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 امللخص
 الكريم وأثرها يف تدبر القرآن داللة األلفاظ الوضعية موضوع البحث:
  أهداف البحث:

 .ر القرآن الكريمالالت األلفاظ يف تدببيان أثر فهم قاعدة د -1
 .توسيع دائرة فهم القرآن الكريم لدى املطبق هلذه القاعدة -2
 .الربط بني قاعدة دالالت األلفاظ والتدبر -3
 .تقريب قاعدة دالالت األلفاظ وتيسري فهمها -4

 نظري تطبيقي. منهج البحث:
 أهم النتائج: 

 العلم. طلبةاعتناء  الت األلفاظ من أهم املباحث التي حتتاج إىلدال -1
 ضبط فوىض االستدالالت واجلرأة عىل النصوص. -2
 توسيع املدارك وبسط فهم النصوص. -3
يصل حد  ،اختالف العلامء يف تقسيم دالالت األلفاظ الوضعية اختالف كبري -4

 التضاد.
 واقتضاء.دالالت األلفاظ الوضعية تنقسم إىل: منطوق ومفهوم  -5
 نقسم إىل قسمني، فينتظم عدد دالالتكل داللة من هذه الدالالت الثالث ت -6

 األلفاظ إىل ست دالالت.
 :التوصيات

أويص بعمل الدورات املتخصصة للتدريب واكتساب مهارة االستدالل  -1
 بدالالت األلفاظ.

 دخال هذه القاعدة يف مناهج الدراسة يف اجلامعات ألمهيتها.إ -2
 الكتابة حول هذه القاعدة وتقريبها للناس.مزيد التأليف و -3
 .تدبر -األلفاظ  –دالالت  مات املفتاحية:كلال
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اع » دالالت األلفاظ عىل املعاين ووجوهها هي ينبوع األحكام الرشعية وِجم
 .(1)«األدلة السمعية

 
 شيخ اإلسالم ابن تيمية

 

                                       
 .(2/470) ةتنبيه الرجل العاقل عىل متويه اجلدل الباطل، البن تيمي( 1)
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 املقدمة
، والصالة والسالم عىل أفضل ب ربناحي فيه كام امبارك   اكثري   اطيب   ااحلمد هلل محد  

، وعىل آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل أِجعنيوأرشف اخللق واملرسلني ء األنبيا

 .الدين يوم

 أما بعد:

ا يف مبادئ علم التدبر، ومنها )مسائل علم التدبر(، ووجدت كنت كتبت بحث   فقد

 أن مسائله ترجع إىل أصول أربعة، وهي:
 فاظ الوضعية.قاعدة داللة األل -1
 علم املناسبات. -2
 وعية للسورة.الوحدة املوض -3
 أثر علوم اللغة يف التدبر. -4

عن ُأوىل هذه املسائل وهي قاعدة  -إن شاء اهلل –وأردت يف هذا البحث أن أكتب 

 )دالالت األلفاظ الوضعية وأثرها يف تدبر القرآن(.

بيق قاعدة داللة هي كيفية تدبر القرآن بتط اليت يعاجلها هذا البحث فاملشكلة

 .األلفاظ الوضعية

اللغة، وبفهمها يتفتق  لعظيمة ُتبحث يف علم أصول الفقه وعلومقاعدة اوهذه ال

فهم النص، ويتسع فقه الوحي، فيصبح النظر للنص الرشعي من ست دالالت، 

 .وليس من داللة واحدة فقط

 يف األمور التالية:أمهية البحث وتكمن 
 ممكن. قدراستثامر فهم النص بأكرب  -1
اعلم »:  -ةــعليه رمحة رب الربي-ن تيمية قال شيخ اإلسالم ابومن أمهية ما  -2

أن دالالت األلفاظ عىل املعاين ووجوهها هي ينبوع األحكام  -أصلحك اهلل-
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اع األدلة السمعية  .(1)«الرشعية وِجم
 تقريب فهم القرآن الكريم واإلعانة عىل حتقيق واجب التدبر. -3

اعها، بعد أن ة وأنا أبحث يف هذه القاعدة وتقسيمها وأنووقد مكثت سنوات عد
، إذ كان يتفنن يف  الشيخ حممد العثيمني وجدت عظيم فائدهتا عند شيخنا

، فقمت بتلخيصها من عدة مراجع، ثم ا، كثري  ااالستدالل هبا، ويويص هبا طالبه كثري  
أؤخر، وال تقع  رشحتها عدة مرات، ويف كل مرة أزيد عليها أو أنقص، أو أقدم أو

تفدت من ث عنها إال اجتهدت يف قراءته، وأقيد ما اسعيني عىل كتاب أو بحث يتحد
الصورة التي بني  هبذه -بهأسأل اهلل تعاىل أن ينفع  الذي-ذلك، فأصبح البحث 

 يديك.
تكاد تكون غري  قة يف هذا املوضوعالدراسات السابأمهية املوضوع أن  نيومما يب
 سات يف قاعدة دالالت األلفاظ مثل:فهناك درا موجودة،

 .(2)يف مباحث األصوليني للدكتور يعقوب باحسني األلفاظدالالت 

 .(3)ومراتب الداللة للشيخ حممد احلسن الددو

 .(4)دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، د. عبداهلل آل مغرية

 وهناك كتب مؤلفة يف التدبر مثل:

 .(5)وات من التدبرحصاد سبع سن ليدبروا آيته، (1
  .(6)ينبد الرمحن حبنكة امليداقواعد التدبر األمثل، ع (2

 .وغري ذلك من مؤلفات التدبر
                                       

 (.2/470) متويه اجلدل الباطل، البن تيمية تنبيه الرجل العاقل عىل (1)
 .م2013طبعته دار التدمرية، الرياض، الطبعة األوىل  (2)
 م.2011نية يف وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة األوىل من إصدارات مكتب الشؤون الف (3)
 م .2001، 1طبعته دار كنوز أشبيليا، السعودية، ط (4)
 . ـه1436، 1إعداد اللجنة العلمية يف مركز تدبر، دار الصميعي، الرياض، ط (5)
 م.1980، 1دار القلم، دمشق، ط (6)
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ا ربط بني دالالت األلفاظ والتدبر، ومن هنا جاءت ا أو بحث  ولكني مل أجد كتاب  
 فكرة الكتابة يف هذا البحث.

 هذا وقد قسمت البحث إىل قسمني:
 قاعدة وتفريعاهتا.األول: نظري: وهو التعريف بال

 القرآن الكريم.من ع منها ت برضب أمثلة عىل كل نوالثاين: تطبيقي: حيث قم
 عىل النحو التايل: خطة البحثفجاءت 

 التمهيد: 
 : تعريف الداللة.أ

 : تعريف داللة األلفاظ الوضعية.ب
  : تعريف تدبر القرآن.ج

 الفصل األول )نظري(: قاعدة داللة األلفاظ الوضعية.
 : داللة املنطوق، وفيه مطلبان:بحث األولامل

 املطلب األول: داللة املطابقة.        
 املطلب الثاين: داللة التضمن. 

 داللة املفهوم، وفيه مطلبان: املبحث الثاين:
 املطلب األول: مفهوم املوافقة )داللة األَْوىل(. 
 املطلب الثاين: مفهوم املخالفة. 

 ضاء، وفيه مطلبان:داللة االقت املبحث الثالث:
 إلشارة.املطلب األول: داللة ا 
 املطلب الثاين: داللة االلتزام. 

 الفصل الثاين )تطبيقي(: تطبيقات على هذه القاعدة.
 داللة املنطوق: وفيه مطلبان: املبحث األول:

 املطلب األول: أمثلة داللة املطابقة. 
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 املطلب الثاين: أمثلة داللة التضمن. 
 داللة املفهوم، وفيه مطلبان: :املبحث الثاين

 مفهوم املوافقة )داللة األوىل(. ول: أمثلةاملطلب األ 
 املطلب الثاين: أمثلة مفهوم املخالفة. 

 داللة االقتضاء، وفيه مطلبان: املبحث الثالث:
 املطلب األول: أمثلة داللة اإلشارة. 
 املطلب الثاين: أمثلة داللة االلتزام. 

 تلخص النتائج وتربز أهم التوصيات. وختمت البحث بخامتة
 إىل : البحثويهدف 

 .بيان أثر فهم قاعدة دالالت األلفاظ يف تدبر القرآن الكريم -1
 .توسيع دائرة فهم القرآن الكريم لدى املطبق هلذه القاعدة -2
 .الربط بني قاعدة دالالت األلفاظ والتدبر -3
 .تقريب قاعدة دالالت األلفاظ وتيسري فهمها -4

 هو : لبحثومنهجي يف ا
 .من كتب األصول االستقراء لقاعدة داللة األلفاظ .1
 .بيان الراجح يف تقسيم هذه الداللة وأنواعها وتعاريفها .2
 حماولة الربط بني هذه القاعدة وآيات كتاب اهلل تعاىل. .3
 .ق هذه القاعدةبيبيان وجه التدبر يف تط .4

، وذلك باتباع وقد اختذت يف تطبيق هذا املنهج اإلجراءات املعهود يف البحوث
 األمور التالية:

 .يف صلب البحث بذكر السورة ورقم اآليةوضع اآلية أحلت عىل م -
خرجت احلديث من مظانه؛ فإن كان يف الصحيحني اكتفيت بالتخريج منهام،  -

 وإن كان يف غريمها توسعت يف التخريج وبيان درجة صحته.
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صدر واملؤلف التزم بنقل النصوص من كتبها، وأذكر يف احلاشية اسم امل -
 كر الطبعة والدار وتاريخ النرش.والصفحة، ويف فهرس املصادر أذ

ضعه أا نقله نص  أا بكلمة )انظر(، وما نقله باملعنى أحيل إليه يف احلاشية مبتدئ  أما  -
 ، ثم أحيل عىل مصدره يف احلاشية.«هكذا» بني فاصلتني

 .ختمت البحث بقائمة املصادر وقائمة املحتويات -
 هي:  حثحدود البو
 .يف كتب األصولاالقتصار عىل قاعدة داللة االلفاظ  .1
 .قها يف القرآن دون السنةياالقتصار عىل تطب .2
 .االقتصار عىل التمثيل لكل قاعدة وليس احلرص لكل األمثلة .3
 أسأل اهلل تعاىل بمنه وكرمه أن ييرس ويوفق ويعني.و
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 التمهيد
 أ: تعريف الداللة

لميُل( » ،(1)مصدر دل يدل داللة لغة:الداللة  ال   ، بمهم َما ُيْسَتَدل  و)الدَّ لميُل الدَّ  ،َوالدَّ
 ، مِّ ( بمالضَّ َها َو)ُدُلوَلة  الم َوَكرْسم ( بمَفْتحم الدَّ مِّ )َداَلَلة  ُه بمالضَّ يقم َيُدل  ُه( َعىَل الطَّرم َوَقْد )َدلَّ

( َفأَ  يدم َواْلَفْتُح َأْعىَل. َوُيَقاُل: )َأَدلَّ ُة( بمَتْشدم الَّ ْسُم )الدَّ مم َملَّ َواالم  .(2)« الالَّ
قال ابن فارس:  ؛ومعنى الداللة: اهلداية واإلرشاد، يقال: دله الطريق، أي أرشده

الدال والالم أصالن: أحدمها إبانة اليشء بأمارة تتعلمها، واآلخر اضطراب يف »
: األمارة يف اليشء، وهو بني اليشء، فاألول قوله: دللت فالنا عىل الطريق، والدليل

اللة والدِّ   .(3)«اللة...الدَّ

ْن َبابم َقَتَل »وقال يف املصباح املنري:  ءم َوإمَلْيهم مم ْ َوَأْدَلْلُت بماأْلَلمفم  ،َدَلْلُت َعىَل اليشَّ

َها ،َواملَْْصَدُر ُدُلوَلة   ،ُلَغة   الم َوَفْتحم اَلَلُة بمَكرْسم الدَّ ْسُم الدَّ نَْد َوُهوَ  ،َواالم ْفُظ عم يهم اللَّ  َما َيْقَتضم

ُف  ،هم إْطاَلقم  ُد َواْلَكاشم لم َدالٌّ َوَدلميل  َوُهَو املُْْرشم  .(4)«َواْسُم اْلَفاعم
 إذن الداللة يف اللغة هي اإلرشاد واهلداية.

 ُعّرفت الداللة بعدة تعريفات، ومن أقرهبا:  ا:الداللة اصطالح  
، وقال يف التحبري: (5)به العلم بيشء آخرأهنا كون اليشء بحال يلزم من العلم 

ء آخراَل الدّ » ء يْلزم من فهمه فهم ََشْ ْ ي َكون اليشَّ  . (6) «َلة مصدر دّل، َوهم
؛ فكون اليشء يلزم منه العلم بيشء آخر هو معنى وهو قريب من املعنى اللغوي

                                       
 (. 11/249) لسان العرب، البن منظور (1)
 (.1/218) لصحاح، للرازيخمتار ا (2)
 (.2/259معجم مقاييس اللغة، البن فارس ) (3)
 (.1/199) ياملصباح املنري، للفيوم (4)
 (.1/152) وكشاف اصطالحات الفنون، للفاروقي(، 139التعريفات، للجرجاين، )ص:  (5)
صول الفقه، لعالء أ، التحبري رشح التحرير يف (1/125) نري رشح خمترص التحرير، للفتوحيالكوكب امل (6)

 (.6/2867) الدين املرداوي
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 .اإلرشاد، فالدليل ما يرشد ليشء آخر
 هي: (1)لة تنقسم إىل ثالثة أقسامأن الدال :ونقل شيخ اإلسالم ابن تيمية

: هبا الدال  ومل يقصدها، وتسمى داللة احلال، كقوهلم تي مل يشعرالداللة ال -1
َ تشقني؟  .ومنها داللة النجوم عىل اجلهات - قال احلائط للوتد: ملم

، ولكن مل يقصد إعالم أحد هبا، مثل البكاء  -2 الداللة التي يعلم هبا الدال 
ء، والدال  يعلم، التي تدل بالطبع، فإن فيها داللة عىل حزن املرونحوه من األصوات 

 زن نفسه.ولكنه مل يقصد إعالم أحد بح
، وهي قد تكون بخطاب  -3 ؛ -البحثوهي حمل  –الداللة التي يقصدها الدال 

 .(2)وقد تكون بغري خطاب كاإلشارة باليد
ويسميها  -الدال  وحديثنا يف أحد قسمي الثالث وهي داللة اخلطاب التي يقصدها 

إن  يف املبحث القادمعنه وع خاص منه سيأيت احلديث يف ن -البعض دالالت األلفاظ
 شاء اهلل. 

