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 دراسة وحتليل:تفسري أحكام القرآن جلماعة من علماء باكستان


 حامد أشرؼ مهداين.د

The Holy Quran is the last revealed book of guidance for humanity.
Scholars have produced many commentaries inferring solutions to
different issues. The great jurist Imam Shafi’ penned a book by the
name of ‘Ahkam al-Qur’an but writer of ‘Kashf Al-Zunoon’ was of the
view that this book could not survive and the book available with the
same name is of Imam Beheqi and not of Imam Shafi’. However, there is
a long list of scholars of all schools of thought who afterwards wrote
commentary of the Holy Qur’an with the name of Ahkam al-Qur’an. In
continuation of this tradition, a committee comprising the confidents of
Maulana Ashraf Ali Thanvi: Maulana Zafar Ahmad Usmani, Maulana
Mufti Jameel Ahmad Thanvi, Maulana Muhammad Shafi and Maulana
Idrees Kandhalvi undertook the task of Qur’anic commentary under
Thanvi’s supervision. Later on, Mufti Abdul Shakur Tirmazi associated
with the committee. This commentary of the Holy Quran is very
important in the sense that five great scholars and jurists participated
in this holy task. The commentaries bearing the name of Ahkam alQur’an are based on inference of juristic issues only. Whereas in this
commentary, each verse has been inferred not only from juristic point
of view but it covers principles and antiquates etc. especially, challenges
of modern time have also been addressed. This great work namely
‘Tafsir Ahkam al-Qur’an’ was started in 1931 and got completed in
2001(in almost seventy years). Besides salient feature of the book and
determining its status among other Qur’anic commentaries, the article
presents introduction of its writers and methodology of inference.

،تمد خامت النبيُت٤  كالصلوة كالسالـ على سيدنا كموالنا،تُت١تمد ﵁ رب العاٟا
: كبعد، كعلى كل من تبعهم بإحساف إىل يوـ الدين،تعُتٚكعلى آلو كأصحابو أ
فإف القرآف الكرمي كتاب هللا تعاىل الذم امتاز فيما بُت الكتب السماكية بأنو
 كبأنو الكتاب، كما أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ىو خامت األنبياء.خامت الكتب
 كالخيرـ، التتغَت منو كلمة،تفوظان إىل قياـ الساعة٤ الوحيد الذم ضمن هللا سبحانو ببقائو

، كإنو الكتاب الفريد الذم يبقى إىل قياـ الساعة غضان طريان بنظمو كمعناه،منو حرؼ
 التستنكر على تطورات األساليب، كالتنفد غرائبو، التنقضي عجائبو.كىديو كمغزاه
 كلما أمعنت فيو النظر بعُت االعتبار كاالسًتشاد، كالتبلى على مر الدىور معانيو،عباراتو

 باكستان، الهور،جامعة بنجاب، بقسم اللغة العربية، أستاذ مشارك
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فزت منو برسالة جديدة ،كىداية مفيدة ػ
ىحكًي وم ىخبً وَت﴾ (ىود.)1 :
كلقد شاء هللا سبحانو كتعاىل أف تكوف أمة ٤تمد صلى هللا عليو كسلم ىي

ا١تخاطبة هبذا التنػزيل العزيز ،فاختار من ىذه األمة فحوالن كعباقر قاموا ٓتدمة القرآف الكرمي
من كل جهة كناحية خدمة ال يدانيهم فيها أحد ٦تن قاموا ٓتدمة كتاب ،فشغلوا أعمارىم
بو تالكة كقراءة ،كٕتويدان كترتيالن ،كشرحان كتفسَتان ،كاستنباطان كاجتهادان ،كدعوة كتبليغان ،حىت

الديكن ألحد اليوـ ػ مهما بلغ من العلم كا٠تربة ٔتكاف ػ أف حيصي ىذه ا٠تدمات عددان،
فضالن أف حيصيها قراءة كفهمان.
إف ا١تكتبة اإلسالمية غنية بالتفاسَت اليت ألفها علماء ىذه األمة خدمة ٢تذا
الكتاب اجمليد ،فمنهم من ٚتع يف تفسَته سائر فنوف التفسَت على صعيد كاحد ،كمنهم
من اقتصر على ناحية من النواحي  ،فاعتٌت بعضهم بتفسَت الكلمات ،كشرح الغريب،
كبياف كجوه اإلعراب ،كقاـ بعضهم ْتشد الركايات كاآلثار الواردة يف التفسَت ،كصرؼ
بعضهم مهتو ٨تو ا١تباحث الكالمية ا١تنثبقة من القرآف الكرمي ،كنصب بعضهم نفسو
إليضاح كجوه البالغة كاإلعجاز ػ إىل غَت ذلك من النواحي التفسَتية ا١تعركفة.
كمن أجل ىذه النواحي مرتبة ،كأعالىا قدران  ،كأعظمها نفعان :استنباط األحكاـ

الشرعية من القرآف الكرمي ،فإف األحكاـ الشرعية ىي رسالة القرآف العملية ،اليت تنَت
السبيل لإلنساف يف حياتو اليقظة ،كتأخذ بيده إىل ا٠تَت يف الورطات اليت تعرضو يف يومو
كليلتو.
فقامت ٚتاعة من العلماء ّتمع ىذه األحكاـ ،فألفت يف ذلك كتب كثَتة.
كمن أقدـ ا١تؤلفات يف ىذا ا١توضوع كتاب تفسَت ا٠تمسمائة آية من القرآف الكرمي ١تقاتل
1
كالذم مل يزؿ ٥تطوطان يف بريطانيا إىل أف حقق أخَتان يف اٞتامعة اإلسالمية با١تدينة ا١تنورة
كتفسَت أحكاـ القرآف لإلماـ الشافعي رٛتو هللا تعاىل ،بل ذكر صاحب كشف الظنوف أنو
أكؿ كتاب صنف يف أحكاـ القرآف  ،2كلكنو مل يصل إلينا ،كالكتاب ا١تطبوع ا١تتداكؿ باسم
((أحكاـ القرآف للشافعي)) إمنا ىو من تأليف اإلماـ البيهقي ،قد ٚتع فيو مباحث أحكاـ
القرآف من ٥تتلف كتب اإلماـ الشافعي رٛتو هللا .كقد طبع يف جزأين ٔتجلد كاحد
بتصحيح كتعليق :عبدالغٍت عبدا٠تالق .كتقدمي٤ :تمد زاىد الكوثرم ،كنشر :أيب أسامة
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عزت العطار .طبع ٔتصر سنة 1371ىػ  ،كأعيد نشره بدار الكتب العلمية يف بَتكت سنة
3
1395ىػ.
ُث تتابع فقهاء كل مذىب بتأليف ((أحكاـ القرآف)) ،كمن أشهر ما ألف يف
ىذا ا١توضوع:
 1ػ أحكاـ القرآف ،للشيخ أيب اٟتسن علي بن حجر السعدم ،ا١تتوىف سنة 244ىػ.
4
 .2أحكاـ القرآف أليب الفضل أٛتد بن ا١تع ٌذؿ العبدم.

 .3أحكاـ القرآف أليب عبدهللا ٤تمد بن عبدهللا بن عبداٟتكم ا١تصرم ا١تتوىف سنة 268ىػ
5

 .4كتاب يف أحكاـ القرآف  ،لإلماـ أيب سليماف داؤد بن علي بن خلف الظاىرم ا١تتوىف
6

سنة 270ىػ .
 5ػ أحكاـ القرآف ،للقاضي أيب إسحاؽ إٝتاعيل بن إسحاؽ األزدم البصرم ا١تتوىف سنة
282ىػ
 .6أحكاـ القرآف أليب سعيد بن حيِت بن منصور بن حسن السلمي ا٢تركم ا١تتوىف سنة
292ىػ

7

 7ػ أحكاـ القرآف ،للشيخ أيب اٟتسن علي بن موسى بن يزداد القمي اٟتنفي ،ا١تتوىف سنة
305ىػ
8ػ أحكاـ القرآف أليب بكر ٤تمد بن أٛتد بن بيكَت القاضي البغدادم ا١تتوىف سنة 305ىػ
8

 9ػ أحكاـ القرآف أليب اٟتسن عبدهللا بن أٛتد بن ٤تمد بن ا١تغلس البغدادم ا١تتوىف سنة
9

324ىػ
 10ػ أحكاـ القرآف لإلماـ أيب جعفر أٛتد بن ٤تمد الطحاكم اٟتنفي ،ا١تتوىف سنة 371ىػ
 11ػ اٞتامع ألحكاـ القرآف ،للشيخ أيب ٤تمد القاسم بن أصبغ القرطيب النحوم ا١تتوىف
سنة 340ىػ
 12ػ أحكاـ القرآف ،للشيخ ا١تنذر بن سعد البلوطي القرطيب ا١تتوىف سنة 355ىػ
10
.13أحكاـ القرآف أليب إسحاؽ ٤تمد بن القاسم ا١تالكي ا١تتوىف سنة 355ىػ
.14أحكاـ القرآف أليب اٟتكم منذر بن سعيد البلوطي ا١تتوىف سنة 355ىػ

11
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 15ػ أحكاـ القرآف  ،لإلماـ أيب بكر أٛتد بن علي ا١تعركؼ باٞتصاص الرازم اٟتنفي
ا١تتوىف سنة 370ىػ
 .16أحكاـ القرآف أليب العباس أٛتد بن علي بن أٛتد الربعي الباغائي ا١تتوىف سنة 401ىػ
٥( 12تطوط)
 .17أحكاـ القرآف أليب يعلى ٤تمد بن اٟتسُت البغدادم ابن الفراء القاضي ا١تتوىف سنة
13
458ىػ

 18ػ أحكاـ القرآف ،للشيخ اإلماـ أيب اٟتسن علي بن ٤تمد ا١تعركؼ بالكيا ا٢تراسي ا١تتوىف
14

504ىػ
 19ػ أحكاـ القرآف ،للقاضي أيب بكر ٤تمد بن عبدهللا ا١تعركؼ بابن العريب ا١تالكي ا١تتوىف
15

