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 ملدص

المذىب الشافعي؛ إذ كاف مرجعًا في المذىب  مف أئمة -رحمو اهلل–ُيعّد إماـ الحرميف الجويني       
كما ُيعّد كتابو )نياية المطمب في , وكاف لو األثر الكبير عمى َمْف بعده, وفي تقرير القواعد واألصوؿ فيو

 دراية المذىب( مف أىـ كتبو وأبرزىا.
نػد الجػويني مػف  ػبلؿ ع, وتأتي ىذه الدراسة لتتناوؿ الحديث عف اآلراء التفسػيرية وضاػايا عمػـو القػر ف      

وظيػرت عنايػة الجػويني بتفسػير اآليػات التػي يسػتنبط , مع بياف منيجو في عػرض ىػذه المسػائؿ, ىذا الكتاب
الػػػديف وتمّيػػػز باعتنائػػػو بأصػػػوؿ , كمػػػا ظيػػػرت عنايتػػػو بػػػبعض جوانػػػب عمػػػـو القػػػر ف, منيػػػا األحكػػػاـ الشػػػرعية

 وسمؼ األمة. وحرصو عمى التمسؾ بالسنة وبأضواؿ الصحابة, ومقاصد الشريعة

Abstract 

      Imam al-Haramyn Al-Juwayni - May Allah be merciful to him - is considered as one 

of Imams of doctrine of Al Shafi'i, since he was a reference to the doctrine and to 

establishment of its rules and principles. He has a great effect upon his follower, his book 

(Nihaya al_ Matlab fi Dirayat al_ Mathhab) Is considered as one of his prominent and 

important books. 

      This study focuses on the interpretative views and the Qur'anic sciences for Al-Juwayni 

in his book, with illustrating his approach in presenting of these issues. His concern on the 

interpretation of Al Ayaat that he deduced the rules and principles was noticed. Also, his 

concern shown on some sides of Qur'anic sciences. He has been distinguished in his concern 

on religion rules and on goals of Sharee Islamic law, and on following Al Sunna, followers' 

(Al sahaba) sayings, and the way of alsalaf. 
 

 
 .كدمةامل

 الحمد هلل والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل وعمى  لو وصحبو ومف وااله وبعد.       
وُيعنػػوف بتعممػػو وتعميمػػو وشػػػرحو , يـ أف يّسػػر لػػو عممػػػاء أجػػبلء يتشػػرفوف ب دمتػػوإف مػػف حفػػظ اهلل تعػػالى لكتابػػو الكػػر        
ف مػػف العممػػاء مػػف كػػاف لػػو جيػػد مػػع القػػر ف وتفسػػيره وبيػػاف األحكػػاـ المتعمقػػة بػػو فػػي ثنايػػا كتػػبيـ المتفرضػػة, وتفسػػيره دوف أف , وا 

 ؤالء العممػاء إمػاـ الحػرميف الجػويني ومػف ىػ, يكوف ليـ جيد  ػاص فػي تفسػير القػر ف أو فػي مبحػث مػف مباحػث عمػـو القػر ف
إال أف لػو  راًء ومسػائَؿ كثيػرًة فػي التفسػير , (ٔ)؛ إذ لـ يصؿ إلينا مؤلؼ لو مستقؿ في التفسير أو في عمـو القر ف-رحمو اهلل–

 فيػوظيػر إذ , ومػف أبػرز ىػذه الكتػب )نيايػة المطمػب فػي درايػة المػذىب(, وعمـو القر ف تعػرض ليػا مػف  ػبلؿ كتبػو المتعػددة
 وكذلؾ ظير فيو اعتناؤه بكثير مف مباحث عمـو القر ف., اعتناؤه بكثير مف اآليات تفسيرًا واستنباطًا وتحميبلً 

 

 .وزارة التربية والتعميـ, باحث *
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, بعند الجويني مف  بلؿ ىذا الكتا, مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتتناوؿ الحديث عف اآلراء التفسيرية وضاايا عمـو القر ف       
 مع بياف منيجو في عرض ىذه المسائؿ.

 
 .مشكلة الدراسة

تتمثؿ مشكمة الدراسة في سعي الباحث إلى است راج  راء اإلماـ الجويني في التفسير وعمـو القر ف وبياف المنيج        
 : وتحاوؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية, الذي سار عميو في ذلؾ

في  هؤ وما  را (اآليات التي تعرض ليا مف  بلؿ كتابو )نياية المطمب في دراية المذىب ما  راء الجويني التفسيرية في -ٔ
 مباحث عمـو القر ف؟

 ما المنيج الذي سار عميو الجويني في تفسيره لآليات القر نية وفي التعامؿ مع ضاايا عمـو القر ف؟ -ٕ
 

 .أينّة الدراسة
وأ مصوا فكرىـ , ة؛ فيو أحد أعبلـ اإلسبلـ الذيف أفنوا أنفسيـتنبع أىمية الدراسة مف مكانة اإلماـ الجويني العممي -ٔ

كما تنبع مف أىمية كتابو الذي يعدُّ أكبر كتبو وأىميا؛ إذ جمع فيو , ومف أبرز أئمة المذىب الشافعي, في العمـ
  بلصة أفكاره و رائو.

 وذلؾ بإ راج, لعالـ في التفسير وعمـو القر فال دمة التي تقدميا ىذه الدراسة لكتاب اهلل تعالى مف  بلؿ بياف  راء ىذا ا  -ٕ
  راءه في التفسير وعمـو القر ف.

 
 .أيداف الدراسة

 وفيـ ضاايا عمـو القر ف., تعرُّؼ المنيج الذي اتبعو الجويني في فيـ  يات كتاب اهلل تعالى -ٔ
 القر ف عنده مف  بلؿ كتابووجمع ما تفرؽ مف مسائؿ التفسير وعمـو , إبراز أراء الجويني في التفسير وعمـو القر ف -ٕ

 ودراسة  رائو وتحميميا.
 

 .الدراسات السابكة
ومراكز البحوث والدراسات لـ يقؼ الباحث عمى كتاٍب أو رسالٍة , بعد البحث في المواوع والنظر في رسائؿ الجامعات       

أ رى تناولت الحديث عف الجويني وعف  مع اإلشارة إلى أف ثمة دراساتٍ , عمميٍة تتناوؿ التفسير وعمـو القر ف عند الجويني
 كتابو مف نواح أ رى: 

إعداد: أحبلـ بنت , آراء أبي المعالي الجويني في العموم وتطبيقاتيا عمى كتابو )نياية المطمب في دراية المذىب( -ٔ
 ىػ.ٖٖٗٔ-ٕٖٗٔ, الشريعة والدراسات اإلسبلمية, رسالة ماجستير, جامعة أـ القرى, صالح بف أحمد بف ساعد الجدعاني

ويكمف الفرؽ بيف دراستي ودراسة الجدعاني في أف الدراسة التي أتناوليا مت صصة في التفسير وعمـو القر ف عند اإلماـ        
 الجويني في كتابو )نياية المطمب في دراية المذىب(.

يؼ بف عبد اهلل بف عبد المطيؼ إعداد: عبد المط, اآلراء االقتصادية إلمام الحرمين "الجويني": دراسة تحميمية تقويمية -ٕ
 , رىػػالق جامعة أـ, أطروحة دكتوراه, ورضة ٖٔٛ, ـٜٜٙٔ/ىػٙٔٗٔ, محمد حسني سميـ, دنياالعبد المطيؼ؛ إشراؼ شوضي أحمد 
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 .ىػٙٔٗٔ
 روىذا ي تمؼ عف مواوع التفسي, والنشاط االضتصادي, و رائو في اضتصاد الدولة, تحدثت الدراسة عف سيرة الجويني       

 وعمـو القر ف الذي سأتناولو.
ىشاـ سعيد أحمد أزىر؛ إشراؼ محمد : إعداد, مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارىا في التصرفات المالية -ٖ

 ـ.ٖٕٓٓ, الجامعة األردنية, أطروحة )دكتوراه(, ورضة ٜٖٙ, سيفنعيـ يا
ثـ المقاصد العامة وال اصة , ض المباحث األصوليةثـ تطرضت لبع, تحدثت الدراسة عف سمات المقاصد عند الجويني       

والفرؽ بيف ىذه الدراسة ودراستي أف , و تمت بالحديث عف  ثار المقاصد عنده, وبعض القواعد المقاصدية, عند الجويني
 المذىب(. درايةالدراسة التي أتناوليا مت صصة في التفسير وعمـو القر ف عند اإلماـ الجويني في كتابو )نياية المطمب في 

 
 .مهًج البحح

 وذلؾ بوصؼ مسائؿ التفسير وعمـو القر ف التي يحتوي عمييا كتاب الجويني.: المنيج الوصفي -ٔ
 وذلؾ باستقراء اآليات ومواوعات عمـو القر ف التي تعرض ليا الجويني.: المنيج االستقرائي -ٕ
 ي تعرض ليا الجويني.وذلؾ بتحميؿ اآليات الكريمة ومباحث عمـو القر ف الت: المنيج التحميمي -ٖ
 

 .حمتُِات البحح
 : انتظـ البحث في مقدمة وتمييد ومبحثيف و اتمة عمى النحو اآلتي       

 .المقدمة
 .تعريؼ باإلماـ الجويني وبكتابو وأثره: التمييد

  .معالم منيج الجويني في عرض قضايا التفسير وعموم القرآن: المبحث األول
 .االستداللية الجوانب: المطمب األول       
 .الجوانب التفسيرية: المطمب الثاني       
 .جوانب عمـو القر ف: المطمب الثالث       
 .الجوانب المغوية والبيانية: المطمب الرابع       
 .الجوانب المقاصدية ورعاية روح الشريعة: المطمب الخامس       
 .ائؿ والترجيحالعناية بذكر اال تبلؼ في المس: المطمب السادس       
 .الثاني: الدراسة التطبيقية لمنيجية الجويني في نياية المطمب من خالل سورة البقرة المبحث
 وفييا أبرز النتائج والتوصيات.: الخاتمة

 
 .تعزِف باإلمام اجلُِين َبكتابٌ َأثزٍ: متًّد

 

 .–رحمو اهلل –أواًل: تعريف باإلمام الجويني 
وىي , باـ الجيـ وفتح الواو, نسبة إلى ُجَويف, لمعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يوسؼ الجوينيىو إماـ الحرميف أبو ا       

صغر واعتنى بو والده منذ , ونشأ في أسرة ذات فاؿ وعمـ, (ٕ)ولد سنة تسع عشرة وأربع مائة, ناحية مف نواحي نيسابور
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وتتممذ عمى , وضرأ الجويني جميع مصنفات والده, عديدة ولو مؤلفات, بؿ شيخ الشافعية في زمانو, وكاف والده فقيياً , سنو
 .(ٖ)ورحؿ في طمب العمـ رحبلت عديدة, عدد مف العمماء

المجمع عمى إمامتو المتفؽ عمى , ضاؿ عنو ابف  مكاف: "أعمـ المتأ ريف مف أصحاب اإلماـ الشافعي عمى اإلطبلؽ       
وضاؿ السبكي: "ىو اإلماـ شيخ اإلسبلـ البحر الحبر , ٗ()واألدب وغير ذلؾ"غزارة مادتو وتفننو في العمـو مف األصوؿ والفروع 

اإلطبلؽ عجما المدضؽ المحقؽ النظار األصولي المتكمـ البميغ الفصيح األديب العمـ الفرد زينة المحققيف إماـ األئمة عمى 
 .(٘)"وغرباً  وعربا وصاحب الشيرة التي سارت السراة والحداة بيا شرضاً 

 .(ٙ)ىػٛٚٗتوفي إماـ الحرميف في ال امس والعشريف مف شير ربيع اآل ر سنة و        
ومف الجدير بالذكر أف اإلماـ الجويني ُينسب لو تفسير لمقر ف الكريـ غير أنو مفقود وضد ذكر ىذا التفسير صاحب        

واموعو الجويني بعمـ التفسير  وىذا يدؿ عمى إحاطة, (ٚ)كما ذكره حاجي  ميفة في كشؼ الظنوف, كتاب معجـ المؤلفيف
 .(ٛ)عمى والده كيؼ ال وضد بدأ إماـ الحرميف حياتو العممية بقراءة التفسير, فيو

يذكر إجماعيـ  وأحياناً , مف كتابو ٓٔٔ/ٖٔكما في المواع , والجويني يذكر أحيانًا اتفاؽ المفسريف عمى مسألة معينة       
المفسريف ولـ ُيِشر إلى أسماء , ٖٔ/ٕٔقوؿ: أكثر المفسريف كما في المواع وأحيانًا أ رى ي, ٕٚٔ/٘ٔكما في المواع 

ومف المفسريف الذيف سبقوا الجويني , ومقصوده بإجماعيـ أو اتفاضيـ, ولـ يكف يفصح عف مرجعو منيـ, الذيف يقصدىـ
بف المنذر المتوفى سنة وا, ىػٖٓٔوالطبري المتوفى سنة , ىػٖٕٛوالتستري المتوفى سنة , ىػٕ٘ٔاأل فش المتوفى سنة 

والسمرضندي , ىػٖٓٚوالجصاص المتوفى سنة , ىػٖٖٖوالماتريدي المتوفى سنة , ىػٕٖٚوابف أبي حاتـ المتوفى سنة , ىػٖٛٔ
ومكي بف أبي طالب المتوفى سنة , ىػٕٚٗوالثعمبي المتوفى سنة , ىػٜٜٖوابف أبي زمنيف المتوفى سنة , ىػٖٖٚالمتوفى سنة 

فمعؿ الجويني أراد , ىػٛٙٗوالواحدي المتوفى سنة , ىػ٘ٙٗوالقشيري المتوفى سنة , ىػٓ٘ٗالمتوفى سنة  والماوردي, ىػٖٚٗ
فمعمو كاف ُيفّصؿ فيو َمْف كاف , باإلاافة إلى غيرىـ ممف لـ تصؿ إلينا كتبيـ في التفسير, اتفاؽ ىؤالء المفسريف أو أغمبيـ

 .-رحمة اهلل-يعتمد عمييـ مف المفسريف عمييـ 
 : ومف مؤلفات الجويني       
 وعمي عبد المنعـ., اإلرشاد إلى ضواطع األدلة في أصوؿ االعتقاد طبع بتحقيؽ محمد يوسؼ -ٔ
 وىو مطبوع بتحقيؽ الدكتور عبد العظيـ الديب., البرىاف في أصوؿ الفقو  -ٕ
 وسيير م تار., طبع جزء منو بتحقيؽ النشار وفيصؿ بدير عوف: الشامؿ في أصوؿ الديف  -ٖ
 الكوثري.: طبع بتحقيؽ: يدة النظاميةالعق  -ٗ
 وىو مطبوع بتحقيؽ الدكتور عبد العظيـ الديب وغيره., الغياثي أبو غياث األمـ بالتياث الظمـ  -٘
 فوضيو محمود. طبع بتحقيؽ الدكتورة, الكافية في الجدؿ  -ٙ
 محمود. ةطبع بتحقيؽ الدكتورة فوضي, لمع األدلة في ضواعد وعقائد أىؿ السنة والجماعة  -ٚ
 في ترجيح مذىب الشافعي., مغيث ال مؽ في اتباع األحؽ  -ٛ
 . عدة وىو مطبوع طبعات, الورضات في أصوؿ الفقو  -ٜ
 

 .)نياية المطمب في دراية المذىب( :ثانيًا: تعريف بكتابو
كما ُيعدُّ أىـّ كتب الجويني و  رىا وأكبرىا, يعد ىذا الكتاب مف أصوؿ كتب مذىب اإلماـ الشافعي

سنواتو  يإذ كتبو ف, (ٜ)
 أف ليذا الكتاب وبمغ مف إجبلؿ العمماء, (ٓٔ)نتيجة عمري وثمرة فكري في دىري" -عمى التحقيؽ -"وىو : رة وضاؿ عنوػػػػػاأل ي
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 .(ٔٔ)أف ضالوا عنو ما صنؼ في اإلسبلـ مثمو
ولو دور كبير , تستنبط منو األحكاـ ويقـو عمى جعؿ نص الشافعي أصبلً , وىذا الكتاب ىو شرح لم تصر المزني       

المحقؽ وليذا يقوؿ  ؛ومكانة ال ت فى في تحرير المذىب الشافعي لدرجة أنو عرؼ باسـ )المذىب الكبير( وصار عمما عميو
 : ""ونوجز ما ضمناه عف منزلة النياية ومكانتيا فيما يأتي: عبد العظيـ الديب فيو

ثـ , يشعر بمامونيا وسماىا اسماً , لو: إنو أرادىا تيذيبا لممذىبمف تأليفيا بقو  (ٕٔ)إف اإلماـ حدد الغاية التي يتغياىا       
فسموىا , وضد عرؼ رجاؿ المذىب ذلؾ, ويجدد العيد بالتزامو مف حيف آل ر, يذكر بو, التـز ذلؾ منيجا لو عمى طوؿ الكتاب

عنيا شيئا ألئمة كبار لـ نعرؼ  ثـ ضد حفظت لنا نصوصاً , فسموه )اإلماـ( مطمقاً , وبيا عرفوا ضدر مؤلفيا, )المذىب الكبير(
حتى استفاض بيف أئمتو القوؿ: "منذ ألؼ اإلماـ كتابو )نياية المطمب( لـ يشتغؿ الناس , وعمييا بنيت كتب المذىب, لآلف

 .(ٖٔ)بغير كبلمو"
إلماـ وضد كاف أصبًل لمكتب التي حررت المذىب مثؿ كتب ا, فيذا الكتاب مف الكتب المؤسسة في المذىب الشافعي       
 .وغيرىا (٘ٔ)-رحمو اهلل–وكتاب )المحرر في الفقو الشافعي( لئلماـ عبد الكريـ الرافعي  (ٗٔ)-رحمو اهلل–النووي 

 