  : تعريف داللة األلفاظ الوضعيةب
 :(3)دالالت األلفاظ تبحث يف علوم اللغة وأصول الفقه بعدة اعتبارات

 :(4)باعتبار داللة اللفظ عىل الشمول أو عدمه :األول
 البحث يف األعيان، قسموه إىل عام وخاص. فإن كان
 بحث يف الصفات، قسموه إىل مطلق ومقيد.ان الوإن ك
 :(5)باعتبار قبوله للتصديق والتكذيب الثاين:

 ينقسم إىل خرب وإنشاء:
                                       

 (.1/35آل مغرية ) انظر: دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، د. عبداهلل (1)
 وهناك تقسيامت أخرى ليس هذا موضع بسطها.( 2)
 ( وغريه.1/156)يف التنبيه إىل تقسيم دالالت األلفاظ بحسب االعتبارات انظر: رشح الكوكب الساطع، للسيوطي  (3)
 (.353)ص:  أصول الفقه، ملحمد حسني عبداهلل انظر: الواضح يف (4)
 (.3/162[ )ـه745ة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحيى بن محزة الطالبي]ت:انظر: الطراز ألرسار البالغ (5)
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 فاخلرب: ما حيتمل الصدق والكذب.
 واإلنشاء: ما ال حيتمل الصدق والكذب.

 :(1)باعتبار طلب الفعل أو الرتك الثالث:
 مر فيه وال هني:وقسموه إىل ثالثة أقسام: أمر، وهني، وما ال أ

 طلب الفعل عىل وجه االستعالء، فإذا كان عىل وجه اإللزام فهو الواجب. فاألمر:
 عىل وجه اإللزام فهو املستحب.إن مل يكن و

 والنهي طلب الرتك عىل وجه االستعالء، فإذا كان عىل وجه اإللزام فهو املحرم.
 وجه اإللزام فهو املكروه.عىل  وإن مل يكن

 وال هني فهو املباح.به أمر  مل يتعلقوإذا 
 :(2)باعتبار داللته عىل احلقيقة :الرابع

 :-عىل املشهور -وقسموه إىل حقيقة وجماز
 فاحلقيقة: ما دل عىل املقصود بأصل الوضع.
 واملجاز: ما دل عىل غري املقصود منه بقرينة.

  ية وعرفية ولغوية.ثم يقسمون احلقيقة إىل رشع
 .يف اللغة تعمل فيام وضع لهفظ املسهي: اللاللغوية احلقيقة ف

 .واحلقيقة الرشعية هي: اللفظ املستعمل فيام وضع له يف الرشع
 .(3)واحلقيقة العرفية هي: اللفظ املستعمل فيام وضع له يف العرف

 :(4)باعتبار وضوح داللته عىل املقصود :اخلامس
 ظاهر وجممل:وقسموه إىل نص و

                                       
 (.313انظر: الواضح يف أصول الفقه )ص:  (1)
 (.1/364) لسبكيرشح املنهاج، لتقي الدين ا انظر: اإلهباج يف (2)
رايف ، للق(، أنوار الربوق يف أنواع الفروق20للشيخ ابن عثيمني )ص:  ،انظر: األصول من علم األصول (3)

(2/234.) 
 (.280(، والواضح يف أصول الفقه )ص388)ص انظر: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، للسلمي (4)
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ل غريه، أو ما اطعة، أو هو ما أفاد معنى ال حيتمفالنص: ما دل عىل املقصود داللة ق

 يدل عىل معني.

والظاهر: ما كانت داللته عىل املقصود داللة غالبة، أو ما يدل عىل عدة أمور هو يف 

 أحدها أظهر، وال ترتك هذه الداللة إال لدليل، وعندها يسمى املؤول.

ها إال بدليل، وعندها ا دل عىل عدة أمور بالتساوي، وال يصار إىل أحدواملجمل: م

 يسمى املبني.

 :(1)باعتبار الوضع السادس:

ويقسم العلامء داللة اللفظ الوضعية إىل داللة منطوق، وداللة مفهوم، وداللة 

 .-عىل اختالف يف هذا التقسيم سيأيت تفصيله إن شاء اهلل-اقتضاء، 

خراج ، لذلك قيدت البحث بلفظ )الوضعية( إله الدراسةحمل حبثنا يف هذوهو

 الدالالت اخلمس األوىل.

 وداللة اللفظ الوضعية هي:

م كون »  .(2)«له بالوضعهو الذي  املعنىاللَّْفظ إذا ُأطلمق ُفهم

م من إطالقه»وقيل:   .(3)«ما وضع له كون اللَّْفظ إذا ُأطلمق ُفهم

 .(4)«اللفظ املستعمل فيام وضع له»وقيل: 

أن دالالت األلفاظ الوضعية هي والتعاريف متقاربة كام ال خيفى، واملقصود ب

 لية للمعنى.الداللة األص

                                       
 (.299املحصول للرازي )ص(، و1/125لفتوحي )انظر: خمترص التحرير رشح الكوكب املنري، ل (1)

 (.1/316انظر: التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه، للمرداوي ) (2)

 .(1/126الكوكب املنري رشح خمترص التحرير للفتوحي ) (3)

 (.1/52انظر: األحكام لآلمدي ) (4)



د. عبد المحسن بن زبن المطيري داللة ا�لفاظ الوضعية وأثرها في تدبر القرآن الكريم
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

31

 

12 

 

 
هذا وقد اختلف العلامء يف أنواع الداللة اللفظية الوضعية، وهو اختالف يف 

 التقسيم ال يف املعنى، وهو أقرب إىل االختالف اللفظي: 
، وهذا (1)داللة تضمن، وداللة التزامفبعضهم يقسمها إىل: داللة مطابقة، و

ض الدالالت وليس كلها، وليس فيه إنكار داللة ري حارص بل هو بعالتقسيم غ
  كام قد يظن للوهلة األوىل. املفهوم

يعني داللة  – القائلون بأنه»يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن داللة املفهوم: 
ا، واستدلوا عىل كونه حجة بكالم حجة إنام قالوا: هو حجة يف الكالم مطلق   -مفهوم

أن داللة املفهوم من كره أهل اللغة، وبأدلة عقلية تبني لكل ذي نظر الناس، وبام ذ
جنس داللة العموم واإلطالق والتقييد، وهو داللة من دالالت اللفظ، وهذا ظاهر يف 

 .(2)«كالم العلامء
نام اختلفوا يف داللة مفهوم وسيأيت بيان اتفاق العلامء عىل داللة مفهوم املوافقة، وإ

 نواعه.املخالفة يف بعض أ
وبعضهم قسم الدالالت إىل منطوق ومفهوم فقط؛ وجعل داللة االقتضاء من 

واعلم أن عامة األصوليني »، كام قال صاحب كتاب كشف األرسار: (3)داللة املنطوق
املنطوق  داللة :وقالوا ،من أصحاب الشافعي قسموا داللة اللفظ إىل منطوق ومفهوم

سميناه عبارة وإشارة واقتضاء من هذا  وا ماوجعل ،ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق
ثم قسموا املفهوم إىل  ،داللة املفهوم ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق :وقالوا، القبيل 

ويسمونه  ،وهو أن يكون املسكوت عنه موافقا يف احلكم للمنطوق به ،مفهوم موافقة
وإىل مفهوم  ،صا وهو الذي سميناه داللة النوحلن اخلطاب أيض   فحوى اخلطاب

                                       
 (.47)ص  معيار العلم، للغزايلو، (1/15) اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي (1)
 .(137، 31/136جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (2)
 (.149صهناية السول رشح منهاج األصول، لإلسنوي ) (3)
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خمالفة وهو أن يكون املسكوت عنه خمالفا للمنطوق به يف احلكم ويسمونه دليل 
 .(1)«اخلطاب..

، وبعضهم عكس (2)وبعض األصوليني جعل داللة االقتضاء من داللة املفهوم
ن نوادر املسائل التي حيصل فيها ، وهي م(3)فجعل داللة املفهوم من داللة االقتضاء

 .فاالختال مثل هذا
أفرد داللة االقتضاء، وجعل أقسام الداللة اللفظية  ولكن الكثري من األصوليني

 ، كام قال يف نظم مرتقى الوصول:(5): منطوق ومفهوم واقتضاء(4)الوضعية ثالثة
 (6)باالقتضا واللفظ واملفهومم          وحيصل القصد من التفهيمم 
ُسول للدكتوراه )يف رسالته  وهو ما ذهب إليه الشيخ عمر األشقر  َأْفَعاُل الرَّ

( فجعلها ثالثة أنواع رئيسية وهي:×  يَّةم عم ْ  َوَدالََلَتَها َعىَل األَْحَكامم الرشَّ
 .(7)املنطوق واملفهوم واالقتضاء

هذا  وهذا التقسيم حارض لكل األنواع، وهو الواضح والراجح الذي رسنا عليه يف
 التايل بإذن اهلل.وسيأيت تفصيلها وتعريفها يف الفصل  البحث،

، وهيمنا منها يف (8)-كام ذكر ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية- الداللة ثالثة أنواع اإذ  
                                       

 (.2/253) [ـه730كشف األرسار رشح أصول البزدوي، لعالء الدين البخاري احلنفي ]ت: (1)
 (.6/2871) التحبري رشح التحرير، للمرداوي (2)
 (.354يف أصول الفقه، )ص انظر: الواضح (3)
(، 3/108للسيوطي )(، واإلتقان يف علوم القرآن، 1/111انظر: التقرير والتحبري، البن أمري احلاج احلنفي ) (4)

 (، وغريها.3/66واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )
كاآلمدي وغريه؛ ، واألمر قريب، وإنام تابعت من قال باالقتضاء «االلتزام»وبعضهم يضع بدل االقتضاء  (5)

ألن داللة اإلشارة ظاهرة وليست الزمة، وألن داللة االلتزام تدل عىل أن النص ليس فيه أي إشارة 
لول، وإنام يلزم منه، فداللة االلتزام إذن جزء من املعنى وليست كله، وال تشمل داللة اإلشارة، للمد

 ة(، واهلل أعلم.شارلة عىل املعنيني: )االلتزام واإلواالقتضاء أقرب يف الدال
 (.7[ )صـه829ملحمد بن عاصم الغرناطي، ]ت:  صول إىل علم األصول،مرتقى الو (6)
 (.1/57وداللتها عىل األحكام الرشعية، للشيخ عمر األشقر ) ×أفعال الرسول ( 7)
ا. انظر: (8)  ما تقدم يف تعريف الداللة اصطالح 
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  .هذا البحث داللة األلفاظ

إىل ستة أقسام، وهيمنا منها داللة  -بحسب االعتبار–وداللة األلفاظ تنقسم 

 .األلفاظ الوضعية

 منطوق ومفهوم واقتضاء. وداللة األلفاظ الوضعية تنقسم إىل ثالثة أقسام:

 ويمكن نلخص الدالالت يف هذا الشكل:
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 : تعريف تدبر القرآنج
؛ -وهو الشق األول من العنوان-بعد التعريف بمعنى داللة األلفاظ الوضعية 

 نعرف الشق اآلخر وهو )التدبر(.

ُر » :ـ(ه953)ت، قال ابن فارس «َدَبرَ »مأخوذ من مادة  اللغة:التدبُّر يف  وهو آخم

ثَت به عنه، وهو من  ء، وخلفه خالُف ُقبله... ودبَّْرُت احلديَث عن ُفالٍن، إذا حدَّ اليشَّ

َث َيْدُبر األّوَل جييُء َخْلَفه...ويف احلديث:  ؛الباب ر املحدِّ  ،(1)«وال َتَدابَ ُروا»ألنَّ اآلخم

اَل عىل صاحبه هذا الباب، وذلك أْن يرُتَك كل  واحٍد منهام اإلقبوهو من 

 .(2)«بوْجهه...
َر األَْمَر وَتَدبَّره أي: نظر يف عاقبته، واْسَتْدَبَره: » :هـ(711)توقال ابن منظور  َدبَّ

ر    َأي بَأَخَرٍة، قال جرير: ارَأى يف عاقبته ما مل ير يف صدره، وَعَرَف األَْمَر َتَدب 
يَبُكمْ          َّ حتى ُيصم َراـــوال َتعْ           وال َتتَُّقوَن الرشَّ ُفوَن األَمَر إمال َتَدب   (3)رم

وتدبر الكالم: أن ينظر يف أوله وآخره، ثم يعيد نظره » :هـ(752)ت وقال ابن القيم
 .(4)«كالتجرع والتفهم والتبني مرة بعد مرة، وهلذا جاء عىل بناء التفع ل

)تدبر( تدل عىل ر مشتق من الدبر وهو كل ما كان وراء، وصيغة التفعل ا فالتدبإذ  
 العواقب.إعادة النظر مرة بعد مرة والنظر يف 

، ولكن مع تعّدده «للتدبر»يتعدد فْهم املفرسين التدبر يف اصطالح املفسرين:
  يقرتب بعضه من ببعض:
بها وأدبارها، مادة الكلمة تدور حول أواخر األمور وعواق»قال الشيخ حبنكة: 

ا تؤول إليه، ومن هذا نستطيع أن نفهم أن فالتدبر هو النظر يف عواقب األمور وم
                                       

لصلة واآلداب، باب حتريم التحاسد والتباغض والتدابر، أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة: كتاب الرب وا (1)
 (.2564(، رقم: )4/1986)

 (. 324 /2دة )د ب ر( )معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ما (2)
 (.8/30األغاين، أليب الفرج األصفهاين ) (3)
 (.1/183) الية العلم واإلرادة، البن القيممفتاح دار السعادة ومنشور و (4)
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 .(1)«التفكر الشامل الواصل إىل أواخر دالالت الكلم ومراميه البعيدةالتدبر هو 

النظر إىل ما وراء األلفاظ من املعاين والعرب واملقاصد، » وقال د. خالد السبت:

 .(2)«لنافعة واألعامل الزاكيةالذي يثمر العلوم ا

 .(3)الم املتَدبر، وعملية التدبرثة: املتدبِّر، والكوجعل أركان التدبر ثال

التدبر هو إعامل الذهن بالنظر يف آيات القرآن؛ للوصول »مساعد الطيار:  وقال د.

