تفسري آيات األحكام
)هـ598 حللِّ ّي (ت
ِ عند ابن إدريس ا
 أمناط وتطبيقات- يف كتابه املنتخب
Interpretation of the Verses of the
Judgments with Ibn Idris Al-Hilli
(D.598 AH.) in his Book Al-Muntakhab
Patterns and Applications

الغرابي
علي
َّ  جاسم.د.أ
ّ
ّ حممد
كلية الفقه/الكوفة
جامعة
َّ
Prof. Dr. Jassim Mohammed Ali Al-Gharabi
University of Kufa/College of Jurisprudence

33

الغرابي
علي
ّ
�أ.د .جا�سم حم َّمد ّ

َّ
ملخ�ص البحث
الفقهي من املباحث األساس َّية من تفسري القرآن العظيم؛ ملا
يعدُّ البحث يف التفسري
ّ

تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام
القرطب��ي (ت 672هـ) من وجوه اإلعجاز «م��ا َّ
ّ
مجيع األنام يف احلالل واحلرام ويف سائر األحكام».

فذ من علامء مدرس��ة ِ
وم��ن هنا جاء البح��ث إلظهار جهود عاملٍ ٍّ
احل َّلة التي انامزت

العلم��ي ال َّث ِّر ،والتي أخذت ح ِّي ًزا واس�� ًعا يف تاريخ احلركة العلم َّية يف مدرس��ة
بعطائه��ا
ّ
الشيعة اإلمام َّية.

وإن ابن إدريس فخر العلامء ومن اجلهابذة التي تفتخر األ َّمة اإلسالم َّية هبم ،إذ يعدُّ

اإلمامي ،بعدما
من أس��بق علامء عرصه ،وأكثرهم نش��ا ًطا وجرأ ًة يف رسم مالمح الفكر
ّ

سمي عرص املق ِّلدة (600-460هـ).
ع َّطلت األ َّمة من بعد الشيخ
الطويس مئة عام حتَّى ِّ
ّ
أهم معامل
درس الباحث ً
بعضا من املس��ائل الرشع َّية أمثل�� ًة يمكن يف ضوئها حتديد ِّ

الفقهي عند ابن إدري��س ،إذا ما علمنا أنَّه واحدٌ م��ن الفقهاء األعالم .جاء
التفس�ير
ّ

العلمي ملفهوم التفس�ير
األول التأصيل
البح��ث عىل مقدِّ م��ة ومبحثني :تناول املبح��ث َّ
ّ
بعضا من املس��ائل الفقه َّية التي يمكن يف ضوئها
الفقه��ي ،أ َّما املبحث الثاين فعرض فيه ً
ّ
ثم ج��اءت اخلامت��ة ،وتلتها قائمة
أه��م معامل التفس�ير
الفقهي عن��د ابن إدريسَّ ،
ّ
حتدي��د ِّ

املصادر.

35

َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

ل��ه من عظيم األثر يف الكش��ف عن مراد اهلل يف آياته وس��وره الكريمة ،ولذلك عدَّ ه

هـ) يف كتابه املتنخب598حل ِّل ّي (ت
ِ تف�سري �آيات الأحكام عند ابن �إدري�س ا

Abstract
The study of the jurisprudential interpretation considers
one of the basic researches of the interpretation of the Great
God's will in his kind and generous verses , therefore Al-Qurtubi
(672 AH) considered it as one of the faces of miracles, "What the
Koran consisting of science which gives the strength to the all
creatures in good judgments and in all other provisions".
Hence, the research came to show the efforts of a distinguished
scientist from "Al-Hilla School", which was inspired by its great
scientific contribution, which took a great place in the history of
the scientific movement in the school of the "Shiite Imams".
Ibn Idris "Fakhr al-Aulamaa" great scholar and the proud of
the Islamic nation, as it is one of the earliest scientists of his time,
the most active and eminent in the design of the ideas of the
imamate, after the disruption of the nation after death of Sheikh
Tusi, a hundred years passed until the of the "age imitations"
was named (460-600 A.H.)
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Quran, because it has a great impact on the revelation of the
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The researcher will address some of the legitimate issues as
examples, through which we can identify the most important
features of the interpretation of the jurisprudence of Ibn Idris,
if we know that he was as a flag "the jurists" in his era. The
research consists of introduction and two sections: the first one

َّ
العدد احلادي عشر/الرابع
الر
َّ املجلد/ابعة
َّ السنة
َ
م2019 آذار/هـ1440 صب
ُّ رجب األ
ُ

deals with the scientific rooting of the concept of jurisprudential
interpretation, the second section deals with some of the
jurisprudential issues, through which we can identify the most
important features of the interpretation of the jurisprudence of
Ibn Idris. Then the conclusion followed by the list of sources.
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حل ِّل ّي (ت598هـ) يف كتابه املتنخب
تف�سري �آيات الأحكام عند ابن �إدري�س ا ِ

مقدِّ مة البحث
حممد
احلمد هلل ِّ
رب العاملني والصالة والس�لام عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،نب ِّينا َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

تطهريا.
وطهرهم
وآله املعصومني الذين أذهب اهلل عنهم الرجس َّ
ً
وبعد..

يضم مجل ًة م��ن اآليات القرآن َّية
أن��زل اهلل س��بحانه وتعاىل القرآن الكري��م وقد جاء ُّ

الفقهي ،إذ ه��ي قواعد ترشيع َّية
الكريمة التي يرجع إليها يف رس��م مس�يرة االس��تنباط
ّ

تتضمن أحكا ًما فقه ًّي�� ًة ،هلا عالقة بمصالح العب��اد يف دنياهم
يف م��وارد جزئ َّي��ة بعينه��ا،
َّ
و ُأخراه��م ،منها تقويم س��لوك اإلنس��ان يف حياته وبي��ان حك��م اهلل يف خمتلف األمور،
وهو ما تك َّفلت به آيات األحكام ،غري َّ
أن داللة النصوص القرآن َّية عىل األحكام تتَّس��م

األعم األغل��ب ،أي اعتامدها البيان املجم��ل دون التفصيلَّ ،
وأن
بالعم��وم والكل َّية ،يف
ِّ
ٍ
داللتها مل ّ
قطعي عليها يف بعض األحوال ،فضلاً عن َّ
أن الكثري من الروايات
بشكل
تدل
ٍّ

الرشيفة التي تس��هم يف الكش��ف عن مقاصد اآليات القرآن َّية املباركة مل تكن عىل درجة

الصحة والثبوت ،لذلك ك ّله كان ال بدَّ من إعامل النظر واالجتهاد وس��لوك
واحدة من
َّ
طريق االستنباط والتف ُّقه.

الفقهي من املباحث األساس َّية يف تفسري القرآن العظيم؛ ملا
يعدُّ البحث يف التفس�ير
ّ

ل��ه من عظيم األثر يف الكش��ف عن مراد اهلل يف آياته وس��وره الكريمة ،ولذلك عدَّ ه
تضمنه الق��رآن من العلم الذي هو قوام
القرطب��ي (ت671هـ) من وجوه اإلعجاز «ما َّ
ّ
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مجيع األنام يف احلالل واحلرام ويف سائر األحكام»(.)1

فذ من علامء مدرس��ة ِ
وم��ن هنا جاءت فكرة البحث إلظهار جهود عاملٍ ٍّ
احل َّلة التي

العلم��ي ال َّث ِّر ،والتي أخذت ح ِّي ًزا واس�� ًعا يف تاري��خ احلركة العلم َّية يف
ان�مازت بعطائها
ّ

مدرسة الشيعة اإلمام َّية.

