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 محمد شاكر محمد صالح سيتو د.
 

 املقدمة
الحمػػػدب رب المػػػولمصف كاللػػػ ة كاليػػػ ـ مدػػػل يػػػصدصو محمػػػد كمدػػػل  لػػػ  كلػػػح      

 أجممصف، ك مد:
فإف اب ي حوص  كتمولل قد  مػث محمػدان ص لػدل اب مدصػ  كيػدـ  إلػل الصػوس  وفػ        

 شػػػػػصران كصػػػػػذصران، كأصػػػػػزؿ مدصػػػػػ  العػػػػػر ف المظػػػػػصـ الػػػػػذم أكدع فصػػػػػ  لػػػػػصكؼ المدػػػػػـ، كأصػػػػػكاع 
إلل جوصػب مممتػ  اايويػص  المتم دػ  فػا إرشػود الصػوس ك ػداصتمـ إلػل مػو فصػ   -الممورؼ،

ل ػصف لدصػػوس مػو صػػزؿ إلػصمـ، كلص ػكف لمػػـ صػكران م صصػػون، فعػوـ  ػػ دا  ؛ -يػمودة أكه ػـ كأاػػرا ـ 
ريولت  اصر قصوـ، ك صف لدصوس مو احتوجكا إلص  أفضؿ  صوف، فجزاه اب مصػو اصػر مػو جػزل 

    ص صون مف أمت . كمدص  أفضؿ الل ة كالي ـ.
اللػػحو   كلمػػو كقمػػت أموصػػ  ت دصػػر  ػػذه الريػػول  مدػػل مػػوتؽ المدمػػو  مػػف  مػػده مػػف        

قػػػػػومكا  ػػػػػ دا  كاجػػػػػ مـ  لػػػػػدؽ  -رضػػػػػكاف اب مدػػػػػصمـ أجممػػػػػصف -كالتػػػػػو مصف كمػػػػػف  مػػػػػد ـ
اػ ص، كلػـ صػ لكا جمػدان فػا إصلػولمو إلػػل ااجصػوؿ ال حعػ  يػدصمون لػحصحون  مػو تدعك ػػو  كا 
مف ممدـ ال شرص  ص لدل اب مدص  كيدـ ، فادمكا العر ف المظصـ ادموت جدصدػ ، كيػد كا 

مدػػػػل الميػػػػدمصف ميػػػػولؾ شػػػػتل، فتشػػػػم ت أيػػػػولص مـ، كتصكمػػػػت  فػػػػا يػػػػ صؿ تيػػػػمصؿ فممػػػػ 
كتدػؾ يػص   -شركحمـ كتفويصر ـ، كت وصصت  راؤ ـ كأف ور ـ، كااتدفت مشور مـ كمػذا  مـ،

، كألػػ ا ايػػتصموب  ػػذه اورا ، كابحوطػػ   مػػذه الفػػركع كالجزعصػػوت أمػػران لػػم و مدػػل -اب
صرجػ  إلصمػو الػدارس لتفيػصر  طد   المدـ، فػدمت الحوجػ  المويػ  إلػل كضػ  أيػس كقكامػد
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العػػر ف ال ػػرصـ، لصتجصػػب الاطػػ  فػػا فمػػـ كتفيػػصر العػػر ف، فعػػوـ المدمػػو   مػػذا الممػػؿ الاصػػر، 
ككضػػمكا قكامػػد لدتفيػػصر، رامػػكا فصمػػو الجكاصػػب الماتدفػػ  لدفػػظ العر صػػا، كاا مػػود المتمػػددة 

 لمدلكل .
تكقػػؼ مدػل أشػصو    صػػرة، كممػو ه شػؾ فصػػ  أٌف ايػتص وط ااح ػوـ مػػف العػر ف ال ػرصـ ص     

مف أ ٌممو: ابلمػوـ  ماتدػؼ جكاصػب مكضػكع المطدػؽ كالمعصػد، مػف حصػث  صػوف مفمكمممػو 
كح مممػػػػو كتكضػػػػصا الم قػػػػ   صصممػػػػو، إذ مػػػػف الم حػػػػظ أصػػػػ  قػػػػد كرد فػػػػا العػػػػر ف ال ػػػػرصـ 
صلػػكص مطدعػػ   ػػ كامر كصػػكاهو ماتدفػػ  بصػػر معصػػدة  لػػف  ممصصػػ  أك حػػوؿ مالكلػػ  أك 

كرد فػػا العػػر ف أصضػػون صلػػكص معصػػدة  عصػػكد ممت ػػرة فػػا تعرصػػر الح ػػـ  بوصػػ  محػػدكدة،  مػػو
تػػورة، كبصػػر ممت ػػرة تػػورة أاػػرل،  ػػؿ ذلػػؾ لًح ػػـ يػػومص  صػػصٌص الشػػورع مدصمػػو حصصػػو، كصتػػرؾ 
التصلػػػصص مدصمػػػو حصصػػػون، لصػػػدٌرب المعػػػكؿ مدػػػل ايػػػتص وطمو  ػػػولعراعف المدحكظػػػ  مػػػف يػػػصوؽ 

، أك المػػرؼ المػػودم، كه رصػػب أف فػػا ال ػ ـ، أك مػػف المػػرؼ الدأػػكم، أك المػػرؼ الشػػرما
ًدـ ذلؾ أك لـ صيمدـ.  ااح وـ المطدع  كالمعصدة رموص ن لملولا الم ود مي

ـٌ اايػػػػ وب التػػػػا دفمتصػػػػا إلػػػػل ال تو ػػػػ  حػػػػكؿ قكامػػػػد التفيػػػػصر المتمدعػػػػ          كمػػػػف أ ػػػػ
 ػػولمطدؽ كالمعصػػد  ػػك: أف  ػػذا المكضػػكع صجمػػ   ػػصف مدمػػا ألػػكؿ الفعػػ  كمدػػـك العػػر ف، 

الذم صدٌؿ مدل أٌف ل  أ ران كاضحون مدل ااح وـ الفعمص  كمدل تفيصر العر ف ال ػرصـ  اامر
 تفيصران لحصحون.
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 والبحث يتكّون من مبحثين، مسبوقين بمقدمة، ومتمّوين بخاتمة.       
 لمحديث عن تعريف قواعد التفسيير، والملميو والمقييد، وحكيم الملميو :المبحث األول

   الملمو عمى المقيدوحمل والمقيد، 
        مطولب: كذلؾ فا

 المطدب ااكؿ: تمرصؼ قكامد التفيصر، كالمطدؽ كالمعصد.
 المطدب ال وصا: ح ـ المطدؽ كالمعصد.

 المطدب ال ولث: حمؿ المطدؽ مدل المعصد.
 فقد ُأفرد لمكالم عمى قواعد التفسير المتعمقة بالملمو والمقيد :المبحث الثاني

 مطولب:كذلؾ فا امي  
المطدب ااكؿ: قومدة: االؿ إ عو  المطدؽ مدل إط ق ، حتل صػرد مػو 

 صعصِّده.
 المطدب ال وصا: قومدة: ابط ؽ صعتضا الميوكاة.

 المطدب ال ولث: قومدة: المطدؽ صيحمؿ مدل ال ومؿ.
الرا ػػػػ : قومػػػػدة: االػػػػؿ أٌف اوصػػػػوت التػػػػا فصمػػػػو قصػػػػكد ه ت  ػػػػت  المطدػػػػب

 أح وممو إه  تدؾ العصكد إه فا  صوت صيصرة.
المطدػب الاػومس: قومػػدة: إذا كرد مدػل المطدػؽ قصػػداف ماتدفػوف، كأم ػػف 
ترجصا أحد مو مدل اواػر، كجػب حمػؿ المطدػؽ مدػل 

 أرجحممو.
 صمو ال حث.أ ـ الصتوعج التا تكلؿ إل الخاتمةكلياِّص فا 
صرجػػكا مػػف اب مػػٌز كجػػٌؿ أف صيػػٌدد أممولصػػو لمػػو فصػػ  اصػػر الميػػدمصف  وفييي الختييام         

كالصػػػػوس أجممػػػػصف، كصمتػػػػذر مٌمػػػػو  ػػػػدر مٌصػػػػو مػػػػف اطػػػػ  أك تعلػػػػصر، كاب تمػػػػولل مػػػػف كرا  
 العلد. 
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 املبحث األول
 تعريف قواعد انتفسري، واملطهق واملقيد، وحكم املطهق واملقيد، 

 ق عهى املقيدومحم املطه
 الملمب األول

 تعريف قواعد التفسير والملمو والمقيد
 أواًل: تعريف القواعد لغة واصلالحًا:

: العػوؼ كالمػصف  ُصجم  قومدة، ايـ فومؿ مف قمد، صعكؿ ا ػف فػورس القواعد لغة:       
ف  ػوف صيػت د ـ فػا مكاضػ   كالداؿ ألؿه مٌطًرده مصعوسه  ه صياًدؼ، ك ػك صيضػوً ا الجديػكسى كا 

دكس، صعػػوؿ: قمػػد الر جػػؿ صعميػػد قمػػكدان، كامػػرأة قومػػدةه، إف أردتى العمػػكد،  ه صػػت د ـ فصمػػو  ػػولجي
، كالعومػػدة: مػػو  ِصكقومػػده مػػف الحػػصض كاازكاج، كالجمػػ  قكامػػد، كقكامػػد ال صػػت:  يوييػػ 

 ت كصص صا.صعمد مدص  الشا  أم صيتعر كص  
 . ّصقضص   دص  مصط ع  مدل جمص  جزعصوتمو اصلالحًا:و       
 . ْصأبد ا صصط ؽ مدل ممظـ جزعصوت    كمرفت أصضو   صمو صص ح ـ       
كالتمرصػػػؼ ال ػػػوصا  ػػػك الماتػػػور، حصػػػث إف ح ػػػـ العومػػػدة أبد ػػػا، إذ أف   صػػػران مػػػف       

 العكامد تشٌذ مصمو  مض الميوعؿ.
 
 

                                                           

 ك أ ك الحيصف أحمد  ف فورس  ف ز رصو  ف محمػد، الػدأكم، العزكصصػا، ل  تلوصصؼ   صػرة مصمػو: ممجػـ معػوصصس   ُص
، ك أصػػػ  الكمػػػوة : ُِٕ/ُ ػػػػ  . صصظػػر: أص ػػػو  الػػػركاة :  ّٓٗالػػػدأ ، كمجمػػػؿ الدأػػػ ، كفعػػػ  الدأػػ ، تػػػكفا يػػػص : ص 

ُ/ِّٓ. 
 .َُٗ -َُٖ/ ٓ  ممجـ معوصصس الدأ : ِص
 .ٗٔٓل ممموت التمورصؼ:   التكقصؼ مدّص
 .ْٔٗ/ِ  المداؿ الفعما الموـ: ْص
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 ثانيًا: التفسير لغة واصلالحًا:
، ك ملػػدر فىي ػػر، مضػػمؼ  التفسييير لغيية:     التفيػػصر فػػا المػػصف، كجػػذره ال   ػػا: فىيىػػرى

قوؿ ا ف فػورس: صص الفيػر:  دمػ  تػدؿ مدػل  صػوف الشػا   االؿ  ك ال شؼ، كابظمور.
صضوح ، تعكؿ: فيٍرت الشا  كفٌيػرت      ال صػوف. : صص الفيػر:  ِصكقػوؿ ا ػف مصظػكر . ُصكا 

صعػػوؿ: فيػػر الشػػا  كفٌيػػره، أم أ وصػػ . كالفيػػر:  شػػؼ المأطػػل، كالتفيػػصر: ال صػػوف، ك ػػك 
كجػو  فػا ال دصػوت: صص التفيػصر  ػك أف ص ػكف فػا  . ّص  شؼ المراد مف الدفػظ المشػ ؿ   

يػػفر ، كممصػػوه  كقصػػؿ:  ػػك معدػػكب ص . ْصال ػػ ـ لػػ س كافػػو ، فصػػؤتل  مػػو صزصدػػ  كصفٌيػػره   
ؿ: يػػفرت المػػرأة يػػفكران، إذا ألعػػت امور ػػو مػػف كجممػػو، ك ػػا يػػوفرة، أصضػػو: ال شػػؼ، صعػػو

 . ٓصكأيفر الل ا، أضو  
 فعد مٌرؼ التفيصر  تمرصفوت مدة، مصمو: أما اصلالحًا:

 عكلػػ : صصمدػػـ صمػػرؼ  ػػ   تػػوب اب المصػػزؿ مدػػل ص صػػ  محمػػد   ٔصمػػو ذ ػػره الزر شػػا       
 . ٕص صلدل ال  مدص  كيدـ  كايتاراج أح وم  كح م    

                                                           

 .َْٓ/ْ  ممجـ معوصصس الدأ : ُص
 ػػ   َّٔ   ك محمد  ف م ـر  ػف مدػا، أ ػك الفضػؿ جمػوؿ الػدصف ا ػف مصظػكر ااصلػورم الػركصػفػمػػا اافػرصػعػػا، كلػػػد مػوـ ص ِص

فا دصػكاف ابصػشو   ػولػعػو ػرة،  ػػـ كلػػا الػعػػضو  فػػا طػرا ػدػػس، أدصػب، مؤرخ، كمولـ فا الفع  ابي ما كالدأ  المر ص ، ادـ 
، ك أصػ  الكمػوة: ِِٔ/ْ ػ . صصظر: الدرر ال ومصػ : ُُٕألصػب  ػولممل فا أكاار يصكات حصوت ، كتػكفا فا ملر موـ ص

 .َُٖ/ٕ، كاام ـ : َُٔ
 ، مودة صفير .ٓٓ/ٓ  ليوف المرب: ّص
 .َِٔ  ال دصوت ا ا ال عو : ْص
 .ُْٕ/ِ  صصظر: ال ر وف فا مدـك العر ف: ٓص
   ػػك أ ػػك م ػػداب،  ػػدر الػػدصف، محمػػد  ػػف  مػػودر  ػػف م ػػد اب الزر شػػا الػملػػػرم، فػػعػػػصػػػ ، كمحػػػدث، كلػػ  مشور ػػػ  فػػا مػدػػػـك ٔص

ألكؿ الفع ، كال ر ػوف فػا   ػ  ، ترؾ ترا و مدمصو راعمو، مف مؤلفوت : ال حر المحصط فإْٓ ػ ػصػرة، كلػد فػا الػعػو ػرة يػصػ  ص
مدـك العر ف، كالعكامد فا فركع الشوفمص ، كالتػذ رة فػا ااحودصػث المشػتمرة، كالتصعػصا الفػوظ الجػوم  اللػحصا، تػكفا يػص : 

 .َٔ/ٔ، اام ـ: ّّٓ/ٔ، كشذرات الذ ب: ّٕٗ/ّ ػ . صصظر: الدرر ال ومص : ْٕٗص
 .ُّ/ُ  ال ر وف فا مدـك العر ف: ٕص
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 عكلػػ : صص التفيػػصر مدػػـ ص حػػث فصػػ  مػػف  صفصػػ  الصطػػؽ   لفػػوظ   ُصكمٌرفػػ  أ ػػك حصػػوف       
      العػػػر ف كمػػػدلكهتمو كأح وممػػػو ابفرادصػػػ  كالتر ص صػػػ  كمموصصمػػػو التػػػا تحمػػػؿ مدصمػػػو، كتتمػػػوت 

 . ِص لذلؾ   
ث مػػػف  عكلػػػ : صص التفيػػػصر ايػػػـ لدمدػػػـ ال وحػػػ  ّص كمٌرفػػػ  محمػػػد الطػػػو ر  ػػػف موشػػػكر      

 . ْص مموصا ألفوظ العر ف كمو صيتفود مصمو،  واتلور أك تكٌي    
ك ػػػذا التمرصػػػؼ اااصػػػر  ػػػك الماتػػػور، ل كصػػػ  تمرصفػػػو جوممػػػو موصمػػػو، أمػػػو التمػػػرصفصف        

اليو عصف، فعد مٌرفو التفيصر  ولريـ، كذ رتو أح ومو جزعص  اورج  مف المو ص ، كالتمرصػؼ 
 صجب أف ص كف جوممو افراده موصمو ابصوره.

