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 ترجمة اإلمام الخازن ومنيجو في تفسيره )لباب التأويل في معاني التنزيل(
 بتول بنت صالح بن عبدالعزيز السديس

 كمية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة
 جامعة أم القرى

  toooooola@hotmail.com      
 ممخص البحث

 بعد: بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما
فيذا البحث ]ترجمة اإلمام الخازن ومنيجو في تفسيره )لباب  

 التأويل في معاني التنزيل([ ييدف إلى 
باإلمام الخازن وبيان منيجو في تفسيره، وقد اشتمل البحث  التعريف
 وخاتمة. وفصمين عمى: مقدمة

ومنيج  وتشتمل عمى أىمية الموضوع، والدراسات السابقة، المقدمة:
 .توالبحث وخط

 ويشتمل عمى ترجمة لإلمام الخازن. األول: فصلال
 ويشتمل عمى منيج اإلمام الخازن في تفسيره. الثاني: فصلال

وتشتمل عمى أىم النتائج والتوصيات، وأىم النتائج التي توصمت  الخاتمة:
 إلييا:

 بالتفسير بالرواية. اىتمام اإلمام الخازن-ٔ
تفسير معالم التنزيل لمبغوي وانتخابو من   اإلمام الخازن راختيا-ٕ

 غرر فوائده.
  التنزيل –التأويل  –الخازن  -اإلمام  –ترجمة الكممات المفتاحية : 
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The translation of Imam Al-Khazen and his method of 
interpreting it (for interpretation in the meanings of downloading) 

Batool Bent Saleh Bin Abdulaziz AlSudais 
Department of the Quran and Sunnah 

Dawa and Fundamentals of Religion College 
Umm Al Qura University 
     toooooola@hotmail.com 

Abstract  
In the name of Allah, praise be to God, prayer and peace 

be upon the   
Messenger of Allah, but after: 
This research [translation of Imam Al-Khazen and its 

methodology in its 
interpretation (for the interpretation of the meanings of 

download)] aims to 
 introduce the Imam Al-Khazen and a statement of its 

methodology in its interpretation. The research included: an 
introduction, two chapters and a conclusion. Introduction: It 
includes the importance of the subject, previous studies, 
research methodology and plan. Chapter One: It includes a 
translation of Imam Al-Khazen. Chapter II: It includes the 
approach of Imam Khazen in his interpretation. Conclusion: It 
includes the most important findings and recommendations, and 
the most important findings: 
1 - the attention of Imam Khazen V interpretation of the novel. 
2 - the choice of Imam Khazen V interpretation of the features 

of the download of the Bagawi and his election of the tricky 
benefits. 

Key words: translation - imam - treasurer - interpretation - 
download 
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  المقدمة 
ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  إن الحمد هلل نحمده ونستعينو

وسيئات أعمالنا، من ييده اهلل فال مضل لو ومن يضمل فال ىادي لو، 
 وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو.

 أما بعد:
فإن عمم التفسير من أفضل العموم، وأجميا وأعظميا منزلة، وأعالىا 

نا عمماؤنا األفذاذ ثروة كبيرة في عمم التفسير وأجادوا في ىذا قدرًا، وقد خمف ل
عالء الدين عمي بن محمد البغدادي  الفقيو الفن، وكان من بينيم اإلمام

وذكر  --، وفي ىذا البحث تعريف باإلمام الخازن المشيور بالخازن
منيجو في تفسيره )لباب التأويل في معاني التنزيل(، أسأل اهلل التوفيق 

 لسداد، وأن يجعل عممي نافعا متقبال.وا
 

بعد البحث واالستفسار أفاد مركز الممك فيصل لمبحوث بالرياض، 
معيد البحوث بجامعة أم القرى، أن كتاب )تفسير الخازن المسمى: لباب و 

ق التأويل في معاني التنزيل( قد فتح دراسة وتحقيًقا وتم االنتياء من التحقي
 .وهلل الحمد

وىناك دراسات عممية تمت حول اإلمام الخازن ومنيجو في التفسير 
 ومنيا:

في الجزأين التاسع دراسة مقارنة بين تفسيري الخازن وابن كثير  -1
والعاشر، لمطالبة أم محمد منى عبد اهلل إبراىيم العزبي، بكمية 

جامعة األزىر،  -الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بالمنصورة 
 رسالة ماجستير.
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مقارنة بين منيجي اإلمام البغوي واإلمام الخازن في تفسيرىما،  -2
 لمطالب رضا أحمد النجار، جامعة األزىر.

ات الخازن من خالل تفسيره )لباب التأويل في معاني التنزيل( ترجيح -3
جمعا ودراسة، لمطالبة بتول بنت صالح السديس، كميو الدعوة وأصول 

 .هٖٛٗٔ، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى -الدين
منيج البحث العممي عند الخازن وأثره في تطور عمم الطب، لمطالب  -4

جامعة المنوفية، رسالة -ابمنتصر محمود مجاىد أحمد، كمية اآلد
 دكتوراه في الفمسفة.

 

اآلية في عزوت اآليات القرآنية إلى سورىا؛ مع ذكر اسم السورة ورقم  -1
 .بحثصمب ال

 خرَّجُت األحاديث من مظانيا األصمية. -2
 ترجمت لألعالم الوارد ذكرىم ترجمة مختصرة. -3
 ترجمة شاممة. ترجمت لإلمام الخازن -4
 في تفسيره. ذكرت منيج اإلمام الخازن  -5
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وفق الترتيب ، وخاتمة فصميناقتضى البحث أن  يتكون من مقدمة، و 
 اآلتي:

 خطـــة البحــــث.، منيــج البحـــث، الدراسات السابقة وتشتمل عمى:المقدمــــــــــــة: 
 مباحث: ثالث، وفيو ترجمة لإلمام الخازن الفصل األول:

 صفاتو.و  ،ونشأتو ،ومولده ،نسبو المبحث األول:
 حياتو العممية، وشيوخو، وتالميذه. :ثانيالمبحث ال
 وفاتو.و  ،مكانتو العممية، ومؤلفاتو :ثالثالالمبحث 

 ، وفيو ثالث مباحث:منيج اإلمام الخازن في تفسيره الفصل الثاني:
 وفيو ثمانية مطالب :تفسيره القرآن بالمأثور،  المبحث األول:

 تفسيره القرآن بالقرآن. المطمب األول:
 تفسيره القرآن بالسنة. المطمب الثاني:

 تفسيره القرآن بأقوال الصحابة. ب الثالث:مالمط
 تفسيره القرآن بأقوال التابعين. المطمب الرابع:

 تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين. المطمب الخامس:
 عنايتو بالقراءات. المطمب السادس:
  عنايتو بأسباب النزول. المطمب السابع:
 عنايتو بالناسخ والمنسوخ. المطمب الثامن:

 وفيو أربعة مطالب: تفسيره القرآن بالمغة،المبحث الثاني: 
 عنايتو بمعاني المفردات. المطمب األول:
 عنايتو بمعاني الحروف واألدوات. المطمب الثاني:
 عنايتو باإلعراب. المطمب الثالث:
 عنايتو بمعاني األساليب البالغية في اآليات القرآنية. المطمب الرابع:

 ، وفيو مطمبان:تفسيره القرآن بالرأيالمبحث الثالث: 
 : عنايتو بالمناسبات.المطمب األول

 عنايتو بأسرار العربية، وفقو المغة. المطمب الثاني:
 وتشتمل عمى أىم النتائج والتوصيات. الخاتمـــــــــــة:
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 الفصل األول:
 ، وفيو ثالث مباحث:ترجمة لإلمام الخازن

أبو الحسن عمي بن محمد بن إبراىيم الشيحي، عالء الدين 
 .(ٔ)ىـٛٚٙالبغدادي الشافعي المعروف بالخازن، ولد ببغداد سنة 

