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 بين النظرية والتطبيق  التفسير باإلجماع

(Consensus of Exegetes between Theory and Application) 
 

                                     مسيع احلق 
  زلمد طارق 

 

Abstract 
 

The article elaborates on the significance, types and authority of ijm┐’ 

“consensus” according to experts after explaining literary and conventional 

meanings of tafs┘r. The connotation of the agreement of exegetes “mufassir┴n” on 

a particular explanation of a Qur’┐nic ┐yah/┐y┐t has been later on looked into 

as a branch of the principles of tafs┘r. The opinions of al-║abari, Ibn ‘A═iyya and 

Tha’┐libi are presented at length to prove this point. The conclusion made at 

the end is that commonly ‘ijm┐’ is considered to be one of the principles of fiqh, 

as a matter of fact it may also be counted as one of the principles of tafs┘r using 

the same pattern and rules.      
 المقدمة:     

احلمد هلل الذي أنار قلوب عباده ادلتقْب بنور كتابو ادلبْب، وجعل القرآن شفاء دلا ُب الصدور وىدى 
لنيب العريب األمْب، ورمحة للمؤمنْب، والصالة والسالم على خاًب األنبياء وأشرف ادلرسلْب، سيدنا زلمد ا

 وعلى آلو الطيبْب الطاىرين، وأصحابو اذلادين األمجعْب، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

 التفسير فى اللغة:

َناَك بِاحلَْقِّ َوَأْحَسَن تَ ْفِسّباً  ’’: لتفسّب ىو اإليضاح والتبيْب، ومنو قولو تعاىلا  1‘‘َواَل يَْأُتوَنَك ِبََثٍل ِإالَّ ِجئ ْ
الفسر: اإلبانة ’’بيانا وتفصيال، وىو مأخوذ من الفسر وىو اإلبانة والكشف، قال ُب القاموس: أى 

                                                 
  أصول  ك بقسم التفسّب وعلوم القرآن، كلية الدراسات اإلسالميةرئيس قسم التفسّب وعلوم القرآن، األستاذ ادلشار(

 الدين(، اجلامعة اإلسالمية العادلية إسالم آباد، باكستان

 *  احملاضر بالكلية احلكومية، مري، راولبندي. باكستان. 
 

 



 

     2011يونيو -يناير  رية والتطبيقبين النظ  التفسير باإلجماع         ۱، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
 

121 

 

2‘‘.وكشف ادلغطى كالتفسّب، والفعل: كضرب ونصر
الفسر: ’’َب لسان العرب: ابن منظور وقال  

ٍب قال: بالضم فسرا. وفّسره أبانو. والتفسّب مثلو... ، بالكسر ويفّسره -البيان فّسر الشيء يفّسره 
3‘‘الفسر كشف ادلغطى، والتفسّب ادلراد عن اللفظ ادلشكل...

  

 التفسير فى اإلصطالح:

الزركشى بأنو: "علم يفهم بو كتاب اهلل ادلنّزل على نبيو زلمد اإلمام  عّرفووأما ُب اإلصطالح فقد  
  4".صلى اهلل عليو وسلم وبيان معانيو، واستخراج أحكامو وحكمو

علم يبحث فيو عن القرآن الكرًن من حيث داللتو على مراد اهلل تعاىل بقدر " :وعّرفو بعضهم بأنو
 5"الطاقة البشرية.

 

      تعريف اإلجماع
ومنو يقال  6.اإلحكام والعزمية على الشيء تقول أمجعت اخلروج وأمجعت على اخلروج اإلمجاع لغة،

ُعوا أَْمرَُكمْ ’’: كذا إذا عزم عليو وإليو اإلشارة بقولو تعاىل أمجع فالن على وبقولو  عليو اعزموا أي 7‘‘فََأمجِْ
يعزم وعلى ىذا فيصح مل أي  8‘‘فال صيام لو من مل غلمع الصيام قبل الفجر’’ :السالمو  الصالة عليو

االتفاق ومنو يقال أمجع القوم على كذا إذا . ومن معناه أيضا: سم اإلمجاع على عزم الواحداإطالق 
 حٌب األمور دينيا كان أو دنيويا يسمى إمجاعا طائفة على أمر من تفاق كلاتفقوا عليو وعلى ىذا فا
اإلمجاع بادلعُب األول متصور من واحد وبادلعُب الثاين ال  أن ادلعنيْب الفرق بْب. و اتفاق اليهود والنصارى

    9.فما فوقهما ثنْباإل يتصور إال من
 

 اإلجماع اصطالحا

بعد وفاتو ُب عصر من العصورعلى حكم  اهلل عليو وسلم صلىاتفاق اجملتهدين من أمة زلمد ’’
 10‘‘شرعي.

 

 اإلجماع في التفسير
ُب التفسّب قوذلم على معُب من ادلعاين ُب تفسّب آية مباركة من   وادلراد بو ىنا: إمجاع ادلفسرين شلن يعترب

 كتاب اهلل عزوجل.
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 ما أمجع عليو ادلفسرون وأعليتو فيما يلي: وتظهر فائدة 
 

 الم اهلل تعاىل على لون من أصح ألوان التفسّب، وأقواىا ثبوتا.محل ك .1
  11أن تعرف إمجاعات ادلفسرين فال غلَبأ على مناقضتها. .2

 

وقد تعرضت ذلذا البحث بعنوان "التفسّب باإلمجاع بْب النظرية والتطبيق" كأصل من أصول التفسّب، 
 ر وادلراجع على الَبتيب اآلٌب:فهذا البحث ػلتوي على مقدمة وأربعة مباحث وخامتة وادلصاد

ادلقدمة: تشتمل على تعريف التفسّب و اإلمجاع لغة واصطالحا، والتفسّب باإلمجاع يعُب بإمجاع 
 ادلفسرين على معُب من ادلعاين ُب تفسّب آية من القرآن الكرًن.

 ادلبحث األول: حجية اإلمجاع
 يادلبحث الثاين: تفسّب القرآن باإلمجاع عند اإلمام الطرب 

 ادلبحث الثالث: تفسّب القرآن باإلمجاع عند اإلمام ابن عطية
 ادلبحث الرابع: تفسّب القرآن باإلمجاع عند اإلمام الثعاليب

 اخلامتة:
 ادلصادر وادلراجع:

 وصلى اهلل تعاىل على النيب األمي وعلى آلو وصحبو وسلم أمجعْب.

 حجية اإلجماعالمبحث األول: 
جامعة  صلى اهلل عليو وسلم زلمد نبينا على ادلنزلة السماوية، الشرائع خامتة اإلسالمية الشريعة أن اعلم

، وىو ادلصدر أصل من أصول الدين وى إلمجاعاو  .على أصول وفروع مشتملة وادلنقول، بْب ادلعقول
صلى ، وسنة رسول اهلل بعد كتاب اهلل من ادلصادرادلتفق عليها لدى ادلسلمْبالثالث للتشريع اإلسالمي 

فهو يعتمد ويستند إىل ادلصدرين ادلتقدمْب عنو، وػلتاج إىل دليل صريح أو إمجايل ُب  . عليو وسلماهلل
 القرآن والسنة.

