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  ملخ   

لب��اب التأوی�ل ف��ي مع��اني  "ك�شف البح��ث ع�ن قیم��ة تف��سیر الخ�ازن     .١
من الناحی�ة األص�ولیة ، وتكم�ن ھ�ذه القیم�ة بأن�ھ یع�د تطبیق�ا عملی�ا                  " التنزیل

 .للمسائل األصولیة وما تفرغ علیھا من آثار فقھیة

تف��سیر الخ��ازن ، وس��ائر التفاس��یر األخ��رى ،   ال��صلة الوثیق��ة ب��ین   .٢
 یعد اختصارا لھ باإلضافة إلى م�ا انتق�اه م�ن      والذيوبخاصة تفسیري البغوي    
 .درر من التفاسیر األخرى

منھج الخازن قائم على االختصار واالقتضاب ، فحذف اإلسناد ألنھ  .٣
أق���رب إل���ى تح���صیل الم���راد وھ���و االخت���صار ، كم���ا تمی���ز بح���سن ال���صیاغة   

 .ترتیب ، واالبتعاد عن التعقید والغموضوال

ال یعد تفسیر الخازن من التفاس�یر الت�ى تحف�ل بالم�سائل األص�ولیة                .٤
بشكل كبیر ، لكنھ بالنسبة لحجمھ ، فإن عدد المسائل األصولیة تمثل جزءا ال 
بأس بھ من مادتھ ، كما أنھ یعتمد عل�ى ص�یاغة م�سائلھ األص�ولیة بعباراتھ�ا                

 .ةوصیاغتھا المشھور

اشتمل تفسیر الخازن على العدی�د م�ن الم�سائل األص�ولیة المتعلق�ة               .٥
الكت�اب ، وال�سنة ،   : بأدلة األحكام الشرعیة سواء األدل�ة المتف�ق علیھ�ا مث�ل         

االستح����سان ، : واإلجم����اع ، والقی����اس ، أو األدل����ة المختل����ف علیھ����ا مث����ل  
 .واالستصحاب والعرف وغیر ذلك

 ةباألدل��م��سائل األص��ولیة المتعلق��ة  ف��ّرع الخ��ازن عل��ى كثی��ر م��ن ال   .٦
 ع�ددھا ، فھن�اك م�سائل    ف�ي الشرعیة آثارا فقھیة ، ولكن تتف�اوت ھ�ذه اآلث�ار        

 .یكثر علیھا وأخرى یقل التفریغ علیھا أو ینعدم

 ف��ي ی��ذكرھا إال الت��يل��م ی��سلك الخ��ازن م��سلك الت��رجیح ب��ین اآلراء  .٧ 
، وھ�و م��ا  ) قی��ل(رة الن�ادر ، وقلم�ا ی��ذكر أس�ماء العلم�اء ویع��وض عنھ�ا بعب�ا      

 ی��سعى ال��ذيیعن��ي أن��ھ یع��رف القائ��ل ولك��ن یح��ذف ال��سند لیحق��ق االخت��صار    
 .وراءه في تفسیره

اھتم الخازن بالمسائل األصولیة المتعلق�ة باألدل�ة ال�شرعیة المتف�ق        .٨
الكتاب والسنة واإلجم�اع والقی�اس ، ول�م تك�ن عنایت�ھ بالم�سائل               : علیھا مثل   

یة المختلف علیھا بنفس القدر إال في القلی�ل         ع الشر األصولیة المتعلقة باألدلة  
 .النادر
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Abstract 
١. The search revealed the value of the interpretation of the 
book "for the interpretation of the meanings of download" 
in terms of fundamentalism, and this value is a practical 
application of the fundamental issues and the implications 
of jurisprudence. 
٢. The close connection between the interpretation of Al-
Khazen and all other interpretations, in particular the 
interpretation of Al-Baghawi, which is short for him, in 
addition to what he has chosen from other interpretations. 
٣. The approach of the Khazen is based on the 
abbreviation and the abbreviation, so delete the attribution 
because it is closer to the achievement of the meaning, 
which is the abbreviation, as distinguished by the good 
wording and arrangement, and away from complexity and 
ambiguity. 
٤. Al-Khazen's interpretation of the interpretations of 
fundamentalist issues is not significant, but as far as its 
size is concerned, the number of fundamentalist issues is 
a good part of its material, and it is based on the 
formulation of its fundamentalist issues in its famous 
terms and wording. 
٥. The interpretation of al-Khazen included many 
fundamental issues related to the evidence of the shar'i 
rulings, whether the agreed evidence, such as the book, 
the Sunnah, the consensus, the measurement, or the 
different evidence, such as favoring, seeking permission, 
etc. 
٦. Al-Khazen branch on many of the fundamental issues 
related to the legal instrument have doctrinal effects, but 
these effects vary in number. There are many matters that 
are more frequent and less frequent. 
٧. The Khazen did not follow the weighting course between 
the opinions he mentions except in the rare, and rarely 
mention the names of the scholars and replace them by 
the words (it was said), which means that he knows the 
saying, but delete the bond to achieve the shortcut that 
seeks to explain. 
٨. Al-Khazen was interested in fundamentalist issues 
related to agreed Shari'ah evidence, such as: the Qur'aan, 
Sunnah, consensus and measurement, and his concern for 
the fundamental issues related to the shar'i evidence 
differed equally in rare cases. 
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  :مقدمة 
الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم األتمان األكمالن على رحمة 
اهللا للعالمین محمد بن عبد اهللا إمام المرسلین وقدوة الصالحین ، وعلى آلھ 

  : وصحبھ ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین ، أما بعد 
 ، فیھ  أكرمنا برسالة اإلسالم ، وأھدانا معجزة القرآن–فإن اهللا عز وجل 

دالئل اإلعجاز ، ومقاصد الشرع ، وأدلة األحكام ، وتنعقد بھ الحجج وتقوم 
بھ البراھین ، وال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ ، واستنادا إلى 

 اكتسبت الشریعة مرونة وقدرة على مواكبة كتاب اهللا وسنة رسولھ  
یھما المالذ اآلمن من األحداث والوقائع، یركن إلیھما المجتھدون لیجدوا ف

  .ھجمات المضللین ، وافتراءات الحاقدین
ویعد علم أصول الفقھ ركیزة ألھل التفسیر وبخاصة المفسرون بالرأي 
المحمود، لمعرفة مراد اهللا عز وجل ، كما أنھ یرسم المنھج األمثل الستنباط 

سس األحكام الشریعة من ثنایا اآلیات ، فھو یمكن المجتھدون من معرفة األ
التي بنیت علیھا األحكام ، ویكشف عن ھذه الشریعة التي تكفل االختالف 
بین الفقھاء والمجتھدین ، وھو اختالف فى المنھج والمسلك ال اختالف في 

  .األصل والمنبع
 استفاد من دراسات السابقین في –وال شك أن الخازن یرحمھ اهللا 

أضاف إلیھا اجتھاداتھ توظیف علم األصول فى تفسیر كتاب اهللا عز وجل ، و
مصدرا ثریا " لباب التأویل في معاني التنزیل"الخاصة ، مما جعل كتابھ 

  .لتطبیقات قواعد أصول الفقھ ومسائلھ المختلفة
وسوف ألقي الضوء في ھذا البحث على جانب من الجوانب المھمة في 

متعلقة ال"ھذا العلم ، والذى وّظَفھ الخازن توظیفا دقیقا في تفسیره أال وھو 
الكتاب والسنة والمختلف علیھا : سواء المتفق علیھا مثل " باألدلة الشرعیة

  .العرف وشرع َمْن قبلنا: مثل 
ویشتمل ھذا البحث علي مقدمة وتمھید وسبعة مباحث وخاتمة وثبت 

  .للمصادر والمراجع
  :ویشتمل ھذا البحث على 

 مقدمة. 
  ویشتمل على حقیقة األدلة الشرعیة: التمھید. 
 مسة مباحث ھي خ: 

 .الكتاب معجز بلفظة ومعناه وترتیبھ: المبحث األول  -
 .السُّّنة بیان للكتاب: المبحث الثاني  -
 خطاب ألمتھ حتى یرد نص خطاب النبي : المبحث الثالث -

 .بتخصیصھ
 .اإلجماع حجة معتبرة: المبحث الرابع  -
 .القیاس حجة معتبرة: المبحث الخامس  -
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  متهيد 

  عيةحقيقة األدلة الشر

صیغة مبالغة وھو من دٌل یدل علي الشيء دّال، بمعني الھادي : الدلیل لغة
، ومنھ قولھ ) ١(والمرشد  إلي الطلب المقصود أو ما یستدل بھ

َفَلمَّا َقَضْیَنا َعَلْیِھ اْلَمْوَت َما َدلَُّھْم َعَلى َمْوِتِھ ِإال َدابَُّة : "سبحانھ
  ) .٢(" اَألْرِض َتْأُكُل ِمْنَسَأَتُھ

ما یتوصل بھ إلي معرفة الشيء كداللة اللفظ علي معناه، "  وأصل الداللة 
  .)٣(" وكداللة اإلشارة والرمز والكتابة

ما یمكن التوصل بصحیح النظر فیھ إلي مطلوب  "): ٤(الدلیل اصطالًحا 
  .)٥(" خبري

واألحكام الشرعیة ال تعرف إال باألدلة  الشرعیة التي أقامھا الشارع لترشد 
كلفین إلیھا وتدلھم علیھ ، وتسمي ھذه األدلة، بأصول األحكام أو المصادر الم

  ) ٦(الشرعیة لألحكام أو أدلة األحكام 

                                                           

لغة الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، أبو نصر إسماعیل بن حماد الصحاح تاج ال) ١(
أحمد عبد الغفور / باب الالم فصل الدال ، تحقیق ) ٤/١٦٩٨(الجوھري الفارابي 

 م ، لسان العرب ، ألبي ١٩٨٧ ھـ ، ١٤٠٧ ، ٤عطار ، دار العلم للمالیین ، ط
، دار صادر ، ) دلل (مادة) ١٦/١٤١٤(الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور 

 .  ھـ١٤١٤ ، ٣بیروت ، ط 
 .من سورة سبأ ) ١٤(من اآلیة رقم  جزء ) ٢( 
عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف األلفاظ، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن یوسف بن ) ٣( 

محمد باسل عیون السود، / ، تحقیق )٢/٢٠(عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبي 
 .م١٩٩٦/ ھـ ١٤١٧، ١دار الكتب العلمیة، ط

بیان المختصر شرح مختصر  ابن الحاجب، محمود عبد الرحمن بن أحمد بن محمد  ) ٤( 
محمد مظھر بقا، دار المدني، / ، تحقیق )١/١٢(أبو الثناء شمس الدین األصفھاني 

 ) .١/١٩(م، أصول الفقھ البن مفلح ١٩٨٦ ھـ، ١٤٠٦، ١السعودیة، ط
رز بھ مما ال یمكن التوصل بھ إلي معرفة األشیاء كالكالم احت): ما یمكن التوصل  ( )٥( 

قید النظر الصحیح  ألن الفاسد ): بصحیح النظر(المھمل واللغو والجمل غیر المفیدة، 
ال یتوصل بھ إلیھ كاستدالل المعتزلة علي نفي رؤیة اهللا سبحانھ وتعالي یوم القیامة 

أي یستفاد منھ حكم شرعي ):  مطلوب خبريإلي(، " لَّا ُتْدِرُكُھ اْلَأْبَصاُر: " بقولھ
شرح مختصر الروضة ، سلیمان عبد . عملي علي سبیل القطع أو علي سبیل الظن

 ، ١عبد اهللا التركى ، مؤسسة الرسالة ، ط . د/ ، تحقیق ) ٢/٦٧٣(القوي الطوفي 
 . م١٩٩٠ ھـ  ، ١٤١٠

سة الرسالة ، بیروت  ، مؤس) ١٤٧(عبد الكریم زیدان . الوجیز في أصول الفقھ د ) ٦( 
 . م١٩٩٦ ھـ ، ١٤١٧ ، ٥، ط 
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  :) ١(واألدلة الشرعیة تنقسم إلي نوعین
الكتاب والسنة واإلجماع : أدلة متفق علیھا عند الجمھور وھي: األول

  .والقیاس 
االستحسان : العلماء مثلأدلة مختلف في االحتجاج بھا بین : الثاني

  .واالستصحاب والمصالح المرسلة، والعرف، وشرع من قبلنا 

                                                           

، ) ١/٢٩٧(أصول السرخسي ، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي ) ١( 
 ھـ ، ١٤١٤ ، ١أبو الوفاء األفعاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط / تحقیق 
محمد / ، تحقیق  ) ١/٨٠( م ، المستصفى ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالى ١٩٩٢

