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 شكر كتقدير 
كمن وشنع إليكم معركفا فكافئوه، فإف دل ٘بدكا ما تكافئونه به فادعوا  ... : "يقوؿ الشنيب  

 .(ُ)له حٌب تيركا أنكم قد كافأٛبوه "
 لذا أتقدـ ٔبزيل الوكر كعميق التقدير:

مركزها ُب ا٤بغرب، كعلى رأسهم فضيلة إلدارة جامعتشنا العريقة، جامعة ا٤بديشنة العا٤بية، ُب ماليزاي ك  .ُ
ابرؾ فيهم كأسعدهم ُب رئيس ا١بامعة، األستاذ الدكتور/ دمحم بن خليفة التميمي، حفظهم هللا ك 

 ، على هتيئتهم لشنا هذا ا١بو ا٤بشناسب للتعلم.ةخر األكذل كاآل
قدر هللا  الدكتور / دمحم وبلح الدين أٞبد فتح الباب، الذم ا٤بوارؾ ك٤بورُب ا١بليل األستاذ .ِ

ا كثّبن   ٩با سهل عليَّ  على رسالة ا٤باجستّب كالدكتوراه يكرمِب كيسعدين؛ إبشرافهسبحانه كتعاذل أف 
شكره على إخبلوه ُب مساعدٌب كتوجيهي ليخرج البحث هبذه الصورة، ُب التواول كالتفاعل، فأ

استفدت مشنها   كإرشادم لكثّب من مصادر البحث، انهيك عن مبلحظاته الفشنية ا٤بوضوعية كالٍب
 كثّبا ُب هذا البحث، ك٢بياٌب العلمية ا٤بستقبلية إبذف هللا تعاذل.

ك١بميع من قدـ رل مساعدة بصورة مباشرة أك غّب مباشرة من األساتذة كالزمبلء كاإلخوة الكراـ.   .ّ
كأسأؿ هللا من عمق القلب أف ٯبزم ا١بميع خّبا، كيبارؾ فيهم كُب عقبهم إذل يـو الدين، 

ُب  -  -كإايهم ُب الدارين، كيرزقشنا االستقامة على اإلٲباف ُب الدنيا ك٦باكرة نبيشنا دمحم كيسعدين 
 دار البقاء، إنَّه كرل ذلك كالقادر عليه، كولى هللا على نبيشنا دمحم كآله كوحبه أٝبعْب.

                                                           
 .ِٖ/ٓ ،ُ، طالسنن الكربل، كالشنسائي ،(ُِٕٔ) ،ُ، طسننو، ُب أخرجه أبو داكد - (ُ)
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 ملخص البح ث 
ؿ كا٤بباين، كٰبتاج إليه ُب ييعرؼ به حقائق ا٤بعاين، كيوقف به على معرفة األوو  مه لٍ الشنحو عً  إفَّ 

معرفة األحكاـ، كيستدؿ به على الفرؽ بْب ا٢ببلؿ كا٢براـ، كييتوول ٗبعرفته إذل معاين الكتاب، كما 
بواسطة خاًب  -قرآان كسيشنَّة -شنا سبلمية الٍب بلغتالوريعة اإل كإفَّ  .فيه من ا٢بكمة كفصل ا٣بطاب

 وبلن أمن الكتاب كالسشنة  ل  خر، فصار كي شنهما اآليعضد كل م -  -هللا  الرسل سيدان دمحم بن عبد
حركؼ ا٤بعاين ٥با ولة ك . حكاـ الورعية، كإليهما يرجع اجملتهدكف ُب االستشنباطُب الدين تثبت به األ

كثّبنا من القضااي الداللية كا٤بسائل   كطيدة بفهم ا٤بعاين، كاستشنباط األحكاـ من مظاهنا الورعية؛ ألفَّ 
كقد اهتم علماؤان القدماء  على الداللة الٍب يؤديها حرؼ ا٤بعُب ُب الشنص. الفقهية يتوقف فهمها

كأكالها علماء ، ٕبركؼ ا٤بعاين؛ فجعلها علماء الدراسات القرآنية من األدكات الٍب ٰبتاج إليها ا٤بفسر
اهتم هبا الٍب كمن حركؼ ا٤بعاين حركؼ العطف،  أووؿ الفقه عشناية خاوة؛ ٢باجة الفقيه إليها،

ر أثرها ُب يظه؛ لالبحثوليوف كثّبنا، كفرعوا عليها ا٤بسائل الفقهية، كقد جعلتها مدار األو
من أهم كأقدـ ا٤بصادر للسشنة الشنبوية كهو  صدرمُب  االستشنباطات الفقهية تبعنا ألحكامها ا٤بختلفة

 .وحيح البخارم
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ABSTRACT 

Syntax is the science which clears meaning and by which we know the origin of words and 

their structure it is needed to know grammar, used to know legal illegal rules, and used also to 

know the meaning of the holly Qur'an words with their wisdom and speech.  The Islamic laws 

which have reached us by the prophet Mohamed – peace be upon him through his conduct 

(Sunnah) either words or doings. Qur'an and Sunnah became the source to which all scholars 

return to prove any legal law using deduction and thinking. The meaning of letters has a greal 

relationship with the meaning of words and phrases, and with deducting the legal laws out 

from legality, because a lot of the deduction issues depends on the meaning of letters in a 

context. Our old scholars gave attention to the meaning of letters. So, Qur'an studies 

researchers made it one of the tools that interpreters need to use. Feqh scholars (jurisprudence 

scholars) gave it a special care because a jurist needs it urgently. One of the meaning letters 

are conjunctions which fundamentalists gave a great importance and based the jurisprudence 

issues upon them. I have concentrated on them is my research to shed light on their effect in 

jurisprudence deductions according to their different resource in one of the most important 

and oldest  resource of the prophetic conduct – namely , a Sahih Bukhari. 

 



 أ

 

ضوعات و هرس امل  ف

 أ...............................................  ................... لغالؼاصفحة 
 ج.. ...............................................................البسملة

 د............................................... .............. وفحة االعتماد

 ق................................................. ..................  التحكيم

 ك......................................................................  إلقرارا

 ز..................................................... ... اإلقرار ابللغة اإل٪بليزية

 ح................................................ ............... حقوؽ الطبع

 ط................................................ ............. الوكر كالتقدير

 ؾ..........................................  ........... ا٤بلخص ابللغة اإل٪بليزية
 م  ...................................................................  ادللخص   

 أ  ........................................................... فهرس ادلوضوعات      

 ُ..............................................  ..........................  مقدمة

 ّ.......................................................  .......... مشكلة البح ث

 ْ........................................... ................ أعلية كأىداؼ البح ث

 ْ...........................................................   أسباب اختيار البح ث

  ْ............................................... ................ الدراسات السابقة

 ٓ.............................. ..................... فما الذم يضيفو ىذا البح ث؟

 ٓ............................................. ..................... منهج البح ث  

 ٔ   ................................................................  (أسبػػػػهيػػػػػػػػػػػد )

 ٕ....................................  ..................... العطف لغةأكال: تعريف 

 ٖ................................................................  العطف اصطالحا

 َُ.......................................................   أركاف عطف البيافاثنيا: 

 َُ........................ ......................... الركن األكؿ: ا٤بعطوؼ عليه
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 َُ..................................................... ............ تعريفه -أ

 َُ.......................... ......... حكم ا٤بعطوؼ عليه ُب عطف البياف -ب

 ُُ ...................................................... الركن الثاين: ا٤بعطوؼ

 ُُ............................................. ....................... تعريفه

 ُُ................................. ................... الغاية من ا٤بعطوؼ -ج

 ُُ................................. ........ حكم ا٤بعطوؼ ُب عطف البياف -د

 ُِ.......................................... .............. حركؼ العطف كمعانيها

 ُّ.....................................................  )الواك(: مطلق اجلمع -ُ

 ُٔ........................................ ......... )الفاء(: الَبتيب كالتعقيب -ِ

اًخي -ّ  ُٖ................................................ .... )ُثيَّ(: الَبتيب كالَبَّ

(: التدريج كالغاية -ْ  ُٖ......................................... ........... )حٌبَّ

 ُٗ......................................... ......... ـٍ(: ادلٌتصلة كادلنقطعىة)أى  -ٓ

 ُِ......................................... ......... كأتيت للمعاين اآلتية:ٍك()أى  -ٔ

 ُِ............................................... ............... التخيّب: أكال

  ُِ..............................................................  اإلابحة اثنيا:

 ُِ............................... ................................ الوك :اثلثا

 ُِ......................................... ......... التوكيك أك اإلهباـ :رابعا

 ِِ......................................... ................ خامسا: اإلضراب

 ِِ............. ......................................................  ()لًكن -ٕ

ٖ- )  ِّ......................................................................  )الى

 ِّ....................................................................  بىل()  -ٗ

 ِٓ............. .. نبذة حياة اإلماـ البخارم ككتابو "اجلامع الصحيح (بسبػػػػهيػػػػػػػػػػػد )

 ِٓ.......................... .......... التعريف ابمسو كنسبو كاتريخ كالدتو كمكاهنا

 ِٓ................................... ....................... رحلتو يف طلب العلم

 ِٖ ........................................................................ شيوخو
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 ِٖ............................................... ................... تالميذه

    َّ............................................ .............. ثناء العلماء عليو

 ّّ................................................ ............ مذىبو الفقهي

  ّٕ............................................. ............ هللا رمحو -كفاتو 

  ّٗ....................................... ..... تعريف بكتاب صحيح البخارم

      ّٗ.................... ........................................ عنواف الكتاب

 ّٗ............................................. ................ سبب تصنيفو

 ُْ.......................... ................................ موضوع الكتاب

  ُْ.............................  حاجلامع الصَّحي شرط اإلماـ البخارٌم يف كتابو
 ِْ............. ......................... منهج البخارم كتابو اجلامع الصحيح

 ّْ.............................. .............. عدد أحادي ث اجلامع الصحيح

 ّْ..................................... ........... تراجم البخارٌم يف اجلامع

 ْْ................................... ......... ةمكانة اجلامع الٌصحيح العلمي
 ْٔ.................................. الفصل األكؿ: حركؼ العطف بْب الشنحاة كاألووليْب

 ْٕ................. .... ادلبح ث األكؿ: حركؼ تقتضى التشريك يف اللفظ كادلعُب

 ْٕ........................... ......................................... سبهيد

 ْٕ.................................... ............... واك(  عند النحاةالداللة ) -أ

 َٓ........................................... ................  أتٌب ٗبعُب )أك(

 َٓ ................................................................ أتٌب للحاؿ

 َٓ............................................................  أتٌب لبلستئشناؼ

 َٓ ............................................................. أتٌب ٗبعُب رب

 ُٓ ............................................. أتٌب حرؼ جر: كٚبتص ابلقسم

 ُٓ....................... ......... نفرد الواك أبحكاـ ضلوية تكاد تستأيثر هباكت -ب

 ْٓ..................... ................. داللة ) كاك ( العطف عند األصوليْب

 ٓٓ ............................ القوؿ األكؿ: تدؿ )كاك( العطف على مطلق ا١بمع
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 ٔٓ..................... ............ طف على الَبتيبالقوؿ الثاين :تدؿ )كاك( الع

 ٕٓ .................................. القوؿ الثالث: تدؿ )كاك( العطف على ا٤بعية

 ٖٓ ...................................... داللة )فاء( العطف عند النحاة كاألصوليْب

 ٖٓ ........................................................... أكالن: عشند الشنحاة

 َٔ .........................  ُب إفادة حرؼ الفاءْباثنيا: اختبلؼ الشنحاة كاألوولي

 ِٔ ........................................................... من أحكاـ الفاء

 ْٔ ...................................... داللة )ُثيَّ( العاطفة عند النحاة كاألصوليْب

 ّٔ .............................................................. من أحكامها

 ٔٔ ....................................... داللة )حٌب( عند النحاة كاألصوليْب

 ٗٔ ........................................................ شركط حٌب العاطفة

 َٕ .............................................................. أحكامهامن 

 ّٕ .................. ادلبح ث الثاين: حركؼ تقتضى التشريك يف اللفظ دكف ادلعُب

 ّٕ ....................................... عند النحاة كاألصوليْب ( أك ) داللة

 ْٕ ................................................................. .الوكُ

       ْٕ....................................... ......................... . اإلهباـِ

 ٕٓ........................................ ......................... .التخيّبّ

 ٕٔ.................................. .............................. .اإلابحةْ

 ٖٕ................................................... ............ .اإلضرابٓ

 ٕٗ........................................ ........................ .التقسيمٔ

  ٕٗ............ ......................................... .ا١بمع ا٤بطلق كالواكٕ

      ٕٗ................................... ............. .أٍف تكوف إال ُب االستثشناءٖ

  ٕٗ.......................................... ...................... .التقريبٗ

 ٕٗ............................................... ............... .الورطيةَُ

 ٕٗ................................. ........ عند النحاة كاألصوليْب (بل)داللة 

 ُٖ ..................................................................... لكنٍ 
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 ُٖ ...................................... عند النحاة كاألصوليْب(لكن ) داللة 

  ّٖ......................................... ............... الفرؽ بْب بل كلكن

ـٍ: ادلٌتصلة كادلنقطعىة  ْٖ .................................................... أ

ـٍ" الٍب بعد ٮبزة التسوية  ٕٖ .................................  الفرؽ بْب قسمي "أ

 ٖٖ...................................... ......................  زايدة كتفصيل

  َٗ ......................................................................  عالمتها

 ِٗ ....................................................................... حكمها

 ِٗ......................... ...................................  زايدة كتفصيل

  ٓٗ................................................ ....................  )ال( 

     ٓٗ........................................ .............  )ال(بعطف الشركط 

 ٕٗ...... ......................................................... أحكاـ "ال"

 ٖٗ..................................................................   ا(ػػػػػػ)إمَّ  

  ََُ................................................... ................. اخلالصة

 َُِ....... .. األحكاـ التكليفية يف صحيح البخارم يف الفصل الثاين: العطف كأثره

  َُّ........... .......... دلبح ث األكؿ: العطف كأثره يف األحكاـ الفقهية اخلمسةا

 َُّ...... .... ظلاذج من عطف الواجب على األحكاـ ادلختلفة يف صحيح البخارم

  َُّ................................... ........... مسألة: حقوؽ الرقيق على سيده

 َُْ................................... ................ عطف مندكب على كاجب

 َُْ.......................... ........... مسألة: العدؿ من أسس السياسة الشرعية

 َُْ.......................................... .......... عطف كاجب على كاجب

ـي األي   َُٓ................................ .......... ثىى ًحْبى تىكيوفي زىٍكجىةن نػٍ مسألة:ًإٍكرىا

 َُٓ.............. ...... مسألة: العفو عن اخلركج الدائم للنجاسة من أحد السبيلْب

 َُٔ..................................... .............. عطف كاجب على مندكب

    َُٕ..................... ....................... مسالة: نصر اٍلمىٍظليـو ككف الظَّادلً 

 َُٕ....... .. ظلاذج من عطف ادلندكب على األحكاـ ادلختلفة يف صحيح البخارم



 و

 

    َُٕ........................... ................ مسألة: استحباب الوضوء قبل النـو

 َُٖ................................. .................. عطف مندكب على كاجب

تىظر اٍلميؤىٌذف لإلقامة  َُٖ................................. .......... مسألة: اإًلمىاـ ينػٍ

   َُٗ..... ..... ظلاذج من عطف ادلكركه على األحكاـ ادلختلفة يف صحيح البخارم

 َُٗ........................ ..........   مسألة: ربرًن التجسس على عورات الناس

      َُُ........ ..  طف ادليحرَّـ على غّبه من األحكاـ يف صحيح البخارمظلاذج من ع

 َُُ....................................... ...... مسألة النوح كالصياح على ادليت

      َُُ........... .... ظلاذج عطف  ادلباح على غّبه من األحكاـ يف صحيح البخارم

  َُُ............................... ...................  اؼً مسألة: اٍلكىالـً يف الطَّوى 

  ُُُ.................................. ....  مسألة: الغناء عند الزكاج كضرب الدؼ

   ُُّ..........................................  العطف بْب ادلطلق كادلقيد كالعكس

 ُُٓ............................  ............... للعطف بْب ادلطلق كادلقيد جظلاذ 

 ُُٔ...  ....................................... العطف بْب اخلاص كالعاـ كالعكس

 ُُٔ...............................  .............. ظلاذج لعطف العاـ على اخلاص

 ُُٖ.........  .................................... مسألة: اٍلًغشُّ اًبلتٍَّدلًيًس كىالتٍَّصرًيىةً 

 ُُٖ...................................................... عطف اخلاص على العاـ
 ُُٖ.................................  ........... مسالة: القىالىًئًد كىالسًٌخىاًب لًلنًٌسىاءً 

 ُُٗ..........................  ....... اذلىيٍم كىًضيىاعىهيمابب بىيًع اإًلمىاـً عىلىى النَّاًس أىٍموى 

 ُُٗ........  ......... من البحرين، كما كعد من ماؿ البحرين ابب ما أقطع النيب 

 ُُٗ.............  ................................... العطف بْب الناسخ كادلنسوخ

لىًة كىاٍستً  ريىىامسالة: اٍسًتٍقبىاؿ اٍلًقبػٍ  ُُٗ........  .................................... ٍدابى

 َُِ.............................  ...................... العطف بْب العلو كمعلوذلا

 َُِ..............................  .............. ظلاذج للعطف بْب العلو كمعلوذلا

 ُِِ  ................................ لعكسظلاذج لعطف اجململ على ادلفصل كا



 ز

 

 ُِِ..............................  ......................... مسألة: خيار اجمللس

   ُِّ........  .................................... مسألة: ادلسح يف كضوء الرسوؿ

 ُِْ....  ................................. حكم التخيّب بْب األنساؾ الثالثة مسألة:

 ُِٓ.................   األحكاـ الفقهية يفالفصل الثاين ادلبح ث الثاين: العطف كأثره 

 ُِٕ.........  ... ظلاذج ألثر العطف يف األحكاـ الفقهية يف تراجم صحيح البخارم

 ُِٕ.....  ........................................ يف تراجم البخارم حرؼ" الواك"

 ُِٕ...........  ..................................... مسألة: عدد غسالت الوضوء

 ُِٖ....................................   مسألة: ذبديد الوضوء مع ارباد اجمللس

 ُِٖ.  ...................................... ابب التماس الوضوء إذا حانت الصالة

 ُِٗ............... ....................................... ضوء من النـومسألة: الو 

، كمن دل ير من النعسة كالنعستْب، كاخلفقة كضوء  ُِٗ ........ ابب الوضوء من النـو

 ُِٗ............ ...................................... مسألة: رىٍفعي اجلٍىنىابىًة عىًن اٍليىدً 

 ُِٗ................ ...... ا١بيشنيب يده ُب اإلانء، قبل أف يغتسلها؟ ابب هل يدخل

ٍرأىًة كىاحلٍىاًئًض كىالنػُّفىسىاءً    َُّ.. ...................................... مسألة: حىجُّ اٍلمى

 َُّ ........................ ابب تقضي ا٢بائض ا٤بشناسك كلها إال الطواؼ ابلبيت

  ُُّ ............................................. في اإٍلمىاـً يف الصَّالىةً مسألة: زبىًٍفي

 ُُّ................... ...... ابب ٚبفيف اإلماـ ُب القياـ، كإٛباـ الركوع كالسجود

 ُِّ............ ...................................... مسألة: حكم تكبّبة اإلحراـ

 ُِّ.. .......................................  كافتتاح الصبلةابب إٯباب التكبّب

 ُّّ..............................  مسألة: ادلشاركة يف ماؿ اليتيم كتػىٍنًميىةي اٍلوىرلًٌ مىالو

 ُّّ   ........................................... ابب شركة اليتيم كأهل ا٤بّباث

 ُّْ.................... .............. اأٍلٍرًض عىلىى جيٍزءو ًمنى الثَّمىرً مسألة: اٍلعىمىل يف 

 ُّْ........  ...................................... ابب اٍلميزىارىعىًة اًبلوٍَّطًر كى٫بىٍوًهً 

 ُّٓ........  ............................. مسألة: اجلٍىٍمعي بػىٍْبى أىٍكثػىرى ًمٍن أىٍربىًع زىٍكجىاتو 



 ح

 

:  ُّٓ ............       چ   ک ک گ گ چ ابب الى يػىتػىزىكَّجي أىٍكثػىرى ًمٍن أىٍربىعو لًقىٍولًًه تػىعىاذلى

 ُّٔ ........................................... مسألة: بىدىؿ اذٍلىٍدًم عند العجز عنو

 ُّٔ .............. چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  چابب 

 ُّٕ ......................................................... : نذر ادلعصيةمسألة

 ُّٕ ................................. ابب الشنذر فيما ال ٲبلك كال نذر ُب معصية

 ُّٖ ................................................ مسألة: الصالة حبضرة الطعاـ

أي اًبٍلعىوىاءً ابب ًإذىا حىضىرى الطَّ  ـي كىأيًقيمىًت الصَّبلىةي، كىكىافى اٍبني عيمىرى يػىٍبدى  ُّٖ ............عىا

 ُّٗ ..................................................... يف تراجم البخارم "" أك

 ُّٗ.................. ......... مسألة: اٍلًميىاهي الًٍَّب غلىيوزي التٍَّطًهّبي هًبىا، كىاىلًٍَّب الى غلىيوزي 

 ُّٗ. ................................. ابب مايقع من الشنجاسات ُب السمن كا٤باء

  َُْ. ............................. مسألة: اجٍليليوسي ًعٍندى اٍلعىٍجًز عىًن اٍلًقيىاـً يف الصَّالىةً 

 َُْ ..................... ابب إذا ولى قاعدان ٍب وح، أك كجد خفة، يتم ما بقي

 ُُْ ............................................. مسألة: الكالـ اليسّب يف الصالة

 ُُْ ..................... ابب إذا قيل للمصلي: تقدـ، أك: انتظر، فانتظر فبل أبس

 ُُْ ................................................. مسألة: قطع الطواؼ للصالة

 ُُْ ....................... ابب ًإذىا كىقىفى ُب الطَّوىاًؼ. "كىقىاؿى عىطىاءه: ًفيمىٍن يىطيوؼي 

 ُِْ .................................................. مسألة: التسمية على الصيد

 ُِْ ................................................. ابب التسمية على الصيد

 ُّْ .................................................. لة: الشٍُّربي ثىالىثىةي أىنٍػفىاسو مسأ

 ُّْ .............................................. ابب الورب بشنفسْب أك ثبلثة

 ُّْ.........................................................  مسألة:  كفارة اليمْب

 ُّْ ................... ى ُب الكفارة عورة مساكْب أقرابء كانوا أك بعداءابب يعط

 ُْْ .................................................  مسألة: اشَباط أتجيل األجر

 ُْْ ........... ابب إذا استأجر أجّبان بعد ثبلثة أايـ أك بعد شهر، أك بعد سشنة جاز



 ط

 

 ُْْ .............................................. الثمرمسألة: ادلساقاة جبزء من 

 ُْْ ................... ابب إذا قاؿ: اكفِب مؤنة الشنخل أك غّبه كتوركِب ُب الثمرة

 ُْٓ .................................... مسألة: بيع األصوؿ كالثمار كانتقاؿ ادللك

 ُْٓ................................. . ابب الرجل يكوف له ٩بر ُب حائط أك ٬بل

ٍينً   ُْٓ ........................................................ مسألة: الشراء ابلدَّ

 ُْٓ ..................... ابب من اشَبل ابلدين، كليس عشنده ٜبشنه أك ليس ٕبضرته

 ُْٔ ...................................................... مسألة: حيٍكمي أىدىاًء الدٍَّينً 

 ُْٔ..................... ....... ابب من أخذ أمواؿ الشناس يريد أداءها أك إتبلفها

ري احلٍىٍجًر عىلىى اٍلميٍفًلسً   ُْٕ ............................................. مسألة: آاثى

ـً  عى مىاؿى اٍلميٍفًلًس أىًك اٍلميٍعًد ب مىٍن ابى  ُْٕ............... ... فػىقىسىمىهي بػىٍْبى اٍلغيرىمىاًء أىك ابى

 ُْٕ ...................................... كخركج ادلطلقة مسألة: النشوز يف العدة

 ُْٕ ............................. ابب ا٤بطلقة إذا خوي عليها ُب بيت زكجها أف

 ُْٖ................................ ........ ظلاذج للحرؼ "أـ" يف تراجم البخارم

 ُْٖ.............................. ................... مسألة: قػىٍتل اجلٍىمىاعىًة اًبٍلوىاًحدً 

 ُْٖ .............. ابب إذا أواب قـو من رجل، هل يعاقب أـ يقتص مشنهم كلهم؟

 ُْٗ ...................................... ظلاذج للحرؼ " ُث " يف تراجم البخارم

 ُْٗ .................................................... صفة غسل اجلنابةمسألة: 

 ُْٗ ................... ابب مىٍن توضأ ُب ا١بشنابة، ٍب غسل سائر جسده، كدل يغسل

 ُْٗ ............................................... مسألة: تىٍسًويىةي الظٍَّهًر يف الرُّكيوعً 

 َُٓ ............................................... ابب استواء الظهر ُب الركوع

 َُٓ ............................ مسألة: موقف اإلماـ كادلأمـو كانتقاؿ ادلنفرد إماما

َـّ ٍبيَّ جىاءى قػىٍوـه فىأىمَّهي  ـي أىٍف يػىؤي  َُٓ ............................. مٍ ابب ًإذىا دلٍى يػىشٍنًو اإلمىا

 ُُٓ ................................................. مسألة: إثبات خيار اجمللس

 ُُٓ .......................... ابب إذا اشَبل شيئنا فوهبه من ساعته قبل أٍف يفَبقا

 ُُٓ ................................................... مسألة: احلٍىٍجري عىلىى السًَّفيوً 



 ي

 

 ُُٓ ........ ابب مىٍن ردَّ  أمر السفيه كالضعيف العقل كإٍف دل يكن حجر عليه اإلماـ

 ُّٓ ........ الفصل الثال ث: حرؼ الواك كأثره يف األحكاـ الفقهية يف صحيح البخارم

 ُٓٓ ..................  ادلبح ث األكؿ: أثر اختالؼ معاين الواك يف األحكاـ الفقهية

 ُٓٓ .................................................. مسألة: ترتيب أفعاؿ الوضوء

 ُٕٓ ............................................  مسألة: كاجبات السعي أك شركطو

 ُٖٓ ................................................................. أمثلة إضافية

 َُٔ ....... ادلبح ث الثاين: كاك العطف بْب اجلمل: الواك بْب اجلمل التامة كالناقصة

 ُُٔ ...................................................... مسألة: زكاة ماؿ الصيب

 ُٔٔ ...................................... الثانية: دخوؿ الواك علي اجلمل الناقصة

 ُٕٔ ............................................. جلْب إذل الكعبْبلة غسل الر أمس

 ُُٕ ............................... ادلبح ث الثال ث: تردد الواك بْب العطف كاحلاؿ

 ُّٕ ....................................... مسألة: شركط الذبح أك التذكية الشرعية

 ُٕٔ..................................... .................. مسألة: طالؽ احلائض

 ُٕٕ .......................................... مسألة: مىا ييٍستىحىبُّ كىمىا يػيبىاحي لًٍلجينيبً 

 ُٕٕ ........................ مسألة: التٍَّخًيّبي يف ًفٍديىًة اجٍلًنىايىًة عىلىى اإٍلٍحرىاـً يف احلٍىجًٌ 

 ُٖٕ ................................................. : صياـ يـو عرفة للحاجمسألة

 ُٖٕ .............................................. مسألة: التقبيل كادلباشرة للصائم

 ُٕٗ ............................................ احلجامة على اإلحراـ أتثّبمسألة: 

 َُٖ ................................. الواك بْب العطف كاالستئناؼادلبح ث الرابع: 

 َُٖ ........................................................ مسألة: اتًٌبىاعي اٍلميتىشىاًبوً 

 ُِٖ ....................................... مسألة: حكم األراضي الٍب فتحت عنوة

 ُٖٖ....................... ....... بْب احلاؿ ك االستئناؼ ادلبح ث اخلامس: الواك

 ُٖٖ......................... ................. مسألة: ااًلٍسًتثٍػنىاءي بػىٍعدى ُجيىلو ميتػىعىاًطفىةو 

 َُٗ ..... ادلبح ث السادس: تناكب الواك مع حركؼ ادلعاين كحركؼ العطف األخرل



 ك

 

 َُٗ .............................................................  الواك دبعُب مع

  َُٗ .....................................................  مسألة: االستنجاء ابدلاء

 َُٗ ................................................. مسألة: التيمم للوجو كالكفْب

 ُُٗ .............................................. ٍصرًيىةً مسألة: اٍلًغشُّ اًبلتٍَّدلًيًس كىالتَّ 

  ُِٗ ............................................................... الواك دبعِب ُث

 ُِٗ ......................................................... مسألة: سؤر احليواف

 ُِٗ ............................................................... الواك دبعُب أك

يىاحي عىلىى اٍلمىيًٌتً   ُِٗ ............................................ مسالة: النػٍَّوحي كىالصًٌ

 ُّٗ ............................................. مسألة: تػىٍعًيْبي اٍلميٍسلىًم ًفيًو اًبٍلكىٍيل

 ُْٗ ............................................................. ميسىاقىاةمسألة: الٍ 

: كىىيوى مىٍن مىٍنزًليوي خىارًجى ًمٍنطىقىًة اٍلمىوىاًقيتً   ُٓٗ...................  مسألة: ًميقىاتي اآٍلفىاًقيًٌ

 ُٔٗ.........  ........... الفصل الرابع)الفاء( ك)ُث( ك)حٌب(كأثرىا يف الػأحكاـ الفقهية

 ُٕٗ.................... ..... )الفاء( كأثرىا يف األحكاـ الفقهية يف صحيح البخارم

 ُٕٗ. ..................................... ادلسألة األكذل: انتهاء كقت يفء ادلورل

 َُِ........................ ... ادلسألة الثانية: عدـ كجوب الكفارة يف القتل العمد

 َِٓ .................................................. أثر حذؼ الفاء مع معطوفها

 َِٓ ......................................... مسألة: حكم صياـ ادلريض كادلسافر

 َِٕ .................................... مسألة: االستعاذة عند قراءة القرآف الكرًن

 َُِ............................ ............................. بوؿمسألة: صلاسة ال

 ُُِ........................................ ................... مسألة: البوؿ كاقفا

  ُِّ.................. ....... )ُث(  كأثرىا يف األحكاـ الفقهية يف صحيح البخارم 

 ُِّ........................ ........ بػىٍْبى اٍلمىٍضمىضىًة كىغىٍّبًىىا التػٍَّرتًيبي ادلسألة األكذل: 

 ُِْ........................................  ادلسألة الثانية: معُب العودة يف الظهار

 ُِٔ................................ ........... ادلسألة الثالثة: الطالؽ قبل النكاح



 ل

 

 ُِٖ.............. ............... إذا عجز القاذؼ عن إقامة البينة ادلسألة الرابعة :

 ُِِ................................... ................. تناكب ) ُث ( دبعُب الواك

 ِِٔ............ ...................... مسألة: ىل غلوز تقدًن الكفارة على احلن ث

 ِِٖ........... ................ قبلة ببوؿ أك غائطال مسألة: حكم استقباؿ كاستدابر

 ُِّ............  ............. حٌب كدكرىا يف األحكاـ الفقهية يف صحيح البخارم

 ُِّ...........  ................ مثاؿ تطبيقي على إفادة )حٌب ( للغاية مسألة اذلدـ

 ِّْ ..............  ) أما ( ك) ال (الفصل اخلامس: ) أك ( ك) بل ( ك) لكن ( ك ) أـ ( ك

 ِّٓ...............   ................................................  معاين ) أك(

  ِّٓ ................................. .................. رليء )أك( دلعُب التخيّب

 ِّٔ....................... ........................ مسألة: التٍَّخًيّبي يف كىفَّارىًة اٍليىًمْبً 

 ِّٕ................................ ............... رليء )أك( دلعُب اإلابحة

 ِّٕ................................... ............... مسألة: العدؿ بْب الزكجات

 ِّٖ .............................................. ظلوذج آخر ) أك( دلعُب اإلابحة

ل لىوي النَّظىري  ري اٍلعىٍورىًة عىمٍَّن الى ػلًى  ِّٖ......................................  مسألة: سىتػٍ

ني  ؼى الرَّاًىني كىاٍلميٍرَتًى  ِّٖ .............................................. مسألة: اٍختىالى

 َِْ ........................................................... )أك( دلعُب الشك 
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 مقدمة
من  ، فهداان إلٲباف، كأنعم عليشنا بشنبيه دمحما٢بمد هلل رب العا٤بْب، أكرمشنا ابإلسبلـ كأعزان اب

، اـ الفرد كاألسرة كاجملتمعبتوريع عادؿ كامل شامل ألحك ٙبفشناا، ك الضبلؿ، كٝبعشنا من الوتات
واحل كمصلح لكل زماف كمكاف، ٝبع بْب ا٤بثالية كالواقعية من غّب أٍف تطغى إحداٮبا على األخرل، 

 ٘بده ُب غّبه من الشنظم، كما اشتمل على مبادئ سامية تدؿ على بيشنهما توفيقنا حكيمنا ال قى فَّ كى بل 
ـر ا٣ببائث ُب ا٤بأكل  ل الطيبات كٰبي عظمته كأوالته؛ فهو أيمر اب٤بعركؼ كيشنهى عن ا٤بشنكر، كٰبي

 كا٤بورب كا٤بعور كسائر جوانب ا٢بياة، فجمع بذلك احملاسن كلها.
 الكرًن، الذم نزؿ به الركح األمْب على كا٤بصدر التوريعي األكؿ لشنظاـ اإلسبلـ هو كتاب هللا

فهو دستور ا٤بسلمْب، ال أيتيه الباطل من بْب يديه كال من  قلب الرسوؿ ا٢بكيم، بلساف عريب مبْب. "
من قوؿ أك فعل أك تقرير  كهي ما أثر عن الشنَّيب  - خلفه، تشنزيل من حكيم ٞبيد. أمَّا السشنة ا٤بطهرة

الثاين كأيضنا بلساف عريب مبْب، لساف الشنَّيب األيمًٌي الذم بيعث رٞبة فهي ا٤بصدر التوريعي  - أك وفة
 للعا٤بْب.

كا٤بسلموف يستشنبطوف من هذين ا٤بصدرين األحكاـ الورعية ا٤بتضمشنة سعادهتم ُب الدنيا 
كاآلخرة. كال يكوف فهم األحكاـ وحيحنا إال إذا ركعي فيه أساليب اللغة العربية كطرؽ الداللة فيها 

 ًمٍن معافو كأحكاـ. -مفردة كمركبة  -ضمشنه ألفاظها كما تت
ا على تعلمها برغبة كلفهة؛ ألهنَّ  واكثيقنا اب٤بسلمْب، فأقبل كمن هشنا ارتبطت اللغة العربية ارتباطنا

، كإذل فهمها فهمنا وحيحنا، (ُ)األداة ا٤بوولة إذل قراءة الكتاب كالسشنة قراءة سليمة من اللحن
 .(ِ)" كاستشنباط األحكاـ الورعية مشنهما كجوامع كلم الشنيب  كمعرفة سحر بياف القرآف

                                                           
انظر، ابن مشنظور، لساف العرب مادة الكبلـ كسشنن العربية من إعراب كلغة كتصريف كغّب ذلك. يقصد ابللحن هشنا ٨بالفة -(ُ)

 .ُّٖ، صُّج٢بن، 
"كالكتاب كالسشنة نصوص قولية ٯبرم عليهما ما ٯبرم على أم نص لغوم عشند فهمه كتفسّبه، السيما كأفَّ اللغة العربية  -(ِ)

اطبة القلب كالعقل؛ ففيها ا٤بوَبؾ الذم ٰبمل أكثر من معُب، سواء كاف ذلك ُب كاسعة األلفاظ كا٤بعاين كمتعددة األساليب ُب ٨ب
، كفيها اا٤بفردات أك الَباكيب، كسواء كانت ا٤بعاين متضادة أكغّب متضادة، كفيها التعبّب الدقيق الذم ال ٰبتمل إال معُب كاحدن 

، كفيها العاـ التعبّب ا٤برف الفضفاض الذم تعدد احتماالته لسبب أك ألخر، كفيها  ما يدؿ على ا٤براد اب٤بشنطوؽ كما يدؿ اب٤بفهـو
كا٣باص كغّب ذلك ٩با ٰبتاج إذل فهم كاتقاف. كاقتضت حكمة هللا سبحانه كتعاذل أٍف يكوف ُب أحكاـ دين هذه األيمَّة ا٤بشنصوص 
= 
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  أمَّا بعد:
الشنحو علم ييعرؼ به حقائق ا٤بعاين، كيوقف به على معرفة األووؿ كا٤بباين، كٰبتاج إليه  مازاؿ       

 ةشنَّ الس   كيستدؿ به على الفرؽ بْب ا٢ببلؿ كا٢براـ، كييتوول ٗبعرفته إذل معاين" ُب معرفة األحكاـ،
 .(ُ)" الكتاب، كما فيه من ا٢بكمة كفصل ا٣بطابك 

بسشنته قوالن  هللا  بواسطة خاًب الرسل سيدان دمحم بن عبد شنابلغتإفَّ الوريعة اإلسبلمية الٍب  "
أوبلن ُب الدين تثبت به األحكاـ  الس شنَّةكفعبلن يعضد كل مشنهما اآلخر، فصار كيل  من الكتاب ك 

جملتهدكف ُب االستشنباط، ك٤با ثبت عشند أئمة ا٤بسلمْب أفَّ األحكاـ الورعية الورعية، كإليهما يرجع ا
أول اثلث  الس شنَّةالٍب يقضي هبا الوارع معللة أبكواؼ ترجع إذل مصاحل األمة، تفرع عن الكتاب ك 

ا هو القياس، فإذا علل الوارع حيكمنا بعلة، أك استشنبط تلك العلة ابالجتهاد أ٢بقوا ما دل يشنص عليه ٗب
على  اإلٝباعٍب ثبت عشندهم أفَّ م اعتوركها مشناط ا٢بكم، نص عليه مٌب كجدت فيه تلك العلة؛ ألهنَّ 
ككلها ترجع عشند التحقيق إذل  ... رابعكذلك هو األول الحكم مستفاد من كتاب أك سيشنَّة أك قياس 

 . الس شنَّةأولْب ٮبا: الكتاب ك 
العلم بًليغىًتهم يعرفوف معاين ألفاظها كما على ٛباـ  ككاف ا٤بفتوف من أوحاب رسوؿ هللا 

كمعرفتهم ابألسباب الٍب من أجلها كانت الورائع  تقضي به أساليبها، كوحبتهم لرسوؿ هللا 
أكسبتهم معرفة سر التوريع، ذلك إذل ما امتازكا به من وفاء ا٣باطر كحدة الذهن، فلم يكونوا 

                                                           = 

أٍف يكوف ُب ا٤بشنصوص عليه عليه كا٤بسكوت عشنه ا٤بَبكؾ الستشنباط اجملتهدين على ضوء ا٤بشنصوص عليه. كما اقتضت حكمته 
احملكمات كا٤بتواهبات كالقطعيات كالظشنيات، ٩با ٰبتمل كجهْب أك أكثر، كاجململ كا٤بفسر كا٤بطلق كا٤بقيد كالصريح كا٤بؤكؿ كما يفهم 

ارع من عبارة الشنص كما يفهم من إشارته. كُب كل ذلك ما داللته قطعية كما داللته ٧بتملة، راجحة أك مرجوحة. كقد كضع الو
ا٢بكيم أكثر ما نص عليه من األحكاـ بصيغة مرنة تتسع لتعدد األحواؿ كاألكضاع كاألزمشنة كاألمكشنة، فتعريف القرآف ابألحكاـ 

ا  نصوص األحكاـ كلية لتكوف مرنة مسايرة  تدر ك أكثره كلي، كحيث جاء جزئيا فيؤخذ على الكلي إال ما خص بدليل. كإ٭بَّ
اف، كلكي تشنطلق األفكار كاألفهاـ ُب ٙبقيق ا٤بصلحة على ضوء ما ر٠بته الوريعة من مشناهج، للمصاحل العامة ُب كل زماف كمك

كقررته من قواعد ُب أحكامها الكلية. فاهلل عز كجل هو الذم اختار هذه اللغة آلخر الكتب، كهو الذم أحكم اآلايت كفصلها، 
أثر اللغة يف اختالؼ طويلة،  ،". انظر ة الورائعفكل عبارة بل كل كلمة ويغت من لدف حكيم خبّب لتتضمن أحكاـ خاٛب

  .ْ،ّص، ِط، اجملتهدين
 .ُِّص ،ُط ،شرح عيوف اإلعرابابن فضاؿ،  -(ُ)
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من مصادرها، كما دل يكونوا ُب حاجة إذل تعرؼ ٧بتاجْب إذل شيء كراء ذلك ُب استشنباط األحكاـ 
 .(ُ)قواعد لئلعراب كاالشتقاؽ كمواكل كل ذلك من العلـو احملدثة.."

انقضي ذلك الزمن كجاءت بعدهم أيمَّةه اختلطت أبمم أخرل دخيلة ُب العربية، فبعد أٍف   "
ها الكتب حٌب أيمن الشناس منا يتعلمونه، فوضعوا القواعد كدكنوا فيلٍ كانت اللغة سليقة ٥بم وارت عً 

دل يكن ُب إمكاهنم أٍف يصونوا سيل العجمة فيغّب من شكلها، كإذار فيها ؤثًٌ على لغتهم أٍف تضيع أك يي 
األلسشنة من اختيار ما خفي عليها بَبؾ اإلعراب، كٙبويل بعض األلفاظ عن شكلها، كاالقتصار على 

ًمٍن مثل ذلك ُب الكتابة كالدراسة، كالذم أٮبهم ما سهل على األ٠باع مشنها فبل أقل ًمٍن أٍف ٰبفظوها 
 .(ِ)ة رسوله اللذين ٮبا أساس الدين كعمدة اللغة العربية "شنَّ ًمٍن ذلك هو احملافظة على كتاب هللا كسي 

كٮبا كارداف بلغة  ٤با كاف ا٤برجع ُب معرفة شرعشنا إذل القرآف كاألخبار،" ك٥بذا يقوؿ الرازم: 
العلم هبذه األمور، كما ال يتم الواجب ا٤بطلق  اف العلم بورعشنا موقوفنا علىالعرب ك٫بوهم كتصريفهم؛ ك

 . (ّ)" فهو كاجب ف؛كلَّ إال به، ككاف مقدكرنا للمي 
 الس شنَّةُب فهم القرآف الكرًن ك  - بشنحوها كببلغتها ككل علومها -كغّب خاؼ أثر اللغة العربية 

من أهم الوركط ا٤بطلوبة ٤بن أراد أٍف يفسر القرآف  ا٤بطهرة، بل قد جعل العلماء ا٤بعرفة بلساف العرب
عتور كتاب وحيح البخارم من ، كيي حق الفهم، كيستشنبط مشنهما األحكاـ كالتوريعات الس شنَّةكيفهم 

كهديه، كلذا فإفَّ دراسة أساليبه كتراكيبه الشنحوية من  ة الشنيب شنَّ أهم الكتب الٍب حوت كثّب من سي 
كنقربه للشناس كطبلب العلم، كيعتور  -من هذا السفر الكبّب -شنا نقَبب أكثراألمور الواجبة الٍب ٘بعل

ابب العطف من األبواب الشنحوية ذات األثر الكبّب ُب األحكاـ الفقهية كتشنوعها كاختبلفها، كمعرفة 
 دالالت حركؼ العطف ا٤بختلفة كتشناكهبا لبعضها البعض كالراجح مشنها.

                                                           
 .ْ-ّص ،ُط أصوؿ الفقة،، ، ا٣بضرمانظر -(ُ)
 . ٓا٤برجع السابق، ص -(ِ)
 .ِٕٓ، صُج ،ّط احملصوؿ يف علم األصوؿ،، الرازم -(ّ)
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 مشكلة البح ث: 
 جابة على السؤالْب التاليْب:سيحاكؿ هذا البحث اإل

 ما دالالت حركؼ العطف ا٤بختلفة ؟ كالراجح مشنها؟   -ُ
ا١بامع الصحيح ا٤بسشند من  " ما أثر العطف كحركفه ُب اختبلؼ األحكاـ الفقهية ُب كتاب:  -ِ

 " ا٤بعركؼ بصحيح البخارم؟    كسشنشنه كأايمه حديث رسوؿ هللا 
 : أعلية كأىداؼ ادلوضوع

 بية ُب استشنباط األحكاـ كأسباب االختبلؼ.أٮبية اللغة العر  -ُ
 بياف أسباب االختبلؼ بْب الفقهاء ُب الفركع.  -ِ
 أثر حركؼ العطف ُب اختبلؼ األحكاـ الفقهية. -ّ
إضافة ٕبث جديد إذل ا٤بكتبة اإلسبلمية يربط بْب جانب من جوانب اللغة كسفر عظيم   -ْ

 وحيح البخارم. كأايمه " كسشنشنه مثل: " ا١بامع الصحيح ا٤بسشند من حديث رسوؿ هللا 
 أسباب اختيار ادلوضوع:

عدـ كجود ٕبث مستقل يبْب أثر العطف كحركفه ُب األحكاـ الفقهية ُب كتاب وحيح    -ُ
 البخارم. 

 الشنبوية.  الس شنَّةُب الفقهية دكر العطف كحركفه ُب اختبلؼ األحكاـ  بياف  -ِ
  

 الدراسات السابقة:
نعيم  / للباحث رعية دراسة نظرية أتويلية تطبيقية "العطف كأثره ُب األحكاـ الو كتاب " -

هػ، ُِْٖ - ـََِٕهدهود حسْب موسى ا١بامعة اإلسبلمية غزة كلية الوريعة كالقانوف، 
 ركز فيها الباحث على عبلقة العطف ابألحكاـ الورعية كقواعدها.

احل دمحم سامي و / " للباحث داللة حركؼ العطف كاثرها ُب اختبلؼ الفقهاء كتاب " -
الطويل، رسالة ماجستّب، كلية الدراسات العليا، جامعة الشنجاح الوطشنية، انبلس فلسطْب 

ـ، درس فيها الباحث حركؼ العطف كدالالهتا فقط مع األدلة كا٤بسائل التطبيقية الٍب ََِٗ
 ٥با عبلقة ابلبحث. 

جامعة أـ حركؼ ا٤بعاين كأثرها ُب اختبلؼ الفقهاء، حسْب مطاكع حسْب، رسالة دكتوراه،  -
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مػ، درس فيها الباحث ُِٖٗ - هػَُِْالقرل، كلية الوريعة كالدراسات اإلسبلمية، 
حركؼ ا٤بعاين كلها مبيشنا أثرها ُب اختبلؼ الفقهاء، بعرض ا٤بسائل الٍب كانت هذه ا٢بركؼ 

 ا ُب اختبلؼ الفقهاء ُب األحكاـ. سببن 
 أنه توجد كتب ٙبدثت عن سات السابقة ا٤بتعلقة اب٤بوضوع بوكل مباشر؛ إالاهذه الدر 

حركؼ ا٤بعاين كالٍب من ضمشنها حركؼ العطف، كتشناكلت ا٤بوضوع إمَّا من الشناحية األوولية أك من 
الشناحية اللغوية، كإمَّا من حيث أثرها ُب اختبلؼ الفقهاء، كمن الكتب الٍب ٙبدثت عن حركؼ 

 ا٤بعاين كمشنها حركؼ العطف:
لبزدكم، البحر احمليط ُب أووؿ الفقه للزركوي، اإلسبلـ ل خرفكوف األسرار عن أووؿ 

احملصوؿ للرازم، نفائس األووؿ للقراُب، هناية السوؿ لئلسشنوم، حاشيتا العطار كالبشناين، كوف 
األسرار للشنسفي، أووؿ الفقه للدكتور كهبه الزحيلي، الشنحو الواُب لعباس حسن، معاين الشنحو 

 . خلإ .... للسامرائي، جامع الدركس العربية للغبليِب،

 فما الذم يضيفو ىذا البح ث ؟
هذا البحث يتشناكؿ العطف كأثره على األحكاـ الفقهية من خبلؿ مرجع كبّب كسفر عظيم هو    

 " لئلماـ البخارم. كتاب " ا١بامع الصحيح

 منهج البح ث:
، فسأعرض ألراء الشنحاة كاألووليْب ُب داللة كل دة مشنهج هذا البحث ا٤بشنهج الووفيعم   

أمثلة تطبيقية من  ذكرألوا هبا، كبياف الراجح مشنها، ٍب من حركؼ العطف، مع األدلة الٍب استد حرؼ
كالرجوع وحيح البخارم ا٤ببشنية على اختبلفهم ُب دالالت حركؼ العطف، مع بياف الراجح مشنها، 

 إذل ا٤بصادر األولية كاالستقاء مشنها مباشرة. 
 بحثكشرح ا٤بصطلحات كعدـ حوو ال ،بحثإلٯباز كعدـ اإلطشناب ُب هذا التوخي ا

ابلتعريفات اللغوية الكثّبة، إال ُب التعريف بكلمات موضوع البحث فقط، كأمَّا ما عداها اكتفي غالبان 
ببياف ا٤بقصود اللغوم أك االوطبلحي مشنها، كٚبريج الشنصوص كالشنقوؿ ُب ا٢باشية، كشرح الكلمات 

  .الصعبة إٍف كجدت ُب ا٢باشية
(أػػػػػػػػد )سبػػػػهيػػػ   
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، كاستشنباط األحكاـ من مظاهنا ؛ الشنصوص الورعية حركؼ ا٤بعاين ٥با ولة كطيدة بفهم معاين
ألفَّ كثّبنا من القضااي الداللية كا٤بسائل الفقهية يتوقف فهمها على الداللة الٍب يؤديها حرؼ ا٤بعُب ُب 

 .، كالسياؽ الذم كردت فيها هذه ا٢بركؼالشنص

القدماء ٕبركؼ ا٤بعاين؛ فجعلها علماء الدراسات القرآنية من األدكات الٍب كقد اهتم علماؤان 
كاعلم أفَّ معرفة ذلك من ا٤بهمات ا٤بطلوبة؛ الختبلؼ  عشنها: " (ُ)ٰبتاج إليها ا٤بفسر يقوؿ السيوطي

 . (ِ)" مواقعها، ك٥بذا ٱبتلف الكبلـ كاالستشنباط ٕبسبها

 : (ّ)جة الفقيه إليها، يقوؿ جبلؿ الدين احملليكأكالها علماء أووؿ الفقه عشناية خاوة؛ ٢با
كألفَّ  ؛ "(ْ)" هذا مبحث ا٢بركؼ الٍب ٰبتاج الفقيه إذل معرفة معانيها؛ لكثرة كقوعها ُب األدلة "

 ،(ٓ)" عليها مدار ا٤بسائل الفقهية
ا " أك  .(ٔ)" تتعلق هبا أحكاـ الفقه، كيتشنازع ُب موجباهتا ا٤بتشناظراف ألهنَّ

دىؿَّ ا٢برؼ على معُب ُب غّبه يسمى حرؼ ا٤بعُب، كهو ما أطلقه الشنحويوف على  إذاتعريفها: "

                                                           
هجرية حفظ القرآف وغّبا ال يتجاكز  ْٖٗكلد سشنة  ،أىب بكر بن دمحم بن عثماف السيوطي عبد الرٞبن بن ،السيوطي -(ُ)

الثماين سشنوات كجلس مدرسا للعلم كهو ابن سبعة عور عاما كأفٌب كهو ابن سبعة كعورين عاما كهذا يبْب لشنا مدل ما كاف عليه 
ت كثّبة كجدت من الشناس اإلقباؿ عليها ٤با حوته من مشنافع من حرص على العلم، تبحر السيوطي رٞبه هللا ُب علـو شٌب. له مؤلفا

 مصرحسن احملاضرة يف اتريخ ، السيوطي./ ٕٔص د.ط، ،عركبة االماـ السيوطيمعركؼ، انجي،  ،هػ(، انظرُُٗ)ت جليلة،
 (.ّٕسلسلة أعبلـ العرب ) د.ط، ،احلفاظ جالؿ الدين السيوطيالقيرين، / .ٖ-ِ، مقدمة التحقيق صُد.ط، ج كالقاىرة

 .َُٗص ،ُج، ْط ،اإلتقاف يف علـو القرآفي، السيوط -(ِ)

ن أبو عبد هللا دمحم بن شهاب الدين أٞبد بن كماؿ الدين دمحم بن إبراهيم بن أٞبد بن هاشم العباسي هو اإلماـ جبلؿ الدي -(ّ)
شنة إحدل كتسعْب كسبعمائة شواؿ س . كلد ُبالوافعي القاهرم - من الغربية للمحلة الكورلنسبة  -األنصارم احملٌلي األول

كحفظ ا٤بتوف كاشتغل ُب فشنوف العلم، البدر الطالع ُب حل ٝبع ا١بوامع.  القرآفكنوأ هبا فقرأ  ابلقاهرةـ ُّٖٗا٤بوافق  هػ ُٕٗ
 ،(، انظر هػْٖٔت )كغّبه من ا٤بؤلفات الكثّب. اتج الدين السبكيلئلماـ  كهو شرح على كتاب ٝبع ا١بوامع ُب أووؿ الفقه

اخلطط ./ مبارؾ، ْْٖ، ْْٕص ،ٗج د.ط، ،شرح شذكر الذىببن هواـ، / آِِص ،ُج ،حسن احملاضرةالسيوطي، 
 .ُْ-ّٗص ،ٕج ،ِ، طالضياء الالمع/ الزليطي، ِِ،ُِ، صُٓ، جُط ،التوفيقية

 .   ّّٓ، صُج ،ُمطبوع مع اآلايت البيشنات، ط شرح ُجع اجلوامع،احمللي،  -(ْ)

  .ِِٗ ص ،ُج ،ّط ،فقوفواتح الرمحوت، بشرح مسلم الثبوت يف أصوؿ الابن نظاـ،  -(ٓ)
 .ُْٗ، صُج ،ِ، طالعدة يف أصوؿ الفقو ،ابن الفراء -(ٔ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/791_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1389
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
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يت حركؼ معاف هذه ا٢بركؼ، ا تصلك٠بي  معاين األفعاؿ إذل األ٠باء، أك لداللتها على معُب.  ؛ ألهنَّ
كهي تعامل  كعلماء الكبلـ ُب كظائف هذه ا٢بركؼ " كقد اختلف الشنحاة كعلماء األووؿ

مستعمبلن ُب ا٢بقيقة كمشنها ما يكوف  ظ ُب ا١بملة من حيث الداللة فمشنها ما يكوفمعاملة اللف
  .(ُ)" مستعمبلن ُب اجملاز كغّبه

 كفرعوا عليها ا٤بسائل الفقهية،.  ،العطف، الٍب اهتم هبا األووليوف كمن حركؼ ا٤بعاين حركؼ

 العطفأكال: تعريف 
 : ةن ػػغػػػػػل العطف

 . يقاؿ ُب الويء(ِ)" أول كاحد وحيح، يدؿ على انثشناء  عطفالعْب كالطاء كالفاء من " 
طف؛ عنا: عطف الويء يعطفه عطفنا كعطوفنا فانعطف، كعطفه ف- إذا ثِب أحد طرفيه إذل اآلخر -

 .(ّ)أم: ثشناه، كعطف الرجل كساده إذا ثشناه لّبتفع عليه، كيتكئ

 : (ْ)كمشنه قوؿ الواعر لبيد بن ربيعة العامرم
ًت الكىرىلى    كى٦بييودو ًمنٍ  تىًذؿٍ      ويبىاابى  (ٓ)عىاًطًف الشن ميريًؽ وىٍدًؽ الػػػميبػٍ

                                                           
  .ّ، صِط ،االختالؼ يف القواعد األصولية يف اختالؼ الفقهاء أثرا٣بن،  -(ُ)
 ،.ٕٖٕ، صِ، طمعجم  ادلقاييس يف اللغة، / ابن فارس، أٞبد.ُٕ، صِج ،ُط ،العْبالفراهيدم،  ،انظر -(ِ)
 ،، معجم ا٤بقاييسالرازم./ ِْٗ، صٗج، ُط ،لساف العربابن مشنظور، (./ ِ/ُٖ) ،ُط العْب ،راهيدمالف ،انظر -(ّ)

/ الرازم، .ُِٓص ،ُط ،ادلصباح ادلنّب/ الفيومي،  ِٕٓ، صِ، طمفردات ألفاظ القرآف/ األوفهاين،  ٕٖٕص د.ط،
أنيس، إبراهيم  ،، /َٓٔص، ِ، طغويةالكليات معجم يف ادلصطلحات كالفركؽ الل/ الكفوم، ِّْص ،ٓط ،سلتار الصحاح

  .َٖٔص ،ِ، جِط ،ادلعجم الوسيطكآخركف، 
( أحد الوعراء  ـ ُٔٔ/هػ ُْت ) ،هوازفمن قبيلة  بن وعصعة عامرمن  أبو عقيل لىبيد بن ربيعة بن مالك العاًمرم -(ْ)

، مدح ٪بدكأبوه ربيعة بن مالك كا٤بكُب بربيعة ا٤بقَبف لكرمه. من أهل عالية  مبلعب األسشنةالفرساف األشراؼ ُب ا١باهلية، عمه 
من  عد  مسلما، كلذا يي  ، ككفد على الشنيب اإلسبلـأدرؾ . كجبلة بن ا٢بارث عمرك بن جبلة ،مثل الغساسشنةبعض ملوؾ 

، كمن ا٤بؤلفة قلوهبم. كترؾ الوعر فلم يقل ُب اإلسبلـ إال بيتان كاحدان. كسكن الكوفة كعاش عمران طويبلن. كهو أحد الصحابة
 .ٕ-ٓ، ص ُ، طديواف لبيد ابن ربيعةانظر، لبيد، .ا٤بعلقاتأوحاب 

، الشنمرؽ :غلبة الشنعاس، وباابت الكرم ،ودك٦ب ،غريب البيت -(ٓ) التبذؿ  :ٝبع ٭برقة، كهي الوسادة، ودؽ ا٤ببتذؿ :بقية الشنـو
سلتار الرازم،  ،فر غلبه الشنعاس فصور على كعثاء السفر. انظرأنَّه يصف رفيقا ُب الس ، على غّب فراش كال كطاء. كا٤بعُبالصور ،هو

= 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%B9%D8%B5%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/41_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA
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 هذا أولها ٍب أطلقت العرب هذه اللفظة على معاف كثّبة مشنها:

 .(ُ)اإلمالة كا٤بيل: يقاؿ: عطف الويء يعطفه عطفا؛ إذا أماله، كعطف هو عطوفنا إذا ماؿ -ُ
عن فبلف يعطف عطفا؛ أم: انصرؼ،  "، يقاؿ: عطف " عن االنصراؼ كالرد: إذا عدم ب -ِ

 .(ِ)كعطفته عن حاجته عطفا إذا ورفته عشنها كرددته
ا؛ أم: رجع عليه ٗبا يكره، أك "،يقاؿ: عطف عليه يعطف عطفن  على دم ب"الرجوع: إذا عي  -ّ

 .(ّ)له ٗبا يريد
كعطفت الشناقة  ،يقاؿ عطفت عليه؛ أم: أشفقت أيضا،" على الوفقة كا٢بشنو: إذا عدم ب" -ْ

 (ْ)دها؛ أم: حشنت عليه كدرَّ لبشنها كالشناقة العطوؼ؛ أم: الٍب تعطف على البػيوٌ على كل
 . (ٓ)فَبأمه

 العطف اصطالحا:
 ضربْب، عطف بياف، كعطف نسق، فكاف لكل ضرب ىالعطف ُب اوطبلح الشنحاة أيٌب عل

بياف كل ال ٯبمعها تعريف كاحد، فكاف ال بد من  ا٤بختلفة ا٤بعاينمشنهما تعريف خاص به؛ ذلك ألفَّ 
  على حدة.

 :(ٔ)كُب ذلك قاؿ ابن مالك     

                                                           = 

./ ابن مشنظور، ُٖص ،ِج العْب،(، الفراهيدم، ُِْ) البيت للبيد ُب ديوانه ،./ التخريجّْٔ، َّٖص ،ٓط الصحاح،
 . َِٓص ،ٗج ،لساف العرب

./ إبراهيم، َُٔالكليات، ص./ الكفوم، ِْٗ، صٗج ،لساف العرب./ ابن مشنظور، ُٕص ،ِج العْب،الفراهيدم،  -(ُ)
 . َٖٔص ،ِ، جادلعجم الوسيطأنيس، 

 الكليات./ الكفوم، ِٕٓص ،مفردات ألفاظ القرآف./ األوفهاين، الراغب، ِْٗ، صِج ،لساف العربابن مشنظور،  -(ِ)
 . َٖٔص ،ِج ،طد. ،ادلعجم الوسيط، ./ أنيسَٓٔص

   .ِْٗ، صٗ، جبلساف العر ./ ابن مشنظور، ُٕ، صِ، جلعْبالفراهيدم، ا -(ّ)
 . ََُ، صُْ، جلساف العربابن مشنظور،  ،كلد الشناقة. انظر ،البػيوٌ  -(ْ)
 . ِِ، صُِج ،لساف العرب./ ابن مشنظور، ِٓٗص ،ٖج ،لعْبالفراهيدم، ا ،أم تعطف عليه كٙبشنو. انظر ،فَبأمه -(ٓ)
بفتح ا١بيم كتوديد  -جياف( نسبةن إذل  هػ ِٕٔ - قََٔ ) دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي ا١بياين ا٤بعركؼ اببن مالك -(ٔ)

وم ُب القرف السابع ابألندلس الٍب هبا كلد. هو عادل لغوم كبّب كأعظم ٫ب -الياء كذا ضبطها ايقوت كواحب القاموس كا٤بقرم
= 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 فى بيافي مىا سىبىقكالغرضي اآل      في إمَّا ذيك بىيافو أىٍك نىسىقالعىطٍ 

تعريف عطف البياف اوطبلحا: هو التابع ا١بامد، ا٤بوبه للصفة ُب توضيح متبوعه، إٍف كاف 
 .(ُ)معرفة، كٚبصيصه إف كاف نكرة

 ُب اللغة يطلق على معاف مشنها: تعريف الشنسق لغة: الشنسق 

 .(ّ)نسق، إذا كانت أسشنانه مستوية (ِ)األكؿ: االستواء، يقاؿ ثغر

 .(ْ)الثاين: التشنظيم، يقاؿ: خرز نسق؛ أم مشنظم، ككبلـ نسق؛ أم على نظاـ كاحد
 .(ٓ)ا؛ أم عطفت بعضه على بعضالثالث: العطف، يقاؿ نسقت الكبلـ نسقن 

 .(ٔ)هو اتبع يتوسط بيشنه كبْب متبوعه أحد حركؼ العطف تعريف عطف الشنسق ُب االوطبلح:
، لعن هذا األول، ليدؿ على معاف أخر ، لكشنه ٱبرج ة: أول العطف ُب اللغة: االنثشناءا٣ببلو

 توَبؾ كلها ُب معُب العطف.

                                                           = 

ألفية ابن  ا٥بجرم، كيًلد ابألندلس، كهاجر إذل الواـ، كاستقر بدموق، ككضع مؤلفات كثّبة، أشهرها األلفية، الٍب عيرًفت ابسم "
، ٍب ارٙبل إذل ا٤بورؽ فشنزؿ حلب، كاستزاد من العلم من علي الولوبْب كأيب،". كتلقى تعليمه على عدد من علماء األندلس  مالك

يذكر عشنه أنَّه كاف أبشعار العرب كالقراءات كركاية ا٢بديث، ك٩با  ا ُب الشنحو كاللغة كعا٤باابن ا٢باجب كابن يعيش. كقد كاف إمامن 
ُب ثبلثة آالؼ  افية الشافيةالكككذلك  األلفية النحويةيسهل عليه نظم الوعر ٩با جعله ٱبلف مشنظومات شعرية متعددة مشنها 

 .َُِ، صُج ،َِط ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل،  ،هػ./ انظر ِٕٔكقد توُب ُب دموق  بيت كغّبها،
 /.ّْٕص، شرح شذكر الذىب، / ابن هواـ.َّٗ، صّج ،ٔط ،أكضح ادلسالك إذل ألفية ابن مالكابن هواـ،  -(ُ)

 ./َُِ، صِج، شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالكابن عقيل،  ./ُٖٔ، صّج ،ُط، شرح التسهيلابن مالك،  ،كانظر
 (.  ّ/ُُّ)،  ُط علع اذلوامع يف شرح ُجع اجلوامع،السيوطي، 

 .ْٕ، صادلصباح ادلنّبالفيومي،  ،الثشنااي من األسشناف. انظر ،الثغر هو ،ثغر -(ِ)
 . ِّٓ، صتار الصحاحسل./ الرازم، ِّٓ، صَُج ،لساف العربابن مشنظور،  ،انظر-(ّ)
، سلتار الصحاحالرازم،  ./ ُُّص ،ادلصباح ادلنّب./ الفيومي، ِّٓص ،َُج ،لساف العربابن مشنظور،  ،انظر-(ْ)

 . ِّٓص
 ا٤براجع السابقة.  ،انظر-(ٓ)
 . ِّٓ، صَُج ،لساف العربابن مشنظور،  ،انظر-(ٔ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 أمَّا ُب االوطبلح: فله معشنياف كما سبق.
 ـز ا٤بوافقة ُب أحكامه.ا٤بتبوع، كيلت ماهية كمعُباألكؿ: عطف بياف، حيث يوضح كيكوف 

الثاين: عطف الشنسق، الذم يسمي أيضا: العطف ٕبرؼ ذلك؛ ألنَّه مفتقر إذل حرؼ يربط 
 العبلقة بْب ا٤بعطوؼ، كا٤بعطوؼ عليه، من حيث األحكاـ الٍب يتضمشنها.

قصد ا٢بديث عشنه من جهة ولته ابألحكاـ الفقهية ُب وحيح البخارم ُب هذا أكهذا الذم 
 البحث.

ا كافقوا الشنحويْب كأمَّ " ا ابلشنسبة لؤلووليْب فليس ٥بم اوطبلح خاص ُب تعريف العطف، كإ٭بَّ
 .(ُ)موضوع العطف أوله ٫بوم" ُب ذلك؛ ألفَّ 

 اثنيا: أركاف عطف البياف:

 عطف البياف له ركشناف أساسياف، كلكل ركن أحكامه، كهي كالتارل:  

 الركن األكؿ: ا٤بعطوؼ عليه:
 ٤ببهم، احملتاج إذل إيضاح.تعريفه: هو ا٤بتبوع ا-أ

 حكم ا٤بعطوؼ عليه ُب عطف البياف:  -ب   

 ا٤بعطوؼ عليه ُب عطف البياف البد أٍف يكوف ا٠بنا ظاهرنا ال ضمّبنا، على األوح،     
 .(ِ)ال عطف بياف كإال كجب أٍف يكوف ما بعده بدالن 

 الركن الثاين: ا٤بعطوؼ: 
ُب توضيح متبوعه، إٍف كاف معرفة، كٚبصيصه إٍف كاف  تعريفه: هو التابع ا١بامد، ا٤بوبه للصفة - أ

 نكرة.
 الغاية من ا٤بعطوؼ: -ب  

                                                           
 . ّْص  د.ط، صيلية تطبيقية،العطف كأثره يف األحكاـ الفقهية دراسة نظرية أتهدهود،  -(ُ)
النحو الوايف مع ربطو ابألساليب الرفيعة كاحلياة اللغوية حسن، عباس،   /ُّّص ،ّج ،علع اذلوامعالسيوطي،  ،انظر -(ِ)

 ُْٓ،ّْٓ،َٓٓص ،ّج ،ٓط، ادلتجددة



11 

 

 ا٤بعطوؼ أيٌب لتحقيق غرضْب؛ ٮبا اإليضاح، كالتخصيص.     
؛ فيزيل  أمَّا األكؿ: كهو اإليضاح: فيأٌب ا٤بعطوؼ إف كاف ا٤بعطوؼ عليه معرفة ٧بتمبلن

فع االحتماؿ الذم يتجه إذل مدلو٥با كمعشناها؛ فكلمة االشَباؾ اللفظي الذم يكوف ُب ا٤بعرفة، كير 
ا معرفة تدؿ على  -" قد يوَبؾ ُب التسمية هبا أكثر من شخص، فهي  " أبو حفص مع أهنَّ

، يءفيجج إذل مزيد بياف، أك إيضاح؛  نوعا من اإلهباـ، أك اإلٝباؿ، ٰبتا قد ٙبمل أحياانن  - معْب
 .(ُ)( لتحقيق هذا الغرض عمر عطف البياف )

كأمَّا الثاين: كهو التخصيص: فيأٌب إٍف كاف ا٤بعطوؼ عليه نكرة؛ ألفَّ الشنكرة تومل أفرادنا كثّبة 
عدد ما توتمل عليه  يقيكتضيصعب حصرها، فإذا كجد عطف البياف، أمكن تقليل أفرادها، 

 .(ِ)تضييقنا نسبيا
 .(ّ) چ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ     چ:- سبحانه كتعاذل -( ُب قوله كفارة  مثاله: كلمة:)

ا تومل: اإلطعاـ، كالكسوة، كوياـ أايـ  ) ، كعتق الرقبة، فعشندما جاءت كلمةكجه الداللة: أهنَّ
 الكفارة ابإلطعاـ، إذنا هي عطف بياف. كضحت ( طعاـ ا٤بسكْب

 حكم ا٤بعطوؼ ُب عطف البياف:  -ج
 .(ْ)بياف أٍف يكوف ا٠بنا ظاهرنا ال ضمّبنا، ابتفاؽ، كإال كجب أٍف يكوف بدالن ال عطف-ُ
أٍف يتبع ا٤بعطوؼ عليه ُب أربعة أمور من عورة كهي: إمَّا الرفع، أك الشنصب، أك ا١بر من  -ِ

 .(ٓ)اإلعراب، كالتعريف أك التشنكّب، كالتذكّب أك التأنيث، ككاحد من اإلفراد كالتثشنية كا١بمع
 أمَّا ابلشنسبة لتعريف التابع كا٤بتبوع، أك تشنكّبه ُب عطف البياف: 

                                                           
 .ّْٖ-ّْٕ، صّ، جالنحو الوايف./ حسن، عباس، ِٓٗ، صُج ،ُط، شرح ُجل الزجاجيابن عصفور،  ،انظر -(ُ)
 .ّْٖ، صّج ،ّط ،النحو الوايفحسن، عباس،  ،انظر -(ِ)
 . ٓٗ ،سورة ا٤بائدة، آية -(ّ)
 .َٓٓ-ّْٓ-ُْٓ، صّج ،ّط ،النحو الوايف/ حسن، عباس، ُِّ، صّج ،علع اذلوامعالسيوطي،  ،انظر -(ْ)
شرح ن هواـ، ./ ابَُّ، صّج ،أكضح ادلسالك./ ابن هواـ، ُٖٔ، صّج ،شرح التسهيلابن مالك،  ،انظر -(ٓ)

، ّج ،علع اذلوامع./ السيوطي، َِِ، صِج ،شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك./ ابن عقيل، ّْٗص شذكر الذىب،
 .ْْٓ-ّّٓ، صّج ،النحو الوايف./ حسن، عباس، ُِّص
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أفَّ مذهب البصريْب التزاـ تعريف التابع كا٤بتبوع  (ُ)كزعم بعض الشنحاة " ابن مالك:فقد قاؿ 
ُب عطف البياف، كدل أجد هذا الشنقل من غّب جهته، كعلى تقدير وحة الشنقل، فالدليل أكذل 

ها ابالنقياد إليه، كذلك أفَّ ا٢باجة داعية إليه ُب ا٤بعرفتْب، فهي ُب الشنكرتْب أشد؛ ألفَّ الشنكرة يلزم
اإلهباـ، فهي أحوج إذل ما يبيشنها من ا٤بعرفة، فتخصيص ا٤بعرفة بعطف البياف خبلؼ مقتضى 

 .(ِ)"  الدليل
ا كل ما جاز أٍف يكوف عطف بياف جاز أٍف يكوف بدال؛ ٫بو: "  -ّ  .(ّ)" ضربت أاب عبدهللا زيدن

 حركؼ العطف كمعانيها:
الواك، الفاء، ٍب، حٌب، أـ،  ي "عورة أحرؼ ه -على ما هو موهور -حركؼ العطف  "       

چ " موضع أخذ كرد كثّب، كمثاله ما كرد ُب  إمَّا لكن، ال، إمَّا " لكن ا٢برؼ األخّب "ً  أك، بل،

چڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
، فقد قاؿ ابن عقيل بعد أٍف أكرد اآلية: كليست  (ْ)

ؼ العطف ال يدخل على حرؼ هذه عاطفة خبلفا لبعضهم؛ كذلك لدخوؿ الواك عليها كحر 
كعلى هذا الشنهج سار كثّب من الشنحويْب، فَبكوا هذا ا٢برؼ كدل يتعرضوا له ُب  .(ٓ)العطف "

 حركؼ العطف، كاعتوركها تسعة أحرؼ فقط.
 :(: مطلق اجلمع الواك ) -ُ       

                                                           
 )اإلشبيلي الشنحوم لوبْب، األندلسيأبو علي الولوبْب؛ هو أبو على عمر بن دمحم بن عمر بن عبدهللا األزدم، ا٤بعركؼ ابلو -(ُ)

كا٤بتصٌدر هبا،  إشبيليةستحضرنا له غاية االستحضار. نزيل ، معلم الشنحو( كاف إمامنا ُب  ـُِْٕ-ُُٔٔ/هػ ْٓٔ-هػ ِٔٓ
أيب بكر (. تلميذ  هػِٔٓ . كلد إبشبيلية ُب سشنة اثشنتْب كستْب كٟبسمائة )شلوبيشنية ،٫بوم فاضل من قريةو من قرل إشبيلية، ا٠بها

( أبحد قْٓٔ سشنة ٟبس كأربعْب كستمائة ) إشبيلية، ككانت إقامته إبشبيلية، توُب ُب دمحم بن خلف بن دمحم بن عبد هللا اإلشبيلي
 ..ِْٓ-ُْٓ، صّج ،ُط، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ن خلكاف،اب ،الربيعْب، كقيل ُب وفر. انظر

 .ُِّ، صّ،، جعلع اذلوامعالسيوطي،  ،./ كانظرُٖٔ، صّج ،شرح التسهيل ابن مالك،-(ِ)
شرح ./ ابن هواـ، ُُّص ،ّج ،أكضح ادلسالك./ ابن هواـ، ُٕٖص ،ّ، جشرح التسهيلابن مالك،  ،،انظر -(ّ)

 ،ّ، جعلع اذلوامع/ السيوطي، َِّص ،ِج ،شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك ن عقيل،/ ابّْٗص ،شذكر الذىب
 .ُّّص

 .ْ ،سورة دمحم، اآلية -(ْ)
 .َٖٔص  ،ُط ،النحو ادلصفىعيد، دمحم،  -(ٓ)

http://www.marefa.org/index.php/562_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/645_%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php/1166
http://www.marefa.org/index.php/1247
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/562%D9%87%D9%80
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/645_%D9%87%D9%80
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ا ٘بمع بْب ا٤بعطوؼ كا٤بعطوؼ عليه ُب حديث كاحد كهذا م       عشناها ا٤بقصود من ذلك أهنَّ
 .فقط، فبل يفهم مشنها أتخر ا٤بتأخر كال تقدـ ا٤بتقدـ كال العكس كال تصاحبهما معنا

أٝبع الشنحويوف كاللغويوف من البصريْب كالكوفيْب على أفَّ الواك للجمع " : (ُ)قاؿ السّباُب    
  ".ا٤بطلق من غّب ترتيب

طلق كا١بمع ا٤بطلق كا٤براد من "        
ي
ا ال تدؿ على أكثر من التوريك ُب ا٤بعُب "؛ أهنَّ  االشَباؾ ا٤ب

، كقت كقوع ا٤بعُب، كال على واحبه، كال (ِ)" العاـ: فبل تفيد الداللة على ترتيب زمِب بْب ا٤بتعاطفْب
 .(ّ)كال على خسَّة أك شرؼعلى تعقيب، أك مهلة، 

"  ففي مثل: كول القطار كالسيارة؛ تفيد الواك ٦برد اشَباؾ ا٤بعطوؼ "كهو: السيارة
" من غّب أٍف تزيد هشنا شيئنا آخر:  الوووؿ " ُب ا٤بعُب ا٤براد، كهو: " كهو: القطار كا٤بعطوؼ عليه؛ "
" زمِب بيشنهما يفيد أفَّ أحدٮبا سابق ُب كقته، كأفَّ اآلخر الحق به، كال على  ترتيب فبل تدؿ على: "

 :" تعقيب ٤بعُب، كال على "تفيد اشَباكهما ُب الزمن الذم كقع فيه اشَباكهما ُب ا :" مصاحبة "
يدؿ على أفَّ ا٤بعُب ٙبقق ُب ا٤بعطوؼ بعد ٙبققه ُب ا٤بعطوؼ عليه مباشرة، من غّب انقضاء كقت 

 .تدؿ على أفَّ ٙبققه كاف بعد سىعىة من الوقت، كفٍسحة فيه :" مهلة طويل بيشنهما، كال على "
ارة، كقد يكوف العكس، كقد ففي ا٤بثاؿ السابق قد يكوف كووؿ القطار أكَّالن كبعده السي

                                                           
القاضي. هػ، أبو سعيد ا٢بسن بن عبدهللا بن ا٤برزابف السّباُب، أبو سعيد الشنحوم ّٖٔ-ِْٖأبو سعيد ا٢بسن السّباُب، " -(ُ)

نسبته إذل بلدة سّباؼ إحدل ببلد فارس. درس ببغداد، القرآف كالقراءات كعلـو القرآف كالشنحو كاللغة كالفقه كالفرائض. أخذ علمه 
عن أيب بكر بن ٦باهد، كأيب بكر بن دريد، كأيب بكر بن السراج، كأيب بكر ا٤بورماف كغّبهم، درس علومه األكذل بسّباؼ، كخرج 

كتوُب يـو االثشنْب اثين رجب سشنة ٜباف كستْب كثبلٜبائة ببغداد،  ين، كمضى إذل عيماف فتفقه هبا، ٍب عاد إذل سّباؼ.عشنها قبل العور 
-ُْٓ، صّج ،ُط ،كفيات األعياف ،ابن خلكاف ،كعمره أربع كٜبانوف سشنة، كدفن ٗبقورة ا٣بيزراف، رٞبه هللا تعاذل"، انظر

ِْٓ. 
 ،تقتضي اشَباكهما ُب ا٤بعُب ُب كقت كاحد. "أم ،لى اآلخر كقت كقوع ا٤بعُب. كا٤بصاحبةتقد ـ أحدٮبا ع ،الَبتيب الزمِب -(ِ)

أم  كقوع ا٤بعُب على ا٤بعطوؼ بعد كقوعه على ا٤بعطوؼ عليه مباشرة، " ،". كالتعقيب انطباؽ ا٤بعُب عليهما معنا ُب زمن كاحد
 ." بغّب مهلة، كال انقضاء كقت طويل عرفنا

چ  ڇ  ڇ  ڇ     چ  ،قد يكوف أشرؼ أحياانن من ا٤بتقدـ "كهو ا٤بعطوؼ عليه" كقوله تعاذل - ٤بعطوؼكهو ا -فا٤بتأخر -(ّ)

 .َِا٢بورچڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86
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أم:  يكوف الزمن بْب كووؿ السابق كالبلحق طويبل أك قصّبنا، كقد يكوف كوو٥بما اوطحاابن معنا "
"، فبل سبق ألحدٮبا كال زمن بْب كوو٥بما. فكل هذه االحتماالت وحيحة، ال  ُب كقت كاحد

ول القطار كالسيارة قبله، أك يزيلها إال كجود قريشنة تدؿ على كاحد مشنها دكف غّبه. كأف يقاؿ: ك 
 .(ُ)" بعده، أك معه

، فقد أفادت الواك (ِ)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ فمن أمثلة الَبتيب كا٤بهلة قوله تعاذل: 
 " - عليه السبلـ  - االشَباؾ، كالَبتيب الزمِب، كا٤بهلة؛ فعطفت ا٤بتأخر كثّبا ُب زمشنه "كهو: إبراهيم

، ككانت إفادهتا الَبتيب كاإلمهاؿ مستفادة من - السبلـعليه  -كهو: نوح  على ا٤بتقدـ ُب زمشنه، "
قريشنة خارجية ٯبب احَبامها، هي التاريخ الثابت الذم يقطع أبفَّ زمن إبراهيم متأخر كثّبنا عن زمن 

 - أك ا٤بهلة - نوح، كلوال هذه القريشنة ما أفادت الواك الَبتيب الزمِب، كفسحة الوقت. كهذه الفسحة
الذم ٰبكم على مدة زمشنية ابلطوؿ، كعلى أخرل  - كحده -الشناس، فهو  ييقٌدرها العرؼ بْب

 ابلًقصىر، تبعنا ٤با ٯبرم ُب العرؼ الوائع.
ا  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    چ : كمن األمثلة أيضنا قوله تعاذل ٨باطبنا الشنيب ٧بمدن

 - أيضا -و: اإلٰباء. كأفادت فالواك قد أفادت االشَباؾ كا١بمع ُب ا٤بعُب ا٤براد: كه ،(ّ) چٺ  
 الَبتيب الزمِب كا٤بهلة بعطف ا٤بتقدـ ُب زمشنه على ا٤بتأخر كثّبا ُب زمشنه بقريشنة خارجة عشنهما، هي: "

" كلوال هذه  ا٤بعطوؼ عليه " سابق ُب زمشنه على " ا٤بعطوؼ " فهشنا الشنص يوّب إذل أفَّ " من قبلك
ُب ا٤بعُب كاالشَباؾ اجملرد فيه، دكف إفادة تريب زمٌِب،  القريشنة القتصرت الواك على إفادة مطلق ا١بمع

 كأمَّا ا٤بهلة فقد دٌؿ عليها التاريخ.
حْب ركب السفيشنة هو كأوحابه ا٤بؤمشنوف، فرارنا من  - عليه السبلـ - ككقوله تعاذل ُب نوح

فالواك تفيد ا١بمع كاالشَباؾ ، (ْ)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ : الغرؽ ابلطوفاف
" فقد ٪با  ا٥باء كا٤بعطوؼ عليه: " " أوحاب تفيد معه االٙباد ُب الزمن بْب ا٤بعطوؼ؛ "ُب ا٤بعُب؛ ك 

                                                           
 .ٗٓٓص ،ّ، جالنحو الوايفحسن، عباس،  -(ُ)
 .ِٔ ،سورة ا٢بديد، اآلية -(ِ)
 .ّ ،سورة الوورل، اآلية -(ّ)
 .ُٓ ،سورة العشنكبوت، اآلية -(ْ)
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، كركاايت التاريخ (ُ)عقلي كالشنصوص القرآنية األخرل دليلك – معنا -نوح كأوحابه ُب كقت كاحد 
 القاطع؛ فبل ترتيب كال مهلة. كمن أمثلة الَبتيب كالتعقيب؛ جرل ا٤باء كأٍركىل الزركع.

فيًقدت القريشنة الدالة على الَبتيب الزمِب أك على ا٤بصاحبة فاألكثر اعتبارها للمصاحبة،  كإذا
كيلي هذا اعتبارها للَبتيب؛ فيكوف ا٤بعطوؼ متأخرنا ُب زمشنه عن ا٤بعطوؼ عليه. كمن الشنادر العكس، 

 كيراعى ُب هاتْب ا٢بالتْب عدـ التعقيب إال بقريشنة.
ا تفيد معُب  إٌما " العطف قبل: " كاك كإف كقعت " " الثانية دل تفد معُب ا١بمع كالتوريك، كإ٭بَّ

، كقد  آخر يقتضيه ا٤بقاـ الذم ال يسايره معُب ا١بمع؛ كالتخيّب؛ مثل: اسَبىًٍض إمَّا موينا كإمَّا ركوابن
"؛ ٫بو: سافر اآلف ابلقطار كالطائرة. كقد يكوف معشناها التقسيم؛  إمَّا تكوف للتخيّب مباشرة بغّب "

 .(ِ)" و: الكلمة اسم، كفعل، كحرؼ٫ب
 :(: الَبتيب كالتعقيب الفاء ) -ِ

" (ّ)التعقيب "" أفَّ ا٤بعطوؼ عليه ٰبدث أكال، كا٤بعطوؼ ٰبدث بعده، كمعُب  الَبتيب" معُب        
 أف الثاين ٰبدث بعد األكؿ مباشرة ٕبسب ظركفه قاؿ ابن مالك:

 (ْ)للَبتيًب ابٍنًفصىاؿً  كالفىاءي للتػىٍرتًيًب ابٍتصىاًؿ      كٍبيَّ 
 ".  طريق الواب الشناجح كاضح، الدراسة، فالتخرج، فالعمل تقوؿ: "

" مع  (ٓ)معشناها الغالب هو الَبتيب بشنوعيه "ا٤بعشنوٌم كالذٌٍكرًمٌ  : "كيقوؿ واحب الشنحو الواُب
ُب ا٤بعطوؼ  التعقيب فيهما كإفادة التوريك. كا٤براد ابلَبتيب ا٤بعشنوم: أٍف يكوف زمن ٙبقق ا٤بعُب

                                                           
ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  ،القصة كاملة ُب سورة هود، كفيها الشنص على ٪باة نوح كمعه ركاب السفيشنة، حيث قاؿ تعاذل -(ُ)

استقرت السفيشنة ٗبن فيها بعد كل ما سبق على جبل  ،أم. ْْ،هود چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  
 ". ا١بودم "،معركؼ يسمى

 .َٔٓص ،ّ، جالنحو الوايفحسن، عباس،  -(ِ)
-ُِّص ،ُط مغِب اللبيب عن كتب األعاريب،ابن هواـ،  ،/ كانظرِْص ،ّضح ا٤بسالك، البن هواـ، جأك  -(ّ)

ابن   /ّّٕص ،ُج ،احملصوؿ يف علم األصوؿ./ الرازم، ْٗص ،ٖج ،ُط شرح ادلفصل للزسلشرم ،ابن يعيش ./ُِٓ
 .  ٖٓ، صِج ،ُط ،التقرير كالتحبّب علي التحرير يف أصوؿ الفقوأمّب ا٢باج، 

 .ِِٕ، ص ّج كمعه كتاب مشنحة ا١بليل ، شرح ابن عقيل،ابن عقيل،  -(ْ)
 . ُِْ-ُِّ، ص مغِب اللبيبابن هواـ،  -(ٓ)
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نفعىشنا بذري القمح للزراعة، فإنباتيه، فشنضجيه،  متأخرنا على زمن ٙبققه ُب ا٤بعطوؼ عليه؛ ٫بو: "
 فزمن البذر سابق على زمن اإلنبات، كالشنضج، كما بعده. "،..ك.. فحصاديه

كا٤براد: ابلَبتيب الذٌٍكرًم: أٍف يكوف كقوع ا٤بعطوؼ هبا بعد ا٤بعطوؼ عليه ٕبسب التحدث 
هما ُب كبلـ سابق، كترتيبهما فيه، ال ٕبسب زماف كقوع ا٤بعُب على أحدٮبا، كأٍف يقاؿ ٤بؤرخ: عشن

فيقوؿ: اكتفى  - عليهم السَّبلـ -حدثشنا عن بعض األنبياء؛ كآدـ، كدمحم كعيسى، كنوح، كموسى
تارٱبي؛ اليـو اب٢بديث عن دمحم، فعيسى. فوقوع عيسى" بعد الفاء دل يقصد به هشنا الَبتيب الزمِب ال

ا قصد مراعاة الَبتيب الذٌٍكرم " أم:  ألفَّ زمن عيسى أسبق ُب التاريخ ا٢بقيقي من زمن دمحم، كإ٭بَّ
 .(ُ)" عيسى " قبل " دمحم " الذم كرد أكالن ُب كبلـ السائل، كتضمن ذكر " اللفظيٌ 

٤بعُب على كا٤براد ابلتعقيب: عدـ ا٤بهلة يتحقق بًقصىر ا٤بدة الزمشنية الٍب تشنقضي بْب كقوع ا
ا٤بعطوؼ عليه ككقوعه على ا٤بعطوؼ؛ ٫بو: كولت الطيارة فخرج ا٤بسافركف. كأكؿ من خرج الشنساءي 

ُب ا٤بثاؿ ٯبيء سريعنا بعد كووؿ الطيارة، كخركجي الرجاؿ يكوف بعد  فخركج ا٤بسافرين ... فالرجاؿ
 .خركج الشنساء مباشرة من غّب انقضاء كقت طويل ُب الصورتْب

؛ إذ ال ٲبكن ٙبديد الوقت القصّب أك الطويل (ِ)مَبكؾ تقديره للعيرؼ الوائعكًقصىر الوقت 
ا عامًّا يومل كل ا٢باالت. فقد يكوف الوقت قصّبنا ُب حالة معيشنة، كلكشنه يػيعىٌد طويبلن ُب  ٙبديدن

 أخرل. 
ف ٥با " ا٤بتعددة تقتضي أٍف يكو  ا٤بعطوفات ؛ هي: أفَّ "دهتا الَبتيب نوّب إذل قاعدةكٗبشناسبة إفا

" كاحد، كهو: األكؿ الذم يسبقها كلها، كقبل كل معطوؼ حرؼ عطف  معطوؼ عليه ٝبيعنا "

                                                           
ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  چ ،"؛ كقوله تعاذل عطف ا٤بفٌصل على اجملٌمل كيدخل ُب الَبتيب الذكرم " -(ُ)

﮸    ے  ے  ۓ  چ ،. كقوله تعاذلْٓ،هود چمب  ىب  يب  جت ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮲    ﮳  چ ،.كقوله تعاذلُّٓ،الشنساء چۓ 

 .ّٔ،البقرة چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  
"؛ كهو الذم يقصد به ٦برد اإلخبار كسرد ا٤بعطوفات بغّب مبلحظة ترتيب كبلمي  الَبتيب اإلخبارم "،كمن الَبتيب الذكرم

  - ُب هذا -ذكر ا٤بعلومات كاحدة بعد كاحدة، فالفاء - يشنةبورط كجود قر  - سابق، كال ترتيب زمِب حقيقي، كإ٭با يقصد به
هذا عادل فأبوه،  ،تغّب ا١بو، كاشتدت الرعود، فالوركؽ، فَباكيم ا٤بياه ُب ا٤بشنحشنيات، فاألمطار..ك٫بو ،كالواك الٍب ٤بطلق ا١بمع؛ ٫بو

 .ْٕٓ، صّ، جالنحو الوايفحسن، عباس،  ،فجده. انطر
 .ّٕٓص ، ُط ، القرآف الكرًنأساليب العطف يف يدة، ًٞب  -(ِ)
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" كجب أٍف يكوف  ٍب " ك" الفاء مثل: " خاص به. كلكن إذا كاف حرؼ العطف يفيد الَبتيب؛ "
ا٤بعطوؼ عليه هو السابق عليهما مباشرة، كلو دل يكن هو األكؿ: ٫بو: تكلم ُب الشنادم الرئيس 

حاضر، فالشناثر ٍب الواعر. فالوكيل كاحملاضر معطوفاف على الرئيس، أٌما كلمة: "كا
ي
"  الشناثر لوكيل كا٤ب

 ". الشناثر " فمعطوفة على " الواعر " كأمَّا كلمة: " احملاضر فمعطوفة على: "
أبف يكوف  ؛ "(ُ)"؛ أم الداللة على السببيَّة التسبب كتفيد كثّبنا مع الَبتيب كالتعقيب، "

" كيغيب هذا ُب شيئْب؛ عطف ا١بمل، ٫بو: رمى الصياد الطائر  عطوؼ متسببنا عن ا٤بعطوؼ عليها٤ب
كاثقوف أبنفسكم، فهاٝبوف على عدككم،  - أيها ا١بشنود - فقتله، كُب ا٤بعطوؼ ا٤بوتق، ٫بو: أنتم

 . (ِ)" ففاتكوف به فمشنتصركف عليه

اًخي ُثيَّ  ) -ّ  :(: الَبتيب كالَبَّ
بْب ا٤بعطوؼ (ْ)"؛ فمعشناه أفَّ هشناؾ مهلة(ّ)الَباخي "؛ فقد سبق معشناه، كأما " الَبتيب" أما  "

 " كتقوؿ: " يشنحصر العاـ الدراسي بْب بىٍدًء الٌدارسة ٍب االمتحافً  كا٤بعطوؼ عليه، تقوؿ: "
 .(ٓ) "حضرتي للكلية ُب الصباح، ٍب عدتي ٤بشنزلشنا ُب ا٤بساء

"؛  أم: الَبتيب مع الَباخي تيب مع عدـ التعقيب، "كمعشناها الَب  كيقوؿ واحب الشنحو الواُب: "
ا٤بعطوؼ. كتقدير  كهو: انقضاء مدة زمشنية طويلة بْب كقوع ا٤بعُب على ا٤بعطوؼ عليه ككقوعه على

؛ فهو كحده الذم ٰبكم عليها ابلطوؿ - ذكرانكما  - (ٔ)ا٤بدة الزمشنية الطويلة مَبكؾ للعيرؼ الوائع
ط آخر ٰبددها؛ ألفَّ ما يعتور طويبلن ُب حادثة معيشنة قد يكوف قصّبنا أك الًقصر، كال ٲبكن كضع ضاب

دخل الطالب ا١بامعة ٍب ٚبرٌج  ،ُب غّبها؛ فمىرٌد األمر للعيرؼ. كمن األمثلة: زرعت القطن، ٍب جشنيته

                                                           
 .َُْ–ٖٗص ،ُُ، طشرح قطر الندل كبل الصدل ابن هواـ، -(ُ)
 .ْٕٓ-ّٕٓص ،ّج ،ّ، طالنحو الوايفحسن، عباس،  -(ِ)
 . ّْ، صّج ،أكضح ادلسالك لشرح الفية ابن مالكابن هواـ،  ،انظر -(ّ)
 .ٔٗ، صٖج شرح ادلفصل،ابن يعيش،  ،انظر -(ْ)
 .َُٔص، ُٖٖٗ ،و ادلصفىالنحعيد، دمحم،  -(ٓ)
 .ْٔ، صِج، ُ، طالبحر احمليط، يف أصوؿ الفقوالزركوي،  -(ٔ)
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ا  .(ُ)" كاف الواب طفبلن ٍب وبينا، ٍب غبلمنا؛ ٍب شاابن فتيًّا،انجحن

(: التدريج كالغاية:-ْ  )حٌبَّ

أفَّ ما قبلها يشنقضي شيئنا فويئنا إذل أٍف يبلغ إذل الغاية كهو االسم ا٤بعطوؼ،  :" التدريج" 
آخر الويء كهنايته، تقوؿ: "كىًسعى قلبي الرسوؿ كلَّ الشناس حٌب العصاةى، كمشلى عدؿي  :" الغاية كمعُب "

" ُب  الواك عطف مثل "": كتكوف حرؼ  مغِب اللبيب ، كجاء ُب "(ِ)" عمرى كلَّ الرعيًة حٌب الظلمةى 
 :(ّ)ا٤بعُب كالعمل بورط أٍف يتحقق ١بملتها الصفات اآلتية

 أٍف يكوف ا٤بعطوؼ هبا ا٠بنا ظاهرنا، كما هو كاضح ُب األمثلة السابقة. -أ
 أٍف يكوف ا٤بعطوؼ هبا جزءنا من ا٤بعطوؼ عليه، كما ترل ُب األمثلة السابقة. -ب
ايدة أك القلة، أم هناية ُب الكماؿ أك الشنقص، كقد يكوف كل أٍف يكوف ا٤بعطوؼ هبا غاية ُب الز  -ج

، كما ترل ُب األمثلة التالية:  مشنهما حسيًّا أك معشنوايًّ
 فالغاية ُب الزايدة ا٢بسية كقولشنا:  

 ." تصدَّؽى احملسني ابألعداًد الكثّبًة حٌبَّ األلوؼ " -     
 . "سي حٌب األنبياءي ماتى الشنا كالغاية ُب الزايدة ا٤بعشنوية كقولشنا: " - 
ًصي األشياءى حٌب مثقاؿى الٌذرة  -  ." كالغاية ُب القلة ا٢بسية كقولشنا: " هللا ٰبي

 ." غلبكى الشناسي حٌب الصبيافي  كالغاية ُب القلة ا٤بعشنوية كقولشنا : " - 
 :(ْ)ُب قوؿ أيب داكد اإلايدم - الزايدة كالقلة -كقد اجتمعت الغايتاف 

                                                           
 . ٕٕٓ-ٕٔٓص ،ّ، جالنحو الوايفحسن، عباس،  -(ُ)
 .ُُٔص ،النحو ادلصفىعيد، دمحم،  -(ِ)
 . ُِٔص ،ا٤برجع السابق -(ّ)
ا٢بّبة، أكثر من كوف ا٣بيل ُب شعره، كأجاد  شاعر قدًن كاف على خيل ا٤بشنذر بن الشنعماف من ملوؾ ،أبو داكد األايدم -(ْ)

دل يصف أحد قط ا٣بيل إال احتاج إذل  ،كبرع حٌب قاؿ أبو عبيدة أنه أكوف الشناس للفرس ُب ا١باهلية كاإلسبلـ، كقاؿ ابن األعرايب
ال تركم شعره -ومعيعلى ما قاؿ األ - ا٣بطيئة كأبو األسود الدؤرل على ٝبيع الوعراء كمع ذلك كانت الركاة ،أيب دؤاد كقدمه

الدكتور أٞبد هاشم  ،،ٝبعه كحققه أيب دكاد اإلايدمديواف  ،انظر .كال شعر عدم بن زيد، ٤بخالفتهما مذهب الوعراء
    .ٔ-ِ، صُط .٧بمود الصا٢بيالسامرائي، كأنوار 
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ابيونػىشنىا حٌبَّ بىشًنيشنىا األوىاًغرىا                        كيمي حٌبَّ الكيمىاةى، فىأىنٍػتيم  ...  تػىهى  (ُ)قػىهىٍرانى
 :(: ادلٌتصلة كادلنقطعىة ـٍ أى   ( -ٓ

 (ِ):" على الصور التالية أـ أيٌب هذا ا٢برؼ "      
تعيْب كاحد  أٍف يتقدـ ا١بملة الٍب كردت فيها "ٮبزة االستفهاـ" كيكوف القصد من ا١بملة األكذل:

لي أـ الراحةى الرخيصةى؟ كأىعٍن حبًٌ الشناس تبحثي أـ  من اثشنْب فيها، تقوؿ: " الواجب الواؽَّ تيفضًٌ
 ". عن احَباًمهم؟؟

كأيٌب بعد  - " لعطف ا٤بفرد غالبا أـ كا٢برؼ " -"  كتسمى ٮبزة االستفهاـ هذه " ٮبزة التعيْب
 ." ما يقابله ا٥بمزة ما ييسأؿ عشنه، كبعد " أـ

سواء"  " على أٍف تسبق ا٥بمزة بكلمة " ٮبزة االستفهاـ الثانية: أٍف يتقدـ ا١بملة الٍب كردت فيها "
اإلنسافي الشنظيفي يؤدم الواجبى " : كيكوف القصد من ا١بملة استواء أمرين متقابلْب فيها تقوؿ

ئيه أـ هافى كهو يبحث عن االحَباـ سواءه أكرًهىهي الشناسي أـٍ  " كمن ذلك قوؿ  أحب وه سواءه أثقلى ًعبػٍ
ُب راثء  (ْ)كقوؿ متمم بن نويرة، (ّ)چٱ     ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      چ القرآف: 
 : " مالك أخيه "

                                                           
غلبوا، ففي قلوبكم الرعب لقد غلبشناكم حٌب الوجعاف مشنكم  ،يقوؿ." كهو الرجل الفائق الوجاعة كميٌ  ٝبع " ،الكماة -(ُ)

كُب الوطر  ." للغاية ُب الزايدة حٌب " إذ جاءت " قهرانكم حٌب الكماة ُب الوطر األكؿ " ،الواهد.مشنا، بل من أبشنائشنا الصغار
 .الثاين" هتابونشنا حٌب بشنيشنا األواغر" جاءت "حٌب" للغاية ُب الشنقص

حث الثاين.صورة أكسع ُب الفصل األكؿ ا٤ببسوؼ يتم تشناك٥با ب-(ُ)

  .ٔ،سورة البقرة، اآلية -(ّ)
شاعر مقتدر كوحايب جليل من أشراؼ قومه سكن  .هو أبو هنول متمم بن نويرة بن ٝبرة بن شداد الّببوعي التميمي -(ْ)

ل أخيه ذلك أنه ٤با بلغه مقت  ا٤بديشنة بعد إسبلمه، كمن أشهر شعره راثؤه ألخيه مالك الذم قتل مرتدان على يد خالد بن الوليد،
 ،كولى خلف أيب بكر الصديق هنع هللا يضر كبعد الصبلة كقف مشنودان ، حضر إذل مسجد الشنيب 

ػٍت                                حي تػىشنىاكىحى  خىٍلفى الػػػبيػيوًت قيًتٍلتى ايى ٍبنى األىٍزكىرً       نًٍعمى القىًتيل ًإذىا الػرايى
                                كىلىشنًػٍعمى  مػػػػػػىػٍأكىل الػػطػػَّػػارًًؽ ا٤بػيػػػػتػىشنىوًرً  ػٍعمى حىٍوو الدًٌرًع كىاف كىحىاًسرنا      كىلىشنً                               

 فقاؿ لوددت أنك رثيت زيدان أخي ٗبثل ما رثيت به مالكان أخاؾ،  ،ٍب أجهش ُب البكاء، فقاـ إليه عمر بن ا٣بطاب فقاؿ له
 .ما عزاين أحد عن أخي ٗبثل تعزيته ،عمر فقاؿ  أاب حفص كهللا لو علمت أف أخي وار ٕبيث وار أخوؾ ما رثيته،اي ،متمم

 .ّٗ، صَُج ،ّ، طسّب أعالـ النبالء ،الذهيب ،انظر .ـَٓٔهػ/ َّميتىمًٌم بن نويرة الّببوعي توُب ُب 
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رل بعد فػىٍقًدمى مىاًلكنا ... أىمىٍوٌبى انءو أـ هو اآلف كىاقعي                        (ُ)كلستي أابى
 كتسمى ٮبزة االستفهاـ هشنا "، " ُب ا٤بعُب سواء ا كلمة "" تساكم ٛبامن  لست أابرل فإفَّ ٝبلة "

 فيما يقاؿ -" لعطف ا١بمل اإل٠بية أك الفعلية الٍب تؤكؿ بعد ذلك  أـ "، كا٢برؼ " ٮبزة التسوية
 .ٗبصادر متعاطفة -

ما كانت ُب غّب الصورتْب السابقتْب، كيكوف القصد من ا١بملة الٍب كردت فيها ورؼ  :الثالثة
هل يستوم السمو كا٣بسة  الكبلـ السابق عليها، كاال٘باه إذل ما كرد بعدها، كقولك: " الشنظر عن

 ." أـ هل يستوم الشنفع كالضرر
چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ    چ كقوؿ القرآف: 

(ِ).  

"  حرؼ يفيد اإلضراب " ُب هذه الصورة "حرؼ ابتداء" كيعور عشنه ا٤بعربوف بقو٥بم " أـ" كا٢برؼ 
 .اه اإلضراب عما سبقه كاال٘باه ٤با بعده، كلذلك تعتور ا١بملة الٍب بعده ٝبلة جديدة مستقلةكمعشن

 ." أبهنا متصلة أك مشنقطعة أـ كبشناء على ما سبق ٲبكن فهم ا٤بقصود من كوف "
فا٤بتصلة: هي ما كاف الكبلـ بعدها ذا ولة ٗبا قبلها، كيتحقق هذا ُب الصورتْب األكذل كالثانية، كهذه 

 .طفة كما سبقعا
يشنػٍقىًطعىة: ما كاف الكبلـ بعدها ال ولة له ٗبا قبلها، لصرؼ الشنظر.

  كا٤ب
 :كأتيت للمعاين اآلتية:( أكٍ  )- ٔ

"  كٍن شجاعنا أك جباانن كعٍش كرٲبنا أك ٖبيبلن  التخيّب: كقولشنا ُب موقف الشنصيحة ": أكال        
" كٲبثل الشنحاة لذلك بقو٥بم:  اب٤بذاكرًة أك الشنوـً  إذا عدتى من الكلية للبيت فقيمٍ  ككقولك لصديقك: "

ا أك أختىها "   ".تزكٍَّج هشندن
أشًفٍق على ا٤بساكًْب أك الضعفاًء كاحتقر ا٤بشنافقْب أك  اإلابحة: كقوؿ ا٣بطيب الواعظ: " اثنيا:

 .  "جالس العلماءى أك الزهادى  " كٲبثل الشنحاة لذلك بقو٥بم: " األدعياءى 

                                                           
 لست أابرل ُب " ،الواهد .قدت أخي، فلم يعد للحياة طعم دكنهال أابرل مٌب أيٌب ا٤بوت بعد ما ف ،يقوؿ.بعيد الوقوع ،انء -(ُ)

" الٍب عطفت ٝبلة على ٝبلة ُب "أموٌب انء أـ هو اآلف كاقع"  أـ" " ُب ا٤بعُب، كجاء بعدها ٮبزة التسوية ك  سواء " فإهنا ٗبشنزلة "
 .٠بيةإككبل ا٤بتعاطفْب ٝبلة 

   .ُٔ،سورة الرعد، اآلية -(ِ)



21 

 

التخيّب كاإلابحة: كالفرؽ بيشنهما أف التخيّب أيىب جواز ا١بمع بْب ما قبل"أك"  قاؿ ابن هواـ عن "
 .(ُ)" كما بعدها، كاإلابحة ال أتابه

 ." بعد الطلب، كٖباوة ما دؿَّ مشنه على األمر أك كهذاف ا٤بعشنياف أتٌب ٥بما "
ًحٍرتي ُب ٙبديد عا على ووت أنْبو أك استغاثةو ك ركَّ قمتي من الشنـو مي  الوك: كقولك: " : اثلثا

" كٰبكي  زرتيك أمس حوىارل الثانية أك الثالثة كتقوؿ لصديقك: " ،" ذلك بْب الوٍهًم أك ا٢بقيقةً 
﮵  ﮶﮷    چ م حْب استيقظوا من نومهم الطويل:القرآف عن أهل الكهف قو٥ب  .(ِ) چۓ  ﮲   ﮳ ﮴   

مْب كأحد األجانب الباحثْب التوكيك أك اإلهباـ: لشنفَبض ٧باكرة بْب أحد العلماء ا٤بسل : رابعا
 :عن ا٤بعرفة، يذكر فيها العادل ا٤بسلم ُب بداية حديثه ما يلي

كالقرآف من عشند هللا أك من كبلـ  اي سيدم، يدعو اإلسبلـ إذل الًعٍلم كالتدبّب أك ا١بهل كالتسليم،
قيقة األمر فيما سشنتشناقش ُب ذلك لشنعرؼ ا٢بقَّ أك الباطلى. فبل شك أفَّ العادل ا٤بسلم يعرؼ ح ،دمحم

يعٌمي األمر على ا٤بخاطب، بقصد االستدراج  - ُب موقف احملاكرة -ردده من أمور متقابلة لكشنه 
 .له إذل الشنقاش، ٍب الوووؿ معه إذل ا٢بقيقة

حرؼ  خامسا: اإلضراب: كيقصد به ورؼ الشنظر عما سبقها، كاال٘باه ٤با أيٌب بعدها، فتكوف "
 :هواـ بن عبد ا٤بلكٱباطب  (ّ)" كقوؿ جرير ابتداء

ادً ػػػػًص عً ػػػػػػػدل أيحٍ   .. مَّاذا تػىرىل ُب ًعياؿو قىٍد بىرًٍمتي هبم                        م إالَّ ًبعىدَّ  دَّهتى
ًدملىٍوالى رجاؤيؾى قىٍد قٌتلتي أى  ..  ةن ػيػػانػػػػْب أٍك زادكا ٜبػػػػانػػػػػػػػػػوا ٜبػػػػػػانػػػػػػك                         (ْ)ٍكالى

                                                           
 .ُْٔص  ،حو ادلصفىالنعيد، دمحم،  -(ُ)
 .ُٗ ،سورة الكهف، اآلية -(ِ)
 بِب ٛبيممن بِب كليب بن يربوع من قبيلة  شاعر ( ـ،ّٓٔ-ـِٖٕق، َُُ-هػّّجرير بن عطية الكليب الّببوعي التميمي -(ّ)

من أشهر شعراء العرب ُب فن ا٥بجاء ككاف ابرعنا ُب ا٤بدح أيضنا. كاف جرير أشعر أهل  ٪بد، كلد ُب ابدية ٪بدكهي قبيلة ُب 
كاف عفيفان، .كاألخطل الفرزدؽ، كعاش عمره كله يشناضل شعراء زمشنه كيساجلهم فلم يثبت أمامه غّب ٪بدعصره، كلد كمات ُب 

زهاء العورين سشنة،. اقَبف ذكره  ا٢بجاجكالـز  بِب أميةعراء زمانة مدح كإف مشل هبجائه أغلب ش "كهو من أغزؿ الشناس شعران. 
 .ِٕٔص، د.ط"، شرح ديواف جرير، جرير،انظر.كاألخطل ابلفرزدؽ

إف رل أقارب كأكالدا ، يقوؿ .تعداد متعمد :ضقت هبم، عداد :من يعوله من األكالد كاألقارب، برمت هبم :عياؿ ا٤برء ،عياؿ -(ْ)
" تفيد  "فإف"أك كانوا ٜبانْب أك زادكا ٜبانية ُب" ،حصيتهم، فوجدهتم ٜبانْب الواهدأعو٥بم، كهم كثّبكف ال ٰبصوف إال ابلتعداد كقد أ

 :انظر .بل ٜبانية كٜبانْب، هؤالء قد ضقت هبم كبشنفقتهم، فهم يستحقوف عطفك كمعونتك."اإلضراب فهي"حرؼ ابتداء" ٗبعُب"بل
= 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84
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 ." بعد ا٣بور ال الطلب أك كا٤بعاين الثبلثة األخّبة أتٌب ٥با "
  :( لًكنٍ  )  -ٓ

على ما هو عليه من  كيعطف هبا ُب الشنفي كالشنهي، كيكوف معشناها حيشنئذو إقرار الكبلـ قبلها          
" كتقوؿ  معةما سافرتي يوـى ا٣بميس لكن يـو ا١ب نفي أك هني كإثبات نقيضه ٤با بعدها، تقوؿ: "

 ." كمن ا٤بعلـو أفَّ ضد الشنفي اإلثبات كضد الشنهي األمر ال تيصاحب األشرارى لكن األخيارى  أيضا: "
هذا إذا جاء بعدها مفرد، فإٍف جاء بعدها ٝبلة كاملة، فهي حيشنئذو حرؼ ابتداء ال عطف، كعلى 

 :(ُ)ذلك كرد قوؿ زهّب بن أيب سلمى
تىظري إفَّ ابنى كىٍرقى                  اءى ال ٚبيٍوىى بػىوىاًدريه ... لىكٍن كىقىائًعيهي ُب ا٢بىٍرًب تػيشنػٍ

(ِ) 
  :( الى  ) -ٖ

" إذ يعطف هبا بعد اإلثبات كاألمر كيكوف معشناها  لكن كهي على العكس ٛباما من " " 
سافرتي  إقرار ما قبلها على ما هو عليه من إثبات أك أمر، كإثبات نقيضه ٤با بعدها، تقوؿ: "

 .(ّ) " ا٠بع الشنصيحةى الصَّادقةى ال الٌرايءى الكاذبى  "، ك" ال مساءن  وباحنا
 :كأتيت يف صورتْب بىل : -ٗ

ٛباما ٗبعُب أف يعطف هبا بعد الشنفي الشنهي، كيكوف معشناها حيشنئذو   "لكن األكذل: أٍف تكوف مثل "
                                                           = 

 . ُْٔص  ،النحو ادلصفىعيد، دمحم، 
كهو أحد الثبلثة ا٤بقدمْب  ا١باهليةـ( أحد أشهر شعراء العرب كحكيم الوعراء ُب َٗٔ-َِٓ) زهّب بن أيب سيلمى ا٤بزين -(ُ)

فأكؿ ما يطالعشنا من أخباره  .الشنيب دمحمكتوُب قبيل بعثة  .كالشنابغة الذبياينكزهّب بن أيب سلمى  امرؤ القيس ،على سائر الوعراء كهم
حرب داحس قد استشنتج ا٤بؤرخوف من شعره الذم قاله ُب ظركؼ أنَّه كاف من ا٤بعٌمرين، بلغ ُب بعض الركاايت ٫بوا من مئة عاـ. ف

أم قبل بعثة الشنيٌب بقليل من الزمن، كذكرت الكتب أف  ـ،ِٕٔكُُٔاته فَباكحت بْبأما سشنة كف ـ،َّٓأنَّه كلد ُب ٫بو كالغوراء
إين ال أشٌك أنه كائن من خور " ،زهّبان قٌص قبل موته على ذكيه رؤاي كاف رآها ُب مشنامه تشنبأ هبا بظهور اإلسبلـ كأنَّه قاؿ لولده

 ، ِج ،ْ، طخزانة األدب كلب لساف العرب لبغدادم،ا ،، انظر"السماء بعدم شيء.فإف كاف فتمٌسكوا به، كسارعوا إليه
 .ِّٗص

ما : مفاجآته ا٤بسيئة عشند الغضب، كا٤بقصود كوفه اب٢بلم، كقائعه :" أمه، بوادره كرقاء من ٲبدحه الواعر، ك" ،ابن كرقاء -(ِ)
لكن" ٝبلة ا٠بية،  جاء بعد "لكن كقائعه ُب ا٢برب تشنتظر" حيث  ُب " ،الواهد .يشنزله ابألعداء من الضر، كا٤بقصود أنه شجاع

 .  ُٓٔ، صالنحو ادلصفىدمحم،  عيد، ،انظر ." كليست حرفا للعطف بل " ٗبعُب " إضراب أك "  فهي "حرؼ ابتداء"
 . ُٖٔص ا٤برجع السابق، ،انظر  -(ّ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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ال يغش  : "كإثبات نقيضه ٤با بعدها، تقوؿ إقرار ما قبلها على ما هو عليه من نفي أك هني
 ." ال تيشنصٍت للغواشْب بل ا٤بخلصْب "، كنقوؿ: " الصديقي بل ا٤بشنافقي 

كمعشناه ورؼ الشنظر  "اإلضراب أٍف أتٌب بعد اإلثبات أك األمر، كتفيد حيشنئذو يطلق عليه "  :الثانية
 زارين وديقي أٞبدي  عن الكبلـ السابق عليها لتقرير هذا السابق عليها نفسه ٤با بعدها، تقوؿ: "

كيتلخص أمر هذه ا٢بركؼ  . "ليحضر إرلًٌ مشنكم اثشناف بل ثبلثة "، كتقوؿ: " بل وديقي ٧بمده 
 :الثبلثة فيما يلي

 .لكن: يعطف هبا بعد الشنفي أك الشنهي، فيكوف ٤با بعدها ضد ذلك كهو اإلثبات كاألمر -
:  يعطف هبا بعد اإلثبات كاألمر، فيكوف ٤با بعدها ضد ذلك كهو الشنفي كاأل -  .مرالى
" ٛباما، كيعطف هبا بعد اإلثبات  لكن بىل: يعطف هبا بعد الشنفي كالشنهي، فتكوف مثل " -

 ." اإلضراب كاألمر، فتفيد معُب "
ا اآلف فسشنقف مع كقفة هذه نبذة ٨بتصرة سشنفصلها ُب الفصل األكؿ إبذف هللا تعاذل، أمَّ 

قَبب من  نالعلماء فيه، ك٫باكؿ  بلبه كأراء٨بتصرة عن اإلماـ البخارم نوأته كحياته كشيوخه كط
 كتابة وحيح ا١بامع. 
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( ب سبػػػػهيػػػػػػػػػػػد )  
 نيبذة من حياة اإلماـ البخارم ككتابو "اجلامع الصحيح"

 : (ُ)التعريف ابمسو كنسبو كاتريخ كالدتو كمكاهنا

. كلد (ْ)هللا البخارم، ككشنيته أبو عبد (ّ)ا١بعفي (ِ)هو دمحم بن إ٠باعيل بن إبراهيم بن ا٤بغّبة بن بػىٍرًدٍزبىه
اإلماـ البخارم يـو ا١بمعة بعد الصبلة لثبلث عورة خلت من شهر شواؿ سشنة أربع كتسعْب كمائة 

ارلك  ،(ٓ)هجرية على الراجح من أقواؿ العلماء  .(ٔ)قد كانت كالدته ُب بلدته ٖبي

 :رحلتو يف طلب العلم
ٯبد نفسه أماـ ثبلثة عوامل رئيسية جعلت من اإلماـ البخارم  إفَّ ا٤بتأمل ُب حياة البخارم

 هللا كخويته،  لها تعود ُب ا٤بقاـ األكؿ إذل تقو عادل عصره كأعجوبة زمانه، ككل

                                                           
، كلكن مراعاة ألووؿ ترٝبة اإلماـ البخارم ُب الواقع أعظم من أٍف ٰباط ٔبميع جوانبها، ال سيما ُب مثل هذه الصفحات -(ُ)

 ،البحث العلمي فسوؼ اكتفي ابلقليل كالشنذر اليسّب ما أمكن، مع العلم أف كتب الَباجم ال ٚبلوا غالبا من ترٝبة موسعة له. مثل
 الشنوكم،/ ِٕٗ-ُِٕص ،ُج د.ط، ،طبقات احلنابلة ابن أيب يعلى،  / .ّْ-ْص ،ِج، ُط ،اتريخ بغداد، ا٣بطيب

فقو اإلماـ البخارم يف احلدكد من كتابو اجلامع انظر، آؿ سدراف، . ك ّٕ-ٕٔص ،ُج ،ُط ،تَتذيب األمساء كاللُّغا
 .   ُْ-َُ، د.ط، ص الصحيح

، سلتصر اتريخ دمشق ، ابن عساكر،ٕٔ،صُ،جَتذيب األمساءكلمة ٖبارية معشناها ابلعربية الزرَّاع، انظر الشنوكم،   ،بػىٍرًدٍزبىه -(ِ)
 .لارسية الزراع ككذا يقوؿ أهل ٖبار ، كهي ابلفٓ-ُقدمة، ص، قاؿ ا٢بافظ ُب ا٤بِّص ،ِِج ،ُط
نسبة إذل جعفي بن سعد العوّبة كإذل ٖبارم، كانتسب البخارم إذل ا١بعفي؛ ألنَّه موذل ٲباف ا١بعفي كٲباف هذا هو  ،ا١بعفي -(ّ)

؛ ألنَّه موذل إٲباف كالء إسبلـ؛ ألفَّ مىٍن ا١بد الثاين لعبد هللا بن جعفر بن ٲباف ا٤بسشندم شيخ البخارم كمن ٍب قيل البخارم ا١بعفي
 . َُٓص  ،ُط ،مقدمة فتح البارم ىدم الٌسارمابن حجر،  ،أسلم على يد آخر كاف كالؤه له. انظر

ابن حجر،   / ّْٓ، صِج ،ُ، طصفوة الصفوةابن ا١بوزم،  /  ُّٗص ،ُِ، جسّب أعالـ النبالءالذهيب،  ،انظر -(ْ)
 .   ُِِ، صِج ،ُ، ططبقات الشافعية لإلسنوموم، اإلسشن  ./َُٓص ،ىدم السارم

ىدم ابن حجر، ،. أفَّ هذا التاريخ ٧بل اتفاؽ بْب العلماء أ.ق. كانظرٕٔص ،ُج ،َتذيب األمساء كاللُّغات الشنوكم،ذكر  -(ٓ)
 .ُِّص ،ِ، جطبقات الشافعيةاإلسشنوم،  ./َُٓص ،السارم مقدمة فتح البارم

ن عثماف بن عفاف بقدٲبة من مدف خرساف، فتحها سعيد مديشنه  ،لكٖبار  /  .َُٓ، صىدم السارمابن حجر،  ،انظر -(ٔ)
كهي اآلف إحدل مدف  ،، قلتِٖص د.ط، ،الركض ادلعطار يف األقطارا٢بمّبم،  ،، انظر بتوسع ُب- هنع هللا يضر - ُب زمن معاكية

 ٝبهورية أكزبكستاف اإلسبلمية ا٤بستقلة. 
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 .(ُ)چېئ   ىئىئ  ىئ  یی  چ  :كودؽ هللا إذ يقوؿ سبحانه كتعاذل

، هذا ا٤باؿ جعله يستغِب (ِ)ان األكؿ: أفَّ كالد البخارم توُب عشنه كهو طفل، كترؾ له كإلخوته ماالن كفّب 
عن الشناس، كسهل له رحبلته لطلب العلم، كال يوك إنسافه ما للماؿ من أٮبية ُب حياة الشناس عامة 

 كطالب العلم خاوة.
الثاين: أفَّ هللا تعاذل هيأ لئلماـ البخارم أيمَّا وا٢بة، حافظت عليه كاعتشنت به فأدركت بذكاء األـ 

 ا٤ببكرة لطلب العلم، فوجهته الوجهة الصحيحة. العارفة ميوؿ ابشنها دمحم
الثالث: أفَّ هللا عز كجل رزؽ البخارم ذاكرة قوية كفهما كقَّادان، فبل يكاد يشنسي شيئنا مرَّ عليه كهذا 

من تقول كوبلح  - رٞبه هللا -فضل هللا يؤتيه من يواء كهللا ذك الفضل العظيم مع ما كاف عليه
كالعبلنية، فبدأ رٞبه هللا ُب طلب العلم ُب سن مبكرة، فقد حفظ مركايت  كخوية هلل كمراقبته ُب السر

 .(ّ)( كهو ويب دل يبلغ ا٢بادية عور من عمره هػَِٓ أهل بلدته سشنة )
كأان ويب فإذا جئت  (ْ)ككشنت أختلف إذل الفقهاء ٗبرك " كُب ذلك يقوؿ البخارم عن نفًسه:       

؟ فقلت اثشنْب كأردت بذلك أستحي أٍف أسلم عليهم، فقاؿ رل مؤدب  من أهلها: كم كتبت اليـو
 حديثْب، فضحك من حضر اجمللس. فقاؿ شيخ مشنهم: ال تضحكوا فلعله يضحك مشنكم يومان !!

نساف، بل إنَّه كاول كاجتهد إ، كحاشا اإلماـ البخارم أٍف يضحك على أحد أك يسخر كيهزأ من (ٓ)"
 ،(ٔ)ؾُب ٙبصيل العلم فحفظ ُب وباه كتب ابن ا٤ببار 

                                                           
 .ِِٖ،سورة البقرة، آية -(ُ)
 .َّٓ، صىدم السارمابن حجر،  ،انظر -(ِ)
 .ُِٔص ،ِج طبقات الشافعية،./ اإلسشنوم، ّْٓ، صِج ،صفوة الصفوةابن ا١بوزم،  ،انظر -(ّ)
 ،ٓج (، سرك مادة ) ،ِط ،معجم البلداف الركمي، ،أشهر مدف خرساف كأعظمها كالشنسبة إليها ا٤بركزم. انظر ،مرك -(ْ)

 .ْٕص  د.ط،  ،أطلس العادل اإلسالمي، كلت، وادؽد ،مانستاف. انظر. كتقع حاليان ُب ٝبهورية تركُُِص
طبقات ./ اإلسشنوم، ّّٗص ،ُِج ،سّب أعالـ النبالء ،./ الذهيبَِٓص ،ىدم السارم ابن حجر، ،انظر -(ٓ)

 .ُِٔ، صِج الشافعية،
اهد، ٝبعت فيه خصاؿ ا٣بّب، مات بِب حشنظله، ثقه، ثبت، كفقيه عادل جواد ٦ب بدهللا ابن ا٤ببارؾ ا٤بركزم، موذلع ،هو -(ٔ)
 ،ُط تذكرة احلفاظ،الذهيب،  ،./ كانظرِٕٓ، صُج ،ُط تقريب الوصوؿ إذل علم األصوؿ،ابن جزم،  ،(. انظرقُُٖ)

 .ِْٕ، صُج
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ٍب سافر اإلماـ البخارم مع أمه كأخيه أٞبد الذم كاف أسن من  (ِ)، كأوحاب الرأم،(ُ)كككيع 
البخارم إذل مهبط الوحي كمشنبع الرسالة إذل مكة ا٤بكرمة ألداء فريضة ا٢بج، كبعدها بقي البخارم ُب 

جع أخي مكة كُب ذلك يقوؿ عن نفسه " ٍب خرجت مع أمي كأخي أٞبد إذل مكة، فلما حججت ر 
 .(ّ)" هبا! كٚبلفت ُب طلب ا٢بديث

خبل٥با علماء ا٢بجاز  ىْب مكة كا٤بديشنة ستة أعواـ، التقكقد مكث البخارم ُب ا٢بجاز ب
، كيبدك أفَّ هذه الفَبة كانت كافية ليحصل البخارم على بغيته، ٍب بعدها (ْ)فأخذ عشنهم كجالسهم

رم عن رحلته: " دخلت إذل الواـ كمصر كا١بزيرة انتقل إذل كثّب من األقاليم اإلسبلمية. يقوؿ البخا
مرتْب، كإذل البصرة أربع مرات، كأقمت اب٢بجاز ستة أعواـ، كال أحصي كم دخلت إذل الكوفة كبغداد 

 ".(ٓ) مع احملدثْب
 ُب اترٱبه: (ٔ)كقاؿ ا٣بطيب

 عُبشرح ا٤ب (ٕ)سافاٖبر فقد رحل البخارم ُب طلب العلم إذل سائر ٧بدثي األمصار، ككتب  " 
 ".  (ٖ) كمدف العراؽ كلها كاب٢بجاز كالواـ كمصر أ.هػػػػػػ

                                                           
( كاف ذا عبادة قُِٗككيع بن ا١براح بن مليح، اإلماـ ا٢بافظ الثبت ٧بدث العراؽ، أحد األئمة األعبلـ، كلد ) ،هو -(ُ)

 .َّٗ، صُج ،، تذكرة احلفاظالذهيب ،هػ(.انظرُٕٗ) كهو راجع من ا٢بج - رٞبه هللا -كعلم، توُبكخووع 
أيدم  ىاألحشناؼ كهو األمر الذم جعلهم فيما بعد يدعوف أنَّه حشنفي ابعتباره قد تتلمذ عل ،يقصد أبوحاب الرأم -(ِ)

 فقهائهم.
 .ّْٓص ،ِج ، صفوة الصفوة،ابن ا١بوزم ،انظر -(ّ)
 .  َِٓ، ص ىدم السارم ابن حجر، ،رانظ -(ْ)
 نفس ا٤بصدر السابق. -(ٓ)
(كاف من كبار الوافعية تفقه  قِّٗ ) البغدادم، اإلماـ ا٢بافظ الشناقد، كلد ا٣بطيبٞبد بن علي بن اثبت أهو أبو بكر  -(ٔ)

" كاف ا٢بافظ ا٣بطيب ٲبوي  ،طلب العلم قاؿ األيشنوسي ىأيب ا٢بسن احملاملي، كالقاضي أيب الطيب الطورم، كاف حريصا عل ىعل
 هرٞب -" توُب اتريخ بغداد " ،كثّب التصشنيف ألف أكثر من ستة كٟبسوف مصشنفا أٮبها - رٞبه هللا -" كاف  كُب يده جزء يطالعه

 .ُُّٓص ،ّج ،َِٕص ،ُٖ، جسّب أعالـ النبالءالذهيب،  ،(. انظرّْٔسشنة ) - هللا
إيراف شهر كهي نيسابور .. طابراف، كالربع الثاين مرك ، كالربع الثالث، كهو غريب الشنهر  ُب خراساف أربعة أرابع، فالربع األكؿ ( ٕ)

 .ُّٓ،صِكبيشنه كبْب الشنهر ٜبانية فراسخ، كالربع الرابع ما كراء الشنهر ٖبارل كالواش .. انظر، معجم البلداف، ج

 .َِٓص ىدم السارم،./ ابن حجر، ْ، صِج ،اتريخ بغدادالبغدادم،  ،انظر -(ٖ)
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ُب تشنقبلته من وعوبة السفر ا٤بتمثلة ُب ركوب اإلبل  - رٞبه هللا -كال ٱبفى كم كاف يعاين
اترة، كُب ا٤بوي اترات، مع ما كاف يكتشنف رحبلته من ٨باكؼ الطرؽ، كانعداـ األمن، كقلة األكل 

هتوف كلها ما داـ لئلنساف إرادة قوية، كعزٲبة وادقة، يقوؿ  - اقعُب الو  - كالورب، كلكشنها
 .(ُ)" البخارم:" لقيت أكثر من ألف رجل من أهل ا٢بجاز كالعراؽ كالواـ لقيتهم مرات

هذه حملات سريعة عن رحبلته ُب طلب العلم ٘بلي فيها جهد البخارم الضخم كسهره الدائم، 
 وية ا٤بطهرة على واحبها أفضل الصبلة كالسبلـ.كتعبه الواؽ ُب سبيل خدمة السشنة الشنب

 شيوخو:  
من الصعوبة على أم ابحث استقصاء شيوخ اإلماـ البخارم الذين أخذ عشنهم، كابلتارل 
حصرهم، ُب مثل هذه الصفحات؛ ألفَّ البخارم كما هو معلـو تلقى العلم عن آالؼ الويوخ مع ما 

كتبت عن ألف كٜبانْب نفسنا  ا هو يقوؿ عن نفسه: " حباه هللا من استعداد فطرم للتلقي عشنهم، فه
 .(ِ)" ليس فيهم: إال واحب حديث

. (ّ)" كتبت عن ألف شيخ، أك أكثر، ما عشندم حديث ال أذكر اسشناده " كيقوؿ أيضنا:
كا٤بتأمل ُب شيوخ البخارم ٯبد أفَّ هشناؾ من األئمة مىٍن قد ظهر أثرهم ُب شخصيته كُب مشنهجه 

ا٤بديِب، كأٞبد بن حشنبل، كٰبي بن معْب، كإسحاؽ بن راهويه. فهؤالء األئمة  ا٢بديثي؛ كعلي بن
األعبلـ انتهت إليهم رايسة علم ا٢بديث ُب عصرهم. كقد كاف البخارم على ولة دائمة هبم يدؿ 
على ذلك أفَّ إسحاؽ بن راهويه هو الذم أشار عليه بتأليف الصحيح، كبعد أٍف فرغ البخارم من 

، اا، حديثن حشنبل، كٰبي بن معْب، فقرؤه حديثن ى علي بن ا٤بديِب، كأٞبد بن الصحيح عرضه عل
 كشهدكا له ابلصحة. 

                                                           
 .َْٕ،صُِ،جسّب أعالـ النبالءالذهيب،  -(ُ)
اتريخ بغداد ./ البغدادم، ُِٓص ،ُٗج ،ُط ،اتريخ اإلسالـالذهيب،  /َّٓ، صىدم السارمابن حجر،  ،انظر -(ِ)

 ./ ِٕٓص ،ُ، جطبقات احلنابلة ،ابن أيب يعلى./ َْٕ،صُِج ،سّب أعالـ النبالء./ الذهيب، َُِص ،ِج،ُط،كذيولو
 .ّٔ، صُ، طرابعيات اإلماـ البخارميوسف الكشناين،  -(ّ)
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 تالميذه: 
العلم عن البخارم خلق كثّب، كجم غفّب من الفقهاء كاحملدثْب كالعلماء، يدؿ على ذلك  ىتلق

، (ُ)تمعما ركل أنَّه استمع مشنه عورات األلوؼ، حٌب أفَّ بعض ٦بالسه بلغت عورين ألف مس
كأمَّا اآلخذكف عن البخارم فأكثر ًمٍن أٍف  كثرة تبلميذ البخارم بقوله: "  (ِ)كيصف اإلماـ الشنوكم

٠بع البخارم سبعوف  قوله: " (ّ)ٰبصركا كأشهر من أٍف يذكركا، كقد ركيشنا عن دمحم بن يوسف الفربرم
 ". (ْ)ألف رجل

كاإلماـ  (ٓ)اـ دمحم بن عيسى الَبمذم،اإلم كمن تبلميذه الذين أتثركا به كاشتهركا من بعده: 
 ،(ٔ)ا٤بشنذر الرازم أٞبد بن شعيب الشنسائي؛ كأبو حاًب دمحم بن ادريس بن

                                                           
 ط،.د، َتذيب الكماؿ ابن الزكي، ./َٗٓص ،ىدم السارم./ ابن حجر، َٕص ،ُج ،َتذيب األمساءالشنوكم، ،انظر -(ُ)

 . ِٖص ،ِِج ،ابن عساكر، سلتصر دمشق./ ِْٓص ،ِْج
 .ّٖٕ،َٗص ،ٖج،طبقات الشافعيةاإلسشنوم،  ،انظر -(ِ)
عن البخارم، ٠بعه مشنه بفربر مرتْب كفربر من  ( ا١بامع الصحيح احملدث الثقة ركل )  بن يوسف الفربرمدمحم هو أبو عبدهللا -(ّ)
 .َُص ،ُٓج ،سّب أعالـ النبالءالذهيب،  ،هػ(، كقد أشرؼ على التسعْب. انظرَِّٖبارل توُب رٞبه هللا سشنة ) لقر 
ركاية"  ى، كاقتصر الشنوكم علَٕص، ِج ،َتذيب األمساءالشنوكم، ،./ كانظرِٕص ،ُُج ،البداية كالنهايةابن كثّب، -(ْ)

 عورين ألف". 
هػ( على اختبلؼ فيها، حدث عن خلق كثّب، كأخذ مشنه عدد َُِا٢بافظ الضرير، كلد) دمحم بن عيسى الَبمذم اإلماـ -(ٓ)

٠بعت عمي  " ،كيقوؿ ا٢باكم ظ"،"كاف أبو عيسي يضرب به ا٤بثل ُب ا٢بف ،عليه العلماء كثّبان يقوؿ أبو سعد اإلدريسي أكثر أثُب
مات البخارم فلم ٱبلف ٖبراساف مثل أيب عيسي ُب ا٢بفظ كالعلم كالورع، بكى حٌب عمي، كبقي ضرير سشنْب  ،بن علك يقوؿ

ترٝبته  ،"من كاف جامع الَبمذم ُب بيته فكأ٭با ُب بيته نيب". انظر ،ق(  بَبمذ كترؾ للشناس جامعه الذم قيل فيهِٕٗ) مات
سّب ./ الذهيب، َِٓ، صِٔج،َتذيب الكماؿ/ ابن الزكي، ُْٕص ،ِج ،ُ، طشذرات الذىب، ،ابن العماد بتوسع ُب

 . ُٕص ،ُُج،نهايةالبداية كال./ ابن كثّب، َِٕص ،ُّ، جأعالـ النبالء
درب حشنظلة، ٗبديشنة  ه كاف يسكن ُبعيًرؼى اب٢بشنظلي؛ ألنَّ  ا٤بشنذر الرازم كأبو حاًب دمحم بن ادريس بن اإلماـ ا٢بافظ الشناقد -(ٔ)

هػ( ككاف من ٕبور العلم، كطوؼ الببلد كبع ُب ا٤بًب كاإلسشناد كٝبع كوشنف كجرح كعدَّؿ، ُٓٗالرم الٍب كانت كالدته فيها )
"كاف أبو حاًب أحد  ،ا. يقوؿ ا٣بطيبكوحح كعلَّل. كهو من نظراء البخارين كمن طبقته لكشنه عمَّر بعده أكثر من عورين عامن 

، ُ، طاجلرح كالتعديلأيب حاًب، ابن  ،انظر هػ( كقيل عاش اثشناف كٜبانوف عاما.ِٕٕظ األثبات". توُب رٞبه هللا )األئمة ا٢بفا
./ ابن  ٕٗ، صِج ،ُ، طغاية النهاية يف طبقات القراء، ابن ا١بزرم ./ّٕ،صِ، جاتريخ بغداد./ البغدادم، ْٗص ،ُج

 .    ّٔص ،ُُج،البداية كالنهايةكثّب، 
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 ، كابن خزٲبة دمحم بن إسحاؽ السلمي.(ُ)كأبو زيرعة عبيد هللا بن عبدالكرًن بن يزيد الرازم

 .(ْ) بن عبدالرٞبن الدراميهللا ، كعبد(ّ)، كإبراهيم بن إسحاؽ ا٢بريب(ِ)كمسلم بن ا٢بجاج القوّبم 

 ثناء العلماء عليو:
عة كمكانة عالية ُب نفوس بعلمه، كديشنه، كأخبلقه مشنزلة رفي - رٞبه هللا -بلغ اإلماـ البخارم 

: " (ٓ)، كالعلماء خاوة، كقد أثُب على علمه كأخبلقه كتقواه كثّب، يقوؿ ا٢بافظ ابن حجرعامةالشناس 
                                                           

ه بعد نيف كمائتْب، كطلب ا٢بديث دسيد ا٢بفاظ ك٧بدث الرم، مول زيرعة عبيد هللا بن عبدالكرًن بن يزيد الرازمأبو  اإلماـ -(ُ)
كهو وغّب، كارٙبل إذل ا٢بجاز كالواـ كمصر كالعراؽ، كخراساف، ككتب ماال يووف من كثرة، فكاف حافظا عا٤با ابلعلل، يقوؿ 

"ما جاكز ا١بسر أحد أفقه ،٠بعت أيب يقوؿ " ،ة"، كيقوؿ عبد هللا بن أٞبد بن حشنبل"ما رأيت أحفظ من أيب زرع ،ابن أيب شيبة
كل حديث ال يعرفه أبو زيرعة الرازم فليس  " ،"، ككاف إسحاؽ بن راهويه يقوؿ من إسحاؽ بن راهويه، كال أحفظ من أيب زرعة

 ،ِج ،تذكرة احلفاظ./ الذهيب، ِّّص ،َُج ،اتريخ بغداد ،هػ( على الصحيح من ذلك. انظرِْٔ) له أول" توُب رٞبه هللا
 .  ٓٔص ،ُّج ،سّب أعالـ النبالءالذهيب،  ./ٕٓٓص

عن خلق كثّب كأخذ مشنه عدد  لهػ(، رك َِْكلد سشنة) مسلم بن ا٢بجاج القوّبم ، أبو ا٢بسْباإلماـ الكبّب كا٢بافظ ا٢بجة -(ِ)
كاف مسلم بن ا٢بجاج من علماء الشناس كمن أكعية  " ،الفراءعلمه كفضله، يقوؿ دمحم بن عبدالوهاب  ىالعلماء عل غفّب، أثُب

سشنة. ة عور  كقد استمده من ثبلٜبائة ألف حديث مسموعة، كقد استغرؽ أتليفه ٟبس ،العمل". ألف مسلم وحيحه ا٤بوهور
 ،ُّج ،سّب أعالـ النبالءالذهيب،  ،بشنيسابور عن بضع كٟبسْب سشنة. انظر هػ(ُِٔ) ُب شهر رجب - رٞبه هللا -توُب
 .ّٕص ،ْج ،، َتذيب التهذيب./ ابن حجرّّٕ، صُج ،طبقات احلنابلةابن أيب يعلى،  ./ََُص

ُب  كاف إماما ُب العلم، رأسان    " ،ق( كطلب العلم كهو حدث، قاؿ عشنه ا٣بطيبُٖٗ) كلد سشنة إبراهيم بن إسحاؽ ا٢بريب -(ّ)
 " ،بعلله، قيًٌما ابألدب، ٝبَّاعة للغة، كقد سئل عشنه الدارقطِب فقاؿ اا للحديث، ٩بيزن ا ابألحكاـ، حافظن الزهد، عارفان ابلفقه، بصّبن 

هػ( ُب بغداد، ككانت جشنازته ِٖٓ"، له كتاب )غريب ا٢بديث( توُب سشنة ) كاف يقاس أبٞبد بن حشنبل ُب زهده كعلمه ككرعه
طبقات ./ ابن أيب يعلى، ّٖص ،ٔج ،اتريخ بغداد/ البغدادم، ّٔٓص ،ُّج،الءسّب أعالـ النبالذهيب،  ،موهورة. انظر

 .ٖٔص، ُج،احلنابلة
هػ( رحل ُُٖ) داـر بطن من بِب ٛبيم كلد سشنة نسبة إذل هللا بن عبدالرٞبن الدرامي أبو دمحمعبداإلماـ ا٢بافظ أحد األعبلـ،  -(ْ)

كاف ُب عفي ك ُب فأي ، استقضى على ٠برقشند فأيب فأحل عليه السلطاف فقضى قضية كاحدة ٍب استغاألقاليم، كوشنف التصانيف إذل
سّب أعالـ الذهيب،  ،انظرق(. ِٓٓا٤بسشند، كالتفسّب، كا١بامع" توُب ) ذكر الذهيب أنه وشنف" غاية العقل كهناية الفضل،

 .ِّْ-َِّ، صُّج،الءالنب
ما دل ٯبتمع ( نسبة ألحد أجداده، العسقبلين، الوافعي، اجتمع له من الويوخ  ابن حجر أٞبد بن علي ا٤بعركؼ بػػػػػػػ) ،هو -(ٓ)

لغّبه، كالزين العراقي، كالبلقيِب، الوافعي، كابن ٝباعة، كالفّبكز آابدم، كابن ا٤بلقن، كالبووّبم، كالتشنوخي، كغّبهم، كتتلمذ على 
( أتليفان، َُٓيده خلق كثّب من أشهرهم السخاكم، كالبقاعي، اهتم بعلم ا٢بديث دراسا كمدرسا، كمصشنفا، بلغت مصشنفاته )

= 
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٩بن أتخر عن عصره، لفِب القرطاسي، كنفذت األنفاس، فذاؾ ٕبر ال  كلو فتحشنا ابب ثشناء األمة عليه،
 .(ُ)" ساحل له

إذا أحب هللا العبد  : "إفَّ ثشناء الشناس قدٲبنا كحديثنا على اإلماـ البخارم مشنبعه من قوله 
قاؿ جلربيل: قد أحببت فالانن فأحبو، فيحبو جربيل عليو السالـ، ُث ينادم يف أىل السماء: إفَّ 

، فأحبوه، فيحبو أىل السماء، ُث يضع لو القبوؿ يف األرض هللا  .(ِ)" قد أحب فالانن

كسأكتفي إبيراد بعض األقواؿ الٍب تعور عن احَباـ كتقدير علماء عصره ُب الثشناء عليه سواء  
كانوا من شيوخه، أك تبلميذه، كهي توضح مدل إجبل٥بم كتبجيلهم لئلماـ البخارم كسأذكرها من 

 -لن أفسدها أبم شرح أك تعليق:حيث هي هي، ك 

".  (ّ)ما أخرجت خراساف مثل دمحم بن إ٠باعيل يقوؿ اإلماـ أٞبد بن حشنبل رٞبه هللا: " 
" دل ٚبرج خراساف قط أحفظ من دمحم بن إ٠باعيل كال قدـ مشنها إذل العراؽ  كيقوؿ أبو حاًب الرازم:

 .(ْ)أعلم مشنه ابلتاريخ "

 بن ا٤بديِب أفَّ البخارم يقوؿ:بلغ علي  (ٓ)كيقوؿ حامد ابن أٞبد

 

 

 . (ُ)" مثل نفسه لا٤بديِب، قاؿ: دع قوله هو ما رأ ما استصغرت نفسي عشند أحد إال عشند علي بن "

                                                           = 

 .ّٔص ،ِج ،ُط الالمع ألىل القرف التاسع، الضوء ،السخاكم ،ػ(. انظر قِٖٓ ) ٢بديث كعلومه، توُبمعظمها ُب ا
  ."ٕٔص ،ُج َتذيب األمساء،./ يقوؿ الشنوكم ُب َُٓ، صىدم السارمابن حجر،  -(ُ)
 ..َُْْٔٙبفة ػ ْٖٕٓ، َِّٗ، طرفاه ََْٔ، برقم ٓجكتاب األدب، ابب ا٤بًقىًة من هللا تعاذل، ،البخارمأخرجه  -(ِ)
 .ِٓص ،ُُج،البداية كالنهايةابن كثّب، ،انظر -(ّ)
 .َٗٓص  ،ىدم السارمابن حجر،  ،انظر -(ْ)
كاف ثقة   ،ٔبمع أحاديث زيد ابن أيب أنيسه قاؿ ا٣بطيب ركزم ا٤بوهور ابلزيدم لكونه اعتُببن أٞبد ا٤ب حامد ابن دمحم ،هو -(ٓ)

 .َِّ، صِج ،سّب أعالـ النبالءالذهيب،  ،(هػػػػػ انظرِّٖ)اب٢بفظ مذكوران ابلفهم، مات سشنة  اموووفن 
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لو  كيقوؿ أيضا: " : " دمحم بن إ٠باعيل فقيه هذه األمة ".(ِ)بن هاركف ا٢بماؿ ىكيقوؿ موس
بوا مثل دمحم  .(ّ)"  بن إ٠باعيل آخر ٤با قدركا عليهأفَّ اهل اإلسبلـ اجتمعوا على أٍف يػيشنىصًٌ

. كقوؿ ٰبى (ٓ)" دمحم بن إ٠باعيل آية من آايت هللا ٲبوي على األرض : "(ْ)كقاؿ فيه رجاء بن ا٤برجي
لو قدرت أٍف أزيد ُب عمر دمحم بن إ٠باعيل لفعلت فإفَّ موٌب يكوف موت راجل  : "(ٔ)بن جعفر

". كيقوؿ تلميذه مسلم بن ا٢بجاج واحب الصحيح: (ٕ)كاحد، كموت دمحم بن إ٠باعيل ذهاب العلم
ال يبغضك إال حاسد، كأشهد أنَّه ليس ُب الدنيا مثلك، كجاء مرة إذل البخارم، كقػىبَّلى بْب عيشنيه،  "

 . (ٖ)" كقاؿ: دعِب أيقػىبَّلى رًٍجلىكى اي أستاذ االساتذة كسيد احملدثْب، كاي طبيب ا٢بديث ُب علله

فلما قاـ من عشنده  (ٗ)كاف دمحم بن إ٠باعيل عشند ابن مشنّب لَبمذم: "كيقوؿ تلميذه أبو عيسي ا

                                                           = 

اتريخ / البغدادم،  ِٓٓ، صُٗج ،اتريخ اإلسالـ/ الذهيب،  َٖٓص  ،ٗٔ، صُجَتذيب األمساء،الشنوكم، ،انظر -(ُ)
 .ُٖص ،ِ، جبغداد

، ، ا٤بلقب اب٢بماؿر البزازو موسى، البغدادم التاج، أباف، اإلماـ ا٢بجة ا٢بافظ اجملودهاركف بن عبد هللا بن مرك  -(ِ)
ابن  ،انظر. ق (ِّْ)  مات ،، كخلقا كثّباكحرمي بن عمارة، كدمحم بن حرب ا٣بوالين، سفياف بن عييشنةك٠بع ، ق(ُُٕ)مولده

 .َِّص  ،ِج ،التقريبجزم، 
 .َُٓص ط،.د،ىدم السارمابن حجر،  ،انظر -(ّ)
ثقة، ثبت إماـ ُب علم ا٢بديث،  ،زيل ٠برقشند حافظ، ثقة، قاؿ ا٣بطيبا٤بركزم ن الغفارم رجاء بن ا٤برجي ،، أبو دمحمهو -(ْ)

 ،ٓط ،خالصة تذىيب َتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ، ابن أيب ا٣بّب /.ِٗٗ،ُ، جالتقريبابن جزم،  ،ق(انظرِْٗ)ت
 .ُُٕص 

 .ِٖص ،ُُ، جالبداية كالنهاية./ابن كثّب، َٖٓص  ىدم السارم مقدمة فتح البارم،ابن حجر،  ،انظر -(ٓ)
عشنه البخارم  لن ابن عييشنة، كككيع، كغّبهم، كرك ع لاألزدم البيكشندم، البخارم، رك  بن جعفر يٰب ابن أعْب ،هو -(ٔ)

./ ْٕٖص ،ِ،جتذكرة احلفاظالذهيب،  ،(. انظر قِّْ ) كا٢بسْب ٰبي، كأبو جعفر بن أيب حاًب كراؽ البخارم، كغّبهم توُب
 .ُْٖص ،ُِ، ج، سّب اعالـ النبالءالذهيب

 . َِْص ،ِج،اتريخ بغداد/ البغدادم، ِْٕ-ِْٓص ،ُٗ،جاتريخ اإلسالـ ، الذهيب،انظر -(ٕ)
، طبقات الشافعية،./ اإلسشنومُّٓص ،ىدم السارم./ ابن حجر، َٕص ،ُ، جَتذيب االمساءالشنوكم،  ،انظر -(ٖ)

 .ِٗص ،ُُج ،البداية كالنهاية/ابن كثّب،  ِِّ،صِج
، ابن أيب ا٣بّب ،(. انظر قُِْ ) مات ،ا٤بركزم، أبو عبد الرٞبن، الزاهد، ا٢بافظ، ثقة قاؿ الفربرم عبد هللا بن مشنّب ،هو -(ٗ)

  .ُِٔ، ص خالصة تذىيب َتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ
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، كقاؿ الَبمذم (ُ)" قاؿ: اي أاب عبد هللا جعلك هللا زين هذه األيمَّة، قاؿ أبو عيسي: فاستجيب له
 ."أيضا: "دل أر أحد ابلعراؽ كال ٖبراساف ُب معُب العلل، كالتاريخ، كاألسانيد أعلم من دمحم بن إ٠باعيل

 ذىبو الفقهي: م
تشنازع أوحاب ا٤بذاهب األربعة ُب ٧باكلة ضم اإلماـ البخارم إذل مذاهبهم، فا٤بالكية ترٝبوا له 

،كسعيد بن (ْ)عن عبد هللا يوسف التشنيسي (ّ)" ا٤بوطأ ا٤بذهب ابعتباره قد ركل " (ِ)على أنَّه مالكي
 .(ٔ)كابن بكّب ،(ٓ)عفّب

شيخه إسحاؽ بن راهويه حشنفي، كهو الذم أشار عليه  ابعتبار أفَّ (ٕ)كقاؿ األحشناؼ هو حشنفي 

                                                           
،اتريخ الذهيب /َِِص ،ِج،طبقات الشافعية ./ اإلسشنوم،َٕص ،ُج ط،.د،َتذيب األمساءالشنوكم،  ،انظر -(ُ)

، سلتصر اتريخ دمشق./ ابن عساكر، َٖٓص ،ىدم السارم مقدمة فتح البارم./ ابن حجر، ِْٕص ،ُٗ، جاالسالـ
 . ِٔص ،ِِج
ترتيب ادلدارؾ ، اليحصيب ،ق(. انظر ترٝبته ُبُٕٗق(، )تّٗاالماـ مالك بن أنس إماـ ا٤بذهب ا٤بالكي كلد) نسبة إذل -(ِ)

 ،ٓجزء، ـَُٕٗ-ُٔٔٗعبد القادر الصحراكم، ،ْ،ّ،ِج، ـُٓٔٗابن اتكيت الطشنجي،،ُجزء ،ٙبقيق كتقريب ادلسالك
 ،كتاب  ،بتوسع أكثر ُب ،./ انظرُُٕ، صُج ،ُ، طـُّٖٗ -ُُٖٗسعيد أٞبد أعراب ،ٖ،ٕ،ٔجزء  دمحم بن شريفة،

 . َُ-ُ، صُط، مالك بن أنس أبو زهرة، دمحم،   .ٖ-ّ، ص ُط، ، اإلماـ مالك ابن أنسالوكعة، د. مصطفي
االماـ البخارم زلداث  ا٢بسيِب، عبد اجمليد،  ./ِٔص ،ُج د.ط، ،فقو اإلماـ البخارم ار عبد الكرًن،ا٢بمداين، نز  انظر، -(ّ)

  .ُٕٔصد.ط،  ،كفقهيا
كاف من أثبت الواميْب كقاؿ ابن   ،عبد هللا بن يوسف الدموقي، التشنيسي، كثقة أبو حاًب، كقاؿ البخارم أبو دمحم، ،هو -(ْ)

خالصة تذىيب َتذيب الكماؿ يف ، ابن أيب ا٣بّب ،ق( رٞبه هللا. انظرِِٔ) ابن يوسف توُب ما بقي أكثق ُب ا٤بوطأ من ،معْب
 .  َِْص ،ِ، جتذكرة احلفاظالذهيب،  ؛ُِْ،صأمساء الرجاؿ

ودكؽ ثقة ككاف من أعلم الشناس  ،سعيد بن كثّب بن عفّب االنصارم، موالهم، أبو عثماف، ا٢بافظ، قاؿ ابن عدم ،هو -(ٓ)
خالصة تذىيب َتذيب الكماؿ يف ، ابن أيب ا٣بّب ،ق( رٞبه هللا. انظرِِٔ) خبار، كا٤بشناقب، أديبا فصيحا. توُبابألنساب، األ
 . َِْص ،ِج،تذكرة احلفاظالذهيب،  ./ُِْص ،أمساء الرجاؿ

رم. كمسلما ٰبيي بن عبد هللا بن بكّب ا٤بخزكمي، أبو زكراي، ضعفه الشنسائي، ككثقه ابن حباف فأواب؛ ألفَّ البخا ،هو -(ٔ)
./ الذهيب، ِْٓص ،خالصة تذىيب َتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ، ابن أيب ا٣بّب ،رٞبه هللا. انظر ق(ُِّ) احتجا به، توُب
 . َِْص ،ِج ،تذكرة احلفاظ

بقات الط الدارم، ،ق(. انظر ترٝبته ُبَُٓ) ق( كتوُبَٖ) اإلماـ أيب حشنيفة الشنعماف إماـ ا٤بذهب ا٢بشنفي كلد نسبة إذل -(ٕ)
 .ّٕص ،ُج ،ُط السنية يف تراجم احلنفية،
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، كمثله ما ادَّعاه  الوافعية من كونه (ُ)بتأليف الصحيح، كتلقي البخارم عشنه يدؿ على أنَّه حشنفي
  ،(ِ)شافعيا

ُب طبقاته من الطبقة ُب ا٤بذهب الوافعي كعللوا ذلك أبنَّه تلقى العلم عن  (ّ)كلذا عدَّه السبكي 
  .(ْ)من أوحاب الوافعيا٢بميدم، كهو 

 -(ٕ)، كأيده ابن القيم(ٔ)، كوشنفوه ضمن الطبقة األكذل من فقهاء ا٢بشنابلة(ٓ)قاؿ ا٢بشنابلة: هو حشنبلي
 . - رٞبة هللا

كا٢بق أفَّ كل ما ادعاه أوحاب ا٤بذاهب من ٧باكلة لضم البخارم إليهم غّب كافية، كال مورر 
٦بتهد مثله مثل األئمة اجملتهدين، أمَّا ما اشتهر أنَّه شافعي ٥با؛ ألفَّ الثابت، الذم الريب فيه، أنَّه 

فلموافقته للوافعي ُب ا٤بسائل ا٤بوهورة، كلو سلم هذا فموافقته لئلماـ أيب حشنيفة ليس أبقل ٩با كافق 
فيه الوافعي، ككونه من تبلميذ ا٢بميدم ال يقطع أبنَّه شافعي؛ ألفَّ من تبلميذ ا٢بميدم إسحاؽ بن 

، إال أفَّ ا٤بتأمل ُب عبارات (ٖ)هو حشنفي، كأٞبد بن حشنبل، كهو إماـ مذهب ا٢بشنابلةراهويه، ك 

                                                           
 . ُٕٔص ،االماـ البخارم زلداث كفقهيا ا٢بسيِب،  ./ِٔص ،ُج فقو االماـ البخارم،ا٢بمداين،  ،انظر  -(ُ)
طبقات  اإلسشنوم، ،هػ(. انظرَِْق( ك)تَُٓ) اإلماـ دمحم بن إدريس الوافعي، إماـ ا٤بذهب الوافعي،كلد نسبة إذل -(ِ)

 .ُُ،صُ،جالشافعية
ق( كانتقل مع كالده ِٕٕعبد الوهاب بن علي بن عبد الكاُب السبكي، أبو نصر، قاضي القضاة، كلد ُب القاهرة ) ،هو -(ّ)

الدرر الكامنة يف  ،ابن حجر ،ق(. انظرُٕٕ"، كهو مطبوع )ت طبقات الشافعية إذل دموق كسكشنها، كتوُب هبا. من كتبه "
 .  ِْٓص ،ِج ،ِ، طأعياف ادلائة الثامنة

 . ْص ،ِ، جطبقات الشافعية اإلسشنوم، ،انظر -(ْ)
 نسبة إذل أٞبد بن حشنبل.  -(ٓ)
 . ُِٕص ،ُ، ج، طبقات احلنابلةابن أيب يعلى ،انظر -(ٔ)
ق(، ُٗٔ) ( كلد ابن القيم ا١بوزية ) ،دمحم بن أيب بكر بن  أيوب بن سعد الزرعي، الدموقي، ا٤بعركؼ ب ،ابن القيم هو -(ٕ)

، ذيل طبقات احلنابلة، بن رجبا ،ق(، انظرُٕٓ) االسبلـ إرل أٍف مات ُب السجن، كقد وشنف الكتب الشنافعة، توُبكالـز شيخ 
 . ُٖٔص ،ٔج،شذرات الذىب ./ ابن العماد، ،ّّٕص ،ْج ،ُط
 .ٖٓص ،ُج، ُط، على شرح صحيح البخارم فيض البارم، الكومّبم ،انظر -(ٖ)



34 

 

 (ُ)" "سيد الفقهاءه الفقهية، غاية ما فيها، كوفه با٤بتقدمْب ٯبدها مطلقة، ال تفصح  ابستقبلليت
 . (ِ)" أك " فقيه هذه األيمَّة

ارم فقيه ٦بتهد، شأنه شأف كلكن الذم جاء بعده كاطلع على وحيحه، علم يقيشنا أفَّ البخ  
األئمة أوحاب ا٤بذاهب، كرٗبا يعود سبب عدـ نقل مذهبه كاستقبلليته إذل انقراضه إذ دل يوجد له 
مقلدكف، كمثاؿ ذلك ما فعله تلميذه الَبمذم؛ فإنَّه يشنقل مذاهب األئمة كال يشنقل مذهب شيخه 

 (ّ)م شيخ االسبلـ ابن تيميهالبخارم، أمَّا اجتهاده فقد شهد له بذلك أكابر العلماء مشنه
 :(ْ)كيقوؿ الويخ طاهر ا١بزائرم  
 . (ٔ)" ، فإماماف ُب الفقه ككاان من أهل االجتهاد(ٓ)أمَّا البخارم كأبو داكد "
" كاألكجه عشندم أفَّ االماـ البخارم ٦بتهد مستقل،   (ُ)كيقوؿ الويخ دمحم زكراي الكاندهلوم:  

                                                           
اتريخ ./ الذهيب، َٕٓصىدم السارم مقدمة فتح البارم،./ ابن حجر، ٖٔص،ُ،جَتذيب األمساءالشنوكم، ،انظر -(ُ)

 . ُٔص ،ِج،اتريخ بغداد./  البغدادم، ِِْص ،ُِ، جسّب أعالـ النبالء./ الذهيب، ِٔٓص ،ُٗ، جاالسالـ
ابن /  .ِٖص ،ُُ، جالبداية ك النهاية / ابن كثّب، َٕٓص،ىدم السارم مقدمة فتح البارمابن حجر،  ،انظر -(ِ)

 . ِٓ-ُٓص ،ٗج،َتذيب التهذيب/ ابن حجر،  ْٔٓص ،ِج ،، َتذيب الكماؿالزكي
( اشهر من أف يَبجم له مات مسجوان سشنة  هػُٔٔ بن عبد السبلـ بن عبد ا٢بليم بن تيمية، كلد ٕبراف سشنة ) أٞبد ،انظر -(ّ)
ا٢بافظ  أٞبد  يئة من حياته العظيمة.  كتاب )عن جوانب مضا٤بؤلفات كما يزاؿ الشناس يكتبوف ( كقد كتب عن سّبته   هػِٖٕ )

 ( ككتاب االعبلـ العلية ُب مشناقب ابن تيمية ابن تيمية للويخ دمحم أيب زهرة (، ككتاب ) يب ا٢بسن علي ا٢بسِب الشندكمبن تيمية أل
 .َْص ،َِج ،ُط ،رلموع الفتاكمابن تيمية،  ،غّبها كثّب. انظرزهّب الواكيش ك  للحافظ عمر بن علي البزار ٙبقيق،

هػ( كاف ٕباثة، من أكابر العلماء ابللغة ُِٖٔ) طاهر بن واحل ىن أٞبد بن موهوب السمعوين، ا١بزائرم.كلد ،هو -(ْ)
هػ(، ساعد على إنواء" دار الكتب الظاهرية " ُب دموق، كأوبح مديرا ُّّٖكاألدب، أولة من ا١بزائر، ككلد كتوُب ُب دموق )

، ْ، طاإلماـ البخارم إماـ احلفاظ كاحملدثْبكتاب ، الشندكم ،لعلمي العريب، انظر ترٝبته ُب٥با؛ ككاف عضوا ُب اجملمع ا
ػ ّٕٔص  ،ُج ط،.د، اتريخ علماء دمشق يف القرف الرابع عشر اذلجرم مطيع، دمحم ا٢بافظ، كنزار أابظة،/  ُِٖ-ُٕٕص

ّٖٔ . 
ق(، ككاف أحد ا٢بفاظ ُب ا٢بديث َِِ، كلد )سليماف بن األشعث بن إسحاؽ االزدم السجستاين أبو داكد ،هو  -(ٓ)

 - أحد كتب السشنة -) السشنن( كعلومه، ككاف ُب الدرجة العالية من الشنسك كالصبلح، كطاؼ الببلد لطلب العلم، كٝبع كتاب
./ ُِٓ،صِ، جتذكرة احلفاظالذهيب،  ،هػ( رٞبه هللا. انظرِٕٓ) كعرضه على االماـ أٞبد فاستجاده، كاستحسشنه، توُب

 . ٓٓص ،ٗ، جاتريخ بغدادغدادم، الب
 .ٖٓ، صاإلماـ البخارم الشندكم، ،انظر -(ٔ)



35 

 

؛ فإفَّ إيراداته ُب فركع الوافعية ليست أبقل من إيراداته ُب كما يظهر من إمعاف الشنظر ُب الصحيح
فركع ا٢بشنفية، إال أنَّه إذا أكرد على ا٢بشنفية يودد الكبلـ لعوارض معلومة، ٖببلؼ غّبهم من 

 . (ِ)"األئمة
كتعد هذه الوهادات الصادرة من هؤالء األئمة خّب شاهد على استقبلليه البخارم الفقهية، 

 اجتهاده كاستقبلليته؟  ىلعثور على فقهه، كمن ٍب ا٢بكم عللسؤاؿ يبقى كاردنا، أين ٲبكن اإال أفَّ هذا ا
إفَّ الشناظر ُب وحيح البخارم ٯبد نفسه أماـ كتاب قصد به واحبه ُب ا٤بقاـ األكؿ استشنباط   

فقه  و٥بم: "ا٤بسائل الفقهية، فوضع ٥با الَباجم الٍب هي ٗبثابة أقواله الفقهية حٌب اشتهر عن البخارم ق
كقد كضع العلماء مسالك عدة تبْب طريقة فهم تراٝبه أفرد بعضهما ُب  ، "(ّ)" البخارم ُب تراٝبه

 .(ْ)٦بلدات
 .(ٓ)كالبعض اآلخر ضمن دراسات ُب فقه اإلماـ البخارم

                                                           = 

الويخ دمحم زكراي، بن دمحم ٰبيي، الكاندهلوم، ا٥بشندم؛ كبّب علماء ا٤بسلمْب اب٢بديث ُب ا٥بشند ُب الوقت ا٢باضر، نزؿ  ،هو -(ُ)
مقدمة المع ؛ كُب ُ. ُب  هامش رقم ٖٓص ،ماإلماـ البخار  الشندكم ا٤بظاهرم، ،ق(. انظرُُّٓ) ا٤بديشنة، ككانت كالدته

 هللا.  هشنورة كدفن ُب البقيع رٞب( اب٤بديشنة ا٤بقَُِْ. كفاته )ُّ،صُ، جالدرامي
 .  ُٕص ،ُج د.ط، ،المع الدرارم على جامع البخارمالكشنكوهي،  ،انظر -(ِ)
 . ُٔص ،ىدم السارمابن حجر،  ،انظر -(ّ)
 -،عددان  ُٔذكر ا٢بافظ بن حجر، ص  كقد وشنفت ُب تراجم البخارم الكتب -(ْ)
مشناسبات تراجم  / أربعمائة ترٝبة ٝبعها العبلمة انور الدين أٞبد بن ا٤بشنّب، خطيب اإلسكشندرية كتكلم عليها كا٠باه )ُ 

 (. كقد حقق ُب جامعة اإلماـ. البخارم
٨بتصر مشناسبات تراجم البخارم  كأ٠باه )/ تلخيص القاضي لبدر الدين بن ٝباعة ٤با ٝبعه ابن ا٤بشنّب كزاد عليها أشياء، ِ 

 (. ألحاديث الباب
(، حملمد بن مشنصور بن ٞبامة السجلماسي  فك أغراض البخارم ا٤ببهمة ُب ا١بمع بْب ا٢بديث كالَبٝبة / كتاب)ّ 

 ا٤بغريب تكلم فيه علي ٫بو مائة ترٝبة.
 كطبع. بن ا٤بشنّب كقد حقق ىتراجم البخارم، لزين الدين عل ى/ ا٤بتوارم علْ 
كلو ًب لكاف ُب غاية اإلفادة  ،/ ترٝباف الَباجم أليب عبدهللا بن رشيد السبٍب، كول مشنه إذل كتاب الصياـ قاؿ ا٢بافظٓ 

 غّب هذه الكتب. ُٕٔص ،اإلماـ البخارم كإنَّه لكثّب الفائدة مع نقصه كقد ذكر الدكتور/ نزار ا٢بمداين،
ص  ،اإلماـ البخارم زلداثن كفقيهان ، ا٢بسيِب. ُٕٕ، ُٔٓص كزلدث الفقهاء،اإلماـ البخارم فقيو احملدثْب  ،انظر -(ٓ)

 . ُِ–ٗصد.ط،  ،شرح تراجم البخارمدهلوم،  ؛ ُٖٔ-ُٖٕ
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 : - رمحو هللا - كفاتو

ف نوأته مسقط رأسه كمكا - ٖبارم - لقد حىنَّ اإلماـ البخارم ُب آخر حياته إذل بلدته
األكذل بعد حياة مليئة ابلكفاح كالشنواط كالعلم كالتقول ك٤با كول إذل بلدته استقبله أهلها استقباالن 

، فمكث البخارم ببلدته ٰبدث الشناس (ِ)، كحضر أهلها ٝبيعنا الستقباله(ُ)حافبلن كنصبت له القباب
إليه ا١بامع الصحيح، كالتاريخ، أفَّ ٰبمل  (ّ)ُب مسجده حٌب بعث إليه أمّبها خالد بن أٞبد الذهلي

كليسمعه مشنه، فقاؿ البخارم لرسوؿ األمّب قل له: إيٌنً ال أيًذؿ العلم، كال أٞبله إذل أبواب السبلطْب، 
، فإٍف دل يعجبه فهو سلطاف (ْ)فإٍف كانت له حاجة إذل شيء مشنه فليحضرين ُب مسجدم، أك ُب دارم

 يـو القيامة، أيٌنً ال أكتم العلم؛ فكانت هذه سلطاف له ا٢بق ُب مشنعي؛ كليكوف هذا عذر رل عشند هللا
ا٢بادثة هي بداية الوحوة بيشنهما، األمر الذم جعل األمّب يشنفي البخارم من بلدته، كيتهمه ُب 

 .(ٓ)عقيدته
اللهم أرهم ما قصدكين به ُب  كبعد هذا خرج البخارم من بلدته، كقاؿ عشند خركجه: "

من قرل ٠برقشند؛ ككاف له هبا أقرابء، فشنزؿ عشندهم، كُب  (ٔ)" شنكخرت أنفسهم، كأهليهم، ٍب توجه إذل "
 اللهم قد ضاقت عليَّ  إذل الصبلة فىسيمع يدعو هبذه الدعوات: " - رٞبه هللا -إحدل الليارل قاـ 

                                                           
ابن  ،(. انظر رأم قبة مضركبة ُب ا٤بسجد )،بكسر القاؼ ٝبع قبة، كهي ا٣بياـ ا٤بعركفة، كُب حديث االعتكاؼ ،القباب -(ُ)

 (.  مادة قبب ) ٗٓٔ،ص ُجلساف العرب، مشنظور، 
 أفَّ أهل ٖبارم نثركا على البخارم الدراهم كالداننّب عشند قدكمه إليهم أ،هػػػ.  ،ُٕٓهدم السارم،ص ذكر ا٢بافظ ُب ا٤بقدمة -(ِ)
ر إمارة مرك، كهراة، كغّبها من ببلد خراساف، ٍب كرل إمارة ٖبارل كسكشنها، كله هبا آاث توذل خالد بن أٞبد الذهليأبو ا٥بيثم  -(ّ)

موهورة كأمور ٧بمودة، ككاف ٱبتلف مع الشناس إذل أبواب احملدثْب ليسمع مشنهم، ككاف ٲبوي برداء كنعل يتواضع بذلك، كبسط يده 
حمد بن ا٠باعيل ٗبإفَّ ما فعله  " ،ابإلحساف إذل أهل العلم فغووه، كقد اهتم البخارم ابللفظ فشنفاه عن ٖبارم كقاؿ ابن كثّب

 .  ُّْص ،ٖ، جالبداية كالنهايةابن كثّب،  ،هػ(، كقيل غّب ذلك. انظرِٗٔ) ".توُب كهالبخارم كاف سبب زكاؿ مل
 . ْٓٔ،  ْْٔ،صِْ، جَتذيب الكماؿابن الزكي،  ،، كانظرُٖٓص ىدم السارم،بتصرؼ، ابن حجر،  -(ْ)
البداية ابن كثّب،  ،(. انظر خلق أفعاؿ العباد آثرها وشنف كتابه ) ى، لفظه ابلقرآف ٨بلوؽ علاهتم البخارم أبنَّه يقوؿ -(ٓ)

 . ِٗ،صُُ، جكالنهاية
ىدم  ./ ابن حجر،ّْ، صِج ،اتريخ بغدادالبغدادم،  ،قرية من قرم ٠برقشند تبعد عشنها بثبلثة فراسخ، انظر ،خرتشنك -(ٔ)

 . ُٖٓ، ص السارم
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ليلة السبت بعد  (ُ)األرض ٗبا رحبت، فاقبضِب إليك"، فلم ٲبض عليه شهر حٌب قبض هللا ركحه
(، ككاف عمره اثشنْب كستْب سشنة إال  هػِٔٓ سشنة ست كٟبسْب كمائتْب )وبلة العواء ليلة الفطر 

 .(ِ)ثبلثة عور يومان 

 (ّ)كهكذا مات اإلماـ البخارم، كانتهى أجله ُب الدنيا كلكن علمه دل ٲبت، كدل تشندثر كتبه       

(ْ)أبدنا ابقينا ما بقى على األرض مسلموف - إٍف شاء هللا -كخاوة كتابه الصحيح، كسيظل
ڍ  چ ،

چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کک  ک  گ  گ  گ   گ
رحم ، (ٓ)

 رحم هللا اإلماـ البخارم كأسكشنه فسيح جشناته كجزاه عن ا٤بسلمْب خّب ا١بزاء أمْب.