 .ثالثًا: أثر اإلمام الجويني
 كثرة تبلميذه؛ فقد تولى التدريس صغيرًا وىو في نحو -رحمو اهلل–مما يدؿ عمى األثر الكبير إلماـ الحرميف الجويني        

, ثـ أصبحت حمقاتو العممية ُتشد إلييا الرحاؿ مف أنحاء العالـ اإلسبلمي وت رج عمى يديو العمماء الكبار, شريف مف عمرهالع
ويرفع ىمتيـ ويستثمر , ولقد كاف الجويني بصيرًا بتبلميذه يحسف رعايتيـ ويشجعيـ, مف أمثاؿ الغزالي والكيا ىراسي وغيرىـ

وكؿ , (ٙٔ)والبياف لمكيا", والجزئيات لمغزالي, ومما ورد عنو أنو ضاؿ: "التحقيؽ لم رافي, ـوييتـ بنباغتيـ ونباىتي, طاضاتيـ
وال ي فى أثر مثؿ ىذا الكبلـ  (ٚٔ)وال وافي نار تحرؽ", والكيا أسد محرؽ, وضاؿ مرًة: "الغزالي بحر مغدؽ, ىؤالء مف تبلميذه

فإذا ورد ىذا المقب , كاف كثير منيـ يطمؽ عميو لقب )اإلماـ(بؿ , ولقد اعترؼ بفاؿ الجويني األئمة الكبار, عمى التبلميذ
ومف أبرزىـ اإلماـ النووي فإنو إذا ضاؿ: ضاؿ اإلماـ فإف مراده ىو اإلماـ , -رحمو اهلل–مطمقًا فإنيـ يقصدوف بو الجويني 

وكتبو تشيد عمى , تى العمـوفمقد كاف الجويني إمامًا مجددًا في ش, وكذلؾ الحاؿ عند السبكي والشربيني وغيرىـ, الجويني
ويتتبع  -رحمو اهلل–والذي ينظر في مؤلفات الجويني , (ٛٔ)ذلؾ في األصوؿ والفقو والتفسير وعمـ ال بلؼ والكبلـ وغيرىا

 (ٜٔ)يجد كتبيـ حافمًة بأفكاره و رائو., مؤلفات َمف جاء بعده مف العمماء
 

 املبحح األَل

 

  َعلُم الكزنىمعامل مهًج اجلُِين يف عزض قضاِا التفسري

 

 والتزامو بالقواعد واألصوؿ التي, ثباتو في المنيجية التي يسير عمييا في كتاباتو –رحمو اهلل –مما تميز بو الجويني        
عدة وىذا المبحث يمقي الاوء عمى معالـ منيجو في عرض ضاايا التفسير وعمـو القر ف؛ إذ يتمثؿ ذلؾ في جوانب , يقررىا
 : أتيكما ي

 

 .اجلُانب االستداللّة: طلب األَلامل
 : عدة ويظير ىذا في نواحٍ , اىتـ الجويني باالستدالؿ باآليات الكريمة في المسائؿ الفقيية التي كاف يبينيا       
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 .أواًل: التأصيل لممسألة من القرآن الكريم
( مف ٖٗاآلية )كما في , ـ مف اإلجماعفمف معالـ منيج الجويني أنو كاف يؤّصؿ لممسألة مف الكتاب ثـ مف السنة ث       

َمٰوَة َوَءاُتوْا ٱلزََّكٰوَة َوٱر سورة البقرة:  ِكِعينَ  َمعَ  َكُعواْ َوَأِقيُموْا ٱلصَّ إذ استدؿ بيذه اآلية عمى أصؿ مشروعية فرياة ؛ [ٖٗ]البقرة: ٱلرَّٰ
َكٰوةَ َوَأِقيُمو : بقولو تعالى ,عمى أصؿ مشروعية فرياة الصبلةكما استدؿ , الزكاة َمٰوَة َوَءاُتوْا ٱلزَّ  .[ٓٔٔ]البقرة: ْا ٱلصَّ
َمٰوَة َوَءاُتوْا ٱلزََّكٰوةَ بقولو تعالى:  ,عمى أصؿ مشروعية فرياة الصبلةكما استدؿ         وكذلؾ , [ٓٔٔ]البقرة: َوَأِقيُموْا ٱلصَّ

 َفٓاُءو َفِإن َأشُير َأرَبَعةِ  َتَربُُّص  نَِّسٓاِئِيم ِمن ُلونَ ُيؤ  لِّمَِّذينَ استدؿ لبياف أف األصؿ في اإليبلء كتاب اهلل تعالى بقولو تعالى: 
ن * رَِّحيملمََّو َغُفور ٱ َفِإنَّ  َفِإن ويستدؿ الجويني بقولو تعالى: , [ٕٕٚ-ٕٕٙ]البقرة: ٱلطَّمََٰق َفِإنَّ ٱلمََّو َسِميٌع َعِميم َعَزُمواْ  َواِ 
عمى أف أصؿ مشروعية ال مع مف الكتاب حيث ذكر , [ٜٕٕ]البقرة: ِبوِ  ٱفَتَدت ِفيَما َعَميِيَما ُجَناحَ  َفاَل  ٱلمَّوِ  ُحُدودَ  ُيِقيَما َأالَّ  ِخفُتم

ىيج الفتنة إذا استشعرا , ورفع الجناح عنيا في البذؿ, ورفع الجناح في أ ذ الماؿ عنو, اآلية ثـ ضاؿ: "فأباح اهلل تعالى االفتداء
 .(ٕٓ)وضياـ النزاع"

 جريًا عمى منيجو في التأصيؿ, عمى أصؿ مشروعية كتاب الصَّداؽ َفِريَضة َلُينَّ  َتفِرُضواْ َأو وؿ اهلل تعالى: واستشيد بق       
 َمةَوَءاُتوْا ٱلنَِّسٓاَء َصُدقَِٰتِينَّ ِنحكما استدؿ عمى ذلؾ بقولو تعالى: , (ٕٔ)لممسألة مف الكتاب ثـ مف السنة ثـ مف اإلجماع

 .(ٕٕ)[ٗ]النساء: 
عمى أصؿ مشروعية باب , [ٖٕٙ]البقرة: َقَدُرهُ  ُمقِترِ لٱ َوَعَمى ۥَقَدرُهُ  ُموِسعِ َوَمتُِّعوُىنَّ َعَمى ٱلكما استدؿ بقولو تعالى:        
الدراسة ويأتي في , وكذلؾ الحاؿ في كثير مف المسائؿ فإنو يؤصؿ لمشروعيتيا بالكتاب ثـ بالسنة ثـ باإلجماع, (ٖٕ)المتعة

 .(ٕٗ)مف األمثمة عمى التأصيؿ لممسألة مف القر ف الكريـالتطبيقية المزيد 
 

 .ثانيًا: الحرص عمى استنباط األحكام الشرعية من اآليات
وليذا فيو يقؼ مع اآليات الكريمة ِوضفة متأمؿ , فالجويني يحرص عمى بياف األحكاـ الشرعية مف الكتاب والسنة       

حيث استنبط منيا حرمة ركوب البحر إذا , [ٜ٘ٔ]البقرة: ٱلتَّيُمَكةِ  ِإَلى ِبَأيِديُكم ُقواْ مَواَل تُ ونجد ذلؾ جميًا في اآلية: , ومستنبط
 ٱسَتيَسرَ  َفَما ُأحِصرُتمَفِإن في استنباطو األحكاـ الم تمفة مف ضولو تعالى:  أيااً كما نجد ذلؾ , (ٕ٘) غمب عمى الظف اليبلؾ

 .(ٕٙ) ألحكاـ المتعمقة بدـ اإلحصار وغيرىا مف األحكاـ الفقييةفاستنبط مف اآلية ا, [ٜٙٔ]البقرة: ٱلَيديِ  ِمنَ 
عمى أف المطمقة ضبؿ  َوَمتُِّعوُىنَّ  َفِريَضة َلُينَّ  َتفِرُضواْ  َأو َتَمسُّوُىنَّ َما َلم استشياده بقوؿ اهلل تعالى:  أيااً ومف ذلؾ        
 ـ استدؿ بعدـ ذكر المتعة في اآلية التي بعدىا عمى أف المطمقةث, ولـ يفرض ليا صداؽ أف ليا المتعة بدليؿ ظاىر اآلية, الد وؿ

 . (ٕٚ)وضاؿ بأف ىذا ىو فحوى  طاب القر ف, ضبؿ الد وؿ وضد فرض ليا الصداؽ بأنو ليس ليا متعة
 َلم مَّا َعمََّمُكم َكَما ٱلمَّوَ  اْ ُكُرو َفٱذ َأِمنُتم َفِإَذآ  ۖ  اُركَبان َأو َفِرَجااًل  ِخفُتمَفِإن : ومف ذلؾ ما استنبطو الجويني مف اآلية       
فاستدؿ بيذه اآلية عمى ت صيص حالة ال وؼ والمسايفة في عدـ اشتراط استقباؿ القبمة؛ إذ  ؛[ٜٖٕ]البقرة: َتعَمُمونَ  َتُكوُنواْ 

االستنباطات ويأتي المزيد مف , (ٕٛ)بيف أف ىذه الحالة حالة  اصة مف عمـو اشتراط استقباؿ القبمة دؿ عمييا نص ىذه اآلية
 .(ٜٕ)لؤلحكاـ الشرعية في المبحث الثاني

 

 .واالحتجاج لو, واالستدالل لو, ثالثًا: العناية بالمذىب الشافعي
حرص الجويني في كثير مف المواطف عمى أال ي الؼ مذىبو في األحكاـ التي يستنبطيا مف اآليات؛ إذ إنو في أثناء        

إال إذا اعتقد وضاؿ: إنو ليس بكفر , بالتفصيؿ في المسألة موافقًا بذلؾ مذىبو الشافعي يرى القوؿ, حكـ تعمـ السحرحديثو عف 
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 كما أف جميور العمماء, (ٖٔ)بالرغـ مف أف ىذا القوؿ ي الؼ ما عميو الجميور مف تكفير متعّمـ السحر, (ٖٓ)ما يوجب الكفر
 .(ٕٖ)عمى ضتؿ الساحر وضاؿ كثير منيـ بأنو ال يستتاب

ن َتسِريحُ َأو بقوؿ اهلل تعالى:  الجويني عمى مذىبو استداللوومف سير         عمى أف )السراح( مف ألفاظ الطبلؽ  ِبِإحسَٰ
منحصر في الصريحة التي توضع الطبلؽ دوف الحاجة إلى نية؛ فبيف أف الطبلؽ الصريح الذي َيعمؿ مف غير افتقار إلى النية 

ونصر مذىبو الشافعي في أف الفراؽ والسراح مف ألفاظ ,  بلؼ في المسألةوبيف ال, الطبلؽ والفراؽ والسراح: ثبلثة ألفاظ
 .(ٖٖ)مستداًل عمى ذلؾ بجرياف ذكرىما في القر ف الكريـ, الطبلؽ الصريح

وأما )الفراؽ والسراح( فمذىب الشافعية والظاىرية , ضمت: أما )الطبلؽ( فمـ ي تؼ العمماء في كونو صريحًا في الطبلؽ       
إال أف , مف ألفاظ الطبلؽ الصريح التي ال تحتاج إلى نية مستدليف عمى ذلؾ بورود ىذه األلفاظ في القر ف الكريـفي أنيما 

وفيو نوٌع مف الجمود في الوضوؼ مع , مجرد وروىا في القر ف الكريـ ال يعد دليبًل كافيًا في إلحاؽ ىذه األلفاظ بالطبلؽ الصريح
 .(ٖٗ)ورأت التفصيؿ في ذلؾ, في ذلؾوليذا  الفت المذاىب األ رى , النص

 

 .رابعًا: ذكر اآلية لالستشياد بيا
االستشياد باآلية عمى : ففي بعض األحياف يذكر الجويني اآلية لمجرد االستشياد بيا عمى مسألة معينة ومف ذلؾ       

ت َأشُير َحجُّ ٱل :المسألة الفقيية؛ فاستشيد بقوؿ اهلل تعالى فذكر اآلية , (ٖ٘)عمى أف لمحج ميقاتًا زمانياً , [ٜٚٔ]البقرة: مَّعُمومَٰ
وكذلؾ االستشياد باآلية عمى المسألة المغوية؛ فنجد أنو استشيد باآلية السابقة عمى , لمجرد االستشياد عمى المسألة الفقيية

عنايتو بذكر  وىذا مف, (ٖٙ)شيئيف وبعض الثالث في الزماف بصيغة الجمع مفادىا أف مف شائع الكبلـ تسمية, ضاية لغوية
المغوية مف القر ف ويدؿ عمى سعة عممو واستحااره لؤلمثمة عمى القاايا , األمثمة عمى القاايا المغوية مف القر ف الكريـ

نُ َوَما َكَفَر ُسَمياهلل تعالى:  وكذلؾ يستشياد باآلية عمى المسألة العقدية؛ فقد استشيد بقوؿ, الكريـ  ُرواْ َكفَ  ٱلشَّيَِٰطينَ  َولَِٰكنَّ  مَٰ
الشتماليا عمى بسورة الفمؽ؛  أيااً واستشيد عمى ذلؾ , عمى وجود السحر وأف لو حقيقة, [ٕٓٔ]البقرة: ٱلسِّحرَ  ٱلنَّاَس  ُيَعمُِّمونَ 

 .(ٖٚ)االستعاذة باهلل مف النفاثات في العقد
 

 :خامسًا: االقتصار عمى ذكر موضع الشاىد
ويفيد , وىذا يعيف القارئ, واع الشاىد مف اآلية الكريمة دوف ذكرىا كاممةنمحظ مف منيج الجويني اضتصاره عمى ذكر م       

واألمثمة عمى ىذه المنيجية كثيرة؛ فمف ذلؾ استشياده بقوؿ , في الداللة عمى مواع الشاىد في اآلية الكريمة دوف تكمؼ نظر
ِكُفونَ َواَل تُبَِٰشُروُىنَّ َوأَنتُم  :اهلل  ِجدِ  ِفي عَٰ في االعتكاؼ؛ فقد اكتفى عند حديثو عف مسألة المباشرة , [ٚٛٔ: ]البقرةٱلَمسَٰ

 .(ٖٛ)بذكر مواع الشاىد مف اآلية
َدةَ  ُتُمواْ َواَل َتك :: عند ضوؿ اهلل أيااً ومف األمثمة         إذ بيف أف مف الفروض عمى الكفاية إذا دعت , [ٖٕٛ]البقرة: ٱلشَّيَٰ

 نمحظ أنو اضتصر عمى ذكر مواع الشاىد.ف, الحاجة وكاف المقصود يتعطؿ لو لـ يشيد
نو يندر أف يذكر  يًة إ :بؿ ضد ال أكوف مبالغًا إذا ضمت, واألمثمة عمى اضتصار الجويني عمى مواع الشاىد كثيرة       
 .(ٜٖ)أو أف يزيد عمى مواع الشاىد مف اآلية الكريمة كاممة
 

 .اجلُانب التفسريِة: املطلب الجانْ
 

 :ير اآلية القرآنيةأواًل: العناية بتفس
 التي يستشيد بيا, فقد اتػػػذلؾ في كؿ اآليا اعتنى بو الجويني تفسير اآليات التي يتعرض لذكرىا في كتابو, وليس ػمم       
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إال أننا نجده في كثير , أو لبياف أف أصؿ المسألة الفقيية مف الكتاب الكريـ, سبؽ أنو ربما يذكر اآلية لمجرد االستشياد بيا
ِنكُ  ِفيٓ  وِ الَّ ُيؤَاِخُذُكُم ٱلمَُّو ِبٱلمَّغ :ألحياف يتعرض لتفسير اآلية؛ فعند ضوؿ اهلل مف ا  َكَسَبت ِبَما ُيؤَاِخُذُكم َولَِٰكنم أَيمَٰ
ة ثـ يؤكد ىذا المعنى بربط ىذه اآلي, ب: ضصدت ضموبكـ ُقُموُبُكمَكَسَبت يفسر الجويني ضولو تعالى: , [ٕٕ٘]البقرة: ُقُموُبُكم

وعقدتـ  [ٜٛ]المائدة: َولَِٰكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َعقَّدتُّمُ وضاؿ تعالى في سورة المائدة: , بآية المائدة؛ إذ ضاؿ: "أراد ما ضصدت ضموبكـ
 .(ٓٗ)وبمى واهلل", كقوؿ القائؿ: ال واهلل, فمغو اليميف عندنا ما يجرى في أثناء المجاج, أيااً والمعنى القصد , بالتشديد والت فيؼ

فيحدد , [ٖٕٚ]البقرة: ُة ٱلنَِّكاحِ ُعقدَ  ۦِبَيِدهِ  ٱلَِّذي َيعُفَواْ َأو : ضولو تعالىأننا نجده يفسر  أيااً ومف األمثمة عمى ذلؾ        
 (ٔٗ)المقصود بالذي بيده عقدة النكاح أنو الزوج.

