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احلمد هلل الذي أنزل القرآن الكريم ،ووفق العلامء الربانيني الستنباط األحكام من كالمه املبني .والصالة

والسالم عىل سيد االنبياء واملرسلني ،وعىل آله وأصحابه أمجعني ،وعىل كل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد.

فهذا تعريف بكتاب أحكام القرآن املنشور يف ثامنية عرش جملد ًا ،والذي استغرق تأليفه ثالثا وثامنني سنة

واشرتك فيه مخسة من كبار العلامء ،وقبل البدء بالتعريف أنقل ما قاله الشيخ املفتي حممد تقي العثامين -أدام اهلل

فيوضه -يف التقديم للكتاب« :فإن القرآن الكريم كتاب اهلل تعاىل الذي امتاز بني الكتب الساموية بأنه خاتم الكتب،

كام أن رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم هو خاتم األنبياء ،ولقد شاء اهلل سبحانه وتعاىل أن تكون أمة حممد صلی
اهلل عليه وسلم هي املخاطبة هبذا التنـزيل العزيز».
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وإن املكتبة اإلسالمية غنية بالتفاسري التي ألفها علامء هذه األمة خلدمة هذا الكتاب املجيد ،فمنهم من مجع يف

تفسريه سائر فنون التفسري علی صعيد واحد .ومنهم من اقترص علی ناحية من النواحي ،فاعتنی بعضهم بتفسري
الكلامت ،ورشح الغريب ،وبيان وجوه اإلعراب ،وقام بعضهم بحشد الروايات واآلثار الواردة يف التفسري،
ورصف بعضهم مهته نحو املباحث الكالمية املنبثقة من القرآن الكريم ،ونصب بعضهم نفسه إليضاح وجوه
البالغة واإلعجاز .إىل غري ذلك من النواحي التفسريية املعروفة.

ومن ّ
أجل هذه النواحي مرتب ًة ،وأعالها قدر ًا ،وأعظمها نفع ًا :استنباط األحكام الرشعية من القرآن الكريم،

فإن األحكام الرشعية هي رسالة القرآن العملية ،التي تنري السبيل لإلنسان يف حياته اليقظة ،وتأخذ بيده إىل اخلري

وحتفظ من الوقوع يف الورطات التي تعرضه يف يومه وليلته.

فقامت مجاعة من العلامء بجمع هذه األحكام ،فألفت يف ذلك كتب ًا كثرية .ومن أقدم املؤلفات املعروفة يف هذا

املوضوع كتاب أحكام القرآن لإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل ،بل ذكر صاحب كشف الظنون أنه أول كتاب ألف
يف أحكام القرآن ،ولكنه مل يصل إلينا ،والكتاب املطبوع املتداول باسم «أحكام القرآن للشافعي» إنام هو من تأليف
اإلمام البيهقي ،قد مجع فيه مباحث أحكام القرآن من خمتلف كتب اإلمام الشافعي رمحه اهلل.

ثم تتابع فقهاء كل مذهب بتأليف «أحكام القرآن» .ومن أشهر ما ألف يف هذا املوضوع.
 .1أحكام القرآن للشيخ أيب احلسن عيل بن حجر السعدي ،املتويف سنة  244ھ.
 .2أحكام القرآن للقايض أيب إسحاق إسامعيل بن إسحاق األزدي البرصي املتوىف سنة 282ھ .وهو علی

طريق الاملكية ،ويتعقبه اجلصاص كثري ًا .واخترصه بكر بن العالء القشريي باسم «خمترص أحكام القرآن».
 .3أحكام القرآن للشيخ أيب احلسن عيل بن موسی بن يزداد القمي احلنفي .املتوىف سنة  305ھ.
 .4أحكام القرآن لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي احلنفي املتوىف سنة  371ھ.
 .5اجلامع ألحكام القرآن ،للشيخ أيب حممد القاسم بن أصبغ القرطبي النحوي املتوىف سنة  340ھ.
 .6أحكام القرآن للشيخ املنذر بن سعد البلوطي القرطبي املتوىف سنة  355ھ.
 .7أحكام القرآن لإلمام أيب بكر أمحد بن عيل املعروف باجلصاص الرازي احلنفي املتوىف  370ھ.
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 .8أحكام القرآن لإلمام أيب احلسن عيل بن حممد املعروف بالكيا اهلرايس الشافعي البغدادي املتوىف  504ھ

(وهو من رفقاء اإلمام الغزايل).

