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 ملخص البحث:
يتكلم هذا البحث عن استنباط األحكام الفقهية من القرآن والسنة عند عالم من علماء الفقه اإلسالمي الذين كان    

لهم دور في استنباط األحكام الفقهية من القرآن والسنة وكان لهم اجتهادهم في ذلك مجسدين أصل المصلحة التي 
في النظر في األدلة وتحليلها والنظر فيها من كل  جاء من أجلها التشريع اإلسالمي ؛ فال تعصب وال تحجر

وحاجتنا اليوم شديدة لدراسة فقه هؤالء األعالم واالقتداء بهم في  –تعالى  -الجوانب التي تحقق المراد من شرع هللا
ن عتطوير الفقه وفق األصول والقواعد الشرعية العامة ، واالقتداء بهم في مناهج الفتوى وإصدار الفتاوى بعيدًا 

التعصب والتشدد والجمود الذي ينافي شريعتنا السمحاء؛ فلعل هذا البحث أن يكون باكورة للدعوة إلى النظر والبحث 
 من أهل العلم وطالبه في جهود علمائنا السابقين والبناء عليها لتحقيق مقاصد الشريعة الغراء . 

 .األحكام استنباط، فقه ابن خويز، االستنباط الفقهي: الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالالالة والسالالالم على أشالالرس المرسالاللين ،وعلى آله وأصالالحابه أجمعين ، أما بعد ، فكتاب     
هو المصالالدر األول للتشالالريع اإلسالالالمي ، فال ريب أن يتعاهده الفقهاء بالدراسالالة ، والتدبر ، والغو  في  -تعالى -هللا

فقهية من آياته ، فالمبتغى األساسي للفقهاء من التفسير هو الوصول إلى األدلة الشرعية معانيه الستخراج األحكام ال
لألحكام الفقهية ، وكذلك السالالالنة النبوية، وهي المصالالالدر اللاني للتشالالالريع اإلسالالالالمي قد اعتنى بها العلماء أيما اعتناء ، 

كام الذي يستبط األح -مام ابن خويز مندادهو اإل –وإني في هذا البحث أقدم عالما فقيها من فقهاء عالمن اإلسالمي
من تفسالالالاليره للقرآن الكريم ، ويسالالالالتنبط األحكام من الحديث النبوي ، وأحيانًا يجمع بينهما في المسالالالال،لة الواحدة ، فيدعم 

 أحدها اآلخر باالستدالل واالستشهاد للمس،لة .
 

 أهمية الموضوع: 
تتملل أهمية هذا الموضالالالالالوع في أهمية الدليل للمسالالالالال،لة الفقهية ؛ فال بد لكل مسالالالالال،لة فقهية من دليل من األدلة تعتمد   

عليه ، فاسالالالالتنباط الدليل من القرآن أو السالالالالنة ليا باألمر اليسالالالالير ، لذلك اخترب دراسالالالالة اسالالالالتنباطاب ابن خويز منداد 
 ها إلى الكتاب أو السنة،  أو إلى كليهما  معًا  .من القرآن والسنة ، فما من مس،لة إال ومرجالالالالع
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 منهج البحث :
لقد سالاللكف في هذا البحث المنهج االسالالتقرائي، والمنهج التحليلي ؛ والمنهج الوصالالفي ؛ للخروج بالنتائج المرجوة من   

 .-إن شاء هللا تعالى  –هذا البحث 
دمة فقد تناولف فيها أهمية الموضالالالالوع  ومنهجه، وأما هذا وقد قسالالالالمف البحث إلى مقدمة ومبحلين وخاتمة ، أما المق  

المبحث األول فقد خصالالالالالالالصالالالالالالالته السالالالالالالالتنباطاب ابن خويز منداد من القرآن الكريم ، وأما المبحث اللاني فقد يحلف  يه 
اسالالتنباطاب ابن خويز منداد من السالالنة النبوية ، وأما الخاتمة فقد صالالغف فيها أهم النتائج التي توصالاللف إليها في هذا 

 بحث . ال
 قبل البداية في مباحث البحث رأيف أن أكتب نبذة تعريفة بهذا اإلمام ؛ ف،قول :  
 ابن خويز منداد :  

هو محمد بن أحمد بن عبد هللا ، وقيل علي بدل عبد هللا الفقيه ، أبو بكر بن خويز منداذ المالكي صاحب أبي      
 من كبار المالكية العراقيين .  1بكر األبهري 

صالالالالالالالالالنك كتابًا كبيرًا في الخالس ، وآخر في أصالالالالالالالالالول الفقه ، وكتاب أحكام القرآن ، وله اختياراب في الفقه خالك    
 2فيها المذاهب ، كقوله : إن العبيد ال يدخلون في الخطاب لألحرار ، وأن خبر الواحد يوجب العلم .. 

 اه محمد بن أحمد بن عبد هللا. ويقال خوين منداد،  إذ كذا كّناه أبو إسحاق الشيرازي، وسم     
وله كتاب كبير في الخالس، وكتاب في أصالالالالالالالول الفقه، وفي أحكام القرآن، وعنده شالالالالالالالواذ عن مالك، وله اختياراب    

 وت،ويالب على المذهب في الفقه واألصول.
ى اآلباء سالالالالالالالالالالو وفي بعض مسالالالالالالالالالالائل الفقه حكايته عن المذهب: إن التيمم يرفع الحد ،  وإنه ال يعتق على الرجل     

 3واألبناء.
لقد كان البن خويز منداد جهود بارزة في استنباط األحكام الفقهية من تفسير القرآن ، ومن السنة النبوية وهذا ما     

 : -إن شاء هللا تعالى –سنتناوله في المباحث القادمة 
 

                                                           
د مها ، ولد في حدوهو االمام العالمة القاضي المحدث شيخ المالكية أبو بكر محمد بن عبد هللا بن محمد بن صالح التميمي األبهري المالكي نزيل بغداد وعال - 1

 . 124صفحة  2، وترتيب المدارك وتقريب المسالك جزء  332صفحة  16التسعين ومئتين . سير أعالم النبالء جزء 
 (.78،  77/  7المدارك وتقريب المسالك )ترتيب  - 2
 (.78،  77/  7ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) - 3
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 المبحث األول/ استنباط األحكام من القرآن الكريم :
 اآلية األولى :