َذا َطمَّق :اآلية أيااً ومف ذلؾ         َجُينَّ  َينِكحنَ  َأن َتعُضُموُىنَّ  َفاَل  ُينَّ َأَجمَ  َفَبَمغنَ  ٱلنَِّسٓاءَ  ُتمُ َواِ  فنجد  ,[ٕٖٕ]البقرة: َأزوَٰ
الجويني حرص عمى الوصوؿ إلى التفسير الصحيح لمعنى البموغ فاستشيد بكبلـ اإلماـ الشافعي في الجمع بيف اآليات أف 

  (ٕٗ)والنظر في سياؽ كؿ  ية لموصوؿ إلى التفسير الصحيح. ,الكريمة
 

 :مام ببيان معنى المفردة القرآنيةثانيًا: االىت
ولو األثر البالغ في إبراز ثروة القر ف , عمـ المفردات وغريب القر ف مف العمـو التي اىتـ بيا العمماء اىتمامًا كبيراً        

ستنبطة مف وبالتالي لو أثر عمى األحكاـ الم, األثر الكبير في التفسير أيااً وال شؾ أف لو , (ٖٗ)وأسرار إعجازه, الببلغية
وضد ضاؿ الراغب األصفياني: "فتحصيؿ معاني , وىو ببل شؾ مف أولويات وأساسيات فيـ وتفسير القر ف الكريـ, اآلية

كتحصيؿ المبف في كونو مف أوؿ المعاوف في , مفردات ألفاظ القر ف في كونو مف أوائؿ المعاوف لمف يريد أف يدرؾ معانيو
 . (ٗٗ)بؿ ىو نافع في كؿ عمـ مف عمـو الشرع", في عمـ القر ف فقط وليس نافعاً , بناء ما يريد أف يبينو

وبالتالي األثر عمى األحكاـ المستنبطة مف اآلية؛ , ال شؾ أف بياف معنى المفردة القر نية لو األثر الكبير في التفسير       
ف األمثمة عمى ذلؾ وضوفو مع بياف مفردة وم, وليذا فإننا نجد أف الجويني اعتنى عناية كبيرة ببياف معنى المفردة القر نية

ِلَدينِ  ٱلَوِصيَّةُ  رًاِإن َتَرَك َخي :)األضربيف( في ضوؿ اهلل  وذكر اال تبلؼ في , [ٓٛٔ]البقرة: ِبٱلَمعُروفِ  َوٱأَلقَرِبينَ  ِلموَٰ
ِنُكم ِفيٓ  وِ ُذُكُم ٱلمَُّو ِبٱلمَّغالَّ ُيؤَاخِ وكذلؾ عند ضوؿ اهلل تعالى: , (٘ٗ)وىؿ يد ؿ األوالد في األضربيف أو ال, تفسيرىا  َولَِٰكن أَيمَٰ
في كما سبؽ , (ٙٗ): ضصدت ضموبكـػب ُقُموُبُكمَكَسَبت ؛ إذ فسر ضولو تعالى: [ٕٕ٘]البقرة: ُقُموُبُكم َكَسَبت ِبَما ُيؤَاِخُذُكم

 المطمب السابؽ.
 

 .ثالثًا: تفسير القرآن بالقرآن
مف أحسف طرؽ تفسير  دوُيع, القر ف أوؿ مصدر لبياف تفسيرهر ف بالقر ف؛ إذ ُيعد تفسير الق, مف ألواف التفسير       
فما ُأجمؿ في مكاف فإنو ضد ُفّسر في , : "إف أصح الطرؽ في ذلؾ أف يفسر القر ف بالقر ف-رحمو اهلل-يقوؿ ابف تيمية , القر ف

الجويني بتفسير القر ف بالقر ف وربط اآليات  وتظير عناية, (ٚٗ)وما ا تصر مف مكاف فقد ُبسط في مواع   ر", مواع   ر
 رًاِإن َتَرَك َخيكما في حديثو عف ضوؿ اهلل تعالى: , لموصوؿ إلى تفسير اآليات في مواطف عديدة مف كتابو ؛بعايا ببعض

نَّوُ يات: ؛ إذ فسر ال ير الوارد في ىذه اآلية بال ير الوارد في اآلية التي في سورة العاد[ٓٛٔ]البقرة: ٱلَوِصيَّةُ   ٱلَخيرِ  ِلُحبِّ  ۥَواِ 
  (ٛٗ)وضاؿ بأنو الماؿ؛ بناًء عمى معناه في سورة العاديات., [ٛ]العاديات: َلَشِديدٌ 
فال ير فييا ىو , إال أف الداللة فييا مف جية واوح المعنى فييا, ضمت: اآلية التي في العاديات لـ تفّسر المعنى مباشرةً        
 ؿ فيػػالتي تحتم في المعنى والداللة لديو وبيف اآلية وربط بيف اآلية الوااحة, ي بيف تفسير اآليتيفالجوينوليذا ضرف  ؛الماؿ
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 ح المعاني. أيااً وال ت فى أىميتو في , وىذا لوف مف ألواف الجمع بيف اآليات في التفسير, معناىا
 

 .رابعًا: تفسير القرآن بالسنة ثم بأقوال الصحابة الكرام وسمف األمة
و اصًة إذا لـ تشتمؿ اآليات عمى جميع األحكاـ في , فمف منيج الجويني أنو كاف يمجأ إلى السنة بعد القر ف الكريـ       

؛ إذ إنو بعد أف بّيف اآليات الثبلث المتعمقة بالفرائض ضاؿ: (ٜٗ)حديثو عف  يات الفرائضونجد ذلؾ جميًا عند نياية , المسألة الفقيية
 الكراـ في الفرائض.ثـ ما جاء عف الصحابة , وانتقؿ لمحديث عف السنة, (ٓ٘)ث عمى جميع الوضائع""ثـ لـ تشتمؿ اآلي الثبل

اهلل  ضاؿ ابف أبي حاتـ: "إف, وىو المبيف عف اهلل تعالى, وبتفسير كتابو الكريـ, ىو أعمـ الناس بمراد اهلل تعالى النبي        
  ابتعث محمدًا رسولو فقاؿ, وجعمو مواع اإلبانة عنو, لكؿ شيء ميو الكتاب تبياناً وأنزؿ ع, إلى الناس كافة :
لَ  َما ِلمنَّاسِ  ِلتَُبيِّنَ  ٱلذِّكرَ  كَ ِإَلي َنآ َوأَنَزل  َتَمُفواْ ٱلَِّذي ٱخ َلُيمُ  ِلتَُبيِّنَ  ِإالَّ  ٱلِكتَٰبَ  َعَميكَ  َناَوَمٓا َأنَزل :وضاؿ , [ٗٗ]النحؿ: ِإَليِيم ُنزِّ

 وما أراد اهلل , وعف كتابو معاني ما  وطب بو الناس, أمره ىو المبيف عف اهلل  اف رسوؿ اهلل فك, [ٗٙ]النحؿ: ِفيوِ 
وأحكامو التي حكـ , وما شرع مف معاني دينو وأحكامو وفرائاو وموجباتو و دابو ومندوبو وسننو التي سنيا, بو وعني فيو

, ويسف السنف, يفرض الفرائض, يقيـ لمناس معالـ الديف ةف سنبمكة والمدينة ثبلثًا وعشري فمبث , و ثاره التي بثيا, بيا
حتى فمـ يزؿ عمى ذلؾ , ويقيـ الناس عمى منياج الحؽ بالقوؿ والفعؿ, ويحؿ الحبلؿ, ويحـر الحراـ, ويمايى األحكاـ

 (ٔ٘)وضباو إليو", توفاه اهلل 
, فمنو ما ىو صريح ومباشر في التفسير ,ىو عمى أنواعو , فالتفسير النبوي لمقر ف الكريـ عظيـ األىمية وكبير الفائدة       

 .(ٕ٘)فيحتاج إلى ربط واستدالؿ ,ومنو ما ىو غير صريح
 ِإَليوِ  ٱسَتَطاعَ  َمنِ  َبيتِ َوِلمَِّو َعَمى ٱلنَّاِس ِحجُّ ٱلومف األمثمة عمى تفسير القر ف بالسنة عند الجويني في ضولو تعالى:        
 .(ٖ٘)"زاد وراحمة": لبلستطاعة الواردة في اآلية الكريمة بأنو ذكر الجويني تفسير النبي  إذ, [ٜٚ] ؿ عمراف: َسِبيل
و اصًة إذا لـ تشتمؿ اآليات عمى جميع األحكاـ في , فكاف مف منيج الجويني أنو يمجأ إلى السنة بعد القر ف الكريـ       

فرائض؛ إذ إنو بعد أف بّيف اآليات الثبلث المتعمقة بالفرائض حديثو عف  يات الونجد ذلؾ جميًا عند نياية , المسألة الفقيية
 ثـ ما جاء عف الصحابة الكراـ في الفرائض., وانتقؿ لمحديث عف السنة, (ٗ٘)ضاؿ: "ثـ لـ تشتمؿ اآلي الثبلث عمى جميع الوضائع"

: ىو الجمع [ٙ]المائدة: َمرَاِفقِ َلى ٱلإِ عمى أف معنى ضولو تعالى:  ومف التفسير بالسنة استشياد الجويني بفعؿ النبي        
 . (٘٘)ثـ ضاؿ: "ىذا واوء ال يقبؿ اهلل الصبلة إال بو", أدار الماء عمى مرفقيو وذلؾ بأف النبي , والاـ
 تمَّعُدودَٰ  اأَيَّام :ومف األمثمة عمى ذلؾ ضوؿ اهلل , ونجد رجوع الجويني إلى أضواؿ الصحابة في تفسير اآليات كثيراً        
؛ إذ ذكر الجويني القوؿ الثاني في تفسيرىا بأف المراد بيا: أيامًا مف كؿ شير؛ أي صياـ ثبلثة أياـ مف كؿ [ٗٛٔ]البقرة: 
في بياف  -راي اهلل عنيا–وكذلؾ استشيد بقوؿ عائشة , (ٙ٘)واستدؿ عمى ىذا الرأي بقوؿ الصحابي معاذ بف جبؿ, شير

 وعف عائشة , وبمى واهلل, كقوؿ القائؿ: ال واهلل, عندنا ما يجري في أثناء المجاج معنى لغو اليميف؛ إذ ضاؿ: "فمغو اليميف
 (ٚ٘)ضالت: )لغو اليميف ضوؿ اإلنساف ال واهلل وبمى واهلل(" -راي اهلل عنيا-
 

 .خامسًا: االعتماد عمى ظاىر القرآن في التفسير
ِقيتُ  ِىيَ  ُقل ٱأَلِىمَّةِ  َعنِ  ُموَنكَ   َ َيس: نمحظ ذلؾ جميًا في استدالؿ الجويني بظاىر ضوؿ اهلل تعالى         َوٱلَحجِّ  ِلمنَّاسِ  َموَٰ
وكذلؾ , (ٛ٘)وعمييا تترتب األحكاـ الشرعية, عمى أف مواضيت المسمميف بالشيور العربية المعتمدة عمى األىمة [ٜٛٔ]البقرة: 

 َوِلمَِّو َعَمى: بظاىر ضولو تعالىو , عمى الِقراف في الحج [ٜٙٔ]البقرة: ِلمَّوِ  َوٱلُعمَرةَ  َحجَّ ٱل َوَأِتمُّواْ استداللو بظاىر ضولو تعالى: 
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 . (ٜ٘)عمى مشروعية اإلفراد في الحج [ٜٚ] ؿ عمراف: َبيِت ٱلنَّاِس ِحجُّ ٱل
ِكُفوَن ِفي ٱلكما نجده عند الحديث عف ضوؿ اهلل تعالى:         ِشُروُىنَّ َوأَنُتم عَٰ ِجدِ َواَل تُبَٰ  يبّيف أف مف ضاؿ, [ٚٛٔ ]البقرة:َمسَٰ

 .(ٓٙ)إف مجرد المباشرة دوف إنزاؿ ينقض االعتكاؼ فقد استدؿ بظاىر ىذه اآلية
 يستدؿ الجويني بظاىر نص اآلية عمى أف كثرة األفعاؿ تبطؿ, [ٜٖٕ]البقرة: اُركَبانَفِرَجااًل َأو : وكذلؾ عند ضوؿ اهلل        

 ,[ٜٖٕ]البقرة: اُركَبانَفِرَجااًل َأو ضاؿ اهلل تعالى: , نص القر ف الركوب والمشيوالقدر الذي أشعر بو , وتوجب ضااء الصبلة
فالزيادة عمى ىذا مجاوزة لمنص في محؿ  (ٔٙ)واناـ إلى ذلؾ تفسير ابف عمر حيث ضاؿ: "مستقبمي القبمة وغير مستقبمييا"

 .(ٕٙ)ال مجاؿ لمقياس فيو"
 

 .جُانب علُم الكزنى: املطلب الجالح
 : مما ورد  بلؿ اآليات المدروسة في البحث, أذكر بعايا, عتنى الجويني ببياف جوانب مف عمـو القر فا       

 

 .أواًل: العناية ببيان أسباب النزول
وبالتالي استنباط األحكاـ , حرص الجويني عمى بياف أسباب النزوؿ؛ ِلما ليا مف أثر بالغ في تفسير اآليات وفيميا       

ذكر الجويني أف سبب نزوؿ ىذه , [ٗٗٔ]البقرة: ٓاءِ ٱلسَّمَ  ِفي َوجِيكَ  َتَقمُّبَ  َنَرىٰ َقد  :فعند ضوؿ اهلل , (ٖٙ)الشرعية منيا
 ىَو َأذىُ  ُقل ٱلَمِحيضِ  َعنِ  ُموَنكَ   َ َوَيس :وكذلؾ بيف سبب نزوؿ اآليتيف مف ضوؿ اهلل , (ٗٙ)اآلية ىو حادثة تحويؿ القبمة

ِبينَ  ُيِحبُّ  ٱلمَّوَ  ِإنَّ  ٱلمَّوُ  َأَمَرُكمُ  َحيثُ  ِمن َفأُتوُىنَّ  َتَطيَّرنَ  َفِإَذا َيطُيرنَ  َحتَّىٰ  َتقَرُبوُىنَّ  َواَل  َمِحيضِ ي ٱلٓاَء فِ ٱلنِّسَ  َفٱعَتِزُلواْ   ٱلتَّوَّٰ
مَُٰقوهُ  أَنَُّكم َوٱعَمُمٓواْ  ٱلمَّوَ  َوٱتَُّقواْ  مأِلَنُفِسكُ  َوَقدُِّمواْ  ِشئُتم أَنَّىٰ  َحرثَُكم ُتواْ َفأ لَُّكم َحرثِنَسٓاُؤُكم  * ٱلُمَتَطيِِّرينَ  َوُيِحبُّ   َوَبشِّرِ  مُّ

يريد بذلؾ حديث مسمـ في سبب , ( مشيورٕٕٕوذكر أف سبب نزوؿ اآلية األولى )البقرة , [ٖٕٕ-ٕٕٕ]البقرة: ٱلُمؤِمِنينَ 
 في البيوت فسأؿ الصحابة  أف الييود كانوا إذا حاات المرأة فييـ لـ يؤاكموىا ولـ يجامعوىا نزوؿ اآلية عف أنس 

فقاؿ رسوؿ اهلل , إلى   ر اآلية [ٕٕٕ]البقرة: ٱلَمِحيضِ  َعنِ  ُموَنكَ   َ َوَيسفأنزؿ اهلل تعالى:  ,النبي  -راواف اهلل عمييـ–
ذا [ أف الييود كانت تقوؿ: إٖٕٕوذكر سبب نزوؿ اآلية الثانية: ]البقرة: , (٘ٙ): "اصنعوا كؿ شيء إال النكاح"... الحديث

 .(ٙٙ)فنزلت اآلية تبيف بطبلف ضوليـ, أتى الرجؿ امرأتو مف دبرىا في ضبميا ُ ِمؽ الولد أحوؿ
 

 :ثانيًا: االىتمام ببيان النسخ في اآليات
عمـ النسخ مف المباحث الميمة لدى األصولييف , اعتنى الجويني ببياف النسخ في اآليات الكريمة التي يقؼ معيا       

ويقدـ  دمة جميمة في بياف األحكاـ , ويمنع ا تبلط األحكاـ الشرعية, ويسيـ في الترجيح بيف األضواؿ, والفقياء والمفسريف
واْحَتؼَّ , وال يقوؿ بو إال إذا دؿ الدليؿ عميو, فيو شديد االحتياط فيو, وال ي فى منيج الجويني في النسخ, (ٚٙ)الشرعية

 .(ٛٙ)تابو البرىافوضد فصؿ ضولو فيو في   ر ك, بالقرائف التي تشيد لو
بيف النسخ حيث , [ٓٛٔ]البقرة: ... ٱلَموتُ  َأَحَدُكمُ  َحَضرَ  ِإَذا ُكمُكِتَب َعَميضولو بالنسخ في اآلية:  ,ومف األمثمة عمى ذلؾ       

ىذه وذكر األضواؿ في نسخ , (ٜٙ)وأنو كاف يجب عمى المحتار في ابتداء اإلسبلـ الوصية لموالديف واألضربيف, في ىذه اآلية
 .(ٓٚ)الثانيوالتعميؽ عمى كبلـ الجويني عند تحميؿ اآلية في المبحث , اآلية وكيفية ذلؾ وسيأتي تفصيؿ القوؿ فييا

 وأف حظ المرأة مف, وكذلؾ في توريث الرجاؿ دوف النساء ذكر الجويني القوؿ بأف ذلؾ كاف موجودا في بداية اإلسبلـ       
جا َوَيَذُرونَ  ِمنُكم نَ َوٱلَِّذيَن ُيَتَوفَّوضاؿ تعالى: , موت زوجياالميراث ىو ما ُينفؽ عمييا سنًة بعد  ِجِيمَوِصيَّة  َأزوَٰ َزوَٰ  مَّتًَٰعا ألِّ
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جا َوَيَذُرونَ  ِمنُكم نَ َوٱلَِّذيَن ُيَتَوفَّوثـ نسخ ىذا الحكـ بقوؿ اهلل تعالى: , [ٕٓٗ]البقرة: ِإخرَاج َغيرَ  ٱلَحولِ  ِإَلى  َيَتَربَّصنَ  َأزوَٰ
 (ٕٚ)التطبيقيوىنالؾ أمثمة أ رى عمى النسخ سيأتي الحديث عنيا في الجانب , (ٔٚ)[ٖٕٗ]البقرة: َوَعشرا َأشُير َبَعةَ َأر  أَنُفِسِينَّ بِ 

 ( مف سورة البقرة.ٜٔٔواآلية ), (ٖٛٔاآلية ): مثؿ
 

 .ثالثًا: االىتمام ببيان العام والخاص في اآليات الكريمة
وال ي فى أف العاـ وال اص مف المسائؿ , جويني ببيانيا العاـ وال اص في اآليات الكريمةمف األمور التي اىتـ ال       

 َثِقفُتُموُىم َحيثُ  ُتُموُىمَوٱق: فنجد أف الجويني عند حديثة عف ضوؿ اهلل تعالى, المشتركة بيف أصوؿ الفقو وعمـو القر ف
ف  يات القتاؿ , عمماء مف ضاؿ إّف المسألة فييا  صوص وعمـوبّيف أف مف ال, بعد أف ذكر أضوااًل في اآلية [ٜٔٔ]البقرة:  وا 

ِغُرونَ َوُىم  َيد َعن ٱلِجزَيةَ  ُطواْ َحتَّٰى ُيع: عامة و ية الجزية  .(ٖٚ)م صصة ليا ومبيِّنة لممراد منيا [ٜٕ]التوبة: صَٰ
, [ٜٖٕ]البقرة: اُركَبان َأو َفِرَجااًل  فُتمخِ َفِإن حيث استدؿ بقوؿ اهلل تعالى: , ت صيص حكـ بآية ضر نية أيااً ومف ذلؾ        

ذىب وال يمـز ضااؤىا إذا , جميعيا عمى أف الصبلة في شدة ال وؼ والمسايفة يستثنى فييا شرط المحافظة عمى األركاف
 ال وؼ حتى ولو كاف ضد ا تؿ بعض األركاف فييا.

