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 أثر اختالف املدارس الفقهية يف املفسرين
ىنجمىربدىناصرىالمكدميد.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفرمانىإدمارولىإبراهومد.ى

ىجامعةىتكروت/ىكلوةىالذروعة
ىملخصىالبحث

الفقيية في المفسريف، كقد قاـ الباحث بالتعريؼ بمفردات  ارسؼ المدعف  أثر اختبل لبحثىذا ا يتحدث
الصحابة لـ يكف فيو أثر  عصرعنكاف البحث كنبذة مختصرة عف نشأة كتطكر الفقو كالتفسير، كبيف أف 

ظيرت الفرؽ كظيرت  إذظيرت بكادر التفسير الفقيي، فقدأما في عصر التابعيف  ،الختبلؼ المفسريف
كلذا فإّف تأثر التفسير باختبلؼ التكجو الفقيي يبدك  ،ية التي كاكبت ظيكر المدارس الفقييةالمدارس التفسير 

عمى  يةاختبلؼ المدارس الفقي أثريظير  أبد التابعيفكفي عصر أتباع  ،كاضحان في عصر التابعيف
، كظيرت المفسريف، إذ بدأ في ىذا العصر تدكيف التفسير، كبدأ تمايز العمكـ الشرعية بعضيا عف بعض

إال أف التعصب لـ يكف مف أئمة  ،المدارس الفقيية كاضحة المعالـ تبكادر التعصب لممذىب، كأصبح
نما ظير التعصب بعدىـ ،ذلؾ، ككانكا يتحركف الحؽ فيتبعكنو فع البعدكانكا بعيديف كؿ  ،إذالمذاىب  ،كا 

يؤيد ذلؾ  ،ية يبدك كاضحان أثر اختبلؼ المدارس الفقي فإفأما في عصر التأصيؿ )المؤلفات الجامعة( 
كاالستدالؿ بكؿ ما أكتي المفسر مف حجة كقكة لنصرة مذىبو  عنو،التعصب الكاضح لممذىب كالدفاع القكم 

ف  تعصبمف المفسريف قد  الكثيرأف  كمع ،المعنى المرجكح إلىالعدكؿ عف المعنى الراجح  إلىأّدل ذلؾ  كا 
كحاكؿ بكؿ ما أكتي مف قكة أف ينصر ما ذىب إليو  ،لمذىبو سكاء كاف الدليؿ معو أك مع المخالؼ

أف ىناؾ مف ذىب في بعض األحياف إلى ترجيح ما خالؼ مذىبو اتباعا لمدليؿ كاف كاف ذلؾ  إالأصحابو، 
 بنسبة قميمة إذا ما قكرنت بتمؾ التي رجحكا فييا مذاىبيـ.

Abstract 
   Spoke of this research on the impact of the different schools of law in the 
commentators, and the researcher definition vocabulary Title and brief summary of the 
origins and evolution of doctrine and interpretation, and that the era of the companions 
did not have a trace of the different commentators, but in the era of followers have 
showed signs of interpretation jurisprudence, as it emerged the difference There were 
schools explanatory that accompanied the emergence of schools of law, and therefore 
affected by the interpretation of the different orientation jurisprudence seems clear in 
the era of their followers, and in the era of the followers of followers began to show the 
impact of the different schools of law, the commentators, as it began in this era of 
codification of interpretation, and started differentiation of forensic science from each 
other , and showed signs of intolerance of the doctrine, and became schools of law and 
clearly defined, but intolerance is not of the imams of doctrines, as they were far from 
that, and they were checking the right Vibonh, but the back of intolerance after them, 
but in the era of rooting (literature university), the impact of different schools of law, it 
seems clear, is supported by bigotry is clear to the doctrine and the defense strong with 
him, and reasoning with all his expositor of the argument and the strength to support his 
doctrine and that led to the rescinding of the meaning likely to meaning less correct 
view, and with that more commentators have intolerance to the doctrine, whether the 
evidence with him or with the offending , and tried with all his strength that supports 
the view of the owners, but there is of gold in some cases, to what likely violates the 
doctrine Following the evidence, albeit a few percent when compared to those that 
swung the sects.                                             
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ىمقدمة
الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف، كعمى آلو كأصحابو أجمعيف، 

 كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف.
خراجيـ مف الظممات الى النكر ، يقكؿ أما بعد: فإّف اهلل تعالى قد أنزؿ القرآف الكريـ ليداية الناس كا 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ چ  تعالى

سار سمؼ األمة عمى منيج القرآف  كقد [٦١]المائدة:  چگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
مشارؽ األرض كمغاربيا  نكرهاألمـ األخرل، حتى انتشر اإلسبلـ في رحاب المعمكرة كعـّ  إليوالكريـ كدعكا 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٺ  ٺ  چ  تعالىمنيا قكلو  ،كلذلؾ اثنى عمييـ القرآف في آيات كثيرة

ڄ  ڄ    ڄ    ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

 [٦٦١]آل عمران: چڃ  ڃ  
ۈئ  ېئ  ېئ  چ  تعالىكما ذلؾ إال لتمسكـ بكتاب ربيـ كاتباعيـ لسنة نبييـ كتحاكميـ إلييما، قاؿ 

ىت  يت    متجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب     يب  جت  حت  خت  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

التي حذرىـ  األمر الذي مكنهم من تجنب عوامل التفرق واالختالف[٩٥]النساء: چجث  مث  ىث   
]آل  چۓ  ﮲  ﮳ ﮴  ﮵      ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ القرآف منيا بقكلو 

 [٦١٩عمران: 
نقسمكا إلى كبعد أف ذىب الجيؿ األكؿ كبمركر الزمف بدأ المسممكف يبتعدكف عف ىدم القرآف الكريـ، كا

ف كاف ذلؾ عف طريؽ تفسير  مذاىب كفرؽ، كدّب الى كثير منيـ داء التعصب لممذىب كمحاكلة نصرتو، كا 
 آيات القرآف تفسيرا مجانبا لمصكاب مف أجؿ أف يكافؽ ىذا التفسير رأم المذىب الذم يتبعو المفسر.

في المفسريف( إللقاء الضكء عمى لذلؾ رأينا أف نكتب ىذا البحث بعنكاف) أثر اختبلؼ المدارس الفقيية 
ىذه المسألة، كدعكة األمة لمتمسؾ بكتاب ربيا كسنة نبييا )صمى اهلل عميو كسمـ( كاالبتعاد عف اتباع كؿ ما 

 يخالفيما مف اآلراء، كالرجكع إلييما عند التنازع.
 كقد قمنا بتقسيـ البحث إلى ىذه المقدمة كستة مباحث كخاتمة :

ؿ مفردات عنكاف البحث، كذكرنا في المبحث الثاني نبذة مختصرة عف نشأة الفقو عرفنا في المبحث األك 
كتطكره، كخصصنا المبحث الثالث لذكر نبذة مختصرة عف نشأة التفسير كتطكره ككاف  المبحث الرابع لبياف 
اثر اختبلؼ المدارس الفقيية في التفسير، كفي المبحث الخامس ذكرنا دراسة تطبيقية عمى أثر 

 تبلؼ،كبّينا في المبحث السادس أّف ىناؾ مف المفسريف مف يتبع الدليؿ في بعض األحياف.االخ
أما الخاتمة فكانت لبياف أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا. ىذا كنسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ عممنا نافعا 

 عـ الككيؿ. خالصا لكجيو الكريـ، كأف يعفك عف الزلؿ كالخطأ انو سميع مجيب الدعاء، كىك حسينا كن
ى
ى
ى
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ىالمبحثىاألول
ىتعروفىبمفرداتىرنوانىالبحث

ىتعروفىاألثرىلغةىواصطالحًا-األولى:ىالمطلب
 ( ٔ)"األثر ما بقي مف رسـ الشيء،كالتأثير إبقاء األثر في الشيء... ،كاآلثار األعبلـ " -األثر لغة : 
 .  ( ٕ)(ُيْنَسَأ لو في َأَثِرِه َفْمَيِصْؿ َرِحَموُ مف َسرَُّه َأْف ُيْبَسَط لو في ِرْزِقِو أك )( )كاألثر األجؿ قاؿ 

[أم نكتب ما أسمفكا مف ٦1]يس: چمَا قَدَّمُىا وَآثَارَهُمْ  وَوَكْتُبُچ تعالى كاألثر الخبر كالجمع آثار قاؿ 
(  3)أعماليـ كنكتب آثارىـ، أم مف سف سنة حسنة كتب لو ثكابيا، كمف سف سنة سيئة كتب عميو عقابيا

 . 
ر الشيء حكمو المترتب لو بطريؽ المعمكلية، كقد يقاؿ أثر الشيء كيراد غرضو كغايتو فإف أثر ك" أث

 ( ٗ)الشيء ... كما يككف بعده كذلؾ الغرض مف الشيء كغايتو يككف بعد ذلؾ الشيء"

يختمؼ تعريؼ األثر عند أىؿ االصطبلح تبعان لممعنى المراد منو، فاألثر في  -األثر اصطالحًا : 
 .( ٘)و العاـ عرؼ بأنو"ما ينشأ عف تأثير المؤثر"اصطبلح

 .( ٙ)كقيؿ ىك" حصكؿ ما يدؿ عمى كجكد الشيء كالنتيجة" 
كقيؿ" لو ثبلثة معاف األكؿ بمعنى النتيجة كىك: الحاصؿ مف الشيء، كالثاني بمعنى العبلمة، كالثالث  

 . ( ٚ)بمعنى الخبر"
أك عف  ( )ان سػكاء كاف عف رسكؿ اهلل كقاؿ بعض العمماء" األثر يطمؽ عمى المركم مطمق

 . ( ٛ)صحابي"
، فيككف بذلؾ شامبلن لمحديث المكقكؼ. كقالكا إف المراد بأىؿ  ( ٜ)كقيؿ فيو إنو "ما يركل عف الصحابة "

 .( ٓٔ)عممان كعمبلن كقاالن كحاالن"( )األثر"مف يتبع أثر النبي 
 . ( ٔٔ)مرفكع بالخبر قكالن كاف أك فعبلن أك تقريران "كنقؿ عف فقياء خراساف "  تسمية المكقكؼ باألثر كال

 . ( ٕٔ)كقالكا إف األثر يطمؽ عمى " المكقكؼ كالمقطكع "
 . ( ٖٔ)كالمقطكع ىك ما جاء عف التابعيف مكقكفان عمييـ مف أقكاليـ كأفعاليـ

 كالمقصكد ىنا مف ىذه التعاريؼ ىنا أف األثر " ما ينشأ عف تأثير المؤثر".
 

ىتعروفىاالختالفىلغةىواصطالحًا-ني:الثاىالمطلب
ى-تعروفىاالختالفىلغةى:ى

ـْ ،" كاختمؼ ضد اتفؽ كمنو الحديث ) ( ٗٔ)"الخمؼ ضد قداـ" ـْ كال َتْخَتِمُفكا َفَتْخَتِمَؼ ُقُمكُبُك َسكُّكا ُصُفكَفُك
 ٙٔ)كدة"أم إذا تقدـ بعضيـ عمى بعض في الصفكؼ تأثرت قمكبيـ كنشأ بينيـ اختبلؼ في اإللفة كالم ( 15)(

 ، ك  خالفو إلى الشيء عصاه إليو أك قصده بعد ما نياه عنو كىك مف ذلؾ كفي التنزيؿ (
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، كتخالؼ األمراف كاختمفا لـ يتفقا ككؿ ما لـ يتساك (  ٚٔ)[88]هود:  چ وَمَا ؤُرِيدُ ؤَنْ ؤُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا ؤَوْهَاكُمْ عَنْهُ چ
ناس في كذا كالناس خمفو أم مختمفكف ... الف كؿ كاحد منيـ ،ك " قكليـ اختمؼ ال ( ٛٔ)فقد تخالؼ كاختمؼ

 . ( ٜٔ)ينحي قكؿ صاحبو كيقيـ نفسو مقاـ الذم نحاه"
 -تعريف االختالف في االصطالح : 

. كقيؿ ىك لفظ ( ٕٓ)االختبلؼ افتعاؿ مف الخبلؼ كىك تقابؿ بيف رأييف فيما ينبغي انفراد الرأم فيو
تمؼ أكلو كآخره في الفصاحة أك بعضو عمى أسمكب مخصكص في مشترؾ بيف معاف يقاؿ ىذا كبلـ مخ
 ( ٕٔ)الجزالة كبعضو عمى أسمكب يخالفو

 
ىتعروفىالمدارسىلغةىواصطالحًاى-الثالثى:ىالمطلبى

 :  تعروفىالمدارسىلغًة
ك"المدارس كالمدرس المكضع الذم يدرس فيو  ( ٕٕ)"المدارس جمع مدرسة كىي مكضع الدراسة كالقراءة"

كقيؿ"المدارس الذم قارؼ الذنكب كتمطخ  ( ٕٗ)ك "المدارس الذم قرأ الكتب كدرسيا" ( ٖٕ)كتاب"كالمدرس ال
ك"أصؿ الدراسة الرياضة كالتعيد ( ٕ٘)بيا مف الدرس كىك الجرب كالمدارس ىك البيت الذم يدرس فيو القرآف"

بفتح الميـ مكضع "المدرسة ( ٕٚ)"المدرس بالكسر المكضع يدرس فيو كالمدرس أيضان الكتاب"(ٕٙ)لمشيء"
 . ( ٕٛ)الدرس"

  -تعريف المدارس اصطالحًا : 
لـ نجد تعريفا لممدارس في كتب المصطمحات، كالذم نختاره تعريفان ليا ىك ما جاء في التعريؼ المغكم 

 أف المدارس " ىي مكضع الدراسة كالقراءة " .
 

ىتعروفىالفقهىلغةىواصطالحًا-الرابعى:ىالمطلبى
  -تعروفىالفقهىلغةى:ى

"الفقو بالكسر العمـ بالشيء ك الفيـ لو كالفطنة، كغمب عمى عمـ الديف لسيادتو كشرفو كفضمو عمى 
،" كالفقو الفطنة كفي المثؿ خير الفقو ما حاضرت بو ...كقد جعمو العرؼ خاصا  ( ٜٕ)سائر أنكاع العمـ"

فقيان في الديف أم فيمان فيو،  بعمـ الشريعة شرفيا اهلل تعالى كتخصيصان بعمـ الفركع منيا ... كُأكتي فبلف
 . ( ٖٓ)[ أم ليككنكا عمماء بو"٦11]التوبة: چلِّيَتَفَقَّهُىاْ فِي الدِّيهِ  چ  قاؿ اهلل عز كجؿ

كقيؿ "الفقو فيـ الشيء ... ككؿ عمـ لشيء فيك فقو، كالفقو عمى لساف حممة الشرع عمـ خاص ،كفقو 
 .   ( ٖٔ)ؿ بالضـ إذا صار الفقو لو سجية"فقيان مف باب تعب إذا عمـ، كفقو بالضـ مثمو كقي

ىى-تعروفىالفقهىاصطالحًاى:ى
 . ( ٕٖ)الفقو ىك العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسبة مف أدلتيا التفصيمية
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 . ( ٖٖ)كقيؿ ىك التكصؿ إلى عمـ غائب بعمـ شاىد فيك أخص مف العمـ
الحكـ ، كىك عمـ مستنبط بالرأم كقيؿ ىك اإلصابة كالكقكؼ عمى المعنى الخفي الذم يتعمؽ بو 

كاالجتياد كيحتاج فيو إلى النظر كالتأمؿ كليذا ال يجكز أف يسمى اهلل تعالى فقييا ألنو ال يخفى عميو 
 . ( ٖٗ)شيء

تقانو بمعرفة النصكص بمعانييا كالعمؿ بو"  . ( ٖ٘) كقيؿ فيو "ىك عمـ المشركع كا 
 . ( ٖٙ)كُعرِّؼ بأنو معرفة النفس ماليا كما عمييا

ة المكتسبة مف أدلتيا كالذم نختاره مف ىذه التعريفات أف الفقو ىك:العمـ باألحكاـ الشرعية العممي
 .التفصيمية

 فدخؿ بالعمـ جميع العمـك كخرج باألحكاـ العمـ بالذكات كالصفات كاألفعاؿ .
كأحكاـ اليندسة أك غيرىا كبالشرعية خرج العمـ باألحكاـ غير الشرعية سكاء كانت عقمية كأحكاـ 

 .النجكـ
كبالعممية خرج بيا العمـ باألحكاـ التي تتعمؽ باالعتقاد كمسائؿ الكبلـ كالمكتسبة العمـ بككف ذلؾ مف 

 الديف كأركاف اإلسبلـ فاف المتديف يعمـ ذلؾ بينما عمـ اهلل لتمؾ األحكاـ غير مكتسب .
 ف طريؽ الدليؿ كخرج باألدلة عمـ الرسكؿ باألحكاـ فإنو مستفاد مف طريؽ الكحي ال م

 .(  ٖٚ)التفصيمية خرج بيا العمـ الحاصؿ لممقمد في المسائؿ الفقيية ألنو أخذه مف دليؿ إجمالي
 

ىتعروفىالتفدورىلغةىواصطالحًا-الخامس:ىالمطلب
، كقيؿ ( ٖٛ)"الفسر التبياف كبابو ضرب كالتفسير مثمو كاستفسره كذا سألو أف يفسره"-التفسير لغًة : 
 . ( ٜٖ)راد عف المفظ المشكؿ"، كقيؿ ىك  "بياف كتفصيؿ لمكتاب""التفسير كشؼ الم

  -تعريف التفسير اصطالحًا : 
.كقيؿ فيو  ( ٓٗ)تكضيح معنى اآلية كشأنيا كقصتيا كالسبب الذم نزلت فيو بمفظ يدؿ عميو داللة ظاىرة

 . ( ٔٗ)انو "بياف المفظ إما حقيقة أك مجازان"
مفظ ىذا كالشيادة عمى اهلل أنو عنى بالمفظ ىذا فإف قاـ دليؿ كقيؿ انو "القطع عمى أف المراد مف ال

ال فتفسير بالرأم"  . ( ٕٗ)مقطكع بو فصحيح كا 
كبياف معانيو كاستخراج  ( )كعرفو الزركشي بأنو "عمـ يعرؼ بو فيـ كتاب اهلل المنزؿ عمى نبيو محمد

اف كأصكؿ الفقو كالقراءات كيحتاج أحكامو كحكمو كاستمداد ذلؾ مف عمـ المغة كالنحك كالتصريؼ كعمـ البي
 . ( ٖٗ)لمعرفة أسباب النزكؿ كالناسخ كالمنسكخ"

 كالذم نختاره ىك التعريؼ األخير لمزركشي لكضكح ألفاظو كلداللتو عمى المعنى المراد .
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ىالمبحثىالثاني
ىنبذةىمختصرةىرنىنذأةىالفقهىوتطوره