سنة 543ىػ
.20أحكاـ القرآف أليب بكر بن عبدهللا بن ٤تمد األشبيلي ا١تتوىف سنة 543ىػ
 21ػ أحكاـ القرآف ،للشيخ عبدا١تنعم بن ٤تمد بن فرس الغرناطي ،ا١تتوىف سنة 597ىػ
 22ػ ٥تتصر أحكاـ القرآف  ،للشيخ أيب ٤تمد مكي بن أيب طالب القيسي ا١تتوىف سنة
437ىػ
 .23اٞتامع ألحكاـ القرآف أليب عبدهللا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر القرطيب ا١تتوىف سنة
671ىػ كىو مطبوع متداكؿ.
 .24القوؿ الوجيز ألٛتد بن يوسف بن عبدالدائم الشافعي ا١تعركؼ بالسمُت اٟتليب
ا١تتوىف سنة (706ىػ) ٥( 17تطوط)
 25ػ تلخيص أحكاـ القرآف ،للشيخ ٚتاؿ الدين ٤تمود بن أٛتد ا١تعركؼ بابن السراج
القونوم ا١تتوىف سنة 770ىػ
 .26تيسَت البياف ألحكاـ القرآف ٞتماؿ الدين ٤تمد بن علي ا١تعركؼ بابن نور الدين
18
ا١توزعي ا١تتوىف سنة 825ىػ
 .27أحكاـ القرآف ا١تبُت لعلي بن عبدهللا بن ٤تمود الشنفكي الشَتازم ا١تتوىف سنة
907ىػ٥( 19تطوط)
 .28اإلكليل يف استنباط التنػزيل ،للعالمة جالؿ الدين السيوطي الشافعي رٛتو هللا،
ا١تتوىف سنة 911ىػ

16
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ومن الكتب ادلؤلفة يف أحكام القرآن يف شبه القارة اذلندية الباكستانية :
 .1رسالة يف آيات األحكاـ من القرآف الكرمي لعلي بن شهاب الدين بن ٤تمد ا٢تمداين
20
اٟتسيٍت ا١تتوىف سنة 876ىػ
 .2أحكاـ القرآف للشيخ رحم علي اٞتعفرم الفلوارم ا١تتوىف سنة 1129ىػ ،كقد بلغ
الكتاب أحد عشر ٣تلدان كيوجد منو ست ٣تلدات يف ا٢تند ٔتكتبة الزاكية اجمليبية بفلوار من
21
أعماؿ مدينة بتنة با٢تند
 3ػ التفسَتات األٛتدية يف بياف اآليات الشرعية ،للشيخ أٛتد بن سعيد اٞتونفورم ا٢تندم
اٟتنفي ،ا١تعركؼ ٔتالجيوف رٛتو هللا ا١تتوىف سنة 1130ىػ .
 4ػ نيل ا١تراـ من تفسَت آيات األحكاـ ،للشيخ السيد ٤تمد صديق حسن القنوجي
البخارم ا١تتوىف سنة 1307ىػ.

ومن الكتب ادلؤلفة يف أحكام القرآن يف العصراحلديث :
.1تفسَت آيات األحكاـ للمناع خليل القطاف
 .2الشامل يف تفسَت آيات األحكاـ للدكتور منصور أبو ا١تعاطي اٞتوىرم
.3منتهى الكالـ يف آيات األحكاـ ﵀مد حفيد أفندم اٟتنفي (ا١تخطوط).
22

 .4ركائع البياف يف تفسَت آيات األحكاـ للشيخ ٤تمد علي الصابوين.
 .5أحكاـ القرآف ٞتماعة من علماء باكستاف كىو موضوع ْتثنا ىذا ،ففيما يلي نتناكلو
بالتفصيل اآليت

ادلبحث األول :تعريف موجز مبؤلفي الكتاب

كاف اإلماـ الداعية الكبَت موالنا الشيخ أشرؼ علي التهانوم رٛتو هللا تعاىل من
أكثر الناس حرصان على تأليف جديد يف ا١توضوع ،ككانت فكرتو يف مبدأ األمر أف يكوف
ذلك الكتاب جامعان ألدلة اٟتنفية من القرآف الكرمي ببسط كاستقصاء ،كما أف كتاب
’’إعالء السنن‘‘ الذم ألفو موالنا الشيخ ظفر أٛتد العثماين رٛتو هللا بإرشاد شيخو
التهانوم رٛتو هللا ،جامع ألدلة اٟتنفية من السنة ،كلذلك اقًتح يف أكؿ األمر أف يكوف
اسم الكتاب ’’دالئل القرآف على مذىب النعماف‘‘ ُث بدأ لو أف اليقتصر على ذكر
دالئل فحسب ،بل يذكر كل ما يستنبط من آيات القرآف الكرمي من فقو كأصوؿ ،كأدب
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كخلق ،كىداية كإرشاد ،مع العناية ا٠تاصة با١تسائل اليت حدثت يف العصور األخَتة ،كال
يوجد يف كتب ا١تتقدمُت مباحث كافية يف شأهنا ،كىنالك غَت اسم الكتاب إىل ’’أحكاـ
القرآف‘‘.
ككاف الشيخ رٛتو هللا يود أف يؤلف ىذا الكتاب بنفسو ،كلكنو كاف يف عمره
األخَت مزدحم األشغاؿ مع انتقاص القول كاعًتاء األسقاـ ،ككاف يريد أف يتم تأليف
’’أحكاـ القرآف‘‘ يف أسرع كقت ٦تكن ػ فاختار رٛتو هللا أف يفوض ىذا العمل إىل أربعة
من أصحابو:
 1ػ العالمة ا﵀قق الكبَت الشيخ ظفر أٛتد العثماين رٛتو هللا تعاىل
2ػ العالمة الفقيو موالنا الشيخ ا١تفيت ٤تمد شفيع رٛتو هللا تعاىل
 3ػ العالمة ا﵀دث موالنا الشيخ ٤تمد إدريس الكاندىلوم رٛتو هللا تعاىل
 4ػ العالمة الثبت موالنا الشيخ ا١تفيت ٚتيل أٛتد التهانوم رٛتو هللا تعاىل.
كقد قاـ فيما بعد الشيخ ا١تفيت عبدالشكور الًتمذم رٛتو هللا بإكماؿ ما تبقى
من نصيب الشيخ ظفر أٛتد العثماين ككتابة تكملة اٞتزء ا١تختصر من الشيخ ٤تمد إدريس
الكاندىلوم ،كٔتا أف الشيخ أشرؼ علي التهانوم ىوالذم ق ٌدـ فكرة الكتاب ،كقاـ بتوزيع

تأليف الكتاب على أربعة من تالمذتو البارزينُ ،ث إف الكتاب حيوم كثَتان من إفاداتو

التفسَتية فلذا أحببت أف أذكر ترٚتة موجزة لو ضمن التعريف ٔتؤلفي ىذا الكتاب.
ففيمايلي تعريف موجز هبؤالء الستة:

( )1موالنا أشرف علي التهانوي رمحه هللا

كاف رٛتو هللا من العلماء العباقرة األفذاذ كالدعاة الربرة ا١تخلصُت الذين أناركا يف
ا٢تند مصابيح التجديد باىرة الشعلة ساطعة النور ،كأخلصوا حياهتم إلعالء كلمة هللا
كإحياء علوـ الدين ،مرابطُت على ثغور اإلسالـ ،مثابرين يف الدعوة إليو ،كمصابرين على
ما يصيبهم يف ىذا السبيل.
1280ىػ بقرية ’’هتانو هبوف‘‘
كلد رٛتو هللا صباح ا٠تميس من ربيع الثاين سنة
كترعرع يف بيئة دينية خالصة ،كحفظ فيها القرآف كتعلٌم مبادئ الفارسية كالعربية كعلوـ
الدين على أيدم أساتذة مهرة .كيف ا٠تامس عشر من عمره رحل إىل دار العلوـ ديوبند ،
كتلقى ٚتيع العلوـ العربية كاألدبية ،كالعقلية كالنقلية  ،لدل أساتذة قد ج ٌددكا ذكريات
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القدماء يف سعة اطالعهم كجودة إتقاهنم ،مثل اإلماـ اجملاىد الكبَت الشيخ ٤تمود اٟتسن
الديوبندم ،كمثل العارؼ ا﵀قق الشيخ ٤تمد يعقوب النانوتوم كمثل اإلماـ الفيلسوؼ
موالنا الشيخ ٤تمد قاسم النانوتوم مؤسس دارالعلوـ ديوبند كمثل موالنا الشيخ سيد أٛتد
الدىلوم ،كفرغ من دراستو بدارالعلوـ سنة 1300ىػ.
توىل التدريس يف مدرسة شهَتة تسمى ’’الفيض العاـ‘‘ يف مدينة كانبور كاشتغل
ٌ
رٛتو هللا يف كانبور بالتدريس كالدعوة كاإلرشاد كالتأليف مدة أربع عشرة سنة ،كرجع إىل
موطنو ’’هتانو هبوف‘‘ يف سنة 1315ىػ .كلزـ زاكية شيخو ا١تسماة با٠تانقاه اإلمدادم،
ألف شيخو اٟتاج إمداد هللا ا١تهاجر إىل مكة كاف قد أكصاه بذلكُ ،ث مل يزؿ مقيمان هبذه
الزاكية إىل أف توفاه هللا تعاىل يف سنة 1262ىػ .كيف ىذه الزاكية أظهر هللا على يديو تلك
األعماؿ الدينية العظاـ اليت تعجز عنها اٞتمعيات الكبَتة كاجملالس العلمية.
ككاف حكيم األمة الشيخ التهانوم رٛتو هللا أكثر الناس تأليفان يف عصره ،فإنو قد

ترؾ خلفو ٨تو ألف كتاب مطبوع ما بُت صغَت ككبَت ،كمن أمهها تفسَت بديع باللغة
األردية باسم بياف القرآف كلو أيضان رسالة ’’التقصَت يف التفسَت‘‘ انتقد فيها بعض التفاسَت
العصرية كلو ثالث كعشرف رسالة غَتىا يف التفسَت كعلوـ القرآف .كأما يف اٟتديث فقد