َّ
إن اب��ن إدري��س (ت 598ه��ـ)( )2فخر العل�ماء ومن اجلهاب��ذة الت��ي تفتخر األمة

الطويس (ت 460هـ) مئة عام حتَّى
اإلمامي ،بعدما عطلت األ َّمة من بعد الشيخ
الفكر
ّ
ّ
ِ
()3
ميص وهو من عل�ماء القرن
ِّ
س��مي عرص املق ِّل��دة (600-460ه��ـ)  ،وروي ع��ن احل ّ
ٍ
ٍ
يبق لإلمام َّية مفت عىل التحقيق ،بل ك ُّلهم حاك» (.)4
السادس أنَّه قال« :مل َ
إلاَّ أنَّ��ه بعد س��طوع نجم هذا العامل النحرير ،اس��تطاع أن يبع��ث يف األ َّمة ألقها من

حيرك اجلمود والركود الذي س��اد األج��واء العلم َّية الفقه َّية كام أكَّد وجوده
جديد ،وأن ِّ

قوةً ،و َن َف ٍ
وفرض ش��خص َّيته ٍ
س تتد َّفق عز ًما ،يدعو إىل الثورة عىل أصحاب
بعقل يفيض َّ
()5
كثريا من األس��س العلم َّية التي
مدرس��ة الفقه القديم��ة ،ومناهجها التقليد َّية  ،فوضع ً

يمك��ن م��ن خالهلا اخلروج م��ن التقليد واالنطالق نح��و االجته��اد والتجديد ،بفضل

وفكرا.
منهجا
ممارسته االستدالل َّية
ً
ً

العلمي ،كام بدا
الثر والغزارة يف الفك��ر بانت لنا يف ضوء نتاجه
ه��ذا األلق
ّ
العلمي ِّ
ّ

واضحا من كلامت العلامء التي وصفت مكانة ابن إدريس ،منها:
ذلك
ً

ذك��ر ابن داوود (ت707هـ) يف رجاله« :حممد بن إدريس العجيل ِ
احل يِّ ّل كان ش��يخ
َّ
ّ
الفقهاء ِ
باحل َّلة متقنًا يف العلوم كثري التصانيف.)6( »...
وجاء يف لس��ان املي��زان« :حممد اب��ن إدريس العج�لي ِ
احل يِّ ّل فقيه الش��يعة وعاملهم،
َّ
ّ
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اإلس�لام َّية هبم ،إذ يعدُّ من أس��بق علامء عرصه ،وأكثرهم نشا ًطا وجرأ ًة يف رسم مالمح

حل ِّل ّي (ت598هـ) يف كتابه املتنخب
تف�سري �آيات الأحكام عند ابن �إدري�س ا ِ

ل��ه تصاني��ف يف فقه اإلمام َّية ومل يكن للش��يعة يف وقته مثله ،مات س��نة س��بع وتس��عني
ومخسامئة»(.)7

الشي َعة وعامل الرافضة فيِ عرصه ك َ
وقال آخرَ « :ف ِقيه ِّ
َان عديم النظري فيِ ا ْل ِف ْقه.)8(»...

ونج��د يف عبارات علامئنا ِّ
املتأخرين من الثناء والتعظي��م ،وقد اعتمدوا عىل كتابه،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وعىل ما رواه يف آخره من كتب املتقدِّ مني وأصوهلم(.)9

ِ
نتاجا
واف��را هلذا العامل اجلليل ،إذ تعدُّ
واملتأ ِّمل يف تراث مدرس��ة احل َّلة الدين َّية ،جيد ً
ً

مصنَّفات��ه من أ َّمات الكتب العلم َّية ،ومن بينها كتاب تفس�ير جليل س�َّم�اَّ ه (املنتخب من

تفس�ير القرآن والنكت املس��تخرجة من كتاب التبيان)( ،)10كذا جاء يف آخر النسخ ،ويف

()11
ضم
بعض الرتاجم عبرَّ عنه بـ(خمترص التبيان) أو (منتخب التبيان)  ،وهو يف جم َّلدينَّ ،
األول بعد املقدِّ مة من تفس�ير اآلية  136من س��ورة البق��رة وحتَّى اآلية  43من
املج َّل��د َّ

وضم املج َّلد الثاين بق َّية تفس�ير س��ورة هود
س��ورة هود يف  416صحيفة مع الفهرس،
َّ
وحتَّى تفسري سورة الزلزلة اآلية  8يف  416صحيفة مع الفهرس.

ويب��دو َّ
أن الس��مة الغالبة ع�لى منهجه يف الكت��اب العناية باملعن��ى واللغة ،وبآيات

الطويس أمل ّ َهب��ا لمُا ًما ومل يعرها
األح��كام ،وأ َّما باقي حق��ول املعرفة التي ذكرها الش��يخ
ّ
ِ
كرا
يتعرض لإلعراب والقراءة ،ور َّبام ذكر شأن النزول وبعض األحاديث ذ ً
اهتام ًما ،فلم َّ
عابرا(.)12
ً

يق��ول ابن إدري��س يف هناية الكتاب« :قد ذكرنا يف هذا الكت��اب مجل ًة وجيز ًة يف ِّ
كل

سورة بأخرص ما قدرنا عليه وبلغ وسعنا إليه ،ولو رشعنا يف رشح ذلك وذكر األقاويل
خلرجن��ا عن املقصود واملغزى املطلوب ،وفيام خلَّصن��اه واخترصناه كفاية ملن ضبط هذا
ثم قال :وافق الفراغ من اس��تخراجه أواخر ش��هر ذي
الف��ن ويغنيه بذلك عىل ما عداهَّ ،
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احلجة من شهور سنة اثنتني وثامنني ومخسامئة»(.)13
َّ
أهم معامل
وس��نتناول ً
بعض��ا من املس��ائل الرشع َّية أمثل�� ًة ،يمكن يف ضوئها حتدي��د َّ

الفقه��ي عند اب��ن إدري��س ،إذا ما علمن��ا أنَّه واح��دٌ من الفقه��اء األعالم،
التفس�ير
ّ
إلاَّ أنَّه قد كتب كتا ًبا ق ِّي اًـم يف التفسري ،تناول يف أكثر مضانِّه آيات األحكام ،وهذا ُّ
يدل عىل

قيمة عليا هلذا الكتاب وما ورد فيه من أحكام فقه َّية تفس�ير َّية؛ للعالقة الوثيقة بينه وبني

واضحا ملن أراد أن يفهم
معلم
ً
جانب كبري منه من آيات األحكام التي تعدُّ املؤ َّلفات فيه اً
الفق��ه ومس��ائله وتفريعاته ،زياد ًة عىل َّ
مفس ،وهلذا
أن اب��ن إدريس فقي ٌه أكثر م��ن كونه رِّ
ٍ
علمي قائ ٍم عىل
بتفسري
استطاع أن يو ِّظف لنا من مكنون علمه ما يرفد املكتبة اإلسالم َّية
ٍّ
الرشعي ،فجاء مس��توع ًبا جلملة من املعامل التفسري َّية القائمة عىل
االجتهاد واالس��تنباط
ّ

العلمي واالستدالل بالقرآن والسنَّة حينًا ،والعقل واإلمجاع حينًا آخر.
النظر
ّ

ٍ
تفس�ير مل تس َّلط األضواء عليه؟ وال أعلم
وتكمن أمه َّية البحث يف أنَّه يتناول كتاب

علم َّ
كثريا من النفحات التفس�ير َّية
أن هذا التفس�ير ُّ
ما الس��بب يف ذلك! اً
يضم بني دفتيه ً
وخصوصا فيام يتع َّلق بآيات األحكام؛ ملا مت ِّثله هذه اآليات من أمه َّية كربى يف حياة األ َّمة
ً

اإلس�لامية ،منها م��ا ين ِّظم عالقة الفرد بر ِّبه ،يف غايتها الك�برى (العبادات) قوله تعاىل:
ْ��س إِلاَّ لِ َي ْع ُب��دُ ِ
ت ا ْل ِ
ون﴾ (الذاريات ،)56 :ومنه��ا يعنى بتنظيم
﴿و َم��ا َخ َل ْق ُ
��ن َوالإْ ِ ن َ
ـج َّ
َ

واخلاصة ألفراد املجتمع عىل ٍ
نحو تستقيم معه احلياة ،وتكون َّ
اخلط الذي
الشؤون العا َّمة
َّ
تلتق��ي به أمور الدين والدنيا عىل حدٍّ س��واء (املعامالت) ،وغريها من األبواب الفقه َّية
التي نجد من خالهلا َّ
أن القرآن العظيم يف أحكامه قد استوعب حاجة األ َّمة يف الترشيع،
تتحول وال تتبدَّ ل ،إذ هي من الثوابت اخلالدة ،عن زرارة قال« :سألت أبا عبد
والتي ال َّ
ٌ
ُ
حالل أبدً ا إىل يوم القيامة ،وحرام ُه حرا ٌم
حممد
اهلل عن احلالل واحلرام ،فقال:
حالل َّ
41

َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

اإلسالمي وقواعده وأصوله ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرىَّ ،
إن الفقه يستمدُّ يف
الفقه
ّ

حل ِّل ّي (ت598هـ) يف كتابه املتنخب
تف�سري �آيات الأحكام عند ابن �إدري�س ا ِ

أبدً ا إىل يوم القيامة.)14(»...
األئمة والفقهاء ،لذلك َّ
«فإن
كان العل��م بفقه آيات األحكام غاية ما حرص علي��ه َّ

نصا واستداللاً  ،ووفقه اهلل للقول والعمل ملا علم منه،
َمن أدرك علم أحكام اهلل يف كتابه ًّ
ونورت يف قلبه احلكمة ،واستوجب يف
يبَّ ،
الر ُ
فاز بالفضيلة يف دينه ودنياه ،وانتفت عنه ِّ

الدين موضع اإلمامة ،فنس��أل اهلل املبتدئ لنا بنعمه قبل اس��تحقاقها ،املديم هبا علينا مع

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ثم س��نَّة نب ِّيه
فهم يف كتابه َّ
تقصرينا يف اإلتيان عىل ما أوجب من ش��كره هلا أن يرزقنا اً
ق��ولاً وعملاً يؤ ِّدي به عنَّ��ا ح َّقه ،ويوجب لنا نافلة مزيدة ،فليس��ت تنزل بأحد من أهل
دين اهلل نازلة إلاَّ ويف كتاب اهلل الدليل عىل سبيل اهلدى فيها»(.)15

التعرف
ولق��د جلبت ش��خص َّية ابن إدري��س الكثري من الباحث�ين الذين حاول��وا ُّ

العلم��ي ومدى جتاوزه للمنظوم��ة املعرف َّية والفقه َّية التي كانت س��ائدة يف
ع�لى رصيده
ّ
عرصه.

واملتأ ِّمل يف هذه الدراسات جيدها متحورت يف جماالت عديدة من فكره ،لكن جانب

يالحظ غياب الدراسة االستجالئ َّية
التفسري مل َ
يلق االهتامم الالزم من قبل الباحثني ،إذ َ

التجديدي يف التفسري
التفس�يري ومعامل منهجه
اهلادفة إىل اس��تخراج جهد ابن إدريس
ّ
ّ
ٍ
بخاصة ،إذ نجده يضع عنوانًا ِّ
مس��ألة يتناوهلا ،مثلاً يف تفس�ير قوله تعاىل:
لكل
الفقه��ي
َّ
ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
��و َأ ْع َج َب ْتك ُْم
وألمة ُم ْؤمنَ ٌة َخ�ْي�رْ ٌ م ْن ُمشرْ ِ كَة و َل ْ
﴿وال َتنْك ُح��وا ا ْل ُـم�ْش�رْ ِ كات َحتَّى ُي ْؤم َّ
��ن َ
ِ
ِ
ني َحتَّى ُي ْؤ ِمنُوا﴾ ( ،)16يضع هذه اآلية الكريمة حتت عنوان (حتريم
وال ُتنْك ُحوا ا ْل ُـمشرْ ِ ك َ
أهم األحكام الفقه َّية الواردة فيها
ثم يأيت عىل تفسريها كاش ًفا عن ِّ
مناكحة مجيع الك َّفار)َّ ،
تنم عن عقل َّي ٍة تفس�ير َّي ٍة فقه َّي ٍة متتل��ك َّ
كل األدوات التي يمكن يف ضوئها
بطريقة علم َّية ُّ

()17
معلم تفس�ير ًّيا فقه ًّيا انفرد به ابن
النص
اس��تنطاق ِّ
القرآين الكريم  ،وهي تكاد تكون اً
ّ
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الرواندي (ت573هـ) يف
إدريس عن غريه من علامء اإلمام َّية يف عرصه ،ما خال القطب
ّ

كتابه (فقه القرآن) ،ويو ُّد الباحث أن يشري إىل َّ
الرواندي كالمها
أن ابن إدريس والقطب
ّ
الطويس (ت460هـ) أصلاً يف اس��تقاء أكثر املسائل
قد اتخَّ ذا من تفس�ير التبيان للش��يخ
ّ
تفسيـر ْي ِـهام.
ضمت
َ
التي َّ
العلمي ملفهوم
األول التأصي��ل
ج��اء البح��ث يف مقدِّ مة ومبحثني ،تن��اول املبحث َّ
ّ

ثم جاءت اخلامتة ،وتلتها
أهم معامل التفس�ير
الفقهي عند اب��ن إدريسَّ ،
ّ
يف ضوئها حتديد ِّ

قائمة املصادر.
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بعضا من املس��ائل الفقه َّية التي يمكن
التفس�ير
الفقهي ،أ َّما املبحث الثاين فعرضت فيه ً
ّ

حل ِّل ّي (ت598هـ) يف كتابه املتنخب
تف�سري �آيات الأحكام عند ابن �إدري�س ا ِ

املبحث الأ َّول

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الفقهي
التعريف مب�صطلح التف�سري
ّ
الفقه��ي) ،ال بدَّ أن نعرف َط َرفي��ه َّأولاً بوصفه مر َّك ًبا
قبل البدء بتعريف (التفس�ير
ّ

علم عىل هذا الفن.
نعرفه بوصفه اً
ثم ِّ
إضاف ًّياَّ ،

َّأولاً  :التفسري

فس بتش��ديد الس�ين مأخوذ من الفرس ،وهو البيان يقال:
 .1التفس�ير لغ ًة :مصدر رَّ

فس ،بتش��ديد الس�ين،
فرسا ،أبانه ،ومثله رَّ
ف�سر اليشء يف�ُس�رُ هِّ ،
بضم الس�ين وكرسهاً ،

تفسريا ،فالتفسري كشف املراد عن اللفظ املشكل(.)18
ً

وق��د ورد لفظ (التفس�ير) يف القرآن الكريم بمعنى الكش��ف والبي��ان ،قال تعاىل:
َك بِ َم َث ٍل إِلاَّ ِج ْئن َ
﴿وال َي ْأتُون َ
ـح ِّق َو َأ ْح َس َن َت ْف ِس ًري﴾(.)19
َاك بِا ْل َ
َ
احلق
أي ال يأتون��ك بمث��ل ،واملراد به (الوص��ف) فيك أو يف غريك ح��ادوا به عن ِّ

احلق فيه أو ما هو أحس��ن الوجوه يف تفسريهَّ ،
فإن
أو أس��اؤوا تفس�يره إلاَّ جئناك بام هو ُّ
ف عن موضعه فالتفس�ير األحس��ن
م��ا أتوا به إ َّما باطل حمض
حمر ٌ
فاحلق يدفعه ،أو ٌّ
ُّ
حق َّ

ويقومه(.)20
ير ُّده إىل مستواه ِّ

ِ
لفظيهام ،لكن
األصفهاين :الفرس والس��فر يتقارب معنامها كتق��ارب
ذك��ر الراغب
ّ

وجعل السفر إلبراز األعيان لألبصار(.)21
ُجعل الفرس إلظهار املعنى املعقولُ ،
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عرفه العلامء بتعريفات كثرية ،منها:
 .2التفسري يف االصطالحَّ :
«هو علم يبحث فيه عن كيف َّية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالهتا وأحكامها اإلفراد َّية

وتتمت لذلك»(.)22
والرتكيب َّية ،ومعانيها التي حيمل عليها يف حالة الرتكيب اَّ

أيضا بأنَّه« :علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث داللته عىل
و ُع ِّرف التفسري ً

مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة البرش َّية»(.)23

حممد ،وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه بقدر الطاقة البرش َّية.
النبي َّ
عىل ّ

ثان ًيا :الفقه

 .1الفق��ه لغ ًة :معناه العلم باليشء والفهم له ،وغلب عىل علوم الدين؛ لرشفه عىل

سائر أنواع العلم ،والفقه يف األصل الفهم(.)24

ٍ
وإصطالحا أنَّه« :العلم باألحكام
تعريف له صناع ًة
أمجع
ً
 .2الفق��ه يف االصطالحُ :

الرشع َّية الفرع َّية املستن َبطة من أد َّلتها التفصيل َّية»(.)25

وعليه فالتفس�ير
القرآين موضو ًعا
النص
الفقهي :هو ذلك التفسري الذي يتَّخذ من ِّ
ّ
ّ

لدراسته ،ومرج ًعا الستنباط األحكام الرشع َّية منه.