 

. واإلمجاع مٌب انعقد بشروطو  اتفق أىل العلم على أن اإلمجاع حجة شرعية غلب اتباعها وادلصّب إليها
اإلمجاع حجة قاطعة عند ’’قدامة احلنبلي:  كان دليال قطعيا على حكم ادلسألة اجملمع عليها. وقال ابن

غلب العمل بو ، و اتفق أكثر ادلسلمْب على أن اإلمجاع حجة شرعية’’: 13وقال اآلمدي 12‘‘.اجلمهور
: 17وقال حسام الدين 16‘‘.من ادلعتزلة 15واخلوارج والنظام 14على كل مسلم خالفا للشيعة
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قال أبو و  18‘‘ة واالجتهاد حجة.والصحيح عندنا أن إمجاع علماء كل عصر من أىل العدال‘‘
20."مذىب أصحابنا وعامة الفقهاء أن إمجاع أىل األعصار حّجة" :19اجلصاصبكر 

 
 

. واستدل العلماء على حجية اإلمجاع بقولو والدليل على ثبوت اإلمجاع إظلا ىو دليل الشرع ال العقل
َ لَ  ’’ تعاىل: َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَْب نُ َولِِّو َما تَ َوىلَّ َوَمْن ُيَشاِقْق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ ْبَّ  21‘‘ُو اذْلَُدى َويَ تَِّبْع َغي ْ
"ىذه اآلية دليل حرمة سلالفة اإلمجاع ألنو تعاىل رتب الوعيد على ادلشاقة واتباع غّبسبيل  وقال:

ا سببا، ادلؤمنْب، وال وجو لكون أحدعلا سببا لو دون اآلخر وإال للغا ذكر اآلخر وال يكون رلموعهم
ألن ادلشاقة زلرمة بانفرادىا بالنصوص القطعية فظهر أن كل واحد منهما سبب للوعيد، فثبت أن اتباع 

22غّب سبيلهم زلرم، فثبت أن اتباع سبيلهم واجب ألن اإلنسان ال زلالة سالك سبيال." 
 

 

يكفر جاحده لقولو وىوأن يثبت احلكم يقينا حٌب اإلمجاع " :عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعةوقال 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنْبَ ’’تعاىل:  فإن قيل الوعيد متعلق باجملموع وىو ادلشاقة واإلتباع قلنا: بل ‘‘ َويَ تَِّبْع َغي ْ

23" يكن ُب ضمو إىل ادلشاقة فائدة. ملبكل وإال
 

 

 ’’ تعاىل قال:وادلقبول الذي ما اجتمع عليو األمة. ألن اهلل إن تفسّبالقرآن وتأويلو ال غلوز باذلوى،

يًعا وال تذىبوا  يعِب خذوا ُب تفسّب كتاب اهلل وتأويلو ما اجتمع عليو األمة، 24‘‘َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللَِّو مجَِ
  25إىل خبط آرائكم على خالف اإلمجاع.

 

صلى اهلل عليو قال: قال رسول اهلل  وجاء أحاديث كثّبة ُب حجية اإلمجاع، منها: "عن ابن عمر 
وعنو قال: 26‘‘إن اهلل ال غلمع أمٍب على ضاللة، ويد اهلل مع اجلماعة، ومن شذ شذ إىل النار’’ :وسلم

وعن معاذ  27.‘‘اتبعوا السواد األعظم فإنو من شذ شذ ُب النار’’: صلى اهلل عليو وسلمقال رسول اهلل 
الغنم يأخذ  إن الشيطان ذئب اإلنسان كذئب’’: صلى اهلل عليو وسلمبن جبل قال: قال رسول اهلل 

قال  ، وعن أيب ذرقال:29‘‘والناحية، وإياكم والشعاب وعليكم باجلماعة والعامة 28الشاة القاصية
  30.‘‘من فارق اجلماعة شربا فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقو’’ :صلى اهلل عليو وسلمرسول اهلل 

 

 إجماع الصحابة:
ول، وأنو حّجة اهلل، ال يسع من غليء على صحة إمجاع الصدراأل اتفق الفقهاء" :اإلمام اجلصاص قال

صلى اهلل عليو إمجاع الصحابة بعد النيب وقال الغزايل: " 31"بعدىم خالفو، وىو مذىب جل ادلتكلمْب.
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وقال حسام الدين احلنفي: "اإلمجاع على مراتب فاألقوى إمجاع الصحابة  32."حجة باالتفاق وسلم
وقال الشوكاين:  33."صلى اهلل عليو وسلمة الرسول نصا ألنو ال خالف فيو، ففيهم أىل ادلدينة وعَب 

إمجاع الصحابة حجة بال خالف، وقال أبو حنيفة: إذا أمجعت الصحابة على شيء سلمنا، وإذا أمجع 
  34 التابعون زامحناىم.

 

ابن حزم الظاىري:  قالفقط. و إىل اختصاص حجية اإلمجاع بإمجاع الصحابة  ت الظاىريةوقد ذىب
حابنا ال إمجاع إال إمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم واحتج ُب ذلك بأهنم شهدوا كثّب من أص قال"

 :قال أبو زلمد....وقد صح أنو ال إمجاع إال عن توقيف، صلى اهلل عليو وسلمالتوقيف من رسول اهلل 
فهو كما قال وىذا إظلا ىو حجة ُب  صلى اهلل عليو وسلم أما قولو إهنم شهدوا التوقيف من رسول اهلل

 35." نو ال إمجاع إال عن توقيف وال شك ُب أن إمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم إمجاع صحيحأ
 

 36 تفسير القرآن باإلجماع عند اإلمام الطبري رحمه اهلل : المبحث الثاني
 الكالم ُب ىذا ادلبحث عن تفسّب القرآن باإلمجاع عند اإلمام الطربي مع التوضيح باألمثلة.

َرهُ فَِإْن  ’’قولو تعاىل: .1 فإن قال قائل: فأي ، 37‘‘طَلََّقَها َفاَل َتَِلُّ َلُو ِمْن بَ ْعُد َحٌبَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ
َرهُ  ’’ النكاحْب عُب اهلل بقولو: النكاح الذي ىو مجاع  ‘‘َفاَل َتَِلُّ لَُو ِمْن بَ ْعُد َحٌبَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ

لك أن ادلرأة إن نكحت رجال نكاح تزويج، ٍب قيل: كالعلا، وذ  أم النكاح الذي ىو عقد تزويج؟
ىا ا  طلقها مل َتل لألول، وكذلك إن وطومل غلامعها حٌب ي ،مل يطأىا ُب ذلك النكاح ناكحها

واطئ بغّب نكاح، مل َتل لألول بإمجاع األمة مجيعا. فإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن تأويل 
َرهُ َفاَل َتَِلُّ َلُو ِمْن بَ ْعُد َحٌبَّ ت َ   ’’قولو: نكاحا صحيحا، ٍب غلامعها فيو، ٍب  ‘‘ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ

 يطلقها.
 