صنف بنفسو ’’جامع اآلثار‘‘ ك ’’تابع اآلثار‘‘ كاىتم بتأليف ’’إعالء السنن‘‘ كأما يف
الفقو فلو ’’إمداد الفتاكل‘‘ يف ست ٣تلدات ضخمة باللغة األردية كأما يف العقائد
كالكالـ فلو ’’االنتباىات ا١تفيدة يف االشتباىات اٞتديدة‘‘ ك ’’ا١تصاحل العقلية لألحكاـ
النقلية‘‘ كغَتىا .كيف التصوؼ ’’مسائل السلوؾ من كالـ ملك ا١تلوؾ‘‘ باللغة العربية،
كالتشرؼ ٔتعرفة أحاديث التصوؼ كغَتىا .كيف السَتة ’’نشر الطيب يف ذكر النيب اٟتبيب
صلى هللا عليو كسلم‘‘ .كيف الدعوة كاإلرشاد ’’حياة ا١تسلمُت‘‘ ك’’تعليم الدين‘‘،
ك’’فركع اإلدياف‘‘ ك’’آداب ا١تعاشرة‘‘ ،ك’’حقوؽ اإلسالـ‘‘ ك’’حقوؽ الوالدين‘‘
23
كغَتىا.
( )2العالمة احملقق الكبري الشيخ ظفر أمحد العثماين رمحه هللا تعاىل
ىانوم كلد يف13
مخ ظفر أٛتد بن لطمؼ العثماين الت
العالمة ا﵀قق الباحث الش
مع األكؿ سنة 1310ىػ ٔتدمنة دمكبند.
رب
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ـمق ْتفظ القرآف الکر مي كقراءة الکتب االبتدائةم .كمن أساتذتق الشيخ
بدأ تعل
٤تمد ماسين كالد ا١تفيت ٤تمد شفمع كغيره من العلماءُ ،ث سافر إؿی توانو هبوف عند خالو
حکي األمة أشرؼ علي الت ىانوم ،كقرأ عليو بعض الکتبُ ،ث رحل مع ق إلی کانبور
ـ
كالتحق ٔتدرسة جامع العلوـ اليت أسس ىا حکيـ األمة ىناؾ ،كتلقی العلوـ علی ج ىابذة
م الکانبورمُ ،ث سافر إؿی
العلماء منهم الشيخ ٤تمد إسحاؽ الربدكاين كالش مخ ٤تمد رش د
سىارنبور كالتحق ٔتدرسة مظاىر العلوـ ،كقرأ اٟتدم ث الشرمؼ علی اإلماـ الفقيو الشمخ
خلمؿ أٛتد السىارنبورم.
كنظران لذکا ئو كقوة عقلو كبلوغو يف العلم عُت مدرسان ٔتدرسة مظا ىر العلوـ،
كمکث سبع سنُت مدرس ك مؼمد ،کما قاـ بالتدر مس يف مدارس کثيرة يف الو ند كبرما
كبنغالدمش كأخيران سافر إؿی باکستاف كاستقر بالسند أستاذان كشمخان للحد مث بدار العلوـ
اإلسالـةم ٔتدينة تندك اؿق ارم.
كمن أشهر آثاره العلمية إعالء السنن  ،ك أحکاـ القرآف (كىو موضوع البحث) ،ك
انکشاؼ اٟتقمقة عن استخالؼ الطر مقة  ،ك القوؿ ا١تاضي يف نصب القاضي  ،كکشف
م ا١تسلم ين عن مواالة ا١تشرکين ،ك إ٧تاء الوطن عن االزدراء
الدج ی عن كج ق الربا ،كٖتذ ر
کتب ا١تخطوطة العطر الوردم يف ذکر
مق) .كمن ق
ؼ كتالـ ذ
ؼ أليب حنمة
بإماـ الزمن( ،ترجم يو
م إؿی األردةم.
العرب
کثان من الکتب ة
ا١تسمح كاملىدم .كترجم ير
ٔتدمکراتشي يف مكـ األحد  23من ذم القعدة عاـ 1394ىػ /
ق هللا نة
تويف رحم
24
8ديسمرب 1974ـ.
( )3موالنا ادلفيت حممد شفيع

معترب ٝتاحة موالنا الشمخ ٤تمد شفمع ا١تفيت بن الشمخ ٤تمد ماسين من
کاف
کبار علماء ا٢تند كباکستاف .كلد الشمخ ػ رحمق هللا ػ ألحد كعشرمف من شعباف ا١تعظم
 1314ىػ ،كترعرع يف حجر العلم كالعرفاف ،إذ عکف علی تلقي العلم من العلماء الکبار
منذ نعومة أظفارق ،كالتزـ صحبة العارؼين مذ بدا ةم عمرق.
 ،يف ’’دمكبند‘‘ بعد ماقرأ القرآف الکر مي يف سنة 1325ىػ،
قد دخل دارالعلوـ
كقم أکرب جامعة دمفةم قامت بإشاعة ا١تعارؼ اإلسالـ ةم القممة يف ا٢تند .
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مخ دارالعلوـ ىذه كقك يف ـ معة صباق ،كمل مزؿ مدة عشر سنوات
كقد دخل الش
مشتغالن بدراستق ،مکبان علی تلقي العلوـ من العلماء األفاضل العبقر يُت الذ مف سار
تـ الرکباف يف أ٨تاء ا٢تند كجوانبىا .كمن أشهر أساتذتو :موالنا الشمخ أنور شا ق
بصمق
م أصغر حسين ،كشمخ
م الرٛتن ،كموالنا الشمخ السد
الکشميرم ،كموالنا الشمخ ا١تفيت عز ز
اإلسالـ موالنا شبيرأٛتد العثماين  ،ك موالنا إعزاز علي  ،ك موالنا الشمخ ٤تمد إبرا ىيم
البلماكم .
كبعد اؿفراغ عن دراستق يف سنة 1335ىػ عُت مدرسان بدارالعلوـ كمل مزؿ مدرس

اٟتدمث كالتفسير كالفقق كغيره ا من العلوـ الدمفةم الرائجة مدة ست ك عشرمف سنة كما أنو
فلم مزؿ
عُت رئيس ىيئة اإلفتاء بدار العلوـ ديوبند بعد كفاة شيخو موالنا عزيز الرٛتن
ا١تفيت ٤تمد شفمع علل قذا ا١تنصب اٞتلمؿ مذ سنة 1350ىػ إىل 1362ىػ.
كبعد استقالؿ باكستاف قاجر الشمخ إؿيها كيف عاـ  1370ىػ أسس يف مدينة
كراتشي معهدان دينيان باسم دارالعلوـ الذم معترب من أکرب مراکز العلوـ الد مفةم يف باکستاف.
كلو مؤلفات كثَتة نافعة قد جاكز عدد ىا من مائة ،معظمها باللغة األردم ة يف
علم التفسير كاٟتدمث كالفقق كالتصوؼ كاألدب كالکالـ كا١تعاشرة كغَتىا ،كمن أمهها:
 .1معارؼ القرآف  ،كىو تفسَت نادر كقد طبع يف ٙتاين ٣تلدات ضخمة باللغة األرد ةم.
مةم كالفارسةم كالبنغاؿةم كعدة لغات أخری.
كترجم إؿی اإل٧تلز
 .2أحکاـ القرآف( ،كىو موضوع البحث)
فألفق الشيخ يف ٣تلد ضخ ـم يحتوم علی مباحث نفمسة التکاد ٕتد ىا ٣تتمعة يف کتاب
غَتهُ ،ث ىو ممشل أجزاء مفردة عل ی مباحث ـ مهة ،فصارت کتبان مستقلة كايف ة
١توضوعاتوا ،كىي” :کشف الرمب عن مسألة علم الغ مب“ ك ’’تکممؿ اٟتبور بسماع
أىل القبور“ ك”السعي اٟتثمث يف تفسير لوك اٟتدمث“ ك”تنقمح الکالـ يف معنی الصالة
كالسالـ“ ك”اإلبانة ١تعن ی التسبب كاإلعانة“ ك ”تفس ير ا٠تطاب يف تفس ير آ مات
اٟتجاب“ ك”ٖتقمؽ السرب بعذاب القرب“ ك”ا١تقالة امل رضةم يف حکم سجدة التح ةم“

ك”ٖتقمؽ السحر كأحکاـ ق‘‘ .كمن مؤلفاتو الشهَتة  :ختم النبوة  ،ك سيرة خامت األنبامء ،
كآالت جد مدة  ،كأحکاـ األراضي  ،ك إمداد ا١تفتين ،كا لتصرمح ٔتا تواتر يف نزكؿ ا١تس مح،
يُت ،كٙترات األكراؽ ،كنفحات.
كىدم املىديُت يف آمات خامت النب
ة
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مخ ا١تفيت ٤تمد شف مع ٔتد نمة کراتشي يف
تويف الش
25
1396ىػ ،كدفن يف ضرمح مدرسة دارالعلوـ بکراتشي .

 6أكتوبر 1976ـ/

( )4موالنا حممد إدريس الکاندهلوي

كلد الشمخ ٤تمد إدرمس بن اٟتافظ ٤تمد إٝتاع مؿ الکاندىلوم يف بلدة کاندىلة
مق االبتدائي يف قرمةت ،كأمت حفظ القرآف الکرمي قبل بلوغق
با٢تند سنة 1318ىػ .تلقی تعلـ
التاسعة من عمرهُ ،ث رحل إلی کل من مدرسة مظا ىر العلوـ سهارنبور كجامعة دار العلوـ
اإلسالمي دمكبند كتلؽی العلوـ من خيرة مشاخيها.
ة
كمن أشهر أساتذتو حکـم األمة الشمخ أشرؼ علي التىانوم ،كالشيخ خلمؿ
أٛتد السىارنبورم ،كالعالمة أنور شاه الکشمَت م ،كا﵀قق الکبير شبير أٛتد العثماين،
م الرٛتن كغيرىم من جىابذة العلماء.
كا١تفيت عز ز
ين مدرسان با١تدرسة األـ مفةم بد٢تي ك دارالعلوـ دمكبند .كمکث بوا تسع سنوات
ع

 ،انتقل بعدىا إلی حمدرآباد
الدکن كألف کتابق ا١تشهور (التعلمؽ الصبمح علی مشکاة ا١تصابمح) ،كأخ يران رجع إؿی
دارالعلوـ د مكبند شمخان للحد مث ،كمکث عشر سنوات ،ىاجر بعدىا إلی باکستاف سنة
1368ىػ شيخان للحد مث باٞتامعة العباس ةم ٔتدينة هباكلفورُ ،ث اٞتامعة األشريف ة بال ىور
إلی أف تويف إؿی رٛتة هللا يف رجب 1396ىػ 1976 /ـ.
كمن آثاره العلمية :تعلمقات علی تفسير البمضاكم ،كمقدمة التفسير  ،ك تفسير
معارؼ القرآف  ،كإعجاز القرآف  ،كأحکاـ القرآف  ،كمقدمة صحيح البخارم ،كٖتفة القارم
ْتل مشکالت البخارم  ،ك ٖتفة ا١تسلم ٔتقدمة صح مح ا١تسلم  ،ك ٖتفة اإلخواف بشرح
حدمث شعب اإل مياف  ،كالباؽمات الصاٟتات يف شرح حد مث ”إمنا األعماؿ بالن مات“ ،
كمنحة ا١تغ مث شرح ألفةم العراقي  ،ك مقدمة اٟتد مث ،ك التعلمؽ الصبمح علی مشکاة
مح ،ك سيرة ا١تصطفی ،كا٠تالفة الراشدة  ،ك عقائد اإلسالـ  ،كأصوؿ اإلسالـ  ،ك علم
ا١تصاب
ا١تادة كالركح  ،ك أحسن
الکالـ ،ك الدعوة إؿی اإلسالـ  ،ك إثبات صانع العلم  ،ك حدكث ٌ
اٟتدمث ،كمسؾ ا٠تتاـ ،كاإلسالـ كالنصرافةم ،كکلمة هللا يف حياة ركح هللا ،كالقوؿ ا﵀کم ،
كلطائف ا﵀کم يف أسرار نزكؿ ع مسی بن مر مي ،كالدمف القـم ،كأحسن البماف يف مسئلة
م كاإلشرا ؾ ،ك فتح الغفور شرح منظور
ام اإلدرا ؾ يف حق مقة التوح د
الکفر كاإل مياف  ،ك نو ة
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م بين اإلسالـ كالقاد مافةم ،كسلك الدرر شرح تائةم القضاء كالقدر ،
ا٠تالؼ
ة
القبور ،كاألسس
26
كالکالـ ا١توثوؽ يف ٖتقمؽ أف کالـ هللا غَت ٥تلوؽ.
هانوي
( )5ادلفيت جميل أمحد الت

