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 شكر وتقدير
 

الذي منَّ عليَّ بإمتام هذا البحث، ألنه وعد سبحانه ملن شكره بالزيادة  أشكر اهلل 
زِيَدنَُّكۡم  ﴿ :فقال

َ
 .[07] إبراهيم:  ﴾لَئِن َشَكۡرُتۡم ََل

- سالميةاإل العلوم كلية بالشكر وأخص ،-1-اجلزائر جامعة   أتقدم بالشكر اجلزيل إىل  
 يَد   الذين ال يألون جهًدا يف َمد   سالمية،اإل العربية واحلضارة اللغة قسم وباألخص -اخلروبة

ء، ووفقهم ملا فيه صالح العباد املساعدة لطالب العلم، فجزى اهلل اجلميع خري اجلزااْلَعْون  و 
 البالد. و 

طروحة، على ما األ املشرفة هلذه ،سهام مادن: ةستاذة  الدكتور والشكر موصول إىل األ   
، وال قّصرت يف جواب  عن سؤايل، بذلت من توجيهي و تعليمي، فما خبلت علّي بنصح  

 حىت خرج البحُث على هذه الصورة، رغم كثرت مشاغلها العلمية، فجزاها اهلل خريا.
 والدكاترة األساتذة من من األعضاء املناقشني املوقرة اللجنة كما أسجل شكري إىل    
 ما وتصويب جهد يف قرائتها، من بذلوه وعلى ما أطروحيت، ناقشةم قبوهلم على ،فاللاأل

 .اجلزاء خري اهلل فجزاهم األخطاء العلمية و الفنية، من فيها
 وأخص بالذكر أخي م يل نصحا من اإلخوةوأشكر كلَّ من أسدى يل معروفا أو قدّ 

 عثمان، والشيخ بوبكر صديقيالشيخ  الزمالءمن و  ،عبد الجليل :الشقيق
   .لمين زناشوالشيخ ،شقرون

   باطنا، وصلى اهلل على حممد و على آله وصحبه أمجعني.فاحلمد هلل أوال وآخرا وظاهرا و 
 

 



 

 أ 

 مقدمة

 

الثناء  حسناحلمد هلل الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا، وأثىن على كتابه بأ
ِنَ  ٗعاَسبۡ  َءاَتۡيَنََٰك  َولََقدۡ ﴿:فقال يف حمكم التنزيل ونعته  ،[87 :احلجر]﴾٨٧ۡلَعِظيمَ ٱ ۡلُقۡرَءانَ ٱوَ  لَۡمَثاِن ٱ م 

م ِ  ِفي  ۥِإَونَّهُ ﴿ :يف أم الكتاب بأنه علي حكيم فقال 
ُ
ۡيَنا ۡلِكَتَٰبِ ٱ أ  ﴾٤َحِكيم   لََعِلي  ََلَ

 لشأنه. تعظيما له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد .[04 :الزخرف]

 أزكىو  البشرية، أفضل على املتالزمان األكمالن الدائمان األمتان السالمو  والصالة 
 تبعهم ومن الطيبني، الطاهرين وصحبه آله وعلى املطلب، عبد بن اهلل عبد بن الربية،حممد

 .الدين يوم إىل بإحسان
فإن العناية بكتاب اهلل وصرف اهلمم واألوقات، وبيان معانيه وأسراره وأحكامه  :بعد أما

كمه، م  ن أجل  القربات اليت يتقرب هبا العبد إىل اهلل تعاىل، فإن العلوم تشرف مبقاصدها.وح 
 ألنه،-بالقرآن القرآن تفسري بعد-  وملا كان التفسري باملأثور يعتمد على ما أثر عن النيب

ي إَِلۡ ﴿ تعاىل: اهلل قال أنزل، عليهو  ال فكيف تعاىل، اهلل لكالم األول املفس ر هو نَزۡۡلَا
َ
ِۡكرَ ٱَك َوأ  ل 

ُرونَ  َِل إَِلِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ َ لِلنَّاِس َما نُز  ِ يرجعون إىل   فكان الصحابة ،[44 :النحل] ﴾٤٤ِِلُبَّي 
ل عليهم م ن أمور الدين عموما، وم ن معاين القرآن خصوصا،فكانوا من أعرف فيما ُأشك  النيب

، وأخذوا عنه  والتنزيل، وصاحبوا الرسول ، ألهنم َشه دوا الوحي الناس بكتاب اهلل
تفسري  يعدّ مباشرة،مع ما هلم م ن فهم  صحيح، ولسان  فصيح، وعلم  نافع،وعمل  صاحل، لذا 
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الصحايب من أهم مصادر التفسري، مث تبعهم بعد ذلك التابعون، الذين تلقوا العلم والتعليم عن 
هتماما بليغا، وهكذا استمر االعتناء بالقرآن ، ففّسروا القرآن الكرمي، واهتموا به االصحابة 

مل تقتصر عنايتهم على و وتداولته أيدي علماء كبار،فألَّفوا املؤلفات املفيدة اليت تعىن بالتفسري، 
 واخلاص العامو  ودالالهتا، األلفاظ التفسري فحسب، بل امتدت جهودهم الطيبة إىل بيان مسائل

 ألنَّ  اللغة؛ فقه مسائل من أهنا مع ف واإللمار،واإلجياز،واملرتاد واملشرتك واجملاز، واحلقيقة
 اللغوية املسائل فهم بتحديد األحيان من كثري يف منوط النصوص من األحكام الشرعية استنباط

ملام باللغة العربية، ألهنا ر اإلشروط املفس  لذا كان من  دقيقا، حتليال حتليلها ذلك بعد مث ودالالهتا،
 الكرمي. هم معاين القرآنتساعد كثريا على ف

 :البحث إشكاليةأواًل:  

بعتباره مصدرا  الكرمي، مكانة القرآن اقتضتهااليت  الدراسات أهم من القرآنية الدراسات تعدّ 
 يظهر فقد كربى، أمهية له القرآن يف الّضمري عود مولوع إن ،للتشريع، ومعجزة بيانية خالدة

 هذا أنّ  الفاحص، املدققو  املتأّمل جيد ما سرعان لكن،مشك ل الّضمري عود أن للنَّاظر أحيانا
 والصياغة اجلمالية، هذه للقرآن أعطيَ  ملا غريه لمرير  لعوُ  لوو ،املناسب مكانه يف ولع الّضمري
 أقدم أن أحببتف بالتفسري، مباشرة عالقة له الضمري مولوع كان ملاو  ونظمه، أسلوبه يف العجيبة

 تبني الدراسة وهذه األحكام، آيات على املرتتب واألثر، عودهو  والهأح من به يتعلق فيما دراسة فيه
 .-ودراسة عرلا- األحكام آيات تفسري يف أثرهو  الضمري عود :بعنوان الضمري قضايا من قضية

 املفس رين؟ رآءآ اختالف يف أثر له وهل التفسري؟و  اللغة يف الّضمري عود استعمال هو ما إذن
 اآلثار وماهي ؟يف اختالف املعىن هل هو املراد أم ال التفسري أهل بني الواقع االختالف هذا وهل

 عود فائدة وماهي ؟-على ما سنذكره من مناذج خمتارة- األحكام آيات يف كله ذلك على املرتتبة
 .؟علم آيات األحكام سلسلة يف الّضمري
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 ويتمثل في النقاط اآلتية: :هأهدافأهمية البحث و ثانًيا: 

 يف االختالف عند الرتجيح على يُعني حبيث األحكام، آيات تفسري يف الّضمري عود أثر إبراز-1
 .املعاين

 .األحكام آليات تفسريهم عند العلماء اعليه عوَّل اليت العلمية، االختيارات عن الكشف-2
 .آثاره وتنوع األحكام آيات تفسري يف الّضمري عود أمهية-3
ملتعلقة بالوظائف النحوية، واستعراض ما ورد يف شرحها مجع وحصر آيات األحكام الفقهية ا -4

 .إليها الرجوع ليسهل عودها حسب على تبويبها مث ،تفاسري اللغوية واألحكام الفقهيةمن كتب ال
 .استثمار الرتاث اللغوي يف تفسري األحكام الفقهية -5
حكام، وذلك ملواكبة توجيه االهتمام إىل اآلفاق اليت تفتحها الدراسات اللغوية آليات األ -6

 النوازل احملدثة يف بعض قضايا أحكام األسرة و السياسة الشرعية.
 إظهار أوجه التكامل بني النحو والداللة عند األصوليني يف التشريع. -7
 املوازنة بني اآلراء املختلفة مع الرتجيح وفق النص القرآين.  -8
ا ولغتها احتملت معاين كثرية، وكان النحو ملا كانت نصوص القرآن حمدودة العدد فإن أبنيته -9

 اليل.أحد أسباب هذا االتساع الدَّ 
 هناك بعض املسائل اخلالفية كان السياق الفيصل يف حتديد املعىن. -10

 أسباب اختياره:ثالثًا: 
 .ُمتعل قه بشرف ُيشرف الشيء أن خيفى ال وكما ، اهلل بكتاب املولوع هذا عالقة-1
 اهلل بكتاب يرتبُصون الذين املستشرقني ُشبهات على َرد   فيه الشكل هبذا وعاملول هذا تناول-2

 .الّضمري عود مسألة يف خاصة الرتبص، أشدَّ 
 .إذ يُبىن عليه حكمر شرعي عملير  االعتناء بههذا املولوع حباجة  إىل  -3
 .ةالقرآني والدراسات اللغة ختصص يف بدراسيت مباشرا تعلًُّقا املولوع هذا تعلق-4
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 يف اإلجتهادعلى  العلماء ما حيّفز وهذا األحكام، على آيات قد احتوى القرآن الكرمي كون-5
 .منها الراجح وبيان األحكام هذه استخراج

إن مولوع عائد الضمري متفرق يف كتب التفاسري، فأردت أن أمجع م ن آيات األحكام اليت -6
 ورد فيها عائد الضمري، ليسهل الرجوع إليها.

 تنوع اختالف كانإْن   ما معرفة إىل حباجة   فهي األحكام، آيات بتفسري املتعلقة األقوال ةكثر -7
 الشاّذة األقوال وطَرح منها، للصواب واألظهر األقرب معرفة حيث ومن تضاد، اختالف أم

 .غريه من وال الّسياق من ال دليلر  يؤيدها ال اليت والضعيفة
 ومجالها: الدراسة حدودرابًعا: 

حدود الدراسة يف بيان الضمري وأحكامه وأثره يف بعض آيات األحكام من سور القرآن كانت 
 احلدود واجلناياتاملعامالت و التبويب الفقهي، كالعبادات و  الكرمي، معتمدا يف ذلك على

 .والشهادات

أما جمال الدراسة فقد مجعت يف هذا البحث آيات األحكام اليت هلا صلة بعائد الضمري، وذلك 
 ها وبيان أقوال املفسرين وأدلتهم، ومناقشتها، مع بيان القول الراجح يف املسألة.بعرل
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 السابقة: الدراساتخامًسا: 

 "-عرضا ودراسة-عود الضمير وأثره في تفسير آيات األحكام فيما يتعلق مبولوع البحث "
 التحّري، وذلك بعد -أعلم واهلل-سابقة مستقلة  بدراسة املولوع من أفرد هذا ليس هناك

اجلادة  الدراسات العلمية بعض مثت أن إالالتخصص،  أهل وسؤال اجلامعات فهارس يف والبحث
 من أكثر النظري اجلانب األسلوبية،ولقد غلب عليها الناحية من الغائب الّضمري عود تناولت
، التطبيقي، إىل جانب هذه الدراسات هناك كتب ذكرت الضمري يف القرآن الكرمي لمنيا اجلانب

 جوانبه، مجيع تستكمل مل لذلك سواء على شكل قواعد ولوابط، أو على شكل أمثلة مسرودة،
 :تلك الدراساتوأهم  األحكام، آيات يف الّضمري عود مولوع إىل تتعرض ومل

حممد خالد  أطروحة تقدم هبا الباحث: األندلسي، حيان أليب احمليط، البحر يف الّضمري عود -1
وهي جزء من متطلبات نيل درجة  ،لس كلية اآلداب يف جامعة بغدادرحال العبيدي، إىل جم

 احتوت ،الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا، بإشراف: األستاذ املساعد الدكتور هناد حسويب صاحل
 :يلي ما الدراسة على

احمليط يف  البحر» كتابه وعن حيان، أيب حياة عن يسريا شيئا املولوع هذا يف الباحث تناول-
 «.لتفسريا

 .الغائب الّضمري سيما وال وأحواله، الّضمري الدراسة تناولت-
 يف مهما مصدرا تُعد القرآنية القراءات أن وذكر القرآنية، القراءات يف الّضمري عود تناول كما-

 .اآليات من املعىن حتديد
إعداد الطالبة: حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف النحو العريب، مفس ره،  مع الّضمري أحوال -2

كلية: اللغة  زكية بنت فازع بن مربوك اللحياين، بإشراف: األستاذ الدكتور عبد الرمحن إمساعيل،
 على الدراسة هذه احتوت ،م2002سنة الدراسية ال العربية وآداهبا، جامعة أم القرى، السعودية،

 :يلي ما
 .واملخالفة املوافقة حيث من مفس ره، مع الّضمري عالقة-
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 .وتأخريه املفس ر دميتق-
 .وحذفه املفس ر ذ كر-
 .األصل هو الّضمري على املفس ر تقدمي بأن الّدراسة وختمت-
إعداد: عاطف عبد اجمليد  ،أسلوبية حتليلية حنوية: الكرمي، دراسة القرآن يف الغائب الّضمري -3

الة ُقد مت استكماالً جاجة، بإشراف: عبد القادر عبد الرمحن السعدي، هذه الرس عبد النيب أبو
، ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب يف جامعة آل البيت

 :التالية اجلوانب من الغائب لمري مولوع الدراسة هذه احتوت
 .وأحواله الغائب الّضمري كصيغ النحوي اجلانب-
 .الغائب لمري يف والتوجيه االلتفات سلوبوأ الغائب، الّضمري كعود األسلوبية اجلوانب-
 .وتأنيثه تذكريه وتأخريه، الّضمري كتقدمي التحليلي اجلانب-
مرجع الضمري يف القرآن الكرمي، موالعه وأحكامه وأثره يف املعىن واألسلوب، للدكتور: حممد  -4

طبعته دار غريب  أطروحة الدكتوراه، من كلية دار العلوم، القاهرة، والكتاب احسنني صربة، أصله
 م. ميتاز الكتاب مبا يلي:2001للطباعة والنشر والتوزيع، 

 رتب املؤل ف الضمري على حسب ترتيب سور القرآن. -   
 قلما يتطرق إىل االختالف إال نادرا، فهو حبث لغوي.-   
 د.كلية الرتبية، ابن رشد، جامعة بغدالمري الفصل يف القرآن الكرمي، حملمد عباد ذياب،   -5
الضمري املنفصل يف النظم القرآين، دراسة بالغية تطبيقية، لألستاذ عوض بن محود  -6

 هـ.1416جامعة اإلمام السعودية، ، رسالة ماجستريالعطوي،
مذكرة حبث لنيل درجة املاجستري يف الكرمي،  القرآن يف ومرجعه الغائب لمري ترمجة -7

: فرحات معمري، جامعة منتوري، قسنطينة،كلية الرتمجة،تقدم هبا الطالب: لزهر وزاين، بإشراف
 ما الدراسة على احتوت، م2008م/2007 :اآلداب واللغات، قسم الرتمجة، السنة الدراسية

 :يلي
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 .الكرمي القرآن ترمجة عن تارخيية حملة-
 عود وقواعد ومرجعه، الغائب لمري وهو أال للقرآن، النحوية اللغوية اجلوانب من جانبا تناول-

 .مرجعه على ريالّضم
 .الرتمجة تنفيذ يف املرتمجني توفيق ومدى الّضمري ترمجة طريقة-
حبث  من أسباب اختالف املفسرين املتعلقة مبرجع الضمري، للدكتور: صاحل ناصر الناصر، -8

 هـ.1428م نشر مبجلة احلكمة، العدد الرابع والثالثني، الصادر من شهر حمرم حمكّ 
ف املفسرين، أن بعضهم يعيد الضمري إىل احملدَّث عنه، والبعض ذكر فيها أن من أسباب اختال

عني يف ترجيح معىن لمري على اآلخر إىل املقدَّر، وهكذا، كما ذكر املرج حات اخلارجية اليت ت
 كالسُّنة النبوية، والقواعد أصولية.آخر،

حزب  يف اهلاء على املعتمد الغائب لضمري دراسة-التفسري  يف وأثره الضمري عود -9
رسالة دكتوراه، للباحث عبد احلكيم بن عبد اهلل القاسم، بإشراف: األستاذ الدكتور: زيد املفصل،

ه. 1430 مجادى األخري16عمر عبد اهلل،كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، نوقشت يوم الثالثاء 
 :يلي مبا هذه الدراسة ختمت

 .القوة حبسب وقرائن لوابط الّضمري لعائد إن-
 االعتقاد من مسائل به ويتعلق واالستنباط، التفسري يف ذلك أثر يظهر الّضمري مرجع عينيت عند-

 .القرآن وغريها وعلوم والفقه
غري أن هذه الدراسة مل تستوعب مجيع لمائر الغائب وقد أشار الباحث إىل هذا يف مقدمة 

 حبثه، فاحتاج املشروع إىل إكماله، وذلك بالتتبع واالستقراء.
رسالة علمية "دكتوراه" إعداد الطالب:  الضمري املختلف فيه يف تفسري القرآن الكرمي، مرجع -10

براهيم الشافعي، جامعة الريموك، كلية الشريعة، قسم إحممد علي النزال خوالدة، إشراف: حممد 
 م. بعد اجلهد والبحث مل أحتصل عليها.2011الدراسات االسالمية، 
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للدكتور: عبد الرزاق ، -أسرار وتأمالت بالغية-آن الكرمي، لمري الفصل ووظائفه يف القر  -11
 .هـ1436حسني أمحد، جامعة امللك سعود، الطبعة األوىل، 

جامعة  جملة للدكتور: اسعد عبد العليم، م ن مشك ل عود الضمري يف القرآن الكرمي،  -12
 م.2009العدد الثاين، اجمللد الرابع، السنة الرابعة  كركوك،للدراسات اإلنسانية،

، خلالد بن عثمان السبت، أصل الكتاب أطروحة -مجعا ودراسة- قواعد التفسري -13
 الدكتوراه،ذكر مجلة من قواعد الضمائر وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي.

رسالة  قواعد الرتجيح عند املفسرين، دراسة نظرية تطبيقية، لألستاذ حسني بن علي احلريب، -14
مناع القطان، كلية أصول الدين يف الرياض، التابعة جلامعة اإلمام  :تورماجستري، أشرف عليها الدك

 حممد بن سعود االسالمية، بتقدير ممتاز، مع التوصية بالطبع.
دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، حملمد عبد اخلالق عضيمة، ذكر الشيخ حممد عضيمة مجلة  -15

 فسرين يف احتماالت عائد الضمري.من اآليات املتعلقة بالضمري، كما أنه يذكر أقوال امل
 آيات تفسري يف وأثره الضمري عود-حبثي  مولوع مع السابقة الدراسات هذه تتفق 

 حيث من بالّضمري يتعلق فيما نوعية استفادة منها الّضمري، واستفدت أحوال يف -األحكام
 حماور ثالثة بني ربط أنهب يتميز حبثي مولوع أن إالَّ ، أحكامه، وأقسامهو  الّضمري، وأمهية املفهوم،
 .األحكام آيات تفسري يف وأثره ومرجعه، الّضمري،: وهي رئيسية

 :وخظواته منهج البحثسادًسا: 
 استعنت املنهج االستقرائي والوصفي التحليلي، كما البحث هذا إعداد يف املتوّخى املنهج

 :التايل النحو على املقارنة نهجمب

استعرالية، من   قراءة بعد وذلك بالبحث، عالقة هلا ليتاألحكام ا تتبعت واستقرأت آيات-1
 حسب على املسائل بعد ذلك ترتيب مث كتب التفسري وأحكام القرآن، وأحيانا كتب الفقه،

 التبويب الفقهي.
 .قصود والغرضمب يفي الذي بالقدر األحكام، آيات نص أُور د-2



 مقدمة

 

 د علماء اللغة والتفسري.االختالف عن وجه بيان مع عاما، تصويرًا املسائل تصوير-3
 تفسري يف العلماء اختالف مع ذكر األحكام، آيات يف الّضمري عود أثر أَذكر ذلك بعد مث-4

 ما أدلتهم، وما َورَد عليهم من مناقشة، وما أجيب عنهم، وأذكر به، القائلني بيان مع اآليات تلك
 . سبيال لذلك وجدت

خالل اختالف حتديد عائد الضمري، مثال قوله يف بعض األحيان أستخرج األثر الفقهي من -5
يءَ َطلَّۡقُتُم  ِإَوَذا﴿تعاىل:  َجلَُهنَّ فَََل َتۡعُضلُوُهنَّ  ٱلن َِسا

َ
فَََل ﴿قوله تعاىل:  [232 ]البقرة: ﴾َفَبلَۡغَن أ

 قيل لمري اجلماعة عائد إىل اآلباء، وقيل إىل األزواج، فَمن قال اخلطاب لآلباء، ﴾َتۡعُضلُوُهنَّ 
 قد املرأة نكاحاها بغري وليها.منع ع

 أدلة لمن هو ما اخلالف، ومنها أصل هو ما منها الضمري بعود املتعلقة املسائل بعض-6
واحدة، لذا مل أتطرق إىل   جهة من فيه املختَلف الضمري عائد يكون األحيان بعض يفو اخلالف،

 بيل املثال ال احلصر.كل النماذج، بل اكتفيت بذكر املسائل اليت هلا عالقة بالضمري على س
 إطالةخشية اهلامش،  إليها يف بل أشري الواحد، الباب يف إليها أتطرق مل بعض املسائل-7

 .البحث
دت،  إن األخرى لألقوال رد ي وسبب للصواب، األقرب القول بذكر الدراسة، نتيجة أختم-8 ُوج 

 وذلك حتت عنوان: املناقشة والرتجيح.
 :التالي النحو على فهي العلمية المادة توثيق أمَّا

 سورها إىل عزوها مع ،-عاصم عن حفص برواية-العثماين  بالرسم القرآنية اآليات كتابة - أ
منت األطروحة تفاديا إلثقال اهلوامش، وأيضا لكثرة  يف -]السورة: رقم اآلية[-آياهتا  وأرقام

 اآليات القرآنية يف هذا الرسالة.
 رقمو  اسم الباب، بذكر مكتفًيا املصدر، إىل واإلحالة واآلثار، األحاديث خرجت - ب

، ويف بعض األحيان بذكر رقم اجلزء ، ودرجته ما وجدت لذلك سبيالاحلديث
 والصفحة.
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 .ذلك تقتضي العلمية األمانة ألن املنقولة، العلم أهل أقوال توثيق - ت
 .املصطلحاتو  الّلفظ غريب شرح - ث
واشي، كما أين مل أترجم تفاديا إلثقال األطروحة باحل باألعالم تعريفمل أكثر ال - ج

 فعدالتهم مشهورة معلومة.، للصحابة
 تعريف موجز لألماكن غري املشهورة. - ح
عزو األبيات الشعرية إىل قائلها، وعزوها إىل مصادرها األصلية، ما وجدت لذلك  - خ

 سبيال.
 .(...)عند حذف الشيء من النص املقتبس ولعُت مكانه نقاط، هكذا - د
 ديث، والتنصيص.لألحا « »ولعت قوسني صغريين  - ذ
 .(-...-)إذا احتاج النص إىل توليح، ولعته حمصورًا بني شرطتني هكذا  - ر
فالرقم األول يشري إىل رقم  (1/2ج)هكذا  (/)فصلت بني رقم اجمللد والصفحة بـعالمة  - ز

 .(ت)اجمللد، والرقم الثاين يشري إىل رقم الصفحة، أما تاريخ الوفاة بـرمز 
 البحث. نتائج أهم فيهاو  :الخاتمةسابًعا: 
 :رس البحثافهثامًنا: 
 ، وكان ترتيبها على حسب ترتيب سور القرآن الكرمي.آليات القرآنيةل اولعت فهرس - أ

 األحاديث النبوية. - ب
 .آلثارا - ت
 .األبيات الشعرية - ث
 املرتجم هلم يف البحث.األعالم  - ج
 .املدنو  البلدان - ح
 فهرس املسائل اللغوية والفقهية. - خ
 .واملراجع املصادر - د
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 ت.املولوعا - ذ
 حصر وميكن واملنهجية العلمية الصعوبات من حبث أيّ  خيلو ال البحث: صعوباتتاسعا: 

 :نقاط كاآليت يف البحث هذا إعداد يف واجهتين اليت الصعوبات

 .صعوبة ر املصادر و املراجع األّولية حول عائد الضمري اليت تناولت آيات األحكامعدم توفّ  -1
اآليات، وذلك لشدة ختصص البحث وخفاء مسائله  بعض الّضمري يف عائد استخراجصعوبة  -2

وطرائقه، إذ ال يتوصل إليه إال بعد البحث والنظر واإلمعان والتنقيب يف كتب التفسري وغريبه، 
 هو ما منهاو  اخلالف، أصل هو ما منها الضمري بعود املتعلقة املسائل وكتب اللغة، لذا فإن بعض

واحدة، لذا  جهة من فيه املختلف الضمري عائد يكون األحيان بعض يفو  اخلالف، أدلة لمن
 يصعب حتديد اخلالف.

 .املسائل بعض يف واملتداخلة املتقاربة األقوال بني الفرز صعوبة -3
 ما وهذا اللفظ، وقد يعود إىل مقدَّر ، إىل منه أكثر املعىن إىل الّضمري يَرجع األحيان بعضيف  -4

 أكثر، للوصول إىل النتائج املرجوة. اجلهد وبذل الفكر إعمال إىل حيتاج
 البحث: خطة

 وخامتة، وفهارس، وفق اخلطة التالية: وبابني، مقدمة، على البحث اشتمل

 الدراسة وحدود اختياره، وأسباب ،وأهدافه البحث أمهيةو  ،البحث إشكالية المقدمةيف  تناولت
 .وخطته لبحث،ا وصعوبات ،وخطواته البحث منهجية السابقة، والدراسات وجماهلا،

، وفيه مفهوم آيات األحكام وأمهية عود الّضمري وأحكامه يف التفسري الباب األوليتضمن     
 ثالثة فصول:

، وفيه ثالثة مباحث، األول: آيات األحكام املفهوم، والتطور، واملؤلفات الفصل األول:
 ملبحث الثالث فيه:، وانشأة ومراحل تطور آيات األحكامحول مفهوم آيات األحكام، والثاين: 

 .التأليف وطريقة وحديثًا، قدميًا األحكام بآيات عنيت اليت الكتب أهم



 مقدمة

 

، ويتكون من أربعة مباحث عود الّضمري أمهيته وأقسامه وأحكامه يف التفسري الفصل الثاني:
، ويف املبحث مفهوم عود الّضمري، ووظائفه البالغية واللغويةهي: املبحث األول: تناولت فيه 

 ،أقسام الّضمري ذكرت املبحث الثالث: ، أماأمهية الّضمري يف تفسري النصوصاين: تطرقت إىل الث
 .-مفس ره–: أحكام الضمري مع عائده فيه املبحث الرابعو 

يح املتعل قة ب َعود الضَّمري عنَد املفس ريَن، وأثر داللة السياق  الفصل الثالث: ج  قواع ُد الرتَّ
الثاين: مفهوم ، و : مفهوم قواعد الرتجيح، وحتتحه مباحث، األولالضمريالقرآين يف حتديد عائد 

أما  ،أثر داللة السياق يف عود الضمري إىل املفهوم، والثالث: داللة السياق وأمهيتها يف التفسري
  .الرابع: أثر داللة السياق يف عود الضمري إىل مذكور  يف الكالم

 ، وفيه فصول:يف آيات األحكامأثر عود الضمري  يتضمنالباب الثاني أما 

آيات ، وفيه مباحث، األول: حول أثر عود الضمري يف آيات العبادات الفصل األول:
 .آيات احلج ، والرابع:آيات الزكاة والصومالثاين: آيات الصالة، والثالث: الطهارة،

ت آيا، ففي املبحث األول تناولت: أثر عود الضمري يف آيات املعامالت الفصل الثاني:
: آيات عقود التربعات:  فيه املبحث الثاين، أما عقود املعاولات: كالبيع واحلجر والنكاح، النفقة

 .كاهلبة والوصية

أثر عود الضمري يف آيات الصيد والذبائح واحلدود واجلنايات  الفصل الثالث:
آيات : فيه املبحث الثاين، أما املبحث األول: آيات الصيد والذبائحتناولت يف ،والشهادات

 .احلدود واجلنايات والشهادات
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 ، وفهارس كاشفة عن مضامني البحث.أهم النتائج املتوصل إليهافيها ف لخاتمةا

 املتعلقة بعود الضمري، مع بيان خصائصه، ملسائلأهم ا بيانلحماولة مين   فكانت هذه الدراسة
 . املختارة النماذج من أثره يف تفسري آيات األحكاموبيان وكيفية التعامل معه، 
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 التفسير في وأحكامه الّضمير عود وأهمية األحكام آيات فهومم :ولاأل الباب

 الّضمير عود وأهمية األحكام آيات مفهوم

 التفسير في وأحكامه

 يشتمل على ثالتة فصول كاآلتي:

 

 .األول: آيات األحكام المفهوم، والتطور، والمؤلفات الفصل

 .ميته وأقسامه وأحكامه في التفسيرالفصل الثاني: عود الّضمير أه

الفصل الثالث: قواِعُد التَّرِجيح المتعلِّقة بَِعود الضَّمير عنَد 
المفسِّريَن، وأثر داللة السياق القرآني في تحديد عائد 

 .الضمير

 
 

 الباب األول
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 والمؤلفات والتطور، المفهوم، األحكام: آيات :األول فصلال

 فاتواملؤل والتطور، املفهوم، األحكام: آيات

 يشتمل على ثالثة مباحث كاآلتي:

  

 المبحث األول: مفهوم آيات األحكام

 آيات األحكامتطور المبحث الثاني: نشأة ومراحل 

المبحث الثالث: أهم الكتب التي عنيت بآيات األحكام قديًما 
 وحديثًا، وطريقة التأليف

 

  

 األول الفصل



 الفصل األول: آيات األحكام: املفهوم، والتطور، واملؤلفات
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 مع وتطوره، نشأته مراحل مربزا األحكام، آيات مفهوم بيان األول الباب هذا يف سأتناول 
 أمهيته مبينا الضمري إىل تطرقنا ذلك بعد مث التأليف، وطريقة املؤلفات، أهم على الوقوف

  .-مفس ره- عائده مع أحوالهو  النصوص، تفسري يف أقسامه،وأحكامهو 

 يف السياق داللة وأثر ،املفسرين لدى الضمري بعائد املتعلقة املهمة القواعد إىل تطرقنا كما 
 تسند اليت اخلارجية اجمللي ات إىل إلافة مقدَّر ، أو مذكور إىل إعادته حيث من الضمري، عائد حتديد
 اآلية. يف الواردة النزول أسباب من الصحيحو  القرآنية، كالقراءات الداخلية القرينة

 مقدمة :

تعريف األثر ومراده  كالتايل: وهي ،1العنوان فرداتمل اتعريف أتناولس الفصل هذا يف الشروع قبل
 تعريف التفسري، و عند املفسرين

 ومراده عند المفسرين لغة واصطالحا األثر تعريف أواًل:
 لذا معيَّنة، مدلوالت وله اجملاالت، خمتلف يف مستعمل أنه جيد األثر مفهوم تتبع َمن
 استعمالمعىن األثر يف  أبنّي  ذلك بعد مث الّنحاة،و  للغوينيا عند "األثر" كلمة معىن سأتناول

 .ريناملفس  

 لغةاألثر  -أ

ذ كر  ،تقدمي الشيء: أصول ثالثة له ،"الراء"و ،"الثاء"و ،"اهلمزة" :» :عرفه ابن فارس قائال
 .2«الباقي يءَرسُم الشَّ ،الشيء

                                           
 مطلبان: وفيه واملفهوم، األحكام آيات مبحث يف جعلتهما لذا تفصيل ففيهما (أحكامو  آيات،) لفظتا مَّاأ -1

 .27صفحة  :إلافياً. ينظر مركباً  باعتباره األحكام آيات تعريف: األول املطلب
 .31صفحة  :ينظر باعتباره َعَلًما. األحكام آيات تعريف: الثاين املطلب

 م.1979 الفكر، دار ،1/53ج هارون، حممد السالم عبد :حتقيق فارس، البن اللغة، مقاييس معجم -2
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 إذا :مبعىن آثره احلديث أثْرتُ  فتقول: » إذا أخربت عن غريكأي:  "ذكر الشَّيىء" :معىن قوله
 ،3«2راً آث   والَ  ارً اك  ذَ  اهب تُ فْ حلَ  ما اهلل فو» : اخلطاب بن عمر قول ومنه، 1«غريكَ  عن ذكرتُهُ 
 حتلفوا أن ينهاكم اهلل إن» : فقال ذلك عن  الرسول فنهاه بأبيه حلف حني وذلك

 .4«بآبائكم

 يف األثر إبقاء والتأثري: الشَّيء، َرسم نم   بقي ما » فاملقصود به "رسم الشيء" :أما قوله
 .5«أثراً  فيه ترك الشيء: يف الشيء،وأثَّر

 .6«الرُبء بعد يبقى اجل راح   أثـَرُ » :"بالضَّم" األُثـْرُ  ومنه

ِن بِِكَتَٰب   ۡئُتوِن ٱ-﴿ :تعاىل قوله ومنه ،اتر ارَ أَثَ  واجَلمع الشَّيء، من البقيَّةُ » :يقصد بها واألَثارَةُ   م 
ي  َقۡبلِ  وۡ  -َهََٰذا

َ
َثََٰرة   أ

َ
ِنۡ  أ  .8«لم  ع   من بقيةر ال» :هي العلم من األثارةو  .7«[04 :األحقاف] ﴾ِعۡلم   م 

 .9«وطْئ ها شدَّة من األرض يف رُتؤث  » أي: رُسومر  ناقة :ويقال

                                           
 .هـ1414 الثالثة، الطبعة بريوت، صادر، دار ،4/06ج منظور، البن العرب، لسان -1

 .1/54ج ،فارس البن اللغة، مقاييس معجم .به حلف أنه غريي عن خمرباً : أي "آثراً " قوله ومعىن -2

احللف ، إسناده صحيح، أخرجه أبوداود باب يف كراهة 2094أْن حُيلف بغري اهلل. برقم  سنن ابن ماجه، باب: النهي -3
ذا اإلسناد. حتقيق: شعيب األرنؤوط، ومجاعة من النسائي يف باب احللف باآلباء، من طرق عن الزهري هبباآلباء، و 

 م. 2009الباحثني، دار الرسالة العاملية، الطبعة االوىل، 
 .2094رقم ب ماجه، ابن سنن -4
 .4/05ج منظور، البن العرب، لسان -5
، دار 2/575، إلمساعيل اجلوهري الفرايب، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ج-تاج اللغة وصحاح العربية-الصحاح  -6

 .م1987العلم للماليني، الطبعة الرابعة، 

 .1/55ج فارس، البن اللغة، مقاييس معجم -7
مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  .22/94جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ج -8

 م.2000

. 7/253، جالسامرائي إبراهيم والدكتور املخزومي، مهدي لدكتورا حتقيق: الفراهيدي، أمحد بن للخليل العني، كتاب -9
 .اهلالل مكتبة
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 .2«علَقة فيه تبقى أن بعد يُرى ال وما شيء، كل من يُرى ما بقية واألثـَرُ » :1أمحد بن ليلاخل قال

 واملعنوي: احلّسي املعىن على يطلق األثر أن أمحد" بن "اخلليل كالم من يفهم
 اليت العالمة وهي البعري أثر :حنو باألعيان، يُرى الذي الشيء بقية وهو :الحسي األثر فاألول:

 ُ  األخفاف. مواطئ نم   ودهوجُ  على تبني 

 يف تعاىل قوله يف كما عليه، لّ تد قرينة فيه ولكن يُرى ال ما بقية وهو المعنوي: األثر والثاني:
ِنۡ  وُُجوهِِهم ِف  ِسيَماُهمۡ ﴿  الصحابة وصف ثَرِ  م 

َ
ُجودِ   أ   عباس ابن رفسَّ  [29 :الفتح] ﴾ٱلسُّ

 السمتو  اخلشوع أورثهم السجود أن املعىنو » : قال واخلشوع احلسن متبالسَّ  العالمة: هذه
 .3«به يعرفون احلسن
 بينهما. املشاهبة حَصَلت قد -املعنويو  احلسي املعىن- املعنيني فكال

 اصطالحا ألثرا -ب
 .4«الشيء من احلاصل وهو النتيجة مبعىن» هو: االصطالح يف األثر

ۡيَنا ُثمَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال الشيء، على يرتتب ما أو وجوده على يدل ما حصول فاألثر  َقفَّ
ى  ۡلَفۡوا   إِنَُّهمۡ ﴿ :تعاىل وقال ،[27 :احلديد] ﴾بِرُُسلَِنا َءاَثَٰرِهِم ََعَ

َ
يَءُهمۡ  أ ى  َفُهمۡ  ٦٩ َضٓال ِّيَ  َءابَا  ََعَ

                                           
 كانت وفطنة خارقاً، ذكاءً  اهلل وهبه فيها، وترىب بالبصرة نشأ البصري، الفراهيدي أمحد، بن اخلليل الرمحن عبد أبو: هو -1

 سنة تويف العربية، يف معجم أول وهو العني كتاب كتبه: من العروض، علم منشئ جليل عامل عصره، يف للمثل مضرباً 
 الفضل أبو حممد حتقيق: السيوطي، الدين جلالل حاة،والنُّ  اللغويني طبقات يف الوعاة بغية: ينظر. هـ170 وقيل هـ،175

 لبنان. العصرية، املكتبة ،1/557ج إبراهيم،
 .1/54ج فارس، البن اللغة، اييسمق معجم -2

 الكتب دار ،4/172ج، شاهني علي حممد حتقيق: باخلازن، املعروف علي، الدين لعالء التنزيل، معاين يف التأويل لباب -3
 .هـ1415، االوىل الطبعة العلمية،

 .م1983 االوىل، الطبعة ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،09 ص للجرجاين، التعريفات، -4
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 ذلك يف آبائهم يـَْتبعون :أي يُهرُعون: آثارهم على [70-69 :الصافات] ﴾٧٠ ُيۡهرَُعونَ  َءاَثَٰرِهِمۡ 
 احلق. اتباع عن يعميهم الذي فهو ،1فيه مسرعنيَ  الكفر  و  الضالل

 ينالمفسر  استعمال في باألثر المراد -ج
 كلمة يستعملون أحياناً  أهنم إال ، النيب عن يُروى فيما ""األثر كلمة العلماء يستعمل

 خيرج وال الفاسد، النكاح وأثر الفسخ، وأثر الل عان، أثر يقولون: فمثالً  غريها، إىل مضافا األثر
 على للّداللة َفس رونامل (األثر) يستعمله وأحياناً  اللغوية، املعاين عن األثر"" لكلمة العلماء استعمال

 سبيالً  باعتبارها اللغوية باملباحث املفسرون اعتىن لذا الشيء، بقّية على يرتتب ما أو الشيء
 تتعلق اليت الفقهية األحكام استنباط مثَّ  وم ن القرآين، الّنص تملهاحي قد اليت املعاين إىل للوصول
 .املكلَّفني بأفعال

 ائدع حتديد عن ناشئ اختالف   من احلاصلة النتيجة ا:هذ حبثنا جمال يف باألثر املقصودو 
 :مثالً  ولنأخذ جانب تطبيقي املعىن، يف زيادة من فيه ملا األحكام، آيات تفسري يف الضمري

فِيُضوا   ُثمَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال -1
َ
َفاَض  َحۡيُث  ِمنۡ  أ

َ
 يف املفسرون اختلف [199 ]البقرة: ﴾ۡلَّاُس ٱ أ

فِيُضوا  ﴿ :تعاىل قوله من الضمري ائدع
َ
 قولني: على ﴾أ

 .-العرب من قومر  احلمس- 2احُلْمس وهم قُريش َوَلدته ومن قُريش به املخاَطب األول:

 .3األمَّة مجيع به املخاَطب أن الثاني:

رَاد اختالف- ذلك عن فنتج
ُ
 الذي الشرعي احلكم يف العلماء اختالف -باملخاطَبني امل

 مزدلفة. من اإلفالة تكون وقد عرفة، من اإلفالة ونتك أن حيتمل هذا وعلى اآلية، تتضمنه
                                           

 م.1995، دار الفكر، بريوت، 7/130ج الشنقيطي، األمني حممد بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان ءألوا -1

، دار 1/275ج، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، عطية بن احلق لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -2
 هـ.1422الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .1/275ج املرجع نفسه، -3
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ن لَُكمۡ  ََيِلُّ  َوَل ﴿ تعاىل: قوله -2
َ
ُخُذوا   أ

ۡ
ي  تَأ ا  يف للعلماء [229 :البقرة] ﴾ا    َشۡي  َءاتَۡيُتُموُهنَّ  ِممَّ

 :النقو  ﴾لَُكم﴿ م ن كاف"ال"

 .1اآلخذون هم ألهنم األزواج إىل تعود :األول

 .2اآلخذون هم فكأهنم إليهم، اُكمالتَّحَ  عند باألخذ روناآلم   ألهنم حلكَّاما إىل راجعة أهنا :الثاني

ي  قُل﴿ :تعاىل اهلل قال -3 ِجدُ  لَّ
َ
ي  ِف  أ وِحَ  َما

ُ
ا إَِلَّ  أ َٰ  ُُمَرَّم  ي  ۥي َيۡطَعُمهُ  َطاِعم   ََعَ ن إِلَّ

َ
 َمۡيَتة   يَُكونَ  أ

وۡ 
َ
ا اَدمٗ  أ ۡسُفوح  وۡ  مَّ

َ
 .[145 :األنعام] ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ  ِخزنِير   ََلۡمَ  أ

 :3قوالن فيه ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ ﴿ :تعاىل قوله من اهلاء لمري

 .كله اخلنزير إىل يعود الضمري الثاني: وحده. اللحم إىل يعود األول:

 جناسته.و  أجزائه طهارة بني نزيراخل :الخالف منشأ

  

                                           
 .4/549جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي، ج -1

 الرتاث إحياء دار 1/142ج املرعشلي، الرمحن عبد حممد حتقيق: ،-التأويل وأسرار التنزيل أنوار- البيضاوي تفسري نظر:ي -2
 .هـ1418 األوىل، الطبعة بريوت، العريب،

 .هـ1420. بريوت الفكر، دار ،4/674ج مجيل، حممد صدقي حتقيق: ،حيان أليب التفسري، يف احمليط البحر نظر:ي -3
 للشوكاين، القدير، فتح ،5/200ج احلليب، السمني الدين شهاب العباس أليب املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر

. 133، 1/132ج الظاهري، حزم بنال باآلثار، احمللى هـ.1414 األوىل، الطبعة بريوت، كثري، ابن دار .2/196ج
 بريوت.، الفكر دار
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 لغة واصطالحا التفسير تعريف ثانياً:
 لغة التفسير -أ

 اللغة: يف الَفْسرو  ،"الَفْسر" من تفعيل هو :قيل التفسري، لفظة يف اللغة لأه اختلف
 كشف الَفْسرُ و  .أبانه... وَفسَّره: َفْسرًا "بالضَّم" ويَفُسرُه ،"بالَكسر" رهيفس   الشيءَ  رَفسَ  البيان،»

 .1«شكلمُ ـال اللَّفظ عن املراد كشف تفسريوال املَغطَّى،

 أسهل بلفظ الشيء عن والعبارة والكشف، االستبانة» وهو  "َسْفر" من مقلوب هو :وقيل
 .2«األصل لفظ من وأيسره

 احملسوسة. األشياءو  األعيان إلبراز الَسْفرُ و  املعقول، املعىن إلظهار الَفْسرُ  فُجعل

 :معىن حول تدور العرب لغة يف التفسري لفظة أن نالحظ والسَّرب التتبع خالل من

تُونََك  َوَل ﴿ تعاىل: اهلل قال الكشفو  والبيان، اإليضاح،
ۡ
ِ  ِجۡئَنََٰك  إِلَّ  بَِمَثل   يَأ  ٱَۡلَق ِ ب

ۡحَسنَ 
َ
 وبياناً. وتوليحاً  شرحاً  :أي [33 ]الفرقان: ﴾٣٣َتۡفِسري ا َوأ

 النصوص من وغريه القرآين النَّص لبيان تصلح التفسري لكلمة اللغوي التعريف أنّ  كما
 .املعقولة املعاين وعن احملسوسات عن فالكش يف تستعملو  واللُّغة، كالسنَّة األخرى

 تفسري حبثنا يف يدخل فال األحكام آيات تفسري :هذا حبثنا يف التفسري من املقصود اأمَّ 
 األخرى. الّنصوص

                                           
 .5/55، البن منظور، جالعرب لسانينظر:  -1

، أليب البقاء الكفوي، حتقيق: عدنان درويش، وحممد مصري، -معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية- الكليات -2
 ، مؤسسة الرسالة.260ص
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 اصطالحا التفسير -ب
 وتنّوعت عباراهتم فاختلفت القرآن" "تفسري اإللايف للمركَّب تعريفات عدة للعلماء

 آخرون. واختصره قومر  فيه فتوسع املعىن، يف تقاربت هلمأقوا أنّ  إ الَّ  أساليبهم،

 بألفاظ الّنطق كيفّية عن فيه يُبحث علمر  التفسري» فقال: األندلسي حيان أبو عرَّفه فقد
 وتتّمات   الرتكيب حالةُ  عليها حُتمل اليت هاومعاني والرتكيبّية، اإلفراديّة أحكامهاو  وَمدلوالهتا القرآن
 .1«لذلك

 فقال: 2التعريف يانح أبو شرح مث

 لوم.العُ  سائرَ  ليشمَ  نسج   أي: علم:

 .القراءات علم وهو القرآن: بألفاظ الّنطق كيفّية عن فيه يُبحث

 .املفس ر حيتاجه الذي اللغة علم أي: وَمدلوالتها:

 الصرف.و  النحو علم أي والتركيبّية: اإلفراديّة أحكامها

 كانت وما حقيقية، داللته كانت ما يشمل هذا :التركيب حالةُ  عليها ُتحمل التي ومعانَيها
 باجملاز. داللته

 ذلك. وحنو والقصص واملنسوخ، الناسخو  النزول أسباب معرفة أي: لذلك: وتتّمات  

  

                                           
 .01/26ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -1
 .01/26ج ،املرجع نفسه -2
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 املولع ففي القرآن" علوم يف "الربهان كتابه من مولعني يف القرآن تفسري 1الزركشي اإلمام عرَّفو 
 واستخراج معانيه وبيان ، حممد نبيه على املنزًّل اهلل كتاب به يعرف علم التفسري» قال: األول

 .2«وحكمه أحكامه

ها وسورهتا اآلية نزول علمُ  هو» :قال حيث الثاين املولع يف عرَّفهو   واإلشارات وأقاصيص 
ها،و  وحمكمها َمَدن ي ها،و  َمك ي ها ترتيب مث فيها، النَّازلة ها متشاهب  ها،و  وناسخ   وخاص ها منسوخ 

 .3«مفسَّر هاو  جمملهاو  وُمقي د ها ومطلق ها عام هاو 

 يلي: ما السابقة التعريفات يف نالحظ
 البيان.و  الكشف من التفسري وغرض املفس ر، ةمهمَّ  على نصَّت التعريفات هذه بعض نَّ إ أواًل:
ل أنه ثانياً:  حنوو  واملدين واملّكي والّنسخ القراءات، علمك التفسري، علم يف العلوم من مجلة أُدخ 
 القرآن. علوم مجلة من احلقيقة يف هي اليت ذلك،
 منه. ليس مما التفسري يف فأُدخل التفسري، وعلم القرآن علوم بني والتميُّز التفريق عدم ثالثاً:

 قارئ مهمة من هي بل الكرمي، القرآن كلمات نطق كيفية بيان املفسر مهمة من ليس رابعا:
 القرآن.

 الكرمي القرآن أحوال عن فيه يبحث علمر » :هو قال نمَ  وأجودها أحسنهاو  التعريفات وأقرب
 .4«البشرية الطاقة بقدر تعاىل اهلل مراد على داللته حيث من

                                           
عاملر بفقه الشافعية، تركي األصل، مصري املولد والوفاة، من   ،، يكىن بأيب عبد اهللهو حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي -1

 الدمشقي، الشهيب األسدي أمحد بن بكر أليب عية،الشاف طبقات: ينظر. هـ794 سنة تويف القرآن، علوم يف انكتبه: الربه
 .هـ1407 االوىل، الطبعة بريوت، الكتب، عامل، 3/167ج خان، العليم عبد الدكتور حتقيق:

دار إحياء الكتب العربية، الطبعة  ،1/13جحتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،  للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -2
 م.1957االوىل،

 .2/148، جالزركشي القرآن، علوم يف الربهان -3
 .م2001 القاهرة، احلديث دار ،2/07ج علي، بن أمحد :حتقيق للزرقاين، القرآن، علوم يف العرفان مناهل -4
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 :أمور أربعة على التعريف هذا اشتمل

 .املعارفو  العلوم مجيع يشمل جنسر  هو :"علمر " قوله :األول

 عن تبحث اليت األخرى العلوم به فخرج ،"الكرمي القرآن أحوال عن فيه يبحث" :قوله :الثاني
 .غريه أحوال

 اليت العلوم به خيرج حبيث ثان   قيد هذا "تعاىل اهلل مراد على داللته حيث من" :قوله :الثالث
 كتابة أحوال عن يبحث فإنه الرَّسم ع لم :مثل الداللة، غري جهة من القرآن مولوع تتناول

 الكلمة لبط حيث من الكرمي القرآن أحوال عن يبحث هفإن القرآنية القراءات وعلم الكلمة،
 واحلائض للُجُنب قراءته جهة من القرآن بأحوال املتعلقة املباحث أيضا به وخرج أدائها، وطريقة

 يف هبا يستعان وإمنا العلوم، هذه عن االستغناء يعين ال وهذا ،1الفقه علوم من فإهنا ذلك، وحنو
 التفسري.

 اإلحاطة عدم بالتفسري العلم يف يقدح ال إذ ثالث، قيدر  هذا البشرية" الطاقة "بقدر :قوله :الرابع
 .تعاىل اهلل كالم مبعاين

 معاين بيان عن فيه يبحث علمر  بأنه: التفسري علم فنعر   أن ميكن التعريفات من سبق مما
 .فيه توسع   أو باختصار   البشرية، الطاقة بقدر والعقل، بالّنقل الكرمي القرآن ألفاظ

                                           
 حممد الدكتور القول هذا إىل جنح وممن التفسري، علم يف يدخالن القراءات وعلم الرَّسم علم أن يرى من املعاصرين من -1

 فيه، داخالن أهنما واحلق التفسري، علم يف يدخالن ال الرسم وعلم القراءات علم أن يظن »... :قال حيث الذهيب حسني
َٰ َيۡطُهۡرَن  ﴿ كقراءة ...القراءات أو القراءتني باختالف خيتلف املعىن ألن وذلك وهي - بالتسكني [222 :البقرة] ﴾َحَّتَّ

 خيتلف املعىن أن كما،  -وهي قراءة محزة والكسائي- ﴾ۡرَن  هَّ َيطَّ ﴿ أقر  من لقراءة مغاير معناها فإن ،-قراءة ابن كثري ونافع
ن َيۡمِِش َسوِيًّا﴿ :تعاىل قوله فمثالً  املصحف، يف القرآين الرسم باختالف أيضا مَّ

َ
 يف يغاير "أمَّن" بوصل [22 ]امللك: ﴾أ

ن يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َوكِيَٗل ﴿ املعىن م مَّ
َ
 .«املوصولة دون "بل" معىن تفيد املفصولة فإن بفصلها، [109 :النساء] ﴾١٠٩أ

 .القاهرة وهبة، مكتبة ،1/13ج الذهيب، حسني حملمد املفسرون،و  التفسري :يراجع
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 يُطلق َمن العلم أهل م نف ،التأويلو  التفسري بني العالقة نبني أن املقام هذا يف بنا حيسن
 وهذا يوافقه، مل أو اللفظ ظاهر وافق سواء الكالم تفسري هو التأويل فقالوا: ،1التأويل على التفسري

 .2وغريهم املفس رين مجهور اصطالح يف التأويل معىن هو

 إىل اآلخر بعضال ذهبو  منه، نوعر  أنهو  التفسري من أخص ويلالتأ أن إىل آخرون ذهبو 
 جمال ال مبا ،3بينهما واالفرتاق التباين أوجه يف اختلفوا أهنم إال التأويل،و  التفسري بني التفريق
 فيها. القول وبسط هنا لذكرها

                                           
 منظور، البن العرب، لسان: ينظر. املصريو  ع،املرج  و  التفسري، منها: معاين عدة على اللغة يف التأويل يطلق :لغة التأويل -1

 .4/1627ج الفرايب، اجلوهري إلمساعيل ،-العربية صحاحو  اللغة تاج- الصحاح .11/33ج

 لطباعة فهد امللك جممع .5/35ج قاسم، بن حممد بن الرمحن عبد وترتيب: مجع تيمية، البن الفتاوى، جمموع ينظر: -2
 م.1995 املنورة، املدينة الشريف، املصحف

 .1/16ج الذهيب، حسني حملمد املفسرون،و  التفسريينظر:  -3
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 األحكام آيات مفهوم :األول لمبحثا
 

 

 يشتمل على ثالثة مطالب كاآلتي:

 

 

 

 ل: تعريف آيات األحكام باعتباره مركباً إضافياً المطلب األو 

 الفرع األول: تعريف اآلية لغة واصطالحا

 الفرع الثاني: تعريف الحكم لغة واصطالحا

 المطلب الثاني: تعريف آيات األحكام باعتباره َعَلًما

 المطلب الثالث: عدد آيات األحكام

 الفرع األول: القائلون بالتحديد

 لون بعدم التحديدالفرع الثاني: القائ

 الفرع الثالث: الترجيح
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 إضافياً  مركباً  باعتباره األحكام آيات عريفت :األول المطلب
 أن فينبغي جزئيه، معرفة يقتضي وتعريفه إليه، ومضاف   مضاف   من بمركَّ  األحكام آيات

 .-األحكام- إليه املضاف نعر ف ذلك بعد مث ،-آيات- املضاف أوَّالً  نعر ف

 لغة واصطالحا اآلية تعريف ول:األ الفرع
 تطلق منها: اللغة يف اطالقات عدة هلا واآلية ،1«آياتر و  آياير و  آير  اآلية: مجع»: لغةاآلية  -أ

  واجلماعة. الع ربة،و  واملَثل العالمة، على

 :2الذبياين النابغة قال :العالمة أواًل:

مت   ها لها آيات   توهَّ ت 
ْ
َعرف

َ
 3سابع   العام   ذاو  أعوام   ِلستِة  ......................... ف

، وهذا العام الذي أنا فيه  ستة عليه مضت أن بعد، بعالمة تركوها اليت القوم ديار عرفت أي: أعوام 
 .4سابع

ن ۦي ُمۡلِكهِ  َءايَةَ  إِنَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال
َ
تَِيُكمُ  أ

ۡ
ِن َسِكيَنة   فِيهِ  ٱِلَّابُوُت  يَأ ب ُِكمۡ  م   ﴾رَّ

 ﴾َءايَةَ ﴿ لفظة ففسَّر ،5«طالوت ملك عالمة إنَّ » تفسريه: يف الطربي اإلمام قال [248 :البقرة]
 كعالمة احملسوس يف تستعمل قد العالمة لفظة أن كما والكاشفة، والظاهرة الوالحة بالعالمة
 .الوالحة املسائلو  كاألحكام املعقول يفو  الطريق،

                                           
 .14/63ج منظور، البن ،العرب لسان -1
: ينظر األوىل، الطبقة من جاهلي، شاعر املضري، الغطفاين،  لباب بن معاوية بن زياد أمامة أبو: هو -2

 .3/54األعالم،للزركلي،ج

م. هذا البيت 2005، دار املعرفة، بريوت لبنان، الطبعة الثانية، 75ىن به: مْحدو طّماس ص، اعتلذبياين، لالنابغة ديوان -3
 .البحر الطويلمن 

الطبعة  لبنان، بريوت العلمية الكتب دار ،2/466ج األزهري، اجلرجاوي اهلل عبد بن خلالد، التوليح على التصريح شرح -4
 .م2000 ،األوىل

 .316/ 5البن جرير الطربي، ج جامع البيان يف تأويل القرآن، -5
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َِني  َمَثَٗل  وََجَعۡلَنَٰهُ ﴿ : عيسى صفة يف تعاىل اهلل قال الِعبرة:و  المَثلُ  ثانياً: ِ ىِءيَل  ّل   ﴾٥٩إِۡسَر
 وهذا أبّ  غري منو  أمّ  م ن ُول د حني اسرائيل لبين وعربة ءايةً  :أيقوله تعاىل: ﴿مثال﴾  [59 :الزخرف]

 . عيسى نبوة ص دق على دليل

َٰلَِك  ِف  إِنَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال ِ   َعَذاَب  َخاَف  ل َِمنۡ  ٓأَليَةٗ  َذ  ملن لعربة مبعىن [103 :هود] ﴾ٱٓأۡلِخَرة
 يعترب. أن أراد

يئِلِّيَ  َءاَيَٰت   ۦي ِإَوۡخَوتِهِ  يُوُسَف  ِف  ََكنَ  لََّقدۡ ﴿ تعاىل: اهلل وقال ا  :أي [07 :يوسف] ﴾٧ل ِلسَّ
 أخبارهم. عن سأل ملن عربة

 اهلل كتاب من آية معىن قال: أنه الشيباين عمرو أيب عن بلغين» :1قتيبة ابن قال الجماعة: ثالثاً:
 من يرتكوا مل أي: 2«جبماعتهم أي: بآيتهم القوم خرج يقال ومنه قال: حروف، مجاعة أي:

 شيئاً. ورائهم

 على عالمة َذاهتا حدّ  يف القرآنية اآلية فإن اجلماعة،و  العربةو  بالعالمة اآلية تسمية ومناسبة
 من القرآن يشتمل ما وعلى فيه، يعترب أن أراد ملن وعربة ، حممد به جاء الذي القرآن صدق
. كلمات   من مؤلفة ألهنا اجلماعة معىن اآلية ويف عظام،ال األمور  وحروف 

                                           
 الثالث القرن أعالم من يعد لغوي، نقدو  وأديب وفقيه، عامل ،الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهلل عبد حممد أبو هو -1

 الذهيب، لإلمام النبالء، أعالم، ينظر: سري هـ276 نةس تويفغريب القرآن، وكتاب غريب احلديث،  :من كتبهاهلجري،
 م.1985 الثالثة، الطبعة الرسالة، مؤسسة ،13/296، جاألرناؤوط شعيب بإشراف الباحثني من جمموعة :حتقيق

 االوىل، الطبعة بغداد، العاين، مطبعة ،1/242ج اجلبوري، اهلل عبد الدكتور: حتقيق قتيبة، البن احلديث، غريب -2
 .ـه1397
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 أهنا مبعىن العالمة» هي: فقال اآلية 1القرطيب اهلل عبدأبو   اإلمام عّرف :اصطالحا اآلية -ب
 أختها من بائنة هي أي: وانفصاله بعدها، الذي من قبلها الذي الكالم النقطاع عالمة

 .2«ومنفردة

 من سورة يف مندرجة مقطعو  مطلع ذات طائفة بأهنا» فقال: اينالزرق الشيخ وعرّفها
 املنفصلة البعض، ببعضها متصلة القرآن كلمات من جمموعة عن عبارة اآلية أن مبعىن 3«القرآن

 توقيفية. أهنا على أختها عن

 دالة   لة  مجُ  لكل  » فقال: اللغوي والتعريف األصويل التعريف بني 4املباركفوري الشيخ ومجع
 .5«آيةر  لفظي   بفصل نفصل  مُ  كالم   ولكل   ،آيةر  اهلل أحكام من كمحُ  ىعل

                                           
مالكي املذهب، من أهل قرطبة، رحل إىل  ،، من كبار املفسرين، صاحل متعبدهو حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب -1

هـ. ينظر 671تويف سنة ، له مؤلفات جليلة منها: اجلامع ألحكام القرآن، -مصر-املشرق،واستقر يف مشال أسيوط 
 .322-5/321ج، للزركلي عالم،األ

 الطبعة القاهرة، املصرية، الكتب دار ،1/66ج أطفيش، وإبراهيم الربدوين، أمحد حتقيق ،اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب -2
 .م1964 الثانية،

 .285 /1ج ،للزرقاين القرآن، علوم يف العرفان ناهلم -3

قه والف والفلسفة واملنطق العربية، العلوم رأق، اهلند من مباركفور بلدة يف لدو ، املباركفوري الرمحن عبدحممد  العالء أبو: هو -4
 راغب حممد بن رلا بن لعمر املؤلفني، معجم ينظر: ،-م1934- هـ1353 سنة تويف .وأصول الفقه على علماء كثريين

 .بريوت العريب، رتاثال إحياء دار ،05/166ج كحالة،

 فوري، دار الكتب العلمية، بريوت.املبارك الرمحن عبد حممد العال أليب ،7/435ج الرتمذي، جامع بشرح األحوذي حتفة -5
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 لغة واصطالحا الحكم تعريف الثاني: الفرع
 حَيُْكمُ  بينهم َحَكمَ  قولَك: مصدرُ  احُلْكمُ » اجلوهريُّ: قال ،ُحكم مجع األحَكام: لغةالحكم  -أ

ُ فَ ﴿ تعاىل: قوله ومنه1«قضى :أي ،ُحْكماً   فِيهِ  ََكنُوا   يَمافِ  ٱۡلقَِيََٰمةِ  يَۡومَ  بَۡيَنُهمۡ  ََيُۡكمُ  ٱّللَّ
 .يقضي مبعىن أي .[113 :البقرة] ﴾١١٣ََيَۡتلُِفونَ 

 اخلروج على يَقدر فلم خالفه، من منعته إذا بكذا عليه حكمتُ  يقال:» عاملن احلكم وأصل
 .2«حاكم فأنا بينهم َفصْلتُ  القوم بني وحكمتُ  ذلك، من

 مبعىن: الوجوب الصالة يف اهلل كمحُ  مثال قلنا إذاف املنع، أصلهو  ضاءالق اللغة يف احلكم إذن
 .الظلم من مينع ألنه احاكمً  القالي يمسُّ و  .تركها من فاملكلَّ  منعو  ،الوجوبب فيها قضى اهلل أن

 املتعلق الشارع خطاب» :بأنه الشرعي احلكم األصول علماء عرَّف: اصطالحا 3احلكم -ب
 .4«ولًعا أو ختيريًا، أو لًبا،ط فني،املكلَّ  بأفعال

 املصطلحات: بعض نول ح أن ميكن للحكم السابق التعريف خالل من التعريف: شرح

 خطاب بذلك وخرج تعاىل، اهلل كالم وهو تعاىل اهلل خطاب هو الشارع: خطاب
 تعاىل. هلل إال حكم ال غريه،إذ

                                           
 .5/1901الصحاح، للجوهري، ج -1
 .بريوت العلمية، الكتب دار 1/146ج الفيومي، حممد بن ألمحد الكبري، الشرح غريب يف املنري املصباح -2

 العقلي: احلكمو -. حديثنا مولوع وهو الشرع، من يستفاد ما وهو الشرعي: احلكم- منها: أقسام عدة إىل احلكم ينقسم -3
 احلواس من مستفادة فيه النسبة كانت ما احلسّي: احلكمو -. الكل من أصغر اجلزء مثل بالعقل، نفيه أو إثباته كان هو ما
 بأن كاحلكم اللغوي الولع من مستفادة النسبة فيه كانت ما هو حي:االصطال الولعي احلكمو -. حمرقة النار مثل:

 معتدل. غري اجلسم أن على دليل الوجه امحرار مثل بالعادة يعرف ما وهو العادي: أو التجرييب احلكمو -. مرفوع الفاعل
 م.1999 الرياض، الرشد، مكتبة ،1/22ج النملة، الكرمي لعبد املقارن، الفقه أصول علم يف املهذب: ينظر

 ة، الطبعة الثامنة، دار القلم.الدعو  مكتبة ،100الفقه، لعبد الوهاب خالف، ص أصول علم -4
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 املتعلق كاخلطاب فني،املكلَّ  بأفعال تعلق له ليس ما خرج المكلفين: بأفعال المتعلق
 املكلَّف. بذات واملتعلق واجلماد، تعاىل، اهلل بذات

 املطلوبني من وكل الرتك، ومطلوب الفعل، مطلوب حتته ويندرج ،اقتضاءً  أي طلبا:
 .2الزم   وغري ،1الزم   إىل ينقسم

 اإلباحة. وهو والفعل الرتك يف التسوية أي تخييرا:

 شرطاً  أو الصالة، إقامة لوجوب الشمس كدلوك لشيء، سببا الشارع جعله ما وهو وضعا:
 .3اإلرث من مانًعا كالقتل شيء من مانًعا أو واحلول يف الزكاة، الصالة، لصحة كالولوء لّشيء

 اهلل قال والسنة، للقرآن العلم مثرة باعتبارها احل كمة مبعىن األحكام أن املفسرين بعض اعترب
 الكتاب» اجلاللني: تفسري صاحب الق [151 :البقرة] ﴾ٱَۡلِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَتََٰب  َوُيَعل ُِمُكمُ ﴿ تعاىل:

 .4«األحَكام من فيه ما أي: احل كمة وأّما القرآن، هو:

 باعتباره َعَلًما 5األحكام آيات تعريف :الثاني المطلب
 هذه من اً بعض نذكر الشريعة، علوم من ماً ع ل باعتباره األحكام آليات تعريفات عدة وردت

 :فاتعريالت
                                           

 علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد :نظريطلب الفعل الالزم هو الوجوب، وترك الفعل على وجه اللزوم هو احلرام.  -1
 فرفور، صاحل الدين ويل والدكتور امليس، خليل الشيخ له مقد عناية، عزو أمحد الشيخ :حتقيق الشوكاين، حملمد األصول،

 .م1999 ،، الطبعة األوىلدمشق العريب، الكتاب دار، 1/25ج

حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي  . ينظر:طلب الفعل غري اجلازم هو الندب، وترك الفعل غري اجلازم هي الكراهة -2
  دار الكتب العلمية..1/70على مجع اجلوامع، حلسن بن حممد العطار، ج

 . من دون طبعة، ومن دون تاريخ.عامل الكتب، 1/46جأنوار الربوق يف أنواء الفروق، لإلمام القرايف،  -3
 القاهرة. احلديث، دار ،27ص السيوطي، واجلالل احمللي، للجالل اجلاللني، تفسري -4

، املعىن يف مفسدة تضمني مل إذا الحطاالص يف مشاحة وال الفقهي، بالتفسري األحكام آيات يسمي من العلم أهل من -5
، والشيخ مناع 2/319ممن جنح إىل هذا الرأي جند مثاًل: الشيخ حممد حسني الذهيب يف كتابه التفسري واملفسرون، جو 

 ، مؤسسة الرسالة.344القطان يف كتابه مباحث يف علوم القرآن، ص 
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 واملسائل والنواهي، األوامر من -القرآن- فيه ورد ما» :فقال األحكام آيات جزي ابن عّرف
 .1«الفقهية

 مبصاحل تتعلق اليت الفقهية األحكام تتضمن آيات» فقال: الذهيب حسني الشيخ وعرّفه
 .2«أخراهمو  دنياهم يف العباد

 القرآنية اآليات من جمموعة عن ةعبار  األحكام آيات أن لنا يظهر التعريفني هذين خالل من
 استنباطر صحيح. أو شرعي ، نص   عليها ويدل فقهًيا، حكًما تُبني اليت

اآليات القرآنية املشتملة على األحكام الشرعية  :ابأهن األحكام آيات تعريف ميكن تقدَّم مما
 .العملية

 األحكام آيات عدد :ثالثال المطلب
 السَّبب ويرجع الكرمي، القرآن يف املذكورة األحكام ياتآ عدد حتديد يف  العلماء اختلف

 ميكن اليت هي األحكام آيات أن يرى بعضهم األحكام، آيات مفهوم يف اختالفهم إىل ذلك يف
 يرى من ومنهم األحكام، آيات غري يف سياقها أو مولوعها كان وإن منها شرعي حكم استنباط

 شرعيا. حكما مولوعها يف تناولت اليت اآليات هي األحكام آيات أن

 آيات عدد رصحب العريب ابن اإلمامو  الغزايل ماإلما على معرتلا 3الشوكاين اإلمام يقول
 للقطع الظاهر، باعتبار هو إمنا املقدار هذا يف االحنصار ودعوى ...» آية: مخسمائة يف األحكام

                                           
 بريوت، األرقم، أيب بن األرقم دار شركة ،1/16ج اخلالدي، اهلل عبد لدكتورا حتقيق جزي، البن التنزيل، لعلوم التسهيل -1

 .هـ1416 االوىل، الطبعة

 .2/319ج الذهيب، حسني حملمد املفسرون،و  التفسري -2

مين، فقيه جمتهد، من كبار علماء اليمن، ولد ببلدة شوكان باليمن، الي هو حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين -3
ونشأ يف صنعاء، تلقى العلم عن شيوخها، وجد يف طلب العلم، حىت صار عاملًا يشار إليه بالبنان، ترك التقليد وسلك 

 هـ،1250ويف سنة طريق االجتهاد بعد أن توفرت فيه شرائط االجتهاد، من كتبه: نيل األوطار شرح منتقى األخبار، ت

 .6/298ج، للزركلي األعالم، :ينظر
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 بل ذلك، ألعاف   ألعافُ  الشرعية األحكام منها تستخرج اليت اآليات من العزيز الكتاب يف بأن
 القصص جملرد الواردة اآليات من األحكام يستخرج كامل، وتدبر صحيح، فهم له من

 .1«واألمثال

 قولني: إىل األحكام آيات حتديد يف العلم أهل بني الواقع اخلالف َحصر ميكن

 بالتحديد القائلون األول: الفرع
، دبعد وحمصورة حمدودة الكرمي آنالقر  يف األحكام آيات أن إىل القول هذا أصحاب ذهب

 آيات عدد أن إىل ،3الرازي اإلمام وتبعه ،2الغزايل اإلمام فذهب عددها، حتديد يف اختلفوا كنل
 قيم ابن أما ،5ءاية مثامنائة إىل املالكي العريب ابن وأوصلها ،4ءاية مخسمائة القرآن يف األحكام

 .7ءاية ومخسني مبائة فعدها 6اجلوزية

                                           
 خليل الشيخ له قدم عناية، عزو أمحد الشيخ :حتقيق الشوكاين، حملمد األصول، علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد -1

 .2/206.جفرفور صاحل الدين ويل والدكتور امليس،

الطوسي، يكىن بأيب حامد، رحل إىل نيسابور، مث إىل بغداد فاحلجاز وبالد الشام  هو حممد بن حممد بن حممد الغزايل -2
 .7/22ج، للزركلي األعالم،هـ. ينظر 505ومصر، مث عاد إىل بلدته، من مؤلفاته: إحياء علوم الدين، تويف سنة 

 الري يف ولد النسب، قرشي وهو الرازي، الدين بفخر امللقب اهلل، عبد بأيب يكىن ،الرازي احلسن بن عمر بن حممد هو -3
 وعلم ،بالتفسري عاملاً  الرازي وكان شىت، علوم يف برع ،والده ومنهم عصره، علماء كبار عن العلمأخذ  ،بطربستان

 .6/313ج، للزركلي األعالم، ينظر ،هـ606 سنة األصول،تويف

الطبعة األوىل،  العلمية، الكتب دار الشايف، عبد السالم عبد حممد :حتقيق ،342 ص للغزايل، املستصفى،: ينظر -4
الفضل. وينظر: احملصول، أليب عبد اهلل الرازي،  أبو حممد :حتقيق ،2/03ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان، م1993

 م.1997، مؤسسة الرسالة، 6/23قيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، جحت

 .م2003 العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد حممد حتقيق العريب، البن القرآن، أحكامينظر:  -5

مولده وفاته بدمشق، أحد كبار العلماء، تتلمذ على شيخ  ،الدمشقي، يكىن بأيب عبد اهلل هو حممد بن أيب بكر بن أيوب -6
االسالم ابن تيمية، وكان حسن اخللق حمبوبًا عند الناس، من كتبه: إعالم املوقعني عن رب العاملني، طريق اهلجرتني، تويف 

 .6/56هـ، ينظر األعالم، للزركلي، ج751سنة

 هـ.1397، الطبعة االوىل، 45، لشعبان حممد امساعيل، صوأطواره مصادره االسالمي التشريع -7
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 القرآن يف األحكام آيات عدد أن إىل 1خان صديق حممد الشيخ عاصرينامل من وذهب
 به، املصرَّح هو العدد هذا بأن القول هذا على االعرتاض ميكن، 2ذلك من قريب أو ءاية" "مائتا

 هذا ويف كثرية، أحكاماً  منها يستنبط أن فيمكن واألمثال، القصص كآيات به املصرَّح غري وأما
 وغريها واألمثال القصص آيات فإن به، املصرّح مرادهم ولعل» :الزركشي اإلمام يقول الشأن

 .3«األحكام من كثري منها يستنبط

 التحديد بعدم القائلون الثاني: الفرع
 ما إىل يرجع بل معني، بعدد حمصورة غري الكرمي القرآن يف األحكام آيات أن أصحابه يرى

 وسيالنه. الذهن وجودة االستنباط، وقوة لته،ودال القرآن معاين من للعامل تعاىل اهلل يفتح

 على أنكرو  معني، عدد يف حمصورة غري األحكام آيات أن نامبي   4ويفالطُّ  الدين جنم يقول
 غريُ  ذلك يف األحكام أدلة مقدار وأن ،5معترب غري التقدير هذا أن والصحيح» :حبصرها القائلني

 األقاصيص من تستنبط كذلك والنهي، راألوام من تستنبط كما الشرع أحكام فإن منحصر،
 كأنو  األحكام... من شيء منها يستنبطُ و  إال ءايةر  القرآن يف يوجد أن فقلَّ  وحنوها، واملواعظ

                                           
 آيات تفسري يف املرام نيل كتبه: من دهلي، يف وتعلم "باهلند"مية اجملددين، ولد ونشأ يف قنوج االسال النهضة رجال من -1

 .6/167ج، للزركلي األعالم، ينظر .هـ1307 سنة تويف البهية، الدرر شرح الندية الرولة األحكام،

 فريد أمحد امساعيل، حسن حممد :حتقيق ،09ص خان، حسن صديق حملمد األحكام، آيات تفسري من املرام نيل -2
 .العلمية الكتب دار املزيدي،

 .4، 2/3ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -3

، فقيه حنبلي، ولد بقرية طوف من أعمال صرصر بالعراق، دخل بغداد، ورحل إىل دمشق، هو سليمان بن عبد القوي -4
 .3/127هـ، ينظر األعالم، للزركلي، ج716وزار مصر، تويف سنة 

 .األحكام آيات حتديد :أي -5
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 ما دون األحكام بيان منه قصد ما إىل نظروا إمنا ءاية مخسمائة يف حصروها الذين هؤالء
 .1«بياهُنا به يُقصد ومل منه، استفيدت

 اجتهاد إىل األمر يرجع بل معنّي، بعدد األحكام آيات حتديد عدم 2ايفالقر  اإلمام يرىو 
 أبعد القصص فإن آية، عنه تعرى يكاد ال ُحّقق إذا األحكام استنباط فإنَّ » :قال حيث العلماء
 على ذم   أو عذاب ذكرُ  فيها وقع آية   وكلُّ  به، واألْمر االتّعاظ منها واملقصود ذلك، عن األشياء

 الف عل ذلك طلب دليلُ  فذلك فعل   على ثوابر  أو مدحر  أو الفعل، ذلك حترمي دليل كذل كان فعل  
 .3«عيدبَ  ءاية مخسمائة يف وحصرُها حكم، وفيها إال آيةً  جتد فال ...ندباً  أو وجوباً 

 الترجيح الثالث: الفرع
 بذه ما هو املسألة هذه يف الراجح أن -أعلم واهلل- يل يظهر العلم أهل أقوال عرض بعد

 الذين همو  األول القول أصحاب أماو  ،بعدد حمصورة غري األحكام آيات أن إىل الثاين الفريق إليه
 صريح كان ما أو الفقهي احلكم لبيان سيق ما قصدوا لعلهمف األحكام، آيات بتحديد قالوا

 ولعلهم» العيد: دقيق ابن يقول التقريب وجه على وحصرها عّدها يف الداللة،فاجتهدوا
 أولية داللة األحكام على الدالة اآليات بذلك -األحكام آيات عدد حبصر قال من- قصدوا

 .4«وااللتزام التضمُّن بطريق ال بالذات،

                                           
 الرسالة، مؤسسة الرتكي، احملسن عبد بن اهلل عبد :حتقيق ،578، 3/577ج ويف،الطّ  الدين لنجم الرولة، خمتصر شرح -1

 .م1987 ،الطبعة االوىل

، من علماء املالكية، وهو مصري املولد والنشأة والوفاة، له هو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو العباس الصنهاجي -2
 .95، 1/94ج للزركلي، األعالم، ينظر هـ،684يلة منها: أنوار الربوق يف أنواء الفروق، تويف سنة مصنفات جل

 علمية رسالة الغامدي، ناصر بن علي بن ناصر :حتقيق ،2/465ج للقرايف، األصول، علم يف الفصول تنقيح شرح -3
 .م2000 القرى، أم امعةج الشريعة، كلية الفعر، حسني بن محزة الشيخ بإشراف ،"ماجستري"

الطبعة  الكتيب، دار ،8/230ج، للزركشي الفقه، أصول يف احمليط البحر :كتاب يف العيد دقيق ابن كالم :ينظر -4
 .م1994،االوىل
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 :1قسمني على القرآن أحكام أنب الزركشي اإلمام ذلك ويولح

َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب ﴿ تعاىل: كقوله كثري وهو ،ما صّرح به في األحكام األول: القسم ِ  ﴾ٱلص 

 واملائدة، والنساء، البقرة، سورة يف كما القبيل، هذا من القرآن أحكام وعاّمة [183 :البقرة]
 واألنعام.

 نوعني: إىل ينقسم بذاته وهو ،ما يؤخذ بطريق االستنباط والتأمل والتدبر الثاني: القسم

 استنباط ك:ذل ومثال ،ما يستنبط منه الحكم مباشرة من غير ضّم ءاية أخرى له األول: النوع
ِينَ وَ ﴿ :تعاىل قوله من باليد االستمناء حترمي ى  إِلَّ  ٥ َحَٰفُِظونَ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  ٱلَّ ۡزَوَِٰجِهمۡ  ََعَ

َ
وۡ  أ

َ
 َما أ

يَۡمَُٰنُهمۡ  َملََكۡت 
َ
يءَ  ٱۡبَتَغَٰ  َفَمنِ  ٦ َملُوِمّيَ  َغرۡيُ  فَإِنَُّهمۡ  أ َٰلَِك  َوَرا َلىئَِك  َذ و 

ُ
 ﴾٧ٱۡلَعاُدونَ  ُهمُ  فَأ

َت ﴿ تعاىل: قوله يف كما الكفار أنكحت وكصحة ،[07-05 :ملؤمنونا]
َ
 [11 :التحرمي] ﴾فِرَۡعۡونَ  ٱۡمَرأ

تُُهۥوَ ﴿ تعاىل: وقوله
َ
 .[04 ]املسد: ﴾٤ٱَۡلََطبِ  ََحَّالَةَ  ٱۡمَرأ

 طالب أيب بن علي كاستنباط ذلك: ومثال ،ما يستنبط مع ضم ءاية أخرى إليها الثاني: النوع
 َُٰثونَ  ۥَوفَِصَٰلُهُ  ۥوَََحۡلُهُ ﴿ تعاىل: قوله من أشهر ستة احلمل أقلّ  أن ا   ثََل  [15 :األحقاف] ﴾َشۡهر 

 .[14 :لقمان] ﴾ََعَمّۡيِ  ِف  ۥَوفَِصَٰلُهُ ﴿ تعاىل: قوله وهي أخرى ءاية لم حبيث

 بعيد معني عدد يف األحكام آيات حصر أن -واهلل أعلم- لنا يرتجح العلماء أدلة ذكر بعد
 تنقضي ال العظيم فالقرآن واإلدراك، الفهم قوة من للعامل اهلل يفتح ما إىل األمر يرجع بل جداً،

 واإلنس. للجن إعجاز كتاب هو بل عجائبه

                                           
 .5 ،2/4ج ،للزركشي القرآن، علوم يف الربهان :ينظر -1
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 األحكام آيات تطور ومراحل نشأة :الثاني المبحث

 

 

 يشتمل على ثالثة مطالب كاآلتي:

 

  والصحابة النبوة عصر: األول المطلب

 النبوة عصر: األول الفرع

  الصحابة عصر: الثاني رعالف

 الفقهية المذاهب وقيام التابعين عصر: الثاني المطلب

 المذهبي والتعصب الجمود عصر: الثالث المطلب
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 الفرعية األحكام آليات ومتضمناً  مشتمالً  ، حممد نبيه على القرآن أنزل  اهلل إن
 .هموأخرا دنياهم أمور يف باملصلحة، العباد على تعود اليت الفقهية

 :1أساسية مراحل ثالث يف األحكام آيات وتطور نشأة حصر ميكن

  الصحابةو  النبوة عصر :األول المطلب

 النبوة عصر :األول الفرع
 تعاىل: اهلل قال للناس معانيه ببيان أمرهو  ، حممد على الكرمي القرآن اهلل أنزل لقد

ي ﴿ نَزۡۡلَا
َ
ِۡكرَ  إَِلَۡك  َوأ َ  ٱل  ِ َِل  َما لِلنَّاِس  ِِلُبَّي  ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  إَِلِۡهمۡ  نُز   فكان ،[44 :النحل] ﴾٤٤َيَتَفكَّ

 رفسَّ فَ  الكرمي، القرآن آيات من عليهم شكلأ ما االستفتاء على حرصا الناس أشد  الصحابة
 بفعله نهابيَّ  الصالة يف الواردة ياتاآل فمثالً  ه،وفعل   هبقول   باألحكام املتعلقة اآليات هلم  النيب
 للصحابة بنيَّ  الزكاة ويف ،2«أصلي رأيتموين كما صلوا» :فقال  ومقدارها الزكاة كيفية 

ُبوا  وَ  َوُُكُوا  ﴿ : اهلل قول نزل ملا الصيام أحكام ويف ووقتها، َٰ  ٱۡۡشَ َ  َحَّتَّ  ٱۡۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتََبّيَّ
ۡبَيُض 

َ
ۡسَودِ  ٱۡۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱَۡل

َ
 خيطني حامت بن عدي أخذ حيث [187 :البقرة] ﴾ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ  ٱَۡل

                                           
والتطور مث مرحلة القوة وأخرياً مرحلة الضعف على مراحل النشأة  األحكام، آيات وتطور نشأة أدوار تقسيم يفاعتمدت  -1

 على النحو التايل:
 . الصحابة عهد يفو  ، الرسول عهد يفوذلك  :مرحلة النشأة والتطور أواًل:
 .الفقهية املذاهب وقيام التابعني عهد يف مرحلة القوة: ثانياً:
 الوهاب لعبد التشريع، تاريخ وخالصة الفقه ولأص علم :يراجع. املذهيب والتعصب اجلمود عهد يف مرحلة الضعف: ثالثًا:

 .2/319ج الذهيب، حسني حملمد املفسرون،و  التفسري .مبصر السعودية املؤسسة املدين، مطبعة. 219ص خالف،
 هلا كان اليت واالجتماعية السياسية األحداث مراعاة إىل التشريع أدوار تقسيم فيفضل ،ذلكخالف  يرى نمَ العلماء  نم  

 مكتبة ،24ابه: تاريخ التشريع االسالمي، صكت يف القطان مناع الشيخالسالمي، وممن اجته إىل هذا املنحى ا فقهال يف أثر
 م.2001 اخلامسة، الطبعة وهبة،

، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق 631صحيح البخاري، باب: األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة، برقم  -2
 ه.1422، النجاة، الطبعة األوىل
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َٰ ﴿ نزلت ملا قال:  حامت بن عدي عن مسلم صحيح يف كما وسادته حتت وجعلهما  َحَّتَّ
 َ ۡبَيُض  ٱۡۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتََبّيَّ

َ
ۡسَودِ  ٱۡۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱَۡل

َ
 بن عدي له قال: [187 :البقرة] ﴾ٱۡلَفۡجرِ   ِمنَ  ٱَۡل

 من الليل أعرف أسود، وعقاالً  أبيض عقاالً  عقالني، يتوساد حتت أجعل إين اهلل رسول يا :حامت
 إذ 2«النهار وبياض الليل سواد هو إمنا ،1لعريض وسادتك إن» : اهلل رسول فقال النهار،

 النيب بيان من فهذا األفق، يف اعرتلا إذا الفجر من اليل خيطو  النهار خيط باخليطني املقصود
 بالصوم املتعلقة اآلية ملعىن. 

  عبد بن جابر حديث ذلك ومثال  الصحابة من صدر إذا اخلطأ بيصو    كانو 
 هل فقال: أصحابَه فسأل احتلمَ  مث رأسه، يف فشجَّه جرر حَ  امنَّ  رجال فأصاب سفر   يف خرجنا قال:

 فمات، فاغتسل املاء على تقدر وأنت رخصة، لك جند ما فقالوا: التيمم؟ يف رخصة يل جتدون
 فإمنا يعلموا مل إذْ  سألوا أال اهلل قتلهم قتلوه» : فقال بذلك ُأخربَ   النيب على قدمنا فلما

 .3«السُّؤال العي   شفاء

 إّما  الرسول عنها يعرب   واليت  رسوله اهلل أهلم اليت االجتهادية األحكام إن يقال منه
 بل فيها، ميله ومل  الرسول فيها اجتهد اليت األحكام أما شرعية، أحكام هي فعله أو بقوله

 فيها قيوفَّ  مل وإن ذلك، على تعاىل اهلل هأقرَّ  صواباً  كانت فإن منه، اجتهاد عن صدرت

                                           
ِمَن ﴿ :تعاىل قوله نزل أن إىل فهمه، مبا الكرمية اآلية لوتأوَّ  رأسه حتت وجعلهما واألسود األبيض العقالنيأخذ  إمنا -1

. جامع البيان يف تأويل القرآن، البن الليل وسواد ،النهار بياض هو به املقصود أن ذلك بعد فعلموا [187 ]البقرة: ﴾ٱۡلَفۡجرِ  
 .3/512جرير الطربي، ج

، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار 1090صحيح مسلم، باب: بيان أنَّ الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، برقم  -2
 إحياء الرتاث العريب، بريوت.

، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، 336يف اجملروح يَتيمَُّم، برقم  :رواه أبو داود يف سننه، باب -3
هذا احلديث لعفه البيهقي و العسقالين وغريمها لكن له شاهد من حديث ابن عباس »صيدا، بريوت. قال األلباين: 

«. يرتقي إىل درجة احلسن، لكن ليس فيه قوله:" ويعصر...اخل" فهي زيادة لعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف هبا
 ، دار الراية، الطبعة اخلامسة.131لدين األلباين، صه السنة، ناصر اينظر: متام املنة يف التعليق على فق
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 افتداء حادث» ذلك على مثال خريو  اخلطأ له وبنيَّ  الصواب إىل اهلل ردَّه للصواب، الرسول
 قد يكن ومل املشركني، من أسريا سبعون أيديهم، يف وقع بدر غزوة يف املسلمني فإن 1بدر أسرى
 اجتهاد أدى وقد ...الصحابة بعض واستشار هبم يفعل فيما الرسول فاجتهد األسرى حكم شرع

ن ِۡلَِب    ََكنَ  َما﴿ سبحانه: بقوله الصواب له اهلل فبني الفداء قبول إىل الرسول
َ
ىَٰ  ۥي َلُ  يَُكونَ  أ ۡۡسَ

َ
 أ

 َٰ ۡرِض   ِف  ُيۡثِخنَ  َحَّتَّ
َ
ۡنَيا َعَرَض  تُرِيُدونَ  ٱَۡل ُ وَ  ٱَلُّ ُ وَ  ٱٓأۡلِخَرةَ   يُرِيدُ  ٱّللَّ  :األنفال] ﴾٦٧ َحِكيم   َعزِيز   ٱّللَّ

 سبيل عن ونيصدُّ  الذين قتل يف 3اإلثخان قبل األسرى اختاذ عن وتعاىل سبحانه فنهى ،2«[67
 .نتشاراال من اهلل دين ومينعون اهلل،

  الصحابة عصر :ثانيال الفرع
 كانوا إذ كبرياً، اهتماما -األحكام آيات- العلم اهبذ  الصحابة اهتمَّ   النيب وفاة بعد

 من هذه يف ما يعلموا حىت األخرى العشر يف يأخذون فال آيات عشر  اهلل رسول من ونئيقرت 
 احلكم واستنباط الفكر إعمال إىل حتتاج اليت الّدهر وحوادث نوازل هبم ّدتجَ  وملا والعمل، العلم

 منهم وكثري السنن، ُورودو  اآليات، نزول أسباب اهدواش» حيث لذلك أهالً  كانوا إذ الشرعي،
 وجيتهدوا النصوص، يبينوا ألن أهالً  كانوا املزايا فلهذه اجتهاده، يف  الرسول مستشاري كانوا
ن أهالً و  فيه، نص ال فيما  .4«إفتاء أو بيان   من عنهم يصدر مبا ويثقوا إليهم، املسلمون يرجع أل 

                                           
: بفتح املوحدة وسكون الدال املهملة، مث راء، ذ كرها يف السرية كثري، وشهرهتا تغين عن تعريفها، فيها حدثت املعركة بدر -1

كياًل، 155 املنورة املدينةعن  تبعد وبدر ية،النبو  للهجرة الثانية السنة يفت وقع بدر ةو غز و  الفاصلة بني اإلميان واإلحلاد،
، دار مكة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 41معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، لعاتق بن غيث احلريب، ص ينظر:

 م.1982
 .223ص خالف، الوهاب لعبد التشريع، تاريخ وخالصة الفقه أصول علم :يراجع -2

 فارس، البن اللغة، مقاييس معجم ينظر: به . َحرَاكَ  ال حىت أُثق ل قد القتيل أن ذلكو  ثقلُته،أ: أي أثخنُته تقول: -3
 .1/372ج

 .231ص خالف، الوهاب لعبد التشريع، تاريخ وخالصة الفقه أصول علم :يراجع -4
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 تعاىل: قوله يف املذكورة الكاللة معىن وبيان تفسري يف هداجت  الصّديق بكر أبو فهذا
 صوابا كان فإن برأي يهاف سأقول إين» : قالف .[12 :النساء] ﴾َكَلَٰلَة   يُوَرُث  رَُجل   ََكنَ  ِإَون﴿

 .1«الولدو  الوالد خال ما أراه الشيطان، ومن فميّن  خطأ كان ،وإناهلل فمن

 يف األحيان بعض يف خيتلفون قدو  مستنبط، حكم   على جيمعون قد  الصحابة كان لقدو 
 احلكم استنباط يف  الصحابة اختالف صور ومن ،املستنبط احلكم خيتلف وبالتايل ،اآلية فهم

بَّۡصنَ  َوٱلُۡمَطلََّقَُٰت ﴿ تعاىل: قوله يف كما "القرء" معىن يف اختالفهم الشرعي نُفِسِهنَّ  َيََتَ
َ
ََٰثةَ  بِأ  ثََل

 ال قةاملطلَّ  بأن  اخلطاب بن عمر وافقهو  مسعود بن اهلل عبد أفىت حيث ،[228 :البقرة] ﴾قُُرويء   
 أي "الطهر"بـ "القرء" أفىتف ثابت بن زيد أما ،2الثالثة حيضتها من اغتسلت إذا إالَّ  هتاعدَّ  من خترج

 .3الثالثة احليضة يف دخلت إذا هتادَّ ع   من خترج قةاملطلَّ  أن
 عّدة يف  طالب أيب بن وعلي اخلطاب بن عمر بني قعاو ال اخلالف يف ذلك إىل إلافة

 هتاعدَّ  محكَ   طالب أيب بن علي اأمّ  احلمل، بولع هتاعدَّ  قضى  فعمر زوجها، عنها املتوفّ 
 تعارض اخلالف هذا وسبب» ،أيام   وعشرة أشهر أربعة ومضي احلمل، ولع ومها: األجلني بأبعد
 الوفاة عدة وجعل احلمل، ولع احلامل املطلقة ةعدَّ  لجع سبحانه اهلل فإن القرآن يف عامني نّصني
 باألجلني العمل على  طالب أيب بن علي فحكمُ  4«تفصيل غري من عشراً و  أشهر أربعة
 عنها مات األسلمية احلارث بنت سبيعة عن ورد مبا رأيه أيّد  اخلطاب بن عمر أماو ،معاً 

                                           
 بريوت، دمشق، اإلسالمي، املكتب الشاويش، زهري وحممد ،األرنؤوط شعيب :حتقيق ،8/338ج للبغوي، السنة، شرح -1

 .م1983 ،الطبعة الثانية

 .4/501ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي :يراجع -2

 .م1968،الطبعة الثامنة الفكر، دار ،100ص بك   اخلضري حملمد االسالمي، التشريع تاريخ .4/507ج ،املرجع نفسه -3

 .2/319ج الذهيب، حسني حملمد املفسرون،و  التفسري :يراجع -4
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، يمحل ولعت حني حللت قد» :فقالت تسأله  النيب أتت احلمل ولعت فلما زوجها،
 .للزَّواج  الرسول أحلَّها :يأ ،1«يل بدا إن بالتزوُّج أمرينو 

 فابن وأبوين، زوج عن مات من مرياث تقسيم يف»  ثابت بن وزيد عباس ابن اختالفو 
 قوله بظاهر ومتمسكا تعصيباً، الباقي ولألب الثلث، ولألم النصف، للزوج بأن أفىت  عباس
ُ  يَُكن لَّمۡ  فَإِن﴿ تعاىل: بََواهُ  ۥي َوَورِثَهُ  َوََل   ۥلَّ

َ
ِهِ  أ م 

ُ
  ثابت بن وزيد ،[11 :النساء] ﴾ٱثلُّلُُث   فَِِل

 ذكر واألم األب ألنَّ  نظراً  الزوج، فرض بعد الباقي ثلث للزوجة بأن أفتوا الصحابة بقية ومعه
 .2«األنثيني حظ مثل فللذكر واحدة، جبهة ورثا وأنثى،

 غالب به يقع الذي بالوجه احلديث ويظهر مناظرة  الصحابة بني يقع األحيان بعض ويف
 .3املسموع إىل اجتهاده عن فريجع الظن،

 عن موسى أبو سئل قال: شرحبيل بن هزيل أن صحيحه يف البخاري ذكر ما ذلك ومثال
 ،ينعُ اب  تَ يُ فسَ  مسعود ابنَ  وْأت   النصف، ولألخت النصف، للبنت فقال: وأخت، ابن وابنة بنت

 فيها أقضي املهتدين، من أنا وما إذاً  لللت لقد فقال: موسى أيب بقول وُأخرب مسعود، ابن فسئل
 فأتينا فلألخت، بقي وما الثلثني، تكملة السدس ابن ةوالبنَ  النصف، ةلالبنَ » : النيب قضى مبا
 .4«فيكم رْب احلَ  هذا دام ما تسألوين ال فقال: مسعود، ابن بقول فأخربناه موسى أبا

  الصحابة عهد يف الكرمي القرآن آيات من األحكام استنباط يف اخلالف هذا وجود مع
 يشدون  الصحابة كان بل اللسان، وبذاءة التبديع إىل ذلك جيرهم مل الفهم، يف واختالفهم

                                           
 .1484صحيح مسلم، باب: انقضاء ع دَّة املتوفَّ عنها زوُجها، وغريها بولع احلمل. برقم  -1

 .يسري حذف مع .2/320ج الذهيب، حسني حملمد املفسرون،و  التفسري -2

عة الطب العلمية، الكتب دار ،1/324ج الفاسي، احلجوي احلسن بن حملمد االسالمي، الفقه تاريخ يف السامي الفكر -3
 م1995 ،األوىل

، برقم  :صحيح البخاري، باب -4  .6736مرياث ابنة  االبن  مع بْنت 
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 هذا أنّ إىل  اهن شارةاإل وجتدر والصواب، احلق هلم تبني مىت خالفهم من قول إىل باحلق،ويرجعون
 التابعني. عصر يف التدوين عصر جاء أن إىل ،الناس بني يتداول شفهيا كان العلم

 الفقهية المذاهب وقيام التابعين عصر :الثاني المطلب
 وابن عباس وابن األربعة، اخللفاء مقدمتهم فيف املفسرين من مجاعة  الصحابة من اشتهر

 براهيمإو  2والزهري 1عكرمةك التابعني من تالمذة هؤالء لبعض وكان ثابت، بن وزيد مسعود

.4وقتادة 3النَّخعي  
د قدل  ما مثاًل: ذلك فمن - الصحابة الختالف تبعاً - التابعني بعض عند االختالف ُوج 

بَّۡصنَ  َوٱلُۡمَطلََّقَُٰت ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء نُفِسِهنَّ  َيََتَ
َ
ََٰثةَ  بِأ  ذهب ،[228 :البقرة] ﴾قُُرويء    ثََل

ََٰثةَ ﴿بـ املقصود أن إىل جماهد اإلمام َيض ثالثة هي: اآلية يف ﴾قُُرويء    ثََل  ففسَّر الزُّهري اإلمام أما ،5ح 
 .6بالطُّهر "الُقرء"

                                           
يف ، موىل عبد اهلل بن عباس، تابعي، كان من أعلم الناس بالتفسري واملغازي، تو هو: أبو عبد اهلل بن عبد اهلل الرببري املدين -1

 4/244ينظر األعالم، للزركلي، ج ،هـ105سنة 

، ويكىن بأيب بكر، الفقيه احلافظ، متفق على جاللته، تويف هو: حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب الزهري -2
 .5/326، جللذهيب النبالء، المأع سري وقيل قبل ذلك بسنة، ينظر هـ124 سنة

 بصرياً  وكان صالحاً، التابعني أكابر من العراق، فقيه ،، اإلمام احلافظهو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود -3
 هـ.96 سنة مات، لشأن، كثري احملاسن بعلم عبد اهلل بن مسعود، واسع الرواية، كبري ا

ي -4 ، يكىن بأيب اخلطاب، حافظ العصر، وقدوة احملدثني واملفسرين، وكان من أوعية العلم، هو: قتادة بن دعامة السَُّدْوس 
 .270-5/269ج للذهيب النبالء، أعالم سري ينظر هـ،118وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ، تويف سنة 

 .4/500ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -5

 .4/507ج ،املصدر نفسه -6
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 ََعَ  َحَٰفُِظوا  ﴿ تعاىل: قوله يف املذكورة 1الوسطى صالة تعني يف االختالف وقع كما
لََوَٰتِ  ةِ وَ  ٱلصَّ لَوَٰ ِ  َوقُوُموا   ٱلۡوُۡسَطىَٰ  ٱلصَّ َٰنِتِّيَ  ّلِلَّ  .[238 :البقرة] ﴾٢٣٨ َق

 هي الوسطى الصالة أن إىل  عباس وابن عمر ابن قويل أحد وهو وغريه، عكرمة ذهب
 .2الصبح صالة

 . 3هريرة أبوو  مسعود ابن قال وبه العصر، صالة أهنا إىل التابعني مجهور وذهب

 لتلقيبا يعنون مصر أهل فكان والرواية، التلقي بطابع حمتفظا األحكام آيات تفسري ظلّ ف
 ، كعب بن أيبّ  عن ونواملدنيّ  ، عباس ابن عن ونفاملكيُّ  مصرهم إمام عن والرواية

 وملا ،4الفقهي التفسري يف متنوعة مدارس ظهور إىل أدى ما وهذا ، مسعود ابن عن والعراقيون
 كل فاختذ ،شرعي   حكمر  هلا يسبق مل متعددة وحوادث نوازل  وغريهم األربعة لألئمة تدَّ جَ 
 وحقا، صوابا يراها اليت األدلة قفْ و   الكرمي، القرآن من الشرعية األحكام استنباط يف منهجه مام  إ

 .5«األدلة من منهم لكل يتجه حسبما خيتلفون وأحيانا أحياناً، به حيكمون فيما يتفقون وكانوا»

 يّ أ -- وترجيحاهتم أقواهلم يف يظهر مل أهنم إال األحكام استنباط يف اختالفهم ومع
 أنه عنه نُق ل الشافعي اإلمام فمثاًل: ذلك، هلم ظهر كلما احلق إىل يرجعون وإمنا يذكر، تعصب

                                           
، 3/209ذكر القرطيب يف تفسريه عشرة أقوال يف تعني الصالة الوسطى، ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، ج -1

، 8/196ج ،ابن حجر، شرح صحيح البخاري فتح الباري: باري إىل عشرين قواًل، ينظروأوصَلها ابن حجر يف فتح ال
 دار املعرفة، بريوت. ،197

 . 8/196ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، ج -2
 5/213ج ،. جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي8/196ج ،املصدر نفسه -3

 .1/97ج الذهيب، حسني حملمد املفسرون،و  التفسري -4

 .2/320ج ،املصدر نفسه -5
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 يف حنيفة أليب نقد   من يبديه كان ما ومع ،1«احلائطَ  بقويل فالربوا احلديث صحَّ  إذا» : قال
 .2«يفةحن أيب على عيالر  الفقه يف النّاس» :عنه -فعيالشا- يقول كان أنه إال املسائل بعض

 للعلم والتبجيل واالحرتام والتقدير التسامح روح انتشار من عنهم أثر مما ذلك غريو 
 والتابعني.  الصحابة من وأسالفهم أجدادهم من ورثوها قد اليت حممودة سنة وللعلماء،فكانت

 من املفسرين من وجد بل الفقهاء، على فقط مقصوراً  األحكام بآيات االهتمام يكن ومل
 الشأن هبذا اعتىن ممن املثال سبيل على ونذكر ذلك، يف رأيه وأبدى األحكام آيات فسريبت اعتىن
 تفسري يف كما السلف أقوال يذكر أن بعد رأيه يبني تفسريه، يف الطربي جرير ابن املفسرين إمام
يءَ  َطلَّۡقُتمُ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: قوله َجلَُهنَّ  َفَبلَۡغنَ  ٱلن َِسا

َ
ن َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل  أ

َ
ۡزَوََٰجُهنَّ  يَنِكۡحنَ  أ

َ
ََٰضۡوا   إَِذا أ  تََر

ِ  بَۡيَنُهم  من قول صحة على الوالحة الداللة اآلية هذه ويف» : قال ،[232 :البقرة] ﴾ٱلَۡمۡعُروِف  ب
 إن املرأة عضل من الويل منع ذكره تعاىل اهلل أن وذلك ،العصبة" من بويل إال نكاح "ال قال:

 هلا كان أو إيَّاها، وليها انكاح بغري نفسها إنكاح للمرأة كان فلو ذلك، عن وهناه النكاح أرادت
 سبيل ال كان إذ مفهوم، معىن عضلها عن ولّيها لنهي يكن مل ها،نكاح  ا يف توليته أرادت من تولية

 .3«عضلها إىل له
 المذهبي والتعصب الجمود عصر :الثالث المطلب

 والتقدير االحرتام يسوده وغريهم األربعة األئمة عهد يف األحكام آيات تفسري ظل
 َلفَ خَ  وملا فيها، اجتهدوا اليت املسائل يف العذر التماس يف وسعهم يف ما كل واالعتدال،وبذلوا

 مع التسامح مبدأ مراعاة دون ألئمتهم، والتقليد التعصب روح فيهم سرت َخْلفر  األعالم هؤالء
 وال صرفاً  يقبل ال شرعي   نص   نظرة تهمأئم أقوال إىل النظر ببعضهم األمر ءال حىت املخالف،

                                           
 .10/35ج للذهيب، النبالء، أعالم سري -1

 .6/403ج ،املصدر نفسه -2

 .5/26ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -3
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 املخالف مذهب إلبطال وسعهم يف ما كل وبذلوا» رمحة، بينهم االختالف يكون أن وأبوا عداًل،
 ملذهبه يشهد حسبما فأّوهلا األحكام آيات إىل البعض هذا نظر أن ذلك أثر من وكان وتفنيده،

 جانب يف تكون أن تصلح ال به جيعلها تأويالً  يؤوهلا أن من أقلّ  فال التأويل،وإال أمكنه إن
 مسالك كل عليه ُسّدت إن وذلك التخصيص أو بالنسخ القول إىل يلجأ وأحياناً  خمالفيه،
 .1«التأويل

 إىل األمر به لآء احلنفي، للمذهب تعصبوا الذين أحد وهو 2الكرخي اهلل عبد عن ُروي لقد
 .3«منسوخ أو مّؤول فهو أصحابنا عليه ما خيالف حديث أو ءاية لُّ ك» قال: أن

ي إبراهيم بن حممد اهلل عبد أيب عن ُرويو  الشافعي: اإلمام يف قال أنه 4الُبوَشْنج   
َعب نومِ 

 
ب   إليماِن ا ش افع   ابن ح 

َ
ه أكيد   وفرض   ........ ش ب  ع ال ح   تطو 

ي ِ
ّ
ْت  فإن شافعي   َحياتي وإن توصيتي .................. أم 

َ
عوا بأن بعدي ف  5يتشفَّ

 غريه اتباع يف إليه للمنتمني السماح وعدم مذهبه، تقليد حتتيم يف مذهب كل دشدَّ  هكذا
 التاريخ كتب بعض يف الطّعن إىل األمر هبم ووصل لرورة، أو حلاجة كان ولو املذاهب من

 الذي املذهب غري ملذهب أهله يَتعصب بلد يف وجد إذا املسلمني بعض وصار وغريها، والرتاجم
 .6بينهم األجرب كالبعري إليه ينتمي

                                           
 .321، 2/320ج الذهيب، حلسني واملفسرون، التفسري -1

 كحالة، راغب حممد بن رلا بن لعمر املؤلفني، معجم هـ، ينظر:340العراق، تويف سنة  فقيه، حنفي املذهب، من أهل -2
 .06/45ج

 خالف، الوهاب لعبد التشريع، تاريخ وخالصة الفقه أصول علموينظر:  .2/321ج الذهيب، حلسني املفسرون،و  التفسري -3
 .260ص

 أعالم سري: هـ، ينظر290وشيخ احلديث يف زمانه بنيسابور، روى عنه البخاري، مات سنة  ،كان حافظا فقيها ثقة -4
 .5/294، األعالم، للزركلي، ج21/32ج للذهيب، النبالء،

 .البحر الطويلوالبيت من  .10/73ج للذهيب، النبالء، أعالم سري -5

 .26/276ج رلا، يدرشحممد  للشيخ املنار، جملة -6
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 وحديثًا، قديًما األحكام بآيات عنيت التي الكتب أهم :الثالث المبحث
 1التأليف وطريقة

 

 

 مطالب كاآلتي: أربعةيشتمل على 

 

 

 

 المطلب األول: مرحلة النشأة والتطور

 المطلب الثاني: مرحلة استقرار المذاهب الفقهية

 يدالمطلب الثالث: مرحلة التجد

 المطلب الرابع: خصائص ومميزات كتب آيات األحكام

 

                                           
 أسباب منها: ذلك بني حال لكن الفقهية، املذاهب حسب على املصنفات هذه أرتب أن يبودّ  كان -1

إن بعض هذه الكتب مل يبق منها إال االسم، فقد أتت عليه عوادي الدهر، وبقي بعضها اآلخر بقايا ممزقة يف اخلزائن 
واآلمال معقودة بإذن اهلل على جهود العلماء والباحثني، اليت  العامة واخلاصة، وبعضها ما زال يف عداد املخطوط،

يف  مراعياً  واملعاصرين املتقدمني مصنفات بعض بذكر اكتفيتلذا  ،-علم آيات األحكام-ستكشف عن كنوز هذا العلم 
ثالث مراحل ،لنرى مدى استفادة كل مفس ر مبن سبقه، لذا قسمت تأليف الكتب يف هذا العلم إىل الزمين التسلسل ذلك

: مرحلة النشأة والتطور، مرحلة استقرار املذاهب الفقهية، ومرحلة -اعتمادا على نشأة وتطور آيات األحكام-أساسية 
 .2/319ج الذهيب، حسني املفسرون،حملمدو  التفسريالتجديد، ينظر: 
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 هذا يف العلم أهل ألَّف حبيث ،متعددة مبراحل مرّ  األحكام آيات تفسري أن ذكرنا أن سبق
 .ومقل   ومتوسط ر  مكث   بني ما الفن

 يسرياً  نزراً  إال التدوين، عصر قبل املؤلفات تلك من شيء على نعثر نكاد ال أننا غري
 املختلفة، الكتب أصحاب عنهم يهارو  يَ  أمجعني،  التابعني ومن الصحابة فقهاء عن ْؤثرمتفرقًا،تُـ 

 فاختلفت ،1ومذاهبهم مشارهبم اختالف وعلى العلماء من كثري ألَّف التدوين عصر جاء وملا
 وهذه ،أجله من وينافح ،عنه ويدافع يتبناه الذي ملذهبه مؤلف كلّ  انتماء حبسب اجتاهاهتم
 أهم إىل نشري أن يكفي ولكن ،البحث هذا يف هبا واإلملام وحّصها تقّصيها يصعب كثرية املؤلفات
 الذي املفقود أو ،بعد النور ير مل الذي املخطوط أو ،منها املطبوع سواء،إلينا وصلت اليت الكتب

 حسب على الكتب هذه بترتَّ  وقد ،كتبهم يف لمنياً  العلم أهل ذكره وإمّنا إلينا يصل مل
 مفس ر كل استفادة ومدى ،راملتأخ   من ماملتقد   لُيعلم والتطور النشأة مرحلة بذكر ،الّزمين لالتسلس

 :التايل املنوال على وهي العلم هذا يف هسبق مبن

 والتطور النشأة مرحلة األول: المطلب
 .اهلجري الثالث القرن هناية غاية إىل اهلجري الثاين القرن منتصف من ابتداء

 علماء أيدي على املرحلة هذه يف األحكام آيات علم يف والتصنيف التأليف نشط
 :تصنيفا بأقدمها امبتدئً ،أجالء

                                           
 .2/321ج الذهيب، حلسني واملفسرون، التفسري -1
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 هو ،1التحبريو  التقرير كتاب صاحب ذلك ذكر كما بالتصنيف األحكام آيات أفرد من أّول -1
 من آية الخمسمائة "تفسير املسمى: كتابه يف ،هـ150ت 2ساينااخلُر  سليمان بن مقاتل إلماما

 .3والحرام" والحالل والنهي األمر في الكريم القرآن
 يف الواحد املولوع ذات لآليات مجُعهو  ،بالقرآن القرآن ببيان سليمان" بن "مقاتل اهتم

 وفاء من أمر ما تفسري ذلك: ومثال املولوعي، بالتفسري يسمى ما إىل أقرب هيو  ،واحد سياق
 قوله املائدة فيها يذكر اليت السورة يف» قال: حيث املشركني وبني املسلمني بني فيما هدالع

َها﴿ سبحانه: يُّ
َ
أ ِينَ  َيى ۡوفُوا   َءاَمُنويا   ٱلَّ

َ
ِ  أ  ،الناس وبني بينكم اليت بالعهود يعين [01 :املائدة] ﴾ٱۡلُعُقودِ  ب

ۡوفُوا  وَ ﴿ اسرائيل: بنو فيها يذكر اليت السورة يف سبحانه وقوله
َ
ِ  أ  بالعهود يعين [34 :اإلسراء] ﴾ٱۡلَعۡهدِ  ب

 العهد ناقضي اهلل يسأل   يعين [34 :اإلسراء] ﴾٣ وٗل   ُ َمۡس  ََكنَ  ٱۡلَعۡهدَ  إِنَّ ﴿ ،الناس وبني بينكم اليت
ِ  َوبَِعۡهدِ ﴿ األنعام: فيها يذكر اليت السورة يف وقوله ،نقضها عن ۡوُفوا    ٱّللَّ

َ
 يعين [152 :األنعام] ﴾أ

ۡوفُوا  ﴿ النحل: فيها يذكر اليت السورة يف سبحانه وقوله ،الناس وبني بينكم اليت العهود
َ
ِ  بَِعۡهدِ  َوأ  ٱّللَّ

ََٰهدتُّمۡ  إَِذا  .4«وغريهم احلرب وأهل الشرك أهل من الناس وبني بينكم فيما يعين [91 :النحل] ﴾َع

                                           
 م.1983 الثامنة، الطبعة العلمية، الكتب دار ،3/292ج احلاج، أمري البن ،رالتحري شرح يف والتحبري التقرير -1

واختلف يف أمره فمن أصله من بلخ وانتقل إىل البصرة، ودخل بغداد وحدَّث هبا، وكان مشهوراً بتفسري كتاب اهلل العزيز،  -2
 وفيات ينظرهـ، 150تويف بالبصرة سنة العلماء من وثقه يف الرواية ومنهم نسبه إىل الكذب. من كتبه الوجوه والنظائر، 

. بريوت صادر دار االوىل، الطبعة ،257، 5/255ج عباس، إحسان: حتقيق خلكان، البن الزمان، أبناء وأنباء األعيان
، دار الغرب االسالمي، 15/207وتاريخ بغداد، أليب بكر اخلطيب البغدادي، بتحقيق الدكتور: بشار عواد معروف، ج

 .7/281، جلزركليا ، خلري الديناألعالمم. وينظر: 2002الوىل، بريوت، الطبعة ا

وهناك  هـ.1409حققه الدكتور: ُعبيد بن علي العبيد، للنيل درجة املاجستري، باجلامعة االسالمية املدينة املنورة، سنة  -3
 عمان جامعة العليا، نيةالقانو  الدراسات ليةكدراسة وتوثيق لتفسري مقاتل بن سليمان، لألستاذ: وليد هوميل عوجان،  

 .م2008 سنة ،02 العدد ،455، 35/430ج اجلامعة، جملة ،للدراسات العليا، األردن العربية

 آيات تفاسري كتاب من نقال، 85/86 ورقة ،ساينااخلُر  سليمان بن مقاتل لإلمام ،القرآن من آية اخلمسمائة تفسري ينظر -4
 .التدمورية دار، 105 ،1/104 ج، العبيد سليمان بن علي الدكتور لألستاذ ،ومناهجها األحكام
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 .هـ203ت، 2ويفالك األموي سليمان بن آدم بن حيىي زكريا أليب 1القرآن حكامأ-2
 اإلمام مجعه الذي غري وهو ،هـ204 ت الشافعي إدريس بن حممد لإلمام 3القرآن أحكام-3

 البسملة بعد أّوله يف وجاء ،بالنساء املتعلقة األحكام بعض على الكتاب هذا» اشتمل،البيهقي
 بن حممد أخربنا  الشافعي لإلمام العظيم القرآن أحكام الكتاب هذا ، النيب على الّصالةو 

ۡزَوَِٰجِهمۡ  ِفي  َعلَۡيِهمۡ  فََرۡضَنا َما َعلِۡمَنا قَدۡ ﴿ وتعاىل: تبارك اهلل قال :قال  الشافعي ادريس
َ
 َوَما أ

يَۡمَُٰنُهمۡ  َملََكۡت 
َ
وُهنَّ ﴿ تعاىل: وقال [50 :األحزاب] ﴾أ ِ  وَََعِۡشُ  َفَعَسى  َكرِۡهُتُموُهنَّ  فَإِن ِف  ٱلَۡمۡعُروب

ن
َ
َلَٰقُ ﴿ تعاىل: وقال [19 :النساء] ﴾ا  ٗ َشۡي  تَۡكرَُهوا   أ تَانِ   ٱلطَّ  :البقرة] ﴾بَِمۡعُروف   فَإِۡمَساُك   َمرَّ

 هذه هناية وهو يكتمل ومل ،للنساء القسم باب مث ،املرأة نفقة يف اخلالف باب ذكر مث ...[229
 .4«الناقصة النسخة

 هـ.240ت 6البغدادي الَكْليب خالد بن إبراهيم للشيخ 5القرآن" حَكام"أ-4

                                           
، دار املعرفة بريوت، 58ص  ، حتقيق إبراهيم رمضان،الندمي ابن، أليب الفرج حممد بن اسحاق املعروف بالفهرست ينظر -1

 م.1997الطبعة الثانية، 

 "بفم الصلح"، تويف "اخلراج"تاب من ثقات أهل احلديث، احلافظ الفقيه، كان عاقاًل جامعًا للعلم، له تصانيف منها ك -2
، مطبعة دائرة املعارف النظامية 11/175ينظر هتذيب التهذيب، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، جهـ، 203سنة 

 .134، 8/133. األعالم، للزركلي، ج279هـ، وينظر الفهرست، البن الندمي، ص 1326اهلند، الطبعة االوىل، 

 وتبلغ ،(508) برقم املركزية القرى أم جامعة مكتبة يف مبتورة نسخة منه يوجد .58ص الفهرست يف الندمي ابن ذكره -3
 العبيد، سليمان بن علي الدكتور لألستاذ، ومناهجها األحكام آيات تفاسري :ينظر ورقة، عشرة اثنيت أوراقه عدد

 .2/542ج
 .544-2/542ج ،العبيد سليمان بن علي الدكتور لألستاذ، ومناهجها األحكام آيات تفاسري :ينظر -4
 االوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار، 1/09ج ودي،لدال املفسرين، طبقات، 58ينظر: الفهرست البن الندمي ص -5

 .م1983

يكىن بأيب ثور، الفقيه صاحب اإلمام الشافعي، أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وفضاًل، صنف الكتب وفرع على السنن  -6
 الذهيب، لإلمام النبالء، أعالم سري هـ، ينظر:240، تويف سنة «ثقة مأمون أحد الفقهاء» النسائي:وذبَّ عنها، قال عنه 

، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة االوىل، 226/227. طبقات احلفاظ، جلالل الدين السيوطي، ص73، 12/72ج
 .1/37ج للزركلي، األعالم،هـ. 1403
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ْرَوز ي التميمي أكثم بن حيي للشيخ 1القرآن" بأحكام التمسك "إيجاب-5
َ
 ـه242ت 2امل

 هـ. 244 ت 4املروزي عديالسَّ  ُحْجر بن علي احلسن أيب لإلمام 3القرآن" "أحَكام-6
قرئ للشيخ 5القرآن" "أحكام-7

ُ
 هـ.246ت 6النحوي البغدادي الدُّوري حفص عمر أيب امل

 هـ.256 ت 8القريواين سحنون السالم عبد بن حممد اهلل ُعبيد أيب لشيخل 7آن"القر  أحكام-8

                                           
 .13/187لعمر بن رلا بن حممد راغب كحالة، ج، املؤلفني معجم ،58ص ،الندمي البن ،الفهرست :ينظر -1
إحدى قرى -يكىن بأيب حممد، ولد مبرو، كان واسع العلم بالفقه، كثري األدب، والَّه املأمون قضاء بغداد، مات بالرَّبََذة  -2

 بن علي بن ألمحد لتهذيب،ا هتذيب، 12/05ج الذهيب، لإلمام النبالء، أعالم سريهـ، ينظر: 242سنة  -املدينة املنورة
 .11/179ج، العسقالين حجر

 عبد بن ملصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف ،2/30ج الذهيب، الدين مشس لإلمام احلفاظ، تذكرة: ينظر -3
 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان. ،1/20ج خليفة، حاجي باسم املشهور، كاتب اهلل

ال جوال، روى عن أصحاب السنن ما عدا أبا داود وابن ماجه، وثَّقه أهل احلديث، وله أدب حافظر متقن صدوق، رحَّ  -4
، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة االوىل، 2/29وشعر، ينظر: تذكرة احلفاظ، لإلمام مشس الدين الذهيب، ج

، دار 2/217قيق سامي الصقار، جم، تاريخ إربل، ملبارك بن أمحد اللخمي اإلرب لي املعروف بابن املستويف، حت1998
 م.1980الرشيد للنشر، العراق، 

 .1/166، للداوودي، جاملفسرين طبقات -5

 لإلمام النبالء، أعالم سري اإلمام العامل الصدوق، شيخ املقرئني، صنف يف القراءات، لكنه يف لبط اآلثار لعيف، ينظر: -6
، دار الكتب العلمية، 113، صالذهيب لإلمام ،صارعاألو  قاتالطب على الكبار اءالقرّ  ومعرفة ،11/541ج الذهيب،

 م.1997الطبعة االوىل، 

 مطبعة االوىل، الطبعة األساتذة، من جمموعة :حتقيق ،4/207ج، عياض للقالي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب :ينظر -7
َذهَّب الديباجو  .املغرب احملمدية، فضالة،

ُ
 ، دار الكتب العلمية.236فرحون، ص البن ،املذهب علماء أعيان معرفة يف امل

ما أشبهه » تفقه على أبيه، ورحل إىل املشرق، كان عاملًا بالفقه ثقًة، جلس جملس أبيه بعد موته، قال عنه أبوه سحنون: -8
 تقريبو  املدارك ترتيب :ينظر ، كان كثري الكتب غزير التأليف، من كتبه: املسند يف احلديث، وأحكام القرآن،«إال بأشهب

َذهَّب الديباج ،4/204ج عياض، للقالي املسالك،
ُ
 .234ص فرحون، البن املذهب، علماء أعيان معرفة يف امل
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 .هـ282 ت 2لكياملا البصري اجَلْهَضم ي اسحاق بن امساعيل اسحاق أليب 1القرآن" "أحكام-9
 إىل ُيسبق مل القرآن أحكام كتاب -اجلهضمي امساعيل أي- وله» عنه: الذهيب اإلمام قال
 .3«مثل ه

 من كثري ويف وتنوعها، الصاحل الّسلف عن املنقولة النصوص بكثرة الكتاب هذا ميتاز
 .4للهع  و  احلديث ةدراي بعلم وخربته إمامته على يدل مما والروايات، األسانيد لنقد يتعرَّض األحيان

اِن ٱ﴿ تعاىل: لقوله تفسريه عند فمثال الّسلف اختالف يذكر أنه كما َل يَنِكُح إِلَّ َزانَِية   لزَّ
ۡو ُمۡۡشَِكٗة وَ 

َ
انَِيةُ ٱأ َٰلَِك ََعَ  لزَّ َِم َذ ۡو ُمۡۡشِك   وَُحر 

َ
 َزان  أ

ي إِلَّ  [03 :النور] ﴾٣ لُۡمۡؤِمنِّيَ ٱَل يَنِكُحَها
 أنه عنه ُروي َمن فأما اختالف الباب هذا يف ُروي وقد» : القالي امساعيل اقاسح أبو قال:
الفُ  عنه ُروي َمن أمَّاو  اجتمعا... ما زانيني   يزاالن ال يتزوجها مث باملرأة يزين الرجل يف قال  خ 
 هاجَ فزَّوَ  اءجَ  مث سنًة، اهونفَ  ها،جيلدْ  ومل بكر ، أبو هلدَ فجَ  اريًة،جَ  رهكْ استَ  رجال أن نافع عن ...هذا
 .5«ذلك بعد إيَّاهُ 

                                           
 البغدادي، اخلطيب بكر أليب بغداد، تاريخ. 4/291ج، عياض للقالي املسالك، وتقريب املدارك ترتيبينظر:  -1

 املفسرين، طبقات .13/340ج الذهيب، لإلمام الء،النب أعالم سري ،7/272ج، معروف عواد بشار الدكتور :بتحقيق
 هذه على ،صربي حسن عامر :الدكتور عثر قدلم. 1983، دار الكتب العلمية، الطبعة االوىل، 1/107ج ،للداودي

 .هـ 1426 سنة ، طبعته دار ابن حزم،واحد مبجلد وطبعها بإخراجها وقام طعالق  

، واستوطن بغداد، وكان امساعيل عاملاً فالاًل متقًنا فقيهاً على مذهب مالك هـ، أصله من البصرة وهبا نشأ199ولد سنة  -2
بن أنس، شيخ املالكية بالعراق يف زمانه، وله كتب مفيدة منها: أحكام القرآن، وكتاب معاين القرآن وإعرابه، وكتاب 

 بشار الدكتور :حتقيق البغدادي، اخلطيب بكر أليب بغداد، تاريخهـ. ينظر: 282املبسوط يف الفقه وخمتصره، تويف سنة 
 النبالء، أعالم سري .4/278ج عياض، للقالي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب :ينظر. 7/272ج ،معروف عواد

 .13/339ج الذهيب، لإلمام

 .13/340ج الذهيب، لإلمام النبالء، أعالم سريينظر:  -3
الطبعة االوىل،  حزم، ابن دار ،45، 43ص ،صربي حسن عامر الدكتور: حتقيق، اجلهضمي إلمساعيل القرآن، أحكام -4

 .م2005

 .169، 165ص ،صربي حسن عامر الدكتور: حتقيق، اجلهضمي إلمساعيل القرآن، أحكام -5
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 الفقهية المذاهب استقرار مرحلة الثاني: المطلب
 .اهلجري التاسع القرن غاية إىل اهلجري الرابع القرن من ابتداء

 وازدهر مذهب، كل أتباع فكثر اهلجري، الرابع القرن يف الفقهية املذاهب استقرت لقد
 إىل حاهلا على األمور واستمرت مذاهبهم، قواعد يلوتأص ترسيخ املذاهب أتباع وحاول التصنيف

 مثاًل: جند األحكام آيات يف أُل فت اليت الكتب أهم ومن اهلجري، التاسع القرن غاية

 .هـ305ت 2احلنفي الُقم ي موسى بن علي احلسن أليب 1القرآن" "أحكام-1

 .3«نفيس كتاب القرآن أحكام كتاب منها التصانيف صاحب» عنه: الذهيب ماإلما قال
 5بالقطان املعروف املالكي حبيب بن الرمحن عبد بن موسى األسود أليب 4القرآن" "أحكام-2
 .هـ306ت

 .6«جزءاً  عشر اثين يف القرآن أحكام وداألس أبو وألَّف» :عنه فرحون ابن اإلمام قال

                                           
، جملس دائرة املعارف 10/486ينظر: األنساب، لعبد الكرمي السمعاين، حتقيق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، ج -1

 الدين جلالل املفسرين، طبقات، 1/440م. طبقات املفسرين، للداودي، ج1962الطبعة االوىل، العثمانية، حيدر آباد، 
 .هـ1396 االوىل، الطبعة القاهرة، وهبة مكتبة ،87ص عمر، حممد علي حتقيق السيوطي،

يته، وطال عمره، وكان  -2 صاحب رحلة ومعرفة، إمام احلنفية يف خرسان، كان عاملا ألهل الرَّأي يف وقته بال منازع، بُعد ص 
 سري: ينظر هـ.305من كتبه: أحكام القرآن، وكتاب نقض ما خالف فيه الشافعي العراقيني يف أحكام القرآن، تويف سنة 

. طبقات املفسرين، جلالل 440، 1/339ج ،للداوودي املفسرين، طبقات .14/236ج الذهيب، لإلمام النبالء، أعالم
 .86/87 ص السيوطي،الدين 

 كحالة، راغب حممد بن رلا بن لعمر املؤلفني، معجم .14/236ج الذهيب، لإلمام النبالء، أعالم سري :ينظر -3
 .13/41ج

 دار ،1/181ج عذاري، بابن املعروف املراكشي حممد اهلل عبد أليب واملغرب، األندلس أخبار يف املغرب البيان ينظر: -4
 .343ص فرحون، البن املذهب، علماء أعيان معرفة يف َذهَّبُــ امل يباجالد م.1983 الثانية الطبعة لبنان، بريوت، الثقافة،
 .13/41ج كحالة، راغب حممد بن رلا بن لعمر املؤلفني، معجم

 الديباجو ،14/226ج الذهيب، لإلمام النبالء، أعالم سري ينظر: والفقه، العلم أوعية من كان بإفريقية، املالكية شيخ -5
 .342/343ص فرحون، البن املذهب، علماء نأعيا معرفة يف ُمَذهَّبـال

 .343ص فرحون، البن املذهب، علماء أعيان معرفة يف ُمَذهَّبـال الديباج -6
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 .هـ319 ت 2القريواين الفارسي زياد بن حممد بن أمحد جعفر أيب لشيخل ،1القرآن" "أحكام-3
 .3«أجزاء عشرة يف القرآن أحكام كتاب وله» :خملوف بن حممد الشيخ عنه قال

 البصري القشريي العالء بن حممد بن بكر الفضل أيب للقالي ،4القرآن" ام"أحك-4
 يلي: فيما الكتاب أمهية كمني ،هـ344ي،تاملالك

 املالكي. اسحاق أيب للقالي القرآن" "أحكام لكتاب خمتصر مبثابة هو -
 ختفيفا.و  تسهيال األسانيد حذف -
 عليه. الزيادة مع اسحاق، أيب القالي عبارة على احلفاظ -
 باملتأخرين. ويسميهم الظاهرية، مناقشة من أكثرو  الشافعية،و  احلنفية ألقوال املؤلف ناقشةم -
 احملررة. العلمية القواعد على معتمدا الشرعية، لألحكام التعليلي املنهج على املؤلف اعتماد -
 .هـ370ت 5باجلصاص املعروف الرازي بكر أيب للشيخ القرآن" "أحكام-5

 خصوصاً  الفقهي التفسري كتب أهم من التفسري هذا ويعدُّ » الناس بني يتداول مطبوع كتابه
 القرآن لسور يعرض وهو عنه، والدفاع له، والرتويج مذهبهم تركيز على يقوم ألنه احلنفية، عند

 ترتيب على يسري كان وإن فقط، باألحكام تعلق هلا اليت اآليات عن إال يتكلم ال كلها،ولكنه

                                           
 الثقافة مكتب ،1/184ج عمر، علي الدكتور حتقيق: خملوف، حممد بن حملمد املالكية، طبقات يف الزكية النور شجرة -1

 م.2007 االوىل، الطبعة القاهرة، الدينية،
 املذهب، علماء أعيان معرفة يف َذهَّبُــ امل الديباج ينظر هـ.319 سنة تويف نبياًل، فقيها بالوثائق، عاملاً  العلم، أهل من كان -2

 عذاري، بابن املعروف املراكشي حممد اهلل عبد أليب واملغرب، األندلس أخبار يف املغرب البيان ،37ص فرحون، البن
 .1/204ج

 .1/184ج عمر، علي الدكتور حتقيق خملوف، حممد بن حملمد املالكية، طبقات يف الزكية النور شجرة -3
 اإلمام جامعة من الصمدي، لمانس: لطالبا علمية رسالة يف الكتاب هذا بتحقيق قام النور، يرى مرة ألول الكتاب -4

 م.2017 هـ،1438 سعود، بن حممد
، فالل من أهل الري، َعَلم العراق، تفقه بأيب احلسن الكرخي، وكان صاحب حديث ورحلة، هو أمحد بن علي الرازي -5

وكان شيخ احلنفية يف زمانه، قيل مييل إىل االعتزال، سكن بغداد ومات فيها، من مؤلفاته: أحكام القرآن، مات سنة 
 .1/171ج، للزركلي األعالم، .16/340ج الذهيب، لإلمام النبالء، أعالم سري :ينظر. هـ 370
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 اليت املسائل فيه تندرج بعنوان معنون أبوابه من باب وكل الفقه، يبكتبو  بمبوَّ  القرآن، سور
 .1«الباب هذا يف املؤلف هلا يتعرض

 التعّسف درجة إىل احلنفي للمذهب تعصبه للجصاص القرآن" "أحكام كتاب على يؤخذ
وا   ُثمَّ ﴿ تعاىل: لقوله تفسريه عند فمثال: الشرعية، الّنصوص يف تِمُّ

َ
َيامَ  أ ِ ِۡل   إَِل  ٱلص   :البقرة] ﴾ٱلَّ

 : قال حيث يتمَّه، أن لزمه التطوع صيام يف دخل من أنَّ  يبني أن اآلية هذه يف حياول،[187
 ،2«فرلاً  أو الصومُ  ذلك كان تطوُّعاً  فيه الدخول له صحَّ  الذي الصوم إمتام لزومَ  ذلك اقتضى»

 لة.الناف ال الفرض صوم على تدل اآلية أنب كالمه على يعقَّب أن ميكن

 فمثال: خمالفيه على التعنيفو  ةالشدَّ  من نوع فيه القرآن" "أحكام كتابه يف "الجصاص"و
 به خرج مما القول وهذا» : قال الولوء أعضاء ترتيب يف الشافعي للمذهب ذكره عند

 حىت به عتدُّ يُ  ال ممن "اجلصاص" نظر يف الشافعي وكأنَّ  ،3«والفقهاء الّسلف إمجاع عن الشافعي
 .4دونه من اإلمجاع ينعقد

  

                                           
 .2/324، جالذهيب حسني حملمد املفسرون،و  التفسري -1

، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 1/284، أليب البكر الرازي، حتقيق: عبد السالم حممد شاهني، جالقرآن أحكام -2
 م.1994االوىل، 

 .2/451ج، شاهني حممد السالم عبد :حتقيق ،اجلصاص الرازي بكر أليب القرآن، أحكام -3

 .2/326، جالذهيب حسني حملمد املفسرون،و  التفسري -4
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 مذهب على القرآن" "أحكام ،ـه401 ت 1الباغاين املقري أمحد بن علي بن أمحد اإلمام أَلَّفَ -6
 .2مالك اإلمام

 على وهو حسناً  حنواً  فيه حنا القرآن أحكام يف حسن كتاب وله» :3َبْشُكَوال عنه قال
 .»4 مالك مذهب

 واخلالف معناها يبني مث الشرعي احلكم فيها اليت اآلية يذكر نهفإ اآليات بيان يف طريقته أما
رۡ  بُِرُءوِسُكمۡ  ٱۡمَسُحوا  وَ ﴿ :تعاىل لقوله تفسريه عند ذلك: ومثال العلماء، بني الواقع

َ
 إَِل  ُجلَُكمۡ َوأ

رُۡجلَُكمۡ ﴿ فقرئ» قال: حيث [06 ]املائدة: ﴾ٱۡلَكۡعَبّۡيِ  
َ
 نصبه فمن وباخلفض، بالنصب ﴾َوأ

رُۡجلِ ﴿ قرأ ومن وأرجلكم، وجوهكم فاغسلوا عنده فاملعىن
َ
 وامسحوا عنده فاملعىن باخلفض ﴾ُكمۡ َوأ

 الغسل، به مراد هنا ها املسح :بعضهم قال ،﴾بُِرُءوِسُكمۡ ﴿ قوله: على معطوف ألنه بأرجلكم
 .5«سنة والغسل فرض املسح بعضهم: وقال فيه، حيدد ال واملسح الكعبني إىل حدد ألنه

                                           
من أهل العلم والفضل واحلفظ واإلتقان والذكاء والفهم، حبر من حبور العلم، يكىن بأيب العباس، َقد م األندلس، وكان  -1

 ترتيب ينظرهـ. 401ومنسوخه، تويف سنة  ربانيًا يف علوم االسالم، ال نظري له يف حفظ القرآن، قراءة، وإعراباً، وناسخه،
، حتقيق: جمموعة من الباحثني، الطبعة االوىل، مطبعة فضالة، 7/198، للقالي عياض، جاملسالك وتقريب املدارك

احملمدية، املغرب. وينظر: الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، أليب القاسم خلف بن بشكوال، بتحقيق: عزت العطار احلسيين، 
 م.1955بة اخلاجني، الطبعة الثانية، ، مكت1/87ج

هدية العارفني أمساء املؤلفني وأثار املصنفني من   .7/198ج عياض، للقالي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب :ينظر -2
 هذامن  خطية نسخة يوجدم. 1951طبع بإستنبول، ، 1/71جكشف الظنون، إلمساعيل بن حممد الباباين البغدادي، 

 تفاسري: ينظر ،ورقة 91 أوراقه عدد وتبلغ واحد، مبجلد املغاربة واقر  ، 360 برقم بالقاهرة األزهرية باملكتبة ،الكتاب
 .1/167ج ،العبيد سليمان بن علي الدكتور لألستاذ ،ومناهجها األحكام آيات

هات إشبيلية، له توىل القضاء يف بعض ج ،هو خلف بن عبد امللك بن مسعود، مؤرخ حباثة، من أهل قرطبة والدة ووفاةً  -3
 هـ.587حنو مخسني مؤلفاً، أشهرها كتاب الصلة، تويف سنة 

 .1/87ج بشكوال، بن خلف القاسم أليب األندلس، أئمة تاريخ يف الصلة -4

 سليمان بن علي الدكتور لألستاذ، ومناهجها األحكام آيات تفاسري :كتاب من نقالً  ،54 ورقة ،ينللباغا القرآن أحكام -5
 .1/180ج ،العبيد
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 هـ.458 ت 2احلنبلي البغدادي احلسني بن حممد يعلى أيب للقالي ،1القرآن" "أحكام-7

 ـ.ه458 ت 3البيهقي اإلمام مَجْعُ  لشافعي،ا لإلمام القرآن" "أحكام-8
 على بهورتَّ  أصحابه، وكتب كتبه يف الشافعي اإلمام نصوص من البيهقي اإلمام همجع

 على الداللة دلت من فرأيت» :الكتاب هذا مقدمة يف البيهقي اإلمام يقول، الفقهية األبواب
 القرآن، أحكام من معرفته ليناع جيب ما بيان على أتى دق ...-الشافعي اإلمام أي- قوله صحة
 على األجزاء هذه يف ومجعته فميزته واألحكام، األصول يف املصنفة كتبه يف مفرقاً  ذلك وكان

 .4«املختصر ترتيب

 يف  الشافعي أقاويل مجعت وقد» :-الشافعي مناقب- كتابه مقدمة يف أيضا وقال
 .5«زَئني  جُ  يف وتفسريه القرآن أحكام

  

                                           
 الذهيباإلمام و  لبنان، بريوت املعرفة، دار ،2/205ج الفقي، حامد حممد: حتقيق احلنابلة، طبقات يف يعلى أيب ابن ذكره -1

 .18/91ج، النبالء أعالم سري يف

 لعدةا مؤلفاته: من زمانه، يف العراق عامل كان احلنابلة، شيخ البغدادي، خلف بن حممد بن احلسني بن حممد يعلى أبو هو -2
 .18/89ج الذهيب، لإلمام النبالء أعالم: ينظر هـ،458 سنة تويف القرآن، وأحكام الفقه، أصول يف

 بغداد إىل رحل -نيسابور- بيهق يف ونشأ ولد احلديث، أئمة من ،العالمة احلافظ ،البيهقي بكر أيب احلسن بن أمحد هو -3
 النبالء، أعالم سري: ينظر النبوة، دالئل: كتبه من هـ،458 سنة بيهق يف ودفن نيسابور يف تويف وغريمها، ومكة الكوفة مث

 .117، 1/116ج للزركلي، األعالم،، و 18/163ج ،الذهيب لإلمام

 الثانية، الطبعة القاهرة، ،اخلاجني مكتبةحتقيق: عبد الغاين عبد اخلالق،  ،1/19ج البيهقي، مجع للشافعي، القرآن أحكام -4
 م.1994 سنة

 م.1970، دار الرتاث، القاهرة، الطبعة االوىل، 2/368مناقب الشافعي، لإلمام البيهقي، حتقيق: أمحد صقر، ج -5
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 .2القرآن" "أحكام هـ504 ت 1 اسييا اهلرَّ الك   الشيخ أَلَّفَ -9
 هامَّا علمياً  مرجعاً  الكتاب هذا ويعترب ،3الشافعي املذهب لقواعد وفقاً  األحكام آيات يُفس ر

 الشافعي. للمذهب
 .5القرآن" "أحكام هـ543 ت 4املالكي العريب ابن اإلمام أَلَّفَ -10

 يذكر أنه الكتاب هذا يف وطريقته املالكي، للمذهب هامَّا علمًيا مرجعا الكتاب هذا يعترب
 وفيها األوىل اآلية قائالً: آية آية يأخذ مث األحكام، آيات من فيها ما عدد يذكر مث السورة اسم

 املسائل... عدد ويذكر لمسائ وفيها الثانية اآلية مث املسائل، عدد فيها ويذكر مسائل...،
 .6وهكذا

 يف يتعسف األحيان بعض ويف املالكي، باملذهب تأثره شّدة الكتاب هذا على يؤخذ ممَّا
لَّ  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ ﴿ تعاىل: قوله لتفسري تعرله عند فمثال: املخالفني، آراء يذنفت

َ
َِٰحَدة   َتۡعِدلُوا   أ وۡ  فََو

َ
 َما أ

يَۡمَُٰنُكۡم   َملََكۡت 
َ
َٰلَِك  أ ۡدَنى  َذ

َ
لَّ  أ

َ
َٰلَِك ﴿ تعاىل: قال :قال حيث [03 :النساء] ﴾٣ َتُعولُوا   أ ۡدَنى  َذ

َ
لَّ  أ

َ
 أ

 أقوال: ثالثة على تأويله يف الناس اختلف [03 :النساء] ﴾٣ َتُعولُوا  

                                           
ر، سكن بغداد، من كتبه: مفس   املذهب، شافعي فقيه اهلراسي، بالكيا املعروف احلسن، أبو علي، بن حممد بن علي هو -1

 هـ.504 سنة تويف قرآن،ال أحكام

 .العلمية الكتب دار عطية، عبد عزةو  علي، حممد موسىالكتاب مطبوع بتحقيق  -2
"التفسري الفقهي بني  بعنوان: -الدكتوراه- علمية رسالة يف الكتاب هذا بدراسة أحممد، حممد عمار التمتام الباحث: قامكما 

 القادر، عبد األمري جامعة وسنة، كتاب: ختصص رلوان، حيي اعيلإمس: الدكتور بإشراف: ،الكيا اهلراسي وابن العريب"
 م.1999 سنة قسنطينة

 .2/328ج الذهيب، حسني حملمد املفسرون،و  التفسري -3

 كتبه: من واألصول، والتفسري والفقه احلديث يف مؤلفات هول املشرق، إىل ورحل إشبيلية، يف ولد احلديث، حفاظ من -4
 هـ.543 سنة هبا ودفن فاس، بقرب مات الرتمذي، شرح يف األحوذي عارلة القرآن، أحكام

 املالكية. مراجعأهم  من وهو ،والباحثني العلماء بني متداولو  مطبوع الكتاب -5

 العلمية، الكتب دار ،215، 214 /1ج عطا، القادر عبد مدحم: حتقيق العريب، البن القرآن، أحكام مثاًل:ينظر  -6
 م.2003
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 الشافعي. قاله: عيالكم يكثر أن األولى:

 جماهد. قاله: تضلوا أال الثاني:

 هذا بكالمه الشافعي أصحاب أعجب قال: أن إىل الناس...و  عباس ابن قاله: متيلوا أالّ  الثالث:
 قال أن إىل ...بالفصاحة له واالعرتاف العربية يف وشهرته اللغة، يف الشافعي ملنزلة حجة، هو وقالوا

 ونغبة َمال ك، من جزءر  كله فهو به، فص  وُ  أو عنه، يلق   أو الشافعي قاله ما كل» : العريب ابن
 .1«وصفاً  وأبدَع بياناً، وأبرعُ  لساناً، وأفَصح فهماً، وأثقبُ  مسعاً، أوعى ومالك حَبره، من

 من الشديدة وبالنَّفرة األحكام، استنباط يف العربية اللغة يف مبالتحكُّ  الكتاب هذا ميتاز
 اإلسرائيليات. عن والبعد الضعيفة، األحاديث

 .هـ597 ت، ياملالك الفرس نب الرحيم عبد بن حممد بن املنعم لعبد ،2"القرآن أحكام"-11
 إن األحكام من فيها ما يذكرو  سورة لكل يعرضو  الشريف، املصحف ترتيب وفق كتابه رتب

 فقال: كتابه مقدمة يف ذلك إىل أشار كما األحكام من الظاهر ذكر على واقتصروجد،
 مأخذ على ليالدو  لغريها، مسَباراً  ليكون استنباطاً  أبنيو  تعلقا، أظهر هو ما على منها واقتصرت»

 إمامه مذهب كثريا رجحو  العلماء، أقوال يذكرو  اخلالفية املسائل إىل يتطرق أنه كما 3«سواها
 . أنس بن مالك
 أحكام في "الجامع املاتع كتابه يف ،هـ671 ت  القرطيب حممد اهلل عبد أبو اإلمام أبدع-12

 .4الفرقان" وآي السنة من تضمنه لما والمبين القرآن

                                           
 411، 1/410ج عطا، القادر عبد حممد حتقيق: العريب، البن القرآن، أحكام -1

واألستاذ: صالح الدين بوعفيف، والدكتورة: منجية بنت  بوسريح، علي بن طه: الدكتور بتحقيق: كامال طبع الكتاب -2
 ببريوت. حزم، ابن دار نشرتهو  م،2006 سنةي، اهلادي النقري السَّواحي

، الطبعة االوىل، بريوتدار ابن حزم،  بوسريح، علي بن طه الدكتور حتقيق: ،1/34ج الفرس، البن ،القرآن أحكام -3
 م.2006

 ،م1964 الثانية، الطبعة القاهرة، املصرية،الكتاب مطبوع عدة طبعات، ومتداول بني أهل العلم منها: دار الكتب  -4
 : أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش.حتقيق
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 آيات يف كثرياً  وتوسع كاماًل، القرآن فّسر إذْ  املالكية، كتب أهم من الكتاب هذا عدُّ يُ 
 قوله ملعىن بيانه عند فمثالً: اللسان، عف خمالفيه، على الردّ  يف نصفمُ  القرطيب األحكام،واإلمام

ۡعَنَٰبِ وَ  ٱۡلَِّخيلِ  َثَمَرَٰتِ  َوِمن﴿ تعاىل:
َ
 يرد تراه [67 :النحل] ﴾َحَسن ا   َورِزۡق ا َسَكٗرا ِمۡنهُ  َتتَِّخُذونَ  ٱَۡل

 مثل أغبياء وجعلهم احلنفية، من 1النبيذ جبواز قال من على عشنَّ  الذي العريب ابن اإلمام على
 الفهم قصور يف األخيار العلماءُ  فيه يلحقَ  حىت شنيع تشنيع وهذا» :القرطيب قالالكفار،

 اختلف ال؟ أم نسخها جيوز هل رعيةالش األحكام عن األخبار أن وهي أصولية، بالكفار،واملسألة
 يتضمن ما حكم مشروعية عن اخلرب وألن مثلها، كان وما اآلية هلذه جوازه والصحيح ذلك، يف

، ذلك طلبَ   .2«أعلم واهلل نسخه، على يستدل الذي الشرعي احلكم هو الطلب وذلك املشروع 

 حويرج   الدليل، دار ثحي يدور وإمنا املالكي، للمذهب يتعصب ال القرطيب اإلمام أن كما
 املالكي. مذهبه خالف وإن حىت ا،وحقًّ  صوابا يراه ما

ِحلَّ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما ذلك مثالو 
ُ
َيامِ  َلۡلَةَ  لَُكمۡ  أ ِ فَُث  ٱلص   إَِلَٰ  ٱلرَّ

يئُِكۡم    هنار يف ناسيا أكل من حكم يف العلم أهل بني الواقع اخلالف ذكر [187 :البقرة] ﴾نَِسا
 وعند» : القرطيب اإلمام يقول القضاء، وعليه يفطر أنه من مالك اإلمام عن نقل وما ن،رمضا

 اجلمهور... قال وبه الصحيح، وهو قلت: لصومه، ناسياً  أكل من كل مبفطر ليس كال  مَ  غري

                                           
إذا طبخ أدىن طبخ حيلُّ شربُه عند احلنفية مادام حلواً، وإذا غال واشتّد وقذف بالزبد عند أيب حنيفة  النبيذ هو: ماء التمر -1

. دار 5/305يت، جوأيب يوسف حيل شربه للتداوي إال القدح املسك ر، ينظر: العناية شرح اهلداية، حملمد بن حممود البابر 
 الفكر.