 : 4«وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: »-الى تع-قوله 
اختلك العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده فقال القاسالالالالالالالالالالالالالالم بن مخيمرة: ال ب،  أن يحمل   

الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان  يه قوة، وكان هلل بنّية خالصالالالالالالالالالالالالالالالة، فون لم تكن  يه قوة فذلك من التهلكة، 
 5صف الشهادة وخلصف النية فليحمل ألن مقصوده واحد منهم. وقيل: إن خل

 قول خويز بن منداد:
ل ابنا خويز منداد هذه المسالالالالالالالالالال،لة فقال :  ف،ما أن يحمل الرجل على جملة العسالالالالالالالالالالكر أو جماعة اللصالالالالالالالالالالو     فصالالالالالالالالالالي

و علم لوالمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن غلب على ظنه أن سالالالالالالالالالالالالالاليقتل من حمل عليه وينجو فحسالالالالالالالالالالالالالالن، وكذلك 
 6وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرًا ينتفع به المسلمون فجائز أيضًا. 

ويشالالالالالالالالالالالالالالهد لقول  خويز بن منداد ما حد  يوم اليمامة لما تحصالالالالالالالالالالالالالالنف بنو حنيفة بالحديقة، قال البراء بن مالك :     
 8ح الباب .وألقوني إليهم، ففعلوا وقاتلهم وحده وفت 7ضعوني في الحجفة

 اآلية الثانية :
َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن( -تعالى–قوله   . 9: ) يَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوصاِبُروا َوراِبُطوا َواتَُّقوا َّللاَّ
فقال جمهور األمة: رابطوا أعداءكم بالخيل أي اربطوها كما يربطها  )ورابطوا( -تعالى–اختلفوا في معنى قوله     

ْيِل( :-تعالالالى -أعالالدامكم ومنالاله قولالاله يقول في  -تعالالالى–،وفي الموطالال، عن مالالالالالك بن زيالالد وإن هللا   10)َوِمْن ِرباِط اْلَخ
ِبُروا َوصْْْْاِبُروا َوراِبُطوا َواتَُّقوا َّللاََّ كتابه  وقال أبو سالالالالالاللمة بن عبد الرحمن:  ،11َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن()يَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اصْْْْْ

رابط  يه، غزو ي -صالالالالالّلى هللا عليه وسالالالالالّلم-هذه اآلية في انتظار الصالالالالالالة بعد الصالالالالالالة ولم يكن في زمان رسالالالالالول هللا 

                                                           
 .195سورة البقرة اآلية  : - 4
 (.158/  1زاد المسير في علم التفسير ) - 5
 نفسه. -  6
 ( .67/  1( . مختار الصحاح )ح ج ف: يُقَاُل ِللتُّْرِس إِذَا َكاَن ِمْن ُجلُوٍد لَْيَس فِيِه َخَشٌب َواَل َعقٌَب )َحَجفَةٌ( َودََرقَةٌ َواْلَجْمُع )َحَجفٌ - 7
 ( .158/  1زاد المسير في علم التفسير ) - 8

 .200آل عمران اآلية :  - 9
 . 60األنفال اآلية :- 10
 .200آل عمران اآلية :   - 11
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 أال أدلكم على ما يمحو هللا به الخطايا ويرفع به الدرجات إسْْْْْْباو الوضْْْْْْو  على-( عليه السالالالالالالالالالالالم-واحتج بقوله 
 .12المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط ثالثا(

قال ابن عطية: والقول الصحيح هو أن الرباط المالزمة في سبيل هللا أصلها من ربط الخيل، ثم كل مالزم للغر     
 13من ثغور اإلسالم مرابط، فارسًا كان أو راجاًل.

 قول ابن خويز منداد:
للرباط حالتان: حالة يكون اللغر م،مونًا منيعًا يجوز سالالالالالالالالكناه باألهل والولد، وإن كان غير م،مون جاز أن يرابط      

 14 يه بنفسه ، إذا كان من أهل القتال، وال ينقل إليه األهل والولد لئال يظهر العدو  يسبي ويسترق.
ثره ب،صالالالالالول الفقه ، فكيه ال وهو العالم األصالالالالالولي ، ويظهر لنا في هذا االسالالالالالتباط من ابن خويز منداد ، مدى ت،   

المصلحة للمسلمين ، وهي حفظ أعراضهم وعدم تعريضها ألدنى خطر ، ولو احتمااًل  -هنا -راعى ابن خويز منداد 
 ، وحفظ العرض معلوم أنه من الضرورياب الخما المعروفة في مقاصد الشريعة .

 اآلية الثالثة : 
آدم األسْْْْْْْما  كلها ثم عرضْْْْْْْهم على المالنكة فقال أنبئوني بأسْْْْْْْما  ه ال  إن كنتم  : )وعلم -تعالى -قال   

 15صادقين(. 
اختلك أهل الت،ويل في معنى األسالالالالالالالماء التي علمها آلدم عليه السالالالالالالالالم، فقال ابن عبا  وعكرمة وقتادة ومجاهد     

لي كليب عن سعد مولى الحسن بن عوابن جبير: علمه أسماء جميع األشياء كلها جليلها وحقيرها، وروى عاصم بن 
قال: كنف جالسالالالا عند ابن عبا  فذكروا اسالالالم اآلنية واسالالالم السالالالوط، قال ابن عبا :  وعلم آدم األسالالالماء كلها  ، وفي 

)ويجتمع الم منون يوم القيامة فيقولون لو قال:  -صالالالالالالالالالالالالالاللى هللا عليه وسالالالالالالالالالالالالالاللم-البخاري من حديث أنا عن النبي 
فيقولون أنت أبو الناس خلقك هللا بيده وأسجد لك مالنكته وعلمك أسما  كل شي استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم 

 الحديث.  16...(
 

                                                           
 ( .219/  1أخرجه مسلم في صحيحه  بَاُب َفْضِل إِْسبَاغِ اْلُوُضوِء َعلَى اْلَمَكاِرِه  ) - 12
 ( .365/  1زاد المسير في علم التفسير ) -  - 13
 ( .365/  1زاد المسير في علم التفسير ) - 14

 [ .31البقرة اآلية ]البقرة: - 15
ِ: }َوَعلهَم آدََم األَْسَماَء ُكلهَها{  )أخرجه البخاري في  - 16  ( .17/  6صحيحه َباب قَْوِل َّللاه

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

199 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 قول ابن خويز منداد: 
عليه -م علمها آد -تعالى–اسالالالالالالالالالتنبط ابن خويز منداد من هذه اآلية دلياًل على أن اللغة م،خوذة تونيفًا، وأن هللا      

 17با : علمه أسماء كل شي ؛ حتى الجفنة والمحلب. جملة وتفصياًل، وكذلك قال ابن ع -السالم
 اآلية الرابعة : 

: )فأزلهما الشْْْْْْْْيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اضبطوا بعضْْْْْْْْكم لبع  عدو ولكم في  -تعالى–قال   
  18األرض مستقر ومتاع إلى حين(.