م أٛتد يف قر ةم ”تو انو هبوف “ بالو ند سنة
كلد ا١تفيت جميل أٛتد بن سع د
1903ـ .بدأ تعلـمق با١تدرسة اإلمداد ةم ُث التحق با١تدرسة الش ىَتة مظاىر العلوـ
بسهارنبور .كمن أش ىر أساتذتو الشي خ عبداللط مؼ ،كالش مخ عبدالرٛتن الکاملفورم
م اؿسنبىلي كالشيخ
كالشمخ أسعد هللا كالشيخ بدرعامل امل ىاجر ا١تدين كالش مخ عبدالوح د
خلمؿ أٛتد الس ىارنفورم كالشيخ نورأٛتد الکاملفورم  .كبعد أف أمت تعل ـمق يف سنة
1362ىػ ٔتظاىر العلوـ عي ٌُت مدرسان ؼی ا١تدرسة نفس ىا ،كٗتلل ىذه الفًتة زمن قاـ
بالتدرمس كاإلفتاء ؼی مدرسة إمداد العلوـ بتىانو هبوف .كيف عاـ 1370ىػ ىاجر إلی
كمفتنم باٞتامعة األشرؼةم بال ىور کما أنو قاـ بالتدرمس ؼی جامعة
ا
باکستاف كع ين أستا نذا

اإلسالمي بالىور أمضان .كتويف ا١تفيت جممؿ أٛتد رحمق هللا يف 25
ة
األطىر كاٞتامعة دارالعلوـ
دمٝترب 1995ـ بالىور كدفن هبا.
كمن آثاره العلمية :أحكاـ القرآف (تفسير القرآف من سورة مكنس إؿی سورة
الفرقاف) ،كتراجم اٟتماسيُت ،ك٣تموعة من األشعار العربةم ،كاٟتاكم علی الطحاكم ،كزکوة
م سلمماف الندكم  ،ك أنوار الطرب علی شرح أز ىار العرب ،ك ٚتاؿ
اٟتلي كالعالمة الس د
ی
األكؿامء ترٚتة الکتاب ”کرامات األكؿامء“  ،كؿق کيتبات أخری كمقاالت علم ةم عد مدة ؼ
27
ىي كاألخالؽةم.
٥تتلف ا١توضوعات الفق ة
( )6ادلفيت عبدالشكور الرتمذي
كلد ا١تفيت عبدالشكور الًتمذم يف

 11رجب سنة

1431ىػ  /مارس

 1922ـ ،ككاف كالده ا١تفيت عبدالكرمي الكمتلوم رٛتو هللا من تالمذة موالنا أشرؼ علي
التهانوم .حفظ القرآف الكرمي كقرأ الكتب الدينية االبتدائية على كالده .كذىب بعد ذلك
مع كالده إىل اٟتجاز ألداء اٟتج ُث ا١تدينة ا١تنورة كالتحق ىناؾ ٔتدرسة العلوـ الشرعية ١تدة
ٙتانية شهور خالؿ إقامة كالده ىناؾ بصدد التدريس.
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كبعد عودتو إىل ا٢تند مع كالده ،كاصل دراستو بأحسن ا١تؤسسات التعليمية
الدينية ا١تتواجدة يف ا٢تند كىي مظاىر العلوـ بسهارنبور كدارالعلوـ ا١تعركفة بديوبند .كقد
تشرؼ الشيخ عبدالشكور ٔتالزمة حكيم األمة أشرؼ علي التهانوم مدة طويلة استغرقت
 21سنة.
كبعد استقالؿ باكستاف ىاجر الشيخ عبدالشكور إليها كقاـ بإحياء ا١تؤسسة
العلمية اليت سبق أف أنشأىا كالده الشيخ عبدالكرمي باسم ’’اٞتامعة اٟتقانية‘‘ يف شاه آباد
با٢تند (يف ٤تافظة كرناؿ) فقد أسس ىذه اٞتامعة من جديد على أرض باكستاف يف مدينة
ساىيواؿ سرجودىا بإقليم بنجاب .كعكف طوؿ حياتو على عمل التدريس كالدعوة
كاإلرشاد كاإلفتاء من خالؿ ىذه اٞتامعة .كلو مؤلفات قيمة نافعة طبع أكثرىا باللغة
األردية منها :ىداية اٟتَتاف يف جواىر القرآف كحياة األنبياء كتذكرة الظفر كتذكرة الشيخ
(حسُت أٛتد) ا١تدين كمن رسائلو :السعي ا١تشكور يف أحكاـ العاشور كإرشاد العباد يف
عيد ا١تيالد كالعقيدة ا١ترضية يف اٟتياة الربزخية كغَتىا .تويف رٛتو هللا يف
28
1421ىػ 1 /يناير 2001ـ.

 5شواؿ

ادلبحث الثاين :دراسة الكتاب ويتناول مايلي :

 .1سبب تأليف الكتاب
 .2طريقة عرض الكتاب
 .3بيان منهج الكتاب
 .4مصادر الكتاب
فأوالً  :سبب تأليف الكتاب

سبق الكالـ عن خلفية الكتاب كسبب تأليفو يف ا١تبحث األكؿ كىو أف الشيخ

أشرؼ علي التهانوم أراد أف جيمع ما يستدؿ بو على مسائل اإلماـ أيب حنيفة النعماف
من النصوص القرآنية كاإلشارات الربانية ،فيما اختلف فيو أئمة االجتهاد ،من اٟتالؿ
كاٟتراـ كالصحة كالفساد .ككانت فكرتو يف مبدأ األمر أف يكوف ذلك الكتاب جامعان ألدلة
اٟتنفية من القرآف الكرمي ببسط كاستقصاء ،كلذلك اقًتح يف أكؿ األمر أف يكوف اسم

الكتاب ’’دالئل القرآف على مذىب النعماف‘‘ ُث بدأ لو أف اليقتصر على ذكر دالئل
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فحسب ،بل يذكر كل ما يستنبط من آيات القرآف الكرمي من فقو كأصػوؿ ،كأدب كخلق،
كىػداية كإرشػاد ،مع العناية ا٠تاصة با١تسائل اليت حدثت يف العصور األخيػرة،
كاليوجد يف كتب ا١تتقدمُت مباحث كافية يف شأهنا ،كىنالك غَت اسم الكتاب إىل
’’أحكاـ القرآف‘‘.
كزع حكيم األمة الشيخ أشرؼ علي
كأما مشركع كتاب أحكاـ القرآف فقد ٌ
التهانوم ىذا العمل اٞتبار على أربعة علماء أفاضل من تالمذتو ْتسب منازؿ القرآف
السبعة.
كقد عهد تأليف ا١تنػزلُت األكلُت من منازؿ القرآف السبعة إىل فضيلة الشيخ
ا﵀دث ظفر أٛتد العثماين كىو الذم يرجع إليو فضل ا١تتقدـ إىل تنفيذ ىذا ا١تشركع
العلمي حيث بدأ عملو يف عاـ 1354ىػ ا١توافق 32ػ 1931ـ .كقد استطاع الشيخ
العثماين تكميل ا١تنػزؿ األكؿ من القرآف فقط كقد ظهر الكتاب يف ثالث ٣تلدات مشتملة
على  1115صفحة مطبوعة ،استنبط فيها  1376مسئلة فقهية على ا١تنهج اٟتنفي.
كعهد تأليف ا١تنػزلُت الثالث كالرابع إىل فضيلة الشيخ ا١تفيت الفقيو ٚتيل أٛتد
التهانوم رٛتو هللا كقد أكمل عملو يف ثالث ٣تلدات أيضان استخرج فيها

 599مسئلة

فقهية من كتاب هللا تعاىل .كمل يتمكن من مواصلة تأليف ا١تنػزؿ الرابع لبعض األسباب
كتوقف العمل مدة من الزمن.
كما عهد العمل على ا١تنػزلُت ا٠تامس كالسادس إىل فضيلة الشيخ ا١تفيت ٤تمد
شفيع الديوبندم رٛتو هللا .كقد كفق بتكميل نصيبو يف  854صفحة استخرج فيها 700
مسئلة فقهية من القرآف طبقان ١تذىب اإلماـ أيب حنيفة رٛتو هللا تعاىل.

كقد قاـ فضيلة الشيخ ٤تمد إدريس الكاندىلوم رٛتو هللا بتأليف ا١تنػزؿ األخَت
ككاف تأليفو ٥تتصران بالنسبة إىل اآلخرين حيث استنبط  180مسئلة كظهر كتابو يف
 121صفحة.
فكاف العمل على ىذا ا١تشركع جاىزان حىت عاـ 1388ىػ  69 /ػ 1968ـ
فيما يتعلق با١تنازؿ 7 ،6 ،5 ،3 ،1 :كقد توقف العمل عدة سنوات لبعض األسباب
أمهها انتقاؿ ىؤالء العلماء ا١تؤلفُت من ا٢تند إىل باكستاف بعد استقال٢تا كانشغا٢تم بأعماؿ
التدريس كالتأليف كاإلفتاء.
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ك١تا مت إنشاء إدارة أشرؼ التحقيق يف عاـ 1987ـ ّتهود الشيخ مشرؼ علي
ػح على كالده إكماؿ ما بقي من
التهانوم ابن موالنا ٚتيل أٛتد التهانوم رٛتو هللا ،أل ٌ
نصيبو يف ىذا ا١تشركع كىو ا١تنػزؿ الرابع كما طلب تكميل ا١تنػزؿ الثاين الذم كاف قد عهد
أصالن إىل فضيلة الشيخ ا﵀دث ظفر أٛتد العثماين رٛتو هللا ،من تلميذه فضيلة الشيخ
ا١تفيت عبدالشكور الًتمذم رٛتو هللا .كقد أكمل األخَت العمل على ا١تنػزؿ الثاين كاستخرج
 1776مسئلة من كتاب هللا تعاىل .كيشتمل ىذا اٞتزء على  1333صفحة .كما قاـ
فضيلة الشيخ عبدالشكور الًتمذم رٛتو هللا مشكوران بكتابة التكملة للجزء ا١تختصر الذم

صدر من قلم فضيلة الشيخ ٤تمد إدريس الكاندىلوم رٛتو هللا كأضاؼ إليها
صفحة استخرج فيها  488مسئلة زيادة على ما كتبو ا١تؤلف رٛتو هللا.

