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املقدمة:

أن ال إله إال هللا وحده ال شري َك له :إق ار اًر
الحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كلِّه ،وكفى باهلل
شهيدا  ،وأشهد ْ
ً
بعد َّ
:فإن القرآن الكريم منهل ال
محمدا عبده ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم
وتوحيدا ،وأشهد أن
به
تسليما مز ًيدا َّ ...
أما ُ
ً
ً
ً
ِّ
يمم الدارسون جهودهم نحوه يغرفون من معينه ِّ
الثر ،ويأخذون من نبعه الصافي األحكام
تنقضي عجائبه ،وال يخلق عن كثرة الرد؛ لذلك َّ َ
العلماء يتأملون
نور يهدي به هللا من اتبع رضوانه ُسُبل السالم ،أنار للبشرية طريق هدايتها وسعادتها في الدارَي ِّن ،فعاش
والعبر ،فكان بحق ًا
ُ
ِّ
آياته ،ويستخرجون الدرر من أحكامه ،فيعملون بم ِّ
حكمه ويؤمنون بمتشابهه.لقد زخرت مكتبات التراث اإلسالمي بالتفاسير وتنوعت مدارس
َ
ُ
التفسير واتجاهاته على مدار العصور،وتلون التفسير بحسب ثقافة المفسر ومذهبه وحاجات عصره ومجتمعه،وممن قام بتفسير كتاب هللا
العزيز اإلمام يوسف بن هالل الصفدي(رحمه هللا)،فكتب تفسي اًر كامالً للقران الكريم،جدي اًر باالعتناء والدراسة،لما يحتويه من مادة علمية،ومسائل

فقهية مبثوثة بين ثنايا التفسير،ولقد تناولت في هذا البحث منهج اإلمام الصفدي(رحمه هللا) في عرض المسائل الفقهية،وقد قسمت بحثي إلى

ثالث مباحث وهي كالتالي :المبحث األول:حياة المؤلف ومكانته العلمية وفيه:المطلب األول:أسمه،كنيته ،نسبه ،والدته،مذهبه،وفاته.المطلب
الثاني:مكانة اإلمام الصفدي(رحمه هللا) العلمية.المطلب الثالث:القيمة العلمية للكتابالمبحث الثاني:منهج اإلمام الصفدي(رحمه هللا) في عرض
المسائل الفقهية وفيه:المطلب األول:اإليجاز أو التطوياللمطلب الثاني:منهجه في اختيار األقوااللمطلب الثالث:منهجه في ذكر الرأي الراجح

في المسائل المطلب الرابع:منهج اإلمام الصفدي(رحمه هللا) في التصريح بأسماء أصحاب المذاهب المطلب الخامس:منهجه في ذكر الرأي
الراجح المطلب السادس:منهج اإلمام الصفدي(رحمه هللا) في ذكر مسائل لم يسبقه فيها احد المبحث الثالث:أراء اإلمام الصفدي(رحمه هللا)
الفقهية في تفسيره(نماذج تطبيقية)

املبحث األول:حياة املؤلف ومكانته العلمية وفيه:
املطلب األول:أمسه،كنيته.نسبه،مذهبه،وفاته.

اسمه :هو يوسف بن هالل بن أبي البركات أبو الفضائل  ،الحلبي ،الحنفي  ،الفقيه  ،الطبيب ،الصفدي(.)1
()2
ِّ
أبو البركات(.)3
ُ
كنيتهُ :كني اإلمام يوسف بن هالل الصفدي بكنيتين :أبو الفضائل  ،و ُ
()4
نسبه :الصفدي صاحب كشف األسرار هو:يوسف بن هالل بن أبي البركات  ،أبو الفضائل وقيل جمال الدين  ،وقيل أبو الفضل
الحلبي.

()5

 ،وأيضا نسب إلى الصفدي نسبة إلى مدينة صفد

()6

في الشام.

مذهبه:كان في مذهبه الفقهي مقلداً ومتبعاً لمذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان (رحمه هللا)  ،وقد ذكر هذه النسبة ُج َّل َمن ترجم له.
رحمة ر ِّ
ِّ
ِّ
وفاته :بعد ٍ
حمه هللا تعالى  -بالقاهرة
أبو
به
العمل والتأليف أنتقل إلى
ِّ
حياة حافلة
ْ
َ
البركات ُيوسف بن هالل الصفدي  -ر ُ
اإلمام ُ
بالعلم و َ
ُ
()7

عشر من محرم (سنة 696هـ)(.)8
ثالث ْ

املطلب الثاني:مكانة اإلمام الصفدي العلمية.

()9
باألدب و ِّ
ِّ
له معرفةٌ
الفقه لقد َع ِّمل -رحمه هللا -طبيباً كما ذكره المؤلفون في المعجمات ،وقد بدا هذا واضحاً
عالم ،فقيه  ،كانت ُ
علمهٌ :
أديب ٌ
ضرب األَمثال ور ِّ
ِّ
ِّ
عز وجل ،كان
بطها
مهنته في
جلياً لنا بعد استقراء تفسيره وتتبعه فقد أشار لذلك في مواضع كثيرة موظفاً
بتفسير كتاب هللا َ
ُ

ِّ
ِّ
وسمو شخصيته  ،فقد كان من أهل العلم والدين ،وكان رجالً فاضالً ،عالماً ،عابداً ،متعبداً ،وهذا ما بدا
بعلو أخالقه ،
– رحمه هللا – ُيعرف
()10
واضحاً مما التمسنا عن حياته -رحمه هللا.

املطلب الثالث :القيمة العلمية للكتاب:

َن لكل كتاب في تراثنا قيمة ال تنكر ،والشك في أ َّ
ال يخفى على كل دارس منصف أ َّ
َن هذه القيمة العلمية تختلف من كتاب إلى آخر،

فلكل كتاب خصوصية ،وكلما وضحت هذه الخصوصية ازدادت قيمة الكتاب ،فتارًة تكون قيمة الكتاب في مؤلفه ،وتارًة أخرى تكون قيمة
ٍ
لكتاب له قيمته العلمية ،لذا ُي ُّ
عد الكتاب موسوعة تفسيرية تميزت
وربَّما جمع الحسنيين ،أو ُربَّما كانت شرحاً
الكتاب فيما يحويه من علمُ ،

بغ ازرة المادة العلمية ،وبسط األوجه في المسألة الواحدة ،فضالً عن المسائل الفقهية و اللغوية من نحو وصرف ،وبالغة ،والقراءات المختلفة،
واالستشهاد باآلية والحديث والشعر.

املبحث الثاني:منهج اإلمام الصفدي يف عرض املسائل الفقهية
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ذكروا العلماء أن الشيخ يوسف بن هالل الصفدي (رحمه هللا) كان فقهيا

()11

عرض المسائل الفقهية،وقد حصرت منهجه في عرض المسائل فيما يلي:

،ومن خالل دراستي لتفسيره وجدته ال يسير على نمط واحد في

املطلب األول:اإلجياز أو التفصيل:

جمع اإلمام الصفدي(رحمه هللا) بين هذين المنهجين في عرض المسائل الفقهية،فأحياناً يعرض المسائل بطريقة موجزة مقتص اًر على بيان حكم
المسالة فقط،ومرة يعرضها بطريقة مفصلة،ولعل ذلك يعود إلى اشتهار المسائل من عدمها فيختصر القول في المسألة المشهور والمعروفة،

لألغلب ،أو بحسب أهميتها ومدى تعلق هذه المسائل بحياة األفراد ومعامالتهم.ومن أمثلة المسائل
ويفصل القول في المسائل غير المعروفة
ْ
الفقهية التي اختصر القول فيها :قوله عند تفسير قوله تعالى ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ (، )12قال((هذا شرط( )13مقدم فال يجوز أن ينكح مؤمنة هي لكافر وال كافرة هي لمؤمن،ألن الولد في
األولى يبقى للكافر،وفي الثانية منع منه صريح النص،فلو كانت الكافرة غير مملوكة وهي من أهل الكتابين جاز نكاحها،ومالك بن انس

ومجاهد وسعيد(رحمهم هللا جميعا)ال يجيزون نكاح االمة،وأكثر الجماعة كذلك،واعلم انه ال يجوز العقد على االمة إال لمن ال يستطع طوالً أن

ينكح حرة وخشي العنت ايضاً)) ()14وكذلك في تفسير قوله تعالى ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ

()15

هذا

أمر()16

بالنقاب فان المرأة إذا تخمرت بالخمار وضعت خرقة من تحت العينين فوق

األنف.ولوال أن كشف العينين ضروري لوجب سترهما من النساء ألنهما افتك شيء بالرجال ،والن هللا تعالى أمرهن بضرب الخمار ويجب أن
تعلم أن المحاسن كلها هي جملة الزينة وافهم من قوله ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ وليس ما تحت الجيوب محل زينة فإنما هو محل فتنة
بالمحاسن فيجب ستر الوجه والمحاسن وسائر مواضع الفتن( ، )17ومن أمثلة المسائل الفقهية التي فصلت آيات المواريث وآيات القصاص
حيث يذكر عند تفسيرها أقوال الصحابة(رضي هللا عنهم) ومذاهب العلماء(رحمهم هللا) مثاله ما قاله عند تفسيرها لقوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭼ( )18يقول :قال أبو الفضل الكرماني
الحنفي( )19في فرائضه انه قال :قال علي وعمر( )الفاضل عن فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إال على الزوج والزوجة وقال
عثمان( )يرد على الزوج والزوجة وقال زيد يوضع في بيت المال وبه اخذ مالك واالوزاعي والشافعي(رحمهم هللا) ولكل منهم نظر من وجه.