 .9أحكام القرآن للقايض أيب بكر حممد بن عبدالله املعروف بابن العريب الاملكي املتوىف سنة  543ھ.
 .10أحكام القرآن للشيخ عبداملنعم بن حممد بن فرس الغرناطي ،املتوىف سنة  597ھ.
 .11خمترص أحكام القرآن للشيخ أيب حممد مكي بن أيب طالب القييس املتوىف سنة  437ھ .
 .12تلخيص أحكام القرآن للشيخ مجال الدين حممود بن أمحد املعروف بابن الرساج القونوي احلنفي املتوىف

سنة  770ھ .

 .13اإلكليل يف استنباط التنـزيل ،للعالمة جالل الدين السيوطي الشافعي رمحه اهلل ،املتوىف سنة  911ھ.
 .14التفسريات األمحدية ،للشيخ حممد أمحد اجلونفوري اهلندي احلنفي ،املعروف بمالجيون رمحه اهلل.
 .15نيل املرام من تفسري آيات األحكام ،للشيخ السيد حممد صديق حسن القنوجي البخاري رمحه اهلل.
 .16ومن آخر ما ألف يف هذا املوضوع كتاب ((روائع البيان يف تفسري آيات األحكام)) للشيخ حممد عيل

الصابوين احلنفي ،حفظه اهلل تعاىل.

ومل يطبع من هذه الكتب فيام نعلم حتی اآلن إال كتب البيهقي ،واجلصاص ،وابن العريب ،والكيا اهلرايس،

والكتب األربعة األخرية".

()1

فكرة تأليف كتاب أحكام القرآن للتهانوي:
من املشتهر بني الفقهاء واملفرسين أن يف القرآن الكريم نحو مخس مئة آية يف األحكام الفقهية .ولكن الشيخ

أرشف عيل التهانوي حني أشار عىل طالبه أن يؤلفوا تفسري أحكام القرآن ن ّبههم أن ال يقترصوا فيه علی استنباط

األحكام الفقهية فقط ،بل يذكروا كل ما يمكن أن يستنبط من آيات القرآن من فقه وأصول وأدب وخلق وهداية
وإرشاد مع العناية اخلاصة باملسائل التي حدثت يف العصور األخرية وال يوجد يف كتب املتقدمني مباحث وافية يف

شأهنا ،فكانت هذه املوسوعة الكربى يف أحكام القرآن.

إن هذا الكتاب «أحكام القرآن» هو من ّ
أجل إفادات حكيم األمة حميي السنة الداعية الكبري موالنا الشيخ حممد
( )1مقدمة أحکام القرآن  1/1ص.7
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أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل تعاىل.
وكان الشيخ يريد أن يؤلف تأليفا جامعا ألدلة الفقه احلنفي املستنبطة من القرآن الكريم ببسط واستقصاء كام

سبق أن ألف بأمره ابن اخته موالنا الشيخ العالمة ظفر أمحد العثامين رمحة اهلل عليه کتاب ًا بعنوان «إعالء السنن»
اجلامع ألدلة احلنفية املستنبطة من السنة.

وازداد حرصه عىل فكرة تأليف هذا الكتاب لام حرض وفد من كبار علامء دار العلوم ديوبند حتت إرشاف

رئيس املدرسني العالمة حسني أمحد املدين يف سنة1350،ھ لزيارته ،والتمس هذا الوفد من الشيخ أن يقرر منهجا

خاصا لتدريس علوم القرآن يف اجلامعة بدار العلوم ديوبند ،اهلند.

فوضع الشيخ حكيم األمة منهجا خاصا لتدريس علوم القرآن لتعليم الطالب وقال هلم :املناسب أن تدرسوا

آيات األحكام من تفسري ابن كثري والبيضاوي ومعهام آيات األحكام من تفسري النسفي ألن مصنفه قد بني مسلك
األحناف ،وسمي هذا املنتخب :دالئل القرآن عىل مسائل النعامن ،ولكن هذا املنهج مل يتم تدريسه يف دار العلوم

ديوبند لبعض األسباب.