750

كقد قاـ الشيخ خليل أٛتد التهانوم ابن الشيخ ٚتيل أٛتد التهانوم بإعداد
فهرس شامل ﵀تويات ىذا الكتاب كلو ْتسب الًتتيب الفقهي ا١تعركؼ لتسهيل االستفادة
من ىذا ا١ترجع العلمي.
كىكذا مت إ٧تاز ىذا ا١تشركع اٞتبار الذم بدأ بأمر حكيم األمة كمرشد ا١تلة
اإلماـ أشرؼ علي التهانوم يف 1354ىػ كاستغرؽ ىذا اٞتهد العلمي ا١تنشود مدة 69
سنة كاكتمل ّتميع أجزائو كمنازؿ القرآف السبعة يف عاـ 1423ىػ.
انياً :طريقة العرض اليت سار عليها مؤلفوا الكتاب

* ابتدأ الشيخ ظفر أٛتد العثماين الكتاب ٔتقدمة أشاد فيها باإلماـ أيب حنيفة كمذىبو
كما أشاد بشيخو أشرؼ علي التهانوم ُث بُت سبب تأليف الكتاب كتوزيعو إىل مؤلفي
ىذا الكتاب.

29

* ابتدأ كتابو ببياف أحكاـ البسملة كىل ىي آية يف أكؿ كل سورة من القرآف؟ كحكم
التسمية قبل الفاٖتة كترجيح التسمية سران يف الصالة كخالؼ العلماء يف قراءة الفاٖتة يف
30
الصالة.
* كطريقة ا١تؤلفُت يف بياف اآليات ،أف كالِّ منهم يذكر اآلية اليت فيها حكم بقولو ’’قاؿ
هللا عزكجل‘‘ فيبُت معناىا ،كخالؼ العلماء فيها ،كما فيها من نسخ كإحكاـ كسبب
نزكؿ...كغَتىا من ا١تباحث.
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* إف الكتاب مرتب حسب ترتيب ا١تصحف ،مبتدأن بسورة الفاٖتة منتهيان بسورة الناس
ذاكران جيمع سور القرآف الكرمي سورة سورة كيستخرج ما فيها من أحكاـ.
* كيف آيات العقيدة كالتوحيد يتناك٢تا ا١تؤلفوف بتوضيح رأم أىل السنة كاٞتماعة ،كدحض
كرفض آراء الفرؽ األخرل ،كإنكار البدع كا٠ترافات يف ىذا اجملاؿ.
* إف ا١تؤلفُت يف بعض األحياف يذكركف اآلية أك اآليات ذات ا١توضوع كيبوبونػها كتبويب
الكتب الفقهية ،كيضعوف لكل باب عنوانان تندرج ٖتتو ا١تسائل كاألحكاـ اليت يتعرضوف ٢تا

يف ىذا الباب .فيقولوف مثالن :باب األدياف  ،31باب اٟتيض  ،32باب اإليالء ُ 33ث يوردكف

اآلية يف ذلك فيقولوف قاؿ هللا تعاىلُ ....ث يسًتسلوف يف بياف أحكامها كقد يضعوف
للمسائل كاألحكاـ اليت تعرضوا ٢تا عنوانان خاصان كيفردكف ٢تا ا١تباحث مثل قو٢تم ”کشف

الرمب عن مسألة علم الغ مب“ ك تکم مؿ اٟتبور بسماع أ ىل القبور “ ك ”السعي اٟتثمث
يف تفسير لوك اٟتدمث“ ك ”تنقمح الکالـ يف معنی الصالة كالسالـ“ ك ”اإلبانة ١تعن ی
التسبب كاإلعانة“ ك ”تفس ير ا٠تطاب يف تفس ير آ مات اٟتجاب“ ك ”ٖتق مؽ السرب
34
بعذاب القرب“ك٨تو ذلك.
* كقد تتكرر ا١تواضيع كاألبواب يف عدة أماكن ،كذلك حسب كضع األحكاـ يف
ا١تصحف فمثالن :أحكاـ اٟتج ٧تدىا يف سورة البقرة يف عدة مواضع ،ك٧تدىا أيضان يف

سورة اٟتج .كأيضان باب ٖترمي ا٠تمر تكرر مرتُت أحدمها يف سورة البقرة كاآلخر يف سورة
ً
ًً ً ً
ك ىع ًن ٍ
ا١تائدة( .كذلك عند تفسَته لقولو تعاىل ﴿يى ٍسأىليونى ى
ا٠تى ٍم ًر ىكالٍ ىمٍيس ًر قي ٍل فيه ىما إ ٍُثه ىكبَته
35
ىكىمنىافً يع لًلن ً
َّاس ىكإًٍٙتييه ىمآ أى ٍكبىػ ير ًمن نػَّ ٍفعً ًه ىما﴾ (البقرة ،)219كعند تفسَته لقولو تعاىل﴿ :يىا
َّ ً
اف فى ً
ا٠تىمر كالٍمي ًسر كاألىنصاب كاأل ٍىزالىـ ًرجس ًمن عم ًل الشَّيطى ً
ًَّ
اجتىنبيوهي
ٍ
ٍ
ين ىآمنيواٍ إمنىا ٍ ٍ ي ى ى ٍ ي ى ى ي ى ي ٍ ه ٌ ٍ ى ى
أىيُّػ ىها الذ ى
ً
حو ىف﴾(ا١تائدة.36)90
لى ىعلَّ يك ٍم تيػ ٍفل ي
ً
ب
كرٔتا كقع ا١تؤلفوف يف تكرار بعض ا١تسائل فمثالن :عند تفسَت قولو تعاىل ﴿ يكت ى
علىي يكم إًذىا حضر أىح ىد يكم الٍموت إًف تىػرىؾ خيػرا الٍو ًصيَّةي لًلٍوالً ىدي ًن كاألقٍػربًُت بًالٍمعر ً
كؼ ىحقِّا
ى ٍ ى ى ى ى ٍي
ى ٍ ٍ ى ىى ى ي ى ٍ ي ى ى ٍن ى
ً
ُت ﴾ (البقرة  )180ذكر خالؼ الفقهاء فيمن أكصى بأكثر من الثلث فأجازه
ىعلىى الٍ يمتَّق ى
37
ً
ف ىما تىػىرىؾ
ص ي
﴿كلى يك ٍم ن ٍ
الورثة قبل ا١توت .ككرر نص ا٠تالؼ عند تفسَته لقولو تعاىل ى
أىزكاج يكم إًف َّمل ي يكن َّ٢ت َّن كلى هد فىإًف ىكا ىف ى٢ت َّن كلى هد فىػلى يكم ُّ ً
ً ً ًو ً
ُت
الربي يع ٦تَّا تىػىرٍك ىن من بىػ ٍعد ىكصيَّة ييوص ى
ي ى
ٍى ي ٍ ٍ ى ي ى
ي
38
ًهبىا أ ٍىك ىديٍ ون﴾(النساء )12
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الثاً :منهج الكتاب

 .1بياف معاين اآليات باختصار دكف التعرض ١تا فيها من معاف لغوية ،ك و
اشتقاؽ لأللفاظ،
كشرح للمفردات ،كإعراب للكلمات.
 .2اىتم الكتاب ببياف بعض مفردات اآليات اليت ٖتتاج إىل إيضاح كيًتتب عليها
خالؼ .فيبُت أصلها اللغوم كيورد ما قالو فيها أىل اللغة .فمثالن ذكر معٌت القرء ٖتت
ص ىن بًأىن يف ًس ًه َّن ثىالىثىةى قيػ يرىكوء﴾ ( البقرة 39.)228كذكر قوؿ أيب
قولو
تعاىل﴿كالٍ يمطىلَّ ىق ي
ات يىػتىػىربَّ ٍ
ى
 40كذكر معاين ا١تنخنقة
حنيفة يف معٌت ا٠تمر كدالئل قولو من السنة كاللغة كاآلثار،
ا٠تًنٍ ًزي ًر ىكىما
َّـ ىك ىٟتٍ يم ٍ
﴿حًٌرىم ٍ
ت ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيتىةي ىكالٍد ي
كا١توقوذة كا١تًتدية كالنطيحة ٖتت قولو تعاىل ي
41
ً
ً
ً
أ ًيى َّل لًغى ًَت ً ًً
يحةي﴾ (ا١تائدة)3:
ٍ ٌ
اّلل بو ىكالٍ يمٍن ىخن ىقةي ىكالٍ ىم ٍوقيوذىةي ىكالٍ يمتىػىرٌديىةي ىكالنَّط ى
 .3عنايتو ببياف معٌت اآليات با١تأثور سواء كاف قرآنان أك حديثان أك أثران عن الصحابة
كالتابعُت .كأمثلة ذلك كثَتة فمن ذلك مثالن ما ذكره من سبعُت حديثان يف اٟتجاب ٖتت
ك كنًساء الٍمؤًمنً ً
تفسَت آية اٟتجاب ﴿ يا أىيػُّها النًَّيب قيل ًٌأل ٍىزك ًاج ى ً
ُت ىعلىٍي ًه َّن
ى ى ُّ
ُت يي ٍدن ى
ك ىكبىػنىات ى ى ى ي ٍ ى
ى
42
ً
ً
يما ﴾ (األحزاب)61:
ك أ ٍىد ىَن أىف يػي ٍعىرفٍ ىن فى ىال يػي ٍؤذىيٍ ىن ىكىكا ىف َّ
ًمن ىج ىالبًيبً ًه َّن ذىل ى
اّللي غى يف ن
ورا َّرح ن
َّ ً
ىطيعواٍ اّلل كأ ً
ً
وؿ ىكأ ٍيكًِل األ ٍىم ًر ًمن يك ٍم ﴾
الر يس ى
ىطيعيواٍ َّ
ين ىآمنيواٍ أ ي ٌى ى
كتفسَت قولو تعاىل ﴿ يىا أىيُّػ ىها الذ ى
43
(سورة النساء )59:فقد ذكر أقواؿ الصحابة كالتابعُت يف بياف ا١تراد بأكِل األمر.
 .4عٍت ا١تؤلفوف عناية كبَتة يف األحكاـ الفقهية ا١تستنبطة من اآليات كتوسعوا يف تعداد
مسائلها ،ككثرة تفريعاتوػا
حىت إهنم كانوا يستنبطوف األحكاـ كيفرعوف عليها ألدَن سبب فمثالن ذكر يف تفسَت قولو
ً
تعاىل ﴿ لً يك ًل أ َّيم وة أ ً
اعةن ىكالى يى ٍستىػ ٍق ًد يمو ىف﴾ (يونس:
ىجلي يه ٍم فىالى يى ٍستىأٍخ يرك ىف ىس ى
ىج هل إ ىذا ىجاء أ ى
ى
ٌ
44