دة ىي مدرسة الكحي المتمثمة بشخصو لـ يكف لممسمميف في عيد النبكة إال مدرسة فقيية كاح
()، كمصادرىا الكتاب كالسنة فقط، لذا لـ يكػف ىنػاؾ خػبلؼ بيف المسمميف فػي المسائؿ الفقيية الكمية

إليو، مع كجكد شيء مف االجتياد في بعض المسائؿ عند  ()كرجكع الصحابة( )كالجزئية لكجكده 
(أنَّو قاؿ ) )، مف ذلؾ ما جاء عف عمرك بف العاص () الحاجة، يأتييا بعد ذلؾ إقرار أك تغيير منو

احتممُت في ليمة باردة في غزكة ذات السبلسؿ فأشفقُت إف اغتسمُت أف أىمؾ فتيممُت ثَـّ صّميُت بأصحابي 
فقاؿ : يا عمرك صمَّيَت بأصحابؾ كأنت جنب، فأخبرتو بالذم منعني مف ( )الصبح، فذكركا ذلؾ لمنبي 

 رسكؿ فضحؾ[1٥]النساء:  چ وَالَ تَقْتُلُىاْ ؤَوفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً چ ني سمعُت أف اهلل يقكؿاالغتساؿ كقمت إ
 كعدـ قكلو شيئان دليؿ عمى إقراره لعمرك عمى ذلؾ. ( )( فضحكو (ٗٗ)شيئان  يقؿ كلـ( ) اهلل

اإلسبلمية استجدت امكر كثيرة،  فكاف  إلى الرفيؽ األعمى كاتساع رقعة الدكلة( )كبعد انتقاؿ النبي 
في ()البد أف يككف ىناؾ عبلج لما استجد مف مسائؿ، كمف الطبيعي في ىذه الحالة أف يختمؼ الصحابة

يحدث أك ( )بعض األمكر، كذلؾ ألسباب منيا: ما ذكره شيخ اإلسػبلـ ابف تيمية بقكلو" قد كاف النبي 
يراه مف يككف حاضران، كيبمغو أكلئؾ أك بعضيـ لمف يبمغكنو   يفتي أك يقضي أك يفعؿ الشيء فيسمعو أك

فينتيي عمـ ذلؾ إلى مف شاء اهلل مف العمماء كمف الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ " كأضاؼ شيخ اإلسبلـ " 
َـّ في مجمس آخر قد يحدث أك يفتي أك يقضي أك يفعؿ شيئان كشيده بعض مف كاف غائبان مف ذلؾ  ث

لمف أمكنيـ، فيككف عند ىؤالء مف العمـ ما ليس عند ىؤالء، كعند ىؤالء ما ليس عند المجمس، كيبمغكنو 
نما يتفاضؿ العمماء مف الصحابة كمف بعدىـ بكثرة العمـ أكجكدتو " ، كىذا أمر معمكـ بديييان  ( ٘ٗ)ىؤالء، كا 

لى أعماليـ مف قبؿ رجؿ كاحد فقد كاف المسممكف يذىبكف إ( )كىك عدـ إمكاف اإلحاطة بكؿ ما قالو 
المختمفة، فمنيـ مف يخرج في سرية مف السرايا كمنيـ مف يذىب إلى أرضو ليزرعيا، كغير ذلؾ مما كانكا 

( في ذلؾ: ))يقكلكف إفَّ أبا ىريرة يكثُر الحديث كاهلل المكعد، كيقكلكف )ينشغمكف بو،قاؿ أبك ىريرة 
فَّ إخك  اني مف المياجريف كاف يشغميـ الصفؽ باألسكاؽ، مالممياجريف كاألنصار ال يحدِّثكف مثؿ أحاديثو، كا 

فَّ إخكتي مف األنصار كاف يشغميـ عمؿ أمكاليـ، ككنت امرءان مسكينان ألـز الرسكؿ عمى مؿء بطني، ( )كا 
 .( ٙٗ)فاحضر حيف يغيبكف، كأعي حيف ينسكف ((

فة األحكاـ عنو، طيمة كقتو كلـ يتـ النقؿ في كا( )( لـ ُيحط بكؿ ما جاء عف النبي )كأبك ىريرة
مف أكؿ الدعكة، كال مف أكؿ اليجرة، ( )فأحكاـ النساء مثبلن أغمبيا جاءت مف غيره،كىك لـ يكف مع النبي 

سنكات عدة، لذا فإف األمر كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية" فإف اإلحاطة  ( )كفاتو مف صحبة النبي 
 . ( ٚٗ)لـ تكف ألحد مف األمة "( )بحديث رسكؿ اهلل 
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نجد أف الفتكل انتشرت في التابعيف في أماكف معينة في الحجاز كفي العراؽ  ()كبعد عصر الصحابة
نما كانت في ىذه األماكف لكجكد بعض تبلميذ فقياء الصحابة في ىذه المدف، ففي  ()كفي مصر، كا 

، كفي العراؽ ()كفػي مكة عف ابف عباس()المدينة انتشرت الفتكل عف زيد بف ثابت كعبد اهلل بف عمر 
 . ( ٛٗ)()(،كأّما في مصر فعف عبد اهلل بف عمرك بف العاص )كانت عف عبد اهلل بف مسعكد

ركا فتياه كمذاىبو في الفقو  قاؿ ابف القيـ " كقاؿ محمد بف جرير لـ يكف أحد لو أصحاب معركفكف حرَّ
الفو في شيء في مذاىبو (، ككاف ال يكاد يخ)(، ككاف يترؾ مذىبو كقكلو لقكؿ عمر)غير ابف مسعكد

( فإنو دخؿ الككفة كلكف لـ يتـ نقؿ فقيو بالكامؿ، كنستدؿ )، أّما عمي  ( ٜٗ)كيرجع مف قكلو إلى قكلو "
،كىك قد انشغؿ في ( ٓ٘)عممان لك أصبت لو حَممة " -كأشار إلى صدره -عمى ذلؾ أنَّو كاف يقكؿ " إفَّ ىينا

 (.)ي حصمت في خبلفتو الككفة بما انشغؿ بو مف الحركب كالفتف الت
( كفتاكييا في الفرائض كاألحكاـ كالحبلؿ كالحراـ ككاف ىناؾ مف يرجع  زضي اهلل عنهاكىناؾ عائشة ) 

ىػ( ابف أختيا أسماء حتى إنَّو قاؿ " ما جالست أحدان قط كاف ٜٗإلييا كيأخذ بفتكاىا كعركة بف الزبير)ت
 . ( ٔ٘)ر كال أعمـ بفريضة كال طب مف عائشة "أعمـ بقضاء كال بحديث بالجاىمية كال أركل لمشع

كالمسألة في ىذا الطكر تختمؼ عف الطكر الذم قبمو، فالمفتكف في ىذا الطكر كانت ميمتيـ جمع ما 
عند أساتذتيـ الذيف نقمكا العمـ عنيـ، لذا نجد أف كؿ صحابي مف الصحابة الذيف ذكرناىـ أصبح عنده 

ىػ( كعركة بف الزبير،كأبك بكر بف عبد ٖٜاف ىناؾ سعيد بف المسيب)تتبلميذ ينقمكف عممو، ففي المدينة ك
ىػ(  كعبيد ٓٓٔىػ(،كسميماف بف يسار)تٓٓٔىػ(، كخارجة بف زيد )تٜٗالرحمف بف الحارث بف ىشاـ)ت

، ىؤالء ىـ الذيف أطمؽ ( ٕ٘)ىػ( ٚٓٔىػ(، كالقاسـ بف محمد )تٕٓٔاهلل بف عبد اهلل بف عتبة بف مسعكد)ت
السبعة في المدينة، كمع ذلؾ فإنَّو لـ يكف ىؤالء ىـ كؿ الفقياء في المدينة فإنو كاف ىناؾ  عمييـ الفقياء

مف أىؿ الفتكل، أباف بف عثماف كسالـ بف عمر بف الخطاب كنافع مكلى ابف عمر كسممة ابف عبد الرحمف 
ثابت كعبد اهلل بف بف عكؼ كعمي بف الحسيف،ىؤالء المفتكف كانكا في المدينة كفتاكاىـ كانت عف زيد بف 

نما كاف أكثر فتاكييـ عف ()عمر كعائشة  كال يعني ذلؾ أنيـ لـ يأخذكا عف غيرىـ مف الصحابة، كا 
ال فإف سعيد بف المسيب كاف يكثر مف الركاية عف أبي ىريرة  (ككاف صيره، فزكجة أبك ىريرة )ىؤالء، كا 

 .( ٖ٘)كانت ابنتو
أشير طبلبيا عطاء بف أبي رباح كطاككس بف  ( ككاف مف)كفي مكة  كانت مدرسة ابف عباس

كيساف كمجاىد بف جبر كعبيد بف عمير كعمرك بف دينار كعبد اهلل بف أبي مميكة كعبد الرحمف بف سابط 
 . ( ٗ٘)كعكرمة كغيرىـ كثر

ف كانت الككفة أصبحت في مدة مف  أّما العراؽ فكانت فيو مدينتاف تتنازعاف الفتكل البصرة كالككفة، كا 
 عاصمة الخبلفة اإلسبلمية إال أنَّو ال يمكف أف ييمؿ دكر البصرة، فقد كاف فييا مف المفتيف  الزماف
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عمر بف سممة الحرمي كأبك مريـ الحنفي ككعب بف سكد كالحسف البصرم ككاف مف سادات التابعيف 
 كأبك الشعثاء جابر بف زيد كمحمد بف سيريف كغيرىـ .

يس النخعي كاألسكد بف يزيد كعمر بف شرحبيؿ اليمداني كمسركؽ أّما الككفة فإنو كاف بيا عمقمة بف ق
بف األجدع اليمداني كعبيدة السمماني كغيرىـ، ككاف ىؤالء مف اصحاب عمي بف أبي طالب كعبد اهلل بف 

 .()مسعكد 
أّما مصر فإنو كاف ىناؾ مف التابعيف يزيد بف حبيب مفتي مصر ككاف مف تبلميذ عبد اهلل بف عمرك 

 .(  ٘٘)()صبف العا
كىذا الذم قدمناه يدؿ عمى كثرة التبلميذ مف التابعيف كأفَّ كؿ مجمكعة مف ىؤالء قد اختصت بركاية 

 عف كاحد أك عف عدد مف الصحابة الذيف كانكا مكجكديف في بمده .
 النبي حديث مف ركم لما السميف مف لمغث كالتمييز التمحيص عصر كافأما عصر اتباع التابعيف ف

( )ظاىرة كبرزت الفقيي، االختػبلؼ كظير بكضكح ظيرت كالسياسية منيا الفكرية الفرؽ كأف يماس ال 
ككاف ىذا العصر ىك عصر األئمة المجتيديف، كأكؿ ىؤالء األئمة ( ) النبي إلى الحديث نسبة في الكذب

ك عف كبار أ()اإلماـ أبك حنيفة الذم تمقى عممو عمى يد التابعيف،الذيف تمقكا عمميـ عف الصحابة
الذم أخذ عممو عف إبراىيـ النخعي،كعف بعض الصحابة  ( ٙ٘)التابعيف، مثؿ شيخو حماد بف أبي سميماف

 . ( ٚ٘)()كأنس بف مالؾ
، ككاف الزىرم قد أخذ عممو عف ( ٛ٘)كفي المدينة كاف ىناؾ اإلماـ مالؾ الذم أخذ عممو عف الزىرم

 . ( ٜ٘)سعيد بف المسيب أحد الفقياء السبعة في المدينة
كمّما تقدـ يتبيف لنا أف عصر األئمة المجتيديف ىك عصر المدارس الفقيية كمقدمة ثبكت االختبلؼ 
بيف اتباع ىذه المدارس، كىك عصر ثبكت التسمية لممدرسة باسـ المدينة التي ظيرت فييا كطغياف ىذا 

أبي حنيفة فريدة في  االسـ عمى باقي المناىج التي كانت مكجكدة مع منيج المدرسة، فمـ تكف مدرسة
الككفة، بؿ كاف ىناؾ مف اتباع مدرسة المدينة في الككفة يمثميا سفياف الثكرم كغيره مف أىؿ الحديث، 
كمع ذلؾ فإذا ذكرت الككفة في مجاؿ الفقو فبل تذكر إال مدرسة الرأم، كفي المدينة ىناؾ مف كاف معركفان 

 ذكرت مدرسة اإلماـ مالؾ التي اشتيرت بمدرسة األثر.برأيو إال أنو إذا ذكرت المدينة في ىذا المجاؿ 

كبعد عصر اإلماميف أبي حنيفة كمالؾ جاء اإلماـ الشافعي ككاف قد درس عمى اإلماـ مالؾ كىذا مف 
 رحمة اهلل عز كجؿ بيذه األمة، إذ لـ تنقطع سمسمة االتصاؿ في نضكج األحكاـ الفقيية المتعمقة بيا .

في تمؾ الفترة فأصبح التشديد في ركاية الحديث اكبر كقد أخذ اإلماـ كلكف الكذب كاف قد انتشر 
الشافعي الحديث عف مالؾ،غير أنَّو شدََّد مثبلن في قبكؿ الحديث المرسؿ لكثرة الكذب في عصره، فمـ يقبؿ 

نما قبؿ مراسيؿ بعض التابعيف ككبارىـ خاصة، كسعيد بف المسيب ،   كؿ األحاديث المرسمة كا 
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رس فقو أبي حنيفة مف خبلؿ أخذه لكتب محمد بف الحسيف تمميذ أبي حنيفة، فخرج كفي العراؽ د    
 بمذىب مستقؿ جمع فيو بيف الحديث كالرأم.

كبعد الشافعي جاء اإلماـ أحمد الذم ُلِقَب بإماـ أىؿ السنة، كتتممذ عمى يد الشافعي ككاف شديد الحب 
 .(ٓٙ)لمحديث متبحرا بو

ىالمبحثىالثالث
ىوتطورهىىالتفدورىىنذأةىىرنىمختصرةىنبذة

نما عممان  النبكم العيد في التفسير يكف لـ ( ) النبي فيتمكىا القرآنية باآلية ينزؿ الكحي كاف مستقبلن،كا 
 .كذلؾ ليـ بينو تبييف إلى كيحتاج غيره كاف كاف ليـ بينو فقيي أمر فييا كاف فإف()الصحابة عمى

بتفسير ( )ر ىذه األمة كأعمـ الناس بعد النبي فيـ خي( )كبعد العصر النبكم جاء عصر الصحابة
لحمؿ ()ألنيـ شاىدكا التنزيؿ كعاصركه، كعرفكا التأكيؿ كفيمكه،كىـ الذيف اختارىـ اهلل ()كتاب اهلل 

الرسالة كتبميغ الشريعة، فكانكا بحؽ مجتمعا فريدان لـ يتكرر، إذ أصبح إيمانيـ مقياسا يعرؼ بكاسطتو صحة 
 چللّهُ فَإِنْ آمَنُىاْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَىَلَّىْاْ فَإِوَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ ا چ تعالى في ذلؾإيماف غيرىـ،قاؿ 

[قاؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية " فإف صّدؽ الييكد كالنصارل باهلل كما أنزؿ إليكـ، كما أنزؿ ٦3١]البقرة: 
سحاؽ كيعقكب كاألسباط، كما أكتي مكسى كعيسى كما أكتي النبيكف مف ربيـ، إلى إبر  سماعيؿ كا  اىيـ كا 

 ٔٙ)كاقركا بذلؾ مثؿ ما صدقتـ انتـ بو أييا المؤمنكف كأقررتـ، فقد كفقكا كرشدكا كلزمكا طريؽ الحؽ كاىتدكا "

الناس قرني ثـ الذيف يمكنيـ ثـ ) خير ( )، كبذلؾ استحقكا أف تككف فييـ الخيرية إلى يـك القيامة، قاؿ  (
بتبميغ الدعكة خير تبميغ، كبينكا ما عممكه ككضحكا ما فيمكه، فُعرفكا  ()، فقامكا  ( ٕٙ)الذيف يمكنيـ (

بالتفسير كالفقو كالفتكل كالخمؽ الرفيع ، فكانت أقكاليـ في تفسير القرآف الكريـ ىي المرجع بعد قكؿ 
إف اهلل تعالى  اختارني كاختار لي أصحابان فجعؿ لي منيـ كزراء  )( )فيـ الذيف قاؿ فييـ ،()النبي

كأنصارا كأصيارا فمف سبيـ فعميو لعنة اهلل كالمبلئكة كالناس أجمعيف، ال يقبؿ منو يكـ القيامة صرؼ كال 
 . ( ٖٙ)عدؿ (

الذيف  في كتاب اهلل كسنة رسكلو ككاقع حاؿ المسمميف، فيـ( )فذلؾ ىك مقاـ صحابة رسكؿ اهلل      
كاستمعكا إليو كشارككه حياة الدعكة كالجياد، ككانكا أعمـ الناس بتفسير ( ) تتممذكا عمى يد رسكؿ اهلل

كتاب اهلل، ألف الكتاب العزيز نزؿ بمغتيـ التي يعرفكف فقو ألفاظيا، كيعممكف معاني تراكيبيا كأساليب 
ؽ عمى غيرىـ في فيـ آياتو، كمع ما تقدـ فانو استعماالتيا، كاف معرفتيـ بأسباب نزكؿ القرآف تعطييـ التفك 

 لـ يكف الصحابة كميـ عمى درجة كاحدة في التفسير.
كفي عصر التابعيف بدأت الخبلفات تظير، كتعددت اآلراء كالمذاىب حكؿ مسائؿ كثيرة كمسألة 
القضاء كالقدر كغيرىا، فكانت الحاجة إلى التفسير أكثر مما كانت عميو في عصر الصحابة 

) النجـك أمنة لمسماء فإذا ذىبت النجكـ أتى السماء ما تكعد، كأنا أمنة ألصحابي فإذا ( )،قاؿ()كراـال
 (، ٗٙ)ذىبُت أتى أصحابي ما يكعدكف كأصحابي أمنة ألمتي فإذا ذىب أصحابي أتى أمتي ما يكعدكف (
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نا فظيرت في األمة الفتف ككُثر فييا القتؿ، كتعددت اآلرا( )فكقع ما ذكره النبي ء كاألىكاء،إنا هلل كا 
 إليو راجعكف .