 .(ٕ)طمب العمم ببغداد ثم انتقل إلى دمشق واشتغل بالكثير من العمم
كان فقييًا شافعيًا، مؤرخًا، عالمًا بالتفسير والحديث، وكان خازن 

 .(ٗ)السميساطية بدمشق، واشتير بسبب ذلك (ٖ)الخانقاهالكتب ب
 .(٘)كان شيًخا صالًحا خيًرا، بشوش الوجو، ذا تودد وسمت حسنو 

                                                 
(، والـدرر الكامنـة ٕٗ/ٖ(، وطبقات الشافعية البن قاضـي شـيبة )ٖٔٚ/ٔينظر: الوفيات البن رافع) (ٔ)

(، وطبقــات ٕٙٗ/ٔ(، وطبقــات المفســرين لمــداوودي )٘ٔٔ/ٗفــي أعيــان المائــة الثامنــة البــن حجــر )
(، وشـــذرات الـــذىب فـــي ٖ٘ٗ/ٔ) (، وكشـــف الظنـــون لحـــاجي خميفـــةٕ٘ٚ/ٔالمفســـرين لألدنـــو وي )

 (.ٚٚٔ/ٚ(، ومعجم المؤلفين لكحالو )ٜٕٕ/ٛأخبار من ذىب )
 (.ٚٚٔ/ٚ(، ومعجم المؤلفين )٘ٔٔ/ٗينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) (ٕ)
وىــو ربــاط الصــوفية ومتعبــدىم، فارســية أصــميا )خانــو كــاه(.ينظر: تــاج العــروس لمرتضــى الزبيــدي  (ٖ)

(ٖٙ/ٖٚٗ.) 
 (.ٕٗ/ٖينظر: طبقات الشافعية البن قاضي شيبة ) (ٗ)
(، وطبقــــات ٕٗ/ٖ(، وطبقــــات الشــــافعية البـــن قاضــــي شــــيبة )ٖٔٚ/ٔينظـــر: الوفيــــات البــــن رافـــع) (٘)

 (.ٜٕٕ/ٛ(، وشذرات الذىب في أخبار من ذىب )ٕٙٗ/ٔالمفسرين لمداوودي )
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 .(ٔ)كان عالمًا بالتفسير والحديث
 من شيوخو:

 .(ٕ)ابن الثعالبي -1
 الدواليبي.ابن  -2

وىــو محمــد بــن عبــد المحســن بــن أبــي الحســن بــن عبــد الغفــار بــن 
الخــــراط، عفيــــف الــــدين أبــــو عبــــد اهلل، ويعــــرف بــــابن الــــدواليبي البغــــدادي، 

 .(ٖ)ىـٕٛٚالقطيعي، األزجي، المحدث، الواعظ. توفي سنة 
 وزيرة بنت عمر. -3

ســـت الـــوزراء بنـــت عمـــر بـــن أســـعد بـــن المنجـــا التنوخيـــة الدمشـــقية 
يــة، أم عبــد اهلل، وتــدعى وزيــرة بنــت القاضــي شــمس الــدين عمــر ابــن الحنبم

ىـ، وسـمعت مـن والـدىا جـزأين، ٕٗٙشيخ الحنابمة وجيو الدين. ولدت سنة 
ومــن أبــي عبــد اهلل بــن الزبيــدي مســند الشــافعي وصــحيح البخــاري، وحــدثت 

 .(ٗ)ىـٙٔٚبدمشق ومصر، وحجت مرتين، توفيت سنة 
 ساكر.أبو محمد القاسم بن مظفر بن ع -4

ىو بياء الـّدين القاسـم بـن مظفّـر بـن الـّنجم محمـود بـن تـاج األمنـاء 
ىــــ، وكـــان طبيبـــًا يعـــالج المرضـــى احتســـابًا، ٜٕٙابـــن عســـاكر، ولـــد ســـنة 

 .(٘)ىـٖٕٚومؤّرخًا، توفي سنة
                                                 

(، وطبقــات ٘ٔٔ/ٗالمائــة الثامنــة )(، والــدرر الكامنــة فــي أعيــان ٖٔٚ/ٔينظـر: الوفيــات البــن رافــع) (ٔ)
(، واألعـالم لمزركمـي ٜٕٕ/ٛ(، وشذرات الـذىب فـي أخبـار مـن ذىـب )ٕٙٗ/ٔالمفسرين لمداوودي )

(٘/٘.) 
 ( من شيوخ الخازن، ولم أقف عمى ترجمة لو.ٕٕٙ/ٔذكره الداودي في طبقات المفسرين ) (ٕ)
لكامنــــة فــــي أعيــــان المائــــة الثامنــــة (، والــــدرر اٗٛٗ/ٗينظــــر: ذيــــل طبقــــات الحنابمــــة البــــن رجــــب ) (ٖ)

(٘/ٕٚٚ.) 
(، وشــذرات ٖٕٙ/ٕ(، والــدرر الكامنـة فــي أعيــان المائــة الثامنــة )ٖٔٚ/ٔينظـر: الوفيــات البــن رافــع) (ٗ)

 (.ٖٚ/ٛالذىب في أخبار من ذىب )
 (.ٓٔٔ/ٛ(، وشذرات الذىب في أخبار من ذىب )ٕٙٔ/ٗينظر: تذكرة الحفاظ لمذىبي ) (٘)
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 أبو العباس أحمد بن أبي طالب. -5
الشيخ الكبير شياب الدين  أبو العباس أحمد بن أبي طالب 

وكان شيخًا حسنًا، بيي المنظر، سميم  بابن الشحنة،الحجار، المعروف 
 (ٔ)ىـٖٓٚالصدر، ممتعًا بحواسو وقواه، توفي سنة

 تالميذه:
ببعض تآليفو ومصنفاتو، وىذا يدل عمى أن لو   حدث الخازن

أنو لم يشتير عنو ذلك، كما أن التراجم لم تذكر من ىم؛ ولعل  تالميذ؛ إال
 أمرين:أحد  السبب في ذلك يعود إلى

أن الخازن لم يكن لو مجالس لمعمم كما كان عادة العمماء في  أواًل:
 عصره؛ لذا لم يشتير لو تالميذ.

 قد يكون حدث رواد المكتبة بتآليفو ومصنفاتو. ثانيًا:
ولكن يؤيد القول بأن لو تالميذ اإلجازة المذكورة عمى الصفحة 

"وأنا الفقير إلى اهلل  األخيرة من كتابو: )عمدة الطالبين( حيث جاء فييا:
 .(ٕ)الغني أبو حامد محمد عمي...الشافعي الصوفي"

وقد أجازه الخازن برواية جميع مصنفاتو، وكان ذلك في السنة التي 
 .(ٖ)توفي فييا

 

                                                 
 (.ٕٙٔ/ٛ(، وشذرات الذىب في أخبار من ذىب )ٕٖٚ/ٛٔوالنياية )ينظر: البداية  (ٔ)
 (.ٙ٘ٔص:) مخطوط عمدة الطالبين في شرح األحاديث األربعين، (ٕ)
(، وشــــذرات ٕٗ/ٖ(، وطبقــــات الشـــافعية البــــن قاضـــي شــــيبة )ٖٔٚ/ٔينظـــر: الوفيــــات البـــن رافــــع) (ٖ)

ســير الخــازن المســمى لبــاب (، وتف٘/٘(، واألعــالم لمزركمــي )ٜٕٕ/ٛالــذىب فــي أخبــار مــن ذىــب )
 (.ٕ٘/ٔالتأويل في معاني التنزيل رسالة دكتوراه د.إيمان مغربي )



73 

 

