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  الممخص
، كلما كاف القرآف الكريـ عانييا الحية لتجذرىا لتعمف معنىالمغة العربية لغة عالمية ، تسمك بم

المصدر االكؿ في التشريع االليي، فقد جابت اقالـ العمماء فناء عممو كالتبحر في معانيو بعد أف مف 
اهلل سبحانو كتعالى عمى تمؾ العقكؿ ، كلما ليذه االلفاظ ، مف عالقة كثيقة بينيا كبيف المفيـك العرفي، 

لفاظ العرفية التي ليا الدكر في ابراز المفظ الشرعي المتكخاة مف ذلؾ، كااللفاظ القرآنية ككذلؾ اال
كىـ  -رضكاف اهلل تبارؾ تعالى عنيـ –، فمما كاف الصحابة ج الى بياف إلبراز المعنى المرادتحتا

القرآني ، كىـ ينتمكف لممدرسة المحمدية ، فيميـ لمفظ الكؿ في االعتماد في ابراز الحكـالرعيؿ ا
 يختمؼ مف صحابي الى آخر ، فكيؼ بمف تحكمو المسافات الزمنية الطكاؿ.

 الكممات المفتاحية: )االلفاظ العرفية، االحكاـ الشرعية، ابراز الحكـ(.
Customary words and their impact on legal rulings 
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Abstract: 

The Arabic language is a universal language, transcends its living 

meanings to root it in order to announce its meaning, and since the Holy 

Qur’an is the first source in the divine legislation, the scholars’ pens have 

scoured the annihilation of its knowledge and delved into its meanings after 

God Almighty granted those minds, and because of these words, a close 

relationship between them and the The customary concept, as well as the 

customary terms that have a role in highlighting the legal wording envisaged 

by this, and the Qur’anic words need a clarification to highlight the intended 

meaning. Their understanding of the Qur’anic term differs from one 

companion to another, so how about someone who is governed by long time 

distances. 

Keywords: (customary expressions, legal rulings, highlighting the 

ruling). 
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  :المقدمة  
الحمد هلل مستحؽ الحمد كالشكر كالثناء ، فزيف الككف بزينة الككاكب فما اجممو 
مف سخاء ، فيي مف بعض عطايا صاحب الجكد كالكـر كالعطاء، كصمى اهلل عمى 

الكرماء ،كعمى آلو كصحبو سيد االنبياء ك  –عميو كسمـ صمى اهلل  -سيدنا محمد
اهلل تبارؾ كتعالى عمييـ  ، كمف سار عمى نيجيـ الى يكـ الديف رضكافالنجباء
 .أجمعيف

المغة العربية كتب اهلل جؿ كعال  ليا الدكاـ كالثبكت عمى مر أياـ الزمف حتى يرث   
انفردت مف بيف المغات بأف ال تفنى اهلل االرض كمف عمييا ؛ ألنيا المغة الكحيدة التي 

معانييا كال تضمحؿ الفاظيا فكتب ليا التجدد في تجذر االلفاظ ، فقد حكت كؿ أنكاع 
التطكر أك بما يسمى بالحداثة العصرية كمسمياتيا فما مف لفظة اال كقد حكت جذكرىا 

الفعؿ ، ، كقد انضكت تمؾ الكممة بمسمياتيا تحت أحدل تقسيماتيا الثالث )االسـ ، ك 
كالحرؼ( كما مف لفظة كالـ أك أسمكب اال كقد أعطت لغتنا العربية السامية حقو 
كمستحقو مف الحركات االعرابية الثالثة ) الفتحة ، كالضمة، كالكسرة( نصب كرفع 
كجر، كالغاية مف تقديمو كتأخيره ، فكذلؾ أخذ بنظر االعتبار المنظكر الشرعي لتمؾ 

ت الحكـ الشرعي المناط تشريعو لألناـ أك الخمؽ ،لما قد كاف االساليب المغكية في اثبا
لألساليب كاستعماالتيا المغكية دكر ميـ في حياة الناس؛ لذا كاف لي الفخر كاالعتزاز 
أف ابحر في مرافئ ىذا المكضكع الميـ لكتابة المكضكع لذا اقتضى أف يتككف مف ىذه 

 -ب كما يأتي:المقدمة كمبحثيف ككؿ منيما يتككف مف عدة مطال

 -:مطمبافكارتباطاتيا بالمغة  كفيو  االلفاظالمبحث االكؿ : بعض 

 المغكية كعالقتيا باالستعماالت الشرعية . االلفاظ -المطمب االكؿ :

 المغكية المفظية القرآنية . لفاظاال -المطمب الثاني:

 االحكاـ . المبحث الثاني: االلفاظ العرفية في بناء
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كسامية بأصالتيا  كأساليبيا ية أمة عريقة  بنشأتيا الحضارية االسالماالمة العربية 
تعالمييا  عربية بسمكىا  كرفعتيا ، فقد جاءتالمغكية كالنحكية التي مثمتيا لغتنا ال

 المرتبطة ارتباطا  كثيقا باأللفاظ المغكية كتعبير أساليبيا الزاخرة كالزاىرة .

، جاءت مف االستعماالت ينطكم تحتو عدة معاف الكاحد منيا، فالمفظ الزاخرة بألفاظيا
المفظية المغكية التي حممتيا لغتنا العربية الجميمة، كالزاىرة حيث  أنيا  حكت أسمى 
كتاب ظير عمى ارض الخميقة أال كىك القرآف الكريـ ، فقد عنى بدراسة تمؾ االساليب 

ة فأذعنكا مجبريف لتمؾ المغكية االعداء لكي يكجيكا الطعف لممبادئ االسالمية الرصين
االساليب  فأعمنكا الغكص الى مكامف دالالتيا  فأخرجكا مف مكامنيا الدرية المؤلؤية 
المكنكنة  قبؿ أىميا الذيف أعمنكا انتمائيـ الييا رسما ال ركحا كفكرا حيث نادل أىميا  

ليا بأعمى أصكاتيـ النشاز، بأف لغتنا قاصرة ال تكاكب ركح العصر، كنادكا باستبدا
بالمغات بما اسمكىا الحية كاإلنجميزية كالركسية كغيرىا ، فالعرب في اصميـ المفظي 
كالمغكم ىـ أىؿ الفصاحة كالبياف كتمثؿ ذلؾ كمو بأساليبيا كاستعماالتيا العريقة فمف 

 -: كفيو مطمبافىذه االساليب االستعمالية ففييا 

 االستعماالت المغكية كعالقتيا باالستعماالت الشرعية .  :المطمب االكؿ 
فالقرآف الكريـ لغة العرب كالمصدر األكؿ في التشريع لألمة فمف القرآف الكريـ استمدت 
االحكاـ الشرعية التي بينت لالمة طرقيا السميمة كالسير كفقيا فيما لو عالقة االساليب 

 ساليب المغكية .المغكية باألساليب الشرعية ،فياؾ بعض اال
 ُىك االعالـ -في المغة : -االذاف : -ُ
فاالستعماؿ المغكم لو صمة كارتباط كثيؽ باالستعماؿ الشرعي؛ ليعمف ىذاف  -ِ

 االستعماالف  بأنيما ال ينفصالف عف بعضيما . 
كفي االصطالح الشرعي : فاآلذاف: اإلعالـ بالصالة يقاؿ: أذف المؤذف تأذينا كأذانا أم: 

كقت الصالة فكضع االسـ مكضع المصدر كقاؿ اهلل عز كجؿ: )) كىأىذىافه اعمـ الناس ب
ًمفى المًَّو كىرىسيكًلًو إلى النَّاًس((

، أم اعالـ كأصؿ ىذا مف األذف كأنو يمقي في آذاف ِ
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، أك ىك اعالـ مخصكص ّالناس بصكتو ما إذا سمعكه عممكا انيـ ندبكا إلى الصالة 
 .ْالحاليةبصيغة مخصكصة كىي صيغة االعالف 

ٍمسىاؾ عىف المأكؿ كىاٍلمٍشرىب. كىك  ،ٓالصـك ففي االستعماؿ المغكم يعني: االمساؾ -ّ اإٍلً
كمان  ـى يىصيكـ صى ا رحمو اهلل -كيقكؿ االماـ اليركم  ،ٔككؿ شىٍيء سكنت حركتو فقد صى

:)) كاصؿ الصـك االمساؾ عف الطعاـ كالشراب كالجماع كقيؿ لمساكت صائـ  -تعالى
كمنو قكلو تعالى : )) فكمي كشربي كقرم عينا فأما تريف مف  ٕالكالـ ((إلمساكو عف 

، فيدؿ مف خالؿ  ٖالبشر احدا فقكلي اني نذرت لمرحمف صكما فمف اكمـ اليكـ انسيا ((
ذلؾ كمو بأف األساليب المغكية ليا صمة كثيقة باالستعماالت الشرعية لما بينيما مف 

 أتصاؿ  كثيؽ بالمفظ . 

