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حروف المعاني وأثراىا في األحكام الفقيية
( الواو نموذجا (

Characters meanings
and enriched in jurisprudence
)(wawmodel
أ.م.د إبراىيم محمود عباس
قسم الفقو  /كمية الشريعة
الجامعة العراقية
ممخص البحث
الحمد هلل رب العالميف الذم جعؿ لكؿ شمء أصال يرجع إليو ،كمستندا يعتمد
عميو ،كجعؿ عمـ أصكؿ الفقو مرجعا لمعمماء عند كجكد النص ،كعندما تشتبو
األحكاـ كما قرر ذلؾ العمماء األعالـ.
كالصالة كالسالـ عمى مف أنزؿ عميو القرآف بمساف عربي مبيف سيدنا محمد
الصادؽ األميف مصباح اليدل المبعكث رحمة لمعالميف الذم بيف أصكؿ األحكاـ
كأرشد إلى تحقيؽ أدلة اإلسالـ ،كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف كسار عمى
نيجيـ إلى يكـ الديف.
أما بعد:
فإف لساف العرب لما كاف مف أشرؼ األلسنة ،إذ منو يتكصؿ مقاصد الشرع
في أحكامو ،كأغراض قكاعد العمـ كأعالمو ،ككاف مقسما إلى تقسيمو المعركؼ مف
األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ ،ككانت الحركؼ أكثر دكرا ،كمعظـ معانييا أشد غك ار
كتركيب أكثر الكالـ عمييا ،كرجكعو في فكائده عمييا،فيذا البحث يتناكؿ بابا مف أبكاب
حركؼ المعاني كحرفا مف حركؼ العطؼ كىك – حرؼ الكاك.
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كتركزت الدراسة عمى داللة حرؼ الكاك عند النحاة كاألصكلييف ،كبياف أسباب
الخالؼ في داللة ىذا الحرؼ كبياف الراجح في ذلؾ ،كبعد ذلؾ عرضت لبعض
المسائؿ التطبيقية التي تكضح أثر داللة حرؼ العطؼ في اختالؼ الفقياء.
كىذا االختالؼ مبني عمى أدلة سكاء مف القرآف الكريـ أك مف الحديث النبكم
الشريؼ أك مف المغة العربية نفسيا ،لما لمغة العربية مف عالقة بالفقو ،فمف شركط
الفقيو أك المفسر عممو باساليب المغة العربية كقكاعدىا.
أىمية البحث:

كتكمف أىمية ىذا البحث في األمكر االتية:
 - 1بياف األدلة التي استدؿ بيا الفقياء عمى مذاىبيـ في المسألة.
- 2التفصيؿ في بعض المسائؿ الفقيية المختمؼ فييا كالتي ليا عالقة بحرؼ الكاك،
مع بياف الراجح في ىذه المسائؿ.
- 3التركيز عمى أىمية المغة العربية في الكقكؼ عمى حقائؽ الشريعة ما بيف فقو
كأصكؿ.
منيج البحث :

سأتبع في ىذا البحث المنيج الكصفي المكضكعي ،فسأعرض آراء األصكلييف

كالنحاة في معاني حرؼ الكاك مع األدلة التي استدلكا بيا ثـ بياف الراجح في ىذه
بناء عمى الدليؿ،ثـ سأعرض بعض المسائؿ التطبيقية المبنية عمى اختالفيـ
المعاني ن
في حرؼ كاك العطؼ ،كبياف الراجح في ىذه المسائؿ.
كقد جعمت بحثي عمى ثالثة مباحث:
المبحث األكؿ معنى الحرؼ كسبب تسميتو،كفيو مطمباف.
المطمب األكؿ :معنى الحرؼ لغة كاصطالحا.
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فالحرؼ في المغة معناه :الطرؼ ،فحرؼ كؿ شئ طرفو كشفيره كحده ،كمنو
حرؼ الجبؿ ،كىك أعاله المحدد ،كالحرؼ :كاحد حركؼ التيجي
كمعنى الحرؼ في االصطالح :قاؿ سيبكيو ):الحرؼ ما جاء لمعنى كليس باسـ كال
فعؿ(
المطمب الثاني :سبب تسمية حركؼ المعاني كأىميتيا.
كسميت ىذه الحركؼ حركؼ المعاني نظ ار ألنيا تكصؿ معاني األفعاؿ إلى األسماء
إذ لك لـ يكف "مف" ك"إلى" في قكلنا خرجنا مف المنزؿ إلى الكمية لـ يفيـ ابتداء
الخركج كانتياؤه.
المبحث الثاني :دالالت حرؼ العطؼ الكاك ،كفيو ثالثة مطالب.
المطمب االكؿ :داللة كاك العطؼ عند النحاة.
الراجح عند النحكييف اف داللة الكاك ىك مطمؽ الجمع.
المطمب الثاني :داللة كاك العطؼ عند األصكلييف.
- 1العمماء الذيف رجحكا أف الكاك لمطمؽ الجمع كانكا يرجعكف الدالالت األخرل التي
قاؿ بيا غيرىـ إلى قرينة خارجية؛ كقكؿ النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ  -أك فعمو ،أك
قاعدة أصكلية ،كمف ىذه القكاعد التي استندكا إلييا في الترجيح:
أ  -البداية بالذكر في مصطمح الكالـ تدؿ عمى زيادة عناية بذلؾ الشيء ،فيظير
بيا قكة صالحة

لمترجيح.

ب  -العطؼ عمى القريب أكلى مف العطؼ عمى البعيد.
ج  -ليس في آخر الكالـ ما يغير مكجب أكلو فيتعيف الجمع كاالشتراؾ.
المطمب الثالث :القكاعد االصكلية المستنبطة في ترجيح معاني حرؼ – الكاك –
كفيو خمسة قكاعد
القاعدة األولى (:المجمكع بحرؼ الكاك كالمجمكع بكنايػػة الجمع)
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القاعدة الثانية (:ليس في آخر الكالـ ما يغير مكجب أكلو فيتعيف الجمع كاالشتراؾ

)

القاعدة الثالثة(:احتماؿ داللة المعاكضة في الخالفات الثابت بأكؿ الكالـ ال يتغير
بالعطؼ)
القاعدة الرابعة ( يسبؽ إلى األفياـ في مخاطبات العباد أف البدائية تدؿ عمى زيادة
العناية ،فيظير بيا قكة صالحة لمترجيح)
القاعدة الخامس (:العطؼ عمى القريب أكلى مف العطؼ عمى البعيد)
المبحث الثالث :مسائؿ التطبيقية ليا عالقة بحرؼ الكاك.

المسألة األولى:حكم الترتيب في أعضاء الوضوء ،االظير في ىذه المسألة كجكب
الترتيب في اعضاء الكضكء.
المسألة الثانية :فرض الرجمين في الوضوء ،بعد عرض االدلة يبدك لي رجحاف ما
ذىب اليو الجميكر ،كىك غسؿ القدميف.
المسألة الثالثة :زكاة مال الصبي ،كالراجح كما يراه الباحث في ىذه المسألة مذىب
القائميف بكجكب الزكاة في ماؿ الصبي.

المسألة الرابعة  :حكم اكل الذبيحة متروكة التسمية،الراجح مف المذاىب ىك مذىب
القائميف بحرمت اكؿ ما ترؾ ذكر اسـ اهلل عميو مف الذبائح كاستثنكا مف ذلؾ النسياف

.
المسألة الخامسة  :حكم االراضي التي فتحت عنوة ،كالذم أرجحو في ىذه المسألة
اف كال مف اية االنفاؿ كآيات الحشر محكمة ،كاف االماـ مخير بيف قسمة االرض
كبيف ضرب الخراج عمييا كعمى اىميا الجزية ،كذلؾ حسب ما يرل فيو مصمحة
لممسمميف ،فاف قسـ االرض بيف المقاتميف يككف عمؿ بمكجب آية سكرة األنفاؿ ،كاف
ضرب عمييا الخراج يككف قد عمؿ بآيات سكرة الحشر.
كمف ثـ الخاتمة ذكرت فييا اىـ النتائج التي تكصمت الييا كقد ذكرت انفا فال اركرها
لكي ال يكىى بالولخص اطناب وال اسهاب .
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ثـ ذكرت المصادر التي اعتمدت فييا عند كتابة البحث كالتي قاربت احد عشر
كمائة كتاب في مجاؿ التفسير كالحديث كالفقو كاالصكؿ كالنحك كغيرىا .
 ،كأف ينفع بيذا

كفي نياية المطاؼ أسأؿ اهلل أف ييكفؽ الجميع لخدمة دينو
البحث المتكاضع كاتبو ،كالناظر فيو ،كأف يغفر لي ما فيو مف خمؿ أك تقصير إنو
حسبي كنعـ الككيؿ  ،كصمى اهلل كسمٌـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو
أجمعيف...

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف الذم جعؿ لكؿ شئ أصال يرجع إليو ،كمستندا يعتمد
عميو ،كجعؿ عمـ أصكؿ الفقو مرجعا لمعمماء عند كجكد النص ،كعندما تشتبو
األحكاـ كما قرر ذلؾ العمماء األعالـ.
كالصالة كالسالـ عمى مف أنزؿ عميو القرآف بمساف عربي مبيف سيدنا محمد
الصادؽ األميف مصباح اليدل المبعكث رحمة لمعالميف الذم بيف أصكؿ األحكاـ
كأرشد إلى تحقيؽ أدلة اإلسالـ ،كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف كسار عمى
نيجيـ إلى يكـ الديف.
أما بعد:
فإف لساف العرب لما كاف مف أشرؼ األلسنة ،إذ منو يتكصؿ مقاصد الشرع
في أحكامو ،كأغراض قكاعد العمـ كأعالمو ،ككاف مقسـ إلى تقسيمو المعركؼ مف
األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ ،ككانت الحركؼ أكثر دكرا ،كمعظـ معانييا أشد غك ار
كتركيب أكثر الكالـ عمييا ،كرجكعو في فكائده عمييا،فيذا البحث يتناكؿ بابا مف
أبكاب حركؼ المعاني كحرفا مف حركؼ العطؼ كىك – حرؼ الكاك.
كتركزت الدراسة عمى داللة حرؼ الكاك عند النحاة كاألصكلييف ،كبياف
أسباب الخالؼ في داللة ىذا الحرؼ كبياف الراجح في ذلؾ ،كبعد ذلؾ عرضت
لبعض المسائؿ التطبيقية التي تكضح أثر داللة حرؼ العطؼ في اختالؼ الفقياء

.
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كىذا االختالؼ مبني عمى أدلة سكاء مف القرآف الكريـ أك مف الحديث
الشريؼ أك مف المغة العربية نفسيا ،لما لمغة العربية مف عالقة بالفقو ،فمف شركط
الفقيو أك المفسر عممو بأساليب المغة العربية كقكاعدىا

.

أىميةالبحث :

كتكمف أىمية ىذا البحث في األمكر التالية

:

 - 4بياف األدلة التي استدؿ بيا الفقياء عمى مذاىبيـ في المسألة.
- 5التفصيؿ في بعض المسائؿ الفقيية المختمؼ فييا كالتي ليا عالقة بحرؼ الكاك ،مع
بياف الراجح في ىذه المسائؿ.
- 6التركيز عمى أىمية المغة العربية في الكقكؼ عمى حقائؽ الشريعة ما بيف فقو
كأصكؿ.
منيج البحث :

سأتبع في ىذا البحث المنيج الكصفي المكضكعي ،فسأعر آراء األصكلييف كالنحاة

في معاني حرؼ الكاك مع األدلة التي استدلكا بيا ثـ بياف الراجح في ىذه المعاني
بناء عمى الدليؿ ،ثـ سأعرض لبعض المسائؿ التطبيقية المبنية عمى اختالفيـ في
ن
حرؼ كاك العطؼ ،كبياف الراجح في ىذه المسائؿ.
كقد جعمت بحثي عمى ثالثة مباحث:
المبحث األكؿ معنى الحرؼ كسبب تسميتو،كفيو مطمباف.
المطمب األكؿ :معنى الحرؼ لغة كاصطالحا.
المطمب الثاني :سبب تسمية حركؼ المعاني كأىميتيا.
المبحث الثاني :دالالت حرؼ العطؼ الكاك ،كفيو ثالثة مطالب.
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المطمب االكؿ :داللة كاك العطؼ عند النحاة.
المطمب الثاني :داللة كاك العطؼ عند األصكلييف.

المطمب الثالث :القكاعد األصكلية المستنبط في ترجيح معاني حرؼ – الكاك –
المبحث الثالث :مسائؿ التطبيقية ليا عالقة بحرؼ الكاك.

المبحث األول
معنى الحرف وسبب تسميتو،وفيو مطمبان
المطمب األول
معنى الحرف لغة واصطالحا،

الفرع األول:معنى الحرف في المغة :

الحرؼ في المغة معناه :الطرؼ ،فحرؼ كؿ شئ طرفو كشفيره كحده ،كمنو
()1

حرؼ الجبؿ ،كىك أعاله المحدد ،كالحرؼ :كاحد حركؼ التيجي .

كالحرؼ :الناقة الضامرة الصمبة ،شبيت بحرؼ الجبؿ،قاؿ الشاعر (:)2

جمالية حرؼ سناد يشميا كظيؼ أرج الخطك ظمآف سيكؽ.
ككاف األصمعي يقكؿ :الحرؼ :الناقة الميزكلة ،كقد أحرفت ناقتي إذا ىزلتيا.
كغيره يقكؿ بالثاء

()3

كالحرؼ :ىك الكجو الكاحد

()4

الناس مف يعبد اهلل عمى حرؼ .)5( "...

 ،كمف ذلؾ قكؿ اهلل ػ سبحانو كتعالى" :كمف

أم عمى كجو كاحد ،كىك أف يعبده عمى السراء دكف الضراء ،فإف كجد ما
يحبو استقر ،كاال انشمر ،قيؿ :كاف الرجؿ يقدـ المدنية ،فإف كلدت امرأتو غالما،
كنتجت خيمو ،قاؿ :ىذا ديف سكء.

()6
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ركؼ ال ًيج ً
ؼ مف ح ً
اء
الح ٍر ي
ى
ي
كيتناكؿ الصاحب بف عباد حد الحرؼ فيقكؿ  (:ى
ً
آف كفي ال ىك ً
ؼ في القي ٍر ً
إنساف عف
الكممة عف ىم ٍعناىا،كاذا ما ىؿ
الـ تى ٍغيً ٍي ير
كالتَّت ٍح ًرٍي ي
ه
(.)7
َّت
ؼ)
اح ىرٍكىر ى
ؼ ك ٍان ىح ىر ى
الش ٍي ًء قيؿ تى ىح َّتر ى
ؼكٍ
و
ؼ مف ِّل
كح ُّدده ,
كؿ
شيء ى
الح ٍر ي
أما الفيرزك آبادم فيقكؿ  ):ى
فيرهي ى ي
ط ىرفيوي  ,ك ىش ي
كعىن وب  ,كال نظير لو ًسكل طى ٍّلؿ ً
ىعاله المح َّتد يد ً ,
احد
كطمى وؿ  ,كك ي
الجىب ًؿ أ ٍ ي ي ى
ك مف ى
ى
ى
ً
ً
ً َّت
الماء ,
كمسي يؿ
الم ٍي يزكلىةي  ,أك ى
ظيمةي  ,ى
الع ى
يحركؼ التيىجِّلي ,كالناقىةي الضام ىرةي  ,أىك ى
بالد سمى ٍيوـ  ,ك ًع ٍن ىد ُّد ً
سكد بً ً
باسوـ كال ًف ٍع وؿ  ,كما
كآرهاـ ه
لم ٍعننى لى ٍي ىس ٍ
النحاة ما ى
ي
جاء ى
سكاه مف الحدكًد ً
فاس هد((. )8
ي
ىي
.

الفرع الثاني:معنى الحرف في االصطالح:
قاؿ

سيبكيو

):

()9

الحرؼ ما جاء لمعنى كليس باسـ كال فعؿ (.

كيقكؿ الصادؽ خميفة راشد ( :كىذا التعريؼ يعتبر كصفان أكثر منو حدان

القاسـ الزجاجي بأنو  (:الحرؼ بأنو ما دؿ عمى معنى في غيره

(

()11

(

()10

كعرؼقأبك

كقاؿ الفاكيي عف حد الحرؼ  (:ىك كممة دلت عمى معنى دخؿ مع المحدكد
قسيماه  -كالقسيماف ىما االسـ كالفعؿ

−

ثـ خرج الفعؿ كبعض األسماء بقكليـ " :في

غيرىا "أم بسبب انضماـ غيرىا إلييا ,مف اسـ كمررت بزيد أك فعؿ كقد قاـ ,أك جممة
كحركؼ النفي كاالستفياـ كالشرط فالحرؼ مشركط في داللتو عمى معناه الذم كضع لو
ذكر متعمقو ,كاف لـ يذكر متعمقو فال داللة لو عمى شيء)...

−

()12

ؼ
الح ٍر ي
الح ٍر ي
ؼ مف اليجاء معركؼ .ك ى
كقاؿ ابف ىسٌيده  ):ى
()13
الرابطة ألنيا تربط االسـ باالسـ كالفعؿ بالفعؿ ,كعف كعمى كنحكىما(
:

األداة التي تسمى

كىذه األقكاؿ تكاد تككف متطابقة في معانييا كمتقاربة في ألفاظيا لذلؾ كقع
االختيار عمييا لتككف مقربة لمعنى الحرؼ ،فالحرؼ ال يستقؿ بالمفيكمية ،أم
بمفيكمية المعنى منو ،فيك يدؿ عمى معنى في غيره ،أم ال في نفسو ،كالضمير في
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"غيره" إما أف يعكد إلى المفظ بمعنى أنو ال يدؿ بنفسو ،بؿ بانضماـ لفظ آخر إليو،
()14

فصار الحاصؿ أنو ال يستقؿ بالمفيكمية أم بمفيكمية المعنى منو

يقكؿ إماـ الحرميف (:كالحركؼ صالت بيف األسماء كاألفعاؿ ) (.)15
كلكؿ كاحد مف ىذه الثالثة (االسـ ،كالفعؿ ،كالحرؼ) خكاص يعرؼ بيا فمف
خكاص االسـ :جكاز دخكؿ األلؼ كالالـ عميو ،كأف يككف فاعال ،كمفعكال ،كأف يثني،
كيجمع ،كأف يدخؿ عميو حرؼ مف حركؼ الجر ،نحك قكلؾ :الرجؿ ،كالرجالف،
كالرجاؿ ،كخرجت مف الكمية ،كرأيت عمرا ،كجاءني عمرك ،كمف خكاص الفعؿ:
التصرؼ ،نحك قكلؾ ضرب يضرب ،كقاـ يقكـ ،كأف يدخؿ عميو قد ،كالسيف،
كسكؼ ،نحك قكلؾ :قد انطمؽ ،كسكؼ ينطمؽ ،كسيقكـ ،كأف يتصؿ بو الضمير
المرفكع ،نحك :كتبت ،ككتبنا ،ككتبتـ ،كما أشبو ذلؾ.
كمف خكاص الحرؼ :امتناع ككف خكاص االسـ كالفعؿ فيو ،أم اف الحرؼ ال
يدخؿ عميو األلؼ كالالـ ،كال يثني كال يجمع ،كال يتصرؼ تصريؼ الفعؿ .

()16

المطمب الثاني
سبب تسمية حروف المعاني وأىميتيا،وفيو فرعان

الفرع األول :سبب تسمية ىذه الحروف "حروف المعاني" :

سميت ىذه الحركؼ حركؼ المعاني نظ ار ألنيا تكصؿ معاني األفعاؿ إلى
األسماء إذ لك لـ يكف " مف" ك"إلى" في قكلنا خرجنا مف المنزؿ إلى الكمية لـ يفيـ
ابتداء الخركج كانتياؤه.
فالحركؼ عمى ضربيف:
أحدىما :حركؼ المعاني التي تكصؿ معاني األفعاؿ إلى األسماء أم ما كضعت
لمعاف غير مستقمة ،فيذه الحركؼ ال تستقؿ بالمعقكلية كال تككف ركنا في الكالـ إال
مع ضميمة ،فال تعقؿ استقالال كال تالحظ إال تبعا.
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كثانييما :حركؼ المباني :كىذه الحركؼ ىي ما كانت في بنية الكممة أم أجزاء كممة
كحركؼ زيد ال نكعا مف الكمـ كحركؼ المعاني ،فيي مكضكعة لغرض التركيب ال
لممعنى ،كتسمى حركؼ التيجي ،أم التعدد مف ىجي الحركؼ إذا عددىا ،كىذه
الحركؼ تبدأ باأللؼ كتنتيي بالياء(.)17

كذلؾ كحرؼ " الباء" في بكر كبشر،كالكاك في كائؿ ككسف بخالؼ حرؼ
"الباء" في قكلو } :كامسحكٍا بًرؤ ً
كس يك ٍـ { (  ،)18كالكاك في قكلو } إً َّتف الصَّتفىا
ى ٍ ىي يي
ىكا ٍل ىم ٍرىكةى ًمف ىش ىعآئً ًر المٌ ًو {( )19فأنيا دلت عمى معنى في غيرىا.