                                                           
شناس أيتوف إذل القور، كأيخذكف من أفَّ البخارم ٤با كضع ُب القور فاح من الَباب رائحة ا٤بسك، كدامت أايما، كجعل ال لرك  -(ُ)

رٗبا تكوف هذه الواقعة وحيحة إال أفَّ الورع دل يرد ٔبواز أخد الَباب  ،/ قلتُٖٓص  ،ىدم السارمابن حجر،  ،ترابه./ انظر
 .َّص ،ُُ، جالبداية كالنهايةابن كثّب،  ،للوركة كهللا تعاذل أعلم، انظر

./ ّ –ِٗص ،ُُج ،البداية كالنهايةابن كثّب،  ،./ كانظرُٖٓ-ُٕص ،ىدم السارمبتصرؼ من، ابن حجر،  -(ِ)
 " رأيت: ، كمن حسن خاٛبه البخارم ما ركم أفَّ عبدالواحد بن أدـ الطواكيسى كاف يقوؿّّص ،ِ،جاتريخ بغدادالبغدادم، 

 ،شنا اي رسوؿ هللا؟ قاؿما كقوفك ه ،السبلـ، فقلت اقف ُب موضع، فسلمت عليه، فرد عليَّ ُب الشنـو كمعه ٝباعة، كهو ك   الشنيب
، "، ابن حجر فلما بعد أايـ بلغِب موته، فشنظرت فإذا هو قد مات ُب الساعة الٍب رأيت رسوؿ هللا  ،انتظر دمحم بن ا٠باعيل، قاؿ

 . ُّٓص ،ِج ،شذرات الذىب ِف أخبار من ذىبابن العماد،  ،./ كانظرُٖٓ، ص ىدم السارم
ُب الصبلة؛ خلق أفعاؿ العباد؛ العلل ُب ا٢بديث، الفوائد، قضااي الصحابة كالتابعْب؛ األدب ا٤بفرد؛ رفع اليدين  ،مشنها -(ّ)

 بر الوالدين، الضعفاء كالصغّب. التاريخ الكبّب؛ كالصغّب؛ كاألكسط؛ السشنن ُب الفقه، ا٤ببسوط، ا١بامع الكبّب؛
 . ُْٓ، ص ٖ، طرجاؿ من التاريخالطشنطاكم،  ،انظر -(ْ)
 .ُٔ ،سورة األحقاؼ، آية -(ٓ)
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 البخارم: تعريف بكتاب صحيح
  :عنواف الكتاب

وحيح ": قدٲبنا كحديثنا ُب أكثر الفشنوف، كعلى ألسشنة جيلًٌ العلماء ابسم اشتهر الكتاب
ا ذيًكر ابسم," البخارم أمَّا ا٠بيه الذم ٠بَّاه به مؤلًٌفه، فقد اختيًلف فيه على   ,"ا١بامع الٌصحيح: " كرٗبَّ

 :قولىْب ميتقاربْب
مه ا١بامع ا٤بسشند الصَّحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ هللا  " : األكَّؿ  .(ُ) "كسيشنىشنه كأايَّ
مه ا١بامع الصَّحيح ا٤بسشند من حديث رسوًؿ هللا  : " الثَّاين  .  (ِ) "كسيشنىشنه كأايَّ

  :سبب تصنيفو 
كال  ,"مع الٌصحيحا١با " ثبلثةن من األسباب الباًعثة لتصشنيف البخارم ذىكىرى ا٢بافظ ابن حجر

 :مانع من أٍف تكوف كل ها ٦بتمعةن هي الٍب حرَّكت بواعث تصشنيفه لدل البخارم، كهي
: فإنَّه ُب آخر عصر التَّابعْب ابتدأ تدكين ا٢بديث الشنَّبوم، ككاف  : أكَّالن  ٘بريد ا٢بديث الشنَّبومًٌ

ضافة للحديث، ككذا كانت هذه التدكين ٩بزكجنا أبقواؿ كفتاكل الصَّحابة كالتَّابعْب كغّبها، ابإل
التأليف جامعةن بْب ا٢بديث الصَّحيح كا٢بسن كالضَّعيف كا٤بعلوؿ كغّبه، فكاف هذا سببنا من 

 . (ّ)هللا لتٍجريد ا٢بديث الصَّحيح من غّبه األسباب الٍب حرَّكت ٮبَّة أيب عبد

                                                           
"،  َتذيب األمساء كالٌلغات ، كالشنَّوكم ُب "ِْص ،ُط ،ٙبقيق، علـو احلدي ث مقدمة ابن الصالح، ابن الصبلحقاله  -(ُ)

مذم"، رجَّح فيها هذا القوؿ،  " ،. كللوَّيخ عبدالفتاح أبو غٌدة رسالة ابسمّٕص ،ُج ٙبقيق ا٠بي الصَّحيحْب، كاسم جامع الَبًٌ
ا١بامع ا٤بسشند  " ،. قاؿُٔص ،ُج ،مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر ،اليحصيب، السبٍبياض ُب كقريبه مشنه قوؿ القاضي ع

 . الصَّحيح ا٤بختصر من آاثر رسوؿ هللا 
"قمر  ،( ، ُب كتابهقُِّٗقاؿ الٌويخ عبدا٢بقًٌ ا٥بامشي، ا٤بتوَبَّ سشنة ) ).ٔ)ص قاله ا٢بافظ ابن حجىر ُب "هدم السَّارم" -(ِ)

-(، كما جاء ُب مقدًٌمة كتاب "عادات اإلماـ البخارم ُب وحيحه" للوَّيخ نفسهِْالع من موارؽ األنوار")صاألقمار الطَّ 
ا ٠بَّاه  ،شارحنا ٥بذه التَّسمية ّبة، كفٌن  ،ألنَّه ٝبع فيه الفشنوف الثَّمانية جامعنا"إ٭بَّ فٌن ا٢بديث، كفٌن العقائد، كفٌن الًفٍقه، كفٌن السًٌ
ااه الرًٌقاؽ، كغّبها، ك٠بَّ  كما أكرد فيه عن الصَّحابة كالتَّابعْب كمىن بعدىهم، كمن  ألنَّه أكرد فيه األحاديث ا٤بسشندة إذل الشنَّيب  مسنىدن

ا هو ابلتَّبع، ك٠بَّاه وحيحنا ألنَّه أكرد فيه ما وحَّ عشندىه، ك٠بَّاه ٨بتصرا ألنَّه خرَّجه من ستًٌمائة ألًف ح . ديثو كاختصرىها٤بعلَّقات فإ٭بَّ
 .ُٓط ،موسوعة األعالـ- خّب الدين الزركليُب  ،ابن حىجىر العىٍسقىبلىين ،كانظر أيضا

 .ْصىدم السارم مقدمة فتح البارم يف شرح صحيح البخارم، ابن حجر،  ،انظر -(ّ)

http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#1
http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#1%D8%A8
http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#1%D8%A8
http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=257323
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
http://www.goodreads.com/book/show/15757673


39 

 

 ." البخارم أكَّؿ مصشنَّفو ُب الصَّحيح اجملرَّد: وحيح " :(ُ)قاؿ اإلماـ الشٌنوكم 
 " : يقوؿ (ِ)٠بع البخارم شيخه كمعلًٌمه أمّب ا٤بؤمشنْب ُب ا٢بديث إسحاؽ بن راهويه : اثنينا 

فوقع ذلك ُب قليب فأخذتي ُب  "، قاؿ البخارم: " شنَّة رسوؿ هللا لو ٝبعتيم كتاابن ٨بتصرنا لصحيح سي 
 .(ّ) "ٝبع ا١بامع الصَّحيح

ُب ا٤بشناـ ككأنَِّب كاقفه بْب يدٍيه، كبًيدم  رأيتي الشنَّيبَّ  " :- رًٞبه هللا -قاؿ البيخارم   :اثلثنا
ين، فقاؿ رل: لِب   مركحةه أىذيب  هبا عشنه، فسألتي بعض ا٤بعورًٌ أنتى تىذيب  عشنه الكًذب، فهو الَّذم ٞبى

 . (ْ)"على إخراج ا١بامع الصَّحيح

 .(ٓ)كقد أعدَّ البخارم كتابه ُب ست عورة سشنة

إالَّ ما وٌح، كتركتي من الصَّحيح   "ا١بامع" ما أدخلتي ُب كتايب قاؿ البخارم : " :موضوع الكتاب 
 .(ٕ) "، كقاؿ: "دل أخرًٌج ُب هذا الكتاب إالَّ وحيحنا، كما تركتي من الصَّحيح أكثر(ٔ)حٌبَّ ال يطوؿ

                                                           
 الوافعيحسْب بن دمحم بن ٝبعة بن حزاـ الشنوكم اإلماـ ا٢بافظ ٧بيي الدين أبو زكراي ٰبٓب بن شرؼ بن مػرًٌم بن حسن بن  -(ُ)

تمد كعليه اع ك٧بٌدثيهم السشنة فقهاء(، أحد أشهر  ـُِٕٕ-ُِّّ/هػٕٔٔ-ُّٔاحملـر ) " الشنوكم ا٤بوهور بػ" الدموقي
، ك٤با بلغ العاشرة من عمره بدأ ُب حفظ بسوراي حورافُب  نولُب قرية ، كلد الرافعيُب ضبط مذهبهم ابإلضافة إذل  الوافعية

"، اختصرها  الركضة "ركضة الطالبْب - شرح مسلم -،الشنوكمعلى بعض أهل العلم هشناؾ، من أشهر ما وشنَّف  الفقهكقراءة  القرآف
 ،هػٕٔٔسشنة  ، ُبرايض الصا٢بْب. األذكار ،ا٤بشنهاج -"، كأثُب عليها األئمة. الورح الكبّب الشنوكم من كتاب اإلماـ الرافعي "

 .َُص ،ُ، طيف أصوؿ احلدي ث التقريب كالتيسّب دلعرفة سنن البشّب النذيرالشنوكم،  ،. انظررجب ِْض هبا كتوُب ُب مر 
، اجتمع له ا٢بديث اـ الكبّب، شيخ ا٤بورؽـ(، اإلمّٖٓ-ٖٕٕ/هػِّٖ-هػُُٔ) إسحاؽ بن راهويه ا٢بشنظلي التميمي -(ِ)

مطر بن عبيد هللا  أبو يعقوب إسحاؽ بن إبراهيم بن ٨بلد بن إبراهيم بن عبد هللا بن ،كا٢بفظ كالصدؽ كالورع كالزهد، هو كالفقه
 .ّْص، ّج ،ُ، طاألنساب ا٤بركزم، ،نظر. ا بن غالب

 .ٓص ،، ىدم السَّارم/ ابن حجرْٕص ،ُج َتذيب األمساء كاللُّغات، ،الشنوكم ،انظر -(ّ)
 .ٓص ،ىدم السَّارمابن حجر،  ،انظر -(ْ)
وشنَّفتي ا١بامع الصَّحيح لستَّ عورة سشنة" -: رٞبه هللا-قاؿ البخارم  -(2)

 ./ ْٕ/ ُ َتذيب األمساء كالٌلغاتالشنوكم،  ،انظر "
.ْٖٗ، ىدم السَّارمابن حجر، 

.ٓص ،ىدم الٌسارمابن حجر،  ،انظر -(ٔ)
 . ٕص ، ا٤برجع السَّابق ،انظر -(ٕ)

http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#4
http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/676_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1233
http://ar.wikipedia.org/wiki/1277
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/676_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/161_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/238_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/778
http://ar.wikipedia.org/wiki/853
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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ا ا٤براد بكلًٌ ذلك: مقاود الكتاب، كموضوعه، كمتوف األٍبواب،  " :(ُ)قاؿ ابن الصَّبلح فإ٭بَّ
اجم ك٫بوها؛ ألفَّ ُب بعضها ما ليسى من ذلك قطعنا فقد ورَّح أفَّ ا٤بقصود ابلذَّات هو . (ِ) "دكف الَبَّ

فيه من  ، كعليه؛ فما ييٍذكىري " ا١بامع الٌصحيح" : األحاديث الصَّحيحة، كيستفاد هذا أيضنا من تسميته
 .ا٤بوقوفات كا٤بعلَّقات كغّبها فهوى ابلعىرىضً 

 : "اجلامع الصَّحيح"  شرط اإلماـ البخارٌم يف كتابو  
كاحدو مشنهم أنَّه اعلم أفَّ البيخارمَّ كغّبه دل ييشنقىل عن  " :(ّ)قاؿ أبو الفضل ٧بمَّد بن طاهر ا٤بقدسي

ا ييعرؼ ذلك من سىوٍرً كتيبهم، " (ْ)شرطتي أٍف أيخرًجى ُب كتايب ما يكوف على الوَّرط الفبلين  قاؿ: ، كإ٭بَّ
ٍيًهما، "فييعلم بذلك شرطي كلًٌ رجلو مشنهم ، ٍبَّ ذكىرى أربعة شركطو اشَبطها البخارم  كمسلم ُب وحيحى

رج ا٢بديثى ا٤بتَّف :األكَّؿ :كهي  .ق على ثقة نػىقىلىًته إذل الصَّحايب ا٤بٍوهورأٍف ٱبي
 .(ٓ)من غّب اختبلؼو بْب الثًٌقات األثبات :الثَّاين

                                                           
ٍيًن عىٍبًد الرٍَّٞبى  -(ُ) ٍفًٍب وىبلىًح الدًٌ

ي
ٍوًوًلي   السلمانية لکردی، الوهر زكرم)ًن بًن عيٍثمىافى بًن ميٍوسىى اأبيو عىٍمروك عيٍثمىافي اٍبني ا٤ب

ى
(، ا٤ب

، ٗبقدمة ابن الصبلحلـو ا٢بديث أك معرفة أنواع علم ا٢بديث ا٤بعركؼ  من أعماله،، كؼ اببن الصبلح أحد علماء ا٢بديثا٤بعر 
، األمارل، الفتاكل ٝبعه بعض أوحابه، شرح الوسيط ُب فقه الوافعية، ويانة وحيح مسلم، فوائد الرحلة، أدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب

 ،ميبلدم انظر ُِْٓ سبتمورُٗ-قّْٔسشنة  ربيع الثاين ِٓاالربعاء ا٤بوافق  بدموقتوَب ولة الشناسك ُب وفة ا٤بشناسك، 
ابن خلكاف،  ،انظرما بْب ملخص كشارح كانظم له.  مقدمة ابن وبلح، كلهم اعتشنوا بكتابه ّٗٔ، ص ْجاألعالـ، الزركلي، 

 .ِّْ، صّج كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف،
.ِٔ، صُط ،علـو احلدي ث ابن تيمية، ،انظر -(ِ)
(، أحد َٕٓ-ْْٖبن أٞبد، ابن القيسراين الويباين، ا٤بقدسي األثرم، الظاهرم ) دمحم بن طاهر بن علي ،أبو الفضل هو -(ّ)

أسامي ما ،  كتاب رجاؿ الصحيحْبا١بمع بْب كتاب    ،مؤلفاته، من الظاهرم فقيهااألئمة ا٢بفاظ، كاف حافظا متقشنا، كاف 
شركط  . كهو نفس الكتاب الثاين،مامْب الذين أخرجا عشنهم ُب الصحيحْبمعرفة موايخ اإلكتاب   ،اشتمل عليه الصحيحْب

اتريخ االسالـ ككفيات ادلشاىّب ، الذهيب ،، معرفة من دل ٱبرج ُب الصحيحْب إال حديث كاحد من الصحابة، انظراألئمة الستة
لساف ، ابن حجر ./ٕٖٓ، صّج، ُط ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ ،الذهيب/ َِٓص، ُط ،حوادث ككفيات،كاالعالـ

 ، َُْ-ُّٗ، صّج ،الوايف ابلوفيات ،الصفدم/ .ُٖٗ/ ٔ، ِط ،ادليزاف
تَّةابن طاهر،  قاؿ الوَّيخ الكوثرم ُب تعليقه على كتاب ا٤بقدسي، -(ْ) يعِب سول اشَباط  " ٖٓص، ُط ،شركط األئمَّة السًٌ

 .الل قي عشند البخارم، كاالكًتفاء اب٤بعاورة عشند مسًلم
ا هو ُب توثيق بعض ما اختلفت الثًٌقات فيه ُب نفس ا٢بديث متشننا أك إسشنادن  " ،قاؿ الشنَّوكم -(ٓ) ا، كدل ييرًٍد ما كاف اختبلفهم إ٭بَّ

 . ُٔص ،ُج ،ِ، طادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج الشنوكم، ،ركاته. انظر

http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#1%D8%AC
http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/643_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1245
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/448
http://ar.wikipedia.org/wiki/507
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7_%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
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 .أٍف يكوفى إسشناده متَّصبلن غّب مقطوع:  الثَّالث
ا فحىسىنه، كإٍف دل يكن إالَّ راكو كاحدو كوحَّ الطَّريق إليه   :الرٌابع إٍف كاف للصَّحايب راكايف فصاعدن
 .(ُ)كىفىى

إفَّ شرط الصَّحيح أٍف يكوف إسشناده " :فقاؿ (ِ)قد ٣بَّص ابن حجر الو ركط الٍَّب ذكرها ا٢بازميك  
، متَّصفنا بصفات العدالة، ضابطنا،  ، كال ٨بتًلطو متَّصبلن، كأٍف يكوف راكيه مسلمنا، وادقنا، غّب مدلًٌسو

 . "متحٌفظنا، سليم الٌذهن، قليل الوهم، سليم االعتقاد
مىن ٱبرج الصَّحيح أٍف يػىٍعتىورى حاؿ الرَّاكم العدؿ ُب مواٱبه العدكؿ، فبعضهم حديثه " كمذهب :قاؿ 

، كبعضهم حديثه مدخوؿه   ."وحيحه اثبته

 :"اجلامع"منهج البخارم يف كتابو  

ا بكتاب: بىدء الوحي، ٨بتًتمنا   "ا١بامع " رتَّب اإلماـ البخارم األحاديث على الكتيب مفتتحن
، كٙبت كلًٌ (ّ)بكتاب: التَّوحيد، ٍبَّ إفَّ هذه الكتب ٰبتوم كلٌّ مشنها على أبوابو متشناسقةو ُب إيرادها

وحيًحه إبراز فقه ا٢بديث، كاستشنباط الفوائد مشنه، كقصد البيخارم ُب  " .اببو عدده من األحاديث
كذىكىرى ُب هذه الَباجم األحاديثى ا٤بعلَّقة، ككثّبنا من  - أم: عشناكين األبواب - فعقد تراجم األبواب

ى هبا فٍقه الباب كاالسًتدالؿ له ، كهبذا يكوف قد ٝبعى بْب (ْ)اآلايت كفتاكل الصَّحابة كالتَّابعْب ليبْبًٌ
 .(ٓ)" كفٍهًمها رسوؿ هللا  حفظ سيشنَّة

                                                           
 . ٖٓص ،ُط ،شركط األئمَّة اخلمسة، ٢بازميا ،انظر -(ُ)
٧بدث،  ازمي ا٥بمداين الوافعيأبو بكر ا٢بازمي زين الدين دمحم بن موسى بن عثماف بن موسى ابن عثماف بن حاـز ا٢ب -(ِ)

 الواـ، كرحل إذل ببلد ببغداد، كٞبل إليها كنوأ هبا، ك٠بع ا٢بديث ٮبذافهػ( بطريق ْٖٓكلد ) حافظ، مؤرخ، نسابة، فقيه.
من  هػ.ْٖٓٝبادل األكذل  ِِ، كاستوطن بغداد، كتوُب هبا ُب أذربيجافكٮبذاف ككثّب من ببلد  كأوبهاف فارسكببلد  كا٤بوول
كتاب الشناسخ كا٤بشنسوخ، عجالة ا٤ببتدم ُب األنساب، ا٤بؤتلف كا٤بختلف ُب البلداف، اسشناد األحاديث الٍب ُب ا٤بهذب، ،أعماله

  . َُٕ-ُٖٔ، صُِسّب أعالـ النبالء، ج ./ الذهيب،ٖٖ، صٓ، جابلوفيات، الوايف الصفدم ،انظر
 .َْٕص "، ىدم الٌسارمابن حجر،  ٣بَّص ا٢بافظ ابن حجر كبلـى شيخه البيلقيِب ُب ذكر تشناسيب تٍرتيب األبواب ُب " -(ّ)
 .ِّٓص ،ّاـ مسلم، طكيليه كتاب التمييز، اإلم-منهج النقد عند احملدثْب نشأتو اترؼلواألعظمي،  ،انظر -(ْ)
 ق.ُُّْ/ٓ/ُِ-ـََُِ/ٓ/ْ،كقع األلوكة للعلـو الورعية،اتريخ اإلضافة ـ،تعريف بكتاب اجلامع الصحيح ،علواف -(ٓ)

http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#%D8%A8
http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#%D8%A8
http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
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  :عدد أحادي ث اجلامع
( حديثنا، كٕبٍذؼ ا٤بكرَّرات ِٕٕٓعشند ابن الصَّبلح كالشنَّوكم عدد أحاديثه مع ا٤بكرَّرات: )

  (ُ).   ( حديثناَََْ)
ٝبلة ما ُب وحيح البخارم من األحاديث   ": "وطبلحاإليضاح ُب علـو ا٢بديث كاال" ُب  
( حديثنا..كهذا الرقم هو ِّّٕ( حديثنا ابألحاديث ا٤بكرَّرة، كأمَّا بدكف ا٤بكرَّرات فهي )ُِْٕ)

 "(ِ). أٍقرب ما قيل ُب عدىد أحاديث البخارم إذل الصَّواب

  :تراجم البخارٌم يف اجلامع
اجم  ٩بَّا جىعىل وحيح البخارم مقدَّمنا على غّبه من كتيب ا٢بديث: ما ضمَّشنه أبوابىه من الَبَّ

( ذلك أفَّ تراجم الصحيح  إفَّ فقه البخارم ُب تراٝبه كلقد ودؽ من قاؿ: ) .الٍَّب ٙبار فيها األفكار
رة البخارم كسعة علمه كقوة حفظه كدرجة تفوقه ُب تعطى الصورة الواضحة كالدليل القاطع على مقد

 .فهم الكتاب كالسشنة كاستشنباط األحكاـ مشنهما
اجم ُب وحيح البخارم ما بيَّشنه ا٢بافظ ابني حجر   من أفَّ  - رٞبه هللا - كضابط بياف أٍنواع الَبَّ

اجمى فيه ظاهرةه كخفيَّةه   .الَبَّ
ٝبة د :أمَّا الظَّاهرة  ا فائدهتا اإلعبلـ ٗبا فهي أٍف تكوف الَبَّ الَّةن اب٤بطابقة ٤با ييورىدي ُب ضٍمشنها، كإ٭بَّ

 .كرد ُب ذلك الباب
فهي الٍب ٙبتاج إذل استشنباطو كنظرو ُب فٍهم مشناسبتها، فيكوف فيها اإلشارة إذل شرح  :كأمَّا ا٣بفيَّة

، ك٫بو ذلك؛ ك٥بذا اشت ، أك أتكيل ظاهرو، أك تفصيل ٦بملو ، أك تفسّب غامضو هر قوؿ ٝبعو من موكلو
ٝبة بلفظ ا٤بَبٍجم له، أك بعضه، أك معشناه ،"فقه البخارم ُب تراٝبه " :أهل العلم  .كقد تكوف الَبَّ

ككثّبنا ما يػيتػىٍرًجمي بلفظ االسًتفهاـ، ككثّبنا ما يػيتػىٍرًجمي بلفظو ييوًمئي إذل معُب حديثو دلى يصحَّ على   
ٝبة، كيورد ُب الباب ما يػيؤىيًٌدي معشناه  شٍرطه، أك أيٌب اب٢بديث الَّذم دل يصحَّ على شرطه ورٰبنا ُب الَبَّ

ٝبة الٍَّب هي لفظ حديث دلى يصحَّ على  ا اكتفى بلفظ الَبَّ ، كرٗبَّ اترةن أبمرو ظاهرو، كاترةن أبمرو خفيٌو
                                                           

 .َٔص، ُط ،إرشاد طالب احلقائق/ الشنوكم،  .َِص ،، علـو احلدي ثابن تيمية ،انظر  (ُ)
اإليضاح يف علـو  كا٣بن، .اللحاـ " دليل القارم إذل مواضع ا٢بديث ُب وحيح البخارم " ذلك كفق ترقيم واحب -(ِ)

 .ُٔص، ٓط احلدي ث كاالصطالح،

http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#1%D8%AE
http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#2-1
http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#2-1
http://www.daralkotob.com/search/books-index/item/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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شرطه، كأكرد معها أثرنا أك آيةن، فكأنَّه يقوؿ: دل يصحَّ ُب الباب شيءه على شرطي. كغّب ذلك من 
صىالف  :. كقد اعتُب بعضي العلماء بَباجم البخارم، فمشنهم(ُ)وائد كا٢بكم الٍب ال ٙبي

 :(، وشنَّف كتابه ا٤بوهور هػّٖٔ انور الٌدين، أٞبد بن ا٤بشنٌّب، خطيب اإلسكشندرية، ا٤بتوَبَّ )
َبَّ كجاء بعده القاضي بدر الدين، ٧بمَّد بن إبراهيم بن ٝباعة، ا٤بتو  ."ا٤بتوارم على تراجم البخارم"
 ."مشناسبات تراجم البخارم": (، فلخَّص كتاب ابن مشنٌّب، كزاد على ما فيه أشياء مفيدة، ك٠بَّاه قّّٕ)

 :مكانة اجلامع الٌصحيح العلمية
أوحَّ الكتب  على أفَّ  -  تعاذلرٞبهم اللٌ  - اتَّفق العيلماء": - رٞبه هللا -قاؿ اإلماـ الشٌنوكم 

البخارم كمسلم، كتلقَّتهما األٌمةي ابلقبوؿ، ككتاب البخارم أوح هما،  الصَّحيحاف: بعد القرآف
كأكثرٮبا فوائد كمعارؼ ظاهرة كغامضة، كقد وحَّ أفَّ مسلمنا كاف ٩بَّن يىستفيد من البيخارم، كيعَبؼي 

الَّذم ذكرانه من ترجيح كتاب البخارم هو ا٤بذهبي ا٤بختار  أبنَّه ليس له نظّب ُب علم ا٢بديث، كهذا
 ."(ِ)ه ا١بمهور كأهل اإلٍتقاف كا٢بذؽب الَّذم قاؿ
ُب الصَّحيح اجملرَّد، ٍب تبعه مسلم، إالَّ أفَّ بعضهم كأيب علي  فهو أكَّؿ ميصىشنَّفو ويشنًٌف 

 .(ّ)الشنيسابورم كبعض شيوخ ا٤بغرب حىكىى تفضيل وحيح مسلم
كالشنَّسائي  ": قاؿ ابن حجر ،."ُب هذه الكتب كلًٌها أجود من كتاب البخارمما": لشنَّسائيكقاؿ ا  

ال يعِب اب١بىودة إالَّ جودة األسانيد كما هو ا٤بتبادر إذل الفٍهم من اوطبلح أهل ا٢بديث، كمثل هذا من 
  ."(ْ)جاؿ كتقد مه ُب ذلكمثل الشنَّسائي غايةه ُب الووف مع شدَّة ٙبرًٌيه كتوقًٌيه كتثب ته ُب نقد الرًٌ 

 
 

                                                           
 .ُُ، صىدم السَّارمابن حجر،  ،انظر -(ُ)
 .ُٖص ،علـو احلدي ث، ابن تيمية ،، كانظرُْص ،ُج ،شرح النَّوكم على صحيح مسلمالشنوكم،  -(ِ)
"يظهر رل أفَّ تقدًنى أيب علي الشنَّيسابورم وحيحى مسلم؛ ألفَّ مسلمنا وشنَّف كتابه ُب بلًده ٕبضور أووله ُب ،قاؿ ابن حجر -(ّ)

ياؽ، كال يتصدَّل ٤با تصدَّل له الب خارم من اسًتشٍنباط األحكاـ"؛ حياة كثّبو من مواٱبه، فكاف يتحرَّز ُب األلفاظ، كيتحرَّل ُب السًٌ
 .ُِص ،ىدم السَّارم، ابن حجر

 .َُصرجع السابق،ا٤ب ،انظر -(ْ)

http://www.alukah.net/sharia/0/21351/#3-1
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 فصل األكؿ: حركؼ العطف بْب النحاة كاألصوليْب  ال
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 حركؼ تقتضى التشريك يف اللفظ كادلعُب دلبح ث األكؿ:ا
 (حٌب  .) الواك . الفاء . ُث  

 سبهيد
كا٤بقصود ، دكف ا٤بعُبهذه ا٢بركؼ مشنها ما يعطف ابللفظ كا٤بعُب، كمشنها ما يعطف ابللفظ 

ابلعطف ابللفظ كا٤بعُب: هو أفَّ هذه ا٢بركؼ ٘بعل ا٤بعطوؼ يوَبؾ مع ا٤بعطوؼ عليه ُب إعرابه 
كاف مرفوعا فمرفوعا، كإٍف كاف مشنصواب فمشنصواب، كإٍف ٦بركرا فكذلك كهذا ما يسمى العطف  إف ٍ

 ابللفظ.
طوؼ يوَبؾ مع ا٤بعطوؼ عليه ُب أٍف ٘بعل ا٤بع - كيعور عشنه اب٢بكم -أمَّا العطف اب٤بعُب 

؛ فمثبل قو٥بم: قاـ زيد كعمرك. فالقياـ قيد كجب ٥بما كاشَبؾ كل من زيد كهو (ُ)نفس معشناه كحكمه
   ا٤بعطوؼ عليه كعمرك كهو ا٤بعطوؼ ُب معُب القياـ.

 داللة كاك العطف عند النحاة: -أ
ذهب ٝبهور الشنحاة ، ك (ِ)اب كا٢بكم( أـي ا٢بركؼ؛ لكثرة ٦با٥با فيه، كهي ُب اإلعر  تعتور) الواك

 يس فيها دليل على أيهما كاف أكالن لإشراؾ الثاين فيما دخل فيه األكؿ، ك  " الواك تدؿ على إذل أفَّ 
 :على واحبه ٫بو قوله تعاذل الويء، فهي تعطف (ْ)كهو ما عور عشنه بعض الشنحاة ٗبطلق ا١بمع ،(ّ)"

ڦ  ڦ  ڄ  چ وله تعاذل: كعلى سابقه ٫بو ق ،(ٓ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ 

ٻ  پ  پ      پ  چ كعلى الحقه ٫بو قوله تعاذل:  ،(ٔ)  چڃ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

                                                           
شرح  ابن عقيل، / ُّٓص ،ّج ،أكضح ادلسالك ابن هواـ، ./َِٔ، صّج،ُط، شرح التسهيل، ابن مالك ،انظر -(ُ)

 َِٕص ،ِج،ابن عقيل على ألفية ابن مالك
 ،./ْٗٗ-ّٗٗص ،ِ، جُط ،توضيح ادلقاصد كادلسالك ،ا٤برادم /َِٔ،صّابن مالك ،ج ،شرح التسهيل ،انظر -(ِ)

 .ُٗص ،د.ط ،داللة حركؼ العطف كأثرىا يف اختالؼ الفقهاءالطويل، 
 .ُْٖص ،ُج ،ِط ،ادلقتضبا٤بورد،  -(ّ)
 .ّْٔص ،مغِب اللبيب ابن هواـ، -(ْ)
 .ُٓ ،سورة العشنكبوت آية -(ٓ)
 . ِٔ ،سورة ا٢بديد، آية -(ٔ)
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يكوف بْب متعاطفيها تفاكت أك تراخ زمِب، ٫بو قوله  كما ٯبوز أفٍ  .(ُ)چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  
  ا بعد أفٍ رضيع، كبعثه نبين مه كهو فرده هللا تعاذل إذل أي  ،(ِ)چڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ چ   :تعاذل

 قاؿ ابن  مالك: .وري كى 
 اقن وافً ا مي بن احً صى مي  كٍ أى  كمً ا           ُب ا٢بي قن ابً سى  كٍ ا أى قن حً الىٍ  واكو بً  فٍ طً اعٍ فى 

ا٤بركر عمرك،  ُببه  كا٤ببدكء"  كعمرك بزيدمررت  تقوؿ: " ٯبوز أفٍ  قاؿ سيبويه ُب الكتاب: " 
 حالة كاحدة. ُبيكوف ا٤بركر كقع عليهما  كٯبوز أفٍ  يكوف زيدان، كٯبوز أفٍ 

. فإذا ٠بعت ا٤بتكلم يتكلم هبذا أجبته على أيها ا٤بعاينهذه  ىفالواك ٘بمع هذه األشياء عل
ك مررت هبما "، على أنَّ  مررت بزيد كعمرك " ا قد ٝبعت هذه األشياء. كقد تقوؿ:شئت؛ ألهنَّ 

 فشنفى هذا:؛ ا بعمركه يقوؿ: كمررت أيضن كأنَّ  به،على ا٤بركر ا٤ببدكء  " دليل " ذلك ُبمركرين، كليس 
 .(ّ)" ما مررت بزيدو كما مررت بعمركو  "

 زماف أك ُبالفعل من غّب تقييد ٕبصوله من كليهما  ُباالجتماع  ": فا٤بقصود ٗبطلق ا١بمع
  .(ْ)" سبق أحدٮبا

" دؿ ذلك على  جاء زيد كعمرك " قلت: فإذاهو مذهب البصريْب  (ٓ)كمطلق ا١بمع
" أك جاء قبله، أك جاء  زيد " جاء بعد " عمرك إليهما، كاحتمل كوف " اجمليءنسبة  ُباجتماعهما 

                                                           
 . ّ ،ة الوورل، آيةسور  -(ُ)
 .ٕ، آية سورة القصص، -(ِ)
 .ّْٖص ،ُج ،ّط، الكتابسيبويه،  -(ّ)
 .ُِٗ،صُج ،علع اذلوامع شرح ُجع اجلوامع، السيوطي -(ْ)
الواك ٤بطلق ا١بمع، ال للجمع  ،فالصواب أف يقاؿ ،كيشنبغي التشنبيه على أف هشناؾ فرقان بْب مطلق ا١بمع كا١بمع ا٤بطلق " -(ٓ)

كقولشنا   ،ا٤بطلق هو الذل دل يقيد بويء كقيد ا٤بعية أك التقدًن كالتأخّب أك غّبها من القيود، فتدخل فيه وورة كاحدة فَّ أل ؛ا٤بطلق
قيامهما معا، كهو أيضا غّب مقيد ابلتقدًن كالتأخّب، فبل  ،فالقياـ لزيد كعمرك مطلق غّب مقيد اب٤بعية أم ؛" قاـ زيد كعمرك " ،مثبلن 

أم  ،". كأما مطلق ا١بمع فمعشناه فيه ا٤بقيد اب٤بعية كال ابلتقدًن كال ابلتأخّب ٣بركجها ابلتقييد عن اإلطبلؽ ٝبع ا٤بطلق ال يدخل
"مطلق ا٤باء، كا٤باء  ،ٝبع كاف سواء كاف مرتبان أك غّب مرتب، كسواء قيد اب٤بعية أك التقدًن كالتأخّب أك دل يقيد. كنظّب ذلك قو٥بم

داللة  الطويل، ،ذل هذه األقساـ، كإ٭با يصدؽ على أحدٮبا كهو الطهور، ألنه ٘برد عن القيود. انظرا٤بطلق". فمطلق ا٤باء يشنقسم إ
.َِص  ،حركؼ العطف كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء
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 مصاحبان له،
الَبتيب، ك٩بن  ىالواك تدؿ عل أفَّ  إذل اةً حالشن كقد ذهب بعضي  .(ُ)ا يتبْب ذلك ابلقريشنةكإ٭بَّ  

 ." (ٓ)، كغّبهم(ْ)كثعلب،  (ّ)كالربعي (ِ)قاؿ بذلك قطرب

ا، كالَبتيب ُب الوجود واحل له فوجب ا٢بمل الَبتيب ُب اللفظ يستدعى سببن  كاحتجوا أبفَّ 
 .(ٕ)كالقوؿ ابلَبتيب هو أيضا مذهب الكوفيْب، (ٔ)عليه"

 ىداللة كاك العطف عل ىا علهشناؾ إٝباعن  قاؿ أبفَّ  نٍ قاؿ ابلَبتيب يتبْب خطأ مى  نٍ كبوجود مى 
، (ٗ)" ا ال تفيد الَبتيبكاللغويْب أٝبعوا على أهنَّ  الشنحويْب إفن  " :(ٖ)السّباُبمطلق ا١بمع كما قاؿ 
 نقض اإلٝباع. ىفوجود ا٤بخالف يدؿ عل

                                                           
 .ِِٔص ،ّج ،شرح ابن عقيل، ابن عقيل -(ُ)
، من أهل البصرة كقطرب لقب دعاه  ٫بوم ، عادل ابألدب كاللغة ،الوهّب بقطرب  هو دمحم بن ا٤بستشنّب بن أٞبد، أبو علي، -(ِ)

 .ٓٗص ،ٕج ،األعالـ ،به أستاذه )سيبويه ( فلزمه / الزركلي
عادل ابلعربية أوله من شّباز اشتهر كتوُب ببغداد له تصانيف ُب  علي بن عيس بن الفرج بن واحل، أبو ا٢بسن الربعي،  -(ّ)

 . ُّٖص ،ْص رجع السابق،ا٤ب ،الشنحو ، مشنها كتاب " البديع " .انظر
ف راكية اماـ الكوفيْب ُب الشنحو كاللغة، كإ ،بن زيد بن سيار الويباين ابلوالء، ا٤بعركؼ بثعلب أبو العباس، أٞبد بن ٰبٓب -(ْ)

فصدمته فرس ثقة حجة، كلد كمات ُب بغداد، كأويب ُب أكاخر أايمه بصمم  للوعر، ٧بداث، موهورا اب٢بفظ كودؽ اللهجة،
 .ِٕٔص ،ُج ،رجع السابقثر. ا٤باإل ىفسقط ُب هوة فتوُب عل

الكسائي، كالفراء، كهواـ كأبو جعفر أٞبد بن جعفر الديشنورم كغبلـ ثعلب أبو عمر الزاهد، كابن درستويه، إذل أهنا  ،مشنهم  -(ٓ)
التصريح شرح  ،األزهرم/ .ّّٔص ،ِج ،ُط ،ارتشاؼ الضرب من لساف العرب ،حياف وأب ،انظر، " تفيد الَبتيب أيضا

   .ُٔٓ، ص ّج ، علع اذلوامعالسيوطي، / ُٔٓص  ،ِج ،ُط ،ضيحعلى التو 
 .ُِٗ،صُج،علع اذلوامع، السيوطي -(ٔ)
 .ِِٔص ،ّج،شرح ابن عقيل، ابن عقيل -(ٕ)
كسكن  ( من ببلد فارس ٫بوم، عادل ابألدب، أوله من سّباؼ ) ،هو ا٢بسن بن عبدهللا بن ا٤برزابف  السّباُب أبو سعيد -(ٖ)

ابة القضاء كتوُب فيها ككاف معتزليا متعففا، ال أيكل إال من كسب يده، يشنسخ الكتب ابألجرة  كيعيش مشنها. ني بغداد، فتوذل
 .ُٔٗ-ُٓٗص ،ِج،األعالـ ،الزركلي

.ّْٔص ،مغِب اللبيب، ابن هواـ -(ٗ)
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 أفَّ  إذل (ُ)الَبتيب أك على ا٤بعية، فذهب الرضي ىكقد فصل بعض الشنحاة ُب داللة الواك عل
ا ال ترتيب يقوؿ استعماؿ الواك فيم لقائل أفٍ  " من اجملاز، فقاؿ: هاألول فيها هو الَبتيب كغّبه يعتور 

الواك للمعية حقيقة  إذل أفَّ  (ّ)، كذهب ابن كيساف(ِ)" فيه ٦باز، كهي ُب أول الوضع للَبتيب
  .(ْ)كاستعما٥با ُب غّبها ٦باز

 ا ٤بطلق ا١بمع أك للَبتيب أك للمعية.الواك عشند الشنحاة إمَّ  يتبْب لشنا أفَّ ا سبق ٩ب

 :كقوله تعاذل، (ٓ)چک  ک  ک  ک  گگ   ژ    ژ  ڑ  ڑ چ : كقوله تعاذل :( أك )كأتٌب ٗبعُب  -

چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  چ 
كقو٥بم: كن ، (ٔ)

 مصغيا كتكلم ٕبكمة، كمرادهم: أك تكلم ٕبكمة.
ا٢باؿ  جاء زيد كالومس طالعة، فتجمع بْب ا٢باؿ كواحب ا٢باؿ؛ ألفَّ  أتٌب للحاؿ مثل:ك -

 ُب كوف ا١بمع. وفة ُب ا٢بقيقة، كالواك للجمع، فاشَبكا
ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  چ كهو كثّب، مثل قوله تعاذل:  أتٌب لبلستئشناؼ:ك -

 . (ٖ)چڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ كقوله تعاذل:، (ٕ) چڤڤ  
 ؛ كقوؿ عامر بن ا٢بارث:بَّ : فتسمى كاك ري ( بَّ ري  )كأتٌب ٗبعُب  -

 

                                                           
كليقًٌبى بشنجم األئمة،  من أعماؿ طورستاف ُب مشارل فارسأسَبا ابذ نسبة إذل  اابذم رضي الدين األسَب٧بٌمد بن ا٢بسن -(1)

فية ابن ا٢باجب ُب الشنحو كشرح شافية ابن ا٢باجب االورحْب ا٤بوهورين شرح ك علم العربٌية كواحب كاحد من أفذاذ احملقًٌقْب ُب
رضي الدين االسَب أابذم.،األعالـالزركلي،  ،انظر.ـُِٕٖ-قُٖٔٔب الصرؼ توُب 

.َِص  ،داللة حركؼ العطف كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء ،لطويلا ،كانظر .ُِٗ،صُج،علع اذلوامع، السيوطي-(2)
عادل ابلعربية، ٫بوا كلغة، من أهل بغداد أخذ عن ا٤بورد  بن كيساف،أبو ا٢بسن،  دمحم بن أٞبد بن إبراهيم، ا٤بعركؼ اب هو-(3)

. َّٖص ،ٓج ،األعالـ ،الزركليانظر: "  تلقيب القواُب كتلقيب حركتها كثعلب من كتبه "
.ُِٗ، صُج،علع اذلوامع، السيوطي-(4)
 . ّ،سورة الشنساء، اآلية -(ٓ)
 . ُ،سورة فاطر، اآلية -(ٔ)
 .ِ،سورة األنعاـ، اآلية -(ٕ)
 .  ٔٔ،ٓٔ،سورة مرًن، اآليتْب -(ٖ)
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سي يٍ كالعً  اليعافّبي إال          يسه نً ا أى هبً  سى يٍ لى  ةه دى لٍ بػى كى 
(ُ) 

 .بلدة ليس هبا أنيس بَّ أم ري 
ٱ        ٻ  چ أتٌب حرؼ جر: كٚبتص ابلقسم، كال ٯبوز ذكر فعل القسم معها، كقوله تعاذل: ك -

 .(ِ)چٻ  ٻ     ٻ  پ  پ        

 :(ّ)ثر هباكتنفرد الواك أبحكاـ ضلوية تكاد تستأٍ  -
خر حْب ال يكتفي العامل ُب أداء معشناه اب٤بعطوؼ ا ا٢برؼ ا٤بختص بعطف اسم على أمشنها: أهنَّ  -

" ال يتحقق معشناه ا٤براد اب٤بعطوؼ كحده: فلو  تقاتلى  العامل: " فَّ إعليه؛ ٫بو: تقاتل الشنًمري كالفيلي؛ ف
ا تقتضي معه كجود ا٤بقاتلة ال تكوف من طرؼ كاحد؛ كإ٭بَّ  ألفَّ  ؛"، ما ًٌب ا٤بعُب تقاتل الشنمر قلشنا: "

، ف  - احتم -طرؼ آخر  ا٤بشنازعة ال تقع إال من  فَّ إكي يتحقق معشناها. ككذلك: تشنازع الظادلي كا٤بظلـو
سكشنت بْب الشنهر كا٢بدائق كمثل: تضيع  كمثل: " طرفْب ... ككذلك تصاحل الغالب كا٤بغلوب.

" ال يتحقق بفرد كاحد تضاؼ إليه، كهكذا غّبها من  بْب معُب " "؛ ألفَّ  الكرامة بْب الطمع كالبخل
 .لكلمات الٍب تؤدم معُب نسبينا؛ مثل: توارؾ، تعاكف، اختصم، اوطفٌ ا

ا  كمشنها: اختصاوها بعطف عامل قد حيذؼ كبقي معموله. ٫بو: " - قضيشنا ُب ا٢بديقة يوما سعيدن
، كأطيب الفاكهًة، كأعذبى ا٤باء  أشهى " معطوفة على: " أطيب " فكلمة: " أكلشنا فيه أشهىى الطعاـً

ُب الرأم  - " فبل يصح أعذب ا كلمة: "الطعاـ، كأكلشنا أطيبى الفاكهة. أمَّ  ى"، أم: أكلشنا أشهى 
أعذب ا٤باء ال يؤكل،  يقاؿ: أكلشنا أعذب ا٤باء؛ ألفَّ  عطفها على أشهىى، إذ ال يصح أفٍ  - األغلب

" معمولة لعامل ٧بذكؼ، تقديره: شىًرب، أم: كشربشنا  أعذب ا ييورب، ك٥بذا كانت كلمة: "كإ٭بَّ 

                                                           
 / .هػَُْٓ، ّّٓ، صُجد.ط،  ،شواىد التوضيح دلشكالت اجلامع الصحيحابن مالك،  ،ٚبريج الواهد البيت من -(ُ)

شرح شذكر الذىب يف معرفة   ،ابن هواـ / . ،ْْٓ، ِِٗص ،ُج ،ُط ،شرح األمشوين على ألفية بن مالك ،يناألمشو 
 ،الكتابسيبويه، ./ ُِٗص ،ُج، ُ، طالدرر اللوامع على علع اذلوامع ،الوشنقيطي ./ِٓٔص ،ِٓج د.ط، ،كالـ العرب

اإلنصاؼ  ،بن األنبارلا./ ُّٗص  ،ِج ،تضبادلق، ا٤بورد/ ْ، صُج، ّط ،معاين القرآفالفراء،  ./ّٓٔ، ُّّ، صُج
 .ِٓص ،ٖ، جُِ، صٕج ،ُُٕ، َٖص ،ِج ،شرح ادلفصل ./ ابن يعيش،ُِٕص ،ْط ،ِف مسائل اخلالؼ

 .ّ-ُاآلايت  ،سورة الفجر -(ِ)
.ِٔٓص ،ّ، جالنحو الوايف حسن، عباس،،انظر -(ّ)
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اء، كا١بملة بعد الواك معطوفة على ا١بملة الٍب قبلها كهي: أكٍلشنا؛ فالعطف عطف ٝبلة على أعذب ا٤ب
 ٝبلة.

اشتد الورد القاسي ُب ليلة شاتية، فأغلقتي األبوابى كالشنوافذى، كأكقدتي انرنا للدؼء، كا٤ببلبسى  كمثل: "
" لفساد ا٤بعُب على  انر " كال على" األبواب " على " ا٤ببلبس "؛ فبل يصح عطف كلمة: " الصوفية

هذا العطف؛ إذ ال يقاؿ: أغلقتي ا٤ببلبس الصوفية، كال أكقدتي ا٤ببلبس، كإ٭با هي معموؿ لعامل 
٧بذكؼ تقديره: كلًبستي ا٤ببلبس الصوفيةى، أك أكثرتي ا٤ببلبسى الصوفية، أك ٫بو هذا ٩با يشناسب 

. فال عطف عطف ٝبلة على ٝبلة، ال عطف ا٤ببلبس، كا١بملة بعد الواك معطوفة على ٝبلة: أغلقتي
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ كال فرؽ ُب ا٤بعموؿ الباقي بْب ا٤برفوع؛ ٫بو قوله تعاذل: مفرد،  مفرد على

، (ِ)چې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ چ : كا٤بشنصوب؛ ٫بو قوله تعاذل، (ُ)چۆ

ۇ  ۇ  چ  ": ُب ا٤بثاؿ ا٤برفوع ما كل سوداءى فىٍحمةن، كال بيضاء شحمةن، كاألول " كاجملركر ٫بو قو٥بم:

" على الضمّب ا٤بستَب الفاعل؛ كإال كاف فاعبلن مثله  زكج إذ ال يصح عطف " ؛ چۆ  ۆ
األمر؛ كهذا ال لفعل يقاؿ: اسكن زكجيك، بوقوع االسم الظاهر فاعبلن  حيكمنا؛ فيَبتب على هذا أفٍ 

 .اإلٲباف ال ييٍسكن "؛ ألفَّ  وا اإلٲبافتىبٌوؤا الدار، كألًفي  األول ُب ا٤بشنصوب: " . كما أفَّ (ّ)يصح
كمشنها جواز حذفها عشند أمن اللبس؛ ٫بو: زرت أقاريب ُب الصعيد، كقابلت مشنهم: العم، كالعمة،  -

كمثل هذا يقاؿ ُب سرد األعداد، ، أم: العم كالعمة، كا٣باؿ كا٣بالة كأبشناءهم .ا٣باؿ، ا٣بالة، أبشناءىهم
(، كخرجوا عليه قوله  اا ٛبرن ا ٠بكن أكلت ٢بمن  : )مثل. ثوف، أربعوف٫بو: من األعداد عور، عوركف، ثبل

، أم ككجوه عاملة (ٓ)چڎ  ڈ  ڈ      چ : ٍب قاؿ تعاذل، (ْ)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    چ : تعاذل
ا دخلت الكبلـ لضرب ا٢بركؼ إ٭بَّ  حذؼ ا٢برؼ ليس بقياس؛ ألفَّ  كذهب آخركف أفَّ  ككجوه انوبة.

 ا، كاختصار ا٤بختصر ال ٯبوز.ا ٥با أيضن هبت ٙبذفها لكشنت ٨بتصرن من االختصار، فلو ذ
                                                           

 .ّٓ،سورة البقرة، آية -(ُ)
.ٗ،سورة ا٢بور، آية -(ِ)
". كفيه تيسّب. كال ٯبوز إعرابه بدالن من الفاعل  ه قد يغتفر ُب التابع ما ال يغتفر ُب ا٤بتبوعأنَّ  " ،فريق من الشنحاة ٕبجةيبيحه  -(ّ)

  .الضمّب ال يبدؿ من الضمّب ا٤بستَب؛ ألفَّ 
 .ّ-ِ،اآليتْب ،سورة الغاشية -(ْ)
 .ٖ،اآلية ،سورة الغاشية -(ٓ)
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عطف الويء على مرادفه لتقوية معشناه كأتكيده كقو٥بم: الصمت كالسكوت عن غّب  "كمشنها:   -
" ٗبعُب  السكوت السداد سداد. كقو٥بم يعود البغي كالطغياف كابالن على واحبه، فا٤بعطوؼ كهو: "

ېئ  ىئ       ىئ  ىئ   چ : كمن هذا قوله تعاذل ،ككذلك الطغياف كالبغي"  الصمت ا٤بعطوؼ عليه: "

چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    
"  حيزف " معطوؼ عليه؛ ككلمة: " بثٌ  ، فكلمة؛ "(ُ)

 . معطوؼ مرادؼ له ُب ا٤بعُب
 كمثل الشنَّأم كالبيعد ُب قوؿ ا٢بطيئة:

 (ِ)كهنا الشنٍَّأم كالبعدي هبا هشندي ... كهشنده أىتى من د شنده كأىرضه بذا هً أىال حى 
 من أحكاـ.(ّ)غّب ما سبقبانفردت الواك  قدك  -

                                                           
   .ٖٔ ،سورة يوسف، آية  -(ُ)
 .ٔٔٓ، صّج، النحو الوايف حسن، عباس، ،رانظ -(ِ)
حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   چ  ،زرت القاهرة. كا٢بواضر الكورل. كقوله تعاذل ،عطف العاـ على ا٣باص؛ ٫بو -ُ -(ّ)

  .ِٖسورة نوح .چمب  ىب  يب     
١بنب، كال الكذب، كال الرايء شجاع الشنفس ال ٰبب ا ،" الشنافية؛ ٫بو ال كقوعها بعد كبلـ مشنفي. عاطفة مفردنا. كبعدها " -ِ

" يفيد أف الشنفي كاقع على كل كاحدة كحدها من غّب توقف على  ال ال ٯبب كل كاحدة من الصفات ا٤بذكورة". فتكرار " ،"أم
 " لتوٮبشنا أنه مقصور على حالة اجتماعها مع غّبها. فإف دل يوجد نفي قبلها. أك قصدت ا٤بعية دل يصح ال " غّبٍها. كلو دل تتكرر

 ". ال ٦بيء "
ال تصدؽ ا٢ببٌلؼ، كال الشنمَّاـ، كال  ،"ال" الشنافية؛ الٍب تؤكد الغرض السالف؛ ٫بو ،كقوعها بعد هني عاطفة ٤بفرد، كبعدها -ّ

 ا٢باسد.
أيشنعٍت حديقتاف؛ حديقةه أماـ البيت، كخلفىه حديقةه،  ،جواز الفصل بيشنهما كبْب معطوفها بظرؼ. أك جار مع ٦بركره، ٫بو -ْ

 .ٗ ،، اآليةرة يسسو   چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  ،تعاذل قوله كمثل
 كاحد كعوركف..سبعة كثبلثوف..ٟبسة كأربعوف..ك.. ،عطف الًعقدعلى الشنػَّيًٌف، ٫بو -ٓ
 ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ  ،"؛ كقوله تعاذل لكنٍ  " ،اقَباهنا اب٢برؼ -ٔ

 .َْ،سورة األحزاب .چ
 ا٤بٌن اب٤بعركؼ إما جهالةه، كإما سوءي أدب. ،" ا٤بسبوؽ ٗبثله ُب كبلـ قبله؛ ٫بو إما كقوعها قبل ا٢برؼ " -ٕ
 الرفقى كا٤ببليشنةى جهدى طاقتك، كإايؾ كالعشنفى ما كجدت سبيبلن للفرار مشنه. ،العطف هبا ُب أسلوب اإلغراء كالتحذير؛ ٫بو -ٖ
كالواقع بعد هذه ، تشنقلت ُب ببلد زراعية كوشناعية ك٘بارية ،٫بو ،تعددة ا٤بتفرَّقة الٍب مشنعوهتا متعدد غّب مفرَّؽعطف الشنعوت ا٤ب -ٗ

 نعتنا. - اآلف - "الواك" يسمى معطوفنا، كال يصح تسميته
= 
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 داللة كاك العطف عن األصوليْب: -ب
: مطلق ىتدؿ كاك العطف عشند األووليْب عل كالَبتيب، كا٤بعية، كيعود  ا١بمع، ثبلث معافو

                                                           = 

  كدمحم ُب يـو كاحد".دمحم " ،دمحم ابشنه، كدمحم أخوه كقد مات ،عطف ا٤بفردات الٍب حقها التثشنية أك ا١بمع، ٫بو قوؿ ا٢بجاج -َُ
افي مثًل ٧بيىمَّدو ك٧بيىمَّدو  ....  إفَّ الرَّزًيَّةى ال رىزًيَّةى ًمثٍػليها       كقوؿ الواعر الفرزدؽ،    فػيٍقدى

ا أكرمت عمرنا كأخاه. كمثل، دمحم مررت أبخيك كأخيه. االشتغاؿ عطف السبيب على األجشنيب ُب، " -ُُ  "؛ ٫بو، ٧بمدن
 " على مثلها، كقوؿ الواعر، أمٌ  عطف كلمة، " -ُِ

 فلًئٍن لقيتيك خالىٍْب لىتػىٍعلىمىٍن ... أىيًٌي كأىي كى فاًرسي األىٍحزابً 
 ا٤باؿ بيِب كبْب أهلي. ،" على نظّبه، مثل بْب " ،عطف الظرؼ -ُّ
سورة الوورل،   چٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  چ  ،قوله تعاذل ،عطف السابق ُب زمشنه على البلحق، ٫بو -ُْ
 .ّ،اآلية
 ال الومس طالعة كالقمر. ،أف نقوؿ ا٤بتعاطفاف ابلواك ال ٱبتلفاف ابلسلب كاإلٯباب إذا كاان مفردين فبل يصح -ُٓ
كىٍيت ككٍيت. ذىٍيت   ،الفصل هبا مع إٮبا٥با بْب كلمتْب ميعىيشنتْب يشنوأ مشنهما مسموع من الَبكيب ا٤بزٌجى "من أمثلته وبكج -ُٔ

 . ٗٔٓ -ٕٔٓ، ص ّ، جالنحو الوايف ،عباس ،ظران كذيت".
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ  ،يرل الكوفيوف من خصائص الواك كقوعها زائدة؛ كالٍب ُب قوله تعاذل -ب

؛ " زائدة عشندهم فيتحت " ،فالواك الٍب قبل، ّٕسورة الزمر  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
كالبصريوف يؤكلوف اآليتْب كشبههما بتأكيبلت  تػىلَّهي للجبْب. ،أم، َُّسورة الصافات  چٻ       ٱ  ٻ  ٻچ  ،كمثل قوله تعاذل

أبو العياؿ بن عشنَبة ك قاؿ  " ٧بذكؼ..لكن التأكيل عسّب ُب قوؿ الواعر ٤با " ك" إذا أف الواك عاطفة أولية كجواب " ،مشنها
 ،أبوعمر الويباين  ابن عشنور ابلباء

 فإذا كأىنت تعْبي من يبغيِب  ...   كلقد رمٍقتك ُب اجملاًلًس كلها                                     
 ،فإذا أنت. كقوؿ اآلخر ،كا٤براد

 فما ابؿي من أىسعى أًلىٍجبػيرى عظمهي...ًحفىاظنا، كيشٍنوم من سفاهته كٍسرل         

ة الثقفي. كقيل هي لكشنانة ابن عبد ايليل الثقفي. ككاف ا٢بارث بن كعلة ا٢برمي جاهلي ، كقيل كعلة بن ٢بارث. كقيل البن ذئب
ما بعد إذا  ألفَّ  ؛كإ٭با كاف التأكيل هشنا عسّبنا يشنوم من سفاهته. ،أم، عبد ا٤بلك ابن مركاف يتمثل هبا عشند جلوسه للمظادل

"  مىنٍ  ثبتة، كواحب ا٢باؿ هو "" على أتكيلها أبهنا حالية هي ٝبلة مضارعيه م يشنوم "الفجائية" ال يقَبف ابلواك. كألف ٝبلة "
 اؿكا١بملة ا٤بضارعة ا٤بثبتة ال تقع حاالن مقَبنة ابلواك إال على تقديرها خورنا ٤ببتدأ ٧بذكؼ كا١بملة ُب ا٤ببتدأ احملذكؼ كخوره هي ا٢ب

ا، كاألخذ به هشنا فهي ٧بتاجة للتأكيل كا٢بذؼ. كال داعي ٥بذا أك لغّبه من التأكيبلت. فمذهب الكوفيْب أكضح كأقل تعسفن  ...
 ،أيسر، لكن األفضل التخٌفف من الزائدة قدر االستطاعة، كالبعد عن استعما٥با؛ فرارنا من اللبس، كمن التأكيل بغّب داع.  انظر

 .َٕٓ،صّا٤برجع السابق،ج



53 

 

 : (ُ)سببْب سبب االختبلؼ ُب داللة الواك على كاحد من هذه ا٤بعاين إذل
 كبلـ الشنحاة.  ىألكؿ: اختبلؼ الشنحاة ُب داللتها، فقد اعتمد األووليوف ُب بعض أدلتهم علالسبب ا

 السبب الثاين: طريقة االستدالؿ، كتوجيه الشنصوص الورعية الٍب ٥با عبلقة هبذه ا٤بسألة.
شناقوتها للوووؿ بعد ذلك إذل الرأم نذكر األدلة ك نٍب ُب ا٤بسألة األقواؿ الثبلثة  كسشنعرض

 ُب ا٤بسألة.الراجح 
كما هو رأل    على مطلق ا١بمع: كهذا رأم ٝبهور الفقهاء ( واكال )القوؿ األكؿ: تدؿ 

 ٝبهور الشنحاة، 
ا الواك فقد أمَّ  : "(ِ)كيقوؿ اآلمدم، ٢بشنفية كا٢بشنابلة كابن حـزاك مطلق ا١بمع  ىكقد ورح بداللتها عل

الرأم األكؿ  معية، ٍب يرجح ترتيبنا كال يهمقتضا للجمع ا٤بطلق غّب اتفق ٝباهّب أهل األدب، على أهنَّ 
كاف األرجح هو   كاب١بملة فالكبلـ ُب هذه ا٤بسألة متجاذب: كإفٍ  بعد ذكر أدلة الفريقْب فيقوؿ: "

 .(ّ)" األكؿ ُب الشنفس
الواك كهي عشندان ٤بطلق العطف من غّب تعرض ٤بقارنة كال ترتيب  " جاء ُب كوف األسرار:

 .(ْ)" كأئمة الفتولهذا عامة أهل اللغة  ىكعل
أم: عشند ا٢بشنيفة، كقوله ٤بطلق العطف، أم تدؿ على مطلق ا١بمع فبل  " عشندان " فقوله :

  ا٤بقارنة. ىالَبتيب كال عل ىتدؿ عل
  :(ٓ)ا٢بشنبليكُب أووؿ الفقه لومس الدين 

                                                           
 .ُِ، صداللة حركؼ العطف كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء ،الطويل -(ُ)
، مصشنف فقيه(، ـُِّّ-ـُُٔٓ/  هػُّٔ-هػُٓٓ بن سادل التغليب اآلمدم )سيف الدين علي بن أيب علي بن دمحم -(ِ)

الزركلي،  .ّْٔ، صِِج،  سّب أعالـ النبالء ،لذهيبا ،سشنة. انظر َٖكعمره  هػُّٔوفرْ. توُب ُبشافعيٍب  حشنبلي كمتكلم
 .ُٓ، صُْ، جاتريخ اإلسالـ،  الذهيب، ِّّ، صْ، جاألعالـ

 .ّصد.ط، ، أثر كاك العطف يف االستنباطات الفقهية، عمراف/ .ٔٗص ،ُج ،ُط ،احمللى ،ابن حـز ،انظر -(ّ)
 .َِّ-َِِص ،ِج ،ّط ،ـ البزدكلكشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسال،  البخارم عبلء الدين، -(ْ)
الصا٢بي هو أحد ابرز تبلمذة  الدموقي ا٤بقدسيالقاضي مشس الدين أيب عبد هللا دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرج الراميِب  -(ٓ)

 ْبكستلة ا٣بميس اثين رجب عاـ ثبلث . ٠بع من عيسى ا٤بطعم، توُب لي٢بشنابلةاكأحد أبرز فقهاء  كالذهيب ا٤بزم، ابن تيميةاإلماـ 
 ،الدرر الكامنة يف أعياف ادلائة الثامنةابن حجر،  انظر:.كسبعمائة بسكتة ابلصا٢بية كدفن ابلركضة ابلقرب من الويخ موفق الدين

 .ُْ. صٔج ،ِط

http://ar.wikipedia.org/wiki/551_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/631_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1156
http://ar.wikipedia.org/wiki/1233
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://www.alukah.net/authors/view/home/738/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
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اء ذكر اآلر  ٍب قاؿ أفَّ  (ُ)" الواك ٤بطلق ا١بمع، أم للقدر ا٤بوَبؾ بْب الَبتيب كا٤بعية "
 الواك عشندهم أم: ا٢بشنابلة ٤بطلق ا١بمع. يقصد بذلك أفَّ (ِ)" كلشنا اإلٝباع السابق " :األخرل

ا ُب كاك العطف الشَباؾ الثاين مع األكؿ إمَّ  " ُب اإلحكاـ: (ّ)كقاؿ ابن حـز الظاهرم
 حكمه،

االشَباؾ  ألفَّ  ؛مطلق ا١بمع ىفالواك عشنده تدؿ عل، (ْ)حسب رتبة الكبلـ ها ُب ا٣بور عشنكإمَّ  
ا كقد يكوف " قد يكوف القياـ مرتبن  قاـ زيد كعمرك " ففي قولشنا: ال يقتضي ابلضركرة الَبتيب أكا٤بعية،

 ل على حدة .ا أك كي غّب مرتب، كقد يكوف قيامهما معن 
الَبتيب، كنقل هذا القوؿ عن اإلماـ الوافعي كبعض  ىتدؿ كاك العطف عل القوؿ الثاين:

 .(ٔ)اإلماـ أيب حشنيفة القوؿ إذل، كما نسب هذا (ٓ)أوحابه
 فقاؿ: " (ٕ)اإلماـ الوافعي فيها نظر، فقد أنكر ذلك ابن األنبارم ذلإكنسبة القوؿ ابلَبتيب 

كنسبة  " ، كُب كتاب قواطع األدلة:(ٖ)" .. ضوءو ا أخذ من قوله ُب الكال يصح عن الوافعي ذلك كأهنَّ 
ضوء حْب و ُب ال ؿه قاا هناية ما نقل عشنه أنَّ إ٭بَّ اإلطبلؽ ال تصح ك  ىعل - رٞبه هللا -ذلك للوافعي

                                                           
  .َُّص ،ُج ،ُط ،أصوؿ الفقو ابن مفلح،  -(ُ)
 .ُّْص ،ُج ع السابق،ا٤برج -(ِ)
كأكور  األندلسور علماء ، يعد من أك-قرطبة.ـْٗٗ نوفمور ٕ/هػّْٖرمضافَّهو أبو دمحم علي بن حـز األندلسي ) -(ّ)

بعد زكاله ُب  ا٤بذهب، ك٦بدد القوؿ به، بل ٧بيي ظاهرم فقيه، كهو إماـ حافظ. الطورمبعد تصشنيفنا كأتليفنا  اإلسبلـعلماء 
، أديب، كشاعر، كانقد ٧بلل، بل كوفه البعض ابلفيلسوؼ. كزير سياسي لبِب أمية، سلك طريق نبذ التقليد كمتكلمالورؽ. 

: (. انظرـَُْٔاغسطس ُٓ/هػْٔٓ شعبافِٖكشػيرد عن كطشنه. توُب ُب ) ا٤بالكيةتباع. قامت عليه ٝباعة من كٙبرير األ
 .ُٗ-َٗ، صُ، جطبقات الشافعة الكربل. السبكي، ُٗٗ، صُٖ، جسّب أعالـ النبالءالذهيب، 

 .ُٓ،صُج ،ُط ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،ابن حـز -(ْ)
 .ّْ، صِج ،ُط ،ادلعتمد يف أصوؿ الفقو ،بن الطيبا -(ٓ)
 .ُٓص ،ِج ،والتقرير كالتحبّب علي التحرير يف أصوؿ الفق، ابن أمّب ا٢باج -(ٔ)
ق( من أعلم أهل زمانه ابألدب كاللغة، كمن أكثر الشناس ِّٖ-ُِٕ) ،دمحم بن القاسم بن دمحم بن بوار، أبو بكر األنبارم -(ٕ)

 . ّّْص ،ٔج ،األعالـ ي،الزركل ،حفظا للوعر كاألخبار كلد ُب األنبار )علي الفرات( كتوُب ببغداد/ انظر
 .ُُٖص  ،ُط ،صوليةالقواعد كالفوائد األالبعلي،  -(ٖ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/994
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
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 .(ُ)" دل ٯبز كضوؤه خالف ذلك من الَبتيب الذم ذكره هللا تعاذل نٍ ذكر اآلية ٍب قاؿ: كمى 

اإلماـ الوافعي اإلماـ  نسبة القوؿ ابلَبتيب إذل ؿ اإلشكاؿ عن هذا التضارب ُباكقد أز 
للواك كبْب إفادهتا لغة فقاؿ: كالذم يظهر  الستعماؿ الورعيبْب ا ؽى رَّ ذ فػى إُب البحر احمليط، (ِ)الزركوي

ه فإنَّ يظهر من نص الوافعي أفَّ الواك عشنده ال تفيد الَبتيب لغة كتفيد الَبتيب ُب االستعماؿ الورعي؛ 
  أكجب الَبتيب ُب الوضوء لظاهر اآلية، كدل يقتصر عليها بل ٛبسك ٗبا وح من حديث جابر قاؿ: 

 نبدأ دبا بدأ هللا بو فبدأ ابلصفا " ج من ا٤بسجد كهو يرد الصفا يقوؿ:حْب خر   ٠بعت الشنيب "
اللغوم، كهبذا ٯبتمع   ىعل ه مقدـاحململ الورعي فإنَّ  ىهذا فإذا ترددان فيه كجب ٞبلها عل ىكعل(ّ)"

 .(ْ)كبلمه، كيرتفع ا٣ببلؼ كيزكؿ االستوكاؿ"

گ ڳ ڳ  ڳ  چ  :تعاذل ا للَبتيب حيث يستحيل ا١بمع؛ كقولهكنقل عن الفراء أهنَّ "

 .(ٔ)"(ٓ)چڳ     

                                                           
داللة حركؼ العطف كأثرىا يف الطويل،  ،كانظر/ .ّٖ،صُجد.ط،  ،قواطع األدلة يف علم األصوؿ، السمعاين -(ُ)

 .ِّص  ،اختالؼ الفقهاء
لقاهرة أبو عبد هللا، بدر الدين، دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركوي ا٤بصرم فقيه ك٧بدث كله مواركة ُب علـو كثّبة. كيلد ُب ا -(ِ)
كسافر  حلبهػ رحل إذل حلب كأخذ عن الويخ شهاب الدين األذرعي كأخذ عن علماء ْٕٗهػ، كتيوُب سشنة  ْٕٓلقاهرة سشنة ا

.ّٖٗ -ّٕٗص، ّج ،الدرر الكامنة ابن حجر، انظر:ك٠بع ا٢بديث من شيوخها. دموقإذل 
، (َُٓٗ،)ُْٖ-ُّٖص ،ِ. جابب وفة حج الشنيب  ،أبو داكد مطوال كهو هشنا ٨بتصر، أبو داكد أخرجها٢بديث  -(ّ)

  .ِٖٔ ،برقم ا٤بركة ابب ما جاء أنه يبدأ ابلصفا قبل ، ،وسننيف كأخرجه الَبمذم 
 .ٔص ،ِ،جُط، البحر احمليط يف أصوؿ الفقوالزركوي،  -(ْ)
 .ٕٕ،سورة ا٢بج، آية -(ٓ)
 .ّصد.ط،  ،أثر كاك العطف يف االستنباطات الفقهية ،عمراف ،انظر-(ٔ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7799&lang=&bk_no=56&ID=1
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  (ُ)كنسب هذا الرأم أليب يوسف "، كالشنيل سرت " ا٤بعية،٫بو: ىتدؿ كاك العطف عل الثالث: القوؿ
 " (ْ)بعض ا٢بشنفية ا إذلرٞبه هللا، كما نسب أيضن  (ّ)ا عن اإلماـ مالككنقل أيضن  ،(ِ)كدمحم

 هم ثبلثة مذاهب:ُب الواك عشند من كبلـ األووليْب السابق نرل أفَّ 
 ا للَبتيب، كقد اشتهر عن الوافعية، كنسب إذل اإلماـ أيب حشنيفة.أحدها: أهنَّ 
 ا للمعية، كنسب إذل الصاحبْب أيب يوسف كدمحم بن ا٢بسن.كالثاين: أهنَّ 

 ا ٤بطلق ا١بمع؛ أم ال تدؿ على ترتيب كال معية.كالثالث: كهو ا٤بختار، أهنَّ 

 :األصوليْبداللة فاء العطف عند النحاة ك 
 أكالن: عشند الشنحاة:

 " مع التعقيب فيهما كإفادة التوريك.  ا٤بعشنوٌم كالذٌٍكرًمٌ  معشناها الغالب هو الَبتيب بشنوعيه " "
يكوف زمن ٙبقق ا٤بعُب ُب ا٤بعطوؼ متأخرنا على زمن ٙبققه ُب  كا٤براد ابلَبتيب ا٤بعشنوم: أفٍ 

"، فزمن البذر سابق  ، فإنباتيه، فشنضجيه، فحصاديهنفعىشنا بذري القمح للزراعة ا٤بعطوؼ عليه؛ ٫بو: "
  على زمن اإلنبات، كالشنضج، كما بعده.

يكوف كقوع ا٤بعطوؼ هبا بعد ا٤بعطوؼ عليه ٕبسب التحدث  كا٤براد: ابلَبتيب الذٌٍكرًم: أفٍ 
يقاؿ ٤بؤرخ:  عشنهما ُب كبلـ سابق، كترتيبهما فيه، ال ٕبسب زماف كقوع ا٤بعُب على أحدٮبا، كأفٍ 

اب٢بديث  فيقوؿ: اكتفى اليـو - مهنع هللا يضر – ،ثمافكع عليك كعمر، أيب بكرك  ؛ا٣بلفاءحدثشنا عن بعض 
عثماف " بعد الفاء دل يقصد به هشنا الَبتيب الزمِب التارٱبي؛ ألف زمن عثماف . فوقوع فعثماف، عليعن 

" الذم كرد  ٍكرم "أم: اللفظيٌ ا قصد مراعاة الَبتيب الذٌ ، كإ٭بَّ عليأسبق ُب التاريخ ا٢بقيقي من زمن 

                                                           
ماـ العبلمة فقيه العراقيْب الكوُب واحب أيب (. القاضي اإل قُِٖ-ُُّ بو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصارم )أ وه -(ُ)

فة. يب حشنيأمذهب  ىب ُب أووؿ الفقه، عل" كأكؿ من كضع الكت عي" قاضي القضاةحشنيفة رضي هللا عشنهما. كهو أكؿ من دي 
 .ُّٗص ،ٖج ،األعالـ،/ الزركليِِٗص ،ُ،جاظتذكرة احلف ،الذهيب ،. انظرمات ُب خبلفته ببغداد

ووؿ، كهو (، من موارل بِب شيباف، إماـ ابلفقه كاأل قُٖٗ-ُُّ دمحم بن ا٢بسن بن فرقد، الويباين،) ،هللا أبو عبد هو -(ِ)
 .َٖص ،ٔج ،األعالـ ،الذم نور علم أيب حشنيفة. الزركلي

 .ُُٖص ،ُج ،ُ، طشرح التلويح، زاين/ التفتآُ،صِ،جالتقرير كالتحبّبابن أمّب ا٢باج،  -(ّ)
 .ٖص ،ِج ،ُط البحر احمليط، الزركوي، -(ْ)
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 ". عثماف " قبل " على أكالن ُب كبلـ السائل، كتضمن ذكر "
كا٤براد ابلتعقيب: عدـ ا٤بهلة يتحقق بًقصىر ا٤بدة الزمشنية الٍب تشنقضي بْب كقوع ا٤بعُب على 

 رة فخرج ا٤بسافركف. كأكؿ من خرج الشنساءي ئا٤بعطوؼ عليه ككقوعه على ا٤بعطوؼ؛ ٫بو: كولت الطا
 .فخركج ا٤بسافرين ... فالرجاؿ

يكوف  " ا٤بتعددة تقتضي أفٍ  ا٤بعطوفات " كٗبشناسبة إفادهتا الَبتيب نوّب إذل قاعدة ؛ هي: أفَّ 
" كاحد، كهو: األكؿ الذم يسبقها كلها، كقبل كل معطوؼ حرؼ عطف  معطوؼ عليه ٥با ٝبيعنا "

يكوف  " كجب أفٍ  ٍب " ك" الفاء مثل: " خاص به. كلكن إذا كاف حرؼ العطف يفيد الَبتيب؛ "
دل يكن هو األكؿ: ٫بو: تكلم ُب الشنادم الرئيس  ا٤بعطوؼ عليه هو السابق عليهما مباشرة، كلو

"  الشناثر كالوكيل كاحملاضر، فالشناثر ٍب الواعر. فالوكيل كاحملاضر معطوفاف على الرئيس، أٌما كلمة: "
 ." الشناثر " فمعطوفة على " عرالوا " كأمَّا كلمة: " احملاضر فمعطوفة على: "

 ؛(ُ)"؛ أم الداللة على السببيَّة ببالتس كتفيد كثّبنا مع الَبتيب كالتعقيب، "
كقوله ، (ِ)چ ڃ  ڃ    ڃ  چ چ  :مثل قوله تعاذل " يكوف ا٤بعطوؼ متسببنا عن ا٤بعطوؼ عليه أبفٍ  "

الَبتيب كالتعقيب هو  ىاللة علكالد .(ْ)"(ّ)چحب  خب  مب  ىب       جب ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئچ : تعاذل
 ، قاؿ ابن مالك:(ٓ)رأم ٝبهور الشنحاة كاألووليْب

  (ٔ) اؿً صى فً نٍ ابً  بً يٍ تً رٍ لتػى لً  كٍبيَّ          اؿً صى تٍ ابً  بً يٍ تً رٍ للتػى  اءي كالفى           

                                                           
" إال إذا دخلت على مضارع مشنصوب "أبف ا٤بصدرية" ا٤بضمرة الٍب  فاء السببية كلكشنها ال تسمى اوطبلحنا ُب هذه ا٢بالة " -(ُ)

أكؿ ا١بزء  ،النحو الوايف، عباس ،حسن ،انظر "، إعراب الفعل " ،ابب،تشنصبه بوركط معيشنة مدكنة ُب موضعها األنسب "كهو
 .ٓٔالرابع، ص

 .ُٓ ،سورة القصص، آية  -(ِ)
 .ّٕ ،سورة البقرة، آية -(ّ)
 .ْٕٓ-ّٕٓص ،ّج ،النحو الوايف، عباس ،حسن ،انظر -(ْ)
لَبتيب كالتعقيب/ أف الفاء ل ى، كنقل بعض األووليْب اإلٝباع علُٕٖص ،القواعد كالفوائد األصولية ابن اللحاـالبعلي، -(ٓ)

أهنا  . كهذا اإلٝباع ال يسلم به ، فذهب ا١برمي إذلَِٕص ،ُج، ُ، طشرح ادلنهاج للبيضاكم يف علم األصوؿاألوفهاين، 
 نزؿ ا٤بطر مكاف كذا فمكاف كذا كإف كاف نزك٥بما ُب كقت كاحد. ،ماكن كا٤بطر، فشنقوؿللَبتيب إال ُب األ

 .ِِٕص ،ّج ،شرح ابن عقيل ،ابن عقيل -(ٔ)
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، فيكوف ا٤بعطوؼ بعد (ُ)أتخر ا٤بعطوؼ عن ا٤بعطوؼ عليه متصبل به ىأم تدؿ الفاء عل
 قبله كهو ا٤بقصود ابلَبتيب، كأيٌب ا٤بعطوؼ متصبل اب٤بعطوؼ عليه، أم: مباشرة ا٤بعطوؼ عليه ال

، كقوله سبحانه:  (ِ)چ ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئچ : قوله تعاذلدكف توافو أك أتخّب ٫بو: 
 .(ّ)چ ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے           ۓ   ۓ  ﮲  ﮳چ 

ا كالفاء، كهي تضم الويء إ كقاؿ سيبويه ُب الكتاب: " ذل الويء كما فعلت الواك، غّب أهنَّ
، كقاؿ ُب (ْ)" .. ٘بعل ذلك متسقنا بعضه ُب إثر بعض كذلك كقولك: مررت بعمروك فزيدو فخالدو 

" مررت بزيد فعمركو، كمررت برجلو فامرأةو، فالفاء أشركت بيشنهما ُب ا٤بركر، كجعلت  موضوع آخر:
 .(ٓ)" األكؿ مبدكءنا به

ثاين بعد األكؿ، كأفَّ األمر بيشنهما قريب، ٫بو قولك رأيت زيدان فعمران، توجب أفَّ ال فالفاء: "
، فرؤية عمرك ٛبت بعد رؤية زيد دكف مهلة، كدخوؿ ا٤بديشنة كاف بعد دخوؿ (ٔ)" كدخلت مكة فا٤بديشنة

 .(ٕ)مكة دكف مهلة
كُب كتب األووؿ أيضنا ما يدؿ على داللة الفاء على الَبتيب كالتعقيب؛ جاء ُب كتاب 

" فأمَّا الفاء فمقتضاها إٯباب الثاين بعد األكؿ من غّب مهلة، هذا ما اتفق األدابء على  حكاـ:اإل
 . (ٖ)" نقله عن أهل اللغة

. فا٤بعطوؼ أيٌب بعد ا٤بعطوؼ عليه مباشرة (ٗ)" الفاء للتعقيب مع الوووؿ " كُب أووؿ الواشي:
 دكف انقطاع ُب الزماف.

                                                           
 .ِِٕص ،ّج ،ا٤برجع السابق -(ُ)
 . ّٔ ،سورة البقرة، آية -(ِ)
 .ُّٔ ،عراؼ، آيةسورة األ -(ّ)
 .ُِٕص،  ْج ،الكتاب ،سيبويه -(ْ)
 .ّْٖص، ُج ،ا٤برجع السابق -(ٓ)
 .ُْٖ، صُ،ج ادلقتضب ،ا٤بورد -(ٔ)
 . اا٤بهلة تكوف ٕبسب اإلمكاف كما سيأٌب تفصيله الحقن  -(ٕ)
 .  ْٗ،صُج، ُ، طحكاـ يف أصوؿ األحكاـاإلاآلمدم،  -(ٖ)
 . ُُْ، ص ُ، طأصوؿ الشاشيالواشي،  -(ٗ)
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 ُب إفادة حرؼ الفاء على الَبتيب إذل أربعة مذاهب: اثنيا: اختلف الشنحاة كاألووليوف 

ا للَبتيب كالتعقيب ببل مهلة. تقوؿ: " قاـ زيد فعمرك"؛ أم حصل قياـ  ا٤بذهب األكؿ: أهنَّ
 .(ُ)" ببل فصل. كهو مذهب ا١بمهور زيد "عمرك" عقيب قياـ "

ا تفارقه ُب حالتْب:  ا تفيد الَبتيب غّب أهنَّ  ا٤بذهب الثاين: أهنَّ

كذل: ُب الفعلْب الذين أحدٮبا سبب ُب اآلخر، كيؤكالف ٤بعُب كاحد، فيجوز عطف أحدٮبا على األ
 .(ِ) اآلخر دكف ترتيب؛ ٫بو: أعطيتِب فأحسشنت إرلَّ، أحسشنت إرلَّ فأعطيتِب

( قد يكوف سابقنا، فعشندها ال ٲبكن  الفاء الثانية: إذا كاف ُب الكبلـ ما يدؿ على أفَّ ما بعد )
چڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   چ و قوله تعاذل: الَبتيب؛ ٫ب

(ّ) ، 
 .(ْ)كهذا مذهب الفراء

ا تفيد الَبتيب، إال ُب األماكن كا٤بطر، حيث تقوؿ: "عفا مكاف كذا،  ا٤بذهب الثالث: أهنَّ
"، كإٍف كاف  نزؿ ا٤بطر مكاف كذا، فمكاف كذا فمكاف كذا"، كإٍف كاف عفاءٮبا ُب كقت كاحد، ك"

 .  (ٓ)احد. كإليه ذهب ا١برمينزكله فيهما ُب كقت ك 

 

                                                           
، معاىن احلركؼ، الرماين /ُْٖ ص ،ُج، ادلقتضب، / ا٤بوردِْٗ ص ،ُج الكتاب، ،سيبويه: انظر -(ُ)

نن الصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كس الرازم،/ ُٖٕص ،ُط اللمع يف النحو، ،بن جِبا / ّْص،ِط
 . ِّ، صُج ،ُط ،الفقو ادلعتمد يف أصوؿ  ،الطيب  ./ُُّص، ُط، العرب يف كالمها

 .ُّٕ، صُج، معاين القرآفلفراء، اانظر،  -(ِ)
. ْسورة األعراؼ، آية،  -(ّ)
العطف كأثره يف  ،/ هدهودِّٓص  ،ُ،جمغِب اللبيب، / ابن هواـ ُّٕص  ،ُج معاين القرآف،لفراء، اانظر، -(4)

.َُٕص ،الشرعيةاألحكاـ 
/ابن  ِٔ، صِ، طاجلُب الداىن ِف حركؼ ادلعاىنا٤برادم،  /ِِٗ، صُج،شرح ُجل الزجاجي، ابن عصفور ،انظر -(ٓ)

 . ِّٓ،صُ،جمغِب اللبيب، هواـ
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، (ُ)( كهو مذهب طائفة من الكوفيْب الواك ( ال ترتب ٗبشنزلة ) الفاء ا٤بذهب الرابع: إفَّ )   
، كالراجح ما ذهب إليه أوحاب ا٤بذهب األكؿ القائلْب أبفَّ الفاء للَبتيب مع (ِ)كلكل مذهب أدلته

 التعقيب ببل مهلة كذلك لؤلسباب اآلتية: 
م ق -ُ ( الٍب ال  الواك الوا أبول الفاء حيث استعملت ُب الَبتيب مع التعقيب ٖببلؼ )إهنَّ

 ( الٍب ترتب، كتعقب مع ا٤بهلة.  ٍب ترتب، ك)
 توجيه األدلة الٍب استدؿ هبا أوحاب ا٤بذاهب األخرل  توجيهنا سليمنا.  -ِ

 :(ّ)من أحكاـ الفاء -
 .من اتصا٥بما ُب غّب الضركرة الوعريةاختيارنا، فبل بد  (ْ)أهنا ال تشنفصل من معطوفها بفاول-ُ

ہ  ھ   ھ   ھ  چ : كقوله تعاذل ،: مررت بعمروك فزيدو فخالدو ا تعطف ا٤بفردات كا١بمل كماكأهنَّ  -ّ

 .(ٓ) چھ    
" كذلك ٫بو: قطعت سشنوات التعلم؛ األكذل،  أك " ك" الواك " ه ٯبوز حذفها بقريشنة كما أفَّ كأنَّ  -ّ

 .ك٫بو: أنفقت ا٤باؿ درٮبنا، درٮبْب، ثبلثةالثانية، الثالثة، الرابعة..

 (ٔ)چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  چ ا قد ٙبذؼ مع معطوفها؛ كاآلية: كأهنَّ  -ْ
 .أم: فأفطىر، فعدة من أايـ أيخر

ا تعطف ٝبلة ال تصلح ولة، كال خورنا، كال نعتنا؛ كال حاالن على ٝبلة تصلح كٚبتص الفاء: أبهنَّ  -ٓ
كسبب عدـ الصبلحية  ك، كالعكس،أبف تعطف ٝبلة تصلح لتلك األشياء على ٝبلة ال تصلح. "لذل

                                                           
 ،أصوؿ األحكاـ ،آلمدما/ .ّٔص، اجلِب الداين، / ا٤برادم ِِٗص  ،ُج،شرح ُجل الزجاجي، ابن عصفور ،انظر -(ُ)

 .  ِٔص  ،ُج
 . َُُ-َُٗ، صالعطف كأثره يف األحكاـ الشرعية ،هدهود ،انظر -(ِ)
 . ٖٕٓص  ،ّج ،النحو الوايف ،عباس ،حسن ،انظر -(ّ)
ٯبوز الفصل ابلظرؼ أك ا١بار مع ٦بركره بْب الفاء كمعطوفها. كلكن الرأم الذم ٲبشنع الفصل ُب غّب الضركرة الوعرية هو  -(ْ)

 .ُُٔص ،ّج ،ا٤برجع السابق ،"، كاالقتصار عليه كاجب. انظر الفاء الصحيح إذا كانت أداة العطف هي "
 .ُّٔ ،اآلية،سورة األعراؼ -((5
 .ُْٖ ،سورة البقرة، آية -(6)
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 " . ُب الصور السالفة كلها: خلو ا١بملة من الرابط، ككجوده ُب ا١بملة الصا٢بة
 الذم عاكنته ففرح الوالد مريض فمثاؿ عطفها ٝبلة ال تصلح ولة على ٝبلة أخرل تصلح: "

 ." كقف القطار فساعدهتا على الشنزكؿ عجوز ضعيفةالٍب  " كمثاؿ العكس: "
 ا٢بديقة يرعاها البستاين فيكثػيري الثَّمري  كمثاؿ عطفها ٝبلة ال تصلح خورنا على أخرل تصلح: "

 ". العكس: ا٢بديقة أٮبل البستايٌن فقلَّ ٜبرها ". كمثاؿ "
خدمة رعيته؛  هذا حاكم سىًهر على كمثاؿ عطفها ٝبلة ال تصلح نعتنا على أخرل تصلح: "

 ". هذا حاكم شكا الشناس فأزاؿ أسباب الوكول ". كمثاؿ العكس: " فسعدت الرعية
أقبل ا٤بشنتصر يتهلل كجهه فتورح  كمثاؿ عطفها ٝبلة ال تصلح حاالن على أخرل تصلح: "

 ". أقبل ا٤بشنتصر تشنورح القلوب فيتهلل كجهه " :القلوب" كمثاؿ العكس
تعطف عامبلن قد حذؼ، كبقي معموله؛ ٫بو اشَبيت الكتاب ا هذا، كالفاء كالواك ُب أهنَّ 

ا؛ كاألول  ا. -بديشنار فصاعدن : فذهبى الثمني واعدن   مثبلن
ا حرؼ العطف الوحيد الذم يصلح للدخوؿ على الفعل ا٤بطاكع ألوله؛ ك٩با ٚبتص به الفاء: أهنَّ  -ٔ

 .من حركؼ العطف علمت الراغب فتعلم، كال يصح ٦بيء غّبه - فانفتح -٫بو: فتحت الباب

 عند النحاة كاألصوليْب: (ُ)العاطفة ُثيَّ (داللة ) 
، كهو ما ذهب إليه ٝبهور الشنحاة كاألووليْب، (ِ)تدؿ ٍب العاطفة على الَبتيب مع الَباخي

ا تستعمل للَبتيب ببل  كذهب الفرآء إذل أفَّ ٍب العاطفة ال تدؿ على الَبتيب، كذهب آخركف إذل أهنَّ
ا للَبتيب كاإليذاف أبفَّ الثاين بعد األكؿ  (ّ)مهلة كالفاء "، كالصحيح هو ما ذهب إليه ا١بمهور من أهنَّ

؛ فهو كحده الذم ٰبكم عليها ابلطوؿ أك (ْ)الزمشنية الطويلة مَبكؾ للعيرؼ الوائع كتقدير ا٤بدةمهلة، "
د يكوف قصّبنا ُب ما يعتور طويبلن ُب حادثة معيشنة ق الًقصر، كال ٲبكن كضع ضابط آخر ٰبددها؛ ألفَّ 

                                                           
/ ُٖٓص ،مغِب اللبيب ،هواـ ابن ،ال تكوف عاطفة البتة، بل تكوف زائدة. انظر ٍبيَّ  ذهب األخوف كالكوفيوف إرل أفَّ  -(ُ)

 .ٔٗص، ٖجشرح ادلفصل،، ابن يعيش
 .ّْ،صّ،جأكضح ادلسالك ،ابن هواـ -(ِ)
 .ُٖٗص ،القواعد كالفوائد األصولية ابن اللحاـ/ البعلي، َُٔ-ُٗٓص ،مغِب اللبيب ،أبو هواـ -(ّ)
 .ٓٗص ،ُج،اإلحكاـ، اآلمدم -(ْ)
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دخل الطالب ا١بامعة ٍب ٚبرٌج  ... غّبها؛ فمىرٌد األمر للعيرؼ. كمن األمثلة: زرعت القطن، ٍب جشنيته
 كيؤكؿ ما ظاهره خبلؼ ذلك .(ُ)" كاف الواب طفبلن ٍب وبينا، ٍب غبلمنا؛ ٍب شاابن فتيًّا-انجحنا

أكيل ليشناسب داللة ٍب على الَبتيب. ".أم: ما كاف ُب الظاهر خبلؼ الَبتيب فإنَّه ٰباؿ على الت
 فالراجح ُب داللة ٍب هو: الَبتيب مع الَباخي، كهو ما ذكره ٝبع من الشنحاة ُب كتبهم.

" مررت برجلو راكبو ٍب ذاهب، فبْب أفَّ الذهاب بعده، كأفَّ بيشنهما  قاؿ سيبويه ُب الكتاب:
مررت برجلو ٍب امرأةو، فا٤بركر هشنا  "، ككذلك قوله: (ِ)" مهلة، كجعله غّب متصل به فصّبه على حدة

 .(ّ)" به امركراف، كجعلت ٍب األكؿ مبدكءن 
ا تفيد مهلة كتراخيا  كُب شرح ا٤بفصل: " كأمَّا )ٍب( فهي كالفاء ُب أفَّ الثاين بعد األكؿ، إال إهنَّ

 .(ْ)" عن األكؿ
 :(ٓ)من أحكامها -
 . (ٔ)ةا تعطف ا٤بفردات كا١بمل، كما ُب األمثلة السالفأهنَّ  -
ها التأنيث اللفظٌي؛ فتختص بعطف ا١بمل، ٫بو: مىٍن ظىًفر دلتفي (ٕ)كقد تدخل عليها اتء التأنيث -

، كغيصَّتيهي شديدة.  ٕباجته ٜبيَّتى قىصَّر ُب رعايتها كاف حزنه طويبلن
ا قد تكوف ٗبعُب كاك العطف، فتفيد مطلق ا١بمع كاالشَباؾ من أهنَّ  -كهذا قليل جائز -كمشنها:  -
ّب داللة على ترتيب، بورط كجود قريشنة؛ ٫بو: ٤با انقضى الليل، كاستشنار الكوف، ٍب طلعت الومس، غ

 .(ٖ)"كاقَبب ظهور الفجر سارع الشناس إذل أعما٥بم..
                                                           

 .ٕٕٓ، ص ّج ،النحو الوايف ،عباس  ،حسن ،انظر -(ُ)
 .ِْٗ، صُج ،الكتاب، سيبويه -(ِ)
 .ّْٖ،  صُج  ،بقا٤برجع السا -(ّ)
 . ٔٗ، صٖج ،شرح ادلفصل، ابن يعيش -(ْ)
  .ِّّ، صّج ،النحو الوايف ،عباس، حسن ،انظر -(ٓ)
 .ّّّص، ُْٗ، صْج، ابب نواوب ا٤بضارع ،النحو الوايف ،انظر "، فاء السببية كهو عمل " -(ٔ)
ا٤برجع  ،". انظر غّب مربوطة كتابتهما فمفتوحة "  كهذه التاء الداخلة على ا٢بركؼ ٯبوز تسكيشنها أك ٙبريكها ابلفتحة، أما -(ٕ)

 .ٕٕٓ، ص ّج ،السابق

ًلمٍ        ،كمن هذا قوؿ ابن مالك ُب أكؿ ابب من ألفيته -(ٖ) ، الكى  كبلميشنا لفظه مفيده؛ كاستقٍم ... كاسمه، كفعله، ٍب حرؼه
للَباخي بْب األقساـ. كيكفي ُب اإلشعار اب٫بطاط ٍب حرؼ..، ٗبعُب الواك؛ إذ ال معُب  " ،" ُب قوله ٍب " ،قاؿ األمشوين ما نصه

= 
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كأمَّا ٍبي  كُب كتب األووؿ أيضنا ما يدؿ على هذه الداللة، فقد جاء ُب كتاب اإًلحكاـ: "
ا توجب الثاين بعد األكؿ ٗبهلة كأمَّا ٍبي فللعطف على سبيل الَباخي،  . كُب كوف األسرار: "(ُ)" فإهنَّ
 .(ِ)" كهو موضوع ليختص ٗبعُب يشنفرد به

 .(ّ)" ٍب كذكر واحب الشنحو الواُب زايدة ُب أحكاـ "
 ( عند النحاة كاألصوليْب: حٌب داللة )

" له عشند البصريْب ثبلثة كجوه: حرؼ جر، كحرؼ عطف، كحرؼ  حٌب حرؼ العطف"
، كيزيدكف كجهنا آخر، كهو أٍف يكوف حرؼ (ُ)، أمَّا الكوفيْب فبل يعتوركنه حرؼ عطف(ْ)داءابت

                                                           = 

 درجة ا٢برؼ عن قسميه ترتيب الشناظم ٥با ُب الذكر على حسب ترتيبها فيا لورؼ، ككقوعه طرفنا.ا.هػ.
 . ٓٗ، ص ُج ،اإًلحكاـ آلمدم،ا -(ُ)
 .ِْٔ، صِج  كشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسالـ البزدكل،،  البخارم عبلء الدين، -(ِ)
 ،ألحكاـ  ) ٍب ( دة كتفصيلزاي -(ّ)
ڱ  ڱ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱچ  ،" حرؼ عطف ُب قوله تعاذل ٍب " ،أشار الشنحاة إذل كهم يقع فيه من يعرب -أ

" ال تصلح عاطفة هشنا؛ إذ إعادةي ا٣بلق دل تقع، كإذا دل تقع فيكف ييًقركف برؤيتها؟  ٍب " ألفَّ  ؛ُٗ،العشنكبوت چں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  چ  ،" الستئشناؼ ُب اآلية. كيؤيد كوهنا لبلستئشناؼ ُب اآلية قوله تعاذل بعد ذلك ٍبيَّ  نت "٥بذا كا

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ           َِ،العشنكبوت چۓ    ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ ہ    ھ

ة اآلخرة. كاالستئشناؼ أحد أفيشنظركا بدء ا٣بلق ٍب إنواء الشنو ؛ فمن ا٤بستحيل أف يسّبكا ِّ،فاطر چڄ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
الفّبكز ". كحْب يكوف ا٢برؼ لبلستئشناؼ ال يكوف للعطف. قاؿ  الواك، كالفاء، كٍبٌ  " ،ا٤بعاين الٍب تؤديها ثبلثة من األحرؼ؛ هي

 " ،ما نصه -" ٍبٌ  كبلـ على معاين ""بصائر ذكم التمييز" عشند ال ،" ُب كتابه اآلخر ا٤بسمى القاموس احمليط واحب " ابدمأ
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀچ  ،تكوف لبلبتداء كقوله تعاذل ُب سورة فاطر

 .ِّ-ُّ،فاطر چڤ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ
االستفهاـ على الوجه ا٤بوركع فهي  " تصلح للوقوع بعد ٮبزة االستفهاـ مباشرة إذا كاف ا٤بعطوؼ هبا ٝبلة، كاقتضى  ٍب " -ب

 كالواك كالفاء ُب هذا. كال يقع بعد االستفهاـ مباشرة من حركؼ العطف غّب هذه الثبلثة.
ا على "ا٤بتعاطفْب" أيطابقهما أـ ال يطابق؟ ٍب ما حٍكم الضمّب بعد " -ج ك" ٍب" ككاف أ" الفاء فإف كاف حرؼ " " إذا كاف عائدن

٧بمود فحامد قاـ، كٯبوز تقدًن ا٣بور  ،ٮبا ؛ ٫بودى ا٤بعطوؼ كا٤بعطوؼ عليه جاز حذؼ ا٣بور من أحالضمّب ُب ا٣بور عائدا عل
ٍب" كالفاء فيما  ٧بمود فحامد قاما..ك" ،٧بمود قاـ فحامد، كٯبوز مطابقة الضمّب بغّب حذؼ ٫بو ،على ا٢بذؼ من الثاين ٫بو

  سبق.

 .ٔٗص ،ِج ،د.ط ،رتحريتيسّب ال ،أمّب ابدشاه كعشند األووليْب كذلك. -(ْ)
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كهو حرؼ جر أيٌب لعدة معاف، مشنها: الغاية كهو الغالب، كأيٌب  .(ِ)نصب يشنصب الفعل ا٤بضارع
 .(ّ)"ُب االستثشناء كهو قليل إال أيضنا للتعليل، كأيٌب ٗبعُب "

راب، ٫بو: قدـ ا٢بجاج حٌب ا٤بواة، كرأيت ا٢بجاج حٌب فهو حرؼ يورؾ ُب ا٢بكم كاإلع
 ا٤بواة، كمررت اب٢بجاج حٌب ا٤بواة. 

 "حرؼ يفيد الغاية، كقد يدؿ على بداية الغاية أك على هناية الغاية . حٌب فػػػػػ "
كذلك أفَّ الغاية ُب حٌب ٯبب أٍف تكوف موضوعة أبٍف تكوف شيئنا  جاء ُب كوف األسرار: "

 .(ْ)" ذكور أك عشنده كالرأس للسمكة كالصباح للبارحةيشنتهي به ا٤ب
أكلت السمكة حٌب رأسها " ا٢بكم فيها كهو األكل ٲبتد شيئنا فويئنا حٌب  ففي قولك: "

يصل إذل الرأس فيكوف الرأس مشنتهى ا٢بكم. كهذا ُب اعتبار ا٤بتكلم ال ٕبسب الوجود نفسه، إذ قد 
" فا٤بوت هشنا تعلق آبدـ  مات كل أب رل حٌب آدـ ولك: "ٯبوز أٍف يتعلق ا٢بكم اب٤بعطوؼ أكال، كق

مات الشناس حٌب األنبياء" فا٤بوت تعلق ابألنبياء كهم  أكال، كقد يتعلق ا٤بعطوؼ ُب الوسط كقولك: "
 .(ٓ)ليسوا أكؿ الشناس موات كال آخرهم

 أم: دخوؿ ا٤بعطوؼ ُب حكم ا٤بعطوؼ عليه " تدؿ على هناية الغاية ) حٌب ففي العطف: "
ا ٗبعُب الواك فتفيد ا١بمع ُب ا٢بكم  .(ٔ)( ابالتفاؽ ألهنَّ

ا ٗبشنزلة الواك؛  جاء ُب البحر احمليط: كأمَّا إذا كانت عاطفة فما بعدها داخل قبلها قطعا، ألهنَّ
ا جزء ٩با قبلها.." " قد تكوف عاطفة تدخل ما بعدها ُب حكم ما  . كُب شرح ا٤بفصل:(ٕ)ألهنَّ

                                                           = 

، أكلت السمكة إضمار عامل. ففي قولشنا ىا ابتدائية، كيعربوف ما بعدها علالبتة، كيعتوركهن الكوفيوف يشنكركف العطف ٕبٌب -(ُ)
 .ُّٕص ،بيبلمغِب ال، " . ابن هواـ رأسها أكلته أكلت السمكة حٌب " ،ابتدائية كتقدير ا١بملة  " حٌب رأسها حٌب

التقرير  ،ابن أمّب ا٢باج./ ُّٕ-ُٔٔص مغِب اللبيب، ابن هواـ / ِْٓص ،جلِب الداين يف حركؼ ادلعاينا ،ا٤برادم -(ِ)
 . ّٕ، ص ِج ،كالتحبّب

 .ُٔٔص ،مغِب اللبيب، ابن هواـ -(ّ)
 .ِٕٗ، صِج  ،كشف األسرار،  البخارم عبلء الدين، -(ْ)
 .ٕٓص ،ِج ،التقرير كالتحبّب ،ابن أمّب ا٢باج -(ٓ)
 .ٕٗ ،ْٕ، صِج ،ا٤برجع السابق انظر: -(ٔ)
 . ٕٓص ،ِج ،البحر احمليط ،الزركوي -(ٕ)
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 . (ُ)"قبلها
 ف ا٤بعُب أفَّ األكل قد اشتمل علىكا "  أكلت السمكة حٌب رأسها " : إذا قلت:كبياف ذلك

 .(ِ)كاف ا٤بعِب أفَّ زيدان قد ضربته " ضربت القـو حٌب زيدان  الرأس ككذلك قولك: "
( كقد تدؿ  ال يدخل ما بعدها ُب حكم ما قبلها كأمَّا ُب ا١بر: فقد تدؿ على بداية الغاية )

(، فإذا كاف ما بعدها من جشنس ما قبلها  يدخل ما بعدها ُب حكم ما قبلها علي هناية الغاية )
 . (ّ)أفادت هناية الغاية، كإذا كاف ما بعدها ليس من جشنس ما قبلها أفادت بداية الغاية

" فالرأس من جشنس السمكة فيدخل ُب حكم  أكلت السمكة حٌب رأسها كمثاؿ األكؿ: "
؛ فإنَّه إٍف كقف على سبلـ (ْ)چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ : له تعاذلالسمكة كهو األكل، كمثاؿ الثاين: قو 

دل يدخل مطلع الفجر ٙبت حكم الليلة، ككذا إٍف دل يوقف؛ ألفَّ سبلـ ا٤ببلئكة يشنتهي عشند طلوع 
 .(ٓ)الفجر

كداللة حٌب على الغاية هو األول ُب كبلـ العرب، كال يسقط هذا ا٤بعُب إال ٦بازان، جاء ُب  
هو حقيقة  ، )(ٔ)( أم ُب أول الوضع للغاية ُب كبلمهم ذه كلمة أولها الغايةه كوف األسرار: ")

( أم: معُب الغاية هو ا٤بعُب ا٢بقيقي ٥بذا ا٢برؼ ال يسقط معُب الغاية عشنه إال ٦بازان أم:  هذا ا٢برؼ
شنئذ  إال إذا استعمل ٦بازان كما إذا استعمل للعطف احملض ُب األفعاؿ فإفَّ معُب الغاية غّب مراد حي

 .(ٕ)" كسائر ا٢بقائق إذا استعملت ُب غّب موضوعاهتا ليكوف ا٢برؼ موضوعا ٤بعُب ٱبصه
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  كمفهـو الغاية كاحد من أنواع مفهـو ا٤بخالفة ففي قوله تعاذل:

                                                           
 .ٔٗص ،ٖج ،شرح ادلفصل ،ابن يعيش -(ُ)
 .ِٗٗص ،ِج ،كشف األسرار،  البخارم عبلء الدين، -(ِ)
ُب هذه  ل. كهشناؾ ثبلث آراء أخر ٕٓص ،ِج ،البحر احمليط ،، الزركويٕٗ،صِ،جتيسّب التحرير ،أمّب ابد شاه -(ّ)
 الدخوؿ أك عدمه إال ابلقريشنة. لى. ال تدؿ عّعدـ الدخوؿ مطلقا،  .ِ. الدخوؿ مطلقا،  ُ ،سألةا٤ب
 .ٓ،سورة القدر، آية -(ْ)
 .ِٗٗص ،ُج ،كشف األسرار،  البخارم عبلء الدين، -(ٓ)
 أم ُب كبلـ العرب. -(ٔ)
كم ..كالذم بْب األقواس هو كبلـ فخر اإلسبلـ البزد ِٕٗ،صِج ،ا٤برجع السابق -(ٕ)
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٤با فحكم الغاية ُب هذه اآلية الكرٲبة أٍف يكوف ما بعدها ٨بالفا  .(ُ)چ   ڇڇ     ڃ  چ  چ  چ     چ
قبلها، فيدؿ الشنص اب٤بشنطوؽ: على إابحة تشناكؿ الطعاـ كالوراب ُب ليل رمضاف إذل الفجر الذم هو 
غاية ا٢بل، كيدؿ اب٤بفهـو ا٤بخالف: على أفَّ األكل كالورب حراـ بعد هذه الغاية، كهي طلوع 

 .(ِ)الفجر
، كٯبوز كوف العطف أمَّا الداللة على الَبتيب فهي ال تقتضي ُب العطف ترتيبنا عشند ا١بمهور

هبا مصاحبنا ٫بو: قدـ ا٢بجاج حٌب ا٤بواة ُب ساعة كذا، أم: قدموا ُب كقت كاحد كسابقنا ٫بو: 
 .(ّ)قدموا حٌب ا٤بواة متقدمْب أم: سبق ا٤بواة غّبهم من ا٢بجاج

كاعلم أنَّه ال يلـز أٍف يكوف ما بعد حٌب العاطفة، آلخر  جاء ُب شرح الرضي على الكافية: "
 .(ْ)" ما قبلها حسا كال آخرها دخوال ُب العمل، بل قد يكوف كذلك، كقد ال يكوف أجزاء

أم ال يوَبط أف يكوف ا٤بعطوؼ ٕبٌب آخر أجزاء ا٤بعطوؼ عليه كالرأس ُب السمكة، ككذلك 
ال يوَبط أف يكوف آخرها دخوال ُب العمل، كمن قاؿ: حفظت القرآف حٌب الشنساء، فإف الشنساء قد 

 أك كسطه أك آخره.  تكوف أكؿ ٧بفوظه

 .(ٓ)" حٌب العاطفة ٤بطلق ا١بمع كالواك ال للَبتيب ُب ا٢بكم كُب حاشية ا٣بضرم: "
ا تقتضي الَبتيب ُب الزماف فقد ادعى ما ال  كالقوؿ ابلَبتيب ليس بصحيح، كمن ادعى أهنَّ

أك متوسطة،  دليل عليه، بل ٯبوز أٍف يقاؿ: حفظت حٌب سورة البقرة، كإٍف كانت البقرة أكؿ ٧بفوظك
، كال فرؽ ُب تعلق القضاء (ٔ)" كل شيء بقضاء كقدر حٌب العجز كالكيسكُب ا٢بديث: " 

                                                           
 .ُٕٖسورة البقرة، آية،  -(ُ)
 .ُٓٔص ،ُج، ْط ،يف الفقو اإلسالمي تفسّب النصوص، دمحم أديب، واحل -(ِ)
 .ََِِص ،ْج ،ارتشاؼ الضرب ،أبو حياف -(ّ)
 .ِٕٓص ،ْج، ُط ،شرح الرضي علي الكافية ،الرضي -(ْ)
 .ّٔص ،ِج، ُط ،حاشية اخلضرم ،ا٣بضرم -(ٓ)
 " كل شيء بقدر حٍب العجز كالكيس أك الكيس كالعجز " مسلم،،( كنصه  بقضاء دكف )أخرجه مسلم ُب وحيحة ب -(ٔ)

".  (." كالكيس بفتح الكاؼ ضد العجز كمعشناه ا٢بذؽ ُب األمور كيتشناكؿ أمور الدنيا كاألخرةِٓٓٔ، ح)َِْٓ، صْج د.ط،
 .ْٖٕص ،ُُج، فتح البارم ،ابن حجر
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 .(ُ)اب٤بقتضيات من حيث الَبتيب
كمعشناه أفَّ كل شيء ال يقع ُب الوجود إال كقد سبق به علم هللا  " جاء ُب فتح البارم:

ا جعلهما ُب ا٢بديث غاية لذلك لئلشارة إذل  أفَّ أفعالشنا كإٍف كانت معلومة لشنا كمرادة مشنا كمويئته كإ٭بَّ
 .(ِ)" فبل تقع مع ذلك مشنا إال ٗبويئة هللا

 كال تكوف عاطفة إال ابجتماع شركط أربعة: -
، كال حرفنا فبل يصح أفٍ  يكوف ا٤بعطوؼ هبا ا٠بنا " أفٍ  -أ "، ٫بو:  (ْ)، كال ٝبلة(ّ)يكوف فعبلن

العطف ُب ٫بو: وفحت عن ا٤بسيء حٌب  ٯبوزاستخدمت كسائل االنتقاؿ حٌب الطيارةن، فبل 
 خىًجل، كتركته لشنفسه حٌب نىًدـ، كال ُب قوؿ ا٤بعىرم:

 اادى أىٍمشنىحيها الودى  رتي أيٌن وً ك ... ، حٌبعليَّ  نتي ا٣بطوبي كهوَّ 
؛ فبل ٯبوز اعتبارها حرؼ  أفٍ  -ب يكوف االسم ا٤بعطوؼ هبا ا٠بنا ظاهرنا ال ضمّبنا، كورٰبنا ال مؤكالن

مثل: انصرؼ ا٤بدعوكف حٌب أان. كقد ارتضى بعض احملققْب االستغشناء عن هذا الورط، عطف ُب 
كأجاز ا٤بثاؿ السالف، كأشباهه. كُب األخذ برأيه توسعة كتيسّب.كما ال ٯبوز اعتبارها عاطفة ُب مثل: 

. "؛ ٤با يَبتب على هذا من كقوع معطوفها مصدرنا مؤكالن  أحب ا٤بقاالت األدبية حٌب أقرأ الصحف "

                                                           
.ٖٓص ،ِج  ،البحر احمليط ،الزركوي -(ُ)
 .ْٖٕص ،ُُج، ُط ،فتح البارم شرح صحيح البخارم ،بن حجرا -(ِ)
 ال يدخل على نظّبه ُب اللفظ كالعمل إال ُب التوكيد اللفظي، أك ُب الضركرة الوعرية. -ُب الغالب -ألف ا٢برؼ -(ّ)
 ِج ،ا٣بضرمكما قاؿ   ،" على ٝبلة فعلية فعلها ماض أك على ٝبلة ا٠بية، فهي حرؼ ابتداء، كهي حٌب إذا دخلت " -(ْ)

: عمرك  " لويء قبلها؛ مثل قوؿ الواعر هناية ،أم " الداخلة على ٝبلة مضموهنا غاية " حٌب " ،ابب العطف عشند الكبلـ على
 ،بن كلثـو 

 اشنى يً فى ه سى اؤي ٭بى  كٕبري األىرضً  ... اشنَّ عى  اؽى ٌب ضى حى  رَّ  البػى انى ؤلى مى 
بي األعداء مأسورةه به". فإف دخلت على مضارع مرفوع اببتدائية، أك "ا٤بعركؼ أيسر القلوب، حٌب قلو  ،ُب بعض الركاايت كسئل

مشنصوب فجارة. كال بد ُب االبتدائية أال تشنقطع الصلة ا٤بعشنوية بْب ما قبلها كما بعدها، برغم أف ما بعدها ال بد أف يكوف ٝبلة 
 ،" قبيلة الواعر جرير كيلىٍيبى  " ا قوؿ الفرزدؽ يذـ مستقلة ُب إعراهبا. أمَّ 

 أىابها هنوىل أك ٦بيىاًشع فَّ أى تسيب ِب...كى  بي يٍ لى فواعجبنا! حٌب كي 
"ال بد من تقدير ٧بذكؼ قبل "حٌب"  ،" ما نصه حٌب عشند الكبلـ على " ُا٤بغِب، ج ُب  فيقوؿ .كهٍنوىل ك٦باشع من آابء الفرزدؽ

 .تسبِب"  يسبِب الشناس حٌب كليبفو اعجبنا " ،ُب هذا البيت يكوف ما بعد حٌب غاية له، أم
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 كهذا ال يصح.
بعضنا  ، أك(ِ)شبيهنا ابلبعض من ا٤بعطوؼ عليه، أك (ُ)يكوف ا٤بعطوؼ بعضنا حقيقينا أفٍ  -ج

األعضاء حٌب الرجل، كمثاؿ الوبيه ابلبعض:  . فمثاؿ البعض ا٢بقيقي: ابلرايضة تقول(ّ)ابلتأكيل
 ٌب طيورها.أعجبِب العصفور حٌب لونه كمثاؿ البعض ابلتأكيل: ٛبتعت األسرة ابلعيد ح

، كال  أفٍ  -د تكوف الغاية ا٢بسية أك ا٤بعشنوية ٧بققة لفائدة جديدة، فبل يصح: قرأت الكتب حٌب كتاابن
 .سافرت أايمنا حٌب يومنا

 أحكامها:من  -
ا ٤بطلق ا١بمع كواك العطف عشند عدـ القريشنة؛ فبل تفيد الَبتيب الزمِب بْب العاطف كا٤بعطوؼ مشنها: أهنَّ 

الفرائض ا٣بمس حٌب ا٤بغرب، ككفيت أركاف كل وبلة حٌب الركوع، ككقوؿ  ُب ا٢بكم ٫بو: أديت
 الواعر:

 (ْ)كا٢بمدى  اجملدى  ثي ورً يي  رو مٍ أى  لًٌ ى كي لى عى  ... وائي الى ٛبى  -وفى مي دى قٍ حٌب األى  -جارلرً                          
ؼ عليه ٦بركر ٗبثل " إذا عطف هبا آخر شيء، كا٤بعطو  حٌب كمشنها: إعادة حرؼ ا١بر كجوابن بعد " -

ذلك ا٢برؼ، كيلتبس ا٤بعُب بعدـ إعادته؛ ٫بو: سافرت ُب األسبوع ا٤باضي حٌب ُب آخره، إذا كاف 
" مرة اثنية  ُب ا٤براد السفر ُب أكقات متقطعة من األسبوع، كبعضها ُب آخره. فلو دل تذكر كلمة: "

ل من أكؿ األسبوع إذل آخر ٢بظة فيه. ه السفر ا٤بتص" لكاف من احملتمل فهم ا٤براد أبنَّ  حٌب بعد: "
" ٦بركرنا ٗبثيله؛  ا٤بعطوؼ عليه يعاد بعدها حرؼ ا١بٌر إذا كاف " كهذا غّب ا٤بقصود، فمن الواجب أفٍ 

                                                           
أفاد الدكاء ا١بسم حٌب  ،إما أف يكوف جزءنا من الكل ٕبيث ال يوجد الكل الكامل بغّبه؛ ٫بو - هشنا -البعض ا٢بقيقي  -(ُ)

 ،سهر ا١بيش حٌب القائد، كأما أف يكوف نوعنا من جشنس يومل أنواعنا كثّبة؛ ٫بو ،اإلوبع، كإما أف يكوف فردنا ُب ٦بموع؛ ٫بو
 .تسلقالشنبات انفع حٌب ا٤ب

راقِب  ،هو العىرىض ا٤ببلـز للكل من غّب أف يدخل ُب تكوين ذاته األولية؛ كا١بماؿ كالعلم، كاللوف، كا٣بلق، كالصوت، ٫بو -(ِ)
 .ا٣بطيب حٌب ابتسامته

ا الكل" كيرافقه ُب أحياف كثّبة دكف أف يكوف جزءن  ما يصاحب " ،ه كالبعض، كاقَباض ذلك. كا٤براد بهبتقدير أنَّ  ،أم -(ّ)
 حضر القطار فشنزؿ ا٤بسافركف، حٌب ا٢بقائب. ،٫بو .. حقيقينا مشنه، كال مبلزمنا له مبلزمة دائمة

 .ُّٔ/ ِ؛ كٮبع ا٥بوامع ُٔٔ؛ كشرح عمدة ا٢بافظ صُّٗ/ ٔالدرر البيت ببل نسبة ُب  ( ْ)
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العطف ٕبيث ٲبتشنع اللبس ا٤بعشنوم كانت اإلعادة جائزة ال كاجبة،  (ُ)تعْبَّ  لكيبل تلتبس اب١بارة. فإفٍ 
 :دؤاد اإلايدم وأب: م، كقوؿ الواعر٫بو: فرحت ابلقادمْب حٌب أكالده

شنىاؾ فى جي   (ِ)افى ابإًلساءًة ديشناسو دى ئً ابى   ...  اضى ُب ا٣بٍلًق حٌبَّ ودي ٲبي
استعما٥با عاطفة أقل من استعما٥با جارة، فّباعيى هذا ُب كل موضع يصلح فيه األمراف؛  كمشنها: أفَّ  -

 الكتاب " على: " ٕبٌب " ابعتبارها معطوفة " ا٣باٛبة ٫بو: قرأت الكتابى حٌب ا٣باٛبة، فيجوز نصب "
" أقل ُب   حٌبَّ  العطف اب٢برؼ: " " حرؼ جر، كاألحسن ا١بٌر؛ ألفَّ  حٌب ". كٯبوز جرها ابعتبار "

 .(ّ)كبلـ العرب من استعما٥با جارة
 ا ال تقع ُب ودر ٝبلة تعرب خورنا.كأهنَّ  ،ا ال تعطف نعتنا كما تقدـكمن أحكامها أهنَّ  -

٤بطلق ا١بمع عشند عدـ القريشنة، ال الَبتيب الزمِب ُب  - كالواك - " العاطفة حٌب "  إذل أفَّ أشران -ب
كل  : "ا٢بكم، ٫بو: مات كل األنبياء حٌب نوح. كاستدلوا على هذا أبمثلة ٨بتلفة؛ مشنها قوله 

ٮبا. إذ ال يتأخر تعلق القضاء كالقدر هبما عن غّب  ،(ْ)" شيء بقضاء كقدر حٌب العجز، كالكٍيس
تفيد ترتيب أجزاء ما قبلها ذهشننا؛ أم: تفيد تدرٯبها من األضعف إذل  -  مثل هذه ا٢بالةُب - هالكشنَّ 

 األقول كعكسه طبقنا للبياف كالتفصيل السالفٍْب.
كتكوف كالواك أيضنا ُب عطفها ا٣باص على العاـ. كُب كجوب مطابقة الضمّب العائد على ا٤بتعاطفْب 

 .بعدها ٥بما
 الفصل األكؿ: ادلبح ث الثاين: حركؼ تقتضى التشريك يف اللفظ دكف ادلعُب

 " أما ال . . أـ  . لكن . . بل أك  "

                                                           
 لؤلمرين، كإال تعيشنت للعطف. " ٧بلها كانت ٧بتملة إذل إحبلؿ ا٢برؼ " حأنه مٌب و ،ضابط تعْب العطف كعدـ تعيشنه هو -(ُ)
 .َُْ/ ِ؛ كشرح التصريح ٔٗ/ ٔكالدرر   ؛ِِٗالبيت أليب دؤاد اإلايدم ُب ديوانه ص (  ِ)
كيستثُب من ا٢بالة السابقة الٍب يكوف فيها ا١بر  .. كبسبب هذه القلة ال يوافق الكوفيوف على استعما٥با حرؼ عطف مطلقنا -(ّ)

 ،وافحت القـو حٌب طفبلن وافحته، من كل اسم كقع اب٢برؼ "حٌب؛ كا٤بعطوؼ عليه هو ،ثل" ُب م االشتغاؿ " ،أحسن، وورة
. كالفعل حضر القـو حٌب طفل حضر، امتشنع الشنصب، كوح  ،" الثاين، توكيد لؤلكؿ. فإف اشتغل برفع الضمّب ٫بو وافح " ،القـو

 بْب الضمّب كمرجعه مواهبة ُب اإلعراب.الرفع ُب هذا ا٤بثاؿ. كإ٭با كاف الشنصب أحسن ُب ا٢بالة األكذل لتكوف 
   .ِٓٓٔبرقم  د.ط، ابب كل شيء بقدر، ،كتاب القدر ،مسلم أخرجه -(ْ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7776&idto=7779&bk_no=53&ID=1241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7776&idto=7779&bk_no=53&ID=1241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7776&idto=7779&bk_no=53&ID=1241#docu
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     ( العاطفة عشند الشنحاة كاألووليْب: أك داللة ) -

تدؿ أك العاطفة على أحد الويئْب أكاألشياء، كهو مذهب ٝبهور الشنحاة فهي تورؾ ُب 
 .(ُ)"؛ فإفَّ القياـ كاقع من أحدٮبا قاـ زيد أك عمر عِب، فإذا قلت: "اإلعراب ال ُب ا٤ب

" أشركت بيشنهما  أك كمن ذلك قولك: مررت برجل أك امرأة، فػػػػػػ " قاؿ سيبويه ُب الكتاب: "
   .(ِ)" ُب ا١بر، كأثبتت ا٤بركر ألحدٮبا دكف اآلخر

أك هذا، كاف ٗبشنزلة  رٌّ و قاؿ: هذا حي " لتشناكؿ أحد ا٤بذكورين، ك٥بذا ل أك كُب أووؿ الواشي: "
 .(ّ)" قوله: أحدٮبا حر

ا تورؾ ُب اإلعراب كا٤بعُب؛ ألفَّ ما بعدها موارؾ ٤با قبلها ُب ا٤بعُب  كذهب ابن مالك إذل أهنَّ
"، فإفَّ كل كاحد مشنهما موكوؾ ُب  " قاـ زيد أك عمرك الذم جيء ألجله، ففي ا٤بثاؿ السابق:

 .(ْ)يح ابالعتبارينقيامه، ككبل الرأيْب وح
كالداللة على أحد الويئْب أك األشياء هو األول، كيتفرع عن هذه الداللة معاف أخرل تدؿ 

  .(ٓ)عليها من خبلؿ القرائن كالسياؽ
" العاطفة هي: الوك كاإلهباـ كالتخيّب كاإلابحة كاإلضراب  أك كا٤بعاين الٍب أتٌب ٥با "

كسيأٌب تفصيل هذه  ،(ٔ)إال ُب االستثشناء كالتقريب كالورطية كالتقسيم كا١بمع ا٤بطلق كالواك كٗبعُب
  ا٤بعاين تباعنا.

 
 .(ٕ)كاشكك كإضراب هبا أيضا ٭بي ... كأهبم ( أك قاؿ ابن مالك : خّب أبح قسم ب)

أك" للوك إذا كاف ا٤بتكلم شاكنا ُب كبلمه، كيكوف ُب ا٣بور ٫بو:  .الوك: يكوف حرؼ "ُ
                                                           

 .ُٖٗٗص ،ْج ،ارتشاؼ الضرب ،أبو حياف -(ُ)
 .ّْٖص ،ُ،جالكتاب ،سيبويه -(ِ)
 .ُّٓص أووؿ الواشي، ،الواشي -(ّ)
 .ِِٖ-ِِٕ، صاجلِب الداين يف حركؼ ادلعاين ،ا٤برادم -(ْ)
 .ُْٓص ،ُ، طالقرائن عند األصوليْب، ا٤ببارؾ/ ٓٗصغِب اللبيب،م ،ابن هواـ -(ٓ)
 .ِِِ-ُِٖص ،ّج ،ُ، طمعاين النحو، السامرائي/ ٓٗ-ٕٖص،ا٤برجع السابق ،انظر -(ٔ)
.ُّّص ،ّج ،شرح ابن عقيل، ابن عقيل -(ٕ)
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" فا٤بتكلم شاؾ ال يدرم  أقاـ زيد أك عمرك؟ ا ُب االستفهاـ، ٫بو:"قاـ زيد أك عمرك"كيكوف أيض "
، كمثاله من القرآف الكرًن، قوله (ِ)، كظاهر الكبلـ ٰبمله السامع على جهل ا٤بتكلم(ُ)أيهما القائم

كال يقاؿ ُب هذا ا٤بثاؿ أبفَّ الوك ال يقع ُب كبلـ هللا  .(ّ)﮷ چۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  چتعاذل: 
اآلية حديث عن كبلـ أهل الكهف، كالواؾ ُب اآلية الكرٲبة هم أهل الكهف، كقد  ؛ ألفَّ (ْ)تعاذل

 كقع مشنهم الوك حقيقة.
ا يكوف ُب اإلخبار، أمَّا اإلنواء فبل كالوك إ٭بَّ  ا يتحقق عشند التباس العلم بويء، كذلك إ٭بَّ

دؿ على الوك؛ ألفَّ " ال ت أك يتصور فيه شك كال التباس؛ ألنَّه إلثبات حكم ابتداء. كقيل: أبفَّ"
القصد ًمٍن الكبلـ هو إفهاـ السامع ال توكيكه فبل يكوف الوك من مقاوده، فبل تكوف موضوعة 
ا ُب اإلخبار تفضي إذل الوك ابعتبار ٧بل  للوك؛ بل هي موضوعة ألحد ا٤بذكورين، إال أهنَّ

 .(ٓ)الكبلـ
، كلكشنَّه يريد إهبامه على أك" لئلهباـ إذا كاف ا٤بتكلم عا٤با ابألمر . اإلهباـ: تكوف"ِ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ٫بو قوله تعاذل: .(ٔ)السامع

. فا٤بتكلم عادل ابألمر لكشنَّه أهبم على السامع لقصد ُب نفسه. كمن أمثلته أيضا: قوله (ٕ) چ چ ڇ
 ،(ٖ)چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ: تعاذل

 .(ٗ)چ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷ ﮸﮹  ﮺  چ كقوله:
كاإلهباـ: أفَّ الوك موٍن جهة ا٤بتكلم، كاإلهباـ على السامع، فالوك يكوف كالفرؽ بْب الوك 

                                                           
 .ُُٖص ،الوصوؿ إرل قواعد األصوؿتقريب ، ابن جزم ،انظر -(ُ)
 . ِٓص ،ِج ،البحر احمليط، الزركوي-(ِ)
 .ُٗ،سورة الكهف، آية -(ّ)
 .ّّّص ،ْج ،شرح الكافيةُب  ،قاؿ بذلك الرضي -(ْ)
 .ِٕٔ-ِٔٔص ،ِج ،كشف األسرار،  البخارم عبلء الدين، -(ٓ)
 . ُِٖص ،ّج معاين النحو، ،السامرائي -(ٔ)
 .ِْ،سورة سبأ، آية -(ٕ)
 .ْٕ،سورة البقرة، آية -(ٖ)
 .ٕٕ،سورة الشنحل، آية -(ٗ)
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كال يعرؼ أيهما ا٤بستقل اب٢بكم، كاإلهباـ يكوف إذا عرؼ  " أك " إذا سول ا٤بتكلم بْب ا٤بتعاطفْب بػػػػػػ
اإلهباـ  كقد يقاؿ: كيف يقع .(ُ)أيهما ا٤بستقل اب٢بكم، كلكشنه يقصد ابلتسوية إهباـ ا٣بور على ا٤بتلقي

ا القصد مشنه البياف؟    من هللا تعاذل، كإ٭بَّ
ا خوطبوا على قدر ما ٯبرم ُب كبلمهم، كلعل  - كما ُب البحر احمليط -كجواب ذلك " إ٭بَّ

اإلهباـ على السامع لعجزه عن بلوغ حقائق األشياء، كًمٍن ٍبيَّ قيل: القصد من اإلهباـ ُب ا٣بور هتويل 
ه على حقيقته، كٞبلها على ذلك ا٤بعُب هو من وشناعة ا٢بذاؽ، كذلك األمر على ا٤بخاطب من إطبلق

أكذل من إخراجها إذل معُب الواك. كاب١بملة اإلخبار اب٤ببهم ال ٱبلو عن غرض إال أفَّ ا٤بتبادر مشنه 
 " للوك.  أك " الوك، فمن هشنا ذهب قـو إذل أفَّ 

م دل يريدكا إال تبادر الذ هن إليه عشند اإلطبلؽ، كما ذكركه من كالتحقيق: أنَّه ال خبلؼ؛ ألهنَّ
ا يدؿ  على أفَّ  "دل توضع للتوكيك كإال فالوك أيضا  أك " كضع الكبلـ لئلهباـ على تقدير ٛبامه إ٭بَّ

مبُب يقصد إهبامه، أبفَّ يقصد ا٤بتكلم إخبار ا٤بخاطب أبنَّه شاؾ ُب تعيْب أحد األمرين ٖببلؼ 
  .(ِ)يك؛ ألنَّه إثبات الكبلـ ابتداءاإلنواء، فإنَّه ال ٰبتمل الوك كال التوك

على التخيّب إذا كقعت بعد طلب، فإذا اختار ا٤بخاطب أحد األمرين  " أك التخيّب: تدؿ" .ّ
خذ من  "، ك" تزكج هشندا أك أختها دل ٰبق له ٘باكزه، فصار اآلخر ٧بظورا كامتشنع ا١بمع بيشنهما ٫بو: "

اج إحداٮبا كأخذ أحدٮبا، كعدـ جواز ا١بمع بيشنهما، فيكوف ا٤بقصود هو زك ؛ مارل ديشنارا أك درٮبا "
كالتخيّب ال يكوف إال بْب مباحْب ال مباح  .(ّ)فأيهما اختار كاف هو ا٤بباح، كيبقى اآلخر على حظره

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت  چ، كمثاؿ التخيّب ُب القرآف قوله تعاذل: (ْ)ك٧بظور

(ٔ)چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  چكقوله:  ،(ٓ)(چخت مت 
فإٍف قيل أبفَّ  .

                                                           
 .َِٓص ،أساليب العطف يف القرآف الكرًن ،/ ٞبيدةِِٖص ،اجلِب الداين ،رادما٤ب -(ُ)
   . ِٔ-ِٓ،صِجالبحر احمليط، ،الزركوي -(ِ)
، ِط ،الفصوؿ يف األصوؿ، ا١بصاص/ ِٔص ،ِج ،البحر احمليط ،/ الزركويٖٖ-ٕٖص ،بيبلمغِب ال ،ابن هواـ -(ّ)

 .ّّص ،ُج
 . ِٖص ،ِج البحر احمليط، ،الزركوي -(ْ)
 . ٖٔ،سورة الشنساء، آية -(ٓ)
.ُٔٗ،سورة البقرة، آية  -(ٔ)



73 

 

ا١بمع ُب آية الفدية ٩بكن، فيجمع بْب الصياـ كالصدقة كالشنسك، فا١بواب: أبنَّه ٲبتشنع ا١بمع بْب 
الصياـ كالصدقة كالشنسك البلٌب كل مشنهن فدية؛ بل تقع كاحدة مشنهن فدية كالباقي قربة مستقلة 

 .(ُ)رة إال كاحد كالباقي تورعخارجة عن ذلك، فلو أدل الكل ال يقع عن الكفا
" على اإلابحة إذا كقعت بعد الطلب، كجاز ا١بمع بْب ا٤بعطوؼ  أك اإلابحة: تدؿ " -ْ

 كا٤بعطوؼ عليه، فيجوز االقتصار على أحد ا٤بتعاطفْب كما ٯبوز ا١بمع بيشنهما.
ذا ا١بشنس ". فيكوف ا٤بقصود جالس ه ٫بو: " جالس ا٢بسن أك ابن سّبين " كتعلم الفقه أك الشنحو

تعلم  من العلماء، فله ا١بمع بيشنهما، كأنَّك قلت: جالس أحد هؤالء، كدل ترد إنساان بعيشنه، ككذا ُب "
 .(ِ)" الفقه أك الشنحو

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  چ: كمثاؿ اإلابحة ُب القرآف الكرًن قوله تعاذل

: معشناها اإلابحة: كأنَّه إٍف  أك" ؟ قلت جاء ُب تفسّب الكواؼ:" فإف قلت: ما معُب " ،(ّ)چوئ ۇئ ۇئ ۆئ 
 .(ْ)" كاف أحدٮبا أك كبلٮبا، قدـ على قسمة ا٤بّباث، كقولك: جالس ا٢بسن أك ابن سّبين

كالفرؽ بْب التخيّب كاإلابحة؛ أفَّ اإلابحة ٯبوز فيها ا١بمع بْب الفعلْب كما ٯبوز االقتصار 
 .على أحدٮبا، أمَّا ُب التخيّب فيتحتم أحدٮبا، كال ٯبوز ا١بمع

"  تىعلَّم الفقه أك الشنحو كالداللة على التخيّب أك اإلابحة يعرؼ ابلقريشنة كسياؽ الكبلـ، ففي "
ا فهمت اإلابحة ٩با قبل "  أك" العاطفة كما بعدها معا؛ ألفَّ تعلم العلم خّب،  إ٭بَّ

١بمع " فهم التخيّب من السياؽ إذ ال ٯبوز ا ، كُب " تزكج هشندان أك أختها(ٓ)كزايدة ا٣بّب خّب
 بْب األختْب ُب الزكاج .

كالتحقيق: أفَّ التخيّب كاإلابحة قسم كاحد؛ ألفَّ حقيقة اإلابحة هي  جاء ُب البحر احمليط: "

                                                           
كشف األسرار شرح ادلصنف على ادلنار مع شرح نور األنوار على ، )، الشنسفي./ ٖٖص،بيبلمغِب ال ،ابن هواـ -(ُ)

 .ُّٓص ،ُجد.ط، ، ادلنار
 ،ليب العطف يف القرآف الكرًنأسا، ٞبيدة /ِٔص ،ِج البحر احمليط، ،الزركوي / ٖٖص ،بيبلمغِب ال ،ابن هواـ -(ِ)

 . ُْٗص
 .ُُ،سورة الشنساء، آية -(ّ)
 . ّٖٓص ،ُج ،الكشاؼ، الز٨بورم -(ْ)
 .ّٕٗص ،ْج ،شرح الرضي علي الكافية ،الرضي -(ٓ)
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ا امتشنع ا١بمع ُب الديشنار كالدرهم للقريشنة العرفية ال ٤بدلوؿ اللفظ، كما أفَّ ا١بمع بْب  التخيّب، كإ٭بَّ
 .(ُ)" هوحبة العلماء كالزهاد كوف كماؿ ال نقص في

 أك" ُب سياؽ الشنفي: كركد "
أك" ُب الشنفي خوران كاف أك إنواءن، يعم الشنفي كل كاحد من ا٤بعطوؼ أك ا٤بعطوؼ  إذا كردت "

أك" ألحد األمرين من غّب تعيْب،  عليه، فتتشناكؿ كل كاحد ٩با دخلت عليه على حياله، كذلك ألفَّ "
موع. جاء ُب أووؿ الواشي: "هذه الكلمة ُب مقاـ كانتفاء الواحد ا٤ببهم ال يتصور إال ابنتفاء اجمل

 .(ِ)الشنفي يوجب نفي كل كاحد من ا٤بذكورين"
إذ ا٤بعُب ال تطع أم كاحد مشنهما، أك ، (ّ)چىت يت جث مث ىث يث  چكمن أمثلته قوله تعاذل: 

أك" ُب قوله  قيل: " جاء ُب تفسّب القرطيب: " .(ْ)إطاعتهما معا، كهو نكرة ُب سياؽ الشنفي فيعم
" أككد من الواك؛ ألفَّ الواك إذا قلت: ال تطع زيدا كعمرا، فأطاع أحدٮبا كاف  آٜبا أك كفورا " اذل:تع

أك" قد دلت  "-" فػػػػػػػ ال تطع مشنهم آٜبا أك كفوران  غّب عاص؛ ألنَّه أمره أال يطيع االثشنْب، فإذا قاؿ: "
 .(ٓ)" علي أفَّ كل كاحد مشنهما أهل أٍف يعصى

كهللا ال أكلم فبلان أك فبلان" فإنَّه ٰبشنث إذا كلم أحدٮبا، ٖببلؼ ما  : "كمثاؿ آخر: لو قاؿ
سبيل الوركة   يكلمهما؛ ألفَّ الواك للعطف على" ابلواك، فإنَّه ال ٰبشنث ما دل فبلان كفبلان " لو قاؿ:

 .(ٔ)كا١بمع دكف اإلفراد
ال تدخل إال هذه الدار  أك" ُب الشنفي كتدؿ على التخيّب كما ُب االستثشناء، ٫بو: " كقد ترد "

  .(ٕ)أك هذه الدار"

                                                           
 .ِٕص ،ِج البحر احمليط، ،الزركوي -(ُ)
 .ُٓٓص ،أصوؿ الشاشي ،الواشي -(ِ)
 .ِْ،نساف، آيةسورة اإل -(ّ)
التلقيح شرح ، الدركاين ،/ كانظرّّص ،ُج ،الفصوؿ يف األصوؿ ،ا١بصاص/ .ٖٖص ،بيبلالمغِب  ،ابن هواـ -(ْ)

 .ُّْص د.ط، ،التنقيح
 .ُْٗص ،ُٗ، جِ، طاجلامع ألحكاـ القرآف، القرطيب -(ٓ)
 .ُِّص ،ُج ،كشف األسرار شرح ادلنصف علي ادلنار، الشنسفي -(ٔ)
 . َُُص ،ُج ،ُط ،التمهيد يف أصوؿ الفقو الكلوذاين، -(ٕ)
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" له أىٍف يكلمهما؛ ألفَّ االستثشناء  ال أكلم أحدان إال فبلانه  كهذا يعرؼ بداللة ا٢باؿ، ككذلك لو قاؿ: "
 .(ُ)من ا٢بظر إابحة

فيكوف . (ِ)چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ" ٫بو قوله تعاذل:  بل .اإلضراب: كػػػػػػػ "ٓ
ا جاز اإلضراب ببل ُب كبلمه تعاذل؛ ألنَّه أخور عشنهم أبهنم مائة ألف، كإ٭بَّ  . "(ّ)ا٤بعُب: بل يزيدكف

م يزيدكف، ٍب أخذ تعاذل ُب  بشناء على ما يقدر الشناس من غّب تعمق، مع كونه تعاذل عا٤با بعددهم كأهنَّ
التحقيق، فأضرب عما يغلط فيه غّبه بشناء مشنهم على ظاهر التقدير، أم أرسلشناه إذل ٝباعة يقدرهم 

 .(ْ)شناس مائة ألف كهم كانوا زائدين على ذلك "ال
 :(ٓ)ك٫بو قوؿ جرير بن عطية

م إال ًبعىػػػػػػػػػػػػػػػػػداًد              ماذا تىرم ُب ًعياؿو قىٍد بىرمتي هبػػػػػػػم         دل أيحًص ًعدَّهتي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ             انيوا ٜبانْب أىٍك زىاديكا ٜبى  ػػػػػػػانيةن         لوال رجاؤيؾ قىٍد قىتلتي أىٍكالًدم كى

 " زادكا ٜبانية. بل أم "
" أم مقسمة إذل ثبلثة أقساـ؛ الكلي إذل  الكلمة اسم أك فعل أك حرؼ . التقسيم: ٫بو: "ٔ

 . ك٫بو: الوقت ليل أك هنار. ك٫بو ا٤بولود ذكر أك أنثى.(ٔ)جزئياته فتصدؽ على كل مشنه
 :، جريرق كالواك: ٫بو قوؿ الواعر. ا١بمع ا٤بطلٕ

                                                           
  .ُّٓص، التلقيح شرح التنقيح ،الدركاين -(ُ)
 چۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ چ ،، آية. نقل الطورم عن ابن عباس، ُب أتكيل قوله تعاذلُْٕ،سورة الصافات، آية -(ِ)

 .ُُٓص ،ُِج،تفسّب الطورم ،بل يزيدكف، كانوا مئة ألف كثبلثْب ألفا. الطورم ،قاؿ
 .ِِِص ،ِط ،ع اجلوامع لإلماـ جالؿ الدين احمللياآلايت البينات على شرح ُج العبادم، -(ّ)
على  حاشية العطار على شرح جالؿ  الدين احملليالعطار،  ،/ كانظرّٔٗ، صْج ،شرح الرضي علي الكافية ،الرضي -(ْ)

 .ّْٖص ،ُج ،ُط ،ُجع اجلوامع
/  ُِٕص ،ِط ،شاء لغة العربجواىر األدب يف أدبيات كإن، ا٥بامشي/  ْٕٓالبيتاف ١برير ُب ديوانه ص ،التخريج -(ٓ)

ابن مالك / َُِص ،ُجد.ط،  ،شرح شواىد ادلغِبالسيوطي، / .ُُٔ، صٔج، الدرر اللوامع على علع اذلوامعالوشنقيطي، 
 الذهيب، / كببل نسبة ُبُْْص ،ْج، ُط ،ادلقاصد النحوية، العيِب/ .ِٕٔص ،طد. ،شرح عمدة احلافظ كعدة الالفظ، 

 .ُّْص  ،ِج علع اذلوامع، وطي،السي ؛ُُِص ،تذكرة النحاة
 .ِِِص ،ِج ،اآلايت البينات ،/ العبادم ِٗص ،بيبلمغِب ال ،ابن هواـ -(ٔ)
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ػػىكػػىمى         أك كػػػػانػػػت لػػػػه قػػػىػدرناجػىػػػػػػػاءى ا٣بًػػػبلفىػػػةى      (ُ)عىػػلىى قػىػدرىا ػػا أىتىى رىبَّػػػهي ميػػوسى
 .(ِ)" مكاف الواك ألمن اللبس أك فالواقع "

ا إبضمار أٍف كقولك: ألقتلشنه أك . أٍف تكوف إال ُب االستثشناء كهذه يشنتصب ا٤بضارع بعدهٖ
 .(ّ)يسلم

" يقاؿ عشند قصر الزمن  عٍ دَّ م أك كى لَّ سى ما أدرم أى  . التقريب: أم تقريب معُب من معُب ٫بو:"ٗ
 .(ْ)" يقاؿ ٤بن أسرع ُب األذاف كاإلقامة اـقى ف أك أى ذَّ أى ما أدرم أى  بْب الوداع كالسبلـ، ك٫بوه: "

 .(ٓ)" أم: إٍف عاش بعد الضرب كإٍف مات ش أك ماتألضربشنَّه عا " :. الورطية: ٫بوَُ

 ( عند النحاة كاألصوليْب: داللة ) بل

" على اإلضراب، أم: تزيل ا٢بكم عما قبلها كأنَّه مسكوت عشنه ك٘بعله ٤با بعدها،  بل تدؿ"
  " ٫بو: "قاـ زيد بل عمر

قع بعدها مفرد، ككانت كتكوف بل العاطفة دالة على اإلضراب إذا ك  .(ٔ)" اضرب زيدان بل عمر ك "
ما قدـ زيد  ، كمثاؿ الشنفي: "" اضرب زيدان بل عمران  بعد إٯباب أك نفي أك هني، كمثاؿ اإلٯباب: "

 ". ال تضرب زيدان بل عمران  "، كمثاؿ الشنهي: " بل عمرك
ما قاـ  كُب الشنفي كالشنهي يكوف اإلضراب بتقرير حكم األكؿ كجعله ضده ٤با بعدها، ففي: "

" هنى عن ضرب زيد  ال تضرب زيدا بل عمرا " نفى القياـ لزيد كأثبت لعمرك، كُب: " كزيد بل عمر 
                                                           

، ُج ،كشرح التصريح؛ ٗٔص ،ُُج ،خزانة األدب ،عبد القادر ،البغدادم؛ ُْٔالبيت ١برير ُب ديوانه ص ،التخريج -(ُ)
 ،ادلقاصد النحوية، العيِب؛ َٕ، ِٔ، صُ، جبيبللمغِب ا ،ابن هواـ ./ ُٔٗص ،ُج ،كشرح شواىد ادلغِب؛ ِّٖص
شرح  ابن عقيل، ؛َِّص ،اجلُب الداينا٤برادم، ؛ ُِْص ،ِج،أكضح ادلسالك ، ابن هواـ،،  كببل نسبة ُبْٖٓص ،ِج

  .ُّْص ،ِج ،اذلوامع علعالسيوطي،  ؛ِٕٔص عمدة احلافظ شرح ،ابن مالك؛ ْٗٗص ابن عقيل
 .ف أهبل ٥با، كقد قدرها هللا له كما قدر الشنبوة ٤بوسىتوذل ا٣ببلفة فكا ،يقوؿ ،ا٤بعُب

 .َِّص ،اجلِب الداين يف حركؼ ادلعاين ،ا٤برادم -(ِ)
 .ّٗص ،بيبلمغِب ال ،ابن هواـ -(ّ)
 .ِِّص ،ِجاآلايت البينات،، / العبادمّْٖص ،ُج ،حاشية العطار ،العطار ./ْٗص ،بيبلمغِب ال ،ابن هواـ -(ْ)
 .ْٗص ،بيبللمغِب ا ،ابن هواـ -(ٓ)
 .ِّٔص ،ّج شرح ابن عقيل، ،ابن عقيل -(ٔ)
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 .(ُ)كإثبات األمر بضرب عمرك

دخوؿ بل على ا١بمل: إذا دخلت بل على ا١بمل كانت حرؼ ابتداء دىؿَّ على اإلضراب 
 .(ِ)اإلبطارل أك اإلضراب االنتقارل

د بل تبطل هبا معُب ا١بملة السابقة، ٫بو قوله كيقصد ابإلضراب اإلبطارل؛ أٍف أتٌب ٔبملة بع
أم: بل هم عباد مكرموف، فػػشنػػفػػت ، (ّ)چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چتعاذل: 

 .(ْ)اآليػة كأبطلػػت قوؿ الكػفار بػأفَّ هللا تػعػاذل اٚبذ كلدا، كأثبتت أبفَّ ا٤ببلئكة عباد مكرموف
إذل آخر، مع عدـ إرادة إبطاؿ الكبلـ األكؿ:  أمَّا اإلضػػراب االنتقارل فهو أٍف تشنتقل من غرض

فجملة: بل تؤثركف  .(ٓ)چٱ ٻ ٻ ٻ    يئ جب حب خب مب   ی جئ حئ مئ ىئچ    ٫بو قوله تعاذل:
 .(ٔ)" ليست إبطاال للكبلـ السابق؛ بل هي انتقاؿ من غرض إذل غرض ا٢بياة الدنيا

                                                           
 .ِّٕ-ِّٔص، اجلِب الداين ،ا٤برادم -(ُ)
. ِِْص ،ّج ،معاين النحو ،السامرائي -(ِ)
 .ِٔ،سورة األنبياء، آية -(ّ)
 . ُِٖص  ،ُُج، اجلامع ألحكاـ القرآف، القرطيب -(ْ)
 . ُٔ-ُْ ،سورة األعلى، آايت -(ٓ)
 "بل، بعد كبلـ فيه استفهاـ؛ فبل يصح أحفظت قصيدة بل خطبة؟ العطف اب٢برؼال ٯبوز  " -ا -(ٔ)

الشنافية قبل "بل" بشنوعيها؛ العاطفة "كهي ا٤بستوفية للوركط؛ كُب مقدمتها الدخوؿ على ا٤بفرد" كغّب العاطفة  " ال تقع " -ب
 ٤بسبوقة بكبلـ مثبت، أك بصيغة أمر كاف معُب ""كهي غّب ا٤بستوفية للوركط؛ كالداخلة على ا١بملة " فإذا دخلت على العاطفة ا

تقوية اإلضراب ا٤بستفاد من "بل"، كتوكيده، كإف دخلت على العاطفة ا٤بسبوقة بشنفي أك هني كاف معُب "ال" تقوية  ،" الشنافية ال
 ،الشنفي كالشنهي ا٤بستفادين من "بل". فمثا٥با بعد كبلـ مثبت قوؿ الواعر

، الى، بىلً   يػيٍقضى لًلوٍَّمًس كىٍسفىةه أىٍك أيفيوؿي  الوٍَّمسي لىٍو دلٍى  كىٍجهيكى البىٍدري
 ،ِج ،علع اذلوامعالسيوطي، ؛ ُْٖص  ،ِج ،شرح التصريح األزهرم ؛ُّٓص ،ٔج ،الدرر ،البيت ببل نسبة ُب ،التخريج

 .ُّٔص 
ضة، ال بل طوؿ القعود. كإف دخلت على ال تغفل الراي ،ما عاقِب الورد، ال بل ا٤بطر. كمثا٥با بعد الشنهي ،كمثاؿ كقوعها بعد الشنفي

 ،"بل" كتوكيده؛ كقوؿ الواعر ،غّب العاطفة كاف معشناها تقوية اإلضراب ا٤بستفاد من
 هىجىره كبػيٍعدي تيراخو ال ًإذل أجلً  ... كىما هىجىٍرتيًك، ال، بىٍل زادىين شىغىفان                                              

 .ُّٔ/ ِ؛ كٮبع ا٥بوامع ّْٖ/ ُ؛ كشرح شواهد ا٤بغِب ُْٖ/ ِ؛ كشرح التصريح ُّٖ/ ٔ نسبة ُب الدرر التخريج: البيت ببل
ا٤بعُب: لن أبتعد عشنك، كمقاطعتك رل، . األجل: ا٢بد .اللغة: الوغف: شدة ا٢بب. ا٥بجر: الفراؽ كا٤بقاطعة. تراخى: استمر

= 
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 :(لكنٍ ) -
 داللة لكن عند النحاة كاألصوليْب: -

، فيكوف ما بعد أداة االستدراؾ ٨بالفا ٤با قبلها ُب ا٢بكم (ُ)راؾ" على االستد لكن تدؿ "
ما قاـ زيد لكن  ا٤بعشنوم، كا٤بعطوؼ هبا ٧بكـو له ابلثبوت. كهي تعطف بعد الشنفي كالشنهي؛ ٫بو: "

لكن" فقد كضع  كأمَّا " " . جاء ُب كوف األسرار:(ِ)" ال تضرب زيدا لكن عمرا " ك " عمرك
 .(ّ)" فصار الثابت به إثبات ما بعده ما جاءين زيد لكن عمرك " قوؿ: "لبلستدراؾ بعد الشنفي، ت
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  چكمثاؿ ذلك قوله تعاذل: 

ألحد من الرجاؿ ا٤بعاورين له حقيقة كأثبتت له  فقد نفت اآلية الكرٲبة أبوة الشنَّيب . (ْ)چ ېئ
 الرسالة.

يشنب قاؿ الشناس: تزكج امرأة ابشنه، فشنزلت اآلية، أم ليس ٤با تزكج ز  جاء ُب تفسّب القرطيب: "
ه ُب التبجيل كالتعظيم، كأفَّ نساءه عليهم حراـ.  تي مى اببشنه حٌب ٙبـر عليه حليلته، كلكشنَّه أبو أى هو 

فأذهب هللا هبذه اآلية ما كقع ُب نفوس ا٤بشنافقْب كغّبهم، كأعلم أفَّ دمحما دل يكن أاب أحد من الرجاؿ 
 .(ٓ)" له ُب ا٢بقيقةا٤بعاورين 

 لكن" عاطفة إال ابجتماع شركط ثبلثة:  كال تكوف "
. فإفٍ  أك٥با: أفٍ   دل يكن  يكوف ا٤بعطوؼ به مفردنا، ال ٝبلة، مثل: ما قطفت الزهرى لكٍن الثمرى

                                                           = 

 .كابتعادؾ ا٤بستمر عِب، زادين ٧ببة لك
"إ٭با ٰبزف ا٢بسدة ابدا؛ ألهنم ال ٰبزنوف ٤با يشنزؿ  ،ا٤بسموع الفصيح زايدة "الواك" بعد "بل" كالٍب ُب قوؿ علي هنع هللا يضركرد قليبل ُب  -ج

 ،عباس ،حسن ،هبم من السر فقط، بل ك٤با يشناؿ الشناس من ا٣بّب" ا.هػ. كاألحسن عدـ القياس على هذا؛ لشندرته البالغة. انظر
 .ْْٔ-ْْٓص ،ّج ،النحو الوايف

". كهو يقتضي أف يكوف ما بعد أداة  تعقيب الكبلـ إبزالة بعض ا٣بواطر كاألكهاـ الٍب ترد على الذهن بسببه " ،االستدراؾ -(ُ)
 االستدراؾ ٨بالفنا ٤با قبلها. 

. ِِْص  ،ّج، ّط ،معاين النحو، / السامرائي َٗٓص ،اجلِب الداين ،ا٤برادم -(ِ)
 .َِٔص ،ِج ألسرار،كشف ا،  البخارم عبلء الدين، -(ّ)
 .َْ،سورة األحزاب، آية -(ْ)
 ُٔٗص ،ُْج ،تفسّب القرطىب ،القرطىب -(ٓ)
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تكوف ا١بملة  " حرؼ ابتداء كاستدراؾ معنا، كليس عاطفنا، ككجب أفٍ  لكن مفردنا كجب اعتبار "
 إعراهبا عن ا١بملة الٍب قبله، ٫بو: ما قطفت الزهر لكٍن قطفت ا١بملة بعده مستقلة بعده مستقلة ُب

" حرؼ  لكن ُب إعراهبا عن ا١بملة الٍب قبله، ك٫بو: ما قطفت الزهر لكٍن قطفت الثمر.. فكلمة: "
بتدائية ال " اال لكنٍ  " ابتداء كاستدراؾ معنا، كال يفيد عطفنا، كا١بملة بعدها مستقلة ُب إعراهبا؛ ألفَّ 

 تدخل إال على ٝبلة جديدة مستقلة من الشناحية اإلعرابية.
. فإفٍ  سبقته  اثنيها: أال يكوف مسبوقنا ابلواك مباشرة؛ ٫بو: ما وافحت ا٤بسيء لكن احملسنى

 يكوف حرؼ استدراؾ كابتداء الكبلـ، ككجب أفٍ  الواك مباشرة دل يكن حرؼ عطف كاقتصر على أفٍ 
" تػيٍعطىف ابلواك على ا١بملة الٍب قبلها؛ فمثاؿ الفعلية: ما وافحت  أك ا٠بية فعلية تقع بعده ٝبلة "

 :(ُ) ثعلبة بن عمّب ا٢بشنفي: ا٤بسيء كلكٍن وافحت احملسن، كقوؿ الواعر
 ٍرمان على غيٍرـقىضاءى كلًكن كاف غي        إذا ما قضٍيتى الدَّينى ابلدىين دل يكين                

 :(ِ)ايبللعتَّ  ٠بيةكمثاؿ اإل
 به ػػائػو غػين كهكدَّ  نٍ ػي مى ػػػػػػػكٍن أخػػػكل   ...  ين رأمى عيشنهكدَّ  نٍ كليس أىخي مى                 

كا١بملة بعدها معطوفة ابلواك على  ،"، حرؼ استدراؾ كابتداء كبلـ لكن فالواك" حرؼ عطف. " "
 ا١بملة الٍب قبلها.

ا ُب األمثلة السابقة. ك٫بو: ال أتكل الفاكهىةى بشنفي، أكهني، كم(ّ)تكوف مسبوقة اثلثها: أفٍ 
يقع  راؾ ال عاطفة، ككجب أفٍ تددل تيسبق بذلك كانت حرؼ ابتداء كاس الًفجَّةى لكن الشناضجةى. فإفٍ 

 شتاء، لكٍن يكثر العشنب ويفنا. الفواكهبعدها ٝبلة مستقلة ُب إعراهبا، ٫بو: تكثر 
راؾ دائمنا؛ سواء أكاف عاطفنا أـ غّب عاطف. " حرؼ استد لكنٍ  ا٢برؼ " كيؤخذ ٩با سبق أفَّ 

فيًقدى مشنها شرط أك أكثر دل يكن عاطفنا، ككجب دخوله  ه ال يعطف إال بوركط ثبلثة ٦بتمعة، فإفٍ كأنَّ 
يكوف ما بعد أداته ٨بالفنا ٤با  فٍ كاالستدراؾ يقتضي أ على ا١بيمل، كاعتباره حرؼ استدراؾ كابتداء معنا.