، دار الكتب املصرية، القاهرة، 10/130اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، ج -2
 م.1964الطبعة الثانية 



 الفصل األول: آيات األحكام: املفهوم، والتطور، واملؤلفات

61 

 رزق هو فإمنا ناسياً  شرب أو ناسياً  الصائم أكل إذا» : اهلل رسول :قال :قال هريرة أيب حلديث
 .2«1عليه قضاء وال إليه، تعاىل اهلل ساقه

 مناقشته يف عف قده،ن يف نزيه حبثه، يف حر   هذا تفسريه يف»  طيبالقر  اإلمام أن احلقيقة
 .3فيه وتكلم إليه استطرد فن   كل يف بارعر  نواحيه، مجيع من بالتفسري ملم   وجدله،

 الوجيز "القول مساه كتاباً  هـ،756 ت 4السمني احلليب العالمة هلجريا الثامن القرن يف أَلَّفَ -13
 .5العزيز" الكتاب أحكام في

 لآليات بيانه وعند» اخلالف، وبيان األحكام عرض يف يطيل األَعم الغالب يف منهجه
،  والتابعني ةالصحاب من الصاحل السلف وبأقوال الشريفة، واألحاديث الكرمي بالقرآن هلا يستدل

 الفقهي اخلالف إىل يتطرق كما ،6«األلفاظ لبعض اللغوية املعاين لتوليح بالشعر يستدل ماك
 من غريه على الشافعي املذهب يرجح ما وغالبا األربعة، األئمة وخاصة العلماء بني الواقع

 املذاهب.

                                           
ثني، ، إسناده صحيح و رجاله ثقات، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وجمموعة من الباح2242رواه الدارقطين يف سننه، برقم  -1

 م.2004مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة االوىل، 

 .2/322ج ،اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب -2

 2/341، جالذهيب حسني حملمد املفسرون،و  التفسري -3

هو أبو العباس، املعروف بالسمني، مفسر، عاملا بالعربية والقراءات، شافعي املذهب، من أهل حلب، استقر واشتهر  -4
 .1/274هـ. ينظر: األعالم، للزركلي، ج756اهرة، تويف سنة بالق

 فتوجد الباقية األخرى األجزاء وأما تفسري، 1359 (84) برقم بالقاهرة األزهرية املكتبة يف يوجد نسخة من املخطوط -5
 بن علي تورالدك لألستاذ ،ومناهجها األحكام آيات تفاسري :كتاب من نقال ،تفسري (261) برقم املصرية الكتب بدار

باجلامعة االسالمية باملدينة املنورة، كلية  -ماجستري-. والكتاب طبع مؤخرًا يف رسالة علمية 2/400ج ،العبيد سليمان
علوم القرآن الكرمي، قسم التفسري، للطالب: عبد الرمحن بن أمحد السعيد، بإشراف الدكتور: حسن بن أمحد بلغيث 

 ـ.ه1432هـ/1431العمري، العام اجلامعي 
 .2/410ج العبيد سليمان بن علي الدكتور لألستاذ ،ومناهجها األحكام آيات تفاسري -6
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 2املوزعيب وفاملعر  علي بن حممد الدين مجال لشيخل 1القرآن" ألحكام البيان "تيسير-14
 استنباط يف معتمدا الشافعي، اإلمام مذهب على القرآن أحكام يف خمتصر كتاب وهو ،هـ820ت

 وهذا الفقه، أصول علم يف باع له وكان والتابعني، الصحابة وأقوال والسنة، القرآن على األحكام
 استعراض بعد املذاهب، بني والرتجيح املسائل فروع وبيان الدقيقة، األحكام استنباط يف ساعده ما

 .3صواباً  يراه ما يرجح بل الشافعي، للمذهب يتعصب وال األدلة،
 التجديد مرحلة الثالث: المطلب

 املعاصر. عصرنا غاية إىل العاشر القرن من ابتداء
 تفسري جتديد وكذلك العصر، ألبناء املالئم العرضو  األسلوب يف بالتجديد املرحلة هذه متتاز

 القضايا وعالج االقتصادية، كاملعامالت واألحداث النوازل من جدَّ  ما ببيان األحكام آيات
 املثال: سبيل على جند املرحلة هذه يف ألفت اليت الكتب أهم ومن االجتماعية،

 من بأمر فهألَّ  هـ907 ت 4يعلي بن عبد اهلل الشنفك لشيخل ،المبين" الكتاب "أحكام -1
 .5شرياز كل  مَ  خان" هبادر يعقوب" السلطان

                                           
 بن حممد اإلمام جبامعة ،وعلومه القرآن قسم ،املقري حممد بن أمحد :لطالبا علمية رسالة يف الكتاب هذا بتحقيق قام -1

 .ـه1418 سنة لدينجم يف االسالمي العامل رابطة وطبعته ،االسالمية سعود

: بعناية م،2012- هـ1433 سنة األوىل بطبعته النوادر، بدار -جملدات أربع يف مطبوع- الكتاب هذا مؤخراً  صدركما 
 : مصطفى اخلن وأثىن على الكتاب.الدكتور فضيلةو  الزحيلي. وهبة: الدكتور فضيلة للكتاب وقدم احلرش، املعني عبد

جرت له مع صوفية  ،-عدن من احلاج طريق على باليمن كبرية قرية يوه موزع إىل نسبة- املوزعي األصويل اإلمام هو -2
هـ، ينظر الضوء الالمع ألهل القرن 820، تويف سنة القرآن ألحكام البيان تيسريوقته أمور، بان فيها فضله، من كتبه: 

، لزركليل األعالم،، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت. 8/223التاسع، حملمد بن عبد الرمحن السخاوي، ج
 .6/287ج

 .2/475ج، العبيد سليمان بن علي الدكتور لألستاذ ،ومناهجها األحكام آيات تفاسري :ينظر -3

 من الكثري إلينا يصل فلم ترمجته، عن الرتاجم كتب أغفلتهـ. 890تويف سنة  حنوي، فقيه، مفسر املذهب، شافعي -4
 .2/321ج الذهيب، حسني حملمد رون،املفسو  التفسري .4/307ج، للزركلي األعالم، ينظر حياته.

 4/307ج، للزركلي األعالم، ينظر -5



 فهوم، والتطور، واملؤلفاتالفصل األول: آيات األحكام: امل

63 

 ،الشافعي ملذهب الرتكيز مع األربعة، األئمة اصةوخ الفقهية اخلالفات بذكر الكتاب ميتاز
ۡظلَمُ  َوَمنۡ ﴿ تعاىل: لقوله تفسريه عند فمثاًل:

َ
ن أ َنعَ  ِممَّ ِ  دَ َمَسَٰجِ  مَّ ن ٱّللَّ

َ
 وََسَعَٰ  ٱۡسُمُهۥ فِيَها يُۡذَكرَ  أ

ي   ِف  َلىئَِك  َخَرابَِها و 
ُ
ن لَُهمۡ  ََكنَ  َما أ

َ
ي  أ يئِفَِّي   إِلَّ  يَۡدُخلُوَها  يف واختلف» : قال [114 :البقرة] ﴾َخا

 الشافعي اإلمام وقال مطلقاً، مالك ومنعه مطلقاً، حنيفة أبو اإلمام فجوزه املسجد الكافر دخول
 1«املسلمني بإذن املساجد من غريه يف الدخول وله احلرام، املسجد دخول من مينع. 

 هـ911ت  3السيوطي الدين جالل لعالَّمةل 2التنزيل" استنباط في "اإلكليل -2

 األحكام منها يستنبط مث عياً،شر  حكماً  تتناول اليت اآلية يذكر الكتاب هذا يف منهجه
َٰ  ٱۡلِبَّ  َتَنالُوا   لَن﴿ تعاىل: لقوله تفسريه عند فمثالً  الشرعية، ا تُنفُِقوا   َحَّتَّ  :عمران ءال] ﴾ُُتِبُّوَن   ِممَّ

 .4«الرديء دون باجلّيد الصدقة استحباب فيه» : قال [92

 يزيد أو آخر استنباطاً  يفضل مث العلماء، استنباطات يف رأي له يكون األحيان بعض ويف
ٗذى بُِكمۡ  ََكنَ  إِن َعلَۡيُكمۡ  ُجَناحَ  َوَل ﴿ تعاىل: قوله تفسري عند فمثال ،اديدجَ  استنباطا عليه

َ
 أ

                                           
 لألستاذ، ومناهجها األحكام آيات تفاسري: كتابمن   قالً ن، 04 ورقة الشنفكي، اهلل عبد بن علي املبني، الكتاب أحكام -1

 -دكتوراه- علمية رسالة يف السليمان، العزيز عبد سليمانه: بتحقيق قام ،1/497ج العبيد، سليمان بن علي الدكتور
. من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية هـ 1409 /15/11 بتاريخ .مصطفى صاحل حممد :الدكتور بإشراف

 أصول الدين. اململكة العربية السعودية.
 م.1981 بريوت، العلمية، الكتب دار الكاتب، القادر عبد الدين سيف بتحقيق: طبع الكتاب -2
 احلديث يف موسوعي عامل مصر، صعيد يف مدينة، أسيوط من نسبة والسيوطي الدين، جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد هو -3

 واهلند، واليمن واحلجاز، الشام إىل رحل مث فيها، ونشأ بالقاهرة ولد العلوم، من وغريها والفقه، واألدب واللغة والتفسري
كلي، للزر  األعالم، ينظر هـ.911 سنة تويف القرآن، علوم يف اإلتقان كتبه: من هبا، واستقر مصر إىل عاد مث واملغرب،

 .3/301ج

 الكتب دار ،71ص الكاتب، القادر عبد الدين سيف حتقيق: السيوطي، الدين جلالل التنزيل، استنباط يف اإلكليل -4
 .م1981 بريوت، العلمية،
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ِن َطر   م  وۡ  مَّ
َ
ۡرَضى  ُكنُتم أ ن مَّ

َ
ۡسلَِحَتُكۡم   تََضُعويا   أ

َ
 من ويؤخذ» :1الفرس ابن قال [102 :النساء] ﴾أ

 يف له جيوز كما باإلمياء يصلي أن له يجوزف الوقت، عليه ولاق طني يف صار من أن اآلية هذه
 السيوطي قال مث ،2«واملطر املرض بني سوى تعاىل اهلل ألن السجود، ميكنه مل إذا املرض حال
: «جيوز كما باملرض اجلمع جيوز أنه وهو هذا من أحسن استنباط التسوية هذه من يل ظهر 

 مفيداً. نافعاً  خمتصراً  هذا كتابه فجاء ،3«نهمابي سّوى تعاىل ألنه باملطر، اجلمع

 اهلل عبد بن سعيد أيب بن ألمحد 4الشرعية" اآليات بيان في األحمدية "التفسيرات -3
 .هـ1130 ت 5باملالَّْجُيون لقَّباْلمُ ،احلنفي

 رتبها مث احلنفي، املذهب وفق الفقهية األحكام من ةاملستنبط اآليات هذا كتابه يف مجع
 واخرتت» قال: حيث كتابه مقدمة يف منهجه بني وقد الشريف، املصحف ترتيب حسب على
 .6«قريبة إشارة إليها يشري أو صرحية فيها املسائل يكون ما اآليات من

 البخاري خان صّديق حممد الطيب أليب 7األحكام" آيات تفسيرات من المرام "نيل -4
 .القنوجي

                                           
 تويف القرآن، أحكام كتبه من القضاء، توىل غرناطة، علماء من الفرس، بابن املعروف ،اخلزرجي حممد بن املنعم عبد هو -1

 .4/168ج للزركلي، األعالم، ينظر هـ.599 سنة

، دار ابن حزم، الطبعة 2/277، حتقيق: الدكتورة منجية بنت اهلادي النقري السَّواحيي، جالفرس البن، نآالقر  أحكام -2
 .م2006وىل، اال

 .100ص السيوطي، الدين جلالل التنزيل، استنباط يف اإلكليل -3

 .م1904 ،اهلند قزان طبعة يدي بني واليت ،طبع الكتاب -4
: كتبه من هـ،1130 سنة تويف باهلند، "أمييت" أهل من مفسر اهلندوي، املكي، احلنفي سعيد، أيب بن جيون أمحد هو -5

 .109، 1/108ج، للزركلي األعالم، ينظر. الشرعية اآليات بيان يف األمحدية لتفسرياتا

 مطبعة 05ص باملالجيون، امللقب احلنفي، اهلل عبد بن سعيد أيب بن ألمحد، الشرعية اآليات بيان يف األمحدية التفسريات -6
 .م1904 -اهلند- قزان

 د املزيدي.فري دأمحو  امساعيل، حسن حممد حتقيق: م،2003 العلمية، الكتب دار طبعة يدي بني -7
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 أوجزو  ،وبيان بشرح هلا يتعرض أن دون التنزيل، حمكم يف الشرعية اآليات املؤلف مجع
 بتفسري إليها املشار اآليات تلك أفسر أنا وها» : قال اآليات تلك من تناوله فيما منهجه

 إال املتنوعة الدالئل ومن األرجح، إال املختلفة األقوال من فيها آخذ ومل ،وعليه له ملا جامع وجيز
 .1«النمط هبذا موجز تفسري قط يوجد ال ولعمري األصرح، األصح

َٰ  لُۡمۡۡشَِكَِٰت ٱ تَنِكُحوا   َوَل ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما ذلك ومثال  ﴾يُۡؤِمنَّ   َحَّتَّ

 املشركات اآلية من املقصود أن رجحو  العلماء، بني الواقع اخلالف ذكر حيث ،[221 :البقرة]
 باملشركات املراد قيل وتزوجهن، املشركات نكاح عن النهي اآلية هذه يف» : قالف الوثنيات

ِ ٱ ۡبنُ ٱ ُعَزۡير   ۡلَُهودُ ٱ َوقَالَتِ ﴿ مشركون، الكتاب أهل ألن الكتابيات، تعم إهنا :وقيل الوثنيات،  ّللَّ
ِ  ٱ ۡبنُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱ ىۡلََّصَٰرَ ٱ َوقَالَِت   .2«[30 :التوبة] ﴾ّللَّ

 لدكتورل ،3اإللهية" والنواهي األوامر من القرآن في ورد ما تفسير في الربانية "الفتوحات -5
 .هـ1281 ت 4احلكيم العزيز عبد بك حممد

 النهي.و  باألمر املتعلقة القرآن يف الواردة اآليات تفسري على الكتاب اشتمل
  

                                           
 دار ،10ص املزيدي، فريد أمحدو  امساعيل، حسن حممد حتقيق: خان، صديق مدحمل األحكام، آيات تفسري يف املرام نيل -1

 .م2003 العلمية، الكتب

 .69ص خان، صديق حلمد األحكام، آيات تفسري يف املرام نيل -2

 هـ1325 سنة االوىل الطبعة طبعات، عدة طبع الكتاب -3
 الربانية الفتوحات منها: تصانيف له باحلكيم، املنعوت الكريدي، الرحيم عبد بن حسني بن راسمعبد العزيز  بن عمر  هو -4

 معجم ،4/24ج، للزركلي األعالم، ينظر ،هـ1281سنة  تويف اإلهلية، والنواهي األوامر من القرآن يف ورد ما تفسري يف
 10/174ج ،كحالة راغب حممد بن رلا بن لعمر املؤلفني،
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 .1الّسايس علي حمّمد للشيخ األحكام" آيات "تفسير -6

 يأيت العملية، الفقهية األحكام على املشتملة األحكام آيات تفسري على املؤل ف اقتصر
 العلماء، أقوال يذكر النزول، سبب لآلية كان إن النزول سبب يذكر مفرداهتا، حيشر  مث باآلية

 الشريف. باألزهر الشريعة كلية لطالب دراسي منهج وفق على املؤلف ولعه والكتاب

 .3القطّان خليل مّناع للشيخ ،2األحكام" آيات "تفسير -7

 يف ذكر كما اجلامعة، يف طالبه على يلقيها كان احملالرات من جمموعة عن رةعبا الكتاب
  .كتابه مقدمة

 مبا اآلية ومناسبة سبب، لآلية كان إن نزوهلا سببو  تفسريها، املراد اآلية ذكرب الكتاب ميتاز
 يذكر ذلك بعد مث القرآنية، للقراءات ويتطرق واإلعراب، املفردات بشرح يعتين كما قبلها،

 .4التشريع حكمة بذكر اآليات بعض وخيتم اآلية، تفسري يف العلماء ختالفا

 آيات جلميع شامالً  يكن مل والكتاب األحزاب، سورة غاية إىل األنعام سورة من تفسريه بدأ
 طائفة إىل موجَّه الكتابو  للطالب، الدراسي باملنهج االلتزام إىل يرجع ذلك يف والسبب األحكام،

 .معيَّنة

                                           
 ،العلماء كبار هبيئة وعضوا لألزهر، األعلى اجمللس يف عضوا كان مصر، -الشيخ كفر حمافظة- مطبوس مركز مواليد من -1

 عشر، الرابع القرن يف التفسري اجتاهاتكتاب  من نقال، م1976 سنة تويف االسالمي، التشريع تاريخ مؤلفاته: من
رئاسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة . 463، 2/462جلرومي، ا الرمحن عبد بن فهد الدكتور: لألستاذ

 م.1986واالرشاد، اململكة العربية السعودية، الطبعة االوىل، 

 .هـ1384 سنة ،االسالمي املكتب عن االوىل، الطبعة منه ظهرت -2
 أسرة يف ترىب م،1925 سنة مبصر ةاملنوفي حمافظة من أمشون مركز شنشور، قرية يف ولد القطان، خليل بن مناع هو -3

 ودفن م،1999سنة تويف القرآن، علوم يف مباحث مؤلفاته من للتدريس، السعودية العربية اململكة إىل رحل حمافظة،
 .165ص ،السديس العزيز عبد بن حملمد املعاصرة، القرآنية الدراسات ينظر .بالرياض

 .2/472ج الرومي، الرمحن عبد بن فهد الدكتور ذلألستا عشر، الرابع القرن يف التفسري اجتاهات -4
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 علي حممد الشيخ لفضيلة ،القرآن" من األحكام آيات تفسير في البيان "روائع كتاب -9
 .1الصابوين

 األحكام آيات تفسري طريقة يف منهجه الكتاب، مقدمة يف الصابوين علي حممد الشيخ بنيَّ 
 علمية حمالرات لشك على ،-خاصة األحكام آيات- الكرمية اآليات يف مجعتو » :قال حيث
 رمبا طريقة احملالرات هذه يف وسلكت سهولته، يف واحلديث رصانته، يف القدمي بني جتمع جامعة
 كتابه فجاء .2«العميق التحري مع الدقيق التنظيم إىل عمدت أنين وهي ميسرة، جديدة تكون

 وفيها: ىلاألو  احملالرة فمثالً  باجلامعة، طالبه على يلقيها كان حمالرات، شكل على هذا
 السحر، من الشريعة موقف وفيها: الثانية احملالرة وأما الفاحتة، سورة وتفسري البسملةو  ةذستعااال

 بعنوان. حمالرة كل جاءت وهكذا

 اللغة، وأهل املفسرين بأقوال االستشهاد بكثرةو  ،األسلوبو  العبارة بسهولة الكتاب ميتاز
 اإلمجايل املعىن ببيان اهتم أنه كما النزول، سبب يةلآل كان إن النزول بأسباب اعتنائه إىل إلافة

 .لآليات

 األحكام آيات كتب ومميزات خصائص الرابع: المطلب
 :بعد عرض املؤلفات اليت ألفت يف علم آيات األحكام جند أهنا تتميز خبصائص منها

 .ةاألربع األئمة آراء وبيان اخلالفية، باملسائل كثرياً  اعتنت املؤلَّفات هذه إن -1

 .الفقهية املذاهب حسب على اآليات بفقه يسّمى ما هذا عن فنتج ،مذهَبه ُمفسر   كل تأييد -2

                                           
 إىل رحل والده، يد على االوىل علومه تلقى ،عريقة أسرة من م،1930 سنة بسوريا حلب مبدينة الصابوين الشيخ ولد -1

 صفوة مؤلفاته: من م،1954 سنة الشرعي القضاء ختصص يف العاملية شهادة حامال العلمية، دراسته وأكمل األزهر
 الكرمي. القرآن نور من قبس،وكتاب: ريالتفاس

، مكتبة الغزايل، ومؤسسة مناهل 1/11ج الصابوين، علي حملمد القرآن، من األحكام آيات تفسري يف البيان روائع -2
 م.1980العرفان، دمشق، بريوت، الطبعة الثالثة، 
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 على يقف العريب، البن القرآن" "أحكام كتاب يطالع فمن مبذهبه، مفس ر كل ختصص -3
 اختيارات على يقف للجصاص، القرآن" "أحكام كتاب على يُطالع ومن املالكية، اختيارات
 .الشافعية اختيارات على يقف اهلرّاسي، للكيا القرآن" "أحكام كتاب على يُطالع ومن احلنفية،

 فم ن خمالفيهم، ُشَبه وتردُّ  حجتهم، وتـَُقوي املذهب رأي تؤيد اليت والرباهني األدلة يف التوسع -4
، وأدب   ل سان   ع فَّة يف بذلك يقوم من العلماء  ذلك. خالف على ومنهم راق 

 املباشر االطالع على والفقهاء الباحثني ساعد أنه اهلائل، العلمي النتاج هذا من يستفاد مما -5
 .األربعة األئمة مذاهب ُوْفق الشرعية، األحكام على

 الّسلف أقوال َبني املقارن الفقه صفة هلا األحكام، آيات تفسري يف أل فت اليت الكتب معظم -6
 الفقهية. واملذاهب

 اليت اآليات يف إال تتكلم ومل َءايات ه،و  ُسور ه يف املصحف، تيبتر  وفق سارت املؤلفات بعض -7
 الدين نور وابن العريب، وابن ،اهلرّاسي لكيااو  اجلصاص، بكر أيب أمثال: باألحكام، عالقة هلا

 كما الفقهي، التبويب على الكتاب مادة جبمع اعتنت املؤلفات بعض جند املقابل ويف املوزعي،
 عناية مع كله، القرآن تفسري املؤلفات بعض تناولت أخرى جهة ومنريه، وغ البيهقي اإلمام صنع

 تفسريه. يف القرطيب اإلمام فعل كما باألحكام، خاصة

 األحكام. آيات جمال يف التصنيفو  بالتأليف مشاركة املذاهب أكثر املالكية املدرسة تعترب -8

 الرابع القرن يف استقر مث جري،اهل الثالث القرن يف ةذرو ال األحكام آيات يف التأليف بلغ -9
 ترسيخ بسبب الفن، هذا يف التصنيف مث ازدهر أتباعه، وكثر الفقهية املذاهب قيام مع اهلجري

 القوية املشاركة مع متقاربة، الفقهاء مؤلفات توالت مث االسالمية، املكتبة َفأثـَْرو مذهب، كل قواعد
 ذلك. بعد الكرمي القرآن ملفسري
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 أحكام يف ألف ل َمن هاّماً، مرجعاً  املالكي امساعيل للقالي القرآن" "أحكام بكتا يـَُعدُّ  -10
 حممد بن أصبع بن قاسم اإلمام كصنيع أساسياً، منطلقاً  وجعلوه األندلس، علماء م ن القرآن
 .1القرآن أحكام كتابه يف البياين

 لفئة موجَّهة مؤلفات ألهنا األحكام، آيات جلميع شاملة تكن مل املعاصرة املؤلفات معظم -11
 عنه. العدول ميكن ال لذا املقرر، الدراسي باملنهج وملتزمة -اجلامعة لطالب- معينة

 التبويب. وحسن واالختصار، العبارات، ودقة األلفاظ بسهولة املعاصرة، املؤلفات متتاز -12

 املالية تكاملعامال القدامى، عند تكن مل اليت القضايا ببعض املعاصرة املؤلفات اعتنت -13
 وزرعها. األعضاء كنقل الطب ويف الزوجات، وتعدد االقتصادية،و 

 وال حصرها ميكن ال األحكام آيات عدد أنيف هذا الفصل نستنتج  سبق ما خالل من
 اهتمام حمل كان لذا صحيح، واستنباط دقيق، فهم من للعامل اهلل يفتح ما إىل ترجع بل عدها،

 اهلائلة املؤلفات تلكم يف جلّيا ذلك يظهرو  هذا، عصرنا غاية إىل النبوة زمن منذ العلماء لدى
 احلنبلي. أو احلنفي أو الشافعي، أو املالكي املذهب يف سواء واملختلفة

                                           
 للتأليف املصرية دار ،331 ص احلميدي، رنص أيب بن حممد اهلل عبد أليب األندلس، والة ذكر يف املقتبس جذوة: ينظر -1

 .م1966 القاهرة، والنشر،
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 التفسير في أحكامهو  وأقسامه أهميته الّضمير عود :الثاني الفصل

 التفسير أحكامه فيو  وأقسامه أهميته الّضمير عود

 
 كاآلتي:  أربعة مباحثيشتمل على 

 

 

 

 واللغوية البالغية ووظائفه الّضمير، عود مفهوم: األول المبحث

 النصوص تفسير في الّضمير أهمية: الثاني المبحث

 الّضمير أقسام: الثالث المبحث

 -مفسِّره- عائده مع الضمير أحكام: الرابع المبحث

 الثانيالفصل  
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 اللغويةو  البالغية وظائفهو  الّضمير، عود مفهوم :األول المبحث
 على ثالثة مطالب كاآلتي: يشتمل

 الضمير تعريف: األول المطلب
 لغة الضمير: األول الفرع
 اصطالحا الضمير: الثاني الفرع

 البالغية ووظائفه الضمير: الثاني المطلب
 الكالم في االلتباس ورفعاإليجاز : األول الفرع
 والتقوية التوكيد: الثاني الفرع
 والقصر االختصاص: الثالث الفرع
 والتحقير اإلهانة: الرابع الفرع

 اللغوية ووظائفه الضمير: الثالث المطلب
 به يُوصف وال يُوصف ال الضمير: األول الفرع
 ِمن ضمير يبدل وال ضمير، ِمن ضمير يبدل ال: الثاني الفرع
 ظاهر
 به للعلم الضمير حذف: الثالث الفرع
 املشّبهة احلروف مع -الشأن لمري غري- الضمري حذف -أ

 املخففة" كأن" بالفعل
 الصلة مجلة من العائد الضمري حذف -ب
 الصفة مجلة من العائد حذف جواز -ت
 أصولها إلى األشياء يَرد   الضمير: الرابع الفرع
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 معنى العود
 عليه يتوقف قد اللفظ داللة فتحديد الواحدة، اللفظة يف املعاين بكثرة متتاز اللغة العربية

 معاين: ثالثة على ترد اليت "العود" لفظة املثال سبيل على ظاأللفا هذه ومن شرعي، حكم تقرير

 .الرجوع إلى ما كان عليه من األمر األّول :األول المعنى
 .األّول األمر من عليه كان ما إىل الرجوع به ويقصد العود يطلق

 على عوَده فالنر  َرَجع :قوهلم ومنه َرَجع، أّي: َعوًدا، يُعود َعاد مصدر: دوالَعوْ »
ُ ٱ﴿ تعاىل: اهلل قال، 2«َرَجع أّي: عاداً،ومَ َعْوًدا  يَعودُ  الشيءُ  عاد»،ويقال: 1«ئهَبدْ   ۡۡلَۡلقَ ٱَيۡبَدُؤا   ّللَّ

 كما أحياءً  يعيدهم مث إحياءً  اخللق بدأ اهلل أن مبعىن[ 11 :الروم] ﴾١١ُثمَّ إَِلۡهِ تُرَۡجُعوَن  ۥُثمَّ يُعِيُدهُ 
 .كانوا
 .3«واحدة مرةً  َعْوُده والعودة اد،ع مث بدأ يقال:» األزهري: قال

 :-عمارة بن عقيل -الشاعر قال الَبدء ثاين» الَعْوُد:و 

م
 
أحَسنتم َبدأت

َ
 اِه َج  فأثنيت   ف

 
ْد  فإن .............. دا مع 

 
  ت

َ
 أ
ْ
 .4«أحَمد   والَعْود   يت  نَ ث

                                           
 بريوت، للماليني، العلم دار، 2/666ج بعلبكي، منري رمزي حتقيق األزدي، دريد بن حممد بكر أليب اللغة، مجهرة: ينظر -1

 .م1987 االوىل، الطبعة

 .3/317ج منظور، البن ،العرب لسان -2

، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة 3/81محد األزهري، حتقيق: حممد عوض مرعب، جهتذيب اللغة، حملمد بن أ -3
 م.2001االوىل، 

 الكتب دار ،2/320ج، هداوي احلميد عبد: حتقيق املرسي، سيده بن علي احلسن أليب األعظم، احملكمو  احمليط -4
 .طويلالبحر الهذا البيت من  .هـ1421 االوىل، الطبعة بريوت، ،العلمية
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 يطلق العود ويراد به االبتداء :المعنى الثاني
 ٱاَل قَ ﴿ تعاىل: قوله حنو االبتداء به ويراد» العود يطلق

ُ
ِينَ ٱ لَۡمَِل وا  ٱ لَّ  ۦِمن قَۡوِمهِ  ۡسَتۡكَبُ

ِينَ ٱَۡلُۡخرَِجنََّك َيَُٰشَعۡيُب وَ  ۡو َِلَُعوُدنَّ ِف ِملَّتَِنا   لَّ
َ
ي أ  أي:[ 88 :األعراف] ﴾َءاَمُنوا  َمَعَك ِمن قَۡرَيتَِنا

ۡيَناٱ قَدِ ﴿ تعاىل: قوله وحنو مّلتنا، يف لَتدُخلنَّ  ِ ٱََعَ  ۡفََتَ  ﴾ب ا إِۡن ُعۡدنَا ِف ِملَّتُِكمَكذِ  ّللَّ
 .1«دخلنا أي:[ 89 :األعراف]

 يطلق العود ويراد به الصَّيُرورَة :الثالث المعنى
 له ليس ما لغري العرب كالم يف -العود- اللفظة هذه تأيت فقد. ..» عياض: القالي قال

 .2«الصَّريورة مبعىن ابتداءر 

 تعاىل: اهلل قال إليه، صار مبعىن َعوداً و  عودةً  يعودُ  أيضا، له وعاد كذا، إىل عاد» يقال:و 
وا  لََعاُدوا  لَِما ُنُهوا  َعۡنهُ ﴿ َٰ ََعَد ﴿ تعاىل: قوله وحنو صاروا، أي: 3«[28 :األنعام] ﴾َولَۡو ُردُّ َحَّتَّ
 .4أي: صار كالُعرُجون[. 39 :يس] ﴾٣٩ ۡلَقِديمِ ٱ ۡلُعرُۡجونِ ٱكَ 

تدور حول معىن الرجوع  "العود"أن لفظة  -واهلل أعلم-من خالل التعريف اللغوي يظهر 
 واالبتداء والصريورة، وكل هذه املعاين يقصد هبا الرجوع إىل األمر األوَّل.

                                           
 . بتصرف يسريدار اهلداية، 8/432ج، بيديلزَّ ، حملمد بن حممد االقاموس جواهر من العروس تاج -1
 الثانية، الطبعة عمان، الفيحاء، دار ،2/262ج اليحصيب، عياض الفضل أيب للقالي املصطفى، حقوق بتعريف الشفا -2

 هـ1407

 .2/436ج الفيومي، مدحم بن ألمحد الكبري، الشرح غريب يف املنري املصباح -3

 رب عبد القيوم عبد أحاديثه خرجو  العرباوي، ابراهيم الكرمي عبد حتقيق: اخلطايب، حممد بن حلمد احلديث، غريب ينظر: -4
 .م1982 الفكر، دار ،1/111ج النيب،
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 الضمير تعريف :األول المطلب
 من علمر  هو إذْ  حياته، يف املسلم به يعتين ما أهم من الكرمي القرآن تفسري أن املعلوم من

 قال إليه، الرجوع ينبغي أصيالً  أصالً  العربية باللغة القرآن فسريت كان وَلمَّا وأعظمها، العلوم أجل
ي ﴿ :تعاىل اهلل ا نَزۡلَنَٰهُ  إِنَّ

َ
ا قُۡرَٰءن ا أ  أن بدّ  فال صحيحاً  التفسري هذا يكون لكيو  ،[02 :يوسف] ﴾َعَربِي ٗ

 احلالصّ  الّسلف فهم من نُق ل ماو » : 1الشاطيب اإلمام يقول العرب، كالم ملقتضى موافًقا يكون
 العربية فاللغة ،2«الشَّرعيَّة األدلّة عليه تدلّ  وما العربية، به تقتضي ما على َجار   فإنه ،-القرآن- فيه

 أسرارها. على والوقوف وتفاصيلها أحكام ها يف يَلج أن أراد ملن الّدين و َعاء

 من إىل حيتاج الذي- الّضمير عود بالتفسري عالقة هلا اليت اللغوية املباحث أهم من إنّ و 
 عود ب املقصود ماف إًذا العلماء، لَدى كبرية عنايةً  لقي لذا ،-ويفس ره حيد ده

عه الضمري  ؟العربية اللغة يف ومرج 

 لغة الضمير األول: الفرع
 :منها اطالقات عدة هلا الضمري كلمة وجدنااملعاجم العربية  إىل العودة بعد

 "امل يُم"و "الضَّاد" َلَمَر:» فارس: ابن قالما يدل على دقة الشيء،  وما غاب و تسرت  
  .3«َتسرتُّ  و  َغْيَبة   عَلى َيدلُّ  اآلخرو  الشَّيء، يف دقَّة   على يدل أحدمها صحيحان، أصالن "الرَّاُء"و

  

                                           
 مؤلفاته: من املالكية، املذهب أئمة كبار من حافظ، أصويل غرناطة، أهل من ،الغرناطي اللخمي موسى بن إبراهيم هو -1

 .1/75ج للزركلي األعالم ينظر هـ.790 :ت الفقه، أصول يف االعتصام الفقه، أصول يف املوافقات
 ن،عفا ابن دار ،253 /4ج سلمان، آل حسن بن مشهور حتقيق: لشاطيب،يب اسحاق األ ،يف أصول الفقه املوافقات -2

 .م1997 االوىل، الطبعة

 .3/371ج فارس، البن اللغة، مقاييس معجم -3
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 أي: 2«شيًئا مرييلَ  يف ألمرتُ » فتقول: ،1املفُعول اسم مبعىن: "َفع يل" وزن على والضمري
،مض فهو وسرتته، أخفيُته، إذا» حَكم مبعىن كاحلكيم مرر

ُ
 .3«امل

 قال جمازر  وهو مبوت   أو بسفر ، إمَّا غيَّبته إذا الرَّجلَ  األرضُ  ألَمرت  » الزَّبيدي: املرتضى قالو 
:4األعشى  

ا
َ
َران

َ
ا أ

َ
َك  إذ

ْ
  أْضَمرت

َ
ْجَفى د   ............................. الِبل

 
ع ن

َ
ْقط

 
ا وت ِحم ِمنَّ  5«الرَّ

َوت   الب اَلدو  األوطان َغيَّبْتكَ  اإذ أي:  بسَفر . أو مب 

ل الس ر مبعىن الضمري يأيتو   :6األنصاري حممد بن األحوص قال اخلاط ر وداخ 

ضَمر في لها ستبقى ا القلب م 
َ

بلى يوم وّد   سريرة ...... والحش
 
 7السرائر ت

 قال:  النيب عن  جابر حديث يف جاء كما الضُّْعفو  اهلُزَالُ  هو: "بالضَّم" ُمرُ والضُّ  فالضُّْمرُ 
 يف ما ُيْضم ر فإنه أهَله فليأت شيئاً  ذلك من وجد فمن شيطان، صورة يف تُقب ل املرأة إنّ »

                                           
 م2000 االوىل، الطبعة األردن، عمان الفكر، دار ،1/42ج ائي،مرّ االسّ  صاحل فالل للدكتور النحو، معاين -1

 .3/371ج فارس، البن اللغة، مقاييس معجم -2

 .1/42ائي، جمرّ االسّ  صاحل فالل للدكتور النحو، معاين -3

من شعراء الطبقة االوىل يف اجلاهلية، وأحد أصحاب املعلقات، كان كثري  هو ميمون بن قيس بن جندل، من بين قيس، -4
هـ، ينظر: الشعر والشعراء، البن 7الوفود على امللوك من العرب والفرس، غزير الشعر، أدرك االسالم ومل يسلم، تويف سنة 

 .7/341هـ. وينظر: األعالم، للزركلي، ج1423 ، دار احلديث، القاهرة،1/250قتيبة، ج

 .من البحر املتقاربالبيت  .12/402، جبيديلزَّ ، حملمد بن حممد االقاموس جواهر من العروس تاج: يراجع -5

هو عبد اهلل بن حممد، من بين لبيعة، شاعر هجاء، كان معاصراً جلرير والفرزدق، سكن املدينة املنورة، مث قدم إىل دمشق  -6
 .4/116ج للزركلي، ،األعالم: هـ، ينظر105ويف فيها سنة وت

 هذا البيت من .2/722ج الفرايب، اجلوهري إلمساعيل ،-العربية وصحاح اللغة تاج-بيت األحوص يف كتاب: الصحاح  -7

 .البحر الطويل
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 شهوته. ويكسر ويقّلل ُيضّْع ف ي:أ،1«نفسه
اب ل الع نب» هو :والضَّم ريُ   .2«الذَّ

 .3«اال نضَمام بعضُ  وَسط ه يف الذي :ْضَطم رُ اْلمُ  اللُّْؤُلؤُ »و

ْلَمار "اْلُمْضَمَر" تسمية النُّحاة م ن 4سيبويه اإلمام ارتضى ولقد  وأمَّا» : قال حيث باإل 
""فعلو "فعَلْت"و "فعلُت" يف اليت والتَّاء وإ يَّاه... ُهوَ  :فنحو اإل لَمار  حنو التَّاء عَلى ز يدَ  وَما ،ت 

 .5...«"فـََعُلوا" يف اليت والواو ،"فـََعْلنُتَّ"و "فـََعلُتم"و "َفعلُتَما" قول ك:

 معنيني: حول تدور الّضمري كلمة أن -واهلل أعلم- لنا يظهر اللَُّغوية التعريفات من سبق مما

 الظاهرة. باألمساء ةمقارن صراحته عدمو  ،است َتار ه لكثرة   وذلك :اخلَفاء األول:

 ُحروف ه. لق لًّة :اهلُزَال الثاني:

 كثُرت اليت الضمائر مع يتناسبان ال لكنهماو  الضمائر، معظم مع يتناسب املعنيني فكال
 .6"إياكن"و "إياكم"و "إياك" حنو: حروفها

                                           
و إسناده على شرط حديث صحيح، »،  قال األلباين: 2151سنن أيب داود، باب: ما يؤمر به من غض  البصر، برقم  -1

، مؤسسة غراس للنشر و التوزيع، 6/366ينظر: صحيح أيب داود، لأللباين، ج«. مسلم وقد أخرجه، وصححه الرتمذي
 م.2002الكويت، 

 .هـ1426 الثامنة، الطبعة الرسالة، مؤسسة ،429 ص آبادي، لفريوز احمليط، القاموس -2
 .4/492ج منظور، البن العرب، لسان -3
بن عثمان، احلارثي، امللقب سيبويه، إمام الّنحاة، وأول من بسط علم الّنحو، ولد يف إحدى قرى شرياز، قدم هو عمرو  -4

 .5/81ج للزركلي، ،األعالم ينظر هـ180البصرة، من كتبه: كتاب سيبويه، هو كتاب يف اللغة العربية، تويف سنة 
 م.1988الطبعة الثالثة، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  ،2/06، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، جلسيبويه ،الكتاب -5

الضمري املنفصل يف النظم القرآين، دراسة بالغية تطبيقية، للباحث: عويض بن محود العطوي، بإشراف: الدكتور:  ينظر: -6
، لسنة: ، رسالة ماجستري، جبامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية، كلية اللغة العربية1/26حممد بن علي الصامل، ج

 .هـ1415
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 اصطالحا الضمير الثاني: الفرع
 :ومن أمهها للضمري تعريفات   عدة هناك

 ألمر الذي االسم عن عبارة ألهنا مضمراً، امساً  اللفظة تلك مسّيت» قوله:ب السُّهيلي عرّفه
 .1«الظاهر لفظه عن استغناءً 

 كين   ما وهو لفظاً، أو تقديراً  قبله ظاهر   إىل يعود الذي اجلامد االسم هو الضمري أن مبعىن
 منفصل. ولمري متصل، لمري قسمني: على وهو اختصاراً، الظاهر عن

 :ألفيته يف 2مالك ابن قال

 
َ
  يِذ لِ  اَم ف

َ
  ة  بَ يْ غ

َ
َت" ........................ ورِ ض  ح   ْو أ

ْ
ن
َ
أ
َ
 3يرِ مِ الضَّ بِ  َسّمِ  "ْهَو"َو  "ك

 لمري :أحدمها :قسمان وهو حضور أو "هو"ـك غيبة على دلَّ  ما الضمري أن إىل يشري»
 .4«"أنا" حنو: تكلمامل لمري :والثاين ،"أنت" حنو: املخاطب

 إىل اإلشارة يتضّمن اسم عن عبارة املضمرة» بقوله: الضمري اجلرجاين الشريف اإلمام وعرَّف
 .5«تقديراً  أو حتقيقاً  إما ذكره، سبق ما بعد غريمها، أو باملخاطَ  أو ماملتكل  

                                           
 لكالم الطالبني دليل م.1992 بريوت، العلمية، الكتب دار ،170ص السُّهيلي، القاسم أليب النحو، يف الفكر نتائج -1

 م.2009 الكويت، االسالمية، واملكتبات املخطوطات إدارة ،15ص املقدسي، الكرمي يوسف بن ملرعي النحويني،
 دمشق إىل وانتقل ،-باألندلس- جيان يف ولد العربية، علوم يف األئمة أحد ياين،اجل مالك ابن اهلل، عبد بن حممد هو -2

 الدين جلالل والنحاة، اللغويني طبقات يف الوعاة بغية ينظر: هـ.672 سنة تويف النحو، يف األلفية كتبه: من فيها، فتويف
 .1/130ج، السيوطي

مكتبة  ،04ص ،واملعرفة النكرة باب اللطيف بن حممد اخلطيب،لبطها وعلق عليها: الدكتور عبد  ،ألفية ابن مالكمنت  -3
 .البحر الرجزهذا البيت من  م.2006دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل 

 القاهرة. الرتاث، دار ،1/88ج احلميد، عبد الدين حميي حممد حتقيق: مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -4
 .217 ص اين،للجرج ،التعريفات -5
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 التعريف شرح

فَو ُِض ﴿ :تعاىل كقوله فالمتكلم:
ُ
ۡمرِيي  َوأ

َ
ِ  ٱ إَِل  أ  لمري "أمري" يف "الياء"فـ .[44 :افرغ] ﴾ّللَّ

 املتكلم.
ِينَ ٱ ِصَرََٰط ﴿ :تعاىل قوله حنو: المخاطب: أو ۡنَعۡمَت  لَّ

َ
 يف "التاء"ـف .[07 :الفاحتة] ﴾َعلَۡيِهمۡ  أ

 املخاطب. لمري "أنعمَت"

ع عن غىنً  يف -املخاطبو  املتكلم- ال مثااَلن هَذان  و   بداللة يكتفيان بل إليه، يعوَدان مرج 
ع من له فالبدَّ  الغائب لمري أّما الكالم، وقت صاحبهما وجود رمهافيفس   ضور،احل  يعود مرج 

 منه. املراد إليه،ويولح

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ تعاىل: قوله حنو الغائب، الضمري إىل إشارة غيرهما: أو َحد   ّللَّ
َ
 [01 :االخالص] ﴾١ أ

 الغائب. لمري "هو"فـ
 :1أنواع ثالثة على وتقدمه ماً،متقد   املفس ر يكون بأن لكوذ :تقديراً  أو تحقيقاً  إما ذكره سبق

 عائد "أَخاه" يف "اهلاء" فضمري ،زيدر" أَخاهُ  "َلربَ  حنو :اللفظ دون الرتبة يف ميتقدَّ  أن .1
 الرتبة. يف متقد م هولكنَّ  اللفظ، يف متأخ ر وهو "زيد" إىل

 بَِكلَِمَٰت   ۥَربُّهُ  مَ  ۧإِبَۡرَِٰه  ۡبَتَلى ٱ ِإَوذِ ﴿ تعاىل: قوله حنو الرتبة: دون اللفظ يف يتقدم أن .2
ُهنَّ   َتمَّ

َ
 يف متقد م وهو ، "إبراهيم" إىل عائد "ربُُّه" يف الضمري [124 :البقرة] ﴾فَأ

 اعل.الفَ  رتبة عن رةمتأخ   املفعول رتبة ألنَّ  الرتبة، يف متأخ ر ولكنَّه اللفظ
 إىل عائد الضمري "هاء" ،أَخاُه" زيدر  "َلربَ  حنو: معاً: والرتبة اللفظ يف ميتقدَّ  أن .3

 املفعول. رتبة على مقّدمة الفاعل رتبة ألن والرتبة، اللفظ يف املتقد م وهو "زيد"

                                           
، حتقيق: عبد الغين الدقر، الشركة املتحدة للتوزيع، 175ص هشام، البن العرب، كالم معرفة يف الذهب شذور شرح -1

 سوريا.
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 ترك ما» أي: ،1«معىًن  ال لفظًا الشيء إسقاط» هبأن اإللمار احلنفي البقاء أبو عرفو 
 ويبقى معناه يف الذهن و التقدير.فيسقط ذكره لفظا، ، 2«التقديرو  بالنية ُمراد وهو اللفظ من ذكره

  باسم ليس ألنه» 3اْلَمكينّ و  بالكناية يسّمونه والكوفيون البصريني، اصطالحات من الضمريو 

                                           
 .384ص احلنفي، البقاء أليب الكليات، -1
 .384املصدر نفسه. ص -2
عن كل معىن مراد بغري لفظه املولوع له،  تشمل التعبريو  فالبصريون يرون أن الكناية أوسع من اإللمار»يقول الشاذيل:  -3

غريها، بااللافة إىل و  أمساء الشرطو  الضمائر، و"كم" بنوعيها،و  األمساء املوصولة،و  فيشمل املصطلح: أمساء االشارة،
 يلذللشا اجلملة، يف ودوره بنيته الضمريينظر: «. الصور البالغية القائمة على ترك التصريح بذكر الشيء إىل ذكر ما يلزمه

  .م2003 تونس، .80ص/17ج اللسانيات، سلسلة اآلداب، كلية نشر منوبة، جامعة اهليشري،
حضور اخلطاب، وابراهيم أنيس، إحلاق  يرى بعض املعاصرين: كالدكتور متام حسان، والشاذيل اهليشري، وفالل الساقي،     

ينظر:  " وفروعه بضمائر املوصولية كـ"الذي" وفروعه."هوـ"هذه" وفروعها، وأيضا لمائر الغيبة الشخصية كــضور إشارة كـحب
، مكتبة اخلاجني 245، ص244أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة، الدكتور: فالل مصطفى الساقي، ص

  م.1978، الطبعة السادسة، 290م. من أسرار اللغة العربية، الدكتور إبراهيم أنيس، ص1977بالقاهرة،
ومعىن ذلك أن الضمائر يف اللغة العربية الفصحى تنقسم إىل ثالثة أقسام: لمائر الشخص، »متام حسان: قال الدكتور:      

 « لمائر اإلشارة، لمائر املوصول
 م.2006، عامل الكتب، الطبعة اخلامسة، 110، صعربية معناها ومبناها، متام حساناللغة الينظر: 

اخلطاب، وأما لمائر و  ة تدل على احلضور مثلها مثل لمائر التكلمشاريوحبسب تقسيم "متام حسان" فإن الضمائر اإل 
  :هي مثل لمائر الغائب، ولتقريب الصورة نولح ذلك هبذا الشكلو  تدل على الغيبةفاملوصولة 

= 
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. خمرب اللسانية 04: نعيمة سعدية، صةللدكتور اإلحالة يف النحو العريب: "عود الضمري" يف اللسانيات احلديثة،  ينظر:

سائدة  :التشكيل الصويت للضمائر يف اللغة العربية، للطالبة. ينظر: م2017للغة العربية، جامعة حممد خيضر بسكرة. وا
دكتوراه، ختصص: النحو،  أطروحة .04-01ص مصلح حممد الضمور، إشراف: األستاذ الدكتور: عبد القادر مرعي،

 م.2009بية وآداهبا، جامعة مؤتة، قسم اللغة العر 
          ،من حيث املعىن صحيح ولكن ليس على اطالقه للسانيات احلديثةاأصحاب و  الشاذيلو  متام حسان ب إليهذهالذي  

الضمائر، والعربة يف اللغة  من كالم النحاة املتقدمني من أدرَج أمساء اإلشارة واملوصولة يف -بعد البحث واجلهد-فلم أجد 
"-اإلشارة  "الكاف" الالحقة السم عيش يف مشاهبةإال ما أشار إليه ابن ي النحاة املتقد مون، الضمري يف  -كـ"ذاَك" و"ذاك 

" الكاف"و: »املعىن والصورة، فيخرج من ذلك: "هذا" و"هذه" و"هؤالء"، فليس فيها "كاف" اخلطاب، قال رمحه
 ،"ذاكما" ،"ذاك  " "ذاكَ " :تقول صورة كالضمري وهي املخاطب، أحوال تبني خطاب حرف االشارة السم الالحقة

: مراجعة حممد، عثمان رجب: حتقيق حيان، أليب العرب، لسان من الضرب ارتشاف. «الباقي وكذلك" ذاكن" ،"ذاكم"
 .م1998 األوىل، الطبعة القاهرة، اخلاجني، مكتبة. 2/978التواب،ج عبد رمضان

 عن غائب شخص أو معقول أمر إىل يشري ةاالشار  اسم كان إذا بعدها، وأما مبا تفسر قد غالبا اإلشارة أمساء أن غري      
موسوعة األعمال الكاملة، لإلمام : يفسره. ينظر مرجع إىل احتياجه يف الغائب لمري حكم حكمه فهذا اخلطاب، حضرة

، دار النوادر، سوريا، الطبعة 108-107ص 1/جزء2حممد اخلضر حسني، مجعها ولبطها: علي الرلا احلسيين، ج
 م.2010األوىل،

 واملبهم ،"به مررت زيد: "حنو املضمُر، عليه يعود الذي املظهر وهو قبله، مبا يبنيَّ  الغالب يف املضمر: »يعيش ابن قال     
-للزخمشري-املفصل  شرح: ينظر"« والثوب الرجل هذا" :كقولك اجلنس اسم وهو بعده، مبا يفسَّر اإلشارة اسم هو الذي
. ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة 3/343ج ،يعقوب بديع إميل الدكتور: تقدمي يعيش، ،البن

 م.2001األوىل،

= 

 الضمائر

 الحضور 

 ضمائر املتكلم

 نا/نحن//أنا

 ضمائر الخطاب

 أنت

 أنِت 

 أنتما

 أنتم

 أنتن

 ضمائر اإلشارة

 ذلك/ذاك/هذا

 تلك/هذه/هذي

 ذانك/هذان

 تانك/هاتان

 أولئك/هؤالء

 هناك/هنا

 املغيبة

 الضمائر الشخصية

 للغائب

 هـ/هو

 ها/هي

 هما/ا/هما

 هم/وا/هم

 هن/ن/هن

الضمائر 

 املوصولة

 ما/من/الذي

 أل/أي

 ...التي

 ...اللذان

 ...اللتان

 ...الذين
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  :1هانئ ابن قال الصريح، تقابل والكناية صريح،

 
َ
  ......... نىالِك  َن مِ  يِن عْ ودَ  ى وَ هْ تَ  نبَم  ّرِحصَ ف

َ
 ف
َ

  ل
َ
ذات في َر يْ خ

َّ
 .2«ِستر هاونِ د   نمِ  الل

  ال» يعيش: ابن يقول الكوفيني، عند وترادف تطابق عالقة فهي بالكناية الضمري عالقة أمَّا

 وإن واحدر، فمعنامها املرتادفة، األمساء قبيل من فهما الكوفيني، عند املكينّ و  املضمر بني فرق
 مكيّن، مضمر فكل املكنيّات، من نوع املضمراتُ  فيقولون: نالبصريو  أماو  اللفظ، جهة من اختلفا
 استعارة قوهلم ومنه التصريح، تقابل » الكوفيني عند فالكناية ،3«مضمًرا مكينّ  كل وليس

 لفظ فيها كين ما واملكنية به، املشبه بلفظ فيها صرح ما فالتصرحيية مكنية، استعارةو ، ةتصرحيي
  .4«وأخفى سرت ما أي: به املشبه

  

                                            
 جند لذا واالستخدام، واملعىن البنية يف يشرتكان ألهنما االشارة، اسم استعمال يستعمل ال الغائب لمري أن يعين ال وهذا     

 مبتدأ، وهو مضمر، فعالمة" هو" أماو : » فقال شبه   من بينهما ملا اإلشارة اسم جمرى الغيبة الضمائر أجرى سيبويه
 حني حاال املنطلق كان كما حاالً، املعروف فصار"... معروفا زيد هو: "قولك وذلك" هذا" بعد كَحالة بعده، ما وحال
 .79 ،2/78ج لسيبويه، الكتاب، «منطلقا" زيد هذا" :قلت

هـ، 198بصرة، ورحل إىل بغداد وتويف فيها سنة هو احلسن بن هانئ احلكمي، أبو نواس، شاعر العراق يف عصره، نشأ بال -1
 .2/225للزركلي، ج ،ينظر: األعالم

 .البحر الطويلهذا البيت من . 1/97ج األزهري، اجلرجاوي اهلل عبد بن خلالد، التوليح على التصريح شرح -2

 .2/292، البن يعيش، تقدمي: الدكتور إميل بديع يعقوب، ج-للزخمشري- شرح املفصل -3

 .1/42ائي، جمرّ اين النحو، للدكتور فالل صاحل السّ معا -4



 الفصل الثاني: عود الّضمير أهميته وأقسامه وأحكامه في التفسير

82 

 الكشف تفسري يف جاء كما ،بالكناية الضمري تسمية تفاسريهم يف املفسرين بعض رآثَ  ولقد
 يستفادو  ،3املسري زاد يف اجلوزي بناو  ،2التنزيل معامل تفسريه يف البغوي ماماإلو  ،1لثعليبل والبيان

 لحنياملصط كال يستعمل بعضهم نّ إ إذ الضمري،و  الكناية ملصطلح املفسرين بعض استعمال من
 فإمنا التفسري كتب يف الكناية مصطلح ذكر فإذا القرطيب، اإلمامو  البغوي اإلمامو  الطربي كاإلمام

 .4-أعلم اهللو - فرق غري من البصريني عند الضمري به ُقصد

 كثرية صورو  صيغ له الضمري كون الكناية، مصطلح من أدقّ  الّضمري مصطلح أن إالّ 
 غائب، إىل املسندين املضارع أو باملالي املتصلة اجلماعة "واو"كـ الكرمي القرآن يف متعددةو 
ب، الغال يف قبلها ما على تعود الضمائر ألن الغائب، "هاء"و النسوة، "نون"االثنني،و "ألف"و

                                           
وۡ ﴿ :قوله تعاىل ينظر مثال -1

َ
َِن  أ يءِ ٱَكَصي ِب  م  َما [ ينظر: الكشف والبيان عن 19 ]البقرة: ﴾فِيهِ ُظلَُمَٰت  َورَۡعد  َوَبۡرق   لسَّ

، دار إحياء الرتاث 1/162جتفسري القرآن، للثعليب، حتقيق: أبو حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظري الساعدي، 
 .112، 58، 2/39. ج280، 221، 1/189جم. للمزيد ينظر: 2002العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

ِ  ۡسَتعِيُنوا  ٱوَ ﴿مثال قوله تعاىل:  ينظر -2 ۡبِ ٱب ِ  ٱوَ  لصَّ ة لَوَٰ البغوي  قال .[45 :البقرة] ﴾٤٥ ۡلَخَِٰشعِّيَ ٱِإَونََّها لََكبرَِية  إِلَّ ََعَ  لصَّ
 :«﴿البغوي تفسري- القرآن تفسري يف التنزيل معاملينظر:  «ومل يقل وإهنما، رّد الكناية إىل كّل واحد  منهما ﴾ِإَونََّها-، 
. هـ1420 األوىل، الطبعة بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار ،1/112ج املهدي، الرزاق عبد حتقيق: البغوي، حممد أليب

 .200، 2/56. ج719، 700، 204، 198، 170، 1/145جولالستزادة ينظر: 
ِن َقۡبلِهِ ﴿مثال قوله تعاىل:  ينظر -3 ٓال ِّيَ ٱلَِمَن  ۦِإَون ُكنُتم م  يف هاء الكناية »: [ قال ابن اجلوزي 198 ]البقرة: ﴾١٩٨ لضَّ

زاد املسري  .«القرآن إىل ترجع أهناثالثة أقوال: أحدها أهنا ترجع إىل االسالم... والثاين: أهنا ترجع إىل اهلدى... والثالث: 
، دار الكتاب العريب، بريوت، 1/166ج، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، بن اجلوزيأبو الفرج مجال الدين يف علم التفسري، 
 .365-364 ،2/21. ج300، 251، 183، 75، 1/61جولالستزادة ينظر  هـ.1422الطبعة األوىل، 

 .4/450ج
 احلكيم عبد للباحث: ،-املفصل حزب يف اهلاء على املعتم د الغائب لضمري دراسة- التفسري يف أثرهو  الضمري عود ينظر: -4

 الرتبية، كلية سعود، امللك جامعة ،30 ص العيص، اهلل عبد عمر بن زيد الدكتور بإشراف: الدكتوراه، أطروحة القاسم،
 .هـ16/06/1430 بتاريخ: نوقشت حديث،و  تفسري ختصص االسالمية، الثقافة قسم
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 قبله، املضمر بيان فأتى ،وكذا" كذا فعل الذي هو "زيد حنو: بعدها، مبا فتفسر اإلشارة أمساء أماو 
 .1بعده اإلشارة اسم بيان فأتى ،وكذا" كذا فعل ذيال الرجل "هذا قلت: إذاو 

تفسري وتوليح االسم الذي سبق  بأنه: 2الضمري عود نُعر ف أن ميكن سبق ما خالل من
 برده إىل مرجعه لفظا أو معىن أو سياقا.

 التعريف شرح

 حنو: رتبةً و  لفظاً  متقدماً  يكون بأن لالسم احلقيقي التقدُّم أي اللفظ: في سبقه الذي االسم
 .وهو عود الضمري ،الكتاب على تعود "فاهلاء" ،3"هقرأتُ  "الكتابُ 

 حنو: لفظاً  ال معىنً  قبله مذكور   على الضمري يعود أن ذلكو  الذهن يف ثابتاً  يكون بأن المعنى: أو
 من املفهوم االجتهاد إىل يعود فالضمري لك، خرياً  االجتهاد يكن أي: لك" خرياً  يكن "اجتهدْ 

 .4"اجتهد"

ۡقَرُب  ُهوَ  ۡعِدلُوا  ٱ﴿ :تعاىل قوله و:حنو 
َ
 اعدلوا لداللة أقرب العدل :أي [08 :املائدة] ﴾لِلتَّۡقَوىَٰ   أ

 من ،5عليه ويدل حيتويه الفعل إذ   "اعدلوا" األمر فعل من مفهوم "هو" الضمري دائع فإنَّ  عليه،
 ."العدل" وهو كامالً  تصرحياً  به يصر ح أن غري

                                           
 املعتم د الغائب لضمري دراسة- التفسري يف أثرهو  الضمري عود رسالة من نقال ،1/164ج سبة،احمل املقدمة شرح ينظر: -1

 اهلل عبد عمر بن زيد الدكتور بإشراف: الدكتوراه، أطروحة القاسم، احلكيم عبد للباحث: ،-املفصل حزب يف اهلاء على
 .32 ص العيص،

 خالل من نعرفه أن حاولنا لذا ،-أعلم اهللو - إلافيا مركبا باعتباره الضمري عود عرَّف من أجد مل االطالعو  البحث بعد -2
 .-أعلم اهللو -يف الضمري لعلماء النحو واللغة، تعر 

. فيجوز نصب "الباء" يف "الكتاب" . دار املعارف، الطبعة اخلامسة عشرة1/257النحو الوايف، للدكتور عباس حسن، ج -3
 .ويرتجح الرفع

املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، الطبعة ، 1/125جالغالييين،  ملصطفى بن حممد سليم العربية، الدروس جامعينظر:  -4
  م.1993الثامنة والعشرون، 

 .1/62معاين النحو، للدكتور فالل صاحل الّسامرّائي، ج -5
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 ومثال يـَُعي نه الكالم سياق لكنو  الكالم، يف مذكور   غري إىل الضمري عودي أن مبعىن :1السياق أو
َُٰهَما قَالَۡت ﴿ تعاىل: قوله ذلك بَتِ  إِۡحَدى

َ
أ  يف الّضمري "هاء"فـ [26 :القصص] ﴾ِجۡرهُ    ۡ ۡسَت ٱ َيى

 .2الكالم سياق من املعلوم  موسى إىل يعود "استأجره"

 املفس ر يكون بأن وذلك بالغية، لنكتة   األصل خالف على تأيت حاالت هناك أن غري
 مثالو  رتبةو  لفظًا متأخر على الّضمري عود جيب احلالة هذه ففي معاً، والرتبة الّلفظ يف متأخراً 
 .[01 :املمتحنة] ﴾ِإَويَّاُكمۡ  لرَُّسوَل ٱ َُيۡرُِجونَ ﴿ تعاىل: قوله ذلك:

 ولفظ ، 3الرسول على -متبوعه عن ريتأخَّ  تابع وهو- معطوف "إيّاكم" فالضمري
 تابعه. على ميتقدَّ  أن جيب الذي املتبوع فهو عليه معطوف "الرَُّسول"

 .4به للمؤمنني األصل وألنَّه ، لشرفه "إيّاكم" على  الرَّسول لفظ د مفقُ 
 إىل يعود أن ميكن وقد ذكره، سبق ما إىل عوده الضمري يف األصل بأن القول نستطيع لذا

 .-أعلم اهللو - لفظا ال معىن متقّدم إىل أو رتبة،و  لفظا متأخر إىل أو الكالم، يف مذكور غري

 البالغية وظائفهو  الضمير :الثاني المطلب
 معىنً  تبتغ مل ما لفظاً  الكالم تركيب يف تزيد ال فهي واالختصار، باإلجياز العربية اللغة تتميز

 يف تكمن ميزة له الضمري دو وع فيه، فائدة ال حشواً  الرتكيب من الزائد فيعترب وإالّ  جديداً،
 اخلصائص هذه بني فمن األمساء، من ذكره سبق ما إعادة عن واالستغناء واالجياز، االختصار

 جند:

                                           
 .194سيأيت تفصيل ذلك يف الفصل الثاين يف املبحث الثالث من هذا الباب. ص -1

، حتقيق: الدكتور عبد الرمحن السيد، والدكتور حممد بدوي املختون، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالك -2
 .1/157ج

دار الكتب العلمية، الطبعة االوىل، ، 4/271جإعراب القرآن، أليب جعفر النحاس، حتقيق: عبد املنعم خليل إبراهيم،  -3
 هـ.1421

 .10/153سري، أليب حيان األندلسي، جيف التف البحر احمليط -4
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 الكالم في االلتباس رفعو اإليجاز  :األول الفرع
 زيداً" فأكرمتُ  زيدر  "جاءين قلَت: فلو الّسامع لدى اللَّْبس لدفع الظاهر مقام يقوم الضمري

 فأكرمُته" زيدر  "جاءين وقلَت: بالضمري أتيتَ  فإذا اجلائي، هو املكَرم أنَّ  يقطع أن للّسامع ميكن فال
  لّلبس. رافعاً  الضمري فصار اجلائي هو املكَرم أنّ  الّسامع عل م

 زوال بعد هبا للخفة طلبا إليها وفزع فيها رغب إمنا املضمرة األمساء أن ذلك» جيّن: ابن قال
 إلباس ذلك يف لكان مثله مظهرا بعائده فجئت زيًدا"، لربَ  "زيدر  قلَت: لو وذلك مبكاهنا، الشك

 ينوب أن األفضل كان واحد ، سياق يف تكراره إىل احتيج إذا الظاهر االسم أن مبعىن ،1«واستثقال
 مل ألنك ،2زيداً" لربتُ  "زيدر  خباراإلفيكره  واللَّبس للشُّبهة وأبَعد للخفة طلبا عن االسم الظاهر

 ُمنتظَراً، األول عائد فيبقى األوَّل غري الثاين "زيًدا" أنّ  يتوهم قد ألنه الّسامع عن الّلبس رفعتَ 
 ال املذكور لـ"زيد" واقعر  الضرب ألن لغريه الضمري يتوهم فال، لربُته" "زيدر  تقول: أن والصحيح

  حمالة.

 االكتفاء وحيصل متعددة ألفاظ ذكر عن فيغين الكالم يف لالختصار يأيت الضمري أن كما
َعدَّ ﴿ تعاىل: قوله فمثال الظاهرة، األمساء عن به يكىنَّ  بأن

َ
ُ ٱ أ ۡغفَِرةٗ  لَُهم ّللَّ ا مَّ ۡجر 

َ
 ﴾٣٥ َعِظيٗما َوأ

 يف املذكورة وهي ُمْظَهَرةً  هبا يتو أُ  لو 3كلمة عشرين مقام ﴾لَُهم﴿ الضمري قام فقد [35 :االحزاب]
ۡ ٱ إِنَّ ﴿ تعاىل: قوله من اآلية بداية  ۡلَقَٰنِتِّيَ ٱوَ  لُۡمۡؤِمَنَٰتِ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِّيَ ٱوَ  لُۡمۡسلَِمَٰتِ ٱوَ  ُمۡسلِِمّيَ ل
َِٰدقِّيَ ٱوَ  ۡلَقَٰنَِتَٰتِ ٱوَ  َٰتِ ٱوَ  لصَّ َِٰدَق َِٰبِينَ ٱوَ  لصَّ َٰبَِرَٰتِ ٱوَ  لصَّ  ۡلَخَِٰشَعَِٰت ٱوَ  ۡلَخَِٰشعِّيَ ٱوَ  لصَّ

                                           
 مطبعة اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة.، 2/195ج ،ينجابن اخلصائص،  -1

 .3/248ج يوطي،لسّ ل اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع -2

 ،القرآن عجازإ يف األقران معرتك. والسيوطي يف كتابه 4/24ذكر صاحب الربهان يف علوم القرآن، للزركشي، ج -3
 "مخسة وعشرين"قام مقام  "هلم"أن الضمري  م.1988 األوىل، الطبعة لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار، 3/463ج

 القطان، ملناع القرآن، علوم يف مباحث. ينظر: -واهلل أعلم- "عشرين"هبذا العدد، ولعل الصواب ما أثبتناه يف املنت 
 .الرسالة مؤسسة ،176ص
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قِّيَ ٱوَ  ِ َقَٰتِ ٱوَ  لُۡمَتَصد  ِ ئِِمّيَ ٱوَ  لُۡمَتَصد  ى ى ٱوَ  لصَّ َٰكِرِينَ ٱوَ  ۡلَحَٰفَِظَِٰت ٱوَ  فُُروَجُهمۡ  ۡلَحَٰفِِظّيَ ٱوَ  ئَِمَِٰت لصَّ
 لذَّ

َ ٱ َٰكَِرَٰتِ ٱوَ  َكثرِٗيا ّللَّ َعدَّ  لذَّ
َ
ُ ٱ أ ۡغفَِرةٗ  لَُهم ّللَّ ا مَّ ۡجر 

َ
 .[35 :حزاباأل] ﴾٣٥ َعِظيٗما َوأ

 التقويةو  التوكيد الثاني: الفرع
 املعىن تقويةو  كالتوكيد إعجازية ساتملو  بالغية وظائَف و أغراًلا وأسرارًا الفصل لضمري إن

 لمن يكن مل الفصل لمري أن غري ،1«التأكيد اجلمهور عند الفصل فائدة» حيان: أبو قال
 مبفهومه التوكيد أساليب من جزء أنه إالَّ  النحوي، باملفهوم املعنوي أو اللفظي التوكيد أساليب
 .2املعنوية وظائفه وأهم الواسع

 غري حتصى، أن من أكثر هيو  للتوكيد، املفيدة الفصل بضمائر يضمستف الكرمي القرآن إن
 منها: قليال شيئا سنذكر أننا

ي  َعُدو    فَإِنَُّهمۡ ﴿ : إبراهيم عن حكاية تعاىل اهلل قال -1 ِ
ِيٱ ٧٧ ۡلَعَٰلَِمّيَ ٱ َربَّ  إِلَّ  ل   َخلََقِن  لَّ

ِيٱوَ  ٧٨ َيۡهِدينِ  َفُهوَ  ِيٱوَ  ٨٠ يَۡشفِّيِ  َفُهوَ  َمرِۡضُت  ِإَوَذا ٧٩ َويَۡسقِّيِ  ُيۡطعُِمِن  ُهوَ  لَّ  ُثمَّ  يُِميتُِن  لَّ
 .[81-77 ]الشعراء: ﴾٨١ َُيۡيِّيِ 

  

                                           
 .2/259ج، ، أليب حيانمن لسان العرب ضربال رتشافا -1
 ،65ص ،64ص أمحد، حسني الرزاق عبد للدكتور: بالغية، تأمالتو  أسرار الكرمي، القرآن يف ووظائفه الفصل لمري -2

 هـ.1436 األوىل، الطبعة سعود، امللك جامعة علومه،و  الكرمي القرآن كرسي
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 اإلطعام،و  اهلداية، أفعال مع 1الفصل بضمري املعىن تأكيد األوىل الثالث اآليات يف يالحظ
ِيٱ﴿ تعاىل: قوله هوو  الشفاء،و  اإلسقاء،و  ِيٱوَ  ٧٨ َيۡهِدينِ  َفُهوَ  َخلََقِن  لَّ  َويَۡسقِّيِ  ُيۡطعُِمِن  ُهوَ  لَّ
 .[80-78 :الشعراء] ﴾٨٠ يَۡشِفّيِ  َفُهوَ  َمرِۡضُت  ِإَوَذا ٧٩

 بل "حييني فهو مييتين "والذي يقل: فلم الفصل، بضمري يؤكد مل اإلحياءو  اإلماتة ذكر ملاو 
ِيٱوَ ﴿ إبراهيم: قصة يف تعاىل قال  األوىل الثالث ألن ،[81 :الشعراء] ﴾٨١ َُيۡيِّيِ  ُثمَّ  يُِميتُِن  لَّ

 ،2بساللّ  لرفع بالضمري فأكد الشفاء،و  اإلسقاء،و  اإلطعام كذلكو  ادعاؤها للعبد ميكن قد اهلداية
 يلي: ما ذلك تفصيلو  لبس فيها الناس أغلب عند األشياء هذه ألن

ِيٱ﴿ :تعاىل اهلل قال 3َيۡهِدينِ  َفُهوَ  َخلََقِن  لَّ
 ميكن فال اهلل بيد اخللق كان ملا ،[78 :الشعراء] ﴾٧٨ 

 اهلداية ذكر ملاو  ،4خلقين" هو "الذي الرتكيب يكن فلم "هو" بضمري يؤكَّد مل يدعيه أن للعبد
                                           

 ال الفصل لمري أن حبجة الفصل لمري قبيل من ليس اآليات هذه يف الضمري أنحممد الطاهر بن عاشور  الشيخ يرى -1
 التحرير ينظر: .«ألن لمري الفصل ال يقع بعد العاطف ،وليس الضمرُي لمرَي الفصل»:  قال العاطف بعد يقع

حممد   الشيخ اعرتاض إن م.1984دار التونسية، للنشر والتوزيع،  .19/142وير، حممد الطاهر بن عاشور، جالتنو 
 األمر يف الفصلو  هباماإل رفع معىن أفاد الذينه ال يلزم من وجود لمري الفصل أل وجيها يكون قدطاهر بن عاشور  ال

 تأمالتو  أسرار الكرمي، القرآن يف ووظائفه الفصل لمري ، ينظر:شروطه أحد لفقده وذلك للفصل، يكون أن الشك عند
أحيانا بني ما ال حيتمل  -لمري الفصل- قد يقع»: حسن باسعقال  ،84ص أمحد، حسني الرزاق عبد للدكتور: بالغية،

 االسمشكا وال لبسا، فيكون الغرض منه جمرد تقوية االسم السابق، وتأكيد معناه باحلصر، والغالب أن يكون ذلك 
َٰرِثِّيَ ٱَوُكنَّا ََنُۡن ﴿السابق لمريا، كقوله تعاىل:   "نابني كلميت" "حننلمري الفصل" .. قد توسط.[58 ]القصص: ﴾٥٨ ۡلَو

إذ ال يوجد موصوف  -وال تابعا-منصوبة بالياء وال يصح أن تكون صفة  "كانخرب" "الوارثني" مع أن كلمة "الوارثنيو"
  .1/244ج حسن، عباس للدكتور الوايف، النحو «اليت هي لمري، والضمري ال يوصف "ناغري"

 .8/165ج حيان، أليب ،يف التفسري احمليط البحر -2
ۡسَتِقيم  ﴿ تعاىل: قال ،التبيني واإلرشادو  الداللة العبد فمن :هدايتان ةيااهلد -3  ﴾٥٢ ِإَونََّك َِلَۡهِديي إَِلَٰ ِصَرَٰط  مُّ

 : لنبيه تعاىل قال[: و 10 والعلم قال تعاىل: وهديناه النجدين ]البلد: احلق طرق إىل التوفيق اهلل منو  ،[52 ]الشورى:
ۡحبَ  إِنََّك ﴿

َ
َ ٱۡبَت َوَلَِٰكنَّ َل َتۡهِدي َمۡن أ يُء   ّللَّ حممد الطاهر بن  التنوير،و  التحرير ينظر: ،[56 ]القصص: ﴾َيۡهِدي َمن يََشا

دار ابن اجلوزي، اململكة العربية ، 53صتفسري الفاحتة والبقرة، حممد بن صاحل بن عثيمني، . ينظر: 19/142ج، عاشور
  هـ.1423السعودية، الطبعة األوىل، 

 .8/165ج حيان، أليب ، التفسرييف احمليط البحر -4
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ِيٱ﴿ :تعاىل فقال 1الفصل بضمري توكيد إىل األمر احتاج اّدعاؤها للعباد ميكن اليتو   َخلََقِن  لَّ
 فيقول الناس أحد يأيت قد ألنه .فيهديين" خلقين لذي"ا :يقل ملو  ،[78 :الشعراء] ﴾٧٨ َيۡهِدينِ  َفُهوَ 

 يف سبب إال العبد ماو  اهلل، من احلقيقية اهلداية ألن للعباد، هلل كان ما فينسب فالن، هداين
 اهلداية.

ِيٱوَ ﴿ :تعاىل قوله أما -  لعف الذي العبد يظن فقد ،[79 :الشعراء] ﴾٧٩ َويَۡسقِّيِ  ُيۡطِعُمِن  ُهوَ  لَّ
 الذي أن لبيان "هو" الفصل بضمري فأكد وكذا، كذا فالن يسقيهو  يطعمه الذي أن نظره

 .2وحده اهلل هو يسقيو  يطعم
 على يقدر فال مرلت إذا أي: [80 :الشعراء] ﴾٨٠ يَۡشفِّيِ  َفُهوَ  3َمرِۡضُت  ِإَوَذا﴿ :تعاىل قوله -

 الطبيب، إىل الشفاء ينسبون يشفوا فلما ميرلون، قد الناس نأل ،4تعاىل غريُه أحدر  شفائي
 هو الطبيب أن مقاهلم لسان لكنو  اهلل، هو الشايف أن يعتقدون أهنم مع تعاىل، اهلل ينسونو 

 اهلل أن ليبني الفصل بضمري فأكد ،5يشفي ال لكنو  يعاجل فالطبيب املرض،و  العلة أزال الذي
 الشايف. هو وحده

ِيٱوَ ﴿ تعاىل: قوله وأما - ، ءاإلحياو  اإلماتة صفة ذكر فلما [81 :شعراءال] ﴾٨١ َُيۡيِّيِ  ُثمَّ  يُِميتُِن  لَّ
 البشر خيتلف ال ألنه ،6بالضمري املعىن تأكيد إىل األمر حيَتجْ  فلم هلل، إىل إال إسنادها يك مل

                                           
 8/165ج حيان، أليب ،يف التفسري احمليط البحر -1
 .2/377ج للغرناطي، التعطيل،و  األحاد بذوي القاطع التأويل مالكينظر:  -2

 يف تعاىل اهلل مع تأدبا نفسه، إىل  فنسبه مرلتإذا  :قال بل أمرلين، الذي يقل مل إبراهيم إن بالغية لفتة هنا -3
ا﴿ اخلضر قصة يف ومثله اهلل، من الشفاءو  املرض نم   كل أن مع طاب،اخل مَّ

َ
فِيَنةُ ٱ أ  ّۡلَۡحرِ ٱفَََكنَۡت لَِمَسَِٰكَّي َيۡعَملُوَن ِف  لسَّ

ِعيَبَها
َ
ۡن أ
َ
َردتُّ أ

َ
 حممد بن سامي حتقيق: كثري، بن امساعيل الفداء أليب العظيم، القرآن تفسريينظر:  .[79 ]الكهف: ﴾فَأ

 . 19/143ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير .م1999، الثانية الطبعة طيبة، دار ،6/146ج سالمة،

 .6/147ج كثري، ابن تفسري -4
 الناشر:. 11/6553ج ،10/5924ج ،9/5478ج ،6/3740ج الشعراوي، متويل حملمد الشعراوي، تفسري ينظر: -5

 اليوم. أخبار مطابع

 .8/166ج حيان، أليب ،يف التفسري احمليط البحر -6
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 فيه تصح مما ذلك أن نظره قصر من يتوهم فال ،حُيىي املوتىو  قلُ خيْ  الذيهو تعاىل  اهلل أن
 أماتين. أو خلقين فالنًا أن البشر من أحد يقول فال ،1تعاىل اهلل لغري النسبة

 مولعه العطف حروف من حرف كل أن اآليات هذه يف البالغة أسرار من كذلك
 لطيف مولع وهذا» اآليات: هذه يف القرآن بالغة عن بيانه معرض يف األثري ابن قال املناسب،

 اإلسقاء،و  اإلطعام،و  ،اهلداية من املذكورة األفعال- منها شيء كل إذ املغزى.... دقيق املأخذ،
 البيان علم من مولع وهذا ...منه السَّداد موقع يقعو  يناسبه، مبا عطف قد -اإلحياءو  الشفاء،و 

ِيٱ﴿ تعاىل: قوله ففي 2«ينبغي كما الستعماله يتفطن وقلما شريف،  ﴾٧٨ َيۡهِدينِ  َفُهوَ  َخلََقِن  لَّ
 العطف أداة أن نالحظ ،[80 :الشعراء] ﴾٨٠ يَۡشفِّيِ  َفُهوَ  َمرِۡضُت  ِإَوَذا﴿ تعاىل: وقوله ،[78 :الشعراء]

 يعقبه املرض بعد أنو  اخللق، بعد تأيت اهلداية ألن التعقيب،و  الرتتيب على يدل الذي "الفاء" هو
 .3شفاء

 قوله يف كما الرتتيب على تدل فال اجلمع مطلق على تدل اليت "الواوـ"ب العطف كذلك
ِيٱوَ ﴿ تعاىل:  فقد واإلسقاء، اإلطعام يف ترتيب ال إذ [79 :الشعراء] ﴾٧٩ َويَۡسقِّيِ  ُيۡطعُِمِن  ُهوَ  لَّ
 على تدل اليت مث"بـ" العطف وأما ،أن جيتمعا ميكن وقد اآلخر، على أحدمها يتقدم أن ميكن

ِيٱوَ ﴿ تعاىل: قوله يف كما الرتاخي،و  الرتتيب  إحياء ألن [81 :الشعراء] ﴾٨١ َُيۡيِّيِ  ُثمَّ  يُِميتُِن  لَّ
 .4مهلةو  مبدة املوت بعد يكون البعث

                                           
 .2/377ج للغرناطي، التعطيل،و  األحاد بذوي القاطع التأويل مالك -1
 .187 ،2/186ج طبانة، بدوي احلويف، أمحد حتقيق: األثري، ابن الدين لياء الشاعر،و  الكاتب أدب يف السائر املثل -2

 شر والتوزيع، الفجالة، القاهرة.النو  للطباعة مصر هنضة دار
 .84 ص أمحد، حسني الرزاق عبد للدكتور: بالغية، تأمالتو  أسرار الكرمي، القرآن يف ووظائفه صلالف لمري -3
 عبد للدكتور: بالغية، تأمالتو  أسرار الكرمي، القرآن يف ووظائفه الفصل لمري .2/186ج األثري، البن السائر، املثل -4

 .85ص ،84 ص أمحد، حسني الرزاق
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نَّهُ ﴿ تعاىل: قوله الفصل بضمري التوكيد أمثلة ومن -2
َ
ۡضَحَك  ُهوَ  ۥَوأ

َ
بَۡكىَٰ  أ

َ
نَّهُ  ٤٣ 1َوأ

َ
 ُهوَ  ۥَوأ

َماَت 
َ
ۡحَيا أ

َ
نَّهُ  ٤٤ َوأ

َ
وَۡجّۡيِ ٱ َخَلقَ  ۥَوأ َكرَ ٱ لزَّ نَثَٰ ٱوَ  لَّ

ُ
نَّ  ٤٦ ُتۡمَنَٰ  إَِذا نُّۡطَفة   ِمن ٤٥ َۡل

َ
ةَ ٱ لَۡيهِ عَ  َوأ

َ
 لنَّۡشأ

ۡخَرىَٰ ٱ
ُ
نَّهُ  ٤٧ َۡل

َ
ۡغَنَٰ  ُهوَ  ۥَوأ

َ
ۡقَنَٰ  أ

َ
نَّهُ  ٤٨ َوأ

َ
ۡعَرىَٰ ٱ َربُّ  ُهوَ  ۥَوأ ِ نَّهُ  ٤٩ لش 

َ
ۡهَلَك  ۥي َوأ

َ
ا أ وَلَٰ ٱ ََعد 

ُ
 ﴾٥٠ َۡل

 .[50-43 :النجم]

 اإلبكاء،و  اإللحاك من كل- الصفات هذه ذكر الكرمي القران أن اآليات هذه يف يالحظ
 لرفع موالع أربعة يف الفصل بضمري -الشعرى رب وأنه اإلقناء،و  اإلغناء،و  اإلحياء،و  اإلماتة،و 

 قال لذلك 2له حقيقة فال ذلك اّدعى فإن اد عاؤها، للعبد ميكن فقد االشرتاك، مظنة ألهنا اللبس
نَّهُ ﴿ تعاىل:

َ
ۡضَحَك  ُهوَ  ۥَوأ

َ
بَۡكىَٰ  أ

َ
نَّهُ  ٤٣ َوأ

َ
َماَت  ُهوَ  ۥَوأ

َ
ۡحَيا أ

َ
نَّهُ ﴿ [44 ،43 :لنجما] ﴾٤٤ َوأ

َ
 ُهوَ  ۥَوأ

ۡغَنَٰ 
َ
ۡقَنَٰ  أ

َ
نَّهُ  ٤٨ َوأ

َ
ۡعَرىَٰ ٱ َربُّ  ُهوَ  ۥَوأ ِ  .[49 ،48 :النجم] ﴾٤٩ لش 

نَّهُ ﴿ :تعاىل قوله أما
َ
َماَت  ُهوَ  ۥَوأ

َ
ۡحَيا أ

َ
 أهل على لرد الفصل بضمري فأتى [44 :النجم] ﴾٤٤ َوأ

ي  َوَما﴿ عنهم: تعاىل لقا الدهر إىل اإلماتةو  اإلحياء ينسبون الذين اجلاهلية ۡهُر  ٱ إِلَّ  ُيۡهلُِكَنا  ﴾َلَّ

نَا   قَاَل ﴿ قال : إلبراهيم قال ملا النَّمرود قصة يف وكذلك ،3[24 :اجلاثية]
َ
ۡحِ  أ

ُ
ِميُت   ۦأ

ُ
 :البقرة] ﴾َوأ

 .4غريه ال وحده هلل هو إمنا ذلك ألن الفصل بضمري التأكيد إىل فاحتيج [258
نَّهُ ﴿ تعاىل: وقوله

َ
ۡغَنَٰ  وَ هُ  ۥَوأ

َ
ۡقَنَٰ  أ

َ
 صفة لقصر الفصل بضمري» فأتى [48 :النجم] ﴾٤٨ َوأ

 اهلل نعمة شكر عن الناس ذهول ملقابلة اد عائي قصر وهو غريه، دون تعاىل عليه اإلقناءو  اإلغناء

                                           
 ،-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-الزخمشري تفسري  البكاء،و  الّضحك قّويت خلق :أبكىو  ألحك الزخمشري: قال -1

 دسيسة فيه بأن عليه ردو  .هـ1407دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، ، 4/428جأبو القاسم الزخمشري، 
 البحر ينظر: فتأمل. تعاىل، هلل وهناينسب فال عندهم، للعبد خملوقة غريمهاو  البكاءو  الضحك من العباد أفعال ألن االعتزال،

 .10/25ج حيان، أليب احمليط،
 .10/26ج حيان، أليب ،يف التفسري احمليط البحر -2

 .27/144ج ،حممد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، -3
 10/26ج حيان، أليب ،يف التفسري احمليط البحر -4
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 أسباهباو  اإلرزاق موادَّ  أوجد اهلل أن إىل التنبه عدم مع العادية، لوسائله األرزاق بإسنادهم تعاىل
 .1«موانعها فوصر 

نَّهُ ﴿ تعاىل: قال
َ
ۡعَرىَٰ ٱ َربُّ  ُهوَ  ۥَوأ ِ  كان وإن النجم هذا رب تعاىل فاهلل [49 :النجم] ﴾٤٩ لش 

 بضمري فأيت ،2تعاىل اهلل دون من عب د جنم ألنه بالذكر فخصه ،شيء كل رب تعاىلو  سبحانه
 املعىن. لتأكيد الفصل

 املعىن التوكيد إىل حيتج فلم فيه الشركة تدعى الو  اهلل لغري ذلك إسناد يتوهم ال ما أماو 
 إهالكو  األخرى، النشأةو  الزوجني، خلق ةسبَ ن  كَ  هبا، يسلمو  يعرتف اجلميع ألن الفصل، بضمري

نَّهُ  ﴿ تعاىل: قال فلذلك 3األوىل عاد
َ
وَۡجّۡيِ ٱ َخلَقَ  ۥَوأ َكرَ ٱ لزَّ نَثَٰ ٱوَ  لَّ

ُ
 ٤٦ ُتۡمَنَٰ  إَِذا نُّۡطَفة   ِمن ٤٥ َۡل

نَّ 
َ
ةَ ٱ لَۡيهِ عَ  َوأ

َ
ۡخَرىَٰ ٱ لنَّۡشأ

ُ
نَّهُ ﴿ [50 ،49 ،48 :النجم] ﴾٤٧ َۡل

َ
ۡهلََك  ۥي َوأ

َ
ا أ وَلَٰ ٱ ََعد 

ُ
 :النجم] ﴾٥٠ َۡل

 الو  يناز ع الو  اثنان، فيه خيتلف ال حبيث القصر إىل الداعي لعدم الفصل بضمري يأت فلم [50
 .4لق  اخل خالق اهلل بأن ،اد عاءً  الو  جمازا الو  حقيقة ال أحد يتعاطاه

ا﴿ تعاىل: قوله الفصل بضمري التوكيد أمثلة ومن -3 ۡيتَِن  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَوَفَّ
َ
 ﴾َعلَۡيِهۡم   لرَّقِيَب ٱ أ

نَت ﴿ الفصل بضمري فأيت [117 :املائدة]
َ
 حصل الذي وإمنا عليهم، رقيبا يزل مل تعاىل اهلل ألن ﴾أ

 .5تعاىل اهلل غريَ  رقيب هلم يبق مل أنه - عيسى -بتوفيته

                                           
 .27/150ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -1
 .10/26ج حيان، أليب ،يف التفسري احمليط البحر -2

 ،118ص البدوي، أمحد ألمحد القرآن، بالغة من .1/87ج للغرناطي، التعطيل،و  األحاد بذوي القاطع التأويل مالك -3
 م.2005 القاهرة، مصر، هنضة

 .27/147ج ،عاشور حممد الطاهر بن التنوير،و  التحرير .2/450ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -4
 .1/140ج للسيوطي، القرآن، إعجاز يف األقران معرتك -5
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  1القصرو  االختصاص الثالث: الفرع
 من أفضل هو أو املنطلق"، هو "زيد كقولك:» القصر، إلفادة الفصل لمري يأيت أن ميكن

 ذلك: على القرآنية األمثلة منو  ،2«منه خري أو عمرو،

َلىئَِك ﴿ تعاىل: قوله و 
ُ
نَۡعَٰمِ ٱكَ  أ

َ
َضلُّ   ُهمۡ  بَۡل  َۡل

َ
َلىئَِك  أ و 

ُ
 قال [179األعراف:] ﴾١٧٩ ۡلَغَٰفِلُونَ ٱ ُهمُ  أ

 أن على الداللة إحدامها: فائدتان: لهو  فصلر  "هم"» القصر: يفيد "هم" الضمري أن مربزا "الرازي"
 لاحك" "اإلنسان قلت: لو فإنك املبتدأ، يف اخلرب حصر وثانيُتهما: ،صفة ال خرب بعده الوارد
كيَّة أن يفيد ال فهذا  الضاحك"، هو "اإلنسانُ  قلت: لو أما اإلنسان، يف إال حتصل ال الضَّاح 
 .3«اإلنسان يف إال حتصل ال الضَّاحكّية أن يفيد فهذا

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ تعاىل: وقال َٰلُُهمۡ  َعۡنُهمۡ  ُتۡغِنَ  لَن َكَفُروا   لَّ ۡمَو
َ
ۡوَلَُٰدُهم َوَلي  أ

َ
ِنَ  أ ِ ٱ م   ا    ٗ َشۡي  ّللَّ

َلىئَِك  و 
ُ
َلىئَِك ﴿ :تعاىل فقوله .[10 عمران: ]ءال ﴾١٠ ۡلَّارِ ٱ َوقُودُ  ُهمۡ  َوأ و 

ُ
 أفاد ﴾ۡلَّارِ ٱ َوقُودُ  ُهمۡ  َوأ

 .4حقيقيا قصًرا ﴾ُهمۡ ﴿ الفصل لمري

َ ٱ إِنَّ ﴿ تعاىل: قوله ومنه زَّاُق ٱ ُهوَ  ّللَّ  الفصل فالضمري .[58 ]الذاريات: ﴾٥٨ لَۡمتِّيُ ٱ ۡلُقوَّةِ ٱ ُذو لرَّ
 .5سبحانه وحده اهلل إال قَ اَرزَّ  ال إذ القصر، أفاد ﴾ُهوَ ﴿

                                           
دالئل االعجاز،  . ينظر:قصر املسند إليه باعتبار أن لمري الفصل من أساليب القصر اليت أقرها البالغيون :القصر هو -1

رآن الكرمي، أسرار . لمري الفصل ووظائفه يف الق180، ص 179عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق: حممود شاكر، ص
 .99وتأمالت بالغية، للدكتور: عبد الرزاق حسني أمحد، ص

. دار اجليل، بريوت، 50، 1/49حتقيق: حممد عبد املنعم خفاجي، ج اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين، -2
 الطبعة الثالثة.

 الطبعة بريوت، العريب، الرتاث اءإحي دار، 2/279ج الرازي، الدين لفخر ،-مفاتيح الغيب-تفسري الرازي  -3
 .هـ1420الثالثة،

 .1/49جائي، مرّ امعاين النحو، للدكتور فالل صاحل السّ  -4

 .27/29بن عاشور، جحممد الطاهر والتنوير،  التحرير -5
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ۡصَحَُٰب  َل ﴿ :على ذلك قوله تعاىل ومن األمثلة
َ
ۡصَحَُٰب  ۡلَّارِ ٱيَۡسَتوِيي أ

َ
نَّةِ  ٱَوأ ۡصَحَُٰب  ۡۡلَ

َ
 ۡۡلَنَّةِ ٱأ

يئُِزونَ ٱُهُم  بني أصحاب النار و أصحاب  اهلل يف هذه اآلية املساواة نفىفقد  [20] احلشر:﴾٢٠ ۡلَفا
 . 1لفوز يف أصحاب اجلنة دون غريهماجلنة، مث أتى بضمري الفصل "هم" الذي يفيد حصر صفة ا

 التحقيرو  اإلهانة الرابع: الفرع
    تعاىل: كقوله 2 االهانةو  التحقري إلفادة الظاهر، االسم ذكر عن يعدلو  الضمري يأيت قد

ۡيَطَِٰن  ٱ ُخُطَوَٰتِ  تَتَّبُِعوا   َوَل ﴿ بِّي   َعُدو    لَُكمۡ  ۥإِنَّهُ  لشَّ  .[168 ]البقرة: ﴾١٦٨ مُّ

 إهانته.و  الحتقاره ذكره عن فاستغىن ،الشيطان إىل يعود "إنه" يف فالضمري 

َُٰكمۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ تعاىل: قوله ومنه   .[27]األعراف: ﴾تََرۡوَنُهۡم   َل  َحۡيُث  ِمنۡ  ۥَوقَبِيلُهُ  ُهوَ  يََرى

من مكان  اإلنسان كان اخلوف أشد من أن يأيت  ال يُرى، -الشيطان-ملا كان التحذير من عدوّ  
 .إلهانته واحتقاره ، وهذا أنسب لهاستغىن عن ذكر الشيطانو فأيت بضمري ، 3ال يراه

 اللغوية وظائفهو  الضمير :لثالثا المطلب

 به وصفيُ  وال وصفيُ  ال ضميرال :ولاأل الفرع
 يُتطرق فال التخصيصو  التوليح عن غىنً  يف فهو املعارف أعرف ألنه يوصف ال ضمريال

 باب من الوالح فتوليح التوليح،و  البيان املعارف فوص يف األصل كان وملا بس،اللَّ  عليه
 أّما واملخاطب، املتكلم لضمري كان إن وهذا ،الكرمي" عليه "َدخلتُ  تقول: الفَ  حاصل حتصيل
 ذلك على مالك ابن وافقهو  ترّحم، أو مّ ذَ  أو ملدح كان إذا نعته الكسائي أجاز فقد الغائب لمري
 عليه اهلل "صلَّى :حنو ترّحم، أو ذّم، أو مدح، به يقصد فيما قويّ  -الكسائي- رأيهو » : فقال

                                           
 .103لمري الفصل ووظائفه يف القرآن الكرمي، أسرار وتأمالت بالغية، للدكتور: عبد الرزاق حسني أمحد، ص -1

 .4/25، جالقرآن، للزركشي علوم يف لربهانا -2

 .4/344ج لوسي،لأل املثاين، السبعيف تفسري القرآن العظيم و  املعاين روح -3
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 البائس به ألط ف "غالُمك وحنو: ،اجملرم" الظامل ُ  عليه غضبَ  "عمرو وحنو: ،الرَّحيم" الرَّؤوف
 .1«تكلُّف وفيه بدالً  النوع هذا جيعل الكسائي غريُ و  ،املسكني"

 يف يكون أن البدَّ  عتوالنَّ  ملعارفا أعرف الضمري إذ مبشتقّ  ليس ألنه به وصفيُ  ال ضمريالو 
 الو  بتحلية   ليس ألنه به يوصف ال واملضمر» د:املرب   قال منه، أقلَّ  أو للمنعوت مساوياً  التعريف

 .2«نسب

 ظاهر نمِ  ضمير يبدل وال ،ضمير نمِ  ضمير يبدل ال :نيثاال الفرع
 زيداً  "رأيتُ  حنو: اهرظ من لمري يبدل وال، "إيّاكَ  "رأيُتك حنو: لمري نم   لمري يبدل ال

 يدخلهما ال واملخاطب املتكلم ولمري األّول، توليح الشيء من الشيء ببدل الغرض ألن ،إيَّاُه"
 فمذهب إيَّاُه" زيًدا "رأيتُ  قلَت: فإذا تكّلف، وهذا فيه فائدة ال إعادة الظّاهر إعادة ففي لبس،

 ابن اختاره الذي وهذا بدل، ال توكيد فهو الكوفيون وأّما بدل، أنه على "إيّاه" يعتربون البصريني
 نثره العرب كالم يف يستعمل مل إيّاه" زيًدا "رأيتُ  حنو: أن عندي والصحيح» قال: حيث مالك

 شرح كتابه يف عصفور" "ابن ضمريال بدل وقوع منع وممن 3«توكيداً  لكان استعمل ولو ونظمه،
 .4اجلمل

                                           
، حتقيق: الدكتور عبد الرمحن السيد، والدكتور حممد بدوي املختون، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالك -1

 م.1990عة االوىل، ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطب3/332ج
 .بريوت الكتب، عامل، 4/284ج عضيمة، اخلالق عبد حممد حتقيق: للمربد، املقتضب، -2

 .3/332، جتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالك -3

 دار ،263-1/262ج يعقوب، بديع إميل بإشراف: االشبيلي، عصفوربن  علي احلسن أليب الزجاجي، مجل شرج -4
 .م1998 االوىل، الطبعة بريوت، العلمية، الكتب
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 سيبويه أجاز كما 1إيَّاه" "رأيُتك بقوله: ومثَّل ريضمال من ضمريال إبدال املربّد اإلمام أجازو 
 أن جيوز املضمر هذا أن واعلم» قال: حيث إيَّاه" زيداً  "رأيتُ  حنو: الظاهر من ضمريال إبدال
 .2«رهَ ظْ مُ ـال من بدالً  يكون

 به للعلم الضمير حذف :ثالثال الفرع
 المخففة "كأن" بالفعل هةالمشبّ  الحروف مع -الشأن ضمير غير- الضمير حذف -أ

 -مبفرده عنه خيرب ال الشأن لمري ألن- 3الشأن لمري غري الضمري يف املخففة "كأْن" تعمل
 :4الشاعر قول حنو مفرداً  خربها ويكون االمسية اجلملة على فتدخل

 
 
م   بوْجه  5توافينا ويوما

قسَّ   كأن .................... 6م 
 
و 7ظبية

 
عط

َ
لم واِرِق  إلى 8ت  9السَّ

 اإللمار. إال ناه حيسن وال ،10ظبيةر  كأهنا أي:
ن﴿ تعاىل: قوله حنو "مل"بـ اقرتنتو  الفعلية اجلملة بعد املخففة "كأن" كانت وإن

َ
 لَّمۡ  َكأ

ِ  َتۡغنَ  ۡمِس  ٱب
َ
 .-أعلم واهلل- 11تغن" مل "كأهنا فالتقدير [24 :يونس] ﴾َۡل

                                           
 .4/296ج للمربد، املقتضب، -1

 .2/386ج لسيبويه، الكتاب، -2

 اخلراط، حممد أمحدالدكتور  حتقيق: احلليب، السمني الدين شهاب العباس أليب املكنون، الكتابم علو  يف املصون الدر -3
 .دمشق القلم، دار ،4/30ج

 .2/134ج ،لسيبويه الكتاب يف اكم ي،ر  كُ شْ اليَ  صرمي البن هو: قيل -4

 .15/399، تقول: أوفيُت املكان إذا أتيته. لسان العرب، البن منظور، جتأتينا -5
 م.5/2011. ينظر: الصحاح، للجوهري، جحسن بوجه -6
 ينظر: مؤكدة، زائدة "أن"اعتبار  على "كظبية " جبرها ويروى ،"كأن"ـلـ اسم املنصوب أن على "ظبيًة" بنصب البيت روىيُ  -7

 .االوىل الطبعة القرى، أم جامعة الناشر:، 1/497ج هريدي، أمحد املنعم عبد حتقيق: مالك، البن الشافية، الكافية شرح

، الفراهيدي أمحد بن للخليل العني، كتابالظيب العاطي الرافع يديه إىل الشجرة ليتناول شيئا من الشجر أو الوَرق، ينظر:   -8
 2/208ج

 .البحر الطويلالبيت من  .7/266ينظر: املصدر نفسه، ج. الشجرنوع من  -9
 .12/482ج منظور، البن العرب، لسان -10

 .270ص السيوطي، واجلالل احمللي، للجالل اجلاللني، تفسري -11



 الفصل الثاني: عود الّضمير أهميته وأقسامه وأحكامه في التفسير

96 

ا يُِصُّ  ُثمَّ ﴿ تعاىل: قوله وحنو ن ُمۡسَتۡكِبٗ
َ
 "كأنَّه التقدير: أي [08 :اجلاثية] ﴾ يَۡسَمۡعَها   لَّمۡ  َكأ

 .-أعلم واهلل- 1يسمعها" مل
 الصلة جملة من العائد الضمير حذف -ب

 قوله حنو بالفعل ومتصالً  منصوبا العائد كان إذا الصلة من العائد الضمري حذف جيوز
َهََٰذا﴿ تعاىل:

َ
ِيٱ أ ُ ٱ َبَعَث  لَّ  احملذوف ضمريفال رسوالً، بعثَه الذي أي: [41 :الفرقان] ﴾٤١ رَُسول   ّللَّ

 .2الصلة يف ذلك وحسن اختصارًا فحذف ،"الذي" إىل يعود
 حنو ومعىنً  لفظاً  مبثله املوصول وجر حبرف، العائد جر إن الضمري حذف جيوز كذلك

 به. مررت بالذي أي: 3مررَت" بالذي "َمررت :قولك

ا َويَۡۡشَُب ﴿ تعاىل: قوله وحنو ُبونَ  ِممَّ  .4منه تشربون مما أي: [33 :املؤمنون] ﴾٣٣ تَۡۡشَ
 متعلقة وهي "َمن"بـ جمرور احملذوف والعائد التبعيضية، "من"بـ جمرور "ما" فاملوصول

 ومعىنً  لفظًا احلرفان فاتفق منه، تشربون الذي من ويشرب -أعلم واهلل- والتقدير "تشربون"بـ
 .5ومتعلًقا

 زيد " على به ررتَ م بالذي "مررتُ  قولك: حنو احلرفني معىن اختالف عند "به" حذف ومينع
 -به- الضمري على الداخلة "الباء"و لإللصاق، -بالذي- املوصول على الداخلة "الباء" ألن

 6للسببية.

                                           
 الرابعة، الطبعة بريوت، الرشيد، دار ،25/143ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف اجلدول -1

 هـ.1418

 .387ص احلنفي، البقاء أليب الكليات،. 2/391ج، البن يعيش، -للزخمشري- شرح املفصل -2

 .1/292ج مالك، البن الشافية، الكافية شرح -3
 .566، 4/565ج الطربي، جرير البن القرآن، تأويل يف البيان جامع -4
 .1/176التوليح، خلالد األزهري، ج على التصريح شرح -5
 .1/176ج البقاعي، حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح -6
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ي  قِۡض ٱفَ ﴿ تعاىل: قوله حنو 1الفعل عمل تعمل بصفة   جرّ  إن الضمري حذف جازو  نَت  َما
َ
 أ

 مالك: ابن قال ،2قاليه أنت الذي فاقض   أي: ،[72 :طه] ﴾قَاض   

 
َ
 ك

َ
 َح  اَك ذ

ْ
 ذ

 
  ف  صْ وَ بِ  اَم  ف

 
  .............. اضَ فِ خ

َ
َت ـك

ْ
ن
َ
" "أ اض 

َ
  َد عْ بَ  ق

َ
ى" ِمن ر  ْم أ ض َ

َ
 3"ق

 بعد وقعت اليت "قاض" لفظة: حنو وصفاً  عامله كان إذا اجملرور الرابط حذف جيوز كذلك مبعىن:
 ."َقضي" ماليه الذي أمر فعل
 الصفة جملة من العائد حذف جواز -ت

 حيذف قد ولكن الضمري، وهو أال باملوصوف هايربط رابط على اجلملة تشتمل أن األصل
 بن احلارث قول حنو حذفه يف لبس والَ  السياق، من معلوما كان إذا الصفة مجلة من الرابط هذا

  :َكَلدة
رهم أدِري  فما ول  و   .............................. تَناء   أغيَّ

 
وا مال   أمْ  الَعْهد ط  4؟أَصاب 

 .6عليه للداللةو  به للعلم الضمري فحذف ،5وهأصابُ  مالر  أي:

 ال أي: [48 :البقرة] ﴾ا  ٗ َشۡي  نَّۡفس   َعن َنۡفس   ََتۡزِي لَّ  يَۡوٗما تَُّقوا  ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله :ووحن
 جبملته حذف أنه أحدمها قوالن: حذفه كيفية يفو  "فيه" فحذف» نفس، عن نفس فيه جتزي
 ارفص بالفعل الضمري فاتصل أوالً  "يف" فحذف التدريج، على حذف أنه الثاين:و  واحدة، دفعة

                                           
 .1/292ج مالك، البن الشافية، الكافية شرح -1

 التفسري، يف احمليط البحر .8/78ج احلليب، السمني الدين شهاب العباس أليب املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -2
 .7/359ج حيان، أليب

 .البيت من البحر الرجز .7صباب املوصول،  الك،م ابن ألفيةمنت  -3

 .من البحر الوافرالبيت  .4/117، البن يعيش، ج-للزخمشري-املفصل شرح  .1/88ج لسيبويه، الكتاب، -4
 1/88ج لسيبويه، الكتاب، -5

 .3/198ج احلميد، عبد الدين حميي حممد :حتقيق مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -6
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 هجتزي ال يوما واتقوا يكون: أن أيضا وجيوز ،1«"جتزى" فصار املتصل الضمري هذا حذف مث "جتزيه"
 .2شيئا نفس عن نفس

  :3الصلت أيب بن أمية قول حنو الصفة مجلة من العائد وحيذف

 5العَقال كَحلّ  4 رجة  فَ  له ......األمر ِمن الن فوسُ  تكرهُ  َما ُربّ 
 شيء مبعىن تأيت واليت املوصوفة النكرة "ما"لـ صفة رفع حمل يف النفوس" "تكره الفعلية فاجلملة

 .6"تكرهه" وتقديره: رابطال فحذف أمر ، أو

 لمري يبدل الو  به، يوصف الو  يوصف ال حبيث لغوية، وظائف للضمري أن يتبني سبق مما
 السامع. لدى علم إذا حيذف قد أنه كما لمري، من

  

                                           
 .3/198ج ،يق: حممد حميي الدين عبد احلميدعلى ألفية ابن مالك، حتق شرح ابن عقيل -1

 املنعم عبد حتقيق: النحاس، جعفر أليب القرآن، إعراب .1/26ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -2
 .هـ1421 االوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار ،1/51ج إبراهيم، خليل

 .من البحر اخلفيفالبيت  .2/109ج لسيبويه، الكتاب -3

، بعلبكي منري رمزي حتقيق: دريد، البن اللغة، مجهرةوهي الراحة من احلزن أو املرض. ينظر:  االنفراج نم   "الفاء"بفتح  -4
 .1/463ج

 األثري، بنا األثر،و  احلديث غريب يف النهاية. ينظر: «البعري به يَعق ل الذي احلبل العقال» األثري: ابن قال القيد هو -5
 م.1979 بريوت، العلمية، املكتبة، 3/280ج الطناحي، حممد حممود الزاوي، أمحد طاهر حتقيق:

دار الكتب العلمية، ، 1/224جحاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك، أليب العرفان حممد علي الصبان،  -6
 م.1997بريوت، الطبعة االوىل، 
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 أصولها إلى األشياء رد  يَ  الضمير :رابعال الفرع
 قولك: حنو ذلك على ويؤكَّد االلتباس، يف الوقوع من ويأَمن أصوهلا إىل األشياء يَردُّ  ضمريال

 فقولك: املفعول لمارإ عند ختفيفاً  "امليم" سكنتو  "الواو" فحذفت درمهاً" "أعطيُتُكم
 .1بالضمري الفعل اتصال ألجل "الواو" فرتدّ  "أعطيتكُموُه"

 اهلل "ل عبد :قال َمن حنو الظاهرة األمساء يف مكسورة تكون امل لك" م"ال يف كذلك
؟ " َلهو  مالر  َلكَ " له: قلت إذا املضمرة األمساء مع مفتوحةً و ،"مالر  يف الظاهر مع وكس رت ،مالر
" "ل زيد   :قولك  "هَلذا :قلت إذا 2االبتداء "بالم" الّلبس من فراراً  ومستحقه مالكه هو أي: مالر
 .ك"من أفضل

 :قولك ذلك فمن ،أصوهلا إىل أشياء ترد قد اإللمار عالمة أن اعلم» اج:رَّ السَّ  ابن قال
" اهلل "ل عبد " "ل زيد   قولك: يف الظاهر مع كَسرت إمنا وَله، َلك، تقول: مث مالر  يلتبس َكْيالَ  مالر

 .3«االلتباس أمنوا حني لَبكر" "يا قالوا: تراهم أال منك" أفضلُ  "هَلذا قلت: إذا االبتداء، "بالم"

                                           
 احلادية الطبعة القاهرة، ،138ص احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: هشام، البن ،الصدى وبل الّندى قطر شرح -1

 هـ.1383 عشرة،
 قوله حنو اجلملة مضمون توكيد يف تكمن وفائدهتا املضارع، والفعل االسم على إال تدخل ال "الم": هي االبتداء "الم" -2

نُتمۡ ﴿ تعاىل:
َ
ِنَ  ََل َشدُّ رَۡهَبٗة ِف ُصُدورِهِم م 

َ
ِ  ٱ أ  ۡلقَِيََٰمةِٱِإَونَّ َربََّك َلَۡحُكُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ﴿ تعاىل: وقوله[، 13 :احلشر] ﴾ّللَّ

 علي الدكتور حتقيق: للزخمشري، اإلعراب، صنعة يف املفصل ينظر:[. 124 :النحل] ﴾١٢٤فِيَما ََكنُوا  فِيهِ ََيَۡتلُِفوَن 
مفتوحة  "الم"املزحلقة فهي  "الم"وأما . م1993، األوىل ةالطبع بريوت، اهلالل، مكتبة، 452 ،451ص بوملحم،

للتوكيد، كره النحاة  "إن"وسبب تسميتها بذلك ألن مكاهنا األصلي للصدارة يف اجلملة االمسية، لكن جاءت للتوكيد، و
ِ لََسِميُع إِ ﴿إىل اخلرب حنو قوله تعاىل:  "الالم"ألهنا عاملة، وزحلقت  "إن"اجلمع بني حرفني ملعىن واحد، فقدمت  نَّ َرّب 

ََعيءِ ٱ  البقاعي، حممد الشيخ يوسف :حتقيق هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح[. 39 ]إبراهيم: ﴾٣٩ َلُّ
ا  ﴿وأما "الم" الفارقة وهي الالزمة خلرب إن" إذا خففت حنو قوله تعاىل:  .الفكر دار .334 ،1/333ج َّمَّ إِن ُُكُّ َنۡفس  ل

 .4/548، البن يعيش، ج-للزخمشري-املفصل شرح واملعىن: لعليها حافظ. [ 4 ]الطارق: ﴾٤ افِظ  َعلَۡيَها حَ 
 بريوت. لبنان، الرسالة، مؤسسة ،2/124ج الفتلي، احلسني عبد حتقيق: السراج، بن حممد بكر أليب النحو، يف األصول -3
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 لَُّدْنه" "م ن فتقول: "النون" إليه رّدت بالضمري اتصلت إذا َيك" "ملو "َلد" يف الشأن وكذلك
ُنِذرَ  َقي ِٗما﴿ تعاىل: اهلل قال ِ ٗسا ل 

ۡ
ِن َشِديٗدا بَأ نۡهُ  م  ُ  بن لعمر  قوله وحنو [،02 :الكهف] ﴾َلَّ

َبه ،صّياد" "ابن قصة يف  اخلطاب  نفلَ  هنْ كُ يَ  إن» : فقال الدجال املسيح هأن  عمر حس 
 الدجال. املسيح يقتل الذي هو  عيسى إمناو  تقتله الذي أنتَ  فلست أي: ،1«عليه تسلَّط

 بضمري متصل   غري كونبالسُّ  جمزوماً  كان إذا "َيُكون" من املضارع "نون" حذف وجيوز
 أصلها "َتُك"ـف [40 :النساء] ﴾َضَِٰعۡفَهايُ  َحَسَنةٗ  تَُك  ِإَون﴿ تعاىل: قوله حنو اكنسَ ب   الو  صبنَ 

 .2للتخفيف "النون"و الساكنني اللتقاء "الواو" ذفحُ و  ،للجازم الضّمة ذفتحُ  بالرَّفع "تكوُن"

                                           
 .1354هل يعرُض على الصَّيّب اإلسالم، برقم صحيح البخاري، باب: إذا أسلم الصَّيّب فمات هل يصلَّى عليه، و  -1
 .1/259ج األزهري، اجلرجاوي اهلل عبد بن خلالد، التوليح على التصريح شرح -2
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 النصوص تفسير في الّضمير أهمية :الثاني المبحث
 

 كاآلتي:  مطلبينيشتمل على 
 

 المتالزمين بين يفصل الضمير: األول المطلب

 والخبر المبتدأ بين يفصل ضميرال: األول الفرع

 والمعطوف المعطوف- المتعاطفين بين يفصل الضمير: الثاني الفرع
 -عليه

 والمؤكَّد المؤكِّد بين يفصل الضمير: الثالث الفرع

 واألسماء الجمل بين الربط: الثاني المطلب

 االشتمال وبدل البعض بدل: األول الفرع

 رةلنك صفة الواقعة الجملة: الثاني الفرع

 والجواب الشرط جملة: الثالث الفرع

 املبتدأ موقع الواقع الشرط اسم جواب -أ

 املقدَّم به املفعول موقع الواقع الشرط اسم جواب -ب

 المعنوي التوكيد ألفاظ: الرابع الفرع

 المشبَّهة الصِّفة معمول: الخامس الفرع

 عنه المشغول االسم لعامل المفسِّرة الجملة: السادس الفرع
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 المتالزمين بين يفصل الضمير :األول مطلبال
كاملسند  ينفصالن ال فهما اآلخر، عن أحدمها يغين أن ميكن ال اثنني كل باملتالزمني يُقَصد
 .1«ال يغىَن واحدر منهما عن اآلخر»واملسند إليه 

 نميك الف اجلملة، أركان من نركنا ومها إليه مسنداً  أو مسنداً  العريب النحو يف الضمري يأيت
 كضمري يأيت أو .2"إّن"لـ خرب منفصل لمري "حنن"فـ ،حنن" األبطال "إن حنو: عنه االستغناء
 هذه ففي ،3أخواهتا إحدى أو "ظن"بـ املنصوب كضمري أو ،أخواهتا إحدى أو "كان"بـ املنصوب
اً  إّما- الشيء عن خباراإل وظيفة الضمري يؤدي احلاالت  .-عنه خمرَباً  أو به خمرب 

 الضمائر ألن -صفة- تابع ال خرب بعده ما أنّ  على دَّالَلةلل   الفصل بضمري تياناإل وفائدة
 من له ثابت إليه" "املسند إىل ينسب ما وكل ،4االختصاصو  التوكيد على أيضاً  ودلّ  وصف،تُ  ال

 حاالته: بعض وهذه غريه، دون

                                           
 .1/23ج لسيبويه، الكتاب، -1

 .1/277ج حسن، عباس الوايف، النحو -2

 .1/126ج ،الغالييين ملصطفى العربية، الدروس جامع -3
 الفكر، دار ،645ص اهلل، محد علي حممد املبارك، مازن الدكتور حتقيق: هشام، البن ،األعاريب كتب عن اللبيب مغين -4

 م.1985 السادسة، الطبعة
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 3الخبرو  2المبتدأ بين 1يفصل الضمير األول: الفرع
 بضمري الكوفيني عند يسمَّى كما أو -البصريني عند- صل  فَ  لمري رباخلو  املبتدأ بني يتوسط

 هذا يف يشرتطو  ،5«والنعت اخلرب بني التفريق يف عليه السامع أو املتكلم العتماد» ،4"الع ماد"
 يكون: أن الضمري

 .6االستعمال أو األصل يف مبتدأ قبله ما .1

 "أل" دخول يقبل ال بأن وذلك- املعرفةك أو معرفة االستعمال أو األصل يف خرب بعده ما .2
ُموا   َوَما﴿ تعاىل: قوله يف كما "خرياً" لفظة حنو: ِ نُفِسُكم ُتَقد 

َ
ِنۡ  َِل ِ ٱ ِعندَ  ََتُِدوهُ  َخرۡي   م   ُهوَ  ّللَّ

ا ۡعَظمَ  َخرۡيٗ
َ
ۡجٗرا   َوأ

َ
 .[20 :املزمل] ﴾أ

 قولك: حنو :املعىنو  اللفظ يف قبله ما يطابق أن جبو  املرفوع بصيغة الفصل لمري جاء إذا .3
 تعاىل: قوله منهو  ،"كنَت" لفظة أي: قبله ملا مطابق "أنَت" فالضمري زيد" من خرياً  أنتَ  "كنتَ 

نَت  ُكنَت ﴿
َ
- اخلربو  -"كان" اسم- املبتدأ بني الفصل فوقع [117 :املائدة] ﴾َعلَۡيِهۡم   لرَّقِيَب ٱ أ

نَت ﴿ بالضمري -﴾لرَّقِيَب ٱ﴿
َ
 املطابق ملا قبله "كنَت".الدال على اخلطاب وهو  7﴾أ

                                           
 "هو"بـ يأت مل فلو "زيدر هو القائم" قلت: إذا وذلك ،-الصفة- النعتو  اخلرب بني يفصل ألنه الفصل بضمري مس ي -1

  ."زيد" عن خربا "القائم" يكون أن تعني "هو"بـ أتيت فلما نه،ع خربا يكون أنو  "زيد"لـ صفة القائم يكون أن الحتمل
 ألفية على عقيل ابن شرح: ينظركما أنه مسي بضمري الفصل ألنه يفصل بني املبتدأ واخلرب، أو ما كان أصله مبتدأ وخرب. 

 .1/47ائي، جمرّ االسّ  صاحل فالل للدكتور النحو، معاين .1/372ج احلميد، عبد الدين حميي حممد :حتقيق مالك، ابن
 يف اللباب ينظر: مسدَّه، يسدُّ  ما أو خربر  إليه واملسندُ  تقديراً،و  لفظا اللفظية العوامل من اجملرد املرفوع االسم هو املبتدأ: -2

 م.1995 االوىل، الطبعة الفكر، دار ،1/124ج النبهان، اإلله عبد حتقيق: العكربي، اهلل لعبد واإلعراب، البناء علل

  املرفوع االسم هو :اخلرب -3
ُ
 .1/29ج ،الغالييين ملصطفى العربية، الدروس جامع، ينظر: "العلُم نافعر"، حنو: إليه دُ سنَ امل

 .1/127ج الّسرّاج، بناألصول يف النحو، ا -4

 .1/29ج ،الغالييين ملصطفى العربية، الدروس جامع -5
 .642صهشام،  بنا األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -6

 .1/244ج حسن، عباس الوايف، النحو -7
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 اسم بني فصال وقع ﴾ُهوَ ﴿ الفصل فضمري [32 :االنفال] ﴾َۡلَقَّ ٱ ُهوَ  َهََٰذا ََكنَ  إِن﴿ تعاىل: وقوله
 .1﴾َۡلَقَّ ٱ﴿ وهو "كان" خرب وبني ،﴾َهََٰذا﴿ وهو "كان"

َلىئَِك ﴿ تعاىل: قوله وحنو و 
ُ
 بعده الذيو  الفصل لمري ﴾ُهمُ ﴿فـ [05 :البقرة] ﴾٥ لُۡمۡفلُِحونَ ٱ ُهمُ  َوأ

 .2صفة ال خرب -املفلحون-
 قبله. ملا الفصل لمري الختالف .3الفالُل" هو "ُكنتَ  :تقول أن يصح ال كما

 -عليه والمعطوف المعطوف- المتعاطفين بين يفصل الضمير الثاني: الفرع
 هعلي املعطوف كان إذا املنفصل، املرفوع بالضمري عليه املعطوفو  املعطوف بني الفصل جاز

نَت  ۡذَهۡب ٱفَ ﴿ تعاىل: قوله حنو مسترتاً  لمرياً 
َ
َِٰعُدونَ  َهَُٰهَنا إِنَّا فََقَٰتََِلي  َوَربَُّك  أ  [24 :املائدة] ﴾٢٤ َق

 بالضمري الفصل ذلك وصحّ  ﴾ۡذَهۡب ٱفَ ﴿ يف الفاعل املسترت الضمري على معطوف ﴾َربَُّك ﴿فـ
نَت ﴿ وهو املنفصل

َ
 .4﴾أ

نَت  ۡسُكنۡ ٱ﴿ تعاىل: قوله يف جاء ما مثلهو 
َ
 والتقدير: [35 :البقرة] ﴾ۡۡلَنَّةَ ٱ َوَزوُۡجَك  أ

 ﴾ۡسُكنۡ ٱ﴿ يف املسترت الضمري على معطوف ﴾َََزوُۡجَك ﴿ـ"ف ،-أعلم واهلل- زوجكَ  وليسكن
نَت ﴿ وهو املنفصل بالضمري بينهما وفصَّل

َ
 .5﴾أ

                                           
 .172ص بوملحم، علي الدكتور حتقيق: للزخمشري، اإلعراب، صنعة يف املفصل -1

 الغرب دار ،1/66ج القامسي، حسن بن حنيف حتقيق: النيسابوري، احلسن أيب بن حملمود القرآن، معاين عن البيان إجياز -2
 .هـ1415 االوىل، الطبعة االسالمي،

 .643ص ،هشام بنا األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -3

 .6/320ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف اجلدول -4

 الرتاث، دار ،3/238ج احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: عقيل، بن اهلل لعبد مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -5
 .م1980 العشرون، الطبعة القاهرة،
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 حسن املنفصل الرفع بضمري املتعاطفني بني فصل فإذا اهلل" عبدُ و  "َذهبَ  :قيل لو ويُقبح
 قبحر  فيه كان اهلل" وعبدُ  "اذَهبْ  قلَت: لو ألنَّك...  » : سيبويه يقول هذا على وتأكيًدا الكالم

 .1«َحُسنَ  اهلل" وعبدُ  أنتَ  "اذهب قلَت: فإذا

 لمريَ  عليه املعطوف كان إذا املنفصل، الرَّفع بضمري املتعاطفني بني الفصل جاز ذلك إىل وإلافة
  :ألفيته يف مالك ابن قال متصل رفع  

 عَ  ْن إِ وَ 
َ
 رَ  رِ يْ مِ َض  ىل

ْ
 عَ  ..................... لِص تَّ م   ع  ف

َ
  َت ْف ط

َ
 ف

ْ
 2لِص َف املنْ  يرِ مِ الضَّ بِ  لِص اف

 عليه عطفت ما وبني بينه تفصل أن وجب املتصل الرفع لمري على عطفت إذا مبعىن:
نُتمۡ  ُكنُتمۡ  لََقدۡ ﴿ تعاىل: قوله حنو: املنفصل بضمري

َ
يؤُُكمۡ  أ بِّي   َضَلَٰل   ِف  َوَءابَا  [54 :األنبياء] ﴾٥٤ مُّ

يؤُُكمۡ ﴿فـ نُتمۡ ﴿ وهو الفصل بضمري بينهما وفصل ﴾ُكنُتمۡ ﴿ الضمري على معطوف ﴾َوَءابَا
َ
 .3﴾أ

 غري آخر بشيء عليه املعطوفو  املعطوف بني الفاصل يكون أن النَّحو أهل عند يصحو 
َُٰت ﴿ تعاىل: قوله حنو: املنفصل لمري  ﴾َمن﴿فـ [23 :الرعد] ﴾َصلَحَ  َوَمن يَۡدُخلُوَنَها َعۡدن   َجنَّ

 :فقال 4ألفيته يف مالك ابن إليه أشار الذي وهذا ﴾يَۡدُخلُوَنَها﴿ يف "الواو" حرف على معطوفة

 
َ
  ْو أ

َ
 بِ و  ،امَّ  ل  اِص ف

َ
  ل

َ
  في ................... دْ رِ يَ  ل  صْ ف

ْ
ظ   ِم النَّ

َ
ااِش ف  5دقِ تَ اعْ  ه  َف عْ ضَ و  ،ي 

                                           
 .1/247ج يه،لسيبو  الكتاب، -1

 .البحر الرجزالبيت من  .36باب عطف النسق، ص  مالك، ابن ألفيةمنت  -2

 .3/237ج ،لعبد اهلل بن عقيل  مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -3

 .36باب عطف النسق، ص  مالك، ابن ألفيةمنت  -4

 عليه والقياس فاشياو  كثريا يكون كيف لكن عليه، يقاس ال لعيف كثرته مع أنهو  الشعر، يف كثريا أي فاش   الفصل عدم -5
 النحوينظر:  .الشعر بغري لعف، خالفا البن مالك يف سائغا هنا القياس كان لذاو  الضعف، تعارض الكثرة أن لعيف؟

 .البحر الرجزالبيت من  .3/632ج حسن، عباس الوايف،
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 المؤكَّدو  المؤكِّد بين يفصل الضمير الثالث: الفرع
 املرفوع الضمري بني الفصل أريد فإذا توكيدها، جاز معارف راتاملضم كانت ملا

 بينهما الفصل وجب ،"نفس" أو "عني" لفظة على أتى الذي املؤك د وبني -املؤكَّد وهو- املسترت
 هو قام زيداً  "إنَّ  :قولك حنو املؤكَّد للضمري مناسبا الضمري هذا يكونو  ،مرفوع منفصل بضمري
 .2نفُسَك" أنتَ  "ُقمتَ  وحنو: الفاعل، ضمريال تؤك د أن أردت فإمنا ه""نفسُ  قلت: وإذا 1نفُسه"

ك" الفعل يف املضمر تصف أن قبيح أنه مواعلَ » سيبويه: يقول  أنه وذلك أشبهه، ماو  "بنفس 
 أمجعون" "فعلتم :قلت إذاو  ،نفُسك" أنتَ  "فعلتَ  :تقول أن إال ،نفُسك" "فعلتَ  تقول: أن قبيح

 .3«به يعم هذا ألنَّ  حسن،

،  امساً  فهي: التوكيد يف تتمكن مل "النفس" أن أي ،نفُسك" "فعلتَ  :سيبويه قول معىنو 
 أردنا فلّما حياته، هي اليت نفسه خروج به املراد يكون أن حيتمل إذ نفُسه" "َخرَجتْ  يقول: منك
 الّسابق للضمري لفظياً  توكيداً  جاء الذي منفصل بضمري الفاصل كان بالفاعل، الفعل خيتلط أالَّ 

 االتيان فكان ،4«نفسكَ  أنتَ  فعلتَ " تقول: أن إالّ » سيبويه: قال لذا اللَّبس، ف عرُ و  االشكال فزال
 أفصح.و  أحسن الفصل بضمري

 األسماءو  الجمل بين الربط :الثاني المطلب
 يف مقدَّرًا أو مذكورا به الرابط يكون قدو  بالضمري، قبلها مبا األمساءو  اجلمل ربط كثر لقد

 فالرتابط األصل، هو بالضمري بطالرَّ  ألن فيه، فائدة ال مبتوراً  الكالم يعترب الرابط دون   فم ن الم،الك

                                           
 .2/20ج الّسرّاج، بن حملمد، النحو يف األصول -1

 .2/20ج ،املرجع نفسه -2

 .2/379ج لسيبويه، الكتاب، -3
 .2/379ج ،املرجع نفسه -4
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 واجلملة الفعلية،و  االمسية اجلملة يف جزء   بني قائم الرَّبط ألنَّ » لَْبس كل ويدفع املعىن أبعاد حيدد
 .1«بسابقها هايربط ما وجود من البدَّ  صفة، أو صلة أو ةيحال أو شرطية بأنواعها:

 :بعضها هذهو  بالضمري يربطها رابط م ن هلا البدَّ  موالع هناك

 3االشتمال بدلو  البعض 2بدل األول: الفرع
 "أكلتُ  حنو: أكثر أو مساويا أو اجلزء ذلك كان قليال هكل   من اجلزء بدل» هو البعض بدل

 البعض لريبط -الضمري وهو- رابط من البدَّ  النوع وهذا ،4«ثلثيه أو نصفه أو ثلثه اخلبز
 ".ثلثيه أو نصفه أو ثلثهب" ذلك بينت مث اخلبز بعض أكلتُ  املعىنف،5بكل ه

وا   َعُموا   ُثمَّ ﴿ تعاىل: قوله وحنو ِۡنُهۡم   َكثرِي   َوَصمُّ  يف الواو من بدل ﴾َكثرِي  ﴿فـ [71 :املائدة] ﴾م 
وا  ﴿ يف نيةالثا "الواو" أّما -الفاعل هي "الواو" أن اعتبار على- ﴾َعُموا  ﴿  إىل عائدة ﴾َصمُّ
ِۡنُهۡم  ﴿ الضمريو  ،6رتبةال يف ممقدَّ  ألنه ﴾َكثرِي  ﴿  واعمُ  مث والتقدير: منه، املبدلو  البدل بني ربط ﴾م 

 .-أعلم واهلل- 7 وصّموا منهم كثرير 

                                           
، املنورة باملدينة االسالمية اجلامعة جملة ،136ص النشريت، اهلل عبد محزة لدكتور:ل العربية، يف الرتاكيب يف أثرهو  الرابط -1

 .هـ1405 ،68-67 العدد
 "لإلمام" تابع "علّي"فـ، عليّ  ماماإل النحو والعُ  حنو: متبوعه، وبني بينه واسطة دون من: هو تابع مقصود باحلكم البدل -2

 جامع ينظر ،ومتهيداً  توطئة ذكر إمنالذاته و  مقصود غري "اإلمام"و إليه، النحو ولع نسبة حبكم املقصودو وه إعرابه يف
 .3/235ج للغالييين، العربية، الدروس

 قال: حيث ذلكيف  مالك ابن خالفهمو  االشتمال،دل بو  ضعالب بدل يف الضمري رابط وجود حوالنّ  أهل معظم اشرتط -3

 لكن اشرتاطه عدم والصحيح منه، املبدل على عائداً  لمرياً  االشتمالو  البعض بدل مصاحبة النحويني أكثر واشرتط»
 .3/1279ج، مالك البن الشافية، الكافية شرح: ينظر .«عدمه من أكثر وجوده

 .3/185ج، الصبان علي حممد العرفان أليب مالك، ابن أللفية األمشوين شرح على الصبان حاشية -4
 .147ص النشريت، اهلل عبد محزة لدكتور:ل العربية، يف الرتاكيب يف أثرهو  الرابطينظر:  -5

 .2/191ج األزهري، خلالد ،شرح التصريح على التوليح -6
 .2/192ج ،املرجع نفسه -7
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ِ ﴿ تعاىل: قوله حنو مقّدراً  العائد الضمري يأيت وقد  ۡسَتَطاعَ ٱ َمنِ  ّۡلَۡيِت ٱ ِحجُّ  ۡلَّاِس ٱ ََعَ  َوّلِلَّ
 "من أنّ  على بناء ،-أعلم اهللو - منهم استطاع من والتقدير: [97 :عمران ءال] ﴾َسبِيَٗل   إَِلۡهِ 

 .1"الناس" من بدل استطاع"

 شرط وعلى االمجال، بطريق معناه على عامله يشتمل مما الشيء بدل هو االشتمال بدل أّما
 حنو: الكالم يف مذكوراً  بالبدل يربطه لمري من االشتمال بدل من البدَّ و  ،2جزءاً  يكون ال أن

 ليس "خلقه"و "شجاعته"و "علمه" من فكل ،"خلُقه" أو "شجاعُته" أو 3علُمه" زيدر  "أعجبين
 عليه. يشتمل ممّن جزءاً 

ۡهرِ ٱ َعنِ  لُونََك   َ يَۡس ﴿ تعاىل: قوله حنوو   بدل ﴾قَِتال  ﴿فـ [217 :البقرة] ﴾فِيهِ   قَِتال   َۡلََرامِ ٱ لشَّ
ۡهرِ ٱ﴿ من لاشتما  .4﴾فِيهِ  ﴿ وهي "يف"بـ اجملرورة "اهلاء" بينهما والرابط ﴾لشَّ

ۡصَحَُٰب  قُتَِل ﴿ تعاىل: قوله حنو راً مقدَّ  الرابط يأيت قدو 
َ
ۡخُدودِ ٱ أ

ُ
 لَۡوقُودِ ٱ َذاتِ  ۡلَّارِ ٱ ٤ 5َۡل

 ٱ﴿ من اشتمال بدل ﴾ۡلَّارِ ٱ﴿ أن على بناءً  ،فيه" "النار التقدير: ،[5 ،4 :الربوج] ﴾٥
ُ
 ،﴾ۡخُدودِ َۡل

 .6"نَاره" أصلهو  الضمري عن عوض "أل" وقيل
 منه. املبدل على يعود ظاهر   لمري إىل حيتاجان -االشتمال بدلو  البعض بدل- مهافكال

                                           
 .3/185ج، الصبان علي حممد العرفان أليب ،مالك ابن أللفية األمشوين شرح على الصبان حاشية -1
 .3/236ج للغالييين، العربية، الدروس جامع .3/185ج ،املرجع نفسه -2
 .3/188ج ،الصبان علي حممد العرفان أليب مالك، ابن أللفية األمشوين شرح على الصبان حاشية -3
 .195-2/194ج األزهري، خلالد ،ينظر: شرح التصريح على التوليح -4

 حممد أليب ،-البغوي تفسري- القرآن تفسري يف التنزيل معاملينظر:  ، ومجعه أخاديد.يف األرض املستطيل الشق األخدود: -5
 .2/149معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ج .5/233ج املهدي، الرزاق عبد حتقيق: البغوي،

 .658 ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -6
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 البعض بدل يف التابع أن حيث من االشتمال وبدل البعض بدل بني نفّرق أن ميكن سبق مما
 من أصيالً  جزءاً  ليس فيه التابع فإن الشتمالا بدل أما ،-املتبوع وهو- منه البدل من حقيقي جزء

 املتبوع.