الفرع الثاني :أىمية حروف المعاني في عمم أصول الفقو :

إف المغة العربية فييا الحقيقة كالمجاز ،فالحقيقة الشيء الثابت يقينا،كعند

المغكييف ما استعمؿ في معناه األصمي ك حقيقة الشيء خالصو ك كنيو ك حقيقة
()20

األمر يقيف شأنو ك حقيقة الرجؿ ما يمزمو حفظو ك الدفاع عنو

كالحقيقة في االصطالح :ىي الكممة المستعممة ،فيما كضعت لو في اصطالح بو
التخاطب(.)21

سكاء أكاف الكضع شرعيا أـ عرفيا أـ لغكيا كالصالة ،فإف الشارع كضعيا
لمعبادة المشتممة عمى األذكار كاألفعاؿ عمى الكجو المخصكص" ،األقكاؿ كاألفعاؿ
المبدكءة بالتكبير المختكمة بالتسميـ" فيذه حقيقة شرعية ككالدابة ،فإف ىذا المفظ
(.)22

كضع في العرؼ العاـ لذكات األربع فيي حقيقة عرفية عامة

ككإطالؽ لفظ األسد عمى الحيكاف المفترس حقيقة ،فيذه حقيقة لغكية

()23

كالعالقة بينيما المشابية في الشجاعة ،كقكه :عمى الفرس قرينة صارفة لمفظ عف
()24

معناه الحقيقي ،ألف األسد ىك الحيكاف المخصكص ال يرل عادة عمى الفرس
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كحركؼ المعاني التي نحف بصددىا جرت عادة األصكلييف ()25أف يبحثكا عف
معانييا عقيب بحث الحقيقة كالمجاز ،كذلؾ لداللتيا عمى معاف بعضيا حقيقة
كبعضيا مجاز يتكقؼ شطر مف المسائؿ الفقيية عمييا.
فحركؼ المعاني تنقسـ إلى حقيقة كمجاز كانقساـ سائر الكالـ العربي إلى
ذلؾ فكما أف األلفاظ العربية ػ األسماء كاألفعاؿ ػ غير الحركؼ تككف تارة في
استعماليا حقيقة كأخرل مجازا ،فكذلؾ حركؼ المعاني ألنيا نكع منيا .
فمف الحركؼ ما يستعمؿ في معناه األصمي الذم كضع لو ،فيككف حقيقة ،كقد
يستعمؿ المفظ في غير ما كضع لو ،أم بمعنى حرؼ آخر ،فيككف مجازا ،كمف أمثمة
ذلؾ :الكاك مثال حقيقة في مطمؽ الجمع مجاز في الحاؿ ،كالحرؼ "في" حقيقتو
الظرفية ،فإف استعمؿ بمعنى الظرفية كاف حقيقة ،كقكؿ اهلل تعالى" :أكلئؾ أصحاب

النار ىـ فييا خالدكف"(.)26

أما إف استعمؿ بمعنى "عمى" كاف االستعماؿ مجازا ،كذلؾ مثؿ قكلو تعالى:

"كألصمبنكـ في جذكع النخؿ"(.)27

كحاصؿ المقاـ :أف المجاز اإلفرادم ثابت في حركؼ المعاني ،كفي

المشتقات أيضا بطريؽ األصالة عند األصكلييف(.)28

كمنع األماـ الرازم المجاز اإلفرادم في الحرؼ ،فقاؿ :ال يدخؿ في الحرؼ
المجاز بالذات ألف مفيكمو غير مستقؿ بنفسو ،بؿ ال بد كأف ينضـ إليو شئ آخر
لتحصؿ الفائدة ،فإف ضـ إليو ما ينبغي ضمو إليو فيك مجاز في المركب ال

المفرد(.)29

كؿ ىذا يقتضي مف المستنبط لؤلحكاـ الشرعية كالمستدؿ عمييا أف يعرؼ
المعاني الحقيقة التي كضعت لحركؼ المعاني ككذلؾ معرفة المعاني المجازية ،ألف

كثي ار مف مسائؿ الفقو تترتب عمى ذلؾ ،كمف ثـ أف بعض األصكلييف( ) )30يذكركف
حركؼ المعاني كنحكىا بعد الحقيقة كالمجاز ،ألنيا ػ ككما ذكر ػ تارة تستعمؿ فيما
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كضعت لو فتككف حقيقية ،كتارة تستعمؿ في غير ما كضعت لو فتككف مجازا،

كبعض مسائؿ الفقو مبني عمييا(.)31

المبحث الثاني

دالالت حرف العطف الواو
المطلب االول
داللة واو العطف عند النحاة
اختمؼ النحكيكف بداللة الكاك العطؼ ىؿ لمطمؽ الجمع أـ الترتيب أـ لممعية
عمى ثالثة أقكاؿ-:
القكؿ االكؿ  :ذىب جميكر النحاة إلى أف الكاك تدؿ عمى" إشراؾ الثاني فيما دخؿ
()32

فيو األكؿ ،كليس فييا دليؿ عمى أييما كاف اكال

كىك ما عبر عنو بعض النحاة

()33
بمطمؽ الجمع  ،فيي تعطؼ الشيء عمى مصاحبو نحك قكلو تعالى } فىأ ى
ىنج ٍيىناهي
ِّل ً
ً ً
يف {()34كعمى سابقو نحك قكلو } ىكلىقى ٍد أ ٍىر ىس ٍمىنا
اب السَّتف ىينة ىك ىج ىع ٍمىن ى
ىص ىح ى
اىا ىآيةن ل ٍم ىعالىم ى
ىكأ ٍ
()35
النب َّتكةى كا ٍل ًكتىاب فى ًم ٍنيـ ُّدميتىود ك ىكثًير ِّلم ٍنيـ فى ً
ً
ً
ًً
اسقيكف{
ى
ى
ي ٍ ى ه يٍ
ينكحان ىكًا ٍب ىراى ى
يـ ىك ىج ىع ٍمىنا في يذِّلرَّتيتي ىما ُّد ي ى
ؾ كًالىى الَّتًذيف ًمف قىٍبمً ى َّت
كعمى الحقو نحك قكلو تعالى } ىك ىذلً ى ً ً
ؾ الموي
ى
ؾ ييكحي إلى ٍي ى ى
()36
ً
كيـ {
ا ٍل ىع ًز ييز ا ٍل ىح ي

قاؿ سيبكيو في الكتاب( يجكز أف تقكؿ" :مررت بزيد كعمرك" ،كالمبدكء بو

يدا ،كيجكز أف يككف المركر كقع عمييما في
في المركر عمرك ،كيجكز أف يككف ز ن
حالة كاحدة فالكاك تجمع ىذه األشياء عمى ىذه المعاني .فإذا سمعت المتكمـ يتكمـ
بيذا أجبتو عمى أيياشئت؛ ألنيا قد جمعت ىذه األشياء .كقد تقكؿ " مررت بز ويد
مركريف ،كليس في ذلؾ " دليؿ " عمى المركر
كعمرك "،عمى أنؾ مررت بيما ى
أيضا بعمرك فنفي ىذا ":ما مررت بز ويد كما
المبدكء بو ،كأنو يقكؿ :كمررت
ن
()37
مررت بعمرك)
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فالمقصكد بمطمؽ الجمع" االجتماع في الفعؿ مف غير تقييد بحصكلو مف

كمييما في زماف أك سبؽ أحدىما()38كمطمؽ الجمع ىك مذىب البصرييف فإذا قمت

:

"جاء زيد كعمر ك "دؿ ذلؾ عمى اجتماعيما في نسبة المجيء إلييما ،كاحتمؿ
مصاحبا لو ،كانما يتبيف ذلؾ
ككف" عمرك "جاء بعد" زيد "أك جاء قبمو ،أك جاء
ن
()39
بالقرينة
كينبغي التنبيو عمى أف ىناؾ فرقنا بيف مطمؽ الجمع كالجمع المطمؽ
فالصكاب أف يقاؿ:الكاك لمطمؽ الجمع ،ال لمجمع المطمؽ ،ألف المطمؽ ىك الذم لـ

:

يقيد بشيء كقيد المعية أك التقديـ كالتأخير أك غيرىا مف القيكد ،فتدخؿ فيو صكرة
كاحدة :كقكلنا مثال" :قاـ زيد كعمرك "فالقياـ لزيد كعمرك مطمؽ غير مقيد بالمعية
أم :قياميما معا ،كىك أيضا غير مقيد بالتقديـ كالتأخير،فال جمع المطمؽ ال يدخؿ
فيو المقيد بالمعية كال بالتقديـ كال بالتأخير لخركجيا بالتقييد عف اإلطالؽ

.

مطمؽ الجمع فمعناه :أم جمع كاف ،سكاء كاف مر نتبا أك غير مرتب،
كأما
كسكاء قيد بالمعية أك التقديـ كالتأخير أك لـ يقيد،كنظير ذلؾ قكليـ :مطمؽ الماء،
كالماء المطمؽ ( ،)40فمطمؽ الماء ينقسـ إلى الطيكر،كالطاىر )غير الطيكر (،

كالنجس .كالماء المطمؽ ال ينقسـ إلى ىذه األقساـ ،كانما يصدؽ عمى أحدىا كىك
(.)41

الطيكر ،ألنو تجرد عف القيكد
كقد
ط يرب
قٍ

()42

ذىب بعض النحاة إلى أف الكاك تدؿ عمى الترتيب ،كممف قاؿ بذلؾ
الربعي
ك َّت

()43

كثعمب

()44

كغيرىـ ( ،)45كاحتجكا بأف " الترتيب في المفظ
()46

كالقكؿ

سببا ،كالترتيب في الكجكد صالح لو فكجب الحمؿ عميو
يستدعي ن
بالترتيب ىك أيضا مذىب الككفييف( )47كبكجكد مف قاؿ بالترتيب يتبيف ال حجة مف
إجماعا عمى داللة كاك العطؼ عمى مطمؽ الجمع كما قاؿ
قاؿ بأف ىناؾ
ن
السيرافي( : )48إف النحكييف كالمغكييف أجمعكا عمى أنيا ال تفيد الترتيب( ،)49فكجكد
المخالؼ يدؿ عمى نقض اإلجماع ،كقد فصَّتؿ بعض النحاة في داللة الكاك عمى
الترتيب أك عمى المعية ،فذىب الرضي إلى أف األصؿ فييا ىك الترتيب كغيره
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يعتبر مف المجاز ،فقاؿ" :لقائؿ أف يقكؿ استعماؿ الكاك فيما ال ترتيب فيو مجاز،

كىي في أصؿ الكضع لمترتيب .)50(.....
كذىب ابف كيساف

()52

مجاز

()51

إلى أف الكاك لممعية حقيقة كاستعماليا في غيرىا

مف الكالـ السابؽ يتبيف لنا أف الكاك عند النحاة إما لمطمؽ الجمع أك

لمترتيب أك لممعية،كسيأتي الحديث عف األدلة كالرد عمييا في الفصؿ االتي عند
الحديث عف داللة كاك العطؼ عند األصكلييف ،لكجكد بعض األدلة المشتركة عند
النحاة كاألصكلييف.

المطمب الثاني
داللة واو العطف عند األصوليين
تدؿ كاك العطؼ عند األصكلييف عمى ثالثة معاف :مطمؽ الجمع ،كالترتيب،
كالمعية،كيعكد سبب االختالؼ في داللة الكاك عمى كاحد مف ىذه المعاني إلى
سببيف:
السبب األكؿ :اختالؼ النحاة في داللتيا ،فقد اعتمد األصكليكف في بعض أدلتيـ
عمى كالـ النحاة.
السبب الثاني :طريقة االستدالؿ ،كتكجيو النصكص الشرعية التي ليا عالقة بيذه
المسألة

.
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ىذا المطمب سأقكـ بعرض األقكاؿ الثالثة مع ذكر األدلة كمناقشتيا

لمكصكؿ بعد ذلؾ إلى الرأم الراجح في المسألة

.

القكؿ األكؿ :تدؿ كاك العطؼ عمى مطمؽ الجمع ،كىذا رأم جميكر الفقياء كما
ىك رأم جميكر النحاة ،كقد صرح بداللتيا عمى مطمؽ الجمع الحنفية كالحنابمة
كابف حزـ كغيرىـ
جاء

.

()53

في كشؼ األسرار (:الكاك كىي عندنا لمطمؽ العطؼ مف غير تعرض

لمقارنة كال ترتيب كعمى ىذا عامة أىؿ المغة كأئمة الفتكل

(

فقكلو

"

()54

:عندنا "أم :عند الحنفية ،كقكلو لمطمؽ العطؼ ،أم تدؿ عمى

مطمؽ الجمع فال تدؿ عمى الترتيب كال عمى المقارنة

.

كفي أصكؿ الفقو لشمس الديف الحنبمي
()55

بيف الترتيبكالمعية )
(

()56

:

(الكاك لمطمؽ الجمع ،أم لمقدر المشترؾ
كلنا اإلجماع السابؽ

ثـ قاؿ بعد أف ذكر اآلراء األخرل:
َّت

)

يقصد بذلؾ أف الكاك عندىـ -الحنابمة -لمطمؽ الجمع

.

كقاؿ ابف حزـ الظاىرم في اإلحكاـ" (:كاك العطؼ الشتراؾ الثاني مع األكؿ
إما في حكمو ،كاما في الخبر عنو عمى حسب رتبة الكالـ)....

()57

فالكاك عنده

تدؿ عمى مطمؽ الجمع ،ألف االشتراؾ ال يقتضي بالضركرة الترتيب أك المعية ،ففي
قكلنا" :قاـ زيد كعمرك "قد يككف القياـ مرتبا كقد يككف غير مرتب ،كقد يككف قياميما
معا أك كؿ عمى حدة.
كالحجة ليـ-:
ث ًش ٍئتي ٍـ ىرىغدان ىك ٍاد يخميكٍا
 -1قكلو تعالى  }:ىكًا ٍذ قي ٍمىنا ٍاد يخميكٍا ىى ًػذ ًه ا ٍلقى ٍرىيةى فى يكميكٍا ًم ٍنيىا ىح ٍي ي
()58
ً
سنًيف{
اب يس َّتجدان ىكقيكليكٍا ًحطَّتةه َّتن ٍغ ًف ٍر لى يك ٍـ ىخ ى
ط ىايا يك ٍـ ىك ىسىن ًز ي
ا ٍلىب ى
يد ا ٍل يم ٍح ى
ً
ث ًش ٍئتي ٍـ ىكقيكليكٍا
كقكلو
اس يك ينكٍا ىى ًػذ ًه ا ٍلقى ٍرىيةى ىك يكميكٍا ًم ٍنيىا ىح ٍي ي
تعالى  }:ىكًا ٍذ قي ىؿ لىيي يـ ٍ
()59
ً َّت
ً
سنًيف{
اب يس َّتجدان َّتن ٍغ ًف ٍر لى يك ٍـ ىخ ًط ىيئاتً يك ٍـ ىسىن ًز ي
حطةه ىك ٍاد يخميكٍا ا ٍلىب ى
يد ا ٍل يم ٍح ى
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ككجو االستدالؿ أنو لك كانت الكاك الكاقعة بيف قكلو" :كادخمكا الباب " كقكلو :
"قكلكا حطة "لمترتيب لمزـ التناقض في اآليتيف فتقدـ في اآلية األكلى" كادخمكا الباب
سجدا "كىك ما تأخر في اآلية الثانية ،كمعمكـ بأف القصة كاحدة كاآلمر كالمأمكر كاحد
ن
()60
كما قاؿ بذلؾ عمماء التفسير
 -2قكلو تعالى حكاية عف قكؿ منكرم البعث}:إً ٍف ًىي ًإ َّتال ىحىياتيىنا ُّد
كت ىكىن ٍحىيا
الد ٍنىيا ىن يم ي
ى
()61
حف بًم ٍبعكثًيف {
ىك ىما ىن ٍ ي ى ي ى
ككجو االستدالؿ :في اآلية أف لك كانت الكاك دالة عمى الترتيب لكاف ىذا
الكالـ اعترافا مف الكفار بالبعث بعد المكت ،ألف الحياة التي تككف بعد المكت ىي
حياة البعث ،كسياؽ اآلية تدؿ عمى إنكارىـ لمبعث بقكليـ كما نحف بمبعكثيف،
فقصدىـ إ نذا ىك الحياة الدنيا كقد تأخرت في اآلية عمى المكت فدؿ ذلؾ عمى أف

الكاك ليست لمترتيب

()62

 -3أف الكاك تستعمؿ حيث يمتنع الترتيب حقيقة ،فإنؾ تقكؿ" :تقاتؿ زيد كعمرك "
كالتفاعؿ يقتضي صدكر الفعؿ مف الجانبيف معا ،كذلؾ ينافي الترتيب ،فال يصح أف
()63

ثـ عمرك أك تقاتؿ زيد فعمرك
نقكؿ" :تقاتؿ زيد َّت

ثـ عمـ أنو
 -4لك كانت الكاك لمترتيب لكجب أف القائؿ إذا قاؿ" :رأيت زيدا كعم ار " ي َّت
))64
رآىما معا أف يككف كاذبا كباإلجماع ليس كذلؾ
كعمر بعده "تكريرا ،كقكلو :
نا
يدا
 -5لك اقتضت الكاك الترتيب لكاف قكؿ القائؿ" :رأيت ز ن
تناقضا ،كلما لـ يكف األمر كذلؾ صح القكؿ بأنيا ليست
كعمر قبمو "
نا
يدا
"رأيت ز ن
ن
()65

لمترتيب

 -6ما ركم عف النبي( )أنو قيؿ لو حيف أراد السعي بيف الصفا كالمركة بأييما
()66

نبدأ فقاؿ" :ابدأكا بما بدأ اهلل بو
كجو

االستدالؿ

:
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اف

الكاك لك كانت لمترتيب لما اشتبو ذلؾ عمى أىؿ المساف ،كلما احتيج في

بياف كجكب االبتداء مف الصفا إلى االستدالؿ بأنو مذككر أك ن ال ،فكجب أف تقع
()67
بو البداءة.
كال يقاؿ :لك كاف لمطمؽ الجمع لما سئؿ عنو ،ألف السؤاؿ مع كجكد المقتضى
قبيح،بخالؼ السؤاؿ عما يتعرض لو المفظ ال نفيا كال إثباتا

()68

 -7قاؿ أىؿ المغة :كاك العطؼ في األسماء المختمفة ،ككاك الجمع كياء التثنية في
األسماء المتماثمة ،فإنيـ لما لـ يتمكنكا مف جمع األسماء المختمفة بكاك الجمع
استعممكا فييا كاك العطؼ ،كلما كاف قكليـ"  :جاء الزيداف ،كاجتمع الزيدكف" ،يفيد
االشتراؾ في الحكـ ،كال يفيد الترتيب فيو ،فالزيداف اشتركا في المجيء دكف بياف
أييما كاف مجيئو أكال ،ككذا القكؿ في كاك العطؼ ككاك الجمع ،فإنيما يدالف عمى
()69

االشتراؾ في الحكـ دكف إفادة الترتيب

 -8إف مطمؽ الجمع معقكؿ فال بد لو مف حرؼ يفيده ،كليس ثـ مف الحركؼ ما
()70

يفيده سكل الكاك باإلجماع فتعيف أف يككف ىك الكاك

 -9لك أفادت الترتيب لدخمت في جكاب الشرط كالفاء ،كال يحسف أف يقاؿ " :إف
ىما (")71كقد َّت
رد
ىما "كما يحسف أف يقاؿ " :فأعطو در ن
دخؿ زيد الدار كأعطو در ن
المخالفكف بردكد تعكد أغمبيا إلى أف القكؿ بمطمؽ الجمع ىك مف باب
التجكز،فاألدلة التي سيقت حيث يمتنع فييا الترتيب

-

كما في اآليات السابقة ،كما

جاء عمى صيغة المفاعمة -إنما تدؿ عمى مطمؽ الجمع مف باب التجكز ال أنيا
لمطمؽ الجمع ،فالقكؿ بالترتيب ىك األصؿ فإذا امتنع الترتيب جاز لنا أف نقكؿ
استثناء
بأنيا لغير الترتيب
ن
أيضا دليؿ استند إليو القائمكف بالترتيب كسيأتي
أما
آية الصفا كالمركة :فيي ن
تفصيمو عند الحديث عف أدلة القائميف بالترتيب.
.
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كقد

َّت
رد المخالفكف بردكد تعكد أغمبيا إلى أف القكؿ بمطمؽ الجمع ىك مف

باب التجكز فاألدلة التي سبقت حيث يمتنع فييا الترتيب

-

كما في اآليات السابقة،

كما جاء عمى صيغة المفاعمة -إنما تدؿ عمى مطمؽ الجمع مف باب التجكز ال
أنيا لمطمؽ الجمع ،فالقكؿ بالترتيب ىك األصؿ فإذا امتنع الترتيب جاز لنا أف
استثناء
نقكؿ بأنيا لغير الترتيب
ن
أيضا دليؿ استند إليو القائمكف بالترتيب كسيأتي
أما
آية الصفا كالمركة :فيي ن
تفصيمو عند الحديث عف أدلة القائميف بالترتيب .كأما ككف الكاك ،ككاك الجمع كياء
.

التثنية فإنو يجكز أف يشتركا في إفادة االشتراؾ ثيَّتـ كاك العطؼ تختص بفائدة زائدة

كىي الترتيب

.

كلكف

يجاب عف ىذا بأنو نص عمى أف فائدة إحداىما ىي عيف فائدة
(.)72

األخرل كىذا ينفي االحتماؿ المذككر

القكؿ الثاني :تدؿ كاك العطؼ عمى الترتيب ،كنقؿ ىذا القكؿ عف اإلماـ الشافعي

كبعض أصحابو ( )73كما نسب ىذا القكؿ إلى اإلماـ أبي حنيفة -رحمو اهلل –(.)74
جاء في البرىاف (:خاض الفقياء في الكاك العاطفة ،كأنيا ىؿ تقتضي ترتيبا أك

جمعا فاشتير مف مذىب الشافعي رحمو اهلل المصير إلى أنيا لمترتيب) (.)75
ن
كنسبة القكؿ بالترتيب إلى اإلماـ الشافعي فييا نظر ،فقد أنكر ذلؾ ابف

األنبارم ()76فقاؿ) :كال يصح عف الشافعي ذلؾ كأنيا أخذ مف قكلو في الكضكء) ....

()77

كفي كتاب قكاطع األدلة

" :

كنسبة ذلؾ لمشافعي  -رحمو اهلل

-

عمى

اإلطالؽ ال تصح كانما نياية ما نقؿ عنو أنو قاؿ في الكضكء حيف ذكر اآلية ثـ
قاؿ (:كمف خالؼ ذلؾ مف الترتيب الذم ذكره اهلل تعالى لـ يجز كضكؤه (.

()78

كقد أزاؿ اإلشكاؿ عف ىذا التضارب في نسبة القكؿ بالترتيب إلى اإلماـ
اإلماـ الزركشي في البحر المحيط ،إذ فرؽ بيف االستعماؿ الشرعي لمكاك
الشافعي
ي
كبيف إفادتيا لغة فقاؿ ):كالذم يظير مف نص الشافعي أف الكاك عنده ال تفيد
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الترتيب لغة كتفيد في االستعماؿ الشرعي فإنو أكجب الترتيب في الكضكء لظاىر
اآلية ،كلـ يقتصر عمييا بؿ تمسؾ بما صح مف حديث جابر حيف خرج مف
المسجد كىك يريد الصفا يقكؿ" :نبدأ بما بدأ اهلل بو فبدأ  قاؿ" :سمعت النبي

بالصفا()79كعمى ىذا فإذا ترددنا فيو كجب حمميا عمى المحمؿ الشرعي فإنو مقدـ
عمى المغكم ،كبيذا يجتمع كالمو ،كيرتفع الخالؼ كيزكؿ االستشكاؿ)

()80

كالحجة ليـ-:

َّتً
اع يب يدكا ىرَّتب يك ٍـ ىكا ٍف ىعميكا ا ٍل ىخ ٍي ىر لى ىعمَّت يك ٍـ
اس يج يدكا ىك ٍ
- 1قكلو تعالى } :ىيا أُّدىييىا الذ ى
آم ينكا ٍارىك يعكا ىك ٍ
يف ى
()81
ً
كف {
تيٍفم يح ى
ككجو االستدالؿ في اآلية الكريمة أف الترتيب بيف الرككع كالسجكد كاجب كىك

مستفاد مف الكاك.
كاجيب عف ىذا :

بيف الرككع كالسجكد ال ييسمَّتـ بأنو مستفاد مف الكاك بؿ مف دليؿ
الترتيب
آخر ،كىك أف النبي ) (صمى كرتب الرككع قبؿ السجكد ،كقاؿ " :صمكا كما
رأيتمكني أصمي

"

()82

()83

كلك كانت الكاك لمترتيب لما احتاج النبي إلى ىذا البياف

- 2ما ركم عف أنو قيؿ لو حيف أراد السعي بيف الصفا كالمركة بأييما نبدأ فقاؿ :

"ابدأكا بما بدأ اهلل بو (")84

كىذا الدليؿ مشترؾ بيف القائميف بالترتيب كالقائميف بمطمؽ الجمع ،كالفرؽ
بينيما ىك بطريقة االستدالؿ ،كقد سبؽ الحديث عف كجو االستدالؿ عند القائميف
بمطمؽ الجمع.
أما كجو االستدالؿ عند القائميف بالترتيب فمف كجكه:
أ -أف النبي( (فيـ كجكب الترتيب مف اآلية حتى قاؿ ابدؤا بكذا كأنو كاف أعمـ
الناس كأفصح العرب كالعجـ.
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ب -أف النبي) (نص عمى الترتيب عند اشتباىيا عميو أنيا لمجمع أك لمترتيب فثبت
بتنصيصو )(أنيا لمترتيب.

()85

ج -لك كانت لمطمؽ الجمع لما احتاجكا إلى السؤاؿ ألنيـ كانكا أىؿ لساف

- 3ما ركم أف رجال خطب عند النبي ()فقاؿ" :مف يطع اهلل كرسكلو فقد رشد كمف
يعصيما فقد غكل" ،فقاؿ رسكؿ اهلل بئس( )الخطيب أنت ،قؿ  :كمف يعص اهلل
(.)86

كرسكلو

ككجو االستدالؿ في الحديث الشريؼ أف النبي (  )ذـ ىذا الخطيب لجمعو
بيف معصية اهلل كرسكلو ( )في ضمير ،فمك كانت الكاك لمطمؽ الجمع لما افترؽ
الحاؿ بيف قكؿ الخطيب كقكؿ النبي ()

()87

.

