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��K&	א�� ��HHHHHHHH� 

 و	�� وآ��، ����� و�����    وا��ة وا��م ��� ���� ا����� ا�، و���� 

  :و$#�. ا!�اة ا� ��ء

&�'�(��( ُأ��ت  �, در)( ا�0&��� ا����ب درا	�� أ������   ( :$# 7ان 5!4ا 12�3 

��ء ا����د��������� ��  .(  

  .وB�> C ا�7A7ع إ� 3<�3( و:�!�� و$�$�> ر=����> و;�:�(

��أ3� �وا�را�0�ت ا���$<(،    وأه��'��،  E ا;'���ر ا�7�A7ع،  D'5: �0'�, ��� ا���
#�'�  .> H5 ا�را0(�وا�2( وا� !G ا

  .H�5 $��ن 	<�<( ا�BJ اH�&D، وأ�K�I(73 ,JD$ �3 ا� ����وأ3� 

 ،و���5 $���ن �<�<�( ا�NCQ�ب     �5�O, اN��E ا M&ي 3> ا�را0(، :ا#ول ا���بوأ3� 
   :و��H5 �R ���5> ه��

��W اNCQ�ب، و:�'� ��د 3> ا���	UC&#: H5V : اTول .  

H��O( ���� XC&Y <3 ا�IومH5 أ�7اع ��W اNCQ�ب، : واZ�  .وا

<���K ��� H!5 �R��  :أ3� 

�# �) أ �$ ���� )��W ا3T&، وا��W ا�ا H5 )�O�'3 )�=�D�Qا W��   .ا

 ا7)��7بوا���&ض ( ����W ���3&	( $��� وه��H    :ا����W ا'3 )��C&�2����O( H��5  ) ب
���M((و������D3ُ W#&ة $��� $�&X��C اQ[����ت وه��H  ،)ا<\���ءو ا���'B وا���Iومو '��EاJو 
���M( ، و$I��Nء 3 !��� ا'#����& ���> ا#����دة  ، ووا���م "�����""X��	"(،   )�� ��3ُ W����و

   Hوه� ,�#��UK7 اD&ع 3> ا)  ,�#��$ )���7:&:��Y E���( ا
 أو Y���( ر7�0�     ، ا
���;7ل  ، )#� ���� ا
 ������ وB��0 ����� 5#�, 3#���> $7ا��0( ا��D&ط     �Y&�` ءH��D, ا

) N  ).ا

( اNCQ�ب XC&Y <3 ا�IومZود   Hه�)  )�Zك      د&�: E���$ )�$7>#ا����7 و :&:�E ا
,��#���(   اZود ،,��#��J& أو  ا'���ركو���U ، وذم ا'���رك ��#��, ���Cل ����� و)��7ب ا���$

B�M(  ،ا��X أو اZود,#�� ).��� و)7ب ا�#, ��H اCQ��ن �> ا'�رك 

!�4 ا��W ��� ا�7ر ا��روH5 )0 ���5> :ا�%�$� ا���بأ3�  X���'5:  

��W ا3T& ا�ا( ��� اNCQ�ب: اTول H5.  

H��O( ���� XC&Y <3 ا�IومH5 ا��W اT;&ى، : واZ�  .وا

7���ت ا'�$ H:d�0 H��!� H5 ا��V :ا�&���� وأ3�'  .D'5'�, ��� أهB ا '�=G وا
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The thesis abstract 
"Praise to Allah , the only God  and peace be upon his prophet Mohammed Amen" 

 

  This  is an abstract  for a thesis that has been  prepared to get the Master degree 

entitled: (The marriage consent forms as a fundamental  applied study  in the suras 

of Almujadala, Alhashr – AlMumtahana – Alsaf – AlJumaa – AlMunafeqoon – Al 

Talaq – Altahreem). 

This topic is divided into an introduction, a preface , two main parts and a conclusion. 

• The introduction includes : the reason for  the topic selection , the topic 

importance , previous studies, the plan and the two approaches applied in the 

research. 

• The preface contains an illustration to the origin of the legal issue and  its parts  

in brief. 

• The First part: It represents the theoretical aspect of this study including 

illustration of the issue of marriage consent and its forms in two chapters as 

follows: Identifying marriage consent  accompanied by several  studies . Second, 

The forms of marriage consent  supported by evidences. 

The marriage consent forms are two:  

A) the  imperative  implicit forms  

B) The statement forms :  or the declared form such as (obligation- confirmation , 

written commitment ,  determination and execution.) and  the affirmative form 

such as ( the word ,I got to and the word, Talking about a ritual in terms of its 

legal forms and   the right .) and other forms illustrating the Islamic Sharia 

judgment as it is the actual will of the prophet and the priority of God's 

obedience or the prophet's obedience in terms of the  carrying out of a 

conditioned action.  

The evidences include (threats or judging a penalty  due to giving up a certain action 

– degrading that who abandons a certain  instruction  by describing him as a 

disbeliever – a disobedient  and a wrongdoer  or attributing him as having no faith.) 

• The second part: it is  regarded as an application for these forms to the 

studied suras in two chapters: 

• The first chapter : The imperative forms referring to marriage consent  

and the second chapter that deals with  its other forms and their 

evidences. 

• The conclusion : includes the main results and recommendations that 

will be illustrated in the research.  
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������و���� �

      ،���=Z�J��D& واO ���ء ����� �#���� و�$ �أ:7)��� إ��� ا
 ���0���� و:#���

�� و�M�'��، أ	����      �N$ X���C ً�ا��	 ����	ـ�ـ  وأ  ����� 3 �� و5\����    ـ�ـ  :#��

�d0وأ ،V��  .H5 ا#�, واQ;�َص ا<�7َل ــ :#�� ــ ��g$ Hّ:��م ه4ا ا

   ��C ُ�ك��	و ،k����0 B�Mو� k!(ل و�N HR� C ��آ H!k ا��� C� إ

lَ���K إذ ����ً�K k�� 3 ق�����IIII: إ!��E���0  H ا���2&ات وا�� #B، و��3> أ �̂]� �̂]� �̂]� �̂]
h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_HHHH)١( .  

  ولك احملامـد كُلُّهـا محـدا كمـا    
 

 رضــيك ال يفــىن علــى األزمــاني  

  موجــود بعــد ومنتــهى اإلمكــان   السموات العلى واألرض والـ ملَء

ــه  ــك كُلِّ ــاء وراء ذل ــا تش ــان     مم ــةً بزم ــري اي ــدا بغ   )٢(مح

`J& آ, ذي 5\, ���� �� �#�، وإنo   وإنo 3> ا�J�d5ة $��#&وف أن أ 

��  أو�#: 
���ة 3> آ��� �ً�0� H5 و)7دي H5 ه�4 ا ا �س $�JD& $#� ا

 دE�C، و2$���(ٍ  ا�4ان Hّ�� �2�C B $��> :&$�( و:d -وا�اَي ا���Aن  ــ 

      kوا�:H اC&J�(  ا'E�Y ��� H '#N` H ا#�B 3 �4 ا��R&، و�I�: Bل آ�4

���#  .	'� أ�!�lُ ا�&	�( اN�3#�( وا'�<B�>$ l ا�را0�ت ا

7� ���Iّ و)��, أن Cُ����H��5 o ��&  أ��0�ل �������� ه����، وC&زH�� K $&ه����  ا

          t���0 إ��� ،����Tدوس ا&��ا7)� ا�4ي H� � ���A&C، وI( ,�#NCاءه��� ا

E�N3 EC&K.  

                                                 

 .٧سورة إبراهيم، اآلية  )١(
: الطبعة األولى، اعتناء ،"القصيدة النونية " ابن قيم الجوزية، الكافية الشافية في االنتصار للفرق الناجية  )٢(

 .٤١٠، ص )م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦دار ابن خزيمة، : الرياض( بن محمد العمير عبد اهللا
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    )#���$ H'��7ا�	��3> ا ���[��B أ:<���م $�J��D& ا��CIN,، و�B���M ا3Z' ���ن، إ

      &J���D���� ���CI( H��� 3, ا ،,���A�����H، زو)���H ا B=ا���������ر�، و:�N���D#� ا

    ��#$ ,�\�ا
 و7573ر�، إذ Hّ�� ,2�C B $'7)�� أو ��u، وا4ي آ�ن �� ا

� H'�'J3 v�0d: H5 ا#�3&ة $N��t أ� �ف ا#��7م، و;�7ً��� ا#��7م    �#:

)��&D  .ا

� أن ���C�رك H��5 ����&� و������ وNC#��, ذ��I���3 H��5 kان    ���#: 
أd��0ل ا

�( ا'H :#� � ���� ا��2&، و:��� ����� إ���      ��	� �:�، وC&ز�K  ا4رC( ا

&C�> k  .��� ذ

    ��D�\���( ا ,CIN�7H	-HEF				w / ا��آ'7ر [B أ:<�م $�JD& اCא	Dא	-HEF
D$#'���        א�3' �7��'C ن�4ي آ������H ����� ه��4ا ا����V وا �5ً&��D3 <����ُ 4ي��، ا

     �7��'Cر، و����$IN=��:��� وآ���:���، $#����� و:7)�!�:��� ا�����Cة $��J, ر	�$��( 

�$�Y t�� �C&C 4ي  .اQ)�$( ��� آ�5( :��ؤE�>$ H:Z اw�D ا��A, ا

���� H5 رك��C أن ��#: 
و����، و��CIC 3> 5\��، و��C�رك   أd0ل ا

E�N3 EC&K t��0 إ�� ،��� وو�3 H5.  

�\���( اw��D ا��آ'7ر       ,�CIN3
-H			B] / أ:<�م $�J�D& ا�L4	�H�	#H�M ،

       ،)��2ا4ي :B :#�� � 3&`ً�ا H أ[ ��ء 3&	��( ا;'���ر ا�7�A7ع، وإ���اد ا

      K H�>��  و�K آ�ن � ا�\, Z H!�(7�: H5;'���ر ه�4ا ا�7�A7ع، وا�4ي ً7�

v�N3 <3 ا<�B، وU>C B ا�3T& � �� ه�4ا ا��� $�, آ �lُ أ��D'0&�، وآ��ن         

�$�Y t�  E	و ،&CIz B�� <3 
�:�� ا ��$ H��`&Cو H !(7C.  

 �$ t� C وأن ،��� أن �C�رك H5 ���� و����،و3�� وو�#:  
أd0ل ا

&C�> k  .ا�����>، إ�� ��� ذ
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(	/ رة [B أ:<�م $�JD& اCIN, إ�  ا�آ'7.�H��	#�M	���I  
، وأd�0ل ا

� أن ���C�رك H��5 ���!��� و���!���    ���#: ،  ���!$ t��� C وأن ،   E��C&K t����0 إ����

E�N3 .  

�\����( أ��0'�ذ�� ا���آ'7ر      ,��CIN
��N	/ آ���� أ:<���م $�J��D& اHH'�	#
�HH  ،

Hأو ����H  ، وآ4CI( k, اJD& وا#&5�ن J, 3> أBC�>: H5 B!0 ا#7ن 

 ، H!�(7: أو ،,CI( H 3 B!�5 &JD  .ا

N�3#��( أم ا<�&ى      ,�CIN3�H�5 )ً��O آ���( اC&��D#(     ،آ��� أ���7 $�J�D& ا

)�3����0Qت ا�را���0�ر=�ً����� وأ�\����ء ، ;�����ً( B����K ا�را���0�ت ا#������ ، وا

  . ��� )!7دهB ا��4و( �Y )3�; ,��0 H5ب ا#�B، و73}��> 

����� ��� 	
 ��� ����� ��� ���� ��� ����� ��� �� ���� ���.  
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)��'  :و:D'�, ��� ا7Nا�E ا


��	א���Pع •�Qא	RS ع�Pא��	��
�Qא	RS ع�Pא��	��
�Qא	RS ع�Pא��	��
�Qא	RS . 


�	א���Pع •�I�
�	א���Pع�I�
�	א���Pع�I�
�	א���Pع�I�. 

 .א�#�א �"	א������א�#�א �"	א������א�#�א �"	א������א�#�א �"	א������ •

• /NSא�	�TQ/NSא�	�TQ/NSא�	�TQ/NSא�	�TQ. 

• /NSא�	UV.�/NSא�	UV.�/NSא�	UV.�/NSא�	UV.�. 
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�HHHHHHHHHHHHHHH�	א��#��HHHHHHHHHHHHHHHא��#��HHHHHHHHHHHHHHHא��#��HHHHHHHHHHHHHHHא��# 		 		 		 	
    �� 
 ������ و ��'#� � و���'�R&� و ���'!��C، و�#�7ذ $��
     إن ا

     ,��\Cُ <�3و ،�� ,ّ�\3ُ �5 
3> `&ور أ��� � و�0|�ت أ��� �، C <3!�� ا

��، ;��X ا����وات          kC&�` Z ���	و 
�5 ه�دي ��، وأ`�!� أن Z إ�� إZ ا

}�>  .واTرض $��X، وأ�Iل اJ'�ب وا��Iان �<7م ا �س $�

��7ات ر$H و�3�0 �����، و����   وأ`!� أن ���0� 3�� 
ً�ا ر70ل ا

<C�� و���� ا����> ا��ه&C> إ� 7Cم ا�.  

      ��3 ~���$ ,��J: أْن �!$ �'C� 3( و�Tه�4 ا ��� 
إن B�M� <3 3 > ا

   <�3 &��OJ!� ر)�ً� 5\�ء أ�7ا ا�OJ& وا &2�5 ،�!أ�Iل `&ً�� ود0'7ًرا 

N3�2( ه4ا اJ'�ب ا )��'2�  .��,ا#�7م ا

، وه�7 �3> أ`�&ف ا#��7م وأ)ّ�!��      "��B أ�7ل ا�<�"و3> ه�4 ا#�7م 

   ،<Cار��$#� ��B ا#<��ة؛ ��T �3ار اT	J�م اD&��( ا'H هH 3 �ط �0#�دة ا

ً̀� و3#�ًدا، وه4ا ا#�B ه7 ا#��ة H5 اZ)'!�د �#3 <���J�  .و$!� ��ح ا

Hأ`�&ف ا#��7م �3�    و:" ـ�ـ  ر	��� ا
 ـ�ـ    )١(وH5 ذC k<7ل ا3Q�م اIRا

و����B ا�<���  . ازدوج ����5 ا#<��, وا����t، وا�����E ����5 ا��&أي وا��D&ع     

     ,�������7 ا#<�, وا�D&ع 7�0اء ا <4 3;dC ��g5 ،,��>7� 3> ه4ا ا�. وأ

                                                 

هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو حامد، زين الدين، الملقب بحجة اإلسالم،  :الغزالي )١(
: " من مؤلفاته. والمفهوم، البحر في سعة علمه، أفقه أهل زمانه العلوم في المنقول من المبرز

  .هـ٥٠٥توفي عام . في أصول الفقه، وغيرها" المنخول "و ،"المستصفى
ج، الطبعة الحادية عشرة، ٢٨محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعالم النبالء،  :انظر ترجمته في

مؤسسة الرسالة، : بيروت(شعيب األرنؤط، وحسين األسد، محمد نعيم، وآخرون : تحقيق
ين خليل بن أيبك الصفدي، الوافي بالوفيات، صالح الد .٣٢٣، ٣٢٢، ص،١٩، ج)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

دار إحياء التراث العربي، : بيروت(أحمد األرنؤط،وتركي مصطفى : ج، الطبعة األولى، تحقيق٢٨
عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعية . ٢١٢، ٢١١، ص ١، ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

هجر : مصر(الحلو، ومحمود محمد الطناحي  عبد الفتاح محمد: ج، الطبعة الثانية، تحقيق١٠الكبرى، 
 .١٩١، ص ٦، ج)م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣للطباعة والنشر، 



 

 ١٢

 H �3 7ه Z7ل، و�>�5 ه7 :�&�ف $��� ا#<7ل $��C Z V'�<�� اD&ع $�

'��Cd و�$ ,>#� ا �!DC Z 4ي  .)١( )ا'������C 3�� ا'<��� ا

7�(   (و���K وt��K ا;'�����ري ����� 7��A73ع     ���������W ا��NCQ�ب درا��0( أ

)  :�0T�ب هI( H5 )�>���:( Hء ا�N�د

١-          B��J	، و���3ً7�� H�&��Dأه����( 3#&��5( أ��0����C&>: E& ا�B��J ا

��  .اNCQ�ب ;�7ً

٢-           B��!5 7ي��>C ����3 ،)�����#'���<���ت ا�$ )�7���T7ا���� ا>ر$��{ ا

  .��	O(��7ص اC&D#( 5!ً�� د�Kً<� � � ا

�را�0(،     -٣�$ )�3#&5( : 7ع ��W  اNCQ�ب H5 ه�4 ا�7ر ا�' �و

  .إذ :7)� أ�C�� )�O3ة 7�Tاع ��W اNCQ�ب

٤-      E�(7ا3� �C'��د 3> ه�4 ا�7ر ا���رآ( �3> ا�داب وا7�3Tر ا

3&ا��:!� H�5 ا'#�t�3 ,�3 ا�;�&C>، وا'�H ���> $��)�( إ�� أن         

�&0d$ t�'N�  .�'#��!�، $, وC'#��!� ا

�داب ا�v��N، ا�<�7ق ا7ا)��( ���&أة     : ذ�k ���� ���0, ا��O�ل    و3> 

         ،k������<���( آ� �<���( وا����J � و����z& ذ�$ )�����2H���5 $#���� اT	���7ال ا

   H��5 �	���\Cإ H:d���0 ����3 k��و����3و�( رب ا��0T&ة :��N�� أ��0&:�، و���z& ذ

 V��  .-إن `�ء ا
  -ا

	 		 		 		 	

                                                 

محمد : المستصفى من علم األصول، جزءان، الطبعة األولى، اعتناءأبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  )١(
  .٨، ص ١، ج)م١٩٩٥دار صادر، : بيروت(يوسف نجم 



 

 ١٣


�	א���Pع�I�
�	א���Pع�I�
�	א���Pع�I�
�	א���Pع�I�WWWW	 		 		 		 	
  
<���� رt���5 ا–  �����#:–  'H���5 UC&���D اX����2   ا�����Q�ن إ���� ذروة ا

    H�5 V�#$��3، و�J	4 أ� Cأوا3&�، و X��C �Aأر H5 )���; ��#(و ،U��J'وا
BC7>  .آ, أ3( ر70ً� C�!C!� إ� ا�&XC ا

     ���� ����3 )��0&$ )>$���وا3'> ��� ه�4 اd$ )3Tن ;'B ا&0�Zت ا
ا
 ���� وB�0، وأ�Iل ���� اJ'�ب وا�J�(، و���� 3� B�#C <JC B، وآ��ن  


  . ���� و��� � ��Mً��5\, ا

وه��4ا اJ'���ب اُ� ��oIل ������ ����� ا
 ������ و���K B���0 	��7ى $���> د5'����  
     ��#����د ��0#�دة ا���ارC>، و���K ���7ّع ����5 ���0���� و:#��� ,���JC ����ً!:C&��Dً#� إ
  <�3 �!�O�$ ن��:Qا <� IN#C رات�و�� ،<��!7�0d$ Bب ر U��J'أ0��E ا

&�' k  .ع ��B!07 إ� اN'0Z�$( وا<�7لا`'!&  $��z'� و�5�	'�، آ, ذ

   H��NCQا <C�����D&ح 23'���&     )١(وH��5 ذ��C k<��7ل �\��� ا ���'3<�3 H��5
���!' �g��5ن  � <��3���C( ا
 ـ��ـ :#���� ـ��ـ $�#����د أن `��&ع  اT	��J�م و$��ّ�>  : "ا

         B��� ���ا��ل وا�&ام �ً�0� H�5 B!����C ا�#��ش وH�5 B!��N C ا�#��د، و
A <� ة&��K B!:7K ة وأن&OJ'3 �!�7آ  �ور$�!� ,=Z�$ �!Y�� ة&D' 3 �!��

    B���!>5وو ،�!Y�� '���0Z Bه�������$���3d�رات و23����C,، ور`���Y u�=����( 3����> ا
   ���!Y� 3 و �4ه��;d3 <��3 �أ;��4ه ���#$ �! Cو���'47K kا���� آ����( $!���    . ��وآ���ن 

,07'C �! 3 )#3�( ت�و3<�3 ،,�7'C")٢(.  
                                                 

بن عبد الغفار اإليجي المطرزي، أبو الفضل، عضد  هو عبد الرحمن بن أحمد: عضد الدين اإليجي )١(
الدين، من مشايخ الشافعية القضاة، برع في  المعقوالت والمعاني والبيان والنحو إلى جانب معرفته 

توفي . في أصول الفقه، وغيرها" مختصر ابن الحاجب " ، و"الرسالة العضدية : " باألصلين، من مؤلفاته
، أحمد بن علي بن محمد ٤٦، ص ١٠طبقات الشافعية الكبرى، ج : فيانظر ترجمته . هـ٧٥٦عام 

محمد عبد المعيد ضان : ج، الطبعة الثانية، مراقبة ٦العسقالني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، 
، عبد الحي ابن ١١٠، ص ٣، ج )م١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢مجلس دائرة المعارف، : حيدر أباد/ الهند (

. دار إحياء التراث العربي، ت: بيروت.(د. ج، ط٨شذرات الذهب في أخبار من ذهب، العماد الحنبلي، 
  ، ١٧٤، ص ٦، ج .)د

محمد حسن محمد : ج، الطبعة األولى، تحقيق٣شرح مختصر المنتهى األصولي، عضد الدين األيجي،  )٢(
  .١٥، ص ١، ج )م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية، : بيروت(حسن إسماعيل 



 

 ١٤

   B��#�BJ ا'�B���-     <��3 H أ���7ل ا�<��   : أي -5!�4ا ا��$ U���J�Cُ#�&�ف ا

12���D 3'���� ���3� ا���0'��ع أن �����C& أ�5 ،)��&���Dُ̀���&�l اT	���J�م ا  ����!�(

( ا �7ص ��� 73اY> ا�NCQ�ب أو  Zف د&#Cو ،VCد�	Tح ا&DCن، و�&>ا

�� $#�� ذ�k اQ:���ن $�7ا)�E، وا)' ��ب          � ��: ،���! 3 )�#ا'�&O3 BCً��، وا

;�&ى؛  ا�&ام و:&آ�، 5�#�B $!4ا ا �7ع �3> اT	�J�م o��>Cُم ���� أي 3#&�5( أُ      

  .NC ��T#, ا�U�J �3�|> ا �v ��$ً�ا ر$� ��� $��&ة

        B��� 7ا���K H�5 H���#�;�&؛ g�5ن ا'����X ا E��( <3و ،E��( <3 ه4ا

���7ل X��>�C اO���&ة ا�&)��7ة ��3> درا��0'�، وه��H ا��0' ��ط اT	��J�م ��3>     Tا

  .اJ'�ب وا� ( 3�� �CIC ه�4 ا<7ا�� ار:��Yً� $ �7ص اD&ع

��4ا g��5ن 75ا=��� ا#���7م و   ���#$ Zأن :#��&ف أو ُ:���رك إ <��J�C Z �ه�����>3

  .ا H5 &M أ0&اره�، وا7K7ف ��� �[�ره� و[��ره�

وا2&وج $!4ا ا#�B 3> اN��E ا M&ي إ� ا7اtK ا#���H ���� آ'��ب    

   �����>3 ����� ���5ً7K، و:���$ً&ا، وو����، و5!ً���0ً&�: &��Oأآ V��	��ا
 NC#��, ��3> ا

�	J�م �#C&D: <3 ع&D  . ا

m�X�Wm��l��km��l��km��l��km��l��knnnn� �� �� �� �x��w��v���u��t���s��r��� �q�� � � � �p�� � �ox��w��v���u��t���s��r��� �q�� � � � �p�� � �ox��w��v���u��t���s��r��� �q�� � � � �p�� � �ox��w��v���u��t���s��r��� �q�� � � � �p�� � �o� �l 
)١(.   

				

                                                 

  .٨٢اء، اآلية سورة النس  )١(



 

 ١٥

	WWWWא�#�א �"	א������	2	א���Pعא�#�א �"	א������	2	א���Pعא�#�א �"	א������	2	א���Pعא�#�א �"	א������	2	א���Pع 		 		 		 	
          ���>�����W ا��NCQ�ب : ���رج :����3 <��3 <���O��3 l�	��B���� V أ���7ل ا

ا��NCQ�ب وا��3T&، و���K ُآ'��H��5 E ه��C4> ا���7��A7> درا��0�ت آ���O&ة،      :ه����

<���K H5 7عA7�  : وC�J>  )#, ا�را0�ت H5 ه4ا ا

  .را0�ت ;��( H5 ا�7A7ع ����د: א����	אCولא����	אCولא����	אCولא����	אCول

�X�Yא�	א�����X�Yא�	א�����X�Yא�	א�����X�Yא�	3(: א�����ت ��ت أ;&ى: درا0��7A73 <�A � � ث��':.  

5<�� اl�#�Y ���5 ���� ر�0�3 )�H�5 &�'��( )�3#�( أم         : أ3� ا<�B اTول

Hوه ،��ًC&K lDK7�ُ )3&J�  :ا<&ى J3  H5( ا

7��> t3 ا'���X ��� 3� ورد ! 3� H5 70رة �Tب � � ا�NCQا W��

  .��� ا&	�> $> z�زي �Y ;����ن: ��ادا ��ء، إ

         H�5 )�0را��$ ��( ا��4آ7رة t�3 ا�7�A7ع ا�4ي أ: �و��0&و:'N�t ا

  H����d'�N��E ا )�� �$ H#�Y &3ي وه4ا أ&M <�B ا�$ )>�#'�ا7Nا�E ا

        E7ا���N���OJ& ��3> ا�را��0�ت؛ وه��4ا اZ`��'&اك )#��, ��3> ا�'#���> : ���ول ا

'�>، أ�0&UA إ� ذk أن اQر`��د ���� وt�A ا��2(     ا C&M( ذا:!� H5 ا

�J ا���7A7> آ�ن �K <3, 5\��( اw�D ا�آ'7ر 	L	L	L	L-
3�L4	��	#�M-
3�L4	��	#�M-
3�L4	��	#�M-
3�L4	��	#�M.	 		 		 		 	

Hه E7ا�( H5 ن�'�0&  :و:�'&ق ا

���W اNCQ�ب H5 آ��!��، و$#� ا���	V: أوً B��>'  .C&Y<( ا

����ً��] :  E���	 k��C&Y<��( ا#��&ض وا7���0Tب وا0'<����ء ا�#���37�ت وذ

  .$�	C&Y �O�$ H5 V<( آ,

	 		 		 		 	

�I	�[�N��	WWWWو��	�3\	� ���(	���[�N	�Iو��	�3\	� ���(	���[�N	�Iو��	�3\	� ���(	���[�N	�Iو��	�3\	� ���(	 		 		 		 	



 

 ١٦

         W����������R'�> ���3> ا <���� VC�����أن ا��	���H���5 V ر���0�'� أ����z, ا

�NC�ب وه�� )��#'��  :ا

-  )M� )Zد"���  "�! ,�O�'  .وا�م � � ا#&ب ��� اNCQ�ب، t3 ا

- �! ,�O�'  .ا'#��& �> ا#��دة $INء ! 3�t3 ، ا

   C ��3 7وه� H���O�را�0�ت ا#��3(   أ3� ا<�B ا�$ X��#' :    l]���: H�'ه�H ا

�& ا�7A7ع ���5 ر0�=, و$�7ث 3'#�دة 3 !�� � �#$ <�:  

7��>، ر0�3 )�H5 &�'�( )�3#( أم ا<�&ى،   – ١�Tا � � H#A7ا�BJ ا

  .0#�� 3��� ا���&ي: إ��اد

ا�B���J اH�&���D 	<�<'���� وأ����K��3، ر���0�3 )�H���5 &�'����( )�3#���( أم   – ٢

  .( 	�> K�ري���: ا<&ى، إ��اد

٣ –    H��Kا&#7�( H��5 ا��3T& وا !��H وا#���م وا��2�ص �����5~ ا���Tا�راء ا

، ر0�3 )�Y(  &�'��(&ح ا'H5 EC&O `&ح ا'<&EC(وا$ � H5 آ'�$!�� 

  .5!� 0#� اH5 :H !N )�3#( أم ا<&ى، إ��اد

٤ –         )����\�ا7ا)��E وأ	J����3، ر��0�3 )�H��5 &�'���( )�3#��( أم ا<��&ى، 

  .23'�ر $�$� $> �دو/ اw�D ا�آ'7ر 

ه4ا وا���k�: ��� t ا�را0�ت �NCه� 3���7رة H�5 اN���E ا �M&ي     

 <� �$ U�'2: �3 ل، وه4ا�O�و�K�� :' �ول اN��E ا'���<H إZ ��� ��0, ا

�را0(، وا4ي ر$�lُ ��5 $�> اN����> ا M&ي �$ �ا�7A7ع ا4ي d0: �و

��را0(وا'���<�5 H�� W��$ X�#'C اNCQ�ب H5 ا�$ )  .7ر ا�' �و

٥ –     H���5 ء����� ا�B���J ا'H������J وا'������X ������� ���3> 7���0ر:H ا�<���&ة وا

     )�#3�( H�5 دآ'�7را� )7��C�، وا�7ارVC، ر�0��(، وا��ا�#��3ت ا

K u�B0 0#��: أم ا<&ى، إ��اد��  .	�7د 



 

 ١٧

   �3���Kd$ H����J':#&ض ا��	H5 V ا<�B ا M&ي 3> درا0'� ��BJ ا

���(،  ا2���(، وأ��3 ��� ا<���B ا'���<��H 5<��� آ��ن 3<'���ً&ا ����� ا�#����3ت ا

    W���� )��5�J �7���C�، وا�7ارH��5 V��C ا��7ر ا���4آ7رة، t��3 ���م `���7وا

  .اNCQ�ب H5 ه�:�> ا�7ر:�>

٦ –       H�5 دآ'�7را� )�E اD&��( ا�ا( ��� اT	�J�م ا'�����J(،  ر�0��0Tا

���H $�> ���� ا#I�CI     : )�3#( ا3Q�م 3��� $> 0#7د ا�3�0Q(، إ���اد 

  .$> إ$&اه�B ا��&ودي

( آ����� �����Cو ���3> � 7ا�!���� ����C&K( ���3> ا�7���A7ع ا���4ي  ����0&وه����4 ا

�را0(، وt3 ذg5 kن �5!�� ا;'��5ً� ���� d�0: �و�، و'C��O, ه�4ا       �$ �d0: �و

  :اZ;'�ف H5 �7اِح 3> أ$&زه�

��E اN��E ا M&ي 3> ا�را0( �ى ا��	V ��م� H5 	�& ا0T�: أوً

ا�ا���( ������ اT	���J�م ا'�������J( و���0&ده� دون ا'������I $����> ���3� آ����ن 3 !����   

�NC�ب، و3� آ�ن 3 !� � �ب، وآ4ا $<�( ا�KT�م اT;&ى.  

        H�5 ص�را�0( 5!�7 ;��أ3� اN��E ا M&ي �3> ا�7�A7ع ا�' ��ول $�

�R��  .$��ن 3# � اNCQ�ب و

��ً��] :       ��ال ���� ا�B�J   :' ��ول ر�0�( ا��	�V ا'&آ��I ���� ا7��0Tب ا

�ن وا�� ( �<�E آ�, أ7��0ب دون        &�>اt3 H�&D إC&اد $#� ا��O3T( �3> ا

BJ�  . ا'#&ض O3 ,J�ل، ��ا ذآ& 3� C �7ي ���� 3> ا

أ3� ا�7A7ع ا�' �ول $��راC 7!5 )0�O, دراI( ��� )0ء آ�3, �3>  

 BC&J�ن ا&>  : : <3 U�'2	�V، ا

١- Qا W��$ )>�#'�  . NC�ب ��� ��0, ا��&: �ول )��t ا�C�ت ا



 

 ١٨

٢- V����	 <���3 )���0را��$ )���Cول ا��إن و)���� : : ��� ����!و���3� I� E����0 ،و

و$����ن ا�B��J  ، ا`��'��l ������ ��3> ا����W ا�ا��( ����� ا��NCQ�ب       

  . ا�<!H ا��'��د 3> ا��R( � �  ا�<!�ء

�Oً��� ا��	V إ� ا'���X $4آ& 5&وع 5<!�( J, أ7�0ب، وه4ا 3� : [�

�  .7A7ع ا�' �ول $��را0(DC B'�, ���� ا


��	2	I[א	א���Pع,Cא	א�'�د�	^�
��	2	I[א	א���Pعو,Cא	א�'�د�	^�
��	2	I[א	א���Pعو,Cא	א�'�د�	^�
��	2	I[א	א���Pعو,Cא	א�'�د�	^�	WWWWو 		 		 		 	

. آ'�ب ا3Q�م H5 $��ن أد( اT	J�م، #I ا�C> ��� ا#ICI $> ��� ا���م  -أ 

           <�3 �7��; t�3 ،7ع�A7�C#'�& ه4ا اJ'��ب �3> أول �3� ُآ'�H�5 E ه�4ا ا

W���E ا'H ذآ&ه� ��� ا�0Tا )Zد �C��: <3و ،��>#'  . ا

 )5�Aإ          B� ��\ًCوأ ،BC&�J�ن ا&�>إ� ذg�5 kن أ�O3'�� آ��ن أ��z!�� �3> ا

 BJ�JC> وا5ً�� $4آ& )��t ا��W، 5<� :&ك $#� ا��W ا'�Cُ H'��د 3 !� ا

  . �3�`&ًة آ��~ ا�&ض، وا7)7ب

آ'�ب $�ا=t ا�7ا=�، H$T ��� ا
 3��� $> أ$J$ H& ا�H>D3 ا�#�&وف   -ب

)C7زN  .$�ن B�K ا

   ����W ا�ا��( ����� ا��NCQ�ب $���7رة إ)�����(، 	���V آ���ن     :B���J ���> ا

          <�$ I�#!��، وMC!�& )�ً��� أ��� ا�0'��ده� �3> ا )��O3:#�اًدا دون ذآ& أ �4آ&هC

�4�C Bآ&ه� ا#�I، وآ��� ذآ�&ُت          �R������ ا��م، آ�� أن ا$> ا<��B ا�0'�رك 

  W�����E وا���0Tن اT ؛B��!3 &��3أ ,���O�'l���; ���>5 درا��0'� ��3> ا'����O,، وا

�:ُ H';4 $#�ً�ا ��> اTد�( E#��C :��7ره�، وا�0Z'��دة 3 !�� ���� ا ��7         ا

  . ا���7ب



 

 ١٩

�7��A7ع، و���v ��3�   ته��4ا ��3� اlُ��#�Y ������ ��3> ا�را��0�  �$ )����'�ا

و��K :���> أ�!�� ���z&    ، ذآ�&ُت ���� ���0, ا���&، وإ���� ���� ���0, ا��O�ل         

�E ���� ا�&	�> �z�زي $�> ��Y ;�����ن؛          -وا�5( $�R&ض����ا ر�0�( ا

 k�� H�Cوذ :  

  .��م ا0'���ء ه�4 ا�را0�ت N��t ا��W ا�'#�<( $�NCQ�ب -١

٢-         Zإ X����'��!� آ��ن C' ��ول اN���E ا �M&ي 5<�{، وC Z'#�&ض �z أن

 .��� ��0, ا�O�ل

٣-    H���5 ,������: V�����$ ،��E ا���0'<�ً����0Tا V�����: B���أن ه����4 ا�را���0�ت 

  . دZZ:!�، وإ��� آ��l :4آ&ه� :#�اًدا 5<{

ه�7 	��& ���W     –إن `��ء ا
   -:�<�<ُ� H5 ه��4 ا�را�0(   و3� أر)7 

���R( ���� 	��ة �3> اJ'��ب أو ا�� (، أو 3 !���          ,�J ,�O�'اNCQ�ب، t3 ا

     <��3 <C&��D#!���4 ا����W ����� اI��Nء ا��O�3> وا H����#��#3�B��] ، ا'�����X ا

�ن اBC&J، و�M&ا �� أ`�&ت إ��� �3> ا�را�0�ت ا���$<( B��5 أ)�� أ	�ً�ا         &>ا

7�(        H >���0 إ���T7ا���� ا>��� اN����E ا'���<��H ����� ه��4ا اI��Nء $��&${ ا

)>$��7�( ا�Tت ا�را0�  . $�&و�!� وا4ي :7�2 3 � ا



 

 ٢٠

#$��W�W�W�W%���א�$#%���א�$#%���א�$#%���א� �� �� �� �

ا��Y l\'K#( ا��V أن أ)#�� H�5 3<��3(، و:�!���، و$��$�> ر=����>،      

  .و;�:�(

����	א��#�����	א��#�����	א��#�����	א��#�d5ذآ& �!�5� E��0 ا;'���ر ا�7�A7ع، وأه��'��، وا�را�0�ت       : 

>$��  .-إن `�ء ا
  –(، وا�2( وا� !G ا�'�#ْ�> H5 ا�را0( ا

#
Vא���	���
#وVא���	���
#وVא���	���
#وVא���	����> ا�BJ اH�&D  –إن `�ء ا
  –7J��5ن ا��VC ��5 : و

<�O��3 3> ;�ل k  :$�7رة I(73ة، وذ

R( وا���	ً�، و��5 ���3�ن :א�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCول BJ�  :H5 	<�<( ا

  .3# �� ا �7Rي H5 :المطلب األول        

���	H5 H:المطلب الثاني        Zا ��3# .  

�X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSن :א��و��5 ���3 ،H�&D  :B��>: H5 ا�BJ ا

  .H5 ا�BJ ا'H���J :المطلب األول        

  .H5 ا�BJ اH#A7 :المطلب الثاني        

��HH	א��HHS_	אCول���HH	א��HHS_	אCولو���HH	א��HHS_	אCولو���HH	א��HHS_	אCولو��5���O, اN����E ا ��M&ي ��3> ا�را��0(، و7��0ف أ: ���ول   :و

��5- 
   :NCQ�ب و���R، وذk 3> ;�ل ���5>	<�<( ا –إن `�ء ا

��UC&#: H5 W: א�*'-	אCولא�*'-	אCولא�*'-	אCولא�*'-	אCول V	��3 )#$ب، و��5 أر�NCQا:  

Rً( وا���ً	�، و��5 ���3�ن :المبحث األول W��  :H5 3# � ا

Rً(  :المطلب األول         W��  H5 3# � ا

  .H5 3# � ا��W ا���ً	� :المطلب الثاني        

  :اNCQ�ب Rً( وا���ً	�، و��5 ���3�ن H5 3# � :المبحث الثاني

  .H5 3# � اNCQ�ب Rً( :المطلب األول        

  .H5 3# � اNCQ�ب ا���ً	� :المطلب الثاني        



 

 ٢١

��W اNCQ�ب :المبحث الثالث � #3 H5.  

  .H5 ا�&ق $�> اNCQ�ب، وا7)7ب، وا7ا)E :المبحث الرابع

�X�Yא�	א�*'-�X�Yא�	א�*'-�X�Yא�	א�*'-�X�Yא�	ب :א�*'-�NCQا W��  : ، و�3 )]�] ��5�	H5V أ�7اع 

H5 ا��W اD�Q�=�( ا�ا( ��� اNCQ�ب،  و��5 :�!���،  : المبحث األول

E  :و�3 )'0�

��!�'  :���5 )����ن: أ3� ا

  .UC&#: H5 ا3T&: اN��E اTول

 H��O  .H5 إ[��ت ��R( ا3T&: اN��E ا

  :وأما المطالب فهي

  :عH5 $��ن ��W ا3T&، و��5 0'( 5&و: المطلب األول 

��R( 5#, ا3T& : الفرع األول  H5 " ,#5ا."  

��R( ا�\�رع ا�<&ون $�م ا3T& : الفرع الثاني H5 " ,#�'."  

��R( اB0 5#, ا3T&: الفرع الثالث H5.  

  .H5 ا���ر ا �=E �> 5#, ا3T& :الفرع الرابع 

��Mً�  H5) اN��( اC&�2( ا�ا( ���� E��Y ا�#�,     :الفرع الخامس  )�C&�2 ا

� #3 )�=�D�Qا.(  

E��Y :�&ك ا\��    (H5 ا��W ا�ا�( ���� E��Y :�&ك ا\��       :الفرع السادس 

  ).�Cل ��� و)7ب ا\� ا�;&

��W ا3T& :المطلب الثاني  �!  .H5 ا�#��H ا'H :&د 

��R( ا3T& 	<�<( :المطلب الثالث , ��5�:�'# �3 H5.  

  :��5 5&��نH5 3# � ا<&ا=> Rً( وا���ً	�، و :المطلب الرابع 



 

 ٢٢

  .H5 3# �ه� ا�7Rي :الفرع األول 

���	H :الفرع الثاني Zا �ه�3#  H5.  

  .H5 3&ا��ة ا<&ا=> :المطلب الخامس 

  .H5 ا<&ا=> ا��ر5( ��W ا3T& �> 	<�<'!�  :المطلب السادس 

  :H5 ا��W اC&�2( ا�ا( ��� اNCQ�ب، و��5 [�[( �3�E: المبحث الثاني

  :H5 ا�2& ا��&ح $�BJ اNCQ�ب، و��5 ;��( 5&وع :المطلب األول 

�~ ا�&ض، و3� :�&ف 3 � :الفرع األول .  

�~ ا7)7ب، و3� :�&ف 3 �: الفرع الثاني .  

�~ اE'J، و3� :�&ف 3 � :الفرع الثالث .  

�~ ا�'B وا�Iوم، و3� :�&ف 3 !�� :الفرع الرابع .  

�~ ا<\�ء، و3� :�&ف 3  :الفرع الخامس �.  

H�5 ا��2& اُ�B�J�$ &#�D ا�NCQ�ب $�&X�C اQ[���ت، و���5          :المطلب الثـاني  

  :[�[( 5&وع

( ��� 	BJ اNCQ�ب $��~  :الفرع األول Z�  ".��� وا�م " ا

  .ا'#��& �> ا#��دة $INء 3 !� :الفرع الثاني

  ".	X "و�U ا�#, $��d  :الفرع الثالث

�U�K7    : المطلب الثالـث  <����ا�D&ع �3> ا�#�,، وH�5       )�]�] ���5 ا��2& ا

  :5&وع

�#, :الفرع األول�$ )��7  .ا

��� ا
 ���� وB�0 ����   :الفرع الثاني �:&:�Y E��( ا
 أو Y��( ر70

  .5#, 3#�> $7ا�0( اD&ط



 

 ٢٣

V�O�;7ل اN (:ا�&ع ا �ًY&` ءHD  .)#, ا

�( ���� ا�NCQ�ب X�C&Y <�3 ا��Iوم، و���5 أر$         :المبحث الثالـث Z�#�(  H�5 ا

E��3:  

( ا���7 و:&:E ا#<E���$ )$7 :�&ك ا�#�, ���� و)�7ب      : المطلب األولZد

,#�  .ا

  .ذم ا'�رك ��#, ��� و)7$�داللة : المطلب الثاني 

�J& أو ا���X أو اB��M ����       : المطلب الثالث ��$ ,�#��( و�U ا'��رك Zد

,#�  .و)7ب ا

( ��H اCQ��ن �> ا'�رك  :المطلب الرابع Zد,#�  .��#, ��� و)7ب ا

  <��O��3 ��ا���W ا�ا�( ����    : أ	��ه�� : و�K آ �K lُ�lُ ه4ا ا��, إ

 H����Oا����W ا�ا��( ������ $���ون C&K ��(، و���K   : ا��NCQ�ب $7اC&K )���0 ��(، وا

lُ � � $#� ا�را0( وا��V إ� ا'<��B ا��$X؛ H�T رأlُ�C أ��� أ5\�,    ��

�'23 �C�( 7�0بd$ �!��A7:و W��� U�t�3 ،H >��0 < ا�57�ء    H5 $��ن ا

  .$4آ& آ�5( ا��H5 W ا'<��B ا�#�ول � �

  

 –�5�O, اN��E ا'���<H 3> ا�را0(، و7�0ف 1��2Cُ   : وأما الباب الثاني

 
�را���0( �����W ا���NCQ�ب ا���7اردة H���5 7���0ر      –إن `����ء ا) )��� –ا�N�د

&D�ا���ق   –ا'�R�$>   –ا� ��5<7ن   –اN�#�(   –ا��U   –ا��'� �(    –ا

– BC&�'  :، وذk 3> ;�ل :�!�� و���5> ر=���>)ا

��!�'  :���5 )����ن: أ3� ا

�7ر ا��$<(: الجانب األول�$ UC&#'  .H5 ا

  . :���<�ت ��� ��W اNCQ�ب ا7رادة I( H5ء ا�N�د(: الجانب الثاني



 

 ٢٤

H��5 ا��C�ت ا�7اردة H�5 ا��7ر ا��4آ7رة $���W ا�3T&،         : وأما الفصل األول

  :�	Vو��5 أر$#( �3

H�5 ا��C�ت ا�7اردة H�5 ا��7ر ا��4آ7رة $���R( 5#�, ا�3T&،          : المبحث األول

E  :و�3 )#�: ��5�

  .H5 70رة ا�N�د(" ا5#,"ا�C�ت ا7اردة $��R(  :المطلب األول

  .H5 70رة ا�D&" ا5#,"ا�C�ت ا7اردة $��R(  :المطلب الثاني

  .ة ا��'� (H5 70ر" ا5#,"ا�C�ت ا7اردة $��R(  :المطلب الثالث

  .H5 70رة ا�U" ا5#,"ا�C�ت ا7اردة $��R( : المطلب الرابع

  .H5 70رة اN�#(" ا5#,"ا�C�ت ا7اردة $��R( : المطلب الخامس

  .H5 70رة ا� �5<7ن" ا5#,"ا�C�ت ا7اردة $��R( : المطلب السادس

  .H5 70رة ا'R�$>" ا5#,"ا�C�ت ا7اردة $��R( : المطلب السابع

  .H5 70رة ا��ق" ا5#,"ا�C�ت ا7اردة $��R( : الثامن المطلب

  .H5 70رة ا'�&BC" ا5#,"ا�C�ت ا7اردة $��R( : المطلب التاسع

H��5 ا��C�ت ا�7اردة H��5 ا��7ر ا���4آ7رة $���R( ا�\���رع     : المبحــث الثــاني

 &3Tون $�م ا&>�'�#,(ا(E  :، و; ��5���3 )�

( ا�\��رع ا�<�&ون $��م اH�5 &�3T      ا��C�ت ا�7اردة $���R   : المطلب األول

)  .70رة ا�N�د

ا��C�ت ا�7اردة $���R( ا�\��رع ا�<�&ون $��م اH�5 &�3T         : المطلب الثاني

&D�  .70رة ا

ا�\�رع ا�<&ون $��م اH�5 &�3T 7�0رة     " ا7اردة $��R( : المطلب الثالث

) �'��  .ا



 

 ٢٥

H�5 &�3 7�0رة    ا�\�رع ا�<&ون $��م اT " ا7اردة $��R( : المطلب الرابع

<$�R'  .ا

ا�\�رع ا�<&ون $�م اH5 &3T 70رة " ا7اردة $��R( : المطلب الخامس

  .ا��ق

H�5 ا��C�ت ا�7اردة H�5 ا��7ر ا��4آ7رة $���R( ا����ر         : المبحث الثالث

&3T5#, ا <� E=�   . ا

H5 ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر ا�4آ7رة $��R( اN��( اC&�2( : المبحث الرابع

��(��� E���Y ا�#���,   ا�ا)  ���� #3 )�=���D�Qا ����Mً� )��C&�2، و����5 ���0'(  )ا

E��3:  

  .ا�C�ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا�D& :المطلب األول

  .ا�C�ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا��'� ( :المطلب الثاني

  .ا�C�ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا�U :المطلب الثالث

  .ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا� �5<7نا�C�: المطلب الرابع

  .ا�C�ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا'R�$>: المطلب الخامس

  .ا�C�ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا��ق: المطلب السادس

���W ا�3T&،      : وأما الفصل الثاني  &��R$ 4آ7رة��H�5 ا�C�ت ا7اردة H5 ا��7ر ا

  :  وO��3 ��5�ن

  . 3� ورد داZً ��� اNCQ�ب $��~ ا�&ض: ولالمبحث األ

H�5 ا��C�ت ا�ا�( ���� ا�NCQ�ب X�C&Y <�3 ا��Iوم، و���5          : المبحث الثـاني 

  :���3�ن



 

 ٢٦

'!�� ����         :المطلب األولZود ,�#�H5 ا�C�ت ا�7اردة  $�����7 ���� :�&ك ا

�$7(.  

'!� ��� و)7$�: المطلب الثانيZود ,#�                                                              .H5 ا�C�ت ا7اردة $4م :�رك ا



 

 ٢٧

#$   WWWW!()'�א�$#!()'�א�$#!()'�א�$#!()'�א�

     ����� &��0d0 4ي�d�5و)H�5 �I ا <��ط     –إن `��ء ا
   –وأ3� ا�� !G ا

)��'  :ا

١ –      ���7�( ا��7اردة H�5 ا����V وا'�H :�'���ج إ��Tت ا��������أ��ّ&ف $�

R�&)7ع إ� �3�در ا�$ kCً7R� وذ ��ًC&#: k  .( ا�#'��ة H5 ذkذ

٢ –        k��7�( H��5 ا����C&#: Vً���� ا�����	ً�� وذ���Tت ا��������ُأ���ّ&ف $�

     )�K�#�7ل ا�#'��ة H5 ذ�t�3 ،k $���ن اTا B�� در��3 �&)7ع إ�$

H	���Z7ي واR�  .$�> ا�# ��> ا

أذآ��& 7���Kد ا'#&���C�ت و3�'&زا:!��� و��3� ورد ���!��� ��3> ا�'&ا��A�ت         – ٣

  .ّ)! �$ u� �Kر ا0Z'���( واJ3Q�نوأ)7$( إن و)�ت، وأر

( 3> ا���=, أُُ	&ر 3�, ا Iاع أوً��، [�B أ��&ض ;��ف      –٤d�3 &ذآ � �

ا#�����ء �5!��� $��4آ& �را=!��B وأد��'!B، و��3� ورد ���!���  3 <��3����DK�ت         

,��  .وا�'&اA�ت، [B أذآ& ا&أي ا&ا)M� H5 u&ي t3 ا

ا=���، $����V ُأU���A  ا<����م $����& ا����W ا�ا��( ����� ا��NCQ�ب ا��0'<&     – ٥

 ���! 3 ,��J ,���O�'����\': B� !�t��3 ، ا H��'����2( ��3� أ)���� ��3> ا����W ا

  .$�O3d( 3> اJ'�ب أو ا� ( أو 3 !�� #3�

٦ – )��'�& ا� #  :أ: �ول ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر 3> ;�ل ا

  .E�0 ا Iول إن وِ)�/  أ 

t��3  ��3� ا`��'��l ������ ا���C( ��3> ا����W ا�ا��( ����� ا��NCQ�ب/  ب

  .ذآ& ا�BJ ا��'��د 3 !� � � ا�<!�ء

  .ا<&C ( ا��ر5( ���R( �> اNCQ�ب إ� �z&�/ ج 

  .رB0 ا�$ )C�� 7CاX5 ا���U/  د 



 

 ٢٨

    ،k��lُ ���> ذ���� ���Kو ،)��Cذآ��& 3# ��� ا� )��Cا��ه��4ا وH��5 lُY&��` ���K ا

واآ'��l $���ن E�0 ا Iول H5 ا��`�(؛ 3 ��T�� B!5 ��� <�#C ا�C( دون 

)(��( وا2&وج �> أ�, ا�7A7ع $4آ& 3# � ا�C( ا�YQا �  .إ

���5ل ا��3T& $ ��� إ��� إ��5�دة ا��'���=�> : "-ر	���� ا
  –  )١(C<��7ل ا7ا	���ي

ا�'�'&C> $#�7م اJ'�ب، إ$��( �3� ُأ��Iل ���5 �3> ا��0T�ب، إذ ه�H أو��5 �3�         

 ENC ا7K7ف ���!�، وأو� 3� ُ:�&ف ا# �C( إ�!�، 3Z' �ع #3&�5( :����&  

�!  .)٢(" ا�C( و��K ���0!�، دون ا7K7ف ��� �K'!� و$��ن �Iو

ه4ا و�K أ`&ُت H5 ا��`�( إ� ا�&ا)t ا'H :#�> ا<�رئ ��� #3&5( 

)Cا� &���: .  

 ٧ –    ،���3ً7�� &�����'���& ا����$<( H�g��5 أر)��t إ��� آ'��E ا� #��0Z'2&اج ا

��  .وآ'E :���& ا�<!�ء ;�7ً

٨ –  H5 ت�37�#�ا��`�(، H�g5 أذآ& $����ت اJ'�ب آ�$ )ً�3�� � � X�]7: ا

�!�5 :       B�Kاء، ورI�(Tو���د ا ،)�����U واJ'��ب، و$�����ت ا��اB0 ا

     H�5 �$��D: ك�ن ه ��ول 3&ة 5<{، وإذا آ�T �&ذآ � � ،)���اINء وا

�H�5 U آ�, �3&ة أذآ�& �5!�� اJ'��ب،        ��أ0��ء $#� اE'J أذآ& اB0 ا

$Z م�J	Q�3ي، وا�  .> 	Iمآ�Q	J�م 
                                                 

هو علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن، الواحدي النيسابوري الشافعي، محدث، وإمام : الواحدي )١(

أنه أبرع أهل زمانه في لطائف النحو : (في التأويل، عالم بارع، أوحد عصره في التفسير، قيل عنه

، توفي "أسباب النزول " تفسير، و في ال" الوجيز " ،و "الوسيط " ، و"البسيط: "، من مؤلفاته)وغوامضه

عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، مرآة الجنان وعبرة : انظر ترجمته في .هـ٤٦٨عام 

، ١٨، سير أعالم النبالء، ج ٩٦، ص ٣، ج )هـ١٤١٣دار الكتاب اإلسالمي، : القاهرة(ج ٤اليقظان، 

. د. ج، ط١٩ة في ملوك مصر والقاهرة، ، يوسف بن تغري بردي األتابكي، النجوم الزاهر٣٣٩ص 

 .١٠٤، ص ٥، ج .)د. وزارة الثقافة، ت: مصر(

دار الفكر، : بيروت(مكتب البحوث والدراسات : ، الطبعة األولى، إشرافللواحدي أسباب النزول )٢(

 .٤، ص )م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١



 

 ٢٩

٩ –      B�K7رة ور�����( إ� ا���U اUC&D $4آ& اB0 ا&>أ�Iو ا�C�ت ا

ا��C( آ�4ا، أ�3�    : ا�C(، وذH5  k ا��`�(، وإذا آ��l ا�C( آ��3( أ7Kل

  .3> ا�C( آ4ا: إذا آ��l )Iًءا 3> �7Kd5 )Cل

١٠-       V���	 <��3 ���!'(وأذآ��& در ،) ���ُأ;��&�ج اT	�دV��C ا ���C7( ��3> آ'��E ا

\# U	�E أ7Kال أه, ا#�B ا�7)7دة H5 ذk، إZ إذا آ�ن ا��( وا

 ،����! 3 ���NC&2'$ H���'أآ H�g��5 ��ه���	أ H��5 أو <�������ا����H��5 VC ا

���H�g5 B��3 u ا:�#l ا'�&B�K ا�7ارد    H5 VCد�	Tا B�K&' )�� و$�

'�<�X ا�4آ7ر�$ )>>��  .H5 ا��#( ا

١١- ��'0Zر ا�K V��  .�( واJ3Q�نُأ;ّ&ج ا�[�ر ا7اردة H5 ا

١٢-         k���: در�ذآ��& ���3 t��3 V���������م ا��C4> ورد ذآ��&هH��5 B ا B(&��:ُأ

B(ا&'  .)١(ا

ُأ����ّ&ف $�����&ق وا����4اه����ًC&#: E� Iً(7���3ا t���3 $�����ن أ$���&ز 3#'<����ات    -١٣

�!$���  .أ

١٤ – V������در وا�&ا)t ا'H ر)#l إ�!� H5 ا �'ً�] tAأ.  

���V 5!�رس :�����( �� :\� � و – ١٥ tAأH�'  :ذk ��� ا �7 ا

���(/  أ&>  .5!&س ا�C�ت ا

  .5!&س اT	�دVC ا �C7( وا�[�ر/ ب

  .5!&س ا��Tم/ ج

  .5!&س ا�&ق وا�4اهE/ د

  .5!&س اT`#�ر/ هـ

  .5!&س ا��7A7�ت/ و
                                                 

ى اهللا عليه وسلم، وذلك ببيان من هم، مع العلم أنني لم أترجم لألنبياء والرسل، وزوجات النبي صل )١(
 .والخلفاء الراشدين، واألئمة، وأصحاب الكتب، والمعاصرين



 

 ٣٠

��א�+*) ��א�+*) ��א�+*) ��א�+*) � �� �� �� �

)��'  :و��5 ا���	V ا

R( وا���	ً�، و��5 ���3�ن :א�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCول BJ�  :H5 	<�<( ا

  .H5 3# �� ا�7Rي :لب األولالمط   

���	H :المطلب الثاني   Zا ��3#  H5.  

�X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSن :א��و��5 ���3 ،H�&D  :B��>: H5 ا�BJ ا

  .H5 ا�BJ ا'H���J :المطلب األول   

  .H5 ا�BJ اH#A7 :المطلب الثاني   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣١

  

  

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

        حقيقة احلكمحقيقة احلكمحقيقة احلكمحقيقة احلكم
  

  :و��5 ���3�ن

��				WWWWא�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCول	2��	2��	2��	2`�aא��	b�.`�aא��	b�.`�aא��	b�.`�aא��	b�..	 		 		 		 	

�X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא�WWWW				�8�T,cא	b�.��	2�8�T,cא	b�.��	2�8�T,cא	b�.��	2�8�T,cא	b�.��	2.	 		 		 		 	

  

  

  

  

        



 

 ٣٢

        املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
  معناه اللغويمعناه اللغويمعناه اللغويمعناه اللغوييف يف يف يف 

  

  )��R�\��B"واُ�H��5 Bُ��J ا�$ "   t���N$�# ��� ا<\���ء و أ����� ا� ��t، وا

  .أ	J�م

k7K أي: وه7 ��3ر ،BJُ�C B! �$ BJَ	 :�\K .  

��#: �7K � 3و]Á���������À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸Á���������À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸Á���������À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸Á���������À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸[
 )١(.   

��#: �7Kو: ]������������������������������������������������������������[�
)٢(.   

B! �$ lُ�\K وlُ��5، و	Jَ�lُ ��� �5ن $4Jا، إذا : و	Jَ�lُ $�> ا<7م

k  .C B�5 ،�5�; <3 �ُ'ُ# 3<�ر ��� ا2&وج 3> ذ

 ,(&'�C�D(و	oJ�lُ ا�$(��  .، lُA75 ا3T& إ

� � 
  :)٣(K�ل 	��ن $> [�$l رHA ا
 ������� H������5 آ������, 7������Cم ������3> ��������#3   

 

  �ٌب أو K'��������ٌل أو ه�������N�ءُ ��������0 
                                                  

 .١٠٥سورة النساء، من اآلية  )١(
 .٢٦سورة ص، من اآلية  )٢(
هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن النجار، أبو الوليد األنصاري، : حسان بن ثابت )٣(

ر النبي الذي يذود عنه وعن اإلسالم، أسلم صحابي جليل، من فحول شعراء الجاهلية واإلسالم، شاع
سنة في الجاهلية، ومثلها في  ٦٠ح القدس، عاش وقديما، ودعا له الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالتأييد بر

محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، : انظر ترجمته في.اإلسالم، مات أيام قتل علي رضي اهللا عنه
، عبد ١٢، ص )م١٩٥٩دار الكتب العلمية، : بيروت(فاليشهمر : تحقيق. د.مشاهير علماء األمصار، ط

: بيروت(ج، الطبعة األولى ١٦الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المنتظم في تاريخ األمم والملوك، 
أحمد بن حجر العسقالني الشافعي، اإلصابة في تمييز ،  ٢٣٢، ٢٣١ص  ،٥، ج)هـ١٣٥٨دار صادر، 

، )م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢دار الجيل، : بيروت(علي محمد البجاوي : األولى، تحقيق ج، الطبعة٨الصحابة، 
  .٦٣، ٦٢، ص ٢ج



 

 ٣٣

BُJُ� ������5   ���������N������3َ> ه H57ا>  )١(و�\&ُب 	��Vُ :�2'�{ ا��3�ءُ      $�������

<7اH5: أي�$ t � 5.  

و	ْJَ�lُ ا���� وأ	J�ُ'ُ�، إذا أ;�4ُت ���� ���C، و3 �� ا`�'<l ا�J��(؛       
 t �: �!�T  

�0�����	�!� 3> ار:J�ب ا&ذا=, وا.  

ورددُت، و   ,����K ��� 3	ْJَ����lُ وأ	J���$ ،lُ�l���# 3 ��� #ُ  : وا#��&ب :<��7ل  

B 3> اB�M، واN�ُ t	Jّ�م�M���آB $�> ا �س 	�آBٌ ؛ C ��T� t ا.  

t �َ	Jََ�( اِ��N�م، وه�H �3� أ	��ط $َ�َ H�J ا�ا$�(،       : و3> ا�BJ $�# � ا

�C�D4$k؛ �T!� :� #!� 3> اN&ي ا l��0٢(و(.  

  .د��7�� إ� ُ	BJ ا
: و	�آْ� � �5ً�� إ� ا
 أي

�oJ	و��ً�J�: &3Tا H5  �ُ :BJ'	�5 BJ�C أ3&ُ� أن.  

����ر J�ْ3ً���� 3'<ً ���، وا�B���J اُ���'ِ<>   : وأ	J���lُ اH��Dء 5�BJ�'��0 أي 

�73ر.  

B�J����:� �0���� و:#��: وا <٣(3(.  

                                                 

دار الكتب : بيروت(مهنا .عبد أ: ديوان حسان بن ثابت، الطبعة األولى، شرحه، وكتب هوامشه، وقدمه )١(
  .٢٠، ص )م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦العلمية، 

اللغة وصحاح العربية، جزءان، الطبعة إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح المسمى تاج : انظر )٢(
، "حكم"، مادة )م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨دار الفكر، : بيروت(شهاب الدين أبو عمرو : األولى، تحقيق  وضبط

ج، الطبعة ١٨، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، لسان العرب، ١٤٠٩، ١٤٠٨، ص ٢ج 
، أحمد بن محمد بن علي ١٨٧، ١٨٦، ص ٤، ج "حكم "، مادة .)د. دار صادر، ت: بيروت(الثالثة 

المكتبة : بيروت(يوسف الشيخ محمد : الفيومي المقرىء، المصباح المنير، الطبعة الثانية، اعتناء
، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس ٧٨،٧٩، ص "حكم "، مادة )م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠العصرية، 

محمد نعيم : في مؤسسة الرسالة، إشراف مكتب تحقيق التراث: المحيط، الطبعة السابعة، تحقيق
  .١٠٥٩، ص "حكم " ، مادة )م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، : بيروت(العرقسوسي 

، ١٨٧،ص ٤، ج"حكم " ، لسان العرب، مادة ١٤٠٩، ١٤٠٨، ص ٢، ج"حكم " الصحاح، مادة : انظر )٣(
  .١٠٩٥، ص "حكم " القاموس المحيط، مادة 



 

 ٣٤

��ن ا#&ب H5 ل�K :BُJ�ُ�����:[ا#�B وا�<�، K�ل :#��: ا �H��G��F��H��G��F��H��G��F��H��G��F[�
)١( .

  .)٢(ا#�Bَ وا�<َ� : أي

���	HوأK&ب ه�4 اZا � #��#��H إ� ا :t �  . ا<\�ء وا

	Jَ��lُ ���� ��5ن $4�Jا، إذا 3 #َ'�� �3> 23��'��؛ و	B�Jَ ا
 H�5          : :<7ل

7)7ب أي�$ �3 )d�3 :�'��23 <3 U�J�7)7ب، وtَ 3 ا�$ �!�5 �\K.  

  

  

  

  

        

        

        

        

        

        

        

                                                 

 .١٢سورة مريم، من اآلية  )١(
 .١٨٦، ص "حكم " لسان العرب، مادة : ظران )٢(



 

 ٣٥

        املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

        معىن احلكم يف االصطالح معىن احلكم يف االصطالح معىن احلكم يف االصطالح معىن احلكم يف االصطالح 

  

���ح ه � ��7�نZوا:  

7��> و�z&هBا���ح ) أ�Tم � � ا��.  

7��>) ب�T�$ ص�ح ;���  .ا

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	Wא���م	e�T,cא	2	�	W	W	W	W	א5�	2	אT,c�e	א���مא5�	2	אT,c�e	א���مא5�	2	אT,c�e	א���مא5 		 		 		 	
�;& إNC�ً$� أو �0ً�� �  .)١(إ0 �د أ3& إ

  :وه7 $!4ا ا�Z'��ر B�> C إ� [�[( أ�K�م

١-  H���>� B�J	 : 7���� �ً����0 أو �ً��$�NCإ )���� وه����3 7�C#&ف ����5 ا#<��, ا
  اINء �v أآ�& 3> اJ, ��0�اJ, أآ�& 3> اINء إNC�$ً�، و

#��دة آ�ـ   : 	BJ ��دي -٢�$ )��� أآ�, ا���t�3 k    "وه3 7� l5&�ُ ��5 ا
&\3 <��  .)٢("ا

  .	H�&` BJ وه7 ا�<�7د ه � -٣

                                                 

محمد : علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي، التعريفات، الطبعة الثانية، وضع حواشيه )١(
 .٩٦، ص )م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية، : بيروت(باسل عيون السود 

مكتبة ابن : القاهرة(بعة الثالثة محمد األمين محمد المختار الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، الط: انظر )٢(
تقسيمات أخرى للحكم، عبد الرحمن غازي طه : ، وانظر١٠، ص )م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦تيمية، 

رسالة " (صيغ اإليجاب عند األصوليين مع التطبيق على ما ورد منها في سورة النساء"خصيفان، 
سالمية، جامعة أم القرى، مكة، عام ماجستير، قسم الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعة والدراسات اإل

 .٢٣، ٢٢، ص )هـ١٤٢٧_ هـ ١٤٢٦
  .هو األثر المترتب على خطاب اهللا تعالى، أو هو مدلول الخطاب الشرعي: والحكم الشرعي عند الفقهاء

  .هو ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة، وغيرهما مما هو من صفات فعل المكلف: وقيل
عبد اهللا التفتازاني، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، جزءان، الطبعة سعد الدين مسعود بن عمر بن 

/ هـ ١٤١٩دار األرقم بن أبي األرقم،: بيروت(محمد عدنان درويش : األولى، ضبط، وتعليق، وتقديم
" ، ابن أمير الحاج الحلبي، التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه ٢٦٨، ص ٢، ج )م١٩٩٨

عبد اهللا محمود محمد عمر : ج، الطبعة األولى، ضبط٣، "الحي الحنفية والشافعية الجامع بين اصط
، محمد بن أحمد بن عبد العزيز ٩٨، ص ٢، ج )م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية، : بيروت(

المسمى بمختصر التحرير أو المختبر " الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، شرح الكوكب المنير
محمد الزحيلي، ونزيه حماد : ج، الطبعة الثانية، تحقيق٤" المختصر في أصول الفقهالمبتكرشرح 

 .٣٣٣، ص ١، ج )م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨مكتبة العبيكان، : الرياض(



 

 ٣٦

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W7
��,Cא	e�T,א	2	�
7א5��,Cא	e�T,א	2	�
7א5��,Cא	e�T,א	2	�
7א5��,Cא	e�T,א	2	�  .א5

 <�$�3 ،H�&D7��> و���را:!UC&#: H5 B ا�BJ ا�Tراء ا� l�7 :
5 B!<�7د�،و3ُ<�,�، و &OJ3ن�N! 3 k  :H ذ

�2�ب، وه4ا ���� اTآO&: اTول�$ BJ�  .:#&UC ا

H��O:#&��C $�<'\� أو �37ل ا�2�ب، وه4ا ���� $#� : ا
 H57�7��> B! 3 ا�T١(ا(  H�� �  .)٢(وا�'7	H ا

   H��5 ��� ه �7ل ذآ&ه�����C ت���DK� 37���2 ��3> �3;��4 و: Z ت����C&#'وه���4 ا
��!�'  .ا

cًو�cًو�cًو�cًو�	W	W	W	W_�TQ	)Xh�	�	.א�$�عא�$�عא�$�عא�$�ع				i���j	א5�	�)Xh	i���j_�TQ	א5�	�)Xh	i���j_�TQ	א5�	�)Xh	i���j_�TQ	א5 		 		 		 	

ا�BJ � ��� ����رة ��> ;���ب ا�D&ع إذا     : (�&5oُ� ا3Q�م اIRاH 5<�ل – ١
<���J�  .)٣( ):#�5d$ X#�ل ا

                                                 

، أبو الربيع، نجم الدين، الحنبلي هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري: الطوفي )١(
نه كان إ: (لي، نحوي، متبحر في المنطق والفرائض، قيل عنهُأصو المعروف بابن أبي العباس، فقيه،

بغية السائل في "في أصول الفقه، و " البلبل: "، من مؤلفاته)اشتهر عنه الرفض ،ا منحرفًا عن السنةشيعي
عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد : انظر ترجمته في. هـ٧١٦توفي عام  .، وغيرها"أمهات المسائل

، ٤، ج )دار المعرفة: بيروت(الحنابلة، جزءان  ، الذيل على طبقات"ابن رجب"لحنبلي البغدادي الدمشقي ا
 .٣٩، ص ٦، شذرات الذهب، ج ٢٩٥، ص ٢الدرر الكامنة، ج  .٣٦٦ص 

هو محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، أبو البقاء، تقي الدين، الشهير : الفتوحي الحنبلي )٢(
: وقاضٍ من القضاة، و إليه تنتهي رئاسة المذهب الحنبلي، من مؤلفاته بابن النجار، فقيه أصولي،

انظر . هـ٩٧٢توفي عام . في الفقه، وغيرها" منتهى اإلرادات"، و"في أصول الفقه " مختصر التحرير"
مصطفى عبد اهللا القسطنطيني الرومي الحنفي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، : ترجمته في

، عمر رضا كحالة، معجم ١٨٥٣، ص ٢، ج )م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣الكتب العلمية،  دار: بيروت(ج ٦
ج، الطبعة الخامسة عشرة ٨، خير الدين الزركلي، األعالم، ١٧٢، ص )مؤسسة الرسالة(المؤلفين 

  .٦، ص ٦، ج )م٢٠٠٢دار العلم للماليين، : بيروت(
 . ٦٩، ص١المستصفى، ج )٣(



 

 ٣٧

٢ – E(��� ا�'#�5d$ X#�ل ا����J>  : (5<�ل )١(و�&5oُ� ا$> ا�#: 
;��ب ا
tA7  .)٢( )$�KZ'\�ء أو ا'��2& أو ا

ا
 ا�'#����5d$ X#����ل ا�������J>    ;�����ب(:�����d$ �ُ���5o&#5  )٣(أ���3� ا��\����وي  – ٣
&��2'  .)٤( )$�KZ'\�ء أو ا

2C B�5&ج �> :#&�C�ت 3> �0<� إZ أ�� أ$�ل �~   )٥(أ3� ا$> ا!��م -٤
ا�BJ ;��ب ا
 ا�'#�5d$ X#�ل : (5<�ل" ا��E"$��~  " اKZ'\�ء"

  .)٦() ا��Y <���Jً�� أو :��2ً&ا

�ً
X�g�ً
X�g�ً
X�g�ً
X�g	W	W	W	W_�Tkא	ل��#��و		\E��l	)*���j_�Tkא	ل��#��و		\E��l	)*���j_�Tkא	ل��#��و		\E��l	)*���j_�Tkא	ل��#��و		\E��l	)*���j.	 		 		 		 	

                                                 

الكردي الدويني األصل، أبو عمرو، جمال الدين، هو عثمان بن عمر بن أبي بكر : ابن الحاجب )١(
أنه كان : " المعروف بابن الحاجب، شيخ المالكية، إمام محقق، فقيه، مقرئ، ُأصولي، نُحوي، قيل عنه

مختصر " في النحو، و" الكافية : " ، من مؤلفاته)رأسا في علوم كثيرة كالتصريف، والعروض، والتفسير
سير أعالم النبالء، : انظر ترجمته في. هـ٦٤٦توفي عام . الفقه، وغيرها في أصول" المنتهى األصولي

  .٢٣٥، ٢٣٤، ص ٥، شذرات الذهب، ج ٣٢٢، ص ١٩، الوافي بالوفيات، ج ٢٦٤، ص ٢٣ج 
: بيروت(محمد حسن محمد حسن إسماعيل : ج، الطبعة األولى، تحقيق ٣مختصر المنتهى األصولي،  )٢(

 .١٠٩، ص ١، ج )م٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٤دار الكتب العلمية، 
هو عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي، أبو الخير، ناصر الدين، الشيرازي البيضاوي، : البيضاوي )٣(

قاضي القضاة الشافعي، اإلمام العالَّمة، المبرز النظّار، المحقق المدقق، له من المؤلفات ما أثنى عليه 
توفي . في علم الكالم، وغيرها" الطوالع " ه أيضا لكفاه، ول" المنهاج" لو لم يكن له غير: العلماء فقالوا

  .هـ٦٨٥عام 
، ١٥٧، ص ٨، طبقات الشافعية الكبرى، ج ٢٠٦، ص ١٧الوافي بالوفيات، ج : انظر ترجمته في

  ٣٩٣، ٣٩٢، ص ٥شذرات الذهب، ج 
ار د: بيروت(شعبان محمد إسماعيل : منهاج الوصول إلى علم األصول، جزءان، الطبعة األولى، تحقيق )٤(

  .٣١، ص ١، ج )م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠ابن حزم، 
هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي، كمال الدين، المعروف بابن : ابن الهمام )٥(

، من )نه بلغ مرتبة االجتهادإ( :الهمام، إمام من علماء الحنفية، جمع مع المنقول علمه بالمعقول، قيل عنه
انظر .هـ٨٦١توفي عام . في الفقه، وغيرها" شرح الهداية " صول الفقه، و في أ" التحرير : " مؤلفاته

، محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من ٢٩٩، ٢٩٨،ص ٧شذرات الذهب، ج : ترجمته في
، محمد بن عبد الرحمن ٢٠٢، ٢٠١، ص ٢، ج )دار المعرفة: بيروت(بعد القرن السابع، جزءان 

   . ١٢٧، ص ٨، ج )منشورات دار مكتبة: بيروت( ١٠ألهل القرن التاسع، ج السخاوي، الضوء الالمع 
الجامع بين " محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه  )٦(

  .١٢٩، ص ٢، ج )دار الفكر: بيروت(ج ٤، "اصطالحي الحنفية والشافعية 



 

 ٣٨

١-H57�3<'\� ;��ب اD&ع ا�'#�5d$ X#�ل ا����J> : (5<�ل �&5oُ� ا
  .)١()اK'\�ًء أو :��2ً&ا

٢() �37ل ;��ب اD&ع : ( و�&�5 ا�'7	H 5<�ل-٢(.  

@�kא	��m@�kא	��m@�kא	��m@�kא	��m	W	W	W	W	 		 		 		 	
 �7K نg5 
ا�2ف ه � �Z HM[�&ة �، 5�K <�ل أن ا�BJ ه7 ;��ب ا

� ،H	���V إ���� ����v ;����ب  ه�� 7	B��J `��&�  )٣()وأ�K���7ا ا����ة: (:#���
ا��D�رع، و��K <��3�ل $����d 3<'\��� ا���2�ب أي ��3� :���ل ������ ا���C( وه��7   

  .و)7ب ا��ة

� ا�'#�5d$ X#�ل ا�����J>  : (والذي اخترته تعريف ابن الحاجب بأنه�#: 
;��ب ا
�#ًAًء أو :��2ً&ا أو و�\'K٤()ا(.  

��5 �&�z 3> د;7ل t��3 ود���  .وذ( ��Q k�5T t3&اد ا

AAAA)jزאnM	ن�
	e�WWWW	א�����i	و�
�ن	nMزאe�)j	א�����i	و�
�ن	nMزאe�)j	א�����i	و�
�ن	nMزאe�)j	א�����i	و� 		 		 		 	
�7K" :ب�";���ب 3# ��2:7)�� ا��Jم ���7 ا��R& $<��� إ�5�دة      : ، ا

��J	 H5 <3 أو t3��  .)٥(ا

�Jم 2Cُ�23ُ ���ُY���Yً( وِ;��ً$��، X�Yd�5 ا����ر        ��$ ���Y�; وه7 ��3ر
          B��J�وأراد اُ�2�E��Y $���، وه��7 ا���Jم اُ������ ا�7)��� إ��� ا���R&؛ ����T ا

 Z ،H�&D:7)�� ا�2�ب، 3> $��ب إ��Yق ا����ر وإرادة اB�0 ا��#�7ل      ا
  .)٦(N3�ًزا

                                                 

مؤسسة : بيروت(عبد اهللا عبد المحسن التركي : عة، تحقيقج، الطبعة الراب٣شرح مختصر الروضة،  )١(
  .٢٥٥،ص ١، ج )م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤الرسالة، 

  .٣٣٣، ص ١شرح الكوكب المنير، ج  )٢(
  ٤٣سورة البقرة، من اآلية  )٣(
  .١٠٩، ص ١مختصر المنتهى األصولي، ج  )٤(
لمنهاج على منهاج علي بن عبد الكافي السبكي، وعبد الوهاب بن علي السبكي، اإلبهاج في شرح ا: انظر )٥(

المكتبة : مكة المكرمة(شعبان محمد إسماعيل : ج، الطبعة األولى، تحقيق٣الوصول إلى علم األصول، 
  .١١٣، ص ١، ج )م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥دار ابن حزم، : المكية، بيروت

عبد الرحيم بن الحسن اإلسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول، : انظر )٦(
، )م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠دار ابن حزم، : بيروت(محمد شعبان إسماعيل : لطبعة األولى، تحقيقجزءان، ا

 .٣١، ص ١ج 



 

 ٣٩

��(، وإ����� ا�0ُ'#�, ا��2�ب $�# �� ا��Jم       �J�ُوا�2�ب �z& ا�Jم وا
 )�	������ح �5�ر 	<�<( اZا H5)١(.  

v ( ب��2H5 ا'#&DC UC�, آ, ;��ب 70اء آ�ن 
 أم �R&�  )٢(وا
��( إ���� أ�������K uً�ا أوَل  ��3> اv���Q وا��N> وا��=��J(، و �N���~ ا )5���Ag$

2C&ج $� ;��ب �z& ا
 �3> اv��Q وا�N> وا��=�J(؛ #��م ���ق ��3��        
 �!��� BJ�  .)٣(ا

���7K ": ����#: 
ا���2�ب ه ��� X����3 7��0اء E����ُ إ��� ا
  " ;����ب ا
) ��ن، أو آ�ن $7ا�0( آ�&>  .�3ُ�`&ًة آ�

  .� 3> اTد( اD&��( :�ً#�وآ4�C k;, ��5 اQ)��ع وا<��س و�z&ه�

     k�# �؛�T!� :��'�� 3 �� و:�� ��، وآ�4�$ ��#: 
� ( هH ;��ب ا�5
����� ا
 ������ وB���0، أو     �اQ)����ع ���3' �� إ��3� آ'���ب ا
 أو ��0 ( ر7��0
��B�J، و�����           &�!M3 أو U�`�آ �س إ�3��>�z&ه��� �3> اTد�( ا�D&��(،وا

  .)٥(&5�ت � �O3 Z'�ت��� ا�BJ هH 3# )٤(5!�4 اTر$t أ3�رات

�7K" : <���J�  " ا�'#�5d$ X#�ل ا

U�J����'�    : X�#: � #3 ا�2�ب $�#, ا <���C ��(و ���� �$ �Y��:ار :
  .ه, ه7 7��3ب 3 � أو �zُ& 7��3ب أو �23ٌ& ��5؟

                                                 

 .٢٥٠، ص ١شرح مختصر الروضة، ج: انظر )١(
 .٨٣التعريفات، ص . اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع: الجنس )٢(
 .٣١، ص ١، نهاية السول، ج ١١٣، ص ١اإلبهاج في شرح المنهاج، ج : انظر )٣(
مايؤدي إلى غلبة الظن كخبر الواحد والقياس، فجعلت دليالً ظنيا ؛ إلن األدلة الشرعية ليست : األمارة )٤(

العدة : انظر. واحدة فمنها القطعي ومنها الظني، ومنهم من قال إن األمارات عبارة عن األدلة الشرعية
  .٣٣ ،٣٢، ص ١، الواضح في أصوال الفقه، ج ٣٨، الحدود ص ١٣٥، ص ١في أصول الفقه، ج

، حاشية السيد الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى األصولي ٣٢، ص ١نهاية السول، ج : انظر )٥(
دار الكتب العلمية، : بيروت(محمد حسن محمد حسن إسماعيل : ، الطبعة األولى، تحقيق٣وشرحه، ج 

ت ، محب اهللا بن عبد الشكور البهاري الهندي، فواتح الرحمو١١١، ص ٢، ج )م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤
: بيروت(مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي : بشرح مسلم الثبوت، جزءان، الطبعة األولى، إعداد

 .٥١، ص ١،ج )م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨دار إحياء التراث العربي، 



 

 ٤٠

�'#�X ا��4ي ��d��` <��3 أن X���#'C $7)��7د ا�U���J، ��3> $���ب :�����(  ���5
7)��7د ا<&C ��( ا�ا��( ������  )١(اH��Dء $���� ���Cول إ����، و7��NCز ه��4ا ا���N�ز

Hوه :X�#'  .)٢(�3ل آ, اT	J�م إ� ا

�7Kو " : <���J���K [�ٍن ا	'&ز $� �> ا�2�ب " ا�'#�5d$ X#�ل ا
 �7K 7�� ،���_[ا�'#�X $4ا:� :#� �̂�]��\��[��Z���� �Y���X���W���� �V��U���T_�� �̂�]��\��[��Z���� �Y���X���W���� �V��U���T_�� �̂�]��\��[��Z���� �Y���X���W���� �V��U���T_�� �̂�]��\��[��Z���� �Y���X���W���� �V��U���T`̀̀̀���� ��� ��� ������c���b���a����c���b���a����c���b���a����c���b���a

f��e��df��e��df��e��df��e��d.[�
)٣(، #: ��� �\ًC'&ز $� أ	؛وا��#: �:��� <3 )��$ X� 7��

��#: �7K:]����������������������������[)٤(،��#: �7K 7�� ،��#�$ X�#: ��و�:]��������������������������������������������[�
)٥(.        

)٥(.        

 �7K 7�� ،دات��N�$ X�#: ��� �$ '&ز	وا]� �R��Q� �P��R��Q� �P��R��Q� �P��R��Q� �P.[
)٦(،  X�#: �3و

��#: �7K 7�� ،ت�7ا����$ :]� �}��|� �{� �z� �}��|� �{� �z� �}��|� �{� �z� �}��|� �{� �z[.�
، وآ43 k� X�#: $4وات )٧(

: �7K 7�� ،<���J��ا�# :]��±��°�����®��±��°�����®��±��°�����®��±��°�����®[
)٨(.  

       <��� l��(&; <�����J�#���م :#�<!��� $5d#���ل ا <��J5!���4 آ�!��� ;��$���ت؛ 
BJ�  .�3�� ا

�7K" :  <����J��3� ( :   ��ُ�#C��t 5#�,، وا��&اد $!��    : ، ا5T#��ل "$5d#��ل ا
      ����Cُ د�7ل أو 5#�, أو ا�'<��K <�3 U�J�ا#&ف �ً#5���C ,#5 ,J5 ،ر �> ا

    <�7ل وا�Z'<�د،5��#�, ه �� أ��B �3> ذ�k، 5!�7        5#ً��، و�Cُ Z&اد $�� �3� K�$�, ا
  ،����#: 
��DC�, أ5#���ل ا<���7ب آ��Z'<���دات ����7 و)��7ب ا�'<���د و	�ا����( ا
وو)��7ب ا ���( وا<����، و��DC�, أ5#���ل ا7��Nارح آ7)��7ب ا����ة وا���7م  

                                                 

، ١٧٢، ص ١العدة في أصول الفقه، ج . كل لفظ تُجوز به عن موضوعه، وصح نفيه عنه هو: المجاز )١(
 .١٢٧، ص ١ضح في أصول الفقه، ج ، الوا٥٢الحدود ص : وانظر

 .٣٣٦، ص ١، شرح الكوكب المنير، ج ٣٣، ٣٢، ص ١نهاية السول، ج  )٢(
 .١٨اآلية  آل عمران،سورة  )٣(
 .٢٥٥سورة البقرة، من اآلية  )٤(
 .٦٢سورة الزمر، من اآلية  )٥(
 .٤٧سورة الكهف، من اآلية  )٦(
 .١٠سورة سبأ، من اآلية  )٧(
 .١١سورة األعراف، من اآلية  )٨(



 

 ٤١

        BC&���:ام، و&��	Qة ا&����J:د:�>، و�!��D�$ X� وا���G، وأ5#���ل ا�����ن آ���
��U�J اUJ � !� ���7 ا��I�   ا��R( وا ���(، و0�=& ا HR� C H'� !��ت ا

  .)١(وا�&K(، و�z&ه��

W ا#��K,، ا�4ي B�!�C ا��2�ب،         " ا����J> " و���)��U��J3 t، وه�7 ا
t��3 أي� ����J: <3 t �C  B  .)٢(و

         ��3 ,;��C و����� ،&�Oً�ا أم أآ�	ن وا�7�0اء آ� U��J�واُ�&اد $� ) v ا
����� ا
 ����� وB��0، و�3� ه� 7	B�J       آ�ن >ً�#'3� U�J3 ,#�$ وا	� آ72ا

�#ٍ� دون $#�)٣(.  

�7K " :  ًء أو :���2ً&ا�\'K����7   "ا $ E���E��Y ا�#�,،   : ، اKZ'\��ء ا
  .وE�Y ا'&ك

أ3� E�Y ا�#,، g5ن آ�ن )�ز3ً� 5!7 اNCQ�ب، وإن آ�ن �z& )�زم 5!�7  
  .ا �ب

م وأ3� E�Y ا'�&ك، g�5ن آ��ن )�ز�3ً� 5!�7 ا'��&BC، وإن آ��ن ��z& )��ز         
  .5!7 اJ&اه(

، و���� :7Jن اT	J�م ا2��( دا;��(  )٤(، 5!7 اQ$�	("ا'��2& " وأ3� 
UC&#'  .دا;�( H5 ا

                                                 

ج، الطبعة األولى، ٦حمود بن عباد العجلي األصفهاني، الكاشف عن المحصول، محمد بن م: انظر )١(
محمد عبد الرحمن : عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، تقديم: تحقيق، وتعليق، ودراسة

، ص ١، نهاية السول، ج ١٩٤، ص ١، ج )م١٩٩٨/هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية،  :بيروت( ر،مندو
 .٣٣٧، ص ١ر، ج ، شرح الكوكب المني٣٣

وأعد  عبد اهللا بن أحمد بن قدامه المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، راجعه: انظر )٢(
، الكاشف عن ٤٨، ص )م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣دار الكتاب العربي، : بيروت(سيف الدين الكاتب : فهارسه

 .١٩٢، ص ١المحصول، ج
،ص ١شرح الكوكب المنير، ج ،٤٩، ص ١موت، ج فواتح الرح، ٣٥، ٣٤، ص ١نهاية السول ج: انظر )٣(

٣٣٧. 
طه : ج، الطبعة الثالثة، تحقيق٦محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علم األصول، : انظر )٤(

، اإلبهاج في ٨٩، ص ١، ج )م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة، : بيروت(جابر فياض العلواني 



 

 ٤٢

  ���7K 7وه�� V���] ����K ًء أو :����2ً&ا  : " وه��4ا���\'K'��&ز $��� ���>  "ا	ا ،
   ���#: ��7K 7��� ،&�2�   ، )١(IIII�̈§�¦�¥�̈§�¦�¥�̈§�¦�¥�̈§�¦�¥HHHH :ا��#: ��7K 7��و� :�{�{�{�{������������

©�� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����������©�� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����������©�� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����������©�� �̈�§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����������zzzz )٢(،    <�3 7�!5
�� v	Jً��� `�&�ً��؛ #��م          �� J ،<����J��، و5d$ X��#'C#��ل ا�#: 
;��ب ا

&��2'        .)٣(ا��E ��5 أو ا
�7K" :�#ًAأو و"tA7;��ب ا
 ا�'#��N$ X#�, اH�Dء    : ، ا�&اد $�

  .)٤(�0ً�� أو `&Yً� أو 3��ً#�

�' H�5 tC7 أ��K�م ا����ود    " أو"وورود  UC&#'، آ���  -ا�H5-   B�J ا
  .)٥()اB0 أو 5#, أو 	&ف: ا�J�(: (<7ل:

  �&���z ��3> د;��7ل �ً#����ف، 3o&��#�ُو$!��4ا 7��JCن ا'#&( U��C���#ً3� ��5T&اد ا
��5.  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                               

 .١١٤، ص ١شرح المنهاج، ج 
  .٩٦ية سورة الصافات، اآل )٥(
 .٣سورة الروم، من اآلية  )١(
 .٣٣، ص ١، نهاية السول، ج١١٤، ص ١اإلبهاج، ج : انظر )٢(
 .٣٧، ص ١نهاية السول، ج : انظر )٣(
 .٤١، ص ١، نهاية السول، ج ٩٢، ص ١المحصول، ج : انظر )٤(



 

 ٤٣

  

  



 

 ٤٤

        
        
        

        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
        تقسيم احلكم الشرعيتقسيم احلكم الشرعيتقسيم احلكم الشرعيتقسيم احلكم الشرعي

  

  :وفيه مطلبان

  .H5 ا�BJ ا'H���J: المطلب األول

  .H5 ا�BJ اH#A7 :المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٥

        املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

         احلكم التكليفي احلكم التكليفي احلكم التكليفي احلكم التكليفييفيفيفيف

  

�7	~ ا�<����3         ُ X$���3> ;�ل :#&U�C ا�B�J اH�5 H�&�D ا����V ا
  : إ� �K��>، وه��

ا�B��J ا'H�����J، وا�B��J اH#��A7؛ Tن ;��$��� :#���� ا�'#���5d$ X#���ل   
ا����J> إ3� ��� ��0, ا��E أو ا'���2& أو ���� ���0, اg�5 ،t�A7ن آ��ن       

 �J: H���0ُ &����2'��ً����، وإن آ���ن ����� ����0, اt��A7  ����� ����0, ا����E أو ا
��ً#Aو H�0ُ.  

�HHH*
�
*�HHHوא5�HHH	א���
*�HHHوא5�HHH	א���
*�HHHوא5�HHH	א���� ا�'#����5d$ X#����ل ا�������J>  : وא5�HHH	א������#: 
������رة ����> ;�����ب ا
  .اK'\�ًء أو :��2ً&ا

�BJ ا'H�����J �����رة ���> E���Y 5#��, ��3> ا�U���J 7��0اًء آ���ن     : إذن���5
إNC�ً$��� أو ����ً$�، أو E���Y آ���� ���> 5#��, 7��0اًء آ���ن :�&Cً���� أو آ&اه��(، أو       

2:       B��J������&� $���> ا�#��, وا'��&ك وه��4ا ه��7 اQ$�	��(، 5!���4 ;����( أ���K�م 
  .)١(ا'H���J � � اN�!7ر 

_�HHo!�F_�HHo!�F_�HHo!�F_�HHo!�F :      ���7K 7���� ،���3ًز�( ����ً�Y ,��#�ه��7 ا���2�ب ا���ال ����� E���Y ا
��#:: IIIIR�Q�P�OR�Q�P�OR�Q�P�OR�Q�P�OHHHH )٢(

 ،��#: �7Kو: IIII����������������������������HHHH
)٣(.  

7��   ه7 ا�2�ب ا�ال ��� E�Y ا�#, ��ً�Y� ��z& )��زم، ���7    : وא�.#_وא�.#_وא�.#_وא�.#_K
��#::    IIII��������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
��HHHH )٤(.        

                                                 

، فواتح ٤٣، ص ١، نهاية السول، ج ٣١، روضة الناظر، ص ٧٩، ص ١المستصفى، ج : انظر )١(
 .٥٢، ص ١الرحموت، ج 

 .٣٨سورة المائدة، من اآلية  )٢(
 .٤٣سورة البقرة، من اآلية  )٣(
 ٦سورة النساء، من اآلية  )٤(



 

 ٤٦

���Nوא�����Nوא�����Nوא�����N، ���7    : وא���ز�3ً�( ���ً�Y ,#�ه7 ا�2�ب ا�ال ��� E�Y اUJ �> ا
��#: �7K :IIIIu�t�su�t�su�t�su�t�sHHHH )١(��#: �7Kو ، :IIII}�|�{�z}�|�{�z}�|�{�z}�|�{�zHHHH )٢(.  

�Iא�هH ا�2�ب ا�ال ��� E�Y اUJ �> ا�#, �ً�Y� �z& )�زم، : وא��א�Iوא��א�Iوא��א�Iوא�
 ���#: �7K 7��::::    IIII�¦�¥�¤�£�¢�¡���	�¦�¥�¤�£�¢�¡���	�¦�¥�¤�£�¢�¡���	�¦�¥�¤�£�¢�¡���	�¬�«�ª�©� �̈§�¬�«�ª�©� �̈§�¬�«�ª�©� �̈§�¬�«�ª�©� �̈§

º�¹� �̧¶���´�³�²�±�°���®º�¹� �̧¶���´�³�²�±�°���®º�¹� �̧¶���´�³�²�±�°���®º�¹� �̧¶���´�³�²�±�°���®HHHH )٣(.        

هH ا�2�ب ا�ال ��� :��2& ا�U�J $�> ا�#, وا'&ك، ��WWWW  7وא!���8وא!���8وא!���8وא!���8
��#: �7K:�{�{�{�{e��d��c���b����a��`��_��^��]�����\��[e��d��c���b����a��`��_��^��]�����\��[e��d��c���b����a��`��_��^��]�����\��[e��d��c���b����a��`��_��^��]�����\��[ zzzz���� )٤(.        

" ا2����( ا����$<( $��CI�دة   : أ��3� ا� ����( 5<�����7 إ��� ���0#( أ���K�م     
 )٥(، 5�� �Y E�Yًُ��� )�ز�3ً� $���, H�#�K     "اJ&اه( ا'�&C��( " ، و"ا�&ض 
 �7�0"�Aً&5"H { ,��$ l�] �3�7  )٦(، و�"0�وا)ً�"  ���ً!� � � H!�ُ �3و ،

                                                 

 .٢٣سورة النساء، من اآلية  )١(

 .٣٢سورة اإلسراء، من اآلية  )٢(

  .١٠١، اآلية مائدةسورة ال )٣(
 .٢٩سورة النور، من اآلية )٤(

عل بعضهم دخولها فيه وج. من باب التغليب، إذ ال تكليف في اإلباحة التكليفيودخول اإلباحة في الحكم 
ال  –أي اإلباحة  –إنها : من حيث االعتقاد، فالمكلف قد كُلف باعتقاد إباحة المباح، والبعض اآلخر قال

أنها تختص بالمكلفين، وعليه عدت من أقسام الحكم : تكون إال لمن يصح إلزامه بالفعل والترك، بمعنى
  .لف أما غيره فيوصف فعله بأنه عفووذكر ابن تيمية أنها يوصف بها فعل المك .التكليفي

عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر، عبد الحليم بن عبد السالم، أحمد بن عبد الحليم، المسودة في : انظر
محمد محي الدين عبد : شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحراني الدمشقي، تحقيق: أصول الفقه، جمع

، تيسير التحرير، ٩٩، ص ٢التقرير والتحبير، ج  ،٣٧ ،٣٦، ص )دار الكتاب العربي: بيروت(الحميد 
 .١٣٠ص  ،٢ج 

. ما ثبت بالكتاب والسنة المتواترة واإلجماع، فما ثبت بها فهو فرض كالصلوات الخمس: الدليل القطعي )٥(
 .٣١،٣٢، روضة الناظر، ص ١٣٥، ص ٢، تيسير التحرير، ج ٤٩، ص ١نهاية السول، ج : انظر

 .المراجع السابقة: انظر. لواحد والقياس، فما ثبت بهما فهو واجب، ومثلوه بالوتركخبر ا: الدليل الظني )٦(



 

 ٤٧

 �7�0 H#�K ,��, } C&�:" Hً�� " �!ً�� )�ز3ً� $��$ � � H! ، و3� l�] ا
 �7�0 " )��C&�: )١(" آ&اه(.  

  .)٢(و:���'� $�'H���J؛ Tن ��5 آ��( ��� ا��Q�ن

                                                 

 .٥٢، ص ١، فواتح الرحموت، ج ١٣٥، ص ٢تيسير التحرير، ج : نظرا )١(

مؤسسة الرسالة : بيروت(عبد الكريم ز يدان، الوجيز في أصول الفقه، الطبعة الخامسة : انظر )٢(
   .٢٦، ص )م١٩٩٦/ هـ١٤١٧



 

 ٤٨

        الثانيالثانيالثانيالثانياملطلب املطلب املطلب املطلب 

        احلكم الوضعياحلكم الوضعياحلكم الوضعياحلكم الوضعي
  

: وه4ا ه�7 ا<��B ا�O��H �3> أ��K�م ا�B�J اH�&�D، وه�7 ����رة ��>          
��� أو 3��ً#���    �Yً&��` أو &��;�;����ب ا
 ا�'#���N$ X#��, اH��Dء ���0ً�� H��Dء 

� 3)١(.  

H�C ��آ �و:����!:  

  .)٢(3� I�Cم 3> و)7د� ا7)7د وI�Cم 3> ���3 ا#�م 4ا:� : ا��E -أ

,O3 : v�D7)7ب ا��ة )#, زوال ا ��ً�0.  

5<��� )#��, ا��D�رع � ��� و)��7د� 7C)��� ا�B��J 5!��7 ����3( ����� و)��7د    
7)��7ب ا����ة،  ��ً���0 v���Dا�H���5 ،B��J ا���O�ل ا����$X )#��, ا
 زوال ا
       ��(7C B��5 ��:4اg5ذا و)� اIوال Iم 3> و)7د� و)�7ب ا���ة، وإن ُ���م 

I�C Bم 3 � أداء ا��ة)٣(.  

����3 ا#��م، وI��C Zم �3> و)�7د� و)�7د و3       Z� I�Cم �3>  : اD&ط -ب
  .)٤(��م 4ا:�

,O3 :ة����( ا �ًY&` 7ءA7  .)#, ا
                                                 

بين األصوليين أن الحكم الوضعي ينقسم إلى أسباب وشروط وموانع، أما بالنسبة لألقسام والمتفق عليه  )١(
  . األخرى من صحة أو فساد أو عزيمة أو رخصة  فهي محل خالف بين العلماء

ج، ٤، علي بن أبي علي اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ١٠١، ١٠٠، ص ١المستصفى، ج : انظر
، ص ١، ج )١٩٩٨/ هـ ١٤١٨دار الكتاب العربي، : بيروت(سيد الجميلي  :الطبعة الثالثة، تحقيق

محمد بن بهادر بن عبد اهللا الشافعي، البحر المحيط في ، ٤٦٤، ص ١، شرح الكوكب المنير، ج ١٣٧
عمر سليمان األشقر، : عبد القادر عبد اهللا العاني، مراجعة: ، الطبعة الثانية، تحرير٦أصول الفقه، ج

 .١٢٧، ص١، ج)م،١٩٩٢/هـ١٤١٣رة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، وزا: الكويت(
، شرح مختصر ١٨٢، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : ، وانظر٤٤٥، ص ١شرح الكوكب المنير، ج     )٢(

 .  ٢٥٥، ص ٢المنتهى، ج 
، ٤٤٧، ٤٤٦، ص ١، شرح الكوكب، ج ٥٤، روضة الناظر، ص ٥٧، ص ١نهاية السول، ج : انظر)    ٣(

 .١٧٢، ص ١اإلحكام  لآلمدي، ج 

  .٤٥٢، ص ١، شرح الكوكب المنير، ج ٥٥روضة الناظر، ص )   ٤(



 

 ٤٩

I����5م ��3> ����م ا7��A7ء ����م ا����ة، وI���C Zم ��3> و)��7د� و)��7د       
  .)١(ا��ة 

3� I��Cم �3> و)�7د� ا#��م، وI��C Zم �3> ����3 و)�7د وZ         : ا���t -ج
  .)٢(��م 4ا:�

,O3 :k�3 <3 � � <C�  ..���ب اIآ�ة و)7د ا

       k��3 7� ��'	 <C��و)7د ا�C> ه � t 3 3> إ;&اج اIآ�ة، g�5ذا و)�� ا
�Iآ�ة �5 زآ�ة ����  E(7�!4ا H�' C و)�7ب اIآ��ة $���C>    )٣(ا ��ب ا ،

وI���C Zم ��3> ����م و)��7د ا���C> و)��7د اIآ���ة، و����O3 ا N�H��5 )��0 [��7ب       
H���  .ا

t���  :ا�&ق $�> ا��E واD&ط وا

7C E��)� ا�BJ $7)7د� أ3� ا�D&ط H��' �5 ا��Z B�J'��=�� وا����t      ا
7)7د�  BJ�  .)٤(H�' C ا

4��$k؛ ����T ُر$��{ $���> `���|�> $�������(، أو          H#��A7و��0ُ�H ا�B��J ا
�، أي�#: 
أن ا
 ه7 ا4ي )#, ه4ا �0ً�� : ا�Y&D(، أو ا���#�( tA7$ ا

�، أو 3��ً#� 3 � �Yً&` 4ا، أو!)٥(.  

                                                 

  .٤٥٤، ص ١، شرح الكوكب، ج ٥٦روضة الناظر، ص : انظر )١(
  .٤٥٦، ص ١شرح الكوكب المنير، ج، ٥٦روضة الناظر، ص  )٢(
اد الفحول، ص ، إرش١١٧، ص ١، فواتح الرحموت، ج ٤٥٨، ص ١شرح الكوكب المنير، ج : انظر )٣(

٦٣. 

 – ١٧٣، ص ١، اإلحكام لآلمدي، ج ٦٢، إرشاد الفحول، ص ٤٥٨، ص ١المصدر السابق، ج : انظر )٤(
١٧٥. 

 .٤٤٨ -٤٤٦، ١، شرح الكوكب، ج ٥٦، روضة الناظر، ص ٥٧، ص ١نهاية السول، ج : انظر )٥(



 

 ٥٠

�-ول-ول-ول-ولא����אא����אא����אא����א �� �� �� �

�0�����א�����و	�/.0�����א�����و	�/.0�����א�����و	�/.0�����א�����و	�/. �� �� �� �

  

X�0 أن :�&ق ا��V إ� $���ن أ��K�م ا�B�J اB�] ،H�&�D : ��ول $#��        

ذ��k $����ن أ���K�م ا�B��J ا'H�����J، و���� آ���ن ا��NCQ�ب أ	��� أ���K�م ا�B��J ا       

     <�3 ��$ X��#'C ��3 t��( ول� '$ � � VC���را0( ُأ5&د ا�$ H #�'H���J وا

    ���� H���#����(     درا0�ت �B�] )C&M ا'����X ا&>=�� ا'�H : �و'!�� ا��7ر ا

BC&�'  . 3> ا�N�د( إ� ا

  : وH5 ه4ا ا��ب : �ول ا��V 	<�<( اNCQ�ب و��H5 �R ���5> وه��


p	א!W_�o	W	W	W	א�*'-	אCولא�*'-	אCولא�*'-	אCولא�*'-	אCول,	i���j	2_�o!א	p
,	i���j	2_�o!א	p
,	i���j	2_�o!א	p
,	i���j	2.  

�X�Yא�	א�*'-�X�Yא�	א�*'-�X�Yא�	א�*'-�X�Yא�	א�*'-	W	W	W	W_�o!א	p
��Xאع	,	2_�o!א	p
��Xאع	,	2_�o!א	p
��Xאع	,	2_�o!א	p
��Xאع	,	2.	 		 		 		 	

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �



 

 ٥١

� �� �� �� �

� �� �� �� �

�א��123א-ولא��123א-ولא��123א-ولא��123א-ول �� �� �� �


���4��5	���א����
���4��5	���א����
���4��5	���א����
���4��5	���א����� �� �� �� �

  

�� ,��  :�  أر$#( �3�	VوDC'�, ه4ا ا

��.\	א�'
p	�aً�	وא,T�W�f8	W	W	W	א�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCول													2�f8�T,وא	�ًa�	p
��.\	א�'	2�f8�T,وא	�ًa�	p
��.\	א�'	2�f8�T,وא	�ًa�	p
��.\	א�'	2.	 		 		 		 	

												�X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא�	W	W	W	W�f8�T,وא	�ًa�	_�o!א	\.��	2�f8�T,وא	�ًa�	_�o!א	\.��	2�f8�T,وא	�ًa�	_�o!א	\.��	2�f8�T,وא	�ًa�	_�o!א	\.��	2.	 		 		 		 	

												/��Yא�	/NSא�/��Yא�	/NSא�/��Yא�	/NSא�/��Yא�	/NSא�	W	W	W	W_�o!א	p
,	\.��	2_�o!א	p
,	\.��	2_�o!א	p
,	\.��	2_�o!א	p
,	\.��	2.	 		 		 		 	

												q�א��א	/NSא�q�א��א	/NSא�q�א��א	/NSא�q�א��א	/NSא�	W	W	W	WR�	.2	א�*�ق	�7	א!�o_	وא����_	وא��א�2R	א�*�ق	�7	א!�o_	وא����_	وא��א�2R	א�*�ق	�7	א!�o_	وא����_	وא��א�2R	א�*�ق	�7	א!�o_	وא����_	وא��א 		 		 		 	

        
        
        
        
        
        
        
        

  



 

 ٥٢

  

        

        

        

        

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

ا معىن الصيغ لغة واصطالمعىن الصيغ لغة واصطالمعىن الصيغ لغة واصطالمعىن الصيغ لغة واصطال
ً
ا ح
ً
ا ح
ً
ا ح
ً
        ح

  :وفيه مطلبان

R(: ا���E اTول W��  .H5 3# � ا

H��O  .H5 3# � ا��W ا���ً	�: ا���E ا

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٥٣

        املطلب األول املطلب األول املطلب األول املطلب األول 
        معىن الصيغ لغةمعىن الصيغ لغةمعىن الصيغ لغةمعىن الصيغ لغة

  

����ن ا��&اد �3>       )�0�3 )�(����W اNCQ�ب g5ن ا <� V��و$�� أن ا

V��  .ا���T W!� ا��'�ح إ� ا�;7ل H5 ا

 )R�!� H5 � #3 ا W�����حواZا H5 &;�  .و

   �ُzُ7���Cَ ءH��D����R(، وه��H ����3ر ����غ ا t���( )��R�����H��5 W ا�5

 )ًz�����R(، وَ�zً7َ�، وِِ)١(.  

  .)٢(ه�O3 ��� �ُd�ل B�>'�3 5����غ : ��غ اHDء: وK�ل H5 ا<�73س

)z���ِ  .��, ا��H 3> ذهE و5\( و��7ه��: وا

  .)٣(آ�م 	�> ا���BJ�3ُ ��( ،)z: وCُ<�ل


��Rً( 	� ً(و���z ا  :     ٍ)��C&آ )ٍR���أي �3>  : أي َ;َ�<��، وه��3 7> 

BC&آ ,�  .)٤(أ

أي ه�d:� ا'�H� $ُ H ���!��، و���!z� K�=��� أو      : و��R( ا3T& آ4ا وآ4ا

����5)٥(.  

)��J��( E�:&: <3 	&و5!� و	&آ�:!�: و��R( ا��  .)٦(ه�|ُ'!� ا

  .)١(dُ�وA#ُ� وز�o C و ر:�oُُ� وه�o: و��غ اD#& وا�Jم $�# �

                                                 

 .١٠١٥، ص ٢، ج "وغ ص" الصحاح، مادة )١(

 .٧٨٦، ص "صاغ " القاموس المحيط، مادة  )٢(

إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، وغيرهم : المعجم الوسيط، إخراج :انظر )٣(
 .٥٢٩، ص )المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع: استانبول(

 .٧٨٦، ص "صاغ " ، القاموس المحيط، مادة ١٠١٥، ص ٢، ج"صوغ " الصحاح، مادة : انظر )٤(

 .٥٢٩، المعجم الوسيط، ص ٣١٥ص  ،٨، ج "صيغ " لسان العرب، مادة : انظر )٥(

 .٥٢٩المعجم الوسيط، ص  )٦(



 

 ٥٤

  Hٍن ه��7ل 3#�	ور �: )R�:!�|�( اH�Dء، وِ;�<'�ُ�،    : إذن 5���H5 )R ا

�,، وه�dة اHDء، ووA#�، و:�CI ُ�، و:&:��ُ�Tوا.  

�����	H ه�7   Zا ��� #�ه���dة اH��Dء ا'��H : وأ�K&ب ه���4 ا�#����H إ�� ا

��( E�:&: <3 	&و�5 و	&آ�:���  .ُ$ H ���!� ا

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                                                                               

طاهر : ج، تحقيق٥أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث واألثر، : انظر )٧(
، القاموس ٦١، ص ١، ج )م١٣٩٩المكتبة العلمية، : بيروت(أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي 

 .٥٢٨،  ص "صاغ " المحيط، مادة 



 

 ٥٥

        املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

امعىن المعىن المعىن المعىن ال
ً
اصيغ اصطالح
ً
اصيغ اصطالح
ً
اصيغ اصطالح
ً
        صيغ اصطالح

        

 <�3&���# � ا<��=B  : (ا��R( 5<�ل )١(�&ف إ3�م ا )z7��ا#��رة ا

v� �$()٣(،)٢(.  

��R( ا3T&، 	&و5!� و�M�!� : وK�ل)٤(.  

 Hزا����'�'���~ $��'����ر ا�&آ���ت  : �!�d$)�  ٥((و�&5o!�� ا )��Aر�#ا!�|��( ا

  .)٦() وا�J �ت، و:<�BC $#� ا�&وف ��� $#�

7ن ��� ��X 3#�> وه�|( ��Cُ V���$ )� �#3دي اُ��&اَد     أن ا��~ JC: أي

� 3.  

                                                 

هو عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف الجويني، أبو المعالي، ضياء الدين،المعروف بإمام : إمام الحرمين )١(
أنه أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي على ": الحرمين، الفقيه األصولي المتكلم النظَّار، قيل عنه

جمااإلطالق، المفي أصول الفقه، " التلخيص"و ،"البرهان: "من مؤلفاته ،"ع على إمامته شرقًا وغرب
، طبقات الشافعية ١٢٢، ص ٣مرآة الجنان، ج : انظر ترجمته في. هـ٤٧٨توفي عام  .وغيرها

 .٨٩نقلت الترجمة من ص  . ٣٥٨، ص ٣، شذرات الذهب، ج ١٦٥، ص ٥الكبرى، ج 

 .٦٦، ص ١البرهان، ج  )٢(

القائلين بالكالم النفسي، والجويني  وتعريفه هنا للصيغة بأنها معنى قائم بالنفس هو على اعتقاد األشاعرة )٣(
  .أشعري المعتقد، وسيأتي الحديث عن أبرز معتقداتهم

 .٦٢، ص ١البرهان، ج  )٤(

هو مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاني الفارقي، سعد الدين، سلطان العلماء الكبار : التفتازاني )٥(
ول، باإلضافة إلى معرفته باألصلين، من إليه تنتهي معرفة علوم البالغة والمعق الفقيه الحنفي والمصنفين،

توفي .في األصول، وغيرها" التلويح إلى كشف حقائق التنقيح " في علم الكالم، و " المقاصد : " مؤلفاته
  .هـ٧٩١عام 

، عبد الملك ٣٢٠، ٣١٩، ص ٦، شذرات الذهب، ج ١١٢، ص ٦الدرر الكامنة، ج : انظر ترجمته في
عادل أحمد عبد : ج، تحقيق٤لعاصمي المكي، سمط النجوم العوالي، بن حسين بن عبد الملك الشافعي ا

 .٦٣، ص ١، ج )م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية، : بيروت(الوجود، وعلي محمد معوض 

  .٨٦، ص ١التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، ج  )٦(



 

 ٥٦

X�57'���7Kd5 ،)Rل و$�
 ا ��ًC&#: 1�2'�� أن X�0 ��3 <J�Cو:  

)R��( ��� 3# �: اZ��  .أ��ظ ُ:�'#�, 

  ���g5 ،H	���Zا � #�و3> ه � :'\u ا#�K( $�> ا�# � ا�7Rي وا

,�K إذا :  

��ظ : ��W اNCQ�ب 5�# ��Tبا�ــNCQ3# � ا ��� )Z��  )��#'��ُ  .ا

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 ٥٧

        املبحث الثاني املبحث الثاني املبحث الثاني املبحث الثاني 

ا
ً
امعىن اإلجياب لغة واصطالح
ً
امعىن اإلجياب لغة واصطالح
ً
امعىن اإلجياب لغة واصطالح
ً
        معىن اإلجياب لغة واصطالح

  

$#��� أن ���ّ&ف ا����V ا����C ����g5 ،W'#���> 3#&��5( 3# ��� ا��NCQ�ب،Tن     

ا��W 3\�5( إ�� و$� JC'�, ا�# �� ا�AQ�H5 وه�7 ���W ا�NCQ�ب ��5 $��        

�ً	���  : 3> ا��H5 V 3# � اNCQ�ب R( وا

  

��.\	א!_�o	�W�a	W	W	W	א�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCول	2�a�	_�o!א	\.��	2�a�	_�o!א	\.��	2�a�	_�o!א	\.��	2.	 		 		 		 	

��.\	א!�o_	א,T�W�f8	W	W	W	�R�T	א�R�T��X�Y	א�R�T��X�Y	א�R�T��X�Y	א��X�Yאאאא	2�f8�T,א	_�o!א	\.��	2�f8�T,א	_�o!א	\.��	2�f8�T,א	_�o!א	\.��	2.	 		 		 		 	

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٥٨

        املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

        معىن اإلجياب لغةمعىن اإلجياب لغةمعىن اإلجياب لغةمعىن اإلجياب لغة

        

)R�  .��3ر أوَ)Eُ(ِ7Cُ Eَ إNC�ً$�: اNCQ�ب H5 ا

  . و)E اHDء ENC و)7ً$� وإNC�ً$� إذا [�l وIم: Cُ<�ل

  .، إذا Iِم و[�lووَ)E ا��t وا�ENC X ُوُ)7ً$� وِ)�ً(

Iام واQ[���ت H:d�C $�# �� ا��<7ط، Cُ<��ل     Qا � #�$ H:dC ��وآ :  l��(َو

�   :اD�v و)$ً7� z�l$،وو)E ا��={ و���7 وْ)َ�ً(��#: ��7K � 3�0<{،و:����

�{�{�{�{�̈��§��¦�̈��§��¦�̈��§��¦�̈��§��¦zzzz)١(   H #C :l#Kرض ووTا �  .)٢(l�>0 إ

!� وا��B أن و)7ب اN 7ب وH5 " :�7K ا'���& ا��J& )٣(K�ل ا&ازي

��� اTرض، 3> و)E ا��={ و)��( إذا �0<{، وو)��l ا�D�v وْ)َ��ً( إذا      

  .)٤("l$&z، وا�# � إذا l�>0 ��� اTرض وذk � � ;&وج ا&وح 3 !�

                                                 

  .٣٦سورة الحج، من اآلية   )١(

مفردات في غريب القرآن، الطبعة الثانية، الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، ال: انظر )٢(
، إسماعيل بن عمر ٥٢٧، ص )م١٩٩٩/ هـ  ١٤٢٠دار المعرفة، : بيروت(محمد خليل عيثاني : تحقيق

سامي محمد السالمة : ج، الطبعة الثالثة، تحقيق٨*م ٤بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، 
  .٤٢٨، ص ٥ج ٣، م )م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦دار طيبة، : الرياض(

بابن " هو محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبد اهللا، فخر الدين الرازي الشافعي، المعروف : الرازي )٣(
أنه البحر الذي ال يجارى في : " ، إمام المتكلمين، المفسر الفقيه األصولي النظّار، قيل عنه"خطيب الري 

في أصول الفقه، " المعالم " ، و"لمحصول ا: " ، من مؤلفاته"علوم المعقول والمنقول وعلوم األوائل 
، طبقات الشافعية الكبرى، ج ٨، ٧، ص ٤مرآة الجنان، ج : انظر ترجمته.هـ٦٠٦توفي عام .وغيرها

، ج )مكتبة المعارف: بيروت(ج ١٤، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، البداية والنهاية، ٨١، ص ٨
  .٥٥، ص ١٣

إبراهيم شمس الدين، وأحمد شمس : ج، الطبعة األولى، إعداد ٣٢م   ١٧التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،  )٤(
  .٣٢، ص ٢٣،  ج )م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية، : بيروت(الدين 



 

 ٥٩

lُ��وا7ْ)َ�( ا��<�( t�3 ا!�ّ�ة، أو ��7ت     . إذا 0<{ و3�ت: وو)E ا

  .)١(ا0'�<�: ا��K{، وا0'7)��

: ن 7��JCن أ	��� ه���4 ا�#����H  5'�ّ���, أن ا��NCQ�ب H��5 ا�C Z )��R#���و أ   

Iام، واQ[��ت، وا0Q<�طQا.  

H	���Zا � #�Iام واQ[��ت: وأK&$!� إ� اQا.  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

                                                 

، ص ١٥، ج "وجب " ، لسان العرب، مادة ٢٣٠، ٢٢٩، ص ١، ج "وجب " الصحاح، مادة : انظر )١(
 .١٤١، ص "وجب " لمحيط، مادة ، القاموس ا٣٣٤، ص "وجب " ، المصباح المنير، مادة ١٥٤



 

 ٦٠

ا
ً
امعىن اإلجياب اصطالح
ً
امعىن اإلجياب اصطالح
ً
امعىن اإلجياب اصطالح
ً
        معىن اإلجياب اصطالح

  
  

7��> H5 3# � اNCQ�ب، و�&�C&#'$ �75�ت آ�O&ة�T7ال اKأ l��';ا.  

H�C �3 ت��C&#'  :و3> ه�4 ا

;����ب ا��D�رع $���� C ��'!� :&آ��� ���0ً�� ���4م   : ($����d)١(���3ي�&���5o ا�  – ١

�3 )�	 H5 ��ً&`()٢(.  

٢–  ��d$  H�� �) ;��ب اD&ع $���I�( t�3 ,�#5 Eم    (  :و�&�5o ا�'7	H ا
)٣(.  

;���ب $��� ,�#5 E	ً'���     ���d$ ��5o&#5 :   )٤(أ3� E�3 ا
 $> ���� ا7J�Dر    –٣
Uآ &�z)٥(.     

ك ا���&ام وه��7 وا)��E، و���K   وه��4ا ا'#&��( &���z U��C�t3؛ ��2&وج :��&    
 �  ".�z& آU " أ;&)� $<7

                                                 

أصولي  شافعي هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين، فقيه: اآلمدي )١(
: " ، من مؤلفاته"أنه تفنن في علم النظر، وأحكم أصول الدين، والفلسفة : " منطقي جدلي خالفي، قيل عنه
انظر . هـ٦٣١توفي عام . في أصول الفقه، وغيرها" السول منتهى " ،و "اإلحكام في أصول األحكام 

، شذرات ٢٢٥، ص ٢٠، الوافي بالوفيات، ج ٣٦٥، ٣٦٤، ص ٢٢سير أعالم النبالء،ج : ترجمته في
  . ١٤٤، ص ٥الذهب، ج 

  .١٣٩، ص ١اإلحكام لآلمدي، ج  )٢(

  .٣٤٠، ص ١شرح الكوكب المنير، ج  )٣(

ٍ، من  ، حنفي المذهبعبد الشكور البِهاري الهندي، قاضهو محب اهللا بن : محب اهللا بن عبد الشكور )٤(
سلم : " األعيان، ولُقب بفاضل خان، الزم السلطان عالمكير ووِلي صدارة ممالك الهند بعده، من مؤلفاته

انظر ترجمته .هـ١١١٩توفي عام . في أصول الفقه، وغيرها" مسلم الثبوت " في المنطق، و" العلوم 
، )دار الكتب العلمية: بيروت(عبد الجبار زكار : ج، تحقيق٣جي، أبجد العلوم، صديق بن حسن القنو: في
  .٢٨٣، ص ٥، األعالم، ج ٢٣٤، ص ٣ج 

مكتب تحقيق التراث بدار إحياء التراث العربي : جزءان، الطبعة األولى، إعداد مسلم الثبوت،: انظر )٥(
  .٥٢، ص ١، ج )م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨دار إحياء التراث العربي، : بيروت(



 

 ٦١

     U��C&#: H��5 ء�)�� �ب ��3> ;���ل ��3���NC� ����ًC&#: 1�2'���� أن <��J�Cو

�، 7Kd5ل �3'#� ( $� <��7�Tا UC&#:و ،H�&D  :ا�BJ ا

� $��3I( ,#5 Eً� : (اNCQ�ب�#: 
   ).;��ب ا

)jزאnM	ن�
	e�AWWWW	א�����i	و�
�ن	nMزאe�A)j	א�����i	و�
�ن	nMزאe�A)j	א�����i	و�
�ن	nMزאe�A)j	א�����i	و� 		 		 		 	

H7��K" :
ب 3# ���� :7)���� ا���Jم ����7 ا���R& $<����  ، ا���2�";����ب ا
 ��J	 H5 <3 أو t3��  .)١(إ5�دة ا

      �&��Rوا�2�ب ) H5 v ا'#&DC UC�, آ�, ;���ب 7�0اء آ��ن 
 أم 
��( إ���� أ��������K uًا أول      �N���~ ا )5���Ag$و )��J=����3> اv���Q وا��N> وا

)J=��  .)٢(2C&ج $� ;��ب �z& ا
 3> اv�Q واN> وا

H7K " :ب ا��;  ���#: 
 "       
ا��2�ب ه �� X���3 7�0اء E���ُ إ�� ا
) ��ن، أو آ�ن $7ا�0( آ�&>  .�3�`&ة آ�

�#ً�: )��&D  .)٣(و�C;, ��5 اQ)��ع وا<��س و�z&ه�� 3> اTد( ا

H7K" :,#5 E��$"ن��7� E��  .إ3� )�زم وإ3� �z& )�زم: ، ا

�3 ,�J5 ،   <�3 U��J� ���Cر ��> ا�    وا�#, ه � آ, 3� C#��� ا#�&ف �#5ً�    
DC 7!5�, أ5#�ل ا<�7ب آ7)�7ب ا�'<��د   . و 5#, أو ا�'<�د �Cُ�� 7K�ً#5ل أ

�، وأ5#���ل ا7��Nارح آ7)��7ب ا����ة وا�����م، وأ5#���ل       ���#: 
و	�ا����( ا
D!�د:�>، و:��J&ة اQ	&ام�$ X�   .)٤(ا���ن آ�

,���DC U��C&#'ا7ا)��E، وا� ���وب، وا����&م، : " وا�#��, )�� H��5 v ا
  ".���ح وا�J&و�، وا

                                                 

 .١١٣، ص ١اإلبهاج في شرح المنهاج، ج : انظر )١(

 .٣١، ص ١، نهاية السول، ج ١١٣، ص ١المصدر السابق، ج : انظر )٢(

، ص ١، فواتح الحموت، ج ١١١، ص ٢، حاشية الجرجاني، ج ٣٢، ص ١نهاية السول، ج : انظر )٣(
٥١. 

، ص ١ج ، شرح الكوكب المنير، ١٩٤، ص ١، الكاشف، ج ٣٣، ص ١المصدر السابق، ج : انظر )٤(
٣٣٧. 



 

 ٦٢

         E��Y ���!�5 E���و$!4ا ا<�� ا	'�&ز $�� ��> ا���&م وا��J&و�؛ Qن ا
  .:&ك

   <��$ ���5 &�23 U�J�وا	'&ز $� أC\ً� �> ا���ح؛ E�Y Z ��Q ��5 وا
  .ا�#, وا'&ك

H7K " : �ً3I( "     &��z ���5 E���ه4ا ا<�� ا	'&از �> ا� ��وب؛ Qن ا
  .)�زم

4��$( k�ً��#3� ��5T&اد ا U��C&#'�����ود، 3��#��ً� ��3> د;��7ل 7��J�5 �&���zن ا
��5.  

  العالعلالئ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 ٦٣

        املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
        معىن صيغ اإلجيابمعىن صيغ اإلجيابمعىن صيغ اإلجيابمعىن صيغ اإلجياب

   <��3 H5���Aإ Eرة ���> 3&آ���ب �������NCQا W���� oأن ���l>���0 اQ`���رة إ

 H'�آ� " W��، وX�0 �K أن �&oف ا���V آ���� 3 !��� ����     "اNCQ�ب"، و"

ا����Z V$�� �3> 3#&�5(     ا��&اد� $��'��ره�� ُ)H�=I ه�4ا ا�&آ�E، وH�5 ه�4ا      

H5�AQا Eآ&�  .3# �ه�� 3ً#� $��'��ره�� ذk ا

���W ا�NCQ�ب، وإ����          U�C&#'��7ل �X���C B أن :#&7�Aا Tء ا��و��

����5o&�" W!��� ا��	��V ����� ا��&	�> ا�����2�ن H��5 ر��0�'� ا�37��07( ب    

7��> t3 ا'���X ��� 3� ورد ! 3� H5 70رة ا ��ء �Tب � � ا�NCQا" ،

��( ���� t�3 ,�#5 E��Y ا� �W� " :        t اNCQ�ب ه5H<�ل Z��أ��ظ :��'#�, 

 ��>    )١(" 3> ا

���!�d$ ب���NCQا W���� V������( ����� : "وo&��� ���Kف اZ��ا����ظ :���'#�, 

 �3ًI( ,#5 E�Y."  

و$�> ا'#&D: <��C�H5 �$ ا�# �  <3	�V آ7ن آٍ, 3 !��� ����رة ��>    

,#5 E�Y ��� )Z��  .ا0'#��ل أ��ظ 

	i����WWWW	و�
�ن	nMزאi����)j	و�
�ن	nMزאi����)j	و�
�ن	nMزאi����)j	و�
�ن	nMزאe�A)j	א�e�A	א�e�A	א�e�A	א� 		 		 		 	

H7K" :,�#'�: ظ���~، وا��~ ه7"ا t�( ظ��آ�, �3� B�J'�C $��     : ، أ

  ���ً�!3 �$ ~��'Cن و���Q)٢(ا    �ً��ن أو ��3'#�١(آ�(     U�C&#'، وه�H�5 v �( 7 ا

Eاآ�&'  .DC�, آ, ا��&دات وا

                                                 

 .٣٨صيغ اإليجاب عند األصوليين، ص   )١(

، شرح الكوكب المنير، ٢٣٤التعريفات، ص : انظر. هو اللفظ الغير دال على معنى بالوضع: المهمل )٢(
 .١١٠، ص ١ج 



 

 ٦٤

H7K" : )�Z��"  Hه� )�Z�آ�7ن اH�Dء $���( I��Cم �3> ا#��B $��        : ، ا

�  .)٢(;&ا#�HD$ Bء 

H7��K":  ,��#5 E���Y ����� "E����E���Y )���زم، و���z E���Y&  : ����7�ن: ا

  . )�زم

5!7 . وا�#, DC�, آ, 3� ��Cر �> ا�7K <3 U�Jل أو 5#, أو ا�'<�د

  .`�5T ,3#�ل ا<�7ب، وأ5#�ل ا7Nارح، وأ5#�ل ا���ن

 ,���DC U��C&#'ا7ا)��E، وا� ���وب، وا����&م،  : "وا�#��, )�� H��5 v ا

  ". وا�J&و�، وا���ح

و$!4ا ا<�� 2C&ج ا��&م وا�J&و�؛ Qن ا���7ب �5!�� ا'�&ك، وآ�4ا   

��5 E�Y Z ��Q ح؛���  .2C&ج ا

H7K" :�3ًI( "زم�( &�z ��5 E��  .ا	'&از �> ا� �وب؛ Qن ا

  �&���z ��3> د;��7ل �ً#����ف، 3o&��#�ُو$!��4ا 7��JCن ا'#&( U��C���#ً3� ��5T&اد ا

��5.  

  

                                                                                                                                               

، ١، شرح الكوكب المنير، ج ٢١٠، ص ١نهاية السول، ج : انظر. اللفظ الموضوع لمعنى: المستعمل )٣(
 .١١٠ص 

 ١٠٨التعريفات، ص  )١(



 

 ٦٥

        املبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابعاملبحث الرابع

        الوجوب والواجبالوجوب والواجبالوجوب والواجبالوجوب والواجبالفرق بني اإلجياب والفرق بني اإلجياب والفرق بني اإلجياب والفرق بني اإلجياب و
  

         ،H����J'7��> H5 ا'#��& ��> أ��K�م ا�B�J ا�Tرات ا��� l��';ا

5'�رة Cُ#�&ون �> ا�#, ا���7ب �Yً�� )�ز3ً� $�NCQ�ب، و:�رة C#�&ون � � 

7)7ب�$)١(E(7ا  .، وH5 أ	��ن أ;&ى C#�&ون � � $�

'�&BC، وأCً\� ا�#, ا���7ب :&آ�� �Yً��� )�ز�3ً� :��رة Cُ#��&ون � �� $��       

          H����J'و:�رة $��&�3(، وأ	��ً��� $���&ام أCً\��، وه4�Jا $<��( أ��K�م ا�B�J ا

)	�$Qاه(،وا&J  .اT;&ى 3> ا �ب، وا

وا�<�<���( أ����� Z ا;���'�ف H���5 :������( ا�#���, ا������7ب �Yً����� )�ز���3ً�    

    )����: H�5 ف�'�;Zا <J$�NCQ�ب،وا���7ب :&آ� �Yً�� )�ز3ً� $�'�&BC، و

(7��&م أو ا�&اماNCQ�ب $��$ BC&�'  . 7ب أو ا7ا)E، وا

7��> ��C <��3&ى ����( :�����( ا��NCQ�ب $���7)7ب أو   ���Tك ��3> ا�وه ��

           )�]�O���ظ اTآ�7ن ه��4 ا H؛ وه�&�M� )�!(و k�: أي –ا7ا)E و!�H�5 B ذ

 E(7ا  .3'��ة $�4ات $ )��'23ُ��Z'��ر –اNCQ�ب وا7)7ب وا

����#, $��'��ر ���'� إ��  5�M� <& إ� ا�BJ ا4ي ه7 ا�2�ب ا E

�#�,  �0��� و)�$ً7�،          �$ ��>�#: )���ا
 0��� إNC�ً$�، و�M� <�3& إ�� ا�'���ر 

  .وM� <3& إ� ا�'��ر :#�<� $��#, 0��� وا)ً��

:����( أ	�� ه��4 ا�#����$ H�����Kَ <�3 &;, ا'���ه, وا'���g5 :          ،u3ذن

����ح        Zا H�5 )	��D3 Zح و����$#�� B�!5   ��� ا�'��ر آ�7ن ذ��N3 k&د ا

H��#�  .ا

                                                 

 .٥٣، ص ١فواتح الرحموت، ج : نظرا )١(



 

 ٦٦

���ظ $���;& 5<��ل       Tه��4 ا ��	( أ��7از :�( HNCQا ,�� �Kو " :  B�J�إن� ا

          E���ُ وإذا ،��$ً�NCإ H��0ُ Bآ���� وه�7 إذا E���ُ إ�� ا��#: 
��v ;���ب ا

   B��J���0ُ�H و)7ً$��� وه���� 3'����ان $���4ات      -وه��7 ا�#��,   –إ��� ��3� ����5 ا

  .)١(" 23'���ن $��Z'��ر

    ����ظ ا���NC )��]�O أ�!��� ���z&      و��3> أ3#��> اTه���4 ا X=���>	 H��5 &��M 

  .أن اNCQ�ب �z& ا7)7ب وا7ا)E: 3'&اد5(، $�# �

��#��, �Yً���� )�ز��3ً�،  -:#���� –ه��v���� 7 ;����ب ا
 : 5���NCQ�ب E����ا

�7K v�� 7!5 " : ,#5"ا �٢(، و��7ه(.  

�#��,  : وا7)��7ب  )���������رة ���> أ[��& ا���2�ب اH�&��D، ا��4ي ه��7 

5 ،U�J�  .��( :#�X اNCQ�ب $��#, ُ:��� و)7ً$�ا

E(7ا  .)٣(���رة �> 5#, ا�U�J ا4ي :#�X $� اNCQ�ب: وا

k�: O3�ل ذ�#: �7K:�����{�{�{�{������������������������zzzz 
)٤(.  

���#, ��� ��0, اINم 5!�7 إ�NC�ب،   " وأ�K�7ا : " 7>5 E�Y ب��;

��ة :#�X و)7ب�$ �>�#'5.  

��3> ����ب وإ$�	��(،   أن ����( ه��4ا ا'#���X ه��7 ا7)��7ب دون ���z&� : أي

� � �5&�C رف��  .ودون و)7د 

  .)٥(وا�#, ا4ي :#�X $� اNCQ�ب ه7 ا��ة و�Cُ�� وا)ً�� 

                                                 

 .١٢٣، ص ٢شرح مختصر المنتهى، ج  )١(

 .١٢٦، ص ٢المصدر السابق، ج : انظر )٢(

 .٢٧١، ص ٢التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، ج : انظر )٣(

 .٤٣سورة البقرة، من اآلية   )٤(

   .٤٠صيغ اإليجاب عند األصوليين، ص : انظر )٥(



 

 ٦٧

�[��ٌر           ����� E�:&': Zو  ،���ًM� )�]�O�N 5 ا�2ف $��> ه��4 ا�#���H ا

)�!>5.  

وإذا آ�ن ا3T& آ4k؛ u�C ��g5 أن �! 3 ,ٍJ$ &�#Cُ� H�5 اN���(، إذ إ���     

 H��#�  .Z ;�ف �5�� u���Cُ ���� 3> :���( أ	�ه� $��;&$#� B!5 ا

�7ل $ &�#Cُ <3�O, ذ�k، أي Tء ا��ُوِ)� 3> �� �>H�5 إ��Yق أ	��    : و

    ���ًO3 7ا��K 7��5 ،B�3ُ&اده B!5ُ �Kا�;&، و ��� H��#����W ا�NCQ�ب،   : ه�4 ا

أو ����W ا7)��7ب، أو����W ا7ا)��E؛ g��5ن ذ����2C Z k&ج ���> ��3ُ&اد وا	���        

ا'H :&د H5 ��7ص اD&ع و�Cُ'��د 3 !� آ7ن ا�#�,   ا��W: 3#&وف ه7

  . $ً7��3� �Yً�� )�ز3ً� 5<{ دون �z&� 3> ��ب أو إ$�	(

��J> اE����T واTدق أن $ &���#Cُ���NCQ�ب وا'���&BC واJ&اه��( واQ$�	��(؛  

Tن ا�B����J اH�&����D ه����7 ;������ب ا
، وا�����2�ب �����Cُ�ق ������� ا����NCQ�ب 

T 3(؛&��!��� ���3ران E�(7 و	�ُ&م، $� ���      وا'�&Z ،BC ��� ا7)7ب وا

  .اNCQ�ب وا'�&BC ��3ران Tو)E و	&oم

 ،�3o&	 أو �أ�� أو)�� ���  ��� �$��; o، دل�3 BJ�$ � �Y�; 7 
g5ن ا

  .)١(5<� و)E و)7ً$�، أو 	ُ&م ُ	&3ً(، وه4Jا $<�( اT	J�م 

 V��3ُ&ا���ًة ��دق واE���T    " $�ـ��W ا�NCQ�ب   "و�K )�ءت :���( ا

��( ����� اُ���&اد ��3> ا7)��7ب    ��5Z�H ا'#����&؛وTن ا'#����& $��ـ� أ����H��5 E ا

Bأ�� ��#: 
  . وا7ا)E، وا

  

  

  

                                                 

   . ٤٤، ص ١نهاية السول، ج : انظر )١(



 

 ٦٨

  

  

  

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
        أنواع صيغ اإلجيابأنواع صيغ اإلجيابأنواع صيغ اإلجيابأنواع صيغ اإلجياب

  

V	��3 )]�] ��� ,��  :وDC'�, ه4ا ا
	 		 		 		 	


�	א�#א��	�3\	א!W_�o	W	W	W	א�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCولs�$X!א	p

�	א�#א��	�3\	א!�o_א�'s�$X!א	p

�	א�#א��	�3\	א!�o_א�'s�$X!א	p

�	א�#א��	�3\	א!�o_א�'s�$X!א	p
	.א�' 		 		 		 	

�X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא�	W	W	W	W	\�3	א�#א��	��tkא	p
	.א!�o_א!�o_א!�o_א!�o_א�'
p	א��tk	א�#א��	�3\	א�'
p	א��tk	א�#א��	�3\	א�'
p	א��tk	א�#א��	�3\	א�' 		 		 		 	

/��Yא�	/NSא�/��Yא�	/NSא�/��Yא�	/NSא�/��Yא�	/NSא�	W	W	W	Wومuא��	v��T�	_�o!א	�3\	��c#ومא�uא��	v��T�	_�o!א	�3\	��c#ومא�uא��	v��T�	_�o!א	�3\	��c#ومא�uא��	v��T�	_�o!א	�3\	��c#א�.	 		 		 		 	

  

        

        

        

        

        

        

      



 

 ٦٩

  

        

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
        الصيغ اإلنشائية الدالة على اإلجيابالصيغ اإلنشائية الدالة على اإلجيابالصيغ اإلنشائية الدالة على اإلجيابالصيغ اإلنشائية الدالة على اإلجياب

  

  :ويشتمل هذا المبحث على تمهيد وستة مطالب

  

��R( :تمهيد �   .UC&#: H5 ا3T&، وإ[��ت أن 

  .H5 $��ن ��W ا3T&: المطلب األول

��W اH5&3T ا�: المطلب الثاني �!  .#��H ا'H :&د 

��R( ا3T& 	<�<(: المطلب الثالث , ��5�:�'# ���5.  

  .H5 3# � ا<&ا=> R( وا���	�: المطلب الرابع

  .H5 3&ا��ة ا<&ا=>: المطلب الخامس

 .H5 ا<&ا=> ا��ر5( ��W ا3T& �> 	<�<'!�: السادس المطلب

        

        



 

 ٧٠

        

        

        

        

        متهيد للمبحث األولمتهيد للمبحث األولمتهيد للمبحث األولمتهيد للمبحث األول

 �����!�'وه���7 ا�����W ا���D�Q�=�( ا�ا���( ������  -�������V اTول C' ����ول ا

  -: )���ْ�> وه��-اNCQ�ب 

��W	W	W	W	אRX�w	אCولאRX�w	אCولאRX�w	אCولאRX�w	אCولCא	i���j��Cא	i���j��Cא	i���j��Cא	i���j.	 		 		 		 	

�X�Yא�	RX�wא�X�Yא�	RX�wא�X�Yא�	RX�wא�X�Yא�	RX�wא	W	W	W	W�a
,	��x�	ن�	"�Sg4�a
,	��x�	ن�	"�Sg4�a
,	��x�	ن�	"�Sg4�a
,	��x�	ن�	"�Sg4.	 		 		 		 	

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 ٧١

        اجلانب األول من التمهيداجلانب األول من التمهيداجلانب األول من التمهيداجلانب األول من التمهيد

        تعريف األمرتعريف األمرتعريف األمرتعريف األمر
        

�aא��	2	��Cא�aא��	2	��Cא�aא��	2	��Cא�aא��	2	��CאWWWW	 		 		 		 	

E��أ3ْ&ًا وإ3�رًا  أ3َ&ُ� $� وأ3َ&ُ� إC�� 3ُdَC&ُ�: :<7ل. �A ا !H، $�# � ا

�. )١(�K, أd5 : �&3ْ:�&، أي�#: �7K � 3و :�m�m�m�m|��{��z��y��x|��{��z��y��x|��{��z��y��x|��{��z��y��x}}}}��������llll 
)٢(.  

  .َأk:ُ&3 أن :�#َ, و'�#َ, و$dن :�#َ,:وا#&ب :<7ل

  .)٣(0�t وأY�ع، واN�t أوا3& : وأd5 �ُ:ُ&3:�& أي

e�T,cא	2	��Cאe�T,cא	2	��Cאe�T,cא	2	��Cאe�T,cא	2	��CאWWWW	 		 		 		 	

7�7ن ا3T& $#�ة :#&�C�ت�Tف اo&�.  

 ��#C 7$٤(�&�5 أ( d$�� ):  <��3 7ل>�$ ,#�اK'\�ء ا�#, أو ا0'���ء ا

  .)٥()ه7 دو��

��d$ E(��) اK'\�ء �z ,#5& آU ��� )!( ا0Z'#�ء: (و�&�5 ا$> ا
)١ (. 

                                                 

  ".أمر " ، مادة ٣٤٤، القاموس المحيط، ص "أمر " ، مادة ١٤٩، ص ١لعرب، ج لسان ا: انظر )١(

 .١ل، من اآلية سورة النح )٢(

 .١٦، المصباح المنير، ص "أمر " ، مادة ١٤٩، ص ١لسان العرب، ج : انظر )٣(

 :هو محمد بن الحسن  بن خلف الفراء، أبو يعلى، القاضي،أصولي فقيه محدث ومفت، قيل عنه: أبو يعلى )٤(

ه القدم العالي في األصول والفروع،  وإليه انتهت رئاسة الحنابلة، إمام ال يدرك قراره، وال يجارى أن  ل"

" أحكام القرآن" في أصول الفقه، و" العدة :  " من مؤلفاته ،"في الفقه، ونصوص اإلمام أحمد على اختالفها

، ٣، شذرات الذهب، ج ٨، ص ٣الوافي بالوفيات، ج : انظر ترجمته في. هـ٤٥٨توفي عام .وغيرها

  .٣٠٧، ٣٠٦ص 

 .١٥٧، ص ١العدة في أصول الفقه، ج  )٥(



 

 ٧٢

��d$ وي�\����#, : ( و�&�5 ا E�� .)٢() ا<7ل ا

��d$ Hزا��'�'  .)٣() ا7K : ,#5ل ا<�=, ا0'#�ء: ( و�&�5 ا

\����#,: "�وي � $��dوا4ي ا;'&:� :#&UC ا E��  .)٤("ا<7ل ا

)jزאnM	ن�
	e�AWWWW	א�����i	و�
�ن	nMزאe�A)j	א�����i	و�
�ن	nMزאe�A)j	א�����i	و�
�ن	nMزאe�A)j	א�����i	و� 		 		 		 	
�7K ": 7ل>، ه7 ا��~ اُ��'#�, 70اء آ��ن ��3&ًدا أو 3ُ&آً��� 5!�7     "ا

      Eآ�&�وه�7 أ;�1 �3> ا���~؛ Tن     . أ�B �3> ا��Jم؛ Tن ا��Jم ه�7 ا���~ ا
,�#'��ُ  .ا��~ DC�, اُ�!�, وا

 ��K ,آ�� ,���DC U��C&#'��#��,، أو وه��H��5 v ��( 7 ا ����ً�Y ن�7ل 7��0اء آ��
&�2�'&ك، أو آ�ن E�Y Z ��5 أ�ً�� آ� ��ً�Y.  

        k�25&ج ا��~ اُ�!��ُ,، وا���$ Eُ�Q`��رة، وا<�&ا=ُ> ا��!��(؛ g�5ن ذ
  .آ�� �C Z�� أ3ً&ا

�7K":E����K أول 2C&ج $� ا�2&؛ 2C ،��5 E�Y Z ��Q&ج أCً\� " ا
��!�5 E�Y Z ؛إذH �'  .ا'&)H وا

N3 E�ز 3&0,�Y ��d$ 7ل>�3> $��ب إ��Yق اB�0 ا���E        )٥(وو�U ا
)R���$ B�J'�E ا�<�<H ه7 ا��  .وإرادة ا���E؛ Tن ا

���7K" :,��#��اُ���&اد $��� 5#��, ;���ص؛ وه����3 7� K�$��, اU��J وا'��&ك،   " 
��#�,  "25&ج $!4ا ا<�� ا !�H؛ ���T وإن ���ق ����� 7�Kل       E��Y "  أ��� Zإ

H5 UJ ا !H ه7 ;�7ص ا)٦(.  

                                                                                                                                               

 .٤٩٤، ص ٢مختصر المنتهى، ج  )٦(

 .٣٧٥، ص ١منهاج الوصول، ج  )١(

 .٣٢٨، ص ١التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، ج  )٢(

  .٣٧٥، ص ١منهاج الوصول إلى علم األصول، ج  )٣(
عبد المتعال . ا وضع له مالبسة غير التشبيهما كانت العالقة بين ما استُعمل فيه وم: المجاز المرسل )٤(

  .٨٢، ٨١، ص ٣، ج)مكة المكرمة ك دار الشيخة(ج ٤الصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح، 
   . ٣٠٣، ٣٠٢، ص ١المستصفى، ج  )٥(



 

 ٧٣

        اجلانب الثانياجلانب الثانياجلانب الثانياجلانب الثاني

        إثبات صيغة األمرإثبات صيغة األمرإثبات صيغة األمرإثبات صيغة األمر

  

          W������$ )�( &3T���E ه��م H�5 درا�0( ا�; W���ا��VC �> و)�7د 

�H�� #C &��3 ذ��k و)��7د ���7ع ��3>      W����ا�ا��( ����� ا��NCQ�ب  إذ أن إ[����ت 

  .ا��W ا�ا( ��� اNCQ�ب

          W���7��> H�5 و)�7د ��T��2ف ا V���وH5 ه�4ا اN���C E'#�&ض ا

�( $�3T&، و$�;B!  .��ن ا&ا)u 3> أ7Kا

<�7K ��� &3T�$ )��; W��7�7ن H5 إ[��ت و)7د �Tوا:  

��H�5 )�7�A73 )R ا��R( :��ل ����� ن وه�7       : א���ل	אCول � &3Tإن ا

  ,=�>7��> 3> أه, ا� ("ا7K",#5ل ا�T7ر ا!�( 7لK وه4ا ،)١(.  

	�X�HYא�	: א���ل�3& ��Tا ��وإ� ،)R���H5 ��2: W ا &3� v�رة �> 

     )R���� ���N3 v&د ���> ا���$ B=���K ��� #3 . )��M�:�'���, ا�#��,  " ا5#��, " و

  .)٣(وه4ا 7Kل اT`��&ة  )٢(و:�'�, ا'&ك 

                                                 

، التمهيد ١٩٩، ص ١، شرح اللمع، ج ١٩٦، ص ١، إحكام الفصول، ج ٢١٤، ص ١العدة، ج : انظر )١(
  .٤، المسودة، ص ١٣٤، ١٣٣، ص ١ألبي الخطاب، ج 

، ١، المستصفى، ج ١٩٩، ص ١، شرح اللمع، ج ٢١٥، ٢١٤، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : انظر )٢(
 .١٥٩، ص ٢، اإلحكام لآلمدي، ج ٣٠١، ٣٠٠ص 

هم المنتسبون إلى أبي الحسن األشعري، إال أنه تبرأ منهم وتبِع مذهب أهل الحديث، وكان  :األشاعرة )٣(
  .انات على طريقة أهل السنة ويرد على كل من خالفهم من أهل البدع والزيغيتكلم في أصول الدي

ومن معتقدات األشاعرة إنكار الطبائع جملة، والقول بأن القرآن ليس كالم اهللا ؛ إذ هو صفة قائمة بذاته، 
ختلف ال تُقرأ وال تُبصر وال تُسمع وال تُكتب، ويقولون بقدم الصفات اإللهية،وإن العالم جوهر واحد م

، علي بن ١٠٣ – ٩٤، ص ١الملل والنحل، ج : انظر. باألعراض، وأن أفعال اهللا غير معللة باألغراض
الحسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي، تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى اإلمام  أبي الحسن األشعري، 

 .١١٤، ١١٣، ص )هـ١٤٠٤دار الكتاب العربي، : بيروت(الطبعة الثالثة 



 

 ٧٤

�د��	א���ل	אCول�د��	א���ل	אCول�د��	א���ل	אCول�د��	א���ل	אCولWWWW	 		 		 		 	

 ) ����d$ ����2: &��3د��( ��3> اJ'���ب وا W����ا��0'�ل ا<���=�7ن $7)��7د 

  .وا�R( وا�#<7ل

Zًب: أو�'J  :أد'!B 3> ا

 ������K :{�²²²²�ل :#���� ��³³³³�� ��́́́́�� ��				�������� ��������¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹���� ���� ������ ������ºººº���� ����»»»»���� ����¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿���� ����AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD���� ����EEEE�� ��FFFF�� ��

HGHGHGHG�� ��z )١(.  

)Z�� و$w إ$��v وو���� $�#�4اب )�Iاء 23��'��     : و)� ا�#: 
إن ا

      
��H�\'>: ��2: )R ا<���م $��#�, �3� أو )�E ا &3� <JC B 7�5 ،&3�

 )��2�  .)٢(ا#<I( )$7اء ا

��#,: وا�ُ'&ض ���� 
  .$�	'��ل و)7د H\'>: ) C&K إرادة ا

� � E�(وُأ :      )��#<�N3 ���� )�$7&د 23��$ ����7� ��X ا�#: 
$dن ا

�;& N3&د  tA73 H5 &ذآ ��، [B إ�� :#� )�	��3 ) C&K &4آC Bا3T&، و

������}: ا��R( دون ذآ�& �<&C �( 5<��ل    �������� �������� ������������ ������������ �������� �������� ��				�� ��



�� �������� ��z )٣( ،

          ��O5 ،)���2��#�, و:#���X ا#<��ب ���� ا�$ &�3Tد ا&�N3 Zإ ��5!� <�JC B�5 l

 ) C&K &�z <3 &3Tا ��� �!�� $ )٤(4$k أن ا��R( دا(.  

�ً���] :) �  .3> ا

 B���0و ������ 
����� ا ���7K ):م���3Qل ا���K إذا :�{�d��c��b�d��c��b�d��c��b�d��c��bz )٥(
5<7��7ا  :

<�3�()٦( .  
                                                 

 .١٢و١١رة األعراف، من اآلية سو )١(

 .٢٠٠، ص ١شرح اللمع، ج : انظر )٢(

 .٣٤سورة البقرة، من اآلية  )٣(

، ص ١، شرح اللمع، ج ١٩٦، ص ١، إحكام الفصول، ج ٢٢١، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : انظر )٤(
 .١٣٤، ١، التمهيد ألبي الخطاب، ج ٢٠٠

 .٧سورة الفاتحة، من اآلية  )٥(
  ).٧٨٢(، برقم ١٦٣جهر المأموم بالتأمين، ص : باباألذان، : رواه البخاري، كتاب )٦(



 

 ٧٥

)��Z������ ا
 ������ وB���0 : و)��� ا ���7K H��5 7ا :"أ������7K " ���$ أراد
 v�   .)١(}�ه& ا��~ وC B&د $� 3� K�م H5 ا

�ًO�] :)R�  .3> ا

: " أ3& آ<7ل: إن أه, ا��K )R�7ا ا�Jم إ� أر$#( أ�K�م: א�#�
-	אCول
، "زH���5 ����C ا����ار : " ، و;����& آ<���7ل"Z :�#���, : " ، و�!���H آ<���7ل"ا���#5, 

�7Y&'�DC Bا �5!��       "أزH5 �C ا��ار؟ : " وا0'�2�ر آ<7ل H���#�، وآ�, ه��4 ا
 )R��  .)٢(ن ا ��)( إ� C&K ( أ3& دو" اC&K " ,#5 (، �5ل ��� أن N3&د 

4$k �<ً� 3'7ا:&ًا �> ا#&ب: وا�ُ'&ض ���� B�#C Z ��d$.  

 ��� � E���(���5ل ����� `��!&:�      : وُأ k��$��dن أه��, ا�N3 )��R�#��7ن ����� ذ
وا�'0�A'� � �هB، آ�� أن ا`'&اط ا'7ا:& H5 ا�H #C )R ذk ��م 	�7ل 

'7ا:�$ ,> : Z �!إذ أ� )R��ن و`7اذ ا&>  .)٣(& إ[��ت EC&z ا

�X�Yא�	-
K 7�ل #���: א�#� �����NC B�5 اX�'0 " اH >0 3�ءًا: " إن ا
          ��� Zء، وإ��0'��� )�7�A73 ��!أ� B��#ُ5 )�R�ا'w�$7 وا#<��ب � �� أه�, ا

 )$7>#  .)٤(اX�'0 ا

$l��#( )� C&K ��(7: ���d ا#��� X�'��C ا#<��ب وه�H         : وا�ُ'&ض ����� 
  .`�ه� ا��ل 3> إرادة ا��� اD&ب

$���dن ���3ُ&اد ا������ ���z& 3#����7م، وإ������ ا#<7$���( )����ءت   : )���E � ���� وُا
 ) C&K 3& 5<{ دونTا )��2�$ )��:&3)٥(.  

                                                 

 .١٦٧روضة الناظر، ص : انظر )١(

، ص ١، شرح اللمع، ج ١٩٦، ص ١، إحكام الفصول، ج ٢٢١، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : انظر )٢(
 .١٣٤، ص ١، التمهيد ألبي الخطاب، ج ٢٠٠

 .١٣٥، ص ١، التمهيد ألبي الخطاب، ج ٢٠٢، ٢٠١، ص ١شرح اللمع، ج : انظر )٣(

، ١، شرح اللمع، ج ١٩٧، ص ١، إحكام الفصول، ج ٢٢١، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : انظر )٤(
 .١٣٤، ص ١، التمهيد ألبي الخطاب، ج ٢٠٢، ٢٠١

 .المراجع السابقة: انظر )٥(



 

 ٧٦

�ًO  .3> ا�#<7ل: [�

آ23 &�O���Y�B!:   إن 	�)( ا �س دا��( إ� 3#&5( ا�3T& وا !�H؛ Qن أ  

��R( دا( ����� t�3   $!� 5�> ا���ل أ k4ن 7JC Zن أه, ا��K )R وA#7ا 

��4k     و)7د ا�J5 ،�ه�&�z��0 وT& وا��2�)( إ� ذk ن J5�� أ�!B وA#7ا 

 )R���~ ��2C وه7  &3�  .)١("ا5#," وA#7ا 

�X�Yא�	א���ل	د����X�Yא�	א���ل	د����X�Yא�	א���ل	د����X�Yא�	א���ل	د���WWWW  


	���������������������	���������������������	���������������������	�����������������������������K :mmmm�ل :#�� :א�#�
-	אCول


llll )٢(.  

)Z�� أ[�l أن � �7�K vل، وt�3 ه�4ا B�J�� Z $��      : و)� ا�#: 
أن ا

 ) C&>�� )R	�N� �' ا H5 ل��4k اJ5 �!��� ����� H'  .)٣("ا5#, " ا

� � E�(�3>    : وُأ ��ذآ&�� ��3 )>�>�$�ن ه4ا :H5 t07 ا�Jم وN3�ز وا

 )R�� Hوه ���� )��R( :��2 دا � &3Tا5#, " أن ا " ) C&K ٤($�ون(.  

�X�Yא�	-
  :إ[��ت ا��H5 )R ا�7�2C Z )R 3> أ	� أC&3> :א�#�

!� 3> )!( ا#<, وه4ا u�C Z؛ Qن ا#<, Z ��3;,  إ3� أن 7JCن إ[��: 

أو 7��JCن إ[��:!��� ��3> )!��( ا <��,، وه��7 إ��3� أن 7��JCن �	���دًا . ��� H��5 ا���R�ت

     ���Q ؛,�Y�$ �ً�\C3'7ا:&ًا وه�4ا أ �7ل، وإ3�T3> ا ,�وا�	�د l�OC Z $� أ

      k�'7ا:& ��, � ��� $� ا#�B آ�� 	�, � ��آB، �5��� $��, آ�, ذ�$ l�] 7

  .)٥(� أ�� Z أ�, Q[��ت ا��R( دل ��

                                                 

، روضة الناظر، ١٣٧، ١٣٦، ص ١، التمهيد ألبي الخطاب، ج ١٩٧، ص١إحكام الفصول، ج : انظر )١(
 .١٦٩ص 

 .٨ن اآلية سورة المجادلة، م )٢(

 .١٣٧، ص ١التمهيد ألبي الخطاب، ج : انظر )٣(

 .١٣٧، ص ١المصدر السابق، ج : انظر )٤(

  .٢٠٣، ص ١، شرح اللمع، ج ١٩٩، ١٩٨، ص ١إحكام الفصول، ج : انظر )٥(



 

 ٧٧

�� H�5 ا��R�ت، ��g5� Z       : وNCُ�ب � � ,;��3 Z ,�>#�0 7� � d$ن ا � �d$

<C&37�2 3> أC Z ��Q ؛,> �$ )R��l�O: B ا ��d$ B���:  

���u 3> و)!�> &�z 7ا:& 5!4ا'�$ l�O: B )R��7ا إن ا�K نg5:  

!& أن ا#���� إذا ;���U إن أه��, ا����K )��R ا��0'��ض � ���هB وا`��': اTول

 t��C&>'5!���4 ا����#'���:ُ )R�H��5 , ا��0'���ء  . ه���4 ا����R( اX�'��0 ا��4م وا

) C&K ون�$ ,#�  .ا

H��Oوأ�3�  . ا:��B!K ��� ا'�&XC $�> ا3T& وا !H5 H أ��K�م ا��Jم  : ا

         �7!!�d$ B� l�O: Z $��	�د؛ g�5ن ه�4ا 3��� B�#: $�� ا���7ى و�OJC& ا�0'#��K

 �5 k  .)١(<, 7JC Z ��5ن �	�دًاو3� آ�ن آ4

	/HH��Yא�	-
�#Hא� :    ���C�!'إن ه��4 ا����R( :�&د وا���&اد $!��� ا�3T& :���رة، وا

  ���!��	 v�������ظ وTآ( $���> ه���4 ا&'��D3 H��!5 رة أ;��&ى���: I���N#':���رة، وا

            )� C&>��� أ	�� اd�$ �7�(7و� E�N�5 ،�&��z <�3 ا'U�K7 �5!�� 	'�� :�&د ا

  .)٢(ا�ا( ��� ا�&اد 3 !� 

  :ذk 3> و)!�> وNCُ�ب ���

�� ���� أه, ا�R( �3> أن ا����N3 )R&دة :����     : اTول Uإن ه4ا 23�

) C&>$ Zف � � إ&�:ُ Zء و�0'��Zا.  

H����O���,؛ E����C ����T ا���Jم 5�=�:���    : اTف ا���; )�� C&>إن ا`��'&اط ا

Hوه � )�7A7�  .ا�!B: ا

                                                 

، ص ١، التمهيد ألبي الخطاب، ج ٢٠٣، ص ١، شرح اللمع، ج ١٩٨، ص ١إحكام الفصول، ج : انظر )١(
١٣٨، ١٣٧.  

 .١٦٨، روضة الناظر، ص ٢٠٣، ص ١، المصدر السابق، ج ١٩٧، ص ١، ج المصدر السايق: انظر )٢(



 

 ٧٨

��� إذا K�ل #��� اX��C ��g5 ,#5 إ� 5!� � أن ذk أ3&�5   ����#ًا 3 �� 

 �&�z H5 ز�N3 &3Tا H5 )>�>	 ل ��� أ���C <4ه�'��در إ� ا�١(5(.  

وا&ا)u 3> ه�4 ا7KTال 3�ذهE إ�� أه, ا� ( واN����( �3> و)�7د    

�3& :��2 وذQ kن أه, ا#&ف �C�7ن ا ���J'3 XY��ً� و�3> ���ا�      W��

���� ا
 . 0�آ'ً� أو أ;&س � ����� وB��0   و3> ;�U آ'�ب ا
 و0 ( ر70

�5�2$ ��'ِ#Cُ �5 س�   .)٢(وإ)��ع ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

، التمهيد ألبي ٢٠٥، ٢٠٤، ص ١، المصدر السابق، ج ١٩٨، ص ١المصدر السابق، ج : انظر )٣(
 .١٣٨، ص ١الخطاب، ج 

 .١٦٨روضة الناظر، ص : انظر )١(



 

 ٧٩

        املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

        بيان صيغ األمربيان صيغ األمربيان صيغ األمربيان صيغ األمر

  

��W ا�3T& �3> أآ�O& ا���W و)�7ًدا  H�5 ���7ص ا�J: ��5 ،)#C&�D�د           

    W����ن اBC&J أو اT	�دVC ا �C7( :7�2 3 !�، وt3 : �7ع ه��4 ا&>70ر ا

'!� ��� E�Y ا�#, }�ه&ة، وH5 ه4ا اZ�5      ،&�3Tا W��� ������E إ`��رة إ

  :وذH5 k 0'( 5&وع

  

��R( 5#, ا3T& : א�*�ع	אCولא�*�ع	אCولא�*�ع	אCولא�*�ع	אCول H5 " ,#5ا."  

�X�Yא�	א�*�ع�X�Yא�	א�*�ع�X�Yא�	א�*�ع�X�Yא�	3& : א�*�عTون $�م ا&>���R( ا�\�رع ا H5 " ,#�'."  

/��Yא�	א�*�ع/��Yא�	א�*�ع/��Yא�	א�*�ع/��Yא�	3&: א�*�عT5#, ا B0ا )R�� H5.  

q�א��א	א�*�عq�א��א	א�*�عq�א��א	א�*�عq�א��א	3&: א�*�عT5#, ا <� E=� ��R( ا���ر ا H5.  

y��kא	א�*�عy��kא	א�*�عy��kא	א�*�عy��kא	א�*�عWWWW )��N�M� (اC&�2( ا�ا( ��� E�Y ا�#,  H5 ا )C&�2ا

� #3 )�=�D�Qا.(  

E�Y :&ك ا\� ( H5 ا��W ا�ا( ��� E�Y :&ك ا\� : א�*�ع	א���دسא�*�ع	א���دسא�*�ع	א���دسא�*�ع	א���دس

  ).�Cل ��� و)7ب ا\� ا�;&

  

  

  



 

 ٨٠

        الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        """"افعل افعل افعل افعل " " " " صيغة فعل األمر صيغة فعل األمر صيغة فعل األمر صيغة فعل األمر 

        

 )R�� <��7�Tل ا��ا0'# &OJC",#5ا"     H�5 ��!ودورا� ��2'!� k�؛ وذ
�J  .)١(ما

            ،&�3Tا W�����2C Bُ, آ��م $#\�!B �3> اQ`��رة إ�� �z&ه�� �3>  <Jو
      )R���7�7ن >C رة�و:� ،W���أو �3� H�5   " ا�N 5" ,�#5هB :�رة ��C 7ن ه��4 ا

( ��� E��Y ا���ث، ا�4ي    Z����ظ ا'z ��� X'D: H&اره� T3> ا �ه�3# 
  .)٢(أم Z " اX'D:",#5 3 � ه�4 ا��R(، 70اء آ�ن ��� وزن 

 �Kو) ��ن وا&>  .ورد ا0'#��ل ه�4 ا��R( آ�O&ا H5 ا

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١ – �        .)٣(K:�����{�{�{�{��|��{��z��|��{��z��|��{��z��|��{��z}}}}����������~��~��~��~zzzz�ل :#�

٢ – �³���²��±��°
��K:�����{�{�{�{��ª��ª��ª��ª««««���������������¬�������¬�������¬�������¬®®®®³���²��±��°�ل :#���
³���²��±��°��
³���²��±��°��
����zzzz����)٤(.        

٣ – ���K: {�AAAA�ل :#� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII���� ����JJJJKKKK�� ��z)٥(.         

����������������zzzz}�}�}�}�    :قال تعالى – ٤�����~��}��|��{�����~��}��|��{�����~��}��|��{�����~��}��|��{������������������������ zzzz����)٦(.        

٥ – �   .)٧(K:�����{�{�{�{��e��d��c��b��a��`��e��d��c��b��a��`��e��d��c��b��a��`��e��d��c��b��a��`�f�f�f�f����zzzz�ل :#�

                                                 

  ي على متن جمع حاشية العالمة البناني على شرح الجالل شمس الدين محمد بن أحمد المحل: انظر )١(
   . ٣٧٣، ص ١، ج)م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤دار الفكر، : بيروت(الجوامع، جزءان 

   . ٣٥٦، ص ٢البحر المحيط، ج : انظر )٢(
   . ١سورة المائدة، من اآلية   )٣(
   . ٧٢سورة األنعام، اآلية   )٤(
 .٢٨٢سورة البقرة، من اآلية  )٥(

   . ٣سورة النساء، من اآلية  )٦(
   . ٣٣سورة النور، من اآلية  )٧(



 

 ٨١

)R��  .إ� �z& ذk 3> ا�C�ت اC&J�( ا'H ورد �5!� ا3T& $!�4 ا

     ����#: ���7K  ����5 &��3Tا )R����، 3d��5& "أو7��5ا: "H���5 ا���O�ل اTول 

         B�!$ر t�3 ن�آ� �7د 7�0اء �3�!#� ا����J> أن 73I'�Cا $�� �<��و� �3> ا�#:

�Y <3      ���� ، وه�4ا آ����ه�&�z�3ت و�3> 3#� &D���ت، أو 3� �<�و� t3 ا

�;& ذا�3� ���K ا#!�� )١(��0, ا7)7ب tA73 H5 ل�K ��T ؛ :}}}} ������������������������

��������������������������������{{{{ )٢(.  

 H���O�     : وH5 ا�O�ل ا��#: ��7K H�5 &�3Tا )R���، "أ�K��7ا  : " وردت 

 �������������������������������������������������������������������������������#: ������������������������������������������������������������������������������7Kو :  

����NC�ب؛ ���7رود  ، ���5�$ &3T�Q:�����ن $������ة وا��او���3( "���5�:<�7" ����!���

 ���#: �7K 7�� ؛�ة ��� :&آ!�C�� tA73ا H5 ب�>#���������������� {{{{:  ا���7 وا

�£�¢�¡�����	�
������£�¢�¡�����	�
������£�¢�¡�����	�
������£�¢�¡�����	�
�����{{{{)٣(
 ، 
��او3'� ��� ا �\ًCوأ

        .ا
 ���� وB�0 ���!� 	'� 3�ت آ, ذk 3> دZ=, و)$7!�

وآ4k ا3T& $'<7ا� $�#, 3� أ3& $�� :#��� وا)' ��ب �3� �!�� � �� إ����        

  .)٤(ا7)7به7 ��� 

V���O����~ ا�<��7ق ��3>  : وH��5 ا���O�ل ا <C���أ��3& 3 ��� :#���� $J'�$��( ا

   ���#: ��7K H�5 k�N�7د، وذ �!A&#: ن أو��� " �5�آ'��7 : "ا\��ع أو ا

                                                 

حكام القرآن ، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع أل٩٧، ص ١١التفسير الكبير، ج  :انظر )١(
/ هـ ١٤٢٤، العربي دار الكتاب : بيروت(عبد الرزاق المهدي : ج، تحقيق ٢٠، )تفسير القرطبي(

   .  ٣٢، ص ٦، ج )م٢٠٠٤
   . ٢٥سورة الرعد، من اآلية  )٢(
   . ٥٩سورة مريم، اآلية  )٣(
لسيد محمود األلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع شهاب الدين ا: انظر )٤(

دار : بيروت(محمود األمد، وعمر عبد السالم السالمي : ج، الطبعة األولى، تحقيق٣٠* م ١٥المثاني، 
   . ٢٤٧، ص ٧ج  ،)م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠إحياء التراث العربي، 



 

 ٨٢

�    )١(وه7 3��7ل ��� ا �ب��#: ��7K )� C&>$ k�، )٢( }}}}�����O�N�M�L�O�N�M�L�O�N�M�L�O�N�M�L{{{{: ،وذ

�X�]7'C B ا      ��$ �� { <���$ <��7C��'J�g5   )�$ذا أ3> $#� ا�ا= �> ا�$ <C��

  .)٣(واD!7د وا&ه>

t��$ا&�: وH��5 ا���O�ل ا���#: ���7K H��5 &��3Tا ,����Cُ " : 7ا�J����5 " �����

  .	ّ,: اQ$�	(، إذ Y � #3�ب

� #�J 5 ،BJ�ح 3� �C'���� 3> ا ��ء �3�ح : u���5 ا u�$ُأ �٤(3(.  

  v3��2إذا E��Y ا#���    )٥(أ�3& 3 �� :#��� $�J�:��( ا#����     : وH5 ا��O�ل ا

 kا&X�5  : �3> ����0، وه�4ا ا�3T& ���� ا ��ب وا�0Z'���ب، وC&K �( ذ�k         ذ

 B!4$k ا\&ر  ,��Cو B!��� ���#��دة |� C'��{ ا�$)٦(.  

��� ا
 ����� وB��0 أ��� آ��ن      
وآ4k 3� ُ�&ف �> ���$( ر70ل ا

!B 3��7آ�7ن و�JC B�E�: آB! �3 &��O 3���7آ�!t�3 ،B أن B!��5 ;��ً&ا آ��Oً&ا،           

����J�3 H�5 k،     و3&ا��ًة ��<���ة اD&��(ا' ��� �1 : H	C&( :��&ف  ا

 �J�3 <3 �ُ�#  .)٧(وا

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

                                                 

ج، الطبعة ٤ن فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بي )٥(
   .  ٢٦٧، ص ١، ج )م٢٠٠٥/ هـ ١٤١٦مكتبة الرشد، : الرياض(الرابعة 

   . ٢٨٣سورة البقرة، من اآلية  )    ١(
   . ٣٨الوجيز في أصول الفقه، ص : انظر)    ٢(
   . ٤٨، ص ١، كشف أسرار البزدوي، ج ١٤١، ص ٩التفسير الكبير، ج : انظر)    ٣(
التعريفات، ص . إعتاق المملوك يدا حالًا ورقبة مآلًا حتى ال يكون للمولى سبيل على إكسابه: المكاتبة)   ٤(

١٨٣ .   
   . ١٧ ص ،٣، شرح الكوكب المنير، ج ٥٣، ص ٦ج  ٤تفسير القرآن العظيم، م : انظر)    ٥(
ابن أبي زيد القيرواني في مذهب اإلمام مالك،  حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة: انظر)   ٦(

/ هـ ١٤١٧دار الكتب العلمية، : بيروت(محمد عبد اهللا شاهين : جزءان، الطبعة األولى، ضبط، وتخريج
، أبي بكر عالء الدين بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب ٣٠٢، ص ٢، ج )م١٩٩٧

دار الفكر، : بيروت(مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر : ج، الطبعة األولى، إشراف٧الشرائع، 
    ١٩٧، ص ٤، ج )م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧



 

 ٨٣

١ – B�0و ���� 
< 7ا: " K�ل ��� ا  
  .)١("73:�آZ B إ� إZ ا

٢ – �! � 
#�=D( رHA ا B�0و ���� 
ُ��&َ:�k،   ُارK " : H�\ِ5ُ�ل ��� ا
H\ِ>ُرأ0َ وا� ،kHوأه��،H�ِDِ'3ْوا  G��$ ")٢( .  

٣ –       �:��� H�5 ءH���ُإذا K��K " :  l�ل ��� ا
 ���� و H�5 B��0	��VC ا
�ن، [��B  ا��K&أ، [������J5 B&إ��� ا����ة &��>	'���  ارآ����3t� k��#3 &����: ��3> ا

 B] ،�#ًراآ <|��:t5ار  B] ،��ً=�K ل�'#: �'	�N0)ً�ا،  ا�0 <|��: �'	
 B]t5ار  ،��ً��:k آ�!�  5#,وا	'� :��|> )� H5 k  .)٣("ذ

)R��  .إ� �z& ذk 3> اT	�دVC ا'H ورد �5!�  ا3T& $!�4 ا

��� ا
 ����� وH�5 :  B��0 ا�O�ل اTول  �7K H5 &3T7ا  : " ورد ا� >
"    �� � 
، وه4ا ا3T& 3��7ل ��� ا �ب، 5�3T& $'�<�> ا��Z �:7 إ�� إZ ا

  .)٤(ا�7ت 3 �وب

 H���O7��  : وردت ���R( أH�5 &�3 ���ة 73اt�A     : وH5 ا�O�ل اK H�5 " :
H\5ار"،  

 �7Kو" :H\>ا�"�7Kو ،" :H�D'3و"ا ،" Hأه���"    ���� )�، وآ�!�� دا
  .)٥(ا7)7ب

  V���O:����J&ة : $����ن #���د ��3> اTوا��3& ا7ا)���( وه��H    : وH��5 ا���O�ل ا
اQ	���&ام، وا<���&اءة، وا&آ���7ع، وا&t���5 3 ����، وا����7Nد، وا7����Nس $����>  

<�:�N�  .)١(ا
                                                 

  ).٢١٢٣(، الحديث رقم ٣٥٦تلقين الموتى ال إله إال اهللا، ص : رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب)    ٧(
  ).١٧٨٣(، الحديث رقم ٣٥٥العمرة ليلة الحصبة وغيرها، ص : رواه البخاري، كتاب العمرة، باب )١(
، برقم ١٥٨، ص ..وجوب القرآءة لإلمام: األذان، باب: رواه البخاري، كتاب.رواه البخاري ومسلم )٢(

، برقم ١٦٨وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ص : الصالة، باب: ، ورواه مسلم، كتاب)٧٥٧(
)٨٨٥.(  

بد الرؤوف طه ع: ج، تحقيق١٨يحيى بن شرف النووي الدمشقي، صحيح مسلم بشرح النووي، : انظر )٣(
  .١٨٣، ص ٦، ج )المكتبة التوقيفية: القاهرة(

  .١١٤، ١١٣، ص ٨المصدر السابق، ج : انظر )٤(



 

 ٨٤

  

                                                                                                                                               

، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الشهير بابن ٩١، ٩٠، ص ٤المصدر السابق، ج : انظر )٥(
، ١ج  ،)م٢٠٠٠بيت األفكار الدولية، : عمان(ج ٣حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 

   . ٧٥٩ص



 

 ٨٥

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        """"لتفعل لتفعل لتفعل لتفعل " " " " صيغة املضارع املقرون بالم األمرصيغة املضارع املقرون بالم األمرصيغة املضارع املقرون بالم األمرصيغة املضارع املقرون بالم األمر

  

         E��Y ���� )�Z�� &�3Tم اZ ��$ l��&'Kرع ا�آ, 5#�, 3\� kوا�&اد 4$

  .)١(ا��ث

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١ – �������������������������«��¼���½��¾��¿�����K :�{�{�{�{����Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»����Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»����Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»����Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ�ل :#����

������������������������������������������������zzzz 
)٢(.        

٢ – ������������������������������������������������������������������}�}�}�}�����:K�ل :#�������������������������������������������������������� zzzz���� )٣(.        

٣ – ��}�}�}�}�����:K�ل :#� �����������������������������������������������������¡��¡��¡��¡¢¢¢¢����������¤��£��¤��£��¤��£��¤��£zzzz)٤(.        

٤ – �        .)٥(����K: �{�{�{�{ffff��������j��i����h��gj��i����h��gj��i����h��gj��i����h��g zzzz�ل :#�

)R��  .و�z& ذk 3> ا�O3T( ا'H ورد �5!� ا3T& $!�4 ا

7���  : H���5 ا���O�ل اTولK H��5 &��3Tن $���م ا&��'Kرع ا�3\�� )R����وردت 

����#:" :7��N'�����5ا"����#: ���7K3 ��7ا : " ،و���م ه ��� Zم ا��3T&  "و���5 ،

 <C&��3Tن، 5�<�<��( ا�ن $��� وا)�������CQوا 
 )$�N'��0Z�5 ،7)��7ب� )���\'>�ا

  .ه � ا���( واO'3Z�ل

H����Oوردت ����R( ا�\���رع ا�<��&ون $���م اH��5 &��3T  : وH��5 ا���O�ل ا

�: A73#�> ه���#: �7K " : U�#'���5"��#: �7Kو ، " :d��5 ,آ."  
                                                 

  .٣٦٧، ص ١حاشية البناني، ج : انظر )١(
  .١٨٦سورة البقرة، اآلية   )٢(
  .٦سورة النساء، من اآلية   )٣(
  .٢٩سورة الحج، اآلية   )٤(
  .٧سورة الطالق، من اآلية   )٥(



 

 ٨٦

   ���!#'C 4ي�H5 H!5 اTول :<'\H ا7)7ب؛ إذ ENC ��� وH ا�'�B ا

 ��� z ن�إذا آ �� أن oU#'�C �> أ;H` 4ء 3 <3� u��C��$ 7م>C١(و(.  

   H����O7H ا�'���B إذا آ���ن 5<���ً&ا و    )٢(و:<'\��H ا$Q�	��H��5 ) ا��؛ ����5�ح 

�$ k�#&وف3�'�ً)� أن dCآ, 3> 3�ل ا�'�B 3<�$, أ)&ة ���� ��5، وذ)٣(.  

V�Oُ:���, اTوا�3& ا�7اردة $���R( ا�\��رع ا�<�&ون        : وH5 ا�O�ل ا

$���م ا��3T& ����� ا7)��7ب؛ g5زا��( اTدران $�'����, ��3> اQ	��&ام $�����X أو    

أو . ا'<��&، و1K ا�D�رب، و�'�U اQ$�{، و:<���B اT}��5&، و��v ا��O�ب       

,�K ��آ :     � 4ر، و7�Yاف ا5Q�d$   )�Aداء  3�k0 ا��G آ�!��، وآ�4k ا�57�ء $�

  .)٤(آ, ذk ��� ا7)7ب

t$ا&7��  : وH5 ا�O�ل اK H�5  7)7ب� ��I�Cُ " :  Xم اTب ��� ��0, ا

 �<�( ���� و��� وزو)�� ���� ���Kر ا�0'���'�      " �$ :    ،���� z ر��K ���� H� Rا


  .وا�<�& $<�ر 3� �:�� ا

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W���S.א�	א��.�	^�	��Y�Cא���S.א�	א��.�	^�	��Y�Cא���S.א�	א��.�	^�	��Y�Cא���S.א�	א��.�	^�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١ – B�0و ���� 
��R��5   ���C, إذا ا�0'�<~ أ	��آK :)     ��37� <�3 B�ل ��� ا

��C l:�$ <Cري أ�C Z Bآ�	ن أg5 7=�؛Aو H5 �!�;�C أن ,�K ()٥(.  

                                                 

دار الكتاب العربي، : بيروت(ج ٣أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، : انظر )١(
   . ٤٤، ص ٥، الجامع ألحكام القرآن، ج ٦٦، ص ٢، ج )م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧

   . ٢١٦، ص ٢ج  ٢، تفسير القرآن العظيم، م٤١، ص ٥الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٢(
   . ٣٨٣، ص ١، فتح القدير، ج ٦٤، ٢أحكام القرآن للجصاص، ج: انظر )٣(
   . ١٢٤، ص ٣، فتح القدير، ج ٢٧، ص ٢٣التفسير الكبير، ج : انظر )٤(
  .رواه البخاري ومسلم )٥(

  ).١٦٢(، الحديث رقم ٥٠االستجمار وترا، ص : الوضوء، باب: واه البخاري، كتابر
كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في : ورواه مسلم، كتاب الطهارة، باب

   ). ٦٤٣(، الحديث رقم ١٣١، ص   "فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثًا " ، بلفظ ...اإلناء



 

 ٨٧

٢ – B�0و ���� 
: 3> أر$C ،t<�7ل  ���5'#4إذا :D!� أ	�آK) : B�ل ��� ا

ا�!��B إ���H أ���7ذ $��k ��3> ���4اب )!�� B، و��3> ���4اب ا<���&، و��3> 5' ��(  

u���  .)١() ا�)�ل ا���� وا���ت، و3> `& 5' ( ا

)Cروا H5و) :&�;Tا �!D'  .)٢() إذا 5&غ أ	�آB 3> ا

        ���� ��7K H��5 ،ب�� �> ا��$<�> Zم 5#�, اH�\'>: &�3T ا�O�H�5 ا

B�0و ���� 
7�" �R��5,:" اK ) C&>$ ب� ��C Z ��g5ري  : " ُ	��l ��� ا

 ��C l:�$ <Cأ" H\'>C Z ،Z 0( أم�N� ��C l�3 ,آ7ن ه H5 kD�5 ،  k�ذ

��  .)٣(و)7ب �z, ا

�7K H5 &3Tم 5#, اZ ,��:ُ k  .)٤("���5'#4 : " وآ4

  

        

        

                                                 

، الحديث رقم ٢٣٣ما يستعاذ منه في الصالة، ص : المساجد ومواضع الصالة، باب: كتابرواه مسلم،  )١(
)١٣٢٤ .(   

، الحديث رقم ٢٣٤ما يستعاذ منه في الصالة، ص : المساجد ومواضع الصالة، باب: رواه مسلم، كتاب )٢(
)١٣٢٦ .(   

 ٨في شرح التقريب،  عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وولده أبو زرعه العراقي، طرح التثريب: انظر )٣(
، )م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية، : بيروت(عبد القادر محمد علي : ج، الطبعة األولى، تخريج

الكريم عبد: ج، اعتناء٤منتقى األخبار،  ، محمد بن علي الشوكاني، نيل األوطار من أسرار٤٠، ص ١ج 
   . ١٨٦، ص ١ ، ج)م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥المكتبة العصرية، : صيدا، بيروت(الفضيلي 

، محمد بن إسماعيل األمير اليمني الصنعاني، سبل السالم شرح ٩٨، ص ٣المصدر السابق، ج : انظر )٤(
مكة (حازم علي بهجت القاضي : ج، الطبعة األولى، تحقيق ٤بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام، 

   . ٣٣٨، ص ١، ج )م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠مكتبة نزار مصطفى الباز، : المكرمة



 

 ٨٨

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        صيغة اسم فعل األمرصيغة اسم فعل األمرصيغة اسم فعل األمرصيغة اسم فعل األمر
  

k  .)١(آ, اB0 ��ب �> 5#, ا3T& ودلo ����: وا�&اد 4$

cو�cو�cو�cو�	W	W	W	W����^	א���}ن	א�	)��Y�����^	א���}ن	א�	)��Y�����^	א���}ن	א�	)��Y�����^	א���}ن	א�	)��Y�WWWW	 		 		 		 	

�        .)٢(K:�����{�{�{�{��]��\��[��]��\��[��]��\��[��]��\��[_��^_��^_��^_��^f��e��d��c��b��a���`f��e��d��c��b��a���`f��e��d��c��b��a���`f��e��d��c��b��a���` zzzz�ل :#�

: ����k ز�Cً�ا، أي  : إ��ح أ����BJ أو ا	�7Mه��، آ��� :<�7ل     ا73Iا: أي

�3I  .)٣(ا

5!�7 �5&ض؛ Tن   " $#���BJ  " آ�, ��~ ورد   : H5 اQ	J�م )٤(K�ل ا$> 	Iم

 � ���  

  .)٥(:<'\H اNCQ�ب

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١ –   ���! � 
����� ا
 ������  : ��3� روت ا�����ة ��=��D( رH��A ا H��� أنo ا

l"3> ه�4 : " ���!� و� �ه� ا3&أة K�لوB�0 د;, �K ���5(، :�4آ&   : ؟

                                                 

  .٣٥٦، ص ٢البحر المحيط، ج : انظر )١(
  .١٠٥سورة المائدة، من اآلية   )٢(
  .٥٦١، ص ١، فتح القدير، ج ٣١٨، ص ٦الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٣(
هو علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، األندلسي القرطبي، أبو محمد، الشهير بابن حزم، فقيه : ابن حزم )٤(

أنه كان أجمع أهل األندلس لعلوم اإلسالم في ": محدث أصولي، نظّار متكلم، وزير ظاهري، قيل عنه
. ، في أصول الفقه، وغيرها"اإلحكام في أصول األحكام " في الفقه، و " المحلى : " ، من مؤلفاته"عصره 

، ٢، الوافي بالوفيات، ج ١٨٤، ص ١٨سير أعالم النبالء، ج : انظر ترجمته في. هـ٤٥٦توفي عام 
   .٢٣٠، ٢٢٩، ص ٣، شذرات الذهب، ج ٩٣ص 

   . ٣٠٧، ص ٣، ج )دار الكتب العلمية: بيروت(م  ٢* ج ٨اإلحكام في أصول األحكام، : انظر )٥(



 

 ٨٩

����:!�، ��K�ل  <���3: (��3   ���'	 
،���BJ $���� :��<��7ن، 7��5 ا
 C Z���, ا

  .)١(وآ�ن أ	E ا�C> إ�� 3� دام ���� ��	�� ) :��7ا

٢ – ���! � 
#�=��D( رH��A ا B���0و ������ 
&��K) :k�����  ،X5�ل ����� ا���$

¡��  .)٢() وإC�ك وا# U وا

٣ – B�����0و �������� 
���m�m�m�mc��b���aإذا ����K�ل ا����3Q�م :����K�ل ������� ا �̀�_c��b���a�� �̀�_c��b���a�� �̀�_c��b���a�� �̀�_llll 

�3>:5<77ا��� �3� :<��م �3>          &��z )�J=��7�� 7�Kل اK X53> وا ��g5 ،

  .)٣() ذ���

٤ – B�0و ���� 
���� اُ�ُ!�7ر اُ����رك، وا�&آ�(        <�3	�K) : oH�ل ��� ا


  .)٤() ا

 �4!$ &3Tا �د �5!&C H'  .ا��R(و�z& ذk 3> ا�O3T( ا

7���  : H���5 ا���O�ل اTولK H��5 &��3T5#��, ا B��0# ���  "���3 : " ا�وه��7 $ ،

U٥(اآ���( k���' uC����، 5!��7 ز)��& ������ة ��=��D( رH��A ا
 � !��� ���> ذ��k ا

اآ��H �> ا��$ uC�QآO�ر H5 ا��ة، g5ن اQآO�ر Cُ Z��ح : ا�&أة، و3ُ&اد�

}07'  .)٦(5����، وإ���� Cُ��ح ا

 H����O7���  ا: وH��5 ا���O�ل اK H��5 &��3T5#��, ا B��0 " : k�����"���� #3و ، :

H3I  .ا
                                                 

أحب الدين إلى اهللا أدومه، : اإليمان، باب: رواه البخاري، كتاب .رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري )٦(
في  أمر من نعس: صالة المسافرين وقصرها، باب: ، ورواه مسلم، كتاب)٤٣(، برقم ٢٢ص 

  ).١٨٣٤(، برقم ٣٠٨، ص ...صالته
، ١٢٣٨لم يكن النبي صلى اهللا عليه وسلم فاحشًا وال متفحشًا، ص : األدب، باب: رواه البخاري، كتاب )١(

 ).٦٠٣٠(الحديث رقم 

  .من هذا البحث٦٣سبق تخريجه برواية البخاري ص  )٢(
   ). ٣٥٧٩(الحديث رقم ، ٧٢٧عالمات النبوة في اإلسالم، ص : المناقب، باب: رواه البخاري، كتاب )٣(
   . ١٦٤٢، ص ٢، ج "مهه" الصحاح، مادة : انظر )٤(
مكتب تحقيق التراث : ج، الطبعة الخامسة، تحقيق٨* م ٥حاشية اإلمام السندي على سنن النسائي، : انظر )٥(

   . ٢٤١، ص ٣، ج )م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠دار المعرفة، : بيروت(اإلسالمي 



 

 ٩٠

V�O7�� : وH5 ا�O�ل اK H5 &3T5#, ا B0��3>  : " ورد ا�: ، و#3 ��� "

EN'0ا B!�  .)١(ا

 t�$ا&7��     : وH5 ا�O�ل اK H�5 &�3T5#�, ا B�0ورد ا" :  oH�	" ��� #3و ، :

        .)٢(ه���7ا وأ0&�7ا

                                                 

   . ٥٠٠، ص ١، حاشية العدوي، ج ١٦٦، ص ١، ج "أمن " لسان العرب، مادة : انظر )٦(
معناها في القاموس المحيط، مادة : ، وانظر١٦٣٢، ص ٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج : انظر )٧(

   . ١٢٧٨، ص "حيى " 



 

 ٩١

        الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

        صيغة املصدر النائب عن فعل األمرصيغة املصدر النائب عن فعل األمرصيغة املصدر النائب عن فعل األمرصيغة املصدر النائب عن فعل األمر

        

kا����~ ا���ال ����� ا����ث دون ا��3I�ن، و7��JCن $�# ���   : واُ���&اد 4��$

 &3T١(ا(.  

  :األمثلة من القرآن الكريم

١ – �
�	��������������������������������������������������������K :IIII�ل :#�	�
	�
	�
HHHH )٢(.        

٢ –  ����K: IIII�ل :#��� �̧¶���´�³�²�±�°�
�®�¬�«�ª� �̧¶���´�³�²�±�°�
�®�¬�«�ª� �̧¶���´�³�²�±�°�
�®�¬�«�ª� �̧¶���´�³�²�±�°�
�®�¬�«�ª¹¹¹¹����
���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º����������� �!�"�#��� �!�"�#��� �!�"�#��� �!�"�#

$$$$HHHH)٣(.        

٣ – �¨�©�K: IIII�¢�¡�������¢�¡�������¢�¡�������¢�¡�������¦�¥�¤�£�¦�¥�¤�£�¦�¥�¤�£�¦�¥�¤�£§§§§�����ª�©�¨�ª�©�¨�ª�©�¨�ª�ل :#�

°���®�¬�«°���®�¬�«°���®�¬�«°���®�¬�«HHHH )٤(.        

٤ – � K:�����{�{�{�{vvvv���������w�w�w�wzzzz�ل :#�
)٥(.  

)R��  .و�z& ذk 3> ا�O3T( ا'H ورد ا3T& �5!� $!�4 ا

�   : H���5 ا���O�ل اTول ���#: ���7K H��5 ك : " ����3ران����3g5" ���7Kو ،

��#: " : uC&�:"7ا : ، أي	7ا أو 0&J�3d5)٦(.  

                                                 

  .٣٥٦، ص  ٢البحر المحيط، ج : انظر )١(
  .٢٢٩سورة البقرة، من اآلية   )٢(
  .٩٥سورة المائدة، اآلية من   )٣(
  .٦سورة النور،  اآلية   )٤(
  .٤محمد، من اآلية  سورة  )٥(
  .١٢٠، ص ٣، الجامع ألحكام القرآن، ج ٣٨٩، ص ١أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )٦(



 

 ٩٢

#���ة 5#����� أن C<��7م   أن X���Y <��3 زو)'��� وأراد 3&ا)#'!��� H��5 ا    : أي

���ح          Qا �7ي $!�� C )�#(3&ا �، �5&ا)#!��ار $!�&�AQا <�� ��#�$7ا)�!�، وا

و	���> ا#��D&ة، وه��4ا ه��7 ا���3Q�ك $�#��&وف، أو &���C	!� g$	����ن $��dن      

         ,��C7�: ���!$ ً�ا����K )��#(3&ا �ا)#!��&C Z أو ،�!:���� H��\> : ���'	 ���!آ&'C

  .)١(��:!�، 7J�5ن $#��ا �> }��!� واAQ&ار $!�

  .H5 ا�#��3( وا)E 	�ل ا�3Q�ك، و	�ل ا'&ك 5�Q	��ن

H��O�   : وH5 ا�O�ل ا��#: ��7K H�5 ر���7��  "I�N5اء  : " ورد اKو ،

��#::  

�"آ��رة "  �#: �7K: " ، و �3ً���5#��� أن I�NCي )�Iاء أو   : ، أي"

��|ً���` ����C l� ��3> )٢(���JC& أو 7���Cم ����� ا7)��7ب ا'����2&ي�� <��� k��، وذ

  .ا��� وه7 3�&م

���V  و�O��D��5!�، وه����4  : ، أي"���D5!�دة : " ��K�ل :#����  : H��5 ا���O�ل ا

��C `!7د <JC B  .)٣(اD!�دة ��� ا7)7ب �> ر�3 زو)'� $��I� و

&�;Tل ا�O�  .)٤(5�A&$7ا: ، أي"5\&ب : " K�ل :#��: وH5 ا

E(وا �&�z ب أو�K&  .5<', أ��اء ا
 3> ا�J�ر 70اء $\&ب ا
                                                 

، محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن ٣٨٩، ص ١أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )١(
اء التراث دار إحي: بيروت(حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، جزءان، الطبعة األولى 

   . ١٢٠، ص ٣، الجامع ألحكام القرآن، ج ١٢٥، ص ١، ج )م٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤العربي، 
، )معالم التنزيل(، الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي ٣٠٩،  ص ١المصدر السابق، ج : انظر )٢(

سلم محمد عبد اهللا النمر، وعثمان جمعه ضميرية، وسليمان م: م، الطبعة األولى، تحقيق، وتخريج٤
    ٧١٣، ٧١٢، ص ١، م )م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣دار طيبة، : الرياض(الحرش 

، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، العدة شرح العمدة في ٣٤٩، ٣٤٨، ص ٣بدائع الصنائع، ج: انظر )٣(
دار الكتاب العربي، : بيروت(عبد الرزاق المهدي : فقه إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه اهللا، تحقيق

   . ٥١١، ص )م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣
   . ١١٤٦، ص ٢الكشاف، ج : انظر )٤(



 

 ٩٣

        الفرع اخلامسالفرع اخلامسالفرع اخلامسالفرع اخلامس

ا اإلنشائية معىن((((ربية الدالة على طلب الفعل ربية الدالة على طلب الفعل ربية الدالة على طلب الفعل ربية الدالة على طلب الفعل اجلملة اخلاجلملة اخلاجلملة اخلاجلملة اخل
ً
ا اإلنشائية معىناخلربية لفظ
ً
ا اإلنشائية معىناخلربية لفظ
ً
ا اإلنشائية معىناخلربية لفظ
ً
        ))))اخلربية لفظ

  

kاN���( ا�C&�2(   : 3� دلE�Y ��� o ا�#�, و:������، أي  : وا�&اد 4$

  .)١(ا'! 3 ��>Cُ H� E�Y ا�#, و:�����

cو�cو�cو�cو�WWWW				����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١- �        .)٢(}}}}K :}}}}�h�h�h�hiiii�����m�l�k�j�m�l�k�j�m�l�k�j�m�l�k�j�ل :#�

٢ –   �        .)٣(}}}}¢�£�¤�¥�¢�£�¤�¥�¢�£�¤�¥�¢�£�¤�¥�������������¡��������¡��������¡��������¡����������������{{{{ :K�ل :#�

٣ –    ����K: }}}}    �K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�ل :#����
�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�T�S�R�Q�P�O�N�M�L{{{{)٤(.        

�  : H����5 ا����O�ل اTول����#: ����7K H���5 &���3T3# ���� ا H���5 &����; ورد " :

 <�$&'C"�&C�>:و ،:  

و� '��M&ن وC�o<O��Jُ [�[��( ��K&وء إذا ُآ��>o ��3> ذوات     ،)٥(و�'��&$1 ا���<���تُ 

  .'�&اًء �&	B، و3 ً#� 3> ا;'�ط ا��T�ب، وه4ا ��� ا7)7ب؛ ا0)٦(اKT&اء

  .ا��T�ب

                                                 

  .٢١٥، ص ١أصول الفقه اإلسالمي، ج : انظر )١(

  .٢٢٨سورة البقرة، من اآلية   )٢(

  .٢٣٣السورة نفسها، من اآلية   )٣(

  .٧سورة النساء، اآلية   )٤(

  .٣٧٩، ص ١الكشاف، ج : انظر )٥(

  .٧٣، ص ٦التفسير الكبير، ج : انظر )٦(



 

 ٩٤

H��O�: وH5 ا�O�ل ا�#: �7K " : <#A&C "     <�� ر���;Qد ا&�N3 v��

إرA�ع ا7ا�ات TوZده>o وإ��� ا�<�7د $� ا$ &3T�QرA�ع، ��� اNCQ�ب 

�#\!>، و��� ا �ب ��#� ا�;& )١(.  

���#$ ����!��Y ع���Aإر ����� <C������Yق أH���5  ���3 	���ل ا���2ف $���> ا7ا
         )�]�O!�g5� �N:ُ& ��� إرA��� إذا �C B<��, [��ي �z&ه�� ;���( H�5 ا�CT�م ا

 ��:�=�� d����ب أن �A&3 &(d'��C#(      . اTو� إذ ه7 $��)( إ� ا k�و$#�� ذ
� �:����� وه � C �ب إرA�ع وا.  

V�Oا�C( ;�& H5 3# �� ا�3T&، و3ُ&اده�� و)�7ب ا��~      : وH5 ا�O�ل ا
( اُ�'����K �57ً���� آ���ن أو آ���Oً&ا، وه��4ا ا��0Z'�<�ق <&ا$��(  وا ����H��5 E :&آ��

  .)٢(اُ�'�57 ذآ7ًرا وإ��ً[� 70اء آ��7ا �R�ًرا أم آ��ًرا

 ،� 3 X'`ا �3&، و3Tر $��~ ا��;Tورد 3> ا �7ع 3 وl�: ,;�C ه4ا ا

 ��������#: �����������»»»»©������ª�©�ª�©�ª�©�ª{{{{: آ<7 �̧¶���´�³�²�±�°��®�¬� �̧¶���´�³�²�±�°��®�¬� �̧¶���´�³�²�±�°��®�¬� �̧¶���´�³�²�±�°��®�¬

º�¹º�¹º�¹º�¹{{{{)٣(.        

B�����0و �������� 
������� ا �����7Kا إذ: (وBJ:&����3أ   �7ا 3 ����� ����3:d����5 &3d����$

B'#�'0٤()ا(.  

H$��� ُأ3&��� : (آ�� H5 ا���VC ا���$X  " ُأ�&3ْ� 4J$ا : " وآ47K kل ا

<C��#  .)٥(....) أن 2�ُ&ج اُ��7C �oم ا

                                                 

  .٢١٧، ١ج  ، فتح القدير،١٢٧، ص ١الكشاف،ج : انظر )٧(
 ج، ٤، محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي، أحكام القرآن، ٢١٨، ص ١المصدر السابق، ج : انظر )١(

، ٣٥٢، ص ٢، ج )م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦المكتبة العصرية، : صيدا، بيروت(رضى فرج الهمامي : تحقيق
  .٥٧٢، ص ٤روح المعاني، ج 

  .٥٨سورة النساء،من اآلية  )٢(

  ).٣٢٥٧(، الحديث رقم ٥٣٦فرض الحج مرة في العمر، ص : بابالحج، : رواه مسلم، كتاب )٣(
 ).٣٥١(، برقم ٨٧وجوب الصالة في الثياب، ص : الصالة، باب: رواه البخاري، كتاب )٤(



 

 ٩٥

&3Tا ��� )  .)١(J5, ذk 3> اN�, اC&�2( ا�ا

C&د $��~ ا�2&، 7�0اء ورد $N���( 5#�,    " ا5" ,#5�3T& آ�� C&د $��~  

  )٢(و3� C<'\�� 3> 5��, أو �3#7ل، أو $N��( ا$'�اء و;�& 

tkא	,���	2	��Cא	אج�Q4	#sא�F	^���	2	,���	אtkوCא	אج�Q4	#sא�F	^���	2	,���	אtkوCא	אج�Q4	#sא�F	^���	2	,���	אtkوCא	אج�Q4	#sא�F	^�	WWWWو 		 		 		 	

  .)٣(:dآ�� ا3T& واQ`#�ر $7)7ب :�<�� $����ر�( واO'3Z�ل – ١

٢ –          ���� )�Z�إن اN��( اC&�2( :<�7م 3<��م ا��2&؛ �!�T� �D:�رآ� H�5 ا

     ����� ���E���Y ا�#��, :��H:d اN����(     و)��7د ا�#��,، J5���� H:d��C ا��3T& داً

k  .)٤(اC&�2( آ4

٣ –   ،��$ &3Tد ا&N3 <3 W�$ن أ�3& آTا �$ �C&C ن��2& إذا آ�$ XY� إن ا

 tK7ا( اI 3 �$ 73رd�   )٥($ ��T�O�CI : )$, ا

  

                                                 

  .٢١٦، ٢١٥، ص ٤، البحر المحيط، ج ١٠٩، ص ٢اإلحكام لآلمدي، ج : انظر )٥(

  .٣٠١، ص ٣اإلحكام البن حزم، ج : انظر )٦(
  .١٢٣، ١الكشاف، ج : انظر )١(
، محمود بن أبي بكر األرموي، التحصيل من المحصول، جزءان، الطبعة ٣٥، ص ٢المحصول،ج: رانظ )٢(

، ج )م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، : بيروت(عبد الحميد علي أبو زنيد : األولى، تحقيق، ودراسة
  .٢٧١، ص ١

   . ٣٦٢، ص ٢البحر المحيط، ج : انظر )٣(



 

 ٩٦

        الفرع السادسالفرع السادسالفرع السادسالفرع السادس
        اجلملة  الدالة على إجياب ترك الضد ضمناً اجلملة  الدالة على إجياب ترك الضد ضمناً اجلملة  الدالة على إجياب ترك الضد ضمناً اجلملة  الدالة على إجياب ترك الضد ضمناً 

  

   BC&��'���W ا k� E��Y :�&ك ا�#�,،    ا�ا�( ���  ) ا !�H (وا�<�7د 4$

��W اNCQ�ب ا�&C�( وإ��� ُذآ�&ت؛ Tن   <3 l�� W��وه4ا ا 7ع 3> ا

��( ��A� �(، أي أن ا7)��7ب ���Cُ'�ل ������ 3 !���      Zد Hه�� ����إ� ������ ���!'Zد

� #�  .$�&XC ا

5!�4 ا��W ا�ا( ��� :&ك ا\� :�ل أCً\� ��� و)�7ب ا\�� ا�;�&    

��ًO�5،� #��  : $�&XC ا��#: ��7K H5:�����{�{�{�{������ �́�³��²��±��°������®��¬������ �́�³��²��±��°������®��¬������ �́�³��²��±��°������®��¬������ �́�³��²��±��°������®��¬

��»���º���¹��¸��¶��»���º���¹��¸��¶��»���º���¹��¸��¶��»���º���¹��¸��¶zzzz)١(.        

7�U $!��4 اTو���ف ا�34��( ��Cل ���� و)�7ب :�&ك ه��4 ا5T#��ل          �5

  .)٢(ا'H ُذم 3> أ)�!�

�! 3 W��  :)٣(وه�4 ا

١- )R�� Hوه،X����)Z :�#,(ا !H ا�#: �7K 7�� ²}�}�}�}�����:؛��±���°��
��®²��±���°��
��®²��±���°��
��®²��±���°��
��® zzzz����
)٤(.  

�) 	ُ&م(3� �Cل ��� ا'�&BC $��دة   – ٢�#: �7K 7�� ؛�:�&ع � ! �و3:�����{�{�{�{

D��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��A...    ����zzzz )C١(. ا�(.  
                                                 

  .١٢ -١٠سورة القلم، اآليات   )١(
حسين حامد حسان، مكة : ، إشراف"رسالة ماجستير" با بن آدو، الواجب وأحكامه مختار با: انظر )٢(

  .٣٩م، ص ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩جامعة الملك عبد العزيز، : المكرمة
: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي،جزءان، اعتناء: انظر )٣(

، موسى ٦٧، ٦٦، ص ١، ج )م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧لعصرية، المكتبة ا: صيدا، بيروت(هيثم طعيمي 
محمد محمد : ، إشراف"رسالة ماجستير" محمد يحيى القرني، النهي وداللته على األحكام الشرعية 

   . وما بعدها٦٨جامعة الملك عبد العزيز، ص : الخضراوي، مكة المكرمة
   . ٩٥سورة المائدة، من اآلية   )٤(



 

 ٩٧

٣ –     ���#: ��7K 7��� ؛,������������������������������������������������������������������������������������������}�}�}�}�����:ا'�&uC $#�م ا
¤��£��¢��¡¤��£��¢��¡¤��£��¢��¡¤��£��¢��¡ zzzz )٢(.        

٤ –  ���#: �7K 7�� أو ا�;&ة؛ ����: :&:E ا#<7$( ��� ا�#, 70اء H5 ا
IIII�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k

�|�{�z�y�|�{�z�y�|�{�z�y�|�{�z�y��������~�}��������~�}��������~�}��������~�}HHHH )٣( ���������������7Kو ،
��������#::    IIII���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½

��������HHHH )٤(.        

٥ –     ���#: ��7K 7��� ك؛&�'�����A�A�A�A{{{{ :اN��( اC&�2( ا��'#��( E�Y H5 ا

�E�D�C�B�E�D�C�B�E�D�C�B�E�D�C�B{{{{)٥(.        
٦ –         ���#: ��7K 7��� ؛,�#�����{{{{: ا0Z'�!�م اJ�Q�ري اُ��&اد $�� E��Y :�&ك ا

��´�³�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦��´�³�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦��´�³�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦��´�³�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦    
{{{{)٦(.  

� ��3�دة �!��� – ٧���#: ���7K 7���� ؛�ف 3 !��o&���: ���3و:�����{�{�{�{��v���u��t��s��v���u��t��s��v���u��t��s��v���u��t��s

zzzz
)٧(.  

  ،� ً��A �\5!�4 ا��W ا�ا( ��� ا'�&BC :�ل ��� و)7ب :&ك ا
   B!7�>$ )d����7ل ه��4 اTء ا��ول ��� : �Kء ه�,     : وH�Dا !�H ��> ا

k  .ه7 أ3& $\��؟ وا;'��7ا H5 ذ

��hא��	2	אعu.א�	-M	���}��hא��	2	אعu.א�	-M	���}��hא��	2	אعu.א�	-M	���}��hא��	2	אعu.א�	-M	���}WWWW	 		 		 		 	

                                                                                                                                               

   .٣سورة المائدة، من اآلية   )٥(
  .١٩ورة النساء، من اآلية س  )١(
  .٣٣سورة المائدة، من اآلية   )٢(
  .١٤سورة النساء، اآلية   )٣(
  .٣٨السورة نفسها، من اآلية   )٤(
  .١٣٩السورة نفسها، اآلية   )٥(
  .٩٠سورة النحل، من اآلية   )٦(



 

 ٩٨

7�7ن ��� أن �Tا X�:ا  k�ا !H �> اHDء أ3& $\�� إذا آ�ن ذ
            H�! �، g�5ن ا��#: 
��$ &��JاHDء �� ��A وا	��، وذ�k آ�� !H ��> ا
     ،
��� إ���A Z وا	��� وه��7 اCQ����ن $��� v���� ��� I�'���Cم ا��3T& $\���� و
      H�5 &���� إ��A Z وا	�� وه�7 ا v� ��#�7م 7Cم ا <� H! وأCً\� ا

  .ذk ا�7م

: ، آ�<��م �ًO3� g�5ن �� ���ة أ��Aاد، وه�H     أ3� إذا آ�ن � ��ة أ�Aاد
          k��: ���� H�! �( اZد H�5 ع، 5<�� ا;'���7ا�N��AZء، وا��J:Z7د، وا#>ا

  :ا�ATاد ��� [�[( أ7Kال

  .أ�� 7JC Zن أ3ً&ا $d	� ه�4 ا�ATاد ��3ً<�: ا<7ل اTول

H��O  .أ�� أN$ &3��t أ�Aاد�: ا<7ل ا

V�O$#� ��، وه�4ا �3� ����� )�!�7ر      أ�� أ3& $7ا	� ! 3� Z : ا<7ل ا
u(ا&7��>، وه7 ا�T١(ا(   ،�� � H�! �؛ Tن  ا� !B'�'C H ���� :&ك ا

 <� ,R'`ء اH` يd�5 ،اد��Aأ �	أ ,#�$ Zإ � � H! �وC Z�J � :&ك ا
ا� !H � � 3> أ�Aاد� آ�ن 73d3ًرا $� ���& $� :�رًآ� �� !H � � أ�3�  

7����� اO'3, ا�Y ))�	 �5 زاد �٢(ب 3 � 3(.  

        

        

                                                 

ج، الطبعة ٥محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، العدة في أصول الفقه، : انظر هذه المسألة في )١(
، ص ٢، ج )م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠: الرياض(أحمد بن علي بن سير المباركي : ة، تحقيق، وتعليقالثاني
عبد : ، أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، شرح اللمع، جزءان، الطبعة األولى، تحقيق، وتقديم٤٣١، ٤٣٠

، محفوظ ٢٩٧، ٢٩٦، ص ١، ج )م١٩٩٨/ هـ ١٤٠٨دار الغرب اإلسالمي، : بيروت(المجيد تركي 
مفيد محمد : ج، الطبعة الثانية، تحقيق٤بن الحسن الكلوذاني الحنبلي، التمهيد في أصول الفقه،  بن أحمد

/ هـ ١٤٢١المكتبة المكية، : مؤسسة الريان، مكة المكرمة: بيروت(عمشة،و محمد علي إبراهيم 
   . ٧٨، صيغ اإليجاب، ص ٤٣٣، ص ٢،البحر المحيط، ج ٣٦٥، ٣٦٤، ص ١، ج )م٢٠٠٠

   . ٢٩٧، ص ١لمع، جشرح ال: انظر )٢(



 

 ٩٩

        



 

 ١٠٠

        املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

        املعاني التي ترد هلا صيغ األمراملعاني التي ترد هلا صيغ األمراملعاني التي ترد هلا صيغ األمراملعاني التي ترد هلا صيغ األمر

  

      <��7��Tل ا��ا�0'# &�Oآ ��Kو ،)�R���W ا3T& :&د �#�ٍن 3'#�دة H5 ا

 )R��$ &��#'�؛ �2'� ودورا�� H5 ا�Jم، و:�;, $<�( ���W ا�3T&   "ا#5,"

)R�� <3 &3Tل ��� ا�C �3 ,J5 ،�#ً�: ,#�� )��Y �!�7آ H5 ى&;Tا   ,;��C

 �#ً�:)١(.  

H�C �3 H��#�  :و3> أهB ه�4 ا

١- ��#: �7K 7�� ب؛�NCQا:�����{�{�{�{�������¬��«�������¬��«�������¬��«�������¬��«zzzz 
)٢(.  

٢ – ��#: �7K 7�� ب؛� ����j��i��h����g��fj��i��h����g��fj��i��h����g��fj��i��h����g��f zzzz}�}�}�}�����:ا
)٣(.  

٣ – ��#: �7K 7�� ؛)	�$Qا:�����{�{�{�{������������������������������������������������zzzz
)٤(.  

٤ – ��#: �7K 7�� ؛�C�!'���oooo}����:ا ��pppp�� ��rqrqrqrq���� ����ssss�������� ��������tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��z )٥(.  

��3� آ���ن 3<���7ًدا $��� ����ح ا������، واZ	'����ط ����C>   : اQر`���د، وه��7 – ٥

�����)٦(وا�#: �7K 7�� ؛:�����{�{�{�{|��{���z��y|��{���z��y|��{���z��y|��{���z��y zzzz
)٧(  

�> Y&ق ا��ب – ٦ k  .)٨( اد;,: اQذن؛ آ<7

                                                 

  .٣٧٣، ص ١حاشية البناني على شرح الجالل المحلي، ج : انظر )١(
  .٤٣سورة البقرة، من اآلية   )٢(
  .٣٣سورة النور، من اآلية   )٣(
  .٥١سورة المؤمنون، من اآلية   )٤(
  .٤٠سورة فصلت، من اآلية   )٥(
  .٢٠، ص ٣، شرح الكوكب المنير، ج ٤٨٢، ص ١أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )٦(
  .٢٨٢لبقرة، من اآلية سورة ا  )٧(
  .٢٠، ص ٣شرح الكوكب المنير، ج : انظر )٨(



 

 ١٠١

٧ –   B���0و ������ 
����� ا ���7K 7���� ؛E��Cدd'��C� ���zم �B��0 ا
، وآ��,  : (ا

k��C ��3 ,وآ ،k ���$ ()١(.  

� ا4�Qار؛ – ٨�#: �7K 7�� :�{�{�{�{����������������������������������������������������������������������������zzzz 
)٢(.  

٩ – ko<3 �5ن ��� �5ن إذا أ[<�� $� #�(، و��oه� �����،  : ا3Z' �ن؛ آ<7


 Z7ن إJC Z )>�>��)٣(وذH5 k ا�#: �7K 7�� ؛ :�{�{�{�{��¼�� � � � � �»��º��¹��¼�� � � � � �»��º��¹��¼�� � � � � �»��º��¹��¼�� � � � � �»��º��¹

��¼��¼��¼��¼zzzz
)٤(.  

7������, إ����� ا������Q�ن ��������C Z t�<����� �������5    : اQآ����&ام، وه����7   – ١٠C أن

)A�\z)٥(��#: �7K 7�؛�:�����{�{�{�{��®������¬��«��®������¬��«��®������¬��«��®������¬��«zzzz 
)٦(.  

؛ ���7  )٧($�# � ا�Z'<�ل 3> 	�( 	� ( إ� 3�'! (: ا'��2&، وه7 – ١١

����������������������������������������������#: ���������������������������������������������7K 7���������������������������������������������� :� �� �� �� �

�{�{�{�{��������������������������������������������zzzz
)٨(.  

�  )١(اNCQ�د 3> ا#�م $�&�(:ا'C7J>،وه7 – ١٢��#: ��7K 7���²±����²±����²±����²}�}�}�}�����:؛���±

zzzz
)٢(.  

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم )١(

، )٥٣٧٦(، برقم ١١٢٧التسمية على الطعام واألكل باليمين، ص : األطعمة، باب: رواه البخاري، كتاب

   ).٥٢٦٩(، برقم ٨٦١آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ص : ورواه مسلم، كتاب األشربة، باب

   . ٣٠إبراهيم، من اآلية سورة   )٢(

   . ٤٧٧المفردات في غريب القرآن، ص : انظر )٣(

   . ١٤٢سورة األنعام، من اآلية   )٤(

   . ٤٣١المفردات في غريب القرآن، ص : انظر )٥(

   . ٤٦سورة الحجر، اآلية   )٦(

   . ٢٦، ص ٣، شرح الكوكب المنير، ج ٧٠١، ص ٢اإلبهاج في شرح المنهاج، ج : انظر )٧(

   . ٦٥ سورة البقرة، من اآلية  )٨(



 

 ١٠٢

ا�$ U����J����� C Z<����ر  أن H���\'>C ا���3T& إ���Iام  : ا'#I����N، و#3 ����� – ١٣

����)٣(��#: �7K 7�� ؛:�����{�{�{�{��¿��¾���½��¼��¿��¾���½��¼��¿��¾���½��¼��¿��¾���½��¼zzzz 
)٤(.  

١٤ – ��#: �7K 7�� (؛��هQا:�����{�{�{�{��}����|��{��������z��y��}����|��{��������z��y��}����|��{��������z��y��}����|��{��������z��yzzzz
)٥(.  

7���  )٦()#��, ا�#��, وا'��&ك 7��0اء  : ا'���C7(، وا���&اد 3 ���  – ١٥K 7���� ؛

��#::�����{�{�{�{��L������K��J���I��L������K��J���I��L������K��J���I��L������K��J���Izzzz 
)٧(.  

١٦ – ��#: �7K 7�� ء؛��� ������������������������������������������������������������������������zzzz~��~��~��~��}�}�}�}�: ا
)٨(.  

١٧ – v�>  :)٩(ا'� H، آ<7ل ا3&ئ ا

   Zأ ,�C7�����ح �O3d$ k� 3,                ا�Nــ�ـ,ِ أC!� ا���, اQا �و�3 u���C
)١٠(.  

                                                                                                                                               

   . ٣١، ص ٣، شرح الكوكب المنير، ج ٧٠١، ص ٢اإلبهاج، ج : انظر )٩(

   . ٤٧سورة آل عمران، من اآلية   )١٠(

  .٢٦، ص ٣، شرح الكوكب المنير، ج ٣٩٢، ص ١نهاية السول، ج : انظر )١(

  .٣٨سورة يونس، من اآلية   )٢(

  .٤٩سورة الدخان، اآلية   )٣(

  .٢٨، ص ٣ج  ، شرح الكوكب المنير،٣٩٣، ص ١نهاية السول، ج : انظر )٤(

  .١٦سورة الطور، من اآلية   )٥(

  .٨٩سورة األعراف، من اآلية   )٦(

أبو الحارث، : أبو عمرو، وقيل: هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي، قيل كنيته: امرؤ القيس )٧(

أبو كبشة، الملقب بذي الجروح ؛ ألن قيصر أرسل له حلة مسمومة، فلما لبسها قرحت جسده، من : وقيل

ذلك رجل شريف في الدنيا له : شعراء في الجاهلية، قال عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلمكبار فحول ال

انظر . حظ فيها، ليس له في اآلخرة نصيب، يأتي يوم القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إلى النار

الدين  محب: ج، تحقيق٧٠علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي، تاريخ مدينة دمشق، : ترجمته

، عمر بن أحمد بن ٢٢٢، ص ٩، ج )م١٩٩٥دار الفكر، : بيروت(أبي سعيد عمر بن غرامة العمري 

، ص ٤، ج )دار الفكر: بيروت(سهيل زكار : ج، تحقيق١٢أبي جرادة، بغية الطلب في تاريخ حلب، 

٢٠٠٦، ٢٠٠٥.  

   . ٤٩ ، ص)م١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢دار بيروت للطباعة والنشر، : بيروت(ديوان امرؤ القيس  )٨(



 

 ١٠٣

  .أ:� � ا��Nءك � H: أي

١٨ – ��#: �7K 7�� ر؛�>'	Zا :�{�{�{�{��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��Nzzzz 
)١(.  

١٩ – ��#: �7K 7�� �2&؛ zzzz}��|��{��~��������}��|��{��~��������}��|��{��~��������}��|��{��~��������}�}�}�}�����:ا
)٢(.  

٢٠ – �\ًCأ ���Cو ،�C7�'�   : ا��#: ��7K 7��� ؛B�J�'����zzzz ®�����°��±®�����°��±®�����°��±®�����°��±}�}�}�}�: ا

)٣(.  

٢١ – ��#: �7K 7�� ؛EN#' ����������������������������������������������������������������zzzz}�}�}�}�����:ا
)٤(.  

٢٢ – ��#: �7K 7�� ؛EC4J'���k�����������j��i��h��g��f��e���k�����������j��i��h��g��f��e���k�����������j��i��h��g��f��e���k�����������j��i��h��g��f��ezzzz}�}�}�}�����:ا
)٥(.  

٢٣ – ��#: �7K 7�� 7رة؛D�����zzzz ����������������������������}�}�}�}�����:ا
)٦(.  

٢٤ – '�Zا��#: �7K 7�� ر؛�� :�{�{�{�{��¬����«��ª��©��¨��¬����«��ª��©��¨��¬����«��ª��©��¨��¬����«��ª��©��¨zzzz 
)٧(.  

    &��z ٍن أ;�&ى�3&، 5'7)� 3#�Tا W�� �!ه4ا و:'#�د ا�#��H ا'H :&د 

ه�4 ا�4آ7رة، وJ> ا�<�م ه � �v 3<�م 	�& !�4 ا�#��H وإ���� ا��&اد   

�&�z ��� )  .3 � $��ن أ�!� آ�� :&د دا( ��� اNCQ�ب :&د أCً\� دا

  

  

  

        

                                                 

  .٨٠سورة يونس، من اآلية   )١(
  .٨٢سورة التوبة، من اآلية   )٢(
  .٧٢سورة طه، من اآلية   )٣(
  .٤٨سورة اإلسراء، من اآلية   )٤(
  .٩٣سورة آل عمران،من اآلية    )٥(
  .١٠٢سورة الصافات، من اآلية   )٦(
  .٩٩سورة األنعام، من اآلية   )٧(



 

 ١٠٤

        الثالثالثالثالثالثالثالثاملطلب املطلب املطلب املطلب 

        فيما تستعمل فيه صيغة األمر حقيقةفيما تستعمل فيه صيغة األمر حقيقةفيما تستعمل فيه صيغة األمر حقيقةفيما تستعمل فيه صيغة األمر حقيقة

  

         B�] ،,�#���( :��ل ���� E��Y ا�; W����� : �ول ا��V 	<�<( و)�7د 
$���> أ���7اع ه���4 ا����W، آ���ن ِIا��3ً� أن C'���رج H��5 $����ن 	<�<��( ا��0'#��!�؛  

W���, ا��V، وهN3 7�ل ا0'#��ل ه�4 اd$ �!Y��:ن ار��� k  .وذ

   7��Tف $��> ا��; Z أ�� )>�>���> H�5 أن ���W ا�3T& إذا اl��&'K     وا
���ور ه��4         H�5 ا;'���7ا <�J$!� ُ ) C&K	��l ��� 3� :�ل ����� ا<&C �(، و

 )>��3 )R��  : )١(��� أ7Kال ���Cة أه�!�  –��رC( �> ا<&ا=> : أي –ا

إن ����R( ا��3T& إذا :��N&دت ���> ا<��&ا=> د��l ����� ا7)��7ب   : א���HHل	אCولא���HHل	אCولא���HHل	אCولא���HHل	אCول
3 H��#�  .)٢(N�ًزا 	<�<(، و��� �z&� 3> ا

)C&ه�M  .)١(وه4ا 7Kل اN�!7ر 3> أر$�ب ا�4اهE اTر$#(، و7Kل ا

                                                 

ولها، وقد أطال األصوليون فيها، وفي هذه المسألة تُعد من أشهر المسائل األصولية في باب األمر وأط )١(
ذكر أقوالها، وقد اقتصر البحث على ذكر أشهر األقوال مع ذكر أبرز األدلة ؛ إذ يطول المقام في 

  .حصرها ومناقشتها
أحمد بن محمد بن إسحاق : انظر هذه المذاهب واالستدالل لكل مذهب،والرد عليه في المراجع التالية

دار الكتب العلمية، : بيروت(عبد اهللا محمد الخليلي : عة األولى، ضبطالشاشي، أصول الشاشي، الطب
، عبيد اهللا بن عمر الدبوسي الحنفي، تقويم األدلة في أصول الفقه، ٧٩، ٧٨، ص )م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤

/ هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمية، : بيروت(خليل محي الدين الميس : الطبعة األولى، تحقيق، وتقديم
وما بعدها، أبو الوليد الباجي، ٢٢٤، ص ١بعدها، العدة في أصول الفقه، ج  وما ٣٦، ص )م٢٠٠١

دار الغرب : بيروت( تركي د المجيدبع: وتقديم إحكام الفصول، جزءان، الطبعة الثانية، تحقيق،
، ما بعدهاو ٣٠٤،ص ١وما بعدها، المستصفى، ج  ٢٠١، ص ١، ج )م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥اإلسالمي، 

، الطبعة الثانية ٤ري، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، جعبد العزيز أحمد البخا
    .، وما بعدها١٠٧، ص١، ج)م١٩٩٥/هـ١٤١٦الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، : القاهرة(

، محمد بن أحمد بن أبي سهل ٢٠٦، ص ١، شرح اللمع، ج ٢٠١، ص ١إحكام الفصول، ج :انظر )٢(
دار المؤيد، : الرياض(رفيق العجم : عة األولى، تحقيقالسرخسي، أصول السرخسي، جزءان، الطب

   . ٣٤، ص ١، ج )م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨



 

 ١٠٥

H07$�  .)٣(إ�� 7Kل )�!7ر ا#���ء: )٢(K�ل أ$7 ز�C ا

إ���� 4��3هE  : و��K�ل إ��3�م ا���&H��5 <�3 ا�&ه���ن وا����3ي H��5 اQ	��J�م     
H#5�D  .)٤(ا

��#C 7$أ HA�>  .)٥("ه4ا }�ه& آ�م أ	�� ر	�� ا
 : " وK�ل ا

وه�7 ا��H5 :   X ا���7ل �> أآO& ا�<!��ء وا�'�J���>، و�K�ل    و�<��
)٦(.  

  ،)٨(، وأ$H�� H ا�N�H=)٧(إ� أ$H ا���> ا��&ي يآ�� ���� ا��3

                                                                                                                                               

، محمد بن محمد بن ٥٠٤، ص ٢، شرح مختصر المنتهى،ج ٢٧٥، ص ٣اإلحكام البن حزم، ج: انظر )١(
فضل الرحمن : ج، الطبعة الثانية، تحقيق٤أحمد الكاكي، جامع األسرار في شرح المنار للنسفي، 

، ١٥٩، ص ١، ج )م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢مكتبة نزار مصطفى الباز، : مكة المكرمة(ر األفغاني الغفو  عبد
: بيروت(عبد اهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، جزءان، الطبعة الثانية، 

   . ١٢١، ص ١، ج )م٢٠٠٥دار الكتب العلمية، 
اهللا بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي، الفقيه القاضي عبيد : هو عبد اهللا وقيل: أبو زيد الدبوسي )٢(

أنه أول من وضع علم الخالف وأبرزه : " الحنفي، إليه تنتهي رئاسة المذهب الحنفي في زمانه، قيل عنه
 .هـ٤٣٠توفي عام .في أصول الفقه، وغيرها" تأسيس النظر"و ،"تقويم األدلة" :، من مؤلفاته"إلى الوجود 

، شذرات ٥٢١، ص ١٧، سير أعالم النبالء، ج ٤٦، ص ١٢البداية والنهاية،ج : انظر ترجمته في
   . ٢٤٥، ص ٣الذهب،ج 

  .٣٩تقويم األدلة، ص : انظر )٣(
: بيروت(صالح بن محمد بن عويضة : البرهان في أصول الفقه، جزءان، الطبعة األولى، تعليق: انظر )٤(

   . ١٦٢، ص ٢لآلمدي، ج ، اإلحكام ٦٨، ص ١، ج )م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية، 
  .٢٢٤، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : انظر )٥(
 .٤٤، ص ٢المحصول، ج : انظر )٦(

هو محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري، من مشايخ المعتزلة وأئمتهم، : أبو الحسين البصري )٧(
: مؤلفاته، من "أنه من أذكياء زمانه، مع فصاحته وبالغته: "وصاحب التصانيف الكالمية، قيل عنه

سير األعالم، : انظر ترجمته في.هـ٤٣٦توفي عام . ، وغيرها"غرر األدلة"في أصول الفقه، و" المعتمد"
   .٢٥٩، ص ٥، شذرات الذهب، ج ٩٣، ٩٢، ص ٤، الوافي بالوفيات، ج ٥٨٨، ٥٨٧، ص ١٧ج 

تزال في العاهو محمد بن عبد الوهاب بن سالم، أبو علي، الجبائي البصري، شيخ طائفة : الجبائي )٨(
، له مقاالت مشهورة، وآراء انفرد بها في "الجبائية " زمانه، ورأسا في علم الكالم، إليه تنسب الطائفة 

انظر ترجمته . هـ٣٠٣توفي عام .، وغيرها"متشابه القرآن " ، و"تفسير القرآن : " المذهب، من مؤلفاته
، ص ٢، شذرات الذهب، ج ١٨٩ص  ،٣، النجوم الزاهرة، ج ١٢٥، ص ١١البداية والنهاية، ج :في

٢٤١  ،   



 

 ١٠٦

��7K �	أ H5)١( .  

  .)٢(وه7 ا;'��ر ا$> ا��)E وا��\�وي

�X�HHYא�	ل�HHא���X�HHYא�	ل�HHא���X�HHYא�	ل�HHא���X�HHYא�	ل�HHب    :א����� إذا )���ءت ����R( ا��N3 &��3T&دة ���> ا<��&ا=> اl��\'K ا

,��:ُ Zو ،)>�>	 ,��$ Z7)7ب إ  .)٣(��� ا

     )��I'#�، و)�����( ��3>  )٤(وإ��� ذ��k ذه��E آ���O& ��3> ا�'�J����> ��3> ا

H#5���Dو�<���� ا����3ي وا��\���وي ���> أ$��H .)٥(ا�<!���ء، وه��7 3 <��7ل ���> ا

B`�٦(ه( .  
                                                 

، محمد بن الطيب المعتزلي البصري، المعتمد في أصول الفقه، ١٦٢، ص ٢اإلحكام لآلمدي، ج : انظر )١(
   . ٥١، ص١، ج )مكتبة دار الباز: دار الكتب العلمية، مكة المكرمة: بيروت(خليل الميس : جزءان، تقديم

   . ٧٠٨، ص ٢إلبهاج في شرح المنهاج، ج ، ا٥٤، ص ١شرح مختصر المنتهى، ج : انظر )٢(

: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: انظر )٣(
، ص ٢، اإلحكام لآلمدي، ج ٢٧، ص )م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٣دار الفكر ن : دمشق(محمد حسن هيتو 

١٦٢ .   
لغزال، والعتزاله مجلس البصري سموا بذلك، ويسمون هم المنتسبون إلى واصل بن عطاء ا: المعتزلة )٤(

القول بأن اهللا قديم، واتفقوا على أن كالمه : أيضا أهل العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، من معتقداتهم
قائمة بذاتها، واتفقوا على نفي  يأن السمع والبصر واإلرادة ليست معان: مخلوق، ومن معتقداتهم أيضا

عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، الفرق بين الفرق، الطبعة الثانية : انظر.  في اآلخرةرؤية اهللا
، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني، ٩٤، ٩٣، ص )م١٩٧٧دار اآلفاق الحديثة، : بيروت(

 -٤٣ص ، ١، ج )هـ١٤٠٤دار المعرفة، : بيروت(محمد حسن كيالني : الملل والنحل، جزءان، تحقيق
٤٥.  

   . ١٦٢، ص ٢، اإلحكام لآلمدي، ج ٣٠٦، ص ١المستصفى، ج : انظر )٥(
هو عبد السالم بن محمد بن عبد الوهاب،المتكلم، الفيلسوف، قوي العارضة والمجادلة، من : أبو هاشم )٦(

: ، له مقاالت على مذهب االعتزال، من مؤلفاته"البهشمية " كبار المعتزلة وابن شيخهم، إليه تنسب فرقة 
أحمد بن علي : انظر ترجمته في .هـ٣٢١توفي عام . ، وغيرها"األبواب الكبير"و ،"الجامع الكبير"

، أحمد بن محمد بن ٥٥، ص ١١، ج )دار الكتب العلمية: بيروت(ج ١٤الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 
دار : وتبير(إحسان عباس : ج، تحقيق٨أبي بكر بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، 

   . ٥٩، ص ١٨، سير األعالم، ج ١٨٣، ص ٣، ج )الثقافة



 

 ١٠٧

	/H��Yא�	א���ل	/H��Yא�	א���ل	/H��Yא�	א���ل	/H��Yא�	<�<�(   :א���ل	7ن J: <=ا&>��R( ا3T& إذا :N&دت �> ا o7م إنK ل�K

)	�$Qا H5)١(.  

q�א��א	א���لq�א��א	א���لq�א��א	א���لq�א��א	، : א���ل�اد 3 !&�ُ�, ��� ا�ه7 ا<7ل $�'!�5 UK7� 	�C �'ل ا

)C&#`Tا l�K �$ ٢(و(.  

  .)٣(و���� ا��3ي H5 اQ	J�م

k3# ��� أن ا���5 :    )�7�A73 )R� �K <�3 B!�ل  : وا;ُ'�H5 U :���& ذ

  .ا7)7ب وا �ب، و�C Z <Jري �� �: 7ا	� 3> ا[ �> ه��

���� ا�����R( أه���7 3# ����� أ� ���� Z �����ري ���3� ُو: و���K <���3 B! ���3�ل l#���Aِ

أ�!����� ����D3'&آ( $� !����� : ا7)����7ب،أو ا �����ب، أو اQ$�	����(، أو ا'!������C، أي

HM��  .)٤($�Z`'&اك ا

����_��  WWWWد��	א���7�s	�����c#	�3\	א����_د��	א���7�s	�����c#	�3\	א����_د��	א���7�s	�����c#	�3\	א����_د��	א���7�s	�����c#	�3\	א��

    7�� ا0'�ل ا<�=�7ن $�7)7ب $dد( `&��(، وC7R(، و�<���(، ���� ا

H�'  :ا

	�	�	�	�–				_���^	א�	�Vد���_���^	א�	�Vد���_���^	א�	�Vد���_���^	א�	�Vد���WWWW	 		 		 		 	

آ��� أّن ��3�ر�(   (. )٥(K:�����{�{�{�{G��F��E���D��C��B��AG��F��E���D��C��B��AG��F��E���D��C��B��AG��F��E���D��C��B��A zzzz�ل :#��� : א�#�
-	אCولא�#�
-	אCولא�#�
-	אCولא�#�
-	אCول

   ���#: ��7K H�5 ل�O'3Zا ������º������¹«���¼��½��}�}�}�}�����:ا��=J( إ �̧�¶�����	�� �́�³��½��¼���»���º������¹�� �̧�¶�����	�� �́�³��½��¼���»���º������¹�� �̧�¶�����	�� �́�³��½��¼���»���º������¹�� �̧�¶�����	�� �́�³

��¾��¾��¾��¾zzzz)٦( �$7(ل ��� و�C)٧(. 

                                                 

 .٣٩٨، ص ١، نهاية السول، ج ١٧٠روضة الناظر، ص : انظر )١(

  .١٤٧، ص١، التمهيد ألبي الخطاب، ج٢٧التبصرة، ص: انظر )٢(
 .١٦٣، ص ٢اإلحكام لآلمدي، ج : انظر )٣(

 .  ١٦٣، ص ٢دي، ج ، اإلحكام لآلم٣٠٥، ص ١، المستصفى، ج٢٠٦، ص ١شرح اللمع، ج :  انظر )٤(

  .١٢سورة األعراف، من اآلية  )٥(
  ١١سورة األعراف، من اآلية  )٦(
 .٢٢٩، ص ١، العدة في أصول الفقه، ج ٢٠٧، ص ١شرح اللمع، ج : انظر )٧(



 

 ١٠٨

���	�l ا�3T& د�l         :واعتُرِض على هذا االستدالل ��K )� C&K و)�7د ,��'�C ��d$

ى دl ��� ا7)7ب، أو �����K  ��� و)7$�، آdن 7JCن ; �K�R�$ ��Y( ُأ;&

  .)١(T), ا�J'0�ر�

	WWWWو����_	3^	ذ��	~�א�7و����_	3^	ذ��	~�א�7و����_	3^	ذ��	~�א�7و����_	3^	ذ��	~�א�7 		 		 		 	

7� WWWWאCولאCولאCولאCولK H5 &3Tا uC&� )��N&د 23ُ� ,��	 w�$7'أk:&3 : " إنo ا

"  ���3I�C &ه���M، وC&K ���(7C Z ��( دا��( ������، 5�د����ء ا<&C ��( ����ول ���> ا

   �����2: oأن ���آ ،���$��R( ُأ;�&ى أو    د�,، واZ	'��ل $�R& د�, l�'�C Z إ

  .)٢(أ3& ;�ص ;�ف اM�ه&

	�X�HYא�	�X�HYא�	�X�HYא�	�X�HYא�: �7K H5 7دN��$ )J=���� أ3& ا ���	�����¶��}�}�}�}�����:أ�� :#� �́�³��²��¶�����	�� �́�³��²��¶�����	�� �́�³��²��¶�����	�� �́�³��²

º������¹��¸º������¹��¸º������¹��¸º������¹��¸zzzz،   دة&��N3 )R����و��X��o ا�����7  -ا�N��0وا –آ���ن �����رة ���> 

         &���z �ِ'��>: B���'!���؛ ����ل ذ��k ����� أ�!��� إذا  )���ءت ��N3&دة �23ُ �����

  .)٣(ا7)7ب

Yא�	-
{��~��������������������������{��~��������������������������{��~��������������������������{��~��������������������������}�}�}�}�����:K�ل :#�� :��X��X��X��Xא�#�
-	א�Yא�#�
-	א�Yא�#�
-	א�Yא�#�
������������������������������������������������zzzz)٤(.        

�HH�c#א�	)HH������ ا
 ������ وB���0   : و�HH(	א�#�HH�cو�HH(	א�#�HH�cو�HH(	א�#�HH�cو �&��3T <�����2�� :����7 ا���#: 
أن ا

���7 4�$k إZ ���� :�&ك           'C Zا�;�&ة و H�5 B��T4اب ا�#�' ( H�5 ا����� وا�$

  .)٥(وا)E �5ل ��� أن أ3&� ا�N&د �> ا<&ا=> ���C ا7)7ب

7�  :وقد اعتُرِض على هذا االستداللK ّنd$ " �&3ًا �3>    " أ��	�3&د ����5 أ�3ً&ا وا

  .اTواZ &3 آ�!�، 5!7 :#�� 	4ّر 5<{ 3> 23��( أ3&�
                                                 

  .١٤٨، ص ١، التمهيد ألبي الخطاب، ج ٢٠١، ص ١إحكام الفصول، ج : انظر )١(
  .٢٠٧، ص ١شرح اللمع، ج، ٢٢٩، ص ١، العدة في أصول الفقه، ج٦٤، ص ١المعتمد، ج : انظر )٢(
  .٢٠٧، ص ١شرح اللمع، ج : انظر )٣(
  .٦٣سورة النور، من اآلية  )٤(
  .١٧١، روضة الناظر، ص ٢٠١، ص ١، إحكام الفصول، ج٦٢، ص ١المعتمد،ج : انظر )٥(



 

 ١٠٩

$���d ���م، ود��, ����37 ورود� ��3&ًدا 3\��5ً�، و)�7از        : ويجاب عن ذلـك 

�7ن ���> أ��3&� إH��5 Z  : اO'��0Z �ء 3 ��� آ��dن :<��7ل���2C <C4��ا��3T&  ��5���4ر ا

H���  .ا

 Hب ه�>#7�d$ &#DCُ Uن ��( ا0'�<�ق اآ�� أنE�:&: o ا�BJ ��� ا

)��2�  .)١(ا

	_	_	_	_–				��VTא�	א��.�	^�	�Vد�����VTא�	א��.�	^�	�Vد�����VTא�	א��.�	^�	�Vد�����VTא�	א��.�	^�	�Vد���WWWW	 		 		 		 	

��� ا
 ����� وB��0 د��� أ$�� �0#�� $�>       : الدليل األول H� 3� ُروي أنo ا

��#�B وهH5 7 ا��ة ��NC B�5، �5�� 5&غ ا&70ل ��� ا
 ���� و�0 )٢(ا

�: آ �H�5 l ا���ة، 5<��ل ��     : 3� k# 3 أن :H ��N؟ �K�ل : "3> ��:� K�ل 

»��¬����®�����°��±����³���²´���»��¬����®�����°��±����³���²´���»��¬����®�����°��±����³���²´���»��¬����®�����°��±����³���²´���}�}�}�}�����:أ�������������: B�t ا
 C<������7ل 
����zzzz����)٣(.        

	�H�c#א�	)�7��      : و�(	א�#�H�c	و�(	א�#�H�c	و�(	א�#�H�c	و>$ B��0و ����� 
�7م ا&7�0ل ���� ا" :  k�# 3 ��3" ،

���C BJC B> وا)ً��  7�5 ،E(7ا  .د�, ��� أن ا�7م $ X��C�3T& ا

                                                 

، ص  ١، نهاية السول، ج ٧٢٣، ص ١، اإلبهاج، ج ٢٧٦ ص١التحصيل من المحصول، ج : انظر )١(
٤٠٧.  

اسمه رافع، وهو من جلة األنصار : ه الحارث بن نفيع بن المعلى، وقيلهو أبو  سعيد بن المعلى واسم )٢(
 .قال في اإلصابة من قال أنه رافع فقد وهم.هـ٧٤شهد بدرا وقتل فيها، توفي عام 

أكرم ضياء العمري : خليفة بن خياط، الطبقات البن خياط، الطبعة الثانية، تحقيق: انظر ترجمته في
، اإلصابة، ج ٤٨، ص ١٤، الوافي بالوفيات، ج ١٠١، ص )م١٩٨٢/  هـ١٤٢٠دار طيبة، : الرياض(
   . ١٧٥، ص ٧

   . ٢٤سورة األنفال، من اآلية  )٣(



 

 ١١٠

�0Z'�!�م ا�7)� إ� ا&), ه � �v ��� 	<�<'� إ���� ه�7 ا�0'�!�م    5

���t 3> إ)�$'��  �$ B�� B�0و ���� 
��� ا 5!7 Z7م، وإ�إ�J�ري $<�� ا

��ة،B�#5 3 � أّن 3� �v $7ا)�C Z Eم ���� H5 ��7١(وه7 آ(.  

		�X�HYא�	-
�#Hא�		�X�HYא�	-
�#Hא�		�X�HYא�	-
�#Hא�		�X�HYא�	-
�#Hא� :  B��0و ������ 
���� ا ���7K) :   H��'3أ ���� X��`أن أ Z7�

Tة���7اك � � آ, �$ B!:&3 ()٢(.  

��c#א�	)��7اك ��� ���0,  : و�(	א�#��cو�(	א�#��cو�(	א�#��cو�$ &3T3> ا B�0و ���� 
��� ا t '3ا

ا7)7ب 3> $�ب اQ`��ق ��� أ3'� 3> ا�D<(، �5ل ذk ���� أ��� �7 أ�3&     

JC B> اH\'>C &3T ا7)7ب 3� آ��ن   7�5 ،B!��� kJ�ن وا)ً�� وXD ذ �$

  .)٣(�� ُذآ& 3Z � #3' ��� �> ا3T& و:#���� $

	WWWWא!��عא!��عא!��عא!��ع				–ج	ج	ج	ج	 		 		 		 	

5<� ا)�t ا���$( ر7Aان ا
 ����!B ���� ا�O'3�ل أوا�3& ا
 وأوا�3&      

         ��>5 ،H������� ا
 ����� وB��0 دون ا���ال ��> ا��&اد $��3T& ا �ر70

 � � �5&�$ ) C&>آ��7ا C���7ن )��t اTوا3& ��� ا7)7ب إZ 3� )�ءت ا

  .!Bإ� �z&�، وJ C B& ��� أ	� 3 

  :و[�l ذH5 k 73اtK ��ة 3 !�

�إذا : (إNC��z B!$, ا�Q�ء ا4ي وW ��5 اt�0 E�J 3&ات $��VC: أوً

W'&اب و�$ ) 3�O  .)٤() اH5 E�J إ��ء أ	�آ���R��5 B �0ً#� وا

                                                 

  .٢٧٩، ص ١، التحصيل من المحصول، ج ٢٩التبصرة، ص : انظر )٤(
  ).٨٨٧(، الحديث رقم ١٨٢السواك يوم الجمعة، ص : الجمعة، باب: رواه البخاري، كتاب )١(
   .١٥٦، ١٥٥، ص ١، التمهيد ألبي الخطاب، ج ٢٠٩، ص ١شرح اللمع، ج : انظر )٢(
، ١٣٢، ص "وعفروه الثامنة في التراب "  :حكم ولوغ الكلب بلفظ: الطهارة، باب: كتاب ،رواه مسلم )٣(

   ). ٦٥٣(الحديث رقم 



 

 ١١١

����ً��] :VC����$ ��� � 
$!��B  ��0 7ا: (اZ�'��0ل ����& $��> ا���2�ب رH��A ا

  .3> ا�7Nس H5 و)7ب أ;4 اCIN( )١()0 ( أه, اJ'�ب

�ُ��O�] :     <C���:&�اZ�'��0ل أ$����J$ H& ا����XC رH��A ا
 � ��� K H��5'���ل ا

��#: �7>$ :  

�{�{�{�{����������������������������zzzz
)٢(

         �� Bه&�Oأآ )���23 t�3 لZ�'�0Zه�4ا ا ��	أ ���� &J C Bو
)٣(.  

����       : را$ً#� ��اZ�'0ل ا���$( ��� و)�7ب ا���ة � �� ذآ&ه�� $<7

B�0و ���� 
  .)٤() ����5!� إذا ذآ&ه�: (ا

  .)٥(و3> ;�ل ه�4 اK7� B�ِ�ُ t=	��B! }�ه& اTوا3& ��� ا7)7ب

$Cُ ���d�'��, و)�7د C B!'��#( )� C&K����7ن ا�3T&        : و�#	אH��3�ض	\H�3	HI[א	אc#�H cل				و�#	אH��3�ض	\H�3	HI[א	אc#�H cل				و�#	אH��3�ض	\H�3	HI[א	אc#�H cل				و�#	אH��3�ض	\H�3	HI[א	אc#�H cل				

        B!'��H�5 &�3 ه��4 ا�K7�t= د )�	���3 )� C&K 7ا��� �K B!5 ،7)7ب��� ا

)>�����R( ا3T& ا l��  .)٦(����، و


R	3.(	~�א�7���
R	3.(	~�א�7و���
R	3.(	~�א�7و���
R	3.(	~�א�7و���					WWWWو 		 		 		 	

                                                 

، )٤٥٥(، فقرة رقم ٣١٢ما جاء في جزية أهل الكتاب والمجوس، ص : الزكاة، باب: رواه مالك، باب )٤(
الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ص : بخاري، كتاب الموادعة، بابوله شاهد في صحيح ال

   ). ٣١٥٧(، الحديث رقم ٦٤٢
   . ٤٣سورة البقرة، من اآلية  )١(
 .١٦٦، ص ٢، اإلحكام لآلمدي، ج ١٥٨، ص ١التمهيد ألبي الخطاب، ج : انظر )٢(

، ...الة فليصل إذا ذكرمن نسي ص: مواقيت الصالة، باب: رواه البخاري، كتاب .رواه البخاري ومسلم )٣(
قضاء الصالة : المساجد ومواضع الصالة، باب: ، ورواه مسلم، كتاب)٥٩٧(، الحديث رقم ١٣٠ص 
    ).١٥٦٦(، الحديث رقم ٢٧٠، ص ...الفائتة

   . ١٧٢، روضة الناظر، ص ٢٠٢، ص ١، إحكام الفصول، ج٦٧، ص ١المعتمد، ج : انظر )٤(

   . ٢٠٣ ص١، إحكام الفصول، ج ١٥٨، ص ١الخطاب، ج ، التمهيد ألبي ٦٨، ص ١المعتمد،ج : انظر )٥(



 

 ١١٢

أنo ا�����$( رH��A ا
 ��� !B آ����7ا C#����7ن $�� �v ا����R( دون  : األول

     k�ا&)7ع إ� K&ا=>، وه4ا اM�ه& � !B، واM�ه& ENC ا#��, $��؛ ��5ل ذ

M�ه& ا��R( دون ا��ال ��� :<'\�� B!�7١(��� ر)(.  

7 آ�ن ه �ك K&ا=> �3�	�( �3& دا( ��� ا7)7ب J�ن أ	&ى : الثاني

 )$�����	��!��� إ� ���؛ Tن H��5 :��&ك �<�!��� :\����#ً�    -وه��B �<���( ا��D&ع   -$�

       <��� )#C&��D�C&��D#(، وه��I 3 Bه��7ن ���> ا�� <1 وا'<����& W�����: H��5 ا

&3Tا ~� <3 ,> �$ �J�ن أو k�ou ذ 7  .)٢($#�هB، آ�� أ�� 

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W�aא��	^�	�Vد����aא��	^�	�Vد����aא��	^�	�Vد����aא��	^�	�Vد���WWWW	 		 		 		 	


-	אCول�#HHولא�Cא	-
�#HHولא�Cא	-
�#HHولא�Cא	-
�#HHא� :  Tا ����� )����#����N'5 ،&��3هB ُ�!��� ��3> أه��, ا�B!����>#: )��R ا

7���7ن>C" : H '�����#5 k���:&3و "أ ، "  H '�����#5 ,���#5ا k��� l����K" E���>#5 ،

 ~��$ &3Tا ��� )��#�7�" ا��ء"اK H5" :H '��#5."  

� C<7ل�#: 
 ������������������������zzzz}�}�}�}�����:وا
)٣(  &�3Tا <JC B#���ن اB0 ذم، 7�5 �5 ،

 &�z H5 t '�3 7$( ��� :&آ�، وه4ا>#�7)7ب �� 	�, ا4م أو ا ��ً\'>3

  .)7)٤اE(ا

�X�Yא�	-
4k ا�3T& 	ُ��>   : א�#�
-	א��X�Yא�#�
-	א��X�Yא�#�
-	א��X�Yא�#� ��#7 أ3 &3d$ ���� &3� 5�O'3, ا ���إنo ا

��3> �����0 �3	���، وإن ;���U أ��3&� 	ُ���> ���37 و#3��K'��� ����� ذ��k، وه��4ا 

                                                 

، المصدر السابق، ج ١٥٩، ١٥٨، ص ١، المصدر السابق، ج ٦٨، ص ١المصدر السابق، ج : انظر )٦(

    ٢٠٣، ص ١

   . ٢٠٣، ص ١، إحكام الفصول، ج ٢٣٧، ٢٣٦، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : انظر )١(
  .٩٣سورة طه، من اآلية  )٢(
، ص ٢، اإلحكام لآلمدي، ج ١٦٠، ص ١، التمهيد ألبي الخطاب، ج ٥٣، ص ١المعتمد، ج : انظر )٣(

١٦٧.  



 

 ١١٣

g5ن 23��( ا#�� أ3& ����0 ه�7 23���(    : X�'3 ���� � � أه, ا�R(، و����

�7ا)�R5 ،E& ا7ا)#C Z E�EK ��� :&آ�)١(.  

$dن اC&�D#( )��ءت ��3&ًة ا#��� $��O'3�ل أ�3& ����0،         : א��3�ض	\�3	I[א	אc#�H cل	א��3�ض	\�3	I[א	אc#�H cل	א��3�ض	\�3	I[א	אc#�H cل	א��3�ض	\�3	I[א	אc#�H cل	وووو

     ����#<7$) آ�ن �(T, :�&ك ا�O'3Z�ل  �K�>�'0ن اg5 و���� ،k4$ U�J3 7!5

)#C&D  .)�ءت $� ا

).3	R
���
R	3.(و���
R	3.(و���
R	3.(و���$�dن اC&�D#( آ���l ا#��� ا�O'3�ل أ�3& ����0 �5��� �7 أ�3&� $���            : و

  � : ��3I�C���5 و �'��Y ���� EN:        ��3o&	 أو ،,�#����4، أ�3� �7 أذن �� H�5 ا

k  .����؛ I�3 &�z ��g5م 4$

   ����� X�'��C ن�3& ���0 ���T � 3 )��2�وآ4k ا�'��ر اC&D#( ا

�7)7ب آ�� ذآ&��  &3Tل ��� آ7ن ا�� )$7>#�)٢(ا�#: �7K k����:، و�C�C ذ

�{�{�{�{��Y�����X��W����V��U��T��S��R��Y�����X��W����V��U��T��S��R��Y�����X��W����V��U��T��S��R��Y�����X��W����V��U��T��S��Rzzzz)٣(.        

�fY��g�fY��g�fY��g�fY��g	W	W	W	Wא��	^�	�Vد����^	א��	�Vد����^	א��	�Vد����^	א��	�Vد���	��WWWWل��ل��ل��ل 		 		 		 	


-	אCول�#HHولא�Cא	-
�#HHولא�Cא	-
�#HHولא�Cא	-
�#HH3 ���  : א� ,��#N: B!:����Y�23 H��5 ب���NCQا ���إنo 	�)��( أه��, ا���R( إ

( ا3T& ��� ا7)7بZ3> د �CIC ���� دال ~� ,#Nُ5،�  .)٤(أ3ً&ا 7>#3ً

�X�Yא�	-
�~   WWWWא�#�
-	א��X�Yא�#�
-	א��X�Yא�#�
-	א��X�Yא�#� o7�2 3> أ73ر" ا5#, " إنC Z:  

  .إ3� أن H\'>C ا� t –أ 

  .وإ3� أن H\'>C ا'UK7 –ب 

  .'\H ا'��2& $�> ا�#, وا'&كوإ3� أن C< –ج 

( –د ��3 Z ,#�  .وإ3� أن H\'>C و)7ب ا
                                                 

   . ١٧٢، روضة الناظر، ص ٢٣٨، ص ١العدة في أصول الفقه، ج: انظر )٤(
   . ١٧٣، ١٧٢، المصدر السابق، ص ٥٦، ص ١المعتمد، ج : انظر )١(
   . ٣٦سورة األحزاب، من اآلية  )٢(
   . ١٦٧ ، ص٢ي، ج ، اإلحكام لآلمد١٦٣ ص١التمهيد ألبي الخطاب، ج: انظر )٣(



 

 ١١٤

��5�Tول $���Y,؛ Tن ا�� : ,��#5�Z �K :�#��,؛ إذ ذ��k �<���� ا��=���ة ��3>       

H����O��V : ا����~، وأ��3� ا�O�5 : 7��!5���Y,؛ Tن ا�#��, �<���� ا'U��K7، وأ��3� ا

�~ ا#5, H5 &��2'  .$�Y, أCً\�؛ إذ C B&د ا

  .)١(3# �� و)7ب ا�#, دون ا'&ك "ا5#, " 5'#�> أن 

   ���و����� ه��4ا g��5ن ا��3T& � ��� ه���Zء �7)��7ب ��3� ��C&K �5&���: B ��( إ

�&�z.  

_#.���	7�sא���	د���_#.���	7�sא���	د���_#.���	7�sא���	د���_#.���	7�sא���	د��� :�! 3 )  :ا0'�ل ا<�=�7ن $� �ب $dد


-	אCول�#HHولא�Cא	-
�#HHولא�Cא	-
�#HHولא�Cא	-
�#HHא� :B���0و ������ 
����� ا ���7K) : ���3 ��� 3 7ا:d��5 &3d��$ BJ:&��3إذا أ

  .)٢() اB'#�'0، وإذا �!�'BJ � � 5��'!7ا

��c#א�	)���Xo ا�D3 ��� &3T|( ا�U��J وا�0'���'�، وه�4ا ه�WWWW       �� #3 7و�(	א�#��cو�(	א�#��cو�(	א�#��cو

  .)٣(ا �ب

_����_	א�����sن	�������_	א�����sن	������_و���_	א�����sن	������_و���_	א�����sن	������_و���( ا0Z'���( 73)7دة H�5 ا7)�7ب و���H�5 l      :و�;

 ����#: ���7K �������������������������������������������������������zzzz}�}�}�}�����:ا ���ب، أZ :��&ى إ
، ����g5 أ��3& $'<��7ا� ���Kر  )٤(

E(وا &�z 7ر أن :<7ا��'C Zو ،)���'0Zا.  

 B���0و ������ 
����� ا ���7>5 " : B'#�'��0ا ���3 "  �C7���: ��� 3 مI���C Z

B'|` �3 ,>C B ��T ؛U�J�  .)٥(ا3T& إ� �D3|( ا

	�X�HHYא�	-
�#HHא�	�X�HHYא�	-
�#HHא�	�X�HHYא�	-
�#HHא�	�X�HHYא�	-
�#HHא� :       ,��#�إنo أ��3 ,��K� ��DC'&ك ����5 ا7)��7ب وا ���ب ه��E���Y 7 ا

  .واK'\�ؤ�، و���� CI : HR� C, ا3T& إ� ه4ا ا<�ر ا�D'&ك
                                                 

  .١٦٧، ص ٢، اإلحكام لآلمدي، ج ١٦٣، ص ١التمهيد ألبي الخطاب، ج : انظر )٤(
  .من هذا البحث ٨١ ص  ،سبق تخريجه برواية مسلم )١(
  .٥١٠ ، ص١، شرح مختصر المنتهى، ج ١٧٣، ص ٢اإلحكام لآلمدي، ج: انظر )٢(
  .١٦سورة التغابن، من اآلية  )٣(
  .١٧٣ ، ص٢ام لآلمدي، ج ، اإلحك٢٠٦، ص ١إحكام الفصول، ج : انظر )٤(



 

 ١١٥

�3> :&آ��، وه�4ا أ�3& 3'��<> 3<��7ع $��،         آ�� أّن 5#, ا�73dر $� ;��& 

��5 UK7'� أن HR� �5 ��5 7كJD3 7!5 ب ��� :&آ��>#  . أ3� E:&: ا

و$�� أنo ا3T& ���رة �> ا��E، وا���C Eل ��� ُ	��> ا��73dر $��؛    

    Z k�g5ن ه4ا H5 X>�'3 ا �ب، ���Y u��5؛ ��T 	�>، أ3� �3� زاد ��> ذ

؛ Tن اD&ع إذا أ�3& $�� ��وب وا7ا)��C    Eل ���� X��3 اv��5 &3T $�زم

  E�:&: دون ,#�3ً#� ا	'�, اE(75 ،<C&3T 	��� ��� ا�'�<>، وهE�Y 7 ا

  .)١(ا#<�ب، وه4ا ه7 ا� �وب

��_	א�����sن	������_	~�א�7���_	א�����sن	������_	~�א�7و���_	א�����sن	������_	~�א�7و���_	א�����sن	������_	~�א�7و�	WWWWو 		 		 		 	

7 آ�ن ا7)7ب ���رة �> ���ب  : األول ���5 u�C ���7 إ��4ي ذآ&:إّن ا

4k؛ H�5 ,;��C ��T 	�� ا ��ب )�7از ا'�&ك       وزC�دة 5'�<{ اCI�دة؛ و�v آ

  .)٢(وه4ا �z& 73)7د H5 ا7)7ب

BJ ه � �<�H وهC 7#�رض 3� ذآ&�� 3> اTد�( ا <���(،   : الثانيZ�'0ا oإن

  Z ،,�> ( و)7د O3, ه4ا ا'#�رض $�> ا#<�H وا <�Cُ H<�م د�,  ا�	 H5و

,>#�$ Z ,> �$ l�O: )R�  .)٣(�0�� وأن  ا

-
�#�� أن E���C  : א�H��Y/	א�H��Y/	א�H��Y/	א�H��Y/					א�#�
-א�#�
-א�#�
-א�#� <��C ��g5 ،~��إّن اN��2'C t�7�Yن $!4ا ا

       t���N7� 3> وا��، �5�� 	ُ��> ذ�k 3 !��� و:2�E�Y $�� ا3> ���0 وآ4ا ا

  .دّل ��� ��م اK'\�=� ا7)7ب

��ظ ا�ا( ��� ا7)�7ب ���7   T3> ا oأن ��آ "  l�A&5" و ، "  l�3Iأ

 "'C أن <�ُ�C B ���� )���0�� آ��l دا t3 ��#  .2�EY $!� ا

                                                 

  .١٧٠، روضة الناظر، ص ٣٣، التبصرة، ص ٢٠٥، ص ١إحكام الفصول، ج : انظر )١(
  .١٧٣روضة الناظر، ص : انظر )٢(
  .١٧٣، روضة الناظر، ص ٣٤، التبصرة، ص ٢٠٥ ، ص١إحكام الفصول، ج : انظر )٣(



 

 ١١٦

_����_	א�����sن	�������_	א�����sن	������_و���_	א�����sن	������_و���_	א�����sن	������_و��~ : و oنd$ " ,#5ل     " ا��	 H�5 7)�7ب#'�C���z H5 ,& ا

     ~������ور ه�4ا ا Hوه� ) C&>و)7د ا<&C ( ا�ا( ��� ذk، وه � و)�ت ا

7ا�� 5ُ���, ��� 3� دl ���� ا<&C �(، وه�4ا    �7���� أو 3> ا ��#3> ا

  .)١(ا��~ �> 	<�<'�  )�=3 &�z I�t '،و2Cُ Z&ج

�&�z �  .5�3T& � � ه�Zء � �ب 3� C&K �5&�: B ( إ

�8��!��	7�sא���	د����8��!��	7�sא���	د����8��!��	7�sא���	د����8��!��	7�sא���	د���	W	W	W	W	 		 		 		 	

  : B�K ا<�=�7ن $�Q$�	( ا�#, إ� [�ث در)�ت

�!  .ا7ا)E، وهH أ��ه�: أو

)���O  .ا� �وب، وهH أو�0!�: وا

)O�O  .ا���ح، وهH أد�� ا�ر)�ت: وا

7ا�K: و�	3>  �$ Z   أد��� ��!�T ؛)	�$Qا Hوه ،<>�'�, ا��R( ��� ا

        ��!��	 v���5 ،���!�5 7كJ�D�5 ب�� ا�ر)�ت H!5 3'�< (، أ�3� ا7)�7ب وا

 � 3 <>�'�  .)٢(��� ا�7JDك أو� 3> 	��!� ��� ا

�&�z �C&K �5&�: B ( إ �3 )	�$�  .و��� ه4ا g5ن ا3T& � � ه�Zء 

�g	b���^	و	-

R	�TS�ن	I[א	א�#�����^	و��b	g�و	-

R	�TS�ن	I[א	א�#�����^	و��b	g�و	-

R	�TS�ن	I[א	א�#�����^	و��b	g�و	-

R	�TS�ن	I[א	א�#����	�g�g�g�gWWWWو 		 		 		 	

إنo ا�<����7د $����3T& ا�����E وا���0Z'���ء، وا�<����7د $�Q$�	���(     : األول

UC&#'  .ا�YQق واQذن $��Y l���5 ،&3Tً�� وZ ا0'���ء، ه4ا 3> )!( ا

7!B : الثــاني��K <���$ �ً��K&5 ك�ه �� oا5#��, " إن " ،,��#�ا��4ي E���Y H��\'>C ا

 B!7Kو " ,#�: Z  "7K <�$و ،,#�إن `|B!" l ا4ي H\'>C ا !H �> ا

                                                 

   . ١٧١، ١٧٠، ص ١، التمهيد ألبي الخطاب، ج ٣٤التبصرة، ص : انظر )٤(
قادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي، نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر عبد ال: انظر )١(

: بيروت(عبد اهللا محمود محمد : وجنة المناظر في أصول الفقه، جزءان، الطبعة األولى، ضبط، وتخريج
  .٤٨، ٤٧، ص ٢، ج )م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمية، 



 

 ١١٧

,#�: �5 l|` 5#, وإن�5 "     Zك، إ&�'وا4ي �2C& ا�U�J $��> ا�#�, و$��> ا

E��  :�R&ت ا#��رة.أ�� ���C Z ا

ــث :������#3 <C��H ه���4 ا����W 3#���7م ��3> )!��( ا\��&ورة، آ���� ه��7   : الثال

ا���4ي ه���C " 7<���7م " ا���4ي ه���7 ���H���A، و  " ���K�م " 3#����7م ا����&ق $����> 

,�>'���)١(.  

�	7�sא���	د����	7�sא���	د����	7�sא���	د����	7�sא���	د���i�����i�����i�����i�����WWWW	 		 		 		 	

 )R���7)7ب أو ا ��ب أو  " ا5#, " ا0'�7ا $dن  )�7A73 l��إذا آ

اQ$�	( أو �z&ه�، �5 $� أن B�#Cُ ذk إ3� $�#<, أو $� <,، وه4ا آ�� $��Y,؛  

  . Tن ا#<, 7NC Zز أن :l�O $� ا�R�ت

      7��2C Z ,�>  <�,؛ Tن ا�$ H���#�!��4 ا )�7A73 �!�77ز آNC Z ��آ

7JC أن �إ3,Y�$ k  .ن 3'7ا:ً&ا أو �	�ًدا، وآ, ذ

'7ا:& ���, � ���� ا#��B $�� آ���        : وو)� $������$ ��أ�� 7 آ�ن 7> 3ً

     l��OC Zو ،)��#�K )�7��	�, � �آB، وأ3� آ��7 �	�ًدا؛ �5ن هK �4����ة أ

,��  .)٢(ا<�#H $��	�د اH M، �5 $� 3> ا'!�5 UK7� 	C �'&د ا

	 		 		 		 	

3	_����_	א�����sن	�������_	א�����sن	������_	3و���_	א�����sن	������_	3و���_	א�����sن	������_	3و�	^WWWW	I[א	אc#� cل	~�א�^7	I[א	אc#� cل	~�א�^7	I[א	אc#� cل	~�א�^7	I[א	אc#� cل	~�א�7و 		 		 		 	

�, Z ُ:#��� د�ً���،      WWWWאCولאCولאCولאCول���$ )������,، وا��$ )����أنo ه4ا 3> $�ب  ا
     ��3 )�R�[B إ���  �$ �K� $�Tد( 3> اJ'�ب وا� ) وا(Q��ع وH5 ��&ف أه�, ا

 )R���7)7ب إذا :N&دت �> ا<&ا=>" ا�C " ,#5ل ��� ورود )٣(.  

                                                 

  .١٧٢روضة الناظر، ص : انظر )٢(
  .٩٤، ص ٢، المحصول، ج ٣٠٥، ص ١، المستصفى، ج ٢١٢، ص ١لمع، ج شرح ال: انظر )١(
  .١٧٣، روضة الناظر، ص ٣٣التبصرة، ص : انظر )٢(



 

 ١١٨

�X�Yא��X�Yא��X�Yא��X�Yא� :oأن � �إذا �0  )M��7)�7ب؛ Z ���T   " ا5#�,  " ا#<, ���C Z آ7ن 
          ����� )R������( ه���4 اZ$#���م [���7ت د � �ت، وآ��4ا ���0���R���� H��5 ا ,;���3
          ,����$ )d���ا7)7ب �> X�C&Y ا'�7ا:&، ��g5� B���� Z ���م [��7ت ه��4 ا
       ,=������, اC H�� M���J> أن :l���O $��� ا���اH�� M اO�l��$ $���2& ا�	���د؛ إذ ا

���>�7�( ا���Tا  ��5!�� ,���>Cُ 4ا�� )������ l����( ه ��� d�����5 ،,���#7د $!��� ا
H M  .)١(ا

	�
H�nא�	�
H�nא�	�
H�nא�	�
H�nא�WWWW         ،7)��7ب���R( ا�3T& إذا :�N&دت ��> ا<�&ا=> ُ	���l ���� ا oإن
 7!5	N3 ��5 )>�>�ز �Cُ �5 ،�&�z H5�ر إ� �z& ا7)7ب إg5 ،) C&>$ Zذا 

إذا آ���l  آ��l ا<&C ( دا( ��� ا �ب آ�ن E(73 ا3T& و3<'\�� ا ��ب، و 
  ��C�Cول، وT7ل ا>دا( ��� اQ$�	( آ�ن 73)�� اQ$�	(، وه4Jا، وه4ا ه7 ا
        H�5 k�'�� ���� ا7)�7ب، 7�0اء آ��ن ذZآ� د�: )��'� 3� أوردو� 3> أد

 )R�Iام ���� ���0, ا�<�<�(    -اQوا E��� tAُِو )R�، -	�V إنo اH5 &3T ا
 H5 )��&` )>�>	 &3Tن اT ع؛&Dا7)7ب ا�4ي E�:&'C ����    أو آ�ن H5 ا

��ً��'� ا0'�<�ق اB]Q، وذ�K <3 �3, اD&ع و:���'� ���23.  

   Hزا���'�'H�5 )�C7R ا�NCQ�ب $�# ��       : " K�ل �0#� ا��C> ا )�>�>	 &�3Tا
��Iام وE���Y ا�#��, وإراد:��� )��3ًI�، و	<�<��( `��&��( H��5 ا��NCQ�ب $�# ���    Qا

 � #�$ Z ب�>#" إرادة و)�7د ا�#�,   ا��E وا�BJ $�0'�<�ق :�رآ� ا4م وا
)٢(.  

  

  

  

  

                                                 

  .٧٣٧، ص ٢، اإلبهاج، ج ٢٨٥، ص ١التحصيل من المحصول، ج : انظر )٣(
  .٣٤١، ص ١التلويح إلى كشف حقائق التنقيح،ج  )١(



 

 ١١٩

  

  

  

  

  



 

 ١٢٠

        املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع

ا
ً
امعىن القرائن لغة واصطالح
ً
امعىن القرائن لغة واصطالح
ً
امعىن القرائن لغة واصطالح
ً
        معىن القرائن لغة واصطالح

  

      &�3Tا W��� )�Zد H�5 ء����# � أ7Kال ا <��: X$��3> ;�ل ا���E ا

    ��C&K �5&��: B �( إ �3 )	�$Q�$ ,=�Kب و� �$ ,=�K7)7ب و�$ ,=�K <�$ �3

�&�z.  

  ���>5 &���3Tا )���Zد H���5 أ[���&ًا ����! )��� C&>� :����&�5 � ���� ا<����=��>  إذن 5�

 ��ب أو        �$ <��=��>7)7ب إ� ا �ب أو اQ$�	�( وآ�4��K k :��&�5 � ��  ا�$

H��#�  . اQ$�	( إ�  �z&ه�� 3> ا

       ��و�K )�ء H5 ا<�B ا'���<H 3> اTوا�3& �3� ُ��&ف ��> ا7)�7ب إ

          )�� C&>����ر5(، و������ آ���ن Z $��� ��3> $����ن 3# ��� ا )�� C&K 7)��7د �&���z

  . وأ�7ا�!�

H5و    H	����Zا �� #�ه4ا ا���E �0' �ول ا��V ا�# � ا�7Rي وا

�<&ا=> 3> 5&��>:  

  .ا�# � ا�7Rي: الفرع األول

���	H: الفرع الثانيZا � #�  .ا

  

  

  

  

  



 

 ١٢١

        الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        املعىن اللغوي للقرائناملعىن اللغوي للقرائناملعىن اللغوي للقرائناملعىن اللغوي للقرائن

  

ا<&ا=> H5 ا�( )R�C&K t (، ��� وزن ��#5( $�# � 7#�3(، d�3;7ذة  

  .)١(3> اKZ'&ان

 )M�!� 3#�ٍن 3'#�دة H5 ا�t(&: )R إ� 3� K "H�C&ن " و:  

١١١١				–				�Xوא����	�S8�'א��Xوא����	�S8�'א��Xوא����	�S8�'א��Xوא����	�S8�'א�WWWW	 		 		 		 	

اK'�&ن $�� و���	��، وK�ر�'��     : K�رن اH�Dء 3<�ر��ً( وKِ&اً���، أي   : Cُ<�ل

��	�'�: Kِ&اً�� $�# �)٢(.  

��#: �7K � 3و:�����{�{�{�{������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������zzzz 
)٣(��#: �7Kو ،:�����{�{�{�{������������������������������������������������������������

������������zzzz 
)٤(.  

<C&>�5 :�$ِ�D�ُ  .)٥(ه7 اُ���ِ	E واُ�<�ِرن وا

��Cإ �ر�'!�>�  .)٦(وC&K ( ا&), ا3&أ:� 

٢٢٢٢					 J	 J	 J	 J				�Eوא�	q�wא�Eوא�	q�wא�Eوא�	q�wא�Eوא�	q�wא. 

��#: �7K � 3و:�����{�{�{�{����������������������������������������������������������������������������zzzz
)٧(.  

                                                 

  .٨٨، ص ١٢، ج "قرن " لسان العرب، مادة  )١(
  .٨٨، ص ١٢، ج "قرن " بق، مادة المرجع السا: انظر )٢(
  .٥١سورة الصافات، اآلية   )٣(
  .٢٣سورة ق، اآلية   )٤(
، ٨٨، ٨٧، ص ١٢قرن، ج " ، لسان العرب، مادة ٤٠٣المفردات في غريب القرآن، ص : انظر )٥(

  .١٢٢٤، ص "قرن " القاموس المحيط، مادة 
   . ٨٩، ص ١٢ج ، "قرن " ، لسان العرب،مادة ١٥٩٥، ص ٢، ج "قرن " الصحاح، مادة : انظر )٦(
   . ٥٣سورة الزخرف، من اآلية   )٧(



 

 ١٢٢

&�#��$ &�#�إذا آ�ن �C'<�, : أي )�#lُ $� !��، ودور K&ا=>: وlُ�ْ&K ا
�\ً#$ �!\#$.  

  .)١($�> ا�G وا#�&ة اN�t: واِ<&ان

٣٣٣٣				–				�#Aو	����	א�.����#Aو	����	א�.����#Aو	����	א�.����#Aو	����	א�.���.	 		 		 		 	

  .)٢(وK � 3&ن ا�N,، وه3 7� dD C 3 �، وK&ن اD�ة وا�<&ة

٤٤٤٤				–				).3	i�Eوא�	،��$��	��	.א!����	��$��،	وא�i�E	3.(א!����	��$��،	وא�i�E	3.(א!����	��$��،	وא�i�E	3.(א!�� 		 		 		 	

 �����#: ����7K ���� 3و:�����{�{�{�{��n����m��l��k��n����m��l��k��n����m��l��k��n����m��l��kzzzz
)٣(

��3ُ<����>، وه���7 ه ���� ���3>   : أي ،
  .ا�ATاد

U أY����K و7��Kي ������، وأ��K&ن ���> ا��A &��3T#ُ    : أ��K&ن �H��Dء : Cُ<���ل
� �)٤(.  

�ول	א�$���ول	א�$���ول	א�$���ول	א�$��				–				٥٥٥٥.	 		 		 		 	

أو!�، وK&ن اD�v، أو!� � �� �7�Y!�� وأ��ه��،    : وK � 3&ن ا��ة
,�K: و�!��٥(أول `#(.  

	.אc ���א�	و	א�#وאمאc ���א�	و	א�#وאمאc ���א�	و	א�#وאمאc ���א�	و	א�#وאم				–				٦٦٦٦ 		 		 		 	

دام : أl�&K ا���ء أC�3ً� :��& وt�>: Z، وl�&K ا���ء وأCُ :l�&K<�ل
  .)٦(�3&ه�

                                                 

، ١٥٩٤، ص ٢، ج "قرن " ، الصحاح، مادة ٤٠٣، ٤٠٢المفردات في غريب القرآن، ص : انظر )١(
، ١٢٢٣، ص "قرن " ، القاموس المحيط، مادة ٨٨، ص ١٢، ج "قرن " ، لسان العرب، مادة ١٥٩٥
١٢٢٤ .   

، القاموس ٨٧، ص ١٢، ج "قرن " عرب، مادة ، لسان ال٤٠٣المفردات في غريب القرآن، ص : انظر )٢(
   . ١٢٢٣، ص "قرن " المحيط، مادة 

   . ١٣سورة الزخرف، من اآلية   )٣(
   . ١٢٢٤، ص "قرن " ، القاموس المحيط، مادة ٩٠، ص ١٢، ج "قرن " لسان العرب، مادة : انظر )٤(
   . ١٢٢٤ص  قاموس المحيط،، ال٨٦، ص ١٢، ج لسان العرب: انظر )٥(
   . ١٢٢٤ص  قاموس المحيط،، ال٩٠، ص ١٢ج  ،لسان العرب: انظر )٦(



 

 ١٢٣

اُ����	�( وا�<�ر��(    "ا�# � اTول :  وأK&ب ه�4 ا�#��H إ� اُ�&اد
        .؛ Tن ا<&C ( ه � ُ:��	E 3� :<'&ن $� uA7'5 اُ�&اد 3 � و:�� �"



 

 ١٢٤

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        املعىن االصطالحي للقرائناملعىن االصطالحي للقرائناملعىن االصطالحي للقرائناملعىن االصطالحي للقرائن
  

7!� ا��2�ص   ���3 ���!���M( ُ:���'�2م � ��� آ���O& ��3> ا#�����ء، و )�� C&>ا
<��7�Tا � � �ه�3#  k  .	�E ا#�B ا4ي ُ:�'�2م ��5، وا4ي B!ُC 3> ذ

�5Hح ه���Zا H5 ) C&> " : �&��Cو ~��  .)١("3� ��C> 3# � ا

,�Kو : H7ب " ه���  .)٢(" أ�DCُ &3& إ� ا

,�Kو : Hل ��5 " ه��0'#Zا &�z <3 ءHD  .)٣("ا3T& ا�ال ��� ا

,�Kو : Hاد 3 � " ه&�ُ�, ���5> ا�  .)٤(" 3� �Cُ�	E ا

       oل ���� أن��: ��!�J5 ر$�(؛�3'< �آ�!� H���#�ا<&#'��:ُ )� C�H�5 ,    وه�4 ا
�, ا���7ب�  .$��ن ا��~ أو ا

     ،)!$���D3ُ )��K�� 7ي��R������	H وا�# ��� اZا ��� #�وا#���K( $���> ا
       Hر��(، وه��>�<&C ( آ�� �$ X�0��� H5 ا�H:d�: )�R $�# �� اُ����	�( وا�5
�, و:<'�&ن $�� 5'���> اُ��&اد          ������ح؛ إذ ُ:���	E ا���~ أو اZا H�5 kآ4

� 3)٥(.  

���ظ ا���رg5 �� :   )5ن ا<&C ( ا��ر5( ��3& ��> 	<�<'�� ه�H    و��Tا
           l����7��0اء آ ���! )��Cز�N�����W ا��3T& ���> 	<�<'!��� إ��� أ	��� ا�#����H ا

���W 3'��( $!� أم 3 ���( � !� )�	��3.        

                                                 

     . ٣٩التبصرة، ص  )١(
   . ١٧٥التعريفات، ص  )٢(
علي دحروج، : محمد علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، جزءان، الطبعة األولى، تحقيق )٣(

   . ١٣١٥، ص ٢، ج )م١٩٩٦مكتبة لبنان، : بيروت(رفيق العجم : تقديم، وإشراف، ومراجعة
رسالة " د العزيز بن إبراهيم المطرودي، األساليب الشرعية الدالة على األحكام التكليفية علي بن عب )٤(

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، : عياض نامي السلمي، الرياض: ، جزءان، إشراف"دكتوراه 
   . ٢٠٢،ص ١هـ، ج ١٤٢٧/ هـ ١٤٢٦

   . ٢٠٢ ص١األساليب الشرعية، ج : انظر )٥(



 

 ١٢٥

        املطلب اخلامساملطلب اخلامساملطلب اخلامساملطلب اخلامس

        مراعاة القرائنمراعاة القرائنمراعاة القرائنمراعاة القرائن
	 		 		 		 	

#
V�#
V�#
V�#
V�WWWW	 		 		 		 	

&��>�ن اBC&��J وZ ا��� ( ا ���C7( ا��!��&ة ا�'����ر ا&��>ا=> و �����RC B, ا

  oأن ��N� دس، و������ا#�, $!� H5  73اtA آ�O&ة، وH5 H:d'0 ا���E ا

    <��� H��! ���&ف  ا��3T& وا H��5 �ه��&�]d:ا=> و&>���$ ,���#ا#�����ء C&ا���7ن ا

��H إ� 3#�ٍن أ;&ى، و$ �ء اT	J�م ���!�، و`7اه� ا��ل ��� Tا ��ه�3# 

���H��5 v ا)١(ذ��k آ���O&ة �����N3 v�ل ذآ&ه��� ه ��� V����<��&ا=>، وإ�����  ؛ Tن ا

  :$4آ& $#� 3> أ7Kال ا#���ء ا'�C�: H ذk )٢(إ`�رة إ� ا�'��ره�

                                                 

  : صوليين العمل بالقرائنمن أمثلة مراعاة األ )١(

 .العام إذا احتف بالقرائن ارتقى إلى منزلة النص الذي ال يقبل االحتمال، ويمتنع تخصيصه - أ

  .جواز وقوع العلم بخبر الواحد إذا احتف بالقرائن عند من يرى ذلك –ب 

وحد السرقة على  إقامة الحد على شارب الخمر بقرينة الرائحة والقيء،: ومن أمثلة بناء األحكام عليها

  .المتهم بقرينة وجود المسروق عنده، وإقامة حد الزنا بوجود الحبل، وغير ذلك

محمد : محمد بن محمد الغزالي، المنخول من تعليقات األصول، الطبعة الثالثة، تحقيق، وتعليق: انظر

روضة ، ٢٦٢، ص )م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩دار الفكر، : دار الفكر المعاصر، دمشق: بيروت(حسن هيتو 

، "ابن قيم الجوزية" ، محمد بن أبي بكر بن أيوب ٥٣، ص ٢، اإلحكام لآلمدي، ج ٨٨، ٨٧الناظر، ص 

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : ج، الطبعة األولى، تقديم،وتعليق٧إعالم الموقعين عن رب العالمين، 

   . ٣٤٨، ص ٤، ج)هـ١٤٢٣دار ابن الجوزي، : الدمام(سلمان 

وامر اهللا تعالى وأوامر رسوله صلى اهللا عليه وسلم كلها فرض، ونواهيهما تحريم، يرى الظاهرية أن أ )٢(

وال يحل ألحد أن يقول في شيء هذا ندب، أو كراهة إال بنص صريح أو إجماع، واعتبروا ذلك من 

، ص ٣اإلحكام البن حزم، ج : انظر.التعدي على حدود اهللا، فالقرينة الصارفة عندهم أحد هذين األمرين

٢٩٣، ٢٩٢  .   



 

 ١٢٦

7���)٢(���> ا����زري )١(�<��, ا ��7وي -١K <��3 " : &��3واTا oف أن���; Z أ����

أ����!� : :<�ر�!��� ��K&ا=> : <�!��� ��3> ا ���ب إ��� ا7)��7ب � ��� ��K <��3�ل   

�7)�7ب، و:       �!���<�,  ا �ب، و3> ا7)7ب إ� ا �ب،� �� �K <�3�ل أ

 )R�� �\ًCا=> أ&>إ�� اQ$�	�(، وإ�� ا'���2&، وإ�� ��z&       " ا5#, " ا

 H��#�  .)٣("ذA <3 k&وب ا

٢ –   H57��وا���B أنo ا7�JC &�3Tن 3<'&ً��� أو �N3&ًدا، g�5ن آ���ن       : " C<�7ل ا

       )�	�$Qب، أو ا�� �ً&'>3� C&>$ ( :�ل ���� أنo ا��&اد $�� ا7)�7ب، أو ا

) C&>  .)٤("ُ	�, ��� 3� دl ���� ا

٣ – )C7زNاT	J�م ا�'&:�( ��� ا<&ا=> :�ور 3#!��  : " )٥(وK�ل ا$> B�K ا

   H�5 7ب��#آ���� دارت و:��, 3#!� إذا $��l آ�#<7د H5 ا�#��3ت وا

  .)١("ا7�Tاض H5 ا���C#�ت

                                                 

هو يحيى بن شرف النووي الحزامي الدمشقي، أبو زكريا، محي الدين،محدث فقيه شافعي، : النووي )١(
، من "أنه كان متبحرا في العلم، مع سعة بالحديث والفقه واللغة : " محرر للمذهب ومنقح له، قيل عنه

انظر ترجمته .هـ٦٧٦ام توفي ع.، وغيرها"المجموع شرح المهذب " ، و "رياض الصالحين : " مؤلفاته
،ص )دار القلم: بيروت(خليل الميس : تحقيق ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، طبقات الفقهاء: في

   .٣٥٤، ص ٥، شذرات الذهب، ج ٢٦٩، ٢٦٨
هو محمد بن علي بن عمر التميمي، أبو عبد اهللا، المعروف باإلمام، فقيه محدث أصولي أديب، : المازري )٢(

شرح البرهان " ، و"شرح كتاب التلقين : " ة المجتهدين، والمتبحرين في العلم، من مؤلفاتهمن أئمة المالكي
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، العبر : انظر ترجمته في. هـ٥٣٦توفي عام . في األصول،وغيرها" 

مطبعة حكومة الكويت، : الكويت(صالح المنجد : ج، الطبعة الثانية، تحقيق٥في خبر من غبر، 
   . ٢٦٧، ص ٣، مرآة الجنان، ج ١٠٤، ص ٢٠، سير األعالم، ج ١٠٠، ص ٤، ج )م١٩٨٤

   . ٧٨، ص ١١صحيح مسلم بشرح النووي، ج  )٣(
   . ٣٦٥، ص ٢شرح مختصر الروضة، ج  )٤(
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، أبو عبد اهللا، شمس الدين، المشهور بابن قيم : ابن قيم الجوزية )٥(

كان عارفًا بالتفسير ال : " فسر نحوي  أصولي  متكلم  مجتهد مطلق، قيل عنهالجوزية، فقيه حنبلي، م
يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى،وبالحديث ومعانيه وفقهه واالستنباط منه ال يلحق في ذلك 

وافي ال: انظر ترجمته في.هـ٧٥١توفي عام . ، وغيرها"بدائع الفوائد" ، و"زاد المعاد :" ،من مؤلفاته"
، ص ٦، شذرات الذهب، ج ١٣٩و ١٣٧، ص ٥، الدرر الكامنة،ج ١٩٥،١٩٦، ص ٢بالوفيات، ج 

١٦٩، ١٦٨ .   



 

 ١٢٧

        املطلب السادساملطلب السادساملطلب السادساملطلب السادس

        القرائن الصارفة لصيغ األمر عن حقيقتهاالقرائن الصارفة لصيغ األمر عن حقيقتهاالقرائن الصارفة لصيغ األمر عن حقيقتهاالقرائن الصارفة لصيغ األمر عن حقيقتها

  

 Bك  –ا�������Cوإ 
����W اT –وH�� >5 ا oا=>  أن&��>��3& إذا :��N&دت ���> ا

       ��� � ������ X���'3 &��3وه��4ا أ ،�&���z ����� ,����: Z7)��7ب وُ	����l ����� ا

) C&>�&5!� إZ $7)7د ا <J�C Zو،����$ X�0 ��ء آ���#  .)�!7ر ا

  &�3Tف ا&�: H'و�K أ`�ر ا��V ��3ً<� إ� A&ورة ا�'��ر ا<&ا=> ا

�z(، و	�ى 3> ��ب، وإ$&;Tا H��#�  .&ه��> 	<�<'� إ� ا

وه�4 ا<&ا=> ا��ر5( :' 7ع H5 ا �7ص اD&��( إZ أ�!� Z :�2&ج  

  :)٢(�> ;��( أ�7اع

  :، وهو نوعانא�.&	א�$��3א�.&	א�$��3א�.&	א�$��3א�.&	א�$�W�3	W	W	W	א�.�ع	אCولא�.�ع	אCولא�.�ع	אCولא�.�ع	אCول

١١١١				–				FFFF����	E	E	E	E���	WWWWא���}ن	א����א���}ن	א����א���}ن	א����א���}ن	א� 		 		 		 	

��#: �7K H5 ��آ kl��k���j��i��h��gl��k���j��i��h��gl��k���j��i��h��gl��k���j��i��h��g zzzz}�}�}�}�����:وذ
)٣(.  

    ُK ���وإ� ،&��J���  C B�5<�� $� }�ه& ا3T& 3> ا'��2& $��> اCQ���ن وا

)Cا� v�� H5 �7K ,�4$k ا���7 أو ا'!��C؛ $��{�{�{�{��q��p��o�����n��q��p��o�����n��q��p��o�����n��q��p��o�����nzzzz 
���&ف ا��3T& ���> 	<�<'���، 5�<�<��( ا��3T& 3'&وآ��(         ���3 Hه�� )�� C&>5!���4 ا

)������������Cا� v�������������� H������������5 ق����������������$)٤(��������������#: �������������7K 7وه������������ ،:����� �� �� �� �
�{�{�{�{��q��p��o�����n��q��p��o�����n��q��p��o�����n��q��p��o�����nzzzz.  

                                                                                                                                               

   . ٤٦٩، ص ٤إعالم الموقعين، ج  )٦(
وما بعدها،  ١٧، ص ٣وما بعدها، شرح الكوكب المنير، ج  ٣٥٨، ص ٢البحر المحيط، ج : انظر )١(

   . وما بعدها ٦٩صيغ اإليجاب، ص وما بعدها،  ١٨٦القرائن الصارفة لألمر عن حقيقته، ص 
   . ٢٩سورة الكهف، من اآلية   )٢(
   . ٣٥٨، ٢البحر المحيط، ج : انظر )٣(



 

 ١٢٨

  

FFFF____	E	E	E	E–				���S.א�	א��.����S.א�	א��.����S.א�	א��.����S.א�	א��.�WWWW	 		 		 		 	

  k�������� ا
 ������ وB���0   : و��O3�ل ذ ���7K) : ���( <���3  )���#�Nء BJ ��3 ا

,�'R��5 ()١(.  

     )�� C&K و)���ت <J�7)��7ب،و &��3Tوا ,���R�$ &��3Tدل ����� ا VC����ا

          B���0و ����� 
���� ا ��7K 7ب، وه��� ���ر5( ��3& ��> ا7)�7ب إ�� ا :

�R, أ5\,(�5 ,�'zو3> ا ،l�#و� ��5! )#�N  .)٢() 7C dA7: <3م ا

  .)٣(5!4ا ا�R, إ��� ه7 ��� ا �ب Z ا7)7ب

	��WWWWع��ع��ع��عא!א!א!א!				–				٢٢٢٢ 		 		 		 	

��#: �7K H5 ��آ k  .)١( ��º¼��»��º¼��»��º¼��»��º zzzz«��¼}�}�}�}�����:وذ

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم )١(
  ).٨٧٧(، الحديث رقم١٨٠فضل الغسل يوم الجمعة، ص: رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب  
     ).١٩٥٢(ديث رقم، الح٣٢٨كتاب الجمعة، ص: الجمعة، باب:ورواه مسلم، كتاب  

  .رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه )٢(
  ).٣٥٤(، برقم ٦٢الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ص : الطهارة، باب: رواه أبو داود، كتاب
  ).١٦٨٤(، برقم ٥٢٢، ص ١فضل الغسل،ج : الجمعة، باب: ورواه النسائي، كتاب

ما جاء في الرخصة في الغسل يوم الجمعة، : بإقامة الصالة والسنة فيها، با: ورواه ابن ماجه، كتاب
  ).١٠٩٢(، برقم ١٨٤ص 

  .٦٢سنن أبي داود، ص : انظر. وحسنه األلباني في حكمه على سنن أبي داود
محمد ناصر الدين : سليمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود، الطبعة األولى، حكم على أحاديثه

  ).مكتبة المعارف: الرياض(سن آل سلمان أبو عبيدة مشهور بن ح: األلباني، اعتناء
عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد : ج، الطبعة األولى، تحقيق٧أحمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى، 

  ).م١٩٩١/ هـ ١٤١١دار الكتب العلمية، : بيروت(كسروي حسن 
هـ  ١٤٢١لتراث العربي، دار إحياء ا: بيروت(محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، الطبعة األولى 

   ). م٢٠٠٠/ 
   .١٥٣، ص ٣طرح التثريب، ج : انظر )٣(



 

 ١٢٩

5�<�<( ا3T& ه � 3'&وآ(، وُأر�C $!� ا �ب؛ وذ�C&>$ k �( إ)���ع أه�,     

t��  .)٢(ا#�B ��� ��م و)7ب اQ`!�د ��� ا

٣ –  H! إذا آ�ن ا�73dر $� ��K, ا !�H 3 ��وً$� أو    "  )٣(ورود ا3T& $#� ا

 <�����������������������������������������������3 ������������������������������������������������ � ������������������������������������������������	ً��3  

  ".K�ل $�  

�وذk آ�#: �7K H5 ��:�����{�{�{�{��¤��£��¢��¤��£��¢��¤��£��¢��¤��£��¢zzzz
)٤(.  

7)7د C&K ( ورود  k5�<�<( ا3T& 3'&وآ( ه �، وُأر�C $� اQ$�	(؛ وذ

  )��Cأول ا� H��5 7ارد���)٥(ا��3T& $#��� ا���M& ا���#: ���7K 7وه�� ،:�����{�{�{�{������������������������������������

���	��
����������	��
����������	��
����������	��
������� zzzz.  

 B��0و ���� 
��� ا �7K H5 ��آ �\ًC7ر     : (وأ��>�!��'BJ ��> ز�C�رة ا

  .)١()ه�I5ورو

                                                                                                                                               

   . ٢٨٢سورة البقرة، من اآلية  )٤(
ج، الطبعة الثانية ٤عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي، أحكام القرآن، : انظر )١(

ن للجصاص، ، أحكام القرآ٣٦٥، ٣٦٤، ص ١، ج )م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية، : بيروت(
 .٥٢٢، ٥٢١، ص ١ج 

أنه  – ١: عرفت هذه المسألة بورود األمر بعد الحظر، وقد حصل االختالف فيها على خمسة أقوال هي )٢(
يفيد ما كان عليه األمر  – ٥الوقف   - ٤أنه يفيد اإلباحة    – ٣أنه يفيد الندب     – ٢يفيد اإليجاب   

إذا كان والوجوب، : األمر به يعود كما كان قبل النهي، أيفإن كان قبل النهي عنه واجبا، ف .قبل النهي
مندوبا فإنه بعد النهي يحمل على الندب، وكذا الحال إذا كان المأمور به قبل النهي مباحا فإنه بعد النهي 

انظر هذه األقوال وأدلتها ومناقشتها المراجع .يكون مباحا، وهذا هو القول الراجح الذي يجمع بين األدلة
وما بعدها، نهاية السول، ج  ١٧٩، ص ١وما بعدها، التمهيد ألبي الخطاب، ج  ٣٨التبصرة، ص : تاليةال
وما ٣٤٥، ص ١وما بعدها، تيسير التحرير، ج ٥٦، ص ٣، شرح الكوكب المنير، ج ٤١٥، ص ١

 .وما بعدها١٦٢بعدها، القرائن الصارفة، ص 

 .٢٢٢سورة البقرة، من اآلية  )٣(

 .٣٥١، ص ١جصاص، ج أحكام القرآن لل: انظر )٤(



 

 ١٣٠

���&�5 ��> 	<�<'�� ورود�       " I5وروه��  : " 7>5 ��Kب، و�� H�\'>C ا

 VC��  .)٢("�!�'BJ " $#� ا !H5 H أول ا

وذ�k  :ر)7ع ا<&C �( إ�� H�5 �� #3 ا��'C B�J� �t �3> إرادة ا�NCQ�ب         – ٤

��#: �7K H5 ��آ :�{�{�{�{������������	������������	������������	������������	zzzz 
)٣(.  

'��س واZا �!$ �C، وُأر�3& 3'&وآ( ه T7)�7د   5�<�<( ا k����ء؛ وذ

    H�!5 ،
C&K ( را)#( إ� H5 � #3 ا�'B�J وهH 	�)( ا��Q�ن إ�� �#��( ا

         �!� ا#��� ا��'��ج ��0اًd��C ���ام، وإ�I�Q���0, ا ���� ��#: � 3 E��:ُ Z
)٤(.  

٥٥٥٥	 J	 J	 J	 J				_�o!א	�4אد�	^�	q.�	7S��Kא�	2	\.���^	�4אد�	א!�o_و��د		q.�	7S��Kא�	2	\.���^	�4אد�	א!�o_و��د		q.�	7S��Kא�	2	\.���^	�4אد�	א!�o_و��د		q.�	7S��Kא�	2	\.��	.و��د	 		 		 		 	

��#: �7K H5 ��آ k zzzz|��{��~�������|��{��~�������|��{��~�������|��{��~�������}�}�}�}�: وذ
)٥(.  

   )�� C&K 7)��7د k��5�<�<��( ا��3T& 3'&وآ��( ه ���، وُأر���C $!��� ا'#I���N؛ وذ

    B�J'��	��V أ�!��K &��z B�درC>      –وه�B ا��D&آ7ن    –:&)t إ� H�5 �� #3 ا

B!7ت ود5#� �> أ����  .)٦(��� درء ا

   )���2و�K أ`�ر ا��	V ��� ا&	�> ا���2�ن إ� أنo ه�4 ا7��Tاع ا

    W�������( $��&ف �; Hه� ����ا=> إ�&�>ا�3T& ���> 3# �ه�� إ��� �3� د��l     �3> ا

                                                                                                                                               

استئذان النبي صلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه، : الجنائز، باب: رواه مسلم، كتاب )٥(
 ).٢٢٦٠(، برقم ٣٧٧ص 

 .٣٨١، ص٢البحر المحيط، ج ،٢٥٦، ص ١العدة في أصول الفقه، ج :انظر )١(

 .٢٨٦سورة البقرة، من اآلية  )٢(

 .١٩٣، ص ١أصول السرخسي، ج : انظر )٣(

 .١٦٨ورة آل عمران، من اآلية س )٤(

 .٢٦، ص ٣شرح الكوكب المنير، ج : انظر )٥(



 

 ١٣١

��&!5� d�$ي 	��ل �3> اT	�7ال          <�J�C Z ى&�;Tا W������� ا<&C (، وأنo ا

�&�z �  .)١(�> ا7)7ب إ

��&ف ا���W اT;�&ى           H�5 <=ا&�>وا�<�<( أ��� C��J> ا�0'#��ل ه��4 ا

H�C �3 k  :�> ا7)7ب،و�Cل ��� ذ

١- B�0و ���� 
, H�5 آ�,   ���� آ�, B���3 أن      ��'RC	�K) : X�ل ��� ا

  .)٢() �0#( أC�م 3ً7C��RC ،, ��5 رأ�0 و)���

            VC�����&ف ه��4 ا���M( ��> ا7)�7ب إ�� ا ��ب �3� )��ء H�5 ا �Kو

B�0و ���� 
��� ا �7K �\ًCو3> : (أ ،l�#و� ��5! )#�N7C dA7: <3م ا

�R, أ5\,�5 ,�'z٣() ا(.  

٢ –   B���0و ������ 
: ا�����B ����� ا�����   l��0 B	��X: (و��K�ل ����� ا

,�K: �C o<ه �3  

إذا <�'����� B������5 ��������، وإذا د������ك d5)������، وإذا  : ر7����0ل ا
؟ ����K�ل

�، وإذا ��v 5��� ا
 �5��'ُ�، وإذا 3&ض 5#�ُ��، وإذا   u���5 k�� '0ا

�#�ِo:�5 ت�٤() 3( ،  

)Cروا H5و) : vٌ�;EN: ��;أ ��� B���� (....)٥(.  

      ���&�C، وإ:����ع و���K أ)���t ا#�����ء ����� أنo $���ء ا����م، و�����دة ا

، 5�Q)���ع ه �� ��&ف ا���M( ��> ا7)�7ب       )١(اN �زة 0 ( و��l وا)��(  

Bأ�� 
  .إ� ا �ب، وا

                                                 

 .٧٢صيغ اإليجاب، ص : انظر )٦(

 ).٨٩٧(، برقم ١٨٣، ص ....هل على من لم يشهد الجمعة غسل: الجمعة، باب: رواه البخاري، كتاب )١(

 .من هذا البحث ١١٢ سبق تخريجه برواية أبي داود والنسائي وابن ماجه، ص )٢(

 ).٥٦٥١(، برقم ٩١٩من حق المسلم للمسلم رد السالم، ص : السالم، باب: برواه مسلم، كتا )٣(

 ).٥٦٥٠(، برقم ٩١٨من حق المسلم للمسلم رد السالم، ص : السالم، باب: رواه مسلم، كتاب )٤(



 

 ١٣٢

  

  

  

                                                                                                                                               

– ١٤٣٩، ص ٤، سبل السالم، ج ١١٦و ص  ٢٦، ص ١٤صحيح مسلم بشرح النووي، ج : انظر )٥(
١٤٤٢. 



 

 ١٣٣

        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
        الصيغ اخلربية الدالة على اإلجيابالصيغ اخلربية الدالة على اإلجيابالصيغ اخلربية الدالة على اإلجيابالصيغ اخلربية الدالة على اإلجياب

  

   H�5  ول�ول، ��0' Tا V���$#� أن : �ول ا��V ا��W اD�Q�H5 )�= ا

�NCQا ��� )  :ب، و��5  [�[( �3�E هHه4ا ا���V ا��W اC&�2( ا�ا

  

  .H5 ا�2& اُ��&ح $�BJ اNCQ�ب :א�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCول

�X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tت :א���]Qا XC&�$ ب�NCQا BJ�$ &#D�ُ  .H5 ا�2& ا

/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא� :,#��UK7 اD&ع 3> ا <���ُ  .H5 ا�2& ا

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٤

        املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

صرح حبكم اإلجياب
ُ
صرح حبكم اإلجياباخلرب امل
ُ
صرح حبكم اإلجياباخلرب امل
ُ
صرح حبكم اإلجياباخلرب امل
ُ
        اخلرب امل

  

'���� ������   وه���4ا ه���7 ا ���7ع اTول ���3 Z�$ ز����'�Cو ،)���C&�2> ا�����W ا

أنo ه��4ا ا ��7ع ��3> ا����B��!�Cُ W 3 ��� ا��NCQ�ب �3�`��&ة � ���     : ا��NCQ�ب، أي

H5&وع ه )��; �  :ا�YQق، وB�> C ه4ا ا���E إ

  

�~ ا�&ض، و3� :�&ف 3 � :الفرع األول.  

�~ ا7)7ب، و3� :�&ف 3 � :الفرع الثاني.  

  .�&ف 3 ��~ اE'J، و3� : :الفرع الثالث

�~ ا�'B وا�Iوم، و3� :�&ف 3 !�� :الفرع الرابع.  

�~ ا<\�ء، و3� :�&ف 3 �:الفرع الخامس.  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٥

        الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        لفظ الفرض، وما تصرف منهلفظ الفرض، وما تصرف منهلفظ الفرض، وما تصرف منهلفظ الفرض، وما تصرف منه

  

H07$�� ��� � وo�Kره� : "C<7ل أ$7 ز�C ا�#: 
وا�&C\( 3� أو)�!� ا

'J3 l��0ُ 4ا!7$�( وإ���� )#�!�� 3<��رة     وآ'�!� ��� � H5 ا�7ح ا���7ظ، و

'7Jن 3' �ه�( E#�C �5 ��� � ا3T& ���5ل ا!� ���� B�0Z��C( ا7)�7ب �3>       

,�T١(" ا(.  

 H��0�>�إنo ا��0'#��ل ����R( ا���&ض إ����� ه��H  : )٢(وC<��7ل ا$��> u����3 ا

 ��5 1ٌ�)٣(.  

دو���k أC!��� ا<���رئ ا���O3T( ����� ورود ه���4 ا����H��5 )R ا ���7ص          

)��&D  .ا

  :لقرآن الكريماألمثلة من ا: أولًا

١-  �K:�����{�{�{�{��_��^��]�����\��[��Z��_��^��]�����\��[��Z��_��^��]�����\��[��Z��_��^��]�����\��[��Za`aà`a`����������h��g��f��e���d��c���b��h��g��f��e���d��c���b��h��g��f��e���d��c���b��h��g��f��e���d��c���b�ل :#��

j��ij��ij��ij��i zzzz )٤(.  

                                                 

 .٧٧تقويم األدلة، ص  )١(

هو محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي، أبو عبد اهللا، شمس الدين، فقيه حنبلي، أصولي : المقدسي ابن مفلح )٢(
كان غاية في نقل مذهب اإلمام رحمه اهللا، وامتاز :" نظَّار، لُقب بشيخ اإلسالم لما عرف عنه، قيل عنه

توفي عام .ا،وغيره"أصول الفقه " في الفقه، و " الفروع : " ، من مؤلفاته"بالحجة في فتواه 
إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مفلح، المقصد األرشد في ذكر : انظر ترجمته في.هـ٧٦٣

مكتبة الرشد، : الرياض(عبد الرحمن سليمان العثيمين : ج، الطبعة األولى، تحقيق٣أصحاب اإلمام أحمد، 
 . ٢٠٠، ١٩٩، ص ٦، شذرات الذهب، ج ٥١٨، ص ٢، ج )هـ١٤١٠

: الرياض(فهد بن محمد السدحان : ج، الطبعة األولى، تحقيق، وتقديم٤الفقه البن مفلح،أصول : انظر )٣(
 .١٩٢، ص ١، ج )م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠مكتبة العبيكان، 

 .٢٤سورة النساء، من اآلية  )٤(



 

 ١٣٦

  .)١(�3&وA(، وا�<�7د 4$k أ��7ه> 3!7ره> ا7ا)�( !> : أي

٢ – �
��	������������������������}�}�}�}�����:K�ل :#����������������������������������	��
���������������������������������	��
���������������������������������	��
���������

���¢¡������������¢¡������������¢¡������������¢¡���������££££��������¥��¤¥��¤¥��¤¥��¤ zzzz )٢(.  

!�Zء I–  )\C&5آ�ة ا7ا)�( ا –5&ض ا
 ا��K�ت : أي)٣(.  

٣ – � K:�����{�{�{�{��º��¹��¸��º��¹��¸��º��¹��¸��º��¹��¸»»»»��������������Á��À��¿��¾��½��¼��Á��À��¿��¾��½��¼��Á��À��¿��¾��½��¼��Á��À��¿��¾��½��¼zzzz�ل :#�
)٤(.  

3� أو)� � ��� ا���C��: <3 <� 3 ���د اIو)��ت، وآ�7ن ا �J�ح     : أي

D&وط ا�#'�&ة ��5 3> وH و3!& و$� ( �$)٥(.  

٤ – �  .)٦( K:�����{�{�{�{��R��R��R��RSSSS������������^��]�����\���[Z��Y��XW��V��U��T����^��]�����\���[Z��Y��XW��V��U��T����^��]�����\���[Z��Y��XW��V��U��T����^��]�����\���[Z��Y��XW��V��U��Tzzzz�ل :#�

�J�رة: أي�$ �!����: E(أو.  
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���� ا
    �5&ض : " رH�A ا
 � !��� �K�ل    )٧(�> ا$> ���&  
ر7�0ل ا

     ����#����ً�� ��3> :���& أو ����ً�� ��3> `��#�&، ����� ا &���������� وB���0 زآ���ة ا

وا���&، وا��4آ& وا���O�T، وا����R& وا����J&، ��3> ا�������>، وأ��3& $!��� أن    

�K ة :�دى��  .)٨(" , ;&وج ا �س إ� ا

                                                 

 .٢٥٨، ص ٢ج  ٢تفسير القرآن العظيم، م : انظر )٥(

 .٦٠سورة التوبة، من اآلية  )١(

 .وما بعدها ٤٤١، ص ١روح المعاني، ج  ،٩٢، ٩١، ص ١٦التفسير الكبير، ج : انظر )٢(

 .٥٠سورة األحزاب، من اآلية  )٣(

 .١٨٩، ص ١٤الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٤(

 .٢سورة التحريم، اآلية  )٥(

هو عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما، أبو عبد الرحمن، صاحب رسول اهللا صلى : ابن عمر )٦(
بمكة وهو صغير، وهاجر معه، شهد الخندق وما بعدها، فقيه  اهللا عليه وسلم، وابن وزيره، أسلم مع أبيه

أحمد بن : انظر ترجمته في. هـ٧٣من أهل الصفَّة، شديد الورع، متحريا محتاطًا في الفتوى، توفي عام 
، ج )هـ١٤٠٥دار الكتاب العربي، : بيروت(ج، الطبعة الرابعة  ١٠عبد اهللا األصبهاني، حلية األولياء، 

  .١٩٨، ١٩٧، ص ١٧وما بعدها، الوافي بالوفيات، ج ١٣٣، ص ٦عدها، المنتظم، ج وما ب٢٩٥، ص ١
  ).١٥٠٣(، برقم ٣٠٦فرض صدقة الفطر، ص : الزكاة، باب: رواه البخاري، كتاب )٧(



 

 ١٣٧

        .أو)E: أي



 

 ١٣٨

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        لفظ الوجوب، وما تصرف منهلفظ الوجوب، وما تصرف منهلفظ الوجوب، وما تصرف منهلفظ الوجوب، وما تصرف منه
  

وا'#��& $��~ ا7)7ب ه7 ���&��3ُ )R	$ )��NCQ�ب، وH�5 ذ�C k<�7ل       

  :)١(ا$> �<�, 

�د�� أو)�k��� l، أو ا5#, 5<�� أو)��k���� l أن    "   ���T7ل اK oإن

�&C�( H5 اNCQ�ب $g)��ع ا �س ,#�:")٢( .  

H0�>�إنo ا0'#��ل ��R( ا7)7ب إ���� ه�H ��1ٌ    : وC<7ل ا$> u��3 ا

��5، وإن آ�ن Y�=�( 3> أ����$ � �C&ى أ�!�� }��ه&ة H�5 ا7)�7ب، و:�'��,        

����J( .)٣(:7آ����� ا���0Z'���ب، و� ���� ا����YQق :�'����, ا7)���7ب ��5�d���';&و ا

وإ���k $#���  . )٤(وا� �$���( ر$���� أ�Y<��7ا ا7ا)��E ����� ا���� 7ن ا��آ���       

Tعا&D  .�O3( ��� ورود ه�4 ا��R( وا0'#��!� H5 ��7ص ا

                                                 

هو علي بن عقيل بن محمد البغدادي، أبو الوفاء، اإلمام المقرئ، الفقيه األصولي، الواعظ : ابن عقيل )١(
: " الحنابلة، أوحد مجتهدي عصره، اشتغل في حداثته باالعتزال، من مؤلفاتهالمتكلم المناظر، شيخ 

محمد : انظر ترجمته في. هـ٥١٣توفي عام . في األصول، وغيرها" الواضح " في الفقه، و  " الفصول 
، الوافي بالوفيات، ج ٢٥٩، ص ٢، ج )دار المعرفة: بيروت(بن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، جزءان 

 .٣٥، ص ٤، شذرات الذهب، ج ٢١٨، ص ٢١

مؤسسة : بيروت(عبد اهللا بن عبد المحسن التركي : ج، الطبعة األولى، تحقيق٥الواضح في أصول الفقه،  )٢(
 .٤٥٩، ص ٢، ج )م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الرسالة، 

، التمهيد ٢٤٢، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : ، وانظر١٩٢، ص ١أصول الفقه البن مفلح، ج : انظر )٣(
 .١٧٠، ص ١ج  ألبي الخطاب،

محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي، نثر الورود على مراقي السعود، جزءان، الطبعة : انظر )٤(
/ هـ ١٤٢٥المكتبة العصرية، : صيدا، بيروت(هيثم خليفة طعيمي : األولى، اعتناء، وإكمال شرح

 .٢٩، ص ١، ج )م٢٠٠٤



 

 ١٣٩

١-     l��K ��! � 
إذا ا'<��  : " 3� روت أم ا��3 �> ا���ة ��=�D( رH�A ا

����� ا
 ������ وB���0    و)��Eا2'�����ن  
ا���R,، 5#�'��� أ���� ور7��0ل ا

 � ��'z�5")١(.  

E(>: و���2''<�ء ا�$ ,�R  .)H\'>:)٢ و7(ب ا

٢ –  ���� 
���� آ�,    وا)�7�C ,��z Eم اN�#�(    : " � وK B��0�ل ��� ا

B�'�3ُ")٣(.  

 )R���� " E��(ب   " وا���0'��Zب وا��� ؛ 7)��7د )٤(ه ��� 3��7��( ����� ا

        .)٥(ا<&C ( ا��ر5( �> ا7)7ب إ� ا0Z'���ب
                                                 

، ورواه )٢٥٩٠٣(، برقم ١١٥، ص ١٨اه أحمد، ج رو .رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي )١(
ما جاء إذا التقى : الطهارة، باب: ، ورواه من طريق آخر بلفظه، كتاب"إذا جاوز " الترمذي بلفظ 

ما جاء في : الطهارة، باب: ، ورواه ابن ماجه، كتاب)١٠٩/ ١٠٨(، برقم ٦٣الختانان وجب الغسل، ص 
: ، ورواه النسائي بنفس لفظ الترمذي، كتاب)٦٠٨(، برقم ١٠٦وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ص 

  ).١٩٦(،برقم ١٠٨، ص ١وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ج : الطهارة، باب
حديث عائشة حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى اهللا عليه : قال الترمذي

  .٦٤سنن الترمذي، ص : انظر. وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان
، ١إرواء الغليل، ج : انظر. صحيح، ورد من حديث عائشة وأبي هريرة: وقال األلباني في إرواء الغليل

  .١٢١ص 
دار : القاهرة(أحمد محمد شاكر : ج، الطبعة األولى، شرح، وفهرسة٢٠أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، 

  ).م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦الحديث، 
خليل مأمون : جامع الصحيح، الطبعة األولى، تحقيق، وتخريجمحمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي ال

  ).م٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٣دار المعرفة، : بيروت(شيحا 
: ج، الطبعة الثانية، إشراف ٩محمد ناصر الدين األلباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 

 ).م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥، دمشق، المكتب اإلسالمي، :بيروت(محمد زهير الشاويش 

: ج، تحقيق٤محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبي األندلسي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، : انظر )٢(
، سبل السالم، ج ٥٤، ص ١، ج )م١٩٩١/ هـ ١٤٢٥دار الحديث، : القاهرة(فريد عبد العزيز الجندي 

 .٢٨٤، ص ١، نيل األوطار، ج ١٤٠، ١٣٩، ص ١

 ).٨٧٩(، برقم ١٨٠، ص ....فضل الغسل يوم الجمعة: بالجمعة، با: رواه البخاري، كتاب )٣(

 .١٤١، ص ١، سبل السالم، ج ١٤٧، ص ٣، طرح التثريب، ج ١٧٤، ص ١بداية المجتهد، ج : انظر )٤(
   .من هذا البحث ١١٢راجع ص  )٥(



 

 ١٤٠

                                                                                                                                               

 ".من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل: "وفيه الحديث



 

 ١٤١

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

ف منه
َّ
ف منهلفظ الكتب، وما تصر
َّ
ف منهلفظ الكتب، وما تصر
َّ
ف منهلفظ الكتب، وما تصر
َّ
        لفظ الكتب، وما تصر

  

�~ : ذآ& ا<�HA أH5 ��#C 7$ ا#�ة oأن " BJ��� E'ه�7 ��1   " ُآ ��إ�

  .)١(أو)H : BJ��� E ا7)7ب، و#3 ��5

�J'7$�ت؛ Tن ا
 آ'�!� ��� ��  �$ v�2و3 � )�ءت :���( ا��7ات ا

  .)٢(وا#�� I�3ُم $!� 

H�� �ُآ'd3 BJ��� E;7ذ 3> آ'E اHDء إذا 	'�� : " وK�ل ا�'7	H ا

  .)٣(" وآ, ذH5 1� k ا7)7ب ... وأIم $�

�4 ا�����H���5 )R �����7ص  دو����k $#���� ا����O3T( ا�ا���( ������ ورود ه��� 

)#C&D  .ا

  :األمثلة من القرآن الكريم: أولًا

١- �  .)٤( K:�����{�{�{�{��{��z��y��{��z��y��{��z��y��{��z��y||||������������������~��}������~��}������~��}������~��} zzzz�ل :#�

٢ – � K :�{�{�{�{��U��T��S��U��T��S��U��T��S��U��T��SVVVV�������������������������������^��]��\��[�������Z����Y��X��W���^��]��\��[�������Z����Y��X��W���^��]��\��[�������Z����Y��X��W���^��]��\��[�������Z����Y��X��Wzzzz�ل :#�
)٥(.  

٣ – �����K :�{�{�{�{AAAA��������F����������E���D��C��BF����������E���D��C��BF����������E���D��C��BF����������E���D��C��B zzzz�ل :#�
)٦(.  

٤ – ��}�}�}�}�����:K�ل :#� �~��}��|��~��}��|��~��}��|��~��}��|����������������	��
�������������������	��
�������������������	��
�������������������	��
�����������������������zzzz )١(.  

                                                 

 .١٦٧ص  ،١العدة في أصول الفقه، ج : انظر )١(

 .٣٥٦، ص ١، شرح الكوكب المنير، ج ٢٥٨، ص ١شرح اللمع، ج :  انظر )٢(

  .٣٥٦، ص ١شرح الكوكب المنير، ج : انظر )٣(
  .١٧٨سورة البقرة، من اآلية  )٤(
  .١٨٣السورة نفسها، من اآلية  )٥(
 .٢١٦السورة نفسها، من اآلية  )٦(



 

 ١٤٢

 ���7���   : H��5  ا���O3T( ا�O[��( اTوK H��5 k��:��J&رت ����R( ا��NCQ�ب وذ

����#: " : E��'ُآ" ��� #�$ H7)��7ب ��3>    : ، وه�����5&ض وأ��Iم، واK'\���ؤه� 

<����(:  

7�: اTولK oإن " : E'ع" ُآ&D  .���C ا7)7ب H5 �&ف ا

H��O�D3ُ )M#&ة $�7)7ب " ���BJ : " ا)٢(.  

t$ا&3� `�&� �ه�، و�3�   : ، أي"3� آ'� �ه� : " K�ل :#��: وH5 ا�O�ل ا

B!��� �ه� A&5)٣(B!ء أ����3> :�< �وأو)�7ه �73هI'  .، وإ��� ا
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X�g�f
X�g�f
X�g�f
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B�0و ���� 
��� ا �7K) : 7ات�� v�; o<!��'و)�, ����     آ I�� 
ا

o<! 3 t�\C B o<!$ء�> )�د 5��#`�ً|� ا�2'�0�5ً� o<�!>�$ آ��ن �� � �� ا
       ا

�� � ��� ا
 �!��� إن `���ء     v����5 o<��!$ ِتd��C B��!�ٌ� أن �C;���� اN ��(، و��3> 

) N  .)٤()�4$� وإن `�ء أد;�� ا

                                                                                                                                               

 .٢٧سورة الحديد، من اآلية  )١(

 .٤٢، ٤١، ص ٥، التفسير الكبير، ج ٧٧، ص ١أحكام القرآن البن العربي، ج : انظر )٢(

  .٣٩، ص ٣الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٣(
  .رواه مالك وأحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والنسائي )٤(

، برقم ٤٠٢، ٤٠١، ص ١٦، ورواه أحمد، ج )١٦٢(، فقرة ١٦٩األمر بالوتر، ص : رواه مالك، باب
، ورواه )١٥٧٧(، برقم ٢٨٣، ص ١الوتر، ج  في: الصالة، باب: ، ورواه الدارمي، كتاب)٢٢٦١٩(

، ورواه ابن )٤٢٥(، برقم ٧٢في المحافظة على وقت الصلوات، ص : أبو داود، أول كتاب الصالة، باب
ما جاء في فرض الصلوات الخمس : إقامة الصالة والسنة فيها، باب: ، كتاب"افترضهن : " ماجه بلفظ

المحافظة على : الصالة، باب :ورواه النسائي، كتاب، )١٤٠١(، برقم ٢٣٦والمحافظة عليها، ص 
  (=)                                                  ).٣٢٢(، برقم ١٤٢، ص ١الصلوات الخمس، ج 



 

 ١٤٣

�7K " : o<!�'آ"� #�$ ، : o<!A&5و o<!�(أو)١(.  


أ	BJ ا
 H5 �A&5 آ'�$�� H�5 ا���ة    : "K�ل ا3Q�م اD�H#5 ر	�� ا

I��ن ����وا ��� �A&5 Uآ� <o�$و ،G�  .)٢("آ�ة وا

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               

: انظر. لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث فهو حديث صحيح ثابت: قال ابن عبد البر(=) 
: انظر. صحيح: أللباني في حكمه على أحاديث سنن أبي داودوقال ا.١٥٧، ١٥٦، ص ١٠التمهيد، ج 

  .٧٢سنن أبي داود، ص 
عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي السمرقندي الدارمي، سنن الدارمي، جزءان، الطبعة 

، يوسف )م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧دار الكتب العلمية،: بيروت(محمد عبد العزيز الخالدي : األولى، تخريج
ن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر القرطبي، التمهيد  لما في الموطأ من المعاني والمسانيد، ب

 ). م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية، : بيروت(ج، الطبعة الثانية، محمد عبد القادر عطا ١١

  .٢٤٨، ص ١حاشية اإلمام السندي على سنن النسائي، ج : انظر   )١(
دار : بيروت(خالد السبع العلمي، وزهير شفيق الكبي : س الشافعي، الرسالة، تحقيقمحمد بن إدري   )٢(

 .١٤٤، ص )م٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥الكتاب العربي، 



 

 ١٤٤

        الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

ف منهما
َّ
ف منهمالفظ احلتم واللزوم، وما تصر
َّ
ف منهمالفظ احلتم واللزوم، وما تصر
َّ
ف منهمالفظ احلتم واللزوم، وما تصر
َّ
        لفظ احلتم واللزوم، وما تصر

  

�aא��	2	א��5�aא��	2	א��5�aא��	2	א��5�aא��	2	א��5	W	W	W	W	 		 		 		 	

�#���ٍن 3'#���دة 3 !���  )��R�ا<\���ء، وإ��NC�ب ا<\���ء، : ��C&د ا���'H��5 B ا

  ��#5 <3 �$Z 4ي  .)١(وإ	J�م ا3T&، وا�زم ا7ا)E ا

أنo ا��'B ����رة ��> ا��زم ا7ا)�E ا�4ي Z$��         :وأK&$!� إ� ا���7ب

  .أو)�'�: 	'�k��� l اHDء $�# �: 3> 5#��، 5# �3� :<7ل

e�T,cא	2	א��5e�T,cא	2	א��5e�T,cא	2	א��5e�T,cא	2	א��5WWWW	 		 		 		 	

  .)٢(���رة �> ا�&ض؛ C ��T#�& $� �> ا7ا)E ا4ي Cُ&اد :dآ��� 

� إذا       ��#: 
����	H؛ g�5ن اZ7ي وا�R�وا#�K( }�ه&ة $��> ا�# �� ا

أlُ�3I ا�U��J $�� و�A&5ُ'ُ� �����، وأو)��lُ       : أ4J$ &3ا، أي 	'�K :H5 lُ�ل

  .:dآ�� ا<��م $� و	'��ُ'ُ�: ���� ا<��م $�، أي

�aא��	2	ومuوא���aא��	2	ومuوא���aא��	2	ومuوא���aא��	2	ومuوא��WWWW	 		 		 		 	

Iِم اHDء ُIُو3ً� و�3ُز3ً( وِIا3ً�، أي <3 : �Kر��C B�5 �$ X�#:)٣(.  

&��� ���3Iُِ� ا����ل و)��E ������، و��3Iُِ� ا����ق : " ��K�ل H��5 ا������ح ا

  .)٤("  E	J��، وهt�K 7 اIو)�( و)

e�T,cא	2	ومuא��e�T,cא	2	ومuא��e�T,cא	2	ومuא��e�T,cא	2	ومuא��WWWW	 		 		 		 	

                                                 

 .١٠٩١، ص "حتم " ، القاموس المحيط، مادة ٣١، ص ٤، ج "حتم " لسان العرب، مادة : انظر )١(

 .١٦٢، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : انظر )٢(

  .١١٥٨، ص "لزم " ، القاموس المحيط، مادة ٢٨٥، ص "لزم " مادة  المصباح المنير،: انظر )٣(
 .٢٨٥، ص "لزم " المصباح المنير، مادة  )٤(



 

 ١٤٥

  .)١(" ���رة �> ا3' �ع اJ��Z�ك �> اHDء"

<�� #�� إذا �K�ل  : وا#�K( $�> ا��#: 
أlُ�3I ا�U��J $�#�, �3�     : أنo ا

����ر ه��4ا ا�#��, �3ز��3ً� �#���� ��>ً�#'3�  ���'34$	�C ���'د���C، وه���4 ��0�(    ����ًO3

�#  .� وZ :�&أ ذ3'� إd$ Zدا=�، I�3 7!5وم $�ا7ا)E ا4ي Iَ�Cُم $� ا

<�'R���ن اBC&J ��� ه�:�> ا&>  :دو�k $#� ا�O3T( ا7اردة H5 ا

١ – �  .)٢( K:�����{�{�{�{����������������������������������������������������������������������������zzzz�ل :#�

��( ا7ا)��B'���: H��5 E ا7��K7ع،إذ E��NC Z   :أيI �$ ر��� وروده��B ����� ا

  .)٣(��� ا
 `Hء

٢ – � K:�����{�{�{�{�p����o��n��m��l�p����o��n��m��l�p����o��n��m��l�p����o��n��m��l������q��q��q��qrrrr��������������t��s��t��s��t��s��t��szzzz�ل :#�
)٤(.  

J�ن �Iول ا#4اب $!B 	�ل ) ��Z B!'C  : أي )3T�4 ا!$ 
Z7�5 ر	�( ا

B! � k� C)٥(.  

٣ – �´�����¶��¸��K:�����{�{�{�{��À��¿����¾��½��¼»��º����¹��¸��¶�����´��À��¿����¾��½��¼»��º����¹��¸��¶�����´��À��¿����¾��½��¼»��º����¹��¸��¶�����´��À��¿����¾��½��¼»��º����¹�ل :#�
ÁÁÁÁ��������zzzz )٦(.  

�' B	B�J ا
، وآ�B'$4 $��� ُد���'B إ��� �3> ����دة ر$B�J 7��5ف          : أي�;

�C اؤ�I(و EC4J'  .)٧(BJ3I وه7 �<�ب ا�;&ة 7JCن أ[& ا

٤ – �K:�����{�{�{�{����������������������������������������zzzz�ل :#�
)٨(.  

                                                 

 .١٤٠٥، ص ٢كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج  )١(

 .٧١سورة مريم، من اآلية  )٢(

 .٥٨٣، ص ١٦، روح المعاني، ج ١٣٠، ص ١١الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٣(

 .١٢٩سورة طه، اآلية  )٤(

  .٧٨٣، ص ١٦، روح المعاني، ج ١١٥، ١١٤، ص ٢٢التفسير الكبير، ج  :انظر )٥(
 .٧٧سورة الفرقان، اآلية  )٦(

 .٢٥٤، ص ٣، فتح القدير، ج ١٠٢، ص ٢٤التفسير الكبير، ج : انظر )٧(

 .٢٦سورة الفتح، من اآلية  )١(



 

 ١٤٦

: أIم ا��3 �> :<7ا�؛ B!�T أآ&م ا �س � �� ا
، �K ���dJ5�ل !�B    : أي

  .)١(أ3&هB $'<7ا� وأB!3I $�: ا:<7ا، أي

7ا)E وا�&ض وا�J'7ب وا�'B وا�زم آ�!� $�# � وا	��٢(5(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .٨٩، ص ٢٨التفسير الكبير، ج : انظر )٢(

بي الغرناطي المالكي، تقريب الوصول ، محمد بن أحمد بن جزيء الكل٢٨٥، ص ١شرح اللمع،ج : انظر )٣(
محمد المختار بن الشيخ محمد األمين الشنقيطي : إلى علم األصول، الطبعة الثانية، تحقيق، وتعليق

 .٢٤١، ص )م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣المدينة المنورة، (



 

 ١٤٧

        الفرع اخلامسالفرع اخلامسالفرع اخلامسالفرع اخلامس

ف منهلفظ القضالفظ القضالفظ القضالفظ القضا
َّ
ف منهء، وما تصر
َّ
ف منهء، وما تصر
َّ
ف منهء، وما تصر
َّ
        ء، وما تصر

  

�aא��	2	��Eא���aא��	2	��Eא���aא��	2	��Eא���aא��	2	��Eא��WWWW	 		 		 		 	

�#�ٍن 3'#�دة 3 !� )R��K )M\� :&د H5 ا:  

  .وه4ا أ��E ا�#��H وأK&$!� إ� ا���7ب: ا�'B وا3T&-أ

�: اX�2-ب�#: �7K 7��:�����{�{�{�{C��B��AC��B��AC��B��AC��B��Azzzz )أي)١ ، :<!>�;. 

 .ا�BJ-ج 

�   : ا<\�ء $�# � ا�&اغ 3> اH�Dء وإ3\��ؤ�   -د ��#: ��7K 7���:�����{�{�{�{������������������������������������

��¡��������¡��������¡��������¡������zzzz )5ُِ&غ 3 �: ، أي)٢.  

�: اQرادة-هـ �#: �7K 7��:����{{{{�����²��±��°�����®��¬��«��ª�²��±��°�����®��¬��«��ª�²��±��°�����®��¬��«��ª�²��±��°�����®��¬��«��ªzzzz )٣(.  

�: ا#!�-و �#: �7K 7��:�����{�{�{�{�I��H���G��F��E��D�����C���B��A�I��H���G��F��E��D�����C���B��A�I��H���G��F��E��D�����C���B��A�I��H���G��F��E��D�����C���B��Azzzz )٤(.  

� : ا����Qم-ز ���#: ���7K 7����:�����{�{�{�{��s��r����q��p��s��r����q��p��s��r����q��p��s��r����q��pzzzz ): ، أي)٥ �إ����3ً Bه��� �أ��

�#ًY�K.  

�: $�# � ا#�, ا<\�ء –ح �#: �7K 7��:�����{�{�{�{±��°�����®±��°�����®±��°�����®±��°�����® zzzz
ا���, �3�   : ،أي)١(

,3�� l٢(أ�(.  

                                                 

  .١٢سورة فصلت، من اآلية  )١(

 .٤١سورة يوسف، من اآلية  )٢(

 .٤٧سورة آل عمران، من اآلية  )٣(

 .٤٤اآلية  سورة القصص، من )٤(

  .٤سورة اإلسراء، من اآلية  )٥(



 

 ١٤٨

�f8�T,א	��Eא���f8�T,א	��Eא���f8�T,א	��Eא���f8�T,א	��Eא��WWWW	 		 		 		 	

Hزا��'�'� وا3T& : ا<\�ء: "K�ل ا�#: 
  .)٣(" ه7 ا�BJ 3> ا

����	H }��ه&ة 5<\��ء        Zا �� #�وا#�K( $��> ا�# �� ا�7�Rي وا

� H��` H��5ء ��3� #3 �������#: 
���3 $��� ����� و)��� أ��3& ا�U���J $��� وإIا: ا

B'�  .ا

و�K ورد !�4 ا��O3 )R�ل وا	� H5 آ'�ب ا
، وأ3� ا� ( 7�5ردت  

  .أ�C�� )�O3ة

  : مثالها في القرآن الكريم

 �أ���3& وأ���Iم  : ، أي)٤( ���� zzzz	��������������������	��������������������	��������������������	�����������������������������������K :�{�{�{�{�ل :#����

E(وأو)٥(.  

��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

���� ا
 ����� وB��0    أنo ا: (رHA ا
 � � )٦(�> أ$H ه&C&ة  H� 

<��Cُ B  .)٧()$ �H ��م، $Kg�3( ا�� ����: K\� �5�> ز�� و

)R��  .و�z& ذk 3> ا�O3T( ا'H وردت $!�4 ا

                                                                                                                                               

 .٧٢سورة طه، من اآلية  )١(
، ١٣١، ص ١٢، ج "قضي " ، لسان العرب، مادة ١٧٨٩، ص ٢، ج "قضى " الصحاح، مادة : انظر( )٢(

١٣٢. 
 .٣٥٠، ص ٢التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، ج  )٣(
 .٢٣سورة، اإلسراء، من اآلية  )٤(
 .٢٠٧، ص ١٠الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٥(
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي،أبو هريرة،  الحافظ، المفتي، الفقيه، يعد : أبو هريرة رضي اهللا عنه )٦(

انظر . هـ٥٧من أكثر الصحابة رواية للحديث لمالزمته لرسول اهللا،و من أهل الصفة، توفي عام 
ءان، الطبعة األولى، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، معرفة القراء الكبار، جز: ترجمته في

مؤسسة الرسالة، : بيروت(بشار عواد معروف، و شعيب األرنؤط،و صالح مهدي عباس : تحقيق
، ٥٩٦، ص ٢، سير األعالم، ج ٩٢، ٩١، ص ١٨، الوافي بالوفيات، ج ٤٣، ص ١، ج )هـ١٤٠٤
٥٩٧ . 

  ).٦٨٣٣(، برقم ١٣٨١البكران يجلدان وينفيان، ص : الحدود، باب: رواه البخاري، كتاب )٧(



 

 ١٤٩

���� ��z&�، وإن آ��ن �3>      )١(وK\��ؤ�  : "K�ل أ$7 ا���> ا���&ي 

IامQء ه7 ا�\>Iوم 3� K\� $�؛ Tن ا H\'>C ��g5،7الKTا ,��K ")٢(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .يعني الرسول صلى اهللا عليه وسلم )١(

 .٣٥٨، ص ١المعتمد، ج  )٢(



 

 ١٥٠

        املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

شعر حبكم اإلجياب بطريق اإلثبات
ُ
شعر حبكم اإلجياب بطريق اإلثباتاخلرب امل
ُ
شعر حبكم اإلجياب بطريق اإلثباتاخلرب امل
ُ
شعر حبكم اإلجياب بطريق اإلثباتاخلرب امل
ُ
        اخلرب امل

  
  

ه ���ك أ����ظ :���'#��!� ا#��&ب ُ:��D#& $7)��7د 	B��J ا��NCQ�ب �5!���،        

      )�M� k�، "	�X  " ، و��M(  "����  " و:#'�& �3> ا��ZZت �����،و3> ذ

وا'#��& �> ا#��دة $INء 3 !�، وإ��k أC!�� ا<��رئ $���ن ه��4 ا7��Tاع،       

]�] H5 k  :( 5&وعوذ

  

( ��� ا7)7ب $��~ ��� وا�م :الفرع األولZ�  .H5 ا

  .H5 ا'#��& �> ا#��دة $INء 3 !� :الفرع الثاني

  .H5 و�U ا�#, $ ��d	X :الفرع الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥١

        الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        """"على أوالالمعلى أوالالمعلى أوالالمعلى أوالالم""""الداللة على الوجوب بلفظ الداللة على الوجوب بلفظ الداللة على الوجوب بلفظ الداللة على الوجوب بلفظ 
  

����� ا
 ������ و��0    ��ن اBC&��J، وH��5 ��0 ( ر7��0&��>���C B&د H��5 ا

 )M�  :، و3> ذ3 k� H�C"��� "ا0'#��ل 

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�CאWWWW��F	\�3	�}	�Q	qPو��F	\�3	�}	�Q	qPو��F	\�3	�}	�Q	qPو��F	\�3	�}	�Q	qPو	 		 		 		 	

١ – �  .)١(����K:�����{�{�{�{���§���§���§���§¬��«���ª��©��¨¬��«���ª��©��¨¬��«���ª��©��¨¬��«���ª��©��¨ zzzz�ل :#�

و)��7ب ا �<��( وا7���Jة ����� اTب ���م ا�&��A#(، وه��4ا H��5    : أي

)>���  .)٢(`dن ا

٢ – �������������¥��¤��£��¢����¡����������¥��¤��£��¢����¡����������¥��¤��£��¢����¡����������¥��¤��£��¢����¡���������� zzzz				K:�����{�{�{�{�ل :#�
)٣(.  

�7K H5 م�
 : " ا " � #�Iام، و�Cآ� ه4ا اQب وا�NCQم اZ Hه

  .)٤(��g5 3> أوuA ا�ZZت ��� ا7)7ب " ��� " 	&ف 

٣ – ���������}�}�}�}�����:K�ل :#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������zzzz 
)٥(.  

 )M�  .)٦(:<'\H ا7)7ب " ��� " 

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١ –  
ا�����t  ا����&ء ا������B ������ : ( ������� و���K B����0�ل ������ ا

وا�����( �5���� أ	��E وآ��&� إoZ أن $ &3���Cُ�g��5 ،)����#ن ُأ��3& $�#����( ���5 

)��Y Zو t�0()٧(.  
                                                 

 .٢٣٣سورة البقرة، من اآلية  )١(

 .٢١٧، ص ١، فتح القدير، ج ١٠٠، ص ٦التفسير الكبير، ج : انظر )٢(

  .٩٧سورة آل عمران، من اآلية  )٣(
 .٣٢٤، ص ١فتح القدير، ج : انظر )٤(

 .١٠٣سورة النساء، من اآلية  )٥(

 .٦٨، ص ١المعتمد، ج : انظر )٦(

 ).٤٧٦٣(، برقم ٧٨٩، ص ....وجوب طاعة األمراء في غير معصية: اإلمارة، باب: اه مسلم، كتابرو )٧(



 

 ١٥٢

�3��Cُ B&    : أي �3& �3Tا H7 )���أنo ا�ENC U�J ���� ا��t وا

)��#�$.  

٢ – B�0و ���� 
7ا ��� : (وK�ل ��� ا��>5 ،)K�� B��3 ,آ :  ��C


7ا . #C�t�� �5 ���$ , ����� وC'���ق   :  5�> �NC B؟ K�ل��H ا��K :  نg�5

7ا. C#�> ذا ا��)( ا��!7ف: �NC B؟ K�ل�K : ل��K ؟�NC B#��5��g5 :  ,ن 

)K�� �!�g5 ،&D�#&وف و���k �> ا�$ ()١(.  

������ �����0, ا���0Z'���ب ا�'dآ����، 5������K( ه ���� �����K( �����ب   : أي

  .)٢(و:&Z E�z إNC�ب وإIام 

  

  

  

  

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري )١(
، ٢٩٣على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف، ص : الزكاة، باب: رواه البخاري، كتاب

  ).١٤٤٥(برقم 
، برقم ٣٩١ن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ص بيان أ: الزكاة، باب: ورواه مسلم، كتاب

)٢٣٣٣.( 

 .٦٨، ص ٥، حاشية السندي على سنن النسائي، ج ٨٧٩، ص ١فتح الباري، ج : انظر )٢(



 

 ١٥٣

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        التعبري عن العبادة جبزء منهاالتعبري عن العبادة جبزء منهاالتعبري عن العبادة جبزء منهاالتعبري عن العبادة جبزء منها
  

       ���K، و�ء 3 !��I��N$ دات����#��C&د H��5 أد��( ا��D&ع ا'#����& ���> $#��� ا

إ[����ت 	B��J ا��NCQ�ب ���� ورد  ����� ه��4ا     –ر	�!��B ا
  –ا��0'��د ا#�����ء  

  .ا �7 3> ا'#��&ات

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١– ���K:�����{�{�{�{��c��b��a�ل :#� �̀�_�� �̂��]��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��c��b��a�� �̀�_�� �̂��]��h���g��fe��d��h���g��fe��d��h���g��fe��d��h���g��fe��d

��k��������j����i��k��������j����i��k��������j����i��k��������j����izzzz )١(.  

 H��5 اءة&��><&اءة، وه��4ا ���Cل ����� ���A&5( ا���$ &��N�����ة ا <��� &����

  .)٢(ا��ة 

٢–  �
��	���������������������������}�}�}�}�: ��K�ل :#���������������������������������	��
������������������������������	��
������������������������������	��
���

������������zzzz 
)٣(.  

   H��5 <���A&5 ����!�77د، ���5ل ����� آN�������& ���> ا����ة $���&آ7ع وا

  .ا��ة u�: Z $�و�!��

���K�ل :#��  – ٣�:�����{�{�{�{��°�����®��¬��«��ª���©��¨��§¦��¥��¤��£��¢��¡��°�����®��¬��«��ª���©��¨��§¦��¥��¤��£��¢��¡��°�����®��¬��«��ª���©��¨��§¦��¥��¤��£��¢��¡��°�����®��¬��«��ª���©��¨��§¦��¥��¤��£��¢��¡

�́��³���²��±�́��³���²��±�́��³���²��±�́��³���²��± zzzz����
)٤(.  

����& ���0���� و:#���� ���> اQ	��&ام وا ���d$ k;��4 ا��D#&، ���5ل �����        

&��>'  .)١(و)7ب ا��X أو ا

                                                 

 .٧٨سورة اإلسراء،  اآلية  )١(

 .٦٠، المسودة، ص ٣٥٧، ٣٥٦، ص ١شرح الكوكب المنير، ج : انظر )٢(

 .٧٧سورة الحج، اآلية،  )٣(

 .٢٧سورة الفتح، من اآلية  )٤(



 

 ١٥٤

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

B�0و ���� 
  .)٢() ا�G �&5(، أو �&5�ت: (K�ل ��� ا

� ��d$ G�  .&5(، �5ل ��� و)7ب ا7K7ف $#&5(��& �> ا

        oو$� �7ا أن ،)d���7��> �3> ا� �$��( ��> ه��4 ا��Tا �#$ B�J: �Kو

ا'#��& �> ا#��دة $�D&وع !�5� �Cل ��� �A&5( ذ�k ا��D&وع وو)��$7    
)٣( <C&��3T k��( ����� ��z&� إoZ إذا آ���ن    : اTول: ؛ وذZد ,��#NC Z ءH�Dأنo ا

  .)٤(3<�7ًدا $ ��� 

��Oإنo ��دة ا#&ب )�رH�5 )C أن H� J:ُ Z ��> اH�Dء إd�$ oZه�3 B�       H :ا

,=�>� �ي 3�=( ر�K(، وCُ&اد $� 3�=( ���؛ �T!� 3> اT$#��ض  : ��5، آ<7ل ا

       ��3 ��ا�ز3( ا'�C H<� $�<�ه�، و��O3 ا#��دات H�5 ا'#���& � !�� $�dهB وأو

 �!�5)٥(  

        

                                                                                                                                               

، ص ١، شرح الكوكب المنير، ج ٦٠، المسودة، ص ٤١٨، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : انظر )٥(
٣٥٧.  

  .رواه الحاكم، وصححه )١(
ج، الطبعة األولى، ٤محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، 

، برقم ٣٠٥، ص ٢، ج )هـ١٤١١دار الكتب العلمية، : بيروت(مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق
)٣١٠٠.( 

شرح . ٦٠، المسودة، ص ٢١٣، ص ٣، الواضح، ج ٤١٨، ص ٢العدة في أصول الفقه،ج : انظر )٢(
 .٣٥٧، ٣٥٦، ص ١الكوكب المنير، ج 

 .٤١٨، ص ٢العدة في أصول الفقه، ج : انظر )٣(

 .٢١٣، ص ٣، الواضح، ج ٤١٨، ص ٢، ج العدة في أصول الفقه: انظر )٤(



 

 ١٥٥

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        وصف الفعل بأنه حقوصف الفعل بأنه حقوصف الفعل بأنه حقوصف الفعل بأنه حق
	 		 		 		 	

	2	v5א	2	v5א	2	v5א	2	v5א�aא���aא���aא���aא��WWWW	 		 		 		 	

و)�E، وأ	<��   : 	oX اH�Dء �X��ِC 	ً<�� أي   : " K�ل H5 23'�ر ا���ح 

  .)١(" ا7'0)�� : �z&� أو)��، وا0'�<�

e�T,cא	2	v5אe�T,cא	2	v5אe�T,cא	2	v5אe�T,cא	2	v5אWWWW	 		 		 		 	

H��#��أ	�ه�� : وا��C X'#�, ��� و)!�>: " ا�X 5<�ل )٢(�&oف ا

�7اب: ه4ا ا<7ل 	X أي: $�# � ا�7اب، Cُ<�ل.  

" وا)� :  E	k��� Xٌ أن :�#�, آ�4ا، أي  : $�# � ا7)7ب، Cُ<�ل: وا�;&
)٣(.  

 H��# �واُ�&اد $����3 X� H�R� C Z :&آ��، و7�JCن 5#���       : " )٤(وK�ل ا

؛ .....إ3� وا)ً��، أو 3 �وً$� ��ً$� �3آ�ً�ا `���ً!� $�7ا)�E ا�4ي H�R� C Z :&آ��      

 E(7ا  .)٥(" g5ن ا�#'�C X�H5 , 3# � ا

                                                 

مكتبة لبنان، : بيروت(محمود خاطر : بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيقمحمد بن أبي بكر  )١(
 .٦٢، ص "حقق " ، مادة )م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥

، من هو منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي، أبو المظفر السمعاني، محدث فقيه، قاضٍ: السمعاني )٢(
كان الفقه ثوبا طاويا لكان أبو المظفر لو :" فحول النظر، مفتي خراسان، وشيخ الشافعية، قيل عنه

توفي عام . في األصول،وغيرها" القواطع " في الخالف،و" البرهان : " ، من مؤلفاته"السمعاني طرازه 
، ١١٤، ص ١٩، سير األعالم، ج ٣٣٥، ص ٥طبقات الشافعية الكبرى، ج : انظر ترجمته في.هـ٤٨٩

 .٣٩٣، ص ٣شذرات الذهب، ج 

  .٤١، ص)هـ١٤١٠مؤسسة الرسالة، : بيروت(محمد حسن هيتو : بعة األولى، تحقيققواطع األدلة، الط )٣(
، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف الشافعي هو محمد بن إسماعيل بن صالح الكحالني: الصنعاني )٤(

الروض النضير : " ، مجتهد، من بيت اإلمامة في اليمن، من مؤلفاته"المؤيد باهللا " المشتهر بلقب . باألمير
: انظر ترجمته في. هـ١١٨٢توفي عام . في أحاديث األحكام، وغيرها" سبل السالم " في الخطب، و  "

 .٣٨، ص ٦األعالم، ج 

 .١٤٣٩، ص ٤سبل السالم، ج  )٥(



 

 ١٥٦

   ) ��0 H��5 وآ��4ا ،����#: 
����� ا
 ������ و��C&د H��5 آ'���ب ا �������ا

4k أ�C�� )�O3ة 3 !�  :وB�0 ا�BJ ��� ا�#, $  ��d	X، و

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١ – ���K:�����{�{�{�{��¼»��º�����¹�ل :#� �̧�¶�����´��³��²���±��°������®��¼»��º�����¹�� �̧�¶�����´��³��²���±��°������®��¼»��º�����¹�� �̧�¶�����´��³��²���±��°������®��¼»��º�����¹�� �̧�¶�����´��³��²���±��°������®

½½½½����������¿��¾��¿��¾��¿��¾��¿��¾zzzz 
)١(.  

�7ا�����C> وا���KT&$�> آ������l وا)����( و����! J� ����C�$ l2�����ُ�ت      )�����7ا

VC7ار�  .ا

٢ – � K:�����{�{�{�{��|{���z��y��|{���z��y��|{���z��y��|{���z��y��}��}��}��}�����~�����~�����~�����~zzzz�ل :#�
)٢(.  

��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١ – B�0و ���� 
��� ا �7K) : نg5X	    ،و����#C د أن���#ا
 ��� ا

و��DC Z&آ7ا $��� `���ً|�، و	��X ا#����د ����� ا
 أن C Z#��4ب ��DC Z <��3&ك $���    

�|ً�` ()٣(.  

٢ – B�������0و ���������� 
��������� ا �������7K7س �: (و�������N�������� إ������C�آB وا

� �، �'��ث �5!�: 5<�7ا.ا�&K�ت�N3 Hه ��إ� ،�$ � g5ذا أ$�'B إK : oZ�ل. 3�

 XC&�7��d5 ،vا ا�N�  .	<!�ا

7ا �K :ل�K ؟XC&��z ا��&، وآU اTذى، ورد ا��م، : و3� 	X ا

&J �  .)٤() وأ3& $��#&وف، و�!H �> ا
                                                 

 .١٨٠سورة البقرة، اآلية  )١(

 .٢٤١السورة نفسها، اآلية  )٢(

  .رواه البخاري ومسلم )٣(
  ).٢٨٥٦(، برقم ٥٨١مار، ص اسم الفرس والح: الجهاد والسير، باب: رواه البخاري، كتاب
، برقم ٤٣الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ص : اإليمان، باب: ورواه مسلم، كتاب

)١٤٤.( 

   .                                                                             رواه البخاري ومسلم )٤(



 

 ١٥٧

�#'�C X�H5 , ا7)7ب و�C Z&ف � �� إZ إذا آ���l ه  �5   )� C&K ك�� 

��ر5(، وO3�ل ذH5 k ا �ب ��7:  

١–   B���0و ������ 
����� ا ���7K) :   B����3 ,آ�� ����� ����#: 
X��	  أن

   ��3ً7C م��Cآ, ��0#( أ H5 ,�'RC()١(       k�، وl>��0 ��K اQ`��رة H�5 ا���V أن ذ

  .��� ا0Z'���ب

٢–   B���0و ������ 
����� ا ���7Kو) :X��	  l��0 B�����: ا�����B ����� ا

,�K :     ر7�0ل ��C o<ه� �ل �3��K ؟
إذا <�'�� B���5 �����، وإذا د���ك d5)���،      : ا

�، وإذا ��v 5��� ا
 �5��'ُ�، وإذا 3&ض ���#5،   u���5 k�� '0وإذا ا

  .)٢()وإذا 3�ت 5�:�#�

وX���0 ���K أن أ`���ر ا����V إ��� أنo $���ء ا����م، و�����دة ا���&�C، و   

      �Y <��� u��� ����، ا:����ع اN ���زة ����l $7ا)���(، وأ��3� إ)�$��( ا����7ة، وا

 ��ب      �$ ,�=�K7)7ب، و��$ ,�=�K <��$ �!�5 U�'2�5 ،�3��و:Dْ��l ا#�vY ا
)٣(.  

  

                                                                                                                                               

ورواه ). ٢٤٦٥(، برقم ٤٩٢، ص ...أفنية الدور والجلوس فيها: المظالم، باب: رواه البخاري، كتاب 
 ).٥٥٦٣(، برقم ٩٠٤، ص ...النهي عن الجلوس في الطرقات: اللباس والزينة، باب: مسلم، كتاب

  ).٨٩٨(، برقم ١٨٣، ص ...هل على من لم يشهد الجمعة غسل: رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب )١(
 .ن هذا البحثم ١١٥ سبق تخريجه برواية مسلم  ص )٢(

، سبل ٧١، ٧٠، ص ٧، طرح التثريب، ج ١٠٩و ٢٦، ص ١٤صحيح مسلم بشرح النووي، ج : انظر )٣(
 .١٤٤٢ – ١٤٤٠، ص ٤السالم، ج 



 

 ١٥٨

        املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

بني ملوقف الشرع من الفعل
ُ
بني ملوقف الشرع من الفعلاخلرب امل
ُ
بني ملوقف الشرع من الفعلاخلرب امل
ُ
بني ملوقف الشرع من الفعلاخلرب امل
ُ
        اخلرب امل

  

 H�7C ا&ً�; B�0و ���� 
��� ا �� أو 3> ر70�#: 
إذا ورد 3> ا

   ����� 
����� ا ��  Y��'��� أو Y����( ر7��0���#: E��o:أو ر ،,��#�� $�Q:����ن $�

       ،,�#��( ���� و)�7ب اZد k4�وB�0 ��� 5#, 3#�> $7ا�0( اD&ط، g�5ن 

<��&5 H5 k43  �(7C B� �Cل ��� ;��5، وH5 ه4ا ا���E $��ن  �3:  

  

�#, :א�*�ع	אCولא�*�ع	אCولא�*�ع	אCولא�*�ع	אCول�$ )��7  .H5 ا

�X�Yא�	א�*�ع�X�Yא�	א�*�ع�X�Yא�	א�*�ع�X�Yא�	א�*�ع :     B��0و ����� 
���� ا �Y E�:&:  H5��( ا
 أو Y��( ر7�0

  .��� 5#, 3#�> $7ا�0( اD&ط

    /��Yא�	א�*�ع/��Yא�	א�*�ع/��Yא�	א�*�ع/��Yא�	א�*�عWWWW ) N�;7ل ا �ًY&` ءHD  .)#, ا

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٩

        الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        الوصية بالفعلالوصية بالفعلالوصية بالفعلالوصية بالفعل
  

   
���� ا �#��د� ا����J>، وآ4ا 3> ر7�0 ��#: 
7��( 3> ا:&د ا

     )��O3Tوا ،,�#�( ���� و)�7ب اZد k4�<��م $�#� ا5T#�ل؛ و B�0و ����

  :��� ذ�C�� kة 3 !�

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	Wא��	^�	��Y�Cא��א	^�	��Y�Cא��א	^�	��Y�Cא��א	^�	��Y�Cא���	WWWW�}ن	א�����}ن	א�����}ن	א�����}ن	א� 		 		 		 	

١- ���������������������}�}�}�}�: K�ل :#�������������������������������������������������������������zzzz����
)١(.  

٢ – �K:�����{�{�{�{��R��QP��O��N��M���LK��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��R��QP��O��N��M���LK��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��R��QP��O��N��M���LK��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��R��QP��O��N��M���LK��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A�ل :#�

��d��cb��a���`��_^��]��\��[��Z��Y��X��WV���������U��T��S��d��cb��a���`��_^��]��\��[��Z��Y��X��WV���������U��T��S��d��cb��a���`��_^��]��\��[��Z��Y��X��WV���������U��T��S��d��cb��a���`��_^��]��\��[��Z��Y��X��WV���������U��T��Seeee����������h��g��f��h��g��f��h��g��f��h��g��fzzzz 
)٢(.  

٣ – �
��	�����������������������������������������������������������������������������}�}�}�}�����:K�ل :#�����������	��
����������	��
����������	��
�����

����zzzz )٣(.  

٤ – �����K:�����{�{�{�{NNNN��������Q���P�����OQ���P�����OQ���P�����OQ���P�����O zzzz�ل :#�
)٤(.  

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١-  B���0و ������ 
7���� ��3H�زال )�&��K) : ,��C�ل ����� اC  ���'	 ر���N�$

  }  lُ أ�� 

  .)٥() 7َ�ُ0ر�ُ[�

                                                 

 .١١سورة النساء، من اآلية  )١(

 .١٥٢سورة األنعام، اآلية  )٢(

 .٣١سورة مريم، اآلية  )٣(

 .٨سورة العنكبوت، من اآلية  )٤(

   .رواه البخاري ومسلم )٥(
: ، ورواه مسلم، كتاب)٦٠١٥(، برقم ١٢٣٥الوصاية بالجار، ص : األدب، باب: برواه البخاري، كتا

 ).٦٦٨٧(، برقم ١٠٨٤الوصية بالجار واإلحسان إليه، ص : البر والصلة واآلداب، باب



 

 ١٦٠

، )١(ا7��Kا و��'H ��5 وZ :��<7ا $� ا\&ر g�5ن ذ�k �3> ا��J�=&     : أي

 �( ا<&EC اI 3 H5 ��#( �>	 BM#5      ��$ )���77ارث، و����� 7�JCن 7��Kل ا

E(وا.  

٢ –   B���0و ������ 
 ����ء ;���ً&ا؛ o<!�g��5  ا0'7���7ا و: (��K�ل ����� ا�$

  ����>: lن ذه�g5 ،أ��� t�\ُ;ِ�<> t�A <3 أ�7ج، وإنo أ�7ج `Hء H5 ا

 ��ء ;�ً&ا 5�0'7�7اآ�&:�، وإن :&آ'� IC Bل أ�7ج، �$ ()٢(.  

!����، وار5<���7ا $!���>o، وأ	���� 7ا ا7�����Kا و�����'H ����5!>، وا������7ا $: أي

 o<!:&D�)٣(.  

E(وا o<!$ )��7  .و���� 7JCن 7�Kل ا

;�����O�$ Hث Z    أو����H : (و�> أ$H ه&C&ة رH�A ا
 � �� �K�ل    – ٣

�7م [�[( أ�C�م �3> آ�, `�!&، و���ة ا\���، و��7م        : أد�ُ!>o 	'� أ73ت

  .)٤()��� و:&

>�$ )��77��( ورد �R& ا7)7ب، 5���م $�5T#�ل ا��$<( وه � �~ ا

7��( C&د $�#�ٍن آ�!� 3'<�ر$(.)٥(��� ا �ب Z ا7)7ب   .و�~ ا

  .$�# � 3dC&آB: اTول

H��O  .C#!� إ�BJ: ا

V�O  .�C&ض ���BJ: ا

t$ا&BJ : ا <��C)١(.  

                                                 

 .١٤٦٤، ١٤٦٣، ص ٤، سبل السالم، ج ٢٦٤٨، ص ٣فتح الباري، ج : انظر )١(

 ).٥١٨٦(، برقم ١٠٨٩ص  الوصاة بالنساء،: النكاح، باب: رواه البخاري، كتاب )٢(

 .١٥٣٧، ص ٢فتح الباري، ج : انظر )٣(

  .رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري )٤(
، ورواه )١١٧٨(، برقم ٢٣٨، ٢٣٧صالة الضحى في الحضر، ص : التهجد، باب: رواه البخاري، كتاب

 ).١٦٧٢(، برقم ٢٨٤، ص ...استحباب صالة الضحى:صالة المسافرين وقصرها، باب: مسلم، كتاب

 .٧٧٨، ص ١فتح الباري، ج : انظر )٥(



 

 ١٦١

���ن ا#�&ب    H�5 ل�K" :�{�{�{�{�������������������������������������������� zzzz����
��C&ض ����BJ؛   : #3 ���  )٢(

7��( 3> ا
 إ��� هH 5&ض، �, ��� ذTkن ا��: وا�#: �7K:�����{�{�{�{������������������������

�������������������	��
������������������������������	��
������������������������������	��
������������������������������	��
�����������zzzz 
)٣(� ��� BJ��ُ  .)٤("، وه4ا 3> ا�&ض ا

&� ���ة أ3&:� $!�، و���� " أو��'�" و : " وK�ل H5 ا����ح ا�$

�������#: ������7K :�{�{�{�{������������������������������������������������������������zzzz
)٥(������7Kو ،:�����{�{�{�{��������������������������������������������zzzzأي ، :

B3&آd��C...7����( ��D3'&ك $���> ا'��4آ�& وا��0Z'#��ف و$���> ا��3T&    ، و���~ ا

&3T��5 3# � ا ~�  .)٦(" 5'#�> 	��� ��� ا3T& وC<7م 3<��3 آ, 

��R( ا#��&ب       H��5 H�� #: )����7H��Dء  : 3 <����'5���� X���0 أنo ا�$ &َ��3Tا

3 �(7C B� �Cل ��� ;��5 �3 �Aَ&5و.  

  

                                                                                                                                               

، ص ١، فتح القدير، ج ٢٢٥، ص ٢ج  ٢، تفسير ابن كثير، م ١٦٥، ص ٩التفسير الكبير، ج : انظر )٦(
٣٨٩.  

 .١١سورة النساء، من اآلية  )١(

 .١٥١ سورة األنعام، من اآلية )٢(

 .٢٢٧، ص ١٥، ج  "وصي "  لسان العرب، مادة  )٣(

 .١٥٣سورة  األنعام، من اآلية   )٤(

 .٣٤١، ص "وصي"نير، مادة صباح المالم )٥(



 

 ١٦٢

        الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        يه وسلم على فعل شيء معني بواسطة الشرطيه وسلم على فعل شيء معني بواسطة الشرطيه وسلم على فعل شيء معني بواسطة الشرطيه وسلم على فعل شيء معني بواسطة الشرطترتيب طاعة اهللا أو طاعة رسوله صلى اهللا علترتيب طاعة اهللا أو طاعة رسوله صلى اهللا علترتيب طاعة اهللا أو طاعة رسوله صلى اهللا علترتيب طاعة اهللا أو طاعة رسوله صلى اهللا عل

  

         ,�#5 ���� B��0و ����� 
���� ا �إذا ُر:�Y l���( ا
 أو Y���( ر7�0

      ��7K H�5 ���آ k�3> ا5T#�ل $7ا�0( اD&ط دل ذk ��� و)7ب ا�#�,؛ وذ

��#::�����{�{�{�{F��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��A zzzz����
)١(.  

&'5 ،��#: 
 )��Y Hه ��إ� B�0و ���� 
:��E  �5��( ا&70ل ��� ا

� ��� Y��( ا&70ل ���� ا
 ����� وB��0 $7ا��0( ا�D&ط      �#: 
Y��( ا

B�0و ���� 
��� ا �'��Y و)7ب ��� ,�  .د

   B��0و ����� 
���� ا �7K �\ًCأ ��O3و) :     ،
�3> أ�Y�� H 5<�� أ�Y�ع ا

H ��Y�3& 5<� أTا t�C <3و ،
  .)٢(....) و�� <3��H 5<� ��� ا


 ������ وY ����� B���0����( و��H اY E���:&'5  &��3T����( ا&7��0ل ����� ا

&3Tا H  . $7ا�0( اD&ط �Cل ��� و)7ب Y��( و

  

  

  

  

  

        الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        جعل الفعل شرطًا لدخول اجلنةجعل الفعل شرطًا لدخول اجلنةجعل الفعل شرطًا لدخول اجلنةجعل الفعل شرطًا لدخول اجلنة
                                                 

 .٨٠من اآلية  سورة النساء، )١(

 ).٢٩٥٧(، برقم ٦٠٠يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به، ص : الجهاد والسير، باب: بخاري، كتابرواه ال )٢(



 

 ١٦٣

  

 <3 �$ Z 4ي� $�#� ا5T#�ل، و:7Jن ��K <3, اD&ط ا�#: 
3dC �K& ا

<J�C Z وط&D�#��، وه4ا ا 7ع 3> ا ) N اQ:��ن $� 	'� X>�'C د;7ل ا

 �� $���'� وY��( ر70�#: 
� أن 3dC& ا�O3؛ و�Yو&D3 <� ���2:

��� ا
 ���� وB�0 وNC#, ذًY&` k� H5 د;7ل اN (، أي : ,;�C Z

 ,#�ا�U�J اN ( إZ $<���3 $!4ا ا�#,، 5 �'�ل 3 � ��� و)7ب ذk ا

 �7K H5 ��؛ آB�0و ���� 
��� ا �ا4ي هY 7��( ا
 وY��( ر70

�#:� :�k�j�i�h�g�X�Wmmmm����������°������®��¬��«��ª��°������®��¬��«��ª��°������®��¬��«��ª��°������®��¬��«��ª

����� �́�³��²��±����� �́�³��²��±����� �́�³��²��±����� �́�³��²��±llll 
)١(.  

 
وه4ا U�'2C ��� إذا ُذآ& ا�#, ا���7ب وُوِ�� ���� $�N (؛ 4C �>5آ& ا

��� ا
 ���� وB�0 أ#5�Zً 3 �و$( ��l وا)�(  �� أو 4Cآ& ر70�#:

 ) N�$ �!��� �#C٢(و( .H:dC �3 k  :و3> أ�O3( ذ

١- 
��� ا �7KB�04ا :(  ���� وJه ) N  .)٣()أ�� وآ�5, ا�'�H5 B ا

٢-  B�0و ���� 
��� ا �7K; ) H $ُ 7مC H5 )#ة رآ&D� H' ]ا ��� <3

 ) N� $!> $�H5 l ا()٤( . 

( ا�'�B و��ة ا'�7ع ��l وا)�( J> ُوِ�� ���!� $�N (، وه4ا ��J5

Z وط&D��;7ل اg5 ) Nن ا �ًY&` ءHDX>�'C إZ  $�2ف )#, ا

        .$�Q:��ن $�D&ط

                                                 

 .١٣سورة النساء، من اآلية  )١(

 .٦٦، ص ١الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، ج : انظر )٢(

 ).٥٣٠٤(، برقم ١١١٣للعان، ص ا: الطالق، باب: رواه البخاري، كتاب )٣(

 ).١٦٩٤(، برقم ٢٨٦، ص ....فضل السنن الراتبة: صالة المسافرين وقصرها، باب: رواه مسلم، كتاب )٤(



 

 ١٦٤

        املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث

        الداللة على الوجوب من طريق اللزومالداللة على الوجوب من طريق اللزومالداللة على الوجوب من طريق اللزومالداللة على الوجوب من طريق اللزوم

  

          H��5 ب���NCQا ����� )��Z�� )�� �#3 W�������7ل ����� Tء ا����ا��0' � ��

����7ص ا��D&ع، وه��4ا ��3� �$ X���0����� H��5 ا������O> ا����$<�>، وأ	��ً����        

�C' �ون H5 ا0' ��ط اNCQ�ب 3> ا ��7ص ا�D&��( ���� $#�� ا<�&ا=>      

     <�J�Cو ،��!C7>:7)�7ب و'� ���� اZ3> د �CI'5 �$ :<'&ن �3 E	��: H'ا

  .:���'!� $��آ�ات �7)7ب

       ،����C�!'و:' ��7ع ه���4 ا<���&ا=> ��3� $���> ا������7 أو إC<���ع ا#<7$��(، وا

  V�����واI)��& ����� :��&ك ا�#��,،و�z& ذ��3 k���� H:d���0 إ��\C�	� H��5 ه��4ا ا

Hه E  :وذH5 k أر$#( �3�

( ا :المطلب األولZو)�7ب         د ���� ,�#�����7 و:&:�E ا#<7$�( ���� :�&ك ا

,#�  .ا

( ذم ا'�رك ��#, ��� و)7$� :المطلب الثانيZد.  

�J& أو اB�M أو ا��X :المطلب الثالث�$ ,#��( و�U ا'�رك Zد.  

( ��H اCQ��ن �> :�رك ا�#, ��� و)7ب ا�#, :المطلب الرابعZد.  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٦٥

  

        املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

 الوع
ُ
 الوعداللة
ُ
 الوعداللة
ُ
 الوعداللة
ُ
 العقوبة على ترك الفعل على وجوب الفعلداللة

ُ
 العقوبة على ترك الفعل على وجوب الفعليد و ترتب
ُ
 العقوبة على ترك الفعل على وجوب الفعليد و ترتب
ُ
 العقوبة على ترك الفعل على وجوب الفعليد و ترتب
ُ
        يد و ترتب

  

C&د H5 أد( اJ'�ب وا� ( 3� �Cل ��� و7Kع ا#4اب ��� :�&ك $#��   

أو 	�7ِل ا���7 -و7JC �Kن ه4ا ا#<�ب د��C7�، و7JC �Kن أ;&وC� -ا5T#�ل 

وDC�, آ,3 o� B!�Cُ 3 � ا'!��C وا���7 وا'��C4& �3> :�&ك $#�� ا5T#��ل،      

 7ع 3> أ7Kى ا��W ا�ا( ��� ا7)7ب، $�, إنo آ��Oً&ا �3> ا#����ء     وه4ا ا

NC#��, اُ�'���o�7 ����� :&آ��� ��3> آ����=& ا��7�4ب، ��3� ����3 ���(7C B� ���Cل �����       

�&�z H5 �!  .ا0'#��

 H\'>C ���7و�K أ`�ر ا<�HA أC 7$#��، وا$> �<�,، إ� أنo إ�Yق ا

   73 H�5 �� � ��7 ����، وإذا ُ��ِ�ل'�t�A �3> ا�7اg�5 t�Aن     و)7ب ا�#, ا

 ,�� oZ7ن إJC Z k  .)١(ذ

k  .دو�k $#� ا�O3T( ��� ذ

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�Cא����^	א���}ن	א�	��Y�CאWWWW	 		 		 		 	

١- �K :�{�{�{�{��}��|��{��z��y��x�����w��v��u��t��s��r��}��|��{��z��y��x�����w��v��u��t��s��r��}��|��{��z��y��x�����w��v��u��t��s��r��}��|��{��z��y��x�����w��v��u��t��s��r�ل :#�

zzzz 
)٢(.  

  .5!4ا 3> ا���7 ��� :&ك اIآ�ة �Cل ��� و)$7!�

                                                 

  .٤٩٢، ص ٢، الواضح، ج ٢٤٣، ٢٤٢، ص ١العدة في أصول الفقه، ج : انظر )١(
 .٣٤سورة التوبة، من اآلية  )٢(



 

 ١٦٦

٢-  �
��	����}�}�}�}�����:��K�ل :#������������������������	��
���������������������	��
���������������������	��
���������������������������¢��¡��¢��¡��¢��¡��¢��¡
���£���£���£���£zzzz )١(.  

  .5!4ا ا���7 ��� إA��( ا��ة C&K ( ��� و)7ب ا��ة

�7>5 " : ��ًz 7ن>�C "أي :  ,��Kو ،B �!( H5 �Cً7ن `�ً&ا،    : واد�>�C B�!أ�

,�Kو;���(  : و �ً�A)٢(         &�M' C 4ي�، وآ�, ذ�k �3> أ��7اع ا����7 وا#<��ب ا

  .�5ل ذk ��� و)7ب ا��ة. t��\3ُ ا��ة

٣- ���}�}�}�}�����:K�ل :#� �̀�_���^���]�����\��[��Z��Y��X�����W��V�� �̀�_���^���]�����\��[��Z��Y��X�����W��V�� �̀�_���^���]�����\��[��Z��Y��X�����W��V�� �̀�_���^���]�����\��[��Z��Y��X�����W��Vzzzz )٣(.  

    
إن H��5 :�����{ ا����D�ن C&K ��( ����� و)��7ب ا#���, $���� H��5 آ'���ب ا

BC&J�ن ا&>7�؛ Tن ا4آ& ه � ه7 ا�K٤(و(.  

���7>5 " :   ��ً�����` ������ `�����ً��، C� #��� ��3>     : ، أي"�<����  E�����

 ،)����#��( ا��ل، و�O#�C ��� ا�&ام، وC !�� �> ا�$ �&3dC٥(و(   

٤ –  �
��	�������������������������������}�}�}�}�: ��K�ل :#����������������������������������������������������	��
�������������������������������������������������	��
�������������������������������������������������	��
������������������

������������������������zzzz )٦(.  

                                                 

 .٥٩سورة مريم، اآلية  )٣(

، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(ود النسفي، تفسير النسفي المسمى عبد اهللا بن أحمد بن محم :انظر )١(
/ هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية،: بيروت(زكريا عميرات  :وتخريج مجلدان، الطبعة األولى، ضبط

 .٢٣، ص ٣، فتح القدير، ج ٤٥، ص ٢، م )م٢٠٠١

 .٣٦سورة الزخرف،  اآلية  )٢(

 . ٥٢، ص٤ج ، فتح القدير،١٨٢، ص٢٧التفسير الكبير، ج: انظر )٣(

 .٧٨، ص ١٦الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٤(

 .٤٤ -٤٢سورة المدثر، اآليات  )٥(



 

 ١٦٧

7����5آ!H��5 B  ����ر )!�� B وا#����ذ $���
 3 !��� آ���ن $����E :��&ك ا����ة    

ا7ا)���(، واIآ���ة ا7ا)���(؛ Tن ��3� ���v  $7ا)��7��NC Z Eز أن C#��4$7ا �����  

  .)١(:&آ� 

	 		 		 		 	

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W�Y�Cא�Y�Cא�Y�Cא�Y�Cא��VTא�	א��.�	^�	���VTא�	א��.�	^�	���VTא�	א��.�	^�	���VTא�	א��.�	^�	�WWWW	 		 		 		 	

١- B�0و ���� 
د;�l ا3&أة ا �ر H5 ه&ة ر$�'!�، K) :  B��5�ل ��� ا
  .)٢() :�#�!�، و!��: B� d:آ, D; <3�ش اTرض

  .)٣(�Cل ا��VC و)7ب إY#�م ا��7ان � � 	���

� أوtK ا#4اب ��� ا�&أة ��� :&ك إY#�م ا!�&ة  : واD�ه��#: 
أن ا

v��  .$#� ا

٢- : ����VC أ���� ����� ا
 ������ وC <C&���>$ &��3 B���0#��4$�ن 5<���لوH��5 ا

) <���3 &''����C Z ن����J5 ��ه����	أ �آ�����&، أ���3 H���5 ن�4$���#C ����3ن و�4$���#�إ�!����� 

  .)٤(....)ا�7ل

  .)٥(�Cل ا��VC ��� و)7ب ا' �I 3> ا�7ل

  .و7Kع ا#4اب ��� :&ك ا' �I 3> ا�7ل: واD�ه�

٣ – B�0و ���� 
��<�: (وK�ل ��� ا ,ٌCرو�   .)١()ب 3> ا

                                                 

  .١٨٦، ص ٣٠التفسير الكبير، ج : انظر )٦(
  .رواه البخاري ومسلم )١(

، ورواه )٣٣١٨(، برقم ٦٧١، ص ....خمس من الدواب فواسق: بدء الخلق، باب: رواه البخاري، كتاب
 ).٥٨٥٣(، برقم ٩٤٩هرة، ص تحريم قتل ال: الطب، باب: مسلم، كتاب

 .١٩٩، ص١٤صحيح مسلم بشرح النووي، ح: انظر )٢(

 ).١٣٦١(، برقم ٢٧٥الجريدة على القبر، ص : رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب )٣(

  .١٣٣، ص١سبل السالم، ج: انظر )٤(



 

 ١٦٨

 7���\#�����( ه ���� إ������ ه���7 ������ :���&ك :#�����B ا��#<7$���( ا�$ ������7�5

�R,، إذ اX�'�C Z ���7 إZ $'&ك ا�&ض�$)٢(.  

�7A7ء �!��z � � ء��  .)٣(�5ل ذk ��� و)7ب :#��B اTر), $�

٤ –  B��0و ���� 
� '!��o> أ7�Kام ��> ودِ�!�B اNُُ�#��ت      : (K�ل ��� ا

�o<�ُ7ُJ 3> اR���5>أو �'ِ2�o< ا B] ،B!$7�K ��� 
()٤(.  

����7 $!�4ا ا �7ع �3>       �5 ،)�#�N�Cل ه4ا ا��VC ��� و)7ب ��ة ا

)#�N  .)٥(ا#< H5 )$7	X :�رك ا

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               

  .رواه البخاري ومسلم )٥(
  ).٦٠(، برقم ٢٧من رفع صوته بالعلم، ص : العلم، باب: رواه البخاري، كتاب

 ).٥٧٢(، برقم ١٢١وجوب غسل الرجلين بكاملهما، ص : الطهارة، باب: واه مسلم، كتابور

أحمد محمد : تقي الدين بن دقيق العيد، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، الطبعة األولى، تحقيق: انظر )٦(
، سبل ٣٧٠، ص ١،  فتح الباري، ج ٧٠، ص )م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨مكتبة السنة، : القاهرة(شاكر 
 .٨٣، ٨٢، ص ١م، ج السال

 .٨٢، ص١، سبل السالم، ج٧٠إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، ص: انظر )١(

 ).٢٠٠٢(، برقم ٣٣٤التغليظ في ترك الجمعة، ص : الجمعة، باب: رواه مسلم، كتاب )٢(

 ٤٨٦، ٤٨٥، ص ٢، نيل األوطار، ج ٤٥٦، ص ٢سبل السالم، ج : انظر )٣(



 

 ١٦٩

        املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

        داللة ذم التارك للفعل على وجوب الفعلداللة ذم التارك للفعل على وجوب الفعلداللة ذم التارك للفعل على وجوب الفعلداللة ذم التارك للفعل على وجوب الفعل

  

    : B��0و ����� 
� و0 ( ����� ���� ا�#: 
��U  :&د أH5 )�O3 آ'�ب ا

ا'���رك ��#��, $dو����ف ���Cُ'��د 3 !��� ا7)��7ب آ���34 ����� :��&ك ا�#��,، أو      

     kرك، دو������'�J& أو ا����X أو اB���M، وآ��4ا ����H اCQ����ن ���> ا���$ �����و

k  .$#� ا�O3T( ��� ذ

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W	����^	א���}ن	א�	��Y�Cא	����^	א���}ن	א�	��Y�Cא	����^	א���}ن	א�	��Y�Cא	����^	א���}ن	א�	��Y�Cא	 		 		 		 	

١- � K :�{�{�{�{���©�����¨����§��¦��¥��¤£��¢��¡���©�����¨����§��¦��¥��¤£��¢��¡���©�����¨����§��¦��¥��¤£��¢��¡���©�����¨����§��¦��¥��¤£��¢��¡zzzz�ل :#�
)١(.  

2�`#�>؛ Tن �3> ��3 ����� &��ُJC B� C���� ا
 5!�7        ذم �z& ا: واD�ه�

         <�#��`�2'��&ك وا)��E، وإذا آ���ن ���z& ا oZ4م إ��734��3م 4��$k، و7��JC Zن ا

  .)٢(�37343>، دل ��� و)7ب ا7D2ع H5 ا��ة 

٢- �K:�����{�{�{�{��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��H��G��F��E��D��C��B��A�ل :#�

�Y��X��W��V��U��T�����S����R�Y��X��W��V��U��T�����S����R�Y��X��W��V��U��T�����S����R�Y��X��W��V��U��T�����S����R������h��g���f��e��d��c��b�����a��̀ ��_��^��]����\��[��Z��h��g���f��e��d��c��b�����a��̀ ��_��^��]����\��[��Z��h��g���f��e��d��c��b�����a��̀ ��_��^��]����\��[��Z��h��g���f��e��d��c��b�����a��̀ ��_��^��]����\��[��Z

��n���m��l��k��j��i��n���m��l��k��j��i��n���m��l��k��j��i��n���m��l��k��j��izzzz 
)٣(.  

أن ا4م ه � ��م J, 3> ��ل �> اJ'�ب وا�� ( و:���آB إ��    : اD�ه�

  .)١(�z&ه�� 3> ا��Y, وه7 ا�&اد $���7zت ه � 
                                                 

 .٤٥سورة البقرة، اآلية  )١(

: ج، الطبعة األولى، اعتناء، وتخريج ٢٠الحراني، مجموعة فتاوى ابن تيمية،  أحمد بن تيمية: انظر )٢(

 – ٦٨٠، ص ١١، ج )م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩مكتبة العبيكان، : الرياض(عامر الجزار، وأنور الباز 

٦٨٢. 

 .٦١، ٦٠سورة النساء، اآلية  )٣(



 

 ١٧٠

E(7ا�( ا�2�  .5�0'�<�ق ا4م آ�ن 

٣- �
��	����������������������������������������������������������������������������������}�}�}�}�: K�ل :#�������������������	��
������������������	��
������������������	��
����������������zzzz 
)٢(.  

 
�� أ3& ا )�وا4م ه � �> 7K&5ا دB! C وآ��7ا ��� �3, وأدC�ن 23�

     B��0و ����� 
7�J�5ن ا'���k   . )٣($� 3> ا'��J$ k'�$� و0 ( ����� ���� ا

J'�ب وا� ( وا)�ً��$.  

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                                                                               

 .٥٢٥، ص ٣إعالم الموقعين، ج : انظر   )١(

  .٣٢سورة الروم، اآلية    )٢(
 .٥٢٤، ص ٣إعالم الموقعين، ج : نظرا   )٣(



 

 ١٧١

        املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

        الفسق على وجوب الفعلالفسق على وجوب الفعلالفسق على وجوب الفعلالفسق على وجوب الفعل    داللة وصف التارك للفعل بالكفر أو الظلم أوداللة وصف التارك للفعل بالكفر أو الظلم أوداللة وصف التارك للفعل بالكفر أو الظلم أوداللة وصف التارك للفعل بالكفر أو الظلم أو

  

و���U :���رك ا�#��, $!���4 اTو����ف ���Cل ����� �B��M ا�#��, ا�'��&وك        

  . وو)�$7

k  .ودو�k $#� ا�O3T( ا�ا( ��� ذ

١- �
��	�������������������������������������������������������������������������������}�}�}�}�: K�ل :#����	��
���	��
���	��
��������zzzz 
)١(.  

٢- � K:�����{�{�{�{��¾��½��¼��»��º���¹��¾��½��¼��»��º���¹��¾��½��¼��»��º���¹��¾��½��¼��»��º���¹Á��À��¿Á��À��¿Á��À��¿Á��À��¿��������zzzz�ل :#�
)٢(.  

٣- � K:�����{�{�{�{�j���i��h��g��f��e�j���i��h��g��f��e�j���i��h��g��f��e�j���i��h��g��f��e����m��l��km��l��km��l��km��l��k��������zzzz�ل :#�
)٣(.  

٤ – �  .)٤( }}}}��������������������������������������������������������{{{{: K�ل :#�

��( �5!��� ����� أن و���U ا'���رك  Z�H��5 ا���C�ت ا���Oث اTو��� )���ءت ا

     
�'��آBJ�$ B ا
 $!�4 اTو��ف �Cل ��� و)7ب ا'���آB إ�� �3� أ��Iل ا
)٥(.  

        ����� o7$��( ���5ل'وH��5 ا���C( اT;���&ة ��X��o 	���& اB���M ����� :���رك ا

  .)٦(و)$7!� 

  

                                                 

 .٤٤سورة المائدة، من اآلية  )١(

 .٤٥السورة نفسها، من اآلية  )٢(

 .٤٧السورة نفسها، من اآلية  )٣(

 .١١سورة الحجرات، من اآلية  )٤(

 .٤٣٩، ص ٢أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )٥(

خليل الميس : له ج،الطبعة األولى، قدم١٥ابن جرير الطبري،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، : انظر )٦(
 .١٥٦، ص ١٣، ج )م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢١دار الفكر، : بيروت(



 

 ١٧٢

        املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع

        داللة نفي اإلميان عن تارك الفعل على وجوب الفعلداللة نفي اإلميان عن تارك الفعل على وجوب الفعلداللة نفي اإلميان عن تارك الفعل على وجوب الفعلداللة نفي اإلميان عن تارك الفعل على وجوب الفعل

  

���� ا
 ����� و���C &ٌ��; B��0>        إ �� أو �3> ر7�0�#: 
ذا ورد 3> ا

     ����� )��Zد k��أن :���رك 5#��, ��3� 7����3ب اCQ����ن، أو H��� 3 اCQ����ن g��5ن ذ

k  :و)7ب ا�#,، و3> ذ

��#: �7K :�{�{�{�{��®��¬��®��¬��®��¬��®��¬°���3°���3°���3°���3��������������������������³��²��±��³��²��±��³��²��±��³��²��±��¼��»��º������¹��¸��¶����=��´��¼��»��º������¹��¸��¶����=��´��¼��»��º������¹��¸��¶����=��´��¼��»��º������¹��¸��¶����=��´

��À��¿��¾���½��À��¿��¾���½��À��¿��¾���½��À��¿��¾���½zzzz 
)١(.  

          ��A&Cو ،B��0و ����� 
H� 5 اCQ���ن ���> �B��J�Cُ B ا&7�0ل ���� ا

    H�5 ��$ B�J	 ��$�J�� 70اء 	�ل 	��:� أو $#� 3��:�، وB���C :���ً�� آ�3ً�� 

 
��� ا ��J�$ م�'اM�ه& وا��3 <Y�� �Cل ��� و)7ب :��J�� وا&A� ا

  .����B�0 و

���� ا
 ����� وB��0    : ومن السنة ��7K) :     ����$ H���� 4ي� 3��C Z> 7�5 ا

��  .)٢() أ	�آB 	'� أآ7ن أ	E إ�� 3> وا�� وو

���� ا
 ����� وg$ B��0:���ع �3� )��ء $�� وا�Z'!��ء           ��'��3 oو3#�7م أن

E(ك وا&' Z7ن إJC Z ن��CQا H� 5 ت؛ و�����7ا)�  . ��� �!� � �، 3> ا

  

  

                                                 

 .٦٥سورة النساء، اآلية  )١(

، برقم ١٦حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اإليمان، ص : اإليمان، باب: رواه البخاري، كتاب )٢(
)١٤.( 



 

 ١٧٣

�.>�;:�א�(�8�9!�7א���א��>�;:�א�(�8�9!�7א���א��>�;:�א�(�8�9!�7א���א��>�;:�א�(�8�9!�7א���א��6%	��א6%	��א6%	��א6%	��א �� �� �� �

���3> ;����ل درا���0( اN�����E ا ���M&ي �����W ا���NCQ�ب C �����g5����J> أن     

X�57'  :ُ:�'1�2 ��ة أ73ر، 7Kd5ل و$�
 ا

���NC�ب،     :  أوً ,��Tا H�5 ,�#'��:ُ ء���#��W اNCQ�ب ا'H ذآ&ه� ا

���ر5( !�� ��> ا7)�7ب       )� C&K ءت�( إذا )	�3> ��ب وإ$ �&�Rوُ:�'#�, 

�&�z �'!�� ���� ا�NCQ�ب � ��           إZد H�5 &�3Tا W��� ,�O3 B�J�، وهH�5 H ا

:N&ده� �> ا<&ا=>، و�Cآ� ذk 3� أورد� ا��V 3> ا�O3T( و$#� ا <�7ل  

      t�3 �&��z H�5دة، و&�N3 ب��NCQا H5 �!�> ا#���ء وا'H :�ل ��� ا0'#��

) C&>  . ا

وO'�C � 3> ذk $#� ا��W ا'�H:d�: H دا�( ���� ا�NCQ�ب ��&ا	(       

       H7ال وه��	Tل �3> ا��	ي d�$ �� � أن ُ:��&ف <J�C Zو :   ،E�'Jا��&ض، وا

IامQوا ،B'�  .وا<\�ء، وا

H:d�: �4!5 دا�( ���� ا�NCQ�ب ��&ا	( و��C Z&5!� � �� أي ���رف،         

Bأ�� 
  .وه4ا 3� ا:\u 3> ;�ل ا��V وا�را0(، وإC&اد ا�O3T(، وا

����ً��] :  O�'����W ا��NCQ�ب، و$����ن 3# �ه���، وا oإن   )d���3 ,��O�: ،���! ,���

 ،�3��Kوأ ��ن 3# ��� V��)I=�( 3> �3�=, ا�BJ اH�&D ا4ي :#&ض ا

وC ���رج :�'��� ���3�=, أ;��&ى �����Cة آ����(، و$#\��!� )I=���( : �و!��� ������ء  

B!�'آ H5 &�Oآ k�7ل $���V وا�را0(، وO3, ذTا.  

�Oً C'��وت ا#���ء وا���&ون وأه, ا���VC و��z&هH�5 B ا�0' ��ط    : [�

<����( H5 B!5�';ا E��$ k  :ا��W 3> ��7ص اC&D#(، وذ



 

 ١٧٤

$��'��ر �37ل ا��R(، 3> إNC�ب أو �z&ه� �3> ا�#���H، و��K    : اTول

  .l>�0 اQ`�رة إ� ذV��3 H5 k  3� :�ل ���� ��W ا3T& 3> 3#�ٍن

H��O  .)١(7Kة ا<&C ( ا��ر5( ���R( �> ا7)7ب : ا

M &ي �3> ا�را�0(، وا'�: H��O, ا3'��اد      ه�4 ;��I(73 )ة �N��E ا

      
'���k�: X ا<7ا��؛ 0Z'�2ص ا��W ا�ا�( ���� ا�NCQ�ب �3> آ'��ب ا

       �� � VC����، وه4ا ه7 اN��E ا'���<H �3> ا�را�0(، وا�4ي ����0أ ا�#:


H إن `�ء ا�'  .H5 ا��ب ا

  

  

  

  

        

        

        

        

        

        

        

 
  
  

                                                 

 .٨٠صيغ اإليجاب، ص : انظر )١(



 

 ١٧٥

  
  

  

  

  

  

  الباب الثاني

املنافقون  –اجلمعة  –الصف  –املمتحنة  –احلشر  –اqادلة (صيغ اإلجياب الواردة يف سور 

  )التحريم –الطالق  –التغابن  –

  

  :وDC'�, ا��ب ��� :�!�� و���5> ه��

�7ر ا�4آ7ر،وذآ& $#� ا��W ا�ا( ��� : التمهيد�$ UC&#'H5 ا

  .اNCQ�ب

  .ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر ا�4آ7رة $��W ا3T&: األول����الفصل

  .:���<�ت ��� ��W اNCQ�ب ا7اردة I( H5ء ا�N�د(: الثانيالفصل 

  

   

  

  

  

  

  



 

 ١٧٦

  

  

  

  

  

��א�+*)� �

  

<����( <3 H>���'�N��E ا ��!�'  :ا

���7ر وه��W HאRHHX�w	אCول�$ U��C&#' –ا��'� ��(   –ا���D&  –ا�N�د��( : (ا

 U������–ا�������ق  –ا'�����R�$>  –ا� ������5<7ن  –اN�#�����(  –ا

BC&�'  ).ا

�X�Yא�	RX�wبذآ& $: א�NCQا ��� )  .#� ا��W ا�ا

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٧٧

  اجلانب األول

 –التغابن  –املنافقون  –اجلمعة  –الصف  –املمتحنة  –احلشر  –اqادلة (التعريف بسور 

  )التحريم –الطالق 

  

 <3�O�ن اC ،BC&J�O, اINء ا&>ه�4 ا�7ر واI( H5 )#Kء آ�3, 3> ا

Hوا#C&D> 3 �، وه )�:&3 H	�!��:&: E� H5 ا�'  :���U آ�

����KKKK<�א��د�����<�א��د�����<�א��د�����<�א��د����W�W�W�Wوً���وً���وً���وً�� �� �� �� �

و��د �C�:!� ا[ '�ن و��D&ون ��C(، وه�H �3> ا��7ر ا�����( 7�K H�5ل         

t��N  .ا

,���Kو : ����#: ���7K &���z )�� C��I���:��{���S������R��Q��P��O����N��M���S������R��Q��P��O����N��M���S������R��Q��P��O����N��M���S������R��Q��P��O����N��Mل )��#!��� $�

��T��T��T��Tz  )J�$ lI�)١.(  

         ��K 7�0رة ��وف، و:��&�#�وهu'�$ H ا��ال وآ��&ه�، وا�O��H ه�7 ا

 t�0)٢(.  

7��( $ ��l (و:�����( ه���4 ا���7رة $!��4ا اB��0Z �����( إ���  :���k ا���&أة ;

)����#] ()٣(     B���{ <��3 )آ����` B���0و ������ 
����� ا 
،ا'��H )���ءت ر7��0ل ا

                                                 

  .٣٤، ص ٨ج  ٥كثير، م ، تفسير ابن ٢٢٩، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )١(

 .٢٧٧، ص ٢٨روح المعاني، ج : انظر )٢(

خولـة بنـت   : خُويلة بنت خويلد، وقيل: هي خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم، وقيل: خولة بنت ثعلبة )٣(
غير ذلك، وهي المجادلة، فيها وفي زوجها أوس بن الصـامت أنـزل اهللا صـدر سـورة     : حكيم، وقيل

ابية من األنصار، أسلمت وبايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سمع المجادلة بعد أن ظاهر منها،صح
انظـر  . لها عمر رضي اهللا عنه في كبرها، وقال هذه التي سمع اهللا صوتها من فـوق سـبع سـماوات   

 .٢٧١، ٢٧٠، ص ١٣،الوافي بالوفيات، ج ٦١٩، ٦١٨، ص ٧اإلصابة، ج : ترجمتها في



 

 ١٧٨

زو)!�، وُ:&ا)#� ��� ا
 ���� وB�0 وُ:N�د� d�` H5ن ذ�k ا�Iوج ا�4ي     

 ���� lِ3ُ&	 kِ�d$ �!��� د�&ُC ن�وآ ،�!>��C B  .)١(}�ه& 3 !� و

وه�4 ا�7رة :'�D�J�D$ ,, ���م ���� أ	�J�م :C&�D#�( آ��O&ة، آd	�J�م         
v، )٢(اM!����ر����N�، و���3� E���NC ������ اُ����M�ِه&، و	B���J ا' ����)H، و�داب ا

   <�3 k�و:<�BC ا��K( �K, 3 �)�ة ا&70ل ��� ا
 ���� وB�0، إ� �z& ذ
 �!���$ H:d�0 H'  .H5 ا��V -إن `�ء ا
  -اT	J�م ا

�@�;�A�@�;�A�@�;�A�@�;�A�W�W�W�Wא���<�א���<�א���<�א�>����BC�BC�BC�BCKKKK� �� �� �� �

و����د �C�:!��� أر$��tٌ و���D&ون ���C(، وه��H 7��0رة �����3(، وُ:#'���ُ& ��3>       
  .)٣(اُ�����ت 

      ����و�K ورد H5 ا�C�ت ا�Oث اT;�&ة ! 3�  ،B��M� ,�\5	���K V�ل 
B�0و ���� 
K <3�ل 	�> D� u��C& 3&ات أ�7ذ $��
 ا����t ا#���B    : (ا

ا��D& ُوآ��, $��    3> ا��D�ن ا�&)��K B�] ،B&أ ا��Oث ��C�ت �3> �;�& 7�0رة         
�0#7ن أ7���C Uن ����� 	'�� C���H، وإن �3�ت ذ�k ا��7م �3�ت `�!�ً�ا،          

)I �!� 	�> C��H آ�ن $'�k ا�K <3٤() و( .  

                                                 

ج، الطبعـة التاسـعة   ٣ن علي الصابوني، صفوة التفاسير، ، محمد ب٢٤٣، ص ٤فتح القدير، ج : انظر )٤(
 .٣٣٣، ص ٣، ج )دار الصابوني: القاهرة(

مشتق من الظهر، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها ببعض من تحرم عليه أو بكل من تحرم عليه : الظهار )١(
يـة  منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المسـتقنع، الطبعـة الحاد  . بنسب أو رضاع

، ص )م٢٠٠٢/ هــ  ١٤٢٣دار الكتاب العربـي،  : بيروت(محمد عبد الرحمن عوض : عشرة، تحقيق
٤٥٣. 

 –الجمعـة   –الصف  –الحشر  –الحديد : " السور التي تبدأ بسبح أو يسبح، وهذه السور هي: المسبحات )٢(
 ".التغابن 

  .رواه أحمد والترمذي )٣(
فيمن قرأ : فضائل القرآن، باب: مذي، كتاب، ورواه التر)٢٠١٨٤(، برقم ١٧٤، ص ١٥رواه أحمد، ج 

  ).٢٩٢٢(، برقم ١١٢٦حرفًا من القرآن ماله من األجر، ص 
  .هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: وقال الترمذي



 

 ١٧٩

 ��! � 
وُ:��� 70رة $ H ا \�&، و4$k 0��ه� ا$> ���س رHA ا
)١()3��>  .)٢(؛ |� MCُ> أنo ا�&اد 3> ا�D& ا�4آ7ر ه7 ا�7C &Dم ا

'tC&�D،        وه�4 ا�$ H� #: H�'�7رة `!�d� d�`ن �0�=& ا��7ر ا�����( ا

�Hء       ��$ )�>�#'�، و��3�ر�5،  )٣(D: H!5'�, ���� أ	�J�م ����Cة، آ�T	�J�م ا

واO'3Z�ل Tوا3& ا&70ل ��� ا
 ���� وB�0، و�z& ذ�H�!5 ،k $�;'���ر    

  .)٤("اIRوات واN!�د" 70رة 

�@D��A�W�)$+*"א�>���K� �

D� ث�] �!:�C�  .)٥(&ة �C(، وهH 70رة 7K H5 )���3ل اN��t و��د 

اB0 5��,، وُأU��A إ�!�� ا�#�, �N3�ًزا،     ) ا��'ِ� ((وه�J$ H& ا��ء 

        l��Dآ ��!�T ة؛&�O#����7رة آ��� �0ُ��l $�&اءة $����A�( وا )��7J'5ن 

<�>5� �  .��7ب ا

اB��0 �3#��7ل، 7��J'5ن ����(   ) ا��'َ� ��((وا���D!7ر أ�!��� $���'u ا����ء   

��&أة )5�Aإ      H7رة وه����l �5!�� ه��4 اI� H'أم آ�7�Oم $ �l �<��( $�>     : ا

 }�#3 H$٦(أ(.  
                                                 

: قلت البن عباس رضـي اهللا عنهمـا  : جاءت هذه التسمية  في حديث رواه البخاري عن أبي سعيد قال )٤(
، ١٠١٩التفسير، في تفسير سورة الحشر، ص : رواه في  كتاب. سورة النضير :قل: سورة الحشر، قال

 ).٤٨٨٣(برقم 

 .٤٨٨٥، ص ٢فتح الباري، ج : انظر )٥(

ما رده اهللا على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بال قتال، إما بالجالء أو المصالحة على : الفيء )١(
 .١٧١التعريفات، ص . جزية أو غيرها

، تفسـير  ١٥٩، ص ٤، أحكام القرآن البن العربي، ج ٤٢٨، ص ٣القرآن للجصاص، ج أحكام : انظر )٢(
 .٣٤٦، ص ٣الصابوني، ج 

 .٨٢، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ٤٦، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٣(

بل هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو، أسلمت قديما بمكة، وبايعت ق: أم كلثوم بنت عقبة )٤(
الهجرة، كانت أول من هاجر من النساء وكانت عاتقًا، وذلك في هدنة الحديبية، رحب بهـا رسـول اهللا   



 

 ١٨٠

  .)١(وُ:��� أCً\� 70رة ا3Z'��ن، و70رة ا�7دة 

'#�t�3 ,�3 أ���اء     �$ X��#': م�J	م ��� أ�� ,JD$ 7رة�و:D'�, ه�4 ا

��3 ���ت ا�!���)&ات ��3> دار  �$ )��>�#'�ا
 ��3> ا��J�C&5>، وأCً\��� اT	��J�م ا

kا�J&، و�z& ذ.  

�@5E5@��אE5@��אE5@��אEא��W�W�W�W42א����42<�א����42<�א����42<�א��>���KKKK� �� �� �� �

و����د �C�:!��� أر$����D� t&ة ���C(، وه��H ��3> ا���7ر ا������( 7��K H��5ل          

t��N  .، وُ:#�� 3> ا�����ت)٢(ا

، و:���� أCً\��   )٣(و:���'!� $���U؛ �T!�� :��ور 	�7ل 3��7ر ا<'��ل       

  .)٤(70رة ا�7ار�C> و70رة ���� ���� ا��م 

     #:ُ H�' �� $N���E ا'tC&�D،    وه�4 ا�7رة ���� �z&ار ا��7ر ا�����( ا

          ،���#: 
H!5 :' �ول ا#���C �3> اT	�J�م �O3, إ�Iام ا����B ����� $����( ا

      Hوه�� ،��� Cة د&�������ل وا�� �v، و3 ��$ 
ا'��N�رة : واN!���د H��5 ����0, ا

XC7D'  . ، و�z& ذk)٥(ا&ا$�( ا'H )�ءت $7�0gب ا

�@F!�%�@F!�%�@F!�%�@F!�%�W�W�W�W�5*<<�א����<�א>*5����<�א>*5����א>*5�>���KKKK� �� �� �� �

                                                                                                                                               

. ماتت عندهومن الصحابة كان آخرهم عمرو بن العاص  ةتزوجت أربع صلى اهللا عليه وسلم ولم يردها،
دار : يـروت ب(ج ٨محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، الطبقـات الكبـرى،   : انظر ترجمتها في

ج، الطبعة الثانيـة،  ٤، عبد الرحمن بن علي بن محمد، صفوة الصفوة، ٢٣١، ٢٣٠، ص ٨، ج )صادر
، ٢، ج )م١٩٧٩/ هــ  ١٣٩٩دار المعرفـة،  : بيروت(محمد فاخوري، محمد رواس قلعه جي : تحقيق
 .٢٩١، ص ٨، اإلصابة، ج ٥٥ص 

 .٣٦١، ص ٢٨ ، روح المعاني، ج٤٦، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٥(

 .١٠٤، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ٧٠، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )١(

 .٣٦٩، ص ٣تفسير الصابوني، ج : انظر )٢(

 .٣٨٥، ص ٢٨روح المعاني، ج : انظر )٣(

، تفسـير  ٧١، ص ١٨، الجامع ألحكـام القـرآن، ج   ٤٤٢، ص ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )٤(
 .٣٦٩، ص ٣الصابوني، ج 



 

 ١٨١

     ���7ر ا������( 7��K H��5ل   و����د �C�:!��� إ	���ى ���D&ة ���C(، وه��H ��3> ا

t��N  .وهH إ	�ى ا�����ت.)١(ا

  �� � 
أنo : "وأ3� �> 5\, ه�4 ا�7رة 5<� روى ا$> ���س رH�A ا

       )��#�N����ة اN�#��( 7��0رة ا H��5 أ&��>C ن�آ�� B���0و ������ 
����� ا H��� ا

<�>5� �  ).٢" (وا

  

H�C �3 �$ )3Tا UC&D:7م و�  :وأ3� 3� )�ء H5 5\, ه4ا ا

إنH�5 o اN��0 )�#��7C Z )ا5<!��     : (
 ���� وK �>5 B��0�ل ��� ا – ١

��Cإ ��أ�� Zا إ&ً�; 
  .)٣() K B��3�d�C H��C B=ل ا

٢ – B�0و ���� 
3> اB] ،,�'z أ:�� اN�#�(، ����5    : (وK�ل ��� ا

      �� �$ ��3 �� &��z ،��#3 H��C B]،�'��; <3 غ&ُ�C �'	 lأ�� B] ،�3���Kُر 

  .)٤() ( أC�مو$�> اN�#( اT;&ى، و5\, [�[

٣ – B�0و ���� 
;��& 7�Cم l�#�Y ����� ا�D�7�C vم        : (وK�ل ��� ا

�دم، و����5 ُأدِ;��, اN ��(، و����5 ُأ;��ِ&ج 3 !���، وZ :<��7م         X���ِ;ُ ����5 ،)��#�Nا

)#�N  .)٥() ا���( إ7C H5 Zم ا

                                                 

 .١١٥، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ٨١، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج  :انظر )٥(

 ).٢٠٣١(، برقم ٣٣٩ما يقرأ في يوم الجمعة، ص : الجمعة، باب: رواه مسلم، كتاب )٦(

  .رواه البخاري ومسلم )١(
، بـرقم  ١٣٠٤الدعاء في الساعة التي فـي يـوم الجمعـة، ص    : الدعوات، باب: رواه البخاري، كتاب

، بـرقم  ٣٣٠في الساعة التي فـي يـوم الجمعـة، ص    : الجمعة، باب: اه مسلم، كتاب، ورو)٦٤٠٠(
)١٩٧٠.( 

  ).١٩٨٧(، برقم ٣٣٢فضل من استمع وأنصت في الخطبة، ص : الجمعة، باب: رواه مسلم، كتاب )٢(
 ).١٩٧٧(، برقم ٣٣١فضل يوم الجمعة، ص : الجمعة، باب: رواه مسلم، كتاب )٣(



 

 ١٨٢

         ،)�#�Nو:���'!� $!4ا اB�0Z؛ ��� �5!�� �3> اT	�J�م ا�'#�<�( $���ة ا

J	و ،�!�B ا��t واD&اء و0�=& ا�#��3ت $#�� ا ��اء ا�O��H    آ����ر�( إ

k!�، و�z& ذ.  

����K<�א"(�H��ن���Wد�@� �

و����د �C�:!��� إ	���ى ���D&ة ���C(، وه��H ��3> ا���7ر ا������( 7��K H��5ل        

 t��N  .)١(ا

  .)٢(وأ3� 3� ورد H5 5\, ه�4 ا�7رة 	�VC ا$> ���س ا��$X ذآ&� 

�����> ا ������ق  و:�������( ه�����4 ا�����7رة )�����ءت  <����3	�����!OC� ����0g$!�ب 

  .)٣(وا� �H!5 ،<�>5 آ�`�( 5�0T )�A'�ر ا ��ق 

وه��H :'����ث ����3ً7� ���> أ	��J�م :C&��D#�( ������(؛ ����7 اR'��`Z�ل ���> 

k  .ذآ& ا
 $�73Tال واTوZد، وا��Q�ق H5 ��0, ا
، و�z& ذ

�@5E���W7E�/+א��>���K� �

<C&OآT7ل اK H5 )���3 Hوه ،)C�  .و��د �C�:!� [��ن �D&ة 

�   و�> ��#: ��7K H، ه��ه&;��C�ت 3>  Zإ ،)�J3 �!س أ��ا$> ����{���y���y���y���y

�� � �� � � 	� � 
� � ~� � }� � |� � {� � z�� � �� � � 	� � 
� � ~� � }� � |� � {� � z�� � �� � � 	� � 
� � ~� � }� � |� � {� � z�� � �� � � 	� � 
� � ~� � }� � |� � {� � z...z  lI� �!�g5 ،7رة��;& ا �إ

 H#N`Tا k��H5 ) C �7ف $> 3��$)٥(، )٤(.  
                                                 

 .١٢٥، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ١٠٩، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٤(

 .من هذا البحث ١٦١ص : انظر الحديث )٥(

 .٣٨٣، ص ٣تفسير الصابوني، ج : انظر )٦(

أبو عبد الرحمن، : هو عوف بن مالك بن أبي عوف األشجعي الغطفاني، قيل: عوف بن مالك األشجعي )١(
األحاديث، أسلم عـام خيبـر،     من نبالء الصحابة، روى عددا من . غير ذلك: أبو محمد، وقيل: وقيل

ـ ٧٣وشهد فتح مكة، آخى الرسول صلى اهللا عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، توفي سنة  انظـر  . هـ
  . ٧٤٢، ص ٤، اإلصابة، ج ٤٨٧، ص ٢، سير أعالم النبالء، ج ٨١، ص ١العبر، ج : ترجمته في

 .١٣٥، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ١١٨، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن،ج : انظر )٢(



 

 ١٨٣

�;�& ا������ت     H7رة ه���وا'�R�$> �3> أ�0��ء 7�Cم ا<���3(،      .وه�4 ا

  .�'�أ;4 اHDء $�ون �K: وأ��� 3> ا�R>، وه7

        <��zُ <�3 7ن�R�4$k؛ Tن �RC ��5> أه�, اN �( أه�, ا ��ر، �5� H�0ُو

   )� N�J�H�5 �� �z &�!MC &5 :&آ�� �C���ن، و;���ر:�        .أه�� و3 �ز�� H�5 ا�5

<3� 7 ) N� و أه�� H5 اI 3.  �&���>: رك�C <�	 &!M�5 <3��أ3� �z> ا

  .H5 اQ	��ن، و:\��#� اCQ��ن

     3 lد�� <�� ��\ًCأ <��R'�� H�5 ا��R�ُ5 )� N> $��> ار:�#�l       وC��, اI

'�، و3> ه � )�ءت :���( ه�4 ا�7رة I 3)١(.  

�C�:!� أ�!� :#�G أ�7ل ا#<��ة ا�3�0Q( آ#�دة ا��7ر   ��� ~	��ُوا

)�J�  .ا��J(، 7N5ه� )7 ا�7ر ا

   
���N( ������ أ	���J�م؛ �����Y 7�����( ا�#�و:���D�$ ,����AQ�5( إ���� ه����4 ا

���� ا
 ����� و   �B��0، وآ�4Y k���( اIو)�( واTوZد ا�C4>      وY��(ر70

 B! � u���، وا#�7 وا�#: �'��Y <� ون��C)٢(k  .، و�z& ذ

�@)!�A�Wא��6ق�>���K� �

 t��N  .)٣(و��د �C�:!� ا[ '� �D&ة �C(، وهH 70رة 7K H5 )���3ل ا

  .)٤(وآ�ن ا$> �3#7د رHA ا
 � � �C��!� 70رة ا ��ء اُ<�&ى 

                                                 

، علي بن محمـد بـن إبـراهيم    ٦٩٢، ص ٢، تفسير النسفي، م ٢٣، ص ٣٠التفسير الكبير، ج : انظر )٣(
، ٤، ج )دار الفكـر : بيروت(ج ٤، "لباب التأويل في معاني التنزيل " البغدادي، تفسير الخازن المسمى 

  .٢٧٦ص 
 .٣٩٠، ص ٣بوني، ج وما بعدها، تفسير الصا ١٢٥، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )١(

 .١٤٢، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ١٣٢، ص ١٨المصدر السابق، ج : انظر )٢(

 .٤٤٨، ص ٢٨روح المعاني، ج : انظر )٣(



 

 ١٨٤

إ��H  : (�4 ا�7رة K �>5�ل ���� ا
 ����� وB��0   أ3� 3� )�ء H5 5\, ه

 ،B!'�J7 أ;4 $!� ا �س  )C� B��T-  �:– �{����� � �� � � �� � � �� � �� � �� � � � �� � 	� � 
� � � � �� � ������ � �� � � �� � � �� � �� � �� � � � �� � 	� � 
� � � � �� � ������ � �� � � �� � � �� � �� � �� � � � �� � 	� � 
� � � � �� � ������ � �� � � �� � � �� � �� � �� � � � �� � 	� � 
� � � � �� � �

 z� �ه��#Cو �ره&JC زال ��١() 5(.  

     X����#'C م����J	T���3> ا ��5!��� ����3 oه&ة؛ إذ أن����{ B���0Z$!���4ا ا �'!��و:����

��ق�$.  

�C�:!��،     وهH آ��=& ا�7ر ا����( ا H�5 H#C&�D''H ُ:&ا�H اN���E ا

5�> )��( 3� :' �و�� ا���ق ا�� H وآ���'��، و�3� E�:&'C ����� �3> أ7�3ر          

     &��zو ،)�>���� � J��آ�#�ة، واQ`!�د ��� ا��ق وا&)#(، وا �<�( وا

��#: 
  .  ذ3 k�� �$ H:d�0��� H5 ا��V إن `�ء ا

�@5����@5����@5����@5����W�W�W�WJ��$+א��>���J��$+א��>���J��$+א��>���J��$+א��>���KKKK� �� �� �� �

  .)٢( '� �D&ة �C(، وهH 70رة 7K H5 )���3ل اN��t و��د �C�:!� ا[

B0Z4ا ا!$ �!'���: E�0و :  ����� ��� B�0و ���� 
��� ا �3o&	 �3

 ,�#آ�� ه7 }�ه& I�� E��0 <3ول     ))٤أو ( BC&�: <3�رC'�  )٣(3> `&ب ا

��ر ه�4 ا�7رة )١(.  

                                                 

  .رواه الحاكم والبيهقي في الشعب، واللفظ له )٤(
  ).١٣٣٠(، برقم ١١٣، ص ٢، ورواه البيهقي، ج )٣٨١٩(، برقم ٥٣٤، ص ٢رواه الحاكم، ج 

  .ث صحيح اإلسناد ولم يخرجاههذا حدي: وقال الحاكم
محمد السـعيد، و بسـيوني زغلـول    : أحمد بن الحسين البيهقي، شعب اإليمان، الطبعة األولى، تحقيق

 ). هـ١٤١٠دار الكتب العلمية، : بيروت(

 .١٤٢، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ١٥٧، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )١(

  .رواه البخاري ومسلم )٢(
 ��Q����P����O���N��ML��K����J��IH��G��F��E��D����C��B��A��Q����P����O���N��ML��K����J��IH��G��F��E��D����C��B��A��Q����P����O���N��ML��K����J��IH��G��F��E��D����C��B��A��Q����P����O���N��ML��K����J��IH��G��F��E��D����C��B��Az}� :التفسير، باب: ، كتابرواه البخاري

ال، ولكني كنتُ أشرب عسلًا عند زينب ابنة جحش، : "ونصه) ٤٩١٢(، برقم ١٠٢٧، ص ]١: التحريم[
ة علـى  وجوب الكفار: الطالق، باب: ، ورواه مسلم، كتاب"فلن أعود له، وقد حلفتُ ال تُخبري بذلك أحدا

 ).٣٦٧٨(، برقم ٦٠١من حرم امرأته ولم ينو الطالق، ص 

  .رواه النسائي والحاكم )٣(



 

 ١٨٥

  .)٢(و:��� 70رة ا �H، و70رة ا�'�&م، و70رة B :�&م 

���و$3d!���ت ، 7رة :#���G أ	J���3ً� و��\K�C� l����$ X���#': ا ���7ة   وه���4 ا

     B��0و ����� 
وذ��A k�> إ�Y�ر :!�|�(     ، ا��3 �> أزواج ا&7�0ل ���� ا

   )��>�#'�ا����l ا�����B، و��3> أ$&زه��� 	BC&���: B��J ��3� أ$�	��� ا
، واT	��J�م ا

        &��zو ،B �!( د �3> ��4ابZوTوا v� �$N!�د ا�J�ر وا� ��5<�>، ووK��C( ا

k  .ذ

                                                                                                                                               

، ٢، ورواه الحاكم، ج )٨٩٠٧(، برقم ٢٨٦، ص ٥الغيرة، ج : عشرة النساء، باب: رواه النسائي، كتاب
به  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل: " ، ونصه)٣٨٢٤(، برقم ٥٣٥ص 

  .إلى آخر اآلية  ژ ... BBBBٱ   } :عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل اهللا
 .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال الحاكم

 .٢٤٣، ٢٤٢أسباب النزول للواحدي، ص : انظر سبب نزول صدر السورة )٤(

 .٤٧٢، ص ٢٨روح المعاني، ج : انظر )٥(



 

 ١٨٦

  اجلانب الثاني

  تطبيقات على صيغ اإلجياب الواردة يف جزء اqادلة
  

      <�3 <����J���W، وآ�ن ا��2�7�Yن $!�� ه�B ا )>$��ورد H5 ا�7ر ا

��#: �7K 7�� ؛B!�#5d$ �!>�#: t3 ،B�0و ���� 
����IIII�J�J�J�J:أ3( 3��� ��� ا

�O�N�M�L�K�O�N�M�L�K�O�N�M�L�K�O�N�M�L�KHHHH
)١(�����#: ����7Kو ،:����IIIIF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AF�E�D�C�B�AHHHH)٢(�����#: ����7Kو ،:����

IIII�g�f�g�f�g�f�g�fj�i�hj�i�hj�i�hj�i�h�PPPPHHHH)٣(�$�$ H5 H:d�0 ��3 k  .، و�z& ذ

  
  
  
  
  

  

                                                 

  .٩سورة الجمعة، من اآلية  )١(
  .٦ق، من اآلية سورة الطال )٢(
  .٧سورة الطالق، من اآلية  )٣(



 

 ١٨٧

  الفصل األول
  اآليات الواردة يف السور بصيغ األمر

  

  

V	��3 )#$أر ��� ,�'DC ,��  :وه4ا ا

  .ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر $��R( 5#, ا3T&: א�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCول

�X�HHYא�	/HHNSא��X�HHYא�	/HHNSא��X�HHYא�	/HHNSא��X�HHYא�	/HHNSون $���م  : א�&��>�ا���C�ت ا��7اردة H��5 ا���7ر $����R( ا�\���رع ا

3Tا &),#�'.(  

		/H��Yא�	/HNSא�		/H��Yא�	/HNSא�		/H��Yא�	/HNSא�		/H��Yא�	/HNS�#5,          : א� <�� E�=� ا��C�ت ا�7اردة H�5 ا��7ر $���R( ا����ر ا

&3Tا.  

q�א��א	/NSא�q�א��א	/NSא�q�א��א	/NSא�q�א��א	/NSא� :     ���� )�ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر $��R( اN���( ا�C&�2( ا�ا

 ,#��Mً� اD�Q�E�Y)� #3 )�= ا )C&�2  ).ا

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٨٨

  

  املبحث األول

  راآليات الواردة يف السور بصيغة فعل األم

  :ويشتمل على تسعة مطالب

  .ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر $��R( اH5 ,#5 70رة ا�N�د(: א�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCول

�X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�T؟: א�&D�  ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر $��R( اH5 ,#5 70رة ا

/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא� :) �'��  .ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر $��R( اH5 ,#5 70رة ا

q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�T7اردة 5: א�  .H ا�7ر $��R( اH5 ,#5 70رة ا�Uا�C�ت ا

y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא� :)#�N  .ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر $��R( اH5 ,#5 70رة ا

  .ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر $��R( اH5 ,#5 70رة ا� �5<7ن: א�R�T	א���دسא�R�T	א���دسא�R�T	א���دسא�R�T	א���دس

q�א���	R�Tא�q�א���	R�Tא�q�א���	R�Tא�q�א���	R�Tא� :<$�R'  .ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر $��R( اH5 ,#5 70رة ا

^��Yא�	R�Tא�^��Yא�	R�Tא�^��Yא�	R�Tא�^��Yא�	R�Tא�WWWW ت�Cق ا���  .ا7اردة H5 ا�7ر $��R( اH5 ,#5 70رة ا

q א���	R�Tא�q א���	R�Tא�q א���	R�Tא�q א���	R�Tא� :BC&�'  .ا�C�ت ا7اردة H5 ا�7ر $��R( اH5 ,#5 70رة ا

	 	



 

 ١٨٩

	א�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCول 		 		 		 	
	א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א��د��א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א��د��א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א��د��א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א��د�� 		 		 		 	

  

Hت ه�C� t$و��5 أر:  

١ – ����������¡�����¢��£��¤��¥��¦�����������¡�����¢��£��¤��¥��¦�����������¡�����¢��£��¤��¥��¦�����������¡�����¢��£��¤��¥��¦��}��:�������K�ل :#��������
�� �̈�§�� �̈�§�� �̈�§�� �̈�§©©©©���������������������¬«���ª�¬«���ª�¬«���ª�¬«���ª����®®®®����������²��������±���°��&��²��������±���°��&��²��������±���°��&��²��������±���°��&z )٢) (١(.  

���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	WWWW	 		 		 		 	

�: ورد H��5 ا���C( اC&J���( أ��3&ان ه�������#: ���7K " : 7ا(��� :" ���7Kو ،

�  ".ا:<7ا : " :#�

^���Cא	^�]I	ل��#�^���Cא	^�]I	ل��#�^���Cא	^�]I	ل��#�^���Cא	^�]I	ل��#�WWWW	 		 		 		 	

� :أولًا�#: �7K 7ل�3:��{�����©�����©�����©�����©z.  

�&�z �  .ه4ا ا�C &3Tل ��� اNCQ�ب، و3 �(7C B� �C&�5 � � إ

ENC ��g5 $�<'\� ه4ا ا3T& أن 7JCن : �)H ا���t3 B أ;���  : ����و

  .ا
 � � ا���B $�� ��5 ;�& وY��( و$#� �> آ, 3� �!�

� :ثانيا�#: �7K 7ل�3:��{��®��®��®��®z.  
                                                 

  .٩سورة المجادلة، اآلية  )١(
قتل القوم، وإذا : كان صلى اهللا عليه وسلم إذا بعث سرية و أغزاها، التقى المنافقون، وقالوا: سبب نزولها )٢(

اه رو. رأوا رسول اهللا تناجوا وأظهروا الحزن، فبلغ ذلك من النبي ومن المسلمين، فأنزل اهللا هذه اآليـة 
  .ابن مردويه عن ابن عباس، ونقله عنه في الدر، وله شاهد في صحيح البخاري ومسلم

، بـرقم  ١٢٨٤إذا كانوا ثالثة فال بأس بالمسارة والمناجـاة، ص  : االستئذان، باب: رواه البخاري،كتاب
 ، بـرقم ٩٢٥، ص ..تحريم مناجـاة االثنـين دون ثالـث   : السالم، باب: ، ورواه مسلم، كتاب)٦٢٩٠(
)٥٦٩٦.(  

دار الفكـر،  : بيروت(ج ٨عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، : انظر
  .٨٢، ص ٨، ج )م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣



 

 ١٩٠

 �'Zد �C�C �3 ء�( ,$ ،�&�z �أ3& إNC�ب و3 �(7C B� �C&�5 � � إ

    ���#: ��7K 7��� ة؛��C�� tA73ا H5 7)7ب١( }�
�ـ�) 'ـ�%$�#  {: ��� ا(  ��7Kو ،

����#::��{������������������������������������������������������������������������������������z 
)٢( ����#: ���7Kو ،:��{��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������z 
)٣(.  

E���NC �����g5 $�<'\���� ه���4ا ا���3T& :<���7ى ا
 $����O'3�ل أوا���3&�   : و�������

  .)٤(وا)' �ب �7اه�� 

٢ –   ����K:��{��'��(��)��*��+��,��-�����.��/��'��(��)��*��+��,��-�����.��/��'��(��)��*��+��,��-�����.��/��'��(��)��*��+��,��-�����.��/0000���������12��3����4�12��3����4�12��3����4�12��3����4������5��6��5��6��5��6��5��6�ل :#����

��7��7��7��78888��������9��:�����;��<��=>����?��@��A��B���C��D��E��F9��:�����;��<��=>����?��@��A��B���C��D��E��F9��:�����;��<��=>����?��@��A��B���C��D��E��F9��:�����;��<��=>����?��@��A��B���C��D��E��Fz  )٦) (٥(.  

�  : ورد H�5 ا��C( أ�3&ان ه���    : ما ورد في اآلية من أوامـر ��#: ��7K:��{��0��0��0��0z  ،

��#: �7K��8��8��8��8}��:وz.  

                                                 

 .٤١سورة البقرة، من اآلية  )١(

 .١٩٦السورة نفسها، من اآلية  )٢(

 .٥سورة الطالق، من اآلية  )٣(

، ٦٥٧، ص ٢، تفسير النسـفي، م  ٢٣٣، ص ٢٩ج  التفسير الكبير،: انظر تفسير  اآلية المراجع التالية )٤(
 .٣٣٩، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ٢٤٩، ص ١٧الجامع ألحكام القرآن، ج 

  .١١سورة المجادلة، اآلية  )٥(
كان النبي صلى اهللا عليه وسلم في الصفة، وكان في المكان ضيق، وذلك يـوم الجمعـة،   : سبب نزولها )٦(

المهاجرين واألنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سـبِقوا  وكان صلى اهللا عليه وسلم يكرم أهل بدر من 
إلى المجلس، فوقفوا ينتظرون أن يفسح لهم فلم يفسح، فشق ذلك على رسول اهللا فأقام من الجالسين مـن  
غير أهل بدر بعدد الواقفين، فشق ذلك على من ُأقيم من مجلسه، فزعم المنافقون بأن محمدا ال يعدل بين 

رواه ابن أبي حاتم في تفسـيره  . أحبوا قربه، وأجلس من أبطأوا عنه، فأنزل اهللا اآليةأصحابه، أقام من 
  .٣٣٤٤، ٣٣٤٣، ص ١٠عن مقاتل، ج 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول اهللا صـلى اهللا   :نظرا
مكتبـة  : مكة المكرمة(أسعد محمد الطيب : ج، الطبعة الثالثة، تحقيق١٣عليه وسلم والصحابة والتابعين، 

 . ٢٢٩أسباب النزول للواحدي، ص : وانظر). م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤نزار مصطفى الباز، 



 

 ١٩١

��37ل : أولًـا : مدلول هذين األمـرين    ���#: ��7K :} ـ���)'�'{ .      B�أ�3& إ�NC�ب، و

 �5&�C �3 �(و)١(.  

E�NC ��g5 ���� ا������> $�<'\�� ه�4ا ا�3T& ا�O'3�ل أ�3& ا
         : �و���

    &��; ���5 v��N3 ,آ H5 t07'�$ B�0و ���� 
��� ا ��، وأ3& ر70�#:

     v��N3 4آ&، أو�!B 70اء أآ�ن ذv�N3 H5 k اN�#�(، أو v��N3 ا tو��

<���N  .ا�&ب، �z <3& إ��ق ا\&ر $�

�: ثانيا�#: �7K 7ل�3 :�{��8��8��8��8z.  

  .3& إNC�ب، و7C B)� أي ��رف �C&�5 � � إ� �z&�أ

 !7ض   : و������$ k�ENC ��g5 $�<'\�� أن C�O', ا����7ن ا3T& وذ

وا<��م  إذا 3� د�7ا Tداء ��ة، أو اN!�د H5 ��0, ا
، أو Tي ���, �3>   

 <���>�  .)٢(أ���ل ا�& وا�2&، أو �'07#( ��� ا

٣ –  ������K :�{��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��F��E��F��E��F��E��F��EGGGG�����������J���I��H���J���I��H���J���I��H���J���I��H�ل :#������
���X��W��V��U���T��S��R��QP��O��N��M��LK���X��W��V��U���T��S��R��QP��O��N��M��LK���X��W��V��U���T��S��R��QP��O��N��M��LK���X��W��V��U���T��S��R��QP��O��N��M��LKz )٤(، )٣(.  

  :ما ورد في اآلية من أوامر

��#: �7K H5 �	أ3& وا )Cا� H5 ورد :�{��G��G��G��Gz.  

                                                 

 .١٥٢، ص ٤أحكام القرآن البن العربي، ج : انظر )١(

وما بعدها، تفسير النسفي، م ٢٥١، ص ١٧الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر تفسير  اآلية المراجع التالية )٢(

 .وما بعدها ٤٥، ص  ٨ج  ، ، تفسير ابن كثير٦٥٨، ٦٥٧، ص ٢

 .١٢سورة المجادلة، اآلية  )٣(

إن المسلمين أكثروا المسـائل علـى   : اآلية قال ژ  DDDD  EEEE } :عن ابن عباس في قوله: سبب نزولها )٤(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد اهللا أن يخفف عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فلما 

اآلية فوسع اهللا عليهم ولم   ژڤ   }ذلك امتنع كثير من الناس وكفوا عن المسألة فأنزل اهللا بعد هذا  قال

 .٣٣٤٤، ص ١٠رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس، ج . يضيق



 

 ١٩٢

  :مدلول هذا األمر

    ��ه4ا ا3T& ا7ارد ه � �Cل ��� اNCQ�ب، و3 �(7C B� ��C&�5 � �� إ

�&�z.  

BC���>: E��NC &��3 ا����K( ���K, 3 �)���ة      ����g5 $�<'\��� ه��4ا اT  : و������

، )١(ا&70ل ��� ا
 ���� وB�0، إZ أن ه�4 ا�C( 3 �7;( إ�� ��z& $��ل    

    ���#: ��7K H7رة، وه�����Z��[��Z��[��Z��[��Z]��}��:و��20!� ا�C( ا'!��: H� v�� H5  ا
��g��f��e���������d��c��b��a �̀��_��^��]��\��g��f��e���������d��c��b��a �̀��_��^��]��\��g��f��e���������d��c��b��a �̀��_��^��]��\��g��f��e���������d��c��b��a �̀��_��^��]��\z  <���3 7ى���N ، d5$����ح ا
 ا

 )K��  .)٢(BC�>: &�z ا

٤ – ���K:��{ZZZZ )+(����������f��e���������d��c��b��a�ل :#��� �̀��_��^��]��\��[��f��e���������d��c��b��a �̀��_��^��]��\��[��f��e���������d��c��b��a �̀��_��^��]��\��[��f��e���������d��c��b��a �̀��_��^��]��\��[
��g��g��g��ghhhh����������i��i��i��ijjjj����������k��k��k��kllll����������s����r��q��p��on���m��s����r��q��p��on���m��s����r��q��p��on���m��s����r��q��p��on���mz )٥(، )٤(.  

  :ما ورد في اآلية من أوامر

     Hأوا�3& ه� )�]�] )��C&J�  : ورد H5 ا��C( ا��#: ��7K:��{��h��h��h��hz  ��7Kو ،

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#: :� �

�{��j��j��j��jz، ��#: �7Kو:��{��l��l��l��lz.  

  :رمدلول هذه األوام

�: أولًا�#: �7K H5 &3T7ل ا�3:��{��i��h��i��h��i��h��i��hz.  

                                                 

، شرح الكوكب المنير، ج ٢٢٠، شرح الورقات، ص ١٥٣، ص ٤أحكام القرآن البن العربي، ج : انظر )١(
 .٥٥٥، ص ٣

، روح المعـاني، ج  ٢٥٦، ٢٥٥، ص ١٧الجامع ألحكام القرآن، ج : تفسير اآلية المراجع التاليةانظر  )٢(
 .٣٤١، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ٣١٥، ٣١٤، ص ٢٨

، تفسير الصابوني، ٢٥٧، ص ١٧الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر. أبخلتم وخفتم الفقر بالصدقة: أأشفقتم )٣(
 . ٣٤٢، ص ٣ج 

 .١٣سورة المجادلة، اآلية  )٤(

 .من هذا البحث ١٧١ ص نفسها، من السورة ١٢انظر سبب نزول اآلية : سبب نزولها )٥(



 

 ١٩٣

      ،)�Aو&���Cل ه4ا ا3T& ا7ارد H5 ا�C( ���� و)�7ب إK��3( ا���ة ا

�&�z �  .إذ '�C Z��z ,& ا7)7ب، و3 �(7C B� �C&�5 � � إ

    t�A73ا H�5 7)�7ب( ه4ا ا3T& ��� اZد �C�C �3 <=ا&>$, )�ء 3> ا

 ���#: �7K 7�� ة؛�C��:�{����������������������¡������	��
����������������¡������	��
����������������¡������	��
����������������¡������	��
��������������

���£��¢���£��¢���£��¢���£��¢z )١(��#: �7Kو ،:��{����������������������	��
����������������������������������������	��
����������������������������������������	��
����������������������������������������	��
������������������z )٢(.  

�: ثانيا�#: �7K H5 &3T7ل ا�3:��{����������������������������z.  

�5&�C رف��  .وه4ا ا3T& أ\ًC� �Cل ��� اNCQ�ب، و7CZ)� أي 

ا�ا�( ���� ا����7     و�C�C ذk 3� )�ء H5 73ا��C�� t�Aة �3> ا<�&ا=>    

      ���#: ��7K 7��� ن $��؛���:Qك ا&�: <�:��{��x�����w��v��u��t��s��r��x�����w��v��u��t��s��r��x�����w��v��u��t��s��r��x�����w��v��u��t��s��r

��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��yz )٣(k  .، و�z& ذ

ــا �    :ثالثً���#: ���7K H��5 &��3T7ل ا���3 :�{��R��Q��P��R��Q��P��R��Q��P��R��Q��Pz  " 
وأ�Y#��7ا ا

 �  ".ور70

'� ��� اNCQ�ب �3�  Z7ي د>Cب، و�NCQدال ��� ا �7ارد ه ه4ا ا3T& ا

�ورد �#: �7K 7�� ة؛�C�� tA73ا H5 <=ا&K <3:��{��Á��À��¿��¾��½��Á��À��¿��¾��½��Á��À��¿��¾��½��Á��À��¿��¾��½

����������Æ��Å��Ä����Ã��Â����������Æ��Å��Ä����Ã��Â����������Æ��Å��Ä����Ã��Â����������Æ��Å��Ä����Ã��Âz )٤(������#: �����7Kو ،:��{������������������������������������������������

������������	������������	������������	������������	z )٥(��#: �7Kو ،:��{E��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��A z )٦(k  .، و�z& ذ

                                                 

 .٥٩سورة مريم، اآلية  )١(

 .٤٣، ٤٢سورة المدثر، اآليتين  )٢(

 .٣٤سورة التوبة، من اآلية  )٣(

 .١٤سورة النساء، اآلية  )٤(

 .١٣سورة األنفال، من اآلية  )١(

 .٥٤سورة النور، من اآلية  )٢(



 

 ١٩٤

����g5 $�<'\��� ه���4 ا���C( اC&J���E��NC ) ����� ا�����B إK���3(      : و������

Aو&��  .)١((، وأداء  زآ�ة 3��، واO'3�ل أوا3& ا
 ور70�ا��ة ا

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

، ص ٢٨، روح المعاني، ج ٢٥٧، ص ١٧الجامع ألحكام القرآن، ج : ليةانظر تفسير اآلية المراجع التا )٣(
 .٣٤٢، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ٣١٦، ٣١٥



 

 ١٩٥

�X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא�	 		 		 		 	

	א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א$5�א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א$5�א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א$5�א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א$5� 		 		 		 	

  :و��5 [�ث �C�ت

١-  �
�����    )١(	���������������������	���������������������	���������������������	�����������������������������������������������������}�}�}�}���������:��K�ل :#�����������
��������
��������
�������)٢(���� ����������������������������������������������������

�¦�¥��¤��£���¢��¡��������������������� �¦�¥��¤��£���¢��¡��������������������� �¦�¥��¤��£���¢��¡��������������������� �¦�¥��¤��£���¢��¡��������������������� )٣( ������������§§§§������������ª��©��¨ª��©��¨ª��©��¨ª��©��¨ 
)٤( ����������°��&��®��¬��°��&��®��¬��°��&��®��¬��°��&��®��¬

������±������±������±������±²²²² )٥(����´��³´��³´��³´��³zzzz�)٧(،)٦(.  

  :ما ورد في اآلية من أوامر

��#: �7K H5 �	أ3& وا )Cا� H5 ��²��²��²��²}��:وردz.  

  :مدلول هذا األمر

         �5&��C ��3 ��(7C B�ه4ا ا3T& ا7ارد H5 ا��C( اC&J��( أ�3& إ�NC�ب، و

�&�z �  .� � إ

����E��NC ����g5   ،X $�<'\��� ه���4 ا���C( ا    : و������ <C�����#��Z'����ر $�

 B!'!$�D3 <� �#�  .)١(واC <C4'�#7ن أه7اءهB، وا
                                                 

 .٦، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر. هم يهود بني النضير: الذين كفروا من أهل الكتاب )١(
جامع البيان، ج : ظران. أي ألول الجمع في الدنيا وهو إخراجهم من حصونهم إلى الشام: ألول الحشر )٢(

 .٣٢، ص ١٤

 .٢٤٣، ص ٢٩التفسير الكبير، ج : انظر. ما لم يكن لهم في بال: من حيث لم يحتسبوا )٣(

 .٦٠، ٥٩، ص ٨ج  ٥تفسير ابن كثير، م : انظر. أي الخوف والهلع والجزع: وقذف في قلوبهم الرعب )٤(

 .٨، ص١٨الجامع ألحكام القرآن، ج: انظر.اتعظوا يا أصحاب العقول: فاعتبروا  )٥(

 .٢سورة الحشر، اآلية  )٦(

كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهـود علـى   : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: سبب نزولها )٧(
رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

السالح، : ت اإلبل من األمتعة واألموال إال الحلقة يعنيوسلم حتى نزلوا على الجالء، وعلى أن لهم ما أقلَّ
�}� :فأنزل اهللا فيهم -.�/�0�~�}�|�{�z�-.�/�0�~�}�|�{�z�-.�/�0�~�}�|�{�z�-.�/�0�~�}�|�{�zz إلى قوله :�{� �����������������������������������z ]فقاتلهم   ]٢-١: احلشر

، ٢رواه الحاكم وصـححه، ج  . النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى صالحهم على الجالء فأجالهم إلى الشام
  ).٣٧٩٧(، برقم ٥٢٥ص 

 .٢٣١اب النزول للواحدي، ص أسب: وانظر



 

 ١٩٦

٢ – �
����������� )٢(��K :�{���~��}��|��{��z��y��x���~��}��|��{��z��y��x���~��}��|��{��z��y��x���~��}��|��{��z��y��x�ل :#���������������
������������
������������
���������
��������������������������������������������)٤(����������������������������������������������������������������������������������������������������)٣(������������������������������������������������������������������������������������

����������������������� ����������� ����������� ����������� !!!!��"��"��"��"####����������$��%��&�����'��()��$��%��&�����'��()��$��%��&�����'��()��$��%��&�����'��()z)٥(.  

  :في اآلية األوامر الواردة

�: ورد H��5 ا���C( [�[��( أوا��3& ���#: ���7K :�{������������z، ����#: ���7Kو :{����
!!!!�z ��#: �7Kو ،:��{)��#)��#)��#)��# z.  

  :مدلول هذه األوامر

�: أولًا�#: �7K H5 &3T7ل ا�3 :�{������������z��#: �7Kو،:�{����!!!!�z.  

        �&���z ���. ه��4ا أ��3& دال ����� ا��NCQ�ب، و��3 ���(7C Z� ���C&�5 � ��� إ

�  $����( ر7�0�    ENC ��g5 $�: و������#: 
<'\� ه�4 ا�C( اO'3�ل أ3& ا

��� ا
 ���� وB�0 وذd$ k;4 3� )�ء $�، وا�Z'!�ء ��� �!� � �.  

�: ثانيا�#: �7K H5 &3T7ل ا�3 :�{)��#)��#)��#)��# z.  

�37ل ه4ا ا3T& و3<'\��  �  .)٧(، )٦(l>�0 اQ`�رة إ

٣ – ��������� )١( K :�{O��N��MO��N��MO��N��MO��N��M����������Q��P��Q��P��Q��P��Q��PV��U��T��S���RV��U��T��S���RV��U��T��S���RV��U��T��S���R�ل :#�
���_��^��]��\��[��ZY��X���_��^��]��\��[��ZY��X���_��^��]��\��[��ZY��X���_��^��]��\��[��ZY��Xz )٢(.  

                                                                                                                                               

، ٢٨وما بعدها، روح المعاني، ج٥٦، ص ٨ج  ٥تفسير ابن كثير، م : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(
في تفسير كـالم المنـان،    وما بعدها، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن  ٣٢٥ص 

ـ ١٤٢٦دار ابن الجـوزي،  : القاهرةبيروت، (سعد بن فواز الصميل : الطبعة الثانية، اعتناء ، ص )هـ
١٠١٠، ١٠٠٩ . 

 .٦٥، ص ٨ج  ٥تفسير ابن كثير، م : انظر. أي من جميع البلدان التي تفتح بدون قتال :من أهل القرى )٢(
 .١٠١١تفسير السعدي، ص : انظر. المسافر المنقطع في غير وطنه: ابن السبيل )٣(
 .١٠١١صدر السابق، ص الم: انظر. أي مداولة واختصاصا: كي ال يكون دولة )٤(
 .٧سورة الحشر، اآلية  )٥(
 .من هذا البحث١٧٠ مدلول هذا األمر ص: انظر )٦(
، أحكام القرآن البن العربي، ج ٣٥٨، ٣٥٧، ص ٤تفسير البغوي، م : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٧(

 . ٦٦٥، ٦٦٤، ص ٢، تفسير النسفي، م ١٦٤، ١٦٣، ص ٤



 

 ١٩٧

  :ما ورد في اآلية من أوامر

 ���#: �7K 7وه �	5#, أ3& وا )�C&J، "ا:<�7ا ا
  : " ورد H5 ا�C( ا

  .وJ: �K&ر 3&:�>

�37ل ه4ا ا3T& و3<'\��  �  .)٣(وl>�0 �K اQ`�رة إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               

ي شيء قدم لنفسه وحصله من األعمال ليوم القيامة، وليحاسب نفسـه  أي لينظر أحدكم أ: ما قدمت لغد   )١(
 .٧٧، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ٢٥٣، ص ٤تفسير الخازن، ج : انظر. قبل الحساب

 .١٨سورة الحشر، اآلية    )٢(

، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثيـر، م  ٢٥٣، ص ٤تفسير الخازن، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية   )٣(
 .١٠١٤، تفسير السعدي، ص ٣٥٣، ص ٢٨، روح المعاني، ج ٧٧



 

 ١٩٨

/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�	 		 		 		 	
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�a	א�F-	2	 ���	א��א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א�� 		 		 		 	
  

  :و��5 �C'�ن ه��

١،٢–   �
��)٢(				�������� )١( ����������������������������������������������������������������������������������������������������}�: �K�ل :#����
��
��

§��¦��¥��¤£��¢��¡§��¦��¥��¤£��¢��¡§��¦��¥��¤£��¢��¡§��¦��¥��¤£��¢��¡)٣(������������«���ª��©��¨«���ª��©��¨«���ª��©��¨«���ª��©��¨)٤(��¶��� �́�³������²��±��°�����®��¬��¶��� �́�³������²��±��°�����®��¬��¶��� �́�³������²��±��°�����®��¬��¶��� �́�³������²��±��°�����®��¬

���¸���¸���¸���¸��»º���¹��»º���¹��»º���¹��»º���¹)٥( ��$��Æ����Å���ÄÃ��Â���������Á��À��¿��¾��½����¼��$��Æ����Å���ÄÃ��Â���������Á��À��¿��¾��½����¼��$��Æ����Å���ÄÃ��Â���������Á��À��¿��¾��½����¼��$��Æ����Å���ÄÃ��Â���������Á��À��¿��¾��½����¼
0000)٦(��������������������1111��������2��32��32��32��3)٧( ��������45��6��745��6��745��6��745��6��7)٨(�������������89��:���;�89��:���;�89��:���;�89��:���;����<��=��>��?@����A<��=��>��?@����A<��=��>��?@����A<��=��>��?@����A)٩(��������
<<<<)٩(��������B��C��D��E��F�����G��H��IB��C��D��E��F�����G��H��IB��C��D��E��F�����G��H��IB��C��D��E��F�����G��H��I )١( ��������JJJJ )٢( ��������KKKK������������L��M����L��M����L��M����L��M
NNNN)٣(����������OP��Q��R��OP��Q��R��OP��Q��R��OP��Q��RSSSS����������T��U��V���W��X��T��U��V���W��X��T��U��V���W��X��T��U��V���W��Xz )٥(،)٤(.  

                                                 

 .٧٥، ص ١٨جامع البيان، ج : انظر. أي من دار الكفر إلى  دار اإليمان: مهاجرات )١(

أي اسألوهن عن سبب خروجهن وحلفوهن، وهو ما يسمى باالختبار حتى يغلب على الظن : فامتحنوهن )٢(
، روح المعـاني،  ٧٥، ص ١٨ر السـابق، ج  المصـد : انظـر . موافقة قلوبهن أللسنتهن في اإليمـان 

 .٣٧٥،ص٢٨ج

، ٢٨روح المعاني، ج : انظر. أي ظننتموهن ظنًا قويا يشبه العلم بعد االمتحان: فإن علمتموهن مؤمنات )٣(
 .٣٧٥ص 

 .٣٧٥، ص ٢٨المصدر السابق، ج : انظر. أي إلى أزواجهن الكفرة: فال ترجعوهن إلى الكفار )٤(

: انظـر . واج المهاجرات من المشركين وادفعوا إليهم ما غرموه عليهنأي أعطوا أز: وآتوهم ما أنفقوا )٥(
  .٩٤، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ٥٨، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج 

  ،١٨، ج المصـدر السـابق  : انظر. أي ال تبقوا متمسكين بنكاح المشركات:وال تمسكوا بعصم الكوافر )٦(
  .٥٩ص  

تفسـير  : انظر. فعتم على أزواجكم الالتي ذهبن مرتدات إلى الكفارأي وطالبوا بما د: واسألوا ما أنفقتم )٧(
 .٩٥، ص ٨ج  ٥ابن كثير، م 

: انظـر . أي وليطالب الكفار بما أنفقوا على أزواجهم الالتي هاجرن إلى المسـلمين : وليسألوا ما أنفقوا )٨(
 .٩٥، ص ٨ج  ٥المصدر السابق، م 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما عاهد كفار  روسمما رواه البخاري عن مروان واٍل: سبب نزولها )٩(
مهاجرات، وكانـت أم   جاءه نساء من المؤمنات على أن يرد من جاءه منهم مسلماً،  قريش يوم الحديبية

كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء =
  .عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم فأنزل اهللا اآليةأهلها يسألون النبي صلى اهللا 



 

 ١٩٩

  :ما ورد في اآلية من أوامر

        H�3& وه�Tأوا�3& �3> ��7ع 5#�, ا )���; )��C&J7��  : ورد H5 ا�C( اK

��#::  

�{				 z، ��#: �7Kو:��{���¸���¸���¸���¸z،   ���#: ��7K1111}��:و��������z   ���#: ��7Kو، :

�{��K��K��K��Kz، ��#: �7Kو:��{��X��S��X��S��X��S��X��Sz.  

  :مدلول هذه األوامر

�: أولًا�#: �7K 7ل�3:��{				 z.  

         �5&��C ��3 ��(7C B�ه4ا ا3T& دال ���� ا�NCQ�ب، و}��ه&� C<'\���، و

�&�z �  .� � إ

                                                                                                                                               

، ٢٧١١(، بـرقم ٥٤٨، ص...ما يجوز من الشروط في اإلسـالم : الشروط، باب:رواه البخاري، كتاب  

٢٧١٢.(                  

. أي وإن فرت زوجة أحد المسلمين مرتـدة ولحقـت بالكفـار   : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار )١(

 .٣٦٥، ص ٣تفسير الصابوني، ج : نظرا

، تفسـير  ٦٧٦، ص ٢تفسير النسـفي، م  : انظر. أي فغزوتم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيمة: فعاقبتم )٢(

 .٣٦٥، ص ٣الصابوني، ج 

أي أعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم، ولحقن بـدار الحـرب مهـور    : فآتوا الذين ذهبت أزواجهم )٣(

 .٦٧٦، ص ٢المصدر السابق، م : انظر. زوجاتهم من الغنيمة

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم كـان يمـتحن     : ماروت عائشة رضي اهللا عنها: في سبب نزولها )٤(

أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم : المهاجرات، ولما أنزل اهللا تعالى

قُريبة بنت أبي أمية، وابنـة جـرول   : امرأتينعلى المسلمين أن ال يمسكوا بعصم الكوافر،أن عمر طلق 

الخزاعي، فتزوج قُريبة معاوية، وتزوج األخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بـأداء مـا أنفـق    

: رواه البخـاري، كتـاب  . اآليـة  ��D��E��F�����G��H��D��E��F�����G��H��D��E��F�����G��H��D��E��F�����G��Hz}� :المسلمون على أزواجهم أنزل اهللا تعالى

 ).٢٧٣٣(، برقم ٥٥٥، ص ...الشروط في الجهاد: الشروط، باب

 .١١، ١٠سورة الممتحنة، اآليتين  )٥(



 

 ٢٠٠

��g5 $�<'\� ه4ا اENC &3T ا3'���ن ا�!��)&ات ا���رات �3>     : و����

Qدار ا ������0م �#&��5( E���0 ;��&و)!> و:��&آ!> Tزوا)!��>،  دار ا��D&ك إ

4$k ا3I�ن  ��  .أي ز3> ا&70ل ��� ا
 ���� وB�0 –وآ�ن ه4ا ;�ً

ــا ثاني :  ����#: ���7K 7ل���3:��{���¸���¸���¸���¸z  ����#: ���7K��1��1��1��1}��:، وz، ل : أي���>Cُ

ردوا إ��� ا���J�ر  : ��������> إذا )���ء أ	��� ��3> ا��J�5&ات ����3�( 3!���)&ة     

�:7ا 3!&ه� J, 3> ذهE 3> ا�����ت 3&:��ات �3>   3!&ه�، وCُ<�ل ��J�ر ه

)��� �  .أه, ا#!� إ� ا�J�ر ��� ��0, ا

  و�K وtK اZ;'�ف H5 ذk ه, آ�ن وا)ً�� أو 3 �وً$�؟

  )d���أنo ا���u  ا�4ي �<��� ا&7�0ل ���� ا
 �����       : وأ�, ه��4 ا

�> و7C B�0م ا��t�3 )���C ا��D&آ�> ه�, وt�K ���� رد ا ���ء ا�:�H أ��0         

ُِ̀&ط رد ا&)�ل اC4> أ�0�7ا و�<7ا $������>، أم Z؟    .)١(وه�)&ن، آ�� 

<�7K ��� ��5 �2ف  :وا

  .أن ا��u وtK ��� رد ا&)�ل وا ��ء )��ً#�: א���ل	אCولא���ل	אCولא���ل	אCولא���ل	אCول

	WWWWوא �#��א	��	ذ�SIא	�4
(	�hد��وא �#��א	��	ذ�SIא	�4
(	�hد��وא �#��א	��	ذ�SIא	�4
(	�hد��وא �#��א	��	ذ�SIא	�4
(	�hد�� 		 		 		 	


-	אCول�#HHولא�Cא	-
�#HHولא�Cא	-
�#HHولא�Cא	-
�#HHא� :VC����k���:dC Z 3 ��� أ	���، وإن آ���ن ����� : (��3� )���ء H��5 ا

 Zإ k Cد� �  .)٢() ردد:� إ

��c#א�	)�7�: و�(	א�#��cو�(	א�#��cو�(	א�#��cوK : " إن �	أ �ن      " 3 �آ� ���ء، �5��� �DC�, ا&)��ل وا

`&ط رد ا ���ء ����ً��، وt� 3 ا&7�0ل ���� ا
 ����� وB��0 �3> رده�>          

o<JC B دا;�ت C B&د ا��ل  –ا�!&  –و)E رد ا��ل  ١(7�5(.  

                                                 

 .٢٦٠، ص ٤تفسير الخازن، ج : انظر )١(

 .من هذا البحث ١٧٩ سبق تخريجه برواية البخاري ص )٢(



 

 ٢٠١

H��O�, ا����, �����، وZ   إن }�ه& اH�\'>C &3T ا7)�7ب، E�N�5 أن C   : ا

��ر5(  ) C&K د&: B �3 �&�z �  .)٢(�C&ف إ

��ر ا�H5 BJ رد ا ��ء 3 �7ً;�  B]))٣  ��ً�23 ٤(أو( ��#: �7>$:�

�{«���ª��©��¨«���ª��©��¨«���ª��©��¨«���ª��©��¨ z�
)٥(.  

  .)٦(7JCن ا3T&ان �3�Z7ن ��� ا7)7ب : و����

�X�Yא�	א���ل�X�Yא�	א���ل�X�Yא�	א���ل�X�Yא�	ء: א���ل��   .)٧(إن �<� ا��u وtK ��� رد ا&)�ل دون ا

	�WWWW	ذ�SIא	�4
(	�l	����	ذ�SIא	�4
(	�l	����	ذ�SIא	�4
(	�l	����	ذ�SIא	�4
(	�l	���وא �#��א	�وא �#��א	�وא �#��א	�وא �#��א	� 		 		 		 	

k��:dC Z 3 �� ر)�,، وإن آ��ن ����      : (3� )��ء H�5 ا���VC   : א�#�
-	אCولא�#�
-	אCولא�#�
-	אCولא�#�
-	אCول

� �  .)٨() دk C إZ ردد:� إ

�X�Yא�	-
إن رد ا�!�& وأ;��4 ���� ���0, ا����واة إ���� ه�7 �3>         : א�#�
-	א��X�Yא�#�
-	א��X�Yא�#�
-	א��X�Yא�#�

 ,�Tأن ا k�> 3> ا�2&ان؛ وذ���Iوج H5 آ� ا ,��C �K �3 t5ب د�$

 ��3 )34�, $&اءة ا� X57ا�  .)١(X�� �K $!�، و	��� ��� ا �ب ه7 ا

                                                                                                                                               

ـ  ١٣٩٣دار المعرفة، : بيروت(ج، الطبعة الثانية ٤محمد بن إدريس الشافعي، األم، : انظر )١( ، ٤، ج )هـ
 .٢٦٠، ص ٤، تفسير الخازن، ج ١٩٢ص 

ج،  ٤حمد بن أحمد بن سالمة القليوبي، حاشية قليوبي على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، أ: انظر )٢(
 .٣٦٩، ص ٤، ج )المكتبة التوفيقية: القاهرة(عماد زكي البارودي : تحقيق

الحـدود فـي   . إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه لواله لكـان ثابتًـا  : النسخ )٣(
 .٤٩األصول، ص 

 .٥٧التعريفات، ص . قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به: التخصيص )٤(

  .١٠سورة الممتحنة، من اآلية  )٥(
 .٢٦٠، ص ٤تفسير الخازن، ج : انظر )٦(

 .وقد رجعت إلى كتب التفسير التي ذكرت هذه األقوال فوجدت أنهم لم ينسبوها إلى أحد )٧(

 ).٢٧٣٢، ٢٧٣١(، برقم ٥٥٢، ص ....دالشروط في الجها: الشروط، باب: رواه البخاري، كتاب )٨(



 

 ٢٠٢

/HH��Yא�	-
�#HHא�/HH��Yא�	-
�#HHא�/HH��Yא�	-
�#HHא�/HH��Yא�	-
�#HHد $���2ف  : א�&��إن ا&)��, ���D2C Z ������ ��3> ا�' ��( H��5 ا

Hه E7ا�( H5 ,(&U ا�2:ُ �!�g5 أة&�  :ا

!�: اTول� C <3 �!ه&JC أو �!��'�C &5�وج آI:ُ 3> أنd: Z �!أ�.  

H��O  .)٢(C Z�J !� ا!&ب $�2ف ا&), : ا

  .)٣(7JCن ا3T&ان �3�Z7ن ��� ا �ب : ���و�

      &�!{T، وا���	وأ ،k�و�K ذهE )�!7ر ا#���ء أ$7 	 ���(، وا�3Q�م 3�

 ���Y 77H اD�H#5 إ� أ�� ENC Z رد 3!& 3> أ�0�l زو)'� 	'� K <3
)٤(.  

      Z &�!��Xَ��C B ��0ال ا k�وYً&` &�'#Cُ� 5�0ً�ا 7 `&ط، و$ �ء ��� ذ

B! 3 Zو �٥(3 (.  

]�Oً� :��#: �7K 7ل�3:�����{�{�{�{��K��K��K��Kzzzz.  

أC!���� ا�������7ن �7���A7ا ا���Iوج ا������B ا���4ي ار:����ت زو)'����  : أي 

    <��3 �C7��#'و�<��l $���ار ا���&ب ��O3, ��3� أ����X ���!��� ��3> ا�!��& وذ��k ا

                                                                                                                                               

عمـاد  : ج، تحقيق ٤،  محمد بن أحمد المحلي، كنز الراغبين،٧٢، ص ٢أصول السرخسي، ج : انظر )١(
، ٤، حاشية قليوبي على كنز الـراغبين، ج  ٣٦٩، ص ٤، ج )المكتبة التوفيقية: القاهرة(زكي البارودي 

 .٣٦٩ص 

ج،  ١٥ن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني، ، عبد اهللا ب٢٦٠، ص ٤تفسير الخازن، ج : انظر )٢(
دار الحـديث،  : القـاهرة (محمد شرف الدين خطاب، والسيد محمد السيد، وسيد إبراهيم صادق : تحقيق
 .٥٩٩، ص ١٢، ج )م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥

 .٢٦٠، ٢٥٩، ص ٤تفسير الخازن، ج : انظر )٣(

، المغني، ١٧٥، ص ٤ن العربي، ج ، أحكام القرآن الب٤٤١، ص ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )٤(
دار : بيروت(ج، الطبعة الثانية  ٧، محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، ٥٩٧، ص ١٢ج 

  .٣٦٩، ٤، كنز الراغبين، ج ٤٦٠، ص ٥، ج )الفكر
  .٥٩٧، ص ٣المغني، ج : انظر )٥(



 

 ٢٠٣

��رت H5 أBJC�C 3> أ73ال ا�J�ر،أو 3> ا�Hء، أو 3> ��اق  H'ا R�B= ا

�����> 3> ���ء ا�D&آ�>�$ X� <3 )١(.  

5   ���3 ���(7C B��!��4ا اC &��3T����, ����� ا7)��7ب؛ Tن }���ه&� C<'\����، و

�;�& g�5ن :�C7�# ا�Iوج      E��( <3و ،E��( <3 ه4ا �&�z ��C&�5 � � إ

   &���ا�����Z B ���0�� إذا آ���ن 5<���ً&ا، وإذا آ���ن ذ��k ��3> $���ب ا'#���ون ����� ا

  .وا'<7ى g5ن ا�z H\'>C Z &3T& اNCQ�ب

    ���5 
ا3'�����ن  : H ه����:�> ا�C'����> ���3>  وه����4 اT	���J�م ا'���H ذآ&ه���� ا

&!��> )�ءت زو)'� إ� �� ���3�(، وأ;��4 �3> ا��J�ر،       ا�!�)&ات،ورد ا

،)���� Rأو ��3> ����اق و)��E رد� ����� أه��,  و:�C7��# ا��Iوج ا�����B ��3> ا

  B��#�   )٢( ا�&ب 3 �7;( � � )���( أه�, ا��#: ��7K �2�0�و� ،: �{�{�{�{������������������������

����������������������������������������zzzz 
)٣(  ���#: ��7Kو ،:�����{�{�{�{������������������������������������������������zzzz 

)٤(   
، وه�4ا 	B�J ا

)3Tع ا��(g$ )� 7�23ص 4$k ا3I�ن k�: H5 ا �ز�#:)٥(.  

�: را$ً#��#: �7K 7ل�3:�����{�{�{�{����������������������������zzzz.  

�37ل ه4ا ا3T& و3<'\��  �  .)٦(l>�0 اQ`�رة إ

  

                                                 

 .٩٥، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ٨٣٩٦، ص ١٤جامع البيان، ج : انظر )١(

، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسير ٤٤١، ص ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : ظران )٢(
، كشف ٢٤٤، ص ٨، ج )هـ١٤٠٤المكتب اإلسالمي، : بيروت(ج، الطبعة الثالثة  ٩في علم التفسير، 

 .١٨٢، ١٨١، ص ٣األسرار، ج 

 .٢٩سورة النساء، من اآلية  )٣(

 .٥سورة التوبة، من اآلية  )٤(

  .٦٣، ٦٢، ص ١٨، الجامع ألحكام القرآن، ج ١٧٥، ص ٤القرآن البن العربي، ج  أحكام: انظر )٥(
 .١٧٠انظر مدلول هذا األمر ص  )٦(



 

 ٢٠٤

q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�	 		 		 		 	
i'א�	��� 	2	-�Fא	�a
	א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א�'iא���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א�'iא���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א�'iא���"	א��א�د�	�' 		 		 		 	

  

Hة ه�	وا )C�	���������	���������	���������	����������������� )١(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������}��:K�ل :#��: و��5 
�
������������
������������
������������
�����������)٣(��������������������)٢(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������� ��!���������������� ��!���������������� ��!���������������� ��! )٥('��&���%��$�����#��"'��&���%��$�����#��"'��&���%��$�����#��"'��&���%��$�����#��"�������� )٤(��������z)٦(
.  

  :ما ورد في اآلية من أوامر

����#: ���7K H��5 ���	أ��3& وا )���C&J، وه��4ا "آ7���7ا : " ورد H��5 ا���C( ا

  .ال ��� اNCQ�ب، و7C Z)� أي ��رف �C&�5ا3T& د

ENC ��g5 $�<'\� ه�4 ا�C( ��&ة د�C> ا
، وC Z<'��& ذ�k    : و����

����� اN!���د H��5 ����0, ا
 ����Qء آ��'���، $��, و��DC�, ا��4ب � ��� وإ}!���ر    

     E�� C نd؛ آ�<C���7رة ه�4ا ا �7DC ول أن��C <3 �A 7فK73��0 �، وا

��d$ ��!'C 3 �، أو v� �3 ���# U واQره�ب إ 7��C <Cد.  

         ������� ا
 ����� و3 B��0��� E�� Cُ ��K إ �وآ4DC k�, ��&ة ر7�0

  .)٧(E�� <3 أو �<1 
y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�	 		 		 		 	

                                                 

 .٣٧٤، ص ٣تفسير الصابوني، ج : انظر. أي انصروا دين اهللا، وأعلوا مناره: كونوا أنصار اهللا )١(

: انظـر . وهو البياض هم األصفياء، وهم أول من آمن بعيسى عليه السالم، مشتق من الحور: للحواريين )٢(
 .٣٧٥، ص ٣المصدر السابق، ج 

 .المصدر نفسه: انظر. من ينصرني، ويكون عوني في تبليغ الدعوة: من أنصاري )٣(

 .٣٧٥، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ٦٨١، ص ٢تفسير النسفي، م : انظر. قوينا: فأيدنا )٤(

، روح ٦٨١، ص ٢بق، م المصدر السـا : انظر. أي غالبين عليهم بالحجة والبرهان: فأصبحوا ظاهرين )٥(
 .٣٩٨، ص ٢٨المعاني،ج 

 .١٤سورة الصف، اآلية  )٦(

وما  ٣٩٦، ص ٢٨، روح المعاني، ج ٦٨١، ص ٢تفسير النسفي، م : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٧(
 .٣٧٥، ٣٧٤، ص ٣بعدها، تفسير الصابوني، ج 



 

 ٢٠٥

���wא	��� 	2	-�Fא	�a
	א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א���wא���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א���wא���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א���wא���"	א��א�د�	�' 		 		 		 	
  :و��5 [�ث �C�ت

١- �������N��N��N��N )١( ��������������I��H��G��F������I��H��G��F������I��H��G��F������I��H��G��FJJJJ)٢( ��������M��L��KM��L��KM��L��KM��L��K)٣(K:��{E����D��C��B��AE����D��C��B��AE����D��C��B��AE����D��C��B��A�ل :#�

��N��N��N��NOOOOPPPP )٤( ��V������U��T��S��R��Q��V������U��T��S��R��Q��V������U��T��S��R��Q��V������U��T��S��R��Qz
)٥(.  

  :األوامر الواردة في اآلية

��#: �7K ��أ3&ان ه )�C&J�  ��J��J��J��Jz}��:ورد H5 ا�C( ا��#: ��7Kو ،:�{����
NNNN�z.  

  :مدلول هذين األمرين

  .��J��J��J��Jz}�: مدلول قوله تعالى: أوالً

( ه4ا ا3T& واA�( ��� اNCQ�ب، و�C  B&�5 أي ��رفZد &!M:.  
�� �' 0 H5 ء�7)�7ب،    $, )'�� ���� اZ7ي د>C �3 B�0و ���� 
� ا

B�0و ���� 
��� ا �7K H5 k� 'ِ!�>o أ7Kام �> ودِ�ِ!�Bُ اNُُ�#��ت،   : (وذ
<��5�R�o< ُJُ 3> ا B] B!$7�K ��� 
  .)٦() أو َ�'ِ2�o< ا

  .5<� :��7 :�رك اN�#(، وا���7 ��� :&ك ا�#,  3> دZ=, اNCQ�ب
�37ل : [���ً���#: �7K :{����NNNN�z.  

ه���4ا ا���3T& آ�����$<� ����Cل ������ ا���NCQ�ب، ���5�3T& $'���&ك ا�����t و���0�=&  
E(وا )#�N� H��O  .ا�#��3ت $#� ا �اء ا

���ة      : و���� ��ENC ��g5 $�<'\� هC4> اC&�3T> ا��#H وا�\�H إ
       ��!�#NC وأن ،��! � ���#اN� <3 )#	�C < �دي !� و:&ك )����3 t� R�DC, ا

                                                 

 .٤٤٤، ص ٣، ج أحكام القرآن للجصاص: انظر. النداء المقصود به هنا األذان: إذا نودي )١(
: وأكثر استعماله في األفعال المحمودة، وقيل القصد، وقيـل  ،المشي السريع دون العدو: السعي: فاسعوا )٢(

، الجامع ألحكام القرآن، ٢٣٩، ٢٣٨المفردات في غريب القرآن، ص : انظر. العمل، وهو قول الجمهور
 .٨٩،ص ١٨ج 

  .٨، ص٣٠لكبير، ج التفسير ا: انظر. أي الصالة وحضور الجمعة: ذكر اهللا )٣(
صديق بن حسـن  : انظر. اتركوا التعامل به، ويلحق بذلك سائر المعامالت بعد النداء الثاني: وذروا البيع )٤(

رائد صبري ابـن  : بن علي القنوجي،نيل المرام من تفسير آيات األحكام، جزءان،الطبعة األولى، تحقيق
 .٧٢١ص ، ٢، ج )م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨رمادي للنشر، : الدمام(أبي علفة 

 .٩سورة الجمعة، اآلية  )٥(
 . من هذا البحث ١٤٩سبق تخريجه برواية مسلم ص )٦(



 

 ٢٠٦

( ا3T& ��� و)7ب ��ة اN�#�( ����!�   ا���B أهB أ���Z> د� �5\ً� ،�
)١(.  

٢ – �_��_��_��_����������̂̂̂^������������������������)+(\��[\��[\��[\��[��������]]]] )٢( �����K:��{��Z��Y��X��Z��Y��X��Z��Y��X��Z��Y��X�ل :#������

a��`a��`a��`a��` )٤( ��������bbbb�����������f��e�������d��c���f��e�������d��c���f��e�������d��c���f��e�������d��cz)٥(
.  

  :األوامر الواردة في اآلية

  Hأوا�3& ه� )]�] )�C&J�  : ورد H5 ا�C( ا��#: ��7K:��{��[��[��[��[z،   ��7Kو

��#: " :�{��^��^��^��^z، Kو��#: �7:��{��b��b��b��bz.  

  :مدلول هذه األوامر

�: أولًا�#: �7K 7ل�3:��{��[��[��[��[z، ��#: �7Kو:��{��^��^��^��^z.  

     ��Kو ،)�	�$Qن ���� اZ7���3 )�C&Jه4ان ا3T&ان ا7اردان H5 ا�C( ا

          ��7K H�5 &�M��&5!�� �> ا7)�7ب إ�� اQ$�	�( آ�7!��� واردE�>� <�C ا

��#: :�{O��NO��NO��NO��N z�
)٦(.  

                                                 

، أحكام القرآن البن ٤٤٥، ٤٤٤، ص  ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(
 .وما بعدها ٨٦، ص ١٨وما بعدها، الجامع ألحكام القرآن، ج  ١٨٧، ص ٤العربي، ج 

، تفسـير  ٤١٤، ص ٢٨روح المعـاني، ج  : انظـر . تم الصالة وفرغتم منهـا أي أدي: قضيت الصالة )٢(
 .٣٨١، ص ٣الصابوني، ج 

تفسـير  : انظـر . أي تفرقوا في األرض وانبثوا فيها للتجارة، وقضاء المصـالح : فانتشروا في األرض )٣(
 .٣٨١، ص ٣الصابوني، ج 

جـامع  : انظـر . زائن كل شـيء أي التمسوا واطلبوا لدنياكم وآخرتكم من عنده خ: ابتغوا من فضل اهللا )٤(
 .٣٨١، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ١١٥، ص ١٤البيان، ج 

 .١٠سورة الجمعة، اآلية  )٥(

من هذا ١١٣هذه المسألة ص : سبقت اإلشارة إلى خالف العلماء في مسألة ورود األمر بعد الحظر، انظر )٦(
  .البحث



 

 ٢٠٧

ه��4 ا���Cُ )�C�ح ا�D'�Z�ر H�5 اTرض، وا'��&ق        ��g5 $�<'\�� : و����

�����E ا���&زق، وا���R'$Z�ء ���3> 5\���, ا
 7���0اء آ����ن $�'���N�رة أو          ����!�5

)$7'J�  .�z&ه�،وذk $#� ا�&اغ 3> أداء ا��ة ا

�: ثانيا�#: �7K 7ل�3:��{��c��b��c��b��c��b��c��bz.  

   ��7K ����� ����	 ) C&Kب، و� : " ه4ا ا3T& ا7ارد ه � 3��7ل ��� ا
&ً�O�3>     "ا آ 
4�$k أ	��، 4�5آ& ا ,>C B، 45آ&� :#�� آ�Oً&ا �v $7ا)E، و

 ��� )��'D�:���u، و:����، و:��J&، وا�R'0�ر، وآ4k اTذآ�ر واTد��( ا
  .ذآ&� :#�� آ, ذk ��� ا �ب

� آ��Oً&ا $�����ن،         : و������#: 
��g5 $�<'\�� ه��4 ا�C )�C ��ب ذآ�& ا
t3 ،7ال	Tآ, ا H5ن، و� N  .)١(��م اRD�Z�ل $�����  وا

٣ – �rrrr����������������������x����w��v��u��t��s������x����w��v��u��t��s������x����w��v��u��t��s������x����w��v��u��t��s)٢( n��mn��mn��mn��m)٣(����������������������qp��o��qp��o��qp��o��qp��o)٤(��K :�{��l���k��j��i��h��l���k��j��i��h��l���k��j��i��h��l���k��j��i��h�ل :#���
��~����}��|��{z��y��~����}��|��{z��y��~����}��|��{z��y��~����}��|��{z��y)٥(

z
)٦(

 .  

	 		 		 		 	

���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	WWWW	 		 		 		 	

                                                 

، أحكام القرآن للكيـا  ٤٥٠، ٤٤٩، ص ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(

 .٩٧، ٩٦، ص ١٨، الجامع ألحكام القرآن، ج ٤١٦، ص ٤الهراسي، ج 

 .٦٨٥، ص ٢تفسير النسفي، م : انظر. المراد به هنا الطبل والتصفيق: لهوا )٢(

المصدر السابق، م : انظر. أي انصرفوا إليها، وتفرقوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: انفضوا إليها )٣(

 .٣٨١، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ٦٨٤ ، ص٢

. أي تركوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم يخطب قائما على المنبر، وذلك يـوم الجمعـة  : وتركوك قائما )٤(

 .١٢٣، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ٦٨٥، ص ٢تفسير النسفي، م : انظر

فأقبلت عيـر مـن الشـام    كان رسول اهللا عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على المنبر، : في سبب نزولها )٥(

بطعام، وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغالء سعر فلما دخلت العير بأصواتها وطبولها انفض أهـل  

  .المسجد إليها ولم يبق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال اثني عشر رجالً؛ فنزلت اآلية

  . ٢٦٥، أسباب النزول للسيوطين ص ٢٣٨أسباب النزول للواحدي، ص : انظر

  .١١اآلية، جمعةسورة ال )٦(



 

 ٢٠٨

��#: �7K H5 �	أ3& وا )�C&J  .��r��r��r��rz}��:ورد H5 ا�C( ا

!C B� 3��� وأ;�&هd$ Bن 3�: أي ,K    &��; B��# � � ا
 3> ا7Oاب وا
           ���T ؛B��0و ����� 
���� ا H�� 3�� ا��&B'5 إ���، 5!�7 أ�3& 73)�� إ�� ا

��K W��3:��{q��p���o��n��m��l��k��jq��p���o��n��m��l��k��jq��p���o��n��m��l��k��jq��p���o��n��m��l��k��j z�ل :#�
)١(.  

 � t�: k  .)٢(وأH5 �'3 ذ

  :مدلول هذا األمر

  .ه4ا ا3T& ا7ارد ه � H\'>C اNCQ�ب، و�C B&�5 أي ��رف

ENC ��� ا�ا��( $�<'\� ه�4 ا�C( أن d$ W��Cن 3� � ��  ��g5 : و����

           E�NCم ;��& ا�;�&ة، و�ٍن أ�3��5 ����>�ا
 ه7 ا���HK؛ Tن 	�~ ا����� �3> ا

   
�  –$�<'\���ه� أCً\��� أن ����C& ا�����Y ����� 7����( ا���#:- ,��\�C Zو ،

                                                 

  .٦٧سورة المائدة، من اآلية  )١(
اختلف األصوليون في مسألة دخول األمة في الخطاب المختص بالرسول صلى اهللا عليه وسلم مثل قوله  )٢(

  :على قولين  ��������������������z}�، و �g�f�g�f�g�f�g�fz}� :تعالى
ـ : األول - ارجي منفصـل،  أن األمة ال تدخل في الخطاب المختص به صلى اهللا عليه وسلم إال بدليل خ

  .وإلى ذلك ذهب الجمهور
  .أنه يشمل األمة باللفظ  وقد نُسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأحمد رحمهما اهللا: الثاني -

فمن جهة الوضع اللغوي فإن الخطاب المختص به صلى اهللا عليه وسلم ال يشمل أمته وال محل للنـزاع  
  .في ذلك، ونسبة الخالف إلى الحنفية فيه غير صحيحة

أما من جهة العرف الشرعي فإنه صلى اهللا عليه وسلم له منصب االقتداء والمتبوعية فهو القدوة ونحـن  
تباعه، وهذا يفهم منه شمول الخطاب ألتباعه عرفًا ال وضعا إال مـا جـاء الـدليل علـى     امأمورون ب

العدة في أصول : لتهمانظر هذه المسألة واألقوال فيها وأد. اختصاصه بذلك، وهذا هو الراجح واهللا أعلم
 -١٨٦، ص ٣، البحـر المحـيط، ج   ٢٥٢، ٢٥١، ص ١، تيسير التحرير، ج ٣١٨، ص ١الفقه، ج 

، الشـيخ محمـد   ٢٧١ -٢٦٩ص  ،١، أصول الفقـه اإلسـالمي، ج   ٤٤٣، إرشاد الفحول، ص ١٨٨
مصـطفى العـدوي   : أحمد بن سالم، إشراف، وتقـديم : الخضري، أصول الفقه، الطبعة األولى، تحقيق

  .٢٢٠، ٢١٩، ص )م٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦دار ابن رجب، : المنصورة(



 

 ٢٠٩

    H���5 &�����>'3'����ع و:���N�رات ا������� و!7ه����، و���!$  ,R���D C� H���5 3<�$���, ا

  .)١(���ن 3� � � ا
 3> ا�7O$( واT)& ا7ا)��ت، و�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

، تفسير السـعدي، ص  ١٢٤، ١٢٣، ص ٨ج  ٥تفسير ابن كثير، م : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(
 .٣٨١، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ١٠٢٥



 

 ٢١٠

	א�R�T	א���دس 	
	א���"	א��א�د�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א�.���Fن 	

  

  :و��5 �C'�ن

١–  ���������)٣(«��������¼��½¾«��������¼��½¾«��������¼��½¾«��������¼��½¾��������)١(������������º¹��¸��¶��Gº¹��¸��¶��Gº¹��¸��¶��Gº¹��¸��¶��G)٢(K:�{��������´³��²��±��°´³��²��±��°´³��²��±��°´³��²��±��°�ل :#��
Â��Á����������������À��¿Â��Á����������������À��¿Â��Á����������������À��¿Â��Á����������������À��¿��Ã��Ã��Ã��Ã)٤( ���������Å��Ä���������Å��Ä���������Å��Ä���������Å��ÄÆÆÆÆTU��V��WTU��V��WTU��V��WTU��V��W)٥(��������X��YX��YX��YX��Y����������������)٦(����z)٧(.  

���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	WWWW	 		 		 		 	

��#: �7K H5 �	أ3& وا )�C&J  .ÆÆÆÆ z}��:ورد H5 ا�C( ا

  :مدلول هذا األمر

    ��(7C B�ه4ا ا3T& ا7ارد ه � �Cل ��� ا7)7ب، إذ '�C Z���z ,&�، و
�5&�C �3.  

E��NC ����g5 $�<'\��� ه���4 ا���C( ا���4ر ��3> أه��, ا ����ق ا��C4>   : و������
�T ��ً7� 7�7نJC  ��0مQ7ن ا�o�Cو �ء 73)7دون $�  Zر، وه���J�ا= � 3> ا

 B!أ��� &�J  .)٨(وهB $#��ون � �، وهB أ`� ��اوة 3> أه, ا

                                                 

 .١١٢، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر. هيئاتهم ومناظرهم: تعجبك أجسامهم )١(
، ص ١٨المصدر السابق، ج : انظر. أي لما ُأتوا من فصاحة تحسب أن قولهم صدق وحق: همتسمع لقول )٢(

 .٦٨٧، ص ٢، تفسير النسفي، م ١١٢
. أي كالخشب المسند على حائط ال ينتفع به، وذلك لخلوهم عن العلم والفهم الذي ينتفع بـه : خشب مسندة )٣(

 .٦٨٧، ص ٢، تفسير النسفي، م ١٢٥١، ص ٢الكشاف، ج : انظر
المصـادر  : انظـر . أي لضعفهم وجبنهم يظنون أن كل عذاب هو واقع بهم: حسبون كل صيحة عليهمي )٤(

 .السابقة
 .١١٣، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر. لعنهم اهللا: قاتلهم اهللا )٥(
، ١٢٥٢، ص ٢الكشـاف، ج  : انظر. كيف يعدلون عن الحق تعجبا من جهلهم وضاللتهم: أنى يؤفكون )٦(

 .٦٨٧، ص ٢ تفسير النسفي، م
 .٤سورة المنافقون، اآلية  )٧(
، ١٨، الجامع ألحكام القـرآن، ج  ١٢٥٢، ١٢٥١، ص ٢الكشاف، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٨(

 .٢٨٩، ٢٨٨، ص ٤وما بعدها، فتح القدير، ج  ١١٢ص 



 

 ٢١١

٢ –  �°���±��°���±��°���±��°���±����������������������).(»��¬��®���»��¬��®���»��¬��®���»��¬��®����������� )١( ¢����£��������¤���¥��¦��§��¨��©����K:��{¡¡¡¡��������ª��©��¨��§��¦��¥���¤��������£����¢ª��©��¨��§��¦��¥���¤��������£����¢ª��©��¨��§��¦��¥���¤��������£����¢ª�ل :#���

³��²³��²³��²³��²)+(����������¶�����´��¶�����´��¶�����´��¶�����´z 
)٤(.  

  :ما ورد في اآلية من أوامر

�ورد H5 ا��#: �7K H5 �	أ3& وا )C " : أ��<7ا."  

  :مدلول هذا  األمر

ه4ا ا3T& ا7ارد H5 ا��C( اC&J��( إذا ُ	��, ���� أن ا��&اد $�� اIآ��ة        

وآ, إ���ق وا)E 5!7 أ3& إNC�ب، وإذا ُ	�, ��� ا��Q�ق ا� �وب 5!7 أ3& 

  .��ب، وا�� )C�H5 )3 آ, إ���ق

H��5 ا7ا)����ت، وا��0Z'���ب g��5 H��5ن ا��Cُ &��3T&اد $��� ا7)��7ب  : و������

  .، وا
 أ��B)٥(ا��'���ت 

  

  

  

  

  

                                                 

 .١٧، ص ٣٠التفسير الكبير، ج : انظر. أي عالماته ودالئله: أن يأتي أحدكم الموت )١(

 .٤٠٥، ص ٤تفسير البغوي، م : انظر. هالَّ أمهلتني وأخرتني: يلوال أخرتن )٢(

 .١٨، ص ٣٠التفسير الكبير، ج : انظر. أي فأتصدق، وأزكي مالي: فأصدق )٣(

 .١٠سورة المنافقون، اآلية  )٤(

، ص ٣٠، التفسير الكبيـر، ج  ٤٠٦، ٤٠٥، ص ٤تفسير البغوي، م : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٥(
  .وما بعدها ٤٣٢، ص ٢٨، روح المعاني، ج ١١٧، ١١٦، ص ١٨ام القرآن، ج ، الجامع ألحك١٨، ١٧



 

 ٢١٢

q�א���	R�Tא�	 	
^��aא��	��� 	2	-�Fא	�a
	א���"	א��א�د�	�' 	

�C�ت l0 ��5و:  

١ – �¬��®���¬��®���¬��®���¬��®�����������)١(§��¨�����©��K:��{��¥¤��£��¢��������¡����������¥¤��£��¢��������¡����������¥¤��£��¢��������¡����������¥¤��£��¢��������¡��������¦¦¦¦������������«����ª��©�����¨��§«����ª��©�����¨��§«����ª��©�����¨��§«����ª�ل :#�
��³��²��±��°��³��²��±��°��³��²��±��°��³��²��±��°z    )٢(.  

  :ما ورد في اآلية من أوامر

��#: �7K H5 �	أ3& وا )�C&J  .z¦���¦���¦���¦���}��:ورد H5 ا�C( ا

أ;�& C� 3��� 3> أ�J& ا�#V 3> ا�J�ر $dن ا
 B!O#��0 $#��  : و3&اد�

وا�� )C�H�5 )�3 آ�,     ا�7ت و�C�B!�0، وذk رًدا ��� ز��!H5 B إ�J�ر�، 

V#�� &J 3.  

  :مدلول هذا األمر

وا����ب ���� ا�T���ل    ه4ا ا$ &�3T�Q;���ر 7�K7$ع ا�#�V $#�� ا��7ت       

�5&�C �3 �(7C Zو ،�&�z ,�'�C Zب، و�NCأ3& إ.  

'��� وC7>C!��� ��3� ورد H��5 73اt��A أ;��&ى ��K <��3&ا=>؛ ����7 Zد ���C�C ,��$

��#: �7K :�{��������������V��U��T��S��RQ��P��O��NM���L��K��J��I��H��G��F��E��D�����������C��B��V��U��T��S��RQ��P��O��NM���L��K��J��I��H��G��F��E��D�����������C��B��V��U��T��S��RQ��P��O��NM���L��K��J��I��H��G��F��E��D�����������C��B��V��U��T��S��RQ��P��O��NM���L��K��J��I��H��G��F��E��D�����������C��B

��d��c����b��a��`��_^��]��\��[���Z��Y���XW��d��c����b��a��`��_^��]��\��[���Z��Y���XW��d��c����b��a��`��_^��]��\��[���Z��Y���XW��d��c����b��a��`��_^��]��\��[���Z��Y���XWz 
)٣(،  

��#: �7Kو:��{�����������������������	���������
��������������������������	���������
��������������������������	���������
��������������������������	���������
���z 
)٤(k  .، و�z& ذ

                                                 

تفسير : انظر. أي لتُخبرن بجميع أعمالكم، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، وتحاسبون عليها: لتنبؤن  )١(
 .٣٩٢، ص ٣الصابوني، ج 

 .٧سورة التغابن، اآلية     )٢(

 .٥١، ٥٠سورة اإلسراء، اآليتان     )٣(

 .٥٠، ٤٩سورة الواقعة، اآليتان    )٤(



 

 ٢١٣

EN�5 ���� ا�ا���( $�<'\�� ه��4 ا��C( ا'����7�K7$ Wع ا�#�V         : و����

   ،k$#��� ا���7ت، وا�����ب ����� ا�T����ل، وE��NC ����� ا�����7 اCQ����ن 4��$

u��  .)١(وا0Z'#�اد $�#�, ا

٢-  ���������������}��:�����K�ل :#������ �̧��¶�� �̧��¶�� �̧��¶�� �̧��¶¹¹¹¹ )٢( ������������������������À��¿���¾��½��¼»�����º����À��¿���¾��½��¼»�����º����À��¿���¾��½��¼»�����º����À��¿���¾��½��¼»�����º
z)٣(.  

  :األوامر الواردة في اآلية

   ���#: ��7K H�5 �	أ3& وا )�C&Jو:�J&ر ه�4ا    ،������������z}�: ورد H5 ا�C( ا

&C�>'$ ً&ا�3& 3\T7ر: ا   .و�3 7ا $�

  :مدلول هذا األمر

ه4ا ا3T& ا7ارد ه � أ�3& إ�NC�ب، و���C B&�5 أي ���رف، $�, )��ءت        

A73ا H5 ة�C�� <=ا&K��#: �7K 7�� ؛�'Zأ;&ى :<7ي د t :�{��o��n��m��o��n��m��o��n��m��o��n��m

��������������	������~��}��|��{��zy��x��w��v��u����t��s��r��q��p��������������	������~��}��|��{��zy��x��w��v��u����t��s��r��q��p��������������	������~��}��|��{��zy��x��w��v��u����t��s��r��q��p��������������	������~��}��|��{��zy��x��w��v��u����t��s��r��q��p

��������������������������� ��!��"��#��$��%���&��'��(��������������������������� ��!��"��#��$��%���&��'��(��������������������������� ��!��"��#��$��%���&��'��(��������������������������� ��!��"��#��$��%���&��'��(z 
)٤( ����7Kو ،

�������������������#::��{��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k
��������~������}��|��{z��y��x��w��v��������~������}��|��{z��y��x��w��v��������~������}��|��{z��y��x��w��v��������~������}��|��{z��y��x��w��v���'��(��)���'��(��)���'��(��)���'��(��)

��*��+����,��-��*��+����,��-��*��+����,��-��*��+����,��-z )٥(k  .، و�z& ذ

                                                 

، ٤٤٠، ص ٢٨، روح المعـاني، ج  ٢٢، ص ٣٠التفسير الكبير، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(
 .٣٩٢، ص ٣تفسير الصابوني، ج 

 .٢٢، ص ٣٠التفسير الكبير، ج : انظر. القرآن الكريم: النور )٢(

 .٨سورة التغابن، اآلية  )٣(

 .٨٨ – ٨٦سورة آل عمران، اآليات  )٤(

 .١٣٦سورة النساء، اآلية  )٥(



 

 ٢١٤

E���NC �����g5 ������ ا������B $�<'\���� ه����4 ا����C( اCQ�����ن $����
 : و�������

 � ً�\'3 ��ً��Cإ BC&J�ن ا&>��� ا
 ���� وB�0، وآ4k اCQ��ن $� �ور70

�#�,؛ Tن ذk 3> أرآ�ن اCQ��ن)١(.  

٣ – �,��+*��(��)��'��,��+*��(��)��'��,��+*��(��)��'��,��+*��(��)��'����������&&&&��������) ٢(�����K :�{Å���������Ä������Ã���ÂÅ���������Ä������Ã���ÂÅ���������Ä������Ã���ÂÅ���������Ä������Ã���Â  ÆÆÆÆ�ل :#������
��-.���/����0������1���2��3��4��5��6��7��8��9��:����;��-.���/����0������1���2��3��4��5��6��7��8��9��:����;��-.���/����0������1���2��3��4��5��6��7��8��9��:����;��-.���/����0������1���2��3��4��5��6��7��8��9��:����;

��<������=��>��<������=��>��<������=��>��<������=��>z )٣(   

  :ما ورد في اآلية من أوامر

     �&C��>:&، و�3\� ��	5#�, أ�3& وا )�C&J7�Cم   واذآ�&وا  :ورد H5 ا�C( ا

t�N�7م ا BJ#�NC)٤(.  

  :مدلول هذا األمر

��رف،$, �K ��C7>C&ا=>؛    ه4ا ا�C &3Tل ��� اNCQ�ب، و�C B&�5 أي

  ����#: ��7K 7���:��{������������������	������������������	������������������	������������������	 z�
)٥( ����#: ��7Kو ، :�{����������������������������������������������������

��������������������������������z 
)٦(k  .، و�z& ذ

                                                 

، ص ٢٨، روح المعـاني، ج  ٢٣، ٢٢، ص ٣٠التفسير الكبيـر، ج  : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(

  .٣٩٣، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ٤٤٠

تفسير ابن كثير، م : انظر. أي يوم القيامة، حيث يجمع اهللا األولين واآلخرين في صعيد واحد: يوم الجمع )٢(

 .١٣٧، ص ٨ج  ٥

  .٩سورة التغابن، اآلية  )٣(

، عائض عبد اهللا القرني، التفسير الميسر ١٠٢٩، تفسير السعدي، ص ١٢٥٥، ص ٢الكشاف، ج : انظر )٤(

 .٢٢، ص )م٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨مكتبة العبيكان، : الرياض(، الطبعة األولى )جزء قد سمع(

 .٢٨١سورة البقرة، من اآلية  )٥(

 .١٣١سورة آل عمران، اآلية  )٦(



 

 ٢١٥

ENC ��g5 ��� ا���B $�<'\� ه�4 ا�C( :4آ& ذk ا��7م و�3�   : و����

��5 3> اTه7ال، و3� أ��� ا
 Tه, ا����ت، و3� M' C& أه, ا#����ن �3>   

4#u، و��م اzZ'&ار $����ة ا���� ا��  . )١(اب، :4آً&ا 5�C#� إ� ا#�, ا

٤ – �K:��{gggg��������������h��h��h��hiiii��������n��m��lk��jn��m��lk��jn��m��lk��jn��m��lk��j ).( �����������q��p��o���q��p��o���q��p��o���q��p��o�ل :#�
��t��s��r��t��s��r��t��s��r��t��s��rz )٣(.  

  :األوامر الواردة في اآلية

  ����#: ���7K H��5 أ��3&ان )��Cا� H��5 ورد:Igggg�������������h�h�h�hz،  ����#: ���7Kو:����{����
iiii��������jjjjz.  

  :مدلول هذين األمرين

#���م و)��7د   ا��3T&ان ا��7اردان �7)��7ب ه��4ان ،����!�5 ,���Tإذ ه��7 ا ،

           ��7K 7��� ة؛��C�� t�A73ا H�5 ��ه��C�C ��3 <=ا&�>ا��رف، $, )��ء �3> ا

��#: :�{� �������	��
�����������	��
�����������	��
�����������	��
���z 
)٤(��#: �7Kو ، :�{��	��������������	��������������	��������������	������������

������������	������������	������������	������������	z 
)٥(  ���#: ��7Kو ،:��{��Y�����X��W����V��U��T��S��R��Y�����X��W����V��U��T��S��R��Y�����X��W����V��U��T��S��R��Y�����X��W����V��U��T��S��Rz 

)٦(  &��zو ،

k  .ذ

                                                 

، تفسـير  ١٠٢٩، تفسـير السـعدي، ص   ١٢٥٥، ص ٢الكشاف، ج : لمراجع التاليةانظر تفسير اآلية ا )١(

 .٣٩٣، ص ٣الصابوني، ج 

، تفسير الصـابوني، ج  ١٣٨، ص ٨ج  ٥تفسير ابن كثير، م : انظر. نكلتم وأعرضتم عن العمل: توليتم )٢(

 .٣٩٤، ص ٣

  .١٢سورة التغابن، اآلية  )٣(

 .١٣٢سورة آل عمران، اآلية  )٤(

 .١٣ة سورة األنفال، من اآلي )٥(

 .٣٦سورة األحزاب، من اآلية  )٦(



 

 ٢١٦

٥ – �
��	����}��:K�ل :#���~��}��|��{��z���y����	��
��~��}��|��{��z���y����	��
��~��}��|��{��z���y����	��
��~��}��|��{��z���y )١( ������������������������������������

���������������� )٣( ���������������� )٢( ������������������������������������������������z )٥(،)٤(.  

  :ما ورد في اآلية من أوامر

��#: �7K H5 �	أ3& وا )�C&J  .z ����}��:ورد H5 ا�C( ا

  :داللة هذا األمر

  .ه4ا ا3T& ا7ارد ه � دال ��� اNCQ�ب، و�C B&�5 أي ��رف

ENC ��g5 ��� ا���B $�<'\� ه�4 ا�C( ا�4ر 3> اRD�Z�ل : ��و�� 

      ،B	&�t3 اIو)�ت واT$ �ء و:&ك 3� ���� �3> وا)���ت آ����ة، أو���( ا

 k  .  )٦(أو:���, ��B د� H C�t5، أو �z& ذ

٦ –  �"��!¡��¢���£��¤��¥��"��!¡��¢���£��¤��¥��"��!¡��¢���£��¤��¥��"��!¡��¢���£��¤��¥������������������������������������������������������������������������������������������}��:��K�ل :#���

���� �̈�§��¦���� �̈�§��¦���� �̈�§��¦���� �̈�§��¦z 
)٧(.  

  :ة من أوامرما ورد في اآلي

                                                 

، ص ٤، فتح القدير،ج ١٣٩، ص ١٤جامع البيان، ج : انظر. يعادونكم ويشغلونكم عن الخير: عدوا لكم )١(
٢٩٥. 

 .٦٩٣، ص ٢تفسير النسفي، م : انظر. تعرضوا عن توبيخهم: وتصفحوا )٢(

 .٦٩٣، ص ٢المصدر السابق، م : انظر. تستروا ذنوبهم: وتغفروا )٣(

 .١٤، اآلية سورة التغابن )٤(

: اآلية، قـال  ژ  ... ک  {{{{  ||||  }}}}ژ     yyyy }: سأل رجل ابن عباس عن قوله: سبب نزولها )٥(
هؤالء رجال أسلموا من أهل مكة، وأرادوا أن يأتوا النبي صلى  اهللا عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأوالدهم 

أوا الناس قد فقهوا في الدين، أن يدعوهم أن يأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما أتوا رسول اهللا  ر
ومن سورة التغابن، ص : تفسير القرآن، باب: رواه أبو داود، كتاب. هموا أن يعاقبوهم، فأنزل اهللا اآلية

  .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال)٣٣١٧(، برقم ١٢٧٨
، ١٣٩ ، ص٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ٦٩٣، ص ٢تفسير النسفي، م: انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٦(

 .٢٩٥، ص ٤فتح القدير، ج 

 .١٦سورة التغابن، اآلية  )٧(



 

 ٢١٧

 ����#: ���7K H��5 &��3أوا )����; )���C&J7���  ،������������z}���:ورد H��5 ا���C( اKو

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#: :  

 �{������������z،  ���#: �7Kو:��{������������z،   ���#: ��7Kو:��{������������z،    &��\�وا�3T& ا

 �7K H5�{!��"!��"!��"!��"�z �&C�>:و : BJ���T ١(ا5#�7ا أو ا='7ا ;�ً&ا( .  

  :داللة هذه األوامر

H�5 ا��C( اC&J��( دا�( ���� ا�NCQ�ب، و�(        B��t اTوا�3& ا�7اردة   : أولًا

       ���#: ��7K ا��� ��3 �&��z ��، وا�3T&  "أ��<�7ا  : " 3 �(7C� �C&5!� � �� إ

&�\�  .ا

�: و�����#: �7K �\'>�$ ENC ��g5:���{��W��W��W��Wz      &�3أ ��3 ,�#�$ 
:<�7ى ا

 ���#: �7> )20�� )Cه�4 ا� B!\#$ ,#(!� � �، و و� �ب 3�وا)'  �$:��{

Z��Y��X��WZ��Y��X��WZ��Y��X��WZ��Y��X��Wz
)٣(،)٢(.  

ا:<7ا ا
 	X :<�:��  : إZ أ�� C�J> اN�! �$ t�� 	�Z V :#�رض 5 <7ل

B'#�'0ا �3.  

�  : و���������#: ���7K ���\'>�$ E��NC ����g5:��{´́́́ z   �#����C ���3 7ل���K

ا���B و3� �7C~ $� 7�0اء آ��ن �3� ��C�#� أ�3ً&ا �3> ا
 ور7�0�، أو �3>         

)��#3 kH5 <JC B ذ �3 <�����  . وH أ3&ا

                                                 

، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، تفسير أبي السعود أو ١٢٥٦، ص ٢الكشاف، ج : انظر )١(
 ١٤١٩دار الكتب العلميـة،  : بيروت(ج، الطبعة األولى  ٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 

 .٢٥٨، ٦، ج )م١٩٩٩/ هـ 

 .١٠٢سورة آل عمران، من اآلية  )٢(

، روح ١٢٩، ص ١٨، الجامع ألحكـام القـرآن، ج   ٢٠٣، ص ٤أحكام القرآن البن العربي،ج : انظر )٣(
 .٤٤٧، ٤٤٦،ص ٢٨المعاني، ج 



 

 ٢١٨

� 5: و���������#: ���7K ���\'>�$ E��NC ����g:��{������������z  �Y����( ا
 ور7��0

     B� ��3 &�3Tا H�$�O'3�ل أوا3&ه�� وا)' �ب �7اه�!��، وDC�, أ\ًC� Y��( و

 ���#: �7K 7�� ا=>؛&K k������������������������}��::D�Y ,��'� ��� 3#��(، و�C�C ذ
�������������������������������������������������������� z )١(��#: �7Kو ، :}}}}Y�X�W�V�U�T�S�RY�X�W�V�U�T�S�RY�X�W�V�U�T�S�RY�X�W�V�U�T�S�R�

z )٢(k  .، و�z& ذ

اثاني :��#: �7K )Zد :�{������������������������z.  

    ���� )�>� Cُ��, ا3T& ��� اNCQ�ب إذا آ�ن ا��Q�ق وا)ً�� آ�Iآ��ة، وا

k  .ا7ا�C>، واIو)(، واTوZد، و�z& ذ

 &�zت، و�$&>وCُ��, ��� ا �ب إذا آ�ن ا��Q�ق 3 �وً$� آ���K�ت، وا

k  . ذ

7��     : ثالثًاK H5&��\��( ا�3T& اZد" ��T ًا&��; BJ�� " �&C��>:ا='�7ا أو  : و

BJ���T ا5#�7ا ;�ً&ا.  

Cُ��, ا3T& ��� ا7)�7ب إذا آ��ن ا�#�, وا)ً���، و���� ا ��ب إذا آ��ن        

  .3 �وً$�

Cُ ��g5&اد $!C4>  اC&3T> ا7)7ب H5 ا7ا)���ت، وا�0Z'���ب   : و����

  .، وا
 أ��B)٣(H5 ا��'���ت

  

  

                                                 

 .٥٩سورة النساء، من اآلية  )١(

 .٣٦سورة األحزاب، من اآلية  )٢(

 ١٢٩، ص ١٨كام القرآن، ج ، الجامع ألح١٢٥٦، ص ٢الكشاف، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٣(
  .٢٥٨، ص ٦وما بعدها، تفسير أبي السعود، ج 



 

 ٢١٩

^��Yא�	R�Tא�	 	
2	-�Fא	�a
	 ���	א�T�ق	א���"	א��א�د�	�' 	

  
  

"��{	q���	)
FوW	 	

١ –  ���������)١( ����FFFF)٢(��������GGGG)٣(�������K:��{�B��A�B��A�B��A�B��A����CCCC��������E��DE��DE��DE��D�ل :#��������
���H���H���H���HIIII��J)٤(��������KKKK����������W��V��U��T����S���R��Q��P��O��NM��L��W��V��U��T����S���R��Q��P��O��NM��L��W��V��U��T����S���R��Q��P��O��NM��L��W��V��U��T����S���R��Q��P��O��NM��L

Y��XY��XY��XY��X��Z)٥(����������j���i��h��g��fe��d��c��b��a�������� �̀�_��^]���\��[��j���i��h��g��fe��d��c��b��a�������� �̀�_��^]���\��[��j���i��h��g��fe��d��c��b��a�������� �̀�_��^]���\��[��j���i��h��g��fe��d��c��b��a�������� �̀�_��^]���\��[
n��m��l��kn��m��l��kn��m��l��kn��m��l��k)٦(��������z  )٨( ،)٧(.  

                                                 

: انظر. حلَّ قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة: تم التطليق وهممتم به، والطالقدأي أر: طلقتم النساء )١(
 .٤٢٩، الروض المربع، ص ٢٨، ص ٣٠، التفسير الكبير، ج ١٢٥٧، ص ٢الكشاف، ج 

، ٤، فتح القدير، ج ٢٨، ص ٣٠، ج التفسير الكبير: انظر. ل فيه جماعأي في طهر لم يحص: فطلقوهن )٢(
 .٢٩٧ص 

، ٣٠المصدر السابق، ج : انظر. إلظهار عدتهن: لزمان عدتهن، وقيل: الستقبال عدتهن، وقيل: لعدتهن )٣(
 .٤٤٩، ص ٢٨، روح المعاني، ج ٢٨ص 

  .احفظوها،واضبطوها، وأكملوها ثالثة أقراء : وأحصوا العدة )٤(
، روح ٢٩٧، ص ٤فتح القـدير، ج  : انظر. لمدة التي تحتبس فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاا: والعدة

 .٤٥٤، ص ٢٨المعاني، ج 

كل ما يوجب حـدا مـن   : الزنا ؛ ألنها تُخرج إلقامة الحد عليها، وقيل: قيل: إال أن يأتين بفاحشة مبينة )٥(
: انظر. ة على من هو ساكن معها في البيتالبذاءة في اللسان واالستطال: سرقة أو زنا أو غيرهما، وقيل

، ٢٨، روح المعاني، ج ١٤٠، ص ١٨، الجامع ألحكام القرآن، ج ٣٠، ٢٩، ص ٣٠التفسير الكبير، ج 
 .٤٥٥ص 

 .١٤٠، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر. أي الرغبة في الرجعة: لعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا )٦(

 .١سورة الطالق، اآلية  )٧(

أنه طلق امرأته وهي حـائض علـى عهـد    : زلت في عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهمان: سبب نزولها )٨(
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول اهللا عن ذلك، فقال رسول اهللا صـلى اهللا  

  (=)،    ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد. مره فليراجعها: " عليه وسلم
  .رواه البخاري ومسلم". وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اهللا أن تطلق لها النساء =)  (



 

 ٢٢٠

  :ما ورد في اآلية من أوامر

 H��5 أوا��3&   ورد )��]�] )���C&J� : ا���C( ا���#: ���7K:��{��F��F��F��Fz ���7Kو ،

��#: :�{���H���H���H���Hz،��#: �7Kو:��{��K��K��K��Kz.  

  :مدلول هذه األوامر

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W���j	)����#��ل	���j	)����#��ل	���j	)����#��ل	���j	)����#��ل		?	W	?	W	?	W	?	W	^I���TF	^I���TF	^I���TF	^I���TFK?K?K?K?	 		 		 		 	

  :Z$� ه � 3> اQ`�رة إ� أC&3> ه��3> ه��

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	Wق�Tא�	-,�	��,-	א�T�ق8	��,-	א�T�ق8	��,-	א�T�ق8	�8KKKK	 		 		 		 	

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W
F	-'�	�	�V�	2	)��8�	��ق	א�uوج	زو
F	-'�	�	�V�	2	)��8�	��ق	א�uوج	زو
F	-'�	�	�V�	2	)��8�	��ق	א�uوج	زو
F	-'�	�	�V�	2	)����	I.�				،(	��ع(	��ع(	��ع(	��ع8�	��ق	א�uوج	زوCא	ل��#���	I.�وI[א	Cא	ل��#���	I.�وI[א	Cא	ل��#���	I.�وI[א	Cא	ل��#�	KKKKوI[א	 		 		 		 	

�  .	BJ أ�, ا��ق: أوً

  .ا��ق :#'&�C اT	J�م ا'����J( ا2��( $�:��ق ا�<!�ء

، و$#�� H�\3 أر$#�( أ`�!& أ$��      )١(إذا آ�ن اIوج 73ًُِ���  : 7J�5ن وا)ً��
�( ا�&أة $�<!���3 t3 )|��  .ا

���\ًCأ E��NCو :  �� � H��A�>� `��<�ق H��5 	���ل ا�J����> ا���O#�C <C4!���� ا
  .اIو)�> وC&C� ا����( H5 ا��ق

H5 	�ل آ!�7� �z& ����(، أو 2C�ف أ	�� ا�Iو)�> أو   : و7JCن 3 �وً$�
    H�5 ح��J آ�ه�� أن C Z<��� 	�ود ا
، وآ4ا إذا :\&رت ا�&أة $��0'�ا3( ا

  .	�ل اD<�ق

وC&ى ا3Q�م أ	�� ر	�� ا
 ��م ��'!� 73)ً��� ����ق و��v 3 ��وً$�     
 u�  .ا&واH5� � <�'C أ

                                                                                                                                               

، بـرقم  ١١٠٢اآلية، ص  �E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�Az}� :قوله تعالى: الطالق، باب: رواه البخاري، كتاب
، بـرقم  ٥٩٧، ص ...تحريم طالق الحائض بغير رضاها: الطالق، باب: ، ورواه مسلم، كتاب)٥٢٥١(
   أسباب النزول للسيوطي، ص : وانظر). ٣٦٥٢(

حلف زوج يمكنه الوطء يمينًا باهللا تعالى، أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو أكثر : اإليالء )١(
 . ٤٥١الروض المربع، ص . من أربعة أشهر



 

 ٢٢١

إذا آ���ن ���R& 	�)��( آ��dن :7��Jن ا����ل $���> ا��Iو)�> : و7��JCن J3&وًه���
)��>'�3.  

إذا آ�ن $��ً��؛ آdن ��C<!� وه�H 	��=�، أو Y H�5!�&     : و7JCن 3�&3ً�
)�3#!��� ����5، أو ��C<!��� أآ��O& ��3> وا	���ة، أو Cُ&د��!5� H��5 ا#���ة $�R&ه���، أو  

أو �!>��C� NC     E�>� &�!Y H�5�t $�> :���<'��> أو ا��Oث H�5 آ���( وا	��ة،      
  .	�� �Y<!� ��5 ورا)#!� ��5

إذا ا	'�ج اIوج إ��؛ آ�7ء ;��X ا��&أة، وا'\�&ر $!��، t�3      : و�Cُ�ح
 ���� H>$ 7  .)١(��م 	�7ل اR&ض 3> اIواج 

  .��F��F��F��Fz}��:مدلول قوله تعالى: ثانيا

E(ع وا����5 ) ,��C B &!Y H5 أة&�  .�Yق ا

7��   : و����K H�5 &3T��5 :�{�F�F�F�F����z       ��(7C B�3���7ل ���� ا7)�7ب، و
�5&�C رف��.  

    ،��!>���: ��EN�5 $�<'\�� ��� 3> أراد :���X زو)'� � � ا��)�( إ
    )������Jو:#���4ر ا���0'�&ار ا������ة $� !�����، أن Cُ&ا����H اl���K7 ا����D&وع، وا
ا���D&و�(؛  وذ��d��$ kن ��!>��C� ��Y�هً&ا ���z <��3& )����ع، [��C B'&آ!��� 	'���      

 �!:�� H\> :)إ  )٢ k�#��م ه��م ��&ى اIو)��( وا�0T&ة،       ؛ Tن H�5 ذ Zً��!3
  .و��م ا�7Nء إ�� إH5 Z ا\&ورات ا<�&C(؛ ��T أ$�R ا��ل

�: ثانياً�#: �7K )Zد :�{���H���H���H���Hz، ��#: �7Kو:��{��K��K��K��Kz.  

���زواج  $g	����ء ا#���ة \���{ ا�'!�=!���، وإآ��!��� [�[��( ��K&وء  &��3Tا
)>���  .��5�<!� ا\&ر أ3&  إNC�ب،7�C Z HJل ا�3T ��� ا

                                                 

زءان، الطبعة األولى، عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج: انظر )٢(
، )م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية، : بيروت(محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي : تحقيق

، صحيح مسلم بشـرح  ٤٨٧، العدة شرح العمدة، ص ١٣٧، ص ٣، بدائع الصنائع، ج ٥٦٠، ص ٢ج 
 . ٢٢٩، الروض الربع، ص ٥٣، ص ١٠النووي، ج 

، العـدة  ١٣٧، ص ٣، بدائع الصـنائع، ج  ٥٦٠، ص ٢المعونة، ج : انظر كيفية وقوع الطالق السني )١(
  .٢٢٩، الروض المربع، ص ٤٨٧شرح العمدة، ص 



 

 ٢٢٢

  .و�C;, ��5 إIاB!3 $��~ ا�<7ق واT	J�م ا7ا)�( H5 ا#�ة

وB!����� E��NC :<��7ى ا
 H��5 ذ��k آ����، وإن آ���ن و)��7ب ا'<��7ى ����م   
Bه&�z H5و B!�5)٢(، )١(.  

٢ –  �K:��{r��q��pr��q��pr��q��pr��q��p )+( ��������ssss������������tttt )/( ������������v��uv��uv��uv��u��������)0( ��w��w��w��wxxxx�����������{��z��y���{��z��y���{��z��y���{��z��y�ل :#��

||||��������R~��}R~��}R~��}R~��})1(��������������U��V��W��X��Y������U��V��W��X��Y������U��V��W��X��Y������U��V��W��X��Y����������������������������������	��
����������Z[��\��]���^����������	��
����������Z[��\��]���^����������	��
����������Z[��\��]���^����������	��
����������Z[��\��]���^z )٧(.  

  :ما ورد في اآلية من أوامر

�  : ورد H��5 ا���C( اC&J���( أر$#��( أوا��3&    ���#: ���7K H��5 :�{���s���s���s���sz   ،

��#: �7Kو :{��������vvvv��������z��#: �7Kو ، :{����xxxx�z��#: �7Kو ،:����{����||||�z.  

  : مدلول هذه األوامر

�: أولًا�#: �7K 7ل�3:��{���s���s���s���sz�7Kو ، ��#::�{��������vvvv��������z.  

 )I �$ )	�$Qن ��� اZ3&ان داT��2&" أو"ه4ان ا'� H'  .ا

��g5 $�<'\� ه�4 ا�C( أن X��Y <�3 زو)'�� ً�K�Y� C�J �� ���5       : و����
3&ا)#'!��� 5!��7 $����2�ر ���K, ا�'!���ء ����:!� إ��3� أن C&ا)#!��� إن أراد ذ��k أو 

�!:�� H!' : �'	 �!��C .  

   ��&اق Z $�� أن :7�Jن وا)��( وH�5 ا�YQ�ر      أ3� ه�|( ا��3Q�ك أو ه�|�( ا
H�&D  .ا

                                                 

 .من هذا البحث ١٧٠ مدلول األمر بالتقوى، والقرائن المؤكدة له ص: انظر )١(
، ص ٢٨، روح المعـاني، ج  ٢٩، ٢٨، ص ٣٠التفسير الكبيـر، ج  : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٢(

  .٣٩٩، ص ٣بعدها، تفسير الصابوني، ج وما  ٤٤٨
، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر. أي شارفن على انقضاء العدة، وبلغن ذلك: فإذا بلغن أجلهن )٣(

 .٣٩٩، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ١٤١
. أي فراجعوهن بقصد الرغبة في استدامة الحياة ال اإلضرار بها تطويلًـا لعـدتها  : فأمسكوهن بمعروف )٤(

 .٣٩٩، ص ٣، المصدر السابق، ج ١٤١، ص ١٨لمصدر السابق، ج ا: انظر
 .المصدران السابقان: انظر. أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن: فارقوهن بمعروف )٥(
أي اشهدوا بالحق دون تحيز ألحد، وليكن ذلك خالصا لوجـه اهللا بـدون تبـديل أو    : وأقيموا الشهادة هللا )٦(

 .٤٠٠، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ١٢٥٨ص ، ٢الكشاف، ج : انظر. تغيير

 .٢سورة الطالق، اآلية  )٧(



 

 ٢٢٣

�: ثانياً�#: �7K 7ل�3:��{��M��M��M��Mz.  

��!�  :ه �ك أ3&ان 3!��ن Z $� 3> اQ`�رة إ

� : اTول��#: �7K H5 &��\ه�, ه���z��y��x���{��z��y��x���{��z��y��x���{��z��y��xz،    7}���}��:��م C#7د ا
 )#(&  ؟)١(اQ`!�د ��� ا��ق  أم ��� ا

H��O  .	BJ اQ`!�د ��� آ��!��: ا

wولאCא	RX�	W	 	

<�7K ��� )Cا� H5 د�!`Q�$ اد&�  :ا;'�U ا#���ء H5 ا

إن اQ`!�د اُ�&اد H5 ا�C( ه7 �3� آ��ن ���� ا���ق وا&)#�(      : א���ل	אCول
  .)٢(3ً#�، وإ� ذk ذهE ا� ��(، واD�5#�(، وأه, اM�ه& 

�V.�	Wوא �#��א	��	ذ�SIא	�4
(	�hد��	 	

7�  )٣(3� روا� ا\�o�ك  -١K H5��#: :�{���{��z��y��x���{��z��y��x���{��z��y��x���{��z��y��xz،  ل��K :  ُأ�3&وا
 )#(&  .)٤(أن DCُِ!�وا � � ا��ق وا

                                                 

 .٤٤٨الروض المربع، ص : انظر. إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد: الرجعة )١(
، علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم، المحلـى شـرح    ٤٥٥، ص ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )٢(

دار إحيـاء التـراث العربـي،    : بيـروت (حمد محمد شـاكر  أ: ج، الطبعة األولى، تحقيق ١٤المجلى، 
 .٤، ص ٤، كنز الراغبين، ج ٢٩٠، ص ١١، ج )م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩

أبو محمد، تابعي، أخذ عن سعيد بن : هو الضحاك بن مزاحم، أبو القاسم الهاللي، و قيل كنيته: الضحاك )٣(
أنـه  : ، وثقه اإلمام أحمد وغيره، قيلجبير، ولم ير ابن عباس، ولم يشافه أحدا من الصحابة، مفسر فقيه

، ٧المنتظم، ج : انظر ترجمته في. هـ١٠٥: هـ، وقيل١٠٢سمي بذلك ؛ ألنه وِلد وله سنان، توفي عام 
ج، الطبعة األولـى،   ٥، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، األنساب، ١٠١، ١٠٠ص 

، ١، شذرات الذهب، ج ٦٥٧، ص ٥، ج )م١٩٩٨لفكر، دار ا: بيروت(عبد اهللا عمر البارودي : تحقيق
  .١٢٤ص 

الشـهادة  : ، وذكره البيهقي في السنن واآلثار، باب)١٧٧٧٩(، برقم ٦٠، ص ٤رواه ابن أبي شيبة، ج   )٤(
        (=)                                          .  ٥١٣، ص ٥في الطالق والرجعة وما في معناهما، ج 

كمال يوسف : بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مصنف ابن أبي شيبة، الطبعة األولى، تحقيق عبد اهللا(=)  
  ).هـ١٤٠٩مكتبة الرشد، : الرياض(الحوت 

سيد كسروي حسن :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد البيهقي، معرفة السنن واآلثار، تحقيق
 ). دار الكتب العلمية: بيروت(



 

 ٢٢٤

أ�� 0ُ|, �> ا&)�, X���C ا3&أ:�� [�t�>C B      : )١(	�VC ��&ان $> 	��>  -٢

���R& ��0 (  : ($!�� و��K�Y ����� �!ِ�DCُ B!��� و���� ر)#'!���، 5<���ل    l�>�Y

�#ُ: Zو �!'#(و��� ر �!K�Y ��� �!ِ`َأ ) 0 &�R l#(٢() ورا(.  

�X�Yא�	א���ل :   ��إنo اQ`!�د اُ�&اد ه7 3� آ�ن ��� ا&)#�( دون ا��ق،وإ

 )�$� ��J(، وا��  .)٣(ذk ذهE ا

$�dن ا���ق d�3ذون ���5     : ذ�k  )٤(  –ر	��� ا
   –و�K ��, ا$> :����(  

���s���s���s���s}��:أوً�، و$ ��5 &3dC B�Q`�!�د، وإ���� )��ء ا$ &�3T�Q`�!�د 	��> �K�ل       

��x��w��v��u���t��x��w��v��u���t��x��w��v��u���t��x��w��v��u���t���{��z��y���{��z��y���{��z��y���{��z��yz )٥( .)Kر���:��2( ����0!� إذا  : واُ�&اد $�

l\K ا#�ة، وه4ا �v $��ق وZ ر)#( وJ�Z�ح، واQ`!�د H5 ه4ا $�:��ق 

)#(&  .ا�����>، B�#ُ5 آ��7 ��� ا

                                                 

ان بن حصين بن عبيد بن خلف، أبو نُجيد الخُزاعي، أسلم عام خيبر، وشهد هو عمر: عمران بن حصين )١(
عدة غزوات، من رواة األحاديث، وسادات الصحابة، ولي قضاء البصرة وتفقيـه أهلهـا، تـوفي عـام     

، شذرات الـذهب، ج  ٥٧، ص ١، العبر، ج ٦٠، ص ٨البداية والنهاية، ج : انظر ترجمته في. هـ٥٢
 .٥٨، ص ١

  .ود وابن ماجهرواه أبو دا )٢(
، ورواه ابـن  )٢١٨٦(، بـرقم  ٣٣١الرجل يراجع وال يشهد، ص : الطالق، باب: رواه أبو داود، كتاب

  ).٢٠٢٥(، برقم ٣٣٩الرجعة، ص : الطالق، باب: ماجه، كتاب
 .٣٣١سنن أبي داود، ص : انظر. صحيح: وقال األلباني

، مجموعة ١٤١، ص ١٨ام القرآن، ج ، الجامع ألحك٢١٥، ص ٤أحكام القرآن البن العربي، ج : انظر )٣(
 .٢٣، ص ١٧الفتاوى، م 

أبو العباس، شيخ اإلسالم "،  الحنبلي هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني: ابن تيمية )٤(
تقي الدين، أعرف الناس بفقه المذاهب في زمانه، وعلى علم باختالفها وبفتاوى الصـحابة والتـابعين،   

مجموعـة  "، و"العقيـدة الواسـطية  ":، الجامع بين العقلي من العلوم والنقلي، من مؤلفاتـه المجتهد المفتي
، البدايـة  ١٦٨، ص ١الدرر الكامنـة، ج  : انظر ترجمته في. هـ٧٢٨توفي عام . "، وغيرها"الفتاوى

 .٨٠، ص ٦، شذرات الذهب، ج ١٣٥، ص ١٤والنهاية، ج 

 .٢سورة الطالق، من اآلية  )١(



 

 ٢٢٥

وه4ا $�2ف ا��ق، g5ن ا �س �K ا0'��ن � �ه� آ�7!� ��l ا3&أ:� 

�C �5ري أ�Y<!� أم Z؟ ا�'!�  $, ��3<(، وه4ا $�2ف إذا $<�l زو)( � ��
)١(.  

H�C ��$ لZ�'0Z7اب �> ه4ا اN  :وC�J> ا

�HHfًو���HHfًو���HHfًو���HHfًو�� :Hوه�� )��Kر���:����2( ا�����, H��5 ا����K )��C ��0��ه� ا���#�   : إنo ا

 �Kً�Y)٢(    7ر وه����'�Zه�4ا ا ���� <J��5 ، :     7ن�JC أن ،)�K&5 ق���:����( ا

  .اQ`!�د H5 ا�C( ��=ً�ا ���!�� #ً3�

�HHf
X�g�HHf
X�g�HHf
X�g�HHf
X�g :Tإن ا       <��� VC����$ &��3�Q`��!�د ا��7ارد H��5 ا���C( )���ء �<��E ا

��!��� �5ً7�#3 �$ &3T7ن اJ�5 ،ق��  .ا&)#( وا

�HHfY��g�HHfY��g�HHfY��g�HHfY��gWWWW         ر���J3> ��3> إ����Cُ Z ���K ق������( ����م اQ`��!�د ����� ا�	 H��5

  و)�7د

 )#(&  .)٣($#� ا�<7ق، 5'#�> أن 7JCن H5 ا��ق إ`!�د آ�

��`!�د 3� آ�ن ���� ا���ق   ا<7ل اTول؛ $dن اQ –وا
 أ��B  – وא��א��وא��א��وא��א��وא��א

)��'��0�ب ا k  :وا&)#( 3ً#�؛ وذ

�����3� X���0 ذآ��&� ��3> أنo ا$ &��3T�Q`��!�د )���ء ُ�<���E ا����VC ���>  : أوً

)Cا� H5 ق��  .ا&)#( وا

��ً��] :    ��#�إنo اQ`!�د ���!�� �3>؛ �� ��5 3> �0 $��ب ا37��2(، وا

H إ���3�ك اIو)��(، أو  ���> اN���7د ��3> أ	���ه��، و	'��� B!'��Cُ Z ا��Iوج ��5    

  .H��C ا�;& [�7ت اIو)�( $#� ا57�ة �&ث

                                                 

 .٢٣، ص ١٧ى، م مجموعة الفتاو: انظر )٢(

  .١٥٦أحكام القرآن للشافعي، ص : انظر )٣(
، التفسير الكبير، ١٩، ص ٦، ج )دار المعرفة: بيروت(ج  ٣٠شمس الدين السرخسي، المبسوط، : انظر )٤(

   ١٤١، ص ١٨، الجامع ألحكام القرآن، ج ٣١، ص ٣٠ج 



 

 ٢٢٦

، )١(5'#�> اQ`!�د ��� آ��!��� 	'�� B'�JC Z آً��� ! 3��� �3� I��Cم $�����         

Bأ�� 
  .وا

�X�Yא�	RX�wא�X�Yא�	RX�wא�X�Yא�	RX�wא�X�Yא�	RX�wق: א��  .	BJ اQ`!�د ��� ا&)#(، وا

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W���	KKKKא!�VAد	�3\	א�����א!�VAد	�3\	א�����א!�VAد	�3\	א�����א!�VAد	�3\	א�� 		 		 		 	

     ��� )#(&7�>ا;'��7ا  H5	BJ اQ`!�د ��� اK:  

إن ا$ &3T�Q`!�د ��� ا&)#( 3��7ل ��� ا �ب، وإ�  ذWWWW  kא���ل	אCولא���ل	אCولא���ل	אCولא���ل	אCول

       )����O�J(، واD�H�5 H#5 ا��C�N، وأ	��� H�5 ا&وا�C( ا��ذهE ا� ��(، وا

 � �)٢(.  

Hا=> ه&K ب� �&ف ا3T& � �هB �> ا7)7ب إ� ا �Kو:  

١ –     ��#: ��7K &��M� 7ب ه�� �أن 	�, اH5 &3T ا�C( ��� ا:��{� �»��º��»��º��»��º��»��º

¼¼¼¼ z�)٣(  ��$ &3أ ��، وإ��ه  k4J5 د�إ`! &�z <3 t��، �g5�� u�C ا

�3> 3> اN�7د.  

أن 	����� ����� ا��0Z'���ب T)��, اN���t $���> ه���4 ا���C( وا ���7ص         – ٢

اT;&ى ا�ا( ���� ا&)#�( وا'�H )��ءت ��3<�( ��> `�&ط اQ`�!�د؛         

��#: �7K 7��:��{����������������������������z 
)٤(� 
��� ا �7Kو ،  B��0�3ُ&�  : (���� و

  .، 5<� )�ءت ��3<( وB :4آ& `&ط اQ`!�د)٥() ��5&ا)#!�
                                                 

ـ ٣١، ص ٣٠، التفسير الكبير، ج ١٩، ص ٦المبسوط، ج : انظر )١( ، ص ١٨رآن، ج ، الجامع ألحكام الق

  .١١٤٠، ص ٢، فيوض العالم، ج ١٤١

، ١٠، المغنـي، ج  ١٠٤، ص ٣، بداية المجتهـد، ج  ٥٧٩، ص ١المعونة على مذهب مالك، ج : انظر )٢(

، حاشية قليوبي علـى  ٤٤٨، الروض المربع، ص ١٤١، ص ١٨، الجامع ألحكام القرآن، ج ٣٤٥ص 

 .٤، ص ٤كنز الراغبين، ج 

  .٢٨٢سورة البقرة، من اآلية  )٣(

 .٢٢٨السورة نفسها، من اآلية  )٤(

 .من هذا البحث٢٠٠، ١٩٩ سبق تخريجه برواية البخاري ومسلم، ص )٥(



 

 ٢٢٧

٣ –      v���أن ا&)#��( :#'���&  H��5	B��J ا��0'�ا3( ا ��J�ح ا����$X، واQ`��!�د 

  .$D&ط H5 ا0'�ا3'�

٤ –      Zو)�(، وIا�'��ر ا&)#( 3> 	<7ق اIوج، و�DC Z'&ط �5!�� ر�A� ا

   kZ ����g5  –ل أو و���C Z H'<��& إ��� 7���K : أي –و�!���، و��3� آ���ن آ��4

��5 �Yً&` &�'#C Zد، و�إ`! �  .�C'<& إ

أن ا&)#( C&K ( ا��ق، J5��� أن اQ`�!�د ���� ا���ق 4�J5 E�'��3ا       – ٥

  .)١(ه �؛ إذ ا�( )C�l# $� !��، وأ3&ت $�Q`!�د ���!�� 

٦ –  ���!'N�أن :�����D ه��4ا ا���X $����=& ا�<��7ق ا'��H    : وزاد H��5 $�ا��C( ا

>C ن���Qا �!\�>C       ب��0'��Zا ���� )�C, ا���ب، 5ُ'���NCQم ا��� H\'

�N�t $� !� و$�> ا<��س)٣(،)٢(.  

إن ا$ &3T�Q`!�د ��� ا&)#( 3��7ل ���� ا7)�7ب، وإ��    : القول الثاني

ذk ذهE اD�H5 H#5 ا<�BC، وأ	�� H5 إ	�ى ا&واC'�> � �، وا3Q�م ا$�>  

  .)٤(	Iم 

                                                 

، الجامع ألحكام ٣٤٥، ص ١٠، المغني، ج ١٩، ص ٦، المبسوط، ج ٥٧٩، ص ١المعونة، ج : انظر )١(

، الروض المربـع،  ٤٨٨، ص ٢، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج ١٤١، ص ١٨القرآن، ج 

 .٤٨١، ص ٤نيل األوطار، ج  ،٤٤٩، ٤٤٨ص 

نهاية السول، ج . إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر ؛ الشتراكهما في علة الحكم عند المثبت: القياس )٢(

 .٧٩١، ص ٢

 .١٠٥، ١٠٤، ص ٣بداية المجتهد، ج : انظر )٣(

، محمود بن أحمـد الزنجـاني، تخـريج    ٣٤٤، ص ١٠، المغني، ج ٢٩٠، ص ١١المحلى، ج : انظر )٤(

هـ ١٤٢٠مكتبة العبيكان، : الرياض(محمد أديب الصالح : األصول، الطبعة األولى، تحقيق الفروع على

 .٤، ص ٤، كنز الراغبين، ج ٢٥٨، ص )م١٩٩٩/ 



 

 ٢٢٨

	Wوא �#��א	��	ذ�SIא	�4
(	�hد�� 	

١ - �{��#: �7K &ه:��{���{��z��y��x���{��z��y��x���{��z��y��x���{��z��y��xz، 7)7ب  .M5�ه& اH\'>C &3T ا

. )٢(،)١(وا0'�7ا $��VC ��&ان $> 	��> رHA ا
 � � ا��$X ذآ&�  -٢
و�K ُرّد أ[& ���&ان $7�K ���dل ����$H�5 H أ�3& �3> ��3�رح اZ)'!��د،          

��5 )N	 �5 k  .و3� آ�ن آ4

��� � E���(ذآ��&: وأ ��� � 
أن ا&)��,  $��dن ����&ان $��> 	����> رH��A ا
  H$����( 7�Kل اI �$ ه4ا �7K 7نJ�5 ،� 0 &�R t(ورا X�Y":   ) ���3> ا

  .)٤(،)٣(7J�5ن 	J�� 	BJ ا�&75ع" آ4ا

إن ا&)#���( ������رة ����> ا�'���0�	t���\$ ) 3<����7د E���N'5 �����5 ا���D!�دة    -٣
  .)٥(آ� J�ح

� � E�(وُأ :       )�(زو )�>�>�$dن ه4ا B���3 &�z $��؛ Tن ا&)#��( H�5 ا
 )	��3 H٦(وه(.  

ggggfً�
X�fً�
X�fً�
X�fً�
X�	W	W	W	Wق�Tא�	�3\	د�VA!قא�Tא�	�3\	د�VA!قא�Tא�	�3\	د�VA!قא�Tא�	�3\	د�VA!אKKKK	 		 		 		 	

،;�5ً�  <�$Z	�Iم   )٧(ُ�<, اQ)��ع ��� ��م و)7ب اQ`!�د ��� ا��ق
 �$7(7$ ,=�>  .)١(	Iم ا

                                                 

 .من هذا البحث ٢٠٤سبق تخريجه برواية أبي داود وابن ماجه ص )١(

، كنـز الـراغبين،   ٢٥٨، تخريج الفروع، ص٣٤٤، ص١٠، المغني، ج٢٩٠، ص١١المحلى، ج: انظر )٢(

 .٤، ص٤ج

محمـود  . يف إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفةما أض: الحديث المرفوع )٣(
، )م١٩٩٦/ هــ   ١٤١٧مكتبة المعارف، : الرياض(الطحان، تيسير مصطلح الحديث، الطبعة التاسعة 

  .١٢٨،١٢٩ص
 .٤٨١، ص ٤نيل األوطار، ج : انظر )٤(

  .٤٨٨، ص ٤لزركشي على مختصر الخرقي، ج ، شرح ا٣٤٥، ص ١٠المغني، ج : انظر )٥(

  .٤٨٨، ص ٤شرح الزركشي، ج : انظر )٦(

، حاشية عميرة على كنز الراغبين شـرح منهـاج الطـالبين،    "عميرة " أحمد البرلسي الملقب ب : انظر )٧(

 .٤٨١، ص ٤،  نيل األوطار، ج ٤، ص ٤، ج )المكتبة التوفيقية: القاهرة(عماد زكي البارودي : تحقيق



 

 ٢٢٩

���        وא��א��وא��א��وא��א��وא��א��#: ��7K H�5 &�3Tـ�ـ  أن ا Bأ��� 
3���7ل   }xxxx{: ــ وا
 �$  <��=�>  .70اء آ�ن ذH5 k ا&)#( أو ا��ق، ��� ا �ب، <7ة أد( ا

�> أراد 3&ا)#�( زو)'�� $#��    ��g5 $�: و���� E�'�C )Cه�4 ا� �\'>
!K�Y� Kً�Y� C�J � ��5 3&ا)#'!� أن DC!� ذوي ��ل ��� ا&)#( وDC'&ط 
��> $���Y lّق زو)'�� أن           E�'��C ة، وآ�4ا��#H5 ذk أن 7JCن H�5 5'�&ة ا

    . DC!� ��� ذk؛ �� X�0 ذآ&�

�: رابعاً �#: �7K 7ل�3:��{��|��|��|��|z.  

رد ه � H\'>C ا�NCQ�ب، و'�C Z����z ,&�،و7C B)�� أي     ه4ا ا3T& ا7ا
�5&�C رف��.  

5����� $�<'\��� ه���4 ا���C( اC&J���E��NC ) ����� ا��D!7د إK���3(   : و������ 
�، وا�#� �> اB�M، وا'��T I	�� ا��D!7د   �#: 
7)� ا )�اD!�دة ;�
!��،و��م :���C!� أو :��R&ه�، $, :<�م ��� و)!!�، Tن ه�4ا ه�7 ا����7ب    

  .)٣(،)٢(H5 ��7م اD!�دات أن :<�م ��� ا�<7ق

٣- �)٤(��������F��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��B)٥(��������J�����I��H�����GJ�����I��H�����GJ�����I��H�����GJ�����I��H�����G�K�K�K�K)٦(K:��{AAAA�ل :#�
 ������O��N�����M��L��O��N�����M��L��O��N�����M��L��O��N�����M��L

PPPP����������X��W��V���UT��S��R��Q��X��W��V���UT��S��R��Q��X��W��V���UT��S��R��Q��X��W��V���UT��S��R��QYYYY����������[Z��[Z��[Z��[Z\\\\��������_^��]_^��]_^��]_^��]��������)٧(a����`a����`a����`a����`��������)١(d��c��bd��c��bd��c��bd��c��b)٢(
z 

)٣(.  
                                                                                                                                               

  .٢٩٠، ص ١١حلى، ج الم: انظر )٨(
 .٢١٥، ص ٤، أحكام القرآن البن العربي، ج ٤٥٦، ص ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )١(
، ١٨، الجامع ألحكام القرآن، ج ٤٥٦، ٤٥٥، ص ٣المصدر السابق،ج :انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٢(

، ١٤٥ص ، ٨ج  ٥، تفسير ابـن كثيـر، م   ١٢٥٩، ١٢٥٨، ص ٢وما بعدها، الكشاف، ج  ١٤١ص 
١٤٦.  

روح المعاني، : انظر. أي اسكنوا المطلقات في بعض مساكنكم التي تسكنونها: اسكنوهن من حيث سكنتم )٣(
 .٤٠١، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ٤٦٢، ص ٢٨ج 

، ص ٣، المصدر السابق، ج ٤٦٢، ص ٢٨المصدر السابق، ج : انظر.من وسعكم وطاقتكم: من وجدكم )٤(
٤٠١. 

ال تستعملوا معهن الضرار في السكنى لتضطروهن إلى الخروج، كـأن  : وال تضاروهن لتضيقوا عليهن )٥(
المصدر السابق، ج : انظر. ردن السكنى معه، ويشمل المضارة بالقولتشغلوا المكان، أو تسكنوا من ال ي

 .١٠٣٣، تفسير السعدي، ص ٤٦٢، ص ٢٨
: انظـر . لرفق واإلحسانأي وليأمر كل منهما صاحبه بالخير من المسامحة وا: وأتمروا بينكم بمعروف )٦(

 .٤٠١، ص ٣تفسير الصابوني، ج 



 

 ٢٣٠

	WWWWאCوא��	א��א�د�	2	א���אCوא��	א��א�د�	2	א���אCوא��	א��א�د�	2	א���אCوא��	א��א�د�	2	א��� 		 		 		 	

7��� : ��3> ���7ع 5#��, ا��3T& وه��Hورد H��5 ا���C( اC&J���( أر$#��( أوا��3& K

��#::��{��A��A��A��Az ��#: �7Kو:��{��P��P��P��Pz، ��#: �7Kو:��{��Y��Y��Y��Yz، ��#: �7Kو:��{

��\��\��\��\z.  

���#��ل	b]I	אCوא���#��ل	b]I	אCوא���#��ل	b]I	אCوא���#��ل	b]I	אCوאWWWW	 		 		 		 	

�: أولًا�#: �7K 7ل�3:��{��A��A��A��Az��#: �7Kو ،:��{��P��P��P��Pz   )�&ت �؛ وه4ا �3

 ����  ��دة ا�<!�ء  H5	�B!OC، إذ NC�#7ن $�> ا�J � وا �<�( H�5 إ[���ت   

�#ً3 ��!7ن �'�Cم، و�J	3> أ ��!$ X�#'C �3.  

     H�5 اعI� 7!�� Z$�  أوً� �C&�: <3& 3��, ا5<�, اD&وع H5 $��ن �3

)d��  .ا

	���}WWWW	M-	א�.uאع{���	M-	א�.uאع{���	M-	א�.uאع{���	M-	א�.uאع 		 		 		 	

 )>� !� ا�J � وا ENC )�#(&Z ;�ف $�> ا#���ء H5 أن ا���<( ا

�B  70اء آ��l 	�3ً�� أو J: B> آ4k؛ !�T�  H5	BJ اIو)�ت  �3 <!�3 �!

: <� ��:!� �z <3& 3&ا)#( 5���ل ��K, ا���ق آ����ل $#���، و3��� ��Cل       

��#: �7K k ����������������������������������������������������������������z}��: ��� ذ
)٤(.  

   <=�������<�( ا )>�  )٥(وآ4k أ)�t أه, ا#�B ��� و)7ب ا�J � وا

 ��� J�C Zو ��� ��� إذا آ����l 	�3ً���� إ��� أن :\��t 	��!���؛ Tن ��3� H��5 $� !��� و
                                                                                                                                               

 .٤٠١، ص ٣المصدر السابق، ج : انظر. أي تضايقتم وتشددتم، وعسر اإلنفاق بينكم: وإن تعاسرتم )٧(
، ص ٣المصدر السـابق، ج  : انظر. أي فليستأجر لولده مرضعة غير أمه لترضعه: فسترضع له أخرى )٨(

٤٠٢، ٤٠١. 
  .٦سورة الطالق، اآلية  )٩(
  .٢٢٨البقرة، من اآلية سورة  )١(
  : ينقسم الطالق البائن إلى قسمين )٢(

  .أنه وقع بثالث طلقات: وهو ما كان مستنفذًا جميع الطلقات، أي: بائن بينونة كبرى: األول
وهو ما كان بإيقاع طلقة واحدة أو اثنتين، ولم تحصل فيه مراجعـة حتـى   : بائن بينونة صغرى: الثاني

  .٢٤٢، ص ١١، المغني، ج ٢٧٢، ص ٣نائع، ج بدائع الص: انظر. انقضت العدة



 

 ٢٣١

�!��� )>� �$ Zإ ���� )>� �  )١(ا��#: ��7> F��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��ANNNN..����z}��:؛ 

)Cا�.  

   ,�3�	 &��z l��ق [�ث إذا آ�Y <3 ة�'#�وا;'��7ا J0 H5 � و��<( ا

  :��� [�[( أ7Kال

إن ا���<( [�ً[� X�'��: Z `��ً|� �3> ا��J � وا �<�(، وإ��       : القول األول

  .)٢(M�ه& ذk ذهE ا3Q�م أ	��، وأه, ا

	WWWWو��	א �#��א	�(	�3\	ذ��و��	א �#��א	�(	�3\	ذ��و��	א �#��א	�(	�3\	ذ��و��	א �#��א	�(	�3\	ذ�� 		 		 		 	

١-  v���K l�� $ )���Y�5 VC���	)٣(   H��5 B���0و ������ 
����� ا H��� ���> ا

!� J0 � وZ ��<(: (ا���<( [�ً[� K�ل v� ()٤(.  

l�K �! � )Cروا H5و) :       
�H ر7�0ل ا ,�#NC B��5 ��]ً�] H�(زو H >�Y

)>�� Zو � J0 B�0و ���� 
��� ا ()٥(.  

٢- H��Aر �!OC���	و l���K V���	 ���! � 
��C l���K� ر7��0ل ا
 زو)��H : (ا

l  .)٦() H >�Y  [�ً[� وأ;�ف أن 3d5 ،oH�� B�'>C&ه� 7�'5

7ا �Kو : 
��� ا
 ���� وB�0 أ3&ه� أن :#'� l�$ H5 ��� ا H� إن ا

 <�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$  

  .)٢(،)١(أم J3'7م 

                                                                                                                                               

 .٢٤٢، ص ١١المغني،ج :انظر. وقد عد صاحب المغني المختلعة، والبائن بفسخ من جملة الطالق البائن

، ص ١١، المغني، ج ١٥٠، ص ١٨، الجامع ألحكام القرآن، ج ٣٠٥، ص ٣بدائع الصنائع، ج : انظر )٣(
٢٤٣. 

 .٥٠٦، العدة شرح العمدة، ص ٢٤٢، ص ١١ ، المغني، ج٣١٧، ص ١١المحلى، ج : انظر )١(
هي فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية، إحدى المهاجرات األول، وأخت الضحاك،خطبها : فاطمة بنت قيس )٢(

أبو معاوية وأبو جهم، فأشار عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأسامة فتزوجت  به، روت أحاديث، 
انظر ترجمتهـا  .لقة، وحديث الجساسة،توفيت في خالفة معاويةوانفردت بها كحديث السكنى والنفقة للمط

 .٣١٩، ص ٢، سير أعالم النبالء، ج ٦٩، ص ٨، اإلصابة، ج ٣٣٥الطبقات البن خياط، ص : في
 ).٣٧٠٨(، برقم ٦٠٩المطلقة ثالثًا ال نفقة لها، ص : الطالق، باب: رواه مسلم، كتاب )٣(
 ).٣٧١٦(، برقم ٦١٠ا ال نفقة لها، ص المطلقة ثالثً: الطالق، باب: رواه مسلم، كتاب )٤(
 ).٣٧١٨(، برقم ٦١١المطلقة ثالثًا ال نفقة لها، ص : الطالق، باب: رواه مسلم، كتاب )٥(



 

 ٢٣٢

)>� �&H5 )�C ��م ا>�'0�K!� ا�J � وا )���� VCد�	5!�4 أ.  

	�HYא�	א���ل�XW       H�5 l�3دا ��3 ��! )�>�� Zو � J�!� ا ENC �]ً�] )>���إن ا

 
  .)٣(ا#�ة، وإ� ذk ذهE ا3Q�م 3�k، واD�H#5 ر	�!�� ا

���	��	WWWWو��	א �#��א	�(	��	���و��	א �#��א	�(	��	���و��	א �#��א	�(	��	���و��	א �#��א	�(	 		 		 		 	

١- ��#: �7K :�{��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��Az 
)٤(.  

٢-  )��2�� )٥(وا0'�7ا أCً\� $��!7م ا�#: �7K H5:��{� O� � N� � � � � � � � � � � � M� � L� O� � N� � � � � � � � � � � � M� � L� O� � N� � � � � � � � � � � � M� � L� O� � N� � � � � � � � � � � � M� � L������Q� � P��Q� � P��Q� � P��Q� � P

T��S��RT��S��RT��S��RT��S��R z�
)٦(.  

'g��5 :     1����2ن �3!���37  <��JC B�� Z؛ وإ���! )��>�� Z ,��3��أن ���z& ا

4آ& 5�=�ة �$ ,3��  .)٧(ا

     ���7K نT ؛��5!�� B��! )��N	 Z ����d$ ؛)��C��$ B!Z�'��0وا�ُ'��&ض ����� ا

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#::  

��{��A��A��A��Az  )�#(&  .را)t إ� 3� ���K وه7 ا

                                                                                                                                               

عمرو بن أم مكتوم بن قيس من بنـي عـامر القرشـي،    : هو عبد اهللا بن أم مكتوم، وقيل: ابن أم مكتوم )٦(
وقد ذهب بصره، وهو خليفته على المدينـة،  صحابي مهاجر، قدم المدينة قبل النبي صلى اهللا عليه وسلم 

انظر . رجع المدينة ثم مات: ومؤذنه، مصليا بالناس في عامة غزواته، شهد القادسية قيل مات فيها، وقيل
، ص ٤، اإلصـابة، ج  ٤٩، ص ٧، البداية والنهايـة، ج  ١٩٢، ١٩١، ص ١األنساب، ج : ترجمته في

٦٠١، ٦٠٠. 
: " ، ونصه)٣٧٠٩(، برقم ٦٠٩المطلقة ثالثًا ال نفقة لها، ص : ، بابكذا في رواية مسلم، كتاب الطالق )٧(

 ".انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدي عنده 

، كفايـة الطالـب   ٨٥، ص ٤، كنـز الـراغبين، ج   ٢١٧، ص ٤أحكام القرآن البن العربي، ج : انظر )١(
  .١٦٣، ص ٢الرباني، ج 

 .٦ اآلية سورة الطالق، من )٢(

، ص ٣شرح الكوكـب المنيـر، ج   : انظر. ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه: خالفةمفهوم الم )٣(
٤٨٩. 

 .٦سورة الطالق، من اآلية  )٤(

ختالف في القواعد األصولية في اخـتالف  ال، مصطفى الخن، أثر ا٥٤٦، ص ٤نيل األوطار، ج : انظر )٥(
 .١٨٨، ص )م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، : بيروت(الفقهاء، الطبعة الثانية 



 

 ٢٣٣

E�(وُأ :    ��� ��ً�����7 آ��ن  ��T ؛k�K :�{��O��N������������M��L��O��N������������M��L��O��N������������M��L��O��N������������M��L�ل  $#�م ��( ذ

��Q��P��Q��P��Q��P��Q��Pz؛      �;��! ����3,، �5�	 &��z أو l��آ �3ً��	 �!��� X� C )�#(&g5ن ا

 �!��� X� C Z H'  .)١($4آ& ا �<( 	�3ً�� :��> أ�!� ا��=> ا

 )���2�!B $��!7م اZ�'0وا�ُ'&ض ��� ا :     H�5 7)�7د�$�dن ا�D&ط ا

)>� �> �z& ا��3, 5�=�:� دt5 :7هB  ا�C(  وا4ي ا�'��وا ���� H�� H5 ا

�ُ�#��z B&ه��          ��! )�>� ��7ل ��3ة ا���,، g5[���ت ا �! )>�� Z ,3��آ7ن ا

  .)٣(، )٢($�&XC اTو�، 5!7 3> �3!7م ا�7ا5<( 

�! )>�   .وه4ا ��� 7Kل C <3<7ل $7)7ب ا�J � وا

	/H��Yא�	א���ل:  H5 l3دا �3 )>� !� ا�J � وا �]ً�] )>���ا#�ة، وإ�  إن ا

 
  .)٤(ذk ذهE ا3Q�م أ$7 	 ��( ر	�� ا

���	��	WWWWو��	א �#ل	�(	��	���و��	א �#ل	�(	��	���و��	א �#ل	�(	��	���و��	א �#ل	�(	 		 		 		 	

١- ��#: �7K:��{��P��O��NM��L��K��JI���H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��NM��L��K��JI���H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��NM��L��K��JI���H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��NM��L��K��JI���H��G��F��E��D��C��B��Az 

)٥(.  

	�Hא��	^�	��c#א�	)��^	א���H	و	��c#א�	)��^	א���H	و	��c#א�	)��^	א���H	و	��c#א�	)�إن ا !H ��> إ;�&ا)!> ��Cل ���� و)�7ب ا �<�( وا��J �        :و

 <!)٦(.  

٢-��#: �7K:��{��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��A��F��E��D��C��B��Az �
)٧(. 

                                                 

 .٢١٨، ص ٤أحكام  القرآن البن العربي، ج : انظر )٦(

 .٤٨١، ص٣شرح الكوكب المنير، ج : انظر. ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه: مفهوم الموافقة )١(

 .٤٦٣، ص ٢٨روح المعاني، ج : انظر )٢(

 .٤٦٣، ص ٢٨، روح المعاني، ج ٣٠٥، ص ٣بدائع الصنائع، ج : انظر )٣(

 .١سورة الطالق، من اآلية  )٤(

 .٥٤٦، ص ٤ل األوطار، ج ني: انظر )٥(

 .٦من اآلية ، سورة الطالق  )٦(



 

 ٢٣٤

٣-� � 
Z �'&ك آ'�ب ا
 و0 ( ��� �� ���� ا
 �����    : (7Kل ��& رHA ا

)>� !� ا�J � وا  l��� أو lM�	 �!�#<7ل ا3&أة  B�0١() و(. 

���3,، : وا0'�7ا 3> ا�#<7ل-٤  )>� �ّ&ح $7)7ب ا H��&>$dن ا 1 ا

      Qوه�7 و)�7ب ا B�J�����ق  و�z )>�� <� lJ0& ا���3,، ��5<�� أ��, ا

�!��� . 

�5�� أن ا �<( وا)�( ��� اIوج !K�Y ,�K� T), اZ	'��س g�5ن  

     ���7K ����C�Cة، و���#ه��4ا ا���X $���ٍق أCً\��� $#��� ا����ق ��3� داH��5 l��3 ا

��#::��{j��i����h��g��fj��i����h��g��fj��i����h��g��fj��i����h��g��f z� )٢(      ,��5 Zق و����Q�$ &�3ن أ�J�0Q�$ &3T��5 ،

��! �$.  

� Tدى ذ�k إ��   آ�� أ�!�� �7 آ���t�3 )�07��3 l ���م ا���Q�ق ���!�        

  .)٣(ه�آ!� وه4ا 7NC Zز 

 VC��$ لZ�'0Zا H��Oو�K رّد أ���ب ه4ا ا<7ل، وأ���ب ا<7ل ا

X$��  .5�Y�VC��$ v�K l $ ) ��& $> ا�2�ب ا

وY# ��7ا ����5 و:��dو�7 $���� روي ���> ��=��D( رH��A ا
 � !��� أ�!���    

l���K) :   4���5 ،���!'�	�� ����� U���25 ¡ٍ��	ٍْن َو���J3 H��5 l����آ )���Y�5 إن k

B�0و ���� 
��� ا 
  .)٤() أر;1 !� ر70ل ا

)Cروا H5و) :     X��ُ2ُ7ا .)٥() إ��� آ��ن ذ�k �3> 7�0ُء ا��K :  )��Y�5 إن

  .)١($ v�K l آ���C7Y l( ا���ن ��� أ	��=!� 3d5&ه� أن : '<, 
                                                 

 ).٣٧١٠(، برقم ٦٠٩المطلقة ثالثًا ال نفقة لها، ص: الطالق، باب: كتاب،رواه مسلم  )٧(

 .٧سورة الطالق، من اآلية  )١(

خـتالف فـي القواعـد    ال، أثـر ا ٤٦٣، ص٢٨، روح المعاني، ج٣٠٦، ص٣بدائع الصنائع، ج: انظر )٢(
 . ١٨٨األصولية، ص

  ).٥٣٢٦، ٥٣٢٥(، برقم ١١١٧قصة فاطمة بنت قيس، ص: الطالق، باب: اري، كتابرواه البخ )٣(
  ).٢٢٩٤(، برقم ٣٤٩من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، ص: الطالق، باب: رواه أبو داود، كتاب )٤(



 

 ٢٣٥

)$7(d$ k  :وNCُ�ب �> ذ

���v $'��&ك J'���ب ا
        WאCول v���K l�� $ )���Y�5 VC����$ ,���#إن ا

��� ا
 ���� وB�0، وه4ا ا<�7ل u��C Z؛ �T!�� رH�A ا
     و0 ( ���� 

   ���#: ��7K <�3 U��أ��� ! ��{���R��Q��P��O���R��Q��P��O���R��Q��P��O���R��Q��P��Oz    H�5� !5�l 3� 5!�� ا

�����#: ����7>وا���3T& اُ����&اد ه ���� ه�����n��m��l��k��j���i��n��m��l��k��j���i��n��m��l��k��j���i��n��m��l��k��j���iz،  7}��:ا&)#����(؛ 

)#(&  .ا

�!��2C )�Y�5 VC�	 نg5 )C7م ا��$# � �7 �0  .و	'� 

ا#�, $���OC!� :�&ك J'��ب ا
 و�0 ( ����� ���� ا
       7JC �5ن : و����

� � 
  .���� وB�0 آ�� K�ل ��& رHA ا

��� ُأ;��& $<�7ل 5�Y��( ا��4آ7ر �K�ل           �� � 
Z : (آ��� أن ���& رH�A ا

<�7ل ا�3&أة        B��0و ����� 
ا���VC  ...) �'&ك آ'�ب ر$ � و�0 ( ��� �� ���� ا
)٢(.  

  :وه4ا 3&دود $#�ة ا�'��رات

7�: إن �K � -أK : " إن �و0 ( ���  "   k��Cل ��� أ��  �K	�H�5 ~ ذ

     H$������� :<�&ر أن 7�Kل ا ،)��Y�5 7لK U�2C ) ��3>  : " `�ً|� 3> ا

l�OC B `�ً|� �3>  " ا� ( آ4ا  ��d$ 7ا	&� )�=Tن اg5 ،75ع&�� 	BJ ا

�!7K U�2C ) �  .ا

�0�lُ#  : و3� وtK 3> رواC�ت �> ���& رH�A ا
 � �� أ��� �K�ل     -ب

����� ا
 ������ وC B���0<��7لر7��0 
، g��5ن "!��� ا���J � وا �<��( : " ل ا

                                                                                                                                               

 .٣٤٩سنن أبي داود، ص: انظر. ضعيف: قال األلباني

  ).٢٢٩٦(، برقم ٣٤٩ص، نت قيس من أنكر ذلك على فاطمة ب: الطالق، باب: رواه أبو داود، كتاب )٥(
 .٣٤٩سنن أبي داود ص: انظر. صحيح مقطوع: قال األلباني

 .من هذا البحث ٢١٣سبق تخريجه برواية مسلم ص  )١(



 

 ٢٣٦

    ��� ��� � VC���ه4ا 3> ا4Jب ��� ��& رHA ا
 � �، 7�5 آ�ن ه4ا ا

         )���Y�5 l�0&2��� ����� ذ�k، و&�$ B��#lJ�0 ���& ��> رواt�3 ���'C ا

          ���وذووه�، و�� ا	'��H�5 G ا�3T& إ�� ذآ�& إ;&ا)!�� ��4اءة ����!�، و

  .( ا��VC و�<�'��z, �> ذk أ=�

���\ًCأ &���� )��Cروا H��5 <��#�C ����3& : و���ة ��و��5 ���#$ ���أن راو���C ُو

<�' �$ � � 
  .رHA ا

و)7د 3> ;��� 3> ا���$( أO3�ل ��H و ا$�> ����س و)��$&     –ج

B!#3 )N�  .رHA ا
 � !B، و3> واB!>5، وا

7��� Cُ Z<���, أ��3�م 7��Kل ا&7��0ل  –دK نg��5 ���	أ �����2C B�� 7��	'��� و


��� ا�&�zو &�� ��� )N	 74ي ه  . ���� وB�0 ا

7� -هـ K أن ��: " آ  �ب ر$ ��ع آ'�� Z "     H�A& ر��ل ���� أن ���C

    H�5 4ي��،  وا��#: 
�� ه7 73)7د H5 آ'�ب ا Zإ kا
 � � C Z<7ل ذ

   ��7>$ ���ً3�	 l���إن آ )>� ��S��R��Q��P��O��N������������M��L��S��R��Q��P��O��N������������M��L��S��R��Q��P��O��N������������M��L��S��R��Q��P��O��N������������M��L}�: اJ'�ب أن !� ا

TTTT z�
� �z& ذوات ا���, ��C ��5ل اJ'��ب إZ ���� أ�!�> Z ��<�(        ، وأ3)١(

!> Z`'&ا�Y ا��, H5 ا$ &3T���Q�ق.  

�X�HHYא��X�HHYא��X�HHYא��X�HHYא� :  ���7>$ )���Y�5 VC���	 H��5 <��#�<��7ل ا��3&أة #�!���  : " إن ا

l����� أو l��M�	 "  رد Bه��� � l���OC B�� ����T ؛<���������3&دود $g)����ع ا

��C B&د �� !B ر     k���VC، وآ�4 �!'Cروا H5 أة&�د ;�&ه�� ��N&د   ;�& ا

  .	�7ل ا ���ن 3 !�

        &�3Tن ا�إذا آ� U��J5 ،~����$ ��! � 
t3 ا#�B $�`�'!�ره� رH�A ا

  X�#'C $!�؟ 

                                                 

 .٦سورة الطالق، من اآلية  )١(



 

 ٢٣٧

         t����( u����Tو ،< ���'#����l ا ����K�� ن����� و��7 أ)���I� :&آ��� 

  .اT	�دVC 3<�وح �5!�

/��Yא� :   ��! � 
إن ا	'��ل ا ���ن أD3 &3'&ك $�> 5�Y�( رH�A ا

��� &Jوآ�4ا       و$�> 3> أ� ،�&��z �&وذآ� �� � 
!� H�� �>5 ���& رH�A ا

�!��� )D=�� ر�Jإ� H5  ل�>Cُ.  

q�: א��א        �5\�ً� )$����إن 5�Y�( رH�A ا
 � !�� �3> ;��&ة ����ء ا

و��ً���� وُ;�ً<��� ��C B���5&د ���> ا�����$( أ�!��B ردوا ;�&ه��� 4��J$!� أو 7��0ء  

����� ا
 ������ وB���0 أول ��3>     
��J�ن ر7��0ل ا k�����u ذ 7��;�<!���، و

  .)١(�J&� ���!�  أ

��!��    : ا<7ل اTول –وا
 أ��B  – وא��א )�>�� Z ��]ً�] )>���$dن ا

H:dC �� k  :وJ0 Z �؛ وذ

	�H�ًو� : 1 3� ورد 3> ا �7ص ا����( و ا�&H5 )�C ذk، وا

�(7C B  .ا�&Cُ Z uC#�رض إ$ Z���O و

�f
X�g :&�: ,(&  .م ����إن ا���<( H5 ه�4 ا��ل آ�T) ��( �> ا

!�� وJ�0 Z �، و$!�4ا اl�K&'5 ��> ا&)#��( ا'�H         : و���� )�>�� �5

  . :#'�& زو)( !>��C� �Yق زو)!� و}!�ر� وإ�Cؤ�

         � J�0 Zو )�>�� ��! <�JC B��5 )�#(&C&�'5�!� ���� ًC&�:��� ���CI: Z ا
)٢(.  

                                                 

، محمـد بـن أبـي بكـر     ١٨٨ -١٨٦، ص ١١، الشرح الكبير، ج ٢٤٣، ص ١١المغني، ج : انظر )٢(
شـعيب  : ج، الطبعة الثالثـة، تحقيـق، وتعليـق   ٥خير العباد، الزرعي الدمشقي، زاد المعاد في هدي 

، ٤٧٥، ص ٥، ج )م٢٠٠٢/ هــ  ١٤٢٣مؤسسة الرسالة، : بيروت(األرنؤط، وعبد القادر األرنؤط  
  .٥٤٨، ٥٤٧، ص ٤نيل األوطار، ج 

 .٢٤٣، ص ١١المغني، ج : انظر )١(



 

 ٢٣٨

E��NC ����g5 ����� ا��Iوج $�<'\��� ه���4 ا���C( ��<��( زو)'���    : و������

���DC �3 ,J$ )�#(&3# � ا �<�( d3 <�3آ�, و�D3&ب وv���3، وآ�4k        ا

����$ X�0 ��زو)( آ �!�T؛� J�  .ا

   ��'	 ���ً3�	 l��إذا آ �ه� J0و <=��وآ4ENC k ���� ��<( زو)'� ا

�!��	 t\:)١(.  

� :ثانيا�#: �7K )Zد :�{��Y��Y��Y��Yz.  

  .)٢(ه4ا اH\'>C &3T اNCQ�ب، و�C B&�5 أي ��رف

���, $�<'\��� ه��4 ا��C( أن E�NC ���g5    H���#C ����� وا�� ا   : و����� 
��3<'��� ا����=> أ)��&ة ر��A�ع !��Y����g��5 ،ذا آ���ن $� !���� ���3�� أ���ه���     

 �!�O3 أ)&ة �ه�ة أ��&(�  .)٣(ا����، وإن JC B> ه �ك �3�� 

5�Tم إذا $ol زو)!� �!K�Y� g$ )�3I�3 &��z H�!5ر�A�ع و��� إZ إذا       
�7  اl�# '3،    آ�ن ا��, C Z<�, [�ي �z&ه� 5# �ه� ُ:��N& ���� إ   ����Aر

  .وI�Cم وا� ا��, اT)&ة

� $�;'��ره� �z <3& إIام �!��A7ن إرJC �K٤( .و(  

� :ثالثًا�#: �7K )Zد :�{��\��\��\��\z.  

ه4ا ا3T& دال ��� اNCQ�ب و�C B&�5 � � إ� �z&� أي ��رف، $�,  
��#: �7K ��C�C:��{Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿ z�

)٥(.  

اC&J��( أن �D'C�ور اTب واTم    E�NC ��g5 $�<'\�� ه��4 ا��C(    : و����
   &�(Tا )�>���$�� ��5 ��3�( و��Y )#� 3!��، وذd$ kن 57C& اIوج �م ا

                                                 

، تفسير ابن عطية، ٢١٨، ٢١٧ص ، ٤أحكام القرآن البن العربي، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٢(
  .٤٦٣، ٤٦٢، ص ٢٨، روح المعاني، ج ٢٨١، ص ٤، تفسير الخازن، ج ٤١، ٤٠، ص ١٦ج 

 .٥٠٦، العدة شرح العمدة، ص ٤٦٣، ص ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )٣(

، ص ٢، فيوض العـالم، ج  ٤٦٣، ص ٢٨، روح المعاني، ج ١٨٤أحكام القرآن للشافعي، ص : انظر )٤(
١١٤٨. 

 .٢١٩، ٢١٨، ص ٤أحكام القرآن البن العربي، ج : انظر )١(

 .٢سورة المائدة، من اآلية  )٢(



 

 ٢٣٩

   ���� &��#C �3 مTا E��: Z ��5، وأن &�>C Zو ��ا��'�X إذا أرl#A و
�#&وف �$ k  .)١(اIوج 3> أ)&ة ا&A�ع، و7JCن آ, ذ

٤- � K:��{��+,��-��.��/��0��+,��-��.��/��0��+,��-��.��/��0��+,��-��.��/��0¡¡¡¡��������¤���£��¢¤���£��¢¤���£��¢¤���£��¢���������¬�����«��ª��©��¨���§¦��¥�¬�����«��ª��©��¨���§¦��¥�¬�����«��ª��©��¨���§¦��¥�¬�����«��ª��©��¨���§¦��¥z�ل :#�
)٢(.  

  :ما ورد في اآلية من أوامر

��#: �7K H5 �	أ3& وا )Cا� H5 :<7ا : " ورد�5."  

  :مدلول هذا األمر

 ��37ل ه4ا ا3T&، وا<&ا=> ا��آ�ة  �  .)٣(l>�0 اQ`�رة إ

                                                 

، ص ٢٨، روح المعاني، ج ٤٦٣، ص ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٣(
 .١٠٣٣، تفسير السعدي، ص ٣٠٢، ص ٤، فتح القدير، ج ٤٦٣

 .١٠سورة الطالق، اآلية  )٤(

 .من هذا البحث ١٧٠القرائن المؤكدة له صداللة هذا األمر و: انظر )٥(



 

 ٢٤٠

q א���	R�Tא�q א���	R�Tא�q א���	R�Tא�q א���	R�Tא�	 		 		 		 	

���Nא��	��� 	2	-�Fא	�a
	א���"	א���אد�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א��N���א���"	א���אد�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א��N���א���"	א���אد�	�'
�a	א�F-	2	 ���	א��N���א���"	א���אد�	�' 		 		 		 	

  

�C�  :تو��5 [�ث 

١- ���١(������������&���´��³��²&���´��³��²&���´��³��²&���´��³��²).(����������¹(°���±°���±°���±°���±��������####»��¬��®��»��¬��®��»��¬��®��»��¬��®��}��:K�ل :#� �̧�¶��¹�� �̧�¶��¹�� �̧�¶��¹�� �̧�¶

ºººº)+(������������Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»)٤(��������z )٥(.  

  :ما ورد في اآلية من أوامر

��#: �7K H5 �	أ3& وا )Cا� H5 ورد :{����#### z.  

  :مدلول هذا األمر

$, K ��C�C&ا=> . ه4ا اH\'>C &3T اNCQ�ب، و�C B&�5 أي ��رف

� ور����#: ����7K 7����� أ;���&ى؛ t���A73ا H���5 دت:��{Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿ z� )٦( ،

��#: �7Kو:��{¥���¤�����£�����¢��¡¥���¤�����£�����¢��¡¥���¤�����£�����¢��¡¥���¤�����£�����¢��¡ z�
)٧(.  

                                                 

أي اصرفوا، والمراد بأن تجعلوا بينكم وبين النار وقاية بفعـل الطاعـات وتـرك    : قوا أنفسكم وأهليكم )١(
، ص ٤أحكام القرآن البـن العربـي، ج   : انظر. المعاصي، وأهليكم بأن تؤاخذوهم بما تؤاخذون أنفسكم

 .٤١، ص ٣٠، التفسير الكبير، ج ٢٢٨

. أي حطبها الذي يلقى فيها وتتقد به جثث بني آدم، واألصنام التي كانت تُعبـد : ا الناس والحجارةوقوده )٢(
 .٤٨٥، ص ٢٨، روح المعاني،ج ١٦٧، ص ٨ج  ٥تفسير ابن كثير، م : انظر

التفسـير  : انظـر . هم زبانية العذاب، والذين يتصفون بالغلظة والشدة في إجـرامهم : مالئكة غالظ شداد )٣(
 .٤٨٦، ص ٢٨، روح المعاني، ج ٤١، ص ٣٠الكبير، ج 

، ص ٣٠التفسـير الكبيـر، ج   : انظر. أي ينفذون أوامر اهللا في االنتقام من أعدائه: ويفعلون ما يؤمرون )٤(
٤١. 

 .٦سورة التحريم، اآلية  )٥(

 .٢سورة المائدة، من اآلية  )٦(

 .١٣٢سورة طه، من اآلية  )٧(



 

 ٢٤١

ENC ��g5 ��� ا��3 �> $�<'\� ه�4 ا�C( اC&J�( وK��C(  : و����

      B!أه��� )�C�Kوو ،H���#�أ���!B 3> �4اب ا �ر $�#, ا�����ت و:�&ك ا

 �u وا'dدE�C و:#���  �$ k�!�3 B� H�R� C أن �#'C���$     <�3 �7��B! ��� ذ

 B! C١(أ73ر د(.  

٢-  �����K:��{��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��ADDDD�������� ).( ��N��M�����L��K���J��I��H��G��F��E��N��M�����L��K���J��I��H��G��F��E��N��M�����L��K���J��I��H��G��F��E��N��M�����L��K���J��I��H��G��F��E�ل :#�����

X��W��V��U���T��S��R���Q��P��OX��W��V��U���T��S��R���Q��P��OX��W��V��U���T��S��R���Q��P��OX��W��V��U���T��S��R���Q��P��O)+(����������a��`��_��^��]\���[��Z��Y��a��`��_��^��]\���[��Z��Y��a��`��_��^��]\���[��Z��Y��a��`��_��^��]\���[��Z��Y

bbbb)/(����������o��n��m��l��k��ji������h��g��f��e���d��c��o��n��m��l��k��ji������h��g��f��e���d��c��o��n��m��l��k��ji������h��g��f��e���d��c��o��n��m��l��k��ji������h��g��f��e���d��cz 
)٥(.  

  : ما ورد في اآلية من أوامر

� ورد�#: �7K H5 �	أ3& وا )�C&J  ".:7$7ا : " H5 ا�C( ا

  :مدلول هذا األمر

          H��5 ا=> وردت&��K ���C7>Cو ����C�C ,��$ ،ب���NCQل ����� ا���C &��3Tه��4ا ا

��#: �7K 7�� أ;&ى؛ tA73ا:��{� ������� ���� ���������� ���� ���������� ���� ���������� ���� ��z 
)٦(��#: �7Kو ، :�{����u��t����u��t����u��t����u��t

��|���{������z��y��x��w��v����u��|���{������z��y��x��w��v����u��|���{������z��y��x��w��v����u��|���{������z��y��x��w��v����uz 
)٧(k  .،و�z& ذ

  

                                                 

وما بعدها، التفسير الكبير، ج  ١٧١، ص ١٨ن، ج الجامع ألحكام القرآ: انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(
 .١٦٨، ١٦٧، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ٤١، ص ٣٠

التوبة ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك العودة للذنب، وتدارك مـا  : توبوا )٢(
  .٨٣المفردات في غريب القرآن، ص : انظر. يمكن تداركه من األعمال

 .١٧٧، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر. أي ال يعذب: هللاال يخزي ا )٣(

. أي يتقدمهم نور حال مشيهم على الصراط، حاملين كتـبهم بـاليمين  : نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم )٤(
 .٨٥٠٠، ص ١٨جامع البيان، ج : انظر

 .٨سورة التحريم، اآلية  )٥(

 .٣١سورة النور، من اآلية  )٦(

 .٧١سورة الفرقان، اآلية  )٧(



 

 ٢٤٢

E��NC ����� ا���&ء ا�����B أن C'��7ب إ��� ا
 ( <��3��������g5      t: و������

 E ( H5 5&ط �م ��� 3� ا7�4ب $'&آ!�، وا#Iم ��� ��م ا#7دة إ�!�، وا

  
ا
، وإ����ح ��3� ���K& ����5 $'��&ك ا'���UC7، وأن 7��JCن ��� H��5 ر7��0ل ا

           H�5 ������ ا
 ����� وB��0 أ7�0ة 	�� ( 	��V آ��ن �R'��C& ا
 وC'�7ب إ

� 3� :<�م 3> ذ��� و3� d:;&  )١( ا�7م 3�=( 3&ة &�zُ �K٢(و(.  

٣-  �z������y��|��{z������y��|��{z������y��|��{z������y}��|��������������)٣( ��������vvvv��������xwxwxwxw)٤( ����K :�{����r��q����r��q����r��q����r��qssss��������u���tu���tu���tu���t�ل :#�����

��}��}��}��}z )٥(.  

���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	WWWW	 		 		 		 	

��#: �7K H5 &3[�[( أوا �ر: "ورد �5!��J، وا3T& ا�\�& ")�ه� ا

�7K H5" :<�>5� ��"وا�#: �7Kو ،" :~�zوأ."  

���#��ل	b]I	אCوא���#��ل	b]I	אCوא���#��ل	b]I	אCوא���#��ل	b]I	אCوאWWWW	 		 		 		 	

�: أولًا�#: �7K )Zد:��{���t��s���t��s���t��s���t��sz.  

                                                 

استغفار النبي صلى اهللا عليه وسلم في اليـوم  : الدعوات، باب: دل على ذلك ما رواه البخاري في كتابي )١(

واهللا إني ألستغفر اهللا وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين : " ونصه) ٦٣٠٧(، برقم ١٢٨٧والليلة، ص 

  ".مرة 

، ص ٨ج  ٥سير ابن كثير، م ، تف١٢٦٦، ١٢٦٥، ص ٢الكشاف، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٢(

 .٣١٠، ٣٠٩، ص ٤وما بعدها، فتح القدير، ج  ١٦٧

بإقامـة الحـدود علـى المنـافقين ؛     : أي قاتلهم بالسيف والمنافقين بالحجة واللسان، وقيل: جاهد الكفار )٣(

  .٤٩٢،  ص ٢٨، روح المعاني، ج ٤٣، ص ٣٠التفسير الكبير، ج: انظر. الرتكابهم الكبائر

 .٤٣، ص ٣٠المصدر السابق، ج : انظر. واشدد عليهم أي: وأغلظ عليهم )٤(

 .٩سورة التحريم، اآلية  )٥(



 

 ٢٤٣

N!�د أ��اء ا
 3> ا�J�ر g5ن اC ��5 &3T��, ��� ا7)�7ب   )�� �$

، وC���, ���� ا��&ض ا��J�H�5  H= اT	�7ال ا�ا�(        )١(H5 اT	7ال  ا7ا)�(

Bأ�� 
  .��� ذk، وا

7����: ثانيـــاK H���5 &����\����( ا���3T& اZد:��{uuuuz C����>:ه���� : "&�و�و)

<�>5� �  ".ا

      �&��z ��$�,  .ه4ا ا�C &3Tل ��� اNCQ�ب، و�3 ��(7C B� ��C&�5 � �� إ

��#: �7K ��C�C:��{��©��¨��§��¦��©��¨��§��¦��©��¨��§��¦��©��¨��§��¦z 
�ن: ، أي)٢(&>�$.  

����N( : و��������$ <�>5���� �E���NC �����g5 $�<'\���� ه���4ا اN3 &���3T�ه����ة ا

        B�> وا�����ن، وآ��4ا $Kg���3( ا����ود �����!B، و:��D�, ا�N�ه���ة ��3� آ���ن $���

  .وا���ن

�: ثالثًا�#: �7K )Zد :�{��v��v��v��vz.  

      H�5 <=ا&�K <�3 ء�)� ��3 k( ه4ا ا3T& }�ه&ة H5 اNCQ�ب، و�C�C ذZد

��#: �7K 7�� ؛tAة 73ا��:��{w��v��u���t��s����r��qw��v��u���t��s����r��qw��v��u���t��s����r��qw��v��u���t��s����r��q z�
)٣( �7Kو ،

��#: :�{K��J��IK��J��IK��J��IK��J��I z�
)١(.  

                                                 

اعلم أن جهاد الكفار في الجملة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إال أنه يتعين في أحوال  )١(

 :ثالثة

  .إذا استنفر اإلمام الرعية وجب تلبية أمره -

  .إذا حضر العدو بلد المسلمين وحاصرها -

  .              ر المكلف صف القتالإذا حض -

، ٦٤٨، العدة شرح العمدة، ص ١٤٦، ١٤٥، ص ٧، بدائع الصنائع، ج ٢١٠، ص ٧المحلى، ج :انظر

 .٤٨٨، ص ٣زاد المعاد، ج 

 .٥٢سورة الفرقان، من اآلية  )٢(

 .٧٣سورة التوبة، من اآلية  )٣(



 

 ٢٤٤

E��NC ����g5 $�<'\��� ه���4 ا���C( ا��M�R( وا���Dة N3 H��5�ه���ة      : و������

J��روا� �5<�>، آ,� $��& : )>C�H5 ��0 رد��، و��م ا&	�( أو ا'!��ون  ا

  .)٢(t3 أٍي 3 !�� 
  

                                                                                                                                               

 .١٢٣السورة نفسها، من اآلية  )٤(

، ص ٣، أحكام القرآن للجصاص، ج ١٨٩، ص ١٨امع البيان، ج ج: انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(
 .١٧١، ١٧٠، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ١٧٧، ص ١٨، الجامع ألحكام القرآن، ج ٤٦٧



 

 ٢٤٥

  
  
  

  املبحث الثاني
 (اآليات الواردة بصيغة املضارع املقرون بالم األمر 

ْ
  )لتفعل

  

E  :و; ��5���3 )�

  

ا�C�ت ا�7اردة $���R( ا�\��رع ا�<�&ون $��م اH�5 &�3T        : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
�N�  .د(70رة ا

ا�C�ت ا7اردة $��R( ا�\�رع ا�<&ون $��م اH�5 &�3T    : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني
&D�  .70رة ا
ا�C�ت ا7اردة $��R( ا�\�رع ا�<&ون $�م اH�5 &�3T   : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

) �'��  .70رة ا
ا�C�ت ا7اردة $��R( ا�\�رع ا�<�&ون $��م اH�5 &�3T     : املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع

<$�R'  .70رة ا
ا�C�ت ا7اردة $��R( ا�\�رع ا�<&ون $�م اH5 &3T : سسسساملطلب اخلاماملطلب اخلاماملطلب اخلاماملطلب اخلام

  .70رة ا��ق



 

 ٢٤٦

  املطلب األول

  اآليات الواردة بصيغة املضارع املقرون بالم األمر يف سورة اqادلة

  

  :و��5 �C( وا	�ة

١-  �����#: ����7K:��{»��º��¹�� �̧�¶�����L��´»��º��¹�� �̧�¶�����L��´»��º��¹�� �̧�¶�����L��´»��º��¹�� �̧�¶�����L��´ )١( ����������½��¼��½��¼��½��¼��½��¼
��Ä��Ã��ÂÁ��À�����¿���¾��Ä��Ã��ÂÁ��À�����¿���¾��Ä��Ã��ÂÁ��À�����¿���¾��Ä��Ã��ÂÁ��À�����¿���¾ÅÅÅÅ����������Æ��Æ��Æ��Æz )٢(.  

��	و�د	2��	و�د	2��	و�د	2��	و�د	2���وא	^��وא��	א���		^��وא��	א���		^��وא��	א���		^�	WWWW	א���	 		 		 		 	

 &3Tون $�م ا&>�ورد H5 ا�C( اC&J�( أ3& وا	� 3> �7ع ا�\�رع ا
��#: �7K H5 " : ,��5'7آ."  

��Cא	א]I	ل��#���Cא	א]I	ل��#���Cא	א]I	ل��#���Cא	א]I	ل��#�WWWW	 		 		 		 	

  .ه4ا ا3T& ا7ارد ه � H\'>C اNCQ�ب،و�C B&�5 أي ��رف

'�� ���� ا�NCQ�ب؛ ���7         Zأ;�&ى :�آ�� د  t�A73ا H�5 <=ا&K ءت�( ,$
 ���������������������������������������������������������������������������������#: ��������������������������������������������������������������������������������7K:�� �

�{��������������������������������������������������������������������z 
)٣( ����#: ���7Kو ، :�{������������������������������������������������������������z 

)٤(  ���7Kو ،
��#::��{��d��c��b���a`��_��^��d��c��b���a`��_��^��d��c��b���a`��_��^��d��c��b���a`��_��^z 

)٥(.  

���&ف �����دة ا'7آ��, 
       : و������ )��Cه���4 ا� ���\'>�$ E��NC ����g5
	.)٦(و	��، وا�Z'��د ���� و	�� t3 $4ل ا�0T�ب  		 		 		 	

                                                 

، ٣تفسـير الصـابوني، ج  : أي ليدخل بهذا التناجي الحزن على المـؤمنين، انظـر  : ليحزن الذين آمنوا )١(
 .٣٣٩ص

 .١٠سورة المجادلة، اآلية  )٢(

  . ٢٣ائدة، من اآلية سورة الم )٣(
  .٢١٧سورة الشعراء، اآلية  )٤(
 .٣سورة األحزاب، اآلية  )٥(

، روح ٢٤٠، ص٤، تفسير الخازن، ج٢٣٣، ص٣٠التفسير الكبير، ج: انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٦(
 .١٠٠٦، تفسير السعدي، ص٣١٠، ص ٢٨المعاني، ج



 

 ٧

�X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא�	 		 		 		 	

��	2	 ���	א$5�א���"	א��א�د�	�'
�a	א���Eع	א���ون	��א���"	א��א�د�	�'
�a	א���Eع	א���ون	��א���"	א��א�د�	�'
�a	א���Eع	א���ون	��א���"	א��א�د�	�'
�a	א���Eع	א���ون	��Cא	א5$�م	��� 	2	��Cא	א5$�م	��� 	2	��Cא	א5$�م	��� 	2	��Cא	م	 		 		 		 	

  

  :و��5 �C( وا	�ة

١- ��}��:K�ل :#� �Q��P��O��N��M��Q��P��O��N��M��Q��P��O��N��M��Q��P��O��N��MRRRR������� � �� � ����_��^��]��\��[��ZY��X��WV��U��T��S���_��^��]��\��[��ZY��X��WV��U��T��S���_��^��]��\��[��ZY��X��WV��U��T��S���_��^��]��\��[��ZY��X��WV��U��T��Sz  )١( 
)٢(.  

���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	���وא	^���	و�د	2	א���	WWWW	 		 		 		 	

    H�5 &�3Tون $��م ا&>�ورد H5 ا�C( أ3& وا	� 3> �7ع ا�\�رع ا
��#: �7K " : &M 'ا�3& اT;�&ى H�5    ، وl>��0 ��K اQ`��رة إ�� اTو    "و
 �!#A٣(73ا(.  

��Cא	א]I	ل��#�W	 	

ه4ا ا3T& ا7ارد H5 ا�C( اC&J�H\'>C ) اNCQ�ب، و�C B&�5 أي 
��رف، $, )�ء 3> ا<&ا=> 3� �Cآ�� ا�3T& آ���C�ت ا�ا�( ���� اCQ���ن       
��؛ 7�C ���Tم )�Iاء ����         ,��#�7م ا�;& ا4ي I�Cم 3> اCQ��ن $��  ا�$

 : ���7K 7���� ،ل�����Tا����#:��{��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��y����x��w��v��u��t��s��r��q��p���o

��~��}��|��{��z��~��}��|��{��z��~��}��|��{��z��~��}��|��{��zz 
)٤(  ����#: ���7Kو ،:��{�����������������������	�����������������������	�����������������������	�����������������������	

��¡������������������������������������������������¡������������������������������������������������¡������������������������������������������������¡����������������������������������������������z 
)٥( ���7Kو،

�����������#::��{�� �̈�§����¦��¥���¤��£��¢�� �̈�§����¦��¥���¤��£��¢�� �̈�§����¦��¥���¤��£��¢�� �̈�§����¦��¥���¤��£��¢��±��°���®���¬��«��ª��©��±��°���®���¬��«��ª��©��±��°���®���¬��«��ª��©��±��°���®���¬��«��ª��©

��²��²��²��²z 
)٦(��#: �7Kو،:��{���������������� z� )٧(.  

                                                 

 .من هذا البحث ١٧٧ انظر معاني مفردات هذه اآلية ص )١(

  .١٨ر، اآلية سورة الحش )٢(
 .من هذا البحث ١٧٦انظر األوامر األخرى  ص  )٣(

  .١٢٤سورة النساء، اآلية  )٤(
 .١٨من اآلية ، سورة التوبة  )٥(

 .٤٢سورة األعراف، اآلية  )٦(

 .٥١سورة المؤمنون، من اآلية  )٧(



 

 ٢٤٨

E��NC ����g5 ����� ا�����B $�<'\��� ه���4 ا���C( أن �C�E��0      : و������

  H��5 ���!'(ب 3 ���، وإن رأى :<����ً&ا ا���: ����ً������، وC'�<���ه� g��5ن رأى ز

��ت،      ���� �����؛ وذ��$ k���0Z'#�اد ���7م ا<����3( $#���, ا &���2ز��C�دة ا

وا�Z'����ر و:��&ك ا����R(، و)#��, ا�;��&ة ����E �� ����؛ g��5ن ذ��k أ	��&ى    

 u��  .)١(3> ا�T��ل $'<�BC ا

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

، ٤، تفسـير الخـازن، ج  ٤٧٨، ٤٧٧، ص١٥تفسير ابن عطيـة، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(
 .٢٥٣، ص٢٨ني، ج، روح المعا٢٥٣ص



 

 ٢٤٩

/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�	 		 		 		 	

�.Nא���	��� 	2	��Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
��	2	 ���	א���N.�א���"	א��א�د�	�'Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
��	2	 ���	א���N.�א���"	א��א�د�	�'Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
��	2	 ���	א���N.�א���"	א��א�د�	�'Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
	א���"	א��א�د�	�' 		 		 		 	

  

  :و��5 �C( وا	�ة

١- �
��¡��}��:K�ل :#�	�����������������������������¡��
	�����������������������������¡��
	�����������������������������¡��
	���������������������������
���¹��� �̧�¶��� �́�³������²��±��°�����®��¬«���ª��©��¨���§��¦��¥��¤£��¢���¹��� �̧�¶��� �́�³������²��±��°�����®��¬«���ª��©��¨���§��¦��¥��¤£��¢���¹��� �̧�¶��� �́�³������²��±��°�����®��¬«���ª��©��¨���§��¦��¥��¤£��¢���¹��� �̧�¶��� �́�³������²��±��°�����®��¬«���ª��©��¨���§��¦��¥��¤£��¢

��¿��¾��½����¼��»º��¿��¾��½����¼��»º��¿��¾��½����¼��»º��¿��¾��½����¼��»º��3��1�����0��$��Æ����Å���ÄÃ��Â���������Á��À��3��1�����0��$��Æ����Å���ÄÃ��Â���������Á��À��3��1�����0��$��Æ����Å���ÄÃ��Â���������Á��À��3��1�����0��$��Æ����Å���ÄÃ��Â���������Á��À
��2��2��2��27777����������<��=��>��?@����A��89��:���;���45��6��<��=��>��?@����A��89��:���;���45��6��<��=��>��?@����A��89��:���;���45��6��<��=��>��?@����A��89��:���;���45��6z )٢(،)١( .  

	WWWWאCوא��	א��א�د�	2	א���אCوא��	א��א�د�	2	א���אCوא��	א��א�د�	2	א���אCوא��	א��א�د�	2	א��� 		 		 		 	

ورد H5 ا�C( اC&J�( أ3& وا	�� �3> ��7ع ا�\��رع ا�<�&ون $��م       

   ����#: ���7K H��5 &��3T����7777}: اz     &��3واTا ���، وl>���0 ���K اQ`���رة إ

�!#A73ا H5 ى&;T٣( ا(.  

��Cא	א]I	ل��#���Cא	א]I	ل��#���Cא	א]I	ل��#���Cא	א]I	ل��#�WWWW	 		 		 		 	

 <��� VC����ا����g$ &��3T�ء  أه��, ا#!��� 3!��7ر �����=!B ا�:��X���0     H ا

  .)٤(أ�0�> وه�)&ن إذا ��Y!� أزوا)!> ا�J�ر  

  

  

                                                 

  .١٠سورة الممتحنة، اآلية  )١(
  .١٧٨انظر معاني مفردات هذه اآلية ص  )٢(
 .من هذا البحث   ١٨٣-١٧٩انظر األوامر األخرى  ص )٣(

 .من هذا البحث١٨٣-١٨٠راجع تفاصيل هذه المسألة والخالف فيها ص )٤(



 

 ٢٥٠

q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�	 		 		 		 	

^��aא��	��� 	2	��Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
��	2	 ���	א���a�^א���"	א��א�د�	�'Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
��	2	 ���	א���a�^א���"	א��א�د�	�'Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
��	2	 ���	א���a�^א���"	א��א�د�	�'Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
	א���"	א��א�د�	�' 		 		 		 	

  

  :و��5 �C( وا	�ة

١- �K:��{��u��t��u��t��u��t��u��tvvvv����������w��w��w��wz�ل :#�
)١(.  

	WWWWאCوא��	א��א�د�	2	א���אCوא��	א��א�د�	2	א���אCوא��	א��א�د�	2	א���אCوא��	א��א�د�	2	א��� 		 		 		 	

 &3Tون $�م ا&>�ورد H5 ا�C( اC&J�( أ3& وا	� 3> �7ع ا�\�رع ا

��#: �7K H5" : ,��5'7آ ."  

��Cא	א]I	ل��#���Cא	א]I	ل��#���Cא	א]I	ل��#���Cא	א]I	ل��#�WWWW	 		 		 		 	

ه��4ا ا��3T& ا��7ارد ه ��� H��\'>C ا��NCQ�ب،و���C B&�5 أي ����رف، $��,      

��#: �7K 7�� ن؛�&>�:��C�C وK �C7>C&ا=> وردت H5 73اtA أ;&ى 3> ا

�{������������������������������������������������������������z 
)٢(  ����#: ���7Kو ، :�{��d��c��b���a`��_��^��d��c��b���a`��_��^��d��c��b���a`��_��^��d��c��b���a`��_��^z 

)٣( &����zو ،

k  .ذ

��&ف ����دة ا'7آ�, 
 و	���،      : و���� )�Cه�4 ا� �\'>�$ ENC ��g5

  .)٤(و:��C7 )��t ا73Tر إ�� t3 $4ل ا�0T�ب 

  

  

                                                 

 .١٣سورة التغابن، اآلية  )١(

 .٢١٧سورة الشعراء، اآلية  )٢(

 .٣سورة األحزاب، اآلية  )٣(

 .١٠٣٠، تفسير السعدي، ص١٣٨، ص٨ج ٥تفسير ابن كثير، م: تفسير اآلية المراجع التالية انظر )٤(



 

 ٢٥١

y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�	 		 		 		 	

��	2	 ���	אCא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
��	2	 ���	אא���"	א��א�د�	�'Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
��	2	 ���	אא���"	א��א�د�	�'Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
��	2	 ���	אא���"	א��א�د�	�'Cא	م��	א���ون	ع��Eא�	�a
	�T�ق�T�ق�T�ق�T�قא���"	א��א�د�	�' 		 		 		 	

  

  :و��5 �C( وا	�ة

١- �١(��������pppp��������r��qr��qr��qr��q).(����������z������y���x��w��v��u��ts��z������y���x��w��v��u��ts��z������y���x��w��v��u��ts��z������y���x��w��v��u��ts(��K:��{ffff��������o��n��m��l���kj��i����h��go��n��m��l���kj��i����h��go��n��m��l���kj��i����h��go��n��m��l���kj��i����h��g�ل :#���

|{|{|{|{ )+( ������������O��P��Q��~��}����O��P��Q��~��}����O��P��Q��~��}����O��P��Q��~��}z  )/(. 

	WWWWאCوא��	א��א�د�	2	b]I	א���אCوא��	א��א�د�	2	b]I	א���אCوא��	א��א�د�	2	b]I	א���אCوא��	א��א�د�	2	b]I	א��� 		 		 		 	

  &��3Tون $���م ا&��>�وردH��5 ا���C( اC&J���( أ��3&ان ��3> ���7ع ا�\���رع ا

��#: �7K H5 k���f��f��f��fz}��:وذ�#: �7Kو ،:{����pppp�z.  

^���Cא	^�]I	ل��#�^���Cא	^�]I	ل��#�^���Cא	^�]I	ل��#�^���Cא	^�]I	ل��#�WWWW	 		 		 		 	

، و����C B&5!�� أي  )٥(ه�4ان ا�3T&ان ا�7اردان ه ��� C<'\���ن ا�NCQ�ب      

��رف.  

إن آ��ن   –ENC ��g5 ��� اIوج أن X� C ���� زو)'�� وو���    : و����

 ���� �Kر Y�K'� وا�'0��g5 ،�'ن آ��ن ��ً z� ��K ���#5ر z ���، وإن       –� و

  .)٦(ً&ا 7J'5ن ��<'� ��� �Kر 3� أ���� ا
 ورز�K آ�ن 5<�ً&ا �#3ُ

                                                 

تفسير الصـابوني،  : انظر. أي ضيق، فكان رزقه على قدر قوته أي دون الكفاية: ومن قدر عليه رزقه )١(
 . ٤٠٢، ص٣ج

: انظـر .  مـن المـال  أي لينفق على قدر طاقته واستطاعته، وعلى قدر ما آتاه اهللا: فلينفق مما آتاه اهللا )٢(
 .٤٠٢، ص٣المصدر السابق، ج

. أي ال يطلب منها النفقة  فوق ما تستطيعه أو أكثر مما أعطاها من الـرزق : ال يكلف نفسا إال ما آتاها )٣(
 .٦٩٨، ص٢تفسير النسفي، م: انظر

 .٧سورة الطالق، اآلية  )٤(
 .٢٢١، ص٤أحكام القرآن البن العربي، ج: انظر )٥(
، تفسير ٤٦٤، ص٢٨روح المعاني، ج،  ٦٩٨، ص٢تفسير النسفي، م: جع التاليةانظر تفسير اآلية المرا )٦(

 .٤٠٢، ص٣الصابوني، ج



 

 ٢٥٢

  املبحث الثالث

  املصدر النائب عن فعل األمر
  

)�C'�ن،وه�� H5 70رة ا�N�د �:�C�  و��د 

١- �~����������~����������~����������~���������� ).( ��������xxxx��������}��|��{��z��y}��|��{��z��y}��|��{��z��y}��|��{��z��y )١( K:��{w��v�����u��t��s��r��q��pw��v�����u��t��s��r��q��pw��v�����u��t��s��r��q��pw��v�����u��t��s��r��q��p�ل :#�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ���������� ���������� ��!����"��#��$%��&��'��!����"��#��$%��&��'��!����"��#��$%��&��'��!����"��#��$%��&��'((((�����������)��*��+,���-���)��*��+,���-���)��*��+,���-���)��*��+,���-

��¦��¥��¤���£¢��¡��4��56��7��¦��¥��¤���£¢��¡��4��56��7��¦��¥��¤���£¢��¡��4��56��7��¦��¥��¤���£¢��¡��4��56��7z  )٣( .  

��*�]	א!�o_	א��א�د�	2	א���7��*�]	א!�o_	א��א�د�	2	א���7��*�]	א!�o_	א��א�د�	2	א���7��*�]	א!�o_	א��א�د�	2	א���7	W	W	W	W	 		 		 		 	

        H�3& وه�Tدر : �7ب ��> 5#�, ا���3 )�]�] <�'�C&�J: ورد H5 ا�C'�> ا
��#: �7K " : &C&�'5"٤(��5�&روا : ، أي(.  

��#: �7Kم : " و�٥(737���5ا: ، أي"��5(.  

7Kو��#: �  .)٦(���5#�7ا : ، أي"Yg5#�م :" 

�#��ل	b]I	א�'�د��#��ل	b]I	א�'�د��#��ل	b]I	א�'�د��#��ل	b]I	א�'�د�WWWW	 		 		 		 	

 �!5&�C Bه�4 ا���در ا�O[( :�ل ��� اNCQ�ب، و'�: Z��z ,&�، و
��g5 $�<'\� ه��:�> ا�E�NC <��'C ���� �3> }��ه&       : و����.� � أي ��رف

زو)'���� وأراد ا#���7دة إ�!����  أن ����JC& آ�����رة اM!����ر ����K, أن C#�`���&ه� أو 
،�!#3�NC Hوه ،E�:&'�'�X ر��K( 3�3 �( ���0�( �3>      : وه�4 ا�J�رة ��� ا

ا#�7ب ا\�ّرة $�#�, ��� أو أg5 )3ن �NC Bه� أو C<�ر ��� [� !� 7��5م 
                                                 

أي يعودون عن قولهم، ويندمون على ما فرط منهم، ويرغبون في إعادة أزواجهـم  : ثم يعودون لما قالوا )١(
  .٣٣٦، ص٣تفسير الصابوني، ج: انظر. إليهم

  .٢٨٣، ٢٨٢، ص٢٨روح المعاني، ج: س ونحوه، انظرأي الجماع ودواعيه من تقبيل ولم: يتماسا )٢(
 .٤، ٣سورة المجادلة، اآلية  )٣(
 .٢٨٢، ص ٢٨، روح المعاني، ج٢٣٧، ص١٨الجامع ألحكام القرآن، ج: انظر )٤(
 .٢٩٣، ص٢٨، روح المعاني، ج٢٤٠، ص١٨الجامع ألحكام القرآن، ج: انظر )٥(
 . ٣٣٦، ص٣تفسير الصابوني، ج: انظر )٦(



 

 ٢٥٣

       � �0 H�5 &وء� أو آ��&�$ ��(&C Z ض&�� t�'�C B`!&''3 <C�g5 ،<�#$ن 
� ً�J�3 <�'0 B#��5)١.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
                                                 

وما  ٣٤، ص ٤، كنز الراغبين، ج ٥٠٨، العدة شرح العمدة، ص ٣٤١ص ، ٣بدائع الصنائع،ج : انظر )١(
، كفاية الطالب الرباني، ٦٥٦، ٦٥٥، ص ٢، تفسير النسفي، م ٢٢٥، ص ٣٠بعدها، التفسير الكبير، ج 

  .١٣٧، ١٣٦، ص ٢ج 



 

 ٢٥٤

  املبحث الرابع

  دة بصيغة اجلملة اخلربية الطالبة للفعلاآليات الوار

  )اخلربية يف لفظها اإلنشائية يف معناها(

  

E  :و�3 )'0 ��5�

  .ا�C�ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا�D&: א�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCول

�X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא� :) �'��  .ا�C�ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا

/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�T0: א� H5 )R��  .7رة ا�Uا�C�ت ا7اردة $!�4 ا

q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�T5<7ن: א�� �  .ا�C�ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا

y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא� :<$�R'  .ا�C�ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا

  .ا�C�ت ا7اردة $!�4 ا��H5 )R 70رة ا��ق: א�R�T	א���دسא�R�T	א���دسא�R�T	א���دسא�R�T	א���دس

  

  

  

  

  



 

 ٢٥٥

	א�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCول 		 		 		 	

-�*��	�S��Tא�	��tkא	���wא	�a
	א���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א��S��T	��*�-א���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א��S��T	��*�-א���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א��S��T	��*�-א���"	א��א�د�	�' 		 		 		 	

	2KKKK	 ���	א$5�2	 ���	א$5�2	 ���	א$5�2	 ���	א$5� 		 		 		 	

  

�C�ت t$و��5 أر:  

١-�
�������������K:��{�����~��}��|��{��z��y��x�����~��}��|��{��z��y��x�����~��}��|��{��z��y��x�����~��}��|��{��z��y��x�ل :#�����������������������
����������������������
����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

��$��%��&�����'��()��#��"!����������� �������������������������������$��%��&�����'��()��#��"!����������� �������������������������������$��%��&�����'��()��#��"!����������� �������������������������������$��%��&�����'��()��#��"!����������� �����������������������������z  )٢( )١(.  

	WWWWא��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א��� 		 		 		 	

 ��#: �7K H5 �	وا &�; )Cا� H5 ورد�:��{���������
������������������
������������������
������������������
���������

� ������ ������ ������ �����z،  H5 ب�NCQا ��� )وl>�0 �K اQ`�رة إ� ا��W اT;&ى ا�اّ

 �!#A73ا H5 )C٣(ه�4 ا�(.  

وه �ك أZ &3$� 3> اQ`�رة إ�� �K, $��ن �37ل ا�C( وه7 أن ا�<!�ء 
<�7K ��� ؛Zأو v�2C ,وه ¢�  :ر	�!B ا
 �K ا;'��7ا H5 �3&ف ا

؛ Tن ��~ ا' ��CI,  )٤(2Cُ���O3 v�o, �3�ل اR ����(    إن �3�ل ا���Hء : א���Hل	אCول	א���Hل	אCول	א���Hل	אCول	א���Hل	אCول	

�J5, �3�ل :���, ����� ا�����7ن      .اR ���( وا��Hء  : H5 ��'3 ا<���>، أي
�&�R$ ل أو�ن $<'�آ �5&ق $�> 3 Zو ،��d` ر ه4ا��J  .3> ا

                                                 

 .٧سورة الحشر، اآلية  )١(

  .من هذه البحث ١٧٦ انظر معاني مفردات هذه اآلية ص )٢(
 .من هذا البحث ١٧٦انظر هذه الصيغ ص  )٣(

الـروض  . ما ُأخذ من مال حربي قهرا بغير قتال، وما ُألحق به، مشتقة من الغنم وهـو الـربح  : الغنيمة )٤(
  (=)                                                                                .٢٣٩المربع، ص 

                                     :يوتخميس الغنيمة يكون على خمسة أخماس موزعة  كالتال(=) 
سهم هللا ورسوله، ومصرفه في مصالح المسلمين العامة، وسهم لذوي : خمس، ويقسم إلى خمسة أسهم -أ

بنو هاشم وبنو عبد المطلب ؛ ألنهم ناصروه، ويسوى فيه بين : قرابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهم
  .وسهم للمساكين، وسهم البن السبيلذكورهم وإناثهم، وسهم لفقراء اليتامى، 



 

 ٢٥٦

       v���2وه�4ا 7�Kل ا��D�H#5 ر	��� ا
، 5<��� )#�, ���5 ا2���v، وه�4ا ا

)��2� �ف ا� �5&�3 )Cا� H5 4آ7رة�  .ا

إن أر$#( أ;��س ا�Hء �&70ل ��� ا
 ���� وH�5 B��0 ز3 ��    :وK�ل

���� ا
 ����� وB��0 وا	�� و��D&ون �0!ً��        � u���5 v�2; t3�v ا

��ً!0 <C&Dو� )��; ,�  .3> أ

           H�5 v��2أ3� $#�� و5�:�� ���� ا
 ����� وg�5 B��0ن ��3&ف ;��v ا

اTر$#��( اT;����س ��5!��� [�[��(  ���3�u ا�������> وZ ;���ف H��5 ذ��k، أ��3�  

  :أ7Kال

�<'�ل H5 ا7ROر: اTول <C��&�  .وه7 أ}!&ه� أ�� ��N�ه�C> ا

H��Ou ا�����> آ2�v ا2�v: ا��3 H5 ُ:�&ف �أ�!.  

V�O  .)١(أ�!� ُ:<�B آ�� B�>Cُ ا2�v : ا

���	�l	)
�4	RIذ	��	وא �#ل���	�l	)
�4	RIذ	��	وא �#ل���	�l	)
�4	RIذ	��	وא �#ل���	�l	)
�4	RIذ	��	وא �#لWWWW	 		 		 		 	

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W_���^	א�_���^	א�_���^	א�_���^	א�WWWW	 		 		 		 	

 ����#: ���7K :�{��E��D��C��B��E��D��C��B��E��D��C��B��E��D��C��B��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F

��P��P��P��Pz 
)٢(.  

��c#א�	)�  	BJ ا
 H5 ا� R�5 )�X�: ا�J��ن H5 70رة  إذا آ�ن ه4ا: و

  Z k��ا���D&، و7��0رة ا����T�ل <��7م 73����57> أن !��B ا2���v ��3> ذ

 &�z)٣(.  
                                                                                                                                               

، ٦٦٩العدة شـرح العمـدة، ص   : انظر. أربعة أخماس، وتقسم على المقاتلين الذين حضروا القتال -ب
٦٧٠. 

 .٢٥٨، ص ٤، فتح القدير، ج ٢٤٠، ص ٧، طرح التثريب،ج ٢٤٨، ص ٣٠التفسير الكبير، ج : انظر )١(

 .٤١سورة األنفال، من اآلية  )٢(

 .١١٣شافعي، ص أحكام القرآن لل: انظر )١(



 

 ٢٥٧

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W�.א��	^��^	א��.��^	א��.��^	א��.�WWWW	 		 		 		 	

آ����l أ7��3ال $ ��H   : (��3� روا� ����& $��> ا���2�ب رH��A ا
 � ��� ��K�ل     

 &�\ 3�� أ5�ء ا
 ��� ر70� و3�� U(7C B ا����7ن ���� $��2, وZ  ا

�(، وآ�ن X� C ��� أه�� �; B�0و ���� 
��� ا 
&70ل ا l��J5 ب�رآ

  .)٢() o��ًُة H5 ��0, ا
 :)١(��<( 3 ,#NC B] ،�' 0� H5 H>$ ا��ح واJ&اع

�HH�c#א�	)HH����( : " 7��Kل ����& رH��A ا
 � ���: و�HH(	א�#�HH�cو�HH(	א�#�HH�cو�HH(	א�#�HH�cو�; 
إ����� ه��7 " &7��0ل ا

 ,��J��������> ا���7)��>، 5'����> أن ا <��JC B��آ���م �&$��d5 ،Hر$#��( أ;����س 

v�2�T vه, ا)٣(.  

�X�Yא�	א���ل�X�Yא�	א���ل�X�Yא�	א���ل�X�Yא�	، وه7: א���ل�	و�3&�5 وا ،vo�2Cُ Z ءH�u ا�����> : إن ا��3

     ,;��Cو ،�(����ا#�3( 70اء H5 $ �ء ا< �Y&، أو �0 ا7�ROر، أو إ���ح ا

���3 H��5 ,���#C <��3 ف أرزاق&��� k��u ا�������> آ�<\���ة وا#�����ء H��5 ذ�

        Eذه� k�وا��ذ��> واT=�(، وCُ&ا�� H5 ذ�k ا���ء $��Tه�5 B�TهB، وإ�� ذ

ا��3Q�م أ 7��$	 ����H��5 ) ا�����u ��3> رواC'����، وا��3Q�م 3���k، وا��3Q�م أ	����   

 
  .)٤(ر	�!B ا

  

H�C ��$ ��  : وا0'�7ا �� ذه�7ا إ
                                                 

 .٦٦٩العدة شرح العمدة، ص : انظر. أي الخيل: الكُراع )٢(

   .                                                                           رواه البخاري ومسلم )٣(
، ورواه )٢٩٠٤(، بـرقم   المجن ومن تترس بترس صاحبه: الجهاد والسير، باب: رواه البخاري، كتاب

 ).٤٥٧٥(، برقم ٧٤٧حكم الفيء، ص : الجهاد والسير، باب: بمسلم، كتا

 .١١٤أحكام القرآن للشافعي، ص : انظر )٤(

، بداية المجتهـد، ج  ١٧٣، ص ٧، بدائع الصنائع، ج ٤٠٤، ص ١المعونة على مذهب مالك، ج : انظر )٥(
 .١٣، ص ٢، حاشية العدوي، ج ٢٤١، الروض المربع، ص ١٦٥، ص ٢



 

 ٢٥٨

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W_���^	א�_���^	א�_���^	א�_���^	א�WWWW	 		 		 		 	

�����#: ����7K:��{��z��y��x��z��y��x��z��y��x��z��y��x����~��}��|��{����~��}��|��{����~��}��|��{����~��}��|��{NNNN..z     �����#: ����7K ����  :ا����C( إ
 �{��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��Az 

)١(.  

	�H�c#א�	)�� )#�, أ7�3ال ا��Hء آ�!�� ���4آ7رC>، و�4�C Bآ&          :و�(	א�#�H�c	و�(	א�#�H�c	و�(	א�#�H�c	و��#: 
إن ا
�! ��ً��2:.  

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W�.א��	^��^	א��.��^	א��.��^	א��.�WWWW	 		 		 		 	

١- B����0و ������� 
������ ا ����7K) : ����!�5 B'�Kd���5 �7ه����أ:�' )���C&K ������Cَأ
 )C&K ���C، وَأ��5! BJ�ُ!�5    B�] ،���l ا
 ور70� g5ن ;���!� 
 ور7�0

BJ H٢() ه(.  

أ;�& ا&70ل ��� ا
 ����� وd�$ B��0ن ا���ل ا�4ي C'���,       : وجه الداللة
����� ا������7ن $���ون K'��ل g��5ن !��E����� ���5 B، و��4�C Bآ& :2��ً���� ����ل     

  .)٣(ا�Hء 

 3� ُروي �> ��& $> ا�2�ب رHA ا
 � � أ�� �� K&أ �C( ا�Hء -٢
5�l��7'0 ه�4 ا�C( ا �س، Xَ��C B��5 أ	�� �3> ا������> إZ      : (ا��$<( K�ل

BJ=ِ�Kّ7ن 3> أِرJ��: <3 �#$ Zإ ،X	 �!�5 � ()٤(.  

�fY��g�fY��g�fY��g�fY��g	W	W	W	Wא����ل	^��^	א����ل�^	א����ل�^	א����لWWWW	 		 		 		 	

إن ا����Q�ن C�k���' ��0�=& ا���	���ت وC Z�'���ج H��5 ذ��k إ��� K!��& أو        
 k  .)٥(��z(،و3�ل ا�Hء آ4

                                                 

 .١٠ -٧سورة الحشر، من اآليات  )١(

 ).٤٥٧٤(، برقم ٧٤٧حكم الفيء، ص : الجهاد والسير، باب: رواه مسلم، كتاب )٢(

 .٥٧، ص ١٢صحيح مسلم بشرح النووي، ج : انظر )٣(

، ٤٥١في صفايا رسول اهللا مـن األمـوال، ص   : الخراج واإلمارة والفيء، باب: رواه أبو داود، كتاب )٤(
  ).٢٩٦٦(، برقم ٤٥٢

 .٢٨٤، ٢٨٣، ص ٥إرواء الغليل، ج : انظر. اهللا عنهصحيح موقوف على عمر رضي : وقال األلباني

 .١٧٣، ص ٧بدائع الصنائع، ج : انظر )٥(



 

 ٢٥٩

��ول ا��4ي H��\'>C و)��7ب :2����v    ا<��7ل اT –وا
 أ����B  – وא�HH�א��وא�HH�א��وא�HH�א��وא�HH�א
أ73ال ا�Hء؛ وذ�k )�ً#�� $��> }��ه& ا��C( ا'�H أوl��A أن )���t ا��Hء          
   l�� �ف  ا2��( وهB أه, ا2�v آ�� H5 اR ��(، واT;���ر دTء اZ�!
       )�Cه& ا��ر و}����;Tا <��$ t��N��� ا`'&اك )��t ا�����> E�N�5 ،��5 ا

  .آC Z H��, ا'#�رض $� !��

 ���K�$ ��3ل  أ���3 ����T ؛)���� R� 5ُ����&ف ��N�ه���H��5 <C ا��&ب آ���� H��5 ا
 )�� R  .)١(D3'&ك M3!7ر ���� EN�5 أن 2Cُ�vo آ�

�����g5 $ ����ًء ������ ه����4 ا����C( اC&J����E���NC ) ������ و���H أ���3&   : و�������
7� �K�( ا��ل ا4ي :��, ����� ا�����7ن $��ون K'��ل،     'C  أن <�����ا

     B!�0( أ���; ���� ��3<��ً ����; ,#NC نd$:     �5&��3و ،�
 ور7�0 B!�0
u ا�������> ا#���3( آ� ���ء ا�����)�، وا��'����D�ت، و���&ف أرزاق   ����3

k����( ا�����> آ�<\�ة، وا#���ء، واT=�(، و�z& ذ <��3�#  .ا

�<��&اء         B!��0و ،B���0و ������ 
��4وي K&ا$��( ا&7��0ل ����� ا B!��0و
,�������آ�>، وT B!0$ �ء ا B!0�3، و�'�  .ا

��K�$ �3أ : 
  .)٢(��5&ف ��� ا�N�ه�H5 <C ��0, ا

٢-�K:�����{�{�{�{�̈�§��¦��¥��¤��£��¢�̈�§��¦��¥��¤��£��¢�̈�§��¦��¥��¤��£��¢�̈�§��¦��¥��¤��£��¢))))++++((((�����������������®��¬��«��ª��©�®��¬��«��ª��©�®��¬��«��ª��©�®��¬��«��ª��©))))////((((    ������°��8��°��8��°��8��°��8�ل :#�

±±±±        ²²²²))))0000((((����������;��´���³��;��´���³��;��´���³��;��´���³zzzz 
)١(.  

                                                 

  .٦٧٣، ٦٧٢العدة شرح العمدة، ص : انظر )١(
، ص ٢وما بعدها، الكشـاف، ج   ١٣، ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٢(

، روح المعـاني، ج  ٣٥٧، ص ٤غـوي، م  ، تفسير الب٢٤٩، ٢٤٨، ص ٢٩، التفسير الكبير، ج ١٢٣٤
 .وما بعدها ٣٣٤، ص ٢٨

، ص ٤فتح القدير، ج : انظر. أي اضطرهم كفار مكة، وألجئوهم للخروج: أخرجوا من ديارهم وأموالهم )٣(
 . ٣٥١، ص ٣، تفسير الصابوني، ج ٢٦٠

ضـوانه فـي   أي يطلبون منه أن يتفضل عليهم بالرزق في الـدنيا، وبر : يبتغون فضلًا من اهللا ورضوانا )٤(
 .٢٦٠، ص ٤المصدر السابق، ج : انظر. اآلخرة

، تفسير الصابوني، ٢٦٠، ص ٤المصدر السابق، ج : انظر. أي بجهادهم للكفار: وينصرون اهللا ورسوله )٥(
 .٣٥١، ص ٣ج 



 

 ٢٦٠

    B!� أن ا�<��&اء ا��C4> ه���)&وا و:&آ��7ا د��C�رهB وأ7��3ا���#: 
���2C& ا
!E��� B 3> 3�ل ا�Hء 5!7 ;�& 3# ��� ا�3T&، وه�7    
��Cل    �&ة دC> ا

g���5ن ا�<���&اء : و�������.������ و)���7ب ا>�'���0�E������ B!K ���3> ���3�ل ا����Hء  
2�v ا�Hء <�>�'��  .)٢(ا�!�)&C> ه � 2C Z&)7ن �> )��( ا

٣- ����������        ))))++++((((K�����{�{�{�{���������~��}��|���{��z��y���������~��}��|���{��z��y���������~��}��|���{��z��y���������~��}��|���{��z��y�ل :#��������� ��������� ��������� ��������� ��!��"��#��$��!��"��#��$��!��"��#��$��!��"��#��$

%%%%))))////((((    �������������&��'�����&��'�����&��'�����&��'zzzz )٥(.  

7 ُأ�Iل ����� ا  ,�N�  �> 	�ل ا�#: 
�ن آ��7�JC Uن و�3�     �2C& ا&�>

�Jم ا )�D;و ��ً�M#: ع��'  .C '�$� 3> ا'X>D وا

&3Tا k�ن $��D2( وا7D2ع � ��  : و3&اد� 3> ذ&>$dن dC;4 ���د� ا
  .)٦(:�و:�

�ن و:��$&          : و����&�>g�5ن 3<'\�� ا��C( و)�7ب ا7�D2ع � �� :��وة ا
� وا�#� �> 	&ا3��$ ,�#�C�:�، وا H5 &J�'  .)٧(� 3#����، وا

٤-  �����������4��5��6��7��8��9��4��5��6��7��8��9��4��5��6��7��8��9��4��5��6��7��8��9)٨( ���K:��{()���*��+��,-������.��/��0��1��2��3()���*��+��,-������.��/��0��1��2��3()���*��+��,-������.��/��0��1��2��3()���*��+��,-������.��/��0��1��2��3�ل :#����

¥����¤�����£����¢���¡���?¥����¤�����£����¢���¡���?¥����¤�����£����¢���¡���?¥����¤�����£����¢���¡���?��������)2( §��¦§��¦§��¦§��¦)١(©©©©��������)١١(̈̈̈¨��������)١٠(��������  ªªªª������������ ������������).( ««««)+(��������¬¬¬¬®®®®)/ (��������

                                                                                                                                               

 .٨سورة الحشر، اآلية  )٦(

، ٣٥١، ص ٣، تفسـير الصـابوني، ج   ٢٦٠، ص ٤فتح القدير، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(
 .١١التفسير الميسر، ص 

 .٣٥٦، ص٣تفسير الصابوني، ج: انظر. أي متشققًا: متصدعا )٢(
 .٣٥٦، ص٣المصدر السابق ج: انظر. نفصلها ونوضحها: نضربها للناس )٣(
 . ٢١سورة الحشر، اآلية  )٤(
  .٧٨، ص٨ج ٥تفسير ابن كثير، م:انظر )٥(
، تتمـة  ١٠١٥تفسير السـعدي، ص ، ٧٨، ص٨ج٥تفسير ابن كثير، م: انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٦(

  .وما بعدها ٦٩، ص٨أضواء البيان، ج
التفسـير  : انظـر . أي عالم السر والجهر والحاضر والغائب والظـاهر والخـافي  : عالم الغيب والشهادة )٧(

 . ١٣الميسر، ص
 .٧٩، ص٨ج٥تفسير ابن كثير، م: انظر. تقدسه المالئكة الكرام: أي الطاهر، وقيل: القدوس )٨(
المصدر السـابق   : انظر. برأ من جميع العيوب والنقائص، بكماله في ذاته وأفعاله وصفاتهأي الم: السالم )٩(

 .١٣، التفسير الميسر، ص٨٠، ص ٨ج ٥م
تفسير ابن : انظر. صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به: أي الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، وقيل: المؤمن )١٠(

 .٨٠، ص٨ج ٥كثير، م



 

 ٢٦١

¶��I��´��³���²��±��°��O¶��I��´��³���²��±��°��O¶��I��´��³���²��±��°��O¶��I��´��³���²��±��°��O )0( ��������¸̧̧̧)1(������������¹¹¹¹�º�º�º�º)4  (����¾½���¼���»¾½���¼���»¾½���¼���»¾½���¼���»�������� )5( �������Ã��Â��Á��À��¿���Ã��Â��Á��À��¿���Ã��Â��Á��À��¿���Ã��Â��Á��À��¿

���\������Æ��ÅÄ���\������Æ��ÅÄ���\������Æ��ÅÄ���\������Æ��ÅÄ����������������`̀̀̀z )٩(.  

      &�R���  ,��J$ B�#��� ا7ا	��� ا�'���&د $���Qا ����d$ ����2C& ���0���� و:#���
        ،��>�; H�5 ف&��'��7)�7د $��� ���5، ا k���وآ��& H` ���� ��2C Zء، ا
        ،B��!��MC 4ي أ3 ��� ;�<��� ��3> أن��ا����&أ ( <��3����t ا#���7ب وا <���=1، ا

X ا�7)��� ��3> ا      ���2�����ت ا��C&�J�ء وا#M���(، ا ���#���م، وا<���ه& ا��4ي 
          t��( <��	 B�0آ�, ا ��ا��7ر ���  �\'>3	J�'�� وآ����� �DC�ء، ا�4ي 

  .)١٠(اJ��ل وا�Nل واN��ل �0���� 

#�7د���C(     : و��������$ �E���NC �����g5 $�<'\���� ه����4 ا����C�ت إ���5&اد� :#����
واQ;�ص �، و3&اH5 �'�K آ, ��R&ة وآ��&ة، و:#�M��، و: CI!� �> آ, 

��B، و	���� :#���    ��E و�<1، واCQ��ن $#�� و��&� ��M� �&!K7م و�M
        �:������� ُ	�> 3� أ��� �3> آ���ل ا�2ِ<�(، و��0ا� ود���ؤ� $�0d��=� و

��#:)١١(.	 		 		 		 	

                                                                                                                                               

 .٨٠، ص٨ج ٥المصدر السابق، م:انظر. بأعمالهم، بمراقبته إياهم أي الشاهد على خلقه: المهيمن )١(
 .المصدر السابق: أي الذي عز كل شيء فقهره، وغلب األشياء فال ينال جنابه، انظر: العزيز )٢(
: انظـر . هو الذي جبر خلقه وقهرهم على ما أراد: المصلح أمور خلقه، وقيل: هو العظيم، وقيل: الجبار )٣(

   .٨٠، ص ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م٣٦٩ص  ،٤تفسير البغوي، م 
، ص ٤المصـدر السـابق، م   :  انظر. المتعظم عما ال يليق به: الذي تكبر عن كل سوء، وقيل: المتكبر )٤(

  .٨٠، ص ٨ج  ٥، المصدر السابق، م ٣٦٩
 .٣٦٩، ص ٤المصدر السابق، م : انظر. المقدر والمقلِّب للشيء بالتدبير إلى غيره: الخالق )٥(
 .المصدر نفسه: انظر. الذي ينشىء األعيان من العدم  ويخرجها للوجود: البارئ )٦(
، ص ٤المصـدر السـابق، م   : انظر. الممثل للمخلوقات بعالمات تميزها عن بعضها البعض: المصور )٧(

٣٧٠، ٣٦٩. 
: انظر. أي له األسماء الكثيرة جدا، ومع ذلك فكلها تدل على أكمل الصفات وأعظمها: له األسماء الحسنى )٨(

 .١٠١٥تفسير السعدي، ص 
 .٢٤ -٢٢سورة الحشر، اآليات  )٩(
 .١٣وما بعدها، التفسير الميسر، ص  ٧٩، ص ٨ج  ٥تفسير ابن كثير، م : انظر )١٠(
، ٨ج  ٥، تفسير ابن كثير، م ٣٧٠، ٣٦٩، ص ٤تفسير البغوي، م : انظر تفسير اآليات المراجع التالية )١١(

 .١٠١٥وما بعدها، تفسير السعدي، ص  ٧٩ص 



 

 ٢٦٢

�X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא�	 		 		 		 	

�.Nא���	��� 	2	א�*�-	R��	\�3	א�#א��	��tkא	���wא	�a
	א���"	א���د�	�'
�a	א���w	א��tk	א�#א��	\�3	��R	א�*�-	2	 ���	א���N.�א���"	א���د�	�'
�a	א���w	א��tk	א�#א��	\�3	��R	א�*�-	2	 ���	א���N.�א���"	א���د�	�'
�a	א���w	א��tk	א�#א��	\�3	��R	א�*�-	2	 ���	א���N.�א���"	א���د�	�' 		 		 		 	

  

  :و��5 �C'�ن
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ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶��������-�� �́�³ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶��������-�� �́�³ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶��������-�� �́�³ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹����� �̧�¶��������-�� �́�³��������������0��Æ��Å��Ä��0��Æ��Å��Ä��0��Æ��Å��Ä��0��Æ��Å��Ä
���4��5��6���4��5��6���4��5��6���4��5��6z )١(.  

� ���> 	���ل �����0� إ$��&اه�B ������ ا����م و��3> ���#3 ��3>   ���#: 
���2C& ا

 ُC ���3 ,��3> آ�� B!:اء&��$ H��5 <� 3����#���� ��3> دون ا
، و$��&اء:!B ��3> د��C>  ا


  .B!37K، و	�7ل ا#�اوة $� !B و$�> E��$ B!37K اD&ك $�

اK'�وا $� ����� ا���م، وأ:��7ا $�� إH�5 Z      : 5!7 ;�& $�# � ا3T&، أي

��$T ر���R'0٣(،)٢(ا(.  
                                                 

 .٤تحنة، اآلية سورة المم )١(

 .٥٢، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر )٢(

  .وقد جعل بعض المفسرين التأسي بإبراهيم هنا هو من قبيل كون شرع من قبلنا شرع لنا )٣(
  :وشرع من قبلنا ينقسم إلى ثالثة أقسام

  .جملنا، كآية الر اشرع من قبلنا شرع لنا قطعا، وهو ما جاء في شرعنا أنه شرع: القسم األول -
ليس بشرع لنا قطعا وذلك ما لم يرد له ذكر في شريعتنا، وكذا ما نسخته شـريعتنا مـن   : لقسم الثاني -

  .األحكام ؛ كتحريم الغنائم، وقتل النفس في سبيل التوبة، فكل ذلك منسوخ في حقنا
علـم ثبوتهـا   وهو محل الخالف بين العلماء، وهي األحكام التي لم تقرر في شريعتنا، إذا : القسم الثالث

ولم يرد عليها ناسخ، كالتي قصها اهللا في القرآن، أو وردت على لسان نبيه من غيـر   ،بطريق صحيح 
  (=)                                 :وهذا القسم اختلفوا فيه على ثالثة أقوال. إنكار وال إقرار لها

لى اهللا عليه وسلم، ال عن طريـق  إنه شرع لنا، ولكن من طريق الوحي إلى الرسول ص: األول -(=)  
  .كتبهم المحرفة، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وهو الراجح لقوة ما استندوا عليه

  .إنه ليس شرع لنا: الثاني -



 

 ٢٦٣

5!7 أ3& إ�NC�ب 3 �� :#��� $�KQ'��اء $�g$&اه�B و$�#��� H�5 3#��داة أه�,          
B! 3 70اء آ�ن $�<7ل أو ا�#,، وه4ا �3> �7ازم ا'7	���     اD&ك وا�&اءة

)١(.  

'� ��� اNCQ�ب 3� ورد K <3&ا=> H5 73اt�A أ;�&ى؛ ���7    Zد �C�Cو
 ���������������������������������������������������������������������������������#: ��������������������������������������������������������������������������������7K :� �

�{�� �̈ �§��¦��¥�� �̈�§��¦��¥�� �̈�§��¦��¥�� �̈�§��¦��¥z 
)٢(�������#: ������7Kو ،:�������������������������	��
������������������������	��
������������������������	��
������������������������	��
z )٣( ،

k  .و�z& ذ

D&ك وأه�� $��<7ل  ENC ��g5 $�<'\� ه�4 ا�C( ا�&اءة 3> ا: و����
B!\R$و 
  .وا�#,؛ Tن A <3&ورات اCQ��ن >3�Y#( أ��اء ا

٢-   �  �K:��{F��E��D��C���������B��AF��E��D��C���������B��AF��E��D��C���������B��AF��E��D��C���������B��A����������T���S��R��Q��P�����O��N���ML��K��J��I���������H���G��T���S��R��Q��P�����O��N���ML��K��J��I���������H���G��T���S��R��Q��P�����O��N���ML��K��J��I���������H���G��T���S��R��Q��P�����O��N���ML��K��J��I���������H���Gz�ل :#��
)٤(.  

  :األخبار الواردة في اآلية

       ����� Bاه�&$g�$ اء��'KQ�$ &�3Tا ��5!� �$<'!�آ�� )Cم  و�3>   ه�4 ا����ا
,#�  .H5 �#3 ا�&اءة 3> اD&ك وأه�� $�<7ل وا

 B!$ اء�'KZا ��� V�H5 )R ا���<�وة �'dآ�� وا�$ &3T٥(و ُآِ&ر ا(.	 		 		 		 	

                                                                                                                                               

  .القول بالتوقف: الثالث -
وما بعـدها، المسـودة، ص    ١٤٧، ص ٣اإلحكام لآلمدي، ج : انظر هذه المسألة واألقوال فيها وأدلتهم

ومـا بعـدها،    ٤١، ص ٦وما بعدها، البحر المحيط، ج  ٢١٢، ص ٣كشف األسرار، ج  ،١٩٤، ١٩٣
  .٤٤٢، ٤٤١إرشاد الفحول، ص 

، التفسـير  ٥٢، ص ١٨، الجامع ألحكام القـرآن، ج  ١٧٢، ص ٤أحكام القرآن البن العربي، ج : انظر )١(
  .٢٦٢، ص ٣٠الكبير، ج 

 .٧١سورة األنعام، من اآلية،  )٢(
  .٥سورة البينة، من اآلية  )٣(
  .٦سورة الممتحنة، اآلية  )٤(
، ص ٢، تفسير النسفي، م ١٧٣، ص ٤أحكام القرآن البن العربي، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٥(

  .١٠١٧، تفسير السعدي، ص ٦٧٤



 

 ٢٦٤

/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�/��Yא�	R�Tא�	 		 		 		 	

i'א�	��� 	2	-�*��	�S��Tא�	��tkא	���wא	�a
	א���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א��S��T	��*�-	2	 ���	א�'iא���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א��S��T	��*�-	2	 ���	א�'iא���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א��S��T	��*�-	2	 ���	א�'iא���"	א��א�د�	�' 		 		 		 	

  

  :و��5 �C( وا	�ة

١- ���������:��K:��{���(��)�������*��+���(��)�������*��+���(��)�������*��+���(��)�������*��+����������,���-��.��/��0��,���-��.��/��0��,���-��.��/��0��,���-��.��/��0¥¤��������£��¢��¡��6�����7��8��9��:¥¤��������£��¢��¡��6�����7��8��9��:¥¤��������£��¢��¡��6�����7��8��9��:¥¤��������£��¢��¡��6�����7��8��9�ل :#�

�ª���©��¨�����§�����¦�ª���©��¨�����§�����¦�ª���©��¨�����§�����¦�ª���©��¨�����§�����¦������«��«��«��«z )١( .  

	Wא��SQC	א��א�د�	2	א��� 	

    ����#: ���7K H��5 ان&���; )���C&J7��� ،z:����8��9��:��8��9��:��8��9��:��8��9}��:ورد H��5 ا���C( اKو

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#: :� �

�{¤��������£��¢��¡��6�����7¤��������£��¢��¡��6�����7¤��������£��¢��¡��6�����7¤��������£��¢��¡��6�����7 z.  

��SQCא	b]I	ل��#�	W	 	

�37ل اH5 &�2  :أولًا��#: �7K:��{��8��9��:��8��9��:��8��9��:��8��9��:z.  

�3 7ا $�
 ور70� : ه4ا ا�2& ا7ارد ه � $�# � ا3T&، و3ُ&اد�)٢(.  

     ��3 ����� ��'Z7ي د�>C ,$ ،رف��و3<'\�� اNCQ�ب،  و�C B&�5 أي 

����#: ���7K 7���� أ;��&ى؛ t��A73ا H��5 <=ا&��K <��3 ورد :�{��o��n��m��l���k��o��n��m��l���k��o��n��m��l���k��o��n��m��l���k

��p��p��p��pz )٣( ���#: �7Kو،:��{¾��½���¼��»��º��¹¾��½���¼��»��º��¹¾��½���¼��»��º��¹¾��½���¼��»��º��¹����������Á��À��¿��Á��À��¿��Á��À��¿��Á��À��¿z )٤( ،

k  .و�z& ذ

E��NC ����g5 $�<'\��� ه���4 ا���C( اCQ����ن $���
 ور7��0� إC��ً����    : و������

�<7ل وا�#,، '3��ًO� H5 ا���( واQ:��ع � ً�\'3.  

                                                 

 .١١، ١٠سورة الصف، اآليتان  )١(

 .٣٩٣، ص ٢٨، روح المعاني، ج ١٢٤٥، ص ٢الكشاف، ج : انظر )٢(

 .١٣٦سورة النساء، من اآلية  )٣(

 .١٧٠ورة نفسها، من اآلية الس )٤(



 

 ٢٦٥

�: ثانيا�#: �7K H5 &�2��6�����7¡����6�����7¤��������£��¢¡����6�����7¤��������£��¢¡����6�����7¤��������£��¢¡��¢��£��������¤}�: �37ل ا z.  

�� #3 &�2، 7!5 ;�& )١(�BJ )�ه�وا H5 ��0, ا
 $73dاBJ وأ��: ه4ا ا

&3Tا ��3#  .  

N!���د $�����ل وا�� �Cُ v����, ����� ا7)��7ب H��5    : و�������$ &��3Tن اg��5

 )��'��  .وا
 أ��B )٢(اT	7ال ا7ا)�(، و��� ا0Z'���ب H5 اT	7ال ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .      ، ص ٤، فتح القدير، ج ٣٩٣، ص ٢٨، روح المعاني، ج ١٢٤٥، ص ٢الكشاف، ج : انظر )١(

في أن أشار البحث إلى كون الجهاد فرض كفاية في جملته، ووجوبه في أحوال معينة، راجعها   وقد سبق
                        .                                         من هذا البحث ٢٢٢ص 

  : أما الجهاد بالمال فيجب في أحوال ثالثة 
  .العجز عن الجهاد بالبدن مع القدرة على بذل المال في الجهاد الواجب -أ 

إذا استنفر اإلمام الرعية للجهاد بالمال كما حصل ذلك منه صلى اهللا عليه وسلم في : أضف إلى ذلك -ب
  .للجهاد بالمالغزوة تبوك لما استنفر المؤمنين 

زاد المعاد، ج : انظر.  إذا حضر العدو بلد المسلمين واحتيج للجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس فيجب -ج
 .٤٨٩، ٤٨٨، ص ٣

روح  ،٦٨٠، ص ٢، تفسـير النسـفي، م   ١٢٤٥، ص ٢الكشاف، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٢(
 .٢٨٠، ص ٤، فتح القدير، ج ٣٩٣،٣٩٤، ص ٢٨المعاني، ج 



 

 ٢٦٦

q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�q�א��א	R�Tא�	 		 		 		 	

	א���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א�#א��	\�3	��R	א�*�-	2	 ���	א�.���Fنא���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א�#א��	\�3	��R	א�*�-	2	 ���	א�.���Fنא���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א�#א��	\�3	��R	א�*�-	2	 ���	א�.���Fنא���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א�#א��	\�3	��R	א�*�-	2	 ���	א�.���Fن 		 		 		 	

  

  :و��5 �C( وا	�ة

١- �#����"��#����"��#����"��#����"����������!!!!��������K:��{������������������������~�����}��|��{��z������������������������~�����}��|��{��z������������������������~�����}��|��{��z������������������������~�����}��|��{��z�ل :#���������

$$$$����������%����&����'���(��%����&����'���(��%����&����'���(��%����&����'���(z 
)٢(، )١(.  

         B��0و ����� 
���� ا �7�0&�� و )�>���� أن ا#�Iة ا��#: 
�2C& ا
     <�>5�� �و���3 �> 3> أ:��ع 3��� ��� ا
 ���� وB��0 رًدا ���� اد���ء ا

 Bه B!�d$ءZذTا Bه ���وأ:� ��اء و3�I�Tا.  

ا�3T&  : 5!7 ;�& 3# �� ا3T&، و3<'\�� اNCQ�ب، 7J�5ن ا�<��7د 3 ��  
     ��4ل وا��R�ر؛ Tن ا
 	B�J أن ا#�Iة �$ &#DC Zو � C�$ B���$dن I'#C ا

B�0و ���� 
��� ا �  .وT:��ع ر70

E��NC ����g5 ��� C ����� ا�����B $�<'\��� ه���4 ا���C( أن I��'#C $�     : و������
 
7� أو �C#�� أ��اء ا>C �� l�'�C Z ن، وأن�آ tA73 أي H5 � � t5ا�Cو

 �&D� م�7ف أ3K7��� �> دC � أو ا)٣(.  

y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�y��kא	R�Tא�	 		 		 		 	

                                                 

 .٨سورة المنافقون، اآلية  )١(

كنا في غزاة، فسكع رجل من المهاجرين رجلًا : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: سبب نزولها )٢(
يا للمهاجرين، فسمعها رسول اهللا صلى اهللا : يا لألنصار، وقال المهاجري: من األنصار، فقال األنصاري

". دعوها فإنها منتنة : " ا كان، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم؟، وأخبروه بم" ما هذا : " عليه وسلم، قال
وكانت األنصار حين قدم النبي صلى اهللا عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد، فقال عبـد  : قال جابر

األعز منها األذل: اهللا بن ُأبي خرِجنأوقد فعلوا، واهللا لئن رجعنا إلى المدينة لي.  
، ١٠٢٥اآليـة، ص  ...) يقولون لئن رجعنا إلى المدينة: (قوله تعالى: تاب التفسير، بابرواه البخاري، ك

 ).٤٩٠٧(، برقم ١٠٢٦

، ٣٨٧، ص ٣، تفسير الصـابوني، ج  ٦٨٩، ص ٢تفسير النسفي، م : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٣(
 ، ٢٠التفسير الميسر، ص 



 

 ٢٦٧

^��aא��	��� 	2	א�*�-	R��	\�3	א�#א��	��tkא	���wא	�a
	א���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א�#א��	\�3	��R	א�*�-	2	 ���	א���a�^א���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א�#א��	\�3	��R	א�*�-	2	 ���	א���a�^א���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א�#א��	\�3	��R	א�*�-	2	 ���	א���a�^א���"	א��א�د�	�' 		 		 		 	

  

  :و��5 �C'�ن

١ – � K :�{�������q���������p�����o��n�������q���������p�����o��n�������q���������p�����o��n�������q���������p�����o��nsrsrsrsr����������w��v��u��t��w��v��u��t��w��v��u��t��w��v��u��tz�ل :#�
)١(.  

	WWWWא��SQC	א��א�د�	א���א��SQC	א��א�د�	א���א��SQC	א��א�د�	א���א��SQC	א��א�د�	א��� 		 		 		 	

 E���  )٢(ورد H5 ا�C( ;�& وا	� و3# �� ا��#: ��7K H5 k��n��n��n��n}��: ، وذ

sr�������q���������p�����osr�������q���������p�����osr�������q���������p�����osr�������q���������p�����oz.  

          H��5 ب���NCQا ����� )��وl>���0 ���K اQ`���رة إ��� اTوا��3& اT;��&ى ا�ا

�!#A٣(73ا(.  

tkא	א]I	ل��#�tkא	א]I	ل��#�tkא	א]I	ل��#�tkא	א]I	ل��#�WWWW	 		 		 		 	

�� وأ;���7ا ��     : # ��ه4ا ا�C &�2ل ��� ا7)7ب، و3 )��!Qوا ا�	و

'��� ����� ا7)��7ب ��K&ا=> وردت H��5      )٤(و��D: Z&آ7ا $��� `���ً|�   Zد ���C�Cو ،

tA73ا ��#: �7K 7�� أ;&ى؛ :�{���������������������������������������������������������������� z�
)٥(��#: �7Kو ،:��{

��`���_��^��]��\��[��`���_��^��]��\��[��`���_��^��]��\��[��`���_��^��]��\��[z 
)٦(��#: �7Kو ، :�{��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��Az 

)٧(k  .، و�z& ذ

  

٢- �  .)٨( �K:��{���������������������������� z�ل :#�
                                                 

 .١٣سورة التغابن، اآلية  )١(

 .٢٥٧، ص ٦، تفسير أبي السعود، ج ١٣٨، ص ٨ج  ٥ تفسير ابن كثير، م: انظر )٢(

 .من هذا البحث ٢٢٩ ص: انظر الصيغ األخرى )٣(

 .٢٩٥، ص ٤، فتح القدير، ج ١٣٨، ص ٨ج  ٥تفسير ابن كثير، م : انظر )٤(

 .٣٦سورة النساء، من اآلية  )٥(

 .١٤سورة الزمر، اآلية  )٦(

 .١سورة الصمد، اآلية  )٧(

  .١٨سورة التغابن، اآلية  )١(
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	WWWWא��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א��� 		 		 		 	

       ����#: ���7K H��5 ���	وا &���; )���C&JB اE���R  : " ورد H��5 ا���C( ا����

  ".واD!�دة 

tkא	א]I	ل��#�tkא	א]I	ل��#�tkא	א]I	ل��#�tkא	א]I	ل��#�WWWW	 		 		 		 	

��5&اEK آ� ا�Iو)�> و�z&ه���   : ه4ا ا�C &�2ل ��� ا7)7ب، و#3 ��

  B!� ا4ي H` ���� ��2C Zء وN�0�زي ���د� ��� أ�#5��#: 
5!�7  . )١(ا

E��  .;�& 3# �� ا

�    : و������#: 
ENC ��g5 ��� آ, B��3 $�<'\� ه�4 ا��C( 3&ا��K( ا

  .)٢(H5 أ#5�� D'�3#ً&ا ا���Y ��� 0&� و}�ه&� و3���0'� ���!� 

  

  

  

                                                 

 .٢٢٠، ص ٨البيان، ج تتمة أضواء : انظر )٢(

، تفسير ٢٩٦، ص ٤، فتح القدير، ج ٦٩٣، ص  ٢تفسير النسفي، م : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٣(
 .١٠٣١السعدي، ص 



 

 ٢٦٩

	א�R�T	א���دسא�R�T	א���دسא�R�T	א���دسא�R�T	א���دس 		 		 		 	

	א���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א��S��T	��*�-	2	 ���	א�T�قא���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א��S��T	��*�-	2	 ���	א�T�قא���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א��S��T	��*�-	2	 ���	א�T�قא���"	א��א�د�	�'
�a	א���w	א��tk	א��S��T	��*�-	2	 ���	א�T�ق 		 		 		 	

  

  :و��5 �C'�ن

١- ��������� )+١(��������³��²��±��°³��²��±��°³��²��±��°³��²��±��°).(��������»º���¹��¸���¶��l��´»º���¹��¸���¶��l��´»º���¹��¸���¶��l��´»º���¹��¸���¶��l��´ )(¬����®�̀�¬����®�̀�¬����®�̀�¬����®�̀�»��»��»��»��}��:���K�ل :#����

¾��½��¼¾��½��¼¾��½��¼¾��½��¼����������À��¿��À��¿��À��¿��À��¿ÁÁÁÁ�t��u��v��w��Æ��Å����Ä��Ã���Â�t��u��v��w��Æ��Å����Ä��Ã���Â�t��u��v��w��Æ��Å����Ä��Ã���Â�t��u��v��w��Æ��Å����Ä��Ã���Âz )٥(،)٤(.  

	WWWWא��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א��� 		 		 		 	

    ���#: ��7K H�5 ر�أ;�� )]�] )�C&Jو ،��l��´���¶��l��´���¶��l��´���¶��l��´z¶���}��:ورد H5 ا�C( ا
    �����#: ����7K H���5 ����!��� 4آ7ر�������( اZ� ���������º���¹º���¹º���¹º���¹ z̧̧̧¸}��:اN�����( ا��4و���5( 

�: و:<�C&ه��#: �7K5#�:!> [�[( أ`!&، و <\�C B H=��Á}��:وا � À� � ¿Á� � À� � ¿Á� � À� � ¿Á� � À� � ¿ 

z�
)٦(.  

��SQCא	b]I	ل��#���SQCא	b]I	ل��#���SQCא	b]I	ل��#���SQCא	b]I	ل��#�	W	W	W	W	 		 		 		 	

                                                 

 .٤٥٩، ص ٢٨روح المعاني، ج : انظر. أي انقطع عنهن الحيض لكبرهن: يئسن من المحيض )١(
تفسير النسفي، : انظر. إن جهلتم كيف يعتددنأي شككتم ما عدتهن، وُأشكل عليكم حكمهن، أو : إن ارتبتم )٢(

 .٤٥٩، ص ٢٨، روح المعاني، ج ٦٩٦، ص ٢م 
 .٦٩٧، ص ٢المصدر السابق، م : انظر. أي الصغيرات الالتي لم يبلغن سن الحيض: والالئي لم يحضن )٣(
 .٤سورة الطالق، اآلية  )٤(
المطلقة والمتـوفى عنهـا    لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في: عن أبي عثمان قال: سبب نزولها )٥(

يا رسول اهللا إن ُأناسا من أهل المدينة يقولون قد بقي من النساء مـا لـم   : قال ُأبي بن كعب: زوجها قال
 �z....   »��¬»��¬»��¬»��¬ } فنزلت: الصغار والكبار وذوات الحمل، قال: وما هو، قال: يذكر فيه شيء، قال

  .اآلية
  .رواه الحاكم والبيهقي  وصححه الحاكم

سبب نزول اآلية في : العدد، باب: ، ورواه البيهقي، كتاب)٣٨٢١(، برقم ٥٣٤، ص ٢الحاكم،  ج رواه 
  ).١٥٣٧٩(، برقم ٦٨٠، ص ٧العدة، ج 

مكـة  (محمد عبد القادر عطـا  : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، الطبعة الثالثة، تحقيق
 ).  م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤كتب العلمية، دار ال: مكتبة عباس أحمد الباز، بيروت: المكرمة

، ٢٨، روح المعاني، ج ٦٩٧، ص ٢، تفسير النسفي، م ٨٤٧٤، ٨٤٧٣، ص ١٤جامع البيان، ج : انظر )٦(
  .٤٦٠ص 



 

 ٢٧٠

أن : ، وا�<����7د $!����)١()����t اT;�����ر ا�����$<( دا���( ������ ا���NCQ�ب  

          <!:��� H�5 B'JJ�` �0 !> إذا &��J ����ا���<�ت ا�:�H ا�<��t �� !> ا

C B�\> [�[( 5�)#�7ه� [�[( أ`!&، وآ4k ا H:�)#�7ا ��ة ا��R&ات ا

 �!��	  t\: �'	 )>��3 ,3�	 ,آ �'#'  .)٢(أ`!&، و

&3T# � ا�ر $�5!�4 أ;�.  

��g5 $�<'\� ه�4 ا�l>�Yُ <3 ��� ENC )C وآ��l آ���&ة H�5   : و����

B :�� $#� أن :#'� [�[( أ`!& �&�R� l��أو آ ،���: Z <�  .ا

  .)٣(:!� : <\tA7$ H  	��!� أ3� ا���<( ا��g5 ,3ن ��

٢- �K:�{��Q��P��O��N������������M��L��KJ�����I��H�����G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N������������M��L��KJ�����I��H�����G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N������������M��L��KJ�����I��H�����G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N������������M��L��KJ�����I��H�����G��F��E��D��C��B��A�ل :#�

��]��\��[Z��Y��X��W��V���UT��S��R��]��\��[Z��Y��X��W��V���UT��S��R��]��\��[Z��Y��X��W��V���UT��S��R��]��\��[Z��Y��X��W��V���UT��S��Rd��c��b��a����`��_^d��c��b��a����`��_^d��c��b��a����`��_^d��c��b��a����`��_^��������z )٥(،)٤(.  

	WWWWא��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א���א��SQC	א��א�د�	2	א��� 		 		 		 	

 ����#: ���7K H��5 ���	وا &���; )��Cا� H��5 ورد:��{��d��c��b��a����`��d��c��b��a����`��d��c��b��a����`��d��c��b��a����`z،  ���Kو

 �!#A73ا H5 ب�NCQا ��� )  .)٦(l>�0 اQ`�رة إ� ا��W اT;&ى ا�ا

tkא	א]I	ل��#�tkא	א]I	ل��#�tkא	א]I	ل��#�tkא	א]I	ل��#�WWWW	 		 		 		 	

ه��4ا ا���C &���2ل ����� ا7)��7ب، إذ ���2C& ���0���� و:#���� أ���� H��5 	���ل 

اD<�ق $�> اIو)�> $#� ا��ق ��� إرA�ع !��Y�� d$ن اl�# '3 اTم ��>   

                                                 

 .٤٥٧، ص ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )١(

 .٢٤، ص ٢٨روح المعاني، ج : انظر )٢(

، ص ٢٨، روح المعـاني، ج  ٦٩٧، ٦٩٦، ص ٢تفسير النسـفي، م  : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٣(

 .١٠٣٣وما بعدها، تفسير السعدي، ص  ٤٥٩

 .٦سورة الطالق، اآلية  )٤(

 .من هذا البحث ٢٠٩ص  ،معاني مفردات هذه اآلية: انظر )٥(

 .من هذا البحث ٢١٨ - ٢١٠ص : انظر الصيغ األخرى الدالة على اإليجاب )٦(



 

 ٢٧١

ا���CI�دة H���5 أ)���&ة  إر���A���، أو ���C B'�<���� ������ إر���A��� d���$ن l�����Y اTم

ا&��A�ع، أو أ$���  أن C#��!��� اTب  أو ��!��� Xo���A� H��5 اT)��&ة ���3I أن       

�#A&: Hآ � $Z )#A&3 &(d'�C.  

&�2�<�7د $!4ا ا�5 : �#A&: أ;&ى )#A&3 بTا � E����5)١(.  

��g5 $�<'\�� ه��4 ا��C( E�NC ���� اTب أن d'��C)& �A&3#(        : و����

� و��� وذ�H�5 k 	��ل ا     tA&: Hآ      ���!K��:م و���م اTق  $� �� و$��> ا�>�D

    B���� أ)&ة ا&A�ع، وه4ا إذا آ�ن ا��, ًC�] ,�>C� �z& [�ي أ��3، أ�3� إذا 

C<�, إZ [�ي أENC ��g5 �3 ���!� إرA���، و7 اd�$ ����� &��N:ُ l# '3)&ة    

  .)٢(ا�H5 ,O 	�ل ��م ا:��K!�� ��� أ)&ة �3��ة $� !�� 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .٤٦٣، ص ٢٨روح المعاني، ج : انظر )١(
، ٢٨، روح المعـاني، ج  ٢١٩، ص ٤أحكام القرآن البن العربي، ج : اليةانظر تفسير اآلية المراجع الت )٢(

 .١٠٣٣، تفسير السعدي، ص ٣٠٢، ص ٤، فتح القدير، ج ٤٦٣ص 



 

 ٢٧٢

  

  

  

  الفصل الثاني

   ،ات الواردة بغري صيغ األمراآلي

  واآليات الواردة للداللة على اإلجياب من طريق اللزوم

  

<�O��3 ��� ,�'DCو:  

��	و�د	دאcً	�3\	א!�o_	��*�	א�*�ض��	و�د	دאcً	�3\	א!�o_	��*�	א�*�ض��	و�د	دאcً	�3\	א!�o_	��*�	א�*�ض��	و�د	دאcً	�3\	א!�o_	��*�	א�*�ضW	W	W	W	א�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCولא�NS/	אCولKKKK	 		 		 		 	

�X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא��X�Yא�	/NSא�	W	W	W	W���%]א�	א����		2	ومuא��	v���	^�	_�o!א	�3\	א�#א��	א�[%���א���"	א����		2	ومuא��	v���	^�	_�o!א	�3\	א�#א��	א�[%���א���"	א����		2	ومuא��	v���	^�	_�o!א	�3\	א�#א��	א�[%���א���"	א����		2	ومuא��	v���	^�	_�o!א	�3\	א�#א��	א���"KKKK	 		 		 		 	

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٧٣

  املبحث األول

 على اإلجياب بلفظ الفرضما ورد دا
ً
  ال

  

   א���1S	��*�	א�*�ضא���1S	��*�	א�*�ضא���1S	��*�	א�*�ضא���1S	��*�	א�*�ض

     ����� )��Z�ا'#����& $����~ ا���&ض ه��7 أ	��� ا����W ا���&H��5 )�C ا

Hه ،k  :اNCQ�ب، و'�: Z��z ,&�، و�K وردت �C( وا	�ة دا( ��� ذ

��#: �7K:�����{�{�{�{��R��R��R��RSSSS��������U��TU��TU��TU��T))))١١١١((((���������XW��V�XW��V�XW��V�XW��V)))).... ( ( ( (��������^��]�����\���[Z��Y����^��]�����\���[Z��Y����^��]�����\���[Z��Y����^��]�����\���[Z��Yzzzz 
)٣(.  

� ��� ,�'D:  )Cه�4 ا���#: �7K H5 ة�	وا )R� :{����SSSS�z.  

�a
�#��ل	b]I	א�'�a
�#��ل	b]I	א�'�a
�#��ل	b]I	א�'�a
�#��ل	b]I	א�'	W	W	W	W	 		 		 		 	

و��K, $���ن �3� :<'\��� ا��C( ه ��ك       .ه�4 ا��R( دا( ��� اNCQ�ب،

��!�  :أ3&ان ه�3�ن :�Nر اQ`�رة إ

3�  <3 ��� E:&'C	o&م `��ً|� 3��� أ$�	�� ا
، إذ ا��C( واردة      WאCول

BC&�'  .$#� ا#'�ب ��� ا

�f
X�g :3 ��� E:&'C �3     أراد B�] ت��	���> 	�U أو 	&oم `��ً|� �3> ا

  .ا0'��	( ا���7ف ����

                                                 

، تفسـير  ٣٧٨المفردات في غريب القرآن، ص : انظر. شرع لكم: أي أوجب، وقيل: قد فرض اهللا لكم )١(
 .٧٠٠، ص ٢النسفي، م 

، ٤، تفسـير البغـوي، م   ١٦٤، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : رانظ. تحليلها بالكفارة: تحلة أيمانكم )٢(
 .٤٢٥ص 

 .٢سورة التحريم، اآلية  )٣(



 

 ٢٧٤

�إن  <3	o&م `�ً|� �3> ا���	��ت �3g5� أن 7�JCن ا���&م Y#��3ً�       : أوً

أو `&اً$� أو �z& ذk 3�� 70ى اIو)(، وإ�3� أن 7�JCن �3� 	&��3 ����      

  .���� ه7 زو)'�

: ن C<�7ل آ� <3  d	o&م ���� ����� `��ً|� �3> ا���	��ت ��z& اIو)�(       -أ 

ه��4ا ا�#���م ����oH 	��&ام، أو ه��4ا ا��D&اب ����oH 	��&ام، g��5ن ا#�����ء        

<�7K ��� ��5 ا;'��7ا:  

إن  <3	o&م `�ً|� 3> ا���	�ت �z& اIو)( 45C k��>، : א���ل	אCول

 k 7	 V و��د �� 	&�3 ��� ����،  وإ� ذ BC&�'و:��3I ا�J�رة $�

  .)١(ا
  ذهE أ$7 	 ��(، وا3Q�م أ	�� ر	�!��

	WWWWوא �#��א	�hد��	�^	א���_	وא��.�	وא����لوא �#��א	�hد��	�^	א���_	وא��.�	وא����لوא �#��א	�hد��	�^	א���_	وא��.�	وא����لوא �#��א	�hد��	�^	א���_	وא��.�	وא����ل 		 		 		 	

�وً��	W_���^	א�W	 	

��#: �7K:��{W��V��U��T��S��RW��V��U��T��S��RW��V��U��T��S��RW��V��U��T��S��R z�
)٢(� ً��C 
  .، �5��� ا

  :من السنة: ثانيا

    H�5 7ل�>C ن�أ�� آ� � � 
ا0'�7ا $�� ُروي �> ا$> ���س رHA ا

 C:��{Â��ÁÂ��ÁÂ��ÁÂ��Á�����Å��Ä��Ã�Å��Ä��Ã�Å��Ä��Ã�Å��Ä��Ã�������������Æ���������Æ���������Æ���������Æz�����JC <&ه���، و��K�ل ا$��> �����س   : ا���&ام 

)٤(،)٣(.)  
                                                 

 .٥٣٠، الروض المربع، ص ٧٠، ص ٦المبسوط، ج : انظر )١(

 .٢سورة التحريم، من اآلية  )٢(

 .٢١سورة األحزاب، من اآلية  )٣(

�IH�G�F�E�D���C�B�A�IH�G�F�E�D���C�B�A�IH�G�F�E�D���C�B�A�IH�G�F�E�D���C�B�A}� :رواه البخاري، كتاب التفسير، بـاب . رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم )٤(
�ML�K���J�ML�K���J�ML�K���J�ML�K���Jz  ٤٩١١(، برقم ١٠٢٧، ص.(  

، برقم ٦٠٠وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطالق، ص : الطالق، باب: ورواه مسلم، كتاب
)٣٦٧٦(. 



 

 ٢٧٥

	 	

�fY��g	WH�	א �#��א	א����ل	^�W	 	

����� ا
 ������ و B���0	��o&م    -١ H��� ��3� )���ء I��� E���0 H��5ول ا���C( أن ا

  ���� <��C ل��)�رC'� أو 	&oم ا#�,، آ� ا'<�7JC <C&Cن :�&BC ا

)$���  .}�ه& ا�C(، و$� أ5'� )�!7ر ا

٢-  ��� ,�U �> ا�#, $��� � د��:�&C�� ���� ����� أن   إن ا3' �ع ا

  E��(7: B�� 
���$ <�����7��J�5 ����#�Cن :�&ًC���� �ًY&��`� Z `��&�ً��؛ Tن ا

��#: �7K H5 ��ً;7ن داJ�5 ،)��&D  .       ��D����C��D����C��D����C��D����Cz}�: ا�&3( ا

����#: ���7Kو:��{��S��R��S��R��S��R��S��Rz     نT ل؛����Z$��� أن B��#C آ��, C���� <	l��3&ّ ا

�7K E�0 7ل ه��إذا آ�ن ���3ً� آ��ن    ، وE�0 ا7NابBC&�::��{��S��R��S��R��S��R��S��Rz ا

  .ا7Nاب ��3ً�

٣-   ��$ �>� �3 ,�: H!5 ،,�إن ا�J�رة 0��ه� ا
 :���( وهH َ:ْ�ِ#�( 3> ا

ا���>، وه4ا ا#<� آ�� 7JCن H5 ا���> 7JCن H5 ا'�&BC، و!�4ا �K�ل   

��#::��{��S��R��S��R��S��R��S��Rz ��#: �7K E�>� :�{H��G��F��E��D����CH��G��F��E��D����CH��G��F��E��D����CH��G��F��E��D����C z.  

� وأ\ًC� g5ن �C( ا�J�رة 3� )�ءت  -٤��#: �7K H5 ل���:إBC&�: �#$ Z ا

�{�������������������������	��
����������������������������	��
����������������������������	��
����������������������������	��
���z )١(.  

4k :��( اCT���ن )��ءت   J5 ،ل��o�5ل ��� إNC�ب ا�J�رة $'�&BC ا

��#: �7K E>�:��{��D����C��D����C��D����C��D����Cz       �5&ض ��K ل���، وه4ا ��&H�5 uC أن :��&BC ا

�&�R، 7NC �5ز أن �o�2Cُ ��5 :��( اCT��ن، إ3� 23'ً�� $� أو `�3ً�� � و

                                                                                                                                               
 

 .٨٧سورة المائدة، من اآلية  )١(



 

 ٢٧٦

E�0 ا�J�رة H�5 ا����ق ��> 	B�J ا��J�رة و��R$ X��#'C&�، وه�4ا }��ه&          

  .)١(ا3Z' �ع 

	�X�HYא�	א���ل	�X�HYא�	א���ل	�X�HYא�	א���ل	�X�HYא�	א���ل :       k4�$ ��3I�C Z )�(وIإن 3> 	ّ&م ��� ����� `��ً|� ��z& ا

  .`Hء

؛ Tن ا����J�رة )٢(E���N: Z ������� آ�����رة، وC Z#'����& ذ���C k��ً ����  : أي

 k��'�&BC، وإ� ذ  Z <����       
ذه�E ا�3Q�م 3��k وا�D�H#5 ر	�!��� ا
)٣( .  

) �  :وا0'�7ا $dد( 3> اJ'�ب وا

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W_���^	א�_���^	א�_���^	א�_���^	א�WWWW	 		 		 		 	

١- ��#: �7K:��{����������������������������	��
�������������������������������	��
�������������������������������	��
�������������������������������	��
��� z )٤(.  

٢- ��#: �7K :�{]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S z�
)٥(.  

                                                 

جموعة ، م٣٣٩، ص ٣وما بعدها، بدائع الصنائع، ج  ٤٦٤، ص ٣أحكام القرآن للجصاص، ج : انظر )٢(
 .٥٣٠، الروض المربع، ص ٢٨٨، ٢٨٧، ص ٥، زاد المعاد، ج ١٦٤، ١٦٣، ص ١٨الفتاوى، م 

  :الحلف والقسم، وتنقسم إلى ثالثة أقسام: اليمين )١(
��A��A��A��A}� :وهي التي ال يتعلق بها حكم، كأن يسبق لسانه إلى لفظ اليمين بال قصد ؛ لقولـه تعـالى  : اللغو -أ

��F��E���D��C��B��F��E���D��C��B��F��E���D��C��B��F��E���D��C��Bz ٢٢٥ية البقرة، من اآل.  
ال واهللا، وبلى واهللا، وهذا ظاهر مذهب أحمد وهو قول الشافعي، وعند الحنفيـة أن لغـو   : كقول الرجل

  .أن يحلف على شيء يظن صدقه فينكشف خالفه: اليمين
وهي أن يحلف على أمر في المستقبل بأن يفعله أو ال يفعله فإذا حنث فـي يمينـه ففيهـا    : المنعقدة -ب

  .الكفارة
وهي التي يتعمد فيها الكذب ؛ نحو قوله واهللا ما فعلت كذا وقد فعله أو العكس، وهي يمين : الغموس –ج 

أحكـام القـرآن   : انظـر . مكر وخديعة، فال تنعقد وال كفارة فيها، خالفًا للشافعي الذي يـرى الكفـارة  
، ، كفاية الطالب الربـاني ٤٢٦، ٤٢٥، ص ٤وما بعدها، كنز الراغبين، ج  ٤٥٣، ص ٢للجصاص، ج 

 .٥٢٨، الروض المربع، ص ٢٩، ٢٨، ص ٢ج 
 .٣٠٦، ص ٤، فتح القدير، ج ٣٩، ص ٢كفاية الطالب الرباني، ج : انظر )٢(

 .٨٧سورة المائدة، من اآلية  )٣(

 .٣٢سورة األعراف، من اآلية  )٤(



 

 ٢٧٧

٣- ��#: �7K:��{����������������������	��
������������������������������	��
������������������������������	��
������������������������������	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��¡��¡��¡��¡z )١(.  

	 		 		 		 	

vS 	��	��c#א�	)�	WWWWو�(	א�#��c	��	 vSو�(	א�#��c	��	 vSو�(	א�#��c	��	 vSو 		 		 		 	

    ����� ذم اُ����&�م �����ل، و$���> أن ا'���&BC وا'�����, إ���#: 
إن ا

   B��]�7ً��Rا، و��K ����� E��(7C B�=���� آ����رة وإ����� ه��7  k���، وا�'���& ذ���#:

  .)٢(و���� ا�R'0Z�ر، وه4ا $�2ف :�&BC اIو)( 

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W�.א��	^��^	א��.��^	א��.��^	א��.�WWWW	 		 		 		 	

 ���7KB���0و ������ 
����� ا) : H�� 3 v����5 H' ��0 <��� E��z٣() ��3> ر( ،

 
  .)٤(وذk �5�> هoB 3> $#� أ���$� $'�&BC $#� 3� أ	�� ا

g�5ن ��<!��ء H�5    : أ3� إن آ�ن �3� 	&��3 ���� ����� ه�7 زو)'��       -ب

 �ً7K &D� )����] �  .)٥(ذk أ7Kاً� ���Cة :�, إ

H#5�Dأن : وأ	�� ر	�!��� ا
  أ��ل ه�4 ا7KTال 3� ذهE إ�� ا3Q�م ا

3> 	ّ&م زو)'� $��~ أ�Hّ�� l 	&ام g5ن �7ى $�� اM!��ر 5!�7 }!��ر، وإن     

  �7ى ا��ق �Y 7!5ق 

                                                 

 .٥٩سورة يونس، اآلية  )٥(

، ٢ج ، كفاية الطالب الربـاني،  ٣٩، ص ٣٠، تفسير الرازي، ج ٤٢٥، ص ٤تفسير البغوي، م : انظر )١(
دار الفكـر،  : بيـروت (ج   ٢، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكـه الـدواني،   ٣٩ص 

 .٤١٨، ص ١، ج )هـ١٤١٥

 ).٥٠٦٣(، برقم ١٠٦٦الترغيب في النكاح، ص : رواه البخاري، كتاب النكاح، باب )٢(

دار : بيروت(الثالثة  ج، الطبعة  ٤إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات في أصول الشريعة،  )٣(
 .٢٤٥، ٢٤٤، ص ٢، ج )م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤الكتب العلمية، 

، ١٨، الجامع ألحكام القـرآن، ج  ٢٢٥، ٢٢٤، ص ٤أحكام القرآن البن العربي، ج : انظر هذه األقوال )٤(
 .وما بعدها ١٦٠ص 



 

 ٢٧٨

    <���C رة�5#���� آ�� )�� � <J: B، 5ُ����, ا���~ ���� أ���K؛     ))١رH#(، وإن 

 <>�'�  .)٢(��T ا

   �� � 
إذا 	�ّ&م ا&)�, ����� ا3&أ:�� H�!5      : و<7ل ا$> ����س رH�A ا

  .)٤(،)٣( C:��{�Â��Á�Â��Á�Â��Á�Â��Á�������������Æ��Å��Ä��Ã���������Æ��Å��Ä��Ã���������Æ��Å��Ä��Ã���������Æ��Å��Ä��Ãz����JCُ <&ه�، وK�ل

 <3	o&م `�ً|� 3> ا���	�ت و��د �� 	&�3o ��� ����� أو أراد   : ثانيا

  E��N'5 V�� �ا#��7دة إ���� 5!��7 آ���> 	���H��` ����� Uء [�� B	 ��V أو أراد ا

���� ا�J�رة ��'��u 3� 	&�3 ��� ���� أو 	�U ����، وه��4 ا��J�رة   

�  هH آ���#: ��7K H5 ء�) ��آ k�:�رة ا���>، و�5!� :��2& و:&:�E؛ وذ

�{��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼������������»��º��¹���¸��¶�����´��³��²���±��°��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼������������»��º��¹���¸��¶�����´��³��²���±��°��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼������������»��º��¹���¸��¶�����´��³��²���±��°��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼������������»��º��¹���¸��¶�����´��³��²���±��°

$��%��&���������'��($��%��&���������'��($��%��&���������'��($��%��&���������'��( z
 )٥(.  

                                                 

مد شـرف  مح: ج، تحقيق ١٥عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير، : انظر )٥(
، )م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥دار الحديث، : القاهرة(الدين خطاب، والسيد محمد السيد، و سيد إبراهيم صادق 

  .٢٦، ص ٤، حاشية قليوبي، ج ١٣٣، ١٣٢، ص ١٠ج 
 .١٣٢، ١٣١، ص ١٠الشرح الكبير، ج : وانظر الروايات األخرى عند اإلمام أحمد في هذه المسألة

أن توجد : ، ومعناها)القول بأقل ما قيل(بحمل اللفظ على أقل وجوهه  هذه المسألة تُعرف عند األصوليين )٦(
 (=) في المسألة أقوال، وليس هناك دليل يرجح أحدها، وتكون هذه األقوال ضمنًا متفقة على قسط معـين 

بينها وهو األقل، ومختلفة فيما زاد عنه، فيتمسك بهذا القسط الذي هو أقل األقوال، وبـه أخـذ     فيما(=) 
اختالف العلماء في دية الذمي بـين  : افعي، وحكى بعض األصوليين إجماع أهل النظر عليه، ومثالهالش

قائل بأنها كدية المسلم، وقائل بأنها على النصف، وقائل بأنها على الثلث وبه قال الشافعي أخذًا بأقل مـا  
ـ : قيل دون زيادة، ولكن بشروط ثالثة وهي ه، وأن ال تكـون  أن ال يوجد دليل يدل على شيء بخصوص

الذمة مشغولة بما ورد فيه  الخالف، وأن يكون القول به متفق عليه بين جميع أصـحاب األقـوال فـي    
وما  ٢٧، ص ٦وما بعدها، البحر المحيط، ج  ٩٤١، ص ٢نهاية السول، ج : انظر هذه المسألة. المسألة

 .ما بعدها ٢١٤، ص ٢، أصول الفقه اإلسالمي، ج ٨٠٠، ٧٩٩بعدها، إرشاد الفحول، ص 

 .٢١سورة األحزاب، من اآلية  )١(

، بـرقم  ٦٠١وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطالق، ص : رواه مسلم، كتاب الطالق، باب )٢(
)٣٦٧٧.(  

 .٨٩سورة المائدة، من اآلية  )٣(



 

 ٢٧٩

5�> 	ّ&م `�ً|� ��� ���� وأراد ا#7دة إ��� 5!�7 ��23& $��> إY#��م      

��م [�[( أC�م �D&ة �3�آ�> أو آ�B!:7 أو �'X ر kg5 )�Kن �NC B ذ
)١(.  

�: و�����#: �7K �\'>�$ ��g5:��{��S��R��S��R��S��R��S��Rz   �|ً��` مo&	 <3 ��� ENC

      )��� �� <�J: B�3> ا���	�ت ��� ���� 70ى اIو)) أو 	&oم زو('�� و

7 4�$�Kً�Y k� O3ً��� أو �C B �7 }!��ًرا ـ�ـ          : �#3 ( 4$k ا'�&BC ــ  أي� C B

�C رة�آ� &��JC �3 ��� ���� أنo&	 �3 u��'�� <�)٢(.  

                                                 

، الروض المربـع،  ٣٠، ص ٢، كفاية الطالب الرباني، ج ٤٢٩، ٤٢٨، ص ٤كنز الراغبين، ج : انظر )٤(
 .٥٣١، ٥٣٠ص 

، أحكام القرآن البن العربي، ج ٤٢٥، ٤٢٤، ص ٤تفسير البغوي، م : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )١(
وما بعدها، تفسـير السـعدي، ص    ١٥٩، ص ١٨وما بعدها، الجامع ألحكام القرآن، ج  ٢٢٤، ص ٤

١٠٣٥. 



 

 ٢٨٠

  املبحث الثاني

  اآليات الدالة على اإلجياب من طريق اللزوم
  

7��> ا�����7 ���� :�&ك ا�#��,، و���H اCQ����ن       ��T��3> ا &��Oآ ,�#(
  W�������> :���رك ا�#��,، و:&:��E ا#<7$��( ����� ا'��&ك، و���z& ذ��k، ��3> ا

�$ X���0����� H��5  3���� -ا�ا��( ����� ا��NCQ�ب، وا�<�<��( أن ه���4 و�z&ه���  
3> ا�Z=, ���  اNCQ�ب وذT kن ا��W � � �����ء   -اN��E ا M&ي 

  ،E�(وأو ،���7ل ه7 3� آ�ن �Mً� ��7 5&ض، وآ'E، وK\�، وأوTا
  .و	'B، وIم، أو ا5#, إذا :N&دت �> ا<&ا=> ا��ر5(

    ~�� ��! v���5 �ه&�z 7$(، أو>#أ3� ا���7 ��� ا'&ك، أو :&:E ا
:d���: <����#3   <���3 <����#3 رة $ ���7ع�ر و:������� �$ ������7H $����، 5'����رة 7���JCن ا

:' 7ع 	�E وروده� H5 ��7ص  وآ4k ا#<7$( ��� :&ك ا�#,.ا#<�ب
'!� ،اD&عZ�5 ��� و)7ب ,#�   .ا�Iوم XC&Y ن م ا

     X��C&Y <��3 7)��7بوH��5 ه��4ا ا�����V ا'���<��H ا�����&ت دZ=��, ا
   ��را�0(،   ا�Iوم H5 ����3> وذ k	�E وروده�� H�5 ا��7ر ا�$ )�' �و

H�'  :وهH آ�

  .وداللتهاعلى وجوبه ا�C�ت ا7اردة  $����7 ��� :&ك ا�#,: א�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCول

�X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tو)�$7: א� ��� �!'Zود ,#�  .ا�C�ت ا7اردة $4م :�رك ا



 

 ٢٨١

	א�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCولא�R�T	אCول 		 		 		 	

)���	א���"	א��א�د�	����3
#	\�3	j��	א�*�-	ود�V��c	�3\	و���(א���"	א��א�د�	����3
#	\�3	j��	א�*�-	ود�V��c	�3\	و���(א���"	א��א�د�	����3
#	\�3	j��	א�*�-	ود�V��c	�3\	و���(א���"	א��א�د�	����3
#	\�3	j��	א�*�-	ود�V��c	�3\	و 		 		 		 	

  

  :و��5 �C( وا	�ة

7K��#: �:��{���ML��K��J��I���������H���G��F��E��D��C���������B��A���ML��K��J��I���������H���G��F��E��D��C���������B��A���ML��K��J��I���������H���G��F��E��D��C���������B��A���ML��K��J��I���������H���G��F��E��D��C���������B��AT���S��R��Q��P�����O��NT���S��R��Q��P�����O��NT���S��R��Q��P�����O��NT���S��R��Q��P�����O��N��������z 

)١(.  

���> أ���&ض ���> اKQ'���اء        �C���D�����7 ا�$ )���C&Jُ;'���l ا���C( ا

         ����7$g$&اه�B ���� ا���م وأ:����� H�5 ا��&اءة �3> ا�D&ك وأه���، وا

  �ا��( ������ وا'��C&K   l>���0 H ��( ا7)��7ب ود����� H��5 اN����( ا��C&�2( ا

  �!�  .)٣(،)٢(اQ`�رة إ

ENC ��g5 $�<'\� ه��4 ا��C( اC&J��( ا��&اءة �3> ا�D&ك       : و����

وأه���� و����م B!'����3 أو 7��3اd��$ B!:Zي `��J, ��3> اJ��`T�ل؛ Tن :��&ك         

���7�  .ا�&اءة C B! 3#&ض 5���� 

                                                 

 .٦سورة الممتحنة، اآلية  )١(

 .٢٣٧، ص ٦تفسير أبي السعود، ج : انظر )٢(

 .من هذا البحث ٢٤٢ص : خرى الدالة على اإليجابانظر الصيغة األ )٣(



 

 ٢٨٢

�X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא��X�Yא�	R�Tא�  

)���	א���"	א��א�د�	�[م	���j	א�*�-	ود�V��c	�3\	و���(א���"	א��א�د�	�[م	���j	א�*�-	ود�V��c	�3\	و���(א���"	א��א�د�	�[م	���j	א�*�-	ود�V��c	�3\	و���(א���"	א��א�د�	�[م	���j	א�*�-	ود�V��c	�3\	و 		 		 		 	

  :و��5 �C( وا	�ة

��#: �7K��{��������������������������	��������������������������	��������������������������	��������������������������	z
)٢(،)١(.  

      &��2� آ, 3> أIم ���� $#�, وH��C B $��، أو C<�7ل �3> ا�#: 
ذم ا
,#�C B  .3� �C Z#��، وC !� �> اD& و�I 'C Z � �، أو C<7ل l�#5 و

م ENC ��g5 ��� آ, B��3  $�<'\� ه�4 ا�C( أن H��C $��� أ�I   : و����
       ���� ��#�K ���$ H��C k�، وآ�4��#: 
 )��Y ��5 ن�, إذا آ�3> � ���� �$
  V����	 �����2& إذا�������� ����3> و������، وأن 7����JCن أول اُ�������درC> إ����� 5#����, ا
����،وأ$#� ا �س �> اD& إذا �!� � �؛��T إذا K�ل 3� �C Z#�� وآ�ن ه�4ا  

    ��5 U���2ُH�5 H ا��H��A 5!��7 �3> ا4��Jب، وإن آ���ن H�5 ا����'<�, 5!��7 �3> ا
� C<���7ل����#: 
 ��������������������������������������������������������z}��:ا�����7،وآ�ه�� 734���3م؛Tن ا

)٣( ،
<� 3���h��g��f��eh��g��f��eh��g��f��eh��g��f��e z}��:وC<7ل أCً\� 3�دً	� ا

)٥(،)٤( .  

� و���� أ)�#�>�  .ه4ا و��� ا
 ��� ���0� 3��� و��� 

                                                 

 .٢سورة الصف، اآلية  )١(
قعدنا نفر من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     : " عن عبد اهللا بن سالم قال: سبب نزولها )٢(

سبح هللا ما في السماوات وما فـي  : (لو نعلم أي األعمال أحب إلى اهللا لعملناه، فأنزل اهللا: فتذاكرنا، فقلنا
فقرأهـا  . ٢، ١الصف، اآليـة  ) رض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلوناأل

  .علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى ختمها
  .رواه الترمذي والحاكم
، ورواه )٣٣٠٩(، بـرقم  ١٢٧٤ومن سـورة الصـف، ص   : تفسير القرآن، باب :رواه الترمذي، كتاب

  ).٢٨٩٩(، برقم ٢٤٨، ص ٢الحاكم، ج 
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال الحاكم

 .٤٤سورة البقرة، من اآلية  )٣(
 .١٧٧السورة نفسها، من اآلية  )٤(
، ٤وما بعدها، فتح القدير، ج  ٧٠، ص ١٨الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر تفسير اآلية المراجع التالية )٥(

  .١٠٢٠، تفسير السعدي، ص ٢٧٧ص 



 

 ٢٨٣

�                                      K�Lא�                                      K�Lא�                                      K�Lא�                                      K�Lא� �� �� �� �

 ����V و�!���C( �3����5، و�5!��� � ,��J���!� ,���C( و�'���N( وه���4 ;�:���(  ا

  V���!� ا ,�!4ا ا��V و3� ا`'�, ���� '� <3�G= و:7���ت :7 )��;

7�( �I�( ���� )��>���: )C&Mء آ��3, �3>      �$#� أن Yً7` t�K� H5 درا0( أ

)�:�2�& ه�4 ا� � Bأه BC&J�، وإ�k أC!� ا<�رئ ا�#: 
  . آ'�ب ا

�وً���وً���وً���وً��	W	W	W	W/NSא�	Us��X/NSא�	Us��X/NSא�	Us��X/NSא�	Us��X	W	W	W	W	 		 		 		 	

�2�( ا !�=�( T$&ز 3� :\� � ا��V ��� وه�4 ا '�=G هH ا

H�'  :ا �7 ا

� ا�'#�5d$ X#�ل  -١ �#: 
7��> ه7 ;��ب ا�Tا � � H�&Dإن ا�BJ ا

ه��7 اT[��&  : ا������J> اK'\���ًء أو :����2ً&ا أو و��Aً#�، و� ��� ا�<!���ء     

��#: 
  .ا�'&:E ��� ;��ب ا

٢- H���J'  .اQ$�	( أ	� أ�K�م ا�BJ اH�&D ا

7�7ن ����� ا�<����م ا�B��J اH#��A7 إ��� أ���0�ب و`��&وط       -٣���Tا X���'C

  .و73ا�t، و2C'��7ن �5�� ��اه�

� $����E 5#��,   : ا��NCQ�ب آ���� ر)��u ا��������C&#: V ه��7    -٤���#: 
;����ب ا

�3ًI(.  

٥- �3ًI( ,#5 E�Y ��� )Z����W اNCQ�ب هH أ��ظ ُ:�'#�, .  

٦- E(7ا  .ه �ك 5&ق $�> اNCQ�ب وا7)7ب وا

٧- ,#�� E��  .ا3T& ���رة �> ا<7ل ا

��( ه���4   -٨Zد H��5 ���2ف���3& :����2 وإ����� ا W����Z ;���ف H��5 و)��7د 

  .ا��W إذا :N&دت �> ا<&ا=>



 

 ٢٨٤

٩-       W���:' 7ع ��W اNCQ�ب 	�E وروده� H5 ���7ص ا�D&ع �3� $��> 

         ������ )��ا��3T& ا�ا��( ������ 	���ل :N&ده��� ���> ا<��&ا=>، و����W دا

  � #����$)C&���'����W اB(   )��Z�، و����W أ;��&ى $#\��!� ���H��5 1ٌ ا

) C&>  .���� و$#\!� }�ه& 3� B :�&5!� ا

 ١٠-          ����� )��Z$���> د ���3 ���!��� )������W ا��3T& :' ��7ع H��5 ا�#����H ا�ا

 <3 kاNCQ�ب، أو ا �ب أو اQ$�	( أو ا'!��C أو ا'���& أو �z& ذ

V��  . ا�#��H ا'H )�ءت H5 ا

١١-  &>$ )���&'>�����W ا��3T& ا   <��3 )�� C&>C ��( ُ:����, ����� ��3� :���ل ������ ا

k  .إNC�ب أو ��ب أو �z& ذ

&ا)u 3> أ7Kال ا#���ء أ�!� �7)7ب�5 ) C&>  .أ3� إذا :N&دت �> ا

�, H5 $���� و:���&� -١٢���~ أو ا )�	���  .d: &!MC[�& ا<&C ( ا

١٣-          W���d: &!MC[�& ا<�&ا=> ا���ر5( ���W ا�3T& إ�� ا�Z'<��ل $!��4 ا

�! )Cز�N�  .�> 3#���!� إ� ا�#��H اT;&ى ا

:' 7ع ا<�&ا=> $��'���ر : �7ع و)7ده�� H�5 ���7ص اC&�D#(، وه��4          -١٤

V��  . ا7�Tاع Z :2&ج �> ;��( أ�7اع أ`�ر إ�!� ا

١٥- <Cر�ا�'� E�	 k. C'��وت ا0' ��ط ا��W 3> ��7ص اC&D#(، وذ

�37ل ا��R(، وا�O��H : اTول :   )� C&>ا���ر5( ����7�K    <�� )Rة ا

�&�z �  .ا7)7ب إ

١٦-         &���2: ���)H ا�����t��3 B أ;���� ا�����E��NC B أن 7��JCن �3 ً���� ����� ا

� � 
  .وا����ت وا�#� ��� �!� ا

١٧-   ���3�#: H5 70اء �!#��( B���� أ3& وا)H5 E 	��ة ا�#: 
:<7ى ا

N3 t��3'�#��� ا��2�ر)H أو t��3 أ��0&:� أو �5���� C<����3 �;&:���؛ إذ ه��7   

  . �س ا0'<�3( 	��:� و��	!�أ0



 

 ٢٨٥

١٨-     <�����N�<��دم ���z <��3& إ���ق ا\��&ر $� v���N�ا't�07 وإ���5�ح ا

 H��'v ا���N�أ��3& 7����3ب ��'#B ا��=���ة وا���2& اN�������0Z t�� H��5 ا

&�2  .:��7 إ� ا

١٩-   B��] E��(وا B���0و ������ 
:<���BC ا����K( ���K, 3 �)���ة ا&7��0ل ����� ا

k  .w��ُ ذ

٢٠-  
�        اO'3�ل أوا�3& ا��#: ��'��Yة و�آ�I� $Kg��3( ا���ة وإC'��ء ا��#: 

�'��23 ��� )$7>#  .ور70� آ, ذk 3�� أو)�� ا
 ور:E ا

٢١-     <��� ���#�����X، ا�'�#���> Tه��7ا=!B، وا <C�����#�و)��7ب ا�Z'����ر $�

B!'!$�D3.  

٢٢- � ��� 
  .اT;4 $�� )�ء $� ا&70ل ��� ا
 ���� وB�0 3�� أو)�� ا

���ءو)7ب  -٢٣�$ ��
 و	��، وا'7)� إ )$��Q7آ, وا'�&ف ���دة ا.  

ا3'������ن ا��3 �����ت ا�!�����)&ات ����3> د����C�ر ا�����J&، ورد 3!����7ره>     -٢٤

7ه�، و���0ال ا�������> 3!��7ر زو)���:!>       d��0 ر إذا����JTزوا)!��> ا

 ,�#Cُ Z3 �7خ و kا�&:�ات 3�I: <و)!> ��� ��0, ا���د( آ, ذ

  . $� ا�7م

� وا4ب � � وإ}!�ر 3��0 � وا7�K7ف ��A �3>    ��&ة دC> ا -٢٥�#: 


    ����� 
���� ا ��7ر:� أ3& وا)E و�C;, :�'� ��&ة ر7�0 �7DC

B�0و.  

٢٦-    <�3 �!���ة اN�#( أهB أ���� واه'��3�:�، وا�#H إ B���)#, ا

E(وا �!  .	�> ا �اء 

  .ا'�&ق وا$'R�ء ا&زق $#� أداء ا��ة أ3& �3�ح -٢٧

٢٨- ����� H���5 ا�����t وا���D&اء وH���5 آ���,  ا����#: 
V ������ �3او���3( ذآ���& ا

����  .اT	7ال، 70اء $����ن أو اN �ن t3 ��م اRD�Z�ل $�



 

 ٢٨٦

٢٩-  t3 )ا���� $dن 3� � �� ;�& وأ$<� وا)E ��� ا�#: 
ا��7ة إ� ا

�، و�����م اR���D�Z�ل $��'����ع  ����#: ����'��Y ������ 7���������Iوم �����& ا

&��>'  .H5 ا7ا)��ت ا���7ي H5 3<�$, ا

  .و)7ب ا�4ر 3> ا ��ق وأه�� -٣٠

٣١- E(ق وا�آ, إ�� H5 7)7ب  ا$ &3T���Q�ق H5 ��0, ا
 Cُ��, ��� ا

آ�Iآ���ة و��<��( ا7ا���C> واIو)��(، وCُ����, ����� ا ���ب H��5 آ��, إ�����ق       

��  .3 �وب إ

ا'�����7��K7$ Wع ا�#��V $#��� ا���7ت وا�����ب ����� ا�T����ل واCQ����ن    -٣٢

4$E(وا k.  

�ن اBC&�J �3> أ0���0�ت وأرآ��ن      -٣٣&>اCQ��ن $�
 ور70� واCQ��ن $�

k#�� د;7ل اN ( $�ون ذ B'C Zن و��CQا.  

u وا������ت، و:��&ك اzZ'��&ار        -٣٤����#���, ا�$ V��#�ا��0Z'#�اد ���7م ا

E(وا �و4�3ا:! �����$.  

٣٥-   ���>م $�7ا)���ت  7JC �Kن اIو)�ت واT$ �ء ��3ر �&ف �#�� ��> ا

  .EN�5 ا�4ر B! 3، و��م اRD�Z�ل $!B �> ا����ت

7�Kل ا���3 B� �C�#� و3� �7�C~ $�� �3> أوا�3& ا
 ور7�0�، وآ�4ا        -٣٦

E(وا k3dC B& $�#��( آ, ذ �3& 3Tا H  .Y��( و

٣٧- )��2  .ا��ق :#'&�C اT	J�م ا'����J( ا

٣٨-        t��3 E��(ع ����5 وا����( Z &��!Y H��5 )��(وI3&ا����ة ا���Y   )�����Jق ا

  .ا�D&و�( H5 ا��ق

٣٩-    ���3T7ل ا���C Z �'	زو)'���؛ X���Y ة إذا���#E��NC ����� ا��Iوج ���A{ ا

��� ا���<�( ��5�<!�� ا\�&ر t�3 و)�7ب 	��~ 3�!�� �3> 	<�7ق �3�           

  .داH5 l3 ا#�ة



 

 ٢٨٧

٤٠-  k3&ا)#( اIو)( ا���<( Kً�Y� ر)#��� �K, ا�<\�ء ا#�ة �3�ح، وآ4

  ��� H��\> : ���'	 ���!'Kر��3�اق 5!���4    . �:!&���أ��3� ه�|��( ا���3Q�ك أو ا

H�&D  .وا)�( وZ $� أن :7Jن A�> اYQ�ر ا

٤١- ��  .اQ`!�د ��� ا��ق وا&)#( أ3& 3 �وب إ

إK�3( اD!�دة 
 دون :��R& أو :��C, ودون :��T I	� اYT&اف أ�3&   -٤٢

E(وا.  

٤٣-       ����<�( ا � J��&)#��(؛  Z ;�ف $�> ا#����ء H�5 و)�7ب ا �<�( وا

�T!� زو)(، وآ4k و)$7!� ����<( ا��=> ا��3,؛ T)�, و��� ا�4ي    

�#\: �'	 �! �$ H5.  

٤٤- ��ً3�	 <J: B �3 � J0 Zو �! )>�� Z �]ً�] )>���  .ا

���Iم وا����� أن C#��!���� أ)���&ة         -٤٥ ����!��Y <=�����إذا أرl#���A ا���<���( ا

5 Zوإ ،����  . d)&ة ا�O,ا&A�ع، إذا آ�ن $� !�� �3�� أ���ه� ا

٤٦-     ����!��Y )�����3 ����5 �����5 )��>���و)��7ب ا'��D�ور $���> اTب واTم ا

     &��#C ���$ مTا )��$'�57& اT)& ا��'��K <3 X, اIوج، و���م �3�

     )#��A&3 &(d'���C أن ������ E��(و �وإن ا;'���� ،&��(Tب ��3> اTا �����

Z$ � آA&: H#�، وُ:�N& اTم ��� إر�A��� إذا �C B<��, [��ي �z&ه��      

&(d$,O�  . ة ا

ENC ��� ا���B وK�C( ���� �3> ��4اب ا ��ر $�#�, ا�����ت و:�&ك        -٤٧

   B!����#:و E�Cدd' �u وا�$ k�H، ووK�C( أه�� $���!B ��� ذ�#�ا

B! Cأ73ر د.  

٤٨-  ،�!�ENC ا'( <3 )$7��t ا7�4ب $'&آ!�، وا#Iم ��� ��م ا#7دة إ

��5 &�َK �3 ح��  .وا �م ��� 3� 5�ت، وإ



 

 ٢٨٨

٤٩- (     E��0� ': H��'!���د أ����اء ا
 ��3> ا���J�ر وا� ���5<�> آ��ٌ, $��&C<��( ا

B!:ه��N3 H5 ة�D  .t3 ،�#3 اM�R( وا

�,، واZ)'!��د H�5 ز�C�دة       -٥٠I'7$( 3> ا�$ ���� �>�: B���ENC ��� ا

�� �� E�� ا�;&ة ,#( t3 ،���  &�2  .ا

٥١-        ،)���'�0Zر ا��K ���� 7ن�J: ���H R  ��<( اIوج ��� زو)'�� وو��5


  .��� �Kر z �� وا�<�& ��� �Kر 3� �:�� ا

٥٢-    &��JC > :�&م ����� أن�$ �ن `�!!d$ �'(ه& 3> زو�3> } ��� ENC

Hر وه�!M��م : إذا  أراد ا#7دة إ�!� آ��رة ا �NC B�'X رg5 )�Kن 

� ً�J�3 <�'0 B#Yأو 3&ض أ &�J t�'�C B  .`!&''3 <C�g5 <�#$ن 

٥٣-  ,��'C 4ي���� ا����7ن $�ون K'�ل C#&ف $���Hء، وو�H   ا��ل ا

�'��K �7'C 4ي  .ا3T& ه7 ا

�ن اBC&�J و:��$& 3#�����، وا7�K7ف          -٥٤&�>و)7ب ا7�D2ع � �� :��وة ا

� و	&ا�3�	 � �.  

٥٥-       �:����ا�7Nء إ� ا
 و	��، وإ5&اد� $�#�7د�C(، ود���ُؤ� $�0d��=� و

� ���Yم $ �&� وا�'�� آ, `Hء، وا&�A� $���   ا�� �، واCQ��ن ا

E(وا k�#��، آ, ذ ���K.  

٥٦- k4$ Zإ ��#  .و)7ب ا�&اءة 3> اD&ك وأه��، وB'C Z :7	�� ا

٥٧- H5 )�O�'�اCQ��ن $��
  : ا'N�رة ا� �N( 3> �4اب 7Cم ا<��3( هH ا

 �v وا��ل�$ ����0 H5 د�!N  .ور70�، وا

� 	d��$ B��Jن ا#��Iة ���   ا�'��Iاز ا�����C�$ B ��� وا)��E؛ Tن   -٦٠٥٨���#: 
ا

<� 3����� ا
 ���� وB�0 و�> ا:�#� 3> ا �70&  .و

� أ3& وا)H5 E آ, اT	7ال -٥٩�#: 
  .3&ا�K( ا



 

 ٢٨٩

٦٠-          ���: B� H�'��ة ا���<( ا���J&ة ا'�H ا�<��t 	�\�!� وا���R&ة ا

�!��	 tA7$  H\> : ,3��  .[�[( أ`!&، و��ة ا

� ��3> ا���	���ت آ�Tآ��, وا��D&ب وا�����س،  <��3	��o&م ����� ������ `���ً| -٦١

   ��3I BC&��'�#3 ( 4$k ا )�� � <J: Bو�z& ذk، أو 	&oم زو)'� و

Hوه ،<��C  رة�آ�> أو       : آ��ة ��3&�D� B�#Yأ ��NC B��'X رg�5 )�Kن 

��م [�[( أC�م t�'�C B  .آ��هg5 Bن 

��3> أ��Iم ������ $#���, 3#���> أو 5#��, ;���& أو 7��Kل E��NC ������ ا��57�ء   -٦٢

$k4.  

	 		 		 		 	

�f
X�g�f
X�g�f
X�g�f
X�g	W	W	W	W"�
	WWWWא���,
�"א���,
�"א���,
�"א���, 		 		 		 	

أو�H آ�, دارس B��� H�5 أ��7ل ا�<�� أن :7�Jن درا�0'� �3 ��( ����          

           ����� X���Cو ��>�اN��E ا'���<�H؛ آ�dن C' ��ول )��ً��� ��Cً&M� �3> أ��7ل ا

        ����� 
���� ا �� أو ���� �0 ( ر7�0��#: 
70اء آ�ن  ذk ��� آ'��ب ا

B�0و.  

����م $��)��( '�����X ا<7ا���� J5'���ب ا
 و��0 ( ������ ������ ا����ة وا

   
���7ل ر	�!��B اTء ا����وأن �� )ً����; ،���!�!5 <���ُ�� ���!���  )�7���Tا

H>���'  .أآ��7ا اN��E ا M&ي، X�C B�5 إZ اN��E ا

  

 א�3)��س�א��5!��
  

 املوضوع  
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  فهرس اآليات القرآنية
  

  الصفحات  رقم اآليـة  السورة  اآليـــــــــــة
�m����l   ������  ١  �١
٠  

�m�����������������l � �������  ��  �  
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 فهرس األحاديث واآلثار
  

 الصفحة األثرطرف احلديث أو 

 ٧٤ ) إذا استيقظ أحكم من نومه(

 ١٢١ )إذا التقى الختانان وجب الغسل(

 ١٠٠،  ٨١ ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(

 ٧٥ ) إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع(

 ٢٥٧ )إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها(

 ٧٥ ) إذا فرغ أحدكم من التشهد األخير(

 ٧٧،  ٦٣ ) إذا قال اإلمام غير المغضوب عليهم(

 ٧٢ ) إذا قمت إلى الصالة فكبر(

 ٩٦ )إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم(

 ٧٢ ) ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك(

 ١٣٥ ) الحج عرفة(

 ٨١ ) أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين(

 ٢٠٣ )ُأمروا أن يشهدوا عند الطالق والرجعة(

 ١٧١ )� ن أكثروا المسائل على رسول اهللاأن المسلمي(

 ١٦٢،  ١٦١ )كان يقرأ في صالة الجمعة �أن النبي (

 ٩٥ )أن النبي دعا أبا سعيد بن المعلى وهو في الصالة فلم يجبه(

 ١٢٩ )أن النبي قضى فيمن زنى ولم يحصن(

 ١٦٥ )كانت له أمة يطؤها �أن رسول اهللا (

 ١٧٩ )لم كان يمتحن المهاجراتأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس(

 ١٧٩ ) أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما عاهد كفار قريش(
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 الصفحة طرف احلديث أو األثر

 ٢١٤ )إن فاطمة بنت قيس كانت طويلة اللسان على أحمائها(

 ٢١٤ )إن فاطمة كانت في مكان وحش(

 ١٦٢ )إن في الجمعة ساعة ال يوافقها مسلم(

 ١٤٤ )ل اليتيم في الجنة كهاتينأنا وكاف(

 ٢١١ )انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم(

 ٢١٤ ) إنما كان ذلك من سوء الخلق(

 ١٤٨ )إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير(

 ١٦٤ )إني ألعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم(

 ١٤١ )أوصاني خليلي بثالث(

 ١٣٧ ) إياكم والجلوس على الطرقات(

 ٢٣٧ )أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها(

 ١١٥ )حق المسلم على المسلم ست(

 ١١٥ )حق على كل مسلم أن يغتسل(

 ٧٧ )حي على الطهور المبارك(

 ١١٥ )خمس تجب للمسلم على أخيه(

 ١٢٣ ) خمس صلوات كتبهن اهللا(

 ١٦٢ )خير يوم طلعت عليه الشمس(

 ١٤٨ )دخلت امرأة النار في هرة(

 ٩٦ )ا بهم سنة أهل الكتابسنو(

 ٢٠٤ )طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة(

 ٢١١ )طلقني زوجي ثالثاً(

 ١٣٢ )على المرء المسلم السمع والطاعة(

 ١٣٣ )على كل مسلم صدقة(

 ٧٧ ) عليك بالرفق، وإياك والعنف

 ةالصفح       طرف احلديث أو األثر                      
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 ١٢١ )جبغسل يوم الجمعة وا(

 ٢٣٧ ) فاستوعبت هذه اآلية الناس(

 ١٣٧ ) فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه(

 ١١٩ )فرض رسول اهللا زكاة الفطر(

 ٩٧ ) فليصلها إذا ذكرها(

 ١٥٣ )الذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم فو(

 ١٥٩ )سورة النضير: قل: قال(

 ٢٦١ ) فتذاكرنا �قعدنا نفر من أصحاب الرسول (

 ٢١١ )يا رسول اهللا زوجي طلقني ثالثاً قلت(

 ١٦٩ )إذا بعث سرية وأغزاها �كان (

 ١٧٠ )في الصفة وكان المكان ضيق �كان النبي (

 ٢٥٣ )كان يقول في الحرام يمين يكفرها(

 ١٣٦ ) كانت أموال بني النضير مما أفاء اهللا على رسوله(

 ١٧٥ )كانت غزوة بن النضير وهم طائفة من اليهود(

 ٢٤٥ )كنا في غزاة، فسكع رجل من المهاجرين رجالً من األنصار(

 ٢١٥،  ٢١٣ ) لقول امرأة �ال نترك كتاب اهللا وسنة نبينا (

 ٦٥ )ال ولكني كنت أشرب عسالً عند زينب(

 ١٨٠ )ال يأتيك منا أحد(

 ١٨١ )ال يأتيك منا رجل(

 ٧١ ) لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا(

 ١٣٨ ) سلم حقهللا تعالى على كل م(

 ٢٤٨ )لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة(

 ٩٦)              لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة(

 ٢١١  )ليس لها سكنى وال نفقة(

 

 الصفحة طرف احلديث أو األثر
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 ١٨٥،  ١٤٩ )لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات(

 ١٤٠ )ما زال جبريل يوصيني بالجار(

 ٢٠٦،  ٢٠٠،  ١٩٩ )مره فليراجعها(

 ١٤٣ ) من أطاعني فقد أطاع اهللا(

 ١٦٢ ) من اغتسل، ثم أتى الجمعة(

 ١١٢،١١٥،١٢١ )من توضأ الجمعة فبها ونعمت(

 ١١٢ )من جاء منكم الجمعة فليغتسل(

 ٢٥٦ ) من رغب عن سنتي فليس مني(

 ١٤٤ ) من صلى اثنتي عشر ركعة(

 ١٥٩ )ح عشر مرات أعوذ باهللا السميع العليممن قال حين يصب(

 ٧٦ ) مه عليكم بما تطيقون(

 ١١٣ )نهيتكم عن زيارة القبور(

 ١٩٦ ) هؤالء رجال أسلموا من أهل مكة(

 ١٤١  )واستوصوا بالنساء خيراً ( 
 ٢٢١ )واهللا إني ألستغفر اهللا وأتوب إليه(

 ١٤٨ )ويل لألعقاب من النار(

 ٨٧ )ل بيمينكيا غالم سم اهللا وك(
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 فهرس األعالم
  

 الصفحة العلم املرتجم له 

 ٢٠٤ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية 

 ١٦٠ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي اهللا عنها 

  ٨٨  امرؤ القيس بن حجر الكندي
 ٩٥ الحارث بن نفيع بن المعلى   

  ٢٢  حسان بن ثابت األنصاري
 ١٥٨ ة رضي اهللا عنها خولة بنت ثعلب

  ٢٦  )الطوفي(سليمان بن عبد القوي 
 ٢٠٣ الضحاك بن مزاحم 

 ١٢٩ ) أبو هريرة (  �عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

  ٩٢  )أبو هاشم(عبد السالم بن محمد 
 ٢١١ �عبد اهللا بن أم مكتوم 

 ١١٩ .عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

  ٢٧  )البيضاوي(عبد اهللا بن عمر بن محمد 
  ٩١  )أبو زيد الدبوسي(عبيد اهللا بن عمر بن عيسى : عبد اهللا، وقيل

  ٤٤  )أبو المعالي الجويني(عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف 
  ٢٧  )ابن الحاجب(عثمان بن عمر 

  ٤  عضد الدين اإليجي
  ٤٩  )اآلمدي(علي بن أبي علي بن محمد 

  



 

 ٣١٣

 

 الصفحة العلم املرتجم له 

  ٧٦  )ابن حزم(حمد بن سعيد الظاهري علي بن أ
  ١٨  )أبو الحسن الواحدي(علي بن أحمد بن محمد 
 ١٢٠ ) أبو الوفاء ( علي بن عقيل البغدادي 

 ٢٠٤ عمران بن حصين 

 ١٦٣ عوف بن مالك األشجعي رضي اهللا عنه 

 ٢١١ .فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها

  ٤٩  )البهاري الهندي(محب اهللا بن عبد الشكور 
 ١١٠ ) ابن قيم الجوزية ( محمد بن أبي بكر بن أيوب 

 ١٣٦ ) األمير الصنعاني ( محمد بن إسماعيل بن صالح 

  ٦٠  )أبو يعلى(محمد بن الحسن بن خلف الفراء 
  ٢٦  )الفتوحي الحنبلي(محمد بن شهاب الدين 
  ٢٧  )ابن الهمام(محمد بن عبد الواحد 

  ٩١  )الجبائي أبو علي(محمد بن عبد الوهاب بن سالم 
  ٩١  )أبو الحسين البصري(محمد بن علي بن الطيب 

 ١١٠ محمد بن علي بن عمر المازري

  ٤٧  )الرازي(محمد بن عمر بن الحسين 
  ٢  )أبو حامد الغزالي(محمد بن محمد 

 ١١٨ محمد بن مفلح المقدسي 

  ٤٤  )التفتازاني(مسعود بن عمر 
 ١٣٦ )أبو المظفر(منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 

 ١١٠ ) محي الدين ( يحيى بن شرف النووي 
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  فهرس الفرق واملذاهب 
  

 الصفحة اسم الفرقة  

 ٩٢ المعتزلة   

 ٦٢ األشعرية 
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  فهرس الشواهد الشعرية 
  

 الصفحة القافية البيت  

 خ األزمانِ ولك المحامد كلها حمداً كما يرضيك 

لنا في كل يوم من معد ٢٣،  ٢٢ هجاء 

 ٨٨ بأمثِل أيها الليل الطويل أال انجلي  

  



 

 ٣١٦

�قائمة املصادر واملراجع �
 .ا9?2<ن ا279>; -١

٢-  @<ABBC9 ،6مBBFG9ا ABBHIأ   KLBBM NO6BBPQ9ا ،RS6BBL?9ا TBBUV TBBI١٣٠٧ @BB3?XY ،ـBBه :
 .A8c اa8H9ر زآaر، `KG8 دار اP79[ ا238I K3QFG9وت

٣-   c جaBBeLQ92ح اBBg RBBO جaBBeIhا    i3BBj9 ،6لBBlmا ;BBFc NBB96ل إBBl69ج اaBBeLo NBBF
   RBBFc T<ABB9ا RBB?Y مpBBMhا      KLBBM NO6BBPQ9ا ،R78BBU9ا ROaBB79ا ABB8c TBBIـ،  ٧٥٦BBه

هBBـ،   RBBFc TBBI٧٧١ اR78BBU9، اKLBBM NO6BBPQ9      ووaBBY rABB9ج اABB8c T<ABB9 ا69هaBBب    
 ;<ABB?Yو @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ا :  KBB37Q9ا KBB8P7Q9ا KG8`،t3caQBBMإ ABBQXo نa8GBBg

 .م ٢٠٠٤/ هـ uV TI١٤٢٥م 238Iوت،K7QI KLM اKo27Q9، و`KG8 دار ا

٤-           NwsBCo 6رPآABF9 ،ءaBe?w9ف اpPBzا RBO K396Blmا ABcا9?6ا RBO فpPBz{أ|2 ا
      KLBBBM،238وتI K9aBBBM29ا KBBBUM}o KBBBG8` ،KBBB3~a49ا KBBBG8s9ا ،TBBB�9ـ ١٤٢٤اBBBه /

 . م٢٠٠٣

٥-      T<ABB9ا RBB?P9 ،مaBB7Vmة اABBQc 2حBBg مaBB7Vmم اaBB7Vإ     NO6BBPQ9ا ،ABB3G9ا @BB3د� TBBI
KLBBM٧٠٢mا KBBG8s9ـ، اBBه@BB3?XY ،NBB9و :  KLBBU9ا KBB8P7o KG8`،2آaBBg ABBQXo ABBQVأ

 KLM ،ه2ةa?9aIم١٩٩٧/هـ١٤١٨. 

٦-           KLBM NO6BPQ9ا ،RSaB89ا AB3969ا RBIm ،6لBlmم اaB7Vأ RBO 6لBCw9م اa7V٤٧٤إ 
    ;<ABB?Yو @BB3?XY ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBB2ب     : هBB�9دار ا KBBG8` ،RBB2آY ABB3HQ9ا ABB8c

 KLM،238وتI RopMhم ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ا. 

uBBV TBBIم  TBBI A3GBBM TBBI أABBQV اaBB7Vmم، RBBFc ABBQXo RBBIm  اaBB7Vhم RBBO أ6BBlل -٧
 KLM NO6PQ9ه2ي، اa�9238وت ٤٥٦اI K3QFG9ا ]P79دار ا KG8` ،هـ . 

٨-    RBFG9 ،مaBB7Vm6ل اBlأ RBBO مaB7Vhا    KLBBM NO6BPQ9ي، اABBoا� ABQXo TBBIـ،  ٦٣١BBه
  @BBB3?XY ،KBBB49a49ا KBBBG8s9ا :    KLBBBM،238وتI RBBBI2G9ب اaBBBP79دار ا ،RBBBF3QH9ا A3BBBM

 .  م ١٩٩٨/ هـ١٤١٨

٩-    ABQV2 أB7I RBIm ،م ا9?2<نa7Vأ        NO6BPQ9ا ،RBwLX9ص اaBCH92ازي اB9ا RBFc TBI
 KLM٣٧٠  KLM،238وتI RI2G9ب اaP79دار ا KG8` ،م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧هـ . 

١٠-  ABQXo 27I RIm ،م ا9?2<نa7Vأ        NO6BPQ9ا ،RBI2G9ا TIaBI 2وفBGQ9ا�، ا AB8c TBI
 KLM٥٤٣   @B3?XY ،ـB2>      : هBCG9ا KB8P7Q9ا  KBG8` ،RoaBQe92ج اBO aBا  ر�A3BCI K

KLM ،23وتIم ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦و . 

١١-   ABQXQ9 ،6لBlmا ;Fc To @X93@ ا?XY N96ل إXw9د اagإر     ،R~a6آBj9ا RBFc TBI
  KLBBM NO6BBPQ9١٢٥٠ا    @BB3?XY ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBBه : RX8BBl ABBQXo   TBBUV TBBI

 KLM،@joAI 234آ TIدار ا KG8`  ،قpVم٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤. 

١٢-    ،t38BBU9ر اaBBLo �BB<دaV2>� أBB�Y RBBO tBB3F�9إرواء ا ABBQXQ9   ،R~aBB89m2 اBBla~ TBBI
  RopBBBMhا ]BBBP7Q9ا KBBBG8` ،�<وaBBBj92 اBBB3زه ABBBQXo 2افBBBgإ ،KBBB3~a49ا KBBBG8s9ا

 KLM،@jo238وت ودIم ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥. 

١٣-     KB3w3F7P9م اaB7Vmا NBFc K9اA9ا K3c2j939[ اaMmا "   r6راBPدآ K9aBMر " RBFG9   TBI
u<uG9ا A8c 2افg2ودي، إsQ92اه3; اIإ TI :   ضaB<29ا ،RQFBU9ا RoaB~ ضa3c ،



 

 ٣١٧

AQXo مaohا KGoaS  KLM ،K3opMh6د اGM TIهـ١٤٢٧هـ   ١٤٢٦ . 

١٤- RBBFc TBBUX9ا RBBIm ،ولuBBL9ب اa8BBMأ  NO6BBPQ96ري، اIaBBU3L9ي اABBVا69ا ABBQVأ TBBI
 KLBBBM٤٦٨  KLBBBM،238وتI 2BBB7w9دار ا KBBBG8` ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBـ ١٤٢١هBBBه /

 . م ٢٠٠١

١٥-    <AB9ل اpBH9 ،ولuBL9ب اa8Mأ RO 6ل?L9ب اa89 NQUQ9ول اuL9ب اa8Mأ   AB8c RBIأ T
   KLBM NO6PQ9ا،R`63BU9ا TQV29٩١١ا     @B3?XY ،NB9وmا KBG8s9ـ، اBه :   AB8c AB9az

KLM ،238وتI K3Oa?49ا ]P79ا KUM}o KG8` ،t8g حaPw9م  ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ا 

١٦- AQVm ،KIaXC9ا u33QY RO KIalhا   RBFc TBI       R~p?BUG9ا tB�w96 اBI2 أBHV TBI
   KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RGOaBBBj9٨٥٢ا    @BBB3?XY ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBه :  ABBBQXo RBBBFc

 . اaH89وي، `KG8 دار ا238I t3H9وت

١٧-     ABBQXo 2BB7I RBBIm ،RBBUz2U96ل اBBlأ  ABBQVأ TBBI      ،RBBUz2U9ا teBBM RBBIأ TBBI
  KLBBM NO6BBPQ9٤٩٠ا   @BB3FGYو @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه :   KBBG8`،;HG9ا @BB3Oر

 KLM،ضa<29aI A<}Q9م١٩٩٧/ هـ ١٤١٩دار ا . 

١٨-   ABBQVأ RBBFc RBBIm ،RBBgaj96ل اBBlأ  ABBQXo TBBI  RBBgaj9ق اaXBBMإ TBBI NO6BBPQ9ا ،
 KLBBM٣٤٤    �8BB� ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBدار    : ه KBBG8` ، RBBF3F�9ا ABBQXo ا� ABB8c

 KLM،238وتI K3QFG9ا ]P79م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ا . 

١٩-        @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s92ي، اBB��9ا ABBQXo i3BBjF9 ،�BB?w96ل اBBlأ : ABBQVأ   TBBI
  ;<ABBB?Y2اف وBBBg9;، إaBBBM :     ]BBBSر TBBBIدار ا KBBBG8` ،ويABBBG9ا NwsBBBCo i3BBBj9ا

 KLM،6رةCLQ9aIم ٢٠٠٥/ ـه ١٤٢٦ . 

أ6BBBlل اABBBQXQ9 ،�BBB?w9 أ6BBBI ا6BBBL9ر زهKBBBG8` ،2BBB3  اKBBB8P7Q9 اmزه2BBBPF9 KBBB<2اث   -٢٠
 KLM،ه2ةa?9aIم ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦ . 

٢١-          2BB7w9دار ا KBBG8` ،KBB49a49ا KBBG8s9ا ،RBBF3Vu9ا KBB869ه ،RopBBMhا �BB?w96ل اBBlأ
 KLM،@joAIم ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٤ . 

٢٢-        BBG8`  ،2ةBBjc KBBUoa�9ا KBBG8s9ا ،RBBFرآu9ا T<ABB92 اBB3�9 ،مpBBcmا  ;BBF?9دار ا K
 KLM،238وتI T3<pQF9م ٢٠٠٢ . 

٢٣- AQXo ا� A8c RIm ،T3Q9aG9رب ا Tc T3G�6Q9م اpc2   إB7I RBIأ TI    ،6بB<أ TBI
    KLBBM NO6PQ9ا،KBB<6زH93; اBB� TIaBBI 2وفBBGQ9٧٥١ا    ;<ABB?Y ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه

@BB3FGY6ر  : وeBBjo ةABB38c 6BBI6زي       أBBH9ا TBBIدار ا KBBG8` ،نaQFBBM ل> TBBUV TBBI
KLM ،مaoA9aIـه ١٤٢٣ . 

٢٤-  ABBBQXo ا� ABBB8c RBBBIm ،مmا    KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RGOaBBBj9ا �BBB<إدر TBBBIـ،  ٢٠٤BBBه
 KLM،238وتI KO2GQ9دار ا KG8` ،K3~a49ا KG8s9هـ ١٣٩٣ا . 

٢٥-     ;<2BBBB79ا ABBBB8c A3GBBBBM RBBBBIm ،بaBBBBU~mا  ABBBBQXo TBBBBI    RBBBBQ3QP96ر اBBBBCLo TBBBBI
  KLBBBM NO6PQ9ا،R~aGQBBBU9٥٦٢ا   @BBB3?XY ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBB2  : هBBBQc ا� ABBB8c

 .   م ١٩٩٨ار ا238I 27w9وت،KLM اa89رودي، `KG8 د

٢٦-        ABBQXo T<ABB9ر اABB89 ،�BB?w96ل اBBlأ RBBO �3BBXQ92 اBBX89ا    ،RGOaBBj9ا� ا ABB8c TBBI
  KLBBBBBM NO6BBBBBPQ9٧٩٤ا    K3opBBBBBMhون ا}BBBBBj9ف واaBBBBBو�mوزارة ا KBBBBBG8` ،ـBBBBBه

 KLM،�<679aIم ١٩٩٢/ هـ١٤١٣  . 

٢٧-    2B7I RBIأ T<AB9ء اpG9 ،2ا��j93[ اY2Y RO ��aLC9ا�� اAI     R~aBMa796د اGBUo TBI



 

 ٣١٨

X9ا    KLBBBM NO6BBBPQ9ء، اaBBBQFG9ا �BBBFQI ]BBB?FQ9ا ،RBBBwL٥٨٧   ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBه
P7o[ ا6X89ث واA9راaMت RBO دار اKBG8` ،2B7w9 دار ا2B38I 2B7w9وت،      : إ2gاف

KLMم ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧ . 

٢٨-  ABQXo T<A9ا �Qj9 ،A6ا�w9ا�� اAI         ،KB<6زH93; اB� TIaBI 2وفBGQ92، اB7I RBIأ TBI
 KLBBM NO6BBPQ9ء ٧٥١اaBBLPcـ، اBBا9: ه ABB8c ABBQXo  6ضBBc ABBQVوأ ،RFBB�aw9در اaBB?

 .م ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦أ6I اa8j9ب، A3lا، 23Iوت، 

٢٩-     ABBQXo ABB3969ا RBBIm ،ABBCP?Q9ا KBB<ae~و ABBePHQ9ا KBB<اAI  ABBQVأ TBBI  ABBQXo TBBI  TBBI
ABBQVأ    KLBBM NO6BBPQ9ا ،ABB3wX9ا ABBgر TIaBBI 2يeBBj9ا RBBU9A~mا RBB8`2?9ا ABBgر TBBI
٥٩٥  @BB3?XY ،ـBBه :     BB?9aI �<ABBX9دار ا KBBG8` ،يABBLH9ا uBB<uG9ا ABB8c ABB<2O ،ه2ةa
KLMم ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥. 

٣٠-  t3caQBBMh ،KBB<aeL9وا KBB<اA892 اBBQc TBBI    NO6BBPQ9اء، اABBw96 اBBIأ RBBg2?92 اBB34آ TBBI
 KLM238وت ٧٧٤I رفaGQ9ا K8P7o KG8` ،هـ . 

٣١-       ABBQXQ9 ،�IaBBU92ن اBB?9ا ABBGI TBBo TBBMaXQI �9aBBs9ر اABB89ا    ،R~a6آBBj9ا RBBFc TBBI
 KLM NO6PQ9238وت ١٢٥٠اI KO2GQ9دار ا KG8` ،هـ . 

٣٢-  RBBO نaBBا289ه T3o2BBX9م اaBBoh ،�BB?w96ل اBBlأ : �BBFQ9ا ABB8c R9aBBGQ96 اBBIأ  ABB8c TBBI
: هBBBـ، اKBBBG8s9 اmوBBB3FGY ،NBBB9@  �BBBM6< TBBBI٤٧٨ اRL<6BBBH9، اKLBBBM NO6BBBPQ9   ا�

 KBG8` ،KB�<6c TBI١٤١٨دار اBP79[ ا2B38I KB3QFG9وت، pl   ABQXo TBI        KLBMح
 . م ١٩٩٧/ هـ

K3�I  K�3Bj9 اaB�<hح �3B�FP9 اaBPwQ9ح، AB8G9 اaBGPQ9ل اA3GBC9ي، `KBG8  دار ا        -٣٣
Ko27Q9ا K7QI. 

٣٤-    2BBQc T<ABB9ل اaBBQ79 ،]BBFV i<رaBBY RBBO ]BBFs9ا KBB3�I ABBQVأ TBBI   ،2ادةBBS RBBIأ TBBI
@3?XY :238وتI 27w9دار ا KG8` ،رaزآ t3eM. 

٣٥- AQVm ،ادA�I i<رaY          KLBM NO6BPQ9ادي، اAB�89ا ]B3s�92 اB7I 6BIأ RBFc TBI٤٦٣ 
 هـ، `KG8 دار اaP79ب ا238I K3QFG9وت 

٣٦- ;BBMa?9ا RBBIm ،@BBjoد KBBL<Ao i<رaBBY RBBFc TBBUX9ا TBBI ا� KBB8ه TBBI  ، ا� ABB8c TBBI
  KLBBM NO6BBPQ9٥٧١ا  @BB3?XY ،ـBB2     : هBBQc A3GBBM RGOaBBj9ا RBBIأ T<ABB9ا RBBXo  TBBI

KLM ،238وتI 27w9دار ا KG8` ،2يQG9ا Koم2�١٩٩٥ا. 

�BM6< TBI ا2B3w9وز     RBFc TBI   ا2C8P9ة RO أ6lل اRBIm ،�?w9 إaXBMق إ2BIاه3;    -٣٧
 KLBBM NO6BBPQ923ازي، اBBj9دي اaBBI٤٧٦أ @BB3?XY ،ـBBه :  KBBG8` ،6BBP3ه TBBUV ABBQXo

KLM ،@joAI 27w9م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣دار ا . 

٣٨-   RBBFG9 ،2يGBBgmا TBBUX9ا RBBIم أaBBohا NBB9إ ]BBU~ aBBQ3O 2يBBPwQ9ب ا�BBآ T3BB38Y  TBBI
TBBBUX9ا� ا KBBB8ه TBBBI  KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،R?BBBjoA9آ2 اaBBBUc TBBBI٥٧١ KBBBG8s9ـ، اBBBه

KLM ،238وتI RI2G9ب اaP79دار ا KG8` ،K49a49هـ١٤٠٤ا . 

TBBBI أ2BBB7I RBBBI اmر6BBBoي،  ، 2BBBU9اج ا6BBBQXo T<ABBB9داTBBBo t3BBBCXP9 ا6BBBCXQ9ل -٣٩
  KLBBM NO6BBPQ9٦٨٢ا    @BB3?XYو KBBMدرا ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه :  RBBFc ABB3QX9ا ABB8c

 KLM،238وتI K9aM29ا KUM}o KG8` ،A3~6 زIم ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨أ . 

6B8soع �Bo ا6B�mاء KQPY )      �B9 KBQPY أ�6اء اa389ن RO إ>�aح ا9?2<ن 9aBI?2<ن   -٤٠
( BG8s99;، اaM AQXo K3sG9 ،       KLBM ،2وتB38I KB3QFG9ا ]BP79دار ا KBG8` ،KB49a49ا K



 

 ٣١٩

 . م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧

TBBI أABBQV ا2BB�Y   ،R~aBBH~u9>� ا2BBw9وع NBBFc  ا6BBlmل، aeBBj9ب ا6BBQXo T<ABB9د    -٤١
 KLBBM NO6BBPQ9٦٥٦ا @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه :  KBBG8` ،�9aBBC9ا ]BB<أد ABBQXo

 KLM،ضa<29aI نa738G9ا K8P7oم ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ . 

٤٢- TUX9ا RIm ،تaw<2GP9ا RFc AQXo TI       ،RBwLX9ا R~aBS2H9ا RL3BUX9ا RBFc TBI
  KLBBM NO6BBPQ9�3   ٨١٦اBBg6اV �BBو� ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBB6ن  : هBB3c tBBMaI ABBQXo

 KLM ،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا KG8` ،6دU9م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ا . 

٤٣-        t3caQBBMاء إABBw9ا RBBIm ،;3BB�G92<ن اBB?923 اBBUwY NQBBUQ9آ234،ا TBBI23 اBBUwY  TBBI
2BBQc   oA9ا RBBg2?92 اBB34آ TBBI   KLBBM NO6BBPQ9ا ،R?BBj٧٧٤    ،KBB49a49ا KBBG8s9ـ، اBBه

@BB3?XY :     KLBBM ،ضaBB<29aI KBB83` دار KBBG8` ،KopBBU9ا ABBQXo RoaBBMـ ١٤٢٦BBه /
 . م٢٠٠٥

٤٤-    RBB�a?F9 ،;<2BB79ب اaBBP79ا aBB<اuo NBB93; إFBBU9ا tBB?G9د اaBBg6د، إرGBBU9ا RBBI23 أBBUwY
 ABBQXo 6دGBBU9ا RBBIأ  ABBQXo TBBI      KLBBM NO6BBPQ9ا ،RBBwLX9دي اaBBQG9ا NwsBBCo TBBI

/ هBـ  m١٤١٩وKBG8` ،NB9 دار اBP79[ ا2B38I KB3QFG9وت، KLBM      هـ، اKBG8s9 ا  ٩٨٢
 . م ١٩٩٩

6GBBUo TBBIد ا6BB�89ي،   ، ABBQXo RBBIm ا9aBBGo( T3BBUX9; ا23BBUwY ) tBB<uLP9 ا6BB�89ي  -٤٥
 KLBBBM NO6BBBPQ92>�  ٥١٦اBBB�Yو @BBB3?XY ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBا� : ه ABBB8c ABBBQXo

     KBB83` دار  KBBG8` ،2شBBX9ا ;FBBUo نaQ3FBBMو ،K<23QBB� KBBGQS نaBBQ4c2، وBBQL9ا
<29aI KLM،ضaم ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣ . 

٤٦-        T<ABB9ء اpBBG9 ،tBB<uLP9ا R~aBBGo RBBO tBB<و¡P9ب اaBB89 NQBBUQ9زن اaBB�923 اBBUwY  TBBI
RFc AQXo TI        KLBM NO6BPQ9زن، اaB�9aI 2وفGQ9ادي،اAB�892اه3; اBIإ TBI٧٢٥ ،

 . و23UwY �joaeI اKG8` ،RwUL9 دار ا238I 27w9وت

aBBo£9 ،T3GIaBBP9م واKIaXBBC9 وا ����23BBUwY ا2BB?9<ن اALBBUo ;3BB�G9ًا TBBc ر6BBMل ا�   -٤٧
TQV2BB9ا ABB8c ¤OaBBX9ا ABBQXo TBBI  KLBBM NO6BBPQ92ازي، اBB9ا �BB<إدر TBBIـ،  ٣٢٧BBه
@3?XY ،K49a49ا KG8s9ز        : اaB89ا NwsBCo ارuB~ KB8P7o KBG8` ،]B3s9ا ABQXo AGMأ

KLM ،Ko27Q9ا K7QIم ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ . 

٤٨-   ABBBQXo ا� ABBB8c RBBBIm ،2<نBBB?9م اaBBB7Vm �oaBBBH9ا ،RBBB8`2?923 اBBBUwY  ABBBQVأ TBBBI
ABB8c ا2BB9زاق اABBeQ9ي، : هBBـ، BB3?XY@ ٦٧١اRBB8`2?9، اKLBBM NO6BBPQ9 اaBBC~mري 

 KLM،238وتI RI2G9ب اaP79دار ا  KG8`م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤ . 

٤٩-       ABQXo T<AB92 اB�w9 ،]B3�9�3 اYaBwo 2 أوB387923 اUwP92   اBQc TBI   T3BUX9ا TBI   TBI
 KLBBM NO6BBPQ9ا ،RGOaBBj92ازي اBB92ي اBB789ا RBBQ3QP9ا RBBFc RBBI٦٠٦أ  KBBG8s9ـ، اBBه

إ2Iاه�QBg ;3 اT<AB9، وأ�QBg ABQV اKBG8`   ،T<AB9 دار اBP79[         :اmوN9، إAcاد
 KLM،238وتI K3QFG9م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ا . 

٥٠-  2BBBU3Q923 اBBBUwP9ا " ،�QBBBM ABBB� ءuBBBS "¥�aBBBG9  KBBBG8s9ا ،RBBB~2?9ا� ا ABBB8c TBBBI
 KLM،ضa<29aI نa738G9ا K8P7o KG8` ،N9وmم ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨ا . 

P9  TBBBBI¡و>ABBB8G9 ،tBBBB ا� 23BBBUwY اRwBBBUL9 اABBBQI NQBBBBUQ9ارك اtBBBB<uLP9 و�aBBB?V@ ا     -٥١
 ABBQVأ       KLBBM NO6BBPQ9ا ،RwBBUL96د اBBQXo TBBI٧١٠      �8BB� ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه

�<2�Yو :   KLBM،238وتI KB3QFG9ا ]P79دار ا  KG8` ،23اتQc a<2ـ  ١٤٢١زآBه /



 

 ٣٢٠

 . م٢٠٠١

٥٢-   ABBQXo ;BBMa?9ا RBBIm ،6لBBlmا ;BBFc NBB96ل إBBl69ا ]BB<2?Y ABBQVأ TBBI  يuBBS TBBI
     KLBBM NO6BBPQ9ا ،R79aBBQ9ا R`aBB~2�9ا RBB8F79٧٤١ا     @BB3?XY ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBBه

@BBBB3FGYر : وaBBBBP�Q9ا ABBBBQXo     KBBBBL<AQ9ا ،Rs3?LBBBBj9ا T3BBBBomا ABBBBQXo i3BBBBj9ا TBBBBI
 KLM،6رةLQ9م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣ا . 

٥٣-       �BB?w96ل اBBlأ RBBO 2BB<2XP9ا NBBFc 2BB38XP92 واBB<2?P9ا "   RVpsBBlا T3BBI �oaBBH9ا
 K3GOaBBBj9وا KBBB3wLX9ا"   KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RBBB8FX9ج اaBBBX92 اBBB3oأ TBBBI{ ،ـ،  ٨٧٩BBBه

�8BBB� : ABBB8c     ،2وتBBB38I KBBB3QFG9ا ]BBBP79دار ا KBBBG8` ،2BBBQc ABBBQXo 6دBBBQXo ا�
 . م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩

2BQc TBBI اRBBM6IA9 ا6B?Y   ،RBBwLX9>; اmدRBO KBB9 أ6BBlل اRBBIm ،�B?w9 ز>AB8c ABB ا�     -٥٤
  KLBBM NO6BBPQ9٤٣٠ا     ;<ABB?Yو @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه :   T<ABB9ا RBBXo tBB3Fz

KLM ،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا  KG8` ،�3Q9م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١ا. 

ABB8c TBBI ا�  2BBQc TBBI ا6BBFP9>� إNBB9 آ�aBB?V �BBj@ اAGBBU9 ،�3BB?LP9 ا6GBBUo T<ABB9د  -٥٥
   KLBBM NO6BBPQ9ا ،R~زاaBBPwP9٧٩١ا     ;<ABB?Yو @BB3FGY�8 وBB� ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه :

;BBر�mدار ا KBBG8`،�<ن دروa~ABBc ABBQXo  ،2وتBB38I ;BBر�mا RBBIأ TBBIـ ١٤١٩BBه /
 . م ١٩٩٨

TBBBI اTBBBUX9   أTBBBIABBBQV  اRBBBO ABBB3eQP9 أ6BBBlل اRBBBIm ،�BBB?w9 اaBBBs�9ب 6BBBwXoظ     -٥٦
  KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RBBBF8LX9ا R~6ذاBBBF79٥١٠ا  @BBB3?XY ،KBBB3~a49ا KBBBG8s9ـ، اBBBه : ABBB3wo

  KBBBB7QI KBBBB37Q9ا KBBBB8P7Q9ا KBBBBG8` ،;32اهBBBBIإ RBBBBFc ABBBBQXoو ،KBBBBjQc 6BBBBIأ ABBBBQXo
 KLM،238وتI نa<29ا KUM}o KG8`و،Ko27Q9م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ا . 

٥٧-       6< ¤OaBX9م اaBo£9 ،A3~aBUQ9وا R~aBGQ9ا TBo ¡B`6Q9ا RO aQ9 A3eQP9ا �BM    AB8c TBI
هBBـ، اKBBG8s9 اKBB3~a49، ABB8c TBBI٤٦٣ ا2BB89 اRBB8`2?9، اABBQXo TBBI   KLBBM NO6BBPQ9 ا�

@BBBBB3?XY :  ،2وتBBBBB38I KBBBBB3QFG9ا ]BBBBBP79دار ا KBBBBBG8`،asc درaBBBBB?9ا ABBBBB8c ABBBBBQXo
KLMم٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ . 

23U3Y اNBFc 2<2XP9 آaBPب اRBO 2B<2XP9 أ6Blل اABQXQ9 ،�B?w9 أT3Bo، ا2BGQ9وف           -٥٨
 KLM NO6PQ9ا ،ragدaI 23o¡I238وتهـ،  ٩٨٧I 27w9دار ا KG8`. 

٥٩-  TQV2BBB9ا ABBB8c ،نaBBBLQ9م اpBBB23 آBBBUwY RBBBO TQV2BBB92>; اBBB7923 اBBBU3Y  2BBBla~ TBBBI
   KLBBBM NO6BBBPQ9ي، اAGBBBU9ء    ١٣٧٦اaBBBLPcا ،KBBB3~a49ا KBBBG8s9ـ، اBBB6از  : هBBBO AGBBBM

 KLM،ه2ةa?9238وت واI 6زيH9ا TIدار ا  KG8` ،t3QC9هـ ١٤٢٦ا. 

٦٠-       ̀  ،KGBBMaP9ا KBBG8s9ن، اaBBXs96د اBBQXQ9 ،�<ABBX9ا �FsBBCo 23BBU3Y  KBB8P7o KBBG8
KLM ،ضa<29aI  رفaGQ9م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ا . 

٦١-       ABQXQ9 ،RwBULF9 رaBLQ92ح اBg RBO 2ارBMmا �oaS   ABQXo TBI     ،RآaB79ا ABQVأ TBI
  KLBBM NO6BBPQ9٧٤٩ا   @BB3?XY ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBB6ر   : هBBw�9ا ABB8c TQV2BB9ا tBB�O

  KLBBM ،KBBo27Q9ا KBB7QI زaBB89ا NwsBBCo ارuBB~ KBB8P7o  KBBG8` ،R~aBB�Omـ١٤٢٢اBBه /
 . م٢٠٠١

٦٢-  �oaBBBS  ABBBQXo 2BBBwGS RBBBIم أaBBBo£9 ،2<نBBB?9ي ا> tBBB<و¡Y TBBBc نaBBB3892  اBBB<2S TBBBI
   KLBM NO6BPQ928ي، اs9٣١٠ا   ;<AB?Y ،ـBه :      KBG8` ،NB9وmا KBG8s9�3، اBQ9ا tB3Fz
KLM ،238وتI 27w9م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢١دار ا . 



 

 ٣٢١

٦٣-      KLBBM NO6BBPQ9ي، اALBBU9ا TBBUX96 اBBIدي أaBBe9ا ABB8c T<ABB96ر اBBL9 ،يALBBU9ا K3BBgaV
١١٣٨  R�aBBUL9ا TLBBM NBBFc ،ـBBه "o R`63BBU9ل اpBBS 2حBBgو TLBBU9ا �BBo 6عBB8s

  TLBBU9ا NBBFc"  @BB3?XY ،KBBUoa�9ا KBBG8s9ا ، :   ،RopBBMh2اث اBBP9ا @BB3?XY ]BBP7o
KLM ،238وتI KO2GQ9دار ا KG8`م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ . 

٦٤-   A3BBBUF9 ،�V2BBBgو NBBBePLQ92 اBBBCP�o NBBBFc R~aBBBS2H92>� اBBBj9ا A3BBBU9ا K3BBBgaV
  KLBBM NO6BBPQ9ا R~aBBS2H92>� اBBj9ـ  ٨١٦اBB2 ا9" هBBCP�o �BBo KBBc68so NBBePLQ

     KLBM NO6BPQ9ا R79aBQ9ا ]BSaX9ا TI{٦٤٦     NO6BPQ9ا ،RBH<hا AB�GF9 �V2Bgو ،
 KLBBBM٧٥٦   KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،R~زاaBBBPwP9ا K3BBBgaVـ، وBBB2ح،  ٧٩١هBBBj9ا NBBBFc ـBBBه

    KLBBM NO6BBPQ92وي اBBe9ا K3BBgaV٨٨٦و      K3BBgaVو ،R~aBBS2H9ا K3BBgaV NBBFc ـBBه
  KLBBBBM NO6BBBBPQ9اوي اuBBBB3H9١٣٤٦ا    aP3BBBBgaVو �V2BBBBg2 وBBBBCP�Q9ا NBBBBFc ـBBBBه

R :    TBBUV ABBQXo TBBUV ABBQXo واR~aBBS2H9، اKBBG8s9 اmوBB3?XY ،NBB9@   اaBBPwP9زا~
 KLM،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا KG8` ،t3caQMم ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤إ. 

٦٥-    RBFG9 ،ويABG9ا K3BgaV        KLBM NO6BPQ9وي، اABG9ي اA3GBC92م ا� اB7o TBI١١٨٩ 
       RBBIم أaBBo£9 RBB~ا9?23وا ABB<ز RBBIأ TBBIا K9aBBM29 R~aBBI29ا ]BB9as9ا KBB<awآ NBBFc ـBBه

TBBUX9ا ~ TBBI    KLBBM NO6BBPQ9ا ،R79aBBQ9ا T<ABB92 اBBla٩٣٩    ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه
 �<2B�Y�8 و� :        KLBM،238وتI KB3QFG9ا ]BP79دار ا KBG8` T3هaBg ا� AB8c ABQXo

 . م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧

٦٦-  ABBBQXo T<ABBB9ا �QBBBg لpBBBH92ح اBBBg NBBBFc R~aBBBL89ا KBBBopG9ا K3BBBgaV  ABBBQVأ TBBBI
  KLBBM NO6BBPQ9ا ،�BBo6اH9ا �BBQS TPBBo NBBFc RBBFXQ9دار ا ١١٩٨ا KBBG8` ،ـBB2 هBB7w9

 KLM،238وتIم ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ . 

، ا2B3Qc K3BgaV "  KB<2Qc" NO6BBPQ9ة، aeBj9ب اT<ABB9 أABQV اRFBM289 اBI ]BB?FQ9ـ        -٦٧
 KLBBBM٩٥٧    ABBBQXo T<ABBB9ل اpBBBS مaBBBo£9 T382ا�BBB9ا uBBBLآ NBBBFc ،ـBBBه  ABBBQVأ TBBBI

  KLBM NO6PQ9ا،RFXQ9٨٦٤ا          �B?O RBO 6ويBL9م اaBo£9 T389aBs9ج اaBeLo 2حBg ،ـBه
 ،K3GOaBBj9ا "   BB9ا uBBLآ �BBo KBBc68so RI6BB3F?9ا K3BBgaVو T382ا�"@BB3?XY ، : دaBBQc

 .. زآR اa89رودي، `KG8 اK8P7Q9 اa?9aI K3?3O6P9ه2ة

٦٨-  ABBQVأ T<ABB9ب اaeBBj9 ،RI6BB3F� K3BBgaV ABBQVأ  TBBI  NO6BBPQ9ا ،RI6BBF3?9ا KopBBM TBBI
  KLBBM١٠٦٩     ABBBQXo T<ABB9ل اpBBBS مaBBo£9 T382ا�BBB9ا uBBLآ NBBBFc ،ـBBه   ABBBQVأ TBBI

  KLBBM NO6BBPQ9ا ،RBBFXQ9٨٦٤ا   aBBs9ج اaBBeLo 2حBBg ،ـBBه  RBBO 6ويBBL9م اaBBo£9 T389
  K3GOaBBj9ا �BB?O)     2ةBB3Qc K3BBgaVو T382ا�BB9ا uBBLآ �BBo KBBc68so (@BB3?XY : دaBBQc

 . زآR اa89رودي، `KG8 اK8P7Q9 اa?9aI K3?3O6P9ه2ة

�BBFz TBBI اRSaBB89، اKLBBM NO6BBPQ9    اABBX9ود RBBO ا6BBlmل، RBBIm اaQ3FBBM ABB3969ن    -٦٩
٤٧٤ @BBB3?XY ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBق ا: هaBBBOدار ا� KBBBG8` ،دaBBBQV �BBB<u~ KBBB3I2G9

 KLM،ه2ةa?9aIم ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠ . 

٧٠-    ABBBQV3; أBBBG~ RBBBIm ،ءaBBB39وmا KBBB3FV     KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،R~ae8BBBlmا� ا ABBB8c TBBBI
٤٣٠KLM ،238وتI RI2G9ب اaP79دار ا KG8` ،KGIا29ا KG8s9هـ١٤٠٥هـ، ا. 

٧١-        TQV2BB9ا ABB8c مaBBo£9 ،6ر|¡BBQ9aI 23BBUwP9ا RBBO 6رBB4LQ9ر اABB9ا    T<ABB9ل اpBBS TBBI
 KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،R`63BBBU92وت،  ٩١١اBBB38I 2BBB7w9دار ا KBBBG8` ،ـBBBـ ١٤٢٣هBBBه /

 . م ٢٠٠٢



 

 ٣٢٢

٧٢-  ABBQVأ tBB�w9ا RBBIأ T<ABB9ب اaeBBj9 ،KBBLoa49ا KBB�aQ9ن اaBB3cأ RBBO KBBLoa79رر اABB9ا  TBBI
RBBFc   KLBBM NO6BBPQ9ا ،R~p?BBUG9ا ABBQXo TBBI٨٥٢  KBB82ا�o ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBBه /

  ،،ABBLe9د اaBBIر أABB3XI  رفaBBGQ92ة اBBدا� �BBFHo KBBG8`  ،نaBB� ABB3GQ9ا ABB8c ABBQXo
 KLMم١٩٧٢ . 

٧٣-        2BjL9وا KBca8sF9 2وتB3I دار KBG8` ،�3B?92ؤ اBo2 اcajF9 ،�3?92ؤ اoد>6ان ا
 KLM،238وتIم ١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢ . 

  : �BBBIa| TBBBI، اKBBBG8s9 اmو�V2BBBg ،NBBB9 وآBBBP[ ه6ا�BBBjo و��BBBoA   د>6BBBان aBBBUVن -٧٤
A8c .أ . KLM،238وتI K3QFG9ب اaP79دار ا KG8` ،aLeoم١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ . 

٧٥- uBB9 ،KBBFIaLX9ت اaBB?8` NBBFc t<�BB9اTQV2BB9ا ABB8c 2جBBw9ا RBBIأ T<ABB9ا T<  بaeBBg TBBI
    RBBF8LX9ا R?BBjoA9ادي اABB�89ا ABBQVأ T<ABB9ا "  ]BBSر TBBIا"  KLBBM NO6BBPQ9٧٩٥،ا 

 .، `KG8 دار ا238I KO2GQ9وت"68soع a?8` �oت اKFIaLX9 " هـ

٧٦-  ABBQXo ا� ABB8c RBBIm ،K9aBBM29ا   KLBBM NO6BBPQ9ا ،RGOaBBj9ا �BB<إدر TBBIـ،  ٢٠٤BBه
@BB3?XY : 2BB3وزه ،RBBQFG9�8 اBBU9ا ABB9az RBBI2G9ب اaBBP79دار ا KBBG8` ،RBB8793@ اwBBg

 KLM،238وتIم٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ . 

روح ا23BUwY RBO R~aGQ9 ا2B?9<ن ا3B�G9; وا�8BU9 اRBIm ،R~aB4Q9 اaeBg tB�w9ب           -٧٧
 KLBBBM NO6BBBPQ9ادي، اABBB�89ا RBBBM69m6د اBBBQXo A3BBBU9ا T<ABBB9١٢٧٠ا  KBBBG8s9ـ، اBBBه

 @B3?XY ،N9وmا :        KBG8` ،RopBU9م اpBU9ا AB8c 2BQcو ،ABomا ABQV6د أBQXo  دار
KLM ،238وتI RI2G92اث اP9ء اa3Vم١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠إ. 

6BBB< TBBBI~�  ا2BBB9وض ا2BBBjI �BBBI2Q9ح زاد اKBBBopGF9 ،�L?PBBBUQ9 ا6BBBCLo i3BBBj9ر  -٧٨
  KLBBM NO6BBPQ9ا ،RY6BBe89١٠٥١ا    @BB3FGYو @BB3?XY ،2ةBBjc KBB<دaX9ا KBBG8s9ـ، اBBه :

 KLBBM ،2وتBB38I RBBI2G9ب اaBBP79دار ا KBBG8` ،6ضBBc TQV2BB9ا ABB8c ABBQXo١٤٢٣ 
 .  م٢٠٠٢/ هـ

A� TBBIاTBBI   KBBo أ2ªaBBL9  ABBQV وKBBLS اBBO6Q9 ،2ªaBBLQ9@ اABB8c T<ABB9 ا�     رو�KBB ا -٧٩
   KLBBM NO6BBPQ9ا ،RBBMA?Q9٦٢٠ا  �BBGSـ، راBBدار    : ه KBBG8` ،]BBYa79ا T<ABB9�3 اBBM

 KLM،238وتI RI2G9ب اaP79م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣ا . 

٨٠-   TQV2BBBBB9ا ABBBBB8G9 ،23BBBBBUwP9ا ;BBBBBFc RBBBBBO 23BBBBBUQ9زاد ا RBBBBBFc TBBBBBI  ABBBBBQXo TBBBBBI
 KLBBBM NO6BBBPQ96زي،اH9٥٩٧ا a49ا KBBBG8s9ـ، اBBBه K3opBBBMhا KBBB8P7Q9ا KBBBG8` ،KBBB3~

KLM ،238وتIهـ ١٤٠٤ . 

٨١-      ABQXo ا� AB8c RBIm ،دaB8G92 اB3z يAه RO دaGQ92    زاد اB7I RBIأ TBI    ،6بB<أ TBI
    KLBBM NO6BBPQ9ا ،KBB<6زH93; اBB� TIaBBI 2وفBBGQ9ـ، ط ٧٥١اBB٣ه @BB3FGYو @BB3?XY ، :

3GBBg[ اmر~BB{ط، وABB8c اaBB?9در اmر~BB{ط، `KBBUM}o KBBG8 ا2BB38I  K9aBBM29وت،       
KLMم ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣ . 

٨٢- mا KBB9أد �BBQS TBBo 2امBBQ96غ اBBFI 2حBBg مpBBU9ا t8BBMABBQXQ9 ،مaBB7V  t3caQBBMإ TBBI
  KLBBM NO6BBPQ9ا ،R~aGLBBC9ا RBBLQ392 اBB3om١١٨٢ا  @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه :

 KBBBB7QI زaBBBB89ا NwsBBBBCo ارuBBBB~ KBBBB8P7o KBBBBG8` ،RBBBB�a?9ا �BBBBHeI RBBBBFc زمaBBBBV
 KLM،Ko27Q9م ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ا . 

٨٣- Q9ا A8G9 ،R96اG96م اHL9ا �QM�F T3UV TI       RQBlaG9ا RGOaBj9ا �BFQ9ا AB8c TBI
 KLBBM NO6BBPQ9ا ،RBB7Q9١١١١ا @BB3?XY ،ـBBه :  RBBFc6د، وBBS6Q9ا ABB8c ABBQVدل أaBBc
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KLM ،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا KG8` ،6ضGo AQXoم١٩٩٨/ هـ ١٤١٩ . 

٨٤-   ABBBQXo ا� ABBB8c RBBBIm ،�BBBSao TBBBIا TLBBBM   KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RBBBL<وu?9ا ABBB<u< TBBBI
ار إaBBBB3Vء ا2BBBBP9اث ا2BBBB38I RBBBBI2G9وت،    هBBBBـ، اKBBBBG8s9 اmوKBBBBG8` NBBBB9  د  ٢٧٥
KLMم٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ . 

TBBI ا�GBBgm اR~aPBBUHU9، اTLBBM    KLBBM NO6BBPQ9 أRBBI داوود، RBBIm داود aQ3FBBMن  -٨٥
TBBUV TBBI <ل aQFBBMن،   أABB38c 6BBIة 6eBBjoر : هBBـ، اKBBG8s9 اmوNBB9، اaBBLPcء   ٢٧٥

 . `K8P7o KG8 اaGQ9رف a<29aIض

6BM TBIرة،    ABQXo NBU3c RBIm ،  BI NBU3c T   )ا�oaH9 اTLM ) �3XC9 ا�o2P9ي  -٨٦
 KLBBM NO6BBPQ92>� ٢٧٩اBB�Yو @BB3?XY ،N9وmاKBBG8s9ـ، اBBه : ،aX3BBg 6نo¡BBo tBB3Fz

 KLM،238وتI KO2GQ9دار ا  KG8`م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣ . 

2BBeI TBBIام  TBBI اABB8c TBBI tBB�w9 اTLBBM  TQV2BB9 اABB9ارABB8c ABBQXo RBBIm ،Ro ا�   -٨٧
     KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RoارABBB9ي اAL�2QBBBU9ا RBBBQ3QP9٢٥٥ا    ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBه

BB�Y�<2 : KLBBM،238وتI KBB3QFG9ا ]BBP79دار ا KBBG8`  ،يABB9a�9ا uBB<uG9ا ABB8c ABBQXo
 . م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧

٨٨-   ABBQVأ TQV2BB9ا ABB8c RBBIm ،2ىBB879ا TLBBU9ا    KLBBM NO6BBPQ9ا ،R�aBBUL93[ اGBBg TBBI
٣٠٣   @BBB3?XY ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBه :    A3BBBMاري، وABBBL89ن اaQ3FBBBM رaBBBw�9ا ABBB8c

KLM ،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا KG8` ،TUV 2ويUم١٩٩١/ هـ ١٤١١آ . 

٨٩-  ABBQV2 أBB7I RBBIم أaBBo£9 ،2ىBB879ا TLBBU9ا T3BBUX9ا TBBI  NO6BBPQ9ا،R?e389ا RBBFc TBBI
 KLM٤٥٨   @B3?XY ،KB49a49ا KG8s9هـ، ا :       ،KBo27Q9ا KB7o ،aBsc درaB?9ا AB8c ABQXo

   KLBBM ،2وتBB38I KB3QFG9ا ]BBP79دار ا KBBG8` ،زaB89ا ABBQVس أaBB8c KB8P7oـ ١٤٢٤BBه /
 ،م  ٢٠٠٣

٩٠-     T<AB9ا �QBj9 ،ءp8BL9م اpBc23 أM  ABQXo   ABQVأ TBI      NO6BPQ9ا ،R8ه�B9ن اaBQ4c TBI
 KLBBBM٧٤٨  @BBB3?XY ،2BBBjc KBBB<دaX9ا KBBBG8s9ـ، اBBBه :  T3BBBUVط، و}BBB~رm3[ اGBBBg

اABBBBBMm، و3BBBBBG~ ABBBBBQXo; اRBBBBBM6U�2G9، وaBBBBBjIر 6BBBBBcاد 2BBBBBGoوف، و6o¡BBBBBoن 
          ،2QBU9ح اpBl2اط، وB�9ا tBoaوآ ،AB<6 زBIأ RBFcد، وaBQV 2B<u~و ،RS2�al

     BBه T<ABB9ا RBBXoو ،@BB8<u92اه3; اBBIوإ ،RBBg6892م اBBوأآ  KBBUM}o ،نaV2BBU9ل اp
 KLM،238وتI K9aM29م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢ا . 

٩١-     ،RBF8LX9د اaBQG9ا TBIا RX9ا A8c حpw9ا RIm ،]ذه To رa8zأ RO ]رات ا�9ه�g
 KLM NO6PQ9238وت ١٠٨٩اI RI2G92اث اP9ء اa3Vهـ ، دار إ.. 

٩٢-      TQV2BB9ا ABB8c T<ABB9ا �QBBj9 ،2BB38792ح اBBj9ا  ABBQXo TBBI  ABBQVأ TBBI   KBBoاA� TBBI
 6BBPQ9ا ،RBBMA?Q9ا  KLBBM NOـ،   ٦٨٢BBه )    RBBL�Q9ا �BBo 6عBB8so( @BB3?XY ، :  ABBQXo

2BBgف اaBBsz T<ABB9ب، واABBQXo A3BBU9 اA3BBU9، وA3BBM إ2BBIاهaBBl ;3دق، `KBBG8 دار  
KLM ،ه2ةa?9aI �<AX9م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤ا . 

2BBgح ا679آBB[ ا2BB3LQ9 ا2BBCP�QI NQBBUQ9 ا2BB<2XP9 أو ا2BB8P�Q9 ا2BBg 2BB7P8Q9ح        -٩٣
AQXQ9 ،�?w96ل اlأ RO 2CP�Q9ا AQVأ TI    AB8c TBI uB<uG9ا     RV6BPw9ا RBFc TBI

 KLBBBM NO6BBBPQ9ر، اaBBBHL9ا TIaBBBI 2وفBBBGQ9ا ،RBBBF8LX9٩٧٢ا  ،KBBB3~a49ا KBBBG8s9ـ، اBBBه
@BBB3?XY :     نaBBB738G9ا KBBB8P7o ،دaBBBQV �BBB<u~ 6رPآABBB9وا ،RBBBF3Vu9ا ABBBQXo 6رPآABBB9ا

 KLM ،ضa<29aIم ١٩٩٨/  هـ١٤١٨ . 
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٩٤-      KLBM NO6BPQ923ازي، اBj92اه3; اBIق إaXMإ RIm ،�QF92ح اg٤٧٦    KBG8s9ـ، اBه
NBBB9وmا;<ABBB?Yو @BBB3?XY ، : RopBBBMh2ب اBBB�9دار ا  KBBBG8` ،RBBB2آY ABBB3HQ9ا ABBB8c

KLM ،238وتIم ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨ . 

٩٥-    TQV2B9ا AB8G9 ،T3o2BX9م اaoh تa2ح ا69ر�g      2وفBGQ9اري اuBw92اه3; اBIإ TBI
  KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RGOaBBBj9ح اaBBB2آw9ا TIaBBBI٦٩٠  @BBB3?XY ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBه :

   h2 ا�aBBj89دار ا  KBBG8` ،2يSaBBe9ا ROaBBg رةaBBM  KLBBM ،2وتBB38I K3opBBM١٤٢٢ 
 . م ٢٠٠١/ هـ

٩٦-    ABBQXo T<ABB9ل اaBBQ79 ،2<ABB?9ا �PBBO 2حBBg    NO6BBPQ9ا ،RBBM63اU9ا ABBVا69ا ABB8c TBBI
 KLM238وت ٨٦١I 27w9دار ا KG8` ،K3~a49ا KG8s9هـ، ا . 

ABBB8c TBBBI ا6BBB?9ي اRO6BBBs9 ا2BBBl2C9ي   2BBBgح 2BBBCP�o ا29و�aQ3FBBBU9 ،KBBBن  -٩٧
  KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RBBBF8LX9٧١٩ا  ?XY ،KBBBGIا29ا KBBBG8s9ـ، اBBBه@BBB3 :  ABBB8c ا� ABBB8c

 KLM،238وتI K9aM29ا KUM}o KG8` ،R2آP9ا TUXQ9م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ا . 

٩٨-     NO6BPQ9ا ،RBH<hا TQV2B9ا A8c T<A9ا A�G9 ،R96lmا NePLQ92 اCP�o 2حg
 KLBBMـ  ٧٥٦BBه "    K3BBgaVو ،�BB3Fc R~aBBS2H9وا R~زاaBBPwP9ا RP3BBgaV �BBo 6عBB8so

2BBBj9ح وNBBBFc اaBBBLw9ري K3BBBgaV NBBBFc اR~aBBBS2H9، وK3BBBgaV اuBBB3H9اوي NBBBFc ا 
 R~aBS2H9وا R~زاaPwP9ا RP3gaV"   @B3?XY ،NB9وmا KBG8s9ا ، :    ABQXo TBUV ABQXo

 KLM،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا KG8` ،t3caQMإ TUVم٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤ . 

٩٩-     ABQV2 أB7I RBIm ،نaBQ<hا ]Gg       KLBM NO6BPQ9ا ،RB?e389ا T3BUX9ا TBIـ،   ٤٥٨Bه
 @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s96ل،  : اBBFز� R~63BBUIو ،A3GBBU9ا ABBQXo ]BBP79دار ا KBBG8`

KLM ،238وتI K3QFG9هـ ١٤١٠ا . 

١٠٠-    t3caQBM2 إBC~ RBIm ،K3I2G9ح اaXlو  K�F9ج اaY NQUQ9ح اaXC9د    اaBQV TBI
  KLBBM NO6BBPQ96ه2ي، اBBH9�8   ٤٠٠اBBو� @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBب : هaeBBg

 KLM ،23وتI 27w9دار ا KG8` ،2وQc 6Iأ T<A9م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨ا . 

TBBI إt3caQBBM اaBB�89ري، ا�3XBBlABBQXo   KLBBM NO6BBPQ9 اaBB�89ري، ABB8c RBBIm ا� -١٠١
٢٥٦    @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBدار     : ه  KBBG8` ،KBB<aLc ABBQV6ة، وأBBزه ABBQVأ

KLM ،238وتI RI2G9ب اaP79م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ا . 

١٠٢-  ;FBBBBUo TBBBBUX9ا RBBBBIm ،;FBBBBUo �3XBBBl  ،6ريIaBBBBU3L923ي اBBBBj?9ج اaBBBBHX9ا TBBBBI
 KLBBM NO6BBPQ9٢٦١ا @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBB6ة، : هBBزه ABBQVأ ،KBB<aLc ABBQVوأ

 KLM،238وتI RI2G9ب اaP79دار ا  KG8`م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ . 

١٠٣-   NB3X< aB<2زآ RIm ،6ويL92ح اjI ;FUo �3Xl      ،R?BjoA96وي اBL92ف اBg TBI
  KLBBM NO6BBPQ9٦٧٦ا  @BB3?XY ،ـBBه :    KBB3?3O6P9ا KBB8P7Q9ا KBBG8` ،2وؤفBB9ا ABB8c �BB`

 . a?9aIه2ة

١٠٤- ABBBQXQ9 ،23BBBMawP96ة اwBBBl KGBBBMaP9ا KBBBG8s9ا ،R~6IaBBBC9ا RBBBFc TBBBI دار KBBBG8` ،
 . اa?9aI R~6IaC9ه2ة

١٠٥-  TQV2BB9ا ABB8G9 ،6ةwBBC96ة اwBBl RBBFc TBBI    KLBBM NO6BBPQ92ج، اBBw96 اBBIأ ABBQXo TBBI
٥٩٧ @BB3?XY ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBBه :  ،RBBS KBBGF� رواس ABBQXo6ري، وzaBBO ABBQXo

KLM ،238وتI KO2GQ9دار ا KG8`م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ . 

١٠٦-        aBBeLo ورد aBBo NBBFc @BB38sP9ا �BBo T3396BBlmا ABBLc بaBBH<h3¯ اBBl  6رةBBM RBBO
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، ABBB8G9" KBBB7o اaBBB� TQV2BBB9زي `aw3BBBCz �BBBن    " ر23PBBBUSao K9aBBBM "اaBBBUL9ء، 
KLM ،أم ا9?2ى KGoaS ،Ko27Q9هـ ١٤٢٧/هـ ١٤٢٦ا. 

١٠٧-       ABBQXo T<ABB9ا �QBBj9 ،�BBMaP92ن اBB?9ا tBBهm �BBop96ء اBB�9ا    TQV2BB9ا ABB8c TBBI
 KLM NO6PQ9وي، اa�U9238وت ٩٠٢اI K8P7o 6رات دارjLo  KG8` ،هـ. 

١٠٨- F�9 ،طaBB3z TBBI{ تaBB?8s9اKBBw3   NO6BBPQ92ي، اwBBCG9ا RBB43F92 اBBQc 6BBIط أaBB3z TBBI
 KLM٢٤٠   @B3?XY ،KB3~a49ا KG8s9هـ، ا :      KB83` دار KBG8`  ،2يBQG9ء اa3B� 2مBأآ

 KLM،ضa<29aIم ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢  . 

١٠٩-    ABQXo T3BUX9ا RBIm ،KFIaLX9ت اa?8`       KLBM NO6BPQ9ا ،NBFG< RBIأ TBIـ   ٥٢١Bه "
 . 238Iوت ، `KG8 دار ا68so"KO2GQ9ع �o اNFc t<�9 اa?8s9ت 

a?8`   RBFc TBI    AB8c TBIت اK3GOaj9 ا2B879ى، aBP9ج اT<AB9 أAB8c 2BC~ RBI ا69هaBب        -١١٠
  KLBBM NO6BBPQ9ا ،R78BBU9ا ROaBB79٧٧١ا  @BB3?XY ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBBح : هaBBPw9ا ABB8c

   ،2BBBCQI  2BBBjL9وا KBBBca8sF9 2BBBHه ،RVaBBBLs9ا ABBBQXo 6دBBBQXo6، وBBBFX9ا ABBBQXo
KLMم ١٩٩٢/ هـ١٤١٣ . 

�BM6< TBI ا23Bj9ازي أ6BI إaXBMق، اa?8` RFc TI        NO6BPQ9ت اae?w9ء، 2Ihاه3; -١١١
 KLM٤٧٦ @3?XY ،238وت: هـI ;F?9دار ا KG8` ،�3Q9ا t3Fz. 

١١٢-  ABBQXo ،2ىBB879ت اaBB?8s9ا  AGBBM TBBI     NO6BBPQ92ي، اBBC89ا� ا ABB8c 6BBIأ �BB3Lo TBBI
 KLM238وت ٢٣٠I درal دار KG8` ،م. 

١١٣-   ;3V2BB9ا ABB8c tBB�w9ا RBBIأ T<ABB9ا T<uBB9 ،]BB<2?P92ح اBBg RBBO ]BB<24P92ح اBB`  TBBI
3BBBUX9ا  KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RBBB2ا�G9ا T٨٠٦    KBBBc6 زرBBBIأ T<ABBB9ا RBBB9و rABBB9ـ، ووBBBه

  KLBBM NO6BBPQ9ا RBB2ا�G92>�  ٨٢٦اBB�Y ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه :  ABBQXo درaBB?9ا ABB8c
 KLM،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا KG8` ،RFcم ٢٠٠٠هـ،  ١٤٢١. 

١١٤-   ABBQXo T<ABB9ا �QBBj9 ،2BB8� TBBo 2BB8z RBBO 2BB8G9ا ABBQVأ TBBI  ،R8ه�BB9ن اaBBQ4c TBBI
 KLBBM NO6BBPQ9٧٤٨ا  @BB3?XY ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBBه :  KBBG8` ،ABBHLQ9ا T<ABB9ح اpBBl

 KLM،�<679aI �<679ا Ko67V KG8soم ١٩٨٤ . 

١١٥-       ABQVأ KLBU9م اaBoإ �B?O RBO ةABQG92ح اg ةAG9ا       T<AB9ء اaBe89 ،ا� �BQVر tB8LV TBI
TQV2BBB9ا ABBB8c   KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RBBBMA?Q92اه3; اBBBIإ TBBBI٦٢٤   ABBB8c @BBB3?XY ،ـBBBه

 G9ب اaBBP79دارا KBBG8` ،يABBeQ92زاق اB9ا KLBBM،ضa<29aI RBBI2ـ ١٤٢٣BB٢٠٠٢/ ه 
 . م

١١٦-      ABQXo NBFG< RBIأ RB�a?F9 ،�B?w96ل اlأ RO ةAG9ادي      اAB�892اء اBw9ا T3BUX9ا TBI
   KLBBM NO6BBPQ9ا ،RBBF8LX92>�      ٤٥٨اBB�Yو @BB3FGYو @BB3?XY ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBBه :

AQVأ RFc TI  KLM ،ضa<29ا ،Rرآa8Q923 اM TIم ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠  . 

TBI أABQV اRBL3G9،     ي، AB89ر ا6BQXo T<AB9د   AQcة اaB?9رئ، 2Bgح �3XBl اaB�89ر     -١١٧
 KLM NO6PQ9238وت ٨٥٥اI 2اثP9ء اa3Vدار إ KG8` ،هـ. 

١١٨- AQVأ t�w9ا RIm ،ريa�89�3 اXl 2حjI ريa89ا �PO   RBFc TBI   ABQXo TBI   TBI
 KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،R~p?BBBUG92 اBBBHV TIaBBBI 23eBBBj9ا RBBBFc٨٥٢  �BBB3I KBBBG8`  ،ـBBBه

 KLM،نaQGI K39وA9ر اa7Omم ٢٠٠٠ا . 

١١٩- 2<ABB?9ا �PBBO     ABBQXQ9 ،23BBUwP9ا ;BBFc TBBo KBB<راA9وا KBB<ا29وا RBBLO T3BBI �oaBBH9ا  TBBI
 KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،R~a6آBBBj9ا RBBBFc١٢٥٠   KBBB8P7o  KBBBG8` ،KBBBGIا29ا KBBBG8s9ـ، اBBBه
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KLM ،ضa<29aI Ag29م ٢٠٠٥/ هـ ١٤١٦ا. 

ABBQXo TBBI اABB�89ادي أ6BBCLo 6BBIر،   aBB` TBBIه2 ا2BBw9ق T3BBI ا2BBw9ق، ABB8G9 اaBB?9ه2  -١٢٠
 KLBBM NO6BBPQ9٤٢٩ا  ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBB2وت،   هBB38I KBB4<AX9ق اaBBOدار ا�  KBBG8`

KLMم ١٩٧٧ . 

١٢١-   ABQXQ9 ،RopBMhا �?w9ا i<رaY RO RoaU927 اw9ا      R89aBG496ي اBHX9ا TBUX9ا TBI
  KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RBBMaw9ء   ١٣٧٦اaBBLPcا ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBه : ،RBBBQ3G` ;4BBB3ه

 KLM،23وتIا وA3CI K<2CG9ا K8P7Q9ا KG8`م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧ . 

١٢٢-    FBBUo 2حBBjI 6تBBQV29ا �Y6اBBO   ABBQXo RBBFG9ا ABB8G9 ،6تBB849ا ;    T<ABB9م اaBB�~ TBBI
   KLBBM NO6BBPQ9ي اABBLe9ري اaBBC~mاد   ١٢٢٥اABBcإ ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه : ]BBP7o

       RBBBI2G92اث اBBBP9ء اaBBB3Vدار إ  KBBBG8` ،RBBBI2G92اث اBBBP9ء اaBBB3Vار إABBBI @BBB3?XP9ا
 KLM،238وتIم ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨ . 

١٢٣-  ABBQVm ،R~واABB9ا �BB6اآw93;  اBBL� TBBI   Q9ا،R79aBBQ92اوي اBBwL99; اaBBM TBBI KLBBM NO6P
١١٢٥ KLM ،238وتI 27w9دار ا KG8` ،هـ ١٤١٥هـ . 

١٢٤-  ABQXo T<A9ا AHQ9 ،�3XQ96س اoa?9ا        KLBM NO6BPQ9دي، اaBI> 2وزB3w96ب اB?G< TBI
٨١٧          ;3BG~ ABQXo 2افBg±I ،2اثBP9ا @B3?XY ]BP7o @B3?XY ،KGIaBU9ا KBG8s9هـ، ا

 KLM ،238وتI K9aM29ا KUM}o KG8` ،RM6U�2G9م ٢٠٠٣/ هـ هـ١٤٢٤ا . 

m   ABQXo TBI    AB8c TBIدRO K9 أ6lل اao£9 ،�?w9م أRBI ا6BCLo 2Bw�Q9ر   �6ا`� ا -١٢٥
   KLBBM NO6BBBPQ9ا ،R~aGQBBBU9ر اaBB8H9٤٨٩ا  @BBB3?XY ،NBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBه : ABBBQXo

 KLM،238وتI K9aM29ا KUM}o KG8` ،6P3ه TUVهـ١٤١٠. 

١٢٦-    ABQXo ا� AB8c RBIm ،6لlmا ;Fc RO 6لCXQ9ا Tc �ga796د   اBQXo TBI   TBI
~aewBBBlmا RBBBFHG9د اaBBB8cKLBBBM NO6BBBPQ9ا ،R٦٥٣  @BBB3?XY ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBه

 KBBMودرا @BB3FGYو :    ;<ABB?Y ،6ضBBGo ABBQXo RBBFc6د، وBBS6Q9ا ABB8c ABBQVدل أaBBc :
    KLBM ،2وتB38I KB3QFG9ا ]BP79دار ا KG8` ،ورALo TQV29ا A8c AQXoـ  ١٤١٩Bه /

 . م ١٩٩٨

١٢٧-       KB3SaL92ق اBwF9 رaBCP~{ا RBO K3OaBj9ا K3Oa79ا "   ،KB3~6L9ة اA3BC?9ا "   TBIم اaBo£9
;3BB�  KLBBM NO6BBPQ9ا ،KBB<6زH9٧٥١ا  KBBQ<uz TBBIدار ا KBBG8` ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه

 KLM،ضa<29aIم ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦ . 

١٢٨-           ;BMa?9ا RBIm ،tB<و¡P9ا r6BSو RBO tB<وa�m6ن اB3cو tB<uLP9ا @�aB?V Tc فaj79ا
هBBـ، اKBBG8s9   2BBQc TBBI٥٣٨ ا2BBj�ou9ي ا6BB�9ارزRo، ا6BBQXo     KLBBM NO6BBPQ9د

 . م ٢٠٠٣/ هـ RI2G١٤٢٤، دار إa3Vء ا2P9اث ا9: اmو23I ،N9وت

١٢٩-  uB<uG9ا A8c T<A9ء اpG9 ،دويu89م اpMh2 ا�O 6لlأ Tc 2ارMmا �jآ   TBI
   KLBBBM NO6BBBPQ9ري، اaBBB�89ا ABBBQVروق     ٧٣٠أaBBBw9ا KBBBG8` ،KBBB3~a49ا KBBBG8s9ـ، اBBBه

 KLM،ه2ةa?9aI 2jL9وا Kca8sF9 K4<AX9م ١٩٩٥هـ،  ١٤١٦ا . 

 اRL3sLsBBU?9 آ�BBj ا6BBL�9ن TBBc أRoaBBM اBBP79[ وا6BBLw9ن، ABB8c NwsBBCQ9 ا�    -١٣٠
   KLBBBBBM NO6BBBBBPQ9ا ،RBBBBBwLX9ا RBBBBBo١٠٦٧ا29و   KBBBBB3QFG9ا ]BBBBBP79دار ا KG8`،ـBBBBBه

 KLM،238وتIم ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣ . 

١٣١-    T<AB9ل اpBS مaBo£9 ،T38ا29ا� uLآ       KLBM NO6BPQ9ا ،RBFXQ9ا ABQVأ TBIـ،   ٨٦٤Bه
  K3GOaBBj9ا �BB?O RBBO 6ويBBL9م اaBBo£9 T389aBBs9ج اaBBeLo 2حBBg ) aP3BBgaV �BBo 6عBB8so



 

 ٣٢٧

aBBQcد زآRBB اaBB89رودي، `KBBG8 اKBB8P7Q9 اRI6BB3F�(?XY ،@BB3 :      KBB3?3O6P9 و2BB3Qcة  
 . a?9aIه2ة

١٣٢-   ABQXo T<AB9ل اaQS t�w9ا RIm ،2بG9ن اaU9   2مB7o TBI     RB?<2Om6ر اB�Lo TBI
 KLM NO6PQ92ي، اCQ923وت ٧١١اI RO درal ارAI ،K49a49ا KG8s9هـ، ا. 

١٣٣-    KLBBBBM NO6PQ9ا،RBBBBUz2U9ا T<ABBBB9ا �QBBBBj9 ،6طBBBBU8Q9دار  ٤٨٣ا KBBBBG8` ،ـBBBBه
238I KO2GQ9وتا.  

١٣٤-  ABBQVأ T<ABB9ا RBB?P9 ،وىaBBPw9ا KBBc6QHo   KLBBM NO6BBPQ9ا ،RBB~2اX9ا KBB3Q3Y TBBI٧٢٨ 
2oac اuH9ار، وأ~6ر اaB89ز، `KB8P7o KBG8 اaB738G9ن     : هـ، اKG8s9 اmوN9، اaLPcء

 KLM،ضa<29aIم ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩ . 

١٣٥- AQXo T<A92 ا�w9 ،6لlmا ;Fc RO 6لCXQ92  اBQc TI     ،2ازيB9ا T3BUX9ا TBI
  KLBBM NO6BBPQ9ـ، ٦٠٦اBBه  @BB3?XY ،KBB49a49ا KBBG8s9ا :   ،R~6اBBFG9ض اaBB3O 2IaBBS �BB`

KLM ،238وتI K9aM29ا KUM}o KG8`م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨. 

١٣٦-  RBFc RIm ،NFHQ92ح اg NFXQ9ا   ABQVأ TBI   A3GBM TBI      KLBM NO6BPQ9م،  اuBV TBI
٤٥٦ @3?XY ،N9وmا KG8s92اث     : هـ، اBP9ء اaB3Vدار إ KBG8` ،2آaBg AQXo AQVأ

 KLM،238وتI RI2G9م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ا . 

١٣٧- ABBQXQ9 ،حaXBBC9ر اaBBP�o 2BB7I RBBIأ TBBI  KLBBM NO6BBPQ92ازي، اBB9در اaBB?9ا ABB8c TBBI
٧٢١  @BB3?XY ،ـBBه :      KLBBM،238وتI نaBBL89 KBB8P7o KBBG8` ،2`aBBz 6دBBQXo١٤١٥ 

 . م ١٩٩٥/ هـ

TBI اBSaX9[ اR79aBQ9، ا2CP�o      NO6BPQ9 اNePLQ9 اaBQ4c 2BQc RBIm ،R96lmن     -١٣٨
 KLBBBM٦٤٦  T<ABBB9ا ABBB�G9 NBBBePLQ92 اBBBCP�o 2حBBBg �BBBGoـ، وBBBه  TQV2BBB9ا ABBB8c

    KLBBM NO6BBPQ9ا ،RBBH<h٨١٦ا      NO6BBBPQ9ا ،R~زاaBBPwP9ا T<ABB9ا AGBBM K3BBBgaVـ، وBBه
 KLBBBM٧٩١    KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،R~aBBBS2H92>� اBBBj9ا A3BBBU9ـ، واBBB٨١٦ه  NBBBFc ،ـBBBه

     KLBBBM NO6BBBPQ9ري، اaBBBLw92وي اBBBe9ا TBBBUV i3BBBj9ا K3BBBgaVآ6ر، و�BBBQ92ح اBBBj9ا
٨٨٦       R6را�BBB9ا tBBB�w96 اBBBIأ ABBBQXo K3BBBgaVو ،R~aBBBS2H9ا K3BBBgaV NBBBFc ،ـBBBه
BBBB3H9ا KLBBBBM NO6BBBBPQ9اوي، اu١٣٤٦  aP3BBBBgaVو �V2BBBBg2 وBBBBCP�Q9ا NBBBBFc ـBBBBه

    @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ا ،R~aBBS2H9وا R~زاaBBPwP9ا :    TBBUV ABBQXo TBBUV ABBQXo
 KLM،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا ،t3caQMم ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤إ . 

١٣٩-  T3Bomا AQXQ9 ،�?w96ل اlأ RO آ2ة�o       NO6BPQ9ا ،Rs3?LBj9ر اaBP�Q9ا ABQXo TBI
 KLM١٣٩٣   BG8s9ـ، اBه        KLBM ه2ةaB?9aI KB3Q3Y TBIا KB8P7o KBG8`،ه2ةa?9ا ،KB49a49ا K

 . م ١٩٩٥/ هـ١٤٢٦

TBBI  RBBFc TBBI  TBBI أ2BBo  AGBBM<ة اaBBLH9ن و2BB8cة اaBB�?39ن، ABB8c ABBQXo RBBIm ا�      -١٤٠
  KLBBBBM NO6BBBBPQ9ا ،RGOaBBBB39ن اaQ3FBBBBM٧٦٨   RopBBBBMhب اaBBBBP79دار ا KBBBBG8` ،ـBBBBه

KLM ،ه2ةa?9aIهـ ١٤١٣. 

١٤١- Xo ا� ABBBB8c RBBBBIm ،T3X3XBBBBC9ا NBBBBFc ركAPBBBBUQ9اABBBBQ  ;آaBBBBX9ا� ا ABBBB8c TBBBBI
 KLBBM NO6BBPQ96ري، اIaBBU3L9٤٠٥ا  @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه : ABB8c NwsBBCo

 KLM،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا KG8` ،asc درa?9هـ ١٤١١ا . 

١٤٢-  ABBQXo ABBoaV RBBIm ،6لBBlmا ;BBFc TBBo NwBBCPUQ9ا  NO6BBPQ9ا ،RBB9اu�9ا ABBQXo TBBI
 KLMء     ٥٠٥aBLPcا ،NB9وmا KBG8s9ـ، اBه :    ،;BH~ �BM6< ABQXo   درaBl دار KBG8`



 

 ٣٢٨

KLM ،238وتIم١٩٩٥. 

ABB8c TBBI ا67BBj9ر اaBBe89ري اABBLe9ي، اFBBUo       KLBBM NO6BBPQ9; ا6BB849ت، BBXQ9[ ا�   -١٤٣
BBP7o[ اBB3?XP9@  : اKBBG8s9 اmوNBB9، إABBcاد ) 6BBO �BBoا�Y ا6BBQV29ت  ( هBBـ، ١١١٩

    KLBBM،238وتI RBBI2G92اث اBBP9ء اaBB3Vدار إ  KBBG8` ،RBBI2G92اث اBBP9ء اaBB3Vار إABBI
 . م ١٩٩٨/ هـ١٤١٨

١٤٤- Vm ،ALBBUQ9اABBQ ABBQXo TBBI  KLBBM NO6BBPQ9ا ،tBB8LV TBBI٢٤١  ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه
KBBBBBM2eO2وح وBBBBBg :  ،ه2ةaBBBBB?9aI �<ABBBBBX9دار ا KBBBBBG8` ،2آaBBBBBg ABBBBBQXo ABBBBBQVأ

KLMم ١٩٩٥/ هـ١٤١٦ . 

١٤٥- aew39¡Y NFc 6اGIaPY K3Q3Y ل> To KQأ� K|p49 �?w96ل اlأ RO 6دةUQ9ا: 

KBB3Q3Y TBBI KLBBM NO6، اABB8c TBBI BBPQ9 اpBBU9م ABBHo اT<ABB9 أ6BBI ا289آaBBت ABB8c ا�  - أ
  .هـ٦٥٢

KB3Q3Y TBI، اAB8c TBI     NO6BPQ9 اpBU9م    aegب اT<A9 أ6I اAB8c TBMaXQ9 ا3BFX9;      - ب
 KLMهـ٦٨٢. 

ABB8c TBBI  ،KBB3Q3Y TBBI اpBBU9م  ABB8c TBBI اRBB?Y  ;3BBFX9 اT<ABB9 أ6BBI اaBB8G9س أABBQV     - ت
 KLM NO6PQ9هـ٧٢٨ا. 

aBBeGQS :        NO6BBPQ9ا ،R?BBjoA9ا RBB~2اX9ا RBBF8LX9س اaBB8G96 اBBIأ T<ABB9ب اaeBBg
 KLBBM٧٤٥@BB3?XY ،ـBBب    :هaBBP79دار ا KBBG8` ،ABB3QX9ا ABB8c T<ABB9ا RBBXo ABBQXo

 .ا238I RI2G9وت

١٤٦-  ABBBQXQ9 ،رaBBBComء اaBBBQFc 23هaBBBjo نaBBB8V TBBBI   RBBBQ3QP9ا ;YaBBBV 6BBBIأ ABBBQVأ TBBBI
   KLBBBM  NO6BBBPQ9ا ،RPBBBU89٣٥٤ا  @BBB3?XY ،ـBBBه :   ]BBBP79دار ا  KBBBG8` ،2QeBBBj<pO

 KLM،238وتI K3QFG9م ١٩٥٩ا . 

١٤٧- ABBQVm ،2BB3LQ9ح اa8BBCQ9ا ABBQXo TBBI ا Ro6BB3w9ا RBBFc TBBI KLBBM NO6BBPQ92ئ، اBB?Q9
>�BBBM6 اKBBBG8` ،ABBBQXo i3BBBj9 اKBBB8P7Q9     : هBBBـ، اKBBBG8s9 اKBBB3~a49، اaBBBLPcء    ٧٧٠

 KLM ،238وتI K<2CG9م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠ا . 

TBBI أK83BBg RBBI ا�LBBCo ABBQXo TBBI  ،RO6BB79 اTBBI أABB8c 2BB7I RBBIm ،K83BBg RBBI ا�  -١٤٨
  KLBM NO6PQ9٢٣٥ا     @B3?XY ،NB9وmا KBG8s9ـ، اBه :     KBG8` ،6تBX9ا �BM6< لaBQآ

 . هـ 238I Ag2١٤٠٩وت، K8P7oKLM ا9

١٤٩-     ABQXo T3BBUX9ا RBIm ،�BB?w96ل اBlأ RBBO ABQPGQ9ا  RBFc TBBI   2يBBC89ا ]B3s9ا TBBI
 KLM NO6PQ9ا ،R9uPGQ9٤٣٦ا  ;<AB?Y ،ز      : هـaB89دار ا KB8P7o KBG8` ،�3BQ9ا tB3Fz

 . K7QI اKo27Q9، و`KG8 دار اP79[ ا238I K3QFG9وت

١٥٠- K9aM29ا KUM}o ،K9aX2 آQc a�29 ،T3w9}Q9ا ;HGo . 

١٥١- GQ9ا   �BBS2اz±I مaBBB� ،�3BBM69ا ;BBH :   ،تaBBB<u9ا TBBUV ABBBQVوأ ،NwsBBCo ;32اهBBBIإ
     KBBca8sF9 K3opBBMhا KBB8P7Q9ا KBBG8` ،رaBBHL9ا RBBFc ABBQXoدر، وaBB?9ا ABB8c ABBoaVو

 .واaPMaI 2jL9~68ل

١٥٢-   ABQV2 أB7I RIأ ¤OaXF9 ،رa|وا� TLU9ا KO2Go   T3BUX9ا TBI   RBFc TBI    NBM6o TBI
 KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RBBB?e389ا ABBBQV6 أBBBI٤٥٨أ @BBB3?XY ،ـBBBه :A3BBBM  ،TBBBUV 2ويBBBUآ

 . `KG8 دار اP79[ ا238I K3QFG9وت

١٥٣-    ABBQXo ا� ABB8c RBBIm ،رaBB8792اء اBB?9ا KBBO2Go  ABBQVأ TBBI  نaBBQ4c TBBI   زaBBQ<a� TBBI



 

 ٣٢٩

 KLBBBBM NO6BBBBPQ9ا ،R8ه�BBBB9٧٤٨ا @BBBB3?XY ،NBBBB9وmا KBBBBG8s9ـ، اBBBB6اد : هBBBBc رaBBBBjI
    K9aBBM29ا KBBUM}o KBBG8` ،سaBB8c يABBeo �9aBBlط، و}BB~رm3[ اGBBg2وف، وBBGo

KLM ،238وتIهـ ١٤٠٤ . 

١٥٤- BBO2GQ96ب  اBB?G< �BBM6< RBBIm ،i<رaBBP9وا K   @BB3?XY ،6يBBUw9ن اa3wBBM TBBI : tBB3Fz
 KLM،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا KG8` ،6رCLQ9م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ا. 

RBFc TBI    2BC~ TBI   ا�o NFc K~6GQ9ه[ 9ac; اAB8c AQXo RIm ،KL<AQ9 ا69هaBب   -١٥٥
 KLBBM NO6PQ9ا،R79aBBQ9٤٢٢ا  @BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه :  ABBQXo TBBUV ABBQXo

3caQBBMإ TBBUV  KLBBM،238وتI KBB3QFG9ا ]BBP79دار ا KBBG8` ،RGOaBBj9ا tـ ١٤١٨BBه /
 . م ١٩٩٨

A� TBBBIاTBBBI ABBBQXo TBBBI  KBBBo أABBBQV اBBBO6Q9 ،RBBBL�Q9@ اT<ABBB9 أABBB8c ABBBQXo RBBBI ا�  -١٥٦
 KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RBBBF8LX9ا R?BBBjoA9ا RBBBMA?Q9ـ  ٦٢٠اBBB2ح " هBBBj9ا �BBBo 6عBBB8so

  2BB3879ا " @BB3?XY :       A3BBBMو ،A3BBU9ا ABBQXo A3BBU9ب، واaBBsz T<ABBB92ف اBBg ABBQXo
 . م ٢٠٠٤/ هـ al١٤٢٥دق، `KG8 دار اa?9aI �<AX9ه2ة، KLMإ2Iاه3; 

١٥٧-       T3BBUX9ا ;BBMa?9ا RBBIm ،2<نBB?9ا ]BB<2� RBBO 2داتBBwQ92وف    اBBGQ9ا ،ABBQXo TBBI
 KLBBM NO6BBPQ9ا ،R~aewBBlmا ]BB29ا�aI٥٠٢ @BB3?XY ،KBB3~a49ا KBBG8s9ـ، اBBه : ABBQXo

 KLM،238وتI KO2GQ9دار ا KG8` ،R~a43� t3Fzم١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ . 

١٥٨-   RBBO ABBgرmا ABBC?Q92اه3;   اBBIإ T<ABB9ن اaBB289ه ،ABBQVم أaBBohب اaXBBl2 أBBذآ  TBBI
ABBBQXo ا� ABBB8c TBBBI ABBBQXo TBBBI   KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،�BBBFwo TBBBI٨٨٤  KBBBG8s9ـ، اBBBه

@BBBBB3?XY ،NBBBBB9وmا : ABBBBBg29ا KBBBBB8P7o KBBBBBG8`،T3Q34G9ن اaQ3FBBBBBM TQV2BBBBB9ا ABBBBB8c
 KLM،ضa<29aIهـ١٤١٠ . 

١٥٩-        TQV2BB9ا ABB8G9 ،6كBBFQ9وا ;BBomا i<رaBBY RBBO ;�PBBLQ9ا   RBBFc TBBI   ABBQXo TBBI  TBBBI
هBـ، اKBG8s9 اmوKBG8`،N9  دار aBlدر      ٥٩٧أ6I ا2w9ج، اKLBM NO6PQ9   ا6H9زي

 KLM،238وتIهـ ١٣٥٨ . 

١٦٠-  ABQXo AoaV RIm ،6لlmت اa?3FGY To 6ل�LQ9ا      NO6BPQ9ا ،RB9اu�9ا ABQXo TBI
 KLBBM٥٠٥ @BB3FGYو @BB3?XY ،KBB49a49ا KBBG8s9ـ، اBBدار : ه KBBG8` ،6BBP3ه TBBUV ABBQXo

oAI 2BB7w9دار ا KBBG8`2وت، وBB38I 2BBlaGQ92 اBB7w9اKLBBM ،@BBjـ ١٤١٩BB١٩٩٨/ ه 
 .م

١٦١-          NO6BPQ9وي، اaB�389ا T<AB92 اBla~ RB�a?F9 ،6لBlmا ;BFc NB96ل إl69ج اaeLo
 KLBBMـ  ٦٨٥BB6ل " هBBU9ا KBB<ae~ �BBo 6عBB8so"@BB3?XY ،NBB9وmا KBBG8s9ن : ، اa8GBBg

 KLM،238وتI مuV TIدار ا KG8so ،t3caQMإ AQXoهـ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ . 

١٦٢-    BBj9ق اaXBBMإ RBBIm ،KG<2BBj96ل اBBlأ RBBO تaBB?O6اQ92اه3;اBBIإ R8`a   NBBM6o TBBI
 KLBBM NO6BBPQ9ا ،R79aBBQ9ا R`aBB~2�9ا RBBQ�F9٧٩٠ا �BB<دaV2>� أBB�Y2ح وBBg ،ـBBه :

  ;S2اBBY �BBBا� دراز، و� ABB8c :   KBBBM2eOت وaBB<> �<2BBB�Y ،ا� دراز ABB8c ABBBQXo
ABBB8c اpBBBU9م ABBB8c اKBBBG8` ،ABBBQXo ROaBBBj9  دار اBBBP79[ اac6BBB�6o :    KBBB3QFG9ت
 KLM،238وتIم ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ . 

١٦٣-   psBBlف اaBBjآ Kc6BBM6o  ABBQXQ9 ،6مBBFG96ن واBBLw9ت اaV    ،6ي~aBBeP9ا RBBFc TBBI
  KLBBBM NO6BBBPQ9١١٥٨ا   @BBB3?XY ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBه :   ;<ABBB?Y ،2وجBBBVد RBBBFc

 .م ١٩٩٦ر3O@ اaL89 K8P7o KG8` ،;HG9ن 238Iوت، KLM: وإ2gاف



 

 ٣٣٠

١٦٤-   �BB9ao 2ةBBHe9م دار اaBBoh ،¡BB`6Q9ا    KLBBM NO6BBPQ9ا ،�BB~أ TBBI١٧٩   KBBG8s9ـ، اBBه
@3?XY ،N9وmا :  ،RB2آY A3HQ9ا A8c     KLBM،238وتI RopBMh2ب اB�9دار ا KBG8`

 . م ١٩٩٩

١٦٥-  T3Bomا AQXQ9 ،6دGU9ا R2ا�o NFc 24 ا69رود~      ،Rs3?LBj9ر اaBP�Q9ا ABQXo TBI
 KLBBM NO6BBPQ92ح   ١٣٩٣اBBg لaBBQء وإآaBBLPcا ،NBB9وmا KBB?8s9ـ، اBBه : KBBw3Fz ;4BB3ه

KLM ،23وتIا وA3CI K<2CG9ا K8P7Q9ا KG8` ،RQ3G`م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ . 

١٦٦- G92 ا`a�9ا Kهu~   ]ه�Bo NBFc �?w96ل اlأ RO 2ªaL9ا Kب رو�aP2ح آg 2`a
 ABBQVم أaBBohدر   اaBB?9ا ABB8G9 ،tBB8LV TBBI  ABBQVأ TBBI    RoوABB9ران اABBI NwsBBCo TBBI

  KLBBBBM NO6BBBBPQ9ا ،R?BBBBjoA9�3    ١٣٤٦اXBBBBCY�8 وBBBB� ،NBBBB9وmا KBBBBG8s9ـ، اBBBBه
�<2BB�Y2وت،      : وBB38I KBB3QFG9ا ]BBP79دار ا KBBG8`،2Qc ABBQXo6د، وBBQXo ا�ABB8c

KLMم٢٠٠٢/هـ١٤٢٢. 

u9اه2BBBة 6BBBFo RBBBOك 2BBBCo واaBBB?9ه2ة، aBBBQH9ل اT<ABBB9 أRBBBI اTBBBMaXQ9    ا6BBBHL9م ا -١٦٧
�M6<    KLBM NO6BPQ9ا ،R7IaYm2دي اI 2ي�Y TI٨٧٤     KBOa?49وزارة ا KBG8` ،ـBه
2CQI. 

TBBI إ2BBIاه3; ا6BBFG9ي ا2BBj~     ،Rs3?LBBj9 ا6BBL89د 2o NBBFcا�RBB ا6GBBU9د، ABB8G9 ا�      -١٦٨
 KLBBBM NO6BBBPQ9�3  ١٢٣٠اBBBg6اV �BBBو� ،KBBB3~a49ا KBBBG8s9ـ، اBBBه : ،NBBB3X< رقaBBB`

aOو KLM ،238وتI K3QFG9ا ]P79دار ا  KG8` ،�3C~ م ٢٠٠٥دي. 

١٦٩-    T<ABB9ل اaBBQH9 ،6لBlmا ;BBFc NBB96ل إBBl69ج اaBeLo 2حBBg RBBO 6لBBU9ا KB<ae~  TBBI
 ;3V2BB9ا ABB8c     KLBBM NO6BBPQ96ي، اLBBMhا TBBUX9ا TBBI٧٧٢   ،NBB9وmا KBBG8s9ـ، اBBه

@BB3?XY :     KLBBM ،2وتBB38I مuBBV TBBIدار ا KBBG8` ،t3caQBBMإ ABBQXo نa8GBBg١٤٢٠ 
 . م ١٩٩٩/ هـ

١٧٠- L9رك    اaBBB8Q9دات اaGBBBU9ا RBBBIm ،2BBB|mوا �<ABBBX9ا ]BBB<2� RBBBO KBBB<ae   ABBBQXo TBBBI
   KLBBM NO6BBPQ9ري، اuBBH9٦٠٦ا  @BB3?XY ،ـBB6د    : هBBQXoاوي، وuBB9ا ABBQVه2 أaBB`

 KLM،238وتI K3QFG9ا K8P7Q9ا KG8` ،RVaLs9ا AQXoم ١٣٩٩ . 

١٧١-     K3c2BBj9م اaBB7Vmا NBBFc �BBP9{ود RBBeL923،  " اPBBUSao K9aBBMر "  ABBQXo NBBM6Q9
AQXo AQXo ا2��9اوي، K7o اKBGoaS ،KBo27Q9 اN3X<:     �BFQ9 اR~2?9، إ2gاف

u<uG9ا A8c . 

١٧٢-      ،NO6BBPQ9ا ،R~a6آBBj9ا RBBFc ABBQXQ9 ،رaBB8zmا NBB?PLo 2ارBBMأ TBBo رaBB`وmا tBB3~
 KLBBBMء ١٢٥٠aBBBLPcـ، اBBBه :   K<2BBBCG9ا KBBB8P7Q9ا KBBBG8` ،RF3BBB�w92>; اBBB79ا ABBB8c

 KLM،23وتIا وA3CIم ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ . 

١٧٣-     m ،مaB7Vmت اaB<> 23BUwY TBo 2امQ9ا t3~   @<ABl ]B3s9ا RBI   TBUV TBI    RBFc TBI
 KLBBBM NO6BBBPQ9ا،RS6L?9ا RL3BBBUX9١٣٠٧ا @BBB3?XY ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBه : ABBBرا�

      KLBBBM ،مaoABBB9aI 2BBBjLF9 ديaBBBoر  KBBBG8` ،KBBBwFc RBBBIأ TBBBI28ي اBBBlـ ١٤١٨BBBه /
 . م١٩٩٧

١٧٤-  �BBoa7Vوأ ]BBS23 " ا69اPBBUSao K9aBBMر "aBBIaI رaBBP�Q9 2افBBgدو، إ> TBBI : T3BBUV
/ هBBBـ ABBB8c �BBBFQ١٣٩٩ اaBBBUV ABBBoaV  KLBBBM،u<uG9ن، KBBB7o اKBBBGoaS ،KBBBo27Q9 ا9 

 . م ١٩٧٩

١٧٥-   RBBFc ءaBBO69ا RBBIm ،�BB?w96ل اBBlأ RBBO �BBا69ا� tBB3?c TBBI ABBQXo TBBI  tBB3?c TBBI



 

 ٣٣١

  KLBBBM NO6BBBPQ9ا ،RBBBF8LX9ادي اABBB�89٥١٣ا  @BBB3?XY ،NBBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBBه : ABBB8c
 ABB8c TBBI١٤٢٠ اTBBUXQ9 ا2P9آKBBUM}o KBBG8` ،RBB ا238I K9aBBM29وت،KLBBM        ا�
 . م ١٩٩٩/ هـ

TBBBI أ>�BBB8 اAwBBBC9ي، اpBBBC     KLBBBM NO6BBBPQ9ح اtBBB3Fz T<ABBB9  ا6BBB9اaBBB3O69aI ROت، 9  -١٧٦
٧٦٤  @BBB3?XY ،NBB9وmا KBBBG8s9ـ، اBBدار   : ه ، NwsBBBCo RBB2آYط، و}BBB~رmا ABBQVأ

 KLM،238وتI RI2G92اث اP9ء اa3Vم٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠إ. 

: اRBBO u3S6BB9 أ6BBlل اABB8G9 ،�BB?w9 ا2BB79>; ز>ABBان، اKBBG8s9 ا2BB3I ،KBBUoa�9وت          -١٧٧
 ،K9aM29ا KUM}oم ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧. 

١٧٨- mت اaBB3Oو       ABBQVأ T<ABB9ا �QBBg سaBB8G9ا RBBIm ،نaBBou9ء اaBBLIء أaBB8~ن وأaBB3c  TBBI
ABBBQXo 2BBB7I RBBBIأ TBBBI   KLBBBM NO6BBBPQ9ن، اaBBB7Fz TBBBI٦٨١ @BBB3?XY ،ـBBBن : هaBBBUVإ

 . a8cس، `KG8 دار ا238I KOa?49وت



 

 ٣٣٢

  فهرس املوضوعات
  

  رقم الصفحة   املوضوع  
    اإلهداء 

    شكر وتقدير 
  ٢  المقدمة 
  ٢٠  سامه حقيقة الحكم الشرعي وأق: التمهيد

  ٢٢  تعريف الحكم  في اللغة 
  ٢٥  تعريف الحكم  في االصطالح 

  ٣٤  الحكم التكليفي 
  ٣٧  الحكم الوضعي 

�0�����א�����و	�/.��Wא����א-ول �٣٩  

p	א!_�o	W	א�*'-	אCول,	i���j	 	٤٠  

  ٤٢  تعريف الصيغ لغة 
  ٤٤  تعريف الصيغ اصطالحا 

  ٤٧  تعريف اإليجاب لغة
  ٤٩  يجاب اصطالحاً تعريف اإل

  ٥٢  تعريف صيغ اإليجاب 
  ٥٤  الفرق بين اإليجاب والوجوب والواجب 

�X�Yא�	א�*'-	W	_�o!א	p
��Xאع	,	 	٥٧  
  ٥٨  الصيغ اإلنشائية الدالة على اإليجاب 

  ٥٩  تمهيد 
  ٦٠  تعريف األمر 

  ٦٢  إثبات صيغة األمر 
  ٦٩  " افعل " صيغة فعل األمر 

  ٧٣  " لتفعل " ن بالم األمر صيغة المضارع المقرو
  ٧٦  صيغة اسم فعل األمر 

  



 

 ٣٣٣

  رقم الصفحة   املوضوع  
  ٧٨  صيغة المصدر النائب عن فعل األمر 
  ) الخبرية لفظاً اإلنشائية معنى ( الجملة الخبرية الدالة على طلب الفعل 

     الجملة  الدالة على طلب ترك الضد                                          
٨٠   

 ٨٣  
  ٨٦  في المعاني التي ترد لها صيغ األمر 
  ٩٠  فيما تستعمل فيه صيغة األمر حقيقة 

  ١٠٦  تعريف القرائن لغة 
  ١٠٨  تعريف القرائن اصطالحاَ

  ١٠٩  مراعاة القرائن 
  ١١١  القرائن الصارفة لصيغ األمر عن حقيقتها 

  ١١٦  الصيغ الخبرية الدالة على اإليجاب 
  ٧٧  رح بحكم اإليجاب الخبر المص

  ١١٨  لفظ الفرض، وما تصرف منه 
  ١٢٠  لفظ الوجوب، وما تصرف منه 

  ١٢٢  لفظ الكتب، وما تصرف منه 
  ١٢٥  لفظ الحتم واللزوم، وما تصرف منهما 

  ١٢٨  لفظ القضاء، وما تصرف منه 
  ١٣١  الخبر المشعر بحكم اإليجاب بطريق اإلثبات 

  ١٣٢  " على والالم " ظ الداللة على حكم اإليجاب بلف
  ١٣٤  التعبير عن العبادة بجزء منها 

  ١٣٦  وصف الفعل بأنه حق 
  ١٣٩  الخبر المبين لموقف الشرع من ا لفعل 

  ١٤٠  الوصية بالفعل 
  على فعل معين بواسطة الشرط  �ترتيب طاعة اهللا أو طاعة رسوله 

  ١٤٣  جعل الشيء شرطاً لدخول الجنة

  ١٤٥  ن طريق اللزومالداللة على اإليجاب م
  ١٤٦  .داللة الوعيد وترتب العقوبة على ترك الفعل على وجوب الفعل

  ١٥٠  .داللة ذم التارك للفعل على وجوب الفعل
  ١٥٢  داللة وصف التارك للفعل بالكفر أو الظلم أو الفسق على وجوب الفعل

  ١٥٣  .داللة نفي اإليمان عن تارك الفعل على وجوب الفعل
  ١٥٤  .ب النظري من الدراسةخالصة الجان

 
  



 

 ٣٣٤

  رقم الصفحة   املوضوع  
N;�Dא�����–א"*+$(���–א���BC–א��د����F	���א�����א��א�د<�
������Wא�

��Eא�+$����J–א��6ق��–א�+/���7E–א"(�H��ن��–א>*5���–א��42 �
١٥٦  

  ١٥٧  تمهيد 
  ١٥٨  التعريف بالسور المذكورة 

  ١٦٦  .اردة في جزء المجادلة تطبيقات على صيغ اإليجاب الو
��	W	W	W	W	א�*'-	אCولא�*'-	אCولא�*'-	אCولא�*'-	אCولCא	p
��	א���"	א��א�د�	2	א����	א�[%���	�'Cא	p
��	א���"	א��א�د�	2	א����	א�[%���	�'Cא	p
��	א���"	א��א�د�	2	א����	א�[%���	�'Cא	p
	א���"	א��א�د�	2	א����	א�[%���	�' 		 		 		 	١٦٧  

  ١٦٨  اآليات الواردة في السور المذكورة بصيغة فعل األمر 
  ٢٢٤  )لتفعل( اآليات الواردة في السور المذكورة بصيغة المضارع المقرون بالم األمر 

  ٢٣١  رة بصيغة المصدر النائب عن فعل األمر اآليات الواردة في السور المذكو
  اآليات الواردة في السور المذكورة بصيغة الجملة الخبرية الدالة على طلب الفعل 

  )الخبرية لفظاً اإلنشائية معنى ( 
٢٣٣  

�X�Yא�	א�*'-�X�Yא�	א�*'-�X�Yא�	א�*'-�X�Yא�	א�*'-	W	W	W	W��Cא	p
,	1a�	א��א�د�	א���"��Cא	p
,	1a�	א��א�د�	א���"��Cא	p
,	1a�	א��א�د�	א���"��Cא	p
,	1a�	א��א�د�	א���"	K	K	K	K	 		 		 		 	٢٥١  
  ٢٥٢  .ما ورد داالً على اإليجاب بلفظ الفرض

  ٢٥٩  . الدالة على اإليجاب من طريق اللزوماآليات 
  ٢٦٠  .اآليات الواردة بالوعيد على ترك الفعل وداللتها على وجوب الفعل

  ٢٦١  .اآليات الواردة بذم تارك الفعل وداللتها على وجوبه 
  ٢٦٢  الخاتمة 

��	WWWWא�*��Vس	א�����א�*��Vس	א�����א�*��Vس	א�����א�*��Vس	א��� 		 		 		 	٢٦٩  

  ٢٧٠  فهرس اآليات القرآنية 
  ٢٨٧  فهرس األحاديث النبوية واآلثار 

  ٢٩١  فهرس األعالم 
  ٢٩٣  فهرس الفرق والمذاهب 
  ٢٩٤  فهرس الشواهد الشعرية 

  ٢٩٥  المصادر والمراجع 
  ٣١٢  فهرس الموضوعات 

 
 