كرد أف الفاء للمعية.
رد ماقيل بعدـ صحة إف نكحتك فأنت طالق ٌ
ٌ )49
 .5إف عناية ا١تؤلفُت بذكر أحكاـ القرآف كا٠تالفات الفقهية جعلتهم يهتموف بذكر بعض
ا١تسائل كالقواعد يف أصوؿ الفقو ،الذم يضبط قواعد االستنباط كيفصح عنها ،كمن
 45كاإلٚتاع  ،46كالقياس،
ا١تسائل اليت أكردكىا مايلي :النسخ ،كنسخ القرآف بالسنة،

كاالجتهاد ،47كإثبات التقليد ،48كسد الذرائع  ،49كالعاـ كا٠تاص ،خرب الواحد  ،50كغَتىا.
 .6إف االستنباطات اليت يذكرىا ا١تؤلفوف كما تشمل األحكاـ الفقهية كا١تسائل األصولية
ا١تستنبطة من القرآف تشمل أيضان األمور العقائدية كاألخالؽ كاآلداب كمسائل السلوؾ
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كالتصوؼ ففي بداية سورة البقرة تكلم عن اإلدياف كحقيقتو  51كتكلم عن عصمة األنبياء
52
ث أىف
عليهم السالـ يف ٖتقيق خرب ىاركت كماركت كيف تفسَت قولو تعاىل ﴿ فى ىما لىبً ى
جاء بًعًج ول حنً و
يذ ﴾ (ىود )69 :ذكر آداب الضيافة  53كذكر آداب التبليغ ٖتت قولو
ٍ ى
ى
ك ىال مب ًٌد ىؿ لً ىكلًماتًًو كلىن ىًٕت ىد ًمن دكنًوً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
تعاىل ﴿ ىكاتٍ يل ىما أيكح ىي إلىٍي ى
ي
ك من كتىاب ىربٌ ى يى
ى ى
54
يملٍتى ىح ندا﴾ (الكهف )27:كذكر آداب ا١تعاشرة كحقوؽ اإلسالـ يف تفسَت سورة
ً ً
اٟتجرات 55.كيف تفسَت قولو تعاىل ﴿ فىًفُّركا إً ىىل ًَّ
ُت ﴾ (الذاريات:
اّلل إًًٌين لى يكم ٌمٍنوي نىذ هير ُّمبً ه
 )50ذكر قولو’’ :أكرده الصوفية يف باب الفرار ،كفسركه با٢ترب ٦تامل يكن إىل مامل يزؿ،
كباالنتقاؿ من اٞتهل إىل العلم ،كمن الكسل إىل التشمَت 56 .كذكر بعض مسائل السلوؾ
57
َّ ً
ً
ً
اّللً ﴾ (ا١تائدة)2:
ين ىآمنيواٍ الى يٖتلُّواٍ ىش ىعآئىر ٌ
يف تفسَت قولو تعاىل ﴿ أىيػُّ ىها الذ ى

 .7اعتٌت ا١تؤلفوف يف بياف أسباب النػزكؿ عناية فائقة فال تكاد ٘تر آية كرد فيها سببب إال
58
بينوه كذكركا الركايات فيو ،كرجحوا ما يركنو قويان كمستندان إىل دليل صحيح.

 .8اىتم الكتاب يف بياف القراءات كما يؤخذ منها من أحكاـ ،كاعتٌت بصورة خاصة على
ا١تتواترمنها .كيف الغالب يبُت معٌت كل قراءة كمن قرأىا من القراء .كمثاؿ ذلك أيضان بياف
َّ ً
ين ىآمنيواٍ إًذىا قي ٍمتي ٍم إً ىىل َّ
الصالةً فا ٍغ ًسليواٍ
اختالؼ القراءات يف قولو تعاىل ﴿ يىا أىيػُّ ىها الذ ى
59
كجوى يكم كأىي ًدي يكم إً ىىل الٍمرافً ًق كامس ً ً
كس يكم كأ ٍىرجلى يكم إً ىىل الٍ ىك ٍعب ً
ُت﴾ (ا١تائدة)6:
ى
ىى ى ٍ ى ي
حواٍ ب يريؤ ٍ ى ي ٍ
يي ى ٍ ىٍ ى ٍ
 .9اعتٌت الكتاب عناية خاصة يف الرد على بعض الفرؽ الضالة كا١تبتدعة ،كالقدرية،
كا١تعتزلة ،كالشيعة اإلمامية ،كالفالسفة ،كالطبيعيُت كا١تالحدة كغَتىم كأمثلة ذلك كثَتة . 60
61
 .10كقد توسع الكتاب يف بياف النسخ كاإلحكاـ يف كثَت من اآليات.
 .11إف ا١تؤلفُت يذكركف ما يستنبط من اآليات من األحكاـ ،كيبينوف خالؼ السلف
كالفقهاء فيها ،كاألدلة على ما اتفقوا عليو،كما اختلفوا فيو ،كيتوسعوف يف االستدالؿ لرأم
أيب حنيفة كيرجحونو ،كيتلمسوف لو األدلة اليت تقويوٝ ،تعية أك عقلية ،كيدعموهنا ٔتا يرككنو
عن مشاخيهم ُث يردكف على ا١تخالفُت لو ،كذلك بإيراد اعًتاضاهتم ُث ردىا ٦تا يزيد يف
62
تقرير كتأكيد كتقوية مذىبو.
 .12ككما أهنم يرجحوف بُت اآلراء فقد يبدكف آراء جديدة ٦تا يدؿ على سعة علمهم
كفهمهم لكتاب هللا ،فمثالن عند ٖتقيق اختصاص ىذه األمة بتسمية ا١تسملُت ذكر أقواؿ
ا١تفسرين ُث أبدل رأيو ٔتا يزكؿ بو ا٠تالؼ.

63
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 13ػ إف ا١تؤلفُت تطرقوا إىل بياف بعض ا١تسائل ا١تستحدثة كاستنباط أحكامها كاليت مل
يتعرض ٢تا من سبقهم من مفسرم آيات األحكاـ فعلى سبيل ا١تثاؿ ذكركا مسألة كتابة
النص القرآين باٟترؼ الالتيٍتٖ 64 .تت تفسَت قولو تعاىل ﴿ ىال يمبى ًٌد ىؿ لً ىكلً ىماتًًو ﴾
(الكهف)27:
ٔ .14تا أف ا١تؤلفُت حنفيوا ا١تذىب فإهنم كثَتان ما يذكركف رأم إمامهم ،كأقواؿ علماء
مذىبو ،بل كترجيحو يف الغالب ،كمع ىذا كانوا منصفُت ،متأدبُت بأدب العلماء ،ال
يعنفوف على غَتىم ،لطيفي العبارة مع من خيالفهم.
 .15إف ا١تؤلفُت اعتمدكا يف كتاهبم على مفسرم أحكاـ القرآف اعتمادان كبَتان ،فكانوا يف
كل مسألة يوردكهنا يذكركف أقوا٢تم فيها كما حيصل فيها من معارضات ،كاألجوبة عليها،
كموقفهم من ىؤالء ا١تفسرين يتلخص يف اٟتاالت التالية:
أػ ذكر أقوا٢تم يف اآلية دكف التعقيب عليها أك زيادة أقو واؿ لعلماء آخرين.
ب .الدخوؿ يف مناقشاهتم كذكر ردكدىم على بعض كخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن
ا١تذىب اٟتنفي.
ج .التعقيب على أقوا٢تم :إما بقبو٢تا كالزيادة عليها ،أك بردىا إذا مل يرتضوىا ،أك
باالستدراؾ عليها.
د .إظهار اإلعجاب بأقوا٢تم كامتداح ذلك القوؿ.
م .عفة اللساف كالتأدب بآداب العلماء كعدـ الرضا لألساليب الشديدة يف حق
65
العلماء.

رابعاً :مصادر الكتاب

استقى ا١تؤلفوف الكتاب من مصادر كثَتة كمتنوعة مشلت كتب التفسَت ،كعلوـ
القرآف ،كالقراءات كالفقو ،كاٟتديث ،كالتوحيد ،كالسَتة ،كاللغة ،كالنحو ....كغَتىا كديكن
تقسيم ىذه ا١تصادر إىل قسمُت:
القسم األكؿ :مصادره من الكتب ،فقد أكثركا من النقل عن الكتب كاإلشارة
إليها كمن أمهها كتب التفسَت عامة كتفاسَت آيات أحكاـ القرآف ا١تتقدمة خاصة ككتب
الصحاح كالسنن كشركح اٟتديث ،ككتب الفقو كالفتاكل كالعقائد كالسَتة كاللغة كالنحو
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كغَت ىذه الكتب ٦تا ال يتسع اجملاؿ ذكره .فقد يبلغ عدد مصادر الكتاب إىل أكثر من
66
مائة كٜتسُت كتابان .
القسم الثاين :مصادره من شيوخو فكاف لشيوخ ا١تؤلفُت أثر كبَت يف ىذا الكتاب
إذ أفادكا منهم ،كنقلوا عباراهتم ،كما حدث ٢تم معهم من مناقشات علمية .كقد أكثر
ا١تؤلفوف النقل عن شيخهم أشرؼ علي التهانوم ،كالشيخ أنور شاه الكشمَتم كالشيخ
خليل أٛتد السهارنفورم ،كموالنا حسُت أٛتد ا١تدين ،كالشيخ ٤تمد زكريا الكاندىلوم
كغَتىم.
كال يعٍت كثرة مصادر الكتاب أف مهمتو كانت اٞتمع فحسب فإف الكتاب قد ٚتع
فأحسن اٞتمع ،كنسق فأحسن التنسيق ،كاستوىف يف أكثر ا١تواطن فأحسن االستيفاء.
ادلبحث الثالث :ميزات الكتاب ومكانته من بب تفاسري آيات األحكام دداً وحديثاً
ديكننا أف نشَت إىل أبرز خصائص تفسَت أحكاـ القرآف يف مايلي:
 -1التزامو يف جانب العقيدة مذىب السلف الصاحل كبعده يف الغالب عن تأكيل اآليات
بغَت ما تدؿ عليو حسب قواعد الشرع كاللغة ،مع خلو أكثره عن الكالـ على آيات
الصفات بنفي أك إثبات.
 -2خلوه من االستدالؿ باألحاديث الضعيفة كا١توضوعة اليت تؤيد مذىبان أك رأيان.