فأراد حكيم األمة أوال أن يرتب بنفسه عىل هذا املنهج تأليفا مستقال يستخرج فيه املسائل احلنفية من اآليات

القرآنية .ولكن عرض له يف آخر عمره أشغال كثرية وأمراض شديدة ،فأراد أن يفوض هذه املهمة إىل كبار الفقهاء
املعارصين من تالمذته وأحبابه ،ففوض هذه املهمة إىل أربعة علامء .وأمرهم أن يستنبطوا األحكام من کتاب اهلل
طبقا للمنهج الذي وضعه الشيخ ،ثم انضم إليهم عامل جليل فأصبح العدد مخسة.

قصة تفويض هذا الكتاب املهم:
يقول الشيخ املفتي مجيل أمحد التهانوي رمحه اهلل يف مقدمة أحكام القرآن للحزب الرابع «إين كنت مدرسا

يف املدرسة املعروفة بـ «مظاهر علوم» بسهارنفور (اهلند) منذ مخس عرشة سنة إذ ذهبت خالل اإلجازة السنوية إىل
الوطن واخلانقاه األرشفية ،وكانت اخلانقاه خالية آنذاك من ٍ
مفت الرحتال املفتني القدماء منها ،وكان الشيخ مع
إيل يف
تقدم سنّه وكثرة املشاغل واألمراض جييب بقلمه الرشيف عن جمموعة االستفتاءات اليومية أيضا ،ففوض َّ

1360هـ بعض الدروس وخدمة اإلفتاء.

وبينا أنا جالس ذات يوم بعد الظهر يف جملس الشيخ إذ قال بحرسة عظيمة :إين كنت مولعا بفكرة إعداد کتابني

عجيبني ،األول« :دالئل القرآن علی مسائل النعامن» والثاين :دالئل احلديث الرشيف علی فقه اإلمام احلنيف
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«إعالء السنن» ففوضت الثاين إىل ابن أختي املولوي ظفر أمحد العثامين :فأتی به علی أحسن ما ظفر به وقرب إىل

إمتامه.

()1

ثم فوضت إليه األول أيضا ،لكنه ارحتل إىل بالد "سورت" يف اهلند وإىل "البنغال" وصار له فيهام مشاغل ،فلم

يتيرس له أي اضافة علی ما كان قد أ ّلف خالل قيامه باخلانقاه ،فهل من عامل يقوم بتكميل الكتاب كام هو مقتضاه؟

فس
قلت :نعم ،الشيخ املفتي حممد شفيع ،والشيخ املفرس حممد إدريس الكاندهلوي كالمها يف دار العلوم بديوبند .رُ ّ

هبام وقال :سأكتب إليهام وأطلب منهام أن يرسال نموذجا حسب ما أمتناه .ثم طلب مسودة الشيخ ظفر أمحد واقتنی
منها آية وكتب إليهام وقال يل :اكتب أنت أيضا علی هذه اآلية .فتحريت ولكن مل أجد بدًّ ا من امتثال أمره فقبلت

علی خجل ووجل.

ثم لام وصلت النامذج إىل حرضته ،أمرمها وإياي أيضا بتأليفه وقد كنت يف حرية وتأمل بل يف خجل ووجل

ومتلمل ولعل الشيخ أحس بذلك مني فلم يزل يلقي عيل يف كل جملس استنباطاته من اآليات فحصل يل منه مواد
كثرية ومهة كبرية ،فرشعت بتوفيق املعبود وتوقيف العبد املسعود.

وزع تأليف الكتاب توزيعا خاصا كام ذكره الشيخ ظفر أمحد يف أول كتابه أن األحزاب القرآنية
ثم إن الشيخ ّ

سبعة فيكون تأليف الكتاب علی النحو التايل:

احلزب األول والثاين :للشيخ املحدث ظفر أمحد ،والثالث والرابع :جلميل أمحد ،واخلامس والسادس :للمفتي

والفقيه حممد شفيع ،والسابع :للمحدث املفرس حممد إدريس ،واملقدمة للشيخ خري حممد (مدير مدرسة «خري

املدارس» بجالندهر وبعده بملتان) لكن املقدمة تأخرت كتابتها ومل تكتمل يف حياته ،واحلزب الثاين مل يتيرس للشيخ
ظفر أمحد ،وكذلك احلزب الرابع مل أفز به مدة من الزمن إلصابتي بنـزول الامء».