ب نفس ألنه رابط إىل حيتاج الف -ل  الكُ  من الكلُّ - قاملطاب   بالبدل يتعلق ما وأمَّا
ُ
 يف منه دلامل

َرََٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ تعاىل: قوله حنو ،1املعىن ِ ِينَ ٱ ِصَرََٰط  ٦ لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لص  ۡنَعۡمَت  لَّ
َ
 :حتةالفا] ﴾َعلَۡيِهمۡ  أ

نَعم وصراط املستقيم فالصراط [06-07
ُ
 معىنً  على وكالمها بدالن  معىًن، متطابقان عليهم امل

 .2واحد

 لنكرة صفة الواقعة الجملة الثاني: الفرع
 مباهية املوصوف اتصاف بذلك ليتحقق املوصوف، إىل فيها يرجع رابط من هلا البدَّ  الصفة

 يكن فلم عمرو" قامَ  برجل "مررتُ  قلت: فلو ،باملطلوب التعريفو  التخصيص فيحصل الصفة،
 متصفاً  "الرجل" أصبح ،دار ه" يف عمرو قامَ  برجل "مررتُ  قلت: فإذا "عمرو" بقيام متصفا "الرجل"

 .3داره يف "عمرو" بقيام

ِ  ٱ إَِل  فِيهِ  تُرَۡجُعونَ  يَۡوٗما تَُّقوا  ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله لنكرة صفة الواقعة اجلمل منو   ة:البقر ] ﴾ّللَّ

 لفظا نكرة وهو- ﴾يَۡوٗما﴿ـل نعت نصب مولع يف جاءت ﴾تُرَۡجُعونَ ﴿ فجملة» [281
 .4«"يف" بالضمري الربط فاحَتاج -ومعىنً 

                                           
 .3/236ج للغالييين، عربية،ال الدروس جامع -1

 .3/236ج ،املرجع نفسه -2
 .144ص النشريت، اهلل عبد محزة لدكتور:ل العربية، يف الرتاكيب يف أثرهو  الرابط -3

 .2/114ج األزهري، اجلرجاوي اهلل عبد بن خلالد التوليح، على التصريح شرح -4
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 الجوابو  الشرط جملة الثالث: الفرع
 المبتدأ موقع الواقع الشرط اسم جواب -أ

 إىل عودي لمري من له البد الشرط جواب أو الشرط مجلة فإن مبتدأ الشرط اسم كان إذا
ي  ِمنُكمۡ  َبۡعدُ  يَۡكُفرۡ  َفَمن﴿ تعاىل: قوله حنو املبتدأ بُهُ  فَإِن ِ ِ َعذ 

ُ
ي  َعَذاٗبا ۥأ بُهُ  لَّ ِ َعذ 

ُ
َحٗدا ۥي أ

َ
ِنَ  أ  م 

بُهُ ﴿ يف -"اهلاء"- املتصل فالضمري [115 :املائدة] ﴾١١٥ ۡلَعَٰلَِمّيَ ٱ ِ َعذ 
ُ
 1﴾َمن﴿ إىل عائد األول ﴾ۥأ

 .بتدأامل موقع الواقعة شرط اسم وهي
 فَََل  َۡلَجَّ ٱ فِيِهنَّ  فََرَض  َفَمن﴿ تعاىل: قوله حنو مقدَّراً  الشرط اسم جواب يأيت قد أنه كما

 .-أعلم واهلل- 2منه" رفث "ال :تقديره حمذوف العائد الضمريف [197 :البقرة] ﴾َرفََث 

 المقدَّم به المفعول موقع الواقع الشرط اسم جواب -ب
 يعود لمري من له البد الشرط جواب مقدَّماًفإن به مفعوال الشرط اسم اجلملة يف وقع إذا

ُ  ٱ َيۡعلَۡمهُ  َخرۡي   ِمنۡ  َتۡفَعلُوا   َوَما﴿ تعاىل: قوله حنو ماملتقد   به املفعول إىل  [197 :البقرة] ﴾ّللَّ

 .4مقدَّما به مفعوال الشرط اسم وهي 3﴾َما﴿ إىل عائد ﴾َيۡعلَۡمهُ ﴿ يف الضمري إذ

وۡ  َءايَة   ِمنۡ  نَنَسخۡ  َما﴿ :تعاىل قوله يف وكذلك
َ
تِ  ِسَهانُن أ

ۡ
رۡي   نَأ

ي  ِِبَ ِۡنَها  [106 :البقرة] ﴾م 

ي ﴿ فالضمري ِۡنَها  مقدم به مفعول نصب حمل يف الواقعة 5﴾َما﴿ شرط اسم إىل عائد ﴾م 
 .6﴾نَنَسخۡ ﴿لـ

                                           
 .145ص النشريت، اهلل دعب محزة لدكتور:ل العربية، يف الرتاكيب يف أثرهو  الرابط -1

 .659ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -2

 .145ص النشريت، اهلل عبد محزة لدكتور:ل العربية، يف الرتاكيب يف أثرهو  الرابط -3

 3/61ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف اجلدول -4

 .146ص النشريت، اهلل عبد محزة لدكتور:ل العربية، يف الرتاكيب يف أثرهو  الرابط -5

 .1/226ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف اجلدول -6
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 المعنوي التوكيد ألفاظ الرابع: الفرع
 األلفاظ هذه فكل ة"،عامَّ  "و"يعمجَ "و" "كلُّ"و "العني"و "النَّفُس" املعنوي التوكيد ألفاظ من

 التذكريو  اإلفراد يف الضمري يطابق أن املؤكَّد هذا من ويلزم ،املؤكَّد إىل يعود لمري من هلا البدَّ 
 .1فروعهماو 

 حنو: 2اللبس رفعو  الشك إزالةو  املخاطب نفس يف املعىن متكني هو به اإلتيان من الغرضو 
 غريه. معىنً  حيتمل فال 3حقيقة "زيد" هو ائياجل كان نفُسه" زيدر  "جاء

ۡۡجَُعونَ  ُُكُُّهمۡ  لَۡمَلىئَِكةُ ٱ فََسَجدَ ﴿ تعاىل: قوله وحنو
َ
 توكيدا ﴾ُُكُُّهمۡ ﴿ـف [73 ص: ]سورة ﴾٧٣ أ

ۡۡجَُعونَ ﴿و
َ
ۡۡجَُعونَ ﴿و التوكيد، لتقوية به جيء 4ثانياً  توكيدا ﴾أ

َ
.5﴾ُُكُُّهمۡ ﴿ أفاد ما يفيد ﴾أ  

 مالك: ابن قال

" بعدو  دوا "كّلِ
َّ
ْجَمعيَن" "َجْمَعاء" ..................... "أْجَمعا"ـب أك

َ
مَّ  "أ

 
َمَعا" ث  6"ج 

 همكلّ و  ،جبمعاء هاكلّ و  بأمجع، كّله يتبع أن جاز الكالم يف التوكيد تقوية أريد إذا أنه :مبعىن
 همكلُّ  "القومُ و ،مجعاء" كلُّها "القبيلةُ و ،أمجُع" كلُّه اجليشُ  "جاء فتقول: جبمع، كلُّهنو ،بأمجعني
 .7أمجعون"

                                           
: عبد الرمحن علي سليمان، وحتقيق شرح املرادي، الدين بدر حممد أليب مالك، ابن ألفية بشرح املسالكو  املقاصد توليح -1

 مكتبة. 378ص، الراجحي عبده للدكتور النحوي، التطبيق م.2008 األوىل، الطبعة الفكر، دار، 973، 968/ 2ج
 م.1999 األوىل، الطبعة التوزيع،و  للنشر املعارف

 عمادة الناشر: ،2/708ج ،الصاعدي سامل بن ابراهيم حتقيق: الصَّائغ، احلسن بن حملمد امللحة، شرح يف اللمحة -2
 م.2004بعة االوىل، الط املنورة، املدينة االسالمية، باجلامعة العلمي البحث

 .1/293ج النبهان، اإلله عبد حتقيق: العكربي، اهلل لعبد واإلعراب، البناء علل يف اللباب ينظر: -3

 .2/781ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان -4
، االوىل لطبعةا السعودية، الرشد، مكتبة ،259ص الدرويش، حممد جاسم حممود حتقيق: الورّاق، بن حملمد النحو، للع   -5

 هـ1420

 .البحر الرجزالبيت من  .34صباب التوكيد،  مالك، ابن ألفيةمنت  -6
 .2/137ج األزهري، اجلرجاوي اهلل عبد بن خلالد التوليح، على التصريح شرح -7
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 1هةالمشبَّ  فةالصِّ  معمول الخامس: الفرع
 االسم إىل عائد   بضمري متصالً  ظاهراً  امسا يكون أن املشبَّهة الص فة معمول يف يشرتط

 إىل عائد "وجهه" يف فالضمري ،2وْجُهه" حسنر  "زيدر  حنو: الرابط هو الضمري هذا يعتربو السابق،
 ."زيد" إىل يعود لمري "حسن" يف لكان حسنر" "زيد قلنا: لوو  ،"زيد"

 .4"منه" أي وتقديره حمذوف فالرابط3وجًها" حسنر  "زيدر  حنو: مقّدراً  الرابط يأيت قدو

 5عنه المشغول االسم لعامل المفسِّرة الجملة السادس: الفرع
 هذا ويكون ه،عن املشغول -مبتدأ- االسم بعامل يربطها رابط إىل رةاملفس   اجلملة حتتاج

 اجلملة هلذه رابط من فالبدّ  ،7حفظُته" اهلل "كتابَ  حنو:و  ،6لربُته" "زيًدا حنو: مري  بض الرابط
 .8التهيئة بعد القطع من فيه ملا قبيح حذفه لكون

                                           
 كرمي، حنو: مع،جتو  تثىنو  تؤنثو  تذكر أهنا يف هبا مشبهة هي إمناو  اجلارية، الصفات من ستلي اليت هي هة:املشبَّ  فةالص   -1

 اهلالل، مكتبة ،293ص ملحم، بو علي الدكتور حتقيق: للزخمشري، االعراب، صنعة يف املفصل ينظر: صعب.و  حسنو 
 م.1993 االوىل، الطبعة بريوت،

 .1/132ج رّاج،السّ  بن حملمد، النحو يف األصول -2
 .658ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -3
 .658ص ،املرجع نفسه -4
"خالدا ، إذا قلت: "خالدر َأكرمُتُه" حنو بالعمل عنه اشتغاله لوال ينصبه، أن حق ه من على اسم يتقدم أن» هو: اإلشتغال -5

، فخالدر حقه أن يكون مفعوال به ألكرم أيضا، لكن الفعل "خالدر أكرمته"، فخالدا مفعول به ألكرم، فإن قلَت: أكرمُت"
 .3/20ج للغالييين، العربية، الدروس جامعينظر:  «"اهلاء"ه، وهو هنا اشتغل عن العمل يف لمري 

 "زيداً" أن إىل البصريون وذهب ،"لربته" من "اهلاء"على الواقع بالفعل منصوب "زيًدا لربُته" أن إىل الكوفيون ذهب -6
 البصريني- النحوينياف يف مسائل اخلالف بني نصاإل :ينظر .ه"ا فضربتُ زيدً  لربتُ " أي: ،فيه رمقدَّ  بفعل منصوب

 ابن شرح م.2003، االوىل الطبعة العصرية، املكتبة ،1/69ج األنباري، حممد بن الرمحن عبد الربكات أليب ،-الكوفينيو 
 .2/128جحتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد،  عقيل، بنال مالك، ابن ألفية على عقيل

 .146ص النشريت، اهلل عبد زةمح للدكتور: العربية، يف الرتاكيب يف أثرهو  الرابط -7
 .2/103ج الصبان، علي حممد العرفان أليب مالك، ابن أللفية األمشوين شرح على الصبان حاشية -8
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 الّضمير أقسام :الثالث المبحث

 
 كاآلتي:  مطلبينيشتمل على 

 
 

 

 من حيث الظهور واالستتار الضمير: األول المطلب

 زالضمير البار  :األول الفرع

 الضمير المستتر: الفرع الثاني

 عرابيمن حيث موقعه اإل الضمير: الثاني المطلب

 ضمير الفصل: األول الفرع

 الشأن ضمير: فرع الثانيال
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 املخاطبو  املتكلم لمري أقسام: ثالثة إىل الكالم يف مدلوله باعتبار الضمري ينقسم
، 1املسترت الضمريو  البارز، الضمري مها:و  قسمني إىل الكالم يف وعدمه ظهوره باعتبار أما الغائب،و 

 إىل قسمني: لمري الفصل، ولمري الشأن.فينقسم اإلعرايب  موقعهوأما من حيث 

 من حيث الظهور واالستتار الضمير :األول المطلب

 : الضمير البارزاألول الفرع
 تعريفه :أوال

 حكماً. أو حقيقةً  2اللفظ يف صورة له ما هو :البارز الضمري

 :وحنو ،مؤمن" "أنا وحنو: ،الواجَب" "كتبتُ  قولك: حنو بصورته ينطق أي حقيقًة: ومعنى
 بصورته. يلفظ "الكاف"و "أنا"و "التاء" من فكل املعل م" "أكرَمكَ 

 قولك: حنو جوازاً  اللفظ من احملذوف املتصل كالضمري مقدَّراً  يكون بأن ذلك حكماً: ومعنى
 من هلا البدّ  الصلة ألنّ  منوبة، وهي اللفظ من "اهلاء" تفحذف "أكرمُته" أي أكرمُت" الذي "جاء
 .-الذي- 3باملوصول يربطها عائد

 به، النطق ميكن احملذوف أنّ » ذلكو  املسترت الضمريو  احملذوف الضمري بني منّيز أن ميكن لذا
 رتمست يقولون: حني املنفصل الضمري له يستعريون إمناو  أصالً، به النطق ميكن فال املسترت أماو 

 خيتص االستتار أنو  ...."أنت" أو "أنا" تقديره وجوباً  مسترت يقولون: أو "هو" تقديره جوازاً 
 املفعول يف كما الفضالت يف يقع ما فكثرياً  احلذف أّماو  الكالم، يف عمدة هو الذي بالفاعل

                                           
 .1/232ج حسن، عباس الوايف، النحو -1
 .1/99ج البقاعي، حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح -2
 .1/95ج احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: عقيل، ابن مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -3
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 يقع أن ميكن أنه مبعىن: ،1«املبتدأ يف كما الفاعل غري يف العمد يف -احلذف- يقع وقد به...
 الّسامع. ذهن يف ومعلوماً  معروفاً  كان إذا املبتدأ يف احلذف

 أقسامه :ثانيا
 قسمني: إىل البارز الضمري ينقسم

 المتصل الضمير -أ
 يف "إالَّ" بعد وال الكالم، أول وقوعه يصح ال الذي هو املتصل الضمري»:  تعريفه -

 .2«االختيار

 يصح وال أخرى، بكلمة دائماً  ويتصل لكالم،ا بداية يف يأيت ال املتصل لمري أن مبعىن
 "إال" بعد املتصل الضمري وقوع من االختيار" يف إالّ  بعد يقع "وال بقوله: واحرتز .منفرداً  به الّنطق

 .3الشعر لرورة يف

                                           
 .1/95ج احلميد. عبد الدين حمي حممد حتقيق: عقيل، ابن مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -1

ي سليمان، : عبد الرمحن علوحتقيق شرح املرادي، الدين بدر حممد أليب مالك، ابن ألفية بشرح املسالكو  املقاصد توليح -2
 .1/359ج

 :-من البحر الطويل-قول الشاعر  حنو الشعر لرورة يف "إالّ" بعد املتصل وقوع جواز يرى نمَ  النحاة نم   -3
اِصر  

َ
ه  ن

َّ
َما ِلي َعْوض  ِإال

َ
يَّ ف

َ
ْت....... َعل

َ
ة  َبغ

َ
 ِبَرّبِ الَعْرِش ِمْن ِفئ

 
وذ ع 

َ
 أ

"إالّ ، والقياس أن يقال: االستعمال يف سائغ غري وهو لرورة "إالّ" بعد املتصل الضمري وقع حيث "إالّه" قوله: الشاهد
 .1/360ج، املرادي الدين بدر حممد أليب مالك، ابن ألفية بشرح املسالكو  املقاصد توليح ينظر: .إيّاه"
 ابن ألفية على عقيل ابن شرح هذا البيت من الشواهد اليت ال يعرف هلا قائل. ينظر: :احلميد عبد الدين حمي حممد قال

 .1/89ج احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: ،لعبد اهلل بن عقيل  مالك،



 الفصل الثاني: عود الّضمير أهميته وأقسامه وأحكامه في التفسير

116 

 يف يقع أنه كما األمساء، أو احلروف أو األفعال بآخر املتصل الضمري يتصل: االعرابية مواقعه -
 :1أقسام ثالثة وهي االعراب من مواقعه حبسب جرّ  أو نصب أو رفع   حمل

 مخسة وهي فاعل رفع محل في إالّ  تكون ال والتي باألفعال المتصلة الرفع ضمائر -أ 
 لمائر:

 َعۡنُهَما ُيۡغنَِيا فَلَمۡ ﴿ تعاىل: قوله حنو :-غائبا مأ مخاطبا مؤنثا مأ كان رللمذكَّ - االثنين ألف -
ِ ٱ ِمنَ   حمل يف السكون على مبين متصل لمري ﴾ُيۡغنَِيا﴿ يف "األلف"فـ [10 تحرمي:]ال ﴾ا  ٗ َشۡي  ّللَّ
 فاعل. رفع

وۡ  ِحَجاَرة   ُكونُوا   قُۡل ﴿ تعاىل: قوله حنو الجماعة: واو -
َ
ا أ وۡ  ٥٠ َحِديد 

َ
ا َخۡلٗقا أ ِمَّ  ِف  يَۡكُبُ  م 

  .2كان الناقصةاسم   اجلماعة لمري ﴾ُكونُوا  ﴿ يف "الواو"فـ [51-50 ]االسراء: ﴾ُصُدورُِكۡم  
 حمل يف الضم على مبين متصل لمري "التاء"فـ "َذَهْبُت" :قولك وحن :-الفاعل- المتحركة تاء -

 فاعل. رفع
ِّب ٱوَ  فَُُكِ ﴿ تعاىل: قوله حنو :المخاطبة المفردة المؤنثة ياء -  ﴾ُُكِ ﴿ يف "الياء"فـ [26 ]مرمي: ﴾ۡۡشَ

ِّب ٱ﴿و  فاعل. عرف حمل يف السكون على مبين متصل لمري ﴾ۡۡشَ
َ  ٱ تَّقِّيَ ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله حنو :-للغائبات أو للمخاطبات سواء- اإلناث نون -  ﴾ّللَّ

 فاعل. رفع حمل يف السكون على مبين متصل لمري ﴾تَّقِّيَ ٱ﴿ يف "النون"فـ [55 ]االحزاب:
 ويف األفعال، على دخلت إذا نصب حمل يف الضمائر وهذه الجّر:و  النصب ضمائر -ب 

 لمائر: ثالثة وهي األمساء على دخلت إذا جر حمل

                                           
 على التصريح شرح .1/101ج البقاعي، حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح -1

 .100، 1/99ج األزهري، اجلرجاوي اهلل عبد بن خلالد التوليح،

 حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف اجلدول. 1/240ج األزهري، اجلرجاوي اهلل عبد بن خلالد التوليح، على التصريح شرح -2
 .15/61ج صايف، الرحيم عبد بنإ
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ۡكَرَمِن ﴿ قوله تعاىل: حنو المتكلم: ياء -
َ
ي أ ِ  متصل لمري "ريب" يف "الياء"فـ [15]الفجر: ﴾١٥َرّب 

 متصل لمري "أكرمين" يف "الياء"و ،باالسم التصاهلا باإللافة جرّ  حمل يف السكون على مبين
 .1به مفعول نصب حمل يف السكون على مبين

 [03 ]الضحى: ﴾َربَُّك  َودََّعَك  َما﴿ تعاىل: قوله حنو: باألفعال اتصلت إذا الخطاب: كاف -

 لمري ﴾َربَُّك ﴿ يف "الكاف"و نصب، حمل يف مبين متصل لمري ﴾َودََّعَك ﴿ يف "الكاف"فـ
 .2باالسم التصاله باإللافة جر حمل يف الفتح على مبين متصل

 يف "اهلاء"فـ [37 ]الكهف: ﴾ۥي َُيَاوُِرهُ  َوُهوَ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَلُ  قَاَل ﴿ تعاىل: قوله حنو الغائب: هاء -
 مفعول نصب حمل يف ﴾ۥي َُيَاوُِرهُ ﴿ يف "اهلاء"و باإللافة، جرّ  حمل يف ﴾ۥَصاِحُبهُ ﴿و ﴾ۥَلُ ﴿
 .3به

ي ﴿ تعاىل: قوله حنو: املتكلمني "نا" وهو والجّر: والنصب الرفع ضمائر - بََّنا َنا رَّ  ﴾َسِمۡعَنا إِنَّ

ي ﴿ يف "نا" جميئ الشاهدف [193 عمران: ]ءال بََّنا  أّماو  باالسم، التصاهلا باإللافة جر حمل يف ﴾رَّ
َنا﴿ يف "نا"  جمموعة هيو  ،4﴾َسِمۡعَنا﴿ يف فاعل رفع حمل ويف ،"إّن" نصب حمل يف فهي ﴾إِنَّ

 :مالك ابن قول يف
 لرَّ لِ 

ْ
ا" ّر  َج و  ِب صْ النَّ و  ِع ف

َ
 صَ  "ن

َ
  ................ ْح ل

َ
"ـك

ْ
 " "انَ بِ "اْعِرف

َ
 نِ " "انَ نَّ إِ ف

ْ
"امِلَنْح"َنال

5
 

                                           
 .1/101ج، البقاعي حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح -1
 .1/101جاملرجع نفسه،  -2
 .27/96ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف اجلدول -3
 .1/101ج، البقاعي حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح -4
 .البيت من البحر الرجز .4صباب النكرة واملعرفة،  مالك، ابن ألفيةمنت  -5
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 المنفصل الضمير  -ب
 .1حال كل على "إالّ" بعد وقوعه يصح أنه كما به اءاالبتدَ  صحُّ يَ  لمري هو:  تعريفه-

 ۡلَعُدوُّ ٱ ُهمُ ﴿ تعاىل: قوله حنوينفرد به يف النطق  أن يصح املنفصل ضمريال أنَّ  يعين
 .[04 ]املنافقون: ﴾ۡحَذرُۡهۡم  ٱفَ 

ُ ٱ﴿ تعاىل: قوله حنو "إالّ" بعد يقع أن ميكن -املنفصل الضمري- أنه كما  ُهوَ  إِلَّ  إَِلَٰهَ  َلي  ّللَّ
 .2مرفوع منفصل لمري ﴾ُهوَ ﴿فـ [255 ]البقرة: ﴾ۡلَقيُّوُم  ٱ ۡلَحُّ ٱ

َمرَ ﴿ تعاىل: قوله وحنو
َ
لَّ  أ

َ
ا   أ ي  َتۡعُبُدوي يف حمل نصب  منفصل لمري ﴾إِيَّاهُ  ﴿فـ [40 ]يوسف: ﴾إِيَّاهُ   إِلَّ

 .3به مفعول

: قسم خيتص بالرفع، وقسم 4إىل قسمنيصل حبسب موقعه من اإلعراب نفضمري املالينقسم 
 خيتص مبحل الّنصب، على النحو التايل:

 -أو الفتح أو السكون ضمال-: تأيت مبنيًة على ما ينتهي به آخرها ضمائر الرفع المنفصلة -أ 
 يف حمّل رفع  وهي:

نَا﴿ه تعاىل: ، حنو قول"حنن" "أنا" للمتكلم وفْرُعه: -
َ
تَُك ٱ َوأ  ]طه: ﴾١٣ لَِما يُوَحى  ۡسَتِمعۡ ٱفَ  ۡخََتۡ

نَا﴿فـ [13
َ
 مبين على السكون. لمري رفع منفصل ﴾أ

" "أنَت" للمخاَطب وفْرُعه: - ي ﴿، حنو قوله تعاىل: "أنتنتَّ"، "أنتم"، "أنتما"، "أنت  نَت بَِهَِٰد  َوَما
َ
أ

 .[53 ]الروم: ﴾َعن َضَلَٰلَتِِهۡم   ۡلُعۡمِ ٱ

                                           
 .1/119ج للغالييين، العربية، الدروس جامع -1
 .3/105ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف اجلدول -2

 .12/432ج ،املرجع نفسه -3

 .104، 1/103ج األزهري، اجلرجاوي اهلل عبد بن خلالد التوليح، على التصريح شرح -4
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ُ ٱ ُهوَ ﴿حنو قوله تعاىل:  "ُهّن"، "ُهم"، "مُهَا"، "هي" و" للغائب وفْرُعه:"ه -  ﴾ۡلَخَٰلِقُ ٱ ّللَّ

 .[24 ]احلشر:
 الفتح أو ضمال-آخرها  به تكون مبنية على ما ينتهي ضمائر النصب المنفصلة: -ب 

 يف حمل نصب  وله اثنا عشر لمرياً: -أوالسكون

لمري منفصل مبين على السكون  1"إيَّا"فـ "إيّاَي َتعين": ، حنو"إيَّانا" "إيّاَي" للمتكلم وفْرُعه: -
 .2حرف تكلم مبين على الفتح ال حمل له من االعراب "الياء"يف حمل نصب مفعول به، و

" "إيّاَك" للمخاطب وفْرُعه: -  إِيَّاكَ ﴿، حنو قوله تعاىل: "إيّاُكّن"، "إيّاُكم"، "إيَّاُكما"، "إيّاك 
لمري منفصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدَّم،  "إيَّا"فـ[ 05 ]الفاحتة: ﴾َنۡعُبدُ 

 .3للخطاب مبين على الفتح ال حمل له من االعراب "الكاف"و

                                           
 هي: أشهرها أقوال "إيَّا" يف لنحوا ألهل -1

من "إياك، إياه، إياي" هي الضمائر املنصوبة، وهو مذهب أن "الكاف" و"اهلاء" و"الياء" و  أّن "إيَّا" هي حرف عماد -أ
ن الكوفيني، واستدلوا على ذلك بل حاق التثنية واجلمع ملا بعد "إيَّا" حنو: "إيَّامها، إيَّاكم" ولزوم "إيَّا" لفظًا واحداً، يقول اب

يبىن االسم منفصال على حرف وهذا القول ظاهر السقوط، وذلك أنه ال جيوز أن »الورّاق معقبا على قول الكوفيني: 
. ينظر: ع لل النحو، حملمد بن «واحد... ويدل على فساد قوهلم أيضا أنه ال جيوز أن يكون أكثر الكلمة تبعا ألقلها

 .417الورّاق، حتقيق: حممود جاسم حممد الدرويش، ص
 ، ألنه ال يفيد معىن بانفراد ه.ذهب اخلليل بن أمحد واختاره ابن مالك إىل أن "إيَّا" لمري وما بعده لمري أيضا -ب
 ذهب الزَّجاج إىل أن "إيَّا" اسم ظاهر مبهم مضاف ملا بعده، وما بعده هو الضمري يعين: "اهلاء، والياء، والكاف". -ت
وذهب سيبويه إىل أن "إيَّا" هي الضمري و"الكاف، واهلاء، والياء" حروف ال مولع هلا من اإلعراب. وهو املختار  -ث

 .-واهلل أعلم-لنحاة، وهو الصواب عندنا عند أهل ا
، أليب الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري -البصريني والكوفيني-االنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني  ينظر:

حتقيق: الدكتور فخر الدين قباوة، وحممد ندمي  . اجلىن الداين يف حروف املعاين، للحسن بن قاسم املرادي،2/570ج
م. شرح ابن عقيل على ألفية ابن 1992، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة االوىل، 535/536فالل، ص

 .99-1/98مالك، لعبد اهلل بن عقيل، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ج
 .44لدكتور عبده الراجحي، صل النحوي، التطبيق -2

 44ص. نفسه املرجع -3



 الفصل الثاني: عود الّضمير أهميته وأقسامه وأحكامه في التفسير

120 

د"، حنو: "إيّاهّن"، "إيّاهم"، "إيّامها"، "إيّاَها" "إيّاُه" للغائب وفرعه: - فالضمري يف  "إيَّاُه أقص 
حرف مبين على الضم ال  "اهلاء"مفعول به، ومنفصل مبين على السكون يف حمل نصب  "إيَّا"

 .1حمل له من االعراب

 المستتر الضمير :الفرع الثاني
 تعريفه :أوال

 .2«ذهنيًّا يتخيل إمناو  اللفظ، يف صورة له ليس ما»هو املسترت الضمري

 حنو الذهن، يف ريقدَّ  إمناو  الكتابةو  الّنطق يف يظهر ال اخفيً  يكون املسترت ضمريال أن مبعىن
 مقدَّر لمريه "تَْأمن"و "ابتع د" الفعل من فكل ،3التقّوالت" تَْأمن الشُّبهات عن "ابتع دْ  قولك:

 الذهن. يف يقدَّر لكنو  موجود غري كالمهاو  "أنت"بـ

 الضمري جاء إذا ذلكو  جوازا، املسترتو  وجوبا املسترت الضمري بني نفرق أن ميكنو 
 حالراً  الضمري جاء إذاو  ،جوازا يسترت فإنه -الغائبة ملفردا ولمري الغائب، املفرد لمري أي:- غائباً 
 .وجوبا يسترت فإنه

 أقسامه :ثانيا
 لربني: على املسترت الضمري

 .-جوازاً  مسترت- الزم وغري ،-وجوبا مسترت- االستتار الزم

                                           
 .44الراجحي، ص لدكتور عبدهل النحوي، التطبيق -1

 م.1975مكتبة الشباب، القاهرة، ، 136صالنحو املصفى، حممد عيد،  -2

 .136ص ،املرجع نفسه -3
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 :-وجوبا مستتر- االستتار الزم -أ
 .1زار  ب لمري الَ و  اهرظَ  اسم هحملّ  حيل ال الذي هو:  تعريفه -

 مكانه. ظاهر اسم ولع يصعبو  يتعسر أنه مبعىن

 إالّ و  فذاك، اللفظ يف وجد فإن ذكره جيب عمدة ألنه» رباالستتا الرفع لمري صاختُ  لقد
 تقدير إىل َداع ي الو  فضلة، فإهنما اجلرو  الّنصب لمريي خبالف التقدير،و  الّنية يف موجود فهو

 .2«اللفظ من عدما إذا جودمهاو 

 النحو على هيو  3تسعة أشهرهاو  موالع يف وجوباً  الضمري يسترت:  استتاره جوبو مواضع-
 التايل:

ُمرۡ  ۡلَعۡفوَ ٱ ُخذِ ﴿ تعاىل: قوله حنو ر:املذكَّ  املخاطب األمر لفعل فاعاًل  يكون أن -
ۡ
ِ  َوأ  ۡلُعۡرِف ٱب

ۡعرِۡض 
َ
 وجوبا مسترتا المري  -"أنت"- الفاعل :والتقدير [199 ]االعراف: ﴾١٩٩ ۡلَجَِٰهلِّيَ ٱ َعنِ  َوأ

 .4"أعرض"و ُمر"أْ "وَ  األمر لفعل
بَل ُِغُكمۡ ﴿ تعاىل: قوله حنو املتكلم: "مهزة" أّوله الذي املضارع الفعل -

ُ
ِ  رَِسََٰلَِٰت  أ نَصحُ  َرّب 

َ
 َوأ

ۡعلَمُ  لَُكمۡ 
َ
ِ ٱ ِمنَ  َوأ  "أنصح"و "أبلغ" الفعل مع الفاعل [62 ]االعراف: ﴾٦٢ َتۡعلَُمونَ  َل  َما ّللَّ

 .5"أنا" تقديره وجوبا امسترت  ريالم "أعلم"و

                                           
 .137ص عيد، حممد املصفى، النحو -1

 الطبعة لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار ،1/90جلعلي بن حممد اأُلمشوين،  مالك، ابن ألفية على األمشوين شرح -2
 م.1998 االوىل،

 .229، 1/228ج حسن، عباس الوايف، النحو -3

 .137ص عيد، حممد املصفى، النحو -4

 .137املرجع نفسه، ص -5
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ي ﴿ تعاىل: قوله حنو :"نون" أّوله الذي املضارع لفعلا -  ﴾ُنۡعلُِن   َوَما ُُنِۡف  َما َتۡعلَمُ  إِنََّك  َربََّنا

 .1"حنن" تقديره وجوبا امسترت  لمريا ﴾ُنۡعلُِن  ﴿و ﴾ُُنِۡف ﴿ الفعل مع الفاعل [28 ]ابراهيم:
 َمنۡ  َتۡهِدي َل  إِنََّك ﴿ : حممد لنبيه تعاىل قوله حنو خلطاب:ا "تاء" أّوله الذي املضارع الفعل -

ۡحَبۡبَت 
َ
َ ٱ َوَلَِٰكنَّ  أ يُء   َمن َيۡهِدي ّللَّ  لمريا ﴾َتۡهِدي﴿ الفعل مع الفاعل [56 :القصص] ﴾يََشا

 .2"أنت" تقديره وجوبا امسترت 
 أسوأَ  وما الصدق أمجلَ  "ما حنو: "أفَعل" وزن على يكون أن ذلكو  املالي: التعجب فعل -

 ما"على" يعود الذي "هوتقديره" مسترت لمري فاعله "أسوأ"و "أمجل" الفعل من فكل الكذب"
 التعجبية.

ۡحَسنُ  ُهمۡ ﴿ تعاىل: قوله حنو :3التفضيل "أفَعل"بـ رُف ع ما -
َ
َثَٰٗثا أ

َ
 [74 ]مرمي: 4﴾٧٤ َورِۡءٗيا أ

ۡحَسنُ ﴿فـ
َ
 .﴾ُهمۡ ﴿ تقديره مسترت لمري الفاعلو  تفضيل اسم ﴾أ

                                           
 138ص عيد، حممد املصفى، النحو -1

 .138ص ،املرجع نفسه -2

 مبسألة لقبت-، 2/31ج"الكتاب"ه يف كتابه القيمسيبوي ماماإل ذكرها من لأوّ ، و املشهورة "الُكْحل" مسألة غري يف -3
ذا املثال وهب "بأحسن" فاعل فالكحل "ما رأيُت َرجاًل أحسَن يف عين ه الُكحُل منه يف عني زيد " تقول: العرب ألن لكحلا

 .-مسيت املسألة بالكحل
عده اسم مفضل على نفسه باعتبارين وب، التفضيل باسم موصوف جنس اسم بعده، و نفي الكالم يف يكون أن ولابطها

باطّراد.  الظاهر فيها يرفع فإنه الرجال، من غريه عني يف نفسه الكحل من أحسن "زيد" عني يف الكحل أن أي، خمتلفني
 .1/281ج احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: هشام، البن، الصدى وبل دىالنّ  قطر شرح: ينظر

 .1/103ج، البقاعي حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح -4
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 وحنو: 2زيًدا" ليسَ  القومُ  "قامَ  حنو: :1"ليس"و يكون" "ال مثل: الناسخ االستثناء بفعل رُف ع ام-
 اسم امَّ أ ،-مستثىن وهي- للناسخ خرب "يوًما"و "زيًدا" من فكل ،يوًما" يكونُ  ال الشهرُ  "انقَضى
."هو" تقديره وجوبا مسترت فضمري الناسخ  

 "جاء قولك: حنو :3"َحاشا"و "َخال" مثل: االستثناء يفيد الذي املالي للفعل فاعال يكون أن -
 مسترت لمري "حاشا"و "َخال" ففاعل 5زيًدا" َحاشا القومُ  "جاء حنو:و  ،4عليًّا" َخال القومُ 

 ."هو" تقديره وجوبا
 "أتضّجر" مبعىن: الَكذب" من "أف   حنو: أمر : فعل اسم أو مضارع، فعل   باسم رُف ع ما -

ب" مبعىن: "آمني" الدعاء: يف جداً،وقولك  .6"استج 
 ﴾لر ِقَابِ ٱ فَََضَۡب ﴿ تعاىل: قوله حنو األمر: يف فعله عن النائب للمصدر فاعالً  يكون أن -

م الفعل ذ فحُ  ،7َلرباً" الر قَاب "فالربوا ومعناه: [04 ]حممد:  الفاعلو  "َلرَب" املصدر وقد 
 ."أنت" تقديره وجوبا مسترت

                                           
 عائد لمري امسها أن إىل البصريون فذهب "ال يكون"و "ليس" يف وجوبا املسترت الضمري مرجع يف النحو أهل اختلف -1

 الكالم من املفهوم الفعل على عائد لمري امسها أن إىل الكوفيون ذهبو  السابق، الكالم من املفهوم البعض، على
 املعاين، حروف يف الداين اجلىن ينظر: .-أعلم اهللو - الرسالة منت يف رجحناه الذيذا هو  ."هو ليس" التقدير:و  السابق،
 ،شرح التصريح على التوليح .495ص فالل، ندمي حممدو  قباوة، الدين فخر الدكتور حتقيق: املرادي، قاسم بن للحسن

 .1/561ج األزهري، خلالد

 الكويت. ية،الثقاف الكتب دار ،69ص فارس، فائز حتقيق: جين، البن العربية، يف اللمع -2
 فتجر، حرفا تكون الثاين:و  خافض، حرف أهنا على البصريني، أكثرو  سيبويه مذهب أحدمها مذاهب: فيها "حاشا"لـ -3

 املرادي، قاسم بن للحسن املعاين، حروف يف الداين اجلىن ينظر: ."عدا"و "خال" مبنزلة فتنصب فعالً  تكونو 
 .561/562ص

 .3/142ج ،للغالييين العربية، الدروس جامع -4

 .166ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -5

 .1/230ج حسن، عباس الوايف، النحو -6
 .4/316ج لزخمشري،الكشاف، ل تفسري -7
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 -وازاً ج مستتر- االستتار الزم غير -ب
 .1بارز لمري أو ظاهر اسم حمّله حَيلّ  الذي هو:  تعريفه-

 من إذ ،"هو" تقديره: جوازاً  مسترت لمري "يتدفَّق" يف فالفاعل ،2يَتدفَّق" "النَّهر قولك: حنو
 .َماؤه" يتدفَّق "النَّهر يُقال: أن املمكن

 اسم خيلفه أن ميكن الذي وه املسترت الضمري أنَّ  قلنا أن سبق لقد : استتاره جواز مواضع-
 :يلي ما 3موالعه أشهر منو  بارز، لمري أو ظاهر

ۡدِخَل  ۡلَّارِ ٱ َعنِ  زُۡحزِحَ  َفَمن﴿ تعاىل: قوله حنو الغائب: بفعل مرفوعا -
ُ
 ]ءال ﴾فَاَز   َفَقدۡ  ۡۡلَنَّةَ ٱ َوأ

ۡدِخَل ﴿و ﴾زُۡحزِحَ ﴿ الفعل من فكل [185 عمران:
ُ
 تقديره اجوازً  املسترت الفاعل لنائب رافع ﴾أ

 .4"هو" تقديره جوازا املسترت للفاعل فرافعر  "فاز" فعل وأّما ،"هو"
ۡختِهِ  َوقَالَۡت ﴿ تعاىل: قوله حنو الغائبة: بفعل مرفوعا -

ُ
يهِ   ۦَِل ِ  "قالت" علالف   [11 ]القصص: ﴾قُص 

 ."هي" تقديره جوازاً  املسترت للفاعل رافع
يَءُهمۡ  اَولَمَّ ﴿ تعاىل: قوله حنو :5المحضة بالصفات مرفوعا - ِنۡ  كَِتَٰب   َجا ِ ٱ ِعندِ  م  ق   ّللَّ ِ  ل َِما ُمَصد 

ق  ﴿فـ [89 ]البقرة: ﴾َمَعُهمۡ  ِ  ."هو" تقديره جوازا مسترت الضمريو  صفة ﴾ُمَصد 
 بُعد مبعىن: ماض فعل اسم "هيهات"فـ ،َهيَهات" "زيدر  حنو: ماض: فعل السم فاعال -

ا دًّ  .َدارُه" هيهات "زيدر  حنو: ظاهر خيلفه أو ،7"هو" تقديره جوازًا مسترت لمري ،والفاعل6ج 

                                           
 .1/228ج ،حسن عباس الوايف، النحو -1
 .1/228ج ،املرجع نفسه -2

 .1/103ج، البقاعي دحمم الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح -3

 .4/400ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف اجلدول -4

 ينظر: لمرياً. حتتمل ال فإهنا ب،رحَ األَ و  كاألبيض االمسية عليها غلبت اليت الصفات اأمّ  االمسية، شائبة من اخلالصة أي: -5
 .232، 1/231ج حسن، عباس الوايف، النحو

 .1/231ج ،املرجع نفسه -6

 .1/102ج األزهري، اجلرجاوي اهلل عبد بن خلالد التوليح، على التصريح شرح -7
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 عرابيمن حيث موقعه اإل الضمير: الثاني المطلب

 1ضمير الفصل ول:الفرع األ
يتوسط بني املبتدأ وخربه، قبل دخول العوامل » عرف الزخمشري لمري الفصل فقال: :تعريفهأواًل:

 .2«اللفظية وبعده
ائم" فلو هو القَ  ، حنو: "زيدر 3نَّ ما بعده خربر ال نعتر قوله يتوسط بني املبتدأ وخربه: إشارة إىل أ

  .4ل أن يكون "القائم" صفة لـ"زيد"حذف الضمري "هو" الحتمَ 
املرفوع املنفصل، يطابق ما قبله يف  هو لمري على صيغة » :وعرفه حممد عبد اخلالق عضيمة فقال

 يكونا األصل، بشرط أنيف و تكلم واخلطاب والغيبة، يقع بني املبتدأ واخلرب، يف احلال أامل
 .5«يشبه املعرفةاسم تفضيل ألنه معرفتني،أو يكون اخلرب 
"لمري منفصل"  فصل"، ومل يستعمل لفظناستعمال لفظ "صيغة لمري امل نتأمل يف هذا التعريف

 .6إشارة إىل اخلالف يف امسية الضمري وحرفيته
 وهي:يشرتط يف لمري الفصل ستة شروط  شروطه: ثانيا:

َلىئَِك ُهُم ﴿ حنو قوله تعاىل: مبتدأ يف احلال ما قبله أن يكون -1 و 
ُ
 .[ 5]البقرة:﴾٥ لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

                                           
لمري الفصل من حيث الوظيفة  :ميكن أن نفرق يف التسمية بني لمري الفصل وبني الضمري املرفوع املنفصل، فيقال -1

ل عنه، ومن جهة أخرى أن العالقة بينهما وموقعه، أما الضمري املنفصل فهي تسمية بالعالمة إذ ال يتصل بالفعل بل ينفص
لمري  :ينظر هي عالقة نقل حبيث نقل الضمري املنفصل املرفوع من وظيفته يف االبتداء إىل وظيفة أخرى وهي الفصل.

 .53الفصل ووظائفه يف القرآن الكرمي، أسرار وتأمالت بالغية، للدكتور: عبد الرزاق حسني أمحد، ص

 .172ص بوملحم، علي الدكتور حتقيق: للزخمشري، ب،اإلعرا صنعة يف املفصل -2

 .1/126ج للغالييين، العربية، الدروس جامع -3

 .1/372ج عقيل، بنال مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -4
  القاهرة. احلديث، دار .(القسم الثالث 1/112ج)ور: حممد عبد اخلالق عضيمة، للدكت القرآن، ألسلوب دراسات -5

 .28، ص27فصل ووظائفه يف القرآن الكرمي، أسرار وتأمالت بالغية، للدكتور: عبد الرزاق حسني أمحد، صلمري ال -6
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 حنو قوله 1"يف األصل كاسم " إن وأخواهتا"، واسم "كان وأخواهتا" ومفعول "ظننت وأخواهتا أو 
ٓافُّونَ ٱِإَونَّا َۡلَۡحُن ﴿ تعاىل: نَت ﴿ :وقوله تعاىل [165 ]الصافات: ﴾١٦٥ لصَّ

َ
 لرَّقِيَب ٱُكنَت أ

ِ ٱََتُِدوهُ ِعنَد ﴿، وقوله تعاىل: [117]املائدة:﴾َعلَۡيِهۡم   ا ّللَّ .2[20]املزمل: ﴾ُهَو َخرۡيٗ  

، وأجاز بعض الكوفني أن يكون ما قبله -كما يف االمثلة السابقة-أن يكون ما قبله معرفة  -2
ة  ِهَ ﴿بقوله تعاىل:  انكرة واستدلو  مَّ

ُ
ن تَُكوَن أ

َ
ة    أ مَّ

ُ
ۡرَّبَٰ ِمۡن أ

َ
فقدروا وأعربوا" [ 92 ]النحل:﴾ أ

 3أرىب" منصوبا

 .4أن يكون ما بعده خربا ملبتدأ يف احلال أو األصل -3

قَلَّ ِمنَك ﴿حنو قوله تعاىل:  5بأنه ال يقبل "أل" وكونه معرفة أو ما أشبه املعرفة -4
َ
نَا  أ
َ
إِن تََرِن أ

ا  أقل" من أفعل التفضيل يشبه املعرفة، وال يصح دخول "األلف "ـفـ [39]الكهف: ﴾٣٩َماٗل َوَوََلٗ
 .6والالم" عليه

كقوله ،من الضمائر ، وغريها"هم"، "هو"، "أنت"حنو:  7أن يكون الضمري بصيغة املرفوع -5
َلىئَِك ُهُم ﴿تعاىل:  و 

ُ
 .[5]البقرة: ﴾٥ لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

جلمع و التثنية، ويف التكلم واخلطاب من حيث اإلفراد وا-أن يطابق االسم الذي قبله  -6
 .8فال تقول:" كنُت هو الفالل"  -والغيبة

                                           
 .2/329، البن يعيش، ج-للزخمشري-املفصل شرح  -1

 .641ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -2

 .642ص ،املرجع نفسه -3

 .642ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -4

 .642ص ،املرجع نفسه -5

 .2/392ج لسيبويه، الكتاب، -6

 .643ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -7

 .643صاملرجع نفسه،  -8
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 : ضمير الشأنالفرع الثاني
 مبوجز أشياء عن تُعرب حبيث ،معربة لغة بأهنا اللغات من غريها عن العربية اللغة متتاز

 .باملعىن إخالل   غري من واأللفاظ العبارات

 على يقدمون» تعظيمه أو تفخيمه أو هام أمر عن تعرب أن أرادت إذا العرب كانت ولقد
 تعظيم على الداللة» :يف فائدته وتكمل ،1«الشأن لمري يسمى بعده اجلملة تفس ره لمريا اجلملة
خرَب 

ُ
 .2«يفسَّر مث مبهما أوَّالً  يُذكر بأن تفخيم هو  عنه امل

 هي وما لّشأن؟ا لمري فما إذن الشأن، ضمريل اللغوية األحكام بيان يف اهلمم صرفت لذا
 ؟أحكامهو  أنواعه؟

 املراد تولحو  داللته، رهتفس   بعده ،مجلة صدر يف يكون لمري» هولمري الشأن  :3هتعريف :أوال
 .4«اهُ معنَ  امعناهَ ه، و من

 تضمناً  معناها اجلملة هذه فتتضمن ره،تفس   اليت جلملةا على الشأن لمري يتقدم أن مبعىن
 يكون إمناو  حلالر،ا الشأن لمري يكون وال» بعده، اليت اجلملة مدلول هو الضمري تاّما،ومدلول

                                           
 .1/42ائي، جمرّ االسّ  صاحل فالل للدكتور النحو، معاين -1

 هيكل، عوض وحممد يد،احلم عبد مرسي حممود حتقيق: ،لسيوطيجالل الدين ااإلتقان يف علوم القرآن،  ينظر: -2
 .م2008 الطبعة االوىل، السالم، دار، 1/486ج

 "الشأن"و "القصة" بضمري يسمونه والبصريون إليه. يعودعائد  يتقدمه مل ألنه "اجملهول" بضمري الكوفيونمساه  الذي -3
أما  .1/252ج الوايف النحو ينظر: بعده. يأيت الذي اهلام لألمر يرمز ألنه "األمر" بضمريويسمى أيضا  ،"احلديث"و

الفرق بينه وبني الضمائر: أنه ال يعطف عليه، وال يؤكد، وال يبدل منه، وال يتقدم خربه عليه، وال يفسر مبفرد. ينظر: 
، دار القلم، 2/271التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أليب حيان األندلسي، حتقيق: الدكتور حسن هنداوي، ج

 الطبعة األوىل.

 .1/252ج ،حسن عباس الوايف، والنح -4
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ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ تعاىل: قوله ذلك مثال ،1«جبزأيها مصرح خربية بعده جبملة مفسرا ،غيبة لمري َحد   ّللَّ
َ
 أ

ُ ٱ﴿ فجملة [01 ]اإلخالص: ﴾١ َحد   ّللَّ
َ
 .2﴾ُهوَ ﴿ ضمريلل تفسري ﴾أ

 لمري فيسّمى ،3التأنيثو  التذكري باعتبار ةالقصو  الشأن لمري بني فّرق من الّنحاة من
بَۡصَٰرُ ٱ َتۡعَم  َل  فَإِنََّها﴿ تعاىل: قوله حنو مؤنثاً  كان إذا القصة

َ
 ال "القصة التقدير: [46 ]احلج: ﴾َۡل

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ تعاىل: قوله حنو مذكَّراً  كان إذا الشأن لمري يقالو  ،األبصار" تعمى َحد   ّللَّ
َ
 ﴾١ أ

 .-أعلم اهللو - أحد" اهلل "الشأن لتقدير:وا [01 ]اإلخالص:

 شأن   لمريو  الكالم، يف مذكور شأن   لمري قسمني: إىل الشأن لمري ينقسم :أنواعه :ثانيا
 حمذوف.

 منها: خمتلفة موالع يف اجلملة يف الشأن لمري حيذف:  محذوف شأن   ضمير -أ
 :الفعلية أو االسمية لةالجم في المفتوحة 4المخّففة "أْن" اسم الشأن ضمير يأتي أن -1

 عن حكاية تعاىل قوله حنو امسية، مجلة خربها وكان املخّففة "أْن" اسم حيذف االسمية: الجملة-
َُٰهمۡ  َوَءاِخرُ ﴿ اجلنة: أهل نِ  َدۡعَوى

َ
ِ  َۡلَۡمدُ ٱ أ ِ  ّلِلَّ نِ ﴿ اسمف [10 ]يونس: ﴾١٠ ۡلَعَٰلَِمّيَ ٱ َرب 

َ
 لمري ﴾أ

ِ  َۡلَۡمدُ ٱ﴿ مجلةو  الشأن،و  احلال أي 5هلل" احلمد "أنه وتقديره حمذوف، شأن    خربها. ﴾ّلِلَّ

                                           
 .1/201التوليح، خلالد األزهري، ج على التصريح شرح -1

 .1/106ج جين، البن اخلصائص، -2

 .1/236ج ،مالك البن الشافية، الكافية شرح -3

 من مجاعةو  مالك ابنو  سيبويه اأمّ  ،املخففة لمري شأن حمذوف "أن"م اس يكون أن النحاة من "ابن حاجب" اشرتط -4
عوده على اجلملة املفسرة له اليت بعده لزوماً، فهي ال  فمثال:-حبجة أنه خمالف للقياس،  ،هذا الشرط واطرت يش فلم حاةلنّ ا

ن ﴿ تعاىل: قوله يف» سيبويه: قال، وجد إن أخر وجهالكالم على  حيملميكن أن  وإمنا، -تتقدم عليه وجوباً 
َ
َوَنََٰديَۡنَُٰه أ

َٰهِيُم  إِبَۡر ي  ٱۡقَت َصدَّ  قَدۡ  ١٠٤َيى  «الرؤيا صدقت قد إبراهيم يا أنَّك وناديناه  قال هكأنّ [ 105-104 ]الصافات: ﴾لرُّۡءيَا
 الدين حمي حممد حتقيق: ،لعبد اهلل بن عقيل  مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح .3/163ج، لسيبويه الكتاب، ينظر:

 .1/383ج احلميد، عبد
 م.1988 األوىل، الطبعة بريوت، الكتب، عامل ،حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب .3/08ج للزجاج، ،وإعرابه القرآن معاين -5
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 قول عن حكاية تعاىل قوله حنو :1فعلية مجلة املخففة "أْن" خرب كان إذا الفعلية: الجملة-
ن َوَنۡعلَمَ ﴿ : لعيسى احلواريني

َ
 .[113 ]املائدة: ﴾َصَدۡقَتَنا قَدۡ  أ

 َقدْ  "أنَّه التقدير:و  ،2املخففة "أن" اسم وهو الشأن لمري حذف :االستشهاد وجه 
تَـَنا"  .-أعلم واهلل- َصَدقـْ

 الفعلية أو االسمية الجملة في المخففة 3"كأْن" لـ ااسمً  الشأن ضمير يأتي أن -2

 الشاعر: قول حنو امسية مجلة خربها كان إذا املخففة "كأن" اسم حذف االسمية: الجملة -
 م   ه  ْج َو وَ 

ْ
 رِ ش

حرِ  ق  أْن  ................................. النَّ
َ
ْد  ك

َ
ا اه  يَ ث قَّ  4ِن ح 

" ثدياه "كأنْ  قوله: البيت هذا يف الّشاهد  وامسها عملها، وبطل "كأنَّ " فتف  خُ  حيث ُحّقان 
 .5حقان" ثدياه "كأنه التقدير:و  مبتدأ، أنه على "ثدياه" االسم رُفعو  حمذوف، شأن   لمري

  

                                           
 :أمور أربعة يف يكون والفاصل أحسن، والفصل، وتركه بينهما الفصل جيوز فعلية مجلة "أن" خرب وقع إذا -1

 .الرسالة منت يفذكرنا  كما "قد"بـ األول:
ۡرَضَٰ ﴿ تعاىل: لهقو  حنو: "السني"و "سوف" التنفيس: بـحرف ثانياً: ن َسَيُكوُن ِمنُكم مَّ

َ
 .[20 :املزمل] ﴾َعلَِم أ

ََيَۡسُب ﴿ تعاىل: قوله حنو النفي حبرف الفصل يكون أن ثالثا:
َ
ن لَّۡم يََرهُ  أ

َ
َحد   ۥي أ

َ
 .[07 :البلد] ﴾٧أ

وِ ﴿ تعاىل: كقوله النحو، أهل من ذكره من وقلّ  "لو" حبرف الفصل رابعاً:
لَّ
َ
رِيَقةِٱ ََعَ  ۡسَتَقَُٰموا  ٱ َوأ  .[16 :اجلن] ﴾لطَّ

 :-البحر من الرجز -ألفيته يفكما  مالك ابن قول يف جمموعة وهذه الضوابط األربعة
ْحَسن  

َ
األ

َ
ْد" الَفْصل   ف

َ
ْو  "ِبق

َ
" أ ْفي 

َ
ْو  "ن

َ
" ............................. أ ْنِفيس 

َ
ْو  "ت

َ
ْو" أ

َ
ِليل  و  "ل

َ
ر   ق

ْ
ْو" ِذك

َ
 ."ل

 .388 ،1/387ج احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: ،ن عقيللعبد اهلل ب  مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح: ينظر
 .1/359ج البقاعي، حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح -2

 صلفا إىل حتتاج فإهنا فعلية مجلة خربها كان إذا أّماو  فاصل، إىل حتتاج ال فإهنا امسية مجلة املخففة "كأن" خرب كان إذا -3
 .1/325جلعلي بن حممد اأُلمشوين،  مالك، ابن ألفية على األمشوين شرحينظر:  الرسالة. منت يف قليل بعد سيأيت كما

 .البيت من البحر اهلزج .2/135ج لسيبويه، الكتاب، -4
 .1/392ج احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: ،لعبد اهلل بن عقيل  مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -5
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 أو د""قَ بـ تفصل فإهنا فعلية مجلة خربها كان إذا املخففة "كأْن" اسم حيذف الفعلية: لجملةا -
 :1الشاعر قول حنو "َقد"بـ حتماً  اقرتنت الثبوت هبا قصد فإن ،"مل"بـ

َك  ال نَّ
َ
ْهِول ى 3اصِطلء   2ي 

َ
ها ِب  .............. الَحْر  لظ ور 

 
محذ

َ
ْد  كأْن  ف

َ
ا ق

َّ َ
مل
َ
 4أ

 والتقدير: ،5حمذوف شأن لمري املخففة "كأْن" فاسم أَلمَّا" قد "كأن :البيت هذا يف الشاهدو 
 .أَلمَّا" قد "كأنه

ن َحِصيٗدا فََجَعۡلَنََٰها﴿ تعاىل: قوله حنو "مل"بـ اقرتنت النفي هبا قصد إن اوأمَّ 
َ
 َتۡغنَ  لَّمۡ  َكأ

 ِ ۡمِس  ٱب
َ
ن  ﴿ فاسم [24 ]يونس: ﴾َۡل

َ
 تغن مل كأنه» والتقدير: حمذوف، شأن   ريلم املخففة ﴾َكأ

 .6«باألمس
  

                                           
 مل أهتد إىل قائله. -1

 حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح ينظر: أفزعه. إذا يهوله األمر هاله يقال: الفزع، هو:و  اهلول من -2
 .1/365ج البقاعي، حممد الشيخ يوسف

 .3/51ج األثري، البن األثر،و  احلديث غريب يف النهايةاالصطالء افت عالر م ن َصاَل النار والتَّسخُّن هبا.  -3
البيت من  .1/390ج احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: ،لعبد اهلل بن عقيل  مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -4

 اخلفيف. البحر
 .1/327جلعلي بن حممد اأُلمشوين،  مالك، ابن ألفية على األمشوين شرح -5

 .1/391ج احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: ،بن عقيللعبد اهلل   مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -6
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 أخواتهاو  "كاَن" السم محذوف شأن ضمير إتيان جواز -3

 ما العرب لسان من» عوق إن وذلك أخواهتا،و  "كاَن"لـ امساً  كونه حال نالشأ لمري حيذف
 لمري هو مسترتًا لمريًا "كاَن" بعد أنَّ  على هَفَأو لْ  خربها، معمول أخواهتاو  "كان" ُويل أنه ظاهره
 بقوله: ألفيته يف مالك ابن هذا إىل أشار قدو  ،1«الشأن

ضْ  ان َمروم   َم اْس  الشَّ
 
  ا

ْ
عوَ  ْن إِ  وِ ان

َ
بَ اْس  اَم  م  ِه وْ م   ............ق

َ
  اَن ت

َ
ه  أ  2َنعتَ اْم  نَّ

 ظهر اليت أهنا يومهك ما األمثلة من وقع إن د ره،قَ و  الّناسخ بعد الشأن لمري اآليت اْنو   مبعىن:
 .3خربها معمول أخواهتاو  "كان" إيالء وهو منعها،

 :سلويلال لعجريا :قول حنو "كان" بعد احملذوف الشأن لمري فيها ينوى اليت األمثلة ومن

ا
َ
اَن  ِمت   إذ

َ
اِمت   ِصنَفان الّناس   ك

َ
ر  و  ......... ش

َ
ثن   آخ نت   بالِذي م 

 
صنع   ك

َ
 4أ

نَفان" النَّاسُ  "كانَ  البيت: يف الشاهد  "الناس" ،5حمذوف شأن لمري "كان" فاسم ،ص 
 "كان التقدير:و  ،6"كان" خرب نصب حمل يف صنفان" "الناس ومجلة املبتدأ، خرب "صنفان"و مبتدأ

 .صنفان" النَّاس وشأن "حال أي: صنفان" النَّاس هو

  

                                           
 بتصرف. 1/281جاحلميد،  عبد الدين حمي حممد حتقيق: ،لعبد اهلل بن عقيل  مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -1

 .يسري

 .البحر من الرجز .10صباب كان وأخواهتا،  مالك، ابن ألفيةمنت  -2

 شرح .1/281ج احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: ،لعبد اهلل بن عقيل  ك،مال ابن ألفية على عقيل ابن شرح -3
 .1/240جلعلي بن حممد اأُلمشوين،  مالك، ابن ألفية على األمشوين

 .الطويل البحر البيت من .1/71ج لسيبويه، الكتاب، -4
 .2/338، البن يعيش، ج-للزخمشري-املفصل شرح  -5

 .2/226ج البقاعي، حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن الك،م ابن ألفية إىل املسالك أولح -6
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 أخواتهاو  "ظنَّ" لـ أّوالً  مفعوالً  الشأن ضمير إتيان جواز -4

 :1الشاعر قول حنو معموليه على مهتقدُّ  مع الفعل إلغاء جيوز

 
َ
اَك ك

َ
بت   ذ ّدِ

 
لِقي ِمن َصار ىحتَّ  أ

 
ي ............ خ ِ

ّ
يَمِة  ِملك   َوَجْدت   أن ِ

ّ
الش

دب   2
َ
األ

3
 

 به املفعول هو ذوفاحمل الشأن لمري فيكون ،الش يَمة " مالكُ  "وجدتُ  ت:البي هذا يف الشاهد
 به املفعول مسدَّ  سدَّت نصب حمل يف امسية األدب" الش يَمة   "م الك مجلةو  ،"َوَجْدُت"لـ األوَّل
 .4األدُب" الش يَمة   مالكُ  -والشأن احلال أي- "وجدته التقدير:و الثاين،

 أهنما على األدَب" الشيمة   مالكَ  "وجدتُ  لقال: جد""و  الّناسخ أُعم ل لو ألنّه
 رفعهما. ولكنه ،-"األدَب"و "مالَك"- مفعوال

، مرفوع منفصل :مولعني يف الكالم يف مذكوراً  الشأن لمري يأيت:  مذكور شأن   ضمير -ب
 .منصوب متصلو 

  

                                           
 بريوت. القلم، دار ،2/18ج التربيزي، علي بنىي ليح ،-التمام أليب- احلماسة ديوان شرح -1

هي: جبلة وَخل يقة اإلنسان، مسيت شيمًة ألهنا ُمنَشامةر فيه داخلة مستك نَّة. ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس،  -2
 .3/336ج

 جائز -عندهم- اإللغاء باب من البيت يف جاء ما أنّ  إىل الكوفيون فذهبيف هذا الشاهد،  النحويني بني خالفوقع  -3
فال  آثارها، من أثر االلغاء هذاو  املتعدية األفعال بقية عن لعيفة القلوب أفعال أن ذلك يف العلةو  العامل تقدم مع

 على البيت من الشاهد هذا جوافخرَّ قالوا ليس كذلك بل هو من باب التعليق، ف البصريون اأمّ حيتاجون إىل التأويل، 
، ورأي الكوفيون أسلم من الشأن لمري وهو حمذوف األولبه  املفعوليكون  أن اإلعمال من يكون  أن منها: احتماالت

 البقاعي، حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح.ينظر: -واهلل أعلم-رأي البصريني
 البيت من البحر البسيط. .2/57ج

 .2/57ج البقاعي، حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح -4
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 الفجائية: "إَذا" بعد مرفوع منفصل يأيت: مرفوع منفصل شأن ضمير األول:

بَۡصَٰرُ  َشَِٰخَصة   ِهَ  فَإَِذا﴿ تعاىل: قوله حنو
َ
ِينَ ٱ أ  لمري ﴾ِهَ ﴿فـ [97 ]األنبياء: ﴾َكَفُروا   لَّ

بَۡصَٰرُ  َشَِٰخَصة  ﴿ ومجلة مرفوع، مبتدأ وهو 1الشأن
َ
 خربها. ﴾أ

 هذ ه» فقال: َشديدة ر يح فهبَّت سفر   يف كان  النيب أن  جابر حديث يف جاءو 
، ل َموت    .2«املنافقني عظماء من عظيم مات قد هو إذا املدينة ناقدم فلمَّا منافق 

 "ا"إذ بعد جاء الشأن لمري "هو"فـ عظيم" مات قد هو "إذا النبوي: احلديث من الّشاهد
 .3الفجائية

 االمسية: اجلملة يف أّول مبتدأ يأيت أن -
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ تعاىل: قوله حنو َحد   ّللَّ

َ
ُ ٱ﴿ تعاىل: فقوله ،[01 ]اإلخالص: ﴾١ أ َحد   ّللَّ

َ
 تفسري ﴾أ

 .4-اجلاللة لفظ- ﴾ُهوَ ﴿ الشأن لضمري
 أخواهتا:و  "إن" السم مذكور شأن لمري يأيت: منصوب متصل شأن ضمير الثاني:

بَۡصَٰرُ ٱ َتۡعَم  َل  فَإِنََّها﴿ تعاىل: قوله حنو
َ
 سمال   5الشأن لمري "اهلاء"فـ [46 ]احلج: ﴾َۡل

 ."إنَّ " خرب عرف حمل يف األبصار" تعمى "ال مجلةو "،"إنّ 

                                           
 .2/400ج جين، البن اخلصائص، -1

ق: شعيب ، حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، حتقي14378مسند االمام أمحد بن حنبل، برقم  -2
م. واحلديث أخرجه البيهقي يف باب: هبوب الر يح اليت  2001، مؤسسة الرسالة، الطبعة االوىل، 22/276األرنؤوط، ج

، دار 4/61دلَّت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على موت عظيم م ن عظماء املنافقني. ينظر: دالئل النبوة، للبيهقي، ج
 هـ.1405، الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل

 للنشر املختار مؤسسة ،46ص هنداوي، احلميد عبد حتقيق: للعكربي، النبوي، احلديث ألفاظ من يشكل ما إعراب -3
 م.1999 األوىل، الطبعة مصر، القاهرة، التوزيع،و 

 .1/106ج جين، البن اخلصائص، -4

 ،احلليب السمني الدين شهاب باسالع أليب املكنون، الكتابم علو  يف املصون الدر .1/106ج ،املصدر نفسه -5
 .8/288ج
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تِ  َمن ۥإِنَّهُ ﴿ تعاىل: قوله حنوو 
ۡ
 ﴾ۥإِنَّهُ ﴿ اآلية: من لشاهدا [74 ]طه: ﴾ُُمۡرِٗما ۥَربَّهُ  يَأ

تِ  َمن﴿ مجلةو  ،"إّن" السم 1الشأن لمري "اهلاء"فـ
ۡ
 ."إنَّ" خرب رفع حمل يف ﴾ۥَربَّهُ  يَأ

 أحكامه :ثالثا
عه، محك تقّدم حيث من 2الغائب لمري عن الشأن لمري خيتلف  مهمة من ليس ألنّ  مرج 

 يتميز لذا ،اجلملو  األمساء بني الربط جميئه هدف من ليسو  اجلمل، بني الربط الشأن لمري
  :يف نقاط كاآليت األحكامو  الضوابط هذه نلخص أن وميكن هبا، االلتزام جيب بأحكام

 مر كما :3الّنواسخ إالّ  فيه يعمل الّ  أنو  مبتدأ، أصله أو مبتدأ :الشأن لمري يكون أن أواًل:
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ تعاىل: قوله يف سابقا معنا َحد   ّللَّ

َ
ُ ٱ﴿ [01 ]االخالص: ﴾١ أ  وقع فقد جاللة، لفظ ﴾ّللَّ

 .ثاين مبتدأ

 .4مجًعا الو  مثىن يأيت فال مفرداً، صيغته يكون أن ثانياً:

                                           
 .8/80ج ،احلليب السمني الدين شهاب العباس أليب املكنون، الكتابم علو  يف املصون الدر -1

على شريطة التفسري ال يوصف، وال يؤكد، وال يعطف عليه، وال  -الشأن-أال تعلم أن هذا املضمر » يقول ابن جين: -2
 بني اخللط عدم إىلنريد أن ننبه  «ليه، وذلك لضعفه من حيث كان مفتقرا إىل تفسريهيبدل منه، وال يعود عائد ذكر ع

 يعطف ال الشأن لمري أن معلومو  غريه. أمكن مىت الشأن لمري على حيمل أن ينبغي فال اإلشارة، ولمري الشأن لمري
 الزخمشري ماماإلأما  غريه،. لذا فال حيمل على لمري الشأن مىت أمكن 1/107ج جين، البن اخلصائص، ينظر:، عليه

َُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُهُ  ۥإِنَّهُ ﴿ تعاىل: قوله من الشأن لمري -"اهلاء"- "إّن" اسم يرى بأنّ   أن حبجة ،[27 :األعراف] ﴾ۥيََرى
 "يراكم" يف الضمري على قلُت: ؟"وقبيله" عَطف عالم قلَت: فإن» : قالف ،"إّن" اسم على معطوفة "قبيله" لفظة
 اسم على يعطفه أن وجهان: وفيه بالنصب، "وقبيله" اليزيدي وقرأ احلديث،و  للشأن "أنّه" يف الضمريو  ،"هو"ـب املؤكَّد
 للزخمشري الكشاف، تفسري «.إبليس إىل راجعاً  كان ،"أنه" يف الضمري هوو  "إّن" اسم على عطفه إذاو  ..."إّن"

 حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر ينظر: .«هذا إىل تدعو لرورة الو » فقال: حيان أبو عليه أعقبو  ،2/98ج
 .-أعلم واهلل -3/33ج

 .637ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -3
 .637ص نفسه، املرجع -4
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 2نشائيةإ الو  طلبية مجلة مفس ره يكون الو  ،1لزوًما عنه متأخرة خربية مجلة مفس ره يكون أن ثالثاً:
 به يراد الذي التفخيم حتتمالن ال فاجلملتان ،زيداً" الر ب "هو حنو: ،اجملتهد" مكر  أَ  "هو حنو:

 الشأن، بل الضمري هنا لمري فصل. لمري

 .4البصريني مجهور عند جبزئَيَها حاً مصرَّ  3مجلة إالّ  يكون ال رهمفس   أنّ  رابعاً:

 .5منه يبدل الو  يؤكَّد، الو  عليه، يعطف فال تابع، له يكون أالّ  خامساً:

 أصلهما مفعولني ينصب ناسخ لفعل به مفعوالً  وقوعه عند وذلك- منصوباً  وقع إذا سادساً:
بُته حنو: بعامله، اتصالهو  إبرازه وجب -اخلربو  املبتدأ  لمري "حسبته" يف "اهلاء"فـ أُخوَك" قامَ  "َحس 
 .6أّول به مفعول وهو شأن  

                                           
  مصر. التوفيقية، املكتبة ،1/272مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، جلالل الدين السيوطي، ج -1

 1/272ج نفسه، املرجع -2

 .637ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين: ينظر له. مبفرد   رهمفس   يكون أن لكوفيونا أجاز -3

 .1/351ج الصبان، علي حممد العرفان أليب مالك، ابن أللفية األمشوين شرح على الصبان حاشية -4

 .1/107اخلصائص، البن جين، ج -5

 .1/254ج حسن، عباس الوايف، النحو -6
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 -مفسِّره- عائده مع الضمير أحكام ابع:الر  المبحث

 

 كاآلتي:  مطلبينيشتمل على 

 

 

 

 مفسِّره مع الضمير أحوال: األول المطلب

 -مفسِّره- وعائده الضمير بين والمعنى اللفظ مراعاة: الثاني المطلب

 باألسماء -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: األول الفرع
 الموصولة

" أل"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: ثانيال الفرع
 الجنسية

 "كل"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: الثالث الفرع

" ِكال"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: الرابع الفرع
 "ِكلتا"و

" كم"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: الخامس الفرع
 الخبرية

 اسم"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: السادس الفرع
 "الجمع
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 مفسِّره مع الضمير أحوال :األول المطلب
 على الضمري يتقدَّم أن جيب حاالت هناك أن غري مفس ره، عن الضمري يتأخر أن األصل

 يتقدم مل إن املفس ر أنّ  أي كم ي،احلُ  مبالتقدُّ  الّنحاة عند تسمى اليت وهي ،ةحنوي ألسرار مفس ره
يقول الدكتور فخر صاحل قدارة حمقق كتاب أمايل ابن حاجب: ، حكماً  متقد م لكّنهو  ورتبًة، لفظًا

 الضمري، حمل على تقدمه يقتضي ما هناك ليسو ، الفظ مؤّخرا املفس ر يكون أن احلكمي موالتقدُّ »
 حكم يف أنه إال ،معىن الو  لفظا ا على الضمري المتقد  م يك مل إنو  إنهف الضمري، ذلك إال

 ولعه ألنه عليه، املفسر تقدم الغائب لمري يقتضي إمناو  الغائب، لمري ولع إىل نظرا م،املتقد  
 منكرًا امبهم بقي ره،مفس   يتقدمه ملو  ذكرته فإن عليه، يعود ما بسبب بل بنفسه، ال معرفة الوالع

 التقدم يكون فال اطالقه على ليس هذا لكنو  ،1«تفسري بعده يأيت حىت به املراد يعرف ال
 النحاة عمنَ  حيث احلاالت، كل يف رتبةو  لفظا املتأخر على الضمري لعود جائزاً  رللمفس   احلكمي

 بل احلكمي، مالتقدُّ  إىل نظرواي ملو  الرتاكيب، بعض يف رتبةو  لفظا راملتأخ   على الضمري يعود أن
 إالّ  ذكره قبل شيئا يضمرون ال أهنم :واعلم» رَّاج:السَّ  ابن قال خاصة، مسائل يف به اعتالهلم كان
 .2«املذُكور بعد يكون أن املضَمر وَحقّ  بعينها، أبواباً  به َخصُّوا إمَّاو  التفسري، شريطة على

 كاآليت: فهي رتبة،و  لفظا رهمفس   على الضمري تقّدم يف الّنحاة عند املشهورة املسائل أّما
  

                                           
 م.1989، دار عمار، األردن، ودار اجليل بريوت، فخر صاحل قدارة دراسة وحتقيق: الدكتور ،بأمايل ابن حاج -1

 .1/114ج السراج، ابن النحو، يف األصول -2
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 "ُرّب" بلفظة المجرور الضمير .1
 على مذكراً  مفرداً  الضمري هذا يكون أن البدّ  مفسره على الضمري يتقدم لكي

 ،ورجاالً" رُجلني، "رُبَّهو امرأة" ورُبَّه رُجالً، "رُبَّه قولك: حنو منصوبة، نكرة مفس ره يكونو 1األصح
 مفرًدا أتى فإنه املفس ر خبالف يتغري مل الضمري أن األمثلة هذه يف فنرى ،2ونساًء" امرأتني، "رُبَّهو
 باب يف ألفيته يف املعىن هذا إىل مالك ابن أشار وقد منصوبة، نكرة أتى أنه كما مجعاً،و  مثىنو 

 فقال: اجلر حروف
حوِ  ِمن َرَوْوا وَما

َ
ه   :ن بَّ َتى" "ر 

َ
ْزر   .................... ف

َ
ا ،3ن

َ
ذ

َ
َها، ك

َ
ه  و  ك ى نحو 

َ
ت
َ
 4أ

 "بئس"و "نِعم"بـ المرفوع لضميرا .2
 مسترتاً  5مفرداً  لمرياً  الضمري هذا كان إذا رتبة،و  لفظا املتأخر مفس ره إىل الضمري يعود

 من فكلَجهل" أبو َرُجالً  ب ئس"و ،6زيدر" رُجالً  "ن عم حنو: أخواهتما، أو "بئس"و "ن عَم"لـ فاعالً 

                                           
 تأنيثه،و  مجعهو  تثنيته أي: لفظاً  ملفسره الضمري مطابقة الكوفيني عن حكيو  البصريني، مذهب هو املنت يف أثبتناه الذي -1

ما رجلني حنو: ا امرأة""ُرهبَّ  ذلك أجازوا بأهنم عليهم دّ ورُ  ،أي مساعاً  العرب عن ذلك نقل أنه حبجة ،، ورهبم رجااًل، ورهبَّ
  .قياساً 

 ابن أللفية األمشوين شرح على الصبان حاشية .449ص املرادي، قاسم بن للحسن املعاين، حروف يف الداين اجلىن: ينظر 
 .2/309ج، الصبان علي حممد العرفان أليب مالك،

 .2/794ج هريدي، أمحد املنعم عبد حتقيق: مالك، البن الشافية، الكافية شرح -2
 حممد أليب مالك، ابن ألفية بشرح املسالكو  املقاصد توليح. ينظر: «الظاهر إىل بالنسبة قليللعله أراد أنه »قال املرادي:  -3

 .1/200جحتقيق: عبد الرمحن علي سليمان،  املرادي، الدين بدر

 البحر من الرجز. .24صباب حروف اجلر،  مالك، ابن ألفية منت -4
 بكر أليب النحو، يف األصول. ينظر: "الزيدون ن ْعُموا قوماً" حنو: رهفس  مل مطابقا مجعهجاز بعض الكوفيني تثنية الضمري و أ -5

 مجع شرح يف امعاهلو  مهع، "ن ْعَما رجلني الزيدان" أسد بين بعض عن األخفش وحكى .1/118ج السراج،بن  حممد
 .3/35ج يوطي،لسّ لاجلوامع،

 رجالً  ن عم" :على هذا املثالو  ،اءالفرّ و  الكسائي ذلك يف خالفالذي أثبتناه يف املنت هو قول اجلمهور من أئمة النحو، و  -6
 األمشوين شرح: ينظر حااًل. "رجالً " املنصوبو  ،"زيد" االسم هو "ن عم" وفاعل له، لمري ال "ن عم" الكسائي عندف "زيدر 

 .2/285ج اأُلمشُوين، لعلي مالك، ابن أللفية
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 لذلك متييز وهو "رجالً" إىل يعود "هو" ديرهتق مسترت لمري فاعلهماو  ماض، فعل "ب ئس"و "ن عم"
 .جهل" أبو رجال "بئسهو زيدر" رُجالً  "ن عمه التقدير:و  الضمري،

 2ثانيهما المعمل 1المتنازعين بأّول المرفوع الضمير .3
 مرفوعاً، كان إن لمريه يف األّول العامل إعمال جاز الظاهر، يف الثاين العامل أعمل إذا

 .3وينخَ األَ  إىل عودتَ  "قاَما" يف "األلف" فإن واك"أخ وقـََعدَ  "قاَما حنو:

 :4الشاعر قول وحنو

  ولم 5نيو َجَف 
 

ءَ  أجف
ّ
  من جميل   لغير ............... إنني األخل

َ
 6ِملهْ م   ليليَّ خ

                                           
 .22/247ج للزبيدي، العروس، تاجينظر:  .التََّجاُذب هو :لغة -1

 َسبيب غري عنهما يتأخَّرو  ُيشب هه، اسمر و  متصر ف فعلر  أو، ُيشب هاهن ما امسان أو متصر فان، فعالن يتقدَّم أن»هو : صطالحاً ا
أولح املسالك إىل ألفية ابن مالك، البن هشام، حتقيق: يوسف  «.املعىن حيث من نهمام لكلّ  مطلوبر  هوو  مرفوع،

 .2/167الشيخ حممد البقاعي، ج
 شرح التعريف:

 .حمذوفني عاملني بني تنازع فال مذكوران، أي: فعالن يتقدَّم أن
 أي: يف العمل ال يف التصرف. ُيشب هاهن ما امسان أو

املعىَن: يعين التوافق من جهة الفاعلية أو املفعولية، أو مع التحالف فيهما. ينظر:  حيث من منهما لكلّ  مطلوبر  وهو
 .2/167أولح املسالك إىل ألفية ابن مالك، البن هشام، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، ج

 األّول اعمال إىل الكوفيون فذهب بالعمل، أوالمها تعني يف اختلفوا ولكنهم منهما، أي اعمال جواز على النحاة اتفق -2
 األول أعمل فإن فيه املتنازع هو "أخوك" السماف "أخواك وقعد "قاما :حنو أوىَل، الثاين اعمال إىل البصريون ذهبو  ،أوىل

 قعدو  قاما" :حنو مضمرالثاين فإنه احتاج األول إىل مرفوع  أعمل نإو  "أخواك وقعد "قام :حنو وذلك الثاين يف ألمر
 وبل الّندى قطر شرح .للسقوط صاحل غري ألنه املرفوع يف راغتف رتبةو  لفظا تأخر ما على الضمري عود ألن "أخواك

 .199ص احلميد، عبد الدين حمي حممد حتقيق: هشام، البن الصدى،

 . 660ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -3

 .البحر الطويل البيت من .2/645ج، مالك البن الشافية، الكافية شرح -4

 .14/148مودته. لسان العرب، البن منظور، ج تركمن اجلفاء وهو الُبعد عن الشيء، تقول: جفاُه إذا بُعد عنه، و  -5

 .نفسه وبني بينه تركته إذا شيئا: أمهلت تقول -6
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 وهو املرفوع الضمري عود على البيت دلّ  األخالَّء" أجفُ  ومل "َجَفوين البيت: يف الشاهد
 "األخالء" املتأخر املعمول يف أجف" "مل الثاين املالع أعم ل حيث املتأخر، على اجلماعة "واو"
 على فلزم اجلماعة "واو" وهو لمريه يف "جفوين" هوو  األول وأعمل به، مفعول أنه على فنصبه

 .1"األخالَّء" وهو رتبةو  لفظا رمتأخ   على يعود أن الضمري هذا

 قال: حيث 2العمل" يف "التنازع باب يف ذلك إىل مالك ابن أشار وقد

 
َ
ْحِسنَ ـك ِسيئ نا"ي  ا" َوي 

َ
ْد َو  ........................ اْبَناك

َ
ى "ق

َ
ا" َواْعَتَدَيا َبغ

َ
 3َعبَداك

فكل  » ."ابناكا" إىل "حيسنان" يف "األلف" عاد 4ابناكا" ويسيء "كيحسنان البيت: يف الشاهد
يطلب "ابناك" بالفاعلية، فإن أعملت الثاين وجب أن تضمر يف  "يسيء" و"حيسن"واحد من 

يسيء ابناك"، وكذلك إن أعملت األول وجب اإللمار يف "حيسنان و  عله، فتقول:األول فا
 .5«حيسن و يسيئان ابناك"" الثاين، فتقول:

 6ليفسِّره ظاهر اسم منه يبدل الذي الضمير .4
 حنو: غريه مفس ر له ليسو  ظاهر اسم منه بدلأُ  إذا رتبةو  لفظا متأخر إىل الضمري يعود

 ."زيدا" إىل تعود "كلَّمُته" يف "اهلاء"و ،"اهلاء" الضمري من بدل "زيًدا" فلفظة َزيًدا" "كلَّمُتهُ 

                                           
 .2/176ج البقاعي، حممد الشيخ يوسف حتقيق: هشام، البن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أولح -1

 حممد بن الرمحن عبد الربكات أليب ،-الكوفينيو  البصريني- اف يف مسائل اخلالف بني النحوينينصاالللمزيد ينظر:  -2
 حتقيق: هشام، البن، الصدى وبل دىالنّ  قطر شرح .2/641ج مالك، البن الشافية، الكافية شرح. 1/71ج األنباري،

 شرح يف اهلوامع مهع .660صهشام،  بنال األعاريب، كتب عن اللبيب مغين. 1/198ج احلميد، عبد الدين حمي حممد
 .3/118ج ،السيوطي الدين جلالل اجلوامع، مجع

 .البحر من الرجز .19 صباب التنازع يف العمل،  مالك، ابن ألفيةمنت  -3

 .1/457ج اأُلمشُوين، لعلي مالك، ابن أللفية األمشوين شرح -4
 .2/161ج احلميد، عبد دينال حميي حممد :حتقيق مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -5
 .1/260ج حسن، عباس الوايف، النحو -6
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 خبره يفسِّره مبتدأ الواقع الضمير .5
، ظاهراً  امساً  خربه ويكون رتبة،و  لفظا املتأخر -خربه- مفس ره إىل مبتدأ الواقع الضمري يعود

ۡنَياٱ َحَياُتَنا إِلَّ  ِهَ  إِنۡ ﴿ تعاىل: قوله وحن  مبتدأ الواقع ﴾ِهَ ﴿ املنفصل لضمريفا [37 :املؤمنون] ﴾َلُّ
 بيانه، من يتلوه مبا إالّ  به يعين ما يعلم ال لمري هذا» الزخمشري: قال ،"احلياة" مفهوم إىل عاد

 عليها يدل اخلرب ألنَّ  ،"احلياة" مولع "هي" ولع مث ،الدنيا" حياتنا إالّ  احلياة "إن أصلهو 
 .-واهلل أعلم -وال حياة بعد البعث، ألهنم ينكرونه، أي مبعىن: حنيا احلياة الدنيوية، 1«يبينهاو 

 بعده التي الجملة تفسِّره 2الشأن ضمير .6
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ تعاىل: قوله حنو بعده تأيت جبملة الشأن لمري يُفسَّر َحد   ّللَّ

َ
 [01 :االخالص] ﴾١ أ

ُ ٱ﴿ فجملة َحد   ّللَّ
َ
 .-اجلاللة لفظ- "هو" الشأن لمري تفس ر ﴾أ

 مؤخَّر به مفعول ومفسِّره اعله،بف المتصل الضمير .7
 على املتقدم الفاعل من الضمري عود 3األصح على جاز املفعول لمري بالفاعل اتصل إذا

 : 4الشاعر قول حنو ،رتبةو  لفظا راملتأخ   املفعول
ه   َجزى  ي رب  ْد  الَعاِوَياِت  الِكلِب  َجزاءَ  .................. َحاتم   بَن  عِديَّ  عّنِ

َ
َعل وق

َ
 ف

                                           
 .3/187ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -1
 .124 صفحة يراجع بابه، يف مفصالً  ذكره سبق لقد -2

 الفاعل تقدمي يف لرر فال» : قال حيث مالك ابن وتبعه ،1/296ج اخلصائص، كتابه يف جين ابن جبوازه قال وممن -3
 هشام ابن وأجازه الّنحاة مجهور ومنعه .2/585ج مالك، البن الشافية، الكافية شرح ينظر .«املفعول لمري إىل املضاف

 األمشوين شرح .177ص هشام، البن العرب، كالم معرفة يف الذهب شذور شرح :ينظر. النثر دون لرورة الشعر يف
 .1/410ج اأُلمشُوين، لعلي مالك، ابن أللفية

شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ينظر  الصحيح. وهو الدَُّؤيل األسود أليب: قيلو  الذبياين، لنابغة: لهو قيل -4
عمادة البحث العلمي،  ،1/286ج، -أصل الكتاب رسالة ماجستري-للَجوَجري، حتقيق: نواف بن جزاء احلارثي 

 .الطويل البحر لبيت منام. 2004باجلامعة االسالمية، املدينة املنورة، السعودية، الطبعة االوىل، 
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 إىل "ربُُّه" يف الذي املتقد م الفاعل الضمري عاد حيث عديَّ" عيّن  ربُّهُ  "جزى البيت: يف الشاهد
 .1"عديَّ" وهو متأخ ر به مفعول  

 :عدي بن مطعم ميدح 2ثابت بن حسان قول منهو 
ْو و 
َ
  أنَّ  ل

 
لَد  َمْجدا

ْ
خ

َ
ْهَر  أ   الدَّ

 
  ،اسالنَّ  َن مِ  ............ َواِحدا

َ
ْهَر  ه  د  ْج َم  ىَق بْ أ ِعَما الدَّ

ْ
ط  م 

 فاعله قد مو  "مطعَما" به املفعول خ رأُ  ،ُمْطع َما" الدَّْهرَ  جَمُْدهُ  "أَبـَْقى ت:البي من الشاهد
 .3يف اللفظ والرتبة املتأخر املفعول على يعود لمريا يشمل -جمده -الفاعل هذاو ،""جَمُْدهُ وهو

 -مفسِّره- عائدهو  الضمير بين المعنىو  اللفظ مراعاة :الثاني المطلب
 اإلفراد يف مفس ره مع الضمري طابقتفي اللَّفظ، مع املعىن يتطابق نأ العرب كالم يف األصل

 اجلنس يف ملفس ره فاخمال   الضمري يأيت أن بإمكان أنه إالَّ  التأنيث،و  التذكري ويف اجلمع،و  التثنيةو 
 النحاة لعهاو  اليت القواعدو  لألصول خمالفاً  الو  البالغة،و  الفصاحة يف خلالً  ذلك يعدّ  الو والعدد،

 غري اوجائز  اممكنً  اللفظ دون املعىن على الضمري عائد محل مادام مفس ره مع الضمري مطابقة يف
 .متعّذر  

 يفو  اللفظ مراعاة بعضها يف جاز لمائر حنوهاو  "َمن" يف اجتمع وإذا» السيوطي: قال
 .4«اللفظ على باحلمل ةالبداءَ  األحسنو  املعىن، مراعاة بعضها

 أوىلَ و  أكثر اللفظ مراعاة ونكَ ل  و  ...اللفظ على احلمل األصلو » :االسرتاباذي الرلي قالو 
 .5«الَعكس م ن أكثر اللفظ مراعاة تقدمي املراعاتان اجتمع إذا كان املعىن، مراعاة من

                                           
 .1/296ج جين، البن اخلصائص، -1
 .البحر من الطويل م.1994دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، ، 235ص ديوان حسان بن ثابت،  -2
 .1/408ج اأُلمشُوين، لعلي مالك، ابن أللفية األمشوين شرح -3

 1/339ج هنداوي، احلميد عبد :حتقيق السيوطي، دينال جلالل اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع -4

 .3/57ج االسرتاباذي، احلسن بن حممد الدين للرلي حاجب، ابن شافية شرح -5
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 :جند العددو  اجلنس يف ملفس ره الضمري خمالفة يف الواردة األمثلة من

 الموصولة باألسماء -المفسَّر- دالعائ الضمير في المعنىو  اللفظ مراعاة األول: الفرع
 الموصولتين "ما"و "َمن"لـ الجنسو  العدد في المعنىو  اللفظ مراعاة -أ

 العدد في المعنىو  اللفظ مراعاة -
 خربهو  "َمن" صلة إجرائهم باب هذا» سيبويه: قال ،للمعىن مراعةً  ملفّسره خمالفا الضمري يأيت

 َوِمنَ ﴿ تعاىل: قوله ذلك فمن ،1«"الَّذ ين" كصلة مجيعا عنيت إذاو  ،"اللََّذين" صلة اثنني عنيت إذا
ِ  َءاَمنَّا َيُقوُل  َمن ۡلَّاِس ٱ ِ ٱب ِ  ّللَّ  ﴾ُهم﴿ فالضمري [08 :البقرة] ﴾٨ بُِمۡؤِمنِّيَ  ُهم َوَما ٓأۡلِخرِ ٱ ۡلَۡومِ ٱَوب

 أبو قال ره،مفس   مع يتطابق مل ﴾ُهم﴿ فالضمري مفرد، لفظ وهو ﴾َمن﴿ إىل عائد مجع لفظ
 اللفظ على أعاد إذ ،﴾َمن﴿ معىن على عائد ﴾بُِمۡؤِمنِّيَ  ُهم َوَما﴿ :قوله يف ﴾ُهم﴿و ...» ان:حي

 اللفظُ  اجتَمع إذا أنه القرآن يف جاء هكذاو  ع،مَ فجَ  املعىن على أعاد مث ﴾َيُقوُل ﴿ يف الضمري فأفرد
 .2«املعىَن  على لمْ باحلَ  عأُتب   مث باللفظ بُدئ املعىَن و 

ن َوِمۡنُهم﴿ عاىل:ت قوله ذلك مثالو   يف فالضمري [42 :يونس] ﴾إَِلَۡك   يَۡسَتِمُعونَ  مَّ
 ،3اللفظ على العود دون املعىن على فعاد مفرد، لفظ وهو ﴾مَّن﴿ إىل عائد عمجَ  ﴾يَۡسَتِمُعونَ ﴿

 .-أعلم واهلل- َيستم ع" "َمن لكان: اللفظ رعي لو :والتقدير

مَّ  ِمنۡ  تَۡسبِقُ  َما﴿ تعاىل: قوله منهو 
ُ
َجلََها ة  أ

َ
 على أعاد [43 :ؤمنونامل] ﴾٤٣ ِخُرونَ   ۡ يَۡسَت  َوَما أ

 مفرد وهو ﴾َما﴿ إىل عائد مجع ﴾ِخُرونَ   ۡ يَۡسَت ﴿ يف الضمري أما ،﴾تَۡسبِقُ ﴿ يف الضمري فأفرد اللفظ
 للمعىن. مراعاة

                                           
 .2/415ج لسيبويه، الكتاب، -1
 .1/90ج حيان، أليب ،يف التفسري احمليط البحر -2
 .6/62ج ،املرجع نفسه -3



 الفصل الثاني: عود الّضمير أهميته وأقسامه وأحكامه في التفسير

144 

 لفظ إىل "هم" اجلمع لمري أعاد [08 :األنبياء] ﴾َجَسٗدا َجَعۡلَنَُٰهمۡ  َوَما﴿ تعاىل: قوله وحنو
 املعىن. على محالً  "َما" املفرد

 الجنس في المعنىو  اللفظ مراعاة -
 فقد املؤنث هبما ريدأُ  فإن ث،واملؤنَّ  راملذكَّ  على يقعان "َما"و ،"َمن" املوصوالن االمسان

 وافقهما "َما"و "َمن" على العائد الضمري كان فإن املعىن، على محالً  معنامها لفظهما خالف
 .1اللفظ على محل فإنه مهامعنا لفظهما

 محل إىل يُعدلو  ،2املعىن قبل اللفظ مراعاة األصل أن وهو هامًّا أمراً  نبني أن ينبغي وهنا
 املعىن، على الكالم محل جيب فحينئذ   الفهم، يف فساد أو سبْ لَ  إىل اللفظ مراعاة أّدى إن املعىن

يءَ ﴿ :تعاىل قوله حنو تِ  َمن ۡلَِّب ِ ٱ َيَٰنَِسا
ۡ
َبي َِنة   بَِفَِٰحَشة   ُكنَّ ِمن يَأ  ِضۡعَفّۡيِ   ۡلَعَذاُب ٱ لََها يَُضََٰعۡف  مُّ

َٰلَِك  َوََكنَ  ِ ٱ ََعَ  َذ تِ ﴿ لفظ يف املسترت فالضمري [30 :األحزاب] ﴾يَِسرٗيا ّللَّ
ۡ
 ﴾َمن﴿و مذكَّر، ﴾يَأ

 ﴾لََها﴿ يف الضمري وأنَّثى ،"تأت" بلفظ لكان املعىن رعي ولو ،3اللفظ على مذّكر،فحم ل لفظ

 .-أعلم اهلل- ﴾َمن﴿ راملذكَّ  لعائده خمالف ألنه لمعىنل ةامراع

ِ  ِمنُكنَّ  َيۡقُنۡت  َوَمن﴿ تعاىل: قوله منهو  ي  َصَٰلِٗحا َوَتۡعَمۡل  ۦَورَُسوِلِ  ّلِلَّ ۡجَرَها نُّۡؤتَِها
َ
َتّۡيِ  أ  ﴾َمرَّ

 لفظ ألنّ  -"تقنت" التقدير:و - ﴾َيۡقُنۡت ﴿ املذكَّر الضمري يف اللفظ على فيحمل [31 :األحزاب]

                                           
 الرمحن عبد الدكتور األستاذ بإشراف: اللحياين، مربوك بن فازع بنت زكية لبة:الطا إعداد ينظر: أحوال الضمري مع مفس ره، -1

كلية اللغة العربية وآداهبا، جامعة أم القرى،  ،العريب النحو يف املاجستري درجة لنيل مقدم حبث ،102ص إمساعيل،
 .م2002 الدراسية سنةال السعودية،

 .1/339ج هنداوي، احلميد عبد :حتقيق السيوطي، الدين جلالل اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع -2

 القاهرة، اخلاجني، مكتبة ،3/64ج، الطاجني حممود الدكتور حتقيق: الشجري، علي بن اهلل هبة الشجري، ابن أمايل -3
 م.1991. هـ1413 األوىل، الطبعة
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ي ﴿و ﴾َتۡعَمۡل ﴿ يف املؤنث املسترت الضمري يف املعىن على حيملو  مذكَّر، ﴾َمن﴿  إىل العائد ﴾نُّۡؤتَِها
 .1املذكر ﴾َمن﴿

 الموصولة "أل" -ب
 خبفاء ذلك علَّلواو  ،2املوصولة "أل" إىل العائد لمري يف املعىن اعتبار النُّحاة أوجب لقد

 حنو: املعىن، اعتبار "أل" لمري يف يلزمو » األمشوين: قولي هذا على وتأكيًدا 3يتهاول  موصُ 
 جاء" اإلفراد: يف تقول أن ذلك ومعىن ،4«"الضَّارباتو "الضَّاربني"و "الضَّاربة"و "الضَّار ب"

 زيدر". الضَّارهُبم جاء"، "زيدر  الضَّارهبما جاءحنو:" واجلمع التثنية يف للمعين "،ومراعاةزيدر  الضَّارب

قِّيَ ٱ إِنَّ ﴿ تعاىل: قوله أيضا مثالهو  ِ د  َِٰت ٱوَ  لُۡمصَّ َق ِ د  ۡقَرُضوا   لُۡمصَّ
َ
َ ٱ َوأ ا ّللَّ  :احلديد] ﴾َحَسٗنا قَۡرض 

ۡقَرُضوا  ﴿ يف اجلمع لمري عاد ،[18
َ
قِّيَ ٱ﴿ على ﴾أ ِ د  َٰتِ ٱ﴿و ﴾لُۡمصَّ َق ِ د   على محالً  ﴾لُۡمصَّ

 .5«أقرُلواو  تَصدَّقوا الذين» التقدير:و املعىن،

ثَۡرنَ  ٣ ُصۡبٗحا لُۡمغِيَرَٰتِ ٱفَ  ﴿ تعاىل: قوله منهو 
َ
 لمري عاد ،[4-3 :العاديات] ﴾٤ َنۡقٗعا ۦبِهِ  فَأ

 .7«فأثرن أغرن الاليتف» والتقدير: ،6املعىن على محالً  باجلمع ﴾لُۡمغِيَرَٰتِ ٱ﴿ إىل ﴾ۦبِهِ ﴿ املفرد

                                           
 وىل،األ الطبعة القاهرة، ي،اخلاجن مكتبة ،1/37ج قراعة، حممود هدى الدكتور: حتقيق: لألخفش، القرآن، معاين -1

 .م1990
 ملثىنوا ،"ه زيدر اربُ اء الضَّ "جَ  حنو: ملفردكا خرباً، الو  نعتاً  الكالم يف تقع ملاملوصولة ما "أل"اللفظ يف  ن اعتبارحيا أبو جّوز -2

ملعىن لكان املثىن حنو: محال على اللفظ، ولو رعي ا "جاء الضَّاربُه زيدر" جلمعمراعاة للفظ، ويف ا "َجاء الضَّاربُه زيدر"
 أليب مالك، ابن أللفية األمشوين شرح على الصبان حاشية :كتاب من نقالً  ."الّضارهبم زيد"واجلمع  ،"الضارهبما زيد"

 .1/228ج، الصبان علي حممد العرفان
 .1/228ج، املرجع نفسه -3
 .1/140ج مالك، ابن ألفية على األمشوين شرح -4

 .2/400، البن يعيش، ج-للزخمشري-املفصل شرح  -5

 .1/150ج مالك، ابن ألفية على األمشوين شرح -6

 .193ص هشام، البن العرب، كالم معرفة يف الذهب شذور شرح -7
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 "الذي"بـ الموصول اسم -ج
 إمَّا عليه العائد فالضمري ،معىنو  لفظ له الذي املشرتك من -"الذي"- املوصول االسم يعترب

ِيٱوَ ﴿ تعاىل: قوله حنو للمعىن، مراعة باجلمع يأيت أو للفظ، مراعة املفرد على يدل أن يءَ  لَّ  َجا
 ِ ۡدقِ ٱب ِ َق  لص  َلىئَِك  ۦي بِهِ  َوَصدَّ و 

ُ
يءَ ﴿ لفظ يف املسترت الضمري عاد ،[33 :الزمر] ﴾٣٣ لُۡمتَُّقونَ ٱ ُهمُ  أ  ﴾َجا

ِيٱ﴿ على  ﴾لُۡمتَُّقونَ ٱ ُهمُ ﴿ يف اجلمع لمري أما اللفظ، على محالً  اإلفراد يف فقهوا حيث ،﴾لَّ
ِيٱ﴿ وقع حيث ،املعىن على محالً  العدد يف له خمالف فإنه  معىن متضمنا "الذين" مبعىن ﴾لَّ

 .1اجلزاء

 الجنسية "أل"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في المعنىو  اللفظ مراعاة :الثاني الفرع
 عائد يكون أن جاز مجيعه، اجلنس لتعريف املفردة النكرة على اجلنسية "أل" دخلت إذا

 ابن ذلك على نص كما اللفظ مراعاة األكثرو  للمعىن، مراعاة مجعاً  أو للفظ، مراعاة مفرداً  الضمري
فه» قال: حيث مالك  إال املعىن، مراعاةو  اللفظ مراعاة -اجلنسية "أل" مصحوب ل واص ف- فلواص 

 .2«أكثر لفظال مراعاة أنَّ 

وِ ﴿ تعاىل: قوله املعىن: مراعاة شواهد منو 
َ
ۡفلِ ٱ أ ِ ِينَ ٱ لط  َٰ  َيۡظَهُروا   لَمۡ  لَّ يءِ  ٱ َعۡوَرَٰتِ  ََعَ  ﴾لن َِسا

ۡفلِ ٱ﴿ كلمة يف اجلنسية معىن على ﴾َيۡظَهُروا   لَمۡ ﴿ يف اجلمع لمري عاد ،[31 :النور] ِ  على ال ﴾لط 
 "ذهبَ  الَعرب: َقول اللفظ دون املعىن موافقة م ن .-علمأ واهلل- األطفال" "أو والتقدير: ،3اللفظ

ينارُ  به  اللفظ، على ال "الدينار"لـ اجلنسية معىن على الضمري فأعاد ،4البيُض" والد رهمُ  احلْمُر، الد 
 ."الدَّراهم"و "الدنانري" التقدير:و 

                                           
 .1/322ج هنداوي، احلميد عبد :حتقيق السيوطي، الدين جلالل اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع -1

 .1/323ج مالك، البن الشافية، الكافية شرح -2

 .8/398ج احلليب، السمني الدين شهاب العباس أليب املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -3

 .1/27ج جين، البن اخلصائص، -4



 الّضمير أهميته وأقسامه وأحكامه في التفسيرالفصل الثاني: عود 

147 

 "كل"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في المعنىو  اللفظ مراعاة :الثالث الفرع
 ما فرياعى لفظا، ال معىن أو معىن،و  لفظا أليفت إذا معناها تكسب مفردة "كّل" لفظة إن

 اختالف حبسبو  ،1التأنيثو  التذكريو  اجلمعو  التثنيةو  اإلفرادو  التعريفو  التنكري يف إليه تضاف
 :الثالثة حاالهتا وهذه عليها، الضمري عائد حكم خيتلف لافتهاإ

 2نكرة إلى المضافة "كل" -أ
 فإن ،-مجعاً  أو مثىن أو مفردة سواء- نكرة إىل مضافة كانتو  "كل" بلفظة الضمري رفس   إذا

 املعىن. على محالً  ذلكو  "كل" إىل أليف ملا موافقا يكون الضمري

 تعاىل: قوله حنو مذّكر، فهو مذّكر إىل أليفت إنو  مفرد، فهو مفرد إىل "كل" أليفت إنف -
ء   َوُكُّ ﴿ ُبرِ ٱ ِف  َفَعلُوهُ  ََشۡ  .3[52 :القمر] ﴾٥٢ لزُّ

يئَِقةُ  َنۡفس   ُُكُّ ﴿ تعاىل: قوله حنو مؤنث، فهو مؤنث إىل "كل" تأليف وإن -  ﴾لَۡمۡوِت  ٱ َذا
 .4[38 :املدثر] ﴾٣٨ رَهِيَنة   َكَسَبۡت  بَِما َنۡفِۢس ُُكُّ ﴿ تعاىل: قولهو [185 :عمران ءال]

نَاس   ُُكُّ  َعلِمَ  دۡ قَ ﴿ تعاىل: قوله حنو املذكر: مجع إىل أليف إن "كل" وجيمع -
ُ
َبُهۡم   أ ۡۡشَ  ﴾مَّ

َبُهۡم  ﴿ إىل "هم" املتصل الضمري فأعاد [60 :البقرة] ۡۡشَ  يعود أن جيوز وال» ،"كّل" معىن على ﴾مَّ
 نكرة، إىل أليفت قد "كل" ألنَّ  اَلز مة، هنا املعىن مراعاة ألنَّ  "مشربَه" فُيقال: لفظها على

 .5«غريهو  لمري   عود يف إليه أليفت ما فتطابق املعىن، مراعاةُ  وجب نكرة إىل أليفت مىتو 

                                           
 .258ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -1

ر، دمشق، ، دار البشائ33وما عليه تدل، تقي الدين السبكي، حتقيق: الدكتور: حامت صاحل الضامن، ص "كل"أحكام  -2
 .م2003سوريا، الطبعة األوىل، 

 .2/599ج هنداوي، احلميد عبد :حتقيق السيوطي، الدين جلالل اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع -3

 .2/599ج نفسه، املرجع -4

 يف احمليط رح. الب2/599ج هنداوي، احلميد عبد :حتقيق السيوطي، الدين جلالل اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع -5
 .1/371ج حيان، أليب التفسري،
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يِۡهمۡ  بَِما ِحۡزب   ُُكُّ ﴿ تعاىل: قوله منهو   ﴾ُُكُّ ﴿ أليفت حيث [53 :املؤمنون] ﴾٥٣ فَرُِحونَ  ََلَ
 .1للمعىن مراعاة ﴾فَرُِحونَ ﴿ يف اجلمع لمري عليه فأعاد نكرة، إىل
  :3قالفرزد قول حنو :2مثىن إىل أليف إن "كل" ويثىنَّ  -

وَماهما الَقَنا 4تَعاطى .................. هما إنو  َرحل   كّلِ  رِفيَقْي  وكل  
َ
 أخوان ق

-"قومامها" يف التثنية "نون" حذفت قومامها" القنا تعاطى مها إنو  رحل   "كلّ  البيت: يف الشاهد
 "كلُّ  الشاعر: قول يف الثاين الشاهدو  للمعىن، مراعاة "مها" الضمري إىل إللافتها -أصلها قومان

 .5املعىن على محالً  ،"رفيقي" مثىن إىل "كلُّ" أليفت حيث "رف يَقي

 قوله حنو عليها، العائد الضمري يف املعىن مراعاة وجب نكرة مؤنَّث   إىل "كل" أليفت إذا أمَّا -
 وهي ﴾َءايَة  ﴿ إىل أليفت ﴾ُُكَّ ﴿فـ [25 :االنعام] ﴾بَِها   يُۡؤِمُنوا   لَّ  َءايَة   ُُكَّ  يََرۡوا   ِإَون﴿ تعاىل:

 مؤنثاً. ﴾بَِها  ﴿ الضمري فعاد ؤنثةم
 َولَوۡ ﴿ :تعاىل قولهو  ،[164 :االنعام] ﴾َعلَۡيَها   إِلَّ  َنۡفس   ُُكُّ  تَۡكِسُب  َوَل ﴿ تعاىل: قوله وحنو

نَّ 
َ
ۡرِض ٱ ِف  َما َظلََمۡت  َنۡفس   لُِك ِ  أ

َ
ِت  يَۡومَ ﴿ تعاىل: قولهو  ،[54 :يونس] ﴾ۦ  بِهِ  ۡفَتَدۡت َل  َۡل

ۡ
 ُُكُّ  تَأ

ۡفِسَها َعن تَُجَِٰدُل  َنۡفس    فعاد مؤنثة وهي ﴾َنۡفس  ﴿ إىل أليفت ﴾ُُكُّ ﴿فـ [111 :النحل] ﴾نَّ
 املعىن. على محال بالتأنيث عليها الضمري

  

                                           
 .1/267ج حسن، عباس الوايف، النحو -1

 .2/599ج هنداوي، احلميد عبد :حتقيق السيوطي، الدين جلالل اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع -2

 .البحر من الطويل .259ص، هشام البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -3

 شعرية. لضرورة   الفعل "الم" حذف تفاعل وزن على مثىن ألنه "تعاطيا" أصله -4

 مكتبة ،7/572ج، هارون حممد السالم عبد حتقيق: البغدادي، القادر عبد العرب، لسان لباب ولب األدب خزانة -5
 م.1997 الرابعة، الطبعة القاهرة، اخلاجني،
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 :قيس بن ذريح قول حنو املؤنث: اجلمع ويف -
هاو  الّزَمان مصيبات وكل   رقِة  سوى  .................. َجدت 

 
  األحباِب  ف

َ
نة ِب  َهّيِ

ْ
ط

َ
 1الخ

 محال ،"مصيبات" املؤنث مجع إىل "كّل" إلافة وجدهتا" الزمان مصيبات "كل البيت: يف الشاهد
 .2املعىن على

 3معرفة إلى المضافة "كل" -ب
 قوله حنو ،األعمّ  الغالب يف املعىن على ال اللفظ على فيحمل معرفة إىل "كل" أليف إذا -

 بلفظ املعرفة إىل "كّل" أليف حيث ،[95 :مرمي] ﴾٩٥ فَۡرد ا ۡلقَِيََٰمةِ ٱ يَۡومَ  َءاتِيهِ  َوُُكُُّهمۡ ﴿ تعاىل:
 5اللفظ على فحمل ،4اخلرب يف اجلماعة ذكر عن به واستغىن ،"هم" الضمري وهو اجلماعة

 .ءآتيهم" "كلُّهم التقدير:و 
 
 كما املعىن،و  اللفظ مراعاة عليها العائد الضمري يف جاز معرَفة مؤّنث إىل "كل" أليفت إذاو  -

، ظاللف على محال قائم" نسائ كَ  "كلُّ  حنو: جين   ابن لذلك مثَّلو  ،6مالك ابن ذلك على نصَّ 
 املعىن. على محالً  ،7قائمات" نسائ كَ  "كلُّ  حنو:و 

                                           
 .البحر من الطويل .2/599ج لسيوطي،ل اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع -1
 .261ص، هشام البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -2

 .51ص الضامن، صاحل حامت الدكتور: حتقيق: السبكي، الدين تقي تدل، عليه ماو  "كل" أحكام -3

 .3/339ج جين، البن اخلصائص، -4
 .1/401ج النبهان، اإلله عبد حتقيق: العكربي، اهلل لعبد واإلعراب، البناء علل يف للبابا. 3/338ج ،املصدر نفسه -5
 .3/245ج مالك، البن املقاصد، تكميلو  الفوائد تسهيل -6

 .3/339ج جين، البن اخلصائص، -7
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 1االضافة عن المقطوعة المفردة "كل" -ج
 شبيه هذه "كل" ألن مجعاً، يكون خربها فإن االلافة عن مقطوعة مفردة "كل" جاءت إذا

 .مع"اجل معىن يف "اسم أهنا: أي اجلمع، باسم

 ،[33 :األنبياء] ﴾٣٣ يَۡسَبُحونَ  فَلَك   ِف  ُُك   ﴿ تعاىل: قوله ذلك على القرآنية الشواهد منو 
 ﴾٥٤ َظَٰلِِمّيَ  ََكنُوا   َوُك   ﴿ :سبحانه قولهو  ،[93 :األنبياء] ﴾٩٣ َرَِٰجُعونَ  إَِلَۡنا ُُكي ﴿ تعاىل: قولهو 
، عاجلم بلفظ عليها الضمري عاد ﴾َظَٰلِِمّيَ ﴿و ﴾َرَِٰجُعونَ ﴿و ﴾يَۡسَبُحونَ ﴿ من فكل ،[54 :األنفال]

 .2اللفظ على ال املعىن على موالحم
 قال: حيث لفظها يف مفردة كوهنا مع اجلمع على تدل "كّل" َداللة أنّ  "السُّهيلي" بنيو 

 أن فحقها عنها، خمربا مفردة اإللافة عن مقطوعة -كل- تكون أن وهو الثالث: الفصل أّماو »
 اجلمع، معىن يف اسم ألهنا مجعا خربها يكون أن وجب إمناو  مجعاً... خربها يكونو  ابتداء تكون

 "كل" عن خمرباً  كنت إنو  عليهم، املعىن يف معتمد ألنك قوم ذكر تقدم إذا ذاهبون" "كل فتقول:
، نمفردا امسان "النفر"و "الرهط" ألنّ  منطلقون" "النفرو ،ذاهبون" "الرهط قولك: مبنزلة فصارت

 .3«اجلمع معىن يف لكنهماو 

  

                                           
 .70ص الضامن، صاحل حامت الدكتور: حتقيق: السبكي، الدين تقي تدل، عليه ماو  "كل" أحكام -1

 .264ص، هشام البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -2

 .218 ص السُّهيلي، قاسمال أليب النحو، يف الفكر نتائج -3
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 وردت حيث مجًعا، "كل" خرب يكون أن بوجوب اطالقه يف 1السُّهيلي قول على نعرتض أن ميكن
 - أليف فإذا» مالك: ابن يقول للفظ، ةامراع مفردة "كل" لمري عودة على تدل قرآنية شواهد

 .2«اللفظ اعتبارو  املعىن، اعتبار جاز نية أو لفظا معرفة إىل -كل

َٰ  َيۡعَمُل  ُُك   ﴿ تعاىل: قوله يف كما القرآنية الشواهد هذه بعض نذكر أن ميكنو   ﴾ۦَشاُِكَتِهِ  ََعَ
ِ  َءاَمنَ  ُُكي ﴿ تعاىل: قوله حنوو ،[84 :االسراء] ِ ٱب  فكل [285 :البقرة] ﴾ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦَوَمَلىئَِكتِهِ  ّللَّ

 .3للفظ مراعاة مفرداً، جاء ﴾ُُكي ﴿ إىل العائد املسترت الضمري من

  

                                           
 إليه، ذهب ما -مفردة االلافة عن املقطوعة "كل" عائد جميئ- اليت يتعارض اآليات يوجه أن "السهيلي" حاول قد -1

 قوله ومها ...-االلافة عن املقطوعة- "كل" عن اخلرب فيها أفرد مولعان القرآن يف ورد فقد قيل فإن» يقول: حيث
َٰ َشاُِكَتِهِ ُُك   َيۡعَمُل  قُۡل ﴿ تعاىل: َب ﴿[ و84 ]االسراء: ﴾ۦََعَ  أنه فاجلواب: "كّذبوا" يقل: مل[ و 14 ]ق: ﴾لرُُّسَل ٱُُك   َكذَّ

َٰ َشاُِكَتِهِ  قُۡل ﴿تعاىل قوله أما غريه، دون اللفظ هبذا املعىن ختصيص تقتضي قرينة اآليتني هاتني يف  ﴾ۦُُك   َيۡعَمُل ََعَ
خبار اإل يف مجعهمو  "كل يعملون" :منني وظاملني، فلو قالمؤ  روذكَ  خمتلفني، قنيفري= رذكَ  قبلها فألن[ 84 ]االسراء:

"كل فريق يعمل على شاكلته، وأما قوله فراد أدل على املراد، كان يقول: اال لفظ فكان ،عنهم لَبطل معىن االختالف
َب ﴿ تعاىل: "، كذبوا كل" فلو قال: "تبع" كر قوم[ فألنه ذكر قرونا وأمما، وختم ذكرهم بذ 14 ]ق: ﴾لرُُّسَل ٱُُك   َكذَّ

إذا أفردت إمنا تعتمد على أقرب املذكورين إليها، فكان يذهب الوهم إىل أن اإلخبار عن قوم تبع خاصة... فلما  "كلو"
 .219ص السُّهيلي، القاسم أليب النحو، يف الفكر نتائج: ينظر. «كذب منهم قرن كل يريد أنه علم كذب" كل  " قال:

 .-واهلل أعلم -السهيلي إليه ذهبملا  توجيهاهلا  جتد أن غري من القرآنية الشواهد من الكثرييبقى  ولكن
 .3/245ج، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالك -2

 .219 ص السُّهيلي، القاسم أليب النحو، يف الفكر نتائج -3
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 1"ِكلتا"و "ِكال"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في المعنىو  اللفظ مراعاة :الرابع الفرع
، أخرى تارةو  مفرًدا تارة "ك لتا"و "ك ال" إىل الضمري يعود ، اللفظيهم مراعاة فمفردا مثىنَّ

ُكلََها تَۡت َءا ۡۡلَنَّتَّۡيِ ٱ ُِكَۡتا﴿ :تعاىل قوله حنو ،2قليل وهو ملعنيهما مراعاة مثىنَّ و 
ُ
ِۡنهُ  َتۡظلِم َولَمۡ  أ  م 

ۡرنَا ا    ٗ َشۡي   املسترت، الضمري بإفراد ﴾َءاتَۡت ﴿ اآلية جاءت» [33 :الكهف] ﴾٣٣ َنَهٗرا ِخَلَٰلَُهَما َوفَجَّ
 للمعىن. مراعاة مثىن جاءت ﴾ِخَلَٰلَُهَما﴿ لفظة أمَّاو  للفظ، مراعاة ،3«بالتثنية "آتـََتا" جتئ ومل

 أخويكَ  "ك ال وتقول: اللفظ، على محالً  باإلفراد لَك" حمبُّ  أخويكَ  "ك ال قولك: حنو منهو 
 املعىن. على محالً  بالتَّثنية لَك" حمبَّان

 4الخبرية "كم"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في المعنىو  اللفظ مراعاة :الخامس الفرع
 على لتهادال لعدم املبهمات من هوو  اجلمع، معناهو  اللفظ مفرد وهو للكثرة "كم" كلمة

 اختالف وعلى ،5مبثىنَّ  عليه الضمري عائد يرد ومل مجع أو مبفرد تتميز أن إمَّا وهي العدد،و  اجلنس
 كالتايل: ذلك وتفصيل عليها العائد الضمري حكم يف اختالف نتج حالتها

                                           
 :ينظر .على املعىن تثنيةعلى اللفظ، و  إفراداصريون فقالوا: البأما  مثنيان لفظًا ومعىًن، "ك ال، ك لتا" أن الكوفيني مذهب -1

 األنباري، حممد بن الرمحن عبد الربكات أليب ،-الكوفينيو  البصريني-اف يف مسائل اخلالف بني النحويني االنص
 1/244ج عصفور، البن اجلمل، شرح .2/359ج

 األنباري، حممد بن الرمحن عبد الربكات أليب ،-وفينيالكو  البصريني-اف يف مسائل اخلالف بني النحويني االنصينظر:  -2
 .1/57ج مالك، ابن ألفية على األمشوين رحش. 2/154التوليح، خلالد األزهري، ج على التصريح شرح .2/366ج

 .60ص عيد، حممد املصفى، النحو -3

 "كم" اأمّ ، "كم كتب  قرأُت"حنو:  جوابا، تستدعي ال اخلربية "كم" كون، لاالستفهامية "كم" عن ختتلف اخلربية "كم" -4
 .2/141ج عصفور، البن اجلمل، شرح: ينظر. "كم كتاباً عندَك؟"، حنو: جواباً  تستدعي فإهنا االستفهامية

 .3/164ج االسرتاباذي، احلسن بن حممد الدين لرليل ،شافية ابن حاجب شرح -5
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 المفردة الخبرية "كم" -أ
 املعىن: مراعاة.فاللفظ عاةمراو  املعىن مراعاة عليه العائد الضمري يف جاز مفرًدا "كم" جاء إذا

ِن َوَكم﴿ تعاىل: قوله حنو لَك   م  َمََٰوَٰتِ ٱ ِف  مَّ  فُجمع [26 :النجم] ﴾ا    َشۡي  َشَفََٰعُتُهمۡ  ُتۡغِن  َل  لسَّ
 لكان اللفظ لىع محل لوو  ،1اللفظ على ال ﴾َكم﴿ معىن على محالً  ﴾َشَفََٰعُتُهمۡ ﴿ يف الضمري

 .-واهلل أعلم- 2"شفاعته" التقدير:

ِن َوَكم﴿ تعاىل: قوله منهو  ۡهلَۡكَنََٰها قَۡرَية   م 
َ
يَءَها أ ُسَنا فََجا

ۡ
وۡ  بََيَٰت ا بَأ

َ
يئِلُونَ  ُهمۡ  أ  ﴾٤ قَا

ۡهلَۡكَنََٰها﴿ يف أوَّالً  اللفظ على فحمل [04 :األعراف]
َ
يَءَها أ  يف املعىن على ذلك بعد محل مث ﴾فََجا

يئِلُونَ  ُهمۡ ﴿ قوله  .3﴾قَا

 نثبمؤ  المميزة الخبرية "كم" -ب
 إنو  ،نصحُتها" امرأة "وكم :حنو املعىن على محالً  عليها الضمري عاد باملؤنث "كم" ُمّيزت إذا

 .4رأيته" رجل   "كم حنو: اللفظ على محل مبذّكر مّيزت

 "الجمع اسم"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في المعنىو  اللفظ مراعاة :السادس الفرع
 خاص وزن   على الو  لفظه، من واحد هل ليسو  اجلمع معىن تضمن ما هو اجلمع اسم

 اجُلموع ألوزان خمال ف أنه إالّ  واحدر  له أو ،"نفر"و "رهط"و "قوم"كـ فيها َغلب أو باجُلموع
ب"لـ بالنسبة "َصْحب"و "راك ب"لـ بالنسبة "رَْكب"كـ  .5"صاح 

                                           
 .2/1189ج للعكربي، القرآن، عرابإ يف التبيان -1

 .196-2/195، البن يعيش، ج-للزخمشري-املفصل شرح : ينظر -2

 .122ص اللحياين، مربوك بن فازع بنت زكية الطالبة: إعداد أحوال الضمري مع مفس ره، -3

 .226ص للزخمشري، االعراب، صنعة يف املفصل -4

 م.1993 لثانية،ا الطبعة دمشق، القلم، دار ،39ص دقر، الغين لعبد التصريف،و  النحو يف العربية القواعد معجم -5
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 يف فوَخال حقيقًيا، مجًعا ويعترب اجلمع على الّدال املفردة األمساء من لرب اجلمع اسمو 
 حبيث "بَاقر"و "َجامل" مثل: تركيبها من آحاد هلا اجلمع اسم كان إذا فيما األخفشو  الفرّاء هذا

 .1اجلموع من عّداه

 واالعتبار اللفظ، مراعاة األول االعتبار :اعتبارين بني يقع اجلمع اسم على العائد الضمريو 
 وهي ثالثةال أقسامه حيث من عاجلم اسم مراعاة من البدّ  ذلك ولبيان املعىن، مراعاة الثاين

 كاآليت:

 العاقل. للمذكر اجلمع اسم -
 العاقل. للمؤنث اجلمع اسم -
 العاقل. لغري اجلمع اسم -

 كاآليت: هيو  اإليه الضمري دائع حاالت خيتلف الثالثة األقسام هذه وباختالف

 العاقل للمذكر الجمع اسم -أ
: حكى العاقل، للمذكر اجلمع اسم على الضمري عائد يف اللفظو  املعىن يراعى  أنَّ  ثعلبر

 .2املعىن وعلى اللفظ على محالً  ،عنَّا" وكفَّ  عنَّا، كفُّوا القومُ  أيَّها "يا تقول: العربَ 

مۡ ﴿ :تعاىل قوله ذلك لىع األمثلة منو 
َ
نَتِص   َۡجِيع   ََنۡنُ  َيُقولُونَ  أ  فعاد [44 :القمر] ﴾٤٤ مُّ

نَتِص  ﴿ يف املسترت الضمري  املعىن على كان ولو اللفظ، على محالً  ﴾َۡجِيع  ﴿ على باإلفراد ﴾مُّ
 .3"منتصرون" :لقيل

                                           
 .3/367ج ،الدين حممد بن احلسن االسرتاباذي لرليل ،شافية ابن حاجب شرح -1

 .12/505ج منظور، البن العرب، لسان -2

 4/201ج النحاس، جعفر أليب القرآن، إعراب -3



 ثاني: عود الّضمير أهميته وأقسامه وأحكامه في التفسيرالفصل ال

155 

ُ  تَُكن َولَمۡ ﴿ تعاىل: قوله مثالهو  ونَهُ  فَِئة   ۥلَّ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ۥيَنُصُ  أعاد [43 :الكهف] ﴾ّللَّ
ونَهُ ﴿ يف اجلمع لمري  معناها ﴾فَِئة  ﴿ لفظة ألنّ  للمعىن، مراعاةً  ﴾فَِئة  ﴿ لفظة إىل ﴾ۥيَنُصُ

 .1رُُه"نصُ تَ  "فئة التقدير: لكان اللفظ على روعي ولو ،أقوام""

ۡيَنا َۡجِيع   ُهمۡ  فَإَِذا َوَِٰحَدةٗ  َصۡيَحةٗ  إِلَّ  ََكنَۡت  إِن﴿ تعاىل: قوله يف جاء ما أيضا مثالهو  َ  َلَّ
ونَ  ونَ ﴿ يف اجلمع لمري ادفعَ  ،[53 :يسن] ﴾٥٣ ُُمََۡضُ ۡيَنا َۡجِيع  ﴿ إىل ﴾ُُمََۡضُ َ  مراعاة ﴾َلَّ

 .2للمعىن

 العاقل للمؤنث الجمع اسم -ب
 قال املعىن، مراعاة والثاين اللفظ، مراعاة األول بأمرين: املؤنث اجلمع اسم على الضمري يعود

 املؤنث، مجاعة على يعود كما عليه الضمري فيعود مؤنثاً  -تكسري مجع- كان فإن» عصفور: ابن
 حنو املؤنثة، الواحدة على يعود كما ليهع الضمري يعود وقد ،ُقْمَن" "الن ساءُ  قولك: حنو
 :-الشاعر- قوله

نا
ْ
َرك

َ
ْيَل  ت

َ
  َعَم والنَّ  الخ

 ْ
ىامل لناو   ...................... َندَّ

 
ساِء  ق ِ

ّ
قيِمي بها للن

َ
 .3«أ

 املعىن. على محالً  مفرًدا املؤنث الضمري فعاد ،أَقيم ي" هبا للن ساء   "قُلَنا البيت: يف الشاهد موطن

 العاقل لغير الجمع اسم -ج
 يف للفظ مراعة ويؤنَّث فيفرد التأنيث،و  باإلفراد العاقل لغري اجلمع اسم على لضمريا يعود

 يعَقل ال ل َما -اجلمع اسم -كان فإن» عصفور: ابن قال للمعىن، مراعة جيمعو  اجلنس،و  العدد
 .4«َحلبُتها" "اإلبلُ  قولك: مثل املفرد املؤنَّث على يعود كما عليه الضمري فيعود

                                           
 .2/849ج للعكربي، القرآن، إعراب يف تبيان. ال2/296ج ،املرجع نفسه -1

 .765ص هشام، البن ريب،األعا كتب عن اللبيب مغين -2

 .البحر من الوافر .556، 2/555ج عصفور، البن اجلمل، شرح -3

 2/555ج عصفور، البن اجلمل، شرح -4



 الفصل الثاني: عود الّضمير أهميته وأقسامه وأحكامه في التفسير

156 

َهَوَٰتِ ٱ ُحبُّ  لِلنَّاِس  ُزي ِنَ ﴿ تعاىل: قوله حنو للفظ مراعة فرًدام الضمري يعودف يءِ ٱ ِمنَ  لشَّ  لن َِسا
َهبِ ٱ ِمنَ  لُۡمَقنَطَرةِ ٱ ۡلَقَنَِٰطريِ ٱوَ  ّۡلَنِّيَ ٱوَ  ةِ ٱوَ  لَّ نَۡعَٰمِ ٱوَ  لُۡمَسوََّمةِ ٱ ۡۡلَۡيلِ ٱوَ  ۡلِفضَّ

َ
َٰلَِك  َۡلَۡرِث  ٱوَ  َۡل  َمَتَٰعُ  َذ

ةِ ٱ ۡنَيا  ٱ َۡلََيوَٰ  لفظه، من له واحد ال العاقل لغري مجع اسم ﴾ۡۡلَۡيلِ ٱ﴿ لفظف ،[14 :عمران ءال] ﴾َلُّ
نَۡعَٰمِ ٱ﴿ كذلكو  ،1"َفرس" يقال: واحده

َ
 الضمري فعاد لفظه، من له واحد ال مجع اسم ﴾َۡل

َٰلَِك ﴿  للفظ. مراعاة مفرًدا إليهما ﴾َذ

رۡيَ ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله ذلك على األمثلة منو  ُ  ُُك    َُمُۡشوَرٗة   لطَّ اب   ۥي لَّ وَّ
َ
 [19 :ص] ﴾١٩ أ

رۡيَ ٱ﴿ـف ُ ﴿- الضمري أعاد العاقل لغري مجع اسم ﴾لطَّ  للفظ. مراعاة لفظه يف مفرًدا عليه -﴾ۥي لَّ
وَ ﴿ تعاىل: قوله حنو 2للمعىن مراعة مؤنثا جمموعا الضمري يعود وقد

َ
رۡيِ ٱ إَِل  يََرۡوا   لَمۡ  أ  فَۡوَقُهمۡ  لطَّ

َٰت   فَّ رۡيِ ٱ﴿فـ [19 :امللك] ﴾لرَّۡحَمَُٰن  ٱ إِلَّ  ُيۡمِسُكُهنَّ  َما َوَيۡقبِۡضَن   َصى  العاقل لغري مجع اسم ﴾لطَّ
 لكان للفظا وعيرُ  لوو  ،﴾ُيۡمِسُكُهنَّ ﴿ يف "هّن" املتصل الضمري وهو مجعا عليه العائد الضمريو 

ُكه" "ما التقدير:  .-أعلم واهلل- ميس 

 ال أنهو  التوكيد،و  كاإلجياز لغوية، أخرىو  بالغية بوظائف الضمري ميتاز خالصة هذا الفصل
 إىل إلافة السامع، عند به للعلم الضمري حيذف وقد املعارف، أعرف ألنه به يوصف الو  يوصف

 اجلمل بني والربط املؤكَّد،و  املؤك د بنيو  خربه،و  املبتدأ بني فيفصل النصوص، تفسري يف أمهية له ذلك
 االمساء.و 

                                           
 منظور، البن العرب، لسان ينظر مشيته، يف خيتال ألنه اخليالء، من مشتق: أي خائل: هو اخليل واحد وقيل -1

 .11/231ج
 .136ص ،اللحياين مربوك بن فازع بنت زكية البة:الط إعداد أحوال الضمري مع مفس ره، -2
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 الزم- واالستتار ،-املتصلو  صل،املنف لمري-تتارواالس الظهور بني أقسامه وللضمري
 الشأن لمريلمري الفصل و  أما من حيث موقعه االعرايب أو الوظيفي جند ،-الزم   االستتار،وغري

 .-ومذكور حمذوف، شأن لمري -بنوعيه

 اجلنس يف عائده مع الضمري يتحد أن األصل فإن -مفس ره- عائده مع الضمري أحوال أما
 اجلنس يف خيالفه وقد اللفظ، بذلك مراعيا ،-واجلمع والتثنية اإلفراد- والعدد ،-أنيثوالت التذكري-

 مث األصل ألنه اللفظ يراعي أن فاألوىل الواحد، السياق يف اجتمعا وإن املعىن، بذلك مراعيا والعدد
 املعىن.
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 ريَن،المفسِّ  عندَ  الضَّمير ِبَعود المتعلِّقة التَّرِجيح قواِعدُ  الثالث: فصلال
 رالضمي عائد تحديد في القرآني السياق داللة وأثر

رِجيح قواِعد  
َّ
قة الت ِ

ّ
مير ِبَعود املتعل ريَن، عنَد  الضَّ  املفّسِ

 .الضمير عائد تحديد في القرآني السياق داللة وأثر

 كاآلتي:  خمسة مباحثيشتمل على 

 
 الترجيح قواعد مفهوم: األول المبحث

 المفسرين عند الضمير بعود المتعلقة رجيحالتَّ  قواعد: الثاني المبحث

 التفسير في وأهميتها السياق داللة مفهوم: الثالث المبحث

 الكالم في مذكور   إلى الضمير عود في السياق داللة أثر: الرابع المبحث

 الكالم من المفهوم إلى الضمير عود في السياق داللة أثر: الخامس المبحث

 الثالثالفصل  
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 ترجيحال قواعد مفهوم األول: المبحث

 
 

 كاآلتي:  مطلبينيشتمل على 

 
 
 
 
 

 إضافيا مركبا باعتباره الترجيح قواعد تعريف: األول المطلب

 واصطالحا لغة القاعدة تعريف: األول الفرع

 لغة واصطالحا الترجيح تعريف: الثاني الفرع

 َعَلًما باعتباره الترجيح قواعد تعريف: الثاني المطلب
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 املناط،و  ةالعلّ  يف النظرو  جلزئيات،ا استيعابو  العبارة دقةو  جيازباإل التفسريية القواعد ازمتت
 مبثابة فهي التفسريية بالقواعد ُملمًّا يكون أن التفسري، علم يف الولوج أراد من كل   على لزاماً  فكان

 .غريه عليه يبىن اليت األصول

 لبطهاو  ها،إلي الرجوع ليسهل -االستقراءو  بالتتبع ذلكو - القواعد العلماء ولع لذا
 .الزللو  اخلطأ يف الوقوع عدمل شرعية طببضوا

 كليةر  أصولر  اإلنسان مع يكون أن البدَّ » :عام بوجه القواعد أمهية مبيناً   تيمية ابن يقول
 ذب  كَ  يف فيبقى إالَّ و  ت،قعَ و  كيفَ  اجلزئيات يعرفُ  مث دل  عَ و  لم  بع   ليتكّلم اجلزئيات، إليها تردُّ 

 .1«عظيمر  سادر فَ  دفيتولَّ  اتالكليَّ  يف لم  ظُ و  هل  جَ و  اجلزئيات، يف هل  جَ و 

  رو مُ األُ  بطلَ  فإنَّ » : الزركشي ماماإل قالو 
ُ
 وهُ  حدة ،املتَّ  واننيالقَ  يف دة  املتعد   رةش  نتَ امل

كم إحدى هيو  ها،لضبط   ىأدعَ و  فظهاحل   ىوعَ أَ   ادأرَ  اإذَ  يماحلك  و  ها،ألجل   عول   اليت العدد   ح 
 .2«يهإلَ  سكنُ تَ  فصيلي  تَ و  ،فسُ النَّ  إليه تشوفُ تَ  ايل  إمجَ  :انـَنْي  بـَيَ  بني عجيمَ  أن له بدَّ الَ  عليمالتَّ 

 ومن ...» :إليها املتعل م حاجتو  ةالكليَّ  القواعد معرفة أمهية بيان يف القرايف ماماإل يقولو 
 تفَ واختلَ  ،الفروعُ  يهعل تناقضَ تَ  ة،الكليَّ  واعدالقَ  دون اجلزئية   اتباملناسبَ  الفروعَ  جر  خيُ  جعلَ 

 .3«تقنطَ و  كلذل   هنفسُ  اقتلَ و  ت،ربَ الطَ و  فيها هُ رُ خواط   تزلَ زلْ تَ و 

 كالفرع، له هو الذي البناء مبنزلة التفسريو  األصل، هو الذي األساس مبنزلة القواعد فإن لذا
،ُمنهَ  فهو صحيح   أساس  و  قاعدة   على عيولَ  مل ناء  ب   كلُّ و   على ْبَ يُـ  مل أساس  و  دة  قاع   كلُّ و  ارر

 فاسدر. فهو فاسد   على ُبين َ  فما ،عظيم فسادر و  هلر جَ و  خرابر  فهو شرعية، لوابط

                                           
 .19/203ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -1
 م.1985 الثانية، الطبعة الكويتية، األوقاف وزارة ،66-1/65ج للزركشي، الفقهية، القواعد يف املنثور -2
 .1/03جأنوار الربوق يف أنواء الفروق، لإلمام القرايف،  -3
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 يف لنظرل ؤهلهتو  اخرة،زَ  قهيةف   روةثَ و  للمفس ر، لميةع   مَلكةً  تعطي التفسريية القواعد معرفةو 
 احلكيم رعالشَّ  داص  مق فهم على عينهتُ و  ،األقوال بني الرتجيحو  االستنباطو  ،زلواالنَّ و  اتستجدَّ امل

 العامة. أسرارها على والوقوف

 الذي ،الكرمي القرآن وهو الَ أَ  مولوعهاو  مضموهنا أمهية من فعرَ تُ  التفسريية القواعد فأمهية
 .كّلها العلوم أصل هو

 ُيستغىَن  االهلذَ و » :الكرمي القرآن إىل جوعالرُّ  أمهية عن بيان ه معرض يف الزركشي ماماإل يقول
ياق  و  ُمركَّباهتاو  اظ هألفَ  ُمفَردات معر فة م ن إليه   تفسري ه يف يُرَجعو  عَليه، تفسريه   يف عام   ن  انو قَ  عن ه، س 

 .1«همالفَ  عنه دقُّ يَ و  همالوَ  حتتَ  َيدُخلُ  ال مما ذلكَ  َغري  و  بَاط نهو  ظَاهر هو 

 إضافيا مركبا باعتباره الترجيح قواعد تعريف األول: المطلب
 الوقوف من دَّ بُ الَ  معناه لبيانو  ،إليه مضافو  مضاف من بمركَّ  مصطلح الرتجيح قواعد إن

 ."الرتجيح"و "القواعد" ومها: جزئيه على

 لغة واصطالحا اعدةالق تعريف األول: الفرع
 لغة اعدةالق -أ

 دقعَ » :، وقال ابن فارس2«قواعدَ  على جيمعُ و  قـُُعوًدا، تقـََعدَ » عرف ابن منظور القاعدة قائال:
 .3«اعودً قُ  قعدي الرجلُ 

                                           
 .1/15ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -1

 .3/361جالبن منظور،  العرب، لسان -2

 .5/108ج فارس، البن اللغة، مقاييس معجم -3
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َِٰعدُ ٱوَ ﴿ تعاىل: اهلل قال ،قاعداتو  قاعدة امرأة يقال: يءِ ٱ ِمنَ  ۡلَقَو ََِّٰت ٱ لن َِسا  يَرُۡجونَ  َل  لَّ
ن ُجَناح   َعلَۡيِهنَّ  فَلَۡيَس  انَِكاحٗ 

َ
َِجَٰت   َغرۡيَ  ثَِياَبُهنَّ  يََضۡعنَ  أ  املرأة :أي ،[60 :النور] ﴾بِزِيَنة    ُمَتَب 

 .1الولدو  -مالدَّ  عنها انقطع أي- احليض عن تقعد اليت نَّةاْلُمس   الكبرية

 قال ه،أساسُ  البناء قواعدو » األصفهاين: الراغب يقول البيت أساس على القواعد يطلق كما
َِٰه  يَۡرَفعُ  ِإَوذۡ ﴿ تعاىل: اهلل  خشباته اهلودج وقواعد ،[127 :البقرة] ﴾ّۡلَۡيتِ ٱ ِمنَ  ۡلَقَواِعدَ ٱ مُ  ۧإِبَۡر

 .2«البناء واعدق جمرى اجلارية

 على أمره بىن»و ما، قاعدة على هكمَ حُ  بىن فيقال: جمازاً  املعنوي األمر على القاعدة تطلقو 
 النحو. قواعد ،االسالم قواعدو  ،العلم قواعد :يقال منه ،3«قاعدة

 طالقان:إ هلا القاعدة أن لنا يتبني اللغوي التعريف من سبق مما

 املرأةو  ،البيت كقواعد غريه عليه يبىن الذي األصل هوو  سيّ احل املعىن هبا يراد: ولاأل طالقاإل
 الولد.و  يضاحمل عن قعدت اليت ةاملسنَّ 

 .اكذَ و  اكذَ  قاعدة   على هأمرَ  بىن نكمَ  ،املعنوية األمور يف اجملازي املعىن به يراد :الثاني طالقاإل

 املعىن يف كان ءسوا االستقرار،و  الثبات :معىن حول تدور القاعدة كلمة نإ القول خالصةو 
 .املعنوي أو احلسيّ 

 اصطالحاً  ةداعالق -ب
 أغلبية؟ أم ؟كلية قضية هي هل معناها يف الختالفهم اتبعً  لقاعدةل العلماء تعاريف اختلفت

                                           
املفرادات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، حتقيق: صفوان عدنان الداودي،  ،3/361جالبن منظور،  العرب، لسان -1

 هـ.1412عة االوىل، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بريوت، الطب، 679ص

 .679 ص األصفهاين، للراغب القرآن، غريب يف املفردات -2
 .9/60ج للزبيدي، العروس، تاج -3
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 جند: فروعها لكل جامعة ةكليَّ  قضية القاعدة تكون أن ارتأت اليت التعريفات من -
 جزئيات عليه ينطبق الذي الكلي األمر» :قال حيث  بكيالسُّ  الدين تاج ماماإل تعريف

 بالقضية الكلية. عنها األوىل أن يعربفعرب باألمر الكلي، و  ،1«منها هاأحكامُ  يفهم كثرية

 مجيع على منطبقة كلية قضية هي» :بقوله  اجلرجاين الشريف ماماإل فهاعرَّ و 
، كقاعدة "اليقني لفرعياتوا أن هذه القضية الكلية تدخل يف مجيع اجلزئيات ،أي مبعىن2«جزئياهتا

 .ال يزال بالشك"، فهي تدخل يف العبادات و املعامالت واجلنايات

 .3«منه هاأحكامُ  عرفَ لتُ  جزئياته مجيع على قينطب   كل ي حكمر » :هي قيلو 

 م ن هامن يَر د ملا نظرًا أكثرية أغلبية قضية القاعدة تكون أن اختارت اليت التعريفات نمو  -
 جند: املستثنيات

 على ينطبق ي،كل   ال أكثري حكمر » :قال إذ  احلموي حممد بن أمحد اإلمام عريفت
 .4«منه أحكامها لتعرف جزئياته أكثر

 بأهنا لقاعدةل صفهو  احلموي حممد بن أمحد اإلمام تعريف على يؤخذ أن ميكن
 سبيل على املعرَّف أركان مجيع فيها يدخل القضية ألن ،قضية هي :يقال أن وىلَ األَ ،و "حكم"
 احلقيقة.