فالواجب ان النسب يحجب الصهر إذا وجدا معا وهو مذهب عثمان( )فان لم يبق نسب وال ذوي رحم من زوج او زوجة فبيت المال وهو

مذهب زيد()وقو( )20له في بيان أحكام القصاص عند تفسيره لقوله تعالى ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﭼ( )21فقد وضح صور لهذه المسألة وفصلها وبين الدليل على الفتوى في كل صورة()22

املطلب الثاني:منهجه يف اختيار األقوال:

قد تختلف آراء الفقهاء في المسالة الواحدة إلى عدة آراء،وقد وجدت من خالل دراستي لتفسير اإلمام الصفدي(رحمه هللا) انه يختار الرأي الذي

يسنده الدليل القوي وان خالف مذهبه،فلم يكن متعصباً لمذهبه الحنفي وإنما يدور مع ما يدعمه الدليل القوي ،ومن أمثلة ذلك مايلي:موافقة
مذهبه:ما ورده عند تفسيره لقوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭼ( )23وهذا فرض سعي الى ذكر في فرض صالة،كثي اًر كان السعي أم قليالً،وليس في بقية الصلوات فرض سعي بل فرض صالة
فقط،وليس في كتاب هللا ذكر األذان إال في هذه اآلية ،فإذا سمع األذان وجب السعي وحرم البيع،والجمعة ال تسقط عن االثنين إذا لم يوجد
ثالث،بل تقوم بما يقال له:جمع قل أم كثر،وهو رأي بعض أصحاب أبي حنيفة(رحمه هللا) ()24مخالفة مذهبه وموافقة مذهب اإلمام
الشافعي(رحمه هللا)،مثاله ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ(،)25يقول اإلمام الصفدي(رحمه هللا) :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ بغير قصد منهن ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﭼهذا أمر بالنقاب،فان المرأة إذا تخمرت بالخمار وضعت خرقة من تحت العينين فوق األنف ،ولوال أن كشف العينين ضروري لوجب
سترهما من النساء،ألنهما أفتك شيء بالرجال ،وألن هللا تعالى أمرهن بضرب الخمار ﭽ ﮗ ﮘﭼ ويجب أن تعلم أن المحاسن كلها هي
من جملة الزينة،وافهم من قوله ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ وليس ما تحت الجيوب محل زينة فإنما هو محل فتنة بالمحاسن،فيجب ستر
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الوجه والمحاسن وسائر مواضع الفتن ﭨ ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ( )26وهو مذهب اإلمام الشافعي(رحمه هللا) ()27ومن أمثلة في مخالفة مذهبه ايضاً :قوله في تفسير
قوله تعالى ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﭼ ( )28هل يقع واحداً أم ثالث،قال اإلمام الصفدي(رحمه هللا)((:المفهوم من قوله مرتان أي:تطليقة بعد تطليقة
بينهما رجعة والتكون الثانية تطليقة اال بعد عودة الى الزوج ويصح حينئذ أن يقال طلقها مرتين)) (.)29وأثبت ذلك بأدلة نقلية وعقلية لتوضيح
المسألة واثبات رأيه فيها،قال:وإال كيف يتصور فعل لم يقع في الوجود ويتعلق به حكم وكيف يقال للصياد إذا أطلق البازي( )30مرة ولم يعد
اليه انه طلقه مرتين أو أكثر،ثم قال:مادل على أن المرتين كل واحدة بمفردها بقوله تعالى :ﭽ ﯻ ﯼ ﭼ

()31

أي :مرة ثالثة ولو لم يكن كذلك

الجرى قوله الطالق ثالث،وال تحل من بعد ويحقق ذلك قوله تعالى ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ ( )32أي:كرة بعد كرة وإال كيف يتصور أن يرجع البصر
كرتين جملة واحدة خصوصاً ولم يقل هاهنا قوله الطالق وال لفظاً يدل على لفظ من البعل فقط،بل لفظ يدل على فعل هو طالق يفهم منه

إخراج وتسريح وان كان بعد عدة،ولهذا قال في الثالثة (فان طلقها)بتشديد الالم الذي يدل على مضاعفة فعل هو الطالق بنفسه ال لفظه،وان

كان اللفظ هو أوله لكنه ال تتم الطلقة الواحدة إال بتمام العدة وال الثالث بان يرد الزوجة قبل تمام العدة،ثم يطلقها(،)33وقوله :ﭽ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ

()34

وقال:محمد بن إسحاق بن محمد ترد على واحدة،وقالوا ان قول هللا تعالى ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﭼهو لبيان الطالق

المشروع وحصر المشروع في المذكور،وقد قال تعالى ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ (،)35فأبان أن الطالق ال يقع إال على هذا الوجه
ورؤا أن هذا التصرف البديع في التصرفات لما شرع على وجه ال يثبت إال على ما شرع ولم يشرع إال مفرقاً فال يثبت إال مفرقاً وروى عكرمة
عن ابن عباس قال:طلق ركانة ابن عبد ربه امرأته ثالثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً،فسأله رسول هللا:كيف

طلقتها؟فقال:ثالثاً،قال:في مجلس واحد؟قال:نعم،قال:فإنما تلك واحدة فارجعها ان شئت،فراجعها(،)36روى ابن جريج عن طاووس عن أبيه

:ان أبي الصهباء قال:البن عباس الم تعلم أن الثالث كانت على عهد رسول هللاوأبي بكر وصدر من خالفة عمر يرد الى

واحدة؟قال:نعم،وقال ابن عباس كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي()37

املطلب الثالث:منهجه يف ذكر الرأي الراجح يف املسالة:

 -1يذكر رأيه في المسالة الفقهية مع التصريح باسم أحد المخالفين،مثال على ذلك :ماقاله عند تفسيره لقوله تعالى ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭼ(، )38قال:يجب أن يغسل اليد من الكف الى المرفق بخالف ماذكره الطوسي( )39وأمثاله،فانه قال:يجب عندنا غسل األيدي
من المرفق وغسل المرفق معها إلى رؤوس األصابع وال يجوز غسلها من األصابع إلى المرفق،وهو بخالف تتابع النص ()40
-2يذكر أقوال العلماء في المسألة ثم يذكر رأيه فيها،مثاله :ما قاله عند تفسير قوله تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ( )41قال اإلمام
الصفدي(رحمه هللا)((:قال ابو العباس بن عطاء:اليفهم حقائق القرآن إال من طهر سره عند األنوار،وقال مالك :أحسن ماسمعت فيها أنها
بمنزلة قوله تعالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ (،)42ثم بعد هذا ذكر رأيه قائالً:ليست اإلشارة هاهنا إلى
اللمس ،وان كان إجالل المصحف واجباً،فمن اضطر إلى حمله ولمسه على غير وضوء فمدلول اآلية ال يناقض ذلك وال يلزم بضده وإذا لم
يلزم الشيء وال ضده من الكتاب وألزمت به السنة فهو الزم سنة)) ()43

املطلب الرابع:منهج اإلمام الصفدي(رمحه اهلل)يف التصريح بأمساء أصحاب املذاهب:

وجدت في منهجيته انه احياناً يصرح بأسماء أصحاب المذاهب ،واحياناً اليصرح بذكر أسمائهم أو انه يصرح باسم أشهرهم دون ذكر بقية
األسماء أو المذهب المنسوب له حكم المسالة وكما في األمثلة التالية:

 -1التصريح بأسمائهم:قوله:الزكاة هي في العشرة النامية واحدة من أربعين شاة،والعشرة دراهم عند أبي حنيفة(رحمه هللا) دينار(،)44وعند
الشافعي(رحمه هللا) اثنا عشر درهماً(،)45والواحد يكفيه في يومه نصف درهم،ولهذا في أكثر البالد أجرة الفاعل نصف درهم ،ألنه ال يعمل

إال لدفع حاجته ،فلو لم يدفع حاجته لما عمل به()46ومثال ايضاً:يوافق اإلمام أبي حنيفة(رحمه هللا) عند تفسيره لقوله تعالىﭽ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ

()47

،ومن هنا قيل:انه

يجوز أن يتزوجها بغير صداق،وذلك غير متفق عليه عند أبي حنيفة(رحمه هللا)،الن هذا النص اليدل هاهنا على انه يتزوجها بغير صداق
بل يدل على انه لم يفرض لها على نفسه،واما هذا النص يبقى انه قد كان أعطاها صداقها او يلزم انه أخذها بغير صداق فال،واما وجوب
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الصداق فمن عدة آيات مثل:قوله تعالىﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (،)48وعند اإلمام أبي
حنيفة(رحمه هللا):ان المتاع عوض عن الصداق في هذه الصورة لكونه التزم بما التزمه اإلمام الشافعي(رحمه هللا)منها اعني:جواز أن يتزوجها