                                                           
 ايى اضً قى  لستي  أفٍ  يب للدينً الً ل طى رى ا...يػى مى دى عٍ بػى  ابلدينً  كإين ألقضي الدينى    ،قاؿ غيبلف بن مرة التميمي -(ُ)

  قىضاءن، كلًكن كاف غيٍرمنا على غيٍرـ .دل يكين ينً إذا ما قضٍيتى الدَّينى ابلدَّ        ،فأجابه ثعلبة بن عمّب ا٢بشنفي
 .ّّٕص ،ُج ،ُط ،ص األخبارو ربيع األبرار يف نصالز٨بورم، ،انظر

 .ُْٖص ،ُجد.ط،  ،هبجة اجملالس كأنس اجملالس بن عبد الور،ا ،انظر -(ِ)
 كهذا الورط هو األرجح كاألقول. -(ّ)
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ال ، ال أواحب ا٤بشنافق لكن الوهم كما ُب األمثلة السالفة، كما ُب ٫بو: "  قبلها ُب حكمه ا٤بعشنوم؛
لكن" مشنفي، أك مشنهٌي عشنه، كهذا ا٤بعُب ُب  ". فمعُب ا١بملة الٍب قبل " ٘بالس األشرار لكن األخيار

، كهنينا كغّب هني. ج إذل ٙبتا  ا١بملة الٍب بعدها مثبت كغّب مشنهٌي عشنه؛ فهما ٨بتلفاف فيه نفينا كإٯباابن
 لكن" العاطفة مشنفينا دائمنا، أك مشنهينا عشنه، كجب أفٍ  ك٤با كاف الكبلـ قبل "اعادة وياغة أك حذفها، 

 ، (ُ)يكوف ما بعدها مثبتنا دائمنا، كغّب مشنهٌي عشنه

 .(ِ)"ُب قبلهاعفا٤بعُب بعدها مشناقض للم
 ": لكن " ك " بل الفرؽ بْب " -

بل بعد اإلٯباب، ٫بو: بألنه يستدرؾ  " ُب االستدراؾ بل لكن" أخص من " األكؿ: "
". كال تستدرؾ بلكن إال بعد  ما جاءين زيد بل عمرك " كبعد الشنفي ٫بو: " "ضربت زيدا بل عمرا

 ". ما ضربت زيدا لكن عمرا " " كإ٭با تقوؿ: " ضربت زيدا لكن عمرا الشنفي فبل ٯبوز أٍف تقوؿ:
فأمَّا نفي األكؿ فليس من أحكامها بل  الثاين: إفَّ موجب االستدراؾ بلكن: إثبات ما بعده

" فإفَّ موجبها كضعا أم: ُب كضع أهل  بل يثبت ذلك بدليله كهو الشنفي ا٤بوجود فيه ورٰبا ٖببلؼ "
" ما جاءين زيدا لكن عمرك" انتفي ٦بيء زيد بصريح  اللغة نفي األكؿ كإثبات الثاين. كمثاؿ ذلك:
جاءين  كاف االنتفاء اثبتنا أيضنا أمَّا ُب: """ لكن عمرك :هذا الكبلـ ال بلكن فإنَّه لو سكت عن قوله

" ال  بل عمرك " انتفي ٦بيء زيد ببل ال بصريح الكبلـ فإنَّه لو سكت عن قوله: " بل عمرك زيده 
 .(ّ)يثبت االنتفاء بل يثبت ضده كهو الثبوت

                                                           
الشنحو  كما سبق ُب-يكوف األكؿ فيهما هو ا٤بثبت، كا٤بتأخر هو ا٤بشنفي، أك العكسأما غّب العاطفة، أك"لكٍن" ا٤بوددة فقد  -(ُ)

، -ُٕٓص ،ُج الواُب، فالذم ٘بب مراعاته مع أداة االستدراؾ "لكٍن " هو ٨بالفة ما قبلها ٤با بعدها ُب ا٢بكم نفينا كإٯباابن
 ". ال " العاطفتْب "كسيجيئ الكبلـ على " ال " ك " لكنٍ  " ،كغّبٮبا. كفيما سبق يقوؿ ابن مالك بيتنا يوتمل إبٯباز على حكم

 كأٍكًؿ "لًكٍن" نىفينا، أك هنينا. ك"الى" ... نًدىاءن، أك أىٍمرنا، أًك اثبىااتن تىبلى                              
ه. هذا كل ما تعرض له البيت. "كأكؿ لكن نفينا"، اجعلها كالية نفينا ككاقعة بعده، كذلك أبف يتقدـ الشنفي كتليه لكٍن، أم ٘بيء بعد

ا على ا٤بتعاطفْب من انحية ا٤بطابقة كعدمها  كهو تعرض مبتور، أما ابقية فليس خاونا بلكن. حكم الضمّب بعدها إذا كاف عائدن
 .ُٕٔ-ُٔٔص، ّج، النحو الوايف ،عباس ،حسن -(ِ)
 .ُِٔ-َِٔص ،ِج ،كشف األسرار،  البخارمعبلء الدين، -(ّ)
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ـٍ  )-  :لية" على الصور التا أـ أيٌب هذا ا٢برؼ "   :: ادلٌتصلة كادلنقطعىة( أ
" كيكوف القصد من ا١بملة  ٮبزة االستفهاـ أف يتقدـ ا١بملة الٍب كردت فيها ": " األكذل

بًٌ الشناس ٍن حي عى فٌضل أـ الراحةى الرخيصةى؟ كأى الواؽَّ تي  الواجب تعيْب كاحد من اثشنْب فيها، تقوؿ: "
" لعطف  أـ رؼ "كا٢ب-"  ٮبزة التعيْب كتسمى ٮبزة االستفهاـ هذه ". " تبحثي أـ عن احَباًمهم؟

 ."(ُ)"ما يقابله أـٍ  كأيٌب بعد ا٥بمزة ما ييسأؿ عشنه، كبعد " - غالبا - ا٤بفرد
 حكم هذا القسم:

" ا٤بتصلة ا٤بسبوقة هبمزة التسوية ال تىعطف إال ٝبلة على ٝبلة ككلتا  أـ " ٩با سبق يتبْب أفَّ  "
ٰبل ٧بلها مصدر مؤكؿ. كال شأف ٥با بعطف  ا وا٢بة مع األداة ألفَّ ا١بملتْب خورية ٗبشنزلة الفرد؛ ألهنَّ 

تتوسط بْب  ا٤بفردات إال اندرنا؛ ال يقاس عليه، كمن وور هذا الشنادر القليل الذم ال يقاس عليه أفٍ 
 :(ِ)مفرد كٝبلة؛ كقوؿ القائل

 بن عامر (ّ)سواءه عليك الشنػٍَّفر أـ بتَّ ليلةن...أبىهًل الًقباب من عيمىٍّب 
تكوف متوسطة بْب شيئْب، يشنسب لواحد غّب معْب مشنهما  هبمزة التَّعيْب أفٍ  " ا٤بسبوقة أـ كعبلمة: "

واحبه مشنهما، كقبلهما معنا ٮبزة استفهاـ،  - على كجه التعيْب -أمر يعلمه ا٤بتكلم. كلكشنه ال يعلم 
" تعيْب أحد هذين الويئْب، كٙبديد ا٤بختص مشنهما ابألمر الذم يعرفه ا٤بتكلم،  أـ يراد مشنها كمن "

عن واحبه ا٢بقيقٌي؛ ليعرفه على كجه اليقْب، ال الَبدد كالوك؛ ٫بو: أعىٌمك مسىافر أـ  يىسأؿك 
 " كقبلهما ٮبزة استفهاـ يريد ا٤بتكلم هبا ك أخ " " ك عم " بْب شيئْب، ٮبا: " أـٍ  أخوؾ؟ فقد كقعت "

 .(ْ)"هما دكف اآلخريعْب له ا٤بخاطب أحد الوخصْب تعييشننا قاطعنا يدؿ على ا٤بسافر مشن " أفٍ  أـٍ  "ب

                                                           
 .ُُٔص ،ُج ،لنحو ادلصفىا عيد، دمحم، -(ُ)
  .ٝبع القبة، كهشنا اسم موضع ،التفرؽ. القباب ،الشنفر ،اللغة .ُٕٗ،صْ،جادلقاصد النحويةالبيت ببل نسبة ُب  ،التخريج -(ِ)

 ،قوله ،الواهد .سواء عليك التفرؽ ُب األرض غّب مباؿ بويء، أك ا٤ببيت ُب مكاف ما، فلن يشنجيك شيء ٩با ٙبذر ،يقوؿ ،ا٤بعُب
" اسم مفرد، ٍب عادله ٔبملة فعلية، كمن حقها أف تقع بْب  سواء " حيث جاء بعد ٮبزة التسوية الواقعة بعد " شنفر أـ بت ليلةال "

 .ٝبلتْب تكوانف ُب أتكيل مفردين. ك٤با كاف هذا االسم يشنبئ عن ٝبلة لكونه مصدرنا أقامه الواعر مقاـ ا١بملة
 .َُْص ،ُج ،معاين القرآف، الفرآء ،بقنا للوارد ُب كتابط -ابلشنوف -٭بّب"  " ،ُب ركاية أخرل -(ّ)
 .ٖٗٓص ،ّج ،النحو الوايف ،عباس ،حسن -(ْ)
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"  سواء ا٥بمزة بكلمة " تسبق " على أفٍ  ٮبزة االستفهاـ يتقدـ ا١بملة الٍب كردت فيها " الثانية: أفٍ 
يؤدم الواجبى سواءه  اإلنسافي الشنظيف" :  كيكوف القصد من ا١بملة استواء أمرين متقابلْب فيها تقوؿ

ئيه أـ هافى  ـٍ أحب وه كهو يبحث عن االحَباـ سواءه  ،أثقلى ًعبػٍ   :كمن ذلك قوؿ القرآف ،" أكرًهىهي الشناسي أ

                                                  :" مالك كقوؿ متمم بن نويرة ُب راثء أخيه"، (ُ)چ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ
رل بعد فػىٍقًدمى مىاًلكنا ... أىمىٍوٌبى انءو أـ هو اآلف كىاقعي   (ِ)كلستي أابى

كتسمى ٮبزة االستفهاـ هشنا  ." ُب ا٤بعُب سواء " تساكم ٛبامنا كلمة " لست أابرل ٝبلة " فإفٍ 
 ،(ّ)" ٮبزة التسوية "

ٗبصادر  - فيما يقاؿ - لفعلية الٍب تؤكؿ بعد ذلك٠بية أك ا" لعطف ا١بمل اإل أـ كا٢برؼ"
  "(ْ).متعاطفة

                                                           
 .ٔ ،سورة البقرة، اآلية-(ُ)
لست  ُب " ،الواهد .أيٌب ا٤بوت بعد ما فقدت أخي، فلم يعد للحياة طعم دكنه ، ال أابرل مٌبيقوؿ .بعيد الوقوع ،انء-(ِ)

 أموٌب انء أـ هو اآلف كاقع " الٍب عطفت ٝبلة على ٝبلة ُب " أـ" " ُب ا٤بعُب، كجاء بعدها ٮبزة التسوية ك أابرل" فإهنا ٗبشنزلة "سواء
شرح الكافية ابن مالك، ./ ُِٕ، صّ، جشرح التسهيل ،ابن مالك ،البيت ببل نسبة ُب ." ككبل ا٤بتعاطفْب ٝبلة ا٠بية

 . ُٗص ،ُج ،بيبلمغِب ال ،ابن هواـ/ ُْص ،ّج ،ُط ، ،الشافية
"، أك ما يوبههما ُب داللته على أف ا١بملتْب ا٤بذكورتْب بعده  ال أابرل "سواء"، أك " ،٠بيت ٮبزة التسوية لوقوعها بعد لفظ -(ّ)

ُب تقديره ألثرٮبا ال فرؽ عشنده بْب أف يتحقق معُب هذه أك معُب تلك؛ إذ ال تفصيل ألحدٮبا  ،متساكيتاف ُب حكم ا٤بتكلم أم
لن يتخلى الوريف  ،أكاف ا١بو معتدالن أـ مشنحرفنا، ك٫بو سواء عليَّ  ،لن أٚبلف عن عملي ،مراف سياف عشنده؛ ٫بوعلى اآلخر؛ فاأل

 ،العباس بن مرداس مثل قوؿ الواعر ،عن حريته؛ سواء عليه أيلقى اإلعشنات كالوقاء أـ يلقي اإلكبار كالتقدير
رل  ًتيبة ال أيابى  اهاوى يها أـى سً أىحىٍتًفي كاف ف ... أىكير  على الكى

" الٍب تدؿ على أف ا٤بعشنيْب ا٤بختلفْب  ٮبزة التسوية " توسطت بْب ٝبلتْب معشناٮبا ٨بتلف، كقبلهما " أـ " ،فكلمة
مشنزلتهما كاحدة عشند ا٤بتكلم، كُب تقديره؛ فيتساكل عشنده اعتداؿ ا١بو كا٫برافه، كيتساكل عشنده اإلعشنات كالوقاء، كاإلكبار 

ال  - ليها، أك ُب غّبها. ك٩با ٘بب مبلحظته أهنا ال ٙبتاج إذل جواب ٧بتم، كمن ا١بائزت ُب كتيبة يهجم عكالتقدير، ككذلك ا٤بو 
، كأف التسوية مستفادة من كلمة " - الواجب " أك ٩با يدؿ داللتها؛ مثل، "ال أابرل". كليست ءسوا أف يكوف ٥با جواب أحياانن

 ية التسوية، كأتكيدها. كيصح االستغشناء عن هذه ا٥بمزة بقريشنة تدؿ عليها.مستفادة من ا٥بمزة، كإ٭با فائدة ا٥بمزة هي تقو 
 . ُّٔ-ُِٔص ،ُج، النحو ادلصفى عيد، دمحم، -(ْ)
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 .(ُ)" ا٤بتصلة وور ٨بتلفة أـ " يك٥بذا القسم من قسم
ا تشنحصر ُب قسمْب؛ قسم مسبوؽ هبمزة التسوية، كال " أهنَّ  أـ ا٤بتصلة ُب " فملخص ما يقاؿ"

"، كقسم  كل ٝبلة مشنها مؤكلة اب٤بصدر ا٤بشنسبك  ألفَّ  تعطف فيه إال ا١بمل الٍب هي ُب حكم ا٤بفرد، "
ـٍ التعيْب، كتعطف فيه ا٤بفردات حيشننا كا١بمل حيشننا آخر، أك  مسبوؽ هبمزة استفهاـ ييطالب هبا كأب

 ا٤بفرد كالفعل.
" لوقوعها بْب شيئْب مرتبطْب ارتباطنا كبلمينا كثيقنا،  متصلة " ُب القسمْب: " أـ ا ٠بيت "كإ٭بَّ 

التسوية ُب الشنوع األكؿ كطلب  ألفَّ  ؛ال يستغِب أحدٮبا عن اآلخر، كال يستقيم ا٤بعُب إال هبما معنا
التعدد ال يتحقق إال ٗبا قبلها كما بعدها  التعيْب ُب الشنوع الثاين ال يتحققاف إال بْب متعدد، كهذا

ـٍ ا٤بعاًدلة كتسمى كذلك ُب هذين القسمْب: " ٦بتمعْب. ا ُب القسم األكؿ تدخل " للهمزة؛ ألهنَّ  أ
على ا١بملة الثانية ا٤بعادلة للجملة األكذل ُب إفادة التسوية، كهذه ا١بملة الثانية هي الٍب تفيد ا٤بعادلة 

" ُب إفادة التسوية  أـ " تعتور معادلة للهمزة كال " أـ ". فغّب أف " أـ " ، كليست(ِ)ُب التَّسوية

                                                           
كأف يقوؿ قائل   - كهذه الصورة هي الغالبة - أف تقع بْب مفردين متعاطفْب هبا، كبيشنهما فاول ال يسأؿ عشنه ا٤بتكلم -ُ -(ُ)

حْب؛ أدمحم هو الذم فاز أـ ٧بمود؟ فا٤براد من السؤاؿ تعيْب كاحد من االثشنْب، كقد توسط بيشنهما آلخر، شاهدت اليـو سباؽ السبا
 ا اجملهوؿ الذم يريد أف يعرفه فهو الفائز.ه أمر معركؼ للمتكلم، كهو الفوز، أمَّ ألنَّ  ؛أمر ليس موضوع االستفهاـ

ا٤بتكلم؛ تقوؿ ُب ا٤بثاؿ السالف، أدمحم أـ ٧بمود هو الذم  كقد تقع بْب مفردين تعطفاٮبا، مع أتخر شيء عشنها ال يسأؿ عشنه -
" كتاب أديب نفيس، فتقوؿ، نعم ٠بعت ا٠به يَبدد كثّبنا. كلكن أغاؿ أـ رخيص   العقد الفريد فاز؟ ككأف يقوؿ قائل، كتاب "

ذاته، فإنك الكتاب "؟ فأنت تسأؿ عن غلوه كرخصه، كتطلب بسؤاؿ تعيْب أحدٮبا، كليست تسأؿ عن  العقد الفريد كتاب "
 تعرفه 

كمشنها، أف تقع بْب ٝبلتْب ليستا ُب أتكيل مصدر، كتعطف اثنيتهما على األكذل، كٮبا، إما فعليتاف، ٫بو، أزراعة  -ِ
مارست، أـ زاكلت التجارة؟ كإما ا٠بيتاف، ٫بو، أضيفك مقيم غدنا أـ ضيفك مسافر؟ كإما ٨بتلفاف، ٫بو، أأنت كتبت رسالة 

 ـ أبوؾ كاتبها؟ألخيك الغائب أ
سورة ا١بن، أية،  چ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ ،كمشنها، أف تقع بْب مفرد كٝبلة؛ كقوله تعاذل -ّ

 .ُٗٓ-َٗٓ، صّج ،النحو الوايف ،عباس ،حسنانظر،  . ِٓ
ف متساكيتاف ُب " من انحية ا٤براد من كل كاحدة. فكأهنما كفتا متساكيتْب الكبلـ موتمل على ٝبلتْب متعادلتْب " أفَّ  ،أم -(ِ)

 ما نصفاف لويء كاحد؛ فبل بد أف يكوان متساكين.حداٮبا األخرل. أك أهنَّ إميزاف كاحد، ال ترجح 
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 ا ُب الشنوع الثاين تعادؿ ا٥بمزة ُب إفادة االستفهاـ.كألهنَّ "؛  (ُ)ا٤بباشرة
ـٍ  الفرؽ بْب قسمي " - " الٍب يراد هبا كهبمزة االستفهاـ  أـٍ  " الٍب بعد ٮبزة التسوية عن " أ

 :(ِ)التعيْب ُب أربعة أمور
 ،ا٤بعُب معها على اإلخبار ؛ ألفَّ (ّ)الواقعة بعد ٮبزة التسوية ال تستحق جواابن حتمينا أك٥با: أفَّ 

كليس على االستفهاـ؛ فقد تركت االستفهاـ إذل اإلخبار ابلتسوية؛ ٖببلؼ األخرل. فإهنا ابقية على 
 االستفهاـ. فتحتاج للجواب.

كما -إذ هو خور (ْ)تسوية قابل للتصديق كالتكذيبالكبلـ مع الواقعة بعد ٮبزة ال اثنيها: أفَّ 
الكبلـ معها إنوائي؛ ال دخل للتصديق كالتكذيب فيه؛ لبقاء  ٖببلؼ األخرل؛ فإفَّ  -أسلفشنا

 االستفهاـ على حقيقته ُب الغالب.
كمن الشنادر الذم ال يقاس  -تقع بْب ٝبلتْب  الواقعة بعد ٮبزة التسوية ال بد أفٍ  اثلثها: أفَّ 

ا١بمل أك ا٤بفردات، أك بْب مفرد  ا األخرل فقد تكوف بْبأمَّ  ،، كما سبق-  تكوف كذلكعليه أال
 كٝبلة.

تكوان ُب أتكيل  " الواقعة بعد ٮبزة التسوية ال بد أفٍ  أـ ا١بملتْب اللتْب تتوسطهما " عها: أفَّ برا
" األخرل، فبل  أـ كبٌل مشنهما ُب أتكيل مصدر مشنسبك. ٖببلؼ اللتْب تتوسطهما "  مفردين؛ ألفَّ 

 يصح أتكيل كاحدة مشنها ٗبفرد؛ لعدـ كجود سبٍك كال غّبه ٩با ٯبعلها ُب حكم ا٤بفرد.

 زايدة كتفصيل: -

                                                           
 .ِٗٓ-ُٗٓص ،ّا٤برجع السابق،ج -(ُ)
 . ٓٗٓ-ْٗٓ، صّا٤برجع السابق،ج -(ِ)
ا٣بور كهو ٰبتمل الصدؽ كالكذب لذاته، ا ال تستحق ا١بواب استحقاقنا الزمنا، كال مانع أف يكوف ٥با جواب، ألف أهنَّ  ،ا٤براد -(ّ)

 " تكذيبنا له، لكن هذا جائز ال كاجب .  "ببل ،ٖببلؼ اإلنواء ٯبوز أف ٯباب، "بشنعم" تصديقنا له، أك
تقبل التصديق  - كأشباهها -لست أابرل أرضي ا٢بقود أـ سخط ،ذلك أف ٝبلة مثل، سواء عىلىيَّ أرضي أـ سخط، أك -(ْ)

"ما  ،أف ٦بموع ،ر خطيبشنا أـ انثر؟. ك٩با يبلحظعما أدرم أشا ،؟ أكأسعده مقبل أـ عليٌّ  ،ٖببلؼ ٝبلة مثلكالتكذيب؛ ألهنا خور 
ما أدرم"  " ،أدرم أشاعر خطيبشنا أـ انثر"؟ هو كبلـ خورم ٧بتمل التصديق كالتكذيب، كلكشنه من غّب ا١بملة الٍب ُب ودره كهي

 يكوف إنوائينا. ألنه استفهاـ.-



85 

 

" ا٤بتصلة االستغشناء عن ا٥بمزة بشنوعيها إف عيلم  أـ يصح ُب األسلوب ا٤بوتمل على " " -أ
ريف راقىبه الشناس أـ دل أمرها، كدل يوقع حذفها ُب لبس. فمثاؿ حذؼ ٮبزة التسوية: "سواء على الو

". كاألول: أراقبه الشناس..، كمثاؿ حذؼ األخرل قوؿ  اقبوه؛ فلن يرتكب إٜبنا، كلن يقع ُب ٧بظورر ي
 :عمر بن أيب ربيعة

 ؟(ُ).. بسبع رىمىٍْبى ا١بمرى أىـٍ بثىمافً  - اين ارً دى  تي شنٍ كًإٍف كي  -م رً ا أىدٍ لعىٍمريؾ مى                      
" كأحكامها بعد حذؼ ا٥بمزة كما كانت قبل  أـ بثماف؟ كتظل حاالت: "يريد: أبسبع أـ 

 .(ِ)حذفها
 :كقوؿ أيب ذؤيب ؛" ا٤بتصلة مع معطوفها أـ ٙبذؼ " من الشنادر الذم ال يقاس عليه أفٍ  -ب       

ا   ٍمرًه دىعاين إليها القلب إين أل يع فما أٍدرم أريٍشده ًطبلهبي ٠بى  
. كقوؿ اآلخر:  يريد: أـ غيى

لي ائً ضى تى مي  عي ًقٍدمنا خاشً  مًٌ كذك ا٥بى  ... ه؟متي م أىهىمٌّ ٮبىى رً بل أىدٍ فى  اؾى رى أى                     
(ّ)  

ا٥بمزة  قيل: إفَّ ، أك غّبه هو سبب تغّبه" ا٥بمٌ  أـ غّبه ؟ ألف حالته ُب التغّب تشنبئ أفَّ  يريد: أهمَّ 
  للتصديق فبل ٙبتاج ٤بعادؿ كٯبوز حذؼ ا٤بعطوؼ عليه قبلها

ال أدرم، أك ال  " هي للتسوية ٖببلؼ الواقعة بعد: " ال أابرل ا٥بمزة الواقعة بعد: " أفَّ  -ج
بعد  ( أـ )ك ( أكٍ  )سيبويه ٯبيز العطف ب " فإهنا للتعٍيْب على األرجح، كأفَّ  أعلم، أك ليت شعرم

  .(ْ)" هذه األلفاظ إذا سبقتها ا٥بمزة
سابقتْب، كيكوف القصد من ا١بملة الٍب كردت فيها ما كانت ُب غّب الصورتْب ال :الثالثة "

ورؼ الشنظر عن الكبلـ السابق عليها، كاال٘باه إذل ما كرد بعدها، كقولك: "هل يستوم السمو  
                                                           

إنه ال يدرم عدد ا١بمار الٍب رمى هبا أهن سبع أـ ٜباف، كدليل  ،أم بسبع ٝبرات، يقوؿ من شدة ذهوله ،تغريب البي -(ُ)
ا رل مشنها معصمه حْب ٝبَّرٍت       ككفه خضيبه زييشنىٍت ببشناًف                                                         ،ذلك البيت الذم قبله حيث قاؿ  بىدى

 .ّٖص ،ُج ،بيبلمغِب ال ،ابن هواـ.، ّّٖص ،ِج، النحو الوايفعباس حسن،  ،ر بن أيب ربيعةالبيت لعم
 إٍف كاف خفا ا٤بعُب ٕبذفها أمنٍ  ... كريٗبَّىا أسقطت ا٥بمزة إفٍ        ،كُب حذفها يقوؿ ابن مالك -(ِ)
  اللبس.قد ٙبذؼ ا٥بمزة أال يؤدم حذفها ٣بفاء ا٤بعُب، كالوقوع ُب ،" يريد حذفت ،أسقطت "
 عرؼ قائله.لبيت دل أكا،  ُِّ، ص ُانظر، معاين القرآف للفرآء، ج -( ّ)

 .ٔٗٓص ،ّج ا٤برجع السابق، -(ْ)
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ک ک گ گ گ گ ڳ  چ  :هللا سبحانه كتعاذلكقوؿ ." كا٣بسة أـ هل يستوم الشنفع كالضرر

 :عمر بن أيب ربيعة كقوؿ،(ُ)چ ڳ ڳ ڳ
 (ِ)هشٌنمً ػةو أـ جػػػػػػػشنػػػالك أـ ُب جػػػػػػكليت سيلىٍيمىى ُب ا٤بشناـ ضجيعٍب ... هشن                          

كيعور عشنه ا٤بعربوف بقو٥بم "حرؼ يفيد  ،" حرؼ ابتداء أـ" ُب هذه الصورة ""كا٢برؼ          
ٍب بعده ٝبلة جديدة كلذلك تعتور ا١بملة ال ؛" كمعشناه اإلضراب عما سبقه كاال٘باه ٤با بعده إلضرابا

عما قبلها، كيتحقق هذا ُب الصورة األخّبة، كهذه حرؼ ابتداء ال ولة ٥با  لصرؼ الشنظر ؛مستقلة
 .ابلعطف

" ُب هذا الوطر مشنقطعة تفيد  أـ فإف " ،" هشنالك أـ ُب جشنة أـ جهشنم الواهد: ُب قوله: " 
كهي هشنا كذلك، فا١بار كاجملركر " كلذلك يعتور ما بعدها ٝبلة كاملة  بل "اإلضراب" فهي ٗبعُب "

ليت سليمى ضجيعٍب هشنالك أـ ليتها ُب  " احملذكفة مع ا٠بها كتقدير الكبلـ " ليت بعدها خور "
 .(ّ)" جشنة أـ ليتها ُب جهشنم

 :(ْ)عالمتها -
"  أبـٍ  " بعد ٮبزة التسوية، كال بعد ٮبزة االستفهاـ الٍب يطلب هبا، ك - مطلقنا – تقع أالَّ  

 ٭با تقع بعد نوع ٩با أيٌب:كإ ،التعيْب
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ :ا٣بور احملض؛ قوله تعاذل ُب الكفار -ُ

چ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ
ٹ ٹ  چ :" بْب ٝبلتْب ٮبا أـٍ  فَباه، فقد كقعت "اأم: بل يقولوف ؛ (ٓ)

                                                           
.ُٔ،اآلية سورة الرعد، -(ُ)
اإلضراب" فهي ٗبعُب "بل"  أـ" ُب هذا الوطر مشنقطعة تفيد " " فإف " هشنالك أـ ُب جشنة أـ جهشنم " ،ُب قوله ،الواهد -(ِ)

عما قبلها، كيتحقق هذا ُب الصورة األخّبة، كهذه حرؼ ابتداء ال ولة ٥با ابلعطف.   ما بعدها ٝبلة كاملة كهي هشناكلذلك يعتور 
ليت سليمى ضجيعٍب هشنالك أـ ليتها ُب جشنة أـ  " ليت" احملذكفة مع ا٠بها كتقدير الكبلـ كذلك، فا١بار كاجملركر بعدها خور "

شاعر   (هػّٗ -ـُُٕتوُب  -هػِّ ربيعة بن ا٤بغّبة بن عبد هللا بن عمر بن ٨بزـك عمر بن عبد هللا بن أيب. ك ليتها ُب جهشنم
   .ْ-ِ، صِط، ديواف الشاعر عمر ابن أيب ربيعة : (. انظر قريش أشعر مشنهقرشي، شاعر موهور دل يكن ُب  ٨بزكمي

 .ُْٔص ،ُج ،النحو ادلصفى عيد، دمحم، -(ّ)
 . ٖٗٓ -ٕٗٓص ،ّج ،النحو الوايف ،عباس ،حسن -(ْ)
 . ٕ-ٔ ،سورة األحقاؼ، اآليتْب -(ٓ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=278&start=0
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=278&start=0
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ن عشند االكتفاء هبا ككل مشنهما مستقلة ٗبعشناها عن األخرل، كمن ا٤بمك ،چ أىـٍ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي  چك  چ ٹ
. ك أفٍ  بل" الدالة على اإلضراب احملض الذم ال يواركه معُب  " هشنا ٗبعُب: " أـٍ  " تؤدم معُب كامبلن

 آخر.
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  چ كقد تقع بعد أداة استفهاـ غّب ا٥بمزة، كقوله تعاذل: -ِ

چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
راب ُب الداللة على اإلض ،كالوأف ُب هذه اآلية كسالفتها ،(ُ)

 .(ِ)احملض
ا هي لشنوع من االستفهاـ غّب كقد تقع بعد ٮبزة ليست للتسوية كال لطلب التعيْب، كإ٭بَّ  -ّ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  چ ا٢بقيقي، معشناه: اإلنكار كالشنفي؛ كقوله تعاذل ُب األوشناـ:

چ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ
كا٤براد مشنه ما  ،(ْ)فاالستفهاـ هشنا غّب حقيقي ،(ّ)

 سبق.
، أم: ا٢بكم على التقديركقد تقع بعد ٮبزة استفهاـ غّب حقيقي أيضنا، كلكن يراد مشنه  -ْ
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  چ ه اثبت مقرر، كأمر كاقع؛ كقوله تعاذل ُب ا٤بشنافقْب:الويء أبنَّ 

چ ٴۇ ۋ ۋ
 ". بل " ُب ٝبيع األنواع السالفة مشنقطعة ٗبعُب: " أـ فكلمة " .(ٓ)

هذا ووت مغشنية ابرعة، أـ هذا ووت مغىٌن مقتدر، فقد  احملض: " كمن األمثلة لئلضراب
شنيىة، كتدؿ غالصوت ٤ب " بْب ٝبلتْب تفيد األكذل مشنهما أفَّ  أـٍ  ". هشنا كقعت " تبيشنت ٢بيته كشاربه

،  الثانية على أفَّ  ، كتركه إذل معُب آخر، هو أف الغشناء  - أم: عىدىؿ -ا٤بتكلم أٍضرىبى عما قرره أٌكالن
اللحية  كعدكله عن ا٤بعُب األكؿ إذل الثاين، هو ذكر ،ال ٤بغشنية. كالذم يدؿ على إضرابهلرجل، 

 ". أـ كالوارب، فهما قريشنة على اإلضراب. كأداة اإلضراب هي: "

                                                           
 .ُٔ ،اآلية سورة الرعد، -(ُ)
" هشنا ُب اآلية  أـ " ك إف ا٤بشنقطعة ال يفارقها اإلضراب إال ُب الشنادر، كلكشنها قد تفيد معه استفهامنا حقيقينا أك غّب حقيقي -(ِ)

 ال تفيد استفهامنا حقيقينا أك غّب حقيقي. ألف أداة االستفهاـ ال تدخل على أداة استفهاـ. 
 .ُٓٗ ،سورة األعراؼ، اآلية -(ّ)

 هو الذم يقصد به السؤاؿ عن شيء ٦بهوؿ للمتكلم حقيقة، كيريد أف يعرفه. ،االستفهاـ ا٢بقيقي -(ْ)
بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى أىـٍ عىلىى قػيليوبو أىقٍػفىا٥بيىا چ ،ككقوله تعاذل ُب ا٤بعارضْب، َٓ ،سورة الشنور، اآلية -(ٓ)  .ِْسورة دمحم اآلية  چ أىفىبل يػىتىدى
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،  كمن األمثلة: " تىبلن فقد سقط ا٤بطر ليبلن استيقظت ُب الصباح الباكر فرأيت كرؽ الوجر مىبػٍ
" بْب  أـ أجد الطرؽ كا٤بسالك جافة؛ ال أثر فيها للمطر". فهشنا كقعت "أـ تكاثػىرى الشندل عليه؛ فإين 

سبب البلل  بلل الورؽ من سقوط ا٤بطر، كتدؿ الثانية مشنهما على أفَّ  ٝبلتْب؛ األكذل مشنهما تفيد أفَّ 
شيء آخر؛ هو: الشنَّدل، فعدىؿ ا٤بتكلم على ا٤بعُب األكؿ، كانصرؼ عشنه إذل الثاين؛ بدليل يؤيده؛ هو: 

 .(ُ)" أـ اؼ الطرؽ كا٤بسالك. كاألداة ا٤بستعملة ُب اإلضراب هي: "جف
" ا٤بشنقطعة ليست عاطفة، كإ٭با هي حرؼ ابتداء يفيد االضراب،  أـٍ  " الرأم الراجح أفَّ "  :حكمها -

ا حرؼ عطف ال يعطف إال ا١بمل، كاألخذ ابلرأم ا الرأم ا٤برجوح فإهنَّ فبل تدخل إال على ا١بمل، أمَّ 
 .(ِ)" ٍنسب كأىٍيسىراألكؿ أى 

  زايدة كتفصيل:
يكوف ما بعدها  " الواقعة بعد ٮبزة االستفهاـ ا٢بقيقي، بورط أفٍ  أـ من نوع ا٤بشنقطعة " -أ

ا٤بتكلم لو اقتصرت على ا١بملة األكذل لكاف ا٤بعُب  نقيض ما قبلها: ٫بو: أفاكهة عشندؾ أـ ال؟ ألفَّ 
" ا٤بشنقطعة، كلكاف ا١بواب:  أـ : "- كالوأف ُب - نيةا٤بستقل كافينا مستغشنينا عن معُب ا١بملة الثا

 نعىم، أك: ال، ك٫بوٮبا، على حسب ا٤براد من غّب حاجة إذل ا٤بعُب الثاين. كإ٭با ذيكر ما بعدها لبياف أفَّ 
" بغّب  أـ ال ا٤بتكلم عرض له ظن  االنتفاء فاستفهم عشنه، ضارابن عن الثبوت، كلوال ذلك لضاع قوله: "

" ٧بتملة لبلتصاؿ  أـ دل يكن الثاين نقيض األكؿ؛ ٫بو: أفاكهة أكلت أـ خبزنا، كانت " فائدة فإفٍ 
طبقنا ٤با  - كاف السؤاؿ عن تعيْب ا٤بأكوؿ مع تيقن كقوع األمل على أحدٮبا فمتصلة  كاالنقطاع، فإفٍ 

 بعد ظشنه أفَّ ا٤بأكوؿ هو ا٣ببز  كاف السائل قد عرض له الظن أبفَّ   . كإفٍ - شرحشناه عشند الكبلـ عليهما
ا يقع عشند ا٤بأكوؿ هو الفاكهة، فاستفهم عن الثاين ميضرابن عن األكؿ فهي مشنقطعة. فاالحتماؿ إ٭بَّ 

                                                           
 ،يقوؿ ابن مالك" ا٤بشنقطعة  أـ كُب " -(ُ)

 ًإٍف تىكي ٩بَّا قػييًٌدىٍت بًًه خىلىتٍ  ... " كىفىتٍ  بىلٍ  " ،كىاًبٍنًقطىاع، كٗبىٍعُب                                         
عن  أك ٮبزة مغشنية ،" تكوف مشنقطعة إذا خلت ٩با قيدت به ُب الشنوع السابق، إذ قيدت فيه أبف يسبقها ٮبزة التسوية أـ أف " ،يريد

" فإذا خلت من هذا التقيد كقىٍت ابالنقطاع. ٗبعُب كفَّت به، ككانت فيه، مقيدة له. كإذا أفادت االنقطاع كانت ٗبعُب  أمٌ  لفظ "
، كترتب على ذلك أف تكوف ٗبعُب ،"بل"؛ أم "كٗبعُب بل" هو عطف  ،العطف ُب قوؿ ابن مالك ،"بل" "كهذا معُب قو٥بم ،لـز

 ". شيء الـز على ملزكمه
 .ٗٗٓص  ،ّج ا٤برجع السابق، -(ِ)
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عدـ القريشنة الدالة على أحدٮبا، كهي القريشنة الٍب تعْب االتصاؿ كحده، أك اإلضراب كحده، فإذا 
 كجدت كجب األخذ ٥با، كامتشنع االحتماؿ.

ها قد تفيد معه عة ال يفارقها معُب اإلضراب، إال اندرنا لكشنَّ " ا٤بشنقط أـ قلشنا إف: " -ب
استفهامنا حقيقينا، كُب هذه الصورة تفيد اإلضراب كاالستفهاـ ا٢بقيقي معنا من غّب كجود ٮبزة 

ترل كوكبنا يضطرب كيهتز فتقوؿ: هذا كوكب ا٤بًرًٌيخ. ٍب تعدؿ عن هذا الرأم  استفهاـ معها. كأفٍ 
هذه أمارات سهيل الٍب تعرفها  هذا كوكب ا٤برًٌيخ. أـ هو كوكب سيهٍيل؛ فإفٍ  لسبب يداخلك، فتقوؿ:
تستوثق من ا٠به؛  هذا هو ا٤بًرًٌيخ، ٍب عدلت عشنه إذل كوكب آخر أردت أفٍ  أنت؟ فقد قررت أكالن أفَّ 

 .ك قلت:بل أهو كوكب سهيل؟فكأنَّ 
ک  چ :اة استفهاـ؛ كقوله تعاذلتسبقها أد بغّب أفٍ  (ُ)كقد تفيد مع اإلضراب استفهامنا إنكاراين 

ه البشنات كلكم البشنوف؟ ألهنا لو كانت لئلضراب احملض الذم ال لأم: بل ، (ِ)چک ک گ گ 
، إذ يَبتب عليه اإلخبار بشنسبة البشنات إذل ا٤بوذل جل  يتضمن االستفهاـ اإلنكارم لكاف ا٤بعُب ٧باالن

  شأنه.

؛  كقد تتجرد لئلضراب احملض الذم ال يتضمن استفهامن  ا مطلقنا؛ ال حقيقينا كال إنكاراين
أم:بل ، (ّ)چ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ :كاألمثلة األكذل الٍب مشنها قوله تعاذل
أداة االستفهاـ ال  يكوف التقدير: بل أهل تستوم الظلمات؛ ألفَّ  هل تستوم الظلمات؛ كال يصح أفٍ 

عمر بن ، ضراب احملض قوؿ الواعركمثل اآلية ُب اإل .- هكما أسلفشنا - (ْ)تدخل على أداة استفهاـ
 :السابق ذكره أيب ربيعة

                                                           
ما كاف مضمونه غّب كاقع، كال ٲبكن أف ٰبصل، كمدعيه كاذب، كهو ٗبعُب  ،" هو اإلبطارل " ،االستفهاـ اإلنكارم كيسمى -(ُ)

 ،. سورة الشنساء اآليةچ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ ،الشنفي، فأداته ٗبشنزلة أداة للشنفي، كالكبلـ الذم دخلت عليه نفي، كقوله تعاذل
ُِِ. 

 .ّٗ ،سورة الطور، اآلية -(ِ)
 .ُٔ ،سورة الرعد، اآلية -(ّ)
 ،أابها ا٤بقتوؿ ترثي كمثل هذا يقاؿ ُب بيت قػيتػىٍيلة بشنت الشنضر -(ْ)

 فػىٍليىٍسمىعٌن الشنضري إٍف أنته ... أىـٍ كيف يسمع مىٌيت ال يىشنطقي                                                
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 :(ُ)األخطللبلستفهاـ ا٣بارل من اإلضراب كقوؿ  - اندرنا – كقد تتجرد

بً  الظَّبلـً  غىلىسى  ...(ِ)بواًسط كىذبٍتك عيشنيك، أىـٍ رأيتى                     ؟(ّ)خياالن  من الرَّابى

 ا. كمن ا٤بستحسن عدـ القياس عليه؛ لغموض ا٤براد معه.إذ ا٤براد: هل رأيت؟ كهذا أقل استعماالهت

ثل: نعىم، م" ا٤بشنقطعة. كجواهبا يكوف ٕبرؼ من أحرؼ ا١بواب، ك أـٍ  ٘باب " ٯبوز أفٍ  -ج
. (ْ)چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ ُب ٫بو قوله تعاذل ُب األوشناـ: ؛أخواهتماك أٍك: ال: 

"  ال واب عشند ا٤بخالفة: "يكوف ا١ب ،(ٓ)چ ې ې ى ى ائ چ كُب مثل: قوله تعاذل:
، ٕبيث تتواذل هبا استفهاما" ا٤بشنقطعة متضمشنة ُب كل مرة  أـ كإذا تكررت " أك ما يدؿ داللتها.

ا٤بتكلم أضرب عما سبقه، كانصرؼ  إليه؛ ألفَّ  لبلنصراؼاالستفهامات كاف ا١بواب لؤلخّب؛ مراعاة 
 إليه اتركنا ما قبله.

. كزاد بعضهم نوعنا اثلثنا؛ هو الزائدة؛  (ٔ)شنقطعة هو ا٤بوهور" إذل ا٤بتصلة كا٤ب أـ تقسيم " -د
  :ساعدة بن جؤية: كقوؿ الواعر

                                                           
، ككاف مسيحيان، كقد تغلبيشنتمي إذل قبيلة  عريب، كهو شاعر ـَْٔ، عاـهػُُٗب أبو مالك كلد عاـ كيك األخطل التغليب -(ُ)

، كأكثر ُب مدحهم، كهو شاعر مصقوؿ األلفاظ، حسن الديباجة، ُب شعره إبداع. كهو الواـُب  بدموق بِب أميةمدح خلفاء 
شاعر الببلط  عبد ا٤بلك بن مركاففقرٌبه يزيد، كجعله  .كاألخطل كالفرزدؽ جرير ،أحد الثبلثة ا٤بتفق على أهنم أشعر أهل عصرهم

الر٠بي، يشنافح عن دكلة بِب أمية، كيهاجم خصومها. أقحم نفسه ُب ا٤بهاجاة بْب جرير كالفرزدؽ حْب فٌضل الفرزدؽ على جرير، 
، هػِٗسشنة كُب األخطل ُب السبعْب من عمره  .جرير كاألخطل نقائض أبو ٛباـكامتٌد ا٥بجاء بيشنه كبْب جرير طواؿ حياته كقد ٝبع 

كال تتوافر معلومات موثقة عن مكاف كفاته، كاألرجح أنه مات بْب  . الوليد بن عبد ا٤بلك، ُب السشنة ا٣بامسة من خبلفة ـَُٕعاـ
 ،ْج ،ُط ،إكماؿ َتذيب الكماؿ ِف أمساء الرجاؿ، ا٢بكرم ،انظر .كقد مات على ديشنه ا٤بسيحية .ا١بزيرة الفراتيةقومه ُب 

 .ّّٖص
 بلد ُب العراؽ. -(ِ)
 ،ساف العربلب ٝبع ربيبة، كهي الغشنم الٍب ترىب ُب البيوت ألجل اللنب. انظر ظبلـ آخر الليل ، الراب ،الغلس ،غريب البيت -(ّ)

 .ّٖٓص ،. البيت لؤلخطل ُب ديوانهُُّص  ادلصباح ادلنّب، / الفيومي، ّّٗ،صُابن مشنظور ،ج
 .ُٓٗ ،سورة األعراؼ، اآلية -(ْ)
 .ُْٗ، سورة الصافات، اآلية -(ٓ)
 نعت .ككبلٮبا ال يصح أف يعطف نعتنا على  -(ٔ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/92_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/710
http://ar.wikipedia.org/wiki/710
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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 (ُ)نىدـً  نٍ مً  بعد الوٍَّيبً  ... أـ هل على العيشً  رم كال مىشٍنجىى من ا٥برـًً عٍ اي ليت شً      
متصلة أك " أبهنا  أـ كبشناء على ما سبق ٲبكن فهم ا٤بقصود من كوف ""كهذا نوع ال يقاؿ عليه.

فا٤بتصلة: هي ما كاف الكبلـ بعدها ذا ولة ٗبا قبلها، كيتحقق هذا ُب الصورتْب األكذل  .مشنقطعة
يشنػٍقىًطعىة: ما كاف الكبلـ بعدها ال ولة له ٗبا قبلها كالثانية، كهذه عاطفة كما سبق

 . (ِ)" كا٤ب
 :( ال ) -

ؾ بْب ا٤بعطوؼ كا٤بعطوؼ ( من حركؼ العطف الٍب تور  ال حرؼ ) أفَّ  ىاتفق الشنحويوف عل
 .(ّ)عليه لفظا ال معُب

( الشنفي بعد اإليضاح؛ أم تقع إلخراج الثاين ٩با دخل فيه األكؿ، كقصر ا٢بكم  ال ) كمعُب
 ه كاتب.من يعتقد أنَّ  ى" ردان عل زيد كاتب ال شاعر " األكؿ، إما قصر أفراد؛ كقولك: ىعل

 .(ْ)ه جاهلان علي من يعتقد أنَّ " زيد عادل ال جاهل " رد كإما قصر قلب؛ كقولك:
 :(ٓ)) ال ( العاطفة  شركط -

أٞبد  كاألمثلة السالفة، ككقوؿ الواعر  - (ٔ) ال ٝبلة -يكوف ا٤بعطوؼ مفردنا أك٥با: أفٍ 

                                                           
/ ّ؛ كشرح أشعار ا٥بذليْب ُُٓ/ ٔ؛ كالدرر ُِٔ،ُُٔ/ٖ؛ كخزانة األدبُُّالبيت لساعدة بن جؤية ُب األزهية ص -(ُ)

ا٤بعُب: هل يشندـ ا٤برء  .ُّٗ؛ كببل نسبة ُب شرح عمدة ا٢بافظ صُّْ/ ِ؛ كٮبع ا٥بوامع ُُٓ/ ُ؛ كشرح شواهد ا٤بغِب ُُِِ
؟ ال أعتق  .د أحدنا ٰبب حياته بعدها، ابلرغم أنه ال خبلص كال مهرب مشنهماعلى حياته بعد أف يويب كيهـر

 . ُْٔ،صُج،النحو ادلصفى عيد، دمحم، -(ِ)
، ركؼاحل معاين الرماين، / ِْٗ، صُط ،اإليضاح العضدم الفارسي، /َُٓص ،ُج ،ادلقتضب ا٤بورد، ،،انظر -(ّ)

، ُج ،ُ، طادلقتصد يف شرح التكملة القاهر،/ ا١برجاين، عبد ُِٗص ،ِط،األزىية يف علم احلركؼ ،/ ا٥بركمْٗص
 .ِٔ، صٓ، جشرح ادلفصل ،./ ابن يعيشْٔٗص

، شرح الكافية الشافية / ابن مالك،َِٔص ،شرح التسهيل، ابن مالك /ْٔٗ، صِج، ادلقتصد ا١برجاين، ،انظر -(ْ)
 .ِْٗص ،اجلِب الداين، ا٤برادم ،/ُُِّ، صّج
 .ُٖٔ-ُٖٔص ،ّج،النحو الوايف ،عباس ،حسن -(ٓ)
؛  ال ا١بملة ا٤بمشنوعة هشنا هي الٍب ليس ٥با ٧بل من اإلعراب. قاؿ الصباف "يوَبط ُب " -(ٔ) " العاطفة إفراد معطوفها، كلو أتكيبلن

ا من قوؿ ا٥بمع ،فيجوز  ،كال يعطف هبا ٝبلة ال ٧بل ٥با على األوح" ا. هػ. يريد أف ا٤بعُب ،قلت علٌي قائم، ال علٌي "قاعد"؛ أخذن
حساب العمر  ،شبه ا١بملة إذا اعتوران متعلقة مفردنا، ٫بو ،ال قاعد، فا١بملة ا٤بعطوفة ٗبشنزلة خور مفرد. ك٩با يلحق اب٤بفرد على قائم

 ". ٠بييو  ا٤برء ابلعمل ال ٗبجرد األمل " ،ابألعماؿ ال ابألعواـ، كعشند هللا حسن ا١بزاء، ال عشند الشناس. كقو٥بم
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 :شوقي
، ال الكيتيبً قي       لكي

ي
 (ُ)ٍل لًبافو بقوًؿ ريكنى ٩بلكةو ...على الكتائًب ييبُبى ا٤ب

يكن ا٤بعطوؼ مفردنا دل  دل " كهذا ا٤بعطوؼ ليس ٝبلة. فإفٍ  ائبالكت " معطوفة على: " فالكتب "
" عاطفة؛ كعشندئذ ٯبب اعتبارها حرؼ نفي فقط، كا١بملة بعدها مستقلة ُب  ال يصح اعتبار "

 إعراهبا، ليست معطوفة؛ ٫بو: تصباف ا٤بمالك اب١بيوش كاألعماؿ، ال تصاف اب٣بطب كاآلماؿ.

األمري كالشنداء؛   - هشنا -بنا ال مشنفيًّا كيدخل ُب ا٤بوجبى يكوف الكبلـ قبله موج اثنيها: أفٍ 
. اي  كقوؿ بعضهم: " ، مىصيوانن ال ميتػىبىذالن ةه ال ًكيىاسة. فكين أبيًّا ال ذليبلن ا٤بلىقي كىضاعة ال كداعة، كًخسًٌ
اليلً  لتَّصىوًف، كال سعادةن بغّب الكرامة ُب اإلابء، كالعزة ُب ا : إفَّ (ْ)األكغادً  (ّ)ال السٍَّفلةً (ِ)بن الغيرًٌ الًبهى

 ". ًعزة ككرامة

اثلثها: أال يكوف أحد ا٤بتعطفْب داخبلن ُب مدلوؿ اآلخر، كمعدكدنا من أفراده الٍب يصدؽ 
ا؛ ألف الرجل " ا٠به عليها لفظه " " يشنطبق  كهو ا٤بعطوؼ عليه "؛ فبل يصح: مدحت رجبلن ال قائدن

كتومل غّبه. كال يصح أكلت تفاحنا ال فاكهة؛ ألف  " كهو القائد على أفرد كثّبة تومل ا٤بعطوؼ "
" كيصدؽ ا٠بها عليه كهكذا. لكن  كهو: التفاح " تومل ا٤بعطوؼ عليه " كهي ا٤بعطوؼ الفاكهة "

  .(ٓ)يصح: مدحت رجبلن ال فتاة كأكلت الفاكهة ال خيبزنا؛ إذ ال يصدؽ أحد ا٤بتعاطفْب على اآلخر
 حرؼ العطف ال يدخل على حرؼ العطف ألفَّ  ؛طف" بعا ال رابعها: أال تقَبف كلمة "

                                                           
 .ٗٓ-ٓٓص ،ُجد.ط،  ،الشوقيات ،أٞبد شوقي، ،انظر -(ُ)

 السيد ا١بامع لكل خّب. ،هبلوؿ، كهو ،ٝبع -(ِ)
 أراذؿ الشناس كأسافلهم. -(ّ)
 كغد، كهو الرجل الدينء ا٢بقّب. ،ٝبع -(ْ)
  ،" يتضمن حكمها كحكم " لكن" هو ال كقد أشار ابن مالك إذل حكم " -(ٓ)

اءن أىٍك أىٍمرنا أىك اثٍػبىااتن تىبلى  الى  ا، أٍك نػىٍهينا كى "" نػىٍفين  لىكنٍ  كأىٍكًؿ "                                     "     نًدى
" تبل نداء، أك أمرنا، أك  ال " فتقديره كبلمه. " ال "لكن" أما ا٣باص اب٢برؼ " ،كقد سبق شرح ا١بزء ا٣باص اب٢برؼ

 خوره ا١بملة الفعلية ا٤بكونة من الفعل " -٤بعُبلكن، مشنعنا لفساد ا ،كال يصح أف يكوف معطوفنا على -" مبتدأ  ال " ،فكلمة ،إثبااتن 
" العاطف يتلو الشنداء، أك األمر، أك اإلثبات. كٯبيء بعد كاحد من هذه األشياء، كال يكوف  ال أف حرؼ " ،" كفاعله. يريد تبل

 عاطفنا إال إذا كقع بعد أحدها. كُب البيت قصور كنقص.
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، ٫بو: أسابيع الوهر (ُ)اقَبنت به كاف العطف به كحده كٛبحضت هي للشنفي ا٣بالص مباشرة فإفٍ 
" فليست هشنا  ال ا "، كقد عطف أربعة على ثبلثة. أمَّ (ِ)" بىلٍ  ثبلثة، ال بل أربعة، فالعاطف هوى "

سبقٍت السيارة ال بل  ؿ ا٤بعُب السابق كرٌده. كمثل هذا: "ا هي ٦برد حرؼ نفي إلبطاعاطفة، كإ٭بَّ 
"  بل " هشنا بعاطفة كإ٭با هي حرؼ نفي يسلب ا٢بكم السابق كيزيله كيرده، ك" ال " فليست " القطار

 .هي العاطفة
 مذكور، أك ألفٍ  يكوف وفة ٤بوووؼ خامسها: أال يكوف ما يدخل عليه مفردنا وا٢بنا ألفٍ 

ولح لويء من هذا كانت للشنفي احملض، كليست عاطفة، ككجب  . فإفٍ يكوف خورنا، أك حاالن 
" نعت  كقدًن " الشنافية " ال تكرارها؛ فمثاؿ ا٤بفرد الصفة: هذا بيته ال قدًنه كال جديده. فكلمة "

، كالواب  ال غبلـه كال كهل . كمثاؿ ا٢باؿ. عرفت (ّ)لبيت. كمثاؿ ا٣بور: الغبلـي ال ويبٌّ كال شابه
  .انفعنا كال مشنتفعنا العاطف ال

 :(ْ)" ال أحكاـ " -
                                                           

ما جاء  ،جاءين على، ال بل ٧بمود. كقد يكوف أتكيدنا كالذم ُب ٫بو ، ٫بوكنفيها ا٣بالص قد يكوف أتسيسنا؛ كالذم ُب -(ُ)
 الواك" ُب الصورتْب، كا٤بعطوؼ فيهما هو ٧بمود. كا٤بعطوؼ عليه هو علٌي. أما كلمة " " ك" بل علٌي كال ٧بمود. فالعاطف هو "

ا ُب الث ال  اين." فيهما فلمجرد الشنفي احملض، أتسيسنا ُب ا٤بثاؿ األكؿ، كأتكيدن
الشنفي التأسيسي هو الذم ٘بلبه األداة ا٣باوة ابلشنفي، كال يكوف ُب الكبلـ ما يدؿ على هذا الشنفي كيوعر به سواها؛   ،"مبلحظة"

" ما كجد ُب ا١بملة ما يدؿ على معُب الشنفي. أما الشنفي التأكيدم  ال " ،جاء عليٌّ ال ٧بمود". فلوال ا٢برؼ الشناُب ،كا٤بثاؿ األكؿ
"ما جاء علي كال ٧بمود"  ،ها أداة الشنفي؛ كإ٭با يكوف موجودنا قبل ٦بيئها؛ فتجيء هي لتوكيده كتقويته؛ كا٤بثاؿ الثاينفبل ٘بلبه مع

 " كبدكف ذكره فلما جاء ا٢برؼ أكده كقواه. ال فشنفي اجمليء عن ٧بمود مفهـو بغّب ٦بيء حرؼ الشنفي "
" اإلضراب عن ا٢بكم السابق،   بل " ،، كا٤بعطوؼ مفرد..تفيد كلمةسافر األخ بل الوالد ٫بوه من كل كبلـ موجب ،ُب مثل -(ِ)

كأنه دل يكن، كالسكوت من غّب حكم على واحبه مع إثبات هذا ا٢بكم السابق ٤با بعدها؛ فالذم سافر ُب ا٤بثاؿ السالف هو 
كبلـ على "بل" كقياسنا تفصيل هذا عشند ال سيجيئالوالد، أما األخ فسكوت عشنه ال يتحدث عشنه بويء من سفر أك غّبه كما 

" ٯبعل ا٢بكم مشنفينا وراحة ال مسكواتن عشنه. كُب هذا  ال " ،أسابيع الوهر أربعة..إال أف كجود ،على هذا يكوف ا٤براد ُب ا٤بثاؿ
كا٤بسكوت عشنه   - لوالها –" بعد اإلٯباب هي ُب اإلٯباب، كوّبكرته ٕبرؼ اإلضراب  ال "اعلم أف " ،يقوؿ الصباف ما نصه

 الشنفي كغّبه.."ا.هػ.ٰبتمل 
 ،كخوره غّبه من الشنواسخ كالذم ُب قوؿ الواعر - كاألمثلة ا٤بعركضة هشنا -ال فرؽ ُب ا٢بكم بْب خور ا٤ببتدأ  -(ّ)

 .اا كال ٥بى هى يػٍ لى وا ال عى وني كي ًذمىامنا فى .. فإٍف أىنٍػتيموي دل ٙبتفظوا ٤بودٌب 
 .ِِٔص ،ّج ا٤برجع السابق، -(ْ)
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أطاؿ هللا عمرىؾ  " العاطفة بعد الدعاء كالتحضيض، ٫بو: " ال اختلف الشنحاة ُب كقوع " -أ
" هبل تضرب زيدان ال  التحضيض؛ ٫بو قولك:ك  ." ال عيٍمر األعداء، كحرسىٍتك عشنايته ال عشناية الشناس

" العاطفة  ال زيد بعضهم فيبدم اطمئشنانه لصحة كقوع "كي .(ِ)األسَب أابدمكمشنعه الرضي ؛ (ُ)عمرا ن 
 بعد االستفهاـ أيضنا، ٫بو: أفرٍغتى من كتابة الرسالة ال ا٣بطبة؟ كال أبس هبذا االطمئشناف.

" عاطفة فقد ٯبوز حذؼ ا٤بعطوؼ عليه، ٫بو: عودت نفسي أف أتكلم  ال إذا كانت " -ب
.كاأل ال شرًّا، كأف أنفع ...ال قليبلن ... ...  ٍول: أف أتكلم خّبنا ال شرنا كأف أنفع كثّبنا ال قليبلن

" العاطفة؛ فبل يقاؿ: حضر هاشم، ال ٧بمود، ال أمْب، ال حامد،  ال ال ٯبوز تكرار " -ج
" على  ال بل ٯبب االتياف ابلواك العاطفة قبل ا٤بكرر، ليكوف العطف هبذه الواك كحدها، كتقتصر "

 ة.تكوف عاطف توكيد الشنفي، دكف أفٍ 

 إمَّا: -

ا ليست : ال خبلؼ بْب الشنحويْب أهنَّ ( األكذل اإمَّ  ( يرد ُب ا١بملة مرتْب فػػػ ) اإمَّ  حرؼ ) إفٍ 
 . (ّ)ا غّب عاطفةأهنَّ  ىا الثانية: فقد ذكر ابن عصفور اتفاؽ الشنحاة علكأمَّ  حرؼ عطف.

 االختبلؼ بْب الشنحاة موجود ك٥بم ُب ذلك مذهباف: ؛ ألفَّ  هذا غّب وحيحك 
 .(ْ)( حرؼ عطف. كهو أكثر الشنحاة اإمَّ  ) ا٤بذهب األكؿ: إفٍ 

من (ٓ)ها مصاحبة له.كهو مذهب ٝباعة( ليست حرؼ عطف، لكشنَّ  إما ) ا٤بذهب الثاين: إفَّ 

                                                           
 .ِِٔص ،ّج ،شرح التسهيل، / ابن مالكّّٔص ،ِج ،رح عمدة احلافظش، ابن مالك ،انظر -(ُ)
 .ْْْص ،ِج ،شرح الكافية الرضي، ،انظر -(ِ)
 ،ِج توضيح ادلقاصد، ،/ ا٤برادمِٗٓص ،اجلِب الداين، ا٤برادم./ ِِّص ،ُج ،شرح ُجل الزجاجي ابن عصفور، -(ّ)

 .ُٕٕص ،ّج ،وامععلع اذل/ السيوطي، ُِٕ،ص ُ،جبيبلمغِب ال ،ابن هواـ/ َُُّص
 ،اجلِب الداين، ا٤برادم /ُّٖص د.ط، ،رصف ادلباين، ا٤بالقي /ُِِٔ،صّج، شرح الكافيةابن مالك،  ،انظر -(ْ)
 .ّّٗ-ّّٖص ،ّج ،ٔط  أكضح ادلسالك إذل ألفية ابن مالك، بن هواـا ./(ِٖٓ)
١برجاين، كابن عصفور ، كابن مالك، كالرضي األسَب يونس، كابن كيساف، كا٤بورد، كأبو علي، كالرماين، كعبد القاهر ا ،مشنهم -(ٓ)

 آابدم 
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 .(ُ)الشنحاة
ا " الثانية حرؼ عطف  إمَّا : "يرل أفَّ كمن  " أك" ُب ٟبسة  ا توارؾ "أك" كأهنَّ  ٗبعُب: "كأهنَّ

" الثانية مسبوقة بكبلـ يوتمل على  إمَّا تكوف " "، بورط أفٍ  لتخيّب كاإلابحةا من معانيها. هي:
ـي ال"ك  أمر.  " بعد ا٣بوًر أك الطلبً  كالتفصيل " تكوف مسبوقة ٔبملة خورية. "، بورط أفٍ  وك  كاإلهبا

ٚبتصص:  كاك" العطف؛ فبهذين ا٤بعشنيْب إمَّا الثانية" عشند هؤالء لئلضراب، كال ٗبعُب " كال تكوف " ".
 أك" دكهنا. "

ما " الثانية، كتواركها األكذل فيها كتسايرها؛ ألهنَّ  إمَّا كا٤بعاين ا٣بمسة السابقة هي لكلمة: "
فمن أمثلة . األكذل ال تكوف للعطف مطلقنا معُب كاستعماال، غّب أفَّ  - ُب األغلب - حرفاف متبلزماف

. كمن اإلهباـ قوله تعاذلالوك: احتجت الومس كراء الغماـ إمَّا ساعتْب، كإمَّ  ۇئ  چ :ا ثبلاثن

چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  چ :كالتخيّب كقوله تعاذل. (ِ)

  :تزرع فاكهةن كإمَّا قىصىبنا. كالتفصيل، كقوله تعاذل ُب اإلنساف كاإلابحة، ٫بو: إمَّا أفٍ ؛ (ّ)چ   ڃ ڃ

 .(ْ)چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ
فالواك الٍب قبلها زائدة الزمة ٥با. كاألكذل ال عمل ٥با  هم حرؼ عطف "" الثانية عشند إمَّا كإذا كانت "

 ُب عطف أك غّبه.
معُب من تلك ا٤بعاين  كذل متواهبتاف ُب ا٢برفية، كُب أتدية" الثانية كاأل إما " كيرل آخركف: أفَّ 

الثانية تقع  األكذل ال يسبقها معطوؼ مطلقنا، كألفَّ  كبلن مشنهما ليس حرؼ عطف؛ ألفَّ   ا٣بمسة، كأفَّ 
حرؼ العطف ال يدخل على حرؼ  دائمنا بعد الواك العاطفة بغّب فاول بيشنهما. كمن ا٤بقرر أفَّ 

 يتواذل حرفاف للعطف من غّب فاول. كالفريقاف متفقاف على أفَّ  العطف مباشرة، إذ ال يصح أفٍ 
. (ٓ)كمعموؿ يليه يفًصل بْب عامل قبله - حرفيته ال خبلؼ ُب - ا حرؼاألكذل ليست عاطفة كأهنَّ 

                                                           
 /ْٓٗص ،ِج ،ادلقتصد ا١برجاين، /ُُّص ،ؼ ادلعاينك حر ، الرماين /ِِْص اإليضاح، أبو علي، ،الفارسي ،انظر -(ُ)

 . َّٔص ، د.ط، أسرار العربيةابن األنبارم، 
 .َُٔ ،سورة التوبة، آية -(ِ)
 .ٖٔ ،سورة الكهف، اآلية -(ّ)
 . ّ،سورة اإلنساف، اآلية -(ْ)

غاب إما حامد كإما  ،"، األكذل على حسب حاجة العوامل الٍب قبلها؛ فقد يكوف فاعبلن ُب مثل إما ٥بذا يعرب ما بعد " -(ٓ)
= 
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 .(ُ)" كلكن ا٣ببلؼ ُب الثانية
ا ليست الثانية كاألكذل ُب ا٤بعُب كا٢برفية، كُب أهنَّ  كالرأم األرجح الذم ٯبدري األخذ به هو: أفَّ 

 .(ِ)العاطف هو الواك حرؼ عطف ألفَّ 

  -:ا٣ببلوة

عكس الَبتيب كقوله : ٤بطلق ا١بمع دكف التقيد بَبتيب، كقد يفهم من العطف ابلواك ( الواك)  -ُ
كلو كانت الواك ُب اآلية السابقة ، (ّ) چڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ   تعاذل عن مشنكرم البعث:

 لَبتيب، لكاف ذلك اعَبافا من مشنكرم البعث اب٢بياة بعد ا٤بوت . 
لفاء تفيد العطف مع الَبتيب كالتعقيب. أم العطف ببل مهلة أك تراخ. كقد تفيد ا :( الفاء ) -ِ

ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  چ : معُب التسبب، كُب هذه ا٢بالة يعطف هبا ٝبلة على ٝبلة كقوله تعاذل

 .(4) چيئجب  حب  خب  مب  ىب      
 تفيد العطف مع الَبتيب كالَباخي، أم ٗبهلة.  :( ُث ) -ّ
فهي عشندئذ إذل"  ا إذا وح اف نضع ُب موضعها حرؼ ا١بر"مَّ أ: تفيد الغاية كالتدريج. ( حٌب ) -ْ

كتدخل حٌب على  ،" حرؼ ابتداء، كما بدأها ٝبلة مستأنفه حٌب حرؼ جر ليس غّب. كقد أتٌب "
 " ا٤بصدرية.  بػ " أفٍ  ، األفعاؿ ا٤باضية كا٤بضارعة، كُب هذه ا٢بالة يشنصب الفعل بعدها

الوك  كاإلابحة كتفيد التقسيم. كتفيد تفيد التخيّب.-: كتفيد مع العطف عدة معاين.( أك ) -ٓ
                                                           = 

ۆئ ۈئ ۈئ  چ ،يركب ا٤بسافر إما قطارنا كإما سيارة، كقد يكوف حاالن ُب مثل قوله تعاذل ،٧بمود. كقد يكوف مفعوالن به ُب مثل

 كهكذا. چ حىٌبَّ ًإذىا رىأىٍكا مىا ييوعىديكفى ًإمَّا اٍلعىذىابى كىًإمَّا السَّاعىةى  چ ،كقد يكوف بدال كما ُب قوله تعاذل. چ ېئ ىئ ېئ ېئ
 .ُّٔ-ُِٔص ،ّج ،النحو الوايف ،عباس ،حسن -(ُ)
شنػٍتيميوهي  چ " موضع أخذ كرد كثّب، كمثاله ما كرد ُب القرآف إما "ً  -(ِ) اءن حىٌبَّ ًإذىا أىٍثخى ًإمَّا ًفدى ؽى فىًإمَّا مىشٌنان بػىٍعدي كى فقد قاؿ ابن   چ     ٍم فىويد كا اٍلوىاثى

" هذه عاطفة خبلفا لبعضهم؛ كذلك لدخوؿ الواك عليها كحرؼ العطف ال يدخل على  إمَّا" كليست ،عقيل بعد أف أكرد اآلية
ا٢برؼ كدل يتعرضوا له ُب حركؼ العطف، كاعتوركها تسعة  كعلى هذا الشنهج سار كثّب من الشنحويْب، فَبكوا هذا .حرؼ العطف ا.هػ

 .َٖٔص  ،ُج ،النحو ادلصفى عيد، دمحم، انظر.أحرؼ فقط

 .ِْ ،سورة ا١باثية، اآلية -(ّ)
 .ّٕ ،سورة البقرة، اآلية -(ْ)
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 كتفيد التوكيك كتفيد اإلضراب. 
 تفيد العطف لطلب التعْب بعد ا٥بمزة، سواء اكانت ا٥بمزة لبلستفهاـ، أـ للتسوية.  :( أـ ) -ٔ
تفيد اإلضراب، كيكوف ا٤بعطوؼ هبا مفردا، كما يعطف هبا بعد اإلٯباب كالشنفي كبعد : ( بل ) -ٕ

 األمر كالشنهي. 
 الإ٢بكم الثابت ٤با قبلها عما بعدها، لذلك ال ٯبوز العطف هبا يفيد العطف مع نفي ا :( ال ) -ٖ

 بعد االثبات. 
ك أ: تفيد العطف مع اإلضراب، مثل بل ٛباما، كال ٯبوز العطف هبا إال بعد الشنفي، ( لكن ) -ٗ

 الشنهي. 
حويْب أهنا : ال خبلؼ بْب الشن( األكذل امَّ أ ( يرد ُب ا١بملة مرتْب، فػػػ ) امَّ أ : حرؼ )( أمَّا ) -َُ

 (الواك)على خبلؼ بيشنهم كالرأم أهنا ليست عاطفة بل الثانية  ( اأمَّ ) ك ،ليست حرؼ عطف
  .الداخلة عليها
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 : العطف كأثره على األحكاـ التكليفية يف صحيح البخارم كتراُجوالفصل الثاين
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 الفقهية اخلمسةادلبح ث األكؿ: العطف كأثره يف األحكاـ 
أسلوب العطف له أثر كبّب ُب األحكاـ الفقهية ا٤بختلفة؛ حيث إنَّه إمَّا يعطف حكما 
مساكاين ٤با ُب ا٤بعطوؼ عليه: مثل عطف الواجب على الواجب، كا٤بشندكب على ا٤بشندكب أك ا٢براـ 

 . خلإ ... على ا٢براـ
على ا٤بشندكب أك ا٢براـ  أك يعطف حكمنا أعلى ٤با ُب ا٤بعطوؼ عليه مثل: عطف الواجب

 إخل.   ... على ا٤بكركه
أك يعطف حكمنا أدىن ٤با ُب ا٤بعطوؼ عليه مثل: عطف ا٤بشندكب على الواجب أك ا٤بكركه 

حرَـّ
ي
 خل.إ ... على ا٤ب

 :ظلاذج من عطف الواجب على األحكاـ ادلختلفة يف صحيح البخارم -

 مسألة: حقوؽ الرقيق على سيده: 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ: ا٤بشندكب ُب قوله تعاذلكرد عطف الواجب على 

  .(ِ)فإنه للشندب ؛(ُ)چڃ  

                                                           
 .ّّ ،سورة الشنور، اآلية  -(ُ)
كىقىاؿى رىٍكحه، عىًن اٍبًن  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ ،تعاذل هً ابب اٍلميكىاتىًب كى٪بييوًمًه ًُب كيلًٌ سىشنىةو ٪بىٍمه.كىقػىٍولً  -(ِ)

ٍثػيريهي عىٍن  قػيٍلتي لًعىطىاءو أىكىاًجبه عىلىيَّ ًإذىا عىًلٍمتي لىهي مىاالن أىٍف أيكىاتًبىهي قىاؿى مىا أيرىاهي ًإالَّ كىاًجبنا. ،جيرىٍيجو  كىقىالىهي عىٍمريك ٍبني ًديشنىارو قػيٍلتي لًعىطىاءو أىأتى
اتػىبىةى، كىكىافى كىًثّبى اٍلمىاؿً  الى  ،حىدو قىاؿى أى  ، رىًضيى  ٍبيَّ، أىٍخبػىرىين أىفَّ ميوسىى ٍبنى أىنىسو أىٍخبػىرىهي أىفَّ ًسّبًينى سىأىؿى أىنىسنا اٍلميكى فىأىىبى فىاٍنطىلىقى ًإذلى عيمىرى

اتًٍبهي فىأىىبى فىضىرىبىهي اًبلدًٌرًَّة كىيػىتػٍ  اتػىبىهاللَّي عىشٍنهي، فػىقىاؿى كى يػٍرنا{ فىكى اتًبيوهيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خى . الذم يظهر من ترٝبة البخارم أنه "ليو عيمىري }فىكى
، ّج، كتاب ا٤بكاتب، ابب اٍلميكىاتىًب كى٪بييوًمًه ًُب كيلًٌ سىشنىةو ٪بىٍمه   ركاه البخارم  ،رل ا٤بكاتبة كاجب كإاتء ا٤باؿ من الزكاة. انظري

 ./ْٖٖص، ٓج د.ط، ،عن مًب اإلقناع كشاؼ القناع البهوتى،./ ِّٔ، َّٔ،صٕج ،ّط ،غِبادل، ابن قدامة .ُٖٗص

 ،ّط ،ركضة الطالبْب كعمدة ادلفتْب، الشنوكم /.ّٗ، صْج ،ّط ،حاشية علي شرح احمللى على ادلنهاج ،قليويب كعمّبة
عبد الباقي بن ، فيما ذهل عشنه الزرقاين الفتح الرابين ،كمعو شرح الزُّرقاين على سلتصر خليل ،الزرقاين /ُُٖ -ُُٓص ،ٗج

 . َِٔ، ِٗٓص ،ْج ،ُط ،هػ(َُٗٗتيوسف بن أٞبد ا٤بصرم )
، فذهب مالك ( ّّ،الشنورسورة  )(  كآتوهم من ماؿ هللا ) ،كاختلفوا َب قوله " ،* كا٤بسألة فيها خبلؼ ذكره ابن بطاؿ ُب شرحه

ع الرجل عن عبده من أجر كتابته شيئنا مسمى، كذهب الوافعى كأهل يض ذلك على الشندب كا٢بض، أفٍ  كٝبهور العلماء إذل أفَّ 
دل أيمر مواذل بريرة إبعطائها شيئنا، كقد كوتبت كبيعت بعد  الشنىب  اإليتاء للعبد كاجب، كقوؿ ا١بمهور أكذل؛ ألفَّ  الظاهر إذل أفَّ 

= 
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كلو كاف األول هو االشَباؾ ُب أول ، (ُ)لئلٯباب چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ    چ تعاذل:  كقوله
   .(ِ)ا٤بوضع على خبلؼ األول، كهو ٩بتشنعا ا٢بكم كتفصيله، لكاف العطف ُب هذ

  عطف مندكب على كاجب:-ْ
 عدؿ من أسس السياسة الشرعية: مسألة: ال

اًبٍلعىٍدؿً  چ چ چ چ ڇ ڇ ڈ چ: قػىٍوؿ اللَّ تػىعىاذلى  -
كىقىاؿى اًٍبن التًٌْب: ييٍستػىفىاد ًمٍن  ، "(ّ)

لىة ااًلٍقَبىاف د، ضىًعيفىة، ١ًبىٍمًعًه تػىعىاذلى بػىٍْبى اٍلعىٍدؿ كىاإٍلًٍحسىاف ُب أىٍمر كىاحً  )ابلعطف(اآٍليىة اأٍليكذلى أىفَّ دىالى
 كىاٍلعىٍدؿ كىاًجب كىاإٍلًٍحسىاف مىشٍنديكب. 

قػيٍلت: كىهيوى مىٍبًِبٌ عىلىى تػىٍفًسّب اٍلعىٍدؿ كىاإٍلًٍحسىاف، كىقىٍد ًاٍختػىلىفى السَّلىف ُب اٍلميرىاد هًبًمىا ُب اآٍليىة 
، كىاإٍلًٍحسىاف اٍلفىرىاًئض. كىًقيلى: اٍلعىٍدؿ ص.  فىًقيلى: اٍلعىٍدؿ الى إًلىه ًإالَّ اللَّ ، كىاإٍلًٍحسىاف اإٍلًٍخبلى الى إًلىه ًإالَّ اللَّ

اد، كىاإٍلًٍحسىاف أىٍف تػىٍعبيد اللَّ كىأىنَّك تػىرىاهي. كىهيوى ٗبىٍعُبى الًَّذم قػىٍبله. كىقً  يلى: اٍلعىٍدؿ كىًقيلى: اٍلعىٍدؿ خىٍلع اأٍلىٍندى
 . (ْ)" ادىة، كىاإٍلًٍحسىاف ا٣ٍبيويوع ًفيهىااٍلفىرىاًئض، كىاإٍلًٍحسىاف الشنَّاًفلىة كىًقيلى: اٍلعىٍدؿ اٍلًعبى 

 

 
                                                           = 

ا شنع السيد من حطه عشنه كادعاه عليه عشند ا٢باكم. فأمًّ الكتابة، كلو كاف اإليتاء كاجبنا لكاف مقدرنا كسائر الواجبات، حٌب إذا امت
بعد  يمقدر؛ لكاف الواجب للموذل على ا٤بكاتب هو الباق دعول اجملهوؿ، فبل ٰبكم هبا، كلو كاف اإليتاء كاجبنا، كهو غّب

من ماله هللا الذل  كآتوهم ) ،ا٢بطيطة، فأدل ذلك إذل جهل مبلغ الكتابة، كذلك ال ٯبوز، ككاف الشنخعى يذهب َب أتكيل قوله
كهذا حسن من التأكيل حض الشناس ٝبيعنا على معاكنة  ،ه خطاب للمواذل كغّبهم، كقاله الثورل. كقاؿ الطحاكل(، أنَّ  آاتكم

 .ٕٕص ،ٕج ،ِط ،شرح صحيح البخارم البن بطاؿ ،ابن بطاؿا٤بكاتبْب لكى يعتقوا. 

م عن الطبعة األمّبية نسخة اليونيِب بركاايت األصيلي كأيب ذر صحيح البخار البخارم،  ،. كانظرّّ،سورة الشنور األية -(ُ)
،  ُ، ،طاذلركم كالسجزم كابن عساكر معزكان إذل ربفة األشراؼ كفتح البارم كتغليق التعليق كعمدة القارم كإرشاد السارم

  .ُٖٗص ،ّكتاب ا٤بكاتب، ابب اٍلميكىاتىًب كى٪بييوًمًه ًُب كيلًٌ سىشنىةو ٪بىٍمه ، ج
 .ِٗٓص ،ِج ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـمدم، األ -(ِ)
 .َٗ ،سورة الشنحل، آية -(ّ)
شرح  ابن بطاؿ، ./ِِٖ/ُٕ(.  إف هللا أيمر ابلعدؿ كاإلحساف ، كتاب األدب، ابب قوله تعاذل )فتح البارم، ابن حجر -(ْ)

 .ٖٓٓ/ّ ،ُط ،اتريخ الطربم ،الطورم ،انظر .ِٔٓ، صٗ، جصحيح البخارم البن بطاؿ
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 عطف كاجب على كاجب: -ٓ
ـي مسألة:  :(ُ)ًحْبى تىكيوفي زىٍكجىةن  نٍػثىىاألي ًإٍكرىا

كعياؿ الرجل  ،( من عطف العاـ على ا٣باص العياؿ )ك ( الزكجة ) ابب كجوب الشنفقة على األهل -
ا ال كألهنَّ  ؛لوجوهبا اب٤بعاكضة كغّبها اب٤بواساة ا أقولألهنَّ  ؛يقـو هبم كيشنفق عليهم كبدأ ابلزكجة نٍ مى 

 . (ِ)"تسقط ٗبضٌي الزماف كالعجز ٖببلؼ غّبها 

 فإف داللة االقَباف. (ّ)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں   چ :كمثله قوله تعاذل
 .ابألمر بعبادة هللا تعاذل هاهشنا قوية كذلك بوجوب اإلحساف للوالدين القَبانه ابلعطف(

  :(ْ)فو عن اخلركج الدائم للنجاسة من أحد السبيلْبالعمسألة: 
ه معفو خركج الشنجاسة الدائم من أحد السبيلْب ليس ٕبدث كأنَّ  حيث استدؿ القائلوف أبفَّ 

لت الشنيب أقالت: استحيضت فاطمة بشنت أيب حبيش، فس - اهنع هللا يضر -عائوة عن  البخارم عشنه ٕبديث
  فبل أطهر أفأدع الصبلة؟ قاؿ رسوؿ هللافقالت: اي رسوؿ هللا، إين أستحاض: "  َّا ذلك عرؽ إظل

فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، كإذا أدبرت فاغسلي عنك الدـ كتوضئي  كليست ابحليضة،
دكف ذكر عدد له  -فعل الوضوء  ، حيث عطف (ٓ)" ا ذلك عرؽ كليست ابحليضةكصلي، فإظلَّ 

                                                           
 .َّْ، ّٕٗص/ُج ،ُط ،جامع األصوؿ ،ابن األثّب ،ّّٕ/ِ َ،ٕ، طسلتصر تفسّب ابن كثّب ،ابن كثّب ،نظرا -(1)

نفقة األب ا٢بٌر كآابئه كأمهاته. كنفقة األـ ا٢برٌة كآابئها  نسب كملك فيجب ابلشنسب ٟبس نفقات. ،كلوجوهبا سبباف -(ِ)
اـ ٗبؤكنتها، كنفقة األكالد األحرار كأكالدهم بورط يسار كمشنه القي .ُٓ،لقماف چڳ ڳ ڳ ڳ  چ ،كأمهاهتا لقوله تعاذل

كيعتور مع القوت الكسوة كالسكُب. كٯبب اب٤بلك ٟبس  ،ا٤بشنفق بفاضل عن قوته كقوت زكجته كخادمها كخادمه ككلده يومه كليلته
إرشاد القسطبلين،  ،. انظريوافحامبلن ك٩بلوكها ك٩بلوؾ من رقيق كح نفقة الزكجة ك٩بلوكها كا٤بعتٌدة إف كانت رجعية أك ،أيضنا

ابب كتاب الشنفقات،   فتح البارم،. / ابن حجر، ُٖٗ/ٖ ،ٕط ،ابب كجوب الشنفقة على األهل، كتاب الشنفقات، السارم
 .ٕٗ، صُٕ،جكجوب الشنفقة على األهل

 .ِّ،سورة اإلسراء، اآلية-(ّ)
، ْْٕ، ّٕٗ،ُّْص د.ط، ، رسالة دكتوراه،نبومدكر النحو يف التوجيو الفقهي للحدي ث ال، ، دمحمفتح الباب ،انظر -((ْ

ِٓٔ . 
 ،ابب ا٤بستحاضة ،كتاب ا٢بيض  ،مسلم أخرجهك  "،َّٔ"رقم" َْٗ/ُ ،ابب االستحاضة ،كتاب ا٢بيض،اٍلبيخىاًرلُّ  أخرجه-(ٓ)

= 
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مر من عطف األ فهم الفقهاء رٞبهم هللا تعاذل، ف- دكف ذكر عدد له أيضا -االغتساؿ ىعل -
االغتساؿ يكفي فيه االمتثاؿ  ، فكما أفَّ ( كهو الوجوب ) ابلوضوء علي االغتساؿ اٙباد حكمهما

مادل ٰبدث واحبه حداث عاداي دكف  مرة كاحدة، فكذلك الوضوء ال يطلب تكراره عشند كل وبلة
 مرض أك داء. 

 ىعل - دكف عدد -( من عطف ا٤بأمور به  مرة كاحدة ) فقد فهموا رٞبهم هللا اٙباد العدد
 ا٤بأمور بفعله مرة كاحدة. 

م للشنجاسة من أحد السبيلْب ٕبديث ئُب حْب استدؿ القائلوف بعدـ العفو عن ا٣بركج الدا
ضوء ا٤بأمور به، كهو حديث سودة بشنت زمعة و الف فيه عدد االغساؿ ا٤بأمور هبا عدد الخأخر 

ادلستحاضة تدع الصالة أايـ أقرائها الٍب كانت ذبلس فيها، ُث تغتسل  ":  قاؿ رسوؿ هللا قالت:
 . (ُ)" غسال كاحدا، ُث تتوضأ لكل صالة

كاحد (،  ( ٨بصصا للغسل بعدد ) كاحدا ( ابلعدد ) غسبل فجاء كوف ا٤بفعوؿ ا٤بطلق )
مر ابلوضوء ُب مر ابلغسل األمر ابلوضوء بعدد الصلوات الٍب تصليها، فخالف األكعطف عليه األ

 العدد. 
مر ابلوضوء بعدد فعل الصبلة، ففهم أف خركج مر ابلغسل مرة كاحدة، لكن األاأل فتبْب ٥بم أفَّ 

 الشنجاسة الدائم من أحد السبيلْب ال يعفي عشنه، لكشنه حدث يتطهر مشنه. 

                                                           = 

  .ُِٖ/ُ ،ِ، طيف سننوكأبو داكد  ُِّ/ُ ،ُط ،، ابب ا٤بستحاضةكتاب ا٢بيض  األـالوافعي ُب ك " ّّّ/ِٔ" "ِٔ/ُ"
  .ُِٕ/ُ، ُ، ط يف سننو ، كالَبمذمُِْ/ُ، ُ، ط يف سننو كالشنسائي

دل يرك هذا ا٢بديث عن ا٢بسن إال العبلء بن ا٤بسيب كال عن  ،كقاؿ ُْٖٗ،، برقمٕٗ/ٗ، ُ، طكسطركاه الطوراين ُب األ -(ُ)
 العبلء إال حفص بن غياث تفرد به ا٢بسن بن عيسي. 
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  :خلإ ... عطف كاجب على مندكب -ٔ

 :نصر اٍلمىٍظليـو ككف الظَّادلً  مسالة:
ٍعتي  : "( ا٤بظلـو ةابب نصر  ) - ٍعتي ميعىاًكيىةى ٍبنى سيوىٍيدو ٠بًى : ٠بًى عىًن األىٍشعىًث ٍبًن سيلىٍيمو قىاؿى
: " - رضي هللا عشنهما -عىاًزبو  اٍلبػىرىاءى ٍبنى  . فىذىكىرى ًعيىادىةى  أىمىرىانى النَّيبُّ  قىاؿى ، كىنػىهىاانى عىٍن سىٍبعو ًبسىٍبعو

، كىًإجىابىةى الدَّاًعي، اٍلمىرًيًض، كىاتًٌبىاعى اجلٍىنىا ، كىنىٍصرى اٍلمىٍظليوـً ئًًز، كىتىٍشًميتى اٍلعىاًطًس، كىرىدَّ السَّالىـً
ًإبٍػرىارى اٍلميٍقًسمً    .(ُ)" كى

كٱبتلف حكم كل معطوؼ عن ا٤بعطوؼ عليه كما سبق، كلعل هذا أبرز مثاؿ يوضح أثر 
 .(ِ)العطف ُب األحكاـ الفقهية بصفة عامة 

 ندكب على األحكاـ ادلختلفة يف صحيح البخارم:ظلاذج من عطف ادل
  :  مسألة: استحباب الوضوء قبل النـو

: قىاؿى الشنَّيب   ... " -  ...لًلصَّالةً  كضوئكًإذىا أىتػىٍيتى مىٍضجىعىكى فػىتػىوىضٍَّأ  : قىاؿى اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو
نومه،  ُبألنه قد تقبض ركحه  ؛الوضوء عشند الشنـو مشندكب إليه مرغب فيه ككذلك الدعاء فيه: أفَّ 

                                                           
، برقمكتاب ا٤بظادل، ابب   ،البخارم أخرجه-(ُ) ، ّٖٖٓ، َٓٔٓ، ّٓٔٓ، ُٕٓٓ، ُِّٗ، أطرافه ِْْٓ،نصرة ا٤بظلـو

اأٍلىٍحكىاـ الشٍَّرًعيَّة ، اٍبن ا٣بٍىرَّاط ،انظر (. ُُٔٗ، ُٗٔ/ّ، ٙبفةْٓٔٔ ، ِّٓٔ، ِّٓٔ، ِِِٔ، ّٖٔٓ، ْٖٗٓ
رىل  .َِٖص ،ّج ،ُ، طاٍلكيبػٍ

كهناان  أمران الشنيب  ،قاؿ - رضي هللا عشنهما - اء بن عازب٠بعت الور  ( ابن مقٌرف ا٤بزين الكوُب ) عن معاكية بن سويد ) " -(ِ)
 كتوميت العاطس ( فرض على الكفاية ) كاتباع ا١بشنائز ة إذا كاف له متعهد كإاٌل فواجبة )شنَّ ( كهي سي  عن سبع فذكر عيادة ا٤بريض

يًّا كاجب على الكفاية كيتعْب على السلطاف ( مسلمنا كاف أك ذم كنصر ا٤بظلـو ( فرض كفاية ) كرد السبلـ ة )شنَّ ( إذا ٞبد هللا سي 
أمر هللا بعبد من عباده أف يضرب  " ،ه قاؿأنَّ  كقد يكوف ابلقوؿ أك ابلفعل كيكٌفه عن الظلم. كعن ابن مسعود هنع هللا يضر عن الشنيب 

ا ارتفع عشنه أفاؽ فقاؿ عبلـ ُب قوره مائة جلدة فلم يزؿ يسأؿ هللا تعاذل كيدعوه حٌب وارت كاحدة فامتؤل قوره عليه انرنا فلم
". ركاه الطحاكم إف كاف هذا حاؿ من دل يشنصره  إنَّك وٌليت وبلة بغّب طهور، كمررت على مظلـو فلم تشنصره ،جلدٛبوين؟ قالوا

 .!فكيف من ظلمه
لمنا كأف تكوف ُب اليـو ا فرض عْب إذا كاف الداعي مس( سيشٌنة إال ُب كليمة الشنكاح، فعشند الوافعية كا٢بشنابلة أهنَّ  إجابة الداعي )

( ٗبيم مضمومة ككسر السْب سيشٌنة أم ا٢بالف إذا أقسم عليه ُب مباح  كإبرار ا٤بقسم ال يكوف هشناؾ مشنكر كورب ٟبر. ) األكؿ كأفٍ 
 .  ِٔٓ/ْ، إرشاد السارم القسطبلين، ،". انظر يب ذر عن الكوميهِب كإبرار القسمحيستطيع فعله كأل
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، فهو من ابب عطف مشندكب (ُ)" فيكوف قد ختم عمله ابلوضوء كالدعاء الذل هو أفضل األعماؿ
 على مباح.

عىلىى كيلًٌ كاجب غيٍسلي يػىٍوـً اجٍليميعىًة ال :قىاؿى  أفَّ رىسيوؿى اللًَّ  " :أىيب سىًعيدو ا٣ٍبيٍدرًمٌ  كمثله عن
؛ (ّ)غّب كاجب - للجمعة -الغسل فيه داللة على أفَّ (ِ). " اؽلىىسُّ طًٌيبً أف وىاؾه كى كىسً  ف يسًبأك  زليٍتىًلمو 

  .(ْ)ه قرنه ابلسواؾ كالطيب، كٮبا غّب كاجبتْب ابالتفاؽألنَّ 

  :عطف مندكب على كاجب-ِ

تىظر اٍلميؤىٌذف لإلقامةمسألة:    :اإًلمىاـ ينػٍ

  "لز ٍهرًمًٌ قىاؿى أىٍخبػىرىين عيٍركىةي ٍبني الز بػىٍّبً أىفَّ عىاًئوىةى قىالىتٍ عىٍن ا ... " : ابب مىٍن انٍػتىظىرى اإًلقىامىةى  -

                                                           
اأٍلىٍحكىاـ ، اٍبن ا٣بٍىرَّاط ،انظر (.ُّٕٔ،ٙبفة ْٖٖٕ، ُّٓٔ،ُّّٔ، ُُّٔ، أطرافه ِْٕ ،برقم ،البخارم أخرجه-(ُ)

رىل   . ّّْص ،ُج ،ّط ،اجلامع ألحكاـ الصالةعويضة، ./ ّْٗ،ص ُ، ،جالشٍَّرًعيَّة اٍلكيبػٍ
 (.ِْٕٔ،ِٓٔٔ، ٖٓٗ، ٕٖٗ، ٖٖٓ، َٖٖبرقم ، أخرجه البخارم ، كتاب ا١بمعة، ابب الطيب للجمعة ) - (ِ

حىقٌّ عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو أىٍف  ،قاؿ عن الشنيب   كهو قوؿ ا١بمهور، كذهب فريق إذل كجوب الغسل ٢بديث أيب هريرة هنع هللا يضر -(ّ)
ـو يػىٍومنا يػىٍغًسلي ًفيًه رىٍأسىهي كىجىسىدىهي " بػٍعىًة أىايَّ    ه.متفق علي يػىٍغتىًسلى ًُب كيلًٌ سى

عن إسحاؽ بن راهويه أفَّ قصة عمر كعثماف تدؿ على كجوب الغسل ال على قد حكى ابن ا٤بشنذر  " ،قاؿ الشوكاين
عدـ كجوبه من جهة ترؾ عمر ا٣بطبة كاشتغاله ٗبعاتبة عثماف كتوبيخ مثله على رؤكس الشناس كلو كاف الَبؾ مباحان ٤با فعل عمر 

١بواب على ا٤بستدلْب هبذا ا٢بديث على ُب ا كقد قاؿ ابن اجلوزم .ذلك، كأما حديث أيب سعيد فقد تقرر ضعف داللة االقَباف
 .إنه ال ٲبتشنع عطف ما ليس بواجب على الواجب ال سيما كدل يقع التصريح ٕبكم ا٤بعطوؼ ،عدـ الوجوب

خرج بدليل  ،للقائل أف يقوؿ ألفَّ  ؛إف سلم أفَّ ا٤براد ابلواجب الفرض دل يشنفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه " ،كقاؿ ابن ادلنّب
كهبذا يتبْب لك عدـ انتهاض ما جاء به ا١بمهور من األدلة على عدـ الوجوب كعدـ إمكاف ا١بمع   .عداه على األولفبقي ما 

ه كإف أمكن ابلشنسبة إذل األكامر دل ٲبكن ابلشنسبة إذل لفظ كاجب كحق إال بتعسف ال يلجئ ألنَّ  ؛بيشنها كبْب أحاديث الوجوب
 .انتهى " أحاديث الوجوب أرجح من األحاديث القاضية بعدمه ٤باـ هبذا الوأف أفَّ كال يوك من له أدىن إ .طلب ا١بمع إذل مثله

كيرد على ذلك أبف األحاديث القاضية بوجوب  ،قلت  ..بتصرؼ يسّبِّٗ-ِِٗ،ُ، جُط ،نيل األكطار الووكاين، ،راجع
،  قىاؿى رىسيوؿي اللَّ  ،ة ٍبًن جيشٍنديبو قىاؿى الغسل ليست معَبضة ابالقَباف ) ابلعطف( فقط، كإ٭با ورفتها أحاديث أخرل كحديث ٠بىيرى 

، َُِٕٕ،َِِٗٓ، ََِٖٗ) أمحدأخرجه  ،حديث حسن " كىمىٍن اٍغتىسىلى فػىهيوى أىٍفضىلي  ،مىٍن تػىوىضَّأى يػىٍوـى اجلٍيميعىًة فىًبهىا كىنًٍعمىتٍ "
 .(ُٔٗٔكالشنسائي ُب الكورل، ) (،ْٕٗ) (، كالَبمذمّْٓ) كأبو داكد (،ََُِِ،َُِْٕ

 .ُُُص ،ٖج ،البحر احمليط يف أصوؿ الفقوالزركوي، ./ ُّٖص ،ْج، ُط، بدائع الفوائد، ابن القيم -(ْ)
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ـى فػىرىكىعى رىٍكعىتػىٍْبً خىًفيفىتػىٍْبً قػىٍبلى  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًإذىا سىكىتى اٍلميؤىذًٌفي اًبأليكذلى ًمٍن صىالىًة اٍلفىٍجًر قىا
 ". ... اٍلفىٍجري ُثيَّ اٍضطىجىعى  صىالىًة اٍلفىٍجًر بػىٍعدى أىٍف يىٍستىًبْبى 

ٍب اضطجع على شقه األٲبن حٌب أيتيه ا٤بؤذف " كأكردها  موضع الَبٝبة من ا٢بديث قوله: "
ا٤بأمـو مشندكب إذل إحراز الصف األكؿ،  ألفَّ  ؛مورد االحتماؿ تشنبيها على اختصاص ذلك ابإلماـ

 .(ُ) " ا٤بسجديوارؾ اإلماـ ُب ذلك من كاف مشنزله قريبا من  كٰبتمل أفٍ 

 ظلاذج من عطف ادلكركه على األحكاـ ادلختلفة يف صحيح البخارم:
 ربرًن التجسس على عورات الناس:مسألة: 

 چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ   چ  التجسس ٧بـر ابلكتاب كالسشنة، قاؿ تعاذل:
كللحديث  (ِ)

كيٍم كىالظَّن، فىًإف الظَّن أكذب احلىًدي ث،  "..الذم ركاه البخارم كىالى ربسسوا، كىالى ذبسسوا، كىالى  إايَّ
كىالى  : ) قػىٍوله ، "(ّ).."تناجشوا، كىالى ربىىاسىديكا، كىالى تباغضوا، كىالى تدابركا، كىكيونيوا عباد هللا إٍخوىاانن 

اء. كىًقيلى  ؛أىٍم الى تػىتػىعىاطىٍوا أىٍسبىاب اٍلبػيٍغض ( تػىبىاغىضيوا اٍلميرىاد الشنػٍَّهي عىٍن أًلىفَّ اٍلبػيٍغض الى ييٍكتىسىب اًبًٍتدى
أًلىفَّ تػىعىاًطي اأٍلىٍهوىاء ضىٍرب ًمٍن  ؛اأٍلىٍهوىاء اٍلميًضلَّة اٍلميٍقتىًضيىة لًلتػَّبىاغيًض. قػيٍلت: بىٍل هيوى أىعىم  ًمٍن اأٍلىٍهوىاء

، كىحىًقيقىة التػَّبىاغيض أىٍف يػىقىع بػىٍْبى اًثٍػشنػىٍْبً كىقىٍد ييٍطلىق ًإذىا كىافى ًمٍن أىحى  دٮبىا، كىاٍلمىٍذميـو ًمشٍنهي مىا كىافى ُب ذىًلكى
، فىًإنَّهي كىاًجب ًفيًه كىيػيثىاب فىاًعله لًتػىٍعًظيًم حىٌق اللَّ كىلىٍو كىاانى أىٍك أىحىدٮبىا ًعشٍندى اللَّ   ًمٍن أىٍهل غىٍّب اللَّ تػىعىاذلى

مىة، كىمىٍن يػيؤىدًٌيه ًاٍجًتهىاده ًإذلى ًاٍعًتقىاد يػيشنىاُب اآٍل  . (ْ)"خىر فػىيػىبػٍغيضهي عىلىى ذىًلكى كىهيوى مىٍعذيكر ًعشٍندى اللَّ السَّبلى
                                                           

 كقيل يستفاد من حديث الباب أفَّ  .(0َُُٕ0َُُٔ0ُُِّ0َُّْٗٗٔ ،، أطرافه ُبِٔٔ ،) برقم ،البخارم  أخرجه-(ُ)
ن ا٤بسجد، كأما من كاف يسمع اإلقامة من داره الذم كرد من ا٢بض على االستباؽ إذل ا٤بسجد هو ٤بن كاف على مسافة م

بن ا .َُٓص ،ِج ،اأٍلىٍحكىاـ الشٍَّرًعيَّة اٍلكيبػٍرىلابن ا٣براط،  ،فانتظاره للصبلة إذا كاف متهيئا ٥با كانتظاره إايها ُب ا٤بسجد. انظر
القسطبلين، . ُِٔ، صُين، ج./ شرح الزرقا َّٗ، صُٓج د.ط، ،التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد، عبد الور

 .ُّٓص ،ّج ،ُط ،فتح البارم شرح صحيح البخارم، بن رجبا/  ُٓ، صِ، جإرشاد السارم لشرح البخارم
 .ُِ ،، اآليةا٢بجراتسورة  -(ِ)
، ِْٕٔ، َْٔٔ، ُّْٓ، َٔٔٔ ،برقم ) كتاب األدب، ابب ما يشنهى عن التحاسد كالتدابر،  ،البخارم أخرجه-(ّ)

، ُٔج ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،لقرطيب/ ا .ُِِ، صّ، جالفقهية الكربلابن ا٣براط، األحكاـ  ،ر(. انظ َُّٖٔٙبفة
 . ِّّص

 .ِّّص ،ُٕج، فتح البارم ابن حجر، / .َٕص ،ٓج ،إرشاد السارم ،لقسطبلينا ،انظر -(ْ)
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 (. ا٢بسد كالتشناجش ) ( على احملـر التباغض كهو من عطف ا٤بكركه )

 ظلاذج من عطف ادليحرَّـ على غّبه من األحكاـ يف صحيح البخارم:
 مسألة: النوح كالصياح على ادليت:   

:   عىًن الشنَّيبًٌ  -هنع هللا يضر-بن مسعود عىٍن عىٍبًد اللًَّ  لىٍيسى ًمنَّا مىٍن ضىرىبى اخٍليديكدى، كىشىقَّ  "قىاؿى
، كىدىعىا ًبدىٍعوىل اجلٍىاًىًليَّةً  ضىرىبى  على احملـر ) ( شىقَّ ا١ٍبيييوبى  فقد عطف احملـر ) .(ُ)" اجٍليييوبى

ألنَّه سيكوف أبعد ما يكوف عن  (؛ لبياف جـر الفعلْب ُب الورع، كٙبذير الشناس من فعلها؛ا٣ٍبيديكدى 
 هدم اإلسبلـ.

                                                           
، ٙبفة ُّٗٓ، ُِٖٗ، ُِْٗ، أطرافه ُِٕٗ ،برقم كتاب ا١بشنائز، ابب لىٍيسى ًمشنَّا مىٍن ضىرىبى ا٣بٍيديكدى، )  ،البخارم أخرجه-(ُ)
حىاًشيىة ابن عابدين،  ، ُٕٓ/ُ،ُط ،اٍلفىتىاكىل اذٍلًٍنًديَّة نظاـ الدين البلخيابن ١بشنة علماء برائسة  ،(. انظر ٗٔٓٗ، َُْ/ ِ

مىٍجميوع شىٍرح الٍ  الشنوكم، ،ْٕٖ/ُ، ُط، يف شرح غاية ادلنتهى مطالب أكرل النهى، الرحيباين. ِٕٗ/ ِ ،ِ، طاٍبن عىاًبًدينى 
، ِج ، كتاب ا١بشنائز، ابب لىٍيسى ًمشنَّا مىٍن ضىرىبى ا٣بٍيديكدى،إرشاد السارمالقسطبلين، / ّْٓ ،ُِٔ/ٓ ،ُ، طاٍلميهىذَّبً 

فيض البارم  الكومّبم،/ ُّٓص ،ُجد.ط،  ،مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر أبو الفضل عياض،السبٍب، ./ َْٗص
  .ٖٓص ،ْج ائز، ابب لىٍيسى ًمشنَّا مىٍن ضىرىبى ا٣بٍيديكدى،كتاب ا١بشن  ،شرح صحيح البخارم
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 ظلاذج عطف  ادلباح على غّبه من األحكاـ يف صحيح البخارم:

 :(ُ)الطَّوىاؼً  يفاٍلكىالـً مسألة:    

ٍعبىًة ِبًًٍنسىافو رىبىطى يىدىهي ًإذلى ًإٍنسىافو  النيبأىفَّ اٍبن عىبَّاس،  عن فيه: ... "    ، مىرَّ كىىيوى يىطيوؼي اًبٍلكى
: قيٍدهي بًيىًدهً  ، النيبغىٍّبً ذىًلك، فػىقىطىعىوي  بشيءًبسىٍّبو أىٍك خبىٍيطو أىٍك  ( ٍب قاؿ فجملة ) ." بًيىًدًه، ُثيَّ قىاؿى

 .(ِ) .. .. تدؿ على إابحة الكبلـ ُب الطواؼ ا٤بعطوفة

 مسألة: الغناء عند الزكاج كضرب الدؼ:

  فراشيفىدىخىلى ًحْبى بيًُبى عىلىىَّ، فىجىلىسى عىلىى  ، النيبجىاءى رىاءى، الر بػىيًٌعي بشًٍنتي ميعىوًًٌذ ٍبًن عىفٍ  عن
ته لىنىا يىٍضرًٍبنى اًبلدُّؼًٌ  ، فىجىعىلىٍت جيوىٍيًرايى فجعلت جويرايت لشنا يضربن  ..." فجملة "كىمىٍجًلًسكى ًمُبًٌ

                                                           
ا وىرَّحى ا٢بٍىشنىًفيَّةي ًبكىرىاهىًة اٍلكىبلىـً أىثٍػشنىاءى الطَّوىاًؼ لىًكشنَّهي ٧بىٍميوؿه عىلىى مىا الى حىاجىةى ًفيًه، أًلفَّ ذى  " -(1) ًلكى يىٍوغىليهي عىًن الد عىاًء، كىًإذلى هىذى

اًلًكيَّ  ضىل تػىٍرؾي اٍلكىبلىـً ُب الطَّوىاًؼ كىذىهىبى الوَّاًفًعيَّةي ًإذلى جىوىاًز اٍلكىبلىـً ُب الطَّوىاًؼ كىالى يػىٍبطيل بًًه كىالى ييٍكرىهي، لىًكًن اأٍلٍكذلى كىاأٍلفٍ  ةي.ذىهىبى اٍلمى
الطَّوىاؼي اًبٍلبػىٍيًت  ،تػىٍعًليًم جىاًهلو أىٍك جىوىاًب فػىتػٍوىل، ٢ًبىًديًث الشنَّيًبًٌ  ًإالَّ أىٍف يىكيوفى كىبلىمنا ُب خىٍّبو كىأىٍمرو ٗبىٍعريكؼو أىٍك نػىٍهيو عىٍن ميشٍنكىرو أىكٍ 

لٍَّم فىبلى يػىتىكىلَّمي ًإالَّ ًٖبىٍّبو  وىبلىةه ًإالَّ أىفَّ اللَّى  عى ا٢بٍىًديثى كىاٍلكىبلىـى ًُب كىييٍستىحىب  أىٍف يىدى  ،كىقىاؿ ا٢بٍىشنىابًلىةي  تػىعىاذلى أىحىل لىكيٍم ًفيًه اٍلكىبلىـى فىمىٍن يػىتىكى
، أىٍك ًقرىاءىةى اٍلقيٍرآًف أىٍك أىٍمرنا ٗبىٍعريكؼو أىٍك نػىٍهينا عىٍن ميشٍنكىرو أىكٍ  الطَّوىاؼي اًبٍلبػىٍيًت  ،مىا الى بيدَّ ًمشٍنهي، لًقىٍوؿ الشنَّيًبًٌ  الطَّوىاًؼ ًإالَّ ذًٍكرى اللًَّ تػىعىاذلى

، كىًُب لىٍفظو آخىرى عىًن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اللَّي عىشنػٍهيمىا أىفَّ الشنَّيًبَّ وىبلىةه فىأىًقل وا ًمنى اٍلكىبلى  الطَّوىاؼي حىٍوؿ اٍلبػىٍيًت ًمٍثل الصَّبلىًة ًإالَّ  ،قىاؿ ـً
ٍمً  ا ًعشٍندى أىٍكثىًر أىٍهل اٍلًعٍلًم ، يىٍستىًحب وفى أىٍف الى  ،ًذم  أىنَّكيٍم تػىتىكىلَّميوفى ًفيًه، فىمىٍن تىكىلَّمى ًفيًه فىبلى يػىتىكىلَّمىنَّ ًإالَّ اًب٣بٍىٍّبً، قىاؿ الَبًٌ اٍلعىمىل عىلىى هىذى
ـي اٍلميبىاحي الًَّذم ٰبيٍتىاجي إًلىٍيًه الى أبىٍسى بًهً . يػىتىكىلَّمى الرَّجيل ُب الطَّوىاًؼ ًإالَّ ٢ًبىاجىةو أىٍك ًبذًٍكًر اللًَّ تػىعىاذلى أىٍك ًمنى اٍلًعٍلمً  ، أىمَّا اٍلكىبلىـي غىيػٍري كىاٍلكىبلى

 ادلغِبابن قدامة،  .ْٔ-ْٓ/ٖاجملموع  ،اٍلميٍحتىاًج إًلىٍيًه فىًإنَّهي ييٍكرىهي لًقىٍوؿ اٍبًن عيمىرى رىًضيى اللَّي عىشنػٍهيمىا" أىًقل وا اٍلكىبلىـى ًُب الطَّوىاؼً 
   . ّْٗ/ِ مطالب أكرل النهى، ، الرحيباينّٖٕ/ّ

  (. َْٕٓ،ٙبفة َّٕٔ، َِٕٔ،ُُِٔ، أطرافه َُِٔ ،برقم ) ا٢بج، ابب الكبلـ ُب الطواؼ،،كتاب البخارم أخرجه-(ِ)
أىٍكذل ما شىغىلى ا٤برءي به نفسىهي ُب الطواؼ ذكري هللا كقراءة  ،كترجم له ابب إذا رأل سّبنا أك شيئنا يكره ُب الطواؼ قطعه. قاؿ ابن ا٤بشنذر

من ٚبطى  الذكر فيه أسلم؛ ألفَّ  ة ُب اآلخرة، مع أان ال ٫بـر الكبلـ ا٤بباح فيه، غّب أفَّ القرآف، كال يوتغل فيه ٗبا ال ٯبدل عليه مشنفع
 .الطواؼ وبلة، كلكن قد أذف هللا لكم فيه ،الذكر إذل غّبه دل أيمن أف ٱبرجه ذلك إذل ما ال ٙبمد عاقبته، كقد قاؿ ابن عباس

الكاساين،  ،.انظرٓٗ، صٓج ،ِط، ح عن خّب األانـأتسيس األحكاـ بشرح عمدة األحكاـ على ما ص، الشنجمي ،انظر
 ،مواىب اجلليل لشرح سلتصر خليل ،طابا٢ب./ َُُص د.ط، ،شرح اللباب ،السفراييِبا، ُُّ/ُ ،ُ،طبدائع الصنائع

  .ٖٔ/ّ ،ُط ،أليب عبد هللا دمحم بن يوسف ا٤بواؽ ،كأبسفله التاج كاإلكليل ٤بختصر خليل
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 كجود الشنيب داللة على ُب -كىمىٍجًلًسكى ًمُبًٌ   فراشيفىجىلىسى عىلىى  -" عطفت على ما قبلها  ابلدؼ
 " إابحة الفعل ..

قاؿ ا٤بهلب: السشنة إعبلف الشنكاح ابلدؼ كالغشناء ا٤بباح؛ ليكوف ذلك فرقنا بيشنه كبْب السفاح 
 ٱبرج اللهو عن دلالذل يستسر به. كفيه: إقباؿ العادل كاإلماـ إذل العرس كإف كاف فيه لعب ك٥بو ما

 ا٤بباحات فيه. 

  .(ُ)" ا ا٤بكركه من ذلك مدحه ٗبا ليس فيهكجهه ٗبا فيه، كإ٭بَّ  كفيه: جواز مدح الرجل َب
ٍعتي الشنَّيبَّ  ".. اٍلًفٍطرىةي َخىٍسه  "حديث: كمثله - اٍلًفٍطرىةي   :يػىقيوؿي  فعىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّي عىشٍنهي ٠بًى

ادي كىقىصُّ الشَّاًرًب كىتػىٍقًليمي  :َخىٍسه  طً  اخٍلًتىافي كىااًلٍسًتٍحدى  . (ِ) " اأٍلىٍظفىاًر كىنػىٍتفي اآٍلابى
قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  فعىٍن عىٍبًد اللًَّ ٍبًن الز بػىٍّبً عىٍن عىاًئوىةى قىالىٍت: " .. عور من الفطرة ": كُب لفظ

"  ًوىاؾي كىاٍسًتٍنشىاؽي اٍلمى  :عىٍشره ًمٍن اٍلًفٍطرىة ًإٍعفىاءي اللًٌٍحيىًة كىالسًٌ اًء كىقىصُّ اأٍلىٍظفىاًر قىصُّ الشَّاًرًب كى
ًبًط كىحىٍلقي اٍلعىانىًة كىاٍنًتقىاصي اٍلمىاءً  كىغىٍسلي اٍلبػىرىاًجًم كىنػىٍتفي اإٍلً

ءي قىاؿى ميٍصعىبه   " (ّ)  كىنىًسيتي  : قىاؿى زىكىرايَّ
  . "اٍلعىاًشرىةى ًإالَّ أىٍف تىكيوفى اٍلمىٍضمىضىةى 

ًبًط كىحىٍلق ا٣بتاف كىإً  ذهب من يقولوف ابالقَباف إذل أفَّ  ٍعفىاءى اللًٌٍحيىًة كقىصَّ الوَّاًرًب كىنػىٍتف اإٍلً
اٍلعىانىًة من ا٤بشندكابت ال أكثر

ابن ، ذكر ذلك ، كذلك القَباهنما ابلسواؾ كهو مستحب ببل خبلؼ(ْ)

                                                           
 ( ُِّٖٓٙبفة  ،ََُْطرفه  ،ُْٕٓ ،برقم ح، ابب ضىٍرًب الد ؼًٌ ُب الشنًٌكىاًح كىاٍلوىلًيمىةً كتاب الشنكا   ،البخارم أخرجه-(ُ)

ٍليبًٌ  ،الزيلعي/ ِِّص ،ِج ،ُِط فقو السنة، السيد، سابق،، انظر  ،ا٢باشية،  تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشًٌ
ٍليًب   شهاب الدين أٞبد بن دمحم بن أٞبد بن يونس بن إ٠باعيل بن  الكاساين، /ُّ، صٔج ،ُ، ط( هػَُُِت ) يونس الوًٌ

 ،حاشية ابن عابدين، ابن عابدين /ّّٗ/ِ د.ط،، حاشية الدسوقي الدسوقي، /ِِٕٗص ،ٔج ،الصنائع بدائع
 . ٖٕص  ،ٕج ،ُط ابب ضىٍرًب الد ؼًٌ ُب الشنًٌكىاًح كىاٍلوىلًيمىًة، ،الفجر الساطع على الصحيح اجلامع، الزرهوين /ِِّ،ّْ/ٓ
صحيح ، مسلم/ ُٖٗٓ،ِٕٗٔ،ٖٖٗٓ، برقم َِٔص ،ٕج ،ابب تقليم األظفاركتاب اللباس،   البخارم،أخرجه  -(ِ)

 .ِٕٓ ،برقم ،ـََِٔ-قُِْٕ، ُ، طمسلم
اًء يػىٍعًِب ااًلٍسًتشٍنجىاءى، -(ّ) ُب ظهر  الوراجم هي عقد األوابع الٍب  .ُِٔ،برقم ،صحيح مسلم ،انظر .قىاؿى كىًكيعه انًٍتقىاصي اٍلمى

الكف، كقيل عقد األوابع كمفاولها كلها، كقد أ٢بق هبا بعض العلماء أيضا ما ٯبتمع من األكساخ ُب معاطف األذف كالرقبة 
 ، مادة ) ب ر ج ـ (.ُٗ، صسلتار الصحاح، انظر، كبعض من أجزاء ا١بسم

كجوب إعفاء اللحية  -ربرًن حلق اللحى بن ابز،االعاومي،  ،. انظرلهشناؾ من يرل كجوب إعفاء اللحية ألحاديث أخر  -(ْ)
= 
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 .(ُ) دقيق العيد

:ادلطلق كادلقيد كالعكس العطف بْب  -
 ساؿ، فهو ا٤برسل، أم: ا٣بارل من القيد،ا٤بطلق ُب اللغة: من اإلطبلؽ ٗبعُب اإلر          

مطلق اليدين إذا خبل من  " ُب ا٤بصباح ا٤بشنّب: كجاء ،(ِ)فالطالق من اإلبل هي الٍب ال قيد عليها

                                                           = 

 .ّط، كربرًن حلقها كتقصّبىا
كقد اختلف العلماء ُب حكم ا٣بتاف فمشنهم من أكجبه كهو الوافعي كمشنهم جعله سشنة كهو مالك كأكثر أوحابه، هذا ُب  -(ُ)

لفظ ُب كونه غّب كاجب لوجهْب كمن فسر الفطرة ابلسشنة فقد تعلق هبذا ال .فهو مكرمة على ما قالوا ،الرجاؿ كأما ُب الشنساء
  .ة تذكر ُب مقابلة الواجبشنَّ الس   أفَّ  ،أحدٮبا
ة ُب مقابلة الواجب كضع اوطبلحي ألهل الفقه كالوضع شنَّ كوف الس    أفَّ  ،كاالعَباض على األكؿ .قرائشنه مستحبات أفَّ  ،كالثاين

كإذا دل يثبت  .ُب كبلـ واحب الورع ولوات هللا عليه كدل يثبت استمرار استعماله ُب هذا ا٤بعُب ،اللغوم غّبه كهو الطريقة
  .استمراره ُب كبلمه ملسو هيلع هللا ىلص دل يتعْب ٞبل لفظه عليه

 ذا ا٤بعُب فيدعى أنه كاف مستعمبلن إذا ثبت استعماله ُب ه ،كالطريقة الٍب يستعملها ا٣ببلفيوف من أهل عصران كما قاربه أف يقاؿ
 .ضع غّبه فيما سبق لـز أف يكوف قد تغّب إذل هذا الوضع كاألول عدـ تغّبهه لو كاف الو قبل ذلك ألنَّ 

 ،ا أف يقاؿاألول استمرار الواقع ُب الزمن ا٤باضي إذل هذا الزماف أمَّ  ،كهذا كبلـ طريف كتصرؼ غريب قد يتبادر إذل إنكاره كيقاؿ
 .ما تقدـفبل لكن جوابه  ،األول انعطاؼ الواقع ُب هذا الزماف على الزمن ا٤باضي

هذا الوضع اثبت فإف كاف هو الذم كقع ُب الزماف ا٤باضي فهو ا٤بطلوب كإف دل يكن فالواقع ُب الزماف ا٤باضي غّبه  ،كهو أف يقاؿ
 -األول استصحاب ا٢باؿ ُب الزمن ا٤باضي كهذا حيشنئذ كقد تغّب كاألول عدـ التغّب ٤با كقع ُب الزمن ا٤باضي فعاد األمر إذل أفَّ 

ا تضعف كإ٭بَّ   .سالك على ٧بجة مضيق ه طريق جدؿ ال جلد، كا١بدرل ُب طرائق التحقيقإال أنَّ  - ا كما ذكرانهيفن كإف كاف طر 
فهو  ،( ابلعطف ) ا االستدالؿ ابالقَبافكأمَّ . هذه الطريقة إذا ظهر لشنا تغّب الوضع ظشنان كأما إذا استول األمراف فبل أبس به

أعِب  - لفظة الفطرة لفظة كاحدة استعملت ُب هذه األشياء ا٣بمسة فلو افَبقت ُب ا٢بكم فَّ ه ُب هذا ا٤بكاف قوم ألضعيف إال أنَّ 
لـز استعماؿ اللفظ الواحد ُب معشنيْب ٨بتلفْب كُب  - أف تستعمل ُب بعض هذه األشياء إبفادة الوجوب كُب بعضها إبفادة الشندب

ان إذا استقلت ا١بمل ُب الكبلـ كدل يلـز مشنه استعماؿ اللفظ الواحد ا تضعف داللة االقَباف ضعفذلك ما عرؼ ُب علم األووؿ كإ٭بَّ 
اًء الدائًًم كال يػىٍغتىًسل ًفيًه ًمنى ا١بىشنىابىًة  " ،ُب معشنيْب كما جاء ُب ا٢بديث

ى
حيث استدؿ به بعض الفقهاء  ".ال يػىبيولىنَّ أحديكيم ُب ا٤ب

األحكاـ شرح  اإلحكاـ ،بن دقيقا ،العيد ،انظر. شنهي عن البوؿ فيهاغتساؿ ا١بشنب ُب ا٤باء يفسده لكونه مقركانن ابل على أفَّ 
الزركلي، ./ ك ٓ، صٔ،جكشذرات الذىب./ ُٗ،صْ،جالدرر الكامنة ابن حجر، ./ٖٕ-ٕٕص  ،، د.طعمدة األحكاـ

 .ُّٕص ،ٕج األعالـ،
 .ِّٓص ،تادلفردا، ألوفهاىنا./ ُُٕٓ، صْج الصحاح،سلتار  ،الرازم ،انظر -(ِ)
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.(ُ)" التحجيل
  هذا ٩با يبحثه ا٤بقصود ابالوطبلح هشنا اوطبلح األووليْب؛ ألفَّ  :ا٤بطلق ُب االوطبلح        

  علم أووؿ الفقه. األوولي وف، كهو من وميم

كحْب نشنظر ُب تعريفات األووليْب للمطلق ٪بد ٥بم تعريفات متعددة، كٚبتلف ابختبلؼ 
 ، (ِ)" اللفظ الداؿ  على ا٢بقيقة من حيث هي هي " ه:فعرَّفه الرازم أبنَّ  تصو رهم له.

لواحد ال بعيشنه ابعتبار ا٤بطلق ا٤بتشناكؿي  " كعرَّفه ابن قدامة بقوله: .(ّ)كهو اختيار القراُب كالبيضاكم
 ،(ْ)" حقيقة شاملة ١بشنسه

ا٤بطلق هو ما دؿَّ على  كذهب اآلمدم كابن ا٢باجب إذل أفَّ .(ٓ)كقد اختاره الطوُب كابن اللحاـ
، كقاؿ ابن (ٕ)كذكر اآلمدم إذل أفَّ ا٤بطلق عبارة عن الشنكرة ُب سياؽ اإلثبات ،(ٔ)شائع ُب جشنسه

 ،(ٖ)" اؿ على ا٤باهية ببل قيدا٤بطلق الد " السبكي ُب تعريفه:

٪بد من األووليْب مىٍن نظر إذل حقيقة ا٤بطلق الذهشنيَّة، ككجودها كابلتَّأم ل ُب التعريفات السابقة
 .(ٗ)ا٤بتمثل ُب أفرادها كجودها ا٣بارجي الذهِب اجملرد، كبعضهم نظر إذل حقيقة ا٤بطلق من حيث

العرب: قيدته كأقيده تقييدنا، فرس مقيد، أم: ما كاف ُب ا٤بقيد ُب اللغة: مقابل ا٤بطلق، تقوؿ        

                                                           
   .ّٕٕص ،ِج ،ادلصباح ادلنّب ،الفيومي -(ُ)
  .ُِٓ،صِج ،احملصوؿ يف علم أصوؿ الفقو ،الرازم -(ِ)
معراج ادلنهاج شرح منهاج ابن ا١بزرم،  /ِٔٔص ،ُط ،شرح تنقيح الفصوؿ يف اختصار احملصوؿالقراُب،  ،انظر -(ّ)

  .ّْٖ، صُج ،ُ، طالوصوؿ إذل علم األصوؿ
  .ُٓٔص ،ِج ،ُط ،ركضة الناظر، بن قدامةا -(ْ)
د.ط،   ،ابن اللحاـادلختصر يف أصوؿ الفقو البعلي، ./ َّٔص ،ِج ،ُط، شرح سلتصر الركضةالصرورم،  ،انظر -(ٓ)

  .ُِٓص
  .ٖٗٓص ،ِج ،رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب، السبكي./ ٓ، صّج ،حكاـاإلمدم، ألا ،انظر -(ٔ)
  .ٓص ،ّج حكاـ،اإل األمدم، ،انظر -(ٕ)
  .ْْٖص ،ُج ،ُطُجع اجلوامع مع شرحو الغي ث اذلامع، ، زرعة وأب -(ٖ)
  .َْص د.ط، ،اإلطالؽ كالتقييد يف الدليل الشرعيآؿ إبراهيم،  ،انظر -(ٗ)

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A2%D9%84%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/i4702&p44
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 .(ُ)رجله قيد أك عقاؿ ٩با ٲبشنعه من التحر ؾ الطبيعي

 ٱبتلف األووليوف ُب تعريفه بشناء على اختبلفهم ُب تعريف ا٤بطلق؛ ألفَّ  :ا٤بقيد ُب االوطبلح      
ا٤بقيَّد ُب االوطبلح هو: كجود  ا٤بقيد عكس ا٤بطلق، كبشناء على ذلك ٲبيكن اختصار تعريفه؛ فيكوف

كذلك اختلف األووليوف ُب عطف ا٤بطلق على ا٤بقيد هل هو مقيد  عارض يقلل من شيوع ا٤بطلق.
 .؟(ِ)للمطلق أـ ال

 ظلاذح للعطف بْب ادلطلق كادلقيد:

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ: قاؿ هللا تعاذل ُب كفارة الظهار -ُ

  ة ٙبرير، أٍم: رقبة، سواء كانت مؤمشنة أـ كافرة.فهشنا كرىد ُب الكفار ، (ّ)چڑ ڑ ک 

، (ْ)چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ: ُب كفَّارة القتل خطأ - تعاذل - يقوؿ هللا -ِ

 .كهشنا كرد ُب الكفارة تقييد للرقبة، كهي أف تكوف مؤمشنة كليست أمَّ رقبة
رل ا٢بكم على إطبلقه ُب كفَّارة الظهار، أك يكوف هشناؾ تقييد ٥با كم  ا كرد تقييد فهل ٯبي

 للرقبة ُب كفارة القتل؟
مل ا٤بطلق   فا٢بكم كاحد كهو ٙبرير رقبة، كهشناؾ تقييد للرقبة ابإلٲباف ُب كفَّارة القتل، فهل ٰبي

                                                           
، ّب كأساس البالغةترتيب القاموس احمليط على طريقة ادلصباح ادلنالزاكم،  ./ْْ، صٓ، جمعجم مقاييس اللغة ،انظر -(ُ)

   .ِّٕص ،ّ، جّط
كسكت عن اإلطعاـ كهو  ( ُْٖ ،البقرة ) چچ چ ڇ ڇ ڇ  چ ،ا قاؿ تعاذلكدل يذكر هللا اإلطعاـ إ٭بَّ  " ،قاؿ ا٤بؤٌلف " -(ِ)

اعة من الفدية لتأخّب القضاء لكن ال يلـز عن عدـ ذكره ُب القرآف أف ال يثبت ابلسشنة كدل يثبت فيه شيء مرفوع. نعم كرد عن ٝب
. كعمر بن ا٣بطاب فيما ذكره عبد الرزاؽ كهو قوؿ ا١بمهور خبلفنا للحشنفية كما مرَّ  الصحابة مشنهم أبو هريرة كابن عباس كما مرَّ 

كقد أفٌب ابإلطعاـ ستة من الصحابة كال ٨بالف ٥بم فإف دل ٲبكشنه القضاء لعذر أبف استمر مسافرنا أك مريضنا حٌب  ،قاؿ ا٤باكردم
ا٤بد يتكرر بتكرر  أتخّب األداء هبذا العذر جائز فتأخّب القضاء أكذل اب١بواز، ٍب إفَّ  ألفَّ  ؛ر فبل شيء عليه ابلتأخّبدخل رمضاف آخ

 ُْٖص ،ُٔج د.ط، ابب مٌب يقضى قضاء رمضاف، عمدة القارم،العيِب،  ،انظر ." السشنْب إذ ا٢بقوؽ ا٤بالية ال تتداخل
 .ّٖٗ، صّج ،ب ا٢بائض تَبؾ الصـو كالصبلةاب كتاب ا٢بيض،،إرشاد السارمالقسطبلين، 

 .ّ ،سورة اجملادلة، آية -(ّ)
 .ِٗ ،سورة الشنساء، آية -(ْ)
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 .على ا٤بقيد؟ هذا ما ٱبص ا٤بطلق مع ا٤بقيد
: (ُ)" كىىيوى يػىبيوؿي الى ؽليًٍسكىنَّ أىحىديكيٍم ذىكىرىهي بًيىًميًنًو  ": قاؿ ابن دقيق العيد ُب قوؿ الشنيب  -ّ

ه ابليمْب من غّب تقييد،  هذا يقتضي تقييد الشنهي ٕبالة البوؿ " "، كُب ركاية أخرل: الشنهي عن مسًٌ
العاـ ٧بموؿه على ا٣باص، فيخص الشنهي  فمن الشناس مىن أخذ هبذا ا٤بطلق، كقد يسبق إذل الفهم أفَّ 

اإلثبات، فإنه لو جعلشنا ا٢بكم للمطلق كالعاـ ُب هبذه ا٢بالة كفيه ٕبث؛ ألفَّ هذا يتَّجه ُب ابب األمر ك 
وورة اإلطبلؽ أك العمـو كاف فيه إخبلؿ ابللفظ الداؿًٌ على كل قيد، كقد تشناكله األمر كذلك غّب 
جائز، كأمَّا ُب ابب الشنهي، فإانَّ إذا جعلشنا ا٢بكم للمقيد، أخللشنا ٗبقتضى اللفظ ا٤بطلق مع تشناكؿ 

  .(ِ)العمـو ظاهر هذا كله بعد الشنظر ُب تقدًن ا٤بفهـو علىالشنهي له، كذلك غّب سائغ، ك 

 . العطف بْب اخلاص كالعاـ كالعكس -ِ
 :(ْ)كا٣باص (ّ)تعريف العاـأكال: عطف العاـ على ا٣باص:  

                                                           
، ُب كتاب الطهارة ،مسلمخرجه أك   /ُّٓ ،برقمابب ال ٲبسك ذكره بيميشنه إذا ابؿ،  ،كتاب الوضوء  ،البخارم خرجهأ -(ُ)

الفقهية . ابن ا٣براط، األحكاـ ُُ، صُج، ُْط ،األجوبة الفقهيةاألسئلة ك  ،أبو دمحم عبد العزيز  ،السلماف  (.ِٕٔ) ،برقم
    . ّّٕص ،ُج الكربل،

  .َٔص ،ُج، ُط ،إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ابن دقيق العيد، ،انظر -(ِ)
، ٗبعُب ،العاـ " -(ّ) اسم  ،م كالعمومةا ٙبيط ابلرأس. كالعألهنَّ  ؛الوموؿ كاإلحاطة. كمشنه ٠بيت العمامة ،اسم فاعل من العمـو

 م ٰبيطوف ابإلنساف عشند احتياجه للمساعدة عادة.ألهنَّ  ؛بعض القراابت، ٠بوا بذلك
هذا تعريفه عشند ٝبهور األووليْب، كهو لفظ  ."اللفظ ا٤بستغرؽ ١بميع ما يصلح له ٕبسب كضع كاحد  " ،كالعاـ ُب االوطبلح

و قد أخذه عن أيب ا٢بسْب البصرم كزاد فيه بعض القيود. كعشند الرازم ُب احملصوؿ، كقد تبعه عليه أكثر من جاء بعده، كه
، ُط ،أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو السلمي، ،ما عم شيئْب فصاعدان. انظر ،ها٤بتقدمْب من األووليْب يعرؼ أبنَّ 

ُ/ُٗٗ. 
ص؛ ألف العاـ يدخله التخصيص؛ كألف ( ٤با فرغ ا٤بصشنف رٞبه هللا من ذكر العاـ ذكر ا٣با كا٣باص يقابل العاـ ) ،ا٣باص -(ْ)

 غّب الوامل. ،الوامل. كا٣باص لغةن  ،العاـ قد يطلق كيراد به ا٣باص، كا٣باص يقابل العاـ ُب معشناه. فالعاـ لغةن 
 لفظ، كهذا جشنس يومل ا٣باص كالعاـ. ،( أم ما ) ،( هذا. كقوله كهو ما دؿ على شيء بعيشنه ) ،اتعريف ا٣باص اوطبلحن  -

لفظ كضع ٤بعُب كاحد معلـو على  ،( أفَّ ا٣باص على شيء بعيشنه ( هذا قيد إلخراج العاـ، كمعُب ) ؿ على شيء بعيشنهد ) ،كقوله
 االنفراد، كهو إمَّا أف يكوف خصوص ا١بشنس كإنساف، أك خصوص الشنوع كرجل، أك خصوص العْب كزيد.

، أك إبشارة مثل هذا طالب، أك بعدد ٫بو عشندم ا بوخص مثل دمحمإمَّ  ،فهو اللفظ الداؿ على ٧بصور ،تعريف آخر ا٣باص -
= 
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 ظلاذج لعطف العاـ على اخلاص:

د هم قـو أيب موسى، كأهل اليمن: من عطف العاـ على ا٣باص، أك ا٤برا: قدـك األشعريْبابب -ُ
  (ُ)" أهل اليمن ما عدا األشعريْب

 . (ِ)" أم للتورؾ هبا، كهو من عطف العاـ على ا٣باص كآنيته: ابب الورب من قدح الشنيب –ِ
( هي كجع ُب أحد شقي الرأس. كقوله:  الوقيقة قوله: ). ًمنى الوًَّقيقىًة كىالص دىاعً  ةمً ااببي ا٢بىجٍ -ّ

 .(ّ)" لصداع عليها من عطف العاـ على ا٣باصكالصداع هو كجع ُب أعضاء الرأس، فعطف ا
قاؿ فوالذم نفسي   عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا... : "ابب حب الرسوؿ من اإلٲباف -ْ

كعن أنس هنع هللا يضر، ا٢بديث بعيشنه، كزاد  . "بيده ال يؤمن أحدكم حٌب أكوف أحب إليو من كالده ككلده
 :وله كالشناس أٝبعْب من ابب عطف العاـ على ا٣باص كقوله تعاذل. ق(ْ)" كالناس أُجعْبُب آخره ، 

چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ
ڱ ں ں ڻ ڻ  چ: كهو عكس قوله تعاذل، (ٓ)

 .فإنه ٚبصيص بعد تعميم ؛(ٔ) چ   ڻ ڻ ۀ
أرسل إذل رجل من االنصار فجاء كرأسو يقطر فقاؿ   رسوؿ هللا أفَّ عن أيب سعيد ا٣بدرم  -ٓ

 ". عجلت أك قحطت فعليك الوضوءأإذا   فقاؿ نعم فقاؿ رسوؿ هللاالنيب لعلنا أعجلناؾ 
ه من يقاؿ إنَّ  قاؿ الكرماين فعلى هذا التقدير ال يكوف لقوله أعجلت فائدة اللهم إال أفٍ  "

قلت كلمة أك ما معشناها ههشنا هل هو شك من ركل أك تشنويع  ابب عطف العاـ على ا٣باص فإفٍ 

                                                           = 

 .ٗٓص ،ُج ،ُط ،رسالة جامعة يف أصوؿ الفقو، السعدم .عوركف كتااب
،  عمدة القارمالعيِب،   /ْٖ، صٓج ،ُط ، كتاب ا٤بغازم، ابب قدـك األشعريْب،حاشية السندمالسشندم،  ،انظر -(ُ)

 .َِٖ، ص ِٔج كتاب ا٤بغازم، ابب قدـك األشعريْب،
 .ُِٕ، صّ، جحاشية السندمالسشندم، / ّّٕ، صٖج ،إرشاد السارم لشرح البخارمالقسطبلين،  ،انظر -(ِ)
 .ُّٓ. ُِٓص ،ُٔج ،فتح البارم ابن حجر،./ ُِّ، صُّج ،عمدة القارم شرح صحيح البخارمالعيِب،  -(ّ) 
 ،ٲباف، ابب حب الرسوؿ من اإلٲباف، كتاب اإلعمدة القارم العيِب، ،(.انظر ُّّْٕ،ٙبفة،ُْ،برقم )البخارم  أخرجه-(ْ)

 . ُِص ،ُج ،ُط ،، كتاب اإلٲباف، ابب حب الرسوؿ من اإلٲباففتح البارم ابن رجب، ./ّٕٗ، صُج
 .ٕٖسورة ا٢بجر، آية  -(ٓ)
 .ٖٗ ،آية  ،سورة البقرة -(ٔ)
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عدـ اإلنزاؿ سواء كاف أبمر  كمراده بياف أفَّ  كبلمه   نٍ ه مً اهر أنَّ قلت الظ . ا٢بكم عن رسوؿ هللا
خارج عن ذات الوخص أك كاف من ذاته ال فرؽ بيشنهما ُب ا٢بكم ُب أف الوضوء عليه فيهما قوله 

ه مبتدأ كخوره قوله عليك كالشنصب فعليك الوضوء ٯبوز ُب الوضوء الرفع كالشنصب أما الرفع فعلى أنَّ 
 .  (ُ)" ا كمعشناه فالـز الوضوءسم فعل ٫بو عليك زيدن اعليك ألنه  مفعوؿ على أفَّ 

 اٍلًغشُّ اًبلتٍَّدلًيًس كىالتٍَّصرًيىًة:مسألة: 
ال ٰبفل األبل كالبقر كالغشنم ككل ٧بفلة كا٤بصراة الٍب ورل لبشنها كحقن فيه  الشنهي للبائع أفٍ 

  . ٤باء إذا حبستهكٝبع فلم ٰبلب أايما كأول التصرية حبس ا٤باء يقاؿ مشنه وريت ا
ابلشنصب عطف على اإلبل أم ال ٰبفل كل ما من شأهنا التحفيل كهو من  قوله ككل ٧بفلة

ابب عطف العاـ على ا٣باص كأشار هبذا إذل إ٢باؽ غّب الشنعم من مأكوؿ اللحم ابلشنعم للجامع 
  ".(ِ)بيشنهما كهو تغرير ا٤بوَبم

 عطف اخلاص على العاـ: 
  :خىاًب لًلنًٌسىاءً القىالىًئًد كىالسًٌ  مسالة:

                                                           
كمعُب اإلقحاط هشنا  ،" ّٗٗٗ ، ٙبفةَُٖ ،كتاب الوضوء، ابب من دل ير الوضوء إال من ا٤بخرجْب، برقم  البخارم أخرجه -(ُ)

عدـ اإلنزاؿ ُب ا١بماع كهو استعارة من قحوط ا٤بطر كهو ا٫بباسه كقحوط األرض كهو عدـ إخراجها الشنبات كحكى الفراء قحط 
( الفتح أعلى كقحط الشناس ابلكسر ال غّب كأقحطوا ككرهها بعضهم كال يقاؿ قحطوا كال أقحطوا  احملكم ا٤بطر ابلكسر كُب )

( ا٥بجرم أقحط الشناس كقاؿ التميمي كقع ُب الكتاب قحطت كا٤بوهور أقحطت  أمارل و حشنيفة قحط القـو كُب )كحكى أب
األحكاـ ابن ا٣براط،  ،ابأللف يقاؿ للذم أعجل ُب اإلنزاؿ ُب ا١بماع ففارؽ كدل يشنزؿ ا٤باء أك جامع فلم أيته ا٤باء أقحط " انظر

  .ّص ،ُج ،ُط ، منحة العالـ يف شرح بلوغ ادلراـ واحل، عبد هللا بن / الفوزاف، ّْٗص ،ُ، جالكربل
( حفل اللنب ُب الضرع  احملكم أم هذا ابب ُب بياف الشنهي للبائع أف ال ٰبفل بضم الياء كتوديد الفاء من التحفيل كُب ) -(ِ)

 .ة كحفوؿ كالتحفيل التجميعكانقة حافل ،كضرع حافل كا١بمع حفل ، كٙبفل كاحتفل كاجتمع كحفله هو كحفله كحفوالن ٰبفل حفبلن 
اللنب يكثر ُب ضرعها ككل شيء كثرته فقد حفلته كاحتفل القـو إذا كثر ٝبعهم كيقاؿ ٦بلس حافل  قاؿ أبو عبيد ٠بيت بذلك ألفَّ 

 ،". انظر رإذا كثر ا٣بلق فيه كمشنه احملفل ككقع ُب ركاية الشنسفي ابب هني البائع أف ٰبفل اإلبل كالغشنم بدكف كلمة ال كبدكف ذكر البق
، ْٗٔ/ّ ركضة الطالبْب الشنوكم، ،ِّٖ/ّ ،حاشية الدسوقي مع الشرح الكبّب . الدسوقي،ُٕ/ْ رد احملتار ابن عابدين،

 ،ادلغِب ،ابن قدامة ./ُُٔ/ِ ،ُمعه حاشية الرملي، ط أسُب ادلطالب يف شرح ركض الطالب ،األنصارم .ُّْ/ٓ الزرقاين
ال ٰبفل األبل كالبقر كالغشنم ككل ٧بفلة  أفٍ كتاب البيوع، ابب الشنهي للبائع  ،شرح البخارم ابن بطاؿ،/ .ُٕٓ،ُْٗ/ْ

 .ِٕٔص ،ٔج ،كا٤بصراة



115 

 

سك، بضم ما٤بهملة، كقوله يعِب من طيب ك  السْب قوله: ابب القبلئد كالسحاب: بكسر
فعطفه على  ،ا٤بهملة، كتوديد الكاؼ طيب معركؼ يضاؼ إذل غّبه من الطيب، كقيل: طيب عريب

الطيب من عطف ا٣باص على العاـ، كيسمى ذلك ابلسخاب لتصويت خرزه عشند ا٢بركة من 
خب، كهو اختبلط األووات، كُب نسخة، كمسك ٗبيم قبل ا٤بهملة، كعطف السخاب على الس

 .    (ُ)" القبلئد من عطف ا٣باص على العاـ

( ٝبع ضيعة، كهي العقار من  كضياعهم قوله: ). ابب بىيًع اإًلمىاـً عىلىى الشنَّاًس أىٍموىا٥بىيٍم كىًضيىاعىهيمٍ -ِ
  .(ِ)" ـعطف ا٣باص على العاـ، اهػ شيخ اإلسبل

لفيء ك٤بن يقسم ا من البحرين، كما كعد من ماؿ البحرين كا١بزية ابب ما أقطع الشنيب -ّ
 .(ّ)"؟كا١بزية

األنصار ليكتب ذلم  دعا النيب  عن ٰبٓب بن سعيد قاؿ ٠بعت أنسا هنع هللا يضر قاؿ: " ... "
اؾ ذلم ما شاء هللا على ابلبحرين فقالوا ال كهللا حٌب تكتب إلخواننا من قريش دبثلها فقاؿ ذ

كأما  .(ْ)" ذلك يقولوف لو. قاؿ: فإنكم سَبكف بعدم أثرة فاصربكا حٌب تلقوين على احلوض
ا من ٝبلة الفيء، ألهنَّ  ؛مصرؼ الفيء كا١بزية فعطف ا١بزية على الفيء من عطف ا٣باص على العاـ

                                                           
./ ُِص  ،ْج ابب بىيًع اإًلمىاـً عىلىى الشنَّاًس أىٍموىا٥بىيٍم كىًضيىاعىهيٍم، ،، كتاب األحكاـحاشية السندم ،السشندم ،انظر -(ُ)

كتاب األحكاـ ،ابب بىيًع اإًلمىاـً عىلىى   ،إرشاد السارم لشرح البخارم، القسطبلين./ ُْٓ، صٕ، جفيض البارم الكومّبم،
 .ْٖٓ، صٖج ،الشنَّاًس أىٍموىا٥بىيٍم كىًضيىاعىهيمٍ 

 . ُِٓص ،َُج ،إرشاد السارمالقسطبلين، ./ ُُٔ،صْ، جحاشية السندمالسشندم،  -(ِ)
" اشتملت هذه  ين كا١بزية ك٤بن يقسم الفيء كا١بزيةمن البحرين كما كعد من ماؿ البحر  ابب ما أقطع الشنيب  " ،قوله -(ّ)

من البحرين فا٢بديث األكؿ داؿ  الَبٝبة على ثبلثة أحكاـ، كأحاديث الباب ثبلثة موزعة عليها على الَبتيب. فأما إقطاعه 
 ة ما ابلفعل، كهو ُب حقه ا فلما دل يقبلوا تركه، فشنزؿ ا٤بصشنف ما ابلقوة مشنزلهم بذلك كأشار على األنصار به مرارن  ه على أنَّ 

كاف وا٢بهم  كاضح؛ ألنه ال أيمر إال ٗبا ٯبوز فعله كا٤براد ابلبحرين البلد ا٤بوهور ابلعراؽ، كقد تقدـ ُب فرض ا٣بمس أف الشنيب 
من كضرب عليهم ا١بزية، كتقدـ ُب كتاب الورب ُب الكبلـ على هذا ا٢بديث أف ا٤براد إبقطاعها لؤلنصار ٚبصيصهم ٗبا يتحصل 

ا ما كعد من ماؿ البحرين كا١بزية فحديث جابر داؿ أرض الصلح ال تقسم كال تقطع. كأمَّ  ألفَّ  ؛جزيتها كخراجها ال ٛبليك رقبتها
 .ّّٖ، صٓ، كتاب ا١بزية، جشرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ ،انظر ا.عليه كقد مضى ُب ا٣بمس موركحن 

، ِّٕٕ، ِّٕٔ، أطرافه ُّّٔ ،برقم من البحرين،) ا أقطع الشنيب كتاب ا١بزية كا٤بوادعة، ابب م،البخارم أخرجه -(ْ)
 (. ُٗٓٔ، ٙبفة ّْٕٗ
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وجفوا عليه ٖبيل كال قاؿ الوافعي كغّبه من العلماء: الفيء كل ما حصل للمسلمْب ٩با دل ي
 .(ُ)"ركاب

 :العطف بْب الناسخ كادلنسوخ-ّ

كأسلوب العطف ٯبمع أحياان بْب الشناسخ كا٤بشنسوخ ُب حديث كاحد كلكشنه قليل ُب ا١بامع  
 :بْب الشناسخ كا٤بشنسوخالصحيح ٭باذج للعطف 

ريىىامسالة:  لىًة كىاٍسًتٍدابى  : اٍسًتٍقبىاؿ اٍلًقبػٍ

، إً  ... " لىةى كىال بػىٍيتى عن اٍبًن عيمىرى ، فىبل تىٍستػىٍقًبًل اٍلًقبػٍ سنا يػىقيوليوفى: ًإذىا قػىعىٍدتى عىلىى حىاجىًتكى فَّ انى
 : عىلىى  لىقىًد اٍرتػىقىٍيتي يػىٍومنا عىلىى ظىٍهًر بػىٍيتو لىنىا، فػىرىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ اٍلمىٍقًدًس. فػىقىاؿى عىٍبدياللًَّ ٍبني عيمىرى

ًتوً لىًبنػىتػىٍْبً ميٍستػىٍقبً  : ال الن بػىٍيتى اٍلمىٍقًدًس حبىاجى : لىعىلَّكى ًمًن الًَّذينى ييصىل وفى عىلىى أىٍكرىاًكًهٍم؟ فػىقيٍلتي ، كىقىاؿى
ًتهً  فػىرىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّ  فجملة ) (ِ)"..أىٍدرًل كىاللًَّ  ( نسخت  عىلىى لىًبشنػىتػىٍْبً ميٍستػىٍقًببلن بػىٍيتى اٍلمىٍقًدًس ًٕبىاجى

لىةى كىال بػىٍيتى اٍلمىٍقًدسً  لٍب عطفت عليها )ا١بملة ا ، فىبل تىٍستػىٍقًبًل اٍلًقبػٍ  .(ًإذىا قػىعىٍدتى عىلىى حىاجىًتكى

                                                           
  . ِّْ، صٗج من البحرين، ، كتاب ا١بزية كا٤بوادعة، ابب ما أقطع الشنيب فتح البارمابن حجر،  -(ُ)
. ا١بمل، ُْْص/ُ،جبداية اجملتهدابن رشد، ، َُٖ/ُ ،حاشية الدسوقي الدسوقي،ط.  ِٖٖ/ُ ،ابن عابدين ،انظر -(ِ)

نيل ادلآرب بشرح  ، الويباين  /ط.ُِٔ/ُالبن قدامة  ادلغِبك. ٖٓ،ْٖ، ّٖ/ُ،ُ، طُط، حاشية اجلمل على شرح ادلنهج
فتح  ابن حجر، /ُُِص ،ْج عمدة القارم،العيِب، .ِّٕص ،ُجشرح البخارم، ،ابن بطاؿ/ .ّٓ/ُ،ُط ،دليل الطالب

 .ِّٓ، صُج ،إرشاد السارمين، القسطبل/ ِْٕ،صُجالبارم، تعليق ابن ابز،
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 :العطف بْب العلو كمعلوذلا

 :(ُ)لعطف بْب العلو كمعلوذلاظلاذج ل

أجعل لك صاليت كلها: إذف تكفى علك، كيغفر  : "دلا قاؿ دحية هنع هللا يضر كقولو -ُ    
 .     (ِ)"ذنبك

فال  "، قاؿ: " نعم " " قالوا: أينقص الرطب إذا جف؟"  ككقوله عليه الصبلة كالسبلـ: -ّ
 . (ّ)" إذف

 ؟!لعلَّها حابستنا ا حاضت: "عشندما سأؿ عشنها فقيل له إهنَّ  (ْ)بوأف وفية ككقوله  -ْ
 .(ٓ)" فال إذان  فقالوا: ايرسوؿ اَّلٌل، إهنا قد أفاضت، فقاؿ: "

، (ٔ)" ال زبمركا رأسو فإنو يبع ث يـو القيامة ملبيا لذم كقصته انقته: "ُب احملـر ا كقوله  -ٓ

                                                           
(،  دراسة أتويلية كتطبيقية معاورة ُب أبواب العبادات ) يدكر مع علتو كجودا كعدمااحلكم قاعدة ، سيدم ا٤بختار، جالو((ُ

 .َُٕ -َُِ، د.ط، صرسالة دكتوراة من جامعة ا٤بديشنة العا٤بية ٗباليزاي
حديث  ،، كقاؿْٔٔ/ْ، ِْٕٓ ،، برقمِْتاب وفة القيامة، ابب ك ،ُط ،سنن الَبمذم ،أبو عيسى ،الَبمذم أخرجه-(ِ)

 حسن وحيح.
، ، كوححهِِِّ، ُِِّ، َِِّ،ُِّٗ،برقم ،، كتاب البيوعِط ،ادلستدرؾ على الصحيحْبا٢باكم،  ،انظر -(ّ)

 ىجلها هنمن أ كتاب البيوع، ابب ذكر العلة الٍب  ،ِط ، صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف، ابن حباف أخرجه .ْٕ،صِج
 ،برقم، ، مسشند سعد بن أيب كقاصِ، طمسند أيب يعلى، ادلوصلي، أبو يعلي . /ِّٕص ُُ، جْٕٗٗ ،برقم ،عن بيع ا٤بزابشنة

 .ُُْص ،ِج ،ِٖٓ
أـ ا٤بؤمشنْب، وفية بشنت حيي بن أخطب بن سىٍعيىة من سبط البلكم بن نيب هللا إسرائيل بن إسحاؽ بن إبراهيم عليهم  ،هي -(ْ)

سبلـ بن أيب ا٢بقيق ٍب خلف عليها كشنانة بن أيب ا٢بقيق، ككاان من شعراء اليهود، فقتل كشنانة يـو  ،جها قبل إسبلمهاالسبلـ، تزك 
ا ال يشنبغي أف تكوف إال لك، فأخذها من دحية عشنها، كأهنَّ  خيور عشنها، كسبيت، كوارت ُب سهم دحية الكليب، فقيل للشنيب 

 الذهيب،/  هػَٓهػ كقيل سشنةّٔة ذات حسب كٝباؿ كدين، اهنع هللا يضر، توفيت اهنع هللا يضر سشنة كعوضه عشنها سبعة أرؤس، كانت شريفة عاقل
 .ُِّص ،ِج ،سّب أعالـ النبالء

 .ْٕٔ/ُ،ُُٕٕ ،ذا حاضت ا٤برأة بعدما أفاضت برقمإ ،، كتاب ا٢بج، اببالبخارمأخرجه -(ٓ)
 ،، كُب ابب ا٢بشنوط للميت برقمَّٓ/ُ،ُِّْ ،برقم ،كتاب ا١بشنائز ابب الكفن ُب ثوبْبالبخارم،أخرجه-(ٔ)

صحيح ، بن حجاجا ،مسلم كأخرجه./  ُّٓػ  َّٓ/ُ، ُِّٕ/ ُِّٔ ،برقم، ، كُب ابب كيف يكفن احملـرَّٓ/ُ،ُِّٓ
= 
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ٺ ٺ  چ كقوله تعاذل:. (ُ) چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  چككقوله تعاذل: 

ألفَّ التقدير: من زان فاجلدكه، كمن سرؽ فاقطعوه؛ ألفَّ الفاء ٕبسب ؛ (ِ) چٺ ٿ 
ا تستفاد بطر  يق الشنظر كاالستدالؿ من الكبلـ. ك٤با  الوضع للتعقيب، كداللتها على العلية إ٭بَّ

كاف الباعث مقدما ُب العقل متأخرا ُب ا٣بارج جاز مبلحظة األمرين؛ فدخلت الفاء على 
ا٢بكم لَبتبه على العلة ا٤بتقدمة عليه عقبل، كعلى العلة لَبتبها على حكمها الذم يتقدمها ُب 

 .(ّ)الوجود، كداللة الظاهر على العلة ٧بتملة كليست قطعية
اغسلوه دباء كسدر، ككفنوه يف ثوبيو، كال زبمركا  ُب الذم كقصته انقته ُب ا٢بج: " كقوله    -ٔ

 فإنَّو يبع ث يـو القيامة ملبيا كُب ركاية بلفظ: " ،(ْ)" رأسو؛ فإف هللا يبعثو يـو القيامة ملبيا
"(ٓ).  

 . (ٔ)" ال يقضْب أحدكم بْب اثنْب كىو غضباف : "كقوله    -ٕ
 .(ٕ)" ال تغسلوىم فإف كل دـ يفوح مسكا يـو القيامةقتلى أحد: "  ُب كقوله    -ٖ

 

                                                           = 

 . كغّبٮبا.ٖٓٔ/ِ، َُِٔ، كتاب ا٢بج ابب ما يفعل ابحملـر إذا مات، برقم ُط ػ،مسلم
 َِ ،يةاآلسورة الشنور،  -(ُ)
 . ّٖ ،يةاآلة، سورة ا٤بائد -(ِ)
 ،دمحم بن علي ، الووكاين /.َُْ/ٓ، احملصوؿ ،./ الرازمَْٗص  د.ط، ،تسهيل الوصوؿ إذل علم األصوؿ ،احملبلكم -(ّ)

 .ٖٖٓ، صِج ،ُط ،احلق من علم األصوؿ قإرشاد الفحوؿ إذل ربقي
أف يؤدل عشنه بقية  ة، كدل أيمر الشنيب احملـر ٲبوت بعرف ،أبواب اإلحصار كجزاء الصيد، ابب كتاب ا٢بج،،البخارم أخرجه -(ْ)

 . ْٖٗ/ُ،َُْٖ ،َُٖٓ ،برقم ،ا٢بج
مسلم،  أخرجه ،َّٓ/ُ، ُِّٓ ،برقمك ، َّٓ/ُ، ُِّْ ،برقم ،البخارم، كتاب ا١بشنائز ابب الكفن ُب ثوبْب أخرجه -(ٓ)

 . ٖٓٔ/ِ، َُِٔ، برقم صحيح مسلم
 ،ّٔٔ/ّ، ٕٖٗٔ ،ا٢باكم أك يفٍب كهو غضباف؟ برقم كتاب األحكاـ ابب هل يقضي  مرجع سابق ،البخارم أخرجه -(ٔ)
 .ُِّْ/ّ، ُُٕٕ ،برقم ،وحيح مسلم، كتاب ا٢بج ابب ما يفعل ابحملـر إذا مات مسلم، أخرجهك 
، ُُِّْجابر بن عبد هللا رضي هللا تعاذل عشنه، برقم  ، حديثُط ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل، حشنبل أخرجه ابن -(ٕ)

ُب أحكاـ ا١بشنائز كبدعها،  ُْٔ/ّ، ُّٗٗ، ُ، طإركاء الغليل يف زبريج أحادي ث منار السبيل، األلباين، كوححه ّٕٗ/ُُ
 .ّٕ ،هػ، صُُِْ، ُط
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من أعمر أرضا  " كُب لفظ البخارم: ،(ُ)" من أحيا أرضا ميتة فهي لو : "كقوله     -ٗ
                    . (ِ)" هبا ليست ألحد فهو أحق

 ظلاذج لعطف اجململ على ادلفصل كالعكس:

 مسألة: خيار اجمللس: 
كقبل التفرؽ كجب البيع أم  ،أم أحد ا٤بتبايعْب واحبه بعد البيع ؛خّب أحدٮبا إذا هذا ابب

: عىٍن رىسيوًؿ اللًَّ  - عشنهما هللا رضي - عىًن اٍبًن عيمىرى  لـز كإف دل يتفرقا. ًإذىا تػىبىايىعى "  أىنَّهي قىاؿى
هيمىا اًبخٍلًيىاًر مىا دلٍى يػىتػىفىرَّقى  ، فػىتػىبىايػىعىا عىلىى الرَّجيالىًف فىكيلُّ كىاًحدو ًمنػٍ ي أىحىديعليىا اآلخىرى يعنا، أىٍك ؼليىّبًٌ ا كىكىاانى ُجًى

 .(ّ)"  ذىًلكى 
( قيل إنه من عطف اجململ على ا٤بفصل فبل تغاير بيشنه كبْب ما قبله إال ابإلٝباؿ  فتبايعا على ذلك ) 

ف ا٤بتبايع على ذلك فقد ( الفاء للسببية كالَبتيب على سابقه أم فإذا كا فقد كجب البيع كالتفصيل )
  .(ْ)" لـز البيع كانوـر كبطل ا٣بيار

                                                           
سنن الَبمذم،  كأخرجه، ِٖٗ/ّ، َّّٕ ،كتاب ا٣براج ابب ُب إحياء ا٤بوات برقم سنن أيب داكد، أبو داكد،أخرجه  -(ُ)

 كأخرجه، ْٓٔ/ّهذا حديث حسن غريب  ،، كقاؿ الَبمذمُّٖٕ ،قمبر  ،كتاب األحكاـ ابب إحياء أرض ا٤بوات  ،الَبمذم
  .ّٗٗ/ُُإسشناده وحيح  ،، كقاؿ ٧بققهَُِْٓ ،، مسشند جابر بن عبد هللا برقممسند أمحد بن حنبلأٞبد، 

من  ،ا على عمر بلفظ، كذكره البخارم موقوفن ِِٖٔ ،برقم ،ا موااتن من أحيا أرضن  ،كتاب ا٤بزارعة ابب  البخارم،أخرجه  -(ِ)
 .ٗ/ِ، عن عمر كابن عوؼ عن الشنيب  لكيرك  ،ا ميتة فهي له، كقاؿأحيا أرضن 

، َُِٕ، أطرافه ُُِِ ،) برقم، كتاب البيوع، ابب إذا خّب أحدٮبا واحبه بعد البيع فقد كجب البيع  ،البخارم أخرجه -(ّ)
، ِٗ/ْ كابن عابدين، ُِ/ّ ،ِ.طالبناية يف شرح اذلداية ،العيِب ،. انظر( ِِٕٖ، ٙبفة ُُِٔ،ُُِّ، ُُُِ، َُِٗ

 .ّٔٓ/ّ ،ادلغِب ابن قدامة، ،ْْ-ّْ/ِ ،ُط ،مغِب احملتاج الوربيِب، ،ٓ/ّ كالدسوقي، َُّ،َِْ/ْ احلطابك
، ا، ِِٖ/ٓ البدائع الكاساين، ،ُٖ/ٓ ، د.ط،فتح القدير الووكاين، نيل الووكاين،  ، َْٗ/ٖ ،ابآلاثر احمللىبن حـز
  ،كتاب البيوع، ابب إذا خّب أحدٮبا واحبه بعد البيع فقد كجب البيع،إرشاد السارم ين،القسطبل..ُٕٗ/ٓ ،ُط، األكطار

  .ْٓص ،ْج
، ابن ّ/ْ، ُ، طمع حاشيته الشنفيسة. بغية األ٤بعي ُب ٚبريج الزيلعي ،نصب الراية ألحادي ث اذلداية، الزيلعي ،انظر -(ْ)

 َُ-ٗ/ِ ،ؿجامع األصو  ،األثّب
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 مسألة: ادلسح يف كضوء الرسوؿ: 
ةو  – ٍيًن ًمٍن غىٍرفىةو كىاًحدى أىنَّهي تػىوىضَّأى فػىغىسىلى : عىًن اٍبًن عىبَّاسو  ، "(ُ)ابب غىٍسًل اٍلوىٍجًه اًبٍليىدى

أنه توضأ  رضي هللا عشنهما ) ابن عباسعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن  " .(ِ).."كىٍجهىهي 
( من ابب عطف ا٤بفصل على اجململ ٍب بْب الغسل على كجه االستئشناؼ فقاؿ: أخذ  فغسل كجهه

   (ّ)" .. غرفة من ماء فمضمض هبا

 :حكم التخيّب بْب األنساؾ الثالثةمسألة: 

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّ  .. " - ىيوى كىأىٍصحىابيوي  أىىىلَّ النَّيبُّ  ": قىاؿى  - رضي هللا عشنهما -عىٍن جى
رى النَّيبًٌ  هيٍم ىىٍدمه غىيػٍ ، كىلىٍيسى مىعى أىحىدو ًمنػٍ ـى عىًليٌّ ًمنى اٍليىمىًن كىطىٍلحىةى  اًبحلٍىجًٌ  - كىمىعىهي هىٍدمه  -. كىقىًد

: أىٍهلىٍلتي ٗبىا أىهىلَّ ًبًه الشنَّيب   ريكا  أىٍف غلىٍعىليوىىا عيٍمرىةن كىيىطيوفيوابىهي أىٍوحىا . فىأىمىرى الشنَّيب  فػىقىاؿى ُثيَّ يػيقىصًٌ
لُّوا   .(ْ).."،كىػلًى

                                                           
( أم فبل يوَبط االغَباؼ ابليدين معنا، كالغرفة بفتح  ابليدين من غرفة كاحدة ( بفتح الغْب ) هابب غسل الوج هذا ) " -(ُ)

/ شرح وحيح البخارم، ْٖص ،ُج ". حاشية السشندم، الغْب ا٤بعجمة ٗبعُب ا٤بصدر كابلضم ٗبعُب الغركؼ كهي ملء الكف
إرشاد  ،لقسطبلينا /ُُٗص ،ِج ،ُط ،تيحمشكاة ادلصابيح مع شرحو مرقاة ادلفا، ا٥بركم./ ُِّ،صُجالبن بطاؿ،

 .  ِِِص ،ُج ،السارم
 ،( انظر ٖٕٗٓ،ْٖ/ُ ة،ٙبفَُْ ،برقم ) ،ابب غسل الوجه ابليدين من غرفة كاحدة ، كتاب الوضوء،البخارم أخرجه -(ِ)

ائًع  حاشية الدُّسيوًقٌي عىلىى الشٍَّرًح  الدسوقي، ،ٕٔ-ٔٔ/ُ ،ِط ،رد اٍلميٍحتىار عىلىى الدَّرًٌ اٍلميٍختىارً  ابن عابدين، ،ْ/ُاٍلبىدى
  .، كىمىا بػىٍعدىهىاِّٖ/ُ اجملموع، ، الشنػَّوىًكمٌ َُٕ/ُد.ط،  ،لئلماـ الصاكم ا٤بالكي ،( بلغة السالك )،، الدرديرٖٖ-ٕٖ/ُاٍلكىًبّبً 

  .ٕٗ/ُ ،كشاؼ اٍلًقنىاعالبهوٌب،  ، ِٓ/ُ ،مغِب اٍلميٍحتىاج الوربيِب، ، ِِ/ُ ،ادلغِبابن قدامة 
الدر ادلنثور يف التفسّب  السيوطي،. َِٗ /ْ ،ِط، لساف ادليزافابن حجر، ، ٖٓٓ/ِ،ميزاف االعتداؿ الذهيب، ،انظر -(ّ)

 الذهيب، .ُْٔ-ُْٓ ص ،ِج ،ُط، دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة ،البيهقي .ُٓٔ، صِج ،ِط ،ابدلأثور

   . ّٕ /ُ اتريخ اإلسالـ ككفيات ادلشاىّب كاألعالـ،
شنىاًسكى كيلَّهىا ًإالَّ الطَّوىاؼى اًبٍلبػىٍيًت كىًإذىا سىعىى عىلىى غىٍّبً كيضيوءو بػىٍْبى   ،البخارم أخرجه-(ْ)  كتاب ا٢بج، ابب تػىٍقًضي ا٢بٍىاًئضي اٍلمى

 َِْٓ، ُٔٗ/ِ، ٙبفةّٕٕٔ، َِّٕ،ِّْٓ،َِٔٓ،ُٖٕٓ،َُٕٓ،ُٖٔٓ،ُٕٓٓأطرافه ،ُُٓٔ،)برقم،الصَّفىا كىاٍلمىٍركىةً 
 ،شرح جامع الَبمذمربفة االحوذم  ،ا٤بباركفورل / ِٕ، صُج ،ُط ،ادلتوارم على أبواب البخارم ،بن ا٤بشنّبا ،(. كانظر

، كتاب ا٢بج، ابب تػىٍقًضي ا٢بٍىاًئضي اٍلمىشنىاًسكى كيلَّهىا ًإالَّ الطَّوىاؼى اًبٍلبػىٍيًت كىًإذىا حاشية السندمالسشندم، ./ ّْٖ،صُج ،ُط
= 
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( هو من عطف ا٤بفصل على اجململ مثل توضأ كغسل كجهه، كا٤براد ابلطواؼ هشنا  كيطوفوا )
 چ يىطَّوَّؼى هًبًمىافىالى جينىاحى عىلىٍيًو أىٍف  چما هو أعم من الطواؼ ابلبيت كالسعي بْب الصفا كا٤بركة قاؿ تعاذل: 

 .(ِ)" أك اقتصر على الطواؼ ابلبيت الستلزامه السعي بعده، كالتقدير فيطوفوا كيسعوا، (ُ)
 

                                                           = 

 .ُِّص ،ٍُْبى الصَّفىا كىاٍلمىٍركىًة، جسىعىى عىلىى غىٍّبً كيضيوءو بػى 
 ُٖٓ،سورة البقرة ، آية -(ُ)
. القسطبلين، َِٓ/ٖ. التمهيد ُُٓ/ٕ. اجملموع ِّٔ/ِ،الطبعة الثانية ،عن معاين الصحاح اإلفصاح ،ابن هبّبة ،انظر -(ِ)

ربفة األحوذم ، باركفورلا٤ب./ ُُٗ، صُ، جمنحة العالـ يف شرح بلوغ ادلراـ./. الفوزاف، ُُٗ، صّ، جإرشاد السارم
بن / ا .ْٗ/ِٔهػ.ُّٖٗالطبعة األكذل  ،رلموع الفتاكلابن تيمية،  / .ّْٖ، صُج الطبعة ا٢بجرية، ،شرح جامع الَبمذم

، كيقوؿ به الويخ األلباين من ُّٗ/ِ،كزاد ا٤بعاد َِّ، ِِٗ/ٖ. وحيح مسلم بورح الشنوكم ٗٗ/ٕ ،ابآلاثر احمللى، حـز
 .َُص ،الشنيب حجة ،ا٤بعاورين. انظر
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 لفصل الثاينا
 ادلبح ث الثاين: العطف كأثره على األحكاـ الفقهية يف تراجم البخارم.

