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    واملقاصدية التطبيقات األصولية 

 أنموذجاً  –اآلية الرابعة من سورة األحزاب 

 إعداد

 إميان بنت عبده بن عبده ُحمَّدي

 مىجز عن البحث

الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك أشرف إكبقاء والؿرسؾقـ وآلف  

 أجؿعقـ.وصحبف 

تؼديؿ كؿقذٍج يربز خدمة إصقل لؾعؾقم الشرطقة إخرى  يفدف البحثأما بعد..  

اآلية الرابعة من سورة "وحؿل طـوان: )التطبقؼات األصولقة والؿؼاصدية  ،كعؾؿ التػسقر

 (  "األحزاب أكؿوذجا

ا أشرف العؾقم م"وبؿا أن  ،خقر ما تتجف لخدمتف هؿؿ صالب العؾؿ الشرطل كتاب اهلل

ازدوج فقف العؼؾ والسؿع، واصطحب فقف الرأي والشرع، وطؾؿ الػؼف وأصقلف مـ هذا 

 ،، فؼد كشػ البحث التـاغؿ إصقلل التػسقري مـ خالل أكقع الخطاب(1) "الؼبقؾ

واستـباط الؼقاطد إصقلقة والؿؼاصدية مؿا  ،ودٓٓت إلػاظ وبـاء الرتاكقب الؾغقية

 وسـح بجاكب واسع لخدمة أصقل الػؼف تطبقؼقًّا. ،ؾ الػفؿأثرى الجاكب التػسقري بتلصق

خطة البحث:  وآستـباصل. وشؿؾت ،والتحؾقؾل ،آستؼرائل الؿـفجاتبع البحث 

                                                        

 (.4( الغزالل: الؿستصػك )ص:1)
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ف إول بالسقرة  ،وأهؿ مقضقطاهتا ،وأهؿقتفا ،مؼدمة، وخاتؿة، وبقـفؿا مطؾبقـ، طرَّ

 وقدم الثاين الؼقاطد إصقلقة والؿؼاصدية.

 ث:من كتائج البح

مـ الحؼائؼ الؿسؾؿة التل أكدها البحث أن إلػاظ هل الؿدار الرئقس لعؾؿل  أوًًل:

 التػسقر وإصقل.

إثر اإليؿاين والـػسل الؽبقر الذي يبـقف ففؿ ألػاظ الؼرآن الؽريؿ بطابع تلصقؾل  ثاكًقا:

 .تؼعقدي أصقلل

 ومن أهم التوصقات :

و الؿسائؾ الػؼفقة أ ،ولف مـ دٓٓت إلػاظخدمة كتاب اهلل الؽريؿ بربط ما تـا أوًًل:

 الطبقة أو غقرها بالعؾقم الشرطقة إخرى.  العؼدية أو أو

الرتكقز طؾك إبحاث التلصقؾقة التؼعقدية التل تؼقي ربط إجقال بالعؾقم  ثاكًقا:

 الشرطقة إصقؾة. 

 التػسقر  –اب سقرة إحز –الؿؼاصدية  –التطبقؼات إصقلقة الؽؾؿات الؿػتاحقة : 
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Fundamentalist And Maqasid Applications  
"The fourth verse of Surat Al-Ahzab as a model" 

Hoda bint Abdo bin Abdo Hamdi 
Department of Fundamentals of Jurisprudence , Tabuk University , 
Kingdom of Saudi Arabia 
Email : hudahummadi43@gmail.com  

Abstract :  
All praise be to Allah، the Lord of the worlds، and may peace and prayers 

be upon the master of prophets and messengers، Prophet Mohamed، and upon 
all his companions and family. 

The research aims to introduce a model highlights the service of 
fundamentals to the other Islamic sciences such as the interpretation. The 
research title is: The fundamentalism and investigation “ The First Paper of Al-
Ahzaab as the model."  

The best this that should be served by the Islamic scholars is the holy 
Quran regarding that “ the best sciences which conclude the mentality and 
listening in addition to the companion between opinion and Islamic rules in 
addition to the jurisprudence and its fundamentals”  (1)   

The research indicated the harmony of interpretation and fundamentals 
based on the speech type، semantics and structures of language، inducting the 
fundamental and deductive rules which enrich the interpretation through keening 
understand and provide great range to serve the applicable side of the 
jurisprudence fundamentals. 

The research applied the Inductive، analytical and deductive approaches.  
Research Plan: the research consists of an introduction، and conclusion 

within two chapters، the first defines the verse، significance and the main issues. 
The second chapter indicates the fundamental and investigation rules.  

Main Results:  
1. The completely known facts that the semantics are the main points for both 

interpretations of the Holy Quran and the fundamentals of jurisprudence.  
2. The great faith and psychological effect based on understanding the 

semantics of the Holy Qur'an taking into consideration the faith 
fundamentalism and investigation in the Muslim himself.  

Main Recommendations:  
1. Serve the Holy Qur’an through linking the semantics meanings and the 

judicial، faith، medical or other issues with the other sharia sciences.  
2. Concentrate on the fundamentalism and investigation researches which 

strengthen the relationship between the fundamental sharia sciences . 
 
Keywords : Fundamentalist applications , Makassedism , Surat Al-Ahzab, Tafsir 

                                                        

(1  ( Alghazali، Almustasfa (P:4) 
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 المقذمة
الحؿددد هلل حؿدددًا كثقددرًا صقبدد  مباركدد  فقددف، والصددالة والسددالم طؾددك أشددرف إكبقدداء 

 والؿرسؾقـ معؾؿ البشرية الخقر إلك يقم الديـ.

ا بعد:   أمَّ

لفدف، خاصب يف الؽتاب الؽدريؿ الـداس إن الديـ اإلسالمل طالؿل الرسالة، سامل ا 

كافة طؾك اختالف أحقالفؿ وضروففؿ يف كؾ زمان ومؽان، فحؿؾدت أحؽامدف وتشدريعاتف 

سؿاحًة ويسرًا ٓ كظقر لفا: حقث جاءت أحؽامف لتـظقؿ أمقر الـاس وفؼ مـظقمة إلفقة ٓ 

كقة السؾقؿة، يعرتيفا كؼص، وٓ يشقهبا خؾؾ، فظفرت سؿاحتف يف تقافؼف مع الػطرة اإلكسا

وٓ غـك لؾـاضر يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ طـ الـظر إلك ققاطدده ومؼاصدده الشدرطقة أيًضدا: 

ٕن ففؿ هذه الؼقاطد ُيعدد مػتاحد  ٕذهدان العؾؿداء الؿتبصدريـ لػفدؿ كصدقص الشدارع، 

وولقج أغقارهدا، وتطبقدؼ أحؽامفدا، وضدؿان اسدتؿرار اسدتخالف اهلل لخؾؼدف بتطبقدؼ مدا 

اجتـاب ما هناهؿ طـف، خصقًصا مع مدا يشدفده العصدر الحدديث مدـ ثدقرة فرضف طؾقفؿ و

هائؾة يف شتك أكقاع العؾدقم والؿعدارف، ولدؿ تؽدـ العؾدقم الشدرطقة بؿـدلى طؿدا اطدرتض 

لؾعؾددقم إخددرى مددـ اشددؽآٍت واخددتالف أففدداٍم: مؿددا تسددبب يف زحزحددت كثقددر مددـ 

ا بدبعض، لدذا كدان لزامد  طؾدك الؼـاطات، واهتزاز كثقر مـ الؼقؿ وتداخؾ الؿػاهقؿ بعضف

 صالب العؾؿ الشرطل التصدي لذلؽ بقاك  وتػـقدًا وردًا وايضاح .

فققددع طؾددك طدداتؼل جددزء مددـ الؿسددمولقة كنحدددى صالبددات العؾددؿ الشددرطل: تخصددص 

أصقل الػؼف، وتزامـت وتقافؼت هذه الؿسمولقة مع متطؾبات بركامج الددكتقراه يف مؼدرر 

ؾدة البضداطة وابتدداء الؿبتددئ وقدع اختقداري يف تطبقدؼ هدذه التطبقؼات إصدقلقة، ومدع ق

الدراسة طؾك سقرة إحزاب، استعاكة باهلل تعالك أوٓ ثدؿ مدارسدة وتقجقفدا مدـ شدقخل 
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الدكتقر الػاضؾ/ محؿقد حامد محؿد طثؿان )أستاذ أصقل الػؼف يف جامعدة إزهدر وأم 

ة، يدددرس يف كؾقددة الحددرم الؼددرى، طضددق يف طدددد مددـ الؾجددان العؾؿقددة يف مصددر والسددعقدي

 الؿؽل الشريػ(.

وتظفددر أهؿقددة السددقرة يف اشددتؿالفا طؾددك جؿؾددة مددـ الؿؼاصددد الشددرطقة، كؿددا حػؾددت 

 السقرة بؿقضقطات متـقطة لؿ ترد يف غقرها مـ السقر.

 وفقؿا يخص الدراسات السابؼة، وفؼت لؾوقوف طؾى اآلتي:

تدللقػ محؿدد محؿدد أبدق  "زابدراسة تحؾقؾقة لسقرة إح" من أسرار التعبقر الؼرآين

لؾؿملػ: حسدـ طثؿدان يقسدػ طددوان، دراسة الـظم الؼرآين يف سورة األحزاب مقسك، 

رسالة ماجستقر: قضايا لؾدكتقر حسـ محؿد باجقدة،  لؿحات يف إطجاز سورة األحزاب

رسالة ماجستتقر الؿـاستبة ، العؼقدة يف ضوء سورة اًلحزاب وأثرها طؾى الػرد و الؿجتؿع

رستالة ماجستتقر: ، ػاصؾة الؼرآكقة وآياتفتا دراستة تطبقؼقتة لستورتي اًلحتزاب وستبلبقن ال

 -التروم  -العـؽبتوت  -تػسقر الؼران بالؼراءات الؼرآكقة العشر من ختلل ستور الؼ تص

رستتالة ماجستتتقر التـشتتتة اًلجتؿاطقتتة يف ستتورتي الـتتور ، اًلحتتزاب –الستتجدة  -لؼؿتتان 

بـ طبد العزيز العقاجل إستاذ الؿشارك بؼسدؿ  ، كتاب الشقخ الدكتقر محؿدواألحزاب

الؿوستتوم بتتتِ ةبغقتتة الطتتلب يف التػسددقر، بؽؾقددة الؼددرآن الؽددريؿ، بالجامعددة اإلسددالمقة، 

دؿ، أيضدا لشدقخ اإلسدالم ابدـ تقؿقدة  موضوطات سورة األحزاب[ وهق بحث طؾؿل محؽَّ

، رة األحتزابكتابته مجؿتوا الػتتاوى تػستقر آليتات اتزوة األحتزاب يف ستورحؿة اهلل يف 

أسؼط تػسدقرها طؾدك القاقدع الدذي طاشدف طـددما غدزى التتدار بدالد الؿسدؾؿقـ يف طصدره، 

التتـص لؾدددكتقر طبددد اهلل الخطقددب،  بحتث: مؽاكتتة الـبتتي  وخ ائ تته يف ستتورة األحتزاب

)مددذكرة مؼدمددة ٓسددتؽؿال شددفادة  الؼتترآين دراستتة أستتؾوبقة ستتورة األحتتزاب أكؿوذًجتتتا
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 وإدب العربل(.الؿاسرت يف الؾغة العربقة 

وهذه الدراسات بعقدة طـ دراستـا هذه، حقث تعـل دراستـا بالتطبقؼدات يف اسدتخراج 

 الؼقاطد إصقلقة والؿؼاصدية، والعـاية بتلصؾقفا وتقضقحفا.

 آستؼرائل، والتحؾقؾل، وآستـباصل. واتبع البحث الؿـفج:

 وسؾؽت يف كتابة البحث اإلجراءات التالقة:

لؽريؿة بالرسؿ العثؿاين حسب الـسخة آلؽرتوكقدة لؿصدحػ الؿديـدة ذكرت أية ا .1

 الؿـقرة.

قراءة أية الؽريؿة محؾ الدراسة يف كتب التػاسدقر، وكتدب طؾدقم الؼدرآن، وإطدراب  .2

 الؼرآن.

خرجددت إحاديددث مؾتزمددة بؿددا يف الصددحقحقـ، أو أحدددهؿا، فددنن كددان يف غقرهؿددا  .3

ب كالم أهؾ الحديث الؿتؼددمقـ، سخرجتف، وذكرت الحؽؿ طؾقف صحة أو ضعًػا ح

 الؿتلخريـ استئـاًسا. أو

جؿع الؿسائؾ والؼقاطد القاردة يف أية التل أشار إلقفا الؿػسدرون، أو إصدقلققن،  .4

 أو الؾغقيقن يف محؾ الدراسة.

 رتبت الؼقاطد إصقلقة والؿؼاصدية حسب ورودها يف أية الؽريؿة. .5

صددار طؾددك كددص الؼاطدددة إذا ُكددص طؾقفددا يف صددقاغة الؼاطدددة صددقاغة أصددقلقة، وآقت .6

 الؽتب إصقلقة، فنن لؿ يـص طؾقفا اجتفدت يف صقاغتفا وفؼ صريؼة إصقلققـ.

، وإئؿدة إربعدة، وأطدالم ترجؿت لألطالم سقى أطدالم الصدحابة الؿشدفقريـ  .7

 الؼراء.

 طزوت إققال إلك أصحاهبا، وكسبتفا لؿصادرها إصقؾة حسب اإلمؽان. .8
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تقثقددؼ الفددقامش يف هنايددة البحددث بلرقددام متسؾسددؾة، واكتػقددت بؽتابددة اسددؿ اطتؿدددت  .9

 الؽتاب والؿملػ والجزء والصػحة.

اطتؿدت يف تقثقؼ كتب التػاسقر كتابة آسؿ الؿشفقر لؾؽتاب يؾقف آسؿ العؾؿل يف .10

الؿرة إولك لقرود الؽتداب، ويف حالدة تؽدرار آقتبداس مدـ الؽتداب اكتػقدت بدذكر 

 قر فؼط. آسؿ الؿشف

 تقثقؼ الؼاطدة مـ كتب إصقل..11

 شرح الؼاطدة شرحا مختصرا مـاسبا..12

 التعؾقؼ وبقان وجفة كظري ما أمؽـ إلك ذلؽ سبقال.  .13

 تتؽقن مـ مؼدمة وخاتؿة وبقـفؿا مطؾبقـ:خطة البحث: 

التعريػ بسقرة إحدزاب، وأهؿقتفدا وأهدؿ مقضدقطاهتا، والتعريدػ  الؿطؾب األول: 

 لقة والؿؼاصدية. بالتطبقؼات إصق

الؼقاطد إصدقلقة والؿؼاصددية لميدة الرابعدة وشدؿؾ اثـدقـ وسدبعقـ  الؿطؾب الثاين: 

 تطبقؼا. 

 شؽر وطرفان:

أحؿده تعالك طؾك مـِّف وفضؾف وطظقؿ إحساكف، وأشؽره تعالك طؾك ما وفؼـل إلقف يف 

 بحثل هذا، وأن يتؼبؾف ويثؼؾ بف مقزاين إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف.

أشؽر والدّي الؾذيـ صالؿا دطؿاين يف سبقؾ العؾؿ، ولفؿا الػضؾ بعد اهلل يف ما ثؿ 

وصؾت إلقف، ثؿ ٓ أكسك شؽر كؾ مـ طؾؿـل ووجفـل، فؾفؿ مـ اهلل إجر والثقاب 

الجزيؾ، ويؿتد شؽري وتؼديري لؿجؾة إزهر: إلتاحة فرصة كشر هذا البحث كػع اهلل 

 بف.
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  التعريف بسورة األحزاب:

، (1)سددقرة إحددزاب مدكقددة باإلجؿدداع، وهددل ثددالث وسددبعقن آيددة، تعدددل سددقرة البؼددرة

وترتقبفا التسدعقن يف طدداد كدزول سدقر الؼدرآن، كزلدت بعدد سدقرة إكػدال، وقبدؾ سدقرة 

 ع. الؿائدة، كزلت أواخر سـة خؿس مـ الفجرة وققؾ كاكت سـة أرب

سؿقت السقرة بإحزاب يف الؿصاحػ وكتب التػسقر والسـة، ووجف تسؿقتفا 

لتحزب الؿشركقـ مـ قريش ومـ تحزب معفؿ: لغزو الؿسؾؿقـ فرد اهلل كقدهؿ وكػك 

 .  (2)اهلل الؿممـقـ الؼتال

 أهؿقة السورة وأهم موضوطاتفا: 

، كؿا حػؾت السدقرة تظفر أهؿقة السقرة يف اشتؿالفا طؾك جؿؾة مـ الؿؼاصد الشرطقة

بؿقضقطات متـقطة لؿ تدرد يف غقرهدا مدـ السدقر، فُبددأت بنضفدار العـايدة بتعظدقؿ مؽاكدة 

ومـاداتف بالـبقة، وإضفار مؽاكة أزواجف، وتـظدقؿ طالقدة الؿسدؾؿقـ ببقدقت الـبدل  الـبل 

 وما خصفـ اهلل بف مدـ أحؽدام مثدؾ: الؼسدؿ، وتخققدرهـ، والدزواج بغقدرهـ، وحرمدة ،

بغقددره، ومضدداطػة العددذاب لفددـ طؾددك الؿعصددقة، ومضدداطػة الثددقاب لفددـ طؾددك زواجفددـ 

الطاطة، وتـظدقؿ الؿجتؿدع بنبطدال طدادة التبـدل، والتقريدث بدالحؾػ، والفجدرة، وإثبدات 

                                                        

زاد الؿسقر يف طؾؿ  ،(518/ 3) -( يـظر: تػسقر الزمخشري )الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ( 1)

 (.113/ 14) -تػسقر الؼرصبل )الجامع ٕحؽام الؼرآن(  ،(446/ 3التػسقر ٕبل الػرج الجقزي )

: التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر )تحرير الؿعـك السديد وتـقير العؼؾ الجديد مـ تػسقر الؽتاب ( يـظر2)

 (.245/ 21) -الؿجقد(
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الؿقراث بالؼرابة، وفرضقة الحجاب طؾدك الؿسدؾؿات، وتـظدقؿ إسدرة بتحدريؿ الظفدار، 

  ؽام.وبقان طدة الؿطؾؼة قبؾ الؿساس وغقرها مـ إح

 والؿؼاصدية: (1)التعريف بالتطبقؼات األصولقة

 كحتاج تعريػ أجزاء الؿركب )التطبقؼات، إصقلقة، الؿؼاصدية( لغة واصطالحا.