بغير صداق،وقد بينا انه اليلزم أن يكون ذلك،واعلم ايضا أن المتاع ليس هو عوض البضع،الن المتاع هو على مقدار قدرة الموسع والمقتر
من الرجال ال على قدر استحقاق المستحقة من النساء اعني قيمة بضع مثلها فالنص مع أبي حنيفة(رحمه هللا)انه اليجوز نكاح إال باجر واما

كونه يرى المتاع عوضاً عن صداق فليس كذلك ،الن المتاع واجب في سائر الصور ولو لم يفرض لها شيئاً وال مسها،فال بد ان يمتعها()49

املطلب اخلامس :منهجه يف ذكر الرأي الراجح

تنوعت منهجيته(رحمه هللا)في ذكر الرأي الراجح إلى مايلي:
-1يذكر الرأي الراجح اوالً ثم يتبعه بذكر أراء الفقهاء ،مثاله:ما أورده عند تفسيره لقوله ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ ()50من المطالقات دون من توفي
عنها بعلها ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ سوا ًء وضعت في يومها او متى وضعت ،سقطت العدة،واما لو مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت
بعد أربعة أشهر وعشر،فذلك هو األجل،فان وضعت قبل فعليها ان تكمل العدة،ولهذا قال في الالئي لم يحضن فعدتهن وفي هؤالء اجلهن
وكذلك في قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ( )51ذكر األجل ال العدة ،اما التي تجمع بين الصورتين،وهما التوفي والحمل ان تجتمع بين األجلين وهما المدة
والوضع،فعليها أقصى األجلين ليدخل األدنى في األقصى،وبهذا قال:اإلمام علي وابن عباس(رضي هللا عنهما)وعند تفسيره لقوله تعالى ﭽ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﭼ ()52ذكر اإلمام الصفدي(رحمه هللا) شروطاً لصحة األكل من صيد الكلب،حيث قال:كلوا مما امسكن لكم من الصيد إذا لم
تأكل منه،فإذا أكلت فال يحل أكله،فهي غير معلمة،فيجب تعليمها أن تمسك ،وان يكون الممسك مما يحل أكلها لجواز أن يمسك ما اليحل
أكله كالخنزير وغيره من المحرمات،وذكر اسم هللا عليه) ()53وعند تفسير لقوله تعالى ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﭼ

()54

ذكر اإلمام الصفدي(رحمه هللا)خالف العلماء وأقوالهم في المراد بالنفي من األرض والعقوبة التي تنزل على المحارب اوالً،من

دون ذكر أسماء المذاهب او نسبة كل رأي إلى صاحبه،حيث قال:هذا اإلطالق هو بحسب مايراه الحاكم مما يستحقه المحكوم عليه،والنفي
اليريد به الحبس ولو كان كذلك لقال(أو يسجنوا)،واما من قال:أنه تعالى أراد بنفيه من سائر األرض،فليس كذلك بل من األرض التي أفسد
فيها فقط ،ومن الجائز أن يتوب ويرجع،ولو نفى الى ارض الكفار كان ذلك معينا له على الكفر او االستعانة بالكفار على المسلمين

()55

-2يذكر أراء الفقهاء دون ذكر ا لرأي الراجح،مثاله ماقاله اإلمام الصفدي(رحمه هللا)في مسالة زواج العبد من الحرة ،وزواج العبد من العبدة،وذكر
رأي أبي حنيفة والشافعي(رحمهم هللا)من غير أن يرجح بين الرأيين في المسالة،عند تفسيره لقوله تعالى ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ ()56حيث قال:وذلك انه اليخلو إما أن تزوج عبداً بعبدة،أو ح اًر بحرة،أو عبداً بحرة،أو ح اًر بعبدة،وهذا كله بعد
شرط االيمان،فالحر بالحرة،معلوم الحكم من موضعه،والعبد بالعبدة كذلك،لكن الولد لسيد العبدة عبد،واما العبد بالحرة،فهذا إنما يزوجه سيده
ويعطي عنه صداقاً إن شاء سيده أن اليبقى عليه ديناً،وفي هذه المسالة أجاز أبو حنيفة(رحمه هللا)للعبد ان يتزوج حرتين ،او عبدتين،وهو
نصف المباح للحر(،)57وأما اإلمام الشافعي(رحمه هللا)( )58فأباح له األربع( )59يذكر الرأي الراجح عنده دون ذكر ان هناك خالف في
المسالة مثاله ماقاله عند تفسيره لقوله تعالى ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ ()60يقول:القروء جمع يريد به اجتماع دم
الحيض،ويقال:اقرت :أي حاضت فهي مقرء ،ومنه استقريت األمر إذا استبرأته ()61احياناً يشير إلى أن في اآلية خالف دون ذكره من ذلك

،ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ )62(،الزيادة كقولهﭨ
ﭽ ﯪ ﯫ ﭼ أي في األرحامﭽ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ( )63من ذوات األرحام ،فهي التي غاضت رحمها،والتي
زادت هي التي صار فيه مخلوق أو أكثر،وإما ماقيل من مدة الحمل ومقدار جثة المولود ومدة الحيض،كل داخل فيما تغيض األرحام وما

تزداد ( )64يتضح لنا مما سبق أن مسلك اإلمام الصفدي(رحمه هللا)في عرضه لألحكام الفقهية يقوم على الدقة في النقل واالعتماد على
الدليل،وعدم التعصب لمذهب محدد،فهو يعرض اغلب اآلراء الفقهية،ويرجح ما يراه اقرب الى بيان المعنى واقرب الى حكمة التشريع.
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املطلب السادس :منهج اإلمام الصفدي(رمحه اهلل)يف ذكر مسائل مل يسبقه فيها احد:

من خالل دراستي لتفسيره وجدته يستنبط مسائل لم يسبقه فيها احد،مثال ذلك قوله في تفسيره قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗ ﭘﭼ
ﭟﭠ ﭼ

()66

()65

قال((:هي صالة الجمعة،فان جميع الصلوات ذكرت جملة وخصصت الجمعة بقوله ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ومن عادة النص اليذكر شيئاً غريباً إال وينبه عليه في موضع آخر،ويزيدك ايضاحاً كونه عبر عنها ههنا بزيادة الواو،وذلك بعد

الجمع بقوله :الصلوات،فقوله بعد ذلك:والصلوات يدل على شيء آخر هو صالة لكنه غير الصلوات)) ()67عند تفسير قوله تعالى ﭽ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﭼ
المفسرون

()69

()68

خالف اإلمام الصفدي(رحمه هللا) ما اجمع عليه المفسرون في تفسيره معنى البغي،فقد اجمع

على ان معنى البغي هو الزنا ،وذهب اإلمام الصفدي(رحمه هللا) إلى أن معنى البغي هو الطلب ،اذ يقول:أي:باغياً ولداً كما

بغى زكريا ذلك،فهذه لم تبغ من ربها ولداً ولم يمسها بش اًر،فان التي ليست ذات بعل بل مسها بش اًر يجوز ان يعطيها هللا ولداً ويخلقه بقدرته
،وان لم ي مسها بشر،ولما كانت مريم(عليها السالم)قد أحصنت فرجها قالت:قوال يدل على القسمين وهو أنها لم يمسها بشر ،ولم تك باغية
أي:طالبة من هللا ولدا،كما طلب زكريا،وغير اللفظ بمشابهة أواخر اآلي،اذ كان ذلك جائز في كالم العرب

()70

املبحث الثالث :أراء اإلمام الصفدي(رمحه اهلل) الفقهية يف تفسريه(مناذج تطبيقية)

المسألة االولى :ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ ()71قال االمام الصفدي(رحمه هللا)((:واما السحر فالفرق بينه وبين الحق،إن السحر خيال الحقيقة
له في الخارج،كما ﭧ ﭨ ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

()72

وﭧ ﭨ ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

()73

ُسحرت،ثم قال ﭽ ﯥ ﭼ ( ،)74والرهبة من اكبر موجبات الوهم والتخيل لما يرهب)).

()75

فخيل إليهم ألن عيونهم هي التي
،أي ُ

رجح المؤلف(رحمه هللا)رأي المعتزلة وبعض

أهل السنة ،الذين قالوا:أن السحر ليس له حقيقة في الواقع،وإنما هو خداع وتضليل وشعوذة،أما رأي جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة
فقد ذهبوا إلى أن السحر له حقيقة وتأثير ولهم أدلة في ذلك،وسأعرض أراء العلماء في المسالة مع الترجيح.هل للسحر حقيقة وتأثير في

الواقع؟اختلف العلماء في أمر السحر هل له حقيقة ؟أم هو شعوذة وتخيل؟
القول االول :أن السحر له حقيقة وتأثير وهو قول جمهور العلماء .

