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  نورة بنت عبدالعزیز العليّ . د
  األستاذ المشارك بجامعة األمیر سطام بن عبد العزیز

  
  لعزیز بن سعد الضعیانأشواق بنت عبدا

  ماجستیر التفسیر والحدیث بجامعة األمیر سطام بن عبد العزیز
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ـَمِدي  د الضَّ   في تفِسیرِه ) ھـ١٠٤٨(االستِنبـــــــَـــاُط ِعْنَد الُمَطھَِّر بن َعلِي بن ُمحمَّ

ِمیُر فِي َتْفِسیِر الِكَتاِب الُمنِیرِ (   )الفَُراُت النَّ

  أشواق بنت عبدالعزیز بن سعد الضعیان ، لعليّ نورة بنت عبدالعزیز ا*

، الریاض ، المملكة العربیة جامعة األمیر سطام بن عبد العزیز، التفسیر والحدیث قسم 

  .السعودیة 

  noura@gamil.com : للباحث الرئیسي البرید اإللكتروني*

  :ملخص البحث 

ات في علوم العالمة الضمدي من أعالم القرن الحادي عشر الھجري، ولھ مؤلف

عدة،االھتمام باالستنباط من القرآن الكریم واستخراج الفوائد والمعاني من آیاتھ العظام 

من أھم مقاصد المفسرین في تفاسیرھم ومن أعظم العلوم التي اشتغلوا بھا بعد التفسیر، 

وفیھ دلیل، واآلیة تدل على، : استخدم الضمدي صیغاً تدل على مواضع االستنباط، وھي

ع أسلوب الضمدي وفي ذ كر كذا دلیل على، وفي اآلیة دلیل، فیھ إیماء، وفیھ إشارة،تنوَّ

في صیاغة االستنباط، فاستعمل ألفاظاً توحي بأن ما یعقبھا استنباطاً بلفظ بلیغ وسالسة 

في العبارة، وإیجاز في الكلمة،تنوعت االستنباطات عند الضمدي فشملت فنوناً عدة 

ت العقدیة، واالستنباطات الفقھیة، واالستنباطات األصولیة، وعلوماً شتى، كاالستنباطا

واالستنباطات التربویة والسلوكیة،غالب استنباطات الضمدي صحیحة وموافقة لمنھج 

أھل السنة والجماعة، إال واحداً تبع فیھ بعض المفسرین فوقع في المحذور،استخدم 

لصحیح، ومن ھذه الدالالت الضمدي في استنباطاتھ عدة دالالت لتوصلھ إلى المعنى ا

، االستنباط بداللة )مفھوم الموافقة(االستنباط بداللة التركیب، االستنباط بداللة النص 

، االستنباط بداللة )داللة االلتزام(مفھوم المخالفة، االستنباط بداللة اإلشارة (المفھوم 

  .االقتران، انفرد ببعض االستنباطات التي لم أجد من وافقھ علیھا

ِمیرُ  الفَُراتُ  ، الُمَطھَّر،  االستِنبـــــــَـــاطُ : لمات المفتاحیة الك الِكَتاِب  ،  َتْفِسیرِ ،  النَّ

  .الُمِنیرِ 
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Inception according to Al-Mutahhar bin Ali bin 
Muhammad Al-Damadi )١٠٤٨ A.H(.  

In his commentary (Furat al-Namir in the commentary of 
the enlightening book)  

*Noura bint Abdulaziz Al-Ali , Ashwaq bint Abdulaziz 
bin Saad Al-Daiyan . 
Interpretation and Hadith at Prince Sattam Bin 

Abdulaziz University 
*Corresponding aouther Email : noura@gamil.com 

Abstract : 

Al-Allamah Al-Damadi is one of the flags of the eleventh 

century AH, and he has books in several sciences. The 

interest in deducing from the Holy Qur’an and extracting the 

benefits and meanings from his great verses is one of the 

most important purposes of the commentators in their 

interpretations and among the greatest sciences that they 

worked with after the interpretation. There is evidence in it, 

and the verse indicates that, and in mentioning such an 

evidence, and in the verse there is evidence, in which there is 

a gesture, and there is an indication. When Al-Damadi 

included Many arts and various sciences, such as doctrinal 

deductions, jurisprudential deductions, fundamentalist 

deductions, educational and behavioral deductions, most of 

Al-Damdi's deductions are correct and agree with the 

approach of Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa'ah, except for one in 

which some commentators followed and fell into the 

forbidden. These connotations are inference in terms of 

syntax, inference in terms of the text (the concept of consent), 
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inference in terms of the concept (the concept of 

contravention, inference in terms of the sign (the significance 

of commitment), inference in terms of conjugation He was 

singled out for some conclusions, which I could not find who 

agreed with. 

key words: Inception According, Al-Mutahhar, Furat al-

Namir, The Commentary, The Enlightening Book . 
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  املقدمة

الحمد � رب العالمین، حمداً یلیق بجاللھ وعظیم سلطانھ وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده 
ال شریك لھ وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ خیر الخلق وخاتم المرسلین وھادي األمم 

، فصلى هللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تمسك بھداه واھتدى واآلخذ بھا إلى أقوم السبل
  : بھدیھ إلى یوم الدین وسلم تسلیماً كثیراً، أما بعد

اللطائف والـُملَح العلمیة، : كثیراً مما في كتب التفسیر قد یكون خارجاً عن حد البیان مثل
دایاٍت قرآنیة والنكت البالغیة، واالستنباطات العلمیة من فقٍھ وآداٍب وتربویاٍت وھ

وغیرھا، إال أن من أھم ما ھو خارج عن البیان ومن أنفعھ للناس بعد التفسیر علم 
االستنباط من القرآن الذي ال حد لھ، وقد یفتح هللا على عباده في عصٍر ما لم یفتحھ على 

  .)١(من قبلھم، وذلك فضل یؤتیھ هللا من یشاء
ومن أعظم العلوم التي اشتغلوا بھا بعد  لذلك كان من أھم مقاصد المفسرین في تفاسیرھم

التفسیر االھتمام باالستنباط من القرآن الكریم واستخراج الفوائد والمعاني من آیاتھ، ومن 
َمدي   .ھؤالء العلماء العالمة الُمَطھَّر بن علي بن محمد الضَّ

 من كتابھ الفرات النمیر في" االستنباط " وھذه الدراسة جاءت لتسلیط الضوء على 
  . تفسیر الكتاب المنیر

لتوضح منھج الّضمدي في االستنباط وعنایتھ بھ، واإلفادة من آرائھ واستنباطاتھ 
  .ومقارنتھا بأقوال العلماء في المسألة

مدي، وتعریف االستنباط وبیان أھمیتھ، ومنھج  وقد تناولت الدراسة نبذة عن العالمة الضَّ
  . قارنة أقوالھ مع أقوال أقرانھ من المفسرینالضمدي في االستنباط من القرآن الكریم، وم

  :مشكلة البحث
وألھمیة معرفة . یعد علم االستنباط من علوم القرآن المھمة التي اھتم بھا المفسرون

مسائل علوم القرآن في تفسیر الفرات النمیر في تفسیر الكتاب المنیر، جاء البحث لدراسة 
منھجھ فیھا، ومقارنة أقوال الضمدي مع  استنباطات الضمدي من القرآن الكریم وإبراز

  .أقوال غیره من المفسرین
  : أھداف البحث

الفرات النمیر في تفسیر الكتاب "جمع استنباطات العالمة الضمدي من خالل تفسیره  -١
 ".المنیر

 . دراسة ھذه االستنباطات، والمقارنة بینھا وبین استنباطات المفسرین -٢
 .ن القرآن الكریمإبراز منھج الضمدي في االستنباط م -٣

                                      
مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، دار ابن . مفھوم التفسیر والتأویل واالستنباط والتدبر والمفسر، د) ١(

 ).١٥٩ص(ھـ،  ١٤٢٧، ٢الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط
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 .إبراز المكانة العلمیة للمفسر -٤

  :أھمیة البحث

 .توضیح منھج أحد أعالم التفسیر وطریقتھ في االستنباط من القرآن الكریم -١
الكش��ف ع��ن جھ��ود علم��اء األم��ة، وإیض��اح عن��ایتھم باالس��تنباط م��ن الق��رآن الك��ریم  -٢

 .وتجلیھا في إیضاح معالمھ وبیان طرقھ

  : منھجیة البحث
  :المتبع ھو المنھج االستقرائي، والتحلیلي الوصفي وفق الخطوات التالیةالمنھج 

  ".الفرات النمیر"جمع استنباطات العالمة الضمدي من تفسیر  -١
دراسة استنباطات الضمدي دراسة مقارنة بذكر من وافق اإلمام الضمدي ومن خالفھ  -٢

  .من العلماء إن وجدوا
  .الكریمبیان منھج الضمدي في االستنباط من القرآن  -٣
  . توثیق المادة العلمیة وفق المنھجیة العلمیة للبحث العلمي -٤

  
  خطة البحث

مشكلة البحث، أھداف البحث، أھمیة البحث، منھج البحث، خطة : المقدمة وتشتمل على
  .البحث

  
  :وفیھ مطلبان: التعریف بالعالمة المطھر الّضمدي: المبحث األول
  الحیاة الشخصیة: المطلب األول

  الحیاة العملیة: لثانيالمطلب ا
  

  التعریف باالستنباط وبیان أھمیتھ: المبحث الثاني
  تعریف االستنباط في اللغة، واالصطالح: المطلب األول
  أھمیة االستنباط      : المطلب الثاني

  
  :األمثلة التطبیقیة من تفسیر الضمدي: المبحث الثالث

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل{: تفسیر قولھ تعالى -١

  ]٢٥:سورة البقرة[ } حنخن
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 حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف{: تفسیر قال تعالى  -٢

 مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل

  ]٣٧:سورة آل عمران[} مث هت مت هب

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن{: تفسیر قال تعالى -٣

  ]٧٣:سورة ھود[} ٍّ ٌّ ٰى

 جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل{: تفسیر قولھ تعالى-٤

  ]٣٢:سورة النور[} يه ىه مه جه ىنين من خن حن

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث {: تفسیر قولھ تعالى -٥

  ]٧-٦:سورة فصلت[} يك

 من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل{: تفسیر قولھ تعالى -٦

سورة [ } ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

  ]٥٢:الشورى

 حن يمجن ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل{: تفسیر قولھ تعالى -٧

  ]١٥:سورة األحقاف[ } ىنين من خن

سورة [ }زث رث يت ىت متنت زت رت يب{: تفسیر قولھ تعالى -٨

  ]٣:النصر
  

  منھج الضمدي في االستنباط من القرآن الكریم: المبحث الرابع

 : االستنباط باعتبار موضوع المعنى المستنبط: المطلب األول
 .االستنباطات العقدیة -١
 .االستنباطات الفقھیة -٢
  .االستنباطات األصولیة -٣
 .لوكیةاالستنباطات التربویة والس  -٤
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  .االستنباط باعتبار الصحة والبطالن: المطلب الثاني
  : االستنباط باعتبار اإلفراد والتركیب: المطلب الثالث
  : دالالت االستنباط عند الضمدي: المطلب الرابع

 .االستنباط بداللة التركیب -١
 ).مفھوم الموافقة(االستنباط بداللة النص  -٢
  ).مخالفةمفھوم ال(االستنباط بداللة المفھوم   -٣
  ).داللة االلتزام(االستنباط بداللة اإلشارة  -٤
  االستنباط بداللة االقتران  -٥

  : قواعد االستنباط عند الضمدي: المطلب الخامس

 .االستنباط بنظائر القرآن: قاعدة -١
 .الكافر مكلف بالفروع: قاعدة -٢
  .أن العطف یقتضي التغایر: قاعدة -٣

  الخاتمة، المراجع
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  املبحث األول

مديالتعريف بال
ّ
  عالمة املطهر الض

  : وفیھ مطلبان 

  اطب اول

ة اا  

 )١(ھو أبو محمد، جمال الدین المطھر بن علي بن محمد بن علي الضمدي: اسمھ 
  .)٢(الشُّقیري

ولد في قریة الشُّقیري من أعمال وادي َضَمد، لیلة األحد السادس والعشرین من شھر 
  .)٣(نبویةشوال سنة أربع وألف من الھجرة ال