كاجيب عف ىذا :
بأنو انما امره صمى اهلل عميو كسمـ بذلؾ ألنو فيـ منو اعتقاد التسكية بيف
اهلل كرسكلو فأمره بعدـ الجمع بينيما في ضمير كاحد تعظيما هلل سبحانو

(.)88

- 4ما ركم عف عمر بف الخطاب أنو قاؿ لشاعر قاؿ" :كفى الشيب كاإلسالـ لممرء
ناىيا" ":لك قدمت اإلسالـ عمى الشيب ألجزتؾ".
ككجو االستدالؿ أف عمر بف الخطاب ) )كاف مف أىؿ المساف ،فمك لـ تدؿ
الكاك عمى الترتيب لما طمب منو أف يقدـ اإلسالـ عمى الشيب ،فدؿ ذلؾ عمى أف
الكاك تفيد الترتيب

(.)89

كاجيب عف ىذا :
محمكؿ عمى أف األدب أف يككف المقدـ في الفضيمة مقدما في الذكر ،ال عمى
(.)90

قصد الترتيب

- 5اعتراض الصحابة )) عمى ابف عباس) ) حيف أمرىـ بالعمرة قبؿ الحج
ً ً ()91
كاآلية الكريمة قدمت الحج عمى العمرة ،قاؿ تعالى } ىكأىتً ُّدمكٍا ا ٍل ىح َّتج ىكا ٍل يع ٍم ىرةى لمٌو
ككجو

االستدالؿ أف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ كانكا فصحاء العرب ،فقد
(.)92

فيمكا أف الكاك .لمترتيب ،كليذا اعترضكا عمى تقديـ العمرة عمى الحج
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كاجيب عف ىذا :

أف المعتمد في ذلؾ قكؿ ابف عباس فيك ترجماف القرآف فمك كانت لمترتيب لما
(.)93

خالفيـ في ذلؾ

- 6إذا قاؿ الزكج المرأتو التي لـ يدخؿ بيا" :أنت طالؽ كطالؽ "طمقت طمقة كاحدة
كلـ تمحقيا الثانية ،كلكال أف الكاك تقتضي الترتيب لمحقتيا الثانية كما أنيا تطمؽ
طمقتيف إذا .قاؿ ليا" :أنت طالؽ طمقتيف "

(.)94

كاجيب عف ىذا :
بأف طالؽ معطكؼ عمى اإلنشاء فكاف إنشاء آخر أتى بو بعد تماـ األكؿ
كعممو ألف معاني اإلنشاء مقاربة أللفاظيا فيككف قكؿ ثانيا كطالؽ إنشاء إليقاع طمقة
أخرل في غير كقت قابؿ لمطالؽ ألنيا باألكلى بانت إذ ىي غير مدخكؿ بيا
بخالؼ قكلو طمقتيف أك ثالثا فإنو تفسير لمكالـ األكؿ كبياف لما قصد بو ال إنشاء
(.)95

ثاف

الترجيح بيف األقكاؿ
بعد ذكر أدلة الفريقيف كمناقشتيا يتبيف أف الراجح – كاهلل أعمـ -ىك القكؿ بأف
الكاك لمطمؽ الجمع ،كذلؾ لقكة أدلة القائميف بمطمؽ الجمع مقابمة مع أدلة القائميف
بالترتيب ،كىك مذىب جميكر النحاة كاألصكلييف .
كالقكؿ بمطمؽ الجمع ال ينفي الترتيب عند القرينة ،التي دلت الكاك عندىا
عمى الترتيب ،أك المعية لمقرينة ال في أصؿ الداللة ،أم :لتمؾ القرينة المخصكصة
كليس بسبب حرؼ الكاك

.

كعدـ القكؿ بالترتيب ال ينفي ككف المتقدـ أكثر أىمية مف المتأخر ،جاء في
المحصكؿ(:بيد أنيا في باب العطؼ تدؿ عمى تقدـ األىـ فاألىـ)
اما بذاتيا
غير اشتراط الترتيب ألف كاك العطؼ ال تدؿ عمى ذلؾ لز ن
كفي بعض كتب األصكؿ ما يدؿ عمى ترجيح ىذا القكؿ:

()96

.
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جاء في إرشاد الفحكؿ(:كالحاصؿ أنو لـ يأت القائمكف بإفادة الكاك لمترتيب
(.)97

بشيء يصمح لالستدالؿ بو ،كيستدعي الجكاب عنو)

(.)98

كفي قكاعد الفقو(:الكاك لمطمؽ العطؼ مف غير تعرض لمقارنة ك ال ترتيب)
المطمب الثالث
القواعد األصولية المستنبطة في ترجيح معاني حرف – الواو –

يرتبط التقعيد في معاني الحركؼ بفيـ النصكص كداللتيا عمى المعاني
المقصكدة ،كلذلؾ نجد المغكييف كاألصكلييف يكلكف االىتماـ لصياغة القكاعد في
كضع الضكابط لترجيح المعاني التي يذىبكف إلييا .كنذكر مف ىذه القكاعد:
()99

القاعدة األولى (:المجمكع بحرؼ الكاك كالمجمكع بكنايػػة الجمع)

كمعناه؛ أف الكاك لمعطؼ كاالشتراؾ عمى أف يصؿ كاحد مف المذككريف كأنو
مذككر كحده عمى كجو الجمع بينيما ذك انر .كبياف صكرة القاعدة :فيما إذا كاف لرجؿ

ثالثة عبيد فقاؿ " :ىذا حر أك ىذا كىذا" فإنو يخير في األكليف كيعتؽ الثالث عينا.

كأنو قاؿ" :ىذا حر أك ىذا حر" .كعند الفراء ()100يخير فإف شاء أكقع العتؽ عمى
األكؿ كاف شاء عمى الثاني كالثالث :ألنو جمع بينيما بحرؼ الكاك "ىذا حر كىذاف".
كما اختمفكا كفؽ ىذه القاعدة في عطؼ الجممة التامة عمى الجممة التامة بحرؼ

(الكاك) كقكليـ" :زينب طالؽ ثالثا كعمرة طالؽ" .فإف عمرة تطمؽ طمقة كاحدة ،ككؿ
كاحدة مف الكالميف جممة تامة مككف مف مبتدإ كخبر ،كمجمكع بالكاك .فاألرجح في
ىذه الحالة أف الكاك لمعطؼ كاالشتراؾ كال تفيد الترتيب .كأف العطؼ يستفاد مف
مجمكع الكالـ ال مف بعضو كما ذىب إلى ذلؾ زفر في قكلو :لك قاؿ لغير
المدخكؿ بيا" :أنت طالؽ كاحدة كعشريف" ،فإنيا تطمؽ كاحدة ،كذلؾ ألف الكاك
لمعطؼ ،فتبيف بالكاحدة قبؿ ذكر العشريف.
فما ذىب إليو االماـ زفر اعتمد عمى الكممة الكاحدة ،ال عمى مجمكع الكالـ الذم
ما قبؿ الكاك بما بعده .لذلؾ نجد

يقتضيو العطؼ في القاعدة .أم مجمكع
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السرخسي يعمؽ عمى ما ذىب إليو زفر بقكلو":كلكنا نقكؿ :تمؾ كممة كاحدة حكما،
ألنو ال يمكف أف يعبر عف ىذا العدد بعبارة أكجز مف ىذا ،كعطؼ البعض عمى
البعض يتحقؽ مف كممتيف ال في كممة كاحدة .فإنما يقع ىنا عند تماـ الكالـ فتطمؽ
ثالثا كما لك قاؿ كاحدة كنصفا ،تطمؽ اثنتيف ألنو ليس لما صرح بو عبارة أكجز مف
ذلؾ .فكانت كممة كاحدة حكما

()101

 .فعند زفر تطمؽ طمقة كاحدة.

القاعدة الثانية (:ليس في آخر الكالـ ما يغير مكجب أكلو فيتعيف الجمع كاالشتراؾ
()102

)

.

فيذه القاعدة أكردىا األصكليكف إلثبات العطؼ لالشتراؾ في الخبر ال إلثبات
خبر آخر .كمف صكر ىذه القاعدة :استعماؿ معنىحرؼ العطؼ في الصكر اآلتية:
لك تزكج رجؿ أمتيف بغير إذف مكالىما ثـ أعتقيما مكالىما معا جاز نكاحيما،
لكف لك قاؿ بكاسطة حرؼ العطؼ " أعتقت ىذه كىذه"  ،جاز نكاح األكلى ،كبطؿ
نكاح الثانية ،كذلؾ ألنو ليس في آخر كالمو ما يغير مكجب أكلو .فنكاح األكلى
صحيح اعتؽ الثانية أـ لـ يعتؽ .كبنفكذ العتؽ في األكلى تنعدـ محمية النكاح في
حؽ الثانية.
كالعمة :ألف األمة ليست مف المحمالت مضمكمة إلى الحرة ،كبذلؾ يككف لمعنى
الحرؼ الداؿ عمى العطؼ لطائؼ تدؿ عمى الجمع المطمؽ ،بحيث ال يشعر في
اإلخبار بأف آخر الكالـ بتغير أكلو حكما أك معنى .كاذا حصؿ عكس ذلؾ انتفت
كظيفة الجمع فيو التي ىي األصؿ عند المغكييف كاألصكلييف.
كمف صكر ىذه القاعدة أيضان:

لك يزكج رجؿ رضيعتيف في عقديف بغير رضاه فأرضعتيما امرأة ثـ أجاز
الزكج نكاحيما ،فمك قاؿ" :أجزت نكاح ىذه كىذه" بطؿ نكاحيما أيضان ألف في آخر

كالمو ما يغير مكجب كالمو.

كالعمة في ذلؾ :أف في آخر الكالـ ما يثبت الجمع بيف األختيف نكاحان ،كذلؾ مبطؿ
(.)103

لنكاحيما،فيتكقؼ الكالـ عمى آخره
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فدلت ىذه القاعدة عمى أف األصؿ في الكالـ المعطكؼ أنو متى كاف في آخره
ما يغير مكجب أكلو تكقؼ أكلو عمى آخره.كليذا لك ذكر االستثناء في آخر الكالـ
بطؿ الكالـ بو،ككذلؾ إذا ذكر شرطاف لػ (إف) بالتعميؽ بالشرط تبيف أف المذككر أكال

ليس بطالؽ ،كاذا تكقؼ أكلو عمىآخره()104تعمؽ الكؿ بالشرط جممة،كاذا كاف الشرؾ
سابقافميس في آخر الكالـ ما

يغير مكجب أكلو فمك قاؿ قائؿ":أنت طالؽ كطالؽ إف

دخمت الدار" .فإنيا تطمؽ ثالثا عند الدخكؿ جممة .فقد قاس مالؾ ىذه الجممة عمى
التنجيز في العطؼ كقكلو ":أنت طالؽ كطالؽ كطالؽ" ،فأعطى لمكاك معنى المقارنة.
القاعدة الثالثة( :احتماؿ داللة المعاكضة في الخالفات الثابت بأكؿ الكالـ ال يتغير
()105

بالعطؼ)

يقصد األصكليكف بالمعاكضة في معنى الحرؼ الداللة عمى تعكيض حرؼ
المعنى الداؿ عمى العطؼ بحرؼ آخر عمى سبيؿ المجاز .فقد تستعمؿ (الكاك)
بمعنى الباء مجازا ،كذلؾ معركؼ في القسـ ،إذ ال فرؽ بيف قكلو :كاهلل كقكلو باهلل.
فقد حمؿ األصكليكف داللة المعاكضة مجازا ،لمداللة عمى مجمكعة مف المكاضيع
كالمضاربة كالخمع.
ففي المضاربة :كقكليـ ":خذ ىذه األلؼ ،كاعمؿ بيا مضاربة في البز " ،فإنو
ال يتقيد بصرفو في البز ،كلو أف يتجر فيما بدا لو مف كجكه التجارات ألف "الكاك"
لمعطؼ .فاإلطالؽ ثابت بأكؿ الكالـ ال يتغير بيذا العطؼ.
كفي الخمع :كقكؿ المرأة لزكجيا " :طمقني كلؾ ألؼ درىـ" فإف طمقيا تجب
األلؼ عمييا .ككذلؾ لك قاؿ الزكج" :أنت طالؽ كعميؾ ألؼ درىـ" فقبمت تجب األلؼ
عميو" .كفي التعبير عف الخمع بكاسطة العاطؼ طريقاف:
أ-أف يستعمؿ الكاك بمعنى الباء مجا از في داللتو عمى القسـ بداللة المعاكضة ألف
الخمع عقد معاكضة ،فكاف المعنى بمنزلة ما لك قاؿ" :احمؿ ىذا المتاع إلى بيتي
كلؾ ألؼ درىـ".
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ب-أف تستعمؿ بمعنى كاك الحاؿ كما لك قالت لو " :طمقني في حاؿ ما يككف لؾ
في ألؼ درىـ" .كقد ذىب األصكليكف إلى حمؿ ىذا عمى داللة المعاكضة كما في
قكلو" :أد إلي ألفا كأنت طالؽ" كما حددكا احتماؿ الكاك لمحاؿ كذلؾ إذا كاف بصيغة
تحتمؿ ذلؾ كما في قكليـ " :أد كأنت حر" ،انزؿ كأنت آمف" .فصيغة كالمو لمحاؿ،
ألنو خاطبو بكالـ معطكؼ أكلو عمى آخره بصيغة كاحدة تتحقؽ بحالة كاحدة ،كىي
في المثاليف حالة األداء كحالة النزكؿ.
أما قكليـ في المتاجرة":خذ ىذه األلؼ كأعمؿ بيا في البز" فميس في ىذه الصيغة
احتماؿ الحاؿ،ألف البز ال يككف حاال لعممو.كفي قكلو ":أنت طالؽ كأنت مريضة"
فإف المثاؿ يدؿ عمى العطؼ حقيقة كلكف فيو احتماؿ الحاؿ ،ألف الطالؽ يتحقؽ
تقكؿ(فالعتبار الظاىر ال
في حاؿ المرض ،كقد بنكا عمى ىذه المسألةقاعدة أصكلية :
()106

تعمؿ نيتو)
يديـ في القضاء،كالحتماؿ ككنو محتمال
كحينما

ننظر في مفيكـ العكض عند األصكلييف في الخمع كاإلجارة نجد

قصدىـ في األكؿ ينصرؼ إلى أف األلؼ عكض عف الطالؽ في قكليما " :طمقني
كلؾ عمي ألؼ" ،ألف الطالؽ في الغالب يككف بغير عكض " .أال ترل أنو بذكر
العكض يصير كالـ الزكج بمعنى اليميف ،حتى ال يمكف أف يرجع عنو قبؿ

قبكليا"( ،)107بخالؼ اإلجارة فإنو عقد مشركع بالبدؿ ال يصح بدكنو ،فكأنو حمؿ
المفظ عمى المجاز باعتبار معنى المعاكضة فيو ألنو أصؿ .فيككف العكض مجا از
في داللة معاني حرؼ العطؼ ،كال يمكف ترؾ حقيقة العطؼ فيو باعتبارىا دليال زائدان

عمى ما كضع لو في األصؿ.

القاعدة الرابعة ( :يسبؽ إلى األفياـ في مخاطبات العباد أف البدائية تدؿ عمى زيادة
()108

العناية ،فيظير بيا قكة صالحة لمترجيح)

.

سياؽ ىذه القاعدة كضع في إطار فيـ نصكص تدؿ عمى الجمع أك الترتيب،
أك المعية ،كأف ما يبتدأ بو في الكالـ قصد بو العناية كاالىتماـ أكثر مما يميو
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بكاسطة رابط العطؼ .فيؿ يطمؽ عمى ىذا الرابط كفؽ القاعدة السابقة معنى
الترتيب ،أك الجمع ،أك غيره؟
نجد االستدالؿ عمى ىذه الحاالت يرتبط باختالفات أصكلية كلغكية .كترجع
ىذه االختالفات إلى استعماؿ (الكاك) لمجمع ،كىي لفظة تفيده في المغة .كما ينظر
إلييا عمى أنيا لفظة تقتضي الترتيب كالمعية.
فالذيف يركف أف العناية محصمة بالقاعدة السابقة اعدكا معنى الحرؼ مستعمال
لمترتيب ،أم االبتداء باألىـ فاألىـ ،كىك الذم اشتير بيف أصحاب الشافعي ،حيث
استشيدكا لو بنصكص ،منيا قضية الخطيب ،حيث قاؿ بيف يدم الرسكؿ (صمى الو
عميو كسمـ) " :مف يتؽ اهلل كرسكلو فقد رشد ،كمف يعصيما فقد غكل"

(.)109

فقاؿ لو

بئس الخطيب أنت قؿ "كمف يعص اهلل كرسكلو" ،ألف رسكؿ اهلل صمى اهلل تعالى
عميو كسمـ أمره بأف يرتب بالحقيقة الزمانية كأف ينطؽ بمفظ اهلل أكال ثـ يذكر الرسكؿ
عميو الصالة كالسالـ ثانيا فيحصؿ الترتيب بالتقديـ الداؿ عمى االىتماـ كالتعظيـ كقد
فات بسبب جمعيما في الضمير فمذلؾ ذمو ال ألنو لـ ينطؽ بالكاك في قكلو كمف
يعصيما كما نطؽ بيا في قكلو مف يطع اهلل كرسكلو حتى يصح االستدالؿ بو عمى
(.)110

أف الكاك لمترتيب

إال أف فيـ الترتيب عمى أنو العناية المقصكدة مف الفيـ ،القى اعتراضا مف
قبؿ األصكلييف معصية الرسكؿ ىي عينيا معصية اهلل فال كجو لمترتيب  ،فالتقديـ
يجكز عقال بيف معصية اهلل كرسكلو ،باعتبار أف معصية اهلل ممنكعة بالذات،

كمعصية الرسكؿ ألجؿ ككنيا معصية اهلل( ،)112كأف فيـ الترتيب مف معنى الكاك في
ً
الع ٍم ىرةى لًمَّت ًو  ،)113( أف المقصكد
مسألة الحج كالعمرة في قكلو تعالى  ىكأىت ُّدمكا ى
الح َّتج ك ي
مف تقديـ الحج عمى العمرة ىك أف (الكاك ) لؤلعـ ،أم لمجمع المطمؽ فمك كضع
مكانيا (الفاء) لـ يكف الكالـ مستقال ،فالكاك تكجب ،حيث إنو لمتعقيب مع الكصؿ .
فمك كاف مكجب الكاك الترتيب لـ يختؿ الكالـ بذكر الفاء مكانو

()114

كما استدلكا عمى

أف (الكاك) ال تفيد الترتيب ،بأنيا لك أفادتو لدخمت في جكاب الشرط كالفاء ،كمعمكـ
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()115

أنو ال يحسف أف يقكؿ قائؿ  " :إذا دخؿ زيد الدار ك أعطو درىما "

.كأف

النصكص التي تتعمؽ بالكضكء كالغسؿ كالمسح التي فيـ منيا الترتيب ،تتعارض مع
اس يج ًدم ىك ٍارىك ًعي ىم ىع
نصكص أخرل مخالفة لذلؾ الترتيب ،كقكلو تعالى   :ىك ٍ
الر ً
اكعيف – )116( كما سيتضح ذلؾ في المسائؿ التطبيقية.
َّت
()117

القاعدة الخامس (:العطؼ عمى القريب أكلى مف العطؼ عمى البعيد)

أم أف الكاك تفيد معنى العطؼ كضعا مع مراعاة القريب فيو  .فقكلو تعالى َّ  :ت
إف
الم ٍرىكةى ًم ٍف ىش ىعائً ًر المَّت ًو )118(فإف مراعاة الترتيب بينيما ليس باعتبار ىذا
الصَّتفىا ىك ى
النص حيث إف فيو بياف أنيما مف شعائر اهلل ،بكاسطة العطؼ كال ترتيب في ىذا،

كانما قاؿ الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ) " :ابدأكا بما بدأ اهلل تعالى " كذلؾ عمى كجو
(.)119

التقريب إلى األفياـ  ،ال لبياف أف الكاك تكجب الترتيب
المبحث الثالث

مسائل تطبيقية ليا عالقة بحرف الواو
المسألة األولى:حكم الترتيب في أعضاء الوضوء :
اختمؼ الفقياء في حكـ الترتيب في اعضاء الكضكء عمى قكليف:
مذىب االول:ذىب الحسف البصرم كابف المسيب كعطاء كالثكرم كالزىرم كالنخعي،
()121

الحنفية()120كالمالكية

()122

،كالمزني-مف الشافعية-

كداكد الظاىرم

()123

الى اف

ترتيب اعضاء الكضكء مف السنف المستحبة.
المذىب الثاني  :ذىب الشافعية ()124كالحنابمة ( ،)125كابف حزـ الظاىرم
كاالمامية

()127

()126

،كالزيدية()128الى اف ترتيب اعضاء الكضكء فرض.

كالف االسباب المكجب لالختالؼ في ىذه المسألة اختالفيـ في معنى الكاك
ىؿ ىي لمطمؽ الجمع اـ الترتيب؟
فذىب الحنفية كالمالكية كجميكر الشافعية كالحنابمة الى اف الكاك في آية
الكضكء لمطمؽ الجمع.
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كذىب بعض الشافعية كابك بكر بف جعفر مف الحنابمة الى اف الكاك في آية
الكضكء لمترتيب ،كنقؿ ابف أبى مكسى فى اإلرشاد كأبك محمد الحمكانى كغيرىما حتى
(.)129

إف الحمكانى لـ يحؾ خالفا عف الحنابمة

()130

كمنع بعض عمماء الشافعية كاماـ الحرميف
البغدادم

()131

كابف االنبارم

()132

كالنككم كابي منصكر

اف يككف الشافعي قد اكجب الترتيب في الكضكء

استنادا الى اف معنى الكاك الترتيب ،كقالكا اف كجكب الترتيب في اعضاء الكضكء
مستفاد منادلة اخرل ،كتابع السرخسي في ذلؾ عبد العزيز البخارم
()134

االسرار

()133

في كشؼ

.