 التطبقؼات لغة: 

ولفتا . (2)مادة )ط ب ق( تدل طؾك وضع الشلء مبسقَصا طؾك مثؾف ومؼداره حتك يغطقف

الؿقافؼدة، اإلقدرار، إصدابة الغدرض: ومـدف آتػداق و الؿسداواة، الغطاء،طدة معاين، مـفا: 

، (3)ققلفؿ: َصَبَؼ الحؼَّ إذا أصابف. ومعـاه: وافؼف حتك صدار مدا أراد وفؼد  لؾحدؼ مطابؼدا لدف

 ولعؾ هذا إخقر أقرب الؿعاين الؾغقية لؾؿعـك آصطالحل.

 األصولقة لغة:

 طـف غقره.ما يبـك طؾقف غقره: وققؾ: ما يتػرع  األصول جؿع أصل وهو يف الؾغة:

الدلقؾ، الرجحان، الؼاطدة  :(4)ويراد به معاِن مـفافنن إصؾ يطؾؼ  وأما يف اًلصطلح:

                                                        

إطدداد  ( يـظر: تطبقؼات أصقلقة طؾك أحاديث كتداب الحدج مدـ طؿددة إحؽدام يف هددي خقدر إكدام 1)

 (.1645 -1640: ص) رابعال الجزء والثالثقن الثاين العدد –الدكتقر فقصؾ بـ داود الؿعؾؿ 

التقققددػ طؾددك  ،(3/439مؼددايقس الؾغددة ٓبددـ فددارس ) ،(2/369( يـظددر: الؿصددباح الؿـقددر لؾػقددقمل )2)

 (.235مفؿات التعاريػ لؾؿـاوي )ص: 

الػائؼ يف غريب الحديث  ،(254 -5/253غريب الحديث لؾفروي ) ،(3/439( يـظر: مؼايقس الؾغة )3)

 (.3/114غريب الحديث وإثر لؾجزري ) الـفاية يف ،(2/355لؾزمخشري )

(، أصقل الػؼف لؿحؿد زكريدا الربديسدل 9-8( يـظر: هناية السقل شرح مـفاج القصقل لإلسـقي )ص: 4)

 (.23-22)ص:
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  الؿستؿرة، الؿؼقس طؾقف، الؿستصحب.

 الؿؼاصدية لغة: 

وآطتدزام ( 1)إتقدان الشدلء ومن معاكقفا:الؼاف والصاد والدال أصقٌل ثالثة،  ق د لغة:

 ذا الؿعـك هق إصؾ يف الؽؾؿة والؿراد هـا.، وه(2)والتقجف وآطتؿاُد وإَم  

 أصولقة اصطلحا:

 . (3)ققاطد الػؼف وصرقة اإلجؿالقة، وكقػقة آستػادة مـفا، وحال الؿستػقد

 تطبقؼات اصطلحًا: 

 . (4)"إخضاع الؿسائؾ والؼضايا لؼاطدة طؾؿقة أو قاكقكقة أو كحقها التطبقق:" 

الؼاطددة، وهدل كصدقص الشدارع، ومِدـ ثدؿَّ تَطبَّدؼ  ويف التطبقؼ كذُكر َمَحؾَّ تطبقدؼ تؾدؽ

 الؼقاطد إصقلقة والؿؼاصدية طؾقفا ٓستـباط إحؽام مـفا.

ولفذا ذكركا أن إصابة الغرض الصحقح، هق أقدرب الؿعداين الؾغقيدة لؾؿدراد مدـ كؾؿدة 

 تطبقؼ.

 الؿؼاصدية اصطلحا: 

ريع أو معظؿفا، بحقث هل الؿعاين والحؽؿ الؿؾحقضة لؾشارع يف جؿقع أحقال التش"

                                                        

الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة لؾجقهري  ،( مادة )قصد( 5/95( يـظر: مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس )1)

 ( مادة )قصد(.2/524)

تػسقر الؼرآن ٕبل الؿظػدر السدؿعاين  ،( مادة )قصد( 355 -3/353: لسان العرب ٓبـ مـظقر )( يـظر2)

 (.   1/135)تػسقر السؿعاين( )

 (.7هناية السقل )ص:  ،(115-114( يـظر: شرح القرقات ٓبـ الػركاح الػزاري الشافعل )ص:3)

 (.2/550( الؿعجؿ القسقط )4)
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ٓ تختص مالحظتفا بالؽقن يف كقع خاص مـ أحؽام الشريعة، فقددخؾ يف هدذا أوصداف 

الشريعة وغاياهتا العامة والؿعاين التل ٓ يخؾدق التشدريع طدـ مالحظتفدا، ويددخؾ يف هدذا 

أيضا معان مـ الحؽؿ لقست مؾحقضة يف سائر أكقاع إحؽام، ولؽـفا مؾحقضدة يف أكدقاع 

، فددـؾحظ هـددا شددؿقلقة الؿؼاصددد يف أحددقال التشددريع دون حؽرهددا يف كددقع (1)"ـفدداكثقددرة م

  خاص.

إطؿددال الؼقاطددد  وطؾقتته يؿؽتتن أن ُتعتترف التطبقؼتتات األصتتولقة والؿؼاصتتدية بلكفتتا:

 إصقلقة والؿؼاصدية يف الـصقص الشرطقة: ٓستـباط إحؽام الػؼفقة. 

 

ئِتتي قددال تعددالك :  َواَجُؽتتُم اللَّ فِتتِه َوَمتتا َجَعتتَل َأزي َبتتقيِن فِتتي َجوي َمتتا َجَعتتَل اُِ لَِرُجتتٍل ِمتتني َقؾي

َواهِ  ُلُؽمي بِتَلفي ِطَقاَءُكمي َأبيـَاَءُكمي َذلُِؽتمي َقتوي ُؽمي َوَما َجَعَل َأدي
َفاتِ ُؽمي َواُِ َيُؼتوُل ُتَظاِهُروَن ِمـيُفنَّ ُأمَّ

بِقَل  ِدي السَّ     [4]إحزاب:  اليَحقَّ َوُهَو َيفي

 تطبقًؼا أصولًقا ومؼاصدًيا: اثـقن وسبعقناشتؿؾت اآلية الؽريؿة طؾى 

معرفة سبب الـزول يعقن طؾى ففتم اآليتة فتنن العؾتم بالستبب يتورث " التطبقق األول:

  .(2)"العؾم بالؿسبب

َبتقيِن فِتي ـ طباس: أن ققلف تعدالك: تقضقح الؼاطدة: ذكر اب َمتا َجَعتَل اُِ لَِرُجتٍل ِمتني َقؾي

                                                        

 (. 51طاشقر )ص: ( مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ1)

اإلتؼدان  ،(3لباب الـؼقل يف أسباب الـدزول لؾسدققصل)ص: ،(339/ 13( مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )2)

 (. 1/76يف طؾقم الؼرآن لؾسققصل )
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فِِه  كزل يف رجؾ مـ قريش، يؼال لف ذو َقْؾبقـ لشدة فْفؿف، فـَػْت أيدة ذلدؽ، ويؼدال:  َجوي

. وققؾ: إن الؾػظ جاء تقصئًة لؿا بعده مـ الـػدل، (2)، وققؾ: جؿقؾ بـ معؿر(1)إكف ابـ َخَطؾ

اهلل جعؾ قؾبقـ لرجؾ يف جقفف، كذلؽ كػك جعدؾ أزواجؽدؿ أمفداتؽؿ وكػدك أي كؿا كػك 

 .   (3)كقن أدطقاءكؿ أبـاءكؿ

 .(4)التعؾقل بالـ وص الظاهرة، ومـفا: اًليؿاء إلى العؾة التطبقق الثاين:

تقضقح الؼاطدة: أكد تعالك أمر اإلخدالص: ٕن شدلن الؿعدالج ٕمدريـ متبدايـقـ كلكدف 

ٕمر يف الؿظاهرة والتبـل وكؾ ما شداهبفا فنكدف يضدرب بدف الؿثدؾ يتصرف بؼؾبقـ وكذلؽ ا

بالؼؾبقـ، فعؾؾ تعالك أن بـل آدم الذيـ هؿ أشرف الخالئؼ مع قطع الـظر طـ رتبدة الـبدقة 

                                                        

لقجؿع الزكداة وبعدث معدف رجدال مدـ  اسؿف طبد اهلل أمر بؼتؾف ٕكف أسؾؿ فبعثف رسقل اهلل "( ابـ خطؾ: 1)

تعؾقدؼ  " ؼ وارتد مشركا واتخذ ققـتقـ أي مغـقتقـ تغـقان لف هبجاء رسدقل اهلل إكصار فؼتؾف يف الطري

ح( الجدامع الؿسدـد الصدحقح الؿختصدر مدـ أمدقر 1846الدكتقر: مصطػك ديب البغا طؾدك حدديث )

 (.17/ 3وســف وأيامف )صحقح البخاري( لؾبخاري ) رسقل اهلل 

 ( جؿقؾ بـ معؿر بـ حبقب بـ وهب بـ حذافة بـ جؿ2)
ّ
 ،لف صحبة خاصة بعؿر بدـ الخطداب ،ح الجؿحل

(. وققدؾ واهلل أطؾدؿ: 605/ 1شفد فتح مّؽة. يـظر: اإلصابة يف تؿققز الصحابة ٓبـ حجر العسدؼالين )

(. ويرتجح لل 604/ 1يؽـك أبا معؿر. يـظر: اإلصابة يف تؿققز الصحابة ) ،هق جؿقؾ بـ أسقد الػفري

 ،(606/ 3) -تػسقر البغقي )معدالؿ التـزيدؾ يف تػسدقر الؼدرآن(   ظر:أن إول هق الؿراد واهلل أطؾؿ. يـ

 (.116/ 14تػسقر الؼرصبل )

روائع البقان تػسقر آيات إحؽام لؿحؿد  ،(2/404( يـظر: معرتك إقران يف إطجاز الؼرآن لؾسققصل )3)

 (. 262-261/ 2طؾل الصابقين )

ك الؿددذهب الددراجح لؾدددكتقر طبدددالؽريؿ الـؿؾددة ( يـظددر: الجددامع لؿسددائؾ أصددقل الػؼددف وتطبقؼفددا طؾدد4)

 ( وما بعدها.1/632أصقل الػؼف اإلسالمل لقهبة الزحقؾل ) ،( وما بعدها351)ص:
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    .(1)مقضع لخػاء إمقر طؾقفؿ: ٕن إمر والجعؾ لف سبحاكف وحده فؾف الحؽؿة البالغة

 . (2)ما( وتػقد الـػيمن حروف الؿعاين ) التطبقق الثالث:

تقضقح الؼاطدة: ما الـافقة تـؼسؿ إلك طامؾة وغقر طامؾة، وهـا أتت غقر طامؾة ودخؾت 

َمتا َجَعتَل اُِ لَِرُجتٍل   . والؿعـك مـ أية الؽريؿة(3)طؾك الػعؾ الؿاضل فبؼل طؾك مضقف

فِِه  ي َجوي
َبقيِن فِ كسدان قؾبدقـ لؿدا يف ذلدؽ مدـ أن حؽؿة اهلل تعالك تلبك أن يجعؾ لإل ِمني َقؾي

 .(4)التـاقض الذي ٓ يخػك

  طؾى جفة الـػع.(5)من حروف الؿعاين )اللم( وتػقد اًلخت اص التطبقق الرابع:

مدـ حدروف الؿعداين، طامؾدة بدالجر  َّ لَِرُجٍل   تقضقح الؼاطدة: الالم يف ققلف تعالك:

 .  (6)أفادت آختصاص

 . (7)لـػي تعمالـؽرة يف سقاق ا التطبقق الخامس:

                                                        

 (.283/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر لؾبؼاطل )1)

الؽدريؿ إطراب الؼدرآن  ،(322لؾؿرادي )ص: الجـك الداين ،(17( يـظر: حروف الؿعاين لؾزجاج )ص:2)

 (.3/42لؾدطاس )

 (.329 ،322( يـظر: الجـك الداين )ص:3)

 (.3/520( يـظر: تػسقر الزمخشري )4)

 (.265/ 2اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ) ،(96( يـظر: الجـك الداين )ص: 5)

 (.   265/ 2اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ) ،(96( يـظر: الجـك الداين )ص: 6)

روضة الـاضر ٓبـ  ،(343/ 2الؿحصقل لؾرازي ) ،(169/ 1السؿعاين )( يـظر: الؼقاصع ٕبل الؿظػر 7)

ْكجداين )ص: ،(13/ 2ٓبـ قدامة ) شدرح مختصدر الروضدة  ،(303تخريج الػدروع طؾدك إصدقل لؾزَّ

 (.465/ 2لؾطقيف )
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تقضقح الؼاطدة: لق لؿ تؽـ الـؽرة يف سقاق الـػل لؾعؿقم لؿا كان ققل )ٓ إلف إٓ اهلل( 

، وإدخدال مدـ َّ لَِرُجتٍل  ققلدف تعدالك: والتـؽقر يف . (1) كافقا لجؿقع ألفة سقى اهلل تعالك

َبتقيِن   آستغراققة طؾدك قؾبدقـ ك: مدا خؾدَؼ اهلل يػقدد العؿدقم وآسدتغراق، بؿعـد ِمتني َقؾي

 . (2)لرجٍؾ إصالق  مـ قؾبقـ يف جقفف أيًّا كان الرجؾ، ففق كػٌل بطريؼ التلكقد وآستغراق

الؿطؾق: ما دل طؾى متدلول شتائع يف جـسته، دون تؼققتده ب تػة متن  التطبقق السادس:

    .(3)ال ػات

جـسدف، بؿعـدك ٕي الؾػظ مطؾؼا شدائعا يف  لَِرُجٍل  تقضقح الؼاطدة: يف ققلف تعالك: 

   .(4)أحد مـ بـل آدم

هي الدًللة الؿتـاولة لؾؿدلول طؾى وجه يدخل اقتره "دًللة التضؿن:  التطبقق السابع:

   .(5)"تحت الدًللة بالوضع

دخددقل الؿدرأة والصدبل وغقرهؿددا  لَِرُجتٍل  تقضدقح الؼاطددة: يتضدؿـ ققلددف تعدالك: 

                                                        

 (.343/ 2( يـظر: الؿحصقل لؾرازي )1)

 (. 260/ 2روائع البقان ) ،(521/ 3( يـظر: تػسقر الزمخشري )2)

شددرح  ،(101/ 2روضددة الـدداضر ) ،(3/ 3اإلحؽددام لممدددي ) ،(127/ 1ر: الربهددان لؾجددقيـل )( يـظدد3)

 (. 392/ 3شرح الؽقكب الؿـقر ٓبـ الـجار ) ،(630/ 2مختصر الروضة )

 (.283/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )4)

/ 1ويـظدر: روضدة الـداضر ) ،(145 -144( التذكرة يف أصقل الػؼدف لإلمدام بددر الدديـ الؿؼدسدل)ص:5) 

اإلهبدداج يف شددرح الؿـفدداج  ،(85هنايددة السددقل لإلسددـقي )ص:  ،(15/ 1اإلحؽددام لممدددي ) ،(71

 (. 269/ 2البحر الؿحقط لؾزركشل ) ،(1/120لؾسبؽل )
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 .   (1)ؾبقـ يف أجقاففؿبدٓلة التضؿـ، فؿا جعؾ اهلل لفؿ جؿقعا مـ ق

التطبقق الثامن: مػفوم الؿوافؼة: أن يوافق الحؽم يف الؿستؽوت طـته الؿـطتوق بته متن 

 . (2)جفة األولى

تقضقح الؼاطدة: مػفقم الؿقافؼة )الؼقاس الجؾل( طـد جؿفقر الشدافعقة الدذي يؼابدؾ 

بؼقلددف:  دٓلددة الددـص طـددد الحـػقددة )فحددقى الخطدداب وتـبقفددف )الؼقدداس إولددك((، فعددرب