مدي نشأة حسنة في حجر والده القاضي علي بن محمد النُّعمان : نشأتھ نشأ العالمة الضَّ
  .وغذاه بالحالل المحض الذي ال یدخلھ شبھة

رحل إلى طلب العلم، ) ھـ١٠١٦(وقرأ القرآن العظیم وحفظھ، وعندما توفي والده سنة 
  . )٤(ماء الیمنوقرأ علوم األدب والتفسیر وتلقى الحدیث سماعاً من عل

                                      
 ٤٠نسبة إلى بلدة ضمد الواقعة في وادي ضمد وتبعد عن جازان من جھة الشمال الشرقي حوالي ) ١(

، ١، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالبلدان عند یاقوت الحموي، إسماعیل بن علي األكوع: انظر. میال

، المعالم األثیرة في السنة والسیرة، محمد بن محمد بن شراب، دار القلم، الدار )٢/١٨٧(ه، ١٤٠٨

 ).١١٦:ص(ه، ١٤١١، ١بیروت، ط –الشامیة، دمشق 
 ٢٦كم وعن أبو عریش حوالي  ١٧قریة تقع شمالي وادي ضمد، تبعد عن ضمد حوالي : الشقیري )٢(

مقاطعة جازان المخالف السلیماني، محمد  –المعجم الجغرافي للبالد العربیة السعودیة : ظران. كم شماال

 ).١٥٨:ص(ه، ١٣٨٩، ١بن أحمد العقیلي، دار الیمامة، الریاض، ط
: العقیق الیماني في وفیات وحوادث المخالف السلیماني، عبدهللا بن علي بن النعمان، تحقیق: انظر ) ٣(

 ).٧٦٧- ٧٦٣:ورقة (ه، ١٤١٢الة دكتوراه، جامعة الملك عبدالعزیز، علي حسین الصمیلي، رس
، الفرات النمیر في تفسیر الكتاب )٧٦٧-٧٦٣:ورقة (العقیق الیماني، عبدهللا بن النعمان : انظر) ٤(

زید بن علي مھارش، .حسین بن علي الحربي و د.د: المنیر، المطھر بن علي الضمدي، إشراف وضبط

 ).١/١٤(م، ٢٠١٨ -ه١٤٣٩، ١، السعودیة، ط)تبیان(عودیة للقرآن الكریم الجمعیة العلمیة الس
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ب اطا  

ة اا  

  : من أبرز شیوخھ الذین نھل منھم العلم

  .)١(عبدالرحمن الیمني -١
  .)٢(السید الطیب المؤیدي -٢
  .)٣(الفقیھ سعید الھبل -٣
  .)٤(السید أحمد بن المھدي المؤیدي -٤

  : مكانتھ وثناء العلماء علیھ
مدي العلمیة وذاع صیتھ في أنحاء الیمن وفاق أقرانھ  ظھرت مكانة المطھر بن علي الضَّ

  .في كثیر من العلوم
عالمة الزمن وفخر الیمن ومرجع العلماء : " قال أخوه المؤرخ عبدهللا بن علي النعمان

العاملین، وخاتمة المحققین ومجتھد العصر، الفقیھ العالمة النحوي التصریفي، األصولي 
ن إماماً في الفروع وسائر علوم األدب المفسر، الحافظ الثبت الحجة، المجتھد المطلق،كا

  .)٥("واألصلین والتفسیر والحدیث

                                      
عبدالرحمن بن عبدهللا بن صالح الخوالني، كان نبیال فاضال حسن التالوة للقرآن، ولي القضاء ) ١(

مطالع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال : انظر). ه١٠٥٤(لإلمام المؤیدي، توفي قبل سنة 

، ١حمد بن صالح بن أبي الرجال، مركز أھل البیت للدراسات اإلسالمیة، الیمن، طالزیدیة، القاضي أ

 ).٣/٣٩(ه، ١٤٢٥
أحمد السید الطیب بن أحمد المؤیدي، وكان معظما مبجال لھ الجھاد والرباط مع اإلمام الحسن بن  )٢(

المطھر بن محمد  النبذة المشیرة إلى جمل من عیون السیرة،: انظر. علي بن داوود ومع اإلمام القاسم

 ).١/٣٠٧(م، ٢٠٠٨. الجرموزي، مؤسسة زید بن علي الثقافیة، الیمن
سعید بن صالح الھبل، مرجع علماء الزیدیة في علم الفروع، عالمة فقیھ، مدقق، سكن صعدة وتتلمذ  )٣(

حاسن ، البدر الطالع بم)٣٣٠:ورقة(العقیق الیماني، عبدهللا بن علي بن النعمان : انظر. علیھ كثیرون

 ).١/٩٦(، )ت.د(من بعد القرن السابع، الشوكاني، محمد بن علي، دار المعرفة، بیروت، 
ھو اإلمام أحمد المھدي المؤیدي، العالمة، كان رجال كریما سیدرا عالما، من البارعین في الرئاسة، ) ٤(

 ).٣٨٤: ورقة(العقیق الیماني، عبدهللا بن النعمان : انظر. ه١٠٤٤توفي سنة 
 ).٤٨٠:ص(العقیق الیماني، عبدهللا بن النعمان : ظرنا) ٥(
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العالم المشھور، المفسر النحوي : " ویقول العالمة الشوكاني ذاكراً شیئاً من صفاتھ

مصنف المنقح على شرح الَخبیصي للكافیة ومؤلف التفسیر المسمى بالفرات وھو تفسیر 
ملكة صاحب الترجمة في العلوم ورسوخ قدمھ في  مفید جداً، مع اختصاره یدل على قوة

  .)١("فنوٍن عدة وكان مشھوراً بالذكاء والفطنة وجودة الحفظ
  : جملة منھا )٢(اشتغل بالتألیف في فنون كثیرة، ذكر المترجمون لھ: مؤلفاتھ

  .الفرات النمیر في تفسیر الكتاب المنیر -١
  .الطرفة في الطب والحكمة -٢
لحلوم، وھو اختصار لكتاب ضیاء الحلوم، مختصر جالء الوھوم مختصر ضیاء ا -٣

  .شمس العلوم، اختصره محمد بن نشوان الحمیري من كتاب أبیھ الشھیر شمس العلوم
  .المنقح شرح الموشح، وھو شرح للموشح للخبیصي في الصرف -٤
  .روضة األزھار ولباب األفكار، وھو شرح لألزھار -٥

ة الثالثاء الرابع عشر من شھر رمضان وقت صالة العشاء لیل -رحمھ هللا- توفي : وفاتھ
  .)٣(ه١٠٤٨سنة 

  

                                      
 ).٨٢٧:ص(لبدر الطالع، الشوكاني ا) ١(
 ).٣٢/ ١(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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  املبحث الثاني

  التعريف باالستنباط وبيان أهميته

  اطب اول

  رف اط

  ).َنَبطَ (ھو االستخراج، وأصلھ من مادة : االستنباط في اللغة-أ
لق في ، وتط)١("النون والباء والطاء كلمة تدل على استخراج شيء: " قال ابن فارس 

  : لغة العرب على عدة معان منھا
َبط  الماء الذي ینبط من قعر البئر إذا حفرت، وقد نبط ماؤھا ینِبط نبطاً وُنبوطاً، وقد : النَّ

أول ما یظھر من ماء البئر إذا : انتھینا إلیھ، أي: استنبطناه، یعني: أنبطنا الماء، أي
  .)٢(أي استخرجتھ: حفرتھا، واستنبطت الماء

َبط: "ویقال كانوا ینزلون سواد : ، قیل"جیل معروف من الناس، وھم النبیط واألنباط: النَّ
، سمو بذلك ألنھم أول من استنبط الماء، "العراق، ثم استعمل في أخالط الناس وعوامھم

  .)٣("إذا استخرج الفقھ الباطن باجتھاده وفھمھ: استنبط الفقیھ: " ویقال
خفائھ فقد أنبطتھ واستنبطتھ، واستنبطت من فالن كل شيء أظھرتھ بعد : " قال ابن درید

  .)٤("الماء المستخرج: علماً، أو خبراً، أو ماالً إذا استخرجتھ منھ، والنبطة
وكل مستخرج شیئاً كان مستتراً عن أبصار : " قال إمام المفسرین ابن جریر الطبري

  .)٥("ُمْسَتْنبِطٌ : العیون أو عن معارف القلوب فھو لھ

                                      
عبدالسالم محمد ھارون، دار الفكر، : مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق) ١(

 ).٥/٣٨١(ه، ١٣٩٩، ٢بیروت، ط
إبراھیم . مھدي المخزومي و د.د: العین، أبو عبدالرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي، تحقیق: انظر) ٢(

، جمھرة اللغة، محمد بن الحسن بن درید األزدي، )٧/٤٣٩(ت، .السامرائي، دار و مكتبة الھالل، د
ذیب اللغة، محمد ، تھ)١/٣٦٢(م، ١٩٨٧ ،٣ط ،رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للمالیین، بیروت: تحقیق

م، ٢٠٠١: ١بیروت، ط-محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي: بن أحمد بن األزھري، تحقیق
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوھري، دار العلم للمالیین، )١٣/٢٤٩(

، أبو الفضل ، لسان العرب)٥/٣٨١(، مقاییس اللغة، ابن فارس)٣/١١٦٢(م، ١٩٩٠، ٤بیروت، ط
 ).٧/٤١٠(م، ١٩٩٣-ه ١٤١٤، دار صادر، بیروت، ٣محمد بن مكرم بن علي بن منظور، ط

ھذیب اللغة، األزھري ت، )١/٣٦٢(، جمھرة اللغة، ابن درید )٧/٤٣٩(لعین، الفراھیدي ا :انظر) ٣(
محمد أحمد المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ، )٧/٤١٠(، لسان العرب، ابن منظور)١٣/٢٤٩(

، دون ذكر التاریخ، ٢عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، مصر، ط: ، أبو العباس، تحقیقالفیومي
 ).٥٩٠:ص(
 ).١/٣٦٢(جمھرة اللغة، ابن درید) ٤(
أحمد شاكر، مؤسسة : جامع البیان عن تأویل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تحقیق) ٥(

 ).٧/٢٥٥(م، ٢٠٠٠-ه ١٤٢٠، ١بیروت، ط - الرسالة 
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  .ن أن االستنباط في اللغة یدور معناه حول االستخراج وإظھار المخفيوعلیھ یتبی

 يف ىف يث ىث{: وقد ورد لفظ االستنباط في القرآن في موضع واحد عند قولھ تعالى 

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق

  ]٨٣:سورة النساء[ } ينٰى

: أي لعرفھ أولئك الذین یستنبطون األمر: " قال الضمدي عند تفسیر ھذه اآلیة
الماء یخرج من البئر أول : والنبط... یستخرجون تدبیره بقوة فطنتھم وخبرتھم بالعواقب، 

  .)١("ما تحفر
  : االستنباط في االصطالح-ب

  : ذكر المفسرون عدة تعریفات لالستنباط منھا
  .)٢("ھو استخراج العلم: االستنباط: " قال السمعاني

اجھ، فاستعیر لما یستخرجھ الرجل واستنباطھ إخراجھ واستخر: "وقال الزمخشري
  .)٤(، وقد ذكر الضمدي ھذا عند تفسیره لآلیة)٣("بفضل ذھنھ من المعاني والتدابیر

االستنباط استخراج األمر الذي من شأنھ أن یخفى على غیر : "وقال ابن القیم
  .)٥("مستنبطھ

عریفاً لھ، فالذي یبحث لمعرفة معنى االستنباط االصطالحي یجد بعض العلماء ذكروا ت
وقد بحث الدكتور فھد الوھبي ھذه المسألة ودرسھا دراسة تحلیلیة واستخلص تعریفاً 

استخراج ما خفي من النص بطریق : " جامعاً وھو األقرب، وھو أن االستنباط
  .)٦("صحیح

                                      
 ).١/٣٣٦( ، الضمديالفرات النمیر) ١(
یاسر بن إبراھیم وغنیم عباس، دار : تفسیر القرآن، أبو المظفر منصور بن أحمد السمعاني، تحقیق) ٢(

 ).١/٤٥٣(، ـھ١٤١٨، ١الوطن، الریاض، ط
ود الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، أبو القاسم محم) ٣(