: فيك امساؾ مخصكص عف الطعاـ كالشراب كالشيكة في كقت اما في الشرع
مخصكص مف الفجر حتى غركب الشمس بنية مخصكصة، كىي نية القربة مف اهلل 
تعالى بأداء ما افترضو اهلل سبحانو تعالى كاقترابا اليو بتمؾ الفرائض كنيؿ رضاه جؿ 

غكية ارتباطا ال يمكف , كىكذا فأف االستعماالت الشرعية ترتبط باالستعماالت المٗكعال
:  -رحمو اهلل تعالى –كلو ركية لغكية، فيقكؿ االماـ السيكطي  اف ينكره صاحب لب  

ـي أصموي عندىـ اإلمساؾ ثـ زادت الشريعةي النية كحظىرت األكؿى  ))ككذلؾ الصيا
))  .َُكالمباشرة كغيرىما مف شرائع الصـك

 بعض االلفاظ  المغكية  القرآنية . -المطمب الثاني:

القراف ىك الفصاحة كميا التي تحدل بيا اهلل جؿ كعال العرب بو فأذعنكا لو؛         
لبالغتو  كفصاحتو كاساليبو المغكية  العربية التي جاء بيا حيث أف ىناؾ 
االستعماالت المغكية المفظية تخرج الى أكثر مف معنى استعماال مف العرب فقاؿ 

 .ُُكر ((تعالى ))حتى اذا جاء أمرنا كفار التن

 فقد كرد ت لفظة التنكر تحمؿ عدة معاف .
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:)كأكلى ىذه األقكاؿ عندنا بتأكيؿ  -رحمو اهلل تعالى  –قاؿ االماـ الطبرم 
ألف ذلؾ ىك المعركؼ  قكلو: )التنكر( ، فقكؿ مف قاؿ:))ىك التنكر الذم يخبز فيو((؛

انيو عند العرب، مف كالـ العرب، ككالـ اهلل ال يكجو إال إلى األغمب كاألشير مف مع
ة عمى شيء منو بخالؼ ذلؾ فيسمـ ليا، كذلؾ أنو جؿ ثناؤه إنما  إال أف تقكـ حجَّ

الذم جعمنا كفار التنكر  خاطبيـ بما خاطبيـ بو ؛ إلفياميـ معنى مىا خاطبيـ بو،
فكرىانو بالماء آيةى مجيء عذابنا بيننا كبينو ليالؾ قكمو((

ُِ . 

مىٍيًو  -رحمو اهلل تعالى –كنقؿ ابف ابي حاتـ  ا عى فقاؿ: ))سىًمٍع عىطىاءى يىقيكؿي بىمىغىًني أىفَّ نيكحن
اًريىًتًو: ًإذىا فىارى تىنُّكريؾى مىاءن فىأىٍخًبًريًني((  السَّالـي قىاؿى ًلجى

ُّ  

يو :)) أراد بالتنكر الذم يخبز ف -رحميما اهلل تعالى –كفي ركاية قاؿ الحسف كميراف 
ككاف تنكرا مف حجارة ككاف لحكاء حتى صار إلى نكح ، فقيؿ لو: إذا رأيت الماء يفكر 

، ُْمف التنكر فاركب أنت كأصحابؾ، فنبع الماء مف التنكر فعممت بو امرأتو فأخبرتو((
ٍبًزىىا فىارى التَّنُّ  كري فىذىىىبىٍت ًإلىى كفي ركاية  قىاؿى عىطىاءه:)) بىمىغىًني أىنَّيىا لىمَّا فىرىغىٍت ًمٍف آًخًر خي

فىتىحى المَّوي السَّمىاءى ًبمىاءو ميٍنيىًمرو  مىٍف مىعىوي ًفي أىٍعمىى السًَّفينىًة كى ٍتوي فىرىًكبى ىيكى كى  سىيًّْدىىا فىأىٍخبىرى
رى األىٍرضى عيييكننا(( فىجَّ كى

ُٓ. 

 .ُٔقكلو:)) )كفار التنكر(، قاؿ: )) نبع ((  -رضي اهلل عنو –كعف ابف عباس  

)كفار التنكر( ، كاف آيةن  :يقكؿ في قكلو  –رضي اهلل عنو  –االماـ الضحاؾكسمع  -ُ
 .ُٕلنكح، إذا خرج منو الماء فقد أتى الناسى اليالؾي كالغرؽ((

 -كقد حدد العمماء المكاف الذم فار فيو التنكر ككاف ليـ في ذلؾ عدة أقكاؿ:

ًف اٍبًف عىبَّاسو  -ِ ((فًفي  -رضي اهلل عنو –عى فىارى التَّنُّكري قىٍكًلًو:))كى
: فىارى التَّنُّكري  ُٖ قىاؿى

 .19ًباٍلًيٍندً 
ا فىارى التَّنُّكري ًإالَّ ًمٍف نىاًحيىًة -رضي اهلل عنو -قاؿ االماـ الشٍَّعًبيّْ  -ّ :))أىنَّوي كىافى يىٍحًمؼي ًبالمًَّو مى

 . َِاٍلكيكفىًة((
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نُّكري ًمٍف مىٍسًجًد اٍلكيكفىًة ًمٍف ًقبىًؿ أىٍبكىاًب :)) فىارى التَّ -رحمو اهلل تعالى –كقاؿ ابف ابي حاتـ 
ًمي  في قكؿ.(( ، عىٍف عى ًكمى قىٍد ري اًىدو نىٍحكي ذىًلؾى كى ميجى ذىٍيفىةى كىالشٍَّعًبيّْ كى ًكمى عىٍف حي ًكٍندىةى كىري

ُِ . 
قىاؿى االماـ السمعاني   .ِِ:)) كىافى التَّنكر ًبالشَّاـ((  -رحمو اهلل تعالى –كى

في   .ِّركاية أخرل:)) انو كاف مكاف التَّنكر ىك في عيف بالجزيرة تسمى عيف الكردة((كى
 بزكغ الفجر ، أك نكر الفجر ، أك تنكير الصبح . -المعنى الثاني ىك :-ّ

فىارى  -رضي اهلل عنو –فعىٍف سيدنا عمي  نىا كى اءى أىٍمري تَّى ًإذىا جى فسر قىٍكلو تعالى: ))حى
))  .ِْكمف ذلؾ عبارتو نٌكر الفجر تنكيرا أك الصبح ،قاؿ: تنكير  التَّنُّكري

:)) أم طمع الفجر كنكر  -رضي اهلل عنو -كركم عنو  كذلؾ  فارى التَّنُّكري في تفسير كى
 .ِٓالصبح((

فار التنكر: يقاؿ لكؿ شيء ىاج كعال فار، كمنو فارت القدر، إذا  -المعنى الثالث :-ّ
 .ِٔارتفع ما فييا كعال 

رحمو اهلل  –قتادة فقاؿ  يعني كىك اعمى مكاف في االرض ، -المعنى الرابع :-ْ
 .ِٕ:))مكضع في األرض كأعمى مكاف فييا((-تعالى

:)) ىيكى كىٍجوي -رحميما اهلل تعالى –يعني ىك كجو االرض ، فقىاؿى ًعٍكًرمىةي كىالزٍُّىًرمُّ 
 .ِٖاأٍلىٍرًض((

كأفضميا  -ـ عميو الصالة كالسال -فالتنكر الذم فار فقد كاف لسيدنا  آلدـ 
ككاف يتككف مف حجارة يخبز فيو كصار  –صمى اهلل عميو كسمـ  –عمى نبينا  محمد 

  -صمى اهلل عميو كسمـ  –عميو الصالة كالسالـ كأفضميا عمى نبينا  -الى سيدنا نكح 
: ًإنَّ  -رحمو اهلل تعالى –فقاؿ االماـ البغكم  اًىده كىالشٍَّعًبيُّ ميجى سىفي كى قىاؿى اٍلحى وي التَّنُّكري :))كى

)) الًَّذم ييٍخبىزي ًفيًو، كىىيكى قىٍكؿي أىٍكثىًر اٍلميفىسًّْريفى
ِٗ. 

 :االستعماؿ المغكم لمفظة ))الطرؼ((

 .َّقاؿ تعالى))ليقطع طرفا مف الذيف كفركا((
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فكؿ لفظة ترد سكاء مف االستعماؿ المتداكؿ مف خالؿ السنة أك مف خالؿ 
كردت لفظة ))طرؼ(( التي تحمؿ مف خالؿ االستعماؿ المفظي القرآني ، فقد 

االستعماالت العربية معاف عدة مف خالؿ السياؽ القرآني االنؼ الذكر فمنيا ككما 
 -يأتي:

الةي اٍلعىٍصرً -ُ ٍبًح كىصى الةي الصُّ فىا النَّيىاًر: يعنى بيا صى : طىرى عىٍف قىتىادىةى قىاؿى
ُّ. 