 

 .رابعًا: بيان َشْرع َمْن قبمنا
ويني بيا َشْرع َمْف ضبمنا؛ إذ يرى إف شرع مف ضبمنا شرع لنا إذا لـ ي الؼ ما جاء بو مف األصوؿ التي عني الج       
ومف األمثمة عمى أ ذه بشرع مف ضبمنا استداللو عمى , (ٗٚ)وضد فّصؿ القوؿ في ىذه المسألة في كتابو البرىاف, شرعنا

  .(٘ٚ)[ٕ٘ٔ]البقرة: ٱلسُُّجودِ  َوٱلرُّكَّعِ  ِكِفينَ َوٱلعَٰ  ِلمطَّٓاِئِفينَ  ِتيَ َأن َطيَِّرا َبي: االعتكاؼ بقوؿ اهلل تعالى
 ,التبتؿفقد ستشيد الجويني بيا عمى مشروعية , [ٜٖ] ؿ عمراف: َوَسيِّدا َوَحُصوراومف األمثمة عمى ىذه المسألة اآلية:        

 (ٙٚ)وىذا مف االستدالؿ بشرع َمف ضبمنا.
 

 .خامسًا: العناية بالقراءات القرآنية المتواترة
وضد ظير ذلؾ في موااع , وتوجيييا واستنباط األحكاـ منيا, لـ يغفؿ الجويني عف االستفادة مف القراءات القر نية       
, [ٜٛ]المائدة: َولَِٰكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َعقَّدتُّمُ : وضاؿ تعالى في سورة المائدة": ومف ذلؾ ضولو, مف كتابو الذي بيف أيديناعدة 

, ال واهلل: كقوؿ القائؿ, فمغو اليميف عندنا ما يجري في أثناء المجاج, أيااً والمعنى القصد , د والت فيؼوعقدتـ بالتشدي
 وىما ضراءتاف متواترتاف., َعقَّدتُّمُ : حيث ذكر ضراءتي التشديد والت فيؼ في ضولو تعالى, (ٚٚ)وبمى واهلل"

 
 .اجلُانب اللغُِة َالبّانّة: املطلب الزابع

ة كما بّيْنُتو في ػػػػػلحديث عف رعاية الجويني لمغة مف  بلؿ استشياده باآليات القر نية عمى المسألة المغويسبؽ ا       
إال أف اىتمامو بالمغة لـ , كما سبؽ الحديث عف اىتمامو ببياف معنى المفردة القر نية كما في المطمب الثاني, المطمب األوؿ

عجازه البيانياىت أيااً يتوضؼ عند ىذا الجانب؛ بؿ ظير  َوَلُكم ويظير ذلؾ عند حديثو عف اآلية: , مامو بببلغة القر ف وا 
يقولوف "القتؿ ؛ إذ بيف أنيا مف إيجازات القر ف التي تفّوؽ بيا عمى فصاحة العرب؛ إذ كانوا [ٜٚٔ]البقرة: َحَيٰوة ٱلِقَصاصِ  ِفي

 .(ٛٚ)أنفى لمقتؿ"
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 .الشزِعة اجلُانب املكاصدِة َرعاِة رَح: املطلب اخلامس
 ,كحفظ الديف والنفس والدماء واألمواؿ واألعراض, ومف ذلؾ حفظ الارورات التي جاء اإلسبلـ بحفظيا وتعظيـ حرمتيا       

حرمة ركوب البحر إذا غمب نجد أنو يستدؿ باآلية عمى , [ٜ٘ٔ]البقرة: ٱلتَّيُمَكةِ  ِإَلىُكم ِبَأيِدي ُقواْ َواَل ُتم :فعند ضوؿ اهلل 
وَتميُّز ىذه األمة عف غيرىا مف األمـ في م تمؼ , كما كاف يحرص عمى إظيار عزة اإلسبلـ, (ٜٚ)ظف اليبلؾعمى ال
ِقيتُ  ِىيَ  ُقل ٱأَلِىمَّةِ  َعنِ  ُموَنكَ   َ َيس: ومف ذلؾ استداللو بقوؿ اهلل تعالى, وعدـ التبعية لمكفار, الجوانب ]البقرة: َوٱلَحجِّ  ِلمنَّاسِ  َموَٰ

 .(ٓٛ)العجميةوأنو ال اعتبار لمشيور , وعمييا تترتب األحكاـ الشرعية, اضيت المسمميف بالشيور العربيةعمى أف مو , [ٜٛٔ
فاستشيد الجويني باآلية الكريمة عمى أف  [ٕٕٔ]البقرة: َأعَجَبتُكم َوَلو مُّشِرَكة مِّن َخير ِمَنةٌ ؤ مُّ َوأَلََمة : اآليةوكذلؾ        

 وبيف أنو األليؽ بقواعد المذىب., (ٔٛ)كاح الكتابيةنكاح األمة المؤمنة مقدـ عمى ن
 

 .العهاِة بذكز االختالف يف املسائل َالرتجّح: املطلب السادس
 

 .والعناية بأقوال المفسرين في اآلية, أواًل: االىتمام بذكر االختالف في المسألة
وعند تعراو آلية مف اآليات فإنو يذكر , ةوَعْرض األضواؿ الم تمف, مف منيج الجويني بياف اال تبلؼ في المسألة       

القوؿ ومف ذلؾ أنو ذكر اال تبلؼ في , أو جميورىـ, وأحيانًا يذكر اتفاؽ المفسريف عمى معنى معيف, أضواؿ المفسريف فييا
ِلَدينِ  ٱلَوِصيَّةُ  َخيًرا َتَركَ  ِإن ٱلَموتُ  َأَحَدُكمُ  َحَضرَ  ِإَذا ُكمُكِتَب َعَمي: بالنسخ عند المفسريف في ضوؿ اهلل تعالى  َوٱأَلقَرِبينَ  ِلموَٰ

ت اَأيَّام: كما ذكر اال تبلؼ في معنى, [ٕٛٔ]البقرة: ِبٱلَمعُروفِ  : واال تبلؼ في مسألة نسخ اآلية, [ٗٛٔ]البقرة: مَّعُدودَٰ
ثَِقفُتُموُىم َحيثُ  ُتُموُىمَوٱق :البقرة[ٜٔٔ](ٕٛ). 
 

 .شرعي ىو االختالف في تفسير اآلية: بيان أن منشأ االختالف في الحكم الثانياً 
 أنو أرجع سبب اال تبلؼ في بعض األحكاـ المتعمقة بالصياـ عند الرجوع مف الحج إلى اال تبلؼ ,ومف أمثمة ذلؾ       

 .(ٖٛ)[ٜٙٔ]البقرة: َرَجعُتم ِإَذا َعةٍ َوَسب: لقولو تعالى ,في تفسير معنى الرجوع
 تبلؼ في حكـ كتابة الوثيقة في عقود األمواؿ إلى اال تبلؼ عند المفسريف في ضولو أنو أرجع اال أيااً ومف األمثمة        
: في ضولو تعالىإذ يقوؿ: "وىذا اال تبلؼ مأ وذ مف ا تبلؼ المفسريف , [ٕٕٛ]البقرة: َواَل ُيَضٓارَّ َكاِتب َواَل َشِييدتعالى: 

َواَل ُيَضٓارَّ َكاِتب َواَل َشِييد :وىو الذي يسمى: "فعؿ ما لـ يسـ فاعمو", : ىو محموؿ عمى فعؿ المجيوؿضيؿ, [ٕٕٛ]البقرة ,
والشاىد ال يفعبلف فعمى ىذا ال يجب الكتبة. ومنيـ مف ضاؿ: أراد أف الكاتب , ال يمحؽ ارر بالكاتب -عمى ىذا-فالمعني بو 

 (ٗٛ)فعمى ىذا يجب الكتبة فراا عمى الكفاية.", ما فيو ارر ممتحؽ بالناس
ثـ أرجع اال تبلؼ تفسير اآلية , مؿ كيؼ أرجع اال تبلؼ في حكـ المسألة الفقيية إلى اال تبلؼ في تفسير اآليةفتأ       

وما ينتج عنو مف ا تبلؼ في اإلعراب , وىؿ ىي مبنية لممعمـو أـ لممجيوؿ, ُيَضٓارَّ  إلى اال تبلؼ الصرفي في كممة
, بالتفسيروعدـ استغناء الفقيو عف العمـ , ابط العمـو الشرعية وتدا مياوىذا مف أواح األدلة عمى تر , وبالتالي في المعنى

 وعدـ استغناء المفسر عف العمـ بالمغة.
 

 .وعدم الترجيح في مسائل أخرى, ثالثًا: الترجيح في مسائل
 عند ترجيحو, وظيرت ىذه المنيجية (٘ٛ)تحدث الجويني في   ر كتابو البرىاف عف الترجيح, وبيف كيفيتو واوابطو       

أو , جية األضواؿ الم تمفة في اآليات الكريمة, وكاف ال يرجح بيف األضواؿ في بعض األحياف لوجود االحتماؿ في المسألة مف
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 مَّعُدودَٰت اأَيَّامومف األمثمة عمى ذلؾ أنو لـ يرّجح أحد القوليف في معنى ضولو تعالى , عدـ ظيور الراجح فييا مف جية أ رى

 .(ٙٛ)[ٗٛٔ]البقرة: 
 

 املبحح الجانْ

 الدراسة التطبّكّة ملهًجّة اجلُِين يف نًاِة املطلب

 

وأضتصر في ىذه الدراسة , أضؼ في ىذا المبحث مع اآليات التي برز فييا جيد الجويني في التفسير وعمـو القر ف       
 .التطبيقية عمى سورة البقرة

 

َمٰوَة َوَءاُتوْا ٱلزَّ  اآلية: ِكِعينَ  َمعَ  َكُعواْ َكٰوَة َوٱر َوَأِقيُموْا ٱلصَّ  .[ٖٗ]البقرة: ٱلرَّٰ
فمف منيجو أنو كاف يؤّصؿ لممسألة مف الكتاب ثـ , استدؿ الجويني بيذه اآلية عمى أصؿ مشروعية فرياة الزكاة       

فقولو , أما الكتابف, "األصؿ في الزكاة الكتاب والسنة واإلجماع: مف السنة ثـ مف اإلجماع؛ إذ ضاؿ في بداية كتاب الزكاة
َمٰوَة َوَءاُتوْا ٱلزََّكٰوَة َوٱر : تعالى ِكِعينَ  َمعَ  َكُعواْ َوَأِقيُموْا ٱلصَّ ِلِيم ِمنُخذ : وضاؿ تعالى, [ٖٗ]البقرة: ٱلرَّٰ , [ٖٓٔ]التوبة: ... َأموَٰ
, ضحطت السماء, ت الوالةأنو ضاؿ: "إذا جار  وروى ابف عمر عف النبي , الحديث (ٚٛ): "ُبِنَي اإلسبلـ عمى  مس"وضاؿ 

ذا ُمنعت الزكاة ذا ظير الزنا, ىمكت المواشي, وا  ذا أ فر أىؿ الذمة, ظير الفقر, وا  : "ما  الطت . وضاؿ (ٛٛ)أديؿ لمكفار", وا 
مف أركاف وأجمع المسمموف عمى أف الزكاة , إلى غير ذلؾ (ٜٓ): "مانع الزكاة في النار"وضاؿ  (ٜٛ)الزكاة ماال إال أىمكتو"

 .(ٜٔ)ـ"اإلسبل
وبّيف في كتابو الغياثي أف القر ف ال يستقؿ عف , (ٕٜ)وضد صرح الجويني بتقديمو الُقر َف عمى السنة في كتابو البرىاف       

كما  في االستدالؿ بالسنة النبوية الثابتة عف النبي  -رحمو اهلل-موافقًا لمذىب اإلماـ الشافعي , (ٖٜ)بياف السنة النبوية
 .(ٜٗ)نيا المصدر التشريعي بعدهوأ, يستدؿ بالقراف

 

نَ  كِ ِطيُن َعَمٰى ُممٱلشَّيَٰ  ُمواْ َوٱتََّبُعوْا َما تَتاآلية:  نُ  َكَفرَ  َوَما ُسمَيمَٰ  .[ٕٓٔ]البقرة: ٱلسِّحرَ  ٱلنَّاَس  ُيَعمُِّمونَ  َكَفُرواْ  ٱلشَّيَِٰطينَ  َولَِٰكنَّ  ُسمَيمَٰ
 واستشيد كذلؾ بسورة الفمؽ؛ الشتماليا عمى االستعاذة باهلل, و حقيقةاستدؿ الجويني باآلية عمى وجود السحر وأف ل       

اـ ػثـ َشَرع في بياف بعض األحك, ُسِحر في القصة المشيورة ثـ أتبع ذلؾ باالستدالؿ بأف النبي , مف النفاثات في العقد
 .(ٜ٘)المتعمقة باآلية

, ف موافقًا لجماىير أىؿ العمـ  بلفًا لممعتزلة وبعض أىؿ العمـوبيذا يكو , وبيذا فالجويني مف المثبتيف أف لمسحر حقيقة       
 (ٜٙ)وذىب عامة المعتزلة وأبو إسحاؽ اإلسترابادي, : "ذىب أىؿ السنة إلى أف السحر ثابت ولو حقيقة-رحمو اهلل-ضاؿ القرطبي 

يياـ", مف أصحاب الشافعي إلى أف السحر ال حقيقة لو نما ىو تمويو وت ييؿ وا  الجويني حكـ تعمـ السحر؛ إذ يرى وبيف , (ٜٚ)وا 
وىذا القوؿ , (ٜٛ)إنو ليس بكفر إال إذا اعتقد ما يوجب الكفر :وضاؿ, القوؿ بالتفصيؿ في المسألة موافقًا بذلؾ مذىبو الشافعي
 .(ٜٜ)ي الؼ ما عميو الجميور مف تكفير الذي يتعمـ السحر

 

َكٰوةَ : اآلية َمٰوَة َوَءاُتوْا ٱلزَّ  .[ٓٔٔ]البقرة: َوَأِقيُموْا ٱلصَّ
سيرًا عمى منيجو؛ إذ إنو كاف يؤّصؿ لممسألة مف , استدؿ الجويني بيذه اآلية عمى أصؿ مشروعية فرياة الصبلة       

فقولو تعالى: , فأما الكتاب, واإلجماع, والسنة, الكتاب ثـ مف السنة ثـ مف اإلجماع حيث يقوؿ: "األصؿ في الصبلة: الكتاب
 َم َمٰوَة َكاَنت : وضاؿ تعالى, [ٓٔٔ]البقرة: ٰوَة َوَءاُتوْا ٱلزََّكٰوةَ َوَأِقيُموْا ٱلصَّ  ,[ٖٓٔ]النساء: مَّوُقوتا ِكتَٰبا ٱلُمؤِمِنينَ  َعَمىِإنَّ ٱلصَّ
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 اىتماـ الجويني ببياف معنى المفردة أيااً ونجد ىنا , (ٓٓٔ). واآليات المشتممة عمى ذكر الصبلة كثيرة"موضوتاً  ومعناه: فرااً 
 ؛ إذ بيف معنى مفردة )كتابًا( وىذا يدؿ عمى عنايتو بيذا الفف مف فنوف التفسير.القر نية

 

 .[ٗٗٔ]البقرة: ٓاءِ ٱلسَّمَ  ِفي َوجِيكَ  َتَقمُّبَ  َنَرىٰ َقد : اآلية
وأف جبريؿ نزؿ بيذه اآليات فكاف تحويؿ القبمة , ذكر الجويني أف سبب نزوؿ ىذه اآلية ىو حادثة تحويؿ القبمة       

كما , وىذا يدؿ عمى اىتمامو بأسباب النزوؿ في فيـ اآليات وبالتالي استنباط األحكاـ الشرعية منيا عمى اوء ذلؾ, ؾبذل
 .(ٔٓٔ)في تأصيؿ شرط استقباؿ القبمة في الصبلة أيااً استشيد بيذه اآلية 

 

 .[ٜٚٔ]البقرة: َحَيٰوة ٱلِقَصاصِ  ِفيَوَلُكم واآلية: , [ٛٚٔ]البقرة: ٱلَقتَمى ِفي ٱلِقَصاُص  ُكمُ يَٰٓأَيَُّيا ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ُكِتَب َعَمياآلية: 
 الكتابجريًا عمى منيجو في أنو كاف يؤصؿ لممسألة مف , استدؿ الجويني بياتيف اآليتيف عمى أصؿ مشروعية القصاص       

 .(ٕٓٔ)ثـ مف السنة ثـ مف اإلجماع
مف إيجازات القر ف التي تفّوؽ بيا عمى فصاحة العرب؛  [ٜٚٔ]البقرة: َحَيٰوة اصِ ٱلِقصَ  ِفيَوَلُكم  :ثـ بيف أف ضوؿ اهلل        

القر ف عف وما تميز بو , وىذا يدؿ عمى رعاية الجويني ألسموب القر ف وميزاتو وعاداتو, إذ كانوا يقولوف "القتؿ أنفى لمقتؿ"
 أساليب العرب.