، ١عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة العبیكان، الریاض، ط: الزمخشري، تحقیق
 ).١/٥٤١(، ـھ١٤١٨

 ).١/٣٣٦(الفرات النمیر، الضمدي  )٤(
طھ عبد : إعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة، تحقیق) ٥(

 ).١/٢٦٨(م، ١٩٦٨/ھـ١٣٨٨القاھرة،  -مصر -زھریةالرؤوف سعد، مكتبة الكلیات األ
فھد مبارك عبد هللا الوھبي، رسالة ماجستیر، جامعة اإلمام . منھج االستنباط من القرآن الكریم، د) ٦(

، ١محمد بن سعود اإلسالمیة، مركز الدراسات والمعلومات القرآنیة بمعھد اإلمام الشاطبي، بجدة، ط
 ).٤٤:ص(م، ٢٠٠٧-ـ ھ١٤٢٨
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  :العالقة بین التعریف اللغوي واالصطالحي
المخفي من الماء خاصًة، أو االستنباط في اللغة یدور معناه حول االستخراج وإظھار 

لكن قیدوا . من غیره، وفي اصطالح العلماء خصصوه باستخراج معنًى خفي من النص
  .ذلك بأن یكون من معنى صحیح

  .فكالھما یدور حول استخراج المخفي

ب اطا  

ا طأ  

  ".عانٍ تفسیر ألفاٍظ، أو استنباط م: " قال ابن عاشور واصفاً علم التفسیر بأنھ 
ألفاظ القرآن من حیث البحث عن معانیھ، وما یستنبط : موضوع التفسیر: "وقال أیضاً  

  .)١("منھ
فاالستنباط بھذه المثابة قسیم لبیان المعاني وذلك بالنظر إلى جمھرة معلومات كتب 
التفسیر التي یذكرھا المفسر، وإال فإن االستنباط من علوم اآلیة التي تأتي بعد تمام 

ولكن لشدة ارتباط ھذا العلم بعلم التفسیر نظریًة وتطبیقاً،  -الذي ھو بیان المعنى -رالتفسی
ولكثرة ما أُثیر في كتب التفسیر، أُلِحق بھ في بیان علم التفسیر وموضوعاتھ، وربما 

فسماه تفسیراً، وذلك حین یرتقي ھذا المعنى المستنبط الباطن في  )٢(توسع بعض العلماء
من المعنى الظاھر، فمن ھنا یتوجھ تسمیتھ تفسیراً؛ الرتباطھ بمعنى شدة قربھ وظھوره 

  .اآلیة من ھذا الجانب، وكالھما من أجل علوم القرآن الكریم
لذلك كان من أھم مقاصد المفسرین في تفاسیرھم ومن أعظم العلوم التي اشتغلوا بھا بعد 

وائد والمعاني من آیاتھ التفسیر االھتمام باالستنباط من القرآن الكریم واستخراج الف
  .العظام

وعنایة العلماء بھذا النوع من العلوم، تدل على أھمیتھ ومكانتھ عندھم، وال یكاد یوجد 
إال وھو مضمن عدداً كبیراً من االستنباطات  -قدیماً أو حدیثاً -كتاب من كتب التفسیر

  .المتعددة في شتى أنواع علوم الشریعة اإلسالمیة
: - رحمھ هللا-ستنباط من القرآن محل الثناء والمدح، قال ابن القیم كما بینوا أن أھل اال

  .)٣("وقد مدح هللا تعالى أھل االستنباط في كتابھ وأخبر أنھم أھل العلم"
  
  

                                      
م، ١٩٨٤، ١التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط: انظر )١(

التفسیر الكبیر، أبو عبد هللا محمد بن عمر التیمي الرازي الملقب بفخر الدین = ، مفاتیح الغیب )١/١٢(

 ).٢/٢٥٥(ھـ،  ١٤٢٠، ٣الرازي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
بكر بن  التبیان في أقسام القرآن، محمد بن أبي: انظر. القیم تقسیم لما یذكره الناس من التفسیرذكر ابن  )٢(

 ).٨٤:ص(ط، .، دلبنان -بیروت محمد حامد الفقي، دار المعرفة،: حقیقأیوب بن قیم الجوزیة، ت
 ).١/١٧٢(عالم الموقعین، ابن القیم إ) ٣(
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البرھان في " عن االستنباط من القرآن الكریم في كتابھ  - رحمھ هللا-وقد تكلم الزركشي 
  .)١("عرفة أحكامھم: النوع الثاني والثالثین": "علوم القرآن

النوع الخامس " االتقان في علوم القرآن" في كتابھ  - رحمھ هللا- كما أفرد السیوطي 
  .)٢(والستین في العلوم المستنبطة من القرآن الكریم

 يق ىق يف ىف يث ىث{: كذلك سمى هللا سبحانھ وتعالى االستنباط علماً، فقال سبحانھ

 ري ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك

  ]٨٣:سورة النساء[ }مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

ولوال أن االستنباط علم معتبر، وحجة في الشرع، لما أمر هللا تعالى عباده ِبَرد مالم  
  .)٣(یدركوا علمھ نصاً إلى من یدركونھ باالستنباط من أھل العلم

  
  

                                      
یوسف مرعشلي وجمال .د: بن عبدهللا الزركشي، تحقیق البرھان في علوم القرآن، بدر الدین محمد) ١(

 ).٢/٣(ه، ١٤١٥، ٢الذھبي وإبراھیم الكردي، دار المعرفة، بیروت، ط
مركز الدراسات القرآنیة بمجمع : اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدین عبدالرحمن السیوطي، تحقیق) ٢(

ة المصحف الشریف، المدینة المنورة، الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، مجمع الملك فھد لطباع

 ).٤/٣٥(م، ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦، ١ط
محمد صادق القمحاوي، دار : أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، تحقیق: نظرا) ٣(

عالم م، )١٠/١٥٩(، مفاتیح الغیب، الرازي )٢/٢٧٠(ھـ،  ١٤٠٥، ١إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
ر، نایف سعید الزھراني، مجلة معھد اإلمام الشاطبي، العدد الرابع، ذو الحجة االستنباط في التفسی

 ).٢٠:ص(ه، ١٤٨٢
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  ملبحث الثالثا

  األمثلة التطبيقية على االستنباط من تفسري الضمدي 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل{: الىعند تفسیر قولھ تع -١

 ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن

  ]٢٥:سورة البقرة[} نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ

وفیھ دلیل على أن العمل خارج عن مسمى : "قال الضمدي مستنبطاً من اآلیة الكریمة 
  .)١("اإلیمان

  : دراسة االستنباط
أن األعمال خارجة عن مسمى  استنبط الضمدي من اآلیة الكریمة استنباطاً عقدیاً على

  .اإلیمان
وعطف العمل الصالح على اإلیمان إیذاناً : " وطریق ھذا االستنباط ھو اللغة حیث قال

: ، وقد وافقھ في استنباطھ ھذا عدد من المفسرین منھم)٢("بأن مجموعھما سبب البشارة 
  .)٣(الرازي، والبیضاوي، وأبو السعود

یمان ثم عطف علیھ العمل الصالح وجب التغایر وإال لزم ألنھ لما ذكر اإل: " قال الرازي
  .)٤("التكرار وھو خالف األصل

وفیھ دلیل على أنھا خارجة عن مسمى اإلیمان، إذ األصل أن الشيء : "وقال البیضاوي
  .)٥("ال یعطُف على نفسھ وال على ما ھو داخل فیھ

تغایرھما وإشعار بأن وفي عطف العمل على اإلیمان داللة على : "وقال أبو السعود
مدار استحقاق البشارة مجموع األمرین فإن اإلیمان أساس والعمل الصالح كالبناء علیھ 

  .)٦("وال َغناَء بأساس ال بناَء بھ
  .ابن عطیة، والقرطبي، وأبو حیان: وخالفھ عدد من المفسرین منھم

  
  

                                      
 ). ١/١١٠( ، الضمديالفرات النمیر) ١(
 .لمصدر السابقا) ٢(
أنوار التنزیل، ناصر الدین أبو سعید عبد هللا الشیرازي ، )٢/٣٥٧(مفاتیح الغیب، الرازي : نظرا) ٣(

، ھـ١٤١٨، ١، طدار إحیاء التراث العربي، بیروت، عبد الرحمن المرعشلي محمد: البیضاوي، تحقیق
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، دار إحیاء التراث  ، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود)١/٦٠(

 .)١/٦٨(العربي، بیروت، 
 ).٢/٣٥٧(فاتیح الغیب، الرازي م) ٤(
 ).١/٦٠(نوار التنزیل، البیضاوي أ) ٥(
 ).١/٦٨(العقل السلیم، أبو السعود رشاد إ) ٦(
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ظة إن لف: رد على من یقول } جم يل {: وفي قولھ تعالى: " قال ابن عطیة

  .)١("اإلیمان بمجردھا تقتضي الطاعات؛ ألنھ لو كان ذلك ما أعادھا

إن اإلیمان : رد على من یقول } جم يل {: وقولھ تعالى: " وقال القرطبي

بمجرده یقتضي الطاعات؛ ألنھ لو كان ذلك ما أعادھا، فالجنة تنال باإلیمان والعمل 
  .)٢("الصالح 

الذین أمر هللا بأن ُیبَشروا ھم من جمعوا بین وفي ذلك دلیل على أن : " وقال أبو حیان
اإلیمان واألعمال الصالحات، وأن من اقتصر على اإلیمان فقط دون األعمال الصالحات 

  .)٣("ال یكون مبشراً 
إن أراد خروج��ھ ع��ن مس��مى : "وق��د رد الش��ھاب الخف��اجي عل��ى البیض��اوي حی��ث ق��ال

ي في الشرع فممنوع وإن أراد خروج ھ عن اإلیمان اللغ�وّي فقلی�ل الج�دوى اإلیمان المـُنجِّ
ولیس النزاع فیھ مع أّن الظاھر حملھ على المعنى الشرعي ما لم یص�رف عن�ھ ص�ارف، 
وھذا ذھول عما مّر، ثم إنھ في صارف أق�وى م�ن العط�ف المقتض�ي للمغ�ایرة إذ ال وج�ھ 

  .)٤("لعطف الشيء على نفسھ وال الجزء على كلھ ومثلھ

، وما علیھ أھل السنة والجماعة )٥(یمان ھو قول المرجئةوإخراج العمل عن مسمى اإل
 أنھ ال یصح إطالق القول بأن العمل شرط صحٍة، أو شرط كمال بل یحتاج إلى تفصیل

)٦(.  
وبناًء علیھ فالمعنى المستنبط غیر صحیح من جھة اللغة وذلك أن داللة العطف تقتضي 

على كلھ ومثلھ، كذلك ھو على المغایرة إذ ال وجھ لعطف الشي على نفسھ وال الجزء 
قول المرجئة والمشھور عن أھل السنة والجماعة أن اإلیمان قول وتصدیق وعمل وأن 

                                      
: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ابن عطیة، أبو محمد عبدالحق بن غالب، تحقیق) ١(

 ).١/١٠٨(م، ٢٠٠٢-ه١٤٢٢، ١عبدالسالم عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، عبدهللا: الجامع ألحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تحقیق) ٢(
 ).١/٢٣٨(م، ٢٠٠٦-ه١٤٢٧، ١ط
صدقي محمد : ، تحقیقمحمد بن یوسف بن حیان أثیر الدین األندلسي البحر المحیط، أبو حیان) ٣(

 ).١/٢٥٤(، ھـ ١٤٢٠-جمیل، دار الفكر، بیروت
ي على تفسیر حاشیة الشھاب على تفسیر البیضاوي، المسماة عنایة القاضي وكفایة الراض )٤(

، دار صادر، )ھـ١٠٦٩(البیضاوي، شھاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي 
 ).٢/٦٢(بیروت، 

إما من الرجاء؛ لتغلیبھم أدلة الرجاء : اسم فاعل من أرجأ؛ بمعنى أخر، وسموا مرجئة: المرجئة) ٥(
شرح : انظر. ھم األعمال عن مسمى اإلیمانعلى أدلة الوعید، وإما من اإلرجاء؛ بمعنى التأخیر؛ لتأخیر