 -، والحين: الساعة قال هللا 19 من الدهر(:) هل أتى على اإلنسان حْْْْْْين -تعالى–: المدة ومنه قالالالالالالوله  الحين     
 .20:) أو تقول حين ترى العذاب(-تعالى

 21قال ابن عرفة: الحين القطعة من الدهر كالساعة فما فوقها.   
) ت تي أكلها -تعالالى -أي حتى تفنى آجالالهم،  وقولاله  ،22) فذرهم في غمرتهم حتى حين( تعالالى :  –وقولاله     

 : بل كل ستة أشهر وقيل: بل غدوة وعشيًا .، أي كل سنة وقيل 23كل حين(
قال األزهري: الحين اسالالالم كالوقف يصالالاللح لجميع األزمان كلها طالف أو قصالالالرب ، والمعنى أنه ينتفع بها في كل     

سْْْْْْْبحان هللا :) ف -تعالى -وقف وال ينقطع نفعها البتة ، قال: والحين يوم القيامة. والحين: الغدوة والعشالالالالالالالالالالية قال هللا
 24. تمسون وحين تصبحون(حين 

حين  :) ت تي أكلها كل-جل ثنامه-وقال الفراء: الحين حينان: حين ال يوقك على حده ، والحين الذي ذكر هللا    
 ستة أشهر.  25بإذن ربها (

وقالالال ابن العربي: الحين المجهول ال يتعلق بالاله حكم  ، والحين المعلوم هو الالالذي تتعلق بالاله األحكالالام،  ويرتبط بالاله   
 26كليه،  وأكلر المعلوم سنة.الت

                                                           
 (.282/  1تفسير القرطبي ) - 17

 (.36البقرة  اآلية  )- 18
 . 1سورة اإلنسان: اآلية  - 19
 . 58سورة الزمر   اآلية    - 20

 ( .322/  1ينظر : تفسير القرطبي ) - 21
 54سورة المؤمنون:  - 22
 25سورة إبراهيم:   23
 . (322/  1ينظر : تفسير القرطبي ) -17سورة الروم:  - 24
 25سورة إبراهيم: - 25
 (322/  1تفسير القرطبي ) -- 26
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 :قول ابن خويز منداد 
 َنة  سَْْْْْْْْْ قد رتب ابن خويز على هذا من األحكام أن من حلك أال يكلم فالناً حينًا أو ال يفعل كذا حينًا أن الحين    

ل في خقال:   واتفقوا في األحكام أن من حلك أال يفعل كذا حينًا أوال يكلم فالنًا حينا أن الزيادة على سالالالالالالالالالالالالالالنة لم تد
 27يمينه  .

 اآلية الخامسة : 
: )ثم أنتم ه ال  تقتلون أنفسْْْْْكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم باإلثم والعدوان -تعالى -قال 

وإن يأتوكم أسْْْْْْْْْْارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفت منون ببع  الكتاب وتكفرون ببع  فما جزا  من 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشْْْْْْْْد العذاب وما هللا ب افل عما تعملون أولئك يفعل ذلك منكم إال خزي في 

 . 28الذين اشتروا الحياة الدنيا باآلخرة فال يخفف عنهم العذاب وال هم ينصرون (
ل ت: قد يجوز أن يراد به الظاهر، ال يقتل اإلنسالالالالالالالان نفسالالالالالالاله، وال يخرج من داره سالالالالالالالفها، كم تققال ابن خويز منداد    

الهند أنفسها، أو يقتل اإلنسان نفسه من جهد وبالء يصيبه، أو يهيم في الصحراء وال ي،وي البيوب جهاًل في ديانته، 
  29وسفها في حلمه ؛ فهو عموم في جميع ذلك.

وهذه فائدة أخرى ، حيث جعل اآلية عامة في تحريم القتل ،  يحرم بذلك أن يقتل اإلنسالالالالالالالالالالالالان نفسالالالالالالالالالالالاله ب،ي طريقة     
 ويحرم عليه قتل غيره . كانف ،

-م صالالاللى هللا عليه وسالالالل -وجوب فك األسالالالرى، وبذلك وردب اآلثار عن النبي  كما اسْْتنبم منها ابن خويز منداد: 
أنه فك األسالالالالالارى وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسالالالالاللمين وانعقد به اإلجماع، ويجب فك األسالالالالالارى من بيف المال، 

 30، ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين .فون لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين
وجهًا من وجوه رحمة اإلسالم وسماحة أحكامه ، وهي الرحمة باألسرى ، وحسن  وهنا ُيظهر لنا ابُن خويز منداد    

 معاملتهم ، وعدم إهانتهم ب،ي شكل من األشكال  ، والسيما تحريم قتلهم  .
 

                                                           
 نفسه . - 27

 . 86،  85البقرة :  - 28
 ( .19/  2تفسير القرطبي ) - 29

 (.22/  2نفسه )- 30
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 اآلية السادسة : 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به ل ير هللا فمن اضْْْْْطر غير باو وال عاد : )إنما  -تعالى -قال  

 31فال إثم عليه إن هللا غفور رحيم( . 
وليا تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقًا بالسفر، بل هو من نتائج الضرورة ، سفرًا كان أو قال القرطبي :"    

م إذا كان مريضالالالالالالالًا، وكالتيمم للعاصالالالالالالالي المسالالالالالالالافر عند عدم الماء. قال: وهو حضالالالالالالالرًا، وهو كاإلفطار للعاصالالالالالالالي المقي
 32الصحيح عندنا .