 الواقع اخلالف أن نالحظ -أغلبية أم كلية، كقضية القاعدة- التعريفني هذين عرض بعد
 يثبت الفريقني ك ال ألنَّ  االصطالح، يف مشاحة الو  صوري خالف هو القاعدة، معىن حتديد يف

                                           
 م.1991 االوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار ،1/11ج كي،السُّب الوهاب عبد الدين لتاج النظائر،و  األشباه -1

 .171 ص للجرجاين، التعريفات، -2

العلمية،  الكتب دار ،1/51ج احلنفي، مّكي حممد بن ألمحد النظائر،و  األشباه كتاب شرح يف البصائر عيون غمز -3
 م.1985الطبعة االوىل، 

 .1/51ج ،املرجع نفسه -4
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 قولي ،القاعدة كمحل املخالف اجلزئي حكمها يف يدخل فال ،صورًا منها ستثىني قاعدة لكل أن
 ال الُكل ي مقتضى عن اجلزئيات بعض لُّفخَ تَ فَـ  ا،كليًّ  ثبت إذا الكل ي األمر» : الشاطيب االمام
 .1«كليًّا هكون   عن هخيرجُ 

 لغة واصطالحا الترجيح تعريف الثاني: الفرع
 لغة الترجيح -أ

 زادَ  إذا انجحَ الرُّ  االسمو  ...رَجحُ يَ  الشَّيء "َرَجَح"» من مأخوذيرى الفيومي أن الرتجيح 
 .2«هوزنُ 
 .3«المَ  حىت هأثقلَ  أي: امليزان حَ أرجَ » :قال ابن منظورو 

 اجمازً  يطلقو  ،ازائدً  اغالبً  فالال :أي اراجحً  الشيء جعل» :هو الرتجيح التهانوي حممد قال
 4«انجحَ الرُّ  اعتقاد على

 حأرجَ  الوزنُ  هذا :لفيقا احلسية األمور يف الثقلو  الزيادة :به يراد الرتجيح أن نالحظ سبق مما
 ر.اآلخَ  نم   لُ أثقَ و 

 اجحرَّ ال املذهب هذاو  ،حر راج   ليلر دَ  هذا فتقول:كما يطلق الرتجيح جمازاً على األمور املعنوية 
 اآلراء. حأرجَ  الرأي هذاو  املذاهب، من غريه على

  

                                           
 .2/83ج سليمان، آل حسن بن مشهور حتقيق: للشاطيب، املوافقات، -1

 .1/219ج الفيومي، ألمحد الكبري، شرح غريب يف املنري املصباح -2
 .2/445ج منظور، البن ،العرب لسان -3

 م.1996 للناشرين، لبنان مكتبة ،1/700ج التهانوي، علي حملمد العلوم،و  الفنون اصطالحات كشاف -4
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 اصطالحا الترجيح -ب
 العلماء قأطلَ  قدو » ،الرتجيحو  1التَّعاُرض مبحث الفقه أصول مباحث أصعبو  أهم من إن

 أنَّه غريَ  يه،ف   املبسوطة بالكتب يهفعلَ  َفاءياال ست   أرادَ  فَمن ،مهمأقالَ  نَّةع  أَ  األرجاء الفسيح هميدان   يف
ربَ  اليت الكتب انهَ م   ارخيتَ  أن لهُ  ينبغ  يَ   .2«ولصُ األُ  وحنَ  يف راعةبَ  اهباأل 

 اعرتالا أقّلهاو  أمشلها سأذكرو  ،لرتجيحا مفهوم بيان يف األصوليني تعاريف أحسن اخرتنا لذا
 :مثالً  نجدف عليها

 به عملفيُ  األقوى علمليُ  راآلخَ  على نيريقَ الطَّ  أحد   تقوية» قال: حيث الرازي ماماإل تعريف
 .3«راآلخَ  حطرَ يُ و 

 لـكامـت بعد إالَّ  أمرين بني الرتجيح يصح ال ألنه :"طريقين"» لتعريف:ا شارًحا -الرازي- قال
 .4«بطريق سـلي اـم ىـعل قـريـالط حـيـترج يصح ال هـفإن ،منهما دـواح لـكُ  درـَ انف لو قنيـطري اـكوهنم

                                           
 عارلُتهو  حيالَه، سرتَ  إذا السَّري، يف فالنا عارلت تقولو » فارس: ابن قال "ع ر ض" من أصله: اللغة في التعارض -1

 = .4/272. ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ج«ما أتى إليك ما صنع، إذا أتيَت إليه مثل مثل
. «واعرَتَض: انتَصب ومَنع وَصار عارًلا كاخلشبة املنتصبة يف النهر والطريق وحنوها متَنع السالكني سلوَكها»قال ابن منظور: = 

 قابَلُته بالشيء الشيءَ  عارْلتُ و  ..ظَهر. إذا أمرر  له عرضَ و » قال الفيومي: .7/168لسان العرب، البن منظور، جينظر: 
 .2/402ج الفيومي، ألمحد الكبري، شرح غريب يف املنري املصباح. ينظر: «به

بعد التعريف اللغوي تبني أن التعارض يدور حول معىن: الظهور، واملساواة، واملقابلة، أمَّا املقصود بالتعارض هنا هو املقابلة 
 بلة يناسب املعىن االصطالحي.اليت تدل على املمانعة، وألن املقا

 السول هناية ينظر: «صاحب ه مقتَضى منهما كلُّ  ميَنع وجه على تقابُلهما هو األمرين بني التعارض» :اصطالحا التعارض-
 .254ص الشافعي، اإلسنوي الرحيم لعبد الوصول، منهاج شرح

 املطبوعات مكتبة، 1/523ج غدة، أبو الفتاح بدع: الدكتور حتقيق: اجلزائري، للطاهر األثر، أصول إىل النظر توجيه -2
 .م1995 األوىل، الطبعة حلب، االسالمية،

 الطبعة الرسالة، مؤسسة ،5/397ج العلواين، فياض جابر طه: الدكتور حتقيق: الرازي، لإلمام الفقه، أصول يف احملصول -3
 م.1997 الثالثة،

 .5/397ج العلواين، فياض جابر طه: لدكتورا حتقيق: الرازي، لإلمام الفقه، أصول يف احملصول -4
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 .1«اظاهرً  ليس مبا األخرى على األمارتني إحدى تقوية» :الزركشي ماماإل تعريف

 يلي: ما التعريفني هذين يف الحظي

 رلة.املتعا األدلة بني حرج  يُ  الذي هو إذْ  ،داجملته   علف   من الرتجيح أن -
 باملرُجوح. العمل تركو  اجحبالرَّ  عملال جيب أنه الرتجيح ةمثر  من -

 همال  تعارُ  مع املطلوب على اللةللدَّ  احلنيالصَّ  أحد   اقرتانُ » بقوله: الرتجيح اآلمدي فعرَّ و 
 .2«راآلخَ  امهالَ و  به العملَ  يوجبُ  مبا

 ايسَ لَ  اعمَّ  احرتازر  :صَّالحين"ال أحدِ  "اقترانُ » :لتعريفا امولحً و  اشارحً  -اآلمدي- قال
، ليس اآلخرُ و  صاحلر  أحُدمها أو للداللة، نيبصاحلَ   التَّعاُرض حتقُّق   مع يكونُ  إمنا الرتجيحَ  فإنَّ  بصاحل 

 أحد مها. أو لأْلمَرين الصَّالحية   عدم   مع تعارضَ  الو 

ني عن احرتازر  :تعاُرِضهما" "مع جيحَ  فإنَّ  ،بينهما تعاُرضَ  ال اللََّذين الصَّاحلَ   عندَ  يُطلبُ  إمنا الرتَّ
 أصل يف ةارلَ املتعَ  لكاْلع لَ  االقتضاء   يف التَّواُفق مع ني  تعارلَ ل لمُ  عام   هوو  ه،م  عدَ  مع ال عارضالتَّ 

 الصَُّور يف املتعارلة كاألدلة االقتضاء يف التنايف مع للُمتعار لنيو  يأيت، كما القياس
ختَـلَ 

ُ
 .إثباتًاو  انفيً  فيها فامل

 نم   راآلخَ  عن نيليلَ الدَّ  دأحَ  به اخَتصَّ  اعمَّ  احرتازر  :اآلَخر" اهمالَ و  به العملَ  يوجبُ  "بما
 .3«جيحالرتَّ و  قويةالتَّ  يف له لدخَ مَ  الو  ة،ليَّ رَ العَ  أو اتيةالذَّ  اتفَ الص  

 إىل ال املتعارلة ةاألدلَّ  حالو  صفة إىل ظربالنَّ  الرتجيح فعرَّ  أنه اآلمدي تعريف يف نالحظ
 اجملتهد. علف  

                                           
 .م1994 االوىل، الطبعة الكتيب، دار ،8/145ج الزركشي، لإلمام ،الفقه أصول يف احمليط البحر -1

 املكتب االسالمي، لبنان. ،4/239ج عفيفي، الرزاق عبد :حتقيق اآلمدي، احلسن أليب األحكام، أصول يف اإلحكام -2

 .4/239ج ،املرجع نفسه -3
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 :هو التعريفات هذه يف الرتجيح فإن سبق ما على ناءً وب  

 اآلخر. دون به العمل يوجب امب معتربة، ملزية غريه على تعارلةامل األدلة أحد اجملتهد تفضيل -
 مفهوم أن نعترب أن ميكن بل املفسرين، لدى كثريا خيتلف ال األصوليني عند الرتجيح فهومم إنَّ  -

 يف الرتجيحات مجيع يستعمل راملفس   ألن األصوليني، من أعمّ و  أوسع املفسرين عند الرتجيح
 فقهية بقاعدة أخرىو  ،حنوية بقاعدة مرةو  أصولية، قاعدة  ب حيرج   فتارةً  فيه، فاملختلَ  املعىن

 وغريها.
 ةلغوي لقاعدة رين،للمفس   التابعة األقوال أحد تقوية :هو حبثنا مولوع يف بالرتجيح املقصودو 
 الضمري. ائدبع متعلقة
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 باعتباره َعَلًما الترجيح قواعد تعريف :الثاني المطلب
 أمَّا ،1التفسري بقواعد تسمَّى اليت وهي القرآن، تفسري يف املفس ر هبا يستعني عامة قواعد هناك
 منو  ة،الواحد املسألة يف املختلفة والاألق بني الرُّجحان يف منها ُيستفاد اليت فهي الرتجيح قواعد

 مثال: جند الرتجيحية القواعد معىن يف الواردة التعريفات سنحأ

 هبا يتوصل أغلبية أمورو  2لوابط» هي: قال حيث احلريب علي بن حسني الدكتور تعريف
 .3«اهلل كتاب تفسري يف املختلفة األقوال من الرَّاجح معرفة إىل

 لتعريف:ا موضًحاو  شارًحا قال

 أغليب. حكم دةالقاع أن باعتبار :أغلبية»

                                           
. «منها االستفادة كيفية معرفةو  العظيم، القرآن معاين استنباط إىل هبا يتوصل اليت الكلية األحكام هي» التفسري: قواعد -1

 .م2005دار ابن عثمان، الطبعة االوىل،  ،1/30، جالسبت الدخل ،-مجعا ودراسة-فسري الت قواعد :ينظر

"ابن ة شيء واحد، وال فرق بينهما، فقال معل قا ومعق با على قول والقاعد الضابطأن  إىل "حممد الربكيت" الشيخ ذهب -2
 -هي- الضابطةو  القاعدة من كل على هذا كتايب يف أطلقتُ  فقد أنا أما» :-الضابطو  القاعدة بنييف تفريقه - جنيم"

اتشي، الطبعة ، دار الصدف، كر 50. ينظر: قواعد الفقه، حملمد عميم الربكيت، ص«االصطالح يف مشاحة الو  القاعدة
 م.1986األوىل، 

، والضَّابط جيمعها من » :وذهب ابن جنيم إىل التفريق بني القاعدة والضابط فقال      القاعدُة جتَمُع فروًعا من أبواب شىتَّ
، املشهور براهيمإ بن الدين لزين، . ينظر: األشباُه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان«باب واحد ، هذا هو األصلُ 

 م.1999، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 137بابن جنيم، ص
، فهي "األمور مبقاصدها"هو الصحيح ألن القاعدة جتمع فروعا يف أبواب شىت، كقاعدة:  "ابن جنيم"الذي ذهب إليه    

"أميا َع باب  واحد، ومثال الضابط: تطبق على أبواب العبادات واجلنايات والعقود واألميان وغريها، أما الضابط جيمع فرو 
، 23-1/22. ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، للدكتور: حممد الزحيلي، جإهاب دبغ فقد َطُهر"

 م.2006دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، 

 م.1996ناع القطان، الطبعة األوىل، ، دار القاسم، قدم له الشيخ م39ص احلريب، حلسني املفسرين، عند الرتجيح قواعد -3
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 إذ غريها،و  األحكام استنباط إىل هبا يتوصل اليت القواعد به خرج الراجح: معرفة إلى بها يتوصل
 بني فيما للرتجيح اآلية من املستنبطة األقوال يف النظر إمناو  اآلية من فيه استنباط الَ  الرتجيح
 القاعدة. هذه خالل من األقوال

 العلماء. بني اتفاق حملّ  كان ما رجخَ  المختلفة: األقوال من

 .1«كالنحو األخرى العلوم يف الرتجيح به خرج اهلل: كتاب تفسير في

 التفسري، قواعد حتت داخلة الرتجيح قواعد بأن نقول أن نستطيع السابق ريفالتع خالل من
 عدالقوا من ينطلق فاملفس ر جزئياهتا، على تنطبق اليت الكلياتو  األصول هي التفسري قواعد ألنَّ 

 أعمّ  التفسريية القواعد إن يقال منه الرتجيحية، بالقواعد ج حريُ فَـ  ترجيح   إىل حيتاج قدو  التفسريية،
 الرتجيحية. القواعد من

 إىل هبا يتمكن اليت القواعد بأهنا: الرتجيحية القواعد نعرف أن ميكن سبق ما لوء وعلى
 ري.التفس يف األقوال تعارض عند املرُجوح من الرَّاجح معرفة

 التعريف شرح

 أغلبية. أم كلية كقضية :القواعد

 بواسطة . املطلوب إىل التوصل قصد أي: بها: يتمكن التي

 الرُّجحان أثر يظهرو  الدليل، إىل بالنظر ذلكو  األقوال: تعارض عند المرُجوح من الرَّاجح معرفة
 القطعيات. بني تعارض ال إذ املرجوح،و  الرَّاجح تعارض عند

 العلوم به خرجو  اآلية، تفسري يف املختلفة األقوال بني يكون الرتجيح إذ قيدر  هذا :التفسير في
 الفقه.و  النحو،و  كالبالغة، األخرى

                                           
 يسري. حذف مع .39ص احلريب، حلسني املفسرين، عند الرتجيح قواعد -1
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 المفسرين عند الضمير بعود المتعلقة التَّرجيح قواعد: الثاني المبحث
 مطالب كاآلتي: خمسةيشتمل على 

 

 غيره مكنأ إذا الشأن على الضمير يحمل ال: قاعدة: األول المطلب

 اعتمادها في العلماء وأقوال القاعدة معنى: األول الفرع

 القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من: الثاني الفرع

 ُمَقدَّر إلى إَعادتِه ِمن َأْولىَ  َمذُكور   إلى الضمير عود: قاعدة: الثاني المطلب

 اعتمادها في العلماء وأقوال القاعدة معنى: األول الفرع

 القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من: يالثان الفرع

 غيرِه إلى إعادتِه من َأولىَ  عنه المحدَّث إلى الضمير عود: قاعدة: الثالث المطلب

 اعتمادها في العلماء وأقوال القاعدة معنى: األول الفرع

 القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من: الثاني الفرع

 تعددت إذا- الواحد السياق في يرالضم عود توحيد: قاعدة: الرابع المطلب
 تفريقها من أولى -الضمائر

 اعتمادها في العلماء وأقوال القاعدة معنى: األول الفرع

 القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من: الثاني الفرع

 دليل يرد مالم مذكور أقرب إلى الضمير إعادة األصل: قاعدة: الخامس المطلب
 بخالفه
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 اعتمادها في العلماء وأقوال قاعدةال معنى: األول الفرع

 القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من: الثاني الفرع
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 االختالف هذاو  الضمري، عود حتديد مسألة املفسرون، فيها اختلف اليت اللغوية املسائل نم  
 فريجح ظنه، على غلب مبا يرجح همبعض فنجد الضمري، لعود الرتجيحية القواعد فهم إىل عائد

 مذكور، أقرب إىل الضمري عود قاعدة على يبين غريهو  مذكور، أكثر إىل الضمري عود قاعدة
 الضمري. بعود املتعلقة اللغوية القواعد من ذلك غري إىل واحد، مذكور إىل الضمري يُرجع بعضهمو 

 على يرجحها قاعدة قائل   لكل صارو  الواحدة، املسألة يف الرتجيحية القواعد تنازع عند
 اجملتهد. لدى الظن غلبةو  قوة إىل يرجع ذلك يف الضابط ئذفحين غريها،

يحَ  أنَّ  واعَلم» الزركشي: اإلمام قال اج   فهو أكثر للظَّن   إفادتُه كان ما مَناطَها:و  كثريةر، الرتَّ
 .1«ظن ه على غلبَ  ما اجملتهدُ  فيعتمد ...املرج حات هذه تتعارض قدو  األرَجُح،

 عند ذلك لابطُ و  بعض، على بعضها يُرج حُ  اترج حَ ملوا» : الشنقيطي اإلمام يقولو 
 .2«الظَّن   قـُوَّةُ  هو األصوليني

 القرآين األسلوب هبا ميتاز م يزة إحداها حتديد يف الرتددو  الضمائر تعدد يف اإلمجال وهذا
 من كثرياو  املعاين من كثريا فاحتمل مقاصدهو  مراميه بكل حييط أن أحد يستطيع ال معجز»فهو
 .3«سبقته متنوعة أشياء على يعود ألن الغائب لمري صالحية ذلك ومن وه،الوج

                                           
 .8/181ج الزركشي، لإلمام ،الفقه أصول يف احمليط البحر -1
 .5/24ج الشنقيطي، األمني حممد بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان ألواء -2

  .(، القسم الثالث1/79ج)حممد عبد اخلالق عضيمة، ور: للدكت القرآن، ألسلوب دراسات -3
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 1غيره أمكن إذا الشأن على الضمير يحمل ال قاعدة: األول: المطلب

 اعتمادها في العلماء أقوالو  القاعدة معنى األول: الفرع
 حيمل مفبعضه املفس رون، فيها اختلف اليت اللغوية املسائل بني من الضمري نوع حتديد إن

 ألنّ  العربية، اللغة يف صحيحر  وجهر  للضمري مادام الشأن على حيمله ال غريهو  الشأن، على الضمري
 ال أنَّه كما بعده، تأيت اليت اجلملة تفس رهو  تفخيمه،و  األمر لتعظيم إالَّ  به يُؤتى ال الشأن لمري
ع  قبله. مذكور   إىل يرج 

 الشأن لمري فيها فخالَ  اليت للوجوه بيانه ضمعر  يف القاعدة هذه إىل هشام ابن أشار قدف
 أمكن إذا -الشأن لمري -عليه احلمل ينبغي ال أنه مل  عُ  هذا تقرر إذاو » : فقال القياس

 .2«غريه

 أن القرآن من موالع عدة يف يرتجَّح بل الكرمي، القرآن يف الشأن لمري نفي يعين ال هذاو 
َٰلُِمونَ ٱ ُيۡفلِحُ  َل  ۥإِنَّهُ ﴿ :تعاىل قوله حنو الشأن، لمري هو الضمري عائد  [23 :يوسف] ﴾٢٣ لظَّ

 .4«"إّن" خرب حمل يف» الظاملون" يفلح "ال مجلةو  ،3غري ال شأن لمري ﴾ۥإِنَّهُ ﴿ يف فالضمري
 يف الضمري "هاء" فإن [117 :املؤمنون] ﴾١١٧ ۡلَكَٰفُِرونَ ٱ ُيۡفلِحُ  َل  ۥإِنَّهُ ﴿ تعاىل: قوله يف ومنه

 .5غري ال شأنال لمري ﴾ۥإِنَّهُ ﴿

 القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من الثاني: الفرع
َُٰكمۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما -1  .[27 ]األعراف: ﴾ۥَوقَبِيلُهُ  ُهوَ  يََرى

                                           
 .585ص احلريب، حلسني املفسرين، عند الرتجيح قواعد -1
 .637ص هشام، البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغين -2

 .1/384ج جزي، البن التنزيل، لعلوم التسهيل .6/466ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -3

 .7/108ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف دولاجل -4

 .2/58ج جزي، البن التنزيل، لعلوم التسهيل .12/157ج ،اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب -5
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 لمري ﴾ۥإِنَّهُ ﴿ يف الضمري الزخمشري عدّ  قدف ،﴾ۥإِنَّهُ ﴿ الضمري عائد يف العلماء اختلف
 .1شأن  

 قالو  الشيطان، على عائد ﴾ۥإِنَّهُ ﴿ يف الضمري أن والظاهر» فقال: يانح أبو عليه أعقبو 
 .2«هذا إىل تدعو لرورة الو  احلديث،و  الشأن لمري ﴾ۥإِنَّهُ ﴿ يف الضمريو  الزخمشري

 غريه. أمكن إذا الشأن لمري إىل يصار ال أنه حيان أيب كالم من يفهم

 ۦنَّۡفِسهِ  َعن بَۡيتَِها ِف  ُهوَ  لََِّّت ٱ َرََٰوَدتۡهُ وَ ﴿ تعاىل: قوله عند  يوسف قصة يف جاء ما ومنها -2
ََٰب ٱ وََغلََّقِت  بَۡو

َ
ِ  ٱ َمَعاذَ  قَاَل  لََك   َهۡيَت  َوَقالَۡت  َۡل ي  ۥإِنَّهُ  ّللَّ ِ ۡحَسنَ  َرّب 

َ
 ُيۡفلِحُ  َل  ۥإِنَّهُ  َمۡثَواَي   أ

َٰلُِمونَ ٱ  .[23 :يوسف] ﴾٢٣ لظَّ

 شأن . لمري أنه لىع ﴾ۥنَّهُ إِ ﴿ يف الضمري 4الزخمشريو  3الزَّجَّاج حرجَّ 

 األصح ﴾ۥإِنَّهُ ﴿ يف الضمريو » فقال: شأن   لمري الضمري يكون أن فاستبعد حيان أبو أما
 أحسن يف أقامينو  اجلب، من جنَّاين إذ مثواي، أحسن ريب اهلل أن أي: تعاىل اهلل على يعود أنه

 الو  ربُّه، أنَّه خملوق على كرمير  نيبر  يُطلق ال إذ جًدا يَبُعدو  ...الشأن لمري يكون أن إّماو  مَقام،
 .5«له مملوًكا احلقيقة يف يكن مل ألنه السي د مبعىن

ُ ٱ وَُهوَ ﴿ تعاىل: قوله ريتفس يف جاء ما القاعدة هلذه العلماء تطبيق أمثلة من -3 َمََٰوَٰتِ ٱ ِف  ّللَّ  لسَّ
ۡرِض ٱ َوِف 

َ
 .[03 :األنعام] ﴾وََجۡهَرُكمۡ  ِۡسَُّكمۡ  َيۡعلَمُ  َۡل

                                           
 .2/98ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -1

 .5/33ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -2

 م.1988 األوىل، الطبعة بريوت، الكتب، عامل ،3/101ج الزجاج، سحاقا أليب إعرابه،و  القرآن معاين -3
 .2/455ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -4
 .6/257يف التفسري، أليب حيان، ج احمليط البحر -5
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ُ ٱ﴿ وهو قبله اليت الضمائر إىل عائد ﴾ُهوَ ﴿ الضمري إن  .1املفسرين مجهور عند املشهور وهو ،﴾ّللَّ

 يرفع ألنه شأنو  أمر لمري ﴾ُهوَ ﴿ يكون أن التعليق هذا مع جيوز فال» عطية: ابن قال
ُ ٱ﴿  .2«اخلرب مولع يف ﴾َيۡعلَمُ ﴿و باالبتداء ﴾ّللَّ

 لمرير  ﴾ُهوَ ﴿ أن والظاهر» السابقة: اآلية يف دالعائ الضمري حتديد معرض يف حيان أبو قال
ُ ٱ﴿ وهو قبَله الضَّمائر عليه عادت ما على عائدر   .3«﴾ّللَّ

، لمري ﴾ُهوَ ﴿ الضمري يكون أن رجَّحو  4الفارسي علي أبو هذا يف خالفو  ُ ٱ﴿و شأن   ﴾ّللَّ
َمََٰوَٰتِ ٱ ِف ﴿ وخربُه مبتدأ ُ ٱ﴿ مجلةو  ،﴾لسَّ َمََٰوَٰتِ ٱ ِف  ّللَّ  تقدير فيكون ،5الشأن لضمري مفس رة ﴾لسَّ

ُ ٱ وَُهوَ ﴿ املعىن: َمََٰوَٰتِ ٱ ِف  ّللَّ ۡرِض ٱ َوِف ﴿ فتقول: فتستأن   مث ،فر وقْ  ﴾لسَّ
َ
 ِۡسَُّكمۡ  َيۡعلَمُ  َۡل

 .﴾وََجۡهَرُكمۡ 

 وال اآلية، عىنم تفكيك ملقتضى الكالم يستقيم ال بأنَّه القول هذا على التعقيب ميكن
  اآليات. بني الرتابط حيصل

 اجلاللة لفظ وهو قبله ما على يعود فصل   لمري اآلية يف ﴾ُهوَ ﴿ الضمري أن الرَّاجحو 
ُ ٱ﴿  وهو ،6األرض يف املعبود اهلل هوو  السماوات، يف الذي املعبود اهلل وهو املعىن: ،فيكون﴾ّللَّ

 إلافة تعاىل، اهلل صفات تأويل من فيه امل شأن، لمري يكون أن ميكن الو  استوى، العرش على

                                           
 1/479ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان ،2/03ج النحاس،يب جعفر أل القرآن، إعراب -1

 .2/268ج عطية، بن احلق لعبد العزيز، تابالك تفسري يف الوجيز احملرر -2

 .4/433ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3
 اعتزال، يف كانو  التصانيف، صاحب العربية، علم يف األئمة أحد فارس، أعمال من "َفسا" يف لدو  أمحد، بن احلسن هو -4

، بن الفتح أبو تالمذته من  للزركلي، األعالم، .16/379ج للذهيب، النبالء، أعالم سري ينظر هـ،377 سنة تويف جين 
 .2/179ج

 .4/433ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -5

 .2/228ج الزجاج، اسحاق أليب إعرابه،و  القرآن معاين -6
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 إذا الشأن على حيمل ال الضمري "أنَّ  هي:و  العلم أهل ارتضاها اليت الضمري قاعدة خمالفة إىل
 .1غريه" أمكن

 2ُمَقدَّر إلى إَعادتِه ِمن َأْولىَ  َمذُكور   إلى الضمير عود قاعدة: :الثاني المطلب

 اعتمادها في لماءالع أقوالو  القاعدة معنى األول: الفرع
 ،3مقدَّر إىل إعادته من َأْوىلَ  مذكور   إىل الضمري عود التفسري كتب يف املقررة القواعد نم  

 ،االحتمالني هذين يف العلماء تنازعو  مقدَّر   إىل أو مذكور إىل الضمري عود اآلية سياق احتمل فإذا
 أوىل السياق يف -املذكور إىل ريالضم إعادة إمكان مع- املذكور تقدمي قاعدة ذلك يف يراعى إنهف

ب دون احلسن حمملها على اآلية معىن حتمل لكي ُمَقدَّر ، إىل إعادت ه من  آخر. موج 

 فِيهِ ﴿ تعاىل: قوله تفسري عند القاعدة هذه على املالكي العريب بن بكرو أب اإلمام اعتمد لقد
يء    الكرمي القرآن إىل ال العسل إىل عائد ﴾فِيهِ ﴿ يف "اهلاء" أن فرجَّح [69 ]النحل: ﴾ل ِلنَّاِس   ِشَفا
ع وكيف ذكر، فيه للقرآن ليس للعسل، كله الكالم مساق فإن» : فقال  كالم   يف لمرير  يرج 

 .4«القول   ومنَحى الكالم   مساقُ  يُراعى لكنَّهو  منه، ُكلَّه كان إنو  فيه، ذ كرر  َله جْير   مامل إىل
 مذكور   غري على الضمري عودَ  فإنَّ » فقال: قاعدةال هلذه مقررا احلليب السمني الشيخ أيضاو 

 .5«األصل خالفُ  بشيء عليه مدلول   بال

                                           
 .585قواعد الرتجيح عند املفسرين، حلسني احلريب، ص -1

 .593املرجع نفسه، ص -2

 جرير البن القرآن، تأويل يف البيان جامعنظر: ي. النحاس جعفر أبوو  الطربي، ماماإل هبا عملو اعدة الق هذه قرر ممنو  -3
 5/22ج للنحاس، القرآن، إعراب. 15/238ج الطربي،

 .3/138ج العريب، البن القرآن، أحكام -4
 .2/248ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -5
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 تعاىل: قوله من الضمري لعائد بيانه معرض يف املعاصرين من الشنقيطي األمني حممد الشيخو 
ِنۡ  ِإَون﴿ ۡهلِ  م 

َ
 .[159 :النساء] ﴾ۦ  َمۡوتِهِ  َقۡبَل  ۦبِهِ  َلُۡؤِمَنَّ  إِلَّ  ۡلِكَتَٰبِ ٱ أ

 م ن ... عيسى إىل راجعر  ﴾ۦ  َمۡوتِهِ  َقۡبَل ﴿ قوله: يف الضمري أن يف ...» : فقال
 قوله يف به مصرَّحر  ملفوظر  الضمري فمفس ر الصحيح، القول هذا على أنّه القول هذا مرج حات

ِ ٱ رَُسوَل  َمۡرَيمَ  ۡبنَ ٱ ِعيَس  لَۡمِسيحَ ٱ َقَتۡلَنا إِنَّا َوقَۡولِِهمۡ ﴿ تعاىل:  القول على أمَّاو ،[157 :النساء] ﴾ّللَّ
 هو بل أصالً، اآلية يف مذكورًا ليس الضمري فمفس ر -تايب  الك   إىل يعود الضمري أنَّ  على- اآلخر
 ابتَ الك   أهل أحد   موت   أي: موته، قبل به ؤمننَّ ليُ  إالَّ أحدر  الكتاب أهل م ن ما تقديرُه: مقدَّرر 

 .1«تقدير   إىل حيَتاج مما َأْوىَل و  أرَجح تقدير   إىل حيتاج ال ما أنَّ  فيه شكَّ  ال مماو  املقدَّر،

 القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من الثاني: الفرع
َلي ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما -1

َ
 [5 ]هود: ﴾ِمۡنُه   لِيَۡسَتۡخُفوا   ُصُدورَُهمۡ  يَثُۡنونَ  إِنَُّهمۡ  أ

 .﴾ِمۡنهُ ﴿ الضمري عائد يف العلماء اختلف

 على بناءً  اهلل، إىل الضمري عود رّجحو  العلماء بني الواقع اخلالف الطربي اإلمام ذكر فقد
 مبعىن ﴾ِمۡنُه   لِيَۡسَتۡخُفوا  ﴿» : فقال ،مقدر " إىل إعادته من أوىل مذكور إىل الضمري "عود قاعدة

، لقب كرذ    حملمد جير ملو  اهلل، اسم على عائدة ﴾ِمۡنهُ ﴿ قوله يف "اهلاء" أنو  اهلل، من ليسخفوا
 من تكون بأن كانت كذلك، ذلك كان فإذا اهلل، عن اخلرب سياق يف هيو   ذكره من يجعلف

 .2«أوىل اهلل ذكر

                                           
 .7/130ج الشنقيطي، األمني حممد بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان ألواء -1

 .15/238ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي،  -2
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 هو هذا تعاىل، اهلل على عائد "منه" يف والضمري» : فقال تفسريه يف عطية ابن هورجَّح
 .1«املعىن يف األجزلُ  األفصحُ 

َفَمن﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما منهاو  -2
َ
َٰ  ََكنَ  أ ِن بَي َِنة   ََعَ ب ِهِ  م   َشاهِد   َوَيۡتلُوهُ  ۦرَّ

ِۡنهُ   .[17 :هود] ﴾م 

 .﴾َوَيۡتلُوهُ ﴿ الضمري عائد يف العلماء اختلف

 تالوته أن -املفسرين بعض- فظنوا ﴾َوَيۡتلُوهُ ﴿ »... القاعدة: هذه مرج حا تيمية ابن قال
 البَـي نة إىل إعادتُه لك ن ﴾ِمۡنهُ ﴿ إىل يعود أن البدَّ  ﴾َوَيۡتلُوهُ ﴿ ...ذ كرر  للقرآن يتقدَّم ملو  قراءتُه، هي
 اآلية. سياق يف املذكورة هي ألهنا "البي نة" إىل الضمري عود تيمية ابن فرجَّح،2«َأوىَل 

ن َقۡبلِ  ِمن َطلَّۡقُتُموُهنَّ  ِإَون﴿ تعاىل: هقول تفسري يف جاء ما -3
َ
وُهنَّ  أ  لَُهنَّ  فََرۡضُتمۡ  َوقَدۡ  َتَمسُّ

ي  فََرۡضُتمۡ  َما فَنِۡصُف  فَرِيَضةٗ  ن إِلَّ
َ
وۡ  َيۡعُفونَ  أ

َ
ِيٱ َيۡعُفَوا   أ ِ  لَّ  .[237 :البقرة] ﴾ۡل ََِكِح  ٱ ُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده

ِ ﴿ تعاىل: قوله م ن املخَاطب َمن العلماء اختلف  أم الزوج هو هل ﴾ۡل ََِكِح  ٱ ُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده
 .الويّل؟

 هو ألنه ،3الزوج هو املخاطب أنَّ  إىل الشافعيو  حنيفة أيبو  محدكأ العلماء مجهور ذهب
 الن كاح عقد عقدةُ  أي: [235 :البقرة] ﴾ۡل ََِكحِ ٱ ۡقَدةَ عُ  َتۡعزُِموا   َوَل ﴿ تعاىل: قوله يف عنه احملدَّث

 بزوجته. الدخول قبل الطالق عند املهر نصف إعطاء الزوج على جيب املعىن: تقديرو  الزوج. هوو 

                                           
 .3/151ج عطية، بن احلق لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -1

 89، 15/88ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -2
 احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون رالد .207-3/206ج ،اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب -3

 من جمموعة حتقيق اء،الفرّ  زكريا أليب القرآن، معاين .2/537ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر .2/495ج
 والرتمجة، الطبعة األوىل. للتأليف املصرية دار ،1/155ج الباحثني،
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 هو به اطبخَ امل أن إىل العريب بن بكر كأيب 1العلماء بعضو  "طاووس"و "جماهد" ذهبو 
 .3املرأة على الن كاح يعقد الذي هو الويل ألنَّ و  عليه، يدل الكالمو  السياق ألنَّ  ،2الزوجة ويلّ 

 4غيرِه إلى إعادتِه من َأولىَ  عنه المحدَّث إلى الضمير عود قاعدة: الثالث: المطلب

 اعتمادها في العلماء أقوالو  القاعدة معنى األول: الفرع
 املقصود هو عنه احملدَّث ألنَّ  غريه، إىل إعادت ه من أْوىل عنه احملدَّث إىل الضمري عود إنَّ 
 حيان كأيب عنه، احملدَّث إىل الضمري يعيد املفسرين بعض نجدف اخل طاب، يُعىن إليهو  بالكالم

 :طه] ﴾ۡلَم ِ ٱ ِف  ۡقِذفِيهِ ٱفَ ﴿ تعاىل: قوله عند هتفسري  يف اءج فقد ،القاعدة هذه قرَّر الذي األندلسي

 بعده الضَّمريَْين كذلكو  ، موسى على عائد ﴾ۡلَم ِ ٱ ِف  ۡقِذفِيهِ ٱفَ ﴿ يف الضمري» : فقال [39
 .5«التَّابوت ال عنه احملدَّث هو إذ

َتى ﴿ تعاىل: قوله تفسري عند آخر مولع يف -حيان أبو- أيضا قالو 
َ
مۡ  أ

َ
ِ ٱ رُ أ  فَََل  ّللَّ

 هو ألنه "األمر" على ﴾تَۡسَتۡعِجلُوهُ   فَََل ﴿ يف الضمري عودُ  الظاهرُ و » ؛[01 :النحل] ﴾تَۡسَتۡعِجلُوهُ  
 .6«عنه احملدَّث

 القواعد تنازع من هذاو  غريه، إىل الضمري يعيد العلماء بعض أن جند أخرى جهة م ن
 الواحد. املثال يف الرتجيحية

                                           
 .2/537ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -1
 .1/295ج العريب، بن بكر أليب القرآن، أحكام -2

 .1/235ج الصابوين، علي حممد: حتقيق النحاس، جعفر أليب القرآن، معاين -3

 .603ص احلريب، حلسني املفسرين، عند الرتجيح قواعد -4

 .7/330ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -5

 .6/503ج ،املصدر نفسه -6
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 القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من الثاني: الفرع
ِ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما -1 ِ ِينَ ٱ َوبَۡش  َٰلَِحَٰتِ ٱ وََعِملُوا   َءاَمُنوا   لَّ نَّ  لصَّ

َ
َٰت   لَُهمۡ  أ  ََتۡرِي َجنَّ

َُٰر  ٱ َُتۡتَِها ِمن نَۡه
َ
ِۡزقٗ  َثَمَرة   ِمن ِمۡنَها ُرزِقُوا   ُُكََّما َۡل ِيٱ َهََٰذا قَالُوا   ار  تُوا   َقۡبُل   ِمن ۡقَناُرزِ  لَّ

ُ
 ۦبِهِ  َوأ

 .[25 ]البقرة: ﴾ا  ُمتََشَٰبِهٗ 

 املرُزوق   إىل يعود الضمري أن إىل الزخمشري ذهبف ،﴾ۦبِهِ ﴿ الضمري عائد يف العلماء اختلف
تُوا  ﴿ قوله: يف الضمري يرجع مإالَ  قلَت: فإن» فقال: مًعا واألخرة الدنيا يف

ُ
 إىل قلت: ؟﴾ۦبِهِ  َوأ

ِيٱ َهََٰذا﴿ :قوله ألن مجيعا اآلخرةو  لدنياا يف املرزوق  رزقوه ما ذكر حتته انطوى ﴾َقۡبُل   ِمن ُرزِۡقَنا لَّ
 .1«الدارين يف

 أوىل عنه احملدَّث إىل الضمري "عود بقاعدة مرج حاو  األندلسي حيان أبو اإلمام عليه عقَّب
 يقتضي الكالم ظاهر ألنّ  ية،اآل ظاهر غريُ  الزخمشري ذكره ماو » : فقال مقدَّر " إىل إعادته من
 ُرز ُقوه بالذي املشبَّهو  عنه احملدَّث هو ألنه فقط، اآلخرة يف َمرُزوق هم على عائًدا الضمريُ  يكون أن
 .2«قبل من

ي  إِذۡ ﴿ : موسى قصة يف تعاىل قوله يف جاء ما القاعدة هلذه العلماء تطبيق أمثلة من -2 وَۡحۡيَنا
َ
 أ

َِك  إَِلى  م 
ُ
نِ  ٣٨ يُوَحى  َما أ

َ
ِ  ۡلَمُّ ٱ فَۡلُيۡلقِهِ  ۡلَم ِ ٱ ِف  ۡقِذفِيهِ ٱفَ  ِلَّابُوتِ ٱ ِف  ۡقِذفِيهِ ٱ أ اِحلِ ٱب ُخۡذهُ  لسَّ

ۡ
 َعُدو    يَأ

 ِ
ُ  وََعُدو    ل  ۡلَقۡيُت  ۥ  لَّ

َ
ِن ِ  َُمَبَّةٗ  َعلَۡيَك  َوأ  .[38/39 :طه] ﴾م 

 .﴾فَۡليُۡلقِهِ ﴿و ﴾هِ ۡقِذفِيٱفَ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد حتديد يف العلماء اختلف

                                           
 .1/108ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -1
 .1/187ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -2
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 قاعدة على اعتمادا ،﴾ِلَّابُوتِ ٱ﴿ إىل أن الضمريين يعودان إىل 1النحاس جعفر أبو ذهب
 مذكور. أقرب هو التابوتو  مذكور، أقرب إىل الضمري عود

 فقال هعن حتدثت اآليات سياق ألنَّ   موسى إىل الضمري عود رجَّح فقد الشوكاين أما
: «وسىمل كلُّها هذه والضمائر  هو املقصود لكنَّ  معه أُلقي قد كان إنو  للتابوت، ال 

 .2«له بعدهو  هذا قبل الضمائر كون مع ، موسى

 أن الظاهرو » : فقال  موسى إىل يعودان الضمريين أنَّ  األندلسي حيان أبو فرجَّح
 احملدَّث وه إذ بعده الضمريين كذلكو  ، موسى على عائد ﴾ۡلَم ِ ٱ ِف  ۡقِذفِيهِ ٱفَ ﴿ يف الضمري

 .3«الَفضلةو  الو عاء سبيل على التَّابوت ذُكر إمنا التَّابوت ال عنه

 الضمريو  ، موسى إىل عائد -﴾ۡقِذفِيهِ ٱ﴿- األول الضمري أن ذكر فقد عطية ابن أمَّا
 .4 موسى إىل يعود أن جيوزو  ﴾ِلَّابُوتِ ٱ﴿ إىل عائد ﴾فَۡليُۡلقِهِ ﴿ قوله يف الثاين

 يعود أن واستبعد التابوت، جوف يف  موسى إىل يعودان مريينالض أن الزخمشري يرىو 
 القرآين النظم جليل يف تنافرًا حيدث أنه ةحبجّ  التابوت إىل بعضهو   موسى إىل الضمري بعض
 هجنة فيه التابوت، إىل بعضهاو  إليه بعضها رجوعو   موسى إىل كلها الضمائرو » قال: حيث

 إىل امللقى وكذلك التابوت، هو البحر يف املقذوف قلَت: فإن النظم، تنافر من إليه يؤدي ملا
 ال حىت التابوت، جوف يف  موسى هو امللقىو  املقذوف قلَت: لو لرُّك ما قلُت: الساحل،

 .5«القرآن إعجاز أم هو الذي النظم عليك فيتنافر الضمائر، تفرق

                                           
 .3/27ج النحاس،يب جعفر أل القرآن، إعراب :ينظر -1

 .3/431ج الشوكاين، علي بن حملمد القدير، فتح -2

 .7/330ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3

 .5/380ج عطية، بن قاحل لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -4

 .3/63ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -5
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ِنَ  ري  لَِكثِ  َزيَّنَ  َوَكَذَٰلَِك ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما ومنها -3 ۡوَلَِٰدهِمۡ  َقۡتَل  لُۡمۡۡشِكِّيَ ٱ م 
َ
 أ

يؤُُهمۡ  ََك يءَ  َولَوۡ  ِديَنُهۡم   َعلَۡيِهمۡ  َوِلَۡلبُِسوا   لرُِيُۡدوُهمۡ  ُۡشَ ُ ٱ َشا  .[137 :األنعام] ﴾َفَعلُوهُ   َما ّللَّ

 .﴾َفَعلُوهُ   َما﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف املفسرون اختلف

 عنه. احملدَّث هو ألنّه القتل إىل تعود اء""اهل لمري أن 1حيان أبو رجح

 الضمري يعود قيلو  بعيدر، هذاو  2لَّبس"ال" إىل تعود "اهلاء" وقيل: ،"التَّزيني" إىل عودي وقيل:
 .3اإلشارة جمرى جار   الضمري ُجع ل إ نْ  اجلميع إىل

 ﴾َفَعلُوهُ   َما﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد بيان معرض يف القاعدة هذه احلليب السمني قرَّر
ۡوَلَِٰدهِمۡ  َقۡتَل ﴿ تعاىل: قوله وهو كرالذ   ابقالسَّ  أي:- "للقتل" املنصوب الضمري» : فقال

َ
 أ

يؤُُهمۡ  ََك  .4«عنه للحديث   املسوقُ  ألنَّهو  به، للتصريح -﴾ُۡشَ

نَّهُ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما ومنها -4
َ
ِنَ  رَِجال   ََكنَ  ۥَوأ نِس ٱ م  ِنَ  بِرَِجال   َيُعوُذونَ  ۡۡلِ ن ِ ٱ م   ۡۡلِ

 تعاىل: قوله من املرفوع الضمري عائد يف العلماء اختلف ،[06 ]اجلّن: ﴾٦ رََهٗقا فََزاُدوُهمۡ 
 احملدَّث هم إذ اإلنس من رجال   إىل يعود الضمري نَّ أ إىل أبوحيان ذهب ،﴾رََهٗقا فََزاُدوُهمۡ ﴿

 .6اجلنّ و  اإلنس ُسْدنَا قالوا: حبيث ا،إعجابً و  طغياناو  رهقا نساإل زاد املعىن: فيكون ،5عنهم

                                           
 .4/659يف التفسري، أليب حيان، ج احمليط البحر -1
 عطية، بن احلق لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر. فيهلكوا احلق عليهم فيلتبس دينهم عليهم خيلطوا: أي -2

 .2/350ج

 . بتصرف يسري.4/659ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3
 يسري. حبذف .5/180ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -4

 .10/295ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -5
 .19/10ج ،اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب -6
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 إن املعىن: فيكون ،1اجلن إىل يعود الضمري أن كالمه ظاهر من والزخمشري قتيبة ابن وذهب
 اجلنَّ  ُسدنا فقالوا: طغياناً،و  كربا اجلنُّ  فزادت باجلنّ  اإلنسُ  باستعاذة خمافًة، اإلنسَ  زادت اجلنّ 

 .2اإلنسَ و 
 ۡبَعُثوا  ٱفَ  بَۡينِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما القاعدة هذه أمثلة منو  -5

ِنۡ  َحَكٗما ۡهلِهِ  م 
َ
ِنۡ  وََحَكٗما ۦأ ي  م  ۡهلَِها

َ
ي  إِن أ ِقِ  إِۡصَلَٰٗحا يُرِيَدا ُ ٱ يُوَف  ي   ّللَّ  .[35 :النساء] ﴾بَۡيَنُهَما

ي  إِن﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف العلماء اختلف  .﴾إِۡصَلَٰٗحا يُرِيَدا
 ألهنما للحَكَمني يعود الضمري أن إىل 4الطربي جرير ابن واختاره 3وجماهد عباس ابن ذهب

 الزوجني. بني االصالح يف احلكمني بني اهلل قوف  يُ  يكون: املعىنو  ،5السياق يف احملدَّثان مها
 لداللة ذكر اهلم جير مل إنو  الزوجان فُألمر ،6للزوجني يعود الضمري أن إىل آخرون ذهبو 
 .8احلَكمني به َأخربَا فيما الزوجني بني اهلل يوفق املعىنو  ،7عليهما النساءو  الرجال

 من أوىل السياق، يف عنه احملّدث إىل الضمري عودة يف األصل أن نالحظ سبق ما خالل من
 واّتساقها. اآليات نظم على حفاظا وذلك النص، عن خارج مقّدر   إىل إعادته

                                           
 الكشاف، تفسريكتب العلمية، لبنان. ، دار ال241تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة، حتقيق: إبراهيم مشس الدين، ص -1

 .4/624ج للزخمشري،

 .5/380ج عطية، بن احلق لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -2

 .3/630ج ،حيان أليب التفسري، يف احمليط البحر -3

 8/332ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -4

 للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر .2/49ج ،العزيز، لعبد احلق بن عطية كتابال تفسري يف الوجيز احملرر -5
 .1/266ج للفراء، القرآن، معاين .3/674ج احلليب،

 .3/674ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر .1/355ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان -6
 .3/674ج احلليب، للسمني املكنون، بالكتا علوم يف املصون الدر -7
 .5/175ج ،اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب -8
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 -الضمائر تعددت إذا- الواحد السياق في الضمير عود توحيد قاعدة: :الرابع المطلب
 1تفريقها من أولى

 اعتمادها في العلماء أقوالو  القاعدة معنى األول: الفرع
 من مانع فال مذكور ، من أكثر إىل عائدها يف واحتمل واحد نسق   على الضمائر تأيت قد

 النظم التساق أوىل واحد شيء إىل إعادهتا ألنَّ  ذلك، مينع دليل يَر د مامل اجلميع إىل إعادته
 القرآين.

 ل مخَتل فني، َجعل هما من أوىل املعىن صحة مع لواحد   الضمائر فتناسقُ » حيان: أبو قال
يماو   .2«واحد   على عائ َدين ينريَ َلم بني الضمري توسَّط إذا الس 

 عوُدها أمَكن فحيث لمائر اجتَمع إذا» : فقال القاعدة هذه الزركشي اإلمام قررو 
ختل ف عود ها من أوىل فهو لواحد  

ُ
 .3«مل

ع يف الضَّمائر توافقُ  األصل» : فقال القاعدة هذه قعَّد السيوطي اإلمام كذا  حَذرًا املرج 
 .4«التَّْشتيت من

                                           
 ةطبع،35ص مرجع الضمري يف القرآن الكرمي، موالعه وأحكامه وأثره يف املعىن واألسلوب، للدكتور: حممد حسنني صربة، -1

 .613ص احلريب، حلسني املفسرين، عند الرتجيح قواعدم. 2001القاهرة، مصر، للطباعة والنشر والتوزيع، دار غريب
 .م2005 األوىل، الطبعة عفان، ابن دارو  ،، دار ابن القيم14عثمان السبت، ص بن خلالد الرتجيح، قواعد يف خمتصر

 .10/530ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -2

 4/35ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -3
 .1/484ج طي،للسيو  القرآن، علوم يف االتقان -4
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 القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من الثاني: الفرع
نَسَٰنَ ٱ إِنَّ ﴿ : قوله تفسري يف جاء ما -1 َٰ  ۥِإَونَّهُ  ٦ 1لََكُنود   ۦلَِرب ِهِ  ۡۡلِ َٰلَِك  ََعَ  ٧ لََشِهيد   َذ

ِ  ۥِإَونَّهُ   من الضمري عائد حتديد يف العلماء اختلف ،[08-06 ]العاديات: ﴾٨ لََشِديد   ۡۡلَرۡيِ ٱ َِلُب 
 .﴾إِنَُّهۥ﴿ تعاىل: قوله

 حىت بعده،و  السياق قبل عنه احملدَّث هو ألنه 2اإلنسان إىل الضمري عود حيان أبو رجَّح
 ملختلفني. جعلهما من أوىل لواحد الضمائر تناسق قاعدة على بناءً  الضمائر تتسق

 بعده الذي الضمري ألن أرجَّح -لإلنسان الضمري عود أي:- األوَّلو » جزي: ابن قالو 
 .3«واحد   نسق   على الكالم فيجري باتفاق، لإلنسان

 ...» : فقال شيئا يرج ح ومل ﴾ۥنَّهُ إِ ﴿ الضمري عائد يف القولني ذكر فقد عطية ابن أما
 .4«اإلنسان على يعود أن حيتملو  ..، .تعاىل اهلل على يعود أن الضمري حيتمل

 أن إىل ،7الطربي اإلمامو  6النحاس جعفر أيبو  5كالفرَّاء املفسرين بعض ذهب املقابل يفو 
 تعاىل: قوله ووه مذكور أقرب إىل الضمري عود عدةقا على بناء "اهلل" إىل يعود الضمري

 .الواحد املثال يف الرتجيحية القواعد تنازع من هذاو  لشهيد، ذلك على ربُّه إنَّهو  ي:أ،﴾ۦلَِرب ِهِ ﴿

                                           
، ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، تعاىلو  سبحانه لربه الالئم اهلل، لنعم احداجل نساناإلالكنود: هو  -1

 .62 ،20/61ج

 .10/530ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -2

 .2/506ج جزي، البن التنزيل، لعلوم التسهيل -3

 .515، 5/514ج عطية، بن احلق لعبد زيز،الع الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -4

 .3/285ج للفراء، القرآن، معاين -5
 .5/174ج النحاس، جعفر أليب القرآن، إعراب -6

 .24/567ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -7
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نِ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما منهاو  -2
َ
 ۡلَمُّ ٱ فَۡلُيۡلقِهِ  ۡلَم ِ ٱ ِف  ۡقِذفِيهِ ٱفَ  ِلَّابُوتِ ٱ ِف  ۡقِذفِيهِ ٱ أ

 ِ اِحلِ ٱب  .﴾ۡقِذفِيهِ ٱفَ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف العلماء اختلف ،[39 :طه] ﴾لسَّ

 يف الضمري أن حبجة  موسى إىل يعود الضمري أن إىل 1الزخمشري اإلمام ذهب
ُ  َعُدو   ﴿ حنو: بعده اليت الضمائرو  ﴾ۡقِذفِيهِ ٱفَ ﴿  كلها ﴾فَرََجۡعَنََٰك ﴿و ،﴾ۥ  يَۡكُفلُهُ ﴿و ،﴾ۥ  لَّ

 تفريقها. من أوىل الواحد السياق يف الضمائر توحيد ألنَّ  ، موسى إىل تعود لمائر
 الضمري عود قاعدة إىل استنادا التابوت إىل يعود الضمري أن إىل النحاس جعفر أبو وذهب

 .2السياق يف مذكور أقرب إىل

ِينَ  َربََّك  إِنَّ  ُثمَّ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما منهاو  -3  ُثمَّ  فُتُِنوا   َما َبۡعدِ  ِمن   َهاَجُروا   لَِّلَّ
ا   َجََٰهُدوا   وي  .[110 :النحل] ﴾١١٠ رَِّحيم   لََغُفور   َبۡعِدَها ِمن   َربََّك  إِنَّ  َوَصَبُ

 املصادر مجيع إىل عوده حيتمل ﴾َبۡعِدَها﴿ يف العائد لمري أن 3الشوكاين ماماإل ذكر
 هذاو  والصرب، اجلهاد،و  املهاجرة،و  ،الفتنة وهي: السياق يف املذكورة السابقة األفعال من املفهومة

 أظهر.و  أولح واحد   لشيء الضمائر تناسق ألن أوىل

 على عائد ﴾َبۡعِدَها﴿ يف الضمريو » : فقال احتماالت عدة ذكر فقد عطية ابن أما
 .4«صريح ذكر هلا جير مل إنو  يعطيها الكالمو  التوبة أو اهلجرة، أو الفعلة، على الفتنة،أو

 .5"الفتنة" إىل وديع الضمري أن إىل النحاس جعفر أبو يرىو 

                                           
 3/63ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -1

 .3/27ج ،النحاسيب جعفر أل القرآن، إعراب: ينظر -2
 .3/236بن علي الشوكاين، ج حملمد القدير، فتح -3

 .3/425ج ،عطية بن احلق لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -4

 .2/261ج النحاس،يب جعفر أل القرآن، إعراب -5
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َٰ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما القاعدة هلذه العلماء تطبيق أمثلة ومن -4  ِمنَ  ِِلَُكونَ  قَۡلبَِك  ََعَ
بِّي   َعَرِّب    بِلَِسان   ١٩٤ لُۡمنِذرِينَ ٱ لِّيَ ٱ ُزُبرِ  لَِف  ۥِإَونَّهُ  ١٩٥ مُّ وَّ

َ
 اختلف ،[196-194 ]الشعراء: ﴾١٩٦ َۡل

 .﴾ۥِإَونَّهُ ﴿ تعاىل: قوله من ضمريال عائد يف العلماء
 . حممد   إىل الضمري عود احتمال إىل 1الرازي اإلمام مال

 ذ كر إنَّ  املعىن: فيكون ،الكرمي القرآن إىل الضمري عود فرجَّح 2الطربي جرير ابن اإلمام أما
 .3السماوية الكتب من نزل ما بعض يف مثبت خربهو  القرآن

 تناسق قاعدة على بناء ، حممد إىل الضمري يعود أن حرجَّ و  القولني هذين حيان أبو ذكر
 إن :أي ، اهلل رسول على عائد الضمري قيل:و » : فقال واحد شيء إىل رجوعهاو  الضمائر

َٰ ﴿ قوله: يف اخل طاب لمري   من َخرجَ  إذْ  الت فاتًا، يكونُ  املتقدمة اإلهلية الكتاب يف رسالتهو  ذكره  ََعَ
ن﴿ يف قبل كذلكو  الغيبة، لمري ىلإ ﴾ِِلَُكونَ  قَۡلبَِك 

َ
 ، حممًدا يُعل مَ  أن أي: ﴾ۥَيۡعلََمهُ  أ

 .4«أوَلحُ  واحد لشيء الضمائر وتناسق

ِينَ ٱ ََعَ  ۥُسۡلَطَُٰنهُ  إِنََّما﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما منهاو  -5 ِينَ ٱوَ  ۥَيَتَولَّۡونَهُ  لَّ  ۦبِهِ  ُهم لَّ
 .[100 :النحل] ﴾١٠٠ ُمۡۡشُِكونَ 

                                           
 .24/533ج للرازي، الغيب، حمفاتي -1

 .19/397ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -2

 العربية بغري ترجم إذا قرآنر  القرآنَ  أن على الصالة يف بالفارسية القراءة جواز يف حنيفة أليب حيتج وبه»زخمشري: قال ال -3
لِّيَ ٱلَِف ُزُبرِ  ۥِإَونَّهُ ﴿ قيل: حيث وَّ

َ
 . وللمزيد3/335ج للزخمشري، الكشاف، تفسري :ينظر. «فيها معانيه لكون ﴾١٩٦ َۡل

 م.1993، بريوت املعرفة، دار ،1/234ج، احلنفي لسرخسيا أمحد بن حملمد املبسوط، :ينظر
ا﴿ تعاىل: قوله ذلك على الدليلو  العربية بغري القرآن قراءة جييزون ال الفقهاء مجهور نَزۡلَنَُٰه قُۡرَٰءن ا َعَربِي ٗ

َ
ي أ ا  ﴾إِنَّ

لغري العربية فهو  ترجم ماو  عناه،مو  لفظه يف معجز الكرمي القرآن ألن العربية، بغري يقرأ ما قرآنا يعترب فال ،[02 :يوسف]
بية، وال إبدال لفظها العر  بغري القراءة -يف الصالة- جتزئه وال» املقدسي: قدامة ابن قال ،القرآن ملعاين تفسريو  ترمجةمبثابة 

 .م1968 القاهرة، مكتبة ،1/350ج املقدسي، قدامة البن املغين، :ينظر .«بلفظ عريب
 .08/189ج حيان، يبأل التفسري، يف احمليط البحر -4
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 قالف ﴾ُمۡۡشُِكونَ  ۦبِهِ ﴿ تعاىل: قوله تفسري عند القاعدة هذه احلليب السمني الشيخ حرجَّ 
: «لتتحدَّ  الظاهر هوو  الشيطان على الضمري يعود أن جيوز ﴾ُمۡۡشُِكونَ  ۦبِهِ ﴿ تعاىل: قوله 

 .1«الضمائر

يءَ ٱ َوَءاتُوا  ﴿ تعاىل: قوله يف جاء ما منهاو  -6 َٰتِِهنَّ  لن َِسا  .[04 :النساء] ﴾ٗة  َِنۡلَ  َصُدَق

 .﴾َءاتُوا  ﴿ تعاىل: قوله يف باإليتاء املخاَطب َمن العلماء اختلف

 القاعدة: ذههب مرج حا قالف ألزواج،ا إىل يعود الضمري أنَّ  إىل املفسرين من العريب ابن ذهب
 تقدَّم فيما وهي واحد، نسق   يف بعض على بعُضها معطوفةر  هي إذ واحدة، الضمائر ألنَّ ....»
لَّ  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ ﴿ قال: تعاىل ألنَّه َهاهنا، املراد ُهمج، فَـ األزوا  ملتهجبُ 

َ
 نِكُحوا  ٱفَ  ۡلََتََٰمَٰ ٱ ِف  ُتۡقِسُطوا   أ

ِنَ  لَُكم َطاَب  َما يءِ ٱ م  ََٰث  َمۡثَنَٰ  لن َِسا لَّ  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ  َوُرَبََٰع   َوثَُل
َ
َِٰحَدة   َتۡعِدلُوا   أ وۡ  فََو

َ
 َملََكۡت  َما أ

يَۡمَٰ 
َ
َٰلَِك  ُنُكۡم  أ ۡدَنى  َذ

َ
لَّ  أ

َ
 هو األوَّلُ  يُكون أنو  ،الضمائر تناسق فوجبَ  [03 ]النساء: ﴾٣ َتُعولُوا   أ

رُ   .2«منَها أو فيها اآلخ 
 األولياء. إىل يعود الضمري أن إىل 3الفرَّاء ذهبو 

                                           
 .7/286ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -1
 .1/413ج العريب، بن بكر أليب القرآن، أحكام -2

 .1/256ج للفراء، القرآن، معاين -3
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 1بخالفه دليل يرد مالم مذكور أقرب إلى الضمير إعادة األصل قاعدة: الخامس: المطلب

 اعتمادها في العلماء أقوالو  القاعدة معنى األول: فرعال
 بعض هبا التزم لغوية قاعدة وهي العلماء، لدى املعروفة القواعد أهم من القاعدة هذه تعترب

 بقيد   قي دت لذا مطردة ليست القاعدة هذه أن مع مذكور، أقرب إىل الضمري إعادة يف املفسرين
 األقرب. دون البعيد على تدل اآلية سياق يف قرينة َتر د أنْ  لكذو  ،2خبالفه دليل يرد مامل وهو مهم

 وهو األبعد إىل يعود فإنه لمري، بعدمها ذُكرو  إليه مضاف  و  مضاف السياق يف جاء إذا
 .3األقرب هو أنه رغم إليه املضاف دون املضاف

 جعل ااعدً فصَ  اثنني بعد واحد لمري ذكر إذا» فقال: القاعدة هذه مالك ابن قرَّر لقد
 .4«خارج من بدليل إال لغريه جيعل الو  لألقرب،

 يصحّ  ال أن إال يليه، ما على الشيء يعطف أن يوجبه والنظر» :النحاس جعفر أبو قال
 .5«غريه على يدل معناه،أو

 عودَ  القاعدةُ  كانت إنو » :أن الضمري قد يعود إىل األبعد فقال الزركشي اإلمام ويرى
، إىل الّضمري  .6«غريه إىل يعودُ  قد لكنو  األقرب 

                                           
 .621ص احلريب، حلسني املفسرين، عند الرتجيح قواعد -1
ِيَّتِهِ إِ  ۥي َلُ  َوَوَهۡبنَا﴿ تعاىل: قوله ذلك ومثال -2 ۡجَرهُ  ۡلِكَتََٰب ٱوَ  ۡلُُّبوَّةَ ٱۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب وََجَعۡلَنا ِف ُذر 

َ
ۡنَيا  ٱِف  ۥَوَءاَتۡيَنَُٰه أ ِف  ۥِإَونَّهُ  َلُّ

َٰلِِحّيَ ٱلَِمَن  ٓأۡلِخَرةِ ٱ ِيَّتِهِ ﴿ يف الضمري[ 27 :العنكبوت] ﴾٢٧ لصَّ  إسحاق إىل ال السالم، عليه إبراهيم إىل يعود ﴾ُذر 
التذييل والتكميل يف شرح  : ينظر آخرها. إىل القصة أول من عنه احملدَّث هو السالم عليه إبراهيم ألن ، وبويعق

 .2/252كتاب التسهيل، أليب حيان األندلسي، حتقيق: الدكتور حسن هنداوي، ج
 .4/39ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -3

 .1/157ج مالك، البن املقاصد، تكميلو  الفوائد تسهيل -4

 .2/38ج للنحاس، القرآن، إعراب -5

 .1/124ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -6
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 .1بدليل   إالَّ  األقرب غري على يعود ال الضمري بأنّ  حيان أبو ذكر ذلك حنو وعلى

 على دليلر  هناك يكن مل إذا القريب إىل يعود الضَّمريُ و » القاعدة: هذه رار  مقَ  تيمية ابن وقال
 .2«ذلكَ  خاَلف

 القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من الثاني: الفرع
ََٰها﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ام -1 ي  ِمن َفَناَدى لَّ  َُتۡتَِها

َ
ا َُتَۡتكِ  َربُّكِ  َجَعَل  قَدۡ  َُتَۡزِن  أ  َۡسِي ٗ

 .[24 ]مرمي: ﴾٢٤

 هو عمران" بنت "مرميَ  ناَدى الذي هل ،عمران" بنت "مرميـل َناد ياْلمُ  يف العلماء اختلف
 ؟ عيسى هاوليدُ  أم ؟، جربيل املَلكُ 

ََٰها﴿ الضمري أن الطربي جرير ابن اماالم رىي  قاعدة إىل استناًدا  عيسى إىل يعود ﴾َفَناَدى
 عيسى ابنها ناداها الذي ...» : يقول الشأن هذا ويف مذكور، أقرب إىل الضمري عود
، رد ه من إليه أقرب هو الذي على فردُّه جربيل، ذكر من منه أقرب ذكره كناية من أنه ذلكو 
ا َمََكٗنا ۦبِهِ  نتََبَذۡت ٱفَ  فََحَملَۡتهُ ﴿ قوله: سياق يف ترى أال منه، عدأب هو الذي على  يعين ﴾٢٢ قَِصي ٗ
ََٰها﴿ قيل: مث ،﴾ۦبِهِ  نتََبَذۡت ٱفَ ﴿  عيسى فحملت به:  عيسى ذكر من ذلك على نسقا ﴾َفَناَدى
  3«عنه اخلربو. 

 ،4عمرو" "أيبو مر"عا "ابنو كثري" "ابن قراءة الطربي جرير ابن إليه ذهب ما إىل ويقوي
ي َُتۡتَ ﴿ يف "التاء" فتحو  ،﴾نمَ ﴿ يف "امليم" بفتح  مكان. ظرف أنه على ﴾َها

                                           
 .2/135جآخر،  مولع يف كذلك .1/299ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -1

 .15/112ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -2

 .175، 18/174ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -3
 للرتاث. الصحابة دار ،346ص الغرناطي، علي بن أمحد جعفر أليب السبع، القراءات يف اإلقناع -4
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 . جربيل هو ادىاملنَ  أنَّ  اراخت فقد 1القرطيب اإلمام أّما

 من هااادَ نَ لَ   جربيل املَلك هو املناَدى كان لو بأنه األخري القول هذا على التعقيب ميكن
 .-أعلم اهللو - هامن املنزَّل الُعلوّ  هةج  

ۡرعَ ٱوَ  ۡلَّۡخَل ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما القاعدة هذه أمثلة ومن -2 ا لزَّ ُكلُهُ  ُُمَۡتلِف 
ُ
 ۥأ

ۡيُتونَ ٱوَ  انَ ٱوَ  لزَّ مَّ ِ  ِمن ُُكُوا   ُمتََشَٰبِه    وََغرۡيَ  ُمتََشَٰبِٗها لرُّ ي  ۦي َثَمرِه ۡثَمرَ  إَِذا
َ
هُ  َوَءاتُوا   أ ِ  يَۡومَ  ۥَحقَّ  ﴾ۦ  َحَصادِه

 .[141 :األنعام]

هُ  َوَءاتُوا  ﴿ تعاىل قوله من "حصاد ه" الضمري عائد يف العلماء اختلف  يَۡومَ  ۥَحقَّ
 ِ  .؟2ال أم بالزرع خمصوص "احلصاد" هلو ،﴾ۦ  َحَصادِه

ِ ﴿ يف الضمري عود 3الرازي اإلمام اختار  الزيتون ومها: مذكور أقرب إىل ﴾ۦ  َحَصادِه
 املنصوص والرمان، الزيتون، خصوصا مثر ،و  زرع كل يف لزكاةا أوجب من» هبذا استدلن،و والرما

 .4«عليهما

 َوَءاتُوا  ﴿ :قال تعاىل وأنه اخلضروات، يف العشر أوجب من به استدل» اهلرَّاسي: اْلكَيا ويقول
هُ  ِ  يَۡومَ  ۥَحقَّ ۡيُتونَ ٱوَ ﴿ قبله املذكورو  ،﴾ۦ  َحَصادِه انَ ٱوَ ﴿و ﴾لزَّ مَّ  رفينص مجلة عقيب املذكورو  ،﴾لرُّ

 حقيقة يطلق ال احلصاد فإن احلبوب منه الظاهر يقول: ذلك خيالف منو  خالف، بال األخري إىل
 .5«جمازا سواه ما على يطلق إمناو  عليه، إال

                                           
 .11/93ج للقرطيب، القرآن، ألحكام اجلامع -1

 .13/164ج للرازي، الغيب، مفاتيح -2
 .13/164ج ،نفسه املرجع -3

 .122ص للسيوطي، التنزيل، استنباط يف كليلاإل  -4
 الكتب دار. 3/126ج عطية، عبد وعزة علي، حممد موسى حتقيق لعلي بن حممد الكيا اهلراسي.أحكام القرآن،  -5

 هـ. 1405الطبعة الثانية، .العلمية
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 لفظة إىل الضمري عود رجَّحو  احملتمل الضمري عائد يف األقوال هذه حيان أبو ذكر
﴿ ِ ِ  ِمن﴿ عليه عاد ما على الضمري   عود يظهر الذيو » بقوله: الرتجيح هذا عللو ،﴾ۦي َثَمرِه  ﴾ۦي َثَمرِه
 .1«أمثرَ  إذا يؤكل أن ميكن مما ذكره تقدم ما مجيع هوو 

 يف املذكورة األصناف مجيع إىل الضمري أعاد َمن العلماء بعض جند املثال هذا ففي
 يف الرتجيحية القواعد بـتنازع يسمى ما هذاو  مذكور أقرب إىل الضمري أعاد اآلخر البعضو اآلية،
 .الواحد املثال

َٰ  لَۡماَل ٱ َوَءاَت ﴿ تعاىل: قوله تفسري القاعدة هلذه العلماء تطبيق أمثلة منو  -3  َذوِي ۦُحب ِهِ  ََعَ
بِيلِ ٱ ۡبنَ ٱوَ  لَۡمَسَِٰكّيَ ٱوَ  ۡلََتََٰمَٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَّبَٰ ٱ يئِلِّيَ ٱوَ  لسَّ ا ِقَابِ ٱ َوِف  لسَّ  .[177 :البقرة] ﴾لر 

 .﴾ۦُحب ِهِ ﴿ الضمري عائد يف العلماء اختلف

 إىل يعود ﴾ۦُحب ِهِ ﴿ يف الضمري أن إىل 3األندلسي حيان أبوو  2احلليب السمني ذهب
 .-اإليثار غاية يف وهذا- له حمب   وهو املال عطييُ  أي مذكور، أقرب باعتباره،﴾لَۡماَل ٱ﴿

 ومن مذكور، أقرب ألنه املال على عائد حبه يف الضمري أن والظاهر» : حيان أبو قال
 .4«بدليل إال األقرب غري على يعود ال الضمري أن النحويني قواعد

 املصدر إىل عوده يصح ﴾ۦُحب ِهِ ﴿ يف "اهلاء" لمري أنَّ  5العكربي يرى أخرى جهة منو 
 اإليتاء. حبه على أي: أتى"" م ن املفهوم

                                           
 .4/668جر احمليط يف التفسري، أليب حيان، البح -1

 .2/247ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -2

 .2/135ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3
 .2/135ج ،املرجع نفسه -4

 .1/144ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان -5
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 تهإعاد من أوىل ذلك، إىل تصرفه اليت القرائن وجود مع األبعد إىل الضمري عودة إن يقال لذا
 يف الضمري عود يقتضي املثال هذا ففي فأكرمُته" وجاهلر  عاملر  جاءين" تقول: فمثال األقرب، إىل

 فالضمري "فضربُته وَبكر زيدر  "جاءين قلت: إذا أّما ،السياق يف وردت لقرينة "العامل" إىل "أكرمته"
 .-واهلل أعلم- َبكرًا لربتُ  أي: غري، ال األقرب إىل يعود
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 التفسير في وأهميتها السياق داللة مفهوم الثالث: المبحث

 
 مطالب كاآلتي: أربعةيشتمل على 

 

 المطلب األول: مفهوم الداللة

 الفرع األول: تعريف الداللة لغة واصطالحا

 الفرع الثاني: أنواع الداللة

 الفرع الثالث: أقسام الداللة اللفظية

 المطلب الثاني: مفهوم السياق

 الفرع األول: السياق لغة

 لفرع الثاني: السياق اصطالحاا

 المطلب الثالث: أهمية داللة السياق في التفسير

 المطلب الرابع: دالالت خارجية ُتسِند القرينة الداخلية للسياق

 الفرع األول: أسباب النزول

 الفرع الثاني: األحاديث النبوية

 الفرع الثالث: القراءات القرآنية

 



 الفصل الثالث: قواعد الترجيح املتعلقة بعود الضمير عند املفسرين، وأثر داللة السياق القرآني في تحديد عائد الضمير

195 

 داللةال مفهوم األول: المطلب

 اصطالحاو  لغة الداللة تعريف األول: لفرعا
 بأمارة   الشَّيء إبانَة أحُدمها أصالن: "الالَّم"و "الدَّال"» فارس: ابن قال: لغةالداللة  -أ

 إليه اهتديته إذا- الطَّريق على ُفالنا َدللتُ  قوهلم: فاألوَّل الشَّيء، يف الطرابر  اآلَخرو ،اتتعلَّمه
 َتدْلَدلَ  قوهلم: اآلخرُ  األصلو  الد اللة،و  الدَّاللة بني   هوو  الشيء، يف األمارة الدَّليل:و  ،-وعرفته

 .1«الطََرب إذا الشَّيء،

 عند اللفظ يقتضيه ما هوو  هاحفتو  "الدَّال" بكسر الدَّاللة االسم» الفيومي: قالو 
 .2«الَكاشفو  املرشد هوو  دليلر و  دالر  الفاعل اسمو ،هإطالق

 إذ إطالقه على ليس هذاو  اللفظية، على الدَّاللة قّيد ي""الفيوم أن التعريف هذا يف نالحظ
 يتوصل ما الداللة» :األصفهاين الراغب قال الرموز،و  كاإلشارة اللفظية غريو  اللفظية تتناول الداللة

 .3«الكتابةو  الرموزو  اإلشارات لةدالو  املعىن، على األلفاظ كداللة الشيء، معرفة إىل به

 .4«إطالقه عند اللفظ يقتضيه ماو  اإلرشاد» هي: الداللة أن الوسيط املعجم يف جاءو 

 منها: أمور عدة هبا يراد طالقهاإ عند الداللة أن يفهم التعريفات من سبق مما

 لفظية. غري أو كانت لفظية بأمارة التسديدو  بالشيء، املعرفةو  اإلرشادو  الظهورو  اإلبانة

                                           
 .260، 2/259ج فارس، البن اللغة، مقاييس ينظر: -1
 .1/199ج الفيومي، ألمحد الكبري، شرح غريب يف املنري املصباح -2
 .317، ص316 ص ،األصفهاين للراغب القرآن، غريب يف املفردات -3

 .دار الدعوة ،1/294ج بالقاهرة، العربية اللغة جممع، الوسيط جممع -4
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 :الداللة معىن انبي يف تعريفات دةع للعلماء :اصطالحاالداللة  -ب

 .1«املعىن نظرية يتناول اللغة، علم من الفرع ذلك» بأنه الداللة علم عر ف

 بشيء العلمُ  به العلم من يلزم حبالة الشيء كون» قال:ف  اجلرجاين الشريف عرفه
 .2«ولاملدلُ  هو الثاينو  ال،الدَّ  هو األول الشيءو ،رآخ

 من يَلزم الذي هو املدلول أّماو  آخر، بشيء العلمُ  به العلم من يلزم الذي هو بالدَّال املقصود
 سواء» تالزم عالقة بينهما فالعالقة املدلول فهم الالدَّ  فهم إذا حبيث ،3 به العلمُ  آخر بشيء العلم
 .4«جزئيا أو كليا كان سواءو  غريه، أو دائما عرفيا أو عقليا اللزوم هذا كان

 .5«غريُه ُفهم ُفه م مىت الشيء كون الداللة» ه:بقول اإلسكندري الدين امماهلُ  ابن فهعرَّ و 

 .6«آخر شيء فهم فهمه من يلزم الشيء كون» الداللة: أن إىل اإلسنوي ذهبو 

 فهي املدلول، املخاَطب لدى يثري الدال ذكر ردجم أن نالحظ السابقة التعريفات خالل من
 .8«اآلَخر عن مامنهُ  يّ أل لنفص  مُ  وجود وال» ،7املدلولو  الدال احتاد إىل بالضرورة تؤدي

                                           
 م.1998، اخلامسة الطبعة الكتب، عامل دار، 11ص، عمر خمتار أمحد الدكتور: الداللة، علم -1

 .104ص للجرجاين، التعريفات، -2
 .288ص الربكيت، عميم حملمد الفقه، قواعد ينظر: -3

 .3/1055ج النملة، الكرمي لعبد املقارن، الفقه أصول علم يف املهذب ينظر -4
 م.1983 الثانية، الطبعة العلمية، الكتب دار حاج، أمري البن ،1/99ج مام،اهل البن الكمال حترير على التحبريو  التقرير -5

 .84ص الشافعي، اإلسنوي الرحيم لعبد الوصول، منهاج شرح السول هناية ينظر: -6
 الداللة: ينظر عالقة. بينهما يكون أن ينفي من وهناك املدلولو  الدال بني طبيعية ةعالق هناك أن يرى العلماء بعض -7

 حملمد آداهبا،و  العربية اللغة يف الدكتوراه درجة الستكمال أطروحة ،احلديثة اللسانيات لوء يف األصوليني لدى الرتكيبية
 .م2006 األردنية، اجلامعة العليا، تالدراسا كلية ،23 ص عواد، حسن حممد الدكتور إشراف: مقابلة، فاحل علي

 الفكر دار ،146ص، الداية فايز :للدكتور نقدية، تأصيلية، تارخيية، دراسة والتطبيق، النظرية العريب، الداللة علم -8
 م.1996 الثانية، الطبعة لبنان، املعاصر،بريوت،
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 1الداللة أنواع الثاني: الفرع
 األصوليني عند ذُكر ما أشهرها منو  خمتلفة، تقسيمات عدة إىل الداللة ُقس مت لقد

 التايل: النحو على 2تقسيم منهما ،ولكللغوينيالو 

                                           
 إحيائية، داللة أساسية، داللة معجميه، داللة ها:أنواع يف قيل ما جممل وهذا املعاصرين، عند الداللة أنواع كثرت لقد -1

 ثانوية، داللة إدراكية، داللة تضمينية، داللة أسلوبية، داللة تصورية، داللة إلافية، داللة عرلية، داللة سياقية، داللة
 ص لوشن، دىاهل نور الدكتور: تطبيقا،و  دراسة الداللة علم. 36ص عمر، خمتار أمحد الداللة، علم ينظر: نفسية. داللة
 إبراهيم الدكتور: األلفاظ، داللة. 176ص هنر، هادي للدكتور: العريب، الرتاث يف التطبيقي الداللة علم .39 ،38

 .95ر: أمحد نعيم الكراعني، ص للدكتو  التطبيق،و  النظر بني الداللة علم .57ص ،24ص أنيس،
 .20ص ،حيدر عوض فريد الدكتور: ،-تطبيقية نظرية دراسة- الداللة علم
 دار ،40ص محد، آل اهلل عبد بن عاصم تفسريية، حتليلية تارخيية دراسة القرآن، قصص يف املفرد داللة كتاب من نقال

 م.2014 األوىل، الطبعة السعودية، للنشر، التوحيد،

 عقلية، اإللتزام اللةدو  ولعية، التضمنو  املطابقة داللة األصوليني فعند ختتلف، قد األمساء ألن متحد اجلملة يف التقسيم -2
للغويني فداللة املطابقة ولعية، ألن الداللة العقلية عندهم ال تقابل الداللة الولعية كما عند األصوليني، إذ ا عند أماو 

عند اللغويني، والداللة  املطابقة داللة هيو  الولعية الداللة، وكل م ن اإللتزامو  التضمن داللةالولعية قد تكون عقلية ك
 بالداللة البيان يتعلق إمناو  البيان، علمعالقة هلا مبباحث  الوغري اللفظية عند األصوليني  -العقلية والطبيعية-اللفظية 

 لوو  االلتزام... داللة يف بشرط ليس» -ما ال يتصور انفكاكه-كما أن التالزم العقلي   اإللتزام،و  التضمن داللة هيو  العقلية
 أسدا، رأيت قولك: مثل التزامية مدلوالت تكون أن من ...الكنائيةو  اجملازية املعاين من كثري خلرج شرط العقلي التالزم أن

 «الكرمو  الرماد كثرة بني الو  الشجاعة،و  األسد بني عقال تالزم ال إذ الرماد، كثري فالن كقولك:و  شجاعا، رجال تريد
 .رتاثلل األزهرية املكتبة ،3/86ج عوين، حلامد للبالغة، الوالح املنهاج ينظر:
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 :قسمني إىل الداللة 1األصول علماء يقسم :)لفظية وغير لفظية( الداللة عند األصوليين -أ

 فروع: ثالثة إىل متفرعة هيو : لفظيةال داللةال األول: القسم

 .2الناطق احليوان على اإلنسان كداللة :الولعية الداللة -
 اللفظ كداللة املدلول،و  الدال بني الرابط هوو  العقل قوامها كان ام :العقلية الداللة -

 .الالفظ وجود على الباب وراء من -الصوت- املسموع
 طبع ألن الوجع،و  عالالسُّ  على أْح" "أحْ  لفظة كداللة الطبع قوامها كان ما ية:الطبيع الداللة -

 يتأمل. أن املريض
 فروع: ثالثة إىل تتفرع هيو: لفظية غير داللة الثاني: القسم

 .ال أو نعم على بالرأس اإلشارة كداللة الولع: داللة -
 املؤث ر. على األثر كداللة العقل: داللة -
 اخلوف. على تدل اليت الوجه فرةصو  اخلجل، على الوجه محرة كداللة الطبيعية: داللة -

                                           
وأبو احلسن اآلمدي  .269، 2/268ج الفقه، أصول يف احمليط البحر كتابه يف الزركشي التقسيم: هذا إىل ذهب وممن -1

 نزيهو  الزحيلي، حممد حتقيق: النجار، البن املنري، الكوكب شرح، ولالستزادة ينظر: 1/15ج األحكام، أصول يف اإلحكام
داللة السياق عند األصوليني، حبث مقدم لنيل درجة  م.1997 الثانية، الطبعة العبيكان، مكتبة ،1/125ج محاد،

، كلية الشريعة 21املاجستري، للطالب: سعد بن مقبل بن عيسى العنزي، إشراف الدكتور: محزة بن حسني الفعر، ص
: والدراسات اإلسالمية، ختصص أصول الفقه، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، العام الدراسي

 هـ.1428-هـ1427
: ينظر النطق،و  للحياة قابل ألنه إنسانا كله النباتو  اجلماد كان إالو  بالقوة، ال بالفعل النطقو  احلياة الناطق باحليوان يراد -2

 .4/44ج القرايف، لإلمام الفروق، أنواء يف الربوق أنوار
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 :قسمني إىل الداللة 1اللغة علماء يقسم: )وضعية وعقلية( اللغويين عند الداللة -ب
 .املطابقة داللة عنها يتفرع اليتو : وضيعة داللة األول: القسم

 .االلتزامو  التضمن داللة عنها يتفرع اليتو : عقلية داللة الثاني: القسم

 اللفظية الداللة أقسام الثالث: الفرع
 أقسام: ثالثة إىل اللفظية الداللة 2العلماء قسم لقد

 المطابقة داللة -أ
 .3«التطابق متام واملعىن اللفظ تطابق» :هيو 

 فيكون اللفظ على للمعىن زيادة الو  يستدرك، ال حىت املعىن على اللفظ يف زيادة ال مبعىن
 .4له املولوع متام هو اللفظ من وماملفه إذ قاصرا،

 النوم كغرفة مرافقه مجيع على يدل الذي 5البيت معىن على دلَّ  "البَـْيت" لفظ ذلك: مثالو 
 "الصالة" لفظة داللةو  أللع، أربعة به احمليط الشكل على عاملربَّ  لفظ داللةو  ،غريهاو  الضيافةو 

 الواجبات.و  األركان من الشارع ولعها ما على

  

                                           
 م.1987 الثانية، الطبعة لبنان، بريوت لعلمية،ا الكتب دار، 1/329ج زرزور، نعيم حتقيق: للسكاكي، العلوم، مفتاح -1

 م.1998 الرابعة، الطبعة بريوت، العلوم، إحياء دار ،201 ص البالغة، علوم يف اإليضاح كتابه: يف القزويين، اخلطيبو 
 .1/233يف أصول الفقه، ج احملصول: كتابه يف الرازيفخر الدين  حممد األصوليني من التقسيم هذا إىل وذهب

 ،1/299ج للرازي، الفقه، أصول يف احملصول ،1/417ج الفقه، أصول يف احمليط البحر كتابه يف الزركشي :ينظر -2
 .1/15، جلآلمدي األحكام، أصول يف اإلحكام

 .3/1069ج النملة، الكرمي لعبد املقارن، الفقه أصول علم يف املهذب: ينظر -3
 .3/1069ه، جنفس املرجع -4

 .25ص ،الغزايل مدحا أليب املستصفى، ينظر -5
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 التضم ن لةدال -ب
 .1«عليه داللتهو  الكل   يف استعمالُه حيث من اجلزء على للكل   املولوع اللفظ داللة» :هيو

 وهذه» الكل، لمن يُفهم اجلزء ألن له، ولع الذي املعىن جزء على اللفظ داللة أي:
 منه. جزء هو الذي السقف على "الدَّار" داللة مثاله:و  ،2«أجزاء له مثال يف إال تتحقق ال الداللة

  

                                           
  .1/312ج العطار، حممد بن حلسن اجلوامع، مجع على احمللي اللاجل شرح على العطار حاشية -1
 .3/1069ج النملة، الكرمي لعبد املقارن، الفقه أصول علم يف املهذب :ينظر -2
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 1االلِتَزام داللة -ج
 .2«خارج   من الزم له املعىن ذلكو  معىًن، له اللفظ يكون أن» هي:و

 "السقف" لفظ داللة مثل: ،3له الزمر  مسمَّاه عن خارج   معىن على اللفظ يدل أن :مبعىن
 من -اجلدار- جزءا ليس إذ» جدار، هناك يكن مل إن "للسقف" وجود ال إذ دار،اجل   على
 .4«املالزم كالرفيق فهو عنه ينفك ال لكنهو  قفالس

 املطابقة داللة من األحكام يأخذون األصول علماء بعض أنَّ  إىل نشري أن بنا حيسنو 
 يف تستعمل أن إيَّاكَ و » الغزايل: اإلمام قال تنحصر ال أهنا حبجة اإللتزام، داللة عوندَ يَ و  والتضمن،

ر لكن ،اللتزاما بطريق   دليَ  ما اظاأللفَ  من العقل ظرنَ   املطابقة بطريق يدلُّ  ما على اقتص 

                                           
 فروع: ثالثةإىل  داللةال هذه تتفرعو  املنظوم، غري داللة أو املفهوم، بداللة األصول علماء بعض عند ُتسّمى -1

 قوله تعاىل: أو صحته شرعا أو عقال، حنو لصدقه تقديره فيجب إلمارا الكالم يتضمن أن هيو  االقتضاء: داللة :األول
 ."أهل القرية"تقديره إمناو  تسأل ال فالقرية [82 ]يوسف: ﴾ۡلَقۡرَيةَ ٱ لِ   َ َوۡس ﴿

 مقصود فكأنه س هو املقصود يف حد  َذاته ولكنه الزم للمقصود،هي أن يدل اللفظ على معىن ليو  اإلشارة: داللة :الثاني
ا   ۥَوفَِصَٰلُهُ  ۥوَََحۡلُهُ ﴿ تعاىل: قوله من أشهر ستة احلمل مدة أقل استفادة :حنو بالتبع، َُٰثوَن َشۡهر   مع [15 :حقافاأل] ﴾ثََل

 [.14 :لقمان] ﴾ِف ََعَمّۡيِ  ۥَوفَِصَٰلُهُ ﴿ تعاىل: قوله
 لكن احلكم، هلذا تعليال الوصف هذا يكن مل لوو  صفو  باحلكم يقرتن أن هيو : التنبيه تسمىو  ،ءاإليما داللة الثالث:

بَۡرارَ ٱ إِنَّ ﴿ تعاىل: قوله حنو الشارع، ألفاظ به يتنزه ما هذاو  منه فائدة ال الكالم يف حشوا ذكره
َ
 ﴾٢٢ لَِف نَِعيم   َۡل

 السنة أهل عند الفقه أصول معامل ينظر: هم.لرب   هي:و  لعلة   إالَّ  يمالنع يف ارواصَ  ما أهنم إىل إمياء أي: ،[22 :املطففني]
أصول الفقه الذي ال يسع  هـ.1427 اخلامسة، الطبعة اجلوزي، ابن دار ،447ص اجليزاين، حسن بن حملمد واجلماعة،

 م.2005ة االوىل، التدمرية، الرياض، السعودية، الطبع دار .257ص ،الفقيَه جهُله، للدكتور: عياض بن نامي السلمي
 حسن أليب األحكام، أصول يف اإلحكام .4/1734ج النملة، الكرمي لعبد املقارن، الفقه أصول علم يف املهذب

 .5/122ج للزركشي، الفقه، أصول يف احمليط البحر لبنان. بريوت االسالمي، املكتب ،65-3/64اآلمدي،ج
 .1/15ج اآلمدي، حسن أليب األحكام، أصول يف اإلحكام -2

 .2/269ج للزركشي، الفقه، أصول يف احمليط البحر -3
 مامزيز عبد الرمحن السعيد، جامعة اإلالع عبد حتقيق: ،1/14ج قدامة، بن أمحد بن اهلل لعبد املناظر، جنةو  الناظر رولة -4

 هـ.1399الرياض، الطبعة الثانية،  سعود، بن حممد
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، احلائطُ و  احلائَط، يلزمُ  السَّقف إذْ  حد ، يف تنحصرُ  ال االلتزام بطريق   الداللة التَّضمُّن،ألنَّ و   اأُلسَّ
 .1«ينحصرُ  الَ  ذلكو  األرضَ  األسُّ و 

 المطلب الثاني: مفهوم السياق
يف علم  ،االصطالحخالل معناه يف اللغة، و  لسياق منأتناول يف هذا املطلب بيان كلمة ا

 والدراسات اللغوية. ،أصول الفقه

 الفرع األول: السياق لغة
 جاء لفظ السياق يف لغة العرب على عّدة معان  منها يراد:

الس ني والواو والقاف أصلر واحد، وهو َحدُو »جاء يف معجم مقاييس اللغة:  التتابع: -
 .2«ه َسوقًا، والسَّيـ َقة ما استيَق من الدَّواب  الشيء،يقال: َساَقه َيُسوقُ 

 .3«والسُّوق: َمعُروفة... وأصل اشتقاقها م ن َسْوق  النَّاس إليها بضائَعهم»قال ابن دريد: 
، قُل َبت الواُو ياًء ل كسرة  الس ني: »قال الزبيدي  وَاقر .. ومن اجملاز: هو .وأصل الس ياق س 

، وإليك ُيساُق احلديُث، وكاَلم مساقُه إىل كذا، وجئُتَك باحلديث يسوُق احلديَث أحسَن سياق  
 .4«على َسْوق ه: على سْرد ه

ألن أصل الصََّداق عند العرب اإلبُل، وهي اليت ُتساق فاستعَمل ذلك » سياق المْهر وتقديمه: -
يَنار وغريمها  .6«ُتهُ ُسقُت إىل امرأيت صَداقَها وأَسقْ »، منه يقال: 5«يف الد رهم والدَّ

                                           
 .25 ص لغزايل،يب حامد األ املستصفى، :ينظر -1
 .3/117ج فارس، البن اللغة، مقاييس معجم -2
 .2/853ج بعلبكي، منري رمزي حتقيق: دريد، البن اللغة، مجهرة -3
 .483 ،475 /25ج للزبيدي، العروس، تاج -4
 .10/166ج منظور، البن العرب، لسان -5

 .3/117ج فارس، البن اللغة، مقاييس معجم -6
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رأى يف وجه عبد الرمحن بن عوف وَلرًا من ُصفرة فقال  ويف احلديث الصحيح أن النيب 
: ما سقَت إليها، تَزوجُت امرأة من األنصار، فقال  قال يا رسول اهلل  1َمهَيم: »له 

 .2«قال: نواة من ذهب أو َوزَن نواة  من ذهب  
 .3«ن َبدنهكأنَّ روحه تساق لتخرُج م  »يقال:  النَّزع: -

 الفرع الثاني: السياق اصطالحا
إنَّ كلمة السياق من األلفاظ املتداولة يف كتب أصول الفقه،  :: السياق يف علم أصول الفقهأوال

غري أننا ال جند للسياق تعريفا جامعا مانعا عند األصوليني، ألهنم مل يقصدوا إفراده بالتأليف 
لمن دالالت  -السياق-دون تفسري اللفظ، فيذكرون ، غري أهنم أشاروا إىل املعىن 4املستقل

، وغريها من األلفاظ، ولقد حاول بعض 6، وما سيق له5األلفاظ،فمثال يقولون: سياق الكالم
 العلماء أن يضعوا تعريفا ملعىن السياق فمن بينها جند:

لسياق هي ما قرينة ا»: عرَّفه الشيخ العطار يف حاشيته على مجع اجلوامع فقال: التعريف األول  
 .7«يؤخذ من الحق الكالم الدَّال على خصوص  املقصود  أو َساب قه

 مبعىن أن سياق الكالم يؤخذ من األلفاظ واجلمل املستعملة يف النص حبد ذاته.

                                           
 .12/565ج منظور، البن رب،الع لسان: ينظر. كشأنُ و  كأمرُ  ما: مبعىن -1
 ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض... واهلل خري الرازقني﴾ صحيح البخاري، باب: -2

[، 29وقوله تعاىل: ﴿وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم﴾ ]النساء: [.11]اجلمعة:
 .2049برقم 

 .10/167ج منظور، البن ب،العر  لسان -3

 . م2005الطبعة األوىل،  . دار النفائس،218األدلة اإلستثنائية عند األصوليني، للدكتور: أشرف الكناين، ص  -4

 حتقيق: للشاطيب، املوافقات،. 2/120، ج1/71، جالشوكاين حملمد األصول، علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد -5
 .264 ص، 77ص  لغزايل،يب حامد األ املستصفى،. 4/27ج سليمان، آل حسن بن مشهور

 .264 ص لغزايل،يب حامد األ املستصفى، 3/360، جلآلمدي األحكام، أصول يف إلحكاما -6
 . 1/30لعطار، جا حممد بن حلسن اجلوامع، مجع على احمللي جالل شرح على العطار حاشية -7
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 .1«القرائن الدالة على املقصود يف اخلطاب الشرعي»السياق هي:  التعريف الثاني:
 :2اشتمل هذا التعريف على أمور منها

قرائن: هذا قيد دلَّ على أقسام السياق وهي: القرينة املقالية، واحلالية، والعقلية، سواء كانت هذه ال
 القرائن الحقة أم سابقة.

 اخلطاب: خرج به القرائن احلاصلة بغري خطاب كقرائن القضاء وغريها.
.  الشرعي: خرج به خطابات املكلَّفني بعضهم مع بعض 

بعد بيان معىن السياق لغة بقي لنا أن نتكلم عنه يف  :للغوية: السياق يف الدراسات اثانيا
 الدراسات اللغوية وهذه بعض التعريفات:

الس باق »عرف أبو البقاء الكفوي  السياق يف كتابه الكليات فقال هو:  التعريف األول:
 .3«باملَوحَّدة ما قبل الشَّيء، والس ياق باملثناة أعمّ 

 اعيا سابق الكالم والحقه، بقرينة داخلية أو خارجية.أي: إظهار معىن الكالم، مر 

املقصود بالّسياق التوايل، ومن مث ينظر »عرفه الدكتور متام حسان فقال: التعريف الثاني: 
إليه من ناحيتني: أوالمها: توايل العناصر اليت يتحقق هبا الرتكيب والسبك، والسياق من هذه الزاوية 

توايل األحداث اليت صاحبت األداء اللغوي وكانت ذات عالقة ، والثانية: "سياق النص"يسمى 
 .4«"سياق املوقف"باالتصال، ومن هذه الناحية تسّمى السياق 

                                           
 إشراف العنزي، عيسى بن مقبل بن سعد للطالب: املاجستري، جةدر  لنيل مقدم حبث األصوليني، عند السياق داللة -1

 .63محزة بن حسني الفعر، ص الدكتور:

 .63ص، املرجع نفسه -2
 .508ص، ، أليب البقاء الكفوي-معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية- الكليات -3

 .هـ1427 األوىل، الطبعة مصر، القاهرة، الكتب، عامل ،2/65ج حسان، متام األدب،و  اللغة يف مقاالت -4
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القرينة  بسياق الموقف: القرينة الرتكيبية، والقرينة الداللية، ويقصد بسياق النصيقصد 
 .1الواقعية، والعقلية

ع إثره على إثر بعض، املقصود للمتكلم، الكالم املتتاب»السياق هو:  :ثالثالتعريف ال
 .2«والذي يلزم من فهمه فهم شيء آخر

 متيَّز هذا التعريف بأمور منها:

 إشارته إىل السياق اللغوي.
"املقصود ، واحلايل أو املقامي بقوله: "الكالم"إشارته إىل نوعي السياق: السياق املقايل بقوله: 

 .للمتكل م"
أن السياق عبارة عن منهج ولابط وطريقة لفهم النص  السابقة التعريفاتيفهم من 

قه وهو ما يسمى  الشرعي فهمًا صحيحاً، سواء بألفاظ داخلية مع اعتبار ساب ق الكالم والح 
باملقال، أوبقرينة خارجية الذي سيق الكالم من أجله، أو الظروف واملالبسات احمليطة بالنص  

يث النبوية وهي اليت تسمى باحلال، قال ابن تيمية كأسباب النزول والقراءات القرآنية واألحاد
« : ُّع حبسب سياق ه وما حُيَف  .4«به من القرائن اللفظية واحلالية   3إنَّ الدَّاللة يف كل مول 

ومن خالل التعريف اللغوي واالصطالحي يظهر ترابط بني مصطلح السياق واألصل اللغوي 
ال، فسوق الدَّواّب من تتابعها واتصاهلا، وأما السياق نفصدل على التتابع والتوايل وعدم االالذي ي

السياق عند »القرآين فإنه يدل على تتابع وانتظام األلفاظ واجلمل القرآنية لتأدية املعىن، كما أنَّ 
خيتص بالنص دون ما وراءه، فال يعّدون  -األصوليني واملفسرين واحملدثني والفقهاء-علماء الشريعة 

                                           
 .2/65ج حسان، متام األدب،و  اللغة يف مقاالتينظر:  -1

 .220ص الكناين، أشرف: للدكتور األصوليني، عند اإلستثنائية األدلة -2
ِ  ٱۡلَعۡرِش َحٓاف َِّي ِمۡن َحۡوِل  ٱلَۡمَلىئَِكةَ  َوتََرى﴿ تعاىل: قوله منه يدور، ماأي:  -3 [ ينظر: 75 :الزمر] ﴾ِهۡم  يَُسب ُِحوَن ِِبَۡمِد َرب 

 .9/49لسان العرب، البن منظور، ج
 .6/14ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -4
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نزول، ومناسبة احلديث، ومقام الكالم، مع اهتمامهم بذلك كله، وهبذا من السياق أسباب ال
يتضح الفرق بني اصطالح اللغويني، وعلماء الشريعة، بأن املعىن االصطالحي اللغوي أوسع من 

 .1«املعىن االصطالحي يف العلوم الشرعية
رائن مما سبق ميكن أن نعرف السياق بأنه: القرائن اليت حتّف بالنص، سواء كانت ق

 .3قرائن معنوية، أم قرائن حالية أم،2مقالية
 شرح التعريف:

، كالقرينة اللفظية املخصصة لعموم البيع، ومثاله قوله تعاىل: 4لفظية : أي: قرائنقرائن مقالية
َحلَّ ﴿
َ
ُ ٱَوأ َم  ّۡلَۡيعَ ٱ ّللَّ ا   ٱوََحرَّ َِبوَٰ َم ﴿قوله تعاىل: »، [275 ]البقرة: ﴾لر  ا   ٱوََحرَّ َِبوَٰ إنه دلَّ على أن ف ﴾لر 

َحلَّ ﴿املراد من قوله سبحانه: 
َ
ُ ٱَوأ البعض دون الكل، الذي هو ظاهرر بأصل الولع،  ﴾ّۡلَۡيعَ ٱ ّللَّ

ياق الَكالم  .5«وبنّي أنه ظاهرر يف االحت مال الذي دلَّت عليه القرينُة يف س 
ية العقل، قال ابن أي ال يفهم دالالت األلفاظ بأصل الولع الذي ولع هلا إال مبعقرائن معنوية: 

...أن اللفظ مل يدل قط إال بقرائن معنوية، وهو كون املتكلم عاقاًل له عادة »: تيمية 
باستعمال ذلك اللفظ يف ذلك املعىن وهو يتكلَّم بعاَدته، واملستم ع يعَلم ذلك، وهذه كلُّها قرائ ُن 

 .6«معنويَّة تُعلم بالَعْقل وال يدلُّ اللَّفظ إالّ مَعها

                                           
 عبد بن احلكيم عبد للدكتور: جرير، ابن تفسري خالل من -تطبيقية نظرية دراسة- التفسري يف أثرهاو  القرآين السياق داللة -1

 .1/93ج القاسم، اهلل

القرائن وأثرها يف : ينظر قرآنية، نصوص القرآن يف فهي الشرع من ألهنا شرعية قرائن أيضا سمىتو  األلفاظ قرائن مبعناها -2
 م.2010 االوىل، الطبعة اشبيليا، كنوز دار .34صالتفسري، للدكتور: حممد بن زيلعي هندي، 

 يف أثرهاو  القرائن ر:ينظ .هبا بمبا نزلت عليه وفيه، ومن املخاطَ  تتعلق ألن بعضها أحوال مصاحبة لوقت التنزيل -3
 .35ص هندي، زيلعي بن حممد التفسري،للدكتور:

 .205ص حسان، متام ومبناها، معناها العربية اللغة ينظر: لالستزادة -4
 .2/215ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -5

 .20/459جمموع الفتاوى، البن تيمية، ج -6
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يَء فَۡلَيۡكُفۡر  ﴿ذلك قوله تعاىل:  ومثال يَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشا أصل ولع [ 29 ]الكهف: ﴾َفَمن َشا
 "إنا أعتدنا"حقيقة يف التخيري واإلذن لكل أحد  أن خيتار أيَّ األمرين شاء، لكنَّ قوله »الكالم 

 .1«ذ نَ قرينة مانعة على إرادة ذلك عقاًل، إذ ال عذاب على اإلتيان مبا ُخري  فيه وأُ 

...ال يدل شيء » يقصد هبا معرفة حال املتكلم والظروف احمليطة به قال ابن تيمية:قرائن حالية: 
من األلفاظ إال َمقرونا بغريه من األلفاظ، وحَبال املتكل م الذي يعرُف عادته مبثل  ذلك الكالم، وإالَّ 

 .2«على شيء فنَـْفُس استماع اللفظ بدون املعرفة للمتكل م وعادتُه ال يدلُّ 

لَۡم  قَاَل ﴿ ومثال ذلك قوله تعاىل:
َ
يئِِهۡم قَاَل أ ۡسَما

َ
ُهم بِأ

َ
ۢنَبأ
َ
ي أ ا يئِِهۡم  فَلَمَّ ۡسَما

َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـ َاَدُم أ َيى

ۡعلَُم َغۡيَب 
َ
ي أ قُل لَُّكۡم إِن ِ

َ
َمََٰوَٰتِ ٱأ ۡرِض ٱوَ  لسَّ

َ
ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُمونَ  َۡل

َ
 ]البقرة: ﴾٣٣ َوأ

33] 

ۢنبِۡئُهم﴿يف قوله تعاىل  املسترت الضمري
َ
، وأما الضمري املسترت يف قوله يعود إىل آدم  ﴾أ

قُل لَُّكمۡ ﴿ تعاىل:
َ
لَۡم أ
َ
فإنه يعود إىل اهلل تعاىل وحده، يقول  حممد الطاهر بن عاشور   ﴾قَاَل أ

لة، وإمنا مل يُؤت بفاعل ه امسًا لمري اسم اجلال ﴾قَاَل ﴿ويف  الضمري يف أنبأ آلدم » مبينا ذلك:
ۢنبِۡئُهم﴿ يف قوله: ظاهرا مع أنه جرى على غري ه َمن هو له، أي: عق ب لمائر آدم 

َ
، ﴾أ

ُهم﴿و
َ
ۢنَبأ
َ
 .3«، ألنَّ الس ياق قرينةر على أن هذا القول ال يصدُر من مثل  آَدم﴾أ

 المطلب الثالث: أهمية داللة السياق في التفسير
 حيث الكرمي، القرآن معاين فهم على املعينة املنهجية األدوات أهم من اقالسي داللة تعترب

 تَنوُّعو  املطلق، وتَقييد العام ، ختصيصو  املراد، َغري   احتمال بعدم   الَقطعو  اجململ   تَبي ني إىل تُرشد»

                                           
دار الكتب  ،1/174ج حتقيق: زكريا عمريات، ،للتفتازاين الفقه، أصول يف التنقيح ملنت التوليح، على التلويح شرح -1

 م.1996العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
 .20/496جمموع الفتاوى، البن تيمية، ج -2

 .1/417ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -3
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الَّة القرائن   أعَظم من وهو الدَّاللة،  يف غاَلطو  ظريه  نَ  يف َغل ط أمهَله فمن املتكل م، مراد على الدَّ
نَت  إِنََّك  ُذۡق ﴿ تعاىل: قوله إىل فانظر مناظرته،

َ
 جتدُ  كيف [49 :الدخان] ﴾٤٩ ۡلَكرِيمُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱ أ

 .1«احلقريُ  الذليل أنه على يدل سياَقه
 لكي السياق بداللة اقرتانه من البدَّ  بل باإلصابة، كفيالً  ليس وحَده اللغوي فاالحتمال

 اللغوية. االحتماالت ههذ من املراد يتعنيَّ 

الة فإهنا القرائنو  السياق أما» العيد: دقيق ابن قال  .2«كالمه من املتكل م مراد على الدَّ

 : فقال القرآنية لآليات احلقيقي املعىن كشف كيفية عن حديثه أثناء تيمية ابن أشارو 
 .3«املعىن حقيقة على يُطلعك بعدها ماو  اآلية قبل ما فتأمَّل»

 4الس باق ومها: ْيهب شقَ  السياق هو «بعدها ماو  اآلية قبل ما» تيمية ابن كالم من املقصود
 .5والل حاق

                                           
 الربهانوينظر معناه يف كتاب:  لبنان. بريوت، العريب، كتابال دار ،10، 4/9ج اجلوزية، قيم البن الفوائد، بدائعينظر:  -1

 .201، 2/200ج للزركشي، القرآن، علوم يف
 مطبعة السنة احملمدية.. 2/21جإحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد،  -2
 .15/196ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -3
. الكليات، أليب 10/152الشيء، ينظر: لسان العرب، البن منظور، ج وهو ما قبل التقدمي، على يدل لغة: السباق -4

 .508البقاء الكفوي، ص
 نظرية دراسة- التفسري يف أثرهاو  القرآين السياق داللة الذي يبني  معىًن ما بعده. ينظر: الكالمهو:  السباق اصطالحا

 .1/95ج القاسم، اهلل عبد بن احلكيم عبد :للدكتور جرير، ابن تفسري خالل من -تطبيقية
 للزبيدي، العروس، تاج، ينظر: بعًضا بعُضهم أدرك القوم: تالحقو  الحق، فهو فالنا فالن أحلق يقال: اللحاق: -5

 .26/352ج
 التفسري، يف أثرهاو  القرائنهو ما يأيت بعد النَّص مولع النظر والتفسري من األلفاظ واجلمل، ينظر:  اللحاق: اصطالحا
 . 79ص هندي، زيلعي بن حممد للدكتور:
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 حدَّثت إذا» اخلصوص: وجه على التفسري يف السياق أمهية مبينا يسار" بن "مسلم يقولو 
 .1«بعده ماو  قبله، ما تنظر حىت فق ف، اهلل عن

 القول بصحة يشهد أن» :التفسري يف جيحالرت  ألوجه بيانه معرض يف الكليب جزي ابن قال
 .2«بعده ماو  قبله، ما عليه يدلو  الكالم، سياق

 َساقَاتامل إنَّ » فقال: القرآن فهم يف عليه املعوَّل الضابط  الشاطيب اإلمام بنيَّ  لقدو 
،و  األوقات،و  األحوال، باختالف ختتلف  ونيك فالذي البيان،و  املعاين علم يف معلومر  هذاو  النَّوازل 

 اقتَضاهُ  ماو  3القضية حبسب   آخر ه،و  الكالم أّول إىل االلتفات املتفهم،و  املستمع من بال   على
ا، دون آخرها يف الو  آخرها، دون أوَّهلا يف ينظرُ  ال فيها، احلالُ   على اشتَملت إنو  القضية فإنَّ  أوَّهل 
 رد   عن للمتفه م حَميص فال واحد، شيء يف نازلةر  واحدة قضيةر  ألهنا بالبعض، متعل ق فبعُضها مُجَل  
 .4«املكلَّف فهم يف الشارع   مقصودُ  حيصلُ  ذاك إذو  آخره، إىل أّول هو  أّول ه، على الكالم آخر

 أستاذه عن شار حاو  مقتب ًسا فقال السياق معرفة أمهية إىلرلا" رشيد "حممد اإلمام أشار كما
، بعُضه يفس ر القرآن إن قالوا: وقد» :عبده" "حممد  معىن حقيقة   على تقومُ  قرينة أفضل إنَّ و  ببعض 
 الكتابُ  له جاء الذي الَقصد مع اْئت الفُهو  املعىن، مُجلة مع ات فاقُهو  الَقول، من سَبقَ  ملا موافقُتهُ  اللَّفظ  
 .5«جُبملته

                                           
 .1/17ج املهدي، الرزاق عبد حتقيق: البغوي، حممد أليب ،-البغوي تفسري- القرآن تفسري يف التنزيل معامل -1

 .1/19ج جزي، البن التنزيل، لعلوم التسهيل -2

 آل حسن بن مشهور تعليقات: ينظر كثرية. قضايا يف نازلة القرآنية السورة تكون فقد دائما، القرآنية السورة حبسب ال -3
 .4/266ج للشاطيب، املوافقات، كتاب على سلمان

 .4/266ج للشاطيب، املوافقات، -4
 م.1990 للكتاب، العامة املصرية اهليئة ،1/20ج رلا، رشيد حملمد ،-املنار تفسري- احلكيم القران تفسري -5
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 هوو  اآليات، ورود أسباب معرفة يف السياق أمهية لنا يظهر العلماء كالم من سبق مماو 
 بل عنه يستغين أن ميكن ال املفس ر إذ الالَّحق،و  بالسَّابق املرتبطة القرآنية النصوص فهم ىعل املعني
 كبرياً. اعتمادا عليه يعتم د

 نجد: اآليات فهم في االختالف عند التفسير في بالسيَّاق االستدالل أمثلة من

  عائشة أنَّ  هسنن يف الرتمذي روى ما منها التفسري يف السياق داللة  النيب عمالإ -1
ِينَ ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله عن  النيب سألت ي  يُۡؤتُونَ  لَّ قُلُوُبُهمۡ  َءاتَوا   َما نَُّهمۡ  وَِجلَة   وَّ

َ
 َرَِٰجُعونَ  َرب ِِهمۡ  إَِلَٰ  أ

 الص ديق بْنتَ  يا ال» : قال َيسرقون؟و  اخلمر َيشربون الذين أَُهم فقالت: [60 ]املؤمنون: ﴾٦٠
َلىئَِك ﴿ منهم تُقبل ال أنْ  خيافون وهم يَتصدَّقون،و  ُيصلُّون،و  ،َيُصومون الذين لكنَّهمو  و 

ُ
 يَُسَٰرُِعونَ  أ

 .1«[61 املؤمنون:] ﴾٦١ َسَٰبُِقونَ  لََها وَُهمۡ  ۡۡلَۡيَرَٰتِ ٱ ِف 
 النيب ألن الكرمية، اآلية معىن لبيان السياق داللة  استعمال يف والح مثال اآلية هذهف
 لآلية. السياق بداللة اخلطأ صوَّب إمناو  اخلطأ ببيان يكتف مل 

 الرجل قصة يف كما تعاىل، اهلل كالم تفسري يف إعماهلاو  السياق بداللة  الصحابة اهتمام -2
ُ ٱ ََيَۡعَل  َولَن﴿ اهلل قول أرأيت املؤمنني أمري يا سائالً:  عليّ  إىل جاء الذي َِٰفرِينَ  ّللَّ  ََعَ  لِۡلَك

 اْدنُه اْدنُه، : علي له قال يقتلون؟و  فيظهرون يقاتلوننا وهم [141 :نساءال] ﴾١٤١ َسبِيَل   لُۡمۡؤِمنِّيَ ٱ
ُ ٱَولَن ََيَۡعَل ﴿ القيامة يوم بينكم حيكم فاهلل» قال: مث َٰفِرِيَن ََعَ  ّللَّ  ﴾١٤١َسبِيَل   لُۡمۡؤِمنِّيَ ٱلِۡلَك
 .2«القيامة يومَ  ،[141 :النساء]

                                           
شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب  . حتقيق: أمحد حممد3175سنن الرتمذي، باب: من سورة  املؤمنون، برقم  -1

 م. 1975احلليب، مصر، الطبعة الثانية،

 .9/327ج، تفسريه يف الطربي رواهو  ،3206 برقم النيسابوري، للحاكم الصحيحني، على املستدرك -2
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 يف األمر عليه فاستشكل طالقهاإ على اآلية محل السائل أن جند املثال هذا ففي
 اآلية معىن أولحو   علي فأجابه سياقها، عن اآلية شطر عزل أنه ذلك يف السببو الواقع،
 القيامة. يوم عن الكالمو  احلديث إذ بساب قها، وحتديًدا السياق بداللة

 البن قال ملاَّ  األزرق بن نافع قصة املعىن، ترجيح يف السياق عمالإ على الدالة األمثلة منو  -3
 :  اهلل قال قدو  النار، من خيرجون قوما أن يزعم القلب ىأعمَ  البصر، ىأعمَ »  عباس

 قبلها اليت أي- فوقها ما اقرأ حيكو  عباس: ابن فقال [37 :املائدة] ﴾ِمۡنَها   بَِخَٰرِِجّيَ  ُهم َوَما﴿
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ هي:و  نَّ  لَوۡ  َكَفُروا   لَّ

َ
ا لَُهم أ ۡرِض ٱ ِف  مَّ

َ
 َعَذاِب  ِمنۡ  ۦبِهِ  ِلَۡفَتُدوا   ۥَمَعهُ  ۥَوِمۡثلَهُ  َۡجِيٗعا َۡل

ِلم   َعَذاب   َولَُهمۡ  ِمۡنُهۡم   ُتُقب َِل  َما ۡلقَِيََٰمةِ ٱ يَۡومِ 
َ
 .1«للكفار هذه -[36 :املائدة] ﴾٣٦ أ

 بل معناها، بيان يف الواحدة باآلية يكتفى ال إذ السياق، معرفة أمهية على دليل املثال فهذا
 الصحيح. املعىن لتأدية بعد ماو  قبل ما معرفة إىل جحيتا 

 التفسريية: ترجيحاهتم يف السياق لداللة العلماء تطبيق أمثلة ومن -4

  : قال حيث "الرسالة" القي م كتابه يف باباً  الشافعي اإلمام بوَّب -أ 
 قال» نهام الكرمي القرآن من األمثلة بعض ذكرو  ،2«معناه سياقُه يُبني   الذي الصنف باب:»

ةَ  ََكنَۡت  لََِّّت ٱ ۡلَقۡرَيةِ ٱ َعنِ  ۡلُهمۡ   َ َوۡس ﴿ تعاىل:و  تبارك اهلل ۡبتِ ٱ ِف  َيۡعُدونَ  إِذۡ  ّۡلَۡحرِ ٱ َحاِِضَ  إِذۡ  لسَّ
تِيِهمۡ 

ۡ
تِيِهۡم   َل  يَۡسبُِتونَ  َل  َوَيۡومَ  ُۡشََّٗع  َسبۡتِِهمۡ  يَۡومَ  ِحيَتاُنُهمۡ  تَأ

ۡ
 َيۡفُسُقونَ  وا  ََكنُ  بَِما َنۡبلُوُهم َكَذَٰلَِك  تَأ

 قال: فلما البحر، احلالرة القرية عن مبسألتهم األمر ذكرَ  ثناؤه جل فابتدأ [163 ]األعراف: ﴾١٦
ۡبتِ ٱ ِف  َيۡعُدونَ  إِذۡ ﴿  فاسقة الو  عادية تكون ال القرية ألن القرية، أهل أراد أنه على دلَّ  اآلية، ﴾لسَّ

 قال:و  يفسقون، كانوا مبا بالهم الذين القرية أهل بالعدوان أراد إمناو  غريه، الو  السبت يف بالعدوان

                                           
 .10/294ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1
 م.1940 مصر، احلليب، مكتبة ،62ص شاكر، أمحد حتقيق: الشافعي، لإلمام الرسالة، -2
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نَا َظالَِمةٗ  ََكنَۡت  قَۡرَية   ِمن قََصۡمَنا َوَكمۡ ﴿
ۡ
نَشأ
َ
ا َبۡعَدَها َوأ ي  ١١ َءاَخرِينَ  قَۡوم  ا وا   فَلَمَّ َحسُّ

َ
ي  أ َسَنا

ۡ
 ُهم إَِذا بَأ

ِۡنَها  القرية، قصمَ  فذكر قبلها، اآلية معىن مثل يف اآلية هذهو [12-11 ]األنبياء: ﴾١٢ يَۡرُكُضونَ  م 
 القوم ذكر ملاو  تظلم، ال اليت منازله دون أهلها هم إمنا الظامل أن للسَّامع بان ظاملة، أهنا ذكر فلما

 يعرف من بالبأس أحسّ  إمنا أنه العلم أحاط القصم عند البأس إحساسهم ذكرو  بعدها، املنشئني
 .1«اآلدمّيني من البأس

 ﴿ تعاىل: قوله يف جاء امب -ب 
َ
َُٰه  ٱ َيُقولُونَ  مۡ أ ى ۡيُتهُ ٱ إِنِ  قُۡل  ۡفََتَ نَا   إِۡجَراِم  َفَعَلَّ  ۥۡفََتَ

َ
ء   َوأ  بَرِيي

ا ِمَّ  .[35 :هود] ﴾٣٥ َُتِۡرُمونَ  م 

َُٰه  ٱ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف العلماء اختلف ى  ... النيبَّ  به يَعَنونَ » قيل: ،﴾ۡفََتَ
 مع  نوح حماورة أهنا على اآلية القرطيب اإلمام فسَّرو  .2«نفسه ق بل م ن القرآن هذا اختلق أي:

 .3«هلمو  منهم فاخلطاب قومه،و  نوح كرذ   إال بعده الو  قبله ليس ألنه» بقوله: ترجيحه ودلَّل قومه،

  

                                           
 .62ص ،الرسالة، لإلمام الشافعي، حتقيق: أمحد شاكر -1
 .9/29جللقرطيب،  ،اجلامع ألحكام القرآن -2

 .9/29ج ،املرجع نفسه -3
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اَعةِ  لَعِۡلم   ۥِإَونَّهُ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما منهو  -ج   .[61 :الزخرف] ﴾ل ِلسَّ
اَعةِ  لَعِۡلم   ۥِإَونَّهُ ﴿» : كثري ابن قال  أن اسحاق: ابن تفسري تقدَّم [61 :الزخرف] ﴾ل ِلسَّ

 من ذلك غريو  األبرصو  األكمه إبراءو  املوتى إحياء من ، عيسى به بُعث ما ذلك: من املراد
 الضمري أي جبري: بن سعيدو  البصري احلسن عن قتادة حكاه ما منه أبعدو  نظر، هذا يفو األسقام،

 مث ،1ذكره يف السياق فإن ، عيسى على عائد أنه الصحيح بل رآن،الق على عائدر  "إنه" يف
 .2«القيامة يوم قبل نزوله بذلك املرادُ 

 فإعادة السياق، داللة خالل من الضمري عائد حرجَّ   كثري ابن أن على دليل املثال هذاف
 ت.يتشت الو  القرآين النظم ليتناسق متعدد، إىل إعادته من أفضل واحد شيء إىل الضمري

 ميكنو  الدَّاخلية، قرائنال يهعل دلت اإذ القرآين النص خارج ر  مفس   إىل الضمري يعود قد
 القراءاتو  ،3النبوية األحاديثو  ،النزول أسباب عناصر: ثالثة يف اخلارجية اجملليَّات هذه حصر

 .القرآنية

                                           
ا ُِضَِب ﴿ :أي اآليات اليت قبل ذكر عائد الضمري قال تعاىل -1 وَن َمۡرَيَم َمَثَل  إَِذا قَوۡ  ۡبنُ ٱَولَمَّ َٰلَِهُتَنا  َوقَالُويا   ٥٧ُمَك ِمۡنُه يَِصدُّ

َ
َءأ

ُبوهُ لََك إِلَّ َجَدَل   بَۡل ُهۡم قَۡوم  َخِصُموَن  ۡم ُهَو  َما َِضَ
َ
ىءِيَل  إِنۡ  ٥٨َخرۡي  أ َِني إِۡسَر ِ ۡنَعۡمَنا َعلَۡيهِ وََجَعۡلَنَُٰه َمثََٗل ّل 

َ
 ٥٩ُهَو إِلَّ َعۡبد  أ

يُء َۡلََعۡلنَ  َولَوۡ  ئَِكٗة ِف نََشا َلى ۡرِض ٱا ِمنُكم مَّ
َ
 [ مث يكمل الكالم عنه فقال اهلل تعاىل:60-57 ]الزخرف: ﴾٦٠ََيۡلُُفوَن  َۡل

اَعةِ ۥِإَونَّهُ ﴿ ا﴿وبعد ذلك يأيت الحق الكالم قال اهلل تعاىل:  [61 :الزخرف] ﴾لَعِۡلم  ل ِلسَّ ِ  َولَمَّ يَء ِعيَسَٰ ب قَاَل  ّۡلَي َِنَِٰت ٱَجا
ِ قَۡد ِجۡئُتكُ  َ لَُكم َبۡعَض  َۡلِۡكَمةِٱم ب ِ َبّي 

ُ
ِيٱَوَِل  [.63 ]الزخرف: ﴾ََتَۡتلُِفوَن فِيهِ   لَّ

 الطبعة طيبة، دار ،7/236ج سالمة، حممد بن سامي حتقيق: كثري، بن امساعيل الفداء أليب العظيم، القرآن تفسري -2
 .م1999، الثانية

فبينهما عموم  اآليات، معاين بيان يف النبوية األحاديث من ُروي وما اآليات نزول أسباب بني نفر ق أنميكن  -3
وخصوص،ألن األحاديث النبوية هي مبثابة التفسري النبوي، والتفسري بالسنَّة أعّم وأمشل من التفسري النبوي، ألن السنَّة هي 

ل قائل: فما أحسن فإن قا» :بيان للقرآن الكرمي وهي مصدر أساسي من مصادر التفسري القرآين، قال ابن تيمية 
... فإن أعياَك ذلَك فعليَك بالسنَّة فإهنا شارحةر  طرق  التفسري؟ فاجلواب: أن أصحَّ الطُّرق يف ذلك أن يفسَّر القرآُن بالقرآن 

 .-أعلم اهللو - بابه يف منهما واحد كل أدرجت لذا .13/363ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع. «للقرآن  ومول حةر له
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 المطلب الرابع: دالالت خارجية ُتسِند القرينة الداخلية للسياق
 بأدلة غريه، على الضمري عائد ترجيح يف الثالثة العناصر هذه إىل 1ملفسرينا بعض استند

 .القرآين للنص الداخلي راملفس   تقوية أجل من خارجية

 النزول أسباب األول: الفرع
 النص احتمل إذا الضمري إهبام يزيل الذي اخلارجية القرائن بني من 2النزول سبب يعترب

 معىن فهم على به يستعان إذْ  للمفس ر، مهم شرط النزول أسباب عرفةم ألن ُمَعاد، من أكثر القرآين
 السياق. عليه دلَّ  إذا السيماو  صحيحاً، تفسرياً  وتفسريها اآليات

 سبب ومعرفة» فقال: اآلية معىن فهم يف النزول أسباب معرفة أمهية  تيمية ابن ذكر
َُسب ب علمَ ال يُورث بالسَّبب العلم فإن اآلية فهم على يُعني النزول

 .3«بامل
 الوقوف دونَ  سبيلها قصدو  اآلية تفسري معرفة» :ميكن ال أنه  الواحدي اإلمام بنيَّ  كما

 .4«نُزوهلا بيان  و  قصَّتها على

                                           
 عائد حتديدمن أسباب اختالفهم يف  سببا كان املفسرين بعض إىل الصحيح احلديث صولو  عدم خرىأ جهة منو  -1

 املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر .24، 5/23جينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي،  الضمري.
 .1/310لقرآن وإعرابه، للزجاج، جا معاين .2/459ج احلليب، للسمني

 العرفان، مناهل :ينظر «ُوقوعه أيَّامَ  حلكم ه مبي نة أو عنه متحد ثة اآليات أو اآلية نزلت ما» :بأنه النزول سبب فرِّ عُ  -2
 .1/95ج للزرقاين،

 .13/339ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -3

 الطبعة الدمام، اإلصالح، دار ،08ص احلميدان، احملسن عبد بن عصام حتقيق: الواحدي، احلسن أليب النزول، أسباب -4
 م.1992 الثانية،
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 ب سبب   -العموم بصيغة كان إن- 1نزل ما حكم ختصيص النزول أسباب معرفة فوائد منو 
 اختلف اليت 3اخلالفية املسائل من هيو  ،2لَّفظال بعموم ال السَّبب خبصوص العربة أن يرى من عند
 العلماء. فيها

 :4قسمني إىل النزول أسباب نقسم أن ميكن

 أمجعني. اخللق هداية أجل من القرآن آيات أكثر وهو ابتداءً  نزل ق سمر 

 هو النزول وهذا ما، واقعة عن حكم بيان أو سؤال   عن كإجابة خاص بسبب نزل وق سمر 
 العلم. ألهل تصنيفو  اجتهاد  و  حبث   حمل وهو كرمي،ال القرآن يف األقل

                                           
ِينَ ٱَُتَۡسََبَّ  َل ﴿ تعاىل: قوله ذلك يف ميثل أن ميكن -1 ن َُيَۡمُدوا  بَِما لَۡم َيۡفَعلُوا  فَََل َُتَۡسبَنَُّهم  لَّ

َ
ُيِحبُّوَن أ تَوا  وَّ

َ
ي أ َيۡفرَُحوَن بَِما

َِن  ِلم   ۡلَعَذاِب  ٱبَِمَفاَزة  م 
َ
 لبوَّابه: قال مروان أن غريهو  مسلم صحيح يف جاء فقد [188 ]ءال عمران: ﴾١٨٨ َولَُهۡم َعَذاب  أ

 بنَّ عذَّ لنُ معّذبًا،  يفعل مل مبا حيمد أن أحبَّ َتى و أ مبا فرح امنَّ  امرئ كلُّ  كان نلئ   فقل: عباس ابن إىل "رَافُع" يا اذهب
َخَذ  ِإَوذۡ ﴿ :ابن عباس تال مث الكتاب، أهل يف نزلت إمنا ،؟اآلية هلذهو  لكم ما عباس: ابن فقال أمجعون،

َ
ُ ٱأ ِينَ ٱِميَثََٰق  ّللَّ  لَّ

وتُوا  
ُ
ِنُنَّهُ  ۡلِكَتََٰب ٱأ ِينَ ٱَُتَۡسََبَّ  َل ﴿[ هذه اآلية، وتال ابن عباس 187 ]ءال عمران: ﴾ۥلِلنَّاِس َوَل تَۡكُتُمونَهُ  ۥَِلُبَي   لَّ

ن َُيۡمَ 
َ
ُيِحبُّوَن أ تَوا  وَّ

َ
ي أ  عن  النيب  سأهلم» عباس: ابن قال، و [188 ]ءال عمران: ﴾ُدوا  بَِما لَۡم َيۡفَعلُوا  َيۡفرَُحوَن بَِما

 من واتَ أَ  مبا حوافر  ، و إليه بذلك وااستحمدُ و  عنه سأهلم مبا وهُ أخربَ  قدْ  أنْ  هُ وْ أرَ  قد وافخرجُ  بغريه،ربوُه أخو  إياه وهفكتمُ  شيء  
 .2778م، برقم . ينظر: صحيح مسل«عنه سأهلم مام إيَّاه، كتماهن

 .72 ص القطان، ملناع القرآن، علوم يف مباحث -2

 لبنان، بريوت العلمية، الكتب دار، 219ص الشافعي، اإلسنوي الرحيم لعبد الوصول، منهاج شرح السول هناية ينظر: -3
 الفرعية، حكاماأل من يتبعها ماو  األصولية الفوائدو  القواعد .4/40ج للشاطيب، املوافقات، م.1999 األوىل، الطبعة

 م.1999 العصرية، املكتبة ،318ص الفضيلي، الكرمي عبد حتقيق:لعلي بن عباس بن اللَّحَّام، 

 العلم دار ،132 ص الصاحل، صبحي للشيخ القرآن، علوم يف مباحث .1/95ج للزرقاين، العرفان، مناهل ينظر: -4
 .م2000 العشرون،و  الرابعة الطبعة للماليني،



 الفصل الثالث: قواعد الترجيح املتعلقة بعود الضمير عند املفسرين، وأثر داللة السياق القرآني في تحديد عائد الضمير

216 

 نجد: المحتملة الضمائر َمعاِود بَين النزول بأسباب الترجيح أمثلة من

يءَ ٱ َطلَّۡقُتمُ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما -1 َجلَُهنَّ  َفَبلَۡغنَ  لن َِسا
َ
ن 2َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل  1أ

َ
 أ

ۡزَوََٰجُهنَّ  يَنِكۡحنَ 
َ
ِ  بَۡيَنُهم تََرََٰضۡوا   اإِذَ  أ َٰلَِك  لَۡمۡعُروِف  ٱب ِ  يُۡؤِمنُ  ِمنُكمۡ  ََكنَ  َمن ۦبِهِ  يُوَعُظ  َذ ِ ٱب  ّللَّ

َٰلُِكمۡ  ٓأۡلِخرِ  ٱ ۡلَۡومِ ٱوَ  ۡزَكَٰ  َذ
َ
ۡطَهُر   لَُكمۡ  أ

َ
ُ ٱوَ  َوأ نُتمۡ  َيۡعلَمُ  ّللَّ

َ
 .[232 ]البقرة: ﴾٢٣٢ َتۡعلَُمونَ  َل  َوأ

 3األزواج إىل عائد إنه قيل ﴾َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل ﴿ تعاىل: قولهيف  -الواو -املخاَطب لمري
يءَ ٱ َطلَّۡقُتمُ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: قوله ذلك على يدلو  َجلَُهنَّ  َفَبلَۡغنَ  لن َِسا

َ
 هيو  لألزواج، اخلطاب إذ ﴾أ

 األزواج إىل اخلطاب يعود أن فوجب الكالم، لنظم مراعاة ﴾َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل ﴿ وجوابه شرطية مجلة
 أيها تعضلوهن فال األزواج أيها النساء طلقتم إذا اآلية: تقدير لصار كذلك يكن مل لو ذإ»

 .4«أصال مناسبة اجلزاء وبني الشرط بني يكون ال وحينئذ األولياء

 أن لألولياء حيق ال أي: الن ساء أولياء إىل الضمري عود حرجّ  5العلماء بعض أخرى جهة من
 ورود هوو  خارجية بناء على قرينة الرتجيح هذاو  الرتالي، بينهما صلح إذا يعودا أن الزوجني مينعوا
 طلَّقها يسار بن مْعق ل أختَ  أن» صحيحه يف البخاري أخرجه فيما ذلكو  اآلية نزول سبب
ن َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل ﴿ فنزلت: معق ل فأىب فخطبها، ع دَّهتا انقضتْ  حىت فرتكها زوُجها

َ
 يَنِكۡحنَ  أ

ۡزَوََٰجُهنَّ 
َ
ََٰضۡوا   َذاإِ  أ ِ  بَۡيَنُهم تََر  .6«[232 :البقرة] ﴾لَۡمۡعُروِف  ٱب

                                           
 .1/309: معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، جينظر. دةلع  ا انقضاءوقت  -1

 .1/310ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر: ينظر الزواج. من منعهن أجل من عليهن تضيق فال أي: -2
 .2/493ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر: ينظر -3

 عبد للدكتور: ،-تطبيقية نظرية دراسة- الرازي ترجيحات وءل يف القرآين بالنص املتعلقة الرتجيحات قواعد يف دراسات -4
 م.2010 األوىل، الطبعة حزم، ابن دارو  التدمرية، دار ،2/674ج الرومي، اهلل

 علوم يف املصون الدر .24-5/23ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي، حتقيق: أمحد حممد شاكر -5
 .1/310ج للزجاج، إعرابه،و  القرآن معاين .2/459ج ،احلليب للسمني املكنون، الكتاب

 .4529رقم ب البخاري، صحيح -6
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يءَ ٱ َوَءاتُوا  ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما أيضا ومثاله -2 َٰتِِهنَّ  لن َِسا  .[04 :النساء] ﴾َِنۡلَٗة   َصُدَق

 .﴾َوَءاتُوا  ﴿ تعاىل: قوله يف املَخاطب َمن العلماء اختلف

 على جيب أي: ،1الذكر لألولياء جير مل ألنه الزَّوج إىل يعود الضمري أن على "الطربي" رّجح
 للن ساء. املهر يؤتوا أن األزواج

 اهلل فنهاهم صدقاهتن يأخذون فكانوا ،2الن ساء أولياء إىل الضمري عود فرجح "الفرّاء" أما
 ذلك. عن تعاىل

 ابنو  3ريرج ابن أخرج فقد اآلية، نزول سبب يف ورد مبا األخري القول هذا أصحاب استدل
 فنهاهم دوهنا، صداقها أخذ ةأمي   زوَّج إذا الرجل كان» قال: صاحل أيب عن 5حامت أيب ابنو  4منذر

يءَ ٱ َوَءاتُوا  ﴿ نزلت:و  ذلك عن وتعاىل تبارك اهلل َٰتِِهنَّ  لن َِسا  .6«[04 :النساء] ﴾َِنۡلَٗة   َصُدَق

 النبوية األحاديث الثاني: الفرع
 النبوية بالسنة القرآن تفسري هو ،بالقرآن القرآن تفسري عدب التفسري طرق أحسن من إنَّ 

ي ﴿ تعاىل: اهلل قال الصحيحة نَزۡۡلَا
َ
ِۡكرَ ٱ إَِلَۡك  َوأ َ  ل  ِ َِل  َما لِلنَّاِس  ِِلُبَّي   َولََعلَُّهمۡ  إَِلِۡهمۡ  نُز 

ُرونَ   .[44 :النحل] ﴾٤٤ َيَتَفكَّ

                                           
قد مر معنا ذلك يف قاعدة تناسق الضمائر يف حبثنا هذا. . 554 /7ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي،  -1

 .180ينظر: صفحة 

 .1/256ج للفراء، القرآن، معاين -2

 .7/553ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي،  -3

 م.2002النبوية، الطبعة األوىل،  املدينة املآثر، دار ،2/558ج السعد، حممد بن سعد الدكتور حتقيق: منذر، ابن تفسري -4
 السعودية، العربية اململكة الباز، فىمصط نزار مكتبة ،3/860ج الطيب، حممد أسعد حتقيق: حامت، أيب ابن تفسري -5

 هـ.1419 الثالثة، الطبعة
 بريوت. الفكر، دار ،2/431ج السيوطي، الدين جلالل باملأثور، التفسري يف املنثور الدر -6
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.1«احلائط بقويل فالربوا احلديث صحَّ  إذا» قال: أنه الشافعي االمام عن صحَّ و   
 فهو الصحيح، احلديث من إليهم وصل مبا غريه على الضمري ُمعاد املفسرين بعض يرج ح لذا

 القرآين. السياق يف املذكور الضمري مفس ر تدعم إذ القرآين، للنص خارجية قرينة مبثابة

 مثاًل: نجد الضمير لعائد النَّبوي الحديث تجليَّة من
ِحلَّ ﴿ تعاىل: قوله ريتفس يف جاء ما -1

ُ
 ﴾لَُّكمۡ  اَمَتَٰعٗ  ۥَوَطَعاُمهُ  ّۡلَۡحرِ ٱ َصۡيدُ  لَُكمۡ  أ

 .[96 ]املائدة:

 .﴾ۥَطَعاُمهُ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف املفسرون اختلف

 الطايف أن املعىن: تقديرو  البحر، إىل يعود الضمري أن إىل 2الطربي" ورجَّحه "عكرمة، فذهب
 الَبحر. ميَتة فتُجوز تعاىل اهلل هأحل مما مكالسَّ  من

 فيحرم "الصيد" إىل يعود الضمري أن إىل 5"الزخمشري"و 4"اجلصاص"و 3"جماهد" ذهبو 
 ميتة. ألنَّه السَّمك من الطايف

 القول حترج   النبوية األحاديث من نصوص تجدَ وُ  لكنو  األمرين، لكال حمتمل املعىنف إًذا
  ميتتان لنا ُأحلت» قال: اهلل رسول أن ، مرع بن اهلل عبد حديث ذلك منف ،األول

  

                                           
دار الكتب العلمية، .2/201جإعالم املوقعني عن رب العاملني، البن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم،  -1

  م.1991وت، الطبعة االوىل، بري 

 .11/69ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -2
 .11/69ج نفسه، املصدر -3
، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة 1/133جحتقيق: عبد السالم حممد شاهني،  للجصاص، القرآن، أحكام -4

 م.1994األوىل، 

 .1/680ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -5
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 .1«الطحالو  فالكبد الدمان وأما اجلراد،و  فاحلوت امليتتان فأمَّا دمان:و 

 .2«ميَتُته احللُّ  ماُؤه الطَُّهور هو» فقال: البحر عن لئ  سُ  عندما  قولهو 

ي  َعلَۡيِهمۡ  َوَكَتبَۡنا﴿ تعاىل: قوله تفسري عند أيضا مثالهو  -2 نَّ  فِيَها
َ
ِ  ۡلَّۡفَس ٱ أ ِ  ۡلَعّۡيَ ٱوَ  ۡلَّۡفِس ٱب  ۡلَعّۡيِ ٱب

نَف ٱوَ 
َ
ِ  َۡل نِف ٱب

َ
ُذنَ ٱوَ  َۡل

ُ
ِ  َۡل ُذنِ ٱب

ُ
نَّ ٱوَ  َۡل ِ ِ  لس  ن ِ ٱب ِ َق  َفَمن قَِصاص    ۡۡلُُروحَ ٱوَ  لس  اَرة   َفُهوَ  ۦبِهِ  تََصدَّ  َكفَّ

 ُ  .[45 :املائدة] ﴾ۥ  لَّ

ُ  اَرة  َكفَّ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف العلماء اختلف  .﴾ۥ  لَّ

 أي: ،-اجملروح- عليه اجملين إىل "له" يف الضمري عودة 4احلليب" "السمنيو 3الطربي اختار
 به. تصدَّق ما بقدر سيئاته عنه ُيكفر

 جىن إذا املعىنو » -اجلَارح- اجلاين إىل يعود الضمري أنّ  إىل 5جماهد"و  عباس "ابن ذهبو 
 كفَّارةر  الف عل فذلك نفسه، من ومكَّن بذلك رَّفَ عَ  بأن هو فتصدَّق أمره ُخفيو  فُجهل جان  
رجَّح بعض العلماء عود الضمري إىل اجملين وهو القول األول لقرينة خارجية يف النص من  .6«لَذنبه

                                           
حديث حسن، وهذا إسناده ». قال شعيب األرنؤط:  3314رواه ابن ماجه يف سننه، باب: الَكبد و الط حال، برقم  -1

سنن ابن ماجه، حتقيق: شعيب األرنؤوط، ومجاعة من « لعيف، لضعف عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وقد توبع: 
 .4/431احملققني، ج

 .69ب: ما جاء يف ماء البحر أنَّه طهور، برقم رواه الرتمذي يف سننه وصححه، با -2

 .10/369ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي،  -3

 4/280ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -4

 .10/366ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي،  -5
 .4/276ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -6
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ما من رجل ُيصاب بشيء يف جسده »يقول:  ، قال مسعت رسول اهلل حديث أيب الدَّرداء 
 1«عنه به خطيئة فيتصدق به إال رفعه اهلل به درجة وحطَّ 

ي  لُونََك   َ يَۡس ﴿ تعاىل: قوله يف جاء ما أيضا -3 ِحلَّ  َماَذا
ُ
ِحلَّ  قُۡل  لَُهۡم   أ

ُ
ي َِبَُٰت ٱ لَُكمُ  أ  َوَما لطَّ

ِنَ  َعلَّۡمُتم ا ُتَعل ُِموَنُهنَّ  ُمَك ِبِّيَ  ۡۡلََوارِحِ ٱ م  ُ  ٱ َعلََّمُكمُ  ِممَّ ي  فَُكُوا   ّللَّ ا ۡمَسۡكنَ  ِممَّ
َ
 َعلَۡيُكمۡ  أ

ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا  ٱوَ   .[04 :املائدة] ﴾َعلَۡيهِ   ّللَّ

ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا  ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف العلماء اختلف  .﴾َعلَۡيهِ   ّللَّ
ِنَ  َعلَّۡمُتم﴿ إىل يعود "عليه" الضمري نأ عطية ابن يرى  اهلل اسم فاذكروا أي: 2﴾ۡۡلََوارِحِ ٱ م 

 للجارحة. كمإرسال   عند
 النيب سألتُ  قال: حامت بن عدي فعن ، اهلل رسول حبديث القول هذا أصحاب لَّ استدَ 
 :قلُت: «نفسه على أمسَكه فإمنا تأكل، فال أَكل إذاو  َفُكْل، َعلَّمَ امل َكْلَبكَ  أَْرَسْلتَ  إ َذا» فقال 
 على ُتسم   ملو  لبكَ كَ  على مسَّيتَ  فإمنا تأكْل، فال» : قال ر؟آخَ  َكلباً  معهُ  فأجدُ  ليبكَ  لُ أُرس  
 .3«آخرَ  لب  كَ 

ي ﴿ إىل يعود الضمري أن فريى 4الطربي اإلمام أما ا ۡمَسۡكنَ  ِممَّ
َ
 املعىن: فيكون ،﴾َعلَۡيُكمۡ  أ

 ا.حيًّ  أدركتُموه إذا لكم اجلوارحُ  تأمسكَ  ملا كاةالذَّ  عند اهلل اسم اذكروا
 بالتسمية مراأل أي: ،﴾وا  فَُكُ ﴿ من املفهوم األكل إىل الضمري عودة 5القرطيب االمام واختار

 الصيد. من األكل عند

                                           
، ينظر: سنن ابن «صحيح لغريه». قال شعيب األرنؤط: 2693رواه ابن ماجه يف سننه، باب: العفو  يف القصاص، برقم  -1

 .3/697ماجه، حتقيق: شعيب األرنؤوط، ومجاعة من احملققني، ج

 .2/158ج عطية، بن احلق لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -2
 .175ُر اإلنسان، برقم ي، باب: املاء الذي يُغسل به َشعار صحيح البخ -3

 .9/571ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي،  -4

 .6/74ج ،اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب -5
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 القرآنية القراءات الثالث: الفرع
 تعاىل: اهلل قال ، اهلل رسول عن املشافهةو  التلقي هو 1القرآنية القراءات يف األصل إن

هُ  فََرۡقَنَٰهُ  َوقُۡرَءاٗنا﴿
َ
َٰ  ۡلَّاِس ٱ ََعَ  ۥِِلَۡقَرأ ۡلَنَٰهُ  ُمۡكث   ََعَ  الداللة فوجه ،[106 :االسراء] ﴾١٠٦ تزَنِيَٗل  َونَزَّ

 احملمدية البعثة زمن على وفرّقه أحَكمهو  بيَّنهو  القرآن لنزَّ  الذي هو تعاىل اهلل أن اآلية هذه يف
،يقرأهل  مكث. على الناس على 

ر أخذها متبعة حممودة سنَّة القرآنية فالقراءات  النيب عن  الصحابة عن األوَّل عن اآلخ 
،القراءة هي الشام،و  البصرةو  الكوفةو  مكةو  باملدينة الناس عليها اليت القراءة» د:جماه ابن قال 
 التابعني عن أخذ مم َّن رجلر  األمصار هذه من مصر كل يف هبا قَامو  تلقًيا، أوليهم عن تلقوها اليت

 .2«مبذهبه متسكواو  طريقه، فيها سلكواو  قراءته على العامةو  اخلاصَّة أمجعت

 ركنر  الو  إليه يُرَجعُ  القراءة يف أصلر  له ليس الذي وهو» املطلق بالقياس قراءةال العلماء منع
 .3«عليه يعتمدُ  األداء يف وثيق

 كما -القرآن- تقرؤوا أن يأمركم  اهلل رسول إن» : طالب أيب بن علي قال
 .4«ل متمعُ 

                                           
 :شروط ثالثة فيها تتوفر أن البدَّ  صحيحة القراءات تكون لكي -1

 .متواترة تكون أن -

 .الوجوه من بوجه لوو  يةالعرب للغة موافقة تكون أن -

 احتمااًل. لوو  العثماين الرسم توافق أن -

 العلمية. الكتب دار ،1/09ج الضباع، حممد علي ينظر: النشر يف القراءات العشر، البن اجلزري، حتقيق: 

 ـ.ه1400 الثانية، الطبعة القاهرة، املعارف، دار ،49ص ليف، شوقي حتقيق: ،جماهد بنال القراءات، يف السبعة -2

 .1/17ج اجلزري، البن العشر، القراءات يف النشر -3
 شاكر. أمحد الشيخ :الكتاب حمقق سنادهإ نحسَّ و  ،832 برقم حنبل، بن أمحد اإلمام مسند -4



 الفصل الثالث: قواعد الترجيح املتعلقة بعود الضمير عند املفسرين، وأثر داللة السياق القرآني في تحديد عائد الضمير

222 

غته، فرجَّحت ت قرآنية يف لمري الغائب سواء باحلذف أو الزيادة أو بتغيري صيآوردت قراء
 القرآن ألفاظ معاين بيان يف املفس رُ  هبا يعتين ما أهم من القرآنية القراءاتو ، 1مرجعا على آخر

 حيرتجَّ  القرآنية فبالقراءات الواحدة، القراءة يف يظهر ال ما اآليات معاين من يتبنيَّ  هبا إذ الكرمي،
 استنباط يف الفقيه تساعد أن شأهنا منو  القرآن، آيات ملعاين احملتملة الوجوه بعض املفس ر لدى

 معىنً  قارئ به يقرأ حرف كل من تستنبط العلماء تزل ومل» : الدمياطي يقول الشرعية األحكام
 .2«االستنباط يف الفقهاء حجة القراءةو اآلخر، قراءة يف يوجد ال

 معىن معرفة إىل عالول احتاج العالية، املرتبةو  املنزلة هبذه القرآنية القراءات هذه كانت فإذا
 .-تعاىل اهلل شاء إن- قليل بعد سنذكره ما هذاو  القراءات،

 :"الضم"و "اجلمع" معىن حول تدور هيو  قراءة، مفردهاو  ،مجعر  القراءات: لغة القراءات -أ
 فهو "الياء" ألز م قد كان وإن احلوض" يف املاءَ  "قريتُ  قوهلم وأن» :منظور ابن قال

 مجعته. أي: 3«جمموعا به فظتُ ل القرآن: قرأتُ ،و مجعتُ 
 .4«قُرآناً و  ق راءةً  يَقرأُ  قرأَ  -مصدر هيو - ....ُمْقر ئر  َفهو القرآنَ  أَقرأَهُ » يقال:و 

 منها: بعضاً  سنذكرو  خمتلفةو  متنوعة تعاريف للعلماء :اصطالحا القراءات -ب
 َتَبةكَ  يف -املذكور  - الوحي ألفاظ   اختالف هي القراءات» : قال :الزركشي تعريف -

 5«غريمهاو  تثقيل  و  ختفيف   من كيفيتها أو احلروف
 :يلي ما للقراءات الزركشي تعريف يف يالحظ

  
                                           

 .38مرجع الضمري يف القرآن الكرمي، الدكتور حممد حسنني صربة، ص -1

 لبنان، العلمية، الكتب دار ،06ص مهرة، أنس حتقيق: ي،الدمياط ألمحد عشر، األربعة القراءات يف البشر فضالء إحتاف -2
 م.2006 الثالثة، الطبعة

 .1/131ج منظور، البن العرب، لسان -3
 .1/129ج ،املرجع نفسه -4
 1/318ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -5
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 .1القراءات أصل هي اليت الروايةو  قلالنَّ  إىل -بولوح- تعريفه يف يشر مل أنه -
 االتفاق. مواطن إىل يشر ملو  األلفاظ اختالف يف القراءات حصر أنه -
 بعزو اختالفهاو  القرآن كلمات أداء بكيفية علمر  لقراءاتا» : قال :الجزري ابن تعريف -

 .2«النَّاقلة
 التعريف شرح

 أوَّل من غريمهاو  القصرو  كاملدّ  كلمةال أحوال عن فيه يبحث أي :القرآن كلمات أداء كيفية
 آخره. إىل القرآن

 النيب إىل القراءات علماء عن 3املتواتر الصحيح بالنقل ثابت العلم هذا أن أي الناقلة: بعزو
4الشفاهي. التلقني طريق ،عن 

 .5التفسريو  اللغةو  النحو علم :التعريف هبذا فخرج

 القراءات: تعريف عليها يدور اليت العناصر حندد أن ميكن غريمهاو  التعريفني هذين لوء يف

 القرآن. ألفاظ يف االت فاقو  االختالف مواطن -
 الصحيحة. الروايةو  النقل -
 .6قراءاتال بني االختالف حقيقة -

                                           
، السعودية، الطبعة االوىل، دار الفرقان. 1/108ج، القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام، حملمد بن عمر بازمول -1

  م.2009

 م.1999 األوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار ،09ص اجلزري، البن الطالبني، مرشدو  املقرئني منجد -2
اآلخرون  عربو  باالتفاق، بالتواتر إال يثبت ال القرآن كون التواتر، باشرتاط بعضهم فعرب الشرط هذا يف العلماء اختلف -3

 البن العشر، القراءات يف النشر: ينظر. بالقبول له الضابطني الشأن هذا أئمة د مع تلقيباشرتاط صحة السن
 .1/13اجلزري،ج

 م. 2003الطبعة الثانية عشرة، .315صدراسات يف علوم القرآن، للدكتور فهد بن عبد الرمحن الرومي،  -4

 العلمية. بالكت دار ،772ص املقدسي، شامة أليب األماين، حرز من املعاين إبراز -5

 .1/112ج بازمول، عمر بن حملمد األحكام،و  التفسري يف أثرهاو  القراءات -6
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 أدائها طريقةو  القرآن كلمات نطق بكيفية علمر  بأهنا: القراءات نعر ف أن ميكن سبق مما
 نطق سواء غريها،و  الوصلو  الفصلو  االثبات،و  احلذفو  عراب،اإلو  اللغة جهة من واختالفا، اتفاقا

 .قريراً تَ  أو عالً ف   عنه نُقل أو ، النيب هبا
 غيره: على الضمير ُمَعاد يحترج في القرآنية القراءات تجليَّة

 نوع يف لفاختُ  كاليت غريه، على الضمري عائد ترجيح يف الوالح األثر القرآنية للقراءات
 املبينو  للمعلوم املبين الفعل من الكلمة قراءة اختالف يف أو الفعل، إليه داملسنَ  الضمري

 :وهذه بعض النماذج املختارة،1للمجهول
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ اىل:تع قوله تفسري يف جاء ما -1 وا  ٱ لَّ ى  ۡرتَدُّ ۡدَبَٰرِهِم ََعَ

َ
ِن   أ َ  َما َبۡعدِ  م   لُۡهَدىٱ لَُهمُ  تَبَّيَّ

ۡيَطَٰنُ ٱ َل  لشَّ ۡمَلَٰ  لَُهمۡ  َسوَّ
َ
 .[25 ]حممد: ﴾٢٥ لَُهمۡ  َوأ

 أن» املعىن فيكون الشيطان إىل عوده حيتمل 2للفاعل مبنيا "أْمَلى" يف املسترت الضمري
 تعاىل. اهلل إىل عوده حيتملو  ،3«الُعْمر طولَ  ووعدهم األمل يف مهل مدَّ  الشيطان
 ﴿ عمرو أيب قراءة األخري املعىن يرتجحو 

ُ
 4"الياء" فتحو  "الالم" كسرو  "األلف" ضمب ﴾ۡمِل أ

ْلهم مل أنه معىن على  اهلل» هو هلم أملى الذي ألن للمفعول مبنيا  ألنو  ،5«بالعقوبة يُعاج 
 .6تعاىل اهلل من اإلمالء حقيقة

                                           
 الوهاب عبد الدكتور شراف:إ األسدي، مصطفى عزيز الرمحن لعبد داللية،و  حنوية دراسة الكرمي، القرآن يف املبهم الضمري -1

 جامعة اآلداب، كلية آداهبا،و  العربية غةالل فلسفة يف الدكتوراه شهادة لنيلتكميلية  رسالة، 178ص العدواين،
 م.2002املوصل،

 .9/473ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -2

 .5/47ج للشوكاين، القدير، فتح -3

 يف الزاهرة البدور. 2/1164ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان .600، صجماهد بنالالسبعة يف القراءات،  -4
 علوم يف املصون الدر لبنان. بريوت، العريب، الكتاب دار ،297ص القالي، الفتاح لعبد رة،املتوات العشر القراءات
 .9/703ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب

 .5/47ج للشوكاين، القدير، فتح -5

 .9/473ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -6
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ُ ٱ َحرَّمَ  لََِّّت ٱ ۡلَّۡفَس ٱ َتۡقُتلُوا   َوَل ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما -2 ِ  إِلَّ  ّللَّ ِ  ٱب  قُتَِل  َوَمن َۡلَق 
 .[33 :االسراء] ﴾٣٣ َمنُصوٗرا ََكنَ  ۥإِنَّهُ  ۡلَقۡتِل  ٱ ف ِ  يُۡۡسِف فَََل  ُسۡلَطَٰٗنا ۦلَِوِل ِهِ  َجَعۡلَنا َفَقدۡ  َمۡظلُوٗما

 إىل يعود فيه املسترت الضمريو  1بالياء ﴾يُۡۡسِف فَََل ﴿ عاصمو  عمرو أبوو  نافعو  كثري ناب قرأ
 .2القاتل غري يقتل أن الويل سرفيُ  فال أي: "الويل "

  الرسول» إىل عائد اخلطاب فضمري3بالتاء ُتسرف" "فال محزةو  الكسائيو  عامر ابن وقرأ
 .4«قاتله غري ظلًما باملقتول تقتل فال يقول: بعده، من األئمةو   هو به املرادو 

                                           
 .380ص جماهد، بنال القراءات، يف السبعة -1

 .7/45ج حيان، أليب التفسري، يف طاحملي البحر -2
 .380ص جماهد، بنالقراءات، ال يف السبعة -3
 .17/440ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي،  -4
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 الكالم في مذكور   إلى الضمير عود في السياق داللة أثر :الرابع المبحث

 

 يشتمل على ثالثة مطالب كاآلتي:

 

 

 

 

 

 مذكور متقدِّم إلى الضمير عود: األول المطلب

 مذكور متقدِّم أقرب إلى الضمير عود: الثاني المطلب

 مذكور متقدِّم أول ىإل الضمير عود: الثالث المطلب
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 مذكور متقدِّم إلى الضمير عود األول: المطلب
 يعود الضمري جيعل معنوي أو لفظي دليل حيرتجَّ  ملو  مذكورين امسني على الضمري يتقدم قد

 عنه، احملدَّث هو باعتباره املضاف إىل الضمري يعود أن يتعني احلالة هذه ففي منهما، األقرب إىل
 ذلك. على تدل قرينة وجدت إذا إالَّ  إليه املضاف إىل الضمري يعود وال

 أصل لناو  مذكور، أقرب إىل عوُده الضمري يف األصل» الزركشي: اإلمام يقول املعىن هذا ويف
 احملدَّث ألنه املضاف، إىل عاد لمرير  بعدمها ذكرو  إليه مضافر و  مضافر  جاء إذا أنه وهو آخر
 .1«"ل لُغاَلم" فالضمريُ  فأكرمُته" زيد   مَ ُغالَ  "لقيتُ  حنو: إليه، املضاف دون عنه

 المثال: سبيل على نجد ذلك على تدل التي القرآنية الشواهد ومن

َتى ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما -1
َ
ۡمرُ  أ

َ
ِ ٱ أ  .[01 ]النحل: ﴾تَۡسَتۡعِجلُوهُ   فَََل  ّللَّ

 الو  تستعجلوه فال اهلل أمر تىأ أي: "األمر" إىل عائد ﴾تَۡسَتۡعِجلُوهُ   فَََل ﴿ يف "اهلاء" لمري
 هو عنه احملدَّث أن حبجة 3األلوسيو  2احلليب السمني القول هذا اختار آوانه، قبل حصوله تطلبوا

 مذكور. متقد م أوَّل إىل الضمري فعاد املضاف،

 َقلنَـ و  ،-بالعذاب- بأمره اهلل تستعجلوا فال املعىن: فيكون "اهلل" إىل الضمري عود وحيتمل
 .5التبيان يف والعكربي 4تفسريه يف حيان أبو لالقو  هذا

                                           
 .4/39ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -1
 .7/187ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -2

 .7/335ج لآللوسي، املثاين، السبعفسري القرآن العظيم و يف ت املعاين روح -3

 .6/503ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -4

 .2/788ج للعكربي، القرآن، عرابإ يف التبيان -5
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 الثاين القول أّماو  عنه، احملدَّث هو املضاف أن على بناءً  األول القول املسألة هذه يف الرَّاجح
 احملدَّث إىل الضمري إعادة أنَّ  الضمري بعود املتعلقة الرتجيح قواعد يف املقررو  تقدير، إىل حيتاج فإنه
 التقدير. من أوىل عنه

ِ ﴿ تعاىل: قوله منهو  -2  .[97 :عمران ءال] ﴾َسبِيَٗل   إَِلۡهِ  ۡسَتَطاعَ ٱ َمنِ  ّۡلَۡيِت ٱ ِحجُّ  ۡلَّاِس ٱ ََعَ  َوّلِلَّ

 .1عنه احملدَّث هو كونهو  مذكور متقد م أول باعتباره "احلج" إىل يعود ﴾إَِلۡهِ ﴿ يف الضمري

 معا جاحلو  البيت إىل الضمري عودة ،3البيضاويو  ،2الزخمشري رجحو 

 .﴾ّۡلَۡيِت ٱ﴿ إىل الضمري عود 4طالب أيب بن املكي اختارو 

اَعةِ ٱ َزلَۡزلَةَ  إِنَّ ﴿ تعاىل: قوله ذلك على األمثلة منو  -3 ء   لسَّ  ﴾تََرۡوَنَها يَۡومَ  ١ َعِظيم   ََشۡ
 شيء الساعة زلزلة ترون يوم :أي ،﴾َزلَۡزلَةَ ﴿ إىل يعود ﴾تََرۡوَنَها﴿ يف الضمري [02 ،01 :احلج]

 .5يمعظ

اَعةِ ٱ﴿ إىل الضمري ةودع 6البغوي اإلمام اختارهو   .﴾لسَّ

                                           
 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،. 3/324ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -1

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة .2/224جأليب الفضل شهاب الدين األلوسي، حتقيق: علي عبد الباري عطية، 
  .هـ1415االوىل، 

 .1/390ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -2

 .2/30ج للبيضاوي، التأويل، أسرارو  التنزيل أنوار -3

 الرسالة، مؤسسة، 1/169ج الضامن، صاحل حامت الدكتور حتقيق: طالب، أيب بن مكي حممد أليب القرآن إعراب مشكل -4
 هـ.1405 الثانية، الطبعة بريوت،

، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 4/06النكت والعيون، للماوردي، حتقيق: ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، ج -5
 .12/04ج ،اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب

 .3/322ج املهدي، الرزاق عبد حتقيق: البغوي، حممد أليب ،-البغوي تفسري -آنالقر  تفسري يف التنزيل معامل -6
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 التهوُّلو  عنها، احملدَّث هيو  مذكور متقد م أوَّل الزلزلة أن كون الراجح هو األول أن الظاهرو 
 تعذر الو  ه،إرادت تعذر أو لقرينة إال اجملاز إىل يصار فال حقيقته، على وهو الدنيا يف يكون والولع

 .-لمأع واهلل- هنا

ي  قُل﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما ومنه -4 ِجدُ  لَّ
َ
ي  ِف  أ وِحَ  َما

ُ
ا إَِلَّ  أ َٰ  ُُمَرَّم   ۥي َيۡطَعُمهُ  َطاِعم   ََعَ

ي  ن إِلَّ
َ
وۡ  َمۡيَتة   يَُكونَ  أ

َ
ا َدٗما أ ۡسُفوح  وۡ  مَّ

َ
 .[145 :األنعام] ﴾رِۡجس   ۥَفإِنَّهُ  ِخزنِير   ََلۡمَ  أ

 ذكر جاءو  عنه، احملدَّث هو ألنه اخلنزير حلم إىل عائد ﴾رِۡجس   ۥهُ فَإِنَّ ﴿ يف "اهلاء" الضمري
 .1إليه اإللافة باب من اخلنزير

 هوو  إليه املضاف إىل عائد ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ ﴿ يف الضمري أن الظاهري حزم ابن رجَّحو 
 مريالضو » : فقال مذكور ألقرب الضمري عود قاعدة على بناءو  مذكور، أقرب لكونه "اخلنزير"

 آخر: مولع يف قالو  ،2«اجتنابه واجبر  الر جسو  ،رجسر  كلُّه فاخلنزير مذكور، أقرب إىل راجع
 اخلنزير أن بالقرآن فصح إليه مذكور أقرب إىل راجع القرآن هبا نزل اليت العرب لغة يف والضمري»

 .3«رجس بعينه

 على عوده كان» لةً فضْ  اآلَخرو  عنه احملدَّث ذُك ر ذاإ حبيث اطالقه على ليس هذا لكنو 
 .4«القرب إىل يُلتفت الو  أرجح، عنه احملدَّث

                                           
 .4/674ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -1

 .133، 1/132ج الظاهري، حزم بنال باآلثار، احمللى -2
 .6/57املصدر نفسه، ج -3
 .7/331ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -4
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 1مذكور متقدِّم أقرب إلى الضمير عود الثاني: المطلب
 يكونا بأن صاحلني االمسان هَذان   كانو  الغائب، الضمري على أكثر أو امسان تقدم إذا
 يصرفه دليل يرتجح أن إالَّ  مذكور متقد م أقرب إىل الضمري يعود احلالة هذه ففي للضمري، مفسَرْين

 لغريه.