فكانت الحاجة إلى التفسير في ىذا العصر كاضحة، ففسر التابعكف ما يستطيعكف تفسيره مف       
القرآف الكريـ، ككضحكا ما غمض منو كما أشكؿ فيمو، كظيرت طريقتاف لمتفسير ىما: التفسير بالمأثكر، 

ر كالمعرفة كالفيـ لكتاب اهلل عف طريؽ استخداـ المغة العربية كفيـ كالتفسير بالرأم المستنبط مف طريؽ التدب
معاني مفرداتيا كاالستشياد بالشعر العربي، كبذلؾ تقدـ التفسير خطكات إلى األماـ،كحصؿ تطكر في فيـ 
القرآف الكريـ كتفسير كثير مف آياتو،كانتشر التابعكف في أرجاء المعمكرة يكضحكف لمناس أمكر ىذا الديف 

كنمت المدارس التفسيرية كتكسعت كأصبح لكؿ مدرسة ، ()ف خبلؿ تفسير آيات القرآف كبياف أحاديثم
 . ( ٘ٙ)بعدىـ ـ كنقمكه إلى مف جاءرجاليا كمناىجيا كمريدكىا مف طمبة العمـ فحفظكا تفسير مف سبقي

عباس، كأىؿ  كقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية أّف أعمـ الناس بالتفسير أىؿ مكة ألنيـ أصحاب ابف
 . ( ٙٙ)، كأىؿ المدينة()الككفة أصحاب عبد اهلل بف مسعكد

كبعد انتياء عصر التابعيف بدأ عصر تابعي التابعيف في القرف الثالث اليجرم إذ البعد عف عصر 
التنزيؿ،كبدء ظيكر بعض األمكر التي لـ تكف مكجكدة في القرف األكؿ، أك اتساعيا عما كانت عميو،كبرز 

المذىبي في ىذا العصر بصكرة كاضحة،كظيرت المدارس الفقيية كالمناظرات بيف مؤيدييا، كبدأ االختبلؼ 
التعصب يدفع أتباع المذاىب إلى تدكيف مذاىبيـ كتحصينيا، ككاف االستدالؿ بالقرآف الكريـ ىك المعكؿ 

ف عميو في كثير مف ىذه المناظرات، فظير في ىذا العصر تأثير المدارس عمى تفسير القرآ ف الكريـ، كا 
 كاف ذلؾ اقؿ مما ىك عميو في العصكر التالية.

كعف التابعيف مف تفسير  ()كعف صحابتو( )كاتجيت ىمـ بعضيـ إلى جمع ما ُأثر عف الرسكؿ 
دكف أف يفرقكا في أخذىـ بيف مدرسة كمدرسة، فكاف التصنيؼ في ىذا العصر أكسع كاجمع مف عصر 

ة إليو أننا ال نستطيع أف نحدد أكؿ مف فسر القرآف آية آية مرتبة عمى ما التابعيف، كالذم ال بد مف اإلشار 
ىي عميو في التنزيؿ بالترتيب الذم نراه في كتب التفسير، يقكؿ الدكتكر الذىبي في ذلؾ " كال نستطيع أف 

نو عمى التتابع كحسب ترتيب المصحؼ "  ( ٚٙ)نعيف بالضبط المفسر األكؿ الذم فسر القرآف آية آية كدكَّ
كيقكؿ في مكاف آخر " كاف كنا ال نستطيع أف نعيف مف سبؽ إلى ىذا العمؿ عمى كجو التحقيؽ ، كلك انو 
كقع لنا كؿ ما كتب مف التفسير مف مبدأ عيد التدكيف ، ألمكننا أف نعيف المفسر األكؿ الذم دكف التفسير 

اعمـ انو اختمؼ في أكؿ مف ، كمع ذلؾ فإننا نجد صاحب كشؼ الظنكف يقكؿ" ك (  ٛٙ)عمى ىذا النمط "
صنؼ، فقيؿ اإلماـ عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج البصرم المتكفى سنة ست كخمسيف كمائة ... 

 . ( ٜٙ)كقيؿ ربيع بف صبيح المتكفى سنة ستيف كمائة "
كبعد ذلؾ بدأت ما ُكصفت بمرحمة التأصيؿ كيمكف أف نقكؿ إف ىذه المرحمة بدأت مع بداية القرف 

 اليجرم كذلؾ ألف تدكيف التفسير كعمـ مستقؿ متكامؿ لـ يصؿ إلينا مرتبا بحسب آيات القرآف الرابع 
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كلكؿ ىذه اآليات إال بما تـ تأليفو في ىذه الحقبة كأكؿ ما كصؿ إلينا تفسير) جامع البياف في تأكيؿ    
ال تنفي كجكد مف بتفسيره المعركؼ. كىذه األكلكية   ( ٓٚ)ىػ( ٖٓٔآم القرآف(لئلماـ ابف جرير الطبرم)ت

ألؼ في ذلؾ الفف قبؿ ابف جرير إال أف ما كصؿ إلينا في ىذا الفف متكامبلن عمى الصكرة التي ذكرناىا كاف 
 أكلو تفسير ابف جرير الطبرم.

ثـ اإلماـ عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف  ( ٔٚ)ق( ٕٖٚثـ جاء مف بعده ابف أبي حاتـ )ت
ثـ الحافظ أبك  ( ٖٚ)ىػ( ٘ٓٗثـ الحاكـ النيسابكرم )ت ( ٕٚ)ىػ( ٜٖٙاألنصارم المعركؼ بأبي الشيخ )ت
 كغير ىؤالء مف أئمة ىذا الفف .( ٗٚ)ىػ( ٓٔٗبكر احمد بف مكسى بف مردكيو)ت 

إال أف التفسير في ىذه المرحمة بدأ يأخذ كضعان آخر غير الكضع الذم كاف عميو في الحقبة الماضية، 
لعمـ الذم يتقنو كالفف الذم يغمب عميو، فالنحكم ليس لو ىـ إال إذ أصبح كؿ مفسر يغمب عمى تفسيره ا

اإلعراب ككثرة الكجكه المحتممة لمفظة كنقؿ قكاعد النحك كمسائمو كفركعو كخبلفاتو، كاإلخبارم ليس لو إال 
القصص كاإلخبار عمف سمؼ كاستيفاؤىا سكاء كانت صحيحة أك باطمة، كصاحب العمكـ العقمية تجده يمؤل 

بأقكاؿ الحكماء كالفبلسفة كشبييا، كالفقيو يسرد في تفسيره الفقو كربما استطرد بعضيـ إلى إقامة أدلة  تفسيره
 الفركع الفقيية التي ال عبلقة ليا باآلية مع اإلتياف بأقكاؿ المخالفيف كالرد عمييا كاالستدالؿ لذلؾ الرد .

كاإلعراض ( ٘ٚ)دالؿ عمى مذىبو الفاسد كالمبتدع ليس لو قصد إال تفسير اآليات تفسيرا منحرفا لبلست
 كالفيـ الصحيح ليما. ()عنمنيج الصحابة كالتابعيف القائـ عمىالتمسؾ بكتاب اهلل كسنةالنبي

كىكذا أصبح كؿ مف أتقف في عمـ مف العمكـ يفسر القرآف عمى كفؽ قكاعد ذلؾ العمـ، كظير التعصب  
في غيره، كتميزت ىذه المرحمة بذلؾ، كالذم ييمنا ىك  لممذىب الذم يعتنقو المفسر سكاء كاف في الفقو أك

التفسير الفقيي الذم ظير كاضحان في ىذه المرحمة، كبظيكره برز التفسير المذىبي فأخذ كؿ مفسر يدافع 
 كيستدؿ عمى ما ذىب إليو أصحابو في المسائؿ الفقيية المستنبطة مف اآليات القرآنية.

ىالمبحثىالرابع
ىالفقكوةىفيىالتفدورأثرىاختالفىالمدارسى

ى:ىىىودأتناولهىفيىالمطالبىاآلتوة
 أثرىاالختالفىفيىرصرىالصحابةى-المطلبىاألول

غير أنيـ كانكا بعيديف كؿ البعد عف التعصب، ككاف ()كاف ىناؾ اختبلؼ في الفتكل بيف الصحابة
فعؿ عمر تأثير ذلؾ عمى التفسير في حدكد ضيقة، كتخصيص عاـ أك تقييد مطمؽ أك نسخ آية،مثؿ 

() في تقسيـ ارض السكاد إذ خصص عمكـ اآلية في سكرة األنفاؿ باآليات مف سكرة الحشر ككالقكؿ في
 إلى أف ()[فذىب ابف مسعكد كعدد مف الصحابة١]المائدة: چؤَوْ الَمَسْتُمُ النِّسَاءچتفسير قكلو تعالى  
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إلى أف المراد ()ابف عباس المراد ىنا التقاء البشرتيف سكاء كاف بجماع أك غيره، بينما ذىب
 . ( ٚٚ)(). كىك مركم عف عمي  ( ٙٚ)بالمبلمسة ىنا الجماع

العصر لعدـ التمايز بيف العمـك  كالحاصؿ انو لـ يكف لممدارس الفقيية أثر عمى التفسير في ىذا
نما كاف تفسير القرآف الكريـ ُيَعّد فتكل كالفتكل في مسألة فييا آ ية قرآنية تعد الشرعية فيو كعدـ التعصب، كا 

تفسيرا ليذه اآلية يدلنا عمى ذلؾ ما ذكره البييقي عف سعيد بف جبير قاؿ ) تذاكرنا الممس فقاؿ أناس مف 
فقاؿ مع  ()المكالي ليس مف الجماع، كقاؿ أناس مف العرب ىي مف الجماع، فذكرت ذلؾ البف عباس

رة مف الجماع، كلكف اهلل عز كجؿ يكني ما أييـ كنت قمت مع المكالي قاؿ ُغمبت المكالي إف الممس كالمباش
 . ( ٛٚ)شاء بما شاء، كقكؿ مف يكافؽ قكلو ظاىر الكتاب أكلى(

 
ىأثرىاالختالفىفيىرصرىالتابعونى-المطلبىالثانيى

كاف عصر التابعيف عصر التمايز بيف مدرسة التفسير بالرأم كمدرسة التفسير باألثر كفيو بدأ  ظيكر 
 المفسريف .اثر المدارس الفقيية عمى 

نما قمنا عصر البداية الف العمكـ الشرعية لـ تكف قد تمايزت كلـ يكف ىناؾ تخصص في عمـ مف  كا 
 العمـك دكف غيره كما حصؿ في العصكر التي تمت ىذا العصر .

كلذلؾ فإننا إذا دققنا في مسألة االختبلؼ في ىذا ()فعصر التابعيف كاف عصر التمقي عف الصحابة 
تبلفان يسيران ال يجر إلى التعصب كاالنتصار لما يذىب إليو المفسر في المسألة التي يراد العصر نجده اخ

تفسيرىا، حتى قاؿ السيكطي رحمو اهلل في ذلؾ " كاف النزاع بيف الصحابة في تفسير القرآف قميبل جدان كىك 
كأضاؼ مبينان ذلؾ " كاف كاف بيف التابعيف أكثر منو بيف الصحابة فيك قميؿ بالنسبة إلى ما بعدىـ " 

كالخبلؼ بيف السمؼ في التفسير قميؿ كغالب ما يصح عنيـ مف الخبلؼ يرجع إلى اختبلؼ تنكع ال 
 . (  ٜٚ)اختبلؼ تضاد "

فالتفسير الفقيي قد ظيرت بكادره في ىذا العصر حيث ظيرت الفرؽ كظيرت المدارس التفسيرية   
ثران كاضحان نجد ذلؾ في خكض قتادة في قضية القدر مما التي كاكبت ظيكر المدارس الفقيية كتأثرت بيا تأ

، بينما ذىب الحسف البصرم إلى أف المكذب  ( ٓٛ)جعؿ بعض العمماء يتحرج مف الركاية عنو بسبب ذلؾ
بالقدر كافر ككاف يقكؿ " مف كذب بالقدر فقد كذب بالحؽ إف اهلل تبارؾ كتعالى  قدر خمقا كقدر أجبل كقدر 

 . ( ٔٛ)در معافاة فمف كذب بالقدر فقد كذب بالقرآف "ببلء كقدر مصيبة كق
كتكسع في ىذا العصر التفسير بالرأم مع التكسع الذم ظير بالفقو حيث الحاجة إلى ذلؾ، كاف كانت 
بكادر التفسير بالرأم بدأت في عصر الصحابة،كلكنو لـ يتسع بيف بينيـ ألنيـ كانكا يفيمكف مراد اهلل فيما 

 ء بعدىـ.ال يبمغو أحد ممف جا
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كلذا فإّف تأثر التفسير باختبلؼ التكجو الفقيي يبدك كاضحان في عصر التابعيف كنذكر ىنا مثبلن عمى  
تَيَمَّمُىاْ صَعِيداً مَاء فَوَإِن كُنتُم مَّرْضَى ؤَوْ عَلَى سَفَرٍ ؤَوْ جَاء ؤَحَدٌ مِّنكُم مِّه الْغَأئِطِ ؤَوْ الَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ  چذلؾ في قكلو تعالى  

[ذىب الجميكر إلى أف مف خاؼ المكت لبرد 33]النساء:  چ طَيِّباً فَامْسَحُىاْ بِىُجُىهِكُمْ وَؤَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُىّاً غَفُىراً
الماء أك لكجكد مرض أك خكؼ فْكت بعض األعضاء فانو يتيمـ، بينما ذىب الحسف البصرم كعطاء إلى 

تيمـ المريض إذا كجد الماء كال غير المريض، كاحتجكا عمى ذلؾ بمفيكـ اآلية أف الذم اشترطو انو ال ي
 .( ٕٛ)فمـ يبح ألحد إال عند فقد الماء چ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُىاْ چتعالى  لمتيمـ عدـ الماء فقد قاؿ 

[فقد ذىب سعيد بف 181]البقرة:  چ إذا تَبَايَعْتُمْ وَؤَشْهِدُوْاْ چكيدلنا عمى ذلؾ أيضان اختبلفيـ في قكلو تعالى  
ذا  براىيـ النخعي إلى أف األمر لمكجكب حتى قاؿ عطاء " أشيد إذا بعت كا  المسيب كمجاىد كعطاء كا 

،  چ وَؤَشْهِدُوْاْ إذا تَبَايَعْتُمْ چ اشتريت بدرىـ أك نصؼ درىـ أك ثمث درىـ أك اقؿ مف ذلؾ فاف اهلل عز كجؿ يقكؿ
بينما ذىب الشعبي كالحسف كغيرىـ إلى أف ذلؾ عمى ()ك قكؿ أبي مكسى األشعرم كابف عمركىذا ى

 . ( ٖٛ)الندب كاإلرشاد"
نما كانت جزءن مف العمكـ الشرعية  كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة كلكنيا لـ تتميز كتفسير فقيي مستقؿ، كا 

الفقيي الذم يعتنقو القائؿ، كقد يبنى الرأم األخرل، فاآلية تُفّسر كيؤخذ منيا الحكـ الفقيي بناءن عمى الرأم 
 الفقيي لمتابعي بناءن عمى تفسيره لآلية .

لذلؾ قمنا إف ىذا العصر كاف بداية ظيكر التفسير الفقيي، كلـ نقؿ انو عصر التفسير الفقيي ألنو لـ 
بعيف لكثير يكف فيو تعصب كجدؿ كتدافع بالحجج، كلكف مع ذلؾ كاف األثر الفقيي كاضحا في تفسير التا

مف النصكص، كذكرنا فيما سبؽ الحكار بيف ابف عباس كسعيد في قضية مس المرأة مما يدلؿ عمى أف 
 الفقو كاف لو أثرا كاضح في تفسير النص القرآني .

نما كانكا ينتقمكف  كالذم نريد أف نبينو أف ىؤالء التابعيف لـ يقتصركا عمى األخذ مف مدارس بمدانيـ كا 
مكاف إلى آخر، فتجد أىؿ الككفة يذىبكف إلى مكة، كأىؿ مكة إلى المدينة كىكذا  في طمب العمـ مف

يتنقمكف في طمب العمـ،فيذا قتادة يذىب إلى سعيد بف المسيب كيقيـ عنده ليسمع منو كىك أعمى،كيسأؿ 
ـ سألتؾ عف سعيدا  أيامان كسعيد يجيبو ثـ يقكؿ لو سعيد " َأُكّؿ ما سألتني عنو تحفظو، فرّد عميو قتادة نع

كذا فقمت فيو كذا كسألتؾ عف كذا فقمت فيو كذا كقاؿ فيو الحسف كذا، حتى رد عميو حديثان كثيران، فقاؿ لو 
 .( ٗٛ)سعيد ما كنت أظف أف اهلل خمؽ مثمؾ" ثـ بعد ذلؾ يطمب منو سعيد أف يرحؿ عنو

ف في ذلؾ العصر كفي فقتادة أعمى، كمع ذلؾ يرحؿ لطمب العمـ بجد كىمة عالية كباقي أئمة المسممي
 عصكر تمتو ، كال تنافي بيف ىذه الرحبلت كبيف تمثيميـ لممدرسة التي ينتمكف إلييا.