 ثالثًا: تعريف قواعد التفسير : 
ومت ػوره لع ػون مدػل فػف ممػصف مػف المدػـ   صمػو: صص ااح ػوـ ال دصػ  مرؼ قكامػد التفيػصر     

 .   ٓصمصمو   المظصـ، كممرف   صفص  اهيتفودة التا صتكلؿ  مو إلل ايتص وط مموصا العر ف
كه صافػػػل أف ممرفػػػ   ػػػذه العكامػػػد مدػػػل جوصػػػب   صػػػر مػػػف اا مصػػػ ، إذ ه صم ػػػف        

صػػ  تحلػػص ن ممت ػػران إه   ممرفػػ  قكامػػده، لدرابػػب فػػا درايػػ  مدػػـ مػػف المدػػـك أف صحلػػؿ ف

                                                           

م  أ صر الدصف محمد  ف صكيؼ  ف مدا  ف صكيؼ  ف حصوف الأرصوطا ااصدليػا، الشػمصر  ػ  ا حصػوف،    ك الم ُص
 ػػػػ   ك ػػػك مػػػف   ػػػور المدمػػػو   ولمر صػػػ  ك ولتفيػػػصر ْٕٓ ػػػػ   كتػػػكفا  ولعػػػو رة يػػػص  ص ْٓٔكلػػػد  أرصوطػػػ  يػػػص : ص 

، كمػػصمج اليػػولؾ فػػا ال ػػ ـ كالعػػرا ات كالحػػدصث كالدأػػوت، مػػف مؤلفوتػػ : ال حػػر المحػػصط، كالصمػػر المػػود مػػف ال حػػر
 -ِٖٖ/ِ، كال ػدر الطػول  : ّٗ/ٗ ػ . صصظر: شذرات الػذ ب : ْٕٓمدل ألفص  ا ف مولؾ، تكفا  ولعو رة يص  ص

 .ٖٕٓ -ْٖٕ/ّ، كممجـ المؤلفصف : ُِٗ
 ِٔ/ُ  ال حر المحصط فا التفيصر: ِص
محمد الطػو ر  ػف موشػكر، رعػصس المفتػصف  تػكصس، كشػصا جػوم  الزصتكصػ  كفركمػ ، لػ  ملػصفوت  ومػ  مصمػو:     كّص

التحرصػػػر كالتصػػػكصر، كمعولػػػد الشػػػرصم  ابيػػػ مص ، كألػػػكؿ الصظػػػوـ اهجتمػػػوما فػػػا ابيػػػ ـ، كالكقػػػؼ ك  ػػػوره فػػػا 
 .ُْٕ/ٔ ػ  . صصظر: اام ـ : ُّّٗابي ـ، تكفا يص  ص

 .ُُ/ُكصر:   التحرصر كالتصْص
 .َّ/ُ  قكامد التفيصر: ٓص
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كاالػػكؿ التػػا ت صػػل مدصمػػو ميػػوعد ، كالمع ػػؿ مدػػل تفيػػصر العػػر ف ال ػػرصـ مدصػػ  أف ص ػػكف 
 مدل اط ع  مذه العكامد، حتل ه صاط  فا صظره ل  كحدص   مص  كايتص وطوت  مص .

 ًا: تعريف الملمو لغة واصلالحًا:رابع  
 ايـ مفمكؿ مف أطدؽ، ك جذره ال   ا صطدؽ ، قوؿ ا ف فورس:" الطو   الملمو لغة:

كال ـ كالعوؼ ألؿ لحصا مطرد كاحد، ك ك صدؿ مدل التادصػ  كابريػوؿ، صعػوؿ: اصطدػؽ 
 . ُصالرجؿ صصطدؽ اصط قو،  ـ ترج  الفركع إلص "

ال مصػػر : التادصػػ  مػػف الك ػػوؽ، صعػػوؿ أطدعػػت - ِص مػػو ذ ػػره الرابػػب-كألػػؿ الطػػ ؽ       
يػػتمصر طدعػػت المػػرأة صحػػك ادصتمػػو مػػف معولػػ  كطدعتػػ  ك ػػك طػػولؽ كطدػػؽ  ػػ  قصػػد، كمصػػ  ا

طػػولؽ أم ماػػ ة مػػف ح ولػػ  الص ػػوح، كاصطدػػؽ فػػ ف إذا مػػر متادفػػو، كقصػػؿ لدحػػ ؿ  افمػػ
طدػػػؽ أم مطدػػػؽ ه حظػػػر مدصػػػ ، كمػػػدا الفػػػرس طدعػػػو أك طدعػػػصف امت ػػػورا  تادصػػػ  يػػػ صد ، 

مصػػػ  ايػػػت صو ، كطدػػػؽ صػػػده كأطدعمػػػو م ػػػورة مػػػف الجػػػكد، كالمطدػػػؽ فػػػا ااح ػػػوـ مػػػو ه صعػػػ  
 . ّصكطدؽ الكج ، كطدصؽ الكج ، إذا لـ ص ف  ولحو، كطدؽ اليدصـ ا ه الكج 

ك ابط ؽ:  ػك أف صػذ ىر الشػا   ويػم  ه صيعػرىف  ػ  لػف ، كه شػرط، كه زمػوف،        
مدػػل ذلػػؾ فػػولمطدؽ  ػػك المريػػؿ مػػف بصػػر قصػػد،  .  صػػو  ْصكه مػػدد، كه شػػا  صشػػ   ذلػػؾ

   مون أك بصره.

                                                           

 .َِْ/ ّ  ممجـ معوصصس الدأ : ُص
   ك الحيصف  ف محمد  ف الفضؿ، أ ك العويػـ االػفموصا، الممػركؼ  ولرابػب، أدصػب مػف الح مػو  المدمػو ، مػف ِص

عػر ف، أ ػؿ صألػ موف  يػ ف   أػداد كاشػتمر، حتػل  ػوف صعػرف  وبمػوـ الأزالػا، مػف  ت ػ : المفػردات فػا برصػب ال
          تػػػػكفا يػػػػص  كأفػػػػوصصف ال  بػػػػ ، عػػػػر ف،كالذرصمػػػػ  إلػػػػل م ػػػػوـر الشػػػػرصم ، كمحوضػػػػرات ااد ػػػػو ، كحػػػػؿ متشػػػػو موت ال

 . ِٓٓ/ِ، كاام ـ: ّٔٗ . صصظر:  أص  الكموة:  ػَِٓص 
 .ِّٓ  المفردات فا برصب العر ف:  ّص
 .ُْٔ  ممو:   اللوح ا فا فع  الدأ  المر ص  كميوعدمو كيصف المرب فا ْص
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أف تعتلػػػر مدػػػل ميػػػمل الدفظػػػ   - ُص مػػػو صعػػػكؿ العرافػػػا –ك ضػػػو ط ابطػػػ ؽ         
 . ِصالمفردة، صحك رق  ، أك إصيوف، كصحك ذلؾ مف االفوظ المفردة، فمذه  دمو مطدعوت

 . ّص:  ك مو دؿ  مدل شوع  فا جصي و اصلالحاً       
ك م ػورة أاػرل: صص  ػك الدفػظ الػػداؿ مدػل مػدلكؿ مػف ممصػػل كاحػد شػوع  فػا جصيػػ ،       

 .   ْص فصيتأرؽ اافراد مف بصر تمصصف مدل ي صؿ ال دؿ   
 عكلػػػ  صص  ػػػك الػػػداؿ مدػػػل المو صػػػ   ػػػ  قصػػػد، ك ػػػك مػػػ  المعصػػػد   ٓصكمٌرفػػػ  اليػػػصكطا       

 . ٔص ولموـ م  الاوص   
 الفرو بين العام والملمو:

المػػوـ كالمطدػػؽ  صصممػػو كجػػ  شػػ   مػػف حصػػث إف  ػػ  مصممػػو لػػ  ممػػـك فػػا الجمدػػ ،        
كلػػذا  ػػوف  مػػض المتعػػدمصف ه صفرقػػكف  صصممػػو، صعػػكؿ ا ػػف تصمصػػ :" لفػػظ المجمػػؿ كالمطدػػؽ 

يحوؽ يكا "  . ٕصكالموـ  وف فا الط ح ااعم   ولشوفما كأحمد كأ ا م صد كا 
 

                                                           

 ػك أحمػد  ػف إدرصػس  ػف م ػد الػرحمف  ػف م ػد اب، أ ػك الم ػوس، شػموب الػدصف، اللػصموجا ال عشػصما، العرافػػا،   ُص
 ػػ   كصشػ   مػو،  ِٔٔالمول ا، فعص ، ألكلا، مفير، صحكم، صظور، أدصب، اشتمر  ولعرافا، كلػد  ملػر يػص  ص 

صػرة، مصمػو: الفػركؽ، كصفػوعس االػكؿ شػرح المحلػكؿ، كتصعػصا اصتمت إلص  رعوي  اليودة المول ص ، كل  مؤلفوت   
 .ِٖ/ِ، كالفتا الم صف: ُٖٖ ػ  . شجرة الصكر الز ص :  ْٖٔالفلكؿ، تكفا  ملر يص  ص

 .ِٔٔ  شرح تصعصا الفلكؿ: ِص
 .ٓ/ِ  إرشود الفحكؿ إلا تحعصؽ الحؽ مف مدـ االكؿ: ّص
 .ِّْ  تكضصا المش  ت: ْص
   ك م د اب  ف أ ا   ر  ف محمد  ف أ ا   ػر  ػف م مػوف  ػف محمػد  ػف اضػر  ػف أصػكب  ػف محػػمد  ػػف  ػػموـ ٓص

 ػػػ ، لػ   ْٖٗالػدصف الػاضصػرم االؿ، الػطػكلكصا، الملرم، الشوفما، جػ ؿ الػدصف أ ػك الػفضؿ، كلػد يػص : ص 
ز ر فا الدأػ ، كالجػوم  اللػأصر فػا الحػدصث، تػكفا مؤلفوت   صرة مصمو: الدر المص كر فا التفيصر  ولم  كر، كالم

 . ُِٖ/ٓ ػ . صصظر: ممجـ المؤلفصف: ُُٗيص  ص
 .ُٖٔ/ٔ  ابتعوف فا مدـك العر ف: ٔص
 .ُّٗ/ ٕ  مجمكع الفتوكل ه ف تصمص : ٕص
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 أف االكلصصف قد ذ ركا مدة فركؽ  صصممو صكجز و فصمو ص تا: بصر
الدفظ الميتأرؽ لجمص  مػو صلػدا لػ   حيػب كضػ  مف حصث التمرصؼ: فولموـ  ك:"  -ُ

 ، ك المطدؽ  ك:" الدفظ الداؿ مدل مدلكؿ شوع  فا جصي ". كاحد"
التػا تلػدا مف حصث الح ـ: فإف المطدؽ إذا كرد اامر    ه صتصػوكؿ جمصػ  اافػراد  -ِ

لدػػداكؿ تحػػت الدفػػظ،  ػػؿ تحلػػؿ  ػػرا ة الذمػػ   كاحػػد مصمػػو، أمػػو المػػوـ فصشػػمؿ جمصػػ  
       اافػػػراد التػػػا تلػػػدا لدػػػداكؿ تحتػػػ ، كه ت ػػػرأ الذمػػػ  إه  فمػػػؿ الجمصػػػ ، فعكلػػػ  تمػػػولل: 

مطدؽ؛ اف الم مكر  ػولمتؽ لػـ صطدػب مصػ  تحرصػر  ػؿ رق ػ ،  ػؿ   ُصص فتحرصر رق    
مػػػف  ػػػصف الرقػػػوب، كلػػػك جػػػو  الدفػػػظ مومػػػون لكجػػػب تحرصػػػر جمصػػػ   رق ػػػ  كاحػػػدة صاتور ػػػو

. أم أف المػػػوـ ممكمػػػ  شػػػمكلا  دػػػا صح ػػػـ فصػػػ  مدػػػل  ػػػؿ فػػػرد، كالمطدػػػؽ  ِصالرقػػػوب
ممكمػػػ   ػػػدلا  دػػػا مػػػف حصػػػث إصػػػ  ه صمصػػػ  تلػػػكر مفمكمػػػ  مػػػف كقػػػكع الشػػػر   فصػػػ ، 

ل فصػػ  مدػػل  ػػؿ فػػرد فػػرد،  ػػؿ مدػػل فػػرد شػػوع  فػػا أفػػراده صتصوكلمػػو مدػػ كل ػػف ه صح ػػـ
 . ّصي صؿ ال دؿ، كه صتصوكؿ أ  ر مف كاحد مصمو دفم 

 الموـ صداد  التالصص، كالمطدؽ صداد  التعصصد. -ّ
المػػػوـ صلػػػا اهيػػػت صو  مصػػػ  ايػػػت صو  متلػػػ ن، كه صلػػػا اهيػػػت صو  مػػػف المطدػػػؽ إه  -ْ

 . ْصايت صو  مصعطمنو
 :خامسًا: تعريف المقيد لغة و اصلالحاً  

قػوؿ ا ػف فػورس: "العػوؼ  مكؿ مف قىص د، كالجذر ال   ا ل  صقصد ايـ مف المقيد لغة:      
كالصػو  كالػػداؿ  دمػ ه كاحػػدة، ك ػا العىٍصػػد، ك ػك ممػػركؼ،  ػـ صيػػتمور فػا  ػػؿ شػا و صحػػ س، 

                                                           

 .ّ  المجودل  مف اوص : ُص
 .ِٖٖ -ِٕٖ  ألكؿ الفع  الذم ه صي  الفعص  جمد : ِص
 .ُِٗ/ُ  إرشود الفحكؿ: ّص
 .ُِْ  الممتلر مف شرح ماتلر االكؿ مف مدـ االكؿ: ْص
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صعوؿ: قص ٍدتي  أيقىصِّده تعصصدان، كصعوؿ: فرس قىٍصدي ااىكىاً ًد، أم ف  ف  الكحش مف يرم  إدرا   لمػو 
ميعص ػػدة"
ـ  المضػػدصف مػػف الميػػؤا رتصف، كقصػػد ااىيػػصوف: الدِّ ىػػ ، كقىٍصػػدي الفىػػرس:  . ُص ػػ كالعىٍصػػدي: مػػو ضى

يػػػػم ه فػػػػا مصػػػػؽ ال مصػػػػر، كالميعىص ػػػػد،  ممظ ػػػػـ: مكضػػػػ  العىصػػػػد مػػػػف رجػػػػؿ الفػػػػرس، كمكضػػػػ  
د ػػل،  الاداػوؿ مػف المػػرأة، كمػو قيصِّػدى مػػف  مصػر كصحػكه، كالمىكضػػ  الػذم صيعىص ػدي فصػػ  الجمػؿ كصياى

" أم: مصػػػػ  مػػػػف الفتػػػػؾ كالت   ٍعصصػػػػد: الت  اصػػػػذي، كتىٍعصصػػػػدي ال تػػػػوب: شػػػػ د ، ك"قىص ػػػػدى اًبصمػػػػوفي الفىتٍػػػػؾى
 ولميؤمف  مو صمص  ذا المصث مف الفيود
 ػك  - مو قوؿ ا ػف فػورس–كالتعصصد فا ال  ـ  . ِص

أف صػػذ ىر الشػػا   ويػػم  ك صيعػػرىف  ػػ  لػػف ، أك شػػرط، أك زمػػوف، أك مػػدد، أك شػػا  صشػػ   
"، فمػػذا ذلػػؾ، فص ػػ كف ذلػػؾ العػػرصف زاعػػدان فػػا الممصػػل، مػػف ذلػػؾ أف صعػػكؿ العوعػػؿ: "زصػػده لىٍصػػثه