 ).٤٤٢:ص(ھـ ١٤١٩العقیدة الواسطیة، محمد بن صالح العثیمین، دار الثریا، الریاض، 
عبد الرحمن السدیس، : جواب في اإلیمان ونواقضھ، عبد الرحمن بن ناصر البراك، اعتنى: انظر) ٦(

 ).١٣:ص(دار التدمریة، الریاض 
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األعمال كلھا داخلة في مسمى اإلیمان، وبھذا یكون االستنباط باطالً، لمخالفتھ منھج أھل 
  .السنة والجماعة

 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف{: عند تفسیر قال تعالى-٢

 مئ هي خيمي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل

  ]٣٧:سورة آل عمران[ }مث هت مت هب مب هئ

  .)١("وفیھ دلیل على جواز الكرامة لألولیاء: " قال الضمدي مستنبطاً من اآلیة الكریمة
  : دراسة االستنباط

  .استنبط الضمدي من اآلیة الكریمة استنباطاً عقدیاً على جواز الكرامة لألولیاء
كان إذا خرج أغلق علیھا : " اآلیة من مفھوم الموافقة، قال الضمديوداللة االستنباط في 

  .)٢("فیأتي وعندھا الفواكھ الغریبة فلذلك سألھا
  .ووافق الضمدي على ذلك عدد من المفسرین منھم الرازي، والبیضاوي، والخازن

احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة األولیاء بھذه اآلیة، ووجھ : " قال الرازي
تدالل أنھ تعالى أخبر أن زكریا كلما دخل علیھا المحراب وجد عندھا رزقا قال یا االس
  .)٣("أنى لك ھذا؟ قالت ھو من عند هللا: مریم

  .)٤("وھو دلیل جواز الكرامة لألولیاء: "وقال البیضاوي
وفي ھذه اآلیة دلیل على جواز كرامات األولیاء وظھور خوارق : " وقال الخازن

  . )٥("یھمالعادات على أید
  .ذلك في تفاسیرھم )٦(كما أورد ابن كثیر، وأبو السعود، واأللوسي، والسعدي

                                      
 ).١/٢٥١(ي الفرات النمیر، الضمد) ١(

 ).١/٢٥١(الفرات النمیر، الضمدي ) ٢(

 ).٨/٢٠٧(مفاتیح الغیب، الرازي) ٣(

 ). ٢/١٥(أنوار التنزیل، البیضاوي ) ٤(

: لباب التأویل في معاني التنزیل، عالء الدین علي بن محمد أبو الحسن، المعروف بالخازن، تحقیق )٥(

 ). ١/٢٤١(ه،  ١٤١٥، ١، طبیروت –دار الكتب العلمیة تصحیح محمد علي شاھین، 

سامي محمد السالمة، : تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، تحقیق: انظر) ٦(

، روح المعاني، )٢/٥١(، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود )٢/٣٦(م، ١٩٩٩- ه١٤٢٠، ٢دار طیبة، ط

منان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم ال)٢/١٣٥(األلوسي 

 ).١/١٢٨(م، ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠، ١عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط: السعدي، تحقیق
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ال دلیل في اآلیة على أن الرزق كان من خوارق : " وخالفھم محمد رشید رضا فقال
، محتجاً بأن ما ورد في تفسیر ھذه اآلیة ھو من االسرائیلیات التي ال یجب )١("العادات

  .األخذ بھا
نباط الضمدي ثابت، ظاھر الرجحان حیث أنَّ أھل السنة والجماعة وأھل إال أن است

ْت بھ الروایة من كرامات  الحدیث واألثر یؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة وما َصحَّ
قون بھا وال ینفونھا ، وكرامة هللا لمریم واضحة في اآلیة من كثرة )٢(األولیاء وھم ُیَصدِّ

وسؤالھ لھا عند نظره إلى ما عندھا من الرزق،  الرزق ویدل علیھا تعجب زكریا 
بدون أب مما یؤید ظھور  أیضا وقوع الخوارق على ید مریم مثل والدة عیسى 

  . الكرامات لألولیاء
  .وبھذا یتبین صحة ما استنبطھ الضمدي

 ييٰذ ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن{: عند تفسیر قال تعالى-٣

  ]٧٣:سورة ھود[ }ٍّ ٌّ ٰى ٰر

وفیھ دلیل على دخول الزوجات في أھل : "طاً من اآلیة الكریمةقال الضمدي مستنب
  .)٣("البیت

  : دراسة االستنباط
  .استنبط الضمدي استنباطاً تربویاَ سلوكیاَ على دخول الزوجات في أھل البیت

وداللة االستنباط في اآلیة من داللة االلتزام، حیث أن المالئكة خاطبت زوج إبراھیم 
 یت، فدل ذلك على دخول الزوجة في أھل البیتبقولھم لھا أھل الب .  

ووافقھ في دخول الزوجة في مسمى أھل البیت السمعاني، البغوي، والقرطبي، وأبو 
  . )٤(حیان، والخازن، واأللوسي

  .)٥("وفیھ دلیل على أن األزواج من أھل البیت: " قال البغوي

                                      
، ٢تفسیر القرآن الحكیم المشھور بتفسیر المنار، محمد رشید رضا، دار المنار، القاھرة، ط) ١(

 ).٣/٢٤٢(ه، ١٣٦٦

ي في شرح الطحاویة وأثبت كرامات األولیاء باألقوال الظاھرة ذكر ذلك ابن أبي العز الحنف) ٢(

عبد هللا التركي، وشعیب : شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي، تحقیق: انظر. الصحیحة

 ).٧٤٥:ص(األرناؤوط 

 ). ٢/٧٥(الفرات النمیر، الضمدي ) ٣(

، الجامع ألحكام )٢/٤٥٧(البغوي ، معالم التنزیل، )٢/٤٤٤(تفسیر القرآن، السمعاني : انظر) ٤(

، روح )٢/٤٩٤(، لباب التأویل، الخازن)٦/١٨٤(، البحر المحیط، أبو حیان )٩/٧١(القرآن، القرطبي

 ). ٥/٢٩٨(المعاني، األلوسي

 ). ٢/٤٥٧(معالم التنزیل، البغوي ) ٥(
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بیت، فدل ھذا على أن ھذه اآلیة تعطي أن زوجة الرجل من أھل ال: " وقال القرطبي
  .)١("أزواج األنبیاء من أھل البیت

أھل البیت، دلیل على اندراج الزوجة : وخطاب المالئكة إیاھا بقولھم: "وقال أبو حیان
  .)٢("في أھل البیت

واستدل باآلیة على دخول الزوجة في أھل البیت، وھو الذي ذھب إلیھ : "وقال األلوسي
  .)٣("السنیون

ال تدخل إال : یعة حیث ال یعدون الزوجة من أھل بیت الزوج، فقالواوخالف في ذلك الش
إذا كانت قریب الزوج ومن نسبھ، فإن المراد من البیت بیت النسب ال بیت الطین 

  .)٤("والخشب
إال أن استنباط العالمة الضمدي یوضح مذھب أھل السنة والجماعة في الزوجة وأنھا 

 ىف يث ىث نث مث زث {: قولھ تعالىمن أھل بیت الرجل، وادخالھا في حكم 

ویرد مذھب الشیعة في إخراجھا ،  ]٣٣:سورة األحزاب[ }لك اك يق ىق يف

  . من أھل بیتھ

 جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل{: عند تفسیر قولھ تعالى-٤

  ]٣٢:سورة النور[ } يه ىه مه جه ىنين من خن حن

وفي اآلیة دلیل على أن تزویج األیامى : " قال الضمدي مستنبطاً من اآلیة الكریمة
  .)٥("لألولیاء، كما أن تزویج العبید واإلماء إلى السادات

  : دراسة االستنباط
استنبط الضمدي من اآلیة الكریمة استنباطاً فقھیاً على أن تزویج األیامى لألولیاء كما أن 

  .تزویج العبید واإلماء إلى السادات
، )٦(" خاطبھم بھألن هللا: "وداللة االستنباط في اآلیة من داللة االلتزام، قال الضمدي 

فلما خاطبھم هللا بذلك ُعلم أن تزویج األیامى لألولیاء، فلو كان األیامى ھم من یزوجون 
  .أنفسھم لما كان في توجیھ الخطاب إلى األولیاء فائدة

                                      
 ).٩/٧١(الجامع ألحكام القرآن، القرطبي ) ١(

 .)٦/١٨٤(البحر المحیط، أبو حیان ) ٢(

 ).٥/٢٩٨(روح المعاني، األلوسي) ٣(

 .المصدر السابق) ٤(

 ).٢/٣٥١(الفرات النمیر، الضمدي ) ٥(

 .المصدر السابق) ٦(
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في اآلیة دلیل على أن تزویج النساء األیامى إلى : " وقد وافقھ على ذلك البغوي فقال
  .)١("خاطبھم بھ، كما أن تزویج العبید واإلماء إلى السادات األولیاء ألن هللا تعالى

وذكره أیضاً السمرقندي، والسمعاني، والرازي، وابن جزي الكلبي، وأبو حیان، وأبو 
  .)٢(السعود، والقاسمي، وابن عاشور

ھل ھي للوجوب أم للندب أم  } خل{: إال أنھم اختلفوا في صیغة األمر في قولھ

أصحاب الظاھر أن النكاح واجب واستدلوا على وجوبھ بھذه اآلیة، لإلباحة، فذھب داود و
. وذھب الجمھور إلى أن األمر للندب  

واألمر ھنا قیل للوجوب وإلیھ ذھب أھل الظاھر، وقیل للندب وإلیھ : " قال األلوسي
  .)٣("ذھب الجمھور
  .)٤("تھظاھر األمر للوجوب فیدل على أن الولي یجب علیھ تزویج مولی: " وقال الرازي

  .)٤("تھمولی
وقد ذھب داود وأصحاب الظاھر أن النكاح واجب واستدلوا بھذه : " وقال السمعاني

اآلیة، وأما عندنا ھو مباح في وقت، سنة في وقت، مباح إذا كانت نفسھ ال تتوق إلى 
  .)٥("النساء، سنة إذا تاقت نفسھ إلى النساء

یامى منكم إلى آخره وأنكحوا األ: وصیغة األمر في قولھ تعالى: " وقال ابن عاشور
مجملة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما یعرض من حال المأمور بإنكاحھم، فإن كانوا 

                                      
 ).٣/٤٠٩(معالم التنزیل، البغوي ) ١(

علي محمد : بحر العلوم، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم، السمرقندي، تحقیق: انظر )٢(

ه، ١٤١٣، ١لموجود، وزكریا النوتي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طمعوض، وعادل أحمد عبد ا

، التسھیل لعلوم )٢٣/٣٦٨(، مفاتیح الغیب، الرازي )٣/٥٢٥(، تفسیر القرآن، السمعاني )٢/٥٣٠(

عبد هللا الخالدي، شركة دار . د: التنزیل، أبو القاسم، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، تحقیق

، لباب )٤/١٠٥(، أنوار التنزیل، البیضاوي)٢/٦٨(ھـ، ١٤١٦، ١األرقم، بیروت، طاألرقم بن أبي 

، )٦/١٧١(، إرشاد العقل السلیم، أبو السعود)٨/٣٧(، البحر المحیط، أبو حیان)٣/٢٩٤(التأویل، الخازن

محمد باسل عیون : محاسن التأویل، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالق القاسمي، تحقیق

، التحریر والتنویر، ابن )٧/٣٨٠(ھـ، ١٤١٨، ١لسود، دار الكتب العلمیة، بیروت، طا

 ).١٨/٢١٥(عاشور

 ).٩/٣٤٢(روح المعاني، األلوسي ) ٣(

 ). ٩/٣٤٢(، روح المعاني، األلوسي )٢٣/٣٦٨( مفاتیح الغیب، الرازي ) ٤(

 ). ٣/٥٢٥(تفسیر القرآن، السمعاني ) ٥(
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مظنة الوقوع في مضار في الدین أو الدنیا كان إنكاحھم واجباً، وإن لم یكونوا كذلك فعند 
  .)١("مالك وأبي حنیفة إنكاحھم مستحب

ستحب لمن تاقت نفسھ إلى النكاح وھذا األمر أمر ندب واستحباب فی: " وقال البغوي
ووجد أھبة النكاح أن یتزوج، وإن لم یجد أھبة النكاح یكسر شھوتھ بالصوم؛ لحدیث 