كبالرجكع الى كتابي الشافعي احكاـ القرآف كاالـ ايضا لـ اعثر عمى نص
صريح يفيد ذلؾ ،كاف كاف كالـ الشافعي – رحمو اهلل – يكحى باف مف االدلة عمى
الترتيب في اعضاء الكضكء ككف الكاك الترتيب ،قاؿ في احكاـ القرآف ):كتكضأ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كما أمره اهلل عز كجؿ كبدأ بما بدأ اهلل تعالى بو قاؿ
فأشبو  -كاهلل تعالى أعمـ -أف يككف عمى المتكضئ في الكضكء شيئاف أف يبدأ بما
بدأ اهلل ثـ رسكلو عميو الصالة كالسالـ بو منو كيأتي عمى إكماؿ ما أمر بو
()135

المتكضئيف)

حجية كؿ مذىب كمناقشتيا-:
احتج القائميف اف الترتيب في الكضكء سنة بما يأتي-:
َّتال ًة فى ٍ ً
َّتً
َّت
كى يك ٍـ
آم ينكا إً ىذا قي ٍمتي ٍـ إًلىى الص ى
اغسميكا يك يج ى
-1قاؿ الموي عز كجؿ } ىيا أُّدىييىا الذ ى
يف ى
()136
ؽ كامسحكا بًرء ً
ً
ً
كس يك ٍـ ىكأ ٍىر يجمى يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىك ٍعىب ٍي ًف{
ىكأ ٍىيدىي يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىم ىراف ً ى ٍ ى ي ي ي
كجو االستدالؿ  :دلت اآلية الكريمة عمى عدـ كجكب الترتيب مف ثالثة كجكه
:
األكؿ:أمر اهلل (  )بغسؿ أعضاء الكضكء كجمع بينيما بالكاك التي ال تفيد الترتيب
بؿ تفيد مطمؽ الجمع .
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قاؿ المرغيناني(:كلنا أف المذككر فييا حرؼ الكاك كىي لمطمؽ الجمع بإجماع
أىؿ المغة)

()137

الثاني :مف داللة اآلية قكلو تعالى ( كامسحكا بًرء ً
كس يك ٍـ ىكأ ٍىر يجمى يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىك ٍعىب ٍي ًف ) كال
ى ٍ ى ي يي
خالؼ بيف فقياء األمصار أف الرجؿ مغسكؿ معطكفة في المعنى عمى األيدم كأف
تقديرىا فاغسمكا كجكىكـ كأيديكـ كأرجمكـ كامسحكا برءكسكـ فثبت بذلؾ أف ترتيب
المفظ عمى ىذا النظاـ غير مراد بو ترتيب المعنى.
يد المَّتوي لًىي ٍج ىع ىؿ ىعمى ٍي يك ٍـ ًم ٍف ىح ىروج ىكلى ًك ٍف
الثالث:ختـ اهلل تعالى آية الكضكء بقكلو} ىما يي ًر ي
يد لً ييطىيِّل ىريك ٍـ{( )138كىذا الفصؿ يدؿ مف كجييف عمى سقكط الترتيب:
يي ًر ي
االكؿ :نفيو الحرج كىك الضيؽ فيما تعبدنا بو مف الطيارة كفي إيجاب الترتيب إثبات
لمحرج كنفي التكسعة.
الثاني :ف مراده حصكؿ الطيارة بغسؿ ىذه األعضاء ككجكد ذلؾ مع عدـ الترتيب
(.)139

كيك مع كجكده إذ كاف مراد اهلل تعالى الغسؿ

 -2االية لـ تكجب الترتيب في الكضكء كايجابو بدليؿ آخر زيادة عمى النص القراني
كىك نسخ ،فال يثبت اال باية اك حديث متكتر اك حديث مشيكر كلـ يرد شيء مف
ذلؾ فيبقى الحكـ عمى ما إفادتو االية مف معنى كىك ايجاب الكضكء مف غير
(.)140

اشتراط الترتيب

-3ما ركاه الدار قطني أتى عثماف المقاعد فدعا بكضكء فمضمض كاستنشؽ ثـ
غسؿ كجيو ثالثا كيديو ثالثا ثالثا كرجميو ثالثا ثالثا ثـ مسح برأسو ثـ قاؿ رأيت
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ ىكذا يتكضأ يا ىؤالء أكذلؾ قالكا نعـ لنفر مف
(.)150

أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ عنده
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أعترض عميو :بأف الدار قطني نفسو قد قاؿ:ىك صحيح اال التأخير في مسح
الرأس فإنو غير محفكظ تفرد بو بف األشجعي عف أبيو عف سفياف بيذا اإلسناد كىذا
المفظ كركاه العدنياف عبد اهلل بف الكليد كزيد بف أبي حكيـ كالفريابي كأبك أحمد كأبك
حذيفة عف الثكرم بيذا اإلسناد كقالكا كميـ إف عثماف تكضأ ثالثا ثالثا كقاؿ ىكذا
رأيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ يتكضأ كلـ يزيدكا عمى ىذا
(.)152

(،)151فال يصمح

لالحتجاج بو

أجيب:بأنو قد ركم حديث عف المقداـ بف معد يكرب قاؿ  (:أيتً ىي ىر يسك يؿ المَّت ًو
ً َّت
َّت َّت
ضكوء فىتىىك َّت
ضأى فى ىغ ىس ىؿ ىكفَّتٍي ًو ثى ىالثنا ثيَّتـ ىغ ىس ىؿ ىك ٍجيىوي ثى ىالثنا ثيَّتـ ىغ ىس ىؿ
صمى الموي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ بً ىك ي
ى
اى ًرًىما كب ً
ٍس ًو كأي يذىن ٍي ًو ظى ً
ً ً
ً
اطنً ًي ىما
استىٍن ىش ى
اع ٍي ًو ثى ىالثنا ثى ىالثنا ثيَّتـ ىم ٍ
ى ىى
ض ىم ى
ذ ىر ى
ض ىك ٍ
ؽ ثى ىالثنا ىك ىم ىس ىح ب ىأر ى

ىك ىغ ىس ىؿ ًر ٍجمى ٍي ًو ثى ىالثنا ثى ىالثنا)

 ركاه أبك داكد كأحمد كزاد ( كغسؿ رجميو ثالثا ثالثا ) (،)153كالحديث إسنادهصالح ،كىك يدؿ عمى عدـ كجكب الترتيب بيف المضمضة كاالستنشاؽ كغسؿ الكجو
()154

كاليديف

 -4قاسكا الكضكء عمى الكضكء عمى الغسؿ فكما انو ال يجب ترتيب االعضاء في
الغسؿ فكذلؾ في الكضكء ،يؤيد ذلؾ اف مف اراد الكضكء لك الغسؿ في الماء بنية
(.)155

حصمت الطيارة

حجية المذىب الثاني بكجكب الترتيب بما يأتي-:
َّتال ًة فى ٍ ً
َّتً
َّت
كى يك ٍـ
آم ينكا إً ىذا قي ٍمتي ٍـ إًلىى الص ى
اغسميكا يك يج ى
-1قاؿ الموي عز كجؿ } ىيا أُّدىييىا الذ ى
يف ى
()156
ؽ كامسحكا بًرء ً
ً
ً
كس يك ٍـ ىكأ ٍىر يجمى يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىك ٍعىب ٍي ً
ف{
ىكأ ٍىيدىي يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىم ىراف ً ى ٍ ى ي ي ي
االية تفيد الترتيب مف اربعة كجكه:
الكجو االكؿ :أنو أمر بغسؿ الكجو بحرؼ الفاء المكجبة لمتعقيب كالترتيب إجماعان فإذا

ثبت تقديـ الكجو ثبت استحقاؽ الترتيب فإف قيؿ الفاء المكجبة لمتعقيب .
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الكجو الثاني :مف االستدالؿ بيا أنو عطؼ باألعضاء بحرؼ الكاك كذلؾ مكجب
لمتعقيب كالترتيب لغة كشرعان أما المغة فيك قكؿ الفراء كثعمب كىما إماماف في المغة

كىك مذىب األكثر مف أصحاب الشافعي

(.)157

إف الصفىا كا ٍلمركةى ًمف ىشعائً ًر ً
اهلل )
أما الكتاب فقكلو تعالى ( َّت ى ى ى ٍ ى ٍ ى
(.)159
( )بالصفا كقاؿ ابدؤا بما بدأ اهلل بو

(،)158

فبدأ النبي

الكجو الثالث:أف اهلل تعالى ذكر ممسكحان بيف مغسكليف كمف عادة العرب الجمع بيف

المتجانسيف إال لفائدة في إدخاؿ غير جنسو فيما بيف جنسو فمكال أف الترتيب مستحؽ

في ذكر الممسكح بيف المغسكليف لجمع بيف األعضاء المغسكلة المتجانسة كأفرد
الممسكح عنيا .
الكجو الرابع  :أف في مذىب العرب البداية باألقرب فاألقرب إال لغرض كالرأس أقرب
(.)160

إلى الكجو مف اليديف فمكال أف الترتيب مستحؽ لقدـ الرأس عمى اليديف

 -2فعؿ الرسكؿ (  )فاف الصحابة الذيف بينكا كضكء رسكؿ اهلل (  )اكضحكا انو
كاف مرتبا بدليؿ عطفيـ لفعؿ الكضكء عمى بعضيا بحرؼ ( ثـ) الذم يفيد
الترتيب،كمف ذلؾ ما ركاه االماـ مسمـ في صحيحو عف ع ٍب ًد المَّت ًو ٍب ًف ىزٍي ًد ٍب ًف ع ً
اصوـ
ى
ى
ضكء رس ً
ص ٍحىبةه  -قىا ىؿ ًقي ىؿ لىوي تىىك َّت
كؿ المَّت ًو -صمى اهلل
ص ًار ِّل
ل  -ىك ىك ىان ٍ
ض ٍأ لىىنا يك ي ى ى ي
ت لىوي ي
األ ٍىن ى
ً
ً
و
استى ٍخ ىر ىجيىا
عميو كسمـ .-فى ىد ىعا بًًإىناء فىأى ٍكفىأى م ٍنيىا ىعمىى ىي ىد ٍيو فى ىغ ىسمىيي ىما ثىالىثنا ثيَّتـ أ ٍىد ىخ ىؿ ىي ىدهي فى ٍ
ؼ كً
ضمض كاستىٍن ىش ى ً
ٍّل
استى ٍخ ىر ىجيىا فى ىغ ىس ىؿ
اح ىد وة فىفى ىع ىؿ ىذلً ى
ؾ ثىالىثنا ثيَّتـ أ ٍىد ىخ ىؿ ىي ىدهي فى ٍ
فى ىم ٍ ى ى ى ٍ
ؽ م ٍف ىك ى
استى ٍخ ىر ىجيىا فى ىغ ىس ىؿ ىي ىد ٍي ًو إًلىى ا ٍل ًم ٍرفىقى ٍي ًف ىم َّترتىٍي ًف ىم َّترتىٍي ًف ثيَّتـ أ ٍىد ىخ ىؿ
ىك ٍجيىوي ثىالىثنا ثيَّتـ أ ٍىد ىخ ىؿ ىي ىدهي فى ٍ
ي ىده فىاستى ٍخرجيا فىمسح بً أر ً
ٍس ًو فىأى ٍقىب ىؿ بًىي ىد ٍي ًو ىكأ ٍىدىب ىر ثيَّتـ ىغ ىس ىؿ ًر ٍجمى ٍي ًو إًلىى ا ٍل ىك ٍعىب ٍي ًف ثيَّتـ قىا ىؿ
ى ي ٍ ىىى ىىى ى
(.)161
ضكء رس ً
كؿ المَّت ًو -صمى اهلل عميو كسمـ
ىى ىك ىذا ىك ى
اف يك ي ي ى ي
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- 7قاسكا الترتيب في الكضكء عمى الترتيب في افعاؿ الصالة بجامع اف كال منيما
عبادة تشتمؿ عمى افعاؿ الصالة يرتبط بعضيا ببعض كما قاسكا الكضكء عمى
(.)162

الطكاؼ في عدـ التنكيس في الكؿ
الترجيح:

األظير في ىذه المسألة كجكب الترتيب في أعضاء الكضكء ،كلك لـ يدؿ
عميو غير فعؿ الرسكؿ (  )لكفى ،كلك افترضنا اف االية مجممة فقد بينيا الرسكؿ
( )بفعمو فكجب عمى امتو اتباع فعمو في بياف مجمؿ االية ،كقد سبؽ ذكر كالـ
الدار قطني باف تأخير المسح عمى غسؿ الرجميف غير محفكظ ،كثبت اف االحاديث
الصحيحة تدؿ عمى كجكب الترتيب -كاهلل اعمـ-
المسألة الثانية :فرض الرجمين في الوضوء
َّتال ًة فى ٍ ً
َّتً
كى يك ٍـ ىكأ ٍىي ًدىي يك ٍـ إًلىى
آم ينكا إً ىذا قي ٍمتي ٍـ إًلىى الص ى
اغسميكا يك يج ى
قاؿ تعالى } ىيا أُّدىييىا الذ ى
يف ى
()165
ؽ كامسحكا بًرء ً
ً
كس يك ٍـ ىكأ ٍىر يجمى يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىك ٍعىب ٍي ًف {( )163ق أر نافع ()164كابف عامر
ا ٍل ىم ىراف ً ى ٍ ى ي ي ي

كالكسائي (( )166ارجمىكـ) بالنصب  ،كق أر ابف كثير
كحمزة(( )169أرجمًكـ) بالجر.

()167

كابك عمرك

()168

اختمؼ العمماء في فرض الرجميف في الكضكء ىؿ ىك الغسؿ اـ المسح عمى
مذىبيف:
المذىب االول :ذىب الحنفية
()174

كالظاىرية

()170

كالمالكية

()171

كالزيدية()175الى فرض القدميف الغسؿ.

كالشافعية ()172كالحنابمة

()173

قاؿ النككم (:اجمع المسممكف عمى كجكب غسؿ الرجميف كلـ يخالؼ في ذلؾ
()176

مف يعتد بو)
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المذىب الثاني  :ذىب األمامية

()177

كاالمدم مف عمماء االصكؿ الى اف فرض

القدميف المسح ال الغسؿ ،كذلؾ استنادا الى اف كاك العطؼ تقتضي التشريؾ بيف

الرؤكس كاالرجؿ في المسح.
قاؿ االمدم(كمف أبعد التأكيالت ما يقكلو القائمكف بكجكب غسؿ الرجميف في
الكضكء في قكلو تعالى ":كامسحكا برؤكسكـ كأرجمكـ إلى الكعبيف " مف أف المراد بو
الغسؿ كىك في غاية البعد لما فيو مف ترؾ العمؿ بما اقتضاه ظاىر العطؼ مف
()178

التشريؾ بيف الرؤكس كاألرجؿ في المسح مف غير ضركرة)
كركل المسح الرجميف عف ابف عباس

()179

))حيث قاؿ( أف الناس أبكا إال الغسؿ

 .كال أجد في كتاب اهلل إال المسح )

كحكى عف انس بف مالؾ كعف الشعبي كقتادة كعكرمة مثؿ قكؿ ابف
()180

عباس

كذىب ابف جرير الطبرم الى فرض القدميف استيعابيما بالمسح ،كاف مف
غسؿ رجميو اجزاه ذلؾ الف لفظ المسح عنده مشترؾ بيف امرار اليد اك ما قاـ مقاـ
اليد كبيف امرار الماء كىك الغسؿ ،فاييما فعؿ المتكضيء فقد امتثؿ الى امر اهلل
()181

تعالى (كارجمكـ الى الكعبيف)
ادلة كؿ مذىب كمناقشتيا-:

ابد القائميف باف فرض الرجميف الغسؿ بما ياتي-:
 .1تكاترت عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ أنو غسؿ قدميو في كضكئو
()182

لمصالة

ًً
ً
 .2عف يعمر ٍب يف ا ٍل ىخطَّت ً
ىف ىر يجالن تىىك َّت
اب) )أ َّت
ضأى فىتىىر ى
ص ىرهي
ؾ ىم ٍكض ىع ظيفي ور ىعمىى قى ىدمو فىأ ٍىب ى
ىي
َّت ()183
النبً ُّدى -صمى اهلل عميو كسمـ -فىقىا ىؿ « ار ًجع فىأ ٍ ً
َّت
صمى
كء ى
ىحس ٍف يك ي
ؾ » .فى ىر ىج ىع ثيَّتـ ى
ض ى
ٍ ٍ
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َّت
صمَّتى المَّتوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّت ىـ ىعَّتنا ًفي ىس ٍف ىروة
النبً ُّدي ى
ىنتىىك َّت
ىعمىى
ضأي ىكىن ٍم ىس يح ىعمىى أ ٍىر يجمًىنا فىىن ى
ادل بًأ ٍ

ؼ
 .3ىع ٍف ىع ٍب ًد المَّت ًو ٍب ًف ىع ٍم ورك ))قىا ىؿ تى ىخمَّت ى
ص ىر فى ىج ىع ٍمىنا
ىسافى ٍرىن ى
اىا فىأ ٍىد ىرىكىنا ىكقى ٍد أ ٍىرىى ٍقىنا ا ٍل ىع ٍ
()184
ىعقى ً
اب ًم ٍف َّت
الن ًار
ص ٍكتً ًو ىكٍي هؿ لً ٍؤل ٍ
ى
كجو االستدالؿ-:

دلت االحاديث المذككر انفا عمى كجكب غسؿ القدميف ،كاال لما كاف الكعيد
()185

لؤلعقاب التي لـ تغسؿ بالماء

لك لـ يكف الغسؿ كاجبا ما امر النبي (  )بتخميؿ االصابع ،الف المسح ال
يحتاج الى استيعاب

(.)186

لما ذكر اهلل تعالى الرجميف كحدىما الى الكعبيف دؿ عمى انو اراد غسميما
(.)187

،كلك كاف المراد المسح ما حد ذلؾ بالكعبيف

ال يستبعد انو اراد بالمسح الغسؿ الخفيؼ كالعرب تسمي ذلؾ مسحا كذلؾ
تنبييا عمى عدـ االسراؼ بالماء الف غسؿ الرجميف مظنة السراؼ الماء كىك منيى
(.)188

عنو

إف القراءتيف كاآليتيف في إحداىما الغسؿ كفي األخرل المسح الحتماليما
لممعنييف فمك كردت آيتاف إحداىما تكجب الغسؿ كاألخرل المسح لما جاز ترؾ الغسؿ
إلى المسح ألف في الغسؿ زيادة فعؿ كقد اقتضاه األمر بالغسؿ فكاف يككف حينئذ
يجب استعماليما عمى أعميما حكما كأكثرىما فائدة كىك الغسؿ ألنو يأتي عمى
()189

المسح كالمسح ال ينتظـ الغسؿ

القكؿ باف العطؼ الرجميف عمى الرأس يكجب المسح لممشاركة بينيما مردكد
،الف الرأس يفارؽ الرجميف مف كجكه -:
االكؿ  :اف الممسكح في الرأس شعر يشؽ غسمو كالرجالف بخالؼ ذلؾ فيما أشبو
بالمغسكالت.
الثاني :أنيما محدكداف بحد ينتيي إليو فأشبيا اليديف .
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(.)190

الثالث :أنيما معرضتاف لمخبث لككنيما يكطأ بيما عمى األرض بخالؼ الرأس

ٌاكلكا قراءة الجر مف كجكه :
االكؿ  :تحمؿ قراءة الجر عمى المسح عمى الخفيف كقراءة النصب عمى غسؿ
(.)191

الرجميف جمعا بيف القراءتيف كاالدلة

الثاني  :قراءة الجر انما كانت بسبب الجكار كىذا جائز في لغة العربي ذلؾ قكؿ
الشاعر :
كأف أبانا في أفانيف كدقو

كبير أناس في بجاد مزمؿ

()192

كالمعنى مزمؿ بو فيى نعت لكبير المرفكع نمكنيا كسرت لمجكار.
كتقكؿ العرب  :ىذا جحر ضب خرب.
كاالصؿ اف تككف كممة ( خرب ) مرفكعة النيا صفة لمخبر المرفكع كىك
(.)193

(الجحر) لكنيا جرت لمجكار فأخذت حركة ما قبميا كىي الكسرة

الثالث  :مف عادة العرب اف تعطؼ الشيء عمى الشيء كتشرؾ بينيما بكاك العطؼ
اذا تقارب معناىما مف كجكه كاف بعد مف كجكه ،كلما كاف الغسؿ قريبا مف المسح
حيث اف كؿ امساس العضك باماء نجد القرآف الكريـ عطؼ غسؿ االرجؿ عمى مسح
الرؤكس لتقاربيما في المعنى .
كقكؿ الشاعر
متقمدا سيفا كرمحا

كرأيت زكجؾ في الكغي

()194

كالرمح ال يتقمد لكف لككنو مف االسمحة عطؼ عميو فكذلؾ امساس الماء
()195

بطريؽ الغسؿ قريب مف امساس الماء بطريؽ المسح فعطؼ عميو

.

ىذا كلـ يرتض اماـ الحرميف كالغزالي الكجو الثاني كانما رضيا ىذا الكجو الف القكؿ
بالكسر لمجكار جائز عند الشعراء لمراعاة المعنى اما في حؽ اهلل تعالى فيك مرفكض
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كال يتناسب مع بالغة القرآف الكريـ (،)196عمى اف ابف حجر قاؿ (لـ يثبت عف أحد
مف الصحابة خالؼ ذلؾ إال عف عمي كابف عباس كأنس  ،كقد ثبت عنيـ الرجكع
()197

عف ذلؾ)

كاستدؿ القائمكف باف فرض الرجميف المسح بقراءة الجر في ( ارجمًكـ) كقالكا

اف العطؼ يكجب التشريؾ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ،كاكلكا قراءة النصب بانيا
عطؼ عمى المحؿ ،ذلؾ اف الرؤكس في مكضع نصب لكقكع المسح عمييا ،كانما
الخفض كاف بسب الباء ،كىذا الكجو سائغ في لغة العرب كمنو قكؿ الشاعر:
فمسنا بالجباؿ كال الحديدا

معاكم إننا بشر فأسجح

()198

عطؼ الحديد عمى مكضع الجباؿ إذ ىي في مكضع نصب غير أنيا
(.)199

خفضت بدخكؿ الجار عمييا

كردكا عمى تاكيؿ الجميكر لقراءة الجر مف ثالثة كجكه:
االكؿ :ف الكسر بسبب المجاكرة إنما يصح إذا لـ يكف بيف المتجاكريف فاصؿ كما
ذكركه مف الشعر كأما إذا فصؿ بينيما حرؼ العطؼ فال.
الثاني :سممنا جكازه غير أنو مما ال يتحمؿ إال لضركرة الشعر فال ينتيض مكجبان

التباعو كترؾ ما أكجبو العطؼ.

الثالث :إف العطؼ كاف كقع عمى الرؤكس فذلؾ غير مكجب لالشتراؾ في تفاصيؿ
حكـ المعطكؼ عميو ،ىذا ىك األصؿ كانما يصار إلى خالفو لدليؿ كال دليؿ
(.)200

عميو

اما ابف جرير فقد استدؿ باالية عمى المسح،كقاؿ بكجكب استيعاب القدميف
بالمسح لقكؿ الرسكؿ ((: )كيؿ لالعقاب مف النار)
الترجيح
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كبعد ىذا العرض لالدلة قد يقكؿ قائؿ قد ال يرتضي كؿ مف الطرفيف االسانيد
التي ساؽ بيا الطرؼ االخر احاديثو  ،فيؿ في المسالة مخرج غير ذلؾ ؟

الجكاب  :نعـ ،فاننا في ىذه الحالة نقؼ اماـ قكلو تعالى  } :ىكأ ٍىر يجمى يك ٍـ إًلىى ا ٍل ىك ٍعىب ٍي ًف
فاالية الكريمة اما اف تككف قد فرضت عمينا المسح اك الغسؿ ،فاذا كاف

{

المفركض ىك الغسؿ فاف المسح في ىذه الحالة ال يغني عنو ’،كىذا يعني :اف مف
اقتصر عمى المسح فاف كضكءه في ىذه الحالة غير تاـ ،كعدـ تماـ الكضكء يترتب
عميو بالضركرة بطالف الصالة ،كتمؾ المسألة خطيرة ،كتبعتيا جسيمة اماـ اهلل تعالى
.
اما اذا كاف المفركض ىك المسح فاف الغسؿ في ىذه الحالة يغني عنو ،كذلؾ
الف الغسؿ مسح كزيادة ،كمعنى ذلؾ  :اف مف اقتصر عمى الغسؿ فانو قد فعؿ
المأمكر بو كزيادة ،فبرأت بذلؾ ذمتو أماـ اهلل تعالى بيقيف ،ككؿ امر يتمكف فيو
المكمؼ مف ابراء ذمتو بيقيف ال يجكز لو العدكؿ عنو الى غير ذلؾ ما داـ ليس في
فعمو حرج كال مشقة .بعد عرض ما تقدـ يبدك لي رجحاف ما ذىب اليو الجميكر .كاهلل
 اعمـ
المسألة الثالثة :زكاة مال الصبي :
ً
ً
َّتالةى كآتيكا َّت
الر يسك ىؿ لى ىعمَّت يك ٍـ
قاؿ اهلل تعالى
يعكا َّت
الزىكاةى ىكأىط ي
} ىكأىق ي
يمكا الص ى ى
()202
حمكف{
تيٍر ى ي
كقد انكر الحنفية اف تككف الكاك بيف جممتيف تامتيف تقتضي التشريؾ بينيما
في الحكـ ،اال انيـ ذكركا اف بعض العمماء استدؿ عمى عدـ كجكب الزكاة عمى
ً
َّتالةى كآتيكا َّت
الزىكاةى{فقالكا لما كانت الصالة ساقطة عف
الصبي بقكلو تعالى } ىكأىق ي
يمكا الص ى ى
الصبي فكذلؾ تسقط عنو الزكاة أم كما اف الصالة ال تجب اال عمى البالغ فكذلؾ
(.)203

الزكاة

كعمى ىذا اختمؼ الفقياء عمى ثالثة مذاىب:
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المذىب االول :

ذىب النخعي كالحسف كسعيد بف المسيب كسعيد بف

جبير()204كالشعبي
مذىب.الحنفية

()205

(،)206

الى عدـ كجكب الزكاة في ماؿ الصبي ،كىذا

كاليو ذىب بعض الزيدية(،)207كالراجح عند االمامية

(.)208

المذىب الثاني :ذىب ابف سيريف كعطاء كمجاىد كابي عبيد كابي ثكر

()209

(.)210

التابعيف كمف تبعيـ

()211

كىك مذىب المالكية

()215

الزيدية

()213

كالشافعية ()212كالحنابمة

()214

كالظاىرية

مف

،كبعض

كبعض االمامية ()216الى كجكب الزكاة في ماؿ الصبي ،كىذا مذىب

عمر كعمي كابف عمر كالحسف بف عمي قمف الصحابة ،
المذىب الثالث:ذىب ابف مسعكد كالثكرم كاالكزاعي كجكب الزكاة في ماؿ الصبي
(.)217

لكنيا ال تخرج حتى يبمغ

أدلة كل مذىب :
استدؿ الحنفية باالدلة االتية-:

 - 1ىع ًف ٍاب ًف ىعَّتب و
كن ًة ىبنًي في و
ت ىك ًى ىي تيٍر ىج يـ ،
الف قى ٍد ىزىن ٍ
اس  ،قىا ىؿ  :يم َّتر ىعمىى ىعمً ٍّلي بً ىم ٍج ين ى
ً
ً
ً ً
ىما تى ٍذ يك ير
ت بً ىر ٍجًـ في ى
ىم ٍر ى
فىقىا ىؿ ىعم ُّدي ل يع ىم ىر  :ىيا أىم ىير ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى
النةى ؟ قىا ىؿ  :ىن ىع ٍـ قىا ىؿ  :أ ى
يف أ ى
قىك ىؿ رس ً
كؿ المَّت ًو صمى اهلل عميو كسمـ  :يرًف ىع ا ٍل ىقمى يـ ىع ٍف ثىالثى وة  :ىع ًف َّت
ظ
النائًًـ ىحتَّتى ىي ٍستىٍي ًق ى
ٍ ىي
الصبً ِّلي ىحتَّتى ىي ٍحتىمً ىـ  ،ىك ىع ًف ا ٍل ىم ٍج ين ً
ىم ىر بًيىا ،
 ،ىك ىع ًف َّت
كف ىحتَّتى يي ًف ى
يؽ ؟ قىا ىؿ  :ىن ىع ٍـ  ،فىأ ى
(.)218
فى ىخمَّتى ىع ٍنيىا
كجو االستدالؿ :
دؿ الحديث عمى اف الصبي غير مطمكب بالتكاليؼ الشرعية كما داـ كذلؾ
(.)219

فال يصح ايجاب الزكاة عميو
اعترض عمى ذلؾ:
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المقصكد بالحديث رفع اثـ الخطا كرفع العبادات البدنية بخالؼ االلتزمات
المالية فيي كاجبة في مالو كالعشر كصدقة الفطر كنفقة الزكجات كارش
(.)220

الجنايات

الزكاة عبادة محضة فال تتادل اال باختار تحقيقا لالبتالء ،ككؿ ما كاف كذلؾ
(.)221

فال يطمب مف غير المكمؼ كالصبي غير مكمؼ
اعترض عمى ذلؾ:

الزكاة عبادة ال يؤدييا الصبي كيجب عمى الكلي اف يؤدييا الف الخطاب في
الزكاة خطاب كضع كممؾ النصاب سبب في اخراج الزكاة ،كما داـ الصبي ممؾ
(.)222

النصاب فقد كجبت الزكماة في مالو كيخرجيا عنو كليو

- 2قاسكا الزكاة عمى الصالة فكما ال تجب الصالة عمى الصبي فكذا الزكاة كايدكا
(.)223

ذلؾ بقكؿ ابي بكر (كاهلل القتمف مف فرؽ بيف الصالة كالزكاة)
اعترض عمى ذلؾ:

قياس الزكاة عمى الزكاة ال يصح ،النو قياس مع الفارؽ ،فاف الزكاة تختمؼ
عف الصالة في كثير مف االحكاـ كمف ذلؾ:
أ -الصالة تسقط مف المكمؼ اذا اتـ عميو حكال كامال بخالؼ الزكاة
ب  -المسافر يقصر الصالة كال ينقص مف الزكاة مالو.
ج -يجكز اخراج الزكاة قبؿ الحكؿ كال يجكز اداء الصالة قبؿ دخكؿ الكقت .
د -الصالة ترتفع عف المرأة في حيضيا كنفاسيا ،اما الزكاة فتؤدل عمى ام يحاؿ.
الى غير ذلؾ مف الفركؽ الكثير التي تقتضي عدـ جكاز قياس الزكاة عمى
(.)224

الصالة

- 3النية شرط الزكاة كىي ال تحقؽ مف الصبي ،كال يجكز اف تقاـ نية الكلي مقاـ نية
(.)225

الصبي ،الف العبادة ال تتأدل بنية الغير

كاستدؿ الجميكر بأدلة التالية-:
()226
ً
ً
طيِّل يريى ٍـ ىكتيىزِّلكي ًي ٍـ بًيىا {
ص ىدقىةن تي ى
- 1قكلو تعالى} يخ ٍذ م ٍف أ ٍىم ىكال ًي ٍـ ى
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كجو االستدالؿ  :لـ يخص اهلل تعالى ماال دكف ماؿ كال كبار دكف صغار فدؿ عمى
كجكب الزكاة في ماؿ الصبي كالكبير سكاء بسكاء

(.)227

ؾ
اعكا لً ىذلً ى
-2قكؿ الرسكؿ (  )لمعاذ حيف ارسمو الى اليمف  ....:فىًإ ٍف يى ٍـ أىطى ي
ىعمًميـ أ َّت َّت
ىغنًىيائً ًي ٍـ ىكتيىرُّدد ىعمىى
ص ىدقىةن ًفي أ ٍىم ىكالً ًي ٍـ تي ٍؤ ىخ يذ ًم ٍف أ ٍ
ىف الموى ا ٍفتىىر ى
ض ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
فىأ ٍ ٍ ي ٍ
ً (.)228
فيقى ىرائ ًي ٍـ
كجو االستدالؿ :
(.)229
ىغنًىيائً ًي ٍـ ) جمع مضاؼ فيعـ الصغير كالكبير
لفظ (أ ٍ
- 2كركل الشافعي بسنده اف رسكؿ اهلل ( )قاؿ  :ابتغكا في ماؿ اليتيـ أك في أمكاؿ
اليتامى حتى ال تذىبيا أك ال تستيمكيا الصدقة

"(.)230

كجو االستدالؿ  :الحديث يدؿ عمى كجكب الزكاة في ماؿ الصبي كىك كاف كاف
منقطعا اال انو يتقكل مف بأسانيد صحيحة في ذلؾ كركاية الدار قطني عف عمر قاؿ
(.)231

(ابتغكا في أمكاؿ اليتامى حتى ال تأكميا الصدقة)
اعترض عمى ذلؾ:

حديث االتجار بماؿ اليتيـ ضعيؼ ال تقكـ بو حجة ككذا كؿ ما داء في ىذا

(.)232

الباب

- 3فعؿ الصحابة الكراـ ( )فقد ركل اف عميا كابف عمر كعائشة كانكا يزككف امكاؿ
اليتامى الذيف كانكا في حجرىـ كتحت كاليتيـ

(.)233

اعترض عمى ذلؾ:
تزكية اـ المؤمنيف عائشة كعمي كابف عمر المكاؿ اليتامى الصغار محمكؿ
عمى انو اجتياد منيـ منغير اف يسمعكا مف النبي ( )بدليؿ اف فعميـ معارض بقكؿ
ابف مسعكد

(.)234

- 4قاسكا زكاة ماؿ اليتـ عمى زكاة زركعو كمكاشيو لعدـ كجكد الفارؽ بينيما كما
قاسكا ماؿ الصبي عمى زكاة فطرة

(.)235
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اعترض عمى ذلؾ:

قياس زكاة ماؿ الصبي عمى اخذ الخراج مف ارضو ال يصح الف في الزكاة
معنى العبادة بخالؼ الخراج

(.)236

الترجيح:
كالراجح كما يراه الباحث في ىذه المسألة مذىب القائميف بكجكب الزكاة في
ماؿ الصبي لقكتيا خاصة دليميـ االكؿ كالثاني فيما كافياف عمى اثبات كجكب الزكاة
في ماؿ الصبي ،ثـ اف ىذامذىب كثير مف الصحابة كال يعقؿ لف يجتيد الصحابة
فسي مثؿ ىذه االمكر كال يتعارض ذلؾ مع قكؿ ابف مسعكد النو قاؿ بكجكب الزكاة
في ماؿ الصبي اال اف الكلى ال يخرجيا كتبقى حتى يبمغ الصبي فيخرج ما كجب
عميو مف زكاة في االمكاؿ السابقة .كاهلل  اعمـ
المسألة الرابعة  :حكم اكل الذبيحة متروكة التسمية :
(.)237
ً
ؽ {
اس يـ المَّت ًو ىعمى ٍي ًو ىكًاَّتنوي لى ًف ٍس ه
قاؿ تعالى } ىكىال تىٍأ يكميكا م َّتما لى ٍـ يي ٍذ ىك ًر ٍ
اختمؼ العمماء في حكـ اكؿ الذبيحة التي لـ يذكر اسـ اهلل عمييا الختالفيـ
في معنى الكاك في قكلو تعالى (كانو لفسؽ) فحمميا بعضيـ عمى االستئناؼ كحمميا
(.)238

آخركف عمى الحاؿ

فيي عمى ىذا االختالؼ ثالثة مذاىب-:
المذىب االول :اف الكاك لالستئناؼ كحرمكا اكؿ ما ترؾ ذكر اسـ اهلل عميو مف
()239

الذبائح كاستثنكا مف ذلؾ النسياف  .كاليو ذىب الحنفية

 ،كالراجح مف مذىب
()240

المالكية لكنيـ جعمكا الجيؿ كالعمد في تحريـ الذبيحة التي تركت التسمية عمييا
()242

كالركاية المشيكرة  -عف االماـ احمد( ،)241كىك قكؿ الزيدية
(.)243

االمامية
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المذىب الثاني  :الى اف الكاك في االية حالية ،كيككف معنى االية عندىـ النيي مف
اكؿ الذبيحة التي لـ يذكر اسـ اهلل عمييا كالحاؿ انيا فسؽ  .المشيكر عف لالماـ
(،)244

احمد

(.)245

كاليو ذىب الشافعية

كالمقصكد بالحاؿ:حاؿ العرب حيث كانكا يذكركف اسـ الصنـ عمى الذبيحة
بدال مف اسـ اهلل تعالى ،كبذلؾ يككف النيي عندىـ مخصكصا بيذه الحالة كىي ذكر
(.)246

اسـ الصنـ عمى الذبيحة

المذىب الثالث  :حرمة اكؿ الذبيحة التي لـ يذكر اسـ اهلل تعالى عمييا عمدا اك
(.)247

سيكا .كاليو ذىب الظاىرية
ادلة كؿ فريؽ :

احتج الحنفية كالمالكية كالحنابمة مذىبيـ بما يأتي-:
(.)248
ً
ؽ{
اس يـ المَّت ًو ىعمى ٍي ًو ىكًاَّتنوي لى ًف ٍس ه
 )1قكلو تعالى } ىكىال تىٍأ يكميكا م َّتما لى ٍـ يي ٍذ ىك ًر ٍ
كجو االستدالؿ:
نيى الشارع الحكيـ عف اكؿ كؿ ما لـ يذكر اسـ اهلل عميو ،كالنيي يقتضي
التحريـ لذا كجب التسمية عند الذبح حتى يحؿ اكؿ الذبيحة .
قاؿ فخر اإلسالـ البزدكم (كمطمؽ النيي يقتضي التحريـ كأكد ذلؾ بحرؼ
(.)249

مف ألنو في مكضع النفي لممبالغة فيقتضي حرمة كؿ جزء منو)

ً
اس يـ
كقاؿ البابرتي في العناية بعد اف ذكر قى ٍكلو تى ىعالىى { ىكىال تىٍأ يكميكا م َّتما لى ٍـ يي ٍذ ىك ير ٍ
المَّت ًو ىعمى ٍي ًو } .

الذ ٍكر حا ىؿ َّت
ً
ىج ىم يعكا أ َّت
ىكىك ٍجوي ًاال ٍستً ٍد ىال ًؿ أ َّت
الذ ٍب ًح ىال ىغ ٍي ير
ىف َّت
السمى ى
ؼ أٍ
ىف ا ٍل يم ىر ىاد بًو ِّل ي ى
ً
ىف ا ٍلمر ىاد بً ًو ِّل
ُّد
اف ييقىا يؿ ىذ ىك ىر ىعمى ٍي ًو إ ىذا ىذ ىك ىر بًالمِّل ىس ً
الذ ٍك ير بًالمِّل ىس ً
اف
ىكصمىةي ىعمىى تى يدؿ ىعمىى أ َّت ي ى
ىكىذ ىك ىرهي إ ىذا ىذ ىك ىر بًا ٍل ىق ٍم ًب .
كقكلو { كال تأكمكا } عاـ مؤكد بمف االستغراقية التي تفيد التأكيد  ،كتأكيد العاـ
ينفي احتماؿ الخصكص فيك غير محتمؿ لمتخصيص فيعـ كؿ ما لـ يذكر اسـ اهلل
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عميو حاؿ الذبح عامدا كاف أك ناسيا  ،إال أف الشرع جعؿ الناسي ذاك ار لعذر كاف
مف جيتو كىك النسياف فإنو مف الشرع بإقامة الممة مقاـ الذكر دفعا لمحرج
(.)250

كما أقاـ

األكؿ ناسيا مقاـ اإلمساؾ في الصكـ لذلؾ

ت ىم ىعىنا يم ندل قىا ىؿ -
ىع ٍف ىرًاف ًع ٍب ًف ىخ ًد و
ت ىيا ىر يسك ىؿ المَّت ًو إًَّتنا الىقيك ا ٍل ىع يد ِّلك ىغ ندا ىكلى ٍي ىس ٍ
يج يق ٍم ي
ً
ىع ًج ٍؿ أ ٍىك أ ٍىرنًى ىما أ ٍىنيى ىر َّت
اس يـ المَّت ًو فى يك ٍؿ لى ٍي ىس الس َّت
ِّلف
صمى اهلل عميو كسمـ « -أ ٍ
الد ىـ ىكيذك ىر ٍ
ً (.)251
ُّد
ىما الس ُّد
ىما الظُّدفيير فى يم ىدل ا ٍل ىحىب ىشة
ظ هـ ىكأ َّت
ؾ أ َّت
ِّلف فى ىع ٍ
يح ِّلدثي ى
ىكالظفيىر ىك ىسأ ى
كجو االستدالؿ :
(.)252

يدؿ بمفكمو اف ما لـ يذكر اسـ اهلل عميو ال يؤكؿ
احتج الشافعية مذىبيـ بما يأتي:

فسر القرآف الكريـ معنى كممة (الفسؽ) المذككرة في االية السابقة بقكلو تعالى
ط ً
يق ٍؿ ىال أى ًج يد ًفي ما أ ً
كحا
اعوـ ىي ٍ
يكح ىي إًلى َّتي يم ىح َّترنما ىعمىى ى
ط ىع يموي إً َّتال أ ٍ
كف ىم ٍيتىةن أ ٍىك ىد نما ىم ٍسفي ن
ىف ىي يك ى
ى
َّت ً ً ()253
ير فىًإَّتنو ًر ٍجس أىك ًفسقنا أ ً
ً
يى َّتؿ لً ىغ ٍي ًر المو بًو{
أ ٍىك لى ٍح ىـ خ ٍن ًز و ي ه ٍ ٍ

}

كجو االستدالؿ- :

ً
اس يـ
دلت ىذه االية اف المراد بالفسؽ في قكلو تعالى} ىكىال تىٍأ يكميكا م َّتما لى ٍـ يي ٍذ ىك ًر ٍ
ؽ { الذبح لغير اهلل ،كبذلؾ يحؿ اكؿ الذبيحة التي لـ يذكر اسـ اهلل
المَّت ًو ىعمى ٍي ًو ىكًاَّتنوي لى ًف ٍس ه

عمييا اال في حالة كاحدة كىي ذكر الصنـ عند الذبح الف ىذه الحالة فقط ىي حالة
(.)254

الفسؽ التي كاف عمييا العرب في الجاىمية ،كما عداىا ال يسمى فسقا.
 )1ركل البخارم عف عائً ىشةى ر ً
ض ىي المَّتوي ىع ٍنيىا
ىٍ ى
ى
ً
كسمَّتـ إً َّتف قىكما ىيأٍتي ى َّت ً
اس يـ
كنا بًالم ٍحـ ىال ىن ٍد ًرم أى يذك ىر ٍ
ٍن
ىىى
(.)255
ت ىك ىك يانكا ىح ًديثًي ىع ٍي ود بًا ٍل يك ٍف ًر
ىك يكميكهي قىالى ٍ

ً
أ َّت
صمَّتى المَّتوي ىعمى ٍي ًو
ىف قى ٍك نما قىاليكا ل َّتمنبً ِّلي ى
المَّت ًو ىعمى ٍي ًو أ ٍىـ ىال فىقىا ىؿ ىس ُّدمكا ىعمى ٍي ًو أ ٍىنتي ٍـ

كجو االستدالؿ-:
الحديث يدؿ عمى اف التسمية ليست شرطا في الذبح كلك كانت شرطا لما
اجاز رسكؿ اهلل( )األكؿ مف تمؾ الذبائح

(.)256
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كأجيب  :بأف ىذا كاف في ابتداء اإلسالـ كالدليؿ عميو أف مالكا زاد في آخره
(.)257

كذلؾ في أكؿ اإلسالـ كيمكف أنيـ لـ يككنكا جاىميف بالتسمية

 )2قاؿ تعالى } كطىع َّتً
يف أيكتيكا ا ٍل ًكتى ى ً ٌّل
ام يك ٍـ ًح ٌّلؿ لىيي ٍـ{
اـ الذ ى
اب حؿ لى يك ٍـ ىكطى ىع ي
ى ىي
كجو االستدالؿ :

(.)258

اباح الشارع اكؿ ذبائح اىؿ الكتاب مع كجكد الشؾ في تسميتيـ كلك كانت
التتسمية شرطا في الذبح ما اباح الشارع اكؿ ذبائحيـ
احتج المذىب الثالث

(.)259

ً
ؽ{
اس يـ المَّت ًو ىعمى ٍي ًو ىكًاَّتنوي لى ًف ٍس ه
- 1قكلو تعالى } ىكىال تىٍأ يكميكا م َّتما لى ٍـ يي ٍذ ىك ًر ٍ
كجو الداللة  :اف االية الكريمة قد دلت بحرمت الكؿ الذبيحة التي لـ يذكر اسـ اهلل
(.)260

(.)261

تعالى عمييا عمى كجو العمكـ ال الخصكص
ت ىيا ىر يسك ىؿ المَّت ًو إًِّلنى
 - 2ىع ٍف ىع ًد ِّل
ل ٍب ًف ىحاتًوـ قىا ىؿ يق ٍم ي
ؾ
ت ىك ٍمىب ى
اس ىـ المَّت ًو ىعمى ٍي ًو فىقىا ىؿ( إً ىذا أ ٍىر ىس ٍم ى
ىعمى َّتى ىكأى ٍذ يك ير ٍ
(.)262

فى يك ٍؿ)

ً
ً
ب ا ٍل يم ىعمَّت ىمةى فىيي ٍم ًس ٍك ىف
أ ٍيرس يؿ ا ٍلكالى ى
اس ىـ المَّت ًو ىعمى ٍي ًو
ا ٍل يم ىعمَّت ىـ ىكىذ ىك ٍر ى
ت ٍ

ت ىم ىعىنا يم ندل
 - 3ىع ٍف ىرًاف ًع ٍب ًف ىخ ًد و
ت ىيا ىر يسك ىؿ المَّت ًو إًَّتنا ىالقيك ا ٍل ىع يد ِّلك ىغ ندا ىكلى ٍي ىس ٍ
يج قىا ىؿ قي ٍم ي
(.)263
ً
اع ىج ٍؿ أ ٍىك أ ًىرٍف ىما أ ٍىنيى ىر َّت
اس يـ المَّت ًو فى يك ٍؿ
فىقىا ىؿ ٍ
الد ىـ ىكيذك ىر ٍ
كجو االستدالؿ:
لـ يجعؿ النبي (  )االرساؿ اال مع التسمية بال ميمة كحرـ أكؿ ما لـ يسـ

(.)264

عميو

الترجيح :
مف ىذه المذاىب اف المذىب االكؿ ىك الراجح ،كذلؾ اف الكجكب ىك الظاىر
مف نصكص الكتاب العزيز كالسنة المطيرة ،كاف حممو عمى الكجكب فؤلف الناسيء
كالمخطيء ال حكـ عمييما لرفع الجناح كاالثـ فتحمؿ النصكص عمى المتعمد دكف
غيره يؤيد ذلؾ اف المسمـ يذبح عمى اسـ اهلل تعالى  .كاهلل  اعمـ
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المسألة الخامسة حكم االراضي التي فتحت عنوة :

اختمؼ الصحابة في تقسيـ ارض العراؽ كالشاـ كمصر التي فتحت عنكة بيف

مكجب لقسمتيا بيف المقاتميف ( )265كما امرت بذلؾ آية االنفاؿ (، )266كقاؿ تعالى } ىما
كؿ كلً ًذم ا ٍلقيربى كا ٍليتىامى كا ٍلمس ً
ً
أىفىاء المَّتوي ىعمىى رسكلً ًو ًم ٍف أ ٍ ً
ًَّت ً ً
اك ً
يف
ٍى ى ى ى ى ى ى
ىي
ى
ىىؿ ا ٍلقيىرل ىفممو ىكل َّتمر يس ى
ىغنًي ً
السبً ً
الر يسك يؿ فى يخ يذكهي ىك ىما ىنيىا يك ٍـ
ىك ٍاب ًف َّت
اء ًم ٍن يك ٍـ ىك ىما آتىا يك يـ َّت
كف يدكلىةن ىب ٍي ىف ٍاأل ٍ ى
يؿ ىك ٍي ىال ىي يك ى
()267
يد ا ٍل ًعقى ً
اب{
ىع ٍنوي فى ٍانتىييكا ىكاتَّتقيكا المَّتوى إً َّتف المَّتوى ىش ًد ي
لقد اختمؼ كجيات نظر فقياء المسمميف في تقسيـ االرض التي فتحت عنكة:

المذىب االول  :ذىب الحنفية الى اف االماـ مخير

()268

بيف تقسيـ االرض بيف

المقاتميف كما فعؿ الرسكؿ (  )بارض خيبر كاستدالال بآية االنفاؿ كبيف خراج عمى
رقبتيا كتركيا في ايدم اصحابيا كضرب الجزية عمييـ ،كما فعؿ بارض العراؽ
(.)269

استنادا الى ايات سكرة الحشر

قاؿ الجصاص(فيككف تقدير اآليتيف بمجمكعيما كاعممكا أف ما غنمتـ مف شيء
فإف هلل خمسو في األمكاؿ سكل األرضيف كفي األرضيف إذا اختار اإلماـ ذلؾ كما
أفاء اهلل عمى رسكلو مف األرضيف فممو كلمرسكؿ إف اختار تركيا عمى ممؾ أىميا
()270

كيككف ذكر الرسكؿ ىينا لتفكيض األمر عميو في صرفو إلى مف رأل

المذىب الثاني:ذىب المالكية الى اف االرض التي فتحت عنكة ال تقسـ بيف الفاتحيف

كانما تككف كقفا( )271عمى جميع المسمميف كيكضع عمييا الخراج كعمى اىميا الجزية
(.)272

كما فعؿ عمر بارض العراؽ كالشاـ كمصر

المذىب الثالث :ذىب الشافعية الى اف الكاجب عمى االماـ تقسيـ االرض التي فتحت
(.)273

بيف مف ذكرتيـ ىية االنفاؿ كاف الباقي عمى الفاتحيف

كحممكا عدـ تقسيـ عمر (  )الرض العراؽ عمى انو استطاب انفس الصحابة
()فرضكا بعدـ التقسيـ كمف ابى اعطاه ثمف حظو كما فعؿ مع جرير
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الخزاعية التي يقاؿ ليا اـ كرز(،)275كقالكا اف فعؿ امير المؤمنيف عمر( )ىذا يشبو
فعؿ النبي ( )بسب ىكازف بعد اف استطاب نفكس الصحابة ()

(.)276

المذىب الرابع :ذىب الحنابمة الى اف االماـ مخير تخيير مصمحة في االرض التي
فتحت عنكة ،فيمزمو اف يفعؿ ما فيو المصمحة لممسمميف فاف كاف االصمح تقسيميا
(.)277

قسميا كاال ضرب عمييا الخراج كعمى اىميا الجزية

كيرجع سبب اختالؼ الفقياء الى اختالؼ الصحابة( )في ارضي العراؽ
كالشاـ كمصر ،فمما فتحت ارض العراؽ رأل امير المؤمنيف عمر( )اف ال تقسـ
عمى الفاتحيف كايداه مف الصحابة عثماف كعمي كطمحة كمعاذ( )بينما كاف يرل
جميكر الصحابة تقسيما كعمى رأسيـ بالؿ كسميماف كعبد الرحمف بف عكؼ كعمار
بف ياسر()قاؿ ابك يكسؼ(كافتتح عمر سكاد كاالىكاز فاشر عميو المسمميف اف
يقسـ السكاد كاىؿ االىكاز كما افتتح مف المدف ،فقاؿ ليـ فما يككف لمف جاء مف
(.)278

المسمميف ؟فترؾ االرض كاىميا كضرب عمييـ الجزية كاخذ الخراج مف االرض)

كاستدؿ سيدنا عمر (  )عمى عدـ تقسيـ االرض فيمو مف سكرة الحشرفقد فسر
َّتً
اءكا ًم ٍف
ايات سكرة الحشر تفسي ار متسمسال كاعتبر الكاك في قكلو تعالى } ىكالذ ى
يف ىج ي
ىب ٍع ًد ًى ٍـ { ....لمعطؼ أم اف الكاك شركت في الحكـ المياجريف كاالنصار كمف جاء
بعدىـ الى يكـ الديف .

