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مقدمة
السالم على الرسول حممد 
احلمد هلل الذي أنزل القرآن مشتمالً على احلكم واألحكام ،و ّ
الصالة و ّ
وخصص عموم وقيّد مطلق وأوضح مشكل  ،قال تعاىل:
وسسر مهمم
من أابن ألمت مجم الكتا
ّ
ّ
ِ ِ
ّي لِلن ِ
َّاس َما نُِّزَل إِلَْي ِم ْم َولَ َعلَّ ُم ْم يَتَ َف َّك ُرو َن)( )1وقال تعاىل( :إِ ْن ُه َو إََِّّل َو ْح ٌي
(وأَنْ َزلْنَا إِلَْي َ
ك ال ّذ ْكَر لتُهَ ِّ َ
َ
()2
إين أوتيت القرآن ومثله معه.3"...
إين أوتيت الكتاب ومثله معه أال ي
وحى) وقول " :أال ي
يُ َ

مفسراً ،وحاسظاً للحديث ،وأحد أقطا مدرسة الفق احلنفي ،سيجيب
سهاعتهار اإلمام اجلصاص ّ
هذا الهحث عن كيفية تعامل مع السنة النهوية من خالل كتاب أحكام القرآن ،وهو من التفاسري القدمية اليت
احتوت على طائفة كهرية من األحاديث واملروايت ،وقد اعتمد عليما اإلمام يف بيان معاين بعض آايت
القرآن خاصة تلك اآلايت املتعلقة ابألحكام الشرعية ،ومما يزيد إحلاحاً يف الهحث لدراسة منمج اإلمام
الكهري يف هذا اجلانب هو أن املذهب احلنفي الذي يع ّد اجلصاص أحد علمائ  ،اشتمر آبراء سقمية ختتلف
أحياانً يف بعض املسائ عن اجلممور كاملذهب املالكي والشاسعي واحلنهلي مع كون املذهب احلنفي يتفق
معما يف املصدر الثاين للتشريع وهو السنة النهوية .سما سهب اختالس عنمم؟ أيضاً من يطالع أحكام القرآن
سيجد أن ل مسلكاً يف نقد بعض املروايت ،سما الداسع هلذا النقد؟ وملاذا؟ وه كان اإلمام اجلصاص
ملتزما ابملذهب احلنفي؛ لذلك سيكون الهحث -بعون هللا وتوسيق  -يدور حول مخسة حماور:

 -1من سورة النح  ،اآلية .44
 -2من سورة النجم ،اآلية .4
 -3أخرج أمحد يف املسند ،حديث املقدام بن معد يكر الكندي ،...برقم ( .130/4 :)17213قال شعيب
األرنؤوط :إسناده صحيح رجال ثقات رجال الصحيح.
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احملور األول  :منمج يف تفسري القرآن الكرمي ابلسنة النهوية.
احملور الثاين  :منمج يف اجلمع بّي ما ظاهره التعارض.
احملور الثالث :مدى التزام أبصول املذهب احلنفي.
احملور الرابع :موقف من بعض األحاديث اليت ظاهرها يعارض القرآن.
احملور اخلامس :موقف من قاعدة الزايدة على النص.
هذا .وسيسلك الهاحثان يف الهحث املنمج الوصفي التحليلي.

احملور األول /منهجه يف تفسري القرآن ابلسنة
يعرف اجلصاص ما هلذا النوع من تفسري القرآن الكرمي من أمهيّة ،وهلذا حرص أن يشرح ب اآلايت
اليت احتاج إىل تفسريها يف كتاب  ،وقد احتوى تفسريه على الشيء الكثري من هذا ،ساجلصاص من

احلفاظ()4؛ لذا سقد وجدانه من أكثر املفسرين حفظاً واهتماماً واعتماداً على املصدر الثاين من مصادر
املفسرين سي  -ويف
التفسري ،وهو تفسري القرآن ابلسنة وبروزه يف هذا اجلانب -ب وتقدم على غريه من ّ
سنهّي ذلك يف:
هذا احملور ّ
أوالً /ذكره للسند واحلكم عليه

بظمور الوضع يف ع صر الصحابة صاروا يسألون عن اإلسناد ،سكان ما يروون من التفسري عن النيب
أو الصحابة َّل يروون إَّل إبسناد ،سقد جاء يف صحيح مسلم عن ابن سريين أن قال( :مل يكونوا يسألون
عن اإلسناد ،سلما وقعت الفتنة قالوا :مسوا لنا رجالكم)( ،)5مث جاء بعد عصر التابعّي من مجع التفسري
ودون إبسناده ،مث جاء بعدهم أقوام ألّفوا يف التفسري ساختصروا األسانيد وأمهلوا عزو األقوال ،سدخ
ّ
اهتم اجلصاص بذكر اإلسناد -يف الغالب -يف كتاب خدمة لكتا هللا ،ومثال
الضعف يف التفسري؛ لذلك ّ
ذلك:
يف اب  :لزوم صوم التطوع ابلدخول سي  ،عند تفسري قول تعاىلِ ِ ُ :
الصيَ َام إِ َىل اللَّْي ِ )( )6دلّت
(مثَّ أَِووا ّ
اآلية على أن ك ّ من دخ يف صيام التطوع أو صالة التطوع لزم اإلِام ،ومن أسسدمها سعلي القضاء،

 -4ع ّده الذهيب من احلفاظ الذين ترجم هلم يف كتاب  .قال الذهيب" :وتصانيف تدل على حفظ للحديث وبصره ب ".
ينظر :الذهيب ،اتريخ اإلسالم.315/8 :
 -5أخرج مسلم يف الصحيح ،املقدمة ،اب بيان أن اإلسناد من الدين ،...برقم (.12/1 :)28
 -6من سورة الهقرة ،اآلية .187
_____________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة  -جامعة املرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

املوافق2021 / 6 / 9-8 :

_______________________________________________________________

وهذا يدل على وجو القضاء (( قال عهد الهاقي :وحدثنا إسحاق قال :حدثنا القعنيب عن مالك عن ابن

شما عن الزهري :أن حفصة وعائشة؛ وذكر حنوه ،سقال رسول هللا " :اقضيا مكانه يوما"(.)8()))7

ساجلصاص َّل يكتفي بذكر السند ب -أحياانً -حيكم على السند بقول (( :وأصحا احلديث
يتكلمون يف إسناد هذا احلديث أبشياء يطعنون هبا سي  .أحدها :ما حدثنا ب عهد الهاقي بن قانع قال:
حدثنا بشر بن موسى قال :حدثنا احلميدي قال :مسعت سفيان حيدث عن الزهري سقي للزهري :هو من
حديث عروة؟ سقال الزهري :ليس هو من حديث عروة ،قال احلميدي :وأخربين غري واحد عن معمر أن
قال :لو كان من حديث الزهري ما نسيت  .وهذا الذي ذكروه َّل يهطل عندان; ألن جائز أن يريد الزهري
بذلك أن مل يسمع من عروة ومسع من غري عروة; وأكثر أحوال أن يكون مرسال عن عروة .وإرسال َّل
يفسده عندان ،وأما قول معمر لو كان من حديث الزهري ما نسيت سليس بشيء; ألن النسيان جائز علي
يف حديث الزهري كجوازه يف حديث غريه ،وأكثر أحوال أن َّل يكون معمر قد مسع من الزهري ،وغري
معمر قد مسع من الزهري ورواه عن  ،سال يفسده أن َّل يكون معمر قد رواه عن  .وقد رواه ُزَمي موىل عروة
عن عروة ،ويطعنون سي أيضاً مبا ذكره ابن جريج أن قال للزهري يف هذا احلديث :أمسعت من عروة؟ قال:
إمنا أخربان ب رج بها عهد امللك ،وروي يف غري هذا احلديث أن الرج سليمان بن أرقم ،وكيفما
تصرست ب احلال سليس سي ما يفسده على مذهب الفقماء; وما يعرتض ب أصحا احلديث من مث هذا
َّل يفسد احلديث وَّل يقدح سي عندهم))(.)9
اثنياً /اجلرح والتعديل

((علم اجلرح والتعدي ميزان رجال الرواية ،يثق بك ّفت الراوي سيقه  ،أو ختف موازين سريسض ،وب
نعرف الراوي الذي يقه حديث ومنيّزه عمن َّل يقه حديث ))( ،)10سنقد اجلصاص لهعض األحاديث يف

ط قهول أو رسض ممن جاء
متنما أو سندها ليس بهعيد عن ؛ إذ كان عاملاً ابلسنن سنداً ومتناً ،ونقده حم ّ
علو كعه يف هذا العلم؛ غري أن حكم على الرجال – يف الغالب -يكون مجمالً من
بعده ،مما ّ
يدل على ّ
رده ،وما زاد عن ذلك سمو يرى أن مجال ليس يف كتب التفسري ،مثال ذلك:
حيث قهول احلديث أو ّ
 -7أخرج الهيمقي يف السنن ،كتا الصيام ،اب من رأى علي القضاء ،برقم ( .279/4 :)8147بزايدة (آخر) .قال
الهيمقي " :هذا احلديث رواه ثقات احلفاظ من أصحا الزهري عن منقطعا".
 -8ينظر اجلصاص ،أحكام القرآن.287-283/1 :
 -9املصدر نفس .287-286/1 :
 -10نور الدين عرت ،منمج النقد يف علوم احلديث.92 :
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(وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن أَ ْن يَ ْقتُ َ ُم ْؤِمنًا إََِّّل َخطَأً َوَم ْن
يف اب  :دايت أه الكفر ،عند تفسري قول تعاىلَ :
ص َّدقُوا) ( )11ساجلصاص يرى أن هذه
قَتَ َ ُم ْؤِمنًا َخطَأً سَتَ ْح ِر ُير َرقَهَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة َوِديَةٌ ُم َسلَّ َمةٌ إِ َىل أ َْهلِ ِ إََِّّل أَ ْن يَ َّ
صحة
اآلية دلي على مساواة املسلمّي مع غريهم يف الدايت ،خمالفاً ملن ذهب بعدم املساواة ،والدلي على ّ
ذميّاً دية مسلم"( ،)12وهذا اخلرب يوجب
ذلك :ما مسع من انسع عن ابن عمر عن النيب " :أن ودى ّ
مساواة الكاسر للمسلم يف الدية.
احتج مبا روى عهد هللا بن صاحل قال :حدثنا
وأما من استدل بعدم املساواة سمردود؛ ألن املخالف ّ