  لَِرُجٍل  لؽقكف أققى جسؿ  وأكثدر ففؿد  فدقػفؿ غقدره بطريدؼ إولدك، كدذلؽ الؿدرأة

 .(3)والصبل وغقرهؿا كالرجؾ ما جعؾ اهلل لفؿا مـ قؾبقـ يف جقففؿا

    .(4)ال ػة من مؼقدات الؿطؾق التطبقق التاسع:

 لصدػة يف ققلدف تعدالك:لػدظ مطؾدؼ ُققدد با َّ لَِرُجتٍل  تقضقح الؼاطدة: يف ققلف تعدالك: 


فِهِ   ي َجوي

َبقيِن فِ  .(5) ِمني َقؾي

 .(6)التطبقق العاشر: الحؼائق الطبقة القؼقـقة تمكد إطجاز الؼرآن

                                                        

 ( بتصرف. 283/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )1)

 ،(236/ 1الؼقاصددع ) ،(166/ 1الربهددان لؾجددقيـل ) ،(1333/ 4( يـظددر: العدددة ٕبددل يعؾددك الػددراء )2)

اإلحؽدام لممددي  ،( 72/ 2روضدة الـداضر ) ،(11/ 3الؿحصقل لؾرازي ) ،(264الؿستصػك )ص:

 (.714/ 2شرح مختصر الروضة ) ،(222يف أصقل الػؼف ٔل تقؿقة )ص:  الؿسقدة ،(66/ 3)

 ( بتصرف. 283/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )3)

 (. 370 -369( يـظر: التذكرة يف أصقل الػؼف )ص:4)

 (. 3/41( يـظر: إطراب الؼرآن الؽريؿ لؾدطاس )5)

طؾؿ أصقل الػؼف  ،(418  - 1/417أصقل الػؼف اإلسالمل ) ،(38/ 4( يـظر: اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن )6)

دكتقر محؿدد مصدطػك الدقجقز يف أصدقل الػؼدف اإلسدالمل لؾد ،(29الػؼف لعبد القهداب خدالف )ص: 



﴿ ﴾ 

619 

تقضددقح الؼاطدددة: لؿدداذا خددصَّ اهلل تعددالك الرجددؾ دون الؿددرأة يف كػددل وجددقد قؾبددقـ يف 

ة التدقائؿ، طؾؿدا جقفف؟ ٕن الؿرأة الحامؾ تحؿؾ يف جقففا قؾبقـ فلكثر خصقصا يف حالد

أن  الجقف يطؾؼ طؾك كؾ ما لف احتقاء داخؾل فقشؿؾ الصدر والبطـ، ومـدف أتدت تسدؿقة 

 .(1)الجائػة

وٕكددف قددد وجدددت حددآت شدداذة لتشددقهات أصػددال يقلدددون بؼؾبددقـ ولؽـددف لددـ يصددؾ 

لؿرحؾة أن يصبح رجالً وسقؿقت وهق صػؾ. كؿا أكف حديث  كجح العؾؿداء بنضدافة قؾدب 

لؾؼؾب الذي أصابف الخؾؾ، وقد كرى إكساك  يعقش بؼؾبدقـ أحددهؿا الؼؾدب آخر كؿساطد 

إصؾل وأخر هق قؾب لشخص آخر )مات( وتؿت زراطتف لؿعالجدة الؼؾدب إصدؾل. 

َواُِ َيُؼوُل اليَحتقَّ  ولذلؽ ُتعترب هذه أية معجزة صبق ، ولذلؽ قال تعالك يف كػس أية:

بِقَل  ِدي السَّ ، ففذه الحؼقؼة، حؼقؼة أكف ٓ يقجد رجؾ يؿؽدـ أن يحؿدؾ يف جقفدف  َوُهَو َيفي

بدؾ إدهدك وإمدر مداذا يحددث  أكثر مـ قؾب بشؽؾ صبقعل، دلقؾ طؾدك صددق الؼدرآن.

 لرجؾ بؼؾبقـ؟!

يف خرب طؾؿل لؿريض ُأجريت لف زراطة قؾب إضايف فؼد طداكك مدـ طددم اكتظدام دقدات 

غط الدم وتطقير إيؼاطات مختؾػة لؽؾ قؾدب الؼؾب وطدم تقافؼ الؼؾبقـ مؿا أدى لرفع ض

وبالتددالل اضددطراب أجفددزة الجسددؿ بالؽامددؾ وتققددػ الؼؾبددقـ: ٕن هددذا إمددر مخددالػ 

لؾطبقعة. مؿا ألجل إصباء إلكؼاذ الؿريض مـ الؿقت بنزالة الؼؾب اإلضايف وترك الؼؾدب 

                                                                                                                                                                     

 (. 157/ 1الزحقؾل )
البحر الرائؼ شرح كـز الددقائؼ ٓبدـ كجدقؿ الؿصدري  ،(286/ 10( يـظر: العـاية شرح الفداية لؾبابريت )1)

(8 /381  .) 



–

620 

 .(1)إصؾل. فسبحان اهلل ما أطظؿ خؾؼف

دًللتة الؾػتع طؾتى معـتى لتقس مؼ تودًا  " :شتارة هتيدًللتة اإل التطبقق الحادي طشر:

 . (2)"بالؾػع يف األصل، ولؽـه ًلزم لؾؿؼ ود فؽلكه مؼ ود بالتبع ًل باألصل

تقضقح الؼاطدة: دٓلة اإلشارة مـ أقسام قاطدة كقػقة دٓلدة الؾػدظ طؾدك الؿعـدك طـدد 

فِهِ َما َجَعَل اُِ لَِرُجٍل  وقد شبف تعالك يف ققلف:. (3)الحـػقة َبقيِن فِي َجوي أن الؿـازع  ِمني َقؾي

إلك جفتقـ والؿعالج ٕمريـ متبايـقـ كؿدـ يتصدرف بؼؾبدقـ، فلتدت هـدا اإلشدارة إلدك أن 

  .(4)أدمل مقضع لخػاء إمقر طؾقف مع قطع الـظر طـ رتبة الـبقة

 . (5)من حروف الؿعاين )من( الزائدة وتػقد التـ قص طؾى العؿوم التطبقق الثاين طشر:

                                                        

مقسقطة الؽحقؾ لإلطجاز العؾؿل حؼائؼ العؾدؿ الحدديث تتجؾدك يف الؼدرآن الؽدريؿ والسدـة  -1( يـظر: 1)

 : ائؿ الؽحقؾبؼؾؿ طبد الد ،الؿطفرة

 www.kaheel7.com/ar   .  
  http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/933-2013-02-15-06-45-40 

http://www.nydailynews.com/life-style/health/italian-man-hearts-suffers-double-
heart-attack-lives-article-1.1009380   

مجؾددة اإلطجدداز العؾؿددل، العدددد السددادس طشددر، رجددب  ،مقسددقطة آطجدداز العؾؿددل يف الؼددرآن والسددـة -2

 مستشػك الدكتقر سؾقؿان فؼقف(.هد. د. يحقك إبراهقؿ محؿد)مساطد مدير 1424

http://quran-m.com/quran/article/2569 

/ 2شددرح مختصددر الروضددة ) ،(65/ 3ويـظددر: اإلحؽددام لممدددي )،(283( مددذكرة الشددـؼقطل )ص: 2)

الجدامع لؿسدائؾ أصدقل الػؼدف وتطبقؼاهتدا طؾدك  ،(111/ 1التؼرير والتحبقر ٓبـ أمقدر حداج ) ،(711

 .(295الؿذهب الراجح )ص: 

 (.1/336( يـظر: أصقل الػؼف اإلسالمل )3)

 (.283/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )4)

إطراب الؼرآن الؽدريؿ لؾددطاس  ،(308الجـك الداين )ص:  ،(16( يـظر: حروف الؿعاين لؾزجاج )ص:5)

(3/42.)   

http://www.kaheel7.com/ar
http://www.kaheel7.com/ar
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/933-2013-02-15-06-45-40
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/933-2013-02-15-06-45-40
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تقضدقح الؼاطدددة: )مددـ( حددرف جدر، يؽددقن زائدددًا وغقددر زائدد. وهـددا أتددت زائدددة ولفددا 

 حالتقن: 

الداخؾة طؾك أسؿاء العؿقم، وهل كؾ كؽرة مختصدة بدالـػل. وتسدؿك الزائددة  األولى:

 لتقكقد آستغراق فقؽقن دخقلفا يف الؽالم كخروجفا.

سددؿك الزائدددة، ٓسددتغراق وهددل الداخؾددة طؾددك كؽددرة ٓ تخددتص بددالـػل، وت والثاكقتتة:

. والحالددة الثاكقددة هددل الؿددرادة هـددا، فؼقلددف (1)الجددـس، وتػقددد التـصددقص طؾددك العؿددقم

َبقينِ  تعالك: كؾؿة قؾبقـ كؽره ٓ تختص بالـػل دخؾت طؾقفا مـ الزائددة فـصدت   ِمني َقؾي

 .(2)طؾك العؿقم

 . (3)كقةمن حروف الؿعاين )يف(، وتػقد الظرفقة الؿؽا التطبقق الثالث طشر:

أي حؼقؼددة  (4)تقضددقح الؼاطدددة: )يف( حددرف جددر، أتددك هـددا لؾظرفقددة الؿؽاكقددة حؼقؼددة

 .(5)الجقف، ويطؾؼ طؾك كؾ ما لف احتقاء داخؾل فقشؿؾ الصدر والبطـ

كل لػع يستعؿل فقؿا وضع له من اقر كؼل، وققل: متا "الحؼقؼة:  التطبقق الرابع طشر:

    .(6)"استعؿل فقؿا اصطؾح طؾى التخاصب به

                                                        

 (.  316( يـظر: الجـك الداين )ص: 1)

 (.  316الجـك الداين )ص:  ،(16ج )ص:( يـظر: حروف الؿعاين لؾزجا2)

 (.  249/ 2اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ) ،(250( يـظر: الجـك الداين )ص:3)

 (.    249/ 2اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ) ،(250( يـظر: الجـك الداين )ص:4)

جدقؿ الؿصدري البحر الرائؼ شرح كـز الددقائؼ ٓبدـ ك ،(286/ 10( يـظر: العـاية شرح الفداية لؾبابريت )5)

(8 /381  .) 

 ،(42أصددقل الشاشددل )ص:  ،(286/ 1ويـظددر: الؿحصددقل لؾددرازي ) ،(8( الؾؿددع لؾشددقرازي )ص: 6)
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، فالؼؾب القارد (1)تقضقح الؼاطدة: الحؼقؼة مـ أقسام قاطدة استعؿال الؾػظ يف الؿعـك

يف أية الؽريؿة ُيراد بف حؼقؼة الؼؾدب الدذي يف الجدقف، ففدق مدـ ألػداظ الحؼقؼدة. وإلدك 

َبتتقينِ  تلكقددد تؾددؽ الحؼقؼددة أشددار تعددالك بؼقلددف: فِتتهِ  ِمتتني َقؾي تتي َجوي
مؿددا جؾددك الصددقرة   فِ

 . (2)وقررها

مػفتوم ال تػة: وهتو متا طؾَّتق فقته الحؽتم طؾتى الت ات بلحتد  التطبقق الختامس طشتر:

 . (3)األوصاف

، الؼؾدب الدقارد يف أيدة (4)تقضقح الؼاطدة: مػفقم الصدػة مدـ أكدقاع مػفدقم الؿخالػدة

َبقينِ   الؽريؿة ُيراد بف حؼقؼة الؼؾب الذي يف الجقف، بؿعـك بصػتف يف الجدقف،    ِمني َقؾي

 .   (5)تسؿقتف بالؼؾب طـد طدم الجقف ويـػك

دًللتتة الؾػتتع طؾتتى معرفتتة مؼتضتتقات األحتتوال تػقتتد أاراضتتا  التطبقتتق الستتادس طشتتر:

                                                                                                                                                                     

 (.172/ 1العدة ٕبل يعؾك الػراء ) ،(11/ 1الؿعتؿد ٕبل الحسقـ البصري )

 (.1/283( يـظر: أصقل الػؼف اإلسالمل )1)

 (.284 -283/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )2)

/ 1اإلهبدداج ) ،(256/ 2كشددػ إسددرار لعبددد العزيددز البخدداري ) ،(134/ 2( يـظددر: روضددة الـدداضر )3)

إرشداد  ،(155/ 5البحر الؿحدقط لؾزركشدل ) ،(245التؿفقد ٕبل الخطاب الَؽْؾَقَذاين )ص:  ،(370

 (.42/ 2الػحقل لؾشقكاين )

 -2/130روضة الـاضر ) ،(53ح الػصقل لؾؼرايف )ص:شرح تـؼق ،(167/ 1( يـظر: الربهان لؾجقيـل )4)

 (. 133/ 5البحر الؿحقط لؾزركشل ) ،(134

 ( بتصرف.260/ 2روائع البقان ) ،(284/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )5)
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 . ،ومـفا: مؼتضى التلكقد وزيادة الت وير(1)شتى

َبقينِ تقضقح الؼاطدة: يف ققلف تعالك:  أكدد تعدالك الحؼقؼدة وقررهدا مؿدا جؾدك   ِمني َقؾي

بذكر الجقف وإن كان معؾقما أن ّ الؼؾب ٓ يؽقن إٓ بالجقف وأتك  .(2)الصقرة ووضحفا

َؿتى اليُؼُؾتوُب الَّتِتي فِتي  زيادًة لتصقير اإلكؽار، وتؽذيبا لؾؿّدطك، كؼقلف تعالك:  َوَلؽِني َتعي

ُدوِر  [. فؿتدك سدؿع اإلكسدان ذلدؽ، تخقدؾ لـػسدف جقفد  يشدؿؾ قؾبدقـ 46]الحج:  ال ُّ

 .  (3) فسارع طؼؾف إلك إكؽاره

دلقتتل التؿتتاكع وهتتو: التـتتاقر والتعتتار  طؾتتى ستتبقل التؼابتتل  لتطبقتتق الستتابع طشتتر:ا

     .(4)كؼولك: طر  لي ك ا إذا استؼبؾك ما يؿـعك مؿا ق دته

تقضقح الؼاطدة: ٕن دطدقى اسدتؼالل كدؾ واحدد مدـ الؼؾبدقـ لؾرجدؾ القاحدد بتددبقر 

ؿداع قؾبدقـ لرجدؾ يخالػ أخر تؿداكع يدمدي إلدك الػسداد مؿدا يمكدد بطدالن دطدقى اجت

 .(5)واحد

 .(6)حػع ضرورة الدين مؼ د شرطي التطبقق الثامن طشر:

                                                        

ريؿ الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼدارن لؾددكتقر طبدد الؽد ،(3/224( يـظر: آتؼان يف طؾقم الؼرآن )1)

 - 176الجددامع لؿسددائؾ أصددقل الػؼددف وتطبقؼفددا طؾددك الؿددذهب الددراجح )ص: ،(1135/ 3الـؿؾددة )

177.) 

 (. 284 -283/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )2)

 (. 521/ 3ويـظر: تػسقر الزمخشري ) ،(260/ 2( يـظر: روائع البقان )3)

 (.2/ 3التؼرير والتحبقر ) ،(250/ 3الروضة ) شرح مختصر ،(390/ 2( يـظر: روضة الـاضر )4)

 (.284/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )5)

 (. 79مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر )ص: ،(2/17( يـظر: الؿقافؼات لؾشاصبل )6)
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تقضقح الؼاطدة: الديـ لقس بالتشفل وجعؾ الجاطؾقـ، فدال يجتؿدع اإلقبدال طؾدك اهلل 

 .(1)وطؾك ما سقاه، فؿدبر الؽقن واحد كؿا أن البدن قؾب واحد

   .(2)حػع ضرورة العؼل مؼ د شرطي التطبقق التاسع طشر:

تقضددقح الؼاطدددة: دطددا اإلسددالم لحػددظ ضددرورة العؼددؾ مددـ جاكددب القجددقد بددالتػؽر 

    .(3)والتلمؾ كاستشعار طظؿة الخالؼ يف خؾؼ اإلكسان وشؽر اهلل طؾك حسـ تصقير البدن

فؾقس مـ حؽؿتف سبحاكف أن يجعؾ لإلكسان قؾبقـ: ٕكف إما أن يؽقن أحدهؿا فضؾة ٓ 

  .(4)ػعؾ بأخر، وإما أن يـاقض أحدهؿا فعؾ أخرحاجة لف لؽقكف يػعؾ بف مثؾ ما ي

التطبقتتتق العشتتترون: دًللتتتة الؾػتتتع طؾتتتى معرفتتتة مؼتضتتتقات األحتتتوال تػقتتتد أاراضتتتا 

 .،ومـفا: مؼتضى التؼديم لغر  ضرب األمثال(5)شتى

َبتقي  تقضقح الؼاطدة: قّدم تعالك ذكر الؼؾبقـ يف ققلف تعالك: ِن َما َجَعَل اُِ لَِرُجٍل ِمتني َقؾي

فِهِ  ي َجوي
طؾك بؼقة إمقر التل اطتؼدها أهؾ الجاهؾقة، لضرب الؿثؾ، ويـبغل أن يؽقن  فِ

الؿثؾ هق إضفر وإوضح، فؽؿا ٓ يؽقن لرجٍؾ قؾبان، ٓ تؽقن الؿظاَهر مـفا أّم ، وٓ 

 .(6)الؿتبـّك ابـ ، وٓ شؽ أن أضفر هذه إمقر يف البعد طـ الحؼقؼة كقن الرجؾ لف قؾبان

                                                        

 (.284/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )1)

 (.266/ 7البحر الؿحقط لؾزركشل ) ،(18/ 2الؿقافؼات ) ،(274/ 3)( يـظر: اإلحؽام لممدي 2)

مؼاصد الشدريعة طـدد  ،(80مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر )ص: ،(19/ 2( يـظر: الؿقافؼات )3)

 (. 133طؾؿ مؼاصد الشريعة لؾدكتقر الربقعة )ص:،(466ابـ تقؿقة لؾدكتقر يقسػ البدوي )ص:

 (.520/ 3) ( يـظر: تػسقر الزمخشري4)

 ( يـظر: التطبقؼ السادس طشر لمية. 5)

 (. 259/ 2( يـظر: روائع البقان )6)
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من حروف الؿعتاين )واو( العطتف ويػقتد مطؾتق الجؿتع،  التطبقق الحادي والعشرون:

 . (1)وًل يستعؿل يف اقر ذلك من الؿعاين إًل بؼريـة

فعطددػ كػددل جعددؾ الزوجددات ، تقضددقح الؼاطدددة: حددرف )الددقاو( هـددا لؿطؾددؼ الجؿددع

 .   (2)أمفات طؾك كػل جعؾ قؾبقـ لرجؾ

 .   (3)ؿعاين )ما( وتػقد الـػيمن حروف ال التطبقق الثاين والعشرون:

ئِتتي ُتَظتتاِهُروَن ِمتتـيُفنَّ  تقضددقح الؼاطدددة: يف ققلددف تعددالك:  َواَجُؽتتُم اللَّ َوَمتتا َجَعتتَل َأزي

ُؽمي 
َفاتِ  .   (4)كػك جعؾ الزوجات أمفات ُأمَّ

    .(5)الجؿع الؿعرف باإلضافة يػقد العؿوم التطبقق الثالث والعشرون:

:  العؿددقم الجؿددع الؿعددرف باإلضددافة، ويف ققلددف تعددالك تقضددقح الؼاطدددة: مددـ ألػدداظ

  َُواَجُؽم      .جؿع معرف باإلضافة يػقد طؿقم الزوجات  َأزي

    .(6)األسؿاء الؿوصولة تػقد العؿوم التطبقق الرابع والعشرون:

                                                        

الجدامع لؿسدائؾ أصدقل الػؼدف  ،( 154الجـدك الدداين )ص:  ،(12( يـظر: حروف الؿعاين لؾزجاج )ص:1)

 (. 207 -206وتطبقؼفا طؾك الؿذهب الراجح )ص: 

 ،(224/ 4) -قضاوي )كقار التـزيدؾ وأسدرار التلويدؾ( تػسقر الب ،(520/ 3( يـظر: تػسقر الزمخشري )2)

 (.259/ 2روائع البقان )

 ( يـظر: التطبقؼ الثالث لمية.3)

 (.259/ 2روائع البقان ) ،(224/ 4تػسقر البقضاوي ) ،(520/ 3( يـظر: تػسقر الزمخشري )4)

 ،(16/ 2ة الـداضر )روضد ،(229 -228الؿستصػك )ص:  ،(493/ 2( يـظر: العدة ٕبل يعؾك الػراء )5)

 (.130/ 3شرح الؽقكب الؿـقر ) ،(205/ 2اإلحؽام لممدي )

إرشاد الػحقل  ،(112/ 4البحر الؿحقط ) ،(168/ 1الؼقاصع ) ،( وما بعدها1/203( يـظر: الؿعتؿد )6)
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ئِتي  تقضقح الؼاطدة: مـ ألػاظ العؿقم إسدؿاء الؿقصدقلة، ويف ققلدف تعدالك:   اللَّ

    .يػقد طؿقم الزوجات اسؿ مقصقل

    .(1)الـفي اقر ال ريح يػقد التحريم التطبقق الخامس والعشرون:

طؾك   َوَما َجَعَل     تقضقح الؼاطدة: دل الـفل غقر الصريح بقصػ الػعؾ بؿا الـافقة

      .(2)تحريؿ الظفار، وآكؽار باستؿرار طادة الجاهؾقة يف اطتبار الظفار صالقا

 .(3)الـص من األدلة الؿستؼؾة التي تخ ص العام دس والعشرون:التطبقق السا

تقضقح الؼاطدة: مـ إدلدة الؿسدتؼؾة لتخصدقص العدام الدـص، فليدة الظفدار يف سدقرة 

َوالَّتِ يَن  قدال تعدالك: ،(4)الؿجادلة خصصت طؿقم الظفار يف سدقرة إحدزاب بالؽػدارة

تاُيَظاِهُروَن ِمني كَِسائِِفمي ُثمَّ َيُعوُدوَن  رِيُر َرَقَبٍة ِمتني َقبيتِل َأني َيَتَؿاسَّ ]الؿجادلدة:   لَِؿا َقاُلوا َفَتحي

 [، فجعؾ اإلسالم لؾُؿظاِهر مخرجا بالؽػارة ثؿ العقدة لزوجتف.   3-4

ترجقح العؿل بؿؼتضى الـص الؿتضؿن لزيادة البقتان طؾتى  التطبقق السابع والعشرون:

 .(5)الـص الؿتضؿن لبعضه

ؼدم العؿؾ بلية الظفار يف سقرة الؿجادلة طؾك آيدة الظفدار يف سدقرة ي توضقح الؼاطدة:

                                                                                                                                                                     

الجامع لؿسائؾ أصقل الػؼف وتطبقؼفدا طؾدك  ،(1/242أصقل الػؼف اإلسالمل ) ،(304/ 1الػحقل )

 (. 247الؿذهب الراجح )ص:

 (.259( يـظر: أصقل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف لؾدكتقر طقاض السؾؿل )ص: 1)

 (.252/ 2روائع البقان ) ،(224/ 4تػسقر البقضاوي ) ،(3/520( يـظر: تػسقر الزمخشري )2)

 ( وما بعدها.277/ 3شرح الؽقكب الؿـقر ) ،(557 ،2/552( يـظر: شرح مختصر الروضة )3)

 (. 205/ 20) -قر الطربي )جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن( ( يـظر: تػس4)

 (.   408 -4/407يـظر: آصطالم ٕبل الؿظػر السؿعاين ) (5)
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يف سقرة الؿجادلة مـ الزيادة واإليضاح لؿا تضؿـتف آيدة "إحزاب لزيادة بقان الـص، لَؿ 

 .  (1)"إحزاب هذه

ترك اًلستػ ال يف حؽايات األحوال مع اًلحتؿال يتـزل " التطبقق الثامن والعشرون:

   .(2)"الؿؼالمـزلة العؿوم يف 

يف حؽايات إحقال )العؿقم الؿعـقي( ترك الشارع آستػصدال يف  توضقح الؼاطدة:

  .(3)طدد مرات وققع ألػاظ الظفار مع آحتؿال فجرى مجرى العؿقم يف الؿؼال

    .(4)دخول العبقد يف خطاب األحرار التطبقق التاسع والعشرون:

دخؾ العبقدد يف طؿدقم خطداب الرجدال   ُرونَ هِ َظاتُ  : تقضقح الؼاطدة: يف ققلف تعالك

 الُؿظاِهريـ يف جؿع الؿذكر السالؿ.

    .(5)أاؾب العام يدخؾه التخ قص التطبقق الثلثون:

تقضقح الؼاطدة: خرج مـ طؿقم ضفار الرجال ضفار الؽافر والذمل: لؽػرهؿدا وطددم 

                                                        

 (. 6/189( أضقاء البقان لؾشـؼقطل )1)

صرق الؽشػ طـ مؼاصد الشارع لؾدكتقر  ،(225/ 1ويـظر: الؼقاصع ) ،(122/ 1( الربهان لؾجقيـل )2)

 (.193كعؿان جغقؿ )ص:

 (.6/190( يـظر: أضقاء البقان )3)

/ 2اإلحؽام لممدي ) ،(115 -114/ 1الؼقاصع ) ،(350 -348/ 2( يـظر: العدة ٕبل يعؾك الػراء )4)

التحبقدر شدرح التحريدر يف أصدقل الػؼدف  ،(249 -247/ 4البحر الؿحقط لؾزركشل ) ،(272 - 270

 (.243  -242/ 3شرح الؽقكب الؿـقر ) ،(2489 -2485/ 5لؾؿرداوي )

التؾخدقص يف أصدقل الػؼدف لؾجدقيـل  ،(544/ 2العدة ٕبل يعؾدك الػدراء ) ،(239/ 1( يـظر: الؿعتؿد )5)

 (. 116الؿسقدة يف أصقل الػؼف )ص:  ،(88/ 2)
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لدراجح لجؿفدقر صحة تؽػقرهؿا بالصقم: لؽقكف طبدادة ٓ يصدح مدـ كدافر طؾدك الؼدقل ا

 . وهذا يؼقد لؼاطدة أخرى:(1)العؾؿاء

    .(2)؟هل يتوجه خطاب الشارا بالػروا لؾؽػار التطبقق الحادي والثلثون:

تقضقح الؼاطدة: اختؾػ العؾؿداء يف ذلدؽ، وإرجدح يتقجدف لفدؿ الخطداب بدالـقاهل 

   وهـا خاصبفؿ بـفل وهق ترك الظفار.، (3)دون إوامر

 .(4)التخ قص ق ر العام طؾى بعر أفراده الثلثون:التطبقق الثاين و

تخصدقص الظفدار بدالظفر دون الدبطـ والػخدذ:  َّنت ٱ تقضقح الؼاطدة: يف ققلدف تعدالك: 

وهذا يستدطل اإلشارة إلك  .(5)كقكف مقضع الركقب وهذا مـ لطقػ آستعارات الؽـائقة

 إلك الؼاطدة التالقة:

 .     (6)ُيرجع فقه إلى كقة الؼائل ودًللة الحال الؿجاز الؽـائي التطبقق الثالث والثلثون:

                                                        

 (.2/530( يـظر: روائع البقان )1)

شدرح  ،(222/ 1الػروق )أكقار الربوق يف أكقاء الػروق( لؾؼدرايف ) ،(395 -394/ 2( يـظر: الؼقاصع )2)

التددذكرة يف  ،( ومددا بعدددها124/ 2البحددر الؿحددقط لؾزركشددل ) ،(167 -162تـؼددقح الػصددقل )ص: 

 ( وما بعدها. 243أصقل الػؼف )ص:

 -162شدرح تـؼدقح الػصدقل )ص:  ،(222/ 1الػدروق لؾؼدرايف ) ،(395 -394/ 2( يـظر: الؼقاصدع )3)

( ومدا 243لتدذكرة يف أصدقل الػؼدف )ص: ا ،( ومدا بعددها124/ 2البحر الؿحدقط لؾزركشدل ) ،(167

 بعدها.

البحدر الؿحدقط   ،(74/ 1شرح التؾدقيح طؾدك التقضدقح لؾتػتدازاين ) ،(306/ 1( يـظر: كشػ إسرار )4)

 (. 116الؿختصر يف أصقل الػؼف ٓبـ الؾحام )ص:  ،(325/ 4لؾزركشل )

 (.252/ 2( روائع البقان )5)

أصدقل الػؼدف  ،(190 -1/188أصدقل السرخسدل ) ،(234/ 1( يـظر: شرح التؾدقيح طؾدك التقضدقح )6)
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تقضقح الؼاطدة: التحذير مـ بعض إلػداظ إقدؾ درجدة مدـ الظفدار، كؼدقل الرجدؾ 

لزوجتف أمل طؾك سبقؾ الؽرامة والؿحبة، أو العؽس ققل الؿرأة لزوجفا أبل طؾدك سدبقؾ 

أيدة، فقؽدره لدف ذلدؽ الؽرامة والؿحبة: لدخقل أمثال هذه إلػاظ يف طؿقم ما هنت طـدف 

 أّن رسدقل اهلل  (3)طدـ )أبدل تؿقؿدة الفجقؿدل( (2)، لؿا رواه أبدق داود(1)وٓ يؽقن مظاهرًا 

َرَأتِتِه: َيتا ُأَخقَّتُة، » مي
ِ
: ولؽدقن هدذه إلػداظ مجدازات كـائقدة: (4)«َفـََفتاهُ »َسِؿَع َرُجًل َيُؼتوُل ًل

 .  (5)لك كقة الؼائؾ ودٓلة الحاللؼريـة آستعارة، وإلػاظ الؽـائقة ُيرجع فقفا إ

مػفتتوم الؿوافؼتتة: أن يوافتتق الحؽتتم يف الؿستتؽوت طـتته  التطبقتتق الرابتتع والثلثتتون:

                                                                                                                                                                     

 (.301 -1/299اإلسالمل)

 (. 532/ 2( يـظر: روائع البقان )1)

، اإلمدام الثبدت2)
 
ِجْسدَتاكِل أحدد حػداظ الحدديث،  ،( أبق داود، سؾقؿان بـ إشعث بـ إسدحاق إزدي السِّ

وهق والد أبل بؽر طبد اهلل بـ أبل داود، صاحب الســ. ُولِد بسجستان سـة اثـتقـ ومائتقـ مـ الفجرة، 

 ،مـ أكابر الحػاظ ببغداد، قال أبق طبد اهلل الحاكؿ: أبق داود إمدام أهدؾ الحدديث يف طصدره بدال مدافعدة

الددقايف  ،(221 -203/ 13تددقيف سددـة خؿددس وسددبعقـ ومددائتقـ. يـظددر: سددقر أطددالم الـددبالء لؾددذهبل )

 (. 219 -218/ 15بالقفقات لصالح الديـ الصػدي )

هق صريػ بـ مجالد الفجقؿل، روى طـ أبل هريرة وغقره. ذكره بعض مـ  ،( أبق تؿقؿة البصري التابعل3)

 (. 249/ 16القايف بالقفقات ) ،(41/ 5ألػ فِل الصحابة وغؾط. يـظر: أسد الغابة ٓبـ إثقر )

 –( 264/ 2) -( رواه أبددددق داود يف كتدددداب الطددددالق )بدددداب يف الرجددددؾ يؼددددقل ٓمرأتددددف: يددددا أختددددل(4)

 .ضعقػ[ : إلباين حؽؿ]،(ح2211)

أصدقل الػؼدف  ،(190 -1/188أصدقل السرخسدل ) ،(234/ 1( يـظر: شرح التؾدقيح طؾدك التقضدقح )5)

 (.301 -1/299اإلسالمل)
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 .    (1)الؿـطوق به من جفة األولى

أكدت "تقضقح الؼاطدة: دلت آية الظفار بػحقاها أن تحريؿ الزوجدة ضفدار: ٕن قدقل: 

  .(3)معـاهؿا واحد ٓ يخػك أن (2)"أكت طؾل حرام"، و"طؾل كظفر أمل

أن يؽون الشبه أقوى من شبه آخر ففو أولى "اؾبة الشبه:  التطبقق الخامس والثلثون:

    .(4)"بلن يتعؾق الحؽم به لؼوة أمارته

تقضقح الؼاطدة: ذهب أبق حـقػة والشافعل يف أحد ققلقدف إلدك ققداس جؿقدع الؿحدارم 

ؾ زوجتددف يف التحددريؿ، بنحدددى طؾددك إم يف الظفددار، فالظفددار طـدددهؿ هددق تشددبقف الرجدد

الؿحرمددات طؾقددف طؾددك وجددف التلبقددد بالـسددب، أو الؿصدداهرة، أو الرضدداع، إذ العؾددة هددل 

التحريؿ الؿمبد، فنذا قال الزوج لزوجتف أكت طؾل كظفر ابـتل، أو أختل، أو طؿتدل أو أي 

 .(5)ُحرمت طؾقف بالظفار طضق محرم

ما كان حؽم الػرا فقه مثل حؽتم ": الؼقاس الؿساوي هو التطبقق السادس والثلثون:

                                                        

 ( يـظر: التطبقؼ الثامـ لمية.1)

لددكتقر محؿدقد لؾطالق والظفار. هذا التعؾقدؼ مسدتػاد مدـ تقجقدف ا "أكت طؾل حرام"مع احتؿال لػظ  (2)

طضق يف طدد مدـ الؾجدان العؾؿقدة  ،حامد محؿد طثؿان أستاذ أصقل الػؼف يف جامعة إزهر وأم الؼرى

 يدرس يف كؾقة الحرم الؿؽل الشريػ.     ،يف مصر والسعقدية

    (.6/202( يـظر: أضقاء البقان )3)

 (.21/ 2) الربهان لؾجقيـل ،(101-100ويـظر: الؾؿع )ص:  ،(298/ 2( الؿعتؿد )4)

/ 2الـفدر الػدائؼ شدرح كـدز الددقائؼ لسدراج الدديـ ابدـ ُكَجدْقؿ ) ،(531-530/ 2( يـظر: روائع البقدان )5)

449.) 
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    .(1)"األصل

تقضقح الؼاطدة: اتػدؼ الػؼفداء طؾدك أن الـسداء ٓ ضفدار لفدـ، فؼدقل الؿدرأة لزوجفدا: 

 )أكَت طؾّل كظفر أمل( ٓ يؾزمفا شلء، وٓ كػارة طؾقفا وكالمفا لغق.

التحؾقدؾ : وهدق صدحقح يف الؿعـدك: ٕن الَحدؾَّ والعؼدد يف الـؽداح، و(2)قال ابـ العربدل

 التحريؿ بقد الرجؾ لقس لؾـساء مـف شلء.

   .(4( )3)ولإلمام أحؿد )يف أحد ققلقف( وجقب الؽػارة طؾقفا إذا وصئفا، واختاره الخرقل

                                                        

تقسدقر التحريدر ٕمقدر بادشداه  ،(524/ 5ويـظر: إطالم الؿققعقـ ٓبـ الؼدقؿ ) ،(1924/ 4( الؿفذب )1)

 ،(2/320يـ إكصداري الؾؽـدقي )فقاتح الرحؿقت بشرح مسؾؿ الثبقت ٓبـ كظام الد ،(211/ 3)

 (.    238/ 1القجقز يف أصقل الػؼف اإلسالمل )

( ابـ العربدل: الؼاضدل أبدق بؽدر محؿدد بدـ طبدد اهلل بدـ محؿدد الؿعدافري، الؿدالؽل الحدافظ طدالؿ أهدؾ 2)

لف شدفرة  ،هد ، قال طـف ابـ بشؽقال: هق اإلمام الحافظ، 468إكدلس ومسـدهؿ، ولد يف إشبقؾقة سـة 

و الؿحصدقل يف أصدقل الػؼدف.  ، طؾؿف فؼد أخذ جؿؾة مـ فـقن متعددة. مـ مملػاتف: أحؽدام الؼدرآنيف

هد. يـظر: وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان ٓبـ خؾؽان  543وولل قضاء إشبقؾقة، ومات يف فاس سـة 

 (.    204 -197/ 20سقر أطالم الـبالء ) ،(297 -296/ 4)

الحسقـ بـ طبد اهلل الخرقل، فؼقف حـبؾل. كسدبتف إلدك بقدع الخدرق. مدـ أهدؾ بغدداد. ( أبق الؼاسؿ طؿر بـ 3)

رحؾ طـفا لؿا ضفر فقفا سّب الصحابة. لف تصداكقػ احرتقدت، وبؼدل مـفدا مختصدر الخرقدل يف الػؼدف، 

 ،(172مات سـة أربع وثالثقـ وثالثؿائة بدمشؼ. يـظر: صبؼات الػؼفاء ٕبل اسحاق الشقرازي )ص: 

 (. 44/ 5لؾزركؾل )إطالم 

مختصر الخرقل)متـ الخرقل طؾك مذهب ابل طبد اهلل أحؿد بدـ حـبدؾ  ،(2/531( يـظر: روائع البقان )4)

 ،(128 -126/ 3بدايددة الؿجتفددد وهنايددة الؿؼتصددد ٓبددـ رشددد الحػقددد ) ،(116)ص:  -الشددقباين( 

مختصدر  ،(357 - 356/ 17الؿجؿقع شرح الؿفذب لؾـقوي ) ،(42 -41/ 8الؿغـل ٓبـ قدامة )

 (. 116الخرقل )ص: 
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متا ستاوى األصتل فقته الػترا "التطبقق السابع والثلثون: الؼقاس يف معـى األصل هو: 

    .(1)"من اقر فارق، أو مع فارق اقر ممثر

طدة: يف أية الؽريؿة ققاس يف معـك إصؾ، وهق ققاس الظفار مـ إمدة تقضقح الؼا

طؾك الظفار مـ الحرة، واختؾػت آراء العؾؿاء يف هذه الؿسدللة، والدراجح أن يف تحريؿفدا 

   .(2)كػارة  يؿقـ أو آستغػار

( وهي حرف جر ابتدائقة التطبقق الثامن والثلثون:  .  (3)من حروف الؿعاين )ِمني

 ُتَظتاِهُروَن ِمتـيُفنَّ  قح الؼاطدة: ُطِدَي اسؿ الؿرأة الؿراد تحريؿفا يف ققلف تعالك:تقض

  .(4)بحرف )مـ( آبتدائقة لؽقكف يتضؿـ معـك آكػصال مـفا

هي الدًللة الؿتـاولتة لؾؿتدلول طؾتى وجته "التطبقق التاسع والثلثون: دًللة التضؿن: 

   .(5)"يدخل اقره تحت الدًللة بالوضع

ي ُتَظاِهُروَن ِمتـيُفنَّ  تقضقح الؼاطدة: يف ققلف تعالك:
ئِ َواَجُؽُم اللَّ ُطدِدَي  َوَما َجَعَل َأزي

                                                        

 ،(4/ 4اإلحؽدام لممدددي ) ،(59/ 2يـظدر: الربهدان لؾجدقيـل ) ،(439/ 3( شدرح مختصدر الروضدة )1)

 (.         323مذكرة يف أصقل الػؼف )ص: 

بددائع الصدـائع يف ترتقدب  ،(228/ 6الؿبسدقط لؾسرخسدل ) ،(208 -199/ 6( يـظر: أضدقاء البقدان )2)

الـفر الػدائؼ شدرح  ،(127 -126/ 3بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد ) ،(232/ 3ساين )الشرائع لؾؽا

 (.  531/ 2روائع البقان ) ،(449/ 2كـز الدقائؼ )

  (.257/ 21التحرير والتـقير ) ،(309الجـك الداين )ص: ،(16( يـظر: حروف الؿعاين لؾزجاج )ص:3)

تػسقر ابـ جزي )التسدفقؾ لعؾدقم  ،(224/ 4البقضاوي )تػسقر  ،(257/ 21( يـظر: التحرير والتـقير )4)

 (.   145/ 2) -التـزيؾ( 

 ( يـظر: التطبقؼ السابع لمية.5)
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ٕن الظفدار كدان صالقد  يف الجاهؾقدة ؛ و(1) فعؾ الظفدار بؿدـ لتضدؿـف معـدك التباطدد مدـفـ

ع مدع . ومضدك مثؾدف يف التطبقدؼ السداب(2) وكظقره آلك مـ زوجتف لتضؿـف معـك التباطد مـفدا

ُؽمي ققلف تعالك: 
َفاتِ  .  َُّأمَّ

    .(3)الجؿع الؿعرف باإلضافة يػقد العؿوم التطبقق األربعون:

 تقضددقح الؼاطدددة: مددـ ألػدداظ العؿددقم الجؿددع الؿعددرف باإلضددافة، ويف ققلددف تعددالك:

 ُؽمي
َفاتِ ومضك مثؾدف يف التطبقدؼ الثالدث  .جؿع معرف باإلضافة يػقد طؿقم إمفات  ُأمَّ

 .  َّ زتٱ ريـ مع ققلف تعالك: والعش

كل لػع يستعؿل فقؿا وضع لته متن اقتر كؼتل، "التطبقق الحادي واألربعون: الحؼقؼة: 

 .  (4)"وققل: ما استعؿل فقؿا اصطؾح طؾى التخاصب به

 .(5)إم الحؼقؼقة هل التل ولدتف ولقست الزوجة الُؿظاَهر مـفا توضقح الؼاطدة:

     .(6)م الؿرأة ورفع الظؾم طـفا مؼ د شرطيتؽري التطبقق الثاين واألربعون:

تقضقح الؼاطدة: كان الّظفار طـد العرب صالقدا يف الجاهؾقدة، فؾؿدا جداء اإلسدالم هندك 

                                                        

 (.257/ 21التحرير والتـقير ) ،(145/ 2( يـظر: تػسقر ابـ جزي )1)

 (.  257/ 21التحرير والتـقير ) ،(16/ 3) -( يـظر: تػسقر الـسػل )مدارك التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ( 2)

 ( يـظر: التطبقؼ الثالث والعشرون لمية. 3)

 ( يـظر: التطبقؼ الرابع طشر لمية.4)

/ 4تػسدقر البقضداوي ) ،(447/ 3زاد الؿسدقر يف طؾدؿ التػسدقر ) ،(3/520( يـظر: تػسقر الزمخشري )5)

 (.254/ 2روائع البقان ) ،(224

 (.146ة ٓبـ طاشقر )ص:مؼاصد الشريعة اإلسالمق ،(263/ 2( يـظر: روائع البقان )6)
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 .(1)طـف، وأوجب الؽػارة طؾك الُؿظاِهر

     .(2)التطبقق الثالث واألربعون: مؼ د الـؽاح التلبقد واًلستؿرار

طؼددًا دائؿد  ، ٓ يؼطعدف إٓ الؿدقت، أو أبغدض اإلسالم شرع الزواج  توضقح الؼاطدة:

 .  (4) التلبقد لقتقفر طؾك الـؽاح مؼاصده ولذلؽ شرط الشارع، (3)الحالل إلك اهلل

 .    (5)التطبقق الرابع واألربعون: الحاجة العامة تـزل مـزلة الضرورة الخاصة

ء قؾبدقـ لرجدؾ كادطا –فحاجة الؿجتؿع العامة إلك إبطال الخرافات  توضقح الؼاطدة:

ويرتتدب  .كزلت مـزلة الضرورة الخاصة -(6)كالظفار والتبـل –والعادات الباصؾة  -واحد 

 طؾك هذه الؼاطدة قاطدة أخرى وهل:

الـظر متوقع من الشارا يف كل موضع وقعت الحاجة إلى  التطبقق الخامس واألربعون:

 .  (7)الـظر فقه

اثـ الخرافدات الجاهؾقدة بتؽدذيب دطدقى تقضقح الؼاطدة: أكؼذ اهلل هدذه إمدة مدـ بدر

 . (8)وجقد قؾبقـ لرجؾ واحد، وإبطال طادة اطتبار الظفار صالقا والتبـل

                                                        

 (.252/ 2( يـظر: روائع البقان )1)

 (.535/ 2روائع البقان ) ،(3/116( يـظر: آصطالم )2)

 (.535/ 2( يـظر: روائع البقان )3)

 (.3/116( يـظر: آصطالم )4)

 (. 86 ،63مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر )ص: ،(82/ 2( يـظر: الربهان لؾجقيـل )5)

 (.  86 ،63مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر )ص: ،(254/ 2ظر: روائع البقان )( يـ6)

 (.254/ 2( يـظر: روائع البقان )7)

 (.254/ 2( يـظر: روائع البقان )8)
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التطبقق السادس واألربعون: مؼ د إصلح وتـظقم الؿجتؿع بنبطال خرافات وطادات 

 .    (1)الجاهؾقة السقتة

، (2)أسرة، مجتؿع( تقضقح الؼاطدة: مؼصد تـظقؿ الؿجتؿع الؿسؾؿ )رجؾ، امرأة، ابـ،

، وتظفر هـا سعة رحؿة اهلل تعالك بنكؼاذ هذه إمة مـ بدراثـ الخرافدات وبؼايدا (2)مجتؿع(

: وذلؽ بنبطدال وجدقد قؾبدقـ لرجدؾ واحدد، وتحدريؿ (3)مخؾػات العصر الجاهؾل الباصؾة

الظفار الذي اطتربتف الجاهؾقة صالقا وجعؾ اإلسالم لف مخرجا بالؽػارة، وتحريؿ التبـل، 

 .  (4)ستؾحاقوإباحة آ

 .(5)التطبقق السابع واألربعون: حػع الـسب مؼ د كؾي شرطي

ال يؽدقن ٓبدـ تقضقح الؼاطدة: مدـ العدادات الباصؾدة التدل حرمفدا اإلسدالم التبـدل، فد

أبقان: ٕن ذلؽ ضقاع لألكساب، فقعؿ بذلؽ آرتقاب، وتـؼؾب الحؼائؼ، وتػتح أبدقاب 

 .(6)الػساد

      .(7)ؼ د محاماة اإلسلم طن الؿفجم: التطبقق الثامن واألربعون

                                                        

 (. 86 ،63مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر )ص: ،(267/ 2( يـظر: روائع البقان )1)

 (.63ٓبـ طاشقر )ص: ( يـظر: مؼاصد الشريعة اإلسالمقة2)

 (.86:ص) طاشقر ٓبـ اإلسالمقة الشريعة مؼاصد ،(268 – 2/267( يـظر: روائع البقان ) 3)

 (.  266 - 2/263( يـظر: روائع البقان )4)

مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وطالقتفدا بإدلدة  ،(81( يـظر: مؼاصد الشريعة اإلسالمقة ٓبـ طاشقر )ص:5)

 ( وما بعدها. 245بإدلة الشرطقة لؾققبل )ص:

 (.  285/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )6)

مؼاصددد الشددريعة  ،(285/ 15كظددؿ الدددرر يف تـاسددب أيددات والسددقر ) ،(26/ 2( يـظددر: الؿقافؼددات )7)
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تقضقح الؼاطدة: أباح اهلل لدألزواج آسدتؿتاع بزوجداهتؿ، وطـددما حرمدقا ذلدؽ طؾدك 

أكػسفؿ بالظفار وجعؾقه طؾك التلبقد ورتبدقا طؾقدف أحؽدام إمفدات كؾفدا، بدذلؽ أوقعدقا 

 .(1)أكػسفؿ يف ضقؼ إمر، واتساع الخرق، وامتـاع الرتؼ

من حروف الؿعاين )واو( العطف ويػقد مطؾق الجؿع، وًل  واألربعون: التطبقق التاسع

 . (2)يستعؿل يف اقر ذلك من الؿعاين إًل بؼريـة

فعطدػ كػدل جعدؾ إدطقداء أبـداء ، تقضقح الؼاطدة: حرف )القاو( هـا لؿطؾؼ الجؿدع

 .   (3)طؾك كػل جعؾ الزوجات أمفات

 .   (4)الـػيمن حروف الؿعاين )ما( وتػقد  التطبقق الخؿسون:

ِطَقاَءُكمي َأبيـَاَءُكمي  تقضقح الؼاطدة: يف ققلف تعالك:  كػدل جعدؾ إدطقداء   َوَما َجَعَل َأدي

َبتقيِن فِتي  .ومضك مثؾف يف التطبقؼ الثالث يف ققلف تعالك: (5)أبـاء َما َجَعتَل اُِ لَِرُجتٍل ِمتني َقؾي

فِتتهِ  ئِتتي  : تعددالك ، ويف التطبقددؼ الثدداين والعشددريـ يف ققلددف َجوي َواَجُؽتتُم اللَّ َوَمتتا َجَعتتَل َأزي

ُؽمي 
َفاتِ  . ُتَظاِهُروَن ِمـيُفنَّ ُأمَّ

    .(6)الجؿع الؿعرف باإلضافة يػقد العؿوم التطبقق الحادي والخؿسون:

                                                                                                                                                                     

 (.  245اإلسالمقة وطالقتفا بإدلة الشرطقة لؾققبل )ص:

 (.  285/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )1)

 ( يـظر: التطبقؼ الحادي والعشرون لمية.2)

 ( بتصرف.3/41( يـظر: إطراب الؼرآن الؽريؿ لؾدطاس )3)

 ( يـظر: التطبقؼ الثالث لمية.4)

 (.259/ 2روائع البقان ) ،(224/ 4تػسقر البقضاوي ) ،(3/520( يـظر: تػسقر الزمخشري )5)

 . ( يـظر: التطبقؼ الثالث والعشرون لمية6)
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 تقضقح الؼاطدة: مـ ألػاظ العؿقم الجؿع الؿعرف باإلضافة، ويف ققلف تعالك: 

 ِطَقاَءُكمي ومضك مثؾف يف التطبقؼ الثالث  .ضافة يػقد طؿقم إدطقاءجؿع معرف باإل  َأدي

َواَجُؽمُ والعشريـ مع ققلف تعالك:  ، وكذلؽ يف التطبقؼ إربعقـ مع ققلف تعالك:  َأزي

 ُؽمي
َفاتِ  .  ُأمَّ

    .(1)الجؿع الؿعرف باإلضافة يػقد العؿوم التطبقق الثاين والخؿسون:

 جؿع الؿعرف باإلضافة، ويف ققلف تعالك:تقضقح الؼاطدة: مـ ألػاظ العؿقم ال

 َأبيـَاَءُكمي ومضك مثؾف مع ما سبؼف يف ققلف:  .جؿع معرف باإلضافة يػقد طؿقم إبـاء

يف التطبقؼ الحادي والخؿسقـ، كؿا مضك مثؾف قبؾ ذلؽ يف التطبقؼ الثالث  َّنث 

َواَجُؽمُ  :والعشريـ مع ققلف تعالك : قـ مع ققلف تعالك، وكذلؽ يف التطبقؼ إربع َأزي

 ُؽمي
َفاتِ          .  ُأمَّ

كل لػع يستعؿل فقؿا وضتع لته متن اقتر كؼتل، " التطبقق الثالث والخؿسون: الحؼقؼة:

 .  (2)"وققل: ما استعؿل فقؿا اصطؾح طؾى التخاصب به

تقضقح الؼاطدة: آبـ الحؼقؼل هق مـ كان مدـ صدؾب الرجدؾ: لدذلؽ لدؿ يجعدؾ اهلل 

ـْ يدطقكف ابـا  راجدع التطبقدؼ الرابدع طشدر يف ققلدف . (3)ولقس بقلد يف الحؼقؼة ابـدا حؼقؼقداَم

فِهِ  تعالك:  ي َجوي
َبقيِن فِ  .   ِمني َقؾي

                                                        

 ( يـظر: التطبقؼ الثالث والعشرون لمية. 1)

 ( يـظر: التطبقؼ الرابع طشر لمية.2)

تػسقر البقضداوي  ،(3/520ويـظر: تػسقر الزمخشري ) ،(447/ 3( يـظر: زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر )3)

 روائدع ،( 658)ص: -تػسقر السعدي )تقسدقر الؽدريؿ الدرحؿـ يف تػسدقر كدالم الؿـدان(  ،(224/ 4)

 (.  254/ 2البقان )
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، الـؼقضتان ًل يجتؿعتان وًل (1)التطبقق الرابع والخؿستون: استتحالة اجتؿتاا الـؼقضتقن

     .(2)يرتػعان

ه مـفدا، أو أن يؽدقن ابدـ تقضقح الؼاطدة: استحالة أن تؽقن زوجدة الرجدؾ أمدف بظفدار

لذلؽ لؿ يجؿع اهلل زوجقة وأمقمة يف امرأة، وٓ بـقة ودطقة يف رجدؾ. ، (3)غقره ابـف بدطقاه

فؾقس مـ حؽؿتف سبحاكف أن ُتجعؾ الؿرأة القاحددة أمدا لرجدؾ وزوجدة لدف، ففؿدا حالتدان 

متـافقتان، فإم مخدومة مخػدقض لفدا جـداح الدذل، والزوجدة مسدتخدمة متصدرف فقفدا 

بآستػراش وغقره ، كذلؽ ٓ يؽقن الرجدؾ القاحدد دطقدا لرجدؾ وابـدا لدف: لؽدقن البـدقة 

أصالة يف الـسب، أما الدطقة فنلصاق طارض بالتسؿقة، فالشلء القاحد ٓ يجتؿدع فقدف أن 

 .(4)يؽقن أصقال غقر أصقؾ

معرفة سبب الـتزول يعتقن طؾتى ففتم اآليتة فتنن العؾتم "التطبقق الخامس والخؿسون: 

       .(5)"بب يورث العؾم بالؿسبببالس

ِطَقاَءُكمي َأبيـَتاَءُكمي  يف ققلف تعالك:تقضقح الؼاطدة:  أي لدقس الددطل ابـدا   َوَما َجَعَل َأدي

                                                        

تػسدددقر  ،(15/ 3اإلهبددداج ) ،(58/ 4كشدددػ إسدددرار ) ،(117( يـظدددر: شدددرح تـؼدددقح الػصدددقل )ص: 1)

 (.   224/ 4تػسقر البقضاوي ) ،(447/ 3زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ) ،(520/ 3الزمخشري )

الػؼف يف جامعة إزهر  ( هذا التعؾقؼ مستػاد مـ تقجقف الدكتقر محؿقد حامد محؿد طثؿان أستاذ أصقل2)

يدددرس يف كؾقددة الحددرم الؿؽددل  ،طضددق يف طدددد مددـ الؾجددان العؾؿقددة يف مصددر والسددعقدية ،وأم الؼددرى

 الشريػ. 

 (.447/ 3زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ) ،(206 -205/ 20( يـظر: تػسقر الطربي )3)

 (. 658تػسقر السعدي )ص: ،(3/520( يـظر: تػسقر الزمخشري )4)

 التطبقؼ إول لمية. ( يـظر:5)



﴿ ﴾ 

639 

حؼقؼقا يحؾ لف اإلرث، وتحرم طؾقؽؿ حالئؾفؿ وغقر ذلؽ مـ أحؽام إبـاء، فؾدقس زيدد 

طؾدك أبقدف وأهؾدف، وكدان هدذا  ؾـبدل ابـا لف جزاًء ٓختقاره ل بـ حارثة الذي تبـاه الـبل 

لزيـب بـت جحش مطؾؼة زيدد مدقلك رسدقل اهلل  تقصئة لؿا سقليت مـ قصة زواج الـبل 

 وما قالف الؿـافؼقن: بلن محؿدًا تزوج امرأة ابـف وهق يـفك الـاس طـ ذلؽ، فدلكزل اهلل ،

مدـ الرضداع، وأن هذه أية. وبقـ أن الؿحرم إكؿا هق زوجة آبـ الحؼقؼل وما ألحؼ بدف 

َما َجَعَل  . راجع التطبقؼ إول يف ققلف تعالك:(1)لزيد بـ حارثة كان مجازًا  تبـل الـبل 

فِهِ  ي َجوي
َبقيِن فِ  . اُِ لَِرُجٍل ِمني َقؾي

التطبقتتق الستتادس والخؿستتون: الؿجتتاز الؽـتتائي ُيرجتتع فقتته إلتتى كقتتة الؼائتتل ودًللتتة   

 .     (2)الحال

ِطَقتتاَءُكمي َأبيـَتتاَءُكمي   بددقـ تعددالك أن التبـددل يف ققلددف: توضتتقح الؼاطتتدة:   َوَمتتا َجَعتتَل َأدي

 .(3)مجاز

     .(4)التطبقق السابع والخؿسون: من حروف الؿعاين )ذلك( ويػقد البعقد

أي  َذلُِؽتتمي  : مسددتلكػا طؿدا مضددك مددـ طؿؾفددؿ فؼددال تقضدقح الؼاطدددة: أخددرب تعددالك 

َواِهُؽمي  ده بؼقلف:الؼقل البعقد طـ الحؼقؼة، وأك ُلُؽمي بَِلفي أي هق مجرد تحريدؽ الػدؿ   َقوي

 .(5)مـ غقر مطابؼة قؾقبؽؿ، فال حؼقؼة وراء هذا الؼقل

                                                        

 (.285/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )1)

 ( يـظر: التطبقؼ الثالث والثالثقن لمية. 2)

 (.285/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )3)

 (.238( يـظر: الجـك الداين )ص: 4)

 (.260/ 2روائع البقان ) ،(286/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )5)
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     .(1)التطبقق الثامن والخؿسون: من حروف الؿعاين )الباء( ويػقد اًلستعاكة

ومدـ ، (2)تقضقح الؼاطددة: بداء آسدتعاكة تددخؾ طؾدك آلدة الػعدؾ. كحدق: كتبدت بدالؼؾؿ

َواِهُؽمي   الؿعؾقم أّن الؿراد يف ققلف: ُلُؽمي بَِلفي أن الؼقل ٓ يؽدقن إٓ بدالػؿ وفقدف   َذلُِؽمي َقوي

 .(3)إشارة إلك أكف مجرد إدطاء باصؾ بالؾسان لقس لف كصقب مـ الصحة

    .(4)التطبقق التاسع والخؿسون: الجؿع الؿعرف باإلضافة يػقد العؿوم

العؿقم الجؿع الؿعرف باإلضافة، ويف ققلف تعالك:  تقضقح الؼاطدة: مـ ألػاظ

 َواِهُؽمي . ومضك مثؾف يف التطبقؼ الثالث (5)جؿع معرف باإلضافة يػقد جؿقع إفقاه  بَِلفي

َواَجُؽُم   والعشريـ مع ققلف تعالك:  ، والتطبقؼ إربعقـ مع ققلف تعالك: َأزي

 ُؽمي
َفاتِ ِطَقاَءُكمي   ققلف: ، والتطبقؼ الحادي والخؿسقـ يف ُأمَّ ، والتطبقؼ الثاين  َأدي

 .َأبيـَاَءُكمي   والخؿسقـ يف ققلف:

 .(6)التطبقق الستون: التخ قص ق ر العام طؾى بعر أفراده

َواِهُؽمي َواُِ َيُؼتوُل اليَحتقَّ َوُهتَو   ققلدف تعدالك:تقضقح الؼاطدة: أفداد  ُلُؽمي بِتَلفي َذلُِؽتمي َقتوي

بِق ِدي السَّ التخصقص لتؼددم الؿسدـد إلقدف طؾدك الؿسدـد، فخصدص قدقل الحدؼ بداهلل  َل َيفي

                                                        

الجددامع لؿسددائؾ أصددقل الػؼددف وتطبقؼفددا طؾددك الؿددذهب الددراجح  ،(38( يـظددر: الجـددك الددداين )ص:1)

 (.1/381أصقل الػؼف اإلسالمل ) ،(211)ص:

 (.  38( يـظر: الجـك الداين )ص:2)

 (.2/260( يـظر: روائع البقان )3)

 ( يـظر: التطبقؼ الثالث والعشرون لمية. 4)

 ( بتصرف.287/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )5)

 ( يـظر: التطبقؼ الثاين والثالثقن لمية. 6)
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. ومضك مثؾف يف التطبقدؼ الثداين (1)وحده، فاهلل يؼقل الحؼ، وأكتؿ تؼقلقن الباصؾ بلفقاهؽؿ

 . ُتَظاِهُرونَ  والثالثقـ يف ققلف تعالك:

اراضتا التطبقق الحادي والستون: دًللة الؾػع طؾتى معرفتة مؼتضتقات األحتوال تػقتد أ

 ،ومـفا: مؼتضى التلكقد.(2)شتى

َواِهُؽمي   تقضقح الؼاطدة: الؼدقل ٓ يؽدقن إٓ بدالػؿ. لدذلؽ أتدك ققلدف تعدالك: ؟  بِتَلفي

تلكقدا أّن هذا الؼقل مجرد إدطاء مزطقم باصدؾ كطؼدت بدف أفدقاهفؿ لدقس لدف مدـ الحؼقؼدة 

 .(4)بطالن تؾؽ إققالهذا القصػ لغرض تلكقد ، و(3)والقاقع كصقب

 .(5)لتطبقق الثاين والستون: من حروف الؿعاين )الواو( وتػقد اًلستتـافا

َيُؼتوُل   استلكػ تعالك اإلخبار طؿا مضك مدـ طؿؾفدؿ وأكدف سدبحاكفتقضقح الؼاطدة: 

   .(6)أي الؽامؾ الثابت يف حؼقتف، الذي يقافؼ ضاهره باصـفاليَحقَّ 

                                                        

كظؿ الددرر يف تـاسدب أيدات  ،(50( يـظر: الـص الؼرآين دراسة اسؾقبقة سقرة إحزاب أكؿقذجا )ص:1)

 (.405البالغة فـقهنا وافـاهنا )ص: ،(287/ 15والسقر )

 لتطبقؼ السادس طشر لمية.        ( يـظر: ا2)

 (. 260/ 2( يـظر: روائع البقان )3)

حػقدر  -إطداد الطالبتقـ: حرفقش وردية  ،( يـظر: الـص الؼرآين دراسة اسؾقبقة سقرة إحزاب أكؿقذجا4)

اإليضاح يف طؾقم البالغدة  ،(405البالغة فـقهنا وأفـاهنا لؾدكتقر طباس )ص: ،(68حػقر خقخف )ص:

 (.   107/ 3الؼزويـل ) لجالل الديـ

 (. 3/41إطراب الؼرآن الؽريؿ لؾدطاس ) ،(163( يـظر: الجـك الداين )ص: 5)

 ،(259/ 21التحريددر والتـددقير ) ،(287 -286/ 15( يـظددر: كظددؿ الدددرر يف تـاسددب أيددات والسددقر )6)

 (.2/260روائع البقان )
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      .(1)ف يػقد العؿومالؿػرد الؿعرف بلل التعري التطبقق الثالث والستون:

أي الحددؼ الؿتقافددؼ ضدداهره َواُِ َيُؼتتوُل اليَحتتقَّ  : تقضددقح الؼاطدددة: يف ققلددف تعددالك

 .(2)وباصـف

     .(3)التطبقق الرابع والستون: الؼقاس هو إلحاق الػرا باألصل يف حؽؿه

لثابدت الدذي يقافدؼ أي الحدؼ ا َواُِ َيُؼتوُل اليَحتقَّ   يف ققلف تعدالك:تقضقح الؼاطدة: 

ضاهره باصـف، فال قدرة ٕحد طؾك كؼضف، فنن أتك بؼقاس فرع طؾك أصؾ لدؿ يسدتطع أحدد 

  .(4)إبداء فرق: لؽؿال طؾؿف وصػاتف، وأققالف سبحاكف مصدرة بؽـ فقؽقن

 .(5)التطبقق الخامس والستون: من حروف الؿعاين )الواو( وتػقد الحالقة

بِقَل  يف ققلف تعالك:  توضقح الؼاطدة: ِدي السَّ ، أي يفدي سدبقؾ (6)القاو حالقة َوُهَو َيفي

     .(7)الحؼ

                                                        

التؾخقص يف أصقل  ،(26الؾؿع )ص:  ،(485/ 2العدة ٕبل يعؾك الػراء ) ،(187/ 1يـظر: الؿعتؿد ) (1)

كشدػ  (105/ 2الػدروق لؾؼدرايف ) ،(11/ 2روضدة الـداضر ) ،(167/ 1الؼقاصدع ) ،(16/ 2الػؼف )

 (.  129/ 1إسرار )

 (.16/ 3تػسقر الـسػل )يـظر:  (2)

هنايددة القصددقل يف درايددة  ،(70-69/ 2الؼقاصددع ) ،(12/ 4( يـظددر: الػصددقل يف إصددقل لؾجصدداص )3)

 (.3082/ 7ويـظر: ) ،( وما بعدها3026/ 7إصقل لصػل الديـ إرمقي الفـدي )

 (. 287 -286/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )4)

 (.3/41إطراب الؼرآن لؾدطاس ) ،( 164( يـظر: الجـك الداين )ص: 5)

 (.3/41( يـظر: إطراب الؼرآن الؽريؿ لؾدطاس )6)

 (.225/ 4لبقضاوي )( يـظر: تػسقر ا7)
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 . (1)التطبقق السادس والستون: الؿػرد الؿعرف بلل العفدية ًل يػقد العؿوم

تبِقَل   : يف ققلدف تعدالك توضقح الؼاطدة: تِدي السَّ أي يرشدد فؼدط إلدك صريدؼ   َوُهتَو َيفي

   ولقس الباصؾ. (2) الحؼ

دًللة الؾػتع طؾتى معـتى لتقس مؼ تودًا  " :سابع والستون: دًللة اإلشارة هيالتطبقق ال

 . (3)"بالؾػع يف األصل، ولؽـه ًلزم لؾؿؼ ود فؽلكه مؼ ود بالتبع ًل باألصل

بِقَل    دل ققلف تعالك: توضقح الؼاطدة: ِدي السَّ طؾك التـزيف باإلشارة: فؼقلدف   َوُهَو َيفي

     .(4)إلك الؿطؾقب، فال يعقل طؾك سقاه سبحاكف وحده هق الحؼ الذي يقصؾ

 .   (5)باجتفاده فقؿا ًل كص فقه جواز تعبد الـبي  التطبقق الثامن والستون:

 تقضقح الؼاطدة: اختؾػت آراء العؾؿاء يف الؿسللة إلك مدذهبقـ: قائدؾ بجدقاز تعبدده 

استؽشداف  بآجتفاد فقؿا ٓ كدص فقدف، ومـؽدر لجدقاز اجتفداده: بددطقى أكدف  قدادر طؾدك

متعبَّدًدا بآجتفداد فقؿدا ٓ  . والراجح جدقاز أن يؽدقن الـبدل (6)الحؽؿ بالقحل الصريح

                                                        

          (.1/240( يـظر: أصقل الػؼف اإلسالمل لقهبة الزحقؾل )1)
تػسدقر أبدل السدعقد )إرشداد العؼدؾ  ،(225/ 4تػسدقر البقضداوي ) ،(258/ 4( يـظر: تػسقر السؿعاين )2)

 (. 90/ 7) -السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ( 

 ( يـظر: التطبقؼ الحادي طشر لمية.3)

 (.  287/ 15ظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )( يـ4)

 -2337/ 5الؿفدذب ) ،(220 -218إرشداد الػحدقل )ص: ،(347 -2/341( يـظر: روضة الـداضر )5)

 (.   49-8/46لؾدكتقر طبد الؽريؿ الـؿؾة ) إتحاف ذوي البصائر ،(2342

 (.220 -218إرشاد الػحقل )ص: ،(341/ 2(يـظر: روضة الـاضر )6)
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 .(1)كص فقف، وقد وقع مـف ذلؽ

 . (2)؟يف اجتفاده، وهل وقع التطبقق التاسع والستون: هل يجوز الخطل طؾى الـبي 

ز الخطدل يف يف جدقا تقضقح الؼاطدة: اختؾدػ الؼدائؾقن بجدقاز وقدقع آجتفداد مـدف 

 م هبقن:اجتفاده إلك 

ققل الجؿفقر مـ الػؼفاء والؿتؽؾؿقـ بجقاز وققع الخطل يف اجتفاده  الؿ هب األول:

 وهق الحؼ. فاجتفاده ،  ٓ إما أن يؽقن صقابا أو يحتؿؾ الخطل يف بادئ إمر، لؽدـ

 يؼر طؾقف ويرشده اهلل تعالك إلك الصقاب، ففق صقاب يف هناية إمر.

، وهق مذهب بعض ذهبقا إلك طدم جقاز وققع الخطل يف اجتفاده  ب الثاين:والؿ ه

    .(3)الشافعقة

ِطَقاَءُكمي َأبيـَاَءُكمي  فػل ققلف تعالك: وذلؽ  وقع الخطل يف اجتفاد الـبل  َوَما َجَعَل َأدي

 . (4)يف تبـقف لزيد بـ حارثف، حتك ُطرف بزيد بـ محؿد

هلل طددّز وجددّؾ تدددرجا إلهندداء طددادة التبـددل وإبطالفددا ولؽددـ ذلددؽ كددان لحؽؿددٍة أرادهددا ا

 خصقصا أن العرب قد درجقا طؾقفا ردح  صقيالً مـ الزمـ.

طدـ تبـّقدف لزيدد بدـ حارثدة وطدادت  فـزل الؼرآن الؽدريؿ بدالتحريؿ فتخّؾدك الرسدقل 

                                                        

 (.8/49يـظر: إتحاف ذوي البصائر) (1)

 ،(134/ 5اإلحؽدام ٓبدـ حدزم ) ،(191/ 4تقسقر التحريدر ) ،(281/ 3( يـظر: الػصقل يف إصقل )2)

 -2346/ 5الؿفدذب ) ،(404الجامع لؿسائؾ أصقل الػؼف وتطبقؼاهتا طؾدك الؿدذهب الدراجح )ص: 

 (.66-8/64إتحاف ذوي البصائر) ،(2348

 (.2348 -2346 /5( يـظر: الؿفذب )3)

 (.285/ 15( يـظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر )4)
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  .(1)كسبتف ٕبقف

 .  (2)التطبقق السبعون: ثبوت ط ؿة األكبقاء طؾقفم ال لة والسلم

ضقح الؼاطدة: العصؿة مـ صػات آكبقاء طؾقفؿ السالم، طصؿفؿ اهلل مدـ الدذكقب تق

وأثام: ٕهنؿ قدوة الخؾؼ ومدلمقٌر اّتبداطفؿ، فؾدق جداز وقدقطفؿ يف الؿعصدقة ٕصدبحت 

صاطتفؿ غقر واجبة أو ُأمركا باتبداطفؿ يف الخقدر والشدر: لدذلؽ وجدب ففدؿ كدؾ مدا ورد يف 

طصدؿة إكبقداء ففؿدا طؾدك القجدف الصدحقح حتدك ٓ  الؼرآن الؽدريؿ مؿدا ضداهره يخدالػ

 .(3)يعارض إصؾ العام

زيد بـ حارثف، جريد   ولحؽؿٍة أرادها اهلل طّز وجّؾ قبؾ البعثة والـبقة بلن تبـك الـبل 

طؾك طادة العرب يف التبـل: فلتك التشريع لألمة بنبطال تؾؽ البدطة الؿـؽرة وإهناء التبـل، 

 .(4)تبـّقف، وطاد كسبت زيد ٕبقف طـ  فتخّؾك الرسقل 

. الجتواب بؿتا (5)التطبقق الحادي والسبعون: العبرة بعؿوم الؾػع ًل بخ توص الستبب

 . (6)هو أطم من السمال يف حؽم آخر اقر ما ستل طـه

تقضقح الؼاطدة: وضدح سدبحاكف أن الخؾدط بدقـ إمدقر غقدر جدائز كادطداء الزوجدات 

                                                        

 (.268/ 2( يـظر: روائع البقان )1)

 ،(290/ 10مجؿدقع الػتداوى ) ،(169/ 1اإلحؽدام لممددي ) ،(181/ 1( يـظر: الربهان لؾجدقيـل )2)

 (. 262/ 2روائع البقان ) ،(13/ 6البحر الؿحقط لؾزركشل )

 (.262/ 2البقان ) ( يـظر: روائع3)

 (. 268/ 2( يـظر: روائع البقان )4)

 ( وما بعدها. 332إرشاد الػحقل )ص: ،(269/ 4البحر الؿحقط لؾزركشل )يـظر:  (5)

 (.334إرشاد الػحقل )ص: ،(274/ 4البحر الؿحقط لؾزركشل )يـظر:  (6)
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دطاء، فعـقن مبدأ طدم الخؾط ثؿ ذكر كؿاذج هذا الخؾدط أمفات بالظفار والؿتبـك ابـا بآ

باطتبار الزوجة بالظفار مثؾ إم وكسب الرجؾ إبـاء لف بالتبـل، لدذلؽ اسدتفؾ اهلل أيدة 

فِتهِ  بؼقلف: َبقيِن فِتي َجوي ، وهدذا يددخؾ مدـ (1)يف قضدقة التبـدل  .. َما َجَعَل اُِ لَِرُجٍل ِمني َقؾي

وٓ خدالف هـدا أكدف أطؿ مـ السمال يف حؽؿ آخر غقر ما سدئؾ طـدف، باب الجقاب بؿا هق 

  .(2)طام ٓ يختص بالسائؾ وٓ بؿحؾ السمال

 .  (3)اإلسلمي يف األحؽام التطبقق الثاين والسبعون: الحؽؿة من تدرج التشريع

تدددرج اإلسددالم يف التشددريع مراطدداة لؿصددالح الؿجتؿددع العربدددل  تقضددقح الؼاطدددة:

طؾقفؿ الدتخؾص مدـ العدادات والتؼالقدد الؿقروثدة شدقًئا فشدقًئا، فتتؼبدؾ الجاهؾل: لقسفؾ 

 . (4)الـػقس الحؽؿ الشرطل بؼـاطة طؼؾقة ذاتقة بلفؼ التشريع ومرامقف البعقدة

ِطَقتتاَءُكمي َأبيـَتتاَءُكمي  : فػددل ققلددف تعددالك وضددحت أيددة الؽريؿددة أن    .. َوَمتتا َجَعتتَل َأدي

د بـ حارثة، جريدا طؾدك العدادة التدل درج طؾقفدا العدرب متبـل لزي اإلسالم جاء والـبل 

. وطـدما استؼرت تشريعات اإلسالم تدرج لتـظقؿ حقداة إسدر والؿجتؿدع (5)زمـ  صقيالً 

بتشريع أحؽام تـظؿفا، ومـ ضؿـ هذه إحؽام التـظقؿقة تشريع تحدريؿ التبـدل، فتخّؾدك 

بقف فلصبح يدطك زيدد بدـ حارثدة بدـ طـ تبـّقف لزيد بـ حارثة، وطاد كسبف إلك أ الرسقل 

                                                        

 (.259/ 21( يـظر: التحرير والتـقير )1)

 ( وما بعدها.332إرشاد الػحقل )ص: ،( وما بعدها269/ 4ل )البحر الؿحقط لؾزركشيـظر: ( 2)

 ،16/ 1التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج لؾزحقؾدل ) ،(262/ 21( يـظر: التحرير والتـقير )3)

261.) 

 (. 261/ 1التػسقر الؿـقر لؾزحقؾل ) ،(262/ 21( يـظر: التحرير والتـقير )4)

 (.268/ 2( يـظر: روائع البقان )5)
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َسُط ِطـيَد اِِ   إطؿآ لؼقلف تعالك: (1)شرحبقؾ ُطوُهمي آِلََبائِِفمي ُهَو َأقي  .   ..ادي

َواَجُؽُم  التػسقر العام لؼوله تعالى: فِِه َوَما َجَعَل َأزي َبقيِن فِي َجوي َما َجَعَل اُِ لَِرُجٍل ِمني َقؾي

ئِي ُتَظاِهُرو َواِهُؽمي َواُِ اللَّ ُلُؽمي بَِلفي ِطَقاَءُكمي َأبيـَاَءُكمي َذلُِؽمي َقوي ُؽمي َوَما َجَعَل َأدي
َفاتِ َن ِمـيُفنَّ ُأمَّ

بِقَل  ِدي السَّ     [4]إحزاب:  َيُؼوُل اليَحقَّ َوُهَو َيفي

اسددتفؾ اهلل تعددالك أيددة الؽريؿددة بنبطددال أمددقر ثالثددة مددـ خرافددات وطددادات الجاهؾقددة 

اصؾة وبددأ بلضفرهدا، فؽدقُن الرجدؾ لدف قؾبدان أمدر ٓ حؼقؼدة لدف يف القاقدع، فؿتدك سدؿع الب

، ومعـدك أيدة: أي (2)اإلكسان ذلؽ، تخقؾ لـػسف جقف  يشؿؾ قؾبقـ فسارع طؼؾف إلكؽداره

  .  (3)كؿا ٓ يؽقن لرجٍؾ قؾبان، بالتالل لقست الؿظاَهر مـفا أّم ، وٓ الؿتبـّك ابـ 

اهؽؿ وهق ققل مجرد طـ الحؼائؼ ٓ صحة لف يف القاقع. واهلل تعالك ذلؽؿ ققلؽؿ بلفق

 .  (4)يؼقل الحؼ، ويفدى سبقؾ الحؼ

مدا هدق السدبقؾ الحدؼ الدذي يفدديـا لدف؟ فتؽدقن اإلجابدة يف أيدة  وكلن سماًلً يرد هـتا:

َسُط ِطـيَد اِِ   التالقة يف ققلف تعالك: ُطوُهمي آِلََبائِِفمي ُهَو َأقي  .  (5) ..ادي

                                                        

 (.285/ 15كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ) ،(268/ 2( يـظر: روائع البقان )1)

 (. 521/ 3تػسقر الزمخشري ) ،(260/ 2( يـظر: روائع البقان )2)

 (. 259/ 2( يـظر: روائع البقان )3)

 ،(225/ 4تػسقر البقضاوي ) ،(121 -14/120تػسقر الؼرصبل ) ،(258/ 4( يـظر: تػسقر السؿعاين )4)

 (.  90/ 7تػسقر أبل السعقد )

 (.522 -3/520( يـظر: تػسقر الزمخشري )5) 
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 الخاتمة
الحؿد هلل الذي بـعؿف تتؿ الصالحات، والصالة والسالم طؾك معؾدؿ اإلكسداكقة الخقدر، 

 وطؾك مـ اتبع هداه إلك يقم الديـ.

ترِي   مـ مـطؾؼ ققلف تعالك: تُه َجـَّتاٍت َتجي ِخؾي تِؾيَك ُحُدوُد اِِ َوَمني ُيطِِع اَِ َوَرُستوَلُه ُيدي

َفت َكي تَِفا األي ُز اليَعظِتقمُ ِمني َتحي قَفتا َوَذلِتَك اليَػتوي
[ يجدد الؿددارس 113]الـسداء:   اُر َخالِتِديَن فِ

لؽتاب اهلل فضال خاصا، ولذة مؿتعدف، تؼدقي إيؿدان الؿدرء وتدرتك أثدرا ايجابقدا مؾحقضدا، 

 بزيادة اصؿئـان الؼؾب وسالمة الصدر وإطؿال العؼؾ تدبرا لعظؿة الخالؼ سبحاكف.

ويف هذا البحث الؿتقاضع تقسدر لدل العدقش مدع  هدذه السدقرة الؽريؿدة، وتؼدديؿ ففدؿ 

ٔيتفا الرابعة يف ققالب ققاطدد أصدقلقة ومؼاصددية، وثؼدت العالقدة بدقـ طؾؿدقـ أصدقؾقـ 

 وهؿا: طؾؿا تػسقر كتاب اهلل الؽريؿ وطؾؿ أصقل الػؼف.

 أهم ما توصل إلقه البحث من كتائج:   

 ؾقم الشرطقة خدمًة لبعضفا البعض.إمؽاكقة تـاغؿ الع -1

 ُيؿثؾ هذا البحث أكؿقذجا تلصقؾقا تؼعقديا ٔيات الؼرآن الؽريؿ.   -2

 أكد البحث العالقة القثقؼة بقـ طؾؿل تػسقر كتاب اهلل الؽريؿ وطؾؿ أصقل الػؼف. -3

مددـ الحؼددائؼ الؿسددؾؿة التددل أكدددها هددذا البحددث أن إلػدداظ هددل الؿدددار الددرئقس  -4

 قر كتاب اهلل الؽريؿ وطؾؿ أصقل الػؼف.لعؾؿل تػس

الؽبقر الذي يبـقف ففؿ ألػاظ الؼرآن الؽدريؿ بطدابع تلصدقؾل اإليؿاين والـػسل إثر  -5

 تؼعقدي أصقلل مؼاصدي يف كػس الؿسؾؿ.

 أسفؿ هذا البحث يف إبراز الجقاكب الؿؼاصدية لمية الؽريؿة.  -6
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 ي: ويف ه ا الؿؼام أوصي كػسي وصؾبة العؾم باآلت

تؼقى اهلل تعالك، واإلخالص يف صؾب العؾؿ الشرطل، وففؿ الـصقص الشرطقة ففؿا  -1

 صحقحا.

خدمة كتاب اهلل الؽريؿ طـ صريدؼ ربدط مدا تـاولدف مدـ دٓٓت إلػداظ، أو الؿسدائؾ  -2

 الػؼفقة أو العؼدية أو الطبقة أو غقرها بالعؾقم الشرطقة إخرى. 

قة التؼعقدية التل تؼقي ربدط إجقدال بدالعؾقم الشدرطقة الرتكقز طؾك إبحاث التلصقؾ -3

 إصقؾة، وتمكد سعة الشريعة اإلسالمقة ٓستقعاب ما ُيستجد مـ الـقازل. 

 وصؾَّك اهلل وبارك طؾك كبقِّـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ تسؾقًؿا كثقًرا.
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التؼرير يـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد، ابـ أمقر حاج، أبق طبد اهلل، شؿس الد .6

 م.1983 -هد 1403، بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، 2، طوالتحبقر

البابريت، محؿد بـ محؿد بـ محؿقد، أكؿؾ الديـ أبق طبد اهلل ابـ الشقخ شؿس  .7

، بقروت: دار الػؽر، العـاية شرح الفدايةالديـ ابـ الشقخ جؿال الديـ الرومل، 

 د.ت.

، كشف األسرار شرح أصتول البتزدوييز بـ أحؿد بـ محؿد، البخاري، طبد العز .8

 دار الؽتاب اإلسالمل، د.ت.

الجامع الؿسـد ال حقح الؿخت ر متن البخاري، محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل،  .9

، 1، طأمتتور رستتول اِ صتتؾى اِ طؾقتته وستتؾم وستتــه وأيامتته   صتتحقح البختتاري

 هد.1422صقق الـجاة ،  تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، بقروت: دار
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: الؼداهرة: دار 1، طمؼاصد الشريعة طـد ابن تقؿقتةالبدوي، يقسػ أحؿد محؿد،  .10

 م.2000الـػائس، 

 –، الـاشر: دار الثؼافة لؾـشر والتقزيع أصول الػؼهالربديسل، محؿد زكريا،  .11

 .الؼاهرة

 معتالم التـزيتل يفالبغقي، أبق محؿدد الحسدقـ بدـ مسدعقد بدـ محؿدد بدـ الػدراء،  .12

، تحؼقؼ : طبدد الدرزاق الؿفددي، بقدروت: دار 1، طتػسقر الؼرآن )تػسقر البغوي(

 هد.1420إحقاء الرتاث العربل،  

كظتم التدرر يف البؼاطل، إبراهقؿ بـ طؿر بـ حسدـ الربداط بدـ طؾدل بدـ أبدل بؽدر،  .13

 ، الؼاهرة: دار الؽتاب اإلسالمل.تـاسب اآليات والسور

أكتوار اهلل بدـ طؿدر بدـ محؿدد الشدقرازي،  البقضاوي، كاصر الديـ أبدق سدعقد طبدد .14

، تحؼقدؼ: محؿدد طبدد الدرحؿـ 1، طالتـزيل وأسرار التلويتل )تػستقر البقضتاوي(

 هد. 1418الؿرطشؾل، بقروت: دار إحقاء الرتاث العربل، 

، الؼداهرة: شترح التؾتويح طؾتى التوضتقحالتػتازاين، سعد الديـ مسعقد بدـ طؿدر،  .15

 مؽتبة صبقح، د.ت.

، تحؼقؼ: مجؿوا الػتاوىل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ، ابـ تقؿقة، تؼ .16

طبد الدرحؿـ بدـ محؿدد بدـ قاسدؿ، الؿديـدة الـبقيدة: مجؿدع الؿؾدؽ ففدد لطباطدة 

 م.1995-هد 1416الؿصحػ الشريػ،  

، تحؼقددؼ: محؿددد الؿستتودة يف أصتتول الػؼتتهابددـ تقؿقددة، مجددد الددديـ طبددد السددالم،  .17

 دار الؽتاب العربل، د.ت.  محقل الديـ طبد الحؿقد، بقروت:

الجزري: مجد الديـ أبق السعادات الؿبارك بـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد ابـ  .18

، الـاشر: الؿؽتبة الـفاية يف اريب الحديث واألثرطبد الؽريؿ الشقباين ابـ إثقر، 
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محؿقد  -م، تحؼقؼ: صاهر أحؿد الزاوى 1979 -هد 1399بقروت،  -العؾؿقة 

 . 5ٕجزاء: محؿد الطـاحل، طدد ا

التستفقل لعؾتوم  ابـ جزي، أبق الؼاسدؿ، محؿدد بدـ أحؿدد بدـ محؿدد بدـ طبدد اهلل .19

، تحؼقددؼ: الدددكتقر طبددد اهلل الخالدددي، بقددروت: 1ط )تػستتقر ابتتن جتتزي(، التـزيتتل
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لدرزاق الؿفددي، بقدروت: دار الؽتداب العربدل، ، تحؼقدؼ: طبدد ا1، ططؾم التػسقر
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اإلصتابة يف أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿدد بدـ أحؿدد،  ابـ حجر العسؼالين، .26
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وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان، تحؼقؼ: إحسان طباس، بقروت: دار صادر 

 م.1994
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 م.2004 -
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، سقر أطتلم الـتبلءشؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان، الذهبل،  .34
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، الريدداض: مؽتبددة 1، ططؾتتم مؼاصتتد الشتتريعةالربقعددة، طبدددالعزيز طبدددالرحؿـ،  .36

 م.2002 -هد 1423العبقؽان لؾطباطة والـشر، 

بداية الؿجتفد وكفاية ابـ رشد،  أبق القلقد محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد،  .37

 م.2004 -هد 1425رة: دار الحديث، ، الؼاهالؿؼت د

، الؿؽتبة الؿشؽاة حروف الؿعاينالزجاجل، أبق الؼاسؿ طبد الرحؿـ بـ اسحاق،  .38

 اإلسالمقة، د.ت.

، دمشدؼ: دار 2، طالتوجقز يف أصتول الػؼته اإلستلميالزحقؾل، محؿد مصدطػك،  .39

 م.2006 -هد 1427الخقر لؾطباطة والـشر والتقزيع، 

 – ده1406، بقروت: دار الػؽر، 1، طه اإلسلميأصول الػؼالزحقؾل، وهبة،  .40

 م.1986

، دمشدؼ: دار 2، طالتػسقر الؿـقتر يف العؼقتدة والشتريعة والؿتـفجالزحقؾل، وهبة،  .41

 هد.1418الػؽر الؿعاصر، 

البحتر الؿحتقط يف الزركشل، أبق طبد اهلل بدر الديـ محؿد بدـ طبدد اهلل بدـ هبدادر،  .42

 م.1994 -هد 1414، ، الؼاهرة: دار الؽتبل1، طأصول الػؼه

، 15، طاألطلمالزركؾل، خقر الديـ بـ محؿقد بـ محؿد بـ طؾل بـ فارس،  .43
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 م.2002بقروت: دار العؾؿ لؾؿاليقـ، 

الػائق يف اريب الحديث الزمخشري، أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿرو بـ أحؿد،  .44

محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ، الـاشر: دار -، الؿحؼؼ: طؾل محؿد البجاوي واألثر

 . 4: إجزاء طدد الثاكقة،: الطبعة لبـان، –ؿعرفة ال

الؽشتتاف طتتن حؼتتائق الزمخشددري، أبددق الؼاسددؿ محؿددقد بددـ طؿددرو بددـ أحؿددد،  .45

 –، بقدددروت:  دار الؽتددداب العربدددل 3، طاتتتوامر التـزيل)تػستتتقر الزمخشتتتري(

 .هد1407 بقروت،

ْكجاين، أبق الؿـاقب شفاب الديـ، محؿقد بـ أحؿد بـ محؿقد بـ بختقار .46 ، الزَّ

، تحؼقؼ: الدكتقر محؿد أديب صالح، الـاشر: 2، طتخريج الػروا طؾى األصول

 ه.1398بقروت: ممسسة الرسالة، 

اإلبفتاج يف شترح الؿـفتاج السبؽل، تؼل الديـ أبق الحسدـ طؾدل بدـ طبدد الؽدايف،  .47

، بقددروت: دار الؽتددب )مـفتتاج الوصتتول إلتتي طؾتتم األصتتول لؾؼاضتتي البقضتتاوي(

 .م1995 -هد 1416العؾؿقة، 

، الـفر الػائق شرح كـز الدقائقسراج الديـ ابـ كجقؿ، طؿر بـ إبراهقؿ الحـػل،  .48

 م.2002 -هد 1422، تحؼقؼ: أحؿد طزو طـاية، بقروت دار الؽتب العؾؿقة، 1ط

، أصتول السرخستيالسرخسل، شؿس إئؿة، محؿدد بدـ أحؿدد بدـ أبدل سدفؾ،  .49

 بقروت: دار الؿعرفة، د.ت.

، بقدروت: دار الؿبسوطـ أحؿد بـ أبل سفؾ، السرخسل، شؿس إئؿة، محؿد ب .50

 م.1993 -هد 1414الؿعرفة، 

تقسقر الؽريم الرحؿن يف تػسقر كلم السعدي، طبد الرحؿـ بـ كاصر بـ طبد اهلل،  .51

، تحؼقؼ: طبد الرحؿـ بـ معدال الؾقيحدؼ، بقدروت: 1ط ،الؿـان )تػسقر السعدي(



–

656 

 م.2000-هد 1420ممسسة الرسالة، 

، 1، طأصول الػؼه ال ي ًل يسع الػؼقَه جفُؾهل بـ طقض، السؾؿل، طقاض بـ كام .52

 م.2005 -هد 1426الرياض: دار التدمرية، 

السؿعاين، أبق الؿظػر، مـصقر بدـ محؿدد بدـ طبدد الجبدار ابدـ أحؿدد الؿدروزى،  .53

، 1، ط-رحؿفؿتا اِ -اًلصطلم يف الخلف بقن اإلمامقن الشتافعي وأبتي حـقػتة 

 م.1992-هدد 1412ع العؿري، تحؼقؼ : الدكتقر كايػ بـ كاف

السؿعاين، أبق الؿظػر، مـصقر بدـ محؿدد بدـ طبدد الجبدار ابدـ أحؿدد الؿدروزى،  .54

، تحؼقؼ: ياسر بـ إبراهقؿ وغـقؿ بدـ طبداس 1، طتػسقر الؼرآن )تػسقر السؿعاين(

 م.1997 -هد1418بـ غـقؿ، الرياض: دار القصـ، 

ار ابدـ أحؿدد الؿدروزى، السؿعاين، أبق الؿظػر، مـصقر بدـ محؿدد بدـ طبدد الجبد .55

، تحؼقددؼ: محؿددد حسددـ محؿددد حسددـ اسددؿاطقؾ 1، طقواصتتع األدلتتة يف األصتتول

 م.1999 -هد 1418الشافعل، بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، 

، اإلتؼتتان يف طؾتتوم الؼتترآنالسددققصل، جددالل الددديـ، طبددد الددرحؿـ بددـ أبددل بؽددر،  .56

العامددة لؾؽتدداب، تحؼقددؼ: محؿددد أبددق الػضددؾ إبددراهقؿ، الؼدداهرة: الفقئددة الؿصددرية 

 م.1974 -هد 1394

، لباب الـؼول يف أسباب الـزولالسققصل، جالل الديـ، طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر،  .57

 ضبطف وصححف: آستاذ أحؿد طبد الشايف، بقروت: دار الؽتب العؾؿقة ، د.ت.

معتتترك األقتتران يف إطجتتاز السددققصل، جددالل الددديـ، طبددد الددرحؿـ بددـ أبددل بؽددر،  .58

كالؼتترآن ، بقددروت: دار الؽتددب 1)إطجدداز الؼددرآن ومعددرتك إقددران(، ط ، وُيسددؿَّ

 م. 1988 -هد 1408العؾؿقة ، 

، أصول الشاشيالشاشل، كظام الديـ أبق طؾل أحؿد بـ محؿد بـ إسحاق،  .59
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 بقروت: دار الؽتاب العربل، د.ت.

، الؿوافؼتتتاتالشددداصبل، إبدددراهقؿ بدددـ مقسدددك بدددـ محؿدددد الؾخؿدددل الغركددداصل،  .60

شددفقر بددـ حسددـ آل سددؾؿان، الؼدداهرة: دار ابددـ طػددان، ،تحؼقددؼ: أبددق طبقدددة م1ط

 م.1997 -هد1417

أضواء البقان الشـؼقطل، محؿد إمقـ بـ محؿد الؿختار بـ طبد الؼادر الجؽـل،  .61

، بقروت : دار الػؽر لؾطباطدة والـشدر والتقزيدع بقدروت ، يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن

 م.1995 -هد 1415

مت كرة يف ؿختدار بدـ طبدد الؼدادر الجؽـدل، الشـؼقطل، محؿد إمقـ بـ محؿدد ال .62

 م.2001، الؿديـة الؿـقرة: مؽتبة العؾقم والحؽؿ، 5، طأصول الػؼه

إرشاد الػحول إلي تحؼقق الحتق الشقكاين، محؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل،  .63

، تحؼقؼ: الشقخ أحؿدد طدزو طـايدة، قددم لدف: الشدقخ خؾقدؾ 1، طمن طؾم األصول

هد 1419لديـ صالح فرفقر، بقروت: دار الؽتاب العربل، الؿقس والدكتقر ولل ا

 م.1999 -

، تحؼقؼ: 1، طصبؼات الػؼفاءالشقرازي، أبق اسحاق إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ،  .64

 م.1970إحسان طباس، بقروت: دار الرائد العربل، 

، 2، طالؾؿتع يف أصتول الػؼتهالشقرازي، أبق اسحاق إبراهقؿ بـ طؾل بدـ يقسدػ،  .65

 م.2003 -هد 1424ؽتب العؾؿقة، بقروت: دار ال

، صبدع طؾدك كػؼدة: 3، طروائع البقان تػسقر آيات األحؽتامالصابقين، محؿد طؾل،  .66

 م.1980 -هد 1400حسـ طباس الشربتؾل، دمشؼ: مؽتبة الغزالل، 

، تحؼقدؼ: التوايف بالوفقتاتالصػدي، صدالح الدديـ خؾقدؾ بدـ أيبدؽ بدـ طبدد اهلل،  .67

 -هدددد1420وت: دار إحقددداء الدددرتاث،أحؿدددد إركددداؤوط وتركدددل مصدددطػك، بقدددر
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 م.2000

جامع الطربي، أبق جعػر، محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب أمؾل،  .68

، تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر، 1، طالبقان يف تلويل الؼرآن )تػسقر الطبري(

 م.2000 -هد 1420بقروت: ممسسة الرسالة، 

الصرصدري، أبدق الربقدع،  الطقيف، كجؿ الديـ، سؾقؿان بـ طبد الؼدقي بدـ الؽدريؿ .69

، تحؼقؼ: طبد اهلل بـ طبدد الؿحسدـ الرتكدل، بقدروت: 1، طشرح مخت ر الروضة

 م.  1987 -هد 1407ممسسة الرسالة، 

التحرير والتـوير ابـ طاشقر، محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر التقكسل،  .70

، تدقكس: «دتحرير الؿعـى السديد وتـوير العؼل الجديد من تػسقر الؽتاب الؿجق»

 م. 1984الدار التقكسقة لؾـشر، 

مؼاصد الشتريعة ابـ طاشقر، محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر التقكسل،  .71

 م.1978، مؽة الؿؽرمة: جامعة أم الؼرى، 1،طاإلسلمقة

، بقروت: دار 2، طالبلاة فـوكفا وأفـاكفا، طؾم الؿعاينطباس، فضؾ حسـ،  .72

 م. 1989 -د ه1409الػرقان لؾـشر والتقزيع، 

تػسقر أبي السعود الؿستؿى العؿادي، أبق السعقد، محؿد بـ محؿد بـ مصطػك،  .73

، بقددروت: دار إحقدداء الددرتاث )إرشتتاد العؼتتل الستتؾقم إلتتى مزايتتا الؽتتتاب الؽتتريم(

 العربل، د.ت.

، تحؼقددؼ: محؿددد طبددد 1، طالؿست تتػىالغزالددل، أبددق حامددد محؿددد بددـ محؿددد،  .74

 م. 1993 -هد 1413ؽتب العؾؿقة، السالم طبد الشايف، بقروت دار ال

معجتم ابـ فارس، أحؿد بدـ فدارس بدـ زكريداء الؼزويـدل الدرازي، أبدق الحسدقـ،  .75

، الؿحؼؼ: طبد السالم محؿد هارون، الـاشر: دار الػؽر، طام الـشر: مؼايقس الؾغة
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 .   6م.، طدد إجزاء: 1979 -هد 1399

، الحتترمقن الجتتويـيشتترح الورقتتات إلمتتام ابددـ الػركدداح، الػددزاري الشددافعل،  .76

الؿحؼؼ: ساره شدايف الفداجري، أصدؾ هدذا الؽتداب رسدالة ماجسدتقر مدـ جامعدة 

 الؽقيت بتؼدير مؿتاز.

الؿ باح الؿـقر يف الػققمل، أحؿد بـ محؿد بـ طؾل الحؿقي، أبق العباس،  .77

 .2: إجزاء طدد بقروت، –، الـاشر: الؿؽتبة العؾؿقة اريب الشرح الؽبقر

روضة الـاضر د مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد، ابـ قدامة، أبق محؿ .78

، بقروت: 2، طوجـة الؿـاضر يف أصول الػؼه طؾى م هب اإلمام أحؿد بن حـبل

 م.  2002-هد1423ممسسة الرّيان لؾطباطة والـشر والتقزيع، 

الؿغـي ًلبن ابـ قدامة، أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد،  .79

 م.1968 -هد 1388ة: مؽتبة الؼاهرة، ، الؼاهرقدامة

أكوار البروق الؼرايف، أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ،  .80

 ، بقروت: طالؿ الؽتب، د.ت.  يف أكواء الػروق )الػروق(

شترح تـؼتقح الؼرايف، أبق العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ،  .81

رؤوف سددعد، شددركة الطباطددة الػـقددة الؿتحدددة، ، تحؼقددؼ: صددف طبدددال1، طالػ تتول

 م.1973 -هد 1393

الؼرصبددل، شددؿس الددديـ، أبددق طبددد اهلل محؿددد بددـ أحؿددد بددـ أبددل بؽددر بددـ فددرح  .82

، تحؼقدؼ: 2، طالجتامع ألحؽتام الؼترآن )تػستقر الؼرصبتي(إكصاري الخزرجل، 

 -هددد 1384أحؿددد الددربدوين وإبددراهقؿ أصػددقش، الؼدداهرة: دار الؽتددب الؿصددرية، 

 م.1964

، 3، طاإليضتتاح يف طؾتتوم البلاتتةالؼزويـددل،  محؿددد بددـ طبددد الددرحؿـ بددـ طؿددر،  .83
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 تحؼقؼ: محؿد طبد الؿـعؿ خػاجل، بقروت: دار الجقؾ، د.ت.

ابـ ققؿ الجقزية، محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـ، إطالم  .84

الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ، تحؼقؼ: صف طبد الرؤوف سعد، الؼاهرة: مؽتبة 

 م.1968 -هد 1388لؽؾقات إزهرية، ا

بتدائع ال تـائع يف ترتقتب الؽاساين، طالء الديـ، أبدق بؽدر بدـ مسدعقد بدـ أحؿدد،  .85

 م.1986 -هد 1406، بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، 2، طالشرائع

موسوطة الؽحقل لإلطجاز العؾؿي حؼائق العؾم الحديث الؽحقؾ، طبد الدائؿ،  .86

 : الؿطفرة تتجؾى يف الؼرآن الؽريم والسـة

 www.kaheel7.com/ar   

الؿخت ر ابـ الؾحام، طالء الديـ أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ طباس البعؾل،  .87

، تحؼقؼ: د. محؿد مظفر بؼا، يف أصول الػؼه طؾى م هب اإلمام أحؿد بن حـبل

 مؽة الؿؽرمة: جامعة الؿؾؽ طبد العزيز، د.ت.

فتواتح السدفالقي إكصداري، الؾؽـقي، طبد العؾل محؿد بـ كظام الدديـ محؿدد  .88

، تحؼقدؼ: طبدد اهلل محؿدقد محؿدد طؿدر، بقدروت: الرحؿوت بشرح مسؾم الثبوت

 .م2002 –ه1423دار الؽتب العؾؿقة، 

مجؿع الؾغة العربقدة بالؼداهرة، )إبدراهقؿ مصدطػك / أحؿدد الزيدات / حامدد طبدد  .89

 .  2جزاء: ، الـاشر: دار الدطقة، طدد إالؿعجم الوسقطالؼادر / محؿد الـجار(، 

، مجؾددة موستتوطة اًلطجتتاز العؾؿتتي يف الؼتترآن والستتـةمحؿددد، يحقددك إبددراهقؿ،  .90

هدد. الددكتقر )مسداطد مددير 1424اإلطجاز العؾؿل، العدد السادس طشر، رجب 

 : مستشػك الدكتقر سؾقؿان فؼقف(. الؿققع

  http://quran-m.com/quran/article/2569 
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الجـتى التداين قاسؿ بـ طبد اهلل بـ طؾدّل، الؿرادي، أبق محؿد بدر الديـ حسـ بـ  .91

إسددتاذ محؿددد كددديؿ  -، تحؼقددؼ: د فخددر الددديـ قبدداوة 2، طيف حتتروف الؿعتتاين

 م.1983 -هد 1403فاضؾ، بقروت: دار أفاق الجديدة، 

التحبقتر شترح التحريتر يف الؿرداوي،  طالء الديـ أبدق الحسدـ طؾدل بدـ سدؾقؿان،  .92

بددد الددرحؿـ الجددربيـ، والدددكتقر طددقض ، تحؼقددؼ: الدددكتقر ط1، طأصتتول الػؼتته

 م.2000 -هد 1421الؼرين، والدكتقر أحؿد السراح، الرياض: مؽتبة الرشد، 

، الؿعتؿد يف أصتول الػؼتهالؿعتزلل، محؿد بـ طؾل الطقب أبق الحسقـ الَبْصري،  .93
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ابددـ مـظددقر، محؿددد بددـ مؽددرم بددـ طؾددك، أبددق الػضددؾ، جؿددال الددديـ إكصدداري  .97

بقدروت، الطبعدة: الثالثدة  -، الـاشدر: دار صدادر لستان العتربالرويػعك اإلفريؼك، 



–

662 
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