" ك ػػػك  ػػػًربى ػػػًرًب" فعػػػد زاد "الحى إصمػػػو شػػػ  م   دصػػػث فػػػا شػػػجومت ، فػػػإذا قػػػوؿ: " ػػػك  ولدصػػػًث الحى
ًد ىمو، فإذا  وف  ذا  وف أد ل ل   . ّصالأض وف الذم حيًربى فرصيىتى ، أم: يي

مػػف االفػػوظ داه مدػػل كلػػؼ مدلكلػػ  المطدػػؽ  لػػف  زاعػػدة : "مػػو  ػػوف واصييلالحاً       
كمػػػٌرؼ أصضػػػون   صػػػ  صص الدفػػػظ الػػػذم  . ْصمدصػػػ ،  عكلػػػؾ: " دصصػػػور ملػػػرم، كدر ػػػـ م ػػػا "

كه رصػػب أف المعصػػد فصمػػو مػػدا مػػو قصػػد  ػػ  صمت ػػر  . ٓص صتصػػوكؿ ممصصػػو  يػػ ب كلػػؼ زاعػػد   
ؿ مراقػػػا، معصػػػد مػػػف جمػػػ  مطدعػػػون، كه صجػػػكز تعصصػػػده  أصػػػره  ػػػ  دلصػػػؿ، فعػػػكؿ العوعػػػؿ: رجػػػ

الجصيػػص  المراقصػػ  فعػػط، مطدػػؽ فصمػػو مػػدا  ػػذا العصػػد، فصشػػمؿ أم رجػػؿ مراقػػا، يػػكا   ػػوف 
 . ٔصبصصون أك فعصران، حضرصون أك قركصون، ك   ذا

                                                           

 .ْْ/ ٓ  ممجـ معوصصس الدأ : ُص
 .ُّْ -ُّّ  العومكس المحصط: ِص
 .ُْٔ  اللوح ا: ّص
 .ْ/ ّ  ابح وـ فا ألكؿ ااح وـ: ْص
 .ِّْ  تكضصا المش  ت: ٓص
 .ِْٖ  الكجصز فا ألكؿ الفع : ٔص
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 انيييب الثييمييييالمل
 حكم الملمو والمقيد

 أواًل: حكم الملمو:
شػػػػركط إذا كرد لفػػػػظ مطدػػػػؽ فػػػػا صػػػػص مػػػػف الصلػػػػكص الشػػػػرمص ، كتػػػػكفرت فصػػػػ  

ابطػػ ؽ اوتػػا ذ ر ػػو، فعػػد اتفػػؽ مدمػػو  االػػكؿ مدػػل أصػػ  صجػػرم مدػػل إط قػػ ، كص  ػػت 
الح ـ لمدلكل ، كلصس مف حؽ المفير أف صعصده أك صضصؽ مف داعػرة اتيػوم   ػدكف دلصػؿ؛ 

 . ُصإذ إف دهلت  مدل ممصوه ت كف قطمص  حصصعذ
ه  فػػ ،  ػػؿ ص عػػل قػػوؿ المدمػػو : متػػل كجػػد دلصػػؿ مدػػل تعصصػػد المطدػػؽ لػػصر إلصػػ ، كا 

 . ِصالمطدؽ مدل إط ق ، كالمعصد مدل تعصصده، اف اب تمولل اوط صو  دأ  المرب 
م ػػوؿ المطدػػؽ الػػذم تػػكفرت فصػػ  شػػركط ابطػػ ؽ اليػػو ع ، ككجػػب الممػػؿ  ػػ  مدػػل       

إط قػػػ : قكلػػػ  تمػػػولل ص كالػػػذصف صتكفػػػكف مػػػص ـ كصػػػذركف أزكاجػػػو صترٌ لػػػف   صفيػػػمٌف أر مػػػ  
أشمر كمشران فإذا  دأف أجدمٌف ف  جصوح مدص ـ فصمو فمدف فا أصفيمٌف الممركؼ كاب  مػو 

"أزكاجون" فا  ذه اوص  ال رصمػ   مطدػؽ اصػ  جمػ  مص ػر ، كلػـ  فدفظ:،  ّص)تممدكف ا صر 
صػػذ ر فػػا اوصػػ   ػػكف الزكجػػوت المتػػكفل مػػصمف أزكاجمػػف مػػداكهن  مػػف أك بصػػر مػػداكؿ 
 مف،  مو لـ صعـ دلصؿ صاولؼ  ذا ابط ؽ فصمو دؿ مدص ، كه كرد  ػك صفيػ  فػا مكضػ  

ف تمتػػد الزكجػ  المتػػكفل مصمػػو  اػر معصػػدان  كلػػؼ الػداكؿ أك مدمػػ ، كلمػػذا  ػوف الح ػػـ أ
زكجمػػو  ػػذه المػػدة المعػػررة فػػا اوصػػ  لمػػدة الكفػػوة، تط صعػػون لعومػػدة المطدػػؽ صممػػؿ  ػػ  مدػػل 

 . ْصإط ق  مو لـ صعـ دلصؿ مدل تعصصده
                                                           

 .ِْٖكالكجصز فا ألكؿ الفع : ،ُْٓ  صصظر: المطدؽ كالمعصد: ُص
 .ُٖٔ  ابتعوف: ِص
 .ِّْ  ال عرة مف اوص : ّص
 .َُٔ  المطدؽ كالمعصد:ْص
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فػػػػا التحػػػػرصـ، أم حػػػػـر مدػػػػص ـ   ُصكم ولػػػػ  أصضػػػػو: قكلػػػػ  تمػػػػولل صكأممػػػػوت صيػػػػوع ـ        
ؿ أـ ه، اف الػػصص كرد مطدعػػو بصػػر معصػػد التػػزكج   ممػػوت زكجػػوت ـ يػػكا  أحلػػؿ الػػداك 

 ولػػػداكؿ، كقػػػد أجمػػػ  فعمػػػو  الشػػػرصم  مدػػػل اااػػػذ  مػػػذا ابطػػػ ؽ، حصػػػث لػػػـ ص  ػػػت دلصػػػؿ 
 . ِصشرما فا العر ف أك فا اليص  مدل تعصصده

كم وؿ المطدؽ الذم قوـ الدلصؿ مدػل تعصصػده، قكلػ  تمػولل: ص مػف  مػد كلػص  صكلػا      
فػا الػصص كرد مطدعػون، كمعتضػل ذلػؾ جػكاز الكلػص   ػ م ، فدفػظ كلػص   ّص مو أك دصف  

، حصػػث  ْصمعػػدار  ػػوف، ك ل ػػف قصػػد و  ول دػػث الحػػدصث المشػػمكر مػػف يػػمد  ػػف أ ػػا كقػػوص
 .  ٓصمصم  الريكؿصلدل اب مدص  كيدـ  مف الكلص      ر مف ال دث

 ثانيًا: شرول إجراء الملمو عمى إلالقو:
 أ ممو:شركط إجرا  المطدؽ مدل إط ق    صرة، 

أف ه ص ػػكف  صػػوؾ إجمػػوع مدػػل اػػ ؼ الح ػػـ الػػذم صفصػػده المطدػػؽ  إط قػػ ، فػػإف  - ُ
كجػػد إجمػػػوع صاػػػولؼ المطدػػؽ فصمػػػو دؿ مدصػػػ  كجػػب تعصصػػػد المطدػػػؽ  مػػو صتفػػػؽ كح ػػػـ 
ابجمػػػوع، اف ابجمػػػوع أقػػػكل فػػػا دهلتػػػ  مدػػػل الح ػػػـ مػػػف الدفػػػظ المطدػػػؽ، لمػػػدـ 

 احتموؿ ابجموع لدصيا.

                                                           

 .ِّ  الصيو : ُص
 .َّٗ  ألكؿ الفع  فا صيصج  الجدصد: ِص
 .ُُ  الصيو  مف اوص : ّص
 . لػػحصا ِِْٕ ػػوب: الكلػػوصو، رقػػـ الحػػدصثص   أحرجػػ  ال اػػورم مػػف يػػمد  ػػف أ ػػا كقػػوص،  تػػوب: الكلػػوصو ،ْص

 .ّ/ْال اورم: 
 .ِٖٓ، كالكجصز: ِّْ  تكضصا المش  ت: ٓص
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ه صكجد دلصؿ ميػدـ  حجصتػ  صاػولؼ المطدػؽ فصمػو دؿ مدصػ ، فػإف  الشرط ال وصا: أف - ِ
كجد الدلصؿ الماولؼ، كجب التكفصؽ  صص  ك صف المطدؽ  كج  مػف الكجػكه التػا ذ ر ػو 

 المدمو  لدتكفصؽ  صف اادل  المتمورض .
 . ُصالشرط ال ولث: أف ه صرد الدفظ المطدؽ صفي  معصدان فا مكض   ار - ّ

 د:ثالثًا: حكم المقي
لمػػػو  ػػػوف االػػػؿ فػػػا المطدػػػؽ أف صجػػػرم مدػػػل إط قػػػ  حتػػػل صعػػػـك الػػػدلصؿ مدػػػل أف      

إط ق  بصر مػراد،  ػوف االػؿ فػا المعصػد أف صممػؿ  ػ  مػ  قصػده حتػل صعػـك الػدلصؿ مدػل 
جػرا  لمػذه العومػدة، فػإذا  أف مو ذ ر مم  مف قصػد ه مفمػـك لػ  فػا  صػوف تشػرص  الح ػـ. كا 

لػػـ صػػرد صفيػػ  مطدعػػون فػػا مكضػػ   اػػر، كلػػـ صعػػـ دلصػػؿ مدػػل كرد الدفػػظ معصػػدان فػػا مكضػػ  ك 
 إلأػػو  مفمػػـك العصػػد، فػػإف الح ػػـ فصػػ  أف صممػػؿ  ػػ  مػػ  قصػػده، كه صلػػا إلأػػوؤه  ػػدكف دلصػػؿ.
م وؿ المعصد الذم  عا مدل تعصصده؛ لمدـ قصوـ الدلصؿ مدل إلأو  العصػد فصػ  قكلػ  تمػولل فػا 

مػكدكف لمػو قػولكا فتحرصػر رق ػ  مػف ق ػؿ  فورة الظمور: صكالذصف صظػو ركف مػف صيػوعمـ  ػـ ص
أف صتموٌيػػػػو ذل ػػػػـ تكمظػػػػكف  ػػػػ  كاب  مػػػػو تممدػػػػكف ا صػػػػر. فمػػػػف لػػػػـ صجػػػػد فلػػػػصوـ شػػػػمرصف 

فلػػصوـ الشػػمرصف معصػػد  ولتتػػو  ، كلػػـ صػػرد الػػدلصؿ مدػػل  . ِصمتتػػو مصف مػػف ق ػػؿ أف صتموٌيػػو  
ج ػت مدصػ  إلأو   ذا العصد، فصممؿ    مصد تط صؽ الح ـ، كمدص  ف  صجزئ فا حؽ مػف ك 

كم ػػوؿ المعصػػد الػػذم قػػوـ الػػدلصؿ   فػػورة الظمػػور  وللػػـك أف صلػػـك شػػمرصف مدػػل التفرصػػؽ.
      فػػا يػػصوؽ تمػػداد المحرمػػوت مػػف الصيػػو : -مدػػل أف العصػػد فصػػ  بصػػر ممت ػػر، قكلػػ  تمػػولل

                                                           

 .ُّٓ-ُِٓ  المطدؽ كالمعصد: ُص
 . ْ، ّ  المجودل : ِص
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كأٌممػػوت صيػػوع ـ كر ػػوع  ـ ال تػػا فػػا حجػػكر ـ مػػف صيػػوع ـ ال تػػا دادػػتـ  مػػٌف فػػإف لػػـ  ص
 ، فإف لفظ "ر وع  ـ" مطدؽ، كقد قيصِّد  عصدصف: ُصمٌف ف  جصوح مدص ـ   ت كصكا دادتـ  

 فا حجر زكج ااـ.  -ك ا  صت الزكج  مف زكج  ار -ااكؿ:  كف الر ص  
 كال وصا:  كف أـ الر ص   مداكهن  مو.

لػػ ، كمدػػل ذلػػؾ فول صػػت  ك ػػذا العصػػد اااصػػر  ػػوؽ مدػػل ممصػػوه، لمػػدـ الػػدلصؿ اللػػورؼ      
تحـر مدل مػف تػزكج أممػو كداػؿ  مػو. كأمػو العصػد ااكؿ: فمػك قصػد أ  ػرم ه تػ  صر لػ  فػا 
الح ـ، كلصس قصدان احترازصػون،  ػدلصؿ قكلػ  تمػولل  مػد ذلػؾ: صفػإف لػـ ت كصػكا دادػتـ  مػٌف فػ  

ذ ر ، كلػػك  ػػوف مػػف قصػػد الحرمػػ   ػػكف ال صػػت فػػا حجػػر الػػزكج كرموصتػػ  لػػ ِصجصػػوح مدػػص ـ  
 . ّصمصد  صوف الحؿ كرف  الحرم  مصد مدـ تحعؽ العصد ك ك الداكؿ  واـ

 الملمب الثالث
 حمل الملمو عمى المقيد

 أواًل: حاالت حمل الملمو عمى المقيد:
 حمؿ المطدؽ مدل المعصد: أف صرد الدفظ مطدعو فا صص، كصرد الدفظ صفيػ   المعلكد

معصػػػدان فػػػا صػػػص  اػػػر، فمػػػؿ صممػػػؿ  ػػػ  مدػػػل إط قػػػ  أك ه  ػػػد مػػػف الممػػػؿ  ولعصػػػد إممػػػوهن 
 لإلجو   مدل ذلؾ  ه د مف  صوف الح ت التا صرد فصمو  الصلوف، ك ا: لددلصدصف ممون؟

أف صتحػػد ح ػػـ المطدػػؽ كالمعصػػد كيػػ  ممو، كفػػا  ػػذه الحولػػ  صحمػػؿ  الحاليية األولييى:      
إٌصمػػو حػػٌرـ مدػػص ـ المصتػػ  كالػػدـ كلحػػـ الاصزصػػر ص  المطدػػؽ مدػػل المعصػػد، م ولػػ : قكلػػ  تمػػولل:

، كقكل  تمولل: ص قؿ ه أجد فصمو أكحػا إلػٌا محٌرمػو مدػل طػومـ  ْصكمو أ ٌؿ    لأصر اب 
                                                           

 .ِّ  الصيو  مف اوص : ُص
 .ِّ  الصيو  مف اوص : ِص
 .ُْٔ -ُُٔ، كالمطدؽ كالمعصد: ِٖٔ-ِٖٓ  الكجصز: ّص
 .ُّٕص : ال عرة مف او  ْص
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يػفكحون أك لحػـ اصزصػر فإٌصػ  رجػس أك فيػعون أ ػٌؿ لأصػر صطمم  إٌه أف ص ػكف مصتػ  أك دمػون م
، فدفػػػظ صالػػػدـ   كرد فػػػا اوصػػػ  ااكلػػػل مطدعػػػون،  صصمػػػو كرد فػػػا ال وصصػػػ  معصػػػدان   كصػػػ   ُصاب 

ميػػػفكحون، كالح ػػػـ فػػػا اوصتػػػصف كاحػػػد  ػػػك حرمػػػ  تصػػػوكؿ الػػػدـ، كيػػػ ب الح ػػػـ كاحػػػد ك ػػػك 
د، كص ػػكف المػػراد مػػف الػػدـ الضػػرر الصوشػػ  مػػف تصػػوكؿ الػػدـ؛ فصحمػػؿ المطدػػؽ مدػػل المعصػػ
 المحـر تصوكل   ك الدـ الميفكح، دكف بصره  ول  د، كالطحوؿ.