ابن هليعة عن يزيد بن أيب حهيب عن أيب اخلري عن عقهة بن عامر قال :قال ":دية اجملوسي
مثامنائة"( .)13يقول اجلصاص(( :وأما حديث عقهة بن عامر يف دية اجملوسي سإن حديث واهٍ َّل حيتج مبثل ;
ألن ابن هليعة ضعيف َّل سيّما من رواية عهد هللا بن صاحل عن ))(.)14
اثلثاً /احلكم على احلديث

إ ّن ممّا ُمييّز اجلصاص يف تفسريه اهتمام ابجلانب احلديثي يف املسائ إذا كان الدلي على املسألة
حديثاً ،سمو جيمع بّي الفق واحلديث ،وهذه ميزة مممة؛ أل ّن بعض الفقماء َّل يلتفت إىل التح ّقق من
ويهّي ما
صحة احلديث عند إيراده شاهداً على املسألة؛ لكن يشرع يف سرد األحاديث اليت تتعلق ابآليةّ ،
ّ
ويصحح بعض الرواايت على بعضما اآلخر ،وهذا يرجع
ويضعف
يرجح ّ
ّ
يؤخذ ب منما وما َّل يؤخذ ،سنراه ّ
إىل ما كان علي من معرسة بفنون علم احلديث ،ومثال ذلك:
()15
يف اب اَّلستثناء عند تفسري قول تعاىل(:وََّل تَ ُقولَ َّن لِشي ٍء إِِين سَ ِ ِ
اَّللُ)
ك َغ ًدا إََِّّل أَ ْن يَ َشاءَ َّ
اع ٌ َذل َ
َْ ّ
َ

اَّلستثناء يف اآلية يدخ لرسع حكم الكالم حىت يكون وجوده وعدم سواء ،ساحلكم الذي يرسع اَّلستثناء
َّل خيتلف دخول على اليمّي أو إيقاع الطالق ،سقد روى أيو عن انسع عن ابن عمر قال :قال رسول هللا

 -11من سورة النساء ،اآلية .92
 -12أخرج الدارقطين يف السنن ،كتا احلدود والدايت وغريه ،برقم ( .129/3 :)149قال الدارقطين" :أبو كرز هذا
مرتوك احلديث ومل يروه عن انسع غريه".
 -13أخرج الهيمقي يف السنن ،كتا الدايت ،اب دية أه الذمة ،برقم ( .101/8 :)16122قال ابن حجر:
"واملرسوع من أخرج الطحاوي وابن عدي والهيمقي ،وإسناده ضعيف من أج ابن هليعة" .ابن حجر ،التلخيص
احلهري.99 /4 :
 -14ينظر اجلصاص ،أحكام القرآن.300/2 :
 -15من سورة الكمف ،اآلية .24-23
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" :من حلف على ميني فقال إن شاء هللا فال حنث عليه"( ،)16يقول اجلصاص(( :ومل يفرق بّي شيء
رد رواية ((إمساعي ابن عياش
من األميان ،سمو على مجيعما))  ،هذا ما اتفق علي العلماء ،لكن اجلصاص ّ

عن محيد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جه قال :قال النيب " :إذا قال الرجل لعبده

أنت حر إن شاء هللا فهو حر ،وإذا قال المرأته أنت طالق إن شاء هللا فليست بطالق"( ،)17بقول :
((وهذا حديث شاذ واهي السند غري معمول علي عند أه العلم))(.)18

احملور الثاين /منهجه يف اجلمع بني ما ظاهره التعارض
وعَر ْ
التعارض يف اللغة :تفاع من العُرض ،وهو الناحية واجلمة ،يقال :عرض ل كذا أي :ظمر َ
ضتُ ُ
()19
ل أظمرت ل  ،وأبرزت إلي  ،وعارض الشيء ابلشيء معارضة :قابل  ،وعارضت كتايب بكتاب أي :قابلت .
ويف اَّلصطالح :للتعارض تعريفات عديدة ،وأسضلما ضهطاً واختصاراً تعريف الزركشي –رمح هللا-

بقول " :تقاب الدليلّي على سهي املمانعة"(.)20
لكن جيب التنهي أبن َّل ميكن وقوع التعارض بّي النصوص الشرعية مطلقاً سواء أكانت قطعية أم
نصان ظاهرمها التعارض وجب اَّلجتماد يف صرسمما عن هذا الظاهر ،والوقوف على
ظنيّة (( ...سإن وجد ّ
حقيقة املراد منمما ،تنزيماً للشارع العليم احلكيم عن التناقض يف تشريع  ،سإن أمكن إزالة التعارض الظاهري
النصّي ابجلمع والتوسيق بينمماُ ،مجع بينمما وعُم هبما وكان هذا بياانً؛ ألن َّل تعارض يف احلقيقة
بّي ّ
بينمما))(.)21

 -16أخرج الرتمذي يف السنن ،كتا النذور واألميان ،اب ما جاء يف اَّلستثناء يف اليمّي ،برقم (.108/4 :)1531
بلفظ" :سقد استثىن سال حنث علي " .قال الرتمذي :حديث حسن.
 -17أخرج الهيمقي يف السنن ،كتا اخللع والطالق ،اب اَّلستثناء يف الطالق والعتق ،...برقم (:)14897
 . 361/7بلفظ..." :سإذا قال الرج ململوك أنت حر إن شاء هللا سمو حر وَّل استثناء ل وإذا قال َّلمرأت أنت
طالق إن شاء هللا سل اَّلستثناء وَّل طالق علي " .ذكر الهيمقي :أ ّن محيد بن مالك ضعيف ج ّداً ،ومكحول عن
معاذ بن جه منقطع.
 -18ينظر اجلصاص ،أحكام القرآن.278-277/3 :
 -19ينظر ابن منظور ،لسان العر  ،مادة (عرض) ،165/7 :والرازي ،خمتار الصحاح( ،اب العّي).467/1:
 -20الزركشي ،الهحر احمليط.120/8 :
 -21خالّف ،علم أصول الفق .230 :
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سالقول بوجود تعارض بّي نصوص الشريعة أييت من عدم املعرسة بعلم احلديث ،أو من عدم الفمم
وضعف الفق يف حقيقة املراد ابلنص؛ سلذلك كان من منمج اجلصاص عند تعارض األدلة:
 .1إذا ورد خربان حاظر ومهيح ،سفي وجمان :أحدها األخذ ابحلظر ،واآلخر ابإلسقاط.
()22
ال و ْ ِ ِ
ِ
وها َوِزينَةً َوَخيْلُ ُق َما ََّل ْتعلَ ُمو َن)
(و ْ
احلَم َري لتَ ْرَكهُ َ
اخلَْي َ َوالْهغَ َ َ
ومثال ذلك :عند تفسري قول تعاىلَ :
دلّت اآلية واآلايت السابقة هلا على حظر حلوم اخلي والهغال واحلمري؛ وذلك ألن هللا تعاىل عند ذكره
فءٌ َوَمنَاسِ ُع َوِمْن َما
َنع َام َخلَ َق َما لَ ُك ْم سِ َيما ِد ْ
(و ْاأل َ
لألنعام ذكر عظم مناسعما ،سذكر منما األك قال تعاىلَ :
ََتْ ُكلُو َن )( )23مث ذكر اخلي والهغال واحلمري وذكر من مناسعما الركو والزينة ،سلو كان األك من مناسعما
لكن األخهار املرويّة عن النيب أخهار متضادة يف اإلابحة واحلظر ،سقد
وهو من أعظم املناسع لذكرهّ ،
روى(( :عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر قال :ملا كان يوم خيرب أصا
سحرم رسول هللا  حلوم احلمر اإلنسية وحلوم اخلي والهغال وك ذي ان من
الناس مجاعة ،سذحبوهاّ ،
َّمهة( ،)24وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن
وحرم اخلُْلسة والن ْ
السهاع وك ذي خملب من الطريّ ،
جابر بن عهد هللا قال :أطعمنا رسول هللا  حلوم اخلي وهناان عن حلوم احلمر( .)26()))25ساألخهار الواردة
عن جابر متعارضة ابلنمي عن أك حلوم اخلي  ،واترة إبابحتما ،سعند ذلك...(( :سجائز حينئذ أن يقال
سيما وجمان ،أحدمها :أن إذا ورد خربان أحدمها حاظر واآلخر مهيح ساحلظر أوىل ،سجائز أن يكون الشارع
أابح يف وقت مث حظره؛ وذلك ألن األص كان اإلابحة واحلظر طارئ عليما َّل حمالة ،وَّل نعلم إابحة بعد
احلظر ،سحكم احلظر اثبت َّل حمالة إذ مل تثهت إابحة بعد احلظر ...والوج اآلخر :أن يتعارض خربا جابر

سيسقطا كأهنما مل يردا))(.)27

 .2إذا تعارضت األخهار ساملقتضية لإلجيا أوىل ابَّلستعمال.