 م ، تیسیر ١٩٩٣ ھـ ، ١٤١٣ ، دار الكتب العلمیة ، ١عبد السالم عبد الشافي ، ط 
 ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط ) ٣/٢(التحریر ، محمد أمین بن محمود البخاري 

 . م ١٩٨٣ ھـ ، ١٤٠٣، 
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  املبحث األول 

  بلفظه ومعناه وترتيبه) ٢( معجز) ١(الكتاب:  املسألة األويل

لمسألة   : معني 

تدل ھذه المسألة علي أن القرآن الكریم كالم اهللا المعجز الذي أحكمھ 
ً  في لفظھ ومعناه، وال یستطیع البشر جمیعاً  نظمًا وترتیباً ، وجعلھ معجزا

وخصائصھ فریدة ال نظیر لھا إلي قیام  أن یأتوا بمثلھ أو ببعض سوره
 الخالدة ودلیل نبوتھ التي تحدث أھل الشرك وھو معجزة النبي  الساعة

  .وأعجزتھم
واعلم أن القرآن  إنما صار معجزاً ،  "- رحمھ اهللا- ) ٣(قال الخطابي

ً  أصح المعاني من ألنھ جاء  بأفصح األلفاظ في أحسن نظم التألیف مضمنا
توحید لھ عزت قدرتھ، وتنزیھ لھ في صفاتھ، ودعاء إلي طاعتھ، وبیان 

  ) ٤(...."بمنھاج عبادتھ، من تحلیل وتحریم، وحظر و إباحة  
  :أقوال الخازن في ھذه المسألة

ي أكثر من  ھذه المسألة في تفسیره ف–  رحمھ اهللا –تناول الخازن 
موضع وأثبت من خاللھا أن القرآن معجز في لفظھ ومعناه  وترتیبھ، ومن 

  : ذلك 

                                                           

للسان   باھو كالم اَهللا تعالى المنزل علي رسولھ محمد ": القرآن الكریم " الكتاب ) ١(
المتعبد  العربي باإلعجاز بأقصر منھ، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر،

 ١/٢٧٩(أصول السرخسي . بتالوتھ المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس 
، وكشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزیز  بن حمد بن محمد عالء الدین )

 .سالمي ، بدون، دار الكتاب اإل) ١/٢٢(البخاري 
ً ، : معجز) ٢(  من العجز وھو الضعف وھو نقیض الحزم، عجز عن الشئ یعجز عجزا

 لَّن نُّْعِجَز اللََّھ" {:فھو عاجز أي ضعیف، ویقولون المرء یعجز ال محالة، قال تعالي 
 من سورة الجن، الصحاح)  ١٢(جزء من اآلیة رقم } "ً اْلَأْرِض َوَلن نُّْعِجَزُه َھَرًبا ِفي

، تاج العروس ) ٥/٣٦٩(، باب الزاي فصل العین، لسان العرب ) ٣/٨٨٣(تاج اللغة 
من جواھر القاموس ، محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسیني أبو الفیض الملقب 

مجموعة من العلماء ، دار الھدیة ، بیروت، / ، تحقیق) ١٩٩/ ١٥(بمرتضي الزبیدى 
 ھو أن یؤدي المعني بطریق ھو أبلغ من "واإلعجاز في الكالم . مادة عجز . بدون

، )٣١(التعریفات على بن محمد الشریف الجرجاني ". جمیع ما عداه من الطرق
 .م١٩٨٥مكتبة لبنان، بیروت ، 

ھو ابو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن خطاب البستي، كان فقیًھا أدیًبا محدًثا  )٣( 
وإصالح غلط المحدثین، توفي عام معالم السنن، وغریب الحدیث، : ، من مؤلفاتھ

 . ھـ ٣٨٨
بیان إعجاز القرآن، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي ) ٤( 

محمد زغلول سالم، دار / محمد خلف اهللا، د/ ، تحقیق )٢٨- ٢٧(المعروف بالخطابي 
 . م ١٩٧٦، ٣المعارف، مصر  ط
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 َعَلىٰ َرْیٍب مِّمَّا َنزَّْلَنا ِفي َوِإن ُكنُتْم{  :قولھ عند تفسیر قولھ تعالي -
ْم ُكنُت ِإن ُدوِن اللَِّھ مِّن مِّْثِلِھ َواْدُعوا ُشَھَداَءُكم مِّن َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة

ما اشتمل علیھ من  ویدل علي كون القرآن معجزًا ")١(}َصاِدِقیَن
الفصاحة والبالغة  في طرفي اإلیجاز واإلطالة، فتارة یأتي بالقصة 
باللفظ الطویل ثم یعیدھا باللفظ الوجیز، وال یخل بالمقصود األول، 
وأنھ فارقت أسالیبھ أسالیب الكالم وأوزانھ أوزان األشعار والخطب 

ائل، ولھذا  تحدیت العرب بھ، فعجزوا عنھ وتحیروا فیھ والرس
واعترفوا بفضلھ، وھم معدن البالغة وفرسان الفصاحة، ولھم النظم 

  .)٢(" والنثر من األشعار والخطب والرسائل 
استدل الخازن بھذه اآلیة  علي أن القرآن كالم اهللا المعجز في لفظھ  ومعناه 

الغة والبیان؛ ألنھ ال یعتریة  نقص، ونسقھ،  فھو النموذج  المثالي للب
فتمامھ و كمالھ  من كمال اهللا ، لفظھ  یناسب  معناه قصًرا وطوًلا ، یعجز 

  .البشر عن اإلتیان بمثلھ 
ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اْلِإنُس َواْلِجنُّ  ً}: وقولھ عند تفسیر  قولھ تعالي -

 َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َوَلْو َكاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض اْلُقْرآِن َلا َھَٰذا َعَلىٰ َأن َیْأُتوا ِبِمْثِل
فالقرآن معجز في النظم والتألیف واإلخبار عن  : ") ٣(}اَظِھیًر

الغیوب، وھو كالم في أعلي طبقات البالغة ال یشبھ كالم الخلق؛ ألنھ 
  .)٤("كالم الخالق وھو غیر مخلوق ولو كان مخلوًقا أتوا بمثلھ

اآلیة أیًضا علي إحكام النظم ودقة التألیف القرآني،  استدل الخازن بھذه 
  .وھذا یعني أن إعجازه یشمل لفظھ ومعناه و ترتیبھ

 جمھور العلماء في أن القرآن – رحمھ اهللا –وقد وافق الخازن 
   ) ٥(معجز في لفظھ ومعناه ونظمھ 

                                                           

 .من سورة البقرة  ) ٢٣(اآلیة رقم  ) ١( 
، عالء الدین على بن محمد بن " لباب التأویل فى معاني التنزیل"تفسیر الخازن  ) ٢( 

، دار الكتب العلمیة ) ١/٣١(إبراھیم بن عمر الشیحي أبو الحسن المعروف بالخازن 
 . ھـ ١٤١٥ ، ١، بیروت ، ط 

 .من سورة اإلسراء ) ٨٨(اآلیة رقم )  ٣ (
  ) .٣/١٤٤(تفسیر الخازن ) ٤( 

، أصول الفقھ ، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج  )٢٨١/ ١(لسرخسي أصول ا) ٥ (
 ، ١فھد بن محمد السَّدَحان ، مكتبة العبیكان ، ط / ، تحقیق  ) ١/٣٠٧(المقدسي 

 م ، التحبیر شرح التحریر فى أصول الفقھ ، عالء الدین أبو ١٩٩٩ ھـ ، ١٤٢٠
، تحقیق ) ٣/١٣٥٥(لي الحسن على بن سلیمان المراداوي الدمشقي الصالحي الحنب

أحمد السراج ، مكتبة الرشد ، / عوض القرني ، د/ عبد الرحمن الجبرین ، د. د/ 
 م، شرح الكوكب المنیر ، تقي الدین أبو البقاء ٢٠٠٠ ھـ ، ١٤٢١ ، ١الریاض ، ط 

، ) ٢/١١٦(محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن على الفتوحي المعروف بابن النجار 
 .  م ١٩٩٧ ھـ ، ١٤١٨ ، ٢ط ي ونزیھ حماد ، مكتبة العبیكان ،یلمحمد الزح/ تحقیق 



 

 

 - ١٣٠٠ - 

ألن إجماع األمة قبل حدوث المخالف أن  " ... - رحمھ اهللا–قال القرطبي 
إن المنع والصرفة ھو المعجز لخرج القرآن : رآن ھو المعجز، فلو قلناالق

عن أن یكون معجًزا ، وذلك خالف اإلجماع، وإذا كان كذلك علم أن نفس 
  .)١("القرآن ھو المعجز
وال خالف بین العقالء أن كتاب اهللا  "-  رحمھ اهللا –وقال الزركشي 

  ).٢("معجًزا

لفقهي للمسألة في تفسي    :لخاألث 

   ھل یجوز تغییر نظم القرآن أو ال ؟:المثال األول
 إلي أنھ یحرم إبدال آیة محل آیة، كما –  رحمھ اهللا –ذھب الخازن 

یحرم إبدال خواتیم اآلیات محل بعضھا البعض موافًقا بذلك جمھور العلماء 
": في كون القرآن نزل علي سبعة أحرف " ومن ذلك ما ذكره في فصل ، )٣(

قرر إجماع المسلمین علي أنھ یحرم إبدال آیة أمثال بآیة أحكام، وقد ت" 
وقول من قال إن المراد خواتیم اآلي فیجعل مكان غفور رحیم سمیع علیم 

  )٤(" ففاسد أیًضا وخطأ لإلجماع علي أنھ یجوز تغییر نظم القرآن
   ھل البسملة آیة من الفاتحة أو ال ؟:المثال الثاني

 إلي أن البسملة آیة من الفاتحة،  و ھو -  رحمھ اهللا–ذھب الخازن    
 -خالًفا لما ذھب إلیھ مالك وأبو حنیفة ، )٥(رأي الشافعي وجماعة من العلماء 

  )  .٦( إلي أن البسملة لیست بآیة من الفاتحة -رضي اهللا عنھما 

                                                           

 
،  ) ١/٧٥(الجامع ألحكام القرآن ، أبو عبد اهللا بن أحمد بن أبي بكر األنصارى القرطبى ) ١(

 .  م ٢٠٠٣ ھـ ، ١٤٢٣ھشام سمیر البخاري ، دار عالم الكتب ، الریاض ، ط / تحقیق 
محمد / ، تحقیق ) ٢/٩٣(الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي البرھان في علوم القرآن ، بدر ) ٢( 

 .م١٩٥٧ ھـ ، ١٣٧٦ ، ١أبو الفضل إبراھیم ، دار إحیاء الكتب العربیة ، ط 
، اإلتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن ابن أبي بكر، جالل ) ١/٢١٧(المصدر السابق )  ٣( 

اھیم، الھیئة المصریة العامة محمد أبو الفضل إبر/ ، تحقیق  ) ١/١٧١(الدین السیوطي 
 . م١٩٧٤  ھـ ، ١٣٩٤للكتاب ، ط 

 )١/١١(تفسیر الخازن )  ٤ (
المغني ، موفق الدین أبى محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامھ المقدسي الجماعیلى ) ٥( 

عبد الللھ عبد المحسن التركى عبد . د/ ، تحقیق  ) ١/٣٤٦(الدمشقى الصالحى الحنبلى 
 م، المجموع ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦ ، ١حمد الحلو ، دار عالم الكتب بالریاض ، ط الفتاح م

، دار الفكر ، ) ٣/٣٣٣(شرح المھذب ، أبو زكریا محیى الدین یحیى بن شرف النووي 
 .بیروت ، بدون 

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ) ٦(
 م ،  بدائع ٢٠٠٤ ھـ ، ١٤٢٠، دار الحدیث ، القاھرة ، ) وما بعدھا ١/١٣٢(القرطبي 

، ) ١/٢٠٣(الصنائع فى ترتیب الشرائع ، لعالء الدین أبى بكر بن مسعود الكاساني الحنفى 
 م ومن أدلتھم حدیث أنس رضي اهللا ١٩٨٦ ھـ ، ١٤٠٦ ، ٢دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

 رضي اهللا عنھما  كانوا یفتتحون الصالة بالحمد هللا رب  وأبا بكر، وعمرأن النبي :" عنھ 
" صحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري ، كتاب األذان، باب" . العالمین  

محمد زھیر بن ناصر / ، تحقیق ) ٧٤٣(في حدیث رقم  )  ١/١٤٩" (ما یقول بعد التكبیر
  . ھـ ١٤٢٢ ، ١الناصر ، دار طوق النجاة ، ط 
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فقد ثبت :" “حكم البسملة "  في فصل – رحمھ اهللا –قال الخازن 
أن البسملة من الفاتحة من كل موضع  ) ١(اضحةبھذه األدلة الصحیحة الو