()76

القول الثاني :ان السحر ليس له حقيقة في الواقع وإنما هو خداع،وتمويه،وتضليل،وانه باب من أبواب الشعوذة وهو قول :المعتزلة وأبو بكر
الرازي الحنفي المعروف بالجصاص،وابوجعفر االستربادي والبغوي من الشافعية.

()77

أدلة الجمهور:استدل الجمهور من العلماء على ان السحر له حقيقة وله تأثير بعدة أدلة أوجزها فيما يلي:
اوالً :ﭧ ﭨﭽ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

ثانياً :ﭧ ﭨ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ
ثالثاً :ﭧ ﭨ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ
رابعاً :ﭧ ﭨ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

()78

()79

()80

()81

فاآلية األولى دلت على إثبات حقيقة السحر ،بدليل قوله تعالى ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ،واآلية الثانية:أثبتت أن السحر كان حقيقاً،حيث
أمكنهم بواسطته أن يفرقوا بين الرجل وزوجه،وان يوقعوا العداوة والبغضاء بين الزوجين،فدلت على أثره وحقيقته،واآلية الثالثة:أثبتت الضرر

للسحر،ولكنه متعلق بمشيئة هللا،واآلية الرابعة تدل على عظيم أثر السحر حتى أمرنا أن نتعوذ باهلل من شر السحرة الذين ينفثون في العقد.

خامساً :استدلوا بما روي أن يهودياً سحر النبيفاشتكى لذلك أياماً،فأتاه جبريل فقال:ان رجالً من اليهود سحرك،عقد لك عقداً في بئر كذا

وكذا،فأرسلفاستخرجها فحلها،فقام كانما نشط من عقال()82أدلة المعتزلة:استدل المعتزلة على ان السحر ليس له حقيقة بعدة أدلة اوجزها:
اوالً :ﭧ ﭨ ﭽ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

()83



 



أراء اإلمام الصفدي الفقهية يف تفسريه(كشف األسرار وهتك األستار) مناذج تطبيقية
ثانياً :ﭧ ﭨ ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

()84

ثالثاً :ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ ()85فاآلية األولى:تدل على أن السحر إنما كان لألعين فحسب،والثانية:تؤكد أن هذا السحر كان
تخيالً ال حقيقة  ،والثالثة :تثبت أن الساحر اليمكن أن يكون على حق لنفي الفالح عنه.

الترجيح:من خالل استعراض األدلة للفريقين،نرى أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليالً ،فان السحر له حقيقة وله تأثير على النفس،فان إلقاء
البغضاء بين الزوجين،والتفريق بين المرء وأهله الذي أثبته القرآن الكريم ليس إال أث اًر من آثار السحر،ولو لم يكن للسحر تأثير لما أمر القرآن

بالتعوذ من شر النفاثات في العقد.
المسالة الثانية:استقبال القبلة في الصالة:
قال االمام الصفدي(رحمه هللا) وأما قوله :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ ولم يقل وحيث كنت كما قال للمؤمنين ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ فالمراد ،ومن حيث

خرجت من المسجد َّ
ألن المأمور له اعتباران ،إما أن يكون في المسجد ،أو في غيره فذكر الخروج في احد الموضعين ليدل على أن اآلخر
حكم اعتباري في المسجد فله فيه أن يصلي إلى جميع الجهات إذ لم يرى البيت إذ كل جهة شطره ،ثم عليه أن يصلي حيث كان من كل

جهة يخرج منه إلى شطره))

()86

هل يجب استقبال عين الكعبة أم يكفي استقبال جهتها؟

استقبال القبلة فرض من فروض الصالة،ال تصح الصالة بدونه،إال ما جاء في صالة الخوف والفزع،وفي صالة النافلة على الدابة أو
السفينة،فله أن يتوجه حيث توجهت به دابته،لما رواه أحمد ومسلم والترمذي:أن النبيكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به(،)87وفيه نزلت
ﭽ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ( )88وهذا الخالف فيه بين العلماء،إنما الخالف هل الواجب استقبال عين الكعبة ،أم استقبال
الجهة؟

القول األول:الواجب استقبال عين الكعبة ،وهو قول الشافعية ()89والحنابلة()90

القول الثاني:الواجب استقبال جهةالكعبة ؟قول الحنفية ()91والمالكية (،)92هذا إذا لم يكن المصلي مشاهداً لها،أما إذا كان مشاهداً لها فقد
أجمعوا أنه اليجزيه إال إصابة عين الكعبة،والفرق األول يقولون:البد للمشاهد من إصابة العين،والغائب البد له من قصد اإلصابة مع التوجه
إلى الجهة،والفريق الثاني يقولون:يكفي للغائب التوجه إلى جهة الكعبة.أدلة الشافعية والحنابلة :استدل الشافعية والحنابلة على مذهبهم بالكتاب

،والسنة،والقياس)93( .

اوالً:أما الكتاب:فهو ظاهر هذه االية ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ و()94وجه االستدالل،أن المراد من الشطر الجهة المحاذية للمصلي
والواقعة في سمته،فثبت أن استقبال عين الكعبة واجب.

ثانياً:وأما السنة:فما روي في الصحيحين عن اسامة بن زيد رضي هللا عنه أنه قال:لما دخل النبيالبيت دعا في نواحيه كلها،ولم يصل حتى
خرج منه،فلما خرج صلى ركعتين في قبل الكعبة،وقال:هذه القبلة )95( .قالوا:فهذه الكلمة تفيد الحصر،فثبت أنه ال قبلة إال عين الكعبة.ثالثاً:وأما

القياس فهو أن مبالغة الرسول في تعظيم الكعبة،أمر بلغ مبلغ التواتر،والصالة من أعظم شعائر الدين،وتوقيف صحتها على استقبال عين

الكعبة يوجب مزيد الشرف،فوجب أن يكون مشروعاً.وقالوا ايضاً:كون الكعبة قبلة أمر مقطوع به،وكون غيرها قبلة أمر مشكوك فيه،ورعاية
االحتياط في الصالة أمر واجب،فوجب توقيف صحة الصالة على استقبال عين الكعبة ( )96أدلة المالكية والحنفية:

واستدل المالكية والحنفية على مذهبهم بالكتاب والسنة وعمل الصحابة،والمعقول.
اوالً:أما الكتاب:فظاهر( )97قوله تعالى ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ

()98

لم يقل شطر الكعبة،فان من استقبل الجانب الذي فيه

المسجد الحرام،فقد أتى بما أمر به،سواء أصاب عين الكعبة أم ال.
()99
ِ
َه ِل اْل َحَرمَِ ،واْل َحَرُم ِقْبَلة
َه ِل اْل َم ْس ِج ِدَ ،واْل َم ْس ِج ُد ِقْبَلة ِِل ْ
الم ْغ ِر ِب ِقْبَلة)) وحديث (( :اْلَبْي ُت ِقْبَلة ِِل ْ
ثانياً:وأما السنة:فقولهَ ((ما َبْي َن اْل َم ْش ِرق َو َ
()100
َه ِل ْاِلَر ِ ِ
ُمِتي))
ِها ِم ْن أ َّ
ِِل ْ
ْ
ض في َم َش ِارِق َها َو َم َغ ِارب َ

ثالثاً:وأما عمل الصحابة:فهو أن أهل مسجد قباء كانوا في صالة الصبح بالمدينة،مستقبلين لبيت المقدس،مستدبرين الكعبة،فقيل لهم:إن القبلة
قد حولت إلى الكعبة فاستداروا في أثناء الصالة من غير طلب داللة،ولم ينكر النبيعليهم،وسمي مسجدهم(بذي القبلتين)،ومعرفة عين

الكعبة ال تعرف إال بأد لة هندسية يطول النظر فيها،فكيف أدركوها على البديهة في أثناء الصالة،وفي ظلمة الليل؟



 



أراء اإلمام الصفدي الفقهية يف تفسريه(كشف األسرار وهتك األستار) مناذج تطبيقية

رابعاً:وأما المعقول:فانه يتعذر ضبط(عين الكعبة)على القريب من مكة،فكيف بالذي هو في أقاصي الدنيا من مشارق األرض ومغاربها؟ولو
كان استقبال عين الكعبة واجباً،لوجب أال تصح صالة احد قط،الن أهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا في محاذاة نيف وعشرين ذراعاً
من الكعبة،والبد أن يكون بعضهم قد توجه إلى جهة الكعبة ولم يصب عينها،وحيث اجتمعت األمة على صحة صالة الكل علمنا أن إصابة
عينها على البعيد غير واجبة.

الترجيح:هذه خالصة أدلة الفريقين ،وإذا أمعنا النظر رأينا أن أدلة الفريق الثاني(المالكية واألحناف)أقوى برهاناً،السيما للبعيد الذي في أقاصي
الدنيا،وأصول الشريعة السمحة تأبى التكليف بما اليطاق ،وكأن الفريق األول حين أحسوا صعوبة مذهبهم،خصوصاً من غير المشاهد لها
،قالوا(:إن فرض المشاهد للكعبة إصابة عينها حساً،وفرض الغائب عنها اصابة عينها قصداً) ( )101وبعد هذا يكاد يكون الخالف بين

الفريقين شكلياً،ألنهم صرحوا بان غير المشاهد لها يكفي أن يعتقد أنه متوجه إلى عين الكعبة،بحيث لو أزيلت الحواجز يرى أنه متوجه في
صالته إلى عينها،وفي هذا الرأي جنوح إلى االعتدال وهللا الهادي إلى سواء السبيل.