ذل لغة تعريف الَبٝبة: مصدر الفعل" ترجم" الرابعي، كهو الذم يَبجم الكبلـ من لغة إ
 (ُ)أخرم، كا١بمع تراجم.

هو إبداؿ لفظة بلفظ، تقـو مقامها، ٖببلؼ التفسّب. كهذا  الَبٝبة بفتح التاء كا١بيم: "  
اإلبداؿ سواء كاف من نفس اللغة أك كمن لغة إذل لغة؛ كَبٝبة لفظ أعجمي بعريب أك ابلعكس،  

كٯبوز أيضا فتحها فتح ا١بيم فهو كل ذلك يسمى ترٝبة، أمَّا الَبٝباف بفتح التاء، كٯبوز ضمها، 
 .(ِ)" ا٤بعور عن لغة بلغة

كأمَّا ا٤براد ابلَبٝبة عشند اإلماـ البخارم ُب وحيحه؛ فهو الكبلـ الذم يذكره قبل  "
األحاديث ا٤بسشندة، فيدخل فيها ما يذكره من األقواؿ سواء كانت أحاديث مرفوعة أـ موقوفة أـ 

 .(ّ)" مقطوعة

فن السشنة أعِب  ؛يث ُب علم ا٢بديث جعلوه مدكانن ُب أربعة فشنوفأكؿ ما وشنف أهل ا٢بد" 
، (ٓ)، كفن التفسّب مثل كتاب ابن جريج(ْ)مالك كجامع سفياف موطأالذم يقاؿ له الفقه مثل 

                                                           
 .ٔٔص ،ُ،جلساف العرب ابن مشنظور،،انظر -(ُ)
 .ُّّص ،ٕج انظر ا٤برجع السابق، -(ِ)
 ،.ِْٕص د.ط، ،الوجيز إذل ما تراجم البخارم من حدي ث، ا١باسم -(ّ)
ًع السشٌنة، كالفقه، كآاثر ا -(ْ) كيف ال!؟ .لسلف الصاحلجامعي سفياف الثورم، الذم مؤل الدنيا كشىغىلى العادلى، ٤با له من أثرو ُب ٝبى

ـي، شيخي اإلسبلـ، أمّبي ا٤بؤمشنْب ُب ا٢بديث أبو دمحم سفيافي بن سعيد الثورم  ػ رٞبه هللا تعاذل كرضي عشنه   ػكواحبه كجامعه هو اإلما
، و. ركاايتوجامع سفياف منزلتو .معادل، الطائي  ،لعادايت الزمن. انظر " ا١بامعي  "ما يؤسف له حقان أٍف تىعرَّض هذا  غّب أفَّ .

 .ُِ-ٓ د.ط، ص
عبد الرزاؽ كيلٌقب اببن جريج قاؿ ) هػَُٓ-هػَٖ( أبو الوليد عبد ا٤بلك بن عبد العزيز بن جريج األموم موالهم -(ٓ)

كهو  .أهل السشنة كا١بماعةعشند  ا٢بديثكركاة  القرآفكقرٌاء  الفقهاءكاف له كشنيتاف أبو الوليد كأبو خالد، أحد العلماء » ،الصشنعاين
 ،َتذيب األمساء كاللغات ،الشنوكم ،انظر .هػ، كتوُب فيه َٖ( سشنة سيل كاف ٗبكة عاـ ا١بحاؼ ) مكةكلد ُب  .ْبالتابعمن اتبعي 

 .ِٕٗ، صِج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
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، فأراد (ِ)، كفن الزهد كالرقاؽ مثل كتاب ابن ا٤ببارؾ(ُ)كفن السّب مثل كتاب دمحم ابن إسحاؽ
الفشنوف األربعة ُب كتاب، كٯبرده ٤با حكم له العلماء ابلصحة قبل ٯبمع  البخارم رٞبه هللا أفٍ 

البخارم كُب زمانه، كٯبرده للحديث ا٤برفوع ا٤بسشند، كما فيه من اآلاثر كغّبها، إ٭با جاء به تبعا ال 
 كتابه اب١بامع الصحيح ا٤بسشند .   ىأبوله، ك٥بذا ٠ب

كيستشنبط من كل  -  - يفرغ جهده ُب االستشنباط من حديث رسوؿ هللا فٍ أراد أيضا أك 
يفرؽ األحاديث ُب  ه استحسن أفٍ حديث مسائل كثّبه جدان. كهذا أمر دل يسبقه اليه غّبه. غّب أنَّ 

 األبواب كيودع ُب تراجم األبواب سر االستشنباط.

 ظلاذج ألثر العطف يف األحكاـ الفقهية يف تراجم صحيح البخارم:

أٍف يضع فقهه ُب تراٝبه، كنقدـ بعض الشنماذج ُب هذا  - كما سبق كبيشنا -حرص البخارم 
 ا٤بوضع، على أف نقدـ ُب كل حرؼ من حركؼ العطف ٭باذج أخرل؛ خوية اإلطالة هشنا.

 حرؼ " الواك" يف تراجم البخارم: 

 مسألة: عدد غسالت الوضوء:
:الوضوء ك مىا جىاءى ُب ى  ابب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ قػىٍوًؿ اللًَّ تػىعىاذلى

ى  .(ّ) چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ ڀ ڀ : كىبػىْبَّ قىاؿى أىبيو عىٍبًد اللًَّ
، - وىلَّى اللَّي عىلىٍيًه كىسىلَّمى  -الشنَّيب   كىدلٍى يىزًٍد عىلىى  أىفَّ فػىٍرضى اٍلويضيوًء مىرَّةن مىرَّةن، كىتػىوىضَّأى أىٍيضنا مىرَّتػىٍْبً، كىثىالىاثن

                                                           
كاف موذل لقيس بن ٨برمة بن ا٤بطلب القرشي،   ابن إسحاؽ كهو اإلماـ أبو بكر دمحم بن اسحاؽ بن يسار بن خيار ا٤بدين. -(ُ)

، كقد ٚبصص ابلركاية عن مصر علماءكحدث هبا عن ٝباعة من  اإلسكشندريةكهبا نوأ، سافر إذل  ػـ،َّٕق،ٖٓ ا٤بديشنةكلد ُب 
 كأطلق تسمية " دمحم بن عبد هللاكيعتور أكؿ مؤرخ عريب كتب سّبة الشنيب  .هؤالء احملدثْب، ككاف ٕبرا من ٕبور العلم، ذكيان حافظان 

.ُِص د.ط، ،مقربة اخليزرافيف  أعياف الزماف كجّباف النعماف ،األعظمي ،على كتابه. انظر  " سّبة رسوؿ هللا
أٞبد بن مولده قاؿ  .عادل كإماـ ٦باهد ٦بتهد ُب شٌب العلـو الديشنية كالدنيوية ( قُُٖ-ُُٖ ) عبد هللا بن ا٤ببارؾ ا٤بركزم -(ِ)

هجرية كقوره معلـو كقد شيد الشناس  ُُٖنبار وُب مديشنة هيت ٗبحافظة األت.كلد ابن ا٤ببارؾ سشنة ٜباف عورة كمائة هجرية ،حشنبل
 .ِٔص، ُط ،مقدمة كتاب الزىد كالرقائق ،ابن ا٤ببارؾ ،على قوره .انظر

 .ٔ،سورة ا٤بائدة، اآلية -(ّ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/85_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/85_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
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. كىكىرًهى أىٍهلي اٍلًعٍلًم اإًلسٍ   .-  -رىاؼى ًفيًه، كىأىٍف ٯبيىاًكزيكا ًفٍعلى الشنَّيبًٌ ثىبلىثو
اجململ ُب اآلية السابقة غسل األعضاء  فرض الوضوء أفَّ  -  - الشنيب قاؿ البخارم: كبْب" 

ه مفعوؿ مطلق أك على ا٢باؿ كالشنصب على أنَّ  ،مرة للوجه مرة لليد إذل آخره، فالتكرار إلرادة التفصيل
ُب الفتح: كهو ُب ركايتشنا ابلرفع على ا٣بورية اهػ. ابن حجر  م يفعل مرة. كقاؿة مسٌد ا٣بور أالسادٌ 

 كهو أقرب األكجه، كاألٌكؿ هو الذم ُب فرع اليونيشنية فقط.
 ( ك )كذا ُب ركاية أيب ذر كلغّبه مرتْب بغّب تكرار،  -مرتْب مرتْب - كضوءأيضنا  كتوضأ "

 ثبلث مرات، كُب ركاية أبو ذر كثبلاثن ابلتكرار كدل يزد  أم ؛توضأ عليه الصبلة كالسبلـ أيضنا ثبلاثن 
أم ثبلث مرات، بل كرد أنه ذـ من زاد عليها كما ُب حديث عمرك بن شعيب عن أبيه  ؛على ثبلث

من زاد على ىذا  توضأ ثالاثن ثالاثن ُث قاؿ: " -  -ه عن جٌده عشند أيب داكد كغّبه إبسشناد جيد أنَّ 
أم ظلم ابلزايدة إبتبلؼ ا٤باء ككضعه ُب غّب موضعه، كظاهره الذـ  " أك نقص فقد أساء كظلم

"  ..فرض الوضوء مرة مرة .. الواك"بعد قوله " .٩با سبق يتبْب أف داللة "(ُ)" ابلشنقص عن الثبلث
 .اإلابحة ُب الزايدة على مرة أك مرتْب إذل ثبلاث

                                                           
:الوضوء ك مىا جىاءى ُب ى  اببكتاب الوضوء، ،  إرشاد السارم القسطبلين، ،انظر -(ُ)  چٻ ٻ پ پ پ چ قػىٍوًؿ اللًَّ تػىعىاذلى

 .ْٗٔص ،ّج ،عمدة القارم العيِب، ./ُِْص ،ُج ،شرح البخارم ابن بطاؿ،./ ِِٔص ،ُج ،
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ىاًد اٍلمىٍجًلسً مسألة:    :(ُ)ذبىًٍديدي اٍلويضيوًء مىعى اربًٌ
: حضػرت الصػبح، كالػتمس - اهنع هللا يضر -ابب التماس الوضوء إذا حانػت الصػبلة، كقالػت عائوػة 

 : ا٤باء فلم يوجد فشنزؿ التيمم

ٯبػب  الوضػوء ال : حضػرت الصػبح كالػتمس ا٤بػاء .." فيػه أفَّ - اهنع هللا يضر -كقالػت عائوػة "  :فقوله
 "  فتقػد ا٤بػػاء كخوػػي فػػوات ا١بماعػػة أك الوقػػت.نػػت الصػػبلة كاا. كجػػواز التػػيمم إذا ح(ِ)قبػل الوقػػت.."

" هشنػػا لبلسػػتئشناؼ ككثػػّبا مػػا أيٌب هبػػا البخػػارم ُب تراٝبػػه مسػػتأنفا ٔبملػػة جديػػدة كػػدليل ٤بػػا ذهػػب  الػػواك
 .إليه ُب ترٝبته

 :من النـو الوضوء :مسألة
، كمن دل ير من الشنعسة كالشنعستْب، كا٣بفقة   كضوء. ابب الوضوء من الشنـو

ا  الواك" "فداللة  " كضوءكمن دل ير من الشنعسة كالشنعستْب، كا٣بفقة  : "واككقوله عطفا ابل كأهنَّ

                                                           
ىاًد اٍلمىٍجًلسً ٘بىًٍديًد اٍلويضي تىكىلَّمى بػىٍعضي ا٢بٍىشنىًفيًَّة كىالوَّاًفًعيَّةي ًُب  ".. -(ُ)  ،، كى٥بىيٍم ًُب ذىًلكى ثىبلىثىةي آرىاءو وًء مىعى اٙبًٌ

ًإذىا كىوىلىهي  - كىكىوىفيوهي اًبٍلغىرىابىةً  -يًَّة اٍلكىرىاهىةي ُب اٍلمىٍجًلًس اٍلوىاًحًد، ًلئٍلٍسرىاًؼ، كىهيوى مىا نيًقل عىٍن بػىٍعًض ا٢بٍىشنىًفيًَّة، كىهيوى كىٍجهه لًلوَّاًفعً  ،اأٍلكَّؿ
 كهي ٗبىثىابىًة غىٍسلىةو رىابًعىةو.اًبٍلويضيوًء اأٍلكَّؿ كىدلىٍ ٲبىًٍض بػىٍْبى اٍلويضيوًء كىالتٍَّجًديًد زىمىنه يػىقىعي ٗبًٍثًلًه تػىٍفرًيقه؛ أًلنػَّهيٍم اٍعتػىبػىري 

ةن ميٍطلىقنا، تػىبىدَّؿ الٍ  ،الثَّاين  مىٍن تػىوىضَّأى " ،مىٍجًلسي أىـٍ الى، كىهيوى قػىٍوؿ عىٍبًد اٍلغىًِبًٌ الشنَّابػيليًسي  ًمنى ا٢بٍىشنىًفيًَّة، ٢ًبىًديثً اٍسًتٍحبىابي التٍَّجًديًد مىرَّةن كىاًحدى
 ."عىلىى طيٍهرو كيًتبى لىهي عىٍوري حىسىشنىاتو 

ا أىعىادىهي مىرَّةن كىاًحدىةن كىهيوى مىا كىفَّقى بًًه وىاًحبي الشنػٍَّهًر بػىٍْبى مىا جىاءى ًُب اٍلكىرىاهىةي ًإذىا تىكىرَّرى ًمرىارنا ًُب اٍلمىٍجًلًس اٍلوىاًحًد، كىانًٍتفىاؤيهىا ًإذى  ،الثَّاًلثي 
ا كىأىٍغلىبي اٍلفيقىهىاًء عىلىى أىنَّهي ييسىن  ٘بىٍ  رىاًج ًمٍن كيتيًب ا٢بٍىشنىًفيًَّة. هىذى ىاًد ًديدي اٍلويضيوًء ًلكيل وىبلىةو، كىدلىٍ التػَّتىاٍرخىانًيًَّة كىمىا ًُب السًٌ  يػىشٍنظيريكا ًإذلى اٙبًٌ

ًدهً   ،ُط ،جواىر اإلكليلاآليب األزهرم،  ،  َْٕ/ُ اجملموع الشنوكم، ، ُٖ،ّٔ/ُابن عابدين  ،. انظر"اٍلمىٍجًلًس أىٍك تػىعىد 
مذم " ركاه أبو داكد كالَب  .. من توضأ على طهر " ،. كحديث ُّّ/ُا٤بغِب مع الورح  ابن قدامة،  . ٕٔ/ُكالقليويب  ، ِّ/ُ

 .َُُ-َُٗ/ٔ،  ُط فيض القدير.، كابن ماجه عن ابن عمر، كسشنده ضعيف.  ا٤بشناكم
، كتاب الوضوء ابب  التماس ابن حجر يف الفتح، /  نقله َٕص ،ادلتوارم على أبواب البخارم ،ابن ا٤بشنٌّب  ،انظر -(ِ)

ب طلب ا٤باء للتطهّب قبل دخوؿ الوقت؛ ه ال ٯب" أراد االستدالؿ على أنَّ  ،، بلفظُِٕ، ص ُالوضوء إذا حانت الصبلة، ج
البن بطاؿ، كتاب الوضوء، ابب التماس الوضوء إذا  شرح البخارم ،دل يشنكر عليهم التأخّب، فدؿ على ا١بواز. انظرالشنيب  ألفَّ 

 ، كتاب الوضوء، ابب  التماس الوضوء إذاعمدة القارم /ِْٔص ،ُج ،نيل األكطار/ الووكاين،  ٕٖ، ص ٔج،حانت الصبلة
 .ِٕٓص ،ْج حانت الصبلة،
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حرؼ استثشناء أك استئشناؼ ٢بكم جديد ٨بالف لؤلكؿ.. "...إفَّ قلت: كيف ٨برج الَبٝبة من 
ا٢بديث، كمضموهنا أٍف ال يتوضأ ًمٍن الشنعاس ا٣بفيف، كمضموف ا٢بديث الشنهي عن الصبلة مع 

ا أٍف يكوف تلقاها ًمٍن مفهـو تعليل الشنهي عن الصبلة حيشنئذ، بذهاب العقل ا٤بؤدم الشنعاس؟ قلت: إمَّ 
 إذل أٍف يعكس األمر، يريد أٍف يدعو فيسب نفسه، دؿ أنَّه إٍف دل يبلغ هذا ا٤ببلغ ولى به. 

اقتصر على إٛباـ ما هو  - كهو ُب الشنافلة -كإمَّا أٍف يكوف تلقاها من كونه إذا بدأ به الشنعاس
ه، كدل يستأنف أخرل، فتماديه على ما يكوف فيه يدؿ على أفَّ الشنعاس اليسّب ال يشناُب الطهارة. في

كليس بصريح ُب ا٢بديث بل ٰبتمل قطع الصبلة الٍب هو فيها، كٰبتمل الشنهي عن استئشناؼ شيء 
 .(ُ)" آخر كاألكؿ أظهر

 رىٍفعي اجلٍىنىابىًة عىًن اٍليىًد: مسألة: 
 ر غّب ا١بشنابة؟ذيده ُب اإلانء، قبل أف يغتسلها إذا دل يكن على يده قب شني ابب هل يدخل ا١بي 

كدل يغسلها، ٍب توضأ. كدل ير ابن عمر كابن عباس أبسان ٗبا  كأدخل ابن عمر كالوراء يده ُب الطهور
 ."(ِ) يشنتضح من غسل ا١بشنابة

                                                           
. ٖٓ، صُج،حاشية السندم على صحيح البخارم السشندم،/ ُٖ،صادلتوارم على أبواب البخارم ،ابن ا٤بشنّبٌ  ،انظر -(ُ)

، ُ، جنيل األكطار. الووكاين،ِْْ، صُ،جاألحكاـ الكربل. ابن ا٣براط، ّٓٗ،ُِ، رلموع القتاكل ابن تيمية،
، ابن ُِ/ُاٍلفىتىاكىل اذٍلًٍنًديَّة ابن نظاـ،.ُِٓ/ُكىشَّاؼ اٍلًقنىاع البهوٌب،، ُّٕ،ُّٔ/ُ اٍلميٍغًِب  .ابن قدامة،ِّٗ،ِّّص

 .ّّ/ ُ، ميٍغًِب اٍلميٍحتىاجالوربيِب،  ، ِٗص، ِ، طالقوانْب الفقهيةجزم، 
اًء ًإذىا دلٍى يػىشٍنوً  ".. -(ِ) هي ًُب اٍلمى ًبغىٍمًس يىًدًه ُب اٍلمىاًء رىٍفعى ا٢بٍىدىًث كىدلٍى تىكيٍن عىلىيػٍهىا ٪بىىاسىةه الى  اتػَّفىقى اٍلفيقىهىاءي عىلىى أىفَّ ًإٍدخىاؿ ا١بٍيشنيًب يىدى

اًء . هي ًإذىا نػىوىل اًبٍلغىٍمًس رىٍفعى ا٢بٍىدىًث ًمنى ا١بٍىشنىابىًة. يػيؤىثًٌري عىلىى طىهيورًيًَّة اٍلمى ةي ًُب فىذىهىبى ا٢بٍىشنىًفيَّ  كىاٍختػىلىفيوا ًُب أىثىًر ًإٍدخىاؿ ا١بٍيشنيًب يىدى
كىكىٍجهي ااًلٍسًتٍحسىاًف ًعشٍندى ا٢بٍىشنىًفيًَّة  يىًصّبي ميٍستػىٍعمىبلن.ااًلٍسًتٍحسىاًف كىاٍلمىاًلًكيَّةي كىا٢بٍىشنىابًلىةي ًُب قػىٍوؿو كىالوَّاًفًعيَّةي ُب قػىٍوؿو كىذىًلكى ًإذلى أىفَّ اٍلمىاءى الى 

. كىافى ييوضىعي عىلىى ابى  ًفيوفى ًمشٍنهي  ًب مىٍسًجًد رىسيوؿ اللًَّ مىا ريًكمى أىفَّ اٍلًمٍهرىاسى فىًة رًٍضوىافي اللًَّ عىلىٍيًهٍم يػىٍغَبى كىًفيهىا مىاءه فىكىافى أىٍوحىابي الصًٌ
ًء اٍلعىًظيًم فػى  لًٍلويضيوًء أبًىٍيًديًهٍم، كىأًلفَّ ًفيًه بػىٍلونل كىضىريكرىةن فػىقىدٍ  ئنا يػىٍغَبىًؼي بًًه ًمنى اإٍلانى دي شىيػٍ هي أًلٍجل ا٢بٍىاجىًة كىاٍلًمٍغرىفىًة، كىًإذىا الى ٯبًى يىٍجعىل يىدى

ا ُب اٍلميٍحًدًث فىكىذىًلكى ًُب ا١بٍيشنيًب كىا٢بٍىاًئًض، ًلمىا ريًكمى عىٍن عىاًئوىةى رىًضيى اللَّي عىشنػٍهىا أىنػَّهى  " كيشٍنتي أىٍغتىًسل أىانى كىرىسيوؿ  ،ا قىالىتٍ ثػىبىتى هىذى
ءو كىاحً  اللًَّ  ادلنتقي ، الباجي . ِٓ/ُد.ط،  ،ادلبسوط السرخسي، ،انظر ..". دىٍع رل  دىٍع رل،،دو، فػىيػيبىاًدريين حىٌبَّ أىقيوؿًمٍن ًإانى

 ادلغِب ابن قدامة،، ُٔ/ُ ،ُ، طفتاكل الرملي ،، الرمليُْ/ُ شرح الزرقاينالزرقاين، ، َُٕ/ُ ،ُط ،شرح ادلوطأ
 / ٕٕص  ،ادلتوارم على أبواب البخارم ،ابن ا٤بشنّبٌ   .ُِ/ُ مغِب احملتاج الوربيِب ،ُْٔ/ُ اجملموعالشنوكم، ، ُِّ -ُِِ/ُ

 . ّٕٔص ،ُ، كتاب الغسل، ابب هل يدخل ا١بشنب يده ُب اإلانء، قبل أف يغتسلها، جشرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ
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 كم فقهي ٍبأتٌب الَبٝبة على وورة سؤاؿ يطرح مسألة فقهية كح من وور تراجم البخارم أفٍ 
اإلجابة بدأت ك أك أيٌب ا١بواب ضمن أحاديث الباب.أيٌب ا١بواب إما ُب الَبٝبة كما ُب هذا الشنموذج 

 .(ُ)كأنه قاؿ: "كاإلجابة أفَّ فعل ابن عمر ك ابن عباس يدؿ على جواز األمر  الواك" "ٕبرؼ العطف 

ٍرأىًة كىاحلٍىاًئًض كىالنػُّفىسىاًء:مسألة:     حىجُّ اٍلمى
. اآليةتقرأ  ضي ا٢بائض ا٤بشناسك كلها إال الطواؼ ابلبيت، كقاؿ إبراهيم: ال أبس أفٍ ابب تق

٬برج اب٢بيض، فيكورف  كدل ير ابن عباس ابلقراءة للجشنب أبسان. كقالت أـ عطية: كشنا نؤمر أفٍ 
 بتكبّبهم. 

 فقرأه، فإذا -  - هرقل دعا بكتاب رسوؿ هللا كقاؿ ابن عباس: أخورين أبو سفياف، أفَّ 
.كقاؿ عطاء (ِ) چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  چ "، بسمميحرلا نمحرلا هللا  فيه: "

: (ّ)كقاؿ ا٢بكم تصلي. عن جابر: حاضت عائوة فشنسكت ا٤بشناسك كلها، غّب الطواؼ ابلبيت كال

                                                           
ليد اإلانء قبل غسلها ُب غسل ذكر ُب الَبٝبة إدخاؿ ا - رضي هللا عشنك - ،" قلت ،كلذا يقوؿ انور الدين ابن ا٤بشنّبَّ  " -(ُ)

٤با علم أف الغسل إما ٢بدث حكمي أك ٢بادث عيِب، كقد  ،ا١بشنابة. ٍب ذكر أحاديث كثّبة ال تدؿ على ذلك، فما كجهه؟. قلت
فرض الكبلـ فيمن ليس على يده حادث ٪باسة كال قذر، بقي أف يكوف بيده حدث حكمي ٲبشنع إدخا٥با اإلانء، لكن ا٢بدث 

ف ا١بشنابة لو كانت تتصل اب٤باء حكمان ٤با جاز للجشنب أف يدخل يده ُب اإلانء، حٌب يكمل طهارته، كيزكؿ حدث ليس ٗبانع، أل
ا١بشنابة عشنه. فلما ٙبقق جواز إدخا٥با ُب اإلانء ُب أثشناء الغسل، علم أف ا١بشنابة ليست تؤثر ُب مشنع كحقق ذلك أف الذم يشنتضح 

ابن  ،". انظر ء الغسل، فتفهمه. كهللا أعلم. أف الوارح أبعد عن مقصوده. كهللا أعلممن بدف ا١بشنب طاهر، فبل تضر ٨بالطته ٤با
، كتاب ا٢بيض، ابب مباشرة ا٢بائض، شرح صحيح البخارم ابن بطاؿ، ./ِٓ، صادلتوارم يف أبواب البخارم ،ا٤بشنٌّب 

 .ِِْ-ِِّ/ِ ،ُط، شرح اذلدايةا٤برغيشناين، ، ُٕٗ/ْ ادلبسوط ، السرخسي،كانظر .ُْٔ،صُج
 .ْٔ،سورة آؿ عمراف، آية -(ِ)
قاؿ البخارم ُب ترٝبة ا٢بكم بن عتيبة الفقيه  .ا٢بكم بن عتيبة بن الشنهاس بن حشنطب بن يسار العجلي قاضي الكوفة -(ّ)

ا٤بذكور قاؿ بعض أهل الشنسب ا٢بكم ابن عتيبة بن الشنهاس كا٠به عبدؿ من بِب سعد بن عجل بن ١بيم قاؿ فبل أدرم حفظه أـ 
األمر على ما قاله الدار قطِب كالشنسابة الذم أشار إليه البخارم هو هواـ  :اؿ الدار قطِب هذا عشندم كهم كقاؿ ابن ما كوالق .ال

بن الكليب كتبعه ٝباعة من أهل الشنسب ككذا خلطهما ابن حباف ُب الثقات كأبو أٞبد ا٢باكم كقاؿ ابن أيب حاًب عن أبيه ا٢بكم 
ا ا كاف قاضين ه ليس يركم ا٢بديث كإ٭بَّ قاؿ ابن ا١بوزم إ٭با قاؿ أبو حاًب ٦بهوؿ؛ ألنَّ .يض له ٦بهوؿعن عتيبة ابن الشنهاس كوُب كب

 .ّْٕ، صِج، َتذيب التهذيب ابن حجر، ،ابلكوفة. انظر
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 .(ُ) چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چكقاؿ تعاذل:  إين ألذبح كأان جشنب.

فة أكثر من مرة لكن ثبلث مرات مشنهم أضافت كل العاط الواك" ذكر البخارم ُب هذه الَبٝبة " 
 كاحدة حكما إضافيا غّب الذم ذكره ُب بداية الَبٝبة:

 .. كدل ير ابن عباس ابلقراءة للجشنب أبسان اآليةتقرأ  ال أبس أفٍ  (ِ)كقاؿ إبراهيم:األكذل: 
 كقالت أـ عطية: كشنا نؤمر أف ٬برج اب٢بيض، فيكورف بتكبّبهم.الثانية: 
  ألذبح كأان جشنب.اؿ ا٢بكم: إيٌنً كقالثالثة: 

  زبىًٍفيفي اإٍلمىاـً يف الصَّالىًة:مسألة:  

 ابب ٚبفيف اإلماـ ُب القياـ، كإٛباـ الركوع كالسجود: 
  (ّ)"قاؿ ا٢بافظ

كأنَّه قاؿ: ابب التخفيف ُب القياـ مع إٛباـ الركوع   ؛ٗبعُب مع الواك" : "(ْ)ُب الفتح قاؿ الكرماين

                                                           
 .ُُِ ،سورة ا٤بائدة، آية -(ُ)
بن قيس بن األسود بن عمرك بن إبراهيم بن يزيد  ( ـ( كهو أبو عمراف )أك أبو عمارُْٕ-هػٔٗإبراهيم بن يزيد الشنخعي) -(ِ)

، رأل اإلسبلـُب  ابلفقهكأحد األئمة ا٤بعركفْب  الكوفةربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن الشنَّخىع، كهو فقيه كاتبعي من مديشنة 
يكة بشنت يزيد بن قيس، كهي أخت الصحايب ا من ا٢بديث الشنبوم. كأمه ملأنه أخذ مشنها شيئن  التاريخلكن دل يرد ُب  السيدة عائوة

كما ذكر   ،الوليد بن عبد ا٤بلكُب زمن  سشنة ْٗ، كله من العمر اـ تقريبن ُْٕهػ، ا٤بوافق ٔٗ سشنة توُب .الشنخعي األسود بن يزيد
 ُٓص ،ٖج ،األعالـ.  الزركلي،ُّٔص ،ِج ،سّب أعالـ النبالء الذهيب، ،انظر.. للسيوطي اتريخ ا٣بلفاءكتاب 

 .ِِّ، صٓ، جتذكرة احلفاظ. ُ، صْج ،الدر الكامنة يف أعياف ادلئة الثامنةابن حجر،   ،انظر -(ّ)
 عادل اب٢بديث. ،ـ( دمحم بن يوسف بن على بن سعيد، مشس الدين الكرماينُّْٖ-ُُّٕق= ٖٕٔ-ُٕٕالكرماين ) -(ْ)

كفيها فرغ من أتليف   كأقاـ مدة ٗبكة. تصدل لشنور العلم ببغداد ثبلثْب سشنة. ،اشتهر ُب بغداد، قاؿ ابن حجي أوله من كرماف.
فيه أكهاـ كتكرار   ،اؿ ابن قاضى شهبة( ٟبسة كعوركف جزءا وغّبا، ق الكواكب الدرارم يف شرح صحيح البخارم كتابه )

شرح دلختصر ابن  ( ٨بتصره، ك) صوؿالنقود كالردكد يف األ ( ك) ضمائر القرآف كله ) كثّب كال سيما ُب ضبط أ٠باء الركاة.
طريقه كمات راجعا من ا٢بج ُب  .( تعليق عليه أظلوذج الكشاؼ ك) ه ٝبع فيه سبعة شركح.نَّ أل ؛( ٠باه السبعة السيارة احلاجب

 د.ط، ،يف طبقات اللغويْب كالنحاة بغية الوعاة ،لسيوطي. اَُّ ،ْ الدرر الكامنة ابن حجر، ،انظر إذل بغداد، كدفن فيها.
 . ُٖص ،ِج ،َُٕص ،ُد.ط، ج ،مفتاح السعادة، طاش كورل ،زادة ،َُِص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%28%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
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 "؛ فليتجوز يفوته شيء من الواجبات فهو تفسّب لقوله ُب ا٢بديث "السجود، ٕبيث ال 

  .(ُ)" ألنَّه ال أيمر ابلتجوز ا٤بؤدم إذل فساد الصبلة
 كىاٍلميرىادي اًبلتٍَّخًفيًف أىٍف يػىٍقتىًصرى عىلىى أىٍدىنى اٍلكىمىاؿ، فػىيىٍأٌب اًبٍلوىاًجبىاًت، كىالس شنىًن، كىالى يػىٍقتىًصري  ... "
، كىعىلىٍيهً عىلىى األٍ  ٍأميوميوفى ٧بىٍصيورًينى كىرىضيوا بًتىٍطوًيًلًه الصَّبلىةى جىازى  قىل كىالى يىٍستػىٍوُب اأٍلٍكمىل. كىًإٍف كىافى اٍلمى

؛  .ُب بػىٍعًض مىا أيثًرى عىشٍنهي  ٰبيٍمىل تىٍطوًيل الشنَّيبًٌ  ًلمىا ُب كىييٍورىعي لىهي أىٍيضنا التٍَّخًفيفي لشنىازًلىةو تىٍستىٍدًعي ذىًلكى
، فىأىذبىىوَّزي يف قىاؿ:  ا٢بٍىًديًث أىفَّ الشنَّيبَّ  ًإيٌنً ألىقيوـي يف الصَّالىًة أيرًيدي أىٍف أيطىوًٌؿ ًفيهىا، فىأىمٍسىعي بيكىاءى الصَّيبًٌ

وً   لىٍيًه، مىشٍنديكبه ًعشٍندى اٍلعيلىمىاءً كىالتٍَّخًفيفي ًلؤٍلًئمًَّة أىٍمره ٦بيٍمىعه عى "  .(ِ)" صىالىيت كىرىاًىيىةى أىٍف أىشيٌق عىلىى أيمًٌ
"(ّ). 

 :مسألة: حكم تكبّبة اإلحراـ

  :ابب إٯباب التكبّب كافتتاح الصبلة
قاؿ بعضهم  .كافتتاح الصبلة ..ُب الواك" "ٍب  ،أم هذا ابب ُب بياف إٯباب تكبّبة اإلحراـ"  

  كاألكؿ أكذل إفٍ  ،ؼ إليه كهو التكبّبا على ا٤بضاكإمَّ  ،ا على ا٤بضاؼ كهو إٯبابالظاهر أهنا عاطفة إمَّ 
ا٤براد  فَّ أالواك ٗبعُب مع ك  أفَّ  ،ه ال ٯبب كالذم يظهر من سياقهألنَّ  ؛كاف ا٤براد ابالفتتاح الدعاء

 .ابالفتتاح الوركع ُب الصبلة انتهى

ا على ا٤بضاؼ ا على ا٤بضاؼ كإمَّ هشنا عاطفة فبل يصح قوله إمَّ  الواك" " قلت ال نسلم أفَّ  
إٯباب التكبّب ابفتتاح  :ا ٗبعُب ابء ا١بر كما ُب قو٥بم أنت أعلم كمالك كا٤بعُببل الواك هشنا إمَّ  .إليه

ٗبعُب الـ  الواك" "ك٦بيء  .إٯباب التكبّب ألجل افتتاح الصبلة :ا ٗبعُب الـ التعليل كا٤بعُبمَّ إك  ،الصبلة

                                                           
. ُِّص ،ِج اـ الركوع كالسجود،كإٛبكتاب الصبلة، ابب ٚبفيف اإلماـ ُب القياـ، ،  فتح البارم ابن حجر، ،انظر -(ُ)

 .َّٖ/ِ ،ادلغِب ابن قدامة،.ُّٕ/ّ نيل األكطارالووكاين، . ّٕ/ِ ربفة األحوذما٤بباركفورم، 
ط.عيسى ا٢بليب( كاللفظ ّّْ/ُ) مسلم أخرجهط.السلفية(، ك َُِ/ِ) البخارم " أخرجه ُب الصبلة إين ألقـو " ،حديث -(2)

 ، كعشند مسلم من حديث أنس.للبخارم هو عشنده من حديث أيب قتادة

 .ُّٖ -ُّٕ/ّ نيل األكطارالووكاين،   ،انظر -(ّ)
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 "ك٦بيء ،التكبّب مع افتتاح الصبلةتكوف ٗبعُب مع أم إٯباب  كٯبوز أفٍ  ،(ُ)التعليل ذكره ا٣بارز٪بي
اإلٯباب هو  ألفَّ  ؛يقوؿ ابب كجوب التكبّب ه كاف يشنبغي أفٍ علم أنَّ اٍب ، ٗبعُب مع شائع ذائع الواك"

ا٣بطاب الذم يعتور فيه جانب الفاعل كالوجوب هو الذم يعتور فيه جانب ا٤بفعوؿ كهو فعل ا٤بكلف 
 .(ِ).." كإطبلؽ اإلٯباب على الوجوب تسامح

 و:تػىٍنًميىةي اٍلوىرلًٌ مىالمسألة: ادلشاركة يف ماؿ اليتيم ك 
ه ال ٘بوز ٗبعُب مع، قاؿ ابن بطاؿ: اتفقوا على أنَّ  " الواك" :ابب شركة اليتيم كأهل ا٤بّباث

 كاف لليتيم ُب ذلك مصلحة راجحة.   ا٤بواركة ُب ماؿ اليتيم إال إفٍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چه تعاذل: كأكرد ا٤بصشنف ُب الباب حديث عائوة ُب تفسّب قول

چڈ
 .(ْ)كللفقهاء ثبلثة أقواؿ ُب ا٤بسألة "..(ّ)

                                                           
خارزنج قرية بشنواحي نيسابور من انحية بوت، كا٤بوهور من هذه  ،ا٣بارز٪بي ،أٞبد بن دمحم البٌوٍب ا٣بارز٪بي؛ قاؿ السمعاين -(ُ)

عصره ببل مدافعة. ككتابه ا٤بعركؼ ابلتكملة هو الورهاف ُب القرية أبو حامد أٞبد ابن دمحم ا٣بارز٪بي إماـ أهل األدب ٖبراساف ُب 
ه ٠ٌبى كتابه تقٌدمه كفضله. ككتابه التكملة أراد أنه كمل كتاب العْب ا٤بشنسوب إذل ا٣بليل بن أٞبد بكتابه. كأما البخارم فإنَّ 

 .ٖٓص ،ِج ،معجم ادلؤلفْب ،كتاب  ،انظر ـ.ٗٓٗ-هػّْٖتا٢بصائل فأعاره هذا االسم؛ ألنَّه قصد ٙبصيل ما أغفله ا٣بليل.
التعريفات ، لوركٍبا، .ُْٕ، صُاب األذاف، ابب إٯباب التكبّب كافتتاح الصبلة، جتك  ،صحيح البخارم البخارم، ،انظر -(2)

. ُُِ/ِ ،البناية يف شرح اذلداية ،العيِب. ُِٓ/ُ ،ُط ،ربفة الفقهاء، السمرقشندم . ِّٓص ،ُط ،الفقهية
مع  اذلدايةا٤برغيشناين، ، َُّ/ُ بدائع الصنائع ،الكاساين. ّْٗ/ُهناية احملتاجالرملي، ، َّّ/ُكشاؼ القناع،البهوٌب

الطحطاكم على ، الطحاكم ، ِٖٔ/ٓ عمدة القارمالعيِب، ، ِّٗ/ُ ،ُطشرح اذلداية، العناية البابرٌب، . ِّٗ/ُشركحها 
 اجملموع الشنوكم، .ُِّ/ُ، الدسوقيحاشية  الدسوقي،، ِّٗ/ُفتح القدير ،الووكاين .ُُٕص، ُ، طمراقي الفالح

 .ٖٖ/ُ ،ِ، طاإلفصاح ،ابن هبّبة . ِٖٗ/ّ
 .ّسورة الشنساء، آية، -(ّ)
، ذىًلكى عىلىى ثىبلىثىًة أى تػىعىرَّضى اٍلفيقىهىاءي ٢ًبيٍكًم تػىٍثًمًّب مىاؿ اٍليىًتيًم كىتػىشٍنًميىًتًه ًمٍن ًقبىل اٍلوىرلًٌ عىلىى مىالًًه، كىاٍختػىلىفيوا ُب  "  -(ْ)  قٍػوىاؿو
اًلًكيًَّة كىا٢بٍىشنىابًلىًة كىهيوى أىفَّ لًٍلوىرلًٌ أى   يىهي لىهي اٍلقىٍوؿ اأٍلكَّؿ، ١ًبيٍمهيوًر اٍلفيقىهىاًء ًمنى ا٢بٍىشنىًفيًَّة كىاٍلمى أًلفَّ ذىًلكى أىٍوليحي  ؛ٍف يػىتًَّجرى ًُب مىاؿ اٍليىًتيًم كىيػيشنىمًٌ

أًلفَّ اأٍلٍول ًُب تىصىر فىاًت  ؛أىٍموىالًًه ًبديكًف اٍسًتٍثمىارو، أىمَّا أىٍف يػىتىسىلَّفىهىا كىيػىتًَّجرى ًفيهىا لشنػىٍفًسًه فىبلى ٯبىيوزي لىهي ذىًلكى  لًٍليىًتيًم، ًإٍذ الى فىائًدىةى ًُب ًإبٍػقىاءً 
ا اأٍلٍول تىديك  اٍلوىرلًٌ ًُب مىاؿ اٍليىًتيًم أىنػَّهىا ًتًه، كىعىلىى ٧ًبٍوىًر هىذى .ميقىيَّدىةه ٗبىٍصلىحى يعي تىصىر فىاًت اٍلوىرلًٌ  ري ٝبًى

بي عىلىى اٍلوىرلًٌ تػىشٍنًميىةي مىاؿ الصَّيًبًٌ بًقىٍدًر الشنػَّفىقىًة كىالزَّ  ،اٍلقىٍوؿ الثَّاين  ، كىهيوى أىنَّهي ٯبًى كىاًة كىغىٍّبًهىا ًإٍف أىٍمكىنى، كىالى تػىٍلزىميهي لًلوَّاًفًعيًَّة ُب اأٍلوىحًٌ
 اٍلميبىالىغىةي. 

= 
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 اٍلعىمىل يف اأٍلٍرًض عىلىى جيٍزءو ًمنى الثَّمىًر:مسألة: 

: "، اٍلميزىارىعىًة اًبلوٍَّطًر كى٫بىٍوًهً  ابب ًديشنىًة أىٍهلي  كىقىاؿى قػىٍيسي ٍبني ميٍسًلمو عىٍن أىيب جىٍعفىرو قىاؿى مىا اًبٍلمى
عيودو كىعيمىري ٍبني ًت ًهٍجرىةو ًإالَّ يػىٍزرىعيوفى عىلىى الثػ ليًث كىالر بيًع كىزىارىعى عىًليٌّ كىسىٍعدي ٍبني مىاًلكو كىعىٍبدي اللًَّ ٍبني مىسٍ بػىيٍ 

ؿى عىٍبدي الرٍَّٞبىًن ٍبني األىٍسوىًد:  عىٍبًد اٍلعىزًيًز كىاٍلقىاًسمي كىعيٍركىةي كىآؿي أىيب بىٍكرو كىآؿي عيمىرى كىآؿي عىًليٌو كىاٍبني ًسّبًينى كىقىا
ًمٍن ًعشٍنًدًه فػىلىهي كيشٍنتي أيشىارًؾي عىٍبدى الرٍَّٞبىًن ٍبنى يىزًيدى ُب الزَّرًٍع كىعىامىلى عيمىري الشنَّاسى عىلىى ًإٍف جىاءى عيمىري اًبٍلبىٍذًر 

ا كىقىاؿى ا٢بٍىسىني: ،الوٍَّطري  يعنا  كىًإٍف جىاءيكا اًبٍلبىٍذًر فػىلىهيٍم كىذى الى أبىٍسى أىٍف تىكيوفى األىٍرضي أًلىحىًدٮًبىا فػىيػيشٍنًفقىاًف ٝبًى
شنػىهيمىا كىرىأىل ذىًلكى الز ٍهرًم  كىقىاؿى ا٢بٍىسىني: الى أبىٍسى أىٍف ٯبيٍتػىُبى اٍلقيٍطني عىلىى الشنًٌ  ٍصًف كىقىاؿى فىمىا خىرىجى فػىهيوى بػىيػٍ

كىمي كىالز ٍهرًم  كىقػىتىادىةي: الى أبىٍسى أىٍف يػيٍعًطيى الثػٍَّوبى اًبلثػ ليًث أىٍك الر بيًع كى٫بىٍوًًه: ًإبٍػرىاًهيمي كىاٍبني ًسّبًينى كىعىطىاءه كىا٢بٍى 
: الى أبىٍسى أىٍف تىكيوفى اٍلمىاًشيىةي عىلىى الثػ ليًث كىالر بيًع ًإذلى أىجىلو ميسىمًّى  ." كىقىاؿى مىٍعمىره

ا٤بصشنف لفظ الوطر لوركده ُب ا٢بديث، كأ٢بق ابب ا٤بزارعة ابلوطر ك٫بوه" راعي  قوله: "
قوله:  غّبه لتساكيهما ُب ا٤بعِب، كلوال مراعاة لفظ ا٢بديث لكاف قوله ا٤بزارعة اب١بزء أخصر كأبْب.

  " هو دمحم بن علي بن ا٢بسْب الباقر. عن أيب جعفر "كقاؿ قيس بن مسلم" هو الكوُب "

عاطفة على  الواك" ""  ف على الثلث كالربعما اب٤بديشنة أهل بيت هجرة إال يزرعو  قوله: "
 ".  (ُ)"..أك " ٗبعُب  الواك" "الفعل ال على اجملركر، أم يزرعوف على الثلث كيزرعوف على الربع، أك 

                                                           = 

. كىاٍستىدىؿ ا "ؿ الثَّاًلثي اٍلقىوٍ  چ  ،١بٍىصَّاصي بًقىٍولًًه تػىعىاذلى لًٍلجىصَّاًص كىبػىٍعًض الوَّاًفًعيًَّة كىاٍبًن تػىٍيًميَّةى، كىهيوى أىنَّهي مىشٍنديكبه إًلىٍيًه كىلىٍيسى ًبوىاًجبو

أًلفَّ  ؛هي لىٍيسى ًبوىاًجبو عىلىٍيًه التَّصىر ؼي ُب مىالًًه اًبلتًٌجىارىةً . قىاؿ رىًٞبىهي اللَّي، فىدىؿ عىلىى أىنَّ َِِالبقرة  چٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  
ريك  ظىاًهرى اللٍَّفًظ يىديؿ عىلىى أىفَّ ميرىادىهي الشنٍَّدبي كىاإٍلٍرشىادي. ا أبًىٍموىاؿ كىقىاؿ اٍبني تػىٍيًميَّةى، كىييٍستىحىب  التًٌجىارىةي ٗبىاؿ اٍليىًتيًم لًقىٍوؿ عيمىرى كىغىٍّبًًه " ا٘بًَّ

قىةي " انظر، ، ِط، شرح ادلنتهى البهوٌب،، ُُُ/ِادلنتقى  ،لباجيا ،ُِٓ/ د.ط،، ادلوطأ مالك، اٍليػىتىامىى، كىٍيبلى أتىٍكيلىهىا الصَّدى
حاشية  ،ابن عابدين ،ِّٔ، ُّ/ِ ،ُط، أحكاـ القرآف ،١بصاصا .ُٕٖ، ُٖٔ،ُٖ ِِ ،ادلبسوط، لسرخسيا. ِِٗ/ِ

االختيارات الفقهية من فتاكل ابن ابن اللحاـ،  .ُّّ،صٓج،تعليق ابن ابز فتح البارم، ن حجراب .ْٓٓ/ٓ ابن عابدين
  .ُّٖص  د.ط، ،تيمية

كما بعدها  ِٖٕ/ٓتبيْب احلقائق الزيلعي، كما بعدها، ُُٖكما بعدها، ُْٕ/ٓحاشية ابن عابدين ابن عابدين، ،انظر -(ُ)
القوانْب  ابن جزم،،ِّٕ،ُٕٔ/ٓمواىب اجلليل ،اب الرعيِبا٢بط ،ّٗٓ،ِّٕ/ّ حاشية الدسوقي الدسوقي، ،ِْٖ

فتح ابن حجر،  . ِّٓ/ّ كشاؼ القناع البهوٌب، كما بعدها، ِِّ/ِ مغِب احملتاج، الوربيِب كما بعدها، ِٕٕ ،الفقهية
= 
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 :اجلٍىٍمعي بػىٍْبى أىٍكثػىرى ًمٍن أىٍربىًع زىٍكجىاتو مسألة: 
: چ ک ک گ گ چ ابب الى يػىتػىزىكَّجي أىٍكثػىرى ًمٍن أىٍربىعو لًقىٍولًًه تػىعىاذلى

كىقىاؿى عىًلي  ٍبني ا٢ٍبيسىٍْبً "  (ُ)
عى  : يػىٍعًِب مىثٍػُبى أىٍك ثيبلىثى أىٍك ريابى   ،(ِ) چہ ہ ہ ھ ھ ھ  چكىقػىٍوليهي جىلَّ ذًٍكريهي: ، عىلىٍيًهمىا السَّبلـى

عى  أم فإف ا٣بوارج ؛ كال التفات ٤بن زعم جوازها من ا٣بوارج .(ّ)" ... يػىٍعًِب مىثٍػُبى أىٍك ثيبلىثى أىٍك ريابى
كرٌد  چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  چ أجازكا تسعان مستدلْب ٔبمع الشنيب ٥بن كبقوله تعاذل: 

 .(ْ)الٍب للتخيّب "أك "ُب اآلية ٗبعُب  الواك" " عليهم أبف الزايدة على أربع من خصوويات األنبياء كأفَّ 

 عند العجز عنو: بىدىؿ اذٍلىٍدًم مسألة: 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت  ېئ ېئ ىئ ىئ چابب 

 .(ٓ) چيت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ 

هي أبًى  هي أىٍك ٜبىىشنىهي أىٍك كىجىدى ٍد ا٥ٍبىٍدمى أبًىٍف فػىقىدى ٍكثػىرى ًمٍن ٜبىىًن ًمٍثًلًه اتػَّفىقى اٍلفيقىهىاءي عىلىى أىفَّ اٍلميتىمىتًٌعى ًإذىا دلٍى ٯبًى

                                                           = 

 .ُُص ،ٓج ،تعليق ابن ابز البارم
 .ّ،سورة الشنساء، آية -(ُ)
 .ُ،سورة فاطر، آية -(ِ)
 .ُّٗص ،ٗج ، تعليق ابن ابز لبارمفتح اابن حجر،  -(ّ)
كال ٰبل للرجل أف ٯبمع بْب أكثر من أربع نسوة ابلشنكاح إال على قوؿ الركافض فإهنم ٯبوزكف ا١بمع بْب تسع نسوة  .. " -(ْ)

ٝبع بْب تسع  رسوؿ هللا  فإذا ٝبعت بْب هذه األعداد كاف تسعا كألفَّ  ،كالواك للجمع چ ک ک گ گ چ ،لظاهر قوله تعاذل
كا٤براد أحد هذه األعداء قاؿ  ، چ ک ک گ گ چ ،فما ٯبوز له ٯبوز ألمته كحجتشنا ُب ذلك قوله تعاذل نسوة كهو قدكة األمة 

 ال كجه ٢بمل هذا على ا١بمع ألف العبارة عن التسع هبذا اللفظ من العي ُب الكبلـ كالدليل عليه قوله تعاذل ،الفراء رٞبه هللا تعاذل

كاف ٨بصووا بسبب إابحة تسع   رسوؿ هللا  كا٤براد أحد هذه األعداد كقد بيشنا أفَّ  چہ ھ ھ ھ  ہ ہ چ ،ُب سورة فاطر
على الشرح ،بلغة السالك ألقرب ادلسالك على مذىب اإلماـ مالك ،الصاكم ،. انظر" نسوة له كهو اتساع حله بفضيلة الشنبوة

 ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكاساين،  َِٗ/ٓ، للسرخسيادلبسوط . ِّٓ/ِأٞبد بن دمحم الدردير.  ،الصغّب
  ،ُّّ،ُِّ،ُُِ،ُُُ ّكُٗ/ِ،ُط،الفركؽ، لقراُبا، ِٕٗ/ُ،جواىر اإلكليل،األزهرم اآليب. ِٔٔ،ِٓٔ/ِ،ُط

 .ٖٓ ،ّْ /ّ، شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، َْٓ،ّٗٓ/ٔ ،ادلغِب ابن قدامة، ،ُٔٗ،ُُٖ/ّ ،مغِب احملتاج، الوربيِب
 .ُٔٗ ،قرة، آيةسورة الب -(ٓ)
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تىًقل ًإذلى ًويىاـً ثىبلى  بػٍعىةو ًإذىا رىجىع، يػىشنػٍ ، كىسى ـو ُب ا٢بٍىجًٌ  كىتػيٍعتػىبػىري اٍلقيٍدرىةي ُب مىٍوًضًعًه، فىمىٌبى عىًدمىهي ُب ، ثىًة أىايَّ

يىاـً كىًإٍف كىافى قىاًدرنا عىلىى ا٥ٍبىٍدًم ُب بػىلىًدهً  مىٍوًضًعًه جىازى لىهي ااًلٍنًتقىاؿ ًإذلى الصًٌ
(ُ). 

ـي التػَّتىابيعي  ا كىالى يػىٍلزى اًء.  هىذى يىاـً بىدىؿ ا٥ٍبىٍدًم ًعشٍندى اٍلفيقىهى  ُب الصًٌ
امىةى قىاؿ ابٍ  اًء ًمشنػٍهيمي يػيشٍندىبي تػىتىابيعي الثَّبلىثىةً : الى نػىٍعلىمي ًفيًه ٨بيىالًفنا. كى ني قيدى ا السَّبػٍعىةي ًعشٍندى بػىٍعًض اٍلفيقىهى ، كىكىذى

 .(ِ)الوَّاًفًعيَّةي 
رامْب كال ٯبوز يـو الشنحر كأايـ التوريق عشند األكثر كقاؿ أبو حشنيفة: ُب أشهره بْب اإلح .. "

 چىت يت جث مخ  چإذل أهليكم أك نفرًب كفرغتم من أعماله كهو مذهب أيب حشنيفة   چجت حت خت چ

 كقولك جالس ا٢بسن كابن سّبين كأفٍ   "أك "ٗبعُب   الواك" " ال يتوهم أفَّ  فذلك ا٢بساب، كفائدهتا أفٍ 
ا٤براد ابلسبعة العدد دكف  أكثر العرب دل ٰبسشنوا ا٢بساب، كأفَّ  فإفَّ يعلم العدد ٝبلة كما علم تفصيبلن، 

 . (ّ)" ... الكثرة

                                                           
 ،، د.طالفواكو الدكاين شرح رسالة أيب زيد القّبكاين ،، الشنفراكمّٔٔ، ّٓٔ/ّ البناية على اذلداية العيِب، ،انظر -(ُ)
 .ْٕٔ/ّ ادلغِبابن قدامة، ، ُٔٓ/ُ مغِب احملتاج الوربيِب، ،ّّْ/ُ
كجواىر  اآليب األزهرم، ،ْٖٕ/ّ ادلغِب قدامة،ابن ،ُٕٓ/ُ مغِب احملتاج الوربيِب،،ا٤براجع السابقة، كانظر  ،انظر -(ِ)

 .َُِ-ََِ/ُ اإلكليل
 . ُُِص ،ّج ،إرشاد السارمالقسطبلين،  ،انظر -(ّ)
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 :(ُ)مسألة: نذر ادلعصية

مر كهو يطوؼ  -  -الشنيب  كقاؿ مرة: أفَّ " :ابب الشنذر فيما ال ٲبلك كال نذر ُب معصية
قعد، كال يستظل، كال يتكلم، يقـو كال ي ابلكعبة إبنساف يقود إنساانن عشنه فقاؿ: أبو إسرائيل نذر أفٍ 

. فقاؿ الشنيب   .(ِ)" مره فليتكلم، كيستظل، كليقعد كليتم صومو" :  كيصـو
ال مدخل  قلت: رضي هللا عشنك نفى الوارح ترٝبته ههشنا على الشنذر فيما ال ٲبلك، كقاؿ: "

تلقى عدـ لزـك  ه". كالصواب مع البخارم، فإنَّ  ا يدخل فيها نذر ا٤بعصيةله ُب هذه األحاديث، كإ٭بَّ 
الشنذر فيما ال ٲبلك نذر ا٤بتصرؼ ُب ملك الغّب، كهو معصية. فمن ههشنا أدخله ُب الَبٝبة. كهللا 

  .(ّ)"أعلم
استئشنافية لبياف حكم جديد متعلق ابلشنذر، كأنه النذر ُب  الواك" ( " معصية.كال نذر ُب  )

                                                           
ـي مىا نػىهىى عىشٍنهي الوَّارًعي كىشنىٍذًر شيٍرًب ا٣بٍىٍمًر أىٍك نىٍذًر اٍلقىٍتل، أىًك الصَّبلىًة ُب  ،نىٍذري اٍلمىٍعًصيىةً  "-(1) دىًث أىٍك ذىٍبًح اٍلوىلىًد كى٫بىًٍو حىاؿ ا٢بٍى   اٍلًتزىا

. ا الشنٍَّذًر، كىأىنَّهي الى يىًصح . كىقػىيَّدى ٝبيٍ  ذىًلكى ـً اٍنًعقىاًد هىذى ٍعًصيىًة ٗبىا كىافى كىقىٍد ذىهىبى ا٢بٍىشنىًفيَّةي كىالوَّاًفًعيَّةي ًإذلى عىدى ـى اٍنًعقىاًد نىٍذًر اٍلمى هيوري ا٢بٍىشنىًفيًَّة عىدى
بي اٍلوىفىاءي ًبصىٍوـً يػىٍوـو   ،شًنًه أىٍك لىٍيسى ًفيًه ًجهىةي قػيٍربىةو، فىًإذىا كىافى ًفيًه ًجهىةي قػيٍربىةو حىرىامنا لًعىيٍ  شنىٍذًر وىٍوـً يػىٍوـً اٍلًعيًد فىًإفَّ الشنٍَّذرى بًًه يػىشنػٍعىًقدي، كىٯبًى كى

ًة. ، كىلىٍو وىامىهي خىرىجى عىًن اٍلعيٍهدى ًيشننا، كىأىفَّ الشنَّاًذرى يػىٍلزىميهي كىًمنى ا٢بٍىشنىًفيًَّة مىٍن قى  آخىرى ٍعًصيىًة ٲبى أىٍف ييكىفًٌرى عىشٍنهي   -كىا٢بٍىاؿ هىًذهً -اؿ اًبٍنًعقىاًد نىٍذًر اٍلمى
ًيشننا، كىلىزً  ،كىا٢بٍىاًنًث. قىاؿ الطَّحىاًكم   ًللًَّه عىلىيَّ أىٍف أىقٍػتيل فيبلىانن كىافى ٲبى كىقىٍد ذىهىبى  مىهي اٍلكىفَّارىةي اًب٢ٍبشًٍنًث.ًإذىا أىضىاؼى الشنٍَّذرى ًإذلى اٍلمىعىاًوي كى

ل اٍلوىفىاءي بً  عىًقده كىوىًحيحه، ًإالَّ أىنَّهي الى ٰبًى اًلًكيَّةي كىا٢بٍىشنىابًلىةي ًإذلى أىفَّ نىٍذرى اٍلمىٍعًصيىًة ميشنػٍ ل وا ٗبىا كىرىدى عىٍن عىاًئوىةى رىًضيى اللَّي عىشنػٍهىا أىفَّ  هً اٍلمى كىاٍستىدى
كىٗبىا ريًكمى عىٍن عىاًئوىةى رىًضيى اللَّي عىشنػٍهىا أىفَّ رىسيوؿ " مىٍن نىذىرى أىٍف ييًطيعى اللَّى فػىٍلييًطٍعهي، كىمىٍن نىذىرى أىٍف يػىٍعًصيىهي فىبلى يػىٍعًصهً  ،قىاؿ  رىسيوؿ اللًَّ 

ْبو  ،قىاؿ اللًَّ  الى كىفىاءى  ،قىاؿ ، كىمىا رىكىل ًعٍمرىافي ٍبني حيصىٍْبو رىًضيى اللَّي عىشٍنهي أىفَّ رىسيوؿ اللًَّ الى نىٍذرى ًُب مىٍعًصيىًة اللًَّ كىكىفَّارىتيهي كىفَّارىةي ٲبًى
بىًغي أىٍف يػىلٍ  ٍرءي اًبلشنٍَّذًر لشنىٍذرو ًُب مىٍعًصيىةو كىكىٍجهي الدَّالىلىًة ًمٍن هىًذًه اأٍلحىاًديًث هيوى أىنػَّهىا أىفىادىٍت أىنَّهي الى يػىشنػٍ مىا يػيعىد  مىٍعًصيىةن للًًَّ سيٍبحىانىهي، تىًزـى اٍلمى

ا ل اٍلوىفىاءي ٗبًٍثل هىذى شٍنًهيًٌ عىشٍنهي، كىمىا أىفىادىٍت هىًذًه اأٍلحىاًديثي أىنَّهي الى ٰبًى ا يػىٍقتىًضي فىسىادى اٍلمى ا هيوى مىا يػىٍقتىًضيًه الشنػٍَّهيي اٍلوىارًدي  كىهىذى الشنٍَّذًر، فػىهىذى
ـً ًحل اٍلوىفىاًء بشنىٍذًر اٍلمىٍعًصيىًة.انظر ًه.ًفيهىا عىًن اٍلوىفىاًء بً  امىةى ًإٍٝبىاعى اٍلفيقىهىاًء عىلىى عىدى ، ِٔ/ْ فػىٍتح اٍلقىًدير،الووكاين ،كىقىٍد حىكىى اٍبني قيدى

ائًع الصَّنىائًع  الكاساين، ،ٖٔ/ّ كىرىٌد اٍلميٍحتىارً  لبياف ما  دىاتاٍلميٍقًدمىات اٍلميمىهًٌ (، هػَِٓت)ا١بد ابن رشد ، ِْٖٔ/ٔبىدى
ًليل الزرقاين،  . َْْ/ُ، ُط ،اقتضتو رسـو ادلدكنة من األحكاـ الشرعيات ٍتىصىر خى . الشنوكم ّٗ/ّشىٍرح الزٍُّرقىاينٌ عىلىى سلي

-ْْٗ/ْ د.ط، ،زاد احملتاج بشرح ادلنهاجالكوهجي،  .ِِّ/ٖ د.ط،، هًنىايىة اٍلميٍحتىاجً  الرملي، ،ََّ/ّ رىٍكضىة الطَّالًًبْبى 
/  ٔ كىشَّاؼ اٍلًقنىاع البهوٌب، ،ُْٗ/ْ ،ِط، الكايف يف فقو أىل ادلدينة ادلالكي، ابن عبدالور ،ّ/ٗ اٍلميٍغًِب  ابن قدامة، ،ْٓٗ
ِٕٓ .

   .ُٗٗٓ، ٙبفة َْٕٔ ،برقم كتاب األٲباف كالشنذكر، ابب ابب الشنذر فيما ال ٲبلك كال نذر ُب معصية،  ،البخارم أخرجه -(ِ)
  .َُْ، صدلتوارم على أبواب البخارما ،ابن ا٤بشنّبٌ  -(ّ)



135 

 

 ل ا٤بتعلقة ابلباب.معصية هللا، ككثّبا ما يفعل البخارم لبياف الفقه ُب ا٤بسائ

 مسألة: الصالة حبضرة الطعاـ: 
أي اًبٍلعىوىاءً  ـي كىأيًقيمىًت الصَّبلىةي، كىكىافى اٍبني عيمىرى يػىٍبدى كىقىاؿى أىبيو الدٍَّردىاًء: ًمٍن . ابب ًإذىا حىضىرى الطَّعىا

ٍرًء ًإقػٍبىاليهي عىلىى حىاجىًتًه حىٌبَّ يػيٍقًبلى عىلىى وىبلىتًًه كى   قػىٍلبيهي فىارًغه.ًفٍقًه اٍلمى
هل يبدأ ابلطعاـ أك ابلصبلة؟ كحدد ا٤بؤٌلف ذلك ليشنٌبه   إذا حضر الطعاـ كأقيمت الصبلة"  
ا٢بكم فيه نفينا كإثبااتن غّب ٦بزـك به لقٌوة ا٣ببلؼ فيه، ككاف ابن عمر بن ا٣بطاب، ٩با هو  على أفَّ 

 خبلؼ الغداء.مذكور ٗبعشناه ُب هذا الباب يبدأ ابلعواء بفتح العْب كا٤بٌد 

كقاؿ أبو الدرداء ٩با كوله عبد هللا بن ا٤ببارؾ ُب كتاب الزهد، كمن طريقه، دمحم بن نصر 
حٌب يقبل  ؛( أعٌم من الطعاـ كغّبه من فقه ا٤برء إقباله على حاجته ا٤بركزم، ُب تعظيم قدر الصبلة: )

مقاـ العبودية من ا٤بشناجاة على وبلته كقلبه فارغ من الوواغل الدنيوية، ليقف بْب يدم مالكه ُب 
   ٱ ٻ ٻ ٻ چ قاؿ تعاذل: على أكمل ا٢باالت من ا٣بضوع كا٣بووع الذم هو سبب للفبلح

  (ُ) چٻ پ پ پ پ 

 : )قاؿ ا٢بافظ بن حجر ُب الفتح قوله ،(ِ)" كالفبلح أٝبع: اسم لسعادة الدارين، كفقد ا٣بووع يشنفيه
 : (ّ)ين بن ا٤بشنّب(، قاؿ الز  ابب إذا حضر الطعاـ كأقيمت الصبلة

                                                           
 .ِ-ُ،سورة ا٤بؤمشنوف، اآليتْب -(ُ)
، ادلغِببن قدامة . اْٖٗ/ُ، ُط ،ادلوافقات يف أصوؿ الشريعة ،الواطيب. ُِٗ/ّ، نيل األكطار ،الووكاين،انظر -(ِ)
فتح البارم  جر،ابن ح ./ِّٗ/ِ، شرح صحيح البخارم .ابن بطاؿ،َُُّ/ُ ،ُط االستذكار،ابن عبد الور، . ُٗٔ/ُ

  .ُٗٓ/ِ ،تعليق ابن ابز
، زين الدين ا -(ّ) ـ(. القاضي زين الدين أبو ا٢بسن علي ابن القاضي أيب ا٤بعارل ُِٔٗ-ُِِّػ، ق(ٓٗٔ-ِٗٔ)بن ا٤بشنّبًٌ

ألربعْب قرأ الفقه على أخيه القاضي انور الدين كابن ا٢باجب، كركل ا  .دمحم بن مشنصور ، ا٤بعركؼ القاضي زين الدين أبو ا٢بسن
السلىفية عن يوسف بن ا٤بخيلي. ككاف ٧بٌداثن ودرنا جليبلن ٧بتومنا، كافر ا٢برمة مليح الصورة، حسن ا٥بيئة، كامل الفضيلة. كرل 

البخارم؛ شرح ا١بامع الصحيح  تراجما٤بتوارم عن  ،من مصشنفاته. قضاء الثغر مدة، كأفٌب، كوشٌنف كدٌرس، كحٌدث ٗبكة كالثغر
 .َِِص ،ُج ،األعالـ ،خّب الدين ،الزركلي ،انظر. للبخارم

http://ency.kacemb.com/tag/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%85/
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 .(ُ)" .. حذؼ جواب الورط ُب هذه الَبٝبة إشعارا بعدـ ا١بـز اب٢بكم لقوة ا٣ببلؼ
 يف تراجم البخارم:  " " أك

 اٍلًميىاهي الًٍَّب غلىيوزي التٍَّطًهّبي هًبىا، كىاىلًٍَّب الى غلىيوزي:مسألة: 

أبس اب٤باء مادل يغّبه لوف،  : ال(ِ)كقاؿ الزهرم. ابب ما يقع من الشنجاسات ُب السمن كا٤باء
 . كقاؿ ٞباد: ال أبس بريش ا٤بيتة أك طعم، أك ريح.

أك"  ُب الَبٝبة أنَّه بتغّب إحدل هذه الصفات ُب ا٤باء يغّب وفة ا٤باء األولية إذل  داللة "
كقاؿ الزهرم: ُب عظاـ ا٤بوتى ٫بو الفيل كغّبه: أدركت انسان من سلف العلماء  ... الشنجاسة. "

 .(ّ)" كقاؿ ابن سّبين كإبراهيم: ال أبس بتجارة العاج وف هبا، كيدهشنوف فيها، كال يركف هبا أبسان.ٲبتوط

                                                           
 .ُٔٔص  ،ِج ،فتح البارمابن حجر،  -(ُ)
كلد سشنة  .الواـ، سكن رة بن كبلب بن مرةرث بن زهدمحم بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن ا٢با -(ِ)

أسشند الزهرم أكثر من  .الرسوؿ دمحمزكجة  عائوة، كهى السشنة الٍب ماتت فيها معاكيةٜباف كٟبسْب بعد ا٥بجرة، ُب آخر خبلفة 
 ُٕتوُب  .عض وغار الصحابة كعلماء التابعْبالـز ب. حديث ََِِك٦بموع أحاديث الزهرم كلها  الثقاتألف حديث عن 

 الصفدم، ،ُٕ/ٖ اجلرح كالتعديل ابن أيب حاًب،، َِِ/ُ د.ط،، التاريخ الكبّب، لبخارما ،انظر .هػ ُِْسشنة  رمضاف
َتذيب  ،الشنوكم ،َْ/ْ ميزاف االعتداؿالذهيب  ،ُٕٕ/ْ كفيات األعياف ابن خلكاف، ، ِٔ-ِْ/ٓ الواِف ابلوفيات

.َِٕ/ِ، ُط،  تقريب التهذيب ابن حجر، ،ْْٓ/ٗ ، التهذيب
، إً  .. " -(ّ) ـي ذىًلكى  ،ذلى ًعدًَّة أىٍقسىاـو قىسَّمى اٍلفيقىهىاءي اٍلمىاءى ًمٍن حىٍيثي جىوىازي التٍَّطًهًّب بًًه كىرىفٍػعيهي لًٍلحىدىًث كىا٣بٍىبىًث، أىٍك عىدى
، كىهيوى اٍلمىاءي اٍلبىا - ا.مىاءه طىاًهره ميطىهًٌره غىيػٍري مىٍكريكهو، كىهيوى اٍلمىاءي اٍلميٍطلىقي  ًقي عىلىى ًخٍلقىًتًه، أىٍك هيوى الًَّذم دلٍى ٱبيىاًلٍطهي مىا يىًصّبي بًًه ميقىيَّدن

وى ميتػىوىلًٌده ًمشٍنهي  مىا تػىغىيػَّرى ًبطيوؿ ميٍكًثًه، أىٍك ٗبىا هي  كىاٍلمىاءي اٍلميٍطلىقي يػىٍرفىعي ا٢بٍىدىثى كىا٣بٍىبىثى اًبتًٌفىاًؽ اٍلفيقىهىاًء. كىيػيٍلحىقي بًًه ًعشٍندى ٝبيٍهيوًر اٍلفيقىهىاءً 
  .كىالط ٍحليبً 

ا اٍلًقٍسمى بشنػىٍوعو ًمنى اٍلًميىاهً  - اًلًكيًَّة كىالوَّاًفًعيًَّة كىا٢بٍىشنىابًلىةً -كىًعشٍندى ٝبيٍهيوًر اٍلفيقىهىاءً .. مىاءه طىاًهره ميطىهًٌره مىٍكريكهه، كىخىصَّ كيل مىٍذهىبو هىذى  -اٍلمى
شنىعي ًإٍطبلىؽى اٍسًم اٍلمىاًء عىلى اٍلمىاءي اٍلميغىيػَّري طىٍعمي  ،هيوى  ٍيًه، كىهيوى كىذىًلكى ًعشٍندى هي أىٍك لىٍونيهي أىٍك رٰبيهي ٗبىا خىالىطىهي ًمنى اأٍلٍعيىاًف الطَّاًهرىًة تػىغىيػ رنا ٲبى

اًلًكيًَّة كىالوَّاًفًعيًَّة كىا٢بٍىشنىابًلىةً  -حى ٝبيٍهيوري اٍلفيقىهىاءً كىوىرَّ  اٍلمىاءي اٍلميٍستػىٍعمىل ًُب فػىٍرًض الطَّهىارىًة كىنػىٍفًلهىا عىلىى ا١بٍىًديًد. ،الوَّاًفًعيَّةً  ا  - اٍلمى أبًىفَّ هىذى
 الشنػٍَّوعى الى يػىٍرفىعي حيٍكمى ا٣بٍىبىًث أىٍيضنا ، كىًعشٍندى ا٢بٍىشنىًفيًَّة يػىٍرفىعي حيٍكمى ا٣بٍىبىًث.

، كىهيوى  - سه ا الى يػىٍرفىعي ا٢بٍىدىثى كىالى الشنًَّجسى اًباًلتًٌفىاًؽ.اٍلمىاءي الًَّذم كىقػىعىٍت ًفيًه ٪بىى  ،مىاءه ٪بًى ًثّبنا كىغىيػَّرىٍتهي، كىهىذى  اسىةه كىكىافى قىًليبلن، أىٍك كىافى كى
ا اٍلًقٍسًم ا٢بٍىشنىًفيَّةي، كىهيوى ًعشٍندىهيمٍ  - ادلتوارم على أبواب  ،شنٌّب ابن ا٤ب ،" انظرمىا شىًربى ًمشٍنهي  ،مىاءه مىٍوكيوؾه ًُب طىهيورًيًَّتًه، كىانٍػفىرىدى هًبىذى

كشاؼ  البهوٌب،،ُٔكما بعدها إذل  ُٓ/ُ هناية احملتاج.الرملي ّٖ، ّٕ/ُ حاشية الدسوقي الدسوقي .ِّ،صُ،جالبخارم
 .ّْٖص ،ُ، كتاب الوضوء، جشرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  . ّٕ/ُ القناع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/124_%D9%87%D9%80
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 اجٍليليوسي ًعٍندى اٍلعىٍجًز عىًن اٍلًقيىاـً يف الصَّالىًة:مسألة: 

كقاؿ ا٢بسن: إف شاء ا٤بريض ولى ، ابب إذا ولى قاعدان ٍب وح، أك كجد خفة، يتم ما بقي
 : كعتْب قائمان ركعتْب قاعدان كر 

" ُب هذه الَبٝبة ٗبعُب الواك أم: ككجد خفة يتم ما بقي، كاستدؿ بقوؿ ا٢بسن داللة  أك "
 على جواز األمر ُب حاؿ ا٤بريض كغّب القادر.

عىًن  ال خبلىؼى بٍْبى اٍلفيقىهىاًء ُب أىفَّ ا١ٍبيليوسى بىدىؿه عىًن اٍلًقيىاـً ُب وىبلىًة اٍلفىرًيضىًة ًعشٍندى اٍلعىٍجزً  "
يى جىاًلسنا

ـى لىهي أىٍف ييصىلًٌ ، فىمىٍن الى ييًطيقي اٍلًقيىا اٍلًقيىاـً
، لًقىٍوؿ الشنَّيبًٌ وىلَّى اللَّي عىلىٍيًه كىسىلَّمى لًًعٍمرىافى ٍبًن (ُ)

ا، فىًإٍف دلٍى تىٍستىًطٍع فػىعىلىى جىٍنبو حيصىٍْبو:  ا أىدىاءي وىبلىًة الشنػٍَّفل ..كىأىمَّ (ِ)صىل قىاًئمنا فىًإٍف دلٍى تىٍستىًطٍع فػىقىاًعدن
، كى  ًة التَّطىو ًع جىاًلسنا، كىلىًكشنَّهي ًخبلىؼي اأٍلٍكذلى حى امىةى: الى نػىٍعلىمي ًخبلىفنا ُب ًإابى قىٍد قىاؿ الشنَّيب  جىاًلسنا فػىقىاؿ اٍبني قيدى

: "  ا فػىلىوي ًنٍصفي أى . كىيف لىٍفًظ ميٍسًلمو (ّ)ٍجًر اٍلقىاًئمً مىٍن صىلَّى قىاًئمنا فػىهيوى أىٍفضىل، كىمىٍن صىلَّى قىاًعدن
، فػىلىٍو كىجىبى  .(ْ)" الرَّجيل قىاًعدنا ًنٍصفي الصَّالىةً  صىالىةي  ًثّبنا ًمنى الشنَّاًس يىويق  عىلىٍيًهٍم طيوؿ اٍلًقيىاـً كىأًلفَّ كى

يًه تػىٍرًغيبنا ُب تىٍكًثّبًًه، كىمىا سىامىحى ُب ًفٍعًلًه عىلىى ُب التَّطىو ًع لىَبيًؾى أىٍكثػىريهي، فىسىامىحى الوَّارًعي ُب تػىٍرًؾ اٍلًقيىاـً فً 
اًء أىفَّ ا١ٍبيليوسى ًفيهىا مىعى اٍلقيٍدرىًة عىلىى  .(ٓ)الرَّاًحلىًة ُب السَّفىرً  كىأىمَّا الس شنىني الرَّكىاًتبي فػىقىٍد وىرَّحى بػىٍعضي اٍلفيقىهى

اٍلًقيىاـً مىٍكريكهه 
(ٔ). 

                                                           
. اآليب ِّٔ،ِّٓ/ُ حاشية الدسوقي ي،.الدسوقْٕٓ، ْٖٔ،ِٗٗ/ُ ابن عابدينحاشية  ابن عابدين، ،انظر -(ُ)

 ابن قدامة، .ِِّ/ُ،ِٔ/ِ ركضة الطالبْب .الشنوكم،ْٓٔ/ِ هناية احملتاج الرملي، .ٕٓ، ٓٓ/ُ جواىر اإلكليل األزهرم،
 . ُْْ، ُّْ/ِ ادلغِب

 ط السلفية(.  -ٕٖٓ/ِ)الفتح  البخارم " ول قائما " أخرجه حديث عمراف بن ا٢بصْب، -(ِ)
ط  -ٖٔٓ/  ِ) الفتح  البخارملى قائما فهو أفضل، كمن ولى قاعدا فله نصف أجر القائم " أخرجه " من و،حديث-(ّ)

السلفية ( من حديث عمراف بن حصْب .

 ط ا٢بليب ( من حديث عبد هللا بن عمرك. - َٕٓ/  ُ) مسلم " وبلة الرجل قاعدا نصف الصبلة " أخرجه  ،حديث -(ْ)
ركضة الطالبْب  ،الشنوكم .ٕٓ،َٓ/ُجواىر اإلكليل  اآليب األزهرم، ،ْٖٔ/ُعابدين  حاشية ابن ،ابن عابدين ،انظر -(ٓ)
 . ُِْ/ِ ادلغِب ابن قدامة، ،ِِّ/ُ
 .ٕٓ،ٓٓ/ُجواىر اإلكليل  اآليب األزهرم، .ْٕٓ/ُحاشية ابن عابدين  ،انظر ابن عابدين -(ٔ)
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 يف الصالة: مسألة: الكالـ اليسّب
 : أك انتظر، فانتظر فبل أبس ابب إذا قيل للمصلي: تقدـ،

قلت: فيها  إف قلت: ما ُب هذه الَبٝبة من حيث الفقه؟ أك"  تدؿ على إابحة األمر". "
ها ٢بق ءاشنبيه على جواز إوغاء ا٤بصلي ُب الصبلة، إذل ا٣بطاب ا٣بفيف، كتفهمه، كالَببص ُب أثشنالت

بلة. فيأخذ من هذا وحة انتظار اإلماـ ُب الركوع للداخل، حٌب يدرؾ غّبه، كلغّب مقصود الص
 اإلحراـ كالركعة معه، إذا كاف ذلك خفيفان، كيضعف القوؿ إببطاؿ الصبلة بذلك. بشناء على أفَّ 

الشنساء قيل ٥بن ُب الصبلة:  أجشنبية عن مقصود الصبلة. كهذا كله على أفَّ  - كا٢بالة هذه -اإلطالة 
كاف مالك قد نص ُب   ن حٌب يستوم الرجاؿ. كيكوف القائل ُب غّب الصبلة. كإفٍ ال ترفعن رؤكسك

كقاؿ سحشنوف: إف فعل أبطل فيشنبغي أف ٰبمله من  اإلماـ ال يطيل، إلدراؾ أحد. موهور قوله على أفَّ 
 .(ُ)"قو٥بما على اإلطالة ا٤بتفاحوة ال ا٤بتقاربة. كهللا أعلم ٗبرادٮبا من ذلك

  :لصالةقطع الطواؼ لمسألة: 
انًًه:  " .الطَّوىاؼً  ُبابب ًإذىا كىقىفى  ـي الصَّبلةي أىٍك ييٍدفىعي عىٍن مىكى كىقىاؿى عىطىاءه: ًفيمىٍن يىطيوؼي فػىتػيقىا

، كىعىٍبًدالرٍَّٞبىًن ٍبنً   ".  بىٍكرو  أىىًب ًإذىا سىلَّمى يػىٍرًجعي ًإذلى حىٍيثي قيًطعى عىلىٍيًه فػىيػىٍبًُب، كىييٍذكىري ٫بىٍويهي عىًن اٍبًن عيمىرى
أك" ُب قوؿ عطاء ُب ترٝبة هذا الباب بياف حالة ٲبكن أٍف ٙبدث للطائف ابلبيت  داللة "
 .(ِ)" العتيق كحكمها

إذا قطع طوافه لصبلة أقيمت أك غّبها فإنه يبِب بعد ذلك كيعتد ٗبا مضى ككذلك ك  ... "
 . السعي كهو قوؿ الثورم كابن أيب ليلى كا٢بسن بن واحل كاألكزاعي

قاؿ مالك إذا أحدث ُب طوافه توضأ كاستأنف كإف أقيمت الصبلة ولى مع اإلماـ كبُب ك 

                                                           
كشاؼ القناع  البهوٌب،،ُْٗ/ُمغِب احملتاج  ،الوربيِب ،.كانظرْٕ، صادلتوارم على أبواب البخارمابن ا٤بشنٌّب،  -(ُ)
ابن  .ّٓٗ/ّ ادلغِب ابن قدامة، ،ُ،ِّ/ِحاشية الدسوقي  ،، الدسوقيِٓ/ّ الذخّبةابن هبّبة، ، كما بعدها .ّٖٕ/ُ

 . ُٗٔك ُٖٔ/ِحاشية ابن عابدين  ،عابدين
  .َّْص ،ْج ،شرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ -(ِ)
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 .(ُ).."على ما طاؼ إذا كاف طوافا كاجبا كإف كاف تطوعا فأحدث فإف شاء تركه كدل ٯبب عليه إٛبامه

 :التسمية على الصيدمسألة: 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  چ: كقوله تعاذل، ابب التسمية على الصيد

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  چ  :كقوله تعاذل .(ِ)چھ 

 ( العهود.  العقود كقاؿ ابن عباس: )" .(ّ)چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 عداكة(  ششنآف قـو ٰبملشنكم ) ٯبرمشنكم ا٣بشنزير(  إال ما يتلى عليكم ما أحل مشنها كما حـر )
  .تموتف كيقذكهنا( تضرب اب٣بوب  ا٤بوقوذة ( تشنخشنق فتموت ) ا٤بشنخشنقة )

الشنطيحة تشنطح الواة فما أدركته يتحرؾ بذنبه أك بعيشنه فاذبح ك  ،ا٤بَبدية الٍب تَبدل من ا١ببلك 
 ككل.

أك" ُب الَبٝبة على إابحة أكل الصيد إٍف أدرؾ كبه رمق ًمٍن حياة بداللة حركة ذنبه  تدؿ " 
 . (ْ)أك عيشنه"

                                                           
حاشية  الدسوقي،، ِٓ/ّ ،ُط، الذخّبة ،. القراُبّّْ/ُ ،ِط ،الؼ العلماء للطحاكمسلتصر اخت ،ا١بصاص ،انظر -(ُ)

ك ُٖٔ/ِ حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين . ّٓٗ/ّ ادلغِب ابن قدامة،،  ُْٗ/ُ مغِب احملتاج الوربيِب،، ِّ/ِ الدسوقي
ُٔٗ . 

 .ٓٗ،سورة ا٤بائدة، آية -(ِ)
 .ِ-ُ،سورة ا٤بائدة، اآليتْب -(ّ)
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  چ كقوله تعاذل:، ابب التسمية على الصيدكتاب الذابئح،   ،صحيح البخارم ،ارمالبخ -(ْ)

  چہ 
كحاشية  الدسوقي،،َُّ، ََّ/ٓ حاشية ابن عابدين ابن عابدين، ،كانظر ./ٖٖ،صادلتوارم على أبواب البخارم ،ابن ا٤بشنٌّب  

، ُُِ/ٖ هناية احملتاج الرملي، .ُِِ/ُ جواىر اإلكليلك  ،اآليب األزهرم، َُٕ،َُٔ، َُِ/ُالدسوقي على الشرح الكبّب
ُُْ. 
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:مسألة:   الشٍُّربي ثىالىثىةي أىنٍػفىاسو
 : أك ثبلثةابب الورب بشنفسْب 

أكرد الوارح " جواز األمر ابلورب على نفسْب أك ثبلثة بعيدا عن فم اإلانء. "... أك داللة "
سؤاؿ التعارض بْب هذا ا٢بديث كبْب الشنهي عن التشنفس ُب اإلانء. كهو ا٢بديث ا٤بتقدـ على هذه 

 الَبٝبة. كأجاب اب١بمع بيشنهما. 
ابب التشنفس ُب اإلانء: اإلانء ظرفان  األكذل: "ه ترجم على كلقد أغُب البخارم عن ذلك فإنَّ 

 .(ُ)للتشنفس، كهو ا٤بشنهى عشنه

كجعل الورب مقركانن تشنفسْب، أم: ال يورب ُب نفس كاحد خوؼ الربو، بل يفصل بْب الوربْب 
  .(ِ)" بشنفس أك أكثر

 مسألة:  كفارة اليمْب:
 : ابب يعطى ُب الكفارة عورة مساكْب أقرابء كانوا أك بعداء

كذكر ُب أك" التخيّب ُب إعطاء ا٤بساكْب على أية حاؿ سواء كانوا أقرابء أك بعداء. " ة "دالل
قلت: رضي هللا عشنك! أعاد ا٢بديث ُب  ." أىلك وأطعم" قاؿ له:   الشنيب حديث أيب هريرة أفَّ 
خارم  لكن إذا جاز أعطى األقرابء فالبعداء أجوز. كقاس الب (ّ)" أطعمو أىلك الَبٝبة كما فيه إال "

                                                           
، فػىقىٍد كىرىدى ًمٍن حىًديًث أىنىسو  ،الس شنَّةي ".. -(1) ًء   أىفَّ الشنَّيًبَّ  ،-رىًضيى اللَّي عىشٍنهي  -أىٍف يىٍورىبى اٍلمىاءى ًُب ثىبلىثىًة أىنٍػفىاسو كىافى يػىتػىشنػىفَّسي ًُب اإٍلانى

، كىيػىقيوؿثىبلىاثن كىًُب لىٍفظو كى  ، كىأىبٍػرىأي  ،إًنَّهي أىٍركىل كىأىبٍػرىأي كىأىٍمرىأي. كىمىٍعُبى أىٍركىل ،افى يػىتػىشنػىفَّسي ثىبلىاثن أىٍم أىٍسلىمي ًمٍن مىرىضو أىٍك أىذنل  ،أىٍم أىٍكثػىري رىايًّ
هىًذًه اأٍلميوري الثَّبلىثىةي ًإ٭بَّىا  ،الوَّوٍكىاين  ُب تػىٍعًليًقًه عىلىى ا٢بٍىًديثً قىاؿ  أىٍم أىٍكمىل اٍنًسيىاغنا. ،ٰبىٍصيل ًبسىبىًب الو ٍرًب ًُب نػىفىسو كىاًحدو، كىأىٍمرىأي 
  ٙبىٍصيل أبًىٍف يىٍورىبى ثىبلىثىةى أىنٍػفىاسو خىارًجى اٍلقىدىًح.

حو أىنػَّهيمىا أىجىازىاهي بشنػىفىسو كىاًحدو. كىريًكمى ٍبيَّ اٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاءي ًُب الو ٍرًب بشنػىٍفسو كىاًحدو فػىريًكمى عىًن اٍبًن اٍلميسىيًًٌب كىعىطىاًء  ٍبًن أىيب رىابى
نيل  الووكاين،،.انظر.." هيوى شيٍربي الوٍَّيطىافً  ،عىًن اٍبًن عىبَّاسو كىطىاكيسو كىًعٍكرًمىةى كىرىاهىةي الو ٍرًب بشنػىفىسو كىاًحدو ، كىقىاؿ اٍبني عىبَّاسو 

 .ِِٗ/ْ، ّط، زاد ادلعاد ابن القيم، ،ُّٗ/ُِ عمدة القارم، العيِب، َّْ/ٕ ركضة الطالبْب الشنوكم، .ُِٗ/ٖ األكطار
  .ِّْ/ٓ مطالب أكرل النهى الرحيباين،. ْٕٓ/ْ الشرح الصغّب الدردير، ،َُٖ/ّ ،ُط اآلداب الشرعية، ،بن مفلحا
 .ُِٕص ،ّج ،البخارمحاشية السندم على صحيح ./ السشندم، ٖٗ، صادلتوارم على أبواب البخارمابن ا٤بشنٌّب،   -(ِ)
 ،(؛ كمسلمُّٔٗ)برقم ،ابب إذا جامع ُب رمضاف كدل يكن له شيء فتصدؽ عليه فليكفر ،الصـو ، كتابالبخارم أخرجه -(ّ)

 (.ُُُُ) ، برقمابب ٙبرًن ا١بماع ُب شهر رمضاف ،الصياـ كتاب
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  .(ُ)" كفارة اليمْب على كفارة اإلفطار ُب إجازة الصرؼ إذل األقرابء

 مسألة: اشَباط أتجيل األجر:
جاز، كٮبا على شرطهما  -ابب إذا استأجر أجّبان بعد ثبلثة أايـ أك بعد شهر، أك بعد سشنة

قائل ابلفصل، قاس البخارم األجل البعيد على القريب بطريقة ال "..  :الذم شرطاه إذا جاء األجل
فجعل ا٢بديث دليبلن على جواز األجل مطلقان. كعشند مالك تفصيل بْب األجل الذم ال تتغّب السلعة 

 ."  على التخيّب بْب أم األجلْب أك الثبلثة أك فدلت " (ِ)" ُب مثله كبْب األجل تتغّب ُب مثله فتمتشنع

 مسألة: ادلساقاة جبزء من الثمر: 
 :خل أك غّبه كتوركِب ُب الثمرةشنلابب إذا قاؿ: اكفِب مؤنة ا

 ؛أشار ُب الَبٝبة إذل حجة ا٤بساقاة كنز٥با الوارح على ذلك، كليس ُب ا٢بديث حقيقتها "..
الرقاب كانت ملكان لؤلنصار كهم أيضان العماؿ عليها، فليس فيه إال ٦برد ٛبليكهم إلخواهنم نصف  ألفَّ 

م ٍب القسمة، فشنزلوا عن ا٤بلك ا٤بتعلق إذل الثمرة، ككأهنَّ م عرضوا عليهم ا٤بلك الثمرة ببل عوض، غّب أهنَّ 
أك  -كهللا أعلم -ا ابلشنص أك العرؼساقوا نصيبهم ا٤بعركض عليهم ٔبزء من الثمرة، ككاف ا١بزء مبيشنان إمَّ 

 أك ٩با سبق يتبْب أفَّ داللة ". (ّ).."إطبلؽ الورؾ مشنزؿ عن الشنصف، كهو موهور مذهب مالك فَّ أب
 كهللا أعلم. ( الواك) ٗبعُب  " ُب الَبٝبة

                                                           
االختيار . ا٤بوولي، َٔ/ّ ابن عابدينية حاش ،ابن عابدين ،.كانظرَُٓ، صادلتوارم على أبواب البخارمابن ا٤بشنٌّب،  -(ُ)

 ابن قدامة، ،ِْٕ/ْ قليويبحاشية ال قليويب، ط ا٤بعرفة، ِِٖ/ُ جواىر اإلكليل اآليب األزهرم،. ْٖ/ْ ،ّط ،لتعليل ادلختار
 .ْٕٗ/ٖ ادلغِب

ثة أايـ أك بعد ابب إذا استأجر أجّبان بعد ثبل،كتاب اإلجارة، حاشية السندم على صحيح البخارمانظر،السشندم،   -(ِ)
ادلغِب ادلطبوع مع  ،. كانظرُُٕ،صادلتوارم على أبواب البخارمابن ا٤بشنٌّب،  ،ُِٕ، صّ، ج جاز -شهر، أك بعد سشنة

حاشية كما بعدها .  ِْ/ْ ، رد احملتار ،. ابن عابدينٔ/ِ ، يف شرح الكتاب اللباب  ا٤بيداين،.ُٔ/ٔ الشرح الكبّب
  .ّٗٓ/ْ كشاؼ القناع البهوٌب،.  ّْٔ/ْ الدسوقي على الشرح الكبّب

 ،البدائع الكاساين، ،ٓ/ِْٖ ،تبيْب احلقائق الزيلعي، ،انظر .ُُِص ادلتوارم على أبواب البخارم ،ابن ا٤بشنٌّب  -(ّ)
 ،ِٕٗص ،القوانْب الفقهية ابن جزم،،ِ/ِّّ ،اللباب ،ا٤بيداين ،ََِ، صٓ، جُ، طالدر ادلختار ا٢بصفكي، ،ٔ/ُٖٓ

  .ّ/ِّٓ ،كشاؼ القناع البهوٌب، ،ِ/ِِّ ،تاجمغِب احمل الوربيِب،
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  كانتقاؿ ادللك: بيع األصوؿ كالثمارمسألة: 
تؤبر،  ابع طلالن بعد أفٍ  نٍ مً : كقاؿ الشنيب . ابب الرجل يكوف له ٩بر ُب حائط أك ٬بل

 :يشَبط ادلبتاع فثمرَتا للبائع إال أفٍ 
واحدة: هذا له ا٤بلك، كجه دخوله ُب الفقه التشنبيه على إمكاف اجتماع ا٢بقوؽ ُب العْب ال "..

له التطرؽ بعد البيع  كهذا له االنتفاع. كفهم البخارم من استحقاؽ البائع الثمرة دكف األول أفَّ 
٩با سبق .(ُ)"كانتقاؿ ا٤بلك عشنه إذل أخذ الثمرة الباقية له. كأ٢بق به كل ذم حق ُب أرض ٩بلوكة للغّب

 (. أك ٬ببلسواء كاف حائطا  " التشنويع ) أك يتبْب أفَّ داللة "

ٍيًن:مسألة: الشراء اب  لدَّ
 :ابب من اشَبل ابلدين، كليس عشنده ٜبشنه أك ليس ٕبضرته

استقراض الداننّب  أهل العلم على أفَّ  نٍ ٫بفظ عشنه مً  نٍ : أٝبع كل مى (ِ)قاؿ ابن ا٤بشنذر "
ابلدين  كالدراهم كا٢بشنطة كالوعّب كالتمر كالزبيب، ككل ما له مثل من سائر األطعمة جائز، كالوراء

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  چ مباح؛ لقوله تعاذل: 

 أال ترل أفَّ " ، (ّ)
 اليهودماشَبل ا١بمل من جابر َب سفره كدل يقضه ٜبشنه إال اب٤بديشنة، ككذلك اشَبل الوعّب من  الشنيب

                                                           
ابن .َِ/ْ هناية احملتاج الرملي،،َِّ/ٗ اجملموع الشنوكم،،. كانظرُِٓص ،ادلتوارم على أبواب البخارم ابن ا٤بشنٌّب، -(ُ)

 . ُٓ /ِ  كشاؼ القناع البهوٌب، ،ْٖٖ/ ّ ادلغِب قدامة،
كلد ابن ا٤بشنذر ُب  . بن إبراهيم بن ا٤بشنذر بن ا١باركد الشنيسابورم ، نزيل مكةهو ا٢بافظ أبو بكر دمحم ،ابن ا٤بشنذر الشنيسابورم -(ِ)

طلبا  مصررحل ابن ا٤بشنذر إذل  ، أٞبد بن حشنبلكلد ُب حدكد موت  ، ُب السّب الذهيبحيث قاؿ اإلماـ ، هػُِْحدكد سشنة 
كقد رحل ابن  ق،ِٕٔمفتيها ا٢بافظ دمحم بن ٰبٓب الذهلي الذم ماتمن إمامها ك  نيسابوركما ٠بع ا٢بديث ُب  ،للحديث كالفقه

ره ، كطاب له ا٤بقاـ ُب مكة ، فصشنف كدرس كأفٌب كعبل أمق ِٕٔك٠بع ٧بدثها دمحم بن إ٠باعيل الصائغ ا٤بتوَبَّ  مكةر إذل ا٤بشنذ
، التابعْبُب الفقه كآراء  الصحابةه كاف ا٤بفسر ا٤بدقق، كاحملدث الثقة كالراكم آلاثر ألنَّ ؛ ا٢بـر ا٤بكيكارتفع مقامه حٌب وار شيخ 

حت له ابلتحقيق اآلراء، فبل يلتـز التقيد ُب االختيار ٗبذهب أحد بعيشنه، كال ، فَبجن مع عرض أدلتهم كا٤بوازنة بيشنهاكأئمة اجملتهدي
ٗبكة يتعصب ألحد كال على أحد، بل يدكر مع ظهور الدليل كداللة السشنة الصحيحة يقوؿ هبا مع من كاف.توُب ابن ا٤بشنذر 

الذهيب،   ،َِٕ/ْ،االعياف كفيات ابن خلكاف،، ُٔٗ،ُٕٗ/ِ،َتذيب االمساء كاللغات الشنوكم،  ،. انظرػهُّٖا٤بكرمة
 السبكي،  ،ّّٔ/ُ ،الوايف ابلوفيات الصفدم،، َْٓ،ُْٓ/ّ،ميزاف االعتداؿ ،الذهيب  ،ِٖٕ،ّٖٕ/ّ،تذكرة احلافظ

 .ِٕ ِٖ/ٓ ،لساف ادليزاف ابن حجر،،َُِ َُٖ/ّ ،للسبكي طبقات الشافعية
 .ِِٖ ،سورة البقرة، اآلية  -(ّ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/241_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/276_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/318_%D9%87%D9%80
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كجد ا٤باؿ  " على إابحة الوراء ابلدين كجوازه، سواء أك دلت " .(ُ)" إذل أجل، فكاف ذلك كله سشنشننا
 أـ دل يوجد حاؿ الوراء. 

ٍيًن:مسألة:   حيٍكمي أىدىاًء الدَّ

االسػتدانة مقيػدة  هذه الَبٝبة تبػْب أفَّ  .. " :ابب من أخذ أمواؿ الشناس يريد أداءها أك إتبلفها
ه إذا علم من نفسه العجز، فقد أخذ ال يريػد الوفػاء. ككيػف يريػد مػا ا١بواز ابلقدرة على التحصيل، ألنَّ 

 .(ِ)" عاجز عشنه إال ٛبشنيان كالتمِب غّب اإلرادةهو 
وريف كمعشناه: ا٢بض على ترؾ استئكاؿ أمواؿ الشناس كالتشنزه عشنها، كحسن الهذا ا٢بديث "

بذلك   الشنيبكتابه أكل أمواؿ الشناس ابلباطل، كخطب   ُبـ هللا التأدية إليهم عشند ا٤بدايشنة، كقد حرَّ 
يعُب: من بعضكم على بعض،  (ّ)" أموالكم عليكم حراـدماءكم ك  إفَّ  "حجة الوداع، فقاؿ:  ُب

العقوبة قد تكوف من جشنس  الثواب قد يكوف من جشنس ا٢بسشنة، كأفَّ  كَب حديث أىب هريرة أفَّ 
أك"  دلت " .(ْ)" ه جعل مكاف أداء اإلنساف أداء هللا عشنه، كمكاف إتبلفه إتبلؼ هللا لهألنَّ  ؛الذنوب

ا١بزاء من جشنس  أفَّ داء الدين أك اتبلؼ ا٤باؿ إال أحسب نيته ُب  على أفَّ ا٤بدين كإٍف كاف ٨بّبا
 العمل.

ري احلٍىٍجًر عىلىى اٍلميٍفًلًس:مسألة:   آاثى
عى مىاؿى اٍلميٍفًلًس أىًك اٍلميٍعًدـً فػىقىسىمىهي بػىٍْبى اٍلغيرىمىاًء أىٍك أىٍعطىاهي حىٌبَّ يػيشٍنًفقى عىلىى نػىٍفسً  - ب مىٍن ابى  :(ٓ)هً ابى

                                                           
 ،كانظر. ُّٓ، صادلتوارم على أبواب البخار ، ./ ابن ا٤بشنٌّب ُِٓص ،ٔ،جشرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  -(ُ)

 ،الشرح الكبّب. راجع ْ/َِٔ ،الدر ادلختار ا٢بصفكي، ،ٔ/ِ،البدائع الكاساين،،ٓ/ّٖٗ ،فتح القدير الووكاين،
 .ْ/ّْٓ ،ادلغِب ابن قدامة، ،ِ/ُٖٗ ،مغِب احملتاج الوربيِب،،ّ/ِّٗ

 . ُِٔ،ادلتوارم على أبواب البخارم ، ابن ا٤بشنّبٌ  -(ِ)
- ) فتح البخارم" أخرجه  فإف دماءكم كأموالكم عليكم حراـ " ،( كحديث ةابب ا٣بطب )ِِٔ/ِ البخارم أخرجه-(ّ)
 .ط ا٢بليب( من حديث جابر، كاللفظ للبخارمٖٖٗ/ِ) مسلم أخرجهط السلفية( من حديث ابن عباس كأيب بكرة، ك ْٕٓ/ّ
 ابن قدامة،، ّٗ/ٓ مواىب اجلليل،، ، كا٢بطابُُِ/ّ كمنح اجلليل، ٔ/ِكابن عابدين  ،ُْٓ/ّ القرطيب ،انظر -(ْ)

 .ُّٓ،صٔ،جشرح صحيح البخارم، . ابن بطاؿُْٖ/ْ ادلغِب
 الفتاكل اذلندية ابن نظاـ، ،َْْ/ْ ادلغِب ابن قدامة،،كانظر .ِٔٓ،ص ٔ،جشرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  ،نظر -(ٓ)
 .َّٓ/ْ هناية احملتاج الرملي، ،ِٔ/ٓ
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 الذل ابع عليه رسوؿ هللا الَبٝبة: فقسمه بْب الغرماء؛ أفَّ  ن ا٢بديث معُب قوله ُبال يفهم م 
 ا ه كاف عليه دين، كإ٭بَّ ا٢بديث أنَّ  كتاب األحكاـ كدل يذكر ُب  مدبره دل يكن له ماؿ غّبه، ذكره ُب

شنة الفقر، كلذلك كيبقى فقّبنا فيتعرض لفت لهال يتصدؽ ا٤برء ٗباله ك أفٍ  سشنته  نٍ مً  ابعه عليه؛ ألفَّ 
كعوله لشنفسه أككد عليه من  (ُ)" خّب الصدقة ما كاف ظهر غُب، كابدأ دبن تعوؿ ":  قاؿ

ا قسمة ماؿ ا٤بفلس بْب الغرماء فهو أول ٦بمع عليه إذا قاـ عليه غرماؤه كحاؿ ا٢باكم الصدقة، كأمَّ 
ى االختيار ُب التعامل مع ماؿ " تدؿ عل أك يتبْب ٩با سبق أفَّ " .(ِ)" .. بيشنه كبْب ماله ككقفه ٥بم

 ا٤بفلس ٗبا يصلح له.

 كخركج ادلطلقة: مسألة: النشوز يف العدة
 :(ّ)ك على أهله بفاحوةذابب ا٤بطلقة إذا خوي عليها ُب بيت زكجها أف يقتحم عليها أك تب

كاألخرل: ا٣بوؼ  إحداٮبا: ا٣بوؼ من الزكج عليها. ذكر البخارم ُب الَبٝبة علتْب: .. "
كذكر حديث فاطمة كما فيه إال ا٣بوؼ عليها. كقد  لى أهل الزكج، أف تبذك عليهم بفاحوة.مشنها ع

كرد قوؿ عائوة ٥با: أخرجك هذا اللساف. كلكن البخارم ٤با دل توافق هذه الزايدة شرطه أسقطها من 
ألكذل ُب ا٣بوؼ عليها إذا اقتضى خركجها، فمثلها ا٣بوؼ مشنها. كلعله ا ا٢بديث كضمشنها الَبٝبة. ألفَّ 

يتبْب أفَّ " أك" تدؿ على إابحة  .(ْ)" إخراجها. فلما وحت عشنده الزايدة اب٤بعُب ضمشنها الَبٝبة
 خركج ا٤بطلقة من بيت زكجها ُب هاتْب ا٢بالتْب.

                                                           
 ُٕٕ/ِكأخرجه مسلم  - هنع هللا يضر -ذا اللفظ من حديث أيب هريرة ( هب ط.السلفيةِْٗ/ّفتح البارم  ) البخارم أخرجه -(ُ)

( عن ظهر غُب ، كاليد العليا خّب من  أك خّب الصدقة ط. عيسى ا٢بليب ( من حديث حكيم بن خزاـ بلفظ " أفضل الصدقة )
 اليد السفلى ، كابدأ ٗبن تعوؿ " .

 .ِٔٓص ،ٔج، شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  -(ِ)
 .ُِْص ،ادلتوارم على أبواب البخارم ابن ا٤بشنّب، ،انظر -(ّ)
 االختيار ا٤بوولي، ،ِِ/ْ بدائع الصنائع الكاساين،،.كانظرُِْ،صادلتوارم على أبواب البخارمابن ا٤بشنّب، ،انظر -(ْ)
 .ْٕٔ/ِالدر ادلختار ا٢بصفكي،  ،ٓ/ْ
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 " يف تراجم البخارم: ظلاذج للحرؼ " أـ
 قػىٍتل اجلٍىمىاعىًة اًبٍلوىاًحًد:مسألة: 

  ـ يقتص مشنهم كلهم؟ابب إذا أواب قـو من رجل، هل يعاقب أ
ه سرؽ، فقطعه علي ٍب جاء قاؿ مطرؼ عن الوعيب ُب رجلْب شهدا على رجل أنَّ  ... "

آبخر، قاال: أخطأان، فأبطل شهادهتما. كأخذ بدية األكؿ. كقاؿ: لو علمت أنكما تعمدٛبا 
تفاء ٗبا كدل يذكر ا١بواب اك"  .. . ذكر البخارم ُب ترٝبة هذا الباب على ويغة سؤاؿ(ُ)لقطعتكما

"؛ أم هل يعاقب أك يقتص مشنهم   أك " هشنا ٗبعُب " ك" أـ " ..ذكره ُب الباب ك٤بكاف االختبلؼ فيه
 كلهم.

 " يف تراجم البخارم:  ظلاذج للحرؼ " ُث
 صفة غسل اجلنابة:مسألة: 
: توضأ ُب ا١بشنابة، ٍب غسل سائر جسده، كدل يغسل مواضع الوضوء مرة أخرل نٍ ابب مى 

                                                           
عاقب على بشناء اجملهوؿ كذا ُب ركاية األكثرين كُب قوله ي ،أم هذا ابب فيه إذا أواب قـو من رجل يعِب إذا فجعوه .. " -(ُ)

كقاؿ الكرماين فإف قلت ما مفعوؿ قوله يعاقب قلت  .ركاية يعاقبوف بصيغة ا١بمع كُب ركاية يعاقبوا ٕبذؼ الشنوف كهي لغة ضعيفة
القصاص يستعمل ُب الدـ هو من تشنازع الفعلْب ُب لفظ كلهم فإف قلت ما فائدة ا١بمع بْب ا٤بعاقبة كاالقتصاص قلت الغالب أف 

شنهم  كا٤بعاقبة ا٤بكافأة كاجملازاة مثل ٦بازاة اللد ك٫بوه فلعل غرضه التعميم ك٥بذا فسران اإلوابة ابلتفجيع ليتشناكؿ الكل قوله أك يقتص م
ب كلهم يعِب إذا قتل أك جرح ٝباعة شخصا كاحدا هل ٯبب القصاص على ا١بميع أك يتعْب كاحد ليقتص مشنه كدل يذكر ا١بوا

عن دمحم بن سّبين أنه قاؿ ُب الرجل يقتله الرجبلف يقتل أحدٮبا كيؤخذ  مك٤بكاف االختبلؼ فيه فرك  اكتفاء ٗبا ذكره ُب الباب
الدية من اآلخر كقاؿ الوعيب ُب الرجل يقتله الشنفر يدفع إذل أكلياء ا٤بقتوؿ فيقتلوف من شاءكا كيعفوف عمن شاءكا ك٫بوه عن ابن 

 .هيما٤بسيب كا٢بسن كإبرا
كمذهب ٝبهور العلماء أف ٝباعة إذا قتلوا كاحدا قتلوا به أٝبع، كركم ٫بوه عن علي كا٤بغّبة بن شعبة كعطاء كركم عن 
عبد هللا بن الزبّب كمعاذ، أف لورل القتيل أف يقتل كاحدا من ا١بماعة، كأيخذ بقية الدية من الباقْب، مثل أف يقتله عورة أنفس، فله 

كأيخذ من التسعة تسعة أعوار الدية، كبه قاؿ ابن سّبين كالزهرم، كقالت الظاهرية ال قود على كاحد مشنهم  ا مشنهمأف يقتل كاحدن 
ابب  كتاب الدايت، ،عمدة القارم العيِب، ،"، انظر  كعليهم الدية، كبه قاؿ ربيعة كهو خبلؼ ما أٝبعت عليه الصحابةأوبلن 

، ص ادلتوارم على أبواب البخارم ابن ا٤بشنّب، ./ّّٓ، ص ّْج م؟إذا أواب قـو من رجل، هل يعاقب أـ يقتص مشنهم كله
، َِّ/ُ مغِب احملتاج الوربيِب،،ُِّ/  ُ حاشية الدسوقي الدسوقي ،ُٔٓ/  ُ بدائع الصنائع  الكاساين، ،كانظر .ُٔٔ

 .ُُٓ،ُُْ/ٔ تبْب احلقائق،، الزيلعي .ْْٓ، ّْٓ/ُكشاؼ القناع البهوٌب، ،ٔٗ/ِكاجلمل على شرح ادلنهج
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 .(ُ)بة كيفيتاف، كيفية استحباب، ككيفية إجزاءللغسل من ا١بشنا
أما كيفية االستحباب: فهي أف يغسل يديه، ٍب يغسل فرجه، كما أوابه من األذل، ٍب يتوضأ كضوءه 
للصبلة، ٍب أيخذ بيده ماءن فيخلل به شعر رأسه، مدخبلن أوابعه ُب أووؿ الوعر حٌب يركم بورته، 

 ض ا٤باء على سائر بدنه؛ ٢بديث عائوة ا٤بتفق عليه.ٍب ٰبثو على رأسه ثبلث حثيات، ٍب يفي
كىضيوءى  كضع رسوؿ هللا  "كأما كيفية اإلجزاء: أف يعم بدنه اب٤باء ابتداءن مع الشنية ٢بديث ميمونة: 

اجلنابة، فأفرغ على يديو فغسلهما مرتْب أك ثالاثن، ُث سبضمض، كاستنشق، كغسل كجهو 
 غسل جسده، فأتيتو ابدلنديل فلم ييًرٍدىا، كجعل ينفض كذراعيو، ُث أفاض ادلاء على رأسو، ُث

 .(ِ) " ادلاء بيديو
ٍب غسل  ا قالت: ٍب توضأ، ٍب أفاض على رأسه، ٍب غسل جسده، فدخل ُب قو٥با: "كإ٭بَّ  .. "

" فهي ابب عطف اجململ على ا٤بفصل  " األعضاء الٍب تقدـ غسلها ألهنا من ٝبلة ا١بسد؟ جسده
 .(ّ)كقد تقدـ ذكره

  تىٍسوًيىةي الظٍَّهًر يف الرُّكيوًع:

 :ٍب هصر ظهره  كقاؿ أبو ٞبيد ُب أوحابه: ركع الشنيب . ابب استواء الظهر ُب الركوع
كٍب أفادت ٗبعشناها على الَباخي الطمأنيشنة  ". إٛباـ الركوع كاالعتداؿ فيه كالطمأنيشنة د  كحى " 

ا٤بذكور فيها  ألفَّ  ؛لوراء ال يطابق الَبٝبةقلت: رضي هللا عشنك! حديث اكالفروة الستواء الظهر ."
ا هو االستواء، كاالعتداؿ، كاالستواء هو هيئة معلومة سا٤بة من ا٢بشنوة. كا٤بذكور من ا٢بديث إ٭بَّ 

تساكم الركوع، كالسجود، كا١بلوس بْب السجدتْب ُب الزماف، أم إطالة كٚبفيفان، كليس أيضان من 
ا٤بطمئن ا٤بتأين ُب غالب االعتداؿ ا٢باؿ، يستقر كل  جهة أفَّ  نٍ أيخذه مً  االعتداؿ ُب شيء، إال أفٍ 

 .(ْ)" عضو مشنه مكانه، فيلـز االعتداؿ. كهللا أعلم

                                                           
 هي الٍب توتمل على الواجب كا٤بسشنوف. ،هي الٍب توتمل على ما ٯبب فقط، ككيفية االستحباب كالكماؿ ،ككيفية اإلجزاء -(1)
 (. ُّٕ برقم ) ،مسلم أخرجه (، ك ِْٗ برقم )كتاب الغسل، ابب الوضوء قبل الغسل،  ،البخارم أخرجه ،متفق عليه -(ِ)
 .ِٓص ط،.د ،البخارمادلتوارم على أبواب ابن ا٤بشنّب،  -(ّ)
 البغوم، .ُُٔ/ُسبل السالـ  ،ْٖ/ُ ط،.د جواىر اإلكليل. َْص ط،.د، ادلتوارم على أبواب البخارمابن ا٤بشنّب،  -(ْ)

 .ْٗ/ّ ،ِ، طشرح السنة
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 مسألة: موقف اإلماـ كادلأمـو كانتقاؿ ادلنفرد إماما: 
َـّ ٍبيَّ جىاءى قػىٍوـه فىأىمَّهيمٍ  ـي أىٍف يػىؤي  : (ُ)ابب ًإذىا دلٍى يػىشٍنًو اإلمىا

، كإسحاؽ، كركاية عن أٞبد: على ا٤بأمـو الثورمهذا الباب، فقاؿ  ُب اختلف العلماء "
 وبلته.  ُبيؤًب به  اإلعادة إذا دل يشنو اإلماـ أفٍ 

دل يشنوهم، كال ٯبوز للشنساء  كقاؿ أبو حشنيفة: إذا نول اإلماـ جاز أف يصلى خلفه الرجاؿ كإفٍ 
َـّ الشنساء، سئل العتبية ٫ب ُبيشنويهن. كالبن القاسم  يصلْب خلفه إال أفٍ  أفٍ  و قوؿ أىب حشنيفة، فيمن أ

ابن القاسم عن إماـ ولى برجاؿ كنساء، فقاـ الرجل عن ٲبيشنه كالشنساء خلفهما فأحدث اإلماـ، فقدـ 
دل يستخلفه اإلماـ إذا  خلفه ؟ قاؿ: يصلى ا٤بستخلف ابلشنساء، كإفٍ  البلٌبواحبه هل يصلى ابلشنساء 

الصبلة ، كهو  ُبأتًب ٗبن دل يشنو أف يؤمك  دكنة: كال أبس أفٍ ا٤ب ُبيكوف إمامهن، كقاؿ مالك  نول أفٍ 
 دلت " ٍب " على طوؿ الزمن كالفَبة بْب الشنية األكذل كالثانية كجواز األمر.  .(ِ)" الوافعيقوؿ 

  :إثبات خيار اجمللسمسألة: 
أك اشَبل كدل يشنكر البائع على ا٤بوَبم ، يفَبقا ا فوهبه من ساعته قبل أفٍ ابب إذا اشَبل شيئن 

  .(ّ)فيمن يوَبم السلعة على الرضا ٍب ابعها: كجب له البيع طاككسكقاؿ . ا فأعتقهعبدن 
ألف عبارة ) ٍبَّ ؛ "(ْ)أراد البخارم إثبات خيار اجمللس ٕبديث ابن عمر مع عثماف .. "

                                                           
َّ ٍبيَّ جىاءى قػى  كتاب الصبلة، ،شرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ ،انظر -(ُ) ـي أىٍف يػىؤي  ،ِج ،ٍوـه فىأىمَّهيمٍ ابب ًإذىا دلٍى يػىشٍنًو اإلمىا

َّ ٍبيَّ جىاءى قػىٍوـه فىأىمَّهيمٍ  كتاب الصبلة، ،عمدة القارم العيِب، ./َّّص ـي أىٍف يػىؤي ٍ يػىشٍنًو اإلمىا  .َْٕ، صٖج  ،ابب ًإذىا دلى
فتح  الووكاين، ،ّْٓ-ُ/ِٗٓ،الدر ادلختارا٢بصفكي،  .َّّ، صِج ،شرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ -(ِ)

ابن جزم،  كمابعدها، ُ/ْٕٓ،الشرح الصغّب الدردير، كمابعدها،ُ/ِٖ،الكتاب بشرح اللباب يداين،ا٤ب ،ُ/ِْٓ،القدير
كشاؼ  البهوٌب، كمابعدها، ُ/ِْٔ،مغِب احملتاج الوربيشنيي، كمابعدها،ُٖٔاجملموع الشنوكم،، ٗٔص ،الفقهية القوانْب
 .ُ/ُّْ،اية اجملتهدبد ابن رشد، ،ُِٗ-ُِِ، ِ/َِْ،ادلغِب ابن قدامة، ،ٕٗٓ-ُ/ُٕٓ،القناع

فتح   الووكاين، ،ٓ/ُّْ د.ط، ،البدائعالكاساين،  .َُُص ط،.د، ادلتوارم على أبواب البخارمابن ا٤بشنّب،  ،انظر -(ّ)
ابن  ،ّ/ُٖ د.ط، ،الشرح الكبّب مع الدسوقيكمابعدها،  ِ/ُٗٔ د.ط، ،بداية اجملتهد ابن رشد، ،ٓ/ٖٕد.ط،  ،القدير
 . ٓ/ٓٓ د.ط، ،ادلنتقى على ادلوطأالباجي، ، ِْٕص .ط،د ،القوانْب الفقهية جزم، 

، َُِٔ، طرفاه ُُِٓ. برقم يفَبقا ا فوهبه من ساعته قبل أفٍ ابب إذا اشَبل شيئن  ، كتاب البيوع،البخارمأخرجه  -(4)
 .ّٕٓٓ، ٙبفة ُُِٔ

= 
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 " البيع.  تدؿ على أف البيع ًب على الَباخي كأخذ كل مشنهم كقته ُب التفكّب ا٤بفضى إذل إٛباـ (ابعها
يصرؼ ُب البكر تصرؼ ا٤بالك بشنفس ٛباـ العقد  الشنيب  ألفَّ ؛ ا٢بديث األكؿ يعارضه ك٤با علم أفَّ 

هذه  "، يعِب أفَّ  كدل يشنكر البائع على ا٤بوَبم ف ا١بواب عن ذلك بقوله ُب الَبٝبة: "نا، استألفظن 
أمضت العقد، ال بلفظ العقد األكؿ ا مضت إبمضاء البائع، كهو سكوته الشنازؿ مشنزلة قوله: ا٥ببة إ٭بَّ 

 . (ُ)" خاوة. كهللا أعلم

  احلٍىٍجري عىلىى السًَّفيًو:مسألة: 

 .  دل يكن حجر عليه اإلماـ أمر السفيه كالضعيف العقل كإفٍ   ردَّ  نٍ ابب مى 
كقاؿ مالك: إذا كاف لرجل  رد على ا٤بتصدؽ قبل الشنهي ٍب هناه. الشنيب  كيذكر عن جابر أفَّ 

كمن ابع على الضعيف ك٫بوه ٍب دفع  فأعتقه دل ٯبز عتقه. ،ماؿ كله عبد ال شيء له غّبهعلى رجل 
هنى عن إضاعة ا٤باؿ. كقاؿ  الشنيب  ألفَّ  ؛ٜبشنه كأمره ابإلوبلح كالقياـ بوأنه فإف أفسد بعد مشنعه

 ماله. كدل أيخذ الشنيب  (ِ)" ال خالبة للذم ٱبدع ُب البيع: إذا ابيعت فقل: "
العلماء اختلفوا ُب سفيه  ٧باسشنه اللطيفة. كذلك أفَّ  نٍ هذه الَبٝبة كما ساقه معها مً .. . "       

عقوده؟ كاختلف قوؿ مالك ُب ذلك، فاختار البخارم ردها، كاستدؿ  ردَّ ا٢باؿ قبل ا٢بكم هل تي 
كان رد ٕبديث ا٤بدبر. كذكر قوؿ مالك ُب رد عتق ا٤بدايف قبل ا٢بجر إذا أحاط الدين ٗباله. كيلـز مال

ا٢بجر ُب السفيه كا٤بدايف مطرد. ٍب فهم البخارم أنه يرد عليه حديث حباف  ألفَّ  ؛أفعاؿ سفيه ا٢باؿ
الذم ترد أفعاله هو  ه ٱبدع. كأمضى أفعاله ا٤باضية كا٤بستقبلية فشنبه على أفَّ اطلع على أنَّ  الشنيب  فإفَّ 

                                                           = 

فلما تبايعشنا رجعت على عقيب حٌب خرجت بعت من أمّب ا٤بؤمشنْب عثماف ماالن بوادم القرل ٗباؿ له ٖبيور.  ،كفيه ابن عمر ... " -
فلما كجب بيعي كبيعه رأيت أين  ،هللا ا٤بتبايعْب اب٣بيار حٌب يفَبقا. قاؿ عبد ة أفَّ شنَّ من بيته خوية أف يرادين ُب البيع، ككانت الس  

ا ابب إذا اشَبل شيئن  البيوع،، كتاب البخارمأخرجه  قد غبشنته أبين قد سقته إذل أرض ٜبود بثبلث لياؿ، كساقِب إذل ا٤بدنية لياؿ.
 .ٖٗٔٔ، ٙبفة ُُُِ، َُِٗ، َُِٕ، طرفاه ُُِٔبرقم ، يفَبقا فوهبه من ساعته قبل أفٍ 

 .َُُصد.ط،،  ادلتوارم على أبواب البخارمابن ا٤بشنّب،  -(ُ)
ركاه  لسلفية(.ط ا ّّٕ/ْ. كأوله ُب البخارم ) فتح البارم ِّٕ/ٓ ،ُط، دالئل النبوة، البيهقيأخرجه هبذا اللفظ  -(ِ)

فتح ، طع سشندها إليه موووؿ كإذل مشنقذ مشنق ككوف الواقعة ٢بباف أرجح ألفَّ  .( بفتح ا٢باء الوافعي كا٢باكم عن حباف )
 .ْٖٗ/ٓالقدير
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 الظاهر السفه، البْب اإلضاعة، كإضاعة واحب ا٤بدبر. 

ا٤بخدكع ُب البيوت  صيل بْب الظاهر السفه كا٣بفي السفه أحد أقواؿ مالك أيضان. كأفَّ كالتف
أعطى واحب ا٤بدبر ٜبشنه  ه يرد عليه كوف الشنيب ٍب فهم أنَّ  كقد نبهه رسوؿ هللا  ،ٲبكشنه االحَباز

ق الرشد، كلو كاف مشنعه ألجل السفه ٤با سلم إليه الثمن. فشنبه على أنه إ٭با أعطاه بعد أف علمه طري
ا نوأ من الغفلة كعدـ البصّبة ٗبواقع كإ٭بَّ  ،كأمره ابإلوبلح كالقياـ بوأنه. كما كاف السفه حيشنئذ فسقان 

ه دل يتشنبه كدل يرشد ٤بشنعه ا٤بصاحل فلما بيشنها له كفاه ذلك. كلو ظهر للشنيب من حاله بعد ذلك، أنَّ 
 التأكيبلتالوارح إبشاراته على  كقد أغُب البخارم ،التصرؼ مطلقان، كحجر عليه حجران مطردان 
 .(ُ)" البعيدة، عن مقصود واحب ا١بامع، فتأملها

 

                                                           
بداية  ابن رشد، كمابعدها، ٓ /َُِ،الدر ادلختار ا٢بصفكي، ،كانظر.ُِٗص ،ادلتوارم على أبواب البخارم ابن ا٤بشنّب،-(ُ)

 ،الشرح الصغّب الدردير، ،ْ/ْٗٔ دلغِبا ابن قدامة ،ِ/َُٕد.ط، ،مغِب احملتاج الوربيِب، ،ِٕٗ،ِ/ِٕٔ .ط،د ،اجملتهد
 كمابعدها. ّ/ِّٖ
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 الفصل الثال ث: حرؼ الواك كأثره يف األحكاـ الفقهية يف صحيح البخارم
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حركؼ ا٤بعاين ٥با ولة كطيدة بفهم ا٤بعاين، كاستشنباط األحكاـ من مظاهنا الورعية؛ ألفَّ كثّبنا 
 ااي الداللية كا٤بسائل الفقهية يتوقف فهمها على الداللة الٍب يؤديها حرؼ ا٤بعُب ُب الشنص.من القض

كقد اهتم علماؤان القدماء ٕبركؼ ا٤بعاين؛ فجعلها علماء الدراسات القرآنية من األدكات الٍب ٰبتاج 
ختبلؼ مواقعها، كاعلم أفَّ معرفة ذلك من ا٤بهمات ا٤بطلوبة؛ ال عشنها: " إليها ا٤بفسر يقوؿ السيوطي

 .(ُ)" ك٥بذا ٱبتلف الكبلـ كاالستشنباط ٕبسبها
 كأكالها علماء أووؿ الفقه عشناية خاوة؛ ٢باجة الفقيه إليها، يقوؿ جبلؿ الدين احمللي: "

؛ "كألفَّ عليها (ِ)" هذا مبحث ا٢بركؼ الٍب ٰبتاج الفقيه إذل معرفة معانيها؛ لكثرة كقوعها ُب األدلة
 .(ْ)" تتعلق هبا أحكاـ الفقه، كيتشنازع ُب موجباهتا ا٤بتشناظراف ، أك ألهنا "(ّ)" يةمدار ا٤بسائل الفقه

الواك؛ كهي تورؾ ُب اللفظ حرؼ هذا الباب  كمن حركؼ ا٤بعاين حركؼ العطف، كأـ
بحث ُب الكا٤بعُب؛ كلذا اهتم هبا األووليوف كثّبنا، كفرعوا عليها ا٤بسائل الفقهية، كقد جعلتها مدار 

 أثرها ُب االستشنباطات الفقهية تبعنا ألحكامها ا٤بختلفة ُب وحيح البخارم. يظهرل؛ لهذا الفص
 من كبلـ األووليْب نرل أفَّ ُب الواك عشندهم ثبلثة مذاهب:

 أحدها: أهنا للَبتيب، كقد اشتهر عن الوافعية، كنسب إذل اإلماـ أيب حشنيفة.

 كدمحم بن ا٢بسن.ا للمعية، كنسب إذل الصاحبْب أيب يوسف كالثاين: أهنَّ 

 كالثالث: كهو ا٤بختار، أهنا ٤بطلق ا١بمع؛ أم ال تدؿ على ترتيب كال معية.

 

 

 
                                                           

  .َُٗص ،ُج ط،.د ،اإلتقاف يف علـو القرآفالسيوطي،  -(ُ)
 . ّّٓص ،ُج ط،.د شرح ُجع اجلوامع،علع اذلوامع  السيوطي، -(ِ)
  .ِِٗص ،ُج ط،.د ،فواتح الرمحوت ،ن نظاـاب -(ّ)
 .ُْٗص ،ُج، ّ، طالعدة يف أصوؿ الفقو، ابن الفراء -(ْ)
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 ادلبح ث األكؿ: أثر اختالؼ معاين الواك يف األحكاـ الفقهية يف صحيح البخارم

كنظرنا الختبلؼ الشنحاة كاألووليْب ُب معاين الواك العاطفة فإفَّ الفقهاء اختلفوا ُب االستشنباطات 
 فقهية؛ من ذلك ُب وحيح البخارم ما أيٌب:ال

 مسألة: ترتيب أفعاؿ الوضوء:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ     چقاؿ تعاذل:  -

 . (ُ) چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

: هو سشنة؛ كهو الذم  اختلف الفقهاء ُب ترتيب أفعاؿ الوضوء على نسق اآلية " فقاؿ قـو
: حكاه ا٤بتأخركف من أوحاب مالك عن ا٤بذهب، كبه قاؿ أ هو بو حشنيفة كالثورم كداكد، كقاؿ قـو

ا ترتيب األفعاؿ ، كهو كله ُب ترتيب ا٤بفركض مع ا٤بفركض، كأمَّ فريضة؛ كبه قاؿ الوافعي كأٞبد
 .(ِ)" ةشنَّ ا٤بفركضة مع األفعاؿ ا٤بسشنونة فهو عشند مالك مستحب، كقاؿ أبو حشنيفة: هو سي 

: أحدٮبا: االشَباؾ الذم فشيئياتبلفهم كسبب اخ سبب اختبلفهم فقاؿ: " (ّ)كذكر ابن رشد      
  ُب كاك العطف؛ كذلك أنَّه قد يعطف هبا األشياء ا٤برتبة بعضها على بعض، كقد يعطف هبا غّب ا٤برتبة

 ، (ْ)فمن رأل أفَّ الواك ُب آية الوضوء تقتضي الَبتيب قاؿ إبٯباب الَبتيب 

                                                           
 .ّٗ، صُ، كتاب الوضوء، ابب ما جاء ُب الوضوء، جالبخارمكانظر،  .ٔ ،سورة ا٤بائدة، اآلية  -(ُ)
  .ُِ،ص ُج،ُط ،بداية اجملتهد كهناية ادلقتصدابن رشد،  -(ِ)
 )كاشتهر ابسم ابن رشد ا٢بفيد  ( هػ ٓٗٓ -هػ َِٓدمحم بن أٞبد بن أٞبد بن رشدأبو الوليد دمحم بن أٞبد بن  ،ابن رشد -(ّ)

، موطأ مالك، حفظ كفقيه، كطبيب، فيلسوؼو ه  (مراكش، ـُُٖٗ ديسمور َُتوُب  قرطبة، ـُُِٔ إبريل ُْ مواليد
ٍب ، أشبيليهُب  توذٌل ابن رشد مشنصب القضاء.،ا٤بذهب األشعرمعلى  كالعقيدة ذهب ا٤بالكيا٤بعلى  الفقهكدرس . تشنيبكديواف ا٤ب

 . َّٕ، صُِج ،سّب أعالـ النبالء، الذهيب ،انظر .ـُُٖٗ كتوُب فيها مراكشإذل  أبو يعقوب يوسفأبعده 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ     ،قاؿ هللا تعاذل ،كاستدؿ القائلوف بوجوب الَبتيب ٗبا يلي -(ْ)

 ،تفيد الَبتيب من كجوه اآلية ،( كجه االستدالؿٔ ،سورة ا٤بائدة، آية .)چ     ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
، فوجب البدء به، كاذا كجب البدء ابلوجه كجب الَبتيب الوجه كهي تفيد الَبتيب كالتعقيبغسل  ىأفَّ الفاء دخلت عل ،األكؿ

. بقية االعضاء تبع فوجب أٍف تعمل ُب األول كالتبع ىغسل الوجه أول، كدخو٥با عل ىألفَّ دخوؿ الفاء عل ؛عضاءُب بقية األ
مفاتيح  الرازم، ./٨بطوط -ّْص ،ُد.ط، ج ،تفسّب ادلاكردم ،ا٤باكردم ،انظر ". ابدأ ٗبا بدأ هللا به  "قوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،الثاين

= 

http://ar.wikipedia.org/wiki/520_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1126
http://ar.wikipedia.org/wiki/1126
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1198
http://ar.wikipedia.org/wiki/1198
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/1198
http://ar.wikipedia.org/wiki/1198
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ا ال تقتضي الَبتيب دل يقل كٌمٍن رأل   .(ُ)إبٯبابهأهنَّ
هل هي ٧بمولة على الوجوب أك على الشندب؟ فمن ٞبلها إذل  كالسبب الثاين: اختبلفهم ُب أفعاله 

أنَّه توضأ قط إال مرتبنا، كمىٍن ٞبلها على الشندب  الوجوب قاؿ بوجوب الَبتيب؛ ألنَّه دل يرك عشنه 
ا قاؿ: إفَّ الَبتيب سيشنَّة، كٌمٍن فرؽ بْب ا٤بسشنوف كا٤بفركض من األفعاؿ قاؿ: إ فَّ الَبتيب الواجب إ٭بَّ

يشنبغي أٍف يكوف ُب األفعاؿ الواجبة، كمىٍن دل يفرؽ قاؿ: إفَّ الوركط الواجبة قد تكوف ُب األفعاؿ الٍب 

                                                           = 

.  ُْٓص ،ُُج، ُط ،الغيب  التفسّب الكبّب

     :استدؿ القائلوف أفَّ الَبتيب ُب الوضوء سشنة ٗبا يلي -(ُ)
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ   ،قوله تعاذل -ُ

بغسل أعضاء  أمر هللا سبحانه كتعاذل ،األكؿ ،عدـ كجوب الَبتيب من ثبلث كجوه ىعل اآليةدلت  ،كجه االستبلؿ. چ ٿٺ 
) كلشنا أفَّ ا٤بذكور فيها حرؼ الواك كهي ٤بطلق  ،الوضوء كٝبع بيشنهما ابلواك الٍب ال تفيد الَبتيب بل تفيد مطلق ا١بمع قاؿ الفرغاين

 .ُّص ،ُج ،ذلدايةا ا٤برغيشناين، ،نظرهل اللغة (.اأ إبٝباعا١بمع 
رجلكم كامسحوا أيديكم ك أاغسلوا كجوهكم ك  غسل اليدين أم أفَّ تقدير اآلية ) ىثبت أفَّ غسل الرجلْب معطوؼ عل ،كالثاين 

 .غّب مراد به ترتيب ا٤بعُب اآليةعضاء الوضوء ُب أأفَّ ذكر  ى( فدؿ ذلك عل برؤكسكم
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) چ ،آية الوضوء بقوله تعاذل ختم هللا سبحانه كتعاذل ،الثال ث 

اشَبط الَبتيب ُب الوضوء ال ٱبلو من  ،كؿ، األسقوط الَبتيب من كجهْب ى. فدؿ ذلك علچڑ ک ک ک 
واء  " كلكن يريد ليطهركم " ظاهر ُب أفَّ ا٤براد حصوؿ الطهارة بغسل أعضاء الوضوء س ه تعاذلقول ،ا٢برج. الثاين تنف كاآليةحرج 

 . ّٗٔ-ّٖٔص ،ّج  ،أحكػاـ القرآفا١بصاص،  ،كاف ابلَبتيب ا٤بذكور ُب اآلية أك دل يكن. انظر
الشنص القرآين كهو نسخ، فبل يثبت إال آبية أك حديث متواتر  ىاألداة دل توجب الَبتيب ُب الوضوء كإٯبابه بدليل آخر زايدة عل -ِ

 ،انظر كهو إٯباب الوضوء من غّب اشَباط للَبتيب. أفادته اآلية من معُبما  ىا٢بكم عل ىمن ذلك فيبق شيءأك موهور كدل يرد 
 ُٓٓص ،ُُج التفسّب الكبّب، الرازم،

 ٍب مسح  كرجليه ثبلاثن  كيده ثبلاثن دعا بوضوء فمضمض كاستشنوق، ٍب غسل كجهه ثبلاثن  - هنع هللا يضر - قطِب أفَّ عثماف ركل الدار -ّ
هللا  ىنعم، لشنفر من أوحاب رسوؿ هللا ول ،هللا عليه كسلم يتوضأ هكذا، اي هؤالء كذلك قالوا ىبرأسه ٍب قاؿ رأيت رسوؿ هللا ول

دمحم يوسف  ،قدـ للكتاب ،مع حاشيته بغية األ٤بعي ُب ٚبريج الزيلعي نصب الراية ألحادي ث اذلداية ،الزيلعي ،عليه كسلم. انظر
 ،ُج ،ُ، طشنجاين،إذل كتاب ا٢بج، ٍب أكملها دمحم يوسف الكاملفورمعبد العزيز الديوبشندم الف ،وححه ككضع ا٢باشية، البػىشنيورم

 .ّٓص
 .توضأ كدل يرتب كلو كاف الَبتيب كاجبا ما تركه الرسوؿ  الرسوؿ  فَّ أا٢بديث كاضح الداللة  ،كجه االستدالؿ

لك أفَّ مىٍن أراد الوضوء كهو الغسل، فكما أنَّه ال ٯبب ترتيب األعضاء ُب الغسل فكذلك ُب الوضوء، ذ ىعل قاسوا الوضوء -ْ 
 .ٗٗ،صٔج ،تفسّب القرطيب القرطيب،/ ٔٓ،صُ،جادلبسوط ،السرخسي،الغسل ُب ا٤باء بشنية الوضوء حصلت الطهارة. انظر
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 .(ُ)" ليست كاجبة
الواك  هو السبب الرئيس ُب اختبلفهم، كليست الواك؛ ألفَّ " " كلعل اختبلؼ الفقهاء ُب فعله 

ؼ عليه ُب حكم كاحد من غّب مبلحظة حصو٥بما معنا، أك أفَّ تدؿ على ٝبع ا٤بعطوؼ كا٤بعطو 
 .(ِ)" أحدٮبا قبل اآلخر؛ فإذا كجد ترتيب أك معية فإ٭با هو من خارج داللة الواك

كاختلف الفقهاء كذلك ُب ا٤بواالة ُب أفعاؿ الوضوء "فذهب مالك إذل أفَّ ا٤بواالة فرض مع           
ياف كمع الذكر عشند العذر ما دل يتفاحش التفاكت، كذهب الذكر كمع القدرة، ساقطة مع الشنس

، كالسبب ُب اختبلفهم كما يذكر (ّ)" الوافعي كأبو حشنيفة إذل أفَّ ا٤بواالة ليست من كاجبات الوضوء
االشَباؾ الذم ُب الواك؛ كذلك أنَّه قد يعطف هبا األشياء ا٤بتتابعة ا٤بتبلحقة بعضها على  ابن رشد "

األشياء ا٤بَباخية بعضها عن بعض...كقد يدخل ا٣ببلؼ ُب هذه ا٤بسألة أيضنا  بعض، كقد يعطف هبا
  .(ْ)" ُب االختبلؼ ُب ٞبل األفعاؿ على الوجوب أك على الشندب

على الوجوب أك  كأرل أفَّ السبب ُب اختبلفهم راجع إذل االختبلؼ ُب ٞبل أفعاله  "
 .(ٓ)" على الشندب، كليس راجعنا إذل الواك

 :بات السعي أك شركطوكاج :مسألة
ڌ ڎ ڎ  چ :قوؿ هللا تعاذل... عن الزهرم قاؿ عركة: سألت عائوة اهنع هللا يضر فقلت ٥با أرأيت  "

چ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
 (ٔ) ، 

                                                           
  .ُِص ،ُج ،بداية اجملتهد ابن رشد،-(ُ)
.ُِْص ،ُط ،اجلامع دلسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاَتا على ادلذىب الراجح ،الشنملة-(ِ)
 .ُِص ،ُج، بداية اجملتهدشد، ابن ر -(ّ)
  .ُِص  ،ُج ،ا٤برجع السابق-(ْ)
 /ْ / ٖ–ـََِٖ /ْ/ ُْ،، موقع األلوكة. اتريخ اإلضافةأثر كاك العطف يف االستنباطات الفقهية، عمراف،انظر -(ٓ)

 ق.ُِْٗ
برقم  ،عل من شعائر هللاكتاب ا٢بج، ابب كجوب الصفا كا٤بركة كىجي  كا٢بديث أخرجه البخارم، .ُٖٓ،سورة البقرة، آية -(ٔ)

 الكاساين، .َُٕ، صُالسعي بْب الصفا كا٤بركة، ج فقو السنة،سابق،  ،انظر .( َْٖٓ، ِِْٓ،ُٖٗٔأطرافه  ، )ُُٔٓ
 ،مغِب احملتاج الوربيِب، ،ُِّص ،القوانْب الفقهية ابن جزم، ،ِ/ِّْ،الدر ادلختار ا٢بصفكي، كمابعدها، ِ/ُّْ ،البدائع
  . ّٖٗ - ّٖٓ،ادلغِبن قدامة، اب  كمابعدها، ُ/ّْٗ
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ا ٤با نزلت قاؿ الصحابة للشنيب   نبدأ؟ قاؿ: مب احتج هبذه اآلية مىٍن قاؿ: إفَّ الواك تفيد الَبتيب؛ ألهنَّ
 .(ِ)الَبتيب  على ذلك ؿَّ دى ، فى (ُ)" ابدؤكا ٗبا بدأ هللا به" 

دل أيمر بتقدًن الصفا؛ ألفَّ اللفظ كاف يقتضي    إفَّ الشنيب أمَّا الشنافوف للَبتيب فقالوا: "         
كلو كانت  ا٤براد، ٤با ُب الواك من اإلٝباؿ، كيدؿ على ذلك سؤاؿ ا١بماعة مب نبدأ؟ ذلك، كإ٭با بْب 

م كانوا عرابن فصحاء، كبلغتهم نزؿ القرآف فدؿ أهنا الواك للَبتيب لفهموا ذلك من غّب سؤاؿ؛ ألهنَّ 
 .(ّ)للجمع من غّب ترتيب

الَبتيب مستفاد من أمر آخر، كهو  كقد رجح ا١بمهور كوف الواك ٤بطلق ا١بمع ُب اآلية، كأفَّ          
ؿ على زايدة عشناية بذلك الويء، فيظهر هبا قوة وا٢بة أف البداية ابلذكر ُب مصطلح الكبلـ تد

كبقوله، ال بشنص اآلية.  ، كقد وار الَبتيب ُب السعي بْب الصفا كا٤بركة كاجبنا بفعله (ْ)للَبجيح
جيح قاؿ ا١بمهور: إفَّ  بدأ اب٤بركة قبل  يبدأ ابلصفا، فإفٍ  السعي بْب الصفا كا٤بركة ال بد أفٍ  كهبذا الَبَّ

 .(ٓ)لك الووطذ ىالصفا ألغ
يتقدـ أحدٮبا على اآلخر،  ا تطلق هبما، كال فرؽ بْب أفٍ قلشنا: الواك ال تفيد الَبتيب، فإهنَّ  كإفٍ 

 .(ٔ)أك يتأخر عشنه

                                                           
 .ِٕٕٓ ،رقمبعن جابر،  ،ُط ،سننوُب  دارقطِبال أخرجه -(ُ)
  .ّٗص  ،ٖ ج ،شرح ادلفصل، ا٣بوارزمي /  ّٗص  ،ُج ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ اآلمدم، ،انظر -(ِ)
  .ّٗ، صٖ، ج ا٤برجع السابق -(ّ)
  .َِِص  ،ُج، ُط ،أصوؿ السرخسي السرخسي،،انظر -(ْ)
   .ِِٓ، ص ُج ،بداية اجملتهد ابن رشد، ،انظر -(ٓ)
   .ُّْ-ُّّص ،ْج ،ُط ،األشباه كالنظائر ./ السيوطي،ُِٗا٤برجع السابق،   ،انظر -(ٔ)



156 

 

 :(ُ)أمثلة إضافية
                                                           

ا تطلق أبحد الفعلْب؛ ألفَّ ا٤بعُب (، " إٍف كلمتك كإٍف دخلت دارؾ فأنت طالق ) ،فإف قاؿ رجل لزكجته -(ُ) إٍف كلمتك  ،فإهنَّ
ما شرطاف إفٍ  كإٍف دخلت دارؾ فأنت طالق؛ ألنَّه كرر ) فأنت طالق،  ،"، انظر ( مرتْب؛ كالبد لكل كاحدة من جواب؛ ألهنَّ

  .ُّّص ،ْ،جاألشباه كالنظائر ،لسيوطيا
فهذه ال تطلق إال بوقوع الفعلْب ٝبيعنا، كتقدـ ا٤بتقدـ فيهما ُب  (، " إٍف دخلت الدار فكلمتك فأنت طالق ) ،فإٍف قاؿ ٥با

ورط؛ فبل تطلق حٌب يدخل الدار أكالن ٍب يكلمها، فإف كلمها قبل الدخوؿ دل تطلق؛ ألفَّ ا٤بعطوؼ ابلفاء ال يكوف إال بعد األكؿ ال
 . ُّْ، ص ْ، جا٤برجع السابق ،"، انظر ككذلك ٍب

كقع طلقت؛ ألفَّ )أك(  يهمافاطلقت بواحد من الفعلْب، كإٍف دل يكرر،  ( " إٍف كلمتك أك دخلت دارؾ فأنت طالق ) ،فإٍف قاؿ ٥با
األشباه  " ،"، انظر إٍف كلمتك كإٍف دخلت دارؾ فأنت طالق، ال فرؽ بيشنهما ُب كقوع الطبلؽ ،ألحد الويئْب، كهو ٗبشنزلة قولك

  ،ُ، طالكوكب الدرم فيما يتخرج على األصوؿ النحوية من الفركع الفقهية ،اإلسشنوم ،، كانظرُّْص ،ْج  كالشنظائر،
 .ُّٔص

أنت طالق إٍف دل أدخل الدار كإٍف  ،طلقت ُب كقتها على كل حاؿ؛ ألفَّ ا٤بعُب (، " أنت طالق كإٍف دخلت الدار ) ،قاؿ ٥بافإٍف 
     .ُّْص ،ْج ،األشباه كالنظائر، السيوطي ،"، انظر دخلتها؛ ألفَّ الواك عاطفة على كبلـ ٧بذكؼ

الواك تفيد الَبتيب، فإنَّه  ،(، فإٍف قلشنا لت الدار ككلمت زيدنا فأنت حرإٍف دخ ) ،فإذا قاؿ رجل لعبده ،كيقاؿ مثل ذلك ُب العتق
 ال يعتق إال إذا كاف الكبلـ بعد الدخوؿ.

فإنَّه ال يعتق إال بوقوع الفعلْب ٝبيعنا كيف كقعا ال فرؽ بيشنهما ُب كقوع األكؿ قبل الثاين أك  الواك ال تفيد الَبتيب، " ،كإٍف قلشنا
  .ُّْص  ،ْج ،ا٤برجع السابق ،نظرا " الثاين قبل األكؿ

ا تبْب بواحدة عشند  إفَّ دخلت الدار فأنت طالق كطالق كطالق ) ،إذا قاؿ الزكج لزكجه غّب ا٤بدخوؿ هبا -ٓ   ( فدخلت، فإهنَّ
"،  للمعية عشندٮبا اإلماـ أيب حشنيفة كتلغو اثشنتاف؛ ألفَّ الواك للَبتيب عشنده، كعشند الوافعية، كتبْب عشند الصاحبْب بثبلث؛ ألفَّ الواك

أصوؿ السرخسي،  ./ُٗص  د.ط، ،أصوؿ البزدكم البزدكم، ./ ُٖٓص  ،ُج ،احملصوؿ يف علم أصوؿ الفقولرازم، ا ،انظر
 . ِِص ،ُج ،الرمحوت فواتح ،ن نظاـاب ./َِِص ،ُج ،السرخسي

ا نسب إذل الصاحبْب من أفَّ الواك للمعية كقد أنكر األحشناؼ ما نسب إذل اإلماـ أيب حشنيفة من أفَّ الواك تفيد الَبتيب عشنده، كم
ا  ،كقالوا ُب ا٤بسألة السابقة إفَّ كقوع كاحدة عشند أيب حشنيفة دل يكن ألفَّ الواك للَبتيب، كلكن ألفَّ تعليق األجوبة ابلورط عشنده إ٭بَّ

الورط، كُب ا٤بشنجز تبْب ابألكذل  يكوف على سبيل التعاقب فكانت ُب الوقوع كذلك؛ كنظرنا ألفَّ ا٤بعلق ابلورط كا٤بشنجز عشند كجود
ا تبْب هشنا ابألكذل، كال تصادؼ الثانية ٧ببلًّ، ككذلك الثالثة دايب عبد ا١بواد  ".ِِٗ/ُ،فواتح الرمحوت ،ن نظاـاب ،"، انظر فإهنَّ

     .ْْ، ّْص د.ط، ،حركؼ ادلعاين كعالقتها ابحلكم الشرعي، عطا
ا هو مبِب على رأيهما ُب "كأمَّا كقوع الثبلث عشند كجود الورط على رأ م الصاحبْب، فليس ألفَّ الواك للمقارنة؛ كإ٭بَّ

التعليق؛ ألفَّ التعليق عشندٮبا يقع ٝبلة ال على سبيل التعاقب؛ ألفَّ زماف كقوع الطبلؽ هو زماف كجود الورط، كالتفريق حاول ُب 
حركؼ ادلعاين كعالقتها ابحلكم  ،انظر " وورة اللفظ تطليقنا أزمشنة التعليق ال ُب أزمشنة التطليق؛ فالتفريق هشنا ُب التكلم فقط ال ُب

  .َِّ،ِِٗ/ُ فواتح الرمحوت  ،ن نظاـاب ./ِٗص ، أصوؿ البزدكم  ،كانظر ./ْْص ،الشرعي
= 
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 ادلبح ث الثاين: كاك العطف بْب اجلمل: الواك بْب اجلمل التامة كالناقصة كأثرىا

 اتمة كانقصة.  ا١بمل نوعاف: 
: إمَّا أٍف يكوف ٥با ٧بل من اإلعراب أكال يكوف، كلكل حكمها ا٣باص هبا. كسأقسم كالتامة نوعاف
 : نقطتْب ذلإهذا ا٤ببحث 

 : الواك بْب ا١بمل الشناقصة.ةالثاني، : الواك بْب ا١بمل التامةاألكذل 
  : الواك بْب ا١بمل التامة:األكذل 

ذا جاءت الواك بْب ا١بمل كاف ٥با سبق القوؿ أفَّ الواك ٤بطلق ا١بمع ُب ا٤بفردات كا١بمل، كإ
ا١بملة التامة الٍب ال ٧بل ٥با من اإلعراب فبل توجب  ىأحكاـ خاوة هبا. فإذا دخلت الواك عل

ا يكوف عملها ا١بمع بْب مضموين ا١بملتْب ُب ا٢بصوؿ، كلوال الواك الحتمل  ا٤بواركة ُب ا٣بور، كإ٭بَّ
فإفَّ  ؛الرجل لزكجته هشند طالق ثبلاث كسعاد طالق الكبلـ الثاين اإلضراب عن األكؿ. مثاؿ ذلك قوؿ

 .(ُ)سعاد تطلق كاحدة فقط
ا تورؾ ا١بملة الثانية مع  ىكإذا دخلت الواك عل ا١بمل التامة الٍب ٥با ٧بل من اإلعراب؛ فإهنَّ

ط  خورا أك نعتا أك جزاءن للور  ٛباما، فإف كانت األكذل ُب ٧بلها اإلعرايب فتعرب الثانية كاألكذل ذلاألك 
إٍف ٪بحت ُب االمتحاف فلله عليَّ وـو أسبوع كهذا ا٤باؿ  كانت الثانية كذلك؛ مثاؿ ذلك أٍف تقوؿ )

، فيكوف التصدؽ اب٤باؿ ا١بزاء ُب ا١بملة األكذل ى( معطوفة عل كهذا ا٤باؿ ودقة (، فجملة ) ودقة
ء فقط، دكف الورط الشنجاح ال مشنجزا، أم أفَّ الواك شركت بْب ا١بملتْب ُب ا١بزا ىنذرا معلقا عل

                                                           = 

( معطوؼ على اإلنواء،  كطالق ) ،قوله " ،( بقوله هػِٕٕت أمَّا كوهنا تبْب بواحدة عشند الوافعية فقد كضح ذلك اإلسشنوم )
( إنواء  كطالق نواء آخر، كاإلنواءات تقع معانيها مَبتبة بَبتيب ألفاظها؛ ألفَّ معانيها مقارنة أللفاظها، فيكوف قوله )فيكوف إ

ا ابنت ابألكذل  ." إليقاع طلقة أخرل ُب كقت ال يقبل الطبلؽ؛ ألهنَّ
 "ك، َُّ" الكوكب الدرم " ،"، انظر إٍف قدـ الورط فواحدة، كإٍف قدـ ا١بزاء كقعت الثبلث كهو " ،كُب ا٤بسألة كجه اثلث

ه مٌب كاف ُب آخره ما يغّب األول ُب الكبلـ ا٤بعطوؼ أنَّ  . كالسبب ُب كقوع الثبلث أفَّ "ّ-ِص ،ُ"،ج أصوؿ السرخسي
ق موجب أكله توقف أكله على آخره؛ ك٥بذا لو ذكر استثشناء ُب آخر الكبلـ بطل الكل به، فكذلك إذا ذكر شرطنا؛ ألنَّه ابلتَّعلي

 ،أصوؿ السرخسي  ،"، انظر ابلورط تبْب أفَّ ا٤بذكور أكالن ليس بطبلؽ، كإذا توقف أكله على آخره تعلق الكل ابلورط ٝبلة
  .َِّص ،ُج ،فواتح الرمحوت  ،ن نظاـاب ./ِٗص ،أصوؿ البزكدم ،، كانظرَِّ، صُج
 . ُِص، ُط ،يط يف أصوؿ الفقوالوس الزحيلي، كهبة،./ َُِ، صِ، جكشف األسرار، عبلء الدين البخارم -(ُ)
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.كيرم بعض العلماء أفَّ الواك العاطفة بْب ٝبلتْب اتمتْب تقتضي التوريك بيشنهما ُب (ُ)كا١بزاء معا
 ا٢بكم، كذكركا تطبيقنا لذلك:

 .(ِ)مسألة: زكاة ماؿ الصيب  

أنكر ا٢بشنيفة أٍف تكوف الواك بْب ٝبلتْب اتمتْب تقتضي التوريك بيشنهما ُب ا٢بكم، إال  ... "
گ  چ :عدـ كجوب الزكاة ُب ماؿ الصيب بقوله تعاذل ىم ذكركا أفَّ بعض العلماء استدؿ علأهنَّ 

 .(ْ)البالغ فكذلك الزكاة ىأم كما أفَّ الصبلة ال ٘بب إال عل " ّچ   ڳ ڳ ڳ

 كإليك آراء الفقهاء ُب هذه ا٤بسالة كأدلتهم.

 . (ٓ)عدـ كجوب الزكاة ُب ماؿ الصيب ذهب ا٢بشنفية إذل -ُ
 (ٔ)الشنخمي كا٢بسن كسعيد بن السيب كسعيد بن جبّب كهذا مذهب -ِ

                                                           
 .ُِص ا٤برجع السابق، -(ُ)
ا تزكي ابالتفاؽ. انظر، ا٣برشي،  -(ِ) اخلرشي علي سلتصر ٧بل ا٣ببلؼ ُب زكاة أمواؿ الصيب كالذهب كالفضة، أمَّا زركعه فأهنَّ

-ّّٗ، حنيفة النكت يف ادلسائل ادلختلف فيها بْب الشافعي كأيب / الوّبازم،  ِٖٕ، صِج ،ِط خليل كحاشيتو،
هػ، دراسةن كٙبقيقان من أكؿ مسائل التطوع إذل هناية مسائل االعتكاؼ، رسالة مقدمة لشنيل درجة ا٤باجستّب ُب الفقه ْٕٔ

 .، د.ط، مسألة زكاة الصيب اإلسبلمي، إعداد الطالبة إٲباف بشنت سعد الطويرقي
گ  چ تاب الزكاة،  ابب كجوب الزكاة كقوله تعاذلكانظر، العيِب، شرح وحيح البخارم، ك. ٔٓسورة الشنور، اآلية،  -((ّ

 .ُُٖ، صُّج چ   ڳ ڳ ڳ
التوضيح كالتصحيح ، ابن عاشور/ ّٕ، صِجد.ط،  ،تيسّب التحرير ،أمّب ابدشاه ./ِْص ،ِج ،األـ ،الوافعي-(ْ)

ٝبيع ./  ك ُِٓ،صُج ،ُ،طفصوؿ البدائع يف أصوؿ الشرائع ،الفشنارم/  .ّٔٓص ،ُ،جُط ،دلشكالت كتاب التنقيح
وب الزكاة ُب ماؿ الصيب؛ من قاؿ بعدـ كج ىهذه الكتب ذكرت هذا ا٤بثاؿ من غّب تعيْب العلماء القائلْب بذلك،  ك٥با أثر عل

 كأقيموا الصبلة " كقوله " كآتوا الزكاة ". " أفَّ الواك توجب التوريك ُب ا٢بكم الورعي بْب قوله تعاذل إذل ااستشنادن 
 .ُُٓص ،ِج ،رح بداية ادلبتدماذلداية ش ا٤برغيشناين، -(ٓ)
 حبوي اتبعي ( قْٔ،ٓٗ )هو سعيد بن جبّب األسدم ابلوالء الكوُب اإلماـ ا٢بافظ ا٤بقرئ ا٤بفسر الوهيد، أبو دمحم  -(ٔ)

 عائوة أـ ا٤بؤمشنْبكعن السيدة  عبد هللا بن عمرحور األمة كعن  بد هللا بن عباسعابلدين درس العلم عن  اكعا٤ب ااألول، كاف تقين 
ُب  عبد الرٞبن بن األشعثبسبب خركجه مع  ا٢بجاج بن يوسف الثقفي، قتله لم فيهاكنور العً  الكوفة، سكن ا٤بديشنة ا٤بشنورةُب 

 ،حلية األكلياء  أبو نعيم،/ .ا١بزء التاسع مقتل سعيد بن جبّب رٞبه هللا ،البداية كالنهاية،بن كثّباانظر،  .بِب أميةثورته على 
= 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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كجوب الزكاة ُب ماؿ الصيب. كهذا  ، إذل(ْ)، كا٢بشنابلة(ّ)، كالوافعية(ِ)كذهب ا٤بالكية .(ُ)كالوعيب
من الصحابة، كمذهب ابن سّبين كعطاء (ٓ)مذهب عمرك كعلي كابن عمر كعائوة كا٢بسن بن علي

 ،(ٔ)ك٦باهد كابن عبيد
 .(ٖ)التابعْب كمن تبعهم من (ٕ)بو ثورأ 

 عن ابن مسعود كالثورم كاالكزاعي كجوب الزكاة ُب ماؿ الصيب، لكشنَّها ال ٚبرج حٌب كمى كري  -ّ
 .(ٗ)يبلغ

 أدلة كل فريق: استدؿ ا٢بشنفية ابألدلة التالية: 

 يستيقظ كعن  يكرب كعن النائم حٌب رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حٌب : "قوؿ الرسوؿ  -ُ

                                                           = 

 .ُْ-ُُص ،ْج ،َتذيب التهذيب، الشنوكم /َّٗ-ِِٕ، ص ْجد.ط، 
 ( .ِ،ْٓٔ، )ّ، طادلغِب،  ابن قدامة /ُٓٓص ،األمواؿ ،ا٥بركم ،انظر -(ُ)
 . ُٖٕ، صِج اخلرشي علي سلتصر خليل،ا٣برشي،  -(ِ)
 .  ُِٖص ،ّج ،هناية احملتاج إذل شرح ادلنهاج، الرملي -(ّ)
 .ُٗٔ، ص ِج ،كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع، البهوتى -(ْ)
 نيب اإلسبلـ دمحمسبط  ( ـِٓٔ،َٕٔ () قَٓوفرٕ،قّرمضافُٓ )ا٥بامشي القرشي علي بن أيب طالبهو ا٢بسن بن  -(ٓ)

كفاطمة ، علي بن أيب طالب ألمّب ا٤بؤمشنْبكأٌكؿ كلد  ،شباب أهل ا١بشنة، كشنيته أبو دمحملقب سيد  الشنيب دمحمأطلق عليه  كحفيده،
موقعة ، ككقف مع أبيه ُب كطورستاف فتح مشاؿ إفريقياشارؾ ُب  ." ا٢بسن ليهشنٌئه، ك٠باه عليإذل بيت  الشنيب دمحم قدـ   الزهراء
 يف معرفة الصحابة، أسد الغابة ابن األثّب،، . انظرالبقيعكدفن ُب  هػ َٓ، كتوُب سشنةا٣بوارجركبه ضد كح ككقعة وفْب ا١بمل

 .ِّٗ-ّّٖص ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ابن عبد الور، / ُٓ-َُص ،ِج
 ٗص ،ِ، طْب كاللغويْبطبقات النحوي، / الزبيدلُّٔ./ نزهة األكلياء، صٕٕص، ِط  ،الفهرست ،ابن الشندًن ،انظر -(ٔ)

ُٗ-َِِ. 
 ا٣بطيب، ،هػػ. انظرَِْبراهيم بن خالد بن اليماف البغدادم، أحد أئمة الدنيا علما كفقها ككرعا كفضبل توُبإهو  -(ٕ)

 الفهرست، ابن الشندًن،./ ِٗ، صُج ،ميزاف االعتداؿ الذهيب،./ ٓٔ، صٔ، جُ، طاتريخ بغداد كذيولو ،البغدادم
 .ُُِص

  .ْٓٔ، صِج ،ادلغِب، ابن قدامة َٓٓ-ْٓ، ْٖص ) ألمواؿا ،أيب عبيد ./(ِ،ِٓ) ألـا الوافعي، -(ٖ)
 (. ِ،ْٓٔ ) ادلغِب،  ن قدامة/ اب( َٓٓص ) ، األمواؿ ،أيب عبيد -(ٗ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/50_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9
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أفَّ الصيب غّب مطالب ابلتكاليف  ىكجه االستدالؿ: دؿ ا٢بديث عل .(ُ)" يفيق اجملنوف حٌب
 .(ِ)الزكاة عليه ٯبابإالورعية، كما داـ كذلك فبل يصح 

إال ابختيار ٙبقيقا لبلبتبلء، ككل ما كاف كذلك فبل يطلب من غّب  لدؤ تالزكاة عبادة ٧بضة فبل  -ِ
 .(ّ)كلف كالصيب غّب مكلفا٤ب

 -الصيب، فكذا الزكاة كأيدكا ذلك بقوؿ  ىالصبلة، فكما ال ٘بب الصبلة عل ىاة علقاسوا الزك -ّ
 .(ْ)" كهللا ال قاتلن من فرؽ بْب الصالة كالزكاة "ُب ا٢بديث الذم ركاه البخارم:  -أيب بكر 

ألفَّ ـ نية الصيب؛ تقاـ نية الورل مقا الشنيَّة شرط ُب الزكاة، كهي ال تتحقق من الصيب، كال ٯبوز أفٍ  -ْ
 .(ٓ)بشنيَّة الغّب لدؤ تالعبادة ال 

 كاستدؿ ا١بمهور ابألدلة التالية: 

چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ    چ : قوله تعاذل -ُ
 (ٔ). 

كجوب  ىماال دكف ماؿ كال كبارا دكف وغار فدؿ عل - سبحانه -كجه االستدالؿ: ما ٱبص هللا 
 .(ٕ)الزكاة ُب ماؿ الصيب كالكبّب سواء بسواء

 اليمن: ٤بعاذ حْب أرسله إذل الرسوؿ قوؿ  -ِ
 

                                                           
ا أمَّ  ،) كقاؿ عمر لعلي ،( بلفظ ُٕٔص  ،ْج ُب كتاب احملاربْب ابب ال يرجم اجملشنوف كاجملشنونة ) اتعليقن  البخارم أخرجه -(ُ)

 يستيقظ(. يدرؾ كعن الشنائم حٌب يفيق كعن الصيب حٌب علمت أفَّ القلم رفع عن اجملشنوف حٌب
 .ِِٓص ،ُج ،ُط ،تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي/ ُُٓ، صِ، جُط ،شرح فتح القدير، ابن ا٥بماـ -(ِ)
 .ِِٓ، صُج ،تبيْب احلقائق الزيلعي،  ،ُُٓ،صِج ،شرح فتح القدير ابن ا٥بماـ،  -(ّ)
، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسشنة، ابب االقتداء البخارم/ كا٢بديث أخرجه .ِِٓ، صُج ،ْب احلقائقيتبالزيلعي،  -(ْ)

 .( ِّٔٔ -ُُٔ/ٗ، ٙبفةِٓٗٔ، ُْٔٓ، ََُْ ) ،أطرافه -ِٖٕٓ برقم  بسشنن رسوؿ هللا 
 (.ُ،ِِٓ)  احلقائقْبتبي، الزيلعي -(ٓ)
 .َُّ،سورة التوبة، آية -(ٔ)
 .ِْص ،ِج األـ، ،لوافعيا -(ٕ)
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خذ ؤ افَبض عليهم صدقة يف أمواذلم ت طاعوؾ لذلك فأعلمهم أفَّ هللا قدفإٍف ىم أ..  " -ّ
 .(ُ)" فقرائهم ىىم كترد علءمن أغنيا

 .(ِ)( ٝبع مضاؼ فيعم الصغّب كالكبّب أغشنيائهم ه االستبلؿ: لفظ )جك 
ال تذىبها  حٌب ىابتغوا يف ماؿ اليتيم أك يف اليتام : "كركم الوافعي ُب مسشنده أفَّ الرسوؿ  -ّ

 .(ّ)" أك تستهلكها الصدقة
 كجه االستدالؿ:

ٗبا  يتقولكجوب الزكاة ُب ماؿ الصيب، كهو كإٍف كاف مشنقطعا إال أنَّه  ىا٢بديث يدؿ عل          
ال  حٌب تامىاليابتغوا ُب أمواؿ  عن عمر قاؿ" الدارقطِبركم من أحاديث وحيحة ُب ذلك كركاية 

 .(ْ)" أتكلها الصدقة
الذين كانوا ُب  اليتامىأفَّ عليا كابن عمر كعائوة كانوا يزكوف أمواؿ  مفعل الصحابة فقد رك  -ْ

 .(ٓ)حجرهم كٙبت كاليتهم
زكاة زركعه كمواشيه لعدـ كجود الفارؽ بيشنهما، كما قاسوا زكاة ماؿ  ىقاسوا زكاة ماؿ الصيب عل -ٓ

 .(ٔ)زكاة فطره ىالصيب عل

                                                           
، ُِّٔ، ُِْٓ،ُّٖٗ،أطرافه ،ُُّّ،ا٢بديث برقم (.ُ،ِِْ) ،كتاب الزكاة ابب كجوب الزكاة،البخارم أخرجه-(ُ)

 (. ( هي الزكاة ودقة ( انقادكا كابدركا إذل الفعل.) ش)أطاعوه لذلك ( )ّٕٗٔ، ََْٗ
 .ُٗٔ، صِج كشاؼ القناع،،  البهوٌب -(ِ)
 ." من كجه مشنقطعكقد ركيشناه عن الرسوؿ  " ،. فقاؿِٓ،صِ، جاألـذلك الوافعي ُب  ىقطع كما نص علا٢بديث مشن -(ّ)
كتاب تزيْب ا٤بمالك   ،كيليها كمعه -ركاية سحشنوف ،أبو عبد هللا مالك بن أنس ،مالك ./ِْ،صِا٤برجع السابق،ج ،انظر -(ْ)

 ،ُط ،دلدكنة الكربلا، مالك بن أنس، ماـ مالك للزكاكمٗبشناقب سيدان اإلماـ مالك للسيوطي، ككتاب مشناقب سيدان اإل
. كركاية الدارقطِب ا٤بذكورة عن عمر ُٗٔ، صِج كشاؼ القناع،،البهوٌب./ ْٓٔ، صِج ،ادلغِبابن قدامة، / َِٓ،ُج

الباب فبل  قطِب ُب هذا . أمَّا بقية األحاديث الٍب ذكرها الدارَُُ،صِِب،جطالدارق ىحة كما قاؿ ُب التعليق ا٤بغِب علوحي
 ٚبلوا من مقاؿ.