ككاف ىناؾ سبب آخر لعدـ ظيكر تأثير االختبلؼ المذىبي عمى التفسير في ىذا العصر مثؿ ظيكره 
سجؿ ألحد مف التابعيف في العصكر التالية ىك أف تدكيف التفسير كاف في ىذا العصر في بداياتو إذ لـ ي

تفسير كامؿ لمقرآف الكريـ يذكر فيو المسائؿ الفقيية،ألنيـ كانكا يجيبكف عف المسائؿ إجابة شفكية،كتمقييـ 
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نما قمنا انو في بداياتو لكجكد تفسير لسعيد بف جبير كمجاىد كالحسف  ()التفسير عف الصحابة مشافية، كا 
 . ( ٘ٛ)البصرم
 

ىفىفيىرصرىأتبا ىالتابعونأثرىاالختالى-المطلبىالثالث
بدأ يظير في ىذا العصر أثر اختبلؼ المدارس الفقيية عمى المفسريف،إذ بدأ في ىذا العصر تدكيف 
التفسير، كبدأ تمايز العمـك الشرعية بعضيا عف بعض، كظيرت بكادر التعصب لممذىب، كأصبحت 

المذاىب بؿ كانكا بعيديف عف ذلؾ كؿ  المدارس الفقيية كاضحة المعالـ ، إال أف التعصب لـ يكف مف أئمة
نما ظير التعصب بعدىـ، ككاف لظيكر المدارس الفقيية في ىذا  البعد ككانكا يتحركف الحؽ فيتبعكنو ، كا 
العصر أثره الكاضح عمى التفسير الفقيي بسبب اختبلؼ مناىج العمماء في استنباط األحكاـ ، ككاف لتكسع 

في ذلؾ،فظيرت مدرسة الرأم كمدرسة الحديث ، كظير التفسير بالرأم  التفسير بالرأم في ىذا العصر أثره
كالتفسير بالمأثكر، كقد أثرت احدىما باألخرل تأثيران كاضحان، كلكف كاف أثر المدارس الفقيية عمى التفسير 

بآيات  أكثر ألّف الفقياء الذيف برزكا في ذلؾ العصر أثركا في الحركة العممية، كاستدلكا عمى ما ذىبكا إليو
مف الكتاب، فسركىا بناءن عمى المنيج العممي الذم كضعكه ألنفسيـ في استنباط األحكاـ، فكاف تأثيرىـ 
أقكل مف غيرىـ، كلك رجعنا إلى أسماء الذيف دّكنكا التفسير في ىذا العصر لكجدنا أف أغمبيـ ينتمي إلى 

رفكا بانتمائيـ إلى مدرسة فقيية معركفة مدرسة الحديث ألنيـ دكنكا التفسير مع الحديث النبكم الشريؼ،كعُ 
( )في كقتيا، ككاف لمطريقة التي سمككىا في  استنباط األحكاـ الشرعية بالتزاـ األثر الكارد عف النبي 

كالتابعيف األثر الكاضح في تفسير ىؤالء، كمف ىنا قمنا إف أثر االختبلؼ في المدارس  ()كعف الصحابة
أكثر كضكحان في ىذا العصر،ك مع ذلؾ لـ يصؿ إلى حد التعصب الخارج الفقيية عمى المفسريف أصبح 

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ ؤَحَدَكُمُ الْمَىْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْىَصِيَّةُ  چعف المعتاد، كاختبلفيـ في حكـ الكصية في قكلو تعالى  

[فمنيـ مف ذىب الى أّف اآلية منسكخة بآية ٦8١]البقرة:  چ الْمُتَّقِنيَلِلْىَالِدَيْهِ وَاالقْرَبِنيَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى 
 .(ٙٛ)المكاريث،كمنيـ مف قاؿ أنيا محكمة كليست منسكخة

 چالطَّالَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ  چ ككاختبلفيـ في الخمع ىؿ يعد طبلقا أْك ال؟ لما فسركا قكلو تعالى

حمد بف حنبؿ كداكد الظاىرم كالشافعي في قكلو القديـ إلى أنو ال يعد [فذىب اإلماـ ا11٥]البقرة: 
طبلقان،كحجتيـ في ذلؾ أف كؿ شيء أجازه الماؿ فميس بطبلؽ، بينما ذىب أبك حنيفة كمالؾ كالثكرم 

 . ( ٚٛ)االكزاعي كالشافعي في الجديد إلى انو يعد طبلقان 
ميو التعصب في العصكر التي تمتو الختبلؼ كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ، كىذا العصر ىك الذم بني ع

المذاىب اإلسبلمية، فانشغؿ العمماء في العصكر التالية في بياف آراء  عمماء ىذا العصر، كاالستدالؿ ليا 
 مف القرآف الكريـ،كتفسيرىا بناءن عمى المدرسة الفقيية التي ينتمي إلييا المفسر .
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 أصول)المصنفاتىالجامعة(أثرىاالختالفىفيىمرحلةىالت-الرابعالمطلب  
إف أثر اختبلؼ المدارس الفقيية يبدك كاضحان في ىذه المرحمة مف مراحؿ تطكر التفسير يؤيد ذلؾ 
التعصب الكاضح كالدفاع القكم عف المذىب، كاالستدالؿ بكؿ ما أكتي المفسر مف حجة كقكة لنصرة 

معنى المرجكح، يقكؿ الدكتكر الذىبي" كلقد مذىبو، حتى كلك أّدل ذلؾ إلى العدكؿ عف المعنى الراجح إلى ال
بمغ األمر ببعض ىؤالء المقمدة إلى أف نظركا إلى أقكاؿ أئمتيـ كما ينظركف إلى نص الشارع، فكقفكا 
جيدىـ العممي عمى نصرة مذىب إماميـ كتركيجو، كبذلكا كؿ ما في كسعيـ إلبطاؿ مذىب المخالؼ 

ؾ أف نظر ىذا البعض إلى آيات األحكاـ فأكليا حسبما يشيد كتفنيده " كيضيؼ قائبلن " ككاف مف أثر ذل
ال فبل أقؿ مف أف يؤكليا تأكيبلن يجعميا بو ال تصمح أف تككف في جانب  لمذىبو إف أمكنو التأكيؿ، كا 

، إال ( ٛٛ)مخالفيو، كأحيانا يمجأ إلى القكؿ بالنسخ أك التخصيص، كذلؾ إف ُسّدت عميو كؿ مسالؾ التأكيؿ "
ر ليس عمى إطبلقو بؿ ىناؾ مف المفسريف مع انتمائو إلى مذىب معيف نجده في كثير مف أف ىذا األم

األحياف يقؼ مع الدليؿ كلك كاف في ذلؾ مخالفة لمذىبو، كقد تميز في ىذه المرحمة أثر المذىبية عمى 
نما تبيف فييا ذلؾ األثر ألنيا فترة التقميد المطمؽ لممذاىب، إذ نجد أف أتباع المذاىب يتيـ  التفسير، كا 

بعضيـ بعضان كيخطئ بعضيـ بعضا، كأصبح االنتصار لممذىب ىك السمة البارزة  ليذه المرحمة، كمف 
ىنا فإف القارئ لتاريخ التشريع اإلسبلمي يجد كثيرا مف المناظرات كالمحاكرات في ىذا المجاؿ، بؿ ربما 

يسجف حتى يمكت في سجنو،بسبب يجرىـ التعصب إلى أكثر مف ذلؾ، فيذا شيخ اإلسبلـ  ابف تيمية 
التعصب المذىبي،ألنو يرل بأف طبلؽ الثبلث في مجمس كاحد تقع بو طمقة كاحدة، ككذا تمميذه ابف القيـ 

 .( ٜٛ)عكقب كطيؼ بو عمى جمؿ بسبب التزامو تمؾ الفتكل
ركؽ كلما دخؿ الطبرم بغداد أتاه الحنابمة يسألكنو عف اإلماـ احمد بف حنبؿ،فأجابيـ إجابة ال ت

ليـ،فرمكه بالمحابر كبما كجدكه حتى قاـ مف مجمسو كدخؿ داره، ثـ رمكا داره بالحجارة حتى صار عمى بابو 
، كانظر إلى ما كاف بيف الحنفية كالشافعية، كما بيف الفرؽ الكبلمية كأىؿ السنة مف ( ٜٓ)كالتؿ العظيـ منيا

 .(ٜٔ)مكاقؼ 
فسير الفقيي كاضحان إال في ىذه المرحمة،فيعكد كأما سبب عدـ ظيكر أثر اختبلؼ المذاىب عمى الت

  -ذلؾ فيما نرل إلى سببيف : 
إّف المذاىب الفقيية لـ تكف أخذت الطابع الخاص لكؿ مذىب إال مع بداية ىذه المرحمة فقد  -األول : 

انتشرت في الببلد اإلسبلمية، كأصبح لكؿ مذىب أتباعو،عمى خبلؼ عصر الصحابة كالتابعيف إذ كاف كؿ 
نما يتبع الدليؿ الذم تنقدح صحتو عنده، كاف كاف مف مدرسة  إماـ مستقبلن كغير تابع لمذىب معيف كا 
المدينة أك مكة أك غيرىما، كربما خالؼ في فتكاه أىؿ مدينتو أك أىؿ مدرستو،كلـ يكف عصر األئمة 

ؿ الحرص أف المجتيديف كأبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كاحمد كغيرىـ عصر تعصب مذىبي، بؿ حرصكا ك
 .( ٕٜ) يككنكا مع الدليؿ، يعبر عف ذلؾ قكؿ اإلماـ الشافعي " إذا صح الحديث فيك مذىبي "

أما في ىذه المرحمة فاف األمر قد اختمؼ فأصبح أئمة ىذه المرحمة مقمديف لمف سبقيـ متعصبيف  
 عمييـ . ألئمتيـ ينظركف إلى المسألة بالعيف التي نظر بيا إماميـ فكاف أثر المذىب كاضحان 
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ىك تدكيف التفسير ألنو بصكرتو التي كصمتنا قد بدأ في ىذه المرحمة، أما قبؿ عصر السبب الثاني : 
التدكيف فكاف مختمطا بالعمكـ األخرل كالفقو كالحديث كالسيرة كغيرىا،فإذا نظرنا مثبلن إلى الحسف البصرم 

إلى غير ذلؾ،غير أف العمكـ الشرعية بدأت في البصرة في زمانو نجده ىك الفقيو المفسر الكاعظ المحدث، 
تتمايز بعد فترة التدكيف، أك بعبارة أخرل ال يمكف قبؿ التدكيف أف نعرؼ أييما أثر في اآلخر التفسير أك 

 الفقو، لكننا بعد التدكيف يمكننا القكؿ إف المذىبية الفقيية قد أثرت في اختبلؼ التفسير .
ى

ىالمبحثىالخامس
ىأثرىاالختالفدرادةىتطبوقوةىرلىى

يحسف بنا بعد أف بّينا أثر اختبلؼ المدارس الفقيية في المفسريف في المراحؿ الزمنية المتقدمة أف 
نضرب مثاال نكضح بو ىذا األثر معتمديف فيو عمى المصادر الفقيية كالتفسيرية، كقد اخترنا مسألة كاحدة، 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ چ  ىي مسألة القراءة خمؼ اإلماـ،قاؿ تعالى :

 [1١3]األعراف: چ
 اختمؼ الفقياء في القراءة خمؼ اإلماـ إلى مذاىب ككما يأتي : 

ذىب الحنفية كىك قكؿ لئلماـ أحمد، كاإلمامية في قكؿ إلى عدـ القراءة في كؿ الصمكات  املرهة األول :
 . ( 93)الجيرية كالسرية، كىك قكؿ الثكرم كمركم عف األسكد كعمقمة كابف سيريف

ذىب المالكية كالمشيكر عند الحنابمة كىك قكؿ عند الشافعي كبعض الظاىرية كقكؿ  املرهة الثاوي :
لئلمامية إلى أف المأمـك يقرأ في الصبلة السرية كىي صبلة الظير كالعصر، كال يقرأ في الصبلة الجيرية 

سحاؽ، كىك مركم عف سعيد بف كىي الفجر كالمغرب كالعشاء، كبو قاؿ الزىرم كابف عينيو كابف المبارؾ كا  
 . ( 94)المسيب كأبي سممة بف عبد الرحمف

ذىب الشافعية في المشيكر عندىـ كالظاىرية في المشيكر عندىـ كالزيدية إلى كجكب املرهة الثالث : 
قراءة الفاتحة في كؿ الصمكات خمؼ اإلماـ كىك قكؿ االكزاعي كالميث بف سعد كمركم عف سعيد بف جبير 

 . ( 95)صرمكالحسف الب
ى-األدلةىومناقذتكاى:

ىأدلةىأصحابىالمذهبىاألولى:
 استدؿ أصحاب ىذا المذىب بما يأتي : 

قاؿ السرخسي" كأكثر أىؿ  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ قكلو تعالى :  -ٔ
 . ( 96)التفسير عمى أف ىذا خطاب لممقتدم "
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د المخافتة بالقراءة فاإلنصات ممكف كىك أمر باالستماع كاإلنصات كاالستماع كاف لـ يكف ممكنان عن
 . (  97)فيجب بظاىر النص

 . ( 98)) مف كاف لو إماـ فقراءة اإلماـ لو قراءة (( )قكلو -ٕ
ىذا الحديث ركاه جابر الجعفي كليث بف أبي سميـ كمكسى بف أبي عائشة، ككميـ ضعفاء ال يحتج 

 ( 99)بيـ
 . ( 100)حفاظ "قاؿ ابف حجر عف ىذا الحديث انو" حديث ضعيؼ عند ال

ذا قرأ فأنصتكا ) إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو، فإانو قاؿ :( )بما كرد عف النبي -ٖ ذا كبر فكبركا كا 
)(101 ) 

ذا قرأ فأنصتكا ( كعدىا صحيحة كذكر البييقي عف  ( 102)ىذا الحديث ركاه اإلماـ مسمـ دكف زيادة) كا 
يذه الزيادة " حديث بف عجبلف إذا قرأ يحيى بف معيف انو قاؿ في حديث محمد بف عجبلف الذم تفرد ب

 .(  103)فأنصتكا ليس بشيء "
 .(   104)انو قاؿ ال قراءة مع اإلماـ في شيء ()ما صح عف زيد بف ثابت -ٗ
كحصكؿ ىذا -القرآف  -قالكا إف القراءة غير مقصكدة لعينيا، بؿ لمتدبر كالتذكر كالعمؿ بو -٘

 . ( 105)ا اشتغؿ كؿ كاحد منيـ بالقراءة ال يتـ ىذا المقصكدالمقصكد عند قراءة اإلماـ كسماع القكـ، فإذ
كاحتجكا أيضا بأف المسبكؽ إذا أدرؾ اإلماـ في حالة الرككع فإف خاؼ فكت الركعة سقط عنو  -٘

 ( 106)فرض القراءة، كلك كاف ذلؾ ركنان مف األركاف في حؽ المقتدم لما سقط بيذا العذر كالرككع كالسجكد
. 

 احتج أصحاب ىذا القكؿ بما يأتي .الثاوي : أدلة أصحاب املرهة 

قاؿ اإلماـ احمد فالناس  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ قكلو تعالى :  – ٔ
 .( 107)مجمعكف عمى أف ىذا في الصبلة

انصرؼ مف صبلة جير فييا بالقراءة فقاؿ ىؿ قرأ ( )أف رسكؿ اهلل()بما ركم عف أبي ىريرة -ٕ
إني أقكؿ مالي أنازع القرآف، فانتيى ( )عـ، أنا يا رسكؿ اهلل فقاؿ رسكؿ اهللأحد منكـ آنفان؟ فقاؿ رجؿ: ن

 .( 109). قاؿ الترمذم ىذا حديث حسف( 108)()الناس عف القراءة فيما جير فيو رسكؿ اهلل
ذا قرأ فأنصتكا( -ٖ  . ( 110)كاحتجكا بالحديث السابؽ ) إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو فإذا كبر فكبركا كا 
انو قاؿ) مف صمى ركعة لـ يقرأ بأـ القرآف فمـ يصؿ، إال أف يككف كراء إماـ (  ()رحديث جاب -ٗ

 .( 111)قاؿ الترمذم ىذا حديث حسف صحيح
قاؿ احمد" ما سمعنا أحدا مف أىؿ اإلسبلـ يقكؿ أف اإلماـ إذا جير بالقراءة ال تجزم صبلة مف  -٘

 .( 112)خمفو إذا لـ يقرأ " فكاف ىذا إجماعان 
 استدؿ أصحاب ىذا المذىب بما يأتي : ملرهة الثالث : أدلة أصحاب ا
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. فإف كاف أكؿ اآلية  في چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    چ قكلو تعالى  -ٔ
ف كاف آخرىا ليس في الصبلة فأكليا ليس في الصبلة، كليس فييا إال األمر  الصبلة فآخرىا في الصبلة، كا 

 .(  113)بالذكر سران كعدـ الجير
في صبلة الفجر، فقرأ رسكؿ ( )قاؿ) كنا خمؼ رسكؿ اهلل()عبادة بف الصامتبما ركم عف  -ٕ

فتفمت عميو القرآف، فمما فرغ قاؿ: لعمكـ تقرؤكف خمؼ إمامكـ، قمنا نعـ ىذا يا رسكؿ اهلل، قاؿ: ال ( )اهلل
األكلى النيي عف . فيذا الحديث قد أفاد فائدتيف ( 114)تفعمكا إال بفاتحة الكتاب فإنو ال صبلة لمف لـ يقرأىا(
 .(  115)القراءة خمؼ اإلماـ، كالثانية كجكب قراءة الفاتحة خمفو

)مف صمى صبلة لـ يقرأ فييا بفاتحة الكتاب فيي ( )انو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل()عف أبي ىريرة -ٖ
 . ( 116)خداج يقكليا ثبلثان(

 .( 117)بيا في نفسؾ (انو سئؿ عف قراءة مف يككف كراء اإلماـ فقاؿ) اقرأ ()عف أبي ىريرة  -ٗ
 . ( 118)احتجكا بأف مف لزمو القياـ بقدر القراءة لزمتو القراءة مع اإلمكاف كالمتفرد -٘

أىؿ التفسير في ىذه المسألة فأصؿ االختبلؼ في ىذه المسألة ىك النظر في  نستعرض آراءكاآلف 
مر كقد جاءت اآلية  القرآنية تأ چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    چ  قكلو تعالى

باالستماع كاإلنصات، كجاء حديث يمنع القراءة إال بأـ الكتاب ككاف ىذا سبب االختبلؼ عند الفقياء 
كالمفسريف، فيؿ تككف اآلية  عامة يخصصيا الحديث أك ال يخصصيا، لنأخذ جانبان مف آراء المفسريف في 

 ذلؾ.
ىى-المذهبىاألولى:ى

راءة معو في كؿ الصمكات السرية كالجيرية استدؿ مف ذىب إلى كجكب اإلنصات لئلماـ كعدـ الق
 بداللة اآلية عمى ذلؾ . 