 -3تنقيح الركايات التارخيية كبياف الراجح منها.
 -4اعتماده علي ا١تصادر ا١توثوقة عند أىل العلم فجاءت كتب تفسَت آيات األحكاـ
خاصة ككتب التفسَت األخرل عامة يف مقدمتها ،ككتب فقهاء ا١تذاىب األربعة ،ككتب
الصحاح كالسنن عند استدال٢تم باألحاديث .كما كانت ىناؾ ٝتة غالبة ٢تذا الكتاب إذ
استفاد كل مفسر من الذم قبلو سواء بقبوؿ قولو ،أك الرد عليو إذا مل يظهر لو صحة ما
ذىب إليو.
 -5اتساع دائرة الفقو يف ىذا الكتاب ْتيث توسع ا١تؤلفوف يف ذكر ا٠تالفات كآراء األئمة
يف ا١تسائل الفقهية ،كنتج عن ذلك إبراز فقو اآليات ْتسب ا١تذاىب الفقهية .كمن ىنا
سهل على الباحثُت كالفقهاء االطالع على األحكاـ الشرعية كفق مذاىب األئمة من
خالؿ اآليات القرآنية.

القلم  ---دٝترب  2012ء

تفسري أحكام القرآن جلماعة من علماء باكستان :دراسة وحتليل) (313

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -6بركز التبعية للمذىب اٟتنفي يف تفسَت آيات األحكاـ فإف مؤلفي الكتاب كإف بدت
منهم ميوؿ مذىبية فقد أظهركا أدبان ٚتان يف مناقشة العلماء كالتأدب بآداهبم ،كعدـ
التعنيف على غَتىم ،كالبعد عن التطاكؿ على ا١تخالفُت ٢تم.
 -7اتباع الكتاب يف ترتيب آيات األحكاـ حسب كركدىا يف ا١تصحف بدءان من سورة
الفاٖتة كانتهاء بسورة الناس .فالكتاب أكثر الكتب ا١تؤلفة يف آيات األحكاـ ترتيبان كتبويبان
للمسائل ،إذ يذكر اآلية ُث يبُت ما فيها من مسائل.

مكانة الكتاب

ديكن أف يعد ىذا الكتاب من أفضل الكتب ا١تؤلفة حديثان يف أحكاـ القرآف لعدة
اعتبارات:
1ػ اشتمالو على عدد كبَت من آيات األحكاـ.
2ػ استقصاؤه يف بياف معاين اآليات من منطوقها كمفهومها.
3ػ براعتو يف االستنباط كاستخراج األحكاـ.
 4ػ التزامو ٔتنهج معُت ال حييد عنو ،فظهر الكتاب حسن الًتتيب كالتبويب.
 5ػ استشهاده باألحاديث ا١تؤيدة للحكم مع توثيقها أك جرح ا﵀دثُت هبا.
6ػ نفرتو من اإلسرائيليات ،كاألحاديث الضعيفة.
7ػ حرصو على ذكر أقواؿ السلف يف تفسَت اآلية.
 8ػ مشولو غالب أقواؿ الفقهاء ،كذكر استدالالهتم كمناقشتها.
9ػ تركيزه بصورة خاصة على ا١تذىب اٟتنفي٦ ،تا جعلو يعد مرجعان مهمان يف الفقو
اٟتنفي.
10ػ سعة إدراؾ ا١تؤلفُت ،كتنوع معارفهم ،كإ١تامهم ٔتختلف العلوـ٦ ،تا جعلهم متمكنُت
من توجيو األقواؿ كالًتجيح بينها.
11ػ عنايتو ٔتعاين اآليات لغويان ،كإ١تامو بالقراءات الواردة يف بعضها ،كحرصو على بياف
األحكاـ على ضوء القواعد األصولية.
 12ػ اىتمامو ٔتا يف اآليات من أسباب نزكؿ كالًتجيح بينها إذا تعددت الركايات فيها،
كما يذكر ما يف اآليات من ناسخ أك منسوخ إف كجد ذلك.
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 13ػ ىذا التفسَت نتيجة جهود ٞتنة علمية ال جهود فردية فلذا يستحق ١تزيد من التقدير
كاالىتماـ.
كبعد ىذا العرض عن كتاب أحكاـ القرآف ديكن أف يقاؿ :إف الكتاب توسع يف
ذكر ا٠تالفات الفقهية ،كيباف آراء اجملتهدين ،كما استدلوا بو على آرائهم من أدلة ٝتعية
كعقلية .كتوسع ا١تؤلفوف خاصة يف االحتجاج ١تذىب أيب حنيفة ،كانتصركا لو ،كتلمسوا لو
األدلة اليت تعززه كتقويو من اآليات كاألحاديث ك٦تا يرككنو عن شيوخهم٢ ،تذا كاف ىذا
الكتاب من أىم كتب التفسَت الفقهي عند اٟتنفية يف العصر اٟتاضر ،حيث يقوـ على
تركيز مذىبهم كالدفاع عنو ،كقد حول آراء علمائهم ،كفصل األقواؿ اجململة عنهم ،كعزز
ذلك باألدلة ،كحرص على تضعيف آراء ا١تذاىب األخرل.
فهذا الكتاب الذم ىو بُت أيدينا يف صورتو النهائية الكاملة قد جاء كتابان
جامعان شامالن كما اقًتح منهج تأليفو حكيم األمة اإلماـ أشرؼ علي التهانوم ،فهو ديثل
تقدمان كاضحان ملموسان يف إظهار العبقرية الفقهية التفسَتية لعلماء ا١تذىب اٟتنفي اليت
ٕتلت يف آراءىم كأجوبتهم على مدل ٥تتلف العهود كاألزمنة التارخيية .فهو عمل علمي
جبار يستوعب كافة أبعاد اٟتياة اإلنسانية من الفقو األكرب( .العقيدة) كالفقو العلمي
(الفقو العاـ) كفقو النفس كالركح (التصوؼ) كفقو االجتماع (أحكاـ االجتماع كالتعامل
االجتماعي بُت ا١تسلمُت) كما مت استنباط أحكامها أصوالن كفركعان من كتاب هللا الذم ال
يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو تنػزيل من حكيم ٛتيد.
كأرل أف الكتاب حيتاج إىل خدمة علمية بتحقيق نصو ،كٗتريج أحاديثو،
كالتعليق على بعض قضاياه ،كطبع ٚتيع أجزائو موحدة لتتم اإلفادة منو .كهللا ا٢تادم إىل
سواء السبيل.

اخلامتة ـ نسأل هللا تعاىل حسنها :

كبعد ىذا العرض ،رأيت أف أجعل خا٘تة ىذا البحث تتضمن أبرز النتائج يف نقاط ٤تددة،
على النحو اآليت:
 .1إف التأمل يف كتاب هللا تعاىل كتدبره أدل إىل ظهور ثركة تفسَتية ضخمة٘ ،تثلت
ٔتناىج ا١تفسرين ا١تتعددة.
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 .2من أجل ىذه ا١تناىج مرتبة كأعالىا قدران ،كأعظمها نفعان استنباط األحكاـ الشرعية
من القرآف الكرمي.
 .3لدل النظر يف كتب تفسَت آيات األحكاـ ديكن أف نع ٌد تفسَت مقاتل بن حياف أكؿ

كتاب مؤلف يف ا١توضوع.
 .4تتابع فقهاء كل مذىب بتأليف أحكاـ القرآف تأييدان ١تذىبهم كإبراز أدلتو.
 .5لعل كتاب أحكاـ القرآف ٞتماعة من علماء باكستاف آخر تفسَت فقهي كامل للقرآف
صدر يف العصر اٟتديث.
 .5إف إعماؿ الفكر يف كتاب هللا تعاىل للوصوؿ إىل فهم جديد ،أمر مطلوب مامل جينح
عن ا١تنهج السليم الذم التزمتو أمة اإلسالـ عرب القركف.
 6ػ إف القضايا ا١تستجدة يف العصر اٟتديث تستدعي إعماؿ الفكر للوصوؿ إىل حلوؿ
شرعية عن طريق استنباطها من آيات األحكاـ القرآنية.

 1علي بن سليماف العبيد (الدكتور)
1431ىػ 2010 /ـ ،ج ،1ص 100

اذلوامش
 :تفاسَت آيات األحكاـ كمناىجها  ،الرياض :دارالتدمرية ،

 2حاجي خليفة  :كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ،بَتكت :دارالعلوـ اٟتديثة
35
 3أبو إسحاؽ إٝتاعيل بن إسحاؽ ا١تالكي  :أحكاـ القرآف ٖ ،تقيق كتقدمي الدكتور عامر حسن صربم،
بَتكت :دار ابن حزـ  ،الطبعة األكىل 1426ىػ2005 /ـ ،ص  38ػ ك علي بن سليماف العبيد
(الدكتور) :تفاسَت آيات األحكاـ كمناىجها ،ج ،1ص200 -199

 ،ج ، 1ص

 4عادؿ نويهض  :معجم ا١تفسرين ،بَتكت :مؤسسة نويهض الثقافية ،الطبعة األكىل
ج1ص ، 80قاؿ الذىيب يف السَت :مل أر لو كفاة ج  1ص521
 5الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد (اٟتافظ)  :سَت أعالـ النبالءٖ ،تقيق ٚتاعة من ا﵀ققُت  ،بَتكت :مؤسسة
الرسالة ،ج 11ص511

1403ىػ،

 6عادؿ نويهض :معجم ا١تفسرين ،ج1ص181
 7الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد (اٟتافظ)  :سَت أعالـ النبالء ،ج  13ص  ،571ك السمعاين :األنساب،
بَتكت :دارالكتب العلمية ،ج  4ص543

القلم  ---دٝترب  2012ء

تفسري أحكام القرآن جلماعة من علماء باكستان :دراسة وحتليل) (316

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8ابن حجر العسقالين  :ا١تعجم ا١تفهرسٖ ،تقيق ٤ :تمود شكور ٤تمود أمرير  ،بَتكت :مؤسسة الرسالة،
ص 392
 9الذىيب :سَت أعالـ النبالء  ،ج  15ص 77

 10الذىيب :سَت أعالـ النبالء  ،ج  16ص 78
 11ابن حجر :ا١تعجم ا١تفهرس ،ص  392كالذىيب :سَت أعالـ النبالء ،ج  16ص 173
 12حاجي خليفة  :كشف الظنوف  ،ج  1ص  ،36كعلي بن سليماف العبيد (الدكتور)  :تفاسَت آيات
األحكاـ كمناىجها ،ج ،1ص168