ثم ذكر القرطبي أنه قد اختلفف الرواياب عن مالك في ذلك، فالمشهور من مذهبه  يما ذكره الباجي في المنتقى:     
 33أنه يجوز له األكل في سفر المعصية وال يجوز له القصر والفطر. 

 :خويز مندادقول ابن 
األكل عند االضالالالالالالطرار؛  الطائع والعاصالالالالالالي  يه سالالالالالالواء، ألن الميتة يجوز تناولها في السالالالالالالفر والحضالالالالالالر، وليا       

بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم، بل أسوأ حالة من أن يكون مقيمًا، وليا كذلك الفطر والقصر، 
 ر سالفر معصالية لم يجز أن يقصالر  يه، ألن هذه الرخصالة تختصألنهما رخصالتان متعلقتان بالسالفر، فمتى كان السالف

بالسفر، ولذلك فهو يتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية، ألن التيمم في الحضر والسفر سواء، وكيه يجوز منعه 
ه، وتلك أكبر المعاصالالالالالي، وفي تركه التي م ممن أكل الميتة والتيمم ألجل معصالالالالالية ارتكبها، وفي تركه األكُل تلكا نفسالالالالالك

إضالالاعة للصالالالة؛ أيجوز أن يقال له : ارتكبف معصالالية فارتكب أخرى، أيجوز أن يقال لشالالارب الخمر: ازن، وللزاني: 
  34اكفر؛ أو يقال لهما: ضيعا الصالة؟  .

، فهذا هو منهجه في ترتيب المصالح ، وفي تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة  هذا هو استباط ابن خويز    
 نظره  سطحية في الفهم ؛ فما أدقتحليل والمقارنة والموازنة ،واختيار أخك الضررين ، والتجرد من ال، البراعة في ال

 
 

                                                           
 . 173البقرة  : اآلية - 31

 (233/  2تفسير القرطبي ) - 32
 . (141/  3) -شرح الموطأ  -المنتقى وينظر : نفس المصدر والصفحة. ينظر :   - 33
 . (233/  2تفسير القرطبي ) ينظر :   - 34

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

202 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 اآلية السابعة : 
: )يسْْْْْْْْْألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من  هورها  -تعالى–قال    

 . 35وا هللا لعلكم تفلحون( ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتق
 36في هذه اآلية بيان أن ما لم يالالالالشرعه هللا قربة وال ندب إليه ال يصير قربة ب،ن يتقرب به متقرب.    
: إذا أشالالالالالالالالالالالالالالكل ما هو بر وقربة بما ليا هو بر وقربة أن ينظر في ذلك العمل، فون كان له قال ابن خويز منداد   

 37نظالالالالالير في الفرائض والسنن فيالالالالالالجوز أن يكون، وإن لم يكن فليا ببر وال قربة. 
يبتعد البدع ، لوهكذا يضالالالالالالالالالالع لنا ابن خويز منداد معيارًا رائعًا لمعرفة ما هو من أعمال البر ،  بعيدًا عن األهواء و    

المسالالالالاللم عن اللغو من األفعال واألقوال ، ويعبد ربه على بصالالالالاليرة  بدين صالالالالالحيح مبني على االتباع ؛ لئال يكونوا من 
 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا .     

 
  اآلية الثامنة :

حيث أخرجوكم والفتنة أشْْْْْْْْْد من القتل وال تقاتلوهم  واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من: ) -تعالى -قال    
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزا  الكافرين  فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم(. 

38 
 قول ابن خويز منداد:   
د تقرر ب،ن عدوًا لو اسالالالالتولى منسالالالالوخة ؛ ألن اإلجماع ق  ،39: ) وال تقاتلوهم عند المسْْْجد الحرام(-تعالى -قوله   

على مكة وقال: ألقاتلنكم، وأمنعنكم من الحج وال أبرح من مكة ؛ لوجب قتاله، وإن لم يبدأ بالقتال، فمكة وغيرها من 

                                                           
 ( .189البقرة : )- 35
 (.346/  2تفسير القرطبي ) - 36
 نفسه . - 37

 (  .192( )191البقرة :  اآلية:)  - 38

 (191البقرة :  اآلية:)  - 39
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حتى ال  :) وقاتلوهم-تعالى -البالد سواء، وإنما قيل فيها: هي حرام تعظيمًا لها، ويجوز أن تكون منسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوخة بقوله
 41،  40تكون فتنة( .

حكمة ومصالالالالالاللحة عظيمة للمسالالالالالاللمين ، و يه حماية لمقدسالالالالالالاتهم ، فال ياتر   -هذا–وفي اسالالالالالالتنباط ابن خويز منداد    
 المعتدي يعبث بالمسجد الحرام ، ملاًل، والمسلمون يتفرجون .

 اآلية التاسعة:
ستم لخبيث منه تنفقون ول)يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا ا

 . 42بآخذيه إال أن ت مضوا فيه واعلموا أن هللا غني حميد(
 -مصالالالالاللى هللا عليه وسالالالالالل -ولهذه اآلية جاز للوالد أن ي،كل من كسالالالالالب ولده، وذلك أن النبي قول ابن خويز منداد:   
 43:) أوالدكم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال أوالدكم هنيئا(.قال
ابن خويز منداد الحكم من عموم اآلية ، فكل كسالالالالالالالالب للنسالالالالالالالالان يحل له أن ي،كل منه ، وأخذ منه وهنا اسالالالالالالالالتنبط     

في  -لمصلى هللا عليه وس –وهو جواز أكل الوالد من كسب ولده ، مسترشدًا في ذلك  بحديث النبي  ،  حكًما جزئياً 
 ذلك .

 اآلية العاشرة: 
الفقرا  فهو خير لكم ويكفر عنكم من سْْْْْْْْْيئاتكم  هللا بما إن تبدوا الصْْْْْْْْْدقات فنعما هي وإن تخفوها وت توها ) 

 .44تعملون خبير( 
 ذكروا أن الصدقة تختلك بحال المعطي  والمعطى إياها والنا  الشاهدين .    
 45أما المعطي فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة.   