المسالة الثالثة :اإلفطار في السفر
قوله تعالى:ﭽﮏ ﮐ ﭼ الخطاب للمريض المسافر القادر على الصوم إذ ال يكون ذلك إال مع القدرة ،فان افطر لعجزه فليس عليه فدية
بل صوم ،وان افطر مع القدرة فعليه الصوم والفدية ،إذ ال يكون ذلك إال مع القدرة ،فان أفطر لعجزه فليس عليه فدية بل صوم ،وان فطر مع
القدرة فعليه الصوم والفدية.

()102

في هذه المسالة بين اإلمام الصفدي(رحمه هللا)حكم اإلفطار للمسافر،فقال:ان افطر في السفر مع القدرة على الصيام فعليه الصوم والفدية،
وان افطر لعجزه عن الصيام فعليه الصوم فقط،وسأذكر اختالف العلماء في ذلك على النحو التالي:
اختلف العلماء في المسافر والمريض :ماذا يلزمهما في رمضان؟

القول اِلول  :إلى أن الواجب عليهما الفطر وصيام عدة من أيام أخر،وهو قول جماعة من علماء الصحابة رضوان هللا عليهم وهو قول ابن
عباس ،وابن عمر ،حتى روي عنه( :أن المسافر إذا صام في السفر قضى في الحضر)

()103

القول الثاني :إلى أن اإلفطار رخصة ،فإن شاء صام وإن شاء أفطر،وهو قول اكثر الفقهاء.

()104

استدل أصحاب القول اِلول بـ

 .1ظاهر قوله (( :ليس من البر الصيام في السفر))

()105

 .2ظاهر قوله (( :الصائم في السفر كالمفطر في الحضر))

()106

واستدل الجمهور بـ:

اض ِّر ْب
 .1قالوا :إن في اآلية إضما ار تقديره :فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر ،فعليه عدة من أيام أخر ،وهو نظير قوله تعالىَ  :فُقْلَنا ْ
ِّبعصاك اْلحجر َف ْانَفجر ْت )107( وقوله تعالى :وال تَحلُِّقوا رؤس ُكم  ...إلى قوله :أَو ِّب ِّه أ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ص َدَق ٍة أ َْو ُن ُس ٍك
ََ
َ َ َ ََ
ْ
ً
َذى م ْن َأرْسه َفف ْدَي ٌة م ْن صيا ٍم أ َْو َ
َ ْ َُُ ْ
()108التقدير في األول (فضرب) فانفجرت ،والثاني (فحلق) ففدية.
 .2روى أن حمزة األسلمي سأل النبي  فقال :يا رسول هللا ،أ فأصوم في السفر؟ فقال (( :صم إن شئت ،وأفطر إن شئت))(.)109
 .3ثبت عن النبي  بالخبر المستفيض أنه صام في السفر رواه عدد من الصحابة .

()110

وناقشوا أدلة أصحاب القول األول باآلتي:

 −أجابوا عما روي من قوله (( :ليس من البر الصيام في السفر)) إنه كالم خرج على حال مخصوصة ،وذلك ما روي عن جابر بن عبد هللا
عن النبي  أنه رأى رجال يظلل عليه والزحام عليه شديد ،فقال(( :ليس من البر الصيام في السفر)) .فمن سمع وذكر الحديث ذكره مع
سببه ،وبعضهم اقتصر على ذكر الحديث.
−

وقد ذكر أبو سعيد الخدري  في حديثه أنهم صاموا مع النبي  عام الفتح في رمضان ،ثم إنه قال لهم(( :إنكم قد دنوتم من عدوكم،

والفطر أقوى لكم فأفطروا))

()111

 ،فكانت عزيمة من رسول هللا  قال أبو سعيد :ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي  قبل ذلك وبعد ذلك.

 −أجابوا عن حديث(( :الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)) بأنه حديث مقطوع ال يثبت عند كثير من الناس.اختالف العلماء في
ِّ
ِّ
ون ُه تكون في شأن المرضى والمسافرين فهم قسمان:القسم األول :ال يقدر على الصيام ،وهذا يجب
ون ُهيرى بعض العلماء أن ُ يطيُق َ
ُ يطيُق َ
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عليه الفطر والقضاء في أيام يقدر على الصوم فيها.القسم الثاني :يقدر على الصوم ،فهؤالء يرخص لهم في الفطر لمكان السفر والمرض،

وعليهم الفدية.وقال بعضهم :إنها نزلت في حق الشيخ الفاني ،وتقريره من وجهين:أحدهما :أن الوسع فوق الطاقة ،فالوسع اسم للقدرة على
الشيء مع السهولة ،يقال :في وسع فالن أن يفعل كذا وفالن يسعه أن يفعل كذا إذا كان يقدر عليه مع السهولة .أما الطاقة فهي اسم للقدرة
ِّ
َّ ِّ
ون ُه الذين يقدرون عليه مع
ين ُيطيُق َ
على الشيء مع الشدة والمشقة ،يقال :فالن يطيق كذا ،أي أنه آخر ما في طوقه وقدرته ،فمعنى َو َعَلى الذ َ
الشدة والمشقة ،وعلى هذا فال نسخ في اآلية ،وحكمها باق ،قاله الفخر الرازي)112( .الثاني :حمل هذه القراءة على القراءة الشاذة ،وهو قريب

من األول.وأصحاب هذا الرأي قد اختلفوا على قولين:قال جماعة منهم السدي :إنها في الشيخ الهرم ،أي الذي ال يرجى أن يأتي عليه في
عمره أيام يقدر فيها على الصوم ويطعم لكل يوم مسكينا)113( .وقال آخرون :إنها تتناول الشيخ الهرم والحامل والمرضع ،سئل الحسن

البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما ،فقال :أي مرض أشد من الحمل؟ تفطر وتقضي)114( .

املسالة الرابعة:اعتزال النساء يف احمليض

قال تعالىﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ يقول االمام
الصفدي (:جواز التمتع ببقية بدن المرأة اال محل الحيض)115ما الذي يجب اعتزاله من المرأة حالة الحيض؟اختلف أهل العلم فيما يجب
اعتزاله من المرأة في حالة الحيض على أقوال :

أ  -الذي يجب اعتزاله جميع بدن المرأة  ،وهو مروي عن ابن عباس وعبيدة السلماني
ب  -الذي يجب اعتزاله ما بين السرة إلى الركبة  ،وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك .

ج  -الذي يجب اعتزاله موضع األذى وهو الفرج فقط  ،وهذا مذهب الشافعي .

حجة المذهب األول  :أن هللا أمر باعتزال النساء  ،ولم يخصص من ذلك شيئاً دون شيء  ،فوجب اعتزال جميع بدن المرأة لعموم اآلية {
فاعتزلوا النسآء ِّفي المحيض } .قال القرطبي  « :وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء  ،وإن كان عموم اآلية يقتضيه فالسنة الثابتة بخالفة

»(. )116

كنت أغتسل أنا والنبي صلى هللا عليه وسلم من إناء
ب  -حجة المذهب الثاني  :واحتج أبو حنيفة ومالك بما روي عن عائشة قالت ُ « :
جنب  ،وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض »( )117وما روي عن عن ميمونة أنها قالت  « :كان رسول هللا صلى هللا عليه
واحد كالنا ٌ
وسلم يباشر نساءه فوق اإلزار وهن حيض »()118

ج  -حجة المذهب الثالث  :واحتج اإلمام الشافعي بقوله صلى هللا عليه وسلم « اصنعوا كل شيء إال النكاح »( )119وما روي عن مسروق

قال  ( :سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت  :كل شيء إال الجماع ) (.)120وفي رواية أخرى  ( :إن مسروقاً

ركب إلى عائشة فقال  :السالم على النبي وعلى أهل بيته  ،فقالت عائشة  :أبو عائشة مرحباً فأذنوا له  ،فقال  :إني أريد أن أسألك عن شيء
وأنا استحي  ،فقالت  :إنما أنا أمك وأنت ابني  ،فقال  :ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت  :له كل شيء إال فرجها ) (.)121الترجيح

 :من خالل عرض األدلة يترجح لدينا المذهب الثاني  ،وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري حيث قال  « :وأولى األقوال في ذلك بالصواب
قول من قال  :إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه »  .والعلة أن السماح بالمباشرة فيما بين السرة إلى الركبة قد تؤدي إلى

المحظور  ،ألن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه  ،فاالحتياط أن نبعده عن منطقة الحظر وقد قالت عائشة رضي هللا عنها بعد أن
روت حديث المباشرة  :وأيكم يملك إربه كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يملك إربه؟ ومن ٍ
جهة أخرى إذا اجتمع حديثان أحدهما فيه
اإلباحة والثاني فيه الحظر  ،قدم ما فيه الحظر  ،كما قال علماء األصول وهللا أعلم .
المسالة الخامسة:صالة الجمعة