()2

املنهج العلمي:
مع أن اإلمام أرشف عيل التهانوي أوكل هلؤالء الفقهاء واملفرسين إعداد الكتاب ،إال أنه بينّ هلم املنهج

العلمي لالستدالل واالستنباط .وأمرهم أن يتبعوا يف تأليف الكتاب هذا املنهج .وأال يقترصوا عىل ذكر الدالئل
املتعلقة باملسائل الفقهية ،بل يذكروا كل ما يستنبط من آيات القرآن الكريم ،من فقه وأصول ،وأدب وخلق،
وهداية وإرشاد ،مع العناية اخلاصة باملسائل التي حدثت يف العرص احلارض وال يوجد يف كتب املتقدمني مباحث

( )1قد کمل هذا الکتاب الحق ًا ،وصدر يف عرشين جملد ًا وطبع مرار ًا.
( )2مقدمة أحکام القرآن.13/1 :
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وافية يف شأهنا .ولذلك غري اسم الكتاب من «دالئل القرآن عىل مسائل النعامن» إىل «أحكام القرآن».
مراحل اإلنجاز وتوزيع العمل لألحزاب السبعة:
احلزب األول :بدأ العالمة املحدث ظفر أمحد العثامين تأليف هذا الكتاب يف سنة 1354ھ ،وأكمل احلزب

األول يف مدة ثالثة وثالثني عاما أي يف سنة  1387ھ.

وقد طبع هذا احلزب حتت إرشاف «إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية يف كراتيش -باكستان» يف سنة 1407هـ يف

جملدين ويشتمل عىل ألف ومئتني وست وعرشين صفحة ،تضم ألفا وثالث مئة وست وسبعني مسألة ،ومل يتمكن
الشيخ من تأليف احلزب الثاين ،إذ وافته املنية قبل ذلك.

احلزب الثاين :بعد ارحتال الشيخ ظفر أمحد العثامين إىل رمحة اهلل ،طلب الشيخ مرشف عيل التهانوي رمحه اهلل

رمحة واسعة (شيخ احلديث ومدير جامعة دار العلوم االسالمية بالهور) من فضيلة الشيخ املفتي سيد عبد الشكور
الرتمذي رمحه اهلل (املفتي واملدير باجلامعة احلقانية من مضافات رسجودها بساهيوال) أن يؤلف احلزب الثاين.

وكان الشيخ الرتمذي من كبار تالميذ العالمة ظفر أمحد العثامين ومن تالميذ حكيم األمة أرشف عيل التهانوي،

وهو ابن موالنا املفتي عبد الكريم الذي كان مفتيا يف "خانقاه إمدادية أرشفية بتهانة هبون يف اهلند» يف عهد الشيخ

أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل تعاىل ،فتكفل الشيخ الرتمذي رمحه اهلل تكميل نصيب شيخه ومرشده من بداية

سورة الامئدة إىل هناية سورة التوبة.

وبدأ تأليف هذا احلزب يف سنة  1408ھ وقد فرغ من تأليفه سنة  1413ھ .وهو مشتمل عىل ألفني واثنتني

وتسعني صفحة ،حيوي ألفا وسبع مئة وستا وسبعني مسألة ،ورصف يف تأليفه مخس سنوات كاملة ،وقد طبع هذا
احلزب يف أربع جملدات حتت إرشاف «إدارة أرشف التحقيق والبحوث اإلسالمية بالهور».

احلزب الثالث :بدأ والدي الشيخ املفتي مجيل أمحد التهانوي رمحه اهلل تأليف احلـزبني الثالث والرابع يف سنة

 1361ھ  ،يف حياة مرشده حكيم األمة وأكمل احلزب الثالث قبل اهلجرة من اهلند إىل باكستان يف سنة  ۱۳۷۰ھ.

ويف زمن تأليف هذا الكتاب كان والدي الشيخ املفتي مجيل أمحد التهانوي مقيام يف «هتانه هبون من مضافات

مظفر نكر باهلند» عند شيخه التهانوي رمحه اهلل تعاىل.