 
 )لباب التأويل يف معاني التهسيل( ترمجة اإلمام اخلازن ومههجه يف تفصريه 

  

   

عدة كتب؛ ومنيا: تفسير القرآن المسمى )لباب   ألف الخازن
ح عمدة األحكام، ومقبول ر التأويل في معاني التنزيل(، وعدة األفيام في ش

المنقول في عشر مجمدات، جمع فيو بين مسند الشافعي، وأحمد، والستة، 
والموطأ، والدارقطني، والروض والحدائق في تيذيب سيرة خير الخالئق 
محمد المصطفى سيد أىل الصدق والوفاء، وعمدة الطالبين في شرح 

 .(ٔ)األعمال األحاديث النووية األربعين، وبغية العمال في فضائل
 .(ٕ)ىـٔٗٚبحمب في شعبان سنة   توفي الخازن

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(، وطبقــــات ٕٗ/ٖ(، وطبقــــات الشــــافعية البـــن قاضــــي شــــيبة )ٖٔٚ/ٔينظـــر: الوفيــــات البــــن رافـــع) (ٔ)

(، ٘/٘(، واألعـالم )ٜٕٕ/ٛ(، وشـذرات الـذىب فـي أخبـار مـن ذىـب )ٕٙٗ/ٔالمفسرين لمداوودي )
 (.ٚٚٔ/ٚالمؤلفين )ومعجم 

(، وطبقــــات ٕٗ/ٖ(، وطبقــــات الشــــافعية البـــن قاضــــي شــــيبة )ٖٔٚ/ٔينظـــر: الوفيــــات البــــن رافـــع) (ٕ)
(،  وشــذرات الــذىب فــي أخبــار مــن ذىــب ٖ٘ٗ/ٔ(، وكشــف الظنــون )ٕٙٗ/ٔالمفســرين لمــداوودي )

(ٛ/ٕٕٜ.) 
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 الفصل الثاني:
 ، وفيو ثالث مباحث:منيج اإلمام الخازن في تفسيره

 المبحث األول: تفسيره القرآن بالمأثور، وفيو ثمانية مطالب :
 :المطمب األول: تفسير القرآن بالقرآن

بالمأثور؛ إذ ىو من أحسن تفسير القرآن بالقرآن من أىم التفسير 
طرق الحديث وأصحيا، فما ُأجمل في مكان فإنو قد ُفسر في موضع 

 .(ٔ)آخر، وما اختصر في مكان فقد ُبسط في موضع آخر
، فيو يذكر في  ن وىذا المنيج واضح في تفسير الخاز 

مواضع بعض اآليات التي تدل عمى المعنى المراد من اآلية، وقد يضعف 
 أقوااًل غير صحيحة.بالقرآن 

 :من ذلكو 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )قال يف قوله تعاىل: -

"والصوم في المغة: : [381]البقرة: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
اإلمساك، يقال: صام النيار إذا اعتدل وقام قائم الظييرة، ومنو قولو 

أي صمتًا؛ ألنو إمساك عن  [62]مريه: (ڀ ڀ ٺ ٺ) تعالى:
 .(ٕ)الكالم"

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ )قال يف قوله تعاىل: -

﯁      ﮽  ﮾ ﮿﯀ ﮻  ﮼ ﮺  ﮷﮸ ﮹ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

            ڭ ڭڭ 

                                                 
 (.ٖٖٙ/ٖٔينظر: مجموع الفتاوي البن تيمية ) (ٔ)
 (.ٓٔٔ/ٔي التنزيل )لباب التأويل في معان (ٕ)
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 والمعنى: أن أحدًا ": [622البقرة:] (ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

يعني أن يطمعيم عميو؛ وىم  (  ) ال يحيط بمعمومات اهلل تعالى:
ما يطمعيم عميو من عمم غيبو دلياًل عمى من األنبياء والرسل؛ ليكون 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ) نبوتيم؛ كما قال تعالى:

"[62-62اجلً:] (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 
(1)

. 

 :المطمب الثاني: تفسير القرآن بالسنة
السنة ىي المصدر الثاني من مصادر التفسير؛ فإنيا شارحة لمقرآن، 

ٿ ) ىو أعمم الناس بتفسير القرآن، قال تعالى: مبينة لو، والرسول 

 .[44]اليحل: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ولذا ؛ [4اليجه:] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) والسنة وحي من اهلل، قال تعالى:
 فيي بمنزلة القرآن في االستدالل، وىي أصل فيم القرآن.

 ومن ذلك:

المتقي من يتقي الشرك : "[ٕ]البقرة: (ڀ ڀ)قال يف قوله تعاىل: -
والكبائر والفواحش، وىو مأخوذ من االتقاء، وأصمو الحجز بين الشيئين، 

: وفي الحديثيقال: اتقى بترسو إذا جعمو حاجزا بينو وبين ما يقصده، 
 .(ٖ()ٕ)("كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول اهلل )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قال يف قوله تعاىل: -

                                                 
 (.ٜٓٔ/ٔلباب التأويل في معاني التنزيل ) (ٔ)
. قـال ٕٗٓٔ(، حـديث رقـمٖٚٓ/ٕبنحوه ) أخرجو أحمد في مسنده، في مسند عمي بن أبي طالب  (ٕ)

 شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح.
 (.ٖٕ/ٔلباب التأويل في معاني التنزيل ) (ٖ)
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"قد اختمف العمماء من الصحابة فمن بعدىم في : [618]البقرة: (پ
الصالة الوسطى عمى مذاىب: األول: أن الصالة الوسطى ىي صالة 
الفجر، المذىب الثاني: أنيا صالة الظير، المذىب الثالث: أنيا صالة 

 ، شغمونا عن الصالة الوسطى صالة العصر: )العصر، قال رسول اهلل 
، (ٔ)أو حشا اهلل أجوافيم وقبورىم نارًا(مأل اهلل أجوافيم وقبورىم نارًا 

المذىب الرابع: أنيا صالة المغرب، المذىب الخامس: أنيا صالة العشاء، 
 المذىب السادس: أن الصالة الوسطى ىي إحدى الصموات الخمس 
ال بعينيا، والصحيح من ىذه األقوال كميا قوالن: قول من قال: إنيا 

وأصح األقوال كميا: أنيا العصر؛ الصبح، وقول من قال: إنيا العصر، 
 .(ٕ)"-واهلل تعالى أعمم-فييا  لألحاديث الصحيحة الواردة

 :المطمب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة
 ىم أعمم الناس بعد رسول اهلل  -رضوان اهلل عمييم-الصحابة

بكالم اهلل تعالى؛ ألنيم شاىدوا التنزيل، وعرفوا أحوالو، وىم أىل المسان 
 لذي نزل بو القرآن.ا

في   من ذكر أقوال الصحابة  وقد أكثر اإلمام الخازن
 .(ٖ)تفسير اآليات؛ "ألنيم أعمم بتفسير كالم اهلل"
 في تفسير اآليات   وأكثر أيضًا من النقل عن الصحابة

 إال أنو حذف اإلسناد لالختصار، وممن نقل عنيم الخازن من الصحابة:

                                                 
اد والســـير، بـــاب الـــدعاء عمـــى المشـــركين باليزيمـــة أخرجـــو البخـــاري فـــي صـــحيحو، فـــي كتـــاب الجيـــ (ٔ)

. ومســمم فــي صــحيحو، فــي كتــاب الصــالة، بــاب الــدليل ٖٜٕٔ(، حــديث رقــمٖٗ/ٗوالزلزلــة بنحــوه )
 .ٕٚٙ-ٕٗٓ(، حديث رقمٖٚٗ/ٔلمن قال الصالة الوسطى ىي صالة العصر بنحوه )