أو هو التفس�ير الذي موضوعه اآلي��ات القرآن َّية التي هلا صل��ة باألحكام الرشع َّية

العمل َّية يف القرآن الكريم ،وبيان كيف َّية استنباط األحكام منها ،وهذا التفسري هبذه الصفة

يتم َّيز بمزيد من د َّقة الفهم وعمق االستنباط ،ويسمح بإعامل الذهن يف املناقشة واملوازنة

يس��مى
بني اآلراء أكثر من غريها ،ممَّا جيعل له أمه َّية أكرب ويلزم االعتناء به أكثر ،وهو ما
َّ
تار ًة بتفسري آيات األحكام ،وتارة أخرى بأحكام القرآن.
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والباحث يذهب مع من يرى َّ
املنزل
علم ُيعرف به فهم كتاب اهلل تعاىل َّ
أن التفس�ير ٌ

حل ِّل ّي (ت598هـ) يف كتابه املتنخب
تف�سري �آيات الأحكام عند ابن �إدري�س ا ِ

املبحث الثاين

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الفقهي يف كتاب (املنتخب من التف�سري)
مناذج من التف�سري
ّ
أش��ار ابن إدريس يف تفسريه إىل مجلة من آيات األحكام التي استطاع يف ضوئها أن

حكم فقه ًّيا ،باالس��تدالل عىل ما جادت به اآليات املباركة ،وس��يعرض البحث
جيد لنا اً
أهم املعامل التفس�ير َّية الت��ي اتَّبعها ابن إدريس يف
ً
بعض��ا منها ،حتت عنوانات عدَّ ة ،مب ِّينًا ّ

تفسريه ،كاعتامده عىل اللغة والقراءة ،وأسباب النزول ،والناسخ واملنسوخ ،وغريها من

العلوم التي أسهمت يف الكشف عن املعنى ،وإليك منها:

ال�شرعي:
 .1كتمان العلم
ّ

ون ما َأ ْن َز ْلنا ِمن ا ْلبي ِ
ِ
نات وا ْل ُـهدى ِم ْن َب ْع ِد ما َب َّينَّاه لِلن ِ
َّاس
ين َي ْكت ُُم َ
قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
َ َ ِّ
فيِ ا ْلكِ ِ
تاب ُأولئِ َ
ُون﴾(.)26
ك َي ْل َعن ُُه ُم اهللَ و َي ْل َعن ُُه ُم اللاَّ ِعن َ
ِ
اليشء إخفاؤه مع
ون) ،إذ قال« :وكتامن
جاء ابن إدريس عىل توضيح مفردة ( َي ْكت ُُم َ
الداعي إىل إظهاره؛ ألنَّه ال يقال ملن أخفى مالاً يدعو إىل إظهاره داعٍ :كاتم».
أ َّم��ا لفظ (ا ْلكِ ِ
تاب) فيق��ول :والكتاب الذي عني ها هنا قيل :الت��وراة ،وقيلُّ :
كل

ٍ
الز َّجاج :هو القرآن ()27و(.)28
كتاب أنزله اهلل ،وهو أليق بالعموم ،وقال َّ

يف سبب نزوهلا:
ذكر يف ذلك رواية عن ابن ع َّباس (ت68هـ)َّ :
نفرا من
أن مجاعة من األنصار سألوا ً
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ِ
ون ،﴾...وإنَّام نزل فيهم
ين َي ْكت ُُم َ
عم يف التوراة ،فكتموهم إ َّياه ،فأنزل اللهَّ ﴿إِ َّن ا َّلذ َ
اليهود اَّ
هذا الوعيد؛ َّ
ألن اللهَّ تعاىل علم منهم الكتامن (.)29

األحكام املستفادة من اآلية:

إن َّ
كل من كتم شي ًئا من علوم الدينَّ ،
يقول ابن إدريسَّ :
فإن الوعيد يلزمه ،وأما ما

كان دون ذلك ،فال يعلم باآلية ،بل بدليل آخر.

ٍ
خاص ،فهي تتناول َّ
علم من دين اهلل ،يحُ تاج
س��بب
الكتاب ،وإن نزلت عىل
ٍّ
كل من كتم اً
إىل ب ِّثه ونرشه»(.)30

َّ
واستدل ابن إدريس عىل ذلك باألد َّلة الرشع َّية اآلتية:

«من ُس��ئِل ع��ن عل ٍم يعلمه فكتمهُ ،أ ِجل��م يوم القيامة
روي ع��ن ّ
النبي أنَّه قالَ :

بلجا ٍم من نار»(.)31

ِ
ون ما َأ ْنز ََل
وروي ً
ين َي ْكت ُُم َ
أيضا« :لوال آية يف كتاب اهللِ ما حدَّ ثتكم ،وتال﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ

اهللُ ،)32( ﴾...فهذا تغليظ للحال يف كتامن علوم الدين»(.)33

ويو ُّد الباحث القول إن اآلية املباركة نزلت يف أحبار أهل الكتاب ،إلاَّ َّ
أن هذا النزول

ال يق ِّيد مفاد اآلية هبؤالء ،وإنَّام العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،مع أنهَّ ا نزلت
النصارى ،إلاَّ أنهَّ ا تعني َّ
كل من يكتم العلم إىل يوم القيامة ،خو ًفا
يف أحبار اليهود وعلامء
ّ

أو طم ًعا تنطبق عليه هذه اآلية ،فلذلك أمانة العلم أمانة كبرية جدًّ ا ،فالعلامء كام جاء يف
«إن العلامء ورثة األنبياء.)34(»...
رواية
البخرتي عن أيب عبداهلل قالَّ :
ّ
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قال أب��و ح َّيان (ت 745هـ)« :واألظهر عموم اآلي��ة يف الكامتني ،ويف الناس ،ويف

حل ِّل ّي (ت598هـ) يف كتابه املتنخب
تف�سري �آيات الأحكام عند ابن �إدري�س ا ِ

ت�صح الهجرة يف هذا الزمان �أم ال؟
 .2هل ُّ

ِ
وجاهدُ وا بِ َأ ْموالهِِ ْم.)35(﴾...
وهاج ُروا
ين َآمنُوا
َ
َ
قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
افتتح ابن إدريس تفسري اآلية الكريمة بتوضيح بعض ألفاظها ،فقال:
فرارا من املفتنني يف الدين؛ ألنهَّ م هجروا
«اهلجرة :فراق الوطن إىل غريه من البالدً ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

دار الكفر إىل دار اإلسالم».

ِّ
املشاق يف قتال أعداء الدين».
حتمل
«اجلهادُّ :
ضم اإلنسان صاحبه إليه بإنزاله عنده وتقريبه»(.)36
«اإليواءُّ :

األحكام املستفادة:
تصح اهلجرة يف هذا الزمان أم ال؟
هل ُّ
تصح؛ َّ
النبي ق��ال« :ال هجرة بعد الفت��ح»( ،)37والظاهر َّ
أن
فق��ال ق��وم :ال ُّ
ألن ّ

النف��ي ال ي��راد منه نف��ي حقيقة اهلجرة ،وترك بل��د إىل آخر ،فذلك موج��ود بعد الفتح،
ويوج��د َّ
كل يو ٍم ،ب��ل املراد نفي األح��كام التي كانت ترتتَّب عىل اهلج��رة كالتوارث به

وما شاكل ذلك(.)38

َّ
وألن اهلجرة االنتقال من دار الكفر إىل دار اإلسالم عىل هجر األوطان ،وليس يقع

نادرا ال يعتدُّ به.
مثل هذا يف هذا الزمان؛ التِّساع بالد اإلسالم ،إلاَّ أن يكون ً
وبقيت هجرة األعراب إىل األمصار إىل يوم القيامة.