وكان إذا حرض يف جملس حكيم األمة يتلقى من شيخه االستنباطات املفيدة والفوائد اللطيفة املستنبطة من
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اآليات القرآنية ،فزاد والدي هذه الفوائد املفيدة عىل حاشيةما كتبه ،فصارت النسخة اخلطية بصورة معقدة ومعضلة

يصعب قراءهتا للمستفيدين ،وحتتاج إىل التبييض لتكون سهلة واضحة يمكن طباعتها.

ولام هاجر املؤلف من اهلند إىل باكستان اشتغل يف خدمات اإلفتاء وتدريس احلديث يف «اجلامعة األرشفية

بالهور» ومل يتمكن من تأليف احلزب الرابع لكثرة اشتغاله بالتدريس واإلفتاء.

تأسيس إدارة أرشف التحقيق و البحث اإلسالمية:
ثم يف سنة 1407ھ وقف الشيخ حممد مالك الكاندهلوي ابن الشيخ حممد إدريس الكاندهلوي شيخ احلديث

والتفسري بجامعة أرشفية بالهور ،مكتبة والده الكريم التي تشتمل علی نحو ثالثة آالف كتاب عىل جامعة دار
العلوم اإلسالمية وقام بتأسيس وحدة خاصة بدار العلوم اإلسالمية هي «إدارة أرشف التحقيق والبحوث

تذكارا السم اإلمام
اإلسالمية» حتت إرشاف الشيخ مرشف عيل التهانوي ،ابن الشيخ املفتي مجيل أمحد التهانوي
ً
مرشف عيل التهانوي من والده الشيخ مجيل
أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل ،بعد تأسيس هذه الوحدة التمس الشيخ َّ

أمحد التهانوي أن يكمل بقية تفسريه "أحكام القرآن" حتت إرشاف هذه الوحدة.

فتم إحضار خمطوطة احلزب الثالث التي كتبها الشيخ مجيل أمحد التهانوي رمحه اهلل خالل إقامته بتهانه هبون

وهذه املخطوطة کانت مهجورة يف انتظار التبييض للطباعة منذ سنني ،وبعد احلصول علی هذه املخطوطة أمرين

أخي الكبري الشيخ مرشف عيل التهانوي رمحه اهلل تعاىل أن أبيض هذه املخطوطة وأجهزها للطباعة.

فبدأت يف سنة  1413ھ بتوفيق اهلل تعاىل وعونه تبييض مسودة «أحكام القرآن» من بداية سورة يونس إىل

هناية سورة النحل ،فأكملت هذا العمل اجلليل يف ثالث سنوات ،ووضعت عبارة املخطوطة يف املتن ،واملأخذ أو
املراجع من الكتب التي أخذ منها املؤلف يف احلوايش ،بعد الرجوع إىل الكتب األصلية.

وصدر يف سنة 1419ھ يف ثالث جملدات مشتملة عىل ألف ومئة ومخس وسبعني صفحة ،بإرشاف "إدارة

أرشف التحقيق والبحوث اإلسالمية».

احلزب الرابع :بدأ الشيخ املفتي مجيل أمحد التهانوي رمحه اهلل تأليف احلزب الرابع من سورة اإلرساء إىل هناية

سورة الفرقان يف سنة 1407ھ وكان الشيخ يف هذه األيام مريضا وضعيفا وكان عمره يف ذلك الوقت مخسا وثامنني
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سنة ومع ذلك بذل جهد ًا كثري ًا وأكمل هذا العمل اجلميل يف مدة ست سنوات فقط وفرغ من تأليفه سنة  1413ھ.
وكملت مراحل الطباعة هلذا احلزب يف سنة 1433هـ ،وطبعت يف أربعة جملدات تشتمل عىل ألف وسبع مئة

واثنتني وستني صفحة ( )1762حتت إرشاف «إدارة أرشف التحقيق والبحوث اإلسالمية بالهور».

احلزب اخلامس والسادس :بدأ الشيخ املفتي حممد شفيع رمحه اهلل تأليف احلزب اخلامس والسادس يف حياة

حكيم األمة ،ولكن مل يستطع تكميلها يف حياته ،وأكمل سورة الشعراء وبعض اآليات من سورة القصص قبل وفاة

حكيم األمة ،وفرغ من تأليف أحكام سورة احلجرات ليلة التاسع عرش من رمضان سنة 1388ھ.