قاؿ القرطبي(ق أر عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ىذه اآلية " إنما الصدقات
لمفقراء " فقاؿ :ىذه ليؤالء .ثـ ق أر " كاعممكا أنما غنمتـ مف شئ فأف هلل خمسو "
فقاؿ :ىذه ليؤالء .ثـ ق أر " ما أفاء اهلل عمى رسكلو  -حتى بمغ  -لمفقراء المياجريف
" " ،كالذيف تبكءكا الدار كااليماف " " ،كالذيف جاءكا مف بعدىـ " ثـ قاؿ :لئف عشت
ليأتيف الراعي كىك بسرك حمير نصيبو منيا لـ يعرؽ فييا جبينو.
كقيؿ :إنو دعا المياجريف كاالنصار كاستشارىـ فيما فتح اهلل عميو مف ذلؾ،
كقاؿ ليـ :تثبتكا االمر كتدبركه ثـ أغدكا عمي .ففكر في ليمتو فتبيف لو أف ىذه اآليات
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في ذلؾ أنزلت .فمما غدكا عميو قاؿ :قد مررت البارحة باآليات التي في سكرة "
الحشر " كتال " ما أفاء اهلل عمى رسكلو مف أىؿ القرل  -إلى قكلو  -لمفقراء
المياجريف " فمما بمغ قكلو " :أكلئؾ ىـ الصادقكف " قاؿ :ما ىي ليؤالء فقط .كتال
قكلو " :كالذيف جاءكا مف بعدىـ  -إلى قكلو  -رءكؼ رحيـ " ثـ قاؿ :ما بقي أحد
(.)279

مف أىؿ االسالـ إال كقد دخؿ في ذلؾ)
يؤيد استدالؿ سيدنا عمر(

 )بيذه االية عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل
(.)280

عميو كسمـ قاؿ(:منعت العراؽ قفيزىا كدرىميا كمنعت الشاـ مدىا كدينارىا)

فيذا الحديث يدؿ عمى اف االرض ال تككف لمغانميف الف ما ممككه ال يككف
فيو قفيز كال درىـ ،كانما يؤخذ ذلؾ خراجا عف االرض التي بقيت في يد
(.)281

اصحابيا

َّتً
اءكا ًم ٍف ىب ٍع ًد ًى ٍـ {لالستناؼ
كال يعترض فيقاؿ اف الكاك في قكلو تعالى
} ىكالذ ى
يف ىج ي
الف االستناؼ ىنا ال يصح ،كلك حممت عمى االستناؼ لكاف المعنى اف كؿ مف جاء

بعد الصحابة يدعكف لمف سبقيـ بااليماف ،كليس كذلؾ فاف كثي ار ممف جاء بعد
الصحابة ال يستغفركف ليـ بؿ يسبكنيـ كيمعنكف بعضيـ بعض كفعؿ الخكارج كغيرىـ
كلما كاف اخبار اهلل حقا صدقا كجب حمؿ الكاك في االية عمى العطؼ ال عمى
(.)282

االستناؼ

كاما مف خالؼ امير المؤمنيف مف الصحابة كبالؿ كعمار بف ياسر كمف
تبعيـ مف الفقياء كالشافعي فقالكا ما دامت االرض فتحت عنكة فيي غنيمة كال بد اف
نطبؽ عمييا حكـ الغنائـ كما امرت االية الكريمة في سكرة االنفاؿ ،كايدكا ىذا
المذىب بفعؿ النبي(
(.)283

 )في فتح خيبر حيث قسـ غنائميا النبي(

)عمى

المقاتميف

الترجيح:
كالذم أرجحو في ىذه المسألة اف كال مف اية االنفاؿ كآيات الحشر محكمة
كاف االماـ مخير بيف قسمة االرض كبيف ضرب الخراج عمييا كعمى اىميا الجزية
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كذلؾ حسب ما يرل فيو مصمحة لممسمميف ،فاف قسـ االرض بيف المقاتميف يككف
عمؿ بمكجب آية سكرة األنفاؿ ،كاف ضرب عمييا الخراج يككف قد عمؿ بآيات سكرة
(.)284

الحشر

كاما مف احتجاج القائميف بكجكب تقسيـ االرض بفعؿ النبي (

 )كانو قسـ

ارض خيبر ،فال يفيد مدعاىـ بؿ ىك حجة عمييـ ،فقد جاء في الحديث اف الرسكؿ
()قسـ نصؼ ارض خيبر كابقى االخر الحتياج المسمميف في جميع امكرىـ،يؤيد
ذلؾ ما ركاه ابك داكد أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ لما ظير عمى خيبر
قسميا عمى ستة كثالثيف سيما جمع كؿ سيـ مائة سيـ فكاف لرسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو ك سمـ كلممسمميف النصؼ مف ذلؾ كعزؿ النصؼ الباقي لمف نزؿ بو مف الكفكد
كاألمكر كنكائب الناس .
ثـ اف الرسكؿ ( )لـ يقسـ كؿ ارض فتحت عنكة بدليؿ لنو لـ يقسـ ارض
مكة بيف الفاتحيف،فدؿ ذلؾ عمى اف االماـ بالخيار يفعؿ ما فيو مصمحة لممسمميف
كاييما فعؿ فقد امتثؿ المر اهلل تعالى كسنة رسكلو(.)كاهلل  اعمـ

الخاتمة
الحمد هلل رب العالميف  ،كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل قائد الغر المحجميف
سيدنا محمد  كعمى آلو كصحبو اجمعيف كالتابعيف الى يكـ الديف كالعاقبة لممتقيف
 ،كال عدكاف اال عمى الظالميف كبعد :
فيذه خاتمة الخص فييا اىـ النتائج التي امكنني الكقكؼ عمييا :
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-1الحركؼ تنقسـ قسميف :حركؼ المعاني كحركؼ المباني ،فحركؼ المباني ىي
التي يتشكؿ منيا بناء الكممة ،كالكاؼ في كممة الكتاب ،أما حركؼ المعاني فيي ما
دلت عمى معنى في غيرىا ال في ذاتيا كحركؼ العطؼ كالجر كغيرىا.
- 2االختالؼ في معنى كاك العطؼ أدل إلى االختالؼ في االستنباط الفقيي.
- 3العمماء الذيف رجحكا أف الكاك لمطمؽ الجمع كانكا يرجعكف الدالالت األخرل التي
قاؿ بيا غيرىـ إلى قرينة خارجية؛ كقكؿ النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ  -أك فعمو أك
قاعدة أصكلية ،كمف ىذه القكاعد التي استندكا إلييا في الترجيح:
أ  -البداية بالذكر في مصطمح الكالـ تدؿ عمى زيادة عناية بذلؾ الشيء ،فيظير
بيا قكة صالحة لمترجيح.
ب  -العطؼ عمى القريب أكلى مف العطؼ عمى البعيد.
ج  -ليس في آخر الكالـ ما يغير مكجب أكلو فيتعيف الجمع كاالشتراؾ.
- 4الراجح في داللة الكاك ىك مطمؽ الجمع.
كفي نياية المطاؼ أسأؿ اهلل أف ييكفؽ الجميع لخدمة دينو القكيـ ،كأف ينفع
بيذا البحث المتكاضع كاتبو ،كالناظر فيو ،كأف يغفر لي ما فيو مف خمؿ أك تقصير
إنو حسبي كنعـ الككيؿ  ،كصمى اهلل كسمٌـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو

أجمعيف ...

Abstract
Praise be to Allah who made every thing due to him already,
and based on reliable, and make informed jurisprudence point of
reference for scientists when not in the text, and when the
suspect provisions as decided by the scientists flags.
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And peace and blessings of the Koran was revealed to him a
clear Arabic tongue Muhammad Sadiq the Secretary-Lamp
guidance sent as a mercy to the worlds between which the assets
of the provisions and to achieve rational evidence of Islam, and
his family and companions, and followed them with kindness
and went on their approach to religion. And then:
The words of the Arabs was one of the noblest tongues, as it
reached the purposes of the Sharia in its provisions, and
purposes of the rules of science and information, and was
divided into division known names, deeds and letters, the letters
more than a role, and most of their meaning most Gora and
installation of most of this out, and his return in benefits for ,
this research addresses the sections of the characters and the
meanings of the characters, a sympathetic character - a character
language.
The study focused on the significance of the letter waw when
grammarians and fundamentalists, and the statement of reasons
for differences in the character and significance of this statement
correct in that, and then offered some practical issues that show
the sign of the impact of the conjunction of different scholars.
This difference is based on the evidence, both from the Quran or
Hadith or Arabic language itself, because of the Arabic language
of the relationship jurisprudence, it is the interpreter or jurist
conditions by methods taught Arabic language and its rules.
The importance of research
The importance of this research in the following matters:
1 - Statement of the evidence quoted by scholars on the octrines
of the matter.
2 - detail in some of the disputed doctrinal issues that have a
relationship with a letter waw, with the most correct statement in
these matters.
3 - focus on the importance of language in the Arab stand on the
facts of law and jurisprudence between the assets.
Research Methodology
I will follow in this research descriptive approach the objective,
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I shall put to the views of the fundamentalists and the
grammarians in the meaning of letter waw with the evidence
quoted by the then statement correct in these meanings based on
the evidence, then I will present some of the issues applied
based on the differences in the letter F. kindness, and indicate
the most correct in these matters.
Has made a research on three topics:
The first part, the meaning of the letter and the reason named,
and the two demands.
The first requirement: the meaning of the language of the letter
and idiomatically.
Vaharv language means: party, Vhrv everything and tip Hverh
alone, and from the character of the mountain, which is
specified above, and crafts: one letter spelling
And the meaning of the letter in the convention said Sibawayh):
What was the character of the meaning and not on behalf of and
can not do (
The second requirement: the reason for naming characters
meaning and significance.
And named these characters characters meanings as it acts to
find the meanings of names, as if it were not "of" and "to" we
say we came out of the house to the college did not understand
starting out and finish.
Section II: implications of the conjunction waw, and the three
demands.
The first demand: F denote affection when grammarians.
Likely when the indication that the grammarians waw is an
absolute plus.
The second requirement: F denote affection when
fundamentalists.
1 - scientists who hoped that by including language to combine
absolute return were other indications that he said to the wife of
the other party; such as when the Prophet - peace be upon him or do, or a fundamentalist, and these rules, which they based
their weighting:
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A - first mention of the term talk show increased attention to this
thing, it shows the strength of valid weights.
B - kindness to near the first of kindness on the remote.
C - not in the last speech as a positive change must combine the
beginning and participation.
The third requirement: Rules of fundamentalism in the contriver
likely meanings of character - including language - and the five
rules
The first rule: (Total letter waw Kalmjmua Pkinaah
combination)
The second rule: (not in the last speech as a positive change
must combine the beginning and subscription)
The third rule: (the probability of significant differences in fixed
netting his first speech does not change countersigned)
Fourth rule (never to be led in the primitive communications of
the subjects that indicate increased attention, shows the strength
of the valid-weighting)
Rule V: (kindness to near the first of kindness on the remote)
Section Three: Applied issues related to the letter waw.
The first issue: the rule of order in the part of the body, more
correct in this matter and must be members of the order in
wudoo '.
The second issue: the imposition of the two men in wudoo ',
since the introduction of a preponderance of the evidence seems
to me that it went public, the washing of the feet.
The third issue: Zakat money the boy, and the correct view, as
seen by a researcher at the doctrine of those who say that this
issue should be due on the money the boy.
The fourth issue the ruling on eating carcass left the label, the
more correct of the doctrines is the doctrine of those who say
that eating Bahramt left the name of Allaah be upon him
sacrifices and excluded from the oblivion.
The fifth rule of the land opened by force, which swing in this
matter that both the state of the Anfal and the verses of
Judgement the Court, and forward the choice between the Earth

52

مجل دديلل

العدد الرابع والخمسون
2012/

and hit the abscess on her and her family tribute, according to
what he sees in the interests of the Muslims, the Department of
the ground between the combatants have work under the AlAnfal verse, and hit the abscess may be the work of the verses of
Surat Al-Hashr.
Conclusion and then said the most important findings have been
mentioned above do not mention them in order not to be
redundant in the summary giving details.
And sources have been adopted when the research and
application to write the nearly one hundred and eleven books in
the field of interpretation, Hadith and Jurisprudence and assets,
as and others.
At the end of the day I ask God to help us all to serve his
religion, and to benefit this research humble writer, and the
beholder in it, and forgive me what its malfunction or shorten it
suffices and yes, the agent, and blessings and peace upon our
Prophet Muhammad and his family and companions ...

اليوامش

 مطبعة الرسالة، )ىػ666  محمد بف ابي بكر عبد القادر الرازم (ت،  مختار الصحاح:) ينظر1
 محمد بف يعقكب: تأليؼ، القامكس المحيط،131ص.ـ1983

ىػ ػ1403

، ػ الككيت

 إسماعيؿ بف: الصحاح؛ المؤلؼ،85 / 1 ، مؤسسة الرسالة – بيركت: دار النشر،الفيركزآبادم

 يناير- الرابعة: الطبعة-  بيركت- دار العمـ لممالييف:الناشر،)ىػ393 حماد الجكىرم (ت

.1342/ 4 ،1990

 أبك، مف مضر، غيالف بف عقبة بف نييس بف مسعكد العدكم، ىك ذك الرمة:) الشاعر2

 فتح:قاؿ أبك عمرك بف العالء،  مف فحكؿ الطبقة الثانية في عصره، شاعر: ذك الرمة،الحارث
.)267 /5  سير اعالـ النبالء،124 /5 االعالـ:الشعر بامرئ القيس كختـ بذم الرمة(ينظر
.1342 / 4 : الصحاح لمجكىرم:) ينظر3
.) المصدر نفسو4

.11 االية: ) سكرة الحج5
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 )6ينظر :تفسير ابف كثير  ،اسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي (ت 774ىػ)  ،دار الفكر ػ

بيركت 1401 ،ىػ ،209/3تفسير النسفي  ،ابك البركات عبد اهلل بف احمد بف محمكد النسفي

(ت751ىػ)  ،محمد عمي صبيح ػ مصر 95 / 3

 )7المحيط في المغة ػ الصاحب الكافي الكفاة أب القاسـ إسماعيؿ ابف عباد بف العباس بف أحمد

بف إدريس الطالقاني  -دار النشر  :عالـ الكتب  -بيركت  /لبناف -

1414ىػ  1994 -ـ -

الطبعة  :األكلى -تحقيؽ  :الشيخ محمد حسف آؿ ياسيف221/1

 )8القامكس المحيط  ،محمد بف يعقكب الفيركز ابادم الشيرازم (ت 826ىػ)  ،ط  ، 3المطبعة

المصرية 366/2

 )9الكتاب لسيبكيو  −كتاب سيبكيو ,ألبي بشر عمرك يف عثماف بف قنبر ,تحقيؽ كشرح عبدالسالـ

ىاركف ,نشر :عالـ الكتب لمطباعة ,النشر كالتكزيع.12/1،

 )10دكر الحرؼ في أداء معنى الجممة لمصادؽ خميفة راشد ,منشكرات جامعة قاز -يكنس ,

بنغازم ١٩٩٦,ـ ،ص ٣4

 )11اإليضاح في عمؿ النحك -ألبي القاسـ عبدالرحمف بف إسحاؽ الزجاجي ,تحقيؽ د .مازف

المبارؾ ,بيركت ,دار النفائس ,الطبعة الثانية  ١٩٧٣,ـ.ص ٥٤

 )12شرح الحدكد النحكية.جماؿ الديف بف عبداهلل بف أحمد الفاكيي ,تحقيؽ د .صالح العائد ,مف

منشكرات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية.الرياض،ص ٢71

 )13المحكـ كالمحيط األعظـ ،تأليؼ :أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ،دار

النشر :دار الكتب العممية  -بيركت 2000 -ـ ،الطبعة :األكلى ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم
22/2،

 )14ينظر :حاشية السيد الشريؼ الجرجاني عمى شرح العضد عمى مختصر المنتيى البف

الحاجب المطبعة األميرية 1316ىػ.185 / 1،
)15

البرىاف في اصكؿ الفقو  ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني (ت

تحقيؽ د .عبد العظيـ محمكد الديف  ،ط ، 4دار الكفاء ػ مصر 1418 ،ىػ179 / 1،

478ىػ) ،

 )16ينظر :التبصرة كالتذكرة لمصيرمي .مطبعة دار الفكر بدمشؽ ،75 ،74/1 ،شرح الكافية

الشافعية 160 /1فما بعدىا ،ك شرح ابف عقيؿ عمى ألفية.ابف مالؾ -ابف عقيؿ ،بياء الديف عبد اهلل
بف عقيؿ العقيمي المصرم  ،دار التراث-القاىرة ،ط1400 - 20ىػ  1980ـ  16 /1 ،فما بعدىا،
كالمساعد عمى تسييؿ الفكائد  17 /1فما بعدىا.
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 )17ينظر  :التمكيح عمى التكضيح شرح التنقيح  ،سعد الديف بف مسعكد بف عمر التفتازاني

(ت792ىػ)  ،دار الكتب العممية ػ بيركت

 ،99 /1ككشؼ االسرار عف اصكؿ فخر االسالـ

البزدكم  ،لعالء الديف عبد العزيز بف احمد البخارم(ت 730ىػ)  ،دار الكتاب العربي ػ بيركت ،

1394ىػ ػ 1974ـ ،109 /2 :.كمسمـ الثبكت شرح فكاتح الرحمكت  ،لمحب اهلل بف عبد الشككر
(ت 1119ىػ)  ،مطبعة بكالؽ ػ مصر 218 /1 :.
 )18سكرة المائدة :آالية .6
 )19سكرة البقرة :االية 158

 )20ينظر :المعجـ الكسيط (  ،)2+1تأليؼ :إبراىيـ مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد
القادر  /محمد النجار ،دار النشر :دار الدعكة ،تحقيؽ :مجمع المغة العربية
المحيط 1091/1
)21

،188/1القامكس

ينظر :التعريفات ،تأليؼ :عمي بف محمد بف عمي الجرجاني ،دار النشر :دار الكتاب

العربي  -بيركت  ،1405 -الطبعة :األكلى ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم ص  ،80 ،79ك االحكاـ

في اصكؿ االحكاـ  ،عمي بف عمي بف محمد االمدم (ػ 631ىػ)  ،ضبط ابراىيـ العجكز  ،ط ، 1

دار الكتب العممية 1405 ،ىػ ػ 1985ـ.36 /1 :.
)22

ىناؾ حقيقة عرفية خاصة كىي تككف بقكـ دكف قكـ ،كىذا يسمى اصطالحا كما يسمى

عرفا خاصا ،كالفعؿ فإنو في اصطالح أىؿ النحك اسـ لنحك اسـ ضرب كأخبر ،كأضرب ،كىك
عرؼ خاص بيـ ،ألنو في أصؿ الكضع اسـ لمحدث مطمقا ككذلؾ أيضا في عرؼ العامة(.

ينظر :شرح طمعة الشمس -لمسالمي اإلباضي -المطبعة الشرقية بمطرح بسمطنة عماف .طبعة
ثانية 1985 /1405ـ.)195 /1 :

 )23ينظر:طمعة الشمس.194 /1 :
 )24ينظر :التعريفات لمجرجاني :ص  ،178كاألحكاـ لآلمدم ،47 /1 :كشرح طمعة الشمس:

.200 ،199 ،193 /1

 )25خاصة الحنفية(ينظر :أصكؿ البزدكم  -كنز الكصكؿ الى معرفة األصكؿ  -عمي بف

محمد البزدكم الحنفيى  -الناشر  :مطبعة جاكيد بريس – كراتشي ص

)163/3

 )26سكرة البقرة :آالية .81
 )27سكرة طو :آالية .71
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 )28ينظر :شرح طمعة الشمس  ،218 /1كيعمؽ النقتشكاني عمى ىذا بقكلو :مف أيف أنو مجاز

تركيب؟ بؿ ذلؾ الضـ قرينة مجاز اإلفراد ،نحك قكلو تعالى" :كألصمبنكـ في جذكع النخؿ" أم

عمييا (ينظر :شرح طمعة الشمس)219 /1.

 )29ينظر :المحصكؿ  ،محمد بف عمر بف الحسيف الرازم (ت 606ىػ)  ،تحقيؽ جابر فياض

العمكاني  ،ط  ، 1جامعة االماـ محمد بف سعكد االسالمية ػ الرياض ،

1400ىػ455 /1 :.

تحقيؽ د .طو جابر فياض العمكاني.