 46قال الطبري:  أجمع النا  على أن إظهار الواجب أفضل .    

                                                           
 .193من سورة البقرة:  - 40
 ( .353/  2تفسير القرطبي ) - 41

 ( .267البقرة : اآلية ) - 42
(.   قال الترمذي : هذا )حديث( حسن . وقال 319/  3( . والحديث أخرجه ابو داود في سننه  باب في الرجل يأكل من مال ولده  )321/  3تفسير القرطبي ) - 43

 (  .309/  8ديث صحيح ، على شرط الشيخين ولم يخرجاه .      البدر المنير  )الحاكم في الرواية الثانية : هذا ح

 . (271البقرة )- 44
 ( .337/  1( ، والمحرر الوجيز )168/  1( .وينظر :  الجواهر الحسان في تفسير القرآن  )333/  3تفسير القرطبي ) - 45
 ( .337/  1المحرر الوجيز )و ( ،168/  1تفسير القرآن  )( .وينظر :  الجواهر الحسان في 333/  3تفسير القرطبي ) - 46
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وقد ذكر الكيا الطبري أن في هذه اآلية داللة على قول إخفاء الصالالالالالالالالالالالالالالالدقاب مطلقًا أولى، وأنها حق الفقير وأنه     
 الشافعي. 47يجوز لرب المال تفريقها بنفسه، على ما هو أحد قولي

قه يلحالتطوع دون الفرض الذي إظهاره أولى؛ لئال  -هاهنا–وعلى القول اآلخر ذكروا أن المراد بالصالالالالالالالالالالالالالالالدقاب     
 تهمة، وألجل ذلك قيل: صالة النفل فرادى أفضل، والجماعة في الفرض أبعد عن التهمة.

ليه صالالالالالالالالالالالالاللى هللا ع-وقال المهدوي: المراد باآلية فرض الزكاة وما تطوع به، فكان اإلخفاء أفضالالالالالالالالالالالالالل في مدة النبي    
 48ظن ب،حد المنع. ، ثم ساءب ظنون النا  بعد ذلك، فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لئال ي-وسلم
 قول ابن خويز منداد:   

قد يجوز أن يراد باآلية الواجباب من الزكاة والتطوع، ألنه ذكر اإلخفاء ومدحه،  واإلظهار ومدحه،  يجوز أن       
 49يتوجه إليهما جميعًا. 

 
 المبحث الثاني / استنباط األحكام من السنة :

رًا من األحكام ، واسْْْْتعان بها في إثبات األحكام المسْْْْتنبطة من لقد اسْْْْتنبم ابن خويز منداد من السْْْْنة كثي    
 :انل اآلتيةمن المس –إن شا  هللا -القرآن الكريم ، فقد جمع في استنباطه بين القرآن والسنة ، وسيتضح لنا ذلك

 المسألة األولى: نكاح المتعة :
 50: ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة( . -تعالى -قال 
المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النسالالالالالاء بالنكاح الصالالالالالحيح فهتوهن أجورهن، أي مهورهن، فوذا جامعها مرة    

واحدة فقد وجب المهر كاماًل، إن كان مسالالالمى أو مهر مللها إن لم يسالالالم ، فون كان النكاح فاسالالالدًا فقد اختلفف الرواية 
أو المسمى إذا كان مهرًا صحيحًا، فقال مرة : المهر المسمى  عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر الملل

، وهو ظاهر مذهبه، وذلك أن ما تراضوا عليه يقين، ومهر الملل اجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتهاد،  يجب أن يرجع إلى ما تيقناه ، ألن 

                                                           
 ( .184/  3ينظر : الحاوي الكبير )- 47
 ( .333/  3تفسير القرطبي ) -  - 48
 نفسه.- 49

 
 . 24النساء اآلية:  - 50
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كحت امرأة ن) أيما قال : -صالالالالاللى هللا عليه وسالالالالاللم -األموال ال تسالالالالالتحق بالشالالالالالك، ووجه قوله : مهر الملل؛ أن النبي 
 52، فون دخل بها فلها مهر مللها بما استحل من فرجها . 51ب ير إذن وليها فنكاحها باطل(

نالالالهى –صلى هللا عليه وسلم -: وال يجوز أن تحمل اآلية على جواز المتعة ؛ ألن رسول هللا  قال ابن خويز منداد   
الالعة وحرمه؛ وألن هللا ال ال ، ومعلوم أن النكاح بوذن األهلين   53فانكحوهن بإذن أهلهن (:) قال  -تعالى -عن نكاح المتال

 54هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ،  ونكاح المتعة ليا كذلك .
 المسألة الثانية: النشوز :

ِرُبوُهنَّ فَ      اِجِع َواضْْْْْْ وَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمضَْْْْْ ِتي َتَخاُفوَن ُنشُْْْْْ ْن َأَطْعَنُكْم َفاَل َتْبُ وا إِ قال تعالى: )َوالالَّ
 55َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َعِليًّا َكِبيًرا (  .

: والنشالالالالالالالوز يسالالالالالالالقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية ، ويجوز معه أن يضالالالالالالالربها الزوج ضالالالالالالالرب  قال ابن خويز منداد   
عادب حقوقها ، وكذلك كل ما اقتضالالالالالالالالالالالى  األدب غير المبرح، والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشالالالالالالالالالالالالوزها، فوذا رجعف

األدب فجائز للزوج ت،ديبها ، ويختلك الحال في أدب الر يعة والدنيئة ف،دب الر يعة العذل، وأدب الدنيئة السالالالالالالالالالالالالالالوط ، 
 57. .56: ) إن أبا جهم ال يضع عصاه عن عاتقه (  -صلى هللا عليه وسلم -وقد قال النبي

 المسألة الثالثة : نكاح الزاني :
 58: )الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة ( . -تعالى–ل قا    
 59بينهما  . -رضي هللا عنه -روي أن محدودًا تزوج غير محدودة ففرق علي    