ِّ
ِّ
بعض
أي
االثنين إذا لم ُي ْو َج ْد
ط عن
قال االمام الصفدي(رحمه هللا) :والجمعةُ ال تَ ْسُق ُ
ُ
تقوم بما ُيَق ُ
ال له ُج ْم ٌع َق َّل أم َكثَُر ،وهو ر ُ
الثالث بل ُ
ِّ
أصحاب()122أبي حنيف َة َرِّح َم ُه هللاُ)123( .نقل بعض العلماء اإلجماع على أن الجمعة التصح إال إذا صليت بجماعة،فالتصح صالة
الجمعة فرادى() 124لكن نقل ابن حزم عن بعض الناس أنها تصح من المنفرد ،ولم يسم القائلين بذلك،وذكر محقق المحلى:أن ذلك نقل عن
داود،ونقل ذلك صاحب البحر الزخار عن الحسن بن صالح،لكن ذكر ابن حزم:أن داود والحسن يقوالن بانعقاد الجمعة بواحد مع اإلمام ،وكذلك

نقل النووي عنهما،وهذا يعني:أنهما يقوالن باشتراط الجماعة،لكن نقل النووي عن القاشاني:أنه قال:تصح الجمعة بواحد منفرد،ثم قال:والقاشاني

اليعتد به في اإلجماع.وبهذا تصح دعوى اإلجماع على أن الجماعة شرط لصحة الجمعة،وقد قال ابن حزم(:أخطأ من قال:تصح الجمعة
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منفرد،وذلك الن الجمعة اسم إسالمي لهذا اليوم،ألن اسمه في الجاهلية(العروبة)وقد سمى اإلسالم هذا اليوم باسم الجمعة،ألنه يجتمع فيه

للصالة،وعليه فال تكون صالة الجمعة إال في جماعة،وإال فهي ليست صالة جمعة)()125وماذكره ابن حزم حسن،لكن يبدو لي أن األولى

هو االستدالل على ذلك بماصح عن أبي موسى األشعري:أن الرسول قال((:الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إال أربعة:عبد
مملوك،أو امرأة،أ صبي،أومريض)) ()126فقول ه(في جماعة) صريح في اشتراط الجماعة لصحتها .االمر الثاني:اشتراط عدد معين لصحة
جماعة الجمعة:بعد أن اتفق الفقهاء على اشتراط الجماعة لصحة الجمعة اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجماعة ،على أقوال كثيرة ،أذكر

منها مايتعلق بالمذاهب المشهورة،وهي سبعة:المذهب األول:التنعقد الجمعة بأقل من خمسين رجالً،وبذلك قال بعض الفقهاء،وهو رواية عن

احمد)127( .المذهب الثاني:التنعقد بأقل من أربعين،وبه قال الشافعي(، )128وهو رواية عن احمد(.)129المذهب الثالث:قال أكثر
االمامية:التنعقد بأقل من خمسة،وقال بعضهم:التنعقد بأقل من سبعة،وجمع بعضهم بين القولين:بأنها التنعفد بأقل من خمسة،وال تجب على
أقل من سبعة،اذن فشرط الصحة هو الخمسة.المذهب الرابع:ال تنعقد بأقل من أربعة،وبه قال أبوحنيفة( )130وبعض أصحابه،وبعض أصحاب

الشافعي)131( .

المذهب الخامس:التنعقد بأقل من ثالثة،وبه قال أبويوسف( )132والزيدية)133( .المذهب السادس:ال تنعقد إال بجماعة يمكن أن تكون لهم

قرية مستقلة،ويكون بينهم بيع وشراء،من غير حصر بعدد معين،وال تصح الجمعة عنده بالثالثة واألربعة ونحوهم،وبذلك قال مالك)134( .
المذهب السابع:تنعقد بما تنعقد به الجماعة،أي باثنين:أحدهما اإلمام،وبذلك قال الظاهرية)135( .

االدلة ومناقشتها:

لم يثبت في اشراط عدد معين لصحة الجمعة حديث عن رسول هللا،وإنما وردت في ذلك أحاديث ضعيفة التقوم بها حجة،نذكر منها ما
يلي:

-1ورد في اشتراط الخمسين،ماروي :انه قال(:الجمعة على خمسين رجالً،وليس على مادون الخمسين جمعة) رواه الدارقطني والطبراني،وفي
اسناده جعفر بن الزبير وهو متروك الحديث()136

-2ورد في اشراط األربعين ،ماروي عن جابر قال(:مضت السنة:أن في كل ثالثة إمام،وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة)رواه الدراقطني
والبيهقي،وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن،أتهم بالكذب ووضع الحديث ()137

-3استدل االمامية بأقوال رووها عن الباقر والصادق رضي هللا عنهما،منها:
-قول الباقر:التكون الجمعة على اقل من خمسين:االمام وأربعة.

وقول الصادق:يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة،فاذا كانوا اقل من خمسة فال جمعة عليهم.-وقول الباقر:التجب على اقل من سبعة،لكنهم ضعفوا هذه الرواية.

-4وقد ورد في اشتراط اربعة ماروي عن الزهري،عن أم عبدهللا الدوسية:أنه قال(:الجمعة واجبة على أهل كل قرية،وان لم يكونوا اال ثالثة
رابعهم امامهم) رواه الدارقطني من عدة طرق وقال:الزهري لم يسمع من ام عبدهللا،وكل من رواه عن الزهري متروك ()138

-5ورد في اشتراط الثالثة حديث أم عبدهللا السابق في احدى رواياته،فقد جاء عند البيهقي بلفظ (الجمعة واجبة في كل قرية فيها امام ،وان
لم يكونوا اال اربعة،حتى ذكر النبيثالثة.والحديث كما سبق منقطع،وفي اسناده الحكم بن عبد هللا وهو متروك الحديث()139

-6واحتج مالك:بانه مادام قد اشترطت القرية لصحة الجمعة،وجب أن يشترك النعقادها عدد يمكن أن تتقرى بهم قرية ()140اال انه لم يبين
العدد الذي اليقع اسم القرية على اقل منه،وقد قال ابن حزم:ان ثالثة دور قرية،ومالك اليقول بانعقاد الجمعة بالثالثة،واالربعة كما سبق.

-7احتج الظاهرية بقوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭼ ()141وجه الداللة:أن هللا تعالى قد أوجب الجمعة على كل من اجتمعت فيه شرائط التكليف بها،فاليخرج من هذا الحكم أحد اال بنص
صحيح أو اجماع،وقد خرج الفرد باالجماع ،التفاق الفقهاء على اشتراط الجماعة لصحة الجمعة،والجماعة تنعقد باثنين،فنبقى على االصل،وهو:
صحة انعقادها بما تنعقد به الجم اعة.أقول:ماذكره الظاهرية صحيح،فقد صرح أكثر من واحد من حفاظ الحديث:بانه لم يثبت عن رسول

هللاشيء في اشتراط العدد ()142

اخلامتة

-1احتوى تفسير اإلمام الصفدي(رحمه هللا)على كثير من اآلراء الفقهية المبثوثة بين ثنايا تفسيره.
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-2منهج اإلمام الصــفدي( رحمه هللا) في عرض المســائل الفقهية متنوعة منها:اإليجاز او التفصــيل،وذلك بحســب المســألة ولعل ذلك يعود إلى
اشتهار المسائل من عدمها،فيختصر القول في المسألة المشهورة والمعروفة،ويفصل القول في المسائل غير المعروفة.

-3اإلمام الصـفدي(رحمه هللا)كان يختار الرأي الذي يسـنده الدليل القوي وان خالف مذهبه،فلم يكن متعصـباً لمذهبه الحنفي وإنما يدور مع ما

يدعمه الدليل القوي.

-4في منهجيته انه أحياناً يص ـ ــرح بأس ـ ــماء أص ـ ــحاب المذاهب،واحياناً اليص ـ ــرح بذكر أس ـ ــمائهم أو انه يص ـ ــرح باس ـ ــم أش ـ ــهرهم دون ذكر بقية
األسماء او المذاهب المنسوب له حكم المسالة.

-5تنوعـت منهجيـة اإلمـام في ذكر الرأي الراجح:فقـد يـذكر الرأي الراجح أوالً ثم يتبعـه بـذكر أراء الفقهـاء،او يـذكر أراء الفقهـاء دون ذكر الرأي
الراجح،وقد يذكر الرأي الراجح عنده دون ذكر ان هناك خالف في المسالة.
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 -36كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار ،أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني ،تقي الدين الشافعي
(المتوفى829 :هـ)،تحقيق :علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان،،دار الخير – دمشق،الطبعة :األولى.1994 ،
 -37المبدع في شرح المقنع :إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين (المتوفى884 :هـ)،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان ،األولى 1418 ،هـ  1997 -م.