أف صاتدػػؼ المطدػػؽ كالمعصػػد فػػا الح ػػـ كاليػػ ب،  عكلػػ  تمػػولل:  الحاليية الثانييية:        
،  كقكلػػ  تمػػولل: ص صػػو أٌصمػػو الػػذصف  مصػػكا إذا قمػػتـ  ِصصكاليػػورؽ كاليػػورق  فػػوقطمكا أصػػدصممو  

، فولصػػد فػػا اوصػػ  ااكلػػل مطدعػػ   ّص فوبيػػدكا كجػػك  ـ كأصػػدص ـ إلػػل المرافػػؽ إلػػل اللػػ ة 
ماتدػػؼ،  -ك ػػك العطػػ  فػػا ااكلػػل كفػػل ال وصصػػ  الأيػػؿ  -كفػػل ال وصصػػ  معصػػدة، ك الح ػػـ 

لػػػذا ه   -ك ػػػك اليػػػرق  فػػػا اوصػػػ  ااكلػػػل، ك إرادة اللػػػ ة فػػػا ال وصصػػػ   -ك ػػػذا اليػػػ ب 
 لمطدؽ فا مكضم ، ك ولمعصد فا مكضم .صحمؿ المطدؽ مدل المعصد،  ؿ صممؿ  و

أف صاتدػػؼ الح ػػـ كصتحػػد اليػػ ب، كفػػا  ػػذه الحولػػ  ص عػػل المطدػػؽ  الحاليية الثالثيية:       
مدػػل إط قػػ  كصممػػؿ  ػػ  فػػا مكضػػم  الػػذم كرد فصػػ ، م ولػػ  قكلػػ  تمػػولل: صصػػو أٌصمػػو الػػذصف 

صفدػـ : كقكل  تمػولل ، ْص  مصكا إذا قمتـ إلل الل ة فوبيدكا كجك  ـ كأصدص ـ إلل المرافؽ 
، فػولح ـ فػا الصلػصف  ٓص تجدكا مو  فتصٌممكا لمصدان طٌص ون فوميحكا  كجك  ـ كأصدص ـ مصػ  

ماتدؼ؛ إذ  ك فا الصص ااكؿ: كجػكب بيػؿ ااصػدم التػا كردت معصػدة، ك فػا الػصص 
ال ػػوصا: ميػػا ااصػػدم التػػا كردت مطدعػػ ، ل ػػف يػػ ب الح مػػصف كاحػػد ك ػػك إرادة اللػػ ة، 

                                                           

 .ُْٓااصموـ مف اوص :   ُص
 .ّٖالموعدة مف اوص :   ِص
 .ٔالموعدة مف اوص :   ّص
 .ٔالموعدة مف اوص :   ْص
 .ٔالموعدة مف اوص :   ٓص
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ففا  ذه الحول  هصحمؿ المطدؽ مدػل المعصػد،  ػؿ صممػؿ  ػؿ مصممػو فػا مكضػم   مكجػب 
 إط ق  أكتعصصده.

: أف صتحػػػػد ح مممػػػػو كصاتدػػػػؼ اليػػػػ ب، كفػػػػا  ػػػػذه الحولػػػػ  هصحمػػػػؿ الحاليييية الرابعيييية     
صحمػػػػؿ  - ولشػػػػوفمص   -المطدػػػػؽ مدػػػػل المعصػػػػد مصػػػػد الحصفصػػػػ  كمػػػػف كافعمػػػػـ، كمصػػػػد بصػػػػر ـ 

 ل  قكل  تمولل فا  فورة الظمور: ص فتحرصر رق   مف ق ؿ أف المطدؽ مدل المعصد، م و
 ، فدفظ صرق    جو   ِص ، كفا  فورة العتؿ الاط : ص فتحرصر رق   مؤمص   ُص صتموٌيو  

 . ّص فا الصص ااكؿ مطدعون، كفا ال وصا معصدان 
 ايتدؿ الحصفص   ػ :      

ااػػػت ؼ اليػػػ ب قػػػد ص ػػػكف  ػػػك الػػػداما إلػػػل ابطػػػ ؽ كالتعصصػػػد، فص ػػػكف  ػػػؿ مػػػف  أف -ُ
 . ْصابط ؽ كالتعصصد معلكدان فا مكضم 

أف حمػػػؿ المطدػػػػؽ مدػػػل المعصػػػػد إصمػػػػو ص ػػػكف لػػػػدف  التمػػػػورض  صصممػػػو، كمػػػػ  ااػػػػت ؼ  -ِ
 الي ب ه تمورض  صصممو كه صتمذر الممؿ   ؿ مصممو فا مكضم  الذم كرد فص .

                                                           

 .ّ  المجودل  مف اوص : ُص
 .ِٗ  الصيو  مف اوص : ِص
أصضػػو كالممػػؿ   ػػ  الصلػػصف مدػػل   كذ ػػر الػػ مض حولػػ  اوميػػ ، ك ػػا حمػػؿ المعصػػد مدػػل المطدػػؽ كامت ػػوره مطدعػػو ّص

: " كقصػؿ صحمػؿ المعصػد مدػل المطدػؽ ّ/ِامت ور إلأو  العصد، ك ك رأم شوذ ه صؤ     . جػو  فػا جمػ  الجكامػ : 
   ف صدأل العصد، اف ذ ر المعصد ذ ر لجزعا المطدؽ ف  صعصده،  مو أف ذ ر فرد مف الموـ ه صالل  ".

مػػف ح مػػػ  تعصصػػد الرق ػػػ   وبصمػػوف فػػػا  فػػورة العتػػػؿ الاطػػ ، أف العتصػػػؿ مػػؤمف، كممصػػػوه أف المػػؤمصصف صعلػػػكا    كلمػػؿْص
كاحػػػدا، كالم ػػػد المػػػؤمف ه صمدػػػؾ حرصػػػ  التلػػػرؼ كالعتػػػوؿ...، اصػػػ  مدػػػؾ ليػػػصده، ف  ػػػد مػػػف أف صمتػػػؽ  ػػػذا الم ػػػد 

د فػا  فػورة الظمػور، فدػذلؾ لػـ تعصػد المؤمف، لص كف حػرا كصعػؼ م ػوف ذلػؾ المػؤمف العتصػؿ. ك ػذا الممصػل بصػر مػرا
 . َُْالرق    وبصموف فصمو. صصظر: تمرصؼ الداريصف  مصو ج المفيرصف: 
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ؿ ألحوب العكؿ ال وصا  ػ ف الح ػـ مػوداـ متحػدا مػ  كركده مطدعػون فػا صػص، كايتد      
كمعصػػػدان فػػػا صػػػص  اػػػر، فصص أػػػا حمػػػؿ المطدػػػؽ مدػػػل المعصػػػد؛ لتيػػػوكصممو فػػػا الح ػػػـ دفمػػػون 

 .   ُصلدتمورض، كتحعصعون ل صيجوـ  صف الصلكص
ـ كا لػػ  العػػكؿ أف اب تمػػولل إذا ح ػػـ فػػا شػػا   لػػف  أك شػػرط،  ػػـ كرد ح ػػ         

  ار مطدعو، صيظر:
ف  ػوف           فإف لـ ص ف ل  ألؿ صرٌد إلصػ  إه ذلػؾ الح ػـ المعصػد، كجػب تعصصػده  ػ ، كا 

 ل  ألؿ صرٌد إلص  بصره، لـ ص ف رٌده إلل أحد مو   كلل مف اوار.
ط قػػ  فػػا           فػػواكؿ: م ولػػ  تعصصػػد ااصػػدم  عكلػػ  ص إلػػل المرافػػؽ   فػػا الكضػػك ، كا 

 د إح وط الممؿ  ولردة  ولمكت مدل ال فر فا قكل  تمولل : صكمف صرتٌد التصمـ. كتعصص
 ص كمػػف ص فػػر  وبصمػػوف فعػػد حػػ طكأطدػػؽ فػػا قكلػػ : ، ِصمػػف دصصػػ  فصمػػت ك ػػك  ػػوفر  مػػص ـ
  .ّصممد  

الشػػوفما حمػػؿ المطدػػؽ مدػػل المعصػػد فػػا الجمصػػ .  كمػػف المدمػػو  مػػف ه  فمػػذ ب        
صحمدػػػػ ، كصجػػػػٌكز إمتػػػػوؽ ال ػػػػوفر فػػػػا الظمػػػػور كالصمػػػػصف، كص تفػػػػا فػػػػا التػػػػصمـ  ولميػػػػا إلػػػػل 

 ال كمصف، كصعكؿ إف الردة تح ط الممؿ  مجرد و.
تفرصؽ فػا كال وصا: م ؿ تعصصد اللـك  ولتتو   فا  فورة العتػؿ كالظمػور، كتعصصػده  ػول        

لـك التمت ، كأطدؽ  فورة الصمػصف كقضػو  رمضػوف، فص عػل مدػل إط قػ  مػف جػكازه مفرقػو 
كمتتو مو. ه صم ف حمد  مدصممػو لتصػوفا العصػدصف، ك مػو التفرصػؽ كالتتػو  ، كه مدػل أحػد مو 

 .   ْصلمدـ المرجا 
                                                           

 .ِٖٖ -ِٖٔ  الكجصز فا ألكؿ الفع : ُص
 .ُِٕ  ال عرة: ِص
 .ٓ  الموعدة: ّص
 .ّٖٔ-ُٖٔ/ٔ  ابتعوف: ْص
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 ثانيًا: شرول حمل الملمو عمى المقيد:      
اللفوت،  وبصموف فا الرق  ، كه صلا أف ص كف فا إ  ػوت ػ أف ص كف العصد مف  وب  ُ

زصػػودة لػػـ تػػرد فػػا المطدػػؽ، كلػػذلؾ ه صلػػا أف صعػػوؿ: صجػػب أف صيػػصىمـ الػػرجدصف كالػػرأس إذا 
 أراد التصمـ.

ػ أف ه صمػػورض العصػػد قصػػده  اػػر، فػػإف مورضػػ  قصػػد  اػػر لجػػ  المجتمػػد إلػػل التػػرجصا،  ِ
، كرد  دفػظ: فدصأيػػد  يػ مو إحػػدا ف  ػػولتراب، م ولػ : حػػدصث بيػؿ ابصػػو  مػف كلػػكغ ال دػػب

ككرد  دفػػػظ: أكه ػػػف، ك دفػػػظ أاػػػرا ف، ك دمػػػو لػػػحصح  اليػػػصد، فػػػواكلل مطدعػػػ ، كال وصصػػػ  
 كال ول   معصدتوف  عصدصف متضودصف ف  صم ف حمؿ المطدؽ مدل المعصد  صو إه  ترجصا.

الصفػا كالصمػا فػ   ػ أف ص ػكف كركد المطدػؽ فػا  ػوب ااكامػر كاب  ػوت، أمػو فػا يػصوؽ ّ
صحمؿ المطدؽ مدل المعصد، فدك قوؿ: ه تمتؽ م وت و،  ـ قوؿ: ه تمتػؽ م وت ػو  ػوفرا، فػ  

 صحمؿ المطدؽ مدل المعصد؛ اص  لك أمتؽ م وت و مؤمصو ااؿ  ممـك الدفظ ااكؿ.
ػ أف ه صعػـك دلصػؿ صمصػ  مػف التعصصػد، فػإف قػوـ دلصػؿ صمصػ  مصػ  لػـ صجػز، م ولػ : إطػ ؽ  ْ
، كتعصصػػد الرق ػػ  فػػا  فػػورة  ُص لرق ػػ  فػػا  فػػورة الظمػػور فػػا قكلػػ  تمػػولل: ص فتحرصػػر رق ػػ  ا

، فعػػد تعػػرر حمػػؿ المطدػػؽ  ِص العتػػؿ  وبصمػػوف  مػػو فػػا قكلػػ  تمػػولل: صفتحرصػػر رق ػػ  مؤمصػػ  
مدل المعصد فا  ذه الحول  فولكاجب تحرصر رق   مؤمص  فػا  فػورة الظمػور، كلصفتػرض أصػ  

ة الظمػػور صػػصص مدػػل اجػػزا  الرق ػػ  ال ػػوفرة صحػػك: فتحرصػػر رق ػػ  كرد صػػص  اػػر فػػا  فػػور 
مؤمصػػػ  أك  ػػػوفرة، ل ػػػوف ذلػػػؾ دلػػػص  موصمػػػو مػػػف حمػػػؿ المطدػػػؽ مدػػػل المعصػػػد، فصجػػػزئ فػػػا 

 . ّصالظمور رق   مؤمص ، أك  وفرة

                                                           

 .ّ  المجودل  مف اوص : ُص
 .ِٗ  الصيو  مف اوص : ِص
 .ُِّ-ُُّ  الشرح ال  صر لماتلر االكؿ مف مدـ االكؿ: ّص
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. أف ه ص ػػػػكف لدمطدػػػػؽ إه ألػػػػؿ كاحػػػػد،  وشػػػػتراط المدالػػػػ  فػػػػا الشػػػػمكد مدػػػػل الرجمػػػػ  ٓ
ط ؽ الشمودة ف  . ُصا ال صكع كبصر و، مف المعكد، كالمدال  شرط فا الجمص كالكلص ، كا 

 . أف ه ص كف الح ـ فا جوصب اب وح ، لمدـ كجكد تمورض  صصممو حصصعذ.ٔ
. أف ه صم ف الجم   صصممو إه  ولحمؿ، فإف أم ػف  أصػره فإصػ  أكلػل مػف تمطصػؿ  مػض ٕ

 مو دؿ مدص  أحد مو.
صم ػف أف ص ػكف العصػد اجػؿ ذلػؾ العػدر الزاعػد، . أف ه ص كف المعصد ذ ر ممػ  قػدر زاعػد ٖ

ف  صحمؿ المطدؽ مدل المعصػد  مصػو قطمػون، اصػ  صدػـز مػف حمػؿ المطدػؽ مدػل المعصػد فػا 
 ذه الحول  أف ص كف العدر الزاعد م  المعصد لأػكان، ك ػك ه صدصػؽ   ػ ـ المعػ   فضػ ن مػف 

 . ِص  ـ أح ـ الحو مصف
 مقيد:ثالثا: تكييف حمل الملمو عمى ال

لعػػد ااتدػػؼ االػػكلصكف فػػا ت صصػػؼ التعصصػػد:  ػػؿ  ػػك  صػػوف لدمػػراد مػػف المطدػػؽ أك       
 ت كصؿ أك صيا ؟

فعوؿ الحصفص  كالشوفمص : إذا ت ار المعصػد مػف الممػؿ  ػولمطدؽ ص ػكف صيػاو، أم داه      
 مدل صيا ح ـ المطدؽ اليو ؽ  ح ـ المعصد ال حؽ.

 .كقوؿ المول ص : التعصصد ت كصؿ     
كقػػػػوؿ جممػػػػكر االػػػػكلصكف: التعصصػػػػد  صػػػػوف لدممصػػػػل المػػػػراد مػػػػف المطدػػػػؽ،  مػػػػو أف       

 التالصص  صوف لدموـ.