 (. ْٗٓ-ْٖٓ)، ُط ،األمواؿ ،عبيد وأب /َِٓ، صُ، جادلدكنة ./مالك،ِٓ، صِج ،األـ ،لوافعيا -(ٓ)
 .ْٓٔص ،ِج ،ادلغِب  ابن قدامة،/.ِٓص ،ِج (، مرجع سابق ) ،األـ الوافعي، -(ٔ)
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 مشناقوة األدلة كبياف الراجح: 
 مشناقوة أدلة ا٢بشنفية:

ا٤بقصود اب٢بديث رفع إٍب ا٣بطأ، كرفع العبادات البدنية ٖببلؼ االلتزامات ا٤بالية فهي كاجبة ُب  -ُ
 .(ُ)ا١بشناايت كارشماؿ كالعور كودقة الفطر كنفقة الزكجات 

الورل أٍف يؤديها ألفَّ ا٣بطاب ُب  ىٯبب علالزكاة عبادة ال يؤديها الصيب كما قلتم لكشنَّا نقوؿ  -ِ
الزكاة خطاب كضع، كملك الشنصاب سبب ُب إخراج الزكاة، كما داـ الصيب ٲبلك الشنصاب فقد 

 .(ِ)كجبت الزكاة ُب ماله كٱبرجها عشنه كليه
الزكاة ٚبتلف عن الصبلة ُب   قياس مع الفارؽ ا٤بؤثر، فأفَّ  ألنهالصبلة ال يصح،  ىقياس الزكاة عل -ّ

 كثّب من األحكاـ كمن ذلك: 
 الصبلة تسقط عن ا٤بكلف إذا اغمي عليه حوالن كامبلن ٖببلؼ الزكاة. -أ

 ا٤بسافر يقصر من الصبلة كال يشنقص من زكاة ماله. -ب
 حاؿ. ةأيَّ  ىا الزكاة فتؤدم علالصبلة ترتفع عن ا٤برأة ُب حيضها كنفاسها، أمَّ  -جػػ
 ٯبوز أداء الصبلة قبل دخوؿ الوقت. ٯبوز إخراج الزكاة قبل ا٢بوؿ، كال -د
 ا٤بكاتب ٘بب عليه الصبلة كال ٘بب عليه الزكاة. -ق
 ى، أمَّا الزكاة فهي حق مارل أكجبه هللا سبحانه للفقراء علا فإفَّ الصبلة حق ٯبب هلل تعاذلكأخّبن  -ك

 .(ّ)لصبلةا ىغّب ذلك من الفركؽ الكثّبة الٍب تقتضي عدـ جواز قياس الزكاة عل األغشنياء. إذل
 مشناقوة أدلة ا١بمهور: 

  .(ْ)حديث اال٘بار ٗباؿ اليتيم ضعيف ال تقـو به حجة، ككذا كل ما جاء ُب هذا الباب -ُ
 أنَّه اجتهاد مشنهم من غّب أفٍ  ىالصغار ٧بموؿ عل اليتامىتزكية عائوة كعلي كابن عمر ألمواؿ  -ِ

                                                           
 .ْٓٔ، صِ(،ج مرجع سابق ،)ادلغِبابن قدامة،  -(ُ)
حيث نص  كشف األسرارالبخارم،عبلء الدين،  ،/ كانظر ُٖٕص ،ِج ،ِط علي سلتصر خليل،اخلرشي  ا٣برشي، -(ِ)

 .ّْٖ،صِأفَّ سبب كجوب الزكاة ملك الشنصاب.ج ىعل
 ( .ّٓٓ-ِٓٓ)ص ،األمواؿ / أيب عبيد،ِٓص ،ِج ،األـالوافعي،  -(ّ)
 .ِّٓص ،ُج ،تبْب احلقائقالزيلعي،  /ُُٓ، صِ، جشرح فتح القديرابن ا٥بماـ،  -(ْ)
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 .(ُ)مسعوديسمعوا ذلك من الشنيب بدليل أفَّ فعلهم معارض بقوؿ ابن 
العبادة ٖببلؼ  أخذ ا٣براج من أرضه ال يصح ألفَّ ُب الزكاة معُب ىقياس زكاة ماؿ الصيب عل -ّ

 .(ِ)ا٣براج
كالراجح ُب هذه ا٤بسألة مذهب القائلْب بوجوب الزكاة ُب ماؿ الصيب لقوهتا، خاوة دليلهم 

إفَّ هذا مذهب كثّب من  إثبات كجوب الزكاة ُب ماؿ الصيب، ٍب ىاألكؿ كالثاين فهما كافياف عل
الصحابة، كال يعقل أٍف ٯبتهد الصحابة ُب مثل هذه األمور، كال يتعارض ذلك مع قوؿ ابن مسعود؛ 

يبلغ الصيب فيخرج ما  حٌب ىالنَّه قاؿ بوجوب الزكاة ُب ماؿ الصيب إال أفَّ الورل ال ٱبرجها، كتبق
 كجب عليه من زكاة ُب األعواـ السابقة.

 :(ّ)لواك علي اجلمل الناقصةدخوؿ االثانية: 
ا تورؾ ا١بملة الثانية مع األكذل ىإذا دخلت الواك عل         فيما ٛبت به  ا١بملة الشناقصة فحكمها أهنَّ

(،  األخرلأنت طالق إٍف دخلت هذه الدار كإٍف دخلت الدار  بعيشنه. فإذا قاؿ رجل لزكجته ) األكذل
أم يتعلق كبل الورطْب  - كما سيأٌب بيانه  - زاء عيشنه( تتعلق اب١ب األخرلإٍف دخلت الدار  فجملة )

ٔبزاء كاحد، فبل تطلق إال كاحدة سواء دخلت دارا أك الدارين. كذلك ألنَّشنا لو جعلشنا الورط معادان لـز 
انتفت الضركرة  عشند الضركرة، كمٌب تقدير مضمر، كاإلضمار خبلؼ األول، كال يصار إليه إال

 الضركرة تقدر بقدرها. ألفَّ  ؛كهو اإلضمار ابألدىن
( أنَّه ٯبب لكل  مائة درهم كلعمرك لزيد عليَّ  لو قاؿ شخص:) (ْ)هذه القاعدة ىكبشناء عل

، مشنها ٟبسْب درٮبا. كهذه القاعدة مضطردة إال إذا استحاؿ أٍف يكوف مكمل الثانية عْب األكذل
 اجمليء(؛ فإفَّ  زيد كعمرك جاء ، مثاؿ ذلك قولك )(ٓ)فعشندئذ يكوف مكمل الثانية مثل مكمل األكذل

                                                           
 .ُُٔ-ُُٓص ،ِج )مرجع سابق(، شرح فتح القدير، ابن ا٥بماـ -(ُ)
 .ُُٔص ،ِج سابق،الرجع ا٤ب -(ِ)
ال من  ا١بمل الشناقصة ُب ا٢بقيقة من قبيل ا٤بفردات، إال أنَّشنا نسميها ٝبلة ابعتبار ما يتممها، فهي ٝبلة من حيث ا٤بعُب -(ّ)

 . ُٓص ،الوسيط يف أصوؿ الفقو الزحيلي، ،ا تعرب إعراب ا٤بفردات. انظرهنَّ حيث اإلعراب فإ
 .كهو توريك ا١بملة الثانية بعْب ما ًب به األكذل -(ْ)
للثانية لوجب الكل كاحد مشنها مائة درهم، أمَّا  (؛ مثل مكمل األكذل لزيد علي مائة درهم كلعمرك لو قدران ُب قوؿ ا٤بقمر ) -(ٓ)

 ؛ فإنَّشنا أكجبشنا لكل مشنهما ٟبسْب درٮبا.للثانية عشندما قلشنا بتقدير عْب ما ًب به األكذل
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زيد؛ الستحالة قياـ العرض ٗبحلْب ُب كقت كاحد؛  ٦بيءعمرك عْب  ٦بيءعرض كال ٲبكن أٍف يكوف 
 (. جاء زيد جاء عمرك لذا تقدر للجملة الثانية مضمرا فشنقوؿ )

زيشنب طالق  ، لو قاؿ رجل المرأتيه )استحالة كوف مكمل الثانية عْب مكمل األكذل ىكبشناء عل
ا تقع طلقة عل هشندك  كل كاحدة مشنهما لعدـ إمكانية اشَباؾ زيشنب كهشند ُب طلقة كاحدة،   ى( فأهنَّ

. كقد فرض العلماء (ُ)كل كاحدة طلقة  ىللثانية كقلشنا يقع عل ٛبت به ا١بملة األكذل فقدران مثل ما
 وضوء:ا١بمل الشناقصة ا٤بثاؿ التطبيقي التارل: فرض الرجلْب ُب ال ىدخوؿ كاك العطف عل ىعل

 : (ِ)غسل الرجلْب إذل الكعبْب مسالة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ :قاؿ تعاذل

چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
(  رجلكمكأ كالكسائي) (ٓ)كابن عامر (ْ).قرأ انفع(ّ)

 .(ٔ)( اب١بر أرجلكم ابلشنصب. كقرأ ابن كثّب كأبو عمرك كٞبزة )
سح؟ فذهب اختلف العلماء ُب فرض الرجلْب ُب الوضوء هل هو الغسيل أـ ا٤ب 

 أفَّ فرض الرجلْب الغسل. كا٢بشنابلة إذل(ٗ)كالوافعية (ٖ)كا٤بالكية(ٕ)ا٢بشنفية

                                                           
 (. ُٔ-ُٓص ، )الفقوالوسيط يف أصوؿ  الزحيلي، ،انظر -(ُ)
مىٍْبً، جلوضوء، ابب غىٍسًل الٌرًٍجلىٍْبً ،كتاب اارمخشرح صحيح الب ابن بطاؿ، -(ِ)  .ِٓٓ، ص ُ، كىال ٲبىٍسىحي عىلىى اٍلقىدى
 .ٔ ،سورة ا٤بائدة، اآلية -(ّ)
 ػ .(هػُٗٔت)وبهاف، أطائفة من اتبعي أهل ا٤بديشنة، كاول انفع من  ىعبدالرٞبن بن أيب نعيم الليثي قرأ علهو انفع بن  -(ْ)

-َّّ، ِج ،ُط ،غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن ا١بزرم /ٖ ٓص، ُٕٗٗ -هػ ُُْٕ، ُ، طمعرفة القراء ،انظر
ّّْ. 

 .ِْٓ -ِّْ، صُج ،ءآغاية النهاية يف طبقات القر م، ./ ابن ا١بزر ( َٕ-ٕٔص ) ءآمعرفة القر  الذهيب، ،انظر -(ٓ)
 .ُٗص ،ٔج ،تفسّب القرطيب القرطيب، -(ٔ)
 .َُ-ٗ، صُج ،ُ، طاذلداية مع شرح فتح القدير، ابن ا٥بماـ -(ٕ)
  ،مغِب احملتاج ابن قدامة، ،ٓ/ُ ،البدائع.الكاساين، ُِٔ-ُِٓص ،ُج ،سلتصر خليل ىاخلرشي عل ا٣برشي، -(ٖ)
 .ُِٓ/ُ ،نيل األكطار الووكاين، كما بعدها. ُِّ/ ُ ،ادلغِب، ّٓ/ُ
 .َُُص ،ُج ،كشاؼ القناعالبهوٌب، / .ُُِ-َُِ، صُ، طربفة احملتاج إذل أدلة ادلنهاج، ابن ا٤بلقن -(ٗ)
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أفَّ فرض القدمْب ا٤بسح ال الغسل، كذلك  كاألمدم من علماء األووؿ إذل (ُ)كذهب الويعة
 أفَّ كاك العطف تقتضي التوريك بْب الرؤكس كاألرجل ُب ا٤بسح. استشنادا إذل

عد التأكيبلت ما يقوله القائلوف بوجوب غسل الرجلْب ُب الوضوء ُب قوله قاؿ األمدم: كًمٍن أب "
ًمٍن أفَّ ا٤براد به الغسل، كهو ُب غاية البعد ٤با فيه  الكعبْب " كامسحوا برؤكسكم كأرجلكم إذل " :تعاذل

 ظاهر العطف من التوريك بْب الرؤكس كاألرجل ُب ا٤بسح من غّب ضركرة اقتضاهمن ترؾ العمل ٗبا 
"(ِ). 

أفَّ الناس قد أبوا إال الغسل، كال أجد يف   " كركم مسح الرجلْب عن ابن عباس حيث قاؿ:
عن أنس بن مالك كعن الوعيب كقتادة كعكرمة مثل قوؿ أبن  ى. كحك(ّ)" كتاب هللا إال ادلسح

 . (ْ)عباس
 ؛جزأه ذلكأجليه غسل ر  نٍ مى  فرض القدمْب استيعاهبما اب٤بسح ، كأفَّ  أفَّ  كذهب أبن جرير الطورم إذل

مرار ا٤باء كهو الغسل، فأيهما فعل إقاـ مقاـ كبْب  مرار اليد أك ماإؾ بْب َب لفظ ا٤بسح عشنده مو فَّ أل
 ا٤بتوضئ فقد امتثل ألمر هللا "

 .(ٓ)" الكعبْب كأرجلكم إذل

                                                           
 ،ُج، ِط ،فقو اإلماـ جعفر الصادؽ عرض كاستدالؿمغشنية، / ِِص ،ِج، كسائل الشيعة كمستدركاَتا العاملي، -(ُ)

 .ٔٔ،ِٔص
 . ِٔ، صّج، األحكاـ، مدمآلا -(ِ)
، كقاؿ ُب الزكائد ُٔٓص  ،ُجد.ط،  ،كتاب الطهارة ابب ما جاء ُب غسل القدمْب  ،سنن ابن ماجو، ابن ماجة أخرجه-(ّ)

 اسشناده حسن. 
 . ٖٗص ،ُج ،ادلغِب ابن قدامة،(/ ٔ،ِٗ) تفسّب القرطيب القرطيب، -(ْ)
 مادة )مسح كادلصباح ادلنّب، ِٗ، صٔ،جتفسّب القرطيب القرطيب، ،انظر/ (ْٔ،ِٔ-ُٔ ،َُ) تفسّب الطربم الطورم، -(ٓ)

أيد القائلوف أبفَّ فرض  ،أدلة كل فريق تطلق ابالشَباؾ علي الغسل كا٤بسح . ( فقد أكضحا أفَّ لفظة مسحٔٗٔ-ْٗٔ ،ِ( )
  ،الرجلْب الغسل ٗبا يلي

، كتاب الطهارة ابب ُب كضوء صحيح مسلممسلم،   أخرجه ،قاؿ أنه غسل قدميه. انظر كضوء الرسوؿ  ىكل من حك  -ُ
(، ٖٔ-ٕٔ ،ُ، كتاب الطهارة ابب ُب كضوء الشنيب كيف كاف ) سنن الَبمذمالَبمذم،  أخرجه ( ،ُُِ-َُِ ،ُ) الشنيب 

 كغّبها من كتب ا٢بديث.
فرجع ٍب " فقاؿ " ارجع فأحسن كضوئك  كعن عمر أف رجبل توضأ فَبؾ موضع ظفر على قدمه فابصره الشنيب  -ِ

= 
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                                                           = 

 ( .ُِٓ ،ُجزاء ٧بل الطهارة )إ، كتاب الطهارة ابب كجوب استيعاب ٝبيع صحيح مسلمولى.أخرجه مسلم، 
رهقشنا العصر، فجعلشنا نتوضأ ك٭بسح أدركشنا كقد أالبخارم عن عبدهللا بن عمرك قاؿ، ٚبلف الشنيب عشنا سفرة سافرانها ف أخرج -ّ

 ىضوء ابب غسل الرجلْب كال ٲبسح علكتاب الو   البخارم، أخرجهن الشنار ". على ووته " كيل لؤلعقاب مأب لرجلشنا فشنادأعلى 
 (.ِْ ،ُالقدمْب )

إال ٤با كاف الوعيد ؿ ورحة على كجوب غسل القدمْب ، ك هذا ا٢بديث كاألحاديث الٍب قبله تد ،كجه االستدالؿ
./ ابن ُٗ، صٔ، جفسّب القرطيبت./  القرطيب، ُّٓ، صّ، جأحكاـ القرآفا١بصاص،  ،لؤلعقاب دل تغسل اب٤باء. انظر

 .ٗٗ-ٖٗ، صُجادلغِب، قدامة، 
، ُ، جادلغِبابن قدامة،  ،انظر .. ألفَّ ا٤بسح ال ٰبتاج إذل استيعاب ؛ بتخليل األوابعا ما أمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصلو دل يكن كاجبن  -ْ

 . ٗٗص
ه أراد غسلهما، كلو كاف ا٤براد ا٤بسح ما حد ذلك على أنَّ  ؿَّ الكعبْب دى  ٤با ذكر هللا سبحانه كتعاذل الرجلْب كحدٮبا إذل -ٓ

، ُ، جادلغِب./ ابن قدامة، ُٗ، صٔ، جتفسّب القرطيب./ القرطيب، ُّٓ، صّ، جأحكاـ القرآفابلكعبْب. ا١بصاص، 
 .ٗٗص
./ ابن قدامة، ِٗ، صٔ، جتفسّب القرطيبالقرطيب،  ،. انظراسل ا٣بفيف، كالعرب تسمي ذلك مسحن أريد اب٤بسح الغ رٗبا  -ٔ

ا كذلك تشنبيه .ٓٗٔ-ْٗٔ ،ِ( ج مسح مادة )ادلصباح ادلنّب، ./ َُِ، ُ، جربفة احملتاج، ابن ا٤بلقن/ ٗٗ، صُج ادلغِب،
 هػ(، ّٖٓ-الز٨بورم، جار هللا )ت ،انظر. سراؼ اب٤باء؛ ألفَّ غسل الرجلْب مظشنة إلسراؼ ا٤باء كهو مشنهي عشنهعلى عدـ اإل

 .ٕٗٓ، صُج ،ّط ،كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيلالكشاؼ عن حقائق التنزيل 
الغاسل يعتور  ألفَّ  ؛كجبت ا٤بسح كاألخرل الغسل ٤با جاز ترؾ الغسل إذل ا٤بسحأحداٮبا إيتْب لآل" لو اعتوران القراءتْب  -ٕ

 .ِّٓ، صّ، جأحكاـ القرآف". ا١بصاص،  ماسحا كليس ا٤باسح كذلك فيكوف الغاسل قد عمل ابلقراءتْب
  ،قوؿ أبفَّ عطف الرجلْب على الرأس يوجب ا٤بسح للمواركة بيشنهما مردكد ، ألفَّ الرأس يفارؽ الرجلْب من كجوهال -ٖ

 سل الرجلْب.غلو أمر الوارع غسل شعر الرأس لوق ذلك لصعوبته ٖببلؼ  األكؿ،
 الرجبلف ٧بدكداتف ال كعبْب ٖببلؼ الرأس. الثاين،

 .ٗٗ، صُجادلغِب، ابن قدامة،  ،ما إذل األرض ٖببلؼ الرأس. انظرالرجبلف معرضتاف لؤلكساخ لقرهب الثالث،
  ،أكلوا قراءة ا١بر من كجوه -ٗ

ا١بصاص،  ،دلة. انظرا بْب القراءتْب كاألا٣بفْب كقراءة الشنصب على غسل الرجلْب ٝبعن  ى، ٙبمل قراءة ا١بر على ا٤بسح علاألكؿ
ا٣برشي،  ./َُِ، صُجربفة احملتاج، ، ابن ا٤بلقن./ ّٗ، صٔج، تفسّب القرطيب./ القرطيب، ِّٓ، صّأحكاـ القرآف، ج

 .ُِٔ، صُجسلتصر خليل،  ىاخلرشي عل
ا كانت بسبب ا١بوار كهذا جائز ُب لغة العرب كمن ذلك قوؿ الواعر ،الثاين   ،امرؤ القيس قراءة ا١بر إ٭بَّ

  .ًٔبادو ميزىمَّلً  ُب كىبّبي أيانسو         أفانًْب كدقهً  ُب كأفَّ أابانن 
ا٤بدثر ُب  :كساء ٨بطط، ا٤بزمل  :ا٤بطر، البجاد :ضركب، الودؽ :فانْبأسود، أبيض كجبل أجبل  :البيت ألمرئ القيس، كأابان
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كا٤بعُب مزمل به فهي نعت لكبّب ا٤برفوع، لكشنها كسرت  حاط اب١ببل كإحاطة الكساء ا٤بخطط ابلويخ.أا٤بطر  الثياب. كا٤بعُب أفَّ 
 للجوار.

ألهنا وفة للخور ا٤برفوع كهو ) ا١بحر(  ؛. كاألول أٍف تكوف كلمة )خرب( مرفوعةخربو  ا جحر ضبو هذ ،كتقوؿ العرب
 ./ُِٕ، صُ، جالكتاب مثلة كغّبها ُب سيبويه،قبلها كهي الكسرة. انظر هذه األ لكشنَّها جرت للجوار فأخذت حركة ما

أضواء ، الوشنقيطي./ ٗٗ، صُ، جادلغِبقدامة، ./ ابن ْٗ، صٔ، جتفسّب القرطيب./ القرطيب، َِِ، صدلنخوؿا الغزارل،
 .ُُ-ٖ، صِجد.ط،   ،البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف

 من عادة العرب أٍف تعطف الويء على الويء كتورؾ بيشنهما بواك العطف إذا تقارب معشناٮبا من كجه كإٍف بعد من كجوه. ،الثالث
مسح الرؤكس  ىرجل علء، ٪بد القرآف الكرًن عطف غسل األلعضو اب٤باُب كل إمساس ا فَّ إك٤با كاف الغسل قريبا من ا٤بسح حيث 

  ،لتقارهبما ُب ا٤بعُب، كهذا كثّب ُب لغة العرب كمشنه قوؿ الواعر
ػػًك فػػي الػوىغىى فنا كري٧ٍبنػػػا    كرأيػػتي زكجى ػػػػيػٍ ا سى  .ميتػىقىلًٌػػػػدن

 ،سلحة كلكوف التقلد كاالعتقاؿ ٞببلف قريباف. انظركونه من األلكشنه عطف على السيف ل ٭با يعتقل كيتأبط،إكالرمح ال يتقلد ك 
، َِّص، ّط من تعليقات األصوؿ، ادلنخوؿ الغزارل، . /ْٖٓ-ْٕٓ، ص ُج، ُ، طالربىاف يف أصوؿ الفقوا١بويِب، 
 .ٓٗ، صٔ، جتفسّب القرطيبالقرطيب، 

 (ٓ)لت          اب١بلهتًْب ظباؤيها كنعميهاطفأفركًع اليقهاًف ك  ىفعل         ،ككقوؿ الواعر للبيد بن أيب ربيعة
طفلت ظباؤها، كفرخت نعامها؛ ألفَّ الشنعاـ ال يطفل بل يفرخ، لكنَّ الواعر عطف الشنعاـ على الظباء أككاف الواجب أٍف يقوؿ ك 

 .ٗٓ، صٔ، جتفسّب القرطيب القرطيب،./ ْٖٓ، صُج الربىاف ١بويِب،ا ،اسَبساال للكبلـ كلقرب ا٤بعشنيْب. انظر
ا رضيا هذا الوجهإهذا كدل يرفض  ألفَّ القوؿ ابلكسر للجوار جائز عشند الوعراء  ؛ماـ ا٢برمْب كالغزارل الوجه الثاين، كإ٭بَّ

، ُ، جالربىاف يف أصوؿ الفقوا١بويِب،   ٤براعاة ا٤بعُب أمَّا ُب حق هللا سبحانه فهو مرفوض كال يتشناسب مع ببلغة القرآف الكرًن.
 .َِِص ادلنخوؿ من تعليقات األصوؿ، ،. / الغزارلْٗٓ -ْٕٓص

كاستدؿ القائلوف أبفَّ فرض الرجلْب ا٤بسح بقراءة ا١بر ُب ) أرجلكم (، كقالوا أفَّ العطف يوجب التوريك بْب ا٤بعطوؼ 
ا عطف على احملل، ذلك أفَّ الرؤكس ُب موضع نصب لوقوع ا٤بسح عليها، كإ٭بَّ  ا ا٣بفض  كا٤بعطوؼ عليه، كأكلوا قراءة الشنصب أبهنَّ

  ،سدممشنه قوؿ الواعر عقبة بن هريرة األكاف سبب الباء، كهذا الوجه سائغ ُب لغة العرب ك 
ا فػىلىسشنىا اب١بباؿً  ... ميعاًكم إنشنا بىور فأٍسجح   كال ا٢بىًديدى

  ،كردكا على أتكيل ا١بمهور لقراءة ا١بر من ثبلثة أكجه عطف الواعر ا٢بديد على ٧بل ا١بباؿ فشنصبها.
ُب اآلية بسبب ا١بوار؛  -ٗبعُب كاحد، كاألكؿ اوطبلح الكوفيْب كالثاين للبصريْب -ا٣بفض كا١بر  -شنع أٍف يكوف ا٣بفض٭ب األكؿ،

، أمَّا ُب اآلية فبل يصح؛ ألفَّ حرؼ العطف فصل اول كما ُب أبيات الوعر ا٤بذكورةدل يكن ُب الكبلـ ف ذلك يصح لو ألفَّ 
 بيشنهما.
ا جاز لضركرة الوعر كال ٯبوز قياس كبلـ هللا ا٤بعجز عليه.سلمشنا جواز الكسر بسب الثاين،  ب اجملاكرة لكنَّ ذلك إ٭بَّ

كأمَّا القوؿ أبنَّه يكفي أٍف يعطف الويء على الويء إذا قرب مشنه من كجه فإفَّ هذا خبلؼ األول، كال يصار إليه إال  الثالث،
 . ٕٔ، صُ، جفقو اإلماـ جعفرشنية، . /مغّٔ، صّ، جاالحكاـاآلمدم،   ،بدليل كال دليل عليه. انظر
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 ادلبح ث الثال ث: تردد الواك بْب العطف كاحلاؿ
: ع، لكشنَّها قد تستعار للحاؿ، كما ُب قوله تعاذلمطلق ا١بم فة ٗبعُبا عاطاألول ُب الواك أهنَّ 

 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 
 " أم جاؤكها كقد فتحت أبواهبا.(ُ)

ألفَّ قولشنا مطلق ا١بمع يدخل ا١بمع بْب ا٢باؿ  ؛مطلق ا١بمع الواك للحاؿ ال يشنفي عشنها معُب ك٦بيء
 نٍ عشند كجود قريشنة مانعة مً  . ك٤با كاف األول ُب الواك العطف، فبل تستعمل للحاؿ إال(ِ)كذم ا٢باؿ

 رادة العطف، كهي نوعاف:إ
 .كماؿ انقطاع ا١بملة الثانية عن األكذل  -ُ
 تبادر فهم ا٢باؿ من ا١بملة الثانية. -ِ
أك تبادر فهم ا٢باؿ من ا١بملة الثانية اعتورت  ذا حصل كماؿ ُب انقطاع ا١بملة الثانية عن األكذلإف

 .(ّ)الواك للحاؿ كإال فهي للعطف
                                                           = 

" كيل لؤلعقاب من  أمَّا جرير الطورم فقد استدؿ ابآلية على ا٤بسح، كقاؿ بوجوب استيعاب القدمْب اب٤بسح لقوؿ الرسوؿ  
 .ْٔ، ص َُج ،ِٔ-ُٔ، صَُ، جتفسّب الطربمالطورم،  ،الشنار ". انظر

حاديث الصحيحة ُب ذلك ل بوجوب غسل القدمْب لوركد األكالذم يَبجح ُب هذه ا٤بسألة مذهب ٝبهور العلماء القائ
الٍب بيشنت كيف توضأ عليه الصبلة كالسبلـ كلقوله أيضا " كيل لؤلعقاب من الشنار " فإنَّه نص ُب ا٤بوضوع. كلو فرضشنا أفَّ اآلية 

  مسحهما.٦بملة ُب ا٤بسح أك الغسل فإفَّ األحاديث الصحيحة بيشنت ا٤براد هبا كأنَّه ٯبب غسل الرجلْب ال
) ا٤بسح ( يطلق ابالشَباؾ على الغسل كا٤بسح فهذا حجة عليه فإنشنا نقوؿ حٌب لو عملشنا بقراءة الكسر  كأٌما استوهاد الطورم أبفَّ 

   .رائن خارجية كقوؿ كفعل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص للفظ ا٤بوَبؾ على ما ترجح من معانيه بقف ا٤براد ٗبسح األرجل غسلها ٞببلن أف
ا التوبث بقراءة ا١بر كترؾ ٝبيع األدلة ا٤بذكورة كما فعل األمدم كالويعة فهو قوؿ مردكد، كيف ال كأفَّ الويعة قد أمَّ 

على بطبلف كضوئه، كهذا رأم ُب غاية الفساد  اابلغوا ُب ذلك كرككا عن أئمتهم أفَّ الصبلة تبطل إذا غسل ا٤بتوضئ رجليه بشناءن 
 .ِِص  ،ِج، د.ط، كسائل الشيعة إرل ربصيل مسائل الشريعة العاملي،/  .ُبت انظر تلك الركااي ،كالتطرؼ. انظر

 .ّٕ،سورة الزمر، اآلية -(ُ)
تيسّب ، أمّب ابد شاه /. َِٔ، صُج ،أصوؿ السرخسي./ السرخسي، ُِِ، صِ، جسراركشف األ،  البخارم -(ِ)

  .ّٕص ،ِج ،التحرير
(  انزؿ كأنت آمن ما تقدـ ٞبل ا٢بشنفية قوؿ القائد للحريب ) ىكبشناء عل. ُٔص الوسيط يف أصوؿ فقو احلنفية الزحيلي، -(ّ)

)انزؿ( فعلية طلبية،  ه ال ٰبسن العطف ُب هذه العبارة لكماؿ االنقطاع بْب ا١بملتْب، فافَّ ا١بملة األكذلا٢باؿ، كقالوا إنَّ  ىعل
 كشف األسرار البخارم، عبلء الدين، ،الشنزكؿ. انظر٠بية خورية كبذلك فبل أيمن ا٢بريب إال حاؿ إكا١بملة الثانية )أنت آمن( 

  (.ْٕ ،ِ)تيسّب التحرير  أمّب ابد شاه، (،َِٔ ،ُ) أصوؿ السرخسيالسرخسي، (، ُِّ ،ِ)
= 
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دخلت  ألهناهذا ا٤بثاؿ أبفَّ الواك ُب قوؿ القائد )انزؿ كأنت آمن( ال تفيد ا٢باؿ؛  ىاعَبض عل ،اعَباض كاجلواب عنو
عكس ما ذهب إليه ا٢بشنفية؛ ألفَّ قوله ) انزؿ كأنت آمن (  ى( فتحمل عل انزؿ قوله ) ىكدل تدخل عل ( أنت آمن قوله ) ىعل

 لإفَّ ا٤برض شرط ُب الطبلؽ إذا نو ( ف أنت طالق كأنت مريضة ا كقوؿ الرجل لزكجته )يقتضي أٍف يكوف األماف شرطا للشنزكؿ ٛبامن 
 ا٤بوركط.  ىالشنزكؿ لضركرة تقدـ الورط عل ىا عللك يكوف األماف سابقن (، كبذ أنت مريضة قوله ) ىالتعليق لدخوؿ الواك عل

كن آمشنا كأنت انزؿ،   ،( من ابب القلب، فكأنه قاؿ انزؿ كأنت آمن قوؿ القائد ) ،األكؿ ،هذا االعَباض من كجوه ىكأجيب عل 
ا يصح الشنزكؿ فإفَّ التعليق إ٭بَّ  ىتعليق األماف علا قلشنا إفَّ هذا الكبلـ من ابب القلب ألنَّه ال يصح أم آمن ُب حاؿ الشنزكؿ. كإ٭بَّ 

القلب. كهذا األسلوب سائغ جائز استعملته  ى٩بن يصح مشنه التشنجيز، كليس ُب كسع القائد تشنجيز الشنزكؿ فيحمل الكبلـ عل
  ،رؤبة بن العجاج العرب ُب كبلمها كمن ذلك قوؿ الواعر

 ميغورةو ارجػػاؤه              كػػأفَّ لػػوفى أرًضػػًه ٠بػػاؤيه  كمىػػٍهمػػىةو                                  
 .ّص ،٦بموع اشعار العرب ،هذا الرجز للواعر رؤبة بن العجاج . انظر ،كأف لوف ٠بائه من غربتها أرضه. انظر  كا٤بعُب

انوق  ، فا٤بعُب چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  ،كقد استعمل القرآف الكرًن أسلوب القلب ُب الكبلـ كمن ذلك قوله تعاذل
 البخارم عن ابن عباس كابن مسعود أنس. لكما رك  القمر كاقَببت الساعة، فاالنوقاؽ حصل ُب زمن الرسوؿ 

انزؿ مقدرا لك األماف ُب حاؿ  ،( ليس من األحواؿ الواقعة بل من األحواؿ ا٤بقدرة فيكوف ا٤بعُب كأنت آمن قوله ) ،الثاين      
( قائمة مقاـ  كأنت آمن ٝبلة ) ،الثال ث" مقدرين ا٣بلود ُب حاؿ الدخوؿ.  ، " فادخلوها خالديناذلالشنزكؿ كهذا يوبه قوله تع

( فبل يتحقق الكـر بدكف اجمليئ كذلك  ائتِب أكرمك ) ،جواب األمر فتأخذ حكمه فكما تعلق جواب األمر ابألمر ُب قولك
( يوجب األماف ُب ا٢باؿ  كأنت آمن قوله ) ،الرابعأماف قبل الشنزكؿ.  ( كال انزؿ كأنت آمن ) ،يتعلق األماف ابلشنزكؿ ُب قوؿ القائد

أٍف يتحقق الورط. راجع تفصيل هذا االعَباض  الشنزكؿ كتأخر ا٤بوركط إذل ( يتأخر األماف إذل انزؿ لكن ٤با انضم إليه قوله )
 .ُِْ-ُِّص ،ِج، سراركشف األالبخارم، كا١بواب عشنه ُب 

  مسائل مشنها، عدةكفرع ا٢بشنفية علي هذه القا
( للعطف ال للحاؿ، كذلك  كاعمل (. فإفَّ الواك ُب قوله ) خذ هذا ا٤باؿ كاعمل به ُب ٘بارة األسلحة إذا قاؿ رجل آلخر ) -ُ

  ،من كجهْب كذلأألفَّ ا٢باؿ ال يثبت إذا تعذر العطف، كالعطف هشنا غّب متعذر .. ا٢بمل عليه 
معلـو أفَّ العمل ال يكوف حاؿ األخذ  ،الثاينبعض.  ىلتاف طلبيتاف فشناسب عطفهما عل( ٝب كاعمل ( كقوله ) خذ قوله ) ،األكؿ

ا يكوف بعد تفكّب ا٤بوورة ال أفَّ ذلك شرط ال ٯبوز  ى( ٧بموؿ عل كاعمل ُب ٘بارة االسلحة ) ،كبذلك يكوف قوؿ الرجل ... كإ٭بَّ
فتح الغفار ، الصشنعاين /ُِٔص ،ُج، ُط ،البدائعفصوؿ  ،الفشنارم /ُِْص ،ِج ،كشف األسرار البخارم،،٨بالفته. انظر

 ٖص ،ِ، جُط ،اجلامع ألحكاـ سنة نبينا ادلختار
العطف كدل  ىفحمل أبو حشنيفة الواك عل ،(. اختلف أبو حشنيفة كواحباه ُب ذلك طلقِب كلك ألف ) ،إذا قالت ا٤برأة لزكجها -ِ

ا٢بقيقة إال أٍف يقـو دليل ٲبشنع إرادة  ىف، كاألول ا٢بمل علا بتطليق زكجته كذلك ألف الواك حقيقة للعطيوجب للزكج شيئن 
الطبلؽ  ىترؾ العطف؛ ألفَّ ا٤بعاكضة هشنا أمر زائد عل ىعل ( ال تصلح دليبلن  طلقِب كلك ألف ) ،ا٢بقيقة، كا٤بعاكضة ُب قو٥با

الكثّب الغالب. كلو  ىالقليل الشنادر عل كال يصح تعميم اوف من غّب عوض، ككونه بعوض اندرن أفَّ األغلب ُب الطبلؽ أنَّه يك ،بدليل
= 



171 

 

  :شركط الذبح أك التذكية الشرعيةألة: مس
توَبط التسمية عشند التذكية كعشند اإلرساؿ ُب العقر، فبل ٙبل الذبيحة، سواء أكانت أضحية أـ 

: مىٍن  " كنسياان، غّبها، ُب حاؿ ترؾ التسمية عمدان، ككانت ميتة. فلو تركها سهوان  قىاؿى اٍبني عىبَّاسو
  .(ُ)" چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ چ  قاؿ تعاذل: نىًسىى فىبل أبىٍسى 

اختلف العلماء ُب ذبيحة ا٤بسلم إذا دل يذكر اسم هللا عليها؛ فذهب قـو إذل ٙبرٲبها سواء  " 
؛ كهو قوؿ ابن سّبين كالوعيب كنقله اإلماـ فخر الدين عن مالك، كنقل عن  ا أك نسياانن تركها عمدن

عاـ أك شراب فهو حراـ، كاحتجوا على ذلك ط نٍ عطاء أنَّه قاؿ: كل ما دل يذكر اسم هللا عليه مً 

                                                           = 

ا عن الطبلؽ ٤با كاف أغلب الطبلؽ من غّب عوض. انظر -ُِْص ،ِج ،كشف األسرار البخارم،،دل يكن العوض أمرنا زائدن
ا٤بعاكضة، فتجب األلف للزكج إذا طلق  ىكٞبل الصاحباف قوؿ ا٤برأة عل. َِٕص ،ُج ،أصوؿ السرخسي./ السرخسي، ُِٓ

  ،ا ُب ذلك مسلكافزكجته، ك٥بم
ا جعلت  يَّ ( كاك ا٢باؿ، فكأهنا قالت طلقِب ُب حاؿ ما يكوف لك عل كلك ألف ) ،أفَّ الواك ُب قو٥با ،األكؿ ألف، أم كأهنَّ

( معاكضة فإفَّ نفسها تسلم ٥با ابأللف فصار كجوب األلف شرطا ُب  كلك ألف ) ،اعطاءه األلف شرطا لطبلقها كاعتور قو٥با
  ،الباء ٦بازا للمشناسبة بْب ا٢برفْب وورة كمعُب ( مستعملة ٗبعُب كلك ألف ) ،أفَّ الواك ُب قو٥با ،الثاينعشنه. الطبلؽ كبدال 

الباء،  موجود ُب االلصاؽ الذم هو معُب فؤلفَّ الواك معشناها مطلق ا١بمع كهذا ا٤بعُب ،فؤلف كليهما شفوم. كا٤بعُب ،أمَّا الصورة
كوف   ،انظر ( كهذا عقد معاكضة فيجب له األلف إذا طلقها. طلقِب أبلف ٗبشنزلة قو٥با )(  طلقِب كلك ألف فصار قو٥با )

  .َِٔ،صُ،جأووؿ السرخسي .ُِٓ-ُِْ، ِ، جاألسرار
الباء كما  ى( عل خذ هذا ا٤باؿ كاعمل به ُب ٘بارة األسلحة ) ،٤باذا دل ٫بمل الواك ُب قوؿ الرجل ،كهشنا سؤاؿ يطرح نفسه

الباء  ىلو ٞبلشنا الواك ُب عقد ا٤بضاربة عل ،األكؿ ،( ؟  كا١بواب عليه من كجهْب طلقِب كلك ألف ا٤برأة )قاؿ الصاحباف ُب قوؿ 
ا عشند أخذ ا٤باؿ ٗبجرد عقد خذ هذا ا٤باؿ مضاربة ابلعمل بتجارة األسلحة. كبذلك يصح العمل بتجارة األسلحة كاجبن  لصار ا٤بعُب

الباء ُب وورة عقد ا٤بضاربة ا٤بذكورة لكاف ذلك عقد معاكضة، كا٤بضاربة غّب  ىعل لو ٞبلت الواك ،الثاينا٤بعاكضة ابإلٝباع. 
ا عقد الـز من الطرفْب. ُب تقسيم العقود  ادلغِب ،ابن قدامة ،انظر ا٤بعاكضة فهي عقد جائز من الطرفْب ٖببلؼ ا٤بعاكضة فإهنَّ

 (. َٔٓ،َٓٓ ،ّكالتفريق بيشنهما )
كجه البدؿ كالوثيقة كهو ككيل فيه  ىمر مالكه ال عل٤بضارب أمانة ُب يده ألنَّه قبض أبا ٍب ا٤بدفوع إذل ،قاؿ ُب ا٥بداية

 -ُْٓ، صٕ، جاذلداية ،٤برغيشناينا ،(.انظر مر مالكه، كاذا فهو شريك فيه لتملكه جزء من ا٤باؿ بعملهألنَّه يتصرؼ فيه أب
 .ُِٓص ،ِج ،كشف األسرار البخارم، ،انظر ة.الباء ُب مثاؿ ا٤بضاربة ا٤بذكور  ىكبذلك ال كجه ٢بمل الواك عل .ُْٔ

 .(َٕٓٓرقم )، كتاب الذابئح كالصيد، ابب ذبيحة األعراب ك٫بوهم  ،البخارمكا٢بديث أخرجه  .ُُِ،سورة األنعاـ،اآلية -(ُ)
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معتورين أفَّ الواك للعطف أك لبلستئشناؼ إذا امتشنع عطف ا٣بور على الطلب  . "(ُ)" بظاهر هذه اآلية
كليست للحاؿ، كُب كلتا ا٢بالتْب يكوف الشنهي كاردنا على ما دل يذكر اسم هللا عليه مطلقنا، سواء ذكر 

    .(ِ)" دل يذكرعليه حْب الذبح اسم غّب هللا أك 
..، كالثورم،  كذهب ا١بمهور، كمشنهم ا٢بشنفية كمالك ُب ا٤بوهور من مذهبه كأٞبد ُب ركاية "

كإسحاؽ، كجعفر بن دمحم، كربيعة، كسعيد بن جبّب إذل أفَّ التسمية شرط لئلابحة مع الذكر دكف 
ا دل ٙبل   .(ّ)" الشنسياف، فإٍف تركها سهونا دل يضر، كإٍف تركها عمدن

هؤالء اعتوركا الواك للعطف أك لبلستئشناؼ أيضنا، هذا ابلشنسبة للَبؾ العمد، أمَّا الشناسي ك  "
سيئل عن مَبكؾ  أنَّه  للتسمية؛ بل هي ُب قلبه على ما رك فقاؿ األحشناؼ: الشناسي ليس بتارؾ ل

 العامد.  ، كدل يلحق به(ْ)" تسمية هللا تعاذل يف قلب كل مسلم كلوه فإفَّ  ": التسمية انسينا فقاؿ 
إذ الضمّب عائد إذل ا٤بصدر ا٤بأخوذ من  چ ڈ ڈ چ كقالوا: إفَّ الشناسي خارج بقوله تعاذل:

، كهو الَبؾ لكونه األقرب، كالَبؾ نسياانن ليس بفسق؛ لعدـ تكليف چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ مضموف:
 . (ٓ)" الشناسي كا٤بؤاخذة عليه فيتعْب العمد

ة شنَّ التسمية سي  عشنه كبعض ا٤بالكية إذل أفَّ "كذهب قوـ مشنهم الوافعي كأٞبد ُب ركاية 
ا أك انسينا حلت، كهو مركم عن ابن عباس، كأيب هريرة، كعطاء، كسعيد بن  إفٍ  تركها عامدن

،كإبراهيم سكطاكك كعكرمة، كأيب عياض،كأيب رافع،  ا٤بسيب، كا٢بسن، كجابر بن زيد،
                                                           

 ،ٓج ،لبدائعا/ الكاساين، ُٓص ،ٖجد.ط،  ،ركح ادلعاين يف تفسّب القرآف العظيم كالسبع ادلثاين ،األلوسي ،انظر -(ُ)
يف األجوبة  الدُّرىري السًَّنيَّةي  عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم، /ُُٗص ،ٓج ،الدر ادلختار حباشية ابن عابدين ا٢بصفكي، /ْٖص

 .ْٕٗص ،ُّج ،ٔ، طعلماء ٪بد األعبلـ من عصر الويخ دمحم بن عبد الوهاب إذل عصران هذا ،النجدية
 ،رد احملتارابن عابدين،  ،ٓ/ِٕٖ ،تبيْب احلقائق الزيلعي، ،ُِٖص ،ينأثر اللغة يف اختالؼ اجملتهد ،طويلة ،انظر -(ِ)

 ْ/ِٕٔ ،مغِب احملتاج الوربيِب، ،ُٖٓ-ُْٖص ،القوانْب الفقهية ابن جزم،،ُ/ّْٓ ،بداية اجملتهد ابن رشد، ،ٓ/َِٗ
 .ٓ/ْٔ ،البدائع الكاساين .ٔ/َِِ ،كشاؼ القناع البهوٌب، ،ٖ/ُٖٓ ،ادلغِب ابن قدامة، كمابعدها،

./ ،ِِْشرح رسالة ابن أيب زيد القّبكاين  ،الثمر الداين يف تقريب ادلعاين اآليب الزهرم، ،، كانظرُِٗ ا٤برجع السابق، -(ّ)
 ،ْج ،القرطيب تفسّبالقرطيب،   /ِّٖص ،ُج ،بداية اجملتهد، ابن رشد، ّٔ/ْ ،اذلداية شرح بداية ادلبتدم ٤برغيشناينا

 .ُٓص ،ٖج ،ركح ادلعاين./ األلوسي، ْٖص ،ِجد.ط،  ،الفتوحات اإلذلية ،ملا١ب/  ُُِٓص
. َِٕص ،ُج ،ُط ، كتاب الصيد كالذابئح،إيثار اإلنصاؼ يف آاثر اخلالؼ أبو عبدهللا، قزغلي، ،انظر -(ْ)

 .ُٓ، صٖ، جركح ادلعايناأللوسي،  ،انظر -(ٓ)
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 .    (ُ)" الشنخعي، كعبدالرٞبن بن أيب ليلى، كقتادة
فتكوف ٝبلة ا٢باؿ مقيدة للشنهي، كا٤بعُب: ال أتكلوا مشنه ُب  لى هذا الرأم للحاؿ؛ "كالواك ع

ۓ ۓ  چ :حاؿ كونه فسقنا، كمفهومه جواز األكل إذا دل يكن فسقنا؛ كالفسق قد فسره هللا تعاذل بقوله

﮳  ﮴ ﮵ عليه ، فا٤بعُب: ال أتكلوا مشنه إذا ٠بي عليه غّب هللا، كمفهومه: كلوا مشنه إذا دل يسم چ ﮲
  ". غّب هللا

كوف الواك للحاؿ كأفَّ الشنهي ُب اآلية مقيد بكونه فسقنا، كالدليل على ذلك   البحث رجحيك 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  چ إابحة طعاـ أهل الكتاب، كهم ال يسموف قاؿ تعاذل:

چې
ٍتيوانى اًبللٍَّحًم الى نىٍدرًم أىذيًكرى  اللَّي عىشنػٍهىا أىفَّ قػىٍومنا قىاليوا لًلشنَّيبًٌ عىٍن عىاًئوىةى رىًضيى  "، (ِ) ًإفَّ قػىٍومنا أيى

انيوا حىًديًثي عىٍهدو اًبٍلكيٍفرً  :اٍسمي اللًَّ عىلىٍيًه أىـٍ الى فػىقىاؿى  انىًت  " (ّ)"؛ ٠بى وا عىلىٍيًه أىنٍػتيٍم كىكيليوهي قىالىٍت كىكى فػىلىٍو كى
مىعى الوَّكًٌ ُب كيجيوًدهىا؛ أًلفَّ الوَّكَّ ُب الوَّرًيطىًة شىكٌّ ًفيمىا شيرًطىٍت  التٍَّسًميىةي شىرًيطىةن لىمىا حىلًَّت الذَّبًيحىةي 

الرَّجيل ًمشنَّا يىٍذبىحي  لىهي .كىيىٍوهىدي لىهي مىا أىٍخرىجىهي الدَّارىقيٍطًِب  ًمٍن حىًديًث أىيب هيرىيٍػرىةى قىاؿ: سىأىؿ رىجيله الشنَّيبَّ 
ٌّ  " عىلىى فىًم كيل ميٍسًلمو  "كىُب لىٍفظو  .(ْ)" اٍسمي اَّللًَّ عىلىى كيل ميٍسًلمو  قىاؿ: كىيػىشٍنسىى أىٍف ييسىمًٌيى اللَّى  ا عىا كىهىذى

ًد؛ أًلفَّ اٍلًعبػٍرىةى ًبعيميوـً اللٍَّفظً   .(ٓ)" الى ًٖبيصيوًص السَّبىبً  ُب الشنَّاًسي كىاٍلميتػىعىمًٌ

 مسألة: طالؽ احلائض:
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  چ  :ذلابب قوؿ هللا تعاكتاب الطالؽ، -

(ٔ) ،
 غّب ٝباع كيوهد شاهدين. نٍ يطلقها طاهرا مً  ة أفٍ شنَّ أحصيشناه حفظشناه كعددانه كطبلؽ الس  

                                                           
   .َُص ،ٗج ،ألكطارنيل ا ،الووكاين /ُُِٓص ،ْج "،تفسّب القرطيبالقرطيب،  ،انظر -(ُ)

 .ٓ،سورة ا٤بائدة، اآلية -((ِ
 .ِٗ، صْج ،َٕٓٓ ،، ُب كتاب الذابئح كالصيد، ابب ذبيحة األعراب ك٫بوهم، رقمالبخارم أخرجه-(ّ)
 .ط دار احملاسن ( كضعف أحد ركاته - ِٓٗ/  ْ" اسم هللا على كل مسلم " أخرجه الدارقطِب ) ،حديث   -(ْ)
 ، د.ط،ادلقنع الشرح الكبّب على مًب ابن قدامة، ،ُّٗ/ُ،السالك على الشرح الصغّب بلغةالدرير،،انظر -(5)

 ،، ابن قدامةّْإذلِٖ/ّ فتح القديرالووكاين، .ُٗٗ/ُكشاؼ القناع  البهوٌب، ،َُُ/ُمغِب احملتاج  الوربيِب،.ُْٓ/ّ
.ٖٗ/ٕادلغِب 

 .ُ،سورة الطبلؽ، اآلية -(ٔ)
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فطبلؽ ا٢بائض  . "" ..(ُ)أىنَّوي طىلَّقى اٍمرىأىتىوي كىًىيى حىاًئضه  "عىٍن عىٍبًد اللًَّ ٍبًن عيمىرى رضي هللا عشنهما ،  -
 تلف العلماء هل يقع أـ ال ؟ على قولْب:حراـ، لكن اخ

فإف طلقها للبدعة، كهو أف  القوؿ األكؿ: أنه يقع. كهذا مذهب ٝباهّب العلماء. قاؿ ابن قدامة: "
ہ ہ ہ ہ ھ ھ  چ :لقوله تعاذل ". كقع طبلقه ُب قوؿ عامة أهل العلم .. ايطلقها حائضن 

چىئ   يئ  جبحب         ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئچ  :كقوله تعاذل، چھ ھ ے 
(ِ)  . 

اآلايت عامة تدؿ على كقوع الطبلؽ ُب أم كقت ٩بن له حق كقوعه، فلم  كجه الداللة: أفَّ 
يكوف الطبلؽ ُب حاؿ ا٢بيض أك الطهر، كدل ٱبص حاالن دكف حاؿ توجب ٞبل اآلايت  يفرؽ بْب أفٍ 

. ك٢بديث الباب، قاؿ أفَّ الطبلؽ يقع، إذ ال تكوف  (. فهذا دليل على مره فلّباجعها : )على العمـو
ا٤براجعة إال بعد الطبلؽ الذم يعتد به. كركل البخارم عن سعيد بن جبّب عن ابن عمر قاؿ: 

عمر قاؿ: اي رسوؿ هللا، فيحسب بتلك  أفَّ  "(. كُب ركاية للدار قطِب:  تطليقة حسبت عليَّ )
  رأتو كىي حائض، فأتى عمر النيبو طلق امأنَّ  "كعن انفع عن ابن عمر:  . " التطليقة؟ قاؿ: نعم

كهو نص ُب موضع  . ركاه الدار قطِب قاؿ ا٢بافظ ُب الفتح: "" كذكر ذلك لو فجعلها كاحدة
 ". ا٣ببلؼ، فيجب ا٤بصّب إليه

فطلقوهن  القوؿ الثاين: ال يقع. كهذا قوؿ الظاهرية،كاختيار شيخ اإلسبلـ. لقوله تعاذل:)
ألٍف الطبلؽ ا٤بوركع  ؛لق ُب حاؿ ا٢بيض ال يكوف مطلقان للعدةا٤بط (. كجه الداللة: أفَّ  لعدهتن

كما عدا هذا ال يكوف طبلقان للعدة ُب حق ا٤بدخوؿ  ا٤بأذكف فيه أٍف يطلقها ُب طهر دل ٲبسها فيه،
 .(ّ)"هبا

                                                           
، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  چ  ابب قوؿ هللا تعاذل كتاب الطبلؽ،  ،البخارمأخرجه  -(ُ)

 (.ّّٖٔ، ٙبفةَُٕٔ، ّّّٓ،ِّّٓ، ِْٔٓ،ِٖٓٓ، ِّٓٓ،ِِٓٓ، َْٖٗ، ) أطرافه ُِٓٓ،برقم
 .َِّ،سورة البقرة، اآلية -(ِ)
 ،ّْ ، ِٖ / ّ فتح القدير ، الووكاين،ظران .ٗٓص ،ٔج د.ط، إيقاظ األفهاـ يف شرح عمدة األحكاـ،اللهيميد،  -(ّ)

   .ٖٗ/ٕادلغِب  ،ابن قدامة كما بعدها ، ّٕ/ّ مغِب احملتاج الوربيِب،
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                                                                            :مىا ييٍستىحىبُّ كىمىا يػيبىاحي لًٍلجينيبً مسألة: 
أىيػىٍرقيدي أىحىديانى كىىيوى جينيبه قىاؿى نػىعىٍم ًإذىا  عىٍن اٍبًن عيمىرى أىفَّ عيمىرى ٍبنى اخٍلىطَّاًب سىأىؿى رىسيوؿى اَّللًَّ  ." 

قوله قوله كهو جشنب ٝبلة حالية قوله إذا توضأ ظرؼ ٧بص ل .. تػىوىضَّأى أىحىديكيٍم فػىٍليػىٍرقيٍد كىىيوى جينيبه 
كقاؿ الكرماين: كٯبوز أٍف يكوف ظرفا متضمشنا  التوضؤلّبقد بعد ففلّبقد كا٤بعُب إذا أراد أحدكم الرقاد 

للورط، ٍب قاؿ الورط سبب فما ا٤بسبب الرقود أـ األمر ابلرقود، ٍب أجاب أبنَّه ٰبتمل األمرين ٦بازا 
ا كال قلت الرقود ليس كاجبن  قاؿ فإفٍ مسبب ١بواز الرقود أك ألمر الوارع به ٍب  التوضؤال حقيقة كأف 

 .(ُ)"  فما معُب األمر قلت اإلابحة بقريشنة اإلٝباع على عدـ الوجوب كالشندب انتهىمشندكابن 

  :التٍَّخًيّبي يف ًفٍديىًة اجٍلًنىايىًة عىلىى اإٍلٍحرىاـً يف احلٍىجًٌ  مسألة:  

: ٠بىً  :عىٍن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن ٍبًن األىٍوبػىهىاينًٌ قىاؿى ٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى ُب  " ٍعتي عىٍبدى اللًَّ ٍبنى مىٍعًقلو قىاؿى قػىعىٍدتي ًإذلى كى
ا اٍلمىٍسًجًد يػىٍعًِب مىٍسًجدى اٍلكيوفىًة فىسىأىٍلتيهي عىنٍ  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  چ  قله تعاذل:  هىذى

 چ ېئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ

ٍلتي ًإذلى الشنَّيبًٌ  ،(ِ) : ٞبًي ٞبلت  فقاؿ: - "كىاٍلقىٍملي يػىتػىشنىاثػىري عىلىى كىٍجًهي..  فػىقىاؿى
٤بن كاف ُب مثل كالتخيّب ة التخفيف لَّ بيشنت عً  (ّ)كالقمل يتشناثر على كجهي ٝبلة حالية" إذل الشنيب 

ـى ُب اآٍليىًة كىا٢بٍىًديًث ًمنى التٍَّخًيًّب بًلىٍفًظ" أى ، هذه ا٢باؿ  ." كٍ كىدىلًيل ا١ٍبيٍمهيوًر مىا تػىقىدَّ

 مسألة: صياـ يـو عرفة للحاج:   

يػىٍوـى عىرىفىةى، فىأىٍرسىلىٍت ًإلىٍيًو حبًالىبو كىٍىوى  أىفَّ النَّاسى شىكُّوا يف ًصيىاـً النَّيبًٌ  " - اهنع هللا يضر -" عىٍن مىٍيميونىةى 

                                                           
بن ا ،انظر .(ِٖٔ،ِٖٓ،أطرافه)ِّٖ،. برقمِّٔص ،ٓج ،، كتاب الغسل، ابب نـو ا١بشنب،عمدة القارمالعيِب،  -(ُ)

 ،ُّ/ُ االختيار ا٤بوولي،.ٕٖ، صِج ،ُط ،ذًٍكري الر ٍخصىًة ُب نػىٍوـً ا١بٍيشنيبً  ،األكسط يف السنن كاإلُجاع كاالختالؼ ،ا٤بشنذر
 الكاساين، .ِِٗ/ُ ط،.د ادلغِب ابن قدامة،.ُْٖ -ُْٕ/ُ ط،.د كشاؼ القناع البهوٌب، ،ُٕ/ُ مغِب احملتاج الوربيِب،
 . ُّٓ-ُِٓ/ُ ،ط.د جواىر اإلكليل . اآليب األزهرم،ّٔ، ّٖ/ُ البدائع

 .ُٔٗ،سورة البقرة، اآلية -(ِ)

. ِٗ، صٕ،جُْٕٓ،برقم چ فىمىٍن كىافى ًمشٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك بًًه أىذنل ًمٍن رىٍأًسهً  چكتاب احملصر، ابب قػىٍولًًه   ،البخارمأخرجه  -(ّ)
 ،ُْٓ/ِ فتح القدير الووكاين، ،ُْٓ/ِ ط،.دكشاؼ القناع البهوٌب،،ّْٖ-ّْٔ/ٕ ،ط.د،اجملموع الشنوكم، ،انظر

 .ٕٔ/ِحاشية الدسوقي الدسوقي،
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فورب  (، ٝبلة حالية ) اقف ُب ا٤بوقفكهو ك  "..) كىاًقفه يف اٍلمىٍوًقًف، فىشىًربى ًمٍنوي كىالنَّاسي يػىٍنظيريكفى 
كُب هذا ا٢بديث التحيل على االٌطبلع على ا٢بكم بغّب سؤاؿ، كفيه  ( إليه  مشنه كالشناس يشنظركف

ذلك كاف ُب  ألفَّ  ؛فطشنة السائلة الستكوافها عن ا٢بكم الورعي هبذه الوسيلة اللطيفة البلئقة اب٢باؿ
 .(ُ)" صـو كهللا أعلميـو حٌر بعد الظهّبة ، كأخرجه مسلم ُب ال

   :التقبيل كادلباشرة للصائممسألة: 
ثػىشنىا عىٍبدي اللًَّ ٍبني مىٍسلىمىةى عىٍن مىاًلكو عىٍن ًهوىاـو عىٍن أىبًيًه عىٍن عىاًئوىةى  ." عىٍن عىاًئوىةى عىًن الشنَّيبًٌ  - كىحىدَّ
كهو  ".  ) لي بػىٍعضى أىٍزكىاًجًو كىىيوى صىاًئمه، ُثيَّ ضىًحكىتٍ لىيػيقىبًٌ  ًإٍف كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ "قىالىٍت:  - اهنع هللا يضر -

ة هبا أك ق( تشنبيهنا على أهنا واحبة القصة ليكوف ذلك أبلغ ُب الث ٍب ضحكت حالية ) ( ٝبلة وائم
تعجبنا ٩بن خالفها ُب ذلك أك تعجبت من نفسها إذ حدثت ٗبثل هذا ٩با يستحيا من ذكر الشنساء 

 شنها أ١بأهتا الضركرة ُب تبليغ العلم إذل ذكر ذلك أك سركرنا ٗبكاهنا من رسوؿ هللا مثله للرجاؿ، كلك
  .(ِ)" .. ك٧ببته ٥با

:  مسألة: أتىًٍثّبي احلًٍجىامىًة عىلىى اإٍلٍحرىاـً

:  - رضي هللا عشنهما -" ... اٍبنى عىبَّاسو  – ٍعتيهي ". ٍبيَّ ٠بىً  كىىيوى زليًٍرـه  اٍحتىجىمى رىسيوؿي اَّللًَّ يػىقيوؿي
" : عىهي ًمشنػٍهيمىا حىدَّثىًِب طاككس عىًن اٍبًن عىبَّاسو  يػىقيوؿي : لىعىلَّهي ٠بًى  . " فػىقيٍلتي

 بلحى ( ٝبلة حالية أم ُب حج الوداع كما جـز به ا٢بازمي كغّبه ) كهو ٧بـر احتجم الشنيب  )
فإف كاف يقطعه هبما  ( ... كيؤخذ من هذا أف للمحـر االحتجاـ كالفصد ما دل يقطع هبما شعرناٝبل

 . (ّ)" حـر إال أف يكوف به ضركرة إليهما

                                                           
احلاكم الكبّب يف فقو  ،ا٤باكردم ،. انظرُٖٗٗ . برقمُْٔ، صّكتاب ا٢بج، ابب وـو يـو عرفه، ج  ،مالبخار أخرجه -(ُ)

 .ا٤بغِب،ِِٕ/ُبلغة السالك .َّٖ،ّٕٗ/ّكاجملموع ،ِْٕ/ّ ،ُط، ىو شرح سلتصر ادلزين مذىب اإلماـ الشافعي
 .ُٕ/ٕ احمللى . َِٖ/ْ فتح البارم . َّٖ/ٔ. اجملموعَُِ/ُ . الفتاكل ا٥بشنديةْْْ/ْ
لىًة لًلصَّائًًم، ج  ،البخارمأخرجه  -(ِ) اجلامع ألحكاـ   ،عويضة ،انظر .ُِٖٗ،. برقمّٗٔص ،ّكتاب الصياـ، ابب اٍلقيبػٍ

 .ِّٓ،صُ، جالطبعة الثانية ،ُط ،الصياـ
، جشرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ - (ّ) شنىا حىدَّثػى  ،، مًب ا٢بديثَٔٓ، صْ، ، كتاب جزاء الصيد، ابب ا٢بجامة للمحـر

= 
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 ادلبح ث الرابع: الواك بْب العطف كاالستئناؼ

 اتًٌبىاعي اٍلميتىشىاًبًو:مسألة: 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸   ..  چ :تعاذل هلو ق -

﮿  ﯀ ﯁    ﮼  ﮽ ﮾  تعاذل: الواك ُب قوله عُباختلف العلماء ُب م  .(ُ)چ   ﮹ ﮺ ﮻
العطف كقاؿ: أفَّ الراسخْب ُب العلم يعلموف  ىفحملها بعض العلماء كمجاهد عل چ ﮹چ

    أيضا. (ِ)متوابه القرآف، كهذا مذهب ا٤بعتزلة
رأسهم كبار الصحابة كالتابعْب كعمر كابشنه عبدهللا، كابن عباس، كابن  ىكٞبلها ٝبهور العلماء كعل

 ىيب بن كعب، كعركة بن الزبّب، كعمر بن عبدالعزيز، كمالك بن أنس، علأي مسعود، كعائوة، ك 
يب عبيد من اللغويْب، كهو مذهب السلف االستئشناؼ. كهذا مذهب الكسائي كاألخفش كالفراء كأى 

 الصاحل من هذه األمة. 
كمذهب ا١بمهور ُب ذلك هو الراجح ُب هذه اآلية خاوة ُب مثل هذه ا٤بسألة الٍب ٥با مساس 

 لعقيدة، كيؤيد ذلك ما يلي: اب

عن ا٣بلق شيئا كأثبته لشنفسه  ىفيبلحظ أفَّ هللا سبحانه إذا نف داللة االستقراء ُب القرآف الكرًن، -ُ

                                                           = 

ثػىشنىا سيٍفيىافي قىاؿى  ٍعتي عىطىاءن يػىقيوؿي  ،قىاؿى عىٍمرهك ،عىًلي  ٍبني عىٍبًد اللًَّ حىدَّ ٍعتي اٍبنى عىبَّاسو  ،أىكَّؿي شيء ٠بًى  ،يػىقيوؿي  -رضي هللا عشنهما-"٠بًى
ٍعتيهي يػىقيوؿي  اٍحتىجىمى رىسيوؿي اللًَّ  " فػىقيٍلتي "حىدَّثىًِب طاككس عى  ،كىهيوى ٧بيًٍرـه". ٍبيَّ ٠بًى عىهي ًمشنػٍهيمىا. ،ًن اٍبًن عىبَّاسو  - ُّٖٓ]ا٢بديث  لىعىلَّهي ٠بًى

الزرقاين  ،[.انظرَُٕٓ، ََٕٓ، ٗٗٔٓ، ٓٗٔٓ، ْٗٔٓ، ُٗٔٓ، ِِٕٗ، ِِٖٕ، َُِّ، ُّٗٗ، ُّٖٗ ،أطرافه ُب
/  ِ، ُطالبهية، الركضة الندية شرح الدرر  ، وديق حسن خاف،ُّْ/  ُ مغِب احملتاج الوربيِب،. ٕٖ/  ِ على ادلوطأ

ّٕٓ. 
 .ِٕ، صُ، كتاب العلم، ابب فضل من علم كعلم، جصحيح البخارمالبخارم،  ،/ انظر ٕ،سورة آؿ عمراف، آية -(ُ)

 ، ُّٕ/ّ تفسّب الطربمالطورم،  ، كِ/ّ أحكاـ القرآف ،١بصاصا .ِّٕ-ِّٓص ،ُج ،أضواء البيافالوشنقيطي، 
 . ُٕٓ -ُْٕ/ُ ،ُط، االعتصاـالواطيب، 

كاول بن عطاء الذم أمره ا٢بسن البصرم ابعتزاؿ ٦بلسه عشندما قاؿ أفَّ  ة ظهرت ُب العصر األموم، نسبة إذلا٤بعتزلة فرق -(ِ)
-ّٓ،صُج ،ِط ،ادللل كالنحل ،الوهرستاين ،واحب الكبّبة ليس ٗبؤمن ابإلطبلؽ بل هو ُب مشنزلة بْب اإلٲباف كالكفر. انظر

 .ّّٗص ،ِج ،ي ثاحلد اتريخ الَباث العريب، سزكْبػ/ ْٓ
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ڳ    چ  ، كقوله تعاذل:(ُ)   چىئ ی ی ی ی  چ أنَّه ال يكوف له ُب ذلك االثبات شريك كقوله تعاذل:

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  
(ِ)." 

﯀  ﯁      چللعطف دل يكن لقوله تعاذل:  چ ﮹ چقوله  لو كانت الواك ُب -ِ  .(ّ)فائدة"  چ﮿       
هو الذم أنزؿ عليك الكتاب مشنه آايت  " عن هذه اآلية: عن عائوة قالت: سئل رسوؿ هللا  -ّ

الذين مساىم هللا  فأكلئكإذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو منو  " :" فقاؿ رسوؿ هللا  .. ٧بكمات
 .(ْ)" مفاحذركى

من الذين  كجه االستدالؿ: لو كاف علم متوابه القرآف مقدكرا للبور ما حذر الرسوؿ 
 .(ٓ)يتبعونه، لكشنَّه حذر مشنهم فدؿ على أفَّ هللا سبحانه استأثره بعلمه

ركم أفَّ عمر بن ا٣بطاب أدَّب وبيغا ابلضرب ٤با قدـ ا٤بديشنة كأخذ يسأؿ عن متوابه القرآف.  -ْ
 .(ٔ)ه القرآف ٩با يطمه العلماء ما ضرب وبيغ بل كاف الواجب عن سؤالهكلو كاف متواب

 چڈ     ژ  ژ  ڑ    چ  :عن حقيقة االستواء ُب قوله تعاذل - رٞبه هللا -كسئل مالك  -ٓ
(ٕ) ،

٦بهوؿ، كالكيف مشنه غّب معقوؿ، كاإلٲباف به كاجب، كالوك فيه شرؾ كالسؤاؿ  االستواء غّب فقاؿ: )
 .(ٖ)( عشنه بدعة

 .(ُُ)كاألووؿ (َُ)كالتفسّب (ٗ)غّب ذلك من األدلة كالردكد الٍب ذكرها العلماء ُب كتب العقيدة إذل

                                                           
 .ُٕٖ ،يةاآلسورة االعراؼ،  -(ُ)
 .ُٕٖ ،يةاآلسورة االعراؼ،  -(ِ)
 .ٖٖ ،يةاآلسورة القصص،  -(ّ)
 .ِِّص ،ٓج كتاب التفسّب سورة آؿ عمراف، كقاؿ حديث حسن وحيح،  سننو،، الَبمزم خرجهأ -(ْ)
  .ٗص ،ْج ،تفسّب القرطيب القرطيب، ،ٔٓص ،ُج ،كشف األسرارالبخارم،  ،انظر -(ٓ)
 .ُٓ-ُْص ،ْج ،تفسّب القرطيب القرطيب،  ،نظرا -(ٔ)
 .ٓ ،يةاآلسورة طه،  -(ٕ)
 .ٗٓ-ٖٓص  ،ُ،جكشف األسرارالبخارم، ،انظر -(ٖ)
 .ِٖٓ-ٕٗٓص  د.ط، ،تيسّب العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد  ،بن عبد الوهابا ،انظر -(ٗ)
 دها .كما بع ،ِّٖص  ،ُج ،أضواء البياف ،الوشنقيطي،انظر -(َُ)
 .ٗٓ-ٓٓص ،ُج،كشف األسرار،البخارم ،انظر -(ُُ)
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ا من مسائل العقيدة؛ لبياف أفَّ سبب االختبلؼ ُب هذه ا٤بسألة  كإ٭با أشرت إذل هذه ا٤بسألة مع أهنَّ
 كاف مرده إذلة الكفر كالعياذ ابهلل،  جدر  الذم نتج عشنه آراء ٨بتلفة كولت ببعض الفرؽ إذل

 .(ُ)الواك ُب اآلية ا٤بذكورة االختبلؼ ُب معُب
 تردد الواك بْب العطف كاالستئشناؼ ا٤بسألة التالية:  ىكيتفرع عل

 حكم األراضي الٍب فتحت عنوة:  مسألة:  -
اختلف الصحابة ُب تقسيم أرض العراؽ كالواـ كمصر، الٍب فتحت عشنوة بْب موجب 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ: مرت بذلك آية األنفاؿ، قاؿ تعاذلأكما   (ِ)لقسمتها بْب ا٤بقاتلْب

كبْب مانع من قسمتها كما فهم ذلك ، (ّ) چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  چ: من آايت سورة ا٢بور قاؿ تعاذل

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ    ...ے

 .(ْ) چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺ ٿ
كالغشنائم، فقد اختلفت كجهات  الفيءك٤با كاف ظاهر اآليتْب يوجب التفريق بْب قسمة 

 ا٤بسلمْب ُب تقسيم األراضي الٍب فتحت عشنوة: 

أبرض  بْب تقسيم األرض بْب ا٤بقاتلْب؛ كما فعل الرسوؿ  (ٓ)أفَّ اإلماـ ٨بّب ذهب ا٢بشنفية إذل -ُ
رقبتها كتركها ُب أيدم أوحاهبا كضرب ا١بزية  ىاؿ كبْب ضرب خراج علية األنفخيور، كاستدالال أب

                                                           
الكفر فكقوؿ اجملسمة ُب وفات هللا، أك قوؿ ا٤بعطلة الذين فركا من  أكولت أوحاهبا إذل اآلراءبعض هذه  ا أفَّ مَّ أ -(ُ)

 .ُْص ،ْج ،تفسّب القرطيب ،القرطيب، التجسيم ككقعوا ٗبا هو أخطر مشنه. انظر
 ٤بن ذكرهتم اآلية.  ىا ا٣بمس اآلخر فيعطأٟباسها، أمَّ ا٤بقصود قسمة أربعة  -(ِ)
 ا٤بقاتلْب يعطوف أربعة أٟباس الغشنيمة. أفَّ  ىية يدؿ علكمفهـو اآل .ُْ ،سورة األنفاؿ، اآلية -(ّ)
 .َُ-ٔ ،سورة ا٢بور، اآلايت -(ْ)
، البابرٌب (. ا ُب خصاؿ الكفارةحدٮبا يتعْب بفعل اإلماـ كالواجب ا٤بخّب كمأفيكوف الواجب  قاؿ واحب العشناية، ) -(ٓ)

. َُِ،َُِ/ِ ،ُط ،العقود الدرية يف تنقيح الفتاكل احلامديةابن عابدين،  كانظر، .ُِٕص ،ٓج ،العناية شرح اذلداية
 .ِْٕ، ِْٔ، ِْٓ/ِ. فتاكل الويخ عليش ُٓ/ْ ابن عابدينحاشية 
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 .(ُ)آايت سورة ا٢بور عليهم، كما فعل أبرض العراؽ استشنادا إذل
ا غشنمتم من  فيكوف تقدير اآليتْب ٗبجموعهما قاؿ ا١بصاص ) فأفَّ هلل  شيء(: كاعملوا إ٭بَّ

رسوله من  ىإلماـ ذلك، كما أفاء هللا علٟبسه ُب األمواؿ سوم األرضْب، كُب األرض إذا اختار ا
ملك أهلها كيكوف ذكر الرسوؿ هشنا لتفويض األمر إليه ُب  ىاألرضْب فلله كللرسوؿ إٍف اختار تركها عل

 .(ِ)لمن رأ ورفه إذل
ا تكوف كقفا كذهب ا٤بالكية إذل -ِ  ىعل (ّ)أفَّ األراضي الٍب فتحت عشنوة ال تقسم بْب الفاٙبْب كإ٭بَّ

 .(ْ)ر أبرض العراؽ كالواـ كمصرمأهلها ا١بزية كما فعل ع ىمْب كيوضع عليهم ا٣براج كعلٝبيع ا٤بسل
األرض الٍب فتحت عشنوة بْب من ذكرهتم  ىاإلماـ تقسيم ٞب ىأفَّ الواجب عل كذهب الوافعية إذل -ّ

 .(ٓ)الفاٙبْب ىآية األنفاؿ كأفَّ الباقي يقسم عل
نَّه استطاب أنفس الصحابة فرفضوا بعدـ أ ىكٞبلوا عدـ تقسيم عمر ألرض العراؽ؛ عل

يب مشنهم أعطاه ٜبن حظه كما فعل مع جرير كا٤برأة ا٥بجلية الٍب يقاؿ ٥با أـ كرز، كقالوا التقسيم كمن أي 
 .. هوازف بعد أٍف استطاب نفوس الصحابة.أفَّ فعل عمر هذا يوبه فعل الرسوؿ 

ُب األرض الٍب فتحت عشنوة، فيلزمه أٍف يفعل ما أفَّ اإلماـ ٨بّب ٚبيّب مصلحة  كذهب ا٢بشنابلة إذل -ْ
أهلها  ىفيه ا٤بصلحة للمسلمْب، فإٍف كاف األولح تقسيمها قسمها كضرب عليها ا٣براج كعل

 .(ٔ)ا١بزية
اختبلؼ الصحابة ُب أراضي العراؽ كمصر كالواـ، فلما  كيرجع سبب اختبلؼ الفقهاء إذل

                                                           
 .ُّٖص ،ْ، جِط ،عابدين حاشية ابنابن عابدين، / ُٕٓ-ُٔٓص ،ٓجاذلداية،  ا٤بّبعيشناين، -(ُ)
 .ُّٗص ،ٓج ،حكاـ القرآفأ ا١بصاص، -(ِ)
ا٤براد بوقف األرض عشند ا٤بالكية كغّبهم تركها غّب مقسومة ال الوقف ا٤بصطلح عليه الذم ٲبشنع من نقل ا٤بلك ُب الرقبة كٲبشنع  -(ّ)

./ َُٖ، ص ِ، جِٕط ىدم خّب العباد،يف  زاد ادلعاد، ابن قيم ا١بوزية، بدليل جواز بيع تلك األراض. راجع .. ا٤بّباث
. ُٖٗ/ِالشرح الكبّب معو حاشية الدسوقي الدسوقي،.ُِٖص  ،ّ، جشرح سلتصر خليل ىحاشية العدكم عل، ا٣برشي
 ُب كتاب ا١بهاد فصل ُب حكم األسر . َِّ/ٓ شرح ادلنهج كحاشية اجلمل، ا١بمل

 .ُِٗ-ُِٖص  ،ّانظر، ا٤برجع السابق، ج -(ْ)
، ِّْص ،ْج ،ُط مغِب احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج،، الوربيِب/  ُْْص ،ٕج ،ربفة احملتاج، نابن ا٤بلق -(ٓ)

 .َُِص ،ّج
 ُب ابب الوقف. ٗٗ،ُٗ/ّيبكحاشية القليو /.ْٗص ،ّ، جكشاؼ القناعالبهوٌب،  -(ٔ)
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 الفاٙبْب، كأيده عثماف كعلي كطلحة كمعاذ.  ىفتحت أرض العراؽ، رأم عمر أٍف ال تقسيم عل
رأسهم ببلؿ، كسلماف، كعبدالرٞبن بن عوؼ، كعمار  ىٝبهور الصحابة تقسيمها كعل لبيشنما كاف ير 

 بن ايسر.
كافتتح عمر السواد كاألهواز، فأشار عليه ا٤بسلموف أٍف يقسم السواد كأهل  قاؿ أبو يوسف )

فَبؾ األرض كأهلها كضرب  فما يكوف ٤بن جاء من ا٤بسلمْب؟ األهواز كما افتتح من ا٤بدف، فقاؿ ٥بم
 . (ُ)( عليهم ا١بزية كأخذ ا٣براج من األرض

عدـ قسمة األرض ٗبا فهمه من سورة ا٢بور فقد فسر آايت سورة ا٢بور  ىكاستدؿ عمر عل
للعطف أم كالذين جاءكا من بعدهم.."  : "السالفة الذكر تفسّبا متسلسبل كاعتور الواك ُب قوله تعاذل

 يـو الدين. أفَّ الواك شركت ُب ا٢بكم ا٤بهاجرين كاألنصار كمن جاء بعدهم إذل
  چ فقاؿ هذه ٥بؤالء. ٍب قرأ " ا الصدقات للفقراء٭بَّ إ قرأ عمر هنع هللا يضر هذه اآلية " قاؿ القرطيب: )

رسوله "  ىفاء هللا علأما  فقاؿ: هذه ٥بؤالء. ٍب قرأ " چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
كالذين جاءكا من بعدهم" ٍب  " ، " ٲبافالدار كاإل تبوؤكاكالذين  " ، " للفقراء ا٤بهاجرين بلغ " حٌب

نصيبه مشنها دل يعرؽ فيها جبيشنة. كقيل إنَّه دعا  (ِ)قاؿ: لئن عوت ليأتْب الراعي كهو بسرك ٞبّب
ألمر كتدبركه ٍب اغدكا ا٤بهاجرين كاألنصار كاستوارهم فيما فتح هللا عليه من ذلك كقاؿ ٥بم: تثبتوا ا

 علي. 
ففكر ُب ليلته فتبْب له أفَّ هذه اآلايت ُب ذلك أنزلت، فلما اغدكا عليه قاؿ: قد مررت 

للفقراء  : "قوله رسوله من أهل القرم إذل ىالبارحة ابآلايت الٍب ُب سورة ا٢بور كتبل "ما أفاء هللا عل
 جاءكاؿ ما هي ٥بؤالء فقط. كتبل قوله" كالذين " قا كلئك هم الصادقوفأا٤بهاجرين " فلما بلغ قوله: 

 .(ّ)( " ٍب قاؿ: ما بقي أحد من أهل اإلسبلـ إال كقد دخل ُب ذلك رؤكؼ رحيم من بعدهم .. إذل
مىنػىعىٍت اٍلًعرىاؽي ًدٍرعلىىهىا  : "هبذه اآلية قوؿ الرسوؿ  - رضى هللا عشنه -يؤيد استدالؿ عمر

ـي  ٍأمتيٍ  كىقىًفيزىىىا كىمىنػىعىٍت الشٍَّأ ميٍديػىهىا كىًدينىارىىىا كىمىنػىعىٍت ًمٍصري ًإٍردىبػَّهىا كىًدينىارىىىا ، كىعيٍدمتيٍ ًمٍن حىٍي ثي بىدى

                                                           
 .ٕٓ-ِٕص ،األمواؿ ،أيب عبيد./ ّٓ، صِٖص، اخلراج ،أبو يوسف -(ُ)
 .ُِٕص ،ّج ،)سرك(  مادة، ِ، طمعجم البلداف، الركمي ،رض اليمن. انظرمشنازؿ ٞبّب أب، سرك ٝبيل -(ِ)
 .ِٓ ،ِٖ تفسّب الطربم ./ الطورم،ٖ، ْصا٤برجع السابق،  ،، كانظرِِ ، ُٖ)صتفسّب القرطيب القرطيب، -(ّ)
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ٍأمتيٍ ( شىًهدى عىلىى ذىًلكى حلىٍمي أىيب ىيرىيٍػرىةى كىدىميوي  ٍأمتيٍ كىعيٍدمتيٍ ًمٍن حىٍي ثي بىدى "،  (ُ) . كىعيٍدمتيٍ ًمٍن حىٍي ثي بىدى
 .(ِ)أفَّ األرض ال تكوف للغا٭بْب؛ ألفَّ ما ملكوه ال يكوف أوحاهبا ىفهذا ا٢بديث يدؿ عل

" لبلستئشناؼ هشنا ال  بعدهم نٍ كالذين جاءكا مً  : "كال يعَبض فيقاؿ أفَّ الواك ُب قوله تعاذل
جاء بعد الصحابة ال يستغفركف ٥بم  نٍ مى  أفَّ كلَّ  االستئشناؼ؛ لكاف ا٤بعُب ىيصح، كلو ٞبلت عل

ا كجب ٞبل الواك ُب اآلية ا كودقن خبار هللا حقن إفعل ا٣بوارج كالويعة، ك٤با كاف لعشنوف بعضهم ككي
 .(ّ)االستئشناؼ ىالعطف ال عل ىعل

 أربعة أمور:  ىآبية ا٢بور مبِب عل - رضى هللا عشنه -كيبلحظ أفَّ استدالؿ عمر

ا أشركت ُب " للعطف ال لبلستئشنا كالذين جاءكا من بعدهم : "األكؿ: أفَّ الواك ُب قوله تعاذل ؼ، كأهنَّ
 ا٢بكم ا٤بهاجرين كاألنصار كمن جاء بعدهم من ا٤بؤمشنْب.

الغشنيمة، يؤيد ذلك  " ٗبعُب لرسوله من أهل القر  ىما أفاء هللا عل : "ُب قوله تعاذل الفيءالثاين: أفَّ 
من غّب  يءالو: الغشنيمة، كالغشنم: الفوز ُب كالفيءاللغوم ٥بما كاحد. قاؿ ُب لساف العرب:  أفَّ ا٤بعُب

 موقة.
: الغشنيمة، كا٤بغشنم كالغشنيم كالغشنيمة الفيءكقاؿ ُب القاموس احمليط:  .(ْ) الفيءكا٤بغشنم كالغشنيمة كا٤بغشنم: 

 .(ٓ) الفيءكالغشنم ابلضم: 
كقيل اسم  يومل الغشنيمة، قاؿ ُب ٙبفة احملتاج ) الفيءكما أفَّ بعض الفقهاء اعتوركا اسم 

ا راجعة  - يعِب الغشنيمة -يوملها  الفيء   .(ٔ)( أيضا كال عكس اهإليألهنَّ

                                                           
 .ُِِِ-َِِِص  ،ْج ،ٰبسر الفرات عن جبل من ذهب تاب الفًب ابب ال تقـو الساعة حٌبُب ك ،مسلم أخرجه -(ُ)
، القاعدة قواعد ابن رجب.ابن رجب، ُُٗ/ْ مطالب أكرل النهى الرحيباين، (.ْص ،ٖج ،)تفسّب الطربم القرطيب، -(ِ)

، عبد الرٞبن بن أٞبد ا٢بشنبلي ،بن رجبا .ٗٗ/ّابب األرضْب ا٤بغشنومة  كشاؼ القناع، البهوٌب، ََِص، ٕٖ ،ُط
للويخ ابن تيمية  ولفتا بعدها فقد أطاؿ ُب ذلك كذكر عن أٞبد ركاايت كنقل ، كمٕٔ، صُط ،االستخراج ألحكاـ اخلراج

 كذكر أتكيبلت ٨بتلفة ٤با ريكم عن أٞبد هبذا الصدد.
 .ٔٔٓ-ٓٔٓص ،ُج ،ّط ، دراسة مقارنة،آاثر احلرب يف الفقو اإلسالميكهبة،  د. ،الزحيلي -(ّ)
 (. فيأ ( ك) غشنم مادة ) لساف العربابن مشنظور،  -(ْ)
 (. كفيأ (، ) غشنم مادة ) ،ٖ، طالقاموس احمليط ،الفّبكزآابدل -(ٓ)
 .ُِٖص ، ٕ، جربفة احملتاج، ابن ا٤بلقن -(ٔ)
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ية األنفاؿ ٚبتص فيما أخذ من األمواؿ ا٤بشنقولة أما األرض فيطبق عليها ما جاء ُب آايت آالثالث: أفَّ 
سورة ا٢بور، أم أفَّ األراضي ا٤بفتوحة عشنوة أك ولحا ال تدخل ُب الغشنائم ا٤بأمور بقسمتها، بدليل أفَّ 

أعطيت َخسا دل يعطهن أحد قبلي:  ": أمم األنبياء السابقْب، قاؿ  ىالغشنائم كانت ٧برمة عل
ا فأؽلا رجل من أمٍب أدركتو ا كطهورن نصرت ابلرعب مسّبة شهر، كجعلت رل األرض مسجدن 

 فليصل، كأحلت رل الغنائم كدل ربل ألحد قبلي، كأعطيت الشفاعة، ككاف النيب يبع ث إذل الصالة
 . (ُ)" ةالناس عام قومو خاصة كبعثت إذل

ھ ھ ھ چ  :كمع ذلك كانت أرض الكفار حبلال ألمم األنبياء السابقْب، قاؿ تعاذل

﮶  ﮷ ﮸   .(ِ) چے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ 
أفَّ األرض ال  ىفدؿ عل، (ّ)چ ىب يب جت حت  چ :كقاؿ أيضا عن داير بِب فرعوف

 .(ْ)تدخل ُب الغشنائم كإال ٤با أحلت لبِب اسرائيل
القتصادم ُب اجملتمع ا٤بسلم، كمن ذلك قاعدة توزيع الثركة ا٤بتمثلة ُب الرابع: مراعاة قواعد التشنظيم ا

، فلو قسم عمر تلك األراضي الواسعة الٍب فتحت (ٓ)" چڳ    ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  چ  : قوله تعاذل
لوال آخر الشناس ما  ، لذلك علل عدـ القسمة بقوله: )شيءعشنوة بْب الفاٙبْب دل يبق ٤بن أيٌب بعدهم 

 .(ٔ) ( خيور كما قسم الشنيب    رية إال قسمتها بْب أهلهافتحت ق
كأمَّا مىٍن خالف عمر من الصحابة؛ كببلؿ كعمار كمن تبعهم من الفقهاء كالوافعي فقالوا 
مادامت األرض فتحت عشنوة فهي غشنيمة كالبد أٍف نطبق عليها حكم الغشنائم كما أمرت بذلك آية 

 بْب ا٤بقاتلْب. وؿ األنفاؿ. كأيدكا هذا ا٤بذهب بفعل الرس
ُب هذه ا٤بسألة أفَّ كبل من آية األنفاؿ كآايت ا٢بور ٧بكمة، كأفَّ  يرجحه البحثكالذم 

                                                           
 .َٕص، ُج كتاب التيمم، ابب عن عائوة زكج الشنيب قالت خرجشنا مع رسوؿ هللا ُب بعص أسفاره،  ،البخارم أخرجه -(ُ)
 . ُِ – َِ،، اآليتْبسورة ا٤بائدة -(ِ)
 .ٗٓ ،، اآليةوعراءسورة ال -(ّ)
 . ُٕٗص ،ِج،زاد ا٤بعاد -(ْ)
 .ٕ ،، اآليةسورة ا٢بور -(ٓ)
، كقوؿ عمر ركاه البخارم ُب كتاب ا١بهاد كالسّب ابب ْ، صٖج ،تفسّب القرطيب القرطيب، /.ّٕص األمواؿ، ،عبيدو أب -(ٔ)

 .ُّٗص ،ِالغشنيمة ٤بن شهد الوقعة، ج
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فيه  لأهلها ا١بزية، كذلك حسب ما ير  ىماـ ٨بّب بْب قسمة األرض كبْب ضرب ا٣براج عليها كعلاإل
نفاؿ، كإٍف ضرب عليها مصلحة للمسلمْب. فإٍف قسم األرض بْب ا٤بقاتلْب يكوف عمل ٗبوجب آية األ

 .(ُ)ا٣براج يكوف قد عمل آبايت ا٢بور
كأنَّه قسم أرض خيور، فبل  كأمَّا احتجاج القائلْب بوجوب تقسيم األرض بفعل الرسوؿ 

قسم نصف أرض خيور كأبقى  يفيد مدعاهم بل هو حجة عليهم فقد جاء ُب ا٢بديث أفَّ الرسوؿ 
 أفَّ رسوؿ هللا  " :أمورهم، يؤيد ذلك ما ركاه ابو داكد الشنصف االخر الحتياج ا٤بسلمْب ُب ٝبيع

ستة ثالثْب سهما، ُجع كل سهم مائة سهم، فكاف لرسوؿ هللا  ىخيرب قسمها عل ىدلا ظهر عل
  كللمسلمْب النصف من ذلك، كعزؿ النصف الباقي دلن نزؿ بو من الوفود كاالمور كنوائب

ليل أنَّه دل يقسم أرض مكة بْب رض فتحت عشنوة؛ بددل يقسم كل أ ٍب إفَّ الرسوؿ  .(ِ)"الناس
أفَّ اإلماـ اب٣بيار يفعل ما فيه مصلحة للمسلمْب كأيهما فعل فقد امتثل  ى. فدؿ ذلك عل(ّ)الفاٙبْب

 ألمر هللا كسشنة رسوله. 

                                                           
  . ُٕٗص ،ِج،زاد ادلعاد قيم،ابن ال / ٕٕ – ٕٔص ،األمواؿأبو عبيد،  -(ُ)
 ،ِط، عوف ادلعبود شرح سنن أيب داكد أيب داكد، ،كا٢بديث سكت عشنه ا٤بشنذرم، انظر سنن أيب داكد،بو داكد، أ أخرجه-(ِ)

 (،ُِْص ،ِج ابب ما جاء ُب حكم أرض خيور ) اخلراج، ،.  أبو يوسفِِٖٓرقم  .ّٓٓص، ٖج
ا مع أولهم أبفَّ األرض الٍب فتحت عشنوة ٯبب وة كخالف الوافعية ُب ذلك ٛبوين أفَّ مكة فتحت عشن ىٝبهور الفقهاء عل -(ّ)

 معرفة يف مغِب احملتاج الوربيِب، ./ُِٖ–ُُٖص، ِج ،زاد ادلعاد ابن القيم، ،أدلة ا١بمهور ُب ،قسمتها، كمكة دل تقسم. انظر
 . ِّٔص ، ْ، جأدلة الشافعية 
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 ادلبح ث اخلامس: الواك بْب احلاؿ كاالستئناؼ

 فىةو:ااًلٍسًتثٍػنىاءي بػىٍعدى ُجيىلو ميتػىعىاطً مسألة: 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ تعاذل: قوله"

 .(ُ)چڳڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھ
قاؿ: "يعطف على ا١بملة البعيدة دكف  نٍ العلماء مى  نٍ مً  چڱ ں ں  چ :قوله تعاذل       

القريبة؛ ألجل وارؼ تعدد ا٤بخاطبْب؛ ألفَّ ا٣بطاب ُب ا٤بعطوؼ عليه لو عطف على القريب، كهو 
 .(ِ)"  ( لؤلئمة، بدليل ويغة ا١بمع، دكف ا٤بعطوؼ فإفَّ ا٣بطاب فيه للشنَّيب بلوافاجلدكا، كال تق )

كبلمنا مستأنفنا  چڱ ں ں  چ :قوله تعاذل - رٞبهما هللا - "كقد جعل أبو حشنيفة ، كالوافعي
. كتورز ُب اآليتْب إشكالية تتمثل فيما أيٌب: ٦بيء ثبلث ٝبل متعاطفة (ّ)" غّب داخل ُب حيز ا٣بور

 هذه ا١بمل الثبلث هي أحكاـ ثبلثة على القاذؼ: ، االستثشناء؟ قبها استثشناء، فإذل أم مشنها يرجعأع
 األكؿ أٍف ٯبلد ٜبانْب جلدة.

ا.  كالثاين: أال تقبل مشنه شهادة أبدن
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   چكالثالث: كوفه ابلفسق كا٣بركج عن طاعة هللا، ٍب أعقبتها اآلية التالية ابالستثشناء 

اختلف الفقهاء فيه هل هو من ا١بملة األخّبة فّبفع عشنهم كوف الفسق، الذم  ،چہ ہ 
فقد ذهب أبو  الوهادة، أك أفَّ شهادهتم تقبل ابلتوبة، أك أنَّه من ا١بمل الثبلث؟ كيظلوف مردكدم

، چ ڱ ں ںچه تعاذل: ؛ كهي قولي األخّبةً  ن ا١بملةً إذل أفَّ االستثشناء مً  - رٞبه هللا -حشنيفة 
ا عدـ قبوؿ شهادهتم على التأبيد فهي ابقية ال ترفعها التوبة، ، أمَّ الفسقً  ترفع عشنهم وفةى فالتوبة عشنده 

  .(ْ)( عشنده ُب موضع نصب على االستثشناء" الذين ك)
إذل أفَّ "االستثشناء راجع إذل الفسق كالشنهي عن قبوؿ  - رٞبهما هللا -كذهب مالك كالوافعي         

                                                           
  .ُٕٓ، ٖرمي احملصشنات، ج، ابب اربْب، كتاب احملصحيح البخارمبخارم، الكانظر،  .ٓ، ْ ،الشنور، اآليتْبسورة  -(ُ)
ركضة الناظر . ابن قدامة، ُٗ-ُٕ/ِ شرح ُجع اجلوامع احمللي، .ِِّص ،ُج فواتح الرمحوتابن نظاـ،  ،انظر -(ِ)

 .ُّٓص ،ِط ادلناظر يف أصوؿ الفقو،
 .ِّْص ،ٔ، جاحمليط البحرالزركوي،   /َٓص ،ّج ،الكشاؼالز٨بورم، ،انظر -(ّ)
 .َِّص ، ٓط ،مذكرة أصوؿ الفقو ،الوشنقيطي  /َٓص ،ّج ،الكشاؼ الز٨بورم، ،انظر -(ْ)
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ْب ذلك ٖبور ٯبب التسليم له، كأٝبعت األمة على أفَّ التوبة ٛبحو الوهادة ٝبيعنا إال أٍف يفرؽ ب
 نٍ ( على هذا الرأم ُب موضع جر بدؿ مً  الذين ، ك)(ُ)" يكوف ما دكف ذلك أكذل الكفر، فيجب أفٍ 

 (. ٥بم هم ُب)
"كالذم يقتضيه ظاهر  ( رجوع االستثشناء إذل ا١بمل الثبلث فقاؿ:  هػّٖٓت "كاختار الز٨بورم )

    .(ِ)" كنظمها أٍف تكوف ا١بمل الثبلث ٗبجموعهن جزاء الورطاآلية 
كأنَّه قيل: كمن قذؼ احملصشنات فاجلدكهم، كردكا شهادهتم، كفسقوهم: أم فاٝبعوا ٥بم ا١بلد كالرد 

كالتفسيق؛ إال الذين اتبوا عن القذؼ كأولحوا، فإفَّ هللا يغفر ٥بم فيشنقلبوف غّب ٦بلودين، كال 
الز٨بورم يسقط ا٢بد: كهو ا١بلد ٜبانْب جلدة عن التائب، كهذا ابطل  .(ّ)" مردكدين، كال مفسقْب

، كلكن ٤باذا رفعت التوبة - رٞبهما هللا -ابإلٝباع، كالراجح من هذه األقواؿ هو قوؿ مالك كالوافعي
 وفة الفسق، كعدـ قبوؿ الوهادة، كدل ترفع ا١بلد؟

 ا١بواب عن ذلك يتمثل ُب اآلٌب:
ذكؼ؛ كهو من حقوؽ العباد، كهذا ال يسقط ابلتوبة، أمَّا وفة الفسق ا١بلد من حق ا٤بق

 كعدـ قبوؿ الوهادة فهما من حق هللا تعاذل، فيسقطاف ابلتوبة، يقوؿ اإلماـ أبو األعلى ا٤بودكدم: "
تلفظ اإلنساف أبحرؼ التاء كالواك كالباء كا٥باء ابللساف، بل هي عبارة عن  عبارة عن ليست التوبة إفَّ 

ه ابلشندامة، كاعتزامه على إوبلح نفسه كرجوعه إذل ا٣بّب، ككل ذلك ٩با ال يعلم حقيقته إال هللا، شعور 
ا تغتفر هبا العقوبة األخركية فحسب، كًمٍن ٍب  كألجل هذا فإنَّه ال تغتفر ابلتوبة العقوابت الدنيوية، كإ٭بَّ

 خلوا سبيلهم، أك ال تعذبوهم؛ بل قاؿ فإفَّ هللا تعاذل دل يقل: إال الذين اتبوا كأولحوا فاتركوهم، أك
 .(ْ)"چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  چ :تعاذل

                                                           
  .ُٓ-َٓ، صّج ،الكشاؼ الز٨بورم،،، كانظرّْٕٓص  ،ٕج ،تفسّب القرطيبالقرطيب،  -(ُ)
 (. الذين أم خور ) -(ِ)
 .ُٓص ،ّ، ج،)مرجع سابق(الكشاؼ الز٨بورم،،انظر -(ّ)
  .ٕٗص ،تفسّب سورة النور، ا٤بودكدم، أبو األعلى ،.  انظرٓالشنور، اآلية،  سورة -(ْ)
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 ادلبح ث السادس:

 خرل كأثرىا على ادلعاين كاألحكاـتناكب الواك مع حركؼ ادلعاين كحركؼ العطف األ

تدؿ على إشراؾ الثاين فيما دخل  كالواك " تتشناكب كتتضمن حركؼ ا٤بعاين ٤بعاين بعضها البعض
كؿ مطلقا، أك على االجتماع ُب الفعل من دكف تقييد ٢بصوله بَبتيب أك معية؛ إذ قد تعطف فيه األ

كإذا   ... ٤بطلق ا١بمع - عشند ٝبهور الشنحاة -الويء على سابقه، أك على الحقه، فهي على ا١بملة 
األول ا قد ٚبرج عن هذا ذهب إذل أهنَّ  نٍ الشنحاة  مى  نٍ مً  كاف هذا هو حاؿ الواك ُب األول، فإفَّ 

  .(ُ)" حركؼ العطف نٍ الدالرل إذل استعماؿ آخر تشنوب فيه عن غّبها مً 

 الواك دبعُب مع: -
 :االستنجاء ابدلاء مسألة:  

إذا خرج حلاجتو أجيء  كاف النيب  :"..عطاء بن أيب ميمونة قاؿ ٠بعت أنس بن مالك يقوؿ
 ". أان كغالـ معنا إداكة من ماء يعِب يستنجي بو

( ضمّب مرفوع أبرز ليصح عطف غبلـ على ما قبله لئبل يلـز عطف اسم على فعل  أان .. كقوله )
 .(ِ)" .. مع كٯبوز كغبلما ابلشنصب على أٍف تكوف الواك ٗبعُب

   :لتيمم للوجو كالكفْبمسألة: ا

عن عبد  مثشنا دمحم بن كثّب أخوران شعبة عن ا٢بكم عن ذر عن ابن عبد الرٞبن بن أبز  .. " –
 .(ّ)" سبعكت فأتيت النيب فقاؿ يكفيك الوجو كالكفْب :ار لعمرقاؿ عمالرٞبن  

                                                           
٦بلة جامعة أـ القرل لعلـو اللغات كآداهبا،  التناكب يف ادلعُب بْب حركؼ العطف دراسة يف القرآف الكرًن،، عبد الكرًن -(ُ)

 ـ.َُِْالعدد الثاين عور
، القراُب ،ُُِ/ُ ادلغِب ابن قدامة،،. انظرَُٓص ،ْج ستشنجاء اب٤باء،، كتاب الوضوء، ابب االعمدة القارم العيِب، -(ِ)

 .َُُ/ِ اجملموع الشنوكم،،ُِْ/ُ ،ُط ،كفاية الطالب ابن خلف، ،َُِ/ُ الذخّبة
، ّْٓ، ِّْ، َّْ، ّّٗ، ّّٖ، أطرافه ُّْ، كتاب التيمم، ابب التيمم للوجه كالكفْب، ) برقم البخارم أخرجه -(ّ)

 ابن ا٣براط، ./ُٖ، صِج ،اجلامع ألحكاـ الصالة، عويضة، ٧بمود عبداللطيف ،كانظر (.َُِّٔ، ٙبفة ّْٕ، ّْٔ
رىل  .ّْٓص ،ُج ،اأٍلىٍحكىاـ الشٍَّرًعيَّة اٍلكيبػٍ
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أم ٛبرغت، ككذا هو ُب ركاية قوله  :قوله ٛبعكت ،اخل ..هذه ركايته الرابعة عن دمحم بن كثّب عن شعبة
يكفيك الوجه؛ أم يكفيك مسح الوجه كالكفْب ُب التيمم، قوله كالكفْب ابلشنصب ركاية أيب ذر ككرٲبة 

ه معطوؼ على الوجه كهو مرفوع على ويلي كغّبه كالكفاف ابلرفع كهو الظاهر؛ ألنَّ كُب ركاية األ
كقاؿ    .تكوف الواك ٗبعُب مع أم يكفيك الوجه مع الكفْب كاألحسن ُب كجه الشنصب أفٍ  ،الفاعلية

الكرماين الواك ٗبعُب مع، إذ األول مسح الوجه كالكفْب فحذؼ ا٤بضاؼ كبقي اجملركر به على ما  
يكوف الوجه أيضا ٦بركرا كالكفْب، كهذا له كجه إٍف  يه انتهى. قلت على قوله هذا يشنبغي أفٍ كاف عل

وحت الركاية به كقاؿ بعضهم ُب ركاية أيب ذر يكفيك الوجه كالكفْب ابلشنصب فيهما على ا٤بفعولية 
ليس له مس  نٍ ا إبضمار أعِب أك التقدير يكفيك أٍف ٛبسح الوجه كالكفْب انتهى قلت هذا كبلـ مى إمَّ 

كُب الثاين أخذ الفعل فاعله فبل  ،من العربية؛ ألفَّ ُب التقدير األكؿ يبقى الفعل ببل فاعل كهو ال ٯبوز
 .ٰبتاج إذل هذا التقدير لعدـ الداعي إذل ذلك كالوجه ما ذكرانه

كيستشنبط مشنه أفَّ التيمم هو مسح الوجه كالكفْب ال غّب كما ذكرانه، كإليه ذهب ٝباعة مشنهم 
د كإسحاؽ كقاؿ الشنوكم ركاه أبو ثور كغّبه عن الوافعي ُب القدًن كأنكره ا٤باكردم كغّبه قاؿ هو أٞب

إنكار مردكد؛ ألفَّ أاب ثور ثقة كقاؿ هذا القوؿ كإٍف كاف مرجوحا عشند األوحاب كلكشنه قوم من 
بياف ٝبيع ما ٰبصل هذا ا٢بديث بياف وورة الضرب للتعليم ال ل نٍ حيث الدليل، كقد ذكران أفَّ ا٤براد مً 

به التيمم، كقاؿ بعضهم كيعقب أبفَّ سياؽ الكبلـ يدؿ على التصريح أفَّ ا٤براد بياف ٝبيع ما ٰبصل به 
ا يكفيك انتهى."  .(ُ)التيمم؛ ألفَّ ذلك هو الظاهر من قوله إ٭بَّ

 :اٍلًغشُّ اًبلتٍَّدلًيًس كىالتٍَّصرًيىةً مسألة:  
الى تػىلىقٍَّوا الرٍُّكبىافى...كىالى تيصىرُّكا اٍلغىنىمى  قاؿ: " عىشٍنهي أىفَّ رىسيوؿى اللًَّ عىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّي  -

ا كىصىاعنا ًمٍن كىمىٍن ابٍػتىاعىهىا فػىهيوى خبىٍّبً النَّظىرىٍيًن بػىٍعدى أىٍف ػلىٍتىًلبػىهىا ًإٍف رىًضيػىهىا أىٍمسىكىهىا كىًإٍف سىًخطىهىا رىدَّىى 
ٍرو  " كالواك عاطفة للصاع على الضمّب ُب  ٛبر نٍ ا مً كواعن  " ُب ركاية مالك " كواع ٛبر ه: "..قول" . سبى

يكوف مفعوال معه،  تكوف الواك ٗبعُب مع، كيستفاد مشنه فورية الصاع مع الرد، كٯبوز أفٍ  ردها، كٯبوز أفٍ 
تعبّب ابلرد ُب ا٤بصراة قيل ال يكوف فاعبل، فإفٍ  شرط ا٤بفعوؿ معه أفٍ  كيعكر عليه قوؿ ٝبهور الشنحاة إفَّ 

                                                           
 .ِٕ، صٔج كتاب التيمم، ابب التيمم للوجه كالكفْب، ،عمدة القارم العيِب، -(ُ)
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ا .. أم ا كماء ابردن ه مثل قوؿ الواعر: علفتها تبشنن كاضح فما معُب التعبّب ابلرد ُب الصاع؟ فا١بواب أنَّ 
ا، كٯبعل علفتها ٦بازا عن فعل شامل لؤلمرين أم انكلتها، فيحمل الرد علفتها تبشنا كسقيتها ماء ابردن 

على كجوب رد الصاع مع الواة إذا اختار فسخ البيع،  ُب ا٢بديث على ٫بو هذا التأكيل، كاستدؿ به
 ه هل يلـز البائع قبوله؟فلو كاف اللنب ابقيا كدل يتغّب فأراد ردَّ 

فيه كجهاف أوحهما ال، لذهاب طراكته كالختبلطه ٗبا ٘بدد عشند ا٤ببتاع، كالتشنصيص على 
 .  (ُ)" التمر يقتضى تعييشنه

 الواك دبعُب ُث:  -        
 :سيٍؤر احليوافألة: مس        

كتاب الوضوء ابب ا٤باء الذم يغسل به شعر اإلنساف، ككاف عطاء ال يرل به يَبجم البخارم ُب   -
أبسا أف يتخذ مشنها ا٣بيوط كا٢بباؿ. كسؤر الكبلب ك٩برها ُب ا٤بسجد، كقاؿ الزهرم إذا كلغ ُب إانء 

ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ: ؿ هللا تعاذلليس له كضوء غّبه يتوضأ به. كقاؿ سفياف هذا الفقه بعيشنه يقو 

قاؿ يتوضأ به كيتيمم؛ ألفَّ  ".... كهذا ماء كُب الشنفس مشنه شيء يتوضأ به كيتيمم .(2) چچ  چ   
ا٤باء الذم يوك فيه كا٤بعدـك كقاؿ الكرماين رٞبه هللا كال ٱبفى أفَّ الواك ٗبعُب ٍب إذا التيمم بعد 

وضع ال يوَبط الَبتيب بل الورط ا١بمع بيشنهما سواء ء قطعا قلت ال نسلم ذلك، فإفَّ هذا الو الوض
 .(ّ)قدـ الوضوء أك أخره.."

                                                           
 .ّّٔص ،ْج، ب الشنهي للبائع أف ال ٰبفل اإلبل كالبقر كالغشنم، كتاب البيوع، ابفتح البارم تعليق ابن ابزابن حجر،  -(ُ)

 الزرقاينه،  .ُٕٓ،ُْٗ/ْ ادلغِب ،ابن قدامة، ْٗٔ/ّ ركضة الطالبْب الشنوكم، ،ِّٖ/ّ، ك ُٕ/ْرد احملتار ابن عادين، ،انظر
 .ُُٔ/ِ،أسُب ادلطالب شرح ركض الطالب ،، كاألنصارمُّْ/ٓالزرقاين حاشية

 .ٔ ،اآليةسورة ا٤بائدة،  -(ِ)

. عويضة، ٧بمود ِٖٓ، صْكتاب الوضوء، ابب ا٤باء الذم يغسل به شعر االنساف، ج  عمدة القارم، العيِب،-(ّ)
ىشنػٍبىجي. َٔ، ٖٓ، صُ، جاجلامع ألحكاـ الصالة، عبداللطيف

كتاب   ،ِط ،اللباب يف اجلمع بْب السنة كالكتاب، ا٤ب
 .ََِ، صِج زاد ادلعاد،ابن القيم،  .َٔ، صُجالطهارة، 
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 الواك دبعُب أك:  -
يىاحي عىلىى اٍلمىيًٌتً مسالة:    :النػٍَّوحي كىالصًٌ

ييوبى لىٍيسى ًمنَّا مىٍن لىطىمى اخٍليديكدى كىشىقَّ اجٍلي  : "قاؿ الشنيب  :" عىٍن عىٍبًد اللًَّ رىًضيى اللَّي عىشٍنهي قىاؿى 
 ".  كىدىعىا ًبدىٍعوىل اجلٍىاًىًليَّةً 

أم هذا ابب يذكر فيه ليس مشنا من شق ا١بيوب كإ٭با ذكر شق ا١بيوب ُب الَبٝبة خاوة  "
مع أفَّ ا٤بذكور ُب حديث الباب ثبلثة أشياء تشنبيها على أفَّ الشنفي الذم حاوله التورم يقع بكل 

ف قلت األشياء الثبلثة مذكورة ابلواك كهو ٤بطلق ا١بمع كاحد من الثبلثة كال يوَبط كقوع اجملموع فإ
 رضي هللا تعاذل عشنه -قلت الواك ٗبعُب أك كالدليل عليه ما ركاه مسلم من حديث مسركؽ عن عبد هللا 

ليس منا من ضرب اخلدكد، أك شق اجليوب، أك دعا بدعول  : " قاؿ، قاؿ رسوؿ هللا -
ٙبمل الواك  (الواك )كاألخرل ب (أك )كانت ركايتاف إحداٮبا ب  ، كله ُب ركاية ابلواك. فإذا"اجلاىلية

على أك. فإٍف قلت ما كجه ٚبصيص شق ا١بيوب من بْب الثبلثة، قلت هو أشد الثبلثة قبحا ك 
  .(ُ)" أبوعها مع أفَّ فيه خسارة ا٤باؿ ُب غّب كجه

 تػىٍعًيْبي اٍلميٍسلىًم ًفيًو اًبٍلكىٍيل: مسألة: 

ادلدينة كالناس  رضي هللا تعاذل عنهما قاؿ قدـ رسوؿ هللا  - ابن عباس -عن "  -
يسلفوف يف الثمر العاـ كالعامْب أك قاؿ عامْب أك ثالثة شك إمساعيل فقاؿ من سلف يف سبر 

  ." فليسلف يف كيل معلـو ككزف معلـو
، كا٤براد اعتبار الكيل فيما .... يكاؿ، كاعتبار  قوله ككزف معلـو الواك ٗبعُب أك أم أك ُب كزف معلـو

ا٤بكيبلت، كاشَباط  نٍ الوزف فيما يوزف، ذكر ما يستفاد مشنه فيه اشَباط تعيْب الكيل فيما يسلم فيه مً 
الوزف فيما يوزف من ا٤بوزكانت الختبلؼ ا٤بكاييل كا٤بوزكانت إال أٍف يكوف ُب بلد ليس فيه إال كيل 

ؼ ُب اشَباط تعيْب الكيل فيما يسلم فيه كاحد ككزف كاحد؛ فإنَّه يشنصرؼ إليه عشند اإلطبلؽ، كال خبل

                                                           
ابن حاشية ابن عابدين،  ،كانظر .ُّٗص ،ُِج ، كتاب ا١بشنائز، ابب ليس مشنا من شق ا١بيوب،عمدة القارم العيِب، -(ُ)

 الطحطاكم على مراقي الفالح. ِٖٓ،ِْٖ/ُد.ط، ، ادلقنعالشرح الكبّب على مًب   ابن قدامة،، ّّٔ/ُعابدين
 .ّْٓص
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من ا٤بكيل كصاع ا٢بجاز كقفيز العراؽ كإردب مصر، بل مكاييل هذه الببلد ُب أنفسها ٨بتلفة فبل بد 
: ال ٯبوز السلم إال ُب مكيل أك موزكف فقط، كال ٯبوز ُب   ركعز ممن التعْب، كعن هذا قاؿ ابن حـز

لشنص، ككأنَّه قصر السلم على ما ذكر ُب ا٢بديث كليس  كال ُب معدكد كال شيء غّب ما ذكر ُب ا
كذلك بل السلم ٯبوز فيما ال يكاؿ كال يوزكف كلكن ال بد فيه من وفة الويء ا٤بسلم فيه كيدخل 

 .(ُ)" ُب قوله كيل معلـو ككزف معلـو إذ العلم هبما يستلزمه

 :(ِ)اٍلميسىاقىاةي مسألة:  -
عن أمر كاف بشنا رافقا قلت  د هناان رسوؿ هللا بن رافع قاؿ ظهّب لق -عمه ظهّب -عن  "

ما تصنعوف دبحاقلكم قلت نؤاجرىا على  :قاؿ ما قاؿ رسوؿ هللا فهو حق قاؿ دعاين رسوؿ هللا 
الربع كعلى األكسق من التمر كالشعّب قاؿ ال تفعلوا ازرعوىا أك أزرعوىا أك أمسكوىا قاؿ رافع 

 . "ا كطاعةن قلت مسعن 
 " هشناالواك "قوله كعلى األكسق ٝبع كسق ك ستملي على الربيع ابلتصغّبكُب ركاية ا٤ب .. "
 .ٗبعُب أك

                                                           
،كتاب السلم، ابب الس،عمدة القارمالعيِب،  -(ُ) ، أطرافه ِِّٗ،. ا٢بديثُِٔص ،ُٖج لم ُب كيل معلـو

. َُٕ / ِ مغِب احملتاج الوربيِب، .َّٕ،َِٖ /ٓبدائع الصنائع  الكاساين، ،. انظرَِٖٓٙبفة ،ِِّٓ،ُِِْ،َِِْ
 .َُٗ/ْ هناية احملتاج الرملي،،ُِّ/ٓ اخلرشي، كُّٗ-ُّٖ /ْ ادلغِب ،ابن قدامة

ٍقًيًه كىعىمىل سىائًًر مىا ٰبىٍتىاجي إًلىٍيًه ًٔبيٍزءو مىٍعليوـو لىهي ًمٍن ٜبىى ًهيى أىٍف يىٍدفى ، اٍلميسىاقىاةي  -(ِ) رًًه. كىاأٍلٍول ًُب عى الرَّجيل شىجىرىهي ًإذلى آخىرى لًيػىقيوـى ًبسى
بػىرى ًبوىٍطًر مىا ٱبىٍريجي ًمشنػٍهىا ًمٍن ٜبىىرو أىٍك زىرٍعو أىٍهل  عىامىل رىسيوؿ اللًَّ  ،جىوىازًهىا مىا رىكىل عىٍبدي اللًَّ ٍبني عيمىرى رىًضيى اللَّي عىشنػٍهيمىا قىاؿ يػٍ  خى

اًء اٍسًتٍدالىالن هًبىذىا -َُ/ٓ" أخرجه البخارم )الفتح .أهل خيور "عامل رسوؿ هللا ،)حديث ط السلفية(. كىأىجىازىهىا ٝبيٍهيوري اٍلفيقىهى
شًنيفى  ٍزهىا، كىاٍستىدىؿ ٗبىا رىكىل ميٍسًلمه عىٍن رىاًفًع ٍبًن خىًديجو قىاؿا٢بٍىًديًث الًَّذم رىكىاهي اٍبني عيمىرى كىخىالىفى أىبيو حى كىطىوىاًعيىةي اللًَّ كىرىسيولًًه  ،ةى فػىلىٍم ٯبًي

يػىٍزرىعىهىا أىٍك يػيٍزرًعىهىا كىكىرًهى   ٍرًض أىفرىبَّ األٍ  أىنٍػفىعي لىشنىا، نػىهىاانى أىٍف ٫بيىاًقل اًبأٍلٍرًض فػىشنيٍكرًيهىا عىلىى الثػ ليًث كىالر بيًع كىالطَّعىاـً اٍلميسىمَّى. كىأىمىرى 
، كىالى "  ،كىًُب رًكىايىةو أًليب دىاكيدى  ًكرىاءىهىا، كىمىا ًسوىل ذىًلكى . مىٍن كىانىٍت لىهي أىٍرضه فػىٍليػىٍزرىٍعهىا، أىٍك فػىٍليػيٍزرًٍعهىا أىخىاهي، كىالى ييكىارًيهىا بًثػيليثو كىالى بًريبيعو

، أيب داكد سنن ،داكدو أب ط ا٢بليب(، كأخرج الركاية األخرل-ُُُٖ/ّديث رافع بن خديج أخرجه مسلم )ح")ًبطىعىاـو ميسىمًّى
حىًة كىيػىٍعمىليونىهي فىاقٍػتىضىى  .ٖٗٔ/ّهػ. ُّٖٖ،ُطإعداد كتعليق عزت عبيد الدعاس،  ره عىمَّا كىانيوا يػىٍعتىًقديكنىهي ًمنى اإٍلابى كىهىذىا ميتىأىخًٌ

ًلًه فى نىٍسخىهي؛ أًلنَّهي اسٍ   بلى ٯبىيوزي كىقىًفيًز الطَّحَّاًف.ًتٍئجىاره أبًيٍجرىةو ٦بىٍهيولىةو مىٍعديكمىةو كىذىًلكى ميٍفًسده؛ كىأًلنَّهي اٍسًتٍئجىاره بًبػىٍعًض مىا ٰبىٍصيل ًمٍن عىمى
اًء اٍختػىلىفيوا ًفيمىا ٘بىيوزي ًفيًه اٍلميسىاقىاةي   ُّٕ/ِ جواىر اإلكليل، اآليب، ِٓٓ-ِْٓ/ْ ،اذلداية ،ا٤برغيشناين ،انظر. لىًكنَّ ٝبيٍهيورى اٍلفيقىهى

 .ٗٓ/ٔ دلغِباابن قدامة، ، ْٓ/ّ مغِب احملتاجالوربيِب، 
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الربع مع اشَباط واحب  يكوف عن مؤاجرة األرض ابلثلث أك الربيع ككذا األكسق كٰبتمل أفٍ  أم أك
 .(ُ)"  .. األرض أكسقا من الوعّب ك٫بوه

: كىىيوى مىٍن مىٍنزًليوي مسألة:   :خىارًجى ًمٍنطىقىًة اٍلمىوىاًقيتً ًميقىاتي اآٍلفىاًقيًٌ

فىًة، كىألىٍىًل الشٍَّأـً اجٍليٍحفىةى، كىألىٍىًل  عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى "ًإفَّ النَّيبَّ "  كىقَّتى ألىٍىًل اٍلمىًدينىًة ذىا احٍليلىيػٍ
نىاًزًؿ، كىألىٍىًل اٍليىمىًن يػىلىٍملىمى، ىينَّ ذلىينَّ كىًلمىٍن  أىتىى عىلىٍيًهنَّ ًمٍن غىٍّبًًىنَّ شلٍَّن أىرىادى احلٍىجَّ صلىٍدو قػىٍرفى اٍلمى

 "...كىاٍلعيٍمرىةى 

كفيه داللة على جواز " أك"الواك ٗبعُب  ،يقرف بيشنهما ( معنا أبفٍ  ٩بن أراد ا٢بج كالعمرة "..)
 أم ميقاته من ) ؛( فمن ( أم بْب ا٤بيقات كمكة ) كاف دكف ذلك  نٍ كمى  دخوؿ مكة بغّب إحراـ )

 ( كغّبهم ٩بن هو هبا يهلوف ) حٌب أهل مكة ( اإلحراـ أك السفر من مكانه إذل مكة ) أنوأ حيث
( كاألفاقي الذم بْب مكة كا٤بيقات فإنه ٰبـر من مكانه كال ٰبتاج إذل الرجوع إذل ا٤بيقات  من مكة

  .(ِ)أدىن ا٢بل ..." نٍ ا العمرة، فمً كهذا خاص اب٢بج. أمَّ 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
. ْٖٔ، صُٖكتاب ا٤بزارعة، ابب ما كاف من أوحاب الشنيب يواسي بعضهم بعضا ُب الزراعة كالثمرة ح  ،البخارمأخرجه  -(ُ)

  .َِٗٓ، ٙبفة َُِْ،ِّْٔ ،أطرافه ُب ِّّٗ)ا٢بديث 
أطرافه -ُِْٓا٢بديث ).ََُص ،ّ، كتاب ا٢بج، ابب ميهىلًٌ أىٍهًل مىكَّةى لًٍلحىجًٌ كىاٍلعيٍمرىًة، جارشاد السارمالقسطبلين،  -(ِ)

 اذلداية ا٤برغيشناين،،ُٔٔ/ْادلبسوطالسرخسي، .َّ/ّمواىب اجلليل ا٢بطاب، ،انظر .(ُْٖٓ،َُّٓ،ُِٗٓ،ُِٔٓ ،ُب
 ِٕٓ/ّ ادلغِب ابن قدامة،  .ُْٗ/ٕ اجملموع الشنوكم ُب .َِٕ/ِ رد احملتار ابن عادين،،ُُّ/ِ
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 .يف األحكاـ الفقهية يف صحيح البخارمثرىا أك (  الفاء )

 (:  مواضع ثبلثة أكجه ) ىحرؼ أيٌب ُب الكبلـ عل(  الفاء )
 عد ذكر الوجهْب التاليْب. كؿ: العطف، كهو ٧بل ٕبثشنا كسيأٌب تفصيل الكبلـ ُب ذلك باأل

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  چ : تعاذل ه٫بو قول (ُ)ف شرطا و يك الثاين: ربط ا١بواب حيث ال يصلح أفٍ 

 . (ِ)چۈئ  ۈئ  ېئ       ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی    جئ    
زايدهتا  خفشجاز األأتكوف زائدة كُب ذلك خبلؼ بْب أهل اللغة، فمشنع سيبويه زايدهتا، ك  الثالث: أفٍ 

 هنيا.  ا أكرن مأيكوف ا٣بور  فٍ أُب ا٣بور مطلقا، كقيد الفراء زايدهتا، بورط 
    مر ٫بو قوؿ الواعر:فاأل

ـٍ بي ػػػػػػػػػأرىكىاحه، مي                              ّبي؟ػصً ػػألمًٌ ذاؾى تى  :رٍ ػػػظي ػػػانػػػػتى فنٍ أى      وري ػػػػػػػػػكػػػػودًٌعه، أ
(ّ). 

     :الشنمر بن تولب و قوؿ الواعركالشنهي ٫ب
 .(ْ)اٍجزًعيلكى فى دى ذى شنٍ عً إذا هىلكتي فى       سنا أهلكتهي فى شنػٍ زًعي إف مي ال ٘بىٍ                             

 . ادلورل يفء: انتهاء كقت األكذل سألةادل
  .(ٓ) چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  چ :قوؿ هللا تعاذل

                                                           
 معاين احلركؼ ،لرماينا ،/ كانظرُٕٕ -ُٕٔ، صُج لذلك ست مسائل فراجعها، مغِب اللبيبذكر ابن هواـ ُب  -(ُ)

  .ْْص
 إل٠بية ُب اآلية. ا. كيبلحظ أفَّ الفاء ربطت ا١بملة ُٕ ،سورة األنعاـ، آية -(ِ)
 :./ كالركاحُِّ، صُج ،ّط ،اخلصائص، بن جِبا./ َٕ،صُ، جالكتاب،  سيبويه ،د، انظرالبيت لعبدم بن زي -(ّ)

( ال  ا٤بس أفَّ ) ،/ كا٤بعُب كالشنهار مبصرا " " ،السّب بكرة ُب أكؿ الشنهار. كقوله مودع هو كقوله تعاذل :السّب ابلعوي، كالبكور
 ت. ٨بلوؽ أف دل يفجأ ليبل، كال يعلم  أحد مٍب أيتيه ا٤بو  هيفوت

 الرماين، ُّّ، صِ، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل،./ُٕٗص ،ُج ،مغِب اللبيبابن هواـ، انظر  -(ْ)
الفاء الزائدة ُب لشنوف كفتح الفاء ا٤باؿ الشنفيس، ك ، حيث ذكر البيت األخّب. كمشنفسا بضم ا٤بيم كسكوف أْص ،معاين احلركؼ

 .مرأته على ذلك، فبلمته ابذٕبه أربع قبلئص لضيوفهكقد المته على التبذير،  ٯبيب فيها امرأته كالبيتفاجزعي. ،قوله
ل  ألحىدو بػىٍعدى األجىًل ًإال أىٍف ٲبيًٍسكى  ،اإليبلًء الًَّذل ٠بىَّى اللَّي  ُبقىاؿى اٍبن عيمىر  ،ِِٕ-ِِٔ،سورة البقرة، اآليتْب -(ٓ) ال ٰبًى

، كىال يػىقىعي عىلىٍيًه الطَّبلؽي  ،ا أىمىرى اللَّي عىزَّ كىجىلَّ. كىقىاؿى أيضنااًبٍلمىٍعريكًؼ أىٍك يػىٍعًزـى اًبلطَّبلًؽ كىمى  ًإذىا مىضىٍت أىٍربػىعىةي أىٍشهيرو ييوقىفي حىٌبَّ ييطىلًٌقى
، كىييٍذكىري ذىًلكى عىٍن عيٍثمىافى كىعىًلىٌو كىأىىًب الدٍَّردىاًء كىعىاًئوىةى كىاثٍػُبىٍ عىوىرى رىجيبل  لغة العرب  ُب. اإليبلء  الشنيبًمٍن أىٍوحىاًب حىٌبَّ ييطىلًٌقى

= 
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ـى  س، آذلى رىسيوؿي اَّللًَّ أىنى  عن ... " كا٢بديث:  يفًمٍن ًنسىائًًو، كىكىانىًت انٍػفىكٍَّت رًٍجليوي، فىأىقىا
، فػىقىاليوا: ، مىٍشريبىةو لىوي ًتٍسعنا كىًعٍشرًينى، ُثيَّ نػىزىؿى : ايى رىسيوؿى اَّللَّ الشٍَّهري ًتٍسعه  آلىٍيتى شىٍهرنا، فػىقىاؿى

  .(ُ)" كىًعٍشريكف
، ءاليمْب، كا١بمع أالاي ُب اللغة: ءال. كاإل(ِ)هاء، كا١بماع عشند أخرين: الرجوع عشند بعض الفقالفيءك 

 :     كثّب عزة قاؿ الواعر
حافظه لًيىميشًنه  قىًليلي األىال                         بػىقىٍت مشنه األىلًيَّةي بػىرَّتً           ايى  (ّ)كإٍف سى

 ه. ه يور بيميشننَّ إحلف ف فٍ إا٤بمدكح قليل ا٢بلف، ك  فَّ إم أ
ك أشهر فصاعدا ابهلل، أربعة أترؾ قرابف الزكجة  ىه: اليمْب علأبنَّ  ا٢بشنفيةيبلء ُب الورع: عرفه كاإل

 . (ْ)القرابفى بتعليق ما يستوقه عل
امتشناعه عن كطء زكجته ُب قبلها  ىه: حلف زكج يتصور كطؤه كيصح طبلقه علكعرفه الوافعية أبنَّ 

 .(ٓ)شهرأربعة أك فوؽ أمطلقا 

                                                           = 

كل ٲبْب   ،يقسموف. كقاؿ ابن عباس ،، قاالِِٗ ،( البقرة للذين يؤلوف من نسائهم ) ،اليمْب، كَب قراءة أىب بن كعب كابن عباس
 .ُْٓص ،ٕ، كتب الطبلؽ، ابب الظهار، جشرح صحيح البخارم ابن بطاؿ،،إيبلء. انظر فهيمشنعت ٝباعنا 

 ،ّّٕ، ِّٕ، ٖٗٔ ،أطرافهّٖٕ ،كتاب الصبلة، ابب الصبلة ُب السطوح كا٤بشنور ا٣بوب. )برقم  ،البخارم أخرجه -(ُ)
فتح القدير  ابن ا٥بماـ،.ّّْ/ّ مغِب احملتاج ،كانظر. (ُُٖٙبفة ،ْٖٔٔ،ِٖٗٓ،َُِٓ، ِْٗٔ، ُُُٗ،ُُُْ، َٖٓ

 ،ّ، طالركض ادلربع شرح زاد ادلستقنعيوسف  بن ،شنصورم ،ّٕٗ/ِحاشية الدسوقي على الشرح الكبّبالدسوقي، ، ك َْ/ْ
 . ٗٗ/ ِ بداية اجملتهد ابن رشد، .َّٗ/ِ
تفسّب القرطيب، ./ُٖص ،ٔج ،مفاتيح الغيب التفسّبالكبّب ،الرازم./ ُٕٗص ،ُج ،ّط، أحكاـ القرآف، بن العريبا -(ِ)

 . ّٓٓص ،ٕ، جادلغِب ابن قدامة، ./َُٗص ،ّج ،القرطيب
شاعر عريب متيم من أهل  ،ابب الياء فصل ا٥بمزة. كالبيت للواعر، كثّب عزة -( إآل مادة ) ،العربلساف ابن مشنظور،  -(ّ)

ا٤بديشنة ا٤بشنورة كشعراء الدكلة األموية كا٠به كثّب بن عبد الرٞبن بن األسود بن عامر بن عوٲبر ا٣بزاعي كعرؼ بعوقه عزة بشنت ٝبيل 
مات اليـو أفقه الشناس  ،ُب نفس اليـو فقيل كعكرمة موذل ابن عباسهو  ا٤بديشنة ا٤بشنورةبن إايس الغفارية الكشنانية، توُب ُب بن حفص 

 .ٕٔص ،َٓج، د.ط، اتريخ مدينة دمشق ابن عساكر، ،انظر .كأشعر الشناس
 .َْص ،ْج ،شرح فتح القدير، بن ا٥بماـا ،الكماؿ بن ا٥بماـ. انظر ،اختار هذا التعريف -(ْ)
 حاشية خاسبة احملققْب حاشية الشرقاكم على ربفة الطالب شرح ربرير تنقيح اللباب لزكراي األنصارمالورقاكم،  ،انظر -(ٓ)

./ ُُّص  ،ِج ،ّالفاضل السيد مصطفى الذهيب، ط تقرير ،كهباموها على شرح التحرير لويخ اإلسبلـ زكراي األنصارم،
= 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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مع اتفاقهم  چٹ ٹ ڤ " چ :( ُب قولة تعارل فٍ إ ) ىالداخلة عل ( الفاء ) ُب معُب(ُ)لف الفقهاءاخت 
 .  (ِ)ا٤بورل ُبءهذا االختبلؼ اختبلفهم ُب كقت  ىب علا للَبتيب، كترتهنَّ أ
ية للَبتيب الذكرم، كهو ُب اآل ( الفاء ) فَّ أ ذلإ (ْ)شهبأكا٤بالكية ُب ركاية (ّ)فذهب ا٢بشنفية (ُ)
 .(ٓ)أثور عن عكرمة ك عطاء كا٢بسن كابن عباس كغّبهما٤ب

 ،چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  :هذا الوجه ىية علكيكوف تقدير اآل

ربعة شهر األف ليس للمورل ٗبجرد انتهاء األأم أهللا ٠بيع عليم،  فَّ إعزموا الطبلؽ بَبؾ الفيئة ف فٍ إك 
  .  (ٔ)الرجوع للزكجة

ية للَبتيب ُب اآل ( الفاء ) فَّ أ ذلإ (ٗ)كا٢بشنابلة(ٖ)كالوافعية (ٕ)ا٤بالكية ُب الركاية ا٤بوهورة كذهب (ِ)
 فٍ أا مَّ إيطلق ك  فٍ أا مَّ إربعة فشهر األاأل انتهاءّب ا٤بورل بعد ٱبك  ء،يبلُب مدة اإل الفيءا٤بعشنوم، فيكوف 

سألت اثِب  " بيه قاؿ:أ نع(َُ)يب واحل أيرجع. كهذا مذهب كثّب من الصحابة، ركم سهيل بن 
 شيءته، فكلهم يقوؿ: ليس عليه أعن الرجل يورل من امر  عور رجبل من أوحاب رسوؿ هللا 

 . (ُُ)"ال طلقإفاء ك  فٍ إشهر فيوقف فأربعة أٛبضي  حٌب

                                                           = 

 . ّٔٓص ،ٕج ،ادلغِب ، ابن قدامة،ع تعريف ا٢بشنابلة لئليبلء ُبكراج
 .ُِٔص، ُط ،حركؼ ادلعاين كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء ،مطاكع -(ُ)
 . ٖٖص  ،أثر االختالؼ يف القواعد األصولية ،ا٣بن -(ِ)
 . ُٕٔص ،ّ، جِط بدائع الصنائع ،الكاساين ./ّْ-ِْ،صْجاذلداية، ا٤برغيشناين، -(ّ)
 . ُٗ، صْج علي سلتصر خليل،رشي، ا٣ب -(ْ)
 . ّٓٓص ،ٕج ادلغِب،ابن قدامة،  -(ٓ)
 . ُٖص ،ُج أحكاـ القرآف ابن العريب، - (ٔ)
 . ُٗ-َٗص ،ْ، جعلي سلتصر خليلا٣برشي،  -(ٕ)
 .ٕٔٓ، صُط ،الرسالة./  الوافعي، ِّٓص  ،ٓ، جاألـالوافعي،  -(ٖ)
 .ّّٔ-ِّٔ، صٓ، جكشاؼ القناعالبهوٌب، -(ٗ)
غّبهم، قاؿ عشنه الشنسائي ليس به أبو يزيد ا٤بدين، ركم عن أبيه كسعيد بن السبب كعبد هللا بن ديشنار ك  و ذكراف السماف،ه -(َُ)

 .ِّٔ، صْ، جَتذيب التهذيبالشنوكم،   ،أبس. انظر
، عباديف ىدم خّب ال زاد ادلعاد، ابن القيم/ ُُُ، ّجتفسّب القرطيب،القرطيب، ./ّٓٓ، صٕ، جادلغِبابن قدامة،  -(ُُ)

 . ُٔ، صْج ،يف سننو الدار قطِب./ كاألثر ا٤بذكور ركاه ّّٔ، صٓ،جكشاؼ القناع/ البهوٌب،ُٕٓ، ْج
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فاءكا  فٍ إشهر فأربعه أهذا الوجه: للذين يؤلوف من نسائهم تربص  ىية علكيكوف تقدير اآل
 . (ُ)هللا ٠بيع عليم عزموا الطبلؽ فافَّ  فٍ إ غفور رحيم، ك هللا فَّ إبعد انقضائهم ف

ا عشند مَّ أمن زكجته يقع الطبلؽ بشنفسه عشند ا٢بشنفية،  ذلآذا إه نَّ أكٜبرة ا٣ببلؼ ُب هذه ا٤بسألة   
امتشنع كدل يرجع  فٍ إالطبلؽ، ف كأربعة ابلفئية هر األشمضت األ فٍ إالزكجة تطالب الزكج  فَّ إا١بمهور ف
 . (ِ)ا٢باكم عليه٥با طلقها 

 يد ا٢بشنفية مذهبهم ٗبا يلي:أدلة كل فريق: أ 
 ".  هللا غفور رحيم فَّ إفاءكا فيهن ف فٍ إف " :بن مسعود هللا بقراءة عبد (ُ)

ا مَّ إاستحقاؽ الفيئة فيها، كقراءة ابن مسعود هذه  ىا٤بدة تدؿ عل ذلإضافة الفيئة إكجه االستدالؿ: 
ان نسخ آتكوف قر  فٍ أا مَّ إف، ك آدل توجب كوهنا من القر  فٍ إب العمل ك خور الواحد فتوج ل٘برم ٦بر  فٍ أ

 يهما ٞبلت فهي تفيد ا٤بدعي. أ ىحكمه كال ٯبوز فيها غّب هذين الوجهْب، كعل لفظه كبقي
 شهر ٨بالفة للشنص الذم حد هللا سبحانه فيه ا٤بدة أربعة أشهر. الفيئة تكوف بعد األ القوؿ أبفَّ  (ِ)
ڦ  ڦ   چ ، چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ : تعاذل شهر ٍب قاؿأربعة أانه تربص ل هللا سبحع(  جّ)

دل توفِب ديِب  فٍ إشهر فأربعة أ كوور عليَّ اكهذا كقوؿ الدائن للمدين  ،چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   
 الإكفيتِب ُب ا٤بدة ك  فٍ إا ا٤بفهـو ٭بَّ إال حبستك، إكفيتِب بعدها ك  إفٍ كال يفهم من هذا  ،حبستك

 شهر. أربعة أكثر من أ كانت مدة االنتظار الإحبستك، ك 
 .(ّ)الَببص أجل مضركب للفرقة فتكوف عقيبه كالعدة (ْ)
 ٮبها: أيلي  دلة كفيماأيد ا١بمهور مذهبهم بعدة أ

جل بعد األ حد: ال ٰبل ألهللا تعاذل ىيبلء الذم ٠بابن عمر كاف يقوؿ ُب اإل فَّ أركم البخارم -ُ
 يضا: أمر هللا عز كجل. كركم عشنه البخارم أـز ابلطبلؽ كما يع كأٲبسك اب٤بعركؼ  فٍ أال إ

                                                           
 . ُُٖ، صُج ،أحكاـ القرآف ابن العريب، -(ُ)
 . ّّٔ-ِّٔ، صٓ، جكشاؼ القناع البهوٌب، ./ّٖص ،ٔج ،التفسّب الكبّبالرازم،  -(ِ)
./ ابن (ّ،ُّٕ) بدائع الصنائع الكاساين،،./ انظرُٕٔ-ُٕٓ، ص ْج د،زاد ادلعاذكر هذه الوجوه ابن القيم ُب  -(ّ)

ؿ بن ا٥بماـ أاثرا عن . كقد أكرد الكمأِِ-ُِٔص ،ِج ،تبْب احلقائقالزيلعي، ./ ْْص ،ْج شرح فتح القدير،ا٥بماـ، 
 اثر الٍب احتج هبا ا٤بخالف.  باس تؤيد ما ذهبوا اليه، كضعف األابن عزيد اثبت ك 
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 . (ُ)يطلق يطلق كال يقع عليه الطبلؽ حٌب شهر يوقف حٌبأربعة أذا مضت إ
 .  (ِ) چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  :قاؿ تعاذل -ِ

ـ ما عـز العز  فَّ أل ؛ذلك ىعـز عل ذلإاالستدالؿ: لو كقعت الفيئة ٗبجرد مضي ا٤بدة دل ٰبتج  هكج    
الطبلؽ مسموع كال يكوف   يقتضي أفَّ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ     چ  :قوله تعاذل فَّ إٍب   فعله. ىكالعاـز عل

 يقرر كيسمع كبلمه. ربعة كذلك حٌبشهر األمدة بعد انقضاء األ ا٤بوذل ىعطأذا إال إكذلك 
 .جاؿبعد انتهائها كسائر اآل الإيبلء أجل مضركب للزكج فبل يطالب هبا مدة اإل -ّ
تكوف  يكوف ٚبيّبا، لذا كجب أفٍ  ال الإا٤بخّب ك  يكوف فعلها إذل مرين يقتضي أفٍ أالتخيّب بْب  -ْ

ذهبوا  دلة الٍب ذكرها ا١بمهور لتأييد ماغّب ذلك من األ إذل خيّب.تيتحقق ال الفيئة بعد ا٤بدة حٌب
 .(ّ)إليه

 :(ْ)ادلسألة الثانية: عدـ كجوب الكفارة يف القتل العمد
 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  چ :اللًَّ تػىعىاذلى قػىٍوؿي 

 .(ٓ)چ   ں ڻ ڻ ڻ 

                                                           
، ٙبفة َِٗٓ) برقم .ِٕٔ، صّج "، للذين يؤلوف من نسائهم " ،كتاب الطبلؽ، ابب قوله تعاذل  ،لبخارما أخرجه -(ُ)

َّٖٔ.) 
 .ِِٕ ،سورة البقرة، اآلية -(ِ)
حيث ذكر عورة  ،يف ىدم خّب العباد زاد ادلعاد ، ابن القيم،هذه بعض األدلة الٍب ساقها ا١بمهور لتأييد مذهبهم. راجع -(ّ)

 ./ ٖٔٓ-ٕٔٓص الرسالة، ،لوافعيا ،./ كانظرُٖٕ-ُٕٔ ص ،ْج ا١بمهور، كفشند أدلة ا٢بشنفية كرد عليها، أدلة تؤيد مذهب
، ٕج ،ادلغِبابن قدامة، ./ ٖٓ-ّٖص ،ٔج ،التفسّب الكبّبالرازم،  ./ْٗٗ-ْٖٗ، ْج ،تفسّب الطربم القرطيب،

 .ْٗ، صْ، جعلي سلتصر خليل./  ا٣برشي، ّٓٓص
كلياء القتيل عشنه، ككجود سبب مانع من استيفاء القصاص كأٍف أالقاتل ا٤بتعمد ُب حالة عفو  ىيتصدر كجوب الكفارة عل -(ْ)

 ،./ كانظرَٓ، صٖ، جسلتصر خليل ىعلا٣برشي،  ،يكوف القاتل أاب أك عدـ التكافؤ بْب القاتل كا٤بقتوؿ عشند بعضهم. انظر
 .َُٕص  ،حركؼ ادلعاين كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء، مطاكع

گ گ گ  چ :قػىٍوؿي اللًَّ تػىعىاذلى  ، كتاب الدايتػ اببصحيح البخارمكانظر، البخارم، . ّٗ،ة الشنساء، اآلية سور  -(ٓ)

 .ِ، صٗ، ج چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
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ية، شارة الشنص ُب اآلالقاتل ا٤بتعمد استدالال إب ىعدـ كجوب الكفارة عل ذلإذهب ا٢بشنفية 
بعضه، كالقوؿ  يكوف ا٤بذكور كل ا١بزاء عقيب العلة ال فٍ أجزاء القتل كجب  ىف الفاء ٤با دخلت علإف
 ا٤بذكور بعض ا١بزاء كهو خلف.  فَّ أ ىلقاتل ا٤بتعمد مبِب علا ىٯباب الكفارة علإب

جبشنا الكفارة لكاف ا٤بذكور أك ا٤بذكور كل ا١بزاء فلو يكوف  فٍ أالفاء تقتضي  فَّ إف " :قاؿ ُب العشناية
 .(ُ)" بعضه، كهو خلف

ا٤بالكية  فَّ أال إالقاتل ا٤بتعمد كا٢بشنفية،  ىعدـ كجوب الكفارة عل ذلإ (ّ)كا٢بشنابلة(ِ) كذهب ا٤بالكية
 .(ْ)القاتل ا٤بتعمد ىكجوب الكفارة عل ذلإا مشندكبة. كذهب الوافعية هنَّ أقالوا 

 أدلة كل فريق: 
 يد ا٢بشنفية كا٤بالكية كا٢بشنابلة مذهبهم ٗبا يلي: أ
دل تذكر فهي غّب كاجبة،  ُب عقوبة القتل العمد، كمادامت لو كانت الكفارة كاجبة لذكرها هللا (ُ)

 م كهو ابطل. أين ابلر آالشنص القر  ىزايدة علٯباهبا إكُب 
ٝباع، إ كأة شنَّ سي  كأبكتاب  الإيفرض فرضا يلزمه عباد هللا  فٍ أحد كليس ٯبوز أل : )(ٓ)قاؿ ا٤بشنذر 

 .(ٔ)القاتل عمدا كفارة حجة ( ىفرض عل نٍ كليس مع مى 
 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ :مفهـو قوله تعاذل (ِ)

چٹ
 .(ٖ)القاتل ا٤بتعمد ىعدـ كجوب الكفارة عل ىهـو عليدؿ هذا ا٤بف، (ٕ)

                                                           
 . ُْْص ،ٗج ،العناية علي اذلداية البابرٌب، -(ُ)
 . َٓ-ْٗص ،ٖج ،علي سلتصر خليلا٣برشي،  -(ِ)
 . ٓٔص ،ٔج ،كشاؼ القناع،  البهوٌب -(ّ)
 . ْْٖص ،ٖج ،ربفة احملتاج، ن ا٤بلقناب -(ْ)
 ق. ُّٗ، ٦بتهد من ا٢بفاظ، كاف شيخ ا٢بـر ٗبكة، توُب فيها ههو دمحم بن إبراهيم بن ا٤بشنذر الشنيسابورم، أبو بكر، فقي -(ٓ)
، ٖج ادلغِب،ابن قدامة، ./ ُِِص ،ّج أحكاـ القرآف، ا١بصاص، ،./ كانظرُّّص ،ٓج ،تفسّب القرطيبالقرطيب، - (ٔ)

 . ُٔٓص
 .ِٗ ،اآليةسورة الشنساء،  -(ٕ)
 . ٓٔ، صٔ، جكشاؼ القناع،البهوٌب./ ُٔٓص ، ٖ، جادلغِب ابن قدامة، -(ٖ)
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كَخس ليس ذلن كفارة: الشرؾ ابهلل عز كجل، كقتل  ".. :قاؿ رسوؿ هللا  فَّ أبو هريرة أ لرك  (ّ)
 ك ؽلْب صابرة يقتطع هبا ماال بغّب حقأك الفرار يـو الزحف، أهنب مؤمن  كأالنفس بغّب حق 

"(ُ) . 
 زىند الذم هو كبّب ٧بض كسائر من تشناط ابلقتل العم ة كالعبادة فبلالكفارة دائرة بْب العقوب (ْ)

 .(ِ)األعلىتعييشنها لدفع الذنب  ىال يدؿ عل األدىنكقذؼ. فتعيْب الكفارة لدفع الذنب  كسرؽ
 كاستدؿ الوافعية ٗبا يلي: 

قتل، ابل- يعِب النار - كجبأيف صاحب لنا  تينا رسوؿ هللا أ: (ّ)سقعكاثلة بن األ حديث  (ُ)
 .(ْ)" اعتقوا عنو يعتق هللا بكل عضو منو من النار " : فقاؿ

يعتقوا  فٍ أ  مرهم رسوؿ هللاأا يكوف ُب القتل العمد، كمع ذلك ٭بَّ إالشنار  بٯباإكجه االستدالؿ:  
 .(ٓ)القاتل ا٤بتعمد ىكجوب الكفارة عل ىرقبة. فدؿ عل عشنه

 .(ٔ)كذلأالقتل العمد  لئن كجبت الكفارة ُب القتل ا٣بطأ فوجوهبا ُب (ِ)
ٝباع كل ا١بزاء لئل   " چ ڳ ڳ چ :ُب قولة تعاذل(  الفاء )يكوف ا٤بذكور بعد فٍ أ٭بشنع  (ّ)

 . (ٕ)يةه غّب مذكور ُب اآلنَّ أالقصاص كاجب ُب القتل العمد مع  فَّ أ ىعل

                                                           
، الصشنعاين./ ِٓٔ، صٖج ،نيل األكطار الووكاين، ،أكثر من كاحد. انظر هكقد تكلم في .ِّٔ، صِج،أٞبد أخرجه-(ُ)

 . َُٕ، ص ْج، ِ، طسبل السالـ ادلوصلة إذل بلوغ ادلراـ
 ،ٔ، جتبيْب احلقائق الزيلعي، ./ُْْ،ٗج شرح العناية علي اذلداية، البابرٌب، /ُِِ،صّجأحكاـ القرآف،ا١بصاص،  -(ِ)

 . ََُص
أسد الغابة يف معرفة  ،ق.انظرّٖالكشناين الليثي، أسلم كالشنيب يتجهز لتبوؾ، توُب  لهو كاثلة بن األسقع بن عبد العز  -(ّ)

  .البن األثّب ا١بزرم الصحابة
. كا٢بديث وحيح كما قاؿ ُب ّْٓ، صُِب كتاب العتق، ابب ُب ثواب العتق،ج ،سنن أيب داككدد، ك داك  أبو أخرجه -(ْ)

 ،عوف ادلعبود ،( أم من القاتل. انظر عضوا مشنه ك) - بفتح التاء - ( أم العبد ا٤بعتق ضو مشنهبكل ع ) عوف ا٤بعبود، كمعُب
 . َُٓ، صَُج
 . ُّٓ، صُٕ، ج، د.ططبعة كاملة معها تكملة السبكي كا٤بطيعي ،تكملة اجملموعالشنوكم،  -(ٓ)
 .ُّٓ، صُٕج ،تكملة اجملموعالشنوكم، . ِٖٖ، صُ،جأحكاـ القرآفالوافعي،   -(ٔ)
 دليل ا٢بشنفية األكؿ.  ى. كُب ذلك رد علُْْ، صٗ، صِط ،نتائج األفكاريف زبريج أحادي ث األذكار ،ابن حجر -(ٕ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A
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 دلة الوافعية ٗبا يلي: أ ىجاب ا٢بشنفية علأ 

 جوه: حديث كاثلة من ثبلثة ك  ىجاب ا١بصاص علأ -ُ
 (.  كاجب الشنار ابلقتل دل يذكر فيها عبارة ) لخر أبطرؽ  كمى ا٢بديث ري  فَّ أكؿ: األ  

 ه أتكيل من الراكم.نَّ أ ى( عل كجب الشنار ابلقتلأ الثاين: ٰبمل لفظ ) 

 ككفارة ا٣بطأ ُب القتل،  ٲبافابإلالثالث: لو كانت الرقبة ا٤برادة كفارة للقتل العمد لقيدت  
 . (ُ) چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ  :قاؿ هللا تعاذل

 .(ِ)٭بشنع جرايف القياس ُب الكفارات -ِ
 " من كجهْب: فجزاؤه " :ه مذكور ُب قوله تعاذلنَّ أكجبشنا القصاص ُب القتل العمد مع أ -ّ
ڈ ژ ژ ڑ  چ :عبارة الشنص ُب قولة تعاذل هكجوب القصاص ُب القتل العمد دلت علي كؿ:األ 

ک  چ ڑ ک ک ک
 ىالدالة عل چڳ ڳ  چ :شارة الشنص ُب قوله تعاذلإ ىفَبجع عل (ّ)
 عدـ كجوب القصاص. 

 القصاص جزاء احملل من كجه كجزاء الفعل من كجه أخر.  الثاين: 
گ گ گ ڳ  چ :ما الكفارة فهي جزاء الفعل من كل الوجوه، كقوله تعاذلأ  

چڳ ڳ ڳ 
الفاعل،  ذلإضافة ا١بزاء إمن كل الوجوه بدليل  جاء لذكر جزاء الفعل، (ْ)

خر مذكورا ُب هذه آيكوف القصاص الذم هو جزاء احملل من كجه كجزاء الفعل من كجه  فٍ أفبل يلـز 
 .(ٓ)ل من كل الوجوهعٯبب ذكرها لكوهنا جزاء للف هنَّ إية ٖببلؼ الكفارة فاآل

 الإ لكما تر ل  قو أدلتهم أ فَّ إمذهب الوافعية ف ىجحاف مذهب ا١بمهور علر ا٤بسألة  هظهر ُب هذكاأل

                                                           
 ىالعناية عل البابرٌب، . /ُٖٓ، صٖج ادلغِب،ابن قدامة،  ،./ كانظرِِِ-ُِِص ،ّج ،أحكاـ القرآفا١بصاص،  -(ُ)

 ساء. من سورة الشنِٗ ،. كاآلية ا٤بذكورة رقمُْْص، ٗ، جاذلداية
 ماء األووؿ. لجرايف القياس ُب الكفارات ٧بل خبلؼ بْب ع -(ِ)
 .ُٖٕ،سورة البقرة، اآلية -(ّ)
 .ّٗ،سورة الشنساء، اآلية -(ْ)
 . ُْٓ-ُْْص ،ٗج ،ج االفكارئنتاابن حجر،  -(ٓ)
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 ثبات مدعاهم. دلة كافية إلكمع ذلك فباقي األ ،ا٢بديث الذم استدلوا به

 أثر حذؼ الفاء مع معطوفها.

 :(ُ)مسألة: حكم صياـ ادلريض كادلسافر
 (ِ) چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  چ       قوله تعاذل:

ما يقضياف أايمنا بد ؿ الٍب أفطركٮبا، كقد هذه اآلية بيشنت أفَّ ا٤بريض كا٤بسافر إذا أفطرا فإهنَّ
اتفق العلماء على ذلك. لكشنَّهم اختلفوا ُب حكم ويامهما هل ٯبزئهما عن الفرض الذم عليهما، أـ 

 البد ٥بما أٍف يقضيا أايمنا أخر؟ سواء واما ُب رمضاف كٮبا على هذه ا٢باؿ، أـ أفطرا ؟.

 اختلف العلماء يف ىذه ادلسألة على مذىبْب:
سافر إذا واما ُب رمضاف أجزأٮبا الصياـ عن الفرض، كإٍف أفطرا فإنه ٯبب إفَّ ا٤بريض كا٤ب األكؿ:

 .(ّ)عليهما أٍف يقضيا أايمنا بدؿ الٍب أفطراها. كهو مذهب ٝبهور العلماء
إفَّ ا٤بريض كا٤بسافر ٯبب عليهما أٍف يقضيا أايمنا بعد رمضاف بدؿ الٍب أفطراها، أك واماها  الثاين:

 .(ْ)مذهب أهل الظاهر كٮبا على تلك ا٢باؿ. كهو

 يرجع سبب االختالؼ يف ىذه ادلسألة إذل أمرين: 
 .(ٓ)حكم فطر ا٤بريض كا٤بسافر هل هو كاجب أـ مستحب؟-ُ
بْب أٍف  ،چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  چتردد قوله تعاذل: -ِ

                                                           
، صحيح البخارمالبخارم، .ّْْص ،العطف كأثره يف األحكاـ الفقهية ،هدهود -(ُ) يعب أوحاب ابب دل ، كتاب الصـو

 .ٕٖٔ، صِ، جا ُب الصـو كاإلفطاربعضالشنيب بعضهم 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  چ ، كتاب التفسّب، ابب قوله تعاذلصحيح البخارمالبخارم،  .ُْٖ سورة البقرة اآلية، -(ِ)

 .ِٓ، صٔ، ج چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ثر الداللة النحوية أ، عدم./ السِّٔ، صُج ،دبداية اجملته، ابن رشد/ ّٖٗ، صْج ،احمللى، بن حـزا ،انظر -(ّ)

 . ُّْص، ُط كاللغوية يف استنباط األحكاـ من آايت القرآف التشريعية،
 ا٤براجع السابقة . -(ْ)
، ،انظر -(ٓ)  .ّٓٗ، صْج ،احمللى ابن حـز
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 .(ُ)ٰبمل على ا٢بقيقة دكف تقدير ٧بذكؼ، كبْب أٍف ٰبمل على اجملاز فيقدر ٧بذكؼ
 ؿ أوحاب ا٤بذهب األكؿ ٗبا يلي: استد

( من ا٢بركؼ الٍب ٚبتص ٔبواز حذفها مع معطوفها، كعليه فهي هشنا  الفاء قالوا: إفَّ حرؼ )
 ٧بذكفة كمعطوفيها.

كالتقدير: فمن كاف مشنكم مريضا أك على سفر فأفطر فعدة من أايـ أخر. كهذا ا٢بذؼ ُب الكبلـ 
عليه إٍف واـ فصيامه وحيح كٯبزئه، كإٍف أفطر كجب هو الذم يعرفه أهل الصشناعة كأهل اللغة. 

 .(ِ)عليه القضاء

 : كاستدؿ أصحاب ادلذىب الثاين
قالوا: إفَّ األول ٞبل الكبلـ على ا٢بقيقة دكف اجملاز حٌب يدؿ الدليل على إرادة اجملاز، 

 .(ّ)كا٢بقيقة عدـ التقدير، كعدـ ا٢بذؼ
الراجح ما ذهب إليه أوحاب ا٤بذهب األكؿ  : بعد عرض األدلة تبْب أفَّ كالراجح يف ادلسألة

 القائلْب إبجزاء الصـو عن ا٤بريض كا٤بسافر ُب رمضاف؛ كذلك لؤلسباب األتية: 
ـى أىٍجزىأىهي ووميه  -ُ  .(ْ)إفَّ اإلٝباعى قائمه على أفَّ ا٤بريضى إذا وىا
ئم على فلم يعب الصا كنا نسافر مع النيب  ما ركاه مسلمه عن أنس ابن مالك قاؿ: " -ِ

 .(ٓ)" ادلفطر كال ادلفطر على الصائم
إفَّ الدليلى قائمه على إرادة اجملاز، كهو حذؼ الفاء مع معطوفيها، حيث إفَّ هذا ٩با ٚبتص به   -ّ

 (، كهو معركؼ ُب كبلـ العرب.    الفاء )

                                                           
 .ِّٔ، صُج بداية اجملتهد،ابن رشد،  ،انظر  -(ُ)
 .ُّْص  ،نحوية كاللغويةأثر الداللة ال./ السعدم، ِّٔ، صُج ،ا٤برجع السابق ،انظر -(ِ)
، ،انظر -(ّ)  .ِّٕ-ِّٔص ،ُج ،بداية اجملتهد ،./ ابن رشدّٗٗ، صْ، جاحمللى ابن حـز
 .ِّٕ، صُج بداية اجملتهد،ابن رشد،  ،انظر -(ْ)
.برقم ٕٖٔ، صِيعضهم بعضا ُب الصـو كاإلفطار، ج ، كتاب الصياـ، ابب دل يعب أوحاب الشنيب البخارم أخرجه-(ٓ)

، ُِٓ، صٕ، كتاب الصياـ، ابب جواز الصـو كالفطر ُب شهر رمضاف للمسافر ُب غّب معصية، جمسلم رجهأخ./ ك ُْٖٓ
 .ُُُٖبرقم 
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 :(ُ)مسالة: االستعاذة عند قراءة القرآف الكرًن
چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  چقوله تعاذل:  

(ِ)     
 : اختلف العلماء يف ادلسألة على مذىبْب

 .(ّ): إفَّ االستعاذة موضعها كمكاهنا قبل القراءة. كهو مذهب ٝبهور العلماءاألكؿ
 .(ْ)الثاين إفَّ موضوع االستعاذة بعد القراءة. كهو مشنقوؿ عن بعض السلف مشنهم ابن سّبين الثاين:

 يرجع سبب االختبلؼ ُب هذه ا٤بسألة إذل أمرين:
آلية بْب أٍف ٙبمل على ا٢بقيقة دكف تقدير ٧بذكؼ، كبْب أٍف ٙبمل على اجملاز تردد ا -ُ

 فيقدر ٧بذكؼ.
 االختبلؼ ُب اآلية هل فيها تقدًن كأتخّب، أـ ال؟ -ِ

 استدؿ أصحاب ادلذىب األكؿ دبا أييت: 
".  أردت ماضي ا٤براد مشنه ا٤بستقبل، كُب اآلية إضمار كلمة " چڱ ں ں  چإفَّ قوله تعاذل: -ُ
 .(ٓ)كوف التقدير: إذا أردت أف تقرأ القرآف. كهذا معركؼ عشند العربفي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   چهذا مثل قوله تعاذل: 

 .(ٔ) چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
 .(ٕ)إفَّ ا٤بقصود هشنا: إذا أردًب القياـ؛ ألفَّ الوضوءى سابقه للصبلة، كشرط من شركطها كجو الداللة:

                                                           
  .ّّٓص  العطف كأثره يف األحكاـ الفقهية،هدهود،  -(ُ)
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  چ التفسّب، ابب قوله تعاذل تاب، كالبخارم صحيحالبخارم،  .ٖٗ،سورة الشنحل، اآلية -(ِ)

 .ّٖص، ٔ،جچۀ 
عبد  ،./ السعدمُّٖص ،َُج، اجلامع ألحكاـ القرآف ./ القرطيب،ِْٖص ،ّج ،اـ القرآفكأحا١بصاص،  ،انظر -(ّ)

 .ُْٗص أثر الداللة النحوية كاللغوية، القادر،
 ا٤براجع السابقة. -(ْ)
-ُِٖص ،َُج ،َُِص ،ُج ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب ./ِْٖص ،ّج ،اـ القرآفكأح ا١بصاص، ،انظر -(ٓ)

ُّٖ . 
 .ٔ ،سورة ا٤بائدة، اآلية -(ٔ)
 ا٤برجعاف السابقاف. -(ٕ)
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يث أمر هللا ابالستعاذة قبل القراءة لشنفي كساكس الويطاف عشند إفَّ ُب الكبلـ تقدًن كأتخّب ح-ِ
 .(ُ)القراءة

ڄ  ڄ  چ  كيؤيد ذلك أفَّ كل فعلْب تقاراب ُب ا٤بعُب جاز تقدًن أيهما شئت؛ كما قاؿ هللا تعاذل:

 .(ِ)"چڄ
ا على اآلخر : إفَّ ا٤بعُب هشنا فتدذل ٍب دان؛ ألفَّ التدرل يكوف قبل التدين، فقدـ أحدٮبكجو الداللة

 .(ّ)لتقارب ا٤بعشنيْب
: قالوا إفَّ ظاهر اآلية يقتضي أٍف تكوف االستعاذة بعد استدؿ أصحاب ادلذىب الثاين دبا أييت

رابطة، كقد رتبت  چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  چ( ُب قوله تعاذل:  الفاء القراءة؛ ألفَّ )
ب إال إذا ٙبقق الورط، كذلك ، كال يتحقق ا١بواچں  چعلى الورط كهو         چ ڻ چا١بواب كهو 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  چ :. كذلك مثل قوله تعاذل(ْ)يعِب أفَّ االستعاذة مرتبة على القراءة

 . (ٓ) چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
 .(ٔ)إفَّ هللا سبحانه كتعاذل: علق ذكره على انقضاء الصبلة كجو الداللة:

الراجح ما ذهب إليه أوحاب ا٤بذهب األكؿ القائلْب ٩با سبق يتبْب أفَّ  الراجح يف ىذه ادلسألة: 
 أبفَّ مكاف االستعاذة قبل القراءة لؤلسباب اآلتية:

 قوة األدلة الٍب استدلوا هبا من جهة اللغة. -ُ

 ضعف دليل أوحاب ا٤بذهب الثاين.  -ِ

                                                           
 .ِْٗص ،ّج ،اـ القرآفكأح ا١بصاص،،انظر -(ُ)
 .ٖ ،سورة الشنجم، اآلية -(ِ)
 .ِْٗص ،ّج ،ا٤برجع السابق ،انظر -(ّ)
أثر ./ السعدم، ُّٖص ،َُج، اجلامع ألحكاـ القرآف ./ القرطيب،ِْٖص ،ّ، جاـ القرآفكأح ا١بصاص، ،انظر -(ْ)

 .ُْٗص ،الداللة النحوية كاللغوية
 .َُّ ،سورة الشنساء، اآلية -(ٓ)
  نفس ا٤براجع السابقة لشنفس الصفحات.،انظر -(ٔ)
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ـى من الليل كى  كافى رسوؿي هللا  ": قاؿ: - هنع هللا يضر -سعيد ا٣بدرمما جاء عن أيب  ، ُث إذا قا بػَّرى
، ُث يقوؿ: هللاي أكرب   ، كال ًإلىوى غىّبيؾى ، كتبارؾ امسك، كتعاذل جىدُّؾى يقوؿ: سيبحانىك اللهمَّ كحبىمًدؾى

 ُث يػىٍقرىأي  كبّبا، ُث يقوؿ: أعوذي اًبهلًل السَّميًع العليًم من الشَّيطاف الرجيم، ًمنى علىٍزًًه كنػىٍفًخًو كنػىٍفًثوً 
"(ُ). 