 فإن قال: فإن ذكر اجلماع غّب موجود ُب كتاب اهلل تعاىل ذكره، فما الداللة على أن معناه ما قلت؟
 فَِإنْ  ’’قيل: الداللة على ذلك إمجاع األمة مجيعا على أن ذلك معناه. وبعد، فإن اهلل تعاىل ذكره قال:

َرهُ  فلو نكحت زوجا غّبه بعقب الطالق قبل انقضاء  ‘‘طَلََّقَها َفاَل َتَِلُّ َلُو ِمْن بَ ْعُد َحٌبَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ
عدهتا، كان ال شك أهنا ناكحة نكاحا بغّب ادلعُب الذي أباح اهلل تعاىل ذكره ذلا ذلك بو، وإن مل يكن 

َرهُ َفاَل َتَِلُّ لَ  ’’ذكر العدة مقرونا بقولو: لداللتو على أن ذلك كذلك  ‘‘ُو ِمْن بَ ْعُد َحٌبَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ
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فَِإْن طَلََّقَها َفاَل َتَِلُّ لَُو ِمْن بَ ْعُد  ’’وكذلك قولو: 38‘‘َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثاَلثََة قُ ُروءٍ ’’: بقولو
َرهُ   39‘‘َحٌبَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ

 

، قالت: سئل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن رضي اهلل عنها عائشة دل ذلذا التفسّب بروايةويست
رجل طلق امرأتو فتزوجت رجال غّبه فدخل هبا ٍب طلقها قبل أن يواقعها، أَتل لزوجها األول؟ فقال 

 جها األول حٌب يذوق اآلخر عسيلتها وتذوقو ال َتل لز ’’ رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
40.‘‘عسيلتو

 
 

 حٌب َتل لزوجها األول، وىذا أمر رلمع عليو ثبت بالدالئل ادلتواترة. والنكاح الصحيح الذي فيو مجاع 
 

اختلف  :اإلمام الطربي ُب تفسّب اآليةقال  41‘‘يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ ’’قولو تعاىل:  .2
جل ثناؤه بالوفاء هبا هبذه اآلية، بعد إمجاع مجيعهم على أن أىل التأويل ُب"العقود" الٍب أمر اهلل 

 معُب"العقود"، العهود.
 

يعِب: أوفوا بالعهود الٍب عاىدمتوىا رّبكم، والعقود الٍب عاقدمتوىا إياه، وأوجبتم هبا على أنفسكم 
ألزمكم هبا، ودلن  حقوقا، وألزمتم أنفسكم هبا هلل فروضا، فأمتّوىا بالوفاء والكمال والتمام منكم هلل ِبا
 .عاقدمتوه منكم، ِبا أوجبتموه لو هبا على أنفسكم، وال تنكثوىا فتنقضوىا بعد توكيدىا

 

فقال بعضهم: ىي العقود الٍب كان أىل اجلاىلية عاقد بعضهم بعضا على النصرة وادلؤازرة وادلظاىرة 
42عاقدونو بينهم."احللف" الذي كانوا يت ا، وذلك ىو معُبءعلى من حاول ظلمو أو بغاه سو 

 
 

ُلوَن اْلِكَتاَب أََفاَل تَ ْعِقُلونَ ’’قولو تعاىل:  .3 قال  43‘‘أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلربِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ
الذي كان ادلخاطبون  "الرب"اختلف أىل التأويل ُب معُب " :اإلمام الطربي ُب تفسّب ىذه اآلية

لناس بو وينسون أنفسهم، بعد إمجاع مجيعهم على أن كل طاعة هلل فهي هبذه اآلية يأمرون ا
 "برا".  تسمى

 

أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلربِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم ’’رضي اهلل عنو أنو قال:  ابن عباس برواية ٍب يستدل ىذا ادلعُب
ُلوَن اْلِكَتاَب أََفاَل تَ ْعِقُلونَ  هون الناس عن الكفر ِبا عندكم من النبوة والعهدة من أي تن ‘‘َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ

التوراة، وتَبكون أنفسكم: أي وأنتم تكفرون ِبا فيها من عهدي إليكم ُب تصديق رسويل، وتنقضون 
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يقول:  ‘‘ أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلربِّ ’’: عن ابن عباس ُب قولو وأيضا ميثاقي، وجتحدون ما تعلمون من كتايب.
لناس بالدخول ُب دين زلمد صلى اهلل عليو وسلم، وغّب ذلك شلا أمرًب بو من إقام الصالة، أتأمرون ا"

 44"وتنسون أنفسكم.
 

اَل يُ َؤاِخذُُكُم اللَُّو بِاللَّْغِو ُب أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِبَا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم َواللَُّو َغُفوٌر ’’قولو تعاىل:  .4
 اختلف أىل التأويل ُب ادلعُب الذي أوعد اهلل تعاىل ذكره بقولو:": إلمام الطربيا قال  ‘‘45َحِليمٌ 
’’ ٌٌ بعد إمجاع مجيعهم على أن  عباده أنو مؤاخذىم بو،‘‘  َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِبَا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم

ٌٌ ’’ معُب قولو:  ما تعمدت.‘‘  ِبَا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم
 

أوعد اهلل عباده مؤاخذهتم بو: ىو حلف احلالف منهم على كذب  فقال بعضهم: ادلعُب الذي
 ‘‘.وباطل

 

قال: إذا حلف الرجل على اليمْب وىو يرى  أنو عن إبراىيمالروايات ُب تأييد ىذا ادلعُب، منها  ذكرٍب ي
 أنو صادق وىو كاذب، فال يؤاخذ هبا. وإذا حلف وىو يعلم أنو كاذب، فذاك الذي يؤاخذ بو.

ٌٌ ’’: ُب قولو عن رلاىدو    ما عقدت عليو.‘‘  َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِبَا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم
 

َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِبَا  ’’ والواجب على ىذا التأويل أن يكون قولو تعاىل ذكره: ’’: اإلمام الطربيل و قوي
 ٌٌ فارة إظلا تلزم احلالف ُب وأن تكون الك، ُب اآلخرة هبا ِبا شاء من العقوبات‘‘  َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم

األميان الٍب ىي لغو. وكذلك روي عن علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: أنو كان ال يرى الكفارة إال 
ُب األميان الٍب تكون لغوا، فأما ما كسبتو القلوب وعقدت فيو على اإلٍب، فلم يكن يوجب فيو 

 46 ‘‘الكفارة.
 

 47 اإلمام ابن عطية رحمه اهلل تفسير القرآن باإلجماع عند :المبحث الثالث
 :قولو تعاىل ُبية ُب تفسّبه اإلمام ابن عط يقول

سيكون الكالم ُب ىذا ادلبحث عن تفسّب القرآن باإلمجاع عند اإلمام ابن عطية ُب تفسّبه مع    
 التوضيح باألمثلة.