 -22من سورة النح  ،اآلية .8
 -23من سورة النح  ،اآلية .5
(وحرم اجملثمة) .قال اهليثمي:
 -24أخرج الطرباين يف األوسط ،اب من امس عمر ،برقم ( .93/4 :)3692بزايدةّ :
رواه أمحد والطرباين ،ويف إسناده رج مل يسم .ينظر :اهليثمي ،مجمع الزوائد.428/6 ،
 -25أخرج مسلم يف الصحيح ،مقدمة اإلمام مسلم ،اب صحة اَّلحتجاج ابحلديث املعنعن.12/1 ،
 -26اجلصاص ،أحكام القرآن.238/3 :
 -27املصدر نفس .239/3 :
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ومثال ذلك :عند تفسري قول تعاىل( :والْه ْد َن جع ْلناها لَ ُكم ِمن شعائِِر َِّ
اَّلل لَ ُك ْم سِ َيما َخْي ٌر سَاذْ ُك ُروا
َ ُ ََ َ َ ْ ْ ََ
اسم َِّ
ص َو َّ
اف)( )28يف هذه املسألة خالف مشمور بّي أه العلم -رمحمم هللا -ذكره اجلصاص يف
اَّلل َعلَْي َما َ
َْ
تج للقائلّي إبجياهبا من جمة األثر مبا روي عن أيب
مطلب األضحية أهي واجهة أم هي سنة؟ يقولُ :
وحي ّ
بن ُمصالَّان"( .)29وقد رواه غري زيد
هريرة قال :قال رسول هللا " :من كان له يسار فلم يُ ي
ضح فال يقر ي
ابن احلها مرسوعا ،وسريق آخر من العلماء يرون األضحية سنّة واستدلّوا أبخهار عديدة ذكرها اجلصاص
علي
تفيد نفي وجوهبا منما :ما رواه اجلصاص بسنده عن ابن عهاس قال :قال رسول هللا " :األضحى ي

فريضة وهو عليكم سنية"( ،)30سعند تعارض األدلة أهي سرض أم سنّة؟ ساجلصاص يرى(( :أن األخهار لو

تعارضت لكانت األخهار املقتضية لإلجيا أوىل ابَّلستعمال من وجمّي :أحدمها :أن اإلجيا طارئ على

إابحة الرتك ،والثاين :أن سي حظر الرتك ويف نفي إابحة الرتك ،واحلظر أوىل من اإلابحة))(.)31
 .3إذا تعارضت األدلة ،ساجلمع بينمما أوىل.

ِِ
ّي كِتَ ًااب
ومثال ذلك :يف اب مواقيت الصالة عند تفسري قول تعاىل( :إِ َّن َّ
الص َالةَ َكانَ ْ
ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
وات) (َّ )32ل خالف بّي الفقماء يف أول وقت املغر ؛ لكن أه العلم خمتلفون يف آخر وقت املغر أل
َم ْوقُ ً
وقت واحد ،أم ل أول وآخر يف آخر وقتما؟ ولك ٍّ دليل .
سالدلي على أن لوقت املغر ّأوَّلً وآخراً يف آخر وقتما وأن غري مق ّدر بفع الصالة ما جاء :يف
حديث أيب بكر بن أيب موسى األشعري عن أبي عن النيب  أن سائالً سأل عن مواقيت الصالة ,سذكر

 -28من سورة احلج ،اآلية .36
 -29أخرج ابن ماج يف السنن ،كتا األضاحي ،اب األضاحي واجهة هي أم َّل ،برقم ( .302/4 :)3123بلفظ
مصالان" قال األلهاين :صحيح .ينظر :صحيح وضعيف اجلامع الصغري:
بن ّ
"من كان ل سعة ،ومل ّ
يضح ،سال يقر ّ
.1144
 -30أخرج الطرباين يف األوسط ،اب من امس إبراهيم .63/3 :)2487( ،قال الطرباين" :مل يرو هذا احلديث عن
عكرمة إَّل أبو جنا " .قال األلهاين :ضعيف .ينظر :صحيح وضعيف اجلامع الصغري.510 :
 -31ينظر :اجلصاص ،أحكام القرآن.326-325 -323/3 :
 -32من سورة النساء ،اآلية .103
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أخرها يف اليوم الثاين حىت كان عند
احلديث وقال سي  :وصلّى املغر يف اليوم األول حّي وقعت الشمس و ّ

الشفق ,مث قال" :الوقت فيما بني هذين"( )33سثهت بذلك أن لوقت املغر ّأوَّلً وآخراً(.)34
سقوط ّ

ودلي من ذهب إىل أن للمغر وقتا واحدا ما :جاء يف حديث ابن عهاس وأيب سعيد أن النيب 
صلّى املغر يف اليومّي مجيعاً يف وقت واحد بعد غرو الشمس(.)36()35
ليهّي
ولرسع التعارض يقول اجلصاص(( :هذا َّل يعارض ما ذكران; ألن جائز أن يكون سعل كذلك ّ
وقت,
الوقت املستحب; ويف األخهار اليت رويناها بيان أول الوقت وآخره ,وإخهار من أبن ما بّي هذين ٌ
سمو أوىل; ألن سي استعمال اخلربين ,ومع ذلك سإن سعل هلا يف اليومّي يف وقت واحد لو انفرد عما يعارض
من األخهار اليت ذكران مل تكن سي دَّللة على أن َّل وقت هلا غريه.)37())...
احملور الثالث /مدى التزامه أبصول املذهب احلنفي.

أهم كتب التفسري الفقمي خصوصاً عند األحناف ،سمو ينتصر
يع ّد تفسري أحكام القرآن من ّ
صحة ما ذهب إلي ؛ ولو دسع ذلك إىل
ويروج ل ويداسع عن  ،مستدَّلًّ ابلقرآن والسنّة يف تثهيت ّ
ملذههمم ّ

التعصب والغلو ،ب والتحام يف القول على بعض خمالفي من األئمة ،ولتوضيح ذلك سأذكر
شيء من ّ
مسألتّي تهيّنان منمج :
 .1التكلّف يف تفسري بعض النصوص حىت جيعلما مؤيّدة ملذهه  ،أو جيعلما غري صاحلة لتأييد املذاهب
الفقمية األخرى.
ِ
ومثال ذلك :يف اب النكاح بغري ويل عند تفسري قول تعاىلِ :
َجلَ ُم َّن سَ َال
(وإذَا طَلَّ ْقتُ ُم النّ َساءَ سَهَ لَ ْغ َن أ َ
َ
ّ
()38
ِ
ويل،
تَ ْع ُ
ضلُ ُ
وه َّن أَ ْن يَْنك ْح َن أ َْزَو َ
اج ُم َّن) يذكر اجلصاص اختالف الفقماء يف عقد املرأة على نفسما بغري ٍّ

ويفيض يف ذكر أدلّة ك سريق ،وبعد عرض األدلّة يقول :ومجيع ما ق ّدمنا من دَّلئ اآلي املوجهة جلواز

 -33أخرج أمحد يف املسند ،مسند أيب موسى األشعري ،برقم ( .416/4 :)19748قال شعيب األرنؤوط :إسناده
صحيح على شرط مسلم.
 -34ينظر اجلصاص ،أحكام القرآن.344-341/2 :
 -35أخرج الرتمذي يف السنن ،اب ما جاء يف مواقيت الصالة عن النيب  ،برقم ( .278/1 :)149قال الرتمذي:
حسن صحيح.
 -36ينظر اجلصاص ،أحكام القرآن.344/3 :
 -37املصدر السابق.
 -38من سورة الهقرة ،اآلية .232
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بصحة قول أيب حنيفة يف هذه املسألة; ومن جمة السنة حديث ابن عهاس أن رسول هللا 
عقدها تقضي ّ

قال":ليس للويل مع الثييب أمر"(..)39سقول " :ليس للويل مع الثييب أمر" يسقط اعتهار الويل يف العقد.

()40

الرد على الرغم من ّقوة أدلّة الفريق اآلخر
ردها كلما وابلغ يف ّ
وعند عرض أدلّة من خالف يف ذلكّ ،

وصالحما لالستدَّلل ،يقول(( :واحتجوا أيضا مبا روي عن النيب  أن قال" :أميا

()42
()41
سأما
بويل" ّ ...
امرأة نكحت بغري إذن ولييها فنكاحها ابطل"  .ومبا روي من قول " :ال نكاح إال ي

احلديث األول سغري اثبت...وقول " :ال نكاح إال بويل" َّل يعرتض على موضع اخلالف; ألن هذا عندان

ويل نفس .)43())...
ويل نفسما كما أن الرج ّ
نكاح بويل; ألن املرأة ّ

 .2محلت على من خالف مذهه  ،سيصف -يف بعض املواضع من تفسريه -من خالف أبوصاف غري َّلئقة

خاصة مع اإلمام الشاسعي؛ مما
ط من شأهنم وتنتقص من قدرهم ،سلم يكن اجلصاص منصفاً مع خمالفي
حت ّ
ّ
ط انتقاد من العلماء( ،)44ومثال ذلك:
جعل حم ّ
ب ِمن الْه ع ِ
ث سَِإ َّان َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َترا ٍ ُمثَّ ِم ْن
َّاس إِ ْن ُكْن تُ ْم ِيف َريْ ٍ َ َ ْ
عند تفسريه لقول تعاىلَ :
(ايأَيو َما الن ُ
ضغَ ٍة ُخمَلَّ َق ٍة َو َغ ِْري ُخمَلَّ َق ٍة)() 45ذهب اجلصاص إىل أن املضغة الواردة يف اآلية ليست
نُطْ َف ٍة ُمثَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة ُمثَّ ِم ْن ُم ْ
دل علي حديث عهد
إبنسان ،سمي كالنطفة والعلقة ،وإذا مل تكن إنساانً مل تكن محالً وَّل تعت ّد منما املرأةّ ،
هللا بن مسعود قال :ح ّدثنا رسول هللا  وهو الصادق املصدوق" :إ ين خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه
أربعني يوماً نطفة ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يبعث إليه ملك فيؤمر أبربع