  ) ٢(" ذكرت فیھ

  املبحث الثاني 

السنة :  املسألة الثانية 
ٌ

   بيان للكتاب)٣(

لمسألة   :معني 

ُمَشرع . إن السنة مصدر تستنبط منھ األحكام الشرعیة، فالرسول 
یوضح ما أبھم من كتاب اهللا، ویفصل ما أجمل منھ، ویزیل مشكلھ، ویقید ما 
جاء بھ مطلًقا، ویخصص ما جاء فیھا عاًما، فلوال السنة ما عرف كثیر من 
مسائل الحالل والحرام، وما عرفت الصالة بكیفیتھا وال الزكاة بمقادیرھا إلي 

  .  غیر ذلك من األحكام
ولذلك تعتبر السنة تبییًنا لما جاء في القرآن؛ ألن اهللا منح رسولھ 

َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس { :عالي حق التبیین لنصوص القرآن بقولھ ت
   ) ٤(}َما ُنزَِّل ِإَلْیِھْم 
فإن الكتاب یطلب بیانھ  من السنة، وعلیھما مدار  "- رحمھ اهللا- قال الخازن 

  .) ٥("الشرع وأحكام الدین
 وذلك أن السنة كما تبین توضح المجمل، وتقید  "-رحمھ اهللا-قال الشاطبي 

ً  من الصیغ  القرآنیة عن ظاھر  المطلق، وتخصص العموم، فتخرج كثیرا
مفھومھا في أصل اللغة، وتعلم بذلك أن بیان السنة ھو مراد اهللا تعالي من 

                                                           

إذا قرأتم الحمد  : قال رسول اهللا :  قال– رضي اهللا عنھ –منھا حدیث أبي ھریرة ) ١( 
هللا فاقرءوا بسم اهللا الرحمن الرحیم فإنھا أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم 

سنن الدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمر بن " . اهللا الرحمن الرحیم أحد آیاتھا 
سعود الدارقطني ، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة بسم اهللا أحمد بن مھدى بن م

مجموعة من / ، ، تحقیق )١١٩٠(حدیث رقم  ) ٢/٨٦(الرحمن الرحیم في الصالة 
 م ، وقال ٢٠٠٤ ھـ ، ١٤٢٤ ، ١العلماء ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط 

 .إسناد صحیح  ورجال كلھم ثقات : الدارقطني
    ). ١٨  /   ١(    تفسیر الخازن )٢(
) ٣/٢٢٥(لسان العرب . الطریقة والعادة، والسیرة حمیدة كانت أو  قیمة : السنة لغة) ٣(

، المكتبة العلمیة ، ) ٢٩١/ ١(، المصباح المنیر ، ألحمد بن محمد بن على الفیومي 
الطریقة  : ، وقیل في معني السنة)سنن(مادة .  م١٩٨٧بیروت ، لبنان ، ط ، 

 ) .١/٣٠٠(تفسیر الخازن . لمتبعالمستقیمة  والمثال ا
من قول أو فعل أو تقریر ، البحر المحیط  . ھي ما صدر عن رسول اهللا : السنة شرعًا 

فى أصول الفقھ ، أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي 
 .  م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤ ، ١، دار الكتب ، ط ) ٦/٤٤٣(

 .من سورة النحل ) ٤٤(جزء من اآلیة رقم ) ٤( 
  ) .١/٤(تفسیر الخازن  )٥( 
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تلك الصیغ، فإذا طرحت واتبع ظاھر الصیغ بمجرد الھوي، صار صاحب ھذا 
تدي  إلي النظر ضاًلا في نظره، جاھًلا بالكتاب خابًطا  في عمیاء، ال یھ

  .) ١(" الصواب فیھا  

لمسألة لخا في ه  ل    :  ق

 ھذه المسألة في عدة مواضع من –  رحمھ اهللا –تناول الخازن 
  :تفسیره، ومن ذلك

الَِّذیَن آَمُنوا َوَلْم َیْلِبُسوا ِإیَماَنُھم ِبُظْلٍم ُأوَلِٰئَك { :  قولھ عند تفسیر قولھ تعالي-
  ) :٢(}مُّْھَتُدوَنَلُھُم اْلَأْمُن َوُھم 

والمعني إن الذین یحصل لھم األمن یوم القیامة ھم الذین آمنوا "
ً ، ولم یلبسوا إیمانھم بظلم، یعني ولم : باهللا وحده، ولم یشركوا بھ شیئا

  "یخلطوا إیمانھم بشرك
لما نزلت الذین آمنوا : " قال– رضي اهللا عنھ -)  ٣(عن ابن مسعود 

أینا ال یظلم نفسھ : ق ذلك علي المسلمین، وقالواولم یلبسوا إیمانھم بظلم ش
لیس ذلك إنما ھو الشرك، ألم تسمعوا قول لقمان  : ؟، فقال رسول اهللا 

 )٥)" (٤(} َلا ُتْشِرْك ِباللَِّھ ۖ ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم {: البنھ 
 في التعامل ویدل تفسیره لھذه اآلیة علي المنھج الذي اتبعھ النبي 

 القرآن الكریم حیث فسر القرآن  بالقرآن، ولكن مرد األمر في ذلك إلیھ، مع
فلقد قام بدور الموضح والمبین لما تحملھ اآلیة من دالئل ومعاٍن، ولوال ذلك 

  .لوقع الصحابة في العنت والحرج
ا ُنزَِّل َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َم{:  قولھ عند تفسیر قولھ تعالي -

وأنزلنا علیك یا محمد الذكر الذي ھو القرآن، وإنما سماه : ")٦(}....ِإَلْیِھْم
: ذكًرا؛ ألن فیھ مواعًظا ، وتنبیًھا  للغافلین، لتبین للناس ما نزل إلیھم یعني 

                                                           

الموافقات ، إبراھیم بن موسي بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي  )١( 
 ، ١أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان ، دار بن عفان ، ط / ، تحقیق ) ٤/٣٣٤(

 . م ١٩٩٧ ھـ ، ١٤١٧
 .من سورة األنعام) ٨٢(اآلیة رقم ) ٢(
 بن مسعود  بن غافل بن حبیب الھذلي، أبو عبد الرحمن صحابي، أول ھو عبد اهللا) ٣(

معرفة الصحابة ، . ھـ ٣٢ حدیًثا، توفي سنة ٨٤٨من جھر بقراءة القرآن بمكة لھ 
/ وما بعدھا ، تحقیق ) ١٧٦٨ /٤(أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن مھران األصفھاني، 
 م ،  ١٩٩٨ھـ، ١٤١٩، ١ض ،  طعادل بن یوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الریا

أسد الغابة فى معرفة الصحابة ، عز الدین أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكریم 
 ھـ ، ١٤١٥ ، ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط ) ٣/٣٨١) (ابن األثیر(الجزري 

 ، ١٥، دار العلم للمالیین ، ط ) ٤/١٣٧( األعالم ، خیر الدین الزركلي –م ١٩٩٤
 .   م٢٠٠٢

 .من سورة لقمان ) ١٣(جزء من اآلیة  رقم ) ٤(
   ).٣٢(حدیث برقم  ) ١/١٥(صحیح البخاري ، كتاب اإلیمان ، باب ظلم دون ظلم )   ٥(
 من سورة النحل) ٤٤(جزء من اآلیة رقم  ) ٦(



 

 

 - ١٣٠٣ - 

ما أجمل  إلیك من أحكام القرآن، وبیان الكتاب یطلب من السنة ، والمبین  
  .) ١("لذلك المجمل ھو الرسول 

ویدل تفسیره لھذه اآلیة علي الدور المھم الذي تقوم بھ السنة المطھرة 
 وھي بیان الكتاب مجملھ ومبھمھ، وبھذا ینضبط الفھم متمثلة في الرسول 

آلیات القرآن الكریم، وال شك أن تنحیة السنة عن فھم نصوص الكتاب باطل 
 –أن الخازن وفاسد، ومن یسیر في ھذا السبیل ضال مضل، وبذلك یتضح 

في أن السنة بیان ) ٢( یتفق مع جمھور  الفقھاء والمفسرین –رحمھ اهللا 
  .للكتاب، وال یمكن فصلھا عن فھم ألفاظھ ومعانیھ وإدراك أحكامھ  وشرائعھ

إن السنة قاضیة علي الكتاب، ولیس  "-رحمھ اهللا-قال الشاطبي 
ین فأكثر، فتأتي الكتاب بقاٍض علي السنة؛ ألن الكتاب یكون محتمًلا ألمر

  .)٣("السنة بتعیین أحدھما، فیرجع إلي السنة، ویترك مقتضي الكتاب

لخا لفقهي للمسألة في تفسي    :ألث 

   ھل الصالة الوسطي ھي صالة العصر أو ال ؟:المثال األول
 إلي أن الصالة الوسطي صالة العصر، وھو ما - رحمھ اهللا–ذھب الخازن 

  ،)٥(، مستدًلا علي ذلك من السنة )٤(یوافق رأي أكثر العلماء 

                                                           

 .  )٣/٧٩(تفسیر الخازن ) ١( 
، ) ١/٢٧٣(الشیرازي التبصرة فى أصول الفقھ ، أبو اسحاق إبراھیم بن على بن یوسف )  (٢

 ھـ ، قواطع األدلة فى ١٤٠٣ ، ١محمد حسن ھینو ، دار الفكر ، دمشق ، ط . د/ تحقیق 
األصول ، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعانى التمیمى الحنفى ثم 

 محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي ، دار الكتب العلمیة/ ، تحقیق ) ١/٤٥٦(الشافعى 
 م ،  نھایة السول فى شرح األصول ، لإلمام ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٨ ، ١، بیروت ، لبنان ، ط 

، دار الكتب العلمیة ، ) ١/٢٤٤٤(جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن اإلسنوي الشافعى
 م ، الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا  محمد بن أحمد ١٩٩٩ ھـ ، ١٤٢٠ ، ١بیروت ، ط 

 تحقیق أحمد البردوني، إبراھیم أطفیش ، دار الكتب المصریة ، القاھرة ، )٣/٣٩٤(القرطبي 
 . م١٩٦٤ ھـ ، ١٣٨٤ ، ٢، ط

 ).٤/٣٠٩(الموافقات ) (٣
، المجموع  )١/٢٧٤(المغني البن قدامة . ھو قول أكثر الصحابة وتبعھم الحنفیة والحنابلة )٤(

 الشلبي ، عثمان بن على ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة )٣/٦١(شرح المھذب 
، المطبعة الكبري األمیریة ، بوالق  ) ١/٨٠(بن محجن البارعي ، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

وقال :"  ھـ ، و علق الخازن علي رأي الشافعیة وھو مذھبھ بقولھ ١٣١٣ ، ١، القاھرة ، ط 
إنما نص علي و: ھذا مذھب الشافعي لصحة األحادیث فیھ، قال: الماوردي من أصحابنا:  

أنھا الصبح ألنھ لم تبلغھ األحادیث الصحیحة في العصر ومذھبھ اتباع  الحدیث ، ثم ذكر 
 ). ١/١٧٣(تفسیر الخازن . األحادیث كدلیل علي صحة ھذا المذھب

شغلونا "  یوم األحزاب قال رسول اهللا :  قال–عن علي رضي اهللا عنھ : من ھذه األحادیث) ٥(
ثم صالھا بین العشاءین، " ة العصر، مأل اهللا بیوتھم وقبورھم ناًرا عن الصالة الوسطي، صال

صحیح مسلم ، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ، ". بین المغرب والعشاء
كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الدلیل لمن قال الصالة الوسطي ھي صالة العصر 

 محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي /، تحقیق  ) ٦٢٧(حدیث برقم  ) ١/٤٣٧(
 .، بیروت ، بدون
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َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّلاِة : "من ذلك قولھ عند تفسیر قولھ تعالي 
وأصح االقوال كلھا أنھا العصر لألحادیث :" )  ١("َوُقوُموا ِللَِّھ َقاِنِتیَن اْلُوْسَطىٰ

  .)٢("الواردة فیھا
 في النص القرآني حتى جاءت ویدل ھذا التفسیر أن الصالة الوسطي جاءت

  .السنة فأعطتھا البیان والوضوح 
   ھل لحوم الخیل علي اإلباحة أو التحریم ؟:المثال الثاني

،  وھو )٣( إلي إباحة لحوم الخیل مستدًال بالسنة –رحمھ اهللا –ذھب الخازن 
ة   خالًفا لما ذھب إلیھ الحنفی)٤(قول أكثر التابعین، وتبعھم الشافعیة والحنابلة

  ، )٥(والمالكیة 

َواْلَخْیَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمیَر ِلَتْرَكُبوَھا {: ومن ذلك قولھ عند تفسیر قولھ تعالي 
  ) :٦( }َوِزیَنًة ۚ َوَیْخُلُق َما َلا َتْعَلُموَن

والدلیل الصحیح المعتمد علیھ في إباحة لحوم الخیل أن السنة مبینة  " 
أن الخیل والبغال والحمیر مخلوقة للكتاب، ولما كان نص اآلیة یقتضي 

للركوب والزینة، وكان األكل مسكوًتا عنھ دار األمر فیھ علي اإلباحة 
والتحریم، فوردت بإباحة لحوم الخیل وتحریم البغال والحمیر، فأخذنا بھا 

  .) ٧(" جمًعا بین النصین واهللا أعلم

                                                           

 .من سورة البقرة  ) ٢٣٨( اآلیة رقم )١(
  ) .١٧٤- ١/١٧٣( تفسیر  الخازن )٢(
نحرنا  علي :" عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنھما، قالت :  من ھذه األحادیث)٣(

تاب الذبائح والصید ، باب النحر صحیح البخاري ، ك".  فرًسا فأكلناه عھد النبي
 ).٥٥١٠(حدیث رقم  ) ٩٣ / ٧(والذبح 

 األم ، الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شامخ بن عبد )٤(
 م ، المغني ١٩٩٠ ھـ ، ١٤١٠، دار المعرفة بیروت ، ط ، ) ٢/٢٧٥(المطلب 

)٩/٤١١( 
د بن شمس الدین بن جمال الدین الرومي العنایة شرح الھدایة ، محمد بن محم)٥(

 ) .٣/٢٢(، دار الفكر ، بیروت ، بدون ، بدایة المجتھد ) ١/٢٠٧(
 .من سورة النحل ) ٨( اآلیة رقم ) ٦(
  )٣/٦٩( تفسیر الخازن )٧(
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  املبحث الثالث 

ته حىت يرد نص  خطاب ألمخطاب النبي :  املسألة الثالثة 

  )١(ختصيصه

لمسألة    معني 

 فھو إمام ھذه األمة وراعیھا تدل ھذه المسألة علي عظم مكانة النبي      
وھادیھا ومرشدھا إلي  الخیر، وما یخاطب بھ من تكالیف شرعیة خطاب 

َرُسوِل  لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي" {:ألمتھ حتى یرد دلیل بالخصوصیة لقولھ تعالي 
،  فاألمة بعضھا من بعض وھي في الشرع سواء، إال )٢(} "ُأْسَوٌة َحَسَنٌةاللَِّھ 

إذا وقع تخصیص صادر عن دلیل خاص، وھذا یكون في بعض المواضع، 
  .   بأشیاء دون أمتھفقد یختص  النبي 

وما خوطب بھ علیھ السالم فھو ألمتھ حتى یثبت  "-رحمھ اهللا–قال القرطبي 
   ) ٣("اختصاصھ

لخ ل  ق لمسألة     :ا في ه 

 ھذه المسألة في تفسیره في أكثر من - رحمھ اهللا– تناول الخازن 
  :موضع، ومن ذلك

َأْمَواِلِھْم َصَدَقًة ُتَطھُِّرُھْم  ِمْن ُخْذ {: قولھ عند تفسیر قولھ تعالي -
  ): ٤(}.... َوُتَزكِّیِھْم ِبَھا

ة فكان خذ یا محمد من أموالھم صدق:  أي  للنبى –الخطاب فیھ  -
 یأخذھا منھم أیام حیاتھ ثم أخذھا من بعده األئمة، فیجوز لإلمام النبي 

 .) ٥("أو نائبھ أن یأخذ الزكاة من األغنیاء  ویدفعھا إلي الفقراء

                                                           

اآلیة رقم } "اْلُمَعذَِّبیَن  ِمَن اللَِّھ ِإَلھًا َآَخَر َفَتُكوَن َمَع َفَلا َتْدُع" {: ومن ذلك قولھ تعالي )١(
 لیعلم الناس أن اهللا تعالي ال یقبل من سورة الشعراء، خوطب النبي )  ٢٠١٣(

اإلشراك من أحد، فھو في الحقیقة خطاب لجمیع المكلفین ببیان أن لإلشراك من القبح 
والسوء ما یجعلھ حقیقاً  بأن ینھي عنھ من ال یمكن صدوره منھ، فكیف بمن عداه ؟ 

. متھ، فھو في الحقیقة خطاب لألمة في شخص إمامھا ونبیھا أو خوطب بھ والمراد أ
التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، مجموعة من العلماء، بإشراف مجمع البحوث 

 ١٣٩٣ ،١الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة، ط)  ١٦٣٤ /٧(اإلسالمیة باألزھر 
 . م ١٩٧٣ھـ، 

 .من سورة األحزاب  )  ١٦(جزء من اآلیة رقم ) ٢(
  )٣/٤٩( الجامع ألحكام القرآن )٣(
 من سورة التوبة) ١٠٣( جزء من اآلیة رقم )٤(
  ).٢/٤٠٢( تفسیر الخازن )٥(
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.... َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء{ : قولھ عند تفسیر قولھ تعالي -
تھ، ألنھ المقدم علیھم ، فإذا خوطب  ثم خاطب أمنادي النبي :" ) ١(}

  .) ٢(" خطاب الجمع كانت أمتھ داخلھ في ذلك  الخطاب 
 أنھ أخذ بتلك المسألة األصولیة، – رحمھ اهللا –ویتضح من كالم الخازن 

 خطاب ألمتھ، واستدل  علي ذلك في اآلیة األولي  ورأي أن خطاب النبي  
 الزكاة ودفعھا إلي الفقراء،  للذین اتبعوه في أخذبفعل أصحاب النبي  

واستدل علي ذلك من اآلیة الثانیة بمدلول الجمع في توجیھ الخطاب حیث 
، وجمیع أمتھ  من بعده، وھذا بدوره یؤكد أن األصل عند یشمل النبي  

 أن النبي وأمتھ في الشرائع علي االتفاق والتسویة، –  رحمھ اهللا –الخازن 
  :واضع ومن ذلك إال إذا ورد تخصیص في بعض الم

َواْمَرَأًة مُّْؤِمَنًة ِإن َوَھَبْت َنْفَسَھا ِللنَِّبيِّ  { قولھ تعالي عند تفسیر قولھ تعالي-
وكان " )   :٣(}... ۗ ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن ِمن ِإْن َأَراَد النَِّبيُّ َأن َیْسَتنِكَحَھا َخاِلَصًة لََّك

 الھبة من غیر ولي وال   أن النكاح  ینعقد في حقھ بمعنيمن خصائصھ  
یوافق ما ذھب )٤( }"دون المؤمنین من خالصة لك"{:شھود وال مھر لقولھ 

 في – رحمھ اهللا - )٦(قال ابن جزي) ٥(إلیھ جمھور الفقھاء واألصولیین
 ) ٧(}.. ...َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُھنَّ ِلِعدَِّتِھنَّ{ تفسیر قولھ تعالي

 وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة، لم  نودي النبي : إن قیل:" 
إذا :  وآلھ وأمتھ، قیلأنھ لما كان  حكم الطالق یشترك فیھ النبي : فالجواب

طلقتم خطاًبا لھ ولھم، وخٌص ھو علیھ الصالة والسالم بالنداء تعظیًما لھ، 
افعل أنت وقومك، وألنھ : ا أيیا فالن افعلو: كما یقال لرئیس القوم وكبیرھم

                                                           

 .من سورة الطالق) ١( جزء من اآلیة رقم )١(
  ).٤/٣٠٥( تفسیر الخازن )٢(
 .من سورة األحزاب  ) ٥٠( جزء من اآلیة رقم ) ٣(
 .) ٣/٤٣١(تفسیر الخازن ) ٤) ( ٤(
عدة في أصول الفقھ، أبو یعلي محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء ال)  ٥(

، ٢أحمد بن علي سیر المباركي، كلیة الشریعة بالریاض، ط. د/ ، تحقیق  )١/٣٣٠(
، أصول الفقھ البن )١/٣١(، المسودة  )١/٢٢٦( م، قواطع األدلة ١٩٩٠ ه، ١٤١٠
 ).٧٤/ ٢(، الوجیز في أصول الفقھ  )٨٦١/ ٢(مفلح  

فقیھ من : ھو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا ابن جزي الكلبي،  أبو القاسم)  ٦(
تقریب الوصول إلي علم : العلماء باألصول واللغة، عن أھل غرناطة، من كتبھ

الدرر الكامنة في أعیان المائة . ھـ ٧٤١األصول، التسھیل لعلوم التنزیل، توفي سنة 
-٥/٨٨( علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنى الثامنة، أبو الفضل  أحمد بن

، ٢محمد بن المعید ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، الھند، ط/ ، تحقیق )٨٩
 م، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، محمد بن محمد بن ١٩٧٢ھـ، ١٣٩٢

 ٢٠٠٣ ھـ، ١٤٢٤، ١، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط)١/٣٠٦(علي بن سالم مخلوف 
 ).٥/٣٢٥(م، األعالم للزركلي 

 .من سورة النساء ) ١(جزء من اآلیة رقم )  ٧(
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یأیھا النبي إذا طلقت أنت : علیھ الصالة والسالم ھو المبلغ ألمتھ، فكأنھ قال
  )١(" وأمتك 

لخا  لية في تفسي  ألص لفقهي للمسألة     ألث 

   فال یجوز بعده فعلھا أو ال؟ ھل صالة الخوف خاصة بالنبي  :المثال األول
 جمھور العلماء والفقھاء فى وجوب صالة – رحمھ اهللا – وافق الخازن 

وخالف في ذلك بعض ، )٢(  وحق غیره من أمتھالخوف في حق النبي  
  .  علي كل رأي من الرأیین) ٤(، وذكر الدلیل)٣(الحنفیة 

َوِإَذا ُكنَت ِفیِھْم َفَأَقْمَت َلُھُم  {: ومن ذلك قولھ عند تفسیر قولھ تعالي
  ):٥(}............ الصََّلاَة

 ، فإن سائر أمتھ داخلون  في ھذا الحكم وإن كان قد خوطب بھ النبي  " 
  -  -یأیھا النبي إذا طلقتم النساء إال أن یرد نص بتخصیصھ :" فھو كقولھ 

، ونظیر }ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن ِمن َخاِلَصًة لََّك {: بحكم دون أمتھ كقولھ تعالي
وإذا كان ھو }َأْمَواِلِھْم َصَدَقًة ِمْن ُخْذ { :"  قولھ }َوِإَذا ُكْنَت ِفیِھْم{ "قولھ

المخاطب بھا وقد ثبت حكم أخذ الزكاة لم بعده من األئمة كان كذلك قولھ وإذا 
  ) .٦(" كنت فیھم 

                                                           

التسھیل لعلوم التنزیل ، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن جزي )  (١
عبد اهللا الخالدى ، شركة دار األرقم ، . د/ ، تحقیق ) ٢/٢٨٣(لكلبي الغرناطي ا

 . ھـ١٤١٦ ، ١بیروت ، ط 
، ) ٢/٢٩٧(، المغني ) ١/١٨٦(، بدایة المجتھد  ) ١/٢٤٢(دائع الصنائع ب)  (٢

 )٤/٤٠٥(المجموع شرح المھذب 
) ٢/٤٥(المبسوط للسرخسي  ، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل السرخسى )  (٣

 ھـ ، ١٤٢١ ، ١خلیل محي الدین المیس ، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، ط / ، تحقیق 
 . م ٢٠٠٠

 -:أدلة جمھور الفقھاء )  (٤
 .من سورة األنعام  )  ١٥٣( جزء من اآلیة  رقم"  فاتبعوه:"  قولھ تعالي -١

صحیح البخاري، كتاب األذان، باب األذان " صلوا كما رأیتموني أصلي   :"  قولھ -٢
   ) .٦٣١(حدیث رقم   ) ١/١٢٨(للمسافر

لب كرم اهللا وجھھ  أنھ صلي إجماع الصحابة علي فعلھا، ما روي  عن علي بن أبي طا-٣
 صلي – رضي اهللا عنھ –صالة الخوف بأصحابھ بلیلة الھریر، وكذلك أبو موسي 

  .   بأصحابھ بطبرستان ولیس لھؤالء مخالف من الصحابة

 -   - ظاھر االیة یدل علي أن إقامة الصالة مشروطة بكون النبي -:    دلیل المخالفین 
  ) .١/٤٢٠(كلمة إذا تفید الشرط، تفسیر الخازن ن وألفیھم، فدل علي تخصیصھ بھا،

 .من سورة النساء ) ١٠٢(جزء من اآلیة رقم ) ( ٥
 )١/٤٢٠(تفسیر الخازن )  (٦
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  أو یدخل عند قراءة القرآن خاصة بالنبي  ) ١(ھل االستعاذة : المثال الثاني
  فیھا غیره من أمتھ ؟

جمھور العلماء في أن األمر االستعاذة عند  – رحمھ اهللا –وافق الخازن 
  .)٢(  ولسائر أمتھ من بعده قراءة القرآن للنبي  

 ِمَن َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباللَِّھ {: ومن ذلك قولھ عند تفسیر قولھ تعالي
  ویدخل فیھ غیره من أمتھ،-  -الخطاب فیھ للنبي :" )٣(}الرَِّجیِم الشَّْیَطاِن

 لما كان غیر محتاج إلي االستعاذة، وقد أمر بھا فغیره أولي -  -ألن النبي 
ً  في إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم،  بذلك، ولما كان الشیطان ساعیا

 وكانت االستعاذة باهللا مانعة من ذلك؛ فلھذا السبب أمر اهللا رسولھ 
سواس والمؤمنین باالستعاذة عند القراءة، حتى تكون مصونة من و

  )٤("الشیطان 

                                                           

عاذ بھ یعوذ :مصدر من استعاذ، بمعني االلتجاء واالعتصام، وقیل :"  االستعاذة لغة ) ١(
، لسان العرب  )٤/١٨٣(مقاییس  اللغة . الذ بھ ولجأ إلیھ واعتصم : عوًذا  ومعاًذا

  ) .عوذ ( مادة  ) ٩/٤٣٨(، تاج العروس  )٣/٤٩٨(
  .االستجارة إلي ذي منعة علي جھة االعتصام بھ من المكروه  :     االستعاذة شرًعًا

دار الفكر، دمشق، بدون ، وقال  ) ٢/٨٧٨(وھبھ الزحیلي / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، د
م باهللا وااللتجاء إلیھ من شر الشیطان، االعتصا: االستعاذة : الخازن في تفسیره

  ) .٣/٩٨(تفسیر الخازن . ووسوستھ والمراد من الشیطان إبلیس
، الشرح الكبیر علي متن المقنع ، عبد الرحمن بن محمد  ) ١/١٢٨( األم الشافعي  ) ٢(

، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع،  ) ٢/١٤(بن أحمد  بن قدامة المقدسي  الحنبلي 
محمد / ، تحقیق ) ٢/١٨١(ن ، الذخیرة ، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي بدو

  )١/٢٩٠( م ، العنایة  شرح الھدایة ١٩٩٤ ، ١حجي ، دار الغرب اإلسالمي ، ط 
 .من سورة النحل  ) ٩٨( اآلیة رقم ) ٣(
 . ) ٣/٩٧( تفسیر الخازن ) ٤(



 

 

 - ١٣٠٩ - 

  املبحث الرابع

   حجة)١(اإلمجاع : املسألة الرابعة

  :معني المسألة
اإلجماع مصدر من مصادر الشریعة، فھو المصدر األساسي  الثالث من 
مصادر الفقھ اإلسالمي ، وأصل عظیم من أصول الدین، مستمد من كتاب اهللا 

مین علي أن  واتفق جمھور المسل- رسولھ -وسنة ) ٢( – عز وجل –
اإلجماع حجة، وأنھ دلیل من أدلة األحكام، وقد احتج أھل الحق القائلون 

  )٣(بحجیة اإلجماع بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول 

  :- رحمھ اهللا –قال الجویني 
                                                           

اتفقوا علیھ، فكل أمر من األمور  : االتفاق، أجمع القوم علي كذا، أي:  اإلجماع لغة) ١(
 ) ١/٧١٠(القاموس المحیط .  اتفقت علیھ طائفة، فھو إجماع في إطالق أھل اللغة

لھ : اإلجماع شرًعا) . جمع (مادة  ) ٤٦٣ /٢٠(باب العین فصل الجیم، تاج العروس 
 تعریًفا –  رحمھ اهللا –عدة تعاریف عند األصولیین، منھا ما عرفھ بھ الشوكاني 

 بعد وفاتھ في عصر من األعصار  --ھو اتفاق مجتھدي أمھ محمد : " جامًعا مانعًا 
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول ، محمد بن " علي أمر من األمور 

أحمد عزو عنایة ، دار الكتاب العربي / ، تحقیق ) ١/١٩٣(علي بن محمد الشوكاني 
 . م ١٩٩٩ ھـ ، ١٤١٩ ، ١، دمشق ، ط 

اإلجماع المستند إلي الكتاب، فمثالھ اتفاق المجتھدین علي تحریم الزواج بالجدة فإن )٢(
جزء من االیة رقم }   " ُحرَِّمْت َعَلْیُكْم ُأمََّھاُتُكْم" {:مستند ھذا اإلجماع ھو قولھ تعالي 

  .من سورة النساء،  فإن مراد األم في ھذا النص األصل مطلًقا) ٢٣(
، المجموع شرح المھذب ) ٧/١٠٩(، المغني البن قدامة ) ٢/٢٥٧ (     بدائع الصنائع

 ) .٤/٢٥٧(، الذخیرة للقرافي ) ١٦/٢١٣(
ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى ویتبع { "من أدلة الكتاب قولھ تعالي )  ٣(

 ) ١١٥( اآلیة رقم }غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم وساءت مصیراً 
ة النساء، ووجھ االحتجاج باآلیة أنھ تعالي  توعد علي متابعة غیر سبیل من سور

المؤمنین، ولو لم یكن ذلك محرًما ما توعد علیھ، ولما حسن الجمع بینھ وبین المحرم 
  .من مشاقة الرسول علیھ وسلم في التوعد 

 محمد إن اهللا ال یجمع أمتى علي ضاللة  ، سنن الترمذى ، :"  من أدلة السنة قولھ -
بن عیسي بن َسْورة بن موسي الترمذى ، أبو عیسي ، أبواب الفتن  باب ما جاء في 

وف ، دار بشار عواد معر/ ، تحقیق ) ٢١٦٧(حدیث برقم ) ٦٣ /٤(لزوم الجماعة 
 نفي جمیع ووجھ االحتجاج بالحدیث أن النبي  م،١٩٩٨العزب اإلسالمي،بیروت،ط 

  .معوا علیھ صواًبا غیر خًطا وحًقا غیر باطل الضاللة عن إجماع أمتھ، فیكون ما أج
 وھناك دلیل من المعقول أنھ إذا اتفق المجتھدون علي رأي وجزموا بھ جزًما قاطًعا ألنھ وجدوا -

ً  علي الرأي الذي اتفقوا علیھ، إذا لو لم تكن داللة ھذا الدلیل علي  دلیًلا شرعًیا یدل قطعا
دة، ألن العقول والقرائح تختلف  فال یتیسر اتفاقھا إذا مدلولھ قطعیة لما تیسر اتفاق حسب العا

  .كان لدلیل یحتمل وجوًھا كثیرة 
، اإلحكام في أصول األحكام ، اإلمام العالمة على )١/١٣٧(، المستصفى  )١/٤٦٣(قواطع األدلة 

عبد الرازق عفیفي ، المكتب اإلسالمي ، بیروت ، / ، تحقیق ) ١/٢٠٠(بن محمد اآلمدى 
  ) .٦/٣٨٤(، البحر المحیط في أصول الفقھ  )١/٢٨٣(ھایة السول بدون ، ن
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قال ) ١(وثبت عندنا أن اإلجماع حجة، وأھل اإلجماع ال یجتمعون علي باطل" 
أكثر المسلمین علي أن اإلجماع حجة اتفق :"  رحمھ اهللا - ) ٢(اآلدمي 

  )  ٣(شرعیة یجب العمل بھ علي كل مسلم، خالفاً لما ذھب إلیة للشیعة 
  )٦("  من المعتزلة )٥(، والنظام) ٤(والخوارج 

  

لمسألة لخا في ه  ل    ق
   

   ھذه المسألة في أكثر من موضع تفسیره، –  رحمھ اهللا –تناول الخازن 
  

                                                           

 ) ١/٢٢٣(البرھان في أصول الفقھ )  ١(
أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقیھ األصولي، ولد في آمد )  ٢(

 ھـ لقب بسیف الدین اآلمدي، كان في أول اشتغالھ حنبلي المذھب ثم انتقل ٥٥١سنة 
لباب األلباب، اإلحكام في أصول األحكام، توفي :  ذھب الشافعي، من مصنفاتھ إلي م
وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ، ألبى العباس شمس الدین أحمد .  ھـ  ٦٣١سنة 

إحسان عباس ، دار صادر ، / ، تحقیق ) ٣/٢٩٣(بن محمد بن أبى بكر بن جلكان 
 الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبى بیروت ، بدون ، سیر أعالم النبالء ، شمس

 م ، طبقات ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥ ، ٣، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط ) ٢٢/٣٦٤(
) قاضي شھبةابن (الشافعیة ، أبو بكر بن أحمد بن محمد األسدى الشھبي الدمشقي 

 . ھـ ١٤٠٧، ١الحافظ عبد العلیم خان،عالم الكتب بیروت ،ط .د/ ، تحقیق ) ٨/٣٠٦(
 علي الخصوص، وقالوا بإمامتھ  – رضي اهللا عنھ –لشیعة ھم الذین شایعوا علًیا ا)  ٣(

وخالفتھ نًصا ووصیة، إما جلًیا إما خفیاً ، واعتقدوا أن اإلمامة ال تخرج من أوالده، 
وإن خرجت فبظلم یكون من غیره، أو بتقیة من عنده، ویجمعھم القول بوجوب 

اء واألئمة وجوًبا عن الكبائر والصغائر، التعیین والتنصیص، وثبوت عصمة األنبی
الملل والنحل، أبو . والقول بالتولي والتبري قوًلا وفعًلا، وعقًدا، إال في حالة التقیة 

، مؤسسة  )١/١٤٦(الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد الشھرسناني 
 الحلبي ، بدون

قت الجماعة علیھ یسمي ھم كل من خرج علي اإلمام الحق الذي اتف: الخوارج)  ٤(
خارجیاً  سواء كان الخروج في أیام الصحابة علي األئمة في كل زمان، وكبار الفرق 

المحكمة، األزارقة، والنجدات، واإلباضیة، ویجمعھم القول بالتبري من عثمان : منھم
وعلي رضي اهللا عنھما، ویقدمون  ذلك علي كل طاعة، وال یصححون المناكحات إال 

حقا : یكفرون أصحاب الكبائر ویرون الخروج علي اإلمام إذا خالف السنة علي ذلك، و
  ) .١١٥- ١/١١٤(واجباً   الملل والنحل 

ھو إبراھیم بن سیار بن ھانئ البصري، أبو اسحاق  النظام، من أئمة المعتزلة  )  ٥(
 (تبحر في علوم الفلسفة، وانفرد بآراء خاصة تابعتھ فیھا فرقة من المعتزلة  سمیت 

 ھـ  ٢٣١نسبة إلیھ، ولھ كتب كثیرة  في الفلسفة واالعتزال، توفي سنة ) النظامیة 
تاریخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي  

 / ١بشار عواد معروف ، دار الغرب  اإلسالمي، بیروت، ط/ ، تحقیق  )٦/٦٢٣(
  ).١/٤٣(، األعالم للزركلي  )٥٤١ /١٠( م، سیر أعالم النبالء ٢٠٠٢ ھـ، ١٤٢٢

  )١/٢٠٠(اإلحكام لآلمدي )  ٦(
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  حجة شرعیة موافًقا في ذلك ما ذھب إلیھ جمھور العلماء وأثبت أن اإلجماع 
  -: ومن ذلك  )١(

َما َتَبیََّن  ِمن َبْعِد َوَمن ُیَشاِقِق الرَُّسوَل ً}: قولھ عند تفسیر قولھ تعالي -
َتَولَّىٰ َوُنْصِلِھ َجَھنََّم ۖ  َسِبیِل اْلُمْؤِمِنیَن ُنَولِِّھ َما َغْیَر َوَیتَِّبْع اْلُھَدىٰ َلُھ
  :) ٢(} َساَءْت َمِصیًراَو

 سئل عن آیة من كتاب اهللا تدل علي أن –  رحمھ اهللا –روي أن الشافعي " 
اإلجماع حجة، فقرأ القرآن ثالثمائة  مرة حتى استخرج ھذه اآلیة، وھي 

ویتبع غیر سبیل المؤمنین، وذلك ألن إتباع غیر سبیل :" قولھ تعالي 
وجب أن یكون إتباع سبیل المؤمنین، وھي مفارقة الجماعة حرام،  ف

المؤمنین ولزوم جماعتھم واجبًا؛ وذلك ألن اهللا تعالي ألحق الوعید بمن 
یشاقق الرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین، فثبت بھذا أن إجماع األمة حجة 

 ")٣ (.  
َذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا {ً :"قولھ عند تفسیر قولھ تعالي  -

كذلك :"  )٤(}َلى النَّاِس َوَیُكوَن الرَُّسوُل َعَلْیُكْم َشِھیدًاُشَھَداَء َع
جعلناكم أمة وسًطا لتكونوا یعني عدوًلا خیاًرا ، وخیر األمور 

 ، واستدل جمھور العلماء بھذه اآلیة علي أن اإلجماع )٥("أوسطھا
  .حجة إذ لو كان ما اتفقوا علیھ باطًلا لفسدت عدالتھم  

ففي الوصف لھم بالعدالة تنصیص علي :"  اهللا رحمھ–قال السرخسي 
أن الحق ما یجتمعون علیھ، ثم جعلھم شھداء علي الناس، والشاھد 
مطلًقا من یكون قولھ حجة ففي ھذا بیان ان إجماعھم  حجة علي الناس 

   ) ٦("وأنھ موجب للعمل قطًعا 

لخا لفقهي للمسألة في تفسي    : ألث 

  دین مقدم علي إنفاذ وصیة المیت أو ال ؟  ھل قضاء ال:المثال األول

                                                           

المعتمد فى أصول الفقھ ، محمد بن على الطیب أبو الحسین البصري المعتزلي )  ١(
 ھـ ، العدة ١٤٠٣خلیل المیس ن دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط / ، تحقیق ) ٢/١٣(

ناظر في أصول الفقھ على مذھب ، روضة الناظر وجنة الم )٤/١٠٥٧(في األصول 
اإلمام أحمد بن حنبل ، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامھ 

 م ، ٢٠٠٢ ھـ ، ١٤٢٣ ، ٢، مؤسسة الریان ، القاھرة ، ط  ) ١/٣٧٥(المقدسي 
  )١/٢٠٠(اإلحكام لآلمدي 

 .من سورة النساء  ) ١١٥(اآلیة رقم )  ٢(
  )١/٤٢٧(تفسیر الخازن )  ٣(
 . من سورة البقرة ) ١٤٣(اآلیة رقم )  ٤(
  )١/٨٧( تفسیر الخازن ) ٥(
  )١/٢٩٧( أصول السرخسي ) ٦(
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 إلي أن قضاء الدین مقدم علي إنفاذ وصیة – رحمھ اهللا –ذھب الخازن 
  -:، ومن ذلك)١(المیت  موافًقا، بذلك إجماع العلماء 

 َأْو َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوَصىٰ ِبَھا ِمن{:  قولھ تعالي عند تفسیر قولھ تعالي-
نباء والسھام إنما تقسم بعد قضاء الدین وإنفاذ یعني أن ھذه األ:" )٢(}َدْیٍن

وصیة المیت في ثلثھ، وذكر الوصیة مقدم علي الدین في اللفظ ال في الحكم، 
ألن لفظھ أوال توجب الترتیب، وإنما ھي ألحد الشیئین كأنھ قال من بعد أحد 

إنكم  : " - رضي اهللا عنھ–ھذین مفرًدا أو مضموًما إلي اآلخر، قال علي 
 بالدین قبل الوصیة، وھذا ن الوصیة  قبل الدین، وبدأ رسول اهللا تقرءو

إجماع علي أن الدین مقدم علي الوصیة، واإلرث مؤخر عنھا، ألن الدین حق 
  )٣(" علي المیت، والوصیة حق لھ، وھما یتقدمان علي حق الورثة 

 ھل یجوز االستمتاع بالمرأة الحائض  بما فوق السرة ودون :المثال الثاني
 الركبة أو ال ؟
 إلي جواز االستمتاع بالمرأة الحائض بما فوق –  رحمھ اهللا –ذھب الخازن 

ومن ذلك قولھ عند )٤(السرة  ودون الركبة موافًقا في ذلك إجماع العلماء 
 َوَیْسَألوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُھَو َأذًى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء{ : تفسیر قولھ تعالي

أجمع العلماء علي جواز :" )٥(}... َیْطُھْرَن َحتَّى  َوال َتْقَرُبوُھنَّاْلَمِحیِض ِفي
االستمتاع بالمرأة الحائض بما فوق السرة ودون الركبة وجواز مضاجعتھا 

  )٦(" ومالمستھا 

                                                           

تحقیق   أحمد شاكر،  )  ١/٦٤( الرسالة، الشافعي  أبو عبد اهللا محمد بن إدریس ) ١(
 الفصول في األصول، أحمد بن علي  -  ھـ ١٩٤٠ ه، ١٣٥٨، ١مكتبة الحلبي مصر، ط

ھـ، ١٤١٤، ٢، وزارة األوقاف الكویتیة، ط)٢١٨/ ١(الرازي الجصاص أبو بكر 
) ٩/٥١٨( م، مفاتیح الغیب ، فخر الدین محمد بن عمر التمیم الرازي الشافعي١٩٩٤

 م ، الجامع ألحكام القرآن ٢٠٠٠ ھـ ، ١٤٢١ ، ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 
  ).  ٣/٦٥(، التقریر والتحبیر ) ٥/٧٣(

 .من سورة النساء ) ١٢(من اآلیة رقم  جزء ) ٢(
  ) .١/٣٥٠(تفسیر الخازن )   ٣(
 ٢/٥٤٣(، المجموع شرح المھذب  ) ١/٢٤٢(، المغني  ) ٥/١١٩(بدائع الصنائع  )  ٤(

، أحمد بن غنیم بن ) ٢/٢٨٣(، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبى زید القیرواني ) 
 . م ١٩٩٥ ھـ ، ١٤١٥ر ، بیروت ، ، دار الفك)  ھـ١١٢٦: ت (سالم النفراوي 

 .من سورة البقرة ) ٣٢٢(جزء من اآلیة رقم )  ٥(
  ) .١/١٥٤(تفسیر الخازن )  ٦(
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  املبحث اخلامس 

   حجة معتربة )١(القياس :  املسألة اخلامسة 

لرابعة من الحجج القیاس أصل من أصول الشریعة، وھو في المرتبة ا
الشرعیة، ویعد من أبرز مسالك االجتھاد التي یلجأ إلیھا المجتھد إذا لم یوجد 
في الواقعة حكم بنص أو إجماع، حیث یقیس ما ال نص فیھ علي ما فیھ 

  .نص، ویعتبر النظیر بنظیره 
وذھب جمھور العلماء إلي أن القیاس حجة شرعیة معتبرة علي األحكام، 

في القول بحجیة القیاس ووجوب العمل بھ علي أدلة من واستند الجمھور 
  )٢(الكتاب والسنة وأفعال الصحابة والمعقول 

   :-رحمة اهللا- )٣( قال أبو علي الشاشي 

                                                           

باب السین فصل القاف   )  ٥٦٩(التقدیر للشئ بما یماثلھ، القاموس المحیط :" القیاس لغة )  ١(
اإلبھاج في . ة الحكمھو إثبات حكم معلوم في معلوم آخر الشتراكھما في عل: القیاس  شرًعا

شرح المنھاج ،  تقى الدین أبو الحسن على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن حامد بن یحي 
 ١٤١٦، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ) ٣/٣(السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوھاب

  م ١٩٩٠ھـ ، 
  من أدلة حجیة القیاس )  ٢(
من سورة ) ٢(جزء من اآلیة رقم } " تبروا یا أولي األبصارفاع{:" قولھ تعالي :  من الكتاب-١

الحشر، فاالعتبار ھو القیاس، واآلیة أمرت باالعتبار، واألمر یفید الوجوب، فیكون القیاس 
ً  علي المجتھد، فیجب علیھ ان یلتزم بالحكم الذي وصل إلیھ اجتھاده، وأنھ حكم اهللا  واجبا

  .تعالي في اعتقاده 
صلي -، أن  امرأة من جھینة، جاءت إلي النبي -رضي اهللا عنھما-ن ابن عباس ع:  من السنة -٢

نعم :  ، فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأ حج عنھا ؟ قال-اهللا علیھ وسلم
حجي عنھا، أرأیت لو كان علي أمك دین أكنت قاضیة ؟ اقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء، صحیح 

 ٣/١٨( لصید، بابا الحج والنذور عن المیت، والرجل یحج عن امرأة البخاري، كتاب جزاء ا
فالحدیث شبھ الحج بالدین، وقاس علیھ في وجوب الوفاء یجامع أن كًال ) ١٨٥٢(برقم ) 

  .منھما دین ثابت في الذمة
اللَُّھ ْسَتْفُتوَنَك ُقِل " {:مثال أن أبا بكر قاس في الكاللة الولد في قولھ تعالي :  إجماع الصحابة-٣

جزء من اآلیة }  "ۚ ُأْخٌت َفَلَھا ِنْصُف َما َتَرَك َوَلُھ ِإِن اْمُرٌؤ َھَلَك َلْیَس َلُھ َوَلٌد ۚ اْلَكَلاَلِة ِفي ُیْفِتیُكْم
  .من سورة النساء  ) ١٧٦(رقم 

إن  الحوادث ال تنتھي، والنصوص محصورة، فالبد من القیاس، كما أن القیاس :  المعقول-٤
الفطرة السلیمة والمنطق الصحیح، والعمل بالقیاس تتحقق  بھ مصالح العباد ھذا دلیل تؤیده 

، اإلبھاج في شرح ) وما بعدھا ٢/١٧٨(روضة الناظر ، ھو الغایة  من تشریع األحكام 
 وما ٢/٩١(وما بعدھا  إرشاد الفحول  ) ٣٠٧/ ١(، نھایة السول ) وما بعدھا ٣/٩(المنھاج 

 )   وما بعدھا ١/٤٢٠( الفقھ  الوجیز في أصول–) بعدھا 
ھو أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي  الفقیھ، سكن بغداد ودرس بھا وتفقھ علي )  ٣ (

الجواھر المضیة فى .  ھـ ٣٤٤أبي الحسن الكرخي، فقیھ الحنفیة في زمانھ، توفي سنة 
، تحقیق ) ٩٩- ١/٩٨(طبقات الحنفیة ، محي الدین أبى محمد ابن عبد القادر بن أبى الوفاء 

 م ١٩٩٢ ھـ ، ١٤١٣ ، ٢عبد الفتاح محمد الحلو ، ھجر للطباعة والنشر ، مصر ، ط . د/ 
 ).١/٢٩٣( األعالم  للزركلي –
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القیاس حجة من حجج الشرع، یجب العمل بھ عند انعدام ما فوقھ من " 
  )١("الدلیل في الحادثة 

لمسألة  لخا في ه  ل    :ق

 ھذه المسألة في أكثر من موضع في تفسیره، – رحمة اهللا – تناول الخازن
  : ومن ذلك

اْلَخْوِف  َأِو اْلَأْمِن مَِّن َوِإَذا َجاَءُھْم َأْمٌر {:  قولھ عند تفسیر قولھ تعالي-
 الَِّذیَن َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلىٰ ُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُھْم َلَعِلَمُھ ۖ َأَذاُعوا ِبِھ

   )٢(}.....َیْسَتنِبُطوَنُھ ِمْنُھْم
وفي اآلیة دلیل علي جواز القیاس، وأن من العلم ما یدرك بالنص وھو " 

  )٣(" الكتاب والسنة ومنھ ما یدرك باالستنباط وھو القیاس علیھما 
َیاَأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا  {:  قولھ عند تفسیر قولھ تعالي-
َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ  ِفي لرَُّسوَل َوُأْوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْما

  )٤( }....َوالرَُّسوِل
ردوا ذلك األمر الذي تنازعتم فیھ إلي كتاب اهللا عز وجل وإلي رسول : أي"
 وبعد وفاتھ فردوه إلي سنتھ، والرد إلي كتاب اهللا  وسنة  ً  ما دام حیا

  واجب إن وجد ذلك الحكم في كتاب اهللا أخذ بھ، فإن لم یوجد في ولھ رس
  )٥("  ، فإن لم یوجد في السنة فسبیلھ االجتھادكتاب اهللا ففي سنة رسولھ 

 وتعد ھاتان اآلیتان من اآلیات القرآنیة  التي احتج بھا الخازن علي حجیة 
  :القیاس موافًقا جمھور العلماء، حیث تدالن علي 

قیاس ال یستدل  بھ في أي واقعة إال بشرط أن ال یكون فیھا  أن ال -١
َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي {: نص من الكتاب  والسنة واإلجماع، فقولھ تعالي 

  . یدل علي ذلك }َشْيٍء
 أنھ ال یمكن إثبات الحكم بالقیاس في أي واقعة إال قیاًسا علي واقعة  -٢

فردوه إلي اهللا " :أو مسألة ثبت الحكم فیھا بالنص، ودلیل ذلك 
 " والرسول

عظمة الشریعة العزاء في التعامل مع مستجدات األحداث، فیطلب  -٣
حكمھا بالشبھ والمصل فال یعمل إقصاء القیاس وخلو  األزمنة، 
والمجتمعات من حكم اهللا عز وجل، ألن مقاصد الشریعة ترقي إلي 

  . مصالح العباد ولیس إلي وقوعھم في الحرج 

                                                           

 ١/٣٨٠(أصول الشاشي، نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي )  ١(
 . ، دار الكتاب العربي بیروت ، بدون)

 .من سورة النساء ) ٨٣(جزء من اآلیة رقم )  ٢(
  ).١/٤٠٣(تفسیر الخازن )  ٣(
 .من سورة النساء ) ٥٩(جزء من اآلیة رقم )  ٤(
 ) .١/٣٩٣(تفسیر الخازن )  ٥(
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لفقهي للم لخا ألث   سالة في تفسي 

   ھل یجوز للحائض عبور المسجد أو ال ؟ :المثال األول
 إلي جواز عبور الحائض المسجد عند - رحمة اهللا –    ذھب الخازن 

ذلك ) ١(الضرورة  موافًقا في ذلك جمھور الفقھاء  ومخالًفا أصحاب الرأي
ْسَألوَنَك َعِن َوَی{ : قیاًسا علي الجنب، وذلك قولھ عند تفسیر قولھ تعالي

 َحتَّى اْلَمِحیِض َوال َتْقَرُبوُھنَّ ِفي اْلَمِحیِض ُقْل ُھَو َأذًى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء
َحْیُث َأَمَرُكُم اللَُّھ ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ التَّوَّاِبیَن َوُیِحبُّ  ِمْن َیْطُھْرَن َفِإَذا َتَطھَّْرَن َفْأُتوُھنَّ

یحرم علي الحائض الصالة والصوم ودخول المسجد، ):" ٢(}اْلُمَتَطھِِّریَن
وقراءة القرآن، ومس المصحف،  وحملھ، فلو أمنت الحائض من التلویث 
في عبور المسجد جاز في أحد الوجھین قیاًسا علي الجنب والثاني ال ألن 

  )٣("حدثھا أغلظ 

   ھل یغرب العبد إذا زني أو ال ؟:المثال الثاني
 إلي تغریب العبد إذا زني نصف سنة قیاًسا علي – رحمة اهللا –ذھب الخازن 

 خالًفا لما ذھب إلیھ المالكیة ) ٤(حده، وھو ما یوافق رأي الشافعیة والحنابلة 
  ).٥(والحنفیة

نَِّسآِئُكْم  ِمن َوالالَِّتي َیْأِتیَن اْلَفاِحَشَة {ً :ومن ذلك  قولھ  عند تفسیر قولھ تعالي
 َحتََّى اْلُبُیوِت ِفي ْرَبعًة مِّنُكْم َفِإن َشِھُدوْا َفَأْمِسُكوُھنََّفاْسَتْشِھُدوْا َعَلْیِھنَّ َأ

وإن كان الزاني عبًدا فعلیھ  ) ٦( ً{َیْجَعَل الّلُھ َلُھنَّ َسِبیال َأْو َیَتَوفَّاُھنَّ اْلَمْوُت
فإن قلنا إنھ یغرب، ففیھ قوالن : جلد خمسین، وفي تغریبھ قوالن 

  )٨ ( قیاًسا علي حده أنھ یغرب نصف سنة)٧(أصحھما

                                                           

، المجموع شرح المھذب  )١/١٠٧(، المغني البن قدامة  )١/٥٥(بدایة المجتھد )  ١(
  ).١/١٦٥(العنایة شرح الھدایة  ) ٢/١٦٢(

 .ن سورة البقرة م) ٢٢٢(اآلیة رقم )  ٢(
  ) .١/١٥٤(تفسیر الخازن )  ٣(
  )٢٠/١٠(، المجموع  شرح المھذب  )٩/٥٠(المغني ألبن قدامة )  ٤(

٥) (  
 من سورة النساء) ١٥( اآلیة رقم ) ٦(
وھناك رآي آخر للشافعیة  أنھ یغرب سنة ألنھا مقدرة بالشرع، فاستوي فیھا الحر )  ٧(

 )٢٠/١٠(لمجموع شرح المھذب ا. والعبد ولكن الرأى االول أصح
 )١/٣٥٤(تفسیر الخازن )  ٨(
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  :لخاتمة 

  :یمكن إجمال النتائج التى توصلُت إلیھا فى ھذا البحث فى األمور التالیة 
لباب التأویل في معاني "كشف البحث عن قیمة تفسیر الخازن  .١

من الناحیة األصولیة ، وتكمن ھذه القیمة بأنھ یعد تطبیقا " التنزیل
 . من آثار فقھیةعملیا للمسائل األصولیة وما تفرغ علیھا

الصلة الوثیقة بین تفسیر الخازن ، وسائر التفاسیر األخرى ،  .٢
وبخاصة تفسیري البغوي والذى یعد اختصارا لھ باإلضافة إلى ما 

 .انتقاه من درر من التفاسیر األخرى
منھج الخازن قائم على االختصار واالقتضاب ، فحذف اإلسناد ألنھ  .٣

صار ، كما تمیز بحسن الصیاغة أقرب إلى تحصیل المراد وھو االخت
 .والترتیب ، واالبتعاد عن التعقید والغموض

ال یعد تفسیر الخازن من التفاسیر التى تحفل بالمسائل األصولیة بشكل  .٤
كبیر ، لكنھ بالنسبة لحجمھ ، فإن عدد المسائل األصولیة تمثل جزءا 

ة ال بأس بھ من مادتھ ، كما أنھ یعتمد على صیاغة مسائلھ األصولی
 .بعباراتھا وصیاغتھا المشھورة

اشتمل تفسیر الخازن على العدید من المسائل األصولیة المتعلقة بأدلة  .٥
الكتاب ، والسنة ، : األحكام الشرعیة سواء األدلة المتفق علیھا مثل 

االستحسان ، : واإلجماع ، والقیاس ، أو األدلة المختلف علیھا مثل 
 .واالستصحاب والعرف وغیر ذلك

 الخازن على كثیر من المسائل األصولیة المتعلقة باأللة الشرعیة فّرع .٦
آثارا فقھیة ، ولكن تتفاوت ھذه اآلثار فى عددھا ، فھناك مسائل یكثر 

 .علیھا وأخرى یقل التفریغ علیھا أو ینعدم
 عن مذھب الشافعیة فى األصول – رحمة اهللا –لم یخرج الخازن  .٧

، ولم یكن ذلك مانعا من إظھار والفقھ سواء فى التأصیل أو التطبیق 
 .بصماتھ الخاصة في العرض واإلضافة والتوجیھ

 جمھور العلماء إال إذا خالفھم – رحمة اهللا –لم یخالف الخازن  .٨
الشافعیة ، فھو متعصب لمذھبھ منقاد لھ أتم انقیاد ، وعندئذ یدافع عن 

ویثبت رأى الشافعیة بذكره األدلة على ذلك ، وُیَفنِّد اآلراء األخري 
 .خطأھا

لم یصرح الخازن بآرائھ واختیاراتھ إال في النادر ، ألنھ كان یعتمد  .٩
على انتمائھ للمذھب الشافعي فیصدره ویقدمھ على سائر اآلراء 
األصولیة والفقھیة وال یدافع إال عن مذھبھ فقط ، ویستخدم 

األظھر ، المشھور ، األصح ، الصحیح : مصطلحات الشافعیة مثل 
 جعلت في ھذا البحث رأیھ ھو رأي الشافعیة ، ویكثر من ؛ لذا.... 

 ).أجاب الشافعي ، أجاب أصحاب الشافعي: (عبارات 
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أفصح الخازن فى جمیع مسائلھ األصولیة والفقھیة عن رأى الشافعیة  .١٠
إال حالة واحدة إذا وافق رأیھم رأى الجمھور ، اكتفى بذكر اإلجماع أو 

 .جمھور العلماء
لك الترجیح بین اآلراء التى یذكرھا إال فى النادر ، لم یسلك الخازن مس .١١

، وھو ما یعني ) قیل(وقلما یذكر أسماء العلماء ویعوض عنھا بعبارة 
أنھ یعرف القائل ولكن یحذف السند لیحقق االختصار الذى یسعى 

 .وراءه في تفسیره
اھتم الخازن بالمسائل األصولیة المتعلقة باألدلة الشرعیة المتفق  .١٢

الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس ، ولم تكن عنایتھ : ثل علیھا م
بالمسائل األصولیة المتعلقة باألدلة الشرھیة المختلف علیھا بنفس 

 .القدر إال في القلیل النادر
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  المصادر والمراجع
منھاج المصول إلى علم األصول للقاضي (اإلبھاج في شرح المنھاج  )١

بو الحسن على بن عبد الكافى بن ، تقى الدین أ)  ھـ ٦٨٥: البیضاوي ت 
على بن تمام بن حامد بن یحي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد 

 . م١٩٩٠ ھـ ، ١٤١٦الوھاب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
ت (اإلتقان في علوم القرآن ، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي  )٢

یم ، الھیئة المصریة للكتاب ، محمد أبو الفضل إبراھ/ ، تحقیق )  ھـ٩١١: 
 . م١٩٧٤ ھـ ، ١٣٩٤ط 

 ٦٣١: ت (اإلحكام في أصول األحكام ، اإلمام العالمة على بن محمد اآلمدى  )٣
 .عبد الرازق عفیفي ، المكتب اإلسالمي ، بیروت ، بدون/ ، تحقیق ) ھـ

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول ، محمد بن علي بن محمد  )٤
أحمد عزو عنایة ، دار الكتاب العربي ، / ، تحقیق )  ھـ١٢٥: ت (الشوكاني 

 . م١٩٩٩ ھـ ، ١٤١٩ ، ١دمشق ، ط 
األشباه والنظائر ، تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي ، دار الكتب  )٥

 . م١٩٩١ ھـ ، ١٤١١ ، ١العلمیة ، ط 
 ٩١١: ت  (األشباه والنظائر ، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي )٦

 . م١٩٩٠ ھـ ، ١٤١١ ، ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط ) ھـ
: ت (أصول السرخسي ، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي  )٧

 ١أبو الوفاء األفعاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط / ، تحقیق )  ھـ٤٩٠
 . م١٩٩٢ ھـ ، ١٤١٤، 

ت (د بن محمد بن إسحاق الشاشي أصول الشاشي ، نظام الدین أبو علي أحم )٨
 .، دار الكتاب العربي ، بیروت ، بدون)  ھـ٣٤٤: 

فھد بن / أصول الفقھ ، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ، تحقیق  )٩
 . م١٩٩٩ ھـ ، ١٤٢٠ ، ١محمد السَّدَحان ، مكتبة العبیكان ، ط 

 . م٢٠٠٢ ، ١٥األعالم ، خیر الدین الزركلي ، دار العلم للمالیین ، ط  )١٠
األم ، الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شامخ  )١١

 ھـ ، ١٤١٠دار المعرفة بیروت ، ط ، )  ھـ٢٠٤: ت (بن عبد المطلب 
 . م١٩٩٠

البحر المحیط فى أصول الفقھ ، أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن  )١٢
 . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤ ، ١كتب ، ط ، دار ال)  ھـ٧٩٤: ت (بھادر الزركشي 

بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع ، لعالء الدین أبى بكر بن مسعود الكاساني  )١٣
 ھـ ، ١٤٠٦ ، ٢، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط )  ھـ٥٨٧: ت (الحنفى 
 . م١٩٨٦

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  )١٤
 ھـ ، ١٤٢٠، دار الحدیث ، القاھرة ، )  ھـ٥٩٥: ت (رطبي بن رشد الق

 . م٢٠٠٤
البرھان فى علوم القرآن ، بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادار الزركشى  )١٥

محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار إحیاء الكتب / ، تحقیق )  ھـ٧٩٤: ت (
 . م١٩٥٧ - ھـ ١٣٧٦ ، ١العربیة عیس البابي الحلبى وشركاه ، ط 
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ان إعجاز القرآن ، أبو سلیمان محمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب بی )١٦
. محمد خلف اهللا ، د/ ، تحقیق )  ھـ٣٨٨: ت (البستي المعروف بالخطابي 

 . م١٩٧٦ ، ٣محمد زغلول سالم ، دار المعارف بمصر ، ط 
بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، محمود بن عبد الرحمن بن أحمد  )١٧