یا معشر الشباب من استطاع منكم : " ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال عبدهللا بن مسعود 
الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ 

  . )٢( "وجاء
ولعل الراجح أن القول بالتفصیل أولى كما قال ابن عاشور، فاآلیة وإن اقتضت اإلیجاب 

  : إال أن إجماع السلف على أن األمر لیس لإلیجاب، ویدل علیھ أمور

ومن السلف  ملسو هيلع هللا ىلصأن اإلنكاح لو كان واجباً لكان النقل بفعلھ من النبي : أحدھا 
ما وجدنا عصره علیھ الصالة والسالم وسائر األعصار مستفیضاً شائعاً لعموم الحاجة، فل

بعده قد كانت فیھ أیامى من الرجال والنساء ولم ینكر ذلك، ثبت أنھ لم یرد باألمر 
  .اإلیجاب

  .أنا أجمعنا على أن األیم الثیب لو أبت التزویج لم یكن للولي إجبارھا: وثانیھا 
تزویج أمتھ وعبده فیقتضي للعطف عدم  اتفاق الكل على أنھ ال یجب على السید: وثالثھا 

  .الوجوب في الجمیع
أن اسم األیامى ینتظم الرجال والنساء فلما لزم في الرجال تزویجھم بإذنھم : ورابعھا 

  . )٣(لزم ذلك في النساء
وبالرغم من أن الضمدي لم یذكر حكماً دقیقاً في ھذه المسألة إال أن استنباطھ صحیح، 

  . وعلیھ أكثر العلماء

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث {: عند تفسیر قولھ تعالى-٥

  ]٧-٦:سورة فصلت[ } يك ىك

وفیھ دلیل على أن الكفار مخاطبون : " قال الضمدي مستنبطاً من اآلیة الكریمة
  .)١("بالشرائع

                                      
 ).١٨/٢١٧(شور التحریر والتنویر، ابن عا) ١(
، والحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ، صحیح )٣/٤٠٩(معالم التنزیل، البغوي : انظر) ٢(

وسننھ وأیامھ، محمد بن  ملسو هيلع هللا ىلصالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا = البخاري
م،  ٢٠٠٢- ه١٤٢٢، ١محمد زھیر الناصر، دار طوق النجاة، بیروت، ط: إسماعیل البخاري، تحقیق

، )٥٠٦٥(، )٧/٣(تاب النكاح، باب قول النبي یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ك
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا = ومسلم في صحیحھ، صحیح مسلم 

، ١ط محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،: ، مسلم بن الحجاج القشیري، تحقیق
 ).١٤٠٠(، )٢/١٠١٨(م، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ ١٩٨٩- ه ١٤٠٩

 .)٩/٣٤٢(، روح المعاني، األلوسي )٢٣/٣٦٨( مفاتیح الغیب، الرازي  )٣(
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  : دراسة االستنباط
  .استنبط الضمدي من اآلیة الكریمة استنباطاً أصولیاً وھو أن الكفار مخاطبون بالشرائع

  .داللة االستنباط في اآلیة من داللة االقترانو 
، وذلك ألن )٢("قرنھا بالشرك تعظیماً لشأنھا وذماً لھم بالبخل بالواجب: " قال الضمدي 

هللا تعالى صرح في ھذه اآلیة الكریمة بأنھم مشركون، وأنھم كافرون باآلخرة، وقد 
  . )٣(لزكاةتوعدھم بالویل على شركھم وكفرھم باآلخرة، وعدم إیتائھم ا

احتج أصحابنا في إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع اإلسالم بھذه : "قال الرازي
  .)٤("اآلیة

  .)٥("وفیھ دلیل على أن الكفار مخاطبون بالفروع: "قال البیضاوي
أنھم مؤاخذون بھا في اآلخرة، مع عدم : والمراد بكونھم مخاطبین بفروع الشریعة

  .حصول الشرط الشرعي وھو اإلیمان
. والكافر یعاقب في اآلخرة بترك إیتاء الزكاة؛ ألنھم مخاطبون بالشرائع: " قال السمعاني

  .)٦("ذكره جماعة من أھل العلم
وما دلت علیھ ھذه اآلیة الكریمة من كونھم مخاطبین بذلك، وأنھم : " وقال الشنقیطي

ولھ تعالى یعذبون على الكفر، ویعذبون على المعاصي، جاء موضحاً في آیات أخر، كق

 هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ{: عنھم مقرراً لھ

  .)٧(] ٤٧-٤٢:سورة المدثر[ }يس ىس يغ ىغ يع ىع يط ىط ِّـ ُّـ َّـ هي مي

وھو  –بحسب ما وقفت علیھ -لذلك یتبین صحة استنباط الضمدي، حیث لم یخالفھ أحد 
  .ما ذھب إلیھ الجمھور

 خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل{: عند تفسیر قولھ تعالى-٦

سورة [ } ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

  ]٥٢:الشورى

                                                                                                   
 ).٣/١٢٩(لفرات النمیر، الضمدي ا) ١(
 ).٣/١٣٩(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٢(
 -ھـ  ١٤١٥لبنان،  –المختار الشنقیطي، دار الفكر، بیروت  أضواء البیان، محمد األمین بن محمد) ٣(

 ). ٧/١٠(م، ١٩٩٥
 ).٢٧/٥٤٣(فاتیح الغیب، الرازي م) ٤(
 ).٥/٦٧(البیضاوي  أنوار التنزیل) ٥(
 . )٣٧/ ٥(لسمعاني القرآن، ا تفسیر )٦(
 ).٧/١٠(ضواء البیان، الشنقیطيأ) ٧(
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واآلیة تدل على أنھ لم یكن متعبداً بشرع من : " قال الضمدي مستنبطاً من اآلیة الكریمة
  . )١("قبلھ

  : دراسة االستنباط

  .لم یكن متعبِّداً بشرع من قبلھ ملسو هيلع هللا ىلصاستنبط الضمدي استنباطاً أصولیاً على أن النبي 
  .تنباط في السیاق القرآني من داللة مفھوم الصفةوداللة االس 

  .)٢(وقد وافقھ في استنباطھ البیضاوي، وابن عاشور، والزحیلي
  .)٣("وھو دلیل على أنھ لم یكن متعبداً قبل النبوة بشرع: " قال البیضاوي

لم یكن متعبداً  ملسو هيلع هللا ىلصوفي ھذه اآلیة حجة للقائلین بأن رسول هللا : " وقال ابن عاشور
  .)٤("تھ بشرعقبل نبوء

لم یكن قبل الّنبوة متعّبدا بشرع  ملسو هيلع هللا ىلصواآلیة دلیل على أن النبّي : " وقال الزحیلي
  .)٥("ما

كان متعبداً بشرع من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع خالف بین أھل العلم في ھذه المسألة، ھل النبي 
  : قبلھ أم ال على مذاھب

ھو اختیار  فمنھم من منع ذلك مطلقاً، وأنھ لم یكن متعبداً بشرع من قبلھ، كما -١
  .الضمدي ومن وافقھ

، وترك قطع الحكم علیھ بشيء في ذلك، ملسو هيلع هللا ىلصوفرقة قالت بالتوقف في أمره  -٢
واختاره النووي في الروضة، إذ لیس فیھ داللة على عقل وال ثبت فیھ نص وال 

  .)٦(إجماع
أنھ كان متعبداً بشرع من قبلھ وعامالً بھ، ثم اختلف ھؤالء في : وفرقة ثالثة قالت -٣

  : لشرعتعیین ا
فإنھ ناسخ لجمیع األدیان والملل  فذھبت طائفة إلى أنھ كان على دین عیسى  - أ

  .قبلھا، فال یجوز أن یكون النبي على دین منسوخ
  .؛ ألنھ من ولده وھو أبو األنبیاءوذھبت طائفة إلى أنھ كان على دین إبراھیم - ب
   .؛ ألنھ أقدم األدیانوذھبت طائفة إلى أنھ كان على دین موسى -ج

                                      
 ). ٣/١٤٦(لفرات النمیر، الضمدي ا) ١(
، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، صاحب وھبة بن مصطفى الزحیلي الدكتور: ھو) ٢(

 .ه١٤٣٦توفي سنة . وھو تفسیر معاصر
 ).٥/٨٥(البیضاوي  أنوار التنزیل،) ٣(
 ).٢٥/١٥٣(لتحریر والتنویر، ابن عاشور ا) ٤(
الزحیلي، دار الفكر المعاصر، وھبة بن مصطفى . التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، د) ٥(

 ). ٢٥/١١٠(ھـ،  ١٤١٨، ٢دمشق، ط
زھیر : روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تحقیق) ٦(

 ).٧/٤٠٧(م، ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢، ٣عمان، ط -دمشق -الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت



ـَمِدي  د الضَّ ِر بن َعلِي بن ُمحمَّ ِمیُر فِي (في تفِسیرِه ) ھـ١٠٤٨(االستِنبـــــــَـــاُط ِعْنَد الُمَطھَّ الفَُراُت النَّ
  )َتْفِسیِر الِكَتاِب الُمنِیرِ 

  

- ٢١٦٢ - 

 

وذھبت المعتزلة إلى أنھ ال بد أن یكون على دین، ولكن عین الدین غیر معلومة  -د
  .)١(عندنا

  .)٢(" یعبد هللا قبل الوحي على دین إبراھیم ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي : " قال البغوي
إنھ كان متعبداً بشرع من قبلھ لیس مراده أنھ كان متعبداً : أن من قال: " وقال األلوسي

ثبوتھ، والذي ینبغي أن ُیرّجح كون ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصبل بما ترجح عنده  بجمیع شرع من قبلھ،
  .)٣("؛ ألنھ من ذریتھ وقد كلفت العرب بدینھمن شرع إبراھیم 

وقد أبطل ھذه األقوال كلھا أئمتنا، إذ ھي أقوال متعارضة ولیس فیھا : " وقال القرطبي

لم یكن منسوباً  ملسو هيلع هللا ىلصداللة قاطعة، وإن كان العقل یجوز ذلك كلھ، والذي یقطع بھ أنھ 
إلى واحد من األنبیاء نسبة تقتضي أن یكون واحداً من أمتھ ومخاطباً بكل شریعتھ، بل 

  ". -جل جاللھ-شریعتھ مستقلة بنفسھا مفتتحة من عند هللا الحاكم 

، ] ١٣٥:سورة البقرة[}  حنخن جن يم ىم مم {: قال هللا تعالى: فإن قیل: "وقال أیضاً 

 } مب زب رب يئ ىئ{: ، وقال] ١٢٣:لنحلسورة ا[ } ىفيف يث ىث نث مث {: وقال

، وھذا یقتضي أن یكون متعبداً بشرع، فالجواب أن ذلك فیما ال ] ١٣:سورة الشورى[
  . )٤("تختلف فیھ الشرائع من التوحید وإقامة الدین

والذي اتفق علیھ العلماء ھو أن الخالف في تعبده قبل البعثة إنما ھو في فروع الشریعة 
  .)٥(ولیس األصول كاإلیمان با�كالمعامالت والعبادات 

ویترجح عندي في تعبده بالفروع ھو التوقف كما ذھب إلى ذلك النووي حیث لم یرد في 

كان  ملسو هيلع هللا ىلصذلك داللة على عقل وال ثبت فیھ نص وال إجماع، وال یقتضي ذلك أن النبي 
قبل الوحي غیر مؤمن، بل األنبیاء جمیعھم قبل البعثة مؤمنون لعصمتھم عن الكفر 

  . جماع من یعتد بھبإ

 حن يمجن ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل{: عند تفسیر قولھ تعالى-٧

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن

                                      
 ). ١٦/٥٧(القرطبي  الجامع ألحكام القرآن،) ١(
 )٥٨/ ١٣(أللوسي روح المعاني، ا، )٤/١٥٣(عالم التنزیل، البغوي م) ٢(
 ). ٥٨/ ١٣(روح المعاني، األلوسي  )٣(
 ).٢٥/١١٠(، التفسیر المنیر، الزحیلي )١٦/٥٨(القرطبي  الجامع ألحكام القرآن،) ٤(
حمد بن إدریس بن شرح تنقیح الفصول، القرافي، شرح تنقیح الفصول، أبو العباس شھاب الدین أ) ٥(