 كان إذا اأمَّ  إليه، املضاف غري باألقرب املراد يكون أن ينبغيو » الصبان: علي حممد قال
 .2«بدليل إال له الضمري يكون فال إليه مضافا األقرب

 إال لغريه جيعل الو  لألقرب، ُجعل فصاعدا اثنني بعد واحد لمري ذكر إذا» مالك: ابن قالو 
 .3«خارج من بدليل

 ذلك: على األمثلة من

ا َنۡفس   ُُكُّ  ََتِدُ  يَۡومَ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف ورد ما -1 ََۡضٗ  َخرۡي   ِمنۡ  َعِملَۡت  مَّ  َعِملَۡت  َوَما اُمُّ
نَّ  لَوۡ  تََودُّ  ُسويء   ِمن

َ
َمَد ا ۥي َوَبۡيَنهُ  بَۡيَنَها أ

َ
 .[30 عمران: ]ءال ﴾ا  بَعِيدٗ  أ

 .﴾ۥي بَۡيَنهُ ﴿ ضمريال عائد يف العلماء اختلف

 أقرب باعتباره ﴾ُسويء   ِمن َعِملَۡت ﴿ إىل الضمري عودة 5حيان أبوو  ،4احلليب السمني رجح
 ما على عودهُ  ىلاألوْ و » الضمري: عائد يف العلماء أقوال ذكر بعد حيان أبو قال ،مذكور متقد م
 .6«منه التََّباُعدَ  اليوم لكذ يف يَتمىن السُّوء أن املعىن: ألن مذكور، أقربُ  ألنه سوء، من عملت

                                           
 .28القرآن الكرمي، الدكتور حممد حسنني صربة،صمرجع الضمري يف  -1
  .1/162ج، الصبان علي حممد العرفان أليب مالك، ابن أللفية األمشوين شرح على الصبان حاشية -2
 .1/157ج مالك، البن املقاصد، تكميلو  الفوائد تسهيل -3
 .3/117ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -4

 .3/98ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -5

 .3/98املصدر نفسه، ج -6
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 يوم أي: لليوم، "بينه" يف الضمريو » قال: حيث "اليوم" إىل الضمري عودة الزخمشري اختارهو 
 اأمدً  له هوو  اليوم ذلك بنيو  بينها أن لو تتمىن حالرين، شرهاو  خريها نفس كل جتد حني القيامة

 .1«ابعيدً 

 أقرب إىل يعود الضمري إذ يقتضيه، املعىن ألن حيان أبو رجحه ما األقوال: هذه من الراجحو 
 مذكور. متقد م

ِيٱ ُهوَ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف ورد ما -2 ۡمَس ٱ َجَعَل  لَّ يءٗ  لشَّ َرهُ  نُوٗرا ۡلَقَمرَ ٱوَ  ِضَيا  َمَنازَِل  ۥَوَقدَّ
نِّيَ ٱ َعَددَ  ِِلَۡعلَُموا   ِ  .[05 :يونس] ﴾َۡلَِساَب  ٱوَ  لس 

َرهُ قَ ﴿ يف الضمري أن حيان أبو رجح  مذكور. متقد م أقرب ألنه 2وحده القمر إىل يعود ﴾ۥدَّ
 عدد معرفة يف املَصرَّفَان ألهنما ،معا القمرو  الشمس إىل يعود الضمري نَّ أ إىل عطية ابن مالو 
 .3األخر دون أحدمها بذكر اجُتزئَ  لكنهو  احلساب،و  السنني

 .4توارخيهم يف العرب عمدة هو القمر ألن األول الصحيح

ِ  ۡسَتعِيُنوا  ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما نهمو  -3 ۡبِ ٱب ِ  ٱوَ  لصَّ ة لَوَٰ َها لصَّ  ََعَ  إِلَّ  لََكبرَِية   ِإَونَّ
 .[45 :البقرة] ﴾٤٥ ۡلَخَِٰشعِّيَ ٱ

 ودعَّم مذكور متقد م أقرب لكوهنا "الصالة" إىل "إهنا" يف الضمري عودة 5الشوكاين اإلمام اختيار
 علم يف القاعدة هوو  الكالم، ظاهرُ  هذا الصالة على عائد الضمري» ال:فق حيان أبو القول هذا

                                           
 .1/352ج لزخمشري،الكشاف، ل تفسري -1

 .6/14ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -2
 .3/105ج عطية، بن احلق لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -3

 .6/153ج حلليب،ا للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -4

 .1/93ج للشوكاين، القدير، فتح -5



 الفصل الثالث: قواعد الترجيح املتعلقة بعود الضمير عند املفسرين، وأثر داللة السياق القرآني في تحديد عائد الضمير

232 

 عودة 2الزخمشري استحسنو  .1«بدليل إال األقرب غري على يعودُ  ال الغائب   لمري إن العربية:
 االستعانة. إىل الضمري

ةَ  إِنَّ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما أيضا -4 ُهورِ ٱ ِعدَّ ِ ٱ ِعندَ  لشُّ  كَِتَٰبِ  ِف  َشۡهٗرا َۡشَ عَ  ۡثَناٱ ّللَّ
ِ ٱ َمََٰوَٰتِ ٱ َخلَقَ  يَۡومَ  ّللَّ ۡرَض ٱوَ  لسَّ

َ
ي  َۡل ۡرَبَعة   ِمۡنَها

َ
َٰلَِك  ُحُرم    أ ِينُ ٱ َذ  .[36 :التوبة] ﴾ۡلَقي ُِم  ٱ َل 

 يعود وال ،مذكور متقد م أقرب ألنه شهرا" عشر "اثين إىل يعود "منها" يف "اهلاء" الضمري
 إمنا غريهاو  العبادات من األحكام تعليق الواجب ...» القرطيب: ماماإل الق ،3"الشهور" على

 مل إنو  الق بط،و  الرُّومو  العَجم تعتربها اليت الشهور دون العرُب، تعرفها اليت السننيَ و  بالشهور يكون
 .4«ينقصُ  ما منهاو  ثالثني على يزيد ما منها األعداد خمتلفةُ  ألهنا شهرا، عشر اثين على تزد

ِحلَّ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف ردو  ما منهو  -5
ُ
 ﴾لَُّكمۡ  َمَتَٰٗعا ۥَوَطَعاُمهُ  ّۡلَۡحرِ ٱ َصۡيدُ  لَُكمۡ  أ

 .[96 :املائدة]

 أقرب ألنه ﴾ّۡلَۡحرِ ٱ﴿ وهو إليه املضاف إىل عائد ﴾ۥَطَعاُمهُ ﴿ يف "اهلاء" الضمري
 .5صيد ال طعام ذلك ألن البحر على طافو  قذف ما كل لكم حلَّ أُ  املعىن: يكونف،رمذكو 

 ذلك على يدلو  اإلطعام، ال املطعومُ  به يراد أنهو  البحر على عوده الظاهرو » حيان: أبو قال
 .6«﴾ۥَوَطَعاُمهُ ﴿ لفظ   ظاهرُ 

  

                                           
 .1/299يف التفسري، أليب حيان، ج احمليط البحر -1
 .1/134ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -2

 .5/415يف التفسري، أليب حيان، ج احمليط البحر -3

 .8/133ج للقرطيب، القرآن، ألحكام اجلامع -4
 .2/241ج عطية، بن احلق لعبد ز،العزي الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -5

 .4/370ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -6
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 قال ﴾ّۡلَۡحرِ ٱ َصۡيدُ ﴿ إىل الضمري عودة 3والزخمشري 2"اجلصاص"و 1"جماهد"واختار
 .4«البحر يف ادصَ يُ  ما بكل النتفاعا لكم أحل واملعىن» :الزخمشري

 مذكور متقدِّم أول إلى الضمير عود الثالث: المطلب 
 املقام. يقتضيه ما حبسب ذلكو  املذكورين االمسني أحد إىل الضمري يعود قد

 :نجد ذلك على األمثلة ومن

ۡوا   ِإَوَذا﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما -1
َ
وۡ  تَِجََٰرة   َرأ

َ
ويا  ٱ لَۡهو ا أ ِ  َوتََرُكوكَ  إَِلَۡها نَفضُّ ئ

ي  ﴾ٗما  قَا
 .[11 ]اجلمعة:

 وحصول يقتضيه السياق إذ مذكور، متقد م أّول ألهنا التجارة إىل عائد ﴾إَِلَۡها﴿ يف الضمري
 .»5 خيطب هوو  االنفضاض سبب كانت ألهنا» التأنيث يف مرجعه الضمري بني املطابقة

ِينَ ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ماومنه -2 ونَ  لَّ َهَب ٱ يَۡكزِنُ ةَ ٱوَ  لَّ  ِف  يُنِفُقوَنَها َوَل  ۡلفِضَّ
ِ ٱ َسبِيلِ  ُۡهمفَبَ  ّللَّ ِ ِلم   بَِعَذاب   ۡش 

َ
 .[34 :التوبة] ﴾٣٤ أ

 بالفعل عليها املدلول املكنوزات إىل يعود ﴾يُنِفُقوَنَها َوَل ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري
 الضمري؟ أفرد فكيو  الفضةو  الذهب شيئان املذكور قيل: عمَّا اجلواب إىل إشارة فيهو ،"يكنزون"

 مجيًعا الضمري فعاد الكلّ  على دلَّ  اجلزء ذكر فما غريهم،و  النقدين من أعمّ  املكنوز أن إيضاحهو 
 .6االعتبار هبذا

                                           
 .11/69ج ،البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان -1
 .1/133جحتقيق: عبد السالم حممد شاهني،  للجصاص، القرآن، أحكام -2

 .1/680ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -3

  .1/680ج ،املصدر نفسه -4

 .4/31ج للزركشي، القرآن، علوم يف نالربها -5
 .6/42ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -6
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 .الذهب إىل يعود لضمريا أن تفسريه يف 1حيان أبو ذكر

 املذكورين. أقرب ألهنا ،اوحده الفضة إىل الضمري عودة 2الزركشي ورجح

                                           
 5/412ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -1
 .127، 3/126ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -2
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 الكالم من مفهومال إلى الضمير عود في السياق داللة أثر الخامس: المبحث

 
 يشتمل على ثالثة مطالب كاآلتي:

 

 

 

 

 

 
 المفهوم المصَدر إلى الضمير عود: األول المطلب

 والمقام الحال عليه يدل ما إلى الضمير عود: الثاني المطلب

 المحذوف المضاف إلى الضمير عود: الثالث المطلب
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 يعود حاالت هناك لكنو  السياق، يف مذكورًا املفسَّر يكون نأ الضمري عائد يف األصل
 غري- إليه عوده ترجح معنوية أو لفظية داللةو  بقرينة مصحوبا مذكور، غري مفهوم إىل الضمري
 .-املذكور

 بااللتزام عليه يدل أن» السياق: من املفهوم إىل الضمري عودل   هبيان معرض يف الزركشي قال
ۡلُقومَ ٱ بَلََغتِ  إَِذا فَلَۡوَلي ﴿ :تعاىل قوله يف النفس كإلمار ي ﴿ [83 ]الواقعة: ﴾٨٣ َۡلُ  بَلََغتِ  إَِذا لََكَّ

َاِقَ ٱ  .1«عليهما الرتاقيو  احللقوم ذكر لداللة النَّفس رلمَ  [26 :القيامة] ﴾٢٦ لَتَّ
ي ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما ذلك على األمثلة منو  ا نَزۡلَنَٰهُ  إِنَّ

َ
 :القدر] ﴾١ ۡلَقۡدرِ ٱ َلۡلَةِ  ِف  أ

01]. 
نَزۡلَنَٰهُ ﴿ يف الضمري

َ
 على عائد الضمريو » حيان: أبو قال االلتزام بداللة القرآن إىل عائد ﴾أ

 .2«القرآن لمري وهو املعىن، عليه دلَّ  ما

 .[26 :يوسف] ﴾نَّۡفِس   َعن َرََٰوَدتِۡن  ِهَ  قَاَل ﴿ : يوسف قصة يف تعاىل قوله أيضا مثالهو 

 لفظه عن فاستغين -مصر مل ك العزيز زوجة هيو - حمذوف إىل عائد ﴾ِهَ ﴿ يف الضمري
 .3احلسّ  يف معناه حبضور

 قال فقد ،السياق يف مذكور غري إىل الضمري عود أشعارهم يف العرب استعمال ردو  ولقد
 :له قصيدة يف كرمه عن الطائي اهلل عبد بن حامت

ني ما أَماِويَّ 
ْ
غ َراء   ي 

َّ
ا  ................ الَفَتى عن الث

َ
َرَجْت  إذ

ْ
ا 4َحش در   بها َضاَق و  يوم   5الصَّ

                                           
 .4/26ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -1
 .10/513ج حيان، أليب سري،التف يف احمليط البحر -2
 .1/157ج مالك، البن املقاصد، تكميلو  الفوائد تسهيل -3

تاج اللغة وصحاح العربية، إلمساعيل اجلوهري : نظري. الصدر يف يرتدد َفسنَـ : احلشرجةو  املوت، عند الغرغرة أي -4
 .1/306،جالفرايب

 .ن الطويلالبحر م م.1981، دار صادر، بريوت، 09ديوان حامت الطائي، ص -5
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 من ذلك فهم لكنو  ،ذكر هلا جير ملو  النفس إىل عائد "هبا" الضمري البيت: يف الشاهد
 ألهنا النَّفس ذكر عن ُمغن   "الفىت" لفظةو  املوت، عند إال تكون ال احلشرجة ألن السياق داللة
 أيضا. فسالنَّ  ىعل تدالن "الصدر"و "لاق" لفظيت أنَّ  ،كما1منها جزءر 

 المفهوم المصَدر إلى الضمير عود :األول المطلب
 قول ومنه السياق، يف املذكورة األلفاظ حدىإ من لمنيا الضمري عائد يفهم أن ميكن

 يعود مسترت لمري "كان" فاسم ،له شرًّا 3بذ  الكَ  كان أي: ،2«له ارًّ شَ  كان كَذب من» العرب:
 .5«عليه -الكذب وهو- فعله لداللة "الكذب" فألمر» ،4"َكَذب" عليه الدال املصدر إىل

 ذلك: على األمثلة من

ۡقَرُب  ُهوَ  ۡعِدلُوا  ٱ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما -1
َ
 .[08 ]املائدة: ﴾لِلتَّۡقَوىَٰ   أ

 للتقوى. أقرب العدل :أي ،6"اعدلوا" من املفهوم العدل إىل عائد ﴾ُهوَ ﴿ الضمري

ِينَ ٱوَ ﴿ :تعاىل قوله أيضا ذلك مثالو  -2 ي  لَّ نَفُقوا   إَِذا
َ
وا   َولَمۡ  يُۡۡسِفُوا   لَمۡ  أ َٰلَِك  َبّۡيَ  َوََكنَ  َيۡقَُتُ  قََواٗما َذ

  .[67 :الفرقان] ﴾٦٧

                                           
 .1/157تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالك، ج -1

 2/391ج لسيبويه،الكتاب،  -2

 .2/176ج الّسرّاج، بناألصول يف النحو، ا -3

 .2/942ج حيان، أليب ،من لسان العرب الضرب رتشافا -4

 .3/49ج جين، البن اخلصائص، -5

 .4/26ج للزركشي، القرآن، علوم يف لربهانا. 2/942ج حيان، أليب ،من لسان العرب الضرب رتشافا -6
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 كان أي: ،2"أنفقوا" الفعل من املفهوم املصدر إىل يعود 1"كان" السم املسترت الضمري -3
 .3قواما ذلك بني نفاقاإل

ُكلُوا   َوَل ﴿ تعاىل: قوله يف كذلك -4
ۡ
ا تَأ ِ ٱ ۡسمُ ٱ يُۡذَكرِ  لَمۡ  ِممَّ  ﴾4لَفِۡسق    ۥِإَونَّهُ  َعلَۡيهِ  ّللَّ

ُكلُوا  ﴿ الفعل من عليه املفهوم املصدر إىل عائد 5﴾ۥإِنَّهُ ﴿ يف الضمري [121 :األنعام]
ۡ
 أي: ،6﴾تَأ

 لفسق. األكل إن

عَ  َفَمن﴿ تعاىل: قوله حنوو  -5 ا َتَطوَّ ُ  َخرۡي   َفُهوَ  َخرۡيٗ ن ۥ  لَّ
َ
 ُكنُتمۡ  إِن لَُّكمۡ  َخرۡي   تَُصوُموا   َوأ

 .[184 :البقرة] ﴾١٨٤ َتۡعلَُمونَ 

عَ ﴿ الفعل من املفهوم املصدر إىل عائد ﴾ُهوَ ﴿ الضمري  مبعىن: ،7لَّه خرير  التطوُّع أي ،﴾َتَطوَّ
 املطلوب. الواجب على االقتصار من خرير  -للزيادة قابال كان إذا- الواجب يف الزيادة أن

 ََعَ  إِلَّ  لََكبرَِية   ََكنَۡت  ِإَون﴿ تعاىل: قوله حنو مفهوم مصدر   من أكثر الكالم يف يأيت دقو  -6
ِينَ ٱ ُ  ٱ َهَدى لَّ  .[143 :البقرة] ﴾ّللَّ

                                           
َٰلَِك ﴿إىل قوله تعاىل:  يعود "كان" السميرى الفرّاء أن الضمري املسترت  -1  .2/273ج ء،آللفر ، القرآن ينامع: ينظر، ﴾َبّۡيَ َذ

 سرافاإل بني ما ألنَّ  بقوي ليس املعىن لكنو  به، بأس ال عراباإل جهة من وهو» فقال: القول هذا الزخمشري ردَّ لكن و 
 .3/293ج للزخمشري، الكشاف،: تفسري ينظر ،«فائدة الفائدة معتمد هو الذي اخلرب يف فليس حمالة، ال قوام التقتريو 

 .19/43ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف اجلدول -2

 .2/525ج طالب، أيب بن مكي حممد أليب القرآن إعراب مشكل -3

 تفسري يف الوجيز احملرر. 2/287ج للزجاج، ،وإعرابه القرآن معاينينظر:  الطاعة.و  الدينو  احلق عن اخلروج عىنمب الفسق: -4
 .2/340ج عطية، بن احلق لعبد العزيز، الكتاب

 لعبد ز،العزي الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر. ينظر: لفسق الذبح عند الذكر ترك: أي ﴾لَۡم يُۡذَكرِ ﴿ إىل الضمريحيتمل عود  -5
 .2/340ج عطية، بن احلق

 .4/26ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان .2/340ج ،عطية بن احلق لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -6
 .223مرجع الضمري يف القرآن الكرمي، الدكتور حممد حسنني صربة، ص

 .2/192ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -7
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َُٰهمۡ  َما﴿ تعاىل: قوله من املفهوم املصدر إىل عائد ﴾ََكنَۡت ﴿ يف املسترت الضمري  :البقرة] ﴾َولَّى

 .1لكبرية لتحويلُ او  التوليةُ  كانت نإ :أي [142

 عندي التأويالت أوىل التأويل هذاو » قال: حيث الطربي جرير ابن رجَّحه الذي وهذا
 عنيَ  ال األخرى، إىل األوىل القبلة عن وجَهه  النيب حتويل عليهم كبـُرَ  إمنا القوم ألن بالصواب،

 .2«ليهمع كبرية غري هيو  كانت قد الصالة،و  األوىل القبلة ألن الصالة، الو  القبلة  

 ﴾ۡلقِۡبلَةَ ٱ َجَعۡلَنا َوَما﴿ تعاىل: قوله من املفهوم املصدر إىل عائد املسترت الضمري أن إىل 3حيان أبو ذهب
 .لكبريةً  اجلعلةُ  كانت إن أي: [143 :البقرة]

 لكبرية. القبلة كانت إنو  أي: القبلة، إىل الضمري يعود أن 4الزخمشري َجّوزو 

 المقامو  الحال عليه يدل ما ىإل الضمير عود الثاني: المطلب
 أن» ذلك مثالو  املقام،و  احلال عليه دلّ ي مبا مفهوم   إىل يعود قد الضمري أن العلماء ذكر

ر الَغرب إىل تتجه أو َقت،رَ شْ أَ  فتقول: صباحا الشرق إىل تتجه  أو: َرَبت،غَ  فتقول: النهار آخ 
 .5«عليه يدل لفظًا رتذك أن غري من احلالتني، يف الشمس تريد باحل جاب، توارتْ 

 ذلك: على القرآنية الشواهد ومن

لَّ  َمَنَعَك  َما قَاَل ﴿ تعاىل: قوله -1
َ
َمۡرتَُك   إِذۡ  تَۡسُجدَ  أ

َ
 .[12 ]االعراف: ﴾أ

                                           
جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير  .1/220ج ،عطية بن احلق لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -1

 .3/165جالطربي، 

 .3/165جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي، ج -2

 .18، 2/17ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3

 .1/200ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -4

. اإليضاح 3/158ج ،الغالييين ملصطفى العربية، الدروس جامعللمزيد يراجع:  .1/258ج حسن، عباس الوايف، النحو -5
، دار اجليل، بريوت، الطبعة 3/41يف علوم البالغة، حملمد بن عبد الرمحن القزويين، حتقيق: حممد عبد املنعم خفاجي، ج

 .177/أ-8ج ،اشورحممد الطاهر بن ع التنوير،و  التحريرالثالثة. 
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 أي: يقتضيه، املعىن لكنو  ذكر، له جير مل إنو  تعاىل اهلل إىل عائد ﴾قَاَل ﴿ يف املرفوع الضمري
 أمرتك. إذ تسجد أال منعك ما إبليس خماطبا اهلل قال

 أي: املقام، من معلوم إىل عائد ﴾قَاَل ﴿ لمريو » :حممد الطاهر بن عاشور   الشيخ قال
 .1«[11 :األعراف] ﴾ۡسُجُدوا  ٱ لِۡلَمَلىئَِكةِ  قُۡلَنا ُثمَّ ﴿ قول ه: بقرينة تعاىل اهلل قال

يءُ ٱ َسَيُقوُل ﴿ تعاىل: قوله تفسر يف جاء ما منهو  -2 َفَها َُٰهمۡ  َما ِس ۡلَّاٱ ِمنَ  لسُّ  لََِّّت ٱ قِۡبلَتِِهمُ  َعن َولَّى
 .[142 :البقرة] ﴾َعلَۡيَها   ََكنُوا  

َُٰهمۡ ﴿ يف املنصوب املتصل الضمري  غري   املقام من معلوم الضمري ألن املسلمني، إىل عائد ﴾َولَّى
 .2الناس من فهاءالسُّ  لقول حكاية اللفظ يف مذكور

نَّ  َونَب ِۡئُهمۡ ﴿ تعاىل: قوله يفو  -3
َ
يءَ ٱ أ  .[28 :القمر] ﴾بَۡيَنُهۡم   قِۡسَمُۢة لَۡما

 إذ» املاء ذكر بعد املقام من لمعُ  ألنه الناقة،و   صاحل قوم إىل عائد ﴾بَۡيَنُهۡم  ﴿ الضمري
 ال أهنا ُعلم الناقةُ  ذُكرت ملاو  ماشَيت هم،و  ألنفسهم القرية   أهل منه َيستقي املاء أن املتَعارف من

 مال كر  للناقة يكن مل إذْ و  الواحدة، الناقة لمري على العقالء لمري فُغلب رب،الشُّ  عن تستغين
 .3«املاء يف ب َنوبة   هلا اهلل أمر خاص  

يَّاٗما﴿ تعاىل: قوله تفسري يف جاء ما منهو  -4
َ
ۡعُدوَدَٰت    أ ا ِمنُكم ََكنَ  َفَمن مَّ رِيض  وۡ  مَّ

َ
َٰ  أ  َسَفر   ََعَ

ة   ِنۡ  فَعِدَّ يَّام   م 
َ
َخَر   أ

ُ
ِينَ ٱ َوََعَ  أ  .[184 :البقرة] ﴾ِمۡسِكّي    َطَعامُ  فِۡديَة   ۥيُِطيُقونَهُ  لَّ

                                           
 .39ب/-8ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -1
 .2/08ج ،املرجع نفسه -2

 .27/201ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -3
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 قولني احلليب السمني ذكر ،﴾ۥيُِطيُقونَهُ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف العلماء اختلف
 :1العلم ألهل

 عليه. يدل السياق ألنَّ  الصيام إىل الضمري عود األول:

 .2للفرَّاء نسبهو  اءدَ الف   إىل الضمري عود الثاني:

 المحذوف المضاف إلى الضمير عود الثالث: المطلب
 من له البدَّ  لكنو  اللغوي، االستعمال يف َواردر  املضاف حذف أن الزركشي اإلمام ذكر

 لةمعامَ  لفيعامَ  إليه، االلتفات مع حذفه جاز ُعلم إذا املضاف أن اعَلم» : قالف شروط
 .3«مقامه للقائم الضمري عود يف احلكم يصري راحهاط   معو  عليه، الضمري عود من به امللفوظ

 اخلطاب سباللت إالَّ و » قرينة غري من طالقهإ يسوغ ال إليه املضاف إقامةو  املضاف فذْ وحَ 
 عنه منهياو  به مأمورا متضمن خرب أو هني أو أمر لفظ من ما إذ األدلة تعطلتو  التفاهم فسدو 
 .4«اخلربيةو  النهيو  األمر تعلق عن خيرجه افمض لفظ له يقدر أن هذا على ميكنو  إال خمرباو 

 حذف على ترج ح قرينة وجود بشرط- إليه املضاف مقامه قامو  املضاف حذف اذفإ
 حذف حبيث ،الشَّاة " حلمَ  "أكلتُ  الكالم هذا من املفهومف ،5الشَّاَة" "أكلتُ  حنو: ،-املضاف
 س.بْ لَ  غري من املضاف

 على مبنياً  يكون أن البدَّ  الكالم حذف أنَّ   ر حممد الطاهر بن عاشو   الشيخ بني  يُ 
 اإلفادةو  اإلفهام من له سيق الذي للغرض مناف   داللة غري من الكالم حذف ألنَّ  داللة،

                                           
 .2/274ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -1

 .1/112ج للفراء، القرآن، معاين -2

 .3/150ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -3
 .3/24ج اجلوزية، قيم البن الفوائد، بدائع -4
 .3/24املصدر نفسه، ج -5
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 الكالمُ  خيُلو حذف   على تعثُر ال لكنَّكو  حذفًا القرآن   تراكيب من كثري   يف جتدُ  إنك» :فقال
، أو لفظ   من عليه دليل   من  .1«القليل الكالم   يف الكثرية املعاينَ  مجعه على زيادةً  سياق 

 فقال إليه املضاف إقامةو  املضاف حذف باب يف اجلوزية قيم ابن ليَّق أخرى جهة من
: «الو  يتعني حيث املضاف يضمر إمناو  األدلة تعطَّلتو  التخاطب فسد الباب هذا فتح وإذا 

 .2«للضرورة بتقديره الكالم يصح

 األصولية بثقافته تأثره إليه املضاف إقامةو  املضاف حذف يف اجلوزية مقي   ابن تضيق ولعلَّ 
 تعطلو  القرآين اخلطاب التباس إىل يؤدي الباب هذا يف فالتوسع الذرائع، سدّ  مبدأ على املعتمدة

 .3أدلةاألحكام

 نجد: المحذوف المضاف إلى الضمير عود األمثلة من

ۡۡشِبُ ﴿ تعاىل: قوله بيان يف جاء ما -1
ُ
 .[94 ]البقرة: ﴾بُِكۡفرِهِۡم   ۡلِعۡجَل ٱ قُلُوبِِهمُ  ِف  وا  َوأ

 يف بواشر  أُ  التقدير:و ﴾ۡلعِۡجَل ٱ﴿ وهو إليه املضاف مكانه أقيمو  "حّب" وهو املضاف ُحذف
 .5الكالم ملعىن امعالسَّ  بفهم فاكتفى شربيُ  ال جلالع   ألن ،4الع جل ُحبَّ  قلوهبم

َِمۡت ﴿ تعاىل: قوله ذلك على األمثلة ومن -2 َهَُٰتُكمۡ  َعلَۡيُكمۡ  ُحر  مَّ
ُ
 .[23 :النساء] ﴾أ

 -نكاح عليكم متر  حُ  فاملعىن: "أمهاتكم" هوو  إليه املضاف مقامه أقامو  املضاف ُحذف
 أمهاتكم. -وطئُ 

                                           
 .1/122ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -1

 .3/24ج اجلوزية، قيم البن الفوائد، بدائع -2
اجلامعية، االسكندرية، مصر، ، دار 236ص محودة، سليمان طاهر: لدكتورل اللغوي، الدرس يف احلذف ظاهرة -3

 م.1997
 .1/93ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان .1/61ج للفراء، القرآن، معاين -4

 .2/159ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي،  -5
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 ملا» : فقال األمهات نكاح من االستدالل وجه مبينا ذلك إىل حيان أبو أشار قدو 
 من هذا ليسو  بالتَّحرمي، أوىل أم ه حترميُ  كان أُمَّه، ليستو  ابن ه على األب   امرَأة   نكاح   حترميُ  تقدَّم

 .1«َعليه املعىن ل َداللة املضاف منه ُحذفَ  مما هذا بل اجململ،

َهاـى يَ ﴿ تعاىل: قوله ريتفس يف ورد ما منهو  -3 يُّ
َ
ِينَ ٱ أ نَصاُب ٱوَ  لَۡمۡيِۡسُ ٱوَ  ۡۡلَۡمرُ ٱ إِنََّما َءاَمُنويا   لَّ

َ
 َۡل

 ٱوَ 
َ
ِنۡ  رِۡجس   ۡزَلَٰمُ َۡل ۡيَطَٰنِ ٱ َعَملِ  م   .[90 :املائدة] ﴾٩٠ ُتۡفلُِحونَ  لََعلَُّكمۡ  ۡجَتنُِبوهُ ٱفَ  لشَّ

 أو امليسرو  اخلمر شأن إمنا قيل كأنه» 2احملذوف املضاف إىل عائد ﴾ۡجَتنُِبوهُ ٱفَ ﴿ يف "اهلاء" لمري
ۡيَطَٰنِ ٱ َعَملِ  نۡ م ِ  رِۡجس  ﴿ :-تعاىل اهلل- قال لذلكو  ذلك أشَبه ما أو تعاط يه ما  :املائدة] ﴾لشَّ

90]»3. 

 فكل ،األحوال باختالف خيتلف الضمري معاد حتديد أن جند يف هذا الفصل ذكره سبق مما
 على احملتمل الضمري عائد ترجيح يف يساعد النزول، وأسباب القرآنية القراءاتو  النبوي احلديث من

 أو مذكور، متقد م إىل الضمري يعود كأنْ  مريالض عائد حتديد يف أثر السياق لداللة ذلكك ،غريه
 .لاحلا عليه يدل ما أو حمذوف، مضاف   إىل أو ،املفهوم املصدر إىل

                                           
 .3/577ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -1
 األنصابو  امليسرو  اخلمر من عنه املخرَب  الرجس إىل الضمري يعود لب املضاف، لتقدير حاجة ال أنه حيان أبو يرى -2

 تقدير من أبلغ رجسر  أهنا أنفسها األربعة هذه على احلكمُ  بل املضاف هذا تقدير إىل حاجة وال» : قالف األزالم،و 
 حيان، أليب التفسري، يف يطاحمل البحر ينظر: «.[27 :التوبة] ﴾ََنَس   لُۡمۡۡشُِكونَ ٱإِنََّما ﴿ تعاىل: لقوله املضاف ذلك

 .4/357ج
 العكربي، البقاء أليب القراءات،و  اإلعراب وجوه من الرمحن به من ما إمالء. 1/675ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -3

 .باكستان الهور، العلمية، املكتبة ،1/225ج، عوض عطوه إبراهيم حتقيق:
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 األحكام في آيات الضمير عود أثر الثاني: الباب

 األحكام في آياتأثر عود الضمير 

 كاآلتي:  فصول يشتمل على ثالثة

 

 

 

 

 .داتالفصل األول: أثر عود الضمير في آيات العبا

 .المعامالت أثر عود الضمير في آياتالفصل الثاني: 

 والحدود والذبائح الصيد في آيات الضمير عود أثرالفصل الثالث: 
 .والشهادات الجنايات

  

 الثاني بابال
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 على املشتملة األحكام آيات بعض -تعاىل اهلل شاء إن- الثاين الباب هذا يف سنتناول
 من خيّلفه وما الضمري وأثر فيها املختلف املوالع يف املفسرين،و  النحاة أقوال بيان مث ،1الضمري
 الضمري عائد يف اآلراء تتعدد حينما- غريه، على الضمري ترجيح كيفية لنا يظهر حىت أحكام،

 األقوال. من املرجوح ومعرفة -األحكام آليات الواحدة لآلية

 

                                           
املسائل والرجوع  ألنه األسهل يف تصوير ،على التبويب الفقهياعتمدت يف طرح املسائل املشتملة على عائد الضمري،  -1

 .-واهلل أعلم -إليها، كما أن مولوع البحث يقتضي ذلك
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 العبادات في آيات الضمير عود أثر األول: فصلال

 العبادات ياتفي آأثر عود الضمير 

 
 كاآلتي:  باحثم أربعةيشتمل على 

 
 
 

 الطهارة آيات: األول المبحث

 الصالة آيات: الثاني المبحث

 والصوم الزكاة آيات: الثالث المبحث

 الحج آيات: الرابع المبحث

  

 الفصل األول
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 الطهارة آيات األول: المبحث
 

 
 مطالب كاآلتي: أربعةعلى يشتمل  

 
 

 

 
 

 ونجاسته أجزائه طهارة بين الخنزير: األول المطلب

 تغتسل؟ أن البدّ  أم إتيانها يجوز هل الحائض طهرت إذا: الثاني المطلب

 للُمْحِدث المصحف مسّ  حكم: الثالث المطلب

 التيمم؟ بأعضاء الصعيد إلصاق يشترط هل: الرابع المطلب
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بعض آيات األحكام املتعلقة بالعبادات كالطهارة، والصالة،  سأتناول يف هذا الفصل
والزكاة، والصيام واحلج، مع بيان أثر الضمري فيها، فمثال آيات الطهارة فيه ذكر أجزاء اخلنزير بني 

 طهارته وجناسته، ومّس املصحف للمحد ث.

ندب، وقراءة أما يف آيات الصالة فيها مثال: محل السالح يف صالة اخلوف بني الوجوب وال
 الفاحتة خلف االمام يف الصالة اجلهرية.

ويف آيات الزكاة والصيام واحلج، فيها بيان أثر عائد الضمري كحكم زكاة احللي املعّد 
 لالستعمال، واحلامل إذا أفطرت يف هنار رمضان، بني الفدية والقضاء، وحكم الوقوف مبزدلفة.

  



 الفصل األول: أثر عود الضمير في آيات العبادات

249 

 ونجاستهالمطلب األول: الخنزير بين طهارة أجزائه 
 هل -اخلنزير- عينه حكم يف اختلفوا أهنم غري اخلنزير، حلم أكل حرمة على العلماء اتفق لقد

 .طاهرر  أم 1جنسر  هو

ي  قُل﴿ تعاىل: اهلل قال ِجدُ  لَّ
َ
ي  ِف  أ وِحَ  َما

ُ
ا إَِلَّ  أ م  َٰ  ُُمَرَّ ي  ۥي َيۡطَعُمهُ  َطاِعم   ََعَ ن إِلَّ

َ
 يَُكونَ  أ

وۡ  َمۡيَتة  
َ
ۡسفُ  َدٗما أ امَّ وۡ  وح 

َ
 .[145 :األنعام] ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ  ِخزنِير   ََلۡمَ  أ

 وهو-اللحم إىل يعودهل  ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري يف عودة اخلالف منشأو 
 ؟-إليه املضاف إىل وهو- اخلنزير إىل يعود أم -املضاف

 هو ألنه اخلنزير حلم إىل ائدع ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ ﴿ يف "اهلاء" لمري أن إىل 2حيان أبو ذهب
 .عنه احملدَّث

                                           
 ،«الطهارة خالف على يدل صحيح أصل السنيو  اجليمو  النون» فارس: ابن قال الطاهر لد هو :اللغة في النجس -1

 .5/393س اللغة، ألمحد بن فارس، جمقايي معجم
 غريَ  قذرًا كان إذا تَع ب باب من جن س فهو جَنسا الشيء جن س» :فقال القذر الشيء هو النجس أن إىل يوميالف ذهبو 

 .2/594ج للفيومي، املنري، املصباح ،«نظيف
 يف يقال ما أكثر الّنجسو  طبعا، املستقذر يف يقال ما أكثر الرجس لكن متقاربان النجسو  الرجس» : الكفوي قال

 .479 ص للكفوي، الكليات، ،«شرعاً و  عقالً  املستقذر
 منها: تعاريف عدة للعلماء :اصطالحا النجاسة

دار الكتاب .1/231ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن جنيمينظر:  شرعا. مستقذر كل بأنه :الحنفية تعريف-
 االسالمي، الطبعة الثانية، من دون تاريخ الطبع.

 جناسته. يف الشرع يرد مل مما غريهاو  كالبصاق طبعا ذريستق عما فخرج قيد هذا "شرعا" وقوله
 يف اجلليل مواهب ينظر: «.فيه أو به الصالة استباحة   جوازُ  ملوصوفها توجب حكمية صفة» :النجاسة المالكية عند -

 ة،الثالث الطبعة الفكر، دار باحلطاب، املعروف الرعيين، حممد بن حممد اهلل عبد أليب .1/43ج خليل، خمتصر شرح
 م.1992

 وأما االصطالحي، التعريف على كثريا أثّر للنجاسة اللغوي التعريف بأن نقول أن نستطيع السابقةالتعريفات  خالل من
 العقل. ليسو  الشرع هوف عدمها، أو النجاسة عني على احلكم يف الضابط

 .4/674 حيان، جأليبكالمها   التفسري، يف احمليط البحر، و 2/941ج ،من لسان العرب الضرب رتشافا -2
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 كان إذا اأمَّ  إليه، املضاف غري باألقرب املراد يكون أن ينبغيو » الصبان: علي حممد قال
 .1«بدليل إال له الضمري يكون فال إليه مضافا األقرب

 يكن مل ما الكالم، يف مذكور   أقرب إىل يعود والضمري» ذلك: مولحا الغالييين ويقول
 .2«املضاف إىل فيعود إليه، مضافًا قرباأل

 هو ألنه املضاف، إىل الضمري عودة فاألصل ،إليه واملضاف املضاف الضمري سبق فإذا
 3«ختصيصه أو املضاف تعريف هوو  التبع، بطريق ذكره وقع إليه املضاف أما» عنه، احملدث

 إليه املضاف إىل ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ ﴿ يف الضمري عودة 5واملاوردي ،4الظاهري حزم ابن واختار
 مذكور. أقرب أنه حبجة ،كله "اخلنزير" هوو 

 مذهبني على أجزائه طهارةو  اخلنزير جناسة حكم يف يظهر اخلالف هذا يف القول خالصة
  :العلم ألهل

  

                                           
 .1/162ج، الصبان علي حممد العرفان أليب مالك، ابن أللفية األمشوين شرح على الصبان حاشية -1
 .1/125ج ،الغالييين ملصطفى العربية، الدروس جامع -2

 .78ص ،لياحلنب امل ربَد بن ليوسف النحوية، القواعد على الفقهية الفروع ختريج يف النفائسو  الطرف من العرائس زينة -3

 .133، 1/132ج الظاهري، حزم بنال باآلثار، احمللى -4
 عوض، حممد علي الشيخ حتقيق: .1/316ج ،املاوردي احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي -5

 م.1999، لبنان العلمية، الكتب دار األوىل، الطبعة، املوجود عبد أمحد عادل الشيخو 
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 عينية نجاسة نجس الخنزير األول: المذهب
 السنة:و  بالكتاب واستدلوا ،4احلنابلةو  ،3الشافعية مجهورو  ،2املالكية بعضو  ،1احلنفية قول وهو

 القرآن من األدلة-أ
ي  قُل﴿ تعاىل: اهلل قال ِجدُ  لَّ

َ
ي  ِف  أ وِحَ  َما

ُ
ا إَِلَّ  أ م  َٰ  ُُمَرَّ ي  ۥي َيۡطَعُمهُ  َطاِعم   ََعَ ن إِلَّ

َ
 يَُكونَ  أ

وۡ  َمۡيَتة  
َ
ا َدٗما أ ۡسُفوح  وۡ  مَّ

َ
 .[145 :األنعام] ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ  ِخزنِير   ََلۡمَ  أ

 االستدالل وجه -
 رجس. اخلنزير حلم أن على فنص ،5النجس مبعىن يأيت الرجس إن -
 من أوىل -اخلنزير- إليه املضاف إىل الضمري فإعادة اخلنزير، إىل يعود ﴾ۥفَإِنَّهُ ﴿ الضمري أن كما -

 حرّم اخلنزير إىل عاد إنو  غريه، حيرم مل "اللحم" إىل عاد لو ألنّه ،-اللحم- املضاف إىل إعادته
 .6أجزائه مجيعو  اللحم

                                           
 الفكر. دار ،1/94ج اهلمام، البن ،اهلداية حشر  يف القدير فتح -1
ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، اإلمام احلافظ يوسف بن عبد اهلل النمري، املعروف: بابن عبد الرب، حتقيق:  التمهيد -2

ب، وزارة عموم األوقاف والشؤون االسالمية، املغر .1/246جمصطفى بن أمحد العلوي، وحممد عبد الكبري البكري، 
، دار الغرب االسالمي، بريوت، الطبعة 1/165ج، لقرايفبا ، أليب العباس شهاب الدين املشهورالذخرية هـ.1387
 .1/80أحكام القرآن، البن العريب، ج م.1994االوىل، 

ووي رولة الطالبني وعمدة املفتني، أليب زكريا الن ، دار الفكر.2/586ج، اجملموع شرح املهذب، أليب زكريا النووي -3
م. اإلنصاف يف معرفة الراجح من 1999حتقيق: زهري الشاويش، املكتب االسالمي بريوت، الطبعة الثالثة،  .1/13ج

 ، دار إحياء الرتاث العريب.1/294اخلالف، للمرداوي، ج
م. 2003، ، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل1/314الفروع، حملمد بن مفلح، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، ج -4

 م.1994، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 1/159الكايف يف فقه اإلمام أمحد، البن قدامة املقدسي، ج
 .2/164. أحكام القرآن، البن العريب، ج2/577أحكام القرآن، للجصاص، ج -5
 .5/200الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أليب العباس شهاب الدين السمني احلليب، ج -6
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 اإلمام فيولحه أجزائه، سائر دون اللحم ختصيص إىل ﴾ۥفَإِنَّهُ ﴿ الضمري إعادة افرتلنا لو أما -
 فدل أجزائه، لسائر حْظرًاو  حترميه حُلكم تأكيدا بالنهي اخلنزير حلمَ  َخصَّ » : فقال اجلصاص

 .1«حلمه يف خاصًّا النَّص كان إنو  أجزائه، مجيعُ  بذلك املراد أنَّ  على
 السنة من األدلة-ب

 أن أبيه، عن بريدة بن سليمان عن صحيحه يف مسلم رواه مبا القول هذا أصحاب استدل
ري لعب من» قال:  النيب  .3«دم هو  خنزير   حلم يف يَده غصب فكأمنا 2بالنـَّْرَدش 

لد "َخال"» قوله: املختار الدر على حاشيته يف عابدين ابن قال  ر"َيطهُ  "فال ..."خنزير " ج 
 السادة من الشريازي قالو  .4«مي تاو  حيًّا جنسةر  أجزائه جبميع ذاته أنَّ  مبعىن الَعني، جن س ألنه أي:

 .5«الكلب من حاال أسوأ ألنه جنس فهو اخلنزير أماو » املهذب: يف الشافعية

 االستدالل وجه -
 نزير.اخل جناسة على فدل النجاسات، هذه يف اليد بغمس بالنردشري اللعب  النيب شبه

 االستدالل مناقشة -
 النووي قال كما التحرمي هو بالتشبه املراد بأن االستدالل هذا على يعرتض أن ميكن لكن

 تشبيه هوو  منهما أكله حال يف دمهو  اخلنزير حلم يف يده صبغ معىنو » مسلم: صحيح شرح يف
 .6«أكلهما بتحرمي لتحرميه

                                           
 .1/151ج للجصاص، القرآن، أحكام -1
 .3/421ج منظور، البن العرب، لسان ينظر: ُحْلو. معناه: وشري معرَّب، أعجمي اسمر  النَّردشري: -2
 .  2260صحيح مسلم، باب: حترمي اللعب بالنردشري، برقم  -3
 م1992 الثانية، عةالطب بريوت، الفكر، دار ،1/204ج عابدين، البن املختار، الدر إىل احملتار رد -4
 العلمية. الكتب دار ،1/93ج الشريازي، اسحاق أبو الشافعي، اإلمام فقه يف املهذب -5
دار إحياء الرتاث العريب،  .15/16جحمليي الدين حيىي بن شرف النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  -6

 هـ.1392بريوت، الطبعة الثانية، 
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 نجاسته عدمو  الخنزير طهارة الثاني: المذهب
 بالكتاب احتجواو  ،3الشوكاين رجَّحهو  ،2الظاهري حزم ابنو  ،1ه ابن العريب من املالكيةقال ب

 السنة:و 
 القرآن من األدلة-أ

ي  قُل﴿ تعاىل: اهلل قال ِجدُ  لَّ
َ
ي  ِف  أ وِحَ  َما

ُ
ا إَِلَّ  أ م  َٰ  ُُمَرَّ ي  ۥي َيۡطَعُمهُ  َطاِعم   ََعَ ن إِلَّ

َ
 يَُكونَ  أ

وۡ  َمۡيَتة  
َ
ۡسُفوح   اَدمٗ  أ وۡ  امَّ

َ
 .[145 :األنعام] ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ  ِخزنِير   ََلۡمَ  أ

 االستدالل وجه -
 صريح لدليل إال جناسته على حيكم الو  ،4الطهارة احلية األشياء يف األصل نإ قالوا

 والح دليل لنا وليس» اخلنزير: جناسة يف الشافعية ملذهب متبع هوو  النووي اإلمام ،قال5صحيح
 . إنصافهو  عدله من هذاو  6«حياته يف اخلنزير جناسة على

 أن كما اخلنزير، دون اللحم إىل يعود ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري إن قالوا كما
 قال ينجس، فيما ال أكله حيرم فيما لبيان سيقت اآليات ألن احلرام، هو اآلية يف بالرجس املقصود

 يكون فقد النجاسةو  التحرمي بني تالزم الو  احلرام، لىع ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ ﴿ تعاىل: قوله» الشوكاين:
َِمۡت ﴿ :تعاىل قوله يف كما طاهر هوو  حراما الشيء َهَُٰتُكمۡ  َعلَۡيُكمۡ  ُحر  مَّ

ُ
 .7«[23 :النساء] ﴾أ

  
                                           

 .1/80ج، العريب البن القرآن، أحكام -1
 .1/133ج حزم، البن احمللى، -2
 األوىل. الطبعة حزم، ابن دار ،26ص للشوكاين، األزهار، حدائق على املتدفق اجلرار السيل -3
 .1/80ج، العريب البن القرآن، أحكام -4
، الثانية الطبعة الرياض، الرشد، مكتبة ،13/120ج الدبيان، حممد بن دبيان عمر أليب الطهارة، أحكام موسوعة -5

 م.2005
 .2/568ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع -6
 .26ص للشوكاين، األزهار، حدائق على املتدفق اجلرار السيل -7
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 االستدالل مناقشة -
 التحرمي، لفظة تكرار إىل يؤدي ألنه بعيدر  احلرام هو الرجس بأن -الشوكاين- قوله لكن

 دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم على حمرما إيل أوحي فيما أجد ال قل الكالم تقدير فيكون
 ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ ﴿ قوله بل الكرمي، القرآن بالغة مع يتناف هذاو  حرام، فإنه خنزير حلم أو مسفوحا

 .1له تكرارا ليسو  للتحرمي تعليلر  أفاد

 السنة من األدلة -ب
 النيب وجد قال ، عباس ابن عن مسلمو  البخاري هروا مبا القول هذا أصحاب ستدلا
 النيب قال الصدقة، من مليمونة َموالةر  أُعط َيْتها مي َتةً  شاة  « َّإهنا قالوا: جبلدها، انتفعتم هال 
 .2«أكُلها َحُرم إمنا قال: َمْيَتةر 

 االستدالل وجه -
 جنساً. احملرم يكون أن ذلك يلزم الو  التحرمي على احلديث دل

 الترجيحو  اقشةالمن
 عينية، جناسة جنسر  اخلنزير أن -أعلم واهلل- يل يتبني أدلتهم،و  العلم أهل أقوال ذكر بعد

 منها: ألسباب وذلك أجزائه، كلو  شعره أو عظمه سواء

 تدليالً.و  تعليال اجلمهور أدلة قوة -
ِنۡ  رِۡجس  ﴿ تعاىل: اهلل قال باجتنابه أم رنا الرجسو  رجس كله اخلنزير - ۡيَطَٰنِ ٱ َعَملِ  م   لشَّ

 .[90 :املائدة] ﴾٩٠ ُتۡفلُِحونَ  َلَعلَُّكمۡ  ۡجَتنُِبوهُ ٱفَ 

                                           
 .13/116ج الدبيان، حممد بن دبيان عمر أليب الطهارة، أحكام موسوعة -1
. ورواه مسلم يف صحيحه، 1492م صحيح البخاري، باب: الصدقة على موايل أزواج الّنيب  صلى اهلل عليه وسلم. برق -2

يتة بالّدباغ، برقم 
َ
 .363باب: طهارة جلود امل
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 العربية. اللغة يف ورودها صحةو  النجاسة على الرجس لفظة داللة -
 العبادة. يف األحوط هو اخلنزير بنجاسة القول إن -

 تغتسل؟ أن البدّ  أم إتيانها يجوز هل الحائض طهرت إذا الثاني: المطلب
 إتياهنا لزوجها جيوز فهل تغتسل، ملو  حيضها دم انقطع إذا املرأة حكم يف العلماء اختلف

 ؟بدهنا مجيع سلتغ أن البد أم الدم؟ حمل تغسل أن بعد

ٗذى ُهوَ  قُۡل  لَۡمِحيِض  ٱ َعنِ  لُونََك   َ َويَۡس ﴿ تعاىل: اهلل قال
َ
يءَ ٱ ۡعََتِلُوا  ٱفَ  أ  َوَل  لَۡمِحيِض ٱ ِف  لن َِسا

َٰ  َتۡقَرُبوُهنَّ  ۡرنَ  فَإَِذا َيۡطُهۡرَن   َحَّتَّ تُوُهنَّ  َتَطهَّ
ۡ
َمَرُكمُ  َحۡيُث  ِمنۡ  فَأ

َ
ُ  ٱ أ  .[222 :البقرة] ﴾ّللَّ

 حزم: ابن قال املسألة، هذه يف والح أثر "نَ ر طهَّ تَ "و "يطهرن" لفظة بني الضمري احتمال إنّ 
 يف الذي الضمري ألنّ  َتْطُهر، أنو  َتْطُهر، أن وهي اثنني: بوجهني إال احلائض وطء يبح مل»
ۡرنَ ﴿  .1«﴾َيۡطُهۡرَن  ﴿ يف الذي الضمري إىل العربية حيسن ممن أحد من خالف بال راجعر  ﴾َتَطهَّ

ۡرنَ ﴿ النسوة لمري أن حزم ابن كالم من يفهم  حبرف املسبوق ﴾َيۡطُهۡرَن  ﴿ إىل يعود ﴾َتَطهَّ
 انتهت الدم انقطع إذاف الدم، بانقطاع القربان عن النهي ينتهي أي: ،2الغاية معىن تفيد اليت "حىت"
 الغاية.

ۡرنَ ﴿ تعاىل: قوله من "النون" لمري هلف ۡرنَ ﴿ إىل أم ﴾َيۡطُهۡرَن  ﴿ إىل يعود ﴾َتَطهَّ  ؟﴾َتَطهَّ

  

                                           
 .9/239ج حزم، البن احمللى، -1
 .1/424ج الّسرّاج، بناألصول يف النحو، ا -2
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 انقطاع هو الذي الطُّهر به يراد هل اآلية؟ يف ﴾َيۡطُهۡرَن  ﴿ الضمري مبفس ر املقصود ماو 
 حمل طهر أم البدن مجيع طُهر به يقصد فهل باملاء الطهر كان إنو  باملاء؟، الطهر ،أم1الدم؟
 قوالن: املسألة هذه يف للعلماءف،2الدم؟

 جواز قربان المرأة إذا انقطع حيضها، وإن لم تغسل جميع بدنها: األول القول
 هوو  ،3الظاهري حزم ابن به قال فقط، الدم مولع تغسل أن يكفيها أنه أصحابه يرى

 يلي: مبا القول هذا أصحاب استدل ، 4مالك مذهب من ظاهر

 القرآن من األدلة -أ
َٰ  َتۡقَرُبوُهنَّ  َوَل ﴿ تعاىل: اهلل قال ۡرنَ  فَإَِذا َيۡطُهۡرَن   َحَّتَّ تُوُهنَّ  َتَطهَّ

ۡ
َمَرُكمُ  َحۡيُث  ِمنۡ  فَأ

َ
ُ  ٱ أ  ﴾ّللَّ

 .[222 :البقرة]

 االستدالل وجه -
 فقد االغتسال، هو ﴾ۡرنَ َتَطهَّ  فَإَِذا﴿ تعاىل: قوله يف التطهر أن على يدل ما هناك ليس قالوا

 فعن الرتاب، أو باملاء احملل يف النجاسات إزالة مبعىن: النبوية السنة يف "التطهر" لفظة استعمال ورد
 فقال: تغتسل، كيف فأمرها احمليض، من غسلها عن ، النيب سألت امرأة أن ، عائشة

                                           
-4/383ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي :ينظر ،وعكرمة جماهد التابعني من القول هذا إىل ذهب -1

 :ينظر بزواهلا. زواله وجب بعلة تعلق إذا احلكمو  احليض، هو الزوجة قرب من املانع ألن، املالكية من بكري ابنو  ،384
دار الغرب االسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة ، 1/123ج، حتقيق: حممد حجي، البيان والتحصيل، أليب الوليد بن رشد

 الكتب دار، 1/550ج العبدري، املواق حممد اهلل عبد أليب خليل، ملختصر اإلكليلو  التاج م.1988الثانية، 
 م.1994األوىل،  العلمية،الطبعة

 م.2005دار احلديث، القاهرة، من دون طبعة،  .1/64ج، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، البن رشد احلفيد -2
 .1/391ج حزم، البن احمللى، -3
 .1/123ج رشد، بن الوليد أليب التحصيل،و  البيان -4
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 قال كيف؟ قالت ا،هب تطهري قال أتطهر؟ كيف قالت هبا، فتطهري َمْسك من 1فرصةً  خذي»
 .2«الدَّم أثرَ  هبا تتبعي فقلُت: إيلَّ  فاجتذبتها تطهري، اهلل سبحان

 هبا" "تطهري : قوله هوو  تطهر، باملاء احملل غسل أطلق  النيب أن احلديث هذا فدل
 يقع ما كل ...» حزم: ابن قال فقط الغسل على "التطهر" لفظة محل يلزم ما الشرع يف فليس
 تطهُّرر  باملاء الفرْج غسلُ و  ...تطّهر الُوُلوءو  به، حللن فقد "يطهر" أن بعد هر""الط اسم عليه

، اجلسد مجيع غسلو كذلك،  فقد احليض من الطهر رأت اليت تطهَّرت، الوجوه هذه فبأي   تطهُّرر
 3«إتياهنا لنا به حلَّ 

 بدنها ميعج وغسل الدم انقطاع بعد إال حيضها بعد المرأة إتيان يجوز ال :الثاني القول
 يلي: مبا استدلوا ،6املالكية بعضو  ،5تيمية ابن ، 4وجماهد" عباس، "ابن قول هوو 

 القرآن من األدلة -أ
َٰ  َتۡقَرُبوُهنَّ  َوَل ﴿ تعاىل: قوله األول: الدليل- ۡرنَ  فَإَِذا َيۡطُهۡرَن   َحَّتَّ تُوُهنَّ  َتَطهَّ

ۡ
َمَرُكمُ  َحۡيُث  ِمنۡ  فَأ

َ
 أ

ُ  ٱ  .[222 :البقرة] ﴾ّللَّ

                                           
 7/65ج منظور، البن العرب، لسان ينظر غريه. أو الصوف أو القطن من قطعة هي فرصة: -1
، باب: دْلك املرأة نفسها إذا تطهَّرت من احمليض، وكيف تغتسل، وتأخذ ف رصة ممَُسَّكة فتتَّبع 314صحيح البخاري، برقم  -2

.  أثر الّدم 
 .9/240ج حزم، البن احمللى، -3
 4/386ج ،القرآن، البن جرير الطربيجامع البيان يف تأويل  -4
 .21/625ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -5
 م.1995 الفكر، دار ،2/283ج املالكي، النفراوي غامن بن أمحد القريواين، زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه -6

 ابن دار ،1/196ج اهر،ط بن احلبيب حتقيق:، املالكي الوهاب عبد للقالي اخلالف، مسائل نكت على االشراف
 م.1999 األوىل، حزم،الطبعة
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 يف إال ذلك يكون الو  اإلنسان، يتكلفه فيما يكون التطهر إن قالوا :االستدالل وجه
.1فيه هلا صنع فال الدم انقطاع أماو االغتسال،  
 به املرادو  باجلنابة، املقرون كالتطهر باحليض املقرون التطهر لكن ...» تيمية: ابن قال
 .2«االغتسال

 "محزة"و ،بكر" "أيب رواية يف "عاصم" راءةبق القول هذا أصحاب استدل الثاني: الدليل -
َٰ ﴿ "َخلف"و "الكسائي"و  .3"اهلاء"و ،"الطاء" مشددة ﴾ۡرَن  هَّ َيطَّ  َحَّتَّ

َٰ  َتۡقَرُبوُهنَّ  َوَل ﴿ فالتخفي قراءة فتوجيه  ال املعىن: فيكون الدم، انقطاع على تدل ﴾َيۡطُهۡرَن   َحَّتَّ
َٰ  َتۡقَرُبوُهنَّ  َل وَ ﴿ التشديد قراءة أماو  الدم، ينقطع حىت تقربوهن  .4يغتسلن حىت أي ﴾ۡرَن  هَّ َيطَّ  َحَّتَّ

 الذي االغتسال هو بالطهر املقصود أن على يدل ما الشرع يف ليس أنه هؤالء: على أجيب -
 .5الولوء أو الدم، مولع بغسل التطهر حيصل قد بل البدن، مجيع يعم

 الترجيحو  المناقشة
 يلي: ما يل بدا الهلماستد يف النظرو  العلم أهل أقوال ذكر بعد

 هو البدن مجيع اغتسال كان إنو  الدم، مولع بغسل حيضها دم انقطاع بعد لزوجها حتل املرأة -
 األفضل.

                                           
 .1/231ج العريب، بنال القرآن، أحكام -1
 .21/626ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -2
 .2/227ج اجلزري، البن العشر، القراءات يف النشر .182ص جماهد، البن القراءات، يف السبعة -3
 يف الكامل .135ص ،134ص زجنلة، بن الرمحن لعبد ،القراءات ةحج. 1/183ج النحاس، جعفر أليب القرآن، معاين -4

 ،504الشايب،ص رفاعي بن السيد بن مجال املغريب، اليشكري اهلذيل القاسم أبو عليها، الزائدة األربعنيو  القراءات
 م.2007 األوىل، الطبعة النشر،و  للتوزيع مسا مؤسسة

 م.2003 األوىل، الطبعة السعودية، اهلجرة، دار ،113ص ،بازمول سامل بن عمر بن حملمد الطهارة، ترجيحات -5
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ۡرنَ ﴿ لفظة إنّ  -  التطهر يف اختلف» :الطربي جرير ابن قال كما معاين ةثالث على تقع ﴾َتَطهَّ
 الو  باملاء االغتسال هو همبعض فقال مجاعها، -الزوج- له فأحل ذكره، تعاىل اهلل عناه الذي
 قالو  للصالة، الولوء هو بعضهم قالو  بدهنا، مجيع تغسل حىت يقرهبا أن لزوجها حيل

 .1«الفرج غسل هو بل آخرون:
 للُمْحِدث المصحف مسّ  حكم الثالث: المطلب
 أو أصغر حدثا حد ثللمُ  املصحف مسّ  مسألة كتبهم يف الفقهاء تناوهلا اليت املسائل من

 قوله من الضمري عائد احتماللعدة أسباب منها  خالف، من منهمو  اجلواز، يرى من نهمفم أكرب،
ۡكُنون   كَِتَٰب   ِف  ٧٧ َكرِيم   لَُقۡرَءان   ۥإِنَّهُ ﴿ تعاىل: هُ  لَّ  ٧٨ مَّ ُرونَ ٱ إِلَّ  ۥي َيَمسُّ  ﴾٧٩ لُۡمَطهَّ

 .[79-77 :الواقعة]
هُ  لَّ ﴿ :تعاىل قوله يف الضمري دائع احتمال إىل يرجع اخلالف حمل  أو املصحف إىل ﴾ۥي َيَمسُّ

ُرونَ ٱ إِلَّ ﴿ تعاىل: قوله يف اخلطاب لمري وكذلك ؟،-احملفوظ اللوح- املكنون الكتاب إىل  ﴾لُۡمَطهَّ

 ؟3البشر بين من األجناس من املطهرون أم ،2املالئكة هبم يراد هل

هُ  لَّ ﴿ "اهلاء" لمري أن إىل 4الزجاج ذهب  هم واملطهرون ،احملفوظ حاللو  إىل عودي ﴾ۥي َيَمسُّ
 "ال" هي» األصفهاين: يقول النهي على ال النفي على تدل ﴾لَّ ﴿ أداة أن كما ،كةملالئا

 .5«بنهي ليسو  اخلرب، طريق على ميّسه، ليس املعىن:و  مستقبل، فعلر  "ميّس"نافية،و

                                           
 .4/384ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1
 .23/150ج ،املصدر نفسه -2

 .4/174ج العريب، البن القرآن، أحكام -3

 .5/111لقرآن وإعرابه، للزجاج، جا معاين -4

 املؤيد، عمر بنت ةفائز  :الدكتوراه حتقيق: السنة، بقوام امللقب: ،لألصفهاين حممد بن امساعيل ،القرآن إعراب -5
 م.1995 األوىل، ،الطبعة421ص
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هُ  لَّ ﴿ يف الضمري أن إىل 3أبوحيانو  2عطية وابن 1العريب ابن وذهب  القرآن إىل عودي ﴾ۥي َيَمسُّ
هُ  لَّ ﴿ مجلة» ألن وحده، ُرونَ ٱ إِلَّ  ۥي َيَمسُّ  .4«لقرآن نعت رفع حمل يف ﴾٧٩ لُۡمَطهَّ

هُ ﴿ يف والضمة للنهي ﴾لَّ ﴿» طالب: أيب بن يمك يقول  -ميسّ  -والفعل اء،بنَ  ﴾ۥي َيَمسُّ
 .5«طاهر إال القرآن ميس ال أن اهلل، من أمرا ذلك فيكون جمزوم

 :العلم ألهل قولني على للمحدث املصحف مسّ  حكم يف اخلالف أثر يظهر

 ْحِدثللمُ  المصحف مس حرمة :األول القول
 أيب بن سعدو  مسعود، بن اهلل عبدو  طالب، أيب بن علي" الصحابة من هبذا قال

 :يلي مبا استدلوا ،10احلنفيةو  ،9الشافعيةو  ،8احلنابلةو  ،7املالكية ذهب وإليه ،6"غريهمو وقاص،

 لقرآنا من األدلة-أ
ۡكُنون   كَِتَٰب   ِف  ٧٧ َكرِيم   لَُقۡرَءان   ۥإِنَّهُ ﴿ تعاىل: قوله هُ  لَّ  ٧٨ مَّ ُرونَ ٱ إِلَّ  ۥي َيَمسُّ  ﴾٧٩ لُۡمَطهَّ

 .[79-77 :الواقعة]

                                           
 .4/174ج العريب، البن القرآن، أحكام -1

  .5/252ج عطية، بنا العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -2

 .10/92ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3

 .27/128ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، قرآنال عرابإ يف اجلدول -4

 .714، 2/713ج طالب، أيب بن مكي حممد أليب القرآن إعراب مشكل -5

 .5/193ج للشوكاين، القدير، فتح -6
 املالكي، الرب عبد البن املدينة، أهل فقه يف الكايف .1/47ج احلفيد، رشد البن املقتصد، هنايةو  اجملتهد بداية ينظر: -7

 .4/174ج العريب، البن القرآن، أحكام .1/172ج، املوريتاين ماديك ولد أمحد حممد حممد قيق:حت
 م.1968 القاهرة، مكتبة ،1/108ج قدامة، البن املغين ينظر: -8
 الفكر. دار ،2/67ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع ينظر: -9

 مكتبة العريب. الرتاث إحياء دار ،1/25ج زاده، شيخي حممد بن الرمحن لعبد األحبر، ملتقى شرح يف األهنر جممع ينظر: -10
 .3/555ج للجصاص، القرآن، أحكام. م1980، الثانية الطبعة السعودية، الرياض،
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 الداللة وجه -
هُ  لَّ ﴿ :تعاىل قوله يف "اهلاء" لمري -  اآلية يف "باملطهرين" املقصود أماو  القرآن، إىل يعود ﴾ۥي َيَمسُّ

 .1ءادم بين من املكلفون وهم احلدث، من هروناملط هم
 بصيغة جاءت ميسه ال لفظةو  له، إجالال الطاهر إال ميسه فال الكرمي القرآن أنزل اهلل إنّ  -

ُرونَ ٱ إِلَّ ﴿ تعاىل: قوله أماو  ،2هنيا يتضمن أنه إال اإلخبار  احلصر بصيغة جاءت ﴾لُۡمَطهَّ
 .الناس من األجناسو  اثاألحد من املطهرين يف اجلواز حصر ذلك فاقتضى

 فكذلك املطهرون، إال ميسها ال السماء يف اليت الصحف كانت إذا» تيمية: ابن قال
 .3«طاهر إال ميسها أن ينبغي ال القرآن من بأيدينا اليت الصحف

 السنة من األدلة-ب
 مس   عن النهي يف األحاديث من النبوية السنة من ورد مبا الفريق هذا أصحاب استدل

 األحاديث: هذه منو  الشرعية، الطهارة بالطهارة املقصود إذ طاهر، لغري فاملصح

  اهلل رسول بعثين ملا قال: حزام بن حكيم عن 4املستدرك يف احلاكم رواه ما األول: الدليل -
 .5«طاهر أنتو  إال القرآن متس ال» قال: اليمن إىل

                                           
 .4/174ج العريب، البن القرآن، أحكام -1
 .4/174ج ،املصدر نفسه -2
الطبعة ، 3/40جرمحن بن قاسم، املستدرك على جمموع الفتاوى، البن تيمية، مجع وحتقيق: حممد بن عبد ال -3

 هـ.1418،األوىل
زام القرشّي رلي اهلل عنه، االمام احلافظ حممد بن عبد اهلل  -4 املستدرك على الصحيحني، باب: ذكر مناقب َحكيم بن ح 

 م. 1990.دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة االوىل،  6051احلاكم النيسابوري، حتقيق: عبد القادر عطا، برقم 
 حديث حديثه بالقوي، ليس زرعة أبو قال:و  رواية، يف وثقهو  رواية يف معني ابنو  النسائي، لعفه حامت أبو سويد وفيه -5

 الداراين، أسد سامل حسني حتقيق: اهليثمي، بكر أيب بن لعلي الفوائد، منبعو  الزوائد جممع ينظر: الصدق، أهل
 أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص ينظر: ،ن احلازمي اسناده""وحسَّ : حجر ابن قالو  للرتاث. املأمون دار ،2/455ج

 م1989 األوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار ،1/361ج العسقالين، حجر البن الكبري، الرافعي



 الفصل األول: أثر عود الضمير في آيات العبادات

262 

 على وفْدنا قال: العاص، أيب بن نعثما عن الكبري املعجم يف الطرباين رواه ما الثاني: الدليل -
 قد» : النيب فقال البقرة، بسورة فضلتهم قدو  للقرآن، اخذً أَ  همأفضلَ  دينفوجَ   النيبّ 

 .1«طاهرر  أنتو  إال القرآن متسَّ  الو  ...أصغرهم أنتو  أصحابك، على أمَّرتك

 ثدِ حْ للمُ  المصحف مسّ  جواز: الثاني قولال
 من  عباس ابن عن هذا يُروىو  ،3الشوكاين ارهواخت ،2الظاهري حزم ابن مذهب هوو 

 :املعقولو  السنةو  بالكتاب استدلواو  ،4التابعني من الضحاكو  جماهدو  الصحابة،

 القرآن من األدلة-أ
ۡكُنون   كَِتَٰب   ِف  ٧٧ َكرِيم   لَُقۡرَءان   ۥإِنَّهُ ﴿ تعاىل: قوله :األول الدليل - هُ  لَّ  ٧٨ مَّ  إِلَّ  ۥي َيَمسُّ

ُروٱ  [79-77 ]الواقعة: ﴾٧٩ نَ لُۡمَطهَّ

 هم املطهرين ألن البشر بين ليسواو  املالئكة هم اآلية يف باملطهرين املقصود إن :الداللة وجه -
 ."املتطهرون" لقال: ءادم بنو هبم أريد لوو  ،5غريهم طهرهم الذين

 .6جواز إطالق "ُمطهَّر" و"ُمتطه ر" يف اللغة على املتول ئ هذا: على أجيب -
                                           

 الطبعة القاهرة، تيمية، ابن مكتبة النشر: دار اجمليد، عبد بن محدي حتقيق: ،8336 برقم للطرباين، الكبري، املعجم -1
 حممد أمحد الدكتور حتقيق: ،3/62ج معني، ابن تاريخ معني، بن حيىي لعفه فقد "امساعيل بن رافع" إسناده يفو  ة.الثاني
 احلديث، مرتوك النسائي: قال ،م1979 األوىل، الطبعة مكة، االسالمي، الرتاث إحياءو  العلمي البحث سيف،مركز نور

 .هـ1396، دار الوعي، حلب، الطبعة األوىل، 17صبراهيم زايد، الضعفاء واملرتوكون، للنسائي، حتقيق: حممود إ ينظر:
 .198 /8ج اهليثمي، بكر أيب بن لعلي الفوائد، منبعو  الزوائد جممع :ينظر مقارب. ثقة البخاري: قالو 

 .99 ،1/98ج حزم، البن احمللى، -2
دار  .260 /1جالصبابطي، ، حتقيق: عصام الدين لشوكاينحممد بن علي انيل األوطار شرح منتقى األخبار،  -3

  م.1993احلديث،مصر،الطبعة االوىل، 
 حنيف، حممد بن أمحد صغري محاد أبو حتقيق: منذر، بن حممد بكر أليب االختالف،و  اإلمجاعو  السنن يف األوسط -4

 م.1985 األوىل، الطبعة السعودية، الرياض، طيبة، دار ،2/103ج
 .17/225ج القرطيب، تفسري -5
 .72 /2ج للنووي، املهذب، رحش اجملموع -6
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َمة   ُصُحف   ِف ﴿ تعاىل: قال :نيالثا الدليل - َكرَّ ۡرفُوَعة   ١٣ مُّ َرة   مَّ َطهَّ يِۡدي ١٤ مُّ
َ
 ١٥ َسَفَرة   بِأ

 .[16-13 ]عبس: ﴾١٦ بََرَرة   كَِراِۢم
 أهنا على وصفهاو  احملفوظ، اللوح يف الصحف بعض عن أخرب تعاىل اهلل إن  وجه الداللة: -

 يكون هذا على ،1املالئكة إال ميسها ال منزهة القدر، مرفوعة الصحف هذه أن مبعىن مطهرة
 املالئكة. إال ميسه الو  احملفوظ اللوح يف مكتوب الكرمي القرآن أن املعىن

 السنة من األدلة -ب
 بن سفيان أبو أخربه  عباس ابن عن 2النبوية السنة يف ورد مبا الفريق هذا استدل كما

 فيهو  لإلسالم، فيه يدعو بكتاب الرُّوم عظيم هرقل إىل الكْليب َدحية بعث  اهلل رسول أن حرب
ۡهَل ـى يَ  قُۡل ﴿ تعاىل: اهلل قول

َ
يء   َُكَِمة   إَِلَٰ  َتَعالَۡوا   ۡلِكَتَٰبِ ٱ أ لَّ  َوَبۡيَنُكمۡ  بَۡيَنَنا َسَوا

َ
َ ٱ إِلَّ  َنۡعُبدَ  أ  َوَل  ّللَّ

ا َبۡعُضَنا َيتَِّخذَ  َوَل  ا  ٗ َشۡي  ۦبِهِ  نُۡۡشِكَ  ۡرَباٗبا َبۡعض 
َ
ِن أ ِ  ٱ ونِ دُ  م  ِ  ۡشَهُدوا  ٱ َفُقولُوا   تََولَّۡوا   َفإِن ّللَّ نَّاب

َ
 أ

 .[64 :عمران ءال] ﴾٦٤ ُمۡسلُِمونَ 
 هذه فيهو  كتابا بعث قد  اهلل رسول فهذا» الظاهري: حزم ابن قال كما الداللة: فوجه -

 جاز له، الكافر من جاز فإذا ،3«الكتاب ذلك ميسُّون أهنم أيقن قدو  النصارى، إىل اآلية
 أوىل. باب من احملدث للمسلم

 آية تضمن إذا الكتاب أو الرسالة مس جواز ذكر احلديث بأن االستدالل: هذا عن أجيب -
 .4حرمة له يثبت الو  مصحفا يسمى ال هذاو  القرآن، من

  يف القرآن بعض ذكر لو ما فأشبه اآليتني غري أشياء على اشتمل الكتاب إن» حجر: ابن قال

                                           
 م.2011 األوىل، الطبعة طنطا، للرتاث، الصحابة دار ،4/272ج القصيب، زلط للدكتور: األحكام، آيات تفسري ينظر: -1
  .7باب: كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، برقم  البخاري، صحيح -2
 1/98ج حزم، البن احمللى، ينظر: -3
 والتوزيع. للنشر العريب الكتاب دار ،1/195ج املقدسي، قدامة البن املقنع، منت على الكبري شرح :ينظر -4



 العباداتالفصل األول: أثر عود الضمير في آيات 

264 

 .1«اجلمهور عند مسَّه الو  قراءتَه مينع ال فإنه التفسري، يف أو الفقه يف كتاب
 المعقول من األدلة-جـ

 املقصودو  اإلدراك،و  الفهم به يراد فاملس املصحف، هو املكنون الكتاب أن افرتلنا لو
 .2املؤمنون باملطهرين

 فقال أخرى جهة من استبعده لكنو  جهة من املالكي العريب ابن اإلمام ارتضاه التوجيه هذاو 
: «3«مسع دليل الو  عقل لرورة لغري الظاهر عن عدول لكنه. 

 الترجيحو  المناقشة
 -أعلم اهللو - يل يظهر للمحدث، املصحف مس حكم يف أدلتهمو  العلماء أقوال ذكر بعد

 منها: ألسباب للمحدث املصحف مس حرمة

 املخالفني. أدلة لعفو  اجلمهور، أدلة قوة -
 كما األصلية الرباءة على ّقيالـُمب الدليل على املقدَّم هوو  صل،األ عن ناقل بالتحرمي القول إن -

 .4األصوليني أكثر عند مقرر هو
 العبادة. يف األحوط هو باحلرمة القول -
 تدور الذين األمصار فقهاء وأمجع» الرب: عبد ابن قال املصحف مس حرمة عن النقلة كثرة -

 .5«الطّاهرُ  إالّ  ميسُّه ال املصحف بأنّ  أصحاهبم علىو  الفتوى عليهم

                                           
 .1/408ري، البن حجر العسقالين، جالبا فتح ينظر: -1
 .4/272ج القصيب، زلط للدكتور: األحكام، آيات تفسري ينظر: -2
 .4/175ج العريب، البن القرآن، أحكام ينظر: -3
مكتبة العلوم .387ص، لشنقيطيا ، حممد األمنيمذكرة أصول الفقه .2/401ج قدامة، البن الناظر، رولة ينظر: -4

  م.2001واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة اخلامسة، 
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة .2/472ج، حتقيق: سامل حممد عطا، وحممد علي معوض، االستذكار، البن عبد الرب -5

 م.2000االوىل، 
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 قد طرقها مبجموع لكنو  إسنادها، يف مقال من ختلو ال اجلمهور هبا استدل اليت األحاديث -
 هبا. العمل وجبو  هبا االحتجاج فصلح احلسن، درجة إىل أحواهلا أقل يف ترقى
 التيمم؟ بأعضاء الصعيد إلصاق يشترط هل الرابع: المطلب

 فهم إىل يرجع اخلالف منشأو  التيمم، بأعضاء الصعيد اقصإل مسألة يف العلماء اختلف
ُموا  ﴿ تعاىل: قوله من القرآين السياق يف املذكور -الصعيد-الضمري مفس ر  َطي ِٗبا َصعِيٗدا َفَتَيمَّ

يِۡديُكم بِوُُجوهُِكمۡ  ۡمَسُحوا  ٱفَ 
َ
ِۡنُه   َوأ  .[06 :املائدة] ﴾م 

 مولوعة "م ن"» :وزعيامل قال ،؟التبعيضية تفيد الضمري هباء املتصل "م ن" حرف هل
 يف إال ذلك يكون وال الصعيد، من شيء األيديو  الوجه على يصري أن يقتضي وذلك للتبعيض،

 .كفيهو  وجهه -املتيمم- هبما ليمسح اليدين يف الرتاب غبار يبقى أن البدّ  املعىن: فيكون،1«الرتاب

 منو  الدهن من هبرأس مسحت القائل: قول من العرب من أحد هميف ال» الزخمشري: قال
 .2«التبعيض معىن إال الرتاب، ومن املاء

ِۡنُه  ﴿ بقوله أكد» :العريب ابن قال الغاية، بتداءا تفيد "م ن" حرف أنّ  أم  [06 :املائدة] ﴾م 
 أو الرتاب أثر اليدين يف يبقى أن يلزم ال :أي ،3«تعبًُّدا األرض على اليدين بولع االبتداء ليكون

 .4الالرمو  األحجار من حنوه

 قال الرمال؟و  األحجار من األرض وجه على ما كل أم وحده، الرتاب بالصعيد يقصد هل
 هو ليس الصعيد ألن ال، أم تراب املولع يف أكان يبايل الو  ...األرض وجه والصعيد» الزجاج:

                                           
دار النوادر، سوريا، الطبعة ، 2/416جبعناية: عبد املعني احلرش،  ،البيان ألحكام القرآن، البن نور الدين املوزعي تيسري -1

  م.2012األوىل، 
 .1/515تفسري الزخمشري، ج -2

 .2/80ج العريب، البن القرآن، أحكام -3

 .1/76ج رشد، البن املقتصد، هنايةو  اجملتهد بداية -4
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 عليها تراب ال اصخرً  اهكلُّ  كانت أرلا أن لوو  غريه، أو كان ترابا األرض، وجه هو إمنا الرتاب،
 أن يف اختالفا اللغة أهل بني أعلم ال ...طهورا ذلك لكان الصخر على يده املتيممُ  لرب مث

 .1«األرض وجه الصعيد

 منو  الرتاب، بغري التيمم عدم إىل ذهب الرتاب، هو اآلية يف بالصعيد املراد أن فهم فمن
 غريه.و  بالرتاب التيمم أجاز الطاهرة، 2األرض أجزاء كل هو الصعيد إن قال

 :قوالن ذلك يف للعلماء التيمم، بأعضاء الصعيد إيصال حكم يف اخلالف أثر ظهري

 التيمم أعضاء إلى التراب إيصال يجب ال: األول القول
 يلي: مبا القول هذا أصحاب استدلو  ،4حنيفة أيبو  3املالكية قول هو

 القرآن من األدلة-أ
ُموا  ﴿ تعاىل: اهلل قال األول: الدليل - يِۡديُكم بِوُُجوهُِكمۡ  ۡمَسُحوا  ٱفَ  اَطي ِبٗ  اَصعِيدٗ  َفَتَيمَّ

َ
ِۡنُه   َوأ  ﴾م 

 .[06 :املائدة]

ِۡنُه  ﴿ الضمري إن قالوا الداللة: وجه -  صعد ما كل هو الصعيدو  الطيب، الصعيد إىل يعود ﴾م 
 .5احلجارةو  الرملو  الرتاب فيه فيدخل األرض وجه على

                                           
 م.1988 األوىل، الطبعة بريوت، الكتب، عامل ،2/56ج شليب، عبده اجلليل عبد حتقيق: للزجاج، إعرابه،و  القرآن معاين -1
 األرض أجزاء من ليس مما وغريها الرمادو  النبات أما األحجار،و  الرمال من األرض وجه على ما كل األرض بأجزاء يقصد -2

 الغرب دار ،1/287ج السالمي، املختار حممد حتقيق: ري،للماز  التلقني، شرح ينظر: هبا. التيمم جيوز فال
 م.2008 االوىل، االسالمي،الطبعة

 أحكام .1/160ج طاهر، بن احلبيب حتقيق: البغدادي، الوهاب عبد للقالي اخلالف، مسائل نكت على اإلشراف -3
 .1/568ج، العريب البن القرآن،

 جممع. م1986 الثانية، الطبعة العلمية، الكتبدار  ،1/54ج حلنفي،ا الكاساين بكر أبو الدين عالء الصنائع، بدائع -4
 العريب. الرتاث إحياء دار ،1/39ج سليمان، بن حممد بن الرمحن عبد األحبر، ملتقى شرح يف األهنر

 .2/318ج كثري، ابن تفسري -5
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 تعاىل: اهلل قال النساء سورة يف ماك التيمم بآية أيضا كذلك واستدلوا الثاني: الدليل -
ُموا  ﴿ يِۡديُكم بِوُُجوهُِكمۡ  ۡمَسُحوا  ٱفَ  َطي ِٗبا َصعِيٗدا َفَتَيمَّ

َ
 .[43 :النساء] ﴾َ  َوأ

 بالصعيد بالتيمم أمر اهلل أن على فدل ،"منه" كلمة حذف اآلية هذه يف االستدالل: وجه -
 .1بدليل إال املطلق تقييد جيوز الو  االلتزاق، شرط غري مطلقا،من

 السنة من األدلة -ب
 منها: األحاديث من جبملة القول هذا أصحاب استدل

 فسلم رجل فلقيه مجل، بئر حنو من  النيب أقبل» قال:  األنصاري جهيم أيب حديث
 .2«عليه السَّالم ردّ  مث يديه،و  بوجهه فمسح اجلدار، على أقبل حىت  النيب عليه يردَّ  فلم عليه،

 النيب ألن التيمم، بأعضاء الرتاب إلصاق مشروعية وجوب عدم احلديث هذا لد الداللة: وجه -
 3اجلدار على تراب ال إذ الرتاب، منه بيده يعلق فلم السالم، ردّ و  فتيمم اجلدار على أقبل. 

  

                                           
 البابريت، حممود بن حملمد ية،اهلدا شرح العناية .1/54ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين، عالء الصنائع، بدائع -1

 الفكر. دار ،1/128ج
 .337صحيح البخاري، باب: التيمم يف احلضر إذا مل جيد املاء وخاف َفوت الصَّالة، برقم  -2
 الطبعة السعودية، الرشد، مكتبة ،1/476ج إبراهيم، بن ياسر متيم أبو حتقيق: بطال، بنال البخاري، صحيح شرح -3

 م.2003الثانية، 
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 التيمم أعضاء إلى التراب إيصال جب: يالثاني القول
 ال ملساء صخرة بيديه لرب لوف التيمم، أعضاء إىل الرتاب إيصال جيب أنه أصحابه يرى

 من احلسن بن حممدو  يوسف أيب قول هوو  ،2احلنابلةو  ،1الشافعية قول هوو  جيزه، مل عليها غبار
 يلي: مبا القول هذا أصحاب استدل ،4تيمية ابن رجَّحهو  ،3احلنفية

 القرآن من األدلة-أ
ُموا  ﴿ تعاىل: اهلل قال يِۡديُكم بِوُُجوهُِكمۡ  ۡمَسُحوا  ٱفَ  اَطي ِبٗ  اَصعِيدٗ  َفَتيَمَّ

َ
ِۡنُه   َوأ  ﴾م 

 .[06 :املائدة]

 اهلل ألن باليد، يعلق غبار له برتاب   إال التيمم جيوز ال أنه على تدل اآلية هذه الداللة: وجه -
 أطيب» قال: حيث  عباس ابن فهمه كما الرتاب هو الصعيدو  بالصعيد، التيمم أمر

 .5«األرض حرث الصعيد
 ال فإنه الولع، حقيقة يف األصل هيو  التبعيض، تفيد بالضمري صلةاملت "م ن" حرف أن كما

  حيصل الو  ،6التبعيض معىن إال الدهن، من برأسه مسح القائل قول من العرب من أحد يفهم

  

                                           
 إسحاق أليب الشافعي، اإلمام فقه يف املهذب م.1990دار املعرفة، بريوت،  .1/66ج، لشافعيمد بن إدريس األم، حملا -1

 .109ص للسيوطي، التنزيل، استنباط يف اإلكليل .1/67ج العلمية، الكتب دار الشريازي،
 .1/284ج للمرداوي، اخلالف، من الراجح معرفة يف اإلنصاف .1/182ج املقدسي، قدامة البن املغين، -2
الرياض، الطبعة  املعارف، مكتبة ،1/291ج الفاحل، قاسم بن مساعد حتقيق: السامري، اهلل عبد بن حممد املستوع ب، -3

 هـ.1413األوىل، 
 .21/124ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -4
، املكتب االسالمي، بريوت، الطبعة 814برقم حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي،  عبد الرزاق الصنعاين،أبو بكر صنف، امل -5

 حجر البن الثمانية، املسانيد بزوائد العالية املطالب ينظر: ،«حسن موقوف» حجر: ابن قال .هـ1403 الثانية،
 األوىل، الطبعة الغيث، دارو  التوزيع،و  للنشر العاصمة دار، 439 /2ج الباحثني، من جمموعة حتقيق: العسقالين،

 م.1998
 .1/515ج شري،الزخم تفسري -6
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 .1باليد يَعَلق غبار   ذا يكون أن إال منه بشيء املسح

 فامسحوا :قال لو -اإللصاق أي- التيممو  الولوء يف املسح كذلك» : تيمية ابن قال
 مل إنو  فالن رأسَ  مسحتُ  تقول: فإنك ،باملسح يلتصق ما على تدل مل وجوهكم أو رؤسُكم

 أنكم فأفاد اإللصاق معىن املسحُ  م نلُ  بوجوهكمو  سكمو برؤ  فامسحوا :قيل فإذا ،بللر  بيدك يكن
 يلتصق أن البدّ  أنه التيمم آية يف يفيد هذاو  املسح هبذا شيئا بوجوهكمو  سكمو برؤ  تُلصقون
يِۡديُكم بِوُُجوهُِكمۡ  ۡمَسُحوا  ٱفَ ﴿ قال: هلذاو  اليدو  بالوجه الصعيد

َ
ِۡنُه   َوأ  .2«﴾م 

 أحجار،و  تراب من األرض وجه على ما كل هو الصعيد بأن االستدالل: هذا عن أجيب -
ا َصعِيٗدا َفُتۡصبِحَ ﴿ تعاىل: قوله بدليل  شيء ال ملساء أرلا تصبح أي: [40 :الكهف] ﴾٤٠ َزَلق 
 أرض لكنو  ،-أيضا- صعيدا تسمى احلرث أرض غري أن كما ،3زلق تراب يقال الو  فيها

 تفسري فهو احلرث، تراب بأنه للصعيد  عباس ابن تفسري أماو  ،4منها أطيب احلرث
 .5باألغلب

 السنة من األدلة -ب
 منها: األحاديث ببعض القول هذا أصحاب استدل

: الناس على ُفضلنا» قال:  النيب أن  حذيفة حديث  صفوفنا جعلت بثالث 
 .6«طهورا لنا تربتها جعلتو  مسجدا، كلها األرض لنا ُجعلتو  املالئكة، كصفوف

                                           
 .2/214ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع .1/182ج املقدسي، قدامة البن املغين، -1
 .21/124ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -2
 .18/28ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -3
 االستذكار، م.1996النبوية، الطبعة االوىل، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة  .268، 267 /2ج رجب، البن الباري، فتح -4

 .1/310ج الرب، عبد البن
 .1/128ج اهلمام، البن اهلداية، شرح يف القدير فتح -5
 .522صحيح مسلم، باب: ُجعلت يل األرض مسجًدا وطهورًا، برقم  -6
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 كان فلو االمتنان،و  التفضيل مقام يف بالرتاب الطهورية اختص  النيب إن االستدالل: وجه -
 يعلق ال مبا زجيو  ال عندنا التيممو » : البيهقي قال معه، لذكره الرمالو  األحجار من غريه
 .1«غبار منه باليد

 أجزاء من غريه نفي «طهورا لنا تربتها جعلت» : قوله يدل ال بأنه هذا: عن وأجيب -
 .2الرمالو  كاألحجار األرض

 الترجيحو  المناقشة
 املالحظات: بعض -أعلم اهللو - يل بدا أدلتهم، يف النظرو  فريق، كل أدلة ذكر بعد

 الرمال.و  كاألحجار رضاأل جنس م ن هو مما التيمم جواز -
 فيه الصناعة بدخول الصعيد اسم عن خرج ما كذاو  األرض، جنس من ليس مما التيمم جيوز ال -

 كاألجور.
ُ ٱ يُرِيدُ  َما﴿ تعاىل: اهلل قال األمة عن احلرج برفع ختمت التيمم آية إن - ِنۡ  َعلَۡيُكم ِلَۡجَعَل  ّللَّ  م 

 غبار فيه مبا العباد فتكليف اجلبال، أو الرمال إال افيه ليس البالد فبعض ،[06 :املائدة] ﴾َحَرج  
 الناس. على احلرج لرفع جاءت االسالمية الشريعةو  حرج،و  مشقة من خيلو ال باليدين، يعلق

 غري فيما وقع اخلالفو  األحوط هوو  سبيال، ذلك إىل استطاع ملن بالرتاب التيمم األفضل -
 حجار.األو  الرمال من األرض وجه على يكون مما الرتاب

                                           
بد الكرمي ذياب عقل، خمتصر خالفيات البيهقي، ألمحد بن فـَرْح اللخمي اإلشبيلي، حتقيق: الدكتور: ذياب ع -1

 م.1997، مكتبة الرشد، السعودية، الطبعة األوىل، 1/354ج
 .1/438ج العسقالين، حجر البن الباري، فتح .1/151ج العيد، دقيق البن األحكام، عمدة شرح األحكام إحكام -2
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 الصالة آيات الثاني: المبحث

 
 

 يشتمل على ثالثة مطالب كاآلتي:

 
 
 
 

 

 البعيد للمصلي جهتها أم الكعبة عين استقبال يجب هل: األول المطلب
 عنها؟

 الجهرية؟ الصالة في اإلمام خلف الفاتحة قراءة حكم: الثاني المطلب

 الخوف؟ صالة أثناء السالح حمل حكم: الثالث المطلب

 



 الفصل األول: أثر عود الضمير في آيات العبادات

272 

 ؟أم جهتها للمصلي البعيد عنها الكعبة عين استقبال يجب هل األول: طلبالم
 فيمن اختلفوا أهنم إال ،1عينها إىل التوجه جيب الكعبة أبصر من أنّ  على العلم أهل اتفق

 هلا. مشاهد غري كان

 وََحۡيُث ﴿ تعاىل: قوله من اآلية يف الواردة ﴾ۥ  َشۡطَرهُ ﴿ لفظة تفسري إىل يرجع اخلالف سبب
 العني؟ أم الناحية؟،و  اجلهة به يقصد فهل [144 :البقرة] ﴾ۥ  َشۡطَرهُ  وُُجوَهُكمۡ  فََولُّوا   ُكنُتمۡ  امَ 

 :2الشاعر قال لنحو،ا :الشطر ومعىن» الفراء: قال

ها َداء   بها الَعِسير إنَّ  اِمر 
َ
َرها ..................... يخ

ْ
ط

َ
ش

َ
ر   ف

َ
ظ

َ
ور   الَعْيَنيِن  ن  َمْحس 

 .لناحيةاب اآلية يف الشطر سَّرفف 3«فنحوها أي:

د قلَت: إذا العرب، كالم يف هُتهج   :﴾ۥ  َشۡطَرهُ ﴿» الشافعي: قال  معروفر  ،كذا" َشْطر "أقص 
د :تقولُ  أنك  معاينًا كان إذا الشيء، عني قصد الشيء: شطر أن ...َكذا" َعني   قْصدَ  "أقص 

 .4«هفي ميكنه ما أكثر وذلك إليه، ه  التَّوجُّ و  فباالجتهاد مغيًَّبا كان وإن فبالصواب،
 .5جماز العني غري على إطالقهاو  لغوية، حقيقة العني على اجلهة فإطالق

:6خفاف بن عمريقول  :حنو  العرب شعر يف جاء  
ْبِلغ   َمن أال ا م    عمر 

 
وال   تغني ماو  .......................... رس 

 
َر  الرسالة

ْ
 7عمرو  شط

                                           
 .2/160ج القرطيب، تفسري -1
 .البسيط البحرالبيت من و  ، واصفا ناقته. اهلَُذيلُّ وهو  -2
   .1/222ج للزجاج، إعرابه،و  القران معاين -3
 .34صمع حذف يسري. الرسالة، لإلمام الشافعي،  .70، 69، 1/68ج البيهقي، مجع للشافعي، القرآن أحكام -4

 الطبعة جدة، التوزيع،و  للنشر املنهاج دار، 265 ص الشافعي، احلضرمي حممد بن سعيد احلضرمية، املقدمة شرح -5
 م.2004األوىل،

 أمحد عادل حتقيق: العسقالين، حجر البن الصحابة، متييز يف اإلصابة ينظر: .نُدبة بن خفاف فيقال: أمه إىل وينسب -6
 هـ.1415، بريوت، الطبعة األوىل، العلمية الكتب دار .283 ،2/282ج معوض، حممد عليو  املوجود، عبد

 البيت من البحر الوافر. -7
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 .1حنَوه أي: شطر ومعىن

 فسَّر َمنو  عينها، إىل لتوجها يلزم الو  الكعبة جهة إىل الصالة أجاز باجلهة الشطر فّسر نفمَ 
 .جهتها إىل الصالة جتزئ الو  الكعبة عني إىل التوجه أوجب بالعني الشطر

 عني استقبال جيب هل ،﴾ۥ  َشۡطَرهُ ﴿ الضمري عائد يف فقهي أثر االختالف هلذا فكان
 قوالن: املسألة هذه يف للعلماء شاهدها؟ لغري جهتها استقبال يكفي أم الصالة يف الكعبة

 عينها إصابةه َحقّ  في يلزم الو  الكعبة، جهة استقبال للبعيد يكفي: األول ولالق
 مكة عن البعيد لمصليل يكفي أنه إىل ،4احلنابلةو  ،3املالكية عند الظاهرو  ،2احلنفية ذهب

 لي:ي مبا واستدلوا ،5عينها إصابة هَحقّ  يف يلزم الو  ،تهاجه استقبال

 القرآن من األدلة-أ
 .[144 :البقرة] ﴾ۥ  َشۡطَرهُ  وُُجوَهُكمۡ  فََولُّوا   ُكنُتمۡ  َما وََحۡيُث ﴿ تعاىل: اهلل قال

 تقع اليت للمصلي قابلةال اجلهة هو السابقة اآلية يف بالشطر املقصود إن قالوا الداللة: وجه -
 .﴾ۥ  َشۡطَرهُ ﴿ إىل "اهلاء" لمري فعاد ،6الكعبة فيها

 السنة من األدلة -ب
 منها: بأحاديث القول هذا أصحاب استدل

                                           
 احلفيظ عبد مصطفى حتقيق: الركيب، بطال بن أمحد بن حملمد املهذب، ألفاظ غريب تفسري يف املستعذب النظم ينظر: -1

 م.1998 النشر عام مكة، التجارية، املكتبة ،1/74سامل،ج
 .1/110ج للجصاص، القرآن، أحكام -2
 .2/130ج للقرايف، الذخرية، .1/65ج، العريب البن القران، أحكام -3
 م1997 لبنان، العلمية، الكتب دار ،1/357ج مفلح، البن املقنع، شرح يف بدعامل .1/318ج قدامة، البن املغين، -4
مطبعة دار السالسل، الكويت،  .4/67ج، وزارة األوقاف والشؤون االسالمية، الكويت، املوسوعة الفقهية الكويتية -5

 مطابع دار الصفوة، مصر.
 .3/176ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -6
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 .1«قبلة املغربو  املشرق بني ما» : اهلل رسول قال قال:  هريرة أيب عن

 يقابل الشرق أن كما ،2بينهما اليت هةاجل إىل التوجه املغربو  املشرق بني ما املراد الداللة: وجه -
 يشاهد مل ملن قبلة املسافة هذه فكل درجة، 180 املغربو  املشرق بني فما الغرب

 .3جهتها غري من هاقدر  كذلكو الكعبة،
 املراد بل قبلة، مغربو  مشرق بني ما عليه يصدق ما كل ليس بأنه :الحديث هذا على أجيب -

 منو  املدينة سكان على حممول احلديث أن كما ،4الصيف مغربو  الشتاء، مشرق
 .5بدنه جبميع يسامتهاو  الكعبة يقابل املصلي ألن قبلة َسامَتهم،فسميت

 األثر من األدلة -جـ
 بيت مستقبلني 6الصبح صالة يف كانوا قباء أهل أن  الصحابة بفعل استدلوا كما

 القبلة إن هلم فقيل املقدس، بيتو  الكعبة بني جاءت املدينة ألن للكعبة، املقدس،مستدبرين
 الصالة. أثناء فاستداروا الكعبة، إىل حولت

 .7القبلتني يبذ مسجدهم مّسىو   الصحابة على ينكر مل  النيب أن :الداللة فوجه -

                                           
 .342رواه الرتمذي يف سننه وصححه، باب: ما جاء أنَّ ما بني املشرق واملغرب قبلة، برقم  -1
 .106ص للشوكاين، األزهار، حدائق على املتدفق اجلرار السيل -2
 م.2003 مكة، األسدية، مكتبة ،2/18ج البسام، اهلل عبد، املرام بلوغ من األحكام توليح -3
 الكتب دار، 2/64ج عوض، حممد عليو  املوجود، عبد أمحد عادل حتقيق: للبغوي، شافعي،ال اإلمام فقه يف التهذيب -4

 م.1997 االوىل، الطبعة العلمية،
 دار الكتاب االسالمي..134-1/133جزكريا األنصاري، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب،  -5
 .526 برقم مسلم صحيح ينظر: -6
 .2/186ج زلط، القصيب للدكتور األحكام، آيات تفسري -7
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 لها المشاهد لغير الكعبة عين إصابة وجوب: الثاني القول
 استدلوا ،3أمحد اإلمام عن روايةو  ،2املالكية من القصَّار وابن ،1 الشافعية عند األظهر هو
 السنة:و  بالكتاب

 القرآن من األدلة -أ
 .[144 :البقرة] ﴾ۥ  َشۡطَرهُ  وُُجوَهُكمۡ  فََولُّوا   ُكنُتمۡ  َما وََحۡيُث ﴿ تعاىل: اهلل قال

 .4"العني" هو هنا باجلهة املرادو  اجلهة هو اآلية يف الشطر معىن إن االستدالل: وجه -
 السنة من األدلة -ب

 حىت فيه يصل   ملو  كّلها، نواحيه يف دعا البيت، دخل ملا  النيب أن زيد بن أسامة عن
 .6«لةالق ب هذه» قال:و  ركعتني، البيت 5قـُُبل يف ركع خرج خرج،فلما

 الكعبة؟ يف  النيبّ  أصلَّى فقال:  رباح بن بالل سأل عمر ابن أن البخاري رواية ويف
 7الكعبة   وجه يف فصلَّى خرج مث دخلَت، إذا يساره على اللتني السَّاريتني بني ركعتني نعم» قال:

 .8«ركعتني

 العني.و  هةاجل يفيد فحصرها ،9القبلة حصر أفاد «الق بلة هذه» : قوله الداللة: وجه -

                                           
 .3/208ج للنووي، اجملموع،. 70، 1/69ج البيهقي، مجع للشافعي، القرآن أحكام .1/114ج للشافعي، األم، -1
 .2/196ج للمواق، خليل، ملختصر اإلكليلو  التاج -2
 .22/208ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -3
 .1/68ج البيهقي، مجع للشافعي، القرآن أحكام -4
 .9/87ج مسلم، صحيح على النووي شرح ينظر: الكعبة. من استقبلك ما معناه: -5
 .2/19ج، للبيهقي خالفيات، خمتصر ،1330 برقم مسلم، صحيح -6
 .9/87ج ،للنووي مسلم، صحيح شرح يف املنهاج ينظر: الكعبة. باب عند معناه: -7
 .397م: برق [.125] البقرة: ى﴾صحيح البخاري، باب: قول اهلل تعاىل: ﴿ واختذوا من مقام إبراهيم مصلَّ  -8
 مكة، الباز، مصطفى نزار مكتبة ،3/928ج، هنداوي احلميد عبد حتقيق: للطييب، السنن، حقائق عن الكاشف -9

 م.1997
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 الترجيحو  المناقشة
 -أعلم اهللو - يل ظهر عينها، أم الكعبة جهة استقبال حكم يف الفريقني أدلة ذكر بعد

 مايلي:

 فيجب هلا املشاهد أما ا،شديدً  افاحشً  االحنراف يكن مامل للبعيد، الكعبة جهة الباستق يكفي -
 الكعبة. عني إصابة عليه

 احلرج لرفع االسالمية الشريعة جاءت ولقد مشقة، يف سالنا لوقع الكعبة عني الغرض كان لو -
ِينِ ٱ ِف  َعلَۡيُكمۡ  َجَعَل  َوَما﴿ تعاىل: اهلل قال العباد على املشقةو   .[78 :احلج] ﴾َحَرج    ِمنۡ  َل 

 يستقبل فال الصف آخر يف املصلي كان فإذا الكعبة عرض ألعاف الصالة يف الطويل الصف -
 هبذا الَعني   إىل الصَّالة وجوبَ  فسَّر ومن» تيمية: ابن قال ،1جهتها يستقبل بل الكعبة عني

 ...، خطأر  القول فهذا ،2اجملتهدين من قائلر  قاَله قد هذا كان إنو  أخطأ فقد هذا، أوَجبو 
 .3«املستطيل الصف صالة صّحة على متَّفقةر  األمَّة فإن

 الجهرية؟ الصالة في اإلمام خلف الفاتحة قراءة حكم الثاني: المطلب
 ذلك يف السببو  اجلهرية، الصالة يف اإلمام خلف الفاحتة قراءة حكم يف العلماء اختلف

 ۡسَتِمُعوا  ٱفَ  ۡلُقۡرَءانُ ٱ قُرِئَ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: قوله من "الواو" اخلطاب لمري عودة منها: أدلة لعدة يعود
نِصُتوا   ۥَلُ 

َ
 .[204 :األعراف] ﴾َوأ

نِصُتوا  ﴿ :تعاىل قوله من -"الواو" طاباخل لمري- للقرآن اإلنصاتب املأمور هل
َ
 يف ﴾َوأ

 الصالة؟ خارج أم الصالة

                                           
 .1/65ج، العريب البن القران، أحكام -1
 .-أعلم واهلل -الشافعي اإلمام أراد لعله -2

 .22/209ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -3
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 يف اإلمام به جيهر فيما اآلية يف االنصات أن إىل 1جبري" بن وسعيد "جماهد، ذهب
 .خيطب وهو اإلمام الصالة،وعند

 بالدليل صخيص أن إال شيء كل على يدل اآلية يف االنصات أن النحاس جعفر أبو يرى
 شيء، كل يف يكون أن جيب اللغة ويف اخلطبة، يف إنه وقيل الصلوات، يف هذا إن» : فقال

 .2«شيء اختصاص على دليل يدل أن إال

 .3«شيء   الستَماع   الّسكوتُ » هو اإلنصات معىن أن نّي بف أمحد" بن "اخلليل االمام أما

 اإلمامُ  رأق إذا» : فقال اإلمام لقراءة الصالة يف االنصات "ثعلب" اإلمام واختار
 .4«تتكلَّموا الو  قراءته إىل فاستم عوا

 الفاحتة قراءة جتب فهل الصالة يف االنصات كان ما إذا يف حالة يكمنف الفقهي األثر أما
 قوالن: املسألة هذه يف فللعلماء اجلهرية؟ الصالة يف للمأموم

 الجهرية الصالة في اإلمام خلف الفاتحة قراءة وجوب عدم: األول القول
 اإلمام خلف الفاحتة قراءة وجوب عدم إىل ،7تيمية ابنو  ،6حنبل بن أمحدو  ،5مالك بذه

 يلي: مبا واستدلوا اجلهرية، الصالة يف

                                           
 .13/351ج ،مع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربيجا -1

 .2/87ج للنحاس، القرآن، إعراب -2

 .7/106ج السامرائي، إبراهيم والدكتور املخزومي، مهدي الدكتور حتقيق: الفراهيدي، أمحد بن للخليل العني، كتاب -3

 .8/296ج ،ابن سيده األعظم، احملكمو  احمليط -4

 .1/515ج السالمي، املختار حممد حتقيق: ازري،للم التلقني، شرح -5
 .1/403ج املقدسي، قدامة البن املغين، -6
 295، 22/294ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -7
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 القرآن من األدلة-أ
نِصُتوا   ۥَلُ  ۡسَتِمُعوا  ٱفَ  ۡلُقۡرَءانُ ٱ قُرِئَ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: اهلل قال

َ
 .[204 :االعراف] ﴾َوأ

نِصُتوا  ﴿ تعاىل: قوله يف باخلطا لمري إن االستدالل: وجه -
َ
 فيجب للمصلني يعود ﴾َوأ

 ال اإلمام خلف الفاحتة يقرأ فالذي اإلنصات، امعالسَّ  فحق إذا ،1االمام لقراءة اإلنصات
تا يعترب  ۡلُقۡرَءانُ ٱ قُرِئَ  ِإَوَذا﴿- اآلية هذه أن على الناس أمجع» أمحد: ماماإل قال .منص 
نِصُتوا   ۥَلُ  ۡسَتِمُعوا  ٱفَ 

َ
 .2«الصالة يف نزلت -﴾َوأ

 السنة من األدلة -ب
 منها: األحاديث من بعدة القول هذا أصحاب استدل

 هل» فقال: بالقراءة، فيها جهر صالة من انصرف  اهلل رسول أن  هريرة أيب حديث
 قال القرآن، أنازع يل ما أقول إين قال: اهلل رسول يا نعم رجل فقال: آنفا، منكم أحد معي قرأ

 الصلوات من بالقراءة  النيب فيه جهر فما قال: ، اهلل رسول مع القراءة عن لناسا فانتهى
 .»3 اهلل رسول من ذلك هنوا حني

 أبو ذلك ذكر كما "الزهري" كالم من مدرج «الناس فانتهى» لفظة بأن الحديث: عن أجيب -
 .4داود

                                           
 .13/345ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1
 .2/60ج مفلح، البن املقنع، شرح يف املبدع -2
. سنن النسائي، باب: ترُك 312 ترك القراءة خلَف اإلمام إذا جهر اإلماُم بالق راءة، برقم سنن الرتمذي، باب: ما جاء يف -3

القراءة خلف اإلمام فيما جهر به، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب اخلراساين، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 
واه أبوداود يف باب: َمن َكر ه القراءة واحلديث ر  م. 1986مكتب املطبوعات االسالمية، حلب، الطبعة الثانية، .916برقم

مد ناصر الدين بفاحتة الكتاب إذا جهر اإلمام، وقال األلباين إسناده صحيح. ينظر: صحيح أيب داود، حمل
 .3/409أللباين،جا

 .1/219ج داود، أيب سنن -4



 الفصل األول: أثر عود الضمير في آيات العبادات

279 

 اتباعا  اهلل رسول خلف الصوت رفع به أراد -«الناس فانتهى»- الزيادة وهذه
 أنازع مايل» قوله: يف بالقراءة جيهر اإلمامو  الصوت رفع عن  لزجره - الصحابة- منهم

 .1«القرآن
 المعقول مناألدلة  -جـ

 أمرين: أحد للزم اجلهرية يف واجبة املأموم على الفاحتة قراءة كانت لو اقالو 

، ماملأمو  يقرأ حىت يسكت أن اإلمام على جيب أن إّما الثاني:و اإلمام، مع يقرأ أن إّما األول:
 املأموم لقراءة يسكت أن اإلمام على جيب ال أنه فالثاين: االنصات، دون بالقراءة اشتغل األولف

 .2املأموم ليقرأ يسكت أن لإلمام يستحب ال أنه بالفاحتة،كما

 وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصالة الجهرية :الثاني القول
 عثيمني وابن ،5الشوكاينو  ،4الظاهري حزم ابنو  ،3اجلديد هبهمذ يف الشافعي اإلمام ذهب

 يلي: مبا واستدلوا اجلهرية، الصالة يف للمأموم الفاحتة قراءة وجوب إىل ،6املعاصرين من

 القرآن من األدلة-أ
نِصُتوا   ۥَلُ  ۡسَتِمُعوا  ٱفَ  ۡلُقۡرَءانُ ٱ قُرِئَ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: اهلل قال

َ
 .[204 :االعراف] ﴾َوأ

                                           
 .11/23ج الرب، عبد البن التمهيد، -1
، تيمية البن، الكربى . الفتاوى2/367البن العريب، جن، آالقر  أحكام .3/54ج للجصاص، القران، أحكام -2

 م.1987 العلمية، الكتب دار ،2/292ج
 .1/77ج البيهقي، مجع للشافعي، القرآن أحكام -3
 .2/266ج حزم، البن احمللى، -4
 .2/253ج للشوكاين، األخبار، منتقى شرح األوطار نيل -5
 ألوىل.ا الطبعة اجلوزي، ابن دار ،4/176ج، عثيمني البن املستقنع، زاد على املمتع الشرح -6
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نِصُتوا  ﴿ تعاىل: قوله يف اخلطاب لمري إن قالوا الداللة: هوج -
َ
 نصوص فهناك عام، خطاب ﴾أ

 قراءة املأموم على جيب يقال هلذاو  خاص،و  عام بني تعارض الو  خاصة، الفاحتة قراءة يف واردة
 .1اإلمام لقراءة ينصت مث اجلهرية، يف الفاحتة

 السنة من األدلة -ب
 منها: األحاديث من جبملة استدلوا

 بفاحتة يقرأ مل ملن صالة ال» قال:  اهلل رسول أن الصامت بن عبادة حديث األول: الدليل -
 .2«الكتاب

 إسرار بني فرق غري من الصالة يف الفاحتة قراءة وجوب على احلديث هذا دل االستدالل: وجه -
 .3جهرهو  اإلمام

 جابر فعن وحده، صلى نمل ذلكو  املأموم، غري على يدل احلديث بأن االستدالل: هذا نوقش -
 وراءَ  يكون أن إال يصل   فلم القرآن بأم فيها يقرأ مل ركعة صلى من»  قال اهلل عبد بن

 .4«اإلمام
 فقرأ الفجر صالة يف  اهلل رسول خلف كنا قال الصامت بن عبادة عن الثاني: الدليل -

 نعم قلنا ،«إمامكم فخل تقرؤون لعلكم» :قال فرَغ فلما القراءة، عليه فثـَُقلت  اهلل رسول
 .5«هبا يقرأ مل ملن صالة ال فإنه الكتاب بفاحتة إال تفعلوا ال» قال: اهلل رسول يا

  

                                           
 .199 ص بازمول، سامل بن عمر بن حملمد الطهارة، ترجيحات -1
صحيح البخاري، باب: وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كل ها يف احلضر والَّسفر، وما جيهر فيها وما  -2

 .756خُيافت،برقم 
 .2/247ج كاين،للشو  األخبار، منتقى شرح األوطار نيل -3
 .2/121ج اإلمام، جهر إذا اإلمام خلف القراءة ترك يف جاء ما باب الرتمذي، سنن -4
. واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده قال 823سنن أيب داوود، باب: َمن ترك القراءة يف صالته بفاحتة الكتاب، برقم  -5

 .37/343محد، حتقيق: شعيب األرنؤوط، جينظر: مسند أ«. صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن» شعيب األرناؤوط : 
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 .1واجبة اإلمام خلف للمأموم الفاحتة قراءة أن على نص احلديث هذا قالوا االستدالل: وجه -

 رجيحتالو  المناقشة
 يف للمأموم الفاحتة قراءة وجوب عدم -أعلم اهللو - يظهر الفريقني أدلة ذكر بعد

 منها: ألمور اجلهريةوذلك
نِصُتوا   ۥَلُ  ۡسَتِمُعوا  ٱفَ  ۡلُقۡرَءانُ ٱ قُرِئَ  ِإَوَذا﴿ :تعاىل قوله أن السَّلف عن ورد -

َ
 .[204 :االعراف] ﴾َوأ

 .2الصالة يف نزلت
وا، كرب فإذا به لُيؤمَتَّ  اإلمام جعل إمنا» قال  النيب أن  هريرة أيب حديث -  قرأ إذاو  فكرب 

توا  هلذاو  ذكر، ما ختالف ال زيادة هيو  الثقات ذكرها «فانصتوا قرأ إذا» فزيادة: ،3«فأنص 
 .4صحيحه يف مسلم اإلمام أوردها

 دعاء سكتة غري الفاحتة لقراءة تكفي سكتة سكت  النيب أن الصحيحة السنة يف يرد مل -
 كان لو  النيب أن معلومو » : تيمية ابن قال القراءة، من الفراغ بعد سكتةو  االستفتاح،

 مل فلّما نقله، على الدواعيو  اهلمم تتوفر مما هذا لكان الفاحتة، لقراءة تتسع سكتة يسكت
 .5«يكن مل أنه علم أحدر  هذا ينُقل

                                           
املطبعة العلمية، حلب، الطبعة ، 1/205جخلطايب، مد بن حممد بن إبراهيم احمل ،معامل السنن شرح سنن أيب داود -1

 م. 1932األوىل،
 .13/347ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -2
 .846وا، برقم ذا قرأ اإلمام فأنصتسنن ابن ماجه، باب: إ -3
 .1/304ج ،404 برقم مسلم، صحيح -4
 .2/293ج تيمية، البن الكربى، الفتاوى -5
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 الخوف؟ صالة أثناء السالح حمل حكم الثالث: المطلب
 ختفيفا َعُدّو، ةإغار  ظنهم على غلب إذا احلرب حالة يف 1اخلوف صالة لعباده اهلل شرع لقد

 بعذر عليهم الصالة ختفيف يف اإلسالم مساحة تبدو وهنا للمشقة، دفعاو  للحرج رفعاو  هلم
 اخلوف.

َقۡمَت  فِيِهمۡ  ُكنَت  ِإَوَذا﴿ :تعاىل اهلل قال
َ
ةَ ٱ لَُهمُ  فَأ لَوَٰ يئَِفة   فَۡلَتُقمۡ  لصَّ ِۡنُهم َطا َعَك  م  ا   مَّ ُخُذوي

ۡ
 َوۡلَأ

ۡسلَِحَتُهۡم  
َ
يئُِكمۡ  ِمن فَۡلَيُكونُوا   َجُدوا  سَ  فَإَِذا 2أ تِ  َوَرا

ۡ
يئَِفة   َوِۡلَأ ۡخَرىَٰ  َطا

ُ
 فَۡلُيَصلُّوا   يَُصلُّوا   لَمۡ  أ

 .[102 :النساء] ﴾َمَعَك 

ا  ﴿ الضمري عائد يف العلماء اختلف ُخُذوي
ۡ
ۡسلَِحَتُهۡم   َوۡلَأ

َ
 أم املصلية؟ الطائفة إىل يعود هل .﴾أ

 .احلارسة؟ الطائفة إىل

ا  ﴿ يف اخلطاب لمري أن إىل 5الشوكاين اختارو  ،4املوزعيو  ،3انحي أبو رّجح ُخُذوي
ۡ
 ﴾َوۡلَأ

 للضمري. مذكور أقرب ألهنا املصلية الطائفة إىل يعود

  

                                           
 أداء كيفية يف أثر اخلوف ألن ،األمن حالة يف املعتادة الكيفية غري على -الصالة- تؤدى ألهنا اخلوف بصالة مسيت -1

سوعة املو  ينظر: حراستهم. يف أو العدو مقاتلة يف سلموناملو  قتها،و  يدخل املفرولة الصالة بأهنا: وُعرفت املعروفة. الصالة
 .27/214الفقهية الكويتية، ج

 .5/371ج القرطيب، تفسري ينظر: الدفاع. سالح هو بالسالح املقصود -2
 .4/49ج حيان، أليب ،التفسري يف احمليط البحر -3

 أوىل األقرب على الضمري عود ألن -تعاىل اهلل شاء إن- عندي الصحيح وهو املصلية... الطائفة باألمر املراد» : قال -4
 3/29ج املوزعي، الدين نور البن القرآن، ألحكام البيان تيسري. ينظر: «أرجحُ و 

 .1/586ج للشوكاين، القدير، فتح -5



 الفصل األول: أثر عود الضمير في آيات العبادات

283 

 احلارسة الطائفة هي السالح بأخذ أمورامل أن إىل 2"اجلصاص" واختار 1عباس ابن ذهبو 
 3«تصل   مل اليت الطائفة به املرادو  قبله، الذي الضمري على عائدا» ،العدوّ  بإزاء يه اليت

 الظاهر إىل "وليأخذوا" قوله: من الضمري ينصرف فال» :ذلك معل ال "الباقويل" يقول
 4«املنفصل فاتصل املضاف فحذف أسلحتهم، باقيهم ليأخذو  التقدير: إمنا،و قبله

 .للعدوّ  أرهب ألنه -رسةاحلاو  املصلّية- الطائفتني إىل الضمري عودة إىل 6حاسوالنَّ  5اججَّ الزَّ  وجوز

 قوالن: ذلك يف فللعلماء اخلوف؟، صالة أثناء الحالسّ  محل حكم يف االختالف هذا أثر يظهر

                                           
 .9/142ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1

 .2/323ج للجصاص، القرآن، أحكام -2

 .3/28ج املوزعي، الدين نور البن القرآن، ألحكام البيان تيسري -3

 الكتب ودار القاهرة، املصري، الكتاب دار ،1/32ج ،(ه543ت ) الباقويل احلسني بن علي القرآن، إعراب -4
 هـ.1420 الرابعة، الطبعة اللبنانية،بريوت،

 2/97ج للزجاج، إعرابه،و  القرآن معاين -5

 األوىل، الطبعة مكة، القرى، أم جامعة ،182 ،2/181ج الصابوين، علي مدحم حتقيق: للنحاس، القرآن، معاين -6
 هـ1409
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 : وجوب حمل السالح في صالة الخوفاألول القول
 يلي: مبا واستدلوا ،3احلنابلة عن روايةو  ،2املالكية من العريب ابنو  ،1الشافعية قال به

 القرآن من األدلة -أ
ا  ﴿ تعاىل: اهلل قال األول: ليلالد - ُخُذوي

ۡ
ۡسلَِحَتُهۡم   َوۡلَأ

َ
يئُِكمۡ  ِمن فَۡلَيُكونُوا   َسَجُدوا   فَإَِذا أ  َوَرا

تِ 
ۡ
يئَِفة   َوِۡلَأ ۡخَرىَٰ  َطا

ُ
 .[102 :النساء] ﴾َمَعَك  فَۡلُيَصلُّوا   يَُصلُّوا   لَمۡ  أ

ا  ﴿ تعاىل: قوله يف األمر إن قالوا الداللة: وجه - ُخُذوي
ۡ
ۡسلَِحَتُهۡم   َوۡلَأ

َ
 رفع اهلل ألن الوجوب يفيد ﴾أ

 .4العذر حالة يف السالح محل ترك عن احلرج
ٗذى بُِكمۡ  ََكنَ  إِن َعلَۡيُكمۡ  ُجَناحَ  َل وَ ﴿ تعاىل: قال الثاني: الدليل -

َ
ِن أ َطر   م  وۡ  مَّ

َ
 ُكنُتم أ

ۡرَضى  ن مَّ
َ
ۡسلَِحَتُكۡم   تََضُعويا   أ

َ
 .[102 :النساء] ﴾أ

 يدل وهذا مرض، أو مطر من باألذى مشروط اآلية يف املذكور احلرج رفع إن الداللة: وجه -
 .5األذى عدم عند الصالة أثناء السالح محل وجوب على

  

                                           
 املنهاج، دار ،2/524ج النوري، حممد قاسم حتقيق: العمراين، احلسني أبو الشافعي، اإلمام مذهب يف البيان -1

 .4/423موع شرح املهذب، للنووي، جاجمل م.2000جدة،
 .1/622ج، العريب البن القران، أحكام -2
 .2/357ج للمرداوي، اخلالف، من الراجح معرفة يف اإلنصاف .2/306ج، قدامة البن املغين، -3
 .2/268ج ،سن املاوردياحل أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي .2/306ج، قدامة البن املغين، -4
 األحكام يف اخلوف ثارآ .2/60ج وي،للنو  املفتني، عمدةو  الطالبني رولة .2/306ج قدامة، البن مغين ينظر: -5

 م.2000 األوىل، الطبعة الرياض، الرشد، مكتبة ،1/163ج عطيف، حيىي بن إبراهيم الفقهية،للدكتور:
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 : استحباب حمل السالح في صالة الخوفالثاني القول
 يلي: مبا واستدلوا ،3احلنابلة مجهورو  ،2اجلديد يف الشافعيو  ،1حنيفة أبو قال هبذا

 رآنالق من األدلة-أ
ا  ﴿ تعاىل: اهلل قال ُخُذوي

ۡ
ۡسلَِحَتُهۡم   َوۡلَأ

َ
يئُِكمۡ  ِمن َفۡلَيُكونُوا   َسَجُدوا   فَإَِذا أ تِ  َوَرا

ۡ
يئَِفة   َوِۡلَأ  َطا

ۡخَرىَٰ 
ُ
 .[102 :النساء] ﴾َمَعَك  فَۡلُيَصلُّوا   يَُصلُّوا   لَمۡ  أ

 الداللة وجه -
ا  ﴿ تعاىل: قوله إن قالوا - ُخُذوي

ۡ
ۡسلَِحَتُهۡم   َوۡلَأ

َ
 أثناء السالح محل يف الندب على حممول أمرر  ﴾أ

 .4اخلوف صالة
 هني على قياسا لإلجياب، يكن فلم هلم، الصيانةو  هبم الرفق أجل من السالح حبمل األمر إن -

 .5الرمحة أجل من هو إمناو  التحرمي، يفيد ال فإنه الصيام، يف الوصال عن  النيب
 المعقول من األدلة -ب

 .6بواجب   ليس السالح محل أن على يدل مما هذاو  السالح، محل غري من اخلوف صالة صحة

 الترجيحو  المناقشة
اهلل و - يل يتبني اخلوف، صالة أثناء السالح محل حكم مسألة يف العلماء أقوال عرض بعد

 يلي: ما -أعلم
                                           

 .1/245ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين عالء الصنائع، بدائع -1
 .2/467ج ،املاوردي احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي ،1/251ج للشافعي، األم، -2
 املعارف، مكتبة ،1/138ج احلراين، حممد بن السالم عبد حنبل، بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه يف احملرر -3

 العلمية. الكتب دار ،2/17ج للبهويت، اإلقناع، منت عن القناع كشاف م.1984 الثانية، الرياض،الطبعة
 .2/306ج قدامة، البن املغين، -4
 .1/163ج عطيف، حيىي بن إبراهيم للدكتور: الفقهية، األحكام يف اخلوف ثارآ .2/306ج ،جع نفسهاملر  -5
 .2/468ج ،ي، أبو احلسن املاورديالشافع اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي -6
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 على الرَّد احملروسة الطائفة تتمكن ملو  عليهم، العدوّ  هجوم املصليَّة الطائفة على غلب إذا -
 السالح. محل جيب احلالة هذه العدّو،ففي

 الطائفة كانتو  عليهم، يهجم ال العدوَّ  أن -املصلّية الطائفة- ظنهم على غلب إذا وأما -
 الصالة. يف الطمأنينةو  اخلشوع هلم يتسىن حىت السالح، محل يرتكوا أن فلهم قوية، احلارسة

ا  ﴿ تعاىل: قوله من اخلطاب لمري إنّ - ُخُذوي
ۡ
سۡ  َوۡلَأ

َ
 لداللة املصلّية الطائفة إىل عاد ﴾لَِحَتُهۡم  أ

 .1 السالح بأخذ اليقظةو  االستعداد غاية يف احلارسة الطائفة ألن عليه، السياق

                                           
 .2/468ج ،ي، أبو احلسن املاورديالشافع اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي -1
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 الصومو  الزكاة آيات الثالث: المبحث

 
 مطالب كاآلتي:أربعة يشتمل على 

 
 
 
 
 
 

 المطلب األول: هل في الفاكهة زكاة؟

 لمعّد لالستعمال؟المطلب الثاني: حكم زكاة الحلي ا

المطلب الثالث: االعتداد بالحساب القمري دون الحساب الشمسي 
 لدوران الحول في الزكاة

 ؟إن أفطرت في نهار رمضانالمطلب الرابع: ما يلزم الحامل 
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 زكاة؟ الفاكهة في هل األول: المطلب
ِيي ٱ وَُهوَ ﴿ تعاىل اهلل قال   لَّ

َ
نَشأ
َ
َٰت   أ ۡعُروَشَٰت   َجنَّ ۡرعَ ٱوَ  ۡلَّۡخَل ٱوَ  َمۡعُروَشَٰت   وََغرۡيَ  مَّ  لزَّ

ا ُكلُهُ  ُُمَۡتلِف 
ُ
ۡيُتونَ ٱوَ  ۥأ انَ ٱوَ  لزَّ ِ  ِمن ُُكُوا   ُمتََشَٰبِه    وََغرۡيَ  ُمتََشَٰبِٗها لرُّمَّ ي  ۦي َثَمرِه ۡثَمرَ  إَِذا

َ
هُ  َوَءاتُوا   أ  ۥَحقَّ

ِ  يَۡومَ   .[141 :األنعام] ﴾ۦ  َحَصادِه
ِ َحَصا﴿ الضمري عائد يف العلماء اختلف  إىل يعود أم ان؟،مّ الرّ و  الزيتون، إىل 1يعود هل ﴾ۦ  دِه

 .2فقط الزرع
 مذكور أقرب إىل يعود "حصاده" يف "اهلاء" لمري أن إىل تفسريه يف الرازي" "اإلمام ذهب

 أصل يف احلصد لفظ» : فقال بالزرع ختتص ال احلصاد لفظة أن كما ،"الرمان"و "الزيتون" ومها
 يتناول وذلك القطع، عن عبارةر  اللغة يف احلصد أن عليه: والدليل عبالزر  خمصوص   غريُ  اللغة

 "الزيتون" هو وذلك املذكورات، أقرب إىل عوده جيب "حصاده" :قوله يف الضمري الكلَّ،وأيضا
 .3«إليه عائًدا الضمريُ  يكون أن فوجب "الّرّمان"و

هُ  َوَءاتُوا  ﴿ :تعاىل قوله من الضمري عائد حتديد عند "اْلك َيااهلرَّاسي" يقول  يَۡومَ  ۥَحقَّ
 ِ  بال األخري إىل ينصرف مجلة عقيب املذكورو  ،"الرمان"و "الزيتون" قبله واملذكور» :﴾ۦ  َحَصادِه
 .4«خالف

 يتناول ذلكو  5الشيء قطع على يدل ما اللغة يف ورد بل بالزرع فقط خيتص ال "احلصاد" لفظ لذا
.6الُكلّ   

                                           
 أليب التفسري، يف احمليط البحرمري إىل األربع املذكورات: النخل، والزرع، الزيتون والرمان. ينظر: جوز أبو حيان عود الض -1

 .4/668ج حيان،
 .1/103هقي، جالبي مجع للشافعي، القرآن أحكام .2/50ج للشافعي، األم، -2
 .13/164ج الرازي، تفسري -3

 .3/126م القرآن للكيااهلراسي، جأحكا -4
 .2/71ج فارس، البن للغة،ا مقاييس معجم -5
 .13/164ج الرازي، تفسري -6
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 على داللة وهذا» : فقال بالزرع خيتص حلصادا لفظ أن رّجح الشافعي" "اإلمام أما
 .1«الزرع على الزكاة جَعل أنه،إمنا

 يف نـَْبت   كلّ  يف عام   هو بل» فقال: بالزرع احلصد صمن خصَّ  على العريب ابن اإلمام عّقب
َٰلَِك ﴿ تعاىل: قال فيه، هو الذي مولعه عن الشيء إذهابُ  احلصاد أصلُ و  األرض، يءِ  ِمنۡ  َذ ۢنَبا

َ
 أ

هُ  َرىَٰ ۡلقُ ٱ يئِم   ِمۡنَها َعلَۡيَك   ۥَنُقصُّ دادُ  يقال: أليس قيل فإن ...[100 :هود] ﴾١٠٠ وََحِصيد   قَا  ج 
؟، ُجذاذ الزَّرع، الّنخل،وحصادُ   بعض على العامّ  خواصُّ  وهذه احلصاُد، العامُّ  االسم قلنا: الَبقل 

 .2«ُمتَناَوالَت ه
 قوالن: الفاكهة زكاة يف للعلماء لفاكهة؟ا كاةكم ز ح يف فقهي ثرأ االختالف هلذا كان لقد

 الفاكهة زكاة تجب ال: األول القول
 بن حممدو  يوسف أبو قال بهو  ،6الظاهريةو  ،5املالكيةو  ،4 احلنابلةو  ،3الشافعية قول وهو

 يلي: مبا القول هذا أصحاب استدل ،7احلنفية من احلسن

                                           
 .1/103ن للشافعي، مجع البيهقي، جالقرآ أحكام .2/50ج للشافعي، األم، -1
 .2/285ج العريب، ابن القرآن، أحكام -2

 الشربيين للخطيب املنهاج، ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين ،5/452ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع -3
 م.1994 األوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار ،2/82شافعي،جال

 أمحد بن حممد بن الرمحن لعبد املقنع، منت على الكبري الشرح .1/398ج قدامة، البن أمحد، االمام فقه يف الكايف -4
 التوزيع.و  للنشر العريب الكتاب دار ،2/550املقدسي،ج

 .1/304ج الرب، عبد البن املدينة، أهل فقه يف الكايف .3/120ج للمواق، خليل، ملختصر اإلكليلو  التاج -5
 .4/12ج حزم، البن احمللى، -6
 بدائع ينظر: جافا، ذلك خُيَرص فإنه بالتجفيف، سنة إىل سنة من يبقى مما منها جييء كان ما استثىن يوسف أبا أن إال -7

 .2/60ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين عالء الصنائع،
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 القرآن من األدلة-أ
ۡرعَ لٱوَ  ۡلَّۡخَل ٱوَ ﴿ تعاىل: اهلل قال ا زَّ ُكلُهُ  ُُمَۡتلِف 

ُ
ۡيُتونَ ٱوَ  ۥأ انَ ٱوَ  لزَّ مَّ  ُمتََشَٰبِه    وََغرۡيَ  ُمتََشَٰبِٗها لرُّ

ِ  ِمن ُُكُوا   ي  ۦي َثَمرِه ۡثَمرَ  إَِذا
َ
هُ  َوَءاتُوا   أ ِ  يَۡومَ  ۥَحقَّ  .[141 :األنعام] ﴾ۦ  َحَصادِه

ِ ﴿ يف الضمري عودة االستدالل: وجه - هُ ﴿و ،﴾ۦ  َحَصادِه  خيتص احلصاد ألنّ  الزرع إىل ﴾ۥَحقَّ
 يدل فإنه -الرومانو  الزيتونو  الزرعو  النخل- املذكورات األربع إىل الضمري عاد لوف ،1بالزرع
 من الصدقة هي» البصري: احلسن قال كما التطوع صدقة على بل الزكاة، فريضة غري على

 .2«الث مارو  احلبّ 
 اتفاقا، الزكاة فيه جتب ال مما فالرّمان ،األرض تنبت مما مهاو  "بالرُّّمان" "الزَّيتون" قرن اهلل إن -

 الزكاة جتب ال لذا يابسا، يّدخر الو  بقوت ليس ألنه ،3الزكاة فيه جتب ال الزيتون فكذلك
 .5الزكاة وجوب يف عمومها على ليست اآلية أن على يدل هذاو  ،4فيه

  

                                           
 .122ص للسيوطي، التنزيل، استنباط يف اإلكليل -1
 .12/159ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -2
 قال: حنيفة أبو أما أوسق. مخسة بلوغهو  عصره، عند فيه جتب : مالك فقال الزيتون، زكاة إخراج يف العلماء اختلف -3

 ال أنه كما بقوت ليس ألنه اجلديد مذهبه يف يوجبه ملو  زكاته، بوجوب القدمي: مذهبه يف قال الشافعيو  حبه، يف جتب
 حممد بن الرمحن عبد األحبر، ملتقى شرح يف األهنر جممع .2/15ج رشد، البن ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد يابسا. يّدخر

 .5/452ج ،للنووي املهذب، شرح جملموعا. 1/216ج، سليمان بن
 .5/452ج ،للنووي املهذب، شرح اجملموع -4
 .20/153ج الرب، عبد البن التمهيد، -5
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 السنة من األدلة -ب
 رسول بعثهما حني : جبل نب معاذو  األشعري موسى أيب حديث يف كما األول: الدليل -

 الشعري األربعة: هذه من إال الصدقة تأخذوا ال» ،دينهم أمر الناس يُعل مان اليمن إىل  اهلل
 .1«التمرو  الزبيبو  احلنطةو 

 من عداه ما ألن األربعة، األصناف هذه من الزكاة أخذ على احلديث هذا يبني الداللة: وجه -
 .2الزكاة إجياب على فيها نص ال األرض أخرجت مما األخرى األجناس

 فيما ليس» : النيب قال :قال  اخلدري سعيد أيب عن البخاري صحيح ففي الثاني: الدليل
 5أوسق مخس دون فيما ليسو  صدقة، 4ذود مخس دون فيما ليسو  صدقة، 3أواق مخس دون

 .6«صدقة
 االستدالل وجه -
 بينما الثمار،و  احلبوب من يُوَسقو  يكال مما الزكاة جتب فيما احلديث هذا يف  النيب بني -

 .7ُتوَسق ال الفاكهة
  

                                           
. إسناده صحيح. ينظر: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، 1459املستدرك، للحاكم، كتاب: الزكاة، برقم  -1

، املكتب االسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 278-3/277حممد ناصر الدين األلباين، إشراف: زهري الشاوش، ج
 م.1985

 .4/170ج للشوكاين، ،ألوطار شرح منتقى األخبارنيل ا -2
زاوي، حممود حممد ال أمحد طاهر حتقيق: األثري، إلبن األثر،و  احلديث غريب يف النهاية درمها. أربعون وهي أوقية مجع -3

 .1/80الطناحي، ج
 .2/13 معامل السنن، للخطايب ينظر: اإلبل. من عشرة إىل ثالثة -4
 البن األثر،و  احلديث غريب يف النهاية ينظر: نبويا. صاعا ستون يعادل ما هوو  بعري،ال محل على الوسق يطلق -5

 .5/185األثري،ج
 .1405صحيح البخاري، باب: ما أُد َي زكاته فليس بكنز ، برقم  -6
 .2/14ج، للخطايب السنن، معامل -7
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 .1قوتر  هو فيما إال ذلك يكون الو  اخلّلة، سد هو إمنا الزكاة من املقصود -

 الفاكهة زكاة إخراج وجوب: الثاني القول
 السنة:و  بالكتاب واستدلوا ،4املالكية من العريب ابنو  ،3الظاهريةو  ،2حنفية أيب مذهب وهو

 القرآن من األدلة-أ
ۡرعَ ٱوَ  ۡلَّۡخَل ٱوَ ﴿ تعاىل: اهلل قال األول: الدليل - ا لزَّ ُكلُهُ  ُُمَۡتلِف 

ُ
ۡيُتونَ ٱوَ  ۥأ انَ ٱوَ  لزَّ مَّ  ُمتََشَٰبِٗها لرُّ

ِ  ِمن ُُكُوا   ُمتََشَٰبِه    وََغرۡيَ  ي  ۦي َثَمرِه ۡثَمرَ  إَِذا
َ
هُ  َوَءاتُوا   أ ِ  يَۡومَ  ۥَحقَّ  .[141 :األنعام] ﴾ۦ  َحَصادِه

 الداللة وجه -
ِ ﴿ :تعاىل قوله يف الضمري إن قالوا - ۡيُتونَ ٱوَ ﴿ مهاو  مذكور أقرب إىل عاد ﴾ۦ  َحَصادِه  ﴾لزَّ

انَ ٱ﴿و مَّ  .5إليهما عائدا الضمري يكون أن فوجب ،﴾لرُّ
 يقتضي هذاو  الزرع جبانب -الرمانو  الزيتونو  العنبو  النخل- الثمار من أنواعا ذكرت اآلية -

 .6الثمار يف الزكاة وجوب
َها﴿ تعاىل: قال ي:الثان الدليل - يُّ

َ
أ ِينَ ٱ َيى نفُِقوا   َءاَمُنويا   لَّ

َ
ي  َكَسبُۡتمۡ  َما َطي َِبَِٰت  ِمن أ ا ۡخرَۡجَنا َوِممَّ

َ
 أ

ِنَ  لَُكم ۡرِض  ٱ م 
َ
 .[267 :البقرة] ﴾َۡل

 .7خمرجو  خمرج بني يفر ق ملو  األرض أخرجت مما باإلنفاق أمر تعاىل اهلل إن الداللة: وجه -

                                           
 .593، 5/592ج ،للنووي املهذب، شرح اجملموع .2/14ج رشد، البن ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد -1
 .3/14ج للجصاص، القرآن، أحكام -2
 .4/16ج حزم، البن احمللى، -3
 العريب. الكتاب دار ،3/135ج العريب، البن الرتمذي، صحيح لشرح األحوذي عارلة -4
 .13/164ج الرازي، تفسري -5
 .13/164ج ،املصدر نفسه -6
 .2/54أبو بكر الكاساين احلنفي، ج الدين، عالء الصنائع، بدائع .1/555ج للجصاص، القرآن، أحكام -7
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 السنة من األدلة -ب
 1َعَثريًّا كان أو العيونو  السماء سقت فيما» قال:  النيب أن البخاري صحيح يف ماك
 .2«العشر نصف بالنَّضح سقي وما العُشر،

 مناء بزراعتها يقصد فالفاكهة ،3خيصص ومل أفراده مجيع يتناول عام هذا: الداللة وجه
 .غريهاو  الفاكهة بني فرق ال إذن ،4احلب فأشبه األرض

، غريو  مقتات   بني يفرق مل احلديث هذاكما أن   كثري.و  قليل وبني مقتات 

 اآلثار من األدلة -جـ
 األرض أخرجت شيء كل يف» قال: محَّاد عن شعبة عن شيبة أيب بن مصنف يف كما
 .5«الُعشر نصفُ  العشر،أو

 كثري   أو قليل   من األرضُ  أنبتت   مما يُؤَخذ أن» الهعمَّ  إىل العزيز عبد بن عمر وكتب
 .6«شرالعُ 

 الترجيحو  المناقشة
 يلي: ما -أعلم هللاو - يل ظهر الفريقني أدلة عرض بعد

                                           
 يف النهاية ينظر: عثراً. املاء على عثر كأنهو  تعب بال السيول،و  األمطار بواسطة أو بعروقه إما سقي غري من يشرب ما هو -1

 .3/182ج األثري، البن األثر،و  احلديث غريب
، وباملاء اجلاري، ومل ير عمر بن عبد العزيز يف العسل شيًئا. صحيح البخاري، باب: الُعشر فيما ُيسقى من ماء السَّماء -2

 .  1483برقم 
 .4/57ج حزم، البن احمللى، -3
 .3/350ج حجر، البن الباري، فتح -4
 هـ.1409، األوىل الطبعة الرياض، الرشد، مكتبة ،2/371ج احلوت، يوسف كمال حتقيق: شيبة، أيب بن مصنف، -5
 .7196 برقم ،املرجع نفسه -6
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يماو  للفقري، األنسب هو الفاكهة بزكاة القول إن -  وأقوى» العريب: ابن قال املعاصر، وقتنا يف اَلس 
 شكر قياما أوالهاو  للمساكني، أحوطهاو  دليال، حنيفة أيب مذهب املسألة يف املذاهب
 .1«احلديثو  اآلية عموم يدل هعليو الّنعمة،

 إطالة يف فرصة أعطى هذا، عصرنا يف للفواكه -التربيد غرف- التخزين طرقو  أساليب إن -
 زكاهتا. إخراج وجب لذا تدخر،و  تقتات جيعلها ما هذاو عمرها،

 لالستعمال؟ المعدّ  الحلي زكاة حكم الثاني: المطلب
ِينَ ٱوَ ﴿ تعاىل: اهلل قال ونَ  لَّ ةَ ٱوَ  َهَب لَّ ٱ 2يَۡكزِنُ ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  يُنِفُقوَنَها َوَل  ۡلِفضَّ ُۡهمفَبَ  ّللَّ ِ  ۡش 
ِلم   بَِعَذاب  
َ
 .[34 :التوبة] ﴾٣٤ أ

 الذهب إىل يعود هل ،﴾يُنِفُقوَنَها َوَل ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف العلماء اختلف
 ال؟األمو  إىل أو ؟املكنوزات إىل يعود أم ؟اوحده الفضة إىل أو الفضة،و 