محمد / ، تحقیق )  ھـ٧٤٩: ت (الثناء شمس الدین األصفھانى بن محمد أبو 
 . م١٩٨٦ ھـ ، ١٤٠٦ ، ١مظھر بقا ، دار المدني ، السعودیة ، ط 

تاج العروس من جواھر القاموس ، محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسیني  )١٨
مجموعة من العلماء ، دار / أبو الفیض الملقب بمرتضي الزبیدى ، تحقیق 

 .روت ، بدونالھدیة ، بی
تاریخ بغداد ، أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مھدى الخطیب  )١٩

بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت ، ط / البغدادي ، تحقیق 
 . م٢٠٠٢ ھـ ، ١٤٢٢ ، ١

التبصرة فى أصول الفقھ ، أبو اسحاق إبراھیم بن على بن یوسف الشیرازي  )٢٠
 ، ١محمد حسن ھینو ، دار الفكر ، دمشق ، ط . د، تحقیق ؟ )  ھـ٤٧٦: ت (

 . ھـ١٤٠٣
تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي ، عثمان بن على بن محجن  )٢١

، المطبعة الكبري )  ھـ٧٤٣: ت (البارعي ، فخر الدین الزیلعي الحنفي 
 . ھـ١٣١٣ ، ١األمیریة ، بوالق ، القاھرة ، ط 

التسھیل لعلوم التنزیل ، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن  )٢٢
عبد اهللا الخالدى ، . د/ ، تحقیق )  ھـ٧٤١: ت (جزي الكلبي الغرناطي 

 . ھـ١٤١٦ ، ١شركة دار األرقم ، بیروت ، ط 
)  ھـ٨١٦: ت (التعریفات ، على بن محمد بن على الزین الشریف الجرجانى  )٢٣

 . م١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣ ، ١لعلمیة ، بیروت ، ط ، دار الكتب ا
 ، ٢التقریر والتحبیر ، البن أمیر الحلج ، دار الكتب العلمبة ، بیروت ، ط  )٢٤

 . ھـ١٤٠٣
، عالء الدین على بن محمد " لباب التأویل فى معاني التنزیل"تفسیر الخازن  )٢٥

 ،)  ھـ٧٤١: ت (بن إبراھیم بن عمر الشیحي أبو الحسن المعروف بالخازن 
 . ھـ١٤١٥ ، ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ن مجموعة من علماء بإشراف مجمع البحوث  )٢٦
 ١٣٩٣ ، ١اإلسالمیة باألزھر ، الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة ، ط 

 . م١٩٧٣ھـ ، 
 القرطبى الجامع ألحكام القرآن ، أبو عبد اهللا بن أحمد بن أبي بكر األنصارى )٢٧

ھشام سمیر البخاري ، دار عالم الكتب ، الریاض / ، تحقیق )  ھـ٦٧١: ت (
 . م٢٠٠٣ ھـ ، ١٤٢٣، ط 

الجواھر المضیة فى طبقات الحنفیة ، محي الدین أبى محمد ابن عبد القادر  )٢٨
عبد الفتاح محمد الحلو ، ھجر للطباعة والنشر ، . د/ بن أبى الوفاء ، تحقیق 

 . م١٩٩٢ـ ،  ھ١٤١٣ ، ٢مصر ، ط 
الدرر الكامنة فى أعیان المائة الثامنة ، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد  )٢٩

محمد بن المعید / ، تحقیق )  ھـ٨٥٢: ت (بن أحمد بن حجر العسقالني 
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 ١٣٩٢ ، ٢ضان ، مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، صیدر أباد ، الھند ، ط 
 . م١٩٧٢ھـ ، 

محمد حجي ، دار / دریس القرافي ، تحقیق الذخیرة ، شھاب الدین أحمد بن إ )٣٠
 . م١٩٩٤ ، ١الغرب اإلسالمي ، ط 

، )  ھـ٢٠٤: ت (الرسالة ، الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس القرشي  )٣١
 . م١٩٤٠ ھـ ، ١٣٥٨ ، ١أحمد شاكر ، مكتبة الحلبي ، مصر، ط / تحقیق 

حمد بن حنبل روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أ )٣٢
: ت(، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامھ المقدسي 

 . م٢٠٠٢ ھـ ، ١٤٢٣ ، ٢، مؤسسة الریان ، القاھرة ، ط )  ھـ٦٢٠
سنن الترمذى ، محمد بن عیسي بن َسْورة بن موسي الترمذى ، أبو عیسي  )٣٣

سالمي ، بشار عواد معروف ، دار العزب اإل/ ، تحقیق )  ھـ٢٧٩: ت (
 . م١٩٩٨بیروت ، ط 

سنن الدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدى بن مسعود  )٣٤
مجموعة من العلماء ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط / الدارقطني ، تحقیق 

 . م٢٠٠٤ ھـ ، ١٤٢٤ ، ١
: ت (سیر أعالم النبالء ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبى  )٣٥

 . م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥ ، ٣ الرسالة ، بیروت ، ط ، مؤسسة)  ھـ٧٤٨
شجرة النور الزكیة فى طبقات المالكیة ، محمد بن محمد بن عمر بن على بن  )٣٦

 ١٤٢٤ ، ١، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، ط )  ھـ١٣٦٠: ت (سالم مخلوف 
 . م٢٠٠٣ھـ ، 

شذرات الذھب فى أخبار َمْن ذھب ، شھاب الدین أبو الفالح عبد الحى بن  )٣٧
عبد القادر األرناؤوط ، / أحمد بن محمد العسكري الحنبلي الدمشقي ، تحقیق 

 . م١٩٨٦ ھـ ، ١٤٠٦ ، ١محمود ، األرناؤوط ، دار ابن كثیر ، دمشق ، ط
التحبیر شرح التحریر فى أصول الفقھ ، عالء الدین أبو الحسن على بن  )٣٨

. د/ ق ، تحقی) ٨٨٥: ت (سلیمان المراداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
أحمد السراج ، مكتبة الرشد ، / عوض القرني ، د/ عبد الرحمن الجبرین ، د

 .  م٢٠٠٠ ھـ ، ١٤٢١ ، ١الریاض ، ط 
الشرح الكبیر على متن المقنع ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن  )٣٩

 .أحمد بن قدامة المقدسي ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع ، بدون
نیر ، تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن شرح الكوكب الم )٤٠

محمد / ، تحقیق )  ھـ٩٧٢: ت (على الفتوحي المعروف بابن النجار 
 . م١٩٩٧ ھـ ، ١٤١٨ ، ٢الزحیلي ونزیھ حماد ، مكتبة العبیكان ، ط 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھرى  )٤١
أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم / ، تحقیق )  ھـ٣٩٣: ت (الفارابى 

 . م١٩٨٧ ھـ ، ١٤٠٧ ، ٤للمالیین ، ط 
محمد / صحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري ، تحقیق  )٤٢

 . ھـ١٤٢٢ ، ١زھیر بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط 
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: ت (لنیسابوري صحیح مسلم ، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري ا )٤٣
محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، / ، تحقیق )  ھـ٢٦١

 .بیروت ، بدون
العدة فى أصول الفقھ ، القاضي أبو یعلي محمد بن الحسین بن محمد بن  )٤٤

أحمد بن على سیر المباركي ، . د/ ، تحقیق )  ھـ٤٥٨: ت (خلف بن الفراء 
 ، ٢الملك محمد بن سعود اإلسالمیة ، ط كلیة الشریعة بالریاض ، جامعة 

 . م١٩٩٠ ھـ ، ١٤١٠
عمدة الحفاظ فى تفسیر أشرف األلفاظ ، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن  )٤٥

/ ، تحقیق )  ھـ٧٥٦: ت (یوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبى 
 . م١٩٩٦ ھـ ، ١٤١٧، ١محمد باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة ، ط 

ایة شرح الھدایة ، محمد بن محمد بن محمد بن شمس الدین بن جمال العن )٤٦
 .الدین الرومي ، دار الفكر ، بیروت ، بدون

 .وھبھ الزحیلي ، دار الفكر ، دمشق ، بدون. الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، د )٤٧
الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبى زید القیرواني ، أحمد بن غنیم بن سالم  )٤٨

 . م١٩٩٥ ھـ ، ١٤١٥، دار الفكر ، بیروت ، )  ھـ١١٢٦: ت (النفراوي 
القاموس المحیط ، لمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، مؤسسة الرسالة ،  )٤٩

 . م٢٠٠٥ ھـ ، ١٤٢٦ ، ٨بیروت ، ط 
محمود عثمان ، دار الحدیث . القاموس المبین فى اصطالحات األصولیین ، د )٥٠

 .، بدون
بن عبد الجبار بن أحمد قواطع األدلة فى األصول ، منصور بن محمد  )٥١

/ تحقیق )  ھـ٤٨٩: ت (المروزي السمعانى التمیمى الحنفى ثم الشافعى 
محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

 . م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٨ ، ١لبنان ، ط 
كشف األسرار شرح أصول البزدوري ، عبد العزیز بن أحمد عالء الدین  )٥٢

 .، دار الكتاب اإلسالمي ، بدون)  ھـ٧٣٠ :ت (البخاري 
 ٧١١: ت (لسان العرب ، ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور  )٥٣

 . ھـ١٤١٤ ، ٣األفریقى ، دار صادر ، بیروت ، ط ) ھـ
المبسوط للسرخسي ، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل السرخسى ،  )٥٤

 ، ١ ، بیروت ، لبنان ، ط خلیل محي الدین المیس ، دار الفكر/ تحقیق 
 . م٢٠٠٠ ھـ ، ١٤٢١

المجموع شرح المھذب ، أبو زكریا محیى الدین یحیى بن شرف النووي ،  )٥٥
 .دار الفكر ، بیروت ، بدون

المصباح المنیر ، ألحمد بن محمد بن على الفیومي ، المكتبة العلمیة ،  )٥٦
 . م١٩٨٧بیروت ، لبنان ، ط ، 

ن على الطیب أبو الحسین البصري المعتمد فى أصول الفقھ ، محمد ب )٥٧
خلیل المیس ن دار الكتب العلمیة ، / تحقیق )  ھـ ٤٣٦: ت (المعتزلي 

  ھـ١٤٠٣بیروت ، ط 
عبد / معجم مقاییس اللغة ، ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، تحقیق  )٥٨

 . م١٩٧٩ ھـ ، ١٣٩٩السالم محمد ھارون ، دار الفكر ، بیروت ، ط 



 

 

 - ١٣٢٢ - 

/ أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن مھران األصفھاني ، تحقیق معرفة الصحابة ،  )٥٩
 ھـ ، ١٤١٩ ، ١عادل بن یوسف العزازي ، دار الوطن للنشر ، الریاض ، ط 

 .م١٩٩٨
المغني ، موفق الدین أبى محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامھ  )٦٠

عبد عبد الللھ . د/ المقدسي الجماعیلى الدمشقى الصالحى الحنبلى ، تحقیق 
 ، ١المحسن التركى عبد الفتاح محمد الحلو ، دار عالم الكتب بالریاض ، ط 

 . م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦
مغنى المحتاج مفرقة معانى ألفاظ المنھاج ، شمس الدین محمد بن الخطیب  )٦١

 . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨ ، ١الشربیني ، دار المعرفة ، بیروت ، ط 
م الرازي الشافعي ، دار الكتب مفاتیح الغیب ، فخر الدین محمد بن عمر التمی )٦٢

 . م٢٠٠٠ ھـ ، ١٤٢١ ، ١العلمیة ، بیروت ، ط 
أمیر / الملل والنمل ، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم الشھر ستان ، تحقیق  )٦٣

 . م١٩٩٦ ھـ ، ١٤١٦، ٥على مھناتا على حسن ناعور ، دار المعرفة ، ط 
 الشھیر بالشاطبي الموافقات ، إبراھیم بن موسي بن محمد اللخمي الغرناطي )٦٤

أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان ، دار بن / ، تحقیق )  ھـ٧٩٠: ت (
 . م١٩٩٧ ھـ ، ١٤١٧ ، ١عفان ، ط 

نھایة السول فى شرح األصول ، لإلمام جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن  )٦٥
 ، ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط )  ھـ٧٧٢: ت (اإلسنوي الشافعى 

 . م١٩٩٩ ھـ ، ١٤٢٠
عبد الكریم زیدان ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  ، . الوجیز فى أصول الفقھ ، د )٦٦

 . م١٩٩٦ ھـ ، ١٤١٧ ، ٥ط 
وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ، ألبى العباس شمس الدین أحمد بن  )٦٧

إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، / محمد بن أبى بكر بن جلكان ، تحقیق 
 .بدون

  