كاف يقوؿ هذه األذكار، كمشنها االستعاذة مقدمة ُب    على أفَّ رسوؿ هللاكجه الداللة: هذا نص 
الصبلة قبل أٍف يبدأ ُب القراءة، فكاف دليبل على أفَّ االستعاذة مقدمة على القراءة ُب الصبلة كمن 

 ابب أكذل ُب خارجها.

. هذا مقدـ چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  چما جاء عن السلف مهنع هللا يضر ُب قوله تعاذل:   -ّ
 .(ِ)كمؤخر كذلك أفَّ االستعاذة قبل القراءة. كمعشناها االعتصاـ ابهلل

 : (ّ)صلاسة البوؿ مسألة:
ككاف  ،(ْ)٪باسته ىموركعية االستشنجاء من البوؿ، كذلك لئلٝباع عل ىفقد أٝبع العلماء عل  

عرايب فباؿ ُب قاؿ: قاـ أ هنع هللا يضر حديث أيب هريرةا٢بديث الذم أخرجه البخارم من  ٩با استدلوا به
دىعيوهي كىىىرًيقيوا عىلىى بػىٍوًلًو سىٍجالن ًمٍن مىاءو أىٍك ذىنيوابن ًمٍن  " :ا٤بسجد، فتشناكله الشناس، فقاؿ ٥بم الشنيب 

 .(ٓ)" .. مىاءو 

يت رسوؿ أي  "ا قالت: أهنَّ  اهنع هللا يضر حديث عائوة أـ ا٤بؤمشنْبكا٢بديث الذم ركاه البخارم أيضا من 

                                                           
./ ٕٕٓ، كبرقم ِٓٔص ،ُج كتاب الصبلة ابب من رأل االستفتاح بسبحانك اللهم كٕبمدؾ،  ،أخرجه أبو داككد -(ُ)

 .ِِْ.برقم ٗ، صِج ،عشند االستفتاح كتاب الصبلة، ابب ما يقوؿ  ،كالَبمذم
 .ُّٕٗ، صْكتاب التفسّب، أكؿ تفسّب، سورة الشنحل، ج  ،أخرجه البخارم ُب وحيحه معلقا-(ِ)

 .ُْٓصد.ط، ، رسالة دكتوراه، دكر النحو يف التوجيو الفقهي للحدي ث النبومفتح الباب،  ،انظر -((ّ
ابن عبد ،ّٓٔ/ُ شرح مشكاة ادلصابيح الطييب، ،ّٖٕ/ُ اذلداية شرحيف  البنايةالعيِب، ، َٔ/ُ ادلبسوط السرخسي، -((ْ

 . ُْٔ/ُ، على مًب اخلرقي شرح الزركشي الزركوي، ،َُٗ/ٗ ،دلا يف ادلوطأ من األسانيد التمهيد الور،
 (. ُِّالبوؿ ُب ا٤بسجد،  برقم ) ىكتاب الوضوء، ابب وب ا٤باء عل  ،البخارمأخرجه  -((ٓ
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فقد جاء التتابع الزمِب للحديثْب يدلل  .(ُ)" ثوبو، فدعا دباء، فأتبعو إايه ىاؿ علبصيب، فب هللا 
 الشنحو التارل:  ى٪باسة البوؿ عل ىعل

تشناكله  ابؿ ُب ا٤بسجد، ؼ) اء ُب حديث أيب هريرة تتابع يفيد الَبتيب كالتعقيب ُب:جحيث 
ه رفة الصحابة بشنجاسة البوؿ، كأنَّ ( الٍب جاءت ُب تشناكؿ الشناس ٥بم تدؿ على مع الفاء ؼ) ،( الشناس

 .(ِ)ال تصلح ا٤بساجد ٥بذه الشنجاسات؛ بدليل نص ابن حجر السابق
الٍب تفيد التعقيب كالسرعة  ( الفاء فعل الصحابة ب) ىا علفقاؿ ٥بم الشنيب معقبن  ٍب أيٌب قوؿ الشنيب 

سرٮبا. كٙبصيل ْب ابحتماؿ أيتفقد أمرهم ابلكف عشنه للمصلحة الراجحة كهو دفع أعظم ا٤بفسد
 " ٍب دعا بدلو من ماء فصب عليه " وهمي رً زٍ ال تػي  " :كيوضح قوله  ،(ّ)أعظم ا٤بصلحتْب بَبؾ أيسرٮبا

ك ثياب ا١بالسْب، ٩با أال يعم رشاش البوؿ أركاف ا٤بسجد  ا، حٌبسريعن  الشنيب أمر أقوؿ: جاء (.ْ)
 ه ٩با ٯبب االحَباز مشنه. ٪باسة ذلك البوؿ كأنَّ  ىعل ؿَّ دى 

 من ماء أك بوله سجبلن  ىوا عليقي رً وه كهى عي دى  "البوؿ بلفظ:  ىإبراقة ا٤باء عل   أيٌب أمره ٍب
بعد ه أنَّ  ى( الٍب ال تفيد السرعة كال البطء، حيث دلت عل الواك حيث أتت ) ،(ٓ)" .. من ماءذنوابن 

ر ٪باسة البوؿ ال تشنتو ف عجلة، حٌبك أرض ا٤بسجد يصب فوقه ا٤باء د ىاستقرار البوؿ ُب مسقطه عل
 هذه الشنجاسة ال يصلح بقاؤها ُب ا٤بسجد.  ألفَّ  ؛بعد وب ا٤باء، كال أتجيل

 تبعه إايهأثوبه، )ؼ(دعا ٗباء، )ؼ( ىابؿ عل كُب حديث السيدة عائوة اهنع هللا يضر جاء الزمن متتابعا متعاقبا، )

                                                           
كتاب الطهارة، ابب حكم بوؿ   ،مسلم أخرجهك  ،( ِِِ الوضوء، ابب بوؿ الصبياف، برقم )كتاب   ،البخارم أخرجه -((ُ

 (.  ِٖٔ الطفل الرضيع ككيفية غسله برقم )
 .ِّٓ/ُ ،فتح البارل ،نظرا -((ِ

 .ِّٓ/ُا٤برجع السابق  ،انظر -(ّ)
كتاب الطهارة، ابب كجوب سلم، م أخرجه(، ك َِٓٔكتاب األدب، ابب الرفق ُب األمر كله، برقم )  البخارم، أخرجه-(ْ)

 (.ِْٖغسل البوؿ كغّبه من الشنجاسات برقم )
 . ِِِص سبق ٚبرٯبه -((ٓ
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ا فيه من ٪باسة، كجاءت سرعة ثوبه، ٤ب ىبقاء البوؿ عل كرهه   ىت ا٤بتابعة كالتعاقب عللَّ حيث دى  ،(
يشنتور فيه سرايف ا٤باء، فشنجاسة البوؿ أيضا دعت رسوؿ هللا  الثوب من طبعه أفٍ  ألفَّ  ؛االتباع للبوؿ اب٤باء

 سرعة االتباع له اب٤باء. إذل 

   : (ُ)البوؿ كاقفامسألة: 
أتى " قاؿ: حذيفة  الذم ركاه البخارم من يثد٢بحيث استدؿ القائلوف ٔبواز البوؿ كاقفا اب

 .(ِ)" ا، ُث دعا دباء فجئتو دباء فتوضأسباطة قـو فباؿ قائمن النىب 
ا ابؿ قائمن  رسوؿ هللا  فَّ أمن حدثكم  "َب حْب استدؿ القائلوف ابلكراهة ٕبيث عائوة قالت: 

 .(ّ)" افال تصدقوه، ما كاف يبوؿ إال جالسن 

حذيفة، خور عشنها ال يقدح َب إثبات  نفى عائوة رضى هللا قاؿ السيوطي رٞبه هللا تعاذل: إفَّ 
ه كنفت غّبه كاف هو تما أثبت كهو سيد مقبوؿ الشنقل إٝباعان، كنفيها كاف ٕبسب علمها، كال شك أفَّ 

 .الغالب من حاله 
هذا دل  الرجاؿ أعلم هبذا مشنها، أم أفَّ  " ه قاؿ:عن سفياف الثورم أنَّ  " سشنن ابن ماجة "كُب 

 .(ْ)" ق ُب موضع يواهد فيه الرجاؿ دكف زكجاتهيقع ُب البيت، بل ُب الطري
علمها، فيحمل  ه مستشند إذلكا١بواب عن حديث عائوة أنَّ  ": كقاؿ ابن حجر رٞبه هللا تعاذل

 .ما كقع مشنه ُب البيوت ىعل
كأما ُب غّب البيوت فلم تطلع هي عليه، كقد حفظه حذيفة كهو من كبار الصحابة، كقد بيشنا  

                                                           
  .ِّ/ُا٤بغِب -((ُ
ا،  البخارم،أخرجه  -((ِ ب اٍلبػىٍوًؿ قىائًمنا كىقىاًعدن  . ّّّٓ،ُِْٕ، ِِٔ،ِِٓ. أطرافه ِِْ،برقم كتاب الوضوء، ابى
كتاب الطهارة، ابب ا٤بسح على   ،مسلم أخرجه، ك ِِْ،وؿ قائما كقاعداى، برقموء، ابب البضكتاب الو   ،البخارل أخرجه -((ّ

 . ِّٕ،ا٣بفْب،  برقم
 . ِٕ-ِٔ/ُشرح السيوطي للشنسائي -((ْ
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 .(ُ)" فآذلك دل يقع بعد نزكؿ القر  ما نفته من أفَّ  ىة فتضمن الرد علذلك كاف اب٤بديشن أفَّ 

فهموا داللة زمشنية لووف كل من السيدة عائوة  شراح ا٢بديث رٞبهم هللا تعاذل فواضح أفَّ 
كاف ُب مشنزله، كحذيفة هنع هللا يضر   اهنع هللا يضر، كحذيفة هنع هللا يضر، فالسيدة عائوة كانت تصف زمن مكث رسوؿ هللا 

 .خارج بيوته يصف زمن كجود رسوؿ هللا 

أفعاله الوريفة ُب  لىزكجات رسوؿ هللا  اطلعن ع كأيدكا ذلك بداللة السياؽ، حيث إفَّ  
 .٨بتلفة لبيوهتن، كأوحابة مهنع هللا يضر اطلعوا عليها ُب مواطن أخر 

 . (ِ)ه كُب غّبهاُب بيوت ا٤بطهرة، كبياف أحواؿ رسوؿ هللا  ٛباـ نقل السشنة ىعل ؿَّ ٩با دى 

  األحكاـ الفقهية يف صحيح البخارم.كأثرىا يف  ( ُث )

قولك ك  ا٢بكم، كالَبتيب كالَباخي، كذلك ُبمور: التوريك أ( حرؼ عطف يفيد ثبلثة  ٍب )
 إفادةكاعَبض الكوفيوف كاالخفش على  .(ّ)عمرا حضر بعد زيد ٗبهلة أفَّ  أم(  حضر زيد ٍب عمرك )
 كمثلوا لذلك ٗبا كالَباخيغّب مفيدة للعطف مع الَبتيب  زائدةا قد أتتى كقالوا أهنَّ  .(ْ)( للتوريك ٍب )

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ٺ  چ : يلى: قوله تعاذل

چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ
 .للَبتيب مع الَباخي(  ٍبيَّ  )فادة إ. (ٓ)

                                                           
 . ِِٔ ،فتح البارم حديث -((ُ
. ِّٓ،ُّْ، ِّٗ، ص، دكر النحو يف التوجيو الفقهي للحدي ث النبومفتح الباب ،انظر-((ِ

 .ُِْ، صُج ،مغُب اللبيب/ابن هواـ، َُٓص،ىن احلركؼمعا الكرماين، ،انظر -(ّ)
ا اذا عطفت أسم أك فعبل على فعل فأهنا تفيد التوريك َب ( ١بملة على ٝبلة، أمَّ  ٍب عطف ) ُبا يكوف ٭بَّ إهذا االعَباض  -(ْ)

 .ُِٔص ،الصاحيب ،ابن فارس ،نظرا. الَباخيا٢بكم كالَبتيب ك 
 .  ُُٖ،سورة التوبة، اآلية -(ٓ)
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 :(ُ) بػىٍْبى اٍلمىٍضمىضىًة كىغىٍّبًىىا التػٍَّرتًيبي  ادلسألة األكذل: 
ٍيًو  .. " البخارم لرك  عىٍن محيٍرىافى مىٍوذلى عيٍثمىافى ٍبًن عىفَّافى أىنَّوي رىأىل عيٍثمىافى دىعىا ًبوىضيوءو، فىأىفػٍرىغى عىلىى يىدى

ًينىوي  ،ُثيَّ أىٍدخىلى ؽلى ئًًو، فػىغىسىلىهيمىا ثىالىثى مىرَّاتو ، ُثيَّ اٍلوىضيوءً  يفًمٍن ًإانى ثػىرى نػٍ ، كىاٍستػىٍنشىقى، كىاٍستػى ،ُثيَّ سبىىٍضمىضى
  .(ِ)" .. غىسىلى كىٍجهىوي ثىالىاثن 

ذل كجوب الَبتيب ُب أعضاء الوضوء مستدال بفعل الرسوؿ إماـ الوافعي هنع هللا يضر ذهب اإل"  
 َّكضوؤهركم لشنا  نٍ مى  ، فأف الرسوؿ  فَّ على أ ؿَّ دى فى  ؛مرتبا ٕبرؼ ٍب ا٤بفيد للَبتيب ذكره ف اك

ذه ه ُب مقاـ البياف كالتعليم ٥بنَّ أل ؛كٯبب اتباعه ُب ذلك ،يرتب أعضاؤه ُب الوضوء حسب اآلية
 األمة.

اًلًكيَّةي: التػٍَّرتًيبي بػىٍْبى اٍلمىٍضمىضىًة كىااًلٍسًتشٍنوىاًؽ سيشنَّةه، كىهيوى تػىٍقًدًني اٍلمىٍضمى  ضىًة عىلىى قىاؿ ا٢بٍىشنىًفيَّةي كىاٍلمى
بي  .(ّ)كىافى يػيوىاًظبي عىلىى التػٍَّقًدًنشٍنوىاًؽ، أًلفَّ الشنَّيبَّ ااًلٍستً  كىقىاؿ ا٢بٍىشنىابًلىةي كىهيوى كىٍجهه ًعشٍندى الوَّاًفًعيًَّة: الى ٯبًى

شنػىهيمىا كىبػىٍْبى غىٍسل بىًقيًَّة اٍلوىٍجًه، اٍلميٍستىحىبًٌ أىٍف يػىٍبدىأى أًلفَّ اأٍلٍنفى كىاٍلفىمى ًمٍن أىٍجزىائًًه، كىلىًكٍن ًمنى  التػٍَّرتًيبي بػىيػٍ
ا قػىٍبل اٍلوىٍجًه، أًلفَّ كيل مىٍن كىوىفى كيضيوءى رىسيوؿ اللًَّ  ًدرنا هًبًمى ئنا انى أى هًبًمىا ًإالَّ شىيػٍ  .(ْ)" ذىكىرى أىنَّهي بىدى

ابػيشنىا عىلىى أىفَّ اٍلمىٍضمىضىةى ميقىدَّمىةه عىلىى ااًلٍستً  شٍنوىاًؽ سىوىاءه ٝبىىعى أىٍك فىصىل كىقىاؿ الشنػَّوىًكم : اتػَّفىقى أىٍوحى
ا التػٍَّقًدًًن كىٍجهىاًف، ـي  ًبغىٍرفىةو أىٍك ًبغىرىفىاتو كىُب هىذى حىكىاٮبيىا اٍلمىاكىٍرًدم  كىالوٍَّيخي أىبيو ٧بيىمًٌدو ا١ٍبيوىٍيًِب  كىكىلىديهي ًإمىا

ا أىنَّهي شىٍرطه كىهيوى اٍلميعٍ  ا٢بٍىرىمىٍْبً  تىمىدي فىبلى ٰبيٍسىبي ااًلٍسًتشٍنوىاؽي ًإالَّ بػىٍعدى اٍلمىٍضمىضىًة، كىآخىريكفى، أىوىح هيمى
                                                           

 .ّٖص ،ُج ط،.د،كشف األسرار،  البزدكم -(ُ)
ٙبفة  -ّّْٔ، ُّْٗ،َُٔ، ُٗٓأطرافه  ،ُْٔبرقم  كتاب الوضوء، ابب ا٤بضمضة ُب الوضوء،  ،البخارم أخرجه -(ِ)

ْٕٗٗ.  
 . َُِ/ُ الشرح الكبّب مع حاشية الدسوقي، الدسوقي، ُِ/ُبدائع الصنائعالكاساين،،انظر -(ّ)

اٮبيىا،٢بٍىشنىابًلىةً ابػىٍْبى اٍلمىٍضمىضىًة كىسىائًًر اأٍلٍعضىاًء غىيػٍرى اٍلوىٍجًه فػىعىلىى رًكىايػىتػىٍْبً ًعشٍندى أىمَّا التػٍَّرتًيبي  -(ْ) بي كىهيوى ظىاًهري كىبلىـً ا٣بًٍرىًقيًٌ  ،ًإٍحدى ٯبًى
ٍيًن ًلآٍليىًة كىًقيىاسنا عىلىى  ، بىل لىٍو تػىرىكىهىا ُب كيضيوئًًه كىوىلَّى  ،كىالثَّانًيىةي  سىائًًر أىٍجزىائًًه.أًلنػَّهىا ًمنى اٍلوىٍجًه فػىوىجىبى غىٍسليهىا قػىٍبل غىٍسل اٍليىدى بي الى ٯبًى

ـي ٍبني مىٍعًد يىٍكًربى  ا وىضَّأى فػىغىسىل  ًبويضىوءو فػىتػى  أيٌبى رىسيوؿ اللًَّ  ،رىًضيى اللَّي عىشٍنهي  ٛبىىٍضمىضى كىأىعىادى الصَّبلىةى كىدلٍى ييًعًد اٍلويضيوءى، ًلمىا رىكىل اٍلًمٍقدى
ًطشًنًهمىا،  كىفٍَّيًه ثىبلىاثن كىغىسىل كىٍجهىهي ثىبلىاثن ٍبيَّ غىسىل ًذرىاعىٍيًه ثىبلىاثن ثىبلىاثن ٍبيَّ ٛبىىٍضمىضى كىاٍستػىشٍنوىقى ثىبلىاثن   ٍبيَّ مىسىحى بًرىٍأًسًه كىأيذينػىٍيًه ظىاًهرٮًًبىا كىابى

وجىٍد ذىًلكى ا كىجىبى التػٍَّرتًيبي بػىٍْبى اأٍلٍعضىاًء اٍلمىٍذكيورىًة أًلفَّ ُب اآٍليىًة مىا يىديؿ عىلىى ًإرىادىًة التػٍَّرتًيًب كىدلٍى يي كىأًلفَّ كيجيوبػىهىا بًغىٍّبً اٍلقيٍرآًف، كىًإ٭بَّى 
، ادلغِب ابن قدامة، .َّص ،القوانْب الفقهية ابن جزم،،ّٓ/ُالقليويب كعمّبة القليويب، ،ِّٔ/ُاجملموع الشنوكم، ،". انظرًفيهىا

ُ/ُِِ. 
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اٍلوىٍجًه كىاٍليىدً    .(ُ)" أًلنػَّهيمىا عيٍضوىاًف ٨بيٍتىًلفىاًف فىاٍشَبيًطى ًفيًهمىا التػٍَّرتًيبي كى

  .(ِ)ُب العودة يف الظهارعادلسألة الثانية: م
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  العود ُب قوله تعاذل: قوؿ أبفَّ ال (ّ)للَبتيب مع الَباخي ( ٍب )فادةإيشنبِب على 

چڌ  ڌ     ڎ  
(ْ).. 

فهو للفصل مع الَبتيب ...ك٥بذا ٰبتج  ( ٍب )ا كأمَّ  : )(ٓ)قاؿ أبو يعلى .هو العـز على الوطء
يكوف العود هو  ذلك يقتضي أفٍ  ..أفَّ چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  چ  وحابشنا بقوله تعاذل:أ

 .(ٔ)العـز على الوطء
  قد اختلف العلماء ُب معُب العود ُب اآلية على عدة أقواؿ فيما يلي أٮبها:ك 
إذل أفَّ العود هو العـز على الوطء، كهذا مذهب بعض ا٢بشنابلة كأيب يعلى  (ٕ)ذهب ا٢بشنيفة (ُ)

 .(ٖ)كأوحابه
 كعن مالك ركايتاف: (ِ)
 األكذل: العود هو العـز على الوطء.  

                                                           
 .ّّٔ، ِّٔ/ُ، اجملموع الشنوكم، . الرايض، ُُٗ-ُُٖ/ُ ،ادلغِب ،ابن قدامة ،انظر -(ُ)
 .ُٖٓص حركؼ ادلعاين كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء، ،مطاكع -(ِ)
 ٍب )بمعقب ال مَباخي، فبل يعطف  اإلمساؾ ا٤بذكور ،( تدؿ على الَباخي ٍب ا على من قاؿ أبفَّ )يقوؿ األلوسي معَبضن  -(ّ)

ركح  أللوسي،ا ،(، كالعطف ابلفاء ابعتبار ابتدائه أك انتهائه.انظر ٍب )ب( بل ابلفاء كرد أبفَّ مدة اإلمساؾ كمثله ٯبوز العطف 
 .ٖص ،َُج ،ادلعاين

 .ّ،سورة اجملادلة، اآلية -(ْ)
كتاب  دة القارم،عم العيِب، ./ُْٓ، صٕ، كتاب الطبلؽ، ابب الظهار، جشرح صحيح البخارم ابن بطاؿ، ،انظر -(ٓ)

 .ُٕٖ، ُُٖ، صَّ، جالطبلؽ، ابب الظهار
٦بد الدين عبد السبلـ  ،بدأ بتصشنيفها ا١بدٌ  آؿ تيمية )، ابن تيمية ،كانظر / ُُٕص ،ُج، ِط ،العدة ،ءآابن الفر  -(ٔ)

 قِٖٕ) د بن تيميةأٞب ،هػ(، ٍب أكملها االبن ا٢بفيدِٖٔعبد ا٢بليم بن تيمية )ت ،، كأضاؼ إليها األبادلسودة  هػ(،ِٓٔ)ت
 .ّٔٓص ،د.ط ،(
 . ّ، صّج،ْب احلقائقيتب الزيلعي، ./ٖٓ، صْج،يف شرح بداية ادلبتدم اذلداية، ا٤برغيشناين -(ٕ)
 . ُٔ، صٖج ،ادلغِبابن قدامة،  -(ٖ)
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 .(ُ)إرادة إمساؾ العصمة الثانية: العـز على الوطء مع 
على ا٤بظاهر مدة يستطيع أٍف يطلق زكجته، كدل يطلقها كاف  كذهب الوافعية إذل أنَّه إذا مضى (ّ)

كإذا حبس ا٤بظاهر امرأته بعد الظهار  عائد ٤با قاؿ ككجبت عليه الكفارة. قاؿ الوافعي ُب األـ: )
 .(ِ)( الزمة قدر ما ٲبكشنه أٍف يطلقها كدل يطلقها فكفارة الظهار له

 . (ْ)إذل أفَّ العود هو الوطء ُب الفرج، كهو قوؿ طاككس كا٢بسن (ّ)( كذهب ا٢بشنابلةْ)

كالذين  ( كذهب الثورم إذل أفَّ العود هو التلفظ ابلظهار ُب االسبلـ، كيكوف معُب اآلية: )ٓ)
 .(ٓ)( يظاهركف من نسائهم ُب ا١باهلية ٍب يعودكف فيظاهركف من نسائهم ُب اإلسبلـ

 . (ٔ)كذهب أهل الظاهر إذل أفَّ العود هو تكرير لفظ الظهار (ٔ)
( على  ٍب كلعل األرجح ُب ذلك القوؿ أبفَّ العود هو العـز على الوطء؛ ألفَّ فيه ٞبل ؿ) "       

ٌرًـ على نفسه كطأها، فاذا عـز  أووؿ معشناه، كهذا هو ا٤بتبادر من اآلية، فإفَّ مىٍن يظاهر ًمٍن زكجته ٰبي
كيشنبِب على معُب العود ُب الظهار ما إذا طلق ا٤بظاهر زكجته بعد  . "(ٕ)" ى كطئها عاد من الظهارعل

الظهار مباشرة، ٍب عادت إليه بشنكاح جديد، يلزمه أٍف يكفر قبل الوطء عشند األئمة الثبلثة خبلفنا 
ا إذا للوافعي الذم يعتور العود عدـ الطبلؽ بعد الظهار، كما داـ ا٤بظاهر طلق زكجته  فبل يكوف عائدن

 .(ٖ)" تزكجها بشنكاح جديد

                                                           
 . َُُ، صْج ،سلتصر خليل ىعلا٣برشي،  -(ُ)
 . ِٓٔص، ٓج ،األـالوافعي،  -(ِ)
 .ّْٕص ،ٓج ،كشاؼ القناعالبهوٌب، -(ّ)
 . َِٖ، صُٕج ،تفسّب القرطيب القرطيب،./ِٕٓ، صِٗج ،التفسّب الكبّبالرازم،  -(ْ)
 . ِٕٓ، صِٗج مرجع سابق، التفسّب الكبّب،الرازم،  -(ٓ)
(ٔ)-   ،  .ِٓص ،َُج ،ىاحمللابن حـز
 ،سّب القرطيبتفالقرطيب، ./ُٕٓص ،ْج ،أحكاـ القرآف./ابن العريب،َّْص ،ٓج،أحكاـ القرآف ،١بصاصا ،انظر -(ٕ)

 . ُِٖص ،ُٕج
 .ُْٕٓص ،ْج ،أحكاـ القرآفابن العريب،  -(ٖ)
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 :(ُ)ادلسألة الثالثة: الطالؽ قبل النكاح
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ    :قػىٍوؿي اللًَّ تػىعىاذلى  -

چک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
يقع قبل  الطبلؽ ال ٝبع الفقهاء على أفَّ أ .(ِ)

 ألفَّ  ؛اكبلمه يكوف لغون   تزكجها بعد ذلك، فإفَّ ٍب ي، طالق يقوؿ رجل لفتاة  أنتً  كوورته أفٍ  ،الشنكاح
، قاؿ (ّ)للَبتيب مع التعقيب ا٤بقتضية(  ٍبيَّ  هللا سبحانه رتب الطبلؽ على الشنكاح ُب اآلية الكرٲبة ب)

يكوف  الطبلؽ ال كٗبهلة ٍب  على أفَّ  چڎ ڈ  چ   استدؿ بعض العلماء بقوله تعاذل: "القرطيب: 
ذلك ال يلزمه. كقاؿ هذا نيف على  عيشنها فإفَّ  طلق ا٤برأة قبل نكاحها كإفٍ  نٍ مى  فَّ أإال بعد نكاح، ك 

 .(ْ)" ماـ، ك٠بى البخارم مشنهم اثشنْب كعورينإثبلثْب من واحب كاتبع ك 
 كيؤيد هذا القوؿ ما يلي:

ًٍلكي كىالى بػى  ":قاؿ رسوؿ هللا  (ُ) ًٍلكي كىالى ًعٍتقى ًإالَّ ًفيمىا سبى ٍيعى ًإالَّ ًفيمىا الى طىالىؽى ًإالَّ ًفيمىا سبى
ًٍلكي  ًٍلكي  ". زىادى اٍبني الصَّبَّاًح " سبى   .(ٓ)" كىالى كىفىاءى نىٍذرو ًإالَّ ًفيمىا سبى

  .(ٔ)" مسيت ادلرأة بعينها فٍ إك  ،احكى نً  دى عٍ  بػى الؽ إالَّ ال طى  " :كقاؿ الرسوؿ  (ِ)
                                                           

 ُٖٓ-ُٕٓ/ِ ،ط.دالشرح الصغّب حباشية الصاكم، الصاكم ط بوالؽ، -ِٕٔ/ِ ط،.دتبيْب احلقائق الزيلعي،،انظر -(ُ)
القليويب  .الؽط بو -ُِ/ْاخلرشي  ،َُّ-َُِ/ِ حاشية العدكم على الرسالة، ّْٕ/ِ،الدسوقيحاشية ، الدسوقي ،
ابن حجر،  .  -ِِٔ/ّ مغِب احملتاج ،.الوربيِب،ّْٕ/ٕ ركضة الطالبْب . الشنوكم،ّٖٔ/ٔ، هناية احملتاجالرملي،  .َّٖ/ّ

 .ُٕٖ، صحركؼ ادلعاين كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء ،./ مطاكعٕٗ، صُٓج،فتح البارم
 .ْٗ ،، اآليةاألحزابسورة  -(ِ)
 .ِٗ، صِ، جّ، طركائع البياف تفسّب آايت األحكاـ، الصابوين./  ِْ، ص ٖج،ربفة احملتاج ابن ا٤بلقن، -(ّ)
ذىًلكى عىٍن عىًلىٌو كىسىًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًَّب، كىعيٍركىةى ٍبًن الز بػىٍّبً، كىأىىًب  ُبكىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو جىعىلى اللَّي الطَّبلىؽى بػىٍعدى الشنًٌكىاًح كىيػيٍركىل  " ،كهم -(ْ)

فى ٍبًن عيٍثمىافى، كىعىًلىًٌ ٍبًن حيسىٍْبو بىٍكًر بٍ  بىةى، كىأىابى بػىٍّبو، كىاٍلقىاًسًم كىسىادلًو ًن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن، كىعيبػىٍيًد اللًَّ ٍبًن عىٍبًد اللًَّ ٍبًن عيتػٍ ، كىشيرىٍيحو كىسىًعيًد ٍبًن جي
ًفًع ٍبًن جيبػىٍّبو كى٧بيىمًَّد ٍبًن كىٍعبو كىسيلىٍيمىافى ٍبًن يىسىارو كى٦بيىاًهدو كىا٢بٍىسىًن كىًعٍكرًمىةى كىعىطىاءو كىعىاًمًر ٍبًن سىٍعدو كىجى  كطاككس ابًًر ٍبًن زىٍيدو كىانى

ابب ال طبلؽ قبل  ،كتاب الطبلؽ  ،صحيح البخارم،انظر. " أىنػَّهىا الى تىٍطليقي  كالوعيبكىاٍلقىاًسًم ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن كىعىٍمرًك ٍبًن هىرًـو 
 .    َِّص ،ُْج ،تفسّب القرطيب القرطيب، ./ْٖٕص،ّج ،الشنكاح

، كالَبمذم ط عزت عبيد دعاس ( َْٔ/  ّاكد ) " أخرجه أبو د لك . . حديث عمرك بن شعيب " ال طبلؽ إال فيما ٛب -(ٓ)
 .، كهو أحسن شيء ركم ُب هذا البابط ا٢بليب (. كاللفظ أليب داكد، كقاؿ الَبمذم، حديث حسن ٖٖٔ/  ّ) 
. كُب اسشناده يزيد بن عياض كهو ضعيف ُٕص ،ْج قطِب، . كا٢بديث ركاه الدارِٖٓ، ٓ، جكشاؼ القناع،  هوٌبالب -(ٔ)

= 



213 

 

 .(ُ)" كلٍ مً  لى بٍ قػى  قى تٍ كال عً  ،احو كى نً  لى بٍ قػى  الؽى ال طى  ": كقوؿ الرسوؿ  (ّ)
 .(ِ)" النكاحً  دى عٍ بػى  الؽى الطى  هللاي  لى عى جى  " :ا قاؿما ركاه البخارم عن ابن عباس تعليقن  (ْ)

، يؤيد ذلك  ،ه حجها إال أنَّ كاف معلقن   كجه االستدالؿ: هذا ا٣بور كإفٍ  فقد ذكره البخارم بصيغة ا١بـز
ڌ ڎ ڎ ڇ ڍ ڍ ڌ     چ ابب الطبلؽ قبل الشنكاح كقوله تعاذل:: ه ترجم للباب بقولهأنَّ 

 . چ ڈ

 ؟(ّ)ادلسألة الرابعة: إذا عجز القاذؼ عن إقامة البينة على الزان فمٌب تبطل شهادتو         

   ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱچ :تعاذل كىقػىٍولًه -

 . (ْ)چڱ  ں   ں    

. (ٓ)لى الزان بشنفس القذؼاتفق الفقهاء على كجوب ا٢بد على القاذؼ العاجز عن البيشنة ع

                                                           = 

 .ّّٓ-ِّٓص ،ُُج ،َتذيب التهذيبابن حجر،  ،ذكر ذلك ُب التعليق ا٤بغِب، كانظر
 .َٔٔص ،ُركاه ابن ماجه كاسشناده حسن كما قاؿ ُب الزكائد، ج -(ُ)
 .ُِٕص ،ّطبلؽ، ابب ال طبلؽ قبل الشنكاح، ج، كتاب الالبخارم أخرجه -(ِ)
) كىال تػىٍقبػىليوا ٥بىيٍم شىهىادىةن  لسَّارًًؽ كىالزَّاين كىقػىٍولًه،، كتاب الوهادات، ابب شىهىادىًة اٍلقىاًذًؼ كىاشرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ -(ّ)

بيوا (، ج ا كىأيكلىًئكى هيمي اٍلفىاًسقيوفى ًإال الًَّذينى اتى كىجىلىدى عيمىري  ،. كقد ترجم البخارم ٥بذا الباب مب يدؿ على رأيه ُب ا٤بسألةِٔ، صٖأىبىدن
ًفعنا ًبقىٍذًؼ اٍلميًغّبىًة، ٍبيَّ اٍستػىتىابػىهيٍم.   أىابى بىٍكرىةى كىًشٍبلى ٍبنى مىٍعبىدو كىانى

بػىٍّبو، مىٍن اتىبى قىًبٍلتي شىهىادىتىهي، كىأىجىازىهي عىٍبدي اللًَّ ٍبني عيتػٍبىةى، كى  ،كىقىاؿى  - ، كالوعيب، كى٦بيىاًهده، كطاككسعيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز، كىسىًعيدي اٍبني جي
دً كالزهرمكىًعٍكرًمىةي،  رو، كىشيرىٍيحه، كىميعىاًكيىةي ٍبني قػيرَّةى، كىقىاؿى أىبيو الٌزانى ؼي عىٍن قػىٍولًًه األٍمري ًعشٍندىانى اًبٍلمىًديشنىًة ًإذىا رىجىعى اٍلقىاذً  ،، كى٧بيىاًربي ٍبني ًداثى

 فىاٍستػىٍغفىرى رىبَّهي، قيًبلىٍت شىهىادىتيهي. 
 ًإذىا أىٍكذىبى نػىٍفسىهي جيلًٌدى كىقػيبػٍلىت شىهىادىتيه. ،كىقػىتىادىة الوعيبكىقىاؿى  -
ائًزىةه.  ًإذىا جيًلدى اٍلعىٍبدي ٍبيَّ أيٍعًتقى جىازىٍت شىهىادىتيهي، كىًإًف اٍستػيٍقًضىى اٍلمىٍحديكدي، ،الثورمكىقىاؿى  - هي جى  فػىقىضىاايى
، ٍبيَّ قىاؿى  ،كىقىاؿى بػىٍعضي الشنَّاسً  - ،  ،ال ٘بىيوزي شىهىادىةي اٍلقىاًذًؼ، كىًإٍف اتىبى ٍيًن، فىًإٍف تػىزىكَّجى ًبوىهىادىًة ٧بىٍديكدىٍيًن جىازى ال ٯبىيوزي ًنكىاحه بًغىٍّبً شىاًهدى

ٍيًن دلٍى ٯبىيٍز،   الشنيبى كىأىجىازى شىهىادىةى اٍلمىٍحديكًد كىاٍلعىٍبًد كىاألمىًة ًلريٍؤيىًة ًهبلًؿ رىمىضىافى، كىكىٍيفى تػيٍعرىؼي تػىٍوبػىتيهي؟ كىقىٍد نػىفى  كىًإٍف تػىزىكَّجى ًبوىهىادىًة عىٍبدى
لىةن. الزاين  سىشنىةن كىنػىهىى عىٍن كىبلـً سىٍعًد ٍبًن مىاًلكو كىوىاًحبػىٍيًه حىٌبَّ مىضىى ٟبىٍسيوفى لىيػٍ

 . ْ،يةسورة الشنور، اآل -(ْ)
شرح صحيح ابن بطاؿ،  ،كانظر /ُٕٓ، صِّج ،التفسّب الكبّب الرازم، /ُُٓص ،ٓج ،أحكاـ القرآف ١بصاص،ا -(ٓ)

= 



214 

 

 كاختلفوا مٌب ترد القاذؼ كيوسم ابلفسق.

إذل أفَّ شهادة القاذؼ مقبولة مادل ٰبد ككذا ال يوسم ابلفسق إال  (ِ)كا٤بالكية (ُ)فذهب ا٢بشنفية        
 ( ُب اآلية للَباخي. ٍب إذا حد أيضا بشناء على أفَّ )

دة القاذؼ كتسميته فاسقنا ٗبجرد القذؼ كقبل إقامة ا٢بد إذل ٌردَّ شها (ْ)كا٢بشنابلة(ّ)كذهب الوافعية
 عليه. 

 أدلة كل فريق: أيد ا٢بشنفية كا٤بالكية مذهبهم ٗبا يلي: 
( ُب اآلية للَبتيب مع الَباخي فدؿ  ٍبيَّ  كجه االستدالؿ: )  .چک   ک  ک  گ     گ    چ( قوله تعاذل: ُ)

معه على الزان ال يعد فاسقنا كتقبل شهادته، كإٍف   ذلك على أفَّ القاذؼ مٌب جاء بثبلثة يوهد ك٤با
( ا٤بوضوعة للَبتيب مع  ٍبيَّ  كاف اإلتياف ابلوهود مَباخينا عن كقت القذؼ بدليل العطف ب)

 الَباخي. 
 .(ٓ)" ادلسلموف عدكؿ بعضهم على بعض إال زلدكدا بقذؼ : "( قوله ِ)

يبقى عدال مادل  - ظ يومل القاذؼ كغّبهكهو لف - أفَّ ا٤بسلم كجه االستدالؿ: أخور الرسوؿ 
 سقطت عدالته.  دَّ ، فإفَّ حي دَّ ٰبي 
دل ٰبكم على القاذؼ ابلكذب ٗبجرد قذفه، كإذا كاف كذلك كجب أٍف ال ترد شهادته ٗبجرد  (ّ)

 قذفه. 
 بدليل: 

                                                           = 

ا كىأيكلىًئكى هيمي اٍلفى  ،، كتاب الوهادات، ابب شىهىادىًة اٍلقىاًذًؼ كىالسَّارًًؽ كىالزَّاين كىقػىٍوًله البخارم اًسقيوفى ًإال ) كىال تػىٍقبػىليوا ٥بىيٍم شىهىادىةن أىبىدن
بيوا (،  . ِٔص ،ٖج الًَّذينى اتى

 (.  ك٥بذا األول قلشنا بقبوؿ شهادته قبل إقامة ا٢بد عليه ) ،، حيث قاؿُِٖ، صُٔ،جادلبسوط ،السرخسي -(ُ)
 .ِْٖ-ِْٕص ،ٔج، ُط ،ادلدكنةمالك،  -(ِ)
 . ِْ-ُْص ،ٕج ،ُِّ ص،ٔج األـ، الوافعي، -(ّ)
 . ٗٓص ،ُِص، ُط ،االنصاؼ ،ا٤برداكم -(ْ)
 .َِٔص ،ْج ،ادلغِب ابن قدامة، َٖ، صٓ، كتاب الوهادات، ابب مراتب الوهادة، جنصب الرايةانظر، الزيلعي،  -(ٓ)
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كلَبتب على )أ( لو كاف ٦برد القذؼ ٯبعله كاذاب لوجب أٍف ال تقبل مشنه البيشنة على الزان؛ ألنَّه كاذاب 
 ذلك جلد بقية الوهود الثبلثة لعدـ بلوغ الشنصاب. 

)ب( لو كاف ٦برد القذؼ ٯبعل القاذؼ كاذاب ما طلب من قاذؼ امرأته ابلزان أف يوهد أربع 
 شهادات ابهلل إنَّه ٤بن الصادقْب للتشناقض بْب ا٢بكم عليه ابلكذب كشهادته أبنَّه وادؽ. 

اذؼ ٗبجرد قذفه بل بكذبه عشنه كجوب ا٢بد عليه بعجزه عن )ج(دل ٰبكم هللا سبحانه بكذب الق 
چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  إقامة البيشنة، قاؿ تعاذل:

(ُ) . 
 .(ِ)( رد الوهادة من ٛباـ ا٢بد كال ٰبصل متمم ا٢بد قبل كقوع ا٢بد ذاتهْ)

 كأيد الشافعية كاحلنابلة مذىبهم دبا يلي: 

بحانه على رمي احملصشنات ثبلثة أحكاـ: إٯباب ا١بلد كرد الوهادة، كالفسق، كعطف  ( رتب هللا سُ)
كل كاحد من هذه األحكاـ على األخر ٕبرؼ الواك الذم يفيد ا١بمع، ك٤با سلمتم معشنا على إٯباب 

فاسقنا كترد شهادته ٗبجرد القذؼ أيضا كإال   كجب أٍف تسلموا أفَّ القاذؼ يسمى ا١بلد ٗبجرد القذؼ
 .(ّ)ٚبصيصكم لوجوب ا١بلد ٗبجرد القذؼ دكف بقية االحكاـ ا٤بذكورة ٙبكمكاف 

( لو كانت شهادة القاذؼ قبل ا٢بد مقبولة لوجب القوؿ بقبو٥بم بعد ا٢بد من ابب أكذل، فإفَّ ِ) 
 .(ْ)حاؿ القاذؼ بعد ا٢بد أحسن من حالة قبل ا٢بد؛ ألفَّ ا٢بدكد كفارات للذنوب

استحق فاعلها العقوبة، كا١بلد حكم مَبتب على الرمي كاألول أٍف ترد ( الرمي هو ا٤بعصية الٍب ّ)
 . (ٓ)شهادة القاذؼ بفعلة للمعصية ال ابستحقاقه العقوبة عليها

كالذم يَبجح ُب هذه ا٤بسألة مذهب ا٢بشنفية كا٤بالكية لقوة أدلتهم سول الدليل الثاين فأنَّه ال يصلح 
                                                           

التفسّب  الرازم، /ُُٖ-ُُٓ، صٓج ،أحكاـ القرآف ١بصاص،ا هذه األدلة ُب، ،. كانظرُّ ،اآلية سورة الشنور، -(ُ)
 .ُٖٓ-ُٕٓص ،ِّج ،الكبّب

 . ُِٖص ،ُٔج ،ادلبسوط، السرخسي -(ِ)
 . َُٖص ،َُج ،ادلغِب ابن قدامة، -(ّ)
 .ُِْص ،ٔج ،األـالوافعي،  -(ْ)
 .َُٖص ،َُ،جادلغِب ابن قدامة، -(ٓ)
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 ابقي أدلتهم كافية إلثبات ا٤بدعي. ا٤بدعي لضعف ا٢بديث كمع ذلك تبقى إلثبات

أمَّا دليل الوافعية كا٢بشنابلة األكؿ كالثالث فيما معارضاف كمدفوعاف بدليل ا٢بشنيفة الثالث، كأمَّا         
ا من  دليلهم الثاين فيجاب عليه أبٍف سبب رىدَّ الوهادة ليس حسن حاؿ ا٤بقذكؼ أك سوئها، بل ألهنَّ

عضو الذم ودر مشنه القذؼ كهو اللساف، ٍب أنَّشنا ٭بشنع القوؿ ٕبسن ٛباـ حد القذؼ تتعلق بشنفس ال
حاؿ القاذؼ بعد ا٢بد؛ بسبب تكفّب ذنبه الحتماؿ اقَبابه ذنوابن بعد القذؼ أكور كأشد حرمة من 

 القذؼ. 
 

( للَبتيب مع للَباخي، مشنها ما يتعلق  ٍبيَّ  بعض ا٤بسائل ا٤ببيشنة على إفادة )(ُ)هذا كقد ذكر اإلسشنوم
 لوكالة كمشنها ما يتعلق ابلوقف كمشنها ما يتعلق ابلووية. اب

كفركع ا٤بسألة كثّبة فمشنها ما إذا قاؿ لوكيله بع هذا ٍب هذا ك٫بو ذلك،  " قاؿ ُب التمهيد:  
كمشنها ُب الوقف إذا قاؿ كقفت على زبد ٍب عمرك أكقاؿ أكويت إذل زيد ٍب إذل عمرك فبل بد من 

 .(ِ)" الَبتيب

  :عُب الواك( دب ُث ) تناكب -

األكذل ٗبعُب الثانية ك٦بازا كذلك  تشناكبمن حركؼ العطف جاز  ( الواك )( ك ٍب ٤با كانت )
 .  (ّ)( على أول معشناها  ٍب عشندما يتعذر ٞبل )

ٲبكن ٞبل ٍب على أول  ه الكبيشنوا أنَّ  ،بعدة آايت ( الواك )( ٗبعُب   ٍب ) لتشناكبكقد مثل العلماء 
( ُب تلك اآلايت على أول  ٍب بعض ا٤بفسرين حاكلوا اثبات أف ) إال أفَّ  معشناها الذم كضعت له،

                                                           
سة ائر  ههو عبد الرحيم بن ا٢بسْب بن علي اإلسشنوم الوافعي، أبو دمحم ٝباؿ الدين، فقه أوورل عادل ابلعربية، انتهت إلي -(ُ)

عبد هللا  ،ا٤براغي./ ّْٔص ،ِ، جالدرر الكامنة يف أعياف ادلائة الثامنةابن حجر،  ،نظرق. إِٕالوافعية ٗبصر، توُب
 .ُٕٖ-ُٖٔ، صِج د.ط، الفتح ادلبْب يف طبقات األصوليْب، مصطفى،

 . ٕٓص  ،التمهيد يف زبريج الفركع على األصوؿ ،اإلسشنوم -(ِ)
كشف  البزدكم، /َُِص ،ُ، جخسيأصوؿ السر  السرخسي، /ُُص ،ُ، جالفصوؿ يف األصوؿ ،١بصاصا -(ّ)

 .ُِٗص ،ُ، ، جفصوؿ البدائع ،الفشنارم./ َٖ، صِ، جتيسّب التحرير، أمّب ابد شاة./ ُِّ، صِ، جاألسرار
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 .(ُ)كضعها اللغوم
 كمن هذه اآلايت: 

چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    چ ( قوله تعاذل: ُ)
(ِ). 

( على أول معشناها لـز أٍف يكوف معُب اآلية أفَّ هللا شهيد على  ٍبيٌ  كجه االستدالؿ: لو ٞبلت ) 
خرة، القتضائها الَبتيب مع الَباخي، كهذا ال ٯبوز ُب حقه سبحانه فإنَّه يعلم ما كاف تكذيبهم ُب اآل

 كما هو كائن كما سيكوف. 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  چ قوله تعاذل:   (ِ)

چەئ     
(ّ). 

لق البور كتصويرهم قبل أمر ( على أول معشناها القتضى أٍف يكوف خ ٍبيَّ  كجه االستدالؿ: لو ٞبلت )
 ا٤ببلئكة ابلسجود، كليس األمر كذلك إذ أمر ا٤ببلئكة ابلسجود آلدـ قبل خلق ذريته، فوجب ٞبل )

 .  (ْ)( الواك ( على معُب ) ٍبيَّ 
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  چ قوله تعاذل:  (ّ)

(ٓ). 

                                                           
  ،هشناؾ فرؽ بْب الوضع كاالستعماؿ كا٢بمل. فالوضع يطلق على معشنْب -(ُ)

 ُب اللغوم للوضع .ا كهذا هو ا٤بع على ا٤بعُب، كتسمية الولد زيدن جعل اللفظ دليبلن  ،األكؿ
الورعية كالصبلة  ،غلبة استعماؿ اللفظ على ا٤بعُب حٌب يصّب أشهر فيه من غّبه، كهذا شامل لوضع ا٤بشنقوالت الثبلثة ،الثاين

 طبلؽ لفظ الدابة على ذكات األربع فقط كالعرفية ا٣باوة كا١بوهر كالعرض عشند ا٤بتكلمْب.إكالعرفية العامة ك
  كهذا من وفات ا٤بتكلم.ا أك ٦بازاين ا٤بعُب سواء كاف ا٤بعُب ا٤براد حقيقين  ةكإراد طبلؽ اللفظإ ،كاالستعماؿ

 هو اعتقاد السامع مراد ا٤بتكلم من لفظه أك ما اشتمل على مراده، كهو من وفات السامع. ،كاحلمل
 يض.كاعتقاد الوافعي أفَّ ا٤براد بلفظ القرء الطهر، كاعتقاد ا٢بشنفي أفَّ ا٤براد به ا٢ب  ،كادلراد

 ا.٫بو ٞبل الوافعي اللفظ ا٤بوَبؾ على ٝبيع معانيه عشند ٘برده عن القريشنة؛ الشتماله على مراد ا٤بتكلم احتياطن  ،كادلشتمل
شرح تنقيح  القراُب، ،كالفرؽ بْب الوضع كاالستعماؿ كا٢بمل؛ أفَّ الوضع سابق، كا٢بمل الحق، كاالستعماؿ متوسط. انظر

 .ِْص التمهيد، ،إلسشنوما./ ِِ -َِص، الفصوؿ يف اختصار احملصوؿ
 .ْٔ،سورة يونس، اآلية -(ِ)
 . ُُ،سورة األعراؼ، اآلية  -(ّ)
 . ُٖٔ، صٕ، جتفسّب القرطيبالقرطيب،  ./َُْ، صُ، جادلصباح ادلنّبالفيومي،  -(ْ)
  . ٔ،سورة الزمر، اآلية  -(ٓ)
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( على أول معشناها  ٍبيَّ  ز ٞبل )كجه االستدالؿ: ٤با كاف خلق حواء متقدما على خلق الذرية دل ٯب 
 . (ُ)( لتصحيح الكبلـ الواك ككجب ٞبلها على معُب )

﮶   چ قوله تعاذل:  (ْ) ﮴   ﮵  ﮳   ﮲   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      

چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽   ﮾﮿  
(ِ) . 

ك٤با عطف ذكر تسوية آدـ على جعل كجه االستدالؿ: أفَّ خلق آدـ كتسوية كاف قبل خلق نسله،  
نسله من سبللة من ماء مهْب ب) ٍب ( دىؿَّ على أفَّ هذا ا٢برؼ غّب مستعمل فيما كضع له بل ٗبعُب 

 . (ّ)( هشنا الواك )
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  چ (قولة تعاذل: ٓ) 

چڳ  ڳ  ڳ  ڳ    
(ْ). 

كإيتائه الكتاب كانت قبل قصة دمحم عليهما السبلـ كبياف  كجه االستدالؿ: قصة موسى        
دليل  على بياف احملرمات ُب شريعة دمحم  -عليه السبلـ  - احملرمات على أمته، فعطف قصة موسى

(. قاؿ القرطيب: " ٍب قيل " ٍب" يدؿ على أفَّ الثاين  الواك على أفَّ ) ٍب ( مستعملة ُب اآلية ٗبعُب )
 .(ٓ)كإيتائه الكتاب قبل هذا " - عليه السبلـ -وسى بعد األكؿ كقصة م

                                                           
 . ّٖٖص ،ِج ، د.ط،االنصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ من االعتزاؿابن ا٤بشنّب،  -(ُ)
 . ٗ-ٕسورة السجدة، اآلية، - (ِ)
 . َُِ، صِج، ُط، دراسات ألسلوب القراف الكرًنعضيمة،  -(ّ)
 . ُْٓ-ُّٓ ،سورة األنعاـ، اآليتْب - (ْ)
 ،. كمثلوا الستعارة )ٍب( ٤بعُب الواك بقوؿ أيب نواسُّْ، صٕ، جتفسّب القرطيبالقرطيب،  - (ٓ)

ٌ قىٍد سىادى قػىٍبلى ذىًلكى جىد هٍ                  ًإفَّ مىٍن سىادى ٍبيَّ سىادى أبيوهي   ٍبي
 .َُٓص ،ِط ،الشعر كالشعراء ،بن قتيبةا ،انظر

 ذهب بعضي ا٤بفسرين إذل أفَّ ) ٍبيَّ ( ُب اآلايت ا٤بذكورة غّب مستعملة ٗبعُب ) ،اعَباض على كجو االستدالؿ ابآلايت السابقة
كجه االستدالؿ بتلك اآلايت بتأكيل ا٤بعُب أك تقدير ٧بذكؼ لكي يستقيم ا٤بعُب،  ( بل هي على أول كضعها كأجابوا على الواك

 .كفيما يلي بياف ذلك مفصبلن 
( ُب اآلية األكذل ٧بمولة على أول معشناها؛ ألفَّ ا٤براد ابلوهادة ُب اآلية مقتضاها كما يَبتب عليها من العقاب،  ٍب أفَّ ) (ُ) 

 (.  ِ،ِّٗ) الكشاؼ ،لز٨بورما ُث هللا معاقب على ما يفعلوف (. ) فالينا مرجعهمكيكوف معُب اآلية 
  ،كأمَّا ) ٍب ( ُب اآلية الثانية فهي ٧بمولة على أول معشناها، كللمفسرين ُب إثبات ذلك أربعة أكجه (ِ)

= 
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سجدكا للمبلئكة اأم خلقشنا آدـ، أم ووران آدـ ٍب قلشنا  چۋ  ۅ  چ  ُُ ،األعراؼ   چٴۇ  ۋ  چ  ،قوله تعاذل ،األكؿ
 تصويره. آلدـ بعد خلقة ك 

كا٤بعُب هبا آدـ عليه السبلـ، كهذا األسلوب جائز سائغ كمن ذلك قوله   ألمة دمحم خطاابن   چٴۇ  ۋ  چ كيكوف قوله  
چ  ،ذلكقوله تعا" " كأذ أخذان ميثاقكم  كرفعشنا فوقكم الطور خذكا ما آتيشنا كم بقوة  ،ا بِب إسرائيل الذين عاوركا الشنيبتعاذل ٨باطبن 

، مع أفَّ هذه اآلايت حكاية من أسبلفهم الذين كانوا مع موسى عليه السبلـ  ُُْ ،األعراؼ چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
كما أفَّ العرب استعملت هذا األسلوب ُب كبلمها. كمن ذلك قوؿ القائل ) قتلشنا رجالكم كسبيشنا نساءكم ( مع أفَّ ا٤بخاطب دل 

ا حصل ذلك ألجداده. كمن ذلك قوؿ األخطل ُب هجاء جريريقتل له رجل كدل يسب له امرأة ال من   ،نسائه كال من معاوريه كإ٭بَّ
ٍيل             فػىشنىالىكيٍم إبًًرىابى حىٍيثي يػيقىسًٌم  كىلىقىٍد ٠بىىا لىكيٍم ا٥ٍبيذى

، ُّٗص ،ِط ،شرح ديواف األخطل ،مع أفَّ جرير دل يعاور ا٥بذيل كال أدرؾ تلك الوقعة لكن ذلك حصل ألجداده. انظر 
 الغشنائم. ،ماء ُب البادية لبِب رايح بن يربوع، األنفاؿ ،هو هذيل بن هبّبة التغليب، أراب ،ا٥بذيلك 
، أم خلق هللا البور ُب ظهر آدـ ٍب وورهم حْب أخذ عليهم ا٤بيثاؽ ٍب أمر ا٤ببلئكة ابلسجود   چٴۇ  ۋ  چ قوله  ،الثاين 

 آلدـ. 
، ُِٕ ،األعراؼ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  ،اس بدليل قوله تعاذلكهذا ما ذهب الية ٦باهد كرجحه الشنح

" ٤با خلق هللا آدـ مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من  ،قاؿ كبدليل ما ركاه الَبمذم عن أيب أفَّ رسوؿ هللا 
هؤالء  ،أم رب من هؤالء؟ قاؿ ،ى آدـ فقاؿذريته إذل يـو القيامة، كجعل بْب عيِب كل إنساف مشنهم كبيها من نور، ٍب عرضهم عل

أم رب من هذا ؟ قاؿ هذا رجل من آخر األمم من ذريتك يقاؿ له  ،عجبه كبْب كما مبْب عيشنيه فقاؿأ مشنهم فذريتك فرأل رجبلن 
عمر آدـ جاءه ملك  ىده من عمرم أربعْب سشنة فلما انقضداكد، قاؿ رب ككم جعلت عمره ؟ قاؿ ستْب سشنة قاؿ أم رب ز 

فجحد آدـ فجحدت ذريته، كنسي آدـ فشنسيت  ،أكدل يبق من عمرم أربعْب سشنة؟ قاؿ أكدل تعطها البشنك داكد؟ قاؿ ،وت فقاؿا٤ب
 ".  ذريته، كخطئ آدـ فخطئت ذريته

كلقد  ،( ُب اآلية إلفادة ترتيب خور على خور كليست إلفادة ترتيب ا٤بخور على ا٤بخور، كيكوف معُب اآلية ٍب أفَّ ) ،الثال ث 
 خلقشناكم ٍب وورانكم ٍب أانَّ ٬بوركم أانَّ قلشنا للمبلئكة اسجدكا آلدـ.

أم أثبت هللا وور  چۋ  ۅ  چ  كلقد خلقشناكم ( أم حكم هللا  قدر خلق البور ُب هذا الكوف. كقوله  قوله ) ،الرابع 
ة ابلسجود له كهذا ما رجحه الفخر ا٤بخلوقات ُب اللوح احملفوظ ٍب بعد ذلك خلق هللا سبحانه آدـ عليه السبلـ كأمر ا٤ببلئك

 الرازم.
  ،( كأمَّا ُب اآلية الثالثة فإفَّ ٍب ٧بمولة على أول معشناها، كللعلماء ُب أثبات ذلك أربعة أكجهّ)
) خلقكم من نفس كاحدة كأنوأها ٍب جعل مشنها  ،أفَّ العطف ُب اآلية على تقدير كلمة ) أنوأها ( كيكوف ا٤بعُب ،األكؿ 

 زكجها(. 
ٍب  –أم انفراد  –خلقكم من نفس توحدت  ) ،كاحدة ( ُب اآلية مؤكلة ابلفعل، كالعطف عليها كيكوف تقدير اآلية أفى ) ،ثاينال 

 جعل مشنها زكجها (. 
= 
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 ( ُب اآلية.  ٍب أفَّ الذرية أخرجت من ظهر آدـ كالذر ٍب خلقت حواء من أسفل أضبلعه، فصح العطف ب) ،الثال ث 
 اآلية تفيد الَباخي ُب ا٢باؿ كا٤بشنزلة لظهور اإلعجاب بقدرة هللا كعظمته، كال تفيد الَباخي ُب الوجود. أفَّ )ٍب( ُب  ،الرابع 

كما يعطيه من معُب الَباخي؟ قلت ٮبا آيتاف من   چٻ  پ  پ  پ     چ  ،)فاف قلت فما كجه قوله تعاذل ،قاؿ الز٨بورم       
قدرته، توعبت هذا ا٣بلق الفائت ا٢بصر مع نفس آدـ كخلق حواء من قصّباه، إال ة ك ت على كحدانيٝبلة اآلايت الٍب عددها داالن 

غّب حواء من قصّبم رجل  ىل دل ٘بزيها العادة كدل ٚبلق أنثيست مستمرة كاألخر لأفَّ أحداٮبا جعلها هللا عادة مستمرة كاألخرل 
األكذل للداللة على مبايشنتها ٥با فضبل كمزية كتراخيا دخل ُب كوهنا آية كأجلب لعجب السامع فعطفها ب) ٍب ( على اآلية أفكانت 

ه عشنها فيما يرجع إذل زايدة كوهنا آية فهو من الَباخي ُب ا٢باؿ كا٤بشنزلة ال من الَباخي ُب الوجود. كقيل ٍب متعلق ٗبعُب كاحدة فكأنَّ 
 ،خلق بعد ذلك حواء (. انظرقيل خلقكم من نفس كاحدة ٍب شفعها هللا بزكج. قيل أخرج ذرية آدـ من ظهره كالذر ٍب 

مدارؾ التشنزيل كحقائق  ( / الشنسفي،ُِٔ :ُِٓمن  ،ُج ، )مغِب اللبيبابن هواـ،  ،(، كانظرّ،ّٖٖ)الكشاؼ  الز٨بورم،
 .   ََُ، صُج، د.ط ،إعراب القرآف الزجاج،/ َٓ، صْج ،ُط ،( تفسّب النسفي)  التأكيل

ھ      ھ  چ  ،" معطوؼ على قوله تعاذل چ﮹  ﮺  چ  ،ى أول معشناها كقوله تعاذل( فيها عل ﮹ كأمَّا اآلية الرابعة فإفَّ ) (ْ) 

 )بدأ خلق آدـ عليه السبلـ من طْب ٍب سواه كنفخ فيه من ركحه(. ،" بدأ خلق االنساف من طْب " فيكوف ا٤بعُب چھ     ھ  ے  
  ،ياف ذلك( فيها أيضا ٧بمولة على أووؿ معشناها كب﮹كأمَّا اآلية ا٣بامسة فإفَّ ) (ٓ)

 . ٍب كشنا قد آتيشنا موسي الكتاب قبل إنزاؿ القرآف على دمحم  ،)أ( ُب اآلية ٧بذكؼ تقديره
" قل تعالوا  چۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ    چ  ،" معطوؼ علي قوله تعاذل چک  ک  ک  ک  چ  ،)ب( قوله تعاذل

 (. ربكم عليكم ٍب قل أتيشنا موسي الكتاب قل تعالوا أتل ما حـر اتل ما حـر ربكم عليكم " كيكن تقدير اآلية )
 )ج( قوله تعاذل " ٍب آتيشنا موسي الكتاب معطوؼ على قولة تعاذل ُب آية سابقة " كهبشنا له اسحق كيعقوب.

  ،كأمَّا ما استدؿ به من شعر أيب نواس فإنَّه ال يدؿ على أفَّ ) ٍب ( ال مستعملة ٗبعُب الواك ٦بازا، من ثبلثة كجوه 
ق أم بعد ُٓٗشنع أٍف يكوف شعر أيب نواس حجة ُب لغة العرب، فهو من ا٤بولدين الذين ال ٰبتج بوعرهم ، ٍب أف  فاته ٭ب ،األكؿ 

الوعر ككانت كفاته  ةراهيم ابن هرمة الذم ختم األومعيالفَبة الٍب ٰبتج هبا ُب الوعر، ألفَّ آخر من احتج بوعره ابإلٝباع اب
 ق. َُٓ
أف ا١بد ااته السؤدد من قبل  ،مستعملة ُب أول ما كضعت له، كيكن ا٤بعُب (ک  يب نواس حجة فاف )كحٌب لو كاف شعر أ ،الثاين

                                                                          ،األب، كاألب من قبل االبن، كمن ذلك قوؿ ابن الركمي
هللًا عدانفي ككىٍم أبو عبل اببنو ذيرا حىسىبو     كىمىا عىلٍت برسوًؿ                                                

 (.ُ،َُٓ) إعراب القرآف./ الزجاج، ُٕٓ-ُْٕ، صرصف ادلباين(./ ا٤بالقي، ُ،ُِٔ، )، مغِب اللبيبابن هواـ ،انظر
فَّ األب كاف أعظم قدرا من االبن ( ُب بيت شعر أيب نواس ليست للَباخي ا٢بقيقي بل هي للَباخي ُب الرتبة، أم أ ٍب ) ،الثال ث

 كا١بد أعظم قدرا مشنهما. 
( قد تستعمل ٗبعُب الواك ٦بازا، كأمَّا إجاابت ا٤بفسرين عن اآلايت السابقة فإفَّ بعضها قوم ككجيه كتدؿ  ک كالذم يظهر أفَّ ) 

ا معارضة أبقواؿ أخرم تفيد لقوله تع ک على أفَّ ) " كلقد خلقشناكم ٍب وورانكم ٍب قلشنا  ،اذل( مستعملة فيما كضعت له، إال أهنَّ
= 
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 ؟ (ُ)مسألة: ىل غلوز تقدًن الكفارة على احلن ث
ال تسأؿ  : اي عبدالرمحن بن مسرة " قاؿ النيبالبخارم فعن عبدالرٞبن بن ٠برة قاؿ:  لرك  "

عنت عليها، كاذا أي  كتيتها من غّب مسألةأ فٍ إاليها ك  تى لٍ كً مسألة كي  نٍ كتيتها مً أ فٍ إك نَّ إمارة فاإل
 .(ِ)" ؽلْب كرأيت غّبىا خّبا منها فكفر عن ؽلينك كائت الذم ىو خّب ىحلفت عل

ئت اإذا حلفت على ؽلْب فكفر عن ؽلينك ُث  : "قاؿ رسوؿ  (ّ)عشند عبد الرٞبن بن ٠برة
 تقدًن كقالوا بعدـ جواز ،على معُب الواك  ٞبل ا٢بشنفية لفظ ٍب ُب ا٢بديث .(ْ)" الذم ىو خّب

 (ٓ)الكفارة على ا٢بشنث فضبل عن كجوهبا
 . (ٔ)أيضا ا٢بشنابلة.هذا مذهب 

                                                           = 

بو حياف عشند تفسّب لشنفس اآلية ) كالظاهر أفَّ ا٣بطاب أ(.  كقاؿ  " ٗبعُب الواك ک) قاؿ االخفش " دـ... للمبلئكة اسجدكا آل
تيب بْب ا٣بلق كالتصوير أك عاـ ١بميع بِب آدـ كيكوف على قوله " ٍب قلشنا " أمَّا أٍف تكن فيه " ٍب " ٗبعُب الواك فلم ترتب كيكوف الَب 

حركؼ ادلعاين أثرىا (. مطاكع، ْ،ِِٕ) البحر احمليطالزركوي،  ،(. انظر " ُب قولشنا للَبتيب ُب األخبار ال ُب الزماف ٍب تكن "
 قاؿ الفراء ) . )چھ  ھ     ھ  ے  ے  چ  ،ّ،. كقاؿ القرطيب عشند تفسّب لقولة تعاذل، آيةَِِ-ُٖٗص  يف اختالؼ الفقهاء،

، تفسّب القرطيبالقرطيب،  ،ليه؛ ألفَّ االستغفار هو التوبة كالتوبة هي االستغفار (. انظرإ( أم كتوبوا  الواك ( هشنا ٗبعشنة ) ٍب
(./ ُّّ -ُِّمن  ،ِ)ج كشف األسرار  ( ./ البزدكم،ُُ، صُ)ج الفصوؿ يف األصوؿ،ا١بصاص،  ،(/ انظرٗ،ّ)

 .   َٖ، صِ، ج التحريرتيسّب ./ أمّب ابد شاه،َُِص ،ُ، جأصوؿ السرخسي
جزائها بعد إم اتفقوا على عدـ إجزاء الكفارة قبل ا٢بلف، كما اتفقوا على هذه ا٤بسألة خبلفية بْب العلماء كما ترل، إال أهنَّ  -(ُ)

 ُْٗص ،ٗج ،ارشاد السارم القسطبلين، ،انظر .َُٔص ،ُُج ،فتح البارم، ابن حجر ،ا٢بلف كا٢بشنث .انظر
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀڀ  چ  ،كتاب األٲباف كالشنذكر، ابب قوله تعاذل،  البخارم أخرجه -(ِ)

حاشية  الدسوقي، ،َِ/ّ بدائع الصنائعالكاساين، ،كانظر .ٓٗٔٗ ،. ٙبفةُْٕٕ، ُْٕٔ،ِِٕٔ ،أطرافه .ُْٕص ،ْ"ج
 أسُب ادلطالب األنصارم، ،ُٕص ،ُُج ،ركضة الطالبْب الشنوكم، ،ِِٗ/ُجواىر اإلكليل  اآليب، ،ُّْ/ِالدسوقي 

 . ِْْ-ِّْ، صٔ، جكشاؼ القناعالبهوٌب، .ُْٕ/ٖ ادلغِب ابن قدامة،،ِٔٗ-ِٓٗ/ْ
بن عبد مشناؼ بن قصي، أسلم يـو الفتح، كاف ا٠به عبد الكعبة  سمشهو الصحايب عبد الرٞبن بن ٠برة بن حبيب بن عبد  -(ّ)

 .ْْٓص ،ّج أسد الغابة، ابن األثّب، ،انظر ق .َٓفسماه الرسوؿ عبد الرٞبن، توُب سشنة 
 . َُ، صٕج ،،كتاب األٲباف كالشنذكر ابب الكفارة قبل ا٢بشنثُط ،النسائيسنن ، الشنسائي -(ْ)
 .َُٖص ،ّج، ْب احلقائقيتب/ الزيلعي، .ّٕٔ،صْ،جاذلداية ا٤برغيشناين، -(ٓ)
 ِّٕص ،ٔج ،كشاؼ القناع البهوٌب، -(ٔ)
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جواز تقدًن  ذلإكذهب الوافعية  ا٢بشنث مطلقا. ىجواز تقدًن الكفارة عل ذلإكذهب ا٤بالكية 
 .(ُ)دل تكن ووما فٍ إا٢بشنث  ىالكفارة عل

( ُب حديث  ٍب )ا٢بشنث، ككجوب ٞبل لفظ  ىيد ا٢بشنفية مذهبهم بعدـ جواز تقدًن الكفارة علأ
 ٦بازا ٗبا يلي: (الواك ) معُب ىعل (ِ)عبدالرٞبن بن ٠برة كغّبه

 )( بل هي بلفظ  ٍب خرجها البخارم كمسلم ال يوجد فيها لفظ )أ لخر أكرد هذا ا٢بديث بطرؽ -ُ
 .(ّ)الَبتيب ىالٍب ال تدؿ عل ( الواك

ؽلْب فرأم غّبىا  ىلف علمن ح:  قاؿ رسوؿ هللا " :يب هريرة قاؿأن عا ركاية مسلم فمَّ أك 
 .(ْ)" خّبا منها فليأت الذم ىو خّب كليكفر عن ؽلينو

فيه تقدما كأتخّبا  فَّ أ ىشناها يؤكؿ علعول مأ ى( ُب حديث عبدالرٞبن بن ٠برة عل ٍب لو ٞبلشنا ) -ِ
ا٢بشنث كدل يقل  ىول معشناها ُب ا٢بديث يستلـز كجوب تقدًن الكفارة علأ ى( عل ٍب كذلك ال ٞبل )

 .(ٓ)( فائت الذم هو خّب ٍب كفر عن ٲبيشنك حد من العلماء، كيكوف تقدير ا٢بديث )أك بذل
ا مَّ أا٢بشنث ُب غّب الصـو فيه ترؾ للحقيقة من كجهْب،  ىقوؿ الوافعية ٔبواز تقدًن الكفارة عل -ّ

 .كذلأقولشنا ففيه ترؾ للحقيقة من كجه فكاف 
م دل يقولوا بوجوب تقدًن الكفارة هنَّ ابحة ألئلمر لقوؿ الوافعية يستلـز كوف األ فَّ أبياف ذلك: 

فيه ترؾ للعمل بلفظ الكفارة  فَّ أمر، كما ا٢بديث بصيغة األ فَّ أا٢بشنث، بل قالوا ٔبوازها مع  ىعل
 ىمر كرد ابلتكفّب مطلقا، فيكوف قو٥با مبشنيا علاأل فَّ أمطلقة من غّب قيد، كتقييدها بغّب الصـو مع 

 ٦بازين: 
                                                           

 .ُْص ،َُج ربفة احملتاج،ابن ا٤بلقن،  -(ُ)
 الزيلعي، ،( من طريق عبدالرٞبن بن ٠برة كعائوة كأـ سلمة، انظر ٍب ركم هذا ا٢بديث بتقدًن الكفارة علي ا٢بشنث بلفظ ) -(ِ)

 .ِٖٗص ،ّج ،نصب الراية
 .ّٗٔص ،ْج ،شرح فتح القدير ابن ا٥بماـ، ./َُٔص ،ُُج ،فتح البارمابن حجر،  ،انظر -(ّ)
الشنسائي،  ،./ كانظر أيضإُِِ،  ّ، ابب ندب من حلف ٲبيشنا فرأل غّبها خّبا مشنها، جكتاب األٲباف،  مسلمأخرجه  -(ْ)

 .َُ، صٕج ،، كتاب األٲباف كالشنذكر، ابب الكفارة قبل ا٢بشنثسنن النسائي
أصوؿ الفقو  مدخل إذل ابه،أ./ كلد ْٕ-ّٕص د.ط، ،مفتاح الوصوؿ إذل بناء الفركع على األصوؿالتلمساين،  -(ٓ)

 .ٕٔص، ُط ،ادلالكي
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 ابحة.اإل ىعل مركؿ: ٞبل األاأل
 ا٤بقيد. الثاين: استعارة ا٤بطلق ٤بعُب

 .(ُ)( الواك ) ٤بعُب ( ٍب ليه ففيه ترؾ للحقيقة من كجه كهو استعارة )إا ما ذهبشنا مَّ أ
 سببه كهو غّب جائز. ىتقدًن ا٢بكم عل ىا٢بشنث مبِب عل ىالقوؿ ٔبواز تقدًن الكفارة عل -ْ

 دلة الوافعية: أ
(  ٍب ا٢بشنث ٕبرؼ ) ىفيه عطف الكفارة عل فَّ إة الذم سبق ذكره فحديث عبدالرٞبن بن ٠بر -ُ

 .(ِ)الَبتيب ىالذم يدؿ عل

حد السببْب جاز أه ٙبقق نَّ أكٗبا  ،سببها اليمْب كا٢بشنث ٝبيعا فَّ أل ؛ا٢بشنث ىٯبوز تقدًن الكفارة عل-ِ
 .(ّ)دل يتحقق السبب االخر فٍ إذلك ك 

 ؛سببها ا٢بشنث فقط فَّ أكقالوا  ،اليمْب كا٢بشنثيكوف سبب الكفارة كل من  فٍ أكمشنع ا٢بشنفية 
موجبها االلتزاـ ٗبا  فَّ أل ؛السبب، كاليمْب ليست كذلك ذلإا ييكوف مفض فٍ أقل ما ُب السبب أ فَّ أل

 مذهب الوافعية ُب هذه ا٤بسألة. ىمذهب ا٢بشنفية عل حكبذلك يَبج .(ْ)حلف عليه لئبل ٰبشنث

 :(ٓ)ببوؿ أك غائطحكم استقباؿ القبلة كأستدابرىا مسألة: 
قىاؿى  :قىاؿى  - هنع هللا يضر - عىٍن أىيب أىي وبى اأٍلىٍنصىارًمًٌ  " ابلتحرًن ٗبا أخرجه البخارل استدؿ القائلوف  

لىةى كىالى يػيوىذلًٌىا ظىٍهرىهي شىٌرًقيوا أىٍك غى  " :رىسيوؿي اللًَّ   (ٔ)" ٌرًبيواًإذىا أىتىى أىحىديكيٍم اٍلغىاًئطى فىالى يىٍستػىٍقًبل اٍلًقبػٍ
قد   كاف رسوؿ هللا "بن عبد هللا األنصارل قاؿ: ااستدؿ القائلوف اب١بواز مطلقان ٕبديث جابر ك 

                                                           
شرح ادلنار البن ./ الدليمي، ُٖ، صِج ،تيسّب التحرير أمّب ابد شاه،./ ُِّص ،ِج ،كشف األسرارالبزدكم،  -(ُ)

 .ُّص ،ِج، ُط ،فتح الغفار/  ُْٓص ،د،ط، بن مىلىكافرشتة أك 
 .ُٓ، صَُج ،ربفة احملتاجابن ا٤بلقن،  -(ِ)
 .ُٓص ،َُج ا٤برجع السابق، -(ّ)
 .ّٖٔص  ،ْج ،رح فتح القديرش، ابن ا٥بماـ -(ْ)

 . ُْٓ،ُٕٖ، َّْ،ّْٕ،ِْٕ،ّٔٓ ،َِص ،دكر النحو يف التوجيو الفقهي للحدي ث النبومفتح الباب،  -((ٓ
ارو أىٍك ٫بىٍوًهً البخارم أخرجه -((ٔ ب الى تيٍستػىٍقبىلي اٍلًقبػٍلىةي ًبغىاًئطو أىٍك بػىٍوؿو ًإالَّ ًعشٍندى اٍلًبشنىاًء ًجدى  .ُْْ ،قمبر  ، ،كتاب الوضوء، ابى
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نستدبر القبلة أك نستقبلها بفركجنا إذا أىرقنا ادلاء. قاؿ ُث رأيتو قبل موتو بعاـ يبوؿ  هناان عن أفٍ 
 .(ُ)" مستقبل القبلو

 أفٍ  هنى النىب "  بن عبد هللا قاؿ:اه: عن جابر ل كأىب داكد كبن ماجذكَب ركاية الَبم
 .(ِ)" يقبض بعاـ يستقبلها نستقبل القبلة ببوؿ، فرأيتو قبل أفٍ 

ففي ا٢بديث األكؿ ٌدؿَّ على الشنهي عن استقباؿ القبلة أك استدابرها ببوؿ أك غائط لصورة 
 عامة دكف تفريق. 

عن استقباؿ القبلة أك استدابرها زمن  الشنهي ىأسلوب الورط عل ؿَّ دى  الثاينُب ودر ا٢بديث ك 
 . لثقضاء ا٢باجة،  يؤيده ودر ا٢بديث الثا

هذا  فعل الرسوؿ ى( عل قبل يدؿ زمشنيا بداللة الظرؼ ) الثاين كالثالث كجاء عجز ا٢بديثْب
 ( ُب ركاية أٞبد، ٍب كؿ بداللة )ا لؤل( انسخن  يفعل ذلكرؤيته  ) ٞبهم هللا أفَّ ر الفقهاء  لمر، فرأاأل
 ( ُب ركايته الَبمذم كغّبه.  الفاء ك)

الذم أثر ُب التوجية الفقهي ٥بذه ا٤بسألة ما أجاب به ا٤بفرقوف  كداللته الزمشنية العطفكمن 
 ىعدت علقا يقولوف: إذا انسن  إفَّ  " ه كاف يقوؿ:بْب البشنياف كغّبه من حديث عبدهللا بن عمر أنَّ 

ظهر  ىا عللقد ارتقيت يومن  "قاؿ عبدهللا بن عمر: حاجتك فبل تستقبل القبلة كال بيت ا٤بقدس. ف
 .(ّ)" لبنتْب مستقبال بيت ادلقدس حلاجتو ىعل بيت لنا فرأيت رسوؿ هللا 

ما   أيٌب رسوؿ هللا  استقبل القبلة كاستدبرها، كاستحاؿ أفٍ  نشنا ٤با رأيشنا رسوؿ هللا فقالوا: أل "
                                                           

من  ِٗ/ُ،كالبيهقي ُْٓ/ُ، كا٢باكمٗٓ-ٖٓ/ُ(، كالدارقطِبَُِْ) كابن حباف ،(ُّّْٗ)َّٔ/ّأخرجه أٞبد  -((ُ
حديث  ،قاؿك  (ٗ(، كالَبمذم )ِّٓ(، كابن ماجه )ُّطرؽ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، هبذا اإلسشناد.كأخرجه أبو داكد )

.  جابر ُب هذا الباب، حديثه حىسىنه غريبه
اب كت،يف سننو و داكدأب(، كأخرجه ٗبرقم ) ، كتاب الطهارة، ابب ما جاء ُب الرخصة ُب ذلك،يف سننو،مذأخرجه الَبم -((ِ

كتاب الطهارة كسشنشنها، ابب الرخصة ُب ذلك ُب الكشنيف   ،يف سننو ( كأخرجه ابن ماجهُّبرقم )الطهارة، ابب الرخصة ُب ذلك، 
 (. ِّٓكإابحته دكف الصحارم،برقم )

ب مىٍن تػىبػىرَّزى عىلىى لىًبشنػىتػىٍْبً،  ،البخارمأخرجه  -((ّ  .ُٓٓ/ُ، مسلم. كأخرجه ُْٓبرقم  كتاب الوضوء، ابى
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فيها كاستدبرها غّب ا٢باؿ الٍب هني عشنها، فأنزلشنا الشنهي  ا٢باؿ الٍب استقبل القبلة عشنه، علمشنا أفَّ  ىهن
٪بعل  فٍ أحديث ابن عمر ُب البيوت، كدل يصح  فَّ أل ؛عن ذلك ُب الصحارم، كالرخصة ُب البيوت

القوؿ  اتريخ أك دليل ال معارض له، كال سبيل إذل الشناسخ ٰبتاج إذل ألفَّ  ؛خرا لآلأحد ا٣بورين انسخن 
 .(ُ") عماؿ الدليلْب سبيل، كالقوؿ ابلشنسخ إبطاؿ ألحدٮبااست ابلشنسخ ما كجد إذل

ُب   فقد جعلوا زمن فعل الشنيب هو زمن مكثه ُب البيوت، كزمن هنيه هو زمن كونه
 ريخ ابلشنسبة للخورين ٲبشنع نسخ أحدٮبا لؤلخر.اانتفاء الت الصحراء، كما أفَّ 

تدؿ بذلك القائلوف ابلتحرًن كما اس - حاديث القولية مطلقةاأل ٯباب عشنه أبفَّ  كٲبكن أفٍ 
فعل ذلك ُب البشنياف ال  تومل االستقباؿ كاالستدابر، كالصحراء كالبشنياف، ككونه الرسوؿ  - ا٤بطلق
خصص زمن ا٤بكوث ُب البشنياف هبذا كخصص الشنهي بزمن الصحراء، فهو كوف غّب  ه يعِب أنَّ 

كاف كذلك لشنبه إليها الرسوؿ  ُب هنيه أك مؤثر ُب ا٢بكم لعدـ كجود قريشنة زمشنية ٙبدد زمن الشنهي، كلو  
 . فعله  لىا عتعليقن 

 حٌب كدكرىا يف األحكاـ الفقهية يف صحيح البخارم.

( معشناها  حٌب ال أعلم أفَّ ) " :(ّ)، قاؿ ا٤بالقي(ِ)( حرؼ معشناه للغاية ُب ٝبيع الكبلـ حٌب )
ا اترة تكوف حرفنا جارنا ل ؤل٠باء كاترة يشنتصب بعدها الفعل ا٤بضارع، كاترة الغاية ُب ٝبيع الكبلـ إال أهنَّ

كاترة تقع بعد ا١بمل اإل٠بية كالفعلية فبل تعمل  ... عاطفة تورؾ بْب األكؿ كالثاين ُب اللفظ كا٤بعُب
.كتكوف حرؼ عطف ٗبشنزلة الواك اشرؾ بْب (ْ)" فيها فَبجع إذل ابب العطف كإذل ابب حرؼ االبتداء

 .(ٓ)للفظ كا٤بعُب، كتوجب دخوؿ ما بعدها فيما قبلهاا٤بعطوؼ كا٤بعطوؼ عليه ُب ا
                                                           

 .َّٕ/ُالتمهيدم ،انظر -((ُ
 هذا معُب حٌب أبول الوضع اللغوم إال أهنا تستعار ٤بعاين أخرل ما سيأٌب. -(ِ)
 . ُْٕص ،رصف ادلباين ػ، ا٤بالقيهْٕٔاألشعرم دمحم بن بكر، بن ٰبٓب بن أٞبد بنأبو عبد هللا دمحم بن ٰبٓب بن دمحم  -(ّ)
 .َُٔ، صِج ،كسف األسرار البزدكم، ،/ كانظرَُٖ، صرصف ادلباينا٤بالقي،  -(ْ)
. كالتوريك ُب اللفظ أم ُب عبلمات اإلعراب ّٓص ،ُج ،مغِب اللبيب، ابن هواـ./ َٓٓص ،اجلِب الداينا٤برادم،   -(ٓ)

= 
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كترد عاطفة كال أعلمه ُب القرآف الكرًن؛  ( العاطفة ُب القرآف الكرًن، قاؿ السيوطي: " حٌب كدل تقع )
 .(ُ)" ألفَّ العطف هبا قليل جدا، كمن ٍب أنكره الكوفيوف البتة

م ما عطفت عليه يشنقضي شيئنا فويئا العاطفة تفيد الغاية أيضا ابعتبار أفَّ حك ( حٌب )ك "
  .(ِ)" حٌب يشنتهي إذل ا٤بعطوؼ

 : (ّ)للغاية مسألة ا٥بدـ ( حٌب )مثاؿ تطبيقي على إفادة  -
كوورهتا: أفَّ رجبل طلق زكجته دكف الثبلث، كبعد قضاء عدهتا تزكجها آخر كدخل هبا ٍب 

لى ما بقي من الطلقات الثبلث؟ طلقها. فإذا رجع إليها األكؿ بعقد كمهر جديدين فهل ترجع إليه ع
 أـ أهنا ترجع إليه على ثبلث طلقات كيكوف الزكج الثاين قد هدـ الطلقة أك الطلقتْب؟.  

ىئ  ی  چ  ( ُب قوله تعاذل: حٌب اختلف الفقهاء ُب هذه ا٤بسألة نتيجة اختبلفهم ُب معُب )

چی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  
(ْ) . 

 عشند الوافعي هنع هللا يضر  چمئ  ىئ   يئ  جبحب  چ ( للغاية ُب قوله تعاذل:  حٌب ة )كلم   : "(ٓ)قاؿ الز٪باين
كيتفرع علي هذا األول مسألة ا٥بدـ كهي ما إذا طلق  ... كقاؿ أبو حشنيفة هنع هللا يضر هي للرفع كالقطع ...

ا إال بقية امرأته طلقة أك طلقتْب فشنكحت رجبل آخر ٍب عادت إليه بشنكاح جديد فإنَّه ال ٲبلك عليه
.. كعشندهم كطء الزكج الثاين  الطبلؽ عشندان؛ ألفَّ كطء الزكج الثاين شرع أمارة على انتهاء ٙبرًن العقد

يهدـ ما سبق من طبلؽ كيرفعه؛ ألنَّه إذا رفع أثر الطبلؽ الثبلث فبلف يرفع أثر الواحدة كاالثشنتْب كاف 

                                                           = 

 ، كُب ا٤بعُب أم ُب الشنفي كاالثبات.من رفع كنصب كخفض كجـز
 .َٖص ،ِج، ُطكييسمَّى )إعجاز القرآف كمعَبؾ األقراف(،  معَبؾ األقراف يف إعجاز القرآفالسيوطي،  -(ُ)
 .ٖٗ، صِج ،تيسّب التحرير، أمّب ابد شاه -(ِ)
 .ِٕٓ-ِِٓص، حركؼ ادلعاين كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء مطاكع، ،انظر -(ّ)
 ازكجن  كجت بعد العدة ٍب تز ، كتاب الطبلؽ، ابب إذا طلقها ثبلاثن صحيح البخارمالبخارم،  .َِّ ،رة، اآليةسورة البق -(ْ)

 .ٔٓ، صٕج ،ٲبسها أف لقب غّبه
هو ٧بمود بن أٞبد بن ٧بمود، أبو ا٤بشناقب الز٪باين الوافعي برع ُب علمي ا٣ببلؼ كاألووؿ، كدرس ابلشنظامية كا٤بستشنصرية،  -(ٓ)

 .ّٖٔص ،ٖج ،طبقات الشافعية اإلسشنوم،،ػػ. انظرهٔٓٔتوُب سشنة 
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 .(ُ)" أكذل
 م: كإليك آراء العلماء ُب هذه ا٤بسألة كأدلته

إذل أفَّ الزكج يهدـ الطلقة كالطلقتْب كما يهدـ (ّ)كا٤بالكية(ِ)ذهب أبو حشنيفة كأبو يوسف -ُ
 الثبلث.

إذل أفَّ الزكج الثاين ال يهدـ الطلقة  (ٔ)كدمحم بن ا٢بسن من ا٢بشنفية (ٓ)كا٢بشنابلة(ْ)كذهب الوافعية -ِ
 لطلقتْب بقوله تعاذل: كالطلقتْب.  استدؿ القائلوف أفَّ الزكج الثاين يهدـ الطلقة كا

 .(ٕ)" فإٍف طلقها فبل ٙبل له من بعد حٌب تشنكح زكجا غّبة "
( ُب اآلية للرفع كالقطع أم أفَّ الزكج الثاين يرفع ا٢برمة ك يثبت ا٢بل  حٌب كجه االستدالؿ: )
، كاحمللل ، فقد ٠بى الزكج الثاين ٧بلبل(ٖ)" لعن هللا احمللل ك احمللل لو " للزكج االكؿ، بشنص الرسوؿ 

من يثبت ا٢بل كيشنوؤه كقولشنا ا٤ببيض ٤بن يثبت البياض كيشنوؤه، كا٤بسود ٤بن يثبت السواد كيشنوؤه، أم 
أفَّ الزكج الثاين أثبت حبل جديدان فتعود ا٤برأة إذل زكجها بثبلث طلقات، سواء كانت مطلقة ثبلاث، أك 

التفاؽ، فكذلك يهدـ ما دكهنا من أقل من ذلك، فكما أفَّ الزكج الثاين يهدـ الطلقات الثبلث اب
 .(ٗ)ابب أكذل

(  حٌب كاستدؿ الفريق اآلخر القائل أبفَّ الزكج الثاين ال يهدـ ما دكف الثبلث اآلية نفسها فقالوا: أفَّ )

                                                           
 –ُّْص القواعد كالفوائد األصولية، البعلي،،/ كانظر.َِٗ–ِٖٖص ،ِط، األصوؿ ىزبريج الفركع عل، الزَّ٪ٍباين -(ُ)

ُْْ. 
 .ّٓص ،ْج اذلداية مع شرح فتح القدير، ،ابن ا٥بماـ -(ِ)
 .ُِٕص ،ْج ،سلتصر خليل ىعل ،ا٣برشي -(ّ)
 .ِّٗ، صّج ،مغِب احملتاج ،الوربيِب ./ُِّ، صٓج ،األـ، عيالواف -(ْ)
 . ُٗٓ، صٗج ،االنصاؼ ٤برداكم،ا -(ٓ)
 .ّٔ، صْجمرجع سابق،  ،اذلداية مع شرح فتح القدير ،ابن ا٥بماـ -(ٔ)
 .َِّ ،سورة البقرة، اآلية -(ٕ)
(، َِْ–ُْٗص، ّاحمللل له، )جحمللل ك ب الشنكاح ابب ما جاء ُب ابن مسعود ُب كتااعن  ،يف سننوأخرجه الَبمذم،  -(ٖ)

  أيضا عن علي كجابر كُب سشند كل مشنهما مقاؿ. الَبمذمكقاؿ هذا حديث حسن وحيح، كركاه 
 (.ِٖٗ)ص األصوؿ ىزبريج الفركع عل، الزَّ٪ٍباين / (ّٕ–ّٔص ،ْج ) شرح فتح القدير، ابن ا٥بماـ -(ٗ)
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للغاية ٞببل ٥با على أول معشناها، أم أفَّ نكاح الزكج الثاين مشنه  چمئ  ىئ   يئ  جبحب  چ ُب قوله تعاذل: 
انتهاء ا٢برمة قبل ثبوهتا بعد ثبلث طلقات. فلو طلق الثاين كعاد ٥با األكؿ الذم  للحرمة، كال ٰبصل

سبق أٍف طلقها كاحدة أك اثشنتْب حلت له ابعتبارها من بشنات آدـ خالية من أسباب ا٢برمة، ال ألفَّ 
ات، الثاين أحلها له. فالزكج الثاين ال يكوف غاية للحرمة إال اذا ٙبققت ا٢برمة بعد الثبلث الطلق

كعشندها يهدـ هذه الطلقات، أمَّا ما دكف الثبلث فبل يهدـ؛ ألنَّه دل ٰبصل ٙبرًن يوَبط لزكاله نكاح 
 .(ُ)زكج آخر، فيكوف الزكاج الثاين كأنَّه دل يكن ابلشنسبة ألثره ُب هدـ ما دكف الثبلث

على أول  ( حٌب كالراجح ُب هذه ا٤بسألة مذهب الوافعي كمن كافقه؛ ألنَّه مبِب على ٞبل )  
 .(ِ)معشناها

ٍب أفَّ القوؿ أبفَّ الزكج الثاين يثبت ا٢بل كيشنوؤه ال يصح فيما دكف الثبلث فإفَّ ا٢بل ال يثبت 
إال ُب ٧بل كاف ٧برما، كا٤بطلقة أقل من ثبلث ٙبل من غّب حاجة إرل نكاح زكج آخر، كما سبق 

 .(ّ)قياسنا مع الفارؽ فبل يصحبيانه، كيكوف قياس هدـ الطلقة كالطلقتْب على هدمها ُب الثبلث 

                                                           
 .(ّٔص ،ْج ،شرح فتح القدير،  ابن ا٥بماـ /.ٖٔص ،ُج ،كشف األسرارالبزدكم، -(ُ)
 .ُّْ، صالقواعد كالفوائد األصولية البعلي، -(ِ)
 (.َٓٓ ،ٕ) ،ادلغِب ابن قدامة،(، ِِّ،ٓ) ـاأل الوافعي، -(ّ)
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؛ التخيّب ( نذكرها إبٯباز فقد سبق أٍف قدمشنا معانيها ُب الفصل األكؿ كهي أك معاين )
للمخاطب أٍف ٯبمع بْب الويئْب  كاليقع التخيّب كاإلابحة إال بعد طلب، كالفرؽ بيشنهما فإفَّ  كاإلابحة

 . (ُ)ُب اإلابحة، كال ٯبمع بيشنهما ُب التخيّب، بل يفعل أحدٮبا كيَبؾ اآلخر

كيكوف ذلك ُب حق السامع دكف  كاإلهباـًمٍن ا٤بتكلم: كال تقع إال بعد ا٣بور،  كالشك
ور يعلمه كيبهم على السامع ا٤بتكلم، كالفرؽ بيشنهما؛ أفَّ الوك ال يعلمه ا٤بخور ٖببلؼ اإلهباـ فإفَّ ا٤بخ

 ذلك ٤بعُب ما.
 :لبيد ابن أيب ربيعة ٗبعُب الواك كقوؿ الواعر 

 (ِ)ٛبىىُبَّ ابٍػشنػىتىام أىٍف يىًعٍيشى أىبيوٮبا      كهىٍل أىان ًإال ًمٍن رىبًيعىًة أىٍك مضرً                      
نَّه سيموت كما مات أبوه ربيعة ؼ)أك( هشنا ٗبعُب الواك؛ ألفَّ الواعر اليوك ُب نسبه، بل عِب أ

 كجده مضر.

(، إذل غّب ذلك من ا٤بعاين  حٌب ( أك) إال أف (، كأٍف تكوف ٗبعُب ) بل كأٍف تكوف ٗبعُب )التقسيم: 
ا اقتصر البجث على أشهر ا٤بعاين كتطبيقاهتا ُب  الٍب أثبتها بعضهم كدل يثبها البعض اآلخر، كإ٭بَّ

 وحيح البخارم.

 : التخيّب دلعُب(  أك )رليء 

ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ : قوله تعاذل التٍَّخًيّبي يف كىفَّارىًة اٍليىًمًْب:مسألة: 

كمشنه قوله .(ّ)چې  ى  ى    ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئىئ    

                                                           
كا١بمع ُب كفارة اليمْب بْب إطعاـ ا٤بساكْب ككسوهتم أك ٙبرير  كال يعَبض فيقاؿ أفَّ ا١بمع ٯبوز ُب بعض أمثلة التخيّب؛ -(ُ)

نشنا نقوؿ أفَّ ا١بمع ٲبتشنع ٗبعُب كجوب كل كاحد من تلك األشياء على ا٤بكلف، ك٥بذا لو ٝبع ا٢بانثْب خصاؿ الكفارة الرقبة؛ أل
األولية، أال ترل أنَّه ال ٯبوز ا١بمع بْب شيئْب فما   الثبلثة، يكوف قد أسقط الواجب إبحداها، كٰبمل فعله للباقي على اإلابحة

حركؼ ادلعاين كأثرىا  ،ع./ مطاك ْٔص ،ُج ،مغِب الليبيب ابن هواـ، ،ا. انظر٧بمدن  ا أككاف أوله ا٢بظر كقولك اضرب زيدن 
 .َِٖص ،يف اختالؼ الفقهاء

 .ُِّص د.ط، ،لبيد بن أيب ربيعة شرح ديواف إحساف، ،البيت للبيد بن أيب ربيعة، انظر، عباس -(ِ)

.ٖٗ،اآلية ،سورة ا٤بائدة -(ُ)  
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  .(ُ)چې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  چ : تعاذل
فإف قلت: فقد مثل العلماء آبيٌب الكفارة كالفدية للتخيّب مع إمكاف ا١بمع، قلت:  "قاؿ ابن هواـ: 

البلتى كل مشنهن كفارة، كبْب الصياـ كالصدقة كالشنسك  ٲبتشنع ا١بمع بْب اإلطعاـ كالكسوة كالتحرير
 تقلة خارجة عن ذلكالبلتى كل مشنهن فدية؛ بل تقع كاحدة مشنهن كفارة أك فدية، كالباقى قربة مس

 .(ّ)" كدل ٱبص ابن مالك اإلابحة أبف تكوف مسبوقة ابلطلب، (ِ)"
 :قلت ؟ىوامكلعلك آذاؾ قاؿ  وأنَّ  عن رسوؿ هللا  - هنع هللا يضر -كعب بن عجرة  ... "

: احلق رأسك كصم ثالثة أايـ أك أطعم ستة مساكْب أك اي رسوؿ هللا قفاؿ رسوؿ هللا  نعم
 .   (ْ)" أنسك  بشاة

 -بداللة أك -ا ذكر البخارم حديث كعب بن عجرة ُب هذا الباب من أجل التخيّب كإ٭بَّ  "
ۋ   ۋ  چ  :ُب كفارة األذل كما هي ُب كفارة اليمْب ابهلل كما كاف ُب القرآف كلمة أك ٫بو قوله تعاذل

، چۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  
اب٣بيار يعِب هو الواجب ا٤بخّب على ما أيٌب اآلف كيقاؿ معُب قوله كما أمر هللا الكفارة  فصاحبه

  يب  كيذكر عن ابن عباس كعطاء كعكرمة ما كاف ُب القرآف أك فصاحبه اب٣بيار كقد خّب الشنَّ ، ا٤بخّبة
  .(ٓ)" كعبا ُب الفدية

                                                           
  .ُٔٗ،اآلية ، البقرةسورة  -(ِ)
  .ٖٖص ،ُج ،مغُب اللبيب عن كتب األعاريب ابن هواـ،  -(ّ)
  .ٖٖص ،ُج ا٤برجع السابق، ،انظر -(ْ)
ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   چ  ،ركاه البخارم، كتاب احملصر، ابب قػىٍوًؿ هللًا تػىعىاذلى  ،البخارمأخرجه -(ْ)

، َّٕٓ، ٓٔٔٓ،ُْٕٓ، ُُْٗ،َُْٗ، ُْٗٓ،ُُٖٖ، ُُٕٖ،ُُٖٔ،ُُٖٓأطرافه ُُْٖبرقم ) چۆئ  ۈئ  ۈئېئ  
 .( ُُُُْ. ُّ/ّ، ٙبفةَٖٕٔ

 /ِ حاشية الدسوؽ الدسوقي، ،ِِْ / ٔ كشاؼ القناعالبهوٌب، .ٓٔ، صِّج ،عمدة القارم العيِب،،انظر -(ٓ)
 .ُٕ،ُٔ / ّ الفركؽ، القراُب، ّٓٔ / ْ فتح القدير الووكاين، ، ِْٕ/ ْ كعمّبة حاشية قليويب، كُّّ،ُِّ
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  :رليء )أك( دلعُب اإلابحة
 مسألة: العدؿ بْب الزكجات:   
، كأغلب هذه ا٤بواضع أجيز ُب وحيح البخارم( ٤بعُب اإلابحة َب مواضع عديدة  أك اءت )ج
ما أيتياف ألمرين مأمور هبما أك تكوف للتخيّب؛ كذلك لتداخل ا٤بعشنيْب َب أهنَّ  تكوف لئلابحة، كأفٍ  فيها أفٍ 

  أبحدٮبا، كفيما يلى دراسة هذه ا٤بواضع.
  ،(ُ)چڱ  ڱ  ڱڱ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳچ: قوله تعاذل

ا لئلابحة فهو مباح له أحد كأرل أهنَّ  (ِ)تكوف لئلابحة ( هشنا للتخيّب على ابهبا، كٯبوز أفَّ  أك )
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  : خاؼ عدـ العدؿ كمشنه قوله تعاذل األمرين أك ٦بموعهما إفٍ 

چڄ  ڄ  ڄ
  .فيه لئلابحة ( أك ،) (ّ)

، چگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ: تعاذل ه قاؿىن أنَّ كالوجه الثا كيقوؿ ابن بطاؿ: "

يقاؿ: فإف خفتم أال تعدلوا  كاللغة ال تدفع التخيّب بْب متباعدين يكوف بيشنهما تفاكت، كال ٯبوز أفٍ 
خفت أف ٚبرج إذل مكة على طريق الكوفة فامض  ه يصّب ٗبشنزلة من يقوؿ: إفٍ َب التسع فواحدة؛ ألنَّ 

ه أراد األندلس أك الصعيد، كابلقرب من مكة طرؽ كثّبة ال ٱباؼ مشنها، فعلم أنَّ  إليها على طريق
 ثشنتْب كالثبلث. التخيّب بْب الواحدة كاالثشنْب، كبْب اال

ه كاف ٨بصوونا ابلزايدة شنا نقوؿ: إنَّ نتأسى به، فإنَّ  مات عن تسع، كلشنا أفٍ  ه ا قو٥بم: إنَّ كأمَّ 
 هأنٍ  قى فً ه اتي داؽ، ككما خص أال يشنكح أزكاجه من بعده كأنَّ يشنكح بغّب و عن األربع كما خص أبفٍ 
اخَب منهن  ":  ىب  غيبلف بن سلمة أسلم كٙبته عور نسوة، فقاؿ له الشنَّ  مات عن تسع، كركل أفَّ 

 ،(ْ)" أربعنا كفارؽ سائرىن

                                                           
.ّ ،سورة الشنساء، اآلية -(1)
.ُٔٔ،،صُج ،التبياف ِف إعراب القرآف، العكورم-(2)
.َّ،./ سورة ا٤بعارج، اآليةٔ،سورة ا٤بؤمشنوف، اآلية -(3)
أبو داكد، كالطحاكل، كالباكردل، كالبغول، كابن قانع ، كالدارقطُب عن ا٢بارث بن قيس األسدل أنه أسلم كعشنده أخرجه -(ْ)

، ِِٕ/ِ)أبو داكدما له غّبه. الطوراىن عن ابن عمر، أخرجه  ،فذكره قاؿ البغول ،قاؿ  ىبكر ذلك للشنَّ ٜباف نسوة فذ 
= 
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 .(ُ)"فسقط قو٥بم

 ظلوذج آخر )أك( دلعُب اإلابحة:
ري اٍلعىٍورىًة عىمٍَّن الى مسألة:  ل لىوي النَّظىري  سىتػٍ  :ػلًى

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ    چ: َب قوله تعاذل

 .(ِ) چہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
يعِب ما يتزين به  ؛أم كال يظهرف زيشنتهن "؛كال يبدين زيشنتهن" :أم هذا ابب ُب قوله عز كجل" 

الثياب كالرداء فبل أبس إببداء هذا  كالزيشنة مشنها ما هو ظاهر كهو ،من حلي أك كحل أك خضاب
كال يبديشنها إال  ،كمشنها ما هو خفي كا٣بلخاؿ كالسوار كالقرط كالقبلدة كاإلكليل كالوشاح ،لؤلجانب

أك آابئهن أك آابء بعولتهن أك أبشنائهن أك أبشناء بعولتهن أك  "لبعولتهن كهو ٝبع بعل كهو الزكج 
تهن كخدمتهن من ا٢برائر بكما ملكت أٲباهنن ُب وح ... أك بِب أخواهتن أك نسائهن "، إخواهنن

ا أبيح للشنساء أف كقاؿ ا٤بهلب إ٭بَّ  ... كاإلماء كالشنساء كلهن سواء ُب حل نظر بعضهن إذل بعض
ا عُب يبدين زيشنتهن ٤بن ذكر ُب هذه اآلية إال ُب العبيد كعن سعيد بن ا٤بسيب ال تغرنكم هذه اآلية إ٭بَّ 

 .(ّ)" لعبيدهبا اإلماء كدل يعن به ا

                                                           = 

ال أعلم للحارث بن قيس  ،،كقاؿَْٔرقم ٕٕ، صِج، ُط ،معجم الصحابة، كالبغول َب ِٓٓ/ّالطحاكل(، كُِِْ،رقم
 ،ُٖ-َٖ/ِ البدائع ./ الكاساين،ِِٔ،صِج، الكبّب التاريخالبخارم،  ،كأخرجه أيضنا ،َِٕ/ّلدارقطُبحديثنا غّب هذا. كا

اجملموع  الشنوكم، ،ُُٓص القوانْب الفقهية ابن جزم، ،ُْْ/ُ جواىر اإلكليل يب،اآل ،ُّٖ/ِ مواىب اجلليل ا٢بطاب،
 ُٕٓ/ّ ادلغِبابن قدامة، ، َّْ/ِ كشاؼ القناع البهوٌب،  ،َِْ/ُ مغِب احملتاج الوربيِب،،ِِٖ-ِٕٓ/ٔ
 .ُُٗ، صٕ، جشرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ -(ُ)
 .ُّ ،سورة الشنور، اآلية -(ِ)
مغِب الوربيِب،  ،ُِْ/ُ الدسوقي حاشية الدسوقي، ،ُُ/ٓكشاؼ القناع البهوٌب، ،ْٓٓ/ٔ ادلغِب ابن قدامة،،انظر -(ّ)

 فواكو الدكاينكال الشنفراكم، كما بعدها، ِّّ/ٓ ،ُِٕ-َِٕ/ُ حاشية ابن عابدينابن عابدين،  ،ُُّ/ّ، ُٖٓ/ُ احملتاج
كتاب الشنكاح،   ،عمدة القارم، العيِب، ُٕٕ/ُكالقليويب  .ُٔٗ–ْٖ/ٔ هناية احملتاج الرملي ،َُْ،َْٗ،َْٕ، ّٕٔ/ِ

 .ّٗ، صَّابب كال يبدين زيشنتهن إال لبعولتهن، ج
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ني:اٍختىالى  مسألة:  ؼى الرَّاًىني كىاٍلميٍرَتًى
 . قىضىى أىفَّ اٍليىًمْبى عىلىى اٍلميدَّعىى عىلىٍيوً   النَّىبٌ  أفَّ اٍبن عىبَّاس:  عن فيه "

-  : ، لىًقىى " كفيه عىٍبدي اللًَّ ْبو يىٍستىًحقُّ هًبىا مىاالن كىىيوى ًفيهىا فىاًجره اَّللَّى كىىيوى مىٍن حىلىفى عىلىى ؽلًى
چەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  چ  :قوله تعاذل ، فىأىنٍػزىؿى اللَّي تىٍصًديقى ذىًلكى "عىلىٍيًو غىٍضبىافي 

(ُ) ،

انىٍت بػىٍيًُب كىبػىٍْبى رىجيلو خيصيومىةه ًَب بًٍئرو، فىاٍختىصىٍمشنىا إً  : ًَبَّ نزلت، كى ، قىاؿى ذلى ٍبيَّ ًإفَّ األىٍشعىثى ٍبنى قػىٍيسو
ًينيوي  " :ىب  فػىقىاؿى الشنَّ ، ،ىبًٌ الشنَّ  : ًإنَّهي ًإذنا ٰبىًٍلفي كىالى يػيبىاذًل، فػىقىاؿى الشنَّ " شىاًىدىاؾى أىٍك ؽلى من  ":  ىب  ، قػيٍلتي

 ا٢بديث، فأنزؿ هللا اآلية. .  (ِ)"حلف على ؽلْب كاذبة ليقتطع هبا ماؿ أحد

 فقاؿ الراهن: رهشنتك بعورة داننّب.إذا اختلف الراهن كا٤برهتن َب مقدار الدين كالرهن قائم، 
كقاؿ ا٤برهتن: بعورين ديشنارنا، فقاؿ أبو حشنيفة، كأوحابه، كالثورل، كالوافعى، كأٞبد، كإسحاؽ، كأبو 

ه مدعى ثور: القوؿ قوؿ الراهن مع ٲبيشنه، كقالوا: ا٤برهتن مدع، فإذا دل تكن له بيشنة حلف الراهن؛ ألنَّ 
رهن، كال يلـز الراهن من الدين إال ما أقر به، أك  دل يكن ٍبىَّ  عليه على ظاهر السشنة َب الدعول لو

 قامت عليه بيشنة. 

القوؿ قوؿ ا٤برهتن، ما دل ٯباكز ٜبشنه قيمة الرهن، ركل هذا عن ا٢بسن  كفيه قوؿ اثف: كهو أفَّ 
رهن كواهد ال كقتادة، ك٫بوه قاؿ مالك، قاؿ: القوؿ قوؿ ا٤برهتن مع ٲبيشنه ما بيشنه كبْب قيمة الرهن؛ ألفَّ 

ادعى أكثر من قيمة الرهن دل يصدؽ َب الزايدة، كيكوف القوؿ قوؿ الراهن مع  كإفٍ  للمرهتن إذا أجازه.
الراهن مدع الستحقاؽ أخذ الرهن  ٲبيشنه، كيورأ من الزايدة على قيمته كيؤدل قيمته، كحجته أفَّ 

ك ٗبا ذكره، فاليمْب على ا٤برهتن؛ يكوف الراهن مستحقنا لذل كإخراجه عن يد ا٤برهتن، كا٤برهتن مشنكر أفٍ 
ا كثيقة الراهن معَبؼ بكونه رهشننا َب يد ا٤برهتن، كالرهن كثيقة اب٢بق كشاهد له، كالوهادة أهنَّ  ألفَّ 

                                                           
 .ٕٕ ،سورة  آؿ عمراف، اآلية -(ُ)
ها ركاية أيب داكد كالَبمذم هي عن عبد هللا بن مسعود، أخرجه ابن حباف ُب وحيحه عن أيب أمامة، كركاية الصحيحْب كمثل -(2)

من حلف على ٲبْب  "  ،كركاه الطوراين ُب الكبّب كرجاله ثقات عن العرس بن عمّبة، كركاه أٞبد كالطوراين أيضان عن أيب موسى بلفظ
 ّج ،نصب الراية، ِٓٗص ،ُِج ،جامع األصوؿراجع ".  كاذبة ليقتطع هبا ماؿ أحد لقي هللا عز كجل، كهو عليه غضباف

 ( من حديث عبد هللا بن مسعود .  ٖٓٓ/ُُفتح البارم ) البخارم(. أخرجه ِِٗص ،
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  . (ُ)"اب٢بق كمصدقة له فأشبه اليد، فصار القوؿ قوؿ من َب يده الرهن إذل مقدار قيمته

 ( دلعُب الشك:  أك ) -
   :(ِ)كًر اٍلمىٍنًهيًٌ عىٍنوي مىٍوًضعي اٍلميري  مسألة:

ٍيمو  ... " لىٍو يػىٍعلىمي اٍلمىارُّ بػىٍْبى يىدىًم اٍلميصىلًٌي مىاذىا عىلىٍيًو لىكىافى أىٍف : قىاؿى رىسيوؿي هللًا  فػىقىاؿى أىبيو جيهى
ٍيوً  رنا لىوي ًمٍن أىٍف ؽلىيرَّ بػىٍْبى يىدى   ." ... يىًقفى أىٍربىًعْبى خىيػٍ

. أك ُب قوؿ أيب الشنضر تدؿ (ّ)" ًر الى أىٍدرًم أىقىاؿى أىٍربىًعْبى يػىٍومنا، أىٍك شىٍهرنا، أىٍك سىشنىةن قىاؿى أىبيو الشنَّضٍ 
  ، كهو شك مشنه ُب مقدار الوقوؼ قبل أف ٲبر بْب يدم ا٤بصلي.على الوك

 :صحيح البخارم( للتفصيل ِف مواضع كثّبة ِف  أك جاءت ) -

 هىا حىٌبَّ الى يػيفىارًقػىهىا: ميصىاحلىىةي الزٍَّكجىًة زىٍكجى مسألة: 
       چٱٻٻٻٻپپپچ:تعاذل للتفصيل َب قوله " " أك كجاءت

امرأة  : كإفٍ ا٤بعُبك  ،(ْ)
ا علمت من زكجها )نووزا( يعِب: استعبلء بشنفسه عشنها إذل غّبها أثرة عليها، كارتفاعا هبا عشنها إمَّ 

ا لكور سشنها، أك إعراضا يعِب: انصرافا ها كإمَّ ا لدمامتإمَّ  ،ا لكراهة مشنه بعض أشياء هباكإمَّ  ،لبغضه ٥با

                                                           
 ،ِ/ِٕٓ ،بداية اجملتهد ابن رشد،،ٔ/ُْٓ ،البدائع الكاساين، .ِّص ،ٕج ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  -(ُ)

.ُٔٔ/ٔ، الفقو اإلسالمي كأدلتو الزحيلي،.ّ/َّْ ،كشاؼ القناع البهوٌب،، ِ/ُّٖ ،مغِب احملتاج الوربيِب
 . ِٕٗ/ُ اخلرشي مع حاشية العدكم. ْْٔ/ُابن عابدين. َُْ/ُ الفتاكل اذلنديةابن نظاـ،  ،انظر -(ِ)
ص  ،ٕج عمدة القارم،العيِب،  .ْٖٗ/ُ مطالب أكرل النهى الرحيباين، . ََِ/ُمغِب احملتاج الوربيِب، .ِْٔ/ُالدسوقيك

رىلاأٍلىٍحكى  ابن ا٣براط،. ِٕٓ  . ُٔٔ، صِ، جاـ الشٍَّرًعيَّة اٍلكيبػٍ
ٙبفة  ، )َُٓبرقم  .ِٓٔص ،ِج كتاب الصبلة، ابب إٍب ا٤بار بْب يدم ا٤بصلي،  ،فتح البارمابن حجر،  ،انظر -(ّ)

فيه دليل على مشنع ا٤بركر بْب يدم ا٤بصلي إذا كاف دكف سَبة أك كانت له سَبة فمر بيشنه كبيشنها كقد ورح ُب ا٢بديث  (.ُُْٖٖ
  ،ابإلٍب. كبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع وور

 أف يكوف للمار مشندكحة عن ا٤بركر بْب يدم ا٤بصلي كدل يتعرض ا٤بصلي لذلك فيخص ا٤بار ابإلٍب إٍف مر.  ،األكؿ 
 دكف ا٤بار كهو أف يكوف ا٤بصلي تعرض للمركر كا٤بار ليس له مشندكحة عن ا٤بركر فيختص ا٤بصلي ابإلٍب  ،مقابلتها ،الصورة الثانية 
فلمركره مع إمكاف أف ال  ،فتعرضه كأما ا٤بار ،أٍف يتعرض ا٤بصلي للمركر كيكوف للمار مشندكحة فيأٜباف أما ا٤بصلي ،الصورة الثالثة 

 أٍف ال يتعرض ا٤بصلي كال يكوف للمار مشندكحة فبل أيٍب كاحد مشنهما. ،صورة الرابعةال يفعل. 
 ُِٖ،سورة الشنساء اآلية -( (ْ
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  .(ُ) يصلحا بيشنهما عشنها بوجهه أك ببعض مشنافعه الٌب كانت ٥با مشنه فبل جشناح عليهما أفٍ 
 ، كما ذكره ابن بطاؿ ُب شرحه: (ِ)كيؤكد هذا ما ذكر ُب حديث عائوة رضي هللا

ؼ كالوحشناء كالبغضاء الٌب التمادل على ا٣ببل نٍ قاؿ ا٤بهلب: الصلح خّب َب كل شىء مً " 
هى قواعد الور، كالصلح كإف كاف فيه وور مؤدل فعاقبته ٝبيلة، كأمر  مشنه كشر عاقبة العداكة كالبغضاء، 

يطلق  أفٍ   ىب: حالقة الدين ال حالقة الوعر، أراد الشنَّ يعِب (ّ)ا احلالقةِف البغضة إهنَّ   كقد قاؿ
لعائوة فبل حاجة ذل ابلرجاؿ،  يقد كهبت يومله: سودة لسن كاف هبا، فأحست مشنه ذلك فقالت 

 أحور َب نسائك فلم يطلقها كاوطلحا على ذلك.  ا أريد أفٍ كإ٭بَّ 
ترؾ التسوية بْب الشنساء كتفضيل بعضهن على بعض ال ٯبوز إال إبذف ا٤بفضولة  هذا أفَّ  ؿَّ كدى 

ماؿ أك كطء أك غّب ذلك، ككل  كرضاها، كيدخل َب هذا ا٤بعُب ٝبيع ما يقع عليه بْب الرجل كا٤برأة َب
 .(ْ)"ما تراضيا عليه من الصلح فهو حبلؿ للرجل من زكجته ٥بذه اآلية 

 :ًإقىامىًة احٍليديكًد عىلىى الشَّرًيًف كىاٍلوىًضيعً  مسالة:
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چ" أك" هشنا للتفصيل أيضا ُب قوله تعاذل: 

 . (ٓ) چٺ 
الذين آمشنوا ليكن من أخبلقكم القياـ ابلعدؿ، شهداء هلل كلو كانت يقوؿ هللا ٥بم اي أيها 

شهادتكم على أنفسكم، أك كالديكم، أك أقاربكم، فقوموا فيها ابلقسط كالعدؿ، كال ٛبيلوا فيها لغِب 

                                                           
 .َّٓص ،ٓج، ُ، طتفسّب الطربم من كتابو جامع البياف عن أتكيل آم القرآف، الطورم ،نظرا -(1)

ًيدي ًفرىاقػىهىا فػىتػىقيوؿي أىٍمًسٍكًِب كى  ،قىالىتٍ  " -(ِ)  فىبلى  ،اٍقًسٍم رل مىا ًشٍئتى قىالىتٍ هيوى الرَّجيلي يػىرىل ًمًن اٍمرىأىتًًه مىا الى يػيٍعًجبيهي ًكبػىرنا، أىٍك غىيػٍرىهي فػىّبي
 َُْٔ،َِْٓ،أطرافه ِْٗٔ)برقم  كتاب الصبلة، ابب إٍب ا٤بار بْب يدم ا٤بصلي، ،البخارم أخرجه ". ًإذىا تػىرىاضىيىا أبىٍسى 

يشنها كقد (. فيه دليل على مشنع ا٤بركر بْب يدم ا٤بصلي إذا كاف دكف سَبة أك كانت له سَبة فمر بيشنه كبُُّٗٔٙبفة  ،َِٔٓ،
 ورح ُب ا٢بديث ابإلٍب. 

 .َُِٓ برقم .ِْٓ،صْج ،أىبٍػوىابي ًوفىًة اٍلًقيىامىًة كىالرَّقىاًئًق كىاٍلوىرىًع عىٍن رىسيوًؿ هللًا  سننو،ُب  الَبمذم جهأخر -(ّ)
، ج ،، كتاب الصلح، ابب قػىٍوًؿ اللًَّ تػىعىاذلى شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  -(ْ) يػٍره شنػىهيمىا ويٍلحنا كىالص ٍلحي خى ، ٖأىٍف يىصَّلىحىا بػىيػٍ

ابن  ،ُْٕ/ِ، ، د.طشرح سلتصر خليل منح اجلليل، عليش ، ْْٓ/ُ سلتصر تفسّب ابن كثّب الصابوين،، كانظر.ْٖص
 .ّٗ،ّٖ/ٕادلغِب قدامة،

  .ُّٓ ،سورة الشنساء، اآلية -(ٓ)
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لغشناه، كال لفقّب لفقره فتجوركا؛ فإفَّ هللا أكذل هبما كأحق مشنكم؛ ألنَّه مالكهما، كلذلك أمركم ابلتسوية 
أىفَّ  ، كيؤكد هذا ا٤بعُب، حديث أـ ا٤بؤمشنْب عائوة رضى هللا عشنها(ُ)" يشنهما ابلوهادة ٥بما كعليهماب

لىكيٍم أىنػَّهيٍم كىانيوا ييًقيميوفى احلٍىدَّ عىلىى اٍلوىًضيًع  :فػىقىاؿى ُب اٍمرىأىةو  أيسىامىةى كىلَّمى الشنَّيبَّ  ًإظلَّىا ىىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ
ريكيوفى   .(ِ)االشَّرًيفى كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو فىاًطمىةي فػىعىلىٍت ذىًلكى لىقىطىٍعتي يىدىىى كىيػىتػٍ

حدكد هللا ال ٰبل لؤلئمة ترؾ  قاؿ ا٤بهلب: هذا يدؿ أفَّ  كذكر ابن بطاؿ أيضا ما يؤكد ذلك، "
كرغب  وؿ هللا ة رسشنَّ األئمة فقد خالف سي  نٍ ترؾ ذلك مً  نٍ مى  إقامتها على القريب كالوريف، كأفَّ 

 عن اتباع سبيله. 

چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ     چ   :( َب قوله تعاذل أك )-
اختلف العلماء َب معشناها  (ّ)

 على رأيْب ٮبا: 

( فعلى هذا: يكوف الضمّب َب هبما  الواك ا ٗبعُب )أحدٮبا: حكى عن األخفش أنه قاؿ: إهنَّ 
 عائدا على لفظ غِب كفقّب.  

كل كاحد من   ( على ابهبا كهى هشنا لتفصيل ما أهبم َب الكبلـ، كذلك أفَّ  أك ) كاثنيهما: أفَّ 
يكوف فقّبا، فقد يكوانف غشنيْب كقد يكوانف  يكوف غشنيا كأفٍ  ا٤بوهود عليه كا٤بوهود له ٯبوز أفٍ 

فقّبين، كقد يكوف أحدٮبا غشنيا كاآلخر فقّبا، فلما كانت األقساـ عشند التفصيل على ذلك كدل تيٍذكىر 
لتدؿ على هذا التفصيل فعلى هذا: يكوف الضمّب َب هبما عائدا على ا٤بوهود له  ؛( أك أتى بػ)

 .(ْ)كا٤بوهود عليه على أل كوف كاان عليه ال على الصفة

                                                           
 .َِّ، صٓج تفسّب الطربل، الطورم، ،انظر -(ُ)
 ِّّٕ،ّْٕٓ،ِْٖٔ  ،،)أطرافهٕٖٕٔ ،برقميع،قامة ا٢بدكد على الوريف كالوضكتاب ا٢بدكد، ابب إ،البخارم أخرجه-(ِ)

 (. ُٖٕٓٔ  ٙبفة ، ََٖٔ، ٖٖٕٔ، َّْْ ،ّّّٕ، 
 .ُّٓ ،اآلية، سورة الشنساء -(ُ)
 ابن هواـ، ./َِّص ،ٓج ،تفسّب الطربم الطورم، ./ُٖٗص ،ُج د.ط، ،التبياف ِف إعراب القرآف ، العكورم  -(ِ)

 .َٗٓ، ِٗص ،ُ، جمغُب اللبيب



238 

 

 مسألة: حكم كفارة قتل الصيد يف اإلحراـ. 

ۆئ  ۆئ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ  قاؿ هللا سبحانه كتعاذل:      

چۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ     
(ُ) . 

، كقد ذكر فيها        ا كهو ٧بـر بياف ا٤بسألة: تبْب هذه اآلية حكم الكفارة ا٤بَبتبة على من قتل ويدن
 ثبلثة أمور تشنحصر فيها الكفارة، كهي: ذبح مثل ما قتل من الشنعم، كطعاـ مساكْب، كوياـ. 

 زاء على احملـر ُب قتل الصيد ُب ا١بملة.كبيشنت اآلية كجوب ا١ب
. لكن اآلية دل تبْب على كجه الوضوح هذه الكفارة (ِ)كما أٝبع أهل العلم على كجوب ذلك أيضا

 أهي على التخيّب، أـ على الَبتيب، عليه اختلف العلماء ُب ذلك. 
 مذاهب العلماء ُب ا٤بسألة:  اختلف العلماء ُب هذه ا٤بسألة على مذهبْب:  

ا٤بذهب األكؿ: إفَّ الكفارة ا٤بذكورة ُب اآلية على التخيّب، كعليه فا٤بكلف ٨بّب ُب أم هذه األنواع  
 .(ّ)فعل موسرنا كاف، أـ معسرنا. كهو مذهب ا١بمهور

ا٤بذهب الثاين: إفَّ الكفارة ا٤بذكورة ُب اآلية على الَبتيب، كعليه فبل ٯبوز للمكلف أٍف يشنتقل إذل  
الكفارة إال إذا كاف عاجزنا عن الشنوع األكؿ، كال ٯبوز له أٍف يشنتقل إذل الشنوع الثالث إال الشنوع الثاين من 

كاإلماـ أٞبد، كالثورم، كأيب ثور،  - هنع هللا يضر - إذا كاف عاجزا عن الشنوع األكؿ. كهو ركاية عن ابن عباس
 .(ْ)كزفر من ا٢بشنفية

أك( ُب هذه اآلية هل  ذل ا٤براد من حرؼ )سبب االختبلؼ: يرجع سبب االختبلؼ ُب هذه ا٤بسألة إ

                                                           
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    چ ، كتاب جزاء الصيد ابب قوله تعاذلصحيح البخارم، البخارم، انظر .ٓٗ،اآلية، سورة ا٤بائدة-(ُ)

 .ُُ، صّج چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  جئ     
، كعمدة ادلفتْب ركضة الطالبْب الشنوكم، ./َُْص ،ٓج ،ادلغِب ابن قدامة، ./ْٕٗص ،ّج ،ـاألالوافعي،  ،نظرا -(ِ)

  .ُٕٓص ،ْج ،الشرح الكبّب ،بن قدامةا ./ْْٓ،ِْٗ،صِج،ّط
، ٓج ،ادلغِب، ابن قدامة./ ِٕٖص ،ُج ،بداية اجملتهد ،ابن رشد ./ٓٗٓص ،ِج ،فآأحكاـ القر  ،ا١بصاص ،انظر -(ّ)

 ./ ابن قدامة،ْْٓ،َّْص ،ِج ،ركضة الطالبْب ،الشنوكم ./ِٔٗص ،ٔج ،فآحكاـ القر اجلامع أل ،القرطيب ./ُُٓص
 .ُُْ، صأثر الداللة النحوية كاللغوية، السعدم ./ُٕٓ، صْج ،الشرح الكبّب

 ا٤براجع السابقة . -(ْ)
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 يفيد التخيّب كهو األول فيه، أـ الَبتيب ؟ 

 أدلة ا٤بذاهب: 

 أكال: دليل ا٤بذهب األكؿ القائلْب أبفَّ الكفارة ا٤بذكورة ُب اآلية على التخيّب.  
 استدؿ أوحاب هذا ا٤بذهب ٗبا أيٌب:  

 .(ُ)يّب كال يعدؿ عشنه إال بدليل( أنَّه يدؿ على التخ أك إفَّ األول ُب حرؼ )-ُ
ا فدية ٘بب بفعل ٧بظور عطف بعضنا على  -ِ القياس على فدية األذم، ككفارة اليمْب ٔبامع أهنَّ

 .(ِ)(، فكاف ٨بّبا أك بعض ٕبرؼ )
 اثنيا: دليل ا٤بذهب الثاين القائلْب أبفَّ الكفارة ا٤بذكورة ُب اآلية على الَبتيب.  
( يفيد  الواك ( ُب هذه اآلية ٗبعُب ) أك ٗبا أيٌب: قالوا: إفَّ حرؼ)استدؿ أوحاب هذا ا٤بذهب  

الَبتيب قياسا على هدم ا٤بتعة حيث قالوا: إفَّ هدم ا٤بتعة على الَبتيب، كهذا أككد مشنه؛ ألنَّه بفعل 
 .(ّ)٧بظور، فكاف مثله ُب الَبتيب

ا٤بسألة كذكر األدلة تبْب أفَّ الراجح ُب هذه ا٤بسأله: بعد عرض مذاهب العلماء ُب هذه           
( ُب اآلية للتخيّب، كذلك  أك الراجح هو ما ذهب إليه أوحاب ا٤بذهب األكؿ القائلْب أبفَّ )

 لؤلسباب االتية: 
( داللته على التخيّب، كال يعدؿ عشنه إال بدليل كما سبق.  أك إفَّ األول ُب حرؼ ) -ُ  
 .(ْ)فيه ما لبس مشنه، كال ٯبوز ذلك إال بدليل( على الَبتيب زاد  أك إفَّ من ٞبل حرؼ ) -ِ
إمكاف الرد على الدليل الذم استدلوا فيه كهو القياس على هدم ا٤بتعة.  -ّ  

                                                           
 ،فآحكاـ القر اجلامع أل، القرطيب ./ُُٓ، صٓ، جادلغِب ،ابن قدامة ./ٓٗٓ، صِج ،فآأحكاـ القر  ،ا١بصاص ،نظرا -(ُ)

 .ُُْص ،ة كاللغويةاللة النحويدأثر ال  ،السعدم./ ُٕٓ، صْج ،الشرح الكبّب ابن قدامة، ./ِٔٗ، صٔج
، ْج ،الشرح الكبّب ابن قدامة،./  ُُٓ، صٓج ،ادلغِب ،./ ابن قدامةٓٗٓص ،ِج ،فآأحكاـ القر  ،ا١بصاص ،انظر -(ِ)

 . ُٖٓص
 .ُٕٓ، صْج ،الشرح الكبّب ابن قدامة،./ ُُٓص، ٓج ادلغِب، ،ابن قدامة ،انظر -(ّ)
 . ٓٗٓ، صِج ،فآأحكاـ القر  ،ا١بصاص ،انظر -(ْ)
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ٍ يػيٍفرىٍض ذلىىامسألة:  عىًة لًلًٌَّب دلى  :اٍلميتػٍ
 .چڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  چ : (ُ)قػىٍولًًه تػىعىاذلى  -
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  چ : -سبحانه كتعاذل -قاؿ ذلا ادلتعة؟مىٍن ىي ادلطلقة الٍب ربب  -

 .(ِ)چہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ          ﮲  ﮳  ﮴    ﮵   ﮶  ﮷﮸  
: هذه اآلية بيشنت رفع ا١بشناح على الرجل إٍف طلق امراته، كأفَّ عليه ا٤بتعة، كلكن دل تبْب بياف ادلسألة 

ب ٥با ا٤بتعة، هل كل مطلقة، أـ ٥با كوف ٧بدد. كبشناء على بوكل كاضح وفات ا٤بطلقة الٍب ٘ب
 ذلك كقع االختبلؼ بْب العلماء ُب هذه ا٤بسألة. 

 مذاهب العلماء ُب ا٤بسألة: اختلف العلماء ُب هذه ا٤بسألة على ثبلثة مذاهب: 
 ا٤بذهب األكؿ: إفَّ ا٤بتعة كاجبة للمطلقة الٍب توفر فيها شرطاف:  
 .(ّ)لثاين: عدـ فرض ا٤بهر، كهو مذهب ا٢بشنفية، كالظاهر من مذهب ا٢بشنابلةاألكؿ: ا٤بسيس.  كا 
ي ٥با ا٤بهر   ا٤بذهب الثاين: إفَّ ا٤بتعة كاجبة لكل مطلقة إذا كاف الفراؽ من قبل الزكج، إال الٍب ٠بي

 .(ْ)كطيلقت قبل الدخوؿ. كهو مذهب الوافعي، كأحد قورل أٞبد
 .(ٓ)لكل مطلقة من غّب تفريق، كال تقييد. كهو مذهب أهل الظاهرا٤بذهب الثالث: أفَّ ا٤بتعة كاجبة  

 سبب االختبلؼ:  يرجع سبب االختبلؼ ُب هذه ا٤بسألة إذل أمرين:        
األمر األكؿ: اختبلفهم ُب اآلية هل هي عامة ُب كل مطلقة، أـ مقتصرة على وشنف معْب ذات  

 وفات معيشنة من ا٤بطلقات. 

                                                           
 .ُٓٗ، صٖج  كتاب العدة، ابب ا٤بتعة للٍب دل يفرض ٥با،،إرشاد السارم قسطبلين،ال -(ُ)
 . ِّٔ ،يةاآل، سورة البقرة -(ِ)
 ،ابن رشد ./ُٗٗص ،ّج ،فآحكاـ القر اجلامع أل ،القرطيب./ ُٗٓ-ُٖٓص ،ُج ،فآأحكاـ القر  ،ا١بصاص ،نظرا -(ّ)

أثر ، السعدم ./ْٔٓ، ٗج ،الشرح الكبّب ./ ابن قدامة،ْٖٗص ،ٗج ،ادلغِب، ابن قدامه./ ٖٕص ،ِج ،بداية اجملتهد
  .ُّْص الداللة النحوية كاللغوية

بداية ، ابن رشد /ُٗٗ، صّج ،فآحكاـ القر اجلامع أل ،القرطيب ./ُٗٓص ،ُج ،فآأحكاـ القر  ،ا١بصاص ،انظر -(ْ)
  .ٕٖٔص ،ِجد.ط،  ،كاالستثناءاالعتناء يف الفرؽ ، البكرم ./ْٖٗص ،ٗج ،ادلغِب ،ابن قدامة/ ٖٕ، صِج ،اجملتهد

بداية  ،ابن رشد./ ُٗٗص ،ّج ،فآحكاـ القر اجلامع ألالقرطيب،  ./ُٗٓص ،ُج ،فآأحكاـ القر  ،ا١بصاص ،انظر -(ٓ)
  .ْٖٗص ،ٗج، ادلغِب ،ابن قدامة ./ٖٕص ،ِج ،اجملتهد
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(، أـ جاء على سبيل  الواك ( ُب اآلية هل ٗبعُب ) أك م ُب ا٤بقصود من حرؼ)األمر الثاين: اختبلفه 
 اإلابحة فيما ذكر من عدـ ا٤بسيس، كعدـ فرض ا٤بهر. 

خبلوة ا٤بذاهب: إفَّ ا٤بذاهب الثبلثة متفقة على أفَّ الٍب توفر فيها الورطاف السابقاف ٯبب           
ؿ ُب الٍب دل يتوفر فيها الورطاف، حيث اقتصر أوحاب ٥با ا٤بهر، لكن األخّبين اختلفوا مع األك 

م اختلفوا  فيها بيشنهم ُب   - أوحاب ا٤بذهب األكؿ -ا٤بذهب األكؿ على من توفر فيها فقط، غّب أهنَّ
الورط الثاين، كهو عدـ فرض ا٤بهر، حيث فرؽ ا٢بشنابلة بْب الٍب دل يتوفر ٥با ا٤بهر من جهة التفويض، 

ا عشندهم على ضرب  ْب: ألهنَّ

تفويض بضع: كهو أٍف يزكج األب ابشنته البكر، أكأتذف ا٤برأة لوليها ُب تزكٯبها بغّب مهر.  -ُ
 كهذا الذم كافقوا عليه ا٢بشنفية. 

 .(ُ)تفويض مهر: كهو أٍف يتزكجها على ما شاءت أك شاء أجشنيب-ِ

 أدلة ا٤بذاهب: 

 شرطاف:  أكال: دليل ا٤بذهب األكؿ القائلْب بوجوب ا٤بتعة ٤بن توفر فيها
(،  الواك ( ُب هذه اآلية للجمع ٗبعُب ) أك استدؿ أوحاب هذا ا٤بذهب ٗبا أيٌب: قالوا: إفَّ ) 

فيكوف تقدير اآلية: كال جشناح عليكم إف طلقتم الشنساء ما دل ٛبسوهن كدل تفرضوا ٥بن فريضة. بدليل 
ې  ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ : - سبحانة كتعاذل - أنَّه عطف عليها قوله

 . (ِ) چى  ى  ائ  

كجه الداللة: لو كاف األكؿ لبياف طبلؽ ا٤بفركض ٥با قبل ا٤بسيس ٤با كرره، كحيث عطفه           
 على ما قبله دىؿَّ ذلك على مغايرته له ال سيما كقد دخلت الشنفي، ألهنا أظهر فيه.

ية األكذل، كقسم أثبت فقد قسم الشنساء إذل قسمْب: قسم أثبت ٥با ا٤بتعة، كهي الٍب ذكرت ُب األ
٥با نصف ا٤بهر، كهي ما ذكرت اآلية الثانية، كإثباته لكل قسم حكما يدؿ على اختصاص كل 

                                                           
   .ّٗٓص ،ٗج ،الشرح الكبّب ابن قدامة،/ ْٔٗ-ْٓٗ، صٗج ادلغِب، ،ابن قدامة ،انظر -(ُ)
 .ِّٕص ،يةسورة البقرة، اآل -(ِ)
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 .(ُ)قسم ٕبكمه

ى ٥با ا٤بهر أك طلقت قبل اثنيا  : دليل ا٤بذهب الثاين القائلْب بوجوهبا لكل مطلقة ابستثشناء من ٠بي
 الدخوؿ: 
أيٌب: قالوا: إفَّ اآلايت الٍب ذكرت أحكاـ ا٤بطلقة استدؿ أوحاب هذا ا٤بذهب ٗبا           

ي ٥با  عامة تومل ٝبيع ا٤بطلقات، إال أفَّ اآلية الثانية خصصت هذا العمـو حيث أخرجت مىٍن ٠بي
 .(ِ)ا٤بهر، كمىٍن طيلقت قبل الدخوؿ

 بوجوهبا لكل مطلقة دكف استثشناء. اثلثا: دليل ا٤بذهب الثالث القائلْب
ذهب ٗبا أيٌب: قالوا: إفَّ اآلايت الٍب ذكرت أحكاـ ا٤بطلقة عامة تومل استدؿ أوحاب هذا ا٤ب 

 . (ّ)ٝبيع ا٤بطلقات،دل تفرؽ بْب مطلقة كأخرل

الراجح ُب هذه ا٤بسألة: بعد ذكر ا٤بذاهب ُب هذه ا٤بسألة كعرض أدلتها تبْب أفَّ الراجح ما ذهب 
 لقة الٍب توفر فيها شرطاف: إليه أوحاب ا٤بذهب األكؿ القائلْب إفَّ ا٤بتعة كاجبة للمط

األكؿ: ا٤بسيس، كالثاين: عدـ فرض ا٤بهر. كذلك لقوة الدليل الذم استدلوا فيه، حيث إفَّ حرؼ  
 ( كهو هشنا  ظاهر فيه.  الواك ( أيٌب ٗبعُب ) أك )

  :مسألة: حكم التيمم للمريض كادلسافر          
ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ : -سبحانه كتعاذل -قاؿ          

 . (ْ) چې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  

                                                           
أثر السعدم،  ./ُٖٗص ،ّج اجلامع ألحكاـ القرآف،القرطيب،  ./ُٖٓ، صُج ،فآأحكاـ القر  ،ا١بصاص ،انظر -(ُ)

 . ُّْص، الداللة النحوية كاللغوية
 ا٤براجع السابقة، نفس الصفحات.  -(ِ)
 ا٤براجع السابقة ، نفس الصفحات. -(ّ)
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  چ  ، كتاب التيمم، ابب قوله تعاذلعمدة القارمكانظر، العيِب،  .ّْ،آليةسورة الشنساء، ا -(ْ)

 .ِٔ، صٔ، ج چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
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: بيشنت هذه اآلية حكم التيمم لفاقد ا٤باء إذا أراد أٍف يتطهر، كذكرت بعض بياف ادلسألة        
األمور ا٤بوجبة للوضوء، أك الغسل، كما ذكرت حاؿ ا٤برض، كحاؿ السفر، لكشنهما األغلب ُب 

ا٤بريض غالبا ما يتحرج من مس ا٤باء، فهو ُب حكم الفاقد، كالسفر مظشنة فقد ا٤باء. فقد ا٤باء، ف
ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  چ :- سبحانه كتعاذل - ( ُب قوله أك كقد ذكر بعض العلماء أفَّ حرؼ )

( العطف. كالتقدير: كإٍف كشنتم مرضى أك على سفر كجاء أحد مشنكم من  كاك ٗبعُب )، چۉ 
 الغائط. 

الدليل على ذلك: هو أفَّ ا٤برض كالسفر ال يوجباف الطهارة بشنفسها إال إذا كجد معهما ك         
. فكاف ا٤بقصود أفَّ ا٤بريض كا٤بسافر إذا  (ُ)حدث سواء أوغر أك أكور، كإال كاف ٨بالفا ٤بعُب اآلية

 .(ِ)لتيممكاان ٧بدثثْب كدل ٯبدا ا٤باء، أك كاف ا٤بريض ال يستطيع استعماؿ ا٤باء كاف ٥بما إابحة ا

ىبْب حكم ٯبئ من الغائط، أك يبلمس الشنساء دكف  -سبحانة كتعاذل -كيؤيد ذلك أفَّ هللا         
ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  چ : -سبحانه  - سفر بقوله مرض، أك

 . (ّ) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ      
آلية على كجوب الوضوء، كالغسل على الصحيح كا٤بقيم، فيبقى كجه الداللة: فدلت ا         

 بياف حكم ا٤بريض، كا٤بسافر الذم جاء من الغائط، أك المس الشنساء ٰبتاج إذل بياف،

 .(ْ)فكانت تلك اآلية مبيشنة ٢بكمها

 مسألة: اتالؼ األعضاء:
رًدىةو فػىتػىيىمَّمى.كىييٍذكىري أىفَّ عىٍمرىك ٍبنى اٍلعىاًص أىٍجشنىبى ُب " أك" هشنا للتفصيل،  لىةو ابى ڃ  چ  چ  كىتىبلى   لىيػٍ

                                                           
 . ُِٕص ،ُِ، جرلموع الفتاكم، ابن تيمية./ ِْٔ،صِج،فآأحكاـ القر  ،ا١بصاص ،انظر -(ُ)
ابن  .ٗٗ/ُ كمغِب احملتاج .الوربيِب، ِٕ/ُ جواىر اإلكليل ،.اآليبُّٓ/ُحاشية ابن عابدين  ابن عابدين،،انظر -(ِ)

 .ِْْ/ُادلغِب  ،قدامة
 .ٔ ،سورة ا٤بائدة، اآلية -(ّ)
 . ُِٖ، صُِج، رلموع الفتاكم، ابن تيمية ،انظر -(ْ)
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 .فػىلىٍم يػيعىشنًٌفٍ  فىذىكىرى لًلشنَّيبًٌ ، (ُ)چچچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    

: لىٍو رىخٍَّصتي ٥بىي  ًد اٍلمىاءى ال تيصىلًٌى، قىاؿى عىٍبدياللًَّ ٍم فيه: أىبيو ميوسىى أىنٌه قىاؿى الٍبن مىٍسعيود: ًإذىا دلٍى ٘بًى
: ا كىافى ًإذىا كىجىدى أىحىديهيمي اٍلبػىٍردى، قىاؿى ا ًَب هىذى : فىأىٍينى قػىٍوؿي عىمَّارو  - يػىٍعًُب تػىيىمَّمى  - هىكىذى : قػيٍلتي كىوىلَّى، قىاؿى
؟ قىاؿى ًإىنًٌ دلٍى أىرى عيمىرى قىشًنعى ًبقىٍوًؿ عىمَّارو   ." لًعيمىرى

اء جاز له تركه كتيمم ببل خبلؼ خاؼ التلف من استعماؿ ا٤ب نٍ قاؿ ابن القصار: كل مى  "
  .ا إف خاؼ الزايدة َب مرضه، كدل ٱبف التلفبْب فقهاء األمصار َب ذلك، كأمَّ 

 فقاؿ مالك: ٯبوز له التيمم، كهو قوؿ أىب حشنيفة، كالثورل. 
ٱباؼ التلف،  كاختلف قوؿ الوافعى، فقاؿ مثل قوؿ مالك، كقاؿ: ال يعدؿ عن ا٤باء إال أفٍ 

 مثل هذا.  كقد ركل عن مالك
ا كقاؿ عطاء، كا٢بسن البصرل، َب ركاية: ال يستباح التيمم اب٤برض أوبلن، ككرهه طاكس، كإ٭بَّ 

 ا مع كجوده فبل، كهو قوؿ أىب يوسف، كدمحم. ٯبوز للمريض التيمم عشند عدـ ا٤باء، فأمَّ 
  چ قوله تعاذل:دل ٱبف التلف ما احتج به أبو موسى على ابن مسعود من  كالدليل ١بواز التيمم، كإفٍ 

 چڃ  ڃ  ڃ  
بْب مرض التلف، أك مرض ٱباؼ زايدته، فهو عاـ َب   (، كدل يفرؽ فلم ٘بدكا ماءن  )(ِ)

 .(ّ)" كل مرض إال أف يقـو دليل

 عيقيوبىةي اٍلميحىارًًبْبى:مسألة: 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ: قاؿ تعاذل

ا جزاء ، (ْ)    چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ الذين ٰباربوف أكلياء هللا أم إ٭بَّ
فيخيفوهنم كيوهركف السبلح عليهم، أٍف تقاـ عليهم العقوابت ا٤بذكورة ُب  -كهم ا٤بسلموف-كرسوله

                                                           
 .ِٗ ،سورة الشنساء، اآلية -(ُ)
  .ٔ ،سورة ا٤بائدة، اآلية -(2)
، ج، كتاب التيشرح صحيح البخارم ابن بطاؿ، -(ّ)  . حاشية ابنْٖٖص ،ُمم، ابب ًإذىا خىاؼى ا١بٍيشنيبي عىلىى نػىٍفًسًه اٍلمىرىضى

 .َِٔ/ِ ،د.ط ،تبصرة احلكاـ ،ابن فرحوف ./ٓٓص ،ُط ،السياسة الشرعية ،. ابن تيميةػُْٖ/ّعابدين
 .ُِٔ، صٖالردة، جهل الكفر ك أ، كتاب احملاربْب، ابب من صحيح البخارمالبخارم،  .ّْ-ّّ،سورة ا٤بائدة، اآليتْب -(ْ)
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اآلية. كاختلف العلماء ُب ترتيب العقوابت ا٤بذكورة كإقامتها على قطاع الطرؽ. بشناء على اختبلفهم 
 اية احملارب؟ ُب معُب "أك"؛ هل هي للتخيّب أك للتفصيل على قدر جشن

مشنهم داكد كأبو ثور كأبو الزاند كأبو الرشاد كابراهيم الشنخعي كالضحاؾ  -ذهب ٝباعة من العلماء -أ
أك" ُب اآلية على التخيّب ا٤بطلق. فإذا أشهركا  إذل " - كعطاء ك٦باهد كا٢بسن كسعيد بن ا٤بسيب

كل ما ٲبكشنه، فإٍف أخذهم كاف السبلح كأخافوا السبيل، فقد واركا ٧باربْب، كعلى اإلماـ طلبهم ب
٨بّبنا على االجتهاد فيما يكوف أردع ٥بم  كأشد توريدا ٤بن خلفهم، بْب أٍف يقتل أك يصلب أك يقطع 

 أك يشنفي، سواء قتلوا أك دل يقتلوا، أخذكا ماال أك دل أيخذكا كاحتجوا ٗبا يلي: 
ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋ   ۋ  چ أك" ُب اآلية تقتضي التخيّب، كقوله تعاذل:  إفَّ " -ُ

 . چې   ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئەئ  
 .(ُ)أك" فصاحبه اب٣بيار أنَّه قاؿ: ما كاف ُب القرآف " - رضي هللا عشنهما -ركم عن ابن عباس -ِ

" ُب اآلية للتشنوع  أك كذهب ا١بمور كمشنهم ابن عباس ُب ركاية أخرل كقتادة كالسدم إذل أفَّ " -ب
 اربْب. كاحتجوا ٗبا يلي: كالتفصيل على حسب جشناية احمل

  أفَّ هللا سبحانه بدأ ابألغلظ فاألغلظ كقد عيرؼ من أسلوب القرآف أفَّ ما أريد به التخيّب
بدئ ابألخف، كفارة اليمْب، كما أريد به الَبتيب بدئ ابألغلظ  فاألغلظ، ككفارة الظهار 

 أك" ُب هذه اآلية للَبتيب. كالقتل. ٩با يدؿ على أفَّ "
  د ُب الورع أفَّ العقوابت ٚبتلف ابختبلؼ اإلجراـ. كليس مىٍن أخاؼ كىمىٍن قػىتىل من ا٤بعهو

 كأخذ ا٤باؿ.
مثل قولشنا فإمَّا أفَّ يكوف توقيفا أك لغة، كأيهما   - رضي هللا عشنهما - قالوا: كقد قاؿ ابن عباس

ة على أفعاؿ كاف، فهو حجة لشنا. غّب أفَّ ا١بمهور اختلفوا ُب ترتيب األحكاـ ا٤بذكورة ُب اآلي
 قطاع الطرؽ: 

ذهب مالك إذل أنَّه إٍف قتل فبلبد من قتله ٗبن قتل، ال ٯبوز فيه عفو ألحد من أكلياء ا٤بقتوؿ،  -ُ

                                                           
 ابن قدامة، /ِٔٔص ،ٖج ،بداية اجملتهدابن رشد، / ُْٔص ،ُج (، تفسّب ادلاكردم ) النكت كالعيوفا٤باكردم،  -(ُ)

 . ِٕص ،ُٗج ،تكملة اجملموع الشنوكم، /ِٖٗ-ِٖٖص ،ٖج ،ادلغِب
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ا التخيّب ُب قتله أك ولبه. كإٍف أخذ ا٤باؿ كدل يقتل فبل  كليس لئلماـ ٚبيّب ُب قطعه كال نفيه، كإ٭بَّ
ا التخيّب ُب قتله أك ول  به أك قطعه من خبلؼ. ٚبيّب ُب نفيه، كإ٭بَّ

كأمَّا إذا أشهر السبلح كأخاؼ السبيل كدل يقتل كدل أيخذ ماال، فاإلماـ ٨بّب فيه على        
حسب ما يرل من فعله كحاله بْب أربعة أمور: القتل كالصلب كالقطع كالشنفي، فله قتله ٍب ولبه، 

أك ضربه كحبسه ُب غّب البلد أك ولبه حيًّا، أك ضرب عشنقه، أك قطع يده اليمُب كرجله اليسرل، 
الذم كاف يقطع فيه، أك ُب بلده إٍف رأل حبسه هشناؾ حٌب تظهر توبته. أم إفَّ األمر راجع إذل 
اجتهاد اإلماـ، يفعل ما يرل فيه مصلحة ا٤بسلمْب؛ فإفَّ كاف احملارب ٩بن له الرأم كالتدبّب فوجه 

ا هو ذك قوة كأبس، االجتهاد قتله أك ولبه؛ ألفَّ القطع ال يرفع ضرره، ك  إٍف كاف ال رأم له، كإ٭بَّ
قطعه من خبلؼ كإف كاف ليس فيه شيء من هاتْب الصفتْب، أخذ أبيسر ذلك كهو الضرب 
كالشنفي. فحمل بعض احملاربْب على التفصيل كبعضهم على التخيّب، كنظر إذل الرأم كالودة دكف 

 .(ُ)ا١بشناايت كاألفعاؿ
ؽ إٍف أخافوا السبيل فقط كجب التعزير، كإٍف أخذكا ا٤باؿ كدل كذهب ا٢بشنفية إذل أفَّ قطاع الطر  -ِ

يقتلوا قطعوا، كإٍف قتلوا كجب عليهم القتل، فإٍف قتلوا كأخذكا ا٤باؿ، فاإلماـ ٨بّب بْب القتل كبْب 
القتل كالصلب، كبْب القتل كالقطع، كبْب أٍف ٯبمع ٥بم ذلك جدا؛ ألنَّه قد كجد مشنهم ما يوجب 

ه فعلهما معا. ٍب إٍف شاء قتل كولب كقطع، كإٍف شاء قطع كولب كقتل، على القتل كالقطع، فل
 .(ِ)حسب ما يرل أنَّه أردع ٤بن خلفهم

كذهب الوافعية كا٢بشنابلة إذل أفَّ هذه العقوابت مرتبة على ا١بشناايت ا٤بعلـو من الورع ترتيبها عليه؛  -ّ
اإلماـ ٗبا أداه إليه اجتهاده، كإٍف  فإذا أشهركا السبلح كأخافوا السبيل كدل أيخذكا شيئا، عذرهم

أخذكا ا٤باؿ كدل يقتلوا، قطع أيديهم كأرجلهم من خبلؼ ُب مقاـ كاحد، كإٍف قتلوا كدل أيخذكا ا٤باؿ، 

                                                           
 ،ُٗج ،تكملة اجملموع، كمالشنو / ِٖٗ،صٖجادلغِب،، ابن قدامة/ِٔٔ-ِٓٔص ،ٖج ،بداية اجملتهد، ابن رشد ،انظر -(ُ)

                   .َُٕٖ، صِج ،ِط ،الكايف يف فقو أىل ادلدينة، بن عبد الورا/  ِٕص
-ُٕ، صُٗج ،تكملة اجملموع الشنوكم، /ِٖٗ، صٖج ،ادلغِب ابن قدامة، /ِٖٗ، صٖ، جتفسّب ادلاكردما٤باكردم،  -(ِ)

ِٕ. 
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 (ُ)قتلهم كدل يصلبهم، كإٍف قتلوا كأخذكا ا٤باؿ قتلهم كولبهم حٌب ييوهركا، ٍب دفعهم إذل أهلهم
 كاحتجوا ٗبا يلي: 

  أفَّ رسوؿ هللا - هنع هللا يضر -عن ابن مسعود  " :الػلل دـ امرئ  إال ِبحدل ثالث: الثيب  قاؿ
 .(ِ)" الزاين، النفس ابلنفس، كالتارؾ لدينو ادلفارؽ للجماعة

 كقتادة كأيب ٦باز كٞباد كالليث كإسحاؽ كحجاج بن  - رضي هللا عشنهما - كقوؿ ابن عباس
 - بد ا٤بلك بن مركاف كتب إذل أنس بن مالكأرطاة. كركل ابن ٥بيعة عن يزيد بن أيب حبيب أف ع

ا نزلت ُب أكلئك الوثشنيْب، كهم من  - هنع هللا يضر - يسأله عن هذه اآلية، فكتب إليه أنس - هنع هللا يضر خوره أهنَّ
مىٍن سرؽ " عن القصاص فيمن حارب فقاؿ:  -عليه السبلـ  -جوريل  ٔبيلة، فسأؿ رسوؿ هللا

رقتو، كرجلو إلخافتو، كمىٍن قتل فاقتلو، كمىٍن قتل كأخاؼ السبيل كأخاؼ السبيل فاقطع يده لس
. كاختلف الفقهاء أيضا ُب ا٤براد من الشنفي؛ ألفَّ العرب تستعمل الشنفي (ّ)" كاستحل الفرج فاصلبو

: - كمشنهم أبوحشنيفة كأوحابه - ٗبعُب اإلخراج كاإلبعاد ًمٍن مكاف آلخر، كٗبعُب ا٢ببس: قاؿ العراقيوف
 لسجن كذلك إخراجهم ًمٍن األرض، كما قاؿ بعض ا٤بسجونْب: الشنفي: ا

نٍػيىا كى٫بىٍني ًمٍن أىٍهًلهىا ...  فػىلىٍسشنىا ًمٍن األىٍموىاًت ًفيهىا كال األىٍحيىاءً   (ْ)خىرىٍجشنىا ًمٍن الد 

 كقاؿ ا٢بجازيوف: يشنفى ًمٍن موضع إذل آخر؛ ألفَّ الشنفي هو الطرد كاإلبعاد. ٍب اختلفوا ُب حقيقته -ج
 ُب كوفته: 

كسعيدبن جبّب إذل  ذهب مالك ُب ركاية القاسم عشنه كالوافعي ُب قوؿ له كعمر بن عبد العزيز . -ُ
 الشنفي عقوبة مقصودة لذاهتا، فيشنفى من بلد إذل بلد كيسجن فيه إذل أٍف تظهر توبته، كشنفي الزاين. 

                                                           
ذكا ا٤باؿ كقتلوا يقطعوف الطريق ألخذ ا٤باؿ ٍب يقتلوف كيصلبوف؛ ألفَّ كل كاحدة م إذا أخكقوؿ الوافعي كركاية عن أٞبد أهنَّ  -(ُ)

 . ِٖٖ، صٖ،جادلغِب ابن قدامة،/  ُٕص ،ُٗ، ججملموع شرح ادلهذبا ،الشنوكم ،ا مفردا. انظرمن ا١بشنايتْب توجب حدًّ 
" ٰبل دـ امرئ مسلم إال إبحدل  ،ظبلف -رضي هللا عشنهما -أخرجه الستة. كركاه أٞبد كالَبمذم عن عثماف كعائوة  -(ِ)

 رجل زىن بعد إحصاف، أك ارتد بعد اسبلـ، أك قتل نفسا بغّب حق ". ،ثبلث

، ُٗص ،اجملموعالشنوكم،  / ِٔٔص ،ٖج ،بداية اجملتهد ابن رشد، / ُْٔ،صُ،جتفسّب ادلاكردم ا٤باكردم، ،انظر -(ّ)
 .ُْٓ .ِٕٗ/ٖ ادلغِب ابن قدامة، ،َُُ/ٖقاين شرح الزر  الزرقاين، ،ُٗ/ٕ، بدائع الصنائع الكاساين، .ُٕص
  .ّْٓص، ُ، جالكشكوؿ، الدين هباء دمحم انظر، العاملي،– (4)
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ا٤بديشنة إذل أفَّ الشنفي  كذهب الوافعي ُب قوؿ آخر كالليث بن سعد كابن ا٤باجووف كبعض أهل -ِ
عقوبة غّب مقصودة لذاهتا، لكن إٍف هربوا شردانهم ابألتباع كا٤بطاردة من بلد إذل بلد حٌب يؤخذكا 

 .(ُ)كيقاـ عليهم ا٢بد
أك"  ا٤بثاؿ الثاين: لو" قاؿ كهللا ال أدخل هذه الدار أك هذه الدار" فأيتها دخل حشنث ٖببلؼ"

ا تقت ضي ثبوت أحدٮبا، حٌب إذا حلف ألدخلنَّ اليـو هذه الدار أك هذه الداخلة بْب اثباتْب، فإهنَّ
 .(ِ)الدار فيور بدخوؿ إحداٮبا

إذا قلت ىذه أك  : قاؿ ا٢بشنفية: التوهد ُب القعدة األخّبة ليس بركن؛ لقوله ا٤بثاؿ الثالث: "
 ".  فعلت ىذا فقد سبت صالتك

لقعدة األخّبةػ فبل توَبط قراءة فعلق اإلٛباـ ابحدٮبا، فبل يوَبط كل كاحد، كقد شرطت ا
 .(ّ)التوهد"

كلت سعيدا أك ٦باهدا. وح التوكيل كأيهما تصرؼ جاز لكن اليصح ك " لو قاؿ  ا٤بثاؿ الرابع:
اجتماعهما، كما لو قاؿ لوكيله: بع هذا أك ذاؾ، وح التوكيل كٚبّب ُب البيع، ٖببلؼ ما لو قاؿ: 

 .(ْ)" .. عقود عليه جهالة مفضية إذل الشنزاعبعتك هذا أك هذا. فبل يصح العقد ١بهالة ا٤ب

                                                           
ابن  ،انظر ،الشنفي هو تغريبهم عن كطشنهم، كهو عقوبة معركفة ابلعادة من العقوابت كالذم يظهر أفَّ  ،قاؿ ُب بداية اجملتهد -(ُ)

 .ِٕ،صُٗج،كملة اجملموعت الشنوكم،/ ِْٔ،صُج،تفسّب ادلاكردما٤باكردم، / َُٕٖص ِج ،الكايف عبد الور،
/ ِ بداية اجملتهد .ُٗٔ/ٖ ادلغِب ،ابن قدامة .َْٗ/ٕ هناية احملتاج .ِّْ، صكوكب الدرمال  ،اإلسشنوم ،انظر -(ِ)

 ابن عابدين حاشية ،ابن عابدين .َّٓ/ْحاشية الدسوقي ،الدسوقي ،َُُ/ٖ شرح الزرقاين الزرقاين، ، ِْٗ-ُْٗ
ّ/ُِّ. 
 .ُِٖ-ُِّص ،أصوؿ الشاشي مع التعليق الواشي، -(ّ)
 .ّّٔص د.ط، ، ُب علم أووؿ الفقه،زلاضرات الدكتور فوزم فوزم، دمحم فيض هللا، -(ْ)
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بي يف ًنكىاًح التػٍَّفوًيضً مسألة:    :(ُ)مىا غلًى
أك هشنا ٙبتمل معاف  ،(ِ) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے     چ : قوله تعاذل
  :(ّ)عدة هي

فقدر تفرضوا  (  أفإال ( َب هذه اآلية على أف تكوف ٗبعُب ) أك ٞبل بعض احملققْب ) األكؿ:
ال جشناح عليكم  ) لئبل يصّب ا٤بعُب ؛( ٛبسوهن ( مضمرة ال ٦بزكما ابلعطف على ) أفٍ  مشنصواب بػ)

ه إذا انتفى الفرض مع أنَّ  -( طلقتموهن َب مدة انتفاء أحد هذين األمرين فيما يتعلق ٗبهور الشنساء إفٍ 
ض لـز نصف ا٤بسمى فكيف يصح نفى دكف ا٤بسيس لـز مهر ا٤بثل، كإذا انتفى ا٤بسيس دكف الفر 

ۋ  چ : ا٤بطلقات ا٤بفركض ٥بن قد ذكرف اثنيا بقوله تعاذل كألفَّ  ؛- ا١بشناح عشند انتفاء األمرين

كترؾ ذكر ا٤بمسوسات ٤با تقدـ  ،(ْ) چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  
مستويْب َب الذكر، كإذا  ( ٦بزكما لكانت ا٤بمسوسات كا٤بفركض ٥بن تفرضوا من ا٤بفهـو كلو كاف )

 . (ٓ)( خرجت ا٤بفركض ٥بن عن مواركة ا٤بمسوسات َب الذكر إال ( ٗبعُب ) أك قدرت )

ا نزلت َب رجل أنصارل تزكج امرأة من إهنَّ  :ٗبعُب الواك كيؤيده قوؿ ا٤بفسرين "أك "قيل  الثاين:

                                                           
ٍ يػيٍفرىٍض ٥بىىابوب البخارم ٥بذه ا٤بسألة )  -(ُ) تػٍعىًة لًلًٍَّب دلى  يدخل هبا كدل أم هذا ابب ُب بياف حكم ا٤بتعة للمطلقة الٍب دل ،(ابب اٍلمي

ذلك عن ابن عباس  لا رك  يدخل هبا كدل يسم ٥با وداقن ا، كاختلف ُب ا٤بتعة فقالت طائفة هي كاجبة للمطلقة الٍب دليسم ٥با وداقن 
، ص َّعمدة القارم، كتاب الطبلؽ، ابب ا٤بتعة للٍب دل يفرض ٥با، ج ،كابن عمر كهو قوؿ عطاء كالوعيب كالشنخعي. انظر

كتاب  البخارم،أخرجه  .َِّ، صُِٓ، كتاب الطبلؽ، ابب ا٤بتعة للٍب دل يفرض ٥با، ج، البن حجر./ فتح البارمِٕٗ
تػٍعىًة لًلًٍَّب دلٍى يػيفٍ  ،الطبلؽ،  ابب اٍلمي ًإفَّ اللَّى ٗبىا  چًإذلى قػىٍولًًه  چ الى جيشنىاحى عىلىٍيكيٍم ًإٍف طىلٍَّقتيمي الشنًٌسىاءى مىا دلٍى ٛبىىس وهينَّ  چ رىٍض ٥بىىا.لًقىٍولًًه تػىعىاذلى

ابن  ،ََِ/ّ، القرطيب تفسّبالقرطيب،  ،كانظر. َُٕٓٙبفة .ّْٗٓ،ُِّٓ،ُُّٓ، أطرافهَّٓٓ،برقم، چتػىٍعمىليوفى بىًصّبه 
 ابن جزم، ،ِْٔ، كما بعدها ُّّ، َُّ/ِ حاشية الدسوقي ،الدسوقي ،ّّٓ،ّّْ/ِ حاشية ابن عابدين ،عابدين

  .ُٔٓ،ُْٕ/ٓ كشاؼ القناع البهوٌب، ،ُِْكما بعدها  ِِٖ/ِ غِب احملتاجم الوربيِب، ،َِٖ القوانْب الفقهية
 .ِّٔ ،اآلية،سورة البقرة -(ِ)
 .ْٗ، ّٗ ،ص ،ُج ،مغُب اللبيب عن كتب األعاريب ابن هواـ،،انظر -(ّ)
 .ِّٕ ،اآلية ،سورة البقرة -(ْ)
 .ّْٔ، صِج ،تفسّب الطربل ، الطورمَب معُب هذه اآلية ،انظر -(ٓ)
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 ن كدل تفرضوا ٥بن فريضة.أم: مادل ٛبسوه (ُ)بُب حشنيفة كدل يسم ٥با مهرا ٍب طلقها قبل ا٤بسيس

مضمرة، كأجاز  ( كهى َب هذا ا٤بعُب يشنتصب ا٤بضارع بعدها أبفٍ  إذل تكوف ٗبعُب ) أفٍ  الثال ث:
 ( كيكوف غاية لشنفى ا١بشناح ال لشنفى ا٤بسيس. تفرضوا قاؿ ابنتصاب ) نٍ هذا ا٤بعُب َب هذه اآلية مى 

تعاذل ذكر ا٤بطلقات قبل ا٤بسيس  هذلك ألنَّ  ؛( إال أفٍ  ( ٗبعُب ) أك تكوف ) أرل أفٍ  قلت:
كوهنا   نٍ ه هو ا٤بعُب األكثر ظهورا َب اآلية مً نفسرها ابلواك، كما أنَّ  كبعد الفرض فبل حاجة بشنا ألفَّ 

 .(ِ) ( إذل ٗبعُب )

 الفرؽ بْب التخيّب كاإلابحة: 

له للمخاطب أف يفعل أحد الويئْب كيَبؾ اآلخر، كليس  كالفرؽ بْب التخيّب كاإلابحة أفَّ 
ٯبمع  بيشنهما، كليس َب اإلابحة إلزاـ كإ٭با  ا َب اإلابحة فله أفٍ فعلهما معا أك تركهما َب التخيّب، أمَّ 

 .  (ّ)فيها إذف َب عمل الويء الذل هو من جشنس ا٤بذكور َب الطلب

(، أـ من  أك كهشنا سؤاؿ مفاده هو: هل أيستفيد جواز ا١بمع بْب األمرين َب اإلابحة من لفظ )
 ج عشنها؟  أمر خار 

ذلك ليس ألمر راجع إذل اللفظ بل ألمر خارج،  من أفَّ  (ْ)كقد أيجيب عشنه ٗبا ذكره السهيلي
التخيّب يرد فيما أوله ا٢بظر، كاإلابحة ترد فيما ليس أوله  كهو قريشنة انضمت إذل اللفظ، كذلك أفَّ 

 .(ٓ)ا٢بظر

                                                           
 .ُِٕص ،ُج ،تفسّب البغول البغوم، ،نظرا -(ُ)
 .ُٗٗ،صّ،جتفسّب القرطىب القرطيب، ،انظر -(ِ)
.َّْ، صِج ،ُ، طادلتبع يف شرح اللمعالعكورم،  ،انظر -(ّ)
، من مؤلفاته الركض هُٖٓعبد الرٞبن بن عبد هللا بن أٞبد ا٢بوي، السهيلى حافظ، عادل ابللغة كالسّب، توَب ٗبراكش هو  -(4)

 .ِٕ، صٓجد.ط،  ،معجم ادلؤلفْب ادلعاصرين ،يوسف ،انظر َ،نتائج الفكراألنف

.َِٗ، صّج ،توضيح ادلقاصد كادلسالك ا٤برادم، ،انظر-(5)
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 .(ُ)؟أىسىريكهي حىٌبَّ يػىٍنجيوى ًمنى اٍلكىفىرىةً ىىٍل ًلألًسًّب أىٍف يػىٍقتيلى أكى ؼلىٍدىعى الًَّذينى  مسألة:
، ادلشركْب ابحلديبية،   ىبُّ صاحل النَّ "  :قاؿ ا٤بؤلف: يريد حديث.  فيه: اٍلًمٍسوىري عىًن الشنَّىبًٌ

، فأرسلوا ِف طلبو رجلْب إذل ىبُّ ىرب إليهم مسلمنا، فهرب أبو بصّب إذل النَّ  نٍ كا مى ردُّ يى  على أفٍ 
  .(ِ).." الذل جعلت لنا، فدفعو إذل الرجلْب، فخرجا بو حٌب بلغا ذا احلليفة العهد النىب؛ كقالوا:

 يقتل ا٤بوركْب أك ٱبدعهم حٌب يشنجو مشنهم،  اختلف العلماء َب األسّب، هل له أفٍ  "
دل يتخلص  فقالت طائفة من العلماء: ال يشنبغى لؤلسّب ا٤بقاـ بدار ا٢برب إذا أمكشنه ا٣بركج، كإفٍ 

  .قتلهم، كأخذ أموا٥بم، كإحراؽ دكرهم؛ فعل ما شاء من ذلك، كهو قوؿ أىب حشنيفة كالطورلمشنهم إال ب
 أمكشنه ذلك كيشنجو. يقتله إفٍ  خرج به العلج َب ا٢بديد ليفادل به، فله أفٍ  : إفٍ كقاؿ أشهب

  .إذا أمشنوه، كعاهدهم أال يهرب :كاختلفوا 
 : إعطاؤه العهد على ذلك ابطل. فقاؿ الكوفيوف

 ه قد أمشنهم بذلك كما أمشنوه. ٱبرج كال أيخذ شيئنا من أمو٥بم؛ ألنَّ  : له أفٍ لشافعىكقاؿ ا
  يهرب إال إبذهنم. كهو قوؿ سحشنوف كابن ا٤بواز، عاهدهم على ذلك فبل ٯبوز أفٍ  : إفٍ كقاؿ مالك

مكره.  هه ال يلزمه، كذلك ألنَّ : كهذا ٖببلؼ إذا أجوركه أال يهرب بطبلؽ أك عتاؽ، أنَّ قاؿ ابن ادلواز
 كركاه أبو زيد عن ابن القاسم. 