 

ِلَدينِ  ٱلَوِصيَّةُ  َخيًرا َتَركَ  ِإن ٱلَموتُ  َأَحَدُكمُ  َحَضرَ  ِإَذا ُكمُكِتَب َعَمي: اآلية  ٱلُمتَِّقينَ  َعَمى َحقِّا َمعُروفِ ِبٱل َوٱأَلقَرِبينَ  ِلموَٰ
 .[ٓٛٔ]البقرة: 
 ,(ٖٓٔ)وأنو كاف يجب عمى المحتار في ابتداء اإلسبلـ الوصية لموالديف واألضربيف, بيف الجويني النسخ في ىذه اآلية       

ُيوِصيُكُم  :وبيف أف ىذه اآلية ُنس ت بآيات الفرائض في ضوؿ اهلل تعالى (ٗٓٔ)يعة عمى الفرائض"وضاؿ: "ثـ استقّرت الشر 
 وبآية الكبللة في   ر سورة النساء., واآلية التي بعدىا, [ٔٔ]النساء: لَِٰدُكمٱلمَُّو ِفٓي َأو 

, سبلـ كانوا يتوارثوف بالتحالؼ والنصرةففي بداية اإل, ثـ ذكر ضواًل أف النسخ في مسألة التوارث كاف عمى مرحمتيف       
ُنُكم َأيَوٱلَِّذيَن َعَقَدت : ضاؿ تعالى : فقاؿ , ثـ نسخ اهلل تعالى ذلؾ باإلسبلـ واليجرة, [ٖٖ]النساء: َنِصيَبُيم اُتوُىم  َ فَ مَٰ

 ُيَياِجُرواْ  ىٰ َحتَّ  َشيءٍ  مِّن َولََٰيِتِيم مِّن َلُكم َما ُيَياِجُرواْ َوٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَلم :فكاف المياجر وغير المياجر ال , [ٕٚ]األنفاؿ
وممف , (٘ٓٔ)[٘ٚ]األنفاؿ: لمَّوِ ٱ ِكتَٰبِ  ِفي ِبَبعض َأوَلىٰ  َبعُضُيم رَحامِ َوُأْوُلوْا ٱأَلثـ نسخ اهلل تعالى ذلؾ بقولو تعالى: , يتوارثاف

ي تفسيره؛ إذ يقوؿ: "وكانت الوراثة في الجاىمية أشار إلى أف النسخ في مسألة التوارث كاف عمى مرحمتيف القرطبي ف
ِلدَ  َتَركَ  مِّمَّالِّمرَِّجاِل َنِصيب ذلؾ بقولو:  وكانوا يورثوف الرجاؿ دوف النساء ؛ فأبطؿ اهلل , بالرجولية والقوة  قَرُبونَ اِن َوٱألَ ٱلوَٰ

َوٱلَِّذيَن  :ضاؿ اهلل , اىمية وبدء اإلسبلـ بالمحالفةفي الج أيااً كما تقدـ. وكانت الوراثة  [ٚ]النساء: َنِصيب َوِلمنَِّسٓاءِ 
ُنُكمَعَقَدت  َوٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَلم : ثـ صارت بعد المحالفة باليجرة؛ ضاؿ اهلل تعالى, عمى ما يأتي بيانو [ٖٖ]النساء: َأيمَٰ
, وىناؾ يأتي القوؿ في ذوي األرحاـ وميراثيـ, وسيأتي ,[ٕٚ]األنفاؿ: ُيَياِجُرواْ  َحتَّىٰ  َشيءٍ  مِّن َولََٰيِتِيم مِّن َلُكم َما ُيَياِجُرواْ 

 .(ٙٓٔ)إف شاء اهلل تعالى"
النسخ فقاؿ بعض العمماء بعدـ , فيو محؿ ا تبلؼ عند العمماء, القوؿ بالنسخ في ىذه اآلية غير متفؽ عميو :ضمت       

 . (ٚٓٔ)ىذه الوجوه ثـ استحسنياوضد ذكر الرازي ستة مف , وفسروا اآلية بوجوه ال تدؿ عمى النسخ
وأف حظ المرأة , وكذلؾ في توريث الرجاؿ دوف النساء ذكر الجويني القوؿ بأف ذلؾ كاف موجودًا في بداية اإلسبلـ       

جا َوَيَذُرونَ  ِمنُكم نَ َوٱلَِّذيَن ُيَتَوفَّو: ضاؿ تعالى, مف الميراث ىو ما ينفؽ عمييا سنة بعد موت زوجيا ِجِيمة َوِصيَّ  َأزوَٰ َزوَٰ  ألِّ
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جا َوَيَذُرونَ  ِمنُكم نَ َوٱلَِّذيَن ُيَتَوفَّوثـ نسخ ىذا الحكـ بقوؿ اهلل تعالى: , [ٕٓٗ]البقرة: ِإخرَاج رَ َغي ٱلَحولِ  ِإَلى مَّتًَٰعا  َيَتَربَّصنَ  َأزوَٰ
 .(ٛٓٔ)[ٖٕٗ]البقرة: َوَعشرا َأشُير َبَعةَ َأر  ِبَأنُفِسِينَّ 
لجمع بيف القوليف؛ فاآلية الثانية ترتيبًا َأَضّرت اآلية األولى بوجوب العدة أربعة أشير وعشرة ويرى الباحث إمكاف ا       

ويتوافؽ ومنيج الجويني في , (ٜٓٔ)وىذا ضوؿ بعض المفسريف, وزادت عمييا استحباب أف تكوف العدة حواًل كامبلً , أياـ
حديثو عف بعض المسائؿ يذكر عدـ وجودىا في القر ف ويظير مف منيج الجويني أنو كاف عند , االحتياط في القوؿ بالنسخ
ويتاح ىذا عند نياية حديثو عف  يات الفرائض , لبلستدالؿ بالسنة وغيرىا مف مصادر التشريع الكريـ؛ ليكوف ذلؾ مميداً 

ـ صحابة الكراثـ انتقؿ لمحديث عف السنة ثـ ما جاء عف ال, (ٓٔٔ)"ثـ لـ تشتمؿ اآلي الثبلث عمى جميع الوضائع" :ىنا حيث ضاؿ
  في الفرائض.

, مستعينًا بآية أ رى؛ إذ فسره بأنو الماؿ,  [ٓٛٔ]البقرة: رًاِإن َتَرَك َخي :أنو فسر ال ير الوارد في ىذه اآليات أيااً ونجد        
نَّوُ  :مستداًل بمعنى ال ير في اآلية التي في سورة العاديات الماؿ "معناه لحب  :حيث ضاؿ, [ٛ]العاديات: َلَشِديدٌ  ٱلَخيرِ  ِلُحبِّ  ۥَواِ 

وىذا , وتفسير اآليات بما تتامنو غيرىا مف اآليات الكريمة, وىذا يدؿ عمى اىتمامو بربط المعنى في اآليات, (ٔٔٔ)لب يؿ"
 مف تفسير القر ف بالقر ف. 

الكريمة؛ إذ ذكر اال تبلؼ وتظير عناية الجويني بذكر اال تبلؼ في التفسير عند تفسيره لمفردة )األضربيف( في اآلية        
 . (ٕٔٔ)وىؿ يد ؿ األوالد في األضربيف أـ ال, في تفسيرىا

 

َيامُ  ُكمُ يََٰٓأيَُّيا ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ُكِتَب َعَمي: اآلية ت اَأيَّام * َتتَُّقونَ  َلَعمَُّكم َقبِمُكم ِمن ٱلَِّذينَ  َعَمى ُكِتبَ  َكَما ٱلصِّ ]البقرة: مَّعُدودَٰ
ٖٔٛ-ٔٛٗ]. 
وىذا عمى سبؽ بيانو مف منيجو في التأصيؿ , استدؿ الجويني باآلية األولى عمى أصؿ مشروعية الصياـ وأنو واجب       

القوؿ بأنيا ثـ بيف اال تبلؼ في تفسير اآليات الذي نشأ عنو اال تبلؼ في , (ٖٔٔ)بالكتاب ثـ مف السنة ثـ مف اإلجماع 
ت اَأيَّام: ف المراد بقولو تعالىإ :وؿفالقوؿ األ, منسو ة باآلية التي بعدىا أـ ال أياـ رمااف فذكرىا  [ٗٛٔ]البقرة: مَّعُدودَٰ

وعمى ىذا القوؿ ال , ليا وبياناً  تفسيراً  [٘ٛٔ]البقرة: َرَمَضانَ  رُ َشي: فيكوف ضولو تعالى, وتقريباً , عمى صفة التقميؿ؛ تيويناً 
 نْسخ في اآلية.

ت اَأيَّام: و تعالىأف المراد بقول :والقوؿ الثاني        أيامًا مف كؿ شير؛ أي صياـ ثبلثة أياـ مف  [ٗٛٔ]البقرة: مَّعُدودَٰ
]البقرة: َرَمَضانَ  رُ َشيوعمى ىذا يكوف ضولو تعالى: , (ٗٔٔ)واستدؿ عمى ىذا الرأي بقوؿ الصحابي معاذ بف جبؿ, شيركؿ 
 ناسخ ليا بفرض صياـ شير رمااف. [٘ٛٔ

وىو األْولى بالَقبوؿ , (٘ٔٔ)والذي يظير لمباحث أف القوؿ األوؿ ىو الراجح مف أضواؿ المفسريف, فولـ يرجح أحد القولي       
ضرر ذلؾ كما , ويوافؽ منيج الجويني في التشدد في القوؿ بالنسخ وأف األصؿ عدـ النسخ حتى يثبت, فاألصؿ عدـ النسخ

 . (ٙٔٔ)في   ر كتابو البرىاف في باب النسخ
بياف ياؽ اآليات جاء في بياف فراية صياـ شير رمااف بأسموب تشويقي ترغيبي مع التدرج في أف س ,ويؤيد ىذا       

َيامُ  ُكمُ ۖ  يََٰٓأيَُّيا ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ُكِتَب َعَميفاآلية السابقة ليا , ذلؾ والترغيب فيو  َلَعمَُّكم َقبِمُكم ِمن ٱلَِّذينَ  َعَمى ُكِتبَ  َكَما ٱلصِّ

ثـ تمتيا ىذه اآلية بالتمييد ليذه الفرياة والترغيب فييا وبياف عدـ المشقة , جاءت بفراية الصياـ [ٖٛٔ ]البقرة:َتتَُّقونَ 
ف كانت شيرًا فيي أياـ معدودات ىين, فييا ت اَأيَّام: ومقدور عمييا ةوبياف أنيا وا  ثـ جاءت اآلية , [ٗٛٔ]البقرة: مَّعُدودَٰ

 َوٱلُفرَقانِ  ُيَدىٰ لِّمنَّاِس َوَبيِّنَٰت مَِّن ٱل ُىدى ٱلُقرَءانُ  ِفيوِ  أُنِزلَ  ٱلَِّذيٓ  َرَمَضانَ  رُ َشي التي بعدىا ببياف أف الفرض ىو شير رمااف:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اآلراء التفسريِة عهد اجلُِين 
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مقدار الصـو بأنو أياـ معدودات ليست  وَحدَّ اهلل يقوؿ أبو زىرة في تفسيره: ", [٘ٛٔ]البقرة: َفمَيُصموُ  رَ ٱلشَّي ِمنُكمُ  َشِيدَ  َفَمن
أنزؿ فيو ولكنيا في مؤداىا جميمة وىذه األياـ المعدودات التي ال تتجاوز الحسبة ىي شير رمااف الذي  ,وال مرىقة, كثيرة

  (ٚٔٔ)"وبينات مف اليدى والفرضاف, القر ف ىدى لمناس
 

ِشُروُىنَّ َوَأنُتم : اآلية ِكُفونَ َواَل تُبَٰ ِجدِ  ِفي عَٰ  .[ٚٛٔ]البقرة: ٱلَمسَٰ
اال تبلؼ عند ىذه اآلية؛ إذ ذكر اال تبلؼ في أف مجرد المباشرة دوف إنزاؿ ينقض تظير عناية الجويني بذكر        

لكوف , دوف أف يرجح أحد القوليف, وبيف أف مف ضاؿ إنو ينقض االعتكاؼ فقد استدؿ بظاىر ىذه اآلية, االعتكاؼ أـ ال
 كؿ واحد منيما لو وجو. 

فالمسألة المحتممة التي فييا ضدر مف السعة ال يجـز القوؿ , ْعد نظرهضمت وىذه منيجية تدؿ عمى ورع اإلماـ الجويني وبُ        
كما جـز , القوؿفإنو يجـز , أو متفقًا عميو, وىذا ب بلؼ الحاؿ إذا كاف الترجيح عنده ظاىرًا أو كاف القوؿ واحداً , بأحد القوليف

 . (ٛٔٔ)بأف المباشرة مع اإلنزاؿ تفسد االعتكاؼ
 

ِقيتُ  ِىيَ  ُقل ٱأَلِىمَّةِ  َعنِ  ُموَنكَ   َ َيس: اآلية  .[ٜٛٔ]البقرة: َحجِّ ٱلوَ  ِلمنَّاسِ  َموَٰ
وعمييا تترتب األحكاـ , استدؿ الجويني بعمـو المعنى في اآلية بأف مواضيت المسمميف بالشيور العربية المعتمدة عمى األىمة       
المطمقة في فبل اعتبار بشيء منيا في اآلجاؿ , سوأنو ال اعتبار لمشيور العجمية؛ ألنيا ماطربة وفييا كبائ, (ٜٔٔ)الشرعية

 .(ٕٓٔ)عقود اإلسبلـ
 والحرص عمى إظيار عزة اإلسبلـ وم الفة المشركيف وأىؿ الكتاب., لمقاصد اإلسبلـ –رحمو اهلل–وىذا مف رعايتو        

 

 .[ٜٔٔ]البقرة: ثَِقفُتُموُىم َحيثُ  ُتُموُىمَوٱق: اآلية
 ومف ذلؾ الحرص, والحرص عمى حفظ الارورات التي جاء اإلسبلـ بحفظيا, قاصد الشريعةتظير عناية الجويني بم       

ويتجمى ذلؾ في استنباطو األحكاـ مف ىذه اآلية الكريمة؛ إذ استدؿ بيا عمى التفريؽ بيف ضتاؿ الكفار وضتاؿ , عمى حفظ الدماء
واالضتصار عمى , يكوف مع الحرص عمى اإلبقاء عمييـوأف ضتاؿ أىؿ البغي مف المسمميف ينبغي أف , أىؿ البغي مف المسمميف

 (ٕٔٔ)ألف اآلية دلت عمى استحبلؿ ضتميـ. ؛ب بلؼ ضتاؿ الكفار, الدفع
ففي بداية حديثو , ف ىذه اآليات التي فييا فرض الجياد بقتاؿ المشركيف كافة منسو ة بآية الجزيةإ :ثـ يذكر ضوالً        

نو كاف األمر بالقتاؿ عامًا في ابتداء افتراض الجياد ثـ إثـ يبيف أف مف العمماء مف ضاؿ  عف كتاب الجزية يذكر اآليات السابقة
ِغُرونَ َوُىم  َيد َعن ٱلِجزَيةَ  ُطواْ َحتَّٰى ُيعلقولو تعالى:  ,ثبتت الجزية إال أنو أردؼ ذلؾ بالقوؿ الثاني بأف المسألة , [ٜٕ]التوبة: صَٰ

 .(ٕٕٔ)مة و ية الجزية م صصة ليا ومبيِّنة لممراد بياوأف  يات القتاؿ عا, فييا  صوص وعمـو
وأف  ية , إال أف القوؿ بأف اآليات فييا  صوص وعمـو ىو األولى بالقبوؿ, لـ يرجح الجويني أحد القوليف :ضمت       

وأف وىذا يتوافؽ ومنيج الجويني في االحتياط في النسخ , الجزية جاءت م صصة آليات القتاؿ ومايفة ألحكاـ جديدة
 .(ٖٕٔ)األولى ىو عدـ القوؿ بالنسخ

 

 .[ٜ٘ٔ]البقرة: ُمَكةِ َلى ٱلتَّيإِ  ِبَأيِديُكم ُقواْ َواَل ُتم: اآلية
 فتراه يستدؿ باآلية السابقة عمى, مما اعتنى بو اإلماـ الجويني الاروريات التي جاءت بحفظيا الشريعة اإلسبلمية       

 .(ٕٗٔ)حرمة ركوب البحر إذا غمب عمى الظف اليبلؾ



 حمند عالَنة ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م8201/ ي1431، (2)ع ، (14)مج ، اجمللة األردنّة يف الدراسات اإلسالمّة

 وىذا جانب أصولي ميـ يدؿ عمى فقو الجويني وحرصو عمى مقاصد الشرع وروح اإلسبلـ.       
 