كلك لـ يثبت عف السمؼ اتفاقيـ عمى نزكليا في كجكب ترؾ قاؿ الجصاص في تفسيرىا مبينان ذلؾ" 
القراءة خمؼ اإلماـ لكانت اآلية  كافية في ظيكر معناىا كعمكـ لفظيا ككضكح داللتيا عمى كجكب 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  قراءة اإلماـ، كذلؾ ألف قكلو تعالىاالستماع كاإلنصات ل

يقتضي كجكب االستماع كاإلنصات عند قراءة القرآف في الصبلة كغيرىا، فإف قامت داللة عمى  چۅ    
جكاز ترؾ االستماع كاإلنصات في غيرىا، لـ يبطؿ حكـ داللتو في إيجابو ذلؾ فييا، ككما دلت اآلية  عمى 

كجب االستماع النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ فيما يجير بو، فيي دالة عمى النيي فيما يخفى ألنو أ
كاإلنصات عند قراءة القرآف، كلـ يشترط فيو حاؿ الجير مف اإلخفاء، فإذا جير فعمينا االستماع كاإلنصات، 

ذا أخفى فعمينا اإلنصات بحكـ المفظ لعممنا بو قارئا لمقرآف" ثـ أضاؼ قائبل " داللة اآلية  عمى كجكب كا 
قاؿ أىؿ المغة اإلنصات: اإلمساؾ عف الكبلـ اإلنصات عند قراءة اإلماـ في حاؿ الجير كالخفاء، ك 

كالسككت الستماع القراءة كال يككف القارئ منصتان كال ساكتان بحاؿ، كذلؾ ألف السككت ضد الكبلـ كىك 
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تسكيف اآللة عف التحرؾ بالكبلـ الذم ىك حركؼ مقطعة منظكمة ضربان مف النظاـ، فيما يتضاداف عمى 
ة أال ترل أنو ال يقاؿ ساكت متكمـ، كما ال يقاؿ ساكف متحرؾ، فمف سكت المتكمـ بآلة المساف كتحريؾ الشف

 فيك غير متكمـ، كمف تكمـ فيك غير ساكت ".
عمى أنحاء ( )" كقد ركم في النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ آثار مستفيضة عف النبي كأضاؼ 

هلل عف بف أبي مكسى أف مختمفة، فمنيا حديث قتادة عف أبي غبلب يكنس بف جبير عف حطاف ابف عبد ا
قاؿ) إذا قرأ اإلماـ فأنصتكا( كحديث ابف عجبلف عف زيد بف أسمـ عف أبي   صلى اهلل عليه وسلمرسكؿ اهلل  

) إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو فإذا قرأ فأنصتكا( فيذاف ( )( قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  )صالح عف أبي ىريرة
كقكلو) إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو فإذا قرأ فأنصتكا( إخبار منو أف الخبراف يكجباف اإلنصات عند قراءة اإلماـ 

، ألنو  مف االئتماـ باإلماـ اإلنصات لقراءتو، كىذا يدؿ عمى أنو غير جائز أف ينصت اإلماـ لقراءة المأمـك
كاحدة،  لك كاف مأمكرا باإلنصات لو لكاف مأمكرا باالئتماـ بو، فيصير اإلماـ مأمكما كالمأمـك إماما في حالة

 كىذا فاسد".
كقاؿ كىك يدافع عما ذىب إليو الحنفية كمف كافقيـ بعد ذكر بعض األخبار كاألحاديث" فيذه األخبار 
كميا تكجب النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ فيما يجير فيو أك يسر، كمما يدؿ عمى ذلؾ ما ركم عف جمة 

ظيار النكير ع مى فاعمو، كلك كاف ذلؾ شائعان لما خفي أمره الصحابة مف النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ كا 
عمى الصحابة لعمكـ الحاجة، كلكاف مف الشارع تكقيؼ لمجماعة عميو،كلعرفكه كما عرفكا القراءة في 
الصبلة، إذ كانت الحاجة إلى معرفة القراءة خمؼ اإلماـ كما ىي إلى معرفة القراءة في الصبلة لممنفرد أك 

 صحابة إنكار القراءة خمؼ اإلماـ ثبت إنيا غير جائزة ".اإلماـ، فمما ركم عف جمة ال
كرد عمى االستدالؿ بحديث عبادة بف الصامت بعد أف ذكر أكثر مف كجو لمحديث كطعف فيو" فمما  

اضطرب حديث عبادة ىذا االضطراب في السند كالرفع كالمعارضة لـ يجز االعتراض بو عمى ظاىر 
راءة خمؼ اإلماـ " كقاؿ" كمما يدؿ عمى أف أخبارنا أكلى، اتفاؽ الجميع القرآف كاآلثار الصحاح النافية لمق

عمى استعماليا في النيي عف القراءة خمؼ اإلماـ في حاؿ جير اإلماـ كخبرىـ مختمؼ فيو، فكاف ما اتفقكا 
 عمى استعمالو في حاؿ أكلى مما اختمؼ فيو ".

و" كمع ذلؾ فمـ يكف احتجاجنا مف جية قكؿ كلنختـ كبلـ الجصاص كىك يدافع عف مدرستو الفقيية بقكل
نما قمنا إّف ما كاف ىذا سبيمو مف الفركض التي عّمت الحاجة إليو فإف النبي ال  ()الصحابة فحسب، كا 

يخمييـ مف تكقيؼ ليـ عمى إيجابو، فمما كجدناىـ قائميف بالنيي عممنا انو لـ يكف منو تكقيؼ لمكافة عميو، 
يصير قكؿ مف قاؿ منيـ بإيجابو قادحان فيما ذكرنا مف قبؿ أكثر ما فيو لـ يكف  فثبت أنيا غير كاجبة، كال

فذىب منيـ ذاىبكف إلى إيجاب قراءتيا بتأكيؿ أك قياس، كمثؿ ذلؾ تكقيؼ عميو لمكافة( )مف النبي 
ع ترؾ كنقؿ األمة، كيدؿ نفي  كجكبيا اتفاؽ الجميع عمى أف مدرؾ اإلماـ في الرككع يتابعو م طريقو الكافة

القراءة، فمك كاف فرضان لما جاز تركيا بحاؿ كالطيارة كسائر أفعاؿ الصبلة " كأضاؼ الجصاص" كيدؿ 
عمييا أنيا ليست بفرض اتفاؽ الجميع عمى أف مف كاف خمؼ اإلماـ في الصبلة التي يجير فييا ال يقرأ 



   جنن عبد ناصر املكدهيد.   فرهان إمساعيل إبراهيند.    لفقهية يف املفسريناختالف املدارس اأثر

 

 013 

، كيدؿ عميو أيضا اتفاؽ الجميع عمى السكرة مع الفاتحة فمك كانت القراءة فرضان لكاف مف سننيا قراءة السكرة
 .(  119)أف المأمكـ ال يجير بيا في الصمكات التي يجير فييا بالقراءة، كلك كانت فرضان لجير بيا كاإلماـ "

في أف ()كدافع اآللكسي عف رأم الحنفية في تفسيره ليذه اآلية  قائبلن" كاآلية  دليؿ ألبي حنيفة
ة ألنيا تقتضي كجكب االستماع عند قراءة القرآف في الصبلة كغيرىا، كقد المأمـك ال يقرأ في سرية كال جيري

قاـ الدليؿ في غيرىا عمى جكاز االستماع كتركو، فبقي فييا عمى حالو في اإلنصات لمجير، ككذا اإلخفاء 
لعممنا بأنو يقرأ، كيؤيد ذلؾ أخبار جمة" ثـ ذكر اآللكسي األحاديث الدالة عمى ذلؾ إلى أف كصؿ إلى 

) مف كاف لو إماـ فقراءة اإلماـ لو قراءة ( فقاؿ) كىذا الحديث إذا صح كجب أف يخصص عمـك ( )كلوق
:) ال صبلة إال بقراءة ( عمى طريقة الخصـ ()[. كقكلو 1١]المزمل:  چ فَاقْسَؤُوا مَا تَيَسَّسَ چقكلو تعالى : 

ص منو البعض كىك المدرؾ في الرككع مطمقان فيخرج المقتدم كعمى طريقتنا أيضا، ألف ذلؾ العمكـ قد خ
لممسيء صبلتو)فكبر ( )إجماعان، فجاز التخصيص بعده بالمقتدم بالحديث المذككر، ككذا يحمؿ قكلو 

عمى غير حالة االقتداء حجة بيف األدلة، كأضاؼ اآللكسي" بؿ قد ( 120)ثـ أقرأ ما تيسر معؾ مف القرآف (
فإف قراءة اإلماـ قراءة لو، فمك قرأ لكاف لو قراءتاف في صبلة كاحدة، يقاؿ إف القراءة ثابتة مف المقتدم شرعان 

كىك غير مشركع" ثـ شرع في االستدالؿ عمى صحة خبر ) مف كاف لو إماـ...(فيثبت صحتو أكالن مرسبلن، 
ى ثـ يقكؿ" كحينئذ لنا أف نقكؿ المرسؿ حجة عند أكثر أىؿ العمـ فكيفنا فيما يرجع إلى العمؿ عمى رأينا كعم

)طريؽ اإللزاـ أيضا بإقامة الدليؿ عمى حجية المرسؿ..."
121

). 
أما الذيف قالكا بأنو ال يقرأ في الجيرية كيقرأ في السرية فذىب المفسركف القائمكف بيذا  -املرهة الثاوي : 

 -القكؿ في تفسير اآلية باتجاه االنتصار لو ككما يأتي : 
ى األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب قكؿ مف قاؿ أمركا باستماع قاؿ الطبرم بعد ذكر اآلراء في المسألة" كأكل

نما قمنا ذلؾ أكلى  القرآف في الصبلة، إذا قرأ اإلماـ ككاف مف خمفو ممف يأتـ بو يسمعو، كفي الخطبة، كا 
جماع الجميع عمى أف مف ( )بالصكاب لصحة الخبر عف رسكؿ اهلل أنو قاؿ :) إذا قرأ اإلماـ فأنصتكا(. كا 

ـ ممف عميو الجمعة االستماع كاإلنصات ليا، مع تتابع األخبار باألمر بذلؾ عف رسكؿ سمع خطبة اإلما
كانو ال كقت يجب عمى احد استماع القرآف كاإلنصات لسامعو مف قارئو إال في ىاتيف الحالتيف ،()اهلل

ا بم( )عمى اختبلؼ احدىما، كىي حالة أف يككف خمؼ إماـ مؤتـ بو، كقد صح الخبر عف رسكؿ اهلل
ذكرنا مف قكلو )إذا قرأ اإلماـ فأنصتكا( فاإلنصات خمفو لقراءتو كاجب عمى مف كاف بو مؤتمان سامعان، 

 .(  122)( ")قراءتو بعمكـ ظاىر القرآف كالخبر عف رسكؿ اهلل
كدافع ابف العربي بكضكح عف ىذا المذىب في تفسيره ليذه اآلية  قائبلن: كالذم نرجحو كجكب القراءة 

 لعمـك األخبار، كأما الجير فبل سبيؿ إلى القراءة فيو لثبلثة أكجو : في اإلسرار 
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 انو عمؿ أىؿ المدينة  -أحدىما : 
كقد عضدتو السنة   چ وَإذا قُسِئَ الْقُسْآنُ فَاسْتَمِعُىاْ لَهُ وَأَوصِتُىاْ چانو حكـ القرآف، قاؿ سبحانو :  -الثاني : 

ذا  ( 123)د عممت أف بعضكـ خالجنييا) ق ()بحديثيف احدىما حديث عمراف بف حصيف ، الثاني قكلو)كا 
 قرأ فأنصتكا(.

إف القراءة مع جير اإلماـ ال سبيؿ إلييا فمتى يقرأ، فاف قيؿ يقرأ في  -الكجو الثالث في الترجيح : 
سكتة اإلماـ، قمنا السككت ال يمـز اإلماـ فكيؼ يركب فرض عمى ما ليس بفرض ال سيما كقد كجدنا كجيان 

ة مع الجير، كىي قراءة القمب بالتدبر كالتفكر، كىذا نظاـ القرآف كالحديث كحفظ العبادة كمراعاة السنة لمقراء
الْغُدُوِّ وَاذْكُس زَّتَّكَ فِي وَفْسِكَ تَضَسُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْسِ مِهَ الْقَىْلِ تِ چ َتَعاَلى -ُىَك اْلُمَراُد ِبَقْكِلو ؛َكَالمَُّو َأْعَمـُ كعمؿ بالترجيح

[(ثـ فسر ىذه  اآلية  بقكلو)فقكلو )في نفسؾ( يعني صبلة 1١]األعراف:  چ وَاآلصَالِ وَالَ تَكُه مِّهَ الْغَافِلِنيَ
 . ( 124)الجير كدكف الجير مف القكؿ يعني صبلة السر فإنو يسمع فيو نفسو كمف يميو قميبلن بحركة المساف

عف ىذا المذىب إلى تفسير اآلية  كترجيح رأم الشافعية ذىب المفسركف المدافعكف -املرهة الثالث : 
  -كمف كافقيـ كدافعكا بطرؽ مختمفة منيا : 

قاؿ الشافعي في ذلؾ" يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسو في سكتة اإلماـ " كأضاؼ" ليككف جامعان بيف 
راءتو في نفسو مف االستماع كبيف قراءة الفاتحة، كاف قرأ مع اإلماـ كلـ يرفع بيا صكتو كلـ تمنعو ق

 .(  125)االستماع لقراءة إمامو، فإنما أمرنا باإلنصات عف الكبلـ كما ال يجكز في الصبلة "
كقاؿ الفخر الرازم في ترجيح ىذا الرأم" األخبار لما تعارضت ككثرت فبل بد مف الترجيح كىك معنا مف 

الطاعات، كقكليـ يكجب العطمة كجكه، األكؿ: إف قكلنا يكجب االشتغاؿ بقراءة القرآف كىك مف أعظـ 
كالسككت عف ذكر اهلل، كال شؾ أف قكلنا أكلى ،الثاني: أحكط ،الثالث: إف قكلنا يكجب شغؿ جميع أجزاء 
الصبلة بالطاعات كاألذكار الجميمة، كقكليـ يكجب تعطيؿ الكقت عف الطاعة كالذكر"كقاؿ الرازم" إذا بقي 

مع قراءة اإلماـ بقي معطبلن فكجب أف يككف حاؿ القارئ أفضؿ المقتدم ساكتان عف القراءة مع انو ال يس
 منو".

ذا ثبت أف القراءة أفضؿ مف السككت في ىذه الحالة ثبت القكؿ بالكجكب ألف ال قائؿ  كأضاؼ"كا 
بالفرؽ" كاحتج أيضا بأنو" لك كاف االقتداء مانعان مف القراءة لكاف االقتداء حرامان ألف قراءة القرآف عبادة 

كالمانع مف العبادة الشريفة محـر فيمزمو أف يككف االقتداء حرامان كحيث لـ يكف كذلؾ عممنا أف عظيمة 
كنختـ كبلمو بقكلو " الفقياء أجمعكا عمى انو يجكز تخصيص عمكـ (   126)االقتداء ال يمنع مف القراءة"

يكجب سككت المأمـك عند  چ تَمِعُىاْ لَهُ وَأَوصِتُىاْوَإذا قُسِئَ الْقُسْآنُ فَاسْ چالقرآف بخبر الكاحد فكجب أف عمكـ قكلو تعالى 
  ( 127)قراءة اإلماـ، إال أف قكلو عميو الصبلة كالسبلـ)ال صبلة لمف لـ يقرأ بفاتحة الكتاب(
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أخص مف ذلؾ العمـك كثبت أف تخصيص عمكـ القرآف بخبر (  128))ال صبلة إال بفاتحة الكتاب( كقكلو
 ( 129)عمكـ ىذه اآلية  بيذا الخبر" الكاحد الـز فكجب المصير إلى تخصيص

كقبؿ أف ننتقؿ إلى غير الرازم ال بد لنا أف نبيف أف قكلو" الفقياء اجمعكا عمى انو يجكز تخصيص ... 
" ليس بالدقيؽ ألف االختبلؼ مكجكد في جكاز تخصيص عمكـ القرآف بخبر اآلحاد كمكقؼ الحنفية عدـ 

 .(  130)جكاز ذلؾ
بلة، كانكا يتكممكف فييا فأمركا باستماع قراءة اإلماـ كاإلنصات لو، كقاؿ البيضاكم"نزلت في الص

كظاىر المفظ يقتضي كجكبيا حيث يقرأ القرآف مطمقان، كعامة العمماء عمى استحبابيا خارج الصبلة، كاحتج 
 ( 131)بو مف ال يرل كجكب القراءة عمى المأمكـ كىك ضعيؼ"

اب المذاىب نجد أف الفقياء اختمفكا بسبب مف خبلؿ ما تقدـ مف مناقشة كاستعراض أدلة أصح
التعارض بيف اآلية  كالحديث، كدفع التعارض بأعماؿ الدليميف أكلى مف غيره ، عمى ىك مبيف في أصكؿ 
الفقو، كلذا فالذم نرجحو ىك: القكؿ الثاني في كجكب قراءة المأمكـ في الصبلة السرية، كاإلنصات في 

 الصبلة الجيرية . 
لنا أّف كؿ مفسر رجح التفسير الذم يكافؽ مذىبو، كجعؿ اآلية دليبل عمى صحة  كمما تقدـ يتضح

الرأم الذم تبناه أصحاب المذىب الذم ينتمي إليو، كضعؼ آراء المذاىب األخرل، مما يؤكد أثر اختبلؼ 
 المذاىب الفقيية في التفسير.    

 
ىالمبحثىالدادس

ىاتبا ىالدلولىأحواناىمنىقبلىبعضىالمفدرون
 

الذم قدمناه مف دراسة في مراحؿ تطكر التفسير كمف دراسة تطبيقية تبيف لنا األثر الكاضح الذم  بعد
 تركو اختبلؼ المدارس الفقيية عمى المفسريف.

كلكننا البد أف نشير إلى أف  نسبة التأثر تفاكتت بينيـ، فمنيـ مف تعصب لمذىبو سكاء كاف الدليؿ 
تي مف قكة أف ينصر ما ذىب إليو أصحابو، إال أف ىناؾ مف ذىب معو أك مع المخالؼ، كحاكؿ بكؿ ما أك 

 في بعض األحياف إلى ترجيح ما خالؼ مذىبو بنسبة قميمة إذا ما قكرنت بتمؾ التي رجحكا فييا مذاىبيـ.
كنحف نضرب في ىذه الصفحات نماذج مف بعض التفاسير التي خالؼ فييا أصحابيا مذاىبيـ في 

 ذلؾ:بعض المسائؿ لمداللة عمى 
قاؿ الفخر الرازم  عند كبلمو عمى االستعاذة في تفسير سكرة الفاتحة، كىك يذكر قكؿ اإلماـ الشافعي 

 في الجير بقراءتيا أك اإلسرار فييا :
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"إف الجير عنده أكلى، كأقكؿ االستعاذة إنما تقرأ بعد االفتتاح كقبؿ الفاتحة، فإف ألحقناىا بما قبميا لـز 
ف ألحقناىا  بالفاتحة لـز الجير، إال أف المشابية بينيا كبيف االفتتاح أتـ لككف كؿ كاحد منيما اإلسرار كا 

 (132) نافمة عند الفقياء، كألف الجير كيفية كجكدية كاإلخفاء عبارة عف عدـ تمؾ الكيفية، كاألصؿ ىك العدـ"
ہ  ہ  ہ    ہڻ  ۀ  ۀ   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  كقاؿ في تفسير قكلو تعالى

﮾  ﮿ ﯀      ﮽﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸ ﮹   ﮺  ﮻ ﮼   ﮳ے            ۓ  ۓ  ﮲  ھ  ے  ھھ   ھ

 [٦33]البقرة:  چ﯁      
"المسألة الثامنة... قاؿ أصحابنا لك انيدمت الكعبة، كالعياذ باهلل فالكاقؼ في عرصتيا ال تصح صبلتو 

ختيار عندم، كالدليؿ عميو ألنو ال يعد مستقببلن لمقبمة، كذكر ابف سريج أنو يصح كىك قكؿ أبي حنيفة كاال
ما بينا أف القبمة ىي ذلؾ القدر المعيف مف الخبلء، كالكاقؼ في العرصة مستقبؿ لجزء مف أجزاء ذلؾ 

 (133) الخبلء فيككف مستقببلن لمقبمة، فكجب أف تصح صبلتو"
قؿ أنو ال كقاؿ في تفسير اآلية نفسيا "المسألة التاسعة لما دلت اآلية عمى كجكب االستقباؿ كثبت بالع

سبيؿ إلى االستقباؿ إلى الجيات إال باالجتياد، كثبت بالعقؿ أف ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب، لـز 
القطع بكجكب االجتياد، كاالجتياد ال بد كأف يككف مبنيان عمى الظف، فكانت اآلية دالة عمى التكميؼ بالظف، 

( بذلؾ عمى أف القياس حجة في )ستدؿ الشافعي فثبت بيذا أف التكميؼ بالظف كاقع في الجممة، كقد ا
 .(134) الشرع كىك ضعيؼ ألنو إثبات لمقياس بالقياس كذلؾ ال سبيؿ إليو كاهلل أعمـ(

ۉ  ۉ   ې    ۅۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅچ  تعالىكقاؿ رادا عمى الشافعي في تفسير قكلو 

 [ ٦١٦]النحل:  چائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ    ائې  ې  ې  ى  ى

ۈ  )قاؿ الشافعي رحمو اهلل: القرآف ال ينسخ بالسنة، كاحتج عمى صحتو بقكلو تعالى  "المسألة الثالثة

(  كىذا يقتضي أف اآلية ال تصير منسكخة إال بآية أخرل، كىذا ضعيؼ ۅٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ
ألف ىذه تدؿ عمى أنو تعالى يبدؿ آية بآية أخرل، كال داللة فييا عمى أنو تعالى ال يبدؿ آية إال بآية، 

فجبريؿ عميو السبلـ قد ينزؿ بالسنة كما ينزؿ باآلية، كأيضان فالسنة قد تككف مثبتة لآلية، كأيضان فيذا  كأيضان 
 .(135)حكاية كبلـ الكفار، فكيؼ يصح التعمؽ بو، كاهلل أعمـ"

ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ  تعالىأما القرطبي فقد أجاز إمامة الصغير خبلفا لمالؾ، لما فسر قكلو 

"قمت إمامة الصغير جائزة إذا كاف قارئا... كممف أجاز إمامة [ 33: ]البقرة چ  ں  ڻ  ڻ  ڻ

سحاؽ بف راىكيو كاختاره بف المنذر إذا عقؿ الصبلة كقاـ بيا... كقاؿ  الصبي غير البالغ الحسف البصرم كا 
الشافعي في أحد قكليو يـؤ في سائر الصمكات كال يـؤ في يكـ الجمعة، كقد كاف قبؿ يقكؿ كمف أجزأت 

 و في المكتكبة أجزأت إمامتو في األعياد، غير أني أكره فييا إمامة غير الكالي، إمامت
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كقاؿ األكزاعي ال يـؤ الغبلـ في الصبلة المكتكبة حتى يحتمـ إال أف يككف قـك ليس معيـ مف القرآف 
م شيء فإنو يؤميـ الغبلـ المراىؽ، كقاؿ الزىرم إف اضطركا إليو أميـ، كمنع ذلؾ جممة مالؾ كالثكر 

 (136)كأصحاب الرأم"
ڳ  ڱ        ڳڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳٹ چ كفي تفسير قكلو تعالى 

  [٦١3]البقرة:  چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڻڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ
خالؼ مذىبو أيضا فقاؿ: "الثانية كالثبلثكف كاختمؼ العمماء إذا اقترف بضركرتو معصية بقطع طريؽ 

خافة  سبيؿ، فحظرىا عميو مالؾ كالشافعي في أحد قكليو ألجؿ معصيتو، ألّف اهلل سبحانو أباح ذلؾ عكنا كا 
كالعاصي ال يحؿ أف يعاف، فإف أراد األكؿ فميتب كليأكؿ، كأباحيا لو أبك حنيفة كالشافعي في القكؿ اآلخر 

يا في استباحتو بيف طاعتو كمعصيتو. قاؿ بف العربي: كعجبا ممف  يبيح لو ذلؾ مع التمادم عمى لو، كَسكَّ
المعصية كما أظف أحدا يقكلو فإف قالو فيك مخطئ قطعا، قمت الصحيح خبلؼ ىذا فإف إتبلؼ المرء نفسو 

[ 1٥]النساء:  چ   چڃ  چ  چٹ ٹ چ  تعالىفي سفر المعصية أشد معصية مما ىك فيو قاؿ اهلل 
ف، كقد قاؿ مسركؽ مف اضطر إلى أكؿ الميتة كىذا عاـ كلعمو يتكب في ثاني حاؿ فتمحك التكبة عنو ما كا

كالدـ كلحـ الخنزير فمـ يأكؿ حتى مات دخؿ النار، إال أف يعفك اهلل عنو. قاؿ أبك الحسف الطبرم المعركؼ 
 بالكيا كليس أكؿ الميتة عند الضركرة رخصة بؿ ىك عزيمة كاجبة كلك امتنع مف أكؿ الميتة كاف عاصيا"

(137). 
ڳ   ڳ  ڱ  چ  تعالىية في كقت الخركج لصبلة العيد فعند تفسيره قكلو كخالؼ القرطبي المالك

ھ  ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

﮿     ﮵ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  ﮴ ﮾   ﮻   ﮼   ﮽  ﮺   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

 :قاؿ[ ٦8٩]البقرة:  چ﯀  ﯁               
 تصمى صبلة العيد في غير يكـ العيد كال في يكـ العيد بعد "ال خبلؼ عف مالؾ كأصحابو أنو ال

الزكاؿ"كذكر أقكاؿ أىؿ العمـ ثـ قاؿ"قاؿ أبك عمر ألف األضحى أياـ عيد كىي صبلة عيد كليس الفطر يكـ 
عيد إال يكـ كاحد فإذا لـ تصؿ فيو لـ تقض في غيره ألنيا ليست بفريضة فتقضى، كقاؿ الميث بف سعد 

ر كاألضحى مف الغد. قمت كالقكؿ بالخركج إف شاء اهلل أصح ... قمت كال يبعد أف يككف يخرجكف في الفط
حكـ صبلة الفطر في اليكـ الثاني عمى ىذا األصؿ ال سيما مع ككنيا مرة كاحدة في السنة مع ما ثبت مف 

 .(138)السنة"
پ    ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ چ تعالى كقاؿ أيضا مرجحا قكؿ الجميكر عند كبلمو عف قكلو 

ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
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]البقرة:  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

1١٩ ] 
"كأجمع العمماء عمى القكؿ بمقتضى ىذه السنة كعمييا جماعة فقياء المسمميف إال في البر كالشعير، 

جعميما صنفا كاحدا فبل يجكز منيما اثناف بكاحد، كىك قكؿ الميث كاألكزاعي كمعظـ عمماء فإف مالكا 
المدينة كالشاـ، كأضاؼ مالؾ إلييما السمت كقاؿ الميث السمت كالدخف كالذرة صنؼ كاحد كقالو بف كىب، 

ذا ثبتت السنة فبل قكؿ معيا كقاؿ عميو السبلـ  ) فإذا اختمفت ىذه األصناؼ فبي عكا كيؼ شئتـ إذا قمت كا 
دليؿ عمى أنيما نكعاف مختمفاف كمخالفة    (140)"   كقكلو   )البر بالبر كالشعير بالشعير((139)كاف يدا بيد

البر لمتمر، كألف صفاتيما مختمفة كأسماؤىما مختمفة كال اعتبار بالمنبت كالمحصد إذا لـ يعتبره الشرع، بؿ 
 (141) كرم كأصحاب الحديث"فصؿ كبيف كىذا مذىب الشافعي كأبي حنيفة كالث

ۋ  ۋ  ۅ     ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  :كقاؿ االلكسي عند تفسيره لقكلو تعالى

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی     ېئې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېۅ  ۉ    ۉ  ې

ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ    مثىت  يت  جث  متىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت  خت  مئی  ی    جئ  حئ

 [ ٦٥١]البقرة:  چجس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض     مخحخ
" فما استيسر مف اليدل الفاء كاقعة في جكاب مف، أم فعميو دـ استيسر عميو بسبب التمتع فيك دـ 

ب عميو شكرا جبراف ... كىذا مذىب الشافعي، كذىب اإلماـ أبك حنيفة إلى انو دـ نسؾ كدـ القارف ألنو كج
فقد خالؼ رأم مذىبو الحنفي كاعتمد رأم ( 142)لمجمع بيف النسكيف، فيك كاألضحية كيذبح يكـ النحر"

 الشافعي.
  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٹ ٹ چ  تعالىكقاؿ مبينا مكافقة النص لمف خالؼ مذىبو عند تفسير قكلو 

 [ 13٥]البقرة:  چٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
( بظاىر اآلية عمى كجكب )تـ مف عدك أك غيره فرجاال أك ركبانا ... كاستدؿ الشافعي "فإف خف

ف لـ يكف الكقكؼ، كذىب إمامنا إلى أف المشي ككذا القتاؿ يبطميا... كأنت تعمـ  الصبلة حاؿ المسايفة، كا 
مات مختمفة، إذا أنصفت أف ظاىر اآلية صريحة مع الشافعية لسبؽ كقكمكا، كالديف يسر ال عسر، كالمقا

 (143)"كالميسكر ال يسقط بالمعسكر، كما ال يدرؾ ال يترؾ فيمفيـ
ڌ  ڌ  ڎ  چ  تعالىكرجح ابف كثير الدمشقي الشافعي قكؿ الجميكر خبلفا لمذىبو في تفسير قكلو 

ں  ں  ڻ    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 [ 3]النساء:  چڻ  ڻ  
تعدلكا بينيف أم إف خفتـ مف تعداد النساء أف ال   چ ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ"كقكلو  

فمف خاؼ مف ذلؾ [٦1٥]النساء:  چ    چڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  كما قاؿ تعالى
فميقتصر عمى كاحدة أك عمى الجكارم السرارم فإنو ال يجب قسـ بينيف كلكف يستحب، فمف فعؿ فحسف 
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قاؿ بعضيـ ذلؾ أدنى أف ال تكثر عيالكـ، قالو زيد بف أسمـ  چ ں  ں  ڻ  ڻ چف ال فبل حرج، كقكلو كم
فسكؼ  أم فقرا[ 18]التوبة:  چڤ  ڦ  ڦ   چ كسفياف بف عيينة كالشافعي، كىك مأخكذ مف قكلو تعالى

في ىذا التفسير ىينا  يغنيكـ اهلل مف فضمو إف شاء... كتقكؿ العرب عاؿ الرجؿ يعيؿ عيمة إذا افتقر، كلكف
نظر فإنو كما يخشى كثرة العائمة مف تعداد الحرائر كذلؾ يخشى مف تعداد السرارم أيضا، كالصحيح قكؿ 

 . (144)"الجميكر ذلؾ أدنى أال تعكلكا، أم: ال تجكركا، يقاؿ عاؿ في الحكـ إذا قسط كظمـ كجار 
المدارس الفقيية عمى التفسير  فمما تقدـ يتبيف لنا األثر الكاضح الذم تركو االختبلؼ بيف

كالمفسريف،ككيؼ حاكلكا جاىديف نصرة ما ذىب إليو أصحابيـ مف القكؿ في المسألة الفقيية المستنبط 
حكميا مف اآلية التي يقكـ بتفسيرىا،مع مبلحظة ككف بعض المفسريف لـ يرجحكا في بعض المسائؿ ما 

 باقي المسائؿ .ذىب إليو أصحابيـ، إال أف ذلؾ قميؿ إذا ما قكرف ب
لذا يمكننا أف نقكؿ إف المدارس الفقيية أثرت في تفسير آيات األحكاـ خبلفا لمف يقكؿ إف التفسير ىك 
ذا أردنا  الذم أثر في المدارس الفقيية، كىذا يبيف لنا سبب اختبلؼ المفسريف في تفسيرىـ آليات األحكاـ، كا 

 ب الفقيية كاف لو األثر الكاضح في اختبلؼ المفسريف.أف نككف أكثر دقة فيمكننا القكؿ إف اختبلؼ المذاى
ىالخاتمة

ىوفوكاىأدجلىأهمىالنتائجىالتيىتوصلتىالوكا
إف االختبلؼ في فيـ القرآف أمر مشركع في اآليات التي تحتمؿ أكثر مف معنى إذا كاف ذلؾ مبنيا  .1

ىبي أك الميؿ إلى طبع عمى االجتياد الصحيح الذم ييدؼ إلى الكصكؿ إلى الحؽ بعيدا عف التعصب المذ
 أك ىكل.

كاف االختبلؼ في الرأم مكجكدا في عيد الصحابة رضي اهلل عنيـ لكنو كاف مجردا عف التعصب  .2
 كال يؤثر عمى األخكة كالمكدة التي كانت سائدة في ذلؾ العصر المبارؾ.

اس عف لكنو بدأ يتسع شيئا فشيئا بسبب بعد الن ()إف االختبلؼ كاف قميبل في عصر الصحابة  .3
 العيد النبكم كاتساع رقعة الدكلة اإلسبلمية كظيكر الفتف في المجتمع اإلسبلمي.

كاف األئمة األربعة المجتيدكف يختمفكف في الرأم مع احتراـ كؿ كاحد منيـ لرأم اآلخر كيصرحكف  .4
كسنة بأف رأييـ يحتمؿ الخطأ كيعممكف أف المجتيد مأجكر عمى صكابو كخطئو كال عصمة إال لكتاب اهلل 

  () رسكلو

يبلحظ أّف بعض المفسريف يحكـ عمى رأيو بالصكاب كعمى رأم غيره بالخطأ في القضايا  .5
االجتيادية التي ينبغي أف يمتمس لغيره العذر فييا األمر الذم يسبب ردكد فعؿ مف الطرؼ اآلخر تؤدم في 

 نياية المطاؼ الى التنازع كاالختبلؼ المذمـك الذم نيى اإلسبلـ عنو. 
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رل أّف بعض العمماء الكبار مع جبللة قدرىـ جعمكا مف تفسير آيات األحكاـ في القرآف ساحة ن .6
لمصراع المذىبي كالسعي لبلنتصار لممذىب حتى كاف اضطره األمر أف يتعسؼ في سبيؿ جعؿ اآلية 

 تصمح دليبل لمذىبو كذلؾ بتأكيؿ النصكص تأكيبل بعيدا عف المعنى المراد.

يتعمد مخالفة النص الشرعي لككنو يخالؼ رأيو ألّف ذلؾ ُيعد عدكال عف النص ال يجكز لممجتيد أف  .7
المعصكـ إلى الرأم القابؿ لمخطأ كالصكاب كقد أمرنا بالتمسؾ بالكتاب كالسنة كاإلعراض عف كمما يخالفيما 

 والحمد هلل رب العامينمف اآلراء ميما كاف قائمو. 

ىالكوامش
                                                           

: بيػركت - العمميػة المكتبػة   الفيػكمي المقػرم عمػي بػف محمػد بػف أحمػد رافعػيلم الكبير الشرح غريب في المنير المصباح (1)
ٔ  /ٗ . 

 - بيػركت - اليمامػة،  كثيػر ابػف دار:   الجعفػي البخارم اهلل عبد أبك إسماعيؿ بف محمد:   المختصر الصحيح الجامع (2)
 . ٕٛٚ/  ٕ  ٜٔٙٔ برقـ  البغا ديب مصطفى. د: تحقيؽ الثالثة: الطبعة ٜٚٛٔ - ٚٓٗٔ

   ٙ/ٗ األكلى: الطبعة بيركت - صادر دار:  المصرم األفريقي منظكر بف مكـر بف محمد:   العرب لساف (3)

 الكتػب دار:  نكػرم األحمػد الرسػكؿ عبػد بف النبي عبد القاضي:  الفنكف اصطبلحات في العمـك جامع أك العمماء دستكر (4)
 ٔ: فحص ىاني حسف: الفارسية عباراتو عرب: قيؽتح األكلى: الطبعة ـٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔ - بيركت/  لبناف - العممية

 /ٕٓ . 

 -  الرسػػالة مؤسسػػة:   الحسػػيني مكسػػى بػػف أيػػكب البقػػاء أبػػك الكفػػكمي المغكيػػة كالفػػركؽ المصػػطمحات فػػي معجػػـ الكميػػات (5)
 . ٜٕٚ/  ٔ: المصرم محمد - دركيش عدناف: تحقيؽ.  ـٜٜٛٔ - ىػٜٔٗٔ - بيركت

 - دمشؽ،  بيركت - الفكر دار،  المعاصر الفكر دار:   الرؤكؼ عبد محمد كمالمنا:  التعاريؼ ميمات عمى التكقيؼ  (6)
 . ٖٖ/  ٔ: الداية رضكاف محمد. د: تحقيؽ األكلى: الطبعة ٓٔٗٔ

: الطبعػػػة ٜٙٛٔ - ٚٓٗٔ - كراتشػػػي - ببمشػػػرز الصػػػدؼ:  المجػػػددم اإلحسػػػاف عمػػػيـ محمػػػد البركتػػػي:   الفقػػػو قكاعػػػد (7)
 . ٜ٘ٔ/  ٔ: األكلى

 - بيػػركت - العربػػي التػػراث إحيػػاء دار:  مػػرم بػػف شػػرؼ بػػف يحيػػى زكريػػا أبػػك النػػككم:  النػػككم بشػػرح مسػػمـ صػػحيح   (8)
 . ٖٙ/ٔ الثانية الطبعة: الطبعة ٕٜٖٔ

 الريػػػاض - الحديثػػػة الريػػػاض مكتبػػػة:  بكػػػر أبػػػي بػػػف الػػػرحمف عبػػػد السػػػيكطي:  النػػػككم تقريػػػب شػػػرح فػػػي الػػػراكم تػػدريب   (9)
 . ٗٛٔ/ٔ المطيؼ عبد الكىاب عبد: تحقيؽ

 القػارم محمػد سػمطاف بػف عمػى الحسػف أبػك الديف نكر القارم عمى مبل:  األثر أىؿ مصطمحات في الفكر نخبة شرح     (11)
 كىيثـ تميـ نزار محمد: عميو كعمؽ حققو غدة أبك الفتح عبد الشيخ: لو قدـ     بيركت/  لبناف -  األرقـ دار:    اليركم

 . ٜٗٔ  تميـ نزار

 . ٗٛٔ/ٔ الراكم تدريب   (11)

 األكلػى: الطبعة ـٜٜٜٔ - الرياض - الرشد مكتبة:  المناكم الرؤكؼ عبد:  حجر ابف نخبة شرح في كالدرر كاقيتالي   (12)
 . ٕٕٙ/ٕ أحمد الزيف المرتضي: تحقيؽ

 دار:  الشػػيرزكرم الػػرحمف عبػػد بػػف عثمػػاف عمػػرك أبػػك(  : الحػػديث مصػػطمح فػػي الصػػبلح ابػػف مقدمػػة) الحػػديث عمػػـك   (13)
 . ٚٗ/ٔ عتر الديف نكر: تحقيؽ ـٜٚٚٔ - ىػٜٖٚٔ - بيركت - المعاصر الفكر
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: الطبعػػػة ـٕٔٓٓ -  بيػػػركت -  العربػػػي التػػػراث إحيػػػاء دار:   األزىػػػرم أحمػػػد بػػػف محمػػػد منصػػػكر أبػػػك:   المغػػػة تيػػػذيب (14)
  ٛٙٔ/  ٚ:  مرعب عكض محمد: تحقيؽ  األكلى

: تحقيػػؽ الثانيػػة: الطبعػػة ٖٓٗٔ - بيػػركت - اإلسػػبلمي المكتػػب:  الصػػنعاني ىمػػاـ بػػف الػػرزاؽ عبػػد بكػػر أبػػك:  المصػػنؼ (15)
 ٘ٗ/ ٕ    ٖٕٔٗ برقـ أألعظمي الرحمف حبيب

 ٖٕ: المحققػيف مػف مجمكعػة: تحقيػؽ اليدايػة دار:  الزبيػدم الحسيني مرتضى محمد:  القامكس جكاىر مف العركس تاج (16)
 /ٕٚ٘ . 