حالته حاؿ ا٤بكره حلف ٥بم  فرؽ بْب ٲبيشنه كعهده أال يهرب؛ ألفَّ  نٍ كقاؿ غّبه: ال معُب لقوؿ مى 
هللا فرض على ا٤بؤمن أال يبقى ٙبت أحكاـ  أك كعدهم أك عاهدهم، سواء أمشنوه أك أخافوه؛ ألفَّ 

خركج أىب " جه على كل كجه جائز، كا٢بجة َب ذلك دارهم، فخرك  نٍ الكفار، كأكجب عليه ا٥بجرة مً 
 .(ّ)" فعلهعن الرسوؿ كرضى بصّب، 

                                                           
فىرىًة، ، كتاب ا١بهاد، ابب هىٍل ًلؤلًسًّب أىٍف يػىٍقتيلى أكى ٱبىٍدىعى الًَّذينى أىسىريكهي حىٌبَّ يػىشٍنجيوى ًمنى اٍلكى شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  -(ُ)

مواىب اجلليل  . ا٢بطاب،ُُٕ/ٕ البدائع الكاساين، .ِْٖ/ُ .ُ، طشرح السّب الكبّب ،السرخسي .ُٕٔ،صٓج
 (.ِٓٓ، ِْٓ/ٓكنيل األكطار الووكاين، .ّٔٔ/ّ
 .ُٕٔ، ص ٓجريكهي،كتاب ا١بهاد، ابب هىٍل ًلؤلًسًّب أىٍف يػىٍقتيلى أكى ٱبىٍدىعى الًَّذينى أىسى   ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  ،انظر -(ِ)
كتاب ا١بهاد، ابب هىٍل ًلؤلًسًّب أىٍف يػىٍقتيلى أكى ٱبىٍدىعى الًَّذينى أىسىريكهي حىٌبَّ يػىشٍنجيوى ًمنى اٍلكىفىرىًة،    شرح صحيح البخارم،ابن بطاؿ،  -(ّ)

= 
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 .كأثرىا يف األحكاـ الفقهية يف صحيح البخارم ( يف الكالـ بل معِب )

 ( حرؼ إضراب له ُب الكبلـ موضعاف:  بل )
 ط أكنسياف أكا لغلمَّ إالثاين  كؿ إذليقع بعدها مفرد، فتكوف حرؼ عطف تضرب عن األ كؿ: أفٍ األ
كتقع بعد الشنفي كاالثبات  ،ه بداء. كحكمها: توريك ما بعدها فيما قبلها ُب اللفظ دكف ا٤بعُبنَّ أل

 مر ٝبيعا. كاأل

٠باء كُب الفعلية ٠بية ُب عطف األأم التوريك ُب اإل ؛التوريك ُب اللفظ دكف ا٤بعُب كمعُب          
 . (ُ)رفع كنصب كجر كجـز نٍ ب مً عراالتوريك ُب عبلمات اإل فعاؿ، كُب عطف األ

ا إذا تبلها مفرد أمَّ "  :(ِ)هذا الوجه ُب القرآف الكرًن، قاؿ السيوطي ى( عل بل كدل تقع )         
  .(ّ)" آف كذلكر فهي حرؼ عطف كدل يقع ُب الق

مع  ه بداء، ككل ذلك يتشناُبنَّ ا لغلط أك نسياف أك ألإمَّ كؿ ا تضرب عن األكلعل السبب ُب ذلك أهنَّ 
 .كتعاذل هفصيح الكبلـ فيتشنزه هللا عشنه سبحان

كذلك كقولك: حضر زيد بل (ْ)ليه ٍب يظهر ا٤بقصودإغّبه ٗبضي الوهم  ىفالغلط: كضع شئ عل
 عمرك. 

غّبه من غّب علم به كال ابلباؿ، كذلك كقولك: حضر زيد بل  ىكالشنسياف: كضع شئ عل       
 ال أفَّ إخر ٲبثل به لآل حدٮبا يصح أفٍ ٲبثل به أل يصح أفٍ ما  عمرك. كيوَبؾ الغلط كالشنسياف أبفَّ 

                                                           = 

ائل ا٤بذهبية الطبلب، كُب ا٥بامش مشنهج الطبلب للمؤلف، الرسفتح الوىاب بشرح منهج  ،ألنصارما ،كانظر .ُّٕ، ص ٓج
نيل  الووكاين، ،َِٗ/ٓ، حاشية اجلمل ا١بمل، ،ُٕٕ/ِد.ط،  ُب ا٤بسائل الدقيقة ا٤بشنهجية، للسيد مصطفى الذهيب الوافعي،

 . َِٗ/ْاإلنصاؼ، كّٖٓ/ِمطالب أكرل النهى الرحيباين، .ِٓٓ،ِْٓ/ٓ األكطار
  .ُْٓص ،رصف ادلباين ا٤بالقي، ./ُِٔص ،ُج ،الكتابسيبويه،  -(ُ)
، ٖ، جشذرات الذىب ،بن العمادا /ِِٔص ،ُج ،ُ، طأبعياف ادلئة العاشرة لسائرةاالكواكب الغزم،  ،انظر -(ِ)

   .ُٓص
 .ّٖٔ، صُ، جقراف يف أعجاز القرآفمعَبؾ األ، السيوطي -(ّ)
 .َْٓ، صِ، ج( غلط أخطأ كجه الصواب ) ،ادلصباح ادلنّب الفيومي، ،قاؿ ُب -(ْ)
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 . لكما تر   الفرؽ بيشنهما من جهة ا٤بعُب

غّب ذلك الوئ، ففي ا٤بدح يؤٌب  كذلاأل كالبداء: كضع شئ علي معِب ابلقصد ٍب يتبْب أفَّ        
 . (ُ)هشند ليل بل كابوس حسن ٫بو قولك:أب
 ٯبعلها فا٢بكم ُب ذلك أفٍ  ،بل ( بعد االثبات ذا كقعت )إ:  مر( بعد االثبات كاأل بل )كتقع        

  .مكسوت عشنه فبل ٰبكم عليه ابثبات أك نفي، كيثبت ا٢بكم ٤با بعدهااف ما قبلها ك

( ُب هذه الصورة  بل الشنهي: اختلف العلماء ُب حكم الواقع بعد ) ( بعد الشنفي أك بل كقوع )       
 قولْب:  ىحالته، كذلك عل ىا لتقرير علهنَّ أ ىمع اتفاقهم عل

 .(ِ)( لتقرير حكم ما قبلها كجعل ضد ما قبلها ٤با بعدها بل ) أفَّ  ذهب ٝبهور أهل اللغة إذل (ُ) 
 ( بعد الشنفي أك بل جواز نقل ) ذلإ ،(ٓ)كتلميذه ا١برجاين(ْ)،كابن عبد الوارث ،(ّ)كذهب ا٤بورد (ِ) 

 مر.بات كاألما بعدها، كما ُب االث الشنهي حكم ما قبلها إذل
  ( حرؼ عطف يورؾ ُب اللفظ دكف ا٤بعُب بل ) فَّ كذلك أل ؛كلعل الراجح ُب ذلك مذهب ا١بمهور 

ما يفيده من  ىكما سبق ذكره، ك٫بن أ٭با نقدر الفعل بعدها من غّب نفي أك هني ٞببل ٥بذا ا٢برؼ عل
ك الشنهي عشنه فهو ٞبل ٥با القوؿ بتقدير نفي الفعل بعدها أ ىا عل، أمَّ التوريك ُب اللفظ دف ا٤بعُب

 . (ٔ)، كهو ابطلالتوريك ُب اللفظ كا٤بعُب ىعل
ضراب من بتداء كذلك إذا كقعت بعدها جلسة كهي تفيد اإلا( حرؼ  بل تكوف ) ا٤بوضع الثاين: أفٍ  

 .ال ُب اللفظ كال ُب ا٤بعُب يقع توريك بْب ما بعدها كما قبلها غّب أفٍ 
                                                           

 .ُْٓ،ُّٓ، صرصف ادلباين ا٤بالقي، -(ُ)
 ،قيقٙب ،شرح الكوكب ادلنّبابن الشنجار، / َُِ، صُ، جمغِب اللبيبابن هواـ،  /ُْٓ، صرصف الباين ا٤بالقي، -(ِ) 

 . َِٔص ،ُج ،ِط، دمحم الزحيلي كنزيه ٞباد
 ق.ِٖٔ ُب بغداد سشنة هو دمحم بن يزيد بن عبد االكور الثمارل االزدم، أبو العباس أماـ العربية ُب زمشنه، كلد ابلبصرة كتوُب -(ّ)
يب علي الفارسي، أهو دمحم بن ا٢بسْب بن دمحم بن عبد الوارث، أبو ا٢بسْب، عادل ُب اللغة كاالدب أخذ علم العربية عن خالة  -(ْ)

  .ْٗ، صُج ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويْب كالنحاة ،السيوطي ،ق. انظرُِْتوُب 
مذهب الوافعي،  لمذهب االشعرم، فقيه ع ىبو بكر ا١برجاين، ٫بوم متكلم علأهو عبد القاهر بن عبد الرٞبن الويخ  -(ٓ)

   .ُْٗص ،ٓج ،طبقات الشافعية اإلسشنوم،،ق . انظرُْٕ ةتوُب سشن
  .ُٓٓ-ُْٓص ،رصف ادلباين ا٤بالقي، -(ٔ)



254 

 

 البخارم. من صحيح(  بل ) ىقية علأمثلة تطبي

 : (ُ)االٍسًتثٍػنىاًء ًِف األؽٍلىافً  مسألة:-
كىاَّللًَّ ال " : ًَب رىٍهطو ًمنى األٍشعىرًيًٌْبى أىٍستىٍحًمليهي، فػىقىاؿى   فيه: أىبيو ميوسىى، أىتػىٍيتي الشنَّىبٌ، " -

ليكيمٍ  ليكيٍم، مىا ًعٍنًدل مىا أىمحًٍ ، فىأىمىرى لىشنىا بًثىبلثىًة ذىٍكدو، فقلشنا: ال ، ٍبيَّ لىًبثٍػشنىا مىا شىاءى اللَّي، فىأيتً " أىمحًٍ ىى إبًًًبلو
شنىا الشنَّىبٌ  :   يػيبىارًؾي اللَّي لىشنىا، فىأىتػىيػٍ ، ًإٍف شىاءى اَّللَّي فأخورانه، فػىقىاؿى مىا أىانى محىىٍلتيكيٍم، بىًل اَّللَّي محىىلىكيٍم ًإىنًٌ كىاَّللًَّ

ْبو، فىأىرىل غىٍّبًىىا  ، أىٍك ال أىٍحًلفي عىلىى ؽلًى ره يػٍ ًيًُب، كىأىتػىٍيتي الًَّذل ىيوى خى هىا، ًإال كىفٍَّرتي عىٍن ؽلى رنا ًمنػٍ يػٍ خى
ًيًُب  ره كىكىفٍَّرتي عىٍن ؽلى يػٍ   .(ِ)" أىتػىٍيتي الًَّذل ىيوى خى

اختلف العلماء َب الوقت الذل إذا استثُب فيه ا٢بالف سقطت عشنه الكفارة، فقاؿ مالك 
فعى كٝبهور العلماء: الثػيشنىيا لصاحبها َب اليمْب ما كاف من ذلك كالوا كالليث كالكوفيوف كاألكزاعى

بعضه بعضنا، كدل يقطع كبلمه قطعنا يوغل عن االستثشناء ما دل يقم عن ٦بلسه، فإذا سكت  عبتينسقنا 
كقاؿ ا٢بسن البصرل كطاكس: للحالف االستثشناء ما دل يقم من ٦بلسه. كقاؿ  كقطع كبلمه فبل ثشنيا له.

 لم. كقاؿ أٞبد: يكوف له االستثشناء ما داـ َب ذلك األمر.قتادة: أك يتك

له  يكوف سكوت ٍب عود إذل األمر، كعن عطاء ركاية أخرل، كهو أفَّ  ككذلك قاؿ إسحاؽ، إال أفٍ 
ذلك قدر حلب الشناقة الغزيرة، كقاؿ سعيد بن جبّب: له ذلك بعد أربعة أشهر. كقاؿ ٦باهد: له ذلك 

 بعد سشنتْب. 
س أنه قاؿ: يصح له االستثشناء كلو بعد حْب. فقيل: أراد به سشنة. كقاؿ ابن كركل عن ابن عبا

كقيل: أراد به أبدنا. كركل ككيع، عن األعمش، عن ٦باهد، عن ابن عباس قاؿ: يستثُب َب  القصار:

                                                           
عبد  .ُِٔ/ٕ،ادلغِب، ُْٔ، صٗشنىاًء ًَب األٲٍبىاًف، جكتاب كفارات األٲباف، ابب االٍسًتثػٍ   إرشاد السارم، ،لقسطبلينا -(ُ)

 .ُِٕ/ٗ ،احمللىك  .ّٖٗ/ٔ، ِط ،مصنف عبد الرزاؽ ،الرزاؽ
، ُٕٓٓ، ُْْٓ، ّْٖٓ، ُّّّ ،أطرافه كتاب كفارات األٲباف، ابب االٍسًتثٍػشنىاًء ًَب األٲٍبىاًف، )  ،البخارم أخرجه -(ِ)

 .َٕ/ُُ،ادلغِب قدامة، ابن ،كانظر. ( ُِِٗ، ٙبفة ٕٓٓٓ، ُِٕٔ، ُٕٗٔ، َٖٔٔ، ٖٕٔٔ، ْٗٔٔ، ِّٔٔ، ُٖٓٓ
 .ِْٔ/ِّ، ؼالشرح الكبّب مع اإلنصا ابن قدامة،
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چڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  چ  :ٲبيشنه مٌب ذكر، كاحتج بقوله تعاذل
(ُ).  

عد السكوت ٗبا ركل قيس، عن ٠باؾ، عن عكرمة، عن ابن كاحتج من أجاز االستثشناء ب .. "
 . (ِ)" شاء هللا ُث سكت، ُث قاؿ: إفٍ  - ثالاثن  –قريشنا  كهللا ألغزكفَّ  "قاؿ:     ىبَّ الشنَّ  عباس، أفَّ 

حديث ابن عباس ركاه شريك عن ٠باؾ عن  قاؿ ابن القصار: كال حجة َب هذا؛ ألفَّ 
كلو وح عن ابن عباس دل يرد به إسقاط ا٢بشنث، كإ٭با أراد  ،، فا٢بديث مرسل   عكرمة، عن الشنىب

ڱ  ڱ  چ  تعاذل: ه يفعل شيئنا بقولههللا تعاذل أكجب االستثشناء على كل قائل أنَّ  أفَّ  -كهللا أعلم-

شاء هللا، فليقله أل كقت  يقوؿ: فإذا نسى: إفٍ  )، چڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ    
ٱبرج بذلك عن ا٤بخالفة، ال أنه ٯبوز هذا َب اليمْب، كلو وح ا٣بور عن ذكره كلو بعد سشنةو، حٌب 

يكوف انكاين لبلستثشناء كسكوته ليتذكر شيئنا أراده َب اليمْب حٌب إذا ٛبمه استثُب،  احتمل أفٍ    ىبًٌ الشنَّ 
، أك لوىء شغله عن اتصاؿ االستثشناء حٌب يتمكن مشنه كٯبوز أفٍ   . "يكوف النقطاع نػىفىسو

هىا فػىٍليىٍأًت  : ) ة أهل ا٤بقالة األكذل أيضنا قوله حج نٍ كمً  رنا ًمنػٍ يػٍ رىىىا خى ْبو فػىرىأىل غىيػٍ مىٍن حىلىفى عىلىى ؽلًى
ًيًنوً  ره كىٍلييكىفًٌٍر عىٍن ؽلى يػٍ شاء هللا، ٤با  ٱبرج من هذه اليمْب بقوله: إفٍ  و أمكشنه أفٍ كل (ّ)( الًَّذم ىيوى خى

ا، كلقاؿ له  ،: إذا حلفت على ٲبْب فرأيت غّبها خّبنا مشنها فاستثن  أكجب كفارة على حانث أبدن
 كائت الذل هو خّب كدل يذكر كفارة، كلبطل معُب قوله تعاذل:

ٹ  چ   ٹ ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   كاف حلف ابهلل ليطوفن   ككذلك معُب حديث سليماف أفٍ  :(ْ)چٿ  
و كاف كما زعم من االستثشناء بعد ٲبيشنه مٌب أرادها كانت ٚبرجه من ا٢بشنث، ل على نسائه، فإفَّ 

                                                           
 .ِْ،سورة الكهف، اآلية -(ُ)
ا، كبعضهم ركاه أبو داكد كابن حباف كالبيهقي كأبو يعلى كابن عدم عن عكرمة عن ابن عباس، بعضهم ركاه مسشندن  أخرجه-(ِ)

ص  ،ُِج،جامع األصوؿابن األثّب،  الصحيح مرسل ) ،ؿ ابن القطافاألشبه إرساله، كقا ،، قاؿ ابن أيب حاًب ُب العللمرسبلن 
 (. َِِص،ٖج ،نيل األكطارالووكاين،  ، َِّص،ّج،نصب الراية الزيلعي، ،ِٗٗ

 .َُٓٔمسلم، ُب "الشنذكر كاألٲباف،  برقم  كأخرجه . ّْٕٗبرقم  ،الشنسائي، ابب اٍلكىفَّارىةي بػىٍعدى ا٢ٍبشًٍنثً  أخرجه-(3)

 .ِ،ًن، اآليةسورة التحر  -(ْ)
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 .(ُ)" خالف أئمة الفتول

  .(ِ)مسألة سجود السهو

ٍيًن   فػىقىاليوا قىصيرىًت الصَّبلىةي كىُب اٍلقىٍوـً رىجيله كىافى الشنَّيب   ... " فػىقىاؿى ايى نىيبَّ هللًا يىٍدعيوهي ذىا اٍليىدى
ـٍ قىصيرىٍت فػىقىاؿى دلٍى أىٍنسى كىدلٍى تػىٍقصيٍر قىالي  ٍيًن أىنىًسيتى أى وا بىٍل نىًسيتى ايى رىسيوؿى هللًا قىاؿى صىدىؽى ذيك اٍليىدى

ـى فىصىلَّى رىٍكعىتػىٍْبً ُثيَّ سىلَّمى ُثيَّ كىبػَّرى فىسىجىدى ًمٍثلى سيجيوًدًه، أىٍك أىٍطوىؿى ُثيَّ رىفىعى رىٍأسىوي كىكى  بػَّرى ُثيَّ كىضىعى فػىقىا
  .(ّ)" سىوي كىكىربَّ ًمٍثلى سيجيوًدًه، أىٍك أىٍطوىؿى ُثَّ رىفىعى رىأٍ 

 .. رقصي كدل تى  - ُب ظِب -دل أنس : فقاؿ ..فقاؿ: اي نيب هللا أنسيت الركعتْب أـ قصرت؟"   
ألهنا جاءت على شرطها من تقدـ االستفهاـ كالسؤاؿ أبم كا١بواب أبحد  ؛متصلة كأـ حرؼ عطف

لقوؿ، كجـز أف ٕبذؼ األلف الويئْب ا٤بستفهم عشنهما أك األشياء، كٝبلة دل أنس كدل تقصر ٧بكية اب
  .كتقصر ابلسكوف ك٤با كانت أـ هشنا ا٤بتصلة دل ٰبسن ُب ا١بواب ال أك نعم

ككاف مقررنا عشند الصحايب أف السهو غّب جائز  ألنه ٤با نفى األمرين؛ قالوا: بل نسيت اي رسوؿ هللا
ُب مثل هذا بياف ا٢بكم عليه ُب األمور الببلغية جـز بوقوع الشنسياف ال القصر، كفائدة جواز السهو 

  .(ْ)" الورعي إذا كقع مثله لغّبه

                                                           
فتح / ابن حجر، ُُٖص، ٔابب االٍسًتثٍػشنىاًء ًَب األٲٍبىاًف، ج كتاب كفارة األٲباف،  ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  ،انظر -(ُ)

 .ٗٗ،صٗجابب االٍسًتثٍػشنىاًء ًَب األٲٍبىاًف، كتاب كفارة األٲباف،  ،البارم
مىا ٯبىيوزي ًمٍن ذًٍكًر الشنَّاًس ٫بىٍوى قػىٍو٥ًبًمي الطَّوًيلي كىاٍلقىًصّبي، تعليق ابن ابر، كتاب األدب، ابب  فتح البارمابن حجر،  -(ِ)

 .ْٖٔ،صَُج
، ِْٖ أطرافه َُٓٔ ،)برقم ، كتاب األدب، ابب مىا ٯبىيوزي ًمٍن ذًٍكًر الشنَّاًس ٫بىٍوى قػىٍو٥ًبًمي الطَّوًيلي كىاٍلقىًصّبي،البخارم أخرجه-(ّ)

 .َُٖ،صٔ،جشرح صحيح البخارم ابن بطاؿ، ،(.انظرَُْٖٓ، ٙبفهَِٕٓ،ُِِٗ،ُِِٖ،ُِِٕ،ُٕٓ،ُْٕ
حاشية  ،. انظرّٗ، صٗابب مىا ٯبىيوزي ًمٍن ذًٍكًر الشنَّاًس ٫بىٍوى قػىٍو٥ًبًمي الطَّوًيلي كىاٍلقىًصّبي، ج م،إرشاد السار القسطبلين،  ،انظر -(ْ)

ألدلة الرضية دلًب الدرر البهية يف ا، الووكاين  .ِّٓ/ُ كشاؼ القناع البهوٌب، .َُٗص الطحطاكم على مراقي الفالح
 ِِٔ/ُ، فقو السنة. سابق، ٓٔ، صُج ،ُط ،ادلسائل الفقهية
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   : (ُ)وف ادلرأة زكجها يف كلدهمسألة: ع

هلك أيب كترؾ سبع بشنات أك تسع  :قاؿ - رضي هللا عشنهما -عن )جابر بن عبد هللا(  ... "  
 ؟اا أـ ثيبن بكرن : نعم فقاؿ :أتزكجت اي جابر فقلت  فقاؿ رل رسوؿ هللا ،فتزكجت امرأة ثيبا ،بشنات
لو إف  ،قاؿ فقلت ،قاؿ فهال جارية تالعبها كتالعبك كتضاحكها كتضاحكك ،ابل ثيبن  :قلت

أجيئهن دبثلهن فتزكجت امرأة تقـو عليهن كتصلحهن  عبد هللا ىلك كترؾ بنات كإين كرىت أفٍ 
 . (ِ)" ابرؾ هللا لك أك قاؿ خّبا :فقاؿ

من قياـ امرأة جابر على  ،رأة على كلد زكجهامطابقته للَبٝبة من حيث إنه استشنبط قياـ ا٤ب
كا٢بديث أخرجه البخارم أيضا ُب الدعوات عن أيب الشنعماف كأخرجه  أخواته كعمر هو ابن ديشنار

قوله ٗبثلهن أم  مسلم ُب الشنكاح عن أيب الربيع كٰبٓب كأخرجه الَبمذم كالشنسائي ٝبيعا فيه عن قتيبة
كقاؿ ابن بطاؿ عوف ا٤برأة  ،شك من الراكم " أك قاؿ خّبا "قوله  .وغّبة ال ٘بربة ٥با ُب األمور

 . (ّ)" كإ٭با هو من ٝبيل العورة كمن شيمة وا٢بات الشنساء ،زكجها ُب كلده كليس بواجب عليها

 :(ْ)مشنهاتوضح أثرها ُب اختبلؼ الفقهاء كاشتهر عن بل ُب كتب الفقه مسائل كثّبة 

                                                           
.ُِّ،صُٓ، جفتح البارم ابن حجر، -(ُ)
، َِٕٗ، َُُٖ، ّْْ.) أطرافه ّٕٔٓ ،برقم كتاب الشنفقات، ابب عوف ا٤برأة زكجها ُب كلده،  ،البخارمأخرجه -(ِ)

َِّٗ ،ِّٖٓ ،ِّْٗ ،َِْٔ ،َِْٕ ،َِّٔ ،َِْٔ ،ُِٕٖ ،ُِٖٔ ،ِٕٗٔ ،َّٖٕ ،َّٖٗ ،ََّٗ ،
 ..(ُِِٓ. ٙبفة ّٕٖٔ، ِْٕٓ، ِْٔٓ، ِْٓٓ، ِْْٓ، ِّْٓ، ََٖٓ، َٕٗٓ، َِْٓ

عمدة  - َِٔ، صٖج كتاب الشنفقات، ابب عوف ا٤برأة زكجها ُب كلده،  ،صحيح البخارم  شرح ابن بطاؿ، -(ّ) 
الشرح الكبّب . ْٖٔ/ٕا٤بغِب  .ْٗٗ/ٕد.ط،  ،ح إحياء علـو الدينإرباؼ السادة ادلتقْب بشر  ،لزبيدما / -ُُْ/َُالقارم

 .ُُٕ،صُ،جُ،ط ،األدلة الرضية دلًب الدرر البهية يف ادلسائل الفقهية، الووكاين./ ّّٗ/ٕ البن قدامة
ذة ا٤بسألة هل لعلماء ُب هاختلف ا  (. أنت طالق طلقة بل طلقتْب إذا قاؿ الرجل لزكجته ا٤بدخوؿ هبا )  ،دلسألة األكذلا -(ْ)

 السرخسي، (،ِ،ُّٓ)سراركشف األالبزدكم،  ،انظركقوع ثبلث طلقات.  الزكجة طلقتاف أـ ثبلثة فذهب ا٢بشنفية إذل ىيقع عل
 (ُ،ُُِ)أصوؿ السرخسي

 .ِٕٔ، صٓج ،كشاؼ القناع،  البهوٌب ،انظر كقوع طلقتْب. كذهب ا٢بشنابلة إذل 
نت طالق أ  للرد كالرجوع ، كقوؿ الرجل ))بل( يصح إذا كاف الصدر ٧بتمبلن ضراب عن الصدر باإل علل ا٢بشنفية مذهبهم أبفَّ 

العطف احملض ُب هذه الصورة لعدـ إمكانية الرجوع  ىكالرجوع، لذلك ٰبمل هذا ا٢برؼ علنوائية ال ٙبتمل الرد إ( ٝبلة  كاحدة
= 
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( كاف ٦بموع الطلقات  نت طالق طلقةأ قوله )( كمشنعشنا رجوعه عن  بل طلقتْب عن ودر الكبلـ، ك٤با اثبتشنا الطلقتْب ُب قوله )
 ./أمّب ابد شاه،ُُِ، صُ،جأصوؿ السرخسي ./ السرخسي،ُّٓ، صِ، جسراراأل كشفالبزدكم، ،انظر. الواقعة ثبلاثن 

 .ِٖ، صِج ،تيسّب التحرير
  ،كعلل ا٢بشنابلة مذهبهم من كجهْب

عطف تقتضي ا٤بغايرة، ؼ)بل( تقتضي ا٤بغايرة ُب قوؿ الرجل )بل( من حركؼ العطف إذا كاف بعدها مفرد كحركؼ ال أفَّ  ،كؿاأل 
 ( فتقع طلقتاف.  ثشنتْباأنت طالق كاحدة بل  لزكجته )

نت طالق أ ( فبل يلزمه أكثر ٩با تلفظ به بعدها فاف قوؿ الرجل ) بل ( بعض ما تلفظ به بعد ) بل ما تلفظ به قبل ) ،الثاين
ا٣بمسوف عورة، فكذا ُب مسألة  نه أضاؼ إذلأذلك يعِب  فَّ إ( ف وف بل ستوفعمرم ٟبس قولك ) هثشنتْب(. يوباكاحدة بل 

 .لليها أخر إنت طالق كاحدة أضيف أ ،قاؿ هالطبلؽ كيكوف كأنَّ 
 كا٢بشنابلة إذل كا٤بالكية كالوافعية (ْ)( فكم يلزمه؟  ذهب ا٢بشنفية له علي درهم بل درٮباف ) هأقر رجل آلخر بقول ،ادلسألة الثانية 
  ،ه يلزمه ثبلثة دراهم. بياف ذلك عشند ا١بمهورأنَّ  يلزمه درٮباف. كذهب زفر من ا٢بشنفية إذله نَّ إ
ضراب عن وفة انفراد يكوف اإل التعارؼ عليه أفٍ  فَّ إعداد كما ُب هذه ا٤بسألة فقرار أب٠باء األضراب )بل( عن اإلذا حصل اإلإ 

ضراب هشنا يفيد نفي انفراد )له علي درهم ال غّب بل درٮباف( فاإل ،يعِبعن أوله، فقوؿ الرجل )له علي درهم بل درٮبا (  كؿ الاأل
الدرهم، بل له علي درهم كمع هذا الدرهم درهم آخر. هذا الكبلـ يصح إذا كاف  ىه قاؿ غلطت ُب نفي الزايدة علما أقربه، فكأنَّ 

( هو االفضل أك ما قبلها.  بل واء كاف ما بعد )ه يلزمه أفضل ا٤بالْب سنَّ إمابعد بل من جشنس ما قبلها، أما إذا اختلف ا١بشنس ف
، كمعه ثبلث حواش ابسم شرح ا٤بشنار حاشية الرىاكم علي شرح ادلنارالرهاكم،  ./ُْ،صِ،جفتح الغفارالرابعي، ، انظر 

ه كأبسفل.هػ(ََُْكحواشيه من علم األووؿ، كأبعلى ا٥بامش حاشية الويخ مصطفى بن علي بن دمحم ا٤بعركؼ بعزمي زاده )ت
 د.ط، ،هػ(ُٕٗأنوار ا٢بلك على شرح ا٤بشنار البن ملك، للويخ رضى الدين دمحم بن إبراهيم الوهّب اببن ا٢بليب )ت

 ،انظر ا اليها عورة.ه قاؿ عمرم ٟبسوف مضافن به( قوؿ الرجل عمرم ٟبسوف بل ستوف فعشندما علم أنَّ وي كهذا ).ِْٓص
 (.  ٓ،ُِٓ) ادلغِب ابن قدامة، ،ُ،ُُِ يأصوؿ السرخس السرخسي، ،ِ،ُّٓسراركشف األالبزدكم، 

  ،ك)ند زفر(
درهم( كإقامة قوله )بل درٮباف(  ُب قوؿ الرجل له علي درهم بل درٮباف، الستدراؾ الغلط ابلرجوع عن قوله )له عليَّ  ( بل ) (ُ)

 ثة دراهم.الدرٮبْب فيكوف مقرا بثبل ذلإيشنضم  الدرهم  قرار ابطبل كجب أفٍ مكانه ك٤با كاف الرجوع عن اإل
ه يثبت الطبلؽ ثبلاث ُب قوؿ الرجل ( فكما أنَّ  بل ضراب عن الطبلؽ ب)اإل ى( عل بل قرار ب)ضراب عن اإلقاس اإل (ِ)

 درهم بل درٮباف.  ىذا قاؿ له علإ( فكذا يثبت ثبلثة دراهم ُب ذمة ا٤بقر  ثشنتْباأنت طالق كاحدة بل  للمدخوؿ هبا )
خراج إنواء، أم إالطبلؽ  الطبلؽ قياس مع الفارؽ ا٤بؤثر فبل يصح، فافَّ  ىقرار علقياس اإل فَّ إجح ُب ذلك قوؿ ا١بمهور، فاكالر 

خبار ٰبتمل الكذب، ككل ما كاف كذلك ه أخبار كاألنَّ إقرار فالوجود، فيلـز حكمه ٗبجرد التلفظ به ٱببلؼ اإل من العدـ إذل
نفي االختصار  ىكؿ بل العرؼ يدؿ علضراب عن أول األُب مسألته لئله ال يكوف ال أنَّ إقرار ٰبتمل التدارؾ احتمل التدارؾ، فاإل

 كؿ كزايدة شئ آخر إليه.األ ىعل
 ( فكم تطلق؟  ثشنتْباثشنتْب أك بل انت طالق كاحدة ال بل أدخلت الدار ف فٍ إ قاؿ رجل لزكجته غّب ا٤بدخوؿ هبا ) ،ادلسألة الثالثة

= 
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( فقد  نت طالقأدخلت الدار ف فٍ إ ( بعد قوله ) بل ه ٤با ذكر )نَّ كذلك أل ق الورطتطلق الزكجة ُب هذه ا٤بسألة ثبلاث أف ٙبق      
( فتتعلق هااتف الطلقتاف ابلورط  ثشنيتْبا ( مقامها، كهو قوله ) بل ابلورط كارادة تعلق ما بعد ) كذلبطاؿ تعلق الطلقة األإقصد 

متعلقة ابلورط  ىاء ال يبطل سواء كاف تشنجيزا أك تعليقا فاهنا تبقنونواء، كاإلإا هنَّ أل كذلبطاؿ تعلق األإك٤با دل يكن ُب كسعه 
 دخلت الدار كقعت الطلقات الثبلثة. فتكوف الطلقات الثبلثة متعلقة بدخو٥با الدار، فمٌب

( ٰبتمل  ال بل هذه . فإفَّ قوله )لاألخر  دخلت الدار ال بل هذه ( موّبا إذلقاؿ رجل لزكجته ) أنت طالق إٍف   ،ادلسألة الرابعة 
  ،ثبلثة كجوه

 ال بل هذه طالق إٍف دخلت الدار.  ،ا١بزاء، كيكوف تقدير الكبلـ ىا علأٍف يكوف عطفن  ،األكؿ 
 ال بل إف دخلت هذه فأنت طالق.  ،الورط كيكوف تقدير الكبلـ ىا علأٍف يكوف عطفن  ،الثاين 
بلـ ال بل إف دخلت هذه فهي طالق، كيكوف طبلؽ الثانية ا، كيكوف تقدير الكالورط كا١بزاء معن  ىا علالثالث، أٍف يكوف عطفن  

الوجه األخّب لكثرة تقديره من غّب ضركرة، كمعلـو أنَّه إذا وح الكبلـ بتقدير الورط  ىا بدخو٥با الدار.  كالكبلـ ال ٰبمل علمعلقن 
الورط  ىالرجل العطف عل لال إذا نو اين إالوجه الث ىمن تقديرٮبا معا لتصحيحه.  كما أفَّ الكبلـ ال ٰبمل عل أك ا١بزاء كاف أكذل

 ما ٰبتمله كبلمه.  لفيصح؛ ألنَّه نو 
 ذلك.  ىرض ا٤بتكلم كوفة الكبلـ يدالف علالوجه األكؿ؛ ألفَّ كبل من غ ىكٰبمل الكبلـ عل 

ُب الورط؛ ألفَّ الغلط  مرين ك٤با كاف الغلط ُب ا١بزاء أعظم من الغلطٍف يقصد اإلنساف استدراؾ أعظم األفإفَّ األول أ ،أما الغرض
أفَّ  ىأمَّا ويغة الكبلـ، فاهنا تدؿ علا١بزاء. ك  ىأنَّه عطف عل ىُب ا١بزاء هو ا٤بقصود ُب مثل هذا القوؿ، لذلك ٰبمل الكبلـ عل

 ا١بزاء أيضا.  ىا عل( معطوفن  بل ما بعد )
 لبضمّب مرفوع مشنفصل قبيح، أال تر  ا من غّب أٍف يؤكدا أك مستَبن الضمّب ا٤برفوع ا٤بتصل سواء كاف ابرزن  ىأفَّ العطف عل ،بياف ذلك

قل فإذا كدل ي "ذا استويت أنت كمن معكإ" ف ،" اسكن أنت كزكجتك كدل يقل أسكن كزكجك، كقاؿ ،أفَّ هللا سبحانه قاؿ
 الضمّب ا٤بتصل بعد أتكيده ُب اآليتْب بضمّب مشنفصل.  ىاستويت كمن معك، فعطف عل

ضمّب ا٤بتصل بضمّب مشنفصل عشند العطف أٍف شرط العطف اجملانسة بْب ا٤بعطوؼ كا٤بعطوؼ عليه كالسبب ُب ضركرة أتكيد ال 
ك٤با كاف الضمّب ا٤برفوع ا٤بتصل ٗبشنزلة  ،كسعالفعل أك ال ىذلك قلشنا بعدـ جواز عطف االسم علٰبصل التوريك بيشنهما كل حٌب

االسم ال  ى، فإنػَّشنىا نقدر ضمّبا مشنفصبل ليكوف عطفا لبلسم علا١بزاء من الفعل ُب مثل قولشنا ٯباهداف، كٯباهدكف، جاهد، جاهدان
إف دخلت ( كهو  التاء ُب قوله ) ىالورط وار عطفا عل ىبل هذه ( عل ال الفعل. كُب مسألتشنا إذا عطفشنا قوله ) ىلبلسم عل

كهو ضمّب مرفوع متصل  فأنت ( قوله ) ىا علا١بزاء وار عطفن  ىمؤكد بضمّب مشنفصل، كلو عطفشنا عل ضمّب مرفوع متصل غّب
 فكاف العطف عليه متعيشنا.  

) هذا كٲبكن ٩با تقدـ كضع قاعدة ، ( بذكر القاعدة ا١بامعة الٍب ذكرها فضيلة الويخ أيب سشنة فقاؿ بل تتم ا٢بديث عن )٬بك  
ا ٕبسب اللفظ لئلعراض كالسكوت عما قبله بل تطبق ُب الفركع ا٤بختلفة ؿ) ا، كيعرض ٥با ُب الورع ( بعد ا٣بور كاألمر، كهي أهنى

ما ٯبعلها جملرد االنتقاؿ، كأٍف يكوف ا٣بور إقرار بغّب عددين متحدم ا١بشنس كاثنيهما أكثر من األكؿ، أك إنواء تصرؼ ال ٲبكن 
 إقرار أك من إنواء إذل إقرار إذل ( حيشنئذ لبلنتقاؿ من بل أنت طالق كاحدة بل اثشنتْب، كأنت عتيق بل أسد، ؼ) ،الرجوع فيه مثل

إنواء، أمَّا إٍف أمكن الرجوع فيه كاالٯباب ُب البيع كا٥ببة كانت لئلعراض عن أولها، كإف كاف ا٣بور إقرار بعددين متحدم ا١بشنس 
= 
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 ( ادلخففة ك أثر االختالؼ فيها.  لكن )

 (  بل بْب )الفرؽ بيشنها ك ( ك  لكن ) معُب -
يفيد االستدراؾ، كهو رفع توهم يتولد من الكبلـ السابق  (ِ)حرؼ عطف(ُ)لكن ا٤بخففة          

كذلك إبثبات ما توهم نفيه، أك نفي ما توهم إثباته. فتقوؿ: ما حضر زيد لكن عمرك.  إذا كاف 
( لتوهم  لكن معا كيغيباف معا، كلو دل تستدرؾ ب)بيشنهما خلطة كمصاحبة كمن عادهتما أهنا ٰبضراف 

 . (ّ)( لكن عمر السامع غياب عمرك تبعا لزيد، لكشنك أثبتَّ له ا٢بضور بقولك )

( فهي تورؾ بْب األ٠باء ُب اإل٠بية  بل ( العاطفة ُب اللفظ دكف ا٤بعُب ؾ ) لكن كتورؾ )          
 .(ْ)الذم أكجبة العامل من رفع كنصب كخفض كجـز كبْب اإلٮباؿ ُب الفعلية، كما تورؾ ُب اإلعراب

ا كقعت ) لكن كدل تقع )  ( ا٤بخففة ا٤بهملة حيث جاءت  لكن ( العاطفة ُب القراف الكرًن، كإ٭بَّ
 .(ٓ)مقَبنة ابلواك ُب أكثر من ستْب آية، كما جاءت من غّب كاك ُب ست آايت

                                                           = 

 ذلإله ٟبسة بل سبعة فا٤بقصود ضم اثشنْب  ،كاثنيهما أكثر من األكؿ فهي لئلعراض عن كوف االنفراد كضم عدد آخر اليه مثل
الوسيط يف  الزحيلي، ،انظر إنواء معلق تعلق الثاين ٗبثل الورط األكؿ (. ىكإف عطفت إنواء عل اجب فيه سبعة.ا٣بمسة كالو 

 .ُُّ-َُّص ،ُج ،فصوؿ البدائع / الفشنارم،ُّٗ،ُّٕ ص، ِج ،سراركشف األ،  / البزدكمص(.ِٖ) صوؿ الفقةأ
ا القسم الثاين فهو )لكن( ا٤بخففة من ول الوضع، كهي أحد قسمي )لكن( ا٤بخففة، أمَّ ا٤بقصود هشنا )لكن( ا٤بخففة أب -(ُ)

 ،رصف ادلباين ا٤بالقي، ،أهنا حرؼ ابتداء. انظر ىالثقلية كهي ليست حرفا أوليا بل فرع )لكن( ا٤بوددة كتعرب عل
 ،ُج ،شرح الكوكب ادلنّب ./ ابن الشنجار،ِّّص ،ُج ،مغِب اللبيبابن هواـ،  /ٖٔٓ، صاجلِب الداين /ا٤برادم،ِْٕص
  .ِٔٔص

ا لبعض الشنجاة كابن هواـ الذين زعموا ول الوضع حرؼ عطف مذهب ٝبهور الشنجاة خبلفن ( ا٤بخففة أب لكن ) فَّ لقوؿ أبا -(ِ)
، ُ، جمغِب اللبيب /ٕٖٓ ص ،اجلِب الداين / ا٤برادم،ِْٕص ،رصف ادلباين ا٤بالقي، ،ظرانا حرؼ ابتداء يفيد االستدراؾ. أهنَّ 

 .ِْٖص ،ِ، جمعَبؾ االقراف / السيوطي،َُٔ ،َٖص ،ٖج ،شرح ادلفصل ./ ابن يعيش،ِّْص

ابن  /ُٓ، صِج ،فتح الغفار الرابعي، ./ُٕص، ِ، د.ظ، جمرآة األصوؿ يف شرح مرقاة األصوؿكا، مبل خسر  -(ّ)
 .ّٖٓ، صِج ،سلوب القراف الكرًندراسات أل عضيمة، /َُٔ، َٖ، صٖ، جشرح ادلفصليعيش، 

  .َٖ، صٖج ،شرح ادلفصل عش،/ ابن يِْٕ، صرصف ادلعاين ا٤بالقي، -(ْ)
 .ٓٗٓ،ْٗٓ-ْٖٓ، صِج ،سلوب القرآف الكرًندراسات أل عضيمة، -(ٓ)
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 كع الفقهية:( بْب العطف كاالستئناؼ كأثر ذلك يف الفر  لكن تردد ) -
( انتظاـ الكبلـ كارتباطه ٕبيث يصبح ما بعد لكن  لكن سبق القوؿ أفَّ من شركط العطف ب) 

تداركا ٤با قبلها، كإال أعتور ما بعدها كبلما مستأنفا. كيكوف الكبلـ متسقا مشنتظما إذا ٙبقق الورطاف 
 التالياف:

 صل حٌب يصح العطف.( متصبل ٗبا قبلها من غّب ف لكن أٍف يكوف ما بعد ) ألكؿ:ا
( ٩با  لكن أال يتحد ٧بل الشنفي كاالثبات كإال تشناقض الكبلـ كاستحاؿ تدارؾ ما بعد ) الثاين: 

(ُ)قبلها
 .(ِ)مثاؿ لذلك ، 

                                                           
د.عمار ا٣بطيب، كد. ضرغاـ مشنهل الدليمي، رسالة شرح ادلنار،/ ابن ملىك، َُْص ،ِ، جكشف األسرار البزدكم، -(ُ)

 . ُُّص ،ُج فصوؿ البدائع، الفشنارم، /ّْٓدكتوراة جامعة بغداد، ص
ما كاف رل قط لكن لزيد. فإٍف كول أٞبد كبلمه كدل  ،لو أقر دمحم ألٞبد ٖباًب، فقاؿ أٞبد  ،ثاؿ فوات الورط األكؿم - (ِ)

لكن  ما كاف رل قط ( ٍب استأنف الكبلـ بقوله ) ) ،( عما قبلها، حكم اب٣باًب لزيد كإٍف سكت بعد قوله لكن يفصل ما بعد )
  ،قوؿ أٞبد ٰبتمل أمرين لزيد( حكم اب٣باًب حملمد. كذلك ؛ ألفَّ 

ا إلقراره، كهذا جائز؛ ألفَّ اإلقرار يرتد ابلرد فيكوف ا٣باًب ملكا حملمد، كهذا هو االحتماؿ ا حملمد كنفين أٍف يكوف تكذيبن  ،األكؿ 
  عن إقرار دمحم.الظاهر؛ ألفَّ نفي أٞبد ودر جواابن 

ا٤بوهور أفَّ هذا ا٣باًب رل لكن هو ُب ا٢بقيقة لزيد.   ،له لزيد كأٍف قاؿا عن نفسه كٙبويأٍف يكوف نفي أٞبد ٤بلك ا٣باًب نفين  ،الثاين 
 للمقر، ا عن نفسه كبذلك يكوف ردَّا لئلقرار كمكذابن ا مطلقن لكن لزيد ( عن ودر الكبلـ، كاف كبلمه نفين  فإذا فصل أٞبد قوله )

شهادة الفرد ال تثبت ا٤بلك فيعود ا٣باًب حملمد.  أمَّا إذا لكن لزيد ( ٝبلة مستأنفة تفيد شهادته ٲبلك ا٣باًب لزيد، ك  كيكوف قوله )
زيد ال  أنَّه نفي ملك ا٣باًب عن نفسه إذل ىبياف تغيّب كٰبمل كبلـ أٞبد عل لكن لزيد ( يصدر الكبلـ فيكوف ذلك كول قوله، )

 أنَّه نفاه مطلقا، كيقبل هذا البياف كيثبت ملك ا٣باًب لزيد. 
أٍف يتحد ٧بل الشنفي كاالثبات ٕبيث يتشناقض الكبلـ كيستحيل  ،قصود بفوات الورط الثاين كما قلتا٤ب  ،فوات الورط الثاين 

  ،( ٩با قبلها مثاؿ ذلك لكن تدارؾ ما بعد )
 ال أجيز هذا الزكاج لكن أجيزه ٗبائتْب.  ،إذا زكج فضورل امرأة ٗبائة، فلما بلغها ذلك قالت (ُ) 
 كذلك لعدـ اتساقه كانتظامة، فقد نفت إجازة العطف، كإٍف كاف الكبلـ موووالن  ىعل االستئشناؼ ال ى( هشنا عل لكن ٙبمل ) 

نفس  ثبات كالشنفي إذلأجيزة ٗبائتْب (.  ك٤با توجه اإل الشنكاح بقو٥با ) ال أجيز هذا الشنكاح ( كأثبتت ذاؾ الشنكاح بعيشنه بقو٥با )لكن
ا االستئشناؼ، كيكوف قوؿ ا٤برأة ) لكن أجيزه ٗبائتْب ( كبلمن  ىٙبمل علالعطف بل  ى( عل لكن أنَّه ال ٯبوز ٞبل ) ىاحملل دىؿَّ عل

ن أجيز كو قالت ) ال أجيز الشنكاح ٗبائة لخر ٗبائتْب، كهو دل يوجد فيلغوا هذا الكبلـ ا٤بستأنف. أمَّا لآا ال إجازة زكاج مستأنفن 
أول الشنكاح فبل  القيد ال إذل رؼ إذلستدراؾ إ٭با و( للعطف؛ ألفَّ اال لكن ٗبائتْب ( ٢بصل االتساؽ ُب الكبلـ كبذلك تكوف )

 تشناقض ُب هذه الصورة.
= 
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 ( من صحيح البخارم: لكن أمثلة تطبيقية ؿ)

   :(ُ)مسألة: فضل احلج –

 )  أال نغزك كصلاىد معكم فقاؿ لكناي رسوؿ هللا :عن عائشة أـ ادلؤمنْب اهنع هللا يضر قالت قلت ... "
فقالت عائوة فبل أدع  .أحسن اجلهاد كأُجلو احلج حج مربكر (، استئشنافية ( أك لكن ) ٗبعُب ال

فقد ركل البخارم عن ؛ ه ابلشنسبة للشنساءكهذا ال شٌك أنَّ ، رسوؿ هللا  نٍ ا٢بج بعد إذ ٠بعت هذا مً 
كا١بهاد ال  ُب ا١بهاد، فقاؿ: جهادكن ا٢بج. استأذنت الشنيب قالت:  - اهنع هللا يضر -عائوة أـ ا٤بؤمشنْب

  كما دٌلت على ذلك األدلة الصحيحة الصرٰبة.  يعدله شيء،
كلكن ٚبتلف األجوبة ٕبسب حاؿ السائل، أك ٕبسب السؤاؿ أك ٕبسب ا٢باؿ الٍب يقع فيها 

  السؤاؿ.

 

 (ِ)" حواؿا ٚبتلف ابختبلؿ األشخاص كاألألوحابه فإهنَّ  كمثله كواايه 

                                                           = 

كاف الكبلـ متصبل. فإفَّ كبلـ عمرك ٰبتمل ( ك  ال لكن غضبا  ا، فقاؿ عمرك )رضن ( أقر زيد أبفَّ لعمرك عليه ألف ديشنار قِ)
 ،كجهْب

 ٧بل كاحد.  ىشنفي كاالثبات علب توارد النفي اإلقرار كتكوف ) لكن ( لبلستئشناؼ لعدـ إمكانيه العطف بسب ،األكؿ 
) ال ٘بب  ،ا قاؿ نفي سبب الوجوب كتكوف ) لكن ( للعطف التساؽ الكبلـ كانتظامه  ُب هذه الصورة فكأفَّ عمرن  ،الثاين 

 (. اقرضن  كلمه )  ىا ( علغصبن  ا ( بعطف كلمة )ا لكن غصبن األلف قرضن 
 ٙبفة ِٕٖٔ،ِٕٖٓ،ُُٖٔ،َُِٓأطرافه  ِْٖٕ ،اد كالسّب،برقمابب فضل ا١به، كتاب ا١بهاد،البخارم أخرجه -(ُ)

لكن( بضم الكاؼ خطاب للشنسوة كُب ركاية بكسر الكاؼ كألف قبلها كالتقدير لكن ُب حقكن )موركر( مقبوؿ  ش)) (.ُُٕٖٕ
 .( كهو الذم الخلل فيه

عليك ابلصـو فإنه ال  ،أم العمل أفضل ؟ قاؿ ، فقد ركل اإلماـ أٞبد كالشنسائي عن أيب أمامة هنع هللا يضر أنه سأؿ رسوؿ هللا "-(ِ)
كتاب األدب، ابب  ،البخارم أخرجهال تغضب.  ،ا. قاؿال تغضب، فردد مرارن  ،أكوِب. قاؿ ،عدؿ له. كجاءه رجل فقاؿ

ففيهما  ،نعم. قاؿ ،أحٌي كالداؾ؟ قاؿ ،، فاستأذنه ُب ا١بهاد، فقاؿكجاء رجل إذل الشنيب  "  .ُُٔٔبرقم ا٢بذرمن الغضب، 
ابب بر الوالدين كأهنما  ،مسلم أخرجه/ ك ََّْبرقم  ،ابب ا١بهاد إبذف األبوين كتاب ا١بهاد كالسّب،،البخارم أخرجه. "فجاهد
 .ْ،صْج ،َُط عمدة األحكاـ، تيسّب العالـ شرحالبساـ،  ،انظر .ِْٗٓبرقم  ،أحق به
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 تػىفىكًُّر الرَّجيًل الشٍَّيءى يف الصَّالىًة. مسألة:

أى قىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى، رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي، يػىقيوؿي النَّاسي أىٍكثػىرى أىبيو ىيرىيٍػرىةى فػىلىًقيتي رىجيالن فػىقيٍلتي ًِبى قػىرى  "...
: الى    رىسيوؿي هللًا  ٍ تىٍشهىٍدىىا قىاؿى بػىلىى قػيٍلتي لىًكٍن أىانى أىٍدًرم  اٍلبىارًحىةى يف اٍلعىتىمىًة فػىقىاؿى أىٍدًرم فػىقيٍلتي دلى

ا ا كىكىذى   .(ُ)" قػىرىأى سيورىةى كىذى

 .(ِ)" أاب هريرة شغل فكره أبفعاؿ الصبلة حٌب ضبطها كأتقشنها كأفَّ  "

لرجل " الويء ابلشنصب على ا٤بفعولية. كالتقييد اب ابب يفكر الرجل الويء ُب الصبلة قوله: "
قاؿ ا٤بهلب: التفكر أمر غالب ال ٲبكن . بقية ا٤بكلفْب ُب حكم ذلك سواء ألفَّ  ؛ال مفهـو له

٤با جعل هللا للويطاف من السبيل على اإلنساف، كلكن يفَبؽ  ،كال ُب غّبها ،االحَباز مشنه ُب الصبلة
 :ا٢باؿ ُب ذلك

كقاؿ عمر: إين  نيا. قوله: "كاف ُب أمر اآلخرة كالدين كاف أخف ٩با يكوف ُب أمر الد  فإفٍ  
 "  ألجهز جيوي كأان ُب الصبلة

قاؿ ابن التْب: إ٭با هذا فيما يقل فيه التفكر كأف يقوؿ: أجهز فبلان، أقدـ فبلان، أخرج من 
 العدد كذا ككذا، فيأٌب على ما يريد ُب أقل شيء من الفكرة.

ي ُب وبلته فيجب عليه يتابع التفكر كيكثر حٌب ال يدرم كم ولى هبذا البله فأما أفٍ  
 .(ّ)" اإلعادة انتهى

                                                           
 (.َُِِّ، ٙبفة ُِِّالبخارم )برقم  أخرجه -(ُ)
ًإيٌنً أليجىهًٌزي  ،-هنع هللا يضر-، كتاب العمل ُب الصبلة،ابب تػىفىك ًر الرَّجيًل الوٍَّىءى ُب الصَّبلىًة كىقىاؿى عيمىري إرشاد السارم القسطبلين، -(ِ)

ٍيًوي كىأىانى ُب الصَّبلىةج  .ّّٔ،صِجى
قاؿ عمر  ،عركة بن الزبّب قاؿ كليس هذا اإلطبلؽ على كجهه، كقد جاء عن عمر ما أيابه، فركل ابن أيب شيبة من طريق " -(ّ)
" عن أبيه من طريق ٮباـ بن  كتاب ا٤بسائل " كركل واحل بن أٞبد بن حشنبل ُب " إين ألحسب جزية البحرين كأان ُب الصبلة "

 الصبلة إيٌنً حدثت نفسي كأان ُب ،ك دل تقرأ، فقاؿاي أمّب ا٤بؤمشنْب إنَّ  ،عمر ولى ا٤بغرب فلم يقرأ، فلما انصرؼ قالوا ا٢بارث أفَّ 
"ولى عمر ا٤بغرب فلم يقرأ،  ،بعّب جهزهتا من ا٤بديشنة حٌب دخلت الواـ، ٍب أعاد كأعاد القراءة. كمن طريق عياض األشعرم قاؿ

= 
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 ( يف صحيح البخارم:   أىـٍ  أمثلة تطبيقية ؿ)-

ًة مسألة:  تًًو، كىًإجىازىًة صىالى ري عىادلًو أبًىفَّ عىلىٍيًو بىًقيَّةن ًمٍن صىالى ًة كىاٍلميصىلًٌي غىيػٍ ـً يف الصَّالى مىٍن ًذٍكري اٍلكىالى
 :تىكىلَّمى كىىىًذًه ًصفىتيوي 

ٍيًن أىقىصيرىًت  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، أىفَّ رىسيوؿى هللًا  ... " اٍنصىرىؼى ًمنى اثٍػنػىتػىٍْبً فػىقىاؿى لىوي ذيك اٍليىدى
ـٍ نىًسيتى ايى رىسيوؿى هللًا، فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا  ـى  الصَّالىةي أى ٍيًن فػىقىاؿى النَّاسي نػىعىٍم فػىقىا أىصىدىؽى ذيك اٍليىدى

  رىسيوؿي هللًا 

 .(ُ)" صىلَّى اثٍػنػىتػىٍْبً أيٍخرىيػىٍْبً ُثيَّ سىلَّمى ُثيَّ كىبػَّرى فىسىجىدى ًمٍثلى سيجيوًدًه، أىٍك أىٍطوىؿفى 

ه ترؾ ركعة اختلف العلماء َب اإلماـ إذا شك َب وبلته، فأخوره من خلفه من ا٤بأمومْب أنَّ  "
 هل يرجع إذل قو٥بم، كيدع يقيشنه أـ ال ؟ 

لركاية عن مالك َب ذلك، فقاؿ مرة: يرجع إذل قو٥بم، كهو قوؿ فقاؿ ابن القصار: اختلفت ا
ع إذل جعلى غالب ظشنه، كقاؿ مرة أخرل: يعمل على يقيشنه، كال ير  ه يبُبأىب حشنيفة؛ ألهنم يقولوف: إنَّ 

 .قو٥بم، كهو قوؿ الوافعى

ا هو عشندل إذا كاف على يقْب من قاؿ ابن القصار: فوجه قوله ال يرجع إذل قو٥بم، فإ٭بَّ 
 .يَبؾ يقيشنه وبلته، فبل ٯبوز أفٍ 

ه ذيكًٌػر بػذلك كقاؿ الوافعى: رجػوع الرسػوؿ يػـو ذل اليػدين إذل قػوؿ مػن أخػوره إ٭بػا كػاف؛ ألنَّػ 
فىػػذىكر كبػػُب علػػى يقيشنػػه، ككجػػه القػػوؿ اآلخػػر أف أيخػػذ بقػػو٥بم فالػػذل يػػؤدل إذل اليقػػْب أف أيتػػى بركعػػة 

                                                           = 

ال وبلة ليست فيها  ،ودؽ، فأعاد. فلما فرغ قاؿ ،إنك دل تقرأ، فأقبل على عبد الرٞبن بن عوؼ فقاؿ ،فقاؿ له أبو موسى
ا أعاد لَبؾ القراءة ال لكونه كاف مستغرقا ُب ه إ٭بَّ ". كهذا يدؿ على أنَّ  جهزهتا إذل الواـ فجعلت أتفكر فيها ا شغلِب عّبقراءة، إ٭بَّ 

 ،لعراقيا. ُُِ/ُ ،ُط ،مدارج السالكْب ،. ابن القيمَٗص ،ّج تعليق ابن ابز، فتح البارمابن حجر،  ،.." انظر الفكرة
 .ُٔٔ/ُ د.ط، ،علـو الدين زبريج أحادي ث إحياء ، كابن السبكي، كالزبيدم

ـي ًإذىا شىكَّ بًقىٍوًؿ الشنَّاًس. )برقم   البخارم، أخرجه-(ُ) ، ُِِٕ، ُٕٓ،ِْٖ، أطرافه ُْٕكتاب األذاف، ابب هىٍل أيىٍخيذي اإًلمىا
 (.ُْْْٗ،ٙبفةَِٕٓ،َُٓٔ،ُِِٗ،ُِِٖ
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لواحد، كالذل يهمهم من أمر الصبلة مثل الذل يهمه، يقْب االثشنْب أكثر من يقْب ا كيقبل قو٥بم؛ ألفَّ 
االثشنػػْب إذا اتفقػػا كػػانوا أقػػول مػػن الواحػػد،  ه يوػػك كمػػا يوػػكوف، غػػّب أفَّ فيشنبغػػى أف يقبػػل مػػشنهم؛ ألنَّػػ

، ذيكًٌػرى فىػػذىكر؛ ألنػه لػػو ذكػر لقػػاؿ قػد ذكػػرت، ، ىبَّ الشنَّػػ فكيػف ا١بماعػػة، كال معػُب لقػػوؿ الوػافعى: أفَّ 
ا٢بػاكم  ه ذكر بغّب داللة، فهو ٗبشنزلة من قاؿ: إفَّ عمل على قو٥بم، فمن ادعى أنَّ  حٌب ال يظن أحد أنه

ػإذا حكم بوهادة الوهود، فإنَّ   ه علػم ذلػكا حكػم ألنَّػه دل ٰبكم ألجل ما ثبت عشنده من الوهادة، كإ٭بَّ
"(ُ). 

  :السلم إذل من ليس عنده أصل مسألة:
ييٍسًلفيوفى يف احٍلًٍنطىًة قىاؿى عىٍبدي هللًا كينَّا نيٍسًلفي  عىٍهًد النَّيبًٌ  يف  ىىٍل كىافى أىٍصحىابي النَّيبًٌ  ... "

 كىافى أىٍصليوي نىًبيطى أىٍىًل الشَّاـً يف احٍلًٍنطىًة كىالشًَّعًّب كىالزٍَّيًت يف كىٍيلو مىٍعليوـو ًإذلى أىجىلو مىٍعليوـو قػيٍلتي ًإذلى مىنٍ 
هي قىاؿى مىا كينَّا نىسٍ  . ُثيَّ بػىعىثىاين ًإذلى عىٍبًد الرَّمٍحىًن ٍبًن أىبٍػزىل فىسىأىٍلتيوي فػىقىاؿى كىافى أىٍصحىابي ًعٍندى أىذلييٍم عىٍن ذىًلكى

ـٍ الى  ييٍسًلفيوفى عىلىى عىٍهًد النَّيبًٌ  النَّيبًٌ  ٍ نىٍسأىذٍليٍم أىذلىيٍم حىٍرثه أى   .(ِ)" كىدلى

ه ٤با كردت السشنة َب السلم لم فيه أول، إال أنَّ كأول السلم أف يكوف إذل من عشنده ٩با يس "
  .ليس عشنده ابلصفة ا٤بعلومة ك الكيل أك الوزف كاألجل ا٤بعلـو كاف ذلك عاما فيمن عشنده أول كفيمن

كٝباعة الفقهاء ٯبيزكف السلم إذل من ليس عشنده أول، كحجتهم حديث عبد هللا بن أىب 
 أكَب، كهو نص َب ذلك.

الفقه جواز السلم َب العركض إذل من ليس عشنه ما ابع ابلسلم، كلو   قاؿ ا٤بهلب: كفيه من 

                                                           
ـي ًإذىا   شرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ، -(ُ) ابن  ،كانظر .ِّْص ،ِشىكَّ بًقىٍوًؿ الشنَّاًس، جكتاب الصبلة، هىٍل أيىٍخيذي اإلمىا

 الدسوقي، ،ُّْ/ُ حاشية ابن عابدين ن عابدين،. ابُِّ، صّ، جُط ،األكسط يف السنن كاإلُجاع كاالختالؼا٤بشنذر، 
  .ُٔٗ،ُٓٗ/ُمغِب احملتاج الوربيِب، ،ِٖٗ/ُحاشية الدسوقي 

 (.ُُٕٓ ، ٙبفةِِٓٓ،ِِِْ، طرفاه ِِْْ)برقم عشنده أول،ابب السلم إذل من ليس كتاب السلم، ،  البخارم أخرجه-(ِ)
ييٍسًلفيوفى عىلىى عىٍهًد الشنًَّبيًٌوىدلٍى نىٍسأى٥ٍبيٍم أى٥بىيٍم حىٍرثه أىـٍ   ٍبيَّ بػىعىثىاين ًإذلى عىٍبًد الرٍَّٞبىًن ٍبًن أىبٍػزىل فىسىأىٍلتيهي فػىقىاؿى كىافى أىٍوحىابي الشنَّيًبًٌ  -ِِْٓ

(.  َٖٔٗٙبفة  ِِْٓ، ِِّْطرفاه ِِْٓبرقم  كتاب السلم، ابب السلم إذل من ليس عشنده أول، )  ،البخارم أخرجهالى". 
 ُِٔ،صّ،جفقو السنة.سابق، ُِِ/ّادلدكنة الكربل ،كانظر
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 كاف عشنده ما ابع ما حل البيع؛ ألنه بيع شىء بعيشنه ال يقبض إذل مدة طويلة، كهذا ال ٯبوز إبٝباع. 

كقاؿ ابن ا٤بشنذر: َب حديث ابن أىب أكَب مبايعة أهل الذمة كالسلم إليهم. كفيه دليل على 
  .(ُ)" من كما أشبه ذلك كيبلن معلومنا أك كزانن معلومنا، إذ هو َب معُب الزيتإابحة السلم َب الس

 ( ك) إمَّا( كأمثلة تطبيقية يف صحيح البخارم:اأمَّ ) -

 :الطيب للجمعةمسألة: الغسل ك  -

ـٍ الى قىاؿى عىٍمرهك أىمَّا اٍلغيٍسلي فىأىٍشهىدي أىنَّوي كىاًجبه كىأىمَّا ااًلٍسًتنىافي كىالطًٌيبي فىاَّللَّي  ... "  أىٍعلىمي أىكىاًجبه ىيوى أى
ا يف احلٍىًدي ًث.  كىلىًكٍن ىىكىذى

ا  .(ِ)" قىاؿى أىبيو عىٍبًد هللًا ىيوى أىخيو زليىمًَّد ٍبًن اٍلميٍنكىًدًر كىدلىٍ ييسىمَّ أىبيو بىٍكرو ىىذى
ذلك،  ة على ما تقدـ من األدلة علىشنَّ ، يعُب: كجوب سي " ه كاجبا الغسل فإنَّ أمَّ " قوله:  "

الغسل ابلطيب يـو ا١بمعة، كأٝبع ا١بميع على أف اترؾ  قاؿ الطورل، كالطحاكل: ٤با قرف رسوؿ هللا
الطيب يومئذ غّب حرج إذا دل تكن له رائحة مكركهة يؤذل ٥با أهل ا٤بسجد، فكذلك حكم اترؾ 

أف أمره  ، عليه السبلـ، هبما ٨برج كاحد، ككذلك أٝبعوا ٨برج األمر من الشنىب الغسل؛ ألفَّ 
ابالستشناف غّب فرض، فكذلك الغسل كالطيب، كإف كاف العلماء يستحبوف الطيب ٤بن قدر عليه، كما 
يستحبوف اللباس ا٢بسن، ككاف ابن عمر ٯًبٌمر ثيابه كل يـو ٝبعة، كقاؿ معاكية بن قرة: أدركت 

  .(ّ)" ثبلثْب من مزيشنة كانوا يفعلوف ذلك

ه دل يكن عشنده من ذكر الطيب ، كأنَّ " الغسل للجمعة "  ابن عباسو ركل عن النيب أفَّ ك " 
يكوف ذلك  ه نفى أفٍ ، كٰبتمل أنَّ  يكوف يعلم ذلك عن الشنيب ه نفى أفٍ كالدهن علمه، فيحتمل أنَّ 

                                                           
 .ّٔٔ، صٔكتاب السلم، ابب السلم إذل من ليس عشنده أول، ج  شرح صحيح البخارم،ابن بطاؿ،  -(ُ)
 .(ِْٕٔػ ٙبفة ِٓٔٔ، ٖٓٗ، ٕٖٗ، ٖٖٓأطرافه  ،َٖٖ)برقم  ،ابب الطيب للجمعة، كتاب ا١بمعة، البخارم أخرجه -(ِ)
الدر  ا٢بصفكي، ، كانظر .ْٖٕ، صِج ، كتاب ا١بمعة، ابب الدهن للجمعة،شرح صحيح البخارم ابن بطاؿ، -(ّ)

-ّْٓ/ِ ادلغِب قدامة،ابن  .َِٗ/ُاحملتاج مغِب  الوريِب، .ِٔ/ِ الزرقاين حاشية ،الزرقاين .ُُّ/ُ ادلختار كرد احملتار
ّْٔ.  
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 .(ُ)"فيه شيء، فإنه يقتضي التوقف ُب استحبابه مستحبان ابلكلية؛ فإنه إذا دل يكن عشنده عن الشنيب 

 : الذٍَّبحً شىرىاًئطي آلىًة مسألة: 
ثيكيٍم عىٍن ذىًلكى  "... نَّ كىالظُّفيرى كىسىأيحىدًٌ ـى كىذيًكرى اٍسمي هللًا عىلىٍيًو فىكيليوهي لىٍيسى السًٌ أىمَّا قىاؿى مىا أىنٍػهىرى الدَّ

نُّ فػىعىٍظمه كىأىمَّا الظُّفيري فىميدىل احلٍىبىشىةً   .(ِ)" السًٌ
 ما يؤخذ من ا٢بديث:

كال ٲبكن إدراكه من اإلبل أك البقر أك الغشنم أك غّبها من ا٢بيواانت أف ا٢بيواف الذم هرب  " -ُ
قاؿ أوحابشنا كغّبهم: ا٢بيواف ا٤بأكوؿ  قاؿ الشنوكم: " ه يكفي إهنار دمه من أم مكاف.ا٤بستأنسة، فإنَّ 

مقدكر على ذٕبه كمتوحش، فا٤بقدكر عليه ال ٰبل إال ابلذبح ُب ا٢بلق  الذم ال ٙبل ميتته ضرابف:
ند بعّب أك بقرة أك فرس أك شردت  ا إذا توحش إنسي، أبفٍ كما سبق، كهذا ٦بمع عليه ..كأمَّ كاللبة  

شاة أك غّبها، فهو كالصيد، فيحل ابلرمي إذل غّب مذٕبه، كإبرساؿ الكلب كغّبه من ا١بوارح عليه، 
 حله ابلرمي. ككذا لو تردل بعّب أك غّبه ُب بئر، كدل ٲبكن قطع حلقومه كمريئه، فهو كالبعّب الشناد ُب

قاؿ أوحابشنا: كليس ا٤براد ابلتوحش ٦برد اإلفبلت، بل مٌب تيسر ٢بوقه بعد  ٍب قاؿ الشنوكم: "
 .(ّ)" كلو ابستعانة ٗبن ٲبسكه ك٫بو ذلك، فليس متوحوان كال ٰبل حيشنئذو إال الذبح ُب ا٤بذبح

 : إهنار الدـ له حاالت:
ثل أف يهرب أك يسقط ُب بئر أك ُب مكاف سحيق ا٢بالة األكذل: أف يكوف ا٤بذكى غّب مقدكر عليه، م

ال ٲبكن الوووؿ إذل رقبته أك ٫بو ذلك، فيكفي ُب هذه ا٢باؿ إهنار الدـ ُب أم موضع كاف من بدنه 
 حٌب ٲبوت، ٢بديث الباب.

يكوف مقدكران عليه، ٕبيث يكوف حاضران أك ٲبكن إحضاره بْب يدم ا٤بذكي، فيوَبط  ا٢بالة الثانية: أفٍ 

                                                           
 .ّٖٔص ،ٓ، كتاب ا١بمعة، ابب الدهن للجمعة، جفتح البارم ابن رجب، -(ُ)
، َٔٓٓ، َّٓٓ، ْٖٗٓ، َّٕٓ، َِٕٓ، أطرافه ِْٖٖبرقم  ،كتاب الوركة، ابب قسمة الغشنم  البخارم، أخرجه -(ِ)

 (. ُّٔٓ، ٙبفة ْْٓٓ، ّْٓٓ، َٗٓٓ
، ُٕٖ/ٓحاشية ابن عابدين ابن عابدين، ،َٔ،ِْ/ٓالبدائع الكاساين، ،نظر.كأُْ،صٔشرح الشنوكم على مسلم،ج -(ّ)

 .  ّٕٓ/ّادلقنع ابن قدامة،
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 ف اإلهنار ُب موضع معْب كهو الرقبة ".يكو  أفٍ 
 .(ُ)" ن كالظفرإال السًٌ تكوف ٗبحدد يشنهر الدـ غّب سن كظفر، لقوله:  من شركط التذكية أفٍ  أفَّ  -ِ
فإف ذٕبها بغّب ٧بدد، مثل أف يقتلها اب٣بشنق أك ابلصعق الكهرابئي أكغّبه، أك ابلصدـ أك بضرب "

 ها ابلسن دل ٙبل.ذٕب الرأس ك٫بوه حٌب ٛبوت، دل ٙبل، كإفٍ 
يكوان متصلْب أك مشنفصلْب،  ه ال فرؽ ُب السن كالظفر بْب أفٍ إال السن  ظاهر هذا أنَّ   :قوله " -ّ

لكن هذا قوؿ  كذهب بعض العلماء إذل أنه خاص اب٤بتصل. من آدمي أك غّبه، لعمـو ا٢بديث.
 ألف حديث الباب عاـ .؛ ضعيف، كالصحيح األكؿ

 ه عظم.لذكاة ابلسن أبنَّ مشنع ا  يب  علل الشنَّ  -ْ
ه خاص ُب فقيل: إنَّ  فاختلف العلماء: هل ا٢بكم خاص ُب ٧بله كهو السن، أك عاـ ُب ٝبيع العظاـ؟

  ا ما عداه من العظاـ فتحل الذكاة به.ن، كأمَّ ٧بله كهو السًٌ 
 يب لو أراد العمـو لقاؿ غّب العظم كالظفر، لكونهالشنَّ  ألفَّ ؛ كهذا مذهب أيب حشنيفة كأٞبد

كألنشنا ال نعلم كجه ا٢بكمة ُب أتثّب العظم،  أخصر كأبْب، كالشنيب أعطي جوامع الكلم كمفاتيح البياف.
لعمـو ؛ كهذا قوؿ الوافعي ا٢بكم عاـ ُب ٝبيع العظاـ. كقيل: أفَّ  فكيف نعدم ا٢بكم مع ا١بهل.

 كهذا القوؿ أحوط. ا مشناط ا٢بكم مٌب كجدت كجد ا٢بكم.الشنص على العلة يدؿ على أهنَّ  ألفَّ  ؛العلة
م كفار، كقد هنيتم معشناه أهنَّ  قاؿ الشنوكم: " ه مدل ا٢ببوة.ا٤بشنع من الذكاة ابلظفر أبنَّ  يب  علل الشنَّ  -ٓ

 عن التوبه ابلكفار كهو شعارهم ".
ُب القتل ابلظفر مواهبة لسباع  كألفَّ ؛ ُب ذلك توفّبان لؤلظافر، كهذا ٨بالف للفطرة ألفَّ  كقيل ُب العلة:

 ئم كالطيور الٍب فضلشنا عليها كهنيشنا عن التوبه هبا.البها
 ما أهنر الدـ كذكر اسم هللا فيه دليل على اشَباط التسمية ٢بل الذكاة. :قوله -ٔ

 كقد اختلف العلماء ُب حكم التسمية على الذبيحة على ثبلثة أقواؿ:
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ  له تعاذل:لقو ؛ كاختار هذا القوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ا شرط.القوؿ األكؿ: أهنَّ 

چڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ     
؛ اففيه الشنهي عن األكل ٩با دل يذكر اسم هللا عليه كتسميته فسقن ، (ُ)
                                                           

 .ِٕٗ، صٖج كتاب الذابئح كالصيد، ابب ال يذكى ابلسن كالعظم كالظفر،  ،، إرشاد السارمالقسطبلين ،انظر -(ُ)
 .ُُِ،سورة األنعاـ، اآلية -(ُ)
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  .(ُ)" ما أهنر الدـ كذكر اسم هللا عليه فكل "ك٢بديث الباب: 

التسمية، اإلهنار، ك  ه علق اإلذف ٗبجموع األمرين كٮبا:ألنَّ  ؛ففيه دليل على اشَباط التسمية
 .(ِ)" كا٤بعلق على شيئْب ال يكتفى بوجود أحدٮبا

كهذا قوؿ ا٢بشنفية كا٤بالكية  القوؿ الثاين: أف التسمية كاجبة ُب حاؿ الذكر دكف حاؿ الشنسياف.
 . (ّ)" هللا كضع عن أمٍب اخلطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو إفَّ  " : لقوله؛ كا٢بشنابلة

تيمٍ " لقوله تعاذل: ؛ كهذا مذهب الوافعي سشنة مطلقان.التسمية  القوؿ الثالث: أفَّ "  يػٍ كدل  " ًإالَّ مىا ذىكَّ
 ا غّب كاجبة.ا، فدؿ على أهنَّ هللا أابح ذابئح أهل الكتاب كهم ال يسموف غالبن  كألفَّ ؛يذكر التسمية 

  يكوف بلفظ: بسم هللا. يوَبط أفٍ  -كالراجح القوؿ األكؿ.
إطبلؽ  ألفَّ ؛ كهذا قوؿ الوافعية كا٢بشنابلة ال ٯبزئ. فقيل: لعا٤بْب:فلو قاؿ: بسم الرٞبن أك ابسم رب ا

 التسمية يشنصرؼ إذل: بسم هللا.
قالوا: ا٤براد ابلتسمية ذكر هللا من حيث هو، ال  كهذا مذهب ا٢بشنفية كا٤بالكية. كقيل:ٯبزئ.
٠بى على  ف تكوف التسمية على ما أراد ذٕبه، فلوأبيعتور  - كهذا الراجح - خصوص: بسم هللا.

شاة ٍب تركها إذل غّبها أعاد التسمية، كأما تغيّب اآللة فبل يضر، فلو ٠بى كبيده سكْب، ٍب ألقاها 
  .(ْ)" كذبح بغّبها، فبل أبس

                                                           
.. َِٕٓب قسمة الغشنم كابب من عدؿ عورا من ، ابب ما يكره من ذبح اإلبل. برقم اب ،كتاب الوركة،  البخارمأخرجه -(ُ)

 . ِٓٔ/ ُّ ،ادلغِب ابن قدامة، . َّٓٓ ،برقم ابب ما أهنر الدـ ، ،ك كتاب الذابئح كالصيد
 .ّٔص ،ٖجد.ط،  ،إيقاظ األفهاـ، يف شرح عمدة األحكاـ  اللهيميد، -(ِ)

 . ٗٓٔص ،ُجالطبلؽ، ابب طبلؽ ا٤بكره كالشناسي،  كتاب  يف سننو، ابن ماجو أخرجه -(ّ)
 .ّٕص ،ٖج إيقاظ األفهاـ، يف شرح عمدة األحكاـ، اللهيميد، -(ْ)
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 :التَّطىيُّبي يف احلٍىجٌ مسألة: 

اٍنزًٍعهىا ُثيَّ اٍصنىٍع يف عيٍمرىًتكى  فػىقىاؿى أىمَّا الطًٌيبي الًَّذم ًبكى فىاٍغًسٍلوي ثىالىثى مىرَّاتو كىأىمَّا اجٍليبَّةي فى  ... "
كى    .(ُ)" كىمىا تىٍصنىعي يف حىجًٌ

أف وفواف بن يعلى بن أمية التميمي أخوره أف أابه يعلى كاف يقوؿ: ليتِب أرل رسوؿ هللا  "
  ؿ عليه الوحي قاؿ: فبيشنا الشنيب شنزى حْب يي معه فيه انس من  ،كعليه ثوب قد أظل به  اب١بعرانة

أم هو متضمخ بطيب فقاؿ: اي رسوؿ هللا كيف ترل ُب  ؛إذ جاءه أعرايب عليه جبة متضمخأوحابه 
 .تلطخ ابلطيب ؛رجل أحـر بعمرة ُب جبة بعدما تضمخ

إذل يعلى بيده أف تعاؿ، فجاءه يعلى فأدخل رأسه  - هنع هللا يضر -كأليب ذر: بطيب فأشار عمر 
٧بمر الوجه يغط( يَبدد   يب  فإذا الشنَّ  ؛واهدتهحاؿ نزكؿ الوحي لتقوية اإلٲباف ٗب لّبل الشنيب 

أم كوف عشنه ما يتغواه من  ؛ووت نفسه كالشنائم من شدة ثقل الوحي كذلك ساعة ٍب سرم عشنه
 :ثقل الوحي فقاؿ 

ا الطيب : أمَّ  :فقاؿ ،الرجل فأيت بو ،أين الذم يسألِب عن العمرة آنفنا فالتمس .. "
ُب تكرار الغسل ثبلاثن فالعامل ُب قوله ثبلث مرات أقرب  نص " الذم بك فاغسلو ثالث مرات

الفعلْب إليه كهو: فاغسله أك العامل فيه فقاؿ: أم قاله له ثبلث مرات غسل الثوب، فبل يكوف 
 .تشنصيصنا على تثليث الغسل، ككانت القصة اب١بعرانة سشنة ٜباف

  ،شنة عور فهو انسخ لؤلكؿس : طيبته ُب حجة الوداع أم- اهنع هللا يضر -كقد قالت عائوة  

ه يعرؼ فيه داللة على أنَّ  ،ا ا١ببة فانزعها عشنك ٍب اوشنع ُب عمرتك كما تصشنع ُب حجككأمَّ 
  .(ِ)"أعماؿ ا٢بج

                                                           
. قىالىهي ميوسىى ٍبني عيٍقبىةى،  ،البخارمأخرجه  -(ُ) ، أطرافه ِّْٗ)برقم  كتاب ا٤بغازم، ابب غىٍزكىًة الطَّاًئًف. ُب شىوَّاؿو سىشنىةى ٜبىىافو

 .(ُُّٖٔ،ََِ/ٓٙبفة  ،ْٖٓٗ،ُْٕٖ،ُٖٕٗ،ُّٔٓ

 ِْٔ/ِمواىب اجلليل  . ا٢بطاب،ْٗٓ/ُحاشية الدسوقي الدسوقي، .ُُٕ،ُُٔ/ِبدائع الصنائع الكاساين، ،انظر -(ِ)
،  ُّْ/ُبداية اجملتهد ابن رشد،.  ِْٕ،ِٕٓ، َِٓ/ّكادلغِب  . ابن قدامة،ُِْ/ّهناية احملتاج . الرملي، ط بّبكت

= 



271 

 

 النعاؿ السبتية كغّبىا:غىٍسًل  مسالة:
انًيػىٍْبً   فػىقىاؿى لىوي عىٍبدي هللًا ٍبني عيمىرى أىمَّا األىرٍكىافي فىًإيٌنً دلٍى أىرى رىسيوؿى هللاً  ... " كىأىمَّا  ،ؽلىىسُّ ًإالَّ اٍليىمى

ٍبًتيَّةي  يػىٍلبىسي النًٌعىاؿى الًٍَّب لىٍيسى ًفيهىا شىعىره كىيػىتػىوىضَّأي ًفيهىا فىأىانى  فىًإيٌنً رىأىٍيتي رىسيوؿى هللًا  ؛النًٌعىاؿي السًٌ
ا كىأىمَّا . يىٍصبيغي هًبىا فىأىانى أيًحبُّ أىٍف أىٍصبيغى هًبىا هللًا  كىأىمَّا الصٍُّفرىةي فىًإيٌنً رىأىٍيتي رىسيوؿى . أيًحبُّ أىٍف أىٍلبىسىهى

ٍ أىرى رىسيوؿى هللًا  بىًع ثى بًًو رىاًحلىتيوي  اإًلٍىالىؿي فىًإيٌنً دلى  .(ُ)" ييًهلُّ حىٌبَّ تػىنػٍ
و كاف ؽلسح على النعلْب ِف أنَّ : َب ترٝبة البخارل ٥بذا الباب رد ٤با ركل عن الرسوؿ "
ه أجاز ذلك،كعن أىب مسعود األنصارل، كالوراء مثله، كركل أيضنا عن على بن أىب طالب أنَّ  ،الوضوء

 كركل أيضنا عن الشنخعى.

ه  كحجة هذا القوؿ ما ركل ٞباد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أكس بن أىب أكس، عن أبيه، أنَّ  
ؽلسح على  سوؿ هللا رأيت ر كاف َب سفر فمسح على نعليه، فقيل له: دل تفعل هذا ؟ قاؿ: 

 . النعلْب

ا٤بسح على  ركاية من ركل عن الرسوؿ  من حديث ابن عمر أفَّ  فشنايعر  فأراد البخارل أفٍ 
ه كاف غسبلن بدليل هذا ا٢بديث، كدل يصح عشند البخارل حديث ا٤بسح على الشنعلْب كاف كٮبنا، كأنَّ 

 بن جريج، عن ابن عمر.  الشنعلْب. كأكس بن أىب أكس من الويوخ الذين ال يوازكف بعبيد
قاؿ قائل: فقد ركل الثورل عن  كبَبؾ ا٤بسح على الشنعلْب قاؿ أئمة الفتول ابألمصار. فإفٍ 

 ه كاف ٲبسح على جوربيه كنعليه. ٰبٓب بن أىب حية، عن أىب ا١ببلس، عن ابن عمر، أنَّ 
ه  ؿ السبتية أنَّ كاف يتوضأ َب الشنعا  رسوؿ هللا قوله َب حديث عبيد بن جريج: أفَّ  فدؿ أفَّ 

 ه كاف يغسلهما. كاف ٲبسح رجليه َب نعليه َب الوضوء ال أنَّ 
 ؛قيل له: ليس األمر كما توٮبت، كال يصح عن ابن عمر أنه كاف ٲبسح على جوربيه كنعليه

                                                           = 

 .ِِِ،ُِِ/ٕذباجملموع شرح ادله الشنوكم،
، َُٗٔ، ُِٓٓ، ُُْٓ، ُٔٔطرفه  ُٖٓٓبرقم  كتاب اللباس، ابب غىٍسًل الشنعاؿ السبتية كغّبها، ،البخارمأخرجه -(1)

   .ُُْص ،ٔج ، كتاب اللباس، ابب غىٍسًل الشنعاؿ السبتية كغّبها،إرشاد السارمالقسطبلين،  ،.كانظر.(ُّٕٔ، ٙبفة ِٖٓٔ
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ٰبٓب بن أىب حية ضعيف، كال حجة َب نقله، كالصحيح عن ابن عمر بشنقل األئمة: أنه كاف  ألفَّ 
 ح عليهما. يغسل رجليه كال ٲبس

ركل أبو عوانة، عن أىب بور، عن ٦باهد أنه ذكر له ا٤بسح على القدمْب، فقاؿ: كاف ابن 
  .عمر يغسل رجليه غسبل، ككشنت أسكب عليه ا٤باء سكبنا

 كركل عبد العزيز بن ا٤باجووف، عن عبد هللا بن ديشنار، عن ابن عمر مثله. 
ه مسح على نعليه. فهذا أبو أنَّ   كقاؿ عطاء: دل يبلغُب عن أحد من أوحاب رسوؿ هللا

 ه مسح على نعليه.هريرة ٩با ركل عن ابن عمر أنَّ 
قاؿ الطحاكل: كنظران َب اختبلؼ هذه اآلاثر لشنعلم وحيح ا٢بكم َب ذلك، فرأيشنا ا٣بفْب الذين جوز 

ما فلما  ه ال ٲبسح عليها٤بسح عليهما إذا ٚبرقا حٌب بدت القدماف مشنهما أك أكثرٮبا، فكل قد أٝبع أنَّ 
ا ٯبوز إذا غيبا القدمْب، كيبطل إذا دل يغيبا القدمْب، ككانت الشنعبلف غّب كاف ا٤بسح على ا٣بفْب إ٭بَّ 

ا كا٣بفْب اللذين ال يغيباف القدمْب، فبل ٯبوز ا٤بسح عليهما. كالشنعاؿ السبتية مغيبة للقدمْب ثبت أهنَّ 
 .  (ُ)" حب العْب: سبت رأسه إذا حلقهاهى الٌب ال شعر فيها.قاؿ و

ٰبتمل وبغ ثيابه  " أوبغ هبا يصبغ هبا فأان أحب أف  كأما الصفرة فإين رأيت رسوؿ هللا "
٤با ُب ا٢بديث ا٤بركم ُب سيشنن أيب داكد ككاف يصبغ ابلورس كالزعفراف حٌب عمامته أك شعره ال ُب 

ٱبضب ابلصفرة، كرجح األكؿ  السشنن أنه كاف يصٌفر هبما ٢بيته، ككاف أكثر الصحابة كالتابعْب مهنع هللا يضر
ه كاف القاضي عياض. كأجيب عن ا٢بديث ا٤بستدؿ به للثاين ابحتماؿ أنه كاف يتطيب هبما ال أنَّ 

 يصبغ هبما.

يهٌل حٌب تشنبعث به راحلته أم تستوم   دل أر رسوؿ هللا ا اإلهبلؿ اب٢بج كالعمرة فإيٌنً كأمَّ 
عاؿ الشنسك كهو مذهب الوافعي كمالك كأٞبد كقاؿ أبو قائمة إذل طريقه، كا٤براد ابتداء الوركع ُب أف

أىل ابحلج حْب فرغ  و أنَّ  " :حشنيفة: ٰبـر عقب الصبلة جالسنا كهو قوؿ عشندان ٢بديث الَبمذم
                                                           

بىجي ،انظر -(ُ) ىشنػٍ
، ُْٕ،ُ،اجملموع الشنوكم، /ِّٔ ،ص، ُ،ج، الطبعة الثانية، يف اجلمع بْب السنة كالكتاب اللباب، ا٤ب

شرح معاين  ،. الطحاكمٖ ،ُادلبسوط السرخسي، /ِّْ ،ٗ  ،ٓط ،كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ ،،ا٥بشندمِّٖ
 شرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ،.ِٕٖ ،ُ، ُكمعه تعليقات ابن الَبكماين. ط السنن الكربل ،. البيهقيّٓ ،ُ، اآلاثر

 .ِٗٓص ،ُج
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 . (ُ)" يهٌل من أكؿ يـو من ذم ا٢بجة . كقاؿ حسن كقاؿ آخركف: األفضل أفٍ " من ركعتيو

 ا:  ػػػػإمَّ 
 ىا علكمشنعها بعضهم لدخوؿ الواك عليها ُب ٫بو: قدـ إمَّ  ،(ِ)اةحمعظم الشن عشند حرؼ عطف  

قد  " األكذل إمَّا حرؼ العطف، كأفَّ " ىأساس أفَّ حرؼ العطف ال يدخل عل ىكإمَّا خالدا، عل
الشنفي  ) كجدت قبل ا٤بعطوؼ عليه، كلكن رد أبفَّ الواك حرؼ عطف الشَباؾ ُب اللفظ كا٤بعُب

؛ ألفَّ الفعل قد كقع من ا٤بخالفة ُب ا٤بعُب ىلك، بل الكبلـ معها عل" ليست كذ إمَّا (، ك" كاالثبات
الذم من أجله جئ ابلكبلـ،  أحدٮبا دكف اآلخر، فاعتبار الواك للعطف ُب هذا السياؽ يفسد ا٤بعُب

  .(ّ).. ما ألجله جئ هبا ىفجاءت لتؤذف أفَّ الكبلـ مبِب عل " األكذل إمَّا كأمَّا "
، كهي حرؼ (ْ)ما يقتضيه اإلعراب دكهنا ىئر حرؼ العطف كالكبلـ عل" كسا إمَّا عمل "تال 

"، إدغم أحدٮبا ُب  ما " الورطية ك" إفٍ  " الٍب هي مركبة من حرفْب ٮبا " إمَّا بسيط ٱبتلف عن "
 چڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ چ: اآلخر كما ُب قوله تعاذل

(ٓ)
 

چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ تعاذل:  كقوله
فإمَّا تثقفشنهم  ،(ٔ)

 " الورطية.  إفٍ  هذه التكرر ك أتٌب ُب جواهبا الفاء بسبب " "ُب ا٢برب فورد هبم من خلفهم  ؼ"إما

  أك" أتٌب لئلابحة كللتخيّب كللوك كاإلهباـ كللتفصيل. " مثل " إمَّا :  "(ٕ)معاين إمَّا

                                                           
 .ُِٓص ،ُج ،إرشاد السارمالقسطبلين،  -(ُ)
.ََُصرصف ادلباين، ، ا٤بالقي./ َِٗ، صّ، جعلع اذلوامعالسيوطي،  -(ِ)
 .ََُ، صرصف ادلباين ا٤بالقي، -(ّ)
 .ِّٗص ،ُ،جُط ،اإلعراباحمللي يف كجوه بن شقّب، ا ./ِٖٓص اجلِب الداين يف حركؼ ادلعاين ا٤برادم، -(ْ)
 .ٖٓ ،سورة األنفاؿ، اآلية -(ٓ)
 .ٕٓ ،سورة األنفاؿ، اآلية -(ٔ)
ا أك خذ ديشنارن  ،يَبؾ فيه االختيار للمخاطب، ٫بوسواء، ك  ىهي ما يباح فيه األشياء أك األحكاـ ا٤بعركضة عل ،اإلابحة (ُ - (ٕ)

 . چڑ  ک  ک  ک  ک  چ  ،تعاذل ا، كقولهدرٮبن 
ا كإمَّا أختها، ا هشندن مَّ إ‘ا، كتزكجز إمَّا ٠بكا كإمَّا خب لٍ كي   ،شياء ا٤بعركضة دكف ا١بمع بيشنها ٫بود األحعرض اختيار أ ، أمالتخيّب (ِ

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ  ،تعاذل كقوله  ،ٖٔ،الكهف چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ    چ  ،قاؿ تعاذل

= 
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اءي اًبٍلمىاؿ مسألة:   :اٍلًفدى
                                                           = 

 ّب، ٖببلؼ اإلابحة حيث ٯبوز ا١بمع. فبل ٯبوز ا١بمع ُب التخي  ،ٓٔ،طه چپ  ڀ  ڀ    
هذا إمَّا شخص كإمَّا حيواف، كاليـو إمَّا ٝبعة كإما سبت، إذا  ،كهو مادل يتبْب فيه كجه الصواب أك الصحة للمتكلم ٫بو ،( الوكّ

 دل يعرؼ ا٢بقيقة . 
ا أان أك أنت، فاإلهباـ من جهة ا٤بخاطب الصادؽ إمَّ  ،علم كيقْب من ا٤بتكلم ٫بو ىا٤بخاطب عل ىكهو إهباـ الكبلـ عل ،هباـاإل (ْ

ا تلك ا٤بعاين عشند ا٤بخاطب لغرض ما، أمَّا الوك فهو من جهة ا٤بتكلم، كقد انقوشنن  ىُب شئ يعلمه ا٤بتكلم كلكشنه يبهمه عل
 أك" فهي مثلها هشنا  ا٢بديث عن "

 . چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ  ،٫بو قوله تعاذل ،التفصيل (ٓ
  ،خطلأك" ُب تلك ا٤بعاين، فقد كرد االستغشناء عن إمَّا الثانية ب أك كما قوؿ األ ع "" م إمَّا كاإلشراؾ "

 ايى دً اغى ا أك مي ك إمَّا طارقن كعِب           خيالي يري  ِب أف اليزاؿي فَّ كقد شى 
 ثقب العبدم" الشنافية كقوؿ ا٤ب ال " الورطية مع " أفٍ  هبا أحياان ب" أك"، كما استغُب " الثاين ب" إمَّا عن " استغُب

 يِب٠بي من فأعرؼ مشنك غثًٌ            أخي بصدؽو  فإمَّا أٍف تكوفى            
 يِبػػقػػػتػػػػيك كتػػػػػػػػقػػػػػػَّ ا أتدكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذين           عػػػػػػػػػػػِب كاٚبَّ ػػػػرحػػػػػػػػػاطَّ ػػػكإال ف                                     

  الفرزدؽ: ابلثانية كقوؿ الواعر كيستغُب " األكذل إمَّا " الثانية، كقد ٙبذؼ " إمَّا " من " إال اكتفي ب"
ـى  بدارو  اضي هتي   ا خيا٥بي أدلَّ  ها            كإمَّا أبمواتو عهدي  قد تقاد

  :ن قرطؼ الواك بيشنهما فشنادر كقوؿ سعد بإمَّا بدار  كأمَّا حذ ،أراد 
 إمَّا ارل انر ةإمَّا إرل جشنَّ          متها     نعا ا شالتٍ شنى م  ايليتما أي 

 كالثانية " األكذل إمَّا حذؼ الواك بْب "
 "، أك" ك " اإمَّ "الفرؽ بْب 

الٍب ذكرانها، ككبلٮبا حرؼ عطف، فهل ٮبا متساكايف أـ بيشنهما فرؽ؟ ا٢بقيقة أهنما  ا " توارؾ "أك" ُب ا٤بعاينإذا كانت " إمَّ 
 ، سردانها كٱبتلفاف ُب ثبلثة أك أكجه الٍب يوَبكاف ُب ا٤بعاين

 ا فبل تكن مثلهما." كما ذكران سابقا ٖببلؼ إمَّ  بل " ك" أك" قد تكرر ٗبعُب" الواك " أفَّ  -
 " البد من تكرارها ُب الغالب ٖببلؼ أك فبل تتكرر. إمَّا " أفَّ  -
ا قاـ إمَّ  ،هباـ أك إابحة..إخل، فإذا قلت" مبِب من أكله على على ما جيء هبا ألجله من شك أك إ إما أفَّ الكبلـ مع " -

أك"  ٖببلؼ الكبلـ مع " ك دل ٘بـز بقيامه بل ستورد كبلما  قد ييوككي أك يبهم قيامهمن أكؿ كبلمك  أنَّ ..، عيرؼ  زيد
ه ابلفعل كذلك، ٍب توك بعد حيث يتضح ا١بـز  ٍب يطرأ الوك أك غّبه من ا٤بعاين فتقوؿ هذا رجل كأنت تعتقد أنَّ 

 /ُٗ،ِٖ، صُُ،جخزانة األدب البغدادم،/َُِص ،ّج ،علع اذلوامع السيوطي،،انظر أكإمرأة.، فتستدرؾ ذلك
/ عبد هللا، ُّٓص ،اجلِب الداين/ ا٤برادم، َُُص ،رصف ادلباين ا٤بالقي،/ِِص ،ُج مغِب اللبيب، ابن هواـ،

 .  َُٖ-ُٕٗص د.ط، ، رسالة دكتوراة،حركؼ ادلعاين بْب األداء كالوظيفة النحوية
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ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  چ  ةى، كىقػىٍوليهي عىزَّ كىجىلَّ:حىًديثي ٜبيىامى  -

چى  ى   
اختلف العلماء َب حكم األسرل من أجل  يػىٍعًُب يػىٍغًلبى ًَب األٍرًض. ،(ُ)

لداللة إمَّا على اإلابحة أك التخيّب  چڑ  ک  ک  ک  ک  چ تعاذل:  اختبلفهم َب أتكيل قوله
 .أبيهما أيخذ (ِ)لئلماـ

                                                           
 .ِٔ، صْكتاب ا١بهاد، ابب فإما مشنا بعد كإما فداء، ج  صحيح البخارم،البخارم، . كانظر، ٕٔ ،سورة األنفاؿ، اآلية -(ُ)
اًء ا٢بٍىشنىًفيًَّة، كى .  ْسورة دمحم، اآلية : -(ِ) مىٍذهىبي الوَّاًفًعيًَّة، اٍلمىٍوهيوري ًُب مىٍذهىًب اٍلمىاًلًكيًَّة، كىهيوى قػىٍوؿ ٧بيىمًَّد ٍبًن ا٢بٍىسىًن ًمٍن فػيقىهى

اًء أىٍسرىل ا٢بٍىٍربًيًٌْبى الًَّذينى يػىثٍػبيتي ا٣ٍبًيىاري ًلئٍلمىاـً ًفيًهمٍ  ،كىا٢بٍىشنىابًلىًة ُب غىٍّبً رًكىايىةو عىًن اإٍلمىاـً أىٍٞبىدى  يزيكنىهي  جىوىازي ًفدى ابٍلمىاؿ. غىيػٍرى أىفَّ اٍلمىاًلًكيَّةى ٯبًي
ّبىً اٍلكىًبّبً   -مىًة اأٍلًسًّب، كىعىٍن ٧بيىمًَّد ٍبًن ا٢بٍىسىنً ٗبىاؿو أىٍكثػىرى ًمٍن ًقي تػىٍقًييدى ذىًلكى ًٕبىاجىًة اٍلميٍسًلًمْبى لًٍلمىاؿ،  -كىمىا نػىقىل السَّرىٍخًسي  عىًن السًٌ

ًبّبنا الى يػيٍرجىى لىهي كىلىده.  ا ٗبىا ًإذىا كىافى اأٍلًسّبي شىٍيخنا كى كىأىجىازىهي الوَّاًفًعيَّةي اًبٍلمىاؿ ديكفى قػىٍيدو، كىلىٍو دلٍى تىكيٍن ٜبىَّةى حىاجىةه كىقػىيَّدى اٍلكىاسىاين  هىذى
يًهٍم، كىأىٍف ٥ًبًٍم أىـٍ ًمٍن مىالشنىا الًَّذم ًُب أىٍيدً لًٍلمىاؿ، كىنىص وا عىلىى أىنَّهي ًلئٍلمىاـً أىٍف يػىٍفًدمى اأٍلٍسرىل اًبٍلمىاؿ أيىٍخيذيهي ًمشنػٍهيٍم، سىوىاءه، أىكىافى ًمٍن مىا

تػيهيٍم الًٍَّب أبًىٍيًديشنىا فىًفي جىوىاًز ميفىادىاًة أىسٍ  ًتشنىا الًٍَّب ًُب أىٍيًديًهٍم. أىمَّا أىٍسًلحى .نػىٍفًديػىهيٍم أبًىٍسًلحى كىاٍستىدىؿ  رىاانى هًبىا كىٍجهىاًف، أىٍكجىهيهيمىا ًعشٍندىهيمي ا١بٍىوىازي
اءن{، كىبًًفٍعل الرَّسيوؿ، فػىقىٍد فىادىل أىسىارىل بىٍدرو اًبٍلمىاؿ كىكىانيوا سىٍبًعْبى رىجيبلن اٍلميًجيزيكفى ًبظىاًهًر قػىٍوله تػىعىاذلى }فىإً  ، كيل مَّا مىشنًّا بػىٍعدي كىًإمَّا ًفدى

، كىأىٍدىنى دىرىجىاًت ًفٍعًلًه ا١بٍىوىازي كىاإلٍ  رًكىايىةه عىٍن أىٍٞبىدى   غىٍّبً مىا ريًكمى عىٍن ٧بيىمَّدو، كىهيوى حىةي. كىيػىرىل ا٢بٍىشنىًفيَّةي، ًُب ابرىجيلو ًمشنػٍهيٍم أبًىٍربىًعًمائىًة ًدٍرهىمو
اًء ٗبىاؿو  ـي جىوىاًز اٍلًفدى ـً ا١بٍىوىاًز أىفَّ قػىٍتل اأٍلسىارىل مىٍأميوره بًًه، لًقىٍولًًه تػىعىاذلى }فىاٍضرًبيوا . كىقػىٍوؿ أىيب عيبػىٍيًد اٍلقىاًسًم ٍبًن سىبلَّـو عىدى كىيىديؿ عىلىى عىدى

}فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍورًًكْبى حىٍيثي كىجىٍدٛبيي  ،ُِاألنفاؿٍوؽى اأٍلٍعشنىاًؽ{فػى  . ٓ،التوبةوهيٍم{كىأىنَّهي ميشٍنصىًرؼه ًإذلى مىا بػىٍعدى اأٍلٍخًذ كىااًلٍسَبٍقىاًؽ، كقػىٍوله تػىعىاذلى
، فىبلى ٯبىيوزي تػىرٍكيهي ًإالَّ لً  ، كىالى ٰبىٍصيل مىٍعُبى التػَّوىس ل اأٍلٍمري اًبٍلقىٍتل لًلتػَّوىس ل ًإذلى اإٍلٍسبلىـً مىا شيرًعى لىهي اٍلقىٍتل، كىهيوى أىٍف يىكيوفى كىًسيلىةن ًإذلى اإٍلٍسبلىـً

شنػىعىًة، فػىيىصً  شنىا، كىقػىٍتل اٍلميٍورًًؾ ًعشٍندى ّبيكفى حىٍرابن عىلىيػٍ اًبٍلميفىادىاًة اًبٍلمىاؿ، كىمىا أىفَّ ُب ذىًلكى ًإعىانىةن أًلٍهل ا٢بٍىٍرًب، أًلنػَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى ًإذلى اٍلمى
ا اٍلفىٍرًض، كىقىٍد ريًكمى عىٍن أىيب بىٍكرو أى  الى تػيفىاديكهي كىًإٍف أيٍعًطيتيٍم بًًه  ،نَّهي قىاؿ ًُب اأٍلًسّبً التَّمىك ًن ًمشٍنهي فػىٍرضه ٧بيٍكىمه، كىًُب اٍلميفىادىاًة تػىٍرؾي إًقىامىًة هىذى

ٍيًن ًمٍن ذىهىبو  ، فىبلى ٯبىيوز كىأًلنَّهي  ؛"ميدَّ ا مىٍعًصيىةه،  وىارى اًبأٍلٍسًر ًمٍن أىٍهل دىارانى شنىا، كىًُب هىذى اًر ا٢بٍىٍرًب ، لًيىكيوفى حىٍرابن عىلىيػٍ ًإعىادىتيهي ًلدى
، كىلىٍو أىٍعطىٍوانى مىاالن لًتػىٍرًؾ الصَّبلىًة الى ٯبىيوزي  شنػٍفىعىًة اٍلمىاؿ الى ٯبىيوزي ا الى ٯبىيوزي تػىٍرؾي كىاٍرًتكىابي اٍلمىٍعًصيىًة ًلمى ًة، فىكىذى لىشنىا أىٍف نػىٍفعىل ذىًلكى مىعى ا٢بٍىاجى

، كىلىٍيسى ًمنٍ  قػىٍتل اٍلميٍورًًؾ اًبٍلميفىادىاًة. ا اٍلمىاؿ يىكيوفي لًٍلغىا٭بًْبى  حىقًًٌه أىٍف ييٍسًقطى كىعىلىى اٍلقىٍوؿ أبًىفَّ ًلئٍلمىاـً حىقَّ اٍلميفىادىاًة اًبٍلمىاؿ، فىًإفَّ هىذى
اًء ًإالَّ بًًرضىى اٍلغىا٭بًْبى.شى  ئنا ًمنى اٍلمىاؿ الًَّذم يػىٍفرًضيهي عىلىٍيًهٍم ميقىاًبل اٍلًفدى تبيْب  الزيلعي، ،ُّٖ/َُادلبسوطالسرخسي،  ،انظر يػٍ

رد  ابن عابدين، /ُّّفقرة ُُٕص األمواؿ .أبو عبيد القاسم،َٗ/ٓ ،ُط، البحر الرائق ،ابن ٪بيم ،ِْٗ/ّاحلقائق
 الدرير، ،ُْٖ/ِحاشية الدسوقي، كُُٗ/ٕ البدائع الكاساين،، ُٔٗص، د.ط، كتاب اخلراجأبو يوسف، ." ِِٗ/ّاحملتار

 .ٓٔ/ٖهناية احملتاج الرملي، ،َُْ/َُادلغِب كالشرح الكبّب
نسخها قوله  ،كقاؿ قتادة ،ٓ ،التوبة چھ  ھ  ے  ے      چ ،تعاذل نسخها قوله ،فقاؿ السدل كابن جريج  

ال  ،ه قاؿركل عن أىب بكر الصديق أنَّ  ،كقاؿ الطورل ،چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گ  گ چ  ،تعاذل
اقتلوا كل من جرت عليه  ،كتب عمر بن ا٣بطاب   ،يفادل أبسّب ا٤بوركْب كإف أعطى فيه كذا ككذا مداين من ا٤باؿ. قاؿ الزهرل

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  ،ه تعاذلا٤بواسي. كهو قوؿ الزهرل ك٦باهد، كاعتلوا إلنكارهم إطبلؽ األسرل بقول

= 
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 ( يف صحيح البخارم ال أمثلة تطبيقية)

ينػىٍْبً:  مسألة: اٍخًتالىؼي الدًٌ
هيمىا أىفَّ النَّيبَّ  ... " : " عىٍن أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو رىًضيى اَّللَّي عىنػٍ الى يىًرثي اٍلميٍسًلمي اٍلكىاًفرى كىالى  قىاؿى

 .(ُ)" اٍلكىاًفري اٍلميٍسًلمى 
قاؿ ابن  .ر كال الكافر ا٤بسلم" هكذا ترجم بلفظ ا٢بديثابب ال يرث ا٤بسلم الكاف قوله: "

 .ا٤بشنّب: وورة ا٤بسألة إذا مات مسلم كله كلداف مثبل مسلم ككافر فأسلم الكافر قبل قسمة ا٤باؿ
قاؿ ابن ا٤بشنذر: ذهب ا١بمهور إذل األخذ ٗبا دؿ عليه عمـو حديث أسامة يعِب ا٤بذكور ُب  

، (ِ)ا٤بسألة ٥با تفصيل -،: يرث ا٤بسلم من الكافر من غّب عكسهذا الباب إال ما جاء عن معاذ قاؿ

                                                           = 

فأنكر هللا إطبلؽ أسارل بدر على نبيه على الفداء، فغّب جائز ألحد أف يتقدـ على  ،اآلايت. قالوا چېې  ې  ى  ى   
ھ  ے  ھ      چ ،ة هللا تعاذل َب أهل الكفر به إف كانوا من أهل األكاثف، فقتلهم على كل حاؿ؛ لقوله تعاذلشنَّ فعله، كسي 

 ا إطبلقهم على فداء يؤخذ مشنهم فتقوية ٥بم. اآلية. كإف كانوا من أهل الكتاب، حٌب يسلموا أك يعطوا ا١بزية ، فأمَّ  چے     
اًفري اٍلميٍسًلمى، كىًإذىا أىٍسلىمى قػىٍبلى أىٍف يػيقٍ   البخارم، أخرجه -(ُ) اًفرى كىالى اٍلكى سىمى اٍلًمّبىاثي فىبلى كتاب الفرائض، ابب الى يىًرثي اٍلميٍسًلمي اٍلكى

 كتاب الفرائض،فتح البارم تعليق ابن ابزابن حجر، (. ُُّ، ٙبفةِِْٖ،َّٖٓ،ُٖٖٓ، أطرافه ْٕٔٔ ًمّبىاثى لىهي. برقم
اًفري اٍلميٍسًلمى، ج  .َٓ، صُِابب الى يىًرثي اٍلميٍسًلمي اٍلكىاًفرى كىالى اٍلكى

ابىًة ًإذلى أىفَّ اٍلكىاًفرى الى يى  ذىهىبى ٝبيٍهيوري اٍلفيقىهىاًء كىهيوى قػىٍوؿ" -(2) ًبتو كىأىٍكثىًر الصَّحى ًرثي أىيب طىاًلبو ًمنى ا٢بٍىشنىابًلىًة كىقػىٍوؿ عىًليٌو كىزىٍيًد ٍبًن اثى
ًث، كىسىوىاءه أىكىافى ااًلٍرتًبىاطي بػىٍْبى اٍلميٍسًلًم اٍلميٍسًلمى حىٌبَّ كىلىٍو أىٍسلىمى قػىٍبل ًقٍسمىًة الَبًَّكىًة، أًلفَّ اٍلمىوىارًيثى قىٍد كىجىبىٍت أًلٍهًلهىا ٗبىٍوًت اٍلميورى 

اًفًر اًبٍلقىرىابىًة أىـٍ اًبلشنًٌكىاًح أىـٍ اًبٍلوىالىًء. اًفري قػىٍبل ًقٍسمىًة الَبًَّكىًة كىًرثى لًقىٍولًًه  كىاٍلكى ـي أىٍٞبىدي ًإذلى أىنَّهي ًإٍف أىٍسلىمى اٍلكى مىٍن أىٍسلىمى عىلىى "،كىذىهىبى اإٍلمىا
. "شىٍيءو فػىهيوى لىهي  اًفرى يىًرثي عىًتيقىهي اٍلميٍسًلمى  كىأًلفَّ ُب تػىٍورًيًثًه تػىٍرًغيبنا ُب اإٍلٍسبلىـً كىذىهىبى ٝبيٍهيوري اٍلفيقىهىاًء أىٍيضنا ًإذلى ، كىمىا ذىهىبى ًإذلى أىفَّ اٍلكى

. اًفرى ميعىاًكيىةي ٍبني أىيب سيٍفيىافى كىا٢بٍىسىني كى٧بيىمَّدي ٍبني ا٢بٍىشنىًفيًَّة كى٧بيىمَّدي ٍبني عىًليًٌ ٍبًن ا٢بٍيسىٍْبً كىذىهىبى ميعىاذي ٍبني جىبىلو كى  أىفَّ اٍلميٍسًلمى الى يىًرثي اٍلكى
ًبًهٍم ًبقىٍوًلًه  الى "،كىًلقىٍولًًه  "أىٍهل ًملىلو شىٌبَّ  الى يػىتػىوىارىثي "،كىمىٍسريكؽه ًإذلى أىفَّ اٍلميٍسًلمى يىًرثي اٍلكىاًفرى .اٍستىدىؿ اأٍلئًمَّةي اأٍلٍربػىعىةي عىلىى مىٍذهى

اًفرى كىالى اٍلكىاًفري اٍلميٍسًلمى  اًفًر بًقىٍولًًه "، يىًرثي اٍلميٍسًلمي اٍلكى ـي يػىٍعليو كىالى يػيٍعلىى"،كىاٍستىدىؿ اٍلقىائًليوفى بًتػىٍورًيًث اٍلميٍسًلًم ًمنى اٍلكى كىًمنى  "اإٍلٍسبلى
 .مي اٍلكىاًفرى اٍلعيليوًٌ أىٍف يىًرثى اٍلميٍسلً 

ـي عىلىى كىٍجهو كىدلٍى يػىثٍػبيٍت عىلىى كىٍجهو آخىرى كىفىسَّرى اٍلمىانًعيوفى ا٢بٍىًديثى أبًىفَّ نػىٍفسى اإٍلٍسبلىـً هيوى الًَّذم يػىٍعليو، عىلىى مىٍعُبى أىنَّهي ًإٍف ثػىبىتى اإٍلٍسبلى  
 ،الفرضي ،انظر ."ًٕبىسىًب ا٢بٍيجًَّة أىٍك ًٕبىسىًب اٍلقىٍهًر كىاٍلغىلىبىًة. أىًم الشن ٍصرىًة ُب اٍلعىاًقبىًة لًٍلميٍسًلًمْبى  أىٍك أىفَّ اٍلميرىادى اٍلعيليو   فىًإنَّهي يػىثٍػبيتي كىيػىٍعليو.

 .ُّ/ُ د.ط، ،العذب الفائض شرح عمدة الفرائض
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 . (ُ) "اإلسالـ يعلو كال يعلى" يقوؿ:   ه ٠بع رسوؿ هللا كاحتج أبنَّ 
 :(ِ)ما ذبتنب احلادة كما رخص ذلا فيومسألة: 

دَّ عىلىى مىيًٌتو فػىٍوؽى   :قىالىتٍ  عىٍن أيٌـً عىًطيَّةى  ... " - هىى أىٍف ضلًي ثىالىثو ًإالَّ عىلىى زىٍكجو أىٍربػىعىةى كينَّا نػينػٍ
صى  ، كىالى نػىٍلبىسى ثػىٍوابن مىٍصبيوغنا ًإالَّ ثػىٍوبى عىٍصبو كىقىٍد ريخًٌ  لىنىا أىٍشهيرو كىعىٍشرنا، كىالى نىٍكتىًحلى، كىالى نػىتىطىيَّبى

ةو ًمٍن كيسٍ  ًعٍندى الطٍُّهرً  يًضهىا يف نػيٍبذى اانى ًمٍن زلًى هىى، عىًن اتًٌبىاًع ًإذىا اٍغتىسىلىٍت ًإٍحدى ًت أىٍظفىارو كىكينَّا نػينػٍ
ـي ٍبني حىسَّافى عىٍن حىٍفصىةى عىٍن أيٌـً عىًطيَّةى، عىًن الشنَّيبًٌ  .اجلٍىنىاًئزً   .(ّ)" قىاؿى رىكىاهي ًهوىا

دى هًبىا؛ أًلىفَّ ُب " زىاًئدىة، كىأىكَّ  الى  أىٍيضنا عىلىى اٍلعىٍطف، ك" اًبلرٍَّفًع كىالشنٍَّصب ( كىالى نىٍكتىًحل قػىٍوله: )

                                                           
فتح ، فظ ابن حجر( كحسشنه ا٢بآَِ/ٔ)البيهقي( كِِٓ/ّ(. أخرجه الدارقطِب ) اإلسبلـ يعلو كال يعلى حديث ) -(ُ)

 ".  (َِِ/ّ) البارم
 ،كيكوف اإلحداد بَبؾ التجميل، كهو أف ٘بتشنب ما يلي"  -(ِ)
كلو كاف أسود. كأجاز بعض الوافعية كابن حجر التحلي ابلذهب  االزيشنة ٕبلي كلو خاًب من ذهب أك فضة، أك حرير مطلقن  -ُ

 ه مألوؼ.كالفضة، كأجاز ا٢بشنابلة لبس ا٢برير األبيض؛ ألنَّ 
 الطيب ُب البدف كاالمتواط، ال ُب الثياب، ٤با فيه من الَبفه كاجتذاب األنظار، كمشنعها ا٤بالكية من اال٘بار ُب الطيب كعمله. -ِ
 الدهن ا٤بطيب كغّب ا٤بطيب؛ ألف فيه زيشنة الوعر، كال ٱبلو الدهن عن نوع طيب. -ّ
 .ا ال هنارن الكحل لضركرة أك حاجة ليبلن كلهم   الكحل، ٤با فيه من زيشنة العْب. كأجاز فقهاء ا٤بذاهب -ْ
 هنى ا٤بعتدة أف ٚبتضب، كما سيأٌب. الشنيب  ا٢بشناء ككل أنواع ا٣بضاب كالصباغ، ٤با ركت أـ سلمة أفَّ  -ٓ
ال  ،ا٤بتوَب عشنها زكجها " ،قاؿ كدليل ذلك حديث أـ سىلىمة عن الشنيب  لبس الثوب ا٤بطيب كا٤بصبوغ ابألٞبر أك األوفر. -ٔ
يعىٍصفر من الثياب، كال ا٤بموَّقة، كال ا٢بيًلي، كال ٚبتضب، كال تكتحلتػىٍلبى 

 ركاه أٞبد كأبو داكد كالشنسائي عن أـ سلمة ) " س ا٤ب
  .( ٔ/ِٔٗ ،نيل األكطارالووكاين، 

  لضركرة.كيباح ٥با عشند ا١بمهور دخوؿ ا٢بماـ ا٤بشنزرل كغسل الرأس ابلصابوف ك٫بوه، كدل ٯبز ا٤بالكية ٥با دخوؿ ا٢بماـ إال  
فإف تركت ا٤بتوَب عشنها ا٢بداد عصت هللا تعاذل إف  ( كإتباع دـ ا٢بيض بطيب. استحداد ك٥با قص األظافر كنتف إبط كحلق عانة )

غّب ا٢بشنفية إف دل ٲبشنعها، كتشنقضي عدهتا ٗبضي الزماف مع العصياف، كما  معصي كرل الصغّبة كاجملشنونة ُب رأعلمت حرمة الَبؾ، كي
االختيار شرح . ا٤بوولي، ٖٓ، صٕج ،ابب ما ٘بتشنب ا٢بادة كما رخص ٥با فيه، نيل األكطار، الووكاين ،انظر ." شنزؿلو فارقت ا٤ب

الشنوكم، ، ْٖٓ-ْٕٓ/ْحاشية اجلمل على شرح ادلنهج، ُٖٔ-ُٔٔ، ّٔٓ/ِرد احملتار، كابن عابدين .ِّٔ/ِ ادلختار
 .َْٓ/ٖ ركضة الطالبْب

 ُِٕٗ،ُِٖٕ أطرافه ،ُّّ برقم، ) ،ابب الطيب للمرأة عشند غسلها من احمليضكتاب ا٢بيض،   البخارم،ركاه  -(ّ)
 (. ُُّٖٗ،ُُِِٖ، ُُّْٖ  ،ُُُٕٖٙبفة ،ّّْٓ ،ِّْٓ، ُّْٓ،َّْٓ،



278 

 

 كٯبوز للمرأة فعل شيء ٩با سبق للضركرة؛ ألف الضركرات تبيح احملظورات..(ُ)" الشنػٍَّهي مىٍعُبى الشنػٍَّفي

كيباح ٥با لبس األسود ُب ا٤بذاهب األربعة. كدل ٯبز الظاهرية الكحل كلو لضركة، كال األسود؛ 
. كيباح ٥با عشند ا١بمهور ألنه كاألٞبر كاألوفر، كدل ٯبز ا٤بالكية لبس األسو  د إذا كاف يتزين به ُب قـو

 دخوؿ ا٢بماـ ا٤بشنزرل كغسل الرأس ابلصابوف ك٫بوه، كدل ٯبز ا٤بالكية ٥با دخوؿ ا٢بماـ إال لضركرة.
 ( كإتباع دـ ا٢بيض بطيب. استحداد ك٥با قص األظافر كنتف إبط كحلق عانة )

علمت حرمة الَبؾ، كيعصي كرل الصغّبة كاجملشنونة  فإف تركت ا٤بتوَب عشنها ا٢بداد عصت هللا تعاذل إف
 ُب رأم غّب ا٢بشنفية إف دل ٲبشنعها، كتشنقضي عدهتا ٗبضي الزماف مع العصياف، كما لو فارقت ا٤بشنزؿ.

                                                           
حاشية قليويب على ـ. َِٓ-ُٕٓ/ٕ ادلغِب ،ابن قدامة، ُْٓ/ْمواىب اجلليل شرح سلتصر خليلا٢بطاب، ،انظر -(ُ)

 الوّبازم، ،ٕٔٓ-ٔٔٓ/ُ،رد احملتار ، كابن عابدين /.ٕٔٓ-ٔٔٓ/ُابن عابدين كحاشية ،ُّٓ-ُّْ/ُمنهاج الطالبْب
 .ْٖٖ، صُج ،فتح البارم كابن حجر،، ُِّ-ُُّ/ُ ادلهذب يف فقو اإلماـ الشافعي
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 : النتائج
حركؼ ا٤بعاين من أهم ا٤بباحث الشنحوية الٍب دخلت كتب الفقه كأووله ككتب شركح  -ُ

    ا٢بديث.
ع العطف كأثره ُب األحكاـ الورعية ذك أٮبية لكل ٨بتص ابألووؿ، حيث موضو  إفَّ   -ِ

ا تدخل جل (، كما أهنَّ  الواك تدكر حركفه كتتكرر كثّبا ُب ا٤بخاطبات، السيما حرؼ )
 أبواب األووؿ.

عدة حركؼ العطف ليست كلها متفق عليها بْب الشنحويْب كاألووليْب. فا٤بتفق عليها  إفَّ  -ّ
ا ا٤بختلف فيها هي: لكن، كإما، ، كالفاء، كٍب، كأك، كبل، كال. أمَّ بيشنهم ستة هي: الواك

 كحٌب، كأـ.
٥با دكر كبّب ُب توجيه ا٤بعُب كٚبصيصه، فكل حرؼ له  ك) أك (إفَّ )الواك( ك)الفاء( ك)ٍب(  -ْ

كظيفة ٛبيزه عن غّبه ٕبيث الٲبكن أبم حاؿ من األحواؿ أف ٰبل كاحد مكاف اآلخر، 
فللغة أسرارها، كلكل حرؼ ميزاته كخصائصه، ك٥با أثر كبّب ُب  ث يؤدم نفس ا٤بعُب،يٕب

 اختبلؼ الفقهاء، ألختبلفهم ُب معانيها.
اختبلؼ علمائشنا رٞبهم هللا دل يكن نتيجة تعصب لرأم أك مذهب من غّب دليل، بل    -ٓ

 كاف االختبلؼ مبيشنا على قواعد كأسس عامة مع مراعاة األدلة التفصيلية ُب كل مسألة.
؛ فمشنهم يبقي ركؼ العطف بعضها البعض له أثر كبّب ُب اختبلؼ الفقهاءتشناكب ح -ٔ

السياؽ الذم جاءت  على حسبا٢بركؼ على أول كضعها، كمشنهم من يعتور معشناها 
        تتشناكب بعضها البعض.حركؼ العطف  فيه، كأفَّ 
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 :التوصيات
يل كفهم القرآف كالسشنة تقريب كتسهل؛ التمثيل للقواعد الشنحوية أبمثلة من الكتاب كالسشنة -ُ

 كويانة اللساف من اللحن.
إفَّ العربية كانت من األسباب الختبلؼ اجملتهدين من فقهاء هذه األمة، كٯبب على طالب  -ِ

العلم الورعي أف أيخذ حظه من هذه اللغة؛ فالعبلقة بيشنهما طردية فبل تتحقق ا٤بعرفة 
 .اللغة العربيةدراسة الورعية إال ب

كفقيه إماـ ٦بتهد  ؛ ألنَّهكتقريبه للشناس – رٞبه هللا - اإلماـ البخارمفقه االهتماـ بدراسة  -ّ
 - شهد له بذلك األعبلـاخل،  ..ة .شنَّ مستقل يستشنبط األحكاـ من مصادرها؛ كتاب كسي 

خّب شاهد على استقبلليته  كتراٝبه كاختياراته ككتابه ا١بامع الصحيح -على مرًٌ التاريخ 
 .الفقهية
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  :الفهارس
 فهرس اآلايت . أ
 الصفحات رقم اآلايت اآلايت -السورة  ـ

 البقرة
 ٖٓ-ُِ ٔچ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ    چ  ُ
 ِٓ ّٓ چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ  ِ
 َٔ ّٔ چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  چ  . ّ
 ََُ-ٗٓ ّٕ چی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب     چ  ْ
 ْٕ ْٕ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ    چ  ٓ
 ُُٕ ٖٗ چ    ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ ٔ
 ُٖٓ ُٖٓ چ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک چ ٕ
 َِْ ُٖٕ چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    چ  ٖ
 َِٓ-ِٔ ُْٖچڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ  ٗ

 ٖٔ ُٕٖ چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ    ڄ  ڃ   چ َُ
ُُ 

 ُٔٗ چې  ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ     چ 
ٕٔ-ُّٔ-

ُٕٕ-ِّٔ  
 ُٕٗ ِِٔ چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   چ ُِ
 َُِ ِِٕ چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  ُّ
 ِِّ-ُٕٔ َِّ چىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب     چ  ُْ
چڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ے    چ  ُٓ  ِّٔ ِْٓ-ِْٓ 
 ِْٔ ِّٕ چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  چ  ُٔ
 ُْٔ-ِٕ ِِٖ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ  ُٕ

 آؿ عمراف
 َُٖ ٕ چ﮳  ﮴ ﮵   ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺ ﮻    ﮼  ﮽   ﮾    چ  ُٖ
 َُّ ْٔ چ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  ُٗ
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 ِّٗ ٕٕچەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ        ۈئ  ۈئ چ  َِ
 النساء

-ُّٓ-َٓ ّ چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ    چ  ُِ
ِّٕ 

 ٕٔ ُُ چہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے    چ  ِِ
 ِْٗ ِٗچٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  ِّ
 ِْٖ ّْچۉ  ۉ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  چ  ِْ
 ٕٔ ٖٔچی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب       چ  ِٓ
 َِّ-ُُٓ ِٗ چٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ     چ  ِٔ
 َِْ-َِِ ّٗ چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ  ِٕ
 َِٗ َُّچگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ  ِٖ
 َِْ ُِٖچٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       چ  ِٗ
 ِِْ-ُِْ ُّٓ چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    چ َّ

 ادلائدة
 ُِْ ِ-ُ چک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       چ  ُّ
 ُٕٓ ٓ چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  چ ِّ
-ُٕٔ-ُٓٓ-ُِٕ ٔ چٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  چ ّّ

َِٖ-ِْٖ-ِْٗ 

 ُٖٔ ُِ-َِ چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     چ  ّْ
 َِٓ ّْ-ّّ چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  ّٓ
 ُُِ ّٖ چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ           چ  ّٔ
 ِّٔ ٖٗ چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ  ّٕ
-ُِْ-ُُ ٓٗ چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ    چ ّٖ

ِّْ 
 چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ ّٗ

 
ُُِ ُُّ 
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 األنعاـ
 َٓ ِ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ     ٺ  ٿ  چ  َْ
 ُٕٗ ُٕ چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئېئ  ىئ  ىئ      چ       ُْ
 ِْٕ-ُّٕ ُُِ چڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ     چ  ِْ
 ِِّ ُْٓ-ُّٓ چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    چ  ّْ

 األعراؼ
 ُٔ ْچڃ  چ        ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ چ  ْْ
 ِِِ ُُ چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       چ  ْٓ
 ِٔ-َٔ ُّٔچہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے      ۓ      چ  ْٔ
 َُٖ ُٕٖ چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ     چ  ْٕ
 ْٗ-ُٗ ُٓٗ چوئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ    چ   ْٖ

 األنفاؿ
 ُِٖ ُْ چڀ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ ْٗ
 ِٕٗ ٕٓ چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ      چ  َٓ
 ِٕٗ ٖٓ چڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ    چ  ُٓ
 َِٖ ٕٔ چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  ِٓ

 التوبة
 ُّٔ َُّ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   چ  ّٓ
 ٗٗ َُٔ چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ  ْٓ
 ُِّ ُُٖ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  ٓٓ

 يونس
 ِِِ ْٔ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    چ  ٔٓ

 يوسف
 ّٓ ٖٔ چېئ  ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      چ  ٕٓ
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 الرعد
-ٖٗ-َِ ُٔ ڱ چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ  ٖٓ

َٗ- ّٗ 
 احلجر

 ُُٕ ٕٖ چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ ٗٓ
 النحل

﮶         چ  َٔ  ٕٓ ٕٕ چھ  ے   ے  ۓۓ  ﮲  ﮳    ﮴ ﮵   
 َُْ َٗچچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      چ ُٔ
 َِٕ ٖٗ چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  ِٔ

 اإلسراء
 َُٓ ِّ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں   چ ّٔ

 الكهف
﮼       چ  ْٔ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ْٕ-ُِ ُٗ چۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵ ﮶ 
 َِٔ ِْ چڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ڻ  چ  ٓٔ
 ٗٗ ٖٔ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  ٔٔ

 مرًن
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    چ  ٕٔ

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   
ٔٓ-ٔٔ َٓ 

 طو
 ُُٖ ٓ چڈ     ژ  ژ  ڑ    چ  ٖٔ

 األنبياء
 َٖ ِٔ چٹ  ڤ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ چ  ٗٔ

 احلج
 ٕٓ ٕٕ چگ ڳ ڳ  ڳ  ڳ     چ  َٕ
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 ادلؤمنوف
 ُّٖ ِ-ُ چٻ پ پ پ پ    ٱ ٻ ٻ ٻ چ ُٕ
 ِّٕ ٔ چڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  ِٕ

 النور
 ُُِ ِ چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ    چ  ّٕ
 ُِٖ-ُٖٖ ْ چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  چ  ْٕ
 ُٖٖ ٓ چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  چ ٕٓ
 ُِٗ ُّ چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ  

 ِّٖ ُّ چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ  ٕٔ
 َُْ-َُّ ّّ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ ٕٕ
 ُٗ َٓ چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ ٖٕ
 ُُٔ ٔٓ چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چ  ٕٗ

 الوعراء
 ُٖٔ ٗٓ چىب يب جت حت  چ َٖ

 القصص
 ْٖ ٕ چٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       چ  ُٖ
 ٗٓ ُٓ چڤ  ڤ   ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  ِٖ
 ُُٖ ٖٖ چ﮿       ﯀  ﯁      چ ّٖ

 العنكبوت
 ْٕ-ُٓ ُٓچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ         چ  ْٖ

 السجدة
 ِِِ ٗ-ٕ چہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۀ  ۀ   ہ  ہچ  ٖٓ

 األحزاب
 ُٖ َْ چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ ٖٔ
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 ُِٔ ْٗ چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ    ٕٖ
 سبأ

 ْٕ ِْچڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ        چ ٖٖ
 فاطر

 ُّٓ-َٓ ُ چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے    چ ٖٗ
 الصافات

 ٖٕ ُْٕ چ ۋ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ َٗ
 ْٗ ُْٗ چې  ې  ى    ى  ائ    چ  ُٗ

  الزمر 
 ِِِ ٔ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ        چ  ِٗ
 ُُٕ ّٕ چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  ّٗ

 الشورل
  ْٖ-ُْ ّ چٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  چ  ْٗ

 اجلاثية
 ََُ ِْ چڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ  ٓٗ

 الطور
 ّٗ ّٗ  چک ک ک گ گ  چ ٔٗ

 النجم
 َِٖ ٖ    چڄ  ڄ  ڄ     چ  ٕٗ

 األحقاؼ
 َٗ ٕ-ٔ چٱ  ٻ   ٻ      ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ        ڀ  ڀ   ڀ  چ  ٖٗ
 ّٗ ُٔ چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  ٗٗ

 دمحم
 َِٖ-ُّ ْ چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ چ  ََُ
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 احلجرات
 َُٗ ُِ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ    پ  ڀ چ  َُُ

 احلديد
 ْٕ -ُْ ِٔ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ  َُِ

 اجملادلة
 ُِْ-ُُٓ ّ چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  چ  َُّ

 احلشر
 ُِٖ َُ-ٔ چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  چ َُْ
 ُٖٔ ٕ چڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  چ  َُٓ
 ِٓ ٗ چې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  چ  َُٔ

 الطالؽ
 ُٕٔ ُ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  چ  َُٕ

 التحرًن
 ُِٔ ِ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  چ  َُٖ

 ادلعارج
 ِّٕ َّ چڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  َُٗ

 اإلنساف
 ٗٗ ّ چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ َُُ
 ٕٕ ِْ چ ىت يت جث مث ىث يث  چ ُُُ

 األعلى
 َٖ ُٔ-ُْ چٱ ٻ ٻ    يئ جب حب خب مب   ی جئ حئ مئ ىئچ   ُُِ

 الغاشية
 ِٓ ّ-ِ چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    چ  ُُّ
 ِٓ ٖ چڎ  ڈ  ڈ       چ  ُُْ
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 الفجر
 ُٓ ّ-ُ چٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ        چ  ُُٓ

 القدر
 ٕٔ ٓ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ  ُُٔ
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 :ارػادي ث كاآلثػألحرس اػفه . ب

 الصفحات األحاديث كآلاثر ـ
 ُْٔ ال تذهبها أك تستهلكها  ابتغوا ُب ماؿ اليتيم أك ُب اليتامي حٌب  ُ
 ُُِ سباطة قـو فباؿ قائمنا، ٍب دعا ٗباء فجئته ٗباء فتوضأأتى الشنىب  ِ
 َُِ بصيب، فباؿ علي ثوبه، فدعا ٗباء، فأتبعه إايه أيٌب رسوؿ هللا  ّ
 َُِ أجعل لك وبلٌب كلها إذف تكفى ٮبك، كيغفر ذنبك ْ
 ِّٕ اخَب مشنهن أربعنا كفارؽ سائرهن ٓ
لىةى كىالى يػيوى٥بًٌىا ظىٍهرىهي شىرًٌقيوا  ٔ  ِِٖ ًإذىا أىتىى أىحىديكيٍم اٍلغىاًئطى فىبلى يىٍستػىٍقًبل اٍلًقبػٍ
 َُٕ اٍضطىًجٍع عىلىى ًشقًٌكى  ًإذىا أىتػىٍيتى مىٍضجىعىكى فػىتػىوىضٍَّأ كضوئك لًلصَّبلًة، ٍبيَّ  ٕ
 ُّ إذا أحب هللا العبد قاؿ ١بوريل: قد أحببت فبلانن فأحبه، فيحبه جوريل ٖ
يعنا ٗ  ُِّ ًإذىا تػىبىايىعى الرَّجيبلىًف فىكيل  كىاًحدو ًمشنػٍهيمىا اًب٣ٍبًيىاًر مىا دلٍى يػىتػىفىرَّقىا كىكىاانى ٝبًى

 ِِٔ ائت الذم هو خّبإذا حلفت على ٲبْب فكفر عن ٲبيشنك ٍب  َُ
 َُٗ إذا خرج ٢باجته أجيء أان كغبلـ معشنا إداكة من ماء يعِب يستشنجي به ُُ
 ُُٖ إذا رأيتم الذين يتبعوف ما توابه مشنه فأكلئك الذين ٠باهم هللا فاحذركهم ُِ
 ِّٓ إذا قلت هذه أك فعلت هذا فقد ٛبت وبلتك ُّ
 ُُٕ ر فقاؿ الشنيب لعلشنا أعجلشناؾ أرسل إذل رجل من االنصار فجاء كرأسه يقط ُْ
 ِِٖ اإلسبلـ يعلو كال يعلى ُٓ
 ُٕٔ اٍسمي اللًَّ عىلىى كيل ميٍسًلمو  ُٔ
 ُّْ أطعمه أهلك ُٕ
 َِّ اعتقوا عشنه يعتق هللا بكل عضو مشنه من الشنار ُٖ
 ُٖٔ أعطيت ٟبسا دل يعطهن أحد قبلي: نصرت ابلرعب مسّبة شهر ُٗ
 ُِِ فشنوه ُب ثوبيه، كال ٚبمركا رأسه؛ فإف هللا يبعثه يـواغسلوه ٗباء كسدر، كك َِ
 ِّٕ ... إال السن كالظفر  ُِ
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انىًت انٍػفىكٍَّت رًٍجليهي،  ِِ  ُٖٗ آذلى رىسيوؿي اللًَّ ًمٍن ًنسىائًًه، كىكى
 ُِٕ لىمي أىكىاًجبأىمَّا اٍلغيٍسلي فىأىٍشهىدي أىنَّهي كىاًجبه كىأىمَّا ااًلٍسًتشنىافي كىالطًٌيبي فىاللَّي أىعٍ  ِّ
 َُٕ كهناان عن سبع فذكر عيادة ا٤بريض أمران الشنيب  ِْ
 ِْٕ إف هللا كضع عن أمٍب ا٣بطأ كالشنسياف كما استكرهوا عليه. ِٔ
 ُٖٕ أىفَّ الشنَّاسى شىك وا ُب ًويىاـً الشنَّيبًٌ  يػىٍوـى عىرىفىةى،فىأىٍرسىلىت ِٕ
 ُٖٔ أجد ُب كتاب هللا إال ا٤بسح أفَّ الشناس قد أبوا إال الغسل، كال  ِٖ
ٍعبىًة إبًًٍنسىافو رىبىطى يىدىهي ًإذلى ًإٍنسىافو أىفَّ الشنيب  ِٗ  ُُُ ، مىرَّ كىهيوى يىطيوؼي اًبٍلكى
ًديشنىًة ذىا ا٢ٍبيلىيػٍفىًة، كىألىٍهًل الوَّأٍـً ا١ٍبيٍحفىةى  َّ  ُٓٗ ًإفَّ الشنَّيبَّ كىقَّتى ألىٍهًل اٍلمى
 ُْٔ والكم عليكم حراـإفَّ دماءكم كأم ُّ
 ُٕٔ أف عمر قاؿ: اي رسوؿ هللا، فيحسب بتلك التطليقة؟ قاؿ: نعم ِّ
رًدىةو فػىتػىيىمَّمى.كىتىبلى  ّّ لىةو ابى  ِْٗ أىفَّ عىٍمرىك ٍبنى اٍلعىاًص أىٍجشنىبى ُب لىيػٍ
 ُِٕ بلىاثن أىفَّ فػىٍرضى اٍلويضيوًء مىرَّةن مىرَّةن، كىتػىوىضَّأى أىٍيضنا مىرَّتػىٍْبً، كىثى  ّْ
 ُٖٕ ًإٍف كىافى رىسيوؿي اللًَّ لىيػيقىبًٌلي بػىٍعضى أىٍزكىاًجًه كىهيوى وىائًمه، ٍبيَّ ضىًحكىتٍ  ّٓ
ٍيًن أىقىصيرىًت الصَّبلىةي أىـٍ نىًسيتى ايى  ّٔ  ِٗٔ اٍنصىرىؼى ًمنى اثٍػشنػىتػىٍْبً فػىقىاؿى لىهي ذيك اٍليىدى
 َُٓ ٢بيضة فدعيإ٭با ذلك عرؽ كليست اب٢بيضة، فإذا أقبلت ا ّٕ
انيوا ييًقيميوفى ا٢بٍىدَّ عىلىى اٍلوىًضيًع كىيػىتػٍريكيوفى  ّٖ  ِِْ ًإ٭بَّىا هىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍلىكيٍم أىنػَّهيٍم كى
 ِٖٕ أهل اب٢بج حْب فرغ من ركعتيه أنه  ّٗ
ئًهً  َْ ٍيًه ًمٍن ًإانى  ُِّ ، فػىغىسىلىهيمىا ثىبلىثى أنَّهي رىأىل عيٍثمىافى دىعىا ًبوىضيوءو، فىأىفػٍرىغى عىلىى يىدى
، فىذىكىرى ذىًلكى عيمري لًرىسيوًؿ اللًَّ  ُْ  ُٕٔ فػىتػىغىيَّظى ًمشٍنهي  -أىنَّهي طىلَّقى اٍمرىأىتىهي كىًهيى حىاًئضه
 ُٕٔ ه طلق امرأته كهي حائض، فأتى عمر الشنيب  كذكر ذلك أنَّ  ِْ
 ِّٔ اؿ رسوؿ هللاأنه قاؿ لعلك آذاؾ هوامك؟ قلت: نعم اي رسوؿ هللا قف ّْ
 ِٕٔ أنَّه كاف ٲبسح على الشنعلْب َب الوضوء ْْ
، فىأى٘بىىوَّزي  ْٓ  ُِّ ًإيٌنً ألىقيوـي ُب الصَّبلىًة أيرًيدي أىٍف أيطىوًٌؿ ًفيهىا، فىأى٠ٍبىعي بيكىاءى الصَّيبًٌ
، كىلىٍيسى مىعى أىحىدو ًمشنػٍ  أىهىلَّ الشنَّيب   ْٔ ابيهي اًب٢بٍىجًٌ  ُِْ هيٍم هىٍدمه غىيػٍرى الشنَّيبًٌ هيوى كىأىٍوحى
 َُٗ إايكم كالظن فإف الظن أكذب ا٢بديث كال ٙبسسوا كال ٘بسسوا كال ْٕ
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 ُٕٕ أيرقد أحدان كهو جشنب، قاؿ نعم إذا توضأ أحدكم فلّبقد كهو جشنب ْٖ
 َُِ أيشنقص الرطب إذا جف؟"قالوا:"نعم"، قاؿ: " فبل إذف ْٗ
 ُٖٓ بدأ هللا بهمب نبدأ؟ قاؿ: " ابدؤكا ٗبا  َٓ
 ُِٕ توضأ ثبلاثن ثبلاثن ٍب قاؿ: "من زاد على هذا أك نقص فقد أساء   ُٓ
، فىجىلىسى عىلىى فراشي كىمىٍجًلًسكى جىاءى الشنيب،  ِٓ  ُُُ ، فىدىخىلى ًحْبى بيًُبى عىلىىَّ
 ُِٕ جعل هللا الطبلؽ بعد الشنكاح ّٓ
 ُٕٗ كىهيوى ٧بيًٍرـه  اٍحتىجىمى رىسيوؿي اللًَّ  

 ُْٕ خّب الصدقة ما كاف ظهر غُب، كابدأ ٗبن تعوؿ ْٓ
 ُُٗ األنصار ليكتب ٥بم ابلبحرين فقالوا ال كهللا حٌب تكتب  دعا الشنيب  ٓٓ
 ُْٗ ما تصشنعوف ٗبحاقلكم قلت نؤاجرها  :قاؿ دعاين رسوؿ هللا  ٔٓ
 ُُِ وابن ًمٍن مىاءو دىعيوهي كىهىرًيقيوا عىلىى بػىٍولًًه سىٍجبلن ًمٍن مىاءو أىٍك ذىني  ٕٓ

 ِٕٔ ٲبسح على الشنعلْب  رأيت رسوؿ هللا  ٖٓ

 ُّٔ رفع القلم عن ثبلثة عن الصيب حٍب يكور كعن الشنائم حٍب يستيقظ كعن  ٗٓ
 ُٕٓ ٠بوا عليه أنتم ككلوه َٔ
: إًنَّهي ًإذنا ٰبىًٍلفي كىالى يػيبىاذًل، فػىقىاؿى الشٌنىب  ُٔ ًيشنيهي"، قػيٍلتي  ِّٗ  شىاًهدىاؾى أىٍك ٲبى
 ِٔٓ ا٤بوركْب اب٢بديبية، على أف يردكاواحل الشنىب  ِٔ
ا، فىًإٍف دلٍى تىٍستىًطٍع فػىعىلىى جىشٍنبو  ّٔ  َُْ وىل قىاًئمنا فىًإٍف دلٍى تىٍستىًطٍع فػىقىاًعدن
ا ًنٍصفي الصَّبلىةً  ْٔ  َُْ وىبلىةي الرَّجيل قىاًعدن
وىاؾي كىاٍسًتشٍنوىاؽي اٍلمىاًء عىٍوره ًمٍن اٍلًفٍطرىًة قىص  الوَّاًرًب كىإً  ٓٔ  ُُِ ٍعفىاءي اللًٌٍحيىًة كىالسًٌ
َّ، كىأىٍف ٲبىىسَّ ًطيبناال ٔٔ ، كىأىٍف يىٍسًبى  َُٖ غيٍسلي يػىٍوـى ا١ٍبيميعىًة كىاًجبه عىلىى كيلًٌ ٧بيٍتىًلمو
 ِِٕ الغسل للجمعة 

 ُْٔ فإٍف هم أطاعوؾ لذلك فأعلمهم أفَّ هللا قد افَبض عليهم ودقة ُب  ٖٔ
ًتًه  فػىرىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّ  ٗٔ  َِّ-َُِ عىلىى لىًبشنػىتػىٍْبً ميٍستػىٍقًببلن بػىٍيتى اٍلمىٍقًدًس ًٕبىاجى
ادي كىقىص  الوَّاًرًب كىتػىٍقًليمي اأٍلىٍظفىاًر كىنػىٍتفي  َٕ  ُُِ اٍلًفٍطرىةي ٟبىٍسه ا٣ٍبًتىافي كىااًلٍسًتٍحدى
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 ِٕٓ كى فىاٍغًسٍلهي ثىبلىثى مىرَّاتو كىأىمَّا ا١ٍبيبَّةي فىاٍنزًٍعهىا ٍبيَّ فػىقىاؿى أىمَّا الطًٌيبي الًَّذم بً  ُٕ
ٍجًهي ِٕ ٍلتي ًإذلى الشنَّيبًٌ  كىاٍلقىٍملي يػىتػىشنىاثػىري عىلىى ى : ٞبًي  ُٖٕ فػىقىاؿى
ٍينً  ّٕ  ُِٔ فػىقىاليوا قىصيرىًت الصَّبلىةي كىُب اٍلقىٍوـً رىجيله كىافى الشنَّيب  يىٍدعيوهي ذىا اٍليىدى
 ُُٕ فو الذم نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حٌب أكوف أحب إليه   ْٕ
 َُٗ قاؿ عمار لعمر ٛبعكت فأتيت الشنيب فقاؿ يكفيك الوجه كالكفْب. ٕٓ
 ُّٗ قدـ رسوؿ هللا ا٤بديشنة كالشناس يسلفوف ُب الثمر العاـ كالعامْب أك قاؿ  ٕٔ
 ِّٗ ٍيهً قىضىى أىفَّ اٍليىًمْبى عىلىى اٍلميدَّعىى عىلى  ٕٕ
ـى  كىافى رىسيوؿي اللًَّ  ٖٕ  َُٗ ًإذىا سىكىتى اٍلميؤىذًٌفي اًبأليكذلى ًمٍن وىبلىًة اٍلفىٍجًر قىا
 ِِٗ قد هناان عن أٍف نستدبر القبلة أك نستقبلها بفركجشنا كاف رسوؿ هللا  ٕٗ
 َِٗ كاف رسوؿ هللا إذا قاـ من الليل كور ٍب يقوؿ:سبحانك اللهم  َٖ
 ُٕ-ٗٔ ء بقضاء كقدر حٌب العجز، كالكٍيسكل شي ُٖ
 ُْٕ كلوه فإف تسمية هللا تعاذل ُب قلب كل مسلم ِٖ
 َِٕ كشنا نسافر مع الشنيب فلم يعب الصائم على ّٖ
دَّ عىلىى مىيًٌتو فػىٍوؽى ثىبلىثو ًإالَّ عىلىى زىٍكجو أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو  ْٖ  ِّٖ كيشنَّا نػيشنػٍهىى أىٍف ٫بًي
 ُُِ ه فإنه يبعث يـو القيامة ملبياال ٚبمركا رأس ٖٓ
 ُُِ ال تػيٍزرًميوه " ٍب دعا بدلو من ماء فصب عليه ٖٔ
 ِِٔ ال تسأؿ اإلمارة فإنَّك إٍف أكتيتها ًمٍن مسألة كيًكٍلتى اليها كإٍف أكتيتها من  ٕٖ
 ُِِ ال تغسلوهم فإف كل دـ يفوح مسكا يـو القيامة ٖٖ
ا فػىهيوى ًٖبىٍّبً الشنَّظىرىٍيًن بػىٍعدى الى تػىلىقٍَّوا الر ٍكبىافى.. ٖٗ  ُُٗ كىالى تيصىر كا اٍلغىشنىمى كىمىٍن ابٍػتىاعىهى
 ُِٕ ال طبلؽ إال بعد نكاح، كإٍف ٠بيت ا٤برأة بعيشنها َٗ
ًٍلكي  ُٗ ًٍلكي كىالى بػىٍيعى ًإالَّ ًفيمىا ٛبى ًٍلكي كىالى ًعٍتقى ًإالَّ ًفيمىا ٛبى  ُِٕ الى طىبلىؽى ًإالَّ ًفيمىا ٛبى
 ُِٕ ال طبلؽ قبل نكاح، كال عتق قبل ملك ِٗ
اًفري اٍلميٍسًلمى  ّٗ اًفرى كىالى اٍلكى  ُِٖ الى يىًرثي اٍلميٍسًلمي اٍلكى
 ُِِ ال يقضْب أحدكم بْب اثشنْب كهو غضباف ْٗ
 ُُٓ ال ٲبسكن أحدكم ذكره بيميشنه كهو يبوؿ ٓٗ
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 ِِٓ ابلشنفس،  الٰبل دـ امرئ  إال إبحدل ثبلث: الثيب الزاين، الشنفس   ٔٗ
 ُُِ لعلَّها حابستشنا؟ فقالوا: ايرسوؿ الٌل، إهنا قد أفاضت، فقاؿ: "فبل إذان". ٕٗ
 ِّّ لعن هللا احمللل كاحمللل له ٖٗ
 ُٕٖ خيور قسمها علي ستة ثبلثْب سهما، ٝبع كل سهم ى٤با ظهر عل ٗٗ

ًم اٍلميصىلًٌي مىاذىا عى  ََُ يػٍرنا لىٍو يػىٍعلىمي اٍلمىار  بػىٍْبى يىدى  َِْ لىٍيًه لىكىافى أىٍف يىًقفى أىٍربىًعْبى خى
، كىدىعىا ًبدىٍعوىل ا١بٍىاًهًليَّةً  َُُ  َُُ لىٍيسى ًمشنَّا مىٍن ضىرىبى ا٣ٍبيديكدى، كىشىقَّ ا١ٍبيييوبى
 ُّٗ لىٍيسى ًمشنَّا مىٍن لىطىمى ا٣ٍبيديكدى كىشىقَّ ا١ٍبيييوبى كىدىعىا ًبدىٍعوىل ا١بٍىاًهًليَّةً  َُِ
نَّ كىالظ فيرى كىسىأيحىدًٌثيكيٍم  َُّ ـى كىذيًكرى اٍسمي هللًا عىلىٍيًه فىكيليوهي لىٍيسى السًٌ  ِِٕ مىا أىنٍػهىرى الدَّ
 ُّٕ مره فليتكلم، كيستظل، كليقعد كليتم وومه. َُْ
 َُٔ ا٤بستحاضة تدع الصبلة أايـ أقرائها الٍب كانت ٘بلس فيها، ٍب تغتسل  َُٓ
 ُِٗ عضهم علي بعض إال ٧بدكدا بقذؼا٤بسلموف عدكؿ ب َُٔ
 ُِِ من أحيا أرضا ميتة فهي له َُٕ
 ُِِ من أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق هبا َُٖ
 ُْٓ يوَبط ا٤ببتاع تؤبر، فثمرهتا للبائع إال أفٍ  ابع ٬ببلن بعد أفٍ  نٍ مً  َُٗ
 ُِِ ابؿ قائمنا فبل تصدقوه، ما كاف يبوؿ إال من حدثكم أفَّ رسوؿ هللا  َُُ
 َِٔ-ِِٔ مىٍن حلف على ٲبْب فرأل غّبها خّبنا مشنها، فليأت الذل هو خّب   ُُُ
 ِّٗ من حلف على ٲبْب كاذبة ليقتطع هبا ماؿ أحد ُُِ
، لىًقىى اللَّى كىهيوى  ُُّ ْبو يىٍستىًحق  هًبىا مىاالن كىهيوى ًفيهىا فىاًجره  ِّٗ مىٍن حىلىفى عىلىى ٲبًى

 ِِٓ ل فاقطع يده لسرقته، كرجله إلخافته، كمىٍن قتل مىٍن سرؽ كأخاؼ السبي 
ا فػىلىهي ًنٍصفي أىٍجًر اٍلقىائًمً  ُُْ ا فػىهيوى أىٍفضىل، كىمىٍن وىلَّى قىاًعدن  َُْ مىٍن وىلَّى قىاًئمن
 ُْٖ مشنعت العراؽ درٮبا كقفيزها، كمشنعت الواـ مديها كديشنارها  ُُٓ
 ٕٓ نبدأ ٗبا بدأ هللا به فبدأ ابلصفا ُُٔ
 ِِٗ أٍف نستقبل القبلة ببوؿ، فرأيته قبل أف يقبض بعاـ يستقبلها هنى الشنىب  ُُٕ
 َِٕ هىٍل كىافى أىٍوحىابي الشنَّيبًٌ ُب عىٍهًد الشنَّيبًٌ ييٍسًلفيوفى ُب ا٢ٍبشًٍنطىة ُُٖ
 ِِٔ أجيئهن ٗبثلهن فتزكجت امرأة تقـو  هلك كترؾ بشنات كإين كرهت أفٍ  ُُٗ
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 ِٗٓ أىٞبًٍليكيٍم، مىا ًعشٍنًدل مىا أىٞبًٍليكيمٍ كىاللًَّ ال  َُِ
 ُّٔ كهللا ال قاتلن من فرؽ بْب الصبلة كالزكاة   ُُِ
 َِٔ ٍب سكت، ٍب قاؿ: إٍف شاء هللا-ثبلاثن -كهللا ألغزكفَّ قريونا  ُِِ
ٍبًتيَّةي؛ فىًإيٌنً رىأىٍيتي رىسيوؿى هللًا  ُِّ  ِٕٔ عىاؿى الًٍَّب يػىٍلبىسي الشنًٌ  كىأىمَّا الشنًٌعىاؿي السًٌ
 ِِٕ " " الغسل للجمعةكأفَّ ابن عباسو ركل عن الشنيب  ُِْ

 َِّ كٟبس ليس ٥بن كفارة: الورؾ ابهلل عز كجل، كقتل الشنفس بغّب حق  ُِٔ
 ُْٗ كىضيوءى ا١بشنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتْب أك  كضع رسوؿ هللا  ُِٕ
 ُِٓ يعت فقل: " ال خبلبة "كقاؿ للذم ٱبدع ُب البيع: إذا اب  ُِٖ

 ُِْ كقد قاؿ الشنيب َب البغضة إهنا ا٢بالقة يعُب: حالقة الدين ال حالقة الوعر ُِٗ
ًٍلكي  َُّ  ُِٕ كىالى كىفىاءى نىٍذرو ًإالَّ ًفيمىا ٛبى
 ِٕٔ أال نغزك ك٪باهد معكم ايى رىسيوؿى هللًا  ُُّ
  ِٖٔ لىًقيتي رىجيبلن فػىقيٍلتي مًبى قػىرىأى رىسيوؿي هللًا اٍلبىارًحىةى يػىقيوؿي الشنَّاسي أىٍكثػىرى أىبيو هيرىيٍػرىةى فػى  ُِّ
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 فهرس األعالـ: ج.

ـعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالاأل ـ  الصفحة 

( كطلب العلم  قُٖٗ ) اإلماـ ا٢بافظ العبلمة، كلد، إبراهيم بن إسحاؽ ا٢بريب ُ
 اابلفقه، بصّبان ابألحكاـ، حافظن زهد، عارفان ُب ال ا، قاؿ عشنه ا٣بطيب: رأسن حداث

 هػ( ِٖٓ للحديث، )

َّ 

إبراهيم بن  ( ( كهو أبو عمراف أك أبو عمار ـُْٕ -هػ ٔٗ إبراهيم بن يزيد الشنخعي) ِ
 .يزيد بن قيس بن األسود بن عمرك بن ربيعة بن الشنَّخىع، كهو فقيه كاتبعي من مديشنة

 ـُْٕهػ، ا٤بوافق ٔٗتوُب سشنة  الكوفة

ُُّ 

، كهبا نوأ، كيعتور هػٖٓا٤بديشنةابن إسحاؽ، أبو بكر دمحم بن اسحاؽ بن يسار، كلد ُب  ّ
 على كتابه كأطلق تسمية "سّبة رسوؿ هللا" أكؿ مؤرخ عريب كتب سّبة الشنيب 

ُِٔ 

، البخارم، ركم عن ابن عييشنة، كككيع،  األزدم البيكشندم ٰبيي بن جعفر ابن أعْب ْ
ق(. ِّْ خارم توُب سشنة )كغّبهم، كركم عشنه الب  

ِّ 

ٍيًن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن بًن عيٍثمىافى بًن  ٓ ٍفًٍب وىبلىًح الدًٌ
ي
ابن الصبلح، أبيو عىٍمروك عيٍثمىافي اٍبني ا٤ب

 ّْٔ بدموقتوُب  (، أحد علماء ا٢بديث  السلمانية ميٍوسىى الکردی، الوهر زكرم)
 ق

ِْ 

(،  قُٗٔ ابن القيم، دمحم بن أيب بكر بن  أيوب بن سعد الزرعي، الدموقي،كلد ) ٔ
 ( قُٕٓت كالـز ابن تيمية إذل أٍف مات ُب السجن، وشنف الكتب الشنافعة، )

ّْ 

ابن ا٤بشنذر الشنيسابورم: هو ا٢بافظ أبو بكر دمحم بن إبراهيم بن ا٤بشنذر بن ا١باركد  ٕ
مكةواحب الوافعي كتلميذه ، كقد رحل ابن ا٤بشنذر إذل  ك٠بع ٧بدثها دمحم بن  

ٗبكة ا٤بكرمةذر إ٠باعيل الصائغ. توُب ابن ا٤بشن .ػه ُّٖسشنة    

ُْٓ 

، زين الدين ٖ ـ(. القاضي زين الدين أبو ُِٔٗ-ُِِّ،ق(ِٗٔ-ٓٗٔ)ابن ا٤بشنّبًٌ
  تراجما٤بتوارم عن  من مصشنفاته .ا٢بسن علي وشٌنف كدٌرس، كحٌدث ٗبكة كالثغر

ُّٖ 

 ّٓهػ(  ُٔٔ) بن عبد ا٢بليم بن تيمية، كلد ٕبراف سشنة  ابن تيميه، أٞبد بن عبد السبلـ ٗ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/643_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/643_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/318_%D9%87%D9%80
http://ency.kacemb.com/tag/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%85/
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ػ( كقد كتب عن سّبته مؤلفات كثّبة عن حياته  قِٖٕ مات مسجوان سشنة )
 العظيمة.