 بذكر مكتفيا ،عليه معطوفا الفضةو  الذهب إىل الضمري عودة مبينا احلليب السمني يقول
 على الضمري وعاد شيئان تقدم ،﴾يُنِفُقوَنَها َوَل ﴿» فقال: عليه الكالم اللةدل اآلخر عن أحدمها

 الو  الذهب يكنزون والذين والتقدير: عليه، الكالم لداللة حذف ما باب من إنه مفرد،فقيل:
 5ماوهنَ قُ نف  يُ  الو  يقل فلم .4«3ينفقونه

                                           
 .135ص ،3 اجلزء العريب، البن الرتمذي، صحيح لشرح األحوذي عارلة -1
 درهم آالف أربعة على زاد ما كل قيل:و  زكاته، تؤد فلم الزكاة، فيه وجب مال كل قيل الكنز: معىن يف العلماء اختلف -2

جامع البيان يف تأويل  ينظر: ه.إلي صاحبه حاجة عن املال من فضل ما كل قيل:و  تؤد ، مل أو الزكاة منه أديت كنز، فهو
 القرطيب، تفسري .343 ،2/342ج البغوي، تفسري .220 ،219 ،14/217جالقرآن،البن جرير الطربي، 

 .126 ،8/125ج
 ألمحد الكبري، شرح غريب يف املنري املصباح ."هي الذَّهب احلمراُء" قال:ي ، وقد تذكَّر.التأنيث اعليه غلبيَ  الذهب ألن -3

 .1/210ج الفيومي،

 .6/42ج احلليب، السمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -4

 .2/445ج للزجاج، إعرابه،و  القرآن معاين -5
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 اخَلطيم: بن قيس :قال كما العرب شعر يف ذلك وجاء

خَتلف الرأيو  راض   ِعندَك  ......................... بما أنَت و  ِعندنا بما نحن    1م 

 .2«األول عن بالثاين اكتفاء رالون عندنا مبا» أي: عندنا" "مبا البيت: يف الشاهد

 .املذكورين أقرب ألهنا ،اوحده الفضة إىل فقوهنا"ين "ال الضمري عودة رّجحف 3الزركشي أما

 عليها املدلول املكنوزات إىل ﴾يُنِفُقوَنَها َوَل ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري عودة حيتمل قدو 
 .5يكنزون من املفهوم املعىن إىل الضمري فعاد ،4"يكنزون" بالفعل

 فقال: أمواهلم زكاة ؤّدوني ال أي: املعىن على محال األموال إىل الضمري عود الزبيدي أجازو 
 .6«األموال على حمُموال يكون أن وجائزر »

 عموم يف يدخل هلو  لالستعمال، املعدّ  احللي زكاة حكم يف اخلالف أثر يظهر
 قولني: يف الفاخل حصر ميكناملكنوزات،

  

                                           
البحر البيت من  لبنان.، دار صادر، بريوت، 239ديوان قيس بن اخلطيم، حتقيق: الدكتور: ناصر الدين األسد، ص -1

 .املنسرح

 .2/611ج، ويلالباق احلسني بن علي القرآن، إعراب -2

 .127، 3/126ج للزركشي، القرآن، علوم يف الربهان -3

 .5/412ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر .6/43ج احلليب، السمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -4

 .2/641ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان -5

 .2/452ج للزبيدي، العروس، تاج -6



 اتالفصل األول: أثر عود الضمير في آيات العباد

296 

 لالستعمال المعدّ  الحليّ  زكاة إخراج وجوب عدم: األول القول
 بالكتاب واستدلوا ،4الشوكاينو  ،3احلنابلةو  ،2األصح على لشافعيةاو  ،1املالكية مجهورإليه  ذهب

 :املعقولو  السنةو 
 القرآن من األدلة-أ

ِينَ ٱوَ ﴿ تعاىل: اهلل قال وَن  لَّ َهَب ٱيَۡكزِنُ ةَ ٱوَ  لَّ ِ ٱَوَل يُنِفُقوَنَها ِف َسبِيِل  ۡلِفضَّ ُۡهمفَبَ  ّللَّ ِ  ۡش 
ِلم  

َ
 .[34 :التوبة] ﴾٣٤بَِعَذاب  أ

 الزكاة أن على دل ،[34 :التوبة] ﴾َسبِيلِ  ِف  يُنِفُقوَنَها َوَل ﴿ تعاىل: قوله إن ستدالل:اال وجه -
 .5وصفها يف يدخل فال احلّلي أما الفضة،و  الذهب من ينفق فيما جتب

 السنة من األدلة -ب
 منها: بأحاديث الرأي هذا أصحاب استدل

 معشر يا َتصدَّقن» : اهلل رسول قال قالت: اهلل عبد   امرأة   زينبَ  عن األول: الدليل -
 .6«ُحلي ُكنّ  من لوو الن ساء،

 وجوب عدم على «حليكن من لوو  النساء معشر يا تصدقن»  قوله دل االستدالل: وجه -
 .7مضربا لصدقة التطوع   جعله ملا واجبة كانت فلو احلّلي، زكاة

                                           
 .2/11ج رشد، البن املقتصد، هنايةو  اجملتهد بداية. 3/151ج الرب، عبد البن، ذكاراالست -1
 للنووي املهذب، شرح اجملموع .3/272ج ،املاوردي احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي -2

 .6/46ج
 .3/42ج قدامة، البن املغين، -3
 .233ص ،232ص كاين،للشو  األزهار، حدائق على املتدفق اجلرار السيل -4
 .8/126تفسري القرطيب، ج -5
 .1000صحيح مسلم، باب: فضل النفقة والصَّدقة على األقربني والزَّوج واألوالد ولو كانوا مشركني، برقم  -6
 الطبعة مصر، الوفاء، دار ،3/520ج امساعيل، حيىي الدكتور: حتقيق: عياض، للقالي مسلم، بفوائد املعلم إكمال -7

 .6/284ج عثيمني، البن املمتع، شرح م.1998األوىل،
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 مخس دون فيما ليس» : اهلل رسول قال: قال:  اهلل عبد بن جابر عن الثاني: الدليل -
 .2«صدقة 1الَور ق من أواق

 املنقوشة الور ق على إال يقع ال الر قةو  الر قة، يف الزكاة خص  الرسول إن االستدالل: وجه -
 ،3درمها أربعون أوقّية كل الدَّراهم، إال معناها ليس األواقيو  الناس، بني السائرة الس كَّة ذات
 .4الواجبة الزكاة يف ياحللّ  دخول عدم على دلَّ  قيد فهذا

 المعقول من األدلة -جـ
 الزكاة. فيه جتب فال ،5غريهو  كالثوب فهو الزيادة،و  للنَّماء َمرصدا ليس لالستعمال املعدّ  املرأة حّلي

 لالستعَمال المعدّ  الحّلي زكاة إخراج وجوب: الثاني القول
 حزم ابنو  ،8أمحد اإلمام عن روايةو  ،7الشافعي قويل أحدو  ،6حنيفة أبو إليه ذهب

 السنة:و  بالكتاب واستدلوا ،10املعاصرين من عثيمني ابنو ،9الظاهري

                                           
 .2/254ج األثري، البن األثر،و  احلديث غريب يف النهاية ينظر: املضروبة، الدراهم -1
 .980صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، برقم  -2
 بريوت. الفكر، دار ،541ص هراس، خليل حممد حتقيق: سالم، بن القاسم عبيد أليب األموال، -3
 .233للشوكاين، صسيل اجلرار،  -4
 .6/127ج عثيمني، البن املمتع، شرح -5
 حسن ممهدي حتقيق: الشيباين، احلسن بن حممد املدينة، أهل على احلجة .3/138ج للجصاص، القرآن، أحكام -6

 .هـ1403 الثالثة، الطبعة بريوت، الكتب، عامل ،1/448الكيالين،ج
 .6/36ج ،للنووي املهذب، شرح اجملموع -7
 .3/41ج قدامة، البن ،املغين -8
 .191 ،190، 184/ص4ج حزم، البن احمللى، -9

 .6/275ج عثيمني، البن املمتع، شرح -10
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 القرآن من األدلة-أ
ِينَ ٱوَ ﴿ تعاىل: اهلل قال ونَ  لَّ َهَب ٱ يَۡكزِنُ ةَ ٱوَ  لَّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  يُنِفُقوَنَها َوَل  ۡلِفضَّ ُۡهمفَبَ  ّللَّ ِ  ۡش 
ِلم   بَِعَذاب  
َ
 .[34 :التوبة] ﴾٣٤ أ

 فال الذهب، أنواع بعض يستثين دليل يرد ومل اآلية، عموم يف يدخل احللَّي إن ستدالل:اال وجه -
 .1صحيح شرعي نص بغري ذلك خيصص

 السنة من األدلة -ب
 منها: األحاديث من جبملة استدلوا

 م ن 2فَتخات   يديَّ  يف فرأى ، اهلل رسول عليَّ  دخل قالت:  عائشة عن األول: الدليل -
 أتؤد ين قال: اهلل، رسولَ  يا لكَ  أتزيَّن َصنعُتهن فقلت: عائشة؟، يا هذا ام» فقال: َور ق،

 .3«النار من حسبك هو قال: اهلل، شاء ما أو ال، فقلُت: زكاتـَُهن؟
 مل  أنه كما احللي، زكاة يؤدّ  مل ملن يقتضي احلديث يف املذكور الوعيد إن االستدالل: وجه -

 .4غريه الو  املستعار ال شيئا، احللي من يستثن
  

                                           
 .3/138ج للجصاص، القرآن، أحكام -1
 .3/408ج األثري، البن األثر،و  احلديث غريب يف النهاية األيدي، يف تلبس كبار خوامت -2
، برقم سنن أيب داود، باب: الكنز ما هو؟ وزكاة  احل -3 وإسناده على شرط »قال ابن حجر العسقالين،  1565ل ي 

 .309/ 2تلخيص احلبري، البن حجر، ج «. الصحيح
 ، أشرف على مجعه وطبعه، حممد بن سعد الشويعر.14/87جمموع فتاوى ابن باز، ج -4
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 مخسة دون فيما ليس» : النيب قال: قال: ، اخلدري سعيد أيب عن الثاني: الدليل -
 .1«صدقة أواق   مخس دون فيما الو  ....صدقة أوسق

 كانت سواء أواق مخس بلغت إذا الصدقة أنَّ  على يدل مبفهومه احلديث االستدالل: وجه -
 .3حلّيا مصاغا أو نقدا، مضروبا أو 2تربا

 مخس دون فيما ليس» 4«العشر ربع الرقة يف»  اهلل رسول عن صح ملا» حزم: ابن قال
 األثرين هذين لعموم الزكاة، حق فيه وجب ورقا احللي كانو  «صدقة الورق من أواق

 .5«الصحيحني

 الترجيحو  المناقشة
 احللي زكاة جتب ال أنه -أعلم واهلل- يل يظهر الفريقني أدلة ذكر من سبق ما خالل من

 منها: ألسباب ذلكو  لالستعمال املعدّ 

 فيه. مناء فال لالستعمال املعدّ  احلّلي أّماو  املنمَّى، املال يف تفرض الزكاة -
 هلنّ  َحجرها يف يتامى أخيها ات  بنَ  6يل  تَ  كانت  عائشة بأن الصحيحة اآلثار بعض وردت -

 الذَّهب، َجواريهو  بناتَه حُيل ي  عمر بن اهلل عبد كانو  ،7الزكاة حلي هنَّ  م ن خترج فال احللي،
 .8الزكاة ُحلّيهنّ  م ن خُيرج ال مث

                                           
 .979صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، برقم  -1
 العريب. الكتاب دار ،58ص للمطر زي، املعرب، ترتيب يف املغرب ،الفضةو  الذهب من مضروب غري كان ما -2
 .3/42ج قدامة البن املغين، -3
 . 1454صحيح البخاري، باب: زكاة الغنم، برقم  -4
 .4/191ج حزم، البن احمللى، -5
 أليب املوطأ، شرح نتقىامل ينظر: .مبعىن القائمة على شؤهنن إما بوصية أو بتقدمي اإلمام هلا، وإال فالعمومة ال تفيد الوالية -6

 هـ.1332 األوىل، الطبعة مصر، حمافظة جبوار السعادة، مطبعة ،2/106ج الباجي، الوليد
  م.1985دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، .250ص، عبد الباقي : فؤاد، حتقيقبن أنس املوطأ، لإلمام مالك -7
 .250ص نفسه، املصدر -8
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 لالستعمال. املعد احلّلي زكاة يوجب صريح صحيح شرعي نص يرد مل -
 من أصبحو  -الفضةو  الذهب- النقدين مشاهبة صياغتهو  بصناعته خرج احلّلي استعمال إن -

 الثياب.و  كاألثاث فهو للزينة تقتىن اليت األشياء
 بعدم القالي فعلها بنيو  احللي، زكاة بوجوب القائل  عائشة حديث بني اجلمع ميكن -

 الو  ،-احللي- فيها الزكاة ترى كانت بأهنا» حجرها، يف يتامى أخيها لبنات احللي زكاة إخراج
 .1«األيتام َمال عن مطلقا الزكاة إخراج ترى

 في لحولا لدوران الشمسي الحساب دون القمري بالحساب االعتداد الثالث: المطلب
 الزكاة

ِيٱ ُهوَ ﴿ تعاىل: اهلل قال ۡمَس ٱ َجَعَل  لَّ يءٗ  لشَّ َرهُ  نُوٗرا ۡلَقَمرَ ٱوَ  ِضَيا  َعَددَ  ِِلَۡعلَُموا   َمَنازَِل  ۥَوقَدَّ
نِّيَ ٱ ِ  .[5 :يونس] ﴾َۡلَِساَب  ٱوَ  لس 

َرهُ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف التفسري أهل اختلف  القمر إىل يعود هل ﴾ۥقَدَّ
 وحده؟ القمر إىل يعود أم ؟معا الشمسو 

َرهُ ﴿ "اهلاء" لمري أنَّ  عطية ابن اختار  املَصرَّفَان ألهنما ،معا القمرو  الشمس إىل يعود ﴾ۥقَدَّ
 .2األخر دون أحدمها بذكر اجُتزئَ  لكنهو  احلساب،و  السنني عدد معرفة يف

َرهُ ﴿ يف الضمري عودة 4"الشوكاين"و ،3حيان أبو ورّجح  مذكور. أقرب ألنه وحده رالقم إىل ﴾ۥقَدَّ

  

                                           
 .2/390ج حجر، البن احلبري، تلخيص -1
 .3/105ج عطية، بن احلق لعبد العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -2

 .6/14ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3
 .2/484ج للشوكاين، القدير، فتح -4
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 العرب عمدة هو ألنه وحده، القمر على يعود "قدرناه" يف والضمري» :احلليب السمني قال
 .2«بالشمس ال السنني،و  الشهور انقضاء يعرف باألهلة» أن كما ،1«توارخيهم يف

َرهُ ﴿ يف الضمري عود "الفرّاء" وأجاز  شئت فإن ...» فقال: القمرو  الشمس إىل ﴾ۥقَدَّ
 .3«مجيًعا هلما التقدير جعلت شئت إنو  الشهور، تعلم به ألنه خاصَّة للقمر املنازل تقدير جعلت
َرهُ ﴿» فقال: هذا يف "الّزّجاج تبعهو   احلساب،و  الس نني ل ع ْلم املقَّدر ألنه القمر، عيني ﴾ۥقَدَّ

 .4«إجيازاو  اختصارا أحدمها فحذف منازل، وقّدرمها املعىن: يكون أن جيوز وقد
 الزكاة يف 6كاحلول 5الشرعية األحكام تعلق جواز حكم يف الضمري لعائد اخلالف أثر يظهر

 قوالن: ذلك يف للعلماء القمري، احلساب من البدّ  أم الشمسي؟ باحلساب

  

                                           
 .6/153ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -1

 .15/23ج ،رير الطربيجامع البيان يف تأويل القرآن، البن ج -2
 .1/458ج للفراء، القرآن، معاين -3
 .3/7ج للزجاج، وإعرابه، القرآن معاين -4

واهلل  -القتل كفارةو  الظهار، كفارة :الكفاراتو  زوجها، عنها للمتوف كالعدة :تدخل يف هذا املعىن أخرى أحكام هناك -5
 .-أعلم

 به يراد اإلطالق عند فاحلول يدور، أي: حيول ألنه حول، للعام يقال منه فات،و  مضى إذا حوالً  حيول حال م ن احلول: -6
 .2/121ة، البن فارس، جاللغ مقاييس معجم ينظر: السََّنة.
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 1القمري الحول هو الزكاة في شرعا المعتبر: األول القول
 من عثيمني ابنو  ،5تيمية بناو  ،4املالكية من القرطيبو  ،3الشافعيةو  ،2احلنفية به قال
 :واملعقول السنةو  بالكتاب استدلواو  ،6املعاصرين

 القرآن من األدلة-أ
ِيٱ ُهوَ ﴿ تعاىل: اهلل قال األول: الدليل - ۡمَس ٱ َجَعَل  لَّ يءٗ  لشَّ َرهُ  نُوٗرا ۡلَقَمرَ ٱوَ  ِضَيا  َمَنازَِل  ۥَوقَدَّ

نِّيَ ٱ َعَددَ  ِِلَۡعلَُموا   ِ  .[5 :يونس] ﴾َۡلَِساَب  ٱوَ  لس 
َرهُ ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري إن االستدالل: وجه -  مذكور، أقرب ألنه القمر إىل يعود ﴾ۥقَدَّ

 .7غريه إىل إعادته من أوىل مذكور أقرب إىل الضمري وعود
هِلَّةِ  ٱ َعنِ  لُونََك   َ يَۡس ﴿ تعاىل: اهلل الق الثاني: الدليل -

َ
َٰقِيُت  ِهَ  قُۡل  َۡل  ﴾َۡلَج ِ  ٱوَ  لِلنَّاِس  َمَو

 .[189 :بقرةال]
  

                                           
 مدته تبلغ قمري شهر فكل شهرا، عشر اثنا وهي الشهور، حتصل وبسببه األرض، حول القمر بدورة مرتبط القمري احلول -1

 -10,88- عشرة بفارق الشمسية السنة من بأقل أي تقريبا، يوما 354،36 القمرية السنة فتكون تقريبا، يوما 29،52
 بن زيد الدكتور: األستاذ ،-له العداء اإلسالمية، األمة عند مكانته حكمه، أساسه،- اهلجري التاريخ ينظر: تقريبا. أيام
 م.2003 هـ.1424 األوىل، الطبعة االسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة مطابع ،23ص الزيد، الكرمي عبد

 .2/259ج عابدين، البن املختار، الدر إىل احملتار رد -2
 .14/331ج ،املاوردي احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي .3/84ج للشافعي، األم، -3
 .8/310ج القرطيب، تفسري -4
 .135 ،25/134ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -5
 .6/18ج عثيمني، البن ،املمتع شرح -6
 .2/483. فتح القدير، للشوكاين، ج6/14ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -7
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 االستدالل وجه -
 .1باحلس مضبوط أمر ألنه األهلة، بتوقيت ينالد   أحكام علق تعاىل اهلل إن -
 خياطبون فكيف ،2القمري احلساب على يعتمدون كانوا إذ للعرب، موجه اخلطاب أن كما -

 .احلساب يف عليه يعتمدوا مل بأمر
ةَ  إِنَّ ﴿ تعاىل: قال الثالث: الدليل - ُهورِ ٱ ِعدَّ ِ ٱ ِعندَ  لشُّ ِ ٱ كَِتَٰبِ  ِف  َشۡهٗرا َعَۡشَ  ۡثَناٱ ّللَّ  يَۡومَ  ّللَّ

َمََٰوَٰتِ ٱ َخلَقَ  ۡرَض ٱوَ  لسَّ
َ
ي  َۡل ۡرَبَعة   ِمۡنَها

َ
 .[36 :التوبة] ﴾ُحُرم    أ

 أربعة منها شهرا، عشر اثنا الشهور عدة أن اآلية يف تعاىل اهلل بني االستدالل: وجه -
 .3العربية الشهور يف إال تكون ال احلرم األشهرو  -حمرم احلجة، ذو القعدة، رجب،ذو- حرم

 السنة من األدلة -ب
 عليه حيول حىت لام يف زكاة ال» : اهلل رسول قال: قالت  عائشة عن األول: الدليل -

 .4«احلول
 حزم ابن قال القمري، باحلساب كان ما العرب عرف يفو  الشرع يف احلول االستدالل: وجه -

: «إالّ  باحلول أو بالشهور مؤقتةر  شريعةر  جتب ال أنه فصحّ  العريب، العام إالّ  باألهلة يعدُّ  وال 
 .5«العريبّ  احلول  و  العرب، بشهور

                                           
، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ علي حممد معوض، اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل احلنبلي -1

دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات - نوازل الزكاة م.1998دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة االوىل، .3/334ج
 م.2009دار امليمان، السعودية، الطبعة االوىل، .83ص، لغفيلي، عبد اهلل بن منصور ا-الزكاة

 .6/153ج ،احلليب للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر .16/40ج الرازي، تفسري -2
 .4/76ج حزم، البن احمللى، -3
سنن ابن ماجه، «. صحيح لغريه»، قال شعيب األرنؤوط 1792ه يف سننه، باب: من استفاد مااًل، برقم رواه ابن ماج -4

 .3/12حتقيق: شعيب األرنؤوط، ج
 .4/76ج حزم، البن احمللى، -5
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 اهلل خلق يوم 1كهيئته استدار قد الزمان» قال:  النيب عن  بكرة أيب عن الثاني: الدليل -
 ذوو  القعدة ذو متواليات: ثالثة حرم، أربعة منها شهراً، عشر اثنا السنة األرض،و  السماوات

 .2«شعبانو  مجادى بني الذي مَضر، رجبو  احملّرم،و  احلجة
 .3بالقمري إال يتحقق ال احلساب أن على دلَّ  ،«حرم أربعة منها»  قول االستدالل: وجه -
 المعقول من األدلة -جـ

 كل يف ماله زكاة أخرجو  ،مشسيا عاما -33- ثالثنيو  اثالثً  ناهغ   يف مسلم غين    عاش لو
 عاما 34 يكون مشسية عاما 33 كل ألن ،يزكها مل أخرى سنة زكاة ماله يف يبقى فإنه سنة،
 كان، فصل   أي   يف احملرَّم هوو  السنة أوَّل يف منهم َيطُلب أنه الظاهر» السالم: عبد ابن قال ،قمريا
 -املذهب أهل قال مبا قلنا لوو  القمرية، بالس نني الغالب يف منوطة هي إمنا الشرعية األحكام ألن

 يعتنوا أن املسلمني على يفرض مما وهذا ،4«عاًما ثالثني حنو يف عام   سقوط إىل ألّدى -املالكي
 .عامة بصفة القمرية الشهور على باحملافظة

  

                                           
 شهر كل مغريا الو  العدد، يف زائدا ال النسيء قبل كان الذي الولعو  احلساب فعاد األوىل، هيئته إىل الزمان انتقال أي: -1

 .18/266ج العيين، الدين لبدر البخاري، صحيح شرح القاري عمدة ينظر: مولعه. عن
 .3197صحيح البخاري، باب: ما جاء يف َسبع أَرلنَي، برقم  -2
 .14/238ج عثيمني، البن املمتع، شرح -3
 .2/270ج طاب،باحل املعروف الرعيين، حممد بن حممد اهلل عبد أليب خليل، خمتصر شرح يف اجلليل مواهب -4



 الفصل األول: أثر عود الضمير في آيات العبادات

305 

 ر الحول القمريلدوران الحول إن تعسَّ  1جواز مراعاة الحساب الشمسي: الثاني القول
 عدد نسبة زيادة بشرط الكوييت، الزكاة بيت جملسو  ،2املاشية زكاة يف املالكية بعض به قال

 يلي: مبا استدلوا ،3%(2,577) املئوية النسبة فتكون القمرية، على الشمسية السنة أيام

 القرآن من األدلة-أ
ِيٱ ُهوَ ﴿ :تعاىل اهلل قال ۡمَس ٱ َجَعَل  لَّ يءٗ  لشَّ َرهُ  نُوٗرا ۡلَقَمرَ ٱوَ  ِضَيا  َعَددَ  ِِلَۡعلَُموا   َمَنازَِل  ۥَوقَدَّ

نِّيَ ٱ ِ  .[5 :يونس] ﴾َۡلَِساَب  ٱوَ  لس 

َرهُ ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري إن االستدالل: وجه -  ففيهما ،معا الشمسو  القمر إىل يعود ﴾ۥقَدَّ
 فوحَّد ،4اآلَخر عن أحدمها بذكر فاكتفى العرب، عند األيامو  األشهرو  السنني عدد يعلم

 .5االختصارو  لإلجياز الضمري
  

                                           
 -اخلريف الصيف، الربيع، الشتاء،- فصول أربع فيهو  األرض، حول الشمس دورة من الشمسية، السنة أو الشمسي احلول -1

 تكوَّن ذلك منو  األمم، بعض صنع من فهو أْشُهر، على تقسيمها أما يوما، 365 م ن الشمسية السنة تتكون كما
 .22ص الزيد، الكرمي عبد بن زيد الدكتور: لألستاذ ،اهلجري التاريخ ينظر: امليالدي. التاريخ

 قال .270 ،2/269ج باحلطاب، املعروف الرعيين، حممد بن حممد اهلل عبد أليب خليل، خمتصر شرح يف اجلليل مواهب -2
 فإذا املاء، عن باحلشيش الشتاء زمن يف تكتفي املاشية أن ألجل مغتفر -الشمسي احلساب- ذلك إن» : القرايف

 .3/101ج للقرايف، الذخرية، «.املدينة عمل ألنهو  احلركة، كثرة السعاة تتكلف فال املياه، من اجتمعت الصيف بلأق
 ثالثني حنو يف سنة إسقاط إىل يؤدي كان إنو  الشمسية، بالسنني هنا احلكم مالك وعلق» التوليح: صاحب قالو 

 اجلندي إسحاق بن خليل حاجب، البن الفرعي املختصر شرح يف التوليح ينظر: «.العامة مصلحة من ذلك يف ملا سنة،
 الطبعة الرتاث، وخدمة للمخطوطات جنيبويه مركز ،2/318ج جنيب، الكرمي عبد بن أمحد الدكتور املالكي،حتقيق:

 م.2008األوىل،
 هـ.1423، الصادر من بيت الزكاة يف الكويت، لعام 20صالزكاة والصدقات والنذر والكفارات،  وفتاوى أحكام -3
 عطية، البن ،. احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز23 /15ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -4

 .3/105ج
 .17/209ج الرازي، تفسري .3/7ج للزجاج، وإعرابه، القرآن معاين -5
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 لمعقولا من األدلة -ب -
 كان َمنو  منه، -الزكاة- فحوله قدميا، العرب عند كما القمر بالشهر التَّعامل ُعْرفُه كان ما

 .1منه الزكاة فحول -هذا عصرنا يف الناس أغلب يف هو كما- الشمسي باحلساب التعامل ُعْرفُه

 الزكاة نسبة زيادة مع الشمسي باحلول احلساب طريقة نإ :القول هذا أصحاب على يجاب -
 جيب الذي الشرعي النصاب زيادة فيه أن كما القمري، :أي الشرعي للحول تعطيل هو

 .2العشر ربع هوو  شرعا إخراجه

 الترجيحو  المناقشة
 يلي: ما -أعلم واهلل- يل يظهر الفريقني أدلة ذكر بعد

ِيٱ ُهوَ ﴿ :تعاىل لقوله القمري احلول هو الزكاة ألداء احلول يف املعترب - يءٗ  ۡمَس لشَّ ٱ َجَعَل  لَّ  ِضَيا
َرهُ  نُوٗرا ۡلَقَمرَ ٱوَ  نِّيَ ٱ َعَددَ  ِِلَۡعلَُموا   َمَنازَِل  ۥَوقَدَّ ِ  إىل الضمري فعاد ،[5 :يونس] ﴾َۡلَِساَب  ٱوَ  لس 

 اهلل قال الشمس دون املنازل تقدير بذكر القمر خص اهلل أن ذلك على الدليلو  وحده، القمر
ۡمُس ٱوَ ﴿ تعاىل: ََّها   لُِمۡسَتَقر    ََتۡرِي لشَّ َٰلَِك  ل ۡرَنَٰهُ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  ٣٨ ۡلَعلِيمِ ٱ ۡلَعزِيزِ ٱ َتۡقِديرُ  َذ  َمَنازَِل  َقدَّ
 َٰ  القمر مبنازل معلقا احلساب اهلل فجعل ،[39 ،38 :يس] ﴾٣٩ ۡلَقِديمِ ٱ ۡلُعرُۡجونِ ٱكَ  ََعدَ  َحَّتَّ
 الشمس. دون

هِلَّةِ  ٱ َعنِ  َك لُونَ   َ يَۡس ﴿ تعاىل: قال للتوقيت القدري األصل هي القمرية األشهر إن -
َ
 ِهَ  قُۡل  َۡل

َٰقِيُت   األحكام اهلل علق فقد الشرعي األصل يف املعترب هيو  ،[189 :البقرة] ﴾َۡلَج ِ  ٱوَ  لِلنَّاِس  َمَو
 يف للّناس مواقيتَ  األهلَّة اهلل فجعل» : تيمية ابن قال هبا، الزكاةو  احلجو  الصيام من الشرعية

                                           
وما يرتتب عليها من  احلويل يف الزكاةالتوقيت كتاب  من نقال ،47ص املصري، يونس رفيق للدكتور: الزكاة، يف حبوث -1

 جملة اجملمع الفقهي االسالمي، السنة اخلامسة عشرة، العدد الثامن.  .97ص، ، لعبد السالم الشويعرآثار
 .102ص الشويعر السالم لعبد الزكاة، يف احلويل التوقيت -2
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 فما العبد، بشروط تثبت اليت لألحكامو  العبادة، من سببا أو ،ابتداءً  بالشَّرع الثّابتة األحكام
 كذلكو  ...احلجو  الصيام فيه يدخل هذاو  له، ميقاتر  فاهلاللُ  شرط   أو بشرع   املؤقَّتات من ثَبت

 .1«اجلزيةو  الزكاةو  السَّلم َدْينُ و  بالثَّمن املتعل قة األعمال من الشروط
 ثالث كل من كاملة سنةً  املزك ي على يرتتب فإنه اةالزك يف الشمسي احلول على اعتمدنا إذا -

 كامال. عاًما يُزك   مل تقريبا سنة ثالثنيو 
 : القيم ابن يقول الشمسي احلساب من ألبطو  أصحو  للناس أسهل القمري احلساب إن -

 من للضبط أصحو  الغلط عن وأبعد األمم، عند أعرفو  أشهر القمري احلساب كان لذلك»
 .2«الشمسي احلساب دون الناس فيه يشرتكو  الشمسي، احلساب

 ؟إن أفطرت في نهار رمضان الحامل يلزم ما الرابع: المطلب
 للمسافر فرخصت للعباد، املصلحة جلبو  املشقة لرفع جاءت االسالمية الشريعة إنّ 
 عليها هل لكنو  اإلفطار، حقها يف جيوز احلامل املرأة كذلك القضاء، مع رمضان يف اإلفطار

يَّاٗما﴿ تعاىل: اهلل قال مسكني؟ طعام فدية عليها أم قضاء
َ
ۡعُدوَدَٰت    أ ا ِمنُكم ََكنَ  َفَمن مَّ رِيض   مَّ

وۡ 
َ
َٰ  أ ة   َسَفر   ََعَ ِنۡ  فَعِدَّ يَّام   م 

َ
َخَر   أ

ُ
ِينَ ٱ َوََعَ  أ  .[184 :البقرة] ﴾ِمۡسِكّي    َطَعامُ  فِۡديَة   ۥيُِطيُقونَهُ  لَّ

 أنهعلى  يدل أم االستطاعة؟ على يدل هل ﴾ۥيُقونَهُ يُطِ ﴿ :معىن حتديد يف العلماء اختلف
 ؟احلاملو  الكبري، الشيخو  كاملريض، هبم، الالَّحقة املشقَّة مع ُيَكلَُّفونه

 املعىن هذا ويؤيد مشّقة،و  جبهد يَتكلَُّفونه أي: ﴾ۥيُِطيُقونَهُ ﴿ معىن أن إىل 3عباس ابن ذهب
 يقرأ عباس، ابنَ  مس ع عطاء   عن البخاري صحيح يف كما يَُطوَُّقونه" عباس" ابن قراءة يف جاء ما

 هو مبنسوخة ليست » عباس: ابنُ  قال مسكني، طعام فدية يطيقونه فال يَُطوَّقونه الذين "وعلى

                                           
 .25/134ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -1
  دار الكتب العلمية، بريوت. ،2/196ج، اجلوزية البن قيم ،والية العلم واإلرادةومنشور  مفتاح دار السَّعادة -2
 .3/430، ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -3
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 أي: ،1«مسكيًنا يوم   كل   مكان فيطعمان يصوما، أن يستطيعان ال الكبرية، واملرأة الكبري، الشيخ
 منسوخة. غري حمكمة اآلية هذا فعلى يقضون، وال مسكينا يوم كل عن يطعمون

 .3حنوه أو ملرض أو هلرم الصوم يطيق ال مبعىن يطيقونه" "ال:تقديرهو  2النافية "ال" بتقدير أو

 معىن وفس ر الصوم، إىل 6﴾ۥيُِطيُقونَهُ ﴿ يف الضمري عود 5و"األخفش" 4حيان" "أبو واختار
 يكون هذا علىو  فدية، فعليهم يصومونه الو  الصيام يستطيعون الذين أي: باالستطاعة، "يطيقونه"

ۡهرَ ٱ ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن﴿ :تعاىل: اهلل بقول 7منسوخا الكالم  .[185 :البقرة] ﴾فَۡلَيُصۡمُه   لشَّ

 معىن على ليستا يستطيعونه،و  يطيقونه، الكلمتني: أنَّ  يقال أن ميكن سبق ما خالل من
 يستطيع حبيث املكلَّف كان لوو  القدرة،و  ةاملواتاو  الطواعية حسُّ  االستطاعة: لفظ» إذ واحد

 اجلهد أقصى العربية يف فهي الطاقة: وأما قضاء... وال فدية منه تقبل ال قائم الصوم،فالتكليف
 مما هذا أن يقدر هوو  إالّ  يقوهلا ال هذا؟ تطيق هل لصاحبه: العريب يقول وحني االحتمال، هنايةو 

                                           
 .4505برقمصحيح البخاري،  -1
، حنو قوله اوهي قاعدة حنوية، ذكر ابن هشام أن "ال" النافية حتذف اطرادا يف جواب القسم، إذا كان املنفي مضارع -2

ِ ٱتَ ﴿تعاىل:   مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، [ أي: ال تفتأ. ينظر:85]يوسف: ﴾َتۡفَتُؤا  تَۡذُكُر يُوُسَف  ّللَّ
 .834ص

 . 39كليل يف استنباط التنزيل، جلالل الدين السيوطي، صاإل  -3
 .2/189البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان، ج -4

 .1/169ألخفش، جعاين القرآن، لم -5

الدر املصون يف علوم الكتاب  .«وقيل: للفداء، قاله الفرّاء ،للصوم ﴾ۥيُِطيُقونَهُ ﴿"اهلاء" يف و»قال السمني احلليب:  -6
. وأشار 1/112معاين القرآن، للفراء، ج« الذين يطيقون الفدية فديةر »قال الفراء:  .2/274املكنون، للسمني احلليب، ج

ِينَ ٱَوََعَ ﴿أما قوله و »عىن فقال: البيهقي إىل هذا امل على الذين يطيقونَه و  . فقد حُيتمل أن يكون املراد به:﴾ۥيُِطيُقونَهُ  لَّ
القضاء والقدر، للبيهقي، حتقيق: حممد بن عبد اهلل آل عامر، ص «. اإلطعام،ويَعجُزون عن الصيام، الفديُة إذا أفطروا

 م.2000ية، ،الطبعة األوىل، مكتبة العبيكان، السعود236
املنسوخ، للنحاس، حتقيق: الدكتور: حممد و  . الناسخ425، 3/424، ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -7

 هـ. 1408، مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة األوىل، 95ص 94ص عبد السالم حممد،
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 مع التكليف إذ ،هيستطيعون من على وارد غري 1اآلية يف بالفدية فاحلكم يستطاع.... الو  حيتمل ال
 أقصىو  طاقتهم الصوم يستنفذ من مبعىن: يطيقونه، من على تيسري الفدية إمنا ....قائم االستطاعة
 .2«احتماهلم

 معناه. حتديد يف الضمري عائد احتمل ﴾ۥيُِطيُقونَهُ ﴿ معىن فاختالف

 هنار يف أفطرت إذا احلامل فهل ،﴾ۥِطيُقونَهُ يُ ﴿ معىن يف الضمري لعائد اخلالف أثر يظهر
 ؟-يتكلَّفونه معىن على- القضاء دون اإلطعام أم ،-االستطاعة معىن على- القضاء يلزمها رمضان
 قولني: يف اخلالف هذا حصر فيمكن

 عليها فدية الو  القضاء عليها يجب رمضان في أفطرت إذا الحامل: األول القول
 حزم ابنو  ،6احلنابلةو  ،5املالكيةو  ،4الشافعيةو  ،3يةاحلنف القول: هذا إىل ذهب

 السنة:و  بالكتاب ،استدلوا7الظاهري

 القرآن من األدلة-أ
ِينَ ٱ َوََعَ ﴿ تعاىل: اهلل قال األول: الدليل -  .[184 :البقرة] ﴾ِمۡسِكّي    َطَعامُ  فِۡديَة   ۥيُِطيُقونَهُ  لَّ

                                           
ِينَ ٱَوََعَ ﴿قوله تعاىل:  -1  [.185]البقرة:  ﴾ِمۡسِكّي    فِۡديَة  َطَعامُ  ۥيُِطيُقونَهُ  لَّ
، 197ببنت الشاطئ، ص :املعروفة عبد الرمحن،: عائشة للدكتوراهاالعجاز البياين للقرآن، ومسائل ابن األزرق،  -2

  . دار املعارف.198ص
، احلنفي السرخسي أمحد بن حملمد املبسوط، .97 /2ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين عالء الصنائع، بدائع -3

 .1/220ج للجصاص، القرآن، أحكام. 3/99ج
 .1/328ج الشريازي، اسحاق أبو الشافعي، اإلمام فقه يف املهذب .2/113ج للشافعي، ،األم -4
 األوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار ،1/278ج قاسم، بن الرمحن عبد عن سحنون رواية مالك، لإلمام املدونة، -5

 .1/340ج املالكي، الرب عبد البن املدينة، أهل فقه يف الكايف .2/289ج القرطيب، تفسري م.1994
 .150ص 149/ص3ج قدامة، البن املغين، -6
 .4/412ج حزم، البن احمللى، -7
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 معىن ويفيد ،الصوم إىل عائد ﴾ۥونَهُ يُِطيقُ ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري إن االستدالل: وجه -
 فنسخ الفدية، دفعو  أفطر شاء منو  صام شاء من الصيام فرض بداية يف كان:أي االستطاعة،

 .1احلكم هذا
ا ِمنُكم ََكنَ  َفَمن﴿ تعاىل: اهلل قال الثاني: الدليل - رِيض  وۡ  مَّ

َ
َٰ  أ ة   َسَفر   ََعَ ِنۡ  َفعِدَّ يَّام   م 

َ
َخَر   أ

ُ
 ﴾أ

 .[184 :البقرة]

 أيام من يقضي مث يفطر أن عذر صاحب كل على اآلية هذه يف اهلل رخص االستدالل: وجه -
 عليه. البقاء ينبغي الذي الشرعي األصل هو هذاو  ،2أخر

 السنة من األدلة -ب
 الصالة، شطر املسافر عن ولع  اهلل إن» : النيب قال: قال:  مالك بن أنس عن

 .3«الصيام أو الصومَ  املرلعو  احلاملو  املسافر عنو 

 علىو  واحد معىن على يدلُّ  هذاو  باملسافر، املرلعو  احلامل قرن احلديث هذا االستدالل: وجه -
 احلامل إذاً  فيلحق القضاء، إال رمضان يف أفطر الذي املسافر على ليس إذ واحد، حكم

 .4باملسافر املرلعو 
  

                                           
املنسوخ، للنحاس، حتقيق: الدكتور: حممد و  الناسخ .425، 3/424، ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1

 .95، ص94ص عبد السالم حممد،
 .3/418ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -2
. واحلديث حسن كما قال شعيب 1667رواه ابن ماجه يف سننه، باب: ما جاء يف اإلفطار للحامل واملرلع، برقم  -3

 .2/575األرنؤوط. ينظر:  سنن ابن ماجه، حتقيق: شعيب األرنؤوط، ج
 .221 ،1/220ج للجصاص، القرآن، أحكام -4
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 تقضي الو  تطعم رمضان في أفطرت إذا الحامل :الثاني القول
 اآلثار:و  السنةو  بالكتاب استدلوا ،2الشافعي عن ورواية ،1 عمر ابنو  عباس ابن به قال

 القرآن من األدلة-أ
ِينَ ٱ َوََعَ ﴿ تعاىل: اهلل قال  .[184 :البقرة] ﴾ِمۡسِكّي    َطَعامُ  فِۡديَة   ۥيُِطيُقونَهُ  لَّ

 اهلرم كالشيخ لصوما عليهم يشق الذين :أي ،3"يَتكلَّفونه" معىن: إىل يعود االستدالل: وجه -
 املعىن هذا ويؤيد ،4حمكمة هي بل منسوخة غري فاآلية مسكني، طعام فدية املرلع،و  احلاملو 

ِينَ ٱ َوََعَ ﴿ الصحيحة: باألسانيد الثابتة  عباس ابن قراءة  ُيَكلَُّفونه» أي: 5﴾ۥقُونَهُ وَّ ُيطَ  لَّ
 يف تَلحُقهم مبشقَّة لكن عليه رانيَقد   فإهنما احلامل،و  كاملريض هلم، الالَّحقة املشقَّة مع

 .6«ذلك فلهم افَتَدوا إنو  أجزأَهم صاُموا أنفسهم،فإن
 أحد هبا يقرأ ملو  املتواتر من ليست ، عباس ابن قراءة بأن االستدالل: هذا على يجاب -

 .7العثماين للرسم ملخالفتها العشرة، القرَّاء من
 السنة من األدلة -ب

  عن ولع اهلل إن» : النيب قال: قال:  الكعيبّ  مالك بن أنس حبديث استدلوا

  
                                           

 رشد، البن ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد .428 ،3/427ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1
 .2/62ج

 .7/266ج للشافعي، ،األم -2
 .39اإلكليل يف استنباط التنزيل، جلالل الدين السيوطي، ص -3

 .433، 3/432، ججامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -4
 .1/118االيضاح عنها، البن جين، جو  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات -5
 .2/288تفسري القرطيب، ج -6
 االيضاحو  القراءات شواذ وجوه تبيني يف احملتسب .3/438ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -7

 .1/118ج جين، عنها،البن
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 .1«املرلعو  احلُْبلى عنو  الصالة، وشطر الصوَم، املسافر

 اإلطعام. عليهما فيتعني املرلع،و  احلامل عن القضاء أسقط احلديث االستدالل: وجه -
 الروايات بعض ففي ،2متنهو  إسناده يف مضطرب احلديث بأن االستدالل: هذا على يجاب -

 أدائه وجوب به فاملراد احلديث صح إنو  ،3إحَدامُها أو كليه ما النيب أقاهلما أدري ال قال
 .4القضاء -احلاملو  املرلع -عليهماو 

 مالك بن أنس حديث» فقال: الرتمذي نهحسَّ  احلديث بأن :عليهم التعقيب يمكن -
 .5«العلم أهل بعض عند هذا على العملُ و  ....حسنر  الكعيب ،حديث

 اآلثار من ةاألدل -جـ

 يستطيع ال الذي الكبري الشيخو  املرلعو  حلاملا :6قال أنه عباس ابن عن عكرمة عن ورد -
ِينَ ٱ َوََعَ ﴿ قرأ: مث مسكينا، يوم كل عن يطعمونو  رمضان، يف يفطرون الصوم،  ۥيُِطيُقونَهُ  لَّ
 .[184 :البقرة] ﴾ِمۡسِكّي    َطَعامُ  فِۡديَة  

 مسكينا يوم كل عن أطعميو  أفطري» فقال: حبلى، هيو  سألته امرأته، أن  عمر ابن عن -
 .7«تقضي الو 

                                           
، حتقيق: حممد عبد القادر  5486لسَّفر يف البحر كالسَّفر يف البَـر  يف جواز القصر، برقم السنن الكربى، للبيهقي، باب: ا -1

 م. 2003الثالثة،  عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة
 الفكر. دار، 3/154ج، الرتكماين ابن البيهقي، سنن على النقي اجلوهر -2
 عنو  الصالة، شطرو  الصوم، املسافر عن ولع اهلل إن» قال:  لنيبا أن الكعيب مالك بن أنس حديث إىل إشارة -3

 .715 برقم الرتمذي سنن إحَدامها. أو ك ليهما  النيب قاهلما لقد اهللو  «املرلع أو احلامل
 .6/350ج عثيمني، البن املمتع، شرح -4
 .3/85ج الرتمذي، سنن -5
 .3/433ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -6
 .2388 برقم قطين، الدار سنن -7
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 الترجيحو  المناقشة
 الثاين القول رجحان -واهلل أعلم- يل يظهر أدلتهمو  العلماء أقوال على الضوء تسليط بعد

 :منها ألسباب ذلكو  احلامل للمرأة القضاء دون بالفدية القائل

 مشقة فوق هلما حاصلة فاملشقة الرلاعة، أو احلمل بني أحواهلما معظم املرلع أو احلامل املرأة -
 على مبنية أهنا الصيام أحكام يف األصل أن كما احلرج، لرفع جاءت الشريعةو  الصائم،
 التيسري.

 سكويت إمجاع مبثابة فهو ، 1الصحابة من خمالف  عمر ابنو  عباس ابن لقول يُعرف مل -
 خافتا إذا املرلعو  احلامل الصحابة من غريهو  هو أيضا -عباس ابن- وأفىت» القيم: ابن قال
 .2«الصيام مقام لإلطعام إقامةً  مسكينا، يوم كل تطعماو  تفطرا أن ولديهما على

َمام -  . عمر ابنو  عباس ابن لقول الكعيب" مالك بن "أنس انض 
 القضاء. دون باإلطعام القول ،4الشافعيو  ،3مالك اإلمام عن الروايات بعض صحة -

                                           
 .3/515ج البسام، اهلل عبد، املرام بلوغ من األحكام توليح -1
 .3/166ج القيم، البن املوقعني، إعالم -2
 .1/279ج املدونة، -3
 .7/266ج للشافعي، ،األم -4
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 الحج آيات :الرابع المبحث

 
 

 مطالب كاآلتي: أربعةيشتمل على 

 
 

 
 

 
 زاد؟ بغير الحج إلى السفر حكم: األول المطلب

 بمزدلفة؟ المبيت حكم: الثاني المطلب

 مكة؟ ألهل التمتع حج حكم: الثالث المطلب

 أسلم؟ ثم ارتدَّ  لمن الحج إعادة حكم: الرابع المطلب
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 ؟زاد بغير الحج إلى السفر حكم األول: المطلب
ُدوا  ﴿ تعاىل: اهلل قال ادِ ٱ َخرۡيَ  َفإِنَّ  َوتََزوَّ ِل  تَُّقونِ ٱوَ  ِلَّۡقَوىَٰ  ٱ لزَّ و 

ُ
أ ۡلَبَٰبِ ٱ َيى

َ
 .[197 :البقرة] ﴾١٩٧ َۡل

ُدوا  ﴿ تعاىل: قوله من اخلطاب لمري عائد يف العلماء اختلف  .﴾تََزوَّ

 كان» قوله:  عباس ابن عن صح كما اآلية نزول بسبب األخذ إىل 1القرطيب ذهب
 اهلل: فأنزل الناس سألوا مكة قدموا فإذا املتوك لون حنن يقولون:و  يتزّودون، الو  حيجون اليمن أهل

ُدوا  ﴿ ادِ ٱ َخرۡيَ  فَإِنَّ  َوتََزوَّ  .2«﴾ِلَّۡقَوىَٰ  ٱ لزَّ

 غريه،و  احلج ل َسفر 3املالو  املركبو  الطعامو  بالشراب التزّود هو اآلية يف بالتزود فاملقصود
 الناس. على عالة سفره يف املسافر يكون ال حىت

 زاد بغري خيرجون الناَس، يتأكَّلون حجهم يف خيرجون كانوا قوما أن يروى» الزجاج: قال
ُدوا  ﴿لـ به املفعول أن ماك ،4«يتزودوا بأن فأمروا  .5«لسفركم يبّلغكم ما تقديره: حمذوف» ﴾تََزوَّ

 ل َسَفر الصاحلة باألعمال التزّود إىل طاباخل لمري عودة 7حيان" "أبوو 6عطية" "ابن اختار
 هذه قبل ما نَّ أل ،8اآلية سياق ينتظم حىت أوىل الصاحلة باألعمال التزّود على اآلية فحملُ  اآلخرة،

ُ  ٱ َيۡعلَۡمهُ  َخرۡي   ِمنۡ  َتۡفَعلُوا   َوَما﴿ تعاىل: قوله اآلية  اخلري فعل على احلث معناه:و  ،[197 :البقرة] ﴾ّللَّ
 أخروّي. جزاء عليه بيرتت الذي

                                           
 .2/411ج القرطيب، تفسري -1

 . 1523[، برقم 197إنَّ خري الزَّاد التقوى﴾ ]البقرة:ف اصحيح البخاري، باب: قول اهلل تعاىل: ﴿وتزوَّدو  -2
 .2/291ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3
 .1/271ج للزجاج، وإعرابه، القرآن معاين -4

 .2/408ج صايف، الرحيم عبد بن حممود الكرمي، القرآن عرابإ يف اجلدول -5

 .1/273ة، جن عطيالب ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -6
 .2/291ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -7

 .2/184ج رلا، رشيد حملمد املنار، تفسري ،2/290ج ،املصدر نفسه -8
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 إىل الضمري أعاد فَمن زاد، بغري للحج السفر حكم يف الضمري لعائد اخلالف أثر يظهر
 هبذه االستدالل يصح ال إنه قال َمنو  زاد، بغري السَّفر عن بالنَّهي قال الشرابو  بالطعام التزّود
 زاد. بغري احلج إىل السفر أجاز اآلية

 فحمل االستطاعة معىن مفهوم يف فقهي أثر اآلية هذه يف املفسرين اختالف على فرتتب
 على قوة الو  املشي يستطيع ال من على "مالك" اإلمام محلهو  املكلَّف، على الشافعيو  أبوحنيفة

 قوالن: املالية االستطاعة يف العلماء أقوال تفكان ،1طريقه يف االكتساب

 منها إيابهو  مكة إلى يبلغه الذي ادوالزَّ  بالرَّاحلة تكون المالية االستطاعة: األول القول
 يلي: مبا استدلوا ،5املعاصرين من الشنقيطي األمني حممدو  ،4احلنابلةو  ،3الشافعيةو  ،2احلنفية به قال

 القرآن من األدلة-أ
ُدوا  ﴿ :تعاىل اهلل قال األول: الدليل - ادِ ٱ َخرۡيَ  فَإِنَّ  َوتََزوَّ ِل  تَُّقونِ ٱوَ  ِلَّۡقَوىَٰ  ٱ لزَّ و 

ُ
أ  َيى

ۡلَبَٰبِ ٱ
َ
 [197 :البقرة] ﴾١٩٧ َۡل

 وصلوا فإذا زاد، بغري للحج يأتون 6اليمن من أناس يف نزلت اآلية هذه إن االستدالل: وجه -
 الشراب.و  بالطعام بالتزود اهلل فأمرهم الناس سألوا مكة

ِ ﴿ تعاىل: اهلل قال الثاني: الدليل -  ءال] ﴾َسبِيَٗل   إَِلۡهِ  ۡسَتَطاعَ ٱ َمنِ  ّۡلَۡيتِ ٱ ِحجُّ  ۡلَّاِس ٱ ََعَ  َوّلِلَّ

 .[97 :عمران

                                           
 .2/84وهناية املقتصد، البن رشد، ج اجملتهد بداية -1
 .4/163ج للسرخسي، املبسوط، -2
 .7/67ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع .4/7ج ،اورديامل احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي -3
نصور بن إدريس دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات، مل .3/215ج قدامة، البن املغين، -4

  م.1993عامل الكتب، الطبعة األوىل، ، 1/517جلبهويت، ا
 .4/308ج ،مني الشنقيطيألواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد األ -5
 .1523كما يف صحيح البخاري، برقم  -6
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 غريُ  استطاعة أهنا فُعل م املالية، االستطاعة اآلية يف باالستطاعة املقصود االستدالل: وجه -
 .1القوة

ۡثَقالَُكمۡ  َوَُتِۡمُل ﴿ تعاىل: اهلل قال الثالث: الدليل -
َ
 بِِشق ِ  إِلَّ  َبَٰلِغِيهِ  تَُكونُوا   لَّمۡ  بََل   إَِلَٰ  أ

نُفِس  ٱ
َ
 .[07 :النحل] ﴾َۡل

 ما يكلفنا ال اهللو  بالضرورة، األنفس بشق إال تبلغ ال الر حلة أن اآلية أفادت االستدالل: وجه -
ِينِ ٱ ِف  َعلَۡيُكمۡ  َجَعَل  َوَما﴿ تعاىل: قال لذلك نستطيع ال  .2[78 :احلج] ﴾َحَرج    ِمنۡ  َل 

 الحج عليه جبو  راحلة الو  زاد بغير الحج إلى الوصول أمكن إن: الثاني القول
 راحلة الو  زاد بغري احلج إىل الوصول أمكن فإن االستطاعة يشرتط ال أنه أصحابه يرى

 املعقول:و  السنةو  بالكتاب احتجوا ،3املالكية قال به احلج، عليه وجب

 القرآن من األدلة-أ
ِ ﴿ :تعاىل اهلل قال  .[97 :عمران ءال] ﴾َسبِيَٗل   إَِلۡهِ  ۡسَتَطاعَ ٱ َمنِ  ّۡلَۡيِت ٱ ِحجُّ  ۡلَّاِس ٱ ََعَ  َوّلِلَّ

 أمكنو  املشي على قادرًا كان فإن الوجوب، شرط هي االستطاعة إن االستدالل: وجه -
 .4االستطاعة هي فتلكم راحلة الو  زاد بغري لوو  عظيمة مشقة غري من احلج إىل الوصول

 السنة من األدلة -ب
 رسول يا احلَاجُّ  من   قال:ف ، النيب إىل رجل قام» قال:  عمر ابن فعن األول: الدليل -

  فقام الثجُّ،و  الَعجُّ  قال: أفضل؟ احلج أي فقال: آخر رجل فقام التَّف ل، الشَّع ثُ  قال: ؟ اهلل

                                           
 .5/28ج حزم، البن احمللى، -1
 .5/29ج ،املصدر نفسه -2
 .2/06ج ،للدسوقي الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية .3/177ج ،للقرايف الذخرية، -3
 .2/08ج ،للدسوقي الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية -4
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.1«الرَّاحلةو  الزَّاد قال اهلل؟ رسول يا السبيل ما فقال: آخر رجل  
 حال على دل لعلَّه أو له، مفهوم ال إذ الغالب، خمرج خرج احلديث إنّ  االستدالل: وجه -

 .2السائل مفهوم
 اهلل فريضة إن اهلل رسول يا» قالت: 3َخْشَعم من امرأة أن البخاري صحيح ففي الثاني: الدليل -

 .4«نعم قال: عنه؟ أفأُحجُّ  الراحلة، على يْثُبت ال كبريا، شيًخا أيب أدرَكت احلج يف عباده على
 لعف بسبب إمناو  راحلة، الو  اد  بز  يكن مل أبيها عن املرأة هذه اعتذار إن االستدالل: وجه -

 .5حصلتو  قعتو  كيفما شائعة االستطاعة أن على فدلَّ  جسمه،
 المعقول من األدلة -جـ

 .6حجه بإعادة أحدا أمروا أهنم يرد ملو  هلم، شيء الو  َحجُّوا  الصحابة إن قالوا

 الترجيحو  المناقشة
 الراحلةو  بالزاد تكون املالية عةاالستطا أن -واهلل أعلم- يل يظهر العلم أهل أقوال ذكر بعد

 منها: ألسباب احلج سفر يف إيابًاو  ذهابَا

                                           
غيب 2998: ومن ُسورة آل عمراَن، برقم سنن الرتمذي، باب -1 . قال األلباين: واحلديث حسن لغريه. ينظر: صحيح الرتَّ

هيب، حممد ناصر الدين األلباين، ج ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة 2/20والرتَّ
 م.2000األوىل،

 .3/177ج ،للقرايف الذخرية، -2
 .3/578ع الرتمذي، املباركفوري، ججام بشرح األحوذي حتفة ينظر: اليمن. من قبيلة وهي: خثعم يقال -3
 .1513صحيح البخاري، باب: ُوجوب احلج  وفضله، برقم  -4
 .4/186ج بطال، البن البخاري، صحيح شرح -5
 .3/87ج مفلح، البن املقنع، شرح يف املبدع -6
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ُدوا  ﴿ تعاىل: قوله اآلية نزول سبب صحة - ادِ ٱ َخرۡيَ  َفإِنَّ  َوتََزوَّ ِل  تَُّقونِ ٱوَ  ِلَّۡقَوىَٰ  ٱ لزَّ و 
ُ
أ  َيى

ۡلَبَٰبِ ٱ
َ
 عالة فيصبحون زاد بغري مكة إىل يأتون أناس على نزلت فإهنا ،[197 :البقرة] ﴾١٩٧ َۡل

 الناس. على
 فقد ،[97 :عمران ءال] ﴾َسبِيَٗل   إَِلۡهِ  ۡسَتَطاعَ ٱ َمنِ ﴿ :تعاىل قوله يف املذكورة االستطاعة إن -

 وتعاىل: تبارك قوله يف  النيب عن ، مالك بن أنس فعن عنها ُسئل ملا  النيب فسَّرها
﴿ ِ  رسول يا قيل: قال: [97 :عمران ءال] ﴾َسبِيَٗل   إَِلۡهِ  عَ ۡسَتَطاٱ َمنِ  ّۡلَۡيتِ ٱ ِحجُّ  ۡلَّاِس ٱ ََعَ  َوّلِلَّ
 .1«الرَّاحلةو  الزَّاد» قال: السبيل؟ ما اهلل

 ؟بمزدلفة المبيت حكم الثاني: المطلب
فِيُضوا   ُثمَّ ﴿ تعاىل: قال احلج، نسك من نسكا يعترب مبزدلفة الوقوف أن على العلماء اتفق

َ
 أ

فَاَض  َحۡيُث  ِمنۡ 
َ
َ  ٱ ۡسَتۡغفُِروا  ٱوَ  ۡلَّاُس ٱ أ َ ٱ إِنَّ  ّللَّ  أهنم غري ،[199 :البقرة] ﴾١٩٩ رَِّحيم   َغُفور   ّللَّ

فِيُضوا  ﴿ :تعاىل قوله من اخلطاب لمري عائد يف اختلفوا
َ
 .﴾أ

فِيُضوا  ﴿ :اخلطاب لمري نأ إىل 3حيان أبو واختاره 2الزجاج ذهب
َ
 منو  قريش إىل يعود ﴾أ

 .4عرفات من يفيضوا أن فأم روا احل لّ  ىلإ خيرجون ال فكانوا مُحْس، من ولدهتم

  

                                           
 املستدرك، ينظر: خير جاه. ملو  الشيخني، شرط على صحيح حديث هذا :احلاكم لقا .1613رقم ب للحاكم، املستدرك، -1

 ص داود، أليب املراسيل، ينظر: مرسال. البصري احلسن عن احلديث أن -أعلم واهلل- الصحيح. و 1/609ج للحاكم،
 أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص هـ.1408 األوىل، الطبعة بريوت، الرسالة، مؤسسة األرنؤوط، شعيب حتقيق: ،143
 .2/485ج العسقالين، حجر البن الكبري، الرافعي

 .1/273ج للزجاج، ،وإعرابه القرآن معاين -2

 .2/301ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3
 .4/184ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -4
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 إىل 4احلليب السمنيو  ،3النحاس واختاره ،2تفسريه يف الطربي اإلمامو  ،1الضحاك اإلمام رجَّحو 
فِيُضوا  ﴿ الضمري عودة

َ
.5النحر صبيحة مىًن  إىل مزدلفة من باإلفالة فأمروا النَّاس، إىل ﴾أ  

 االفالة بعد هي االفالة هذه أن فعلم الرتاخيو  الرتتيب تفيد باهبا على أتت "مث" أن حبجة
 .6املزدلفة من إفالة إال بعده وليس عرفات، من

 هذه يف للعلماء سنة؟، أم واجب هو هل مبزدلفة املبيت حكم يف االختالف هذا أثر يظهر
 :7الصحيح على قوالن املسألة

 عليه حرج فال يفعله لم منو  ،بمزدلفة المبيت ُسِنّية :األول القول
 السنةو  بالكتاب استدلوا ،10أمحد عن روايةو  ،9املالكية بعضو  ،8الشافعية بعض به قال

 املعقول:و  األثارو 

 القرآن من األدلة-أ
فِيُضوا   ُثمَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال

َ
َفاَض  َحۡيُث  ِمنۡ  أ

َ
َ  ٱ ۡسَتۡغِفُروا  ٱوَ  ۡلَّاُس ٱ أ َ ٱ إِنَّ  ّللَّ  َغُفور   ّللَّ

 .[199 :البقرة] ﴾١٩٩ رَِّحيم  

                                           
جامع  ينظر: وحده. السالم عليه إبراهيم هو اآلية: يف بالناس قصوداملو  األمة، مجلة باآلية املخاطب بأن الضحاك ذهب -1

 .1/275ج عطية، البن العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر .4/189ج ،البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي
 .4/190ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -2
 .1/41ج للنحاس، القرآن، إعراب -3

 .2/335ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -4

 .1/167ج اجلوزي، البن التفسري، علم يف املسري زاد -5
 .335، 2/334ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -6

 احمللى، الظاهري، حزم ابن القول هذا إىل ذهب باطل، فحجه هبا يبت مل فمن مبزدلفة املبيت بركنية يرى ثالث: قول هناك -7
 .8/150ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع :ينظر الشافعية، من خزمية بن بكر أبوو  .127، 5/126ج

 .8/124ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع -8
 .2/425ج القرطيب، تفسري .3/263ج للقرايف، الذخرية، -9

 .3/437ج قدامة، البن املغين، -10
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فِيُضوا  ﴿ تعاىل: قوله من اخلطاب لمري إن االستدالل: جهو  -
َ
 يفيضوا بأن قريش إىل يعود ﴾أ

 .1عرفات من
 السنة من األدلة -ب

  اهلل رسولَ  أتوا جند   أهل من ناًسا أنَّ  قال:  يعَمر بن الرمحن عبد حبديث استدلوا
 فقد الفجر طلوع قبل ع  مج ليلةَ  جاء من عرفة احلج» :فنادى مناديا، فأمر فسألوه بعرفة هوو 

 .2«أدرك

 أدرك فقد النحر ليلة من اُجزءً  بعرفة وقف من أنَّ  يبني احلديث هذا االستدالل: وجه -
 .3مبزدلفة املبيت وجوب عدم على يدل احلج،فهذا

 اآلثار من األدلة -جـ
 إين املؤمنني، أمريَ  يا» فقال: رجلر  أتاه إذ جَبمع   عمرُ  بينما قال:  اخلطاب بن عمر عن

؟ إىل أهُتدى له: فقال باحلج ، مه ل   أناو  السَّاعةَ  َقدمتُ   فقال: رجالً  معه فأرسلَ  ال، قال: «عرفات 
، الَعَجلَ  مث هبا، ْليق فو  عرفات   إىل به انطل ق  بن عمر أصبح فلمَّا «عليكَ  الناسَ  حابسر  فإينّ  عليَّ

 الناسَ  حاب ًسا يزل فلم ال، فقالوا: الرَّجل؟، جاءَ  هل يقوُل: جعلَ  مث بالّناس، وقفَ   اخلطاب
 .4«مَعه النَّاسُ  أفاضَ و  فأفاضَ  جاء، حىت

                                           
 أحكام .1/196ج العريب، البن القرآن، أحكام. 134 ،1/133ج البيهقي، مجع للشافعي، القرآن أحكام -1

 .376، 1/375ج القرآن،للجصاص،
مع  فقد أدرك احلجَّ، برقم  -2 . وصححه احلاكم يف املستدرك،  889سنن الرتمذي، باب: ما جاء فيمن أدرك اإلماَم جب 

 .3100برقم
 إبراهيم، بن ياسر متيم أبو حتقيق: العيين، الدين لبدر اآلثار، معاين شرح يف األخبار ينمبا تنقيح يف األفكار خنب -3

 م.2008 األوىل، الطبعة قطر، االسالمية، الشؤونو  األوقاف وزارة ،9/512ج
 لوفا، دار الكتب العلمية، بريوت.ا أبو حتقيق: .554 برقم األنصاري، يعقوب يوسف أليب اآلثار، -4
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 وجوب عدم على فدل ،الليل يف مبزدلفة يبت مل الرجل أن احلديث هذا أفاد االستدالل: وجه -
 . اخلطاب بن عمر عليه ألنكر واجبا املبيت كان لو ألنه مبزدلفة، املبيت

 المعقول من األدلة -د

 فدل مبزدلفة، للمبيت وقت يبقى فال النحر، يوم من الفجر طلوع إىل ميتد رفةع وقت إن
 وجوبه. عدم على

 النحر ليلة منتصف بعد ما إلى واجب بمزدلفة المبيت :الثاني القول
 ،5الشافعية عند األصحو  ،4احلنابلةو  ،3مالكو  ،2احلنفيةو  ،1الزهريو  عطاءإليه  ذهب

 السنة:و  بالكتاب استدلواو 

 القرآن من لةاألد-أ
َ ٱ ۡذُكُروا  ٱفَ ﴿ تعاىل: اهلل قال َُٰكمۡ  َكَما ۡذُكُروهُ ٱوَ  َۡلََراِم  ٱ لَۡمۡشَعرِ ٱ ِعندَ  ّللَّ ِن ُكنُتم ِإَون َهَدى  م 

ٓال ِّيَ ٱ لَِمنَ  ۦَقۡبلِهِ  فِيُضوا   ُثمَّ  ١٩٨ لضَّ
َ
فَاَض  َحۡيُث  ِمنۡ  أ

َ
َ  ٱ ۡسَتۡغفُِروا  ٱوَ  ۡلَّاُس ٱ أ َ ٱ إِنَّ  ّللَّ  َغُفور   ّللَّ

 .[199 ،198 :البقرة] ﴾١٩٩ رَِّحيم  

 تفيد ﴾ُثمَّ ﴿ كلمةو  ،6مىن إىل مزدلفة من اإلفالة هي باإلفالة املقصود االستدالل: وجه -
 من القدمية السنة هيو  احلرام املشعر عند اهلل تذكروا أن بعد مبعىن: ،الزمين الرتتيبو  الرتاخي

                                           
 .3/376ج قدامة، بنال املغين، -1
دار .2/429، ج2/421ج، حتقيق: عبد الكرمي سامي اجلندي، بن مازةبرهان الدين  احمليط الربهاين يف الفقه النعماين، -2

  م.2004الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة االوىل، 
دار البشائر االسالمية، بريوت، .2/149ج، حتقيق: عبد اهلل نذير أمحد، ، أبو جعفر الطحاويعلماءخمتصر اختالف ال -3

 هـ.1417الطبعة الثانية، 
 .1/521ج املقدسي، قدامة البن أمحد، اإلمام فقه يف الكايف .3/376ج قدامة، البن املغين، -4
 .178 ،4/177ج ،املاوردي احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي. 2/233ج للشافعي، األم، -5
 .1/115ج اهلراسي، للكيا ،القرآن أحكام -6
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 ويكون» اآلية: يف مبزدلفة املبيت وببوج قال ملن ذكره بعد القرطيب قال ،1 إبراهيم عهد
 .2«باإلفالة لألمر باملزدلفة، الوقوف أوجب ملن حجةً  هذا يف

 السنة من األدلة -ب
 هذه صالتنا شهد من» قال:  النيب أن فيهو   ُمضر س بن عروة عن األول: الدليل -

 .3«تفَثه قضىو  جهح َأمَتَّ  فقد هنارا، أو ليال ذلك قبل بعرفة وقف قدو  ندفع، حىت معنا ووقف
 .4مبزدلفة املبيت وجوب على يدل احلديث هذا االستدالل: وجه -
 نزلنا» قالت:  عائشة عن ؛الضعفةو  للنساء الرخصة حبديث استدلوا كما الثاني: الدليل -

 فأذ ن بطيئًة، امرأةً  كانتو  الناس، 5حْطَمة قبلَ  تدَفع أن سودُة،  النيبَّ  فاستأَذنت   املزدلفة
 .6«بدفعه دفعنا مث حنن، أصبحنا حىت أقمناو  الناس، َحْطمة قبل هلا،فدفَعت

 مفهومهو  لعذر، بالليل مزدلفة من االنصرافب للضعفة الرتخيص أفاد احلديث االستدالل: وجه -
 على دلَّ  فيها، الصبح صلينا أي أصبحنا حىت أقمنا : عائشة قولو  لغريهم، يرخص مل أنه
 فعليه تركه من واجب مبزدلفة واملبيت» قدامة: ابن قال ،7بالدم جيرب تركهو  واجب املبيت أن
 .8«دم

                                           
 .2/243ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -1
 .2/428ج القرطيب، تفسري -2
مع  فقد أدرك احلجَّ، برق -3 ينظر:  . وقال األلباين حديث صحيح.891م سنن الرتمذي، باب: ما جاء فيمن أدرك اإلماَم جب 

 .4/259مد ناصر الدين األلباين، إشراف: زهري الشاوش، جإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حم
 .328ص للشوكاين،، األزهار حدائق على املتدفق اجلرار السيل -4
 .1/403ج األثري، البن األثر،و  احلديث غريب يف النهاية ينظر: .الناس زمحة -5
، فيقُفون باملزدلفة، -6 م إذا غاَب القمُر، برقم  صحيح البخاري، باب: َمن قدَّم لَعَفة أهل ه ب ليل   .1681ويدُعون، ويُقد 
 مكتبة ،3/122ج األرنؤوط، القادر عبد الشيخ راجعه: قاسم، حممد حلمزة البخاري، صحيح خمتصر شرح القاري منار -7

 م.1990 سوريا، البيان، دار
 .3/437ج قدامة، البن املغين، -8
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 الترجيحو  المناقشة
 ترجح فإنه منها، مناقشته أمكن ما مناقشةو  قول كل أدلةو  العلم أهل أقوال ذكر عدب

 يلي: ما -أعلم واهلل- يل
 طلوع لقب ما إىل املبيت أماو  القمر، مغيب بعد ما إىل واجب النحر ليلة مبزدلفة املبيت إن -

ومن يلزمهم  الشيوخو  للضعفة إال ذلك يف يرخص مل  النيب ألن سنة، فهو الشمس
بقي يف مزدلفة وصلى هبا الفجر فلما  رخص للضعفة من أهله إال أنه  الدفع،كما أنه 

 أسفر دفع إىل مىن، فينبغي التأّسي به.
 نسيَ  من»  عباس بن اهلل عبد لقول الواجب لرتكه جربان دم فعليه مبزدلفة احلاج يبت مل إذا -

 احلج. أنساك من نسك مبزدلفة املبيت أن شك الو  ،1«دًما فلُيهرق ترَكه، أو نُسك ه من شيئا
 مكة؟ ألهل التمتع حج حكم الثالث: المطلب
ِ  َتَمتَّعَ  َفَمن﴿ تعاىل: اهلل قال احلج نسك أنواع من نوع التمتع إن  َفَما َۡلَج ِ ٱ إَِل  ۡلُعۡمَرةِ ٱب

ََٰثةِ  َفِصَيامُ  ََيِدۡ  لَّمۡ  َفَمن لَۡهۡدِي  ٱ ِمنَ  َۡسَ ۡسَتيۡ ٱ يَّام   ثََل
َ
ة   تِۡلَك  رََجۡعُتۡم   إَِذا وََسۡبَعة   َۡلَج ِ ٱ ِف  أ  َعَۡشَ

َٰلَِك  ََكِملَة    ۡهلُهُ  يَُكنۡ  لَّمۡ  لَِمن َذ
َ
َراِم  ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ َحاِِضِي ۥأ  العلم أهل أن غري ،[196 :البقرة] ﴾َۡلَ

 مكة. ألهل التمتع حكم يف اختلفوا

َٰلَِك ﴿ :تعاىل قوله من2االشارة لمري عائد إىل يرجع اخلالف وسبب .﴾َذ  
َٰلَِك ﴿ اإلشارة لمري عودة 4"الرازي"و 3القرطيب اختار   والصيام" ،"اهلدي إىل ﴾َذ

                                           
 .2534 برقم قطين، الدار سنن -1
 .80ة صفحذلك يف إىل مساء االشارة لمائر. وقد أشرنا أماء النحو املعاصرين، ممن جيعل وهذا على قول عل -2

 .2/404ج القرطيب، تفسري -3

 .5/312الرازي، ج تفسري -4
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.2احلرام املسجد حالري على جيب الو  املتمتع على الدم جيب املعىن: فيكون ،1مذكور أقرب ألنه  
 بالعمرة" "التمتع إىل اإلشارة لمري عودة إىل ،5الطربي واالمام 4"الفراء"و 3اج""الزج ذهبو 

ِ  َتَمتَّعَ  َفَمن﴿ تعاىل: لقوله َٰلَِك ﴿ ألن ﴾َۡلَج ِ ٱ إَِل  ۡلُعۡمَرةِ ٱب  فيكون البعيد على تدل اشارة اسم ﴾َذ
 .6«مكة ألهل تصلح الو  اآلفاق، ألهل أهنا املتعة» املعىن:

 قوالن: ذلك يف للعلماء مكة، ألهل التمتع حكم يف اخلالف هذا أثر يظهر

 : يجوز ألهل مكة التمتع ويسقط في حقهم الدماألول القول
 األمني حممد الشيخ املعاصرين ومن ،9احلنابلة ،8الشافعيةو  ،7املالكية مذهب هوو 

 يلي: مبا استدلواو ،10الشنقيطي

                                           
 .5/312الرازي، ج تفسري -1
 مكة أهل هم قيل:و  جماهد،و  طاووس به قال: احلرم لهأ هم قيل: هم؟ من احلرام املسجد حالري يف العلماء اختلف -2

 ينظر: .-أعلم اهللو - ،القصر مسافة دون فيها كان منو  مكة أهل هم احلرام: املسجد حالري أن عندنا الراجحو  بعينها،
 .4/255حيح البخاري، البن بطال، جص رحش. 112-3/110ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي

 .1/269ج للزجاج، إعرابه،و  القران معاين -3

 1/118ج للفراء، القرآن، معاين -4

 3/109ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -5

 3/109ج ،املصدر نفسه -6

 .1/382ج املالكي، الرب عبد البن املدينة، أهل فقه يف الكايف .4/78ج للمواق، خليل، ملختصر اإلكليلو  التاج -7
 .1/182ج العريب، البن القرآن، أحكام

 .7/169ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع .100، 1/99ج اهلراسي، للكيا رآنالق أحكام -8
 .116 ،3/115ج مفلح، البن املقنع، شرح يف املبدع -9

 .4/491ج، ألواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد األمني الشنقيطي -10
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 القرآن من األدلة-أ
ِ  َتَمتَّعَ  َفَمن﴿ تعاىل: اهلل قال  ََيِدۡ  لَّمۡ  َفَمن لَۡهۡدِي  ٱ ِمنَ  ۡسَتۡيَۡسَ ٱ َفَما َۡلَج ِ ٱ إَِل  ۡلُعۡمَرةِ ٱب
ََٰثةِ  فَِصَيامُ  يَّام   ثََل

َ
ة   تِۡلَك  رََجۡعُتۡم   إَِذا وََسۡبَعة   َۡلَج ِ ٱ ِف  أ َٰلَِك  ََكِملَة    َعَۡشَ ۡهلُهُ  يَُكنۡ  لَّمۡ  لَِمن َذ

َ
 ۥأ

َراِم  ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ َحاِِضِي  .[196 :البقرة] ﴾َۡلَ
 عنهم نفت أهنا كما احلرام، املسجد حالري ألهل التمتع أثبتت اآلية سياق االستدالل: وجه -

 .1الدم وجوب
 السنة من األدلة -ب

 سقتُ  ما استدبَرتُ  ما أمري من استقبلت لو» : اهلل رسول قال قالت:  عائشة عن
 .2«َحلُّوا حني الّناس مع حَلََللتُ و  اهلدي،

 أفضل من أنهو  التمتع، فضل عن احلديث هذا يف  النيب أخرب االستدالل: جهو -
 .3احلج أعمال

 المعقول من األدلة -جـ
 احلرام، املسجد حالري لغري النسك يف العبادةو  الطاعة من حصل ما إنَّ  األول: الدليل -

 .4الق رآنو  التمتعو  كاإلفراد احلرام املسجد حالري حق يف حيصل كذلك
 لآلفاقيني فوجب الدَّم، وجوب يف مكة أهل من غريهمو  اآلفاقيني بني اخلالف الثاني: الدليل -

 من فيه ملا مكة ألهل اهلدي اهلل أسقطو  ،5عنهم السَّفرين أحد بسقوط التّـَرفُّه من حصل ما
 .6عليهم العمرة لسهولة حرجا لكان به كلَّفهم فلو هبم، الر فق

                                           
 .7/169ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع -1
 . 7229، برقم «لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ »نيب صلَّى اهلل عليه وسلَّم: صحيح البخاري، باب: قول  ال -2
 .5/160ج حزم، البن احمللى، -3
 .7/169ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع -4
 .3/361ج قدامة، البن املغين، -5
 .5/160ج حزم، البن احمللى، -6
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 جبراً  َدم فعليهم اتمتعو  إنو  يتمتعوا، أن مكة ألهل ليس :الثاني القول
 يلي: مبا احتجوا ،1احلنفية به قال

 القرآن من األدلة-أ
ِ  َتَمتَّعَ  َفَمن﴿ تعاىل: اهلل قال  ََيِدۡ  لَّمۡ  َفَمن لَۡهۡدِي  ٱ ِمنَ  ۡسَتۡيَۡسَ ٱ َفَما َۡلَج ِ ٱ إَِل  ۡلُعۡمَرةِ ٱب
ََٰثةِ  فَِصَيامُ  يَّام   ثََل

َ
ة   تِۡلَك  رََجۡعُتۡم   إَِذا وََسۡبَعة   َۡلَج ِ ٱ ِف  أ َٰلَِك  ََكِملَة    َعَۡشَ ۡهلُهُ  يَُكنۡ  لَّمۡ  لَِمن َذ

َ
 ۥأ

َراِم  ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ َحاِِضِي  .[196 :البقرة] ﴾َۡلَ

 االستدالل وجه -
َٰلَِك ﴿ اإلشارة لمري - ِ  َتَمتَّعَ  َفَمن﴿ تعاىل: قوله إىل عاد ﴾َذ  ملن التمتع أي: ﴾َۡلَج ِ ٱ إَِل  ۡلُعۡمَرةِ ٱب

 .2مكة أهل من يكن مل
 الدم. وجوب على ليسو  التمتع مشروعية تضمنت اآلية أنّ  كما -
 تفيد "الالم" ألنّ  ،3اخلصوص على مكة أهل من يكن مل ملن التمتع أنّ على  تدل اآلية -

 .4االختصاص
 تعاىل قوله يف كما "على" مبعىن ﴾لَِمن﴿ تعاىل: قوله يف "الالم" بأنّ  األخير: هذا يناقش -

ُتمۡ  ِإَونۡ ﴿
ۡ
َسأ
َ
َٰلَِك ﴿ تعاىل: قوله فيكون ،5عليها أي: [07 إلسراء:]ا ﴾فَلََها   أ  يَُكنۡ  لَّمۡ  لَِمن َذ
ۡهلُهُ 
َ
 .6مكة أهل من يكن مل من على ذلك أي: ﴾ۥأ

                                           
 بكر أبو الدين عالء الصنائع، بدائع .4/169ج للسرخسي، املبسوط، .1/348ج للجصاص، القرآن، أحكام -1

 .2/169ج احلنفي، الكاساين
 .2/270ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر .1/348ج للجصاص، القرآن، أحكام -2
 .2/169ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين عالء الصنائع، بدائع -3
 .2/700ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -4
 .5/79ج البغوي، تفسري -5
 .1/118ج للفراء، القرآن، معاين -6
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 األثر من األدلة -ب
 هسنَّ و  كتابه، يف أنزله تعاىل اهلل فإن» فقال: التمتع عن سئل ملا عباس ابن عن األول: الدليل -

 .1«مكةَ  ل  أه غريَ  اسللنَّ  أباحهو  ، نبيُّه
 .2«متعةر  مكَّة أهل   على ليس» قال: أنه الزهري عن شيبة أيب ابن مصنف يفو  الثاني: الدليل -

 الترجيحو  المناقشة
 الدَّم حقهم يف يسقطو  التمتع مكة ألهل أن -أعلم اهللو - يل يتبني فريق كل أدلة ذكر بعد

 منها: ألسباب وذلك

 أو لنقص جربا ليس التمتع نسك يف -اهلدي على القادر لغري- الصيام أو اهلدي وجوب إن -
 الثواب.و  الفضيلة باب من إمناو  خلل،

ِ  َتَمتَّعَ  َفَمن﴿ تعاىل: قوله يف "ذلك" اإلشارة لمري أن الظاهر -  ۡسَتۡيَۡسَ ٱ َفَما َۡلَج ِ ٱ إَِل  ۡلُعۡمَرةِ ٱب
ََٰثةِ  فَِصَيامُ  ََيِدۡ  لَّمۡ  َفَمن لَۡهۡدِي  ٱ ِمنَ  يَّام   ثََل

َ
ة   تِۡلَك  رََجۡعُتۡم   إَِذا وََسۡبَعة   َۡلَج ِ ٱ ِف  أ  ََكِملَة    َعَۡشَ

َٰلَِك  ۡهلُهُ  يَُكنۡ  لَّمۡ  لَِمن َذ
َ
َراِم  ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ َحاِِضِي ۥأ  اهلدي وجوب إىل عائد [196 :البقرة] ﴾َۡلَ

 للمكي. يسقطو  اآلفاقي للمتمتع

                                           
ۡهلُهُ  ﴿باب: قول اهلل تعاىل:  البخاري، صحيح -1

َ
َٰلَِك لَِمن لَّۡم يَُكۡن أ : البقرة] ﴾َۡلََراِم  ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَحاِِضِي  ۥَذ

 .1572برقم  .[196
 .3/432ج شيبة، أيب ابن مصنف، -2
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 ؟2أسلم ثم 1ارتدَّ  لمن الحج إعادة حكم :الرابع المطلب
 تعاىل: قال االسالم إىل عاد مث ارتدّ  مث أسلم ملن الصاحل العمل إحباط يف ءالعلما اختلف

َلىئَِك  ََكفِر   وَُهوَ  َفَيُمۡت  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُكمۡ  يَۡرتَِددۡ  َوَمن﴿ و 
ُ
ۡعَمَٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت  َفأ

َ
ۡنَياٱ ِف  أ  ٓأۡلِخَرةِ  ٱوَ  َلُّ

َلىئَِك  و 
ُ
ۡصَحَُٰب  َوأ

َ
 .[217 :البقرة] ﴾٢١٧ ونَ َخَِٰلُ  فِيَها ُهمۡ  ۡلَّارِ  ٱ أ

 تعاىل: قوله من 5اإلشارة لمري أن إىل 4حممد الطاهر بن عاشورو  3العكربي ذهب
َلىئَِك ﴿ و 
ُ
َلىئَِك ﴿» تعاىل: قوله ألن ،﴾َمن﴿ إىل يعود شرط جواب ﴾فَأ و 

ُ
ۡعَمَٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت  فَأ

َ
 ِف  أ

ۡنَياٱ َلىئَِك ﴿ :وقوله ،﴾ۦدِينِهِ  َعن ِمنُكمۡ  يَۡرتَِددۡ  َوَمن﴿ لقوله: جواب ﴾ٓأۡلِخَرةِ  ٱوَ  َلُّ و 
ُ
ۡصَحَُٰب  َوأ

َ
 أ

ونَ  فِيَها ُهمۡ  ۡلَّارِ  ٱ َلىئَِك ﴿ إعادة يف ولعلَّ  ،﴾ََكفِر   وَُهوَ  َفَيُمۡت ﴿ لقوله: جوابر  ﴾٢١٧ َخَِٰلُ و 
ُ
 ﴾َوأ

 دين عن االرتداد مبجرد تبطل الصاحلة األعمال أن املعىن: فيكون،6«ثَان   جوابر  بأنه إيذانا
 سالم.اإل

َلىئَِك ﴿ االشارة لمري أن إىل 8حيان أبوو  7الرازي ذهبو  و 
ُ
 الكفر على املوافاة إىل يعود ﴾فَأ

 أي: 9«االرتداد جمرد على ال الكفر، على املوافاة على العمل حبوط ترتُّب ،اجلزاءو  الشرط» ألنّ 

                                           
 .1/250ج للشوكاين، القدير، تحف، الكفر إىل اسالمه عن املسلم رجوع هي :الر دة -1

 وعمدة الطالبني رولة ينظر: والصالة. كالصوم أسلم مث ارتد ملن أي: الباب هذا يف تدخل أخرى مسائل هناك -2
 .1/190للنووي، جاملفتني،

 .1/176ج للعكربي، القران، إعراب يف التبيان -3
 .2/334جحممد الطاهر بن عاشور،  التنوير،و  التحرير -4

 .80 صفحةيف  إىل ذلكمساء االشارة لمائر. وقد أشرنا أعلى قول علماء النحو املعاصرين، ممن جيعل  وهذا -5

 .2/334ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -6

 393 ،6/392ج الرازي، تفسري -7
  .2/392جأليب حيان، التفسري، يف احمليط البحر -8
 .2/392ج ،املصدر نفسه -9
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 تبطلهاو  الصاحلة األعمال بطحت اليت الر دة إن املعىن: فيكون ،﴾ََكفِر   وَُهوَ  َفَيُمۡت ﴿ تعاىل: لقوله
 .1املوت إىل املستمرة الرّدة تلك هي

 العلم: ألهل قولني على تاب؟، مث أسلم ملن احلج إعادة حكم يف االختالف أثر يظهر

 الرِّدة من التوبة بعد الحج إعادة يجب ال :األول القول
 من عثيمني ابنو  ،4حزم ابن به قالو  ،3 احلنابلة عند الصحيح وهو ،2الشافعية به قال
 السنة:و  بالكتاب استدلوا ،5املعاصرين

 القرآن من األدلة-أ
َلىئَِك  ََكفِر   وَُهوَ  َفَيُمۡت  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُكمۡ  يَۡرتَِددۡ  َوَمن﴿ تعاىل: اهلل الق و 

ُ
 َحبَِطۡت  فَأ

ۡعَمَٰلُُهمۡ 
َ
ۡنَياٱ ِف  أ َلىئَِك  ٓأۡلِخَرةِ  ٱوَ  َلُّ و 

ُ
ۡصَحَُٰب  َوأ

َ
ونَ  فِيَها ُهمۡ  ۡلَّارِ  ٱ أ  .[217 :البقرة] ﴾٢١٧ َخَِٰلُ

 وجه االستدالل -
 على باملوت الثاين:و  بالردة، األول: بشرطني: الصاحل العمل إحباط على تدل اآلية -

 .7بأحدمها يتم الو  يثبت ال بشرطني املعلَّقو ،6الكفر
  

                                           
 .378 ،1/377ج املوزعي، الدين نور البن القرآن، ألحكام انالبي تيسري -1
 للنووي، املفتني، وعمدة الطالبني رولة .3/05ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع ،393 /6ج الرازي، تفسري -2

 .3/03ج
 .1/289ج قدامة، البن املغين، .1/223ج للبهويت، اإلقناع، منت عن القناع كشاف -3
 .5/322ج حزم، البن احمللى، -4
 .3/61ج عثيمني، البن البقرة، سورة تفسري -5
 .3/03ج للنووي،، املفتني عمدةو  الطالبني رولة .393 /6ج الرازي، تفسري -6
 .3/5ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع -7
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 تصح ةاملغصوب األرض يف الصالة أن بدليل العمل، سقوط العمل ثواب سقوط يلزم ال أنه كما -
 .1للقضاء مسقطةو 

 على مات من عمله حيبط الذي فدلّ  الفائزين، من بل اخلاسرين، م ن ليس أسلم إذا املرتدّ  إن -
ا الكفر  .2اخلاسرين م ن هو هذا مرتدًّ

 السنة من األدلة -ب
 عليه أسلفتَ  ما على أسلمتَ » حزام: بن حلكيم قال  النيب أن مسلم صحيح يف كما

 .3«خري من

 من فإنه ،4اإلسالم بعد الكفر حال الثواب أثبت  النيب أن احلديث أفاد الل:االستد وجه -
 تاب. أن بعد ردته قبل إسالمه حال للمسلم ثبوته أوىل باب

 قبل حجَّه يعيدَ  أن عليه جيب مل اإلسالم   إىل -املرتدّ - عاد إن» الشربيين: اخلطيب قال
 .5«الر دَّة

 .6«وحج صومو  صالة ر دَّته...م ن قبل فعلها اليت املرتد أي: عبادتُه تبطل ال» البهويت: قالو 

  

                                           
 .7/214ج للشوكاين، األخبار، منتقى شرح األوطار نيل .14/227ج مسلم، صحيح على النووي شرح -1
 .5/322ج حزم، البن احمللى، -2
. قال األلباين: إسناده صحيح. ينظر: إرواء 194صحيح مسلم، باب: بيان  ُحكم َعَمل الكافر إذا أسَلم بعده، برقم  -3

 .1/44الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد ناصر الدين األلباين، إشراف: زهري الشاوش، ج
 .1/99ج بطال، البن البخاري، صحيح شرح -4
 .5/427لخطيب الشربيين الشافعي، جل املنهاج، ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين -5
 .1/223ج للبهويت، اإلقناع، منت عن القناع كشاف -6
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 حّجه يعيد أن أسلم ثم ارتدَّ  من على يجب :الثاني القول
 يلي: مبا استدلوا ،2احلنفيةو  ،1املالكية به قال

 القرآن من األدلة-أ
  ََكفِر   وَُهوَ  َفَيُمۡت  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُكمۡ  يَۡرتَِددۡ  َوَمن﴿ تعاىل: اهلل قال

ُ
َلىئَِك فَأ  َحبَِطۡت  و 

ۡعَمَٰلُُهمۡ 
َ
ۡنَياٱ ِف  أ َلىئَِك  ٓأۡلِخَرةِ  ٱوَ  َلُّ و 

ُ
ۡصَحَُٰب  َوأ

َ
ونَ  فِيَها ُهمۡ  ۡلَّارِ  ٱ أ  .[217 :البقرة] ﴾٢١٧ َخَِٰلُ

 االستدالل وجه -
ِ  يَۡكُفرۡ  َوَمن﴿ تعاىل: لقوله الر ّدة، مبجرد حتبط الصاحلة األعمال أن اآلية أفادت - يَمَٰنِ ٱب  دۡ َفقَ  ۡۡلِ

 اإلسالم حالة يف عملوها اليت احلسنة أعماهلم صارت أي: ،[05 :املائدة] ﴾ۥَعَملُهُ  َحبَِط 
 .3عليها املوت جزاء النار يف اخللودو  ،االرتداد مبجرد فاسدة

 فاحلكم بشرط   علَّقهو  -الكفر على ةااملوافو  الردة- بشرطني حكما علَّق من أنَّ  اآلية تدل -
َد، أي هما عند احلكم فينزل َقني،التعلي من واحد بكل قمتعلّ   إذا حر   أنت ه:لعبد قال نكمَ  وج 
 اخلميس يوم جاءو  باَعه كان فلو اجلمعة، يوم جاء إذا ر  حُ  أنت :له قال مث اخلميس، يوم جاء
 .4األّول عليق  بالتَّ  َعَتقَ  ملكه، يف العبيدو  اجلمعة يوم فجاء اشرتاه مث ملكه يف يكن فلم

 حالترجيو  المناقشة
 يلي: ما -أعلم اهللو - يل يظهر أدلتهمو  العلماء أقوال ذكر بعد

                                           
 .1/207ج العريب، البن القرآن، أحكام -1
 عابدين، بنال املختار، الدر إىل احملتار رد .1/95ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين عالء الصنائع، بدائع -2

 .2/392جأليب حيان،  التفسري، يف احمليط البحر .2/76،75ج
 2/76ج عابدين، البن املختار، الدر إىل احملتار رد -3
 .4/23ج احلنبلي، عادل البن الكتاب، علوم يف اللباب .393 /6ج الرازي، تفسري -4
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 عن صح فقد الفمن اخل خروجا أخرى مرة حيجَّ  أن عليه وجب تاب مث ارتدَّ  مث حجَّ  من أن
 السابق احلجّ  بأنّ  القائلني رأي وجاهة مع ،1«يَريبك ال ما إىل يريُبك ما دع» قال: أنه  النيب
 وَُهوَ  َفَيُمۡت  ۦِدينِهِ  َعن ِمنُكمۡ  يَۡرتَِددۡ  َوَمن﴿ اآلية هذه يف الرّدة ألنّ  ته،إعاد يلزم ال الرّدة على
َلىئَِك  ََكفِر   و 

ُ
ۡعَمَٰلُُهمۡ  َحبَِطۡت  فَأ

َ
ۡنَياٱ ِف  أ َلىئَِك  ٓأۡلِخَرةِ  ٱوَ  َلُّ و 

ُ
ۡصَحَُٰب  َوأ

َ
ونَ  فِيَها ُهمۡ  ۡلَّارِ  ٱ أ  َخَِٰلُ

ِ  يَۡكُفرۡ  َوَمن﴿ تعاىل: لقوله- مطلقة أخرى يةآ يفو  باملوت، قيدةم [217 :البقرة] ﴾٢١٧ يَمَٰنِ ٱب  ۡۡلِ
 املقيد. على حيمل املطلقو  -[05 :املائدة] ﴾ۥَعَملُهُ  َحبَِط  َفَقدۡ 

 اأثرً  الضمري لعائد أنَّ  نالحظ الفصل، هذا يف األحكام بآيات املتعلقة املسائل ذكر بعد
 املنع،و  اجلواز بني للمحدث املصحف كمسّ  ،املكلَّفني بأفعال املتعلقة الشرعي احلكم يف احقيقيً 

 بني اجلهرية الصالة يف اإلمام خلف الفاحتة قراءة وكذا النجاسة،و  الطهارة بني اخلنزير وكأجزاء
 القضاء. دون الفدية أو القضاء، بني رمضان يف أفطرت إذا احلامل أيضاو  عدمه،و  الوجوب

 
 

                                           
 .2518 برقم الرتمذي، سنن -1
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 مالتالمعا في آيات الضمير عود أثر :الثاني الفصل

 املعاملت في آياتأثر عود الضمير 

 كاآلتي:  مبحثينيشتمل على 

 
 
 
 

 

المبحث األول: آيات عقود المعاوضات: كالبيع والحجر والنكاح، 
 النفقة

 المبحث الثاني: آيات عقود التبرعات: كالهبة والوصية

 
 

 الفصل الثاني



 عود الضمير في آيات املعامالتالفصل الثاني: أثر 
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 النفقة النكاح،و  والحجر كالبيع :المعاوضات عقود آيات :األول المبحث

 
 
 مطالب كاآلتي: أربعةل على يشتم

 

 

 

 

 المطلب األول: حكم بيع دور مكة وإجارتها؟

 المطلب الثاني: هل يجوز الحجر على السفيه؟

 المطلب الثالث: حكم الولي في عقد النكاح؟

 المطلب الرابع: حكم النفقة والسكنى للمطلقة المبتوتة غير الحامل؟
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كالبيع  املعاولات عقود آيات يف لضمريا عائد أثر عن األول مبحثان: الفصل هذا يف
 احلامل املطلقة على السكىنو  النفقةو  إجارهتا،و  مكة دور بيع كحكم النفقة،و  النكاحو  واحلجر
 الزواج. عقد يف الويل حكمو  املبتوتة،

 مهر عن املرأة ويل عفو كحكم اهلبة:و  الترباعات عقود آيات تناولت الثاين املبحث يفو 
 السفر. حال الوصية يف املسلم غري شهادةو  ابنته،

 إجارتها؟و  مكة دور بيع حكم: األول المطلب
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال ونَ  َكَفُروا   لَّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَيُصدُّ ِيٱ َۡلََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَ  ّللَّ  لَّ
يء   لِلنَّاِس  َجَعۡلَنَٰهُ   َعَذاب   ِمنۡ  نُِّذۡقهُ  بُِظۡلم   بِإَِۡلَاد   فِيهِ  يُرِدۡ  َوَمن 2ّۡلَاِد  ٱوَ  فِيهِ  1ۡلَعَِٰكُف ٱ َسَوا
ِلم  
َ
 .[25 :احلج] ﴾٢٥ أ

 املسجد إىل يعود هل ﴾َجَعۡلَنَٰهُ ﴿ :تعاىل قوله من الضمري عائد حتديد يف العلماء اختلف
 ؟كله احلرم احلرام، باملسجد يقصد وهل كله؟ احلرام إىل يعود أم نفسه،

 ،﴾َجَعۡلَنَٰهُ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري أن ىلإ ،5عريبال ابنو  ،4اهلراسي والكيا 3النحاس ذهب
 املراد وليس الطواف،و  الصالة من نفسه، املسجد يف الناس يستوي مبعىن: ،نفسه املسجد إىل يعود

 .6كّله احلرم به

                                           
 .3/421ج للزجاج، إعرابه،و  القران معاين .5/377ج ،البغوي تفسري فيه، املقيم هو العاكف: -1
 .3/333ج، البغوي تفسري غريه. من احلرام املسجد إىل املنتاب الطارئ البادي: -2
 .4/393ج للنحاس، القرآن، معاين -3
 .4/279ج اهلراسي، للكيا القرآن أحكام -4

 .3/275ج العريب، البن القرآن، أحكام -5

 3/333ج البغوي، تفسري -6
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 كله، احلرام إىل يعود ﴾َجَعۡلَنَٰهُ ﴿ الضمري أن 2"الزجاج" كالم من والظاهر ،1الرازي اختار
 من احلق ألحدمها فليس النزول،و  قامةاإلو  املسكن يف يتساوى يالبادو  املقيم نإ :املعىن فيكون
 .3اآلخر

 هلو  ،-احلرام من ألهنا- ؟إجارهتاو  مكة دور بيع حكم يف الضمري لعائد اخلالف أثر يظهر
 قوالن: املسألة هذه يف فللعلماء ،؟5صلحا أم 4عنوة فتحت مكة

 كرائهاو  مكة دور بيع يجوز :األول القول
 استدلوا ،9مالك عن روايةو  ،8حنيفة أيبو  ،7احلنابلة عن ورواية ،6الشافعية به قال وممن

 :املعقولو  السنةو  بالكتاب

                                           
 .3/301ج للجصاص، القرآن، أحكام -1

 .3/421لقرآن وإعرابه، للزجاج، جا معاين -2

 .3/333تفسري البغوي، ج -3
َوةُ  يقال: -4  الغامنني، بني تقسم فلم بالقوة أخذ ما العنوة األرضو  بالسيف، قهرا أي: َعنوة، أخذته يقال اإلذالل،و  القهر الَعنـْ

 البن األثر،و  احلديث غريب يف النهاية .4/147ج فارس، البن اللغة، اييسمق معجم ينظر: للمسلمني. وقفا فتصري
 .2/249ج األثري،

 .3/276ج العريب، البن القرآن، أحكام -5
 صنيتان بن الكرمي عبد حتقيق: احمَلام لي، البن الشافعي، فقه يف اللباب .7/466ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع -6

 هـ.1416بخاري، املدينة املنورة، ال دار األوىل، الطبعة ،380ص العمري،
 .4/197ج قدامة، البن املغين، .2/05ج املقدسي، قدامة البن أمحد، االمام فقه يف الكايف -7
 .5/146ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الصنائع، بدائع -8
 الغرب دار ،2/966ج لسالمي،ا املختار حممد حتقيق: للمازري، ني،قالتل شرح .3/276ج العريب، البن القرآن، أحكام -9

 ينظر: خاصة، املوسم أيام يف مكة دور كراء بكراهة يرى مالك عن ثالثة رواية هناك. م2008 األوىل، الطبعة االسالمي،
 .3/406ج رشد، بن الوليد أبو التحصيل،و  البيان
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 القرآن من األدلة-أ
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال األول: الدليل - ونَ  َكَفُروا   لَّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَيُصدُّ  لَۡمۡسِجدِ ٱوَ  ّللَّ

ِيٱ َۡلََرامِ ٱ يء   لِلنَّاِس  َنَٰهُ َجَعلۡ  لَّ  ِمنۡ  نُِّذۡقهُ  بُِظۡلم   بِإَِۡلَاد   فِيهِ  يُرِدۡ  َوَمن ّۡلَادِ  ٱوَ  فِيهِ  ۡلَعَِٰكُف ٱ َسَوا
ِلم   َعَذاب  
َ
 .[25 :احلج] ﴾٢٥ أ

 ه،كلّ  احلرام إىل الو  املسجد إىل يعود ﴾َجَعۡلَنَٰهُ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري إن االستدالل: وجه -
 .1كله احلرام يف ال املسجد يف البادو  اكفالع بني سوى تعاىل فاهلل

يءِ ﴿ تعاىل: قال الثاني: الدليل - ِينَ ٱ لُۡمَهَِٰجرِينَ ٱ لِۡلُفَقَرا ۡخرُِجوا   لَّ
ُ
َٰلِِهمۡ  دَِيَٰرِهِمۡ  ِمن أ ۡمَو

َ
 يَبَۡتُغونَ  َوأ

ِنَ  فَۡضَٗل  ِ ٱ م  َٰٗنا ّللَّ  .[08 :احلشر] ﴾َورِۡضَو

 تقتضي اإللافة إذ ديارهم، ملكوا ناملهاجري أن على تدل اآلية إن االستدالل: وجه -
 .2الشراءو  جارةاإلو  البيع من اململوك يف التصرف امللك،فجاز

 تعاىل: قولهك ،للسكىن لافةاإل باب من هي امللك إرادة بأن :االستدالل هذا على يعترض -
 من ليهنّ إ أليفت لكنو  البيوت ميلكن ال فهنّ  ،[01 :الطالق] ﴾ُبُيوتِِهنَّ  ِمن   رُِجوُهنَّ َُتۡ  َل ﴿

 .3السكىن باب
 السنة من األدلة -ب

  لنا ترك هلو » فقال: مكة؟ دار يف أتَنز ل اهلل رسولَ  يا قال: أنه حارثة بن زيد بن أسامة عن

  

                                           
 .4/279ج اهلراسي، للكيا القرآن أحكام .18/595ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1
 .5/386ج ،املاوردي احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي -2
 .4/554ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -3
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 الو  جعفرر  هثْ ير   ملو  ،"لبر ا  طَ "و هو "طالب   أبا" ثور   "عقيلر " كانو  دور ، أو ،1ر باع   من عقيلر 
 .2«نكافريَ  "طالبر "و "عقيلر " نَ اكو  ،نيمسلمَ  كانا هنماأل شيئا علي  

 يف أصبحتف فيها، التصرفو  ةمكّ  ديار إرث جواز إىل احلديث هذا أشار االستدالل: وجه -
 .3امللك حكم

 المعقول من األدلة -جـ
 أنه حزام بن حكيم عن روي كما داره باع من منهمو  مبكة ديارهم تركوا  الصحابة إن

 فهم ألعقاهبم، تركها من منهمو  ،4ألف مبائة سفيان أيب نب معاوية نم   مبكة الندوة دار باع
 ،5«نام  ء فهو سفيان أيب دار دخل من» الفتح: عام  قال كما امللك تصرف فيها يتصرفون

 .6سفيان أيب إىل الدار  ألاف فقد

 إجارتهاو  مكة دور بيع جواز عدم: الثاني القول
 من الصحيحو  ،8القاسم ابن مساع يف مالك عن ورواية ،7حنيفة أبو القول هذا إىل ذهب

 :اآلثارو  السنةو  بالكتاب استدلوا ،9احلنابلة مذهب

                                           
ْنز لُ  هوو  الرْبع م ن -1

َ
قامة، ودارُ  امل  .8/102ج منظور، البن العرب، لسان حَمَلَُّتهم، أي: اْلَقْوم   َرْبعُ  يقال: اإل 

 .1351باب: النُّزول مبكة للحاج، وتوريث ُدورها، برقم صحيح مسلم،  -2
 املاوردي، احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي .9/120ج بطال، البن البخاري، صحيح شرح -3

 .5/386ج
 .6/57سنن الكربى، للبيهقي، ج -4
ث أخرجه مسلم يف صحيحه مطوال يف باب فتح . واحلدي3021سنن أيب داود، باب: ما جاء يف أخبار مكََّة، برقم  -5

 .3/1405مكة، من رواية سليمان بن املغرية. ينظر: صحيح مسلم، ج
 .3/450ج العسقالين، حجر البن الباري، فتح -6
 .5/146بو بكر الكاساين احلنفي، جأ الصنائع، بدائع -7
 الوفا أبو حتقيق: للزركشي، املساجد، كامبأح الساجد عالمإ. 17/147ج رشد، بن الوليد أبو التحصيل،و  البيان -8

 م.1996، الطبعة الرابعة، 144ي، صاملراغ مصطفى
 .4/288ج للمرداوي، اخلالف، من الراجح معرفة يف اإلنصاف .4/197ج قدامة، البن املغين، -9
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 القرآن من األدلة-أ
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال ونَ  َكَفُروا   لَّ ِ ٱ َسبِيلِ  َعن َوَيُصدُّ ِيٱ َۡلََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَ  ّللَّ  لَّ
يء   لِلنَّاِس  َجَعۡلَنَٰهُ   َعَذاب   ِمنۡ  نُِّذۡقهُ  بُِظۡلم   بِإَِۡلَاد   فِيهِ  يُرِدۡ  َوَمن ّۡلَادِ  ٱوَ  فِيهِ  ۡلَعَِٰكُف ٱ َسَوا
ِلم  
َ
 .[25 :احلج] ﴾٢٥ أ

 العاكف بني سوى اهلل نأ املعىن فيكون احلرام إىل يعود ﴾َجَعۡلَنَٰهُ ﴿ لمري إن االستدالل: وجه -
 .1كّله احلرام يف البادو 

 السنة من األدلة -ب
 بيع حرامر و  ،حرامر  مكةُ » : النيب قال قال:  وعمر  بن اهلل عبد عن األول: الدليل -

 .2«بيوهتا أجرُ  حرامر و ،رباعها
 عليها سلطو  الفيل، مكة عن حبس  اهلل إن»  قال مسلم صحيح ففي الثاني: الدليل -

 .3«بعدي ألحد حتل لنو  قبلي، ألحد   حت لّ  مل إهنا أالَ  املؤمنني،و  رسوَله
 أن على «بعدي ألحد حتل لنو  قبلي، ألحد   حت لّ  مل هناإ»  قوله أفاد االستدالل: وجه -

 .4َعنَوة فتحت مكة
 األثر من الدليل -جـ

 حرامر  مكة» :قال جماهد عن األعمش عن معاوية أيب عن شيبة أيب ابن عن روى كما
 .5«ايوهت  بُ  إَجارة الو  هارباع   بيعُ  حيل ال اهلل مهاحرَّ 

                                           
 12/32ج القرطيب، تفسري .3/301ج للجصاص، القرآن، أحكام -1
ينظر: «. كذا ُروي مرفوعا، ورفعه وهمر، والصحيح أنه موقوفر ».قال البيهقي: 2327ينظر: املستدرك، للحاكم، برقم  -2

 السنن الكربى، للبيهقي، حتقيق: حممد عبد القادر عطا.
 .1355صحيح مسلم، باب: حترمي مكَّة وصيدها وخالها وشجرها ولُقطتها، إالَّ ل منشد  على الدَّوام، برقم  -3
 .5/150ج الرب، عبد البن االستذكار، -4
 .3/329ج شيبة، أيب ابن مصنف، -5
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 بني تقسم ملو  نوة،عَ  فتحت مكة أن هومهمامبف يدالن األثرو  احلديث االستدالل: وجه -
 .1بيعها جيوز فال موقوفة، فصارت املسلمني

 البيع منع ذلك من يلزم الو  بالُوُفود، رفقا مكة ديار كراء كراهة املقصود إن ذلك: عن أجيب -
 .2الشراءو 

 الترجيحو  المناقشة
 يلي: ما -واهلل أعلم- يل يظهر الفريقني أدلة ذكر بعد

 بناءً  دورهاو  مكة رباع من شيء احتكار ُحرمة يف اآلية لداللة ،إجارهتا دون مكة دور بيع جواز -
 إجارهتا جتوز العنوة أرض ...أن» تيمية: ابن قال وحده، باملسجد خيتص ال كله احلرم أن على

 بغري للمحتاج بذهلا جيب بل إجارهتا جتوز ال أنه فيها ما أحسن مكة بيوتو  باإلمجاع،
 مجيع هبا االنتفاع استحقاق يف يشرتك اليت املشاعر أرضَ  كوهنا إجارهتا نم املانع ...عوض  

 بل فيها، ذلك مُينع فال املساكن فأما مزارعها، بيع من مينع إمنا العنوة أرضَ  أن ...املسلمني
يء  ﴿ تعاىل: اهلل قال كما ألصحاهبا هي  .3«[25 :احلج] ﴾ّۡلَادِ  ٱوَ  فِيهِ  ۡلَعَِٰكُف ٱ َسَوا

 بني مجعا اإلجارة، دون مكة رباع بيع جواز على تدل  النيب عن الواردة األحاديث إن -
 األدلة. نصوص
 السفيه؟ على الحجر يجوز هل :الثاني المطلب
ِيٱ ََكنَ  فَإِن﴿ تعاىل: قال ا َۡلَقُّ ٱ َعلَۡيهِ  لَّ وۡ  4َسفِيه 

َ
ا أ وۡ  َضعِيف 

َ
ن يَۡسَتِطيعُ  َل  أ

َ
 ُهوَ  يُِملَّ  أ

ِ  ۥَوِلُّهُ  فَۡلُيۡملِۡل   .[282 :القرة] ﴾ۡلَعۡدِل  ٱب

                                           
 .5/146ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الصنائع، بدائع -1
 .3/451ج العسقالين، حجر البن الباري، فتح -2
 .212 ،29/211ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -3
 .1/362ج للزجاج، وإعرابه، القرآن معاين ينظر: العقل، خفيف السفيه -4
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 ﴾ۥَوِلُّهُ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف العلماء اختلف

 -املال صاحبُ - ؟﴾َۡلَقُّ ٱ﴿ ىلإ ﴾ۥَوِلُّهُ ﴿ الضمري عودة 2الفراء أجازو  ،1الطربي رجح
 أعلمُ  نهأل بالعدل، الدَّين وصاحبُ  احلقّ  ويلُّ  ُيمللفَـ  اإلمالل، من احلقُّ  عليه َمن زعجَ  إن» مبعىن:
 .4السَّفيه مداينة جواز على فدل 3«حبق ه

 عودة 8حيان أبوو  ،7عطية ابن ورجح ،6النحاس كالم من الظاهرو  ،5الفراء استحسن
 .-املد ين- ﴾َۡلَقُّ ٱ َعلَۡيهِ ﴿ الذي إىل ﴾ۥَوِلُّهُ ﴿ الضمري

 أهل فاختال حصر فيمكن السفيه؟، على احَلْجر حكم يف الضمري لعائد اخلالف أثر يتبني
 قولني: يف العلم

 عليه يحجر السَّفيه :األول القول
 السنة:و  بالكتاب واستدلوا ،11احلنابلةو  ،10الشافعيةو  ،9املالكيةإىل هذا القول  ذهب

                                           
 .6/59ج ،يف تأويل القرآن، البن جرير الطربيجامع البيان  -1
 .1/183ج للفراء، القران، معاين -2
 .1/393ج البغوي، تفسري -3
 .1/591ج للجصاص، القرآن، أحكام -4
 .1/183ج ء،آللفر  القران، معاين -5
 .1/316ج للنحاس، القرآن، معاين -6
 1/380ج عطية، البن العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -7
 .2/276ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -8
 .3/397ج ،للدسوقي الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية .2/833ج الرب، عبد البن املدينة، أهل فقه يف الكايف -9

 للخطيب املنهاج، ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين .4/177ج للنووي،، املفتني عمدةو  الطالبني رولة احملتاج مغين -10
 .3/131ج الشافعي، الشربيين

 للبهويت، اإلقناع، منت عن القناع شافك. 3/112ج ،2/106ج املقدسي، قدامة البن أمحد، اإلمام فقه يف الكايف -11
 .3/442ج
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 القرآن من األدلة-أ
ِيٱ ََكنَ  فَإِن﴿ تعاىل: قال األول: الدليل - ا َۡلَقُّ ٱ َعلَۡيهِ  لَّ وۡ  َسفِيه 

َ
ا أ وۡ  َضعِيف 

َ
ن عُ يَۡسَتِطي َل  أ

َ
 أ

ِ  ۥَوِلُّهُ  فَۡلُيۡملِۡل  ُهوَ  يُِملَّ   .[282 :البقرة] ﴾ۡلَعۡدِل  ٱب
 السَّفيه،- الثالثة هؤالء من واحد كل ويلّ  إىل يعود ﴾ۥَوِلُّهُ ﴿ يف الضمري إن االستدالل: وجه -

 هو وهذا بذلك، صالحيتهم لعدم بالدَّين اإلقرار يف عنه يتوىل -املستطيع غري الضعيف،
 .1احلجر

يءَ ٱ تُۡؤتُوا   َوَل ﴿ تعاىل: قال الثاني: يلالدل - َفَها َٰلَُكمُ  لسُّ ۡمَو
َ
ُ ٱ َجَعَل  لََِّّت ٱ أ  ﴾قَِيَٰٗما لَُكمۡ  ّللَّ

 .[05 :النساء]

 يزول حىت يضيعوها، أن خمافة أمواهلم يؤتوا أن لألولياء هني اآلية هذه ففي االستدالل: وجه -
 هيو  األولياء إىل األموال ألافت اآلية أن ماك ،2السَّفيه حجر على يدل وهذا السَّفه، عنهم

 .3فيها التصرف حق ميلكون الذين هم ألهنم لغريهم،
 السنة من األدلة -ب
 باَعهو  ماَله  معاذ   على حجر» : اهلل رسول أن  مالك بن كعب عن األول: الدليل -

 .4«عليه كان َدين   يف
 كما ، جبل بن اذمع على حجر  النيب أن على يدل احلديث هذا االستدالل: وجه -

 .5دينه يقضي حىت املديون مال بيع للحاكم أن أفاد

                                           
 تفسري .1/349ج البغوي، تفسري .1/363ج للزجاج، إعرابه،و  القرآن معاين .3/223ج للشافعي، األم، -1

 .1/326ج الكشاف،للزخمشري،
 .1/471ج للزخمشري، الكشاف، تفسري .2/164ج البغوي، تفسري -2
 .1/371ج اجلوزي، البن التفسري، علم يف املسري زاد -3
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني »قال احلاكم:  .4551رأة تقتل إذا ارتدت، برقم سنن الدار قطين، باب: يف امل -4

 .2/67املستدرك، للحاكم، ج«. ومل خير جاه
 .5/292ج للشوكاين، األخبار، منتقى شرح األوطار نيل -5
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 1ُعقَدت ه يفو  يبتاع كان  اهلل رسول عهد على رجال أن مالك بن أنس عن الثاني: الدليل -
 عقدته يفو  يَبتاع فإنه فالن   على اْحُجر اهلل نيب يا فقالوا: ، النيب أهُله فأتى َلْعف،

 اهلل نيبُّ  فقال البيع، على أصرب ال إين اهلل نيب يا فقال: البيع عن فنهاه  النيب لعف،فدعاه
: «الَبَة ال َهاًء،و  َهاًء، فقل: للبيع تارك غري كنت إن  .3«2خ 

 يف الرجل ألن ،4السَّفيه على احلجر مشروعية على يدل مبفهومه احلديث االستدالل: وجه -
 ذوي من ليس ألنه خديعة، الو  طأعو  خذ له فقيل البيع، يرتك أن ميكن الو  لعف، عقله

 قالوو  العلم، أهل بعض عند احلديث هذا على العملو » الرتمذي: قال البيع، معرفة يف البصائر
 .5«الَعقل لعيفَ  كان إذا الشراءو  البيع يف احلُر   الرَّجل على احَلْجر

 السفيه على يحجر ال :الثاني القول
 املعقول:و  اآلثارو  السنةو  بالكتاب واستدل ،6حنيفة أبو به يرى

 القرآن من األدلة-أ
ِيٱ ََكنَ  فَإِن﴿ تعاىل: قال األول: الدليل - ا َۡلَقُّ ٱ َعلَۡيهِ  لَّ وۡ  َسفِيه 

َ
ا أ وۡ  َضعِيف 

َ
ن يَۡسَتِطيعُ  َل  أ

َ
 أ

ِ  ۥَوِلُّهُ  فَۡلُيۡملِۡل  ُهوَ  يُِملَّ   .[282 :القرة] ﴾ۡلَعۡدِل  ٱب
  

                                           
 .5/217ج للشوكاين، األخبار، منتقى شرح األوطار نيل :ينظر .عقله يف أي -1
 .3/1165ج الباقي، عبد فؤاد حملمد مسلم، صحيح شرح خديعتك، يلزمين ال أو خديعيت لك حتل ال: أي -2
ّد الرُّشد يف أسبابه أن حيُجر عليه، برقم صحيح ابن حبان، باب: ما يستحب لإلمام إذ -3  .5049ا علم م ن إنسان ل 
 دار األوىل، الطبعة ،34/160ج اإلثيويب، علي بن حملمد -اجملتىب شرح يف العقىب الذخرية -املسمى النسائي، سنن شرح -4

 م.2003 التوزيع،و  للنشر بروم، آل
 .3/544ج الرتمذي، سنن -5
 .9/259ج البابريت، حممود بن حملمد اهلداية، شرح العناية .18/145ج للسرخسي، املبسوط، -6
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 ميلي املال فصاحب ،1الدَّين ويلّ  أي: احلق إىل عودي ﴾ۥَوِلُّهُ ﴿ الضمري إن االستدالل: وجه -
 أهلية وله عليه، حيجر ال السفيه أن على فدل لعيفا، أو سفيها املدين كان إذا الكاتب على

 يشاء. كيف ماله يف التصرف
ي  َوَل ﴿ تعاىل: اهلل قال الثاني: الدليل - ُكلُوَها

ۡ
اٗفا تَأ ا إِۡۡسَ ن َوبَِدار 

َ
وا    أ  .[06 :ءالنسا] ﴾يَۡكَبُ

 له يبقى فال يكرب أن خمافة اليتيم مال يف االسراف عن الويل تعاىل اهلل هنى االستدالل: وجه -
 عنه احلجر زوال على فدل كذلك كان فإذا ،2الكرب بعد الوالية زوال على تدل فاآلية شيء،

 .3احلاجة بزوال فزالت للحاجة كانت الوالية ألن بالكرب،
 السنة من األدلة -ب

  اهلل رسول عهد على رجال أن مالك بن أنس حبديث أيضا القول هذا حابأص احتج
 احجر اهلل رسول يا فقالوا: ، النيب أتوا أهله أنّ و  يبايع كانو  َلْعف، عقَدت ه يفو  يبتاع كان

- اهلل رسول - فقال البيع، عن أصرب ال إين اهلل رسول يا فقال: فنهاه،  النيب فدعاه عليه،
البة الو  َهاَء،و  َهاءَ  قل:ف بايعت إذا» :  .4«خ 

 ،5عليه حلجر جائزا احلجر كان فلو احلجر، لزوم على يدل ال احلديث هذا االستدالل: وجه -
 .6السفيه على احلجر منع على فدل البيع، يف خالبة ال يقول أن الرجل دلَّ   فالنيب

                                           
 البغوي، تفسري. 1/316ج للنحاس، القرآن، معاين .6/59ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1

 .1/591ج للجصاص، القرآن، أحكام. 350 ،1/349ج
القاهرة، الطبعة األوىل،  بوالق، مطبعة ،5/193ج، احلنفي الزيلعي الدين لفحر الدقائق، كنز شرح احلقائق تبيني -2

 هـ.1313
 .2/81ج للجصاص، القران، أحكام .24/159ج للسرخسي، املبسوط، -3
ر: صحيح ولعيف . قال األلباين صحيح، ينظ1250، برقم يف الرجل يقول يف البيع ال خالبةسنن الرتمذي، باب:  -4

 هـ.1419املعارف، الرياض، السعودية، الطبعة األوىل،  . مكتبة2/28لأللباين، جسنن الرتمذي، 
 .34/160ج اإلثيويب، علي بن حملمد النسائي، سنن شرح -5
 .4/338ج العسقالين، حجر البن الباري، فتح -6
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 األثر من األدلة -جـ
  عليًّا إنَّ و  بيعا، ابتَـْعتُ  إين» فقال: ،الزبريَ  أتى  جعفر بن اهلل عبد عن األول: الدليل -

، حيُجر أن يريد  حيُجر أن فسأله  عثمانَ  علي   فأتى البيع، يف شريُككَ  فأنا الزُّبري: فقال عَليَّ
 كيف : عثمان فقال: البيع، هذا يف شريُكه أنا الزبري: فقال جعفر، بن اهلل عبد على

 .1«الزُّبري؟ َشريُكه رُجل على أحُجر
 2التخويف. سبيل على ذلك فعل ألنه عليه حيجر فلم االستدالل: جهو  -
 قارها،عَ  بعض تبيع أهنا بلغه الزبري ابن أنّ  بلغها عائشة أن عروة عن الزهري عن الثاني: الدليل -

 .3«أبداً  مهكل  أُ  أالَّ  عليّ   هلل ه؟،قالَ  أوَ  فقالت: عليها، حُجرنَّ أَل  أو لتنته نَيَّ » ل:افق
 بالفقر، فتبتلى - عائشة- ماهلا يفىن أن كراهة الزُّبري بن اهلل عبد ف عل ل:االستدال وجه -

 .4 الرسول يعوهلا كانت ما بعد الناس، على عالة فتصري
 المعقول من األدلة -د

 غري أو سفيها كان سواء شرعا، أسباهبا منه حتقق من كل على جتب الكفارات كانت إذا
 ماله. يف التصرف أهلية يف حر   السفيه أن على فدل سفيه،

 الترجيحو  المناقشة
 لقوة ذلكو  اجلمهور إليه ذهب ما الراجح أن -واهلل أعلم- يل يتبني الفريقني أدلة ذكر بعد

 َوَل ﴿ تعاىل: اهلل قال الناس، حقوقو  حقوقه على حفاظا عليه حيجر البالغ السفيه ألنّ  أدلتهم،
يءَ ٱ تُۡؤتُوا   َفَها َٰلَُكمُ  لسُّ ۡمَو

َ
 قال تصرفها، حيسن ال من إىل املال دفع يف هني وهو ،[05 :نساءال] ﴾أ

                                           
 ه.1415 األوىل، الطبعة ،12/340ج األرنؤوط، شعيب حتقيق: الطحاوي، جعفر أليب اآلثار، مشكل شرح -1
 .24/161ج ي،للسرخس املبسوط، -2
 .26 برقم للطرباين، الكبري املعجمو  .12/342ج الطحاوي، جعفر أليب اآلثار، مشكل شرح -3
 .24/161ج للسرخسي، املبسوط، -4
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يءَ ٱ﴿» الزخمشري: َفَها  بإصالحها هلم يد الو  ينبغي ال فيما ينفقوهنا الذين أمواهلم املبذ رون :﴾لسُّ
 .1«لألولياء اخلطابو  فيها، التصرفو  تثمريهاو 

 ما قضاء أجل من ، جبل بن معاذ على حجر  النيب أن السنة يف ورد ما كذلك
 الديون. من عليه

 النكاح؟ عقد في الولي حكم الثالث: المطلب
يءَ ٱ َطلَّۡقُتمُ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: اهلل قال َجلَُهنَّ  َفَبلَۡغنَ  لن َِسا

َ
ن 2َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل  أ

َ
 يَنِكۡحنَ  أ

ۡزَوََٰجُهنَّ 
َ
ََٰضۡوا   إَِذا 3أ ِ  بَۡيَنُهم تََر  .[232 :البقرة] ﴾لَۡمۡعُروِف  ٱب

 .﴾َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف العلماء فاختل

 .املرأة ويل   إىل يعود الضمري أن 6القرطيبو  ،5احلليب السمنيو  4الزجاج رجح

 الزوج. إىل الضمري عودة 8حيان أبو رجحو  7األخفش وذهب

 صحة يف شرط هو هل النكاح عقد يف الويل حكم يف فقهي أثر االختالف هذا عن نتج
 :قوالن ذلك يف فللعلماء بشرط؟، ليس أم النكاح؟

                                           
 .1/471ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -1
 .1/310ج للزجاج، وإعرابه، القرآن معاين ينظر: الزواج، من وحتبسوهن متنعوهن فال أي: -2
 املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر :ينظر .انوا أزواجا هلن من قبل، أو الذين يريدون أن يتقدموا خلطبتهنالذين ك :أي -3

 .6/455تفسري الرازي، ج .2/460ج احلليب، للسمني
 1/310ج للزجاج، وإعرابه، القرآن معاين -4
 .2/459ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -5
 .159 ،3/158ج القرطيب، تفسري -6
 .1/188، ج-األوسط- احلسن األخفش أبو القرآن، معاين -7
 .2/493ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -8
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 النكاح لصحة شرط الولي :األول القول
 احتجوا به، إال الزواج يصح فال ،4الظاهريةو  ،3أمحدو  ،2الشافعيو  ،1مالكاإلمام  ذهبإليه 

 املعقول:و  السنةو  بالكتاب

 القرآن من األدلة-أ
يءَ ٱ ۡقُتمُ َطلَّ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: اهلل قال األول: الدليل - َجلَُهنَّ  َفَبلَۡغنَ  لن َِسا

َ
ن َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل  أ

َ
 أ

ۡزَوََٰجُهنَّ  يَنِكۡحنَ 
َ
ََٰضۡوا   إَِذا أ ِ  بَۡيَنُهم تََر  .[232 :البقرة] ﴾لَۡمۡعُروِف  ٱب

 كان ملا إالو  زوجها، إىل العودة من املرأة منع يف لألولياء هني اآلية هذه يف االستدالل: وجه -
 .5ممفهو  معىن ملنعه

 معقل أخت أن 6البخاري صحيح ففي أخيها إىل احتاجت ملا نفسها تزوج أن للمرأة جاز لو -
 فَََل ﴿ فنزلت معقل، فأىب فخطبها، عدهتا انقضت حىت فرتكها زوجها، طلقها يسار   بن

ن َتۡعُضلُوُهنَّ 
َ
ۡزَوََٰجُهنَّ  يَنِكۡحنَ  أ

َ
ََٰضۡوا   إَِذا أ ِ  بَۡيَنُهم تََر  .[232 :البقرة] ﴾لَۡمۡعُروِف  ٱب

نِكُحوا  ﴿ تعاىل: قال :الثاني الدليل -
َ
َيََٰمَٰ ٱ َوأ

َ
 .[32 :النور] ﴾ِمنُكمۡ  َۡل

 ملا النساء بيد الزواج أمر كان فلو ،7األيامى بإنَكاح الرجال ختاطب اآلية االستدالل: وجه -
 للرجال. اخلطاب وجه

ۡهلِِهنَّ  بِإِۡذنِ  نِكُحوُهنَّ ٱفَ ﴿ تعاىل: قال الثالث: الدليل -
َ
 .[26 :ساءالن] ﴾أ

                                           
 .3/36ج رشد، البن املقتصد، وهناية اجملتهد بداية .2/106ج، املدونة -1
 .5/14األم، للشافعي، ج -2
 .7/7ج قدامة، البن املغين، -3
 .9/25ج حزم، بنال احمللى، -4
 .5/26ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -5
 .4529 برقم البخاري، صحيح -6
 .9/26ج حزم، البن احمللى، -7
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 احلرة تعقد أن يكفي ال أنه على فدل ،1الزواج لصحة مةاألَ  ويلّ  إذن اشرتاط االستدالل: وجه -
 .2وليها إذن دون نفسها على العاقلة البالغة

 السنة من األدلة -ب
 .3«بويل إال نكاح ال» قال:  النيب أن  األشعري موسى أيب عن األول: الدليل -
 نفي على حيمل فال ،4الشرعية احلقيقة نفي على يدل احلديث هذا االستدالل: وجه -

 نكاح ال أنه على فدل ،5للبطالن مرادف هو الذي الفساد على يدل النهي أن الكمال،كما
 بويل. إال

 إذن بغري نكحت امرأة أميا» : اهلل رسول قال قالت:  عائشة عن الثاني: الدليل -
 .6«له ويلَّ  ال من ويل   فالسلطان تشاجروا فإن ...ثالثا باطل فنكاحها َمَوال يها

 علىو  ،7الزواج عقد يف نفسها ولية تكون ال املرأة أن بيان احلديث هذا يف االستدالل: وجه -
 ملا إالو  له، ويلّ  ال ملن السلطان شرطية على دل احلديث أن كما ويل، دون من الزواج بطالن

 له. معىن -له ويل ال ملن- السلطان لذكر كان
  

                                           
 .3/595جأليب حيان، لبحر احمليط يف التفسري، ا .8/192ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1
 .6/323ج احلنبلي، عادل البن الكتاب، علوم يف اللباب -2
 .6/321. قال األلباين صحيح لغريه. ينظر: صحيح أيب داود، لأللباين،ج2085سنن أيب داود، باب: يف الويّل، برقم  -3
 .4/191ج للمباركفوري، األحوذي، حتفة -4
 .6/143ج للشوكاين، األخبار، منتقى شرح األوطار نيل -5
. وصححه 3/399. وقال الرتمذي حديث حسن، سنن الرتمذي، ج2083، برقم سنن أيب داود، باب: يف الويلّ  -6

 .2/182احلاكم، ينظر: املستدرك، للحاكم، ج
 .6/446ج بطال، البن البخاري، صحيح شرح .3/196ج للخطايب، السنن، معامل -7
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 المعقول من األدلة -جـ
 زوج، كل مع ذلك يتحقق فال السكىن،و  كالنسل أخرى ملقاصد إمناو  لذاته يراد ال الزواج

 .1لوليها األمر فوك ل القرار، اختاذ يف تتسرع قد بطبعها املرأةو 

 وليها النكاح عقد لصحة يشترط ال البالغة الحرة المرأة :الثاني القول
 املعقول:و  السنةو  بالكتاب واستدل ،2حنيفة أبو إليه ذهب

 القرآن من األدلة-أ
يءَ ٱ َطلَّۡقُتمُ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: اهلل قال األول: الدليل - َجلَُهنَّ  َفَبلَۡغنَ  لن َِسا

َ
ن َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل  أ

َ
 أ

ۡزَوََٰجُهنَّ  يَنِكۡحنَ 
َ
ََٰضۡوا   إَِذا أ ِ  بَۡيَنُهم تََر  .[232 :البقرة] ﴾لَۡمۡعُروِف  ٱب

 منع عن فنهاهم ،3ألزواجا إىل يعود أن يقتضي اآلية يف بالعضل داملرا إن االستدالل: وجه -
 الويل إىل عاد إنو  األزواج، من انئْ ش   مبن التزّوج من -العدة انقضاء بعد- املطلقات أزواجهم

 .4التزويج يف عليهن تضيقوا ال أو متنعوهن ال فمعناه
َٰ  َبۡعدُ  ِمن   ۥَلُ  لُّ َُتِ  فَََل  َطلََّقَها فَإِن﴿ تعاىل: اهلل قال الثاني: الدليل - ا تَنِكحَ  َحَّتَّ  ۥ  َغرۡيَهُ  َزوۡج 

ي  ُجَناحَ  فَََل  َطلََّقَها فَإِن ن َعلَۡيِهَما
َ
ي  أ  .[230 :البقرة] ﴾َيََتَاَجَعا

 نسب كذلك نكاحها، عقد صحة على فدل املرأة إىل النكاح اآلية ألافت االستدالل: وجه -
 .5الويل ذكر دون من الزوجني إىل الرتاجع

                                           
 .257 ،3/256ج اهلمام، البن ،اهلداية شرح يف القدير فتح -1
 شرح يف القدير فتح. 2/247ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين عالء الصنائع، بدائع .5/10ج للسرخسي، املبسوط، -2

 .3/255ج اهلمام، البن اهلداية،
 1/487ج للجصاص، القرآن، أحكام -3
 االسالمية، باجلامعة العلمي البحث عمادة ماجستري، رسالة العويف، رجاء بن عوض ،1/156ج النكاح، يف الوالية -4

 م.2002 األوىل، الطبعة ورة،املن املدينة
 .2/248ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين عالء الصنائع، بدائع .1/484ج للجصاص، القرآن، أحكام -5
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 السنة من األدلة -ب
 يف تستأذن البكرو  ولي ها، من بنفسها أحق األمي» قال:  النيب أن  عباس ابن عن

 .1«ُصماهتا إذهناو  نفسها

 .2مثلها البكرو  زواجها يف الثي ب للمرأة حق جعل يف صريح احلديث هذا االستدالل: وجه -
 االختيار به أراد إمناو  د،العق يف الوالية يقصد ال احلديث بأن االستدالل: هذا على يجاب -

 .3فقط
 المعقول من األدلة -جـ

 إمناو  الزوج، اختيار يف احلق هلا فكذلك الشراء،و  البيع من ماهلا يف التصرف احلق هلا املرأة
 .4الوقاحة إىل تنسب ال كي بالتزويج الويل يطلب

 بني مماثلة ال أنه كما النص، مقابلة يف قياس هذا إن االستدالل: هذا على يجاب -
 بساطته. يف البيع خبالف للعواقب، معرفةو  نظر إىل حيتاج فالنكاح -البيعو  الزواج- كمنياحلُ 

 الترجيحو  المناقشة
 -واهلل أعلم- يل يظهر النكاح عقد صحة يف الويل حكم مسألة يف العلماء أقوال ذكر بعد

 منها: ألسباب ذلكو  النكاح عقد صحة يف شرط الويل أن

 ال» قال: أنه  اهلل رسول عن األشعري موسى أيب حديث يف ماك اجلمهور أدلة صحة -
 ويل دون من النكاح عقد نفي يف الصحةو  الصراحة غاية يف دليل هذاو  ،5«بويل إال نكاح

                                           
 .1421صحيح مسلم، باب: است ْئذان الثي ب يف النكاح بالنُّطق، والبكر بالسُّكوت، برقم  -1
 .5/12ج للسرخسي، املبسوط، .1/486ج للجصاص، القرآن، أحكام -2
 .5/19ج للشافعي، ألم،ا -3
 .3/258ج اهلمام، البن اهلداية، شرح يف القدير فتح -4
 .2085 باب: يف الويّل، داود، أيب سنن -5
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 صورة أعين- املوجودةَ  الذات ألن ،الشرعية الذات يتوجه النفي هذا» الشوكاين: قال املرأة،
 الذات إىل اجملاَزين أقرب هي اليت الصحة إىل جهيتو  أو بشرعية، ليست -ويل   بدون العقد

 .2«املذكور 1عائشة حديث يف كما باطالً  ويل   بغري النكاح فيكون
ن َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل ﴿ اآلية نزول سبب صحة -

َ
ۡزَوََٰجُهنَّ  يَنِكۡحنَ  أ

َ
ِ  بَۡيَنُهم تََرََٰضۡوا   إَِذا أ  ﴾لَۡمۡعُروِف  ٱب

 وحاول يسار" بن "معقل قصة ُورود صحة أنكر الذي "للجصاص" خالفا [232 :البقرة]
 فيها، نزلت اآلية أنو  القصة، هذه أيضا احلسن عن ُروي فقد» : فقال احلديث تضعيف

 يف ملا النقل، أهل مذهب على ثابت غري احلديث هذاو  بتزوجيها، أمرهو  "معقال" دعا  أنهو 
، عنه روى الذي اجملهول الرجل من سنده اكر  يقتضي اآلية فظاهر ...مرسلر  احلَسن حديثُ و  مس 

 .3«لألزواج خطابا يكون أن
 يف البخاري ذكرها يسار" بن "معقل قصة بأن -رمحه اهلل-"اجلصاص" قول على فيجاب

 اإلمام قاله ملا عربة فال ،4يسار بن معقل عن بالتحديث صرَّح "احلَسن" أن كما صحيحه
 .-واهلل أعلم- مرسل بأنه  "اجلصاص"

 ؟الحامل غير المبتوتة للمطلقة السكنىو  النفقة حكم :الرابع المطلب
ۡسِكُنوُهنَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال

َ
ِن َسَكنُتم َحۡيُث  ِمنۡ  أ وُهنَّ  َوَل  وُۡجِدُكمۡ  م   ِِلَُضي ُِقوا   تَُضٓارُّ

َلَِٰت  ُكنَّ  ِإَون َعلَۡيِهنَّ   و 
ُ
نِفُقوا   ََحۡل   أ

َ
َٰ  َعلَۡيِهنَّ  فَأ ِ  ََحۡلَُهنَّ   يََضۡعنَ  َحَّتَّ ۡرَضۡعنَ  نۡ فَإ

َ
 اتُوُهنَّ   َ َف  لَُكمۡ  أ

ُجورَُهنَّ 
ُ
تَِمُروا   أ

ۡ
 .[06 :الطالق] ﴾بَِمۡعُروف    ۡيَنُكمبَ  َوأ

ۡسِكُنوُهنَّ ﴿ تعاىل: قوله من "هن" املنصوب الضمري عائد حتديد يف العلماء اختلف
َ
 .﴾أ

                                           
 خترجيه. سبق «باطل فنكاحها َمَوال يها إذن بغري نكحت امرأة أميا» قال:  النيب أن  عائشة حديث إىل إشارة -1
 .6/143ج للشوكاين، بار،األخ منتقى شرح األوطار نيل -2
 .487 ،1/486ج للجصاص، القرآن، أحكام ينظر: -3
 .4529 برقم البخاري، صحيح ينظر: -4
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 لهقو  من "هن" الضمري عود ،3حممد الطاهر بن عاشور و  ،2"البقاعي"و ،1"الرازي" رجح
ۡسِكُنوُهنَّ ﴿ تعاىل:

َ
 بائنا. أم َرجعيا طالقا كان سواء املطلَّقات إىل ﴾أ

ۡسِكُنوُهنَّ ﴿ "هن" الضمري عودة 4نحاسال اختارو 
َ
 خاصة. الرجعية املطلقات إىل ،﴾أ

 قولني على ،؟احلامل غري البائن للمطلقة النَّفقة حكم يف فقهي أثر االختالف هذا من يظهر
 العلم: أهل من

 وال سكنى لها نفقة ال الحامل غير المطلقة :ألولا القول
 بالكتاب استدلوا ،8الشوكاين اختارهو  ،7احلنابلةو  ،6الشافعيةو  ،5املالكية إىل هذا القول ذهب

 :واآلثار واملعقول السنةو 

 القرآن من األدلة-أ
ۡسِكُنوُهنَّ ﴿ :تعاىل اهلل قال

َ
ِن َسَكنُتم َحۡيُث  ِمنۡ  أ وُهنَّ تُضَ  َوَل  وُۡجِدُكمۡ  م   ِِلَُضي ُِقوا   ٓارُّ

َلَِٰت  ُكنَّ  ِإَون َعلَۡيِهنَّ   و 
ُ
نِفُقوا   ََحۡل   أ

َ
َٰ  َعلَۡيِهنَّ  فَأ ۡرَضۡعنَ  فَإِنۡ  ََحۡلَُهنَّ   يََضۡعنَ  َحَّتَّ

َ
 اتُوُهنَّ   َ َف  لَُكمۡ  أ

ُجورَُهنَّ 
ُ
تَِمُروا   أ

ۡ
 .[6 :الطالق] ﴾بَِمۡعُروف    ۡيَنُكمبَ  َوأ

                                           
 3/613ج للجصاص، القرآن، أحكام -1
 مصر. القاهرة، االسالمي، الكتاب دار ،20/159ج البقاعي، السور،و  اآليات تناسب يف الدرر نظم -2
 .28/325ج ،حممد الطاهر بن عاشور والتنوير، التحرير .9/299ج للنحاس، القرآن، إعراب -3
 .9/299ج للنحاس، القرآن، إعراب -4
 أهل فقه يف الكايف .2/243ج املدونة، ينظر: هلا. نفقة وال السكىن جتب فقالوا: املسألة يف فصلوا املالكية أن غري -5

 البن القرآن، أحكام. 3/113ج رشد، نالب ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد .2/627ج الرب، عبد املدينة،البن
 .18/166ج القرطيب، تفسري .4/287العريب،ج

 اإلمام فقه يف املهذب .5/253ج للشافعي، ألم،ا: ينظر احلائل، املبتوتة على نفقة وال السكىن يرون الشافعية -6
 .11/230ج لعمراين،ا احلسني أبو الشافعي، اإلمام مذهب يف البيان .3/156ج الشريازي، اسحاق الشافعي،أبو

 .13/465ج، عثيمني البن املستقنع، زاد على املمتع الشرح .3/229ج قدامة، البن أمحد، اإلمام فقه يف الكايف -7
 .293 ،5/292ج للشوكاين، القدير، فتح -8
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 االستدالل وجه -
ۡسِكُنوُهنَّ ﴿ يف الضمري إن -

َ
 الضمائر لتتحد املتعنيَّ  هوو  ،1الرجعية املطلَّقات الن ساء إىل يعود ﴾أ

 .2مَفس رهاو 
 على يدل لآلية املخالفة مفهوم أنَّ  كما احلامل، للمطلقة النفقة وجوب على تدل اآلية ظاهر -

 : الطربي الق ،3فائدة بالذكر احلامل املرأة لتخصيص يكن مل إالو  احلامل، لغري نفقة ال أنه
 جل اهلل ألن حامال تكون أن إال للمبتوتة، نفقة ال أن عندنا ذلك يف القول من والصواب»

َلَٰتِ  ُكنَّ  ِإَون﴿ بقوله: النفقة جعل ثناؤه و 
ُ
نفُِقوا   ََحۡل   أ

َ
 للحوامل [06 :الطالق] ﴾َعلَۡيِهنَّ  فَأ

 الواجب يف احلوامل غريو  احلوامل من البوائن كان لوو  أزواجهن، من البائنات من غريهن دون
َلَُٰت ﴿ خلصوص يكن مل سواء، أزواجهن على النفقة من هلن و 

ُ
َۡحَالِ ٱ َوأ

َ
 [04 :الطالق] ﴾َۡل

 بالذكر خصوصهن يفو  سواء، ذلك يف غريهنو  هن إذ مفهوم، وجه املولع هذا يف بالذكر
 .4«حامال تكون أن إال لبائن نفقة ال أن على الدليل أدل غريهن دون

 األثر من ةاألدل -ب
  اهلل رسولُ  فبعَثه ، اهلل رسول عهد على طلَّقها زوَجها أن» قيس بنت فاطمة فعن

ي أخوه: يل فقال َسريَّة، يف  قال: األجُل، حي لَّ  َحىت ُسكىنو  نفقةً  يل إنَّ  فقلُت: الدَّار، م ن اْخُرج 
 مَنعينو  َأخرَجين أَخاه إنَّ و  طلَّقين، ُفالنًا إنَّ  فقلُت: سلم،و  عليه اهلل رسول فأتيتُ  ال،قالْت:

بَنة  و  لكَ  ما فَقال: إلَيه َفأرَسلَ  النَّفَقة،و  السُّكىن ؟ آل   ال  ي إنَّ  اهلل، رسولَ  يا قال: قَيس   طلَّقها أخ 
، آل   ب نتَ  يا انظُري : اهلل رسولُ  يل َفقال مَجيًعا،قَاَلت: َثالثا  للمرأة   السُّكىَن و  النَّفقةُ  إمنا قَيس 

                                           
 .9/299ج للنحاس، القرآن، إعراب -1
 م.1994، والعشرون السابعة لطبعة:ا بريوت، الرسالة، مؤسسة ،5/482ج اجلوزية، قيم البن املعاد، زاد -2
 .6/357، للشوكاين، جاألخبار منتقى شرح نيل األوطار -3
 .460 ،23/459ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -4
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ها على  اْخُرجي ُسكىن، الَ و  نَفقةَ  َفال َرجعةر  عَليها له يُكن مل فإذا َرْجَعة، عَليَها له كانت ما زوج 
 .1«ُفالنةَ  على فانز يل

 إىل طالب   أيب بن علي   مع خرج املغرية، بن حفص بن َعمرو أبا أنَّ » مسلم رواية يفو 
 بن احلارثَ  هلا أَمرو  طالق ها، من تبق ي كانت بتطليَقة   قيس   بنت   فاطمةَ  امرأت ه إىل اليَمن،فأرسلَ 

 النيبَّ  فأتت   حام ال، تُكوين أن إالَّ  نفَقةر  لك   َما هلا: فقاال ،بنفَقة   َربيَعة أيب بنَ  َعيَّاشو  ،هَشام
 ْنفَقةَ  ال فقال: َقوهلُما له ،فذَكرت ،  .2«هلَا فأذ ن االنتَقال، يف فاسَتأذنـَْته لك 

 :االستدالل وجه-

 إال سكىن الو  هلا نفقة ال أهنا على دليل زوجها بيت من باخلروج قيس" نتب "لفاطمة  أمره -
 حامال. تكون أن

 النفقة وجوب عدم على يدل مبفهومه احلديث :«حامال تكوين أن إال نفقة لك   َما» : قوله -
 .3حامال كانت إذا إال للمبتوتة

 صحيح ففي  اخلطاب نب عمر املؤمنني أمري رواه ما تعارض الرواية هذه بأن عليهم: يجاب -
 معناو  ،4األعظم املسجد يف جالًسا يزيدَ  بن األسود   مع كنتُ » قال: إسحاق، أيب عن مسلم،

، بنت فاطمة حبديث   الّشعيبّ  فحدَّثَ  الشَّعيبُّ،  الو  سكىن هلا جيعل مل ، اهلل رسول أن قيس 
 عمر: قال هذا، مبثل حتد ثُ  َويلكَ  فقال: ،5به فحَصَبه حًصى، من كفًّا اأَلسودُ  أخذَ  مث نفقًة،

يت، أو حف ظت لعّلها ندري ال امرأة ، لَقول  نبي نا سنةو  اهلل كتابَ  نرتك ال  السُّكىن هلا نس 

                                           
 .45/335ج أمحد، مسند -1
 .1480صحيح مسلم، باب: املطلَّقة ثالثا ال نفقة هلا، برقم  -2
 .6/360ج للشوكاين، ،ألخبارا منتقى شرح األوطار نيل -3
 .2/1118ج مسلم، صحيح على الباقي عبد فؤاد حممد تعليقات ينظر: الكوفة، مسجد به يريد -4
 .2/1118ج نفسه، املرجع ينظر: احلديث. هذا على منه إنكارا باحلصى الشعيب األسود رمى أي: -5
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ي  ََيۡرُۡجنَ  َوَل  ُبُيوتِِهنَّ  ِمن   َُتۡرُِجوُهنَّ  َل ﴿ :  اهلل قال النفَقُة،و  ن إِلَّ
َ
تِّيَ  أ

ۡ
 بَِفَِٰحَشة   يَأ

َبي َِنة     .1«[01 :الطالق] ﴾مُّ
 المعقول من األدلة -جـ
 هلا. سكىن الو  نفقة ال إذا ،2البائ نو  بثالث   امل ْلك زال قدو  بال ملك الزوج على جتب النفقة إن

 الحامل غير المبتوتة للمطلقةوالسكنى  النفقة وجوب :الثاني القول
 من شور حممد الطاهر بن عاو  ،5اآللوسيو  ،4الزخمشري ترجيح هوو  ،3احلنفية ذهب إىل هذا

 :واآلثار السنةو  بالكتاب استدلوا ،6املعاصرين

 القرآن من األدلة-أ
ۡسِكُنوُهنَّ ﴿ :تعاىل اهلل قال

َ
ِن َسَكنُتم َحۡيُث  ِمنۡ  أ وُهنَّ  َوَل  وُۡجِدُكمۡ  م   ِِلَُضي ُِقوا   تَُضٓارُّ

َلَِٰت  ُكنَّ  ِإَون َعلَۡيِهنَّ   و 
ُ
نِفُقوا   ََحۡل   أ

َ
َٰ  َعلَۡيِهنَّ  فَأ ۡرَضۡعنَ  فَإِنۡ  ََحۡلَُهنَّ   ۡعنَ يَضَ  َحَّتَّ

َ
 اتُوُهنَّ   َ َف  لَُكمۡ  أ

ُجورَُهنَّ 
ُ
تَِمُروا   أ

ۡ
 .[6 :الطالق] ﴾بَِمۡعُروف    ۡيَنُكمبَ  َوأ

 االستدالل وجه -
ۡسِكُنوُهنَّ ﴿ يف الضمري -

َ
يءَ ٱ َطلَّۡقُتمُ  إَِذا﴿ :تعاىل لقوله املطّلقات النساء إىل عائد ﴾أ  ﴾لن َِسا

 .7[01 :الطالق]

                                           
 .1480 برقم مسلم، صحيح -1
 .3/209ج احلنفي، الكاساين ربك أبو الدين عالء الصنائع، بدائع -2
 بكر أبو الدين عالء الصنائع، بدائع .5/202ج للسرخسي، املبسوط، .3/614ج للجصاص، القران، أحكام -3

 .3/209ج احلنفي، الكاساين
 .4/559ج، للزخمشري الكشاف، تفسري -4
 .14/335ج اآللوسي، تفسري -5
 .28/325ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -6
 .28/325ج ،املرجع نفسه -7
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َلَٰتِ  ُكنَّ  ِإَون﴿ تعاىل: قوله يف الشرط ممفهو  إن - و 
ُ
نِفُقوا   ََحۡل   أ

َ
 يفيد [06 :الطالق] ﴾َعلَۡيِهنَّ  فَأ

 مطلقة كل كانت فإذا قلَت: فإن» :الزخمشري قال احلامل، غري املبتوتة على النفقة وجوب
َلَِٰت  ُكنَّ  ِإَون﴿ قوله يف الشرط فائدة فما النفقة، هلا جتب عندكم و 

ُ
  ََحۡل   أ

نفُِقوا  فَ
َ
 ﴾َعلَۡيِهنَّ  أ

 مضى إذا تسقط النفقة أن ظانر  فظن طالت، رمبا احلمل مدة أن فائدته قلُت: [06 :الطالق]
 .1«الوهم ذلك فنفى احلائل، عدة مقدار

تِِهنَّ  َفَطل ُِقوُهنَّ ﴿ تعاىل قوله كان إذا -  قوله محل فوجب البائن املرأة تضمَّن [01 :الطالق] ﴾لِعِدَّ
ۡسكِ ﴿ :تعاىل

َ
ِن َسَكنُتم َحۡيُث  ِمنۡ  ُنوُهنَّ أ  البائن اجلميع على [06 :الطالق] ﴾وُۡجِدُكمۡ  م 

 .2الرَّجع يو 
 األثر من األدلة -ب

 امرأة ، ل َقول  نبي نا سنةو  اهلل كتابَ  نرتك ال» بقوله: قيس بنت فاطمة رواية  عمر ردّ 
يت، أو حف ظت لعّلها ندري ال  .3«النفَقةُ و  السُّكىن هلا نس 

 االستدالل هوج -
 قيس، بنت فاطمةو  اخلطاب بن عمر رواية تعارلت إذاو  الرفع، حكم له  عمر قول إن -

 .4أوىل  عمر فرواية
 ختصيص ترك إىل إشارةو  خاصة، السكىن إثبات فيه «اهلل كتابَ  نرتك ال» : عمر قول -

 .5اآلحاد خبرب القرآن

                                           
 .4/559ج، للزخمشري الكشاف، تفسري -1
 .3/613ج للجصاص، ن،آالقر  أحكام -2
 .خترجيه سبق -3
 .5/471ج اجلوزية، قيم البن املعاد، زاد -4
 .5/54ج عياض، للقالي مسلم، بفوائد املعلم إكمال -5
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 الترجيحو  المناقشة
 يظهر احلائل، املبتوتة املطلقة على السكىنو  فقةالن حكم يف العلم أهل أقوال ذكر بعد

 يلي: ما -واهلل أعلم- يل

 مادامت عليها للزوج اليد م لك عدم بسبب احلائل، البائن املطلقة على السكىنو  النفقة جيب ال -
 تعاىل. هلل حق الع دَّة ألنَّ  منه، بالع دَّة اداالعتدَ  يبقىو  عنه، أجنبيَّة صارت فقد مبتوتة،

 استمتاع ميكن ال املطلقة احلائل لكن الزوجية، املعاشرة مقابلة يف الزوج على جتب ةالنفق إن -
 سكىن. الو  هلا نفقة فال إذن بينونتها، بعد هبا الزوج

ۡسِكُنوُهنَّ ﴿ يف الضمري -
َ
د حىت املبتوتة دون الرجعية إىل يعود ﴾أ  على مح ل فلو» الضمائر تتَّح 

 .1«أوىل األصل على احلْملُ و  األصل خالفُ  وهو ر ها،مفس  و  الضمائر   اختالفُ  لز مَ  غريها

                                           
 .5/482ج اجلوزية، قيم البن املعاد، زاد -1
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 الوصيةو  كالهبة التبرعات: عقود آيات الثاني: المبحث

 
 

 يشتمل على ثالثة مطالب كاآلتي:

 
 
 
 
 
 

 الميراث؟ من القسمة حضروا إذا للمساكين الوصية حكم: األول المطلب

 السفر في الوصية حالة في المسلم غير شهادة: الثاني المطلب

 ابنته؟ مهر عن الولي عفو حكم: الثالث المطلب
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 ؟الميراث من القسمة حضروا إذا للمساكين الوصية حكم األول: المطلب
لُوا   ۡلقِۡسَمةَ ٱ َحََضَ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: اهلل قال و 

ُ
ِۡنهُ  ۡرزُقُوُهمٱفَ  لَۡمَسَِٰكّيُ ٱوَ  ۡلََتََٰمَٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَّبَٰ ٱ أ  م 

عۡ  قَۡوٗل  لَُهمۡ  َوقُولُوا    .1[08 :النساء] ﴾٨ ُروٗفامَّ

 .﴾ۡرزُقُوُهمٱفَ ﴿ تعاىل: قوله من اخلطاب لمري عائد يف املفسرون اختلف

 املستحقون هم ألهنم ثني،الوار   إىل يعود اخلطاب لمري نأ إىل 3حيان أبوو  2اخلازن ذهب
 عنه. املتوف أموال من

 احملتَضرين إىل طاباخل لمري عودة 7والقرطيب ،6والطربي ،5"العكربي"و 4الزجاج اختارو 
 أموالكم قسمتمو  املوت أحدكم حضر إذا املعىن: فيكون ،8بالوصية أمواهلم يقسمون الذين

 منه. فارزقوهم القرىب ذوي من يرث ال من حضرو  بالوصية،

 ؟القرىب لذوي الواجبة الوصية حكم يف فقهي أثر االختالف هذا عن نتج

                                           
جامع البيان يف تأويل  ينظر: حمكمة، بل منسوخة غري قيلو  ،املواريث بآية منسوخة اآلية إن قال من مالعل أهل من -1

 .7/7جالقرآن،البن جرير الطربي، 
 344 /1ج اخلازن، تفسري -2

 3/526ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3

 .2/16ج للزجاج، إعرابه،و  القرآن معاين -4

 .1/333ج، للعكربي لقرآن،ا إعراب يف التبيان -5

 .7/13ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -6

 .5/49ج القرطيب، تفسري -7

 .1/375، جاجلوزي البن التفسري، علم يف املسري زاد -8
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 ر الوارثين: الوصية واجبة لألقربين الغياألول القول
 إسحاق أبوو  ،3القدمي يف الشافعيو  ،2الطربيو  ،1عنه رواية يف عباس ابن قال به

 السنة:و  بالكتاب واستدلوا ،6القرطيبو  ،5الظاهري حزم ابنو ،4الزجاج

 القرآن من األدلة-أ
لُوا   ۡلقِۡسَمةَ ٱ َحََضَ  ِإَوَذا﴿ تعاىل: قال األول: الدليل - و 

ُ
 ۡرزُقُوُهمٱفَ  لَۡمَسَِٰكّيُ ٱوَ  ۡلََتََٰمَٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَّبَٰ ٱ أ

ِۡنهُ  ۡعُروٗفا قَۡوٗل  لَُهمۡ  َوقُولُوا   م   .[08 :النساء] ﴾٨ مَّ
 يرثونه، ال أقربون عنده كانو  املوت، حضرته إذا امليت أن على تدل اآلية االستدالل: وجه -

 .7ماله من هلم يوصي أن وجب
َحَدُكمُ  َحََضَ  إَِذا َعلَۡيُكمۡ  ُكتَِب ﴿ تعاىل: قال الثاني: الدليل -

َ
ا تََركَ  إِن لَۡمۡوُت ٱ أ  لۡوَِصيَّةُ ٱ َخرۡي 

يۡنِ  ََِٰلَ ۡقَربِّيَ ٱوَ  لِۡلَو
َ
ِ  َۡل ا لَۡمۡعُروِف  ٱب  .[180 :البقرة] ﴾١٨٠ لُۡمتَّقِّيَ ٱ ََعَ  َحقًّ

 حمكمة اآلية أن كما ،8يرثون ال الذين لألقربني الوصية وجوب تفيد اآلية االستدالل: وجه -
 .9منسوخة غريُ و 

                                           
 .3/526ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -1
 .13، 12 /7ج. 3/396ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -2
 .1/148ن للشافعي، مجع البيهقي، جالقرآ أحكام .5/109ج للشافعي، األم، -3
 .2/16ج للزجاج، إعرابه،و  القرآن معاين -4
 .8/353ج حزم، البن احمللى، -5
 .49، 5/48ج القرطيب، تفسري -6
 5/49ج ،املصدر نفسه -7
 .8/354ج حزم، البن احمللى، -8
 .88ص  للنحاس، املنسوخ،و  الناسخ .3/385ج ،ويل القرآن، البن جرير الطربيجامع البيان يف تأ -9
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، عندهو  منيَّته حضرته من فكل» الطربي: جرير بنا قال  عليه فواجب كثر، أو ذلك قلّ  مالر
 جلّ  اهلل قال كما مبعروف، يرثونه ال الذين أقربائهو  أمهاتهو  آبائه من يرثه ال ملن منه يوصي أن

 .1«به أمرَ و  ذكره

 السنة من األدلة -ب
 أعطى قد اهلل إنَّ » يقول:  هللا رسول مسعت قال: الباهلي أمامة أيب فعن األول: الدليل -

 .2«لوارث   وصيَّة فال حقَّه، حق   ذي كلَّ 
 الغري لألقربني يوصي أن للرجل جيب أنه على يدل املخالفة مبفهوم احلديث االستدالل: وجه -

 .3القرب درجة يف أوىل هو مبن حيجبون قد ألهنم الثلث، حدود يف الوارثني
، امرئ   حق ما» قال:  اهلل رسول مسع نهأ أبيه، عن سامل عن الثاني: الدليل -  يءر ش له مسلم 

، ثالثَ  يبيتُ  فيه، يوصي  .4«مكتوبة عنده هوصيتُ و  إال ليال 
 فدل ،5الوجوب يف أظهر فهو -امرئ حق ما -حقا الوصية  النيب جعل االستدالل: وجه -

 واجبة. لألقربني الوصية أن
 قال:  اهلل رسول أن  عمر بنا عن رواية يف جاء بأنه االستدالل: هذا على أجيب -

 كانت فلو ،6«عنده مكتوبة وصيتهو  إال فيه، يوصي أن يريد شيء له مسلم، امرئ حق ما»

                                           
 .3/396ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1
. قال األلباين إسناده حسن. ينظر: إرواء الغليل يف ختريج 2876سنن أيب داود، باب: ما جاء يف الوصّية للوارث، برقم  -2

 .6/88ل، حممد ناصر الدين األلباين، إشراف: زهري الشاوش، جأحاديث منار السبي
 .9/263ج الطحاوي، جعفر أليب اآلثار، مشكل شرح -3
 .1627صحيح مسلم، كتاب: الوصية، برقم  -4
 .14/28ج العيين، الدين لبدر البخاري، صحيح شرح القاري عمدة -5
 .3/1249ج مسلم، صحيح -6
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 كل على الزماً  ذلك لكانَ و  وصي،ُـ امل إرادة إىل - الرسول- جيعلها مل واجبة» الوصية
 .1«حال  

 واجبة ليستو  مستحبة الوصية :الثاني القول
 بالكتاب استدلواو  ،5أمحدو  ،4الشافعيو  ،3مالك اإلمامو  ،2كاحلنفية العلماء، مجهور به قال

 املعقول:و  السنةو 

 القرآن من األدلة-أ
َحَدُكمُ  َحََضَ  إَِذا َعلَۡيُكمۡ  ُكتَِب ﴿ تعاىل: قال

َ
ا تََركَ  إِن لَۡمۡوُت ٱ أ يۡنِ  لۡوَِصيَّةُ ٱ َخرۡي  ََِٰلَ  لِۡلَو

ۡقَربِّيَ ٱوَ 
َ
ِ  َۡل ا لَۡمۡعُروِف  ٱب  .[180 :البقرة] ﴾١٨٠ لُۡمتَّقِّيَ ٱ ََعَ  َحقًّ

 بآية منسوخة أهنا كما الوجوب، سيبل على ليسو  النَّدب على تدل اآلية االستدالل: وجه -
 .6املرياث

 السنة من األدلة -ب
 وجع من الوداع، حجة يف  النيب عادين» قال: وقاص أيب بن سعد عن األول: الدليل -

 الو  مال، ذو أناو  ترى، ما الوجع من يب بَلغ اهلل، رسول يا فقلُت: املوت، على منه أشَفيتُ 
 ال، قال: بَشطره؟ أفأتصدَّق قلت: ال، قال: مايل؟، بثُلَثي أفأتصدَّق واحدة، يل ابَنةر  إال يرثين

                                           
 .2/260ج القرطيب، تفسري -1
 .3/148ج للجصاص، القران، كامأح -2
 .2/259ج القرطيب، تفسري -3
 .4/103ج للشافعي، األم، -4
 .2/265ج قدامة، البن أمحد، اإلمام فقه يف الكايف -5
 .4/251ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -6
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 عالةً  تذرهم أن من خري أغنياَء، ورثتك تذر أن إنك كثري، الثُّلثو  قال: فالثلث؟ قلت:
 .1«الناس يتكفَّفون

َّ  :سعد قال أمحد رواية ويف  يل: فقال قال: يعوُدين، أتاين» الثلث،  اهلل رسول سنَّ  يف 
 قلُت: تفعل، ال قال: السَّبيل، ابنو  املساكنيو  الفقراء، يف كلَّه مايل جعلتُ  نعم، قلتُ  أوصيَت؟

 الثلث قال: الثلث، قلُت: ال، قال: فالشطر، قلُت: ال، قال: الثُّلَثني؟ قلتُ  أغنياء، ورثيت إن
 .2«كثري لثالثو 

 «السَّبيل ابنو  املساكنيو  الفقراء، يف كلَّه مايل جعلتُ » وقاص: أيب بن سعد قول االستدالل: -
 .3لألقربني الوصية وجوب نسخ على دليل

 بقي فما بأهلها، الفرائض أحلقوا» قال:  النيب عن  عباس ابن عن الثاني: الدليل -
 .4«ذَكر   َرجل فألوىل

 فال القرابة، درجة حبسب يرتبوا أن جيب العصبة أنّ  على  النيب حكم االستدالل: وجه -
 .5امليت تركة يف الوارثني غري يدخل

 ،6الرأس ثَائر ، اهلل رسول إىل جاء أعرابيا أن» اهلل عبيد بن طلحة عن الثالث: الدليل -
 أن إال اخلمس الصلوات فقال: الصالة؟ من عليَّ  اهلل فرض ماذا أخربين اهلل رسول يا فقال:
  اهلل رسول فأخربه فقال: الزكاة؟، من عليَّ  اهلل فرض مبا أخربين فقال: ...، اشيئ تطوع

                                           
 .4409صحيح البخاري، باب حجَّة الوداع، برقم  -1
 .3/296لرتمذي حسن صحيح، ينظر: سنن الرتمذي، ج. قال ا1501مسند أمحد، برقم -2
 .6/46ج للشوكاين، ،نيل األوطار شرح منتقى األخبار -3
 .6737صحيح البخاري، باب: مرياث ابن  االبن  إذا مل يكن اْبنر، برقم  -4
 .12/18ج حجر، البن الباري، فتح -5
 .1/229ج األثري، نالب األثر،و  احلديث غريب يف النهاية ينظر: متفرق، شعره أي: -6
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 فقال: شيئا، علي اهلل فرض مما أنقص الو  شيئا، أتطوع ال أكرَمك الذيو  اإلسالم،قال: شرائع
 .1«صدق إن أفلح : اهلل رسول

 المعقول من األدلة -جـ
 كما بذلك، لُّواخي ملْ  واجبة كانت فلو هم،عن وصايا  اهلل رسول أصحاب عن ينقل مل

 .2الوفاة بعد جتب فكيف احلياة يف جتب ال العطيةو  عطية، الوصية أنَّ 

 الترجيحو  المناقشة
 يلي: ما -واهلل أعلم- يل يظهر الفريقني أدلة ذكر بعد

َحَدُكمُ  َحََضَ  إَِذا َعلَۡيُكمۡ  ُكتَِب ﴿ تعاىل: قوله إن
َ
يۡنِ  لۡوَِصيَّةُ ٱ رۡي اخَ  تََركَ  إِن لَۡمۡوُت ٱ أ ََِٰلَ  لِۡلَو

ۡقَربِّيَ ٱوَ 
َ
ِ  َۡل ا لَۡمۡعُروِف  ٱب  أن غري ،3املرياث بآيات خمصصة ،[180 :البقرة] ﴾١٨٠ لُۡمتَّقِّيَ ٱ ََعَ  َحقًّ
وى فيَمن عمومها على تبقى اآلية  اهلل قال كما كثريا ماالً  تركَ  إنْ  وذلك كاألقربني، الوارث س 

 ال أن فاألصل قليالً  ماالً  ترك إن فأما الثلث، يتعدَّى الو  هلم فيوصي ،﴾اَخرۡي   تََركَ  إِن﴿ تعاىل:
 خري أغنياء، ورثتك تَذرَ  أن إنك» وقاص: أيب بن لسعد  لقوله ورثة له امليت كان إذا يوصي

 .4«الناسَ  يتكففون عالةً  تذَرهم أن من

  

                                           
 .1891صحيح البخاري، باب: وجوب صوم رمضان، برقم  -1
 .43/224ج الكويتية، الفقهية املوسوعة -2
ُ يُوِصيُكُم ﴿ تعاىل: قال -3 ِ  ٱّللَّ َكرِ ِمۡثُل َحظ  ۡوَلَِٰدُكۡم  لَِّلَّ

َ
نثََيّۡيِ  ِفي أ

ُ
َ إِنَّ ...ٱَۡل ا َحِكيٗما ٱّللَّ  .[11 ]النساء: ﴾١١ ََكَن َعلِيم 

 .4409صحيح البخاري، باب حجَّة الوداع، برقم  -4
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 السفر في الوصية حالة في المسلم غير شهادة الثاني: لمطلبا
َهاـى يَ ﴿ تعاىل: اهلل لقا يُّ

َ
ِينَ ٱ أ َحَدُكمُ  َحََضَ  إَِذا بَۡينُِكمۡ  َشَهََٰدةُ  َءاَمُنوا   لَّ

َ
 ِحّيَ  لَۡمۡوُت ٱ أ

ِنُكمۡ  َعۡدل   َذَوا ۡثَنانِ ٱ لۡوَِصيَّةِ ٱ وۡ  م 
َ
نُتمۡ  إِنۡ  َغرۡيُِكمۡ  ِمنۡ  َءاَخَرانِ  أ

َ
ۡبُتمۡ  أ ۡرِض ٱ ِف  َِضَ

َ
َصََٰبۡتُكم َۡل

َ
 فَأ

ِصيَبةُ  ةِ ٱ َبۡعدِ  ِمن   َنُهَماَُتۡبُِسو ۡوِت  لۡمَ ٱ مُّ لَوَٰ ِ  َفُيۡقِسَمانِ  لصَّ ِ ٱب  َولَوۡ  َثَمٗنا ۦبِهِ  نَۡشََتِي َل  ۡرتَبُۡتمۡ ٱ إِنِ  ّللَّ
ِ ٱ َشَهََٰدةَ  نَۡكُتمُ  َوَل  قُۡرَّبَٰ  َذا ََكنَ  ي  ّللَّ ا َِّمنَ  إِٗذا إِنَّ  .[106 :املائدة] ﴾١٠٦ ٓأۡلثِِمّيَ ٱ ل

 .﴾َغرۡيُِكمۡ  ِمنۡ  َءاَخَرانِ ﴿ تعاىل: قوله من مريالض عائد يف العلماء اختلف

 ةعود إىل 4"الزجاج" كالم من الظاهرو  ،3احلليب" "السمنيو ،2"الطربي"و ،1ء"آ"الفر  رجح
 .املسلمني غري إىل ﴾َغرۡيُِكمۡ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري

حممد الطاهر بن و  ،7"النيسابوري"و ،6"النحاس" هرجحو  ،5والزهري" "عكرمة ذهبو 
 آخران أو املعىن ألن قبيلتهم، غري من املسلمني إىل ﴾َغرۡيُِكمۡ  ِمنۡ ﴿ الضمري عودة إىل 8اشورع

  .9عدالً  املسلم غري يكون الو  غريكم من عدالن

 السفر، حال الوصية يف املسلم على الذمي شهادة حكم يف أثر االختالف هلذا كان لقد
 العلم: أهل من قولني على

                                           
  .1/324ج ء،آللفر  القرآن، معاين -1
 .11/160ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -2
 .4/462ج ،احلليب للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -3
 .216، 2/215ج للزجاج، وإعرابه، القرآن معاين -4
 .11/167ج ،البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي جامع -5
 .1/286ج للنحاس، القرآن، إعراب -6
 .1/286ج النيسابوري، احلسن أيب بن حملمود القرآن، معاين عن البيان إجياز -7
 .7/96ج ،حممد الطاهر بن عاشور والتنوير، التحرير -8
 .2/215ج للزجاج، وإعرابه، القرآن معاين -9
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 الموت رو حضو  السفر حال الوصية في المسلم على الكافر ةشهاد قبول :األول القول
 السنة:و  بالكتاب واستدلوا ،2احلنابلة مذهب من الصحيحو  ،1الظاهرية به قال

 القرآن من األدلة-أ
َهاـى يَ ﴿ تعاىل: اهلل قال األول: الدليل - يُّ

َ
ِينَ ٱ أ َحَدُكمُ  َحََضَ  إَِذا بَۡينُِكمۡ  َشَهََٰدةُ  َءاَمُنوا   لَّ

َ
 أ

ِنُكمۡ  َعۡدل   َذَوا ۡثَنانِ ٱ لۡوَِصيَّةِ ٱ ِحّيَ  ۡوُت لۡمَ ٱ وۡ  م 
َ
نُتمۡ  إِنۡ  َغرۡيُِكمۡ  ِمنۡ  َءاَخَرانِ  أ

َ
ۡبُتمۡ  أ  ِف  َِضَ

ۡرِض ٱ
َ
َصََٰبۡتُكم َۡل

َ
ِصيَبةُ  فَأ ةِ ٱ َبۡعدِ  ِمن   َنُهَماَُتۡبُِسو لَۡمۡوِت  ٱ مُّ لَوَٰ ِ  َفُيۡقِسَمانِ  لصَّ ِ ٱب  ۡرتَبُۡتمۡ ٱ إِنِ  ّللَّ

ِ ٱ َشَهََٰدةَ  نَۡكُتمُ  َوَل  قُۡرَّبَٰ  َذا ََكنَ  َولَوۡ  َثَمٗنا ۦبِهِ  ينَۡشََتِ  َل  ي  ّللَّ ا َِّمنَ  إِٗذا إِنَّ  :املائدة] ﴾١٠٦ ٓأۡلثِِمّيَ ٱ ل

106]. 
ِنُكمۡ ﴿ الضمري االستدالل: وجه -  إىل يعود ﴾َغرۡيُِكمۡ  ِمنۡ ﴿ الضمري:و  ،3املسلمني إىل ادع ﴾م 

 مل إذا السفر حال الوصية يف الذمي شهادة قبول زفجا ،4ملتكم غري من :أي املسلمني، غري
 املسلمني. من أحد يوجد

يءِ ٱ ِمنَ  تَۡرَضۡونَ  ِممَّن﴿ تعاىل: قال الثاني: الدليل - َهَدا  .[282 :البقرة] ﴾لشُّ
 .5عنه يرلى ممن شهادة قبول على تدل اآلية االستدالل: وجه -
 أسلم بن زيد عن جرير ابن رواه ما وذلك ،6الوصية آية بعد نزلت اآلية أن هذا: على يجاب -

 :اهلل رسول أن إال كفار، الناسو  حرب، األرضو  اإلسالم، أوَّل يف وذلك» قال  

                                           
 .8/491لى، البن حزم، جاحمل -1
 البن الفتاوى، جمموع. 10/164ج قدامة، البن املغين، .4/271ج قدامة، البن أمحد، اإلمام فقه يف الكايف -2

 .15/299تيمية،ج
 .6/349ج القرطيب، تفسري -3
 .12/451ج الرازي، تفسري .11/161ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -4
 .1/363ج للزجاج، إعرابه،و  رآنالق معاين -5
 .2/615ج للجصاص، القرآن، أحكام -6
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 عملو  الفرائض، فرلتو  الوصية، نسخت مث بالوصية، يتوارثون الناس كانو  باملدينة أصحابهو 
 .1«هلا... املسلمون

 دخلت قال: نُفرْي  بن جبري عن صح فقد ،2حمكمة فاآلية باطلة النسخ دعوى بأن عليهم: وردّ  -
ر فإهنا» قالت: نعم، قلُت: قال املائدة، سورةَ  تقرأ هل فقالت:  عائشة على  سورة   آخ 
 .3«فحر موه َحرام من فيها وجدمت ماو  فاستحل وُه، حالل من فيها وجدمت فما نزلت

 السنة من األدلة -ب
 أحدا جيد ملو  هذه، 4َدُقوقَاءب   الوفاة رتهحض املسلمني من رجال أن» الشعيب عن األول: الدليل -

 أبا فأتيا الكوفة، فقدما الكتاب أهل من رجلني فأشهد وصيته، على يشهده املسلمني، من
 الذي بعد يكن مل أمر هذا األشعري: فقال وصيته،و  برتكته قدماو  فأخرباه، األشعري موسى

 كتما الو  بدَّال الو  كذبا الو  َخانا ما باهلل العصر بعد مافأحلفه ، اهلل رسول عهد يف كان
ا، الو   .5«شهادهتما فأمضى تركته،و  الرجل لوصية إهناو غريَّ

 مل األمر هذا أنو  به، قضىو  الذّمي شهادة قبل األشعري موسى أبو كان إذا االستدالل: وجه -
 على الذمي دةشها قبول جواز على فدل منسوخ، غري حكم أنهو  ، النيب عهد يف يكن

 .6املسلم

                                           
 الطحاوي، جعفر أليب اآلثار، مشكل شرح .11/166ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -1

 .11/470ج
 .5/412ج، حجر البن الباري، فتح -2
 ملو  الشيخني شرط على صحيح حديث هذا» احلاكم: قال .42/353ج األرنؤوط، شعيب حتقيق: أمحد، مسند -3

 .2/340ج للحاكم، الصحيحني، على املستدرك ينظر:. «خيرجاه
 م.1995 الثانية، الطبعة بريوت، صادر، دار للحموي، البلدان، معجم ينظر: بغداد،و  إ ْرب ل بني تقع العراق يف مدينة -4
 .3605رقم ب داود، أيب سنن -5
 .4/171 للخطايب، السنن، معامل -6
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 عد ي  و  الدَّاري، متيم مع َسهم   بين من رجل خرج» قال: ، عباس ابن عن الثاني: الدليل -
 فضة من جاًما فـََقدوا برتكت ه، قد ما فلما مسلم، فيها ليس بأرض   السَّهمي فمات بّداء، بن

د مث ، اهلل رسول فأحلفهما الذهب، من خُموًَّصا  متيم من 1ابَتعَناه قالوا:ف مبكة، اجلامُ  ُوج 
ما، من أحق لشهادتنا باهلل فحلفا ،-السَّهمي- أوليائه من رجالن عد ي ،فقامو   إنَّ و  شهادهت 

َهاـى يَ ﴿ اآلية: هذه نزلت وفيهم لصاحب هم،قال: اجلام يُّ
َ
ِينَ ٱ أ  َحََضَ  إَِذا بَۡينُِكمۡ  َشَهََٰدةُ  َءاَمُنوا   لَّ

َحَدُكمُ 
َ
 .2«[106 :املائدة] ﴾لَۡمۡوُت ٱ أ

 أن قبل بّداء بن عد ي  و  الدَّاري، متيم- الكتابيني شهادة  النيب قبول إن االستدالل: وجه -
 .3املسلم على الذّمي شهادة قبول جواز على دلَّ  ابتداء، يردها ملو  -االسالم يف يدخال

 السفر حال الوصية في المسلم على الذّمي شهادة قبول عدم :الثاني القول
 :واملعقول السنةو  بالكتاب احتجوا ،5مالك اإلمامو  ،4الشافعيك العلماء ورمجهإليه  ذهب

 القرآن من األدلة-أ
َها﴿ تعاىل: اهلل قال األول: الدليل - يُّ

َ
أ ِينَ ٱ َيى َحَدُكمُ  َحََضَ  إَِذا بَۡينُِكمۡ  َشَهََٰدةُ  َءاَمُنوا   لَّ

َ
 أ

ِنُكمۡ  َعۡدل   َذَوا ۡثَنانِ ٱ لۡوَِصيَّةِ ٱ ِحّيَ  لَۡمۡوُت ٱ وۡ  م 
َ
نُتمۡ  إِنۡ  َغرۡيُِكمۡ  ِمنۡ  َءاَخَرانِ  أ

َ
ۡبُتمۡ  أ  ِف  َِضَ

ۡرِض ٱ
َ
َصََٰبۡتُكم َۡل

َ
ِصيَبةُ  فَأ ةِ ٱ َبۡعدِ  ِمن   َنُهَماَُتۡبُِسو لَۡمۡوِت  ٱ مُّ لَوَٰ ِ  َفُيۡقِسَمانِ  لصَّ ِ ٱب  ۡرتَبُۡتمۡ ٱ إِنِ  ّللَّ

ِ ٱ َشَهََٰدةَ  مُ نَۡكتُ  َوَل  قُۡرَّبَٰ  َذا ََكنَ  َولَوۡ  َثَمٗنا ۦبِهِ  نَۡشََتِي َل  ي  ّللَّ ا َِّمنَ  إِٗذا إِنَّ  :املائدة] ﴾١٠٦ ٓأۡلثِِمّيَ ٱ ل

106]. 

                                           
 األرنؤوط، القادر عبد الشيخ راجعه: قاسم، حممد حلمزة البخاري، صحيح خمتصر شرح القاري منار أي: اشرتوه. ينظر: -1

 .4/81ج
 .2780[، برقم 106صحيح البخاري، باب: ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿ياأيها الذين ءامنوا شهادة بينكم﴾.]املائدة:  -2
 .5/412ج حجر، البن الباري، فتح -3
 .6/153ج، للشافعي األم، -4
 .6/350ج القرطيب، تفسري .4/246ج رشد، البن املقتصد، هنايةو  اجملتهد بداية -5
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 ،1املسلمني من عشريتكمو  قبيلتكم غري ىلإ ﴾َغرۡيُِكمۡ  ِمنۡ ﴿ الضمري عودة االستدالل: وجه -
ۡشِهُدوا  ﴿ تعاىل: بقوله 2منسوخة اآلية أنَّ  كما

َ
ِنُكمۡ  َعۡدل   َذَويۡ  َوأ  .[02 :الطالق] ﴾م 

 نصرانيني، وقتها كاناو  "متيم"و "عدي" قصة يف نزلت اآلية بأن االستدالل: هذا على يجاب -
ِنُكمۡ  َعۡدل   َذَوا﴿ فقال: املؤمنني اآلية صدر يف خاطب تعاىل اهلل أن كما  غري خاطب مث ،﴾م 

 .3الذمي شهادة قبول على فدل ﴾َغرۡيُِكمۡ  ِمنۡ ﴿ فقال: املؤمنني
ۡشِهُدوا  ﴿ تعاىل: اهلل قال الثاني: الدليل -

َ
ِنُكمۡ  َعۡدل   َذَويۡ  َوأ  .[02 :الطالق] ﴾م 

 .4املسلم على شهادته تصح فال عادل، غري الكافر أن على تدل اآلية االستدالل: وجه -
ُ ٱ ََيَۡعَل  َولَن﴿ تعاىل: قال الثالث: الدليل - َٰفِرِينَ  ّللَّ  ﴾١٤١ َسبِيَل   لُۡمۡؤِمنِّيَ ٱ ََعَ  لِۡلَك

 .[141 :النساء]
 قبلنا فإذا سلطانا،و  والية املسلمني على للكافرين جعل ما تعاىل اهلل إن :لوجه االستدال -

 .5املؤمنني على سلطانا له جعلنا فقد الذمي شهادة
يءِ ٱ ِمنَ  تَۡرَضۡونَ  ِممَّن﴿ تعاىل: قال الرابع: الدليل - َهَدا  .[282 :البقرة] ﴾لشُّ
 .6شهادته قبول عدم على فدل به، يُرلى ممن ليس الكافر االستدالل: وجه -

  

                                           
 املسري، زاد .6/351ج القرطيب، فسريت. 241 ،2/240ج العريب، البن القرآن، أحكام .6/153ج، للشافعي األم، -1

 .1/596ج اجلوزي، البن
 .6/153ج، للشافعي األم، -2
 .4/392جأليب حيان،  التفسري، يف احمليط رالبح -3
 .12/35ج املقدسي، أمحد بن حممد بن الرمحن لعبد املقنع، منت على الكبري الشرح -4
 .2/239ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين، عالء الصنائع، بدائع -5
 .1/350ج البغوي، تفسري .3/120ج اهلراسي، للكيا القرآن أحكام -6
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 السنة من األدلة -ب
 .1«تكذبوهم الو  الكتاب أهل ُتصد قوا ال» قال:  النيب أن : هريرة أيب حديث

 ذلك على دل فإن قالوه، فيما الكتاب أهل تصديق عدم إىل يشري احلديث االستدالل: وجه -
 .2أخبارهمو  شهادهتم تقبل ال فإنه

 المعقول من األدلة جـ
 .3الفاسق من شر   هو الذي بالكافر فكيف تقبل، ال سقالفا شهادة كانت إذا -
 شهادته. تقبل فكيف شرعا، املسلم على وليًّا الكافر يكون ال -

 الترجيحو  المناقشة
 الوصية يف املسلم على الكافر شهادة جواز -واهلل أعلم- يل يظهر الفريقني أدلة ذكر بعد

 منها: ألسباب ذلكو  حقوقهم، عتضي ال حىت املسلمني، من أحد يوجد مل إذا السفر حال

 حمكمة. وأهنا القرآن من نزل من آخر من املائدة سورة بأن  عائشة حديث صحة -
 اآلية. نزول سبب بيان يف  عباس ابن عن 4صحيحه يف البخاري حديث ثبوت -
 بن سعيد التابعني منو  ، األشعري موسى أيبو  عباس كابن الصحابة بعض اختيار هو -

 بظاهر أخذا أمحد، اإلمامو  عبيد، أيبو  الثوري،و  األوزاعي،و  سرين، بناو  شريح،و  املسيب،
 .5اآلية

                                           
 .4485 برقم [،136]البقرة: ﴾قولوا ءامنا باهلل وماأنزل إلينا﴿باب: ،البخاري صحيح -1
 .5/292ج، حجر البن الباري، فتح -2
 .8/339ج للشوكاين، األخبار، منتقى شرح األوطار نيل -3
 سبق ختريج -4
 .5/412ج، حجر البن الباري، فتح -5
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 ؟ابنته مهر عن الولي عفو كمح :الثالث المطلب
ن َقۡبلِ  ِمن َطلَّۡقُتُموُهنَّ  ِإَون﴿ تعاىل: اهلل قال

َ
وُهنَّ  أ  فَنِۡصُف  فَرِيَضةٗ  لَُهنَّ  فََرۡضُتمۡ  َوقَدۡ  َتَمسُّ

ي  َفَرۡضُتمۡ  َما   إِلَّ
َ
وۡ  َيۡعُفونَ  نأ

َ
ِيٱ َيۡعُفَوا   أ ِ  لَّ ن 1ۡل ََِكِح  ٱ ُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده

َ
ۡقَرُب  َتۡعُفويا   َوأ

َ
 :البقرة] ﴾لِلتَّۡقَوىَٰ   أ

237]. 

ِ ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف العلماء اختلف  :﴾ۡل ََِكِح  ٱ ُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده

 تعاىل: قوله يف الضمري ودةع 4احلليب" "السمني اختارو  ،3"النيسابوري"و2"الفراء" رجح
﴿ ِ  .5«النكاح عقدة حلُّ  "بيده تقديره: حذفر  الكالم يف» ألن الزوج، على ﴾ۡل ََِكِح  ٱ ُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده

ِ ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري عودة 7حممد الطاهر بن عاشور و  ،6النحاس ذهب  ُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده
 .8"الزجاج" وأجازه الويل إىل ﴾ۡل ََِكِح  ٱ

 للعلماء الدخول؟، قبلو  الطالق بعد ابنته مهر عن الويل عفو حكم يف االختالف رأث يظهر
 قوالن: املسألة هذه يف

                                           
 للراغب القرآن، غريب يف املفردات ينظر: النكاح. من عقدي ملا اسم العقدةو  الشّد،و  العقد من الُعْقَدة النكاح: عقدة -1

 .577ص األصفهاين،
 .1/155ج للفراء، القرآن، معاين -2
 1/159ج النيسابوري، احلسن أيب بن حملمود القرآن، معاين عن البيان إجياز -3

 .2/495ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -4

 .2/495ج ،املرجع نفسه -5

 1/235ج للنحاس، القرآن، معاين -6

 .2/463ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -7

 .1/319ج للزجاج، إعرابه،و  القران معاين -8
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 الدخول قبل طلقت إذا البكر ابنته مهر عن الوليّ  عفو جواز :األول القول
 السنةو  بالكتاب استدلوا ،3القدمي يف الشافعيو  ،2أمحد اإلمام عن روايةو  ،1املالكيةإليه  ذهب

 :ثار واملعقولواآل

 القرآن من األدلة-أ
ن َقۡبلِ  ِمن َطلَّۡقُتُموُهنَّ  ِإَون﴿ تعاىل: اهلل قال

َ
وُهنَّ  أ  فَنِۡصُف  فَرِيَضةٗ  لَُهنَّ  فََرۡضُتمۡ  َوقَدۡ  َتَمسُّ

ي  فََرۡضُتمۡ  َما ن إِلَّ
َ
وۡ  َيۡعُفونَ  أ

َ
ِيٱ َيۡعُفَوا   أ ِ  لَّ ن ۡل ََِكِح  ٱ ُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده

َ
ۡقَرُب  َتۡعُفويا   َوأ

َ
 ﴾لِلتَّۡقَوىَٰ   أ

 .[237 :البقرة]

 االستدالل: وجه -
 عفو فجاز ،4بولي ها إال نكاحها ينعقد ال إذ نكاحها، عقدة بيده ألنه املرأة ويلّ  به أريد -

 ابنته. مهر نصف عن األب
ن َقۡبلِ  ِمن َطلَّۡقُتُموُهنَّ  ِإَون﴿ قوله يف األزواج خبطاب بدأ تعاىل اهلل إنَّ  -

َ
وهُ  أ  :قال مث ،﴾نَّ َتَمسُّ

وۡ ﴿
َ
ِيٱ َيۡعُفَوا   أ ِ  لَّ  غري أراد أنه فُعلم حالر، غري الغائب خطاب هذاو  ،﴾ۡل ََِكِح  ٱ ُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده

 .5الزوج

                                           
 .4/371ج للقرايف، الذخرية، .2/559ج الرب، عبد البن املدينة، أهل فقه يف الكايف .2/104ج املدونة، -1
 .32/26ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع .3/69ج قدامة، بنال أمحد، االمام فقه يف الكايف -2
 شروط: مخسة ابنته مهر عن العفو حق للويل كان إن الشافعية اشرتطت .16/364ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع -3

 قبل يكون أن :رابعا الطالق. بعد العفو يكون أن :ثالثا ب كرا. املنكوحة تكون أن ثانيا: جدا. أو أبا يكون أن :األول
 أليب الشافعي، اإلمام فقه يف املهذب ينظر: فال. البالغة الرشيدة أما جمنونة، أو صغرية تكون أن :خامسا الدخول.
 .2/470ج الشريازي، إسحاق

 .2/463ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -4
 .6/480ج الرازي، تفسري -5
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 الذي اإللتفات، باب من الغيبة إىل اخلطاب من العدول سبب بأنّ  األخير: هذا عن أجيب -
 .1العفو يف الزوج يَرغب أجل ه من

 األثر من األدلة -ب
ي ﴿ قوله يف عباس ابن عن عكرمة عن ن إِلَّ

َ
 الذي يعفوَ  أو املرأةُ  تعفوَ  أن» قال: ﴾َيۡعُفونَ  أ

 .2«الويلُّ  النكاح   ُعقدة بيده

 المعقول من األدلة -جـ
 .3الّزوج يد عن خرجت قد لكوهنا طالقها، بعد املرأة ويلّ  بيد النكاح عقدة -
 ألن ،4عفواً  تسمَّى ال اهل بةو  منه، هبةً  يكونف املهر كل -طليقته-يعطيها أن الزوج من الصادر -

 .5ماله يهب من هو ليسو  حقه، يرتك الذي هو العايف
 .6املشاكلة باب من عفوا تسميته بأنَّ  األخير: هذا عن أجيب -

  

                                           
 .2/538ج أبو حيان، التفسري، يف احمليط البحر .6/480ج ،تفسري الرازي -1
 .3719 برقم الدارقطين، سنن -2
 .7/253ج قدامة، البن املغين، -3
 .6/480ج الرازي، تفسري -4
، ملكي بن أيب طالب محوش، علومه اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون -5

بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف: الدكتور:  ،1/796حتقيق: جمموعة رسائل جامعية، ج
 م.2008الشاهد البوشيخي، نشر: جامعة الشارقة، الطبعة األوىل، 

 كقوله القرائن، ملوافقة لفظه بغري الشيء ذكر االصطالح: ويف املماثلة، هي: اللغة يف املشاكلة .6/480ج الرازي، تفسري -6
ِۡثلَُها   ُؤا  وََجَزى ﴿ تعاىل:  السيئة جزاء األصل ألن السيئة، غري احلقيقة يف السيئة فجزاء[ 40 :الشورى] ﴾َسي َِئة  َسي َِئة  م 

، مكتبة اهلالل، 2/252خزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة احلموي، حتقيق: عصام شقيو، ج ينظر: مثلها. بالعقوبة
  م.2004ودار البحار،بريوت، 
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 .1كبيرة أو كانت صغيرة غيَره، أو كان أبًا ابنته مهر عن الولي عفو جواز عدم :الثاني القول
 :واآلثار السنةو  بالكتاب استدلوا ،3الشافعيةو  ،2احلنابلةقال به 

 القرآن من األدلة-أ
ن َقۡبلِ  ِمن َطلَّۡقُتُموُهنَّ  ِإَون﴿ تعاىل: اهلل قال األول: الدليل -

َ
وُهنَّ  أ  لَُهنَّ  فََرۡضُتمۡ  َوَقدۡ  َتَمسُّ

ي  فََرۡضُتمۡ  َما فَنِۡصُف  فَرِيَضةٗ  ن إِلَّ
َ
وۡ  َيۡعُفونَ  أ

َ
ِيٱ َيۡعُفَوا   أ ِ بِيَ  لَّ ن ۡل ََِكِح  ٱ ُعۡقَدةُ  ۦِده

َ
 َتۡعُفويا   َوأ

ۡقَرُب 
َ
 .[237 :البقرة] ﴾لِلتَّۡقَوىَٰ   أ

 ليسو  املهر عفو ميلك الذي هو أنه على فدل الزوج، بيد النكاح عقدة: االستدالل وجه -
ن﴿ تعاىل: اهلل قال كما للتقوى أقرب حقه عن الزوج عفو أن ،كما4غريه

َ
ۡقَرُب  َتۡعُفويا   َوأ

َ
 أ

 .5الزوجة حق املهر ألن ذلك ميلك فال الويلّ  أماو  ،﴾ۡقَوىَٰ  لِلتَّ 
يءَ ٱ َوَءاتُوا  ﴿ تعاىل: اهلل قال الثاني: الدليل - َٰتِِهنَّ  لن َِسا ء   َعن لَُكمۡ  ِطَۡبَ  فَإِن َِنۡلَٗة   َصُدَق ِۡنهُ  ََشۡ  م 

ِريي  ا  ٗ َهنِيي  فَُكُوهُ  َنۡفٗسا  .[04 :النساء] ﴾٤ ا  ٗ مَّ

 هيبته الويلّ  ميلك فال الزوج، على هلا اهلل فرله للزوجة خالص حق   رامله إن االستدالل: وجه -
 .6حقوقهاو  أمواهلا من كغريه سقاطهإو 

  

                                           
 .7/254ج قدامة، نالب املغين، -1
 .7/253ج ،املرجع نفسه -2
 .16/364وع شرح املهذب، للنووي، جاجملم -3
 .2/118ج املوزعي، الدين نور البن القرآن، ألحكام البيان تيسري -4
 .7/254ج قدامة، البن املغين، -5
 .7/254ج ،املرجع نفسه -6
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 السنة من األدلة -ب
، بن عمرو عن  الن كاح ُعقدة   يلُّ و » : اهلل رسول قال: قال: جده، عن أبيه عن شعيب 

 .1«الزَّوجُ  هو

 أو يفسخه أن فبإمكانه العقد، بعد لنكاحا عقد بيده الذي هو الزوج االستدالل: وجه -
 .2شيء منه املرأة لويل ليسو  ميسكه،

 راألث من األدلة -جـ
 فأرسل هبا يدُخل أن قبل طلَّقها مث بامرأة   تزوَّج أبَاه أنَّ  ُمطع م، بن جبري بن حممد عن

 .3«بالَعفو أحقُّ  أنا» قال:و بالصَّداق،

 الترجيحو  المناقشة
 الطالق بعد مهرها عن املرأة ويلّ  عفو جواز -واهلل أعلم- يل يتبني الفريقني أدلة ذكر بعد

 منها: ألسباب وذلك الدخول، قبلو 

ن َقۡبلِ  ِمن َطلَّۡقُتُموُهنَّ  ِإَون﴿ تعاىل: اهلل قال اآلية سياق داللة
َ
وُهنَّ  أ  لَُهنَّ  فََرۡضُتمۡ  َوقَدۡ  َتَمسُّ

ي  فََرۡضُتمۡ  َما فَنِۡصُف  فَرِيَضةٗ  ن إِلَّ
َ
وۡ  ۡعُفونَ يَ  أ

َ
ِيٱ َيۡعُفَوا   أ ِ  لَّ ن ۡل ََِكِح  ٱ ُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده

َ
ۡقَرُب  َتۡعُفويا   َوأ

َ
 أ

 َقۡبلِ  ِمن َطلَّۡقُتُموُهنَّ  ِإَون﴿ تعاىل: قوله يف باألزواج اخلطاب بدأ حبيث ،[237 :البقرة] ﴾لِلتَّۡقَوىَٰ  
ن
َ
وُهنَّ  أ  ،4ألنفسهن املالكات الزوجات ذلك بعد طبخا مث ،﴾فَرِيَضةٗ  لَُهنَّ  فََرۡضُتمۡ  َوقَدۡ  َتَمسُّ
ي ﴿ تعاىل قولهب ن إِلَّ

َ
وۡ ﴿ تعاىل: قال مث ،﴾َيۡعُفونَ  أ

َ
ِيٱ َيۡعُفَوا   أ ِ  لَّ  هوو  ﴾ۡل ََِكِح  ٱ ُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده

 الزوجة. ويلّ  النكاح بيده املقصود أن على َغيبة،فدل خطاب
                                           

 .3718سنن الدارقطين، باب: املهر، برقم  -1
 .7/254ج قدامة، البن املغين، -2
 .3722 برقم الدارقطين، سنن -3
 .3/755ج مالك، لإلمام املوطأ، -4
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 كعفو باملعامالت، املتعلقة حكاماأل آيات يف أثر له الضمري عائد أن الفصل هذا يف نالحظ
 املنع.و  اجلواز بني السفر حال الوصية يف الذمي شهادة وقبول املنع،و  اجلواز بني ابنته مهر عن الويل



 

378 

 والحدود والذبائح الصيد في آيات الضمير عود أثر :الثالث الفصل
 والشهادات الجنايات

 والحدود والذبائح الصيد في آيات الضمير عود أثر

 والشهادات جناياتال

 
 كاآلتي:  مبحثينيشتمل على 

 
 
 
 

 المبحث األول: آيات الصيد والذبائح

 المبحث الثاني: آيات الحدود والجنايات والشهادات

 

 الفصل الثالث
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 الذبائحو  الصيد آيات ول:األ المبحث

 
 

 يشتمل على ثالثة مطالب كاآلتي:

 
 
 
 
 

 المطلب األول: حكم التسمية في الصيد؟

 كل ميتة البحر؟المطلب الثاني: حكم أ

 المطلب الثالث: حكم ترك التسمية على الذبيحة؟
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نتناول يف هذا الفصل الثالث آيات األحكام املتعلقة بالصيد والذبائح، املشتملة على عائد 
 الضمري، كالتسمية عند الصيد والذبيحة، وحكم أكل ميتة البحر.

حكم واجلنايات والشهادات، كمث بعد ذلك نتناول عود الضمري لآليات املتعلقة باحلدود 
 قتل الغيلة، ودية املعاهد، وحكم احلكمان بني الزوجني، عند تنازع الزوجني.العفو يف 

 الصيد؟ في حكم التسمية: األول المطلب
ي  لُونََك   َ يَۡس ﴿ تعاىل: اهلل قال ِحلَّ  َماَذا

ُ
ِحلَّ  قُۡل  لَُهۡم   أ

ُ
ي َِبَُٰت ٱ لَُكمُ  أ ِنَ  َعلَّۡمُتم َوَما لطَّ  م 

ا ُتَعل ُِموَنُهنَّ  ُمَك ِبِّيَ  ۡۡلََوارِحِ ٱ ُ  ٱ َعلََّمُكمُ  ِممَّ ي  فَُكُوا   ّللَّ ا ۡمَسۡكنَ  ِممَّ
َ
ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا  ٱوَ  َعلَۡيُكمۡ  أ  ّللَّ

 .[04 :املائدة] ﴾َعلَۡيهِ  

 .﴾َعلَۡيهِ  ﴿ تعاىل: قوله من الضمري عائد يف التفسري أهل اختلف

 من املفهوم املصدر إىل ﴾َعلَۡيهِ  ﴿ الضمري ةعود ،2طيب""القر  ماماإلو  1حيان" "أبو اختار
 .4األكل عند اهلل اسم اذكروا مبعىن أي ،3"األكل" الفعل

ۡمَسۡكنَ ﴿ إىل يعود ﴾َعلَۡيهِ  ﴿ الضمري أن 5"الطربي" اإلمام ويرى
َ
 مّسوا املعىن: فيكون ﴾أ

 .6اجلوارح أمسكته مما ،ذكاته أدركتم إن عليه

  

                                           
 .4/182ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -1
 .6/74ج للقرطيب، القرآن، ألحكام اجلامع -2

 .4/204ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -3

 .11/293ج الرازي، تفسري -4
 .9/571ج الطربي، جرير البن القرآن، تأويل يف البيان امعج -5

 .11/293ج الرازي، تفسري. 4/204ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -6
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 سم   املعىن: فيكون ﴾ۡۡلََوارِحِ ٱ﴿ إىل ﴾َعلَۡيهِ  ﴿ الضمري عودة 2عطية ابنو  ،1الزجاج اختار
 .3كلبك أرسلت إذا اهلل

 ﴾َعلَۡيهِ  ﴿ الضمري إن قال فمن الصيد؟، عند التَّسمية حكم يف االختالف هذا أثر يظهر
 لاإلرسا عند اجلارحة إىل يعود الضمري إن قال َمنو  مستحبة، التسمية أن يرى األكل إىل يعود
 قوالن: املسألة هذه يف فللعلماء التسمية، أوجب فقد

 واجبة الصيد في التسمية :األول القول
 السنة:و  بالكتاب واستدلوا ،5الظاهريةو  ،4احلنابلة مذهب هوو 

 القرآن من األدلة-أ
ي  لُونََك   َ يَۡس ﴿ تعاىل: اهلل قال ِحلَّ  َماَذا

ُ
ِحلَّ  قُۡل  لَُهۡم   أ

ُ
ي َِبَُٰت ٱ لَُكمُ  أ ِنَ  َعلَّۡمُتم اَومَ  لطَّ  م 

ا ُتَعل ُِموَنُهنَّ  ُمَك ِبِّيَ  ۡۡلََوارِحِ ٱ ُ  ٱ َعلََّمُكمُ  ِممَّ ي  فَُكُوا   ّللَّ ا ۡمَسۡكنَ  ِممَّ
َ
ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا  ٱوَ  َعلَۡيُكمۡ  أ  ّللَّ

 .[04 :املائدة] ﴾َعلَۡيهِ  

ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا  ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري الداللة: وجه -  إرسال عند يعود ﴾َعلَۡيهِ   ّللَّ
 اإلرسال. عند إال حيلّ  ال الصيد أن على ،فدلّ 6اجلارحة

                                           
 .2/149ج للزجاج، إعرابه،و  القرآن معاين -1
 .2/158ج عطية، بنال العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -2
 .11/293ج الرازي، تفسري .4/204ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -3
 .9/367ج قدامة، البن املغين، -4
 .155 ،6/154ج حزم، البن احمللى، -5
 .1/271ج النيسابوري، احلسن أيب بن حملمود القرآن، معاين عن البيان إجياز. 2/149ج للزجاج، إعرابه،و  القرآن معاين -6

 .3/17ج ي،البغو  تفسري
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 السنة من األدلة -ب
 ...، فُكلْ  مسَّيتو  كلبك أرسلت إذا» قال:  النيب أن حامت بن عدي عن األول: الدليل -

ل قلُت: د َكليب أُرس   سم  ت ملو  كلب ك على مسَّيت إمنا فإنك تأُكل، ال قال: آخر، كلًبا معه فأج 
 .1«آَخر على

 مما أكل جيوز ال عليه يسمَّ  مل الذي الكلب أنّ  احلديث هذا من يفهم االستدالل: وجه -
 .2واجبة التسمية أن على صاَده،فدلّ 

 أرسلتَ  إذا» فقال: الصيد عن  اهلل رسول سأل أنه حامت بن   عدي   عن الثاني: الدليل -
 .3«لَفكُ  سهُمك فقَتل اهلل اسمَ  ذَكْرتو  كلَبكو  سهَمك

 حبرف أيت لذا الصيد، يف الفعل مع النيَّة اشرتاك على يدل احلديث االستدالل: وجه -
 .4الزمن يف االجتماعو  االشرتاك على تدل اليت -"الواو"- العطف

 بواجبة ليستو  سّنة الصيد عند التسمية :الثاني القول
 :واآلثار السنةو  بالكتاب احتجواو  ،6الشافعية مذهب هوو  ،5مالك به قال

                                           
 .5476صحيح البخاري، باب: َصيد امل عرَاض، برقم  -1
 .5/381ج بطال، البن البخاري، صحيح شرح -2
. قال األلباين حديث صحيح. ينظر: صحيح 4299سنن النسائي، باب: يف الذي يَرمي الصَّيد فيقع يف املاء، برقم  -3

 هـ.1419رياض، السعودية، الطبعة األوىل، .مكتبة املعارف، ال3/161جالنسائي، لأللباين، سنن ولعيف 
 .15/111ج عثيمني، البن املمتع، شرح -4
 .1/534ج املدونة، -5
 .9/86ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع -6
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 القرآن من األدلة-أ
ي  لُونََك   َ يَۡس ﴿ تعاىل: اهلل قال ِحلَّ  َماَذا

ُ
ِحلَّ  قُۡل  لَُهۡم   أ

ُ
ي َِبَُٰت ٱ لَُكمُ  أ ِنَ  َعلَّۡمُتم َوَما لطَّ  م 

ا ُتَعل ُِموَنُهنَّ  ُمَك ِبِّيَ  ۡۡلََوارِحِ ٱ ُ  ٱ َعلََّمُكمُ  ِممَّ ي  فَُكُوا   ّللَّ ا ۡمَسۡكنَ  ِممَّ
َ
ِ ٱ ۡسمَ ٱ ا  ۡذُكُروٱوَ  َعلَۡيُكمۡ  أ  ّللَّ

 .[04 :املائدة] ﴾َعلَۡيهِ  

ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا  ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري االستدالل: وجه -  املفهوم املصدر إىل يعود ﴾َعلَۡيهِ   ّللَّ
 .2الصيد يف واجبة غري التسمية أن على فدل األكل، عند اهلل اسم اذكروا أي ،1األكل من

 السنة من األدلة -ب
د عن مُحَيد نُ ب َعْبدُ  أخرج  املسلم ذبيحةُ » قال:  اهلل رسول أنَّ  مرسالً  سعد   بن رَاش 

 .3«كذلك الصيدو  يَتعّمد، مل ما يسم   مل إنو  حالل

 عدم على فدل ،4التسمية ترك يف العامد دون النَّاسي يعذر أنه احلديث أفاد االستدالل: وجه -
 .التسمية وجوب

 اآلثار من األدلة -جـ
 .5«بأس فال نسي من» قال: قوفامو   عباس ابن عن

 الترجيحو  المناقشة
 يلي: ما -أعلم واهلل- يل يتبني أدلتهم،و  العلماء أقوال استعراض بعد

                                           
 .4/204ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -1

 .6/74ج ،القرطيب تفسري .4/182ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -2
د صاحل الباكري، رقم احلديث مسند احلارث، أليب حممد احلارث، باب: التسمية على الذَّبح، حتقيق: الدكتور: حسني أمح -3

 .349/ 3م. الدر املنثور، للسيوطي، ج  1992، مركز خدمة السنة والسرية النبوية، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 410
 .9/624ج حجر، البن الباري، فتح -4
 .9/624ج حجر، البن الباري، فتح .7/91ج البخاري، صحيح -5
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ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا  ٱوَ ﴿ تعاىل: قوله أماو  واجبة،ب ليستو  نَّةسُ  الصيد يف التسمية إنَّ  -  :املائدة]﴾َعلَۡيهِ   ّللَّ

 األكل. إىل عائد فالضمري [04
 ذبيحةُ » ال:ق : أن مرسالً  سعد   بن راشد عنف له حتل فال متعم دا التسمية ركت من أما -

 مبا مؤيَّدة املرفوعة الر واية وهذه ،1«كذلك الصيدو  يَتعّمد، مل ما يسم   مل إنو  حالل املسلم
 .2 «بأس فال نسي من» قال: أنه موقوفا  عباس ابن عن صحيحه يف البخاري علَّقه
 ؟البحر ميتة أكل محك الثاني: المطلب

ِحلَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال
ُ
يَّاَرةِ   لَُّكمۡ  َمَتَٰٗعا ۥَوَطَعاُمهُ  ّۡلَۡحرِ ٱ َصۡيدُ  لَُكمۡ  أ  .[96 :املائدة] ﴾َولِلسَّ

 .﴾ۥَطَعاُمهُ ﴿ الضمري عائد يف املفسرون اختلف

 5العكربي اختارو  ،4"الزجاج" كالم من الظاهرو  ،3الطربي" ورجَّح "عكرمة، ذهب
 .البحر إىل ﴾ۥَطَعاُمهُ ﴿ الضمري عودة 6أبوحيانو 

 ىلإ ﴾ۥَطَعاُمهُ ﴿ الضمري عودة 9احلليب" "السمني أجازو  8"اجلصاص"و 7"جماهد" ذهبو 
 .البحر صيد لكم أحلف ،10«أنفسكم الصيد وإطعامُ » والتقدير: ،البحر صيد

                                           
 خترجيه. سبق -1
 .7/91ج البخاري، صحيح -2
 .11/69ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -3
 .2/209وإعرابه، للزجاج، ج القرآن معاين -4
 .1/462ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان -5

 .4/370ج حيان، أليب التفسري، يف يطاحمل البحر -6

 .11/69ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -7
 .1/133ج للجصاص، القرآن، أحكام -8

 .4/428ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -9
 .1/462ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان -10
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ل قال: البحر إىل الضمري أعاد َمن  َمنو  ،لسمكا من 1الطايف فيه مبا البحر يف ما كلّ  لنا أح 
 .2البحر من فقط يصاد ما لنا لّ أح   قال: الصيد إىل الضمري أعاد

 العلم: أهل من قولني على ،؟البحر ميتة أكل حكم يف أثر االختالف ذاهل كان لقد

 البحر ميتة أكل يجوز :األول القول
 استدلوا ،7وكاينالشّ  اختارهو  ،6والظاهرية ،5احلنابلةو  ،4الشافعيو  ،3مالك مذهب هوو 

 :اآلثارو  السنةو  بالكتاب

 القرآن من األدلة-أ
ِحلَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال

ُ
يَّاَرةِ   لَُّكمۡ  َمَتَٰٗعا ۥَوَطَعاُمهُ  ّۡلَۡحرِ ٱ َصۡيدُ  لَُكمۡ  أ  .[96 :املائدة] ﴾َولِلسَّ

 فدلّ  مذكور، أقرب هألنّ  البحر إىل يعود ﴾ۥَطَعاُمهُ ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري االستدالل: وجه -
َله ذكر تعاىل اهلل ألنّ  ،أكله اهلل أحلَّ  مما مكالسَّ  من ايفالطَّ  أن على  ُيصاد الذي صيدَ  قبـْ

ِحلَّ ﴿ فقال:
ُ
 .8منه ُيَصد مل ما املفهوم يف عليه يعطف أن جيب فالذي ﴾ّۡلَۡحرِ ٱ َصۡيدُ  لَُكمۡ  أ

                                           
 .8/171ج للشوكاين، ،نيل األوطار شرح منتقى األخبار ينظر: يرسب. ملو  املاء على عال إذا يطفو طفا من الطايف: -1
 .1/84ج رشد، البن املقتصد، هنايةو  اجملتهد بداية -2
 .1/437ج، الرب عبد البن الكايف، -3
 .15/64ج، ردياملاو  احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي. 252، 2/251ج للشافعي، األم، -4

 .3/239ج للنووي، الطالبني، رولة
 .9/394ج، قدامة البن املغين، -5
 .6/60ج، حزم البن احمللى، -6
 .707ص للشوكاين، اجلرار، سيل -7
 .11/69ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -8
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 السنة من األدلة -ب
 نركب اإنَّ  اهلل، رسول يا فقال: ، النيب رجل سأل قال:  هريرة أيب عن األول: الدليل -

 رسول فقال: البحر؟ مباء أفنتولأ عطشنا، به تولأنا فإن املاء، من القليل معنا حنملو  البحر
 .1«هميتتُ  لّ احل   اؤهمَ  ورهُ الطَّ  هو» : اهلل

 عند املقررو  ،2شيئا يستثن ملو  حالل البحر ميتات مجيع أن احلديث ظاهر االستدالل: وجه -
 السمك أن على فدل العموم، صيغ من كان معرفة إىل أليف إذا املفرد أن األصول علماء
 .3األكل حالل الطايف

لَّت» قال:  اهلل رسول أن ، عمر بن اهلل عبد عن الثاني: الدليل -  احلوتُ  ميتتان: لنا ُأح 
 .4«اجلرادُ و 

 االستدالل وجه -
 جابر ذكره ما يثاحلد هذا يؤيدو  ،5غريهو  الطايف بني يفر ق ملو  بالسمك، امليتة  النيب فسَّر -

 املدينةَ  قد مَنا فلمَّا منها فأكلوا الَعْنرَب  تدعى لخمة ب دآبَّة السَّاحل إىل قذف البحر أن 
 شيءر  حلم ه من معكم فهل لكم، اهلل أخرَجه رزقر  هو» فقال: ذلك عن  اهلل رسول سألوا

 .6«فأكَله منه  اهلل رسول إىل فأرسلنا قال: فُتطعُمونا؟
 .7سبب   بغري أو بسبب موته فيستوي الذكاة فيه يشرتط ال أنه ب علَّة اجَلرَاد مع السَّمك ذ كر -

                                           
 .69ور، برقم رواه الرتمذي يف سننه وصححه، باب: ما جاء يف ماء البحر أنَّه طه -1
 .707ص للشوكاين، اجلرار، سيل -2
 .1/51ج للشنقيطي، البيان، ألواء -3
 .3314رواه ابن ماجه يف سننه، باب: الَكبد و الط حال، برقم  -4
 .5/36ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين، عالء الصنائع، بدائع -5
 . 1935صحيح مسلم، باب: إباحة ميتات  البحر، برقم  -6
 .11/247ج للسرخسي، ملبسوط،ا -7
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 اآلثار من األدلة -جـ
 من البحر قذفي اعمَّ  البحرين أهل سألينف البحرين قدمت» قال: أنه  هريرة أيب عن ورد

 أمرهَتم؟ ما قال:ف ،ذلك عن  اخلطاب بن عمر سألتُ  متُ قد   افلمَّ  ،بأكله مفأمرهتُ  السَّمك
 : اخلطاب بن عمر قرأ مث ،1بالد رَّة َلعَلوُتك ذلك غري قلتَ  لو فقال: بأكله، أمرهُتم قلُت:

ِحلَّ ﴿
ُ
 رَمى ما هطعامُ و  ،دَ ط يصْ  ما هفصيدُ  قال: ﴾لَُّكمۡ  َمَتَٰٗعا ۥَوَطَعاُمهُ  ّۡلَۡحرِ ٱ َصۡيدُ  لَُكمۡ  أ
 .2«به

 األكل. حالل البحر ميتة أن على األثر هذا أفاد االستدالل: وجه -

 البحر ميتة أكل يجوز ال :الثاني القول
 واستدلوا مبا يلي: 3أصحابهو  حنيفة أبو به قال

 القرآن من األدلة-أ
ِحلَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال

ُ
يَّاَرةِ   لَُّكمۡ  َمَتَٰٗعا ۥَوَطَعاُمهُ  ّۡلَۡحرِ ٱ َصۡيدُ  لَُكمۡ  أ  .[96 :املائدة] ﴾َولِلسَّ

 النَ  أحلَّ  تعاىل فاهلل البحر، صيد إىل يعود ﴾ۥَطَعاُمهُ ﴿ تعاىل: قوله يف الضمري االستدالل: وجه -
 .4يداصَ  كان ما البحر من

  

                                           
 .4/282ج منظور، البن العرب، لسان ينظر: هبا. ُيضرب اليت السلطان درة أي: -1
 .9/427ج للبيهقي، الكربى، سنن -2
 .5/35ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين، عالء الصنائع، بدائع .1/131ج للجصاص، القرآن، أحكام -3
 للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر .11/69ج ،بن جرير الطربيجامع البيان يف تأويل القرآن، ال -4

 .4/428احلليب،ج
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 السنة من األدلة -ب
 عنه 1جزرَ  أو البحرُ  ىألق ما» : اهلل رسول قال قال:  اهلل عبد بن جابر عن

 .2«وهتأكلُ  فال اطفَ و  فيه، اتمَ  ماو وه،فكلُ 

 أكله. حيل ال أنفه حتف مات الذي السمك من ايفالط أن احلديث أفاد االستدالل: وجه -
 عليهم يجاب -
 أئمة باتفاق لعيف -جابر- فحديث» النووي: قال احلديث أئمة عند لعيف احلديث بأن -

 .3«معارض هوو  كيف شيء، يعارله مل لو به االحتجاج جيوز ال احلديث
 سبب عن يسأل ومل السَّريَّة، ألصحاب البحر قذفها اليت العنربة من أكل  الرسول بأن -

 .4موهتا
 األثر من األدلة -جـ

 .5«السََّمك من الطَّايف َكرها أهنما» املسيَّب بن سعيدو  قتادة عن

 الترجيحو  المناقشة
 يلي: ما -واهلل أعلم- يل يظهر الفريقني أدلة بيان بعد

                                           
 مشكاة شرح املفاتيح مرقاة ينظر: البحر. حيوان من املاء عنه انكشف ما املعىنو  البحر، ماء عنه وذهب نقص أي: -1

 م.2002 األوىل، الطبعة بريوت، الفكر دار ،7/2675ج القاري، املال علي املصابيح،
 أبو قال. 4/492ج األرنؤوط، شعيب حتقيق: ماجه ابن سنن ينظر: لعيف سنادهإ. 3247 برقم ماجه، ابن سنن -2

 من أيضا احلديث هذا ُأسند قدو  جابر، على أوقفوه الزبري، أيب عن محادو  أيوبو  الثوري سفيان احلديث هذا روى» داود:
 عن الصحيحو  .3/358ج داود، أيب سنن ينظر «. النيب عن جابر نع الزبري، أيب عن ذ ئب، أيب ابن عن لعيف وجه  
 .5/485ج قطين، الدار سنن ينظر:. -واهلل أعلم- موقوفا  جابر

 .13/87ج مسلم، صحيح على النووي شرح -3
 .احلديث دار ،1/35ج الصنعاين، لإلمام ،-العسقالين حجر البن األحكام أدلة من املرام بلوغ شرح-، السالم سبل -4
 .4/248ج شيبة، أيب بن مصنف -5
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 هنا نعامل ألنّ  باملْكث، تفسخو  فسد قد اللَّحم نيك مل إذا بشرط البحر ميتة أكل جيوز أنه -
 ما إالَّ  ميتُته -البحر أي:- طعاُمه» قال: أنه  عباس ابن فعن َلَرره، أجل من طيب لسبب
 .1«منها َقذ ْرت
 ؟الذبيحة على التسمية ترك حكم :الثالث المطلب

ُكلُوا   َوَل ﴿ تعاىل: اهلل قال
ۡ
ا تَأ ِ ٱ ۡسمُ ٱ يُۡذَكرِ  لَمۡ  ِممَّ  .[121 :نعاماأل] ﴾َلفِۡسق    ۥِإَونَّهُ  َعلَۡيهِ  ّللَّ

 .﴾لَفِۡسق    ۥِإَونَّهُ ﴿ :تعاىل قوله من الضمري عائد يف العلم أهل اختلف

 عودة :6البقاعيو  ،5كثري وابن 4احلليب" "السمنيو ،3الزخمشري اختارو  ،2الفراء ذهب
 8لفسق منه األكل إن مبعىن ،7األكل من املفهوم املصدر إىل الضمري

 ۥِإَونَّهُ ﴿ الضمري عودة ،11عطية" "ابن أجازو  ،10"والبيضاوي" ،9حيان" "أبو واختار
 عليه اهلل اسم يذكر مل ما أكلكم إنَّ  مبعىن: الذكر، ترك أي: اهلل، اسم يذكر مل ما إىل ﴾لَفِۡسق   
 فسق.

                                           
 بن بكر أيب طريق من الطَّربي وَصَله» العسقالين: حجر ابن احلافظ قال .7/89ج اجلزم، بصيغة تعليقا البخاري أخرجه -1

 .9/615: فتح الباري، البن حجر، جينظر «.عباس ابن عن عكرمة، عن حفص،
 .1/352ج للفراء، القرآن، معاين -2
 .2/61ج للزخمشري، الكشاف،تفسري  -3
 5/132ج ،احلليب للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -4
 .3/324ج كثري، ابن تفسري -5
 .7/246ج البقاعي، السور،و  اآليات تناسب يف الدرر نظم -6
 13/131ج الرازي، تفسري -7
 .2/61ج للزخمشري، الكشاف،تفسري  -8
 .4/633ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -9

 .2/180ج البيضاوي، تفسري .2/61ج للزخمشري، الكشاف،تفسري  -10
 .2/340ج عطية، البن العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -11
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 واجبة هي هل الذبيحة؟، عند التسمية حكم يف فقهي أثر الضمري عائد اختالف عن نتج
 الذكر عند واجبة أهنا أو النسيان؟،و  العمد عند سقطت أهنا أم النسيان؟، عند تسقطو  الذكر عند

 :العلم ألهل أقوال ثالثة على النسيان؟ عند تسقط الو 

 : التسمية شرط في الذبيحة وتسقط عند السَّهواألول القول
 السنة:و  بالكتاب واستدلوا ،3أمحدو  ،2حنيفة أبوو  ،1مالكإليه  هبذ

 القرآن من األدلة-أ
ُكلُوا   َوَل ﴿ تعاىل: اهلل قال

ۡ
ا تَأ ِ ٱ ۡسمُ ٱ يُۡذَكرِ  لَمۡ  ِممَّ  .[121 :األنعام] ﴾َلفِۡسق    ۥِإَونَّهُ  َعلَۡيهِ  ّللَّ

 االستدالل وجه -
 التسمية، مرتوك عن مطلقا األكل عن النهي املعىن: فيكون ﴾َعلَۡيهِ ﴿ كلمة على الوقف جواز -

 .4التسمية مرتوك أكل عن السَّابق للنهي تعليالً  ﴾لَفِۡسق    ۥِإَونَّهُ ﴿ تعاىل: بقوله االستئناف مث
 النَّاسي ألن عليه التسمية نسيت مما األكل أباح أنهو  عمًدا، التسمية ترك من على حممولة اآلية -

 .5فاسقا يسمَّى ال
 .6اهلل لغري ذبح مبا مفسَّرا اآلية هذه يف الفسق -

                                           
 عبد البن املدينة، أهل فقه يف الكايف .2/210ج احلفيد، رشد البن املقتصد، وهناية اجملتهد بداية .1/532ج املدونة، -1

 .1/428ج الرب،
 دار ،216 ص أمحد، نذير اهلل عبد حتقيق: الرازي، الدين لزين ،-النعمان حنيفة أيب اإلمام مذهب فقه يف- امللوك فةحت -2

 هـ.1417 األوىل، الطبعة بريوت، االسالمية، البشائر
 .1/549ج املقدسي، قدامة البن أمحد، اإلمام فقه يف الكايف -3
إرشاد العقل السليم - سعودالتفسري أيب  .47 ،5/46ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين، عالء الصنائع، بدائع يراجع: -4

 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت..3/180ج، حممد بن حممد العمادي، -إىل مزايا الكتاب الكرمي
 .7/75ج القرطيب، تفسري .2/274ج العريب، البن القرآن، أحكام -5
 .13/131ج الرازي، تفسري -6
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 السنة من األدلة -ب
 حالل املسلم ذبيحةُ » : اهلل رسول قال: قال: سعد   بن راشد عن املرسل احلديث ففي

 .1«كذلك الصيدو  يَتعّمد، مل ما يسم   مل إنو 

 .2التسمية ترك يتعمد مل إذا الذبيحة إباحة على يدل احلديث االستدالل: وجه -
 الستحالة إليه، يتوجه ال اخلطاب أن الناسي صورة يف عليه نعتمد والذي» العريب: ابن قال

 .3«عليه بواجب ليس فالشرط الّناسي، خطاب

 التسمية نِسي أو تعمَّد سواءحالل  الذبيحة :الثاني القول
 واستدلوا ،6أمحد عن رواية هيو  ،5الشافعية به قالو  ،4هريرة" وأيب عباس "ابن عن حكي

 :واآلثار السنةو  بالكتاب

 القرآن من األدلة-أ
ُكلُوا   َوَل ﴿ :تعاىل اهلل قال األول: الدليل -

ۡ
ا تَأ ِ ٱ ۡسمُ ٱ يُۡذَكرِ  لَمۡ  ِممَّ  ﴾لَفِۡسق    ۥِإَونَّهُ  َعلَۡيهِ  ّللَّ

 .[121 :األنعام]

 مقيدة وهي احلال تفيد ﴾َلفِۡسق    ۥِإَونَّهُ ﴿ تعاىل: قوله يف "الواو" إن قالوا: االستدالل وجه -
 النهي فجاء فسقا، كونه حال يف عليه اهلل اسم يذكر مل مما تأكلوا ال إذ املعىن: فيكون لعاملها

                                           
 .410، أليب حممد احلارث، باب: التسمية على الذَّبح، برقممسند احلارث -1
املكتبة التجارية الكربى، مصر، الطبعة االوىل، .3/559ج، ملناويعبد الرؤوف افيض القدير شرح اجلامع الصغري،  -2

  هـ1356
 .2/274ج العريب، البن القرآن، أحكام -3
 .3/325ج كثري، ابن تفسري -4
 .9/86ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع -5
 .1/549ج قدامة، البن أمحد، اإلمام فقه يف الكايف -6
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وۡ ﴿ سبحانه: قال كما تعاىل اهلل غري بذكر يكون الفسقو  األكل عن
َ
ا أ هِلَّ  فِۡسق 

ُ
ِ ٱ لَِغرۡيِ  أ  ّللَّ

 .1[145 ]األنعام: ﴾ۦ  بِهِ 
 لغري الذبح هو الفسق إمناو  فسقا يكون ال الرتك أن على دل ﴾َلفِۡسق    ۥِإَونَّهُ ﴿ تعاىل: قوله -

 .2اهلل
 غري عليه تعاىل اهلل فرله ام تارك   على الفسق كلمة إطالق بأن األخير: هذا على يجاب -

 .3شرعاً  ممتَنع
ۡيُتمۡ  َما إِلَّ ﴿ تعاىل: اهلل قال الثاني: الدليل -  .[03 :املائدة] ﴾َذكَّ
 .4واجبة غري أهنا على فدل بالتسمية، يقيده فلم التذكية أطلق تعاىل اهلل إن االستدالل: وجه -
 التذكية مفهوم يف داخلة التسميةف الشريعة، يف معنيَّ  مفهوم هلا التذكية بأن هذا: على يجاب -

 .5فيه داخلة األوَداج فـَْري أنّ  كما الشرعي،
 السنة من األدلة -ب

 حني يسم ي أن نسي فإن امسُه، يكفيه املسلم» قال:  النيب عن  عباس ابن عن
 .6«ْليأُكلو  اللَّه اسمَ  فَليذكر يذبح

                                           
 مؤسسة ،71 ص حممد، كرار شحاته عزت احلنفية، عند الرتجيح يف أثرهو  القرآين الوقف .3/325ج كثري، ابن تفسري -1

 م.2003 األوىل، الطبعة القاهرة، املختار،
 .2/180ج للشوكاين، القدير، فتح -2
 .2/180، جنفسهاملرجع  -3
 .8/411ج للنووي، املهذب، شرح اجملموع .4/451ج العمراين، احلسني أبو الشافعي، اإلمام مذهب يف البيان -4
 م.2003 الثانية، الطبعة دمشق، القلم، دار ،400 ص، العثماين تقي حممد للقالي معاصرة، فقهية قضايا يف حبوث -5
وصحح سنده ابن حجر  .9/401مية وهو ممَّن حت لُّ ذبيحُته، جَمن ترك التَّس سنن الكربى، للبيهقي، باب: -6

 .9/624العسقالين،فهو صحيح موقوف، ينظر: فتح الباري،ج
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 األثر من األدلة -جـ
 عليه اهلل اسم فليذكر يسمي أن فنسي ذبح من» موقوفا  عباس ابن عن روي

 .1«ليأكلو 

 ِنسيانا أو عمًداسواء  التسمية ترك ذبيحته عند تؤكلال  :الثالث القول
 ابن رجَّحهو  ،4الزخمشريو  ،3أمحد عن روايةو  ،2"ثور أبوو  الظاهري داود" به قال

 .لواستدلوا بالكتاب والسنة واملعقو  6املعاصرين من عثيمني ابن اختارهو ،5تيمية

 القرآن من األدلة-أ
ُكلُوا   َوَل ﴿ :تعاىل اهلل قال

ۡ
ا تَأ ِ ٱ ۡسمُ ٱ يُۡذَكرِ  لَمۡ  ِممَّ  .[121 :األنعام] ﴾َلفِۡسق    ۥِإَونَّهُ  َعلَۡيهِ  ّللَّ

 على -النهي- محله جيوز الو  التحرمي، يقتضي النهيو  صريح هني اآلية يف االستدالل: وجه -
 .7الكراهة

 السنة من األدلة -ب
 .9«هو لُ كُ فَ  عليه اهلل اسمُ  رك  ُذ و  8مَ الدَّ  رهَ أنْـ  ما» قال:  النيب أن َخد يج بن رافع عن

 بشرطني: حتل الذبيحة أن احلديث أفاد االستدالل: وجه -

                                           
 .9/401ج للبيهقي، الكربى، سنن -1
 .3/324تفسري ابن كثري، ج -2
 .1/549إلمام أمحد، البن قدامة، جا فقه يف الكايف -3
 .2/62ج للزخمشري، الكشاف،تفسري  -4
 .35/239ج تيمية، البن ،وع الفتاوىجمم -5
 .7/446ج عثيمني، البن املمتع، شرح -6
 .2/272ج العريب، البن القرآن، أحكام -7
 .5/135واألثر، البن األثري، ج احلديث غريب يف النهاية ينظر: بكثرة. صبهو  الهسَ  أي: -8
 .5543بغري أمر أصحاهبم مل تؤكل، برقم  صحيح البخاري، باب: إذا أصاب قومر غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبالً  -9



 أثر عود الضمير في آيات الصيد والذبائح والحدود الجنايات والشهادات الفصل الثالث:

394 

 .1التسمية الثاني:و  الدم، إهنار :األول
 المعقول من األدلة-ـج
 بغري صلَّى لو كما بالنسيان، يسقط ال الوجودي الشرطو  وجودي شرط الذبح يف التسمية إن -

 .2إعادهتا عليه ووجب صالته تصح فال ناسيا، ولوء
 الذكاة أّماو  آخر، فرضر  الذكر بعد يلزمه حنوهاو  الصالة يف الطهارة نسيان بأنّ  عليهم: ويجاب -

 .3حمل ها لفوات آخر فرضر  يلزمه فال

 الترجيحو  المناقشة
 ذلكو  العامد دون للنَّاسي سقطت التسمية أن -واهلل أعلم- يل يظهر العلماء أدلة ذكر بعد

 منها: ألسباب
 هلل عاص   عمًدا التسمية تارك ألن بعيدر، للعامد تسقط الذبح عند التسمية بأن القائلني إن -

 باب مسَّاه: بابا صحيحه يف البخاري ذكر فقد عنه، القلم رُفع الذي النَّاسي تعاىل،خبالف
 فال نسي من» : عباس ابن قول قسا مث متعم داً، ترك منو  الذبيحة، على التسمية

ُكلُوا   َوَل ﴿ تعاىل: اهلل قالو  ،4«بأس
ۡ
ا تَأ ِ ٱ ۡسمُ ٱ يُۡذَكرِ  لَمۡ  ِممَّ  :األنعام] ﴾َلِفۡسق    ۥِإَونَّهُ  َعلَۡيهِ  ّللَّ

 النيب عن  عباس ابن فعن للتسمية مكلف   غري فهو ،5«فاسقاً  يسمى ال والناسي» [121

                                           
 .7/446ج عثيمني، البن املمتع، شرح -1
 .15/81ج ،املرجع نفسه -2
 .3/10ج للجصاص، القرآن، أحكام -3
 خترجيه. سبق -4
 .91، 7/90لبخاري، جا صحيح -5
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 :أوقع فقد للتسمية مكلفا يكن مل وإذا» ،1«النسيانو  خلطأا أميت عن ولع اهلل إن» قال 
 .2«التسمية تركُ  يفسده فال به، املأمور الوجه على الذكاة

 الورع. باب من فهو النَّاسي،و  للعامد تسقط ال التسمية بأن القول أما -

                                           
نظر: سنن ابن ماجه، . وصححه إسناده شعيب األرنؤوط. ي2045سنن ابن ماجه، باب: طالق املكره والناسي، برقم  -1

 .3/201حتقيق: شعيب األرنؤوط، ج
 .3/10ج للجصاص، القرآن، أحكام -2
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 الشهاداتو  الجناياتو  الحدود آيات :الثاني المبحث

 
 

 يشتمل على ثالثة مطالب كاآلتي:

 
 
 
 
 
 

 المطلب األول: هل يحق لولي المقتول العفو عن قتل الغيلة؟

 المطلب الثاني: هل دية المعاهد مثل دية المسلم؟

 المطلب الثالث: هل حكم الحَكمان نافذ؟
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 ؟الغيلة قتل عن العفو المقتول لولي يحق هل :ولاأل المطلب
َها﴿ :تعاىل اهلل قال يُّ

َ
أ ِينَ ٱ َيى ِ  َۡلُرُّ ٱ ۡلَقۡتَل  ٱ ِف  ۡلِقَصاُص ٱ لَۡيُكمُ عَ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   لَّ ِ ٱب  َۡلُر 

ِ  ۡلَعۡبدُ ٱوَ  نَثَٰ ٱوَ  ۡلَعۡبدِ ٱب
ُ
ِ  َۡل نَثَٰ  ٱب

ُ
ِخيهِ  ِمنۡ  ۥَلُ  ُعِفَ  َفَمنۡ  َۡل

َ
ء   أ َِباُع  ٱفَ  ََشۡ ِ  ت  يء   لَۡمۡعُروِف ٱب َدا

َ
 إَِلۡهِ  َوأ

 .[178 :البقرة] ﴾بِإِۡحَسَٰن   

 "اجلاين" إىل يعود له املعفوُّ  هل ﴾ۥَلُ  ُعِفَ  َفَمنۡ ﴿ :الضمري عائد يف التفسري أهل اختلف
 العايفو  ،ةبديّ  له عفي الدم" "ويلّ  هو له املعفوُّ  أم ،؟الدم" "ويلّ  هو العايفو  جنايته، عن له ُعفي

 .1؟"اجلاين" هو

 5"الزخمشري" كالم من والظاهر ،4حزم" "ابنو ،3احلليب" "السمنيو 2"النيسابوري" اختار
 عفي إذا القصاص، من لزمه ما عنه فيسقط -القاتل- اجلاين إىل ﴾ۥَلُ  ُعِفَ  َفَمنۡ ﴿ ضمريال عودة
 .6«املسلم أَخيه   قتل يف ذنب ه من له ُعف ي الذي هو ألنه» ،الدم ويلّ  عنه

 اجلدول: هبذا أكثر نولح أن ميكن

 العافي له معفو  
 مالدّ  ويل اجلاين

 

                                           
 .214 ،1/213ج املوزعي، الدين نور البن القرآن، ألحكام البيان تيسري -1
 .1/133ج النيسابوري، احلسن أيب بن حملمود القرآن، معاين عن البيان إجياز -2
 .2/253ج احلليب، للسمني نون،املك الكتاب علوم يف املصون الدر -3

 .10/240ج حزم، البن احمللى، -4
 1/221ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -5
 .10/240ج ،حزم البن احمللى، -6
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 ُعِفَ  َفَمنۡ ﴿ الضمري عود 3"حممد الطاهر بن عاشور  "و 2اجلوزي" "ابنو 1الزجاج اختارو 
 هذا الظاهري" حزم "ابن ذكرو  ،5أُعط َيها ب دية اجلاين عن فيعُ  إذا مبعىن: ،4املقتول ويلّ  ىلإ ﴾ۥَلُ 

 .6يرجحه ومل القول

 اجلدول: هبذا أكثر نولح أن ميكن

 العافي له معفو  
 اجلاين الّدم ويل

 املسألة هذه يف للعلماء يلة؟الغ   قتل عن العفو يف الويلّ  حكم يف أثر 7اخلالف هلذا كان لقد
 قوالن:

  

                                           
 .1/248ج للزجاج، إعرابه،و  نآالقر  معاين -1
 .1/137ج البن اجلوزي، التفسري، علم يف املسري زاد -2
 .2/141ج حممد الطاهر بن عاشور، التنوير،و  التحرير -3
 .1/246ج عطية، البن العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -4
 .1/214ج املوزعي، الدين نور البن القرآن، ألحكام البيان تيسري -5
 .10/244ج حزم، البن احمللى، -6
 للجصاص، القرآن، امأحك ينظر: للقاتل؟ أم املقتول لويل هل القود، أو الدية يف اخليار حكم أيضا املسألة هذه يف يدخل -7

 .7/241ج احلنفي، الكاساين بكر أبو الدين، عالء الصنائع، بدائع .1/96ج العريب، البن القرآن، أحكام. 1/183ج
 .5/288ج الشافعي، الشربيين للخطيب املنهاج، ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين .12/413ج للقرايف، الذخرية،

 .253، 2/252ج القرطيب، تفسري
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 شاؤواالعفو إن  ِغيلة قتل الغيلة موجب للقصاص، وألولياء المقتول: األول القول
 استدلوا ،4الظاهري حزم ابنو  ،3مذهبهم من املشهور يف احلنابلةو  ،2الشافعيةو  ،1احلنفية قال به

 :واملعقول راألثو  السنةو  بالكتاب

 القرآن من األدلة-أ
ِخيهِ  ِمنۡ  ۥَلُ  ُعِفَ  َفَمنۡ ﴿ تعاىل اهلل قال األول: الدليل -

َ
ء   أ َِباُع  ٱفَ  ََشۡ ِ  ت  يء   لَۡمۡعُروِف ٱب َدا

َ
 إَِلۡهِ  َوأ

 .[178 :البقرة] ﴾بِإِۡحَسَٰن   
 عن العفو يف املقتول ويل إىل يعود ﴾ۥَلُ  ُعِفَ  َفَمنۡ ﴿ تعاىل قوله يف الضمري االستدالل: وجه -

 قال ،القتل أنواع من غريهو  الغيلة قتل بني فرقي مفل ،5قتل كل تعاىل اهلل فعم اجلاين،
 صاصفالق   .يلة..غ   لت  قُ  أو ابرةً مكَ  أو صر  م   وأ صحراءَ  أو حرابة يف لقت   من كل» الشافعي:

 .6«شيء ذلك من سلطانال إىل ليسو  ،ولياءاأل إىل وفْ العَ و 
ُ ٱ َحرَّمَ  لََِّّت ٱ ۡلَّۡفَس ٱ َتۡقُتلُوا   َوَل ﴿ تعاىل: قال الثاني: الدليل - ِ  إِلَّ  ّللَّ ِ  ٱب  َمۡظلُوٗما قُتَِل  َوَمن َۡلَق 

 .[33 :االسراء] ﴾٣٣ َمنُصوٗرا ََكنَ  ۥإِنَّهُ  ۡلَقۡتِل  ٱ ف ِ  يُۡۡسِف فَََل  ُسۡلَطَٰٗنا ۦلَِوِل ِهِ  َجَعۡلَنا َفَقدۡ 

 دون عصبته أو ورثته من القتيل، ألولياء الد ماء يف احلقَّ  أن على تدل اآلية :االستدالل وجه -
 دليل يرد مل ما عمومه على النَّص بقاء األصلو  قتل، دون قتل خيص ملو  ذلك فعمَّ  غريهم،

 .7التخصيص

                                           
 .383، 4/382ج الشيباين، احلسن بن حممد املدينة، أهل على احلجة -1
 .5/532ج للشافعي، األم، -2
 .1/223ج للبهويت، اإلقناع، منت عن القناع كشاف -3
 .11/184ج حزم، البن احمللى، -4
 .184، 11/183ج حزم، البن احمللى، -5
 .7/349ج للشافعي، األم، -6
 .6/119ج البسام، اهلل عبد، املرام بلوغ من األحكام توليح -7
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 السنة من األدلة -ب
 .2«ادقَ يُـ  أن اإمّ و  ،1يُوَدى أن اإمَّ  :ينظرَ النَّ  ريخب َ  وهف تيلقَ  له لت  قُ  نومَ » : هريرة أيب عن

  أراد فلو غريه،و  الغيلة قتل بني قيفر   ملو  القتل، لفظ أطلق احلديث هذا االستدالل: وجه -
 .3 لَبَـيـََّنهو  ،هأمهلَ  الو  هأغفلَ  امل ،احلرابة أو الغيلة تلقَ  ذلك من صخيُ  أن

 األثر من األدلة -جـ
 اهلل: لعبد» :فقال  عمر إىل ذلك فرُفع األولياء، بعض فعفا متعم دا رجال قَتل رجل يف

 فال األولياء بعض عفا إذا اهلل: عبد فقال: املؤمنني، أمري يا تقول أن أحق أنت فقال: فيها، قل
 يف ما وافـَْقتَ و  الرأي، ذلك عمر: فقال الديَّة، بقية هلمو  عفا، الذي حب صَّة عنه حُيطُّ  4قـََودَ 

 .5«نفسي

 من العفو أجازا  مسعود ابنو  اخلطاب بن عمر أن األثر هذا يف يالحظ االستدالل: وجه -
 .6غريه أو كان غيلة   لُ أقتْ  يسألوا فلم ولياء،األ أحد

 المعقول من األدلة -د
 .7القتلى كسائر املقتول الويلّ  إىل فأمره احملاربة، غري الغيلة قتل إن

  

                                           
 .12/208ج العسقالين، حجر البن الباري، فتح الديَّة. يعطي -1
َري النَّظرين، برقم  -2  .6880صحيح البخاري، باب: َمن قُتل له قتيل فهو خب 
 .11/184ج حزم، البن احمللى، -3
 .2/528ج للجوهري، الصحاح، ر:ينظ به. قَتلُته أي: بالَقتيل القاتلَ  أقدتُ  تقول: القصاص، الَقَوَد: -4
 .5/418ج شيبة، أيب ابن مصنف -5
 السعودية. العربية اململكة .3/430ج، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة إعداد: الغيلة، قتل .7/349ج للشافعي، األم، -6
 .8/270ج قدامة، البن املغين، -7
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 الجاني عن الوليّ  عفو يصح الو  القتل هي الغيلة قتل عقوبة :الثاني القول
 :األثرو  السنةو  بالكتاب استدلوا ،3تيمية ابن اختارهو  ،2رواية يف احلنابلةو  ،1املالكية به قال

 القرآن من األدلة-أ
ُؤا   إِنََّما﴿ تعاىل: اهلل قال ِينَ ٱ َجَزى َ ٱ َُيَارُِبونَ  لَّ ۡرِض ٱ ِف  َويَۡسَعۡونَ  ۥَورَُسوَلُ  ّللَّ

َ
ا َۡل ن فََساد 

َ
 أ

وۡ  ُيَقتَّلُويا  
َ
وۡ  يَُصلَُّبويا   أ

َ
عَ ُتقَ  أ يِۡديِهمۡ  طَّ

َ
رُۡجلُُهم أ

َ
ِنۡ  َوأ وۡ  ِخَلَٰف   م 

َ
ۡرِض  ٱ ِمنَ  يُنَفۡوا   أ

َ
 .[33 :املائدة] ﴾َۡل

 القتل ألنّ » ،4فيه العفو جيوز فال احلرابة من الغيلة قتل أن اآلية من يفهم االستدالل: وجه -
 .5«منه االحرتاز ميكن ال كالمها مكابَرةً  كالَقتل باحليلة

 اأمَّ  اجملاهرة، وجه علىو  اقهرً  يكون احلرابة ألن احلرابة، عن خيتلف لغيلةا قتل بأن هذا: يناقش -
 .ختفاءاإل وجه على فيكون الغيلة قتل

 السنة من األدلة -ب
 ،بك   هذا لعَ فَـ  نمَ  قيل ين،رَ حجَ  بني ارية  جَ  رأسَ  ضَّ رَ  ودياهُ يَـ  أن  مالك بن نسأ عن

ذ ،هابرأس   أتأومَ فَ  ؟أفالنر  ،أفالنر   بنيَ  هُ رأسُ  ضَّ رُ فَـ   النيب به فأمر» فاعرتف، ديُّ،اليهو  فُأخ 
 .6«حَجَرين

                                           
 غامن بن أمحد ،القريواين زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه .16/370ج رشد، بن الوليد أليب التحصيل،و  البيان -1

 .2/285ج املالكي، النفراوي
 .4/45ج اجلوزية، قيم البن املعاد، زاد .7/243ج مفلح، البن املقنع، شرح يف املبدع -2
 .317 ،28/316ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -3
 الطبعة األزهرية، الكليات مكتبة .2/267ج فرحون، نالب األحكام، مناهجو  األقضية أصول يف احلكام تبصرة -4

 م.1986األوىل،
 .28/316ج تيمية، البن الفتاوى، جمموع -5
برقم  -6  .2413صحيح البخاري، باب: ما يُذكر يف اإل شَخاص  واخلصومة بني املسلم واليهود،  
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 أولياء إىل الرجوع دون من اليهودي قتل  النيب أن احلديث هذا يبني االستدالل: وجه -
 على فدل عنه، ليعفو أو ليقتلوه إليهم يدفعه ملو  بالقتل، إذهنم ينتظر مل  أنه املقتول،كما

 .1عنه للعفو جمال ال الغيلة قتل أن
 مل  أنه على يدل ال اجلارية رأس رلخ الذي اليهودي حديث بأن هذا: على يجاب -

 يفعل مل فإذا احلرابة، أو الغيلة يف املقتول لويل أختار قال أنه الو  شاوره، أنه الو  ولّيها، يشاور
 .2 اهلل رسول إىل ذلك ينسب أن ملسلم   حيل ،فال ذلك

 األثر من األدلة -جـ
 صنعاءَ  أهلُ  فيها كاشرتَ  لو» : عمرُ  فقال ،يلةً غ   لقت   اغالمً  أن  مرع ابن عن روى

 .3«هملقتلتُ 

 أولياء من أحدا يستشر مل  اخلطاب بن عمر أن على يدل األثر هذا االستدالل: وجه -
 الصحابة من أحدا أن ينقل مل أنه كما إليهم، األمر لدفع العفو حق هلم كان املقتول،فلو

 .4عليه أنكر
 نفي، أو بإثبات األولياء لعفو  اخلطاب بن عمر يتعرض مل بأنه االستدالل: هذا نوقش -

 .5بالواحد اجلماعة قتل عن استشكل مل جوابا  كالمه كان بل

 الترجيحو  المناقشة
 :منها ألسباب الراجح هو الثاين القول أن -واهلل أعلم- يل يظهر الفريقني أدلة عرض بعد

                                           
 .5/08ج اجلوزية، قيم البن املعاد، زاد -1
 .11/182ج حزم، البن احمللى، -2
 .6896برقم  يف صحيحه رواه البخاري معلقا -3
 .3/433ج العلمية، للبحوث الدائمة اللجنة إعداد: الغيلة، قتل -4
 .3/433ج ،املرجع نفسه -5
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 االحرتاز يتعذر أنه كما عظيم، فساده ألن فيه العفو فيتعذر تعاىل هلل حق الغيلة قتل إن
 قد موا ُعرينةَ  من ناًسا أن» مالك، بن أنس عن 1"العرنيني" قصة يف كما حدًّا، اجلاين منه،فيقتل

 إ بل إىل خَترجوا أن شئتم إن : اهلل رسول هلم فقال ،2فاْجتَووَها املدينة  اهلل رسول على
اأ من الصدقة،فَتشربوا  عن وارتدُّوا فقتَـُلوهم الر عاء، على مالوا مث َفصحُّوا، ففعلوا، أبواهلا،و  لباهن 

 فقطع هبم، فُأيت   أثَر هم يف فبعثَ  ، النيب ذلك فبلغ ، اهلل رسول َذودَ  َساُقواو  اإلسالم،
 احلديث هذا  القيم ابن قال ،3«ماتوا حىت احلرَّة، يف تركهمو  أعيـَُنهم، مَسلو  أرُجلهم،و أيدَيهم،

 .4«املكافأة فيه تعترب الو  العفو، يسقطه فال حدًّا، القاتل قتل يوجب الغيلة قتل أن» على: يدل

 المسلم؟ دية مثل المعاهد دية هل الثاني: المطلب
ِيَثَٰق   َوَبۡيَنُهم بَۡيَنُكمۡ  قَۡوِۢم ِمن ََكنَ  ِإَون﴿ تعاىل: اهلل قال َسلََّمة   فَِديَة   م  ۡهلِهِ  إَِلى  مُّ

َ
 َوَُتۡرِيرُ  ۦأ

ۡؤِمَنة    َرَقَبة    .[92 :النساء] ﴾مُّ

 هذا هل ،﴾ََكنَ ﴿ -5"هو" قديرهت- السم سترتامل الضمري عائد تعيني يف العلماء اختلف
 بني كافر أم ؟مسلم أهو ميثاق بينهمو  بيننا قوم من هو الذي لقتيلل صفة املسترت الضمري

 .6؟املسلمني

                                           
 فتح ر:ينظ املغازي. يف عقبة بن موسى ذكره كما الثاين، هنا واملراد قحطان، من يلةجبَ   من وحيّ  ضاعة،قُ  نم   حيّ  :عرينة -1

 .1/337ج حجر، ابن الباري،

 .11/154النووي على صحيح مسلم، ج شرح ينظر: .أصاهَبم لَسَقم كرُهوهاو  تواف قُهم مل أي: -2
 .1671صحيح مسلم، باب: حكم احملاربني واملرتد ين، برقم  -3
 .4/45ج اجلوزية، قيم البن املعاد، زاد -4
 .5/132ج صايف، الرحيم عبد نب حممود الكرمي، القرآن إعراب يف اجلدول -5
 9/41ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -6
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 واألوىل» :النحاس قال املؤمن، إىل املسترت الضمري دعو  2العريب" "ابنو ،1"النحاس" رجح
 بينكمو  مؤمنا املقتول كان إن أي: 3«ذكره تقّدم ألنه للمؤمن، "كان" يف الذي الضمري يكون أن
 .4أهله إىل مسلمة فدية ميثاق، قومه بنيو 

 نأل ،8-الذم ي- الكافر إىل الضمري عودة 7"الزخمشري"و 6"البيضاوي"و ،5"الطربي" اختارو 
 كافرا املقتول كان إن مبعىن: ،9-مؤمن وهو- املؤمنني من القتيل يف كما يذكره ومل أمهله اهلل

 .10َقوم ه إىل مسلََّمة فدية ميثاق بينهو  بينكمو ذم يا،

 يف للعلماء ال؟ أم املسلم ديَّة مثل املَعاَهد ديَّة فهل الديَّة، مقدار حتديد يف 11االختالف أثر يظهر
 الن:قو  املسألة هذه

                                           
 .1/232ج للنحاس، القرآن، إعراب -1
 .1/603ج العريب، البن القرآن، أحكام -2
 .1/232ج للنحاس، القرآن، إعراب -3
 .2/93ج عطية، البن ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -4
 .9/43ج ،بيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربيجامع ال -5
 .2/90ج البيضاوي، تفسري -6
 .1/550ج للزخمشري، الكشاف، تفسري -7
 .4/25ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -8
 .9/43ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -9

 .2/263ج البغوي، تفسري -10
 :املفسرين منه واختار ، كفارة قتل الكافر، فاجلمهور يقولون بوجوب الكفارة، الباب هذا يف دخلت اليت سائلمن امل -11

ۡهلِهِ ﴿مستدلني بقوله تعاىل:  القرطيبو الطربي،
َ
َسلََّمة  إَِلى أ ِيَثَٰق  فَِديَة  مُّ َوَُتۡرِيُر َرَقَبة   ۦِإَون ََكَن ِمن قَۡوِۢم بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهم م 

ۡؤِمَنة    يعود على الذمي، وهذا الذمي له ميثاق، فقتل ظلما فوجبت  "هو"إشارة إىل الضمري املسترت  .[92 :النساء] ﴾مُّ
، جامع البيان يف تأويل 5/513ج قدامة، البن املغين، ينظر: ،وجوهبا عدم إىل ملكاإلمام و  الكفارة بقتله، وذهب احلسن

 الدين نور البن القرآن، ألحكام البيان تيسري .5/325ج، تفسري القرطيب، 9/43القرآن، البن جرير الطربي، ج
 .2/451املوزعي،ج
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 المسلم دية مثل المعاهد دية :األول القول
 املعقول:و  اآلثارو  السنةو  بالكتاب واواستدلَّ  2الطربي رجحهو  ،1احلنفية قال به

 القرآن من األدلة-أ
ِيَثَٰق   َوَبۡيَنُهم بَۡيَنُكمۡ  قَۡوِۢم ِمن ََكنَ  ِإَون﴿ :تعاىل اهلل قال َسلََّمة   فَِديَة   م  ۡهلِهِ  إَِلى  مُّ

َ
 رِيرُ َوَُتۡ  ۦأ

ۡؤِمَنة    َرَقَبة    .[92 :النساء] ﴾مُّ

 تعاىل اهلل فأطلق ،3الكافر إىل يعود ﴾ََكنَ ﴿ السم "هو" املسترت الضمري إن االستدالل: وجه -
ية لفظ  .4املسلم ديّة مثل املعاَهد دية أن على فدل بينهما، يفر ق ملو  القتل، أنواع مجيع يف الد 

 كوهنا من الصحيحة السنة يف ثبت مبا مقيد اإلطالق اهذ بأن االستدالل: هذا على يجاب -
  النيب عن جده، عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن الرتمذي فعند ،5املسلم دية نصف
 .6«املؤم ن َعْقل د ية نصفُ  الَكافر َعْقل د يةُ » قال:

 السنة من األدلة -ب
 .7«ُمسلم   د يةُ  ذم ي   د يةُ » : النيب قال ، عمر ابن عن نافع عن

                                           
بدر الدين  البناية شرح اهلداية،. 26/84ج للسرخسي، املبسوط، .2/298ج للجصاص، القرآن، أحكام -1

 بكر بوأ الدين، عالء الصنائع، بدائع. م2000دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ، 13/173جالعيين،
 .7/254ج احلنفي، الكاساين

 .44 ،9/43ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -2
 تفسري .2/90ج البيضاوي، تفسري .9/43ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -3

 .1/550الكشاف،للزخمشري،ج
 .255، 7/254ج ،احلنفي الكاساين بكر أبو الدين، عالء الصنائع، بدائع -4
 .904ص للشوكاين، اجلرار، سيل -5
. قال األلباين حسن صحيح. ينظر: صحيح ولعيف سنن 1413جاء يف ديَّة الكفار، برقم  سنن الرتمذي، باب: ما -6

 هـ.1420مكتبة املعارف، الرياض، السعودية، الطبعة األوىل،  .110-2/109جالرتمذي، لأللباين، 
 .8/178ج ي،للبيهق الكربى، السنن -7
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 يف بينهما تفالل فال املسلم، دية مثل املعاهد دية أن احلديث هذا يبني االستدالل: وجه -
 الدنيوية. األحكام

 جيوز فال منكر، حديث بل يصح ال به استدلوا الذي احلديث بأنّ  االستدالل: هذا يناقش -
 .1به االحتجاج

 اآلثار من األدلة -جـ
 .2«املسل م دية   مثلُ  الكتاب   أهلُ  دية» يقول: كان أنه  مسعود ابن عن جماهد نع

 املعاهد.و  املسلم دية بني فرق ال أنه األثر هذا يفيد االستدالل: وجه -
 المعقول من األدلة -د

 فإذا املسلم، مال بإتالف جيب ما بإتالفها جيب متقو مة معصومة املعاهد أموال كانت إذا
 .3أعرالهمو  أنفسهم يف أوىل باب فمن أمواهلم، يف كان

 4المسلم دية نصف المعاهد الكافر دية :الثاني القول
 السنة:و  بالكتاب واستدلوا ،6احلنابلة مذهب يف املعتمدو  ،5املالكية مذهب هو

                                           
 .7/80ج للشوكاين، ،نيل األوطار شرح منتقى األخبار .4/175ج قطين، الدار سنن -1
 .5/406ج شيبة، أيب بن مصنف -2
 .129، 6/128ج، احلنفي الزيلعي الدين لفخر الدقائق، كنز شرح احلقائق تبيني -3
 .6/113ج للشافعي، األم، ينظر: ،احلنابلة عن روايةو  الشافعية، مذهب هوو  املسلم دية ثلث املعاهد دية إن وقيل: -4

 الشريازي، اسحاق أبو الشافعي، اإلمام فقه يف املهذب .19/51ج النووي، زكريا أليب املهذب، شرح اجملموع
 .3/213ج

 .1/156ج للقرايف، الذخرية، .197 ،4/196ج رشد، البن ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد -5
 املقدسي. قدامة البن كالمها،  8/399ج، املغين ،4/16ج أمحد، اإلمام فقه يف الكايف -6
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 القرآن من األدلة-أ
ِيَثَٰق   َوَبۡيَنُهم بَۡيَنُكمۡ  قَۡوِۢم ِمن ََكنَ  ِإَون﴿ تعاىل: اهلل قال َسلََّمة   فَِديَة   م  ۡهلِهِ  إَِلى  مُّ

َ
 َوَُتۡرِيرُ  ۦأ

ۡؤِمَنة    َرَقَبة    .[92 :النساء] ﴾مُّ

 ذكر جرى ألنه املؤمن، إىل يعود ﴾ََكنَ ﴿ السم "هو" املسترت الضمري إن االستدالل: وجه -
 تقدم فدية مؤمنا املقتول كان إن أي: ،1عليه اللفظ محل فلزم تقدم، فيما خطأ املقتول املؤمن

 أهله. إىل
 السنة من األدلة -ب
 املعاهد دية» قال:  النيب عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن ول:األ الدليل -

 .3«املسل م د ية نصفُ  الكافر   ديةُ » أمحد لإلمام رواية يفو  ،2«احلر دية نصف
 حرمة يف يتساوى ال إذ املسلم، دية نصف املعاهد دية أن على احلديث دل االستدالل: وجه -

 نقصان يف يؤث ر أن فوجب القصاص يف يؤث ر نقصر  رالكف أن املعىن جهة م ن» ألنَّ  الدماء،
ية  .4«الد 

  

                                           
 .10/180ج الرازي، تفسري -1
. قال األلباين حديث حسن. ينظر: صحيح ولعيف سنن أيب داود، 4583باب: يف ديّة الذم ّي، برقم سنن أيب داود،  -2

 هـ.1419طبعة األوىل، مكتبة املعارف، الرياض، السعودية، ال ،111-3/110. جأللباينمد ناصر الدين احمل
.  قال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن. ينظر: مسند أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط، 6692مسند أمحد، برقم  -3

 .11/288ج
 .7/97ج الباجي، الوليد أليب املوطأ، شرح املنتقى -4
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 املسلمني عْقل نصف الذمة أهل 1عْقل» : اهلل رسول قال :قال أيضا عنه الثاني: الدليل -
 .2«النصارىو  اليهودُ  وهم

 .3املسلمني دية نصف الكتاب أهل دية أن  النيب قضى االستدالل: وجه -

 ترجيحالو  المناقشة
 منها: ألسباب ذلكو  الثاين القول صحة -أعلم واهلل- يل يظهر الفريقني أدلة ذكر بعد

 قَۡوِۢم ِمن ََكنَ  ِإَون﴿ :تعاىل قوله اآلية ظاهر مع يتناسب املسلم دية نصف الكافر ديَّة إنَّ  -
ِيَثَٰق   َوَبۡيَنُهم بَۡيَنُكمۡ  َسلََّمة   فَِديَة   م  ۡهلِهِ  إَِلى  مُّ

َ
 به فاملراد [92 :النساء] ﴾ۡؤِمَنة   مُّ  َرَقَبة   َوَُتۡرِيرُ  ۦأ

 ُمۡؤِمن ا َقَتَل  َوَمن﴿ تعاىل: قوله عند ذكره تقدَّم لكن اآلية يف ذكره جير مل إنو  املؤمن، قتل يف
 استدلوا اليت األثارو  األحاديث فإن هذا إىل إلافة عليه، اللفظ محل فلزم [92 :النساء] ﴾ا  ٗ َخَط 

 هبا. حيتجُّ  حسنة فهي هبا
 اليت فاألحاديث الكافر،و  املسلم دية بني فرق ال بأنه قالوا الذين األول القول حابأص أما -

ح» : الشوكاين قال الصحة، مبلغ تبلغ مل هبا احتجُّوا  الصحيح، باحلديث العمل والرَّاج 
 .4«الص حة   يف له أصل ال مما يقابله ما طَرحُ و 

 بن عثمان قضى بهو  القود إلزالة املسلم، دية مثل الكافر فديَّة عمًدا، الكافرَ  املسلمُ  قتل إذا -
  إىل رُف عو  عْمًدا، الذمَّة أهل من رُجالً  قتل ُمسل ما َرُجال أن» ، عمر ابن فعن ، عفان

  

                                           
 مقاييس معجم ينظر: الدَّم. ويلّ  بفناء لفُتعقَ  جتمع كانت الديات يف تؤخذ اليت اإلبل ألنَّ  َعْقال الدية مسيتو  ،الدية أي: -1

 .71 ،4/70ج فارس، البن اللغة،
. قال شعيب األرنؤوط حديث حسن. ينظر: سنن ابن ماجه، حتقيق: 4806سنن النسائي، باب: كم ديّة الكافر، برقم  -2

 .3/661شعيب األرنؤوط، ج
 .7/79ج للشوكاين، األخبار، منتقى شرح األوطار نيل -3
 .7/81ج ،نفسهاملرجع  -4
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 .1«املسلم ديَة   مثل الديَّةَ  عليه غلَّظو  يقتـُْله فلم ، عثمان
 ؟نافذ انمالحكَ  حكم هل :الثالث المطلب

ِنۡ  َحَكٗما ۡبَعُثوا  ٱفَ  بَۡينِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ ﴿ تعاىل: اهلل قال ۡهلِهِ  م 
َ
ِنۡ  وََحَكٗما ۦأ ي  م  ۡهلَِها

َ
 إِن أ

ي  ِقِ  إِۡصَلَٰٗحا يُرِيَدا ُ ٱ يُوَف  ي   ّللَّ َ ٱ إِنَّ  بَۡيَنُهَما ا ََكنَ  ّللَّ  .[35 :النساء] ﴾٣٥ َخبرِٗيا َعلِيم 

ي يُِريدَ  إِن﴿ االثنني لمري عائد يف التفسري أهل اختلف  إىل أم الزوجني إىل هل ﴾إِۡصَلَٰٗحا ا
 ؟احلكمني

ي  إِن﴿ الضمري عود 4"العكربي"و 3حيان" "أبو ذكرو  ،2احلليب" "السمني أجاز  إىل ﴾يُرِيَدا
  فيما الزوجني بني اهلل يوفق :املعىنو  ،5عليهما النساءو  جالالر   لداللة ذكر هلما جير مل إنو  ،الزوجني

 .6احلَكمني به َأخربَا
 كالم من الظاهرو  ،9"النحاس" ورجح ،8الطربي جرير ابن واختار ،7وجماهد" عباس "ابن ذهبو 

ي  إِن﴿ الضمري أن 12"حممد الطاهر بن عاشور  "و 11عطية" "وابن ،10"العكربي"  إىل يعود ﴾يُرِيَدا

                                           
 عثمان عن الصحة غاية يف هذا» : حزم ابن قال. 8/60ج للبيهقي، الكربى سنن .3289 برقم الدارقطين، سنن -1

» .:10/223ج حزم، البن حمللى،ا ينظر. 
 .3/674ج احلليب، للسمني املكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر -2
 .3/630ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر -3

 .1/355ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان -4

 .3/674ج نفسه، املرجع -5
 .5/175ج القرطيب، تفسري -6
 .3/630ج حيان، أليب التفسري، يف احمليط البحر .8/332ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -7
 .8/332ج ،جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي -8
 .2/81ج للنحاس، القران، معاين -9

 .1/355ج للعكربي، القرآن، إعراب يف التبيان -10
 .2/49عزيز، لعبد احلق بن عطية، جال الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -11
 .5/47ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -12
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 اوفقهم اإلصالح قصداو  أرادا إذا احلكمني أن املعىن:و  ،1السياق يف احملدَّثان مها ألهنما نياحلكمَ 
 تعاىل. اهلل

 بعثوا أم ؟الزوجني عن كيالنو  مها هل انكمَ احلَ  م  كْ حُ  يف فقهي أثر االختالف هذا عن نتج
 العلم: أهل بني قولني على ،؟الزوجني بني حيكمان منيحكَ 

 عليهما شاهدانو  الزوجين عن كيالنو  مانالحكَ  :األول القول
 حزم ابن قال بهو  ،4احلنابلة عن روايةو  ،3الشافعية دعن القولني أصحو  ،2حنيفة أيب مذهب هوو 

 :املعقولو  األثرو  بالكتاب استدلوا ،5الظاهري

 القرآن من األدلة-أ
ِنۡ  َحَكٗما ۡبَعُثوا  ٱفَ  بَۡينِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ ﴿ :تعاىل اهلل قال ۡهلِهِ  م 

َ
ِنۡ  وََحَكٗما ۦأ ي  م  ۡهلَِها

َ
 إِن أ

ي  ِقِ  إِۡصَلَٰٗحا يُرِيَدا ُ ٱ يُوَف  ي   ّللَّ َ ٱ إِنَّ  بَۡيَنُهَما ا ََكنَ  ّللَّ  .[35 :النساء] ﴾٣٥ َخبرِٗيا َعلِيم 

ي  إِن﴿ :تعاىل قوله االستدالل: وجه -  التفريق ال االصالح مهمتهما أن على دل ﴾إِۡصَلَٰٗحا يُرِيَدا
ي  إِن﴿ أهنما رذكَ  إمنا  اهلل أن ذلك» : الشافعي قال الزوجني، بني ِقِ  إِۡصَلَٰٗحا يُرِيَدا  يُوَف 
ُ ٱ ي   ّللَّ  .6«تفريقا يذكر ملو  ﴾بَۡيَنُهَما

  

                                           
 .5/47ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -1
 .2/240ج للجصاص، قرآن،ال أحكام -2
 .2/451ج اهلراسي، للكيا القرآن، حكامأ. 5/208ج للشافعي، األم، -3
 .7/320ج قدامة، البن املغين، -4
 .9/248ج حزم، البن احمللى، -5
 5/208ج للشافعي، األم، -6
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ِقِ ﴿ :تعاىل قوله بأن االستدالل: هذا على اعترض - ُ ٱ يُوَف  ي   ّللَّ  الوفاقو  الفراق يشتمل ﴾بَۡيَنُهَما
 .1للزوجني أنسب الفراق يكون فقد الزوجني، بني

 األثر من األدلة -ب
 اءتهجَ و  ،طالب أيب بنَ  عليَّ  دتشه   :الق ماينلْ السَّ  ةَ يدَ ب  عَ  عن مصنفه يف الرزاق عبد أخرج

 هؤالءو  ،الناس من ماحكَ  هؤالء فأخرج ،الناس نم   فئامر  منهما واحد   كل   مع هازوجُ و  امرأةر 
 أن مارأيتُ  إنو  ما،قتُ رَّ فَـ  قافر  تُ  أن مارأيتُ  إن ؟ماعليكُ  ما يانر  أتدْ » :نيللحكمَ   علي   فقال،احكمً 

 رلىتَ  حىت ربحُ تَ  ال اهللو  ،كذبتَ  : عليّ  فقال فال، الفرقةُ  اأمّ  الزوج فقال: ما،مجعتُ  عامَ جتْ 
 .2«يَّ علَ و  يل تعاىل اهلل بكتاب يترل   املرأة: فقالت ،عليكَ و  لكَ  اهلل بكتاب

 توقف إذ «عليكو  لك اهلل بكتاب ترلى حىت تربح ال واهلل» : علي قول االستدالل: وجه -
 .3رلاهاو  إقراره على موقوف األمر نفيذت أنّ  على فثبت الزوج، يرض مل حني  عليّ 

 بقوله:  عليّ  عليه أنكر لذا اهلل كتاب يف الفرقة أنكر الرجل بأن :عليهم يناقش -
 .4«كذبتَ »

 المعقول من األدلة -جـ
 الزوجني رلا غري من طالقا أو خلعا يوقعا أن للحكمني حيل ال -

َها﴿ تعاىل: قال فقد يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيى ُكلُويا   َل  َءاَمُنوا   لَّ

ۡ
َٰلَُكم تَأ ۡمَو

َ
ِ  بَۡيَنُكم أ ي  ۡلَبَِٰطلِ ٱب ن إِلَّ

َ
 أ

ِنُكۡم   تََراض   َعن تَِجََٰرة   تَُكونَ   .5برلاه إال غريه مال يأخذ أن أحد كل فمنع ،[29 :النساء] ﴾م 

                                           
 .1/373تفسري اخلازن، ج -1
 .6/511ج الرزاق، عبد مصنف -2
 .1/372ج ،ازنتفسري اخل .2/209ج البغوي، تفسري -3
 .10/74ج الرازي، تفسري -4
 .2/241ج للجصاص، القرآن، أحكام -5
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 عليهم يناقش -
 نشوز بسبب املظلوم للزوج انصافا ذلك كان إذا بالفرقة ماناحلكَ  قضى إذا املانع امَ  -

 .1حلقوقه ضيعهاتو زوجته،
 ذلك لكان راض   غري هوو  الزوج على التطليق احلكمان رأى فلو الزوج بيد الطالق أن األصل -

 .2وكيالن أهنما على احلكمني معىن تأويل فاقتضى األصل، لدليل خمالف

 الزوجين بين الجمعو  التفريق سلطة لهما مانالحكَ  :الثاني القول
 استدلوا ،6القيم ابن اإلمام رجَّحهو  ،5رواية يف أمحدو  ،4قوليه أحد يف الشافعيو  ،3مالك قال به

 :املعقولو  األثرو  بالكتاب
 القرآن من األدلة-أ

ِنۡ  َحَكٗما ۡبَعُثوا  ٱفَ  بَۡينِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ ﴿ :تعاىل اهلل قال ۡهلِهِ  م 
َ
ِنۡ  وََحَكٗما ۦأ ي  م  ۡهلَِها

َ
 إِن أ

ي  ِقِ  إِۡصَلَٰٗحا يُرِيَدا ُ ٱ يُوَف  ي   ّللَّ َ ٱ إِنَّ  بَۡيَنُهَما ا ََكنَ  ّللَّ  .[35 :النساء] ﴾٣٥ َخبرِٗيا َعلِيم 

 شأن ومن مانحكَ  أهنما على تدل فاآلية ﴾َحَكٗما ۡبَعُثوا  ٱفَ ﴿ تعاىل: قوله االستدالل: وجه -
 .7عليه احملكوم رلا بغري حيكم أن ماحلكَ 

                                           
 سنة ،128 العدد املنورة، باملدينة االسالمية اجلامعة جملة ،47ص احلريب، اهلل عبد بن عايد الزوجني، بني نشوزال -1

 هـ.1425
 .47، 5/46ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -2
 .3/117ج رشد، البن املقتصد، هنايةو  اجملتهد بداية .5/176ج طيب،القر  تفسري -3
 .9/602ج املاوردي، احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي .5/127ج للشافعي، األم، -4
 .7/320ج قدامة، البن املغين، -5
 .5/172عباد، البن قيم اجلوزية، جال خري هدي يف املعاد زاد -6
 .2/297ج كثري، ابن تفسري -7
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 يف اسمر  للوكيلو  ،نيالَ وك   ال يانال  قَ  أهنما يف سبحانه اهلل من نص هذا» العريب: ابن قال
 .1«معىًن و  الشريعة يف اسمر  للحكمو  معىًن،و  الشريعة

 يدل الو  إليه، فولت اليت الةللوكَ  تأكيدا ماحكَ  اآلية يف الوكيل تسمية بأن :عليهم يناقش -
 .2التفريق سلطة ميلك أنه على

 الو  التأويل، من فهو ن،القرآ ظاهر عن منياحلكَ  فظلَ ل   صرفر  بالوكالة القول نأب عليهم: دّ رُ و  -
 .3ذلك إىل تدعو حاجة

ي  إِن﴿ تعاىل: قوله -  إمنا هلما إرادة ال النيوالوك  » للحكمني األمر اسناد على دل ﴾إِۡصَلَٰٗحا يُرِيَدا
 .4«مايه  لَ ك  َو مُ  بإرادة فانتصرَّ يَ 
 األثر من األدلة -ب

 ،ربيعةَ  بن   تبةَ عُ  بنتَ  فاطمةَ  جتزوَّ  طالب أيب بن يلعق   أن» ،الرزاق عبد مصنف ففي
 ؟ربيعة بن شيبةُ و  ،بيعةرَ  بن عتبةُ  أين :قالتْ  عليها لدخَ  إذا فكان ،عليكَ  قُ أنف  و  يل تصرب :تْ فقالَ 

 ؟ربيعة بن شيبةو  ،ربيعة بنُ  عتبةُ  أين قالت: 5مر ر  بَ  هوو  ايومً  عليها دخل إذا حىت ،عنها فيسكتُ 
 له ذلك رتفذكَ   عثمان اءتفجَ  ،6اياهبَ ث   عليها تدَ شُّ فَ  ،ت  خلْ دَ  إذا النار يف ك  ار  سَ يَ  عن :قال

 كنتُ  ما معاوية :قالو  ،بينهما قنَّ ر  ألفَـ  عباس: ابنُ  فقال ،معاويةو  عباس ابن إىل فأرسلَ ،فضحك

                                           
 .1/539ج العريب، البن القرآن، أحكام -1
 .2/240ج للجصاص، القرآن، أحكام -2
 .5/46ج ،حممد الطاهر بن عاشور التنوير،و  التحرير -3
 5/173ج اجلوزية، قيم البن املعاد، زاد -4
 .12/43ج منظور، البن العرب، لسان الضجر، من فهو ملَّهو  سئمه إذا بـََرًما بر مَ  يقال: -5
 وائل بكر أبو حتقيق: القزويين، الرافعي القاسم أبو الشافعي، مسند شرح ينظر: خرجت، إذا هبا لتحتجب -6

 م.2007 األوىل، الطبعة قطر، االسالمية، الشؤونو  األوقاف ،وزارة3/348زهران،ج
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 اأمرمهُ  حاأصلَ و  ماأبواهبَ  ماعليه   قاغلَ أَ  قد اامهُ دَ فوجَ  فأتيا ،مناف   عبد بين من شيخني بني قفر  ألُ 
 .1«عارجَ فَ 

 :ستداللاال وجه -
 بني التوفيقو  التفريق سلطة له ماحلكَ  أن على دل «بينهما ألفرقن» : عباس ابن قول   -

 إىل كماحلُ  جعلوا  معاويةو  اسعبّ  ابنو  عليّ و  عثمان فهذا» : القيم ابن قال الزوجني،
 م،بعده َفَمن التابعني بني اخل الف يُعرف إمناو  ،الفر خمَ  الصحابة من هلم يعرف الو  منياحلكَ 

 .2 «أعلم اهللو 
 على دلَّ  فَاطمة، أهل م ن سفيان أيب بن معاويةو  َعق يل، أهل م ن عبَّاس بن اهلل عبد اختيار إن -

 .3رأيَاَها إن الفرقة ميل كان احلَكمني أن
 المعقول من األدلة -جـ

 فكذلك يالء،اإل يفو  4ة  نَّ العُ و  بالعيوب وجنيالزَّ  بني الفرقة إيقاع سلطة له ماحلاك   كان إذا
 .5منياحلكَ  إىل ذلك تفويض هبما ميلك أن جاز

 الترجيحو  المناقشة
 منها: اببألس الراجح هو ثاينال القول أن -واهلل أعلم- يل يظهر الفريقني أدلة ذكر بعد

ِنۡ  َحَكٗما ۡبَعُثوا  ٱفَ  بَۡينِِهَما ِشَقاَق  ِخۡفُتمۡ  ِإَونۡ ﴿ تعاىل قوله إن - ۡهلِهِ  م 
َ
ِنۡ  وََحَكٗما ۦأ هۡ  م 

َ
ي أ  إِن لَِها

ي  ِقِ  إِۡصَلَٰٗحا يُرِيَدا ُ ٱ يَُوف  ي   ّللَّ َ ٱ إِنَّ  بَۡيَنُهَما ا ََكنَ  ّللَّ  اهلل نصب فقد [35 :النساء] ﴾٣٥ َخبرِٗيا َعلِيم 

                                           
 .6/512ج الرزاق، عبد مصنف -1
 .5/174ج اجلوزية، قيم البن املعاد، زاد -2
 .9/603ج املاوردي، احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي -3
 .13/291ج منظور، البن العرب، لسان ينظر: زوجته. إتيان عن لعجزه بالّزوج، خيتص عيب وهو الع ن ني من -4
 .9/603ج املاوردي، احلسن أبو الشافعي، اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي -5
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 َلَقال: وَكيَلني، كانا لوو  الزوجني، غري إىل نصبَـُهما وجعل» الزوجني، على احلَكمني تعاىل
 الزوجني. بني يفرقا أو جيمعا أن فلهما ،1«أهلها من وكيالً  لَتْبعثو  أهله من وكيالً  فَليبَعث

ِقِ ﴿ تعاىل: قوله إن - ُ ٱ يُوَف  ي   ّللَّ  واحد   كلّ  خيرُج أن التوفيق ألنّ  الفراق،و  الوفاق على يدل ﴾بَۡيَنُهَما
ما بصالح يكون تارةو  بالفرقة، تارةً  وذلك الو زر،و  اإلمث من منهما  .2الُوصَلة يف حاهل 
 األحكام يف أثر له الضمري أن لنا يظهر الفصل هذا يف حكاماأل آيات ذكر بعد

 الوجوب بني الصيد عند كالتسمية الشرعي، احلكم خيتلف الضمري عائد الشرعية،فباختالف
 النفوذ بني احلكمان حكم احلرمة،و  اجلواز بني الذبيحة عند التسمية تركو  االستحباب،و 
 املثلية. دمع أو املسلم دية مثل بني املعاهد عدمه،وديةو 

 

 

                                           
 .5/174ج اجلوزية، قيم البن املعاد، زاد -1
 .2/210ج البغوي، تفسري -2
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 خاتمة البحث

، وأثره يف تفسري آيات األحكام يف وأقسامه ووظائفه، بعد دراسة الضمري وأحواله مع عائده
  :وهيأهم النتائج  ، خلصت الدراسة إىلحتديد املعىن

 القرائن. وجدت إذا األبعد، إىل يعود قدو  مذكور، أقرب إىل الضمري عود األصل .1
 . ر  مقدَّ  إىل إعادته من أوىل ،الّسياق يف عنه ثدَّ احمل إىل الضمري عود األصل .2
قد يعود الضمري إىل متأخ ر لفظا ورتبة، إذا كان له أثر يف املعىن، كما هو احلال يف لمري  .3

ما جرى و  واملرفوع بأول املتنازعني ،"بئس"و "عمن  و" "بَّ رُ "ة بلفظ  ر اجملرو  مائرالشأن،والض
 ب.جمرامها،ملا فيه من تشويق للمَخاط

ألن ،-مع صحة املعىن - محل عائده إىل اجلميعإذا تعددت الضمائر يف السياق الواحد، تعنيَّ  .4
 للنظم القرآين. إىل أكثر من عائد ، فيه تفكيك -الضمائر-هاتفرقيف 

 .االلتزام وداللة التضمن داللةقتضيه تتقدير حمذوف عائد الضمري مبين على ما  إنَّ  .5
حيمل فالضمري  فإذا حدثت مطابقة،يف العدد واجلنس،  -رهمفس   -الضمري له عالقة بعائده  .6

إن اجتمعا و العدد واجلنس فإنه حيمل على املعىن،  أحد األمرين من على اللفظ، وإن خالفه يف
 ذلك. أمكن إن املعىن مراعاةمث  اللفظ مراعاة ألوىلاف

 والقصر ،االلتفات كأسلوب األخرى، باملولوعات مباشرة عالقة له الضمري مولوع إن .7
 االختصاص.و 

 َوَءاتُوا  ﴿: ، مثل قوله تعاىلشارة يف األمور احملسوسةجمرى أمساء اإلالضمري  إجراءإمكانية  .8
لُوا   ۡلََتََٰمى ٱ َٰلَُهۡم  َوَل تَتََبدَّ ۡمَو

َ
ِ  ۡۡلَبِيَث ٱأ ي ِِب  ٱب َٰلُِكۡم  إِنَّهُ  لطَّ ۡمَو

َ
َٰلَُهۡم إَِلى أ ۡمَو

َ
ُكلُويا  أ

ۡ
ََكَن  ۥَوَل تَأ
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إن ذلك كان كأنه قيل: "  الضمري"إنه" جرى جمرى اإلشارة[، 02]النساء: ﴾٢وٗبا َكبرِٗيا حُ 
 .حوبا كبريا"

، فإنه يعني على بيان حتديد عائد الضمري يف طرقال أحسنداللة السياق من  تعدّ  .9
 اجملمالت،وإزالة الغموض.

اخلارجيَّة  املرج حات أهم نم   القرآنية، القراءاتأسباب النزول واألحاديث النبوية و  معرفة .10
 الضمري. عائد عرفةمل
 .إّن من القواعد املهمة اليت حيتاج املفس ر إىل معرفتها قاعدة الضمائر .11
وذلك من خالل التتبع -مبولوع الضمري ز عدد من املفسرين وظهرت عنايتهم بر  .12

عطية،  ، وتفسري ابنأيب حياناإلمام الطربي يف تفسريه، وتفسري  فمن أشهرهم: -واالستقراء
والدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب، ومن املعاصرين الشيخ حممد الطاهر 

 .الشنقيطي يف كتابه ألواء البيان بن عاشور يف كتابه التحرير والتنوير، والشيخ حممد األمني
من أسباب اختالف املفسرين يف سببر عائد الضمري يف اآلية الواحدة تعدد احتمال  .13

 آيات األحكام.  تفسري
ألفاظ متعددة عودة الضمري إىل  من أسباب اختالف املفسرين يف تفسري آيات األحكام .14

 .املعاين
تردد اللفظ يف استعماله بني احلقيقة واجملاز كان سببا من أسباب اختالف املفسرين يف  .15

 حتديد عائد الضمري يف تفسري آيات األحكام.
له أثر  يات األحكامآل همتفسري  لضمري عنديف حتديد عائد ااختالف املفسرين إن  .16

أما اآليات األخرى اليت ال يرتتب عليها يف الغالب حكم و عملي يف اختالف الفقهاء، 
 بل هو من باب التوسع يف املعىن.  ف تضاد،اختالف تنوع، ال اختال عملي، فهو

كل واحد   ريج حفعائد الضمري، ل ةمن أسباب اختالف املفسرين تنازع القواعد الرتجيح .17
اآلخر يرج ح و إىل املضاف،  الضمري عود يح بعضهم قاعدةأخرى، كرتج  منهم قاعدة على 
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وأيضا منهم من يُعيد الضمري إىل أكثر من مذكور،  املضاف إليه، إىل قاعدة عود الضمري
 ومنهم من يعيده إىل مذكور واحد.

  ، فكان الصحابة در األول لإلسالمإن مولوع آيات األحكام كان موجودا منذ الصَّ  .18
يستنبطون األحكام الشرعية، مث ظل األمر على ذلك إىل أن ظهرت املذاهب الفقهية 

مل تكن من  وغريها، وجدَّت مسائل -احلنابلةالشافعية، احلنفية، املالكية،  -األربعة
قبل،فأخذت كل مدرسة نظرهتا، يف ظل الكتاب والسنة وغريمها من مصادر التشريع، فوّلد 

 ختالف فقها مقارنا يف مولوع آيات األحكام.هذا اال
فإن يف كل إن استنباط آيات األحكام يف القرآن الكرمي، ليست حمصورة يف عدد معنيَّ ،  .19

إىل ما يفتح اهلل تعاىل للعامل  من فهم ه ذلك كلّ  وَمردُّ  ءاية من القرآن قد يستنبط منها ُحكما،
،ورأي  سد  عجائبه، وال تفىن أسراره. د ، فالقرآن الكرمي ال تنقضييدقيق 

 ختالف أهل اللغةأتى تبعا اليف حتديد عائد الضمري،  أهل التفسري اخلالف الواقع بني .20
عارض يف م على املعىن اللغوي، عند التمقدَّ  -كأسباب النزول  -، غري أن املعىن الشرعيفيه

 املثال الواحد.
الفّرآء، وأبو  :ومن أشهرهم، آيات اآلحكامتفسري يف جمال إسهامات أهل النحو واللغة  .21

 ر النحاس، والعكربي، والزَّجَّاج، والسَّمني احلليب.جعف
، كحكم األحكام الفقهية له أثر يفكان الضمري   اختالف العلماء يف حتديد عائدإن  .22

التسمية عند الذبيحة بني الوجوب واالستحباب، وحكم أكل ميتة البحر بني اجلواز 
نصف دية  مقدار ديَّة املعاَهدوهل نزير بني الطهارة والنجاسة، والتحرمي،وكذا حكم أجزاء اخل

 وغريها من املسائل.،املسلم أم مثلها
يف كتابه  كاإلمام اجلصاص ،كتب مستقلةب حىت أفردوهاعناية العلماء بآيات األحكام  .23

 اإلمام ابن الفرس، وغريهم.و واإلمام ابن العريب، واإلمام الكيا هلراسي، ، "أحكام القرآن"
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مرحلة النشأة والتطور يف عصر النبوة  :مراحل وهيثالث بآيات األحكام تفسري مرور    .24
ومرحلة الضعف يف  ،، ومرحلة القوة يف عصر التابعني وقيام املذاهب الفقهيةوالصحابة

 .عصر اجلمود والتعصب املذهيب
يوافق  ماعائد الضمري على  فمنهم من يرج حرين مبذهبهم الفقهي بعض املفس   رتأث .25

 مذهبه.
 :فهي كاآلتينستخلصها التوصيات التي  أهم وأما 

 دراسات هناك تكون كأن املفسرين، لدى استعماالهتا مدىو  الضمري بقواعد االعتناء أمهية .1
 املختلفة: التفسري كتب يف الضمري عائد قواعد املثال: سبيل فعلى باحثني، عدة على موزعة

مد حمل التنويرو  التحرير الشنقيطي، األمني حملمد بيانال ألواءو  لطربي،البن جرير ا كتفسري
  وغريهم.، عاشور بن لطاهرا

 كالبالغة خمتلفة دراساتلمن  إدراجهو  الكرمي، القرآن يف الضمري لعائد استقراء ولع .2
 االعجاز.و 

ا، مع بيان آراء العلماء فيما استنبط منها، ليسهل الرجوع ا وتأليفً العناية بآيات األحكام مجعً  .3
 ليها عند احلاجة.إ

اعتقاد املفس ر ألن  ،مجع آيات العقيدة اليت هلا عالقة بالضمري، مع بيان أثره يف أحكام العقيدة .4
 املفسرين.له تأثري يف اختالف 

عي اإلملام جبميع جوانب هذه أهم النتائج اليت توصلت إليها يف إعداد هذا البحث، ولست أدَّ 
واحلمد هلل الذي تتم  عض مسائله والتطرق إىل أسسه،يف مجع باملولوع، ولكن حماولة مين 

 ات.حلبنعمته الصا
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 الفهارس

 
 

 هارسالف
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  فهرس اآليات القرآنية 

 الصفحة والسورة ةاآلي

 سورة الفاتحة

 119 .......................................................................... [05 :الفاحتة] ﴾َنۡعُبدُ  إِيَّاكَ ﴿

َرََٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ ِ ِينَ ٱ ِصَرََٰط  ٦ لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لص  ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهمۡ  لَّ
َ
 109 ............... [07-06 :الفاحتة] ﴾أ

ِينَ ٱ ِصَرََٰط ﴿ ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهمۡ  لَّ
َ
 78 ....................................................... [07: الفاحتة] ﴾أ

 سورة البقرة
َلىئَِك ُهُم ﴿ و 
ُ
 126، 125، 104 .......................................... [05 :البقرة] ﴾٥ لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

ِ  ۡلَّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ ِ ٱَمن َيُقوُل َءاَمنَّا ب ِ  ّللَّ  143 ........................... [08 :البقرة] ﴾...ٓأۡلِخرِ ٱ ۡلَۡومِ ٱَوب

وۡ ﴿
َ
َِن  أ يءِ ٱَكَصي ِب  م  َما  82 ................................. [19 ]البقرة: ﴾فِيهِ ُظلَُمَٰت  َورَۡعد  َوَبۡرق   لسَّ

﴿ َ ِ َوب ِ ِينَ ٱ ۡش  َٰلَِحَِٰت ٱَءاَمُنوا  وََعِمُلوا   لَّ َٰت   لصَّ نَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
 180 ...................... [25 ]البقرة: ﴾...أ

يئِِهۡم   قَاَل ﴿ ۡسَما
َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـ َاَدُم أ  207 ............................................... [33 :البقرة] ﴾٣٣...َيى

نَت َوَزوُۡجَك  ۡسُكنۡ ٱ﴿
َ
 104 ...................................................... [35 :البقرة] ﴾ۡۡلَنَّةَ ٱأ

ِ  ۡسَتعِيُنوا  ٱوَ ﴿ ۡبِ ٱب ِ  ٱوَ  لصَّ ة َلوَٰ  231، 82 ................................................ [45 :البقرة] ﴾...لصَّ

 ََتۡزِي َنۡفس  َعن نَّۡفس  َشۡي  تَُّقوا  ٱوَ ﴿
 97 ....................................... [48 :البقرة] ﴾ا  ٗ يَۡوٗما لَّ

َبُهۡم  ﴿ ۡۡشَ نَاس  مَّ
ُ
 147 ........................................................ [60 :البقرة] ﴾قَۡد َعلَِم ُُكُّ أ

ا﴿ ِۡن ِعنِد  َولَمَّ يَءُهۡم كَِتَٰب  م  ِ ٱَجا ق  ل َِما َمَعُهمۡ  ّللَّ ِ  124 ............................ [89 :البقرة] ﴾ُمَصد 

ۡۡشُِبوا  ِف قُلُوبِِهُم ﴿
ُ
 242 ............................................ [94 ]البقرة: ﴾بُِكۡفرِهِۡم   ۡلِعۡجَل ٱَوأ

﴿ 
َ
رۡي  َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايَة  أ

ِت ِِبَ
ۡ
ي  ۡو نُنِسَها نَأ ِۡنَها  110 ................................... [106 :البقرة] ﴾م 

ُ فَ ﴿  30 ................... [113 :البقرة] ﴾١١٣ََكنُوا  فِيهِ ََيَۡتلُِفونَ  يَمافِ  ٱۡلقَِيََٰمةِ ََيُۡكُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم  ٱّللَّ

َنَع َمَسَِٰجَد  َوَمنۡ ﴿ ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ أ ن يُۡذَكَر فِيَها  ٱّللَّ

َ
 63 .................... [114 :البقرة] ﴾...ٱۡسُمُهۥأ

ُهنَّ   ۥَم َربُّهُ  ۧإِبَۡرَِٰه  ۡبَتَلى ٱِإَوذِ ﴿ َتمَّ
َ
 78 ....................................... [124: البقرة] ﴾بَِكلَِمَٰت  فَأ
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 162 ......................................... [127 :البقرة] ﴾ّۡلَۡيتِ ٱِمَن  ۡلَقَواِعدَ ٱُم  ۧيَۡرَفُع إِبَۡرَِٰه  ِإَوذۡ ﴿

يءُ ٱَسَيُقوُل ﴿ َفَها  240، 239 ........................................... [142 :البقرة] ﴾...ۡلَّاِس ٱِمَن  لسُّ

 239، 238 ....................................................... [143 :البقرة] ﴾...ۡلقِۡبلَةَ ٱَوَما َجَعۡلَنا ﴿

 275، 273، 272 ........................ [144 :البقرة] ﴾ۥ  وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا  وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ ﴿

 31 ..................................................... [151 :البقرة] ﴾ٱَۡلِۡكَمةَ وَ  ٱۡلِكَتََٰب َوُيَعل ُِمُكُم ﴿

َِٰت ﴿ ۡيَطَِٰن  ٱَوَل تَتَّبُِعوا  ُخُطَو بِّي   ۥإِنَّهُ  لشَّ  93 ........................ [168 ]البقرة: ﴾١٦٨لَُكۡم َعُدو   مُّ

َٰ ُحب ِهِ  لَۡماَل ٱَوَءاَت ﴿  192 ............................... [177 :البقرة] ﴾...ۡلََتََٰمَٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَّبَٰ ٱَذوِي  ۦََعَ

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيى  399، 397 .......... [178: البقرة] ﴾...ۡلَقۡتَل  ٱِف  ۡلِقَصاُص ٱَءاَمُنوا  ُكتَِب َعلَۡيُكُم  لَّ

َحَدُكُم  ُكتَِب ﴿
َ
 365، 363، 361 ................... [180 :البقرة] ﴾...لَۡمۡوُت ٱَعلَۡيُكۡم إَِذا َحََضَ أ

َيامُ َعلَۡيُكُم ُكتَِب ﴿ ِ  36 ............................................................. [183 :البقرة] ﴾ٱلص 

يَّاٗما﴿
َ
ۡعُدوَدَٰت    أ  240، 238، 312، 311، 310، 309، 307 ...................... [184 :البقرة] ﴾...مَّ

ۡهرَ ٱ َفَمن َشِهَد ِمنُكمُ ﴿  308 .............................................. [185 :البقرة] ﴾فَۡلَيُصۡمُه   لشَّ

ُبوا  َوُُكُوا  وَ ﴿ َ لَُكُم  ٱۡۡشَ َٰ يَتََبّيَّ ۡبَيُض  ٱۡۡلَۡيُط َحَّتَّ
َ
 60، 55، 38.................. [187 :البقرة] ﴾...ٱَۡل

هِلَّةِ  ٱلُونََك َعِن   َ يَۡس ﴿
َ
َٰقِيُت لِلنَّاِس وَ  َۡل  306، 302 .................. [189: البقرة] ﴾َۡلَج ِ  ٱُقۡل ِهَ َمَو

﴿ ِ  328، 327، 326، 324 .............................[196 :البقرة] ﴾...َۡلَج ِ ٱإَِل  ۡلُعۡمَرةِ ٱَفَمن َتَمتََّع ب

 319، 316، 315، 315، 110 ................... [197 :البقرة] ﴾َفََل َرفََث  َۡلَجَّ ٱَفَمن فََرَض فِيِهنَّ ﴿

ِن َقۡبلِهِ ﴿ ٓال ِّيَ ٱلَِمَن  ۦِإَون ُكنُتم م   82 ............................................ [198 ]البقرة: ﴾١٩٨ لضَّ

َ ٱ ۡذُكُروا  ٱفَ ﴿  322 ................................... [199 ،198 :البقرة] ﴾... َۡلََراِم  ٱ لَۡمۡشَعرِ ٱِعنَد  ّللَّ

َفاَض  ُثمَّ ﴿
َ
فِيُضوا  ِمۡن َحۡيُث أ

َ
َ  ٱ ۡسَتۡغِفُروا  ٱوَ  ۡلَّاُس ٱأ  320، 319، 19 ........... [199 :البقرة] ﴾...ّللَّ

ۡهرِ ٱَعِن  لُونََك   َ يَۡس ﴿  333، 332، 330، 329، 108 ............. [217 :البقرة] ﴾قَِتال  فِيهِ   َۡلََرامِ ٱ لشَّ

َٰ يُۡؤِمنَّ   لُۡمۡۡشَِكَِٰت ٱتَنِكُحوا   َوَل ﴿  65 ............................................. [221 :البقرة] ﴾َحَّتَّ

ٗذى لَۡمِحيِض  ٱَعِن  لُونََك   َ َويَۡس ﴿
َ
 257، 256، 255، 24 ................... [222 :البقرة] ﴾...قُۡل ُهَو أ

ََٰثَة قُُرويء    َوٱلُۡمَطلََّقَُٰت ﴿ نُفِسِهنَّ ثََل
َ
بَّۡصَن بِأ  43، 41 ................................. [228 :البقرة] ﴾َيََتَ

ي َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشۡي ﴿ ا ُخُذوا  ِممَّ
ۡ
ن تَأ

َ
 50، 20 ........................... [229 :البقرة] ﴾ا    َوَل ََيِلُّ لَُكۡم أ
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ا َغرۡيَهُ  ۥ َُتِلُّ َلُ َطلََّقَها فَََل  فَإِن﴿ َٰ تَنِكَح َزوۡج   350 ................ [230 :البقرة] ﴾...ۥ  ِمن  َبۡعُد َحَّتَّ

يءَ َطلَّۡقُتُم  ِإَوَذا﴿  352، 350، 348، 348، 347، 216، 45، ط  ................ [232 ]البقرة: ﴾...ٱلن َِسا

 178 ........................................................ [235 :البقرة] ﴾ۡل ََِكحِ ٱ ۡقَدةَ َوَل َتۡعِزُموا  عُ ﴿

وُهنَّ  َطلَّۡقُتُموُهنَّ  ِإَون﴿ ن َتَمسُّ
َ
 376، 375، 373، 372، 178 .......... [237 :البقرة] ﴾...ِمن َقۡبِل أ

لَ ََعَ  َحَٰفُِظوا  ﴿ ةِ وَ  َوَٰتِ ٱلصَّ لَوَٰ َٰنِتَِّي  ٱلۡوُۡسَطىَٰ  ٱلصَّ ِ َق  44 ................. [238 :البقرة] ﴾٢٣٨َوقُوُموا  ّلِلَّ

تَِيُكُم  ۦي إِنَّ َءايََة ُمۡلِكهِ ﴿
ۡ
ن يَأ

َ
ب ُِكمۡ  ٱِلَّابُوُت أ ِن رَّ  27 ................. [248 :البقرة] ﴾فِيهِ َسِكيَنة  م 

ُ ٱ﴿ ََٰه إِلَّ ُهَو  ّللَّ  118 .................................................. [255 :البقرة] ﴾ۡلَقيُّوُم  ٱ ۡلَحُّ ٱَلي إَِل

ۡحِ ﴿
ُ
نَا  أ
َ
ِميُت   ۦقَاَل أ

ُ
 90 ............................................................... [258 :البقرة] ﴾َوأ

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيى نفُِقوا  ِمن َطي َِبَِٰت َما َكَسبُۡتمۡ  لَّ

َ
 292 ......................... [267 :البقرة] ﴾...َءاَمُنويا  أ

َحلَّ ﴿
َ
ُ ٱَوأ َم  ّۡلَۡيعَ ٱ ّللَّ ا   ٱوََحرَّ َِبوَٰ  206 .................................................... [275 ]البقرة: ﴾لر 

ِ  ٱيَۡوٗما تُرَۡجُعوَن فِيهِ إَِل  تَُّقوا  ٱوَ ﴿  109 ................................................ [281]البقرة:  ﴾ّللَّ

ِيٱفَإِن ََكَن ﴿ ا َۡلَقُّ ٱَعلَۡيهِ  لَّ ۡو َضعِيف 
َ
ا أ  370، 367، 344، 343، 341 .... [282 :القرة] ﴾...َسفِيه 

﴿ ِ ِ ٱُُكي َءاَمَن ب  151 .................................... [285 :البقرة] ﴾ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦَوَمَلىئَِكتِهِ  ّللَّ

 ءآل عمران سورة
 
ِ ٱ إِنَّ ﴿ ۡوَلَُٰدُهم ينَ لَّ

َ
َٰلُُهۡم َوَلي أ ۡمَو

َ
 92 ................... [10 عمران: ]ءال ﴾...َكَفُروا  لَن ُتۡغِنَ َعۡنُهۡم أ

َهَوَٰتِ ٱلِلنَّاِس ُحبُّ  ُزي ِنَ ﴿ يءِ ٱِمَن  لشَّ  156 ......................... [14 :عمران ءال] ﴾...ّۡلَنِّيَ ٱوَ  لن َِسا

ۡت ِمۡن َخرۡي   ََتُِد ُُكُّ َنۡفس   يَۡومَ ﴿
ا َعِملَ ََۡضٗ  مَّ  230 .......................... [30 ]ءال عمران: ﴾...اُمُّ

هۡ ـى يَ  قُۡل ﴿
َ
يء  بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكمۡ  ۡلِكَتَٰبِ ٱَل أ  263 .............. [64 :عمران ءال] ﴾...َتَعالَۡوا  إَِلَٰ َُكَِمة  َسَوا

ا ُُتِبُّوَن   ٱۡلِبَّ َتَنالُوا   لَن﴿ َٰ تُنِفُقوا  ِممَّ  63 ......................................... [92 :عمران ءال] ﴾َحَّتَّ

ِ ََعَ ﴿  319، 317، 316، 228، 108 ................... [97 :عمران ءال] ﴾...ّۡلَۡيتِ ٱِحجُّ  ۡلَّاِس ٱَوّلِلَّ

ۡدِخَل  ۡلَّارِ ٱَفَمن زُۡحزَِح َعِن ﴿
ُ
 147، 124 ..................... [185 :عمران ءال] ﴾َفَقۡد فَاَز   ۡۡلَنَّةَ ٱَوأ

َخَذ  ِإَوذۡ ﴿
َ
ُ ٱأ ِينَ ٱِميَثََٰق  ّللَّ وتُوا   لَّ

ُ
 215 ................. [187 ]ءال عمران: ﴾...ۥَِلُبَي ِنُنَّهُ  ۡلِكَتََٰب ٱأ

ِينَ ٱَُتَۡسََبَّ  َل ﴿ تَوا   لَّ
َ
ي أ  215 ...................................... [188 ]ءال عمران: ﴾...َيۡفرَُحوَن بَِما

ي ﴿ بََّنا َنا َسِمۡعَنا رَّ  117 .............................................................. [193 :عمران ءال] ﴾إِنَّ
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 النساءسورة 
 
يَۡمَُٰنُكۡم  ﴿

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
َِٰحَدة  أ لَّ َتۡعِدلُوا  فََو

َ
 188، 58 ............... [ 03 :النساء] ﴾...فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ

يءَ ٱ َوَءاتُوا  ﴿ َٰتِِهنَّ َِنۡلَٗة   لن َِسا  375، 217، 188 ...................................... [04 :النساء] ﴾َصُدَق

يءَ ٱتُۡؤتُوا   َوَل ﴿ َفَها ََٰلُكُم  لسُّ ۡمَو
َ
ُ ٱَجَعَل  لََِّّت ٱأ  346، 343 .............. [05 :النساء] ﴾لَُكۡم قَِيَٰٗما ّللَّ

﴿ ِ اٗفا َوب ي إِۡۡسَ ُكلُوَها
ۡ
وا   َوَل تَأ ن يَۡكَبُ

َ
ا أ  345 ....................................... [06 :النساء] ﴾َدار 

لُوا   ۡلقِۡسَمةَ ٱَحََضَ  ِإَوَذا﴿ و 
ُ
 361، 360 ............... [08 :النساء] ﴾...لَۡمَسَِٰكّيُ ٱوَ  ۡلََتََٰمَٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَّبَٰ ٱأ

﴿ ُ ِهِ  ۥي َوََل  َوَورِثَهُ  ۥفَإِن لَّۡم يَُكن لَّ م 
ُ
بََواهُ فَِِل

َ
 365، 42 ........................ [11 :النساء] ﴾ٱثلُّلُُث  أ

 41 ......................................................... [12 :النساء] ﴾ِإَون ََكَن رَُجل  يُوَرُث َكَلَٰلَة  ﴿

﴿ ِ وُهنَّ ب ن تَۡكرَُهوا  َشۡي  َفإِن َكرِۡهُتُموُهنَّ  ٱلَۡمۡعُروِف  وَََعِۡشُ
َ
 50 ............. [19 :النساء] ﴾ا  ٗ َفَعَسى أ

َِمۡت ﴿ َهَُٰتُكمۡ  ُحر  مَّ
ُ
 253، 242 ............................................... [23 :النساء] ﴾َعلَۡيُكۡم أ

هۡ  نِكُحوُهنَّ ٱفَ ﴿
َ
 348 ........................................................ [26 :النساء] ﴾لِِهنَّ بِإِۡذِن أ

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيى ِ  لَّ َٰلَُكم بَۡيَنُكم ب ۡمَو

َ
ُكلُويا  أ

ۡ
 411 ............... [29: النساء] ﴾...ۡلَبَِٰطلِ ٱَءاَمُنوا  َل تَأ

 414 ،412، 410، 409، 183 ......... [35 :النساء] ﴾...َحَكٗما ۡبَعُثوا  ٱِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَ  ِإَونۡ ﴿

 100 ......................................................... [40 :النساء] ﴾ِإَون تَُك َحَسَنٗة يَُضَِٰعۡفَها﴿

ُموا  َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَ ﴿   ۡمَسُحوا  ٱَفَتَيمَّ
َ
 267 ....................... [43 :النساء] ﴾يِۡديُكمبِوُُجوهُِكۡم َوأ

ِيَثَٰق  ﴿  408، 408، 407، 405، 403 ........ [92 :النساء] ﴾...ِإَون ََكَن ِمن قَۡوِۢم بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهم م 

َطر  ﴿ ِن مَّ ٗذى م 
َ
  285، 284، 282، 63 ...... [102 :النساء] ﴾...َوَل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن ََكَن بُِكۡم أ

ن يَُكوُن َعلَۡيِهۡم َوكِيَٗل ﴿ م مَّ
َ
 24 .................................................. [109 :النساء] ﴾١٠٩أ

ُ ٱَولَن ََيَۡعَل ﴿ َِٰفرِيَن ََعَ  ّللَّ  370 .......................... [141 :النساء] ﴾١٤١َسبِيَل   لُۡمۡؤِمنِّيَ ٱلِۡلَك

ِ ٱَمۡرَيَم رَُسوَل  ۡبنَ ٱِعيَس  لَۡمِسيحَ ٱإِنَّا َقَتۡلَنا  َوقَۡولِِهمۡ ﴿  177 ...................... [157 :النساء] ﴾ّللَّ

ۡهِل  ِإَون﴿
َ
ِۡن أ  177 ............................ [159 :النساء] ﴾ۦ  َقۡبَل َمۡوتِهِ  ۦإِلَّ َلُۡؤِمَنَّ بِهِ  ۡلِكَتَٰبِ ٱم 

 مائدةسورة ال
 
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيى ِ  ٱلَّ  ب

ۡوفُوا 
َ
 49 ................................................. [01 :املائدة] ﴾ٱۡلُعُقودِ  َءاَمُنويا  أ
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ۡيُتمۡ ﴿  392 ....................................................................... [03 :املائدة] ﴾إِلَّ َما َذكَّ

ِحلَّ لَُكُم  لُونََك   َ يَۡس ﴿
ُ
ِحلَّ لَُهۡم  قُۡل أ

ُ
ي أ ي َِبَُٰت ٱَماَذا  383، 381، 380، 220 ..... [04 :املائدة] ﴾...لطَّ

﴿ ِ يَمَٰنِ ٱَوَمن يَۡكُفۡر ب  333، 332 ................................. [05 :املائدة] ﴾ۥَفَقۡد َحبَِط َعَملُهُ  ۡۡلِ

رُۡجلَُكۡم إَِل  ٱۡمَسُحوا  وَ ﴿
َ
 270، 268، 266، 265، 56 ..... [06 ]املائدة: ﴾ٱۡلَكۡعَبّۡيِ  بُِرُءوِسُكۡم َوأ

ۡقَرُب لِلتَّۡقَوىَٰ   ۡعِدلُوا  ٱ﴿
َ
 237، 83 .................................................... [08: املائدة] ﴾ُهَو أ

َٰعُِدوَن  ۡذَهۡب ٱفَ ﴿ نَت َوَربَُّك فََقَٰتََِلي إِنَّا َهَُٰهَنا َق
َ
 104 ............................... [24 :املائدة] ﴾٢٤أ

ُؤا   إِنََّما﴿ ِينَ ٱَجَزى َ ٱَُيَارُِبوَن  لَّ  401 ..................................... [33: املائدة] ﴾...ۥَورَُسوَلُ  ّللَّ

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ا ِف  لَّ نَّ لَُهم مَّ
َ
ۡرِض ٱَكَفُروا  لَۡو أ

َ
 211 ...................[36 :املائدة] ﴾...ۥَۡجِيٗعا َوِمۡثلَهُ  َۡل

 211 ............................................................ [37 :املائدة] ﴾َّي ِمۡنَها  َوَما ُهم بَِخَٰرِجِ ﴿

نَّ  َوَكَتبَۡنا﴿
َ
ي أ ِ  ۡلَّۡفَس ٱَعلَۡيِهۡم فِيَها ِ  ۡلَعّۡيَ ٱوَ  ۡلَّۡفِس ٱب  219 ..................... [45 :املائدة] ﴾...ۡلَعّۡيِ ٱب

ِۡنُهۡم  ﴿ وا  َكثرِي  م   107 ...................................................... [71 :املائدة] ﴾ُثمَّ َعُموا  َوَصمُّ

َهاـى يَ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ  254، 243 .............................. [90 :املائدة] ﴾...لَۡمۡيِۡسُ ٱوَ  ۡۡلَۡمرُ ٱَءاَمُنويا  إِنََّما  لَّ

ِحلَّ ﴿
ُ
 387، 385، 384، 232، 218 ..... [96 ]املائدة: ﴾لَُّكمۡ  اَمَتَٰعٗ  ۥَوَطَعاُمهُ  ّۡلَۡحرِ ٱلَُكۡم َصۡيُد  أ

َهاـى يَ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ  367، 366 .................................. [106 :املائدة] ﴾...َءاَمُنوا  َشَهََٰدةُ بَۡينُِكمۡ  لَّ

ن قَۡد َصَدۡقَتَنا﴿
َ
 129 ........................................................... [113 :املائدة] ﴾َوَنۡعلََم أ

بُهُ َفَمن يَۡكُفۡر َبۡعُد ِمن﴿ ِ َعذ 
ُ
ي أ  110 ..................................... [115 :املائدة] ﴾...ۥُكۡم فَإِن ِ

ۡيتَِن ُكنَت ﴿ ا تَوَفَّ نَت  فَلَمَّ
َ
 126، 103، 91 .......................... [117 :املائدة] ﴾َعلَۡيِهۡم   لرَّقِيَب ٱ أ

 نعامسورة األ
 
ُ ٱ وَُهوَ ﴿ َمََٰوَٰتِ ٱِف  ّللَّ ۡرِض ٱَوِف  لسَّ

َ
 174 .................... [03 :األنعام] ﴾َيۡعلَُم ِۡسَُّكۡم وََجۡهَرُكمۡ  َۡل

 148 .................................................. [25 :االنعام] ﴾ِإَون يََرۡوا  ُُكَّ َءايَة  لَّ يُۡؤِمُنوا  بَِها  ﴿

وا  لََعاُدوا  لَِما ُنُهوا  َعۡنهُ ﴿  73 ...................................................... [28 :األنعام] ﴾َولَۡو ُردُّ

ا لَۡم يُۡذَكرِ ﴿ ُكلُوا  ِممَّ
ۡ
ِ ٱ ۡسمُ ٱَوَل تَأ   ....................................... [121 :األنعام] ﴾...َعلَۡيهِ  ّللَّ

 ..................................................................... 238 ،389 ،390 ،391 ،393 ،394 
َِن  َوَكَذَٰلَِك ﴿ يؤُُهمۡ  لُۡمۡۡشِكِّيَ ٱَزيََّن لَِكثرِي  م  ََك ۡوَلَِٰدهِۡم ُۡشَ

َ
 182 .............. [137 :األنعام] ﴾...َقۡتَل أ
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ِيي ٱوَُهَو ﴿ ۡعُروَشَٰت   لَّ َٰت  مَّ  َجنَّ
َ
نَشأ
َ
 292، 290، 288، 191 ..................... [141 :األنعام] ﴾...أ

ِجدُ  قُل﴿
َ
ي أ  392، 253ـ، 251، 249، 229، 20 ................................... [145: األنعام] ﴾...لَّ

ِ َوبَِعۡهِد ﴿ ۡوفُوا   ٱّللَّ
َ
 49 ................................................................... [152 :األنعام] ﴾ أ

 148 ............................................. [164 :االنعام] ﴾َوَل تَۡكِسُب ُُكُّ َنۡفس  إِلَّ َعلَۡيَها  ﴿

 عرافسورة األ
 
ۡو هُ  َوَكم﴿

َ
ُسَنا بََيَٰت ا أ

ۡ
يَءَها بَأ ۡهلَۡكَنََٰها فََجا

َ
ِن قَۡرَية  أ يئِلُونَ م   153 ............. [04 :األعراف] ﴾٤ ۡم قَا

 240 ..................................................... [11 :األعراف] ﴾ۡسُجُدوا  ٱُثمَّ قُۡلَنا لِۡلَمَلىئَِكةِ ﴿

َمۡرتَُك  َما َمَنعَ  قَاَل ﴿
َ
لَّ تَۡسُجَد إِۡذ أ

َ
 239 ........................................... [12 ]االعراف: ﴾َك أ

َُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُهُ  ۥإِنَّهُ ﴿  134، 173، 93 ................... [27]األعراف: ﴾ِمۡن َحۡيُث َل تََرۡوَنُهۡم   ۥيََرى

بَل ُِغُكمۡ ﴿
ُ
ۡعلَُم ِمَن  أ

َ
نَصُح لَُكۡم َوأ

َ
ِ َوأ ِ ٱرَِسََٰلَِٰت َرّب   121 ... [62 :االعراف] ﴾٦٢َما َل َتۡعلَُموَن  ّللَّ

 ٱقَاَل ﴿
ُ
ِينَ ٱ لَۡمَِل وا  ٱ لَّ  73 ............... [88 :األعراف] ﴾...َۡلُۡخرَِجنََّك َيَُٰشَعۡيُب  ۦِمن قَۡوِمهِ  ۡسَتۡكَبُ

ۡيَناٱ قَدِ ﴿ ِ ٱََعَ  ۡفََتَ  73 ................................ [89 :األعراف] ﴾ب ا إِۡن ُعۡدنَا ِف ِملَّتُِكمَكذِ  ّللَّ

ةَ  لََِّّت ٱ ۡلَقۡرَيةِ ٱَعِن  ۡلُهمۡ   َ َوۡس ﴿  211 .......................... [163 ]األعراف: ﴾...ّۡلَۡحرِ ٱََكنَۡت َحاِِضَ

َلىئَِك كَ ﴿ و 
ُ
نَۡعَٰمِ ٱأ

َ
َلىئَِك ُهُم  َۡل و 

ُ
َضلُّ  أ

َ
 92 ..................... [179األعراف:] ﴾١٧٩ۡلَغَٰفِلُوَن ٱبَۡل ُهۡم أ

ِ  ۡلَعۡفوَ ٱ ُخذِ ﴿ ُمۡر ب
ۡ
ۡعرِۡض َعِن  ۡلُعۡرِف ٱَوأ

َ
 121 ....................... [199 :االعراف] ﴾١٩٩ ِهلِّيَ ۡلَجَٰ ٱَوأ

نِصُتوا   ۥَلُ  ۡسَتِمُعوا  ٱفَ  ۡلُقۡرَءانُ ٱقُرَِئ  ِإَوَذا﴿
َ
 281، 279، 278، 276 ............... [204 :األعراف] ﴾َوأ

 ألنفالسورة ا
 
 104 ............................................................ [32 :االنفال] ﴾َۡلَقَّ ٱإِن ََكَن َهََٰذا ُهَو ﴿

 150 ............................................................. [54 :األنفال] ﴾٥٤َوُك   ََكنُوا  َظَٰلِِمَّي ﴿

ن يَُكوَن َلُ  َما﴿
َ
َٰ ُيۡثِخَن ِف  ۥي ََكَن ِۡلَِب   أ ىَٰ َحَّتَّ ۡۡسَ

َ
ۡرِض  أ

َ
 40 .................. [67 :األنفال] ﴾...ٱَۡل

 توبةسورة ال
 
 243 .............................................................. [27 :التوبة] ﴾ََنَس   لُۡمۡۡشُِكونَ ٱإِنََّما ﴿
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ِ ٱ ۡبنُ ٱُعَزۡير   ۡلَُهودُ ٱ َوقَالَتِ ﴿ ِ  ٱ ۡبنُ ٱ حُ لَۡمِسيٱ ۡلََّصََٰرىٱَوقَالَِت  ّللَّ  65 ............... [30 :التوبة] ﴾ّللَّ

ِينَ ٱوَ ﴿ وَن  لَّ َهَب ٱيَۡكزِنُ ةَ ٱوَ  لَّ  298، 296، 294، 233 ........................ [34 :التوبة] ﴾...ۡلفِضَّ

ةَ  إِنَّ ﴿ ُهورِ ٱِعدَّ ِ ٱِعنَد  لشُّ  303، 232 ............................ [36 :التوبة] ﴾...َعَۡشَ َشۡهٗرا ۡثَناٱ ّللَّ

 يونسسورة 
 
ِيٱ ُهوَ ﴿ ۡمَس ٱَجَعَل  لَّ يٗء وَ  لشَّ  305، 302، 300، 231 ............. [05 :يونس] ﴾...نُوٗرا ۡلَقَمرَ ٱِضَيا

ِن ﴿
َ
َُٰهۡم أ ِ  َۡلَۡمدُ ٱَوَءاِخُر َدۡعَوى ِ َرب   128 ................................ [10 :يونس] ﴾١٠ ۡلَعَٰلَِمّيَ ٱّلِلَّ

﴿ ِ ۡم َتۡغَن ب
ن لَّ
َ
ۡمِس  ٱَكأ

َ
 130، 95 ........................................................ [24: يونس] ﴾َۡل

ن يَۡسَتِمُعوَن إَِلَۡك   َوِمۡنُهم﴿  143 ........................................................ [42 :يونس] ﴾مَّ

ِ َنۡفس   َولَوۡ ﴿
نَّ لُِك 

َ
ۡرِض ٱَما ِف  َظلََمۡت  أ

َ
 148 .......................... [54 :يونس] ﴾ۦ  بِهِ  ۡفَتَدۡت َل  َۡل

 هودسورة 
 
َلي ﴿
َ
 177 ......................................... [05 ]هود: ﴾إِنَُّهۡم يَثُۡنوَن ُصُدورَُهۡم لِيَۡسَتۡخُفوا  ِمۡنُه   أ

َفَمن﴿
َ
ب ِهِ  أ ِن رَّ َٰ بَي َِنة  م  ِۡنهُ  ۦََكَن ََعَ  178 .................................. [17 :هود] ﴾َوَيۡتلُوهُ َشاهِد  م 

ۡم َيُقولُوَن ﴿
َ
َُٰه  ٱأ ى ۡيُتهُ ٱقُۡل إِِن  ۡفََتَ  212 .............................. [35 :هود] ﴾...َفَعَلَّ إِۡجَراِم  ۥۡفََتَ

َٰلَِك ﴿ يءِ  َذ ۢنَبا
َ
هُ  ۡلُقَرىَٰ ٱِمۡن أ يئِم  وََحِصيد   ۥَنُقصُّ  289 ................. [100 :هود] ﴾١٠٠ َعلَۡيَك  ِمۡنَها قَا

َٰلَِك ٓأَليَةٗ ﴿ ِ  ل َِمۡن َخاَف َعَذاَب  إِنَّ ِف َذ  28 ....................................... [103 :هود] ﴾ٱٓأۡلِخَرة

 يوسفسورة 
 
ا﴿ نَزۡلَنَُٰه قُۡرَٰءن ا َعَربِي ٗ

َ
ي أ ا  187، 74 ...................................................... [02 :يوسف] ﴾إِنَّ

يئِلِّيَ  َءاَيَٰت   ۦي لََّقۡد ََكَن ِف يُوُسَف ِإَوۡخَوتِهِ ﴿ ا  28 ............................... [07 :يوسف] ﴾٧ل ِلسَّ

َٰلُِمونَ ٱَل ُيۡفلُِح  ۥإِنَّهُ ﴿  174، 173 ................................................ [23 :يوسف] ﴾٢٣ لظَّ

 236 ...................................................... [26 :يوسف] ﴾قَاَل ِهَ َرََٰوَدتِۡن َعن نَّۡفِس  ﴿

ي إِيَّاهُ  ﴿ ا  إِلَّ لَّ َتۡعُبُدوي
َ
َمَر أ

َ
 118 ............................................................ [40 :وسفي] ﴾أ

 201 ...................................................................... [82 ]يوسف: ﴾ۡلَقۡرَيةَ ٱ لِ   َ َوۡس ﴿
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ِ ٱتَ ﴿  308 .......................................................... [85]يوسف: ﴾َتۡفَتُؤا  تَۡذُكُر يُوُسَف  ّللَّ

 الرعدسورة 
 
َُٰت ﴿  105 .............................................. [23 :الرعد] ﴾َعۡدن  يَۡدُخلُوَنَها َوَمن َصلَحَ  َجنَّ

 إبراهيمسورة 
 
ي ﴿  122 ............................................... [28 :ابراهيم] ﴾ َوَما ُنۡعلُِن  إِنََّك َتۡعلَُم َما ُُنِۡف  َربََّنا

ِ لََسِميُع ﴿ ََعيءِ ٱإِنَّ َرّب   99 ........................................................... [39 ]إبراهيم: ﴾٣٩ َلُّ

 الحجرسورة 
 
َِن  َولََقدۡ ﴿  أ  ............................... [87: احلجر] ﴾٨٧ۡلَعِظيمَ ٱ ۡلُقۡرَءانَ ٱوَ  لَۡمَثاِن ٱَءاَتۡيَنََٰك َسۡبٗعا م 

 النحلسورة 
 
َتى ﴿
َ
ۡمُر  أ

َ
ِ ٱأ  227، 179 ................................................ [01 :النحل] ﴾فَََل تَۡسَتۡعِجلُوهُ   ّللَّ

ِ  َوَُتِۡمُل ﴿  بِِشق 
ۡثَقالَُكۡم إَِلَٰ بََل  لَّۡم تَُكونُوا  َبَٰلِغِيهِ إِلَّ

َ
نُفِس  ٱأ

َ
 317 ...............[07 :النحل] ﴾َۡل

ي إَِلَۡك ﴿ نَزۡۡلَا
َ
ِۡكرَ ٱَوأ َِل إَِلِۡهمۡ  ل  َ لِلنَّاِس َما نُز  ِ  217، 38، أ  ...................... [44 :النحل] ﴾...ِِلُبَّي 

ۡعَنَٰبِ وَ  ٱۡلَِّخيلِ َثَمَرَِٰت  َوِمن﴿
َ
 60 ............. [67 :النحل] ﴾َتتَِّخُذوَن ِمۡنُه َسَكٗرا َورِۡزق ا َحَسن ا   ٱَۡل

يء  ل ِلنَّاِس  ﴿  176 .................................................................. [69 ]النحل: ﴾فِيهِ ِشَفا

ۡوفُوا  ﴿
َ
ِ بَِعۡهِد  َوأ ََٰهدتُّمۡ  ٱّللَّ  49 ........................................................ [91 :النحل] ﴾إَِذا َع

ة  ِهَ ﴿ مَّ
ُ
ن تَُكوَن أ

َ
ة    أ مَّ

ُ
ۡرَّبَٰ ِمۡن أ

َ
 126 ............................................... [92 ]النحل:﴾ أ

ِينَ ٱََعَ  ۥُسۡلَطَُٰنهُ  إِنََّما﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَيَتَولَّۡونَهُ  لَّ  187 ............. [100 :النحل] ﴾١٠٠ُمۡۡشُِكوَن  ۦُهم بِهِ  لَّ

ِيَن َهاَجُروا  ِمن  َبعۡ  ُثمَّ ﴿ ا  إِنَّ َربََّك لَِّلَّ وي  186 ....... [110 :النحل] ﴾...ِد َما فُتُِنوا  ُثمَّ َجََٰهُدوا  َوَصَبُ

ِت ُُكُّ َنۡفس  ﴿
ۡ
 148 ......................................... [111 :النحل] ﴾تَُجَِٰدُل َعن نَّۡفِسَها يَۡوَم تَأ

 99 ........... [124 :النحل] ﴾١٢٤فِيَما ََكنُوا  فِيهِ ََيَۡتلُِفوَن  ۡلقَِيََٰمةِ ٱِإَونَّ َربََّك َلَۡحُكُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ﴿

 االسراءسورة 
ُتۡم فَلََها  ﴿

ۡ
َسأ
َ
 327 ............................................................... [07 سراء:]اإل ﴾ِإَوۡن أ
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َم  لََِّّت ٱ ۡلَّۡفَس ٱَتۡقُتلُوا   َوَل ﴿ ُ ٱَحرَّ ِ  ّللَّ  ب
ِ  ٱإِلَّ  399، 225 ........................[33 :االسراء] ﴾...َۡلَق 

﴿ ِ  ب
ۡوفُوا 
َ
 49، 49 .................................................................. [34 :اإلسراء] ﴾ٱۡلَعۡهدِ  َوأ

ا ﴿ ۡو َحِديد 
َ
وۡ  ٥٠قُۡل ُكونُوا  ِحَجاَرة  أ

َ
ا  أ ِمَّ  116 ..... [51-50 :االسراء] ﴾يَۡكُبُ ِف ُصُدورُِكۡم  َخۡلٗقا م 

َٰ َشاُِكَتِهِ  قُۡل ﴿  151 ....................................................... [84 ]االسراء: ﴾ۦُُك   َيۡعَمُل ََعَ

هُ ﴿
َ
ۡلَنَُٰه تزَنِيَٗل  ۡلَّاِس ٱََعَ  ۥَوقُۡرَءاٗنا فََرۡقَنَُٰه ِِلَۡقَرأ َٰ ُمۡكث  َونَزَّ

 221 .......... [106 :االسراء] ﴾١٠٦ ََعَ

 الكهفسورة 
 
نۡهُ  َقي ِٗما﴿ ُ ِن َلَّ ٗسا َشِديٗدا م 

ۡ
ُنِذَر بَأ ِ  100 ............................................... [02 :كهفال] ﴾ل 

يَء فَۡلَيۡكُفۡر  ﴿ يَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشا  207 ......................................... [29 :الكهف] ﴾َفَمن َشا

ُكلََها ۡۡلَنَّتَّۡيِ ٱ ُِكَۡتا﴿
ُ
ِۡنُه َشۡي  َءاتَۡت أ  152 .......................... [33 :الكهف] ﴾...ا    ٗ َولَۡم َتۡظلِم م 

 117 .................................................. [37 :الكهف] ﴾ۥي وَُهَو َُيَاوُِرهُ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَلُ  قَاَل ﴿

ا ﴿ قَلَّ ِمنَك َماٗل َوَوََلٗ
َ
نَا  أ
َ
 126 ............................................. [39]الكهف: ﴾٣٩إِن تََرِن أ

ا ﴿  269 ......................................................... [40 :الكهف] ﴾٤٠َفُتۡصبَِح َصعِيٗدا َزلَق 

ُ تَُكن  َولَمۡ ﴿ ونَهُ  ۥلَّ ِ ٱِمن ُدوِن  ۥفَِئة  يَنُصُ  155 ................................... [43 :الكهف] ﴾ّللَّ

ا﴿ مَّ
َ
فِيَنةُ ٱ أ ِعيَبَها ّۡلَۡحرِ ٱفَََكنَۡت لَِمَسَِٰكَّي َيۡعَملُوَن ِف  لسَّ

َ
ۡن أ
َ
َردتُّ أ

َ
 88 .......... [79 ]الكهف: ﴾فَأ

 مريمسورة 
 
ََٰها﴿ ا  َفَناَدى لَّ َُتَۡزِن قَۡد َجَعَل َربُِّك َُتَۡتِك َۡسِي ٗ

َ
ي أ  190 .................... [24 ]مرمي: ﴾٢٤ِمن َُتۡتَِها

ِّب ٱوَ  فَُُكِ ﴿  116 .......................................................................... [26 :مرمي] ﴾ۡۡشَ

َثَٰٗثا َورِۡءٗيا ﴿
َ
ۡحَسُن أ

َ
 122 ........................................................... [74 :مرمي] ﴾٧٤ُهۡم أ

 149 .................................................. [95 :رميم] ﴾٩٥فَۡرد ا  ۡلقَِيََٰمةِ ٱَوُُكُُّهۡم َءاتِيهِ يَۡوَم ﴿

 طهسورة 
 
نَا﴿
َ
تَُك ٱ َوأ  118 ................................................. [13 :طه] ﴾١٣ لَِما يُوَحى  ۡسَتِمعۡ ٱفَ  ۡخََتۡ

َِك َما يُوَحى  إِذۡ ﴿ م 
ُ
ي إَِلى أ وَۡحۡيَنا

َ
 180 .............................................. [38/39 :طه] ﴾...٣٨ أ
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 186، 179 ............................................................... [39 :طه] ﴾ۡلَم ِ ٱِف  ۡقِذفِيهِ ٱفَ ﴿

نَت قَاض    ۡقِض ٱفَ ﴿
َ
ي أ  97 ................................................................... [72 :طه] ﴾َما

ِت َربَّهُ  ۥإِنَّهُ ﴿
ۡ
 134 ............................................................ [74 :طه] ﴾ُُمۡرِٗما ۥَمن يَأ

 األنبياءسورة 
 
 144 .............................................................. [08 :األنبياء] ﴾َجَعۡلَنَُٰهۡم َجَسٗدا َوَما﴿

 212 ...................................... [12-11 ]األنبياء: ﴾...َوَكۡم قََصۡمَنا ِمن َقۡرَية  ََكنَۡت َظالَِمةٗ ﴿

 ِف فَلَك  يَۡسَبُحو﴿
 150 ......................................................... [33 :األنبياء] ﴾٣٣َن ُُك  

بِّي  ﴿ ؤُُكۡم ِف َضَلَٰل  مُّ
ي نُتۡم َوَءابَا

َ
 105 .................................. [54 :األنبياء] ﴾٥٤لََقۡد ُكنُتۡم أ

 150 .............................................................. [93 :األنبياء] ﴾٩٣ إَِلَۡنا َرَِٰجُعوَن ُُكي ﴿

بَۡصَُٰر ﴿
َ
ِينَ ٱفَإَِذا ِهَ َشَِٰخَصة  أ  133 ......................................... [97 :األنبياء] ﴾َكَفُروا   لَّ

 الحجّ سورة 
 
اَعةِ ٱإِنَّ َزلَۡزلََة ﴿ ء  َعِظيم   لسَّ  228 .............................. [02 ،01 :احلج] ﴾تََرۡوَنَها يَۡومَ  ١ََشۡ

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ وَن َعن َسبِيِل  لَّ ِ ٱَكَفُروا  َوَيُصدُّ  340، 338، 336 .................... [25: احلج] ﴾...ّللَّ

بَۡصَٰرُ ٱفَإِنََّها َل َتۡعَم ﴿
َ
 133 ............................................................. [46 :احلج] ﴾َۡل

ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ﴿  317، 276 .................................... [78: احلج] ﴾ِمۡن َحَرج    َل 

 المؤمنونسورة 
 
ُبوَن ﴿ ا تَۡۡشَ  96 ........................................................... [33 :املؤمنون] ﴾٣٣َويَۡۡشَُب ِممَّ

ۡنَياٱِهَ إِلَّ َحَياُتَنا  إِنۡ ﴿  141 ......................................................... [37 :املؤمنون] ﴾َلُّ

َجلََها َوَما يَۡسَت  َما﴿
َ
ة  أ مَّ
ُ
 143 .................................. [43 ]املؤمنون: ﴾٤٣ِخُروَن   ۡ تَۡسبُِق ِمۡن أ

ِينَ وَ ﴿  36 ....................................... [07-05 :املؤمنون] ﴾...٥ ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظونَ  ٱلَّ

 ِحۡزب  بِمَ ﴿
يِۡهۡم فَرُِحوَن ُُكُّ  148 ................................................. [53 :املؤمنون] ﴾٥٣ا ََلَ

ِينَ ٱوَ ﴿ نَُّهۡم إَِلَٰ َرب ِِهۡم َرَِٰجُعوَن  لَّ
َ
قُلُوُبُهۡم وَِجلَة  أ ي َءاتَوا  وَّ  210 .......... [60 ]املؤمنون: ﴾٦٠يُۡؤتُوَن َما
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َلىئَِك ﴿ و 
ُ
 210 ........................... [61 ]املؤمنون: ﴾٦١وَُهۡم لََها َسَٰبُِقوَن  ۡۡلَۡيَرَٰتِ ٱيَُسَٰرُِعوَن ِف  أ

َٰفُِرونَ ٱَل ُيۡفلُِح  ۥإِنَّهُ ﴿  173 ................................................... [117 :املؤمنون] ﴾١١٧ ۡلَك

 النورسورة 
 
اِن ٱ﴿ ۡو ُمۡۡشَِكةٗ  لزَّ

َ
 52 .............................................. [03 :النور] ﴾...َل يَنِكُح إِلَّ َزانَِية  أ

وِ ﴿
َ
ِينَ ٱ ۡفلِ لط ِ ٱأ َٰ َعۡوَرَِٰت  لَّ يءِ  ٱلَۡم َيۡظَهُروا  ََعَ  146 ................................. [31 :النور] ﴾لن َِسا

نِكُحوا  ﴿
َ
َيََٰمَٰ ٱ َوأ

َ
  348 ......................................................... [32 :النور] ﴾ِمنُكمۡ  َۡل

َِٰعدُ ٱوَ ﴿ يءِ ٱِمَن  ۡلَقَو ََِّٰت ٱ لن َِسا  162 ........................... [60 :النور] ﴾...ف اَل يَرُۡجوَن نَِكاحٗ  لَّ

 الفرقانسورة 
 
ِ  َوَل ﴿  ِجۡئَنََٰك ب

تُونََك بَِمَثل  إِلَّ
ۡ
ۡحَسَن َتۡفِسري ا ٱَۡلَق ِ يَأ

َ
 21 ....................... [33 ]الفرقان: ﴾٣٣َوأ

َهََٰذا ﴿
َ
ِيٱأ ُ ٱَبَعَث  لَّ  96 ................................................... [41 :الفرقان] ﴾٤١رَُسول   ّللَّ

ِينَ ٱوَ ﴿ َ  لَّ نَفُقوا  ل
َ
ي أ َٰلَِك قََواٗماإَِذا وا  َوََكَن َبّۡيَ َذ  237 ............ [67 :الفرقان] ﴾٦٧ ۡم يُۡۡسِفُوا  َولَۡم َيۡقَُتُ

 الشعراءسورة 
 
ي إِلَّ َربَّ  فَإِنَُّهۡم َعُدو   ﴿ ِ

 86 ...................................... [81-77 ]الشعراء: ﴾...٧٧ ۡلَعَٰلَِمّيَ ٱل 

َٰ قَۡلبَِك ِِلَُكوَن ِمَن ﴿ بِّي   بِلَِسان   ١٩٤ لُۡمنِذرِينَ ٱََعَ  187 ......... [196-194 ]الشعراء: ﴾...َعَرِّب   مُّ

 القصصسورة 
 
ۡختِهِ  َوقَالَۡت ﴿

ُ
يهِ   ۦَِل ِ  124 ........................................................... [11 :القصص] ﴾قُص 

بَِت  قَالَۡت ﴿
َ
أ َُٰهَما َيى  84 ................................................ [26 :القصص] ﴾ِجۡرهُ    ۡ ۡسَت ٱإِۡحَدى

ۡحَبۡبَت َوَلَِٰكنَّ  إِنََّك ﴿
َ
َ ٱَل َتۡهِدي َمۡن أ يُء   ّللَّ  122، 87 .............. [56 ]القصص: ﴾َيۡهِدي َمن يََشا

َٰرِثِّيَ ٱَوُكنَّا ََنُۡن ﴿  87 ............................................................. [58 ص:]القص ﴾٥٨ ۡلَو

 العنكبوتسورة 
 
 189 ............................................... [27 :العنكبوت] ﴾...إِۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب  ۥي َلُ  َووََهۡبَنا﴿
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 الرومسورة 
 
ُ ٱ﴿  72 .................................. [11 :الروم] ﴾١١ُثمَّ إَِلۡهِ تُرَۡجُعوَن  ۥُثمَّ يُعِيُدهُ  ۡۡلَۡلقَ ٱَيۡبَدُؤا   ّللَّ

ي ﴿ نَت بَِهَِٰد  َوَما
َ
 118 ................................................ [53 :الروم] ﴾َعن َضَلَٰلَتِِهۡم   ۡلُعۡمِ ٱأ

 لقمان سورة
 
 201، 36 ........................................................... [14 :لقمان] ﴾ِف ََعَمّۡيِ  ۥَوفَِصَٰلُهُ ﴿

 األحزابسورة 
 
يءَ ﴿ َبي َِنة   ۡلَِّب ِ ٱ َيَٰنَِسا ِت ِمنُكنَّ بَِفَِٰحَشة  مُّ

ۡ
 144 ............................ [30 :األحزاب] ﴾...َمن يَأ

ِ َورَُسوِلِ ﴿ َتّۡيِ  ۦَوَمن َيۡقُنۡت ِمنُكنَّ ّلِلَّ ۡجرََها َمرَّ
َ
ي أ  144 ..... [31 :األحزاب] ﴾َوَتۡعَمۡل َصَٰلِٗحا نُّۡؤتَِها

َعدَّ ﴿
َ
ُ ٱأ ا َعِظيٗما ّللَّ ۡجر 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ  85، 85 ...................................... [35 :االحزاب] ﴾٣٥ لَُهم مَّ

يَۡمَُٰنُهمۡ ﴿
َ
ۡزَوَِٰجِهۡم َوَما َملََكۡت أ

َ
 50 ................. [50 :األحزاب] ﴾قَۡد َعلِۡمَنا َما َفَرۡضَنا َعلَۡيِهۡم ِفي أ

َ  ٱ تَّقِّيَ ٱوَ ﴿  116 ....................................................................... [55 :االحزاب] ﴾ّللَّ

 يسسورة 
 
ۡمُس ٱوَ ﴿ َٰلَِك َتۡقِديُر  لشَّ ََّها  َذ  306 ........... [39 ،38 :يس] ﴾...٣٨ ۡلَعلِيمِ ٱ ۡلَعزِيزِ ٱََتۡرِي لُِمۡسَتَقر   ل

َٰ ََعَد كَ ﴿  73 ..................................................... [39 :يس] ﴾٣٩ ۡلَقِديمِ ٱ ۡلُعرُۡجونِ ٱَحَّتَّ

وَن  إِن﴿ ۡيَنا ُُمََۡضُ َ  155 ................. [53 :يسن] ﴾٥٣ََكنَۡت إِلَّ َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َۡجِيع  َلَّ

 الصافات سورة
 
يَءُهۡم َضٓال َِّي  إِنَُّهمۡ ﴿ ۡلَفۡوا  َءابَا

َ
ى َءاَثَٰرِهِۡم ُيۡهرَُعوَن  ٦٩أ  18 ........... [70-69 :الصافات] ﴾٧٠َفُهۡم ََعَ

َٰهِيُم ﴿ إِبَۡر ن َيى
َ
ۡقَت  قَدۡ  ١٠٤َوَنََٰديَۡنَُٰه أ ي  ٱَصدَّ  128 ....................... [ 105-104 ]الصافات: ﴾لرُّۡءيَا

ٓافُّونَ ٱِإَونَّا َۡلَۡحُن ﴿  126 .................................................... [165 ]الصافات: ﴾١٦٥ لصَّ

 صسورة 
رۡيَ ٱوَ ﴿ ُ  لطَّ اب   ۥي َُمُۡشوَرٗة  ُُك   لَّ وَّ

َ
 156 ................................................... [19 :ص] ﴾١٩أ
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ۡۡجَُعوَن  لَۡمَلىئَِكةُ ٱ فََسَجدَ ﴿
َ
 111 ........................................... [73 ]سورة ص: ﴾٧٣ُُكُُّهۡم أ

 الزمرسورة 
 
ِيٱوَ ﴿ ِ  لَّ يَء ب ۡدقِ ٱَجا ِ َق بِهِ  لص  َلىئَِك ُهُم  ۦي َوَصدَّ و 

ُ
 146 ..................... [33 :الزمر] ﴾٣٣ لُۡمتَُّقونَ ٱأ

 غافرسورة 
 
ۡمرِيي إَِل ﴿

َ
فَو ُِض أ

ُ
ِ  ٱَوأ  78 ................................................................ [44: غافر] ﴾ّللَّ

 الشورىسورة 
 
ُؤا  ﴿ ِۡثُلَها   وََجَزى  374 ....................................................... [40 :الشورى] ﴾َسي َِئة  َسي َِئة  م 

ۡسَتقِيم  ﴿  87 ............................................ [52 ى:]الشور  ﴾٥٢ ِإَونََّك َِلَۡهِديي إَِلَٰ ِصَرَٰط  مُّ

 الزخرفسورة 
 
م ِ  ۥِإَونَّهُ ﴿

ُ
ۡيَنا لََعِلي َحِكيم   ۡلِكَتَٰبِ ٱِفي أ  أ  .......................................... [04: الزخرف] ﴾٤ََلَ

ا ُِضَِب ﴿ وَن  ۡبنُ ٱَولَمَّ  213 .............. [60-57 ]الزخرف: ﴾...٥٧َمۡرَيَم َمَثَل  إَِذا قَۡوُمَك ِمۡنُه يَِصدُّ

َِني إِۡسَرىءِيَل ﴿ ِ  28 ................................................... [59 :الزخرف] ﴾٥٩وََجَعۡلَنَُٰه َمَثَٗل ّل 

اَعةِ  ۥِإَونَّهُ ﴿  213، 213 ....................................................... [61 :الزخرف] ﴾لَعِۡلم  ل ِلسَّ

ا﴿ ِ  َولَمَّ يَء ِعيَسَٰ ب ِ  ّۡلَي َِنَٰتِ ٱَجا  213 .................. [63 ]الزخرف: ﴾...َۡلِۡكَمةِ ٱقَاَل قَۡد ِجۡئُتُكم ب

 الدخانسورة 
 
نَت  ُذۡق ﴿

َ
 208 ............................................... [49 :الدخان] ﴾٤٩ ۡلَكرِيمُ ٱ ۡلَعزِيزُ ٱإِنََّك أ

 الجاثيةسورة 
 
ن لَّۡم يَۡسَمۡعَها  ﴿

َ
ا َكأ  96 ............................................... [08 :اجلاثية] ﴾ُثمَّ يُِصُّ ُمۡسَتۡكِبٗ

ي إِلَّ ﴿ ۡهُر  ٱَوَما ُيۡهلُِكَنا  90 ............................................................... [24 :جلاثيةا] ﴾َلَّ
 



 فهرس اآليات القرآنية

434 

 األحقافسورة 
ي  ۡئُتوِن ٱ-﴿ ِن َقۡبِل َهََٰذا ِۡن ِعۡلم   -بِِكَتَٰب  م  َثََٰرة  م 

َ
ۡو أ
َ
 17 ........................... [04 :األحقاف] ﴾أ

ا   ۥَوفَِصَٰلُهُ  ۥوَََحۡلُهُ ﴿ َُٰثوَن َشۡهر   201، 36 ............................................ [15 :األحقاف] ﴾ثََل

 محمدسورة 
 
َِقابِ ٱفَََضَۡب ﴿  123 ...................................................................... [04 :حممد] ﴾لر 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ وا  ٱ لَّ َ لَُهُم  ۡرتَدُّ ِن  َبۡعِد َما تَبَّيَّ ۡدَبَٰرِهِم م 
َ
ى أ  224 ................. [25 ]حممد: ﴾...لُۡهَدىٱََعَ

 الفتحسورة 
 
ِنۡ ﴿ ثَرِ  ِسيَماُهۡم ِف وُُجوهِِهم م 

َ
ُجودِ  أ  18 .............................................. [29 :الفتح] ﴾ٱلسُّ

 قسورة 
 
َب ﴿  151 .......................................................................[14 ]ق: ﴾لرُُّسَل ٱُُك   َكذَّ

 الذارياتسورة 
 
َ ٱإِنَّ ﴿ زَّاُق ٱُهَو  ّللَّ  92 .......................................... [58 ]الذاريات: ﴾٥٨ لَۡمتِّيُ ٱ ۡلُقوَّةِ ٱُذو  لرَّ

 النجمسورة 
 
لَك  ِف ﴿ ِن مَّ َمََٰوَٰتِ ٱَوَكم م   153 ........................... [26 :النجم] ﴾ا    َل ُتۡغِن َشَفََٰعُتُهۡم َشۡي  لسَّ

نَّهُ ﴿
َ
بَۡكىَٰ  ۥَوأ

َ
ۡضَحَك َوأ

َ
نَّهُ  ٤٣ُهَو أ

َ
ۡحَيا  ۥَوأ

َ
َماَت َوأ

َ
 90 ............... [50-43 :النجم] ﴾...٤٤ُهَو أ

 القمرسورة 
 
نَّ  َونَب ِۡئُهمۡ ﴿

َ
يءَ ٱأ  240 .................................................... [28 :القمر] ﴾َمُۢة بَۡيَنُهۡم  قِسۡ  لَۡما

نَتِص  ﴿ ۡم َيُقولُوَن ََنُۡن َۡجِيع  مُّ
َ
 154 ................................................. [44 :القمر] ﴾٤٤أ

ء  َفَعلُوهُ  َوُكُّ ﴿ ُبرِ ٱِف ََشۡ  147 ...................................................... [52 :القمر] ﴾٥٢ لزُّ
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 الواقعةسورة 
 
ۡكُنون   ٧٧لَُقۡرَءان  َكرِيم   ۥإِنَّهُ ﴿  ، 262، 260، 259 ................. [79-77 :الواقعة] ﴾...ِف كَِتَٰب  مَّ

 236 .................................................. [83 ]الواقعة: ﴾٨٣ َۡلُۡلُقومَ ٱفَلَۡوَلي إَِذا بَلََغِت ﴿

 الحديدسورة 
 
قِّيَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ د  َقَٰتِ ٱوَ  لُۡمصَّ ِ د  ۡقَرُضوا   لُۡمصَّ

َ
َ ٱَوأ ا َحَسٗنا ّللَّ  145 ....................... [18 :احلديد] ﴾َقۡرض 

ى َءاَثَٰرِهِم بِرُُسلَِنا ُثمَّ ﴿ ۡيَنا ََعَ  18 ...................................................... [27 :احلديد] ﴾َقفَّ

 الحشرسورة 
 
يءِ ﴿ ِينَ ٱ لُۡمَهَِٰجرِينَ ٱ لِۡلُفَقَرا َٰلِِهمۡ  لَّ ۡمَو

َ
ۡخرُِجوا  ِمن دَِيَٰرِهِۡم َوأ

ُ
 338 .................... [08: احلشر] ﴾...أ

نُتمۡ ﴿
َ
َشدُّ رَ  ََل

َ
َِن أ ِ  ٱۡهَبٗة ِف ُصُدورِهِم م   99 ............................................. [13 :احلشر] ﴾ّللَّ

ۡصَحَُٰب  َل ﴿
َ
ۡصَحَُٰب  ۡلَّارِ ٱيَۡسَتوِيي أ

َ
 93 ................................. [20] احلشر:﴾٢٠...  ۡۡلَنَّةِ  ٱَوأ

ُ ٱ ُهوَ ﴿  119 .................................................................... [24 :احلشر] ﴾ۡلَخَٰلِقُ ٱ ّللَّ

 الممتحنةسورة 
 
 84 ......................................................... [01 :املمتحنة] ﴾ِإَويَّاُكمۡ  لرَُّسوَل ٱَُيۡرُِجوَن ﴿

 الجمعةة سور 
 
ا  ِإَوَذا﴿ ۡو لَۡهو 

َ
ۡوا  تَِجََٰرة  أ

َ
ويا  ٱَرأ يئِٗما   نَفضُّ  233 ............................ [11 ]اجلمعة: ﴾إَِلَۡها َوتََرُكوَك قَا

 المنافقونسورة 
 
 118 ............................................................. [04 :املنافقون] ﴾رُۡهۡم  ۡحذَ ٱفَ  ۡلَعُدوُّ ٱُهُم ﴿

 الطالق سورة
 
 356، 356، 338 ....................................... [01 :الطالق] ﴾...َل َُتۡرُِجوُهنَّ ِمن  ُبُيوتِِهنَّ ﴿



 فهرس اآليات القرآنية

436 

ِنُكمۡ ﴿  َذَوۡي َعۡدل  م 
ۡشِهُدوا 

َ
 370، 370 ............................................. [02 :الطالق] ﴾َوأ

َلَُٰت ﴿ و 
ُ
َۡحَاٱَوأ

َ
 354 ................................................................... [04 :الطالق] ﴾لِ َۡل

ۡسِكُنوُهنَّ ﴿
َ
ِن وُۡجِدُكمۡ  أ  356، 353، 352 .................... [06 :الطالق] ﴾...ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم م 

 التحريم سورة
 
ِ ٱفَلَۡم ُيۡغنَِيا َعۡنُهَما ِمَن ﴿  116 ................................................. [10 :التحرمي] ﴾ا  ٗ َشۡي  ّللَّ

َت ﴿
َ
 36 ....................................................................... [11 :التحرمي] ﴾فِرَۡعۡونَ  ٱۡمَرأ

 الملكسورة 
 
وَ ﴿
َ
رۡيِ ٱلَۡم يََرۡوا  إَِل  أ َٰت  َوَيۡقبِۡضَن  َما ُيۡمِسُكُهنَّ إِلَّ  لطَّ فَّ  156 ..... [19 :امللك] ﴾لرَّۡحَمَُٰن  ٱفَۡوَقُهۡم َصى

ن َيۡمِِش َسوِيًّا﴿ مَّ
َ
 24 ...................................................................... [22 ]امللك: ﴾أ

 الجنّ سورة 
 
نَّهُ ﴿
َ
َِن  ۥَوأ نِس ٱََكَن رَِجال  م  َِن  ۡۡلِ ن ِ ٱَيُعوُذوَن بِرَِجال  م   182 ..... [06 ]اجلّن: ﴾٦فََزاُدوُهۡم رََهٗقا  ۡۡلِ

وِ ﴿
لَّ
َ
رِيَقةِ ٱََعَ  ۡسَتَقَُٰموا  ٱ َوأ  129 ......................................................... [16 :اجلن] ﴾لطَّ

 المزملسورة 
 
ِۡن خَ ﴿ نُفِسُكم م 

َ
ُموا  َِل ِ ِ ٱرۡي  ََتُِدوهُ ِعنَد َوَما ُتَقد   126، 129، 103 ............. [20 :املزمل] ﴾...ّللَّ

 المدثرسورة 
 
 147 .................................................. [38 :املدثر] ﴾٣٨ ُُكُّ َنۡفِۢس بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنة  ﴿

 القيامةسورة 
 
ي إَِذا بَلََغِت ﴿ اِقَ ٱلََكَّ َ  236 .......................................................... [26 :القيامة] ﴾٢٦ لَتَّ

 عبسسورة 
َمة  ُصُحف   ِف ﴿ َكرَّ َرة   ١٣مُّ َطهَّ ۡرفُوَعة  مُّ  263 .............................. [16-13 ]عبس: ﴾...١٤مَّ
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 المطففينسورة 
 
بَۡرارَ ٱ إِنَّ ﴿

َ
 201 ......................................................... [22 :املطففني] ﴾٢٢ لَِف نَعِيم   َۡل

 البروجسورة 
 
ۡصَحَُٰب ﴿

َ
ۡخُدودِ ٱقُتَِل أ

ُ
 108 .............................. [5، 4 :الربوج] ﴾٥ لَۡوقُودِ ٱَذاِت  ۡلَّارِ ٱ ٤ َۡل

 الطارقسورة 
 
ا َعلَۡيَها حَ  ﴿ َّمَّ  99 ........................................... [4 ]الطارق: ﴾٤ افِظ  إِن ُُكُّ َنۡفس  ل

 الفجرسورة 
 
ۡكَرَمِن ﴿

َ
ي أ ِ  117 .................................................................. ..[15]الفجر: ﴾١٥َرّب 

 البلدسورة 
 
﴿ 
َ
  ََيَۡسُب أ

َ
َحد   ۥي يََرهُ ن لَّۡم أ

َ
 129 ....................................................... [07 :البلد] ﴾٧أ

 الضحىسورة 
 
َعَك َربَُّك ﴿  117 ................................................................... [03 :الضحى] ﴾َما َودَّ

 القدرسورة 
 
ي ﴿ ا نَزۡلَنَُٰه ِف َلۡلَةِ  إِنَّ

َ
 236 ...................................................... [01 :القدر] ﴾١ ۡلَقۡدرِ ٱأ

 العادياتسورة 
 
ثَۡرَن بِهِ  ٣ُصۡبٗحا  لُۡمغِيَرَٰتِ ٱفَ  ﴿

َ
 145 .................................. [4-3 :العاديات] ﴾٤َنۡقٗعا  ۦفَأ

نَسَٰنَ ٱ إِنَّ ﴿ َٰلَِك لََشِهيد   ۥِإَونَّهُ  ٦ لََكُنود   ۦلَِرب ِهِ  ۡۡلِ َٰ َذ  185 ............ [08-06 ]العاديات: ﴾...٧ ََعَ

 المسدسورة 
تُُهۥوَ ﴿

َ
 36 ........................................................... [04 ]املسد: ﴾٤ٱَۡلََطبِ َة ََحَّالَ  ٱۡمَرأ



 فهرس اآليات القرآنية

438 

 اإلخالصسورة 
 
ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ َحد   ّللَّ

َ
 141، 134، 133، 128، 128، 78 ........................... [01 :االخالص] ﴾١أ
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  فهرس األحاديث النبوية 

 الصفحة حديثال

 17 .................................................................. «بآبائكم حتلفوا أن ينهاكم اهلل إن»

 38 .......................................................................... «أصلي رأيتموين كما صلوا»

 39 .......................................... «النهار وبياض الليل سواد هو إمنا لعريض، وسادتك إن»

 39 .................................. «السُّؤال العي   شفاء فإمنا يعلموا مل إذْ  سألوا أال اهلل قتلهم قتلوه»

 42 ....................................... «يل بدا إن بالتزوُّج وأمرين محلي، ولعت حني حللت قد»

 42 ........................................... «...الثلثني، تكملة السدس ابن ةوالبنَ  النصف، ةلالبنَ »

 61 ..... «عليه قضاء وال إليه، تعاىل اهلل ساقه رزق هو فإمنا ناسياً  شرب أو ناسياً  الصائم أكل إذا»

 75 ..................... «...أهَله فليأت شيئاً  ذلك من وجد فمن شيطان، صورة يف تُقب ل املرأة إنّ »

 100 ......................................................................... «عليه تسلَّط نفلَ  هنْ كُ يَ  إن»

، ل َموت   هذ ه»  133 .......... «املنافقني عظماء من عظيم مات قد هو إذا املدينة قدمنا فلمَّا منافق 

 203 ....................... «ذهب   من نواة   َوزنَ  أو ذهب من نواة قال: إليها، سقتَ  ما قال:... »

 210 ...... «...منهم تُقبل ال أنْ  خيافون وهم يَتصدَّقون،و  ُيصلُّون،و  َيُصومون، الذين لكنَّهم... و »

 386، 218 ............................................................... «...ُأحلت لنا ميتتان ودمان»

 386، 219 ................................................................ «ميَتُته احللُّ  ماُؤه الطَُّهور هو»

 220 ................. «...درجة به اهلل رفعه إال به فيتصدق جسده يف بشيء ُيصاب رجل من ما»

 220 ...................................... «...تأكل، فال أَكل إذاو  َفُكْل، َعلَّمَ امل َكْلَبكَ  أَْرَسْلتَ  إ َذا»

ري لعب من»  252 ...................................... «دم هو  خنزير   حلم يف يَده غصب فكأمنا بالنـَّْرَدش 

 254 ...................................... «أكُلها َحُرم إمنا قال: َمْيَتةر  إهنا قالوا: جبلدها، انتفعتم هالَّ »

 257 ........................................................ «...هبا، فتطهري َمْسك من فرصةً  خذي»

 261 ................................................................... «طاهر أنتو  إال القرآن متس ال»

 262 .............. «طاهرر  أنتو  إال القرآن متسَّ  الو  ...أصغرهم أنتو  أصحابك، على أمَّرتك قد»
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 » ....... 267 ردّ  مث يديه،و  بوجهه فمسح اجلدار، على أقبل حىت  النيب عليه يردَّ  فلم... »

: الناس على ُفضلنا»  269 ........................... «...املالئكة، كصفوف صفوفنا جعلت بثالث 

 274 ....................................................................... «قبلة املغربو  املشرق بني ما»

 275 ......................... «...السَّاريتني بني ركعتني نعم» قال: الكعبة؟ يف  النيبّ  أصلَّى... 

 278 ......................... «...اهلل سولر  يا نعم رجل فقال: آنفا، منكم أحد معي قرأ هل»... 

 280 .............................................................. «الكتاب بفاحتة يقرأ مل ملن صالة ال»

 280 ........... «...الكتاب بفاحتة إال تفعلوا ال» قال: نعم قلنا ،«إمامكم خلف تقرؤون علكمل»

وا، كرب فإذا به لُيؤمَتَّ  اإلمام جعل إمنا» توا قرأ إذاو  فكرب   281 .................................... «فأنص 

 291 ...................... «التمرو  الزبيبو  احلنطةو  الشعري األربعة: هذه من إال الصدقة تأخذوا ال»

 291 .................. «...صدقة، ذود مخس دون فيما ليسو  صدقة، أواق مخس دون يماف ليس»

 293 ......... «العشر نصف بالنَّضح سقي وما العُشر، َعَثريًّا كان أو العيونو  السماء سقت فيما»

 296 ...................................................... «ُحلي ُكنّ  من لوو  الن ساء، معشر يا َتصدَّقن»

 297 .................................................... «صدقة الَور ق من أواق مخس دون فيما ليس»

 298 ... «.فرأى يف يد ي فتخات  من و رق ما هذا يا عائشة؟... قال: هو حسبك من النار»  

 299 .................... «صدقة أواق   مخس دون فيما الو  ....صدقة أوسق مخسة دون فيما ليس»

 299 ................................................................................ «العشر ربع الرقة يف»

 303 ........................................................... «احلول عليه حيول حىت لام يف زكاة ال»

 304 .............................. «...األرض،و  السماوات اهلل خلق يوم كهيئته استدار قد الزمان»

 310 ...... «...الصومَ  املرلعو  احلاملو  املسافر عنو  الصالة، شطر املسافر عن ولع  اهلل إن»

 311 ....................... «املرلعو  احلُْبلى عنو  الصالة، وشطر الصوَم، املسافر عن ولع هللا إن»

 315 ............................ «...املتوك لون حنن يقولون:و  يتزّودون، الو  حيجون اليمن أهل كان»

 317 .......... «...التَّف ل، الشَّع ثُ  قال: ؟ اهلل رسول يا احلَاجُّ  من   فقال:،  النيب إىل رجل قام»

 318 .................«...كبريا، شيًخا أيب أدرَكت احلج يف عباده على اهلل فريضة إن اهلل رسول يا»

 319 .............................................. «الرَّاحلةو  الزَّاد» قال: السبيل؟ ما اهلل رسول يا قيل:

 321 ...................................... «أدرك فقد الفجر طلوع قبل مجع   ليلةَ  جاء من عرفة احلج»
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  323 ................ «...ذلك قبل بعرفة وقف قدو  ندفع، حىت معنا ووقف هذه صالتنا شهد من»

 323 ..................... «...الناس حْطَمة قبلَ  تدَفع أن سودُة،  النيبَّ  فاستأَذنت   املزدلفة نزلنا»

 326 ........ «َحلُّوا حني الّناس مع حَلََللتُ و  اهلدي، سقتُ  ما استدبَرتُ  ما أمري من استقبلت لو»

 331 ................................. «خري من عليه أسلفتَ  ما على أسلمتَ » حزام: بن حلكيم قال

 333 .................................................................... «يَريبك ال ما إىل يريُبك ما دع»

، من عقيلر  لنا ترك هلو » فقال: مكة؟ دار يف أتَنز ل اهلل رسولَ  يا قال:  338 .... «...دور ، أو ر باع 

 339 ............................................................. «نام  ء فهو سفيان أيب دار دخل من»

 340 ................................................ «بيوهتا أجرُ  حرامر و  ،رباعها بيع حرامر و  ،حرامر  مكةُ »

 340 ........................ «...املؤمنني،و  رسولَه عليها طسلو  الفيل، مكة عن حبس  اهلل إن»

 340 ...................................... «ايوهت  بُ  إَجارة الو  هارباع   بيعُ  حيل ال اهلل مهاحرَّ  حرامر  مكة»

 343 ............................................ «عليه كان َدين   يف باَعهو  ماَله  معاذ   على حجر»

الَبَة ال َهاًء،و  َهاًء، فقل: للبيع تارك غري كنت إن» : اهلل نيبُّ  قال...   344 ................. «خ 

البة الو  َهاَء،و  َهاءَ  فقل: بايعت إذا»: - اهلل رسول - فقال...   345 ....................... «خ 

 351، 349 ........................................................................... «بويل إال نكاح ال»

 349 ................................... «...ثالثا باطل فنكاحها َمَوال يها إذن بغري نكحت امرأة أميا»

 351 ....................... «ُصماهتا إذهناو  نفسها يف تستأذن البكرو  ولي ها، من بنفسها أحق األمي»

 ،...» ....................... 354 اهلل رسول عهد على طلَّقها زوَجها أن» قيس بنت فاطمة عن

 ،...» ....................... 355 النيبَّ  فأتت   حام ال، تُكوين أن إالَّ  نفَقةر  لك   َما هلا: فقاال... »

 362 ........................................ «لوارث   وصيَّة فال حقَّه، حق   ذي كلَّ  أعطى قد اهلل إنَّ »

، امرئ   حق ما» ، ثالثَ  يبيتُ  فيه، يوصي يءر ش له مسلم   362 ..... «مكتوبة عنده هوصيتُ و  إال ليال 

 365، 363 ......... «...عالةً  تذرهم أن من خري أغنياَء، ورثتك تذر أن إنك كثري، الثُّلثو  قال:»

َّ  سعد: قال  364 .... «كثري الثلثو  الثلث قال: الثلث، قلُت: ...» الثلث،  اهلل رسول سنَّ  يف 

 364 ............................................. «ذَكر   َرجل فألوىل بقي فما بأهلها، الفرائض أحلقوا»

 364 ......................... «...الصالة؟ من عليَّ  اهلل فرض ماذا أخربين اهلل رسول يا قال:... ف»

 369 ............. «...السَّهمي فمات بّداء، بن عد ي  و  الدَّاري، متيم مع َسهم   بين من رجل خرج»
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 371 ........................................................... «تكذبوهم الو  الكتاب أهل ُتصد قوا ال»

 376 ...................................................................... «الزَّوجُ  هو الن كاح ُعقدة   يلُّ و »

ل قلُت: ...فُكْل، مسَّيتو  كلبك أرسلت إذا» د َكليب أُرس   382 ............ «...آخر كلًبا معه فأج 

 382 ............................. «َفُكل سهُمك فقَتل اهلل اسمَ  ذَكْرتو  كلَبكو  هَمكس أرسلتَ  إذا»

 391، 383 ........................«كذلك الصيدو  يَتعّمد، مل ما يسم   مل إنو  حالل املسلم ذبيحةُ »

 386 ......................... «...فُتطعُمونا؟ شيءر  حلم ه من معكم فهل لكم، اهلل أخرَجه رزقر  هو»

 388 .......................... «وهتأكلُ  فال اطفَ و  فيه، اتمَ  ماو  وه،فكلُ  عنه جزرَ  أو البحرُ  ىألق ما»

 392 ............... «ُكلْليأو  اللَّه اسمَ  فَليذكر يذبح حني يسم ي أن نسي فإن امسُه، يكفيه املسلم»

 393 ......................................................... «هو لُ كُ فَ  عليه اهلل اسمُ  رك  ُذ و  مَ الدَّ  رهَ أنْـ  ما»

 395 ........................................................... «النسيانو  اخلطأ أميت عن ولع اهلل إن»

 400 ............................. «ادقَ يُـ  أن اإمّ و  يُوَدى، أن اإمَّ  :ينظرَ النَّ  ريخب َ  وهف تيلقَ  له لت  قُ  نومَ »

 401 ... «حَجَرين بنيَ  هُ رأسُ  ضَّ رُ فَـ   النيب به فأمر».. .ين،رَ حجَ  بني ارية  جَ  رأسَ  رضَّ  ودياهُ يَـ  أن

 403 ........................... «...فاْجتَووَها، املدينة  اهلل رسول على قد موا ُعرينةَ  من ناًسا نأ»

 405 .........................................................«املؤم ن َعْقل د ية نصفُ  الَكافر َعْقل د يةُ »

 405 ............................................................................... «ُمسلم   د يةُ  ذم ي   د يةُ »

 407 ...................................................................... «احلر دية نصف املعاهد دية»

 407 .................................................................... «املسل م د ية نصفُ  الكافر   ديةُ »

 408 ................................. «النصارىو  اليهودُ  وهم املسلمني عْقل نصف الذمة أهل عْقل»
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  فهرس اآلثار 

 الصفحة األثر

 41 ................................................ «...يها برأي فإن كان صوابا فمن اهللف سأقول إين»

 45 ............................................................«احلائطَ  بقويل فالربوا احلديث صحَّ  إذا»

 45 .............................................................. «حنيفة أيب علىالّناس يف الفقه عيالر »

 210 ................................................................. «...القيامة يوم بينكم حيكم فاهلل»

 221 ................................... «ل متمعُ  كما -القرآن- تقرؤوا أن يأمركم  اهلل رسول إن»

 268 ..................................................................... «األرض حرث الصعيد أطيب»

 280 .................... «اإلمام وراءَ  يكون أن إال يصل   فلم القرآن بأم فيها يقرأ مل ركعة صلى من»

 312 ............................................... «تقضي الو  مسكينا يوم كل عن أطعميو  أفطري»

 321 ........................................ «...باحلج   مه ل   أناو  السَّاعةَ  َقدمتُ  إين املؤمنني، أمريَ  يا»

 324 ................................................. «دًما فلُيهرق ترَكه، أو نُسك ه من شيئا نسيَ  من»

 ...» .............................................. 328 نبيُّه هسنَّ و  كتابه، يف أنزله تعاىل اهلل فإن» 

 328 ........................................................................ «متعةر  مكَّة أهل   على يسل»

 346 ......................................... «...عَليَّ  حيُجر أن يريد  عليًّا إنَّ و  بيعا، ابتَـْعتُ  إين»

 346 ................................................................. «...أبداً  مهكل  أُ  أالَّ  عليّ   هلل »

 355 ............................................ «...امرأة ، لَقول  نبي نا سنةو  اهلل كتابَ  نرتك ال »

 367 ....................................... «...الوصية نسخت مث بالوصية، يتوارثون الناس كان...»

ر إهناف»  368 ......................................................................... «...نزلت سورة   آخ 

 368 ...................... «...املسلمني من أحدا جيد مل.. و .الوفاة حضرته املسلمني من رجال أن»

 374 .......................................... «الويلُّ  النكاح   ُعقدة بيده الذي يعفوَ  أو املرأةُ  تعفوَ  أن»

 376 .................................................................................... «بالَعفو أحقُّ  أنا»

 394، 383 ......................................................................... «بأس فال نسي من»
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 387 ..................... «...السَّمك من البحر قذفي اعمَّ  ينالبحر  أهل سألينف البحرين قدمت»

 393 ....................................... «ليأكلو  عليه اهلل اسم فليذكر يسمي أن فنسي ذبح من»

 400 ........................................................... «...ذلك الرأي، ووافقت ما يف نفسي»

 402 .............................................................. «هملقتلتُ  صنعاءَ  أهلُ  فيها كاشرتَ  لو»

 402 ................................................................ «املسل م دية   مثلُ  الكتاب   أهلُ  دية»

 ...» ................... 408 عثمان إىل رُف عو  عْمًدا، الذمَّة أهل من رُجالً  قتل ُمسل ما َرُجال أن»

 411 ............................................. «...ماقتُ رَّ فَـ  قافر  تُ  أن مارأيتُ  إن ؟ماعليكُ  ما يانر  أتدْ » 

 413 ................................... «...ربيعةَ  بن   تبةَ عُ  بنتَ  فاطمةَ  جتزوَّ  طالب أيب بن يلعق   أن»
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  المترجم لهم في البحث لعاماألفهرس   

 

 الترجمة صفحة مالعاأل

 50 ..................................................... البغدادي الَكْليب خالد بن إبراهيم

 58 .......................... املالكي االشبيلي املعافري حممد بن اهلل عبد بن حممد العريب؛ ابن

 64 ............................................... اخلزرجي حممد بن املنعم عبد الفرس؛ ابن

 28 ................................................................... الدينوري قتيبة ابن

 33 ...................................................................... اجلوزية قيم ابن

 77 ......................................... اجلياين مالك ابن اهلل، عبد بن حممد مالك؛ ابن

 62 ...................................... علي بن حممد الدين مجال املــَْوَزعي؛ الدين نور ابن

 81 ........................................................................... هانئ ابن

 175 .................................................. أمحد بن احلسن الفارسي؛ علي أبو

 52 ............................................. اجَلْهَضم ي اسحاق بن امساعيل اسحاق وأب

 51 ............................................. املروزي السَّعدي ُحْجر بن علي احلسن وأب

 54 ...................................... القريواين الفارسي زياد بن حممد بن أمحد جعفر وأب

 33 ..................................... الطوسي الغزايل حممد بن حممد بن حممد حامد؛ وأب

 50 ........................................ الكويف األموي سليمان بن آدم بن حيىي زكريا وأب

 51 ..................................... القريواين سحنون السالم عبد بن حممد اهلل ُعبيد وأب
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 51 .............................................................. الدُّوري حفص عمر وأب

 57 ........................................... احلنبلي البغدادي احلسني بن حممد يعلى؛ وأب

 61 .................................................................. احلليب لسَّمنيا أمحد

 75 ..........................................................................  األحوص

 75 ............................................................................ األعشى

 56 ............................................................................ الباغاين

ي  46 .......................................................................... الُبوَشْنج 

 57 ............................................................................ البيهقي

 54 ........................................................................... اجلصاص

 23 ............................................................................ الزركشي

 43 ............................................................................. الزهري

 63 ........................................................................... السيوطي

 74 ................................................................... الغرناطي الشاطيب

 32 ........................................................................... الشوكاين

 67 ........................................................................... الصابوين

 18 .......................................................................... الفراهيدي

 35 ............................................................................. القرايف

 29 ............................................................................ القرطيب

 53 ............................................................................. القطان
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 53 ............................................................................. الُقم ي

 46 ............................................................................ الكرخي

 58 ....................................................................... اهلرَّاسي اْلك َيا

 29 ......................................................................... باركفوريامل

 64 .......................................................................... املالَّْجُيون

 27 ...................................................................... الذبياين النابغة

 43 ............................................................................ النَّخعي

 56 .............................................. مسعود بن امللك عبد بن خلف َبْشُكَوال؛

 76 ............................................................................. سيبويه

 43 ............................................................................. عكرمة

 62 ........................................................... الشنفكي اهلل عبد بن علي

 33 ................................................................... الرازي الدين فخر

 43 ...............................................................................قتادة

 65 .......................................................... احلكيم العزيز عبد بك حممد

 34 ................................................................... خان صديق حممد

 66 .................................................................. الّسايس علي حمّمد

 49 .......................................................... اخلُراساين مانسلي بن مقاتل

 66 ........................................................................ القطان مناع

 34 .................................................................... الطُّويف الدين جنم
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 51 ........................................................ املــَـْرَوز ي التميمي أكثم بن حيي
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  األبيات الشعريةفهرس   

 

 الصفحة البحر الشاعر قافيته صدر البيت 
ُت آيات   01  27 الطويل النابغة الذبياين سابع هلا فـََعرفـُْتها تومهَّ

02 
وم ن ُشَعب اإلميان  ُحبُّ ابُن 

 َشافع  
 تطوع

 
حممد بن إبراهيم 

ي  الُبوَشْنج 
 46 الطويل

 72 الطويل عمارة بن عقيل أمحد َبدأمُت َفأحَسنتم فأثنيُت َجاه داً  03
 75 املتقارب األعشى الرَّحم  أَرَانَا إَذا أْلَمرْتَك الب الَ  04

05 
ستبقى هلا يف ُمضَمر القلب 

 واحلَشا
 السرائر

 
األحوص بن حممد 

 75 الطويل األنصاري

 77 الرجز ابن مالك الضمري َفَما ل ذ ي َغْيَبة  أَْو ُحُضور   06

07 
َفَصر ح مبَن تـَْهَوى وَدْعين  م َن 

 الك ىن
 81 الطويل ابن هانئ سرت

 95 الطويل ابن صرمي السَّلم يوماً توافينابوْجه  ُمقسَّم  و  08

09 
َكَذاَك َحْذُف َما ب َوْصف  

 97 الرجز ابن مالك قضى ُخف َضا

هم تَناء   10  97 الوافر احلارث بن َكَلدة أصابوا فما أدر ي أغريَّ

 105 الرجز ابن مالك املنفصل َوإ ْن َعَلى َلم رْي  َرْفع  ُمتَّص ل 11

ل  مَّا، وب اَل َفْصل  يَر دْ  12  105 الرجز ابن مالك اعتقد َأْو فَاص 

 111 الرجز ابن مالك مجعا وبعد "كل " أكَّدوا بـ"أمْجَعا" 13

 117 الرجز ابن مالك املنح َصَلحْ  "نَا"ل لرَّْفع  والنَّْصب  وَجر   14
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 129 اهلزج أعرايب حقان َوَوْجهر ُمْشر ُق النَّحر   15

 115 الطويل أعرايب ناصر أَُعوُذ ب َرب  الَعْرش  م ْن ف َئة  بـََغتْ  16

17 
 َأوْ  "ب َقْد" الَفْصلُ  فَاأَلْحَسنُ 

"  129 الرجز ابن مالك لو أَوْ  "نـَْفي 

 130 اخلفيف أعرايب أملـّا ال يـُْهو لَنََّك اصط الُء لَظى احَلرْ  18

 131 الرجز ابن مالك امتنع وُمْضَمر الشَّان امْسَاً اْنو  إ ْن َوَقع 19

20 
نَفان  إَذا م تُّ َكاَن الّناُس ص 

 َشام تر 
 أصنع

 
 131 الطويل السلويللعجري ا

21 
َكَذاَك أُد بُت حىتَّ َصار م ن 

 132 البسيط التمام أبو األدب ُخلق ي

 138 الرجز ابن مالك أتى "رُّبَُّه فـَىَت"وَما َرَوْوا م ن حَنو :  22

 139 الطويل أعرايب مهمل ومل أجُف األخالَّء إنينَفوين جَ  23

يئ ابـَْناَكا" 24 َنان َوُيس   140 الرجز ابن مالك عبداك َكـ"حُيْس 

 141 الطويل أليب األسود الدَُّؤيل فعل َجزى ربُُّه عين  عد يَّ بَن َحامت   25

26 
وَلْو أنَّ جَمْداً َأْخلَد الدَّْهَر 

داً   142 الطويل بن ثابت حسان ُمطع ما َواح 

 148 الطويل الفرزدق أخوان اوكلُّ رف يَقْي كل  َرحل  وإن مه 27
 149 الطويل قيس بن ذريح اخلطب وكلُّ مصيبات الّزَمان وَجدهُتا 28
 155 الوافر أعرايب أقيمي ا اخلَْيَل والنـََّعَم اْلُمَندَّىتـَرَْكن 29
 236 الطويل الطائي الصدر أَماو يَّ ما يـُْغين الثَـّرَاُء عن الَفىَت  30
ري هبا َداءر خيَام رُها 31  272 البسيط اهلذيل حمسور إنَّ الَعس 
 272 الوافر خفاف بن عمري عمرو أال َمن ُمْبل غر عمرًا رُسوالً  32
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 295 املنسرح ابن اخلطيم خمتلف حنُن مبا ع ندنا وأنَت مبا 33
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 المدنفهرس   

 

 صفحةال لمدينةا

 40 ................................................................................بدر

 318 ............................................................................ خثعم

 368 ........................................................................... ُقوقَاءدَ 

 403 ............................................................................ عرينة
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  فهرس المسائل اللغوية والفقهية 
 

 

 اآلية 
الضمير 
 المبهم

  األثر الفقهي احتماالت عائد الضمير 

وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا  ﴿
 :بقرةال] ﴾ۥ  َشۡطَرهُ وُُجوَهُكۡم 

144] 

 .والناحية اجلهة- ۥ  َشۡطَرهُ 
 .العني إصابة أم-

 جيب هل
 عني استقبال
 يف الكعبة
 أم الصالة
 استقبال يكفي
 لغري جهتها

 ؟شاهدها
ِخيهِ  ۥَلُ َفَمۡن ُعِفَ ﴿

َ
ِمۡن أ

ء  فَ  َِباُع  ٱََشۡ ِ  ت   لَۡمۡعُروِف ٱب
يء   َدا
َ
: البقرة] ﴾إَِلۡهِ بِإِۡحَسَٰن   َوأ

178] 

 َلُ 

 
 

 -القاتل- اجلاين إىل يعود الضمري -
 القصاص، من لزمه ما عنه فيسقط

 الدم. ويلّ  عنه عفي إذا
 ،املقتول ويلّ  إىل يعود الضمري أم -
 .أُعط َيها ب دية اجلاين عن عفي إذا

 لويل حيق هل
 العفو املقتول

 الغيلة؟ قتل عن

ا ﴿ رِيض  َفَمن ََكَن ِمنُكم مَّ
يَّام  
َ
ِۡن أ ة  م  َٰ َسَفر  فَعِدَّ

ۡو ََعَ
َ
أ

َخَر  َوََعَ 
ُ
ِينَ ٱأ  ۥيُِطيُقونَهُ  لَّ

 ﴾فِۡديَة  َطَعاُم ِمۡسِكّي   
 [184 :البقرة]

 ؟. الصوم إىل يعود هل - ۥيُِطيُقونَهُ 
شقَّة الالَّحقة أم أنه ُيَكلَُّفونه مع امل -

هبم، كاملريض، والشيخ الكبري، 
 يصومونه وال الصيام يطيقون واحلامل
 فدية. فعليهم

 احلامل يلزم ما
  يف أفطرت إن

 ؟رمضانهنار 
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 اآلية 
الضمير 
 المبهم

  األثر الفقهي احتماالت عائد الضمير 

﴿ ِ إَِل  ۡلُعۡمَرةِ ٱَفَمن َتَمتََّع ب
ِمَن  ۡسَتۡيَۡسَ ٱَفَما  َۡلَج ِ ٱ
ۡم ََيِۡد فَِصَياُم  ِي  لَۡهدۡ ٱ

َفَمن لَّ
يَّام  ِف 

َ
ََٰثِة أ وََسۡبَعة   َۡلَج ِ ٱثََل

ة   إَِذا رََجۡعُتۡم  تِۡلَك َعَۡشَ
َٰلَِك ََكِملَة    لَِمن لَّۡم يَُكۡن  َذ
ۡهلُهُ 
َ
 لَۡمۡسِجدِ ٱَحاِِضِي  ۥأ
َراِم  ٱ  [196 :البقرة] ﴾َۡلَ

َٰلَِك   اهلدي- َذ
 التمتع -

 حج حكم
 ألهل التمتع
 ؟مكة

ُدوا  وَ ﴿ ادِ ٱفَإِنَّ َخرۡيَ  تََزوَّ  لزَّ
ِل  تَُّقونِ ٱوَ  ِلَّۡقَوىَٰ  ٱ و 

ُ
أ َيى

ۡلَبَٰبِ ٱ
َ
 [197 :البقرة] ﴾١٩٧ َۡل

ُدوا    التزّود هو اآلية يف بالتزود فاملقصود- تََزوَّ
 .واملال واملركب والطعام بالشراب

 ل َسَفر الصاحلة عمالباأل التزّود -
 .اآلخرة

 السفر حكم
 بغري احلج إىل
 ؟.زاد

فِيُضوا   ُثمَّ ﴿
َ
ِمۡن َحۡيُث  أ
فَاَض 

َ
 ۡسَتۡغفُِروا  ٱوَ  ۡلَّاُس ٱأ
َ  ٱ َ ٱإِنَّ  ّللَّ َغُفور  رَِّحيم   ّللَّ
 [199 :البقرة] ﴾١٩٩

فِيُضوا  
َ
 ومن قريش ىلإ يعود الضمري- أ

 مُحْس. من ولدهتم
 من باإلفالة فأمروا النَّاس، إىل أم-

 .النحر صبيحة مىًن  إىل مزدلفة

 املبيت حكم
 ؟.مبزدلفة

َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن ﴿
َفَيُمۡت وَُهَو ََكفِر   ۦدِينِهِ 

َلىئَِك  و 
ُ
ۡعَمَٰ  فَأ

َ
لُُهۡم َحبَِطۡت أ

ۡنَياٱِف  َلىئَِك  ٓأۡلِخَرةِ  ٱوَ  َلُّ و 
ُ
َوأ

ۡصَحَُٰب 
َ
ُهۡم فِيَها  ۡلَّارِ  ٱأ

وَن   [217 :البقرة] ﴾٢١٧َخَِٰلُ

َلىئَِك  و 
ُ
 .الر دة- فَأ

 .الكفر على املوافاة-
 إعادة حكم
 ارتدَّ  ملن احلج

 ؟.أسلم مث
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َعِن  لُونََك   َ َويَۡس ﴿
ۡ ٱ ٗذى  َمِحيِض  ل

َ
قُۡل ُهَو أ

يءَ ٱ ۡعََتِلُوا  ٱفَ  ِف  لن َِسا
َوَل َتۡقَرُبوُهنَّ  لَۡمِحيِض ٱ

 َٰ ۡرنَ  فَإَِذا َيۡطُهۡرَن  َحَّتَّ  َتَطهَّ
َمَرُكُم 

َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
فَأ
ُ  ٱ  [222 :البقرة] ﴾ّللَّ

ۡرنَ   ﴾رنتطهَّ ﴿ من "النون" لمري هل- َتَطهَّ
 .رن""يطهُ  إىل يعود

  ؟"رنتطهَّ " إىل أم-
 بانقطاع العربة هل الطهر وصفة-

 ؟.باالغتسال أم الدم

 طهرت إذا
 هل احلائض

 أم إتياهنا جيوز
 أن البدّ 

 تغتسل؟

يءَ َطلَّۡقُتُم  ِإَوَذا﴿  ٱلن َِسا
َجلَُهنَّ 

َ
فَََل َفَبلَۡغَن أ

ن يَنِكۡحَن  َتۡعُضلُوُهنَّ 
َ
أ

 
َ
ََٰضۡوا  بَۡيَنُهم أ ۡزَوََٰجُهنَّ إَِذا تََر
 ِ  [232 :البقرة] ﴾ٱلَۡمۡعُروِف  ب

 .املرأة ويل   إىل يعود الضمري - َتۡعُضلُوُهنَّ 
 .الزوج إىل يعود أم-

 يف الويل حكم
 ؟.النكاح عقد

َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل  ِإَون﴿
ن تَ 
َ
وُهنَّ َوَقۡد فََرۡضُتۡم أ َمسُّ

لَُهنَّ فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما 
ۡو 
َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
ي أ فََرۡضُتۡم إِلَّ

ِيٱَيۡعُفَوا   ِ  لَّ ُعۡقَدُة  ۦبَِيِده
 [237 :البقرة] ﴾ۡل ََِكِح  ٱ

 ِ  .الزوج على يعود الضمري: - ۦبَِيِده
 .الويل إىل يعودأم  -

 عفو حكم
 مهر عن الويل
 ؟.ابنته

ِيٱفَإِن ََكَن ﴿ َعلَۡيهِ  لَّ
ۡو  َۡلَقُّ ٱ

َ
ا أ ۡو َضعِيف 

َ
ا أ َسفِيه 

ن يُِملَّ ُهَو 
َ
َل يَۡسَتِطيُع أ
ِ  ۥَوِلُّهُ فَۡلُيۡملِۡل   ﴾ۡلَعۡدِل  ٱب

 [282 :القرة]

 صاحب- ﴾َۡلَقُّ ٱ﴿ إىل يعود هل- ۥَوِلُّهُ 
 .السَّفيه ينةمدا جواز أي: ؟-املال

ِيٱ﴿املد ين  إىل يعود أم- َعلَۡيهِ  لَّ
 ﴾َۡلَقُّ ٱ

 احلجر جيوز هل
 .السفيه؟ على
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لُوا   ۡلقِۡسَمةَ ٱَحََضَ  ِإَوَذا﴿ و 
ُ
أ

 ۡلََتََٰمَٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَّبَٰ ٱ
ِۡنُه  ۡرزُقُوُهمٱفَ  لَۡمَسَِٰكّيُ ٱوَ  م 

ۡعُروٗفا َوقُولُوا  لَهُ  ۡم قَۡوٗل مَّ
 [08 :النساء] ﴾٨

 ألهنم الوارثني، إىل يعود الضمري- ۡرزُقُوُهمٱفَ 
 املتوف أموال من املستحقون هم
 .عنه
 احملتَضرين إىل يعود الضمري أم-

 ،بالوصية أمواهلم يقسمون الذين
 أحدكم حضر إذا املعىن: فيكون
 بالوصية، أموالكم وقسمتم املوت

 القرىب ذوي من يرث ال من وحضر
 منه. فارزقوهم

 الوصية حكم
 إذا للمساكني

 القسمة حضروا
 ؟.املرياث من

ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما  ِإَونۡ ﴿
ۡهلِهِ  ۡبَعُثوا  ٱفَ 

َ
ِۡن أ  ۦَحَكٗما م 
ي إِن  ۡهلَِها

َ
ِۡن أ ي وََحَكٗما م   يُرِيَدا
ِِق إِۡصَلَٰٗحا يُوَ  ُ ٱف  ي   ّللَّ بَۡيَنُهَما

َ ٱإِنَّ  ا َخبرِٗيا  ّللَّ ََكَن َعلِيم 
 [35: النساء] ﴾٣٥

ي   مل وإن الزوجني، إىل يعود الضمري - يُرِيَدا
 والنساء الر جال لداللة ذكر هلما جير

 بني اهلل يوفق واملعىن: ،عليهما
 .احلَكمني به َأخربَا فيما الزوجني

 مها ماألهن احلكَمني إىل يعود أم-
 أن واملعىن: ،السياق يف احملدَّثان

 اإلصالح وقصدا أرادا إذا احلكمني
 .تعاىل اهلل وفقهما

 حكم هل
 احلَكمان

 .؟نافذ
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ِإَون ََكَن ِمن قَۡوِۢم ﴿
ِيَثَٰق   بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهم م 
ۡهلِهِ 
َ
َسلََّمة  إَِلى أ  ۦفَِديَة  مُّ

ۡؤِمَنة    َوَُتۡرِيرُ   ﴾َرَقَبة  مُّ
 [92 :النساء]

 ضمريال
 املسترت

" هو"
 السم

 "كان"

 إن أي: ،املؤمن إىل يعود الضمري -
 قومه وبني وبينكم مؤمنا املقتول كان

 .أهله إىل مسلمة فدية ميثاق،
 الكافر إىل يعود الضمري نأ أم-
 كافرا املقتول كان إن أي "،الذم ي"

 فدية ميثاق وبينه وبينكم ذم يا،
 .َقوم ه إىل مسلََّمة

 املعاهد دية هل
 دية مثل

 املسلم؟

َقۡمَت  ِإَوَذا﴿
َ
ُكنَت فِيِهۡم فَأ

ةَ ٱلَُهُم  لَوَٰ يئَِفة   لصَّ  فَۡلَتُقۡم َطا
َعَك وَ  ِۡنُهم مَّ ا  م  ُخُذوي

ۡ
  ۡلَأ

ۡسلَِحَتُهۡم  
َ
َفإَِذا َسَجُدوا   أ

يئُِكۡم فَۡليَ  ُكونُوا  ِمن َوَرا
ۡخَرىَٰ لَۡم 

ُ
يئَِفة  أ ِت َطا

ۡ
َوِۡلَأ

 ﴾يَُصلُّوا  فَۡلُيَصلُّوا  َمَعَك 
 [102 :النساء]

ا   ُخُذوي
ۡ
 املصلية؟ الطائفة إىل يعود هل-   ۡلَأ

 .؟ احلارسة الطائفة إىل أم-
 محل حكم

 أثناء السالح
 .؟اخلوف صالة

ِحلَّ لَُهۡم   لُونََك   َ يَۡس ﴿
ُ
ي أ َماَذا
ِحلَّ لَُكُم 

ُ
ي َِبَُٰت ٱقُۡل أ  لطَّ

َِن   ۡۡلََوارِحِ ٱَوَما َعلَّۡمُتم م 
ا  ُمَك ِبَِّي ُتَعل ُِموَنُهنَّ ِممَّ

ُ  ٱَعلََّمُكُم  ي  ّللَّ ا فَُكُوا  ِممَّ
ۡمَسۡكَن َعلَۡيُكۡم 

َ
أ
ِ ٱ ۡسمَ ٱ ۡذُكُروا  ٱوَ   ﴾َعلَۡيهِ   ّللَّ
 [04 :املائدة]

 أي ،األكل إىل يعود الضمري - َعلَۡيهِ  
 األكل. عند اهلل اسم اذكروا مبعىن

 إىل يعود الضمري قيل-
ۡمَسۡكنَ ﴿
َ
 مّسوا املعىن: فيكون ﴾أ

 ذكاته أدركتم إن عليه
 الضمري عودة إىل آخرون وذهب-

 سم   املعىن: فيكون ﴾ۡۡلََوارِحِ ٱ﴿ إىل
 .كلبك أرسلت إذا اهلل

 لتسميةا حكم
 ؟.الصيد يف
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ُموا  ﴿  اَطي ِبٗ  اَصعِيدٗ  َفَتَيمَّ
بِوُُجوهُِكۡم  ۡمَسُحوا  ٱفَ 

يِۡديُكم 
َ
ِۡنُه  َوأ  ﴾م 
 [06 :املائدة]

ِۡنُه    الرتاب هل يقصد به - الصعيد: م 
 وحده.

 غريه أو كان ترابا األرض وجه أم -
 احلجر من

 يشرتط هل
 الصعيد إلصاق

 التيمم؟ بأعضاء

ِحلَّ ﴿
ُ
 ّۡلَۡحرِ ٱلَُكۡم َصۡيُد  أ

َمَتَٰٗعا لَُّكۡم  ۥَوَطَعاُمهُ 
يَّاَرةِ    [96: املائدة] ﴾َولِلسَّ

 .البحر إىليعود  الضمريهل - ۥَطَعاُمهُ 
 .البحر صيد إىل يعودأم -

 أكل حكم
 ؟.البحر ميتة

َهاـى يَ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ َءاَمُنوا   لَّ

َشَهََٰدةُ بَۡينُِكۡم إَِذا َحََضَ 
َحَدُكُم 

َ
ِحَّي  لَۡمۡوُت ٱأ
َذَوا َعۡدل   ۡثَنانِ ٱ لۡوَِصيَّةِ ٱ

ۡو َءاَخَراِن ِمۡن 
َ
ِنُكۡم أ م 
ۡبُتۡم ِف  َغرۡيُِكمۡ  نُتۡم َِضَ

َ
إِۡن أ

ۡرِض ٱ
َ
َصَٰ  َۡل

َ
َبۡتُكم فَأ
ِصيَبُة   َنُهَماَُتۡبُِسو لَۡمۡوِت  ٱمُّ
ةِ ٱِمن  َبۡعِد  لَوَٰ َفُيۡقِسَماِن  لصَّ

 ِ ِ ٱب َل نَۡشََتِي  ۡرتَبُۡتمۡ ٱإِِن  ّللَّ
َثَمٗنا َولَۡو ََكَن َذا ُقۡرَّبَٰ  ۦبِهِ 

ِ ٱَوَل نَۡكُتُم َشَهََٰدةَ  ي  ّللَّ ا إِنَّ
َِّمَن   ﴾١٠٦ ٓأۡلثِِمّيَ ٱإِٗذا ل

 [106 :املائدة]

اَخَراِن ءَ 
 َغرۡيُِكمۡ ِمۡن 

 .املسلمني غري إىل يعود الضمري-
 غري من املسلمني إىل يعود أم-

 .قبيلتهم

 غري شهادة
 حالة يف املسلم
 يف الوصية
 ؟.السفر
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ا لَۡم ﴿ ُكلُوا  ِممَّ
ۡ
َوَل تَأ
ِ ٱ ۡسمُ ٱيُۡذَكرِ   ۥهُ نَّ َعلَۡيهِ ِإَو ّللَّ
 [121 :األنعام] ﴾لَفِۡسق   

املصدر املفهوم  إىل يعود الضمري - ۥنَّهُ إِ 
 .من األكل

 يذكر مل ما إىل يعود الضمري أم-
 مل ما أكلكم إنَّ  مبعىن: ،اهلل اسم
 .فسق عليه اهلل اسم يذكر

 ترك حكم
 على التسمية
 ؟.الذبيحة

ا  ۡرعَ لزَّ ٱوَ  ۡلَّۡخَل ٱوَ ﴿ ُُمَۡتلِف 
ُكلُهُ 

ُ
ۡيُتونَ ٱوَ  ۥأ انَ ٱوَ  لزَّ مَّ  لرُّ

ُمتََشَٰبِٗها وََغرۡيَ ُمتََشَٰبِه   ُُكُوا  
 ِ ۡثَمَر َوَءاتُوا   ۦي ِمن َثَمرِه

َ
ي أ إَِذا

هُ  ِ يَۡوَم  ۥَحقَّ  ﴾ۦ  َحَصادِه
 [141 :األنعام]

 ِ - األربع املذكورات إىل يعود هل- ۦَحَصادِه
 ؟-نالرما الزيتون، الزرع، النخل،

 .فقط الزرع إىل يعود أم-

 الفاكهة يف هل
 .زكاة؟

وِحَ  قُل﴿
ُ
ي أ ِجُد ِف َما

َ
ي أ لَّ

َٰ َطاِعم  
ا ََعَ م   إَِلَّ ُُمَرَّ

ن يَُكوَن  ۥي َيۡطَعُمهُ 
َ
ي أ إِلَّ
ۡو َدمٗ 

َ
ۡو  اَمۡيَتة  أ

َ
ا أ ۡسُفوح  مَّ

 ﴾رِۡجس   ۥفَإِنَّهُ  ََلَۡم ِخزنِير  
 [145: األنعام]

 .اللحم- فَإِنَّهُ 
 .اخلنزير-

 بني اخلنزير
 أجزائه طهارة

 .وجناسته

 ۡلُقۡرَءانُ ٱقُرَِئ  ِإَوَذا﴿
نِصُتوا  وَ  ۥَلُ  ۡسَتِمُعوا  ٱفَ 

َ
 ﴾أ

 [204 :األعراف]

نِصُتوا  
َ
 يف اإلنصات به يقصد هل- أ

 .الصالة
 .الصالة جخار  أم-

 قراءة حكم
 خلف الفاحتة
 يف اإلمام

 الصالة
 ؟.اجلهرية
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ِينَ ٱوَ ﴿ وَن  لَّ َهَب ٱيَۡكزِنُ  لَّ
ةَ ٱوَ  ِف  َوَل يُنِفُقوَنَها ۡلِفضَّ

ِ ٱَسبِيِل  ُۡهمفَبَ  ّللَّ ِ بَِعَذاب   ۡش 
ِلم  

َ
 [34 :التوبة] ﴾٣٤أ

 ؟والفضة الذهب إىل يعود هل- َهايُنِفُقونَ َل 
  ا.أو إىل الفضة وحده -
 .إىل األموال أم-
  .املكنوزات إىل يعود أم-

 زكاة حكم
 املعدّ  احللي

 ؟لالستعمال

ِيٱ ُهوَ ﴿ ۡمَس ٱَجَعَل  لَّ  لشَّ
يٗء وَ  َرهُ نُوٗرا وَ  ۡلَقَمرَ ٱِضَيا  ۥقَدَّ
ِِلَۡعلَُموا  َعَدَد  َمَنازَِل 

نِّيَ ٱ ِ  :يونس] ﴾َۡلَِساَب  ٱوَ  لس 
05] 

َرهُ   معا؟ والشمس القمر إىل يعود هل- ۥقَدَّ
 ؟.وحده القمر إىل يعود أم-

 االعتداد
 باحلساب

 دون القمري
 احلساب
 الشمسي

 احلول لدوران
 الزكاة يف

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َكَفُروا   لَّ
وَن َعن َسبِيِل  ِ ٱَوَيُصدُّ  ّللَّ

ِيٱ َۡلََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَ   لَّ
يء   َجَعۡلَنَٰهُ  لِلنَّاِس َسَوا

َوَمن  ّۡلَادِ  ٱفِيهِ وَ  ۡلَعَِٰكُف ٱ
يُرِۡد فِيهِ بِإَِۡلَاد  بُِظۡلم  نُِّذۡقُه 

ِلم  
َ
 ﴾٢٥ِمۡن َعَذاب  أ

 [25 :احلج]

 نفسه املسجد - َجَعۡلَنَٰهُ 
 .كله راماحل -

 دور بيع حكم
 ؟.إجارهتاو  مكة

ِف  ٧٧لَُقۡرَءان  َكرِيم   ۥإِنَّهُ ﴿
ۡكُنون    لَّ  ٧٨كَِتَٰب  مَّ

هُ  ُرونَ ٱإِلَّ  ۥي َيَمسُّ  ﴾٧٩ لُۡمَطهَّ
 [79-77 :الواقعة]

هُ لَّ   املصحف إىل يعود هل- ۥي َيَمسُّ
 .احملفوظ للوحا إىلأم - 

 مسّ  حكم
 املصحف
 ؟للُمْحد ث
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 اآلية 
الضمير 
 المبهم

  األثر الفقهي احتماالت عائد الضمير 

﴿ 
َ
ِمۡن َحۡيُث  ۡسِكُنوُهنَّ أ

ِن وُۡجِدُكۡم َوَل  َسَكنُتم م 
وُهنَّ ِِلَُضي ُِقوا  َعلَۡيِهنَّ   تَُضٓارُّ

َلَِٰت ََحۡل   و 
ُ
ِإَون ُكنَّ أ

 َٰ نفُِقوا  َعلَۡيِهنَّ َحَّتَّ
َ
فَأ
ۡرَضۡعَن يََض 

َ
ۡعَن ََحۡلَُهنَّ  فَإِۡن أ

ُجورَُهنَّ   َ لَُكۡم َف 
ُ
اتُوُهنَّ أ

تَِمُروا  بَ 
ۡ
 ۡيَنُكمَوأ

 [06 :الطالق] ﴾بَِمۡعُروف   

 
َ
 سواء املطلَّقات إىل يعود الضمري - ۡسِكُنوُهنَّ أ

 .بائنا أم َرجعيا طالقا كان
 املطلقات إىل يعود الضمري أم-

 .خاصة الرجعية

 النفقة حكم
 لسكىنوا

 للمطلقة
 غري املبتوتة
 ؟.احلامل
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 م. 1983طبقات املفسرين، للداودي، دار الكتب العلمية، الطبعة االوىل، - .27

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حملمد علي التهانوي، مكتبة لبنان - .28
 م.1996للناشرين،

طفى بن عبد اهلل املعروف: حباجي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مص- .29
 خليفة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان. من تاريخ.

 م.1995معجم البلدان، ياقوت احلموي، دار صادر، بريوت، الطبعة الثانية، - .30

معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، لعاتق بن غيث احلريب، دار مكة للنشر - .31
 م.1982 والتوزيع،الطبعة األوىل،

زاد املعاد، البن قيم اجلوزية، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: السابعة - .32
 م.1994والعشرون،

معجم املؤلفني، لعمر بن رلا بن حممد راغب كحالة، دار إحياء الرتاث العريب، - .33
 بريوت. 

معرفة القرّاء الكبار على الطبقات واألعصار، لإلمام الذهيب، دار الكتب العلمية، - .34
 م.1997عة االوىل، الطب
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مناقب الشافعي، لإلمام البيهقي، حتقيق: أمحد صقر، دار الرتاث، القاهرة، الطبعة - .35
 م.1970االوىل، 

هدية العارفني أمساء املؤلفني وأثار املصنفني من كشف الظنون، إلمساعيل بن حممد - .36
 م. 1951الباباين البغدادي، طبع بإستنبول، 

الّزمان، أليب العباس مشس الدين بن خلكان، حتقيق وفيات األعيان وأنباء أبناء - .37
 الدكتور: إحّسان عباس، الطبعة األوىل، دار صادر بريوت. 

 والمجالت تاسعا: البحوث والرسائل الجامعية

أحوال الضمري مع مفس ره، إعداد الطالبة: زكية بنت فازع بن مربوك اللحياين، بإشراف: - .1
يل، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف النحو األستاذ الدكتور عبد الرمحن إمساع

 م.2002سنة الدراسية الالعريب،كلية اللغة العربية وآداهبا، جامعة أم القرى، السعودية، 

اإلحالة يف النحو العريب: "عود الضمري" يف اللسانيات احلديثة، للدكتوراه: نعيمة - .2
 م.2017سكرة. سعدية،خمرب اللسانية واللغة العربية، جامعة حممد خيضر ب

التشكيل الصويت للضمائر يف اللغة العربية، للطالبة: سائدة مصلح حممد الضمور، - .3
إشراف: األستاذ الدكتور: عبد القادر مرعي، رسالة علمية الدكتوراه، ختصص: النحو، 

 م.2009قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة مؤتة، 

آثار، لعبد السالم الشويعر، جملة اجملمع التوقيت احلويل يف الزكاة وما يرتتب عليها من - .4
 الفقهي االسالمي، السنة اخلامسة عشرة، العدد الثامن. 

الداللة الرتكيبية لدى األصوليني يف لوء اللسانيات احلديثة، أطروحة الستكمال درجة - .5
الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا، حملمد علي فاحل مقابلة، إشراف: الدكتور حممد حسن 

 م.2006اد، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، عو 
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الرابط وأثره يف الرتاكيب يف العربية، للدكتور: محزة عبد اهلل النشريت، جملة اجلامعة - .6
 هـ. 1405، 68-67االسالمية باملدينة املنورة، العدد 

كثري، رسالة   السياق القرآين وأثره يف التفسري، دراسة نظرية وتطبيقية من خالل تفسري ابن- .7
مقدمة لنيل درجة املاجستري، لعبد الرمحن املطريي، إشراف: خالد بن عبد اهلل 

 القرشي،جامعة أم القرى.

الضمري الغائب يف القرآن الكرمي، دراسة: حنوية، حتليلية، أسلوبية، إعداد: عاطف عبد - .8
لة املاجستري يف اجمليد عبد النيب أبوجاجة، بإشراف: عبد القادر عبد الرمحن السعدي، رسا

 اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب يف جامعة آل البيت.

الضمري املبهم يف القرآن الكرمي، دراسة حنوية وداللية، لعبد الرمحن عزيز مصطفى - .9
األسدي،إشراف: الدكتور عبد الوهاب العدواين، رسالة تكميلية لنيل شهادة الدكتوراه يف 

 م.2002كلية اآلداب، جامعة املوصل،   فلسفة اللغة العربية وآداهبا،

الضمري املنفصل يف النظم القرآين، دراسة بالغية تطبيقية، للباحث: عويض بن محود - .10
العطوي، بإشراف: الدكتور: حممد بن علي الصامل، رسالة ماجستري، جبامعة اإلمام حممد 

 هـ.1415بن سعود االسالمية، كلية اللغة العربية، لسنة: 

ه ودوره يف اجلملة، للشاذيل اهليشري، جامعة منوبة، نشر كلية الضمري بنيت- .11
 م.2003، تونس، 17اآلداب،سلسلة اللسانيات، جملد 

اللمحة يف شرح امللحة، حملمد بن احلسن الصَّائغ، حتقيق: ابراهيم بن سامل - .12
الصاعدي،الناشر: عمادة البحث العلمي باجلامعة االسالمية، املدينة املنورة، الطبعة 

 م.2004وىل، اال

النشوز بني الزوجني، عايد بن عبد اهلل احلريب، جملة اجلامعة االسالمية باملدينة - .13
 .ه1425، سنة 128املنورة،العدد 
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الوالية يف النكاح، عوض بن رجاء العويف، رسالة ماجستري، عمادة البحث العلمي - .14
 م.2002باجلامعة االسالمية، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 

وث يف قضايا فقهية معاصرة، للقالي حممد تقي العثماين، دار القلم، دمشق، حب- .15
 م.2003الطبعة الثانية، 

من خالل تفسري ابن  -دراسة نظرية تطبيقية-داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري - .16
 جرير، للدكتور: عبد احلكيم بن عبد اهلل القاسم.

لنيل درجة املاجستري، للطالب: سعد بن  داللة السياق عند األصوليني، حبث مقدم- .17
مقبل بن عيسى العنزي، إشراف الدكتور: محزة بن حسني الفعر، كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية، ختصص أصول الفقه، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، العام 

 هـ.1428 -هـ1427الدراسي: 

سرار وتأمالت بالغية، للدكتور: عبد الرزاق لمري الفصل ووظائفه يف القرآن الكرمي، أ- .18
حسني أمحد، كرسي القرآن الكرمي وعلومه، جامعة امللك سعود، الطبعة األوىل، 

 هـ.1436

دراسة لضمري الغائب املعتمد على اهلاء يف حزب -عود الضمري وأثره يف التفسري - .19
امعة امللك سعود، ، للباحث عبد احلكيم بن عبد اهلل القاسم، كلية الرتبية جب-املفصل

 ه.1430/مجادى األخري/ 16نوقشت يوم الثالثاء 

 قتل الغيلة، إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، اململكة العربية السعودية.- .20

 هـ. 1344، الصادر يف شهر حمرم سنة 26للشيخ حممد رشيد رلا، اجمللد  جملة املنار،- .21

امه وأثره يف املعىن واألسلوب، للدكتور: مرجع الضمري يف القرآن الكرمي، موالعه وأحك .22
حممد حسنني صربة، أصلها أطروحة الدكتوراه، من كلية دار العلوم، القاهرة، والكتاب 

 .م2001طبعته دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 
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دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكاة، عبد اهلل بن منصور الغفيلي، -نوازل الزكاة - .23
 م.2009السعودية، الطبعة االوىل، دار امليمان، 

 عاشرا: الفتاوى

أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذر والكفارات، الصادر من بيت الزكاة يف - .1
 هـ.1423الكويت،لعام 

 م.1987الفتاوى الكربى، البن تيمية، دار الكتب العلمية، - .2

بد الرمحن بن املستدرك على جمموع الفتاوى، البن تيمية، مجع وحتقيق: حممد بن ع- .3
 هـ.1418قاسم،الطبعة األوىل، 

جممع امللك  ،جمموع الفتاوى، البن تيمية، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم- .4
 م.1995فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، 

 جمموع فتاوى ابن باز، أشرف على مجعه وطبعه، حممد بن سعد الشويعر. - .5
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  لموضولعاتفهرس ا 

 

 الصفحة موضوعال

 أ  ................................................................................ مقدمة

 14 التفسير في وأحكامه الّضمير عود وأهمية األحكام آيات مفهوم: األول الباب

  ......................... ؤلفاتوالم والتطور، المفهوم،: األحكام آيات: األول الفصل

  ......................... المفسرين عند ومراده واصطالحا لغة األثر تعريف: أوالً 

  .......................................... واصطالحا لغة التفسير تعريف: ثانياً 

 26 ............................................... األحكام آيات مفهوم: األول المبحث

  ..................... إضافياً  مركباً  باعتباره األحكام آيات تعريف: األول المطلب

  ....................................... واصطالحا لغة اآلية تعريف: األول الفرع

  .................................... واصطالحا لغة الحكم تعريف: الثاني الفرع

  ............................ َعَلًما باعتباره األحكام آيات تعريف: الثاني المطلب

  ........................................ األحكام آيات عدد: الثالث المطلب

  ................................................ بالتحديد القائلون: األول الفرع

  ........................................... التحديد بعدم القائلون: الثاني الفرع

  ........................................................ الترجيح: الثالث الفرع

 37 ................................... األحكام آيات تطور ومراحل نشأة: الثاني المبحث

  ....................................  والصحابة النبوة عصر: األول المطلب

  ..................................................... النبوة عصر: األول الفرع
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  ...............................................  الصحابة عصر: الثاني الفرع

  .......................... الفقهية المذاهب وقيام التابعين عصر: الثاني المطلب

  ............................. المذهبي والتعصب الجمود عصر: الثالث المطلب

 47 التأليف وطريقة وحديثًا، قديًما األحكام بآيات عنيت التي الكتب أهم: الثالث المبحث

  ........................................ والتطور النشأة مرحلة: األول المطلب

  .............................. الفقهية المذاهب استقرار مرحلة: الثاني المطلب

  ............................................. يدالتجد مرحلة: الثالث المطلب

  ........................ األحكام آيات كتب ومميزات خصائص: الرابع المطلب

  ..................... التفسير في وأحكامه وأقسامه أهميته الّضمير عود: الثاني الفصل

 71 ........................ واللغوية ةالبالغي ووظائفه الّضمير، عود مفهوم: األول المبحث

  ............................................................... العود معنى

  ........................ .األّول األمر من عليه كان ما إلى الرجوع: األول المعنى

  ..................................... االبتداء به ويراد العود يطلق: الثاني المعنى

  ................................... الصَّيُرورَة به ويراد العود يطلق: الثالث نىالمع

  ..............................................الضمير تعريف: األول المطلب

  ......................................................لغة الضمير: األول الفرع

  ................................................اصطالحا الضمير: الثاني الفرع

  .................................... ةالبالغي ووظائفه الضمير: الثاني المطلب

  .................................. الكالم في االلتباس ورفعاإليجاز : األول الفرع

  .................................................. والتقوية التوكيد: الثاني الفرع

  ............................................. والقصر االختصاص: الثالث الفرع

  ................................................. والتحقير اإلهانة: الرابع الفرع

  ..................................... اللغوية ووظائفه الضمير: الثالث المطلب

  ................................. به يُوصف وال يُوصف ال الضمير: األول الفرع
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  ............... ظاهر ِمن ضمير يبدل وال ضمير، ِمن ضمير يبدل ال: الثاني الفرع

  ......................................... به للعلم الضمير حذف: الثالث الفرع

  ... املخففة" كأن" بالفعل املشّبهة احلروف مع -الشأن لمري غري- الضمري حذف -أ

  ....................................... الصلة مجلة من ئدالعا الضمري حذف -ب

  ......................................... الصفة مجلة من العائد حذف جواز -ت

  ................................... أصولها إلى األشياء يَرد   الضمير: الرابع الفرع

 101 ................................. النصوص تفسير في الّضمير أهمية: الثاني المبحث

  ........................... المتالزمين بين يفصل الضمير: األول المطلب

  ............................... والخبر المبتدأ بين يفصل الضمير: األول الفرع

  ..... -عليه والمعطوف المعطوف- المتعاطفين بين يفصل الضمير: الثاني الفرع

  .............................. والمؤكَّد المؤكِّد بين يفصل الضمير: الثالث الفرع

  .................................. واألسماء الجمل بين الربط: الثاني المطلب

  ..................................... االشتمال وبدل البعض بدل: األول الفرع

  ...................................... لنكرة صفة الواقعة الجملة :الثاني الفرع

  ......................................... والجواب الشرط جملة: الثالث الفرع

  ........................................ املبتدأ موقع الواقع الشرط اسم جواب -أ

  ............................ املقدَّم به املفعول موقع الواقع الشرط اسم جواب -ب

  .......................................... المعنوي التوكيد ألفاظ: الرابع الفرع

  ....................................... المشبَّهة الصِّفة معمول: الخامس الفرع

  ................... عنه المشغول االسم لعامل المفسِّرة الجملة: السادس الفرع

 113 ................................................... الّضمير أقسام: الثالث المبحث

  ........................... واالستتار الظهور حيث من الضمير: األول المطلب

  .................................................. البارز الضمير: األول الفرع

  .................................................................. تعريفه: أوال
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  ................................................................ أقسامه: اثاني

  ................................................ المستتر الضمير: الثاني الفرع

  .................................................................. تعريفه: أوال

  ................................................................ أقسامه: ثانيا

  ............................. اإلعرابي موقعه حيث من الضمير: الثاني المطلب

  .................................................. الفصل ضمير: األول الفرع

  .................................................................. :تعريفه:أوالً 

  ............................................................... :شروطه: ثانيا

  ................................................... الشأن ضمير: الثاني الفرع

  ................................................................. :تعريفه: أوال

  ................................................................ :أنواعه: ثانيا

  ................................................................ أحكامه: ثالثا

 136 ............................... -مفسِّره- عائده مع الضمير أحكام: الرابع المبحث

  ................................... مفسِّره مع الضمير أحوال: األول المطلب

  ................................................ "ُربّ " بلفظة اجملرور الضمري .

  ............................................. "بئس"و "ن عم"بـ املرفوع الضمري .

  ................................. ثانيهما املعمل املتنازعني بأّول املرفوع الضمري .

  ................................... ليفس ره ظاهر اسم منه بدلي الذي الضمري .

  ............................................ خربه يفس ره مبتدأ الواقع الضمري .

  ........................................ بعده اليت اجلملة تفس ره الشأن لمري .

  ............................. مؤخَّر به مفعول ومفس ره بفاعله، املتصل الضمري .

  ............ -مفسِّره- وعائده الضمير بين والمعنى اللفظ مراعاة: الثاني المطلب

 الموصولة باألسماء -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: األول الفرع

  .................. املوصولتني "ما"و "َمن"لـ واجلنس العدد يف واملعىن فظالل مراعاة -أ

  ........................................................... املوصولة "أل" -ب
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  ................................................... "الذي"بـ املوصول اسم -ج

 الجنسية "أل"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: الثاني الفرع

  ...... "كل"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: الثالث الفرع

  .................................................... نكرة إىل املضافة "كل" -أ

  .................................................. معرفة إىل املضافة "كل" -ب

  ........................................ االلافة عن املقطوعة املفردة "كل" -ج

 ."ِكلتا"و "ِكال"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: الرابع الفرع

 .الخبرية "كم"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: الخامس الفرع

  ....................................................... املفردة اخلربية "كم" -أ

  ................................................ مبؤنث املميزة اخلربية "كم" -ب

 ."معالج اسم"بـ -المفسَّر- العائد الضمير في والمعنى اللفظ مراعاة: السادس الفرع

  .................................................. العاقل للمذكر اجلمع اسم -أ

  ............................................... العاقل للمؤنث اجلمع اسم -ب

  ................................................... العاقل لغري اجلمع اسم -ج

 السياق داللة وأثر المفسِّريَن، عندَ  الضَّمير ِبَعود تعلِّقةالم التَّرِجيح قواِعدُ : الثالث الفصل
  ................................................... الضمير عائد تحديد في القرآني

 159 ............................................. الترجيح قواعد مفهوم: األول المبحث

  .................... إضافيا مركبا باعتباره الترجيح قواعد تعريف: األول المطلب

  ................................... واصطالحا لغة القاعدة تعريف: األول الفرع

  ................................... واصطالحا لغة الترجيح تعريف: الثاني الفرع

  ...............................................................لغة الرتجيح -أ

  ....................................................... اصطالحا الرتجيح -ب

  ........................... َعَلًما باعتباره الترجيح قواعد تعريف: الثاني المطلب

 170 ................ المفسرين عند الضمير بعود المتعلقة التَّرجيح قواعد: الثاني المبحث
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  ............ غيره مكنأ إذا الشأن على الضمير يحمل ال: قاعدة: األول المطلب

  ........................ اعتمادها في العلماء وأقوال القاعدة معنى: األول الفرع

  ............................ القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من: الثاني الفرع

  ....... ُمَقدَّر إلى إَعادتِه ِمن َأْولىَ  ور  َمذكُ  إلى الضمير عود: قاعدة: الثاني المطلب

  ........................ اعتمادها في العلماء وأقوال القاعدة معنى: األول الفرع

  ............................ القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من: الثاني الفرع

  . غيرِه إلى إعادتِه من َأولىَ  عنه المحدَّث إلى الضمير عود: قاعدة: الثالث المطلب

  ........................ اعتمادها في العلماء وأقوال القاعدة معنى: األول الفرع

  ............................ القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من: الثاني الفرع

 -الضمائر تعددت إذا- الواحد السياق في الضمير عود توحيد: قاعدة: الرابع المطلب
  ....................................................... تفريقها من أولى

  ........................ اعتمادها في العلماء وأقوال القاعدة معنى: األول الفرع

  ............................ القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من: الثاني الفرع

 .بخالفه دليل يرد مالم مذكور أقرب إلى الضمير إعادة األصل: قاعدة: الخامس المطلب

  ........................ اعتمادها في العلماء وأقوال القاعدة معنى: األول الفرع

  ............................ القاعدة لهذه العلماء تطبيق أمثلة من: الثاني فرعال

 194 ......................... التفسير في وأهميتها السياق داللة مفهوم: الثالث المبحث

  ........................................... الداللة مفهوم: األول المطلب

  .................................... واصطالحا لغة لةالدال تعريف: األول الفرع

  .................................................... الداللة أنواع: الثاني الفرع

  ................................... (لفظية وغري لفظية) األصوليني عند الداللة -أ

  ...................................... (وعقلية ولعية) اللغويني عند الداللة -ب

  .......................................... اللفظية الداللة أقسام: الثالث الفرع

  ............................................................. املطابقة داللة -أ

  ........................................................... التضمُّن داللة -ب
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  ............................................................ االلت زَام داللة -ج

  ............................................. السياق مفهوم: الثاني المطلب

  ..................................................... لغة السياق: األول الفرع

  ............................................... اصطالحا السياق: الثاني الفرع

  .............................................. الفقه أصول علم يف السياق: أوال

  ............................................. غويةالل الدراسات يف السياق: ثانيا

  ............................. التفسير في السياق داللة أهمية: الثالث المطلب

  ................. للسياق الداخلية القرينة ُتسِند خارجية دالالت: الرابع المطلب

  .................................................. النزول أسباب: األول الفرع

  ............................................... النبوية األحاديث: الثاني الفرع

  .............................................. القرآنية القراءات: الثالث الفرع

  .............................................................. لغة القراءات -أ

  ...................................................... اصطالحا القراءات -ب

 226 ............ الكالم في مذكور   إلى الضمير عود في السياق داللة أثر: الرابع ثالمبح

  ............................... مذكور متقدِّم إلى الضمير عود: األول المطلب

  .......................... مذكور متقدِّم أقرب إلى الضمير عود: الثاني المطلب

  .......................... مذكور متقدِّم أول إلى الضمير عود: الثالث المطلب

 235 ........ الكالم من المفهوم إلى الضمير عود في السياق داللة أثر: الخامس المبحث

  ............................ المفهوم المصَدر إلى الضمير عود: األول المطلب

  ................... والمقام الحال عليه يدل ما إلى الضمير عود: الثاني المطلب

  ........................ المحذوف المضاف إلى الضمير عود: الثالث المطلب

 244 -------------- األحكام آيات في الضمير عود أثر: الثاني الباب

  .................................. العبادات آيات في الضمير عود أثر: األول لفصلا



 فهرس املوضوعات

508 

 247 .................................................... الطهارة آيات: األول المبحث

  ............................ ونجاسته أجزائه طهارة بين الخنزير: األول المطلب

  ................................... ةعيني نجاسة نجس الخنزير: األول المذهب

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  .......................................................... السنة من األدلة-ب

  ................................. نجاسته وعدم الخنزير طهارة: الثاني المذهب

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ......... تغتسل؟ أن البدّ  أم إتيانها يجوز هل الحائض طهرت إذا: الثاني المطلب

  ... بدنها جميع تغسل لم وإن حيضها، طعانق إذا المرأة قربان جواز: األول القول

  .......................................................... القرآن من األدلة -أ

 جميع وغسل الدم انقطاع بعد إال حيضها بعد المرأة إتيان يجوز ال: الثاني القول
  .................................................................... .بدنها

  .......................................................... القرآن من األدلة -أ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ............................. للُمْحِدث المصحف مسّ  حكم: الثالث المطلب

  ..................................للُمْحِدث المصحف مس حرمة: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  .......................................................... السنة من األدلة-ب

  .................................. للُمْحِدث المصحف مسّ  جواز: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ......................................................... املعقول من األدلة-جـ

  ........................................................... والترجيح المناقشة
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  .................... التيمم؟ بأعضاء الصعيد إلصاق يشترط هل: الرابع المطلب

  ........................ التيمم أعضاء إلى التراب إيصال يجب ال: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  .......................... التيمم أعضاء إلى التراب إيصال يجب: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................... والترجيح المناقشة

 271 ..................................................... الصالة آيات: الثاني المبحث

  ... عنها؟ البعيد للمصلي جهتها أم الكعبة عين استقبال يجب هل: األول المطلب

  .. عينها إصابة َحّقه في يلزم وال الكعبة، جهة استقبال للبعيد يكفي: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  .......................................................... ثراأل من األدلة -جـ

  ...................... لها المشاهد لغير الكعبة عين إصابة وجوب: الثاني القول

  .......................................................... القرآن من األدلة -أ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ........... الجهرية؟ الصالة في اإلمام خلف الفاتحة قراءة حكم: الثاني المطلب

  ....... الجهرية الصالة في اإلمام خلف الفاتحة قراءة وجوب عدم: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................ املعقول من األدلة -جـ

  ................. الجهرية الصالة في للمأموم الفاتحة قراءة وجوب :الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب
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  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ..................... الخوف؟ صالة أثناء السالح حمل حكم: الثالث المطلب

  .......................... الخوف صالة في السالح حمل وجوب: األول القول

  .......................................................... القرآن من األدلة -أ

  ....................... الخوف صالة في السالح حمل استحباب: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ....................................................... املعقول من األدلة -ب

  ........................................................... والترجيح المناقشة

 287 ............................................. والصوم الزكاة آيات: الثالث المبحث

  ....................................... زكاة؟ الفاكهة في هل: األول المطلب

  ........................................... الفاكهة زكاة تجب ال: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ...................................... الفاكهة زكاة إخراج وجوب: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ......................................................... اآلثار من األدلة -جـ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  .......................... لالستعمال؟ المعدّ  الحلي زكاة حكم: الثاني المطلب

  ................. لالستعمال المعدّ  الحليّ  زكاة إخراج وجوب عدم: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................ املعقول من األدلة -جـ

  ...................... لالستعَمال المعدّ  الحّلي زكاة إخراج وجوب: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ
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  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................... والترجيح المناقشة

 في الحول لدوران الشمسي الحساب دون القمري بالحساب االعتداد: الثالث المطلب
  ................................................................ الزكاة

  ....................... القمري الحول هو الزكاة في شرعا المعتبر: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................ املعقول من األدلة -جـ

 الحول تعسَّر إن الحول لدوران الشمسي الحساب مراعاة جواز: الثاني القول
  .................................................................. .القمري

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ................... رمضان؟ نهار في أفطرت إن لحاملا يلزم ما: الرابع المطلب

  . عليها فدية وال القضاء عليها يجب رمضان في أفطرت إذا الحامل: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ................... تقضي وال تطعم رمضان في أفطرت إذا الحامل: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ......................................................... اآلثار من األدلة -جـ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

 314 ...................................................... الحج آيات: الرابع المبحث

  ............................. زاد؟ بغير الحج إلى السفر حكم: األول المطلب

 .منها وإيابه مكة إلى يبلغه الذي والزَّاد بالرَّاحلة تكون المالية االستطاعة: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ
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  .. الحج عليه وجب راحلة وال زاد بغير الحج إلى الوصول أمكن إن: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................ املعقول من األدلة -جـ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ..................................... بمزدلفة؟ المبيت حكم: الثاني المطلب

  ............... عليه حرج فال يفعله لم ومن بمزدلفة، المبيت ُسِنّية: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ......................................................... اآلثار من األدلة -جـ

  ......................................................... املعقول من األدلة -د

  ............ النحر ليلة منتصف بعد ما إلى واجب بمزدلفة المبيت: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................... والترجيح مناقشةال

  ............................... مكة؟ ألهل التمتع حج حكم: الثالث المطلب

  ................... الدم حقهم في ويسقط التمتع مكة ألهل يجوز: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................ املعقول من األدلة -جـ

  ........... جبراً  َدم فعليهم تمتعوا وإن يتمتعوا، أن مكة ألهل ليس: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  .......................................................... األثر من األدلة -ب

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ......................... أسلم؟ ثم ارتدَّ  لمن الحج إعادة حكم: الرابع المطلب
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  ......................... الرِّدة من التوبة بعد الحج إعادة يجب ال: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ....................... حّجه يعيد أن أسلم ثم ارتدَّ  من على يجب: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ................................ المعامالت آيات في الضمير عود أثر: الثاني الفصل

 335 ........... النفقة والنكاح، والحجر كالبيع: المعاوضات عقود آيات: األول المبحث

  ................................ وإجارتها؟ مكة دور بيع حكم: األول المطلب

  ...................................... وكرائها مكة دور بيع يجوز: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ................................ وإجارتها مكة دور بيع جواز عدم: الثاني لالقو 

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  .......................................................... األثر من الدليل -جـ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  .......................... السفيه؟ على الحجر يجوز هل: الثاني المطلب

  ............................................. عليه يحجر السَّفيه: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................... السفيه على يحجر ال: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب
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  .......................................................... األثر من األدلة -جـ

  ......................................................... املعقول من ةاألدل -د

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ................................ النكاح؟ عقد في الولي حكم: الثالث المطلب

  ....................................... النكاح لصحة شرط الولي: األول القول

  ........................................................... قرآنال من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................ املعقول من األدلة -جـ

  ........... وليها النكاح عقد لصحة يشترط ال البالغة الحرة المرأة: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................ املعقول من األدلة -جـ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ............ الحامل؟ غير المبتوتة للمطلقة والسكنى النفقة حكم: الرابع المطلب

  ....................... سكنى وال لها نفقة ال الحامل غير المطلقة: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  .......................................................... األثر من األدلة -ب

  ........................................................ عقولامل من األدلة -جـ

  ............. الحامل غير المبتوتة للمطلقة والسكنى النفقة وجوب: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  .......................................................... األثر من األدلة -ب

  ........................................................... جيحوالتر  المناقشة

 359 ............................. والوصية كالهبة: التبرعات عقود آيات: الثاني المبحث

  ........ الميراث؟ من القسمة حضروا إذا للمساكين الوصية حكم: األول المطلب

  ............................. الوارثين غيرال لألقربين واجبة الوصية: األول القول
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  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  .................................. واجبة وليست مستحبة الوصية: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ........................................................ املعقول من األدلة -جـ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ................. السفر في الوصية حالة في المسلم غير شهادة: الثاني المطلب

 وحضور السفر حال الوصية في المسلم على الكافر شهادة قبول: األول القول
  ................................................................... الموت

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ..... السفر حال الوصية في المسلم على الذّمي شهادة قبول عدم: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ......................................................... املعقول من األدلة جـ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ............................. ابنته؟ مهر عن الولي عفو حكم: الثالث المطلب

  ...... الدخول قبل طلقت إذا البكر ابنته مهر عن الوليّ  عفو جواز: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  .......................................................... األثر من األدلة -ب

  ........................................................ املعقول من األدلة -جـ

 أو كانت صغيرة غيَره، أو كان أبًا ابنته مهر عن الولي عفو جواز عدم: الثاني القول
  ................................................................... .كبيرة

  ........................................................... آنالقر  من األدلة-أ
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  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  .......................................................... األثر من األدلة -جـ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

 .والشهادات الجنايات والحدود والذبائح الصيد آيات في الضمير عود أثر: الثالث الفصل

 379 ............................................. والذبائح الصيد آيات: األول المبحث

  ................................... الصيد؟ في التسمية حكم: األول المطلب

  ....................................... واجبة الصيد في التسمية: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  .......................... بواجبة وليست سّنة الصيد عند التسمية: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من لةاألد -ب

  ......................................................... اآلثار من األدلة -جـ

  ........................................................... والترجيح المناقشة

  ...................................... البحر؟ ميتة أكل حكم: الثاني المطلب

  ........................................... البحر ميتة أكل يجوز: األول القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ

  ......................................................... السنة من األدلة -ب

  ......................................................... اآلثار من األدلة -جـ

  ........................................ البحر ميتة أكل يجوز ال: الثاني القول

  ........................................................... القرآن من األدلة-أ
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 ملخص البحث باللغة العربية
تناول الَبحُث مولوعا له عالقة باللغة والتفسري، إْذ له أثر يف اختالف املعىن، وال سيما يف ي

آيات األحكام، أال وهو الضمري، فكان عنوان البحث: عود الضمري وأثره يف تفسري آيات 
 .-عرلا ودراسة- األحكام

 مقدمة وبابني وخامتة.على حيتوي البحث 

، وحدود وأسباب اختياره ،أهدافهو  أمهية البحث بحث،وإشكالية ال أما املقدمة ففيها
 الدراسة وجماهلا، والدراسات السابقة، منهجية البحث، وصعوبات البحث، وخطته.

فكان بعنوان: مفهوم آيات األحكام وأمهية عود الّضمري وأحكامه يف  الباب األولأما 
 التفسري، فأُفر د بثالثة فصول:

املفهوم، والتطور، واملؤلفات، مبينا معىن آيات  م:: حول آيات األحكااألولالفصل 
األحكام، مع الوقوف على أهم املؤلفات اليت ألفت يف هذا الفن، وطريقة التأليف، ملعرفة مدى 

ق من السَّاب ق يف هذا العلم.  استفادة الالَّح 

ه يف عود الّضمري أمهيته وأقسامه وأحكام الفصل الثانييف وبعد ذلك تناول الَبحُث 
وظائُفه البالغية واللغوية، وأقساُمه من حيث الظهور واالست َتار، و  التفسري، مربزا معىن الضمري

ة ا، من حيث مراع-مفس ره -وأمهيُته يف تفسري النصوص اللغوية والقرآنية، مث بيان أحوال ه مع عائده
 اللفظ واملعىن، يف اإلفراد والتثنية واجلمع، والتذكري والتأنيث.

يح املتعل قة ب َعود الضَّمري عنَد املفس ريَن، وأثر  الثالث: الفصل أما ج  تناول البحث قواع د الرتَّ
 ذ ْكر بعض قواعد عائد الضمري وبيان معناها رآين يف حتديد عائد الضمري، وفيهداللة السياق الق

 إعادته إىل غريه، من ىَل وْ اعتمادها لدى العلماء كقاعدة عود الضمري إىل احملدَّث عنه يف الكالم أَ و 
كقاعدة ال حيمل الضمري على الشأن إذا أمكن غريه، كما كان لداللة الس َياق األثر الوالح يف و 
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ترجيح عائد الضمري على غريه، كعود الضمري إىل املفهوم من الكالم، أو إىل احملُذوف، كما كان 
 يات اخلارجيَّة لعائد الضمري.احلديث النبوي، م ن أهم اجملل  و  نيةآالقراءات القر و  ألسباب النزول

بعنوان: أثر عود الضمري يف آيات األحكام، مشتمال على الباب الثاني لينتقل الَبحُث إىل 
بعض آيات األحكام املتعلقة بعائد الضمري، مع ذكر آراء النحاة واملفسرين، وبيان أثر عائد 

ضمري على غريه، فانتَظم هذا الضمري يف األحكام الشرعية، وكذا معرفة أسباب ترجيح عائد ال
 الباب على ثالثة فصول:

حول أثر عود الضمري يف آيات العبادات كآيات الطهارة والصالة واحلج،  الفصل األول
ود راَسة ت لكم املسائل املتعل قة بَعائ د الضمري مع بيان أثره يف األحكام الشرعية كمسألة َمّس 

 صالة اخلوف، والوقوف مبزدلفة بني الوجوب املصحف للُمْحد ث، وحكم مَحل الّسالح يف
 واالستحباب.

بعنوان: أثر عود الضمري يف آيات املعامالت، كآيات  الفصل الثانيمث انتقل الَبحُث إىل 
َلة املبُتوَتة، مث  عقود املعاولات كُحكم بيع ُدور مكَّة وإجارهتا، والنَّفقة والسُّكىَن على املطلَّقة احلام 

ت عقود التربعات كحكم عفو ويّل املرأة عن مهر ابنت ه، وشهادة غري املسلم يف تناول البحث آيا
 الوصية حال السَّفر، وغريها من املسائل.

يف آيات الصيد والذبائح واحلدود  الضمريتناول الَبحُث أثر عود  الفصل الثالث: أما يف
سمية يف الصيد والذبائح، وأكل واجلنايات والشهادات، مبي نا أثر عائد الضمري يف ذلك كُحكم التَّ 

 ميتة البحر.

اجلنايات والشهادات، كحكم العفو يف و مث بعد ذلك تناول الَبحُث اآليات املتعلقة باحلدود 
 بني الزَّوجني. انقَتل الغ يَلة، ود يَّة املعاَهد، وُحْكم احَلكمَ 

 بعد ذلك ُخت م البحث خبامتة فيها أهم النتائج املتوصل إليها.
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  اإلنجليزيةالبحث باللغة  ملخص   
Abstract 

 

This research deals with a topic related to language and 

exegesis, which has an impact on the difference of meaning, 

especially in the Verses of Legislature, namely the pronoun. The 

title of the research is then: "The Pronoun Reference and Its Impact 

on The Interpretation of the Verses of Legislature -Presentation 

and Study-". 

The research contains an introduction, two parts, and a 

conclusion. 

The introduction speaks about the importance of this 

research, the reasons for choosing it, its objectives, and its limits. It 

also presents previous research, research issues, research 

methodology, research difficulties, and research plan. 

The first part is intitled "The Notion of Verses of Legislature, 

and the Importance of Pronoun Reference, and its rules". 

It is divided into three chapters:  

The first chapter is about The Verses of Legislature: notion, 

development, and literature review. We will explain the notion of 

verses of legislature with a study of the most important works 

written in this art, and the methodology of authorship, showing 

how recent research benefited from precedent. 

After that, the research dealed, in the second chapter, with of 

the question of the importance of the pronoun, its types, and its 

rules in the interpretation, showing the meaning of the pronoun 

and its linguistic and rhetoric functions, its types according to 
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visibility and invisibility, and its importance in the interpretation of 

linguistic and quranic texts. Then, the chapter showed the 

pronoun's modes related to the word and the meaning, according 

to sigularity / duality / plurality, and according to gender. 

The third chapter deals with the rules of "tarjeeh" related to 

the pronoun reference for commentators, and the impact of 

quranic context in determining what/whom the pronoun referes 

to. Some rules of pronoun reference, their meaning, and their 

adoption by scholars. The significance of the context has also its 

clear impact on pronoun reference, such as prefering ...., and the 

pronoun reference to the 'mafhum' of the speech or to the 

'mahduf'. The circumstances of the Revelation ant the quranic 

qira'at (readings) as well as the prophetic hadiths are among the 

external indicators of the pronoun reference.  

The second part of the research is intitled "The Impact of 

Pronoun Reference on the Verses of Legislature". This contains 

some verses of legislature related to pronoun reference, with 

opinions of grammarians and commentators, showing the impact 

of pronoun reference on the sharia rulings, and the reasons of 

prefering not to choose the nearest referent. 

This second part is then divided into three chapters: 

The first chapter is about the impact of the pronoun reference 

on the verses of îbadat such as the verses of Purification, Prayer, 

and Hajj.  Purification (Tahara) and the study of the issues related 

to the pronoun reference with showing its effect on sharîa rulings 

such as touching the mushaf for the muhdith (one in the state of 

impurity) and wearing weapons in the prayer of fear, and standing 

in Muzdalifah (between permission and recommendation).  
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The research in second chapter is intitled "The Impact of the 

Pronoun Reference" in the Muamalat (dealings) verses such as 

buying and renting houses in Mecca, and the housing and 

maintenance (nafaqa) for the pregnant mabtouta (divorced three 

times). Then, the research studied the verses of voluntary contracts 

such as Ruling on the pardon of a woman's guardian over the mahr 

of his daughter, and non-Muslim testimony in the state of travel, 

and other matters. 

In the third chapter, the research dealed with the impact of 

pronoun reference on the verses of hunting, slaughters, hudud\ 

(punishements), jinayat (ciminal offenses), and shahadat 

(witnesses), showing some legal rulings on tasmia (saying bismillah) 

in hunting and slaughtering, and. eating dead seafood.  

Then the research tackled the verses related to hudud, 

jinayat, and chahadat such as pardon in treacherous murder (qatl 

al gheela) and diyah of the mu'ahid (non Muslim with a covenant of 

protection), and the ruling of the two arbitrators in a couple. 

The conlusion is dedicated to the summarization of the most 

important findings of the research. 

 

 3 



 

 

The Pronoun Reference 

and its impact on the interpretation 

of the Verses of Legislature 

- Presentation and Study - 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

University of Algiers 1 

Faculty of Islamic Sciences 

Department of Language and Arab Islamic Civilization 

 

PhD dissertation 

 

Presented to the Faculty of Islamic Sciences 

in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of Doctor in Islamic Sciences 

Option : Language and Quranic Studies 

 

Presented by the candidate: 

BOUKOU Djamel  

 

 

 

2017/2018 



 

 

The Pronoun Reference 

and its impact on the interpretation 

of the Verses of Legislature 

- Presentation and Study - 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

University of Algiers 1 

Faculty of Islamic Sciences 

Department of Language and Arab Islamic Civilization 

 

PhD dissertation 

 

Presented to the Faculty of Islamic Sciences 

in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of Doctor in Islamic Sciences 

Option: Language and Quranic Studies 

 

Presented by the candidate: Thesis Supervisor: 

Boukou Djamel Pr.Dr. Madene Siham  

 

 

 

2017/2018 


