر على هامش  ،ـه١٣١٤

 .)٢(تفسیر الحسن العسكرى بدار الكتب المصریة 

  شبیه بكتاب الطحاوي.وهو مرتب علي أبواب الفقه 

 ألحمد بن محمد األردبیلى دة البیان فى براهین أحكام القرآن" " زب

  .)٣( )ـه٩٩٣الشیعى(ت

 " ـه١١٥٠سماعیل الجزائرى الشیعى (تإألحمد بن  " آیات األحكام(. 
)٤(.  

  " لمحمد بن على األستراباذى فقیه شیعى من تفسیر آیات األحكام "

  .)٥( )ـه١٠٢٨(تاإلمامیة 

 سماعیلإ بن ألحمد ،باألثر حكاماأل آیات بیان فى الدرر قالئد 

،وهو شیعي فقیه وعنده اإلمامیة علماء من ،)هـ١١٥٠ ت(الجزائرى

  .)٦(أجزاء ثالثة فى الكتاب  طبعوقد  ،تعصب

                                                           

 ١/٣٠٠) معجم المؤلفین ١/١٧٠) هدیة العارفین(٢/٥٩٠انظر : ایضاح المكنون()  ١(

 ١٢/٣١٨) معجم المؤلفین ٨/٢٠٧)األعالم(٢/٣٨٦انظر: ترجمته فى ایضاح المكنون()  ٢(

 )١/١١٤) معجم مصنفات القرآن(٢/٤٣٧والتفسیر والمفسرون(

 )١/٦٠٩انظر: ایضاح المكنون()  ٣(

 )١/٥یضاح المكنون(إ.انظر)  ٤(

 )٦/٣٩٣األعالم(.انظر)  ٥(

) معجم المؤلفین ١/١٧٢) هدیة العارفین(١/٥انظر:ترجمته فى ایضاح المكنون()  ٦(

١/١٦٣ 
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باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

  "لمحمد على قلى الهندى  تقریب األفهام فى تفسیر آیات األحكام "

  )١( .هـ)١٢٦٠(تالموسوى النیسابورى

 بد الحسین بن إبراهیم بن صادق لع .الوجیز فى تفسیر آیات األحكام

   .)٢() ـه١٢٧٩المخزومى القرشى(ولد

  "ویسمى أیضًا : "  شرح الخمسمائة آیة المنظمة لألحكام الشرعیة "

(ت شرح آیات األحكام " ألبى عبد اهللا بن محمد بن أبى القاسم الزیدى

 )٣( )هـ ٨٢٥

 ألحكامالثمرات الیانعة واألحكام الواضحة القاطعة فى تفسیر آیات ا  "

  .)٤(هـ)٨٣٢(ت ى الزیدىئلیوسف بن أحمد الیمانى الثال ،ثالث مجلدات

 " لعبد اهللا بن محمد شفاء العلیل فى شرح الخمسمئة آیة من التنزیل "

اختصره من  هـ)٨٧٧(تبن أبى القاسم الزیدى المعروف بالنجرى الیمنى 

 )٥( ." الثمرات الیانعة "

  "مد بن إبراهیم بن الوزیر الیمانى " لمح حصر آیات األحكام الشرعیة

 )٦( )هـ ٨٤٠(ت الزیدى 

 )القاسم بن الحسین بن لمحمد ) األحكام آیات شرح فى المرام منتهى 

اشتغل بشرح آیات  ).هـ١٠٦٧ ت(الزیدى الصنعانى على بن محمد بن

                                                           

 ١١/٣٥انظر : معجم المؤلفین )  ١(

 .٥/٨٧انظر : معجم المؤلفین )  ٢(

 )٤/١٢٧انظر : األعالم()  ٣(

 ١٣/٢٧٢)معجم المؤلفین ٨/٢١٥) األعالم(٢/٣٥٠البدر الطالع للشوكانى()  ٤(

)والجزء األول منه قامت بطبعه ونشره ٤/١٢٧)األعالم(١/٣٩٧انظر :البدر الطالع()  ٥(

 .م. فى مجلد واحد١٩٨٦- ه١٤٠٦مكتبة الجیل الجدید بصنعاء 

 )٥/٣٠٠انظر : ااألعالم()  ٦(
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 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