                                                           

 .ُّٗ-ُِٗ  المطدؽ كالمعصد: ُص
 .ََِ -ُٖٗ  الملدر اليو ؽ:  ِص
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ك ػػػػذا العػػػػكؿ  ػػػػك الػػػػراجا، فمػػػػذا الحمػػػػؿ  ػػػػك  صػػػػوف لدمطدػػػػؽ كداٌؿ مدػػػػل أف المػػػػراد       
 ولمطدؽ  ك المعصد، كظو ر إط قمـ صدؿ مدل أص  ه فرؽ  صف أف ص كف المطدػؽ متعػدمو 

 . ُصأك جمؿ اليو ؽ، فإص  صتمصف الحمؿ أك مت ارا
ذا      قدصو  حمؿ المطدؽ مدل المعصد فمؿ  ك مف كض  الدأ  أك  ولعصوس؟ كا 
 صوؾ مذ  وف فا ذلؾ، فولعوعدكف   ص  مف كض  الدأػ  صمددػكف ذلػؾ  ػ ف المػرب مػف      

 مذ  مو ايتح وب ابط ؽ، ا تفو   ولمعصد، كطد و لإلصجوز كاهاتلور.
عوعدكف  ولعصوس صمددكف ذلؾ   ف الح مصف  ممصل كاحد،ك إصمو ااتدفو فا ابطػ ؽ كال     

كالتعصصػػد، كلػػذلؾ صجػػرم العصػػوس  صصممػػو إذا تػػكافرت الشػػركط، حصػػث إف حمػػؿ المطدػػؽ مدػػل 
المعصد مكقكؼ مدل كجكد الدلصؿ، فػإذا تػكفر العصػوس اللػحصا ك وصػت مدتػ   و تػ   طرصػؽ 

 . ِصالمطدؽ مدل المعصدمعطكع     ولصص كابجموع، حمؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

رشػود الفحػكؿ: ُِٖ/ ُ  لمزصد مػف التفولػصؿ صصظػر: ألػكؿ اليرايػا: ُص كمػو  مػد و ، كألػكؿ الفعػ  فػا  ٖ/ِ، كا 
 .َْٓ-َْْصيصج  الجدصد: 

 .ّٖٔ/ٔالعر ف:    صصظر: ابتعوف فا مدـكِص
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 املبحث انثاني
 عد انتفسري املتعهقة باملطهق واملقيداقو

 

 الملمب األول
 (ُ)قاعدة: األصل إبقاء الملمو عمى إلالقو، حتى يرد ما يقيِّده

صػص مػو مطدعػون، مجػردان مػف العصػكد، فػإف االػؿ   إذا جو  الدفظ  فا أواًل: شرح القاعدة:
أف صممػػػؿ  ػػػ  مدػػػل إط قػػػ ، فػػػ  صحػػػؽ احػػػد أف صعدػػػؿ مػػػف شػػػصكم ، إه  إذا   ػػػت تعصصػػػده 
ف احتمػػؿ التعصصػػدى، إه أصػػ  صحمػػؿ مدػػل إط قػػ  مػػو لػػـ صعػػـ دلصػػؿ   ػػدلصؿ. فػػولدفظ المطدػػؽ كا 

ط قمػػػو فعكلػػػ  كالػػػذم صاػػػولؼ ذلػػػؾ  حمػػػؿ الصلػػػكص المطدعػػػ  مدػػػل بصػػػر إ مدػػػل تعصصػػػده.
كالتعصصػػد قػػد  مػػردكد، كفمدػػ  تح ػػـ فػػا تفيػػصر الصلػػكص  ػػ  دلصػػؿ ، ك ػػك أمػػر مرفػػكض.

ص كف صلػون أم لفظػون  ػ ف ص ػكف معركصػو  لػف    ػكب  ػركم، أك حػوؿ  ػإف دادػت را  ػو، 
أك إضوف   وشتر لا فرس   ر، أك مفمكؿ   م  مف فػ ف، أك صمػا  ػ  ت مػ  فػا يػكؽ 

دادػػػػت الػػػػدار ف صػػػػت طػػػػولؽ، أك ايػػػػت صو  صحػػػػك  فدػػػػت لػػػػؾ  موعػػػػ  إه    ػػػػذا، أك شػػػػرط  ػػػػإف
كالمراد  ولدهلػ  بصػر الدفػظ، فعػد ت ػكف مرفصػ  أك حولصػ ،  مػو كقد ص كف دهل ،  . ِصامي 

لػػػك ك ػػػؿ طولػػػب مدػػػـ شػػػرما  اػػػر  شػػػرا   مػػػض ال تػػػب، فوشػػػترل لػػػ   ت ػػػون فػػػا الفػػػف أك 
حولتػػػػ  تص ػػػػ  أف مػػػراده  تػػػػب المدػػػػـ المصديػػػ  أك الطدػػػػب، فإصػػػ  ه صدزمػػػػ  مػػػػو اشػػػتراه، اف 

ف  وف الدفظ مطدعون، كاتفعكا مدل أف ك صؿ الشرا  صتعصد   مف الم ػؿ، فػ  صصفػذ  الشرما، كا 
 . ّصمدل المك ؿ شراؤه     ر مص 

                                                           

. كم ر  مضمـ مف  ذه العومدة  عكلمـ: " إذا دار الدفػظ  ػصف أف ص ػكف معصػدا أك مطدعػو، ُْٗ/ِ  قكامد التفيصر: ُص
رشود الفحكؿ: ُُِفإص  صحمؿ مدل إط ق  " . صصظر مدل ي صؿ الم وؿ: شرح تصعصا الفلكؿ:   .ٓ/ٕ، كا 

 .ِّْ-ِّّ  شرح العكامد الفعمص : ِص
 .ِّْفا إصضوح قكامد الفع  ال دص :   الكجصز ّص
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كصداؿ تحت  ذه العومدة المطدؽ الذم لـ صرد معصدا فػا صػص  اػر، كلػـ صعػـ دلصػؿ       
المطدػػػؽ  -أصضػػػون -كصػػػداؿ تحتمػػػو  ذه العومػػػدة.مدػػػل تعصصػػػده، ك ػػػك المعلػػػكد ااكؿ مػػػف  ػػػ

الػػذم كرد معصػػدان فػػا صػػص  اػػر إه  أف المدمػػو  قػػد اتفعػػكا مدػػل مػػدـ حمػػؿ المطدػػؽ مدػػل 
 . ُصالمعصد فا لكرت ، أك  وف مدـ حمؿ المطدؽ مدل المعصد صجمد   صوصون راجحون ل 

 

 ثانيًا: تلبيقاتيا:
 مف تط صعوت  ذه العومدة:

تمػػػولل: ص شػػػمر رمضػػػوف الػػػذم أصػػػزؿ فصػػػ  العػػػر ف  ػػػدلن لدصػػػوس ك ٌصصػػػوت مػػػف  قكلػػػ  -ُ
المدل كالفرقوف فمف شمد مص ـ الشمر فدصلم  كمف  ػوف مرضػون أك مدػل يػفر فمػٌدة مػف 

 . ِصأصوـ أار 
صمػػو       فعكلػػ :صمف أصػػوـ   مطدػػؽ ه قصػػد فصػػ ، فػػ  صػػدؿ مدػػل التتػػو  ، كه التفرصػػؽ، كا 

 ـ صرد صص  ار صعصده.صعتضا إصجوب المدد فعط، كل
كمدصػػ  ص عػػل الػػصص مدػػل إط قػػ ، ك ص ػػكف العضػػو  مدػػل التاصصػػر  ػػصف التفرصػػؽ       

فوشػػتراط  مرجػػكح، اف ميػػتصد مػػف قػػوؿ  مػػدـ كجػػكب  كالتتػػو  ، كمػػف اشػػترط التتػػو  
التتو    ك ظو ر  توب اب تمولل، فعد أطدػؽ اب يػ حوص  كتمػولل كجػكب لػصوـ  ػذه 

 و  عصػد أك شػرط أك زمػوف، كه صجػكز تعصصػد الصلػكص المطدعػ  إه ااصوـ دكف أف صعصػد
 دلصؿ صدؿ مدل ذلؾ، كه دلصػؿ  صػو صلػدا لػذلؾ، فكجػب تفيػصر اوصػ  مدػل إط قمػو، 

 . ّصك ك مذ ب جممكر المدمو 

                                                           

 .ٔٓٓ  قكامد الترجصا مصد المفيرصف: ُص
 .ُٖٓ  ال عرة مف اوص : ِص
، كالجػػػوم  اح ػػػوـ العػػػر ف: ُُِ/ُ، كأح ػػػوـ العػػػر ف ه ػػػف المر ػػػا: ِٖٓ/ُصصظػػػر: أح ػػػوـ العػػػر ف لدجلػػػوص:   ّص

 .ِْٕ/ّ، كمحويف الت كصؿ: ِِٖ/ِ
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ص ه صؤااذ ـ اب  ولدأك فا أصموص ـ كل ف صؤااذ ـ  مو معٌػدتـ ااصمػوف قوؿ تمولل:  -ِ
ف ٌفورتػػػ  إطمػػػػوـ مشػػػػرة ميػػػػو صف مػػػػف أكيػػػػط مػػػػو تطممػػػػكف أ دػػػػص ـ أك  يػػػػكتمـ أك 

 . ُصتحرصر رق    
فدفظ صرق    كرد فا اوص  مطدعون، ك جو  معصدان  وبصموف فا  مض المكاض   مػو فػا 

و  قصػػػكدان أاػػػرل فػػػا الرق ػػػ ، فمػػػصمـ مػػػف قػػػوؿ:  صػػػ  الظمػػػور، ل ػػػف ذ ػػػر  مػػػض المدمػػػ
هصجػػزئ إه مػػف لػػوـ كلػػدل، كمػػصمـ مػػف اشػػترط: اللػػح  كاليػػ م  مػػف المصػػكب، 

 . ِصكبصر ذلؾ مف الشركط التا لـ صدؿ مدصمو صص مف  توب أك يت 
:"كاللػػكاب مػػف العػػكؿ - مػػد أف ذ ػػر أقػػكاؿ المدمػػو  فػػا ذلػػؾ - (ّ)قػػوؿ الط ػػرم      

ـ   ذ ر"الرق ػػ "  ػػؿ رق ػػ ، فػػ م  رق ػػ  حٌرر ػػو  فػػا ذلػػؾ مصػػدصو أف صعػػوؿ، إف اب تمػػولل مػػ
 . ْصالم فر صمصصى  فا  فورت ، فعد أٌدل مو  يدِّؼ    "

 
 
 
 
 

                                                           

 .ٖٗ  الموعدة مف اوص : ُص
 .ِِٔ-ُِٔ/ِقكامد التفيصر لدي ت:   ِص
   ك أ ػك جمفػر محمػد  ػف جرصػر  ػف صزصػد الط ػرم، ابمػوـ الم مػ ، الحػوفظ، المفيػر، المعػرئ، المحػدث، المػؤرخ، ّص

 ػػػ ، طػػٌكؼ فػػا ااقػػولصـ،  ػػـ ايػػتعر   أػػداد إلػػل أف  ِِْالفعصػػ ، االػػكلا، المجتمػػد، كلػػد فػػا ط ريػػتوف يػػص  ص 
لصفوت   صرة، مصمو: تفيصره جوم  ال صوف فا ت كصػؿ  م العػر ف، كااػت ؼ الفعمػو ،  ػ ، ل  مَُّتكفا  مو يص  ص

، كط عػػػػوت المفيػػػػرصف َُٕ/ِكتػػػػورصا اامػػػػـ كالمدػػػػكؾ، كالميترشػػػػد فػػػػا مدػػػػـك الػػػػدصف. صصظػػػػر : تػػػػذ رة الحفػػػػوظ : 
 .ٗٔ/ٔ، كاام ـ : ُُٗ -َُٗ/ّكمو  مد و، كممجـ المؤلفصف :  َُُ/ِلدداككدم : 

 .ٓٓٓ/ َُفا ت كصؿ العر ف:    جوم  ال صوفْص
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 الملمب الثاني
 (ُ) قاعدة: اإللالو يقتضي المساواة

 القاعدة:أواًل: شرح 
تمصػػا  ػػذه العومػػدة أف االػػؿ إذا كرد لفػػظ مطدعػػون أف صشػػمؿ جمصػػ  أفػػراده المصدرجػػ      

تحتػػ   وليػػكص ، كه صػػدؿ مدػػل التفوضػػؿ  صصمػػو، إه   إذا كرد مػػو صػػدؿ مدػػل التفوضػػؿ، فإصػػ  
 صجب الملصر إلص  حصصعذ.

مر    ػ  صعكؿ ا ف حجػر مصػد شػرح  لعػكؿ الص اصلػدل اب مدصػ  كيػدـ : "كلػـ مػف الشػ
:" قكلػ : ص كلػـ مػف  ِصأصوـ" ك ذه الجمد  قطمػ  مػف حػدصث م ػد اب  ػف ممػرك المشػمكر

الشمر      أصوـ   مد قكل : ص فلـ ك أفطر   صوف لمو أجمػؿ مػف ذلػؾ، كتعرصػر لػ  مدػل 
 . ّصظو ره، إذ ابط ؽ صعتضا الميوكاة"

لػػػػؾ، ل ػػػػف قػػػػد كرد كمعتضػػػػل  ػػػػذا الحػػػػدصث  مفػػػػرده صػػػػدؿ مدػػػػل تيػػػػوكم ااصػػػػوـ فػػػػا ذ     
أحودصػػث مػػف الص ػػا صلػػدل اب مدصػػ  كيػػدـ  فػػا فضػػؿ لػػـك اه صػػصف كالامػػصس، كااصػػوـ 

.  ال صض، ك كرد أصضون أحودصث تصمل مف إفراد صـك الجمم  أك الي ت  وللـك
 ثانيًا: تلبيقاتيا:

 مف تط صعوت  ذه العومدة:
، فمػذا الػصص  مجػرده صجػرم مدػل  ْص قوؿ تمولل صمف  مد كلص  صكلا  مو أك دصف  -ُ

كفؽ العومدة، فصشمؿ  ؿ كلص  ك ؿ دصف مممو  ػوف قػدر مو، أمػو  ػولصظر إلػل اادلػ  

                                                           

 .َُٓ/ِ، قكامد التفيصر لدي ت: َِِ/ْ  فتا ال ورم ه ف حجر: ُص
،  ػػوب: لػػػـك الػػد ر، رقػػػـ الحػػدصثصِص  . لػػػحصا ُٕٔٗ  أارجػػ  ال اػػػورم مػػف م ػػػد اب  ػػف ممػػػرك،  تػػوب اللػػػـك

 .ِٓ/ّال اورم: 
 .َِِ/ْ  فتا ال ورم ه ف حجر: ّص
 .ُُ  الصيو : ْص
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اااػػرل، فػػ  تجػػكز الكلػػص   ػػ   ر مػػف ال دػػث  مػػو   ػػت فػػا الحػػدصث اللػػحصا، كقػػد 
 ي عت ابشورة إلل ذلؾ.

يػػتكم فػػا ذلػػؾ ، فص ُصقػػوؿ تمػػولل فػػا  فػػورة الصمػػصف: صفمػػف لػػـ صجػػد فلػػصوـ    ػػ  أصػػوـ  -ِ
  أكؿ الشمر أك أكيط ، أك  اره.

، فصشػػمؿ  ػػؿ أحػػد تػػراه رجػػ   ِص قػػوؿ تمػػولل ص فإمػػو تػػرصٌف مػػف ال شػػر أحػػدا فعػػكلا ...  -ّ
  وف أك امرأة.