                                                           
 ( .553/  7) -ا حديث حسن ". ينظر :  البدر المنير ( . قال الترمذي : "هذ394/  4) -أخرجه الترمذي في سننه باب َما َجاَء الَ نَِكاَح إاِله بَِوِلى ٍ   - 51
 130صفحة  5تفسير القرطبي جزء  - 52
 . 25سورة النساء اآلية : - 53
 . 130صفحة  5تفسير القرطبي جزء  - 54

 ( .34النساء اآلية )  - 55
 (.445/  9أخرجه مسلم في صحيحه  باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها.   ) - 56
 . 174صفحة  5تفسير القرطبي جزء  - 57

 .3سورة النور : اآلية - 58
 . 169صفحة  12تفسير القرطبي جزء     -- 59
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: من كان معروفًا بالزنى أو بغيره من الفسالالالالالوق معلنًا به فتزوج إلى أهل بيف سالالالالالتر وغرهم  قال ابن خويز منداد     
)ال ينكح :  -عليه السالالالالم-من نفسالالاله فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه ، وذلك كعيب من العيوب ،  واحتج بقوله 

 . 60الزاني المجلود إال مثله (
الشالالالالالالالتهاره بالفسالالالالالالالق وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره ف،ما من لم  : وإنما ذكر المجلود وقال ابن خويز منداد 

 61يشتهر بالفسق فال.
 المسألة الرابعة : النهي عن إذالل النفس : 

 62:  ) وال تصعر خدك للناس (  .-تعالى  -قال
، ك،نه نهى أن يذل اإلنسان نفسه من غير حاجة ونحو وال تصاعر خدك للناس ( ( : قوله قال ابن خويز منداد    

نسان أن ) ليس لل أنه قال :  -صلى هللا عليه وسلم-ذلك  ، وقد استند ابن خويز في ذلك على ما روي عن النبي 
 .63(  يذل نفسه

 
 المسألة الخامسة : سجود الشكر : 

 . 64:) وخر راكعًا وأناب(  -تعالى –قال 
؛   يه داللة على أن السالالالالالالالالالالالالجود للشالالالالالالالالالالالالكر مفردًا ال يجوز؛  ؛ )وخر راكعا وأناب(  -تعالى-وله: ق قال ابن خويز منداد

 65ألنه ذكر معه الركوع ، وإنما الذي يجوز أن ي،تي بركعتين شكرًا، ف،ما سجدة مفردة فال .
األئمة بعده و  -صلى هللا عليه وسلم  -هو  أن البشاراب كانف ت،تى رسول هللا خويز مندادعند ابن -هذا -ودليل    

فلم ينقل عن أحد منهم أنه سالالالالالالالجد شالالالالالالالكرًا، ولو كان ذلك مفعواًل لهم لنقل نقاًل متظاهرًا لحاجة العامة إلى جوازه وكونه 
 66قربة .

                                                           
انِى الَ يَْنِكُح إاِلَّ َزاِنيَةً () -تَعَالَى–أخرجه أبو داود في سننه باب فِى قَْوِلِه  - 60 المستدرك (  .قال الحاكم : "هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه"  231/  6)الزَّ
2/180. 
 . 169صفحة  12تفسير القرطبي جزء     - 61

 .  18لقمان اآلية   - 62
 (.523/  4والحديث أخرجه الترمذي في سننه ، وقال :" َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب") . 70صفحة   14تفسير القرطبي جزء  - 63

 .24سورة ص : اآلية : - 64
 . 184،  183صفحة  15تفسير القرطبي جزء  -- 65
 نفسه .- 66
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ذا قول أو يسر به خر ساجدًا شكرًا هلل ؛وه كان إذا أتاه أمر يسره -صلى هللا عليه وسلم-وعن أبي بكرة أن النبي    
 67الشافعي .

 المسألة السادسة : التنابز باأللقاب :
 68: ) وال تنابزوا باأللقاب( . -تعالى–قال 
 69عن السخرية والهمز والنبز، فذلك فسوق، وذلك ال يجوز. -تعالى –لقد نهى هللا      

 :  قول ابن خويز منداد
 70ى أن اآلية تضمنف  المنع من تلقيب اإلنسان بما يكره ويجوز تلقيبه بما يحب  .ذهب ابن خويز منداد إل    
ر لقب عمر بالفاروق ،وأبا بك -صالالالالالاللى هللا عليه وسالالالالالاللم -ب،ن النبي وقد اسْْْْتدل ابن خويز على ذلك من السْْْْنة    

 71ذا .يدين ، وهكبالصديق ،وعلمان بذي النورين، وخزيمة بذي الشهادتين، وأبا هريرة بذي الشمالين، وبذي ال
 المسألة السابعة: فدا  األسرى :

م  َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم َأَفُتْ ِمُنوَن ِبَبْعِ  اْلِكَتاِب َوتَ  -تعالى -قال     َفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ اَرى ُت ْكُفُروَن : )َوِإْن َيْأُتوُكْم ُأسَْْْْْْْْْ
دِل الْ ِبَبْعٍ  َفَما َجزَاُ  َمْن َيْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ  وَن ِإَلى َأشَْْْ ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ َعَذاِب َوَما َّللاَُّ ِبَ اِفٍل  ِخْزي  ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ُف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َواَل  ْنَيا ِباآْلِخَرِة َفاَل ُيَخفَّ  72ُروَن ( . ُهْم ُيْنَص َعمَّا َتْعَمُلوَن  ُأوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا اْلَحَياَة الدُّ
لقد أكدب شريعتنا حكم فداء األسارى وأنه واجب، قال علماء المالكية وغيرهم: فداء األسرى واجب، وإن لم يبق      

 73درهم واحد.
 