 13الذىيب :سَت أعالـ النبالء ،ج  18ص 91
 14أبو إسحاؽ إٝتاعيل بن إسحاؽ ا١تالكي  :أحكاـ القرآف ،ص 42
 15أبو إسحاؽ إٝتاعيل بن إسحاؽ ا١تالكي  :أحكاـ القرآف ،ص 42
 16الذىيب :سَت أعالـ النبالء  ،ج 21ص 365
 17علي بن سليماف العبيد (الدكتور)  :تفاسَت آيات األحكاـ كمناىجها  ،ص 400
 18طبعتو رابطة العامل اإلسالمي سنة 1418ىػ ٔتجلدين ،علي بن سليماف العبيد (الدكتور)  :تفاسَت
آيات األحكاـ كمناىجها ،ص400
 19علي بن سليماف العبيد (الدكتور)  :تفاسَت آيات األحكاـ كمناىجها ،ص483
 20عبداٟتي اللكهنوم  :نزىة ا٠تواطر كهبجة ا١تسامع ،حيدر آباد دكن :مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ
العثمانية ،الطبعة األكىل 1954ـ ،ص 84ػ  87ك الزركلي  ،خَت الدين  :األعالـ ،بَتكت :دار العلم
للماليُت ،الطبعة الرابعة  ،1979ج  4ص 294
 21علي بن سليماف العبيد (الدكتور)  :تفاسَت آيات األحكاـ كمناىجها558 ،
 22راجع ١تعرفة بقية الكتب ا١تؤلفة يف ىذا ا١توضوع كتفصيل ا١تطبوع كا١تخطوط من الكتب ا١تذكورة
كغَتىا مايلي :أبو إسحاؽ إٝتاعيل ا١تالكي  :أحكاـ القرآف ،مقدمة ا﵀قق .ص  37ػ  42كعلي بن
سليماف العبيد(الدكتور)  :تفاسَت آيات األحكاـ كمناىجها ،كاألستاذ عادؿ نويهض  :معجم ا١تفسرين.
 23راجع للتفصيل :ظفر أٛتد عثماين  :إعالء السنن ،مقدمة الکتاب ،كراتشي :إدارة القرآف كالعلوـ
اإلسالمية1418 ،ىػ ،ج 1ص 9ػ 23
 24راجع لًتٚتتو :الًتمذم ،عبدالشکور  :تذکرة الظفر ،كمالية :مطبوعات علمي ،الطبعة األكىل
1977ـ -ك عبدهللا٤ ،تمود ٤تمد  :اللغة العربية يف باکستاف دراسة كتارخيان  ،باكستاف :كزارة التعليم

الفيدرالية ،الطبعة األكىل 1404ىػ ،ص 205ػ  -207ك فيوض الرٛتن (الدکتور ) :موالنا أشرؼ علي
التهانوم كخلفاؤه ،كراتشي٣ :تلس نشريات1997 ،ـ ،ص 149ػ - 156كظفر أٛتد عثماين  :إعالء
السنن ،مقدمة الکتاب ،كراتشي :ص ص  -4،5ك ج ،18ص .437
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25
السٍت علی اليانع اٞتٍت للمفيت ٤تمد شفيع  ،كراتشي:
انظر لًتٚتتو٤ :تمد تقي العثماين  :االزدياد ٌ
إدارة ا١تعارؼ  ،ص 53ػ  81ك العدد ا٠تاص جمللة البالغ الشهريةٚ( ،تادی الثانية  -شعباف سنة
1399ىػ) الصادرة من دارالعلوـ كراتشي ،باكستاف  -ك قريشي٤ ،تمد إسحاؽ  :شعر ا١تديح النبوم يف

شبو القارة ا٢تندية الباکستانية ،الىور :مركز معارؼ أكلياء  2002 ،ـ ،ص ص 903ػ  904كعبدهللا،
٤تمود ٤تمد :اللغة العربية يف باکستاف ،ص ص 211ػ .212
 26عبدهللا٤ ،تمود ٤تمد  :اللغة العربية يف باکستاف ،ص 252ػ  ،254ك فيوض الرٛتن ،الدکتور :
مشاىَت علماء ديوبند ،الىور :نيشنل بك سركس ،ص 436ػ  - 461ك صديقي٤ ،تمد ميا ں :تذکرة
الشيخ ٤تمد إدريس الکاندىلوم ،الىور :مكتبة عثمانية ،الطبعة األكىل 1977ـ ،ص  29كمابعدىا.
 27فيوض الرٛتن (الدكتور) :مشاىَت علماء ،الىور :فرنتَت ببلشرز  ،ج ، ،2ص 68ػ  ،72ك سيد٤ ،تمد
شاىد :علماء مظاىر العلوـ كخدماهتم يف ٣تاؿ العلم كالتأليف (باألردية) ،الىور :إدارة إسالميات،
1988ـ ،ج ،2ص266
 28راجع لًتٚتتو بالتفصيل :الًتمذم ،عبدالقدكس  :حياة ترمذم (باللغة األردية) ،ساىيواؿ ،سرجودىا،
اٞتامعة اٟتقانية ٤ ،ترـ 1424ىػ.
 29ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،إدارة القرآف  ،كراتشي :الطبعة األكىل 1407ىػ 1987 /ـ،
القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 1ػ 3
 30ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 4ػ 9
 31ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 426
 32ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص  409كمابعدىا
 33ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 426
 34ا١تفيت ٤تمد شفيع  :أحكاـ القرآف  ،كراتشي :إدارة القرآف ،الطبعة الثالثة 1418ىػ ،ج  3ص ،44
393 ،203 ،186 ،163 ،74

 35ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص  384كمابعدىا
 36الًتمذم ،عبدالشكور  :أحكاـ القرآف ،الىور :إدارة أشرؼ التحيق كالبحوث اإلسالمية ،الطبعة األكىل
1425ىػ ،اٞتزء الثاين من اٟتزب الثاين ،ص  290كمابعدىا
 37ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 157
 38ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،اٞتزء الثاين ،ص 149
39
40
41

ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 454-451
ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 389-388
الًتمذم ،عبدالشكور :أحكاـ القرآف ،اٞتزء الثاين من اٟتزب الثاين ،ص 123ػ 124
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 42ا١تفيت ٤تمد شفيع :أحكاـ القرآف ،ج 3ص440
 43التهانومٚ ،تيل أٛتد  :أحكاـ القرآف ،الىور :إدارة أشرؼ التحقيق ،الطبعة األكىل 1419ىػ ،اٞتزء
األكؿ من اٟتزب الثالث ،ص 165 ،161ػ168
44
45
46
47

التهانومٚ ،تيل أٛتد :أحكاـ القرآف ،اٞتزء األكؿ من اٟتزب الثالث ،ص 270
ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 240 ،57 ،32
ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص  76كمابعدىا
ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 398 ،83 ،80

 48التهانومٚ ،تيل أٛتد :أحكاـ القرآف ،اٞتزء األكؿ من اٟتزب الثالث ،ص  135كمابعدىا
 49ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 54
 50ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،القسم الثاين من اٞتزء األكؿ ،ص 720
 51ظفر أٛتد العثماين  :أحكاـ القرآف ،اٞتزء األكؿ ،ص  11ك التهانومٚ ،تيل أٛتد  :أحكاـ القرآف،
اٞتزء األكؿ من اٟتزب الثالث ،ص 313-302
 52ظفر أٛتد العثماين :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 66
 53التهانومٚ ،تيل أٛتد :أحكاـ القرآف ،اٞتزء الثاين من اٟتزب الثالث ،ص  219كمابعدىا
 54التهانومٚ ،تيل أٛتد :أحكاـ القرآف ،اٞتزء األكؿ من اٟتزب الرابع  ،ص  265كمابعدىا
 55ا١تفيت ٤تمد شفيع :أحكاـ القرآف ،ج 4ص303-302
 56الكاندىلوم٤ ،تمد إدريس  :أحكاـ القرآف ،كراتشي :إدارة القرآف ،الطبعة الثالثة 1418ىػ  ،ج 5
ص4
 57الًتمذم ،عبدالشكور  :أحكاـ القرآف ،اٞتزء األكؿ من اٟتزب الثاين ،ص 94
 58الًتمذم ،عبدالشكور  :أحكاـ القرآف ،اٞتزء األكؿ من اٟتزب الثاين ،ص  ،103ك ا١تفيت ٤تمد
شفيع :أحكاـ القرآف ،ج ،3ص395

 59الًتمذم ،عبدالشكور  :أحكاـ القرآف ،اٞتزء األكؿ من اٟتزب الثاين ،ص ،402 ،373 ،98 ،96
406
 60انظر على سبيل ا١تثاؿ ،التهانومٚ ،تيل أٛتد  :أحكاـ القرآف ،اٞتزء األكؿ من اٟتزب الثالث ،ص ،3
 323 ،321 ،232 ،222 ،221 ،8كاٞتزء الثاين من اٟتزب الثالث ،ص 240 ،239 ،215
كالعثماين ظفر أٛتد :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 68 ،67 ،25،36
61

العثماين ظفر أٛتد :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص 285 ،282
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 62العثماين ظفر أٛتد  :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص ،449 ،430 ،158 ،81
 466كأحكاـ القرآف  :الًتمذم ،عبدالشكور ،اٞتزء األكؿ من اٟتزب الثاين ،ص ،61 ،43 ،38 ،4
514 ،105 ،79 ،70
 63ا١تفيت ٤تمد شفيع  :أحكاـ القرآف  ،ج  ،3ص 105كذلك كثَت فغالبان يذكر ا١تؤلفوف آراءىم بالعبارة
التالية ’’كقاؿ العبد الضعيف‘‘
64
التهانومٚ ،تيل أٛتد  :أحكاـ القرآف ،اٞتزء األكؿ من اٟتزب الرابع،ص 269ػ  280كراجع أيضان
ا١تفيت ٤تمد شفيع :أحكاـ القرآف  ،ج 3ص483 ،202 ،201 ،194
 65الًتمذم ،عبدالشكور :أحكاـ القرآف ،اٞتزء األكؿ من اٟتزب الثاين ،ص ،105 ،79 ،43 ،10
 514 ،412 ،379ك العثماين ظفر أٛتد :أحكاـ القرآف ،القسم األكؿ من اٞتزء األكؿ ،ص ،81
466 ،438 ،384 ،360 ،349 ،216
 66راجع للتفصيل فهرس ا١تصادر كا١تراجع لكتاب أحكاـ القرآف الذم رتبو الدكتور خليل أٛتد التهانوم
يف آخر اٞتزء الثالث من اٟتزب الرابع ألحكاـ القرآف  ،ص 485ػ 512