 -39أخرج أمحد يف املسند ،مسند عهد هللا بن عهاس ،برقم ( .334/1 :)3087قال شعيب األرنؤوط :صحيح رجال
ثقات رجال الشيخّي.
 -40ينظر اجلصاص ،أحكام القرآن.486-485/1 :
 -41أخرج احلاكم يف املستدرك ،كتا النكاح ،برقم ( .182/2 :)2706من حديث عائشة أم املؤمنّي .قال ابن
خيرجاه.
عهد الرب :هذا حديث صحيح على شرط ّ
الشيخّي ومل ّ
 -42أخرج أبو داود يف السنن ،كتا النكاح ،اب يف الويل ،برقم ( .635/1 :)2085من حديث أيب موسى
األشعري .قال األلهاين :صحيح.
 -43اجلصاص ،أحكام القرآن.487/1 :
 -44ينظر :الذهيب ،التفسري واملفسرون.325/2 :
 -45من سورة احلج ،اآلية .5
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شقي أو سعيد ،مث ينفخ فيه الروح"( )46سأخرب  أن
كلمات ،فيكتب رزقه وأجله وعمله ،مث يكتب ي

يكون أربعّي يوما نطفة وأربعّي يوما علقة وأربعّي يوما مضغة ،ومعلوم أهنا لو ألقت علقة مل يعت ّد ب ومل
تنقض ب العدة وإن كانت العلقة مستحيلة من النطفة; إذ مل تكن ل صورة اإلنسانية ،وكذلك املضغة إذا مل
()47
تكن هلا صورة اإلنسانية سال اعتهار هبا وهي مبنزلة العلقة والنطفة.
هذا ما علي إمجاع الفقماء كما ذكر اجلصاص؛ لكن القاضي إمساعي بن إسحاق( )48ذهب إىل
غري ذلك ،سذكر أن النطفة غري املخلّقة قد دخلت يف خلق الناس كما جاء يف اآلية كما ذُكرت املخلّقة،
سدل على أن أي شيء يكون من ذلك إىل أن خيرج الولد من بطن أم سمو مح ؛ إَّل أن اجلصاص أغلظ
ّ
القول سي ويف اإلمام الشاسعي -بعد أن وصف كالم إمساعي أبن إغفال من وختليط -بقول (( :وعسى أن
يكون إمساعي إمنا أخذ ما قال من ذلك عن الشاسعي ،وهو من أظمر الكالم استحالة وسساداً.)49())...

احملور الرابع /موقفه من بعض األحاديث اليت ظاهرها يعارض القرآن
معلوم أن احلديث املتّص سنده من حيث عدد ّروات ينقسم إىل :متواتر ،ومشمور ،وآحاد ،وجيع
احمل ّدثون املشمور من أقسام اآلحاد ،غري أن اجلصاص خيتلف عنمم يف هذا التقسيم سعنده أ ّن األخهار
تنقسم إىل قسمّي سقط( :)50متواتر ،وآحاد ،ويع ّد املشمور من أقسام املتواتر ،ساملتواتر :يفيد العلم اليقيين

الضرورة ،ساألحاديث املشمورة
الضروري ،واملشمور :يفيد العلم
اليقيين لكن بطريق اَّلستدَّلل َّل بطريق ّ
ّ
عام القرآن ،ويقيّد هبا مطلق كما هو حكم األحاديث
خيصص هبا ّ
اجلصاص وغريه من األحناف ّ
عند ّ
يصح هبا مطلق
املتواترة ،وقد يزاد هبا على القرآن عندهم ،وزايدهتا على القرآن تع ّد نسخاً ،وإن كان َّل ّ

النّسخ.

 -46أخرج الهخاري يف الصحيح ،كتا التوحيد ،اب {ولقد سهقت كلمتنا لعهادان املرسلّي} ،برقم (:)7016
 .2713/6وأبو داود يف السنن ،كتا السنّة ،اب ويف القدر ،برقم ( .640/2 :)4708واللفظ ل .
 -47ينظر اجلصاص ،أحكام القرآن.296/3 :
 -48أبو إسحاق إمساعي بن إسحاق بن إمساعي بن محاد بن زيد اجلمضمي األزدي ،سقي على مذهب مالك ،جلي
التصانيف ،من بيت علم وسض  ،تويف سنة282 :ه  .ينظر ابن سرحون ،الديهاج املذهب.283/1 :
 -49ينظر :اجلصاص ،أحكام القرآن.298-297-296 /3 :
اجلصاص ،الفصول يف األصول.37/3:هذا الكتا يعد مقدمة لتفسريه ،وقد صرح اجلصاص يف مطلع تفسريه
ّ -50
أحكام القرآن هبذا؛ لذا اعتمدان علي يف نق بعض النصوص اليت مل يذكرها يف تفسريه حم الدراسة.
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ّأما أخهار اآلحاد ستوجب العم  ،وَّل توجب العلم يقيناً عند سائر أه العلم والفقماء ،وكذا عند
يعرس األصوليّون األحناف
األحناف سمي عندهم َّل تفيد العلم
يب سي شهمةٌ ،لذا ّ
القطعي؛ أل ّن اَّلتّصال ابلنّ ّ
ّ

ابلرسول مل يثهت
أبنّ االتيصال اليذي فيه شبهةٌ صورًة
ومعنّ ،أما ثهوت ّ
الشهمة سي صورةً؛ سأل ّن اَّلتّصال ّ
ً
األمة ما تلقت ابلقهول.
معىن؛ سأل ّن ّ
قطعا ،و ّأما ً
()51
ابلرسول  قال األحناف :جيب العم ب إن مل يعارض معارض.
وهلذه ّ
الشهمة يف إسناد احلديث ّ
ومن القواعد املتّفق عليما لدى احمل ّدثّي واحلنفية أن خرب اآلحاد إذا خالف كتا هللا سإن َّل يقه ،
يستدل هبا على وضع
واملراد ابملخالفة :مناقضة احلديث لدَّللة القرآن القطعيّة ،سقد ذكر احمل ّدثون دَّلئ
ّ
القطعي مع
احلديث ،منما  :أ ّن احلديث يكون مناقضاً لدَّللة القرآن القطعيّة أو السنّة املتواترة أو اإلمجاع
ّ
()52

عدم إمكان اجلمع والتّوسيق.
اجلصاص من أخهار اآلحاد اليت يراها خمالفة للقرآن َّل خيتلف عن احمل ّدثّي ،سفي كتاب
وموقف ّ
السنّة الثّابتة أ ْن حيم على وج صحيح
الفصول يقول ((:إ ّن حكم اخلرب املخالف يف ظاهره حلكم القرآن و ّ
السنّة الثّابتة )53()).واآلن أنق لك مثالّي
إذا أمكن محل علي  ،وأن َّل يستعم على وج خيالف القرآن و ّ
من كتاب أحكام القرآن:

رد ظاهر حديث ساطمة بنت قيس املطلّقة ثالاثً الّذي رواه مسلم يف صحيح ولفظ  :قال
األولّ :

الشعيب ":دخلت على ساطمة بنت قيس سسألتما عن قضاء رسول هللا  عليما ،سقالت :طلّقما زوجما
ّ
السكىن والنّفقة ،قالت :سلم جيع يل سكىن ،وَّل نفقة،
الهتّة ،سقالت :سخاصمت إىل رسول هللا  يف ّ
()54
وأمرين أن أعت ّد يف بيت ابن ّأم مكتوم".
السلف النّكري على راوي  ،ومن شرط قهول أخهار
يقول ّ
اجلصاص(( :وهذا حديث قد ظمر من ّ
السلف ،أنكره عمر بن اخلطّا على ساطمة بنت قيس ،سقالَّ :ل نرتك كتا هللا
اآلحاد ّ
تعريما من نكري ّ

احلنفي ،كشف األسرار شرح أصول الهزدوي.370/2 :
الهخاري
 -51عهد العزيز
ّ
ّ
الراوي يف شرح تقريب النّواوي.276/2:
يوطي ،تدريب ّ
 -52ينظر ّ
الس ّ
 -53الفصول يف األصول.207/1:
-54كتا الطالق ،اب املطلقة ثالاث َّل نفقة هلا ،برقم (.1117/2:)1480
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وه َّن
السكىن والنّفقة ،قال هللا تعاىلََّ( :ل ُختْ ِر ُج ُ
وسنّة نهيّنا لقول امرأةَّ ،ل ندري لعلّما حفظت أو نسيت ،هلا ّ
ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ()56( )55
ِِ
ِ
ّي ب َفاح َشة ُمهَ يّنَة) ))
م ْن بُيُوهت َّن َوََّل َخيُْر ْج َن إََِّّل أَ ْن َأيْت َ
مث أول حديث ساطمة -على سرض صحت  -وبّي قول تعاىل( :أ ِ
ث َس َكْن تُ ْم ِم ْن
وه َّن ِم ْن َحْي ُ
َسكنُ ُ
ْ
ّ
ّ ّ
()57
ِ
وج ِد ُكم وََّل تُضا ور ِ
ِ
الذي
ض ْع َن محَْلَ ُم َّن)
ضيِّ ُقوا َعلَْي ِم َّن َوإِ ْن ُك َّن أُوََّلت محَْ ٍ سَأَنْف ُقوا َعلَْي ِم َّن َح َّىت يَ َ
وه َّن لتُ َ
ُْ ْ َ َ ُ
()58
السكىن والنّفقة لكون النّفقة اتبعة لوجو اإلسكان ،سقال:
يفيد عنده عموم وجو ّ
السكىن والنّفقة ،وذلك ألنّ
((وللحديث عندان وج ٌ صحيح يستقيم على مذههنا سيما روت من نفي ّ

(، )59
سلما كان سهب النّقلة من جمتما،
قد ُروي ّأهنا استطالت بلساهنا على أمحائما ،سأمرها ابَّلنتقال
ّ
كانت مبنزلة النّاشزة ،سسقطت نفقتما وسكناها مجيعاً ،سكانت العلّة املوجهة إلسقاط النّفقة هي املوجهة
()60
السكىن)).
إلسقاط ّ

اجلصاص يف تفسريه آلايت
الثاينّ :
الصحيحّي ،قال ّ
املروي يف ّ
يب ّ 
رده لظاهر حديث سحر النّ ّ
أطم من هذا وأسظع ،وذلك أ ّهنم زعموا أ ّن
الساحر ما هو ّ
السحر يف سورة الهقرة (( :وقد أجازوا من سع ّ
ّ
شيء وأفعله
أين أقول ال ي
حىت قال سي " :إنيه يتخييل يل ي
السحر عم سي ّ
السالم -سحر ،وأ ّن ّ
يب -علي ّ
النّ ّ

 -55أخرج مسلم يف صحيح كتا الطالق ،اب املطلقة ثالاث َّل نفقة هلا ،عن أيب إسحاق السهيعي ،برقم ()46
( ،1114/2:) 1480واآلية من سورة الطالق ،اآلية .1
اجلصاص ،أحكام القرآن.615/3:
ّ -56
 -57من سورة الطالق ،اآلية .6
الشرع وجهت النّفقة ،وهو
السكىن يف ّ
 -58هذا عند األحناف وسواء كانت املطلّقة حامال أم غري حام  ،سحيثما وجهت ّ
السكىن وَّل نفقة هلا ،وهو قول ابن
قول عمر وابن مسعود ،ويرى مالك و ّ
الروايتّي وجو ّ
الشاسعي وأمحد يف إحدى ّ
علي وابن عهّاس
عمر وعائشة ،ويرى أمحد يف ّ
الرواية الثّانية ،وهي ظاهر املذهبَّ :ل سكىن هلا وَّل نفقة ،وهو قول ّ
وجابر .ينظر :أحكام القرآن ،616-614/3:وبداية اجملتمد ،95/2:واملغينَّ ،لبن قدامة.351/7:
 -59أخرج الهيمقي يف الكربى ،كتا العدد ،اب ما جاء يف قول هللا عز وج ( :إََِّّل أَ ْن أيْتِّي بَِف ِ
اح َش ٍة ُمهَ يِّنَ ٍة) برقم
َ َ
ّ
( )15493عن ميمون بن ممران اجلزري ،قال :قلت لسعيد بن املسيّب :أين تعت ّد املطلّقة ثالاث؟ قال " :تعت ّد يف
بيتما " قال :قلت :أليس قد أمر رسول هللا  ساطمة بنت قيس أن تعت ّد يف بيت ابن ّأم مكتوم؟ قال " :تلك املرأة
اليت ستنت النّاس ّإهنا استطالت على أمحائما بلساهنا ،سأمر رسول هللا  أن تعت ّد يف بيت ابن ّأم مكتوم ,وكان
رجال مكفوف الهصر" وبرقم ( )15494عن سليمان بن يسار يف خروج ساطمة قال" :إّمنا كان ذلك من سوء
اخللق".711/7:
 -60اجلصاص ،أحكام القرآن.616/3:
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()61
يب  ،سقال ج ّ من
ومل أقله ومل أفعله"  ...وقد قال هللا تعاىل مك ّذاب للك ّفار سيما ّادعوه من ذلك للنّ ّ
قائ ( :وقَ َ ِ ِ ِ ِ
ورا)(.)))62
ال الظَّال ُمو َن إ ْن تَتَّه ُعو َن إََّّل َر ُج ًال َم ْس ُح ً
َ
مثّ قال(( :ومث هذه األخهار من وضع امللحدين تلعها ابحل ْشو الطغام واستجر ًارا هلم إىل القول
السالم والقدح سيما ،وأنّ َّل سرق بّي معجزات األنهياء وسع السحرة(،)63
إببطال معجزات األنهياء عليمم ّ

رسول هللا  رج من بين زريق ،يقال ل لهيد
 -61ولفظ كما يف الهخاري عن عائشة رضي هللا عنما قالت " :سحر َ
بن األعصم حىت كان رسول هللا  خيي إلي أن يفع الشيء وما سعل حىت إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ،وهو
عندي لكن دعا ودعا مث قال "اي عائشة أشعرت أن هللا أفتاين فيما استفتيته فيه أاتين رجالن فقعد أحدمها عند
رأسي واآلخر عند رجلي فقال أحدمها لصاحبه ما وجع الرجل ؟ فقال مطبوب قال من طبه ؟ قال لبيد بن
األعصم قال يف أي شيء؟ قال يف مشط ومشاطة وجف طلع خنلة ذكر .قال وأين هو ؟ قال يف بئر ذروان"

سأاتها رسول هللا  يف انس من أصحاب سجاء سقال "اي عائشة كأن ماءها نقاعة احلناء أو كأن رؤوس خنلها

رؤوس الشياطني" .قلت :اي رسول هللا أسال استخرجت ؟ قال (قد عافاين هللا فكرهت أن أثور على الناس فيه

شرا) .سأمر هبا سدسنت" .كتا

الطب ،اب

السحر ،برقم (،2174/5:)5430وعند مسلم ،كتا

السالم،

اب السحر ،برقم (.1719/4:)2189
 -62من سورة الفرقان ،اآلية .8
 -63وما استشكل اجلصاص هنا أجا عن القاضي عياض سقال :وزعموا أن هذا احلديث حيط منصب النهوة ويشكك
سيما ،وك ما ّأدى إىل ذلك سمو ابط  ،وزعموا أن جتويز هذا يعدم الثقة مبا شرعوه من الشرائع  ...وهذا الذى قالوه
ابط  ،وذلك أن الدلي قد قام على صدق سيما يهلغ عن هللا-سهحان -وعلى عصمت سي  ،واملعجزة شاهدة
بصدق  ،وجتويز ما قام الدلي على خالس ابط  .وما يتعلق بهعض أمور الدنيا اليت مل يهعث بسههما ،وَّل كان رسوَّلً
مفضالً من أجلما ،وهو يف كثري من عرضة ملا يعرتض الهشر سغري بعيد أن خييّ إلي من أمور الدنيا ما َّل حقيقة ل ،
ّ
وقد قال بعض الناس :إمنا املراد ابحلديث :أن كان خيي إلي أن وطئ زوجات وليس بواطئ ،وقد يتخي يف املنام
لإلنسان مث هذا املعىن ،وَّل حقيقة ل  .سال يهعد أن يكون  يتخيّل يف اليقظة وإن مل يكن حقيقة ،وقال بعض
أصحابنا :ميكن أن يكون ختي إلي الشيء أن سعل وما سعل  ،ولكن َّل يعتقد ما ختيل أن صحيح ،ستكون اعتقادات
كلما على السداد ،سال يهقى َّلعرتاض امللحدة طريق.
وقال ":استهان من معاىن الرواايت أن السحر إمنا يسلط على جسده وظواهر جوارح َّ ،ل على عقل وقله واعتقاده،
ويكون معىن قول يف احلديث " :حىت يظن أن أييت أهل وَّل أيتيمن " ،ويروى " :خيي إلي " أي يظمر ل من
نشاط ومتقدم عادت القدرة عليمن وزوال ما أنكر قه من حال  ،سإذا دىن منمن أخذت أخذة السحر سلم أيهتن وَّل
يتمكن من ذلك ،كما يعرتى من وخذ وسحر عن ذلك ،ويكون معىن قول عائشة يف الرواية األخرى " :حىت إن
ليخي إلي أن سع شيئاً وما سعل " من اب ما اخت من بصره ،سيظن أن رأى شخصاً من بعض أزواج أو غريهن
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وأن مجيع من نوع واحد ،والعجب ممن جيمع بّي تصديق األنهياء -عليمم ال ّسالم -وإثهات معجزاهتم وبّي
الس ِ
ث أَتَى)( )64سص ّدق هؤَّلء من
(وََّل يُ ْفلِ ُح َّ
اح ُر َحْي ُ
السحرة مع قول تعاىلَ :
التصديق مبث هذا من سع ّ

ك ّذب هللا وأخرب بهطالن دعواه وانتحال )).
مثّ ّأول احلديث بقول ((:وجائز أن تكون املرأة اليموديّة ( )65جبملما سعلت ذلك ظنّا منما أب ّن ذلك
سرها وأظمر جملما سيما ارتكهت
يب  سأطلع هللا نهيّ على موضع ّ
يعم يف األجساد .وقصدت ب النّ ّ
الرواة :إنّ اختلط علي
وظنّت ليكون ذلك من دَّلئ ّ
ضره وخلّط علي أمره ،ومل يق ك ّ ّ
نهوت َّ ،ل أ ّن ذلك ّ
()66

أمره ،وإّمنا هذا اللّفظ زيد يف احلديث وَّل أص ل )).
الرواة :إنّ اختلط علي أمره ،وإّمنا هذا اللّفظ زيد يف احلديث وَّل
وقول ّ
اجلصاص(( :ومل يق ك ّ ّ
الصحيحّي وغريمها ،وهناك
السحر علي  جاء يف أغلب رواايت ّ
أص ل )) سي نظر ،إذ إ ّن لفظ َتثري ّ

روايتان وقفت عليمما-حسب اطالعي -ليس هبما هذا اللّفظ ،أوَّلمها :رواها اإلمام أمحد يف مسنده برقم
سائي يف الكربى يف كتا الطّب برقم ( )7569من
( )19267عن زيد بن أرقم ،واألخرى رواها النّ ّ
طريق هشام بن عروة ،عن أبي  ،عن عائشة .وهللا أعلم.

أو شاهد سعالً من غريه ،ومل يكن على ما خيي إلي لآلسة الطارئة على بصرهَّ ،ل لشيء طرأ علي يف ميزه .وإذا كان
لهسا على الرسالة ،وَّل يوجب طعناً ألوىل
هذا مل يكن سيما ذكر من إصابة السحر ل وَتثريه سي ما يدخ ً
الضاللة ".إكمال املعلم بفوائد مسلم.86/7:
 -64من سورة ط  ،اآلية .69
 -65إسناد السحر إىل امرأة يمودية مل أقف علي  ،وج الرواايت تسنده إىل لهيد بن األعصم اليمودي ،لكن جاء يف رواية
كن أسحر من وأنّ هو الّذي دسن  .ينظر ابن سعد الطهقات
َّلبن سعد يف الطهقات أن ّ
السحر أخوات لَهيد ،و ّ
متويل ّ
الكربى ،197/2:وستح الهاري شرح صحيح الهخاري.329/1:
عهده يف تفسريه
حممد ُ
رد هذا احلديث أيضا يف العصر احلديث ّ
 -66اجلصاص ،أحكام القرآن .59-58/1:وممن ّ
الشيخ ّ
حممد الطّاهر ابن عاشور يف كتاب النّظر
الشيخ مجال ال ّدين
القامسي يف تفسريه حماسن التّأوي  ،و ّ
عم ،و ّ
الشيخ ّ
جزء ّ
ّ
الفسيح على مشك اجلامع الصحيح ،وقد ع ّدوه من أخهار اآلحاد اليت َّل تنقض القواطع ،سيجب َتوي ظاهره.
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احملور اخلامس /موقفه من الزايدة على النص
املقرر لدى األحناف أ ّن أخهار اآلحاد َّل تنسخ األحكام الثّابتة ابلقرآن؛ أل ّن الظّ ّين َّل ينسخ
من ّ
()67
ختصص أو تقيّد أحكام القرآن ،أل ّن التّخصيص أو
قد
اآلحاد
أخهار
ن
أ
إىل
اجلممور
وذهب
القطعي.
ّ
ّ
ّ
()68

للرسول.
التّقييد كما قالواَّ :ل خيرج عن كون مهيّناً ملا أنزل هللا يف كتاب بوحي ّ
عام القرآن ومطلق هي دَّللة قطعيّة ،وليست ظنّية()69؛ لذا َّل تنمض
ويرى األحناف أ ّن دَّللة ّ
القطعي
خيصص
ين َّل ّ
خمصصة أو مقيّدة ّ
أخهار اآلحاد عندهم أبن تكون ّ
ّ
لعام القرآن أو مطلق ؛ أل ّن الظّ ّّ

مهّي
العام مبقتضى عموم ّ
العام ،وأ ّن ّ
وَّل يقيّده ،والتّخصيص عندهم ليس بياانً ،ولكنّ إبطال للعم بهعض ّ
بنص آخر هو نسخ ل  ،سال ب ّد أن يكون
َّل حيتاج إىل بيان ،وَّل حيتم بياانً وراءه ،وك ّ تغيري يف حكم ّ
()70
النّاسخ يف ّقوة املنسوخ من حيث ّقوة الثّهوت.
عام القرآن أو
ّأما اجلممور سريون أ ّن هذه ال ّدَّللة هي ظنّية وأ ّن خرب اآلحاد إذا كان ًّ
خاصا وعارض ّ
دال على ك ّ ما يشتم علي لفظ  ،ب على بعض ما يشتم
العام غري ّ
خصص أو قيّده ،سيصري ّ
مطلق ّ
ين،
ين ّ
علي  ،وذلك ألن ّ
خيصص الظّ ّّ
ظين يف دَّللت  ،والظّ ّّ
عام القرآن أو مطلق وإن كان قطعيّا يف سنده سمو ّّ
سيتجلّى من ذلك أ ّن أتهاع املدرسة احلنفيّة خيتلفون مع اجلممور يف ختصيص عموم القرآن أو تقييده خبرب
تعرض ل القرآن سمو نسخ .وهذا ما
اآلحاد ،سعند األحناف أ ّن ك ّ خرب آحاد جاء حبكم ّ
مغريا حلكم ّ
الزايدة إَّلّ إذا توسّرت سيما شرط النّسخ،
ابلزايدة ،أي َّل تقه ّ
ص ،أو النّسخ ّ
يسمى عندهم ّ
ابلزايدة على النّ ّ
ّ
الزايدة بياانً وليس
ومن شروط النّسخ :أن َّل يكون النّاسخ أضعف من املنسوخ ،واجلممور جيعلون تلك ّ
()71
نسخاً.

لهخاري ،كشف األسرار.291/3:
اجلصاص ،الفصول يف األصول ،47/1:وا
 -67ينظر ّ
ّ
اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام.319/2:
 -68ينظر
ّ
العام على ما يشتم من أسراد هي دَّللة ظنّيّة ،أل ّن دَّللت من قهي
 -69ساجلممور مالكيّة وشاسعيّة وحنابلة يرون دَّللة ّ
وخصص .ينظر حممد أبو ُزْهرة ،أصول الفق .158:
عام إَّل ّ
الظّاهر ،الّذي حيتم التّخصيص ،سما من ّ
رد
 -70وهذا ما يقول ب اإلمام مالك أيضا سإنّ أحياان يرتك العم خبرب اآلحاد إذا مل يعاضده عم أه املدينة؛ لذا ّ
بعام القرآن ،حيث قال :جاء احلديث وَّل أدري ما حقيقت  ،يؤك صيده
اإلمام مالك حديث "ولوغ الكلب" ّ
ِ
ْن َعلَْي ُك ْم) املائدة .4 :ينظر
سكيف يكره لعاب ؟ سكان يشري إىل معارضة احلديث لقول تعاىل( :سَ ُكلُوا ممَّا أ َْم َسك َ
الشاطيب ،املواسقات يف أصول الفق .21/3 :
ّ
 -71ينظر أبو زهرة ،أصول الفق  158:وما بعدها.
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السنّة الثّابتة خبرب الواحد  ...سإ ّن ما كان من ذلك
يقول ّ
اجلصاص (( :وأما ختصيص عموم القرآن و ّ
ظاهر املعىن ّبّي املراد غري مفتقر إىل الهيان ممّا مل يثهت خصوص ابَّلتّفاق؛ سإنّ َّل جيوز ختصيص خبرب
السنّة قد ثهت خصوص ابَّلتّفاق ،أو كان يف اللّفظ احتمال
الواحد ...وما كان من ظاهر القرآن أو ّ
وسوغوا اَّلختالف سي وترك الظّاهر ابَّلجتماد ،أو كان اللّفظ يف
السلف يف معناهّ ،
للمعاين أو اختلف ّ
نفس مجمال مفتقرا إىل الهيان سإ ّن خرب الواحد مقهول يف ختصيص واملراد ب  ...وهذا عندي مذهب
أصحابنا .وعلي تد ّل أصوهلم ومسائلمم.
رد شيء من القرآن ظاهر املعىن أن
خاص يف ّ
وقد قال عيسى بن أابن -رمح هللا َّ : -ل يقه خرب ّ
يب  أن
خاصا أو منسوخا ّ
يصري ّ
حىت جييء ذلك مجيئا ظاهرا يعرس النّاس ويعلمون ب مث ما جاء عن النّ ّ

()72
عمتها"( ،)73سإذا جاء هذا اجمليء سمو مقهول؛ أل ّن مثل َّل
"ال وصيية لوارث" "وال تنكح املرأة على ي
السنن واألحكام أو كان
يكون ومها ،و ّأما إذا ُروي عن رسول هللا  حديث ّ
خاص وكان ظاهر معناه بيان ّ
ومعىن حيم علي َّ ،ل خيالف
ينقض سنّة مجمعا عليما أو خيالف شيئا من ظاهر القرآن سكان للحديث وج ٌ ً
ابلسنن وأوسق لظاهر القرآن ،سإن مل يكن معىن حيم ذلك
ذلك مح معناه على أحسن وجوه وأشهم ّ
خاصة يف قول مجاعة من أه العلم ساألخهار مقهولة سيمن عين هبا،
سمو شاذّ .وك ّ آية من القرآن كانت ّ
()74

ابلسنن)).
وأله العلم النّظر يف ذلك أبحسن ما أيتيمم يف ذلك من األخهار وأشهمما ّ
ساجلصاص يف أحكام القرآن يسري على هذا النّمج؛ لذا تراه حيتكم كثرياً إىل هذه الطّريقة ،ولتوضيح
ّ
ذلك سأذكر مسألتّي تهيّنان منمج :

اجلصاص من آية الوضوء يف املائدة على مجلة من
األوىل :التيسمية للوضوء ليست بفرض:
ّ
يستدل ّ

خاصة أبسعال الوضوء ،سال حتتاج إىل بيان .وذلك عند
األحكام املتعلقة آبية الوضوء جاعال من اآلية ّأهنا ّ
قول تعاىل( :إِ َذا قُمتُم إِ َىل َّ ِ ِ
((يدل على أ ّن التّسمية على الوضوء
وه ُك ْم)( )75يقول :
ّ
الص َالة سَا ْغسلُوا ُو ُج َ
ْْ

مذي
السنن ،كتا الوصااي ،اب ما جاء يف الوصيّة للوارث ،برقم ( ،492/4:)2870و ّ
الرت ّ
 -72أخرج أبو داود يف ّ
يف اجلامع ،كتا الوصااي ،اب ما جاء َّل وصيّة لوارث ،برقم ( )2120وقال :حسن صحيح.433 /4 .
عمتما ،برقم ( ،)4819ومسلم يف
 -73أخرج
الهخاري يف ّ
الصحيح ،كتا النّكاح ،اب َّل تنكح املرأة على ّ
ّ
وعمتما أو خالتما يف النّكاح ،برقم (.134/4:)3506
ّ
الصحيح ،كتا النّكاح ،اب حترمي اجلمع بّي املرأة ّ
 -74اجلصاص ،الفصول يف األصول.157-155/1 :
 -75من سورة املائدة ،اآلية .6
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الصالة بغس هذه األعضاء من غري شرط التّسمية( ,)76وهو قول أصحابنا
ليست بفرض؛ ألنّ أابح ّ
وسائر سقماء األمصار.
وحكي عن بعض أصحا احلديث( )77أنّ رآها سرضا يف الوضوء ,سإن تركما عامدا مل جيزه ،وإن
ُ
()78
ِ
ِ
صحة الطّمارة
تركما انسيًا أجزأهّ .
(وأَنْ َزلْنَا م َن َّ
ورا) سعلّق ّ
الس َماء َماءً طَ ُم ً
ويدل على جوازه قول تعاىلَ :
ابلفع من غري ذكر التّسمية شرطا سي  ,سمن شرطما؛ سمو زائد يف حكم هذه اآلايت ما ليس منماٍ ،
وانف

الصالة بوجود الغس .
ملا أابحت من جواز ّ

مرًة وقال" :هذا وضوء من
ّ
يب أنّ ّ
مرًة ّ
توضأ ّ
ويدل علي من جمة ّ
السنّة حديث ابن عمر عن النّ ّ
ال يقبل هللا له صالة إالي به"( )79ومل يذكر سي التّسمية.
تتم صالة أحدكم حىت
ايب الطّمارة يف ّ
الصالة يف حديث رساعة بن راسع ،وقال" :ال ي
وقد علّم األعر ّ

يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه" )80(.إىل آخره ,ومل يذكر التّسمية.

الصالة ،أم َّل؟ بعد اتّفاقمم
صحة ّ
 -76ينهغي اإلشارة هنا إىل أ ّن هناك اختالسا بّي العلماء يف النّيّة ،ه هي شرط يف ّ
ِ
على اشرتاط النّية يف العهادات لقول تعاىل( :وما أ ُِمروا إََِّّل لِي عه ُدوا َّ ِ ِ
ين )ولقول " إ يمنا األعمال
اَّللَ خمُْلص َ
ّ
َ ُْ
ّي لَ ُ ال ّد َ
ََ ُ
الروايتّي وأيب ثور وداود إىل ّأهنا شرط ،وذهب أبو حنيفة
ابلني ييات" سذهب مالك و
الشاسعي وأمحد يف إحدى ّ
ّ
تردد الوضوء بّي أن يكون عهادة حمضة :أعين غري معقولة املعىن،
وري إىل ّأهنا ليست بشرط ،وسهب اختالسمم ّ
والثّ ّ
سإهنم َّل خيتلفون
كالصالة وغريها ،وبّي أن يكون عهادة معقولة املعىن كغس النّجاسةّ ،
وإّمنا يقصد هبا القربة سقط ّ
أ ّن العهادة احملضة مفتقرة إىل النّيّة ،والعهادة املفمومة املعىن غري مفتقرة إىل النّيّة ،والوضوء سي شه العهادتّي ،ولذلك
وقع اخلالف سي  ،وذلك أنّ جيمع عهادة ونظاسة .ينظر ابن رشد ،بداية اجملتمد.9-8/1:
املغين.73/1:
الهصري وإسحاق بن راهوي  ،واإلمام أمحد يف رواية .ينظر ابن قدامة
 -77كاحلسن
ّ
املقدسيّ ،
ّ
 -78من سورة الفرقان ،اآلية .48
تفرد ب املسيّب
السنن ،كتا الطّمارة ،اب وضوء رسول هللا  برقم ( .80/1:)4وقالّ :
ارقطين يف ّ
 -79أخرج ال ّد ّ
الهيمقي يف الكربى ،كتا الطّمارة ،اب سض التّكرار يف
ابن واضح عن حفص بن ميسرة ،واملسيّب ضعيف ،و ّ
ابلقوي.80/1 .
الوضوء ،برقم( 385 )384وقال :هذا احلديث من هذا الوج ينفرد ب املسيّب بن واضح ،وليس
ّ
ارقطين ...،وقد ُروي من أوج كلّما ضعيفة.
يلعي :حديث عهد هللا بن عمر ،ل طرق ،أمثلما ما رواه ال ّد ّ
قال الز ّ
الراية
احلق
وقال عهد ّ
اإلشهيلي يف أحكام الوسطى :هذا الطّريق من أحسن طرق هذا احلديث .ينظر نصب ّ
ّ
ألحاديث اهلداية.27/1:
السجود ،برقم (،)857
السنن ،كتا
ّ
الصالة ،اب من َّل يقوم صله يف الركوع و ّ
 -80أخرج أبوداود يف ّ
(.144-143/2:)858
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علي وعثمان وعهد هللا بن زيد وغريهم يف صفة وضوء رسول هللا  ومل يذكر أحد منمم
وحديث ّ
التّسمية سرضا سي  ,وقالوا :هذا وضوء رسول هللا  سلو كانت التّسمية سرضا سي لذكروها ولورد النّق ب

متواترا يف وزن ورود النّق يف سائر األعضاء املفروض طمارهتا ,لعموم احلاجة إلي )).
يتمسك ب القائلون بوجو التّسمية ،وهو حديث أيب هريرة عن النّيب
وجييب عن احلديث الّذي ّ
()81
نص القرآن إَّلّ مبث
 أنّ قال" :ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه" بقول َّ (( :ل جتوز ّ
الزايدة يف ّ
صح احتم أنّ يريد ب نفي
ما جيوز ب النّسخ)) وع ّد حديث أيب هريرة من أخهار اآلحاد ,وقال (( :إن ّ
الكمالَّ ،ل نفي األص  ,كقول " :ال صالة جلار املسجد إالي يف املسجد"(.)))82

()83

يتمسك مبا دلّت علي آية الوضوء يف املائدة يف كوهنا َّل حتتاج إىل بيان ،سال حديث "ال
ّ
ساجلصاص ّ
ص
وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه" الّذي يشرتط التّسمية يهينما،
ً
استنادا على قاعدة ّ
الزايدة على النّ ّ

نسخ.

الثيانية :مسألة الطيواف ابلبيت من غري طهارة :سفي قول تعاىل( :ولْيطََّّوسُوا ِابلْه ي ِ
ت الْ َعتِ ِيق)( )84ملا
َْ
ََ

اجلصاص تهعا للقاعدة عند األحناف َّل
كان األمر ابلطّواف أمراً مطلقاً من غري اشرتاط الطّمارة ل  ،سإ ّن ّ
ظاهر
يقول بشرط الطّمارة للطّواف الوارد يف بعض األحاديث ،سمو يقول عن هذه اآلية(( :ملّا كان لفظًا َ

 -81أخرج أمحد يف املسند ،برقم ( ،473/17:)11370وأبو داود ،كتا الطّمارة ،اب يف التّسمية على الوضوء،
السنن ،اب يف التّسمية على الوضوء ،برقم (.37/1)25
برقم ( ،75/1)102و ّ
الرتمذي يف ّ
الصالة سي إَّلّ من عذر ،عن جابر ،برقم
ارقطين كتا
الصالة ،اب ّ :
احلث جلار املسجد على ّ
ّ
 -82أخرج ال ّد ّ
الهيمقي يف الكربى ،كتا مجاع
( ،419/1:)1واحلاكم يف املستدرك عن أيب هريرة ،برقم ( ،246/1:)898و ّ
علي برقم
أبوا سض اجلماعة والعذر برتكما ،اب ما جاء من التّشديد يف ترك اجلماعة من غري عذر ،عن ّ
( )4943( )4942وعن أيب هريرة ،برقم ( )4945وقال ابن حجر يف ال ّدراية يف ختريج أحاديث
ارقطين واحلاكم من حديث أيب هريرة هبذا ،وسي سليمان بن داود أبو اجلم  ،وهو
اهلداية" :293/2:أخرج ال ّد ّ
الشقري ،وهو ضعيف ،وعن عائشة حنوه
حممد بن مسكّي ّ
ارقطين من رواية ّ
ضعيف ،وعن جابر حنوه أخرج ال ّد ّ
الضعفاء يف ترمجة عمر بن راشد ،وقال :إنّ كان يضع احلديث ،وقال ابن حزم :هذا احلديث
أخرج ابن حهّان يف ّ
علي".
ضعيف ،وقد ّ
صح من قول ّ
اجلصاص ،أحكام القرآن .449-448/2:وقد سار على هذه القاعدة يف تفسري آية الوضوء أيضا يف مسألة
 -83ينظر ّ
مرة ،ومسألة اشرتاط الوضوء بعد
ترتيب سرائض الوضوء ،ومسألة اَّلستنجاء ،ومسألة غس أعضاء الوضوء أكثر من ّ
الغس  ،وأيضا قراءة الفاحتة يف الصالة ،وغريها من املسائ  ،سمو يع ّد هذه املسائ غري جائز محلما على الفرضيّة،
ص.
وإَّلّ كانت زائدة على النّ ّ
احلج ،اآلية .29
 -84من سورة ّ
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أي وج أوقع من حدث أو جنابة أو عراين أو منكوساً أو
املعىن َّ
بّي املراد اقتضى جواز الطّواف على ّ
زحفاً; إذ ليس سي دَّللة على كون الطّمارة وما ذكران شرطا سي  ،ولو شرطنا سي الطّمارة وما ذكران كنّا
ص غري جائزة إَّلّ مبث ما جيوز ب النّسخ سقد دلّت اآلية على
ص ما ليس سي  ،و ّ
الزايدة يف النّ ّ
زائدين يف النّ ّ
()85
املنمي عنما)).
وقوع الطّواف موقع اجلواز وإن سعل على هذه الوجوه ّ
"أول شيء
مع أ ّن هناك أحاديث ّ
يتهّي منما اشرتاط الطّمارة للطّواف ،كحديث عائشة أ ّهنا قالتّ :
()86
الصالة"( )87وهذا
توضأ مثّ طاف" وحديث" :الطَّواف حول البيت ِمثْل َّ
يب  أنّ ّ
بدأ ب حّي قدم النّ ّ
يب  للطّواف اجملم يف القرآن.
بيان من النّ ّ
اجلصاص ومدرسة األحناف يمملون مث هذه األحاديث اآلحادية كلّيّة،
وَّل
يفممن من ذلك أ ّن ّ
ّ

السنن
اجلصاص يقول(( :و ّأما إذا ُروي عن رسول هللا  حديث
ب
ّ
ّ
خاص وكان ظاهر معناه بيان ّ
واألحكام أو كان ينقض سنّة مجمعا عليما أو خيالف شيئا من ظاهر القرآن سكان للحديث وج ومعىن
ابلسنن وأوسق لظاهر القرآن))( )88لذا
حيم علي َّ ،ل خيالف ذلك مح معناه على أحسن وجوه وأشهم ّ
الرتتيب بّي سرائض الوضوء والتّسمية ،ويقولون بوجو الطّمارة للطّواف( ،)89إعماَّل
رأيناهم يقولون بسنّ يّة ّ
هلذه األحاديث ،ومل يقولوا أب ّن شيئًا من ذلك سرض.
أساسا -أن تفيد هذه األخهار اإللزام ابلفع أو الرتك على جمة الفرضيّة ،وهذا َّل مينع
سمم مينعون – ً
يفرقون بّي الفرض والواجب:
من أن يستفاد منما يف بعض األحيان على جمة أخرى غري الفرضيّة ،إذ ّ