 )30كالحنفية)ينظر:كشؼ االسرار )162/3

 )31ينظر :المعتمد في اصكؿ الفقو  ،محمد بف عمي بف الطيب البصرم المعتزلي (ت 436ىػ) ،
تحقيؽ خميؿ الميس  ،ط  ، 1دار الكتب العممية ػ بيركت 1403 ،ىػ ػ 1983ـ  ،31 /1 ،نكر

األنكار عمى المنار لمالجيكف .المطبعة األميرية 1316ىػ ،189 /1 ،كالتمكيح لمتفتازاني،98 /1 :
التقرير كالتحبير  ،محمد بف الحسف (ت 879ىػ)  ،تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات  ،دار الفكر ػ
بيركت 1996 ،ـ ،39 /2 :.كشرح طمعة الشمس ،218 /1 :تسييؿ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ

لممحالكم .مطبعة مصطفى البابي الحمبي 1341ىػ :.ص 95

 )32المقتضب – المبرد -أبك العباس محمد بف يزيد -تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ ،القاىرة-

1399ىػ 148/1

 )33مغني المبيب -ابف ىشاـ -ص 463
 )34سكرة العنكبكت -اآلية 15
 )35سكرة الحديد -اآلية 26
 )36سكرة الشكرل -اآلية 3

 )37الكتاب -سيبكيو438/1
 )38ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع -السيكطي ،جالؿ الديف بف عبد الرحمف بف أبي بكر-

عني بتصحيحو محمد بدرالديف ،دار المعرفة ،بيركت -لبناف129/1-
 )39شرح ابف عقيؿ-ابف عقيؿ226/ 3

 )40ينظر :التمييد – اإلسنكم تحقيؽ د .محمد حسف ىيتك  ،ط ،1مؤسسة الرسالة –

بيركت ،210/1نياية السُّدكؿ في شرح منياج األصكؿ ،جماؿ الديف عبد الرحيـ بف الحسف الشافعي
اإلسنكم ،عالـ الكتب .185/2،
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 )41االبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ الى عمـ االصكؿ  ،لمقاضي البيضاكم ،

االماـ عمي بف عبد الكافي السبكي (ت756ىػ) ككلده تاج الديف السبكي (ت771ىػ)  ،ط ، 1دار

الكتب العممية ػ بيركت 1404 ،ىػ ػ 1984ـ341-340/1،

 )42ىك :محمد بف المستنير بف أحمد ،أبك عمى ،الشيير بقطرب :نحكل ،عالـ باألدب كالمغة ،مف

أىؿ البصرة ،كقطرب لقب دعاه بو أستاذه سيبكيو

فمزمو( ،االعالـ  ،خير الديف الزركمي

(ت1396ىػ)  ،دار العمـ لممالييف ػ بيركت  ،ط1979 ، 4ـ.(95/ 7،

 )43عمي بف عيسى بف الفرج بف صالح ،أبك الحسف الربعي :عالـ بالعربية ،أصمو مف شيراز اشتير

كتكفي ببغداد  ،لو تصانيؼ في النحك،منيا كتاب " البديع" ،األعالـ -الزركمي((318/ 4

 )44أحمد بف يحيى بف زيد بف سيار الشيباني بالكالء ،أبك العباس ،المعركؼ بثعمب :إماـ

الككفييف في النحك كالمغة  ،كاف راكية لمشعر ،محدثا ،مشيك ار بالحفظ كصدؽ الميجة ،ثقة حجة ،كلد
كمات في بغداد ،كأصيب في أكاخر أيامو بصمـ فصدمتو فرس فسقط في ىكة ،فتكفي عمى االثر
ألعالـ .-الزركمي(267/1 ،

ثماف محمد -
 )45ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب-ابك حياف االندلسي -تحقيؽ :د .رجب يع َّت
مراجعة :د .رمضاف عبد التكاب ،مكتبة الخانجي – القاىرة ،ط1418 ، 1ىػ 1998 -ـ 19882/4
 )46ىمع اليكامع-السيكطي129/1

 )47شرح ابف عقيؿ -ابف عقيؿ226/ 2

 )48ىك الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف السيرافي أبك سعيد :نحكم ،عالـ باألدب ،أصمو مف

سيرافمف بالد فارس ،كسكف بغداد ،فتكلى نيابة القضاء ،كتكفي فييا ،ككاف معتزليا ،متعففا ،ال يأكؿ
إال مف كسب يده ،ينسخ الكتب باالجرة كيعيش منيا(األعالـ-لزركمي (.(196-195/2
)49

مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تأليؼ :جماؿ الديف ابف ىشاـ األنصارم ،دار النشر:

دار الفكر  -دمشؽ  ،1985 -الطبعة :السادسة ،تحقيؽ :د  .مازف المبارؾ  /محمد عمي حمد
اهلل،ص463
)50

ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع 129/1،

كيساف :عالـ بالعربية ،نحكا
 )51ىك محمد بف أحمد بف إبراىيـ ،أبك الحسف ،المعركؼ بابف ى ٍ
كلغة ،مف أىؿ بغداد ،أخذ عف المبرد كثعمب ،مف كتبو " تمقيب القكافي كتمقيب حركاتيا(األعالـ-
الزركمي (.)308/5

 )52ىمع اليكامع-السيكطي.129/1
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 )53اإلحكاـ

في

أصكؿ

األحكاـ -لآلمدم

،88/1اإلبياج

لمسبكي،338/1المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو -لمرازم364/1

في

شرح

المنياج-

 )54كشؼ األسرار عف أصكؿ فخر اإلسالـ -لمبزدكم 203-202/2
 )55أصكؿ الفقو -شمس الديف محمد المقدسي الحنبمي130/1
 )56المصدر نفسو 134/1

 )57االحكاـ في اصكؿ االحكاـ  ،محمد بف عمي بف حزـ االندلسي الظاىرم (ت

تحقيؽ احمد شاكر  ،مطبعة العاصمة ػ القاىرة 51/1،

456ىػ) ،

 )58سكرة البقرة-االية58

 )59سكرة االعراؼ -االية161

 )60فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،تأليؼ :محمد بف عمي بف
محمد الشككاني ،دار النشر :دار الفكر  -بيركت  -89/1تخريج الفركع عمى االصكؿ  ،محمكد
بف احمد الزنجاني(ت656ىػ)  ،تحقيؽ د .محمد اديب صالح  ،ط  ، 2مؤسسة الرسالة ػ بيركت ،

1398ىػ288/1،

 )61سكرة المؤمنكف –اآلية37
)62

نفائس األصكؿ-لمقرافي،1052/3الجامع ألحكاـ القرآف-القرطبي124/12

)63

اإلبياج في شرح المنياج-لمسبكي،339/1تيذيب شرح اإلسنكم -إلسماعيؿ ص264

 )64المحصكؿ -الرازم366/1

 )65اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ -لآلمدم ،88/1المعالـ في أصكؿ الفقو -لمرازم ص38
)66

صحيح مسمـ  ،مسمـ بف الحجاج النيسابكرم (ت 261ىػ) تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،

دار احياء التراث ػ بيركت  ،888/2 ،سنف ابي داكد  ،سميماف بف االشعث ابك داكد السجستاني

(ت275ىػ)  ،تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد  ،دار الفكر ػ بيركت  ،184/2 ،سنف الترمذم
 ،لالماـ أبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم السممي (ت

شاكر كآخركف  ،دار احياء التراث العربي ػ بيركت .216/3،
 )67المحصكؿ – لمرازم .366/1

 )68ينظر :الفائؽ في أصكؿ الفقو -لؤلرمكم . 107/1
 )69المصدر السابؽ .

 )70ينظر :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ -لالمدم89/1
 )71ينظر :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ -لالمدم89/1
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 )72ينظر :المحصكؿ -لمرازم ،367/1اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ -لالمدم.89/1
 )73ينظر :المعتمد في أصكؿ الفقو-أبك الحسيف البصرم . 34/2

 )74ينظر :التقرير كالتحبير عمى التحرير في أصكؿ الفقو  -ابف أمير الحمبي  ،51/2شرح
التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو -سعد الديف التفتازاني. 181/1
 )75البرىاف في أصكؿ الفقو -أبك المعالي الجكيني. 50/1

 )76محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار ،أبك بكر األنبارم (328 -271ىػ ) مف أعمـ أىؿ زمانو

باألدب كالمغة ،كمف أكثر الناس حفظا لمشعر كاألخبار ،كلد في االنبارعمى الفرات كتكفي ببغداد

(االعالـ – لمزركمي . )334/6

 )77القكاعد كالفكائد األصكلية -ابف المحاـ البعمي الحنبميص. 181
 )78قكاطع األدلة -لمسمعاني .38/1

 )79الحديث ركاه أبك داكد مطكال كىك ىنا مختصر،سنف أبك داكد 184-183/2باب صفة حج

النبي.

 )80البحر المحيط في أصكؿ الفقو -بدر الديف الزركشي.6/2،
 )81سكرة الحج /االية.77

 )82سنف البييقي الكبرل  -أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي  -الناشر :
مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة  -1994 – 1414 ،تحقيؽ  :محمد عبد القادر عطا ،345/2
صحيح ابف حباف .541/4

 )83ينظر :تيسير التحرير 68/2
 )84صحيح مسمـ ،888/2سنف أبي داكد  ،184/2سنف الترمذم .216/3
 )85ينظر :كشؼ األسرار -لمبخارم.204/2

 )86صحيح مسمـ -كتاب الجمعة ،باب تخفيؼ الصالة كالخطبة.594/ 2

 )87ينظر :اإلبياج في شرح المنياج -لمسبكي  ،343/1كشؼ األسرار – لمبخارم 205/2
 )88ينظر :المحصكؿ 521 /1

 )89ينظر :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لآلمدم62/1

 )90ينظر :ارشاد الفحكؿ الى تحقيؽ الحؽ مف عمـ االصكؿ  ،محمد بف عمي بف محمد
الشككاني (ت 1255ىػ)  ،تحقيؽ محمد سعيد البدرم  ،ط  ، 1دار الفكر ػ بيركت 1412 ،ىػ ػ

1992ـ 61/1،

 )91سكرة البقرة – االية .196
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 )92ينظر :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ .92/1
 )93ينظر :اإلبياج شرح المنياج.343/1
 )94ينظر :المحصكؿ-لمرازم .370/ 1
 )95المصدر السابؽ.

 )96المحصكؿ .-ابف العربي ،القاضي أبك بكر المعافرم المالكي تحقيؽ :حسيف عمي ،سعيد
عماف. 1420ىػ  1990ـ.40/1،
فكدة .دار البيارؽ ٌ -
 )97إرشاد الفحكؿ . 115/1

 )98قكاعد الفقو .البركتي ،محمد عميـ اإلحساف المجددم :دار الصدؼ -كراتشي .ط
14071ىػ  1986-ـ . 136/.1

 )99التبصرة في اصكؿ الفقو  ،ابراىيـ بف عمي الشيرازم (ت 476ىػ)  ،تحقيؽ محمد حسف

ىيتك  ،دار الفكر ػ بيركت 1400 ،ىػ ػ 1980ـ ،.ص. 231.
 )100أصكؿ السرخسي . 204/1
 )101المصدر نفسو .

 )102أصكؿ السرخسي . 205/1

 )103ينظر :أصكؿ السرخسي  .204 /1كالمعتمد ألبي الحسف البصرم . 33-31/1
 )104ينظر :مسمـ الثبكت  ،231/1أصكؿ السرخسي .205/1
 )105ينظر :أصكؿ السرخسي .205/1
 )106أصكؿ السرخسي .206/1
 )107أصكؿ السرخسي .207/1
 )108أصكؿ السرخسي .202/1

 )109صحيح مسمـ -كتاب الجمعة ،باب تخفيؼ الصالة كالخطبة ..594/2
 )110الفركؽ مع ىكامشو . 209 /1

 )111ينظر :مسمـ الثبكت ص .209.

 )112سكرة البقرة :اآلية .195

 )113ينظر :أصكؿ السرخسي .201/1
 )114المعتمد في األصكؿ .53/1 ،
 )115سكرة آؿ عمراف :اآلية ..43

 )116القكاعد كالفكائد األصكلية البف المحاـ  ،ص  ،122كأصكؿ السرخسي. .200/1
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 )117سكرة البقرة :اآلية .158

 )118أصكؿ السرخسي .202/1

 )119المبسكط  ،محمد بف ابي سيؿ السرخسي  ،مطبعة دار المعرفة ػ بيركت ،
1406ىػ ،54/1،تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،ابك عمر عثماف بف الزيمعي (ت 743ىػ) ،
ط ، 1المطبعة الكبرل االميرية ػ مصر 1313 ،ىػ6/1

 )120منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيدم خميؿ ، .تأليؼ :محمد عميش ، .دار النشر :دار

الفكر  -بيركت 1409 -ىػ 1989 -ـ ،181/1، .حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير لمدردير ،
احمد بف احمد الدسكقي  ،دار الفكر ػ بيركت339/1 ،

 )121ينظر :نيؿ االكطار شرح منتقى االخبار مف احاديث سيد االخبار  ،محمد بف عمي

الشككاني (ت1255ىػ)  ،دار الجيؿ ػ بيركت 172/1

 )122ينظر :المحمى  ،عمي بف احمد بف سعيد بف حزـ االندلسي (ت 456ىػ)  ،تحقيؽ احمد

محمد شاكر  ،دار الفكر66/2 ،

 )123إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف لشرح قرة العيف بميمات الديف ،تأليؼ :أبي

بكر ابف السيد محمد شطا الدمياطي ،دار النشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع – بيركت

 ،54/1ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف  ،محي الديف بف شرؼ النككم (ت

676ىػ)  ،المكتب

االسالمي ػ بيركت 1405 ،ىػ 165/1،

 )124االقناع  ،محمد الشربيني الخطيب  ،تحقيؽ مكتبة البحكث كالدراسات  ،دار الفكر ػ

بيركت 1415 ،ىػ ،43/1،الفركع كتصحيح الفركع-محمد بف مفمح المقدسي أبك عبد اهلل -تحقيؽ
أبك الزىراء حازـ القاضي-الناشر دار الكتب العممية-سنة النشر  -1418مكاف النشر بيركت /1
117
 )125ينظر:المحمى 66/2
 )126االنتصار-الشريؼ المرتضى -فقو الشيعة الى القرف الثامف|مؤسسة النشر اإلسالمي-شكاؿ

المكرـ  -١٤١٥مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيف-بقـ المشرفة ،ص101
 )127البحر الزخار لمذىب عمماء االمصار  ،احمد بف يحيى المرتضى (ت

840ىػ) ،

تصحيح القاضي عبد اهلل بف عبد الكريـ الصنعاني  ،ط ، 2مؤسسة الرسالة ػ بيركت 1394 ،ىػ ػ

1975ـ59/2،

 )128ينظر :القكاعد كالفكائد األصكلية كمايتبعيا مف االحكاـ الفرعية ابف المحاـ  ،عالء الديف

أبي الحسف عمي بف محمد بف عباس البعمي الدمشقي الحنبمي (المتكفى 803 :ىػ) المحقؽ  :عبد
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الكريـ الفضيمي الناشر  :المكتبة العصرية -الطبعة  1420 :ىػ  1999 -ـ ص ،182المسكدة
في أصكؿ الفقو عبد السالـ  +عبد الحميـ  +أحمد بف عبد الحميـ آؿ تيمية الناشر  :المدني –

القاىرة تحقيؽ  :محمد محيى الديف عبد الحميد ص 318

 )129ىك عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد بف حيكيو  ،الجكيني  .نسبتو إلى ( ( جكيف ) )

بنكاحي نيسابكر  .سكف نسيابكر  ،كتكفي بيا  .مف كبار فقياء الشافعية  .أخذ عف القفاؿ

المركزم كأبي الطيب الصعمككي .ينظر[ :طبقات الشافعية  ،تاج الديف عبد الكىاب بف عمي

السبكي (ت 771ىػ)  ،مطبعة البابي الحمبي ػ مصر 1384 ،ىػ ػ 1965ـ 208 / 3،؛  209؛
كاألعالـ لمزركمي ] 290 / 4

 )130ك أحمد بف محمد بف عبد الكاحد  ،أبك منصكر بف الصباغ  ،البغدادم  ،كىك ابف أخي

الشيخ أبي نصر بف الصباغ  -صاحب الشامؿ  -كزكج ابنتو  ،فقيو شافعي ،قاؿ ابف النجار :

كاف فقيينا فاضالن حافظنا لممذىب  .كلو مصنفات كمجمكعات حسنة .ينظر[ :طبقات الشافعية،
تأليؼ :أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف قاضي شيبة ،دار النشر :عالـ الكتب  -بيركت

  ،1407الطبعة :األكلى ،تحقيؽ :د .الحافظ عبد العميـ خاف  ، 401 / 1كالطبقات الكبرللمسبكي . ]85 / 4

 )131ىك محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار بف الحسف بف بياف  ،أبك بكر  ،ابف األنبارم .

محدث  ،مفسر  ،لغكم  ،نحكم  ،قاؿ محمد بف جعفر التميمي  :ما رأينا أحدا أحفظ مف ابف

األنبارم كال أغزر مف عممو .ينظر[ :األعالـ  ، 226 / 7كمعجـ المؤلفيف ]143 / 11

 )132ىك عبد العزيز بف أحمد بف محمد  ،عالء الديف  ،البخارم  .فقيو حنفي مف عمماء

األصكؿ  .تفقو عمى عمو محمد المايمرغي كأخذ أيضان عف حافظ الديف الكبير محمد البخارم ،
كالكردرم كنجـ الديف عمر النسفي كأبي اليسر محمد البزدكم كعبد الكريـ البزدكم كغيرىـ

.ينظر[ :الفكائد البيية في تراجـ الحنفية  ،محمد عبد الحي المكنكم (ت 1304ىػ)  ،مكتبة خير
كثير ،ص ، 94االعالـ [13/4

 )133كشؼ األسرار عف أصكؿ فخر اإلسالـ البزدكم ،تأليؼ :عالء الديف عبد العزيز بف

أحمد البخارم ،دار النشر :دار الكتب العممية  -بيركت 1418 -ىػ 1997 -ـ ، .تحقيؽ :عبد
اهلل محمكد محمد عمر162 / 3 ،

 )134أحكاـ القرآف -محمد بف إدريس الشافعي أبك عبد اهلل-الناشر  :دار الكتب العممية -

بيركت -1400 ،تحقيؽ  :عبد الغني عبد الخالؽ  ،44/1األـ  -االماـ ابي عبد اهلل محمد بف
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ادريس الشافعي - 204 - 150دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع -الطبعة الثانية 1403 :ق

 1983ـ45/1

 )135سكرة المائدة :االية 6
 )136اليداية شرح بداية المبتدم ،تأليؼ :أبي الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ

الرشداني المرغياني ،دار النشر :المكتبة اإلسالمية –بيركت 13/1
 )137سكرة المائدة :اآلية 6

 )138احكاـ القراف  ،احمد بف عمي الرازم الجصاص (ت 370ىػ)  ،تحقيؽ محمد الصادؽ

قمحاكم  ،دار احياء التراث العربي  ،بيركت 1405 ،ىػ368/3،

 )139تفسير الرازم ( مفاتيح الغيب )  ،محمد بف عمر بف الحسيف الرازم (ت 606ىػ)  ،ط ، 2

دار الكتب العربية ػ بيركت 155/11،

 )140سنف الدارقطني  ،الحافظ عمي بف عمر الدارقطني (ت 385ىػ)  ،ط  ، 4عالـ الكتب ػ

بيركت 1406 ،ىػ ػ 1986ـ85/1،
 )141المصدر نفسو

 )142ينظر :إعالء السنف -لممحدث ظفر احمد التيانكم – مطبعة دار الفكر -بيركت -

الطبعة االكلى1421 -ق2001 -ـ 116/1 ،

 )143سنف ابك داكد  ،76/1مسند االماـ احمد  ،احمد بف حنبؿ ابك عبد اهلل الشيباني

(ت241ىػ)  ،مؤسسة قرطبة ػ مصر 425 /28،
 )144ينظر:نيؿ االكطار178 /1

 )145تفسير الكبير –لمرازم 155/11
 )146سكرة المائدة :االية 6

 )147ينظر:المجمكع شرح الميذب  ،محي الديف بف شرؼ النككم (ت 676ىػ)  ،مطبعة شركة

االزىر 507/1

 )148سكرة البقرة :االية 158
 )149صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف -محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي-

الناشر  :مؤسسة الرسالة – بيركت الطبعة الثانية  1993 – 1414 ،تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط
 ،250 /9صحيح ابف خزيمة -محمد بف إسحاؽ بف خزيمة أبك بكر السممي النيسابكرم-الناشر

 :المكتب اإلسالمي  -بيركت  -1970 – 1390 ،تحقيؽ  :د .محمد مصطفى األعظمي /4
170
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 )150ينظر :الحاكم في فقو الشافعي – الماكردم -الناشر  :دار الكتب العممية-الطبعة :

األكلى 1414ىػ 1994 -ـ140 /1،
 )151صحيح مسمـ145/1،

 )152ينظر:المجمكع ،480/1تفسير القرطبي .96/6
 )153سكرة المائدة :اآلية 6

 )154ىك نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعـ الميثي  ،مكالىـ المدني  .كاختمؼ في كنيتو  ،فقيؿ :

أبك عبد الرحمف  ،كقيؿ  :أبك ركيـ  ،كقيؿ  :أبك الحسف  ،أحد القراء السبعة األعالـ  ،كاف ػ

رحمو اهلل ػ رجال أسكد المكف حالكا  ،عالما بكجكه القراءات كالعربية  ،متمسكا باآلثار  ،فصيحا
كرعا  ،إماما لمناس في القراءات بالمدينة  ،انتيت إليو رئاسة اإلقراء بيا كأجمع الناس عميو بعد

التابعيف  ،أق أر أكثر مف سبعيف سنة (.ينظر :معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار،

تأليؼ :محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي أبك عبد اهلل ،دار النشر :مؤسسة الرسالة -
بيركت  ،1404 -الطبعة :األكلى ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ  ،شعيب األرناؤكط  ،صالح

ميدم عباس  ،107 /1كفيات األعياف ك انباء أبناء الزماف ،تأليؼ :أبك العباس شمس الديف
أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف ،دار النشر :دار الثقافة  -لبناف ،تحقيؽ :احساف

عباس)151 /2

 )155ىك عبد اهلل بف عامر بف يزيد بف تميـ  ،أبك عمراف  ،اليحبي الشامي  .أحد القراء

السبعة  .كلي قضاء دمشؽ في خالفة الكليد بف عبد الممؾ  .كلد في البمقاء في قرية ((رحاب))
كانتقؿ إلى دمشؽ بعد فتحيا  .ركل عف معاكية كالنعماف بف بشير كأبي أمامة كغيرىـ  .كعنو

أخكه عبد الرحمف كربيعة بف يزيد كعبد الرحمف بف يزيد كغيرىـ  .قاؿ الذىبي  :مقرلء الشامييف

 ،كصدكؽ في ركاية الحديث .

تيذيب التيذيب ،تأليؼ :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي ،دار النشر:

دار الفكر  -بيركت -

 ،1984 - 1404الطبعة :األكلى  ،274/5ميزاف االعتداؿ في نقد

الرجاؿ ،تأليؼ :شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي ،دار النشر :دار الكتب العممية  -بيركت -

 ،1995الطبعة :األكلى ،تحقيؽ :الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبدالمكجكد
449/2

 )156ىك عمي بف حمزة بف عبد اهلل األسدم بالكالء  ،أبك الحسف  ،الككفي  ،المعركؼ بالكسائي

مقرئ  ،مجكد  ،لغكم  ،نحكم  ،شاعر ل .نشأ بالككفة  ،كتنقؿ في البمداف  ،كاستكطف بغداد .
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كىك مؤدب الرشيد العباسي  ،كأبنو األميف  .أصمو مف أكالد الفرس كأخباره مع عمماء األدب في

عصره كثيرة (.ينظر :تاريخ بغداد ،تأليؼ :أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم ،دار النشر:

دار الكتب العممية  -بيركت -

 ،403/11سير أعالـ النبالء ،تأليؼ :محمد بف أحمد بف

عثماف بف قايماز الذىبي أبك عبد اهلل ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بيركت  ،1413 -الطبعة:

التاسعة ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط  ،محمد نعيـ العرقسكسي )416 /41

 )157عبد اهلل بف كثير بف المطمب القرشي أبك معبد المكي الدارم إماـ أىؿ مكة في القراءة،قاؿ

ابف مجاىد كلـ يزؿ عبد اهلل ىك اإلماـ المجتمع عميو في القراءة بمكة حتى مات عشريف كمائة

(.ينظر :غاية النياية في طبقات القراء ،ابف الجزرم ،ابك الخير محمد بف محمد ،الناشر مكتبة
الخانجي 1932ـ،.ص ،179سير أعالـ النبالء)321 /5

 )158ىك زباف بف العالء بف عمار بف العرياف بف عبد اهلل بف الحسيف بف الحارث ،أبك عمرك

المازني البصرم ،مف أئمة المغة األدب ،كأحد القراء السبعة ،ق أر بمكة كالمدينة ؟  ،كق أر أيضا

بالككفة كالبصرة عمى جماعة كثيرة فميس في القراء السبعة أكثر شيكخا منو( .ينظر :غاية النياية

 ، 288 / 1كفكات الكفيات  ،164 / 1كاألعالـ ) 72 / 3

 )159ىك حمزة بف حبيب بف عمارة بف إسماعيؿ  ،أبك عمارة  ،الككفي  ،التيمي  ،الزيات ،

أحد القراء السبعة  ،كاف مف مكالي التيـ فنسب إلييـ  ،قاؿ أبك حنيفة  :غمب حمزة الناس عمى
القرآف كالفرائض  .كقاؿ الثكرم  :ما ق أر حمزة حرفا مف كتاب اهلل إال بأثر  .قاؿ ابف حجر :

انعقد اإلجماع عمى تمقي قراءتو بالقبكؿ (.ينظر :تيذيب التيذيب  ، 27 / 3كميزاف االعتداؿ 1

 ، 605 /ككفيات األعياف )167 / 1

 )160االختيار لتعميؿ المختار -عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي -دار الكتب

العممية  -بيركت  /لبناف  1426 -ىػ  2005 -ـ -الطبعة  :الثالثة -تحقيؽ  :عبد المطيؼ
محمد عبد الرحمف.10/1

 )161بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،تأليؼ :عالء الديف الكاساني ،دار النشر :دار الكتاب

العربي  -بيركت  ،1982 -الطبعة :الثانية.6/1

 )162الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني ،تأليؼ :صالح عبد

السميع اآلبي األزىرم ،دار النشر :المكتبة الثقافية – بيركت  -56/1الفكاكو الدكاني عمى رسالة
ابف أبي زيد القيركاني ،تأليؼ :أحمد بف غنيـ بف سالـ النفراكم المالكي ،دار النشر :دار الفكر -
بيركت 76/1، 1415 -
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 )163حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف لشرح قرة العيف بميمات الديف،

تأليؼ :أبي بكر ابف السيد محمد شطا الدمياطي ،دار النشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

– بيركت  -53/1اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ،تأليؼ :محمد الشربيني الخطيب ،دار

النشر :دار الفكر  -بيركت  ،1415 -تحقيؽ :مكتب البحكث كالدراسات  -دار الفكر 52/ 1،
 )164المبدع في شرح المقنع ،تأليؼ :إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف مفمح الحنبمي أبك

إسحاؽ ،دار النشر :المكتب اإلسالمي  -بيركت –  - 130/1 ، 1400المغني في فقو اإلماـ

أحمد بف حنبؿ الشيباني ،تأليؼ :عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك محمد ،دار النشر :دار

الفكر  -بيركت  ،1405 -الطبعة :األكلى 150/1،

 )165المحمى ،تأليؼ :عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ الظاىرم أبك محمد ،دار النشر :دار

اآلفاؽ الجديدة  -بيركت ،تحقيؽ :لجنة إحياء التراث العربي 56/2

 )166المجمكع ،تأليؼ :النككم ،دار النشر :دار الفكر  -بيركت 1997 -ـ 476 /1،

 )167مفتاح الكرامة قي شرح قكاعد العالمة ،لمسيد محمد الحسيني العاممي ،تحقيؽ الشيخ

محمد باقر ،مؤسسة النشر االسالمي .412/2

 )168االحكاـ في اصكؿ االحكاـ  ،عمي بف عمي بف محمد االمدم (ػ 631ىػ)  ،ضبط ابراىيـ

العجكز  ،ط ، 1دار الكتب العممية 1405 ،ىػ ػ 1985ـ125 /2،.