 ،األحكام التى جمعها ابن الوزیر الیمانى وعددها مائتا آیة وعشرون آیة

خرج األحادیث من أو  ،وأظهر عجائب من  علمه ،منهاففسرها واستنبط 

  )١( .والكتاب مطبوع فى مجلد واحد .أمهاتها

 وقد طبع في مطبعة  )٢()هـ ١٤١٠للطباطبائي (ت حكام)(تفسیر آیات األ

والرجل یمتاز بالقوة العقلیة  ،ه في أربعة مجلدات١٣٨٥النجف عام 

 فرق من(٣)باضیةلإل كذلكواستقراء النصوص إال أنه متعصب للشیعة 

 بن محمد كتب حیث  المضمار هذا فى التألیف من حظ – الخوارج

 ) الهجر والرابع الثالث القرن علماء أحد ( اإلباضى العمانى الحوارى

وهو  .)آیة خمسمائة تفسیر فى الغایة وكنز الدرایة " : (بعنوان مصنفاً 

  .)٤(مطبوع 

                                                           

قرآن ) معجم مصنفات ال٦/١٠٢) األعالم(٣/٤٥٥انظر ترجمته فى : خالصة األثر()  ١(

 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦) والكتاب طبعته الدار الیمنیة للتوزیع والنشر ١/١١٨الكریم(

 ٩/٢٧٦معجم المؤلفین )  ٢(

أتباع عبد اهللا بن إباض بن ثعلبة التمیمي، كان في أول أمره مع نافع بن  اإلباضیة:)٣(

كفار غیر  األزرق، ثم انشق عنه وكون مذهبًا ترأسه هو، وقالوا: إن مخالفیهم من أهل القبلة

مشركین، ومناكحتهم جائزة، وموارثتهم حالل، وقالوا: إن مرتكب الكبیرة كافر كفر نعمة ال 

  )،١٣٤/ ١)، والملل والنحل (١٠٣ملة. انظر: الفرق بین الفرق (ص

 م١٩٧٤قامت بطبعه ونشره دار الیقظة العربیة ببیروت )  ٤(
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 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

: ما ا  

  ا    ت اآ  

ت األحكام " لم یكن وهذا اإلنتاج الغزیر والتصنیف الكثیر فى " تفسیر آیا

 ،ن فى مناهجهم وأسلوب تناولهم لتفسیر اآلیات المتعلقة باألحكامأصحابها متفقی

. .ومن ثم ،ونزعاتهم العقدیة ،ةواتجاهاتهم العلمی ،نظرًا لتنوع انتماآتهم المذهبیة

فمنهم من تكلم على  ،ضرْ نت أسالیبهم فى التناول والعَ تعددت مناهجهم وتبای

حیث اقتصر بعضهم على فقه  ،آیات األحكام وفق ترتیب المصحف وآیاته

وأقومها  ،فكتابه من أحسن ماألف فى أحكام القرآن ،اآلیات كالقاضى اسماعیل

قواها وأ ،وأعمقها فهماً  ،وأغزرها علماً  ،وأعذبها بیاناً  ،وأمتعها أسلوباً  ،نظاماً 