 (.ٕٚٔ/ٔلباب التأويل في معاني التنزيل ) (ٕ)
 (.ٚ٘ٔ/ٕعموم القرآن لمزركشي )ينظر: البرىان في  (ٖ)
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 .(ٔ)عمر بن الخطاب-ٔ
 (ٕ)عبد اهلل بن مسعود-ٕ
 .(ٖ)عمي بن أبي طالب-ٖ
 .(ٗ)عبد اهلل بن عباس-ٗ

 . وغيرىم من الصحابة

 ومن ذلك:

: [1البقرة:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)قال يف قوله تعاىل: -

الغيب ىنا كل ما أمرت باإليمان بو مما غاب عن قال ابن عباس: "
 .(٘)والميزان"بصرك من المالئكة والبعث والجنة والنار والصراط 

  

                                                 
كــان  ابــن نفيــل بــن عبــد العــزى القرشــي العــدوي، أبــو حفــص، -أميــر المــؤمنين-عمــر بــن الخطــاب  (ٔ)

بالفــاروق، استشــيد ســنة  إســالمو فتحــًا عمــى المســممين، وفرجــًا ليــم مــن الضــيق، ســماه رســول اهلل 
(، واإلصــابة فــي تمييــز ٗٗٔٔ/ٖىـــ. ينظــر: االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب البــن عبــد البــر )ٖٕ

 (.ٗٛٗ/ٗالصحابة البن حجر )
ىــ[، أسـمم قـديمًا، وشـيد ٕٖ-ٓٓٓعبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب، أبـو عبـد الـرحمن اليـذلي] (ٕ)

: األولــى إلــى أرض الحبشــة، واليجــرة الثانيــة مــن مكــة إلــى بــدرًا والحديبيــة، وىــاجر اليجــرتين جميعــاً 
بالجنــة. ينظــر: االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب  المدينــة، فصــمى القبمتــين، وشــيد لــو رســول اهلل 

 (.ٜٛٔ/ٗ(، واإلصابة في تمييز الصحابة )ٜٚٛ/ٖ)
ىــ[، أول ٓٗ-ٓٓٓعمي بن أبي طالب بن عبد المطمب بن ىاشم بن عبد منـاف القرشـي الياشـمي،] (ٖ)

خديجـة، صـمى القبمتـين، وىـاجر، وشـيد بـدرا والحديبيـة، وسـائر أم المـؤمنين من آمن من الناس بعـد 
(، ٜٛٓٔ/ٖالمشـــاىد، وأبمــــى ببــــدر وبأحـــد وبالخنــــدق. ينظــــر: االســـتيعاب فــــي معرفــــة األصــــحاب )

 (.ٗٙٗ/ٗواإلصابة في تمييز الصحابة )
-ٓٓٓبـن عبـد منـاف بـن قصـي القرشـي الياشـمي ] عبد اهلل بن العباس بن عبـد المطمـب بـن ىاشـم (ٗ)

ضـّمو إليـو وقـال:  ، وفـي الصـحيح عنـو أّن النبـّي ىـ[، يكنى أبا العباس، ابن عم رسول اهلل ٛٙ
(، واإلصـــابة فـــي تمييـــز ٖٖٜ/ٖ)الميـــّم عّممـــو الحكمـــة(.ينظر: االســـتيعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب )

 (.ٕٔٔ/ٗالصحابة )
 (.ٕ٘/ٔنزيل )لباب التأويل في معاني الت (٘)
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 :المطمب الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين
نقل كثير من المفسرين أقوال التابعين في تفاسيرىم إذا لم يجدوا 
التفسير في القرآن، وال في السنة، وتعد أقواليم أحد طرق التفسير 

 بالمأثور.
 وأقوال التابعين حجة إذا أجمعوا عمى شيء، أما إذا لم يجمعوا 
 فال يكون قول بعضيم حجة عمى بعض، ويرجع في ذلك إلى القرآن، 

 .(ٔ)أو السنة، أو أقوال الصحابة، أو عموم لغة العرب
 من النقل عن التابعين؛ منيم: وقد أكثر الخازن 

 .(ٕ)الحسن  البصري-ٔ
 .(ٖ)قتادة بن دعامة السدوسي-ٕ
 .(ٗ)مجاىد بن جبر-ٖ

 وغيرىم من التابعين.
 ومن ذلك:

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال يف قوله تعاىل: -

 :[24األىعاو:] (...ٹڤ

                                                 
 (.ٓٙٔ/ٕينظر: البرىان في عموم القرآن ) (ٔ)
، وروى عـن أبـي ىــ[ تـابعي، رأى عميـًا وعائشـة ٓٔٔ-ٓٓٓالحسن بن يسار البصري، أبـو سـعيد،] (ٕ)

(، وتــذكرة ٗٔٔ/ٚابــن كعــب، وعمــر بــن الخطــاب، وأبــي ىريــرة. ينظــر: الطبقــات الكبــرى البــن ســعد)
 (.ٚ٘/ٔالحفاظ لمذىبي )

ــابعي، كــان عالمــًا بالتفســير والحــديث والعربيــة وأيــام ٛٔٔ-ىـــٓٙن دعامــة السدوســي، ]قتــادة بــ (ٖ) ىـــ[ ت
 (.ٕٜ/ٔ(، وتذكرة الحفاظ )ٔٚٔ/ٚالعرب والنسب. ينظر: الطبقات الكبرى)

ىــ[  تـابعي، مقـرىء، مفسـر، حـافظ، ٕٓٔ-ٓٓٓمجاىد بن جبر، أبـو الحجـاج المخزومـي مـوالىم، ] (ٗ)
األربعة، وىم عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن عبـاس، وعبـد اهلل بـن الزبيـر، روى عن عمي، والعبادلة 

(، وتـــذكرة ٜٔ/ٙ. ينظـــر: الطبقـــات الكبـــرى)-رضـــوان اهلل عمـــييم-وعبـــد اهلل بـــن عمـــرو بـــن العـــاص
 (.ٔٚ/ٔالحفاظ )
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ـــة: " ـــال عكرم ـــذين نيـــى اهلل نبيـــو عـــن طـــردىم، فكـــان ق ـــت فـــي ال  نزل
 .(ٔ)إذا رآىم بدأىم بالسالم" النبي 

 :المطمب الخامس: تفسير القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين
التفسير  جاء بعد عصر الصحابة والتابعين جماعة صنفوا في عمم

 بالمأثور استفاد الخازن منيا، ونقل عنيم؛ ومنيم:
 .(ٕ)السدي-ٔ
 .(ٖ)سفيان  الثوري-ٕ

 كذلك نقل الخازن عمن جاءوا من المفسرين؛ ومنيم:
 .(ٗ)ابن جرير  الطبري-ٔ
 .(٘)الماوردي-ٕ
 .(ٙ)البغوي-ٖ

 .وغيرىم كثير

                                                 
 (.ٙٔٔ/ٕ)لباب التأويل في معاني التنزيل (ٔ)
ىـــ[ المفســر، صــدوق ييــم. ٕٚٔ-ٓٓٓوفي ]إســماعيل بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي كريمــة الســدي الكــ (ٕ)

 (.ٖٖٔ/ٔ(، وتيذيب التيذيب )ٖٕٙ/ٔينظر: ميزان االعتدال لمذىبي )
ىـــ[، شــيخ اإلســالم، الفقيــو، الحــافظ ٔٙٔ-ىـــٜٚأبــو عبــد اهلل ســفيان بــن ســعيد بــن مســروق الثــوري، ] (ٖ)

اوودي (، وطبقــــــات المفســـــرين لمــــــدٖٓ٘/ٙالحجـــــة العابـــــد. ينظــــــر: الطبقـــــات الكبــــــرى البـــــن ســـــعد)
(ٔ/ٜٖٔ.) 