ار، كالمراد بذلؾ الصالتيف يعنى بيا صالة الظير كالمغرب، كقيؿ: أطراؼ الني-ِ
المتيف ذكرتا ؛ألف صالة الظير في آخر طرؼ النيار األكؿ، كفي أٌكؿ طرؼ النيار 
اآلخر، فيي في طرفيف منو، ففي غركب الشمس، فعند ذلؾ تصمى المغرب، فمذلؾ قيؿ 
غىٍت  أطراؼ، كقد يحمؿ أف يقاؿ: أريد بو طرفا النيار، كقيؿ: أطراؼ، كما قيؿ )صى

مىا( فجمع، كالمراد: قمباف، فيككف ذلؾ أكؿ طرؼ النيار اآلخر، كآخر طرفو قيميكبيكي 
 .ِّاألكؿ

رحمو اهلل  –كيعني بػ ))الطرؼ(( ، الطائفة كالنفر. كىك ما ذكره االماـ الطبرم -ّ
 . ّّقتؿ صناديد قريش كرؤسائيـ –تعالى 

ع طرفنا مف في قكلو تعالى : ))ليقط -رحمو اهلل تعالى  –ركل االماـ الطبرم      
قاؿ : ))فقطع اهلل يكـ بدر طرفنا مف   -رحمو اهلل تعالى –الذيف كفركا (( فعف قتادة 

 .ّْالكفار، كقتؿ صناديدىـ كرؤساءىـ، كقادتيـ في الشر((

))ىذا يكـ بدر، قطع اهلل طائفة منيـ   :قاؿ -رحمو اهلل تعالى -كعف الحسف 
: ))ليقطع طرفنا مف المشركيف  -عالىرحمو اهلل ت –كبقيت طائفة. (( كعف ابف اسحاؽ 

 .ّٓبقتؿ ينتقـ بو منيـ((

))كقاؿ  -رحمو اهلل تعالى –ىك مف قتؿ مف أىؿ أحد ، فقد نقؿ االماـ أبك جعفر -ْ
آخركف: بؿ معنى ذلؾ: كما النصر إال مف عند اهلل ليقطع طرفنا مف الذيف كفركا. كقاؿ: 

 . ّٔإنما عنى بذلؾ مف قيتؿ بأحد((
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 -يعني بأحد-قاؿ:)) ذكر اهلل قتمى المشركيف  -رحمو اهلل تعالى –لسدم كعف االماـ ا
 .ّٕككانكا ثمانية عشر رجال((

يجكز أف يككف بمعنى الناحية، كيخص بالناحية التي ىي  -بالتحريؾ -كالطرؼ»
 منتيى المكاف، قاؿ أبك تماـ:

 كانت ىي الكسط المحمي فاتصمت ... بيا الحكادث حتى أصبحت طرفا
يا فيككف  ٍكا أىنَّا نىٍأًتي اأٍلىٍرضى نىٍنقيصي ـٍ يىرى لى استعارة لطائفة مف المشركيف كقكلو تعالى: أىكى

 .ًّٖمٍف أىٍطراًفيا

كيجكز أف يككف المعنى الجزء المتطرؼ مف الجسد كاليديف كالرجميف كالرأس  -ْ
ليقطع مف جسـ المشرؾ أىـ  مفيككف مستعارا ىنا إلشراؼ المشركيف، أ

 .ّٗأصؿ صناديد الذيف كفركا، كتنكير )طرفا( لمتفخيـ ليست مأعضائو، أ
: ىيكى ًمٍف أىٍطرىاًؼ اٍلعىرىًب، أىٍم ًمٍف أىٍشرىاًفيىا كىأىٍىًؿ بيييكتىاًتيىا-ُ ييقىاؿي كى

َْ. 
ًدينىًة.  -ِ ى اٍلمى االطراؼ ىي عنكاف كمكمف لمخير، كقد يككف ذلؾ في أعمى أىٍىًؿ أىٍقصى

ٍيري  دي اٍلخى سىًط بدليؿ قكلو تعالى :)) كىأىنَّوي قىٍد ييكجى دي ًفي اٍلكى اءى ًمٍف  ًفي اأٍلىٍطرىاًؼ مىا الى ييكجى كىجى
)) ًميفى ؿه يىٍسعىى قىاؿى يىا قىٍكـً اتًَّبعيكا اٍلميٍرسى ًدينىًة رىجي ى اٍلمى فذلؾ معنى آخر راجع إلى  ,ُْأىٍقصى

 .ّْ، كذلؾ قكلو تعالى:)) يقكلكف إف بيكتنا عكرة((ِْانتقاص العمراف 
سط بطبيعة الحاؿ دائمنا محمٌي األطراؼ كمحفكظ ؛ألنو يشٌكؿ المنزؿ األكقى الك -ّ

كالمكضع األقكل مف حيث أنو محركس كمحمٌي بما حكلو، فيك يمٌثؿ األماف كالبعد عف 
المخاطر، في حيف أف األطراؼ ىي التي تتعٌرض عادة لمخطر كالفساد ،فالكسط يشير 

ا إلى األمف كاالستقرار كيشٌكؿ ف ي الكقت نفسو مركز القكة. فأشعة الشمس مثالن ال دائمن
ضاءة كحرارة إال في كسط النيار كفي كسط قٌبة السماء، كال يككف  تككف أقكل تأثيرنا كا 
اإلنساف في أقكل حاالتو إال في شبابو كىك كسط بيف ضعؼ الطفكلة كضعؼ 

ا نقطة الكحدة كمركز التالقي، فقد تتعدٌ  د األطراؼ تعٌددنا الشيخكخة. كالكسط يمٌثؿ أيضن
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ال يتناىى كيبقى الكسط كاحدنا يمكف لكؿ األطراؼ أف تمتقي عنده، فيك المنتصؼ كىك 
 .ْْالمركز

 االلفاظ العرفية في بناء االحكام : :المبحث الثاني
 اكال: لحـ السمؾ.

اختمؼ العمماء فيمف حمؼ اال يأكؿ لحما كأكؿ لحـ سمؾ ىؿ يحنث في أكمو 
 :ذلؾ قكالفأك ال ، ككاف ليـ في 

القكؿ االكؿ : ال يحنث كىك ما ذىب اليو جميكر العمماء مف الحنفية، كالشَّاًفًعية، 
 .ْٓرضي اهلل عنيـ جميعا –كالمالكية، كالحنابمة 

 ، ازه ميٍستىٍعمىؿه مىجى مىةه كى ًقيقىةه ميٍستىٍعمى فقد جاء في االختيار: ) أىٍصميوي أىنَّوي مىتىى كىافى ًلٍميىًميًف حى
ًقيقىًة ًإالَّ ًعٍندى  فىًعٍندى  كزي ًإٍىدىاري اٍلحى ةن؛ أًلىنَّوي الى يىجي اصَّ ًقيقىًة خى ًنيفىةى: اٍلًعٍبرىةي ًلٍمحى أىًبي حى

كرىًة( ري  .ْٔالضَّ
كذا قىاؿى االماـ أىبيك حنيفىة  ًقيقىة ًفي -رضي اهلل عنو-كى از خمؼ عىف اٍلحى )اٍلمجى

از فً  تعذر التَّكىمُّـ كالنطؽ الى ًفي الحكـ بؿ اٍلمجى ي الحكـ أصؿ نىفسو ،فالمفظ ًإذا كجد كى
ا قىاؿى ًفي النّْكىاح ًبمىٍفظ  ار مستعارا لحكمو ًبغىٍير ًنيَّة كىمى از ميتىعىٌيف صى لو مجى اٍلعىمىؿ بحقيقتو كى

 .ْٕاٍلًيبىة(
ًقيقىة ًفي الحكـ كىمىا  -رضي اهلل عنو -قاؿ االماـ الشَّاًفًعي  از خمؼ عىف اٍلحى :)) اٍلمجى

 . ْٖ عىنوي ًفي التَّكىمُّـ(( أىنو خمؼ
مكانيا  ًقيقىة كا  كفي تخريج الفركع : ))اف ًإٍثبىات الحكـ ًبًو يىٍنبىًني عمى تصكر اٍلحى

ًفي نىفسيىا ((
ْٗ. 

 -كاستدلكا بما يأتي:
رى اٍلبىٍحرى ًلتىٍأكيميكا ًمٍنوي لىٍحمان طىًريِّا  أكال :  كا ًمٍنوي قاؿ تعالى : ))كىىيكى الًَّذم سىخَّ تىٍستىٍخًرجي كى

)) كفى ـٍ تىٍشكيري لىعىمَّكي ًلتىٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًمًو كى تىرىل اٍلفيٍمؾى مىكاًخرى ًفيًو كى ًحٍميىةن تىٍمبىسيكنىيا كى
َٓ . 
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 كجو الداللة: 
رى اٍلبىٍحرى ًلتىٍأكيميكا ًمٍنوي لىٍحمان طىًريِّا ((   مى  ففي قكلو تعالى : ))سىخَّ ا فىأىمَّا السَّمىؾي كى

ـٍ  ، أىالى تىرىل أىنَّيي ًؽ اٍسـً المٍَّحـً ؿي تىٍحتى ًإٍطالى اًء الى يىٍحنىثي ًبًو ؛ أًلىنَّوي الى يىٍدخي يىًعيشي ًفي اٍلمى
ًقيقىةي ديكفى لىٍفًظ اٍلقيٍرآف فقد  ، كىاٍلميٍعتىبىري ًفي ذىًلؾى اٍلحى قىٍد أىكىؿى السَّمىؾى ا أىكىٍمتي لىٍحمنا كى : مى يىقيكليكفى

ـى السَّمىًؾ لىٍيسى ًبمىٍحـو  سماه اهلل ـى السَّمىًؾ الى يىٍحنىثي قىاليكا: أًلىفَّ لىٍح تعالى  لحما  فىأىكىؿى لىٍح
ُٓ. 