 الملمب الثالث
 (ّ)قاعدة: الملمو يحمل عمى الكامل

 أواًل: شرح القاعدة:
الميػػمصوت، ك ػػذا تمصػػا العومػػدة أف المطدػػؽ مػػف اايػػمو  صحمػػؿ مدػػل ال ومػػؿ مػػف 

إصمػػػو ص ػػػكف إذا كرد فػػػا اب  ػػػوت، دكف الصفػػػا، إذ  - مػػػو صػػػص مدصػػػ   مػػػض المدمػػػو -
الدفظ الكاحد تاتدػؼ دهلتػ   حيػب التر صػب فػا الصفػا كاب  ػوت،  ولمعػد الاػولا مػف 

، كه صػػداؿ فػػا  ْصكط  صػداؿ فػػا ميػػمل قكلػػ : ص كه تص حػػكا المشػر وت حتػػل صػػؤمٌف 
، جػػػػو  فػػػػا  ٓصفػػػػ  تحػػػػٌؿ لػػػػ  حتػػػػل تػػػػص ا زكجػػػػون بصػػػػره ميػػػػمل قكلػػػػ : ص فػػػػإف طٌدعمػػػػو 

الميكدة:"...قكلمـ: المطدؽ مف اايمو  صتصوكؿ ال ومؿ مف الميمصوت، إصمػو  ػك فصمػو 
 . ٔصصعلد إ  وت   ولمو  كالرق  ، ه فصمو صعلد صفص "

                                                           

 .ٖٗوص :   الموعدة مف اُص
 .ِٔ  مرصـ: ِص
، كقكامػد ْٗ/ِ،  كفتا ال ورم ه ػف حجػر: ِٖٔ/ ْ  تعكصـ الصظر فا ميوعؿ ا فص  ذاعم ، كص ذ مذ  ص  صوفم : ّص

 .ِِٔ/ِالتفيصر لدي ت: 
 .ُِِ  ال عرة مف اوص : ْص
 .َِّ  ال عرة مف اوص : ٓص
 .ٗٗ  الميكدة فا ألكؿ الفع : ٔص
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مصػػد شػػرح  لحػػدصث:" مػػف قػػوؿ حػػصف صيػػم  الصػػدا    ُصكقػػوؿ الحػػوفظ ا ػػف حجػػر       
"قكل  مف قوؿ حصف صيػم  الصػدا  أم ااذاف، كالػ ـ لدممػد كصحتمػؿ أف ،  ِص...الحدصث

ص كف التعدصر مف قوؿ حصف صيم  صدا  المؤذف كظو ره أص  صعكؿ الذ ر المػذ كر حػوؿ 
يػػػػموع ااذاف كه صتعصػػػػد  فرابػػػػ  ل ػػػػف صحتمػػػػؿ أف ص ػػػػكف المػػػػراد مػػػػف الصػػػػدا  تمومػػػػ  إذ 

 . ّصالمطدؽ صحمؿ مدل ال ومؿ"
   :ثانيًا: تلبيقاتيا

 مف تط صعوت  ذه العومدة:    
إٌصمػػو أمػػرت أف أم ػػد رٌب  ػػذه ال دػػدة الػػذم  حٌرممػػو كلػػ   ػػٌؿ شػػا   قكلػػ  تمػػولل: ص -1

   . ْصكأمرت أف أ كف مف الميدمصف 
:" صعػوؿ إف ال دػدة ايػـ اػوص  م ػ  ك ػا المػػرادة (ٓ)قػوؿ ا ػف حجػر: قػوؿ الاطػو ا

: "المطدػػؽ  ٔصال دػػدة  كقػػوؿ الطص ػػا عكلػػ  تمػػولل: ص إٌصمػػو أيمػػرتي أف أم ػػدى رٌب  ػػذه 

                                                           

الػدصف أحمػد  ػف مدػا الممػركؼ  ػو ف حجػر الميػع صا، مػف أعمػ  اامػ ـ  ولحػدصث كرجولػ ، مػؤرخ،    ك أ ك الفضؿ شموب ُص
أدصب شومر، ألد  مػف ميػع ف  فديػطصف، مػف مؤلفوتػ  ال  صػرة: فػتا ال ػورم شػرح لػحصا ال اػورم، كابلػو   فػا تمصصػز 

، ّٓٗ/ٗصصظػػػر : شػػػذرات الػػػذ ب :   ػػػػ . ِٖٓاللػػػحو  ، كالػػػدرر ال ومصػػػ ، كتمػػػذصب التمػػػذصب، كالتعرصػػػب، تػػػكفا يػػػص  ص 
 .  ُٖٕ/ُ، كاام ـ : َِٔ، كأ جد المدـك : َُٔ/ُ، ك شؼ الظصكف : ِّٗكط عوت المفيرصف لألدص  كم : 

 .ُٗٓ/ ُ .لحصا ال اورم:ُْٔ  أارج  ال اورم مف جو ر،  توب ااذاف، وب:الدمو  مصد الصدا ،رقـ الحدصثصِص
 .ْٗ/ ِ  فتا ال ورم شرح لحصا ال اورم:ّص
 .ُٗ  الصمؿ:ْص
   ك محمد  ف محمد  ف إ را صـ ال يػتا، أ ػك يػدصموف، مػف أ ػؿ  و ػؿ، مػف صيػؿ زصػد  ػف الاطػوب، فعصػ ، محػدث، إمػوـ مػف ٓص

 ػػ .  ّٖٖأعم  اليص ، مف تآلصف : ممولـ اليصف فا شرح أ ا داكد، كبرصب الحدصث، كشرح ال اورم، كالأصصػ ، تػكفا يػص ص 
 .ُِٖ/ِ، كط عوت الشوفمص  لأليصكم : ُٔٔ/ُصصظر : ممجـ المؤلفصف : 

 ػػك الحيػػصف  ػػف محمػػد  ػػف م ػػد اب الطص ػػا، ابمػػوـ المشػػمكر، لػػوحب شػػرح المشػػ وة كبصػػره،  ػػوف  رصمػػون متكاضػػمون حيػػف   ٔص
ال شػػوؼ شػػرحون الممتعػػد شػػدصد الػػرد مدػػل الف يػػف  كالم تدمػػ ، ك ػػوف  صػػ  فػػا ايػػتاراج الػػدقوعؽ مػػف العػػر ف كاليػػصف، شػػرح 

  صران، كأجوب ممو اولؼ مذ ب اليص  أحيف جكاب، كلصؼ فا الممػوصا كال صػوف كالت صػوف كشػرح ، تػكفا يػص : 
 . ٖٔ/ِ ػ  . صصظر: الدرر ال ومص  : ّْٕص 
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محمػػػكؿ مدػػػل ال ومػػػؿ ك ػػػا الجوممػػػ  لداصػػػر الميػػػتجمم  لد مػػػوؿ  مػػػو أف ال م ػػػ  
 . ُصتيمل ال صت كصطدؽ مدصمو ذلؾ"

. "كقػد  ّصمصد تفيصر قكل  تمولل: صإٌف المتعػصف فػا جصػوت كمصػكف   ِصقوؿ اولكيا -2
ادلػػػكف اليػػػػو ؽ صعػػػوؿ: ه شػػػ م  فػػػا أف اليػػػصوؽ صػػػػدؿ مدػػػل أف المتعػػػصف  ػػػـ الم
،  ٓصالزماشػػرم  ْصذ ػػر ـ كأف المطدػػؽ صحمػػؿ مدػػل ال ومػػؿ كال ومػػؿ مػػو أشػػور إلصػػ 

 . ٔصكه   س  ولحمؿ مدص ، كقصؿ إص  ااصيب"
 

 

 

 

                                                           

 .ٕٔٓ/ ِ  فتا ال ورم: ُص
مر، صرجػ  صيػ      ك محمكد شموب الػدصف، أ ػك ال صػو  الحيػصصا، اولكيػا، مفيػر، كمحػدث، كفعصػ ، كأدصػب، كشػوِص

إلػل مدصصػػ   لكيػػا، ك ػػا جزصػرة فػػا كيػػط صمػػر الفػرات فػػا محوفظػػ  ااص ػػور، اشػتأؿ  ولتػػ لصؼ كالتػػدرصس فػػا يػػف 
 ػػ  ، لػ  مػدة  تػب قصمػ ، ُِّٔم  رة، فذاع لصت  ك  ر ت مصذه، تكلل مصلب ابفتو  ك عا فصمو حتل يػص  ص 

 ػػ  . َُِٕمظصـ كالي   الم وصا، تكفا فا  أداد يص  ص أ رز و تفيصره ال  صر: ركح المموصا فا تفيصر العر ف ال
  .ُٕٔ/ٕصصظر: اام ـ: 

 .ْٓ  الحجر: ّص
 .ِْٓ/ِ  ك ك قكل : المتعا مدل ابط ؽ مف صتعا مو صجب اتعوؤه ممو صما مص . صصظر: ال شوؼ: ْص
الػممػتػػزلا، المدعػب  جػور اب، اصػػ     ك أ ك العويـ محمكد  ػف ممػر  ػف محمػد  ػف ممػر الزماشػرم الاػكارزمػػا، ٓص

جػػوكر  م ػػ  زموصػػو، مفيػػر، محػػدث، مػػت دـ، صحػػكم، لأػػكم،  صػػوصا، أدصػػب، صػػوظر، صػػو ر،  ػػوف إمػػوـ ملػػره، ك ػػوف 
ممتزلصون، ل  ملصفوت مدصدة مصمو: تفيصر ال شوؼ، كر ص  اا رار، كأيػوس ال  بػ ، كالفػوعؽ فػا برصػب الحػدصث، 

، ُُِ، كط عػوت المفيػرصف لديػصكطا : ٕٔ/ْ ػػ  . صصظػر: تػػذ رة الحفػوظ : ّٖٓتكفا  جرجوصص  اكارـز يػص  ص
 . ِّٖ -ِِٖ/ّ، كممجـ المؤلفصف : ُّٕ -ُِٕكط ػعوت الػمفيرصف لػألدصػركم : 

 .َُّ/ ٕ  ركح المموصا فا تفيصر العر ف المظصـ كالي   الم وصا: ٔص
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 الملمب الرابع
قاعدة: األصل أن اآليات التي فييا قيود ال تثبت أحكاميا إال بتمك القيود إال في آيات 

 .(1)يسيرة
أصػػػ  متػػل رتػػػب اب مػػز كجػػػؿ فػػا  تو ػػػ  ح مػػو مدػػػل  االػػؿ: شييرح القاعيييدة: أوال     

شػػػا ، كقصػػػده  عصػػػد، أك شػػػرط لػػػذلؾ شػػػرطو، تمدػػػؽ الح ػػػـ  ػػػ  مدػػػل ذلػػػؾ الكلػػػؼ الػػػذم 
فػػا العػػر ف ه حلػػر لػ ، كل ػػف قػػد صػػذ ر اب مػػز كجػػؿ ااح ػػوـ  كلػؼ اب تمػػولل. ك ػػذا

الشػػرمص  مػػف ألػػكؿ كفػػركع، كصػػذ ر أمدػػل حولػػ  ص رز ػػو لم ػػوده، لصظمػػر لمػػـ حيػػصمو إف 
  وصت م مكرا  مو أك ق حمو إف  وصت مصمصو مصمو.

 مف تط صعوت  ذه العومدة:ثانيا: تلبيقاتيا:      
، كمػف الممدػـك أف  ِصاػر ه  ر ػوف لػ   ػ   قكل  تمولل ص كمف صدع م  اب إلمو    .ُ

صمػو قصػد و اب  مف دمو م  اب تمولل إلمو  ار فإص   وفر، كأصػ  لػصس لػ   ر ػوف، كا 
 مذا العصد  صوصو لشػصوم  الشػرؾ كالمشػرؾ، كأف الشػرؾ قطمػو لػصس لػ  دلصػؿ شػرما 
كه معدػػػا، كالمشػػػرؾ لػػػصس  صػػػده مػػػو صيػػػكغ لػػػ  شػػػصعو مػػػف ذلػػػؾ. ففوعػػػدة  ػػػذا العصػػػد: 
التشصص  ال دصر مدل المشر صف  ولمموصػدة كماولفػ  ال ػرا صف الشػرمص  كالمعدصػ ، كأصػ  
لػػػصس   صػػػدصمـ إه أبػػػراض صفيػػػص  كمعولػػػد يػػػصع ، كأصمػػػـ لػػػك التفتػػػكا أدصػػػل التفػػػوت 

 .   ّصلمرفكا أف مو  ـ مدص  ه صيتجصزه مف ل  أدصل إصموف أك مي   معؿ
، مػػػ  أصػػػ  ه صعػػػ  قػػػتدمـ صمدػػػصمـ  ْص قكلػػػ  تمػػػولل: صكصعتدػػػكف الص صػػػصف  أصػػػر الحػػػؽ  .ِ

 . ٓصالي ـ  إه  أصر حؽ، تشصصمو مدصمـ ك صوصو لع ا الجـر الذم اقترفكه
                                                           

 .ُٕ  العكامد الحيوف المتمدع   تفيصر العر ف: ُص
 .ُُٕالمؤمصكف:   ِص
 .ِٕ  العكامد الحيوف: ّص
 .ُٔ  ال عرة: ْص
 .ّٓٓ-ّْٓ/ّ  كلمزصد مف التفلصؿ، صصظر: التفيصر ال  صر: ٓص
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، كممدػػكـه أٌف قػػتدمـ مصمػػا  مصػػ   ُص قكلػػ  تمػػولل ص كه تعتدػػكا أكهد ػػـ اشػػص  أمػػ ؽ  .ّ
فػػا  ػػٌؿ حػػوؿ، كل ػػٌصمـ  ػػوصكا صيعػػًدمكف مدػػػل قتػػؿ أقػػرب الصػػوس إلػػصمـ اشػػص  الفعػػػر 

يػػػو ة  كالفوقػػػ ، فػػػذ رت اوصػػػ  ذلػػػؾ، لإلشػػػورة إلػػػل تيػػػاطمـ مػػػف قػػػدر اب تمػػػولل كا 
 ظصمـ  رٌ مـ.

 

 الملمب الخامس
قاعدة: إذا ورد عمى الملمو قيدان مختمفان، وأمكن ترجيح أحدىما عمى اآلخر، 

 (ِ)وجب حمل الملمو عمى أرجحيما
 أواًل: شرح القاعدة:

دار المطدػػؽ  ػػصف قصػػدصف ماتدفػػصف، صظػػر: فػػإف  ػػوف أحػػد مو أقػػرب لدمطدػػؽ مػػف  إذا     
ف لػػـ ص ػػف أحػػد مو أقػػرب إلصػػ  مػػف اواػػر، فإصػػ  ه  اواػػر، ريٌجػػا حمػػؿ المطدػػؽ مدصػػ ، كا 

 لمدـ كجكد مرجا، فص عل المطدؽ مدل إط ق . صحمؿ مدل كاحد مصممو اتفوقون 
 :تلبيقاتيا: ثانياً 
 مو  وف فص  أحد العصدصف أقرب إلل المطدؽ مف العصد اوار: م وؿ -ُ

ص فمػػػف لػػػـ صجػػػد فلػػػصوـ    ػػػ   جػػػو ت  فػػػورة الصمػػػصف مطدعػػػ  مػػػف العصػػػد فػػػا قكلػػػ  تمػػػولل:
فمػػف لػػـ صجػػد  . كأمػػو  فػػورة الظمػػور فعػػد جػػو ت معصػػدة  ولتتػػو   فػػا قكلػػ  تمػػولل: ص ّصأصػػوـ 

 .   ْصفلصوـ شمرصف متتو مصف مف ق ؿ أف صتموٌيو 
 

                                                           

 .ُّ  ابيرا : ُص
 .َْٓ -َّْ/ّ، كشرح ال ك ب المصصر: َُٕ/ِ  صصظر: ركض  الصوظر كجص  المصوظر: ِص
 .ٖٗ  الموعدة مف اوص : ّص
 .ْ  المجودل  مف اوص : ْص
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كقد جو  لـك التمت  معصدان  ولتفرصؽ فا قكلػ  تمػولل: ص فمػف لػـ صجػد فلػصوـ    ػ        
 .   ُصأصوـ فا الحج كي م  إذا رجمتـ 

كه صافػػل أف الصمػػصف أقػػرب لدظمػػور مػػف التمتػػ ؛ اف  ػػ ن مصممػػو  فػػورة، فصعصػػد لػػـك     
 . ِصلتتو   فورة الصمصف  ولتتو   حم ن مدل اللـك فا  فورة الظمور المعصد  و

 م وؿ مو لـ ص ف فص  أحد العصدصف أقرب إلل المطدؽ مف العصد اوار: -ِ
ص فمف  وف مص ـ مرصضو أك مدل يػفر  لـك قضو  رمضوف، حصث كرد مطدعو فا قكل :