 ـٕٓٓٓ - بيػركت - ةالعمميػ الكتػب دار:  المرسػي سػيده بػف إسػماعيؿ بػف عمػي الحسػف أبػك:  األعظػـ كالمحػيط المحكػـ (17)
 . ٕٔٓ/  ٘: ىنداكم الحميد عبد: تحقيؽ األكلى: الطبعة

 . ٖٛ/  ٜ:  العرب لساف ينظر (18)

 ـٜٜٜٔ - ىػػػٕٓٗٔ - لبنػػاف - بيػػركت - الجيػػؿ دار:  زكريػػا بػػف فػػارس بػػف أحمػػد الحسػػيف أبػػي:  المغػػة مقػػاييس معجػػـ (19)
 . ٖٕٔ/  ٕ:  ىاركف محمد السبلـ عبد: تحقيؽ الثانية: الطبعة

 . ٕٗ/  ٔ:  التعاريؼ ينظر (21)

 . ٓٙ/  ٔ:  الكميات ينظر (21)

 . ٜٙ/  ٔ:  العركس تاج  (22)

 . ٓٛ/  ٙ:  العرب لساف  (23)

 . نفسو المصدر  (24)

 . ٕٔ٘/  ٕٔ:  المغة تيذيب   (25)

 . ٓٚ/  ٙٔ:  العركس تاج   (26)

 . نفسو المصدر   (27)

 . ٕٜٔ/  ٔ:  المنير المصباح   (28)

/  ٖٔ:               العػػػرب لسػػػاف  ٕٛٔ/  ٗ:  ظػػػـاألع كالمحػػػيط المحكػػـ  ٗٔٙٔ  الفػػػاء فصػػػؿ:  المحػػػيط القػػامكس  (29)
ٕٕ٘ . 

 .ٖٕ٘- ٕٕ٘/  ٖٔ العرب لساف  (31)

 . ٜٚٗ/  ٕ:  المنير المصباح   (31)

: تحقيػؽ األكلػى: الطبعػة ٘ٓٗٔ - بيػركت - العربػي الكتػاب دار:  الجرجاني عمي بف محمد بف عمي:  التعريفات ينظر (32)
 . ٕٙٔ/  ٔ:  األبيارم إبراىيـ

 . ٖٙ٘/  ٔ:  التعاريؼ ينظر (33)

 . نفسو المصدر ينظر (34)

 . ٜٓٙ/  ٔ:  الكميات  (35)

 . ٜٔٙ/  ٔ:  نفسو المصدر ينظر (36)

 الرسػالة مؤسسػة:  محمػد أبػك األسنكم الحسف بف الرحيـ عبد:  األصكؿ عمى الفركع تخريج في التمييد:  الكميات ينظر  (37)
 . ٓ٘/  ٔ: ىيتك حسف محمد. د: تحقيؽ األكلى: الطبعة ٓٓٗٔ - بيركت -

 ٜٜ٘ٔ - ٘ٔٗٔ - بيػػػركت - ناشػػػركف لبنػػػاف مكتبػػػة:  الػػػرازم القػػػادر عبػػػد بػػػف بكػػػر أبػػػي بػػػف محمػػػد:  حاحالصػػػ مختػػػار (38)
 . ٕٔٔ/  ٔ: خاطر محمكد: تحقيؽ جديدة طبعة: الطبعة
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 . ٖٕٛ/  ٕٔ:  المغة تيذيب (39)

 . ٕٜٔ/  ٔ:  التعاريؼ ينظر (41)

 األكلى: الطبعة ـٜٜٙٔ -ىػٙٔٗٔ - نافلب - الفكر دار:  السيكطي الرحمف عبد الديف جبلؿ:  القرآف عمـك في اإلتقاف (41)
 . ٓٙٗ/  ٕ: المندكب سعيد: تحقيؽ

 . ٓٙٗ/  ٕ: نفسو المصدر (42)

: تحقيػؽ ٜٖٔٔ - بيركت - المعرفة دار:  اهلل عبد أبك الزركشي اهلل عبد بف بيادر بف محمد:  القرآف عمـك في البرىاف (43)
 . ٖٔ/  ٔ:  إبراىيـ الفضؿ أبك محمد

 دار:  النيسػابكرم الحػاكـ اهلل عبد أبك اهلل عبد بف محمد:  الصحيحيف عمى المستدرؾ.... ٕٖٔ/ٔمعمقان  البخارم ذكره    (44)
 ٕ٘ٛ/ٔ  ٜٕٙ بػرقـ عطا القادر عبد مصطفى: تحقيؽ األكلى: الطبعة ـٜٜٓٔ - ىػٔٔٗٔ - بيركت - العممية الكتب
 . لو كالمفظ

    ٘ٔ/  محمد مرشد عميو كعّمؽ حققو،  تيمية ابف اإلسبلـ شيخ/  األعبلـ األئمة عف المبلـ رفع   (45)

 . ٜٖٜٔ/ٗ   ٕٜٕٗ برقـ مسمـ،  ٕٚٛ/ٕ   ٖٕٕٕ برقـ البخارم   (46)

 . ٘ٔ المبلـ رفع   (47)

 .ٕٔ/ٔ المكقعيف إعبلـ   (48)

 . ٕٓ/ٔ المكقعيف إعبلـ   (49)

 - العمميػػة الكتػػب دار:  الينػػدم الػػديف حسػػاـ بػػف المتقػػي عمػػي الػػديف عػػبلء:  كاألفعػػاؿ األقػػكاؿ سػػنف فػػي العمػػاؿ كنػػز   (51)
   ٙٔٔ/ٓٔ   ٜٖٜٕٔ برقـ الدمياطي عمر محمكد: تحقيؽ األكلى: الطبعة ـٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ - يركتب

 . ٕٕ/ٔ المكقعيف إعبلـ   (51)

 . ٖٕ/ٔ السابؽ المصدر  (52)

 . ٕٗ-ٖٕ/ٔ السابؽ المصدر  (53)

 الحسػف بػف عمػي القاسػـ أبػي:  األماثػؿ مػف حميػا مػف كتسمية فضميا كذكر دمشؽ مدينة تاريخ،  ٕٗ/ٔ نفسو المصدر   (54)
 غرامػػػة بػػف عمػػر سػػػعيد أبػػي الػػديف محػػػب: تحقيػػؽ ٜٜ٘ٔ - بيػػركت - الفكػػػر دار:  الشػػافعي اهلل عبػػد بػػػف اهلل ىبػػة بػػفإ

 . ٕ٘ٛ/ٜٕ العمرم

 النصػػر مطبعػػة– خػػبلؼ الكىػػاب عبػػد، اإلسػػبلمي التشػػريع تػػاريخ كخبلصػػة الفقػػو أصػػكؿ عمػػـ،  ٕ٘/ٔ المػػكقعيف إعػػبلـ   (55)
 . ٖٖٓ- ٜٚٗٔ الثانية الطبعة

بػػراىيـ أنػػس عػػف ركل الفقيػػو الكػػكفي إسػػماعيؿ أبػػك مسػػمـ كاسػػمو افسػػميم أبػػي بػػف حمػػاد (56)  كابػػف جبيػػر بػػف كسػػعيد النخعػػي كا 
 .٘٘/ٔ الحفاظ طبقات/  كمائة عشريف سنة مات كغيرىـ كالشعبي المسيب

 - العربػػي التػراث إحيػاء دار:  التميمػي الػرازم محمػػد أبػك إدريػس بػف محمػد حػاتـ أبػػي بػف الػرحمف عبػد:  كالتعػديؿ الجػرح (57)
 . ٙٗٔ/ٖ األكلى: الطبعة ٕٜ٘ٔ - ٕٔٚٔ - يركتب

 عػف كحػدث خمسيف سنة كلد الحفاظ أعمـ المدني الزىرم القرشي  شياب بف اهلل عبيد بف مسمـ بف محمد بكر أبك اإلماـ (58)
 صػغار مػف كطبقػتيـ سػيؿ بػف أمامػة كأبي المسيب بف كسعيد الربيع بف كمحمكد مالؾ بف كأنس سعد بف كسيؿ عمر بف

 ٖٔٔ- ٛٓٔ/ٔ الحفاظ تذكرة..... كمائة كعشريف أربع سنة رمضاف في تكفي التابعيف باركك الصحابة

 . ٕٕ/ٔ المكقعيف إعبلـ،  ٙٔ/ٔ كالتعديؿ الجرح   (59)

  بدراف بف القادر عبد  حنبؿ بف أحمد اإلماـ مذىب إلى المدخؿ(ٔٙ) (61)
 ٘ٛ/ ٔ:  التركي المحسف عبد بف اهلل عبد.د:تحقيؽ الثانية: الطبعة ٔٓٗٔ - بيركت - الرسالة مؤسسة: الدمشقي (61)
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 . ٜٙ٘/  ٔ:  الطبرم تفسير (ٕٙ) (62)

 . ٖٜٙٔ/  ٗ  ٖٖٕ٘ مسمـ   ٖٜٛ/  ٕ  ٜٕٓ٘ برقـ البخارم  (63)

 . اإلسناد صحيح حديث الحاكـ قاؿ  ٕٖٚ/  ٖ  ٙ٘ٙٙ برقـ الصحيحيف عمى المستدرؾ  (64)

 . ٜٔٙٔ/  ٗ  ٖٕٔ٘ برقـ مسمـ  (65)

 ( بتصرؼ)  ٕٜ/  ٔ:  كالمفسركف التفسير ينظر (66)

 . ٖٚٗ/  ٖٔ:  الفتاكم مجمكع ينظر (67)

 . ٜٕٔ/  ٔ:  كالمفسركف التفسير  (68)

 . ٖٔٔ/  ٔ:  نفسو المصدر  (69)

 - العمميػػة الكتػػب دار:  الحنفػػي الركمػػي القسػػطنطيني عبػػداهلل بػػف مصػػطفى:  كالفنػػكف الكتػػب أسػػامي عػػف الظنػػكف كشػػؼ (71)
 . ٖٗ/  ٔ: ٕٜٜٔ - ٖٔٗٔ - بيركت

 . ٖٛٔ/  ٔ:  سركفكالمف التفسير  ٖٕ/  ٔ:  العرفاف مناىؿ  (71)

 بيػركت - العمميػة الكتػب دار:  القزكينػي الرافعي محمد بف الكريـ عبد:  قزكيف أخبار في التدكيف  ٓٓ٘/  ٕ:  اإلتقاف  (72)
 . ٘٘ٔ/  ٖ: العطارم اهلل عزيز: تحقيؽ ـٜٚٛٔ -

 . ٜٚٗ/  ٖ:  الحفاظ تذكرة  (73)

 . ٓٓ٘/  ٕ:  اإلتقاف  (74)

 . ٕٔٗ/  ٔ:  الحفاظ طبقات  (75)

 . ٓٓ٘/  ٕ:  اإلتقاف  (76)

 . ٜٔ/  ٓٔ:  الكبير التفسير ينظر (77)

 . ٓ٘٘/  ٕ: ٖٜٜٔ - بيركت - الفكر دار:  السيكطي الديف جبلؿ الكماؿ بف الرحمف عبد:  المنثكر الدر (78)

 . ٕ٘ٔ/  ٔ  ٗٓٙ برقـ الكبرل البييقي سنف (79)

 . ٜٙٗ/  ٕ:  اإلتقاف (81)

 . ٚٔ/  ٕ:  العرفاف مناىؿ  ٘٘/  ٔ:  الحفاظ كطبقات  ٛٚٔ/  ٔ:  الحفاظ تذكرة (81)

 . ٖٛٚ/  ٙ:  دمشؽ مدينة تاريخ (82)

 . ٜٕٔ/  ٘:  القرطبي تفسير  (83)

 .  ٕٓٗ/  ٖ:  القرطبي تفسير  (84)

 . ٖٕٓ/  ٚ:  سعد البف الكبرل الطبقات  (85)

 التفسػػػػير   ٓ٘/  ٔ: ٜٛٚٔ - ٜٖٛٔ - بيػػػػركت - المعرفػػػػة دار:  النػػػػديـ الفػػػػرج أبػػػػك إسػػػػحاؽ بػػػػف محمػػػػد:  الفيرسػػػػت (86)
  ٖٓٔ/  ٔ:  كالمفسركف

 . ٕٕٔ/  ٔ:  كثير ابف تفسير  ٚٔٔ – ٙٔٔ/  ٕ:  برمالط تفسير  (87)

 . ٕٙٚ/  ٔ:  كثير ابف تفسير  (88)

 . ٖٔٛ/  ٕ:  كالمفسركف التفسير  (89)

 - العربػي التػراث إحياء دار:  األمير الصنعاني إسماعيؿ بف محمد:  األحكاـ أدلة مف المراـ بمكغ شرح السبلـ ينظرسبؿ (91)
 . ٘ٚٔ/  ٖ: الخكلي العزيز عبد محمد: تحقيؽ الرابعة: الطبعة ٜٖٚٔ - بيركت

 . ٕٗٔ/  ٕ:  بالكفيات الكافي ينظر (91)
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                                                                                                                                           القمػػػػػػػػػػػػػـ دار بيػػػػػػػػػػػػػركت ، المػػػػػػػػػػػػػيس خميػػػػػػػػػػػػػؿ ،حققػػػػػػػػػػػػػو: الشػػػػػػػػػػػػػيرازم إسػػػػػػػػػػػػػحاؽ أبػػػػػػػػػػػػػك الفقيػػػػػػػػػػػػػاء، طبقػػػػػػػػػػػػػات ينظػػػػػػػػػػػػػر(ٕٜ) (92)
 ٖٗٔ/ ٔ ىػٖٛ٘ٔ ، صادر دار ، بيركت ، ٔ ط: الجكزم ابف كالمنتظـ ٕٓٗ/ ٔ ، ت.،د

 .ٖٖٓ/٘ القارم عمدة(  ٖٜ) (93)

 . ٕٕٛ/  ٔ البيية الركضة  ٜٕٖ/  ٔ المغني  ٜٜٔ/  ٔ لمسرخسي المبسكط ينظر (94)

 بيػركت - الفكػر دار:  المػالكي النفػراكم سػالـ بػف نػيـغ بػف أحمد:  القيركاني زيد أبي ابف رسالة عمى الدكاني ينظرالفكاكو (95)
   اإلسبلـ شرائع،   ٖٕٛ/  ٖ المحمى       ٕٚ/  ٔ  الميذب  ٖٔٔ/  ٔ حنبؿ ابف فقو في الكافي  ٕٙٓ/  ٔ٘ٔٗٔ -
ٔ  /ٕٔٛ  

 . ٕ٘ٔ/  ٔ الجرار السيؿ  ٖٕٛ/  ٖ المحمى  ٕٚ/  ٔ الميذب ينظر (96)

 . ٜٜٔ/  ٔ المبسكط ينظر (94)

 . ٔٔٔ/  ٔ نائعالص بدائع ينظر (95)

 لو كاف مف باب  الدارقطني  ٓٙٔ/  ٕ(  ٕٕٗٚ) رقـ:   الكبرل البييقي سنف ٕٚٚ/ٔ(  ٓ٘ٛٔ)   برقـ: ماجو ابف (96)
 . ٖٕٖ/  ٔ إماـ

   ٖٕٖ/  ٔ الدارقطني   ٓٙٔ/  ٖ الكبرل البييقي سنف (97)

 . ٕٕٗ/  ٕ:  البارم فتح (98)

  ٘ٙٔ/  ٔ(  ٗٓٙ) برقـ داككد أبي سنف  ٕٖٓ/  ٔ( ٜٜٗ)  برقـ.  الكبرل النسائي سنف (99)

 . ٖٗ/  ٔ(  ٗٓٗ)  برقـ:  مسمـ (111)

 . ٘ٙٔ/  ٕ/  (ٕٗٔٚ) برقـ الكبرل البييقي سنف (111)

 . ٙٓٗ/ٔ  (ٚٚ٘) الحديث رقـ:  مسمـ (112)

 .  ٕٓٓ/  ٔ:  لمسرخسي المبسكط ينظر (113)

 . ٕٓٓ/  ٔ: نفسو المصدر ينظر (114)

 ٕٓٗٔ - بيركت - الفكر دار:  البيكتي إدريس بف يكنس بف منصكر:  اإلقناع متف عف القناع كشاؼ ينظر (115)
 . ٖٙٗ/ ٔ:ىبلؿ مصطفى مصيمحي ىبلؿ: تحقيؽ

  ٛٔٔ/  ٕٓ (ٕٖٔ)  برقـ  الترمذم  ٚ٘ٔ/  ٘  (ٜٗٛٔ)  برقـ:  حباف ابف صحيح (116)

 . ٜٔٔ/  ٕ:  الترمذم (117)

 . تخريجو سبؽ (118)

 . ٕٗٔ/ ٕ   (ٖٖٔ)برقـ:  الترمذم (119)

 . ٖٖٓ/  ٔ:  المغني ينظر (111)

 . ٜٖٕ/  ٖ:  المحمى ينظر (111)

 .ٖٚٔ/ ٔالكتاب أـ قراءة كجكب باب  الدارقطني.  ٕٚٔ/  ٔ  (ٖٕٛ) برقـ ككددا أبي سنف (112)

 . ٕ٘ٗ/  ٔ:  الجرار السيؿ ينظر (113)

 . ٜٕٚ/  ٔ  (ٜٖ٘) برقـ:  مسمـ (114)

 . السابؽ المصدر (115)

 . ٕٗٔ/  ٕ:  الحاكم ينظر (116)

 . بعدىا فما ٕٙٔ/  ٗ:  لمجصاص القرآف أحكاـانظر  (117)

 . ٖٕٙ/ٔ  (ٕٗٚ) برقـ البخارم (118)
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 بعدىا فما ٓ٘ٔ/  ٜ:  يالمعان ركحانظر  (119)

 . ٙٙٔ/  ٜ:  الطبرم تفسير انظر (121)

 ٖٗٓ/ٔ   (ٜٖٛ)  برقـ مسمـ (121)

 ٖٙٙ/  ٕ:  العربي البف القرآف أحكاـانظر  (122)

 .ٚٚ/  ٔ لمشافعي القرآف أحكاـانظر  (123)

  ٙٚٔ/  ٔ: الكبير التفسير انظر (124)

 ٜٕ٘/  ٔ  (ٜٖٗ) برقـ مسمـ  ٖٕٙ/  ٔ  (ٖٕٚ) برقـ البخارم (125)

 . ٖٕٙ/  ٔ  (ٖ٘٘) قـبر :  الكبرل البييقي سنف (126)

 . ٗٛ/  ٘ٔ: الكبير التفسير انظر (127)