 
 

                                                           
اِكُب إيَماًء َواْلَماِشي َعلَى اأْلَْرِض َويَْرفَُع َيدَيْ .   184،   183صفحة  15نفسه: جزء  - 67 ِه َحْذَو َمْنِكَبْيِه إذَا َكبهَر َواَل قَاَل الشهافِِعيُّ : َوأُِحبُّ ُسُجودَ الشُّْكِر َويَْسُجدُ الره

ِ »ْسُجدُ إاله َطاِهًرا قَاَل اْلُمَزنِي  : َوُرِوَي يَ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم  -َعْن النهبِي  ِ  -َصلهى َّللاه ختصر م . َوَسَجدَ أَبُو بَْكٍر ِحيَن بَلَغَهُ فَتُْح اْليََماَمِة ُشْكًرا« أَنههُ َرأَى نُغَاًشا فََسَجدَ ُشْكًرا لِِله

 (.110/  8المزني )

 . 11لحجرات : اآلية : سورة ا- 68
 . 330 -328صفحة     16ينظر : تفسير القرطبي جزء  - 69
 نفسه .- 70
 المصدر نفسه.ينظر :  - 71

 .86، 85سورة البقرة اآليات  - 72
 ( .217/  1التفسير المنير للزحيلي ) - 73

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

208 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 قال ابن خويز منداد:
أنه  -ّلمصّلى هللا عليه وس -باآلثار عن الّنبي  من السنةتضمنف اآلية وجوب فك األسرى، ثم استدل على ذلك    

 74فك األسارى وأمر بفّكهم .
- من أصالالالالالحاب رسالالالالالول هللا رجلين فعن عمران بن حصالالالالالين، قال: كانف ثقيه حلفاء لبنى عقيل، ف،سالالالالالرب ثقيه   

 ه، رجال من بني عقيل، وأصالالالابوا مع-صْْلى هللا عليه وسْْلم -وأسالالالر أصالالالحاب رسالالالول هللا ،-صْْلى هللا عليه وسْْلم
 «ما شأنك؟»وهو في الوثاق، قال: يا محمد، ف،تاه، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-العضالالباء، ف،تى عليه رسالالول هللا 

عنه،  ثم انصالالالرس ،« إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفانك ثقيف»فقال: بم أخذتني، وبم أخذب سالالالابقة الحاج؟ فقال: 
ما »رحيمًا رنيقًا، فرجع إليه، فقال:  -هللا عليه وسْْْْْْلم صْْْْْْلى -فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسالالالالالالالالالول هللا

، ثم انصالالالالالالالالالالرس، فناداه، فقال: يا  «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفالح»قال: إني مسالالالالالالالالالاللم، قال:  «شْْْْْْْأنك؟
فدي ف،  «هذه حاجتك»قال: إني جائع ف،طعمني، وظمهن ف،سقني، قال:  «ما شأنك؟»محمد، يا محمد، ف،تاه، فقال: 

 75الحديث . بالرجلين......
 المسألة الثامنة : الجمع بين حديثين :

-وروى أنا : أن النبّي  .76) كان إذا اطلى َوِلَي عانته بيده (-صلى هللا عليه وسلم-روب أم سلمة أن النبّي    
 77كان ال ُيتالالالالالالالالالُُنّور ، وكان إذا كلر الشالالالالعر على عانته حلقه . -صلى هللا عليه وسلم 

: وهذا يدّل على أن األكلر من فعله كان الحلق وإنما ُتنّور نادرًا ، ليصح الجمع بين  قال ابن خويز َمنداد   
 78الحديلين .

 

                                                           
 نفسه. - 74

 (.1262/  3باب ال وفاء لنذر في معصية هللا، وال فيما ال يملك العبد ) أخرجه مسلم في صحيحه - 75
 

ََلِء بِالنُّوَرةِ أخرجه ابن ماجة في سننه  - 76 /  10) -ابن حجر  -فتح الباري شرح صحيح البخاريًً  "  سنده ضعيف جداقال الحافظ : " . (1235/  2) بَاب ااِلط ِ
344) . 

 . (101/  2تفسير القرطبي  ) - 77
 (.184/  2نفسه ) - 78
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 المسألة التاسعة: الطواف راكبًا :

، ُقاُل: ُرُأْيفا النيبكيي    ْحُجنكهك، ُيطاوسا بكاْلُبْيفك ُعُلى ُراحك » - َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -عن ُأبي الطُُّفْيلك ْكُن بكمك ُلتكهك ُيْسُتلكما الرُّ
ُلتكهك .« . ثامي ياُقبّكلاها  ُفا ُواْلُمْرُوةك ُفُطاُس ُسْبًعا ُعُلى ُراحك ُزاُد ماُحميدا ْبنا ُرافكٍع، ثامي ُخُرُج إكُلى الصي

79 

، وقد ذكر القرطبي أن   80وِفي من ورا  الناس وأنت راكبة (:) طُ وقال لعائشة وقد قالف له : إني أشتكي؛ فقال    
المالكية قد فّرقوا بين أن يطوس على بعير أو يطوس على ظهر إنسان؛ فون طاس على ظهر إنسان لم يجزه؛ ألنه 

 81حينئذ ال يكون طائفًا ، وإنما الطائك الحامل ، وإذا طاس على بعير يكون هو الطائك .

: وهذه تفرقة اختيار ، وأما اإلجزاء  يجزئ؛ أال ترى أنه لو ويز منداد على هذه التفرقة فقالوقد ردَّ ابُن خ     
يه به محمواًل ، أو وقك به بعرفاب محمواًل كان مجزئًا عنه .  82أغمي عليه ُفطك

المسائل المتفق و وهذه قراءة مت،نية للحديث ، وال يفرق بين المسائل المتشابهة إال بدليل ، مستعينًا ب،ركان القيا     
 عليها ليرد على المخالفين .

 المسألة  العاشرة :أكل المضطر من الميتة :

عن جابر بن ُسمارة :   أن رجاًل نزل الُحّرة ومعه أهله وولده ، فقال رجل : إن ناقة لي ُضّلف فون وجدتها     
تى ناقّدد ُفُنُفُقف . فقالف : اسلخها حف،مسكها؛ فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضف ، فقالف امرأته : انحرها ، ف،بى 

ِغنًى  هل عندك: »ف،تاه فس،له ، فقال -صلى هللا عليه وسلم -لحمها وشحمها ون،كله؛ فقال : حتى أس،ل رسول هللا
قال : فجاء صاحبها ف،خبره الخبر؛ فقال : هاّل كنف نحرُتها! فقال : استحييف  « "فكلوها: »قال ال ، قال  «ي نيك
 83منك .