ابن جريج، أبو الوليد عبد ا٤بلك بن عبد العزيز بن جريج األموم موالهم أحد العلماء  َُ
 .التابعْبكهو من اتبعي  .أهل السشنة كا١بماعةعشند  ا٢بديثكركاة  القرآفكقرٌاء  الفقهاء

ُِٓ 

ابن حجر،  شهاب الدين أٞبد بن علي بن دمحم  بن أٞبد بن حجر العسقبلين،  ُُ
 (، أمّب ا٤بؤمشنْب ُب ا٢بديث، توُب  هػِٖٓ-هػ ّٕٕ ) العسقبلينالقبيلة  الكشناين
 .هػ ِٖٓ

َّ 

، أبو دمحم علي بن حـز األندلسي ) ُِ  نوفمور ٕ/ق ّْٖ رمضاف َّابن حـز
  هػ ْٔٓتوُب  اإلسبلـكأكور علماء  لساألند، يعد من أكور علماء قرطبة.ـْٗٗ

ٓٔ 

 بن رشد ا٢بفيد ابكاشتهر  ن دمحم بن أٞبدهو أبو الوليد دمحم بن أٞبد ب ابن رشد: ُّ
 .ـ ُُٖٗ أندلسي. كتوُب فيها كفيزايئي، كفلكي، كقاضي، كفقيه، كطبيب، فيلسوؼ

ُٓٓ 

قِِٔن عفّب االنصارم،  ا٢بافظ،)تابن عفّب، أبو عثماف سعيد بن كثّب ب ُْ  ّّ 

بن كيساف، دمحم بن أٞبد بن إبراهيم ، أبو ا٢بسن ، ا٤بعركؼ أببن كيساف : عادل ا ُٓ
ن كتبه " تلقيب القواُب كتلقيب حركتها "ابلعربية ، ٫بوا كلغة ، من أهل بغداد م  

َٓ 

له مشنظومات  جياف( نسبةن إذل  هػ ََٔ ابن مالك دمحم بن عبد هللا الطائي ا١بياين ) ُٔ
 (ػ. ق ِٕٔت  كالكافية الوافية،) األلفية الشنحويةشعرية متعددة مشنها 

ٗ 

ق(. ُِْابن مشنّب، عبد هللا بن مشنّب ا٤بركزم، أبو عبد الرٞبن، الزاهد، ا٢بافظ، مات ) ُٕ  ّّ 

هو دمحم بن طاهر بن علي بن أٞبد، أبو الفضل ابن القيسراين الويباين، ا٤بقدسي األثرم،  ُٖ
، الظاهرم فقيها(، أحد األئمة ا٢بفاظ، كاف حافظا متقشنا، كاف َٕٓ-ْْٖالظاهرم )  

ُْ 

إمارة مرك، كهراة، كغّبها من ببلد خراساف، ٍب كرل إمارة ٖبارم  أبو ا٥بيثم، توذل ُٗ
 هػ(.ِٗٔبواب احملدثْب ليسمع مشنهم، )تأ ككاف ٱبتلف مع الشناس إذلكسكشنها، 

ّٕ 

ٞبد بن علي بن اثبت البغدادم، اإلماـ ا٢بافظ الشناقد من كبار الوافعية، أأبو بكر  َِ
 ( . ّْٔ سشنة ) – رٞبة هللا  –توُب 

ِٕ 

هل ق( من أعلم أِّٖ-ُِٕأبو بكر األنبارم، دمحم بن القاسم بن دمحم بن بوار، ) ُِ
 زمانه ابألدب كاللغة، كمن أكثر الشناس حفظا للوعر كاألخبار كلد ُب كتوُب ببغداد

ٓٔ 

هػ(ػ.َِْ)ت أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن اليماف البغدادم، أحد أئمة الدنيا فقها ِِ  ُِٔ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/773_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/384_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/994
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1198
http://ar.wikipedia.org/wiki/1198
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/448
http://ar.wikipedia.org/wiki/507
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9


297 

 

 هػ( يقوؿُٓٗ) دكلعيًرؼى اب٢بشنظلي؛ ٗبديشنة الرم  ا٤بشنذر الرازم أبو حاًب دمحم بن ادريس بن ِّ
هػ(ِٕٕا٣بطيب، "كاف أبو حاًب أحد األئمة ا٢بفاظ األثبات". توُب رٞبه هللا )  

ِٗ 

ه أكوف الشناس للفرس ُب ، كأجاد كبرع حٌب قاؿ أبو عبيدة أنَّ أبو داكد األايدم ِْ
 ا١باهلية كاإلسبلـ.

ُٗ 

( ككاف  قَِِ) أبو داكدسليماف ابن االأشعث ابن اسحاؽ األزدم السجستاين، كلد ِٓ
 ( قِٕٓت ا٢بفاظ ُب ا٢بديث كعلومه)أحد 

ّٔ 

هػ، أخذ علمه عن أيب بكر بن ٦باهد، كأيب ّٖٔ –ِْٖ أبو سعيد ا٢بسن السّباُب،  ِٔ
( قّٖٔت  )بكر بن دريد، كأيب بكر بن السراج، كأيب بكر ا٤بورماف كغّبهم،   

ُّ 

مع من البخارم (،٠بع ا١با هػَِّت أبو عبدهللا ٧بٌمد بن يوسيف بن مىطىر الفىرىبرم، ) ِٕ
 مرتْب.

ِٗ 

، هوازفمن قبيلة  عامر بن وعصعةأبو عقيل لىبيد بن ربيعة بن مالك العاًمرم من  ِٖ
اب ـ( أحد الوعراء األشراؼ ُب ا١باهلية،. كهو أحد أوح ُٔٔ/هػ ُْ)ت

 .ا٤بعلقات

ٕ 

أبو علي الولوبْب؛ هو أبو على عمر بن دمحم بن عمر بن عبدهللا األزدم، األندلسي  ِٗ
(.ػ قِٔٓ ، كٟبسمائة )علم الشنحواإلشبيلي الشنحوم إمامنا ُب   

ُِ 

هػ( اإلماـ ا٢بافظ  ُُٖ داـر بطن من بِب ٛبيم كلد سشنة ) الدرامي نسبة إذلأبو دمحم  َّ
( قِٓٓ أحد األعبلـ، )  

َّ 

شاعر مقتدر كوحايبأبو هنول متمم بن نويرة بن ٝبرة بن شداد الّببوعي التميمي  ُّ  
ـ َٓٔ هػ/ َّ توُب ُب  

َِ 

ضي أبو يوسف (. القا ق ُِٖ-ُُّ أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم األنصارم ) ِّ
اإلماـ العبلمة فقيه العراقيْب الكوُب واحب أيب حشنيفة. كهو أكؿ من دعي" قاضي 

 القضاة .

ٕٓ 

أيب زرعة اإلماـ سيد ا٢بفاظ ك٧بدث الرم، مولده بعد نيف كمائتْب، كطلب ا٢بديث  ّّ
ػ(. قِْٔ)  كهو وغّب، ككتب ماال يووف من كثرة، توُب رٞبه هللا سشنة  

َّ 

 عريبـ، كهو شاعر َْٔهػ، ا٤بوافق عاـُٗتغليب كيكُب أبو مالك كلد عاـ األخطل ال ّْ
 ، الواـُب  بدموق بِب أميةقد مدح خلفاء ، ككاف مسيحيان، ك تغلبيشنتمي إذل قبيلة 

ّٗ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%B9%D8%B5%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/41_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/661
http://ar.wikipedia.org/wiki/661
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/562%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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(،  ـ ّٖٓ - ٖٕٕ/  هػ ِّٖ -هػ ُُٔ إسحاؽ بن راهويه ا٢بشنظلي التميمي ) ّٓ
، كعلماء الدين، اجتمع له ا٢بديث ا٤بسلمْباإلماـ الكبّب، شيخ ا٤بورؽ، أحد أئمة 

  كالفقه

َْ 

 ٝباؿ الدين، اإلسشنوم، عبد الرحيم بن ا٢بسْب بن علي اإلسشنوم الوافعي، أبو دمحم ّٔ
ق.ِٕٕرايسة الوافعية ٗبصر، توُب  هأوورل عادل ابلعربية، انتهت إلي فقه  

ُِِ 

أـ ا٤بؤمشنْب، وفية بشنت حيي بن أخطب بن سىٍعيىة من سبط البلكم بن إسرائيل،  ّٕ
 هػ..َٓهػ كقيل ّٔتوفيت اهنع هللا يضر 

ُُِ 

كحفظ ا٤بتوف  القرآفكنوأ هبا فقرأ  هػ ُٕٗاإلماـ جبلؿ الدين أبو عبد هللا دمحم احملٌلي  ّٖ
 .( هػْٖٔت ) كاشتغل ُب فشنوف العلم

ٔ 

ق(.ِٕٗعيسي الَبمذم ا٢بافظ الضرير، فيها حدث عن خلق كثّب)  اإلماـ دمحم بن ّٗ  ِٗ 

-هػ ُٓٓاآلمدم، سيف الدين علي بن أيب علي بن دمحم بن سادل التغليب اآلمدم ) َْ
 .هػ ُّٔت  . شافعيٍب  حشنبلي كمتكلم، مصشنف فقيه(، هػ ُّٔ

ٓٓ 

التشنيسي، أبو دمحم عبد هللا بن يوسف الدموقي التشنيسي، كثقة أبو حاًب، كقاؿ  ُْ
( رٞبه هللا. قِِٔت ) البخارم: كاف من أثبت الواميْب   

ّّ 

ين ابلوالء، إماـ الكوفيْب ُب ثعلب، أبو العباس، أٞبد بن ٰبي بن زيد بن سيار الويبا ِْ
 ف راكية للوعر، ٧بداث، موهورا اب٢بفظ كلد كمات ُب بغداد،االشنحو كاللغة، ك

ْٗ 

وع من بِب كليب بن يرب شاعرق،َُُ-هػّّجرير بن عطية الكليب الّببوعي التميمي ّْ
 .كاألخطل ابلفرزدؽ، اقَبف ذكره ٪بدكهي قبيلة ُب  بِب ٛبيممن قبيلة 

ِِ 

دث، حافظ، ا٢بازمي، أبو بكر ا٢بازمي زين الدين دمحم بن موسى ا٥بمداين الوافعي ٧ب ْْ
هػ.ْٖٓت  ، ٮبذافهػ بطريق ْٖٓ كلد سشنة مؤرخ، نسابة، فقيه.   

ِْ 

ككاف معتزليا  ٫بوم،عادل ابألدب، ا٢بسن بن عبدهللا بن ا٤برزابف السّباُب أبو سعيد: ْٓ
إال من كسب يده، يشنسخ الكتب ابألجرة  كيعيش مشنها. متعففا، ال أيكل  

ْٗ 

 الشنيب دمحمأطلق عليه  ده،كحفي نيب اإلسبلـ دمحما٢بسن بن علي بن أيب طالب، سبط  ْٔ
 ق.ْٗت  لقب سيد شباب أهل ا١بشنة 

ُِٔ 

 الفقيه ا٤بذكور .ا٢بكم بن عتيبة بن الشنهاس بن حشنطب بن يسار العجلي قاضي الكوفة ْٕ
قاؿ بعض أهل الشنسب ا٢بكم ابن عتيبة بن الشنهاس كا٠به عبدؿ من بِب سعد بن 

ُُّ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/161_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/238_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/778
http://ar.wikipedia.org/wiki/853
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/791_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/551_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/631_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/631_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 عجل بن ١بيم.
قاؿ السمعاين:إماـ أهل األدب ٖبراساف ُب  ا٣بارز٪بي؛ أٞبد بن دمحم البٌوٍب ا٣بارز٪بي؛ ْٖ

 هػّْٖ تعصره ببل مدافعة.ككتابه ا٤بعركؼ ابلتكملة هو الورهاف ُب تقٌدمه كفضله.
ُّّ 

سعيد بن السبب كعبد هللا بن ديشنار أبو يزيد ا٤بدين، ركم عن أبيه ك  ذكراف السماف، ْٗ
 كغّبهم، قاؿ عشنه الشنسائي ليس به أبس.

ُٗٗ 

الربعي، أبو ا٢بسن علي بن عيس بن الفرج بن واحل، عادل ابلعربية أوله من شّباز  َٓ
 اشتهر كتوُب ببغداد له تصانيف ُب الشنحو، مشنها كتاب " البديع "

ْٗ 

رجاء بن ا٤برجي، الغفارم، ا٤بركزم، نزيل ٠برقشند حافظ، ثقة، قاؿ ا٣بطيب: ثقة،  ُٓ
(. قِْٗت ثبت، إماـ ُب علم ا٢بديث، )  

ِّ 

 ٕٓ (هػْٕٗتي  )الزركوي أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن هبادر بن عبد هللا فقيه ك٧بدث  ِٓ

ا٣ببلؼ كاألووؿ، كدرس ابلشنظامية  الز٪باين، ٧بمود بن أٞبد بن ٧بمود ، برع ُب علمي ّٓ
 هػػٔٓٔكا٤بستشنصرية، ت

ِِّ 

الزهرم، دمحم بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن ا٢بارث بن  ْٓ
 حديث. نوأ فقّبان  ََِِك٦بموع أحاديث الزهرم كلها  الثقاتزهرة عن 

ُّٗ 

( أحد أشهر شعراء العرب كحكيم الوعراء ـَٗٔ-ـَِٓ)زهّب بن أيب سيلمى ا٤بزين ٓٓ
 عراءكهو أحد الثبلثة ا٤بقدمْب على سائر الو ا١باهليةُب 

ِِ 

الزيدم، ابن دمحم بن أٞبد ا٤بركزم ا٤بوهور ابلزيدم لكونه اعتِب ٔبمع أحاديث زيد ابن  ٔٓ
 ِّٖ مات سشنة ) أيب أنيسه قاؿ ا٣بطيب: كاف ثقة موووفان اب٢بفظ مذكوران ابلفهم، 

 ( هػػػػػ

ُّ 

اهرة السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاُب أبو نصر قاضي القضاة، كلد ُب الق ٕٓ
(. قُٕٕت ( ك) قِٕٕ سشنة )  

ّْ 

 عبدهللا، من التابعْب، كاف تقين  سعيد بن جبّب األسدم الكوُب، أبو ٖٓ
ن
ابلدين  اا كعا٤ب

 هػػ.ٓٗدرس العلم، قتله ا٢بجاج 
ُُٔ 

السهيلي، عبد الرٞبن بن عبد هللا بن أٞبد ا٢بوي، السهيلى حافظ، عادل ابللغة  ٗٓ
َمؤلفاته الركض األنف، نتائج الفكر، من هُٖٓٗبراكش  كالسّب، توُب  

ِٓٓ 

 ٔالسيوطي، عبد الرٞبن بن أيب بكر بن دمحم بن سابق الدين ا٣بضّبم جبلؿ الدين  َٔ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ق.ُُٗمصشنف، ت ََٔ السيوطي، أماـ، حافظ، أديب مؤرخ، له حوارل  
مشس الدين ا٢بشنبلي، القاضي مشس الدين أيب عبد هللا دمحم بن مفلح الراميِب هو أحد  ُٔ

ق(.ّٕٔ)تا٢بشنابلة، كأحد أبرز فقهاء ابن تيميةابرز تبلمذة اإلماـ   
ٓٓ 

هػ( كاف ٕباثة، ُِٖٔالويخ طاهر ا١بزائرم : طاهر بن واحل ىن أٞبد ا١بزائرم. كلد ) ِٔ
ػ(. قُّّٖ ) ةولة من ا١بزائر، توُب ُب دموق سشنمن أكابر العلماء أ  

ّٓ 

عبد الرٞبن بن ٠برة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مشناؼ بن قصي، أسلم يـو  ّٔ
ق .َٓتوُب سشنة  لفتح، كاف ا٠به عبد الكعبة فسماه الرسوؿ عبد الرٞبن، ا  

ِِٔ 

عادل كإماـ ٦باهد ٦بتهد ُب شٌب العلـو  (قُُٖ-قُُٖعبد هللا بن ا٤ببارؾ ا٤بركزم  ْٔ
 ق ُُٖوُب ت .كلد ابن ا٤ببارؾ سشنة ٜباف عورة كمائة هجرية .الديشنية كالدنيوية

ِٔ 

 -هػ ِّيعة بن ا٤بغّبة بن عبد هللا بن عمر بن ٨بزـك عمر بن عبد هللا بن أيب رب ٓٔ
 .قرشي، شاعر موهور دل يكن ُب قريش أشعر مشنه ٨بزكميشاعر  (هػّٗـ ُُٕتوُب

ٖٗ 

رٞبن الويخ أبو بكر ا١برجاين، ٫بوم متكلم علي مذهب عبد القاهر بن عبد ال ٔٔ
 قُْٕ ةتوُب سشن االشعرم، فقيه علي مذهب الوافعي، 

ِٖٓ 

قطرب، هو دمحم بن ا٤بستشنّب بن أٞبد، أبو علي، ٫بوم عادل ابألدب كاللغة من أهل  ٕٔ
 البصرة كقطرب لقب دعاه به أستاذه )سيبويه ( فلزمه

ْٗ 

بن دمحم ٰبيي،ا٥بشندم؛ كبّب علماء ا٤بسلمْب اب٢بديث ُب ا٥بشند ُب الكاندهلوم دمحم زكراي  ٖٔ
 (. قُُّٓ الوقت ا٢باضر، نزؿ ا٤بديشنة، ككانت كالدته )

ّٔ 

( دمحم بن يوسف بن على بن سعيد،  ـُّْٖ-ُُّٕ-ق  ٖٕٔ-ُٕٕ الكرماين ) ٗٔ
 (. الكواكب الدرارم مشس الدين الكرماين: عادل اب٢بديث. كتابه )

ُِّ 

شاعر عريب متيم من أهل ا٤بديشنة ا٤بشنورة كشعراء الدكلة األموية كا٠به  عزة:  كثّب َٕ
 الغفارية كثّب بن عبد الرٞبن بن األسود كعرؼ بعوقه عزة بشنت ٝبيل 

ُٖٗ 

أبو عبد هللا دمحم بن ٰبٓب بن دمحم بن ٰبٓب بن أٞبد بن دمحم بن بكر، ا٤بالقي  ُٕ
 ػهْٕٔاألشعرم

ُِّ 

، ٦بتهد من ا٢بفاظ، كاف ها٤بشنذر الشنيسابورم، أبو بكر، فقي دمحم بن إبراهيم بن ِٕ
 قُّٗشيخ ا٢بـر ٗبكة، توُب فيها 

َِِ 

 ٖٓ(، من موارل بِب شيباف، أبو  قُٖٗ-ُُّ دمحم بن ا٢بسن بن فرقد، الويباين،) ّٕ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85
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ووؿ، كهو الذم نور علم أيب حشنيفة.عبدهللا إماـ ابلفقه كاأل  
الورحْب ا٤بوهورين شرح كافية  كواحب سَب اابذمرضي الدين األ٧بٌمد بن ا٢بسن  ْٕ

 ( قٖٔٔ) ت ابن ا٢باجب ُب الشنحو كشرح شافية ابن ا٢باجب ُب الصرؼ
َٓ 

دب أخذ علم ، أبو ا٢بسْب، عادل ُب اللغة كاألدمحم بن ا٢بسْب بن دمحم بن عبد الوارث ٕٓ
( . قُِْت أيب علي الفارسي،) هالعربية عن خال  

ِٖٓ 

بن عبد االكور الثمارل االزدم، أبو العباس أماـ العربية ُب زمشنه، كلد  دمحم بن يزيد ٕٔ
.( قِٖٔت )ابلبصرة   

ِٖٓ 

 كلد سشنة ) مسلم بن ا٢بجاج مسلم،  اإلماـ الكبّب كا٢بافظ ا٢بجة، أبو ا٢بسْب ٕٕ
علمه كفضله، ألف مسلم وحيحه ا٤بوهور كقد استمده  ىالعلماء عل (،أثُب هػَِْ

 ( هػُِٔت يث مسموعة، )من ثبلٜبائة ألف حد

َّ 

طائفة من اتبعي أهل ا٤بديشنة، كاول  ىانفع بن عبدالرٞبن بن أيب نعيم الليثي قرأ عل ٖٕ
ػ(ػ . قُٗٔت انفع من اوبهاف، )  

ُٕٔ 

-ُّٔاحملـر  الشنوكم، اإلماـ ٧بيي الدين أبو زكراي ٰبٓب بن شرؼ بن مػرًٌم بن حسن ) ٕٗ
 . ك٧بٌدثيهم السشنة فقهاء(، أحد أشهر هػ ٕٔٔ

َْ 

هاركف بن عبد هللا بن مركاف، اإلماـ ا٢بجة ا٢بافظ اجملود، أبو موسى، البغدادم  َٖ
 .ق(ِّْ)مات،، ك٠بع خلقا كثّباق(ُُٕ)مولده، التاجر البزاز، ا٤بلقب اب٢بماؿ

ِّ 

قع بن عبد العزم الكشناين الليثي،أسلم كالشنيب يتجهز لتبوؾ، توُب سشنة كاثلة بن األس ُٖ
قّٖ  

َِّ 

ككيع بن ا١براح بن مليح، اإلماـ ا٢بافظ الثبت ٧بدث العراؽ، أحد األئمة األعبلـ،كلد  ِٖ
 (. هػُٕٗت ( هػػػػػػ كاف ذا عبادة كخووع كعلم، ) ُِٗ  )

ِٕ 

زكراي، ضعفه الشنسائي، ككثقه ابن حباف  ٰبيي بن عبد هللا بن بكّب ا٤بخزكمي، أبو ّٖ
( رٞبه هللا. قُِّ فأواب؛ ألفَّ البخارم. كمسلما احتجا به، توُب سشنه )  

ّْ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/676_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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 : فهرس األشعار د.

 الصفحة الشاعر البيت ـ
 َٖ ثعلبة بن عمّب ا٢بشنفي قىضاءى كلًكن كاف غيٍرمان على غيٍرـ  ضٍيتى الدَّينى ابلدىين دل يكين إذا ما ق ُ
 ٕٖ ببل نسبة أىرىاؾى فىبل أىٍدرًم أىهىمٌّ ٮبىىمتيه؟ ... كذك ا٥بىمًٌ ًقٍدمنا خاًشعي ميتىضىائًلي دل يعرؼ قائله ِ
ـٍ بيػػػػكػػػػػػػػػوري  ّ  ُٓٗ عبدم بن زيد ألمًٌ ذاؾى تىػػًصػّبي  :أىٍنتى فػػػػانػػػظيػػػرٍ      أرىكىاحه، ميػػػػػػػػػودًٌعه، أ
تً  ْ ٍتًفي كاف فيها أـى ًسوىاهاأىكير  على الكى رل ... أىحى  ْٖ العباس بن مرداس يبة ال أيابى
 ِٓ ا٢بطيئة أىال حىبذا ًهشنده كأىرضه هبا هشندي ... كهشنده أىتى من دكهنا الشنٍَّأم كالبعدي  ٓ
تىظري  ٔ  ِّ أيب سلمىزهّب بن  إفَّ ابنى كىٍرقىاءى ال ٚبيٍوىى بػىوىاًدريه ... لىكٍن كىقىائًعيهي ُب ا٢بىٍرًب تػيشنػٍ
افي مثًل ٧بيىمَّدو ك٧بيىمَّدو  ....  إفَّ الرَّزًيَّةى ال رىزًيَّةى ًمثٍػليها ٕ  ّٓ الفرزدؽ فػيٍقدى
هٍ  ٖ ٌ قىٍد سىادى قػىٍبلى ذىًلكى جىد   َِِ أبو نواس ًإفَّ مىٍن سىادى ٍبيَّ سىادى أبيوهي      ٍبي
ا رل مشنها معصمه حْب ٝبَّرٍت       ككفه خضيبه زي  ٗ  ٖٔ عمر بن أيب ربيعة يشنىٍت ببشنافً بىدى

ٍل أىان ًإال ًمٍن رىبًيعىًة أىٍك مضرً  َُ  ِّّ لبيد ابن أيب ربيعة ٛبىىُبَّ ابٍػشنػىتىام أىٍف يىًعٍيشى أىبيوٮبا      كهى
ـى عهديها        كإمَّا أبمواتو أدلَّ خيا٥بيا هتاض ُُ  ِٕٕ الفرزدؽ بدارو قد تقاد
ػػا أىتىى رىبَّػػػهي ميػػوسىػػى عىػػلىى قػىػدرىاجػىػػػػػػػاءى ا٣بًػػػ ُِ  ٕٕ جرير بلفىػػػةى أك كػػػػانػػػت لػػػػه قػػػىػدرنا    كػػىمى
ًئسو دىافى ابإًلساءًة ديشنا ُّ شنىاؾ فىاضى ُب ا٣بٍلًق حٌبَّ  ...  ابى  َٕ أبو داككد اإلايدم جيودي ٲبي
نٍػيىا كى٫بىٍني ًمٍن أىهٍ  ُْ  ُِٓ ببل نسبة ًلهىا ...  فػىلىٍسشنىا ًمٍن األىٍموىاًت ًفيهىا كال األىٍحيىاءً خىرىٍجشنىا ًمٍن الد 
ا ُٓ يع فما أٍدرم أريٍشده ًطبلهبي  ٕٖ أيب ذؤيب دىعاين إليها القلب إين ألٍمرًه    ٠بى
الىئيوا ... عىلىى كيلًٌ أىٍمرو ييوًرثي اجملدى كا٢بمدى  -حٌب األىٍقدىميوفى  -رًجارل ُٔ  ٗٔ ببل نسبة ٛبى
 ّٖ ببل نسبة بن عامر سواءه عليك الشنػٍَّفر أـ بتَّ ليلةن      أبىهًل الًقباب من عيمىٍّب  ُٕ
 ِٕٕ ا٤بثقب العبدم فإمَّا أٍف تكوف أخي بصدؽ       فأعرؼ مشنك غثي من ٠بيِب ُٖ
 ٓٗ ببل نسبة ًذمىامنا فىكيونيوا ال عىلىيػٍهىا كال ٥بىا.. فإٍف أىنٍػتيموي دل ٙبتفظوا ٤بودٌب  ُٗ
 ُٖٔ لبيد بن أيب ربيعة فعلى فركًع اليقهاًف كأطفلت          اب١بلهتًْب ظباؤيها كنعميها َِ
 ُٗ قػيتػىٍيلة بشنت الشنضر فػىٍليىٍسمىعٌن الشنضري إٍف أنته ... أىـٍ كيف يسمع مىٌيت ال يىشنطقي  ُِ
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ٍن ... أىيًٌي كأىي كى فاًرسي األىٍحزا ِِ  ّٓ ببل نسبة بً فلًئٍن لقيتيك خالىٍْب لىتػىٍعلىمى
 ّٓ ا٢بارث بن كعلة ا٢برمي فما ابؿي من أىسعى أًلىٍجبػيرى عظمهي...ًحفىاظنا، كيشٍنوم من سفاهته كٍسرل ِّ
 ٖٔ جرير فواعجبنا! حٌب كيلىٍيبي تسيب ِب...كىأىفَّ أىابها هنوىل أك ٦بيىاًشع ِْ
ل ِٓ

ي
، ال الكيتيبً قيٍل لًبافو بقوًؿ ريكنى ٩بلكةو ...على الكتائًب ييبُبى ا٤ب  ّٗ أٞبد شوقي كي

بػىقىٍت مشنه األىلًيَّةي بػىرَّتً  ِٔ حافظه لًيىميشًنه          كإٍف سى  ُٔٗ كثّب عزة قىًليلي األىال  ايى
اةى، فىأىنٍػتيم  ...  تػىهىابيونػىشنىا حٌبَّ بىشًنيشنىا األوىاًغرىا ِٕ  ُٗ أبو داكد اإلايدم قػىهىٍرانىكيمي حٌبَّ الكيمى
 ُٕٔ امرؤ القيس ٔبادو ميزىمَّلً  ُب كىبّبي أيانسو         أفانًْب كدقهً  ُب كأفَّ أابانن  ِٖ
ًدم ِٗ  ٕٔ،  ِِ جرير كػػػػػػانػػػػػػوا ٜبػػػػػػػػػػانػػػػْب أٍك زادكا ٜبػػػػانػػيػةن  ..  لىٍوالى رجاؤيؾى قىٍد قٌتلتي أىٍكالى

ًب خياالن  كىذبٍتك عيشنيك، أىـٍ رأيتى بواًسط ... غىلىسى الظَّبلـً  َّ  ُٗ األخطل من الرَّابى
 ُٓٗ الشنمر بن تولب إذا هىلكتي فىًعشٍندى ذىلكى فىاٍجزًعي      ال ٘بىٍزًعي إف ميشنػٍفىسنا أهلكتهي  ُّ
 ٖٔ عمر بن أيب ربيعة .. بسبع رىمىٍْبى ا١بمرى أىـٍ بثىمافً  -كًإٍف كيشٍنتي دىاراين  -لعىٍمريؾ مىا أىٍدرًم  ِّ
ادً  مَّاذا تػىرىل ُب ّّ م إالَّ ًبعىدَّ  ٕٔ،  ِِ جرير ًعياؿو قىٍد بىرًٍمتي هبم  ..  دل أيٍحػػػػػػػًص ًعػػػػدَّهتى

ا ّْ  ُٖٔ عقبة بن هريرة األسدم ميعاًكم إنشنا بىور فأٍسجح ...  فػىلىسشنىا اب١بباًؿ كال ا٢بىًديدى
 ٖٔ عمرك بن كلثـو امىؤلىانى البػىرَّ حىٌب ضىاؽى عىشنَّا ... كٕبري األىرًض ٭بىاؤيه سىفىًيشنى  ّٓ
ػػػػػػػػػػػذين           عدكا أتػػػػػػقػػػػػػػػيك كتػػػػتػػػقػػيِبػػػػػػػػػكإال فػػػاطَّ  ّٔ  ِٕٕ ا٤بثقب العبدم رحػػػػِب كاٚبَّ
 ْٗ عامر بن ا٢بارث كىبػىٍلدىةه لىٍيسى هًبا أىنًيسه         إال اليعافّبي كالًعٍيسي  ّٕ
، الى  ّٖ  ٖٕ ببل نسبة يػيٍقضى لًلوٍَّمًس كىٍسفىةه أىٍك أيفيوؿي  ، بىًل الوٍَّمسي لىٍو دلٍى كىٍجهيكى البىٍدري
ػػػػيػٍفنا كري٧ٍبنػػػا ّٗ ا سى ػػًك فػػي الػوىغىى    ميتػىقىلًٌػػػػدن  ُٖٔ ببل نسبة كرأيػػتي زكجى
 ِٕٕ األخطل كقد شفَِّب أف اليزاؿي يريكعِب   خياليك إما طارقا أك ميغاداي َْ
ا عىلٍت برسوًؿ هللًا عدانفي ككى  ُْ  ِِّ ابن الركمي ٍم أبو عبل اببنو ذيرا حىسىبو     كىمى
ا ... أىمىٍوٌبى انءو أـ هو اآلف كىاقعي  ِْ رل بعد فػىٍقًدمى مىاًلكن  ّٖ، َِ متمم ابن نويرة كلستي أابى
 ّٓ ن عشنَبةأبو العياؿ ب كلقد رمٍقتك ُب اجملاًلًس كلها... فإذا كأىنت تعْبي من يبغيِب ّْ
ٍيل             فػىشنىالىكيٍم إبًًرىابى حىٍيثي يػيقىسًٌم ْْ  ُِِ األخطل كىلىقىٍد ٠بىىا لىكيٍم ا٥ٍبيذى
 ٕٖ عمر بن أيب ربيعة كليت سيلىٍيمىى ُب ا٤بشناـ ضجيعٍب ... هشنػػػػػػالك أـ ُب جػػػشنػػػػػػػةو أـ جػهشٌنمً  ْٓ
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 َٖ العتَّايب ػػكٍن أخػػػػػػػي مىػٍن كدَّين كهػو غػائػػبه كليس أىخي مىٍن كدَّين رأمى عيشنه ... كلػ ْٔ
ٍرتيًك، ال، بىٍل زادىين شىغىفان  ْٕ  ٕٗ ببل نسبة هىجىره كبػيٍعدي تيراخو ال ًإذل أجلً  ... كىما هىجى
تىًذؿٍ  ْٖ ًت الكىرىلى        عىاًطًف الشن ميريًؽ وىٍدًؽ الػػػميبػٍ  ٖ.  العامرم لبيد بن ربيعة كى٦بييودو ًمٍن ويبىاابى
 َُٕ رؤبة بن العجاج كمىػػٍهمػػىةو ميغورةو ارجػػاؤه          كػػأفَّ لػػوفى أرًضػػًه ٠بػػاؤيه ْٗ
 ٖٔ أبو العبلء ا٤بعرم كهوَّنتي ا٣بطوبي عليَّ، حٌب ... كأيٌن ًورتي أىٍمشنىحيها الودىادىا َٓ
 ِٗ ساعدة بن جؤية أـ هل على العيًش بعد الوٍَّيًب ًمٍن نىدـً  ..اي ليت ًشٍعرم كال مىشٍنجىى من ا٥برًـً  ُٓ
 ِٖٕ سعد بن قرط ايليتما أيم شنىا شالٍت نعامتها           إمَّا إرل جشنَّة إمَّا ارل انر ِٓ
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 ادلصادر كادلراجع: -ق
 ادلراجع العربية: - أ

 ،ُ، ٙبقيق: دمحم زاهد الكوثرم، طاخلمسة شركط األئمَّةأبو بكر دمحم بن موسى ا٢بازمي،  -
 ـ (. ََِٓ)القاهرة: ا٤بكتبة األزهرية للَباث، 

،) بّبكت: ُ، طجواىر اإلكليل شرح سلتصر خليل ،الويخ واحل عبد السميع األزهرم ،اآليب -
 ـ (. َََِ -قُُِْا٤بكتبة العصرية، 

ب ادلعاين"شرح رسالة ابن أيب زيد الثمر الداين يف تقري ،الويخ واحل عبد السميع األزهرم ،اآليب -
 ، ) د.ط، بّبكت لبشناف، ا٤بكتبة الثقافية د.ت (.القّبكاين

أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرًن بن عبد الواحد الويباين ، ابن األثّب -
عادؿ أٞبد عبد -علي دمحم معوض ٙبقيق:، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، )هػَّٔا١بزرم)ت

 ـ (.ُْٗٗ -ق ُُْٓ، دار الكتب العلميةلبشناف:  -، ) بّبكت ُ، طا٤بوجود
، ) دموق: ُعبد القادر األرانؤكط، كالتتمة: بوّب عيوف، ط ، ٙبقيقجامع األصوؿابن األثّب،  -

 ـ (.ُٗٔٗ -هػُّٖٗمكتبة ا٢بلواين كمطبعة ا٤ببلح كمكتبة دار البياف، 
، ) ِ، مهدم دمحم انور الدين، طيواف األخطلداألخطل، أبو مالك غياث بن غوث بن طارقة،  -

 ـ (. ُْٗٗ -قُُْْبّبكت: دار الكتب العلمية، 
خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن دمحم ا١برجاكٌم، زين الدين ا٤بصرم، ككاف يعرؼ ، األزهرم -

 ،شرح التصريح على التوضيح أك التصريح دبضموف التوضيح يف النحو، )هػَٓٗابلوقاد)ت
 ق (.ُُْٖ، الزهراء لئلعبلـ العريب: ) مصر ،ُابسل عيوف السود، ط ٙبقيق: دمحم

طبقات هػ(، ِٕٕاإلسشنوم، أبو دمحم عبد الرحيم بن ا٢بسن بن علي الوافعٌي، ٝباؿ الدين)ت -
لبشناف: دار الكتب العلمية، -، ) بّبكتُ، ٙبقيق: كماؿ يوسف ا٢بوت، طالشافعية لإلسنوم

 ـ (.ََِِ
، ٙبقيق: د/ دمحم حسن التمهيد يف زبريج الفركع على األصوؿ، ٢بسنعبد الرحيم بن ا اإلسشنوم، -

 هػ (.َُُْ، ) بّبكت: مؤسسة الرسالة، ٖهيتو، ط
أحكاـ هػ(، ّْٓالقاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب ا٤بعافرم ا٤بالكي)ت اإلشبيلي -

: لبشناف -) بّبكت ،ّ، طدمحم عبد القادر عطا :راجع أووله كخرج أحاديثه كعلَّق عليه، القرآف
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 ـ (. ََِّ-هػُِْْدار الكتب العلمية، 
، ٙبقيق:حسن شرح األمشوين على ألفية بن مالك) قِٗٗاألمشوين، أبو علي بن دمحم)ت -

 (. ـُٖٗٗ، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُٞبد،كإبشراؼ:د.أميل بديع يعقوب، ط
، ٙبقيق: وفواف عدانف رافمفردات ألفاظ القالراغب،  ٧بمود بن عبد الرٞبن األوفهاين، -

 ـ (.ُٖٗٗ-هػُُْٖ، ) دموق: دار القلم، ِداككدم، ط
، ٙبقيق أ.د. عبد شرح ادلنهاج للبيضاكم يف علم األصوؿاألوفهاين، ٧بمود بن عبد الرٞبن،  -

 . ـ (ُٗٗٗهػ/َُِْ، ) الرايض: مكتبة الرشد، ُالكرًن بن علي الشنملة، ط
كيليه كتاب التمييز،  -نقد عند احملدثْب نشأتو اترؼلومنهج الاألعظمي، دمحم مصطفى األعظمي،  -

 ـ (.َُٗٗ-هػَُُْ، ) الرايض: مكتبة الكوثر،ّاإلماـ مسلم، ط
 : مكتبة الرقيم،بغداد ، )ُط ،مقربة اخليزرافيف  أعياف الزماف كجّباف النعماف األعظمي، كليد، -

 ـ (.ََُِ
، ) بّبكت: ا٤بكتب ُ، طإركاء الغليل يف زبريج أحادي ث منار السبيل، األلباين، دمحم انور الدين -

 (.ـ ُّٗٗاإلسبلمي، 
ركح ادلعاين يف تفسّب القرآف العظيم كالسبع األلوسي، أيب الفضل شهاب الدين السيد ٧بمود،  -

  ـ (.ُّٖٗ-هػَُّْ -لبشناف: دار الفكر -، د.ط، ) بّبكتادلثاين
،) الرايض: دار ُ، علق عليه د . عبد الرازؽ عفيفي، طاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـاآلمدم،  -

 ،  ـ (.ََِْ-هػُِْْابن حـز
)  د.ط، ،تيسّب التحرير ،هػ(ِٕٗدمحم أمْب بن ٧بمود البخارم ا٤بعركؼ ا٢بشنفي)ت، ابد شاه أمّب -

 ـ (.ُٔٗٗ -قُُْٕ، دار الفكر، ُّٖٗ -قَُّْدار الكتب العلمية،  :بّبكت
، ضبطه كوححه: عبد هللا التقرير كالتحبّب علي التحرير يف أصوؿ الفقوا٢باج ا٢بليب، ، ابن أمّب -

 ـ (.ُٗٗٗ-هػُُْٗ، دار الكتب العلمية لبشناف: -كت، ) بّب ُط٧بمود عمر،
، ٙبقيق: دمحم ٧بٓب الدين اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ، ه(ٕٕٓابن األنبارم، أىب الوركات)ت -

 د.ت (. ُُٔٗ، )القاهرة: مطبعة السعادة، ْعبد ا٢بميد، ط
 العربية، أسرارهػ(، ٕٕٓ-ُّٓابن األنبارم، أيب الوركات عبد الرٞبن بن دمحم بن أيب سعيد) -

 ـ (.ُٕٓٗ -هػُّٕٕ اجملمع العلمي العريب،: د.ط، ) دموق، دمحم هبجة البيطارٙبقيق: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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الطبلب، كُب ا٥بامش مشنهج فتح الوىاب بشرح منهج  هػ(ِٓٗاألنصارم، أيب ٰبي زكراي)ت -
الطبلب للمؤلف، الرسائل ا٤بذهبية ُب ا٤بسائل الدقيقة ا٤بشنهجية، للسيد مصطفى الذهيب الوافعي، 

 ـ (. ُْٗٗ -قُُْْط، ) بّبكت: نور دار الفكر، د.
معه حاشية الرملي،  أسُب ادلطالب يف شرح ركض الطالباألنصارم، زكراي بن دمحم بن زكراي،  -

 ـ (.َََِ-قُِِْ، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُدمحم دمحم اتمر، ط ٙبقيق: د.
 دار إحياء الَباث العريب، لبشناف:-) بّبكت ،ِ، طادلعجم الوسيط أنيس، إبراهيم، كآخركف، -

 ـ (.ُِٕٗ-هػُِّٗ
دمحم بن دمحم بن ٧بمود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الويخ مشس الدين ابن الويخ ٝباؿ  البابرٌب، -

 : دار الفكر، د.ت (.، ) بّبكتُ، طالعناية شرح اذلدايةهػ(، ٖٕٔالدين الركمي)ت
، ) القاهرة: دار ُ، طي شرح ادلوطأكادلنتقالباجي، أيب الوليد سليماف بن خلف بن سعد،  -

 الكتاب اإلسبلمي، د.ت (.
ٍليبًٌ  عثماف بن علي بن ٧بجن،، البارعي - فخر ، تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشًٌ

شهاب الدين أٞبد بن دمحم بن أٞبد بن يونس بن إ٠باعيل بن ،)هػّْٕالدين الزيلعي ا٢بشنفي)ت
ٍليب  )ت  ق (. ُُّّبوالؽ، -ا٤بطبعة الكورل األمّبية :) القاهرة ،ُطهػ(، َُُِيونس الوًٌ

عن الطبعة صحيح البخارم دمحم بن إ٠باعيل بن إبراهيم بن ا٤بغّبة ا١بعفي،  البخارم، أبو عبد هللا -
ربفة  األمّبية نسخة اليونيِب بركاايت األويلي كأيب ذر ا٥بركم كالسجزم كابن عساكر معزكان إذل

ٙبقيق: دمحم زهّب بن ، تغليق التعليق كعمدة القارم كإرشاد السارماألشراؼ كفتح البارم ك 
 هػ (.ُِِْ،دار طوؽ الشنجاة، ) بّبكت: ُ، طانور الشناور

داير بكر: طبع  -د.ط، ) تركيا  التاريخ الكبّب،هػ(، ِٔٓبن إ٠باعيل)ت البخارم، حملمد -
 ا٤بكتبة اإلسبلمية، د.ت (.

، ) بّبكت: دار ُ، طالتعريفات الفقهيةساف اجملددم، اإلماـ ا٤بفٍب دمحم عميم اإلح الوركٍب، -
 ـ (.ََِّ-قُِْْالكتب العلمية، 

كراتوي، مطبعة   -، د .ط، ) ابكستافأصوؿ البزدكمالبزدكم، علي بن دمحم البزدكم ا٢بشنفي،  -
 جاكيد بريس، د.ت (.

اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ بْب النحويْب البصريْب  )هػٕٕٓ-أبو الوركات األنبارم)ت -
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، ) بّبكت، دار الكتب ُٙبقيق:حسن ٞبد، إبشراؼ د.أميل بديع يعقوب، ط كالكوفيْب(
 (. ـُٖٗٗ-هػُُْٖالعلمي، 

 ،هػ(ُِّْأبو عبد الرٞبن عبد هللا بن عبد الرٞبن بن واحل بن ٞبد بن دمحم بن ٞبد)ت، البساـ -
دمحم وبحي  :حققه كعلق عليه كخرج أحاديثه كوشنع فهارسه،تيسّب العالـ شرح عمدة األحكاـ

-هػُِْٔمكتبة التابعْب، : اإلمارات: مكتبة الصحابة، القاهرة، ) َُ، طبن حسن حبلؽ
 ـ (.ََِٔ

شرح صحيح البخارم البن  ،)هػْْٗابن بطاؿ، أبو ا٢بسن علي بن خلف بن عبد ا٤بلك)ت -
 –قُِّْ، الرايض: مكتبة الرشد -) السعودية ،ِ، طأبو ٛبيم ايسر بن إبراهيم:ٙبقيق ،بطاؿ

 ـ (.ََِّ
القواعد كالفوائد األصولية كما يتبعها من األحكاـ  عبلء الدين ابن اللحاـ،، البعلي -

 (. ـُٖٗٗ-هػُُْٖ، )بّبكت: ا٤بكتبة العصرية، ُقيق: عبد الكرًن الفضيلي،طٙب،الفرعية
ادلختصر يف  ،هػ(َّٖالبعلي، عبلء الدين أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن عباس الدموقي ا٢بشنبلي)ت -

جامعة ا٤بلك عبد : ٙبقيق: د. دمحم مظهر بقا، د.ط، ) مكة ا٤بكرمة، الفقو ن اللحاـابأصوؿ 
 ق (.ََُْالعزيز، 

ٙبقيق ، خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،)هػَُّٗعبد القادر بن عمر)ت، البغدادم -
 ـ (. ُٕٗٗ-هػُُْٖمكتبة ا٣با٪بي،  :) القاهرة ،ْ، طعبد السبلـ دمحم هاركف :كشرح

تفسّب  معادل التنزيل)، ق(َُٓالبغوم )ت أبو دمحم ا٢بسْب بن مسعوديي السشنة ٧بالبغوم،  -
، ) ْ، ٙبقق: دمحم عبد هللا الشنمر، عثماف ٝبعة ضمّبية، سليماف مسلم ا٢برش، ط( البغوم

 ـ (.ُٕٗٗ-هػُُْٕالرايض: دار طيبة،
ٙبقيق: شعيب  ،شرح السنة، ق(َُٓالبغوم )ت أبو دمحم ا٢بسْب بن مسعود٧بيي السشنة البغوم،  -

 ـ (.ُّٖٗ -قَُّْ، ) دموق: ا٤بكتب اإلسبلمي، ِط زهّب الواكيش، -األرانؤكط
البغوم، أبو القاسم عبد هللا بن دمحم بن عبد العزيز بن ا٤برزابف بن سابور بن شاهشنواه البغوم  -

، ) الكويت: دار البياف، ُ، ٙبقيق: دمحم األمْب بن دمحم ا١بكِب، طمعجم الصحابةق(،ُّٕ)ت
 ـ (. َََِ -قُُِْ

ٙبقيق عادؿ أٞبد  ،االعتناء يف الفرؽ كاالستثناءالبكرم، دمحم بن أيب بكر بن سليماف الوافعي،  -
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لبشناف:  دار -عبد ا٤بوجود، كعلي دمحم معوض، قدـ له كقرظه د. دمحم أنيس عبادة، د.ط،  ) بّبكت
 ـ (. ُُٗٗ-هػُُُْالكتب العلمية، 

، ) بّبكت: دار عادل ِط، شرح منتهى اإلرادات، هػ(َُُٓالبهوٌب، مشنصور بن يونس)ت -
 ـ (.ُٔٗٗالكتب، 

،كشاؼ هػ(َُُٓ)ت ا٢بشنبليمشنصور بن يونس بن وبلح الدين ابن حسن بن إدريس ، البهوٌب -
ٙبقيق: إبراهيم أٞبد عبد ا٢بميد، نزار مصطفى الباز، د.ط،) بّبكت:  ،عن مًب اإلقناعالقناع 

 (. ـََِّ-قُِّْ.دار عادل الكتب
كثق أووله،  -دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعةيهقي، أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب ،الب -

، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُكخرج حديثه، كعلق عليه: د عبد ا٤بعطي قلعجي، ط
 ق (. َُْٓ

ٙبقيق: دمحم عبد القادر عطا.  السنن الكربل:هػ(، ْٖٓالبيهقي، أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب)ت -
 ـ (. ُْٗٗ-هػُُْْلبشناف، دار الكتب العلمية، -، ) بّبكتُليقات ابن الَبكماين، طكمعه تع

، سنن الَبمذم، دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، السلمي أبو عيسىالَبمذم،  -
 ـ (.ُٔٗٗ، دار الغرب اإلسبلمي، ) بّبكت: ُ، طٙبقيق: بوار عواد معركؼ

النجـو يوسف بن تغرم بردم بن عبد هللا الظاهرم ا٢بشنفي، أبو احملاسن ٝباؿ الدين  ابن تغرم، -
 ـ (.ُّٔٗ -قُّّٖط، ) مصر: كزارة الثقافة،  ، د.الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة

، ضبطه كخرج أحاديثه، زكراي شرح التلويح،)هػّٕٗت(سعد الدين مسعود بن عمر ،التفتازاين -
 ـ (.ُٔٗٗ-هػُُْٔلبشناف: دار الكتب العلمية،  -، ) بّبكتُعمّبات، ط

مفتاح الوصوؿ إذل بناء الفركع على هػ(، ُٕٕ-َُٕالتلمساين، أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد) -
 ـ (. ُٔٗٗعبد الوهاب عبد اللطيف، د.ط، ) بّبكت: دار الكتب العلمية  :، ٙبقيقاألصوؿ

ا٢بديث، ابن تيمية، أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ ا٢براين أبو العباس تقي الدين، علـو  -
 ـ (.ُٖٓٗ-هػَُْٓ، ) بّبكت: دار الكتب العلمية،ُط

، ٝبع عبد الرٞبن بن رلموع الفتاكل هػ(،ِٖٕابن تيمية، أٞبد بن عبدا٢بليم بن عبد السبلـ)ت -
 (.ق ُّٖٗ، ) سوراي: مطبعة الرسالة، ُدمحم بن قاسم، ط

، كأضاؼ ادلسودةهػ(، ِٓٔآؿ تيمية )بدأ بتصشنيفها ا١بٌد: ٦بد الدين عبد السبلـ )ت، ابن تيمية -
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 ،هػػ(ِٖٕهػ(، ٍب أكملها االبن ا٢بفيد: أٞبد بن تيمية ِٖٔإليها األب: عبد ا٢بليم بن تيمية )ت
 ـ (. ُْٔٗ -ُّْٖ، د.ط، ) القاهرة: مطبعة مدين، دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ٙبقيق:

) السعودية: الرائسة ،  ُ، طالسياسة الشرعيةهػ(، ِٖٕتقي الدين أٞبد بن تيمية)ت ،ابن تيمية -
 ـ (.ُِٗٗ-قُُِْالعامة ٥بيئة األمر اب٤بعركؼ كالشنهي عن ا٤بشنكر، 

 ٙبقيق: أٞبد بن عبد هللا بن إبراهيم الدكيش،، ادلقتصد يف شرح التكملة ا١برجاين، عبد القاهر، -
 ـ (.ََِٕ-هػُِْٖ، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، ) السعودية: ُط

-قَُْٔ، دار بّبكت للطباعة كالشنور ، د.ط، ) لبشناف:ديواف جرير، طفيبن عطية ا٣ب، اجرير -
 ـ (.ُٖٔٗ

غاية النهاية يف طبقات ، )هػّّٖمشس الدين أبو ا٣بّب دمحم بن دمحم بن يوسف)ت، ابن ا١بزرم -
(، ) هػ ج. برجسَباسرُُّٓعِب بشنوره ألكؿ مرة عاـ ، ) القاهرة: مكتبة ابن تيمية ،ُ، طالقراء

 ـ (.ََِٔ-هػُِْٕف: دار الكتب العلمية، لبشنا -بّبكت 
، معراج ادلنهاج شرح منهاج ابن ا١بزرم، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن يوسف بن عبد هللا -

، ) القاهرة: مطبعة ا٢بسْب ُ، ٙبقيق: د/شعباف دمحم إ٠باعيل، طالوصوؿ إذل علم األصوؿ
  هػ (.ُُّْاإلسبلمية، 

، ) القاهرة: دار ُ، طصفوة الصفوة هػ(ٕٗٓن بن علي)تابن ا١بوزم، ٝباؿ الدين عبد الرٞب -
 ق (.ُُُْالصفا، 

لبشناف:  -، ) بّبكتِ، طالقوانْب الفقهيةهػ( ُْٕابن جزم، أيب عبد هللا دمحم بن أٞبد ا٤بتوَب ) -
 هػ (.َُْٗدار الكتب العريب، 

ق: د دمحم ، ٙبقيتقريب الوصوؿ إذل علم األصوؿابن جزم، دمحم بن أٞبد الغرانطي ا٤بالكي،  -
 هػ (.ُُْْ، ) القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ُا٤بختار بن الويخ دمحم األمْب الوشنقيطي،ط

، د.ط )السعودية:٦بلة الوجيز إذل ما تراجم البخارم من حدي ثا١باسم، عبد العزيز أٞبد،  -
 ـ(.ََِْ-هػُِْْجامعة ا٤بلك سعود، 

عبد السبلـ  :ٙبقيق حكاـ القرآف،أ، )هػَّٕأٞبد بن علي أبو بكر الرازم ا٢بشنفي)ت ا١بصاص، -
 ـ (.ُْٗٗ-هػُُْٓدار الكتب العلمية، : لبشناف -) بّبكت ،ُ، طدمحم علي شاهْب

، ) ِ، طالفصوؿ يف األصوؿق(، َّٕأٞبد بن علي أبو بكر الرازم ا٢بشنفي)ت، ا١بصاص -
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 ـ (.ُْٗٗ-قُُْْالكويت: كزارة األكقاؼ، 
، ت: عبد سلتصر اختالؼ العلماء للطحاكم ،أٞبد بن علي أبو بكر الرازم ا٢بشنفيا١بصاص،  -

 ـ (.ُٔٗٗ -قُُْٕ، ) بّبكت: دار البوائر اإلسبلمية، ِهللا نذير أٞبد، ط
. ٙبقق: دمحم أبو الفضل إبراهيم ،اتريخ الطربم هػ(، َُّ)ت دمحم بن جرير الطورم، أبو جعفر -

 ، ) القاهرة: دار ا٤بعارؼ، د.ت (.ْط
، ُ، ٙبقيق: دمحم اسحاؽ دمحم ابراهيم السلفي، طتراجم البخارممناسبات ابن ٝباعة، بدر الدين،  -

 ـ (.ُْٖٗا٥بشند: الدار السلفية،  -) بومبام
 ،أضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف، دمحم األمْب بن دمحم ا٤بختار ا١بكِب الوشنقيطي، ا١بكِب -

 ـ (.ُٓٗٗ -قُُْٓ، دار الفكر للطباعة كالشنورد.ط، ) بّبكت: 
، مذكرة أصوؿ الفقو ،ق(ُّّٗ األمْب بن دمحم ا٤بختار بن عبد القادر الوشنقيطي)تدمحم، ا١بكِب -

 ـ (.ََُِ، ) ا٤بديشنة ا٤بشنورة: مكتبة السلفية، ٓط
الفتوحات اإلذلية بتوضيح تفسّب ق( َُِْا١بمل، سلماف بن عمر العجيلي الوهّب اب١بمل)ت -

 ـ(.ََُِ،مية، د.ط، ) بّبكت: دار الكتب العلاجلاللْب للدقائق اخلفية
، ) ُ،لويخ اإلسبلـ زكراي األنصارم، طحاشية اجلمل على شرح ادلنهجا١بمل، سليماف،  -

 القاهرة: ا٤بكتبة التجارية الكورل، د.ت (.  
، ) ّٙبقيق: دمحم علي الشنجار، ط ،اخلصائص هػ(،ِّٗأبو الفتح عثماف ا٤بوولي)ت، بن جِبا -

 ـ (.ُٖٔٗالقاهرة: ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، 
  (،ُفائز فارس، ط ، ٙبقيقاللمع يف النحوهػ(، ِّٗابن جِب، أبو الفتح عثماف ا٤بوولي)ت -

 ـ (.ُِٕٗالكويت: دار الكتب الثقافية، 
عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف بن  أبو ا٤بعارل، ركن الدين، ا٤بلقب إبماـ ا٢برمْب، ا١بويِب -

-، ) بّبكتُح بن دمحم بن عويضة، طوبلٙبقيق:، الربىاف يف أصوؿ الفقوهػ(، ْٖٕدمحم)ت
 ـ (.ُٕٗٗ-هػُُْٖلبشناف: دار الكتب العلمية، 

الرازم ،  ابن أيب حاًب، أبو دمحم عبد الرٞبن بن دمحم بن إدريس بن ا٤بشنذر التميمي، ا٢بشنظلي -
ا٥بشند، طبعة ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية ، -، حيدر آابد الدكناجلرح كالتعديلهػ(، ِّٕ)ت
 ـ (.ُِٓٗ-هػُُّٕت: دار إحياء الَباث العريب، ، ) بّبك ُط
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، التميمي، أبو حاًب، الدارمي، ، ابن حباف - دمحم بن حباف بن أٞبد بن معاذ بن مىٍعبدى
، ) ِشعيب األرانؤكط، ط :، ٙبقيقصحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف)هػّْٓالبيسٍب)ت

 ـ (.ُّٗٗ-هػُُْْلبشناف: مؤسسة الرسالة،  -بّبكت
ٙبقيق: عبد هللا بن ، اإلصابة يف سبييز الصحابةأٞبد بن علي العسقبلين،  الفضل أبو ابن حجر، -

، ) القاهرة: دار هجر للبحوث كالدراسات ُ، طعبد السشند حسن ٲبامة-عبد احملسن الَبكي
 ـ (.ََِٖ-قُِْٗالعربية كاإلسبلمية، 

درر الكامنة يف ال،)هػِٖٓأبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد العسقبلين)ت ابن حجر، -
٦بلس دائرة : ا٥بشند -) حيدر اابد ،ِ، طدمحم عبد ا٤بعيد ضاف ٙبقيق:، أعياف ادلائة الثامنة

 ـ (.ُِٕٗ-هػُِّٗ ا٤بعارؼ العثمانية،
تغليق التعليق على  ،هػ(ِٖٓأبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد العسقبلين)ت، ابن حجر -

 لبشناف: -) بّبكت ،ُطا٤بكتب اإلسبلمي ،، موسىسعيد عبد الرٞبن  :ٙبقيق، صحيح البخارم
 هػ (.َُْٓدار عمار، 

 ،لساف ادليزاف ،هػ(ِٖٓأبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد العسقبلين)ت، ابن حجر -
 ـ (.ُُٕٗ-قَُّٗلبشناف: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، -، ) بّبكتِط

فتح البارم شرح صحيح  ،يأٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الوافع، ابن حجر -
قاـ إبخراجه كوححه كأشرؼ على ، دمحم فؤاد عبد الباقي :رقم كتبه كأبوابه كأحاديثه، البخارم

، ) ُ، طعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  :عليه تعليقات الويخ، ٧بب الدين ا٣بطيب :طبعه
 ـ (.  َََِ -قُُِْالقاهرة: مكتبة دار السبلـ، 

، ٙبقيق: ٞبدم عبد نتائج األفكار يف زبريج أحادي ث األذكار هػ(، ِٖٓابن حجر، العسقبلين) -
 (.  ـََِٖ-هػُِْٗلبشناف: دار ابن كثّب،  -، ) بّبكتِاجمليد السلفي، ط

، ) ُ، ٙبقيق دمحم فؤاد عبد الباقي، ٧بب الدين ا٣بطيب، طىدم الٌسارمابن حجر، العسقبلين،  -
 (. هػُّٕٗبّبكت: دار ا٤بعرفة، 

ب الدين أٞبد بن علي بن دمحم بن علي بن ٧بمود بن أٞبد بن أٞبد العسقبلين شها ابن حجر، -
، ) بّبكت ُعادؿ مرشد، ط-ٙبقيق: إبراهيم الزيبق التهذيب، قريبت (،ِٖٓ-هػّٕٕالكشناين)

 (.  هػُِّٓلبشناف: مؤسسة الرسالة،  -
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ين ابن حجر، للحافظ شهاب الدين أيب الفضل أٞبد بن علي بن دمحم الكشناين العسقبل -
،البن عثيمْب، كتاب مفرغ من أشرطة  يف مصطلح أىل األثرشرح طلبة الفكر  (،ِٖٓالوافعي)ت

 ق (.ُُِْللويخ، د.ط، ) السعودية: مكتبة اإلماـ اآلجرم، 
: حققه كراجعه ١بشنة من اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـأبو دمحم علي األندلسي الظاهرم،  ،بن حـزا -

 (.ـ ُْٖٗ -قَُْْديث األزهر، ، ) القاهرة: دار ا٢بُالعلماء، ط
، علي بن أٞبد بن سعيد ) - ) طبعة ُط ، ٙبقيق: أٞبد شاكر،احمللى ابآلاثرهػ( ْٔٓابن حـز

 ـ (.ُُّٗ -ُِٖٗق: َُّٓ-ُّْٕاندرة(، ) القاهرة: ا٤بطبعة ا٤بشنّبية،
بي ك أمسلم رم ك لبخاالخمسة. األئمة كط اشرا٢بازمي، ا٢بافظ أيب بكر دمحم بن موسى ،  -

، ) بّبكت: دار الكتب ُ، حققه كقدـ له، دمحم زاهد الكوثرم، طلنسائيم كالترمذا داكد ك
 ـ (.ُْٖٗ -قَُْٓالعلمية،

، ) ٓ، طالنحو الوايف مع ربطو ابألساليب الرفيعة كاحلياة اللغوية ادلتجددةحسن، عباس،  -
 ـ (.ُٕٓٗالقاهرة: دار ا٤بعارؼ، 

، د.ط، ) القاهرة: مصر العربية للشنور اث كفقيهاالبخارم زلد اإلماـا٢بسيِب، عبد اجمليد هاشم،  -
 ـ   (.ُِٖٗكالتوزيع، 

ا٢بصفكي، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد الرٞبن، الدر ا٤بختار شرح تشنوير األبصار كجامع البحار،  -
 ـ (. ََِِ -قُُِْٙبقيق: عبد ا٤بشنعم خليل، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، 

: كأبسفله مواىب اجلليل لشرح سلتصر خليلهػ(، ْٓٗ)تأيب عبد هللا دمحم بن دمحم ا٢بطاب، -
هػ( اعتُب به: الويخ ٕٖٗالتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل: أليب عبد هللا دمحم بن يوسف ا٤بواؽ)ت

 ـ (. ُٓٗٗ-هػُُْٔلبشناف: دار الكتب العلمية، -، ) بّبكتُزكراي عمّبات، ط
ٙبقيق: مصطفى  ،ستدرؾ على الصحيحْبادل، ا٢باكم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا الشنيسابورم -

 ـ (. ََِِ-هػُِِْدار الكتب العلمية، ، ) بّبكت:  ِطعبد القادر عطا، 
إكماؿ َتذيب الكماؿ يف أمساء  ،هػ(ِٕٔا٤بصرم ا٢بشنفي)ت أبو عبد هللا عبلء الدين، ا٢بكرم -

، ) بّبكت: ُط،أسامة بن إبراهيم أبو دمحم -احملققاف: عادؿ بن دمحم أبو عبد الرٞبن، الرجاؿ
 ق (.َُّْ-ـُّٖٗ، مؤسسة الرسالة

 (.ـُّٗٗٗبكت: مكتبة لبشناف، ، ) بُطأساليب العطف يف القرآف الكرًن، ٞبيدة، مصطفى،  -
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 -، ) بّبكتد.ط ، ٙبقيق إحساف عباس،الركض ادلعطار يف األقطارا٢بمّبم، دمحم بن عبدا٤بشنعم ،  -
 (. ـُٕٓٗلبشناف: دار القلم، 

مسند اإلماـ أمحد  هػ(،ُِْ أٞبد بن دمحم بن هبلؿ بن أسد الويباين)تأبو عبد هللا، بن حشنبلا -
 ـ (.ُٓٗٗ  -قُُْٔ، ) القاهرة: دار ا٢بديث: ُ، ٙبقيق أٞبد شاكر، طبن حنبل

، ٙبقيق الدكتور مصطفى أٞبد ارتشاؼ الضرب من لساف العربأبو حياف األندلسي  -
 ـ (.ُٕٗٗ-هػُُْٕ، ) القاهرة: ا٤بكتبة األزهرية للَباث، ُالشنماس،ط

، ) القاهرة: ِ، ط، اخلرشي علي سلتصر خليل كحاشيتو، أبو عبد هللا دمحم علي العدكما٣برشي -
 هػ (.ُُّٕ، ا٤بطبعة األمّبية الكورل

اٍبن ا٣بٍىرَّاط، عبد ا٢ٍبق بن عبد الرٍَّٞبىن بن عبد هللا بن ا٢ٍبيسىٍْب بن سعيد ًإبٍػرىاًهيم اأٍلىٍزًدٌم، األندلسي  -
رىلهػ( ُٖٓتى األشبيلي،) ، ُ،ٙبىقيق: أىبيو عبد هللا حيسىٍْب بن عكاشة،طاأٍلىٍحكىاـ الشٍَّرًعيَّة اٍلكيبػٍ
 ـ (.ََُِ-هػ ُِِْالرايض: مكتبة الرشد،  -) السعودية

-ـََِٖ، ) بّبكت: دار األندلس للشنور كالتوزيع، ُطأصوؿ الفقو، ا٣بضرم، الويخ دمحم،  -
 هػ  (.ُِْٗ

حاشية اخلضرم على شرح ابن عقيل على ألفية ابن ، فعيدمحم بن مصطفى الوا ،ا٣بضرم -
، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُضبطها كعلق عليها: تركي فرحاف اؿ مصطفى، ط،مالك

 ـ (.ُٖٗٗ
اتريخ بغداد هػ(، ّْٔا٣بطيب، أبو بكر أٞبد بن علي ٍبن اثبت ٍبن أىٍٞبىد ٍبن مهدم البغدادم)ت -

، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُقادر عطا، ط، دراسة كٙبقيق: مصطفى عبد الكذيولو
 ق (ػ.ُُْٕ

كفيات األعياف كأنباء أبناء  ألىب العباس مشس الدين أٞبد بن دمحم بن أىب بكر، ابن خلكاف، -
لبشناف: دار وادر للطباعة كالشنور،  -، ) بّبكتُ،ت: د.إحساف عباس طبع: طالزماف

 ـ(.ُْٗٗ
، ٙبقيق: أٞبد كفاية الطالب ق(،ّٗٗصرم)تعلي بن خلف ا٤بشنوُب ا٤بالكي ا٤ب ابن خلف، -

 ـ(.ُٕٖٗ -قَُْٕ، ) القاهرة: مطبعة ا٤بدين، ُٞبدم إماـ، ط
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، ) ِ، طاالختالؼ يف القواعد األصولية يف اختالؼ الفقهاء أثرا٣بن، مصطفى سعيد،  -
 ـ (.ُٕٔٗ- هُِّٗالرسالة،  بّبكت: مؤسسة

، ) بّبكت: دار ٓ، طعلـو احلدي ثاإليضاح يف ا٣بن، مصطفى سعيد، بديع السيد اللحاـ،  -
  ـ (.ََِْ -قُِْٓالكلم الطيب، 

شرح ادلفصل يف صنعة اإلعراب ، ه(ُٕٔا٣بوارزمي، ودر األفاضل القاسم بن ا٢بسْب)ت -
، ) بّبكت لبشناف: طبعة دار ُعبد الرٞبن بن سادل العثيمْب، ط. د ٙبقيق: ،ادلوسـو ابلتخمّب
 ـ (.َُٗٗالغرب اإلسبلمي، 

ّب، أٞبد بن عبد هللا بن أيب ا٣بّب بن عبد العليم ا٣بزرجي األنصارم الساعدم اليمِب،) ابن أيب ا٣ب -
، ) بّبكت: ٓق(خصة هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ، ٙبقيق.عبد الفتاح ابو غده، طِّٗت

 ق (.ُُْٔدار البوائر، 
ذيلو التعليق سنن الدار قطِب، كب، الدار قطِب، أبو ا٢بسن علي، دمحم مشس ا٢بق العظيم آابدم -

 ـ (.َُُِ-هػُِّْ، ) الرايض: دار ابن حـز ،ُط ،ادلغِب على الدار قطِب
الطبقات السنية يف  ق(،ََُٓالدارم، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزم ا٢بشنفي)ت -

-هػَُّْ، ) الرايض: دار الرفاعي، ُٙبقيق: د. عبد الفتاح دمحم ا٢بلو، ط تراجم احلنفية
 ـ (.  ُّٖٗ

، لئلماـ الصاكم ا٤بالكي،د.ط، الشرح الصغّب، مع شرحو )بلغة السالك(ير، أٞبد بن دمحم الدرد -
 (. ـُٖٖٗ-قَُْٗلبشناف: دار ا٤بعرفة، -) بّبكت

دار الكتب العلمية للشنور  لبشناف:-د.ط، ) بّبكت ،التلقيح شرح التنقيح، ٪بم الدين دمحمالدركاين،  -
 ـ (.ََُِكالتوزيع، 

: كهباموه تقريرات دسوقي على الشرح الكبّبحاشية الالدسوقي، مشس الدين الويخ دمحم عرفة،  -
 لبشناف: دار الفكر، د.ت (.-العبلمة احملقق: دمحم عليش، د.ط، ) بّبكت

دمحم بن علي بن كهب بن مطيع بن أيب الطاعة القوّبم  أبو الفتح تقي الدين، ابن دقيق العيد -
، د دمحم شاكرأٞب-ٙبقيق: دمحم حامد الفقي، إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ القووي،

 ـ (. ُّٓٗ-هػُِّٕ، ) مصر: مطبعة أنصار السشنة احملمديةد.ط، 
قيق: عبد العزيز بن دمحم ٙب، شرح اإلدلاـ أبحادي ث األحكاـ  ابن دقيق العيد، تقي الدين، -

https://www.google.ml/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 (. ـُٕٗٗ-هػُُْٖ، ) مصر: دار أطلس للشنور كالتوزيع، ُالسعيد، ط
-َِِاألزدم سيستاف كبلوتوستاف ) سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بوّب أبو داكد، -

، ) ا٤بديشنة ِ، ط، ٙبقيق:عبد الرٞبن دمحم عثماف،عوف ادلعبود شرح سنن أيب داكد)هػِٕٓ
 (.  ُٖٔٗ-هػُّٖٖ، ٤بكتبة السلفيةا٤بشنورة: ا

،ٝبعه كحققه: الدكتور أٞبد هاشم السامرائي، كأنوار  ديواف أيب دكاد اإلايدم أبو داككد اإلايدم، -
 ـ (.ََُِ-هػ ُُّْ، ) دموق: دار العصماء، ُي، ط٧بمود الصا٢ب

، حققه عزت دمحم شرح تراجم البخارمدهلوم، شاه كرل هللا، كا٢بافظ ابن حجر العسقبلين،  -
فرغلي، راجعه دمحم عبد ا٢بكيم القاضي، القاهرة، د.ط، دار الكتب ا٤بصرم، ) بّبكت: دار 

 ـ (.ُٗٗٗ-هػَُِْالكتاب اللبشناين، 
كإعداد ٦بموعة من ا٤بتخصصْب جغرافيا كتربواي ٙبت إشراؼ د/وادؽ، ، ٝبع وادؽ دكلت -

 ـ (.ُّٖٗ-هػَُّْ، د.ط، ) جدة: دار البياف العريب، أطلس العادل اإلسالمي
، د . ط، ) القاهرة: دار ا٤بشنار، حركؼ ادلعاين كعالقتها ابحلكم الشرعيدايب، عبد ا١بواد عطا،  -

 ـ (. ُٖٓٗ
، ٙبقيق: عبد الرٞبن بن ٰبي تذكرة احلفاظدين دمحم بن أٞبد، الذهيب، أبو عبد هللا مشس ال -

 (. قُّْٕحيدر آابد: دائرة ا٤بعارؼ العثمانية،  -ا٤بعملي، د.ط، ) ا٥بشند
، ) بّبكت: ُٙبقيق الدكتور عمر التدمرم، طاتريخ اإلسالـ ككفيات ادلشاىّب كاألعالـ،الذهيب،  -

 ـ (.َُٗٗدار الكتاب العريب 
لبشناف: دار الكتب -، ) بّبكتُ، طتذكرة احلفاظأبو عبد هللا دمحم بن أٞبد،  مشس الدين، الذهيب -

 ـ (.ُٖٗٗ-هػُُْٗالعلمية، 
، الكبار على الطبقات ك األعصار معرفة القراء الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد، -

 ـ (. ُٕٗٗ-هػُُْٕ،) بّبكت: دار الكتب العلمية ،ُط
علي دمحم  :ٙبقيق ، ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ ،د هللا دمحم بن أٞبدمشس الدين أبو عب ،الذهيب -

 ـ (.ُّٔٗ-هػُِّٖدار ا٤بعرفة للطباعة كالشنور، :  لبشناف-) بّبكت ،ُ، طالبجاكم
٦بموعة من احملققْب إبشراؼ ، ٙبقيق: سّب أعالـ النبالء ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن، الذهيب -

 ـ (.ُٖٓٗ-هػَُْٓ، ) بّبكت: مؤسسة الرسالة، ّ، طالويخ شعيب األرانؤكط
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، ٙبقيق: عمر بن اتريخ االسالـ ككفيات ادلشاىّب كاألعالـالذهيب، مشس الدين دمحم بن أٞبد،  -
 ـ (. ُِٗٗ-هػُُِْلبشناف:  دار الكتاب العريب، -، ) بّبكتُعبد السبلـ تدمرم، ط

فتح الغفار اجلامع ،)هػُِٕٔعاين)تا٢بسن بن أٞبد بن يوسف بن دمحم بن أٞبد الصشن، الر ابعي -
، ) مكة ا٤بكرمة: ُ، ط٦بموعة إبشراؼ الويخ علي العمراف :ٙبقيق، ألحكاـ سنة نبينا ادلختار

 هػ (.ُِْٕ، دار عادل الفوائد
مطالب أكرل النهى يف شرح غاية هػ(، ُِّْالرحيباين، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي)ت -

 ـ (.ُُٔٗبلمي،، ) دموق: ا٤بكتب اإلسُ، طادلنتهى
مكتبة  ،ُط قواعد ابن رجب،ق(، ٕٓٗابن رجب، أيب الفرج عبد الرٞبن بن أٞبد ا٢بشنبلي) -

 ـ (.ُّّٗ-قُِّٓا٣با٪بي، ) القاهرة: مطبعة الصدؽ ا٣بّبية، 
، ) ُ، طذيل طبقات احلنابلة(، قٕٓٗابن رجب، أيب الفرج عبد الرٞبن بن أٞبد ا٢بشنبلي) -

 ـ (.ََِٓ -قُِْٓالرايض: العكيباف، 
زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن ا٢بسن، السىبلمي، البغدادم، ٍب الدموقي، ، ابن رجب -

٧بمود بن شعباف بن عبد ، ٙبقيق:فتح البارم شرح صحيح البخارم،)هػٕٓٗا٢بشنبلي)ت
، ) ا٤بديشنة ٦ُبدم بن عبد ا٣بالق الوافعي، إبراهيم بن إ٠باعيل القاضي، كآخركف، ط، ا٤بقصود

 (.  ـُٔٗٗ-هػُُْٕبة الغرابء األثرية، ا٤بشنورة: مكت
بن رجب السىبلمي، زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن، البغدادم، ٍب ا -

عبد الرٞبن بن سليماف العثيمْب،  :ٙبقيق ذيل طبقات احلنابلةهػ(، ٕٓٗالدموقي، ا٢بشنبلي)ت
 ـ (.ََِٓ-هػُِْٓ، ) الرايض: مكتبة العبيكاف، ُط

لبشناف:  -، ) بّبكتُ، طاالستخراج ألحكاـ اخلراجالرٞبن بن أٞبد ا٢بشنبلي، ابن رجب، عبد  -
 ـ (. ُٖٓٗ-هػَُْٓدار الكتب العلمية، 

 :ٙبقيق، معجم مقاييس اللغة،)هػّٓٗأبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكراي القزكيِب)ت ، الرازم -
 ـ (.ُٕٗٗ-هػُّٗٗ، لبشناف: دار الفكر -د.ط، ) بّبكت  ،عبد السبلـ دمحم هاركف

الصاحيب يف فقو اللغة العربية ،)هػّٓٗالقزكيِب)ت زكرايأٞبد بن فارس بن  أبو ا٢بسْب الرازم، -
 ـ (.ُٕٗٗ-هػُُْٖ،) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُط ،كمسائلها كسنن العرب يف كالمها

طيب أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي الرازم ا٤بلقب بفخر الدين خ، الرازم -
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-هػَُُْ، ) بّبكت: دار الفكر، ُ، طمفاتيح الغيب التفسّب الكبّب هػ(،َٔٔالرم)ت
 (. ـُُٖٗ

، الصحاح، هػ(ٔٔٔزين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر ا٢بشنفي)ت الرازم، -
 (. ـُٗٗٗ-هػَُِْلبشناف: الدار الشنموذجية،  -، ) بّبكتٓط يوسف الويخ دمحم، :احملقق

، ) ّ، بتحقيق الدكتور طه جابر فياض، طاحملصوؿ يف علم أصوؿ الفقو، لفخر الدين ، الرازم -
 (. ـُٕٗٗ-هػُّٗٗالسعودية: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود، 

لبياف ما اقتضتو رسـو ادلدكنة من األحكاـ  اٍلميٍقًدمىات اٍلميمىهًٌدىاتهػ(، َِٓابن رشد ا١بد)ت -
 ـ (.ُٖٓٗ-قَُْٓالكتب العلمية، لبشناف: دار  -، ) بّبكت ُ، طالشرعيات

ابن رشد، أبو الوليد دمحم بن أٞبد بن دمحم بن أٞبد القرطيب الوهّب اببن رشد  -
 -قُُْٓ، ) القاهرة: مكتبة بن تيمية، ُطبداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، ،)هػٓٗٓا٢بفيد)ت

 ـ (.ُْٗٗ
، معاىن احلركؼ، هػ(ّْٖعلي بن عيسى بن علي بن عبد هللا )ت أبو ا٢بسن ا٤بعتزرل، الرماين -

 ـ (.ُُٖٗالسعودية: دار الوركؽ،  -، ) جدةِٙبقيق كتقدًن:د.عبد الفتاح إ٠باعيل شليب، ط
 ،(ـُٔٗٓ، هػََُْمشس الدين دمحم بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة شهاب الدين )ت، الرملي -

 -قُِْْلبشناف: دار الكتب العلمية،   -، ) بّبكتّ، طهناية احملتاج إذل شرح ادلنهاج
 ـ (. ََِّ

 -قََُْ، ) بّبكت: دار وادر، ُ، طفتاكل الرمليشهاب الدين أٞبد بن أٞبد،  الرملي، -
  (. ـَُٖٗ

كحاشية الرشيدم، د.ط، )  حاشية الشرباملسي هناية احملتاج إذل شرح ادلنهاج، كهبامشوالرملي،  -
 (. هػَُْْبّبكت: دار الفكر، 

هػ( رٞبه هللا تعاذل أبسفله حاشية الويخ ٰبٓب بن ِْٗالرهاكم، الويخ ٰبٓب بن قرجا ا٤بصرم )ت -
، حاشية الرىاكم علي شرح ادلنار هػ( رٞبه هللا تعاذلِْٗقرجا الرهاكم ا٤بصرم)ت

ق( كمعه ثبلث حواش ابسم شرح ا٤بشنار كحواشيه من علم األووؿ، كأبعلى ا٥بامش ُُّٓ)ت
كأبسفله أنوار .هػ(ََُْحاشية الويخ مصطفى بن بّب علي بن دمحم ا٤بعركؼ بعزمي زاده)ت

ا٢بلك على شرح ا٤بشنار البن ملك ، للويخ رضى الدين دمحم بن إبراهيم الوهّب اببن ا٢بليب 
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 ق (.ُُّٓهػ(، د.ط، ) تركيا: ا٤بطبعة العثمانية، ُٕٗ)ت
، ِ،طمعجم البلداف هػ(،ِٔٔشهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا ا٢بموم)ت، الركمي -

 .ـ (ُٓٗٗدار وادر، لبشناف:  -) بّبكت
 ،ٙبقيق: دمحم أبو الفضل،طبقات النحويْب كاللغويْب الزبيدم، أىب بكر دمحم بن ا٢بسن األندلسي، -

 ، ) القاهرة: دار ا٤بعارؼ، د.ت (.ِط
، ٙبقيق: كماؿ بكرم كعبد الوهاب أبو مفتاح السعادة كمصباح السيادةزادة، طاش كورل،  -

 ـ(.ُٖٔٗثة، الشنور، د.ط، ) مصر: دار الكتب ا٢بدي
، ٙبقيق: دمحم الغي ث اذلامع شرح ُجع اجلوامع كرل الدين أٞبد بن عبد الرحيم العراقي،، أيب زرعة -

  (. ََِْ-هػُِْٓدار الكتب العلمية،بّبكت: ، ) ُط ،اتمر حجازم
لبشناف: -، د.ط، ) بّبكتإرباؼ السادة ادلتقْب بشرح إحياء علـو الدين الزبيدم، دمحم ا٢بسيِب، -

 ـ (.ُْٗٗ-قُُْْتاريخ العريب، مؤسسة ال
د.ط،  ٙبقيق:إبراهيم اإلبيارم، ،إعراب القرآفإبراهيم بن السرم بن سهل،  أبو إسحاؽ، الزجاج -

 (.ـُِٖٗ-هػَُْْدار الكتب اإلسبلمية، ) لبشناف: 
، ) بّبكت: دار الفكر، ّ، دراسة مقارنة، طآاثر احلرب يف الفقو اإلسالميالزحيلي، كهبة،  -

 هػ (.َُُْ
، ) دموق: دار الفكر للطباعة ُ، ا٤بطبعة العلمية، طالوسيط يف أصوؿ الفقوحيلي، كهبة، الز  -

 ـ (.ُٖٔٗ-هػَُْٔكالتوزيع كالشنور، 
عبد الباقي ، الفتح الرابين فيما ذهل عشنه الزرقاين :كمعو شرح الزُّرقاين على سلتصر خليل، الزرقاين -

، ُالشناشر، ط السبلـ دمحم أمْبعبد  :ضبطه كوححه هػ(َُٗٗبن يوسف بن أٞبد ا٤بصرم)ت
 (. ـََِِ-هػُِِْدار الكتب العلمية،  :لبشناف-) بّبكت

من  جلنة، ٙبقيق ١بشنة البحر احمليط يف أصوؿ الفقو(، ْٕٗالزركوي بدر الدين دمحم بن هبادر)ت -
 (. ـُْٗٗ-هػُُْْ، ) مصر:  دار الكتيب، ُعلماء األزهر، ط

) الرايض:  ،ُط ،شرح الزركشي على مًب اخلرقي(، ْٕٗالزركوي، بدر الدين دمحم بن هبادر)ت -
 ـ (.ُّٗٗ -قُُّْمكتبة العكيباف، 

موسوعة  )قُّٔٗخّب الدين بن ٧بمود بن دمحم بن علي بن فارس الدموقي)ت الزركلي، -
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 .ـ (ََِِ،دار العلم للمبليْب، ) بّبكت: ُٓ، طاألعالـ
ٙبقيق:عبد ، على الصحيح اجلامع الفجر الساطعدمحم الفضيل بن الفاطمي الوبيهي،  الزرهوين، -

 ، د.ت (.مكتبة الرشد، ) الرايض:ُ، طالفتاح الزنيفي
ابن الزكي، أبو ا٢بجاج يوسف بن عبد الرٞبن بن يوسف، ٝباؿ الدين أيب دمحم القضاعي الكليب  -

، ) ُد. بوار عواد معركؼ، ط :، ٙبقيقَتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ،)هػِْٕا٤بزم)ت
 ـ (.َُٖٗ-هػََُْمؤسسة الرسالة، لبشناف:  -بّبكت

، ٙبقيق: د.عبد الكرًن الشنملة، الضياء الالمع(، ٖٖٗالزليطي، أٞبد بن عبد الرٞبن بن موسى)ت -
 ـ (.ُٗٗٗ-هػَُِْ، ) الرايض: مكتبة الرشد، ِط

الكشاؼ ،)قّٖٓ)ت الز٨بورم ا٣بوارزميأبو القاسم ٧بمود بن عمر بن دمحم بن عمر  الز٨بورم، -
، ) ّ، ت. خليل مأموف شيحا، طعن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل

 .ـ (ََِٗ-قَُّْلبشناف: دار ا٤بعرفة للطباعة كالشنور، -بّبكت
، ٙبقيق: عبد ربيع األبرار يف نصوص األخبارهػ(، ّٖٓالز٨بورم، أبو القاسم ٧بمود بن عمر)ت -

 ـ (.ُِٗٗ-هػُُِْلبشناف: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، -، ) بّبكتُاألمّب مهشنا، ط
زبريج الفركع  هػ(،٧ٔٓٔبمود بن أٞبد بن ٧بمود بن ٖبتيار)ت أبو ا٤بشناقب شهاب الدين، الزَّ٪ٍباين -

 هػ (.ُّٖٗمؤسسة الرسالة، ، ) بّبكت: ِ، طد.دمحم أديب واحل:احملقق،صوؿعلي األ
، ) مصر: مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية مطبعة االعتماد، ُ، طاألماـ مالك بن أنسأبو زهرة، دمحم  -

  ـ (.ُْٔٗ -قُّٓٔ
، ّ، طترتيب القاموس احمليط على طريقة ادلصباح ادلنّب كأساس البالغةالزاكم، الطاهر أٞبد،  -

 د.ت (.دار الفكر  :لبشناف-بّبكت )
نصب الراية ألحادي ث  ،هػ(ِٕٔٝباؿ الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن دمحم)ت، الزيلعي -

وححه ، دمحم يوسف البػىشنيورم :قدـ للكتاب ،اذلداية مع حاشيتو بغية األدلعي يف زبريج الزيلعي
ج، ٍب أكملها دمحم يوسف عبد العزيز الديوبشندم الفشنجاين، إذل كتاب ا٢ب:ككضع ا٢باشية

-لبشناف: مؤسسة الرايف للطباعة كالشنور، جدة-، ) بّبكتُط، دمحم عوامة :ٙبقيق ،الكاملفورم
 (.  ـُٕٗٗهػ/ُُْٖدار القبلة للثقافة اإلسبلمية،  :السعودية

تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق كحاشية هػ(،ّْٕالزيلعي، عثماف بن علي بن ٧بجن البارعي)ت -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
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ٍليبًٌ  ، ا٢باشية: شهاب الدين أٞبد بن دمحم بن أٞبد بن يونس بن إ٠باعيل بن يونس الشًٌ
ٍليب )ت  هػ(.ُُّّبوالؽ،  -، ) القاهرة:  ا٤بطبعة الكورل األمّبية ُهػ(، طَُُِالوًٌ

، ) مصر: دار الفتح لئلعبلـ العريب، ُِ، طفقو السنة ق(َُِْسابق، السيد سابق) -
 ـ (. ُٗٗٗ-هػَُِْ

مشارؽ األنوار  ،)هػْْٓلفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرك، اليحصيب)تأبو ا، السبٍب -
 ـ (.ُٖٕٗ،ا٤بكتبة العتيقة القاهرة، دار الَباث، د.ط، ) تونس: على صحاح اآلاثر

عادؿ أٞبد عبد -ٙبقيق: علي دمحم عوض، رفع احلاجب عن سلتصر ابن احلاجب، السبكي -
 ـ (.ُٗٗٗ -قُُْٗلبشناف: عادل الكتب،  -، ) بّبكتُ، طا٤بوجود

ٙبقيق: عبد الفتاح دمحم ا٢بلو، ك٧بمود دمحم ت الشافعية الكربل،طبقا، عبد الوهابالسبكي،  -
 ـ (.ُِٗٗ -هػ ُُّْ، ) القاهر:  هجر للطباعة كالشنور كالتوزيع، ِالطشناحي، ط

السخاكم، مشس الدين أبو ا٣بّب دمحم بن عبد الرٞبن بن دمحم بن أيب بكر بن عثماف بن  -
دار ا١بيل، : ) بّبكت لبشناف ،ُط ،الضوء الالمع ألىل القرف التاسع ،)هػَِٗدمحم)ت
 ـ (.ُِٗٗ -قُُِْ

 ـ (.  ُٖٓٗ، ) القاهرة: معهد ا٤بخطوطات العربية،ُ، طشرح السّب الكبّبالسرخسي، أبو بكر،  -
)  ،ُ،طٙبقيق: أبو الوفا األفغاين، أصوؿ السرخسي ،أٞبد بن أيب سهل دمحم بن أٞبد السرخسي، -

 ـ (.ُّٗٗ-هػُُْْدار ا٤بعرفة، : بّبكت
هػ، ُُْْ -دار ا٤بعرفة: لبشناف -) بّبكت د.ط، ،ادلبسوط دمحم بن أٞبد بن أيب سهل، ،خسيالسر  -

 (. ـُّٗٗ
امعة اإلماـ دمحم بن سعود ج د.ط، ) السعودية: ،اتريخ الَباث العريب احلدي ثفؤاد، ، سيزكْب -

 (.ُُٗٗ-هػُُُْ، اإلسبلمية
اط األحكاـ من آايت القرآف أثر الداللة النحوية كاللغوية يف استنبالسعدم، عبدالقادر،  -

 هػ (.َُْٔ، ) العراؽ: كزارة االكقاؼ، ُ، طالتشريعية
رسالة  (،هػُّٕٔأبو عبد هللا، عبد الرٞبن بن انور بن عبد هللا بن انور بن ٞبد)ت،السعدم -

، أبو ا٢بارث اندر بن سعيد آؿ مبارؾ التعمرم :قيدها كاعتُب أبولها، جامعة يف أصوؿ الفقو
) ، ُ، طالويخ موهور حسن آؿ سلماف، الويخ سليم بن عيد ا٥ببلرل :اراجعها كقدـ ٥ب

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 ـ (.ُٕٗٗ-هػُُْٖدار ابن حـز للطباعة كالشنور كالتوزيع، : لبشناف-بّبكت
السىبلمي، زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن، البغدادم، ٍب الدموقي،  -

، ) ُرٞبن بن سليماف العثيمْب، طعبد ال :ٙبقيق ذيل طبقات احلنابلةهػ(، ٕٓٗا٢بشنبلي)ت
 ـ (.ََِٓ-هػُِْٓالرايض: مكتبة العبيكاف، 

اـً اٍلمىناًسكً  الٌسلماًف، اٍلعىزًيًز ٍبًن ٧بيىمَّدو، - ، ) السعودية: د.ف، َُ، طأىٍكضىحي اٍلمىساًلًك إذل أىٍحكى
 ـ (.ُٖٗٗ -قَُْٗ

 (. ُِْٓف،  . ) السعودية: د، ُْطاألسئلة كاألجوبة،  الٌسلماًف، اٍلعىزًيًز ٍبًن ٧بيىمَّدو، -
، ) الرايض: دار ُط ،أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوعياض بن انمي،  السلمي -

 ـ (.ََِٓهػ، ُِْٔالتدمرية، 
 ـ (. ََِٖ-هػ ُِْٗ، ) األردف: دار الفكر، ّ، طمعاين النحو السامرائي، فاضل واحل، -
 هػ،ُّٕٕ مطبعة جامعة دموق، سوراي: )،ُط ربفة الفقهاء،السمرقشندم، لعبلء الدين،  -

 (. ـُٖٓٗ
، قواطع األدلة يف علم األصوؿ ،مشنصور بن دمحم بن عبد ا١ببار السمعاين أبو ا٤بظفر، السمعاين -

 ـ (.ُٕٗٗ-قُُْٖٙبقيق دمحم حسن، د.ط، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، 
 ،صحيح البخارم حاشية السندم على، دمحم بن عبد ا٥بادم ا٤بدين، ا٢بشنفي أبو ا٢بسن، السشندم -

 (. َُُِ -قُِّْ، مؤسسة بيشنونة للشنور كالتوزيع ، ) اإلمارات:ُط
ٙبقيق: عبدالسبلـ دمحم بن ، الكتاب، عمرك بن عثماف بن قشنور ا٢بارثي ابلوالء أبو بورسيبويه،  -

 (. ـُٖٖٗ-هػَُْٖ مكتبة ا٣با٪بي،: ) القاهرة ،ّهاركف،ط
، ) بّبكت:  دار الفكر، ِ، طيف التفسّب ابدلأثورالدر ادلنثور السيوطي، جبلؿ الدين السيوطي، -

 هػ (. َُّْ
يف طبقات اللغويْب  بغية الوعاة(، هػُُٗجبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر)ت السيوطي، -

 هػ ( ػُّْٖ، د.ط، ) القاهرة:  عيسى البايب ا٢بليب، كالنحاة
 ق: أبو قتيبة ، دمحم الفاراييب،،ٙبقيتدريب الٌراكمجبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر،  ،السيوطي -

 ق (.ُُْٓ،) الرايض: مكتبة الكوثر ،ِط
: ٙبقيق: األشباه كالنظائر يف قواعد كفركع فقو الشافعيةالسيوطي، جبلؿ الدين عبد الرٞبن،  -
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 ـ (. ُٕٖٗ-هػَُْٕ، ) بّبكت لبشناف: دار الكتب العريب، ُدمحم ا٤بعتصم ابهلل البغدادم، ط
، بتحقيق  علع اذلوامع يف شرح ُجع اجلوامع بدالرٞبن بن أيب بكر،السيوطي، جبلؿ الدين ع -

 (. ـُٖٗٗهػ، َُْٖ، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُأٞبد مشس الدين، ط
، ) مصر: مكتبة كمطبعة ْالسيوطي، جبلؿ الدين عبدالرٞبن، اإلتقاف ُب علـو القرآف، ط -

 (. ُٖٕٗ-هػُّٖٗمصطفى البايب ا٢بليب كأكالده، 
ٙبقيق: دمحم أبو  ،كالقاىرة مصرحسن احملاضرة يف اتريخ  عبد الرٞبن بن أيب بكر،، السيوطي -

 ـ (.ُٕٔٗهػ/ُّٕٖ، عيسى البايب ا٢بليب  ، ) القاهرة:ُط إبراهيم، الفضل
معَبؾ األقراف يف إعجاز القرآف، كييسمَّى )إعجاز القرآف عبد الرٞبن بن أيب بكر، ، السيوطي -

 ـ.ُٖٖٗ-هػَُْٖ دار الكتب العلمية،، لبشناف -بّبكت ،ُط كمعَبؾ األقراف(،
، د.ط، ) مصر: طبعه ا٤بطبعة شرح شواىد ادلغِب ،عبد الرٞبن بن ايب بكر السيوطي،جبلؿ الدين -

  هػ (.ُِِّالبهية، 
، ٙبقيق: علي مغِب احملتاج إذل معرفة ألفاظ ادلنهاجالوربيِب، مشس الدين دمحم بن دمحم ا٣بطيب،  -

 ـُْٗٗ-هػُُْٓ، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُدمحم معوض، كعادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، ط
.) 

ٙبقيق: سليم بن ـ، االعتصا، إبراهيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي، أبو إسحاؽ الواطيب -
 (. ـُِٗٗ -قُُِْا١بيزة،  دار بن عفاف،  -)مصر ،ُط عيد ا٥ببلرل،

حاشية هػ(، ُِِٕالورقاكم، عبد هللا بن حجازم بن إبراهيم ا٣بلوٌب األزهرم الوافعي)ت -
كراي األنصارم، حاشية خاسبة الشرقاكم على ربفة الطالب شرح ربرير تنقيح اللباب لز 

على شرح التحرير لويخ اإلسبلـ زكراي األنصارم،كهباموها: تقرير الفاضل السيد  احملققْب
 ق (.ُِٖٗ، ) مصر: طبع اب٤بطبعة األمّبية، ّمصطفى الذهيب، ط

، ٙبقيق: عبد هللا دمحم ا٣بليلي، أصوؿ الشاشي(، هػّْْ)تالواشي، أيب علي أٞبد بن إسحاؽ -
 (. ـََِّ-هػُِْْكت:  دار الكتاب العريب، ، ) بّب ُط

:شرحه كخرج ، ادلوافقات يف أصوؿ الشريعةهػ(َٕٗأيب إسحاؽ إبراهيم بن موسى)ت ،الواطيب -
 ـ (.ُُٗٗ-قُُُْلبشناف: دار الكتب العلمية، -، ) بّبكتُأحاديثه:الويخ عبد هللا دراز. ط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9


324 

 

 ٙبقيق: رفعت فوزم عبد ا٤بطلب، ألـ،ا، دمحم بن إدريس القرشي ا٤بطليب أبو عبد هللا الوافعي، -
 ـ (.ََُِ -هػُِِْمصر: دار الوفاء،  -، ) ا٤بشنصورةُط

أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ا٤بطلب بن عبد ، الوافعي -
،)مصر: مكتبة ُ، ٙبقيق: أٞبد شاكر، طالرسالة هػ(،َِْمشناؼ ا٤بطليب القرشي ا٤بكي)ت

 ـ (.َُْٗ-قُّٖٓا٢بليب، 
، ٙبقيق: د.فايز فارس، احمللي يف كجوه اإلعرابابن شقّب، أيب بكر أٞبد بن ا٢بسن الشنحوم،  -

 ـ (. ُٕٖٗ-هػَُْٖلبشناف: مؤسسة دار الرسالة،  -،  ) بّبكتُط
، طالدرر اللوامع على علع اذلوامعالوشنقيطي، أٞبد األمْب،  - ، ) ُ، ٙبقيق: عبد العاؿ مكـر

 ـ (. ََُِ-هػُُِْبّبكت: عادل الكتب، 
 ـ (.َُِِ، ) القاهرة: دار الكتاب ا٤بصرم، ُ، طاإلماـ مالك بن أنسالوكعة، مصطفى،  -
ٙبقيق ، ادللل كالنحل هػ(،ْٖٓأبو الفتح دمحم بن عبد الكرًن بن أىب بكر أٞبد)ت، الوهرستاين -

 ـ (.ُِٗٗ-، هػُُّْ، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ِأٞبد فهمي دمحم، ط
 ـ (.ُٖٖٗلبشناف: دار العودة، -، تقدًن حسْب هيكل، د.ط، ) بّبكتالشوقيات، شوقي، أٞبد -
، ) القاهرة: ُعصاـ الدين الصبابطي، ط :ٙبقيق، نيل األكطار، دمحم بن علي بن دمحم  الووكاين، -

 ـ (.ُّٗٗ-قُُّْدار ا٢بديث، 
ة دلًب الدرر البهية األدلة الرضي(، هػَُِٓدمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا اليمِب)تالووكاين،  -

 لبشناف: دار الفكر للطباعة كالشنور كالتوزيع، د.ت (.-، ) بّبكتُ، طيف ادلسائل الفقهية
ٙبقيق: دمحم ، إرشاد الفحوؿ إذل ربقيق احلق من علم األصوؿ، دمحم بن علي بن دمحم، الووكاين -

  ـ (.ُّٗٗ، ) بّبكت: دار الفكر، ُسعيد البدرم، ط
ا٤بشنصورة  -، ٙبقيق: عبد الرٞبن عمّبة،  د.ط ) مصر فتح القدير ،بن دمحمدمحم بن علي ، الووكاين -

 ـ (.ُْٗٗ-قَُْٓ: دار الوفاء، 
،ٙبقيق الدكتور دمحم نيل ادلآرب بشرح دليل الطالبالويباين، للويخ عبد القادر بن عمر،  -

 ـ (.ُّٖٗ-هػَُّْ، ) الكويت: نور مكتبة الفبلح، ُط -األشقر
مكتبة الغزارل، بّبكت، ،) دموق: ّ، طكائع البياف تفسّب آايت األحكاـر  ،دمحم علي، الصابوين -

 ـ (.َُٖٗ-قََُْ، مؤسسة مشناهل العرفاف
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مع التعليقات الرضية لؤللباين. ت/علي الركضة الندية شرح الدرر البهية،  وديق حسن خاف، -
 ـ (. ُٗٗٗ-هػَُِْ، ) القاهرة:  دار ابن عفاف، ُبن حسن ا٢بليب، ط

شرح هػ(، ُٕٔيماف بن عبد القوم بن الكرًن الطوُب، أبو الربيع، ٪بم الدين)تسل، الصرورم -
، ) بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُ، طعبد هللا بن عبد احملسن الَبكي ٙبقيق:، سلتصر الركضة

 ـ (.ُٕٖٗ-هػَُْٕ
ابن ـ (.ُٖٖٗ-هػَُْٗلبشناف: دار ا٤بعرفة، -الصغّب: أٞبد بن دمحم الدردير .د.ط، ) بّبكت -

، علـو احلدي ث مقدمة ابن الصالح، عثماف بن عبد الرٞبن تقي الدين أبو عمرك ،الصبلح
 ـ (.ُٖٔٗ-هػَُْٔلبشناف: دار الفكر ا٤بعاور،   –، ) بّبكت ُ، طٙبقيق: نور الدين عَب

،ٙبقيق: أٞبد الوايف ابلوفياتهػ(، ْٕٔوبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا)ت، الصفدم -
   (. ـَََِ-هػَُِْ) بّبكت: دار إحياء الَباث،  ،ُط األرانؤكط كتركي مصطفى،

، ٙبقيق د. فؤاد عبد ا٤بشنعم سّبة اإلماـ أمحد بن حنبل(، ِٓٔواحل أٞبد ابن حشنبل الويباين) ت -
 ق (.َُْْاإلسكشندرية: دار الدعوة،  –، مصر ِأٞبد، ط

مي، ، ) دموق: ا٤بكتب اإلسبلْيف الفقو اإلسالمي، ط تفسّب النصوصواحل، دمحم أديب،  -
 ـ (.ُْٗٗ-قُُّْ

:على بلغة السالك ألقرب ادلسالك على مذىب اإلماـ مالكالصاكم، أٞبد بن دمحم ا٤بالكي،  -
 الورح 

فتح الغفار اجلامع  هػ(،ُِٕٔا٢بسن بن أٞبد بن يوسف بن دمحم بن أٞبد الر ابعي)ت ،الصشنعاين
دار ، ) مكة ا٤بكرمة: ُ، طف٦بموعة إبشراؼ الويخ علي العمرا :ٙبقيق،ألحكاـ سنة نبينا ادلختار

 هػ (.ُِْٕ، عادل الفوائد
ٙبقيق: دمحم وبحي  ،سبل السالـ ادلوصلة إذل بلوغ ادلراـ، دمحم بن إ٠باعيل األمّب، الصشنعاين -

 ق (.ُُِْ، دار ابن ا١بوزم، ) الرايض: ِ، طحسن حبلؽ
بّبكت: دار د.ط، )  جامع سفياف منزلتو .معادلو. ركاايتو، الطائي، رايض حسْب البغدادم -

 ـ (.ُّٖٗ-قَُّْالكتب العلمية، 
) بّبكت: دار الكتب ، ُ، ط، شركط األئمة الستةابن طاهر، أبو الفضل دمحم بن طاهر ا٤بقدسي -

 ـ (.ُْٖٗ-قَُْٓالعلمية، 
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تفسّب الطربم  ،هػ(َُّدمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر)ت، الطورم -
، الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي :ٙبقيق، أتكيل آم القرآف من كتابو جامع البياف عن

، ابلتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات اإلسبلمية بدار هجر الدكتور عبد السشند حسن ٲبامة
 ـ (.ََُِ-هػُِِْ، دار هجر للطباعة كالشنور كالتوزيع كاإلعبلف ، ) القاهرة:ُط

بن عوض هللا، ٧بسن ا٢بسيِب، د . ط ) السعودية: دار الطوراين، ا٤بعجم الوسيط، ٙبقيق: طارؽ  -
 ـ (. ُٓٗٗ -قُُْٓا٢برمْب، 

، ) بّبكت: ُٙبقيق: دمحم زهرم الشنجار، طشرح معاين اآلاثر،الطحاكم، أٞبد بن دمحم األزدم،  -
 هػ (.ُّٗٗدار الكتب العلمية، 

على مراقي  الطحطاكم ق(ُُِّالطحاكم، اٞبد بن دمحم ابن إ٠باعيل الطحاكم ا٢بشنفي )ت  -
 -قُُْٖ، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، ٙبقيق دمحم عبد العزيز ا٣بالدم، طالفالح
 ـ (.  ُٕٖٗ

-هػُُُْ، ) جدة: دار ا٤بشنارة للشنور كالتوزيع، ٖ، طرجاؿ من التاريخالطشنطاكم، علي،  -
 ـ(.ُُٖٗ

، اهرة: دار السبلـ) الق ،ِط ،أثر اللغة يف اختالؼ اجملتهدينطويلة، عبد الوهاب عبد السبلـ،  -
 ـ (.َََِ-هػَُِْ

 :،ٙبقق ادلعتمد يف أصوؿ الفقو هػ(،ّْٔالطيب، دمحم بن علي أبو ا٢بسْب البىٍصرم ا٤بعتزرل )ت -
 هػ (.َُّْدار الكتب العلمية،  بّبكت: ( ،ُخليل ا٤بيس، ط

يد ، ٙبقيق عبد ا٢بمشرح مشكاة ادلصابيح شرؼ الدين  ا٢بسْب بن عبد هللا بن دمحم، الطييب، -
 ـُٕٗٗ-قُُْٕ، ) مكة ا٤بكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ُهشنداكم، ط

، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُابن طاهر، أبو الفضل دمحم ا٤بقدسي، شركط األئمة الستة، ط -
 ـ (.ُْٖٗ-قَُْٓ

لبشناف:  -، )بّبكتُ، طادلعتمد يف أصوؿ الفقوابن الطيب، دمحم بن علي أبو ا٢بسْب البصرم،  -
 ـ (.ُّٖٗ-قَُّْكتب العلمية، دار ال

، ٙبقيق:علي حسن ا٢بليب، احلطة يف ذكر الصحاح الستةأبو الطيب، وديق حسن خاف،  -
 ـ (.ُٕٖٗلبشناف: دار ا١بيل، -د.ط، ) بّبكت



327 

 

اآلايت (، ِٗٗالعبادم شهاب الدين أٞبد بن قاسم الصباغ ٍب ا٤بصرم الوافعي األزهرم)ت -
، ) ِرج آايته كاحاديثه الويخ زكراي عمّبات، طضبطه كخالبينات على شرح ُجع اجلوامع،

 ـ (.َُِِلبشناف: دار الكتب العلمية، -بّبكت
، مع تكملة ابن رد احملتار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصار حملمد أمْب، ابن عابدين، -

لبشناف: دار -) بّبكت، ُعابدين لشنجله. ٙبقيق: عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، كعلي معوض، ط
 ـ (. ُِٗٗ-هػُُِْ، فكرال

حاشية ابن  هػ(،ُِِٓدمحم أمْب بن عمر بن عبد العزيز الدموقي ا٢بشنفي)ت، ابن عابدين -
 ـ (.ُِٗٗ-هػُُِْلبشناف: دار الفكر،  -، ) بّبكتِط، عابدين

لبشناف: دار  -، ) بّبكتُ، طالعقود الدرية يف تنقيح الفتاكل احلامديةابن عابدين، دمحم أمْب،  -
 (. ـََِٖالكتب العلمية، 

 )هػّْٔأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عاوم الشنمرم القرطيب )ت بن عبد الور،ا -
 دار ا١بيل،: لبشناف -) بّبكت، ُ، طعلي دمحم البجاكم ٙبقيق،االستيعاب يف معرفة األصحاب

 ـ (.ُِٗٗ-هػُُِْ
الكايف  ػ(،هّْٔأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عاوم الشنمرم القرطيب)ت بن عبد الور،ا -

: السعودية -) الرايض ،ِ، طدمحم دمحم أحيد كلد ماديك ا٤بوريتاين :ٙبقيق ،يف فقو أىل ادلدينة
 ـ (.َُٖٗ-هػََُْمكتبة الرايض ا٢بديثة، 

، هبجة اجملالس كأنس اجملالس (، هػّْٔت )ابن عبد الور، أيب عمر بن عبد هللا بن دمحم القرطيب -
 ق (.ُُْٗردف: دار ا٤بعارل، حققه دمحم مرسي خوذل، د.ط، ) األ

، ٙبقيق: التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيدابن عبد الور، أيب عمر يوسف بن عبد هللا،  -
مصطفى بن أٞبد العلوم. كدمحم عبد الكبّب، د.ط، ) ا٤بغرب: كزارة عمـو األكقاؼ كالوئوف 

 ق (.ُّٕٖاإلسبلمية. 
ت/د.عبد ا٤بعطي قلعجي،  االستذكار،عبدهللا القرطيب،  ابن عبد الور، ا٢بافظ أيب عمر يوسف بن -

 ـ (.ُّٗٗ -قُُْْ، ) دموق: دار قتيبة للطباعة كالشنور، القاهرة: دار الوعي،ُط
، علماء ٪بد األعبلـ من عصر الدُّرىري السًَّنيَّةي يف األجوبة النجدية ،عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم -

 ـ (.ُٔٗٗ -قُُْٕ، ) السعودية: ـ.ف، ٔط ،ذاالويخ دمحم بن عبد الوهاب إذل عصران ه
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، ٙبقيق حبيب الرٞبن األعظمي، مصنف عبد الرزاؽهػ، ُُِعبد الرزاؽ، ابن ٮباـ الصشنعاين  -
 .هػ (َُّْ، ) بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي، ِط

 ـ (.ُِٔٗ،د.ط، ) الكويت: كزارة اإلعبلـ،  شرح ديواف لبيد ابن ربيعة عباس، إحساف، -
 ،مراصد االطالع على أمساء األمكنة البقاع د ا٤بؤمن عبد ا٢بق البغدادم،عب ،ابن عبد ا٢بق -

 ـ (. ُْٓٗ -قُّّٕ) القاهرة: الشناشر ا٢بليب، تصوير دار ا٤بعرفة،  ،ُط ٙبقيق،
تيسّب العزيز احلميد شرح كتاب هػ(، ُِّّسليماف بن عبد هللا بن دمحم)ت،ابن عبد الوهاب -

 ـ (.ََِِ-هػُِّْ كتب االسبلمي،ا٤ب : لبشناف -، د.ط، ) بّبكتالتوحيد
، ت سيد ُط األمواؿ،ق(، ِِْأبو عبيد، القاسم بن سبلـ بن عبد هللا ا٥بركم البغدادم)ت  -

 ق(ُِْٖرجب، ) مصر: دار ا٥بدم الشنبوم، الرايض: دار الفضيلة، 
ج ابن عبد هللا بن ا٤بظفر مشس الدين، سبط أيب الفر  -يوسف بن قزأكغلي أك قزغلي أبو عبد هللا،  -

، ) ُانور العلي الشناور ا٣بليفي، ط ،إيثار اإلنصاؼ يف آاثر اخلالؼ هػ(ْٓٔ)تابن ا١بوزم
 ق( َُْٖالقاهرة: دار السبلـ، 

، راجع أووله كخرج أحاديثه كعلق أحكاـ القرآفابن العريب، دمحم بن عبد هللا أيب بكر بن العريب،  -
 ـ (.ََِّ-قُِْْكتب العلمية، لبشناف: دار ال -، ) بّبكتّعليه دمحم عبد القادر عطا، ط

د.ط،) الرايض: دار زبريج أحادي ث إحياء علـو الدين، كابن السبكي، كالزبيدم،  العراقي، -
 هػ (.َُْٖالعاومة، 

مطبعة : ) تونس ،ُ، طالتوضيح كالتصحيح دلشكالت كتاب التنقيحدمحم الطاهر، ، ابن عاشور -
 ق (.ُُّْالشنهضة، 

هػ(، عبد العزيز بن عبد هللا بن ُِّٗقاسم ا٢بشنبلي الشنجدم)ت العاومي، عبد الرٞبن بن دمحم بن -
)  ،ّط ،كجوب إعفاء اللحية كربرًن حلقها كتقصّبىا-ربرًن حلق اللحى هػ(،َُِْابز)ت

 السعودية: رائسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد إدارة الطبع كالَبٝبة،
 ـ (.ُٔٗٗ-هػُُْٕ،

، ) القاهرة: دار ُ، طدراسات ألسلوب القراف الكرًن هػ(َُْْلق)تعضيمة، دمحم عبد ا٣با -
 ـ (.ََِْ -قُِْٓا٢بديث، 

، ٙبقيق:علي دمحم البجاكم، التبياف يف إعراب القرآف ،عبد هللا بن ا٢بسْب بن أيب البقاء، العكورم -
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 ـ (.ُٕٔٗد.ط، ) مصر: عيسى البايب ا٢بليب، 
، )ـُُِٗ-ُُّْهػ/ُٔٔ-ّٖٓبن ا٢بسْب ا٢بشنبلي العكورم، ٧بب الدين أبو البقاء عبد هللا  -

، ) بشنغازم: مشنوورات ُ، دراسة كٙبقيق: د. عبد ا٢بميد ٞبد الزكم، طادلتبع يف شرح اللمع
 ـ (.ُْٗٗجامعة قاريونس، 

،  مصر -) القاهرة ،  د.ط،ؼ ادلعاين كعالقتها ابحلكم الشرعيك حر عطا، دايب عبد ا١بواد،  -
  (.ـُٖٓٗدار ا٤بشنار، 

حاشية العطار على شرح جالؿ الدين  ،هػ(َُِٓ، حسن بن دمحم بن ٧بمود العطار)تالعطار -
 ـ(.ََِٗ، دار الكتب العلمية لبشناف:-بّبكت، ) ُط، احمللي على ُجع اجلوامع

كشف األسرار عن ، )هػَّٕعبد العزيز بن أٞبد بن دمحم، عبلء الدين البخارم)تعبلء الدين،  -
، ) ّتعليق كٚبريج: دمحم ا٤بعتصم ابهلل البغدادم، ط، ضبط ك أصوؿ فخر اإلسالـ البزدكم

  ـ (.ُٕٗٗ-قُُْٕبّبكت: دار الكتاب العريب، 
لبشناف: دار الفكر -،د.ط، ) بّبكتمنح اجلليل شرح سلتصر خليل، عليش، دمحم بن أٞبد بن دمحم  -

 (. ُٖٗٗ-هػَُْٗ
القاهرة: دار الكتاب ، ) ِ، ٙبقيق فايز دمحم، طديواف عمر بن أيب ربيعةعمر بن أيب ربيعة،  -

 ـ (.ُٔٗٗ-قُُْٔالعريب، 
شذرات  ،)هػَُٖٗابن العماد، أبو الفبلح عبد ا٢بي بن أٞبد بن دمحم العىكرم ا٢بشنبلي)ت -

،  ) دموق: دار ابن كثّب، ُ، ٧بمود األرانؤكط، خرج أحاديثه، عبد القادر األرانؤكط، طالذىب
 ـ (. ُٖٔٗ-هػَُْٔ

،، كسائل الشيعة إرل ربصيل مسائل الشريعة هػ(،٢َُُّبر)تالعاملي، الويخ دمحم بن ا٢بسن ا -
 هػ (.ُُْٔإيراف: مؤسسة آؿ البيت عليهم السبلـ إلحياء الَباث،  -د.ط، )قم

ـ، ََِِ، )د.ـ، د.ف، ُ،طاجلامع ألحكاـ الصياـعويضة، ٧بمود بن عبد اللطيف بن ٧بمود  -
 ـ (.ََِٓ،ِط

 ـ (.ََِْ، ) عىمَّاف: د.ف، ّ، طالةاجلامع ألحكاـ الصعويضة، ٧بمود عبد اللطيف،  -
، )القاهرة: الشناشر األولي: مكتبة الوباب، مكتبة عادل الكتب، ُ، طالنحو ادلصفىعيد، دمحم،  -

ََِٓ.) 
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، ٙبقيق: عبد هللا عمدة القارم شرح صحيح البخارم، بدر الدين أبو دمحم ٧بمود بن أٞبد، العيِب -
 (.  قُُِْ-ـََُِلكتب العلمية، دار ا لبشناف:-) بّبكت ، د.ط،٧بمود دمحم عمر

، ٙبقيق:علي دمحم فاخر،أٞبد دمحم ادلقاصد النحوية بدر الدين ٧بمود بن أٞبد بن موسى،، العيِب -
، ) القاهرة: دار السبلـ للطباعة كالشنور كالتوزيع ُتوفيق السوداين، عبد العزيز دمحم فاخ، ط

 ـ (.ََُِ-قُُّْكالَبٝبة، 
لبشناف: دار الفكر،  -، ) بّبكتِ، طالبناية يف شرح اذلدايةأٞبد، العيِب، أيب دمحم ٧بمود بن  -

 ـ (. َُٗٗ-هػُُُْ
اتريخ (، قُٕٓ)ت اببن عساكر أبو القاسم علي بن ا٢بسن بن هبة هللا ا٤بعركؼ ابن عساكر، -

-قُُْٓ) بّبكت: دار الفكر، ط، د.  ،عمرك بن غرامة العمركم ٙبقيق: ،مدينة دمشق
 (.ـُٓٗٗ

علي بن مؤمن بن دمحم بن علي ابن عصفور اإلشبيلي  ا٢بسنأبو ابن عصفور،  -
،ٙبقيق:فواز الوعار،كإبشراؼ: د.أميل بديع شرح ُجل الزجاجيهػ(، ٗٔٔاألشبيلي)ت

 .ـ (ُٖٗٗ-هػُُْٗ،)بّبكت: دار الكتب العلميةُيعقوب،ط
 شرح ابن عقيل علىق(، ٕٗٔابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرٞبن العقيلي ا٥بمداين ا٤بصرم)ت -

) القاهرة: دار الَباث، دار مصر  ،َِ، طدمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد :، ٙبقيقألفية ابن مالك
 ـ (. َُٖٗ-هػََُْ، للطباعة، سعيد جودة السحار كشركاه

 ق (.ُُْٓلبشناف: دار الكتب العلمية -، ) بّبكتُ، طمراقي الفالحابن عمار،حسن ا٢بشنفي،  -
،ٙبقيق: خليل الكواكب السائرة أبعياف ادلئة العاشرة هػ(،َُُٔالغزم، ٪بم الدين دمحم دمحم)ت -

 ـ (.ُٕٗٗ-هػُُْٖلبشناف: دار الكتب العلمية -، ) بّبكتُا٤بشنصور، ط
، اللباب شرح الكتابالغشنيمي، عبد الغِب بن طالب بن ٞباده بن ابراهيم الدموقي ا٤بيداين،  -

، ) بّبكت لبشناف: دار حققه كفصله كضبطه كعلق حواشيه: دمحم ٧بي الدين عبد ا٢بميد، د.ط
 ـ (.ُُٗٗ -قُُِْإحياء الَباث العريب، 

ت.  ،من تعليقات األصوؿ ادلنخوؿ ق(،َٓٓالغزارل، أبو حامد دمحم بن دمحم الغزارل الطوسي) ت -
 ـ (.ُٖٗٗ -قُُْٗ، ) بّبكت: دار الفكر، ّدمحم حسن هيتو، ط

العدة يف أصوؿ ، هػ(ْٖٓتالقاضي أبو يعلى دمحم بن ا٢بسْب بن دمحم بن خلف)، ابن الفراء -
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جامعة   ) الرايض: ،ِط د. أٞبد بن علي بن سّب ا٤بباركي،  :حققه كعلق عليه كخرج نصه،الفقو
 ـ (.َُٗٗ-هػ َُُْ، ا٤بلك دمحم بن سعود اإلسبلمية

، تبصرة احلكاـ يف أصوؿ األقضية كاألحكاـهػ(، ٕٗٗإبراهيم بن علي اليعمرم )ت ابن فرحوف، -
 . هػ (٤َُِّبطبعة البهية، د.ط،  ) مصر: طبع اب

، ) ِ، ٙبقيق: شهاب الدين أبو عمرك، طمعجم ادلقاييس يف اللغة (،ّٓٗابن فارس، أٞبد)ت -
 ـ (.ُٖٗٗ-ُُْٖبّبكت: دار الفكر، 

، ٙبقيق: اإليضاح ػ(،هػّٕٕأبو علي الفارسي ا٢بسن بن أٞبد بن عبد الغفار )ت، الفارسي -
 ـ (.ُٗٔٗ-قُّٖٗدار التأليف،  ، ) القاهرة: مطبعةُ، طحسن شاذرل فرهود

الكوُب  ٰبٓب بن زايد بن عبد هللا بن مشنظور بن مركاف األسلمي الديلمي  أبو زكرايالفراء،  -
 ـ (.ُّٖٗعادل الكتب،  لبشناف:-بّبكت)  ،ّطمعاين القرآف، ،  )هػَِٕ)ت

كت ، ) بّب ُ، ٙبقيق: د. عبد ا٢بميد هشنداكم، طالعْبق(،َُٕالفراهيدم، ا٣بليل بن أٞبد)ت -
 ـ (.ََِّ-ُِْْلبشناف: دار الكتب العلمية 

، د.ط، ) القاهرة: العذب الفائض شرح عمدة الفرائض الفرضي، العبلمة إبراهيم بن عبد هللا، -
 هػ (.ُِّٕمصطفى ا٢بليب 

، شرح عيوف اإلعرابهػ(، ْٕٗابن فضاؿ، أيب ا٢بسن علي بن علي بن غالب اجملاشي)ت -
 ـ (.ُٖٖٗالقاهرة: دار ا٤بعارؼ، ، ) ُبتحقيق:د. عبد الفتاح سليم،ط

فصوؿ البدائع يف  هػ(،ّْٖدمحم بن ٞبزة بن دمحم، مشس الدين)أك الفىشنىرم( الركمي)ت ،الفشنارم -
دار الكتب : لبشناف-) بّبكت ،ُط ،دمحم حسْب دمحم حسن إ٠باعيل :ٙبقيق،أصوؿ الشرائع

 ـ (.ََِٔ-هػُِْٕالعلمية، 
، )الرايض: دار ابن ُ، طـ يف شرح بلوغ ادلراـمنحة العالعبد هللا بن واحل،  الفوزاف، -

 هػ (.ُِْٕا١بوزم،
سوراي:   -، ُب علم أووؿ الفقه، د.ط، ) دموقزلاضرات الدكتور فوزم فوزم، دمحم فيض هللا، -

 ـ (.ُّٕٗكلية الوريعة ُب جامعة دموق، 
مكتب  :قٙبقي ،القاموس احمليط(، هػ٦ُٖٕبد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب)ت الفّبكز آابدم، -

مؤسسة : لبشناف-) بّبكت، ٖ، طدمحم نعيم العرقسيوسيإبشراؼ:، ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة
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 ـ (.ََِٓ-هػُِْٔالرسالة للطباعة كالشنور كالتوزيع، 
،ٙبقيق: يوسف الويح دمحم، ادلصباح ادلنّب (،قَٕٕأٞبد بن دمحم بن علي)ت الفيومي،أبو العباس -

 ـ (.ُٗٗٗ-قُُْٕة، ، ) بّبكت:  ا٤بكتبة العصريُط
، ) ِ، طالشعر كالشعراء ق(،ِٕٔأبو دمحم عبدهللا بن مسلم ابن قتيبة الديشنورم )  ،بن قتيبةا -

 .(د.ت، القاهرة: دار ا٤بعارؼ
عبد الرٞبن بن دمحم بن أٞبد ا٤بقدسي ا١بماعيلي  أبو الفرج مشس الدين، ابن قدامة -

دمحم رشيد رضا  :رؼ على طباعته، أشالشرح الكبّب على مًب ادلقنع، )هػِٖٔا٢بشنبلي)ت
 ، د.ت(.دار الكتاب العريب للشنور كالتوزيع، د.ط، ) القاهرة: واحب ا٤بشنار

، ادلغِبهػ(، َِٔ)تأبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن دمحم ا١بماعيلي ا٤بقدسي، ابن قدامة -
، ض: دار عادل الكتب) الراي ،ّ، طٙبقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي، عبد الفتاح ا٢بلو

 ـ (.ُٕٗٗ-هػُُْٕ
، ٙبقيق: د. عبد العزيز عبد الرٞبن ركضة الناظر كجنة ادلناظر يف أصوؿ الفقو ابن قدامة، -

  .هػ (ُّٗٗ، ) السعودية: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، ِالسعيد، ط
٤بقدسي ٍب الدموقي بن قدامة موفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن قدامة ا١بماعيلي اا -

مؤسسة الراٌيف ، )القاهرة: ِط ركضة الناظر، ،هػ(َِٔا٢بشنبلي، الوهّب اببن قدامة ا٤بقدسي)ت
  ـ(.ََِِ-هػُِّْ، للطباعة كالشنور كالتوزيع

شهاب الدين أبو العباس أٞبد بن أيب العبلء إدريس بن عبد الرٞباف بن عبد هللا بن يلْب القراُب،  -
عبد  ، ٙبقيق: طهشرح تنقيح الفصوؿ يف اختصار احملصوؿ، (قِٔٔالصشنهاجي ا٤بصرم)ت

 ـ(. ُّٕٗ- هُّّٗ، ) القاهرة: دار الفكر، ُالرؤكؼ سعد، ط
، ) ُ: ٙبقيق د.دمحم حجي. طالذخّبةهػ(، ْٖٔالقراُب، شهاب الدين بن أٞبد بن إدريس)ت -

 هػ (. ُْٗٗلبشناف: دار اإلسبلـ، -بّبكت
، ) مصر: دار إحياء الكتب ُ، طالفركؽهػ(، ْٖٔريس)تالقراُب، شهاب الدين بن أٞبد بن إد -

 هػ (.  ُّْْالعربية، عاـ 
أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي مشس ، القرطيب -

)  ،ِ، طأٞبد الوردكين كإبراهيم أطفيش ٙبقيق:،اجلامع ألحكاـ القرآف، هػ(ُٕٔالدين)ت
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 ـ (.ُْٔٗ-هػُّْٖدار الكتب ا٤بصرية، : القاهرة
(، د.ط، ) ّٕ،سلسلة أعبلـ العرب)احلافظ جالؿ الدين السيوطيالقيرين، عبد ا٢بفيظ فرغلي،  -

 (.َُٗٗالقاهرة: ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، 
ٞبد بن دمحم بن أىب بكر بن عبد ا٤بلك القتييب  أبو العباس شهاب الدين القسطبلين، -

ا٤بطبعة الكورل  :) مصر ،ٕط ،يح البخارملشرح صحإرشاد السارم  ،)هػِّٗا٤بصرم)ت
 هػ (.ُِّّاألمّبية، 

ٙبقيق: علي ، بدائع الفوائد، )هػُٕٓ)تدمحم بن أيب بكر بن أيوب ا١بوزية أبو عبد هللا، ابن القيم -
 ق (.ُِْٗ، ) مكة ا٤بكرمة: دار عادل الفوائد للشنور كالتوزيع،  ُ، طبن دمحم العمراف

، ) ُ، طمدارج السالكْب، )هػُٕٓت (بن أيب بكر بن أيوب ا١بوزية دمحم أبو عبد هللاابن القيم،  -
 ـ (.ُٗٗٗ-قُُْٗلبشناف: دار إحياء الَباث العريب،  -بّبكت

ٙبقيق: شعيب ، زاد ادلعاد يف ىدم خّب العباد ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب ا١بوزية ،ابن القيم -
 ـ (.ُٖٗٗ-هػُُْٖ، لةمؤسسة الرسا) بّبكت:  ،ّطعبد القادر األرانؤكط، -األرانؤكط

، )مصر: مصطفى البايب ا٢بليب، ّ، طحاشية علي شرح احمللى على ادلنهاج ،قليويب، كعمّبة -
 ق (.ُّٕٓ

، البداية كالنهايةهػ(، ْٕٕابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر القرشي البصرم ٍب الدموقي)ت -
هجر للطباعة كالشنور كالتوزيع ، ) القاهرة: دار ُعبد هللا بن عبد احملسن الَبكي، ط  :ٙبقيق

 ـ (.ُٕٗٗ-هػُُْٖكاإلعبلف، 
٨بتصر تسّب ابن   هػ(،ْٕٕابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر القرشي البصرم ٍب الدموقي)ت -

 ـ (.ُُٖٗ -قَُِْ، ) بّبكت، دار القرآف الكرًن، ٕكثّب، دمحم علي الصابوين، ط
يف شرح  الكواكب الدرارم، )هػٖٕٔعيد)تمشس الدين دمحم بن يوسف بن علي بن س ،الكرماين -

، ِـ، طُّٕٗ-هػُّٔٓ دار إحياء الَباث العريب، :لبشناف-) بّبكت ،ُ، طصحيح البخارم
 ـ (. ُُٖٗ-هػَُُْ

: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعهػ(  ٕٖٓالكاساين، اإلماـ عبلء الدين أيب بكر ا٢بشنفي)ت -
ـ ُٕٗٗ-هػُُْٕدار إحياء الَباث العريب،  لبشناف:-، ) بّبكتُٙبقيق: دمحم عدانف دركيش. ط

.)  
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، ِطبدائع الصنائع،  هػ(،ٕٖٓعبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٞبد ا٢بشنفي)ت، الكاساين -
 ـ (.ُٖٔٗ-قَُْٔلبشناف: دار الكتب العلمية، -) بّبكت

على شرح صحيح  فيض البارم ،هػ(ُّّٓ)ت دمحم بدر عادل ا٤بّبهتي شاه دمحم أنور، الكومّبم -
 .ـ (ََِٓ-هػُِْٔدار الكتب العلمية،  ، ) بّبكت:ُط ،البخارم

الكليات معجم يف ادلصطلحات (،َُْٗالكفوم، أبو البقاء أيوب بن موسى ا٢بسيِب)ت -
 هػ (.  ُُْٗ، ) بّبكت: مؤسسة الرسالة،  ِ،ٙبقيق عدانف دركيش، طكالفركؽ اللغوية

، التمهيد يف أصوؿ الفقو(، َُٓلي)تالكلوذاين، أبو ا٣بطاب ٧بفوظ بن أٞبد بن ا٢بسن ا٢بشنب -
، )جامعة أـ القرل: مركز ُٞبد بن علي بن إبراهيم، ط دراسة كٙبقيق:د.مفيد دمحم ابو عموة،

 (.ـ ُٖٓٗهػ/َُْٔالبحث العلمي كإحياء الَباث اإلسبلمي، 
 (.ـُْٖٗ-هػَُْْ )ا٤بغرب: مكتبة الرابط،،ُ،ط، رابعيات اإلماـ البخارمالكشناين، د/يوسف -
، ضبط المع الدرارم على جامع البخارمهػ(، ُِّّوهي، أيب السعود رشيد، أٞبد)تالكشنك -

( كعلق عليه الويخ دمحم زكراي الكاندهلوم، ُّّْاحملدث الويخ أيب زكراي دمحم ٰبي الصديقي)ت
 هػ (. ُّٖٗ -برنتشنك بريس، مكة ا٤بكرمة، ا٤بكتبة األمدادية-ابكستاف: أ ٪بمن-د.ط، )كراتوي

الصة تذىيب َتذيب الكماؿ يف اخل ق(، ِّٗي بن وبلح الدين الصشنعاين)تالكوكباين، عل -
سوراي: مكتب ا٤بطبوعات  -، ) حلب ٓعبد الفتاح أبو غدة، ط :، ٙبقيقأمساء الرجاؿ

 ق (.ُُْٔاإلسبلمية، حلب، دار البوائر، 
تبة لبشناف: ا٤بك -،د.ط، )بّبكت. زاد احملتاج بشرح ادلنهاج: الكوهجي، عبد اللَّ بن حسن -

 ق (.َُْٗالعصرية، 
 ،دار الفكر لبشناف: -، ) بّبكتُطاٍلفىتىاكىل اذٍلًٍنًديَّة،  ،١بشنة علماء برائسة نظاـ الدين البلخي -

 (. هػَُُّ
االختيارات الفقهية من ق(، َّٖابن اللحاـ، عبلء الدين  أيب ا٢بسن على بن دمحم بن عباس )ت -

،  مطبعة أنصار السشنة احملمدية) القاهرة:  ، ٙبقيق دمحم حامد الفقي، د.ط،فتاكل ابن تيمية
 ـ (.َُٓٗ -ق ُّٗٔ

، ) ٓ، طاإليضاح يف علـو احلدي ث كاالصطالح مصطفي سعيد ا٣بن، بديع السيد؛، اللحاـ -
 ـ (.ََِْ-هػُِْٓ، دار الكلم الطيبدموق: 
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ء: رفحا -السعودية) د.ط،  إيقاظ األفهاـ يف شرح عمدة األحكاـ،اللهيميد، سليماف بن دمحم،  -
 د.ف، د.ت

 :اعتُب به، ديواف لبيد بن ربيعة العامرم،)هػُْابن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامرم)ت، لىًبيد -
 ـ (.ََِْ-هػُِْٓ دار ا٤بعرفة، بّبكت:)  ،ُ، طٞبدك طٌماس

 ـ (.َُّٔمصر: ا٤بطبعة األمّبية الكورل، -، ) بوالؽُطاخلطط التوفيقية،  مبارؾ، على، -
ربفة األحوذم شرح جامع ،)هػُّّٓبل دمحم عبد الرٞبن بن عبد الرحيم)تأبو الع، ا٤بباركفورل -

 (.ـ َُٗٗ-هػَُُْ، ) بّبكت: دار الكتب العلمية،ُ، طالَبمذم
الرايض: دار  -، ) السعوديةُ، ٙبقيق: أٞبد فريد. طمقدمة كتاب الزىد كالرقائق ابن ا٤ببارؾ، -

 ـ (.ُٓٗٗا٤بعراج الدكلية، 
تبيْب  ،هػ(ّْٕن ٧بجن البارعي، فخر الدين الزيلعي ا٢بشنفي)تعثماف بن علي ب، ابن ٧بجن -

 ق (ػ.ُُّّبوالؽ، -ا٤بطبعة الكورل األمّبية: ) القاهرة ،ُ، طاحلقائق شرح كنز الدقائق
، ) ِ، ٙبقيق:دمحم عبد ا٣بالق عضيمة، طادلقتضب ،ه(ِٖٓا٤بورد، أىب العباس دمحم بن يزيد)ت -

 ه (.١ُّٖٔبشنة إحياء الَباث، -وئوف اإلسبلميةمصر: كزارة األكقاؼ اجمللس األعلى لل
، د.ط، ) ا٤بديشنة ا٤بشنورة: ٦بمع ا٤بلك فهد الفقو ادليسر يف ضوء الكتاب كالسنة ٦بمع ا٤بلك فهد، -

 ق (.ُِْْلطباعة ا٤بصحف الوريف،
)مصر: مطبعة  د.ط، ،تسهيل الوصوؿ إذل علم األصوؿدمحم عبد الرٞبن عيد،  ،احملبلكم -

 (. قُُّْليب كأكالده، مصطفى البايب ا٢ب
دمحم فؤاد عبد   ٙبقيق، سنن ابن ماجو، هػ(ِّٕأبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب)ت، ابن ماجة -

 ، د.ت (. فيصل عيسى البايب ا٢بليب -د.ط، ) مصر: دار إحياء الكتب العربية، الباقي
ح ُجع شر هػ( مطبوع مع اآلايت البيشنات، ُٖٖاحمللي، جبلؿ الدين دمحم بن أٞبد)ت -

ـ ُٔٗٗ-هػُُْٕ، ) القاهرة: مصطفى البايب ا٢بليب، ُ،ٙبقيق:الويخ زكراي عمّبات، طاجلوامع
.) 

هػ(، ْٕٗا٤برادم، أبو دمحم بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علٌي ا٤بصرم ا٤بالكي)ت  -
 -بّبكت، ) ِ، ٙبقيق، د. فخر الدين قباكة، دمحم ندًن فاضل، طاجلُب الداين يف حركؼ ادلعاين

 ـ (.ُّٖٗلبشناف: دار الكتب العلمية، 
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هػ(، ْٕٗبو دمحم بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علٌي ا٤بصرم ا٤بالكي )تا٤برادم، أ -
دار الفكر ، ) بّبكت: ُط ، ٙبقيق:د. عبد الرٞبن علي سليماف،توضيح ادلقاصد كادلسالك

 .ـ (ََِٖ-قُِْٖ، العريب
د.ط، ) مصر: مطبعة أنصار  ،فتح ادلبْب يف طبقات األصوليْبالا٤براغي، عبد هللا مصطفى،  -

 ـ (.ُْٕٗ-قُّٔٔالسشنة احملمدية، 
االنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ على ، ا٤برداكم، عبلء الدين أبو ا٢بسن علي بن سليماف -

، ) السعودية: طبع على ُ،ٙبقيق دمحم حامد الفقي، طمذىب اإلماـ ادلبجل أمحد بن حنبل
 ـ (.ُٓٓٗ-قُّْٕلك سعود بن عبد العزيز، نفقة ا٤ب

اذلداية ، )هػّٗٓا٤برغيشناين، أبو ا٢بسن برهاف الدين علي بن أيب بكر بن عبد ا١بليل الفرغاين،)ت -
) ابكستاف: إدارة القرآف كالعلـو اإلسبلمية،  ،ُط، نعيم أشرؼ دمحم ٙبقيق: ،شرح بداية ادلبتدم

 .ق (ُُْٕ
، األنساب هػ(،ِٔٓن دمحم بن مشنصور التميمي السمعاين)تا٤بركزم، أبو سعد عبد الكرًن ب -

ا٥بشند:  ٦بلس دائرة  -، ) حيدر آابدُعبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعملي اليماين كغّبه، ط ٙبقيق:
 ـ (.ُِٔٗ-هػُِّٖا٤بعارؼ، 

ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل  ،)هػُِٔمسلم، أبو ا٢بسن ابن ا٢بجاج القوّبم الشنيسابورم)ت -
د.ط، )بّبكت: دار إحياء ،دمحم فؤاد عبد الباقي :ٙبقيق، ؿ إذل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصالعدؿ عن العد

 ـ (.ََِٔ-هػُِْٕ، الَباث العريب
. د.ط، ) اتريخ علماء دمشق يف القرف الرابع عشر اذلجرممطيع، دمحم ا٢بافظ، كنزار أابظة،  -

 ـ (.ُٖٔٗلبشناف: دار الفكر ا٤بعاور،  -بّبكت
 ُُِْمؤسسة الرسالة، :بّبكت، د.ط، )مقدمة ربقيق سّب أعالـ النبالءعواد، معركؼ، بوار  -

 (.ـُِٗٗ/هػ
 (. ُٔٗٗ، د.ط، ) العراؽ: ٦بلة االقبلـ، عركبة االماـ السيوطيمعركؼ، انجي،  -
، ) إيراف: مؤسسة ِ، طفقو اإلماـ جعفر الصادؽ عرض كاستدالؿمغشنية، الويخ دمحم جواد، -

 ق (.ُُِْ أنصارايف للطباعة كالشنور،
ٙبقيق عمر القٌياـ، كشعيب  اآلداب الشرعية،هػ(، ّٕٔابن مفلح، أيب عبد هللا دمحم ا٤بقدسي)ت -

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1412_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1412_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
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 هػ (.ُُْٔلبشناف: مؤسسة الرسالة،  -، ) بّبكتُاألرانؤكط، ط
، حققه كعلق عليه: د. فهد بن دمحم أصوؿ الفقومشس الدين دمحم ا٤بقدسي ا٢بشنبلي، ، ابن مفلح -

 .( ـُٗٗٗ-قَُِْض: مكتبة العبيكاف،، ) الرايُالسدحاف، ط
اإلكماؿ يف رفع هػ( ْٕٓابن ماكوال، سعد ا٤بلك، أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر)ت -

لبشناف: دار  -، ) بّبكتُ، طاالرتياب عن ادلؤتلف كادلختلف يف األمساء كالكُب كاألنساب
 ـ (. َُٗٗ-هػُُُْالكتب العلمية، 

د.ط،  ،ربقيق: أمحد اخلراط، ادلباين يف شرح حركؼ ادلعاين رصفأٞبد بن عبد الشنور،  ا٤بالقي، -
 ق (.ُّْٗ مطبوعات ٦بمع اللغة العربية،: ) دموق

ربفة احملتاج إذل أدلة ، عمر بن علي بن أٞبد األنصارم سراج الدين أبو حفص، ابن ا٤بلقن -
ر ) مكة ا٤بكرمة: دار حراء للشنو ،ُ، طٙبقيق: عبد هللا بن سعاؼ اللحياين،ادلنهاج
 ـ (.ُٖٔٗ-هػ َُْٔ،كالتوزيع

-ُُٕ، أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األوبحي ا٢بمّبم ا٤بدين)مالك -
كيليها كمعه: كتاب تزيْب ا٤بمالك ٗبشناقب سيدان اإلماـ مالك للسيوطي، -، ركاية سحشنوف)قٕٓٗ

 -، ) بّبكتُ، طلدلدكنة الكرب ا، مالك بن أنس، ككتاب مشناقب سيدان اإلماـ مالك للزكاكم
 ـ (.ُْٗٗ-هػُُْٓلبشناف: دار الكتب العلمية، 

 -قَُْٔٙبقيق: دمحم عبد الباقي، ) مصر: مصطفى البايب ا٢بليب،  ادلوطأ،مالك بن أنس،  -
 ـ (. ُٖٓٗ

شرح  ػ)قِٕٔأبو عبد هللا، ٝباؿ الدين دمحم بن عبد هللا، ابن مالك الطائي)ت ابن مالك، -
هجر للطباعة ، ) القاهرة: ُ، طن السيد،د.دمحم بدكم ا٤بختوفد. عبد الرٞب :ٙبقيق،التسهيل

 ـ (.َُٗٗ -قَُُْ، كالشنور كالتوزيع كاإلعبلف
شرح الكافية  ،ق(ِٕٔابن مالك، أبو عبد هللا، ٝباؿ الدين دمحم بن عبد هللا، الطائي ا١بياين)ت -

رل مركز البحث جامعة أـ الق: مكة ا٤بكرمة، ) ُ، طعبد ا٤بشنعم أٞبد هريدم :ٙبقيق، الشافية
 (.ـُِٖٗ-قَُِْالعلمي كإحياء الَباث اإلسبلمي كلية الوريعة كالدراسات اإلسبلمية، 

، دراسة كٙبقيق: شرح عمدة احلافظ ق(ِٕٔابن مالك، ٞبد بن عبد هللا، الطائي ا١بياين)ت -
  ـ (.ُٕٕٗ-هػُّٕٗد.ط ) العراؽ: كزارة األكقاؼ، مطبعة العاين،  عدانف عبد الرٞبن الدكرم،
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شواىد التوضيح دلشكالت اجلامع  هػ(،ِٕٔابن مالك، دمحم بن عبد هللا، الطائي ا١بياين)ت -
 ) . ـُٖٓٗهػ، َُْٓ، ) بغداد: مشنوورات كزارة األكقاؼ تح: د. طه ٧بسن. د.ط، ،الصحيح

ىشنػٍبىجي، اإلماـ أيب دمحم على بن زكراي  -
دمحم اللباب يف اجلمع بْب السنة كالكتاب، ربقيق:هػ، ٖٔٔا٤ب
 ـ (. ُْٗٗ -هػُُْْ، )دموق: دار القلم، ِضل عبد العزيز ا٤براد، طف

، األكسط يف السنن كاإلُجاع هػ(ُّٗابن ا٤بشنذر، أبو بكر دمحم بن إبراهيم الشنيسابورم)ت -
السعودية: دار طيبة، -، ) الرايضُ، ٙبقيق : أبو ٞباد وغّب أٞبد بن دمحم حشنيف، طكاالختالؼ

 ـ (.ُٖٓٗهػ، َُْٓ
، ، مشنظورابن  - ، ) ُ، ٙبقيق: كفاء تقي الدين، طالبن عساكر سلتصر اتريخ دمشقدمحم مكـر

 ـ (.َُٗٗ-هػَُُْدموق:  دار الفكر، 
، ) ّ، طالركض ادلربع شرح زاد ادلستقنع، مع حاشية الركض ادلربعمشنصور، بن يوسف  -

 ق (.َُْٓالسعودية: مؤسسة قرطبة للطباعة كالشنور كالتوزيع، 
، تصحيح عبد لساف العرباؿ الدين دمحم بن مكـر اإلفريقي ا٤بصرم، ابن مشنظور، أىب الفضل ٝب -

، ) مصر:  دار ا٤بعارؼ، ُهللا على الكبّب، كدمحم أٞبد حسب هللا، كهاشم دمحم الواذرل، ط
 (. ـَُٗٗكأخرل طبعة دار وادر بّبكت،

عطا.  ٙبقيق:مصطفى عبد القادر، فيض القدير.هػ(َُِٗمشس الدين دمحم  الوافعي)ت، ا٤بشناكم -
 ط التجارية (.ـ.َُٗٗ-هػُُُْلبشناف: دار الكتب العلمية، -، ) بّبكتُط

،على نفقة  االنصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ من االعتزاؿابن ا٤بشنّب، أٞبد بن دمحم اإلسكشندرم،  -
 ـ (.َُٖٗ-هػَُّٖدمحم مصطفى، د.ط، ) مصر: مطبعة دمحم أفشندم مصطفى، 

، ُ، ٙبقيق علي حسن علي عبد ا٢بميد،طأبواب البخارم ادلتوارم علىابن ا٤بشنٌّب، انور الدين،  -
 (. َُٗٗ-ُُُْاألردف: دار عمار للشنور كالتوزيع، -) عماف

 –، ) بّبكت ُ، ترٝبة كٙبقيق: دمحم عاوم ا٢بداد، طتفسّب سورة النور أيب األعلى، ،ا٤بودكدم -
 ـ (.ََِّلبشناف: دار البوائر للطباعة كالشنور، 

 ،)هػَْٓبن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم، الوهّب)تأبو ا٢بسن علي ، ا٤باكردم -
دار : لبشناف-) بّبكت، د.ط، السيد ابن عبد ا٤بقصود بن عبد الرحيم :ٙبقيق، تفسّب ادلاكردم

 ق (.ُّْٔ، الكتب العلمية
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احلاكم الكبّب يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي ىو ا٤باكردم، أيب ا٢بسن علي بن دمحم حبيب،  -
-، )بّبكتُ: ٙبقيق كتعليق: علي دمحم معوض، كعادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، طادلزين شرح سلتصر

 . ـ (ُْٗٗ-هػُُْْلبشناف: دار الكتب العلمية، 
، ّتعليق ٧بمود أبو دقيقة، ط االختيار لتعليل ادلختار، هػ(ّٖٔعبد هللا بن ٧بمود)ت، ا٤بوولي -

 ـ (.ُٕٓٗ لبشناف: دار ا٤بعرفة، -)بّبكت
شرح  ق(، ِٕٗخ دمحم بن أٞبد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ا٤بعركؼ )ت ابن الشنجار، الوي -

-هػُُْٖ، ) الرايض: مكتبة العبيكاف، ِٙبقيق: دمحم الزحيلي كنزيه ٞباد، ط الكوكب ادلنّب،
 ـ (.ُٕٗٗ

ق(، البحر الرائق َٕٗ)ت ا٤بصرم ا٢بشنفي ابن صليمزين الدين بن إبراهيم بن دمحم ابن ٪بيم،  -
 هػ (. ُُُّ، ) مصر: ا٤بطبعة العلمية ا٤بصرية،ُ،طائقشرح كنز الدق

 :ٙبقيق الفهرست، ،هػ(ّْٖأبو الفرج دمحم بن إسحاؽ بن دمحم الوراؽ البغدادم)ت ابن الشندًن، -
 ـ (. ُٕٗٗ -هػُُْٕدار ا٤بعرفة، : لبشناف-) بّبكت ،ِ، طإبراهيم رمضاف

-هػُُِْالكتب العلمية، ، ) بّبكت: دار ِ، طشرح ديواف جريرانور الدين، مهدم دمحم،  -
 ـ (.ُِٗٗ

، أتسيس األحكاـ بشرح عمدة األحكاـ على ما صح عن خّب األانـأٞبد بن ٰبٓب، ، الشنجمي -
-هػُُْْاإلسكشندرية: دار علماء السلف،  -، ) مصرِٙبقيق: دمحم انور الدين األلباين، ط

ُْٗٗ .) 
رح مسلم الثبوت يف أصوؿ فواتح الرمحوت، بشابن نظاـ، عبد العلي دمحم الدين األنصارم،  -

، ) بّبكت: دار ّ، للويخ ٧بب هللا بن عبد الوكور، هبامش ا٤بستصفى لئلماـ الغزارل، طالفقو
  ـ (.ُّٗٗ-هػُُْْإحياء الَباث العريب، 

، )دموق: دار القلم ، ْ، طاإلماـ البخارم إماـ احلفاظ كاحملدثْبالشندكم، تقي الدين ا٤بظاهرم،  -
 ـ (.ُْٗٗ-هػُُْٓ

هػ(، َُُِاكم، أٞبد بن غشنيم بن سادل بن مهشنا شهاب الدين الشنفراكم األزهرم ا٤بالكي)تالشنفر  -
 -قُُْٓ، د.ط، )بّبكت لبشناف: دار الفكر، الفواكو الدكاين شرح رسالة أيب زيد القّبكاين

ُٗٗٓ .) 
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كشف األسرار ، )ـَُُّ-هػَُٕعبد هللا بن أٞبد بن ٧بمود الشنسفي)ت أبو الوركات، الشنسفي -
دار الكتب لبشناف: -) بّبكت د.ط، ،صنف على ادلنار مع شرح نور األنوار على ادلنارشرح ادل
 د.ت (.  .العلمية

مدارؾ التنزيل  ،)ـَُُّ-هػَُٕعبد هللا بن أٞبد بن ٧بمود الشنسفي)ت أبو الوركات، الشنسفي -
،  ُ) تفسّب الشنسفي(، ٙبقيق: يوسف علي بديوم، ٧بي الدين ديب مستو، طكحقائق التأكيل 

 (. ُٖٗٗ -قُُْٗ)  دموق: دار الكلم الطيب، 
، ) بّبكت: ُ، ٙبقيق: حسن عبد ا٤بشنعم شليب، طالسنن الكربلالشنسائي، أٞبد بن شعيب،  -

 ـ (.ََُِ -قُُِْمؤسسة الرسالة، 
حلية  هػ(َّْأبو نعيم، أٞبد بن عبد هللا بن أٞبد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األوبهاين)ت -

 (. ـُْٕٗ-هػُّْٗرة: دار الفكر للطباعة كالشنور كالتوزيع، ، د.ط، ) القاهاألكلياء
،) الرايض: ُ، طركضة الناظر مع إرباؼ ذكم البصائرعبد الكرًن بن علي بن دمحم،،  ،الشنملة -

 ـ (.ُٔٗٗ-هػُُْٕدار العاومة للشنور كالتوزيع، 
ا٤بذهب الراجح،  الشنملة، عبد الكرًن بن علي بن دمحم، ا١بامع ٤بسائل أووؿ الفقه كتطبيقاهتا على -

 ـ (.َََِ-هػَُِْ، ) الرايض: مكتبة الرشد، ُط
، مع تكملة اجملموع شرح ادلهذب ق(، ٕٔٔالشنوكم، أبو زكراي ٧بي الدين ٰبي بن شرؼ)ت -

 ـ (.ََِِدار الكتب العلمية،  ، ) بّبكت:ُط ،السبكي كا٤بطيعي
طبعة  )، دار الفكر وعتكملة اجملمهػ(، ٕٔٔالشنوكم، أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ )ت -

 ـ(.َُُِ، د.ط، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، كاملة معها تكملة السبكي كا٤بطيعي
ادلنهاج يف شرح صحيح مسلم بن ، )هػٕٔٔأبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ)ت، الشنوكم -

 هػ(.ُِّٗدار إحياء الَباث العريب، : ) بّبكت ،ِط ،(احلجاج)صحيح مسلم بشرح النوكم
حققه كعلق ، َتذيب األمساء كاللُّغات( هػٕٔٔأبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ)ت م،الشنوك  -

 ق(.ُُّْدار الوطن،  ، ) الرايض:ُعليه خالد بن عبد الرٞبن الوايع، ط
 ٙبقيق كضة الطالبْب كعمدة ادلفتْبر هػ( ٕٔٔأبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ)ت، الشنوكم -

 (. ـُُٗٗ-قُُِْ ا٤بكتب اإلسبلمي، ف:لبشنا-، )بّبكتّط ،زهّب الواكم:
تقريب كالتيسّب دلعرفة سنن البشّب  هػ(،ٕٔٔالشنوكم، أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ)ت -



341 

 

 -هػَُْٓ، )بّبكت: دار الكتاب العريب، ُدمحم عثماف ا٣بوت، ط،يف أصوؿ احلدي ث النذير
ُٖٗٓ.) 

، ٙبقيق: نور الدين عَب، إرشاد طالب احلقائق اإلماـ ٧بي السشنة أيب زكراي ٰبٓب بن شرؼ،الشنوكم،  -
 (.  ـََِٗ-هػَُّْسوراي: دار اليمامة للطباعة كالشنور،-، )دموقٕط

، ) دموق: دار ابن كثّب ُرايض الصا٢بْب، ط اإلماـ ٧بي السشنة أيب زكراي ٰبٓب بن شرؼ،الشنوكم،  -
 ـ (.ََِٕ -قُِْٖللشنور كالتوزيع، 

الويباين نسبان ٍب الدكرم البغدادم ا٢بشنبلي. كتوَب سشنة  بن ىبّبةأبو ا٤بظفر ٰبٓب بن دمحم ابن هبّبة  -
 هػ (.ُّٔٔ، ) دموق: ا٤بكتبة ا٢بلبية، ِ، طعن معاين الصحاح فصاحاإل، هػ َٔٓ

خليل دمحم ٙبقيق:، األمواؿ ،هػ(ِِْأبو عيبيد القاسم بن سبلٌـ بن عبد هللا البغدادم)ت ا٥بركم، -
 ق (.َُْٔ، دار الكتب العلمية :)بّبكت ،ُ، طهراس

مشكاة ادلصابيح  هػ(،َُُْتعلي بن)سلطاف(دمحم، أبو ا٢بسن نور الدين ا٤ببل القارم)، ا٥بركم -
 ـ (.ََِِ-هػُِِْلبشناف: دار الفكر، -، )بّبكتُط ،مع شرحو مرقاة ادلفاتيح

،ٙبقيق عبد ا٤بعْب ا٤بلوحي، األزىية يف علم احلركؼ هػ(،ُْٓا٥بركم، لعلى بن دمحم الشنحوم)ت -
 ـ(.ُّٗٗ-قُُّْ، ) دموق: ٦بمع اللغة العربية،ِط

 ،هػ(ُٕٔد هللا بن يوسف بن أٞبد بن عبد هللا ابن يوسف،)تعبٝباؿ الدين  أبو دمحم ،ابن هواـ -
لبشناف:  ا٤بكتبة -، ٙبقيق: دمحم ٧بي الدين عبد ا٢بميد، د.ط، ) بّبكتشرح شذكر الذىب

 ـ (.ُٔٗٗ-قُُْٕالعصرية، 
، ٙبقيق:دمحم أكضح ادلسالك إذل ألفية ابن مالكق(ػ، ُٕٔابن هواـ، أبو دمحم ٝباؿ الدين)ت -

 ـ (.َُٖٗ، ) بّبكت: دار الشندكة ا١بديدة، ٢ٔبميد ، ط٧بيي الدين عبد ا
،ٙبقيق: دمحم  شرح قطر الندل كبل الصدل ،أبو دمحم عبد ا٤بلك بن أيوب ا٢بمّبم ابن هواـ، -

 ـ (.ُّٔٗ -قُّّٖ، ) القاهرة: مطبعة السعادة، ٧ُُبيي الدين عبد ا٢بميد، ط
يق: دمحم ٧بيي الدين عبدا٢بميد، ، بتحقمغِب اللبيب عن كتب األعاريب ابن هواـ، األنصارم، -

، ) القاهرة: دار الفكر للطباعة كالشنور ُدمحم علي ٞبد هللا راجعه: سعيد األفغاين رٞبه هللا، ط
 ـ (.َُِِ-قُّّْكالتوزيع، 

جواىر األدب يف أدبيات كإنشاء لغة  ،)هػُِّٔأٞبد بن إبراهيم بن مصطفى)ت، ا٥بامشي -

http://www.daralkotob.com/search/books-index/item/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://www.daralkotob.com/search/books-index/item/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A8%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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مؤسسة : بّبكت)  ،ِط ،١بشنة من ا١بامعيْب :اشرفت على ٙبقيقه كتصحيحه ،العرب
 ،د.ت (.ا٤بعارؼ

، أٞبد بن قودر قاضي زاده -ٞبد بن عبد الواحد السيواسي السكشندرم كماؿ الدين، ابن ا٥بماـ -
، ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، طٙبقيق: عبد الرزاؽ غالب ا٤بهدم، شرح فتح القدير

 ـ (. ََِّ-هػػُِْْ
، ٓ، طكنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿا٤بتقي ابن حساـ الدين، ا٥بشندم، عبلء الدين علي -

 ـ (.ُٖٓٗ-ق َُْٓ) بّبكت: مؤسسة الرسالة،
، ) بّبكت: ُ، طمدخل إرل أصوؿ الفقو ادلالكي دمحم ا٤بختار، دمحم الواذرل الشنيفر، كلد أابه، د. -

 ،  ـ (.َُُِدار ابن حـز
ترتيب ادلدارؾ كتقريب هػ(، ْْٓاليحصيب، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى )ت -

عبد القادر الصحراكم، : ْ،ّ،ِـ، جزء ُٓٔٗابن اتكيت الطشنجي، : ُ،ٙبقيق: جزءادلسالك
، ) ا٤بغرب: ُسعيد أٞبد أعراب، ط: ٖ،ٕ،ٔدمحم بن شريفة، جزء : ٓـ، جَُٕٗ-ُٔٔٗ

 ـ (.ُّٖٗ-ُُٖٗمطبعة فضالة احملمدية، 
دمحم حامد الفقي،  :، ٙبقيقطبقات احلنابلةق(، ِٔٓابن أيب يعلى، أبو ا٢بسْب، دمحم بن دمحم)ت -

 ق (.ُّّٕد.ط، ) مصر: مطبعة أنصار السشنة احملمدية، 
احملقق: حسْب  ،مسند أيب يعلى، ادلوصليأٞبد بن علي بن ا٤بثُب بن ٰبيي التميمي ، أبو يعلي -

 ـ (.ُٖٗٗ-هػَُُْ، ) سوراي: دار ا٤بأموف للَباث ،ِط سليم أسد،
ٙبقيق: إٲبيل بديع يعقوب،  شرح ادلفصل للزسلشرم،دين أبو البقاء ا٤بوولي، موفق ال، ابن يعيش -

 ـ (.ََُِ-هػُِِْلبشناف: دار الكتب العلمية،  -، )بّبكتُط
اخلراج (، هػُِٖأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصارم)ت -

،  ا٤بطبعة السلفية كمكتبتها ) القاهرة: ، د.ط، طه عبد الرءكؼ سعد، سعد حسن دمحم :ٙبقيق،
 د.ت(.

 : رسائل جامعية-ب
كلية اللغة  ط، ) القاهرة: ، د.ه، ٙبقيقه د. فؤاد سشندم برسالة دكتوراشرح اللباباإلسفراييِب،  -

 (.ـ ُٖٓٗالعربية بشنْب، 
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الكوكب الدرم فيما يتخرج على عبد الرحيم بن ا٢بسن،  أبو دمحم، ٝباؿ الديناإلسشنوم،  -
، )عٌماف: دار ُ(، طه، ٙبقيق د. دمحم حسن عواد،)دكتورامن الفركع الفقهية األصوؿ النحوية

 ـ (.ُٖٓٗ-هػَُْٓعٌمار، 
، رسالة اإلطالؽ كالتقييد يف الدليل الشرعيإبراهيم بن عبد هللا بن دمحم، آؿ إبراهيم،  -

عبد العزيز كلية الوريعة كالدراسات اإلسبلمية،  ماجستّب،د.ط، )السعودية: جامعة ا٤بلك
 (. ـُٕٗٗ -هػُّٗٗ

فقو اإلماـ البخارم يف احلدكد من كتابو اجلامع  آؿ سدراف، عبد هللا غـر هللا علي الغامدم، -
رسالة ماجستّب، د.ط ) السعودية: جامعة أـ القرل، كلية الوريعة ا٤بملكة العربية  الصحيح

 هػ (.  ُُْٕالسعودية، 
حركؼ ادلعاين كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء، رسالة دكتوراه،  لَبتورم، حسْب مطاكع حسْب،ا -

 (. ـُِٖٗ-هػ َُِْ، )مكة ادلكرمة: جامعة أـ القرل كلية الدراسات اإلسالمية ،ُط
جالو، سيدم ا٤بختار دمحم الصاحل، قاعدة يدكر مع علته كجودا كعدما ) دراسة أتويلية كتطبيقية  -

 (. َُِٓاب العبادات(، رسالة دكتوراه، د.ط، ) ماليزاي: جامعة ا٤بديشنة العا٤بية، معاورة ُب أبو 
، رسالة دكتوراه، كتاب الصياـ فقو اإلماـ البخارم يف صحيحوا٢بمداين، نزار عبد الكرًن،  -

 .ق(َُْٓد.ط، )السعودية: جامعة أـ القرل، 
ٙبقيق: حسن ، رضي علي الكافيةشرح ال، دمحم بن ا٢بسن اإلسَباابذم السمشنائي الشنجفي، الرضي -

جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ، ) السعودية: ُ، طٰبي بوّب مصطفى، بن دمحم بن إبراهيم ا٢بفظي
 (. ـُٔٔٗ-هػُُْٕ، اإلسبلمية

النكت يف ادلسائل ادلختلف فيها بْب الشافعي كأيب  الوّبازم، أليب إسحاؽ إبراهيم بن علي -
من أكؿ مسائل التطوع إذل هناية مسائل االعتكاؼ، رسالة هػ، دراسةن كٙبقيقان ْٕٔ-ّّٗ،حنيفة

مقدمة لشنيل درجة ا٤باجستّب ُب الفقه اإلسبلمي،إعداد الطالبة إٲباف بشنت سعد الطويرقي، د.ط،) 
 ق (.ُِْٓ-ُِِْالسعودية: جامعة أـ القرل، 

شنجاح ، جامعة الداللة حركؼ العطف كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء الطويل، دمحم سامي واحل ، -
 ـ (.ََِٗالوطشنية، رسالة ماجستّب، د.ط، ) فلسطْب: كلية الدراسات العليا، 

فقو اإلماـ البخارم يف احلدكد من كتابو اجلامع عبد هللا غـر هللا علي آؿ سدراف الغامدم،  -

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A2%D9%84%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/i4702&p44
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A2%D9%84%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/i4702&p44
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A2%D9%84%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85/i4702&p44
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رسالة ماجستّب، د.ط، )السعودية: جامعة أـ القرل، كلية الوريعة ا٤بملكة العربية  الصحيح
 هػ (.  ُُْٕالسعودية، 

، رسالة دكتوراه، ُب اللغة حركؼ ادلعاين بْب األداء كالوظيفة النحوية عبد هللا، عبد هللا حسن، -
 ـ (.  ََُِجشنوب إفريقيا: جامعة جشنوب إفريقيا، العربية، د.ط، )

، رسالة ، دكر النحو يف التوجيو الفقهي للحدي ث النبومفتح الباب، دمحم وبلح الدين أٞبد -
، دكتوراه، د.ط، ) ، كلية دار العلـو جامعة الفيـو  ـ (.َُُِمصر: الفيـو

، ) الرايض: جامعة اإلماـ دمحم ُط القرائن عند األصوليْب)دكتوراه(،ا٤ببارؾ، دمحم بن عبد العزيز،  -
  ـ (.ََِٓ -هػُِْٔبن سعود اإلسبلمية، 

ة .رسالمرآة األصوؿ يف شرح مرقاة األصوؿ(،  هػٖٖٓت مبل خسركا، دمحم بن فرامرز ) -
ماجستّب، د.ط، ) السعودية: جامعة أـ القرل، كلية الورية كالدراسات اإلسبلمية، مسلم بن 

 (. ـََِٖ-قُِْٗسلمي ا٤بطرم، 
 ،اببن ملىكعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمْب الدين بن فرشتا الكرماين ا٤بعركؼ ابن ملىك،  -

ة دكتوراه جامعة بغداد، د.ط، ضرغاـ مشنهل الدليمي، رسال كد.  عمار ا٣بطيب، د. شرح ادلنار،
 (.  ) بّبكت: دار الكتب العملية ، د.ت

، العطف كأثره يف األحكاـ الفقهية دراسة نظرية أتصيلية تطبيقيةهدهود، نعيم حسْب موسى،  -
) غزة: ا١بامعة اإلسبلمية كلية الوريعة كالقانوف قسم أووؿ الفقه،  ط، د. رسالة ماجستّب،

 (. ـََِٖ-هػُِْٖ
   دكرية:  مقالة -ج
،  التناكب يف ادلعُب بْب حركؼ العطف دراسة يف القرآف الكرًنعبد الكرًن، حجاج أنور،  -

 ـ.َُِْالسعودية ، ٦بلة جامعة أـ القرل لعلـو اللغات كآداهبا،العدد الثاين عور
 ، ٦بلة مكتبة ا٤بلك فهد الوطشنية اجمللد الثالثمعجم ادلؤلفْب ادلعاصرينيوسف، دمحم خّب رمضاف،  -

 ٝبادل اآلخرة مكتبة ا٤بلك فهد الوطشنية.-ـ ٧بـرََِٕهػ يشناير،ُِْٖعور العدد األكؿ،

 مراجع شبكة االنَبنت:
األسئلة هػ(، ُِِْأبو دمحم عبد العزيز بن دمحم بن عبد الرٞبن بن عبد احملسن)ت السلماف، -
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الوريف،  ، ) السعودية: أعده للواملة: موقع مكتبة ا٤بسجد الشنبومُْ، طكاألجوبة الفقهية
 ق (.ُِْٓ

، موقع األلوكة للعلـو الورعية، اتريخ  تعريف بكتاب اجلامع الصحيح ،ببلؿ مصطفىعلواف،  -
 .قُُّْ/ٓ/ُِ-ـََُِ/ٓ/ْاإلضافة:

، مقاؿ على شبكة األلوكة أثر كاك العطف يف االستنباطات الفقهية ،ٞبدم ٖبيت دمحم عمراف، -
 .هجرم ُِْٗ/ْ/ٕ -ميبلدم  ََِٖ/ْ/ُْ للعلـو الورعية، اتريخ اإلضافة:
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