وقد رتب كتابه  ،–فیما أعلم –سلك فیه صاحبه مسلكًا لم یتفق لمن سبقه  ،حجة

ثم یشیر إلى اآلیة التى فیها أحكام  ،فكان یذكر السورة ،على سور القرآن وآیاته

مرویة  ،ویذكر ماورد فیها من أقوال السلف من صحابة وتابعین ،تشریعیة

أتى بقوله مع مایشهد له ویدل علیه من وی ،وقد ُیْدلى بدلوه ،باألسانید العالیة

  -)١(.واضح المحجة ،فتراه فى كل ذلك قوى الحجة ،منقول ومعقول

 م استطرد إلى الكالم على كل ماله صلة بآیات األحكام كابن العربى،هوبعض- 

الیستغنى عنه فى بیان أسرار  ،وهو من أجل الكتب الموضوعة فى هذا الباب

 بالمذهب تأثره كتابه فى ى ابن العربىعل هرویظ ،التشریع ومآخذ األحكام

 رأى كل ویتبنى ینصر بحیث تعصبه فى یغال لم أنه بید ،أحیاناً  له وتعصبه

 مادام ،المخالفین رأى لتفنید دفوعات عن یبحث أو ،المذهب أئمة عن صادر

 من وقلیل ،اإلنصاف من كثیر كتابه ففى .سدیداً  قویاً  وقوله ،وجیهاً  رأیه

    .األخرى المذاهب من مخالفیه على شدیداً  كان هلكن .التعصب

 شافعىوصاحبه  ،كیا الهراسىالوبعضه صب عنایته على مذهبه الفقهى ك- 

                                                           

 .هكذا وصفه المحقق فى مقدمته للكتاب)  ١(
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 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

 أصوالً  ،الشافعى اإلمام مذهب عن الدفاع على كتابه صرح أقام ،متعصب

 مذهب تطبیق فى رغبته الكتاب تألیف على له الباعث إن بل ،وتخریجاً  وفروعاً 

 كان أنه له یحمد و كتابه، مقدمة من یظهر كما ؛ تعالى اهللا كتاب على الشافعى

ومنهم من تعداه إلى آفاق المذاهب -   .األخرى هباالمذ أئمة مع اللسان عف

كالجصاص وابن  .بل منهم من یتوسع فى مسائل الخالف بین العلماء  ،األخرى

  .الفرس

ألحكام الطائفة وهناك طائفة أخرى تخالف فى منهجها التفسیرى آلیات ا – 

وٕانما  ،حیث التتبع فى منهجها الترتیب المصحفى فى تناول اآلیات ،السابقة

ویذكرون تحت كل باب مایتعلق به من  ،رتبت مادة كتابها على األبواب الفقهیة

كاآلیات المتعلقة بالصالة تحت كتاب  ،آیات األحكام فى الموضوع الواحد

وأول من اعتمد هذا المنهج  ،م وهكذاوآیات الصیام تحت  كتاب الصو  ،الصالة

حیث استخرج األحكام الفقهیة  ،مام أبو جعفر الطحاوىحسب المطبوع اإل

وأورد خاللها أقوال األئمة الفقهاء من صحابة  ،واستنبطها من مصادرها األصلیة

 ،ثم رجح مارآه راجحًا بالدلیل والنظر ،وأسند كل قول فیه إلى صاحبه ،وتابعین

طبع  ،والكتاب جزآن فى أربع مجلدات ،د من الكتاب وهو نصفهوقد طبع ماوج

ویبدأ األول منها بكتاب  ،وقد رتبه على األبواب الفقهیة ،الجزء األول فى مجلدین

وأما الجزء الثانى فیبدأ بكتاب المناسك  .وینتهى بكتاب اإلعتكاف ،الطهارة

  .وینتهى بكتاب المكاتبات

ات األحكام من أصحاب الفرق اإلسالمیة أن الذین صنفوا فى تفسیر آی كما- 

 ومن ،لمعتقدها وتقویة ،لمذهبها تدعیماً  سلكته وأسلوباً  منهجاً  منها فرقة لكل كان

 وتحمیلها ،وآرائهم التجاهاتهم  واألحادیث القرآن نصوص خضاعا حاولوا ثم

   .ماالتحتمل

 على حافظوا( : تعالى قوله فسر " الدرر قالئد " كتابه فى الجزائرى : فمثالً  

 اهللا رسول  "الصلوات "  یلى بما ،] ٢٣٨:البقرة )[الوسطى والصالة الصلوات
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 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

 على المؤمنین أمیر " والوسطى " .!! وفاطمة والحسین والحسن المؤمنین وأمیر

    .)١(!!  لألئمة طائعین " قانتین هللا وقوموا " ،!! -السالم علیه–

 )[الكعبین إلى وأرجلكم برءوسكم وامسحوا :( تعالى بقوله استدلوا والزیدیة-

 اإلمامیة بعكس ،والجوربین الخفین على المسح جواز عدم على ،]٦ة:المائد

   .عشریة اإلثنى

 لمن البیت حج الناس على وهللا : ( تعالى بقوله استدل اإلباضى الحوارى وأبو- 

 على ،]٩٧)[آل عمران: نالعالمی عن غنى اهللا فإن كفر ومن سبیالً  إلیه استطاع

   .! )٢(كافر فهو ،یحج ولم علیه واجب وهو الحج استطاع من أن

 یؤید بما اآلى بعض الزیدى الصنعانى العالمة تفسیر على األمثلة ومن -

 عهدى الینال( : تعالى قوله تفسیر عند ماذكره الزیدى مذهبه

 یجوز فال ،اإلمامة عدالة اشتراط على داللة فیه : قال ،]١٢٤:البقرةالظالمین)[

 تجب بل ،عندنا غلبته مع طاعته والتجب ،إجماعاً  للفاسق اإلمامة دعق

   .)٣(  " ! الخ...منابذته

 بإخضاعه الكریم للقرآن العقائد هذه أصحاب تفسیر األمثلة هذه من فنالحظ

  .! العكس ال ،لمذاهبهم

والسبب في اختالف الفقهاء في تفسیر آیات األحكام یوضحه صاحب التفسیر 

  عنوان تنوع التفسیر الفقهي تبعًا لتنوع الفرق  والمفسرون تحت

الفقهى فى جمیع مراحله، وجدناه یسیر  تتبعنا التفسیروٕاذا نحن  اإلسالمیة بقوله:

بعیدًا عن األهواء واألغراض من مبدأ نزول القرآن إلى وقت قیام المذاهب 

نَّة تفسیر المختلفة، ثم بعد ذلك یسیر تبعًا للمذاهب، ویتنوع بتنوعها، فألهل السُّ 

                                                           

 )١/٨٥: قالئد الدرر( انظر)  ١(

 ) د/على بن سلیمان العبید٧٠٤تفاسیر أحكام القرآن ومناهجها(ص)  ٢(

 )١١انظر : منتهى المرام(ص)  ٣(
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 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

  فقهى متنوع بدأ نظیفًا من التعصب، ثم لم یلبث أن تلوث به...

وللظاهریة تفسیر فقهى یقوم على الوقوف عند ظواهر القرآن دون أن یحید عنها، 

وللخوارج تفسیر فقهى یخصهم، وللشیعة تفسیر فقهى یخالفون به َمن عداهم. 

نیة حتى تشهد له أو ال وكل فریق من هؤالء یجتهد فى تأویل النصوص القرآ

  )١(تعارضه على األقل...

                                                           

 ٢/٤٧٠التفسیر والمفسرون)  ١(
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: ا ا  

 ء وااا دأ روا  .  

وكتب الفقه كغیرها من كتب التراث اإلسالمى وقع فیها الصحیح والضعیف بل 

واعتمد علیه الفقهاء وأساطین العلماء فى بناء  ،والموضوع من األخبار واآلثار

، یقول ابن الجوزى فى خطبة كتابه " التحقیق فى )١(وتفریعاتهم الفقهیة  حكمهم

ل أكثرهم  ،مسائل الخالف " : رأیت بضاعة أكثر الفقهاء فى الحدیث ُمْزَجاة ُیعوِّ

فیما  ویقلد بعضهم بعضاً  ،ویعرض عن الصحاح ،على أحادیث التصح

   ینقل)اهـ.

                                                           

هـ) كتابه " ٦٢٢حتى ألف فى ذلك اإلمام حفص بن عمر بن بدر الموصلى (ت )١(

ه : " اختالف أمتى رحمة للناس " فقد ومثالاألحادیث الموضوعة فى األحكام المشروعة : 

 ،فى كتاب الشهادات من تعلیقه –شیخ الشافعیة فى بالد ماوراء النهر  –أورده الحلیمى 

وهو حدیث متفق  .وغیرهم ،وكذا إمام الحرمین ،أحد أركان المذهب الشافعى ،والقاضى حسین

وكحدیث : "  .عبل قال السبكى : لیس له إسناد  صحیح أو ضعیف أو موضو  ،على ضعفه

وكذا حدیث : " سجدتا  .الدم مقدار الدرهم یغسل وتعاد منه الصالة " وهو حدیث موضوع

فیهما تشهد وسالم " فیه یحى بن العالء كذبه أحمد وقال : یضع  ،السهو بعد التسلیم

وكحدیث : " الضحك  .ومثله حدیث : " صلوا خلف كل بر وفاجر " طرقه كلها واهیة.الحدیث

 .الة والینقض الوضوء " قال المناوى : وهذا من أحادیث األحكام وضعفه شدیدینقض الص

 .قاله ابن حجر ،ومثله : " عورة المؤمن مابین سرته إلى ركبته " وهو مسلسل بالضعفاء

ضعیف جدًا فیه .والمغلوب على عقله " ،وكحدیث : " كل طالق جائز إال طالق المعتوه

وحدیث : " كل قرض جر منفعة فهو ربا" قال  .ن حجرعطاء بن عجالن " متروك " قاله اب

وحدیث : " لیس على مقهور یمین " فیه جماعة ضعفاء منهم  .السخاوى : إسناده ساقط

وحدیث : " من تأهل فى بلد فلیصل صالة  .وأبو بكر النقاش كذاب ،عنبسة یضع الحدیث

انظر الجامع  .ج بهوفى رواته من الیحت ،المقیم " قال ابن حجر : الیصح ألنه منقطع

-٦٣٣٥- ٦٣٢٨- ٥٦٤١- ٥٢٣٣- ٥٠٢٢-٤٦٨٤-٤٢٦٧-٢٨٨الصغیر مع الفیض رقم(

٨٥٧٣-٧٦٢٤(.  
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 ،عیفة والموضوعة فى األحكاموقد جمع ابن عبد الهادى جملة من األحادیث الض

التى أشار إلیها ابن تیمیة فى كتابه " منهاج السنة " فى معرض رده على ابن 

وقال ابن عبد  ،والتى راجت على كثیر من الفقهاء وغیرهم ،الحلى الرافضى

 ،الهادى بعد اإلنتهاء من سردها : اعلم أن غالب هذه األحادیث مرویة باألسانید

وهى على أقسام : منها ماهو موضوع على  ،إسناد أصالً  ومنها ماالیعرف له

 .ومنها : ماإسناده ضعیف .ومنها : مایشك فى وضعه .بیقین رسول اهللا 

وهذه األحادیث التى سردناها فیما تقدم : إلى  .ومنها : ماقد یحسنه بعض األئمة

ن ویبنون علیها األحكام م ،أمثال ذلك من األحادیث التى یصدق بها الفقهاء

، وأهل العلم بالحدیث متفقون على أنها كذب على رسول اهللا  ،الحالل والحرام

  )١( .وكذلك أهل العلم من الفقهاء یعلمون ذلك ،موضوعة علیه

وكأكابر  ،ویقول ابن الكمال : كتب التفسیر مشحونة باألحادیث الموضوعة

تمییز  –تخریج الفقهاء فإن الصدر األول من أتباع المجتهدین لم یعتنوا بضبط ال

وفرَّعوا  فوقعوا فى الجزم بنسبة أحادیث كثیرة إلى النبى  –الصحیح من غیره 

وممن عدت  ،بل ربما دخل علیهم الموضوع ،علیها كثیرًا من األحكام مع ضعفها

 ،اإلمام األعظم إمام الحرمین ،وحفظت علیه غلطات ،علیه فى هذا الباب هفوات

بل  ،وهذا الیقدح فى جاللتهم ،مذاهب األربعةوتبعه علیها كثیر من عظماء ال

إذ لیس من شرط المجتهد اإلحاطة بحال كل حدیث  ،والفى اجتهاد المجتهدین

  .)٢( .فى الدنیا

لكن األحادیث المتعلقة باألحكام التى یفصل بها بین الحالل والحرام ینبغى  

                                                           

 )٢١األحادیث الضعیفة والموضوعة البن عبد الهادى (ص)  ١(

فمن الفقهاءالذین منعوا نسخ الكتاب .)١/٢١انظر : خطبة " فیض القدیر "  للمناوى()  ٢(

وكالم اهللا ینسخ  ،" كالمى الینسخ كالم اهللا بالسنة احتجوا بحدیث باطل ونصه :

الجامع مع  .وكالم اهللا ینسخ بعضه بعضًا " وهو حدیث باطل قاله الذهبى،كالمى

 )٦٤٣٧الفیض(
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  .)١(والضبط وذو اإلتقان  ،التشدد فیها فال تروى إال عن أهل المعرفة والحفظ

یقول ابن تیمیة  ،وروایات لم تثبت ،والیجوز ترتیب األحكام على أخبار لم تصح

بحدیث  أن یجعل الشئ واجبًا أو مستحباً  أنه یجوز ،: لم یقل أحد من األئمة

   .ومن قال ذلك فقد خالف اإلجماع " ،ضعیف

 ،وقال أیضًا : الیجوز أن یثبت حكم شرعى من ندب أو كراهة أو فضیلة

فالبد من دلیل  ،بحدیث لم یعلم حاله أنه ثابت ،والعمل مقدر فى وقت معین

  . )٢(وٕاال كان قوًال على اهللا بغیر علم  ،یثبت به الحكم الشرعى

  

  وقال الُمناوى : 

   .)٣( والالئق فى أحادیث األحكام أن یتحرى منها ماتقوم به الحجة 

 ،ى ماثبت دون مالم یثبتفینبغى لكل أحد فى تقریر أحادیث األحكام أن یتحر 

والتعیرن لكثرة المتساهلین فى العلم واالحتجاج  ،ویعتمد ماصح ویجتنب ماضعف

وٕان كانوا مصنفین وأئمة  ،–كما یقول النووى –فى األحكام باألحادیث الضعیفة 

ولو سئلوا ألجابوا بأنه الیعتمد فى ذلك  ،وقد أكثروا من ذلك ،فى الفقه وغیره

  . )٤(الضعیف 

 مناهج( التفسیریة العلوم تحت یندرج الذى العلم هذا أن إلى اإلشارة روتجد

 وُیَعدُّ  ،بالتصنیف األحكام أحادیث أفردت كتباً  الحدیث علم فى یقابله ) المفسرین

 فى الرئیسیة الكتب أحد ،حجر ابن للحافظ " األحكام أدلة من المرام بلوغ " كتاب

                                                           

 )٢/٩٠قاله الخطیب البغدادى فى " الجامع ألخالق الراوى وآداب السامع " ()  ١(

 .)٨٦-٨٥مختصر فتاوى ابن تیمیة(ص)  ٢(

 .)٤٥٩٠دیر عند رقم (انظر : فیض الق)  ٣(

انظر : مقدمة " التخریج المحرر الحثیث ألحادیث المحرر فى الحدیث " البن عبد ) ٤(

 )٨الهادى(ص
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 : المقدمة فى مؤلفه عنه قال وقد.المعاصر عالمنا فى ورواجاً  شهرة وأكثرها ،بابه

   " الشرعیة لألحكام الحدیثیة األدلة أصول على یشتمل مختصر "
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ا :  
  

. وبعد .والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله ،الحمد هللا

 ،: فهذه محاولة متواضعة اجتهدت فیها إلبراز قیمة هذا اللون من التفسیر الفقهى

آیات األحكام فى تفسیر التتبع نشأة ب مشفوعاً  ،بآیات األحكاموأهمیة اإللمام 

ثم إلقاء الضوء على  ،وأهم المصنفات فیه عبر العصور قدیمًا وحدیثاً  ،ومسیرته

وغیر ذلك مما هو متضمن فى  ،وتنوعهافى التفسیر الفقهى مناهج المصنفین 

ذا قیمة تضاف إلى المكتبة  أكون قد قدمت فیه جدیداً أن وأرجو  ،هذا البحث

إنه على  ،وأن یعلمنا ماجهلنا ،وأسأل اهللا تعالى أن ینفعنا بما علمنا ،التفسیریة

   .والحمد هللا رب العلمین ،وباإلجابة جدیر ،مایشاء قدیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         
  

 

٢٦٥ 

باإلسكندرية –رشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات من العدد الثامن والع  بعاساملجلد ال  

 النشأة  واملسرية  واملنهج قراءة يف يالتفسري الفقه  

در ا أ  

 .سبحان من أنزله .القرآن الكريم. - ١
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 الفوز الكبير للكاندهلوي. مجلة االزهر - ٣٩
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 قانون التأويل البن العربي ط:دار القبلة للثقافة اإلسالمية. - ٤١

 كشف الظنون لحاجي خليفة ط:مكتبة المتنبي. - ٤٢
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دمة في علوم القرآن وعلوم التفسير د:عبد الكيم الجزائري ط:جمعية الدعوة مق - ٤٩

 .االسالمية

دار الكتــاب  .الشــيخ/ عبــد العظــيم الزرقــانى .مناهــل العرفــان فــى علــوم القــرآن - ٥٠
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 منتهي المرام في شرح آيات األحكام للصنعاني الزيدي ط:الدار اليمنية. - ٥١

 الموافقات للشاطبي ط:دار ابن عفان. - ٥٢

 ميزان االعتدال للذهبي ط/دار المعرفة. - ٥٣

ـــل المـــرام مـــن تفســـير آيـــات األحكـــام لمحمـــد صـــديق خـــان ط:دار الكتـــب  - ٥٤ ني

 العلمية.

 هدية العارفين إلسماعيل البغدادي ط:دار إحياء التراث العربي. - ٥٥
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  ٢٢٣  المقدمة

  ٢٢٦  وأهميته الفقهى التفسيرب للدراسة:التعريفمدخل 

 الحاجـة مـدى بيـان: المبحـث األول:المطلـب األول

  .وفقهها األحكام آيات معرفة إلى
٢٢٩  

  ٢٣١  .القرآن فى األحكام آيات المطلب الثانى : أقسام

  ٢٣٣  .المطلب الثالث : عدد آيات األحكام فى القرآن

  ٢٣٧  المبحث الثانى:تمهيـد

 آيـات تفسـير فـى التصـنيف األول :تـاريخ المطلـب

  .وتطوره األحكام
٢٤٣  

 آيـات تفسـير فـى المتـأخرين كتـب أشـهر ومـن
  حكامألا

٢٥١  

المطلب الثـانى :لمحـة عـن المنـاهج فـى تفسـير آيـات 

  األحكام
٢٥٦  

المطلـب الثالــث :مــنهج الفقهــاء والمفســرين فــى روايــة 

  أحاديث األحكام
٢٦٠  

  ٢٦٤  خاتمة البحث

  ٢٦٥  در البحثأهم مصا

  ٢٦٨  فهرس الموضوعات

  