 .[ٜٙٔ]البقرة: ... ٱلَيديِ  ِمنَ  ٱسَتيَسرَ  َفَما ُأحِصرُتمَفِإن  ِلمَّوِ  َوٱلُعمَرةَ  َحجَّ َوَأِتمُّوْا ٱل: اآلية
وأف , عمى مشروعية الِقراف في الحج ,[ٜٙٔ]البقرة: ِلمَّوِ  َوٱلُعمَرةَ  َحجَّ لَوَأِتمُّوْا ٱ: استدؿ الجويني بظاىر ضولو تعالى       

وبقولو , عمى مشروعية التمتع ,[ٜٙٔ]البقرة: ٱلَحجِّ  ِإَلى ُعمَرةِ َفَمن َتَمتََّع ِبٱل: وبقولو تعالى, اآلية جمعت بيف العمرة والحج
عمى مشروعية اإلفراد في الحج وضد أشار إلى  ,[ٜٚ] ؿ عمراف: َبيتِ ٱل َوِلمَِّو َعَمى ٱلنَّاِس ِحجُّ : تعالى في سورة  ؿ عمراف

 .(ٕ٘ٔ)أف ىذا ضوؿ
وأما ضولو تعالى: , عمى التمتع فظاىرة [ٜٙٔ]البقرة: ٱلَحجِّ  ِإَلى ُعمَرةِ َفَمن َتَمتََّع ِبٱلضمت أما الداللة في ضولو تعالى:        
ِلمَّوِ  َوٱلُعمَرةَ  َحجَّ َوأَِتمُّوْا ٱل :فالواو ىنا تفيد الجمع بيف الحج والعمرة في وجوب اإلتماـ , فبل داللة فييا عمى الِقراف [ٜٙٔ]البقرة

فبل داللة  [ٜٚ] ؿ عمراف: َبيِت َوِلمَِّو َعَمى ٱلنَّاِس ِحجُّ ٱلوكذلؾ ضولو تعالى في سورة  ؿ عمراف: , وال داللة فييا عمى الِقراف
نما, فييا عمى اإلفراد في الحج  فييما داللة عمى مشروعية الحج وفرايتو ووجوب إتماـ الحج والعمرة هلل تعالى.  وا 

 ٱستَيَسرَ  َفَما ُأحِصرُتمَفِإن وذلؾ في ضولو تعالى:  ,كما استدؿ الجويني بيذه اآلية عمى جواز التحمؿ عند اإلحصار       
ومف ذلؾ الكبلـ عمى دـ اإلحصار , متعمقة باإلحصارثـ شرع ببياف بعض األحكاـ الفقيية ال, [ٜٙٔ]البقرة: ٱلَيديِ  ِمنَ 
 ٱلَيديِ  ِمنَ  َسرَ تَيٱس َفَما ُأحِصرُتمَفِإن :ورجح مستداًل باآلية أف دـ اإلحصار ال بدؿ لو عف دـ الشاة؛ إذ , [ٜٙٔ]البقرة

بجميع دماء  تباراً ضاؿ: "ا تمؼ ضوؿ الشافعي في أف دـ اإلحصار ىؿ لو بدؿ أـ ال؟ فقاؿ في أحد القوليف: لو بدؿ اع
اشتمؿ  -وىي ذات أبداؿ-فإف الدماء التي جرى ليا ذكر في كتاب اهلل تعالى , الجبرانات. وضاؿ في القوؿ الثاني: ال بدؿ لو

, اإلحصارودـ التمتع. ولما ذكر اهلل تعالى دـ , وفدية األذى, وىي جزاء الصيد, وتفصيبلً , الكتاب عمى ذكر أبداليا جممة
 .(ٕٙٔ)"الً لـ يذكر لو بد

وذلؾ بأنو  ؛استدالٌؿ حسف وجمع بيف اآليات –رحميما اهلل تعالى–ضمت وىذا التحقيؽ الذي تابع بو الجويني الشافعي        
فيكوف بيذا , فرؽ في الحكـ الشرعي بيف الدماء التي جعؿ القر ف ليا أبدااًل وبيف الدماء التي لـ يجعؿ القر ف ليا أبداالً 

 ف. متابعًا لظاىر القر 
ومف ذلؾ استداللو عمى الترتيب , ويستمر الجويني في استنباط األحكاـ الشرعية مف اآلية المستمدة مف نص القر ف       

تكوف  ولزـو أف, [ٜٙٔ]البقرة: َرَجعُتم ِإَذا َعةٍ َوَسب ٱلَحجِّ  ِفي َأيَّام ثَمَٰثَةِ  َفِصَيامُ  َيِجدَفَمن لَّم بقولو تعالى:  ,في البدؿ في دـ المتعة
ٱلَحجِّ  ِفيثَمََٰثِة أَيَّام ثبلثة مف تمؾ األياـ واضعة في الحج: 

ألنو  ؛ضااءاً وأّف مف صاميا بعد أياـ التشريؽ فقد صاميا , (ٕٚٔ)
 أ رجيا عف أياـ الحج.

ات يـو وفي ىذه المسألة نممس أثر الجويني عمى مف بعده مف العمماء فقد ضاؿ النووي: "واعمـ أف فواتيا يحصؿ بفو        
ال حصؿ الفوات ب روج أياـ التشريؽ وال  بلؼ أنيا تفوت بفوات أياـ , عرفة إف ضمنا إف أياـ التشريؽ ال يجوز صوميا وا 

ف بقي  ,حتى لو تأ ر طواؼ الزيارة عف أياـ التشريؽ كاف بعد في الحج وكاف صـو الثبلثة بعد التشريؽ ضااء, التشريؽ وا 
 (ٕٛٔ)وغيره"ىكذا حكاه اإلماـ  ٱلَحجِّ  ِفيثَمََٰثِة أَيَّام  :مف ضوؿ اهلل تعالى ,فبل يقع مراداً  ,ةألف تأ ره بعيد في العاد ؛الطواؼ

 .-رحمو اهلل–والمقصود باإلماـ عند النووي ىو اإلماـ الجويني 
 فعند, يةونجد أف الجويني ُيرجع سبب اال تبلؼ في المسألة الفقيية في بعض األحياف إلى اال تبلؼ في تفسير اآل       

في يذكر اال تبلؼ , [ٜٙٔ]البقرة: مَرَجعتُ  ِإَذا َعةٍ َوَسبلقولو تعالى:  ؛حديثو عف وجوب أف يكوف صياـ السبعة بعد الرجوع
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 تفسير معنى الرجوع وبعض األحكاـ المتعمقة بو ثـ يقوؿ معقبًا عمى مف أجاز صياـ السبعة أثناء الرجوع لموطف: "وىذا الوجو
 وال  بلؼ في حقيقة المطمب والمذىب مف, ولكف يرجع ال بلؼ إلى تفسير القر ف, فسير الرجوع بالفراغعندي ىو بعينو ت

 .(ٜٕٔ)جية الفقو"
ِلَك ِلَمن لَّم : كما استشيد بقولو تعالى        عمى اشتراط أال يكوف  [ٜٙٔ]البقرة: ٱلَحَرامِ  َمسِجدِ ٱل َحاِضِري ۥَأىُموُ  َيُكنذَٰ

 ثـ بيف اال تبلؼ في تفسير معنى الحاار., سجد الحراـالمتمتع مف حااري الم
يترتب , أو مسافة القصر, أو مف دوف المواضيت, أو الحـر, وىذا اال تبلؼ في تفسير معنى الحاار ىؿ ىو ساكف مكة

الكبير  وبيذا نجد أف اال تبلؼ في تفسير المفردة القر نية لو األثر, عميو المنع مف التمتع في الحج لمف يشممو المراد
 ونجد رعاية الجويني بذلؾ. , عمى األحكاـ الشرعية

 

 َفأُتوُىنَّ  َتَطيَّرنَ  َفِإَذا َيطُيرنَ  َحتَّىٰ  َتقَرُبوُىنَّ  َواَل  َمِحيضِ ٓاَء ِفي ٱلٱلنِّسَ  َفٱعَتِزُلواْ  َأذى ُىوَ  ُقليِض ٱلَمحِ  َعنِ  ُموَنكَ   َ َوَيساآليات: 
ِبينَ  ُيِحبُّ  وَ ٱلمَّ  ِإنَّ  ٱلمَّوُ  َأَمَرُكمُ  َحيثُ  ِمن أِلَنُفِسُكم  َوَقدُِّمواْ  ِشئتُم أَنَّىٰ  َحرثَُكم َفأُتواْ  لَُّكمث َحر ِنَسٓاُؤُكم  * ٱلُمَتَطيِِّرينَ  َوُيِحبُّ  ٱلتَّوَّٰ

مَُٰقوهُ  َأنَُّكم َوٱعَمُمٓواْ  ٱلمَّوَ  َوٱتَُّقواْ   .[ٖٕٕ-ٕٕٕ]البقرة: ٱلُمؤِمِنينَ  َوَبشِّرِ  مُّ
يريد بذلؾ حديث مسمـ في سبب , فبيف بدايًة أف سبب نزوؿ اآلية األولى مشيور, بب نزوؿ اآليتيفذكر الجويني س       

أصحاب النبي أف الييود كانوا إذا حاات المرأة فييـ لـ يؤاكموىا ولـ يجامعوىا في البيوت فسأؿ  نزوؿ اآلية عف أنس 
  النبي  :فأنزؿ اهلل تعالىَمِحيضِ ٓاَء ِفي ٱلٱلنِّسَ  َفٱعَتِزُلواْ  ىَو َأذىُ  ُقل ٱلَمِحيضِ  َعنِ  ُموَنكَ   َ َوَيس :إلى   ر  [ٕٕٕ]البقرة

ثـ ذكر سبب نزوؿ اآلية الثانية بقولو: "وضيؿ: سبب , (ٖٓٔ): "اصنعوا كؿ شيء إال النكاح"... الحديثاآلية فقاؿ رسوؿ اهلل 
, الولد أحوؿتقوؿ: إذا أتى الرجؿ امرأتو مف دبرىا في ضبميا  مؽ  أف الييود كانت ِشئُتم أَنَّىٰ  َحرثَُكم ُتواْ َفأنزوؿ ضولو تعالى: 

 َأذى ُىوَ ُقل كما استشيد بقولو تعالى: , ثـ استدؿ بذلؾ عمى أف االستمتاع بالدبر دوف إيبلج جائز, (ٖٔٔ)فنزلت اآلية"
كما , ال تبلؼ العمة ؛(ٕٖٔ)وليذا ال يقاس عمى مف وطئ امرأة ال تحؿ لو, عمى أف تحريـ الوطء في الحيض عمتو األذى
وبيذا نجد الدضة عند الجويني في االستدالؿ بالقر ف , (ٖٖٔ)ألف األذى دائـ ؛استدؿ باآلية عمى حرمة إتياف المرأة في الدبر

, دائـفكيؼ بالدبر واألذى فيو , فإذا كاف يحـر إتياف الفرج في وضت الحيض لعمة األذى, واستنباط األحكاـ مف اآليات, الكريـ
وكذلؾ الحاؿ في , عمى أف لفظ القرب يكنى بو عف إرادة الوضاع َيطُيرنَ  َحتَّىٰ  َرُبوُىنَّ َواَل َتق: تشيد بقولو تعالىكما اس

وأف اال تبلؼ في المعنى الشرعي ليذه األلفاظ , وبيف اال تبلؼ في ذلؾ, َفأُتوُىنَّ  نَ َفِإَذا َتَطيَّرلفظ اإلتياف لقولو تعالى: 
 .(ٖٗٔ)ي معناىا عند عمماء التفسير ليذه المفرداتينبع عف اال تبلؼ ف

واال تبلؼ الذي يوجد عندىـ في المعنى , وىذا يشير إلى العناية واالىتماـ مف اإلماـ الجويني بأضواؿ المفسريف       
ؼ في ونمحظ كيؼ أف اال تبلؼ في تفسير المفردة القر نية عند عمما التفسير نبع عنو اال تبل, الشرعي لبعض المفردات

 األحكاـ الشرعية المتعمقة بيا.
 

ِنُكم ُعرَضة ٱلمَّوَ  َعُمواْ َواَل َتج: اآلية َيمَٰ  .[ٕٕٗ]البقرة: ألِّ
فبل ينبغي أف يحمؼ إال , استدؿ الجويني بيذه اآلية عمى أف االستكثار مف اليميف باهلل تعالى مف غير حاجة مكروه       

 .(ٖ٘ٔ)صيةعند الحث عمى طاعة اهلل أو الزجر عف مع
إال أف الذي عميو أكثر المفسريف أف المراد , ضمت: ىذا المعنى الذي استشيد الجويني باآلية ألجمو ذكره بعض المفسريف       
كثرة الحمؼ وأما النيي عف , (ٖٙٔ)النيي عف أف يجعؿ الحالؼ يمينو حجة مانعة مف البر والتقوى واإلصبلح بيف الناسباآلية 
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َنُكم َفُظٓواْ َوٱح: جؿ فيدؿ عميو ضوؿ اهلل عز فاألولى أف يستشيد بيذه اآلية لواوح الداللة فييا , (ٖٚٔ)[ٜٛ]المائدة: َأيمَٰ
إال أف المعنى الذي ذكره الجويني ال تمنع منو , ففييا حثٌّ عمى حفظ األيماف وعدـ اإلكثار منيا, عمى المعنى الذي أراده

وذلؾ بأف كممة )ُعراة( المذكورة في اآلية ,  شري وجيا لكؿ مف القوليفوضد بيف الزم, بؿ فييا إشارة وداللة عميو, اآلية
 فيعترض دونو ويصير حاجزاً , مف عرض العود عمى اإلناء, اسـ ما تعراو دوف الشيء: تدؿ عمى معنييف األوؿ

 يؤّيد ضواًل مف القوليف السابقيف. فكؿ معنى منيما, (ٖٛٔ)المعرض لؤلمر: والثاني, ومانعا
 

ِنُكم ِفيٓ  وِ  ُيَؤاِخُذُكُم ٱلمَُّو ِبٱلمَّغالَّ : اآلية  .[ٕٕ٘]البقرة: ُقُموُبُكم َكَسَبت ِبَما ُيَؤاِخُذُكم َولَِٰكن َأيمَٰ
: ضصدت ػب ُقُموُبُكمَكَسَبت وفسر ضولو تعالى: , استشيد الجويني باآلية الكريمة عمى أف لغو اليميف ال مؤا ذة فيو       
َولَِٰكن ُيؤَاِخُذُكم وضاؿ تعالى في سورة المائدة: , اآلية و ية المائدة حيث ضاؿ: "أراد ما ضصدت ضموبكـ ثـ ربط بيف ىذه, (ٜٖٔ)ضموبكـ

كقوؿ , فمغو اليميف عندنا ما يجرى في أثناء المجاج, أيااً والمعنى القصد , وعقدتـ بالتشديد والت فيؼ, [ٜٛ]المائدة: ِبَما َعقَّدتُّمُ 
 (ٓٗٔ)ضالت: )لغو اليميف ضوؿ اإلنساف ال واهلل وبمى واهلل(" -راي اهلل عنيا-وعف عائشة , وبمى واهلل, القائؿ: ال واهلل

فقراءة التشديد , َعقَّدتُّمُ حيث ذكر ضراءتي التشديد والت فيؼ في ضولو تعالى: , وىذا يدؿ عمى اىتمامو بالقراءات القر نية       
وأما الت فيؼ فقراءة الت فيؼ في , عمرو ويعقوب وحفص عف عاصـ يضراءة أبي جعفر ونافع وابف كثير وأبفي القاؼ ىي 

مع أنيا ضراءة ابف , أال أنو لـ يذكر القراءة الثالثة )عاضدتـ( بألؼ بعد العيف, (ٔٗٔ)ضراءة شعبة عف عاصـ وحمزة والكسائي و مؼ
 ,فنجد مما سبؽ, (ٕٗٔ)غير ش ص وفييا إغناء لممعنى بأف فييا معنى المفاعمة والمشاركة مف, وىي سبعية متواترة, عامر

, ثـ استنباط األحكاـ الفقيية عمى اوء ذلؾ, وتفسير المفردات في اآلية, بتفسير اآلية الكريمة –رحمو اهلل  –اىتماـ الجويني 
 ونمحظ, كما نجد رجوعو إلى أضواؿ الصحابة في تفسير معنى اآليات, جمعو بيف اآليات لػتأكيد المعنى الذي ضرره أيااً ونجد 

 .فييا مف إغناء وتوايح لممعنىوال ت فى أىمية العناية بالقراءات لما , اىتمامو بالقراءات القر نية المتواترة
 

 .اخلامتة
ووضوٍؼ مع اآليات التي , ومع كتابو )نياية المطمب في دراية المذىب(, -رحمو اهلل–بعد رحمٍة مع اإلماـ الجويني        

 مصت الدراسة بالنتائج  ودراسٍة وتحميٍؿ ألضوالو ومنيجو, سائؿ عمـو القر ف التي تطرؽ لياومع م, الكريمة التي تحدث عنيا
 : والتوصيات اآلتية

 ف لـ يكف ليـ مصنفات مفردة في التفسير وعمـو القر ف, ىنالؾ مف العمماء مف لو  راء ميمة  ,في التفسير وعمـو القر ف وا 
 .-رحمو اهلل–ومنيـ الجويني 

 فكاف يستشيد باآلية الكريمة عمى , ويني باالستدالؿ باآليات الكريمة واالستشياد بيا في نواٍح عدةظيرت عناية الج
 المسألة الفقيية وضد يستشيد بيا عمى ضاية لغوية أو عقدية.

 وغيرىا مما, والقراءات القر نية, والنسخ, ظيرت عناية الجويني كذلؾ ببعض مباحث عمـو القر ف مثؿ أسباب النزوؿ 
 بيانو في البحث.جاء 

 ظيار روح الشريعة وعزة اإلسبلـ وسماحتو, تمّيز الجويني بالحرص عمى مراعاة مقاصد الشريعة وانعكس ذلؾ , وا 
 عمى تفسيره لآليات واستنباطو األحكاـ منيا.