وينتهي ابن إدريس إىل القول :األقوى أن يكون حكم اهلجرة باق ًيا؛ َّ
ألن من أس��لم

مهاجرا(.)39
ثم هاجر إىل دار اإلسالم كان
ً
يف دار احلرب َّ
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ويف بي��ان فلس��فة اهلج��رة واجله��اد وأمه َّيتها ،يق��ول الش��يخ نارص م��كارم الدين

لتم دفن اإلس�لام يف مكَّة ،ولوال اجلهاد َل اَـم اتَّس��عت رقعة
ّ
الش�يرازي« :فلوال اهلج��رة َّ
اإلس�لام ،فاهلجرة أخرجت ِ
ِ
خاصة إِىل مداه الرحب وصيرَّ ته عامل ًّيا،
اإلسالم من منطقة َّ
واجله��اد ع َّلم املس��لمني أنهَّ ��م إذا مل يعتمدوا عىل قدراهت��م َّ
عدوهم ال��ذي ال يلتزم
فإن َّ

حق ،س��وف ال يعطيه��م حقوقهم املرشوعة،
مقررات س��وف ال يعرتف هلم بأدنى ٍّ
بأ َّية َّ
وال يصيخ هلم سم ًعا أبدً ا»(.)40

كانت أهدافها احلفاظ عىل س�لامة العبادة والدين والنفس ،وإخالص العبادة هلل...
فحيث�ما ُيض َّيق عىل املرء يف دين��ه وعبادته ...و ُيمنع من إظهار دين��ه ،والقيام بالواجبات

الدينية املفروضة عليه ...يتعينَّ عليه اهلجرة إىل حيث جيد املكان األمثل؛ للمحافظة عىل

دينه وعبادته لر ِّبه.

وس��ع األرض؛ ليتمكَّن اإلنس��ان من عبادته عىل الوجه األكمل ...فإن
فاهلل تعاىل َّ

ٍ
أرضا أخرى يعبده فيه��ا ..وال ينبغي له أن َّ
يتعذر بضيق
ُض ِّي��ق عليه يف
أرض وجد ً

األرض.

فإن
روى أبو اجلارود عن أيب جعفر :يقول« :ال تطيعوا أهل الفس��ق من امللوك َّ

فإن أريض واسعة»(.)41
خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم َّ

� .3أحكام اال�ستعاذة:
الش ْي ِ
است َِع ْذ بِاهللِ ِم َن َّ
الر ِجيمِ﴾(.)42
قوله تعاىلَ ﴿ :فإِذا َق َر ْأ َت ا ْل ُق ْر َ
طان َّ
آن َف ْ
الطربيس (ت 548هـ)« :االس��تعاذة اس��تدفاع األدن��ى باألعىل ،عىل وجه
عرفه��ا
َّ
ّ
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تصح يف هذا الزم��ان ِّ
والباح��ث يذهب مع من يق��ول َّ
وكل األزمنة ،إذا
إن اهلجرة ُّ

حل ِّل ّي (ت598هـ) يف كتابه املتنخب
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اخلضوع والتذ ُّّلل»(.)43

اس��ت َِع ْذ
��ر َ
آن﴾ ،وامل��راد به مجي��ع املك َّلفني ﴿ َف ْ
��ر ْأ َت ا ْل ُق ْ
حمم��د ﴿إِ َذا َق َ
ق��ال :ي��ا َّ
بِ��اهللِ﴾ واملعن��ى إذا أردت قراءة القرآن فاس��تعذ باهلل ،كام ق��ال﴿ :إِ َذا ُقمتُ��م إِ ىَل الص ِ
الة
َّ
ْ ْ
ألن بعد القراءة ال جتب االس��تعاذة إلاَّ
َفاغ ِْس�� ُلوا﴾( ،)44واملعنى :إذا أردتم القيام إليها؛ َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عند من ال يعتدُّ بخالفه(.)45

احلكم املستفاد من اآلية:
يرى ابن إدريس َّ
أن االستعاذة عند التالوة مستح َّبة غري واجبة بال خالف( ،)46وهو

ما تذهب إليه اإلمام َّية.

ويتعوذ
يتعوذ يف املكتوبة قبل القراءة،
َّ
بينام يقول اجلمهور بوجوهبا -إلاَّ مالك -ال َّ

يف قيام رمضان إذا قرأ(.)47

موضع االستعاذة:

الز َّج��اج (ت311هـ)« :إ َذا أردت أن تقرأ القرآن فاس��تعذ باهللِ من َ
الش��ي َطان
ق��ال َّ
ألن االس��تعاذة ُأ ِم َر هبا َ
الرجيم ،ليس معناه اس��تعذ باهللِ بعد أن تقرأ؛ َّ
قبل االبتداء ،وهو
مستعمل يف الكالم ،مثله إذا أكلت فقل بسم اهلل»(.)48
ويؤ َّيد ذلك مجلة من الروايات ،منها:
اخلدري ،عن
ع��ن أيب س��عيد
النب��ي أنَّه كان يقول قبل الق��راءة« :أعوذ باهلل من
ّ
ّ

الشيطان الرجيم»(.)49

نص يف الر ِّد عىل من يرى القراءة قبل االستعاذة
يب (ت543هـ)« :هذا ٌّ
قال ابن العر ّ

بمطلق ظاهر اللفظ»(.)50
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 .4حكم اجلزية:
ِ
ٍ
﴿حتَّى ُي ْع ُطوا ا ْل ِ
ون﴾(.)51
وه ْم
صاغ ُر َ
ـج ْز َي َة َع ْن َيد ُ
قوله تعاىلَ :
«فاجلزي��ة عط َّية عقوبة جزاء عىل الكفر باهلل عىل ما وضعه رس��ول اهلل عىل أهل

الذمة -وهو عىل وزن جلسة وقعدة -لنوع من اجلزاء»(.)52

أن املراد ِ
وج��اء يف املف��ردات َّ
باجل ْز َية« :ما يؤخذ من أهل الذمة ،وتس��ميتها بذلك؛

يف جهة حفظ ذ َّمتهم وحقن دمائهم وحسن إدارهتم»(.)54

الشريازي« :يف هذه اآلية وما سبقها جعل ِ
اإلسالم ألهل
يقول الشيخ مكارم الدين
ّ

الكتاب سلس��لة من األحكام تعدُّ حدًّ ا وس ًطا بني املس��لمني والك َّفارِ ،
فاإلسالم يسمح

بالعيش مع أهل الكتاب يف صورة ما لو احرتم أهل الكتاب ِ
اإلسالم ،ومل يتآمروا ضدَّ ه،
أو يكون هلم إعال ٌم مضا ٌّد ،وأن يتق َّبلوا احلياة املش�تركة الس��لم َّية مع املسلمني رشيطة أن
يوافق��وا عىل دفع اجلزية للمس��لمني ،ب��أن يعطوا َّ
كل عا ٍم إِىل احلكومة اإلس�لام َّية مبل ًغا
ٍ
ٍ
ورشوط مع َّينة»(.)55
بحدود
قليلاً من املال

ونجد ابن إدريس يقف أمام اآلية املباركة موقف املتس��ائل فيقول :إنَّام قيلَ ﴿ :ع ْن

ٍ
النص الكريم فيعرض
ثم يكشف لنا عن معنى ِّ
َيد﴾؛ ليفارق حال الغصب عىل األخذَّ ،
األول.
لنا مجلة من األقوال ،إلاَّ أنَّه مل ينسبها إىل أصحاهبا إلاَّ القول َّ

عيل :معناه يعطوهنا من أيدهيم ،جييؤون هبا بنفوس��هم ال ينوب فيها عنهم
ق��ال أبو ّ

غريهم إذا قدروا عليه ،فيكون ُّ
أذل هلم.