، وقسم (4)«إىل معانيها، ثم النظر إىل ما فيها من األحكام واملعارف والعلوم والعمل

 .(5)ستنباط ثم التأثر ثم العملتدبر إىل مخس مراحل: القراءة ثم فهم املعنى ثم االال

 ومن جمموع كالم العلامء فإننا نخلص إىل أن التدبر يرجع إىل أمرين:
 عميق التفكر يف معاين القرآن. -1
 النظر يف العواقب واملآالت القلبية والعملية ملعاين القرآن. -2

 ، باجتامعهام يتميز التدبر عن غريه ومها:ينيركنني أساسفالبد للتدبر من »

وهو يمثل الوقوف مع اآليات والتأمل فيها،  :الركن النظري ل:األو  الركن

 .ويدخل يف هذا الركن التفسري واالستنباط والتفكر والتأمل
وهو يمثل التفاعل مع اآليات، وقصد االنتفاع  الركن العملي: الركن الثاين:

 .(6)«ذا الركن االعتبار واالتعاظ والتذكرواالمتثال، ويدخل يف ه

  سبق يمكن صياغته بالتعريف التايل:  ماوبناء عىل

هو عميق التفكر يف معاين كالم هللا تعاىل وإعمال النظر يف عواقبها من التدبر: )
                                       

 (.4لتدبر األمثل، لعبد الرمحن حبنكة امليداين )ص: قواعد ا (1)
 (.160ص: خالد السبت )مفهوم التدبر، حترير وتأصيل، لـ: د.  (2)
 (.165املرجع السابق )ص:  (3)
 (.77ص: مساعد الطيار )مفهوم تدبر، حترير وتأصيل،  (4)
 (.78املرجع السابق )ص:  (5)
قوال السلف وأحواهلم، امللتقى العلمي األول لتدبر القرآن الكريم، مفهوم التدبر يف ضوء القرآن والسنة وأ (6)

 هـ. حممد عبد اهلل الربيعة.1429
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  .(1)(أتثر قلب أو عمل جوارح
قرآن، وال وهبذا يتضح الفرق بينه وبني التفسري، فالتفسري هو الكشف عن معاين ال

وال تأثر، ومقصود التفسري هو املعاين،  يلزم منه عميق تفكري وال نظر يف العواقب
 .، والتفسري وسيلة والتدبر غايةدبر هو اهلداياتومقصود الت

 
 

 
 

 

                                       
كالم أيب حيان والشيخ السعدي رمحهام اهلل، قال أبو حيان يف تفسريه البحر املحيط يف تعريف وهو قريب من ( 1)

 -ترى كام– وهو ،«األشياء عواقب يف لنظرا إىل بصاحبه يفيض الذي والتأمل اآليات، يف التفكر هو»التدبر: 
رب منه يف التعريف وأق ر،التفك وعميق التأمل مزيد معنى عىل التأكيد وينقصه املختار، التعريف من قريب

التأمل يف معانيه،  » (:1/189تعريف الشيخ السعدي، )تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان: )
 .«عواقبه، ولوازم ذلكوحتديق الفكر فيه، ويف مبادئه و
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 الفصل األول )نظري(
 قاعدة داللة األلفاظ الوضعية
 املبحث األول: داللة املنطوق

 نطوق:تعريف داللة امل
  .(1)«هو ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق»املنطوق :  

 .(2)«ا يف حمل النظقما فهم من داللة اللفظ قطع  »وقيل: 
 إلخراج الدالالت غري اللفظية «داللة اللفظ»: فقوله

 .وقوله )قطعا( إلخراج داللة االقتضاء
 لنطق.إلخراج داللة املفهوم، فهي ليست يف حمل ا «يف حمل النطق»: وقوله

 .(3)ن، وتضممطابقة ويقسم العلامء داللة املنطوق إىل قسمني:
 املطلب األول: داللة املطابقة:

، (5)، أو داللته بالنسبة لتامم مسامه(4)هي داللة اللفظ عىل متام املعنى املوضوع له
كداللة البيت عىل  .(6)كامل املعنى املوضوع له اللفظ عىلداللة اللفظ وقيل: هي التي 

 ع ما فيه من أبواب وجدران وسقف.ِجي
فإنه ذم لكل أمر مباح يتم اإلكثار  ؛[1]التكاثر: ﴾ڑ ژ ﴿قوله تعاىل:  :مثاله

 .ا هو املعنى املطابق هلذه اجلملة، هذمنه حتى يلهي صاحبه عن اآلخرة
فكل من شغله وأهلاه التكاثر بأمر من والتكاثر يف كل َشء، »قال اإلمام ابن القيم: 

يلهيه  لناس من، فمن ان اهلل والدار اآلخرة فهو داخل يف حكم هذه اآليةاألمور ع
                                       

 (.2/253(، وكشف األرسار رشح أصول البزدوي )2/430) انظر: بيان املخترص، لألصفهاين (1)
 (.3/66) حكام يف أصول اإلحكام لآلمدياإل (2)
 (، وغريها.1/152) رشح خمترص ابن احلاجب، لألصفهاين(، و1/56) انظر: أصول الفقه البن مفلح (3)
 (.446لفقه عند أهل السنة واجلامعة، للجيزاين )ص:معامل أصول ا انظر: (4)
 (.299)ص: املحصول، للرازي (5)
 (.1/15) يصول األحكام لآلمداإلحكام يف أ (6)
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ا، ا وتفاخر  التكاثر باملال، ومنهم من يلهيه التكاثر باجلاه، أو بالعلم فيجمعه تكاثر  
وهذا أسوأ حاال عند اهلل ممن يكاثر باملال واجلاه؛ فإنه جعل أسباب اآلخرة للدنيا، 

 .(1)«باب الدنيا هلا وكاثر بأسباهباوصاحب املال واجلاه استعمل أس
 لة التضمن:املطلب الثاين: دال

، وقيل: هي التي تدل عىل (2)هي داللة اللفظ عىل جزء املعنى املوضوع له اللفظ
كداللة البيت عىل السقف فقط، يف قولك: سقط  .(3)املعنى املوضوع له اللفظ بعض
 البيت.
، إذا استدللت هبا عىل من انشغل [1]التكاثر:  ﴾ژ  ڑ   ﴿قوله تعاىل: يف و

، ويف عرصنا احلارض مثال  ، أو بالنساء اومل يبنم آلخرته شيئ   فقط باستكثار ِجع املال
يصلح االستدالل هبا عىل من أهلاه احلرص عىل كثرة املتابعني يف برامج التواصل 

 .االجتامعي حتى أدى بعضهم إىل رشاء املتابعني ليتكاثر هبم، فأهلاه التكاثر
بعمومه، وإبرازها فداللة التضمن هي أخذ صورة من الصور التي يشملها النص 

 تنبيه أهنا داخلة يف النص.ألمهيتها أو ملوافقة حال الناس أو لل
 
 
 

 

                                       
 (.142عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، البن القيم )ص: ( 1)
 (.52انظر رشح اخلبييص )ص: (2)
 (.1/15اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) (3)
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 املبحث الثاين: داللة املفهوم

 تعريف داللة املفهوم:
 .(1)«ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق»: داللة املفهوم

 فة.خمالمفهوم موافقة ومفهوم : (2)وينقسم املفهوم إىل قسمني

حلن  -دليل اخلطاب -)فحوى اخلطاب :ثالثة أقسام إىل (3)ويقسمه بعضهم

 .اخلطاب(

  .هو مفهوم املوافقة أو داللة األوىل: فحوى اخلطاب

 .ودليل اخلطاب؛ وهو مفهوم املخالفة

صف، وهو أقرب إىل معنى وحلن اخلطاب؛ وهو ما دل عىل مساٍو له نفس الو

 .(4)القياس، فإحلاقه به أوىل

 نقترص عىل التقسيم األول: موافقة وخمالفة.ك سلذل

 املطلب األول: مفهوم املوافقة:
ا حلكم املنطوق مع كون ذلك احلكم أوىل هو ما يكون فيه املسكوت عنه موافق  

يكون أوىل بذلك َما يكون وصف مسكوته ُيَوافق وصف منطوقه، َوقد » ، وقيل:(5)به

ي ُهَو َمَظنَّة احلكم،  ذم ْكَمةاْلَوْصف الَّ  . (6)«َوُمْقَتىض احْلم
ه )فحوى اخلطاب( ـسميـة األَْوىل(، وبعضهم يــاء )داللــلمـض العـعـه بــيـسمـوي

                                       
 (.2/253رسار رشح أصول البزدوي )كشف األ (1)
 (.104)ص: انظر: املحصول البن العريب (2)
(، 2/253(، كشف األرسار رشح أصول البزدوي )1/166ني )انظر: الربهان يف أصول الفقه، للجوي (3)

 وغريها من كتب األصول.
 (.507انظر إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد الباجي ) (4)
 (.237مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي )ص: انظر:  (5)
 (.1/95[ )592]ت:  تقويم النظر، البن الدهان (6)
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 .-كام تقدم-
مفهوم املوافقة: هو ما يدل عىل أن احلكم يف »:(1)قال إمام احلرمني اجلويني

ب املنطوق به من جهة األوىل، وهذا كتنصيص الراملسكوت عنه موافق للحكم يف 
نهي عن التأفيف؛ فإنه مشعر بالزجر عن سائر تعاىل يف سياق األمر برب الوالدين عىل ال

 .«جهات التعنيف
 .إال بعض الظاهرية كابن حزم (2)واتفق العلامء عىل االحتجاج به

اهلل ورسوله، وال ومن مل يلحظ املعاين من خطاب »ة: قال شيخ اإلسالم ابن تيمي 
ہ    ہہ ﴿من أهل الظاهر كالذين يقولون إن قوله: يفهم تنبيه اخلطاب وفحواه 

ال يفيد النهي عن الرضب، وهو إحدى الروايتني عن داود، ، [23]األرساء: ﴾ھ
واختاره ابن حزم، وهذا يف غاية الضعف، بل وكذلك قياس األوىل، وإن مل يدل عليه 

ظاهرية التي ه أوىل باحلكم من املنطوق هبذا، فإنكاره من بدع الاخلطاب، لكن عرف أن
  .(3)« السلف حيتجون بمثل هذا..مل يسبقهم هبا أحد من السلف، فام زال 

، وداللة مفهوم -كام ذكر شيخ اإلسالم-إذن فخالف الظاهرية يف هذا ال يعتد به 
 املوافقة داللة صحيحة.

 خالفة:املاملطلب الثاين: مفهوم 
ي يكون وصف منطوقه خُيَالف وصف مسكوتههُ » ذم وهو ما كان »، وقيل: (4)«َو الَّ

ا حلْكمم املَْنْطوق هو ُإثبات نقيض حكم املنطوق » ، وقيل:(5)«حكم املسكوت عنه خُمالف 
 . (6)«به للمسكوت عنه

                                       
 (.1/166للجويني ) الربهان يف أصول الفقه، (1)
 (.378(، وأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، للسلمي )ص:104انظر: املحصول البن العريب )ص: (2)
 ( .1/324يمية )الفتاوى الكربى، لشيخ اإلسالم ابن ت( 3)
 (.1/95) تقويم النظر، البن الدهان (4)
 (2/257اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) (5)
 (.1/53الفصول، لشهاب الدين القرايف ) رشح تنقيح( 6)
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ويسميه بعض العلامء )دليل اخلطاب( كام تقدم، وهو الداللة عىل ضد حكم اللفظ 
 السبب.لوجود نقيض 
ا بالذكر عىل أن من جهة كونه خمصص  مفهوم املخالفة هو ما يدل » :(1)قال اجلويني

، (2)«يف سائمة الغنم الزكاة»: املسكوت عنه خمالف للمخصص بالذكر كقوله 
 .«هذا التخصيص يشعر بأن املعلوفة ال زكاة فيها

اَل: َقاُلوا: َيا ، قَ ويدل عىل صحة االستدالل بمفهوم املخالفة حديث َأيبم َذر  
،َرُسوَل اهللم، َذَهَب َأْهُل ال ، ُيَصل وَن َكاَم ُنَصِّلِّ ُثورم بماأْلُُجورم َوَيُصوُموَن َكاَم َنُصوُم،  د 

ْم. َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهللم  ُقوَن بمُفُضولم َأْمَواهلمم َأَولَْيَس َقْد َجَعَل هللُا َلُكْم »: ×َوَيَتَصدَّ
ُقوَن، ِميَدٍة َصَدَقة ، َويف ُبْضِع َأَحدُِكْم ِإنَّ ِبُكلِ  َتْسِبيَحٍة َصَدَقة ، َوِبُكلِ  تَْ  َما َتصَّدَّ

؟ َقاَل:  «ة  َصَدقَ  َأرَأَيْ ُتْم »َقاَل: َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللم، َأَيْأيتم َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َيُكوُن َلُه فميَها َأْجر 
ا يف احلَْاَلِل، َكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر؟ وََكَذِلَك ِإَذا َوَضَعهَ  َلْو َوَضَعَها يف احْلََراِم، َأَكانَ 

 . (3)«َلُه ِفيَها َأْجرٌ 
 ألجر من وضع شهوته يف احلالل بوزر من وضعها يف احلرام. ×فاستدل النبي 

 املشهور أهنا ستة:و ،(4)أنواع مفهوم املخالفةو
، فال [92 نساء:]ال ﴾ٺ  ٺ  ٺ ﴿: تعاىلمثل قوله  مفهوم الصفة: -1

 يصح حترير رقبة كافرة.
 ،[6 الطالق:] ﴾ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿: تعاىلمثل قوله  مفهوم الشرط: -2

أي فال نفقة للمطلقة غري احلامل، ويدل عىل اعتباره ما روي عن َيْعىَل ْبنم ُأَميََّة، َقاَل: 
                                       

 (.1/166) الربهان يف أصول الفقه، للجويني (1)
ألنعام، وقد أخرجه البخاري عن هو حديث أيب بكر الصديق الطويل ألهل البحرين يف بيان أحكام زكاة ا (2)

 .(1454) رقم ب زكاة الغنم، كتاب بدء الوحي، با«يف صدقة الغنم يف سائمتها»بلفظ  أنس 
(، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة 21473) (، رقم35/376ام أمحد يف مسنده: )رواه اإلم (3)

 سلم.(، واللفظ مل1006يقع عىل كل نوع من املعروف، رقم: )
 (.15(، وتلخيص األصول، لثناء اهلل الزاهدي، )ص:238انظر: مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي، )ص:  (4)
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، ُقْلُت:  جب  حب    ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ﴿َسَأْلُت ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّابم
َن النَّاس؟! َفَقاَل يلم ُعَمُر:  ،[101]النساء:  ﴾ متخب  مب      ىب   يب  جت   حت  خت َوَقْد أمم

نُْه، َفَسَأْلُت َرُسوَل اهللم  ْبَت مم َّا َعجم ْبُت ممم َق هللاُ »َعْن َذلمَك، َفَقاَل:  ×َعجم َصَدَقٌة َتَصدَّ
بَ ُلوا َصَدقَ َتهُ   .(1)«ِِبَا َعَلْيُكْم، َفاق ْ

ىئ  ی  ی  ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  ﴿ :مثل قوله  لغاية:مفهوم ا -3
 .جاز الرجوع بينهامغريه ثم طلقها ، فإن نكحت [230] البقرة: ﴾جب
، أي [43]النجم: ﴾مح  جخ  حخ  مخ﴿: مثل قوله  مفهوم احلصر: -4

 .)إن( وضمري الفصل )هو(ـ، ألنه أكد احلرص بوليس غريه سبحانه
، فمن مل يكن (2)«رمحهم الرمحنالرامحون ي»:×مثل قوله  مفهوم اللقب: -5
 ل.ا مل ينل هذا الفضرامح  
، أي (3) «إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث»: ×مثل قوله  مفهوم العدد: -6

، َأنَُّه َقاَل: مَلَّا ويدل عىل اعتباره حديث اْبنم ُعَمَر  ،خبث محل القلتني فإذا مل يبلغ
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 ]التوبة: ﴾ ٺٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ ٱ    ٻ  ﴿
                                       

(، ومسلم: كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب صالة 174(، رقم: )1/308إلمام أمحد، )أخرجه ا (1)
 (.686املسافرين، رقم: )

داود يف كتاب األدب، باب يف الرمحة، رقم:  (، وأبو6494(، رقم:)11/33أخرجه اإلمام أمحد، ) (2)
(، حتقيق أمحد 1924رقم: ) باب ما جاء يف رمحة املسلمني،(، والرتمذي يف أبواب الرب والصلة، 4941)

 شاكر، وصححه األلباين وأمحد شاكر واألرنؤوط وغريهم.
(، 1/23( )63اء، رقم: )أخرجه أصحاب السنن األربعة: أبو داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس من امل (3)

توقيت يف (، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ال1/97( )67والرتمذي: أبواب الطهارة، باب منه آخر، رقم: )
(، 517(، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب مقدار املاء الذي ال ينجس، رقم: )1/46( )52املاء، رقم: )

 وهو حديث صحيح.
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َوَصلَّْينَا َمَعُه، ُثمَّ َأْنَزَل  ×هللَّم َقاَل: َفَصىلَّ َعَليْهم َرُسوُل ا «فَ َقاَل َسأَزِيُدُه َعَلى َسْبِعنيَ ، [80

:اهللَُّ ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ    ۈے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ﴿  َعَليْهم
 .(1)[84التوبة: ]  ﴾ۅ  ۉ

 :(2)برشوط مفهوم املخالفةوذهب ِجهور العلامء إىل القول باالحتجاج ب

 (3)«املصة وال املصتانال ترم »ا، مثل حديث: ا رصحي  أن ال خيالف نص   -1

يكون إال ولكن جاء النص عىل أن التحريم ال مفهومه أن يتم التحريم بالثالث، 

 .(4)بخمس رضعات مشبعات
ڳ  ڳ  ﴿ أن ال يكون القيد خرج خمرج الغالب، نحو قوله تعاىل: -2

 ا.يف بيته فتحرم أيض  ومل تنشأ ، فلو كانت ربيبة [23]النساء:  ﴾ڳ  ڳ
ى  ى     ائ  ائ  ﴿د لبيان الواقع، نحو قوله سبحانه: أن ال يكون القي -3

، فاملرايب ال يكتفي بالقليل، وكقوله [130]آل عمران: ﴾وئ  وئ  ەئ  ەئ 

، فليس معناه: أهنا إن [33]النــور:  ﴾ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ﴿ تعاىل:

كانت األمة مل ترد التحصن فيجوز إكراهها، وإنام املقصود أن اإلكراه ال حيصل إال إذا 

 تفعل البغاء من غري إكراه.تريد اإلحصان والعفاف، وأما التي ال تريد التحصن ف
ٴۇ  ۈ ۈ﴿أن ال يكون القيد خرج لالمتنان، نحو قوله تعاىل:  -4

، الطري وغري الطري كالمها مباح [14]النحل:  ﴾ۉ   ۅ     ۅ  ۋ    ۋ

 أكله، ولكن السياق سياق امتنان.
                                       

 (،4393، رقم: )  ﴾ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴿لقرآن، باب قوله: أخرجه البخاري: كتاب تفسري ا (1)
(6/86.) 

 (.241)ص:  نظر: مذكرة أصول الفقه، للشنقيطيا (2)

 (.4/166(، )1450، كتاب الرضاع، باب يف املصة واملصتان، رقم: )أخرجه مسلم عن عائشة  (3)

(، 1452رقم: ) ت،، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعاأخرجه مسلم عن عائشة  (4)
(4/167.) 
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ال حيل المرأة »:  × لتوكيد واحلث، نحو قولهأن ال يكون القيد خرج ل -5
، فليس معناه أن من مل تؤمن (1)«اآلخر أن تسافر إال مع ذي حمرمتؤمن ابهلل واليوم 

 باهلل واليوم اآلخر جاز هلا.
وهذه الرشوط غاية يف األمهية، وفيها رد عىل كثري من الطعون يف القرآن، وفيها 

 فة.ضبط ملنهج االستدالل بمفهوم املخال
 
 
 
 

 

                                       
(، 2/54( )1038) أخرجه البخاري عن أيب هريرة، كتاب التقصري، باب يف كم يقرص الصالة، رقم: (1)

 (.4/424(، )1339ومسلم عن أيب هريرة بنحوه يف كتاب احلج، باب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج، رقم: )
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 املبحث الثالث
 اءــضـتـة االقــــدالل

: الطلب  .(1)االقتضاء لغة 
معناها أن املعنى يتقاضها ال »ويف اصطالح األصوليني: داللة االقتضاء: 

وقيل: َما َكاَن املَْْدُلوُل فميهم ، (3)، وقيل: ما يكون من رضورة اللفظ(2)«اللفظ
ا ا، ولكن اللفظ ا ومفهوم  منطوق   ىل غري ما سيق له، فهي داللة اللفظ ع(4)ُمْضَمر 
 .ويدل عليه يقتضيه 

باستدالهلم عىل براءة  ومما يؤيد اعتباره ما ذكره اهلل تعاىل يف قصة يوسف 
بقدِّ القميص من دبر، الذي يدل عىل أنه هارب، وأما الطالب فُيقد   ×يوسف 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ           ﴿ قميصه من ُقُبل،
ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   

 .[28 - 26]يوسف:  ﴾ى  ى                ائ    ېې ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې 
 إىل قسمني: إشارة والتزام. -عىل الراجح  –وهي تنقسم 

 املطلب األول: داللة اإلشارة:
هو ما يتبع اللفظ من غري »، وقيل: (5)ل عليه غري مقصودهي ما يكون يف اللفظ دلي

  .(6)«ريد قصد إليهجت
ا، ا وال مفهوم  ففي اللفظ داللة عليه ولكنها غري مقصودة من املتكلم ال منطوق  

ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ     ڱگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱ ﴿كداللة قوله تعاىل: 
                                       

 (.5/3665) لسان العرب، البن منظور (1)
 (.55يح الفصول، للقرايف )ص:رشح تنق (2)
 (.2/110)وجنة املناظر، البن قدامة املقديس روضة الناظر  (3)
 (.3/64كام، لآلمدي )اإلحكام يف أصول األح (4)
 (.2/709رشح خمترص الروضة، للطويف ) (5)
 (.4/1719الكريم النملة ) املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، د عبد (6)
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 ن اللحية من سنن األنبياء.، عىل أ[94]طـه:  ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
، والفرق بينها وبني داللة االلتزام: (1)اإليامءويسميها بعض األصوليني داللة 
فهم التعليل من إضافة احلكم إىل الوصف »وجود لفظ يف النص يدل عليه، مثل 

يفهم  ،[38]املائدة:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ﴿املناسب: كقوله تعاىل:
س بمنطوق به، ولكن يسبق إىل الفهم من فحوى منه: كون الرسقة علة القطع، ولي

  ک ک     ﴿، أي: لربهم، [13االنفطار: ] ﴾ژ  ژ     ڑ  ڑ    ﴿قوله تعاىل: الكالم، وكذا 
 .(2) «(إشارة)و (إيامء)وهذا قد يسمى  ، أي: لفجورهم.[14االنفطار: ] ﴾ک   گ

 املطلب الثاين: داللة االلتزام:
، وقيل: داللة اللفظ عىل ما يتوقف (3)ناه، الزم لههي داللة اللفظ عىل خارج عن مع

 وهو وليس بمنطوق به. هو ما يكون من رضورة اللفظ»وقيل:  ،(4)دق املتكلمعليه ص
ا إال به، كقوله:  أي صحيح، وقوله  (5)«ال عمل إال بنية»إما أن ال يكون املتكلم صادق 

 أي إثمه. « ..رفع عن أميت اخلطأ والنسيان» ×:
ا بدونه، كقوله تعاىل: أو من حيث     ڃ    ڄ  ڃ   ﴿ يمتنع وجود امللفوظ رشع 

ة.[184]البقرة:  ﴾ ڃ  ڃ    چ  چ  چ   أو من حيث يمتنع  ، أي: فأفطر فعدَّ
، [23]النساء:  ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ﴿ وجوده عقال  بدونه، كقوله تعاىل:
ه ال وصيأي  (7)«ال وصية لوارث»، وكحديث (6)«يتضمن إضامر الوطء ويقتضيه

                                       
 (.294)ص:  ةالفقه، للشيخ عبدالكريم النمل اجلامع ملسائل أصول (1)
 (.2/109روضة الناظر وجنة املناظر، البن قدامة املقديس ) (2)
 (.52خلبييص)ص:رشح ا (3)
 (.55)ص: رشح تنقيح األصول، للقرايف (4)
 .(7/4) (5070رقم:)نكاح، باب كثرة النساء، أخرجه البخاري بلفظ )العمل بالنية( كتاب ال (5)
 .(2/110لناظر وجنة املناظر، البن قدامة املقديس )روضة ا (6)
( ، وابن ماجه، كتاب 2872ث، رقم: )أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء يف الوصية للورا (7)

(، والدارقطني، كتاب الفرائض والسري وغري ذلك، 2713الوصايا، باب ال وصية لوارث، رقم: )
( رقم: 6/433باب نسخ الوصية للوالدين واألقربني الوارثني، )(، والبيهقي، كتاب الوصايا، 4/70)
 ( من طريق سعيد بن أيب سعيد، عن أنس بن مالك.12541)
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 .لوارث صحيحة
ا إال به، ق  أما أن ال يكون املتكلم صادهنا يذكر أوجه اللزوم وهي   فابن قدامة 

  بدونه.ا أو عقال  أو يمتنع وجود امللفوظ رشع  
إال عىل حمذوف دل املقام عليه، وتقديره  اال تكون أبد   (1)اعلم أن داللة االقتضاء»و

 .(2)«وقف الصدق أو الصحة عليهال بد منه؛ ألن الكالم دونه ال يستقيم لت
ا يف الفهم ا واسع  يورث باب  لة اإلشارة، والتمكن منها وداللة االلتزام أوسع من دال

 والعلم.
وقد -وبعضهم خيص داللة االقتضاء بالالزم فقط، ويلحق داللة اإلشارة باملنطوق 

 .، وهو ضعيف-تقدم
 
 
 
 

 

                                       
 .يعني داللة االلتزام، وقد تقدم معنا أن األصوليني خمتلفون بتسميتها (1)
 (.282مذكرة يف أصول الفقه، للشنقيطي )ص: (2)
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 الفصل الثاني )تطبيقي(
 ات على هذه القاعدةتطبيق

 املبحث األول: داللة املنطوق
 ن:وفيه مطلبا

 املطلب األول: أمثلة داللة املطابقة:
َوَهَذا َيْشَمُل » :[6]األحزاب:  ﴾  ٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿: قوله  -1

وَرة   َجاَل َوالنَِّساَء رَضُ ، يعني أن كلمة املؤمنني تشمل )الرجال والنساء(، وأخذ (1)«الرِّ
 .لة املطابقةذلك من دال

ٺ  ٺ    ڀڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ﴿: قوله  -2
اُك، » :[182]البقرة:  ﴾ٺ  ٺ حَّ ، َوالضَّ د  ، َوجُمَاهم َقاَل اْبُن َعبَّاٍس، َوَأُبو اْلَعالمَيةم

: اجلَنَف: اخْلََطُأ؛  ي  دِّ بميُع ْبُن َأَنٍس، َوالس  ، بمَأْن َزاَد َطأم ُكلََّهاَوَهَذا َيْشَمُل َأْنَواَع اخْلَ َوالرَّ
َطٍة َأْو َوسم  ث ا بمَواسم هم اليشءَ َوارم ْبنم اْبنَتمهم يَلٍة، َكاَم إمَذا َأْوََص بمَبْيعم ، َأْو َأْوََص الم  الُفاليّن حُمَاَباة 

هم  ٍد، َبْل بمَطْبعم ئ ا َغرْيَ َعامم
ا خُمْطم ، إممَّ َن اْلَوَسائملم يَدَها، َأْو َنْحَو َذلمَك مم ْن لمَيزم ةم َشَفَقتمهم مم  َوُقوَّ

، َأْو ُمَتَعمِّ  ٍ ِّ َغرْيم َتَبرص 
ا آثمام  يفم َذلمَك، َفلمْلَويصم هم -د  يََّة ويعدَل - َواحْلَاَلُة َهذم َأْن ُيْصلمَح اْلَقضم

يِّ  عم ْ يَّةم َعىَل اْلَوْجهم الرشَّ   .(2)«يفم اْلَوصم
ېئ  ېئ    ۈئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴿:   قوله -3

ْنَس َوَسائم  َوَهَذا َيْشَمُل املاََْلئمَكةَ » :[29]الشورى:  ﴾ىئ    ىئ  ىئ  ېئ  نَّ َواإْلم َر َواجْلم
مْم، مْم َوُلَغاهتم ْم َوَأْلَواهنم ، َعىَل اْختماَلفم َأْشَكاهلمم ْم،  احْلََيَواَناتم هم ْم َوَأْجنَاسم هم َوطمَباعم

َقُهْم يفم َأْرَجاءم َأقْ  ْم، َوَقْد َفرَّ هم َمَواتم َوَأْنَواعم  .(3)«َطارم اأْلَْرضم َوالسَّ
 يشمل ذلك كله. ﴾ۈئۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   ﴿ :يعني أن قوله

                                       
 (.14/123) تفسري القرطبي (1)
 (.1/495)  ابن كثريتفسري (2)
 (.7/207) املرجع السابق (3)
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َوَهَذا َيْشَمُل َقْتَلُه َبْعَد »: [12]املمتحنة:  ﴾ٺ  ٿ  ٿ    ﴿:  َقْوُلهُ  -4

، َويَ  ْماَلقم لميَّةم َيْقُتُلوَن َأْواَلَدُهْم َخْشَيَة اإْلم ، ُوُجودمهم، َكاَم َكاَن َأْهُل اجْلَاهم ُعم  َقْتَلُه َوُهَو َجنمني 

، َتْطَرُح َنْفَسَها لمَئالَّ َكاَم َقْد َيْفَعُلُه َبْعُض  َن النَِّساءم ٍد َأْو َما  اجْلََهَلةم مم ا لمَغَرٍض َفاسم َبَل إممَّ حَتْ

 .(1)«َأْشَبَههُ 

 ا. كان أو مولود  )يقتلن( عموم القتل ، محال   :فأخذ من قوله

 ى داللة التضمن:املطلب الثاين: أمثلة عل
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ﴿ :قال  -1

َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َ» .[72]األحزاب:  ﴾وئ  وئ         ۇئ  ۇئ    ەئائ  ائ   ەئ  ى

َها  ، َوَأَشد  َا يفم ُكلِّ اْلَفَرائمضم َي َعنُْه َأهنَّ َها، َوُروم َي يفم َأَماَنةم اأْلَْمَوالم َكاْلَوَدائمعم َوَغرْيم هم

َن اأْلَ أَ  . َوَقاَل ُأيَب  ْبُن َكْعٍب: مم َها.َماَنُة: املَْالم نَتم املَْْرَأُة َعىَل َفْرجم  َماَنةم َأنم اْئُتمم

ينمهم  ْن دم ٍء مم ْ َيْأَمنم اْبَن آَدَم َعىَل ََشْ ، َوإمنَّ اهللََّ مَل : ُغْسُل اجْلَنَاَبةم َأَماَنة  ْرَداءم  َوَقاَل َأُبو الدَّ

َها. َوَقا ْنَسا َل اْبُن ُعَمَر:َغرْيُ َن اإْلم ُل َما َخَلَق اهللَُّ مم هم َأَماَنة  َأوَّ نم َفْرَجُه َوَقاَل: َهذم

ْظُتَك َأْس  ْظَتَها َحفم ، َفإمْن َحفم  .(2)«َتْودمُعَكَها َفاَل ُتْلبمْسَها إمالَّ بمَحق 

 ا،فابن مسعود أخذ من عموم لفظ )األمانة( أمانة األموال، ألهنا تدل عليه تضمن  

 ة.يب فرسها بحفظ املرأة لفرجها، وأبو الدرداء بغسل اجلنابوأُ 

وكل ذلك من باب داللة التضمن، ألن النص يشمل ذلك كله، ولكنهم ينصون 

خالل به، أو الستبعاد عىل نوع معني ملزيد االهتامم به، أو ألنه كثر يف ذلك الوقت اإل

  أو غري ذلك من األسباب.البعض دخوله باآلية، أو لبيان األدين ملعرفة األعىل
ومن » :[7-6]العلق:  ﴾ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ گ    گ﴿: قال  -2

 االطغيان طغيان العلم، فاملرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الزيادة طغيان  
                                       

 (.8/100) تفسري ابن كثري (1)
 (.4/407للشوكاين ) فتح القدير، (2)
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فيتعدى عىل غريه، وال يسلك مع الناس سبيل الرشع يف العدل يف اللفظ؛ ألن من أراد أن 

 .(1)«قاض، والقايض جيب عليه أن حيكم بالعدل ال أن حيكم باهلوىيقيم األقوال فهو 

من معاين الطغيان طغيان العلم فقط لبعد ذلك عن بوادر الفهم، وإن كان  خذفأ

 الطغيان يشمل ذلك وغريه.
 ﴾گ  ڳ  ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ  ﴿: قال  -3

 ال: الكذب.ق ﴾ک  ک  ک    ک ﴿عن ابن ُجَريج، قوله: » :[72]الفرقان: 

ى خييل إىل قال أبو جعفر: وأصل الزور حتسني اليشء، ووصفه بخالف صفته، حت

ن ألهله، من يسمعه أو يراه، أنه خالف ما هو به، والرشك قد  يدخل يف ذلك؛ ألنه حمسَّ

نه ترجيع  احتى قد ظنوا أنه حق، وهو باطل، ويدخل فيه الغناء؛ ألنه أيض   مما حيسِّ

ا قد يدخل فيه؛ لتحسني صاحبه معه سامعه، والكذب أيض  الصوت، حتى يستحِّل سا

 .(2)«ه أنه حق، فكل ذلك مما يدخل يف معنى الزورإياه، حتى يظّن صاحب

: )الكذب( ليس مقصوده حرص املعنى يف ذلك، وأنام فقول ابن جريج 

 لتوضيح دخول الكذب يف معنى الزور.
اْبنم َعبَّاٍس،  َعنم » :[6]لقامن:  ﴾ڄڄڄ  ڄ  ڦڦ ﴿:قال  -4

ْستماَمُع َلهُ  »َقاَل:  نَاُء َواالم ت، وقيل: الرشك. قال ابن ء املغنياوقيل: رشا »، (3)«ُهَو اْلغم

َباعم َسبميلمهم  ُه ُكل  َكاَلٍم َيُصد  َعْن آَياتم اهللَّم َواتِّ يٍر َأنَّ  .(4)«كثري: َواْخَتاَر اْبُن َجرم

من باب  ، وكالم ابن جرير من باب داللة التضمن فكالم ابن عباس 

 داللة املطابقة.
َأْخَرَج اْبُن َأيبم َحاتمٍم،  » :[52]هود:  ﴾ىئ  ی  ی    ی  ﴿: قال  -5

                                       
 ( 2/277ليدبروا آياته ) (1)
 (.19/314تفسري ابن جرير الطربي )( 2)
 (.20/127تفسري ابن جرير ) (3)
 (.6/331تفسري ابن كثري ) (4)
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 : َمَة يفم َقْولمهم ْكرم ْيخم َعْن عم  .(1)"َقاَل: َوَلَد اْلَوَلدم  ﴾ىئ  ی  ی    ی    ﴿َوَأُبو الشَّ
، مع النص يشمل ذلك فأخذ عكرمة من املعنى العام معنى )ولد الولد( تضمنا

  وأكثر منه.
 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿ :قال  -6
 ُّ َّ ﴿ عن ابن عباس: » :[31: ]البقرة  ﴾ ىب نب مب زب رب
فابن عباس ذكر )الفسوة(  .(2)«، قال: حتى الفسوة والُفسيَّة﴾ ّٰ ِّ

للداللة أنه علمه حتى ما يستحى من ذكره، و)الفسية( للداللة أنه علمه التصغري 
 هذا أشارة إىل أنه علمه ما هو أكثر من ذلك وأهم.ا، ويف أيض  
َمَة:عَ » :[37]النجم:  ﴾ىئ  ېئ  ىئ﴿: قال    -7 ْكرم ېئ  ﴿ ْن عم

:  ﴾ىئ  ىئ هم اآْلَياتم وهذا  .(3)« [38]النجم:  ﴾ی  ی  ی     ی  جئ ﴿ َقاُلوا: َبَلَغ َهذم
 به. من داللة التضمن، وإال فإبراهيم وىف بكل َشء أمره اهلل 

قال » :[38الروم: ] ﴾ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں   ﴿: قال   -8
 حق القرابة أكثر من ذلك.مع أن . (4) «مقاتل: حق  القرابة: الصلة

َعْن َقَتاَدة يفم »: [9]اإلرساء:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ﴿: قال  -9
 : : إمنَّ َهَذا القرآن يدلكم عىل دائكم ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿َقْولمهم

  .(5) «داؤكم فالذنوب واخلطايا، وأما دواؤكم فاالستغفارودوائكم، فأما 
حال  –يف تلك احلال  ولكنه نص عىل ما هو املهم له والقرآن يدل عىل أكثر من ذلك،

 .-املوعظة
وغالب كالم السلف من الصحابة والتابعني يف تفسري اآليات العامة هو من هذا 

                                       
 (2/705اين، )تفسري فتح القدير، للشوك (1)
 (.1/484) تفسري ابن جرير (2)
 (22/543) املرجع السابق (3)
 (18/62البسيط للواحدي ) (4)
 (.7/2319أيب حاتم ) تفسري ابن (5)
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 : َمَة يفم َقْولمهم ْكرم ْيخم َعْن عم  .(1)"َقاَل: َوَلَد اْلَوَلدم  ﴾ىئ  ی  ی    ی    ﴿َوَأُبو الشَّ
، مع النص يشمل ذلك فأخذ عكرمة من املعنى العام معنى )ولد الولد( تضمنا

  وأكثر منه.
 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿ :قال  -6
 ُّ َّ ﴿ عن ابن عباس: » :[31: ]البقرة  ﴾ ىب نب مب زب رب
فابن عباس ذكر )الفسوة(  .(2)«، قال: حتى الفسوة والُفسيَّة﴾ ّٰ ِّ

للداللة أنه علمه حتى ما يستحى من ذكره، و)الفسية( للداللة أنه علمه التصغري 
 هذا أشارة إىل أنه علمه ما هو أكثر من ذلك وأهم.ا، ويف أيض  
َمَة:عَ » :[37]النجم:  ﴾ىئ  ېئ  ىئ﴿: قال    -7 ْكرم ېئ  ﴿ ْن عم

:  ﴾ىئ  ىئ هم اآْلَياتم وهذا  .(3)« [38]النجم:  ﴾ی  ی  ی     ی  جئ ﴿ َقاُلوا: َبَلَغ َهذم
 به. من داللة التضمن، وإال فإبراهيم وىف بكل َشء أمره اهلل 

قال » :[38الروم: ] ﴾ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں   ﴿: قال   -8
 حق القرابة أكثر من ذلك.مع أن . (4) «مقاتل: حق  القرابة: الصلة

َعْن َقَتاَدة يفم »: [9]اإلرساء:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ﴿: قال  -9
 : : إمنَّ َهَذا القرآن يدلكم عىل دائكم ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿َقْولمهم

  .(5) «داؤكم فالذنوب واخلطايا، وأما دواؤكم فاالستغفارودوائكم، فأما 
حال  –يف تلك احلال  ولكنه نص عىل ما هو املهم له والقرآن يدل عىل أكثر من ذلك،

 .-املوعظة
وغالب كالم السلف من الصحابة والتابعني يف تفسري اآليات العامة هو من هذا 

                                       
 (2/705اين، )تفسري فتح القدير، للشوك (1)
 (.1/484) تفسري ابن جرير (2)
 (22/543) املرجع السابق (3)
 (18/62البسيط للواحدي ) (4)
 (.7/2319أيب حاتم ) تفسري ابن (5)
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ظ بعمومه، أو يذكرون األدنى منه  لتوضيح اآلية يشمله اللفالباب، فيذكرون مثاال  
م السامع أنه مقصود باآلية، ليفهم األعىل، أو يذكرون نامذج واقعية من حياهتم ليفه

مقاصد السلف  أو يذكرون صورة لظنهم استبعاد السامع دخوهلا، ومن مل يفهم
ا، ويتهم من جاء ر واسع  حجِّ وطريقتهم يف ذلك قد يظن قرص املعنى عىل ما ذكروه، فيُ 

 أمثلة ونامذج أخرى بمخالفة السلف، وقد أبعد النجعة.ب
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 املفهوم اين: داللةاملبحث الث

 تقدم معنا أن داللة املفهوم تنقسم إىل قسمني: مفهوم موافقة، ومفهوم خمالفة.

 املطلب األول: أمثلة مفهوم املوافقة:
 :[2]احلج:  ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ﴿: قال  .1

إنام مل يقل مرضع؛ ألن املرضعة »ول املرضعة إشارة إىل ذهول من هو أوىل منها، وذه

واملرضع التي شأهنا أن ترضع وإن مل ي يف حال اإلرضاع ملقمة ثدهيا للصبي، هي الت

تبارش اإلرضاع يف حال وصفها به، فقال: مرضعة؛ ليكون ذلك أعظم يف الذهول، إذ 

 .(1) «تنزع ثدهيا من فم الصبي حينئذ

بأحد هي األم بولدها، وأشد ما تكون  ا وحمبة  ومن املعلوم أن أشد الناس تعلق  

ا به يف سن الرضاع يف حال الرضاعة، ا به يف سن الرضاع، وأشد ما تكون تعلق  تعلق  

فإن كان هذا حال هذه األم من شدة الذهول عن رضيعها، فغريها من الناس أشد 

 م. عن إخواهنم وأصحاهبم ومعارفهذهوال  

إذا  :[17]املزمل:  ﴾ې  ې  ې   ې          ى  ى   ائ  ائ    ﴿: قال  .2

عليهم قلم التكليف، ومل تكتب عليهم  رم مل جيْ  دان املسلمني الذينكان هذا حال ول

، فكيف بحال من كثرت ذنوبه من سيئة، وقد وجبت هلم اجلنة بفضل اهلل 

، فإذا كان ذلك حسنة جيزى هبا ومل تكن له بل ما هو حال من كفر باهلل  ،املسلمني

 أوىل.ا فهو عىل غري الولدان من باب اليوم عىل الولدان شديد  

وهو  ×أمر اهلل نبيه » :[159]آل عمران:  ﴾ ڤ  ڦ  ڦ  ﴿ :قال  .3

أن يشاور، إذ احلقيقة أن اإلنسان وإن بلغ عقله الغاية ال يستغني  أكمل الناس عقال  

راء الرجال، إذ العقول قد تكون نافذة يف ناحية عن االستعانة يف مشكالت األمور بآ
                                       

 (.2/207) بيالبن جزي الكل ،التسهيل لعلوم التنزيل (1)
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ا بالشورى مأمور   ×فإذا كان النبي ، (1)«أخرىمن األمر، واقفة عند الظاهر يف ناحية 

 فمن دونه من الناس أوىل.
ہ      ھ  ھ    ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ﴿ :قال  .4

فإذا » :[32النساء: ] ﴾  ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ
عن جمرد التمني، فكيف بمن ينكر الفوارق الرشعية  –بنص القرآن  –هذا النهي كان 

واملرأة، وينادي بإلغائها، ويطالب باملساواة، ويدعو إليها باسم املساواة بني بني الرجل 
 .(2)«؟املرأةالرجل و
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې     ى  ﴿: قال  .5

حتى األنبياء مل »: [113اء: النس] ﴾  ۆئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ەئى  ائ  ائ    ەئ
؟ ومن الذي ×د نبينا يسلموا من حماوالت اإلغواء واإلضالل، فمن يأمن البالء بع

 .(3) «يظن أنه بمعزل عن الفتنة؟! نسأل اهلل الثبات عىل احلق
إذا كان بعض » :[18]الكهف:  ﴾  ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ﴿: قال  .6

حتى أخرب  –ته الصلحاء واألولياء الكالب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته وخمالط
حدين، املخالطني املحبني لألولياء فام ظنك باملؤمنني املو –اهلل تعاىل بذلك يف كتابه 

 .(4)«وآله خري آل ×ة وأنس للمقرصين، املحبني للنبي والصاحلني؟ بل يف هذا تسلي
]البقرة:  ﴾ېئ   ىئ  ىئ  ىئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿ :قال  .7

يلزم التشاور واالتفاق عن تراض من أجل: رضيع يف املهد؛ حتى ال فإذا كان » :[233
يستبد البعض برأيه يف شأن أرسة كاملة راشدة، دون مراعاة يظلم هذا الصبي، فكيف 
بل كيف يستبد حاكم بمصري أمة من غري استشارة هلا أو ، (5)«؟ألحوال أهله وعشريته

                                       
 (.1/70) ليدبروا آياته (1)
 (.21: )ص اهلل أبو زيد لة للشيخ بكر بن عبدحراسة الفضي (2)
 (.1/77ليدبروا آياته ) (3)
 (.372-10/371) تفسري القرطبي (4)
 (.4/29) ليدبروا آياته (5)
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 .؟حتى إشعارها به
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ﴿: قال  .8

لخلق لوال ختلقه ل ، شهد احلق له×هذا رسول اهلل » :[159]آل عمران:  ﴾   ٹٹ
اجلميل النفضوا عنه، ومل يقنع باملعجز يف حتصيلهم، ال تقنع أنت بالعلوم وتظن أهنا 

 .(1)«كافية يف حوش الناس إىل الدين، بل حّسن ذلك وجلله باألخالق اجلميلة
ه، فام دونه لوفظ ا غليظ القلب انفّض الناس من ح -وحاشاه - ×النبي فلو كان 

 .فظ اعنه اجلميع إذا كان  ينفّض  من الناس أوىل أن
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ﴿: قال  .9

إذا كان » :[65]النساء:  ﴾ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  
خيرج عن اإليامن، فكيف يصح اإليامن  ×توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول 

 .(2)«؟مع االعرتاض عىل اهلل تعاىل
 :[19]اإلنسان:  ﴾ۅ  ۉ  ۉ        ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ ﴿: قال  .10

إذا كانت هذه صفة اخلدم فكيف بصفة املخدومني، وهو قريب من قول بعض العلامء 
ْن َأْهلم اجْلَنَّةم اطَّ  َلَعْت إمىَل َأْهلم األْرضم ألَضاَءْت َما َبْينَُهاَم يف حديث )َوَلْو َأنَّ اْمَرَأة  مم

حي ا،  ْنَيا َوَما فميَها(َوملََألْتُه رم َن الد  َها َخرْي  مم
يُفَها َعىَل َرْأسم إذا كان هذا حال  (3)َوَلنَصم

 .(4)النصيف فكيف بالبسته

 مثلة مفهوم املخالفة:أاملطلب الثاين: 
: [32]اإلرساء:  ﴾ک  ک   گ    ک     ک      ڑژ  ژ  ڑ  ﴿: قال  -1

 .النهي عن الفاحشة فيه األمر بالعفة
                                       

 (.2/110) الرشعية عن ابن عقيل رمحهام اهلليف اآلداب  نقله ابن مفلح( 1)
 (.2/185البن مفلح ) اآلداب الرشعية، (2)
 (. 2643تهن، رقم: )كتاب اجلهاد والسري، باب احلور العني وصف أخرجه البخاري، (3)
 (.9/64للصنعاين ) ،انظر: التنوير رشح اجلامع الصغري (4)
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من أخذ بالعدل » :[258]البقرة:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ    ﴿: قال  -2

 ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ﴿باهلداية؛ ملفهوم املخالفة يف قوله تعاىل:  اكان حري  
؛ فإن اإلنسان فإذا كان الظامل ال هيديه اهلل، فصاحب العدل حري بأن هيديه اهلل 

 .(1)«ق للهدايةوفدى، ويُ هُي  اغالب   –واحلق هو العدل –الذي يريد احلق ويتبع احلق 

و َقال اإْلمام أب» :[15املطففني: ] ﴾ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    ﴿: قال  -3

نمنَي َيَرْوَنُه  هم اآْلَيةم َدلميل  َعىَل َأنَّ املُْْؤمم : َهذم افمعمي  ي َقاَلُه  َعْبدم اهللَّم الشَّ َيْوَمئمٍذ. َوَهَذا الَّذم

 ، افمعمي  َماُم الشَّ ، َكاَم َدلَّ َعَلْيهم ، يفم َغاَيةم اإْلم هم اآْلَيةم ، َوُهَو اْستمْداَلل  بمَمْفُهومم َهذم  احْلُْسنم

 : يعني إذا  .(2) «[23 –22 ]القيامة: ﴾پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ ﴿َمنُْطوُق َقْولمهم

  حمجوبني بالسخط، فمفهوم املخالفة أن املؤمنني يرونه بالرضا.كان الكفار 
 ×الدليل عىل صالة اجلنازة يذكرونه من قول النبي  عندما يذكر الفقهاء -4

وفعله، وال يذكرون الدليل من القرآن، مع أن ذلك موجود ولكن بمفهوم املخالفة، 

ۈ  ٴۇ         ۈے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ﴿ يف قوله تعاىل:وذلك 
، يعود عىل املنافقني( )منهمالضمري ف، [84]التوبة:  ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 ومفهومه أن يصِّل عىل املؤمنني.
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ   ﴿: قال  -5

عام يف كل من مات عىل كفره، وإن صح نزوله يف أصحاب » :[34]حممد:  ﴾ڳ

 .(3)«قد يغفر ملن مل يمت عىل كفره سائر ذنوبه القليب، ويدل بمفهومه عىل أنه
َدلَّ بمفهومه » :[124 البقرة:] ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۇ  ۇ ﴿: قال  -6

 ٍ ُه َينَاُل َعْهُدُه َمْن َلْيَس بمَظاملم  .(4)«الصحيح َعىَل َأنَّ

                                       
 (.3/286)  تفسري القرآن، للشيخ ابن عثيمني (1)
 (.8/351) تفسري ابن كثري (2)
 (.5/196) تفسري البيضاوي (3)
 (.1/548) البحر املحيط، أليب حيان( 4)
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: مفهومه أن [280]البقرة:  ﴾  وئې  ى   ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ  ﴿ :قال  -7

 .الغني مدينللال مهلة 
: [6]احلجرات:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴿ :قال  -8

 مفهومه أن العدل يقبل نبؤه بال تبني.
: مفهومه [59]النساء:  ﴾جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب    ﴿: قال  -9

ْن و» أهنم إن مل يتنازعوا كان اتفاقهم حجة، وهو أحد أدلة حجية االِجاع. َقْد ُعلمَم مم

ِْجَ َأنَّ  ﴾جئ  حئ   ﴿ َقْولمهم َتَعاىَل: ، َوُهَو اإْلم نَْد َعَدمم النَِّزاعم ُيْعَمُل بماملُْتََّفقم َعَلْيهم اُع َقاَلُه ُه عم

  يفم 
هم »اأْلَُلويسم ريم  .(1) ««َتْفسم

 ﴾ې  ې ۉ  ې ۉۋ  ۅ  ۅ ٴۇ  ۋ ۈ ﴿قال تعاىل: -10

دل ذلك، عىل أن عدم القيام بحقوق املؤمنني، من أعظم حواجب » :[10]احلجرات: 

 .(2)«الرمحة

   :مثل اآليات التي فيها أن اهلل تعاىل حيب كذا أو ال حيب كذا، فإهنا تدل عىل ضدها وكل
 فهو حيب العادلني. [57]آل عمران:  ﴾ڳ  ڱ    ڱ  ڱ    ﴿ -11
 فهو حيب الصالح. [205]البقرة:  ﴾ڑ   ڑ  ک  ک  ﴿ -12
 .، فهو حيب الذين ال يعتدون[190]البقرة:  ﴾ىئ  ی   ىئ ىئېئ   ﴿ -13
 .، فهو حيب أهل األمانة [58]األنفال:  ﴾ھہ  ہ  ہ  ھ    ﴿ -14

 ومثل:
  حيب العاصني.فهو ال [76آل عمران: ] ﴾ى  ى  ائ  ائ   ﴿ -15
 ﴾ۇ    ۆ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ے   ے﴿ -16

 .([4]الصف: )
 إىل آخر تلك األمثلة. .[222]البقرة:  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ﴿ -17

                                       
 (.1/245حمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي )أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، مل (1)
 (.800)ص: تفسري السعدي (2)
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 فهو حيب الصالح. [205]البقرة:  ﴾ڑ   ڑ  ک  ک  ﴿ -12
 .، فهو حيب الذين ال يعتدون[190]البقرة:  ﴾ىئ  ی   ىئ ىئېئ   ﴿ -13
 .، فهو حيب أهل األمانة [58]األنفال:  ﴾ھہ  ہ  ہ  ھ    ﴿ -14

 ومثل:
  حيب العاصني.فهو ال [76آل عمران: ] ﴾ى  ى  ائ  ائ   ﴿ -15
 ﴾ۇ    ۆ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ے   ے﴿ -16

 .([4]الصف: )
 إىل آخر تلك األمثلة. .[222]البقرة:  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ﴿ -17

                                       
 (.1/245حمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي )أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، مل (1)
 (.800)ص: تفسري السعدي (2)



د. عبد المحسن بن زبن المطيري داللة ا�لفاظ الوضعية وأثرها في تدبر القرآن الكريم

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

58

 

39 

 

 املبحث الثالث: داللة االقتضاء
م تعريف داللة االقتضاء وأهنا تنقسم إىل قسمني: إشارة والتزام، وسأذكر تقد

 األمثلة عىل كل نوع.

 األول: أمثلة داللة اإلشارة:املطلب 
مْحَنم (1)أخرج اإلمام مسلم -1 َد َوَعْبُد الرَّ َعْن َكْعبم ْبنم ُعْجَرَة، َقاَل: َدَخَل امْلَْسجم

ااْبُن ُأمِّ احْلََكمم خَيُْطُب  د  ا، َوَقاَل اهللُ » َفَقاَل: ،َقاعم د  اْنُظُروا إمىَل َهَذا اخْلَبميثم خَيُْطُب َقاعم
فاستفاد  .« [11اجلمعة: ] ﴾ چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ ڃ  ڃ   ﴿َتَعاىَل: 
 قائام( مرشوعية اخلطبة قائام   :من قوله تعاىل(.  
  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ﴿قوله تعاىل:  -2

 ، فيه اإلشارة إىل أن احلج موجود يف رشع من قبلنا.[27]القصص:  ﴾ۉ
: [12يوسف:  ] ﴾ى  ى      ائۉ  ې  ې  ې  ې    ﴿ :قوله تعاىل -3

 .فيه دليل عىل أمهية اللعب للطفل، فقد كانت حجة كافية إلقناع يعقوب 
 دليل عىل أن :[94]ة طه:  ﴾گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱ ﴿ :قوله تعاىل -4

يَمةم آَيةم »: اللحية من سنن األنبياء، قال يف أضواء البيان يَمُة بمَضمم هم اآْلَيُة اْلَكرم َهذم
ْحَيةم  (2)«اأْلَْنَعامم » ٌّ َعىَل إمْعَفاءم اللِّ يل  ُقْرآينم

َي َدلم ، َفهم ْحَيةم إمَلْيَها َتُدل  َعىَل ُلُزومم إمْعَفاءم اللِّ
َها  .(3)«َوَعَدمم َحْلقم

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ﴿ :قوله تعاىل -5
ذمْكُر » :[73األحزاب: ] ﴾ی  جئ  حئ  مئ  یىئ  ىئ   ىئ  ی  ی

نَّ النَِّساءم يفم اآْلَيةم  َجاهلمم ْن إمَعاَنٍة لمرم  إمَشاَرة  إمىَل َأنَّ هَلُنَّ َشْأن ا َكاَن يفم َحَوادمثم َغْزَوةم اخْلَنَْدقم مم

                                       
 (.864، رقم: ) ﴾ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ ﴿: يف كتاب اجلمعة، باب يف قوله تعاىل (1)
ىئ  ىئ  ی  ی    ىئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ ﴿ :يشري لقوله تعاىل (2)

  .[90]األنعام:  ﴾ی  
 (.4/92أضواء البيان، للشنقيطي ) (3)
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نَي َوبمَعْكسم َذلمَك َح   .(1)«اُل نمَساءم املُْْسلمممنيَ َعىَل َكْيدم املُْْسلممم
]سورة  ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ﴿: قوله تعاىل -6

يف اآلية إشارة إىل أن شجر الزيتون أول ما وجد عىل األرض ُوجد  » :[20املؤمنون: 

  ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ﴿بطور سيناء ثم تناقله الناس من إقليم إىل آخر، فقوله: 

 .(2)«إعالم بأول منبت هلا

أضاف البيت إىل »: [1]الطالق:  ﴾ٺ  ٺ  ٿ ٺ  ﴿: قوله تعاىل -7

من الصالحية يف  اة ببيتها، ففيه أمهية إعطائها مزيد  أن فيه داللة عىل قرار املرأ  املرأة، وكام

تدبري أمور البيت، واختاذ القرارات فيه يف أثاث ومطبخ وزينة، وهذا نوع من العدل، إذ 

 .(3)«ارجعي   ارارها يف البيت، حتى يف حال طالقها طالق  هو املتناسب مع األمر بق
ن نعرف من خالل ويف قصص األنبياء من ذلك اليشء الكثري، فنستطيع أ -8

 سورة يوسف مثال: 
 . [25يوسف: ] ﴾رث يت  ﴿ نوع املالبس التي كانت تلبس يف ذلك الزمن -
 .[20يوسف: ] ﴾ هئ مئ  خئ حئ جئ ﴿ :واستعامهلم للدراهم -
 .[31يوسف: ] ﴾ خن حن جن يم ىم ﴿ والسكني: -
 .[42]يوسف:  ﴾ خص حص مس خس حس ﴿ والسجون: -
وصايا باأللواح: فقد كتبت له ال ؛عدم اكتشاف الورق يف زمن موسى  -9

عندما أرسل اهلدهد   واكتشافها يف زمن سليامن، [150]األعراف:  ﴾ٿٿ﴿

 بالكتاب.
ة والسياسية وغري ذلك مما يعطينا صورة كاملة عن حياهتم االجتامعية واالقتصادي

 والعسكرية وغريها.
                                       

 (.22/132التحرير والتنوير البن عاشور ) (1)
 (.3/511بكر اجلزائري )أيرس التفاسري، للشيخ أيب  (2)
 .(251ص:ليدبروا آياته ) (3)
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 املطلب الثاين: أمثلة داللة االلتزام:
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ    ﴿قال تعاىل:  -1
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېې

جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب        یی  ی  ی  ىئېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
  ﴾ىث    يث  حج  مج   مثىت    يت  جث خت  مت مب  ىب  يب  جت  حت   

 :[30 – 24]سورة الذاريات: 
ية، وتطلعت إىل معناها فعهدي بك إذا قرأت هذه اآل»: قال اإلمام ابن القيم 

وتدبرهتا فإنام تطلع منها عىل أن املالئكة أتوا إبراهيم يف صورة األضياف يأكلون 
، فأخربهتا املالئكة أن اهلل ويرشبون، وبرشوه بغالم عليم، وإنام امرأته عجبت من ذلك

 قال ذلك، ومل يتجاوز تدبرك غري ذلك.
وكم قد تضمنت من الثناء  األرسار؛فاسمع اآلن بعض ما يف هذه اآليات من أنواع 
، وما تضمنت من الرد عىل أهل (1)عىل إبراهيم، وكيف ِجعت الضيافة وحقوقها

 من أعالم النبوة، وكيف ام   عظيالباطل من الفالسفة واملعطلة، وكيف تضمنت َعَلام  
تضمنت ِجيع صفات الكامل التي ردها إىل العلم واحلكمة، وكيف أشارت إىل دليل 

املعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت وقوعه، وكيف تضمنت اإلخبار إمكان 
عن عدل الرب وانتقامه من األمم املكذبة، وتضمنت ذكر اإلسالم واإليامن، والفرق 

بقاء آيات الرب الدالة عىل توحيده، وصدق رسله، وعىل اليوم بينهام، وتضمنت 
به خوف من عذاب اآلخرة، وهم اآلخر، وتضمنت أنه ال ينتفع هبذا كله إال من يف قل

املؤمنون هبا، وأما من ال خياف اآلخرة وال يؤمن هبا فال ينتفع بتلك اآليات، فاسمع 
، وغالبها استنبطها من قال  إىل آخر ما (2)«...اآلن بعض تفاصيل هذه اجلملة:

                                       
ضيف وليس الضيف للطعام، وجواز كرامه من ال يعرف، وتقريب الطعام للإمثل رده السالم بأبلغ منهم، و (1)

عداد فهو عجيل سمني حنيذ، وراغ  وهم ثالثة فقط، وجودة اإلرساف للضيف حيث قرب هلم عجال  اإل
 .لخ تلك اآلدابإ.تدل عىل الرسعة واخلفاء..

 (.64، 63)ص:  الرسالة التبوكية، البن القيم( 2)
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 الزم أو اإلشارة.تداللة ال
يعلم  لو كان إبراهيم ا دليل عىل أن األنبياء ال يعلمون الغيب، فوفيه أيض  

 الغيب، لعرف أهنم مالئكة ال يأكلون.
دل ستُ ا :[9القصص: ] ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿قوله تعاىل:  -2

نسبتها إليه، وصحة النسبة فرع عن  صححالقرآن هبا عىل صحة أنكحة الكفار؛ ألن 
عىل  ﴾ڎ  ڈ   ﴿ استدل بقوله تعاىل:»صحة العقد، قال يف حماسن التأويل: 

 ﴾ گ  گ  ڳ  ڳ ﴿أنكحة الكفار. أقول: ويستدل بقوله تعاىل: صحة 
عىل جواز استدامة الرجل الصالح نكاح  ﴾ں  ﴿ ، إىل قوله:[10]التحريم: 

استبقاءها بدون مفارقة ال يعد من قلة التورع، وهو  امرأته الفاسقة العاصية، وعىل أن
يف رشع من قبلنا، وقد ا جِّّل، ويستدل بذلك أيضا عىل أن نكاح املرشكات كان جائز  

 .(1)« حظره اإلسالم أشد احلظر، كام مّر يف آيات عديدة..
 :[100] يوسف: ﴾ڻ  ۀ ڻ  ڻ ڻ ںں  ﴿ :تأمل قول يوسف  -3

، لوجهني: أحدمها: لئال -أن النعمة فيه أعظم مع -فلم يذكر خروجه من اجلب »
والثاين: ألن يستحيي إخوته، والكريم يغيض عن اللوم، وال سيام يف وقت الصفاء. 

 . (2)«السجن كان باختياره، فكان اخلروج منه أعظم بخالف اجلب
] يوسف:  ﴾ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴿: قول يوسف  -4

ما ظلمني  ن وعدم جرحها، فإنه ما قال: بعدفيه احلفاظ عىل مشاعر اآلخري» : [100
مكارم ما ألقوين يف اجلب؛ بل أضاف ذلك إىل الشيطان، وهذا من  إخويت، وبعد

 .(3)«األخالق، وتلك أخالق األنبياء
وكل هذا استدالل بالالزم، فيلزم من عدم ذكره ظلم أخوته ونسبته الرش كله 

 للشيطان كامل أخالقه وِجاهلا.
                                       

 (.9/282) حماسن التأويل للقاسمي (1)
 (.67-3/66) الربهان يف علوم القرآن، للزركيش (2)
 .(299دبر )ص: ليدبروا آياته، حصاد سبع سنوات من التدبر، إعداد اللجنة العلمية يف مركز الت (3)
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 (.67-3/66) الربهان يف علوم القرآن، للزركيش (2)
 .(299دبر )ص: ليدبروا آياته، حصاد سبع سنوات من التدبر، إعداد اللجنة العلمية يف مركز الت (3)
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فيه دليل عىل  » :([62]الكهف: )  ﴾ آتمنَا َغَداءَنا ﴿  : عن موسى قوله  -5
ر، الذين يقتحمون الصحاري اختاذ الزاد يف األسفار، وهو رد عىل اجلهلة األغام

منهم أن ذلك هو التوكل عىل اهلل الواحد القهار، هذا موسى نبي اهلل  والقفار، زعام  
 . (1)«ه، وتوكله عىل رب العبادوكليمه من أهل األرض قد اختذ الزاد مع معرفته برب

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ    ﴿يف قوله تعاىل يف ختام آية الوضوء:  -6
داللة عىل أنه يعفى عن كل ما يشق  » :[6ملائدة: ]ا ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ    

 .(2)«التحرز منه من مبطالت الوضوء، وموانع كامل الطهارة
 ﴾ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے﴿:قال  -7
دلت اآلية أن الواجب تعليق أحكام العبادات وغريها بالشهور والسنني  :[36 ]التوبة:

، اوالروم، وإن مل تزد عىل اثني عرش شهر  التي تعرفها العرب، دون شهور العجم 
 .(3)، وهي خاصة بشهور العرب﴾ ڭ  ڭ  ڭ ﴿لقوله: 
 ﴾ں ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ ﴿: قوله  -8

تعلم اللغة التي يدعى هبا إىل اإلسالم فرض »ية أن يلزم من هذه اآل :[4]إبراهيم: 
 .(4)«كفاية، كام أن الدعوة إىل اإلسالم فرض كفاية

  :[25]مريم:  ﴾ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ ﴿ :قوله  -9
حيتفل النصارى بميالد املسيح يف الشتاء، ويف القرآن إشارة إىل خطئهم يف هذا »

أليس  ﴾ی  جئ  حئ  مئ  ىئ ی  ی  ی   ﴿التوقيت، تأمل قوله تعاىل: 
فيلزم من  .(5)«الرطب مما ينضج يف الصيف؟ فكيف حيتفلون بميالد املسيح يف الشتاء؟

 ا أنه ولد يف الصيف؛ إذ التمر ال يكون كذلك إال يف الصيف.صبح رطب  أتمر كون ال
                                       

 (.11/13) تفسري القرطبي( 1)
 (.2/63) ليدبروا آياته( 2)
 (.8/133) تفسري القرطبي( 3)
 (.2/101) ليدبروا آياته( 4)
 (.2/125) املرجع السابق( 5)
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 وأختم بمثال تطبيقي عىل آية واحدة نأخذ منها الدالالت الستة: -

 :[195 ] البقرة: ﴾  ے    ے ھ    ھ   ﴿قوله تعاىل: 
اإلحسان يشمل اإلحسان يف العبادة، واإلحسان إىل اخللق،  داللة املطابقة: -1

، فكل إحسان يف التعامل مع اخلالق أو التعامل مع املخلوق يدخل (1)صورهيف ِجيع 

ُد ْبُن َثابمٍت َقاَل:» يف اآلية. َياٍض، َفقَ  عن حُمَمَّ اَل َلنَا: اْعَلُموا َأنَّ َدَخْلنَا َعىَل ُفَضْيلم ْبنم عم

، َفَأَس  ُه َوَكاَنْت َلُه َدَجاَجة  ْحَساَن ُكلَّ نمنيَ اْلَعْبَد َلْو َأْحَسَن اإلم َن املُْْحسم  .(2)«اَء إمَلْيَها مَلْ َيُكْن مم
: » داللة التضمن: -2  ﴾ھ    ھ  ے    ے  ھھ ﴿َعْن َأيبم إمْسَحاَق، يفم َقْولمهم

يثم َقاَل:يفم َأَداءم اْلَفَرا ، َويفم َحدم َلَواتم اخْلَْمسم  ئمضم  .(3)«اْبنم َياَمٍن: يفم الصَّ

ستدالل هبذه اآلية، لتضمنها هذا ولو رأيت رجال يتصدق عىل فقري صح لك اال

  املعنى.
حيب املحسنني فحبه لألنبياء والرسل  إذا كان داللة مفهوم املوافقة:  -3

 هم، فنحن أوىل أن نحبهم.حيب والصديقني واملالئكة أوىل، وإذا كان اهلل 
ال حيب املقرصين يف طاعته،  أنه  اآلية مفهومداللة مفهوم املخالفة:  -4

 ه.واملسيئني خللق
 ﴾ے ﴿ :أشار بقوله، وفيه إثبات صفة املحبة هلل داللة اإلشارة:  -5

 عن سبب هذا احلب، وهو إحساهنم.
حال الناس فيعرف أن اهلل تعاىل يرى ويعلم يلزم من هذه اآلية داللة الالزم:  -6

 .املحسن من املقرص

خيذل ال  والزم املحبة التوفيق واحلفظ واجلزاء احلسن يف الدنيا واآلخرة، فهو 

  .من أحبه

                                       
 (.3/595انظر تفسري ابن جرير ) (1)
 (.1/333تفسري ابن أيب حاتم ) (2)
 (.1/333) املرجع السابق (3)
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 وأختم بمثال تطبيقي عىل آية واحدة نأخذ منها الدالالت الستة: -

 :[195 ] البقرة: ﴾  ے    ے ھ    ھ   ﴿قوله تعاىل: 
اإلحسان يشمل اإلحسان يف العبادة، واإلحسان إىل اخللق،  داللة املطابقة: -1

، فكل إحسان يف التعامل مع اخلالق أو التعامل مع املخلوق يدخل (1)صورهيف ِجيع 

ُد ْبُن َثابمٍت َقاَل:» يف اآلية. َياٍض، َفقَ  عن حُمَمَّ اَل َلنَا: اْعَلُموا َأنَّ َدَخْلنَا َعىَل ُفَضْيلم ْبنم عم

، َفَأَس  ُه َوَكاَنْت َلُه َدَجاَجة  ْحَساَن ُكلَّ نمنيَ اْلَعْبَد َلْو َأْحَسَن اإلم َن املُْْحسم  .(2)«اَء إمَلْيَها مَلْ َيُكْن مم
: » داللة التضمن: -2  ﴾ھ    ھ  ے    ے  ھھ ﴿َعْن َأيبم إمْسَحاَق، يفم َقْولمهم

يثم َقاَل:يفم َأَداءم اْلَفَرا ، َويفم َحدم َلَواتم اخْلَْمسم  ئمضم  .(3)«اْبنم َياَمٍن: يفم الصَّ

ستدالل هبذه اآلية، لتضمنها هذا ولو رأيت رجال يتصدق عىل فقري صح لك اال

  املعنى.
حيب املحسنني فحبه لألنبياء والرسل  إذا كان داللة مفهوم املوافقة:  -3

 هم، فنحن أوىل أن نحبهم.حيب والصديقني واملالئكة أوىل، وإذا كان اهلل 
ال حيب املقرصين يف طاعته،  أنه  اآلية مفهومداللة مفهوم املخالفة:  -4

 ه.واملسيئني خللق
 ﴾ے ﴿ :أشار بقوله، وفيه إثبات صفة املحبة هلل داللة اإلشارة:  -5

 عن سبب هذا احلب، وهو إحساهنم.
حال الناس فيعرف أن اهلل تعاىل يرى ويعلم يلزم من هذه اآلية داللة الالزم:  -6

 .املحسن من املقرص

خيذل ال  والزم املحبة التوفيق واحلفظ واجلزاء احلسن يف الدنيا واآلخرة، فهو 

  .من أحبه

                                       
 (.3/595انظر تفسري ابن جرير ) (1)
 (.1/333تفسري ابن أيب حاتم ) (2)
 (.1/333) املرجع السابق (3)
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ا  دؤوب  ا وعمال  ا كبري  هؤالء الصاحلني بذلوا جهد  أن والوصف باإلحسان يلزم منه 
  .حتى وصلوا هلذه املنزلة العظيمة

 .باإليامنمنه أن الناس متفاوتون ويلزم 
 .أن اإليامن يزيد وينقص تفاوهتم يف اإليامنويلزم من 

 .ب ما حيبه اهلل ويلزم منه أن حب املحسنني من اإليامن؛ ألنه ح
  .فإيامنه مدخول ويلزم منه أن من أبغض ما حيبه اهلل 

 ا لالختصار.وغري ذلك من الفوائد الكثرية التي تركتها طلب  
 واحلمد هلل رب العاملني
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 اخلامتة
 :النتائجويف ختام هذا البحث إليكم أهم 

 العلم. طلبةإىل اعتناء دالالت األلفاظ من أهم املباحث التي حتتاج  -1
ضبط فوىض االستدالالت واجلرأة عىل أهنا ت دالالت األلفاظمن فوائد  -2

 النصوص.
بسط فهم من أعظم فوائد قاعدة داللة األلفاظ الوضعية: توسيع املدارك و -3

 النصوص.
يصل حد  ،اختالف العلامء يف تقسيم دالالت األلفاظ الوضعية اختالف كبري -4

 التضاد.
يم دالالت األلفاظ الوضعية أهنا تنقسم إىل: منطوق ومفهوم الراجح يف تقس -5

 واقتضاء.
كل داللة من هذه الدالالت الثالث تنقسم إىل قسمني، فينتظم عدد دالالت  -6

 .األلفاظ إىل ست دالالت
 فهي: التوصياتوأما 

أويص بعمل الدورات املتخصصة للتدريب واكتساب مهارة االستدالل  -1
 بدالالت األلفاظ.

 دخال هذه القاعدة يف مناهج الدراسة يف اجلامعات ألمهيتها.إوصيات ومن الت -2
 مزيد التأليف والكتابة حول هذه القاعدة وتقريبها للناس. -3

 م عىل قدوتنا وإمامنا خري إمامواحلمد هلل عىل التامم وصىل اهلل وسل
 وآله وصحبه الكرام والتابعني هلم بإحسان إىل يوم القيام
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 ائمة املصادرق
وولده تاج الدين  ،تقي الدين عِّل بن عبد الكايف ، السبكي،اإلِباج يف شرح املنهاج (1

 م.1995 -هـ 1416الوهاب، دار الكتب العلمية، بريوت، عبد
جالل الدين حتقيق حممد أبو فضل إبراهيم، اهليئة السيوطي، ،  علوم القرآناإلتقان يف (2

 م.1974املرصية العامة للكتاب، 
ي، دار حققه عبداملجيد الرتك ،الوليد أبوالباجي، ، م الفصول يف أحكام األصولإحكا (3

 .ـه1407، 1الغرب اإلسالمي، ط
حتقيق: عبد الرزاق عفيفي،  ،عِّل بن أيب عِّل أبواآلمدي، ، اإلحكام يف أصول األحكام (4

 املكتب اإلسالمي، بريوت.
 حممد بن مفلح حتقيق: شعيب عبد اهلل اإلماماملقديس، ، اآلداب الشرعية واملنح املرعية (5

 م.1996 -هـ 1417األرنؤوطوعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
دار  ،عياض بن نامي بن عوضالسلمي، ، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله (6

 م.2005 –ه1426التدمرية، الرياض، الطبعة األوىل، 
 ه، 0142، 1، مكتبة العبيكان، الرياض، طأصول الفقه البن مفلح (7
 ،حممد األمني بن حممد املختار اجلكنيالشنقيطي، ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن (8

 م.1995 -ـه1415لبنان، الطبعة:  –دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 
 حتقيق: سمري جابر، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية. ،الفرج أبو األصفهاين،، األغاين (9

ْرِعيَّةِ  ×لرَُّسول َأفْ َعاُل ا (10 مؤسسة بن سليامن،  عمر   األشقر،، َوَدالَلَتَ َها َعَلى اأَلْحَكاِم الشَّ
 م. 2003 -هـ  1424سة، لبنان، الطبعة: الساد –الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 

ة، نة املنوريمكتبة العلوم واحلكم، املد ،بكر جابر بن موسىأبو اجلزائري، ، أيسر التفاسري (11
 م.2003 -هـ 1424الطبعة اخلامسة، 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة  ،حيان حممد بن يوسف أبواألندليس،  ،البحر احمليط (12
 أمحد عبد املوجود وعِّل حممد معوض. م، حتقيق: عادل 2001 -هـ  1422األوىل، 

ة، دار حتقيق صالح عويض ،عبد امللك بن عبد اهللاجلويني، ، الَبهان يف أصول الفقه (13
 .ـه1418الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار  ،حممد بن هبادرالزركيش،  ،الَبهان يف علوم القرآن (14
 هـ.3911املعرفة، بريوت، 
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عامدة  أبو احلسن عِّل بن أمحد بن حممد بن عِّل الواحدي، ،الواحدي ،البسيطالتفسري  (15
 .ـه1430، 1ة اإلمام حممد بن سعود، ط، جامعالبحث العلمي

حتقيق:  ،حممود بن عبد الرمحن، األصفهاين، بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب (16
 م.1986 -هـ 1406: األوىل، حممد مظهر بقا، دار املدين، السعودية، الطبعة

، ني، عالء الدين أبو احلسن عِّل بن سليامداواملر، التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه (17
 ـ.ه1421، 1حتقيق د عبد الرمحن اجلربين، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 م.1984، الدار التونسية للنرش، تونس، حممد الطاهر، بن عاشور، التحرير والتنوير (18
رشكة  ،بو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللابن جزي، أ ،لوم التنزيلالتسهيل لع (19

 .ـه1416، 1دار األرقم، بريوت، ط
  ،هيم األبياري، دار الكتاب العريبحتقيق: إبرا ،عِّل بن حممد بن عِّلاجلرجاين،  ،التعريفات (20

 .هـ1405بريوت، الطبعة األوىل ، 
أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر ابن أيب حاتم،  ،تفسري القرآن العظيم (21

 ه.1419، 3بية السعودية، طحتقيق أسعد الطيب، مكتبة نزار الباز، اململكة العر التميمي،
 تفسري البيضاوي، دار الفكر، بريوت . (22
الفداء إسامعيل بن عمر القرَش  أبو ،بن كثريا ،تفسري ابن كثري = تفسري القرآن العظيم (23

 م.1999 -هـ1420،2طلنرش والتوزيع، قيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة لالدمشقي، حت
، دار ابن اجلوزي، اململكة ، حممد بن صالحعثيمنيابن ، )الفاتة والبقرة( تفسري القرآن (24

 .ـه1432، 1العربية السعودية، ط
م، 2003 -هـ 1424، األزدي، دار الكتب العلمية، بريوت، تفسري مقاتل بن سليمان (25
 بعة: األوىل.الط
براهيم، إسحق إحممد  :حتقيقحممد بن إسامعيل، لصنعاين، ا ،التنوير شرح اجلامع الصغري (26

 .ـه1432 ،1لسالم، الرياض، طمكتبة دار ا
، لعبد الرمحن بن نارص تفسري السعدي= تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  (27

 .ـه1420الرسالة،الطبعة األوىل، السعدي، حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة 
أمحد ، ملحمد بن جرير الطربي، حتقيق: تفسري الطَبي =جامع البيان يف أتويل القرآن  (28

 م.2000 -هـ 1420حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
حممد بن أمحد حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، القرطبي،  ،اجلامع ألحكام القرآن (29

 م.1964 - هـ1384ب املرصية، القاهرة، الطبعة الثانية، دار الكت
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 ،الكريم لشيخ عبداالنملة، ، حاجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على املذهب الراج (30
 .ـه1420مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 

عة بكر بن عبداهلل دار العاصمة للنرش والتوزيع، الرياض، الطبأبو زيد،  ،حراسة الفضيلة (31
 م.2000 – 1421السادسة، 

 ا،، د. عبداهلل آل مغرية، دار كنوز أشبيليدالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية (32
 م .2001، 1السعودية، ط

حممد بن أيب بكر، طبعة املدين، املؤسسة السعودية بمرص،  ابن القيم، ،الرسالة التبوكية (33
 القاهرة.

، ، عبد اهلل بن أمحد بن حممدابن قدامة، قهروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الف (34
 .ـه1423مؤسسة الريان للطباعة، الطبعة الثانية، 

 د بن يزيد القزويني، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت.حمم ،سنن ابن ماجه (35
 ، سليامن بن األشعث، دار الكتاب العريب، بريوت.سنن أيب داود (36
 قيق: حممد عبد القادر عطا،ألمحد بن احلسني البيهقي، حت ،السنن الكَبى = سنن البيهقي (37

 م.0032 – 1424دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة: 
حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء  ،حممد بن عيسى الرتمذي،  ،اجلامع الصحيح (38

 الرتاث العريب، بريوت.
لسيد عبد اهلل هاشم يامين املدين، دار عِّل بن عمر الدارقطني، حتقيق: ا ،سنن الدارقطين (39

 .هـ1386املعرفة، بريوت، 
قيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ، حت أمحد بن شعيب ،النسائي، اجملتىب من السنن (40

 م.1986 – 1406املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية، 
وي، مكتبة حتقيق حممد إبراهيم احلفنا ،جالل الدين السيوطي،، الكوكب الساطعشرح  (41

 .م2000اإليامن ،
املعروف حتقيق:  ،تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحيابن النجار، ، شرح الكوكب املنري (42

 م.1997 -هـ 1418ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، الطبعة: الثانية،  حممد الزحيِّل
حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، رشكة  ،شهاب الدينالقرايف، ، شرح تنقيح الفصول (43

 م.1973-هـ  1393الفنية املتحدة، الطباعة 
 اهلل سليامن بن عبد القوي الرصرصي، حتقيق: د. عبد ،الطويف، شرح خمتصر الروضة (44

 .ـه1407الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
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حممد بن إسامعيل اجلعفي، حتقيق: د. مصطفى ديب ، البخاري، اجلامع الصحيح املختصر (45
 م. 1987 – 1407، بريوت، الطبعة الثالثة، البغا، دار ابن كثري، الياممة

 ، حتقيق فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم (46
 [،ـه745حييى بن محزة ]ت:الطالبي، ، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز (47

 ه.1423، 1املكتبة العرصية، بريوت، ط
حتقيق: زكريا  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم،، ينعدة الصابرين وذخرية الشاكر  (48

 عِّل يوسف، دار الكتب العلمية، بريوت.
حتقيق: حسنني حممد خملوف، دار املعرفة  د بن عبد السالم،أمحابن تيمية، ، الفتاوى الكَبى (49

 ه.1386بريوت، الطبعة األوىل، 
لقايض حممد ا الشوكاين، ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري (50

 .ـه1426بن عِّل دار الوفاء للطباعة والنرش، مرص، املنصورة، الطبعة الثالثة، 
 م.1980، 1دار القلم، دمشق، ط حسن،عبد الرمحن  امليداين،، لقواعد التدبر األمث (51
حممد بن عِّل ابن القايض حممد حامد بن  ،التهانوي، والعلوم كشاف اصطالحات الفنون (52

هـ(تقديم وإرشاف ومراجعة: د. رفيق العجم، 1158احلنفي )املتوىف: بعد  حمّمد صابر الفاروقي
إىل العربية: د. عبد اهلل اخلالدي، الرتِجة األجنبية: حتقيق: د. عِّل دحروج، نقل النص الفاريس 

 م.1996 -بريوت، الطبعة: األوىل  –د. جورج زيناين، مكتبة لبنان نارشون 
[، دار ـه730الء الدين البخاري احلنفي ]ت:، لعكشف األسرار شرح أصول البزدوي (53

 الكتاب اإلسالمي.
 م.1997، 2مكتبة العبيكان، ط ، البن النجار، حتقيق حممد الزحيِّل،الكوكب املنري (54
 –حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، دار صادر بن منظور،  ،لسان العرب (55

 بريوت، الطبعة األوىل.
ن التدبر، إعداد اللجنة العلمية يف مركز تدبر، دار حصاد سبع سنوات م ،ليدبروا آيته (56

 . ه1436، 1الصميعي، الرياض، ط
، حتقيق: أنور الباز وعامر اجلزار، دار أمحد بن عبد احلليمابن تيمية،  ،الفتاوى جمموع (57

 م.2005 -هـ 1426الوفاء، الطبعة: الثالثة، 
دار الكتب ، قاسم احلالق دين بن حممد سعيد بنحممد ِجال اللقاسمي، ا ،حماسن التأويل (58

 .ـه1418، 1العلمية، بريوت، ط
لكي، حتقيق حسني البدري، دار ، للقايض أيب بكر بن العريب املااحملصول يف أصول الفقه (59

 م.1999-هـ1420البيارق، األردن، الطبعة األوىل، 
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، ملحمد بن عمر بن احلسني الرازي، حتقيق: طه جابر فياض احملصول يف علم األصول (60
 .1400واين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، الطبعة األوىل، العل
، حتقيق: حمود خاطر، مكتبة لبنان القادر  بكر بن عبدحممد بن أيبالرازي،  ،خمتار الصحاح (61

 م.1995 – 1415بريوت، طبعة جديدة،  –نارشون 
 ه[. 298ملحمد بن عاصم ]ت: الغرناطي،  ،مرتقى الوصول إىل علم األصول (62
حتقيق الشيخ شعيب األرنؤوط وآخرين، بن حنبل، أمحد بن حنبل، ، مسند اإلمام أمحد (63

 م.2001 -هـ 1421األوىل،  مؤسسة الرسالة، الطبعة:
 ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني لشنقيطي،ا، الفقه مذكرة أصول (64

  م.2001، 5مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط
املكتبة  ،يألمحد بن حممد بن عِّل املقر الفيومي، ،باح املنري يف غريب الشرح الكبرياملص (65

 بريوت. -العلمية 
، دار ابن ، اجليزاين، د. حممد اجليزاينلسنة واجلماعةامل أصول الفقه عند أهل امع (66

 .ـه1427، 5اجلوزي، ط
السالم هارون، دار  زكريا، حتقيق عبدفارس أمحد بن  ،بن فارس، معجم مقاييس اللغة (67

 م.1979 -هـ 1399: الفكر، الطبعة
 .م1961، مرص، دار املعارف الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، ،يف املنطق معيار العلم (68
حممد بن أيب بكر أيوب ، ، ابن القيممفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة (69

 الزرعي، دار الكتب العلمية، بريوت.
، امللتقى العلمي األول يف ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحواهلم مفهوم التدبر (70

 هـ.1429،اهلل  ، حممد عبدالربيعة ،لتدبر القرآن الكريم
، 1الكريم مكتبة الرشد، الرياض، ط د عبدالنملة، ، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن (71

 .ـه1420
م بن احلسن دار الكتب لعبد الرحياإلسنوي، ، هناية السول شرح منهاج األصول (72

 .ـه1420العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .هـ1412، 1ار البيارق، طاهلل، د ، ملحمد حسني عبدالواضح يف أصول الفقه (73
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بن  محمد  ا�مام  بجامعة  الدين  أصول  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
السنة  في  الطبيعية  والموارد  البيئة  (حماية  بأطروحته  ا�سالمية،  سعود 

النبوية).
• حصل على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات بجامعة مكجيل بكندا، بأطروحته 

(نقد نظرية المدار).

E : homoudi@gmail.com

ا�ستاذ بكلية أصول الدين 
 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

أ. د. فهد بن عبد الرحمن الحمودي

العناية بجلد ا�نسان ولواحقه 
في السنة النبوية
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