ىـ[، إمـام المفسـرين، صـاحب أكبـر كتـابين ٖٓٔ-ٕٕٗأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ] (ٗ)
فــي التفســير والتــاريخ، لــو عــدة مصــنفات؛ منيــا: تــاريخ األمــم والممــوك، وتيــذيب اآلثــار، والتبصــير، 

 (.ٓٔٔ/ٕلمداوودي )(، وطبقات المفسرين ٘ٙٔ/ٔٔوغيرىا من الكتب.ينظر: سير أعالم النبالء )
ىـ[ من أكبـر فقيـاء الشـافعية، ٓ٘ٗ-ٓٓٓأبو الحسن عمي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، ] (٘)

لــــــو عــــــدة مصــــــنفات؛ منيــــــا: الحــــــاوي، وأدب الــــــدنيا والــــــدين، واألحكــــــام الســــــمطانية، وغيرىــــــا مــــــن 
 (.ٖٛ/ٔ(، وطبقات المفسرين لمسيوطي )ٖٔٔ/ٖٔالكتب.ينظر: سير أعالم النبالء )

ىـــ[، إمـــام حـــافظ وفقيـــو ٓٔ٘-ىــــٛ٘ٗأبــو محمـــد الحســـين بــن مســـعود بـــن محمـــد بــن الفـــراء البغـــوي] (ٙ)
مجتيــد، لــو عــدة مصــنفات؛ منيــا: التيــذيب، وشــرح الســنة، والمصــابيح، وغيرىــا مــن الكتــب. ينظــر: 

 (.ٜٗ/ٔ(، وطبقات المفسرين لمسيوطي )ٛٙ/ٚطبقات الشافعية لمسبكي )
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 :من ذلكو 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )قال يف قوله تعاىل: -

هذا عتاب من قال الطربي: ": [41التوبة:] (ڌ ڌ ڎ ڎ

أي في إذنو لمن أذن لو في التخمف  عاتب اهلل بو نبيو محمًدا  اهلل 
عنو من المنافقين حين شخص إلى تبوك لغزو الروم. والمعنى: عفا اهلل 
عنك يا محمد ما كان منك في إذنك ليؤالء المنافقين الذين استأذنوك في 

 .(ٔ)ك"ترك الخروج معك إلى تبو 
 :المطمب السادس: عنايتو بالقراءات

بعمم القراءات، وذكر القراءات الواردة في  اىتم الخازن 
 الكممة؛ سواء كانت متواترة أو شاذة، وأورد في كتابو جممة منيا:

قال اخلازن  [344البقرة:] (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)يف قوله تعاىل: -

 :" :يعني: وما أنا بساه عما يفعل (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)قوله 
 .(ٕ)ىؤالء الييود، فأنا أجازييم عميو في الدنيا واآلخرة. وقرئ تعممون بالتاء"

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ )يف قوله تعاىل: -

ڄ ڄ ڃ )قوله:  ": قال اخلازن  [36عنراٌ: آل] (چ چ

قرئ بالتاء والياء فييما، فمن قرأ بالياء المنقوطة  (ڃ ڃ
ويحشرون، ومن قرأ التاء تحت فمعناه: بمغيم يا محمد أنيم سيغمبون 

 .(ٖ)المنقوطة فوق فمعناه: قل ليم: ستغمبون وتحشرون ِإلى َجَينََّم"
                                                 

 (.ٖٚٙ/ٕ)لتنزيللباب التأويل في معاني ا (ٔ)
 (.ٓٙٔ/ٔ(، والسبعة في القراءات البن مجاىد)ٜٛ/ٔينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل ) (ٕ)
 (.ٖ٘ٔ/ٔ(، وحجة القراءات البن زنجمو )ٕٕٛ/ٔينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل ) (ٖ)
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 :المطمب السابع: عنايتو بأسباب النزول
تنى المفسرون بذكر أسباب النزول؛ نظرًا ألىميتو البالغة في عا

 .(ٔ)تفسير اآلية، وقد ألف في أسباب النزول جماعة من أىل العمم
بذكر سبب النزول الوارد في اآلية؛ ومن األمثمة  اعتنى اخلازن 
 عمى ذلك ما يمي:

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )يف قولهههه تعهههاىل: -

نزلـت ىـذه ": قال اخلهازن  [34]البقرة: (ې ې ې ى ى ائ ائ
اآلية في عبد اهلل بن أبي وأصحابو؛ وذلك أنيـم خرجـوا ذات يـوم فاسـتقبميم 

فقــال عبــد اهلل بــن أبــي ألصــحابو: انظــروا  نفــر مــن أصــحاب رســول اهلل 
كيــف أرد ىــؤالء الســفياء عــنكمأ فــذىب فأخــذ بيــد أبــي بكــر الصــديق فقــال: 

فــي  مرحبــًا بالصــديق ســيد بنــي تمــيم، وشــيخ اإلســالم، وثــاني رســول اهلل 
! ثــم أخــذ بيــد عمــر فقــال: مرحبــًا الغــار، البــاذل نفســو ومالــو لرســول اهلل 

روق، القـوي فـي ديـن اهلل، البـاذل نفسـو ومالـو بسيد بني عدي بـن كعـب الفـا
 ! ثـــم أخـــذ بيـــد عمـــي فقـــال: مرحبـــًا يـــا ابـــن عـــم رســـول اهلل لرســـول اهلل 

 ! فقــال لــو عمــي: اتــق اهلل ، وســيد بنــي ىاشــم مــا خــال رســول اهلل (ٕ)وَخَتَنــو
يـــا عبـــد اهلل وال تنـــافق؛ فـــإن المنـــافقين شـــر خميقـــة اهلل. فقـــال: ميـــاًل يـــا أبـــا 
الحســـــن؛ إنـــــي ال أقـــــول ىـــــذا نفاقـــــًا، واهلل إن إيماننـــــا كإيمـــــانكم، وتصـــــديقنا 

                                                 
جــر العســقالني، واإلمــام كاإلمــام عمــي ابــن المــديني شــيخ البخــاري، واإلمــام الواحــدي، واإلمــام ابــن ح (ٔ)

 السيوطي.
(، وتيـــــــــذيب المغـــــــــة ٜٖٓ/ٔالمتـــــــــزوج بابنتـــــــــو أو بأختـــــــــو. ينظـــــــــر: جميـــــــــرة المغـــــــــة البـــــــــن دريـــــــــد) (ٕ)

 (.ٕٖٔ/ٚلألزىري)
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ـــتأ  كتصـــديقكم. ثـــم تفرقـــوا، فقـــال عبـــد اهلل ألصـــحابو: كيـــف رأيتمـــوني فعم
 .(ٔ)فأثنوا عميو خيرًا"

 :لمنسوخالمطمب الثامن: عنايتو بالناسخ وا
لعموم التي ينبغي لممفسر أن يعرفيا، وقد أفردىا االنسخ من 

 .(ٕ)بالتصنيف جماعة من أىل العمم
، أو عــــن ويرجــــع فــــي النســــخ إلــــى نقــــل صــــريح عــــن رســــول اهلل 

صــحابي يقــول: آيــة كــذا نســخت كــذا، وقــد يحكــم بــو عنــد وجــود التعــارض 
 المقطوع بو من عمم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر.