                                                           
 ( .176/  2أخرجه أبو داود في سننه  بَاب الطََّواِف اْلَواِجِب ) - 79
 ( .100/  1أخرجه البخاري في صحيحه َباب إِْدَخاِل البَِعيِر فِي الَمْسِجِد ِلْلِعلَِّة ) - 80
 (.184/  2تفسير القرطبي ) - 81
 (.184/  2ينظر : تفسير القرطبي )- 82
 ( .358/  3سننه  بَاب فِي اْلُمْضَطر ِ إِلَى اْلَمْيتَِة  )أخرجه أبو داود في  - 83
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: في هذا الحديث دليالن : أحدهما : أن المضطر ي،كل من الميتة وإن لم يخك الّتلك؛  قال ابن خَويِز منداد   
ألنه س،له عن الغنى ولم يس،له عن خوفه على نفسه . واللاني : ي،كل ويشبع ويّدخر ويتزّود؛ ألنه أباحه االدخار 

 84ولم يشترط عليه أاّل يشبع..

 الخاتمة 

 يمكننا أن نستخلص من هذا البحث النتانج االتية : 

  
 استنبط ابن خويز منداد األحكام من القرآن الكريم من خالل تفسير آياته . -1
 استنباط األحكام من القرآن الكريم باالستعانة بهياب أخرى من القرآن الكريم ، فالقرآن يفسر بعضه بعضًا. -2
 باالستناد إلى األحاديث النبوية الشريفة .استنباط األحكام من القرآن الكريم  -3
 الجمع بين األدلة عند التعارض . -4
 أهمية الفروق عند استنباط األحكام من القرآن الكريم أو السنة النبوية . -5
 مراعاة مقاصد الشريعة عند استنباط األحكام . -6
 مراعاة المصلحة والنظر بتدقيق وإحكام قبل إعطاء الحكم . -7

 من دراسة فقه علمائنا وإبراز جهودهم والبناء عليها واالستنارة بها. أهمية االستفادة-10

 التوصيات : 

نوصي ب،ن يولي طالب العلم والعلماء في عالمنا اإلسالمي العناية بدراسة فقه علمائنا السابقين واستخراج ما     
الفقهي  واالستفادة منها في الواقعفي علومهم وأقوالهم واجتهاداتهم من مناهج تستحق الوقوس عندها والنظر فيها ، 

التطبيقي ، وتنزيلها على النوازل، واالستعانة بها في تطوير الفقه ودراساته؛ حتى ال يتعرض الفقه للجمود ؛ ألن 
 الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومان .

                                                           
 ( .230/  2تفسير القرطبي )  - 84
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم ؛ برواية حفص عن عاصم .-

األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن البدر المنير في تخريج 
هال( ،المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وياسر 804علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 

 . م2004-هال1425السعودية ،الطبعة: االولى، -الرياض -بن كمال: دار الهجرة للنشر والتوزيع 

هال( 544ترتيب المدار  وتقريب المسالك : ألبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي )المتوفى: 
المحمدية،  -م ،مطبعة فضالة  1965،المحققون:  ابن تاويف الطنجي،  وآخرون  ، الطبعة: األولى : 

 المغرب  .

طبي اري الخزرجي شما الدين القر تفسير القرطبي  : أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنص
انية القاهرة ،الطبعة : الل –هال( ،تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 671)المتوفى : 

 م . 1964 -هال 1384، 

التفسير المنير للزحيلي : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : د. وهبة بن مصطفى الزحيلي  ، دار 
 هال . 1418دمشق ،الطبعة : اللانية ،  –لفكر المعاصر ا

هال( 875الجواهر الحسان في تفسير القرآن: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوس اللعالبي )المتوفى: 
بيروب  –،المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار إحياء الترا  العربي 

 هال . 1418 -،الطبعة: األولى 

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد 
 -هال( ،المحقق: الشيخ علي محمد معوض 450بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

م  1999-هال  1419لطبعة: األولى، لبنان ، ا –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: دار الكتب العلمية، بيروب 
. 
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هال( 597زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 
 هال . 1422 -بيروب ، الطبعة: األولى  –،المحقق: عبد الرزاق المهدي: دار الكتاب العربي 

هال( ،تحقيق: محمد 273لقزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: سنن ابن ماجه ألبي عبد هللا محمد بن يزيد ا 
  يصل عيسى البابي الحلبي. -فؤاد عبد الباقي: دار إحياء الكتب العربية 

ْستاني  جك سنن أبي داود ، ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السّك
 بيروب . –حيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية، صيدا هال( ، المحقق: محمد م275)المتوفى: 

هال( ، 279سنن الترمذي ، لمحمد بن عيسى بن ُسْورة بن موسى بن الضحا ، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 
 م . 1975 -هال  1395مصر ،الطبعة: اللانية،  –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

هال(: 748ين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن علمان بن ُقاْيماز الذهبي )المتوفى: سير أعالم النبالء لشما الد
 م . 2006-هال1427القاهرة ،الطبعة:  -دار الحديث

صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 
 هال.1422دار طوق النجاة ،الطبعة: األولى، 

هال( ،المحقق: محمد فؤاد عبد 261صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 
 بيروب . –الباقي: دار إحياء الترا  الالالعربي 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: رقم كتبه وأبوابه 
 هال  . 1379بيروب، . -بد الباقي دار المعرفة وأحاديله: محمد فؤاد ع

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 
بيروب  –هال( ،المحقق: عبد السالم عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية 542األندلسي المحاربي )المتوفى: 

 هال.  1422 -، الطبعة: األولى 
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هال( 666مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 
صيدا ،الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروب  -،المحقق: يوسك الشيخ محمد: المكتبة العصرية 

 م .1999هال / 1420

: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني )المتوفى: مختصر المزني )مطبوع ملحقا باألم للشافعي(
 م .1990هال/1410بيروب  -هال( ، دار المعرفة 264

المستدر  على الصحيحين ، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ناعيم بن الحكم 
هال( ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا : 405الضبي الطهماني النيسابوري المعروس بابن البيع )المتوفى: 

 .  1990 – 1411بيروب ، الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمية 

المنتقى شرح الموط، ألبي الوليد سليمان بن خلك بن سعد بن أيوب بن وار  التجيبي القرطبي الباجي 
 هال . 1332: األولى، بجوار محافظة مصر ، الطبعة -هال(: مطبعة السعادة 474األندلسي )المتوفى: 
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