طھ عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنیة : ، تحقیق)ھـ٦٨٤(عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 
 ). ٢٩٥ص(م، ١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣، ١المتحدة، ط
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 }مت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  .]١٥:سورة األحقاف[
واآلیة تدل على أن أقل مدة الحمل ستة : " قال الضمدي مستنبطاً من اآلیة الكریمة

  .)١("أشھر
  : نباطدراسة االست

استنبط الضمدي استنباطاً فقھیاً على أن أقل مدة الحمل ستة أشھر، وھو استنباط علي بن 
  .)٢(وجماعة من الصحابة  ووافقھ علیھ عثمان  أبي طالب 

  . )٣(وداللة االستنباط في اآلیة من داللة التركیب 
لرضاع ولعل تخصیص مدة الحمل وأكثر مدة ا: " قال الضمدي نقالً عن البیضاوي

  .)٤("النضباطھما، وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع بھما

سورة [}  متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ{: وذلك أن هللا قال

  ]٢٣٣:البقرة
فمدة الرضاع حولین كاملین، وھي أربعة وعشرون شھراً، وفي ھذه اآلیة مدة الحمل  

  .تة أشھروالفصال ثالثون شھراً، فإذا أُخذ منھا مدة الفصال بقي للحمل س
دلت اآلیة على أن أقل مدة الحمل ستة أشھر، ألنھ لما كان مجموع مدة : " قال الرازي

سورة [ } خبمب حب جب هئ مئ خئ{: الحمل والرضاع ثالثون شھرا، قال

، فإذا أسقطت الحولین الكاملین وھي أربعة وعشرون شھرا من الثالثین، ] ٢٣٣:البقرة
  .)٥("بقي أقل مدة الحمل ستة أشھر

وفیھ دلیل على أن أقل مدة الحمل ستة أشھر ألنھ إذا حط منھ للفصال : " لبیضاويوقال ا

بقي ذلك ،  ]٢٣٣:سورة البقرة[ } متهت خت حت جت هب خبمب حب {: حوالن لقولھ

")٦(.  
سدید ثاقب ال اعتراض علیھ، ظاھر البیان، منتزع من ألفاظ اآلیات،  واستنباط علي 

  .)٧("وھو استنباط قوي صحیح: " ن كثیروعلیھ یكون استنباط الضمدي صحیح، قال اب

                                      
 ). ٣/١٧٣(لفرات النمیر، الضمدي ا) ١(
 ). ٧/٢٨٠(تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ) ٢(
 . لة اإلشارةوقد أدرجھ بعض العلماء تحت دال) ٣(
 ). ٣/١٧٣(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٤(
 ).٢٨/١٥(فاتیح الغیب، الرازي م) ٥(
 ).٥/١١٤(أنوار التنزیل، البیضاوي  )٦(
 ).٧/٢٨٠(تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر  )٧(
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سورة [} زث رث يت ىت متنت زت رت يب{: عند تفسیر قولھ تعالى-٨

  ]٣:النصر

  .)١(" ملسو هيلع هللا ىلصوفیھ إیماء إلى اقتراب أجلھ : " قال الضمدي مستنبطاً من اآلیة الكریمة
  : دراسة االستنباط

عباس ، وھو تفسیر ابن ملسو هيلع هللا ىلصاستنبط الضمدي استنباطاً عقدیاً على اقتراب أجل النبي 
  لھذه اآلیة عندما سألھ عمر  عن تفسیرھا ووافقھ علیھ، وكما تأولھا عدد من

  .)٢( ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة بأنھ حضور أجل رسول هللا 
  ). داللة االلتزام(وداللة االستنباط في اآلیة من داللة اإلشارة،  

أن عمره عمر فاضل أقسم هللا بھ، وقد عھد أن األمور الفاضلة تختم : ووجھ ذلك
ستغفار، كالصالة والحج، وغیر ذلك، فأْمر هللا لرسولھ بالحمد واالستغفار في ھذه باال

  .)٣(الحال إشارة إلى أن أجلھ قد انتھى
وھذا باطن اآلیة الموافق لظاھرھا، فإنھ لما : " -رحمھ هللا-قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

م األعمال، وبظھور الدین أُمر باالستغفار عند ظھور الدین، واالستغفار ُیؤمر بھ عند ختا
حصل مقصود الرسالة، علموا أنھ إعالم بقرب األجل مع أمور أُخر، وفوق كل ذي علم 

  .)٤("علیم
الصحابة اتفقوا على أن ھذه السورة دلت على أنھ نعي لرسول هللا : " وقال الرازي

  .)٥(" ملسو هيلع هللا ىلص

                                      
 ).٣/٤٧٨(الفرات النمیر، الضمدي  )١(
فتح الباري شرح صحیح : نظرا. أبو بكر، وعلي، وعائشة، وأبو ھریرة، وابن عمر : مثل )٢(

عمر فؤاد عبدالباقي ومحب الدین : البخاري، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقیق

 ). ٨/٦٠٨(ه، ١٣٧٩الخطیب، دار المعرفة، بیروت، 
 ).٩٣٦ص(تفسیر السعدي )٣(
عبد الرحمن بن  :مجموع الفتاوى، تقي الدین أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة، جمع وترتیب وتحقیق )٤(

محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، وساعده ابنھ محمد، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف 

 ).١٦/٤١٨(م، ١٩٩٥- ه١٤١٦الشریف، المدینة النبویة، 
 ).٣٢/٣٤٦(مفاتیح الغیب، الرازي  )٥(
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بن تیمیة، وابن وعلیھ جمھور المفسرین كمقاتل، وابن جریر، والواحدي، وابن عطیة، وا
  .)١(القیم، والشاطبي

استنباط جلیل، من أدق الفھم وألطفھ، صحیحاً في نفسھ، موافقاً  واستنباط ابن عباس 
لمقاصد القرآن، مرتبطاً بمعنى اآلیة غیر مناقض لھا، وھو خیر مثال على استیفاء 

  .المعنى وحسن االستنباط، وعلیھ یكون استنباط الضمدي صحیحاً أیضاً 
  . )٢("وھذا من أدق الفھم وألطفھ، وال یدركھ كل أحد: " ابن القیمقال 

                                      
عبدهللا محمد : قیقتفسیر مقاتل بن سلیمان، مقاتل بن سلیمان بن بشیر األزدي البلخي، تح: انظر )١(

، جامع البیان، الطبري )٣/٥٣٠(ه، ١٤٢٣، ١بیروت، ط -شحاتھ، دار إحساء التراث العربي
صفوان بن : ، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقیق)٣٠/٤٣٣(

، المحرر الوجیز، )٢/١٢٣٨(ه، ١٤١٥، ١بیروت، ط –عدنان داووي، دار القلم، الدار الشامیة، دمشق 
، )٣/١٢٤(، إعالم الموقعین، ابن القیم )١٦/٤١٨(، مجموع الفتاوى، ابن تیمیة )٥/٥٣٢(ابن عطیة 

بكر بن عبد هللا أبو زید، : الموافقات، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تقدیم
ن حسن آل سلمان، دار ابن القیم أبو عبیدة مشھور ب: ضبط نصھ وقدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ

 ). ٤/٢١٠(م، ٢٠١٣-ه١٤٣٤، ٤ودار ابن عفان، ط
 ). ١/٢٦٦(إعالم الموقعین، ابن القیم ) ٢(
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  املبحث الرابع

  منهج الضمدي يف االستنباط من القرآن الكريم

من خالل األمثلة السابقة وغیرھا مما لم یأخذ نصیبھ من الدراسة، یتضح لنا مدى اھتمام 
ه أھمیة تجلى بھا قدر ھذا العالمة الضمدي باالستنباط في تفسیره وعنایتھ بھ، حیث أوال

  .الفن
فجاء تفسیره حافالً باالستنباطات التي شملت فنوناً عدة وعلوماً شتى، مستخدماً فیھا 
دالالٍت متغایرة وطرٍق عدیدة إلبراز مكنونھا، حتى أخرجھا بأسلوب بدیع ونظم متالئم 

یھا بعد تدبر وعبارة موجزة تنم عن جودة فھم وفصاحة لغة وبالغة وإیجازاً، فوقفنا عل
  . وإمعان

  : وفیما یلي بیان للمنھج الذي اتبعھ العالمة الضمدي في االستنباط من القرآن الكریم

  اطب اول

  اط ر ووع ا اط

  : االستنباطات العقدیة -١

 استنبط العالمة الضمدي عدة استنباطات فیما یتعلق بالعقیدة عند أھل السنة والجماعة،
  : وأكثر استنباطات الضمدي من ھذا النوع، وسلك في استنباطھ ھذا مسلكین

ما استنبطھ : ومن األمثلة على ذلك: إما لتقریر مسائل العقیدة عند أھل السنة والجماعة

اآلیة تدل على أن : "، حیث قال] ٢١:سورة الطور[}  ىف يث ىث {: من قولھ تعالى

القرابة من المؤمنین زیادة في أُنسھم، وأن مجرد ، وعلى اجتماع )١(الدرجة تعلو بالشفاعة
 .)٢("النسب ال ینفع بدون الصالح

ما استنبطھ : ومن األمثلة على ذلك: أو مخالفة الفرق الضالة وإبطال معتقداتھم الباطلة

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن{: من قولھ تعالى

وجات في أھل وفیھ دلیل على دخول الز: " ، حیث قال] ٧٣:سورة ھود[} ٍّ ٌّ

  .، وھو رد لمذھب الشیعة الذین یخرجون الزوجات من أھل البیت)٣("البیت

                                      
عبد هللا التركي، وشعیب األرناؤوط : شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي، تحقیق) ١(
 ). ٢٨٨:ص(
 ). ٢/١٢٣(الفرات النمیر، الضمدي ) ٢(
 ). ٢/٧٥(النمیر، الضمدي لفرات ا) ٣(
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  : االستنباطات الفقھیة -٢

ذكر الضمدي في تفسیره استنباطات فقھیة، فاستنبط من كال قسمیھ العبادات 
والمعامالت، ولكنھ لم یتوسع فیھا مع جاللة علمھ في الفقھ ولم یكثر منھا، وربما اقتصر 

ما ذكره عند : ومن األمثلة على استنباطھ في فقھ العبادات. یتعلق باآلیات تعلقاً مباشراً بما 

وفیھ دلیل : "، حیث قال] ١٨٤:سورة البقرة[}  مك لك اك يق {: تفسیر قولھ تعالى

  .)١("على فضل الصوم على الصدقة

 ىل مل خل{: أما ما استنبطھ من فقھ المعامالت، ما ذكره عند تفسیر قولھ تعالى

وفي اآلیة دلیل على أن : "، حیث قال] ٣٢:سورة النور[ } خممم حم جم يل

  .)٢("تزویج األیامى لألولیاء،كما أن تزویج العبید واإلماء إلى السادات

  : االستنباطات األصولیة -٣

لم یكثر الضمدي من استنباطاتھ األصولیة وغالب حدیثھ عنھا إنما ھو إشارات في  
ومن األمثلة على ذلك، . ه اآلیة تدل على كذاعبارات موجزة عن بعض اآلیات أن ھذ

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث {: استنباطھ من قولھ تعالى

  .)٣("وفیھ دلیل على أن الكفار مخاطبون بالشرائع: "، حیث قال] ٧-٦:سورة فصلت[ }يك

  : االستنباطات التربویة والسلوكیة -٤

وذلك إن دل على شيء لم یخُل تفسیر الضمدي من االستنباطات التربویة والسلوكیة، 
عند : فإنما یدل على قوة مداركھ في جانب التربیة والسلوك واھتمامھ بھا، ومثال ذلك

سورة [ }ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي {: تفسیره قولھ تعالى

وفیھ دلیل على دخول الزوجات : " ، قال الضمدي مستنبطاً من اآلیة الكریمة] ٧٣:ھود
  .)٤("في أھل البیت

                                      
 ).١/١٧٧(لفرات النمیر، الضمدي ا) ١(
 ).٢/٣٥١(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٢(
 ).٣/١٢٩(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٣(
 ). ٢/٧٥(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٤(
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  ج

ب اطا  

  اط ر ا واطن
  

  : ویحكم بصحة االستنباط عند ثبوت أمرین

  .صحة داللة اآلیة على ھذا المعنى المستنبط -١
  .صحة المعنى المستنبط في ذاتھ، وذلك عند عدم وجود ما یدل على البطالن -٢

إال أنھ تبع وغالب استنباطات الضمدي صحیحة وموافقة لمنھج أھل السنة والجماعة، 
بعض المفسرین في استنباطاتھم فوقع في المحذور، ولم أجد فیما وقفت علیھ من 

 ىل مل خل{: استنباطاتھ إال مثاالً وحیداً، وھو ما ذكره عند تفسیر قولھ تعالى

: " ، حیث قال] ٢٥:سورة البقرة[ }  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل

ھذا االستنباط كما ذكر سابقاً، ، و)١("وفیھ دلیل على أن العمل خارج عن مسمى اإلیمان
استنباط غیر صحیح حیث لم تتوفر فیھ شروط االستنباط الصحیحة وخالف ما علیھ أھل 

  .السنة والجماعة

  

  اطب اث

  اط ر اراد وارب
  

سلك الضمدي ھذا النوع من االستنباط فھو إما أن یستنبط من اآلیة الواحدة بمفردھا، 
الحال في كثیر من استنباطاتھ السابقة، أو یستنبط بالجمع بین أكثر من آیة، فیربط  كما ھو

}  ىنين من خن حن {: بینھا ویستخرج استنباطھ، ومثال ذلك عند تفسیره قولھ تعالى

، موافقاً )٢("واآلیة تدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشھر: " ، قال] ١٥:سورة األحقاف[
  . في استنباطھ بي طالب بذلك أمیر المؤمنین علي بن أ

                                      
 ). ١/١١٠(، الضمدي الفرات النمیر) ١(
 ). ٣/١٧٣(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٢(
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راب اطا  

  دت اط د ادي

استخدم الضمدي في استنباطاتھ عدة دالالت لتوصلھ إلى المعنى الصحیح، من ھذه 
  : الدالالت

  ): مفھوم الموافقة(االستنباط بداللة النص  -  أ

 حل جل {: اشتملت استنباطات الضمدي على ھذه الداللة، كما في مثال قولھ تعالى

 مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل

وفیھ دلیل على جواز الكرامة : "، حیث قال] ٣٧:سورة آل عمران[ }مث هت مت هب

  . )١("لألولیاء

  ): مفھوم المخالفة(االستنباط بداللة المفھوم  - ب

ت وتضم ھذا الداللة، داللة مفھوم الصفة، وقد استنبط الضمدي بھذه الداللة عدة استنباطا

 خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل{: منھا ما ذكره عند قولھ تعالى

واآلیة تدل على أنھ لم یكن متعبداً بشرع من : " ، حیث قال]٥٢:سورة الشورى[}  من

  . )٢("قبلھ
  ): داللة االلتزام(االستنباط بداللة اإلشارة  -ج 

 يب{: ھ تعالىوقد أعملھا الضمدي كثیراً في استنباطاتھ، ومثال ذلك استنباطھ من قول

وفیھ : " حیث قال ، ] ٣:سورة النصر[ }زث رث يت ىت متنت زت رت

إذ االستغفار مشروع في ختام األعمال الصالحة كما في .)٣("إیماء إلى اقتراب أجلھ
 .الصالة والحج، وكذلك حیاتھ صلى هللا علیھ وسلم تختم بھ، ففُِھم إیماًء أن قرب أجلھ 

  : االستنباط بداللة االقتران  - د

: خدمھا الضمدي في مواضع طفیفة، ومما وقفت علیھ، استنباطھ من قولھ تعالىوقد است

  .]٧-٦:سورة فصلت[}يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث {

                                      
 ).١/٢٥١(لضمدي لفرات النمیر، اا) ١(
 ). ٣/١٤٦(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٢(
 ).٣/٤٧٨(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٣(
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 . )١("وفیھ دلیل على أن الكفار مخاطبون بالشرائع" قال 
  : )٢(االستنباط بداللة التركیب -ھـ

ه الداللة في وھي االستنباط بالربط بین نصین أو أكثر، وقد أعمل الضمدي ھذ

 من خن حن {: استنباطاتھ في مواضع قلیلة، ومثال ذلك عند تفسیره قولھ تعالى

وذلك أن هللا  ذكر في آیة سورة البقرة أن مدة الرضاع ] ١٥:سورة األحقاف[ } ىنين

حولین كاملین، وھي أربعة وعشرون شھراً، وبّین في ھذه اآلیة مدة الحمل والفصال 
  .)٣(ذ منھا مدة الفصال بقي للحمل ستة أشھروھي ثالثون شھراً، فإذا أُخ

  

  اطب اس

  واد اط د ادي

  

  : بنى الضمدي استنباطاتھ على بعض قواعد االستنباط المھمة والمؤثرة في التفسیر منھا 

  : )٤(االستنباط بنظائر القرآن: قاعدة- ١

: استنبطھ من قولھ تعالىوقد بنى الضمدي بعض استنباطاتھ على ھذه القاعدة، منھا ما 

دلیل على أن الحمیم : "حیث قال،  ]٦٨:سورة الصافات[ }مج حج مث هت مت خت{

: خارجھا فھم یوردون إلیھ كما تورد اإلبل ثم یصدرون إلى النار، یوضحھ قولھ تعالى

  .)٥(] "٤٤:سورة الرحمن[} مه جه ين ىن من خن{

                                      
 ).٣/١٢٩(لفرات النمیر، الضمدي ا) ١(
 ). ١/٢٧٣(إعالم الموقعین، ابن القیم : انظر. طلق ھذه التسمیة ابن القیم، وتدخل في داللة اإلشارةأ) ٢(
 ). ١٣٢:ص(فھد الوھبي .دنھج االستنباط في القرآن الكریم، م) ٣(
مناع القطان، دار القاسم، : حسین علي الحربي، راجعھ وقدم لھ. واعد الترجیح عند المفسرین، دق) ٤(

 ). ٢/١٢١(م، ١٩٩٦-ه١٤١٧، ١الریاض، ط
 ).٣/٦٧(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٥(
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  : )١(الكافر مكلف بالفروع: قاعدة- ٢

 ىق يف ىف يث ىث نث {: ند استنباطھ من قولھ تعالىوقد أعمل ھذه القاعدة ع

وفیھ دلیل على أن : " ، حیث قال] ٧-٦:سورة فصلت[ }يك ىك مك لك اك يق

  .)٢("الكفار مخاطبون بالشرائع

  : العطف یقتضي التغایر: قاعدة - ٣

 يل ىل مل خل{: وقد استخدم ھذه القاعدة في استنباطھ من قولھ تعالى

وفیھ دلیل : " قال، ف] ٢٥:سورة البقرة[ } حنخن جن يم ىم مم خم حم جم

  .)٣("على أن العمل خارج عن مسمى اإلیمان 
أما منھج الضمدي العام الذي سار علیھ في طریقتھ في إیراد االستنباط فیتلخص في 

  : اآلتي

اتبع الضمدي منھجاً محدداً في أغلب استنباطاتھ، حیث سار وفق منھج بیان معنى  -١
  . سھل على القارئ ویعینھ على فھم االستنباطاآلیة أوالً ثم االستنباط ثانیاً، وھذا مما ی

  .ال یصرح الضمدي بنوع الداللة التي استنبط بھا في غالب استنباطاتھ من اآلیات -٢

 ىل مل خل{: یعلل الستنباطھ ویؤكد صحتھ كما في استنباطھ من قولھ تعالى -٣

وفي اآلیة دلیل على أن : " حیث قال، ] ٣٢:سورة النور[ }يه خممم حم جم يل

إلى األولیاء؛ ألن هللا خاطبھم بھ كما أن تزویج العبید واإلماء إلى  تزویج األیامى
  .)٤("السادات

انفرد ببعض االستنباطات التي لم أقف لھ على موافق حسب ما اطلعت علیھ، منھا ما  -٤

سورة [ } يل ىل مل يك ىك مك لك اك{: استنبطھ من قولھ تعالى

تقدات التي لم یجر لھا ذكر واآلیة تدل على أن الجھل بالمع: " ، حیث قال] ١١٥:التوبة
  .)٥("في الكتاب والسنة ال یضر وإن أرجف المتكلمون بوجوبھا وھالك من جھلھا

                                      
شعبان : ي، تحقیقنھاج الوصول إلى علم األصول، عبدهللا بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوم) ١(

 ).٧٤:ص(م، ٢٠٠٨- ه١٤٢٩، ١لبنان، ط - محمد إسماعیل، دار ابن حزم، بیروت
 ).٣/١٢٩(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٢(
  ).١/١١٠(، الضمدي الفرات النمیر) ٣(
 ).٢/٣٥١(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٤(
 ). ٢/٣٢(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٥(



ـَمِدي  د الضَّ ِر بن َعلِي بن ُمحمَّ ِمیُر فِي (في تفِسیرِه ) ھـ١٠٤٨(االستِنبـــــــَـــاُط ِعْنَد الُمَطھَّ الفَُراُت النَّ
  )َتْفِسیِر الِكَتاِب الُمنِیرِ 

  

- ٢١٧٢ - 

 

 مم ام {: عند تفسیر قولھ تعالى: یعزو بعض االستنباطات إلى قائلھا ومثال ذلك -٥

سورة [ } ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

ردة ال تحبط األعمال حتى استدل بھا الشافعي على أن ال: " قال الضمدي، ] ٢١٧:البقرة
  . )١("یموت علیھا

یذكر بعض االستنباطات الواردة في اآلیة ویحكم علیھا بالضعف أحیاناً، ومثال   -٦

 } ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه {: عند تفسیر قولھ تعالى: ذلك

واسُتدل باآلیة على تحریم بیع دور مكة وإجارتھا، : " ، قال الضمدي]٢٥:سورة الحج[
  . )٢("ال أن المراد بالمسجد الحرام ھنا الكعبةوھو ضعیف، الحتم

ع أسلوب الضمدي في صیاغة االستنباط، فاستعمل ألفاظاً توحي بأن ما یعقبھا  -٧ تنوَّ
، )٣(وفیھ دلیل: (استنباٌط بلفظ بلیغ وسالسة في العبارة، وإیجاز في الكلمة، من ھذه الصیغ

، وفیھ )٧(، فیھ إیماء)٦(یة دلیل، وفي اآل)٥(، وفي ذكر كذا دلیل على)٤(واآلیة تدل على
  ). )٨(إشارة

  
  

                                      
 .)١/١٩٨(لفرات النمیر، الضمدي ا) ١(
 ). ٢/٣٢٠(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٢(
 ). ١/١١٠(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٣(
 ). ١/٢٣٠(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٤(
 ). ٣/٣٢١(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٥(
 ). ٣/٣٥١(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٦(
 ). ٢/٣٢(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٧(
 ). ٣/٨٥(لفرات النمیر، الضمدي ا) ٨(
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  الخاتمة
  الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وسلم، وبعد

الفرات النمیر في تفسیر الكتاب "من خالل دراسة االستنباط عند الضمدي في تفسیره 
  : ، توصلت إلى النتائج اآلتیة"المنیر

  .الحادي عشر الھجري، ولھ مؤلفات في علوم عدةالعالمة الضمدي من أعالم القرن  -١
االھتمام باالستنباط من القرآن الكریم واستخراج الفوائد والمعاني من آیاتھ العظام من  -٢

  .أھم مقاصد المفسرین في تفاسیرھم ومن أعظم العلوم التي اشتغلوا بھا بعد التفسیر
دلی�ل، واآلی�ة ت�دل  وفی�ھ: استخدم الضمدي صیغاً تدل على مواض�ع االس�تنباط، وھ�ي -٣

  .على، وفي ذكر كذا دلیل على، وفي اآلیة دلیل، فیھ إیماء، وفیھ إشارة
ع أسلوب الضمدي في ص�یاغة االس�تنباط، فاس�تعمل ألفاظ�اً ت�وحي ب�أن م�ا یعقبھ�ا  -٤ تنوَّ

  .استنباطاً بلفظ بلیغ وسالسة في العبارة، وإیجاز في الكلمة
ع�دة وعلوم�اً ش�تى، كاالس�تنباطات  تنوعت االستنباطات عن�د الض�مدي فش�ملت فنون�اً  -٥

العقدی����ة، واالس����تنباطات الفقھی����ة، واالس����تنباطات األص����ولیة، واالس����تنباطات التربوی����ة 
  .والسلوكیة

غالب استنباطات الضمدي صحیحة وموافقة لمنھج أھل السنة والجماعة، إال واحداً  -٦
  .تبع فیھ بعض المفسرین فوقع في المحذور

ھ عدة دالالت لتوصلھ إلى المعنى الصحیح، ومن ھذه استخدم الضمدي في استنباطات -٧
، االستنباط )مفھوم الموافقة(الدالالت االستنباط بداللة التركیب، االستنباط بداللة النص 

، االستنباط )داللة االلتزام(مفھوم المخالفة، االستنباط بداللة اإلشارة (بداللة المفھوم 
  .بداللة االقتران

  .التي لم أجد من وافقھ علیھا انفرد ببعض االستنباطات -٨

  
  وختاماً أسأل هللا التوفیق والسداد
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  المراجع
  .القرآن الكریم
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  .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦، ١دینة المنورة، طالشریف، الم

محمد صادق : أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، تحقیق
  . ھـ ١٤٠٥، ١ط -بیروت –القمحاوي، دار إحیاء التراث العربي 

إرشاد العقل السلیم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، دار إحیاء التراث 
  . العربي، بیروت

لبنان،  –البیان، محمد األمین بن محمد المختار الشنقیطي، دار الفكر، بیروت أضواء 
  .م١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٥

: إعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة، تحقیق
  . م١٩٦٨-ھـ١٣٨٨القاھرة،  -طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات األزھریة، مصر

محمد عبد : اصر الدین أبو سعید عبد هللا الشیرازي البیضاوي، تحقیقأنوار التنزیل، ن
  . ھـ١٤١٨، ١الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

علي : بحر العلوم، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم، السمرقندي، تحقیق
لكتب العلمیة، بیروت، محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، وزكریا النوتي، دار ا

  . ه١٤١٣، ١ط
صدقي : البحر المحیط، أبو حیان محمد بن یوسف بن حیان أثیر الدین األندلسي، تحقیق

  . ھـ ١٤٢٠محمد جمیل، دار الفكر، بیروت، 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، محمد بن علي، دار المعرفة، 
  .ت.بیروت، د

یوسف .د: قرآن، بدر الدین محمد بن عبدهللا الزركشي، تحقیقالبرھان في علوم ال
  ه١٤١٥، ٢مرعشلي وجمال الذھبي و إبراھیم الكردي، دار المعرفة، بیروت، ط

، ١البلدان عند یاقوت الحموي، إسماعیل بن علي األكوع، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
  . ه١٤٠٨

محمد : ن قیم الجوزیة، تحقیقالتبیان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر بن أیوب ب
  حامد الفقي

  .ط.لبنان، د -دار المعرفة، بیروت
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، ١التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط
  . م١٩٨٤

: التسھیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، تحقیق
  .ھـ١٤١٦، ١شركة دار األرقم بن أبي األرقم، بیروت، ط الدكتور عبد هللا الخالدي،

تفسیر اإلمام ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد 
  . م ٢٠٠٨، ١لبنان، ط –جالل األسیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت : هللا، تحقیق

بن ناصر بن عبد هللا  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، عبد الرحمن
- ھـ ١٤٢٠، ١عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط: السعدي، تحقیق

  . م٢٠٠٠

تفسیر القرآن الحكیم المشھور بتفسیر المنار، محمد رشید رضا، دار المنار، القاھرة، 
  .ه١٣٦٦، ٢ط

محمد  سامي: تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، تحقیق
  . م١٩٩٩-ه١٤٢٠، ٢السالمة، دار طیبة، ط

یاسر بن إبراھیم وغنیم : تفسیر القرآن، أبو المظفر منصور بن أحمد السمعاني، تحقیق
  . ه١٤١٨، ١عباس، دار الوطن، الریاض، ط

عبدهللا : تفسیر مقاتل بن سلیمان، مقاتل بن سلیمان بن بشیر األزدي البلخي، تحقیق
  . ه١٤٢٣، ١التراث العربي، بیروت، ط محمد شحاتھ، دار إحساء

محمد عوض مرعب، دار إحیاء : تھذیب اللغة، محمد بن أحمد بن األزھري، تحقیق
  . م٢٠٠١، ١التراث العربي، بیروت، ط

أحمد : جامع البیان عن تأویل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تحقیق
  .م٢٠٠٠-ه ١٤٢٠، ١شاكر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

عبدهللا التركي، مؤسسة : الجامع ألحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تحقیق
  .م٢٠٠٦- ه١٤٢٧، ١الرسالة، بیروت، ط

رمزي منیر بعلبكي، دار العلم : جمھرة اللغة، محمد بن الحسن بن درید األزدي، تحقیق
  .م١٩٨٧، ٣للمالیین، بیروت، ط

عبد الرحمن : صر البراك، اعتنىجواب في اإلیمان ونواقضھ، عبد الرحمن بن نا
  .ھـ١٤٣٧، ١السدیس، دار التدمریة، الریاض، ط

حاشیة الشھاب على تفسیر البیضاوي، المسماة عنایة القاضي وكفایة الراضي على 
تفسیر البیضاوي، شھاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي 

  .، دار صادر، بیروت)ھـ١٠٦٩(

الدكتور : محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، تحقیق خلق أفعال العباد،
  . م١٩٧٨-ه١٣٩٨عبد الرحمن عمیرة، دار المعارف السعودیة، الریاض، 
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علي عبد الباري عطیة، دار الكتب : روح المعاني، شھاب الدین محمود األلوسي، تحقیق
  . ھـ ١٤١٥، ١العلمیة، بیروت، ط

: تین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تحقیقروضة الطالبین وعمدة المف
  .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢، ٣عمان، ط -دمشق -زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت

مجموعة من المحققین : سیر أعالم النبالء، أبو عبدهللا محمد بن أحمد الذھبي، تحقیق
  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٣بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط، ط

شرح تنقیح الفصول، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي 
طھ عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، : ، تحقیق)ھـ٦٨٤(الشھیر بالقرافي 

  .م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣، ١ط
، وشعیب عبد هللا التركي: شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي، تحقیق

ھـ، الصحاح تاج اللغة وصحاح ١٤١٨األرناؤوط، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 
  . م١٩٩٠، ٤العربیة، إسماعیل بن حماد الجوھري، دار العلم للمالیین، بیروت، ط

  .ھـ١٤١٩، ١شرح العقیدة الواسطیة، محمد بن صالح العثیمین، دار الثریا، الریاض، ط

وسننھ  ملسو هيلع هللا ىلصسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا الجامع الم= صحیح البخاري
محمد زھیر الناصر، دار طوق النجاة، : وأیامھ، محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق

  .م٢٠٠٢-ه١٤٢٢، ١بیروت، ط

، ملسو هيلع هللا ىلصالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا = صحیح مسلم 
بدالباقي، دار إحیاء التراث العربي، محمد فؤاد ع: مسلم بن الحجاج القشیري، تحقیق

  .م١٩٨٩-ه ١٤٠٩، ١بیروت، ط
العقیق الیماني في وفیات وحوداث المخالف السلیماني، عبدهللا بن علي بن النعمان، 

  . ه١٤١٢علي حسین الصمیلي، رسالة دكتوراه، جامعة الملك عبدالعزیز، : تحقیق
. مھدي المخزومي، و د.د: حقیقالعین، أبو عبدالرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي، ت

  .ت.إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھالل، د
فتح الباري شرح صحیح البخاري، أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، 

  . ه١٣٧٩عمر فؤاد عبدالباقي ومحب الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت، : تحقیق
: ر بن علي الضمدي، إشراف وضبطالفرات النمیر في تفسیر الكتاب المنیر، المطھ

زید بن علي مھارش، الجمعیة العلمیة السعودیة للقرآن .حسین بن علي الحربي و د.د
  . م٢٠١٨ -ه١٤٣٩، ١، السعودیة، ط)تبیان(الكریم 

مناع القطان، دار : قواعد الترجیح عند المفسرین، حسین علي الحربي، راجعھ وقدم لھ
  . م١٩٩٦-ه١٤١٧، ١القاسم، الریاض، ط
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، أبو القاسم 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة : محمود الزمخشري، تحقیق

  . ه١٤١٨، ١العبیكان، الریاض، ط

لباب التأویل في معاني التنزیل، عالء الدین علي بن محمد أبو الحسن، المعروف 
 ١٤١٥، ١تصحیح محمد علي شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق بالخازن،

  . ـھ
التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، الدكتور وھبة بن مصطفى الزحیلي، دار 

  . ھـ١٤١٨، ٢الفكر المعاصر، دمشق، ط
، دار صادر، بیروت، ٣لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور، ط

  . م١٩٩٣-ه ١٤١٤
عبد : مجموع الفتاوى، تقي الدین أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة، جمع وترتیب وتحقیق

الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، وساعده ابنھ محمد، مجمع الملك 
  . م١٩٩٥-ـ ھ١٤١٦فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

: بن محمد سعید بن قاسم الحالق القاسمي، تحقیق محاسن التأویل، محمد جمال الدین
  . ھـ١٤١٨، ١محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ابن عطیة، أبو محمد عبدالحق بن غالب، 
-ـ ھ١٤٢٢، ١عبدالسالم عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق
  . م٢٠٠٢

عبد : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد محمد الفیومي، أبو العباس، تحقیق
  . ت.، د٢مصر، ط -العظیم الشناوي، دار المعارف

مطالع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزیدیة، القاضي أحمد بن صالح بن أبي 
  ـھ١٤٢٥، ١الرجال، مركز أھل البیت للدراسات اإلسالمیة، الیمن، ط

المعالم األثیرة في السنة والسیرة، محمد بن محمد بن شراب، دار القلم، الدار الشامیة، 
  . ـھ١٤١١، ١بیروت، ط –دمشق 

معالم االستنباط في التفسیر، نایف سعید الزھراني، مجلة معھد اإلمام الشاطبي، العدد 
  . ـھ١٤٨٢الرابع، ذو الحجة 

ي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود الفراء معالم التنزیل في تفسیر القرآن، محی
  . ـھ١٤٢٠، ١عبدالرزاق المھدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط: البغوي، تحقیق

مقاطعة جازان المخالف السلیماني، محمد  –المعجم الجغرافي للبالد العربیة السعودیة 
  . ـھ١٣٨٩، ١بن أحمد العقیلي، دار الیمامة، الریاض، ط

عبدالسالم محمد : اییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیقمعجم مق
  . ـھ١٣٩٩، ٢ھارون، دار الفكر، بیروت، ط
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التفسیر الكبیر، أبو عبد هللا محمد بن عمر التیمي الرازي الملقب بفخر = مفاتیح الغیب 
  . ھـ١٤٢٠، ٣الدین الرازي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

فسیر والتأویل واالستنباط والتدبر والمفسر، الدكتور مساعد بن سلیمان بن مفھوم الت
، ٢ناصر الطیار، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط

  . ھـ١٤٢٧

منھاج الوصول إلى علم األصول، عبدهللا بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي، 
  . م٢٠٠٨-ـ ھ١٤٢٩، ١لبنان، ط - ن حزم، بیروتشعبان محمد إسماعیل، دار اب: تحقیق

منھج االستنباط من القرآن الكریم، الدكتور فھد مبارك عبد هللا الوھبي، رسالة ماجستیر، 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، مركز الدراسات والمعلومات القرآنیة بمعھد 

  .م٢٠٠٧-ـ ھ١٤٢٨، ١اإلمام الشاطبي، بجدة، ط
بكر بن عبد : إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تقدیم الموافقات، أبو

أبو عبیدة مشھور بن حسن : هللا أبو زید، ضبط نصھ وقدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ
  .م٢٠١٣-ـ ھ١٤٣٤، ٤آل سلمان، دار ابن القیم ودار ابن عفان، ط

جرموزي، مؤسسة زید النبذة المشیرة إلى جمل من عیون السیرة، المطھر بن محمد ال
  . م٢٠٠٨. بن علي الثقافیة، الیمن

صفوان : الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقیق
  . ـ ھ١٤١٥، ١بیروت، ط –، دمشق  بن عدنان داووي، دار القلم، الدار الشامیة
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