شك أ ّن هذه التّفرقة
ساألول :ما ثهت بدلي
ظين سي شهمة ،وَّل ّ
ّ
قطعي َّل شهمة سي  ،والثّاين :ما ثهت بدلي ّّ
ّ
()90
السنّة.
نتيجة ّاجتاهمم يف تقدمي الكتا على ّ

اجلصاص ،أحكام القرآن.313/3:
ّ -85
احلج ،اب من طاف ابلهيت إذا قدم م ّكة ،برقم(.584/2:)1536
الصحيح ،كتا
-86أخرج
الهخاري يف ّ
ّ
ّ
احلج ،اب ما جاء يف الكالم على الطّواف ،برقم (.284/3:)960
السنن ،أبوا
-87أخرج ّ
ّ
الرت ّ
مذي يف ّ
 -88الفصول يف األصول.157/1 :
الشرائع.129/2 ،22/1:
الصنائع يف ترتيب ّ
 -89ينظر الكاساينّ ،بدائع ّ
حاج ،التّقرير
حممد خليفة ،منمج احلنفية يف نقد احلديث بّي النّظرية والتّطهيق ،167:وابن أمري ّ
 -90ينظر كيالين ّ
والتّحهري.218/2:
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ص :قد جند هلم العذر يف
ِسك مدرسة األحناف بقاعدة ّ
الزايدة على النّ ّ
يقول أبو ُزْهرة معلّال ّ
الصحيحة اليت ثهتت يف عصرهم قليلة؛ إذ إ ّن منشأ املدرسة ابلعراق
مسلكمم هذا ،وهو أ ّن األحاديث ّ
وسوق األهواء والفرق رائج هبا؛ لذا احتاط أقطا هذه املدرسة يف قهول األحاديث.

حممد أبو زهرة ،أبو حنيفة :حيات وعصره-آراؤه الفقميّة.288:
ّ -91

()91
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اخلامتة
من أبرز النتائج اليت برزت للهاحثّي:
 .1اإلمام اجلصاص من أئمة العلم والورع ،وسضل كهري يف تدعيم مذهب احلنفية والرتويج ل والدساع عن
ابلرباهّي واألدلة.
السه يف تفسري كتا هللا
 .2كتا أحكام القرآن من ّ
أهم مصادر تفسري القرآن ابلقرآن ،وهو من أقوم ّ
تعاىل ،وهو أيضاً مصدر ممم لتفسري القرآن ابلسنة.

 .3للجصاص دراية واسعة بفنون علم احلديث ،إذ يذكر األحاديث واآلاثر غالهاً ابألسانيد ،وحيكم عليما
ابلصحة والضعف يف بعض األحيان.
ّ
يؤول بعض اآلايت خدمة ملذهه  ،ر ّاداً لهعض
 .4اجلصاص ملتزم إىل حد كهري مبذهه ؛ ممّا جعل ّ
األحاديث ،أو آخذاً بهعض منما حىت جيعلما يف جانه أو غري صاحلة لالستشماد هبا إذا كانت
ملخالفي .
 .5األحاديث املتصلة سندها من حيث عدد رواهتا تنقسم عند اجلصاص إىل قسمّي سقط متواتر وآحاد،
ويع ّد املشمور منما من أقسام املتواتر سمو سوق اآلحاد ،ودون املتواتر ،ويفيد العلم اليقيين ،لكن بطريق
اَّلستدَّللَّ ،ل بطريق الضرورة؛ لذا خيصص هبا العام ويقيد هبا املطلق من القرآن والسنة الثابتة ،ويزاد
هبا على القرآن وإن كان َّل يصح هبا مطلق النسخ.
برد
 .6أحاديث اآلحاد جيب العم هبا عند اجلصاص إن مل يعارضما معارض ،سإن عارضما القرآن يقوم ّ
ويؤوهلا حىت تستقيم مع ظاهر القرآن.
ظاهرها ّ

 .7أحاديث اآلحاد أيضا عنده َّل تنسخ األحكام الثابتة يف القرآن؛ ألهنا ظنية سمي َّل تقوى على
ختصيص القرآن أو تقييد مطلق  ،وَّل تع ّد بياانً للقرآن؛ ألن عام القرآن ومطلق َّل حيتاجان إىل بيان؛
مغرياً حلكم تعرض ل القرآن سمو نسخ ،واآلحاد َّل
ألن دَّللتمما قطعية ،سك خرب آحاد جاء حبكم ّ
القطعي ،ولكنما مقهولة وَّل تفيد اإللزام ابلفع أو الرتك على جمة الفرضية.
يقوى على نسخ
ّ

التوصيات
يوصي الهاحثان ابآليت:
 .1حيتاج الكتا إىل ضهط وحتقيق.
 .2وإىل دراسة النصوص املتعارضة ،سقد أوىل هلا اجلصاص عناية كهرية.
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم.
 .1إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب ،املوافقات يف أصول الفقه ،حتقيق :عهد هللا دراز ،دار املعرسة –
بريوت.
 .2ابن ماج أبو عهد هللا حممد بن يزيد القزويين ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممود خلي  ،مكتهة أيب
املعاطي.

 .3أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين ،سنن الدارقطين ،حتقيق :السيد عهد هللا هاشم مياين املدين ،دار
املعرسة-بريوت1368 ،ه .
 .4أبو الفض أمحد ابن حجر العسقالين ،التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،دار
الكتب العلمية-بريوت ،ط1419-1/ه .

 .5أبو القاسم سليمان الطرباين ،املعجم األوسط ،حتقيق :طارق بن عوض هللا بن حممد ،دار احلرمّي-
القاهرة1415 ،ه .

 .6أبو بكر أمحد بن احلسّي الهيمقي ،سنن البيهقي الكربى ،حتقيق :حممد عهد القادر عطا ،مكتهة دار
الهاز  -مكة املكرمة1414 ،ه .
 .7أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،دار الفكر العريب-بريوت،
ط1947-2/م.

 .8أبو عهد الرمحن األلهاين ،صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزايداته ،املكتب اإلسالمي.
 .9أبو عهد هللا أمحد بن حنه  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة قرطهة-
القاهرة.

 .10أبو عهد هللا احلاكم النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عهد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية-بريوت ،ط1411-1/ه .

 .11أبو عهد هللا بدر الدين الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقه ،دار الكتيب-مصر ،ط1414-1/ه .
 .12أبو عهد هللا مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم .حتقيق:
عواد معروف ،دار الغر اإلسالمي ط2003-1/م.
بشار ّ

 .13أبو عهد هللا حممد بن إمساعي الهخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :مصطفى ديب الهغا ،دار ابن كثري
– بريوت ،ط1987-3/م.
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 .14أبو عهد هللا حممد بن سعد املعروف اببن سعد ،الطبقات الكربى ،حتقيق :إحسان عهاس ،دار
صادر-بريوت ،ط1968-1/م.
 .15أمحد بن علي الرازي اجلصاص ،الفصول يف األصول ،وزارة األوقاف الكويتية ،ط1994 -2/م.
وصحح
 .16أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،قام إبخراج
ّ
وأشرف على طهع  :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرسة-بريوت1379 ،ه .

 .17برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد بن سرحون ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب،
حتقيق :حممد األمحدي أبو النور ،دار الرتاث-القاهرة.

 .18سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين ،سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عهد احلميد ،دار
الفكر.

 .19مشس الدين حممد بن حممد املعروف اببن أمري حاج ،التقرير والتحبري ،دار الكتب العلمية-بريوت،
ط1983-2/م.
 .20عهد الرمحن السيوطي ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،حتقيق :عهد الوها

عهد اللطيف

مكتهة الرايض احلديثة -الرايض.

 .21عهد العزيز الهخاري احلنفي،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،دار الكتا اإلسالمي.
 .22عهد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي ،املغين ،دار إحيار الرتاث العريب ،ط1985-1/م.
 .23عهد الوها خالف ،علم أصول الفقه ،مكتهة الدعوة-القاهرة ،ط.8/
ِ
املع ِلم بفوائد
للقاضى عياض
 .24عياض بن موسى اليحصيب ،شرح صحيح مسلم
املسمى إكمال ْ
ي
مسلم حتقيق :الدكتور حيىي إمساعي  ،دار الوساء -مصر ،ط1998 -1/م.
 .25كيالين حممد خليفة ،منهج احلنفية يف نقد احلديث بني النظرية والتطبيق ،دار السالم -القاهرة،
ط2010-1/م.
 .26حممد أبو زهرة ،أبو حنيفة :حياته وعصره -آراؤه الفقهية ،دار الفكر العريب-ط.2
 .27حممد أبو زهرة ،أصول الفقه ،دار الفكر العريب.
 .28حممد بن أيب بكر بن عهدالقادر الرازي ،خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتهة لهنان انشرون-
بريوت1995 ،م.

 .29حممد بن أمحد ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،دار املعرسة-بريوت ،ط1982-6/م.
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 .30حممد بن عيسى الرتمذي ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،دار
إحياء الرتاث العريب -بريوت.

 .31حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،دار صادر-بريوت1414 ،ه .
 .32حممد حسّي الذهيب ،التفسري واملفسرون .مكتهة وههة-القاهرة.
 .33مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد سؤاد عهدالهاقي ،دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.
 .34نور الدين عرت ،منهج النقد يف علوم احلديث ،دار الفكر-دمشق ،ط1418-3/ه .
 .35نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الفكر-بريوت1412 ،ه .
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