وقال قوم :معناه عن نقد كام ُيقال :باع يدً ا بيد.
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()53
الطباطبائي« :عط َّية مال َّية مرصوفة
عرفها
ّ
لالجت��زاء هبا عن حقن دمهم»  ،أو هي كام َّ
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وقال آخرون :عن ٍ
يد لكم عليهم ،ونعمة تسدوهنا إليهم ،بقبول اجلزية منهم(.)56

األحكام املستفادة:
حكم فقه ًّيا ،إذ قال :واجلزية ال تؤخذ عندنا
يف ه��ذه اآلية الكريمة أفاد أبن إدريس اً

إلاَّ م��ن اليهود والنص��ارى واملجوس ،وأ َّما غريهم من الك َّف��ار عىل اختالف مذاهبهم،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

فال ُيقبل منهم غري اإلسالم أو القتل والسبي(.)57

الشافعي( ،)58وأمحد( ،)59وأبو حنيفة( ،)60وقال مالكَّ :
وقد ذهب إىل هذا الرأي
إن
ّ

اجلزية تؤخذ من مجيع أجناس الكفرة كائنًا من كان(.)61

ثم يبينِّ لنا ابن إدريس الع َّلة يف أخذ اجلزية من هؤالء دون غريهم ،فيقول:
َّ

وإنَّام كان كذلك؛ لِـام علم اهلل تعاىل من املصلحة من إقرار هؤالء عىل كفرهم ،ومنع

ذلك يف غريهم؛ َّ
يقرون بألسنتهم بالتوحيد وببعض األنبياء ،وإن
ألن هؤالء عىل كفرهم ُّ
مل يكونوا عىل احلقيقة عارفني ،وأولئك جيحدون ذلك ك َّله ،فلذلك َّفرق بينهام(.)62

فاجلزي��ة قد وجبت عىل غري املس��لمني كام وجبت عىل املس��لمني ال��زكاة يف مقابل

متتُّعه��م بحقوقهم وأماهنم عىل أنفس��هم وأمواهلم؛ َّ
ألن أهل الكتاب واملجوس ينتفعون

ثم هم ال جتب عليهم ال��زكاة الواجبة عىل
بمراف��ق الدول��ة العا َّمة كام ينتفع املس��لمونَّ ،
املس��لمني؛ ألنهَّ ا وجبت عىل وجه العبادة ،وهم ليسوا أهلاً هلا؛ لعدم اإلسالم ،فأوجب
ِ
ِ
ُون بِاهللِ َولاَ بِا ْل َي ْو ِم
ي��ن ال ُي ْؤ ِمن َ
اهلل عليه��م اجلزية ب��دلاً من الزكاة ،قال تعاىلَ ﴿ :قات ُلوا ا َّلذ َ

ِ
ِ ِ
ون ما حرم اهللُ ورس��و ُله وال ي ِدين َ ِ
ِ
اآلخ ِ
َاب
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
ـح ِّق م َن ا َّلذ َ
ين ا ْل َ
ُون د َ
��ر َولاَ حُ َ
ي ِّر ُم َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
ـج ْزي َة عن ي ٍد وهم ص ِ
ون﴾(.)63
اغ ُر َ
َحتَّى ُي ْع ُطوا ا ْل ِ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
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خامتة البحث
بتوفيق من اهلل س��بحانه وتع��اىل متَّت هذه الرحلة العلم َّي��ة املتواضعة مع واحد من

العلمي طيلة مئة عام ،يمكن للباحث وبإجياز أن
األ َّم��ة إىل ألقها ،بعدما أصاهبا الرك��ود
ّ

توصل إليه من نتائج ،والتي يمكن إمجاهلا باآليت:
يسجل ما َّ
ِّ

الفقهي م��ن املباحث األساس�� َّية من تفس�ير القرآن
ُ 1.1يع��دُّ البح��ث يف التفس�ير
ّ
القرآين موضو ًعا لدراس��ته ومرج ًعا الس��تنباط
النص
العظي��م ،إذ يتَّخذ م��ن ِّ
ّ
األحكام الرشع َّية منه.

فذا من علامء مدرسة ِ
عالـم ًّ
العلمي
احل َّلة التي إنامزت بعطائها
ّ
2.2كان ابن إدريس اً
كبريا يف تاريخ احلركة العلم َّية يف مدرس��ة الش��يعة
الث��ر ،والتي أخذت ح ِّي ً
ِّ
��زا ً
اإلمام َّية ،إذ يعدُّ من أبرز علامء عرصه ،وأكثرهم نشا ًطا وجرأ ًة يف رسم مالمح
تلمس��ه الباح��ث من أقوال العلامء ،كام َّ
أن ش��خص َّيته
الفك��ر
اإلمامي ،هذا ما َّ
ّ

العلمي ومدى
التع��رف عىل رصيده
كثريا من الباحثني الذين حاولوا
ّ
ُّ
جلب��ت ً
جتاوزه للمنظومة املعرف َّية والفقه َّية التي كانت سائدة يف عرصه.

3.3اتجَّ ��ه ابن إدريس يف حيات��ه العلم َّية نحو االجتهاد ،وقد ظهر يف وس��ط كانت
سمي العرص بعرص املق ِّلدة ،إلاَّ
احلوزة العلم َّية تتَّس��م باجلمود والركود ،حتَّى ِّ

أنَّه أس��تطاع الثورة عىل أصحاب مدرسة الفقه القديمة ،ومناهجها التقليد َّية،
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علامء أ َّمتنا اإلس�لام َّية املجيدة ،هذا العامل الذي اس��تطاع بربهة م��ن الزمن أن يعيد هذه

حل ِّل ّي (ت598هـ) يف كتابه املتنخب
تف�سري �آيات الأحكام عند ابن �إدري�س ا ِ

كثريا من األس��س العلم َّية التي يمك��ن يف ضوئها اخلروج عن التقليد،
فوضع ً
منهجا
واالنط�لاق نحو االجته��اد والتجديد ،بفضل ممارس��ته االس��تدالل َّية
ً
وفكرا.
ً

4.4يبدو َّ
أن الس��مة الغالبة عىل منهجه يف التفس�ير االهتامم باملعنى واللغة وبآيات

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الطويس فقد أمل ّ َهبا لمُا ًما
األحكام ،وأ َّما باقي حقول املعرفة التي ذكرها الش��يخ
ّ