وطبع هذان احلزبان يف جملدين حتت إرشاف "إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية كراتيش» سنة 1407ھ .ومها

مشتمالن عىل تسع مئة وسبع وثامنني صفحة ،فيها سبع مئة وستون مسألة.

احلزب السابع :بدأ الشيخ املحدث حممد إدريس الكاندهلوي رمحه اهلل تأليف احلزب السابع يف حياة حكيم

األمة ،وأكمل حزبه يف سنة 1364ھ .وقد طبع يف جملد واحد حتت إرشاف "ادارة القرآن" سنة 1407هـ .وهو

مشتمل عىل مئة وإحدى وعرشين صفحة ،فيها مئة وثامنون مسألة.

ثم خطر ببال أخي الكبري أن يلتمس من الشيخ الرتمذي مراجعة احلزب السابع ،ألن الشيخ املحدث حممد

إدريس الكاندهلوي رمحه اهلل ألف هذا احلزب باالختصار وكانت احلاجة ماسة إىل إضافة مباحث جديدة إلی هذا
احلزب ،حتى يكون هذا التأليف مطابقا للمنهج الذي وضعه حكيم األمة رمحه اهلل تعاىل.

فل ّبى الشيخ املفتي عبد الشكور الرتمذي رمحه اهلل هذه الدعوة ،وبدأ هذا العمل بعد تكميل احلزب الثاين

الذي فوض إليه من جزء أستاذه ظفر أمحد العثامين رمحه اهلل ،وزاد عىل احلزب السابع فوائد مفيدة واستخرج
مسائل كثرية من بعض اآليات التي تركها الشيخ املحدث حممد إدريس الكاندهلوي رمحه اهلل اختصارا.

فجزاه اهلل تعاىل خريا عىل هذا اجلهد املشكور .فصار احلزب السابع مشتمال عىل مخس مئة وإحدى ومخسني

صفحة .فأراد الشيخ مرشف عيل التهانوي رمحه اهلل أن جيمع تأليف الشيخ الكاندهلوي مع التكملة يف الطباعة.
فأمرين أن أرتب هذه التكملة برتتيب جديد مع تأليف الشيخ الكاندهلوي ليستفيد الطالب من مستنبطات الشيخني
الكريمني يف آن واحد .فقمت امتثا ً
ال ألمره برتتيب هذا العمل اجلليل عىل النحو التايل:

يف أعىل الصفحة كتاب أحكام القرآن للحزب السابع من تأليف الشيخ املحدث املفرس حممد إدريس
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الكاندهلوي قدس رسه ،ويف أسفل الصفحة التكملة للحزب السابع من تأليف الشيخ املفتي املفرس السيد عبد
الشكور الرتمذي رمحه اهلل ،وبينهام خط للفصل.

أما املواضع التي استخرج منها الشيخ الرتمذي أحكاما ومل يستخرج منها الشيخ الكاندهلوي ،فرتكت هذا

الفراغ بصورة البياض يف أعىل الصفحة حتی يتضح ذلك للقارئ .وكتبت حتت اخلط املسائل املستخرجة من عمل
ٍ
حواش وذكر للمراجع.
الشيخ الرتمذي رمحه اهلل تعاىل ،ويف اهلامش

وقد طبع هذا العمل يف جملدين يشتمالن علی تسع مئة وسبع وعرشين صفحة ( )927حتت إرشاف إدارة

أرشف التحقيق يف سنة 1437هـ ،وأيضا رتبت املراجع واملصادر والفهارس للحزب الثاين والثالث والرابع
والتكملة املطبوعة يف ثالثة عرش جملدا ،فاحلمد هلل عىل ذلك.

وهبذا كمل هذا التفسري العظيم من بداية سورة الفاحتة إىل هناية سورة الناس يف ثامنية عرش جملدا واستنبط

هؤالء الفقهاء واملفرسون من آيات القرآن الكريم أكثر من ستة آالف مسألة فقهية وغري ذلك من املسائل وقد رشع
املؤلفون يف تأليفه سنة 1354ھ .وأكمل هذا املرشوع العلمي العظيم يف املراحل املختلفة من التأليف واملراجعة
والتصحيح والطباعة يف سنة 1437هـ فرصف هؤآلء الفقهاء واملفرسون يف تأليف هذا الكتاب وترتيبه ثالثا

وثامنني سنة ،تقبل اهلل جهدهم ،فاحلمد هلل عىل توفيقه ومنّه وفضله وكرمه محدا كثريا طيبا مباركا فيه.
فهارس كتاب أحكام القرآن

لام كمل تأليف كتاب «أحكام القرآن» الذي هو مشتمل عىل أحكام فقهية وكالمية وأخالقية وإرشادية ،کلها

مستنبطة من كتاب اهلل تعاىل ،أراد الشيخ مرشف عيل التهانوي أن يرتب الفهرس لألحكام املذكورة هلذا التفسري
اجلليل عىل ترتيب األبواب الفقهية ،ليمكن أن يستفيد العلامء والفقهاء وأصحاب دار الفتوى واإلرشاد بسهولة

من هذا التفسري ،فبدأت ترتيب هذا الفهرس للكتاب كامال وقسمته إلی مخسة جداول ليسهل عىل القارئ أن يعثر
علی املسألة التي يبحث عنها يف هذا الکتاب.

وكتبت يف اجلدول األول :عنوان املسألة املستخرجة من اآلية عىل ترتيب األبواب الفقهية ،ويف اجلدول الثاين:

ورد رقم اآلية والسورة التي استخرج منها املؤلف رمحه اهلل تلك املسألة ،ويف اجلدول الثالث :ورد رقم احلزب من
أحزاب القرآن الكريم ،ويف اجلدول الرابع :ورد رقم املجلد ،ويف اجلدول اخلامس :ورد رقم صفحة املجلد التي

ذكرت فيها املسألة.
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التعريف بصاحب الفكرة واملؤلفني
صاحب فكرة الكتاب هو اإلمام العالمة أرشف عيل التهانوي ،من ساللة الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل

عنه ،ولد يف هتانه هبون ونسبته إليها ،يف 1280/4/5هـ ،املوافق 1863/9/10م ،ودرس يف جامعة دار العلوم

يف ديوبند ،ونبغ وفاق أقرانه وتفوق ،وكان طلق اللسان بارعا يف اخلطابة والتأليف مع ذكاء خارق وذاكرة نادرة،
مع احللم واللني والتواضع ،وتلقى العلم عن كبار علامء عرصه ،وما زال يرتقى يف املناصب العلمية حتى اشتهر

يف شبه القارة اهلندية بلقب حكيم اإلسالم ،وبلغ عدد مؤلفاته نحوا من ثامن مئة ،بعضها باللغة العربية ،وتويف يف

1362/7/16هـ ،املوافق 1943/7/20م.
أما املؤلفون اخلمسة فهم – عىل ترتيب الوفاة.

حممد إدريس بن احلافظ حممد إسامعيل الكاندهلوي ،ولد يف كاندهلة باهلند عام 1318هـ وهو من تالميذ

مدرسا يف دهيل
الشيخ أرشف التهانوي ،والشيخ خليل أمحد السهارنبوري ،والعالمة أنور شاه الكشمريي ،عمل ّ
وديوبند وحيدر أباد ،ثم هاجر إىل باكستان سنة 1368هـ ،من مؤلفاته :التعليق الصبيح عىل مشكاة املصابيح،

وحتفة اإلخوان رشح حديث شعب اإليامن ،ورشح مقامات احلريري ،ورشح ألفية العراقي يف علم احلديث،
ورشح تفسري البيضاوي يف عرشة أجزاء ،وكانت وفاته يف شهر رجب من عام 1394هـ.

َظ َفر أمحد بن لطيف العثامين التهانوي ،ولد يف 1310/3/13هـ يف ديوبند ،و تتلمذ عىل خاله أرشف عيل

التهانوي ،وحصل عىل اإلجازات يف عدة علوم قبل أن يبلغ ثامنية عرش عاما ،ثم عمل بالتدريس وبرع يف التفسري
واحلديث والفقه واألصول وغريها من العلوم ،من مؤلفاته :إعالء السنن يف عرشين جملدا ،والفتاوى اإلمدادية،

وإنجاء الوطن عن اإلزدراء بإمام الزمن ،وارحتل إىل بنجالدش وأسس يف دكا اجلامعة القرآنية العربية ،ثم انتقل إىل

باكستان ،وأقام يف أرشف أباد ،وكانت وفاته يف شهر ذي القعدة من عام 1394هـ.

حممد شفيع ،ولد يف 1314/8/21هـ يف ديوبند ،وتلقى العلم عن أشهر علامء زمانه ومنهم أنور شاه

الكشمريي ،وعزيز الرمحن ،وأصغر حسني اهلاشمي احلسني ،وشبري أمحد العثامين ،وإعزاز عيل ،والزم الشيخ

أرشف التهانوي ستا وعرشين سنة ،وكان مرجعا يف اإلفتاء ،وبرع فيه حتى عني مفتيا عام ًا لباكستان ،وزاد عدد
فتاويه عن ثامنني ألفا ،وكان له جهد كبري مع غريه من العلامء يف إنشاء دولة باكستان املسلمة ،من مؤلفاته التي زادت

عن مئة :معارف القرآن وهو تفسري باألوردية ،وجواهر الفقه ،وسرية خاتم األنبياء ،وثمرات األوراق .تويف يف
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كراتيش يف 1396/10/11هـ.
مجيل أمحد التهانوي ،ولد يف 1322/10/10هـ ،املوافق 1903/12/19م يف قرية هتانه هبون ،وهو

من ساللة الفاروق ،من أبرز شيوخه :أرشف عيل التهانوي وهو زوج ربيبته ،وإشفاق الرمحن ،وخليل أمحد

السهارنبوري ،ونبغ يف عدة علوم ،وعكف عىل التدريس واإلفتاء والتأليف ،ومن أبرز تالميذه :إنعام احلسن،
وأبرار احلق ،وأنوار اهلل ،ومن مؤلفاته :حلية اللحية ،احلاوي عىل الطحاوي ،وجوب حد الرجم ،تويف رمحه اهلل

يف عام 1414هـ املوافق 1993م.

مرشف املدير السابق جلامعة دار العلوم اإلسالمية بالهور ،وأمحد ميان مدير اجلامعة حاليا،
وهو والد كل منَّ :

وخليل أمحد نائب مدير اجلامعة.

عبد الشكور الرتمذي :أصله من ترمذ ورحل أحد أجداده إىل اهلند ،ولد يف 1341/7/11هـ ،املوافق

 ،1922/3وتتلمذ عىل حكيم األمة أرشف عيل التهانوي ملدة واحد وعرشين عاما ،ومن شيوخه املفتي حممد
حسن ،والشيخ عبد الغني ،ومها من تالمذة حكيم األمة ،وعمل باإلفتاء والتدريس بعد انتقاله إىل باكستان ،وتويف

يف 1421/10/5هـ ،املوافق 2001/1/1م.

ويف ختام هذا التعريف املوجز أذكر أن كثريا من أهل العلم وطلبته أثنوا عىل الكتاب وأشادوا به ،من حيث

املحتوى واألسلوب ،والتصميم عىل إمتامه وإنجازه مهام طال الزمن وتعدد املؤلفون ،وقد زارنا قبل مدة يسرية

أحد املتخصصني يف علوم القرآن والتفسري وهو أ.د .أمحد خالد شكري عضو هيئة التدريس يف جامعة قطر،
تم ختطيها إلنجازه ،واطلع عىل مواضع
وعرضت عليه الكتاب ورشحت له طريقة تأليفه والعقبات الكثرية التي ّ
منه فشجعني عىل كتابة هذا التعريف لنرشه يف جملة كلية الرشيعة يف جامعة قطر ،وذكر أن هذا الكتاب بدء ًا من فكرة

تأليفه مرورا بكتابته عىل مدى هذه السنوات الطوال ،مع متيز املؤلفني ورسوخهم يف العلم ،وتنوع مادة الكتاب

وعمقها وحسن عرضها ،يمكن أن يعدّ مفخرة علمية كربى لعلامء الباكستان الفضالء ،فهو إنجاز متميز بحق

ويتبوأ مكانة خاصة بني كتب أحكام القرآن احلديثة ،فجزى اهلل تعاىل خريا صاحب الفكرة ومنفذوها وكل من له

دور يف إمتامه ونرشه.
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