 

ُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوبَ َناُت اأْلَِخ َوبَ نَ اُت ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواتُ ’’قولو تعاىل: .1
ٌب أَْرَض  ْعَنُكْم َوَأَخ  َواُتُكْم ِم  ْن الرََّض  اَعِة َوأُمََّه  اُت ِنَس  اِئُكْم َورَبَ  ائُِبُكمْ  ٌب ُب اأْلُْخ  ِت َوأُمََّه  اُتُكْم ال  الَّ  ال  الَّ
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ٌب َدَخْل  ُتْم هِبِ   نَّ فَ  ِإْن ملَْ َتُكونُ  وا َدَخْل  ُتْم هِبِ  نَّ فَ  اَل ُجنَ  اَح َعلَ  ْيُكْم َوَحاَلئِ  ُل ُحُج  ورُِكْم ِم  ْن ِنَس  اِئُكْم ال  الَّ
َغُف    ورًا أَبْ نَ    اِئُكْم الَّ    ِذيَن ِم    ْن َأْص    اَلِبُكْم َوَأْن جَتَْمُع    وا بَ     ْْبَ اأْلُْختَ     ْْبِ ِإالَّ َم    ا قَ    ْد َس    َلَف ِإنَّ اللَّ    َو َك    اَن 

 ،  48‘‘َرِحيًما

حكم حرم اهلل بو سبعا من النسب وستا من بْب رضاع "اآلية تفسّب اآلية:اإلمام أبو عطية ُب قال 
وروي  .وص  هر وأحلق  ت الس  نة ادل  أثورة س  ابعة وذل  ك اجلم  ع ب  ْب ادل  رأة وعمته  ا ومض  ى علي  و اإلمج  اع

وق ال عم رو ب  ن  .ع ن اب ن عب اس أن و ق  ال ح رم م ن النس ب س  بع وم ن الص هر س بع وت ال ى  ذه اآلي ة
وَت رًن  49‘‘َواْلُمْحَص َناُت ِم َن النَِّس اء ’’:ك وجع ل الس ابعة قول و تع اىلل ذس امل م وىل األنص ار مث ل 

األمهات عام ُب كل حال ال يتخصص بوجو من الوجوه ويسميو أىل العلم ادلبهم أي ال باب في و 
وال طريق إليو النسداد التحرًن وقوتو وكذلك َترًن البنات واألخوات فاألم كل من ولدت ادلرء وإن 

ك  ل م  ن ول  دىا وإن س  فلت واألخ  ت ك  ل م  ن مجع  و وإياى  ا ص  لب أو بط  ن والعم  ة   عل  ت والبن  ت
لك فيهما العموم واإلهبام وك ذلك عم ة األب وخالت و وعم ة األم ذأخت األب واخلالة أخت األم ك

وخالته  ا وك  ذلك عم  ة العم  ة وأم  ا خال  ة العم  ة فينظ  ر ف  إن كان  ت العم  ة أخ  ت أب ألم أو ألب وأم 
ا أخ  ت اجل  دة وإن كان  ت العم  ة إظل  ا ى  ي أخ  ت أب ألب فق  ط فخالته  ا ف  ال َت  ل خال  ة العم  ة ألهن  

50."أجنبية من بِب أخيها َتل للرجال وغلمع بينها وبْب النساء
 

 

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن  ’’قولو تعاىل: .2 ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيًئا َوُىَو َخي ْ
اب  ن ق  ال القاض  ي أب  و زلم  د عب  د احل  ق  51‘‘َش  ْيًئا َوُى  َو َش  رم َلُك  ْم َواللَّ  ُو يَ ْعلَ  ُم َوأَنْ   ُتْم اَل تَ ْعَلُم  ونَ َتُِبُّ  وا 

واستمر اإلمجاع على أن اجلهاد على أمة زلمد فرض كفاية فإذا قام بو م ن عطية ُب تفسّب اآلية: "
52."سالم فهو حينئذ فرض عْبقام من ادلسلمْب سقط عن الباقْب إال أن ينزل العدو بساحة لإل

 
 

َيْس  أَُلوَنَك َم  اَذا ُأِح  لَّ ذَلُ  ْم قُ  ْل ُأِح  لَّ َلُك  ْم الطَّيِّبَ  اُت َوَم  ا َعلَّْم  ُتْم ِم  ْن اجْلَ  َوارِِح ُمَكلِّبِ  َْب  ’’قول  و تع  اىل: .3
اْسَم اللَِّو َعَلْيِو َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َس رِيُع تُ َعلُِّمونَ ُهنَّ شلَّا َعلََّمُكْم اللَُّو َفُكُلوا شلَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا 

           53‘‘احلَِْسابِ 
  

تق ديره وص يد م ا علم تم أو فام اذ م ا ‘‘َوَم ا َعلَّْم ُتْم ِم ْن اجْلَ َوارِحِ  ’’قال اإلمام اب ن عطي ة ُب تفس ّب اآلي ة:
جي ب ويزج ر بع د ظف ره بالص يد فينزج ر علمتم وأعلى مراتب التعليم أن يشلى احليوان فينشلي ويدعى في

وأن يكون ال يأكل من ص يده ف إذا ك ان كل ب هب ذه الص فات ومل يك ن أس ود هبيم ا فأمجع ت األم ة عل ى 
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صحة الصيد ب و بش رط أن يك ون تعل يم مس لم ويص يد ب و مس لم ىن ا انعق د اإلمج اع ف إذا اطل رم ش يء شل ا 
لفه د وم ا أش بهو وكالب ازي والص قر وضلوعل ا ذكرناه دخل اخل الف ف إن ك ان ال ذي يص اد ب و غ ّب كل ب كا

م  ن الط   ّب فجمه  ور األم   ة عل  ى أن ك   ل م  ا ص   اد بع  د تعل   يم فه  و ج   ارح أي كاس  ب يق   ال ج  رح ف   الن 
أي كسبتم من حسنة وس يئة وك ان  54 ‘‘َويَ ْعَلُم َما َجَرْحُتم بِالن ََّهارِ ’’ :واجَبح إذا كسب ومنو قولو تعاىل

ما ما صيد بو من البزاة وغّبى ا م ن الط ّب فم ا أدرك ت ذكات و فذك و ابن عمر يقول إظلا يصاد بالكالب فأ
فهو ح الل ل ك وإال ف ال تطعم و ىك ذا حك ى اب ن ادلن ذر ق ال وس ئل أب و جعف رعن الب ازي والص قر أػل ل 
ص  يده ق  ال ال إال أن ت  درك ذكات  و ق  ال واس  تثُب ق  وم الب  زاة فج  وزوا ص  يدىا حل  ديث ع  دي ب  ن ح  اًب ق  ال 

 55.‘‘إذا أمسك عليك فكل’’:  عليو وسلم عن صيد البازي فقالسألت رسول اهلل صلى اهلل
 

ى  ي الك  الب خاص  ة ف  إن ك  ان الكل  ب  ‘‘َوَم  ا َعلَّْم  ُتْم ِم  ْن اجْلَ  َوارِِح ُمَكلِّبِ  ْبَ  ’’:وق  ال الض  حاك والس  دي
وق ال أمح د ب ن حنب ل م ا أع رف . أسود هبيما فكره صيده احلسن بن أيب احلسن وقتادة وإب راىيم النخع ي

والكوف ة ف ّبون ج واز  ،فأما ع وام أى ل العل م بادلدين ة ،خص فيو إذا كان هبيما وبو قال ابن راىويوحدا ير أ
56."صيد كل كلب معلم

 
 

يَاأَي َُّها الَّ ِذيَن آَمنُ وا اَل تَ ْدُخُلوا بُ ُيوتً ا َغي ْ َر بُ يُ وِتُكْم َح ٌبَّ َتْسَتْأِنُس وا َوُتَس لُِّموا َعلَ ى أَْىِلَه ا ’’قولو تعاىل:  .4
مص  احف اإلس  الم  اب  ن عطي  ة: " ق  ال الفقي  و اإلم  ام القاض  ي 57‘‘َخي ْ  ٌر َلُك  ْم َلَعلَُّك  ْم تَ  ذَكَُّرونَ  َذِلُك  مْ 

وصح اإلمجاع فيها من لدن مدة عثمان رض ي اهلل عن و فه ي ال ٍب  ‘‘َتْسَتْأِنُسوا’’ كلها قد ثبت فيها
واذْس َتأْ ي’’ال غل وز خالفه  ا والق  راءة ب  ٌُ عل  ى الكت  اب ُب لف  ظ ض  عيفة وإط  الق اخلط  أ وال وىم  ‘‘ِن

أمج  ع الص  حابة علي  و ال يص  ح ع  ن اب  ن عب  اس واألش  بو أن يق  رأ تس  تأذنوا عل  ى التفس  ّب وظ  اىر م  ا 
معناه تستأذنوا  ’’َتْسَتْأِنُسوا’’ :حكى الطربي أهنا قراءة برواية ولكن قد روي عن ابن عباس أنو قال
 .ع ُب بين ة الوج و ُب ك الم الع ربوشلا ينفي ىذا الق ول ع ن اب ن عب اس أن "تستأنس وا" متمكن ة ُب ادل

وق  د ق  ال عم  ر للن  يب علي  و الس  الم اس  تأنس ي  ا رس  ول اهلل وعم  ر واق  ف عل  ى ب  اب الغرف  ة احل  ديث 
 59." وذلك يقتضي أنو طلب األنس بو صلى اهلل عليو وسلم 58ادلشهور

 

ت نخم وم ا وذىب الطربي ُب "تستأنسوا" إىل أنو ِبعُب حٌب تؤنسوا أىل البيت من أنفسكم ب التنحنح وال
60أشبهو، حٌب يعلموا أنكم تريدون الدخول عليهم.
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قال اإلمام اب ن عطي ة ُب تفس ّب  61‘‘َوُىَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواللَُّو ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصّبٌ ’’ :وقولو تعاىل .5
ا سلرج ة مجع ت األم ة عل ى ى ذا التأوي ل فيه ا واهن وى ذه آي ة ا  . معناه بقدرت و وعلم و وإحاطت واآلية: "

وال  ،ن مي ر وي ؤمن ب وأعن معُب لفظها ادلعهود ودخ ل ُب االمج اع م ن يق ول ب أن ادلش تبو كل و ينبغ ي 
معن اه  :ق ال س فيان الث وري. تأويل ىذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاىرىا مجعوا علىأفقد  ،يفسر

 62." علمو معكم وتأوذلم ىذه حجة عليهم ُب غّبىا
 

  63رحمه اهلل الثعالبيتفسير القرآن باإلجماع عند اإلمام :المبحث الرابع
 عند اإلمام الثعاليب مع التوضيح باألمثلة. باإلمجاعسيكون الكالم ُب ىذا ادلبحث عن تفسّب القرآن 

 

َولَ ٌد فَ َلُك ْم الرُّبُ ُع شلَّ ا َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن ملَْ َيُكْن ذَلُنَّ َوَلٌد فَِإْن َكاَن ذَلُ نَّ  ’’:قولو تعاىل .1
 فَ ِإْن َك اَن َلُك  ْم تَ  رَْكَن ِم ْن بَ ْع ِد َوِص يٍَّة يُوِص َْب هِبَ ا أَْو َديْ ٍن َوذَلُ نَّ الرُّبُ ُع شلَّ ا تَ  رَْكُتْم ِإْن ملَْ َيُك ْن َلُك ْم َولَ دٌ 

هِبَ ا أَْو َديْ ٍن َوِإْن َك اَن َرُج ٌل يُ وَرُث َكاَللَ ًة أَْو اْم َرأٌَة َوَلٌد فَ َلُهنَّ الثُُّمُن شلَّا تَ رَْكُتْم ِم ْن بَ ْع ِد َوِص يٍَّة ُتوُص وَن 
ُهَما السُّ ُدُس فَ ِإْن َك انُوا َأْكثَ  َر ِم ْن َذلِ َك فَ ُه ْم ُش رََكاُء ُب الث ُّلُ  ِث ِم ْن َوَلُو َأٌخ أَْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ

َر مُ       64‘‘َضارٍّ َوِصيًَّة ِمْن اللَِّو َواللَُّو َعِليٌم َحِليمٌ بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى هِبَا أَْو َدْيٍن َغي ْ
 

الول د ىن ا ُب ى ذه اآلي ة وُب ال ٍب بع دىا ى م بن و الص لب وبن و ذك ورىم وإن س لفوا قال اإلمام الثع اليب: "
والكاللة خلو ادليت عن الوالد والولد ىذا ىو الصحيح وقولو تعاىل ولو أخ أو أخت اآلية اإلمج اع عل ى 

األخوة ُب ىذه اآلية األخوة لألم وأم ا حك م س ائر األخ وة س واىم فه و ادل ذكور ُب آخ ر الس ورة وق رأ أن 
65." ولو أخ أو أخت ألمو واألنثى والذكر ُب ىذه النازلة سواء بإمجاع :سعد بن أيب وقاص

 
 

مَّ  اُتُكْم َوَخ   ااَلُتُكْم َوبَ نَ   اُت اأْلَِخ ُحرَِّم   ْت َعلَ  ْيُكْم أُمََّه   اُتُكْم َوبَ نَ  اُتُكْم َوَأَخ   َواُتُكْم َوعَ  ’’:قول  و تع   اىل .2
ٌب أَْرَض   ْعَنُكْم َوَأَخ   َواُتُكْم ِم   ْن الرََّض   اَعِة َوأُمََّه   اُت ِنَس   اِئُكْم َورَ  بَ   ائُِبُكْم َوبَ نَ   اُت اأْلُْخ   ِت َوأُمََّه   اُتُكْم ال   الَّ

ٌب َدَخْل  ُتْم هِبِ  نَّ فَ   ٌب ُب ُحُج  ورُِكْم ِم  ْن ِنَس  اِئُكْم ال  الَّ ِإْن ملَْ َتُكونُ  وا َدَخْل  ُتْم هِبِ  نَّ فَ  اَل ُجنَ  اَح َعلَ  ْيُكْم ال  الَّ
لَّ َو َك اَن َغُف ورًا َوَحاَلِئُل أَبْ َناِئُكْم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأْن جَتَْمُعوا بَ ْْبَ اأْلُْختَ ْْبِ ِإالَّ َما َقْد َس َلَف ِإنَّ ال

   66‘‘َرِحيًما
 

حانو حرمت عليكم أمهاتكم اآلي ة حك م ح رم اهلل ب و س بعا م ن النس ب وقولو سب’’قال اإلمام الثعاليب: 
وس  تا م  ن ب  ْب رض  اع وص  هر واحلق  ت الس  نة ادلت  واترة س  ابعة وى  ي اجلم  ع ب  ْب ادل  رأة وعمته  ا ومض  ى علي  و 
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ص  هر س  بع وت  ال ى  ذه اآلي  ة وق  ال الوروي ع  ن اب  ن عب  اس أن  و ق  ال ح  رم م  ن النس  ب س  بع وم  ن  .اإلمج  اع
َوأُمََّه   اُت ’’: وقول   و تع   اىل ‘‘َواْلُمْحَص   َناتُ  ’’:جع   ل الس   ابعة قول   و تع   اىلعم   رو ب   ن س   امل مث   ل ذل   ك و 

البن    ت حرم    ت األم ى    ذا ال    ذي علي    و  أي س    واء دخ    ل بالبن    ت أو مل ي    دخل فبالعق    د عل    ى ‘‘ِنَس    اِئُكمْ 
67."اجلمهور

 
 

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعسى َأْن َتْكَرُىو  ’’قولو تعاىل: .3 ا َشْيًئا َوُىَو َخي ْ
 68‘‘َتُِبُّوا َشْيًئا َوُىَو َشرم َلُكْم َواللَُّو يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ 

ن اجله  اد أواس  تمر اإلمج  اع عل  ى   ،وكت  ب معن  اه ف  رضق  ال اإلم  ام الثع  اليب ُب تفس  ّب الكلم  ة "كت  ب": "
 69."ض كفايةعلى أمة زلمد صلى اهلل عليو و سلم فر 

 

 وقد وصلت من خالل ىذا البحث العلمي إىل النتائج التالية:
 

من ادلصادرادلتفق لفقو، وىو ادلصدر الثالث للتشريع اإلسالمي أصل من أصول ا وى إلمجاعا نأ .1
 .صلى اهلل عليو وسلم، وسنة رسولو بعد كتاب اهلل عليها لدى ادلسلمْب

 

يضا، وأن علماء التفسّب يعتمدون عليو ُب تفسّب كالم أن اإلمجاع يعد أصال من أصول التفسّب أ .2
 اهلل عزوجل، مثل اعتماد األصولْب عليو ُب استنباط األحكام الشرعية.

 

اعتمدوا  رمحهم اهللأن األئمة ُب التفسّب خاصة اإلمام الطربي واإلمام ابن عطية واإلمام الثعاليب  .3
 بذكر األمثلة ُب زللها. على اإلمجاع ُب تفسّب كالم اهلل عزوجل، ووضحت ىذا

 

أن األصوليْب يعتمدون على اإلمجاع ُب استنباط األحكام الشرعية، وكان ىذا القول معروفا عند  .4
 العلماء، ولكن كونو من أصول التفسّب سلفيا فظهر ىذا اخلفاء ُب ىذا البحث العلمي.

 

 ح كالم اهلل عزوجل.  وقد تبْب أن بعض األصول مشَبك بْب األصوليْب وادلفسرين ُب بيان و شر  .5
  

ومن  وما كان فيو من تقصّب وخطاء فمنا فما كان ُب ىذا البحث من توفيق وصواب فمن اهلل عزوجل،
 فيو.  الشيطان، فنحمد اهلل على ما وفقنا إليو من الصواب، ونستغفره عما أخطأنا
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 وامش ـــــــاله

 
 

 33سورة الفرقان، اآلية:  -1
، ط. دار احياء الَباث العريب، بّبوت، لبنان،  587الفّبوزآبادي، زلمد بن يعقوب، القاموس احمليط، ص:  -2

 م.1997ى  1417الطبعة األوىل: 
 ، ط. دار صادر،بّبوت، لبنان. 5/55، لسان العرب، أنظر: ابن منظور -3
، ط. دار إحياء الكتب العربية  1/13الزركشي، بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر، الربىان ُب علوم القرآن،  -4

 م، بتحقيق: زلمد أبو الفضل إبراىيم1957ى  1376عيسى الباىب احلليب وشركائو، الطبعة األوىل: 
 ، ط. دار الكتب العلمية، بّبوت، لبنان. 2/265عظيم الزرقاين، مناىل العرفان ُب علوم القرآن، زلمد عبد ال -5
؛ وأنظر: الزبيدي، زلمد بن زلمد بن عبدالرزاق، تاج العروس من جواىر  53/8. ابن منظور، لسان العرب، 6

 ، ط. داراحياءالَباث العريب، بّبوت، لبنان. 464/20القاموس، 
   71اآلية:  سورة يونس، -7
، ط. دار الكتاب العريب،  2456أبوداود، سنن أيب داود، كتاب الصوم، باب النية ُب الصيام، رقم احلديث:  -8

  730بّبوت، لبنان. ؛ والَبمذي، سنن الَبمذي، كتاب الصوم، باب ال صيام دلن مل يعزم من الليل، رقم احلديث: 
ط. دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل ،  3/337إلسالم، أنظر: البزدوي، كشف األسرارعن أصول فخرا -9

الطبعة ط. دار الكتاب العريب، بّبوت، ،  1/254؛ واآلمدي، اإلحكام ُب أصول األحكام،  م.1997ى 1418
 ى ، َتقيق: د. سيد اجلميلي.1404األوىل: 

دية كوئتو، باكستان. ؛ والدكتورحسْب ، ط. مكتبة رشي 1/490الدكتوروىبة الزحيلي، أصول الفقو اإلسالمي،  -10
ى  1423، ط. مكتبة رشيدية بشاور، باكستان. الطبعة الثانية، ذو القعدة  230حامد حسان، أصول الفقو، ص: 

ُب عصرعلى حكم شرعي." أنظر:   اتفاق اجملتهدين من أمة زلمد م. ؛ وعرف التفتازاين: اإلمجاع: "2003يناير
، ط. دار الكتب العلمية بّبوت، لبنان.  2/88لى التوضيح دلًب التنقيح ُب أصول الفقو: التفتازاين، شرح التلويح ع

 م. بتحقيق الشيخ زكريا عمّبات.1996ى 1416الطبعة األوىل: 
، ط. دار ابن اجلوزي، الدمام، السعودية  70أنظر: مساعد بن سليمان الطيار، فصول ُب أصول التفسّب، ص:  -11

 العربية. 
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 – 1/378ة ادلقدسي، روضة الناظر وجنة ادلناظر ُب أصول الفقو على مذىب اإلمام أمحد بن حنبل، ابن قدام -12
 م.         2002ى  1423، ط. مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية:  379

باحث. أصلو  ى ( أصويل،631-551ىوعلي بن زلمد بن سامل التغليب، أبو احلسن، سيف الدين اآلمدي، ) -13
من آمد )ديار بكر( ولد هبا، وتعلم ُب بغداد والشام. وانتقل إىل القاىرة، فدرس فيها واشتهر. وحسده بعض الفقهاء 
فتعصبوا عليو نسبوه إىل فساد القعيدة والتعطيل ومذىب الفالسفة، فخرج مستخفيا إىل "محاة " ومنها إىل "دمشق" 

إلحكام ُب أصول األحكام، أبكار األفكار، دقائق احلقائق. أنظر: الزركلي، فتوُب هبا. ولو مؤلفات كثّبة منها: ا
 م.1980، ط. دار العلم، بّبوت، لبنان. الطبعة اخلامسة:  4/322األعالم، 

قالت اإلمامية: إن كان فيو قول اإلمام ادلعصوم فهو حجة، وإال فال. وىذا ُب الواقع خارج عن اإلمجاع، ألن  -14
ول اإلمام، باعتبار أنو معصوم حسب عقيدهتم. وقال صاحب ادلعتمد: " اعلم أن إمجاع أىل كل احلجة عندىم ُب ق

عصر من األمة صواب وحجة. وقال النظام: ليس ذلك حجة. وقالت اإلمامية: ذلك صواب ألن اإلمام داخل فيهم، 
، ط.  2/4د ُب أصول الفقو، أنظر: أبو احلسن زلمد بن علي بن الطيب البصري ادلعتزيل، ادلعتم”وىو احلجة فقط.

 م.  1983ى   1403دارالكتب العلمية، بّبوت، لبنان. الطبعة األوىل: 
ىو: إبراىيم بن سيار بن ىانئ، أبو إسحاق البصري، ادلعتزيل، كان أديبا متكلما، وىوأستاذ اجلاحظ، تنسب إليو  -15

، وطالع كتب الفالسفة، وخلط كالمهم بكالم أقوال غريبة، كما كان شديد احلفظ، حفظ القرآن والتوراة واإلصليل
ى . أنظر: اخلطيب البغدادي، تأريخ بغداد، 231ادلعتزلة، من مؤلفاتو "النكت" ُب عدم حجية اإلمجاع. توُب سنة 

 ، ط. دار الكتب العلمية، بّبوت، لبنان. 6/97
 1/257اآلمدي، اإلحكام ُب أصول األحكام،  -16
خسيكثى، حسام الدين: فقيو حنفي أصويل، من أىل )أخسيكث( من بالد ىو زلمد بن زلمد بن عمر اال  -17

ومن مؤلفاتو:  ادلختصر ُب اصول الفقو ويعرف بادلنتخب احلسامي، نسبة إىل لقبو )حسام الدين( شرحو مجاعة  فرغانة.
؛  7/28األعالم،  ى . أنظر: الزركلي،644من العلماء. ومفتاح االصول، غاية التحقيق، ودقائق االصول. وتوُب سنة: 

 ، ط. دار إحياء الَباث العريب بّبوت، لبنان. 11/253وعمر رضا كحالو، معجم ادلؤلفْب، 
 ، ط.مكتبة احلسن، الىور، باكستان. 95حسام الدين زلمد بن زلمد بن عمر، احلسامي، ص: -18
كان إمام احلنفية َب وقتو، ى . و 305ىو أبو بكر، أمحد بن على الرازى، ادلشهور باجلصاص. ولد ببغداد سنة:  -19

وانتهت إليو رئاسة احلنفية. ومن مؤلفاتو: أحكام القرآن، وشرح سلتصر الكرخى، وشرح سلتصر الطحاوى، وشرح 
ى ، فرمحو اهلل ورضى عنو. 370اجلامع الكبّب لإلمام زلمد ابن احلسن الشيباىن، وكتاب أصول الفقو،.وتوُب  سنة: 

  1/171أنظر: الزركلي، األعالم، 
ط. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية دولة الكويت. الطبعة ،  3/271اإلمام اجلصاص، الفصول ُب األصول،  -20

 م . بتحقيق: د. عجيل جاسم النشمي.1985ى 1405األوىل: 
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 115سورة النساء، اآلية:  -21
ية بّبوت لبنان، الطبعة األوىل: ، ط. دار الكتب العلم 2/219الباين بٍب، القاضي ثناء اهلل، التفسّبادلظهري:   -22

 م. بتحقيق، إبراىيم مشس الدين.2007ى 1428
 2/97عبيد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة، التوضيح مع شرح التلويح،  -23
 103آل عمران، اآلية: سورة  -24
 1/520الباين بٍب، التفسّبادلظهري:  -25
، و قال أبو  2167لزوم اجلماعة، رقم احلديث:  أخرجو الَبمذي ُب السنن، كتاب الفًب، باب ما جاء ُب -26

يد اهلل مع }: عيسى الَبمذي: "ىذا حديث غريب من ىذا الوجو". ؛ وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل 
ىذا حديث حسن غريب ال نعرفو من حديث ابن عباس إال من ىذا الوجو. أنظر: الَبمذي،  { قال الَبمذي:اجلماعة

  2166السنن، رقم احلديث: 
 2/201،  396،  395أخرجو احلاكم النيسابوري ُب ادلستدرك على الصحيحْب، كتاب العلم، رقم احلديث:  -27

 م ، بتحقيق: مصطفى عبد القادرعطا. 1990، ط. دار الكتب العلمية، بّبوت، لبنان. الطبعة األوىل: 
 القاصية: ادلتفردة عن القطيع البعيدة  -28
ط. مؤسسة قرطبة، القاىرة، مصر. ،  5/232،  22082دلسند، رقم احلديث: اإلمام أمحد بن حنبل، ا -29

 بتحقيق: الشيخ شعيب األرنؤوط.
؛ واإلمام أمحد بن حنبل، ادلسند، رقم   4760أبوداود، كتاب السنة، باب ُب قتل اخلوارج، رقم احلديث:  -30

 ؛ قال الشيخ شعيب األرنؤوط: صحيح لغّبه. 5/180،  21601احلديث: 
 3/257اإلمام اجلصاص، الفصول ُب األصول،  -31
األوىل: ط. مؤسسة الرسالة، بّبوت، لبنان، الطبعة ،  1/354الغزايل، ادلستصفى من علم األصول،  -32

 دراسة وَتقيق: زلمد بن سليمان األشقر. م.1997ى 1417
  95حسام الدين زلمد بن زلمد بن عمر، احلسامي، ص: -33
الطبعة  ،  ط. دار الكتاب العريب، 1/217الفحول لتحقيق احلق من علم األصول، أنظر: الشوكاين، إرشاد   -34

 م.1999ى 1419األوىل: 
، ط. دار احلديث، القاىرة. الطبعة األوىل"  540 – 4/539ابن حزم األندلسي، اإلحكام ُب أصول األحكام،  -35

 ى 1404
ى ، 224االمام، ولد ُب آمل طربستان سنة:  ىو أبو جعفر زلمد بن جرير بن يزيد الطربي، ادلؤرخ ادلفسر -36

ى . ومن مؤلفاتو: جامع البيان ُب تأويل القرآن؛ يعرف بتفسّب الطربي، واختالف 310واستوطن بغداد وتوُب هبا سنة: 
 6/69الفقهاء، وادلسَبشد، ُب علوم الدين، وجزء ُب االعتقاد، والقراءات، وغّب ذلك.  أنظر: الزركلي، األعالم، 
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 230ة البقرة، اآلية: سور  -37
 228سورة البقرة، اآلية:  -38
وما بعدىا، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  4/588الطربي، زلمد بن جرير،جامع البيان ُب تأويل القرآن،  -39

 م. بتحقيق : أمحد زلمد شاكر2000ى  1420
؛ ومسلم،  4961قم احلديث: أخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب الطالق،  باب من أجاز طالق الثالث، ر  -40

 3604الصحيح، كتاب الطالق، باب ال َتل ادلطلقة ثالثا دلطلقها حٌب تنكح زوجا غّبه....، رقم احلديث: 
 01سورة ادلائدة، اآلية:  -41
  9/447أنظر: الطربي، جامع البيان ُب تأويل القرآن،  -42
 44سورة البقرة، اآلية:  -43
  2/07ل القرآن، الطربي، جامع البيان ُب تأوي -44
  225سورة البقرة، اآلية:  -45
  451-4/449الطربي، جامع البيان ُب تأويل القرآن،  -46
ى . 481ىو أبو زلمد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية األندلسي، الغرناطي. وكان مولده سنة: -47

حملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، و مفسر فقيو، عارف باالحكام واحلديث، ويل قضاء ادلرية، ومن مؤلفاتو: ا
  3/282ى .  أنظر: الزركلي، األعالم، 546اجملموع، ُب ذكر مروياتو وأمساء شيوخو. وتوُب ُب سنة: 

 23سورة النساء، اآلية:  -48
  24سورة النساء، اآلية:   -49
، ط. دار  2/31الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، أبو زلمد عبد احلق بن غالب، احملرر الوجيز ُب تفسّب  -50

 م، بتحقيق: عبد السالم عبد الشاُب زلمد.1993ى  1413الكتب العلمية، لبنان. الطبعة األوىل: 
  216سورة البقرة، اآلية:  -51
  1/289ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز،  -52
 4سورة ادلائدة، اآلية:  -53
  60ية: سورة األنعام، اآل -54
  1467أخرجو الَبمذي ُب السنن، كتاب الصيد، باب ما جاء ُب صيد البزاة، رقم احلديث:  -55
 2/156ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز،   -56
 27سورة النور، اآلية:  -57
  4895، رقم احلديث: أخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنتو حلال زوجها -58
 4/176ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز،  -59
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  19/147أنظر: الطربي، جامع البيان ُب تأويل القرآن،  -60
   4سورة احلديد، اآلية:  -61
 5/257ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز،  -62
ن بن زلمد بن سللوف الثعالىب، اجلزائرى، ادلغرىب، ادلالكى، اإلمام احلّجة، كان من أولياء اهلل ىو أبو زيد عبد الرمح -63

ادلعرضْب عن الدنيا وأىلها، ومن خيار عباد اهلل الصاحلْب. ومن مؤلفاتو: اجلواىر احلسان َب تفسّب القرآن، الذىب 
آيات القرآن، وغّب ذلك من الكتب النافعة. وتوُب ُب  اإلبريز َب غرائب القرآن العزيز، وَتفة اإلخوان َب إعراب بعض

  3/331ى ، ودفن ِبدينة اجلزائر، فرمحو اهلل ورضى عنو. أنظر: الزركلي، األعالم، 876سنة: 
 12سورة النساء، اآلية:  -64
لمي ، ط. مؤسسة األع 1/354الثعاليب، عبد الرمحن بن زلمد بن سللوف، اجلواىر احلسان ُب تفسّب القرآن،  -65

 للمطبوعات، بّبوت.
 23سورة النساء، اآلية:  -66
 1/361الثعاليب، اجلواىر احلسان ُب تفسّب القرآن،  -67
  216سورة البقرة، اآلية:  -68
 166، 1/165الثعاليب، اجلواىر احلسان ُب تفسّب القرآن،  -69
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
 
 القرآن الكرًن .1
دين زلمد بن عبد اهلل الزركشي، ط. دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب الربىان ُب علوم القرآن، لإلمام بدر ال .2

 م، احملقق: زلمد أبو الفضل إبراىيم.1957ى 1376احلليب وشركائو، الطبعة األوىل: 
جامع البيان ُب تأويل القرآن، لإلمام زلمد بن جرير الطربي، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  .3

 الشيخ أمحد زلمد شاكر. م، بتحقيق: 2000ى 1420
احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، لإلمام أيب زلمد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، ، ط. دار  .4

 م، بتحقيق: عبد السالم عبد الشاُب زلمد.1993ى  1413الكتب العلمية، لبنان. الطبعة األوىل: 
ن بن زلمد بن سللوف الثعاليب، ط. مؤسسة األعلمي اجلواىر احلسان ُب تفسّب القرآن، لإلمام عبد الرمح .5

 للمطبوعات، بّبوت.
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 م.1999األويل: 
ادلستدرك على الصحيحْب، احلاكم النيسابوري، ط. دار الكتب العلمية، بّبوت، لبنان. الطبعة األوىل:  .13

 قادرعطا.م، بتحقيق: مصطفى عبد ال1990ى 1411
 ط. مؤسسة قرطبة، القاىرة، مصر. بتحقيق: الشيخ شعيب األرنؤوط.لإلمام أمحد بن حنبل،  ادلسند، .14
 إرشاد الفحول لتحقيق احلق من علم األصول، لإلمام زلمد بن علي بن زلمد الشوكاين، ط. دار الكتاب العريب، .15

 م.1999ى 1419الطبعة األوىل: 
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 م.1983ى  1403لبنان. الطبعة األوىل: 
 أصول الفقو اإلسالمي، للدكتور وىبة الزحيلي، ط. مكتبة رشيدية كوئتو، باكستان. .17
ثانية، ذو القعدة أصول الفقو، للدكتور حسْب حامد حسان، ط. مكتبة رشيدية بشاور، باكستان. الطبعة ال .18

 م.2003ى  يناير1423
شرح التلويح على التوضيح دلًب التنقيح ُب أصول الفقو، سعد الدين مسعود بن عمر لتفتازاين، الشافعي، ط.  .19

 م. بتحقيق الشيخ زكريا عمّبات.1996ى 1416دار الكتب العلمية بّبوت، لبنان. الطبعة األوىل: 
الطبعة ط. دار الكتاب العريب، بّبوت، احلسن علي بن زلمد اآلمدي،  اإلحكام ُب أصول األحكام، لإلمام أيب .20

 ى ، َتقيق: د. سيد اجلميلي.1404األوىل: 
اإلحكام ُب أصول األحكام، للشيخ علي بن أمحد بن حزم األندلسي، ط. دار احلديث، القاىرة. الطبعة األوىل:  .21

 ى  1404
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 دراسة وَتقيق: زلمد بن سليمان األشقر. م.1997ى 1417األوىل: الطبعة 
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