يتعرض لإلع��راب والقراءة ،ور َّبام ذكر ش��أن النزول
ومل يعره��ا اهتام ًما ،فلم َّ
ِ
عابرا.
كرا ً
وبعض األحاديث ذ ً
5.5اعتم��د اب��ن إدريس ع�لى بعض علوم الق��ران كالق��راءات القرآن َّية والناس��خ
واملنس��وخ وأس��باب النزول؛ َّ
ألن يف ِذكرها ما ُيعني عىل فهم معنى اآلية وبيان
املراد منها.
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( )1تفسري القرطبي.75/1 :
حممد مهدي ،مقدِّ مة تفسري منتخب التبيان.74-17 :
( )2ظ :اخلرسانَّ ،
( )3اس��تمر الرك��ود إىل عرص الفقيه املجدِّ د املعروف بابن إدري��س (598-542هـ) الذي نفض غبار
املس��مى بـ(الرسائر) الذي فرغ من تأليف كتاب املرياث منه
الرك��ود عن كاهل الفقه بتأليفه الرائع
َّ
سنة 588هـ ،وعىل ضوء ذلك ينتهي الدور الثالث بظهور أفكار الفقيه املجدِّ د إىل الساحة الفكر َّية،
ولـم كان ما بذله من اجلهود وما طرحه من أفكار تعدُّ ُأوىل اخلطوات لدخول الفقه مرحلة جديدة،
اَّ
فال يكون هلا تأثري ملموس إلاَّ بمرور زمان تس��تقطب فيها أفكار العلامء وتقع حتت رشحية النقد،
فآثرنا حتديد هناية الدور الثالث بتامم َّية القرن الس��ادس ،فيكون حتديد هناية الدور الس��ابق وبداية
الدور الالحق حتديدً ا تقريب ًّيا .السبحاين :تاريخ الفقه االسالمي وأدواره.281 :
املجليس ،بحار األنوار ،227/86 :الشهيد الثاين ،الدراية.95 :
()4
ّ
حممد مهدي ،مقدِّ مة تفسري منتخب التبيان.13 :
( )5ظ :اخلرسانَّ ،
( )6رجال ابن داوود.262/1 :
العسقالين.342/2 :
( )7ابن حجر
ّ
الصفدي ،الوايف بالوفيات.129/2 :
()8
ّ
العاميل ،أمل اآلمل.183/2 :
احلر
( )9ظُّ :
ّ
( )10راجع حول الكتاب :أغا بزرك ،الذريعة.185-184/20 :
حممد مهدي ،مقدِّ مة تفسري منتخب التبيان.11 :
( )11ظ :اخلرسانَّ ،
( )12ظ :م.ن.274 :
(394/2 )13
الكليني ،الكايف.54/1 :
()14
ّ
( )15الرسالة.19 :
( )16البقرة.221 :
( )17ظ :املنتخب من تفسري القرآن.98/1 :
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( )18ظ :معج��م مقايي��س اللغة ،ابن ف��ارس ،504/4 :والصحاح ،للجوهري ،669/2 :ولس��ان
العرب ،ابن منظور.361/6 :
( )19الفرقان.33 :
الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن.212/15 :
()20
ّ
األصفهاين.10 :
( )21ظ :مقدِّ مة تفسري الراغب
ّ
األندليس ،البحر املحيط.13/1 :
( )22ظ :أبو ح َّيان
ّ
الذهبي.15/1 :
حممد حسني
للزرقاين ،471/1 :والتفسري
( )23ظ :مناهل العرفان،
ّ
واملفسونَّ ،
رِّ
ّ
( )24لسان العرب ،البن منظور.522/3 :
( )25املفيد ،العويص ،3 :ابن أيب اجلمهور ،األقطاب الفقه َّية.34 :
( )26البقرة.159 :
( )27معاين القرآن وإعرابه.235/1 :
الطويس ،التبيان.45/2 :
( )28املنتخب من تفسري القرآن،34/1 :
ّ
السيوطي ،الدر املنثور.323/1 :
( )29املصدر نفسه ،34/1 :م.ن ،45/2
ّ
( )30البحر املحيط.400-399/1 :
( )31أمحد بن حنبل ،املسند ،495/2 :املازندراين ،رشح أصول الكايف.187/1 :
( )32البقرة.174 :
( )33أمحد بن حنبل ،املسند.134/13 :
الكليني ،الكايف ،40/1 :احلر العاميل ،وسائل الشيعة.78/27 :
()34
ّ
( )35التوبة.72 :
الطربيس ،جمم��ع البيان:
الط��ويس ،التبي��ان،175/5 :
( )36املنتخ��ب من تفس�ير الق��رآن،56/2 :
ّ
ّ
.442/4
العاميل ،وسائل الشيعة.95/19 :
احلر
( )37الصدوق ،اخلصالّ ،201 :
ّ
( )38السايس ،تفسري آيات األحكام.631 :
( )39املنتخب من تفسري القرآن.57/2 :
( )40تفسري األمثل.508/5 :
القم ّي.152/1 :
القم ّي ،تفسري ِّ
(ِّ )41
( )42النحل.98 :
( )43تفسري جممع البيان.385/6 :
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( )44املائدة.6 :
( )45املنتخب من تفسري القرآن60/2 :
األردبييل ،زبدة البيان.92 :
( )46تفسري جممع البيان،385/6 :
ّ
اجلصاص ،أحكام القرآن.248/3 :
(َّ )47
( )48معاين القرآن وإعرابه.218/3 :
املجليس ،بحار األنوار.135/6 :
( )49أمحد بن حنبل ،املسند،188/43 :
ّ
( )50املنتخب من تفسري القرآن ،234/1 :أحكام القرآن.158/3 :
( )51التوبة.29 :
الطويس ،التبيان196/5 :
()52
ّ
األصفهاين.195 :
( )53الراغب
ّ
( )54امليزان يف تفسري القرآن.135/9 :
( )55ظ :تفسري األمثل583/5 :
( )56املنتخب من تفسري القرآن.370/1 :
( )57م.ن.370/1 :
الشريازيَّ ،
الشافعي.306/3 :
املهذب يف فقه اإلمام
الشافعي ،أحكام القرآن،201/1 :
()58
ّ
ّ
ّ
احلجاوي ،األقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،16/2 :ابن قدامة ،الرشح الكبري.594/10 :
()59
ّ
اهلرايس.195/4 :
اجلصاص ،أحكام القرآن ،117/3 :أحكام القرآن ،للكيا
(َّ )60
ّ
يب ،أحكام القرآن ،479/2 :القرطبي ،األستذكار اجلامع لفقهاء األمصار.242/3 :
( )61ابن العر ّ
( )62املنتخب من تفسري القرآن.371/1 :
( )63التوبة.29 :
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امل�صادر واملراجع
* القرآن الكريم.
عيل بن إبراهيم ،املعروف بابن أيب مجهور ،من أعالم القرن التاسع ،األقطاب
1.1
األحسائيَّ :
ّ
حممد بن ّ
احلسون ،ط ،1مطبعة اخليام -قم 1410هـ.
حممد ُّ
الفقه َّية عىل مذهب الإلمامية ،حتقيق :الشيخ َّ
حممد الباقر
2.2
حممد (ت 993ه��ـ)( ،زبدة البيان يف أح��كام القران) ،حتقي��قَّ :
األردبي�لي :أمحد ب��ن َّ
ّ
البهبودي ،مكتبة املرتضو َّية إلحياء اآلثار اجلعفر َّية.
ّ
عيل بن احلس�ين (ت 356ه��ـ) ،كتاب األغ��اين ،ط ،1دار إحياء الرتاث
3.3
األصبه��اين :أب��و الفرج ّ
ّ
يب1994 ،م.
العر ّ
حممد املعروف بالراغب (ت 502هـ) ،املفردات يف غريب
4.4
األصفهانى :أبو القاس��م احلس�ين بن َّ
ّ
الداوودي ،ط ،1دار القلم ،الدار الشام َّية -دمشق1412 ،هـ.
القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان
ّ
حممد عبد العزيز بسيوين ،ط ،1كلية
األصفهاين :تفس�ير الراغب
5.5
األصفهاين ،حتقيق ودراسة :دَّ .
ّ
ّ
اآلداب -جامعة طنطا1420 ،هـ.
املصطاوي،
األعش��ى :ميم��ون بن قيس (ت 7هـ) ،ديوان األعش��ى األكرب ،حتقيق :عب��د الرمحن
6.6
ّ
ّ
ط ،1دار املعرفة2005 ،م.
حممد بن يوسف الشهري بأيب ح َّيان (ت 745هـ) ،تفسري البحر املحيط ،حتقيق :الشيخ
7.7
األندليسَّ :
ّ
عادل أمحد عبد املوجود وآخرون ،دار الكتب العلم َّية -بريوت1422 ،هـ.
8.8اب��ن إدريس :الش��يخ أبو عبد اهلل حممد بن أمح��د ِ
احل يِّ ّل (ت 598هـ) ،املنتخب من تفس�ير القرآن
َّ
جائ��ي ،ط ،1مطبعة س�� ِّيد
الر
ّ
والنك��ت املس��تخرجة م��ن كت��اب التّبيان ،حتقيق :الس�� ِّيد مه��دي َّ
الشهداء1409 ،هـ.
محاد (ت 393ه��ـ) ،تاج اللغة و صحاح العرب َّي��ة ،أو الصحاح ،حتقيق:
9.9
اجلوهري :إس�ماعيل بن َّ
ّ
أمحد عبد الغفور ع َّطار ،ط ،4دار العلم للماليني ،بريوت -لبنان1987-1407 ،م.
عيل
عيل
ّ
َّ 1010