 - اإلسػػبلمية كالشػػئكف األكقػػاؼ كزارة:  الجصػػاص الػػرازم عمػػي بػػف أحمػػد:  األصػػكؿ فػػي الفصػػكؿ   انظػػر  (128)
 . ٚٙٔ/ ٔ: النشمي جاسـ عجيؿ. د: تحقيؽ األكلى: الطبعة ٘ٓٗٔ - الككيت

 . ٙٛ/  ٖ:  البيضاكم تفسير انظر (129)

 . ٖٕٕ/  ٙ  ٖٕٗٓٔ برقـ لكبرلا البييقي سنف (ٖٖٔ)
 . ٗٚٔ/  ٔ  ٜٕٖ برقـ لمحاكـ المستدرؾ (ٖٗٔ)
 . ٙ٘ٚ/  ٕ:  المنثكر الدر  ٖٕٕ/  ٙ  ٖٕٗٓٔ برقـ الكبرل البييقي سنف (ٖ٘ٔ)
 يخرجاه كلـ مسمـ شرط عمى صحيح حديث ىذا)  الحاكـ قاؿ ٙ٘٘/  ٖ  ٚٔٔٚٔ برقـ شيبو أبي ابف مصنؼ (ٖٙٔ)

 ( ٜٙٔ/  ٕ:  المستدرؾ
 . ٕ٘ٛ/  ٔ:  كثير ابف تفسير (ٖٚٔ)
 . ٕٔٙ/  ٕ:  القرطبي تفسير (ٖٛٔ)
 . ٖ٘ٓ-ٖٗٓص/ٕج القرطبي تفسير (ٜٖٔ)
 .ٕٔٔٔ/ٖ     ٚٛ٘ٔ برقـ مسمـ (ٓٗٔ)
 عبد الديف محيي محمد: تحقيؽ -  - الفكر دار:  األزدم السجستاني داكد أبك األشعث بف سميماف:  داكد أبي سنف (ٔٗٔ)

 . ٕٓٙ/  ٕ  ٜٕٛٔ برقـ الحميد
 . ٕٚٚٗ/  ٙ  ٖ٘٘ٙ برقـ البخارم (ٕٗٔ)
 إسناد ىذا قائبلن  ٕٛ٘/  ٔ بإسناده تفسيره في كثير ابف كأخرجو  ٗٚٗ/  ٖ  ٖٙٔٙٔ برقـ شيبة أبي ابف مصنؼ (ٖٗٔ)

 . صحيح
 . ٛٙ/  ٖ:  القرطبي تفسير (ٗٗٔ)
 ٕٛ٘/  ٔ:  كثير ابف تفسير (٘ٗٔ)
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 والمراجعىالمصادر

 لبناف تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا -بك بكر محمد بف عبد اهلل ابف العربي : دار الفكر لمطباعة كالنشر أحكاـ القرآف : أ .1

تحقيػؽ: محمػػد  ٘ٓٗٔ -بيػركت  -أحكػاـ القػرآف : أحمػد بػف عمػػي الػرازم الجصػاص أبػك بكػر : دار إحيػػاء التػراث العربػي  .2
 الصادؽ قمحاكم

تحقيػؽ: عبػد الغنػي عبػد  ٓٓٗٔ -بيػركت  -د اهلل : دار الكتػب العمميػة أحكػاـ القػرآف : محمػد بػف إدريػس الشػافعي أبػك عبػ .3
 الخالؽ

إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف : أبك عبد اهلل شمس الػديف محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف سػعد الزرعػي الدمشػقي ابػف  .4
 تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد ٖٜٚٔ -بيركت  -قيـ الجكزية : دار الجيؿ 

 الطبعة: الثانية ٕٜٛٔ -بيركت  -ترتيب الشرائع : عبلء الديف الكاساني : دار الكتاب العربي بدائع الصنائع في  .5

تحقيػؽ:  ٜٖٔٔ -بيػركت  -البرىاف في عمـك القرآف : محمػد بػف بيػادر بػف عبػد اهلل الزركشػي أبػك عبػد اهلل : دار المعرفػة  .6
 محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

 ضى الحسيني الزبيدم : دار اليداية تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيفتاج العركس مف جكاىر القامكس : محمد مرت .7

 بيركت    -تاريخ بغداد : أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم : دار الكتب العممية  .8
تػػاريخ مدينػػة دمشػػؽ كذكػػر فضػػميا كتسػػمية مػػف حميػػا مػػف األماثػػؿ : أبػػي القاسػػـ عمػػي بػػف الحسػػف إبػػف ىبػػة اهلل بػػف عبػػد اهلل  .9

 تحقيؽ: محب الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمرم ٜٜ٘ٔ -بيركت  -ار الفكر الشافعي : د

الريػاض تحقيػػؽ:  -تػدريب الػراكم فػي شػرح تقريػب النػككم : عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر السػيكطي : مكتبػة الريػاض الحديثػة  .11
 عبد الكىاب عبد المطيؼ

ـ تحقيؽ: عزيز ٜٚٛٔ -بيركت  -: دار الكتب العممية  التدكيف في أخبار قزكيف : عبد الكريـ بف محمد الرافعي القزكيني .11
 اهلل العطارم

 بيركت، الطبعة: األكلى -تذكرة الحفاظ، : أبك عبد اهلل شمس الديف محمد الذىبي، : دار الكتب العممية  .12

بػراىيـ الطبعػة: األكلػى تحقيػؽ: إ ٘ٓٗٔ -بيػركت  -التعريفات : عمي بف محمد بػف عمػي الجرجػاني : دار الكتػاب العربػي  .13
 األبيارم

-ىػػ ٕٕٗٔ -لبناف/ بيركت  -سير البحر المحيط : محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي : دار الكتب العممية تف .14
( ٔالشػيخ عمػي محمػد معػكض شػارؾ فػي التحقيػػؽ  -ـ الطبعػة: األكلػى تحقيػؽ: الشػيخ عػادؿ أحمػد عبػد المكجػػكد ٕٔٓٓ

 جكلي الجمؿ( د.أحمدالنٕد.زكريا عبد المجيد النكقي 
 بيركت -تفسير القرآف العظيـ : إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي أبك الفداء : دار الفكر  .15

 -بيػػركت  -التفسػير الكبيػػر أك مفػػاتيح الغيػب : فخػػر الػػديف محمػد بػػف عمػػر التميمػي الػػرازم الشػػافعي : دار الكتػب العمميػػة  .16
 ـ الطبعة: األكلىٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ

 كتكر محمد حسيف الذىبي  دار الحديث / القاىرةالتفسير كالمفسركف / الد .17

ـ الطبعػة: األكلػى  ٕٔٓٓ -بيػركت   -تيذيب المغة  : أبك منصكر محمد بف أحمد األزىػرم  : دار إحيػاء التػراث العربػي   .18
 تحقيؽ: محمد عكض مرعب

 بيركت -جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف : محمد بف جرير بف يزيد الطبرم أبك جعفر : دار الفكر  .19
 -بيػػركت  -الجػامع الصػػحيح المختصػر  : محمػػد بػػف إسػماعيؿ أبػػك عبػػد اهلل البخػارم الجعفػػي  : دار ابػػف كثيػر ، اليمامػػة  .21

 الطبعة: الثالثة تحقيؽ: د. مصطفى ديب البغا ٜٚٛٔ - ٚٓٗٔ
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 -  -بيػركت  -الجامع الصحيح سنف الترمذم : محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي : دار إحياء التػراث العربػي  .21
 تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف

 القاىرة -الجامع ألحكاـ القرآف : أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي : دار الشعب  .22

 -الجػػرح كالتعػػديؿ : عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي حػػاتـ محمػػد بػػف إدريػػس أبػػك محمػػد الػػرازم التميمػػي : دار إحيػػاء التػػراث العربػػي  .23
 الطبعة: األكلى ٕٜ٘ٔ - ٕٔٚٔ -بيركت 

الحػػاكم الكبيػػر فػػي فقػػو مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي   : عمػػي بػػف محمػػد بػػف حبيػػب المػػاكردم البصػػرم الشػػافعي : دار الكتػػب  .24
الشػيخ عػادؿ  -ـ الطبعػة: األكلػى تحقيػؽ: الشػيخ عمػي محمػد معػكض  ٜٜٜٔ-ىػػ  ٜٔٗٔ -لبنػاف  -بيركت  -العممية 

 أحمد عبد المكجكد

 ٖٜٜٔ -بيركت  -بف الكماؿ جبلؿ الديف السيكطي : دار الفكر الدر المنثكر : عبد الرحمف  .25
رفػػع المػػبلـ عػػف األئمػػة األعػػبلـ /أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ ابػػف عبػػد السػػبلـ الحرانػػي الدمشػػقي شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة ، حققػػو  .26

 كعّمؽ عميو مرشد محمد

شياب الديف السيد محمكد اآللكسي البغدادم : ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني : العبلمة أبي الفضؿ  .27
 بيركت -دار إحياء التراث العربي 

 بيركت- اإلسبلمي العالـ دار: العاممي عمي بف الديف زيف: الدمشقية الممعة شرح في البيية الركضة .28

بيركت  -تراث العربي سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ : محمد بف إسماعيؿ الصنعاني األمير : دار إحياء ال .29
 الطبعة: الرابعة تحقيؽ: محمد عبد العزيز الخكلي ٜٖٚٔ -

 بيركت   تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي -سنف ابف ماجو : محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني : دار الفكر  .31
حمػػد محيػػي الػػديف عبػػد تحقيػػؽ: م -  -سػػنف أبػػي داكد : سػػميماف بػػف األشػػعث أبػػك داكد السجسػػتاني األزدم : دار الفكػػر  .31

 الحميد 
 ٗٔٗٔ -مكػة المكرمػة  -سنف البييقي الكبرل : أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي : مكتبة دار البػاز  .32

 تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا ٜٜٗٔ -
تحقيػػؽ:  ٜٙٙٔ - ٖٙٛٔ -بيػػركت  -سػػنف الػػدارقطني : عمػػي بػػف عمػػر أبػػك الحسػػف الػػدارقطني البغػػدادم : دار المعرفػػة  .33

 السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني باب التيمـ

 ٜٜٛٔ - ٓٔٗٔ -المدينػػػة المنػػػكرة  -السػػػنف الصػػػغرل : أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف عمػػػي البييقػػػي أبػػػك بكػػػر : مكتبػػػة الػػػدار  .34
 الطبعة: األكلى تحقيؽ: د. محمد ضياء الرحمف األعظمي

 ٘ٓٗٔ -بيػركت  -بف محمد الشككاني : دار الكتػب العمميػة لسيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار : محمد بف عمي ا .35
 الطبعة: األكلى تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد

 إسماعمياف مطبكعاتي مؤسسة(    الحمي المحقؽ)  اليذلي الحسف بف جعفر كالحراـ الحبلؿ مسائؿ في اإلسبلـ شرائع .36

ى بف سمطاف محمد القػارم اليػركم المعػركؼ "بمػبل شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األثر : نكر الديف أبك الحسف عم .37
لبنػاف / بيػركت     تحقيػؽ: قػدـ لػو: الشػيخ عبػد الفػتح أبػك غػدة حققػو كعمػؽ عميػو: محمػد  -عمى القارم"  : دار األرقػـ  
 نزار تميـ كىيثـ نزار تميـ  

 -بيػركت  -: مؤسسػة الرسػالة  صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمبػاف : محمػد بػف حبػاف بػف أحمػد أبػك حػاتـ التميمػي البسػتي .38
 الطبعة: الثانية تحقيؽ: شعيب األرنؤكط ٖٜٜٔ - ٗٔٗٔ
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بيػركت تحقيػؽ: محمػد فػؤاد  -صحيح مسمـ : مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم : دار حياء التراث العربي  .39
 عبد الباقي

 ٕٜٖٔ -بيػركت  -دار إحيػاء التػراث العربػي صحيح مسػمـ بشػرح النػككم : أبػك زكريػا يحيػى بػف شػرؼ بػف مػرم النػككم :  .41
 الطبعة: الطبعة الثانية

، الطبعػػة: ٖٓٗٔ -بيػػركت  -طبقػػات الحفػػاظ، : عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي أبػػك الفضػػؿ، : دار الكتػػب العمميػػة  .41
 األكلى

 بيركت -الطبقات الكبرل : محمد بف سعد بف منيع أبك عبد اهلل البصرم الزىرم : دار صادر  .42
ـ الحديث )مقدمة ابػف الصػبلح فػي مصػطمح الحػديث(  : أبػك عمػرك عثمػاف بػف عبػد الػرحمف الشػيرزكرم : دار الفكػر عمك  .43

 ـ تحقيؽ: نكر الديف عترٜٚٚٔ -ىػ ٜٖٚٔ -بيركت  -المعاصر 
 بيركت -عمدة القارم شرح صحيح البخارم : بدر الديف محمكد بف أحمد العيني : دار إحياء التراث العربي  .44

بيػػركت  -رم شػػرح صػػحيح البخػػارم : أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػك الفضػػؿ العسػػقبلني الشػػافعي : دار المعرفػػة فػػتح البػػا .45
 تحقيؽ: محب الديف الخطيب

 بيركت -فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير، : محمد بف عمي بف محمد الشككاني، : دار الفكر  .46

الطبعػة:  ٘ٓٗٔ -الككيػت  -الرازم الجصاص : كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  الفصكؿ في األصكؿ : أحمد بف عمي .47
 األكلى تحقيؽ: د. عجيؿ جاسـ النشمي

 ٜٛٚٔ - ٜٖٛٔ -بيركت  -الفيرست : محمد بف إسحاؽ أبك الفرج النديـ : دار المعرفة  .48
 بيركت -لنفراكم المالكي : دار الفكر الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني : أحمد بف غنيـ بف سالـ ا .49

 ىػ الطبعة: األكلىٖٙ٘ٔ -مصر  -فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤكؼ المناكم : المكتبة التجارية الكبرل  .51

 بيركت باب الراء /فصؿ اليمزة –القامكس المحيط: محمد بف يعقكب الفيركز آبادم   مؤسسة الرسالة  .51
 الطبعة: األكلى ٜٙٛٔ - ٚٓٗٔ -كراتشي  -اإلحساف المجددم البركتي : الصدؼ ببمشرز  قكاعد الفقو  : محمد عميـ .52
 بيركت -الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ : عبد اهلل بف قدامة المقدسي أبك محمد : المكتب اإلسبلمي  .53

 -الريػػاض  -لكػػكفي : مكتبػػة الرشػػد الكتػػاب المصػػنؼ فػػي األحاديػػث كاآلثػػار : أبػػك بكػػر عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف أبػػي شػػيبة ا .54
 الطبعة: األكلى تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ٜٓٗٔ

كتب كرسائؿ كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية : أحمد عبد الحميـ بػف تيميػة الحرانػي أبػك العبػاس : مكتبػة ابػف تيميػة الطبعػة:  .55
 الثانية تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم

تحقيػػؽ: ىػػبلؿ  ٕٓٗٔ -بيػػركت  -ف مػػتف اإلقنػػاع : منصػػكر بػػف يػػكنس بػػف إدريػػس البيػػكتي : دار الفكػػر كشػػاؼ القنػػاع عػػ .56
 مصيمحي مصطفى ىبلؿ

 -كشػػؼ الظنػػكف عػػف أسػػامي الكتػػب كالفنػػكف : مصػػطفى بػػف عبػػد اهلل القسػػطنطيني الركمػػي الحنفػػي : دار الكتػػب العمميػػة  .57
 ٕٜٜٔ - ٖٔٗٔ -بيركت 

 -كؽ المغكيػة    أبػك البقػػاء أيػكب بػف مكسػى الحسػيني الكفػكمي  : مؤسسػة الرسػػالة  الكميػات معجػـ فػي المصػطمحات كالفػر  .58
 محمد المصرم -ـ.  تحقيؽ: عدناف دركيش ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ -بيركت 

 -بيػركت  -كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ : عبلء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم : دار الكتػب العمميػة  .59
 لطبعة: األكلى تحقيؽ: محمكد عمر الدمياطيـ اٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ

 بيركت الطبعة: األكلى -لساف العرب  : محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم : دار صادر  .61
 بيركت -المبسكط : شمس الديف السرخسي : دار المعرفة  .61
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ـ ٕٓٓٓ -بيػػركت  -ميػػة المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ : أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف سػػيده المرسػػي : دار الكتػػب العم .62
 الطبعة: األكلى تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم

بيػركت تحقيػؽ: لجنػة إحيػاء التػراث  -المحمى : عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم أبك محمد : دار اآلفػاؽ الجديػدة  .63
 العربي

الطبعػة:  ٜٜ٘ٔ - ٘ٔٗٔ -بيركت  -مختار الصحاح : محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم : مكتبة لبناف ناشركف  .64
 طبعة جديدة تحقيؽ: محمكد خاطر

ىػػ ٔٔٗٔ -بيػركت  -المستدرؾ عمى الصحيحيف : محمد بف عبد اهلل أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم : دار الكتب العممية  .65
 ـ الطبعة: األكلى تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطآٜٜٔ -

الطبعػػة: الثانيػػة تحقيػػؽ:  ٖٓٗٔ -بيػػركت  -المكتػػب اإلسػػبلمي  المصػػنؼ : أبػػك بكػػر عبػػد الػػرزاؽ بػػف ىمػػاـ الصػػنعاني : .66
 حبيب الرحمف أألعظمي

ـ ٜٜٜٔ -ىػػػػ ٕٓٗٔ -لبنػػاف  -بيػػػركت  -معجػػـ مقػػاييس المغػػػة : أبػػي الحسػػػيف أحمػػد بػػػف فػػارس بػػف زكريػػػا : دار الجيػػؿ  .67
 الطبعة: الثانية تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف

 -بيػركت  -باني : عبد اهلل بف أحمد بف قدامػة المقدسػي أبػك محمػد : دار الفكػر المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشي .68
 الطبعة: األكلى ٘ٓٗٔ

 ـ الطبعة: األكلىٜٜٙٔ -ىػٙٔٗٔ -لبناف  -مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف : محمد عبد العظيـ الزرقاني : دار الفكر  .69

 بيركت –يرازم أبك إسحاؽ : دار الفكر الميذب في فقو اإلماـ الشافعي : إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الش .71

ـ تحقيؽ: أحمد ٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔ -بيركت  -الكافي بالكفيات : صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم : دار إحياء التراث  .71
 األرناؤكط كتركي مصطفى

: األكلػػى ـ الطبعػػةٜٜٜٔ -الريػػاض  -اليكاقيػػت كالػػدرر فػػي شػػرح نخبػػة ابػػف حجػػر : عبػػد الػػرؤكؼ المنػػاكم : مكتبػػة الرشػػد  .72
 تحقيؽ: المرتضي الزيف أحمد.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  