وال يعتمد فـي النسـخ قـول عـوام المفسـرين؛ بـل وال اجتيـاد المجتيـدين 
مـــن غيـــر نقـــل صـــحيح وال معارضـــة بينـــة؛ ألن النســـخ يتضـــمن رفـــع حكـــم 

ثبــات حكــم تقــرر فــي عيــده  ، والمعتمــد فيــو النقــل والتــاريخ دون الــرأي وا 
 .(ٖ)واالجتياد

 بجانب الناسخ والمنسوخ؛ ومن ذلك : وقد اعتنى اخلازن 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ )يف قوله تعاىل: -

 : تعهههههاىل وقولهههههه" :اخلهههههازن قهههههال  [391البقررررررة:] (ىئ ی

أي وال تنقضــوا العيــد، وقيــل فــي معنــى اآليــة: ال تعتــدوا؛  (ۈئ ېئېئ )
 .(ٗ)أي ال تبدؤوىم بالقتال. فعمى ىذا القول تكون اآلية منسوخة بآية القتال"

  

                                                 
 (.ٖٕٚ/ٔ(، والعجاب في بيان األسباب البن حجر )ٕٛ/ٔلباب التأويل في معاني التنزيل ) (ٔ)
 وابن العربي، وغيرىم.  كأبي عبيد القاسم بن سالم، وأبي جعفر النحاس، (ٕ)
 (.ٔٛ/ٖينظر: اإلتقان في عموم القرآن لمسيوطي ) (ٖ)
 (.ٗٗ/ٔ(، والناسخ والمنسوخ لممقري )ٕٔٔ/ٔلباب التأويل في معاني التنزيل ) (ٗ)
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 :المبحث الثاني: تفسير القرآن بالمغة
بالتفسير بالمغة، ومن العمماء الذين استفاد منيم   اىتم الخازن

 عنيم: ونقل
 .(ٔ)سيبويو-ٔ
 .(ٕ)قطرب-ٕ

 .وغيرىم من عمماء المغة 
 :المطمب األول: عنايتو بمعاني المفردات

بمعاني المفردات من خالل ذكر صيغيا،   اعتنى الخازن 
وتصريفيا، وبيان معانييا المغوية مستداًل بالشعر، ذاكرًا أقوال عمماء 

 النحو.
 ذلك: منو 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)يف قوله تعاىل: - 

قال [42عنراٌ: آل]
 

أي في حال  (ٱ ٻ)قوله: ": اخلازن 
شبابو. والكيل الكيولة، والكيل في المغة: ىو الذي اجتمعت قوتو، وكمل 

عند العرب: الذي جاوز الثالثين. وقيل: ىو الذي وخطو الشيب، وىو 
 .(ٖ)السن الذي يستحكم فيو العقل، وتتنبأ فيو األنبياء"

                                                 
ىـ[، أعمم المتقدمين والمتأخرين فـي النحـو، ٓٛٔ-ٓٓٓعمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويو] (ٔ)

بن أحمد ويـونس بـن حبيـب وأبـي الخطـاب األخفـش وعيسـى بـن عمر.ينظـر:  أخذ النحو عن الخميل
(. ينظـــر عمـــى ســـبيل ٖٙٗ/ٖ(، ووفيـــات األعيـــان )ٖٙٗ/ٕإنبـــاه الـــرواة عمـــى أنبـــاه النحـــاة لمقفطـــي )

 (.ٔٛٔ/ٕ(، )ٛٗٗ-ٖٓ٘-ٖٕٙ/ٔالمثال ما نقمو عنو الخازن في لباب التأويل )
، النحــوي المغــوي، والقطــرب: دويّبــة تــدّب وال تفتــر. محمــد بــن المســتنير، أبــو عمــي المعــروف بقطــرب (ٕ)

أحد العمماء بالنحو والمغة، أخذ عن سيبويو، لو عدة مصنفات؛ منيا: االشـتقاق، والقـوافي، والنـوادر، 
(. ٕٖٔ/ٗ(، ووفيـــات األعيـــان )ٜٕٔ/ٖوغيرىـــا مـــن الكتـــب. ينظـــر: إنبـــاه الـــرواة عمـــى أنبـــاه النحـــاة)

 (.ٗٙ-ٜٔ/ٖ(، )ٖ٘ٗ-ٜٙ/ٕنو الخازن في لباب التأويل )ينظر عمى سبيل المثال ما نقمو ع
 (.ٕٙٗ/ٔينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل ) (ٖ)
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 :المطمب الثاني: عنايتو بمعاني الحروف واألدوات
ببيان معاني الحروف واألدوات؛ ألن ذلك   اىتم الخازن 
 يعين عمى فيم اآلية؛

 ومن ذلك:
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )يف قوله تعاىل:  -

: قال اخلازن  [314عنراٌ: آل] (ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ

يحتمل أن تكون الالم لمجنس فيتناول كل  (ٹ ڤ ڤ )قوله: "
 .(ٔ)محسن، ويحتمل أن تكون لمعيد فتكون إشارة إلى المذكورين في اآلية"

 :المطمب الثالث: عنايتو باإلعراب
اإلعراب، وقد ألف جماعة من  اعتنى بعض المفسرين ببيان وجوه

 .(ٕ)أىل العمم في إعراب القرآن
 بوجوه اإلعراب؛ ومن األمثمة عمى ذلك: وقد اهتم اخلازن 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ )يف قوله تعاىل:  -

ڌ ڎ )ويف ": قال اخلازن  [61األىعاو:] (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

قوالن: أحدىما: أنو صفة )الذين( األولى، ويكون المقصود من  (ڎ
ويجحدون نبوتو، وىم كفار   وعيد المعاندين الذين يعرفون محمداً  ذلك

يعني (ڈ ڈ ژ) أىل الكتابين،
 

 به.

والقول الثاني: أنو كالم مبتدأ وال تعمق لو باألول، وىم كفار مكة 
" الذين لم يؤمنوا بمحمد

(3)
. 

                                                 
 (.ٜٕٛ/ٔلباب التأويل في معاني التنزيل) (ٔ)
 كاإلمام مكي وأبي البقاء العكبري وغيرىما. (ٕ)
 (.٘ٓٔ/ٕينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل ) (ٖ)
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 :المطمب الرابع: عنايتو معاني األساليب البالغية في اآليات القرآنية
 بذكر األساليب البالغية في القرآن؛ ومن ذلك: قد اعتنى اخلازن 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )يف قوله تعاىل: -

ۈئ ېئ ېئ )": قال اخلازن [32البقرة:] (ی ی ی

ّنما أخرجو بمفظ الشراء والتجارة  (ېئ أي استبدلوا الكفر باإليمان، وا 
 .(ٔ)آخر"توسعًا عمى سبيل االستعارة؛ ألن الشراء فيو إعطاء بدل وأخذ 

  

                                                 
 (.ٕٛ/ٔ) المرجع السابق (ٔ)
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 المبحث الثالث: تفسير القرآن بالرأي، وفيو مطمبان:
 :المطمب األول: عنايتو بالمناسبات

إن عمم المناسبات عمم شريف، وقد قل اعتناء المفسرين بيذا النوع 
 لدقتو، وممن أكثر منو: اإلمام فخر الدين الرازي.

بذلك وفائدتو جعل أجزاء الكالم بعضيا آخذا بأعناق بعض فيقوى 
 .(ٔ)االرتباط ويصير التأليف حالو حال البناء المحكم المتالئم األجزاء

ومعرفة المناسبات والربط بين اآليات ليست أمًرا توقيفيًّا؛ ولكنيا 
تعتمد عمى اجتياد المفسر ومبمغ تذوقو إلعجاز القرآن وأسراره البالغية، 

منسجمة مع السياق،  وأوجو بيانو الفريد، فإذا كانت المناسبة دقيقة المعنى،
 .(ٕ)متفقة مع األصول المغوية في عموم العربية؛ كانت مقبولة لطيفة

 وقد اىتم الخازن بذكر بعض المناسبات؛ ومن ذلك:
قال  [32الغاشية:] (ہ ہ ھ ھ ھ ھ)يف قوله تعاىل: -

"فإن قمت: كيف حسن ذكر اإلبل مع السماء واألرض  :اخلازن 
ولم بدأ بذكر اإلبل قبل السماء واألرض والجبال وال مناسبة بينيماأ 

والجبالأ قمت: لما كان المراد ذكر الدالئل الدالة عمى توحيده وقدرتو، وأنو 
ىو الخالق ليذه األشياء جميعيا، وكانت اإلبل من أعظم شيء عند 
العرب، فينظرون إلييا لياًل ونيارًا، ويصاحبونيا ظعنًا وأسفارًا؛ ذكرىم 

يا؛ وليذا بدأ بيا، وألنيا من أعجب الحيوانات عظيم نعمتو عمييم في
 .(ٖ)عندىم"

                                                 
 (.ٖٔٚ/ٖينظر: اإلتقان في عموم القرآن ) (ٔ)
 (.ٜٚ/ٔمباحث في عموم القرآن لمقطان ) (ٕ)
 (.ٕٕٗ/ٗلباب التأويل في معاني التنزيل ) (ٖ)
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 :عنايتو بأسرار العربية، وفقو المغة :المطمب الثاني
 بنكت التعبير، وأسرار النظم، وال يدرك ذلك   اىتم الخازن

 إال بعد التمعن في كتاب اهلل؛ ومن األمثمة عمى ذلك:
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )يف قوله تعاىل: -

 (ھ ے )قوله: ": قال اخلازن  [44البقرة:] (ھھ ھ ے

يعني أنو حق فتتبعونو، والعقل قوة يييئ قبول العمم، ويقال لمعمم الذي 
يستفيده اإلنسان بتمك القوة: عقل، وأصل العقل: اإلمساك؛ ألنو مأخوذ من 
عقال الدابة؛ كعقل البعير بالعقال ليمنعو من الشرود، فكذلك العقل يمنع 

والجحود واألفعال القبيحة. ومعنى اآلية: أن المقصود  صاحبو من الكفر
من األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ىو إرشاد الغير إلى تحصيل 
المصمحة، وتحذيره عما يوقعو في المفسدة، واإلحسان إلى النفس أولى من 
اإلحسان إلى الغير؛ وذلك ألن اإلنسان إذا وعظ غيره ولم يتعظ ىو فكأنو 

وقيل: إن  .(ھ ے ): اقض ال يقبمو العقل؛ فميذا قالأتى بفعل متن
من وعظ الناس يجتيد أن ينفذ موعظتو إلى القموب، فإذا خالف قولو فعمو 

 .(ٔ)كان ذلك سبب تنفير القموب عن قبول موعظتو"
  

                                                 
  (.ٕٗ/ٔ)المرجع السابق (ٔ)
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 الخاتمة
وفي ختام ىذا البحث أحمد اهلل تعالى أن يسر لي إتمامو، وأسألو 

 والقبول.جل وعال أن يرزقني اإلخالص 
 ويحسن أن ألخص أىم النتائج والتوصيات في النقاط اآلتية: 

 النتائج:
 بالتفسير بالرواية. اىتمام اإلمام الخازن-ٔ
 بآيات األحكام وذكر خالصة الحكم فييا. عناية اإلمام الخازن -ٕ
 عمى أميات كتب التفسير.  اعتماد اإلمام الخازن-3
الترجيح أو التصحيح أو الجمع أسموب   اعتماد اإلمام الخازن-4

 لكثير من الخالفات والوجوه التي يوردىا.
تفسير معالم التنزيل لمبغوي وانتخابو من   اختيار  اإلمام الخازن-5

 غرر فوائده.

 التوصيات:
 .ندراسة االسرائيميات عند اإلمام الخاز -ٔ
نشرًا لمعمم إتاحة االستفادة من الرسائل المحكمة عبر الشبكة العنكبوتية -2

 واختصارًا لموقت.

 وأخيرًا..
 أسأل اهلل أن يعلننا ما ينفعنا وينفعنا مبا علننا،

 وآخر دعوانا أن احلند هلل رب العاملني.

 * أمجعنياهلل على نبّينا ُمحنّ د وعلى آله وصحبه  وصلى* 
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 المراجع:
 القرآن الكريم. -ٔ
بكر، جالل اإلتقان في عموم القرآن، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي  -ٕ

ىـ(، المحقق: محمد أبو الفضل ٜٔٔالدين السيوطي )المتوفى: 
 -ىـٜٖٗٔإبراىيم، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، الطبعة: 

 م.ٜٗٚٔ
 االســـتيعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب، المؤلـــف: أبـــو عمـــر يوســـف بـــن  -ٖ

ىــ(، ٖٙٗالنمري القرطبـي )المتـوفى:  رعبد اهلل بن محمد بن عبد الب
المحقــق: عمــي محمــد البجــاوي، الناشــر: دار الجيــل، بيــروت، الطبعــة 

 .ىـ ٕٔٗٔاألولى 
اإلصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن عمي بن  -ٗ

 محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن حجــــــر العســــــقالني، تحقيــــــق: عــــــادل أحمــــــد 
 –الكتــب العمميـــة  الناشـــر: دار عبــد الموجــود وعمـــى محمــد معــوض،

 ىـ. ٘ٔٗٔبيروت، الطبعة األولى 
األعالم، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن  -٘

ىـ(، الناشر: دار العمم ٜٖٙٔفارس، الزركمي الدمشقي )المتوفى: 
 م.ٕٕٓٓلمماليين، الطبعة الخامسة عشر 

عمي إنباه الرواة عمى أنباه النحاة، المؤلف: جمال الدين أبو الحسن  -ٙ
ىـ(، الناشر: المكتبة العنصرية، ٙٗٙبن يوسف القفطي )المتوفى: 

 ىـ. ٕٗٗٔبيروت، الطبعة األولى 
البدايـــة والنيايـــة، المؤلـــف: أبـــو الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر  -ٚ

ىـــ(، تحقيــق: عبــد اهلل ٗٚٚالقرشــي البصــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 
ة والنشر والتوزيع بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار ىجر لمطباع

م، ســـــــنة النشـــــــر:  ٜٜٚٔ-ىــــــــ ٛٔٗٔواإلعـــــــالن، الطبعـــــــة األولـــــــى 
 م.ٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ
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البرىان في عموم القرآن، المؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن  -ٛ
 ىـ(، المحقق: محمد ٜٗٚعبد اهلل بن بيادر الزركشي )المتوفى: 

م، الناشر:  ٜٚ٘ٔ-ىـ ٖٙٚٔأبو الفضل إبراىيم، الطبعة: األولى، 
 دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي وشركائو.

المؤلف: محّمد بن محّمد بن ، تاج العروس من جواىر القاموس -ٜ
عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الممّقب بمرتضى، الزَّبيدي 

الناشر: دار ، مجموعة من المحققينالمحقق: ، ىـ(ٕ٘ٓٔ)المتوفى: 
 .اليداية

تذكرة الحفاظ، المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن  -ٓٔ
ىـ(، الناشر: دار الكتب ٛٗٚعثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى: 

 ىـ.ٜٔٗٔالعممية الطبعة األولى 
تفسير الخازن المسمى)لباب التأويل في معاني التنزيل( لعالء الدين  -ٔٔ

عمي بن محمد  بن إبراىيم البغدادي الشيير بالخازن )المتوفى: 
ىـ( من أول سورة الرعد إلى آخر سورة الحجر دراسة وتحقيق. ٔٗٚ

)رسالة دكتوراه(. إعداد: إيمان بنت عبد الرحمن محمود مغربي، 
 ىـ.ٕٛٗٔ-ىـٕٚٗٔإشراف: محمد بن فواز  بن حمد العمر. 

أحمد بن عمي بن محمد بن  تيذيب التيذيب، المؤلف: أبو الفضل -ٕٔ
ىـ(، الناشر: مطبعة دائرة ٕ٘ٛأحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 

 ىـ.ٕٖٙٔالمعارف النظامية، اليند،  الطبعة األولى، 
 تيــــــذيب المغــــــة، المؤلــــــف: محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن األزىــــــري اليــــــروي،  -ٖٔ

ــــوفى:  ىـــــ(، المحقــــق: محمــــد عــــوض مرعــــب، ٖٓٚأبــــو منصــــور )المت
 م.ٕٔٓٓبيروت، الطبعة األولى  –التراث العربي الناشر: دار إحياء 
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وسننو  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -ٗٔ
وأيامو،  صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل 
البخاري الجعفي، المحقق: محمد زىير بن ناصر الناصر، الناشر: 

 ىـ.ٕٕٗٔدار طوق النجاة، الطبعة األولى 
ميرة المغة، المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، ج -٘ٔ

بيروت،  –المحقق: رمزي منير بعمبكي، الناشر: دار العمم لمماليين 
 م.ٜٚٛٔالطبعة األولى 

حجة القراءات، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن   -ٙٔ
ىـ(، محقق الكتاب ومعمق حواشيو: ٖٓٗ)المتوفى: حوالي  زنجمة

 سعيد األفغاني، الناشر: دار الرسالة.
الدرر الكامنة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، المؤلـف: أبـو الفضـل أحمـد   -ٚٔ

بـــــن عمـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن حجـــــر العســـــقالني )المتـــــوفى: 
مس ىـ(، المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجٕ٘ٛ

ـــــة  ـــــرة المعـــــارف العثماني ـــــة  -دائ ـــــد، الطبعـــــة الثاني ـــــاد/ الين صـــــيدر اب
 م.ٕٜٚٔىـ/ ٕٜٖٔ

ذيل طبقات الحنابمة، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن  -ٛٔ
ىـ(، ٜ٘ٚرجب بن الحسن، الَسالمي، الدمشقي، الحنبمي )المتوفى: 

الناشر: مكتبة  المحقق: د عبد الرحمن بن سميمان العثيمين،
 .ه ٕ٘ٗٔالرياض، الطبعة األولى  –العبيكان 

السبعة في القراءات، المؤلف: أحمد بن موسى بن العباس التميمي،  -ٜٔ
ىـ(، المحقق: شوقي ٕٖٗأبو بكر بن مجاىد البغدادي )المتوفى: 

 ىـ.ٓٓٗٔمصر، الطبعة الثانية  –ضيف، الناشر: دار المعارف 
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د اهلل محمد بن سير أعالم النبالء، المؤلف: شمس الدين أبو عب -ٕٓ
ىـ(، الناشر: دار ٛٗٚأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )المتوفى: 

 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔالقاىرة، الطبعة  -الحديث
شذرات الذىب في أخبار من ذىب، المؤلف: عبد الحي بن أحمد  -ٕٔ

بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبمي، أبو الفالح )المتوفى: 
ط، خرج أحاديثو: عبد القادر ىـ(، حققو: محمود األرناؤو ٜٛٓٔ

بيروت، الطبعة األولى  –األرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق 
 م.ٜٙٛٔ-ىـ ٙٓٗٔ

طبقات الشافعية، المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر  -ٕٕ
األسدي الشيبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شيبة )المتوفى: 

دار النشر: عالم  الحافظ عبد العميم خان، ىـ(، المحقق: د.ٔ٘ٛ
 ىـ. ٚٓٗٔبيروت، الطبعة األولى  –الكتب 

طبقات الشافعية الكبرى، المؤلف: تاج الدين عبد الوىاب بن تقي  -ٖٕ
ىـ(، المحقق: د. محمود محمد ٔٚٚالدين السبكي )المتوفى: 

الناشر: ىجر لمطباعة والنشر  الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمو،
 ىـ.ٖٔٗٔوالتوزيع، الطبعة الثانية 

طبقات المفسرين، المؤلف: الحافظ شمس الدين محمد بن عمي بن  -ٕٗ
ىـ(، الناشر: دار الكتب العممية ٜ٘ٗأحمد الداوودي )المتوفى: 

 لبنان.-بيروت
طبقات المفسرين، المؤلف: أحمد بن محمد األدنو وي من عمماء القرن  -ٕ٘

الحادي عشر، المحقق: سميمان بن صالح الخزي، الناشر: مكتبة 
 .مٜٜٚٔ -ىـٚٔٗٔالسعودية، الطبعة األولى  –والحكم  العموم
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طبقات المفسرين العشرين، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر،  -ٕٙ
المحقق: عمي محمد عمر، الناشر: مكتبة  جالل الدين السيوطي،

  ىـ.ٜٖٙٔالقاىرة، الطبعة األولى  –وىبة 
 العجاب في بيان األسباب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن عمي بن -ٕٚ

ىـ(، المحقق: ٕ٘ٛمحمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: 
 .عبد الحكيم محمد األنيس، الناشر: دار ابن الجوزي

عمدة الطالبين في شرح األحاديث األربعين، المؤلف: عمي بن  -ٕٛ
ىـ(، جامعة اإلمام محمد ٔٗٚمحمد بن إبراىيم الخازن )المتوفى: 

 .ٕٙٗٔبن سعود الرياض، رقم الحفظ
ظنـــون عـــن أســامي الكتـــب والفنـــون، المؤلــف: مصـــطفى بـــن كشــف ال -ٜٕ

ــــة  ــــد اهلل كاتــــب جمبــــي القســــطنطيني المشــــيور باســــم حــــاجي خميف  عب
، تــــاريخ النشــــر: ادبغــــد -، الناشــــر: مكتبــــة المثنــــى ةأو الحــــاج خميفــــ

 م.ٜٔٗٔ
الناسخ والمنسوخ، المؤلف: أبو القاسم ىبة اهلل بن سالمة بن نصر  -ٖٓ

ىـ(، المحقق: زىير ٓٔٗ)المتوفى: بن عمي البغدادي المقري 
بيروت،  –الشاويش، محمد كنعان، الناشر: المكتب اإلسالمي 

 ىـ. ٗٓٗٔالطبعة األولى 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس  -ٖٔ

الدين أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي 
ق: إحسان عباس، الناشر: دار ىـ(، المحقٔٛٙاإلربمي )المتوفى: 

 .بيروت –صادر 
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مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد اهلل أحمد بن محمد  -ٕٖ
ىـ(، المحقق: ٕٔٗبن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن  - شعيب األرنؤوط
عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

 .ىـ ٕٔٗٔ
، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  -ٖٖ

المؤلف: مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: 
 بيروت. –: دار إحياء التراث العربي محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر

معجم المؤلفين، المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد  -ٖٗ
بيروت، دار إحياء التراث  -الغني كحالة، الناشر: مكتبة المثنى 

 العربي.
ميزان االعتدال في نقد الرجال، المؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل  -ٖ٘

ىـ(، ٛٗٚبي )المتوفى: محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذى
تحقيق: عمي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة لمطباعة والنشر، 

 .مٖٜٙٔ-ىـ ٕٖٛٔلبنان، الطبعة األولى  –بيروت 
 .الوفيات، المؤلف: تقي الدين محمد بن ىجرس بن رافع السالمي -ٖٙ
مباحث في عموم القرآن، المؤلف: مناع بن خميل القطان، الناشر:  -ٖٚ

 -ىـٕٔٗٔلمنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثالثة مكتبة المعارف 
 م.ٕٓٓٓ

مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم  -ٖٛ
بن تيمية الحراني، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 
الناشر: مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

 م.ٜٜ٘ٔ-ىـٙٔٗٔالسعودية، عام النشر: النبوية، المممكة العربية 