 إال إذا دلت القرينة عمى أف الظاىر غير مراد., حرص الجويني عمى التمسؾ بظاىر القر ف 
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 عمى النظر في أضواؿ الصحابة وسمؼ األمة وعممائيا., ة الكريمةتمسؾ الجويني بالسن ََ  وَحرِص
 ف تحدث أحيانًا عف بعض القاايا  تبيف مف  بلؿ الدراسة أف اإلماـ الجويني يقؼ ويتتبع في الغالب  يات األحكاـ وا 

 العقدية أو المغوية. 
 براز جيودىـ في التفسير وعمـو يوصي الباحث بالعناية بجيود العمماء الذيف ليـ األثر الكبير في ال مذاىب الفقيية وا 

ف لـ تكف مت صصة في التفسير وعمـو القر ف., مف  بلؿ دراسة كتبيـ المطولة, القر ف  وا 
 .هلل رب العالميف وصمى اهلل عمى نبينا محمد وعمى  لو وصحبو أجمعيف والحمد       

 

 :اهلُامش
                                                 

ىػ(, ٛٓٗٔ )تفي ذلؾ: كحالة, عمر بف راا,  ينظر:( ذكر بعض المؤر يف تفسيرًا إلماـ الحرميف الجويني غير أنو مفقود, ٔ)
 ., كما ذكره حاجي  ميفة في كشؼ الظنوف٘ٛٔ/ٙ, مكتبة المثنى, بيروت, دار إحياء التراث العربي بيروت, معجم المؤلفين

 ,, مكتبة المثنى, بغدادكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونىػ(, ٚٙٓٔ )تحاجي  ميفة, مصطفى بف عبد اهلل,  ينظر:
 . ٖٗٗ/ٔـ, ٜٔٗٔتصوير دار إحياء التراث العربي, 

سسة , مؤ ضواورف األرنؤوط: شعيب تحقيؽ, سير أعالم النبالءىػ(, ٛٗٚ )ت( الذىبي, شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد, ٕ)
 .ٙٚٗ-ٛٙٗ/ٛٔىػ, ٘ٓٗٔ, ٖالرسالة, ط

: شعيب تحقيؽ, سير أعالم النبالءىػ(, ٛٗٚ )تترجمتو عند: الذىبي, شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد,  ينظر:( ٖ)
 .ٙٚٗ-ٛٙٗ/ٛٔىػ, ٘ٓٗٔ, ٖ, مؤسسة الرسالة, طورفاضو األرنؤوط

: إحساف تحقيؽ, وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانىػ(, ٔٛٙ )ت( ابف  مكاف, أبو العباس شمس الديف أحمد بف محمد, ٗ)
 .ٛٙٔ/ٖعباس, دار صادر, بيروت, 

: محمود محمد الطناحي, ىجر لمطباعة والنشر تحقيؽ, طبقات الشافعية الكبرىىػ(, ٔٚٚ )ت( السبكي, عبد الوىاب بف تقي, ٘)
: تحقيؽ, البداية والنيايةىػ(, ٗٚٚ )تاعيؿ بف عمر, ابف كثير, أبو الفداء إسم ينظر:و  .٘ٙٔ/٘ىػ, ٖٔٗٔ, ٕوالتوزيع, ط

 .ٚ٘ٔ/ٕٔىػ, ٛٓٗٔ, ٔعمي شيري, دار إحياء التراث العربي, ط
 .ٔٛٔ/٘ ,طبقات الشافعية الكبرىوالسبكي,  .ٙٚٗ/ ٛٔ سير أعالم النبالء( الذىبي, ٙ)
بيروت,  ,, دار إحياء التراث العربيدبغدا, مكتبة المثنى, معجم المؤلفينىػ(, ٛٓٗٔ )تكحالة, عمر بف راا,  ينظر:( ٚ)

, مكتبة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونىػ(, ٚٙٓٔ )تحاجي  ميفة, مصطفى بف عبد اهلل,  ينظر:و  .٘ٛٔ/ٙ
 .ٖٗٗ/ٔـ, ٜٔٗٔتصوير دار إحياء التراث العربي,  ,المثنى, بغداد

: عبد اهلل جولـ النبالي وبشير تحقيؽ, خيص في أصول الفقوالتمىػ(, ٛٚٗ )ت( الجويني, أبو المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل, ٛ)
 .ٕٖ/ٔـ, ٜٜٙٔ, ٔأحمد العمري, دار البشائر اإلسبلمية, بيروت, ط

لتفسير عبد العظيـ الديب رحمو اهلل, وضد تعرض الكتاب  :( الكتاب واحٌد وعشروف مجمدًا مع الفيارس, بطبعة دار المنياج, تحقيؽٜ)
 مع كثير مف مواوعات عمـو القر ف.  الكثير مف اآليات, ووضؼ

: عبد العظيـ تحقيؽ, نياية المطمب في دراية المذىبىػ(, ٛٚٗ )تالجويني, أبو المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل,  ينظر:( ٓٔ)
 .ٖ/ٔىػ, ٕٛٗٔمجمدًا, ٕٓ, ٔمحمود الّديب, دار المنياج, جدة ط

: عمي شيري, دار إحياء التراث تحقيؽ, البداية والنيايةىػ(, ٗٚٚ )تابف كثير, أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر,  ينظر:( ٔٔ)
 .ٚ٘ٔ/ٕٔىػ, ٛٓٗٔ, ٔالعربي, ط

 



 حمند عالَنة ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 394 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م8201/ ي1431، (2)ع ، (14)مج ، اجمللة األردنّة يف الدراسات اإلسالمّة

 

 ( يتغياىا: يريدىا ويقصدىا.ٕٔ)
 .ٙ/ٜ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٖٔ)
 .ٗ٘ٔ, صمجمد المقدمات نياية المطمب في دراية المذىب,الجويني,  ينظر:( ٗٔ)
 -كتاب الحيض واالستحاضة والنفاس في قسم العبادات-في الفقو الشافعي لعبد الكريم الرافعي المحررىدى,  غيظاف, ينظر:( ٘ٔ)

, ـٕٗٔٓ, ٕ, العددٔٗمجمة دراسات, الجامعة األردنية, بحث منشور, عمـو الشريعة والقانوف, المجمد  تحقيق ودراسة,
 .ٕٓٙٔ-ٜٕ٘ٔص

 .ٕٛٓ-ٕٚٓىػ, صٔٓٗٔ, ٔ, دار القمـ, الكويت, طإمام الحرمينىػ(, ٖٔٗٔ )تالديب, عبد العظيـ بف محمود,  ينظر: (ٙٔ)
 . ٕٛٓ-ٕٚٓىػ, صٔٓٗٔ, ٔ, دار القمـ, الكويت, طإمام الحرمينىػ(, ٖٔٗٔ )تالديب, عبد العظيـ بف محمود,  ينظر:( ٚٔ)
, ٕٛٓ-ٕٚٓىػ, صٔٓٗٔ, ٔ, دار القمـ, الكويت, طإمام الحرمينىػ(, ٖٔٗٔ )تالديب, عبد العظيـ بف محمود,  ينظر: (ٛٔ)

, بحث امف ندوة الذكرى األلفية إلماـ شخصية إمام الحرمينىػ(, ٖٔٗٔ )تالديب, عبد العظيـ بف محمود,  ينظر:و 
 الديب, عبد العظيـ ينظر:و  .ٙٚ-٘ٚصـ, ٜٜٜٔ/ىػٜٔٗٔالحرميف, جامعة ضطر, كمية الشريعة والقانوف والدراسات اإلسبلمية, 

 ..ٜٗ٘صىػ, ٖٗٗٔ, مجمد واحد, ٖط ,, دار المنياج, جدةمام الحرمينفقو إىػ(, ٖٔٗٔ )تبف محمود ا
مجمة  أثر إمام الحرمين الجويني في الفقو اإلسالمي )الدستوري, المالي والجنائي(,حرز اهلل, الطيب بف حرز اهلل,  ينظر:( ٜٔ)

 جامعة باتنة, الجزائر. ـو اإلسبلمية,م, كمية العمـو االجتماعية والعـٜٕٓٓ, يناير ٚالبحوث والدراسات, عدد 
 .ٜٕٔ/ٖٔ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٕٓ)
مسألة: التأصيؿ لممسألة الشرعية مف القر ف الكريـ, في مطمب التفسير: الفقيي عند الجويني, مف الفصؿ األوؿ:  ينظر:( ٕٔ)

 معالـ منيج الجويني في عرض ضاايا التفسير وعمـو القر ف.
 .٘/ٖٔ, ية المطمب في دراية المذىبنيا( الجويني, ٕٕ)
 .ٗٛٔ/ٖٔ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٖٕ)
 (, مف سورة البقرة وسيأتي تحميؿ ىذه اآليات في المبحث الثاني.ٕٕٕ(, )ٜٔٔ(, )ٖٛٔ(, )ٜٚٔ(, )ٛٚٔ(, )ٗٗٔ)اآليات  ينظر:( ٕٗ)
 وسيأتي الحديث عف ىذه اآلية في المبحث الثاني., ٖ٘ٔ/ٗ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٕ٘)
 الكبلـ عمى ىذه اآلية في المبحث الثاني. ينظر:, و ٖ٘ٗ/ٗ, المصدر السابق( ٕٙ)
 .ٔٛٔ/ٖٔ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٕٚ)
 .ٕٓٔ/ٔ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٕٛ)
 ( في المبحث الثاني.ٕٕٕ(, )ٜٔٔ(, )ٚٛٔ(, )ٕ٘ٔ) في اآليات ينظر:( ٜٕ)
 الكبلـ عمى ىذه اآلية في المبحث الثاني. ينظر:و  .ٕٓٔ/ٚٔ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٖٓ)
ىػ(, ٖٜٖٔ )تتفصيؿ أضواؿ العمماء في حكـ تعمـ السحر في أاواء البياف لمشنقيطي, محمد األميف بف محمد الم تار,  ينظر:( ٖٔ)

 وما بعدىا. ٓ٘/ٗىػ, ٘ٔٗٔ, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت لبناف, ح القرآن بالقرآنأيضاً ن في أضواء البيا
 . ٘ٛ/ٔىػ, ٓٓٗٔ, ٖ, مكتبة الغزالي, دمشؽ, طروائع البيان تفسير آيات األحكامالصابوني, محمد عمي,  ينظر:( ٕٖ)
 .ٜ٘-ٛ٘/ٗٔ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٖٖ)
ىػ(, الفقو اإلسبلمي وأدلتو, دار ٖٙٗٔ: الزحيمي, وىبة بف مصطفى, )ت مذاىب األئمة في الطبلؽ الصريح والكناية ينظر:( ٖٗ)

 .ٖٙ٘/ٜ, ٗدمشؽ, ط –سورية  ,الفكر
 .ٗٙٔ/ٗ نياية المطمب في دراية المذىب,الجويني,  ينظر:( ٖ٘)
 .ٖٔٓ/٘ٔ, السابق المصدر ينظر:( ٖٙ)
 ويأتي الكبلـ عمى ىذه اآلية في المبحث الثاني.  .ٕٓٔ/ٚٔ, قالمصدر الساب ينظر:( ٖٚ)
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 .ٛٓٔ/ٗ, المصدر السابق ينظر:( ٖٛ)
( فاكتفى فييا بذكر ٜٙٔ(, )ٜٛٔ(, )ٚٛٔ(, )ٜٚٔ(, )ٓٔٔمزيد مف األمثمة في المبحث التطبيقي كما في اآليات ) ينظر:( ٜٖ)

 مواع الشاىد.
 , ويأتي الكبلـ عمى ىذه اآلية في المبحث الثاني.ٖٙٓ/ٛٔ, ذىبنياية المطمب في دراية المالجويني,  ينظر:( ٓٗ)
 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٖٔ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٔٗ)
 .ٖٖ٘/ٗٔ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٕٗ)
 .ٕٕٔصـ, ٕٚٔٓ, ٕ, دار المعرفة, بيروت, لبناف, طعموم القرآن الكريممرعشمي, يوسؼ المرعشمي,  ينظر:( ٖٗ)
, المحقؽ: صفواف عدناف المفردات في غريب القرآنىػ(, ٕٓ٘ )تالراغب األصفياني, أبو القاسـ الحسيف بف محمد,  ينظر:( ٗٗ)

 .ٗ/ٔىػ, ٕٔٗٔ, ٔبيروت, ط ,ي, دار القمـ, الدار الشامية, دمشؽداوودال
 اآلية في المبحث الثاني. ويأتي الكبلـ عمى ىذه .ٙ/ٜ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٘ٗ)
 ويأتي الكبلـ عمى ىذه اآلية في المبحث الثاني. .ٖٙٓ/ٛٔ, المصدر السابق ينظر:( ٙٗ)
, دار مكتبة الحياة, بيروت, مقدمة في أصول التفسيرىػ(, ٕٛٚ )ت( ابف تيمية, تقي الديف أبو العباس أحمد بف عبد الحميـ, ٚٗ)

, مجمة معيد اإلماـ تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيميةريدي, أحمد بف محمد, الب :أيااً  ينظر:, و ٜٖىػ, ص ٜٓٗٔلبناف, 
 )تبكر, والسيوطي, جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي  .ٕٔىػ(, صٕٚٗٔ) (, ذو الحجةٕالشاطبي لمدراسات القر نية, العدد)

ىػ, ٜٖٗٔرية العامة لمكتاب, ط : محمد أبو الفاؿ إبراىيـ(, الييئة المصتحقيؽ, اإلتقان في عموم القرآنىػ(, ٜٔٔ
 .ٖٖ/ٔ, مكتبة وىبة, القاىرة, التفسير والمفسرونىػ(, ٜٖٛٔ )توالذىبي, محمد السيد حسيف,  .ٕٓٓ/ٗ

 .ٙ/ٜ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٛٗ)
 ( مف سورة البقرة.ٓٛٔالمبحث الثاني اآلية ) ينظر:( ٜٗ)
 .ٛ/ٜ, راية المذىبنياية المطمب في دالجويني,  ينظر:( ٓ٘)
, طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية, بحيدر  باد الجرح والتعديلىػ(, ٕٖٚ )ت( ابف أبي حاتـ, عبد الرحمف بف محمد ٔ٘)

 .ٕ-ٔص .ىػٕٔٚٔ, ٔالدكف, اليند, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط
يمية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسير النبوي الصريح, : مقدمة تأصالتفسير النبويالباتمي,  الد بف عبد العزيز,  ينظر:( ٕ٘)

, ٔأطروحة دكتوراه مف جامعة اإلماـ بالرياض, دار كنوز إشبيميا لمنشر والتوزيع, الرياض, المممكة العربية السعودية, ط
 .ٜ٘/ٔىػ, ٕٖٗٔ

ورواه الترمذي وابف ماجو مف رواية  ( الحديث رواه الدارضطني والحاكـ مف رواية أنس وضاؿ الحاكـ صحيح عمى شرط الشي يفٖ٘)
بف اابف الممقف, أبو حفص عمر  ينظر:ابف عمر وضاؿ الترمذي حسف وضاؿ ابف الممقف ولو سبع طرؽ أ رى متكمـ فييا, 

: حمدي عبد المجيد إسماعيؿ تحقيؽ, خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير لمرافعيىػ(, ٗٓٛ )تعمي, 
 .وحسف األلباني الحديث في مشكاة المصابيح .(ٖٛٔٔ), ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٔىػ, ٓٔٗٔ, ٔلرشد, الرياض, طالسمفي(, مكتبة ا

محمد ناصر الديف األلباني(,  تحقيؽ, مشكاة المصابيحىػ(, ٖٚٚبعد  )تالتبريزي, محمد بف عبد اهلل ال طيب,  ينظر:
 (.ٕٕٚ٘), ٛٙ/ٕىػ, ٘ٓٗٔأجزاء,  ٖ, ٖالمكتب اإلسبلمي, بيروت, ط

 .ٛ/ٜ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ر:ينظ( ٗ٘)
, وحديث )أدار الماء عمى مرفقيو( رواه الدارضطني والبييقي ٗٚ/ٔ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٘٘)

ير التمخيص الحبىػ(, ٕ٘ٛ )تابف حجر, أبو الفاؿ أحمد بف عمي العسقبلني,  ينظر:واعفو غير واحد مف أىؿ العمـ, 
, وأما زيادة: )ىذا واوء ال يقبؿ اهلل ٕٕٓ/ٛٔىػ, ٜٔٗٔ, ٔ, دار الكتب العممية, طتخريج أحاديث الرافعي الكبير في
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نما ىي في حديث   ر, وىي صحيحة, الصبلة   )تاأللباني, محمد ناصر الديف,  ينظر:إال بو( فمـ ترد في ىذا الحديث, وا 
 ,ٜٜ/٘, ٔ, مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع, الرياض, طفقييا وفوائدىاسمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من  ىػ(,ٕٓٗٔ
 . ٕٚٙٓرضـ 

 جامع البيان فيىػ(, ٖٓٔ )تضوؿ الصحابي معاذ بف جبؿ راي اهلل عنو في: الطبري, أبو جعفر محمد بف جرير,  ينظر:( ٙ٘)
لحديث أ رجو أحمد, ابف حنبؿ, أبو وا .ٗٔٗ/ٖىػ, ٕٓٗٔ, ٔ: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, طتحقيؽ, تأويل القرآن

: شعيب األرنؤوط, و  روف, مؤسسة الرسالة, تحقيؽ, مسند اإلمام أحمد بن حنبلىػ(, ٕٔٗ )تعبد اهلل أحمد بف محمد, 
وضاؿ المحقؽ: رجالو ثقات رجاؿ الشي يف غير المسعودي, وضد صحح الحديث األلباني في صحيح أبي  .ىػٕٔٗٔ, ٔط

أجزاء,  ٚ, مؤسسة غراس لمنشر والتوزيع, الكويت, داوودصحيح أبي ىػ(, ٕٓٗٔ )تد ناصر الديف, : األلباني, محمداوود
  .ٖٖٗ/ٖىػ, ٖٕٗٔ, ٔط

رواه الب اري موضوفًا  -راي اهلل عنيا  –, وحديث عائشة ٖٙٓ/ٛٔ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٚ٘)
 .ٕٙٛٙرضـ  ,ٕٗ٘ٗ/ٙالصحيح الم تصر, عمييا في األيماف والنذور: الب اري, الجامع 