ذي ًمٍنييمىا مىا   ، كىالى ييتَّخى ًف اٍسًتٍعمىاؿى المٍَّحـً كيعضد ذلؾ : انو لىٍيسىا ًبمىٍحـو أًلىنَّييمىا الى ييٍستىٍعمىالى
، كىالى  ذي ًمفى المٍَّحـً  ييسىمَّيىاًف لىٍحمنا عيٍرفنا، أم مف حيث العمؿ كاالستعماؿ، ال مف حيث ييتَّخى

ًنيفىةى إنَّمىا ىيكى ًباٍلعيٍرًؼ الى ًبمىا ذىكىرى ًفي كىٍجًو ااًلٍسًتٍحسىاًف  ظىيىرى أىفَّ تىمىسُّؾى أىًبي حى المفظ ) كى
اًزيَّةه الى  قىعىٍت ًفي اٍلقيٍرآًف مىجى ـى ميٍنشىؤيهي ًمٍف الدَّـً ، كىالى  أىفَّ التٍَّسًميىةى الًَّتي كى ًقيًقيَّةه ؛ أًلىفَّ المٍَّح حى

ؿَّ ًبالى ذىكىاةو(( ًلذىا حى ـى ًفي السَّمىًؾ ًلسيكيكًنًو اٍلمىاءى، كى دى
 ِٓ. 

كيبدك مف ذلؾ كمو  فقط ، اف العرؼ يمعب دكرا اساسيا في اثبات الحكـ مف خالؿ   
تحكـ العرؼ بو، فىمذا فاف االلفاظ تنقض  الفاظ العرفية، كليس ىذا كذلؾ فقط كانما ما

، كىالى يىٍحنىثي ًبأىٍكًميىا ًلمىكىاًف  بالعرؼ مما يؤكد بانو ييٍنقىضي ًباأٍلىٍليىًة ؛ فىًإنَّيىا تىٍنعىًقدي ًمٍف الدَّـً
ـي أىٍىًؿ اٍلعيٍرًؼ إلىٍيًو يياٍلعيٍرًؼ كىىيكى أىنَّوي الى ييسىمَّ  ، ا لىٍحمنا كىالى تىٍذىىبي أىٍكىىا ًؽ اٍسـً المٍَّحـً ًعٍندى إٍطالى

ًلذىا فمىٍك قىاؿى قائال  ا فىاٍشتىرىل  ألخرفاف مسمى المحـ ال يذىب الى االلية ؛ كى اٍشتىًر لنا لىٍحمن
اًلفنا سىمىكنا عيدَّ ميخى

ّٓ. 
كا(( -ثانيا قكلو تعالى ))ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابّْ ًعٍندى المًَّو الًَّذيفى كىفىري

ْٓ . 
 كجو الداللة:
القراف الكريـ سمى الكفار الدكاب كذلؾ لعدـ اتباعيـ ما جاء سبحانو كتعالى،          

كلكف في المفيكـ العرفي ال يسمكف دكابا كال يطمؽ عمييـ ذاؾ المسمى رغـ كركده في 
 القراف الكريـ.
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مىؼى الى يىٍركىبي دىابَّةن فىرىًكبى  كىاًفرنا الى كقد يعضد ذلؾ ما جاء في االختيار:)) انوي لك حى
ٍف سىمَّاهي المَّوي تىعىالىى دىابَّةن((  .ٓٓيىٍحنىثي كىاً 

ًؼ  -ككذلؾ قاؿ االماـ الزيمعي رحمو اهلل تعالى:)) عيٍرؼه عىمىًميّّ فىالى يىٍصميحي ميقىيّْدنا ًبًخالى
مىؼى الى يىٍركىبي دىابَّةن الى يىٍحنىثي  ٍنسىاًف اٍلعيٍرًؼ المٍَّفًظيّْ أىالى تىرىل أىنَّوي لىٍك حى مىى اإٍلً ًبالرُّكيكًب عى

))  .ًٔٓلٍمعيٍرًؼ المٍَّفًظيّْ
رحمو اهلل تعالى حيث قاؿ : )عرؼ عممي أم مف حيث  –كقد ذىب االماـ الغيتابي  

العمؿ كاالستعماؿ، ال مف حيث المفظ، كبيانو أف العرؼ عمى نكعيف: لفظي نحك الدابة 
ؿ، كعرؼ عممي أم مف حيث إف يعتبر لفظا بالفرس، كنحك الماؿ بيف العرب باإلب

 . ٕٓعمؿ الناس(
: )العرؼ المفظي أال ترل أنو لك حمؼ  -رحمو اهلل تعالى –كقاؿ ابف عابديف 

 .ٖٓال يركب دابة ال يحنث بالرككب عمى إنساف لمعرؼ المفظي فإف المفظ عرفا(
ـي األىٍرضى ًبسىاطنا((  عىؿى لىكي ثالثا : قىاؿى تىعىالىى : ))كىالمَّوي جى

ٓٗ. 
 اف اهلل سبحانو كتعالى سمى االرض بساطا كىي تسمية مجازية ال حقيقية.            

عى إلىى أىًبي  ا فىأىكىؿى سىمىكنا فىرىجى مىؼى الى يىٍأكيؿي لىٍحمن ٍف اٍستىٍفتىاهي ًفيمىٍف حى رابعا: اٍستىدىؿَّ سيٍفيىافي ًلمى
ًنيفىةى فىأىٍخبىرىهي فىقىاؿى اٍرًجٍع فىاٍسأىٍلوي ًفيمىٍف  مىى اأٍلىٍرًض، حى مىسى عى مىى ًبسىاطو فىجى مىؼى الى يىٍجًمسي عى حى

: كىأىنَّؾ السَّاًئؿي الًَّذم سىأىٍلتًني أىمٍ  ، فىقىاؿى أىلىٍيسى أىنَّوي فىقىاؿى لىوي سيٍفيىافي ًس؟ فىسىأىلىوي فىقىاؿى الى يىٍحنىثي
: الى يىٍحنىثي ًفي ىىذىا كىالى ًفي ، فىقىاؿى سيٍفيىافي ـٍ ٍف ذىًلؾى اٍلقىٍكؿً  فىقىاؿى نىعى عى عى ًؿ، فىرىجى اأٍلىكَّ

َٔ. 
كأما عند المالكية أف األيماف مبني عمى النية أكالن، فإف لـ تكف نية فعمى الباعث، أك ما 
ال فعمى  يسمكنو البساط، أم مالبسات الحادثة، فإف لـ يكف باعث فعمى العرؼ كا 

 . ُٔالكضع المغكم
كىازي التَّمىسًُّؾ ًبًو بى  ٍيده، كقكلنا فعمى ىذا جى ـي زى ا اٍلعىاًل ٍعدى التٍَّخًصيًص كما إذىا ًقيؿى إنَّمى

ٍثبىاًت عمى ما دىؿَّ  ٍرنىا في اإٍلً ٍيًرًه اٍقتىصى اًلـو غى ٍيده ، فإذا دىؿَّ دىًليؿه عمى إٍثبىاًت عى ـى إالَّ زى اًل كىالى عى
يىٍبقىى النٍَّفيي ًفيمىا ًسكىاهي ؛ أًلى  ًديدي ، كى كرىةه عميو الدًَّليؿي اٍلجى ٍت منو صي فَّ المٍَّفظى الشَّاًمؿى إذىا أيٍخًرجى
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مىؼى الى آكيؿي  مىى ىذا ييٍقبىؿي فيو التٍَّخًصيصي كما إذىا حى بىًقيى عمى اٍلعيميكـً ًفيمىا ًسكىاىىا ، كىعى
نىكىل تىٍخًصيصى النٍَّفًي ًبغىٍيًرًه ييٍقبىؿي منو ، كى ثىالن السَّمىؾى مى

ـى المٍَّحـً يى ِٔ ًميعى، ؛ أًلىفَّ اٍس ؿي اٍلجى تىنىاكى
اًء الى  ا يىًعيشي ًفي اٍلمى مى ًصفىًة الذَّاًبًح ، فىأىمَّا السَّمىؾي كى ًؼ ًصفىًة المٍَّحـً كى كىالى يىٍختىًمؼي ًباٍخًتالى

ا أىكىمٍ  : مى ـٍ يىقيكليكفى ، أىالى تىرىل أىنَّيي ًؽ اٍسـً المٍَّحـً ؿي تىٍحتى ًإٍطالى تي لىٍحمنا يىٍحنىثي ًبًو أًلىنَّوي الى يىٍدخي
مىؼى الى  ًقيقىةي ديكفى لىٍفًظ اٍلقيٍرآًف، أىالى تىرىل أىنَّوي لىٍك حى ، كىاٍلميٍعتىبىري ًفي ذىًلؾى اٍلحى قىٍد أىكىؿى السَّمىؾى  كى

ٍف سىمَّاهي المَّوي تىعىالىى دىابَّةن ًفي قىٍكًلًو: )) ًإفَّ شىرَّ  الدَّكىابّْ  يىٍركىبي دىابَّةن فىرىًكبى كىاًفرنا الى يىٍحنىثي كىاً 
كا (( ًعٍندى المًَّو الًَّذيفى كىفىري

ّٔ . 
كىذىا الى يىٍحنىثي  رَّبى بىٍيتى اٍلعىٍنكىبيكًت الى يىٍحنىثي ًفي يىًميًنًو الى ييخىرّْبي بىٍيتنا، كى كىذىا لىٍك خى كى

 ، ٍيًر ذىًلؾى مىؼى الى يىٍقعيدي ًفي السّْرىاًج ًإلىى غى ا اٍلميٍعتىبىري ًفي ذىًلؾى ًباٍلقيعيكًد ًفي الشٍَّمًس لىٍك حى نَّمى كىاً 
ًف اٍسًتٍعمىاؿى  ـي اٍلبىٍطًف لىٍيسىا ًبمىٍحـو ؛ أًلىنَّييمىا الى ييٍستىٍعمىالى شىٍح كىذىًلؾى الميىةي كى اٍلميتىعىارىؼي عميو ، كى

، كىالى ييسىمَّيىاًف لىٍحمنا عي  ذي ًمفى المٍَّحـً ا ييتَّخى ذي ًمٍنييمىا مى ، كىالى ييتَّخى ٍف نىكىاهي أىٍك نىكىل المٍَّحـً ٍرفنا، كىاً 
مىى نىٍفًسوً  ، أًلىنَّوي تىٍشًديده عى السَّمىؾى يىٍحنىثي

ْٔ . 
ًمًفًو الى يىٍأكيؿي لىٍحمنا : )) -رحمو اهلل تعالى –كقاؿ ابف عابديف  كىالى ًحٍنثى ًفي حى

ًقًو أىٍك سىمىؾو إالَّ إذىا نىكىاىيمىا كىالى ًفي الى يىٍركىبي دىا مىى ًبأىٍكًؿ مىرى بَّةن فىرىًكبى كىاًفرنا أىٍك الى يىٍجًمسي عى
دىابَّةن كىأىٍكتىادنا ًلٍمعيٍرًؼ(( بىؿو  مىعى تىٍسًميىًتيىا ًفي اٍلقيٍرآًف لىٍحمنا كى مىى جى مىسى عى تىدو فىجى كى

ٔٓ. 
فعمى ذلؾ يندرج تحت القاعدة الكمية الفرعية األكلى : )استعماؿ الناس حجة يجب  

كىذه القاعدة  ثانية المسماة :))المعركؼ عرفا كالمشركط شرطا((،العمؿ بيا( كالقاعدة ال
بمعنى القاعدة الكبرل، العادة محكمة، كمبينة ليا كىي شاممة لمعرؼ القكلي كالعرؼ 
العممي، كمعنى ىذه القاعدة: )إف عادة الناس، إذا لـ تكف مخالفة لمشرع، حجة كدليؿ 

 . ٔٔألف العادة محكَّمة( ؛يجب العمؿ بمكجبيا
كمف تطبيقاتو االلفاظ الشائعة بيف افراد المجتمع كمف يقكؿ عمي الطالؽ فقد 
اصبح ىذا المفظ في حؽ طالقا، كأنت طالؽ؛ الف العرؼ سكل بينيما في 

 .ٕٔاالستعماؿ
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قَّؼ عمى  يعضد قكليـ ًفي ذىًلؾ: )كىاٍحتج ًفي ذىًلؾ ًبأىف ىىذىا تصرؼ ًفي التَّكىمُّـ فىالى يتىكى كى
ًتٍسعيف اٍحًتمىاؿ الح كـ كاالستثناء فىًإف مف قىاؿى الٍمرىأىتو أىٍنت طىاًلؽ ألفا ًإالَّ ًتٍسعمائىة كتسع كى

ث مف طىًريؽ الحكـ غير ميمكف  ف كينَّا نعمـ أىف ًإيقىاع مىا زىاد عمى الثَّالى مىٍييىا طىٍمقىة كىاً  يىقع عى
يتىفىرَّ  حَّ ، كى ًحيحا صى ٍيثي التَّكىمُّـ صى ع عىف ىىذىا األىٍصؿ أىنو ًإذا قىاؿى لعىٍبًدًه لىًكف لما كىافى مف حى

لمف ىيكى أىٍصغىر سنا ًمٍنوي ىىذىا أبي الى يٍعتؽ ًعٍند  الًَّذم ىيكى أكبر سنا ًمٍنوي ىىذىا أبني كى
ـ غير متصكرة فىكىافى مجازه لىغكا؛  -رضي اهلل عنو -الشَّاًفًعي ًقيقىة ىىذىا اٍلكىالى ؛ أًلىف حى

نوي فً  قَّؼ أًلىنَّوي خمؼ عى ي ًإٍثبىات الحكـ كىًعٍنده يٍعتؽ أًلىنَّوي أصؿ ًبنىفًسًو ًفي الحكـ فىالى يتىكى
ًقيقىة  . ٗٔ، كال ضركرة ىنا كاهلل اعمـ((ٖٔعمى ًإٍمكىاف اٍلحى

قىاًئؽ المُّغىًكيَّة دكف اأٍلىٍلفىاظ  ككذلؾ قكليـ: )) ًبأىف األىٍصؿ ًبنىاء اأٍلىٍحكىاـ عمى اٍلحى
ًقيقىة لقيٍربو ًمٍنيىا أتساعا ًفي النٍُّطؽ كىشرط ثيبيكت المجازية غير أىف  از أقيـ مقىاـ اٍلحى اٍلمجى

 .َٕالحكـ ًفي اٍلخمؼ ًإٍمكىاف ثيبيكتو ًفي األىٍصؿ(
القكؿ الثاني: كىك ما ذىب اليو  االماـ ابك يكسؼ في قكؿ  كاالماـ مالؾ في قكؿ 

 ُٕجميعا. -تعالى  رحميـ اهلل -كاالماـ أحمد ، كاالماـ سيٍفيىافي في قكؿ
 يأتي:ا كاستدلكا بم

كا ًمٍنوي  تىٍستىٍخًرجي رى اٍلبىٍحرى ًلتىٍأكيميكا ًمٍنوي لىٍحمان طىًريِّا كى قاؿ تعالى : ))كىىيكى الًَّذم سىخَّ
)) كفى ـٍ تىٍشكيري لىعىمَّكي ًلتىٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًمًو كى تىرىل اٍلفيٍمؾى مىكاًخرى ًفيًو كى ًحٍميىةن تىٍمبىسيكنىيا كى

ِٕ. 
 كجو الداللة:

ففي قكلو تعالى : ))ًلتىٍأكيميكا ًمٍنوي لىٍحمنا طىًريِّا((
ّٕ. 

فقد أشار القرآف  الى ذلؾ، كالقرآف ىك االساس االكؿ مف قكانيف التشريع كقد 
ـى السَّمىًؾ الى  سماه  باف ككنو لحـ طرم  فكاف مسمى المحـ يدخؿ تحتو  فىمىٍك أىكىؿى لىٍح

، كىاٍلًقيىاسي  ا ًفي اٍلقيٍرآًف،  يىٍحنىثي ٍف أىًبي ييكسيؼى أًلىنَّوي سيمّْيى لىٍحمن أىٍف يىٍحنىثى كىىيكى ًركىايىةه شىاذَّةه عى
 أىٍم ًمٍف اٍلبىٍحًر كىىيكى السَّمىؾي 
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كفي ما يطمؽ عميو االسـ العاـ لكف األكثر أف ال يذكر معو إال بقرينة كال قرينة   
 .ْٕاإلطالؽ دخكؿ فيو، فيذا فيو خالؼ تدؿ عمى ذلؾ مف لفظو ، كال يكاد يفيـ عند

 الخاتمة :        
ى الحمد هلل رب العالميف ، كافضؿ الصالة ، افضؿ الصالة كاتـ التسميـ عم

قائد المحجميف الى جنات ربنا كعمى ، كمصباح الظالـ سيدنا نكر االنكار كسر االسرار
 آلو كصحبو اجمعيف.

المغة العربية لغة عالمية ، تسمك بمعانييا الحية لتجذرىا لتعمف معنى ، كلما 
كاف القرآف الكريـ المصدر االكؿ في التشريع االليي ، فقد جابت اقالـ العمماء فناء 
عممو كالتبحر في معانيو بعد أف مف اهلل سبحانو كتعالى عمى تمؾ العقكؿ ، كلما ليذه 

بينيا كبيف المفيـك العرفي ، ككذلؾ االلفاظ العرفية  التي ليا االلفاظ ، مف عالقة كثيقة 
 .يأتي لؾ اسجؿ مامف ذلؾ ، فمف خالؿ ذالدكر في ابراز المفظ الشرعي المتكخاة 

رضكاف  –المعنى المراد ، فمما كاف الصحابة  إلبرازتحتاج الى بياف  القرآنيةااللفاظ  -ُ
االعتماد في ابراز الحكـ، كىك ينتمكف الكؿ في كىـ الرعيؿ ا -اهلل تبارؾ تعالى عنيـ

، فكيؼ بمف يختمؼ مف صحابي الى آخر القرآني، فيميـ لمفظ لممدرسة المحمدية
 تحكمو المسافات الزمنية الطكاؿ.

، كال يتحدد  المراد في ابراز ذلؾ المعنى ، تحمؿ أكثر مف معنى قرانيوىناؾ الفاظ  -ِ
 المعنى منيا اال مف خالؿ االستعماؿ العرفي .

لما كاف لمعرؼ في فيـ الحكـ الشرعي شريطة اال يخالؼ نصا شرعيا كال يتعارض  -ّ
.  مع الحكـ التكميفي ، فيؤخذ بنظر االعتبار ذلؾ المفيـك

و كاهلل اساؿ اف يككف ىذا العمؿ خالصا لكجي ؿ بحثي،ىذا ما يمكف استنتاجو مف خال
مى سيدنا محمد كعمى آلو هلل رب العالميف كصمى اهلل ع الكريـ كاخر دعكانا اف الحمد

 كصحبو اجمعيف.
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 -التوصيات:  
العرؼ المشركع الذم يكف اف يستند عميو في ابراز الحكـ الشرعي ال يتعارض مع نص  -1

شرعي صريح في القرآف أك السنة النبكية اك أقكاؿ الصحابة رضكاف اهلل تبارؾ كتعالى 
 الشرعي . التي يستنبطيا مف الحكـعمييـ اك النصكص الشرعية االخرل 

يككف  اذا تعارض المفظ العرفي مع الحكـ الشرعي ، فاف المفظ  العرفي ال يعتد بو ، كال -2
 مستندا  الى الحكـ التكميفي.

االلفاظ التي تجرم عمى السنة الناس ليا مدارات كاسعة ، فيجب التحديد مف ىذه االلفاظ  -3
 ة.يحتى تقاـ عمييا االحكاـ التكميف

يمكف  المفظ العرفي ، فمف خالليا يمكف معرفة المراد منو فال اف البيئة ىي التي تحدد -4
 تعميمو ليككف ذلؾ المفظ سائدا في كؿ البيئات. 

 الهوامش:
                                                           

التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ : محمد عبد الرؤكؼ المناكم : دار الفكر   - ُ
( َُُْ، ُبيركت , دمشؽ ، تح: د. محمد رضكاف الداية )ط -المعاصر , دار الفكر 

 :ُ/ ْٔ . 
 .ّالتكبة / اآلية سكرة  - ِ
الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي : محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك   - ّ

 . ْٓ/ُ: لطالئعىػ( تح: مسعد عبد الحميد السعدني : دار إَّمنصكر )ت: 
ينظر: الطراز ألسرار البالغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز: يحيى بف حمزة بف عمي بف  - ْ

ىػ( : المكتبة ْٕٓيد بالمَّو )ت: إبراىيـ، الحسيني العمكٌم الطالبي الممقب بالمؤ 
 /ُ، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ : ّّ/ُىػ( :  ُِّْ، ُبيركت )ط –العنصرية 

ْٔ. 
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امالي السيد المرتضى : الشريؼ أبي القاسـ عمي بف الطاىر أبي أحمد الحسيف  - ٓ

ايراف :  -المرعشي النجفي قـ ىػ( )في التفسير كالحديث كاالدب( مكتبة ّْٔ-)ت
 .ٕٓ/ُـ( :َُٕٗ -قُِّٓ)
ىػ( تح: رمزم ُِّجميرة المغة : أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )ت:  - ٔ

 .ٖٗٗ/ ِـ( : ُٕٖٗ، ُبيركت )ط –منير بعمبكي : دار العمـ لممالييف 
 .ُُٓ /ُالزاىر في غريب ألفاظ الشافعي :  - ٕ
 .ِٔسكرة مريـ / اآلية  - ٖ
 .ّّ/ُـ حقائؽ اإلعجاز : الطراز ألسرار البالغة كعمك  - ٗ

المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا : عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي  - َُ
، ُبيركت )ط –ىػ( تح: فؤاد عمي منصكر : دار الكتب العممية ُُٗالسيكطي )ت: 

 .ِّٔ/ُـ (:ُٖٗٗىػ ُُْٖ
 .َْىكد / اآلية سكرة  - ُُ
جامع البياف في تأكيؿ القرآف : محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب  - ُِ

، ُد شاكر : مؤسسة الرسالة)طىػ( تح: أحمد محمَُّاآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت: 
 .ُِّ/ُٓـ( :َََِ-ىػَُِْ

تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس  - ُّ
ىػ( تح: أسعد محمد ِّٕي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )ت: بف المنذر التميم

ىػ( :  ُُْٗ - ّالمممكة العربية السعكدية )ط -الطيب : مكتبة نزار مصطفى الباز 
ٔ/ َِِٖ. 
الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف : أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك  - ُْ

شكر ، مراجعة كتدقيؽ: األستاذ ىػ( تح: اإلماـ أبي محمد بف عإِْإسحاؽ )ت: 
 ََِِ -، ىػ ُِِْ ُلبناف )ط –نظير الساعدم : دار إحياء التراث العربي، بيركت 

 .ُٖٔ/ ٓ( : ـ
 .َِِٖ /ٔتفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ:  - ُٓ
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 .ُِّ /ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف :   - ُٔ
: أبك محمد عبد فسير القرآف العظيـ ، تُِّ/ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف :  - ُٕ

الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )ت: 
المممكة العربية السعكدية  -مكتبة نزار مصطفى الباز الطيب: ىػ( تح: أسعد محمدِّٕ
 . َِِٖ /ٔىػ( :ُُْٗ- ّ)ط
 .َْسكرة ىكد/ آية - ُٖ
 .َْٔ /ُِالقرآف لالماـ الطبرم:  جامع البياف في تأكيؿ - ُٗ
 .َْٔ /ُِجامع البياف في تأكيؿ القرآف لالماـ الطبرم:  - َِ
، تفسير القرآف العظيـ َْٔ /ُِجامع البياف في تأكيؿ القرآف لإلماـ الطبرم :  - ُِ

 .َِِٖ /ٔالبف أبي حاتـ: 
المركزل  تفسير القرآف : أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد - ِِ

ىػ( تح: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف ْٖٗالسمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي )ت: 
 /ِـ( : ُٕٗٗ -ىػُُْٖ، ُالسعكدية )ط –عباس بف غنيـ : دار الكطف، الرياض 

ِْٗ. 
 .ِْٗ /ِلمسمعاني :  تفسير القرآف - ِّ
عف تفسير القرآف ،الكشؼ كالبياف َِِٖ /ٔتفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ:  - ِْ

ػ( تح: اإلماـ أبي محمد ىِْٕاىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ )ت:: أحمد بف محمد بف إبر 
–دار إحياء التراث العربي، بيركت :جع كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم، ر بف عاشكر
 .ُٖٔ/ٓـ(:ََِِ-ىػُِِْ-ُلبناف )ط

 .ُٖٔ/ ٓلمثعمبي :  الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف - ِٓ
ىػ( تح محمد أديب َّّغريب القرآف :أبك بكر محمد بف عزيز السجستاني )   - ِٔ

ـ( : ُٓٗٗ -ىػُُْٔ -عبد الكاحد جمراف دار قتيبة )بدكف ذكر رقـ الطبعة 
ُ/ِّٔ. 
 .ُٖٔ/ ٓلمثعمبي :  الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف - ِٕ
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، أبك محمد  تفسير البغكم : محيي السنة -معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  - ِٖ

ىػ( تح : عبد الرزاؽ َُٓالحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )ت : 
 .ْْٖ/ِىػ  ( :  َُِْ،  ُبيركت )ط –الميدم : دار إحياء التراث العربي 

 .ْْٖ /ِمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  لالماـ البغكم :  - ِٗ
   ُِٕاؿ عمراف: آية / - َّ
بف سالـ : يحيى بف سالـ بف أبي ثعمبة، التيمي بالكالء، مف تيـ تفسير يحيى   - ُّ

ىػ( تقديـ كتح: الدكتكرة ىند شمبي : ََِربيعة، البصرم ثـ اإلفريقي القيركاني )ت: 
 .ِْٗ/ُـ( :  ََِْ -ىػ  ُِْٓ، ُلبناف )ط –دار الكتب العممية، بيركت 

 .َُْ /ُٖجامع البياف في تأكيؿ القرآف :  - ِّ
 .ُِٗ/ٕالبياف في تأكيؿ القرآف : جامع   - ّّ
 .ُِٗ/ٕجامع البياف في تأكيؿ القرآف :  - ّْ
كتاب تفسير القرآف : أبك بكر محمد بف  ،ُِٗ/ٕجامع البياف في تأكيؿ القرآف :  - ّٓ

ىػ( قدـ لو األستاذ الدكتكر: عبد اهلل بف عبد ُّٗإبراىيـ بف المنذر النيسابكرم )ت: 
المدينة  -المآثر: دار الدكتكر: سعد بف محمد السعد عميوالمحسف التركي تح كعمؽ 

 .ِّٕ /ُـ( : ََِِ-قُِّْ ُالنبكية )ط
 .ُّٗ/ ٕجامع البياف في تأكيؿ القرآف :  - ّٔ
 .ُّٗ/ ٕجامع البياف في تأكيؿ القرآف :  - ّٕ
. كقيؿ لمخيار كسط ألف األطراؼ يتسارع الييا الخمؿ كاألعكار ُْالرعد آية /  - ّٖ

ية محكطة كمنو قكؿ الطائي ) كانت ىي الكسط المحمي فاكتنفت بيا كاألكساط محم
 .الحكادث حتى أصبحت طرفا (

كقد اكتريت بمكة جمؿ اعرابي لمحج فقاؿ أعطني مف سطاتينو اراد مف خيار الدنانير  
أك عدكال ألف الكسط عدؿ بيف األطراؼ ليس إلى بعضيا أقرب مف بعض( لتككنكا 

) أف األمـ يكـ القيامة يجحدكف تبميغ األنبياء فيطالب اهلل  شيداء عمى الناس ،  فركم
األنبياء بالبينة عمى أنيـ قد بمغكا كىك اعمـ فيؤتى بأمة محمد ) صمى اهلل عميو كسمـ ( 
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فيشيدكف فتقكؿ األمـ مف أيف عرفتـ فيقكلكف عممنا ذلؾ بإخبار اهلل في كتابو الناطؽ 
مى اهلل عميو كسمـ ( فيسأؿ عف حاؿ أمتو عمى لساف نبيو الصادؽ فيؤتى بمحمد ) ص

فيزكييـ كيشيد بعدالتيـ (.الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ 
 –إحياء التراث العربي  : أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي : دار

 .ِِْ/ُ: بيركت
عقؿ الجديد مف تفسير الكتاب تحرير المعنى السديد كتنكير ال»التحرير كالتنكير  - ّٗ

ىػ( ُّّٗمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت:محمد الطاىر بف محمد بف مح «:المجيد
مجمة  -، مجمة البحكث اإلسالمية ٕٗ/ ْ( :ػىُْٖٗتكنس ) –: الدار التكنسية لمنشر 

دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد: 
 .ِْٕ/ٗالرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد: 

التحرير كالتنكير ))تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب  - َْ
 .ٓٗ /َِ-ِِْ /ُالمجيد(( : 

، كعف ابف عباس كأصحابو كجد أف اسمو حبيب بف مرة قيؿ: َِيس آية / سكرة  - ُْ
 .ٓٗ/َِران كقيؿ غير ذلؾ . التحرير كالتنكير :كاف نجا

 .ٓٗ/َِالتحرير كالتنكير :  - ِْ
 .ُّاألحزاب آية /سكرة  - ّْ
مكسكعة البحكث كالمقاالت العممية ، حكالي خمسة آالؼ كتسعمائة مقاؿ كبحث   - ْْ

عداد : عمي بف نايؼ الشحكد تـ تحميمو  ِ –ح : أرشيؼ منتدل الفصيِ/ِ:  جمع كا 
 .َُٕٗ/ ِـ :  ََُِديسمبر  -ىػُِّْ في: المحـر

التنبيو في الفقو الشافعي : أبك اسحاؽ إبراىيـ  ،ٔٔ/ْ االختيار لتعميؿ المختار: - ْٓ
، تخريج الفركع ُٔٗ /ُىػ( : عالـ الكتب : ْٕٔبف عمي بف يكسؼ الشيرازم )ت: 

عمى األصكؿ : محمكد بف أحمد بف محمكد بف بختيار، أبك المناقب شياب الديف 
ٍنجاني )ت:  ، ِبيركت )ط –ىػ( تح: د. محمد أديب صالح : مؤسسة الرسالة ٔٓٔالزَّ

ُّٖٗ : )ُ/ّٖٖ. 
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 .ٔٔ/ْ االختيار لتعميؿ المختار: - ْٔ
 .ّٖٖ/ُ: تخريج الفركع عمى األصكؿ   - ْٕ
 .ُٔٗ /ُفي الفقو الشافعي :  و: التنبي - ْٖ
 .ّٕٖ/ ُتخريج الفركع عمى األصكؿ :  - ْٗ
 .ُٔ -ُْ: آية سكرة النحؿ  - َٓ
التفسير الكبير : أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف  -مفاتيح الغيب - ُٓ

ىػ( : دار َٔٔالحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )ت: 
 .ُٖٖ /َِىػ( :  َُِْ - ّبيركت )ط –إحياء التراث العربي 

، فتح القدير : كماؿ الديف محمد بف عبد ٕٔ /ْاالختيار لتعميؿ المختار :  - ِٓ
، شرح  ُِِ /ٓىػ( : دار الفكر : ُٖٔالكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ )ت: 

ىػ( دار الفكر بيركت: ُٖٔ-فتح القدير كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي )ت
ٓ/ُُِ 
 ُُِ/ٓ، شرح فتح القدير:  ُِِ /ٓينظر: فتح القدير:  - ّٓ
 . ٓٓاألنفاؿ:  ةسكر - ْٓ
 .ٕٔ/ْاالختيار لتعميؿ المختار :  - ٓٓ
ٍمًبيّْ :  - ٔٓ  .ُّْ /ّتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشّْ
 .ُِٗ/ٓالبناية شرح اليداية :  - ٕٓ
حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفة ابف  - ٖٓ

 -ىػ ُُِْ -بيركت ) لدكف ذكر رقـ الطبعة   -عابديف. دار الفكر لمطباعة كالنشر
 .ِٕٕ /ّـ( : َََِ

 .ُٗسكرة نكح:  - ٗٓ
 .ُُِ/ٓ، شرح فتح القدير:  ُِِ /ٓفتح القدير :  - - َٔ
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الكجيز في إيضاح قكاعد الفقيية الكمية : الشيخ الدكتكر محمد صدقي بف أحمد  - ُٔ

، ْلبناف )ط –بيركت لرسالة، بف محمد آؿ بكرنك أبك الحارث الغزم : مؤسسة ا
 .ُِٗ /ُ( : ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ

البحر المحيط في أصكؿ الفقو : أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف  - ِٔ
 -ىػ ُُِْبيركت ) -ممية، لبنافىػ( : دار الكتب العْٕٗبيادر الزركشي )ت: 

 .ٗٗ/ّـ( :َََِ
 .ٓٓاألنفاؿ: سكرة  - ّٔ
 .ٕٔ /ْاالختيار لتعميؿ المختار :  - ْٔ
رد المحتار عمى الدر المختار : ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد  - ٓٔ

 -ىػ ُُِْ، ِبيركت )ط-ىػ( : دار الفكرُِِٓالعزيز عابديف الدمشقي الحنفي )ت: 
 .ُٕٕ/ّـ( : ُِٗٗ

 .ِِٗ/ُالكجيز في إيضاح قكاعد الفقيية الكمية :  - ٔٔ
 .ُْعبيد الدعاس  : ص ينظر : القكاعد الفقيية  : لمشيخ عزت  - 67
أكليا الحقيقة المغكية  ,اختالؼ الكاضع، إلى أنكاع أربعة قسمكا الحقيقة، بسبب -ٖٔ

التي تسمح باستعماؿ األلفاظ فيما كضعت لو مف مسٌميات، في حيف تمثؿ الحقيقة 
الشرعية تحكؿ المفظة مف الداللة الكضعية إلى معنى شرعي، ال عمى سبيؿ المجاز، بؿ 
عمى سبيؿ الحقيقة، أما الحقيقة العرفية العامة، فما اصطمح عميو الناس مف تسمية 

بأسماء معينة، كإطالؽ لفظة الدابة عمى ذكات األربع، بينما تختص الحقيقة األشياء 
العرفية الخاصة بمكاصفات محدكدة االستعماؿ، متداكلة عند فئة معينة، اختصاص 

المسانية عند ابف  النظرية الفالسفة بمصطمحات تخالؼ األطباء، كالفقياء، كالمغكييف.
نعماف  الخطاب المساني كأبعاده المعرفية( د.قراءة نقدية في مرجعيات حـز األندلسي)

 .ِٖ/ُ:الجزائر -بكقرة
 .ّٖٗ -ّٖٖ/ُ: تخريج الفركع عمى األصكؿ   - ٗٔ
 .ّٕٖ/ ُتخريج الفركع عمى األصكؿ :  - َٕ
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، البياف في مذىب اإلماـ ُُِ/ٓ، شرح فتح القدير: ُِِ /ٓينظر: فتح القدير:  - ُٕ

الشافعي : أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي )ت: 
ـ ( :  َََِ -ىػ ُُِْ، ُجدة )ط –ىػ( تح: قاسـ محمد النكرم : دار المنياج ٖٓٓ
بف حنبؿ الشيباني : ، اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد ّٔٓ/َُ

ماىر  -محفكظ بف أحمد بف الحسف، أبك الخطاب الكمكذاني تح : عبد المطيؼ ىميـ 
ـ ( :  ََِْ -ىػ  ُِْٓ، ُياسيف الفحؿ : مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع )ط

، المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ : عبد السالـ بف عبد اهلل ّْٓ/ُ
ىػ( : ِٓٔتيمية الحراني، أبك البركات، مجد الديف )ت:  بف الخضر بف محمد، ابف

 .ٖٕ/ِمػ( : ُْٖٗ-ىػ َُِْْالرياض )ط -مكتبة المعارؼ
 .ُٔ -ُْسكرة النحؿ : آية  - ِٕ
 .ُْالنحؿ: سكرة  - ّٕ
 .ُِٗ /ُالكجيز في إيضاح قكاعد الفقيية الكمية :  - ْٕ
 

 المصادر والمراجع
عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، مجد الديف  :االختيار لتعميؿ المختار .ُ

ىػ( عمييا تعميقات: الشيخ محمكد أبك دقيقة )مف عمماء ّٖٔأبك الفضؿ الحنفي )ت: 
 -ىػ  ُّٔٓالقاىرة :)  -الحنفية كمدرس بكمية أصكؿ الديف سابقا( : مطبعة الحمبي 

 .ـ( ُّٕٗ
 .ـ ََُِديسمبر  -ىػ  ُِّْأرشيؼ منتدل الفصيح تـ تحميمو في: المحـر   .ِ
 -امالي السيد المرتضى : الشريؼ أبي القاسـ عمي بف الطاىر أبي أحمد الحسيف )ت .ّ

 -رض ( )في التفسير كالحديث كاالدب(   مكتبة المرعشي النجفي قـ   -ىػ  ّْٔ
 .ـ(  َُٕٗسنة   ى ُِّٓايراف : )سنو 

محمد بف عبد اهلل بف بيادر  البحر المحيط في أصكؿ الفقو : أبك عبد اهلل بدر الديف .ْ
 .ـ(َََِ -ىػ ُُِْبيركت ) -ىػ( : دار الكتب العممية، لبنافْٕٗالزركشي )ت: 
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البياف في مذىب اإلماـ الشافعي: أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني  .ٓ
جدة  –ىػ( تح: قاسـ محمد النكرم: دار المنياج ٖٓٓاليمني الشافعي )ت:

 .ـ( َََِ-ىػُُِْ،ُ)ط
ٍمًبيّْ : عثماف بف عمي بف محجف البارعي،  .ٔ تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشّْ

ىػ( الحاشية: شياب الديف أحمد بف محمد بف  ّْٕفخر الديف الزيمعي الحنفي )ت: 
ٍمًبيُّ )ت: ىػ( : المطبعة الكبرل َُُِأحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشّْ

 .ىػ( ُُّّ، ُة )طبكالؽ، القاىر  -األميرية 
التحرير كالتنكير ))تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب  .ٕ

 المجيد((
تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب »التحرير كالتنكير  .ٖ

محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت :  «:المجيد
 .ىػ ( ُْٖٗتكنس )بدكف ذكر رقـ الطبعة :  –التكنسية لمنشر  ىػ( : الدارُّّٗ

تخريج الفركع عمى األصكؿ : محمكد بف أحمد بف محمكد بف بختيار، أبك المناقب   .ٗ
ٍنجاني )ت:   –ىػ( تح: د. محمد أديب صالح : مؤسسة الرسالة ٔٓٔشياب الديف الزَّ

 .ّٖٖ/ُ( : ُّٖٗ، ِبيركت )ط
منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل  تفسير القرآف : أبك المظفر، .َُ

ىػ( تح: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف ْٖٗالسمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي )ت: 
 .ـ( ُٕٗٗ -ىػُُْٖ، ُالسعكدية )ط –عباس بف غنيـ : دار الكطف، الرياض 

تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف  .ُُ
ىػ( تح: أسعد محمد الطيب ِّٕالمنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )ت: 

 .ىػ(  ُُْٗ - ّالمممكة العربية السعكدية )ط -: مكتبة نزار مصطفى الباز 
بك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ: أ .ُِ

ىػ( تح: أسعد محمد الطيب ِّٕالمنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )ت: 
 .ىػ( ُُْٗ - ّالمممكة العربية السعكدية )ط -: مكتبة نزار مصطفى الباز 
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 .لمسمعاني  تفسير القرآف .ُّ
لتيمي بالكالء، مف تيـ ربيعة، تفسير يحيى بف سالـ : يحيى بف سالـ بف أبي ثعمبة، ا .ُْ

ىػ( تقديـ كتح: الدكتكرة ىند شمبي : دار ََِالبصرم ثـ اإلفريقي القيركاني )ت: 
 .ـ(  ََِْ -ىػ  ُِْٓ، ُلبناف )ط –الكتب العممية، بيركت 

التنبيو في الفقو الشافعي : أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )ت:  .ُٓ
 .ىػ( : عالـ الكتب ْٕٔ

كقيؼ عمى ميمات التعاريؼ : محمد عبد الرؤكؼ المناكم : دار الفكر المعاصر , الت .ُٔ
 .(َُُْ، ُبيركت , دمشؽ ، تح: د. محمد رضكاف الداية )ط -دار الفكر 

 .التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ .ُٕ
جامع البياف في تأكيؿ القرآف : محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،  .ُٖ

، ُىػ( تح: أحمد محمد شاكر : مؤسسة الرسالة)طَُّت: أبك جعفر الطبرم )
 .ـ(  َََِ -ىػ  َُِْ

ىػ( تح: رمزم ُِّجميرة المغة : أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )ت:  .ُٗ
 .ـ(ُٕٖٗ، ُبيركت )ط –منير بعمبكي : دار العمـ لممالييف 

يفة ابف عابديف. حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حن .َِ
 .ـ( َََِ -ىػ ُُِْ)بيركت   -دار الفكر لمطباعة كالنشر

رد المحتار عمى الدر المختار : ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز  .ُِ
 -ىػ ُُِْ، ِبيركت )ط-ىػ( : دار الفكرُِِٓعابديف الدمشقي الحنفي )ت: 

 .ـ(ُِٗٗ
مد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي : محمد بف أح .ِِ

ىػ( تح: مسعد عبد الحميد السعدني : دار الطالئع ) بدكف رقـ الطبعة َّٕ)ت: 
 .كسنتيا(
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الطراز ألسرار البالغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز: يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ،  .ِّ
 –لعنصرية ىػ( : المكتبة إْٓالحسيني العمكٌم الطالبي الممقب بالمؤيد بالمَّو )ت: 

 . ىػ( ُِّْ، ُبيركت )ط
ىػ( تح محمد أديب عبد َّّ ت:غريب القرآف :أبك بكر محمد بف عزيز السجستاني ) .ِْ

 .ـ(ُٓٗٗ -ىػُُْٔالكاحد جمراف دار قتيبة )
فتح القدير : كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ )ت:  .ِٓ

 .ىػ( : دار الفكر ُٖٔ
ىػ( دار الفكر ُٖٔ-كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي )ت شرح فتح القدير  .ِٔ

 .بيركت
 .القكاعد الفقيية  : لمشيخ عزت عبيد الدعاس  .ِٕ
ىػ( ُّٗكتاب تفسير القرآف : أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم )ت:  .ِٖ

الدكتكر: سعد قدـ لو األستاذ الدكتكر: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي تح كعمؽ عميو 
 .ـ(  ََِِ-قُِّْ ُالمدينة النبكية )ط -بف محمد السعد : دار المآثر 

كشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ : أبك القاسـ محمكد بف ال .ِٗ
 .بيركت  –عمر الزمخشرم الخكارزمي : دار إحياء التراث العربي 

مد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف : أحمد بف مح .َّ
ىػ( تح: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ، رجع كتدقيؽ: األستاذ نظير ِْٕ)ت: 

 ََِِ -، ىػ ُِِْ -ُلبناف )ط –الساعدم : دار إحياء التراث العربي، بيركت 
 .ـ(

مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث  -جمة البحكث اإلسالمية م .ُّ
اإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد: الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء العممية ك 

 .كالدعكة كاإلرشاد
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محرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ : عبد السالـ بف عبد اهلل بف ال .ِّ
ىػ( : مكتبة ِٓٔالخضر بف محمد، ابف تيمية الحراني، أبك البركات، مجد الديف )ت: 

 .مػ(ُْٖٗ-ىػ َُِْْ)طالرياض  -المعارؼ
المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا : عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي  .ّّ

ىػ ُُْٖ، ُبيركت )ط –ىػ( تح: فؤاد عمي منصكر : دار الكتب العممية ُُٗ)ت: 
 (.ـُٖٗٗ

تفسير البغكم : محيي السنة ، أبك محمد الحسيف بف  -معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف .ّْ
ىػ( تح : عبد الرزاؽ الميدم : َُٓبف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )ت : مسعكد 

 .ىػ ( َُِْ، ُبيركت )ط –دار إحياء التراث العربي 
التفسير الكبير : أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف  -مفاتيح الغيب .ّٓ

ار إحياء ىػ( : دَٔٔالتيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )ت: 
 .ىػ( َُِْ - ّبيركت )ط –التراث العربي 

مكسكعة البحكث كالمقاالت العممية ، حكالي خمسة آالؼ كتسعمائة مقاؿ كبحث جمع  .ّٔ
عداد : عمي بف نايؼ الشحكد   .كا 

اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني : محفكظ  .ّٕ
ماىر ياسيف  -كمكذاني تح : عبد المطيؼ ىميـ بف أحمد بف الحسف، أبك الخطاب ال

 .ـ ( ََِْ-ىػ ُِْٓ، ُالفحؿ : مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع )ط
الكجيز في إيضاح قكاعد الفقيية الكمية : الشيخ الدكتكر محمد صدقي بف أحمد بف  .ّٖ

 -ىػُُْٔ،ْلبناف )ط –محمد آؿ بكرنك أبك الحارث الغزم: مؤسسة الرسالة، بيركت 
 .ـ(ُٔٗٗ

 