 .   ّصفمٌدة مف أصوـ أار 
صفمػػػف لػػػـ صجػػػد فلػػػصوـ شػػػمرصف مػػػ  تعصصػػػد لػػػـك الظمػػػور  ولتتػػػو   فػػػا قكلػػػ  تمػػػولل:       

 .   ْص ق ؿ أف صتموٌيو متتو مصف مف 
ص فمػف لػـ صجػد فلػصوـ    ػ  أصػوـ فػا كتعصصد لـك التمت   ولتفرصؽ فا قكل  تمولل:       

 . ٓص الحج كي م  إذا رجمتـ 
كمػػػف الكاضػػػا أف قضػػػو  رمضػػػوف لػػػصس أقػػػرب لكاحػػػد مصممػػػو، فص عػػػل الػػػصص مدػػػل       

.  إط ق ، فمف شو  لوـ متتو مو، كمف شو  فرؽ اللـك
 
 
 

                                                           

 .ُٔٗ  ال عرة مف اوص : ُص
 .ِْٔ/ِ  صصظر: قكامد التفيصر: ِص
 .ُْٖ  ال عرة مف اوص : ّص
 .ْ  المجودل  مف اوص : ْص
 .ُٔٗ  ال عرة مف اوص : ٓص
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جػػػو  فػػػا المحلػػػكؿ: صص إذا أطدػػػؽ الح ػػػـ فػػػا مكضػػػ ، كقصػػػد م دػػػ  فػػػا مكضػػػمصف       
 عصػػػدصف متضػػػودصف،  صػػػؼ ص ػػػكف ح مػػػ ؟ م ولػػػ : قضػػػو  رمضػػػوف الػػػكارد مطدعػػػو فػػػا قكلػػػ  

      ، كلػػـك التمتػػ  الػػكارد معصػػدا  ػػولتفرصؽ فػػا قكلػػ  تمػػولل  ُص يػػ حوص  صفمػػدة مػػف أصػػوـ أاػػر 
، كلػـك  فػورة الظمػور  ِص كيػ م  إذا رجمػتـ فمف لـ صجػد فلػصوـ    ػ  أصػوـ فػا الحػج  ص

. فمػف زمػـ أف المطدػؽ  ّص الكارد معصدا  ولتتو   فا قكل  تمولل صفلصوـ شػمرصف متتػو مصف 
صتعصد  ولمعصػد لفظػو تػرؾ المطدػؽ  مصػو مدػل إط قػ ، اصػ  لػصس تعصصػده   حػد مو أكلػل مػف 

و مدػػل مػػو  ػػوف العصػػوس تعصصػػده  ػػووار، كمػػف حمػػؿ المطدػػؽ مدػػل المعصػػد لعصػػوس حمدػػ   مصػػ
 . ْصمدص  أكلل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُْٖ  ال عرة: ُص
 .ُٔٗ  ال عرة: ِص
 .ْ  المجودل : ّص
 .ّٓٓ/ِمدـ االكؿ:  ا  المحلكؿ فْص
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 ةـمـاتـاخل
 فا اتوـ  ذه الدراي  تكلؿ ال حث إلل جمد  صتوعج، صكجز أ ٌممو فصمو ص تا:      
التفيصر:  ػا ااح ػوـ ال دصػ  التػا صتكلػؿ  مػو إلػل ايػتص وط ممػوصا العػر ف  قكامد .ُ

المظػػػصـ، كممرفػػػ   صفصػػػ  اهيػػػتفودة مصمػػػو. كت مػػػف أ مصػػػ   ػػػذه العكامػػػد فػػػا أ مصػػػ  
مكضكممو ك ك العر ف ال رصـ، كممرفتمو  ا الكيصد  اام ؿ لتفيصر العػر ف تفيػصران 

 ف ال ػرصـ أف ص ػكف مدػل إلمػوـ لحصحون. لذلؾ صص أا مدػل المتلػدم لتفيػصر العػر 
  مذه العكامد، لضركرتمو فا العدرة مدل تفيصر العر ف ال رصـ.

المطدؽ كالمعصد مف الميوعؿ المشتر    صف ألػكؿ الفعػ  كمدػـك العػر ف. كالمطدػؽ   .ِ
 ػػػك مػػػو دؿ  مدػػػل شػػػوع  فػػػا جصيػػػ ، كالفػػػرؽ  صصػػػ  ك ػػػصف المػػػوـ أف ممكمػػػ   ػػػدلا، 

مػػو  ػػوف مػػف االفػػوظ داه مدػػل كلػػؼ مدلكلػػ  كممػػـك المػػوـ شػػمكلا. كالمعصػػد  ػػك 
 المطدؽ  لف  زاعدة مدص .

إذا تػػػكفرت فػػػا المطدػػػؽ شػػػركط ابطػػػ ؽ فإصػػػ  صجػػػرم مدػػػل إط قػػػ ، كه صجػػػكز   .ّ
تعصصده    دلصؿ، كاالؿ فا المعصد أف صممػؿ  ػ  مػ  قصػده حتػل صعػـك الػدلصؿ مدػل 

 إلأو  العصد.
صتحدا فػا الح ػـ كاليػ ب، كفػا أف  -لحمؿ المطدؽ مدل المعصد أر   حوهت: أ   .ْ

كفػا أف صاتدفػو فػا الح ػـ كاليػ ب،   - ذه الحول  صحمؿ المطدؽ مدل المعصد. ب
أف صاتدػؼ الح ػـ كصتحػد اليػ ب،  -. جالمعصػده صحمػؿ المطدػؽ مدػل  ذه الحولػ  

أف صتحػػػد ح مممػػػو كصاتدػػػؼ  -ص عػػػل المطدػػػؽ مدػػػل إط قػػػ . دكفػػػا  ػػػذه الحولػػػ  
مػؿ المطدػؽ مدػل المعصػد مصػد الحصفصػ ، كمصػد بصػر ـ الي ب، كفا  ذه الحول  هصح

 صحمؿ.
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ه د مف التػزاـ شػركط حمػؿ المطدػؽ مدػل المعصػد حتػل ه صعػ  المفيػر فػا الاطػ   .ٓ
 كالعكؿ مدل اب تمولل  أصر مدـ.

مف قكامد التفيصر المتمدع   ولمطدؽ كالمعصد: قومدة: االؿ إ عػو  المطدػؽ مدػل   .ٔ
ومػػدة: المطدػػؽ صيحمػػؿ مدػػل ال ومػػؿ. كقومػػدة: إذا إط قػػ ، حتػػل صػػرد مػػو صعصِّػػده. كق

كرد مدػػػل المطدػػػؽ قصػػػداف ماتدفػػػوف، كأم ػػػف تػػػرجصا أحػػػد مو مدػػػل اواػػػر، كجػػػب 
حمػػػػؿ المطدػػػػؽ مدػػػػل أرجحممػػػػو. كقومػػػػدة: ابطػػػػ ؽ صعتضػػػػا الميػػػػوكاة. كقومػػػػدة: 
االؿ أف اوصوت التا فصمو قصػكد ه ت  ػت أح وممػو إه  تدػؾ العصػكد إه فػا  صػوت 

ف ممػػ ن صيػػصرة. ك ػػذ ه العكامػػد ضػػركرص  لمػػف صاػػكض فػػا تفيػػصر العػػر ف ال ػػرصـ، كا 
  مذا صعـك    المرأ دكف مراموة تد ـ العكامد صمرض  لدكقكع فا أاطو  جيصم .

 
 

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني
 
 
 
 
 
 
 
 



 232  
 

     

   
 

 محمد شاكر محمد صالح سيتود. قواعد التفسير المتعلقة بالمطلق والمقيد

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة ) 31العـدد )

 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم 
: لدصؽ  ػف حيػف الػعػصػكجػػا .ُ     أ ػجػد المػدـك الػكشا الػمػرقػـك فػا  ػصػوف أحكاؿ المدـك

،  صركت َُّٕص ت:     ـ.ََِِ - ػ ُِّْ، ُل صوف، ط – ػ   دار ا ف حـز
 ػػػػػ ، دار ُُٗابتعػػػوف فػػػػا مدػػػػـك العػػػػر ف: جػػػػ ؿ الػػػػدصف م ػػػػد الػػػػرحمف اليػػػػصكطا صت .ِ

 ـ.ََِٕ، ُصك دصس،  صركت، ط
ابح وـ فا ألكؿ ااح وـ: أ ك الحيف يصد الدصف مدا  ػف أ ػا مدػا  ػف محمػد  ػف  .ّ

 ػػػػ ، تحعصػػػؽ: م ػػػد الػػػرزاؽ مفصفػػػا، الم تػػػب ابيػػػ ما، ُّٔيػػػولـ ال مد ػػػا اومػػػدم ص
 ل صوف. -دمشؽ - صركت

 ػػػػػ ، تحعصػػػػؽ: محمػػػػد َّٕأح ػػػػوـ العػػػػر ف: أ ػػػػك   ػػػػر أحمػػػػد  ػػػػف مدػػػػا الجلػػػػوص صت .ْ
  ػ.َُْٓالمر ا،  صركت،  اللودؽ قمحوكم، دار إحصو  التراث

 ػػػػ ، ّْٓأح ػػػوـ العػػػر ف: أ ػػػك   ػػػر محمػػػد  ػػػف م ػػػداب الممػػػركؼ  ػػػو ف المر ػػػا صت  .ٓ
 ـ.َُْٖ، ُتحعصؽ: محمد م دالعودر مطو، دار ال تب المدمص ،  صركت، ط

إرشود الفحكؿ إلا تحعصؽ الحؽ مف مدـ االكؿ: محمد  ف مدا  ػف محمػد  ػف م ػد  .ٔ
 فػػر  -، تحعصػػؽ: الشػػصا أحمػػد مػػزك مصوصػػ ، دمشػػؽ  ػػػ َُِٓاب الشػػك وصا الصمصػػا ص

 طصػػو، قػػدـ لػػ : الشػػصا ادصػػؿ المػػصس كالػػد تكر كلػػا الػػدصف لػػولا فرفػػكر، دار ال تػػوب 
 ـ .ُٗٗٗ - ػ ُُْٗالمر ا، ط: ااكللص

ألكؿ اليرايا: أ ك   ر محمد  ف أحمد اليرايػا، تحعصػؽ: أ ػك الكفػو  اافأػوصا،  .ٕ
 ـ.ُّٗٗ - ػ ُُْْ، ُطل صوف،  –دار ال تب المدمص ،  صركت 

ألػػكؿ الفعػػ  الػػذم ه صيػػ  الفعصػػ  جمدػػ : مصػػوض  ػػف صػػوما  ػػف مػػكض اليػػدما، دار  .ٖ
 ـ . ََِٓ - ػ  ُِْٔالممد   المر ص  اليمكدص ، ط: ااكللص -التدمرص ، الرصوض 

ألكؿ الفع  فا صيصج  الجدصد: د ملػطفل إ ػرا صـ الزلمػا، مط مػ  شػموب، أر صػؿ،   .ٗ
 ـ.ََُِ، ِِط
 ـ.َُٖٗ، ٓل صوف، ط –صر الدصف الزر دا، دار ال تب المدمص ،  صركت اام ـ: ا .َُ
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أصػ ػو  الػركاة مػدل أصػ و  الصحػوة: جمػوؿ الػدصف أ ػك الحيػف مدػا  ػف صكيػؼ العفطػا،  .ُُ
  ػ.َُْٔ، ُتحعصؽ: محمد أ ك الفضؿ إ را صـ، دار الف ر المر ا، العو رة، ط

 ػػػ  ا حصػػػوف ااصدليػػػا ال حػػػر المحػػػصط فػػػا التفيػػػصر: محمػػػد  ػػػف صكيػػػؼ المشػػػمكر  .ُِ
  ػ. ُُِْ، ُق ، دار الف ر، طْٕٓصت

ال ػػػدر الطػػػول   محويػػػف مػػػف  مػػػد العػػػرف اليػػػو  : محمػػػد  ػػػف مدػػػا الشػػػك وصا، دار  .ُّ
 ل صوف. –الممرف ،  صركت 

 ػػػػ ، ْٕٗال ر ػػػوف فػػػا مدػػػـك العػػػر ف:   ػػػدر الػػػدصف محمػػػد  ػػػف م ػػػداب الزر شػػػا صت .ُْ
 ل صوف. - صركت تحعصؽ: محمد أ ك الفضؿ إ را صـ، دار الممرف ، 

ط عػػػوت الدأػػػكصصف كالصحػػػوة، جػػػ ؿ الػػػدصف م ػػػد الػػػرحمف اليػػػصكطا،  فػػػا  أصػػػ  الكمػػػوة .ُٓ
 تحعصؽ: محمد أ ك الفضؿ إ را صـ، الم ت   الملرص ،  صركت.

 التحرصر كالتصكصر: محمد الطو ر  ف موشكر، الدار التكصيص  لدصشر، تكصس. .ُٔ
 ػػ  ، دار إحصػو  ْٖٕالدصف محمد الذ  ا ص ت:  تذ رة الحفوظ: أ ك م د اب شمس .ُٕ

 التراث المر ا.
تمرصػػػؼ الداريػػػصف  مصػػػو ج المفيػػػرصف: د. لػػػ ح م ػػػد الفتػػػوح الاولػػػدم، دار العدػػػـ،  .ُٖ

 ـ.ََُِ - ػ  ُُّْ، ْدمشؽ، ط
، ِ ػػ ، طَٔٔالتفيصر ال  صر: محمد فار الدصف  ػف ضػصو  الػدصف ممػر الػرازم صت  .ُٗ

 دار ال تب المدمص ، طمراف.
صـ الصظػػػر فػػػا ميػػػوعؿ ا فصػػػ  ذاعمػػػ ، كص ػػػذ مذ  صػػػ  صوفمػػػ : محمػػػد  ػػػف مدػػػا  ػػػف تعػػػك  .َِ

 ػ ، تحعصؽ: د. لولا  ف صولر ِٗٓشمصب، أ ك شجوع، فار الدصف، ا ف الد   وف ص
 - ػػػػػ ُِِْالرصػػػػوض،ط: ااكلػػػػلص - ػػػػف لػػػػولا الاػػػػزصـ، م ت ػػػػ  الرشػػػػد، اليػػػػمكدص 

 ـ .ََُِ
المحدػل مدػل الكرقػوت: جػ ؿ  تكضصا المش  ت مف  توب الكرقوت المشػمكر  شػرح .ُِ

 ػػػ ، تحعصػػؽ: مزالػػدصف  شػػوـ  ػػف  ْٖٔالػػدصف أ ػػك م ػػداب محمػػد المحدػػا الشػػوفما ص
 ـ.ََِّ - ػ  ُِّْم دال رصـ ال دراصا المكلدا، دار ال توب ال عوفا، ااردف، 
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ق ، دار الف ػر َُُّالتكقصؼ مدل ممموت التمورصؼ: محمػد م ػد الػرؤكؼ المصػوكمص .ِِ
ق ، تحعصػػؽ: د. محمػػد َُُْ صػػركت، دمشػػؽ، ط: ااكلػػلص - ػػر الممولػػر، دار الف

 رضكاف الداص .
جوم  ال صوف فا ت كصؿ العر ف: محمد  ف جرصر  ف صزصػد  ػف   صػر  ػف بولػب اومدػا،  .ِّ

 ػػػػ ، تحعصػػػؽ: أحمػػػد محمػػػد شػػػو ر، مؤييػػػ  الريػػػول ، ط: َُّأ ػػػك جمفػػػر الط ػػػرم ص
 ـ . َََِ - ػ  َُِْااكللص

ق ، ُٕٔك م داب محمد  ف أحمد ااصلورم العرط ا صتالجوم  اح وـ العر ف: أ   .ِْ
 ـ.ُٓٔٗدار إحصو  التراث المر ا،  صركت، 