 -38المبسوط للسرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (المتوفى483 :هـ)،دراسة وتحقيق :خليل محي الدين الميس،

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان،الطبعة األولى1421 ،هـ 2000م.
 -39مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر:عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده،تحقيق خرح آياته وأحاديثه خليل
عمران المنصور ،دار الكتب العلمية-بيروت،سنة النشر 1419هـ 1998 -م.
 -40مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،علي بن أبي بكر الهيثمي(،ت 807هـ) ،دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي-بيروت،سنة النشر .1407
 -41المحلى باآلثار :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى456 :هـ)،الناشر :دار الفكر –

 -42المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه ،أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن

عمر بن َم َازَة البخاري الحنفي (المتوفى616 :هـ)،تحقيق :عبد الكريم سامي الجندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان،الطبعة :األولى،
 -43مسند احمد بن حنبل:ابو عبدهللا احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد الشيباني(ت241هـ)تحقيق:السيد ابو المعاطي
النوري،بيروت،عالم الكتب،ط1،1998م.

 -44معجم المؤلفين :عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى1408 :هـ) ،مكتبة المثنى  -بيروت ،دار إحياء
التراث العربي بيروت.
 -45المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية بالقاهرة(،إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار)،الناشر :دار الدعوة.

 -46المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم
الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى620 :هـ)  ،دار الفكر – بيروت،الطبعة األولى.1405 ،

 -47مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب

الري (المتوفى606 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي – بيروت،الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.

 -48مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة:محمد جواد بن محمد العاملي(ت1226هـ)،المطبعة الرضوانية-مصر1326،هـ،الطبعة االولى.
 -49من اليحضره الفقيه:ابي جعفر بن علي بن الحسين بن بابويه ،مؤسسة االعلمي-بيروت1986،م.

 -50منح الجليل شرح مختصر خليل ،محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد هللا المالكي (المتوفى1299 :هـ)،الناشر :دار الفكر –
بيروت1409 ،هـ1989/م.
 -51همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى911 :هـ) ،عبد الحميد هنداوي ،المكتبة
التوفيقية – مصر.

 -52مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ،المعروف
بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى954 :هـ) ،دار الفكر،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ 1992 -م.
 -53نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى1004 :هـ) ،دار
الفكر ،بيروت،الطبعة :ط أخيرة 1404 -هـ1984/م.



 



أراء اإلمام الصفدي الفقهية يف تفسريه(كشف األسرار وهتك األستار) مناذج تطبيقية

 - 54نهاية المطلب في دراية المذهب ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني ،أبو المعالي ،ركن الدين ،الملقب بإمام الحرمين
(المتوفى478 :هـ)،حققه وصنع فهارسه :أ .د /عبد العظيم محمود الديب،الناشر :دار المنهاج،الطبعة :األولى1428 ،هـ2007-م.

 -55نهاية السول شرح منهاج الوصول:المؤلف :عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعي ،أبو محمد ،جمال الدين (المتوفى:
772هـ)،الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان،الطبعة :األولى 1420هـ1999 -م -.نيل االوطار
 -60الهداية في شرح بداية المبتدي ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ،أبو الحسن برهان الدين (المتوفى593 :هـ)،تحقيق:
طالل يوسف ،دار احياء التراث العربي  -بيروت – لبنان.

 -70الوافي بالوفيات :صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي (المتوفى764 :هـ)،اتحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار
إحياء التراث – بيروت1420،هـ2000 -م.

 -80معجم البلدان :شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (المتوفى626 :هـ) ،دار صادر ،بيروت،الطبعة :الثانية،
 1995م.

هوامش البحث
()1

ينظر :الوافي بالوفيات ،164/29:وتاج التراجم في طبقات الحنفية ،321/1:ومعجم المؤلفين . 340/13:

()2

ينظر:أعيان العصر وأعوان النصر ،671/5:واالعالم.256/8:

()3

ينظر :تاج التراجم.321/1:

( )4ينظر الوافي بالوفيات :للصفدين ، )164/29( ،واعيان العصر واعوان النصر :للصفدي  ، )671/5( ،وتاريخ االسالم ووفيات المشاهير
واالعالم :للذهبي ، )848/15( ،وتاج التراجم في طبقات الحنفية :البن ُقطلُوبغا الحنفي. ) 321/1( ،

( )5ينظر تاريخ االسالم ووفيات المشاهير واالعالم :للذهبي ، )848/15( ،وتاج التراجم في طبقات الحنفية :البن ُقطلُوبغا الحنفي)321/1( ،
( )6صفد :مدينة في سفح جبل مطلة على حمص في الشام  ،وقد سميت بهذا االسم نسبة الى اسم مدينة من مدن القدس  ،ينظر معجم
البلدان  ،ياقوت الحموي( .)412/3

( )7ينظر :الوافي بالوفيات ،للصفدي( ،)164/29واعيان العصر واعوان النصر ،للصفدي (.)671/5
()8

ينظر :أعيان العصر وأعوان النصر،672/5:الوافي بالوفيات. 128/3:

()9

ينظر :تاريخ اإلسالم.848/15:

()10

ينظر :األعالم ،256/8:وتاج التراجم :ص.321

()11

ينظر:تاج التراجم:قطلوبغا الجمالي الحنفي،ص.321:

()12

سورة النساء جزء من االية .25

()13

الشرط في االصطالج:هو مايلزم من عدمه العدم،واليلزم من وجوده وجود والعدم لذاته.انظر:شرح جمع الجوامع.20/2:

()14

تفسير الصفدي.474/1:

()15

سورة النور اية .31

()16

االمر طلب الفعل على جهة االستعالء:انظر:االحكام لالمدي،198/2:ومختصر ابن الحاجب،77/2:وكشف االسرار.101/1:

()17

تفسير الصفدي.224-223/3:

()18

سورة النساء اآلية .7

()19

ابو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن أبراهيم الكرماني(ت543هـ)،تفقه على القاضي محمد بن الحسين ،ينظر:التحبير

في العجم الكبير،عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي)ت562هـ)تحقيق:منيرة ناجي سالم،بغداد،رئاسة ديوان االوقاف،ط،1
1975م405/1 ،
()20
()21

تفسير الصفدي.441/1:
سورة البقرة اية178



 



أراء اإلمام الصفدي الفقهية يف تفسريه(كشف األسرار وهتك األستار) مناذج تطبيقية
()22

تفسير الصفدي.217-212/1:

()23

سورة الجمعة اآلية .9

()24ينظر:تفسير الصفدي،217-212/1،بدائع الصنائغ في ترتيب الشرائع،232/5،تبين الحقائق شرح كنز الدقائق.221/1،
()25سورة النور اآلية31
()26سورة النور من اآلية.31

()27تفسير الصفدي،224-223/3:نهاية المطلب في دراية المذهب،31/12،تحفة المحتاج في شرح المنهاج،112/2،
()28سورة البقرة من االية229
()29تفسير الصفدي .264/1
()30طائر الباز:طائر جارح طويل الذيل وحاد البصر يستخدم في الصيد:ينظر:المعجم الوسيط76/1:
()31سورة البقرة من اآلية.230
()32سورة الملك من اآلية.4
()33تفسير الصفدي.264/1:
()34سورة البقرة من اآلية .229
()35سورة الطالق من اآلية1

()36مسند احمد بن حنبل:ابو عبدهللا احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد الشيباني(ت241هـ)تحقيق:السيد ابو المعاطي النوري،بيروت،عالم
الكتب،ط1،1998م،رقم الحديث265/1،
()37شرح صحيح البخاري،ابن بطال ابو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،تحقيق:ابو تميم ياسر بن ابراهيم،الرياض،مكتبة
الرشد،ط2،2003م.391/7،

()38سورة المائدة من اآلية.6
()39بو جعَفر ُّ
الطوسي( 460 - 385هـ =  1067 - 995م)محمد بن الحسن بن علي الطوسي :مفسر ،نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم.
ُ َْ
انتقل من خراسان إلى بغداد سنة  408هـ وأقام أربعين سنة .من تصانيفه (اإليجاز )في الفرائض ،و (الجمل والعقود) في العبادات ،و (الغيبة)
و (التبيان الجامع لعلوم القرآن) تفسير كبير،ينظر في ترجمته:االعالم للزركلي84/6:

()40تفسير الصفدي.21/2
()41سورة الواقعة اآلية.79

()42سورة عبس اآلية16-13
()43تفسير الصفدي .237-236/4
()44ينظر:المبسوط،3/3:

()45ينظر :نهاية المطلب في دراية المذهب.3-2/3،
()46تفسير الصفدي .120/1
()47سورة البقرة االية .236
()48سورة النساء االية.4

()49تفسير الصفدي.275-274/1:
()50سورة الطالق من اآلية.4
()51سورة البقرة اآلية.234
()52سورة المائدة اآلية.4

()53تفسير الصفدي .17-16/2:
()54سورة المائدة اآلية .33



 



أراء اإلمام الصفدي الفقهية يف تفسريه(كشف األسرار وهتك األستار) مناذج تطبيقية
()55تفسير الصفدي .38-37/2:
()56سورة النور من اآلية.33
()57ينظر:الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري/ابوبكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي.5/5:

()58لم يرد عن اإلمام الشافعي(رحمه هللا)انه أباح للعبد أن يتزوج بأربع،وإنما أباح له الزواج باثنتين:ينظر:الحاوي الكبير :ألبي الحسن
الماوردي.393/9:

()59تفسير الصفدي.230/3:
()60سورة البقرة من اآلية .228
()61تفسير الصفدي.261/1:
()62سورة الرعد اآلية.8:

()63سورة الشورى اآلية.50
()64تفسير الصفدي.457/2:
()65سورة البقرة اآلية .238
()66سورة الجمعة من اآلية .9

()67تفسير الصفدي.278-277/1:
()68سورة مريم اآلية .20
()69التفسير البسيط للواحدي،215/14:جامع البيان عن تأويل آي القرآن-تفسير الطبري.433/4:
()70تفسير الصفدي.69/3:
()71سورة البقرة:اية .102

()72سورة طه من اآلية .66
()73سورة االعراف من االية .116
()74سورة االعراف من االية.116
()75تفسير الصفدي.156/1:

()76نيظر:الجمل على شرح المنهج  ،100 / 5وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج  ،379 / 7وفتح القدير  ،408 / 4والفروق للقرافي 4
 ،150 ،149 /الفرق ص( ، )242وروضة الطالبين  ،346 / 9والمغني .150 / 8

()77ينظر :أحكام القرآن للجصاص  43 / 1وما بعدها ،وكشاف اصطالحات الفنون  ،652 / 3والجمل على شرح المنهج  ،100 / 5وروضة
الطالبين .346 ،128 / 9

()78سورة االعراف اآلية.116:
()79سورة البقرة من اآلية .102
()80سورة البقرة من اآلية .102
()81سورة الفلق اية .4
()82رواه االمام احمد في مسنده عن زيد بن ابي ارقم رقم الحديث،367/19482،4سنن النسائي:رقم الحديث.128/40807:قال:الهيتمي:رجاله

رجال الصحيح،وقال ابن حجر في انيس الساري:صححه الحاكم:انظر:مجمع الزوائد:طبعة دار الفكر-بيروت،436/6،انيس الساري.3294/5:

()83سورة االعراف اآلية .116
()84سورة طه من اآلية .66
()85سورة طه من اآلية.69

()86تفسير الصفدي.173/1:



 



أراء اإلمام الصفدي الفقهية يف تفسريه(كشف األسرار وهتك األستار) مناذج تطبيقية
()87رواه االمام مسلم في صحيحه ،عن ابن عمر،باب جواز صالة الناقلة على الدابة في السفرحيث توجهت بالراكب،رقم
الحديث، 149/1650،2رواه االمام احمد في مسنده عن ابن عمر،علق عليه شعيب االرنؤوط:اسناده صحيح على شرط الشيخين،رقم
الحديث،56/5189،2الترمذي في سننه،رقم الحديث.116/353،2
()88سورة البقرة من اآلية.115
()89ينظر:كفاية األخيار في حل غاية االختصار95/1،نهاية المحتاج الى شرح المنهاج.427/1،
()90ينظر:شرح الزركشي على مختصر الخرقي،532/1المبدع في شرح المقنع.357/1،
()91ينظر:الهداية،47/1المحيط البرهاني.284/1،
()92ينظر:الذخيرة لقرافي ،127/2،مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل.260/2
()93القياس في االصطالح:تفاوتت عبارات األصوليين في التعريف تبعاً الختالف نظرته اليه من حيث كونه عمالً من أعمال المجتهد اليتصور
وجوده بمعزل عنه،او هو مصدر للحكم بصرف النظر عن وجود المجتهد او عدم وجوده،ونرجح تعريفه بماعرفه به البيضاوي وهو(:اثبات مثل

حكم معلوم في معلوماخر الشتراكهما في علة الحكم عند المثبت).انظر:االسنوي على المنهاج.3/3:
()94سورة البقرة من اآلية .144

()95صحيح البخاري،كتاب بدء الوحي،باب:التوجه نحو القبلة حيث كان:رقم الحديث.110/398،1:مسلم،رقم الحديث.96/3301،4:
()96ينظر :احكام القران للجصاص ،99/1تفصيل االدلة للفخر الرازي.128/4

( )97الظاهر في االصطالح:عرف السرخسي الظاهر بانه(:مايعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل)انظر:االصول للسرخسي.163/1:
()98سورة البقرة من اآلية.144
()99رواه ابن ماجه عن ابي هريرة،باب القبلة،رقم الحديث323/1011،1ورواه االمام الترمذي في سننه برقم،448/344،1قال عنه هذا حديث
حسن صحيح.

()100اخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس  ،وهو ِّ
يف َال ُي ْحتَ ُّج به.15/2234،2،
ضع ٌ
َ َُ َ
()101نهاية المحتاج الى شرح المنهاج.427/1:
()102

تفسير الصفدي221/1:

()103

هذا االثر ورد في كتاب شرح السنة للبغوي.307/6:

()104ينظر:الدر المختار ورد المحتار،122،123/3مراقي الفالحص،369الشرح الكبير للدردير،455/1منح الجليل،410/1حاشية القليوبي على
شرح المحلي،64/2روضة الطالبين.369/2

()105رواه البخاري ( -30 ، )292 /2كتاب الصوم -36 ،باب قول النبي  حديث رقم ( ، )1946ومسلم ( -13 ، )786 /2كتاب الصيام،
 -15باب جواز الصوم والفطر حديث رقم (.)1115 /92

()106أخرجه النسائي برقم ( )2285وابن ماجة برقم ( )1666قال الزيلعي في نصب الراية(:هذا حديث موقوف وليس مرفوع)462/2،وقال
شعيب األرناؤوط :اسناده ضعيف.
()107سورة البقرة من االية.60
()108سورة البقرة من اآلية .196

()109رواه البخاري ( )291 /2رقم ( ، )1943ومسلم ( )790 /2رقم ( )1121 /107وأبو داود رقم (.)2402
()110انظر ما رواه مسلم ( )787 -784 /2رقم ( )1113 /88و ( )1114 /90و (.)1116 /93
()111رواه مسلم ( )789 /2حديث رقم (.1 /1120 /102
()112ينظر:مفاتيح الغيب-التفسير الكبير الرازي.248/5
()113ينظر:مفاتيح الغيب-التفسير الكبير الرازي.248/5
()114ينظر:مفاتيح الغيب-التفسير الكبير الرازي.248/5
115

ينظر:تفسير الصفدي 123/1



 



أراء اإلمام الصفدي الفقهية يف تفسريه(كشف األسرار وهتك األستار) مناذج تطبيقية
()116تفسير القرطبي.86/3،
()117صحيح البخاري،كتاب بدء الوحي،رقم(82/1،)300-299

()118صحيح مسلم:باب مباشرة الحائض فوق االزار،رقم(.167/1)707
()119صحيح مسلم،باب جواز غسل الحائض رأس زوجها،رقم(.169/1،)720
()120مصنف عبد الرزاق،باب مباشرة الصائم،رقم(.189/4،)7439

()121شرح معاني اآلثار ،باب الحائض مايحل لزوجها منها،رقم(.38/3،)4383
()122

هم

أبو

يوسف

يعقوب

بن

إبراهيم

بن

حبيب

بن

سعد

بن

حبتة

األنصاري،

ت()182هـ،

وأبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ،ت() 189هـ ،و أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم ،ت()158هـ ،وقد نقل قولهم في
هذه المسألة في أحكام القرآن للجصاص ،341/5 :والمبسوط للسرخسي ،24/2 :وبدائع الصنائع للكاساني.268/1 :

( )123تفسير الصفدي.184/3:
( )124المجموع.379/4:

()125المحلى :تحقيق احمد شاكر ،46-45/5:البحر الزخار،11/3:المجموع.373/4:
()126رواه الحاكم وقال :صحيح على شرط الشيخين،المستدرك.288/1:
()127المغني.172/2:

()128حلية العلماء .238 / 2
()129المغني البن قدامة  ،272 / 2والروض المربع ،436 / 2
()130مجمع األنهر  ،164 / 1وبدائع الصنائع .266 / 1
()131المجموع.373/4:

()132الهداية مع فتح القدير.415/1:
()133نيل االوطار.263/3:
()134الدسوقي  ،378 / 1الشرح الصغير .499 / 1
()135انظر:المغني،172/2:الهداية

مع

القدير،415/1:االشراف

فتح

الزخار،11/3:نيل االوطار،263/3:مفتاح الكرامة.100/2:

للبغدادي،127/1:المجموع،373/4:المحلى،46/5:البحر

()136سنن الدارقطني،164/1:مجمع الزوائد.671/2:
()137سنن الدارقطني،164/1:السنن الكبرى،177/2:التلخيص هامش المجموع.511/4:
()138انظر:من اليحضره الفقيه،267/1:مفتاح الكرامة.
()139الدارقطني مع التعليق المغني.165،166/1:
()140السنن الكبرى.971/3:
()141سورة الجمعة اآلية .9
()142انظر:نصب الراية،197/1:نيل االوطار265/3/3:



 