الرازي (ت  370ه��ـ) ،أحكام القران ،حتقيق :عبد الس�لام َّ
حممد ّ
اجلص��اص ،أمح��د بن ّ
شاهني ،ط ،1دار الكتب العلم َّية ،بريوت -لبنان1415 ،هـ.
الصاحلي ،رشف
ثم
احلجاوي :موس��ى بن أمحد بن موس��ى بن سامل بن عيسى بن س��امل
1111
ّ
ّ
املقديسَّ ،
ّ
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حممد
الدي��ن ،أبو النجا (ت 968هـ) ،اإلقناع يف فقه اإلم��ام أمحد بن حنبل ،حتقيق :عبد اللطيف َّ
السبكي ،دار املعرفة بريوت -لبنان.
موسى
ّ
حممد بن احلسن (ت1104هـ) ،وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة،
احلر
العاميل :الشيخ َّ
ُّ 1212
ّ
يب ،بريوت.
حتقيق :عبد الرحيم
الشريازي ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
احلسيني ،مطبعة اآلداب -النجف األرشف.
العاميل :أمل اآلمل ،حتقيق :الس ِّيد أمحد
احلر
ّ
ُّ 1313
ّ
الش��يباين (ت241ﻫ) ،مس��نـد أمح��د ،دار صادر،
حممد بن حنبل بن هالل
1414اب��ن حنبل :أمحد ب��ن َّ
ّ
بريوت.
ِ
ع�لي احل يِّ ّل (ت707ﻫ) ،رجال اب��ن داوود ،املطبعة احليدر َّية،
1515ابن داوودّ :
تقي الدين احلس��ن بن ّ
النجف1392 ،ﻫ.
1616الد َّباغ :عبد الستَّار حامد ،مباحث يف علم التفسري ،جامعة بغداد1990 ،م.
حمم��د حس�ين (ت 1398هـ) ،التفس�ير واملف�ِّس�رِّ ون ،دار الكت��ب احلديث��ة ،القاهرة،
1717الذهب��يَّ :
1381هـ.
الز َّجاج :أبو إس��حاق إبراهيم بن ال�َّس�رَّ ّي (ت311هـ) ،معاين القرآن وإعرابه ،ش��ـرح وحتقيق:
َّ 1818
الدكتور عبد اجلليل عبدو شلبي ،ط ،1عامل الكتب ،بريوت1988 ،م.
فواز أمحد
1919
حممد عبد العظيم (ت 1367هـ) ،مناهل العرفان يف عل��وم القرآن ،حتقيقَّ :
الزرق��اينَّ :
ّ
يب1415 ،هـ.
زمريل ،ط ،1دار الكتاب العر ّ
عيل ،تفس�ير آيات األحكام ،حتقيق :ناجي س��ويدان ،املكتب��ة العرصية للطباعة
2020الس��ايسَّ :
حممد ّ
والنرش2002 ،م.
اإلسالمي وأدواره ،دار األضواء ،بريوت -لبنان.
السبحاين :الشيخ جعفر ،تاريخ الفقه
2121
ّ
ّ
الدر املنثور يف التفس�ير باملاثور،
2222
الس��يوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر (ت911هـ)ُّ ،
ّ
ط ،1دار املعرفة1365 ،هـ.
عيل بن يوسف (ت 476هـ)ّ ،
الشافعي،
املهذب يف فقة اإلمام
2323
ّ
ّ
الشريازي :أبو إسحاق إبراهيم بن ّ
دار الكتب العلم َّية.
عيل بن
2424
الش�يرازي :نارص مكارم الدين ،األمثل يف تفس�ير كتاب اهلل َّ
ّ
املنزل ،ط ،1مدرس��ة اإلمام ّ
أيب طالب1426 ،هـ.
حممد بن إدريس (ت 204ه��ـ) ،أحكام القرآن ،حتقي��ق :عبد الغني عبد
2525
الش��افعي ،أبو عب��د اهلل َّ
ّ
اخلالق ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت1400 ،هـ.
حممد شاكر ،دار الكتب العلم َّية.
2626
الشافعي ،الرسالة ،حتقيق :أمحد َّ
ّ
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العاميل (ت966هـ) ،الدراية ،مطبعة النعامن ،النجف األرشف،
عيل
ّ
2727الشهيد الثاين :زين الدين بن ّ
1379ﻫ.
عيل بن احلس�ين ابن موس��ى بن بابوي��ه( ،ت381هـ) ،اخلصال،
2828الص��دوق :أب��و جعفر َّ
حممد بن ّ
املدرسني يف احلوزة العلم َّية ،قم املقدَّ سة1403 ،هـ.
عيل أكرب
ّ
الغفاري ،مجاعة ِّ
حتقيقّ :
الصفدي :صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل (ت 764هـ) ،ا لوايف بالوفيات ،حتقيق :أمحد
2929
ّ
األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث1420 ،هـ.
الفاطمي (ت 664هـ) ،حتقيق:
العلوي
حممد
ّ
ّ
حممد بن َّ
عيل بن موسى بن جعفر بن َّ
3030ابن طاووسّ :
احلسون.
فارس ُّ
اإلسالمي التابعة
موسسة النرش
3131
ّ
حممد حسني (ت1402هـ) ،امليزان يف تفسري القرانَّ ،
الطبابائيَّ :
ّ
املدرسني بقم املقدَّ سة.
جلامعة ِّ
عيل الفضل بن حس��ن (ت560هـ) ،جممع البيان يف تفسري القران ،حتقيق :جلنة من
3232
الطربيس :أبو ّ
ّ
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت -لبنان1415 ،هـ.
العلامء واملح ِّققني ،طَّ ،1
حممد حمسن (ت1403هـ) ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ط ،3دار األضواء،
3333
الطهراين :آغا بزرك َّ
ّ
بريوت -لبنان1403 ،هـ.
حممد بن احلس��ن (ت 460هـ) ،التبيان يف تفس�ير القرآن ،حتقيق :أمحد حبيب
3434
الطويس :أبو جعفر َّ
ّ
اإلسالمي1409 ،هـ.
العاميل ،ط ،1املطبعة مكتب اإلعالم
قصري
ّ
ّ
حممد بن عب��د اهلل (ت543ﻫ) ،أحكام القرآن ،حتقيق:
3535اب��ن العر ّ
حممد بن عبد اهلل بن َّ
يب :أب��و بكر َّ
حممد عبد القادر عطا ،دار الفكر للطباعة والنرش.
َّ
حممد بن أمحد بن حجر (ت 852هـ) ،لسان امليزان ،حتقيق:
3636
عيل بن َّ
العسقالين :أبو الفضل أمحد بن ّ
ّ
األعلمي للمطبوعات ،بريوت -لبنان1390،هـ.
مؤسسة
ّ
دائرة املعرف النظامية ،اهلند ،طَّ ،2
3737ابن فارس :أبو احلس�ين أمحد بن زكر َّيا (ت395هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد الس�لام
اإلسالمي1404 ،هـ.
هارون ،مكتب اإلعالم
ّ
املقديس (ت682ﻫ)،
حممد بن أمحد
3838ابن قدامة :ش��مس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر َّ
ّ
يب ،بريوت.
الرشح الكبري ،دار الكتاب العر ّ
النمري (ت 463هـ)،
رب بن عاص��م
3939
ّ
حممد بن عبد ال ِّ
القرطب��ي :أبو عمر يوس��ف بن عبد اهلل ب��ن َّ
ّ
مع��وض ،ط ،1دار الكت��ب العلم َّية ،بريوت،
عيل َّ
حممد عطاَّ ،
االس��تذكار ،حتقي��ق :س��امل َّ
حمم��د ّ
1421هـ.
األنصاري (ت671هـ) ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :هش��ام س��مري
حممد بن أمحد
4040
ّ
القرطب��يَّ :
ّ
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البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العرب َّية السعود َّية1433 ،هـ.
املوس��وي
املصحح :ط ِّيب
��ي،
ّ
ِّ
القم ّ
عيل ب��ن إبراهيم (ت 329هـ) ،تفس�ير ِّ
القم ّ
ِّ 4141
��ي :أبو احلس��ن ّ
مؤسسة دار الكتاب ،قم1404 ،هـ.
ّ
اجلزائري ،طَّ ،3
ال��رازي (ت329-328ﻫ) ،األصول من
حممد بن يعقوب ب��ن إس��حاق
4242
ّ
الكلين��ي :أب��و جعف��ر َّ
ّ
حيدري1388 ،ﻫ.
عيل أكرب غفاري ،ط ،3مطبعة
ّ
الكايف ،حتقيقّ :
الشعراين ،تصحيح:
حممد صالح ،رشح الكايف األصول والروضة ،تعليق :أبو احلسن
4343
املازندراينَّ :
ّ
ّ
الغفاري ،ط ،1املكتبة اإلسالم َّية.
عيل أكرب
ّ
ّ
األئم��ة األطهار ،ط،2
أخبار
لدرر
اجلامعة
األن��وار
بحار
(ت1111هـ)،
باق��ر
د
حمم
،
املجل�سي
4444
َّ
َّ
ّ
مؤسسة الوفاء ،بريوت -لبنان1403 ،هـ.
منشورات َّ
البغ��دادي (ت413هـ) ،مس��ائل العويص ،حتقيق:
العكربي
حممد ب��ن النعامن
ّ
ّ
حممد بن َّ
4545املفي��دَّ :
حمسن أمحدي ،مطبعة مهر.
املرصي (ت711ﻫ) ،لسـان العـرب،
األفريقي
حممد بن مكرم
ّ
ّ
4646ابن منظور :أبو الفضل مجال الدين َّ
يب1405 ،ﻫ.
ط ،1دار أحياء الرتاث العر ّ