 .ٜٕ/ٙ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٛ٘)
 ضوؿ الجويني في المبحث الثاني. تحميؿ ىذه اآليات وبياف ينظر:( ٜ٘)
 تحميؿ ىذه اآلية في المبحث الثاني. ينظر:و  .ٛٓٔ/ٗ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٓٙ)
ثر ابف عمر أ رجو الب اري, ٜٓ٘/ٕية نيا (ٔٙ)  الصحيح الجامعىػ(, ٕٙ٘ )تالب اري, أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ,  ينظر:, وا 

 .ٕٔٙٗ/ٜٗٙٔ/ٗىػ, ٚٓٗٔ, ٖ: مصطفى ديب البغا(, دار ابف كثير, بيروت, طتحقيؽ, المختصر
 .ٜٔ٘/ٕ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٕٙ)
البرىان ىػ(, ٜٗٚ )توائد معرفة أسباب النزوؿ في: الزركشي, أبو عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل, أىمية وف ينظر:( ٖٙ)

, والسيوطي, جبلؿ ٕٕ/ٔىػ, ٖٙٚٔ, ٔ: محمد أبو الفاؿ إبراىيـ, دار إحياء الكتب العربية, طتحقيؽ, عموم القرآن في
: محمد أبو الفاؿ إبراىيـ, الييئة المصرية تحقيؽ, م القرآناإلتقان في عمو ىػ(, ٜٔٔ )تالديف عبد الرحمف بف أبي بكر, 

ْرضاني, محمد عبد العظيـ,  .ٚٓٔ/ٔىػ, ٜٖٗٔالعامة لمكتاب, ط  , مناىل العرفان في عموم القرآنىػ(, ٖٚٙٔ )توالزُّ
 .ٜٓٔ/ٔ, ٖمطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاه, ط

 ويأتي الحديث عف اآلية في المبحث الثاني. .ٓٚ/ٕ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٗٙ)
 .ٕٓٚ, حديث رضـ ٜٙٔ/ٔ, الجامع الصحيح( مسمـ, ٘ٙ)
 ويأتي الحديث عف اآليتيف في المبحث الثاني. .ٖٜٖ-ٕٜٖ/ٕٔ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٙٙ)
 .ٕٚٓ, دار البياف العربي, القاىرة, صر وعموم القرآنمدخل إلى التفسيعبد الجواد, عبد الجواد  مؼ محمد عبد الجواد,  ينظر:( ٚٙ)
: عبد العظيـ الديب, مكتبة الوفاء, تحقيؽ, البرىان في أصول الفقوىػ(, ٛٚٗ )تالجويني, عبد الممؾ بف عبد اهلل,  ينظر:( ٛٙ)

 .ٕٙٔوص ,ٜٛٔالديب, فقو إماـ الحرميف, ص ينظر:و  .ٖ٘ٛ/ٕىػ, ٛٔٗٔالمنصورة, مصر, 
 .ٙ/ٜ, نياية المطمب في دراية المذىبي, الجوين ينظر:( ٜٙ)
 مف سورة البقرة. (ٓٛٔالمبحث الثاني اآلية ) ينظر:( ٓٚ)
 .ٛ/ٜ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٔٚ)
 ( مف سورة البقرة.ٜٔٔ(, واآلية )ٖٛٔ)المبحث الثاني اآلية  ينظر:( ٕٚ)
 الكبلـ عمى ىذه اآلية في المبحث التطبيقي. ينظر:و  .٘/ٛٔ, بنياية المطمب في دراية المذىالجويني,  ينظر:( ٖٚ)
 .ٖٖٔ/ٔ, البرىان في أصول الفقوالجويني,  ينظر:( ٗٚ)
 .ٓٛ/ٗ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٘ٚ)
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 .ٕٙ/ٕٔ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٙٚ()ٙٚ)
 تي الحديث عف اآلية وعف القراءات فييا في المبحث الثاني.ويأ .ٖٙٓ/ٛٔ, المصدر السابق ينظر:( ٚٚ)
 .ٙ/ٙٔ, المصدر السابق ينظر:( ٛٚ)
 .ٖ٘ٔ/ٗ, المصدر السابق ينظر:( ٜٚ)
 .ٗٔٔ/ٗٔ أيااً  ينظر:و  .ٜٕ/ٙ, المصدر السابق ينظر:( ٓٛ)
 .ٕٚ٘/ٕٔ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٔٛ)
 .وبياف األضواؿ الم تمفة فييا في المبحث الثاني ( يأتي الوضوؼ مع ىذه اآلياتٕٛ)
 ( مف سورة البقرة. ٜٙٔالمبحث الثاني اآلية ) ينظر:و  .ٜٜٔ-ٜٛٔ/ٗ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٖٛ)
 .ٕٙٙ/ٛٔ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٗٛ)
 ده.وما بع ٔٗٚ/ٕ, البرىان في أصول الفقوالجويني,  ينظر:( ٘ٛ)
 تحميؿ اآلية في المبحث الثاني. ينظر:و  .٘/5نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٙٛ)
: مصطفى ديب البغا, تحقيؽ, الجامع الصحيح المختصرىػ(, ٕٙ٘ )ت( متفؽ عميو, الب اري, أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ, ٚٛ)

, دار الصحيح الجامعىػ(, ٕٔٙ )تلحسيف مسمـ بف الحجاج, ومسمـ, أبو ا .ٕٔ/ٔىػ, ٚٓٗٔ, ٖدار ابف كثير, بيروت, ط
 .ٖٗ/ٔودار األفاؽ الجديدة, بيروت,  ,بيروت ,الجيؿ

 سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئىػ(, ٕٓٗٔ )تاأللباني, محمد ناصر الديف,  ينظر:( الحديث مواوع, ٛٛ)
, ولكف معناه في الحديث: )يا معشر المياجريف  مس إذا ابتميتـ ٓٚ/ٕىػ, ٕٔٗٔ, ٔ, دار المعارؼ, الرياض, طفي األمة

 ,, دار الفكرسنن ابن ماجوىػ(, ٖٕٚ )تبيف...( كما في سنف ابف ماجو بسند حسف, ابف ماجو: أبو عبد اهلل محمد بف يزيد, 
 عمت الغمبة ليـ., ومعنى )أ فر(: نقض العيد, و)أديؿ لمكفار(: جٕٖٖٔ/ٕ ,: محمد فؤاد عبد الباضيتحقيؽبيروت, 

محمد ناصر  :تحقيؽ, مشكاة المصابيحىػ(, ٖٚٚبعد  )تالتبريزي, محمد بف عبد اهلل ال طيب,  ينظر: .( الحديث اعيؼٜٛ)
 .ٖٓٗ/ٔىػ, ٘ٓٗٔ, ٖبيروت, ط ,الديف األلباني, المكتب اإلسبلمي

, مكتبة المعارؼ, غيب والترىيبصحيح التر ىػ(, ٕٓٗٔ )تاأللباني, محمد ناصر الديف,  ينظر: .( الحديث حسف صحيحٜٓ)
 .ٙٛٔ/ٔ, ٘الرياض, ط

 .٘ٚ/ٖ, المطمب في دراية المذىب( الجويني, نياية ٜٔ)
: عبد العظيـ محمود تحقيؽ, البرىان في أصول الفقوىػ(, ٛٚٗ )تالجويني, أبو المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل,  ينظر:( ٕٜ)

 .ٛٚ/ٔىػ, ٛٔٗٔالديب, مكتبة الوفاء, المنصورة, مصر, 
: عبد تحقيؽ الغياثي )غياث األمم في التياث الظمم(,ىػ(, ٛٚٗ )تالجويني, أبو المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل,  ينظر:( ٖٜ)

 .ٛٚٗ/ٔ ,ىػٖ٘ٗٔ, ٗالعظيـ محمود الّديب, دار المنياج, جدة, ط
 ىػ. ٖٗٗٔ, ٖط ,جدة, دار المنياج, فقو إمام الحرمينىػ(, ٖٔٗٔ )تالديب, عبد العظيـ بف محمود,  ينظر:( ٜٗ)
 . ٕٓٔ/ٚٔ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٜ٘)
( لـ أجد في طبقات الشافعية ىذا االسـ ويظير أنو تصحيؼ في تفسير القرطبي, واألصؿ ىو )أبو جعفر اإلسترابادي(, فقد ضاؿ ٜٙ)

نما ىو ت ييؿ" وضد ذكره ابف سترابادي مف أصحا: "وضاؿ أبو جعفر اإلٖٙٗ/ٜالنووي في رواة الطالبيف  بنا: ال حقيقة لمسحر وا 
ابف  ينظر: .سترابادي وأنو ىو القائؿ أف السحر ال حقيقة لو مف الشافعيةضااي شيبة في طبقات الشافعية باسـ أبي جعفر اإل

لـ الكتب, الحافظ عبد العميـ  اف, عا تحقيؽ, طبقات الشافعيةىػ(, ٔ٘ٛ )تضااي شيبة, أبو بكر بف أحمد بف محمد, 
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٔ, ٔىػ, طٚٓٗٔبيروت, 
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: ىشاـ سمير الب اري, دار عالـ الكتب, تحقيؽ, الجامع ألحكام القرآنىػ(,  ٔٚٙ )ت( القرطبي, أبو عبد اهلل محمد بف أحمد, ٜٚ)
 . ٙٗ/ٕىػ, ٖٕٗٔالرياض, 

 .ٕٓٔ/ٚٔ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٜٛ)
أضواء البيان ىػ(, ٖٜٖٔ )تماء في حكـ تعمـ السحر عند الشنقيطي, محمد األميف بف محمد الم تار, أضواؿ العم ينظر:( ٜٜ)

 ىػ.٘ٔٗٔ, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, ح القرآن بالقرآنأيضاً  في
 .٘/ٕ, نياية المطمب في دراية المذىب( الجويني, ٓٓٔ)
 .ٓٚ/ٕ, لمذىبنياية المطمب في دراية االجويني,  ينظر:( ٔٓٔ)
 .ٙ/ٙٔ, المصدر السابق ينظر:( ٕٓٔ)
 .ٙ/ٜ, المصدر السابق ينظر:( ٖٓٔ)
 .ٚ/ٜ, المصدر السابق( ٗٓٔ)
 .ٛ/ٜ, المصدر السابق ينظر:( ٘ٓٔ)
 .ٓٛ-ٜٚ/٘, الجامع ألحكام القرآن( القرطبي, ٙٓٔ)
 دار إحياء التراث العربي, بيروت, ,مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(ىػ(, ٙٓٙ )تالرازي, أبو عبد اهلل محمد بف عمر,  ينظر:( ٚٓٔ)

 .ٛٙ/ٓٔىػ, ٕٓٗٔ, ٖط
 .ٛ/ٜ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٛٓٔ)
: زكريا عميرات, تحقيؽ, غرائب القرآن ورغائب الفرقانىػ(, ٓ٘ٛ )تالنيسابوري, نظاـ الديف الحسف بف محمد,  ينظر:( ٜٓٔ)

 .ٛ٘ٙ/ٔىػ, ٙٔٗٔ, ٔدار الكتب العممية, بيروت, ط
 .ٛ/ٜ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٓٔٔ)
 .ٙ/ٜ, المصدر السابق( ٔٔٔ)
 .ٙ/ٜ, المصدر السابق ينظر:( ٕٔٔ)
 .٘/ٗ المصدر السابق ينظر:( ٖٔٔ)
في تأويل  جامع البيانىػ(, ٖٓٔ )تفي: الطبري, أبو جعفر محمد بف جرير,  ضوؿ الصحابي معاذ بف جبؿ  ينظر:( ٗٔٔ)

والحديث أ رجو أحمد, ابف حنبؿ, أحمد بف  .ٗٔٗ/ٖىػ, ٕٓٗٔ, ٔ: أحمد شاكر, مؤسسة الرسالة, طيؽتحق, القرآن
 ,ىػٕٔٗٔ, ٔ: شعيب األرنؤوط, و  روف, مؤسسة الرسالة, طتحقيؽ, مسند اإلمام أحمد بن حنبلىػ(, ٕٔٗ )تمحمد, 

: األلباني, داوودلباني في صحيح أبي وضد صحح الحديث األ .وضاؿ المحقؽ: رجالو ثقات رجاؿ الشي يف غير المسعودي
ىػ, ٖٕٗٔ, ٔأجزاء, ط ٚ, مؤسسة غراس لمنشر والتوزيع, الكويت, داوودصحيح أبي ىػ(, ٕٓٗٔ )تمحمد ناصر الديف, 

ٖ/ٖٖٗ.  
, يع, الطبعة التونسية, دار سحنوف لمنشر والتوز التحرير والتنويرىػ(, ٖٜٖٔ )تابف عاشور, محمد الطاىر بف عاشور,  ينظر:( ٘ٔٔ)

 .ٔٙٔ, صٕج, ٔـ, مجمدٜٜٚٔتونس, 
 .ٕٙٔوص ,ٜٛٔالديب, فقو إماـ الحرميف, ص  ينظر:و  .ٖ٘ٛ/ٕ, البرىان في أصول الفقوالجويني,  ينظر:( ٙٔٔ)
 .ٕ٘٘/ٔأجزاء,  ٓٔ, د.ت, دار الفكر العربي, زىرة التفاسيرىػ(, ٜٖٗٔ )تأبو زىرة, محمد بف أحمد,  ينظر: (ٚٔٔ)
 .ٛٓٔ/ٗ, لمطمب في دراية المذىبنياية االجويني,  ينظر:( ٛٔٔ)
 .ٜٕ/ٙ, المصدر السابق ينظر:( ٜٔٔ)
 .ٗٔٔ/ٗٔ, المصدر السابق ينظر:( ٕٓٔ)
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 .ٗ٘ٔ/ٚٔ, المصدر السابق ينظر:( ٕٔٔ)
 .٘/ٛٔ, المصدر السابق ينظر:( ٕٕٔ)
 .مف سورة البقرة ٗٛٔ-ٖٛٔما سبؽ مف الحديث عف اآليات  ينظر:( سبؽ اإلشارة إلى كبلـ الجويني في النسخ, ٖٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗ نياية المطمب في دراية المذىب,الجويني,  ينظر:( ٕٗٔ)
 .ٜٓٔ/ٗ, المصدر السابق ينظر:( ٕ٘ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗ, المصدر السابق( ٕٙٔ)
 . ٜٚٔ-ٜٙٔ/ٗ, المصدر السابق ينظر:( ٕٚٔ)
 ٗ٘/ٖ روضة الطالبين( ٕٛٔ)
 . ٜٜٔ-ٜٛٔ/ٗ, المصدر السابق( ٜٕٔ)
 .ٕٓٚ, حديث رضـ ٜٙٔ/ٔ, الجامع الصحيح( مسمـ, ٖٓٔ)
 .ٖٜٖ-ٕٜٖ/ٕٔ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  (ٖٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٕٔ, المصدر السابق ينظر:( ٕٖٔ)
 .ٜٖ٘-ٜٖٗ/ٕٔ, المصدر السابق ينظر:( ٖٖٔ)
 .ٖٜٖ-ٕٜٖ/ٗٔ, المصدر السابق ينظر:( ٖٗٔ)
 .ٕٖٓ/ٛٔ, المصدر السابق ينظر:( ٖ٘ٔ)
: أحمد محمد شاكر, تحقيؽ, في تأويل القرآنجامع البيان ىػ(, ٖٓٔ )تالطبري, أبو جعفر محمد بف جرير,  ينظر:( ٖٙٔ)

 المحرر الوجيز فيىػ(, ٕٗ٘ )توابف عطية, أبو محمد عبد الحؽ بف غالب,  .ٕٓٗ/ٗىػ, ٕٓٗٔ, ٔمؤسسة الرسالة, ط
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٔىػ ٕٕٗٔ, ٔ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد, دار الكتب العممية, بيروت, طتحقيؽ, تفسير الكتاب العزيز

: محمود حسف, دار الفكر, الطبعة تحقيؽ, تفسير القرآن العظيمىػ(, ٗٚٚ )تبو الفداء إسماعيؿ بف عمر, وابف كثير, أ
 .ٓٓٙ/ٔىػ, ٗٔٗٔالجديدة, 

: صدضي محمد جميؿ, دار تحقيؽ البحر المحيط في التفسير,ىػ(, ٘ٗٚ )تأبو حياف, محمد بف يوسؼ األندلسي,  ينظر:( ٖٚٔ)
 .ٜٖٗ/ٕىػ, ٕٓٗٔالفكر, بيروت, 

: عبد تحقيؽ, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزم شري, أبو القاسـ محمود بف عمر,  (ٖٛٔ)
 , بتصرؼ وا تصار.ٜٕ٘/ٔالرزاؽ الميدي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, 

 .ٖٙٓ/ٛٔ, نياية المطمب في دراية المذىبالجويني,  ينظر:( ٜٖٔ)
, الجامع الصحيح المختصررواه الب اري موضوفًا عمييا في األيماف والنذور: الب اري,  -ياراي اهلل عن–( حديث عائشة ٓٗٔ)

 .ٕٙٛٙرضـ  ٕٗ٘ٗ/ٙ
: سبيع حمزة تحقيؽ, المبسوط في القراءات العشرىػ(, ٖٔٛ )تابف ِمْيراف, أبو بكر أحمد بف الحسيف النيسابورّى,  ينظر:( ٔٗٔ)

 .ٚٛٔ ـ, صٜٔٛٔحاكيمي, مجمع المغة العربية, دمشؽ, 
: سعيد تحقيؽ, حجة القراءاتىػ(, ٖٓٗ )تتوجيو ىذه القراءات عند ابف زنجمة, عبد الرحمف بف محمد أبو زرعة,  ينظر:( ٕٗٔ)

 .ٖٕٗىػ, صٕٓٗٔ, ٕاألفغاني, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط


