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 مقدمة
، وعلى آله  سيد الكائنات الحمد هلل رب الكائنات ، أنزل القرآن باألحكام البينات ، والصالة والسالم على أشرف المخلوقات، سيدنا محمد        

بخصوص آراء الكاساني في تفسير سورة النساء، وهو استكمال ألطروحتي في    .وبعد : فهذا بحث أقدمه للنشر  ما هبت النسماتوصحبه  
يخص نموذجًا من مناهج التفسير أال وهو  ناولت فيها آراء الكاساني في تفسير سورتي البقرة وآل عمران حصرًا ، وهذا البحث  الدكتوراه حيث ت 

الحنفي وهو من مصادر الفقه الحنفي ، وبما أنَّ القرآن    التفسير الفقهي ، ومحور ذلك هو كتاب بدائع الصنائع لملك العلماء اإلمام الكاساني
ية تأييدًا  الكريم هو المصدر األول للفقيه فإنَّ الكاساني رحمه هللا في هذا الكتاب كان يستدل أواًل بالقرآن الكريم على استنباط األحكام الفقه 

م سورة النساء التي تناولها الكاساني ، ومن ثم دراستها دراسة تفسيرية للمذهب الحنفي ، وعليه قمت بجمع المادة التفسيرية المتعلقة بآيات أحكا
حسب   مقارنة بأقوال المفسرين ، حيث إنَّ تعدد وجوه التأويل هو الجذر األصيل الذي تفرع منه اإلختالف الفقهي . ومنهجي يتلخص بإيراد اآلية

على أقوال الكاساني وبعد ذلك الدراسة والتي تبدأ بذكر الخالف الفقهي  الترتيب في المصحف الشريف ثم المسائل الفقهية كل مسألة تشتمل  
بصورة مجملة لتوضيح جوهر الخالف في تأويل اآلية . وبعد ذلك تأتي أقوال المفسرين مختلفة كل مفسر يستدل ويرد ويجيب ويعارض حسب 

ول نبذة عن حياة األمام الكاساني وعن كتابه بدائع الصنائع ،  وقد بدأت البحث بتمهيد يتنا مذهبه الفقهي ، وبعدها الترجيح حسب استطاعتي.
وختامًا أسأل هللا تعالى   .  ثم تناولت سورة النساء على ستة مطالب كل مطلب يتضمن مجموعة من آيات السورة بما يتناسب مع حجم المطلب  

 .   فقنا في الدنيا لرضاه ويرحمنا في اآلخرة برحمته ومن ِّه وفضله وأن يو أن يشرح صدورنا بكتابه العظيم وأن ينور عقولنا بالتفقه في دينه القويم 
 صاحب بدائع الصنائع. متهيد : نبذة عن حياة اإلمام الكاساني

 . (1)الكاساني هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني عالء الدين الملقب بملك العلماء . صاحب كتاب ) بدائع الصنائع (  :إسمه وموطنه   
نه عاش في القرن  أ:  نكتشف  587يشير إليه من قريب أو بعيد، ولكن من خالل سنة وفاته سنة    أو  على التاريخ الذي يحدد والدتهولم أعثر  

، وتسمى بالد الروم وهي اصل دولة السالجقة.   السادس الهجري . وكاسان مدينة في أول بالد تركستان وهي إسم جامع لجميع بالد الترك
، محمد بن    بالعلم ، وتفقه على عالء الدين هااشتغل فيو أقام الكاساني ببخارى  :شيوخه وطلبه للعلم . (2)هر سيحون وراء الشاس وتقع وراء ن

. وهو شيخ كبير فاضل جليل القدر ومن العلماء الصالحين. وقرأ الكاساني عليه معظم تصنيفاته مثل : التحفة  (3) أحمد بن أبي أحمد السمرقندي
وكان ع .  تفسير، وغيرهما من كتب األصول، وسمع منه الحديث ومن غيره . وبرع في علمي األصول والفرو ال، وشرح التأويالت في    في الفقه

فقيهًا عالمًا صحيح االعتقاد. وكثيرًا ما يخرج الى الفقهاء بالمدرسة ويذكر الدرس وال يمنعه شيء    الكاساني حريصًا على تعليم العلم ونفع الطلبة 
. وال بد أن يكون اإلمام الكاساني قد أخذ العلم عن  (4)لمرض من االشتغال، وكانت زوجته فقيهة فاضلة تحفظ التحفة من تصنيف والدهاحتى ا

المقام بحلب والتدريس  يه  . عل(5)عرض نور الدين محمود بن زنكي  وقد رحالته:  جميعًا .    أكثر من شيخ واحد ، لكن المصادر لم تسعفنا بذكرهم
، فأجابه إلى ذلك ، وقدم حلب فأكرمه نور الدين محمود بن زنكي وواله التدريس بالمدرسة الحالوية المعروفة بمسجد السراجين ، ودرس   فيها

ة رحمه هللا أن كل مجتهد  روي أنه خرج الى بالد الروم فجرى بينه وبينه وبين فقيه كالم ، فقال : المنقول عن أبي حنيفي.و (6)أيضًا بالجاولية
ويروى أيضًا أنَّه قدم    .(7) مصيب ، فقال الكاساني : ال بل الصحيح عن أبي حنيفة: إن المجتهدين مصيب ومخطئ ، والحق في جهة واحدة  

لم يجدوا مسألة إال  الى دمشق فحضر إليه الفقهاء فعينوا مسائل كثيرة ، فجعل يقول : ذهب إليها من أصحابنا فالن، فلم يزل كذلك حتى أنهم 
. هاتان الرحلتان تعطينا الصورة الواضحة عن  (8)وقد ذهب اليها واحد من أصحاب أبي حنيفة رحمه هللا، فانفضَّ المجلس ، فلم يتكلموا معه

ذهب أبي حنيفة رحمه  قابليته على المناقشة واإلحتجاج وقوة الحجة لديه، وشعوره باإلنتماء إلى مو ،  يةشخصية اإلمام الكاساني ومكانته العلم
 ودرايته بها باستيعاب تام . ه هللا، ومدى تمسكه ب

ودفن رحمه هللا داخل مقام    توفي اإلمام الكاساني بعد رحلة من العطاء،  ه587يوم األحد بعد الظهر وهو عاشر رجب في سنة  في  وفاته :    
 .(9) اطمة ابراهيم عليه السالم ظاهر حلب في قبة من شماليه كان دفن فيها زوجته ف

 هناك بوجه عام ما يشير إلى أن الكاساني تتلمذ عليه وقرأ ثلة من أهل العلم . والذي عثرت عليه من خالل دراستي إثنان هما : و تالميذه : 
قرأ الفقه على اإلمام الكاساني ، توفي سنة    565وقيل    566الشيخ خليفة بن سليمان القرشي الخوارزمي األصل الحلبي، ولده بحلب    _1    

 .(10) بحلب  638
والشيخ نجا بن سعد بن نجا ابن أبي الفضل شمس الدين الذي تفقه بحلب على اإلمام الكاساني أيضًا ، ودرس بمدرسة بصرى ،   _  2   

 .(11)بخطه نسخة البدائع من خط شيخه ، بيضها فى سبع مجلدات وهى وقف بالمدرسة الشبيليةوكتب 
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وهو كتاب بدائع الصنائع الذي هو    الحنفيةلنا أثرًا جلياًل ومصدرًا نفيسًا ُيعدُّ من أمهات مصادر    الكاساني  : وقد ترك  بدائع الصنائع  هكتاب   
شرح لكتاب تحفة الفقهاء لشيخه السمرقندي الذي زاد فيه صاحبه على متن القدوري ورتبه  وصفه صاحب كشف الظنون بأنه .هذا البحثمدار 

ضح مشكالته بذكر رتبه أحسن ترتيب وأو وقد  أحسن ترتيب ، ولما أتمه عرضه على المصنف ، فاستحسنه ، وزوجه ابنته فاطمة الفقيهة .  
هو تيسير سبيل الوصول    هأن المشايخ لم يصرفوا هممهم إلى الترتيب سوى أستاذه. والغرض األصلي من تصنيفو   . الدالئل في جميع المسائل

أصولها،  وتخريجها على قواعد    إلى المطلوب، وال يلتئم هذا المرام، إال بترتيب تقتضيه الصناعة، وهو التصفح عن أقسام المسائل وفصولها،
فقال:)هذا  (13)ابن عابدين وقال عنه . (12)نه رتب المسائل في هذا الشرح بالترتيب الصناعي، الذي يرتضيه أرباب الصنعةأ. و ليكون أسرع فهماً 

، لم أَر له نظيرًا في كتبنا( وللكتاب طبعات عدة وقد تناولت في هذا البحث الطبعة الثانية _ دار الكتب العلمية _ .(14)   الكتاُب جليل الشأنِّ
 م  1986 بيروت 

 مدخل: التعريف بآيات األحكام وسورة النساء
المكلفين والتي يتم أواًل : آيات األحكام :    بأفعال  المتعلقة  الشرعية  التي تناولت األحكام  آيات األحكام : بأنها اآليات  نستطيع أن نعرف 

 استنباطها عن طريق اإلجتهاد .
ل، ما مدلوله بالضرورة لألمان من جهله، إال أن تشتمل اآلية من ذلك على ما ال يعلم بالضرورة بل باالستدال  أحدهما:وهي على قسمين :  
ما اختلف المجتهدون في صحة االحتجاج فيه على أمر معين وليس بقاطع الداللة وال واضحها، فإن ه ال يجب    وثانيهما:  كآية الوضوء والتيمم.

   .(15) على من ال يعتقد فيه داللة أن يعرفه إذ ال ثمرة إليجاب معرفة االستدالل به
تضمنت أحكام األسباب التي بين الناس وهي نوعان: مخلوقة هلل ومقدورة لهم  .(16) سورة النساء وهي مدنية  :ثانيًا : بين يدي سورة النساء

فانظر هذه المناسبة العجيبة في االفتتاح وبراعة االستهالل حيث تضمنت اآلية المفتتح بها ما أكثر السورة في أحكامه من   ؛ كالنسب والصهر 
لمتعلقة باألرحام وأن ابتداء هذا األمر كان بخلق آدم ثم خلق زوجه منه ثم بث منهما رجاال ونساء في غاية  نكاح النساء ومحرماته والمواريث ا

 .(17)  الكثرة
من التوحيد، وكان السبب األعظم في االجتماع والتواصل عادًة األرحام  كان مقصودها االجتماع على ما دعت إليه السورتان قبلهامناسبتها :

 .(18)مدارها النساء سميت »النساء« لذلك، وألن باالتقاء فيهم تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيدالعاطفة التي 
 (( .  21و 20و 19و 6و 5و 4المطلب األول : تفسيره لآليات : )) 

الزوجات والخلوة والمهر  في هذا المطلب تناولت اآليات التي اشتملت على مسائل الصداق والسفهاء واختبار اليتامى ورشدهم والتضييق على
 :قال الكاسانيالصداق:  مسألة  وفيها    .(19)چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ     ہڻ   ۀ  ۀ  ہٹ ٹ  چ   -1وهي كما يلي :

 . (21) مهرها ملكها وحقهافوأباح لألزواج التناول من مهور النساء إذا طابت أنفسهن بذلك، ...  (20) (ديناً :  نحلة )
 آتوهن مهورهن ديانة   : أي   ديناً و   شرعة  وبمعنى،  أي:أعطاه إياه عن طيب نفس بال توقع عوض:    وعطية  فريضة  جاء في تفسير نحلة:الدراسة:

؛ ألنَّ هللا تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه اآلية بخطاب الناكحين   وغيره  نجده يرى أنَّ الخطاب لألزواج وهو ما اختاره الطبري   . والكاساني(22)
 . (24)  فى ال يعطون النساء من مهورهن شيئاً  كانوا ألنهم ب لألولياء؛اخطال الفراء عندو  .(23)النساء، ونهاهم عن ظلمهن

 .     ألولياء ذكر اتقدم   لعدمويظهر لي أنَّ الخطاب هو لألزواج؛ الترجيح: 
الكاساني السفهاء فسر    مسألةالسفهاء:  وفيها  .(25) چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ ٹ چ   -2  

واألوالد والصبيان.  وقيل  النساء  :قيلالسفهاء  في    الدراسة:   .(26) الصغار  بالنساء  النساء  اليتامى  وقيل:   :(27) .                                                     
ألنَّ العرب   ؛  .وُضعف تخصيصها بالنساء(29) ؛ ألنَّ السفه خفة العقل ؛ ألنَّه ال وزن له عند أهل الدين والعلم    (28)  الرازي والقول األخير إختاره  

 .(31) بأنَّ السفهاء في جمع السفيهة جائز كما أنَّ الفقراء في جمع الفقيرة جائز . وُأجيب:(30) تجمع فعيلة على فعائل أو فعيالت
الحجر هي سوء  الترجيح:      في  العلة  السفهاء هنا ال تخصص بصنف من األصناف، وإنما تحمل على عمومها؛ألنَّ  والظاهر أنَّ ذكر 

 التصرف في المال. 
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ی    یىئ  ىئ             ی  ی  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۆئې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئٹ ٹ چ   -3 

:  قال الكاسانيإختبار اليتامى:  :األولى:مسألتان  وفيها     .(32)   چحت  خت  مت       جتيب جب   حب  خب  مب  ىب   يئجئ      حئ  مئ  ىئ
 .(33)االبتالء االختبار وإظهار عقله، بدفع شيء من أمواله إليه للتجارة، فإن آنس منه رشدًا دفع الباقي إليه 

ليتيم  إلى ادفع المال و الشافعي االختبار  عندو ،  يحصل إذا أذن له في البيع والشراء مثاًل  ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ االختبار قبل البلوغ،الدراسة:
اآلية هو اختبارهم في عقولهم فيما يتصرفون فيه,وضبط أموره وحفظ اإلبتالء في  نَّ  ؛ ألاحتجَّ للحنفية  نراه قد  . والكاساني(34) شد  موقوف على الر 

  .(36) يستكشف من الصبي أحوال ذلك البيع والشراء  أن.وأجاب الرازي بأنَّ االبتالء  (35) ماله ال يكون إال بإذن له في التجارة 
 والذي تصبو إليه النفس أنَّ االختبار ال يكون إال بالتجربة وهذا يقتضي اإلذن بالتجارة كما بين الكاساني. الترجيح :

 .(37) (والرشد هو االستقامة واالهتداء في حفظ المال وإصالحه ) قال الكاساني:المسألة الثانية: الرشد:
: الصالح في العقل  الثالث: الصالح في الدين واإلصالح للمال.  . الثاني: العقل والصالح في الدين األولجاء في الرشد أقوال:  الدراسة :  

أنَّ المراد هو العقل وإصالح المال ؛ لإلجماع على أنه إذا كان كذلك، لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في    (39) ورجح الطبري .(38) خاصة.  
 .(40) ماله، وإن كان فاجرًا في دينه

تفسير الكاساني إشتمل على كل معاني الرشد ؛ ألنَّه بصالح العقل ي صالح الدين وهو العلم الذي يقتضي حسن التصرف في  الترجيح :
ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ٴۇ    ڭھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ   - 4  وكمال اإلستقامة .  المال

النهي عن   مسألة وفيها    .(41) چې  ې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ېۉ  ۉ  ۅۋ  ۋ      ۅ
 . (42) (مما أعطوهن واستثنى حال نشوزهننهى األزواج عن أخذ شيء )قال الكاساني :  التضييق على الزوجات:

. وذهب الطبري إلى أنَّ  (44) إال أنَّ يفحشن عليكمبدليل قراءة :    بعضهمواختاره    .(43)الزنا  الفاحشة بالنشوز. وقيل:   ورد في تفسير  الدراسة :
. وقيل : الخطاب لألولياء واختاره   زواج.والكاساني ذهب إلى أنَّ المخاطب هم األ (45)كل مرأة أتت بفاحشة من زنا أو نشوز، فله عضلها  

 ها رض بأنَّ جاء في.واعتُ (47). وُرد  بأنَّ ) الولي ليس له حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من األمة، وإنما ذلك للزوج على ما تبين((46) بعضهم
 .(48) أنهم كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته أنَّ شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وأنَّ شاءوا لم يزوجوها 

أقول ما دام  و  ألنَّ النشوز سيقابله الوراثة فيكون هو األصل.   أنَّ حمل الفاحشة على النشوز هو األنسب لسياق اآلية؛  لنا  يتضحالترجيح :  
   ألنَّ النشوز ال يقع إال عليهم.؛ النشوز هو األصل في إباحة التوريث فهذا يقتضي أن يكون  الخطاب لألزواج 

ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٺٺٺٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٹ ٹ چ   -5

ومأخذ اللفظ دليل  )  قال الكاساني:وفيها مسألة الخلوة والمهر:  .(49) چٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  
 على أن المراد منه الخلوة الصحيحة؛ ألن اإلفضاء مأخوذ من الفضاء من األرض وهو الموضع الذي ال نبات فيه وال بناء فيه وال حاجز يمنع 

           . (50)( عن إدراك ما فيه
. واستدالل الكاساني لقول الحنفية لغويًا حيث ورد أنَّ :  (52) خالفًا للشافعية    ،،توجب كمال المهر  (51)الخلوة الصحيحة:  الحنفيةقال  الدراسة:

ه الرازي  (54)وأخذ به بعض المفسرين  (53) )اإلفضاء أنَّ يخلو بها وإن لم يجامعها(. نَّ أفضى فالن إلى فالنة أي صار في فرجتها  أل. وممن رد 
أنَّ الكالم كناية بال شبهة  (56). وذكر اآللوسي(55)  نَّ اإلفضاء النتهاء الغاية ومجرد الخلوة ليس كذلكوأل ،الجماعوفضائها. وهذا يحصل عند 

.أما تأكيد النهي باإلستفهام  (57) ، والعرب إنما تستعملها فيما يستحي من ذكره كالجماع ، والخلوة ال يستحي من ذكرها فال تحتاج إلى الكناية  
 .(58) هام تعجبي وإنكاري أيضًا، أنكر أوال األخذ، ونبه على امتناع األخذ بكونه بهتانًا وإثمًا. وأنكر ثانيًا حالة األخذفواضح فهو استف

من    فال بد  مظن ة الجماع،  الخلوة  لكن حمل اإلفضاء على الخلوة أولى؛ألنَّ   يتوضح لي أنَّ الوجوه التي احتجَّ بها الرازي وجيهة ،الترجيح:
   . طعًا للتشكيكق ،هااعتبار 

 (( . 23و 22املطلب الثاني : تفسريه لآليات )) 
يشتمل هذا المطلب على آيتي المحرمات المتضمنتين مسائل تحريم منكوحة األب ومسائل التحريم بسبب النسب والرضاع والمصاهرة وكما  

 يلي:
 .(59) چچ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ   چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چٹ ٹ چ  -1 
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 .(60)  بين الكاساني : أنَّ اسم النكاح يقع على العقد والوطء فتحرم بكل واحد منهماوفيها مسألة تحريم منكوحة األب: 
وجه قوله    . والكاساني(61) الفقهاء فيمن زنى بها أبوه فقال الحنفية والمشهور عند الحنابلة أنها تحرم.وقال الشافعي: ال تحرم    إختلف  الدراسة:

  ز للعقد, وأنَّ أنَّ لفظ النكاح ينتظم األمرين جميعًا من العقد والوطء , وأنه إنما يكون بالوطء دون العقد , فثبت أنَّ اسم النكاح حقيقة للوطء مجا
. وأجيب بأنَّ الوطء مسبب العقد فكما يحسن إطالق اسم المسبب على السبب (62)   العقد إنما سمي نكاحًا ; ألنَّه سبب يتوصل به إلى الوطء

النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء أولى من   مجازًا فكذلك يحسن إطالق اسم السبب على المسبب مجازًا ، فثبت أنَّ القول بأنَّ اسم 
 .(63)هعكس

؛ ألنَّ النكاح له داللته على الوطء وعلى العقد سواء حقيقة أو مجازًا أو شرعًا ،    والذي تستريح له النفس هو ما بينه الكاسانيالترجيح :    
 ومن الصعب استباحة فرج موطوءة األب لعلة الداللة وهي محتملة ال قطعية. 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ٹ ٹ چ  -2 

ں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ   ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  

ڭ     ۇ  ۇ     ۆ    ڭۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ

: يحرم على الرجل أمه بنص الكتاب. وجداته من قبل    قال الكاساني:  المحرمات من النسب  األولى:    وفيها خمس مسائل:  .(64) چۆ
  مخلوقة من مائه حقيقة، إال أنه ال تجوز اإلضافة إليه...  هاوتحرم عليه بناته بالنص سواء ُكنَّ من النكاح أو السفاح ؛ ألنَّ   ته...أبيه وأمه بدالل

 .(65) وتحرم بنات بناته وبنات أبنائه وإن سفلن بداللة النص 
قد بي نها  و الكاساني على تحريم الجدات وإن علون ، والبنات وإن سفلن ، وعمات وخاالت األب واألم وإن علون بداللة النص   إستدلالدراسة :  

أو من جهة أمك بدرجة أو بدرجات بإناث رجعت إليها أو بذكور المفسرون : قال الرازي : ) كل امرأة رجع نسبك اليها بالوالدة من جهة أبيك  
.وقال اآللوسي:)يستدل على تحريم الجدات (66) فهي أمك . وكل أنثى يرجع نسبها اليك بالوالدة بدرجة أو بدرجات باناث أو بذكور فهي بنتك (

األشقاء منهن أوالد الجدات فتحريم الجدات وهن أقرب أولى    وبنات األوالد بداللة النص المحرم للعمات والخاالت وبنات األخ واألخت ؛ألنَّ 
. وقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة  مطلقاً تحريم البنت  أما بالنسبة ل  .(67)وفي الثاني؛ألنَّ بنات األوالد أقرب من بنات األخوة(

النسب، وذلك للجزئية. وُنقل عن الشافعي قوله:أكره له أنَّ يتزوجها فإن  والشافعية في قول إلى ثبوت التحريم المؤبد بينهما ، وإن لم يثبت  
)  :    (69).  والكاساني ردَّ هنا على من يحتج بأنها ليست بنتًا له ؛ ألنَّه ال نسب لولد الزنا من الزاني. كما قال إبن العربي(68) تزوجها لم أفسخ

. وهو ما احتجَّ  (70) (  محققاً   ، ولم يكن نسباً مطلقاً   الشرع. فإن كان بمعصية كان خلقاً وهو عبارة عن مرج الماء بين الذكر واألنثى على وجه  
. فالكاساني أخذ بظاهر اآلية؛ ألنها مخلوقة من مائه، وممن استدل به اآللوسي فقال:))ظاهر النص يدل على أنه يحرم للرجل  (71)به الرازي 

 .   (72) العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصالة ونحوه فيصير منقواًل شرعيًا(( بنته من الزنا؛ألنها بنته والخطاب إنما هو باللغة
والذي نختاره أنَّ ثبوت النسب شيء ، والنكاح شيء آخر، فثبوت النسب للبنت من الزنا يعني إشاعة الفوضى وتساوي النكاح بالسفاح الترجيح :

نَّ الزنا حصلت نتيجته وهو والدة البنت وهي بال شك ابنته من حيث أنها بضعة  في العرف اإلجتماعي . ولكنه ال ينفي الحقيقة القائمة وهي أ
 منه ، فال يمكن إحاللها له بأي وجه من الوجوه . 

صارت أمًا له وكذا بناتها.. وبنات بناتها وبنات    بيَّن الكاساني: أنَّ المرضعة تحرم على المرضع؛ألنها  من الرضاعة:  تحريم: النيةالمسألة الثا
 .(73). وأنَّ قليل الرضاع وكثيره سواء بعموم النص مطلقًا عن القدر.. أبنائها وإن سفلن

هن مًا وما هن بأمهات حقيقة. ولكنهن تنزلن منزلة األمهات؛ ألنَّ بلبانأ  سماهابأن    الداللة في تحريم المرضعة   وجهالكاساني عزز  الدراسة:  
ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنَّ قليل الرضاع وكثيره وقد  .(74)   تغذت األطفال،ولما في فطرة األطفال من محبة لمرضعاتهم محبة أمهاتهم الوالدات

:)كان فيما أنزل من لحديث عائشة رضى هللا عنها  .(75) سواء في التحريم، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه ال يحرم ما دون خمس رضعات
 . (76)آن عشر رضعات معلومات يحرمن،ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهنَّ مما يقرأ في القرآن (القر 
ألنها ال تغني من جوع وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة    فالحديث يستدل به على أنَّ الرضعة الواحدة ال تحرم ؛  

نَّ القرآن ال يثبت بخبر الواحد، فوجب تركه. والرجوع إلى كتاب هللا أل؛ .وهذا الحديث رده الكاساني وأخذ بعموم النص (77)وهو خمس رضعات
 .(78) تعالى
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حيث قال : ) وال يجوز قبول أخبار اآلحاد عندنا في تخصيص حكم اآلية   من المفسرين الجصاصوممن لم يحتج به وأخذ بعموم الكتاب    
.واحتجَّ البعض بالحديث وأنَّ التعلق باآلية في إثبات التحريم (79) الموجبة للتحريم بقليل الرضاع; ألنها آية محكمة ظاهرة المعنى بينة المراد(

ة العموم وقعت صلة في الكالم زائدة، ليتوصل بها إلى غرض آخر يستنكره في سياقته، للتعريج على  بالرضعة الواحدة تعلق بالعموم،وأنَّ صيغ
 .(80)ذكر تفصيل ما يتعلق به حرمة الرضاع 

والذي يتبين لي أنَّ الحديث بصحته دليل قوي على التحديد بخمس ، لكن الرجوع إلى عموم الكتاب أحوط ، ما دامت المسألة بين  الترجيح :  
 القبول والرد.  

وضح الكاساني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وإن لم يدخل بها.... وأنَّ الشرط المذكور في اآلخر    : تحريم أم الزوجة:  الثالثةالمسألة  
 .(81)قتصر فقط على ما يليه تقول : جاءني زيد ومحمد العالم فتقتصر صفة العلم على الذي يليه دون زيد ي

وذهب قوم إلى أنَّ األم ال تحرم إال بالدخول  ،    العقد  بمجردذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وإن علت،  الدراسة:
وا (82)في البنت   بوجه وهو أنَّ هللا ذكر أمهات النساء وعطف عليهن الربائب ثم أعقبهما ذكر الشرط، وهو الدخول ؛ ألنَّ األصل    . وهؤالء احتجَّ

ذكره إلى جميع ما سبق  كلمات منسوقة بعضها على بعض ينصرف  تعقب  إذا  الشرط واالستثناء  ه (83) أنَّ  ذلك بما رد  .والكاساني رد  على 
فا في العامل لم يكن نعتهما واحدًا؛ مثاًل قولك: مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات، ال يجوز على  المفسرون من أنَّ الخبرين إذا اختل

الجملتين فال حاجة    ُعلق باحدى  ه.ومن وجه فإنَّ شرط الدخول فيه غير عائد ؛ ألنَّ (84)أن تكون الظريفات نعتًا لنسائك ونساء زيد؛ فكذلك اآلية  
 .(85)إلى تعليقه بالجملة الثانية. وعموم هذه الجملة معلوم وعود الشرط اليه محتمل 

من خالل ما ُذكر يتكشف لنا قوة ما أجاب به الكاساني واستدل به بكل عمق وأنَّ الوجوه التي تثبت ذلك قوية ، أما القول بأنَّ  الترجيح : 
 قدمة فهذا تكلف ال يقوى على مجابهة تلك الوجوه والحجج. الوصف يعود إلى جميع الجمل المت

بيَّن الكاساني تحريم بنت الزوجة سواء كانت في حجره أم ال وأنَّ ذكر الحجر بناء على أنَّ الربيبة تكون في   :بنت الزوجة:الرابعة  المسألة   
 .(86) حجر زوج أمها عادة 

الفقهاء ذهبوا إلى تحريم بنت المرأة بشرط ثبوت قيد الدخول وليس كونها في الحجر شرطًا . وقال داود: ذلك من شرطه وهو   جمهورالدراسة :
)ذكر األغلب في هذه األمور، إذ هي حالة الربيبة في األكثر، وهي محرمة وجه وهو أنَّه  .والكاساني أجاب عن هذا اإلستدالل ب(87) قول ابن حزم

وخرج الكالم على األعم    ))مربوبة، ألنَّ الرجل يرب يها،  إذ إنَّ معنى الربيبة أي  .(88) ر الحجر، ألنها فيحكم أنها في الحجر(ن كانت في غيإو 
 .(89) من كون التربية في حجر الرجل، ال على الشرط (

القرآن خاطب الناس باعتبار ما هو الغالب في حياته  بكل وضوح ال داعي لتقييد أن تكون الربيبة في الحجر؛ ألنَّ  و   وحقيقة الحال الترجيح:
 . فهذا تقييد وفق العادة

  .(90) أنَّ المس موجب للحرمة احتياطاً   فدل  الحصن،  إلى  العورة  بيَّن حقيقته عبارة عن إدخاله في  :  معنى الدخول باألمهات  :الخامسة  المسألة  
الحنفية والحنابلة الزنا بمعنى الدخول، وزاد الحنفية مقدمات الزنا من تقبيل ومس بشهوة.وقال الشافعية:الزنا والنظر والمس ال   ألحقالدراسة:  

. وأي د الجصاص استدالل الكاساني بأنَّ الدخول بها اسم للوطء, وهو عام في جميع ضروب الوطء من مباح أو (91)تثبت به حرمة المصاهرة
ألنَّ اآلية تناولت امرأة من نسائه قبل دخوله بها والمزني بها ليست كذلك؛ ألنَّ في النكاح صارت    الرازي؛  ه.وضع ف(92) و سفاح  محظور ونكاح أ

أنَّ الوطء سبب للولد يتعلق به التحريم قياسًا على الوطء الحالل،  ب.ويجاب عن ذلك :  (93)   المرأة من نسائه سواء دخل بها أو لم يدخل بها
نَّ وطء األمة وجارية االبن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطء المحرم والصائم  إ ال دخل له ؛ ف  ووصف الحل

 .(94) كله حرام
ح فالذي س مقدمات الزنا من تقبيل وما شابهه على النكاأقول بعد ما تقدم أنَّ إلحاق المزني بها بالمنكوحة بالحالل وجيه . أما قياالترجيح :

 الموفق.   أميل إليه عدم اإللحاق ؛ ألنَّ ذلك ليس فعاًل يحصل فيه ما يحصل في النكاح وهللا
 (( . 25و 24املطلب الثالث : تفسريه لآليات )) 

 يتضمن هذا المطلب آيتين تناولت إحداهما مسائل تحريم المحصنات واالستمتاع والمهور وتناولت الثانية مسألة طول الحرة كما يلي : 
  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀڀ  ڀ  ڀ   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ _  1

أربع   .(95)چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ   چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ وفيها 
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ح الكاساني  تحريم المحصنات:  األولى:مسائل :    المسبيات، ،فيقتضي  ذوات األزواج على العموم. ثم استثنى منهامعنى المحصنات بأنهن  وضَّ
 .(96) حرمة نكاح كل ذات زوج إال التي سبيت وحدها

: العفائف: والثاني: ذوات األزواج. فيكون المعنى : إِّالَّ ما ملكت أيمانكم من السبايا في الحروب.  أحدهافي المراد بالمحصنات أقوال:    الدراسة : 
: أنهن حرام بعد األربع اللواتي ُذكِّْرَن في أول السورة إِّال ما : الحرائر، بمعنىوالثالثفإنهن حرام على الرجال إال بعقد نكاح، أو ملك يمين.  

ماء، فانهن لم ُيحَصرن بعدد . والدليل على  (98).والكاساني إختار القول األول ، وهو ما اعتمده وصححه عامة المفسرين(97)ملكت أيمانكم من اإلِّ
يكون اإلحصان سببًا للحرمة، ومعلوم أنَّ الحرية والعفاف واإلسالم ال  ذلك ذلك أنَّ هللا تعالى عطف المحصنات على المحرمات، فال بد وأن  

؛) ألنَّ األزواج  (99)تأثير له في ذلك، فوجب أن يكون  المراد منه المزوجة ؛ ألنَّ كون المرأة ذات زوج له تأثير في كونها محرمة على الغير
و أنَّ الزوجين لو سبيا معًا ال تقع الفرقة لعدم اختالف الدارين، وعند  .  والكاساني تقرر مذهب الحنفية وه(100) أحصنوهن، ومنعوا منهن (

 .(101) الشافعي تقع لوجود السبي؛ ألنَّ هللا حرم ذوات األزواج واستثنى المملوكات، وهذا إباحة،ولم يفصل بين من سبيت وحدها أو مع زوجها
. وأجيب عن هذا الرد بأنه إذا  (102) يقتضي أنَّه عند طريان الملك ترفع الحرمة ويحصل الحل(  بأنَّ اإلستثناء  ه بعضهموتفسير الكاساني رد  

كاح سبيت وزوجها معها، فإنَّ الفرقة التقع بينهما؛ ألنها لو بانت من زوجها بانت للرق، والرق ال يمنع ابتداء النكاح فكيف يعمل في فسخ ن
 . (103)  قة؛ لفوت االجتماع بينهمابينهما الفر  يوقعثابت؟ ولكن اختالف الدارين 

. أما إذا افترقا فحينئذ تصير المرأة تابعة للدار التي سبيت  لهاأنَّ الزواج سنة بشرية تسير بطبيعتها فال يكون السبي مفرقًا  أراه والذي لترجيح: ا
 إليها وهي دار اإلسالم. 
 .  (104)  (فال تصح تسميته مهراً   ال يكون مهراً  فما ال يكون ماالً  ،شرط أن يكون المهر ماالً ) قال الكاساني: المسألة الثانية:المهر:

 . (106)ن لم يسم وأنَّ غير المال ال يصلح مهرًا(إالنكاح ال يكون إال بمهر وأنه يجب و   ) إنَّ بقوله :    (105)إستدالل الكاساني أيده النسفي  الدراسة :  
) لما أمر هللا تعالى بالنكاح باألموال لم يجز أنَّ يبذل فيه ما ليس بمال، وتحقيق المال ما تتعلق به األطماع، ويعتد   وقال ابن العربي : 

. ورد  بعضهم هذا اإلستدالل بأنه )ال حجة في ذلك ألنَّ تخصيص المال لكونه األغلب المتعارف فيجوز النكاح على ما ليس  (107) لالنتفاع(
 .  (108) بمال(

ألنَّ الغاية من المهر اإلنتفاع وهذا    ؛بشيءوال داعي إلى تخصيصه    ،خرج مخرج الغالب  التعبير عن المهر بالماليتبين لنا أنَّ    والذيالترجيح: 
 يحصل بالمال وغيره.

 .(109) لنكاحفسر الكاساني االستمتاع بالنكاح ؛ ألنَّ المذكور في أول اآلية وآخرها هو ا : معنى االستمتاع: الثالثةالمسألة 
ر اإلستمتاعالدراسة :   ره بنكاح   الكاساني فس  هنا بالنكاح ، وهو يعني مم ا انتفعتم وتلذذتم للجماع من النساء بالنكاح الصحيح. ومنهم من فس 

. وأجيب عن هذه القراءة بأنها خالف ما (110)(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىالمتعة وروي عن ابن عباس وأبي بن كعب أنه قرأ : )  
.والكاساني إستدل بإشارة إلى النهي  (111)ألحد أن يلحق في كتاب هللا شيئًا لم يأت به الخبُر القاطُع  جاءت به مصاحف المسلمين. وغير جائز  

مقصود القيد؛ألنَّ  بهذا  المتعة  فبطلت  الشهوة  قضاء  مجرد  القصد  كون  التأهل واالستيالد    هاعن  دون  ذاك  إال  المراد  ،فيدل  ليس  أنَّ  على 
 . (112) تاع بمعنى المتعةباالستمتاع هو الوطء والدخول ال االستم

 داللة االستمتاع على النكاح الدائم صحيحة فهو من باب إطالق لفظ المسبب والمراد منه السبب .  الترجيح :
نَّ النكرة إذا أعيدت معرفة بالثاني غير األول . فأزال الجناح في الزيادة على المسمى  أالكاساني :    بيَّن  : الزيادة في المهر:  رابعةالمسألة ال
 . (113)بالمراضاة 

عقد،فإن  يرى الجمهور أنَّ الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به، وقياسًا عليه  الزيادة في بعد تمام العقد،وقال الشافعي:ال تلحق الزيادة بالالدراسة: 
. ويؤيد استدالل الكاساني تفسير الزمخشري حيث قال : أي فيما تحط عنه من المهر، أو تهب له من كله أو يزيد لها (114)   زادها فهي هبة

دل على أنَّ المراد الزيادة. وال يجوز   وهو عموم في الزيادة والنقصان والتأخير واإلبراء, وهو بالزيادة أخص منه بغيرها ;  .(115)على مقداره
اللفظ يقتضي جواز الجميع, فال يخص بغير داللة   البراءة والحط والتأجيل; ألنَّ عموم  .ورُّد  بأنَّ الزيادة لو التحقت (116) االقتصار به على 

لقدر األول، فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثاني،  إما مع بقاء العقد األول، أو بعد زوال العقد، واألول باطل؛ ألنَّ العقد انعقد على افباألصل  
يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال. والثاني باطل النعقاد اإلجماع على أنَّ عند إلحاق الزيادة ال يرتفع  فلذلك العقد بعد ثبوته،    لكان تكويناً 
  .(117) العقد األول
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 ال غبار عليها وأما اعتبار ذلك هبة يصح حسب النوايا وهللا أعلم .  االستدالل على أنَّ الزيادة بعد العقد تلحق بالعقد  الترجيح:
  ڳگ  گ  گ  گڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کٹ ٹ چ   -2

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ہڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ڱڳ  ڳ   ڳ

الحرة   طول  مسألةوفيها    .(118) چۅ  ۉ  ۉ     ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ڭھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
 مهر الحرة وخشية العنت، وإنما هو أنَّ ال يكون تحته حرة، فال يجوز نكاح األمة  بين الكاساني أنَّ الطول ليس معناه القدرة على على  :

: الطول الجلد والصبر، فإنَّ له أنَّ يتزوج األمة الثالث: الطول الحرة.  الثاني: السعة والغنى .  األولالطول في اآلية على ثالثة أقوال:  الدراسة :
الحر إذا لم يكن تحته حرة، ولكنه قادر على طول الحرة عند الحنفية له أن يتزوج األمة ، وعند    . وثمرة الخالف أنَّ (119) إذا لم يملك هواها  

 هنا  الكاساني  .ووجه استدالل(120) . وأنَّ الحر عند الحنفية يحل له أنَّ يتزوج أكثر من أمة واحدة وعند الشافعي ال يحل لهذلكالشافعي ليس له  
ج به الحرة، أنه )يجوز إذا لم يكن عنده امرأة حرة، ألنَّه لو صرف إلى ذلك الوجه ال يضر؛ ألنَّ كل مال يمكن أنَّ يتزوج به األمة يمكن أنَّ يتزو 

اح األمة، . وُرد  هذا بأنه تعرض لحالة الضرورة في جواز النكاح، فال يقال حال عدم الحاجة أولى بجواز نك(121) ولكن كون الحرة عنده أفضل(
  مواألمة في هذا المعنى أوفى من الحرة، فإذا تبين ذلك، فذكر حالة الحاجة تنبيه على جعل الحاجة علة اإلباحة، فإذا لم توجد الحاجة تحر 

(122).   
ى الطول على الصبر  والذي نختاره هو أن األصل زواج الحرة عند المقدرة ، ولكن هذا ال يمنع من تزوج األمة ؛ألنَّ النص يحتمل معن  الترجيح:

 والجلد وهللا الموفق.
 (( . 43و 35و 33و 29املطلب الرابع : تفسريه لآليات )) 

 في هذا المطلب آيات تضمنت مسائل خيار المجلس والميراث بالحلف والتحكيم بين الزوجين عند الشقاق والصالة وعابر السبيل كما يلي  
چ  ڇ  ڇ         ڇ     چڃ  چ  چ  ڃڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڄ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ٹٹ ٹ چ_  1

 . (124) : أباح هللا األكل بالتجارة عن تراض مطلقًا عن قيد التفرق عن مكان العقد الكاساني  قالمسألة خيار المجلس : وفيها  .(123) چڇ
ت  ذهب الحنفية إلى أنَّ البيع يتم باإليجاب والقبول بال خيار مجلس . وهو قول المالكية ، خالفًا للشافعية والحنابلة الذين قالوا بثبو الدراسة :

؛)ألنَّ فيها إباحة االكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد والتقييد به .والكاساني إستدل بمطلق اآلية(125) خيار المجلس
. فمن قال (128)وبه أخذ جمع آخر من المفسرين .(127) )المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا(وُرد  هذا اإلستدالل بحديث:  .(126) زيادة على النص (

ر ن . ومن نفى خيار المجلس  األنَّه يوجب تفرقهما باألبد ؛ تفرق بأبدانهما عن محلهما الذي تبايعا فيه في الحديث ال )يتفرقا(بخيار المجلس فس 
ل التفرق بالقول وهو الفراغ من العقد وحمل المتبايعين على المتساويين ؛ ألنهما بصدد البيع .وعليه فمن نفى حمل الحديث على ثبوت (129)أو 

بايعين،واآلخر مخير، إن شاء قبله وإن شاء رده، وإذا حصل اإليجاب والقبول في الطرفين تم العقد، فال  خيار المجلس فيما إذا أوجب أحد المت
. وأما من أثبته فأثار تساؤاًل ما هو الكالم الذي يقع به التفرق أهو الكالم الذي وقع به (130) خيار بعد ذلك إال بشرط شرط فيه أو خيار العيب

عليه وتم  العقد أم غيره . فإن كان غيره فما هو فليس بين المتعاقدين كالم غيره وإن كان هو ذلك الكالم بعينه لزم أن يكون  الكالم الذي اتفقا 
 .(131) نفسخ بيعهما بهبيعهما به هو الكالم الذي افترقا به وا

ألنَّ أحد طرفي العقد وهو البائع والمشتري ال يستوفي تمام الرضا ما    وفي قناعتي حمل لفظ التفرق على ظاهره وهو األبدان أولى ؛الترجيح:  
ية من اشتراط دام في مجلس البيع، فإذا انصرف كل واحد منهما عن اآلخر فهذا دليل قاطع على حصول الرضا وهذا هو الذي دلت عليه اآل

   الرضا في البيع.
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ەئى  ى  ائ  ائ   ەئ  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېېٹ ٹ چ  _2

من النصيب الميراث؛ ألنَّه تعالى أضاف النصيب إليهم، فيدل على حق لهم  والمراد)  قال الكاساني:الميراث بالحلف: وفيها مسألة  .(132)چ
 .(133) (مقدر في التركة

مات    : أنهم أهل الحلف، كان الرجل يحالف الرجل، فأي هماأحدها. ثالثة أقوال:  (134)  چ ى  ى  ائ چفي قوله تعالى :    الدراسة :
: أنهم الذين آخى بينهم رسول هللا صل ى هللا  الثاني.(135) چحئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئ  ېئچ ورثه اآلخر، فنسخ ذلك بقوله تعالى :  

ليه وسل م  عليه وسل م، وهم المهاجرون واألنصار، كان المهاجرون يور ثون األنصار دون ذوي رحمهم لألخوة التي عقدها رسول هللا صل ى هللا ع
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. والكاساني كما هو واضح قد تبنى القول األول  وهو ما رجحه جمهور (136)   : أنهم الذين كانوا يتبن ون أبناء غيرهم في الجاهليةالثالثبينهم.  
ابه  على ميراث .والكاساني إستدل بما استدل به أبو حنيفة وأصح(137)المفسرين ؛ألنَّ لفظة المعاقدة واإليمان ترجح أنَّ المراد بهم األحالف

ميراثه   : والشافعي  مالك  وقال  له..  فميراثه  غيره،  له  وارث  وال  مات  ثم  وعاقده  ووااله  رجل  يد  على  أسلم  من  فقالوا:   . المواالة  مولى 
قوله:(138)للمسلمين إنَّ   : قالوا   چ ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی     ی  ی         جئ چنسختها    چ ى  ى  ائ  ائ   ەئ چ .وهؤالء 

. ومن قال به يرى أنَّ هذا  (140)) ال حلف في اإلسالم ، وأيما حلف كأنَّ في الجاهلية لم يزده اإلسالم إال شدة (  . واستندوا إلى حديث :(139) حئ
 ها بأنَّ معنى اآلية تثبيت التوارث بالحلف; ألنَّ   (142) .وأيده الجصاص(141)الحكم باٍق غير أنه جعل ذوي األرحام أولى من موالي المعاقدة.  

 .(143) قتضي نصيبًا ثابتًا لهم, والعقل والمشورة والوصية ليست بنصيب ثابتت
 .(144)ن في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ونحوها، فهذه هي التي نهى عنهااالوارد فمعناه : على الحلف الذي ك وأما الحديث

لي  اد  هذورُ  في  بأنه  التوارث  أسباب  فهذا شرح  العشرة،  النصرة والنصيحة وحسن  المراد نصيبهم من  المال، بل  النصيب من  المراد منه  س 
 .(146). وعليه فالمحالفة على طاعة هللا تعالى والتناصر في الدين وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ(145) الجاهلية

أقول ال داعي للقول بالنسخ ما دام حكم اآلية ليس على حساب ميراث ذوي األرحام فهو ال يتعارض مع ذلك فيصح ميراث المواالة   الترجيح :
 بشرط أن ال يكون مما عليه أهل الجاهلية . 

 . (147) چک    ک  گ           گ  گ     کڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کٹ ٹ چ       _3 
حكمًا من أهله،    نفع الضرب، وإال رفع األمر إلى القاضي ليوجه إليهما  نإقال الكاساني :فالتحكيم بين الزوجين حالة الشقاق:    وفيها مسألة

 .(148) وإال بسط يده فيه  ن قبلت،إن قبلت، وإال غلظ القول به، ف إيبدأ بالموعظة على الرفق واللين ، ف فوحكما من أهلها، 
واألول إختاره الكاساني . فإذا أعضل على الحاكم أمر الزوجين، واغتم   (149) في المخاطب فقيل : هو الحاكم وقيل : الزوجان إختلفواالدراسة :

ويرى الطبري: أنَّ هللا خاطب المسلمين بذلك، .(150) وجه اإلنفاذ على أحدهما، بعث حكمين من األهل ليباشرا األمر، وخص األهل بسبب القرابة
.وبي ن الرازي أنَّ المخاطب (151)حكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين للنظر في أمرهما، ولم يخصص بذلك بعضهم دون بعضوأمرهم ببعثة ال

سواء وجد اإلمام أو لم يوجد، فللصالحين أنَّ يبعثوا حكمًا من أهله  و أن يكون هذا أمرًا آلحاد األمة،  و فوجب حمله على الكل.    فيه خالف  باآلية
 .(152)من أهلها لإلصالح. فهذا يجري مجرى دفع الضرر، ولكل أحد أنَّ يقوم به وحكماً 

   والصواب فيما يظهر لي صحة القول بعموم الخطاب للجميع ؛ ألنَّ الكل مكلف باإلصالح بين الزوجين. الترجيح :
ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۇڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭٹ ٹ چ _  4

وفيها    .(153) چۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ   ۇئۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
ذهب الكاساني إلى أنَّ المراد بالنهي هو حقيقة الصالة ، وأنَّ عابر السبيل هو المسافر الجنب الذي ال يجد  مسألة الصالة وعابر السبيل:  

 .(154)الماء فيتيمم فكان هذا أباحة الصالة بالتيمم للجنب المسافر إذا لم يجد الماء 
: أنَّ المعنى: ال تقربوا الصالة وأنتم جنب إِّال أنَّ تكونوا مسافرين غير واجدين للماء  أحدهماقوالن:   المقصود بعابري السبيلفي  الدراسة :   

. والكاساني نجده قد أخذ بالقول  (155): ال تقربوا مواضع الصالة وهي المساجد وأنتم جنب إِّال مجتازين، وال تقعدواوالثانيفتيم موا، وتصل وا.  
اص بكونه نهيًا عن فعل الصالة نفسها في هذه الحال ال عند المسجد; ألنَّ ذلك حقيقة اللفظ  .وهذا رجحه الجص(156) األول وهو قول الحنفية

ومفهوم الخطاب, وحمله على المسجد عدول بالكالم عن حقيقته إلى المجاز بأن تجعل الصالة عبارة عن موضعها, كما يسمى الشيء باسم 
العلم بالقول يحتاج إليه في حق الفعل؛ لئال يترك المفروض من الذكر فيفسد،  أنَّ  ب(158)ديالماتري  استدل. و (157) غيره للمجاورة أو ألنَّه تسبب منه

  .(159) أو يدخل المحرم فيفسد، وفي ذلك داللة أحد الوجهين، وفي حق العموم الوجهان جميعًا، فثبت الخطأ من القول في الصالة مفسًدا
تقديره: ال تقربوا المساجد التي هي مواضع الصالة ب بعضهم.  وهو ما رجحه  (160)لشافعيةوالقول الثاني وهو أنَّ المراد موضع الصالة أخذ به ا 

السكران ربما تكلم بما ال يجوز له . فنهاهم عن دخول المسجد    فإنَّ وأنتم سكارى، فإنه يتوقع منكم الفحش في المنطق، وتلويث المسجد، ولذلك  
القرب والبعد ال   :األولي للقول الثاني بوجوه:  .واستدل الراز (161)وذلك يقتضي جواز العبور للجنب في المساجد  بالجنب ،والصالة. وعطف  

:من لم يكن عابر سبيل وقد عجز عن استعمال الماء، فإنه يجوز له  الثانييصحان على نفس الصالة حقيقة، إنما يصحان على المسجد.  
يكن واجدًا  م  القرب من الصالة البتة، وإن ل  :عابر السبيل إذا ُحمل على الجنب المسافر، فإن كان واجداَّ للماء لم يجز له الثالثالصالة بالتيمم.  
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: أنَّ هللا تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء، بعد هذا، فال يجوز حمل هذا على حكم مذكور في  الرابعللماء لم يجز له الصالة إال مع التيمم.  
نَّ هذا الحكم يكون في الحاضر  إدم الماء بالتيمم، ففي القول األول قوة من جهة كون الصالة فيه باقية عند ع  وبيَّن بعضهم بأنَّه.  (162)اآلية

 . (163) إذا عدم الماء، كالمسافر، وفي القول الثاني قوة من جهة عدم التكلف. وُضعف من جهة حمل الصالة على مواضعها
ومن كل ما تقدم يظهر لنا أنَّ الحجتين كالهما ثقيلتين في القوة فكلما ترجحت إحداهما في كفة ثقلت عليها األخرى في الكفة األخرى الترجيح:  

 ، ولكن نقول القرآن حمال أوجه وهللا أعلم بما أنزل. 
 (( . 92و 86املطلب اخلامس : تفسريه لآليات )) 

ی  جئ  حئ          ٹ ٹ چ _  1هذا المطلب على آيتين إحداهما في مسألة رد التحية والثانية في مسائل القتل الخطأ وكما هو آٍت :    إشتمل

ر الكاسانيالتحية:  وفيها مسألة حكم رد    .(164) چمب      ىب  يب         جت  حت        خت  مت    خبمئ   ىئ  يئ  جب   حب التحية بالهدية من المال بقرينة أنَّ    فس 
 . (165) الرد في األعيان ال في األعراض، وهو إعادة الشيء

عني إذا أهدي أنَّه أما تفسير الكاساني فقد ذكر السمرقندي  .(166)المفسرين قالوا : التحية هنا السالم كما أفاده ظاهر اآلية  جمهور الدراسة :
.وجوزه اآللوسي بأنَّ المعنى (168)يتناول ردها بعينها، وإنما يتحقق ذلك في العطية  أنَّ الردَّ بدليل    .(167) أو مثلهاإليكم بهدية ، فكافئوا بأفضل منها  

. ورده إبن  (169)   إذا من  هللا تعالى عليكم بعطية فابذلوا األحسن من عطاياه أو تصدقوا بما أعطاكم وردوه إلى هللا تعالى على يد المستحقين
 . (170)إنَّ العرب عبرت بالتحية عن الهدية فإنَّ ذلك لمجاز؛ ألنها تجلب التحية كما يجلبها السالم، والسالم أول أسباب التحية العربي بقوله :

. أي ردوا مثلها فإنَّ التحية في قضية العرف طلب الجواب ، وأما الهبة فإنها تبرع ، (172)   چ جب   حب چ أنَّ قوله:   (171)وأجاب إلكيا الهراسي 
 . (173) تضت عوضًا خرجت عن كونها تبرعا، بل كان معاوضا، وليس جواب التحية بأحسن منها،فلو اق

والذي يتكشف لي أنَّ التحية معناها الحقيقي هو السالم ، والرد معناه الحقيقي يتعلق باألعيان، فإذا حملنا التحية على المعنى الترجيح :  
بالمعنى الحقيقي للرد يتعين علينا حمل التحية على المجاز وهو    أخذنا الحقيقي فحينئذ ال بد من حمل الرد على المجاز وهو رد السالم ، وإذا  

 لي هو حمل التحية على الحقيقة؛ ألنَّه هو المتبادر للذهن والمستعمل في العرف. يظهروالذي الهبة .
ٹ    ٹڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ  پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پٹ ٹ چ   _  2 

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڄڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

األولى:من قتل وفيها مسألتان :    .(174) چک   ک  ک  ک  ڑڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڇ  ڍ
 .(175)أسلم حربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، فقتله مسلم عمدًا أو خطأ فال شيء عليه إال الكفارة لو :الكاساني  قرر في دار الحرب:

أو خطأ فال شيء على القاتل إال   أما قتل المسلم في دار الحرب قال أبو حنيفة إذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمداً الدراسة :
لم    إنوفي الدية قوالن:إن عرف مكانه؛ يجب القصاص أو الدية،و   : إن ظنه القاتل كافرًا فال قصاص،. وقال الشافعي(176)الكفارة في الخطأ

.وفي  ( 177)،وأصاب مسلمًا؛ فال قصاص وال ديةأإن لم يعين شخصًا أو عين كافرًا فأخط،  إلى صف الكفار في دار الحرب  يعرف ورمى سهماً 
ن المقتول خطأ من قوم  اك  إن : أنَّ معناه: و أحدهماقوالن:   چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ چقوله تعالى:  

ن مقيمًا بين قومه، فقتله من ال يعلم بإيمانه، فعليه تحرير رقبة وال  ان كإ : و والثانيكفار، ففيه تحرير رقبة من غير دية، ألنَّ أهل ميراثه كفار.  
.من ذلك نفهم  (178)دية ؛ ألنَّه ضي ع نفسه بإقامته مع الكفار. وعلى القول األول تكون )مِّن( للتبعيض، وعلى القول الثاني تكون بمعنى )في(

فهذا يعني أنَّ المسلم أصبح بوجوده في دار الحرب جزءا  من الكفار فال فرق أنَّ يقتل عمدًا أوخطأ. وإذا كانت بمعنى   إذا كانت تبعيضية  منأنَّ  
أنَّ أولياء القتيل كفار أحدهما:في فيعني أنَّ المسلم بوجوده في دار الحرب سيصعب تمييزه عن الكفار.وقيل سقطت الدية في الخطأ لوجهين:

. وكذلك فلو أوجبنا الدية في قتل المسلم  (179) أنَّ حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة، فال ديةوالثاني:إليهم فيتقووا بها.  فال يصح أنَّ تدفع  
الساكن في دار الحرب الحتاج من يريد غزو دار الحرب إلى أنَّ يبحث عن كل أحد أنه هل هو من المسلمين أو ال، وذلك مما يصعب ويشق 

 .(180) از الناس عن الغزوفيفضي ذلك إلى احتر 
من خالل ما تقدم يظهر لنا أن الكفارة ال كالم عليها بالنسبة للمسلم المقتول في دار الحرب وكما نصت اآلية يبقى التفصيل فيما   الترجيح :

 لو كان القاتل متعمدًا أو مخطئًا .
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دل أنَّ الواجب في الكل على  ف،  الكاساني أنه تعالى أطلق القول بالدية أنواع القتل    استدل: من كان من قوم معهم ميثاق:    الثانيةالمسألة  
 . (181) قدر واحد

وغيرها على اختالف    أقل من دية المسلم نفساً   الذمي: دية  الجمهورالحنفية أنَّ الذمي والمستأمن والمسلم في الدية سواء. وقال    صححالدراسة:  
وأداء الدية إلى أهله المشركين   يؤيده أنَّ المراد بالمقتول هنا أحد المعاهدين فيلزم قاتله تحرير الرقبة  .واستدالل الكاساني(182) بينهم في قدر القلة

.واعترض (183)الكفارة  كألنَّه تعالى ذكر في كل الكفارة والدية فيجب أن تكون ديتهما  ؛  أنَّ دية المسلم والذمي سواءو   للعهد الذي بيننا وبينهم،
  اآلية لم تبين قدر دية المسلم وال الكافر،والسنة بينت دية الكافر على النصف من دية المسلم و اقتران، وهي غير معتبرة ،  عليه بأنَّ هذه داللة 

أي أنَّ دية الكافر نصف دية المسلم، فهو دليل على أنَّ دية الكافر الذمي .(185):)دية المعاهد نصف دية المسلم(.وهو حديث (184)ال إشكالب
فلوال أنَّ الذكر يقتضي القتيل من العدو، لم يكن ليحتاج إلى ذكر    ، ومما يؤيد استدالل الكاساني أنَّ هللا شرط اإليمان  (186) نصف دية المسلم

، وبتقدير أنها في حصراً .وُرد  هذا بأنَّ اآلية نازلة في حق المؤمنين (187) المؤمن، فإذا لم يذكر في أهل الميثاق فصار متروًكا على ما يقتضيه
فيجوز أن تكون دية المسلم   سمى دية،يمة لم تدل على مقصودهم؛ ألنَّه تعالى أوجب في هذه اآلية دية مسلمة، فيقتضي إيجاب شيء أهل الذ

 .(188)رمقدارًا معينًا.ودية الذمي مقدارًا آخ 
 جوبه بالحديث الذي أفاد المفارقة بين دية المسلم ودية غير المسلم.  بعد فنجد احتجاج الكاساني باآلية وجيه وسليم لكن هذا اإلستداللالترجيح :

 (( .  128و 127و 103و 101املطلب السادس : تفسريه لآليات )) 
 هذا المبحث يحتوي على أربع آيات تناولت مسائل قصر الصالة في السفر وصالة المريض وحكم اليتيمة في حجر وليها والصلح وكما يلي :

وفيها   .(189) چىت    يت  جث         مث   ىث  يث  متی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  ختٹ ٹچ _  1
ر الكاساني الضرب: عبارة عن سير يصير اإلنسان  به مسافرًا ال مطلق السير األولى : السفر:مسألتان :   .(190)فس 
؛ ألنَّ السفر: هو البروز عن محلة   . وقال الظاهرية : بمطلق السفر(191) أجمع العلماء على أنَّ المراد باألسفار من هذا خاص منها الدراسة : 

الدار  ألنَّ اإلنسان ال ينفك من االنتقال من    .وُردَّ قولهم بأنه لو كان الضرب في األرض مطلق االنتقال لكان ذلك حاصاًل دائمًا؛(192) اإلقامة  
 . (193) أنَّ القصر إنما شرع تخفيفًا،وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالباً . كما   إلى مكان آخر

ال يمكن حمل السفر على مطلق االنتقال فهذا جدًا مستبعد ؛ ألن السفر هو مظنة المشقة والمدة الطويلة التي يشعر بها المسافر    الترجيح :
 بالمشقة ، 

يرى الكاساني أنَّ القصر قد يكون عن الركعات وقد يكون عن القيام إلى القعود وقد يكون عن الركوع والسجود  المسألة الثانية : معنى القصر:  
 .(194) إلى اإليماء لخوف العدو ال بترك شطر الصالة؛ ألنَّه علق القصر بشرط الخوف وهو خوف فتنة الكفار

والكاساني اختار بأنَّ المراد    اد بالقصر هنا، أهو القصر في عدد ركعات الصالة أم هو القصر من هيئتها.إختلف العلماء في المر الدراسة :
. وأجيب بأنَّ هذا الشرط خرج مخرج الغالب  (195) وغيره  ستند إلى أنَّ شرط الخوف ثابت في حال الخوف خاصة وهو ما اختاره الطبري واهيئتها  

ألنَّ إقامتها: إتماُم حدودها من الركوع والسجود وسائر فروضها، دون  ؛  . واسُتدل بقوله:"فإذا اطمأننتم(196)؛ ألنَّ القصر للخوف في األسفار
.وُضعف هذا ؛ ألنَّه يمكن أنَّ يقال: إنَّ صالة المسافر إذا كانت قليلة الركعات،  (197) الزيادة في عددها التي لم تكن واجًبة في حال الخوف

وجه ال يعلم خصمه بكونه مصليًا، أما إذا كثرت الركعات طالت المدة وال يمكنه أنَّ يأتي بها على حين غفلة من  فيمكنه أنَّ يأتي بها على  
 .(198)العدو

حتج على ذلك بأنَّ القصر معلق هنا على حالة الخوف، أما قصر الصالة بمعنى نقص إأقول من رأى أنَّ القصر يتعلق بالهيئة،  الترجيح :
 ، وأما تعليق ذلك على حالة الخوف فهذا خرج مخرج الغالب. ليل آخربدالركعات فهذا ثابت 

ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ              ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱٹ ٹ  چ   _2 

 وفيها مسألة.(199)چہ
ونزلت اآلية في رخصة صالة المريض أنه يصلي قائما إن استطاع ، وإال فقاعدًا ،    ذكر الكاساني: إنَّ الذكر هو الصالة ،  صالة المريض:
 .(200)وإال فمضطجعًا 
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هنافي  الدراسة: التسبيح:أحدهما:قوالن  الذكر  الصالة،  والثاني:والدعاء.    والتكبير  أنه  لم    :صلواأيأنه  فإن  فقعودًا،  تستطيعوا  لم  فإن  قيامًا، 
،ورد  (203) بعضهم  ه. واعتمد(202)وأغلب المفسرين إعتمدوا القول األول، ولكنهم جوزوا القول الثاني بال اعتراض  .(201)   تستطيعوا فعلى جنوبكم

  .(206) . وجوز بعضهم الوجهين على حد سواء(205) هذا اإلعتماد ؛ ألنَّه خالف الظاهر (204)أبو حيان
أقول : حمل اآلية على صالة المريض ال مانع منه ما دام لفظ الذكر يحتمل الصالة وله شواهده من النصوص الشرعية ومن لغة    الترجيح :

 العرب ويؤيد نص اآلية ما ثبتت رخصته في ذلك . 
ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    ڭۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ   _3 

 . (207) چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ   ۆئى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ۇئ
لم يكن   وإال  وحده،لعتاب، فيدل على أنَّ الولي يقوم بنكاح وليته  ل  الكاساني أنَّ النص خرج  يرى حكم اليتيمة في حجر وليها:    وفيها مسألة  

 .(208)  للعتاب معنى 
ه، يستدل الحنفية باآلية على أنَّ ولي المرأة التي يحل له نكاحها كابن العم إذا أذنت له أنَّ يتزوجها فله أنَّ يتولى طرفي العقد بنفس  الدراسة: 

أنَّ هللا صرح و إذا أعطيت حقوقها وافية،    جواز تزويج اليتيمة  :وضححيث  (210) .وممن أيد الكاساني الشنيقطي(209) وخالف الشافعية في ذلك
ورده الرازي بأنه ليس في اآلية أكثر من ذكر رغبة األولياء في نكاح اليتيمة، وذلك ال يدل    .(211)   قد يطلق على الصغار  وهوبأنهن يتامى،  

  .(213). وأبو حيان بأنه إذا كان المراد باليتامى هنا البالغات فال حجة في اآلية على جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ(212)على الجواز
الكاساني وكما هو مذهب الحنفية أخذوا بنظر اإلعتبار داللة المعاتبة على الجواز ، أما قول الشافعية ومن خالل استدالالت مؤيديهم    الترجيح :

 اآلية كتوضيح للحالة ال غير وهللا أعلم بما أنزل . فنظروا إلى 
ٹ  ٹ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٿ  ٺٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٹ ٹ چ    _4 

وهي  )أل(  وهذا عام في جميع أنواع الصلح لدخول    قال الكاساني :الصلح:  وفيها مسألة    .(214)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ            ڦ  ڦ  ڦ 
 .(215)الستغراق الجنس. فللقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلك 

هناك من حمل الصلح على استغراق الجنس كابن عطية فقال:)الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخالف خير على    الدراسة:
. والجصاص قال: ) وجائز أن يكون  عمومًا في جواز الصلح في سائر األشياء إال ما خصه الدليل, ويدل على جواز الصلح  (216) اإلطالق(

للناس ، فهو أمر    وتفصيل ذلك.(217) هول (عن إنكار والصلح من المج أنَّ التعريف للجنس ؛ ألنَّ المقصود إثبات أنَّ ماهية الصلح خير 
.وحملها (218)   بالصلح وترغيب فيه، وليس المقصود الصلح المذكور وهو الخلع، ، ألنَّ هذا، وأنَّ صح معناه، إال أنَّ فائدة الوجه األول أوفر

لك ألنا إنما حملناه على االستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذلك لصار مجمال ويخرج عن اإلفادة، فإذا حصل هناك  الرازي على العهد بقوله:) وذ
هناك   الترجيح :.(220).وأبو حيان حيث اختار أن تكون األلف والالم في الصلح للعهد  (219)معهود سابق اندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه(

 صواب . . وهذا هو األقرب لل (221)من جوز الوجهين من المفسرين
 اخلامتة ونتائج البحث

 بعد حمد هللا تعالى على إتمام البحث، ألخص هنا أهم النتائج التي توصلت إليها  .  
 .  طريقةقوية في المنهج وال من رصانة بما تمتاز بهالتفسير،  في عالم أهمية لها إنَّ آراء الكاساني في تفسير القرآن  – 1
 اآليات. فهمكثيرًا في  فاستخدم ذلك ،   ودرايةمن علم الحديث رواية  بضاعة وافرةإنَّ الكاساني ذو   – 2
 رد من خالل تخصيص عموم القرآن بخبر اآلحاد . القبول و من حيث الفي نقد الحديث القدرة العالية للكاساني  – 3
 جعله يتكلم في مسائل النحو ولكن بقدر مايتطلبه فهم النص القرآني .  خاصةالنحو و  العربيةالكاساني من علوم  تضلع_ إنَّ 4
 توضيح آيات ااألحكام . و  لتباسمنها في تفسيره في كشف اال حظه الوافر، وللكاساني ال تخفى أهميتهإنَّ علم القراءات  –5
 في ذلك وكان الكاساني من جملة هؤالء المفسرين .   يهتمون بهأهل التفسير المعنى جعل ا تقريرو  شكالإنَّ أهمية النسخ في إزالة اإل  – 6
 ألحكام ، لبيان صور اإلستدالل في ذلك . اولذلك إعتمدت أراؤه التفسيرية بالدرجة األولى على اآليات كتاب فقه كتاب البدائع  -7
كام كشأن غيره من المفسرين يؤيد مذهبه الكاساني حنفي المذهب وكتابه البدائع من أمَّات المذهب الحنفي فكان في تفسيره آليات األح  –  8

 الفقهي .
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 _ الكاساني يرد على الشافعية منتصرًا للحنفية لكن من غير تجريح أو تعريض مما يدل على سالمة ذوقه وجَم أدبه . 9
 _ البدائع يعتبر من أبرز كتب الحنفية التي ركزت على القرآن باعتباره المصدر األول للتشريع . 10

 لما فيه سعادة الدارين . وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .  التسديدهللا  وختامًا أسأل
 املصادر واملراجع

 بعد القرآن الكريم
هـ(المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر:   911اإلتقان في علوم القرآن عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:   -1

 م  1974هـ/ 1394الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 
                                                         2003   3لبنان ط  –دار الكتب العلمية، بيروت  -  543القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي االشبيلي المالكي ت    - أحكام القرآن  -2
 هـ 1405 2هـ( دار الكتب العلمية، بيروت ط504أحكام القرآن: علي بن محمد أبو الحسن المعروف بالكيا الهراسي الشافعي )ت   -3
   1991لبنان الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمية بيروت  -  370ي الجصاص الحنفي ت أحمد بن علي أبو بكر الراز  -أحكام القرآن   -4
للطحاوي  -5 القرآن  المعروف بالطحاوي ت    - أحكام  البحوث -  321أبو جعفر أحمد بن محمد  أونال: مركز  الدكتور سعد الدين  تحقيق: 

 م  1998 1اإلسالمية استانبول ط
 م  1937، الحلبي ، القاهرة  683_االختيار لتعليل المختار،عبد هللا الموصلي ت 6
الِّك إلَى َأشَرفِّ الَمَسالِّكِّ فِّي فقهِّ اإلَمامِّ َمالِّك: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي )ت    7 هـ(: البابي الحلبي وأوالده،  732_ إْرَشاُد السَّ

 مصرالطبعة: الثالثة 
 –: دار إحياء التراث العربي  -  982م إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ت  إرشاد العقل السلي-8

 بيروت 
 هـ(: دار الكتاب اإلسالمي بدون طبعة وبدون تاريخ926_ أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري )ت  9

ه ـدار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  1393محمد األمين بن محمد الشنقيطي ت    -لقرآن بالقرآن  أضواء البيان في أيضًاح ا- 10
 مـ 1995 -لبنان  –

هـ(: دار العلم للماليين الطبعة: الخامسة  1396_ األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت  11
 م  2002عشر 

 م 1990هـ/ 1410بيروت  د ط سنة النشر:  –: دار المعرفة - 204و عبد هللا محمد بن إدريس المطلبي القرشي الشافعي ت _ األم: أب12
 1988 – 1408 1أبو سعد السمعاني دار الجنان ط  -_ األنساب13
 هـ  1418 - 1بيروت ط –التراث العربي دار إحياء  685ناصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي ت  -أنوار التنزيل وأسرار التأويل- 14
    2دار الكتاب اإلسالمي ط-  970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري ت  -_ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 15
 – 373أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي ت   -بحر العلوم-16
بيروت الطبعة:    –دار الفكر    -المحقق: صدقي محمد جميل-   745يوسف األندلسي ت    أبو حيان محمد بن  -البحر المحيط في التفسير- 17

 هـ  1420
  2: دار الكتب العلمية ط-  587عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ت    -_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  18

 م 1986
القاهرة د ط    –هـ(: دار الحديث  595بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت    _ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد19

 م  2004
  – دار الكتاب العربي، بيروت  -  1403عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي ت    -البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة  - 20

 لبنان
المحقق: د. سهيل -   660بة هللا بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم ت  عمر بن أحمد بن ه   -_ بغية الطلب في تاريخ حلب21

 دار الفكر -زكار
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بيروت، لبنان الطبعة: األولى،    -دار الكتب العلمية  -  855محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى ت    -_ البناية شرح الهداية 22
 م  2000 - هـ  1420

هـ(حققه: د  520: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  التوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح و _  23
 م  1988 -هـ   1408الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت الطبعة: الثانية،   محمد حجي وآخرون 

  1بيروت، لبنان ط-مجدي سلوم دار الكتب العلميةتحقيق: د.    333تأويالت أهل السنة محمد بن محمد أبو منصور الماتريدي ت     -24
 م  2005

المحقق: محمد خير رمضان يوسف: دار القلم  -   879_ تاج التراجم أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا الجمالي الحنفي ت    25
 م 1992- 1دمشق ط –

بوالق، القاهرة   -المطبعة الكبرى األميرية    -    743زيلعي الحنفي ت  عثمان بن علي فخر الدين ال  -_ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  26
 هـ 1313، 1ط

 هـ  1984تونس:  –هـ ، الدار التونسية للنشر 1393التحرير والتنوير،محمد الطاهر بن عاشور ت- 27
  -دار حراء  -  804لمصري ت  ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي ا   -_تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج  28

 1406، 1مكة المكرمة ط
 هـ  1419 - 1دار الكتب العلمية، بيروت ط -  774أبو الفداء إسماعيل بن كثير ثم الدمشقي ت  -تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(-29
  2000ـ    1مؤسسة الرسالة ط  -شاكر  المحقق: أحمد محمد  -   310محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ت    -جامع البيان في تأويل القرآن -30

 م
،    2القاهرة ط  – دار الكتب المصرية    -   671الجامع ألحكام القرآن أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري شمس الدين القرطبي ت  - 31

 م   1964  -هـ 1384
  1بيروتط  – ر إحياء التراث العربي  دا   875أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ت    -الجواهر الحسان في تفسير القرآن- 32

 هـ 1418 -
 كراتشي .  –مير محمد كتب خانه  -- 775عبد القادر بن محمد محيي الدين الحنفي ت  -_ الجواهر المضية في طبقات الحنفية33
َهابِّ َعَلى تْفسيرِّ الَبيَضاوِّي، شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي المصري الحنفي )ت  -34 يُة الش ِّ   –هـ(دار النشر: دار صادر  1069َحاشِّ

 بيروت . 
الحنفي ت  35 الطحطاوي  الفالح:أحمد بن محمد بن إسماعيل  الطحطاوي على مراقي  بيروت ط   1231_ حاشية  العلمية  الكتب    1هـدار 

 م 1997  -هـ 1418
دار النشر / دار الفكر ـ  - 450_الحاوى الكبير ـ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ت 36

 بيروت 
دار    -المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط  756أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ت    -الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - 37

 القلم، دمشق 
 بيروت –دار الفكر   911عبد الرحمن جالل الدين السيوطي ت  -الدر المنثور- 38
هـ(الناشر: دار إحياء الكتب العربيةب 885_ درر الحكام شرح غرر األحكام: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال  خسرو )المتوفى:  39

 دون طبعة وبدون تاريخ
بالقرافي )ت  40 الشهير  المالكي  الرحمن  إدريس بن عبد  أحمد بن  الدين  العباس شهاب  أبو  الذخيرة:  الغرب اإلسالمي684_  دار   -هـ(: 

 م 1994، 1بيروتط
، 2بيروت ط-دار الفكر   1252، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ت    -_ رد المحتار على الدر المختار41

 م 1992  -هـ 1412
 ، دار الفكر ، بيروت 1127إسماعيل حقي الحنفي الخلوتي , ت    -روح البيان- 42
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دار الكتب العلمية  بيروت    1270شهاب الدين محمود الحسيني األلوسي ت    -والسبع المثاني  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم- 43
 هـ  1415الطبعة األولى، 

هـ /  1412،  3المكتب اإلسالمي، بيروت ط  -  676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت    -_روضة الطالبين وعمدة المفتين44
 م 1991

دار الكتاب العربي   -المحقق:عبد الرزاق المهدي  597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ت  زاد المسير في علم التفسير  -45
 هـ  1422  1بيروت ط –

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ت  - 46
 ـ ه 1285القاهرة   977

 ، دار الحديث 1182سبل السالم، محمد بن إسماعيل الكحالني الصنعاني، ت -47
 هـ دار الفكر ، بيروت 273سنن ابن ماجه أبو عبد هللا محمد القزويني ت: -48
 سنن أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني دار الكتاب العربي ـ بيروت -49
أحمد محمد   تحقيق:  هـ( 279َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  المؤلف: محمد بن عيسى بن    سنن الترمذي_  50

الناشر: مطبعة مصطفى البابي   (5،  4وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ    (3(ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  2،  1شاكر )جـ  
 م  1975 -هـ   1395 2ط  مصر –الحلبي 

  - الناشر: مكتبة الثقافة الدينية    حقيق: طه عبد الرءوف سعدبن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري األزهريمحمد  شرح الزرقاني  _    51
 القاهرةالطبعة: 

تحقيق: 1399،  1بيروت ط  –بن سلمة أبو جعفر الطحاوي دار الكتب العلمية    _شرح معاني اآلثار: أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك52
 محمد زهري النجار

   82/ 16 1392، 2ط بيروت –دار إحياء التراث العربي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  شرح النووي على مسلم_  53
دار طوق    -الجامع المسند الصحيح_ محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر  -_صحيح البخاري 54

 هـ 1422 1النجاة ط
 –دار إحياء التراث العربي    -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي -   261صحيح  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت    -  55

 بيروت 
 بيروت   –دار إحياء التراث العربي  -   855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى ت    -عمدة القاري شرح صحيح البخاري - 56
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي   - _ العناية شرح الهداية57
 دار الفكر  -  -  786ت 
 هـ  2،1310_الفتاوى الهندية:لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي دار الفكرط58
 1379بيروت،  -دار المعرفة   -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي -_ فتح الباري شرح صحيح البخاري 59
 وبدون تاريخدار الفكر د ط  -  861كمال الدين ابن الهمام ت  -_ فتح القدير60
  - 1دمشق، بيروتط  -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب -  1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ت  - _ فتح القدير61

 هـ  1414
هـ دار الفكربدون طبعة: 112_ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي ت  62

 م 1995  -هـ 1415
ان الطبعة  لبن  -هـ(: دار الكتب العلمية بيروت  103فيض القدير: زين الدين محمد بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي)ت :  -63

 م  1994  -هـ   1415االولى 
بيروت    –دار الكتاب العربي    - 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا ت    - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل- 64

 هـ  1407الطبعة الثالثة  
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دار الكتب   -   1051وتى الحنبلى ت  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البه  -_كشاف القناع عن متن اإلقناع65
 العلمية

بغداد     -مكتبة المثنى    --  1067مصطفى بن عبد هللا المشهور باسم حاجي خليفة ت    -_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 66
 م 1941

لتراث العربي، بيروت الطبعة دار إحياء ا -   427أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق ت  -الكشف والبيان عن تفسير القرآن- 67
 م  2002  -األولى 

دمشق الطبعة:   –هـ(دار الخير  829_كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الشافعي )ت  68
 1994األولى، 

  -   1بيروتط  –دار الكتب العلمية   -  741ازن ت عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخ  -لباب التأويل في معاني التنزيل- 69
 هـ  1415

ه ـحققه: محمد محيي الدين عبد الحميد:  1298اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني بن طالب الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ت  _  70
 المكتبة العلمية، بيروت 

 هـ 1414 3بيروت ط 711_لسان العرب، جمال الدين ابن منظور األنصاري ت 71
  - هـ    1418،  1لبنان ط  –هـ(: دار الكتب العلمية، بيروت  884_المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد هللا برهان الدين )ت    72

 م  1997
 م 1993دار المعرفة بيروت د ط  483محمد بن أحمد السرخسي ت  -المبسوط_73
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي )المتوفى:    مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر_74

 طبعة وبدون تاريخ الطبعة: بدون  الناشر: دار إحياء التراث العربي هـ(1078
  1418  -  1بيروت ط  –دار الكتب العلميه    - المحقق: محمد باسل عيون السود-  1332محمد جمال الدين القاسمي ت    - محاسن التأويل-75

 هـ
 –دار الكتب العلمية    542المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي المحاربي ت  - 76

 هـ  1422 1بيروتط
بيروت الطبعة: د ط   –دار الفكر    -  456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ت    -محلى باآلثارال_77

 وبدون تاريخ
: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه _78

  الطبعة:   لبنان  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت    المحقق: عبد الكريم سامي الجندي  هـ(616بن َماَزَة البخاري الحنفي )المتوفى:  عمر  
 م  2004  -هـ  1424األولى، 

،  1الكلم الطيب، بيروت طدار  - 710أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي ت    -مدارك التنزيل وحقائق التأويل-79
 م  1998 - هـ  1419

 م1994 -هـ 1415األوىل،  الطبعة: : دار الكتب العلميةهـ(179الك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف: _املدونة م80
  - هـ  1423،  1القاهرة طهـ(المحقق: محمد بن عبدهالناشر: مصر /  316المصاحف: أبو بكر بن أبي داود األزدي السجستاني ت:  - 81

 م 2002
 1بيروتط– دار إحياء التراث العربي     510معالم التنزيل في تفسير القرآن محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي ت  -82
 هـ  1420، 

جامعة الملك    -لية اآلداب مركز البحوث في ك  - 370محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور ت    -معاني القراءات لألزهري -83
 م  11991ط

 م   1990-1ط هـ( القاهرة215معانى القرآن باألخفش األوسط )ت -84
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القرآن وإعرابه-85 الزجاج ت    - معاني  أبو إسحاق  السري بن سهل،  الجليل عبده شلبي-  311إبراهيم بن  الكتب    - المحقق: عبد    –عالم 
 م  11988بيروتط

 1، دار المصرية مصر ط207ن زياد الفراء ت معاني القرآن،أبو زكريا يحيى ب-86
 1409 1طمكة المكرمة  338أبو جعفر النحاس ت  - معاني القرآن-87
 بيروت –دار الفكر  - ياقوت بن عبد هللا الحموي أبو عبد هللا - _معجم البلدان88
هـ( المحقق: عبد السالم محمد هارون _  395معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  _88

 م. 1979دار الفكر: 
   1979معجم مقاييس اللغة أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا دار الفكر _89
هـ  1388مكتبة القاهرة د ط:    620بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،ت  أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد    -المغني  _90

 م 1968 -
دار الكتب العلمية - 977شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ت  -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج_91

 م 1994 -1ط
هـ: دار إحياء التراث العربي  606هللا محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي ت:   مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: أبو عبد-92

 هـ  1420 3بيروت ط –
دمشق    - هـ( دار القلم، الدار الشامية  502المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )ت  - 93

 ه  11412بيروت ط
هـ( الناشر: دار  954المؤلف: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى:  ل  مواهب الجلي_94

 ـ  م1992،   3الفكر ط
 – هـ( مكتبة الفالح  338الناسخ والمنسوخ المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )المتوفى:  - 95

 11408ط كويتال
  هـ(456المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:    الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم_96

 م   1986 -هـ   1406،  1ط بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية  المحقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري 
المحقق : علي محمد الضباع  المطبعة -  833شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد )ت    - العشر النشر في القراءات  - 97

 التجارية الكبرى 
هـ  1415  -بيروت    -دار النشر: دار الكتب العلمية    -  885إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ت    -نظم الدرر في تناسب اآليات والسور-98

 م  1995 -
 دار الكتب العلمية  بيروت  450النكت والعيون أبو الحسن علي الماوردي ت - 99

  تحقيق: عصام الدين الصبابطي   هـ(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:    شرح منتقى األخبار  نيل األوطار
 1993  -هـ 1413األولى،  الطبعة: الناشر: دار الحديث، مصر

المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني البخاري القِّنَّوجي   لمرام من تفسير آيات األحكامنيل ا_100
 2003/ 01/ 30تاريخ النشر:  دار النشر: دار الكتب العلمية أحمد فريد المزيدي -تحقيق: محمد حسن إسماعيل   هـ(1307)المتوفى: 

 

م وتاج   1962  1لعبد الكريم بن محمد الســــــــمعاني المروزي ، مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ط  15/   5ينظر : األنســــــــاب   (1)
 م1992 1دمشق ط–زين الدين أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا دار القلم: ألبي الفداء 327التراجم ص 

 م 1995 2لشهاب الدين ياقوت الحموي دار صادر، بيروت ط 4/430ينظر : معجم البلدان  (2)
ه . ينظر :    450ا هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي: فقيه، من كبار الحنفية. أقام في حلب، وتوفي في  (3)

 (317/ 5األعالم للزركلي )
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 عمر بن أحمد بن هبة هللا بن أبي جرادة العقيلي، دارالفكر 4348/  10ينظر : بغية الطلب  (4)
ه ينظر : األعالم  569هو محمود بن زنكي )عمادالدين( ، أبوالقاسـم الملقب بالملك العادل: ملك الشـام وديار الجزيرة ومصـر. توفي سـنة  (5)

 م 2002 15خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي: دارالعلم للماليين ط( 170/ 7ركلي )للز 
 هـ(775عبدالقادر محي الدين الحنفي )ت  2/254ينظر : الجواهر المضية  (6)
  4348/  10ينظر : بغية الطلب  (7)
  4348/  10ينظر : الجواهر المضية  (8)
  244/  2والجواهر المضية   329 – 328التراجم ص ينظر : تاج  (9)
  235 – 234/  1ينظر : الجواهر المضية  (10)
  191/  1ينظر : الجواهر المضية  (11)
 م1941بغداد   -مصطفى بن عبد هللا حاجي خليفة مكتبة المثنى  371/  1ينظر : كشف الظنون  (12)

ه    1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي: فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره. مولده ووفاته في دمشق  (13)
 ( 42/  6. ينظر : األعالم للزركلي ) 

/  1م )1992  - هـ  1412،  2بيروت ط-دار الفكر   1252حمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ت  رد المحتار م  (14)
100 .) 

: دار الكتب  أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القِّنَّوجينيل المرام من تفسير آيات األحكام ينظر :  (15)
 ( 9)ص: 30/01/2003اريخ النشر: ت العلمية

هـ(المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم   911اإلتقان في علوم القرآن عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: ينظر :  (16)
   47/  1م   1974هـ/  1394الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 

 ( 382/  3المصدر نفسه )ينظر :  (17)
المحقق: محمد  أبو هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: الدرر في تناسب اآليات والسور نظم ينظر :  (18)

 ( 171_ 170/ 5) م  1974  /هـ1394الفضل إبراهيمالناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 
  4سورة النساء ، اآلية  (19)
   290/ 2  م 1986  - 2ينظر : بدائع الصنائع عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن الكاساني الحنفي دار الكتب العلمية ط  (20)
   275/  2ينظر : المصدر نفسه   (21)
أبو عبد هللا محمد ومفاتيح الغيب   1/470 هـــــــــــــــ  1407  3بيروت ط –محمود بن عمر الزمخشري دار الكتاب العربي  ينظر : الكشاف   (22)

أبو عبد هللا محمد بن أحمد والجامع ألحكام القرآن  9/492  ه   1420  3ط  بن عمر بن الحســــن التيمي الرازي دار إحياء التراث العربي بيروت
  7/553 م 1964 2ط ة القاهرةشمس الدين القرطبي دار الكتب المصري

ــاف    554/   7  م  2000  1طمحمد بن جرير أبو جعفر الطبري    ينظر : جامع البيان   (23) أبو حيان محمد  والبحر المحيط  470/   1والكشـــــ
  510/  3  4/157 هـ 1420بيروت:  –بن يوسف أثير الدين األندلسي دار الفكر 

   256/   1  1ط : دار المصرية مصر  أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ينظر : معاني القرآن للفراء (24)
   5سورة النساء ، اآلية  (25)
  170/  7ينظر : بدائع الصنائع  (26)
  565 – 560/  7ينظر : جامع البيان   (27)
ــين الرازي، فخر الدين، أبو عبد هللا،   (28) ــافعي، متكلم، نظار، مفســـر، أديب، مشـــارك في أنواع هو محمد بن عمر بن الحسـ فقيه وأصـــولي شـ

 203/  7األعالم للزركلي ه ينظر :  606، توفي سنة  من العلوم
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دار ابن كثير، دار الكلم  -  1250محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ت  وفتح القدير    9/496ينظر : مفاتيح الغيب  (29)
بيروت    –دار الكتب العلميه     1332محمد جمال الدين القاسمي ت    ومحاسن التأويل  492/    1  هـ  1414  -   1ط  بيروتدمشق،    -الطيب  

 28/   3  هـ 1418  - 1ط
والبحر    9/    2هـ    1422  -  1طبيروت   –أبو محمد عبد الحق بن عطية األندلسي المحاربي دار الكتب العلمية    ينظر: المحرر الوجيز  (30) 

  515/  3المحيط 
وينظر : الدر   12/   2 م  11988ط بيروت –إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج عالم الكتب  ينظر : معاني القرآن للزجاج (31)

   579/  3 أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي دار القلم، دمشق -في علوم الكتاب المكنون  المصون 
  6سورة النساء ، اآلية  (32)
   193/  7بدائع الصنائع ينظر :  (33)
أبو  والمجموع  21/   25م  1993  د ط  بيروت  –محمد بن أحمد بن أبي ســــهل شــــمس األئمة الســــرخســــي دار المعرفة  ينظر : المبســــوط (34)

  366/  13زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي دار الفكر 
  1طلبنان    –دار الكتب العلمية بيروت    -  370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ت    -  صاصينظر : أحكام القرآن للج   (35)

دار الكلم الطيب، بيروت -  710أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي ت    ومدارك التنزيل  79  –  78/    2   1991
   331/  1م  1998  -هـ  1419، 1ط
  61/  2 1ط ناصر الدين البيضاوي دار إحياء التراث العربي بيروت وأنوار التنزيل 497/  9ينظر : مفاتيح الغيب  (36)
   193/  7بدائع الصنائع  (37)
  642/   1  بيروت  -عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الســــــيوطي دار الفكر   والدر المنثور  577 –  576/   7ينظر : جامع البيان   (38)
– 643  
هـــــــــــــــ( ، ينظر: شـذرات الذهب البن عماد الحنبلي، بيروت دار الفكر   310محمد بن جرير الطبري نسـبة إلى طبرسـتان توفي في بغداد ) (39)

1994 (2 /260) 
  577/  7  جامع البيانينظر :   (40)
  19سورة النساء ، اآلية  (41)
  150/  3ينظر : بدائع الصنائع  (42)
  118 – 115/  8ينظر : جامع البيان  (43)
 10/  10ومفاتيح الغيب  522/  1ينظر : الكشاف   (44)
  118/  8ينظر : جامع البيان  (45)
ومفاتيح الغيب   588/   1هـــــــــــ    1420 1ط  أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي دار إحياء التراث العربي بيروت ينظر : معالم التنزيل (46)

  94/  5الجامع ألحكام القرآن 12/  10
 568/  3ينظر : البحر المحيط (47)
  507/ 1ينظر: فتح القدير للشوكاني (48)
  21 – 20سورة النساء ، اآلية  (49)
  292/  2بدائع الصنائع  (50)
ــرعًا. ينظر : فتح   الخلوة الصحححححيحة (51) ــًا وال طبعًا وال شـــ : هو أنَّ يخلو بها في أمان من اطالع الناس ، وأن ال يكون مانع من الوطء حســـ

  332/  3 دار الفكر د ط وبدون تاريخ - 861كمال الدين ابن الهمام ت القدير 
مكتبة القاهرة د ط:   620أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،ت    ينظر : المغني  (52)

 م 1968  -هـ 1388
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دار الكتاب اإلسالمي -   970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري ت    والبحر الرائق  346/    16والمجموع    249/    7 
 166/  3   2ط
 259/  1معاني القرآن للفراء  (53)
دار  -  543الشــــــــبيلي المالكي ت االقاضــــــــي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي وأحكام القرآن  1/530ينظر:أحكام القرآن للجصــــــــاص (54)

  1/473 2003 3لبنان ط –الكتب العلمية، بيروت 
 14/  10ينظر : مفاتيح الغيب (55)
مولده ووفاته محمود بن عبد هللا الحســيني اآللوســي، شــهاب الدين، أبو الثناء: مفســر، محدث، أديب، من المجددين، من أهل بغداد،  هو   (56)

  (176/ 7األعالم للزركلي )ينظر :  فيها.
دار الكتب العلمية    1270شــــهاب الدين محمود الحســــيني األلوســــي ت   -في تفســــير القرآن العظيم والســــبع المثاني ينظر : روح المعاني (57)

 442/  4 هـ 1415بيروت الطبعة األولى، 
 290/  4هـ  1984تونس:  –والتحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر  573/    3ينظر : البحر المحيط  (58)
  22سورة النساء ، اآلية   (59)
  260/  2ينظر : بدائع الصنائع (60)
  م 1990هـ/ 1410بيروت  د ط سنة النشر:    –: دار المعرفة  -  204أبو عبد هللا محمد بن إدريس المطلبي القرشي الشافعي ت    ينظر : األم(61)
  1418،  1لبنان ط  –هـ(: دار الكتب العلمية، بيروت  884في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد هللا برهان الدين )ت    والمبدع  168/    5

   5/  3 ورد المحتار 82/   6  م 1997 -هـ 
 246/  4وروح المعاني  142/  2ينظر : أحكام القرآن للجصاص  (62)
هـ( دار الكتب العلمية، 504: علي بن محمد أبو الحسن المعروف بالكيا الهراسي الشافعي )ت    أحكام القرآن للكيا الهراسيينظر :     (63)

    17/  10مفاتيح الغيب  383/  2 هـ 1405 2بيروت ط
  23سورة النساء ، اآلية  (64)
   257 – 256/  2ينظر : بدائع الصنائع   (65)
  24 – 23 / 10ينظر : مفاتيح الغيب  (66)
 250/  4روح المعاني  (67)
هــــ(: دار  684أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت   والذخيرة  16/222ينظر: المجموع (68)

منصـــــــــــور بن يونس بن  -عن متن اإلقناع  وكشـــــــــــاف القناع  3/209فتح القدير البن الهمام   4/258  م1994، 1بيروتط -الغرب اإلســـــــــــالمي
  3/73 دار الكتب العلم -  1051صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ت 

ــبيلي المالكيهو م (69) ــنة قاض، من حفاظ الحديث ، وبلغ رتبة االجتهاد في علوم الدين. مات   حمد بن عبد هللا بن محمد المعافري اإلشـــــ ســـــ
 (230/ 6األعالم للزركلي )ينظر : . ه  453

  447/  3أحكام القرآن البن العربي  (70)
 24/  10ينظر : مفاتيح الغيب  (71)
 250/ 4روح المعاني  (72)
  7 - 2/ 4ينظر : بدائع الصنائع  (73)
دار    -المحقق:عبد الرزاق المهدي  597في علم التفسير جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ت    ينظر : زاد المسير   (74)

 هـ  1422  1بيروت ط –الكتاب العربي 
  296/ 4 التحرير والتنوير25/ 10ومفاتيح الغيب  388/  1 
االفتاوى   171/ 8والمغني  28/ 5واألم  4/295 م1994 1ط دار الكتب العلميةالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين م  ينظر: المدونة (75)

 1/342 هـ 1310 2ط دار الفكر جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي الهندية
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ــلم (76) ــحيح مســــ ــن   صــــ ــابوري ت بن الحجاج أبو الحســــ ــيري النيســــ  –دار إحياء التراث العربي   -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي-  261القشــــ
 (.  3587باب التحريم بخمس رضعات رقم الحديث ) 4/167  بيروت

 .  9/148 1379بيروت،  - دار المعرفة   -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي -شرح صحيح البخاري  فتح الباري  (77)
 قيق: طه عبد الرءوف سعد حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري األزهرحي ينظر : شرح الزرقاني (78)

أبو محمد محمود بن أحمد بن   -شرح صحيح البخاري  وعمدة القاري   3/378 م2003 - هـ 1424، القاهرةالطبعة: األوىل -الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 
   13/206 بيروت –إحياء التراث العربي موسى بدر الدين العينى دار 

 4/297التحرير والتنوير 4/254روح المعاني  2/157ينظر : أحكام القرآن للجصاص (79)
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي دار   تفسير القرآن العظيم1/593معالم التنزيل  2/393ينظر: أحكام القرآن إللكيا الهراسي  (80)

  2/217 1419 1ط بيروت –العلمية، منشورات محمد علي بيضون الكتب 
 و  259/  2ينظر : بدائع الصنائع  (81)
ــ(: دار الحديث 595ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت  ينظر: بداية المجتهد (82) القاهرة  –هـــــ

ــ  1313، 1بن علي فخر الدين الزيلعي الحنفي بوالق، القاهرة طعثمان  وتبيين الحقائق  58/  3 م  2004د ط    16/211والمجموع  2/102  هــــــ
 71وكشاف القناع /

 106/ 5والجامع ألحكام القرآن  26/ 10ينظر : مفاتيح الغيب  (83)
ــور  ونظم الدرر  3/580والبحر المحيط2/68أنوار التنزيل  2/32ينظر : المحرر الوجيز(84) ــب اآليات والســـــــــ إبراهيم بن عمر بن   -في تناســـــــــ

  2/233 م 1995 -بيروت  -دار الكتب العلمية  - 885حسن البقاعي ت 
  466/ 2وروح المعاني  10/26مفاتيح الغيب  1/485ينظر : أحكام القرآن البن العربي  (85)
  300 – 259/  2ينظر : بدائع الصنائع  (86)
بيروت الطبعة: د ط    – دار الفكر    -   456حزم األندلسي القرطبي الظاهري ت  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن    ينظر: المحلى  (87)

  دار الفكر   -   -  786محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي ت    - شرح الهداية   ةالعناي  3/75وبداية المجتهد  9/140  وبدون تاريخ
المقدسي ثم  ومغني المحتاج  3/210 القاهرة د ط:    620الدمشقي الحنبلي،ت    أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن قدامة    - هـ  1388مكتبة 

   4/291  م1968
  32/  2المحرر الوجيز  (88)
  389/  1زاد المسير  (89)
  262 – 261/  2ينظر : بدائع الصنائع (90)
هـــــ دار الفكربدون طبعة: 112المالكي ت  على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم شهاب الدين األزهري    ينظر : الفواكه الدواني(91)

   3/33ورد المحتار  16/219والمجموع 7/117والمغني  2/119 م1995
 144  -  143/  2ينظر : أحكام القرآن للجصاص  (92)
 29/ 10ينظر : مفاتيح الغيب  (93)
 264/   2روح المعاني  (94)
  24سورة النساء ، اآلية  (95)
  339/  2و 269/  2و 268/  2ينظر : بدائع الصنائع  (96)
  391 – 390/ 1وزاد المسير  161 – 151/  8ينظر : جامع البيان   (97)
  10/33ومفاتيح الغيب 2/35والمحرر الوجيز 1/497والكشاف 1/594ينظر:معالم التنزيل (98)
  33/  10ينظر : مفاتيح الغيب    (99)
  390/  1زاد المسير   (100)
  3/68وبداية المجتهد  2/339وبدائع الصنائع  52/ 5والمبسوط 4/287ينظر: األم  (101)
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 68/  2يل وينظر : أنوار التنز  35/ 10مفاتيح الغيب   (102)
 73/ 3وروح المعاني  173/ 2وأحكام القرآن للجصاص  3/108  م 2005 1أبو منصور الماتريدي بيروت، ط تأويالت أهل السنة  (103)
  277/  2بدائع الصنائع   (104)
في الفقه واألصــــول، بارعا  رأســــاً  مدققاً   كامالً  هو عبد هللا بن أحمد بن محمود، أبو البركات حافظ الدين النســــفي فقيه حنفي كان إماماً    (105)

 192/  4األعالم ه ينظر :  701توفي سنة  في الحديث ومعانيه
 348/  1م   1998، 1يروت طأبو البركات عبد هللا بن أحمد النسفي دار الكلم الطيب، ب مدارك التنزيل  (106)
 497/  1أحكام القرآن البن العربي   (107)
 6/  3روح المعاني   (108)
  273/  2ينظر : بدائع الصنائع  (109)
  286/ 3م    2002  1طأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيدار إحياء التراث العربي، بيروت    -عن تفسير القرآن  ينظر: الكشف والبيان   (110)

ومعالم التنزيل   35/  2م    1994  -1لبنان ط  –دار الكتب العلمية، بيروت  أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي  -تفسير القرآن المجيدفي    والوسيط
1/59   
 8/  3وروح المعاني  226/  2وتفسير القرآن العظيم  179/  8ينظر : جامع البيان   (111)
 11/  5تحرير والتنوير وال 8/  3وروح المعاني  44/  10ينظر : مفاتيح الغيب    (112)
  290/  2و 259/  5ينظر : بدائع الصنائع   (113)
 3/159والبحر الرائق  7/216والمغني  4/376ينظر : البيان والتحصيل   (114)
  498/  1ينظر : الكشاف  (115)
 195/  2ينظر : أحكام القرآن للجصاص   (116)
  45/  10لغيب مفاتيح ا 414/  2ينظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي   (117)
  25سورة النساء ، اآلية  (118)
  1/600ومعالم التنزيل  3/289والكشف والبيان  184 – 182/  8ينظر : جامع البيان  (119)
    1/61وإرشاد السالك 5/108والمبسوط   9/137ينظر: الحاوي الكبير  (120)
 294/ 1بحر العلوم   (121)
 416/  2أحكام القرآن للكيا الهراسي   (122)
  29سورة النساء ، اآلية  (123)
  228/  5ينظر : بدائع الصنائع   (124)
  4/4010ومواهب الجليل3/11مجمع األنهر 4/332وتحفة المحتاج 3/484ينظر: المغني  (125)
 5/24والتحرير والتنوير 1/351مدارك التنزيل 1/524ينظر : أحكام القرآن البن العربي  (126)
ــحيح البخاري     (127) ــلم 2111كتاب البيوع باب البيعان بالخيار حديث رقم )  24/   3صــــ ــحيح مســــ كتاب البيوع باب ثبوت 1163/ 3( وصــــ

 (1531/ 43خيار المجلس حديث رقم )
 367/  7وأضواء البيان  10/58ينظر : مفاتيح الغيب  (128)
  323ونيل األوطار / 2/471وسبل السالم 1/479وشرح الزرقاني3/293ينظر: فيض القدير (129)
 229/  11ينظر : عمدة القاري  (130)
  331/  4ينظر : فتح الباري  (131)
  33سورة النساء ، اآلية   (132)
  170/  4بدائع الصنائع  (133)
  33سورة النساء ، اآلية   (134)



   

         

 تفسري اإلمام الكاساني لبعض آيات األحكام يف سورة النساء يف كتابه بدائع الصنائع  

  

  

 

  75سورة األنفال ، اآلية  (135)
 510 –2/509والدر المنثور  1/400زاد المسير  610 – 1/609ينظر : معالم التنزيل  (136)
 3/621والبحر المحيط 9/50ومفاتيح الغيب1/505والكشاف 8/281ينظر: جامع البيان  (137)
  16/100والمجموع  318/ 6والمغني  145بداية المجتهد / 18/ 8ينظر: المبسوط  (138)
 1/400وزاد المسير 1/24والناسخ والمنسوخ البن حزم1/334ينظر:الناسخ والمنسوخ للنحاس (139)
 ( .2530/ 206(  كتاب فضائل الصحابة باب المؤاخاة رقم )1961/ 4صحيح مسلم ) (140)
  400/  1ينظر : زاد المسير  (141)
ه   370توفي سنة  هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي. من فقهاء الحنفية. سكن بغداد ودرس بها. انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته.    (142)

 . 84/  1الجواهر المضية ينظر : 
  97/  2ينظر : أحكام القرآن للجصاص   (143)
  60/  25ينظر : عمدة القاري  (144)
  508/  9ينظر : مفاتيح الغيب  (145)
   16/82 1392، 2ط بريوت –دار إحياء الرتاث العريب أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي  شرح النووي على مسلم (146)
  35سورة النساء ، اآلية  (147)
  334/  2ينظر : بدائع الصنائع  (148)
  175/ 5والجامع ألحكام القرآن  403/ 1وزاد المسير  319/ 8ينظر:جامع البيان  (149)
  49/  2المحرر الوجيز  (150)
  328/  8جامع البيان  (151)
  74/  10ينظر : مفاتيح الغيب  (152)
  43سورة النساء ، اآلية  (153)
  38/  1ينظر : بدائع الصنائع  (154)
  409/  1وزاد المسير  384 – 379/  8ينظر : جامع البيان  (155)
أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري احلنفي دار الكتب العلمية، بريوت  يف الفقه النعماين  ينظر : المحيط البرهاني (156)
   122/   1والعناية  88/  1 م 2004 2ط
  257/  2ينظر : أحكام القرآن للجصاص   (157)
ــمرقند (158) ــمرقند( مات بســ ــبته إلى ما تريد )محلة بســ ــور الماتريدي: من أئمة علماء الكالم. نســ ــنة  محمد بن محمد بن محمود، أبو منصــ ســ

 (19/ 7األعالم للزركلي )ه . ينظر :  333
   38/  3روح المعاني وينظر :  189/  3ينظر : تأويالت أهل السنة   (159)
  215/  1ومغني المحتاج  71/  1ينظر : األم   (160)
  458/  2ينظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي   (161)
 86/  10ينظر : مفاتيح الغيب    (162)
  541/  1فتح القدير للشوكاني  (163)
 86سورة النساء ، اآلية  (164)
  128/  6ينظر : بدائع الصنائع  (165)
  145/ 5والتحرير والتنوير  3/322والبحر المحيط10/161ينظر:مفاتيح الغيب (166)
  323/  1بحر العلوم  (167)
  48 – 47/  12ينظر : المبسوط   (168)
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  101/  3روح المعاني  (169)
  591/  1أحكام القرآن البن العربي  (170)
توفي  هو علي بن محمد أبو الحســــن، الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بإلكيا الهراســــي فقيه شــــافعي، مفســــر، أصــــولي، متكلم.   (171)

 149/  5ألعالم ينظر : ا 504سنة 
  86سورة النساء ، اآلية  (172)
  473/  2ينظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي   (173)
  92سورة النساء ، اآلية  (174)
 105/  7بدائع الصنائع ينظر :  (175)
ا: عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد   يف شرح ملتقى األحبر ومجمع األنهر 27/  6ينظر : فتح القدير البن الهمام   (176)

   451/  2 وبدون اتريخ بدون طبعة  أفندي دار إحياء الرتاث العريب
المكتب    -   676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت    -وعمدة المفتين  وروضة الطالبين   273/    8ينظر : المغني      (177)

   382  – 381/   9م 1991هـ / 1412، 3اإلسالمي، بيروت ط
 449/  1وزاد المسير  676/  1ينظر : معالم التنزيل  (178)
  72، اآلية سورة األنفال   (179)
  180/  10ينظر : مفاتيح الغيب    (180)
  255/  7ينظر : بدائع الصنائع  (181)
دار النشر /  - 450ـ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ت    ينظر : والحاوي الكبير  (182)

   356/ 12والذخيرة  26/84والمبسوط   12/308 دار الفكر ـ بيروت
 109/  3روح المعاني و  358/  1ينظر : مدارك التنزيل   (183)
ه ـدار الفكر للطباعة و النشر و 1393محمد األمين بن محمد الشنقيطي ت    -في أيضًاح القرآن بالقرآن    ينظر : أضواء البيان   (184)

 116/  3مـ  1995 -لبنان  –التوزيع بيروت 
( كتاب الديات باب دية الذمي  197/ 4)  1994بيروت دار الفكر سليمان بن األشعث السجستاني دار الكتاب العربي ـ  رواه أبو داود  (185)

  1975  -هـ    1395،  مصرالطبعة: الثانية  -مطبعة مصطفى البايب احلليب  حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى    ( والترمذي4583رقم )
تاب الديات باب دية الكافر    ( ك883/  2بيروت )  ،(. وابن ماجه أبو عبد هللا محمد القزويني دار الفكر  1413( كتاب الديات رقم )18/ 4)م

 ( . 2644رقم )
لبنان    - وت  هـ(: دار الكتب العلمية بير 103زين الدين محمد بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي)ت :    ينظر: فيض القدير  (186)

،  1مص طحممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين دار احلديث،  شرح منتقى األخبار    ونيل األوطار  714/    3  م  1994  -هـ    1415الطبعة االولى  
 79/  7 م1993

 317/  3ينظر : تأويالت أهل السنة   (187)
 181/  10ينظر : مفاتيح الغيب    (188)
  101سورة النساء ، اآلية   (189)
  94/  1ينظر : بدائع الصنائع  (190)
 202/  11ومفاتيح الغيب  190/  1  321أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي ت  -ينظر : أحكام القرآن (191)
 213/  3ينظر : المحلى  (192)
 354/  5والجامع ألحكام القرآن  201/  11ينظر : مفاتيح الغيب (193)
  92/  1ينظر : بدائع الصنائع  (194)



   

         

 تفسري اإلمام الكاساني لبعض آيات األحكام يف سورة النساء يف كتابه بدائع الصنائع  

  

  

 

إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ت   و إرشاد العقل السليم  139/    9ينظر : جامع البيان    (195)
 225  -  224/  2 بيروت –: دار إحياء التراث العربي -  982

 1/586وفتح القدير للشوكاني 20/ 11ومفاتيح الغيب 1/688لتنزيل ينظر : معالم ا (196)
 140/  9جامع البيان  (197)
 48/  4وينظر : البحر المحيط  200/  11مفاتيح الغيب   (198)
  103سورة النساء ، اآلية   (199)
  106/  1ينظر : بدائع الصنائع   (200)
   5/373والجامع ألحكام القرآن  208/ 11ومفاتيح الغيب  463/ 1بنظر : زاد المسير (201)
  5/188والتحرير والتنوير3/132وروح المعاني 4/53ينظر: البحر المحيط(202)
 560/  1ينظر : الكشاف (203)
 .ه   745سـنة  والتراجم واللغات. توفي  من كبار العلماء بالعربية والتفسـير والحديث محمد بن يوسـف بن علي الغرناطي األندلسـيهو    (204)

 (152/ 7األعالم للزركلي )ينظر : 
 53/  4ينظر : البحر المحيط  (205)
  1/624وأحكام القرآن البن العربي 3/347ينظر : تأويالت أهل السنة  (206)
  127سورة النساء ، اآلية   (207)
  232/  2ينظر : بدائع الصنائع   (208)
  18/  5والمبسوط  54/  9ينظر : الحاوي الكبير  (209)
محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشــنقيطي: مفســر مدر س من علماء شــنقيط )موريتانيا( . ولد وتعلم بها. واســتقر مدرســا (210)

 (45/ 6األعالم للزركلي ) .ه  1393سنة  وتوفي بمكة في المدينة المنورة 
  222/  1ينظر : اضواء البيان   (211)
  234/  11ينظر : مفاتيح الغيب    (212)
  504/  3ينظر : البحر المحيط   (213)
  128سورة النساء ، اآلية   (214)
  13/  7ينظر : بدائع الصنائع   (215)
  120/  2المحرر الوجيز   (216)
  355/  2أحكام القرآن للجصاص   (217)
  216/  5ينظر : التحرير والتنوير   (218)
  236/  11مفاتيح الغيب   (219)
  87/  4ينظر : البحر المحيط   (220)
  3/156وروح المعاني2/239وإرشاد العقل السليم 8/466نظم الدرر4/110ينظر: الدر المصون   (221)

 