جمػػ  الجكامػػ  فػػا ألػػكؿ الفعػػ : تػػوج الػػدصف م ػػد الك ػػوب  ػػف مدػػا  ػػف م ػػد ال ػػوفا  .ِٓ
 ـ.ُُّٗ - ػ ُُّّ، ُالي  ا، المط م  ااز رص  الملرص ، ط

    لدصف أحمد  ف حجر الميع صا الدرر ال ومص  فا أمصوف الموع  ال ومص : شموب ا .ِٔ
  ػ  ، تحعصؽ: محمد يمصد جود الحؽ، دار ال تب الحدص  .ِٖٓص ت:  

ركح المموصا فا تفيصر العر ف المظصـ كالي   الم وصا: شموب الدصف محمػكد  ػف م ػد  .ِٕ
 ػػػػ ، تحعصػػػؽ: مدػػػا م ػػػد ال ػػػورم مطصػػػ ، دار ال تػػػب َُِٕاب الحيػػػصصا اولكيػػػا ص

  ػ . ُُْٓص ،ُالمدمص ،  صركت، ط 
ركضػ  الصػػوظر كجصػ  المصػػوظر: أ ػػك محمػد مكفػػؽ الػدصف م ػػد اب  ػػف أحمػد  ػػف محمػػد  .ِٖ

 ػػف قدامػػ  الجمػػومصدا المعديػػا  ػػـ الدمشػػعا الحص دػػا، الشػػمصر  ػػو ف قدامػػ  المعديػػا 
- ػػػػػػُِّْ ػػػػػػ ، مؤييػػػػػ  الرٌصػػػػػوف لدط ومػػػػػ  كالصشػػػػػر كالتكزصػػػػػ ، ط: ال وصصػػػػػ  صَِٔص

 ـ .ََِِ
ت المول صػ : محمػد  ػف محمػد  ػف مادػكؼ، تحعصػؽ: م ػد شجرة الصكر الز ص  فا ط عو .ِٗ

العػػودر اارصػػوؤكط كمحمػػكد اارصػػوؤكط، دار ال تػػب المر ػػا، المط مػػ  اليػػدفص ،  صػػركت 
  ػ.ُّْٗ، ُل صوف، ط –
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شذرات الذ ب فا أا ور مف ذ ب: شموب الدصف أ ك الف ح م د الحا  ف أحمد  ف  .َّ
 ػػػ   تحعصػػؽ: َُٖٗالممػػركؼ  ػػو ف الممػػود الحص دػػا الدمشػػعا ص ت:  محمػػد الم ػػرم

 ػػ، ُُْْ، ُم د العودر اارصػوؤكط، كمحمػكد اارصػوؤكط، دار ا ػف   صػر، دمشػؽ، ط
 ـ.ُّٗٗ

 ػ ، لػحح  ُّٕٓ - ػ ُِٖٓشرح العكامد الفعمص : أحمد  ف الشصا محمد الزرقو ص .ُّ
 ػػ َُْٗيكرصو، ط: ال وصص ص –كمدؽ مدص : ملطفل أحمد الزرقو، دار العدـ، دمشؽ 

 ـ .ُٖٗٗ -
الشرح ال  صر لماتلر االكؿ مف مدـ االكؿ: أ ك المصذر محمكد  ف محمػد  ػف  .ِّ

 ػػ  ُِّْملطفل  ف م د الدطصؼ المصصوكم، الم ت ػ  الشػومد ، ملػر، ط: ااكلػلص
 ـ .َُُِ -

دػا شرح ال ك ب المصصر: تعا الدصف أ ك ال عو  محمد  ف أحمػد  ػف م ػد المزصػز  ػف م .ّّ
 ػػػ ، تحعصػػؽ: محمػػد الزحصدػػا كصزصػػ  ِٕٗالفتػػكحا الممػػركؼ  ػػو ف الصجػػور الحص دػػا ص

 مػ .ُٕٗٗ - ػ ُُْٖحمود، م ت   الم ص وف، ط: ال وصص ص
شػػرح تصعػػصا الفلػػكؿ: أ ػػك الم ػػوس شػػموب الػػدصف أحمػػد  ػػف إدرصػػس  ػػف م ػػد الػػرحمف  .ّْ

الط ومػ    ػ ، تحعصػؽ: طػ  م ػد الػرؤكؼ يػمد، شػر  ْٖٔالمول ا الشمصر  ولعرافا ص
 ـ .ُّٕٗ - ػ ُّّٗالفصص  المتحدة، ط: ااكللص

اللوح ا فا فع  الدأ  المر ص  كميوعدمو كيصف المػرب فػا   ممػو: أحمػد  ػف فػورس  .ّٓ
 ػ ، محمد مدا  صضكف، ط: ااكلػل ّٓٗ ف ز رصو  العزكصصا الرازم، أ ك الحيصف ص

 ـ .ُٕٗٗ - ػ ُُْٖص
 ػف المأصػرة ال اػورم، أ ػك م ػػد اب  لػحصا ال اػورم: محمػد  ػف إيػمومصؿ  ػػف إ ػرا صـ .ّٔ

 –َُْٕالعػػػو رة، ط: ااكلػػػلص – ػػػػ ، حيػػػب تػػػرقصـ فػػػتا ال ػػػورم، دار الشػػػمب ِٔٓص
ُٖٕٗ.  

 ػػػ  ، تحعصػػؽ: م ػػد ِٕٕط عػػوت الشػػوفمص : جمػػوؿ الػػدصف م ػػد الػػرحصـ اايػػصكم ص ت:  .ّٕ
  ػ.َُّٗ، ُاب الج كرم، إحصو  التراث ابي ما، مط م  الرشود،  أداد، ط
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 ػػػ   تحعصػػؽ: ُٕٕالشػػوفمص  ال  ػػرل: تػػوج الػػدصف م ػػد الك ػػوب اليػػ  ا ص ت: ط عػػوت  .ّٖ
 م د الفتوح محمد الحدك، كمحمكد كمحمد الطصوجا، دار ال تب المر ص .

ط عػوت المفيػرصف: أحمػد  ػف محمػد لألدصػػركم، تحعصػؽ: يػدصموف  ػف لػولا الاػػزم،  .ّٗ
  ػ. ُّٔٗ، ُم ت   المدـك كالح ـ، المدصص  المصكرة، ط

مفيرصف: ج ؿ الدصف م د الػرحمف  ػف أ ػا   ػر اليػصكطا، تحعصػؽ: مدػا ط عوت ال .َْ
  ػ.ُّٔٗ، ُمحمد ممر، م ت   ك   ، العو رة، ط

 ػػ  ، دار ْٓٗص صف محمد  ف مدا  ف أحمد الػداككدمط عوت المفيرصف: شمس الد .ُْ
 ل صوف. –ال وز لدصشر كالتكزص ، م   الم رم ، دار ال تب المدمص ،  صركت 

لحصا ال اورم: أحمد  ف مدا  ػف حجػر أ ػك الفضػؿ الميػع صا  فتا ال ورم شرح .ِْ
ق ، رقػػػـ  ت ػػػ  كأ كا ػػػ  كأحودص ػػػ : محمػػػد فػػػؤاد م ػػػد ال ػػػوقا، قػػػوـ ِٖٓالشػػػوفما صت

 إاراجػػ  كلػػحح  كأشػػرؼ مدػػل ط مػػ : محػػب الػػدصف الاطصػػب، مدػػؽ مدصػػ : م ػػد 
 ق .ُّٕٗ صركتص-المزصز  ف م د اب  ف  وز، دار الممرف  

ط عػػػػوت االػػػػكلصصف: م ػػػػد اب ملػػػػطفل المرابػػػػا، دار ال تػػػػب الفػػػػتا الم ػػػػصف فػػػػا  .ّْ
  ػ.ُّْٗ، ِالمدمص ،  صركت، ط

 ػػ ، ُٕٖالعومكس المحصط: مجد الدصف أ ك طو ر محمػد  ػف صمعػكب الفصركز  ػودل ص .ْْ
تحعصػػػػػؽ: م تػػػػػػب تحعصػػػػػؽ التػػػػػػراث فػػػػػػا مؤييػػػػػ  الريػػػػػػول ،  إشػػػػػراؼ: محمػػػػػػد صمػػػػػػصـ 

ل صػػػػوف، ط:  –كزصػػػػ ،  صػػػػركت المرقييكيػػػػا، مؤييػػػػ  الريػػػػول  لدط ومػػػػ  كالصشػػػػر كالت
 ـ .ََِٓ - ػ ُِْٔال ومص ص

-قكامػػد التػػرجصا مصػػد المفيػػرصف: حيػػصف  ػػف مدػػل  ػػف حيػػصف الحر ػػا، دار العويػػـ .ْٓ
 ـ .ُٔٗٗ ػُُْٕ، صُالرصوض، ط

 قكامد التفيصر، جممون كدراي : اولد م موف الي ت، دار ا ف مفوف. .ْٔ
لػػػر  ػػػف م ػػػداب اليػػػمدم العكامػػػد الحيػػػوف المتمدعػػػ   تفيػػػصر العػػػر ف: م ػػػدالرحمف صو  .ْٕ

  ػ.َُِْ ػ ، تحعصؽ: اولد  ف م موف الي ت، دار ا ف الجكزم، ُّٕٔص
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ال شوؼ مف حعوعؽ التصزصؿ كمصكف ااقوكصؿ فا كجكه الت كصؿ: أ ك العويـ محمكد  ف  .ْٖ
 ، تحعصؽ: م د الػرزاؽ الممػدم، دار إحصػو  التػراث ّٖٓممر الزماشرم الاكارزماص

  صركت. –المر ا 
ف مػػػف أيػػػولصب ال تػػػب كالفصػػػكف: ملػػػطفل  ػػػف م ػػػد اب العيػػػطصطصصا  شػػػؼ الظصػػػك  .ْٗ

 ػػػ   تحعصػػؽ: م ػػد الػػرحمف محمػػد قويػػـ َُٕٔالحصفػػا الشػػمصر  حػػوجا ادصفػػ  ص ت: 
 ـ.ُِٗٗ ػ، ُُّْ، ِالصجدم، دار ال تب المدمص ،  صركت، ط

 ال دصوت: أ ك ال عو  ال فكم، مؤيي  الريول ،  صركت. .َٓ
دصف محمد  ف م ـر  ف مصظػكر اافرصعػا الملػرم ليوف المرب: أ ك الفضؿ جموؿ ال .ُٓ

  ػ ، دار لودر،  صركت. ُُٕصت
مجمػػػكع الفتػػػوكل: تعػػػا الػػػدصف أ ػػػك الم ػػػوس أحمػػػد  ػػػف م ػػػد الحدػػػصـ  ػػػف تصمصػػػ  الحراصػػػا  .ِٓ

 ػػػػ ، تحعصػػػؽ: م ػػػد الػػػرحمف  ػػػف محمػػػد  ػػػف قويػػػـ، مجمػػػ  المدػػػؾ فمػػػد لط ومػػػ  ِٖٕص
 - ػػػػػػُُْٔاليػػػػػمكدص ، صالملػػػػػحؼ الشػػػػػرصؼ، المدصصػػػػػ  الص كصػػػػػ ، الممد ػػػػػ  المر صػػػػػ  

 ـ .ُٓٗٗ
ق ، لػػػػػحح : محمػػػػػد ُِّّمحويػػػػػف الت كصػػػػػؿ: محمػػػػػد جمػػػػػوؿ الػػػػػدصف العويػػػػػما صت .ّٓ

 م دال وقا، دار إحصو  ال تب المر ص .
المحلػػكؿ فػػا مدػػـ االػػكؿ: أ ػػك م ػػد اب محمػػد  ػػف ممػػر  ػػف الحيػػصف فاػػر الػػدصف  .ْٓ

ب ق ، مدػػؽ مدصػػ  ككضػػ  حكاشػػص : محمػػد م ػػدالعودر مطػػو،دار ال تػػَٔٔالػػرازم صت
 ـ.ُٗٗٗ –ق َُِْ، ُل صوف، ط –المدمص ،  صركت 

 ـ.ُٖٔٗ، ٗالمداؿ الفعما الموـ: ملطفل أحمد الزرقو ، دار الف ر، دمشؽ، ط .ٓٓ
الميػػكدة فػػا ألػػكؿ الفعػػ :  ػػدأ  تلػػصصفمو الجػػٌد: مجػػد الػػدصف م ػػد اليػػ ـ  ػػف تصمصػػ   .ٔٓ

اه ف   ػ  ،  ـ أ مدمؤِٖ ػ  ، كأضوؼ إلصمو ااب، : م د الحدصـ  ف تصمص  صِٓٔص
 ػػػ ، تحعصػػؽ: محمػػد محصػػا الػػدصف م ػػد الحمصػػد، دار ِٖٕالحفصػػد: أحمػػد  ػػف تصمصػػ  ص

 ال توب المر ا.
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المطدػػػػؽ كالمعصػػػػد: حمػػػػد  ػػػػف حمػػػػدم اللػػػػومدم، ممػػػػودة ال حػػػػث المدمػػػػا  ولجوممػػػػ   .ٕٓ
 ـ .ََِّ ػُِّْااكللصط:ة، الممد   المر ص  اليمكدص ،ابي مص   ولمدصص  المصكر 

الممتلػػر مػػف شػػرح ماتلػػر االػػكؿ مػػف مدػػـ االػػكؿ: أ ػػك المصػػذر محمػػكد  ػػف  .ٖٓ
محمػػػػد  ػػػػف ملػػػػطفل  ػػػػف م ػػػػد الدطصػػػػؼ المصصػػػػوكم، الم ت ػػػػ  الشػػػػومد ، ملػػػػر، ط: 

 ـ . َُُِ- ػ  ُِّْال وصص ص
ممجػػػـ معػػػوصصس الدأػػػ : أحمػػػد  ػػػف فػػػورس  ػػػف ز رصػػػو  العزكصصػػػا الػػػرازم، أ ػػػك الحيػػػصف  .ٗٓ

 ـ .ُٕٗٗ ػ ُّٗٗركف، دار الف ر، ص ػ ، تحعصؽ: م د الي ـ محمد  وّٓٗص
ممجػػـ المػػؤلفصف فػػػا تػػراجـ ملػػػصفا ال تػػب المر صػػ : ممػػػر رضػػو  حولػػػ ، امتصػػل  ػػػ   .َٔ

 - ػػػػػ ُُْْ، ُل صػػػػوف، ط –م تػػػػب تحعصػػػػؽ التػػػػراث فػػػػا مؤييػػػػ  الريػػػػول ،  صػػػػركت 
 ـ.ُّٗٗ

المفػػػػردات فػػػػا برصػػػػب العػػػػر ف: أ ػػػػك العويػػػػـ الحيػػػػصف  ػػػػف محمػػػػد الممػػػػركؼ  ولرابػػػػب  .ُٔ
 -، تحعصؽ: لفكاف مدصوف الداكدم، دار العدـ، الدار الشومص   ػ  َِٓاالفموصل ص

  ػ .ُُِْدمشؽ  صركت، ط: ااكلل ص
الػػكجصز فػػا إصضػػوح قكامػػد الفعػػ  ال دصػػ : الشػػصا الػػد تكر محمػػد لػػدقا  ػػف أحمػػد  ػػف  .ِٔ

ل صػػػػػوف، ط:  –محمػػػػػد  ؿ  كرصػػػػػك أ ػػػػػك الحػػػػػورث الأػػػػػزم، مؤييػػػػػ  الريػػػػػول ،  صػػػػػركت 
 ـ .ُٔٗٗ - ػ ُُْٔالرا م ص

-ال رصـ زصػػداف، دار إحيػػوف لدصشػػر كالتكزصػػ ، طمػػراففػػا ألػػكؿ الفعػػ : م ػػد الػػكجصز .ّٔ
 إصراف، ط: ااكلل.