 )169سنف ابف ماجو ،تأليؼ :محمد بف يزيد أبك عبداهلل القزكيني ،دار النشر :دار الفكر -

بيركت  ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي 156 /1،

 )170الجامع ألحكاـ القرآف ،تأليؼ :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ،دار

النشر :دار الشعب – القاىرة  -52/6،المغني 50/1

 )171جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،تأليؼ :محمد بف جرير بف يزيد بف خالد الطبرم أبك

جعفر ،دار النشر :دار الفكر  -بيركت – 66/1405،10

 )172شرح معاني اآلثار  -أحمد بف محمد بف سالمة بف عبدالممؾ بف سممة أبك جعفر

الطحاكم الناشر  :دار الكتب العممية – بيركت الطبعة األكلى ،

 1399تحقيؽ  :محمد زىرم

النجار37/1،

 )173صحيح مسمـ ،تأليؼ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم ،دار النشر:

دار إحياء التراث العربي  -بيركت ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،

 ،148/1سنف البييقي

الكبرل ،تأليؼ :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي ،دار النشر :مكتبة دار

الباز  -مكة المكرمة  ،1994 - 1414 -تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا 70/1،
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 )174الجامع الصحيح المختصر ،تأليؼ :محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي،

دار النشر :دار ابف كثير  ،اليمامة  -بيركت  ،1987 - 1407 -الطبعة :الثالثة ،تحقيؽ :د.
مصطفى ديب البغا  ،101/1،صحيح مسمـ147/1،

 )175أحكاـ القرآف ،تأليؼ :أحمد بف عمي الرازم الجصاص أبك بكر ،دار النشر :دار إحياء

التراث العربي  -بيركت  ،1405 -تحقيؽ :محمد الصادؽ قمحاكم  -351/3الجامع ألحكاـ
القرآف ،تأليؼ :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ،دار النشر :دار الشعب –

القاىرة - 91/6،المغني 150/1
 )176المغني 150/1

 )177أحكاـ القرآف ،الجصاص  ،351/3الجامع ألحكاـ القرآف -القرطبي

150/1

 ،91/6المغني

 )178الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،تأليؼ :أبك القاسـ محمكد

بف عمر الزمخشرم الخكارزمي ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيركت ،تحقيؽ :عبد

الرزاؽ الميدم 645/1،

 )179أحكاـ القرآف ،الجصاص352/3
 )180المغني 150/1

 )181أحكاـ القرآف ،الجصاص  ،351/3الجامع ألحكاـ القرآف -القرطبي  ،91/6تحفة المحتاج

إلى أدلة المنياج ،تأليؼ :عمر بف عمي بف أحمد الكادياشي األندلسي ،دار النشر :دار حراء -

مكة المكرمة  ،1406 -الطبعة :األكلى ،تحقيؽ :عبد اهلل بف سعاؼ المحياني 97 /1،

 )182في تاريخ األدب الجاىمي  -دراسة كتحقيؽ:د عمي الجندم -الناشر:مكتبة دار التراث -

طبعة دار التراث األكؿ 1412ىػ 1991 -ـ 229/1

 )183كتاب الجمؿ في البحث -الخميؿ بف أحمد الفراىيدم الطبعة الخامسة  1995 ،تحقيؽ:

د.فخر الديف قباكة ص  -196كتاب سيبكيو  -أبك البشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو-
تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف-دار النشر  :دار الجيؿ ػ بيركت 436 /1

 )184الكامؿ في المغة كاألدب-محمد بف يزيد المبرد ،أبك العباس (المتكفى 285 :ىػ)-المحقؽ

 :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ-الناشر  :دار الفكر العربي – القاىرة-الطبعة الثالثة

 1417ىػ -

 1997ـ204 /2،

 )185المنخكؿ في تعميقات األصكؿ ،تأليؼ :محمد بف محمد بف محمد الغزالي أبك حامد ،دار

النشر :دار الفكر  -دمشؽ  ،1400 -الطبعة :الثانية ،تحقيؽ :د .محمد حسف ىيتك ص 286
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 )186البرىاف في أصكؿ الفقو ،تأليؼ :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني أبك المعالي،

دار النشر :الكفاء  -المنصكرة  -مصر -

 ،1418الطبعة :الرابعة ،تحقيؽ :د .عبد العظيـ

محمكد الديب  ،328/1المنخكؿ في تعميقات األصكؿ ص286

 )187فتح البارم شرح صحيح البخارم ،تأليؼ :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني

الشافعي ،دار النشر :دار المعرفة  -بيركت ،تحقيؽ :محب الديف الخطيب 264 /1

 )188العقد الفريد ،تأليؼ :احمد بف محمدبف عبد ربو األندلسي ،دار النشر :دار إحياء التراث

العربي  -بيركت /لبناف 1420 -ىػ 1999 -ـ ،الطبعة :الثالثة 353/5
 )189إلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،لآلمدم 70/3
 )190المصدر .نفسو

 )191تفسير الطبرم 64/10
 )192سكرة النكر  :االية 56

 )193ينظر:اصكؿ البزدكم  -كنز الكصكؿ الى معرفة األصكؿ-عمي بف محمد البزدكم

الحنفيى -الناشر  :مطبعة جاكيد بريس – كراتشي ص

 ،128بدائع الصنائع  ،عالء الديف

الكاساني (ت587ىػ)  ،ط ، 4دار الكتب العربي ػ بيركت 1982 ،ـ 4/2،

 )194ىك سعيد بف جبير بف ىشاـ األسدم الكالبي  ،مكالىـ  .ككفي  .مف كبار التابعيف  .أخذ

عف أبيو كغيرىما مف الصحابة  .خرج عمى األمكييف مع ابف األشعث ؛ فظفر بو الحجاج فقتمو

صب ار [تيذيب التيذيب  ،احمد بف عمي بف حجر العسقالني (ت 852ىػ)  ،ط  ، 1دار الفكر ػ
بيركت 1404 ،ىػ ػ 1984ـ  ،14 – 11 / 4،سير اعالـ النبالء  ،محمد بف احمد بف عثماف

الذىبي (ت 748ىػ)  ،تحقيؽ شعيب االرنؤكط كمحمد نعيـ العرقكسي  ،ط  ، 9مؤسسة الرسالة ػ
بيركت 1413 ،ىػ] 321 /4،

 )195ينظر :االمكاؿ ،البي عبيد ص  ،551المغني عمى مختصر االماـ ابي القاسـ عمر بف

الحسيف بف عبد اهلل بف احمد الخرقي  ،ابك محمد بف احمد بف محمد بف قدامة المقدسي

(ت620ىػ)  ،دار الكتب العممية ػ بيركت465/2 ،
 )196ينظر:العناية شرح اليداية 401/5
 )197ينظر :البحر الزخار 142/3

 )198ينظر :جكاىر الكالـ-الشيخ الجكاىرم-تحقيؽ  :تحقيؽ كتعميؽ  :الشيخ عباس القكچاني-

الطبعة  :الثالثة-سنة الطبع  1367 :ش المطبعة  :خكرشيد-الناشر  :دار الكتب اإلسالمية -
طيراف15/15
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 )199ىك إبراىيـ بف خالد بف أبي اليماف ك ( ( أبك ثكر ) ) لقبو  .أصمو مف بني كمب  .مف

أىؿ بغداد  .فقيو مف أصحاب اإلماـ الشافعي  .قاؿ ابف حياف ( ( كاف حسف الطريقة فيما ركل
مف األثر إال أف لو شذكنذا فارؽ فيو الجميكر ) ) لو كتب منيا كتاب ذكر فيو اختالؼ مالؾ

كالشافعي  [.تيذيب التيذيب  118 / 1؛ كاألعالـ لمزركمي  30 / 1؛ كتذكرة الحفاظ ] 87 / 2
 )200ينظر:االـ  ، 189/7االمكاؿ ،البي عبيد ص،551المغني 465/2
 )201مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ 116 /6
 )202الحاكل الكبير ػ الماكردل533 /4

 )203اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،تأليؼ :عمي
بف سميماف المرداكم أبك الحسف ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيركت ،تحقيؽ :محمد

حامد الفقي 4/3،

 )204المحمى202/5:

 )205ينظر :البحر الزخار 142/3

 )206ينظر :جكاىر الكالـ-الشيخ الجكاىرم15/15
 )207ينظر :االمكاؿ ،البي عبيد ص،551المغني 465/2

 )208صحيح البخارم، 2017/5باب الطالؽ في االغالؽ.
 )209ينظر :شرح فتح القدير  ،محمد عبد الكاحد السيكاسي (ت 681ىػ)  ،دار الفكر ػ بيركت

 ،115/2،تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،ابك عمر عثماف بف الزيمعي (ت 743ىػ)  ،ط ، 1
المطبعة الكبرل االميرية ػ مصر 1313 ،ىػ252/1،
 )210ينظر:المغني465/2
 )211المصدراف انفسيما.

 )212ينظر :الخرشي عمى مختصر سيدم خميؿ  ،دار صادر ػ بيركت 178/2،
 )213تبييف الحقائؽ 252/1

 )214االـ ،25/2االمكاؿ ص .553-552
 )215المصدر نفسو.

 )216سكرة التكبة:االية 103
 )217االـ 24/2

 )218ركاه البخارم ،242/1كتاب الزكاة باب كجكب الزكاة.
 )219كشاؼ القناع.169/2
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2012/
 )220الحديث منقطع كما نص ذلؾ الشافعي في االـ

()مف كجو منقطع)

،25/2فقاؿ (كقد ركيناه عف رسكؿ اهلل

 )221مسند الشافعي -محمد بف إدريس أبك عبد اهلل الشافعي -الناشر  :دار الكتب العممية –

بيركت ،ص  ،204السنف الصغرل.376 /1

 )222ينظر:شرح فتح القدير،115/2تبييف الحقائؽ253/1
 )223المدكنة الكبرل  ،مالؾ بف انس  ،ركاية سحنكف بف سعيد التنكخي عف القاسـ  ،ط  ، 2دار

الفكر ػ بيركت 1400 ،ىػ

1980ـ،250/1،االـ ، 24/2االمكاؿ البي عبيد ص.548

 )224ينظر:شرح فتح القدير.116-115/2
 )225االـ،25/2المغني .465/2

 )226ينظر:شرح فتح القدير.116/2
 )227سكرة االنعاـ:االية .121

 )228محاسف التاكيؿ ،القاسمي محمد جماؿ الديف – طبع دار احياء الكتب العربية –

ىػ ،2483/6،اصكؿ الفقو –البرديسي ،محمد زكريا – ط

1376

 – 5دار النيضة العربية 1394 -

ىػ،ص.393

 )229اليداية .409/8
 )230الخرشي عمى مختصر خميؿ.15/3
 )231كشاؼ القناع.209/6

 )232البحر الزخار .296/4
 )233الفركع مف الكافي ،البي جعفر محمد بف يعقكب الكميني الرازم ،مطبعة دار المعارؼ –

بيركت 1401ىػ .233/6،
 )234المغني .33/11

 )235مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،تأليؼ :محمد الخطيب الشربيني ،دار

النشر :دار الفكر – بيركت  ،272/4نياية المحتاج الى شرح المنياج  ،شمس الديف محمد بف
أبي العباس احمد بف حمزة الرممي (ت

1357ىػ.119/8،

1004ىػ)  ،مصطفى البابي الحمبي ػ مصر ،

 )236المصدراف انفسيما.
 )237المحمى .412/7

 )238سكرة االنعاـ:االية .121
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2012/
 )239كشؼ االسرار .294 /2

 )240العناية شرح اليداية.139 /14

 )241صحيح البخارم  ،محمد بف اسماعيؿ البخارم (ت 256ىػ)  ،تحقيؽ د .مصطفى ديب
البغا  ،ط  ، 3دار ابف كثير ػ بيركت 1407ىػ ػ 1987ـ 64 /8،رقـ الحديث  ،3075صحيح

مسمـ76/6رقـ الحديث 5204

 )242ابف كثير ،169/2محاسف التأكيؿ ،لمقاسمي .2486/6
 )243سكرة االنعاـ .145:

 )244فتح البارم  ،احمد بف عمي بف حجر العسقالني (ت

852ىػ)  ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد

الباقي كمحب الديف الخطيب  ،دار المعرفة ػ بيركت ،

،272/4نياية المحتاج.119/8

1379ىػ،625/9،مغني المحتاج

 )245صحيح البخارم 40/14رقـ الحديث .5507

 )246فتح البارم  ،636/9شرح النككم عمى صحيح مسمـ  ،يحيى بف شرؼ النككم (ت 676ىػ)

 ،ط ، 2دار احياء التراث العربي ػ بيركت 1392 ،ىػ.74/13،

 )247عمدة القارم شرح صحيح البخارم  ،بدر الديف محمكد بف احمد العيني (ت 855ىػ)  ،دار

احياء التراث ػ بيركت .30/31
 )248سكرة المائدة:االية 5

 )249فتح البارم  ،636/9شرح النككم عمى صحيح مسمـ ،74/13محاسف التأكيؿ.2485/6
 )250سكرة االنعاـ :االية .121
 )251ينظر :المحمى .412 /7

 )252صحيح مسمـ  26/6رقـ الحديث  ،.5081صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف 194 /13
رقـ الحديث .5881
 )253تقدـ تخريجو.

 )254المحمى .462/6
 )255المقصكد قسمة اربعة اخماسيا،اما الخمس االخر فيعطى لمف ذكرتيـ.
 )256سكرة االنفاؿ :االية41
 )257سكرة الحشر :االية 6

 )258العناية شرح اليداية.217/5

 )259اليداية،516/حاشية ابف عابديف217/5
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2012/
 )260احكاـ القرآف الجصاص ،319/5الجكاىر المضية .84/1
 )261حاشية العدكم عمى شرح مختصر خميؿ .128/3
 )262االمصدر نفسو.

 )263تحفة المحتاج  ،عمر بف عمي بف احمد االندلسي (ت 723ىػ)  ،ط  ، 1دار حراء  ،مكة

المكرمة 1406 ،ىػ،144/7،مغني المحتاج.234/4

 )264ىك جرير بف عبد اهلل بف جابر تكفى سنة 51ىػ (ينظر :اسد الغابة في معرفة الصحابة

 ،عمي بف محمد الجزرم  ،المعركؼ بابف االثير  ،تحقيؽ جماعة مف االساتذة ،

1384ىػ.)333/1

 )265ىي اـ كرز الخزاعية الكعبية،مكية ،ركل مجاىد كعطا كغيرىـ (ينظر :اسد الغابة

.)382/7

 )266الحاكم في فقو الشافعي – الماكردم255/14
 )267كشاؼ القناع .94/3

 )268الخراج ،ابك يكسؼ يعقكب بف ابراىيـ بف حبيب االنصارم  -ط  3المطبعة السمفية –
1382ىػ .ص  ،28االمكاؿ – ابك عبيد – القاسـ بف سالـ –تحقيؽ محمد خميؿ اليكاس –
منشكرات مكتبة الكميات االزىرية كدار الفكر،ص.72
 )269تفسير القرطبي .22/18

 )270ركاه مسمـ في كتاب الفتف باب ال تقكـ الساعة حتى يحسر الفرات عف جبؿ مف ذىب

()2220/4

 )271تفسير القرطبي .4/8

 )272آثار الحرب في الفقو اإلسالمي :دراسة مقارنة لمدكتكر /كىبة الزحيمي  -الطبعة الثانية
– طبع المطبعة العممية بدمشؽ  1385ىػ 1965 -ـ .565/1
 )273ينظر :االـ .161/4

 )274ينظر :االمكاؿ ص  ،77زاد المعاد في ىدل خير العباد ابف القيـ الجكزية – مطبعة

السنة المحمدية.179/2،

المصادر والمراجع
القرآف الكريـ
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2012/

- 1احكاـ القراف  ،محمد بف ادريس الشافعي ( ت204ىػ)  ،تحقيؽ عبد الغني عبد
الخالؽ  ،ط ، 1دار الكتب العممية ػ بيركت 1400 ،ىػ.
- 2احكاـ القراف  ،احمد بف عمي الرازم الجصاص ( ت370ىػ)  ،تحقيؽ محمد
الصادؽ قمحاكم  ،دار احياء التراث العربي  ،بيركت 1405 ،ىػ.
- 3آثار الحرب في الفقو اإلسالمي :دراسة مقارنة لمدكتكر /كىبة الزحيمي  -الطبعة
الثانية – طبع المطبعة العممية بدمشؽ  1385ىػ 1965 -ـ .
- 4ارشاد الفحكؿ الى تحقيؽ الحؽ مف عمـ االصكؿ  ،محمد بف عمي بف محمد
الشككاني ( ت1255ىػ)  ،تحقيؽ محمد سعيد البدرم  ،ط ، 1دار الفكر ػ بيركت ،
1412ىػ ػ 1992ـ
ثماف
 5ا-رتشاؼ الضرب مف لساف العرب-ابك حياف االندلسي -تحقيؽ :د .رجب يع َّت

محمد  -مراجعة :د .رمضاف عبد التكاب ،مكتبة الخانجي – القاىرة ،ط1418 ، 1ىػ
 1998ـ.- 6أصكؿ البزدكم  -كنز الكصكؿ الى معرفة األصكؿ  -عمي بف محمد البزدكم
الحنفيى  -الناشر  :مطبعة جاكيد بريس – كراتشي.
- 7أصكؿ الفقو ،ابف مفمح ،شمس الديف محمد المقدسي الحنبمي ،حققو كعمؽ عميو :
د.فيد بف محمد السدحاف ،مكتبة العبيكاف ،الطبعة األكلى 1420 ،ىػ  1999ـ.
- 8اصكؿ الفقو –البرديسي ،محمد زكريا – ط – 5دار النيضة العربية  1394-ىػ.
- 9اسد الغابة في معرفة الصحابة  ،عمي بف محمد الجزرم  ،المعركؼ بابف االثير
 ،تحقيؽ جماعة مف االساتذة 1384 ،ىػ.
- 10اعانة الطالبيف  ،السيد البكرم بف السيد محمد سطا الدمياطي  ،دار الفكر ػ
بيركت .
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2012/

- 11اعالء السنف  ،ظفر احمد العثماني ( ت1294ىػ)  ،ط ، 1منشكرات ادارة
القراف كالعمكـ االسالمية ػ كراتشي ػ باكستاف
- 12االبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ الى عمـ االصكؿ  ،لمقاضي
البيضاكم  ،االماـ عمي بف عبد الكافي السبكي ( ت756ىػ) ككلده تاج الديف السبكي
(ت771ىػ)  ،ط ، 1دار الكتب العممية ػ بيركت 1404 ،ىػ ػ 1984ـ.
- 13االحكاـ في اصكؿ االحكاـ  ،عمي بف عمي بف محمد االمدم ( ػ631ىػ) ،
ضبط ابراىيـ العجكز  ،ط ، 1دار الكتب العممية 1405 ،ىػ ػ 1985ـ.
- 14االحكاـ في اصكؿ االحكاـ  ،محمد بف عمي بف حزـ االندلسي الظاىرم
(ت456ىػ)  ،تحقيؽ احمد شاكر  ،مطبعة العاصمة ػ القاىرة .
- 15االعالـ  ،خير الديف الزركمي ( ت1396ىػ)  ،دار العمـ لممالييف ػ بيركت ،
ط1979 ، 4ـ.
- 16االقناع  ،محمد الشربيني الخطيب  ،تحقيؽ مكتبة البحكث كالدراسات  ،دار
الفكر ػ بيركت 1415 ،ىػ.
- 17االـ  ،االماـ محمد بف ادريس الشافعي ( ت204ىػ)  ،تصحيح كنشر محمد
زىرم النجار  ،ط ، 2دار المعرفة ػ بيركت 1973 ،ـ.
- 18االمكاؿ – ابك عبيد – القاسـ بف سالـ – تحقيؽ

محمد خميؿ اليكاس –

منشكرات مكتبة الكميات االزىرية كدار الفكر.
- 19االنتصار-الشريؼ المرتضى -فقو الشيعة الى القرف الثامف|مؤسسة النشر
اإلسالمي-شكاؿ المكرـ  -١٤١٥مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة
المدرسيف-بقـ المشرفة
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2012/

- 20اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ،
تأليؼ :عمي بف سميماف المرداكم أبك الحسف ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي
 بيركت ،تحقيؽ :محمد حامد الفقي- 21اإليضاح في عمؿ النحك -ألبي القاسـ عبدالرحمف بف إسحاؽ الزجاجي ,
تحقيؽ د .مازف المبارؾ ,بيركت ,دار النفائس ,الطبعة الثانية  ١٩٧٣,ـ.
- 22بدائع الصنائع  ،عالء الديف الكاساني ( ت587ىػ)  ،ط ، 4دار الكتب العربي
ػ بيركت 1982 ،ـ .
- 23البرىاف في اصكؿ الفقو  ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني
(ت478ىػ)  ،تحقيؽ د .عبد العظيـ محمكد الديف  ،ط ، 4دار الكفاء ػ مصر ،
1418ىػ.
- 24البحر الزخار لمذىب عمماء االمصار  ،احمد بف يحيى المرتضى (ت840ىػ)
 ،تصحيح القاضي عبد اهلل بف عبد الكريـ الصنعاني  ،ط ، 2مؤسسة الرسالة ػ
بيركت 1394 ،ىػ ػ 1975ـ.
- 25تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،ابك عمر عثماف بف الزيمعي ( ت743ىػ) ،
ط ، 1المطبعة الكبرل االميرية ػ مصر 1313 ،ىػ.
- 26التبصرة في اصكؿ الفقو  ،ابراىيـ بف عمي الشيرازم ( ت476ىػ)  ،تحقيؽ
محمد حسف ىيتك  ،دار الفكر ػ بيركت 1400 ،ىػ ػ 1980ـ.
- 27التبصرة كالتذكرة لمصيرمي .مطبعة دار الفكر بدمشؽ.
- 28تحفة المحتاج  ،عمر بف عمي بف احمد االندلسي ( ت723ىػ)  ،ط ، 1دار
حراء  ،مكة المكرمة 1406 ،ىػ .
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2012/

- 29تخريج الفركع عمى االصكؿ  ،محمكد بف احمد الزنجاني(ت656ىػ)  ،تحقيؽ
د .محمد اديب صالح  ،ط ، 2مؤسسة الرسالة ػ بيركت 1398 ،ىػ.
- 30تسييؿ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لممحالكم .مطبعة مصطفى البابي الحمبي
1341ىػ.
- 31تفسير ابف كثير  ،اسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي ( ت774ىػ)  ،دار
الفكر ػ بيركت 1401 ،ىػ.
- 32تفسير النسفي  ،ابك البركات عبد اهلل بف احمد بف محمكد النسفي ( ت751ىػ)
 ،محمد عمي صبيح ػ مصر .
- 33تفسير الرازم ( مفاتيح الغيب )  ،محمد بف عمر بف الحسيف الرازم
(ت606ىػ)  ،ط ، 2دار الكتب العربية ػ بيركت .
- 34التعريفات ،تأليؼ :عمي بف محمد بف عمي الجرجاني ،دار النشر :دار الكتاب
العربي  -بيركت  ،1405 -الطبعة :األكلى ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم
- 35التقرير كالتحبير  ،محمد بف الحسف ( ت879ىػ)  ،تحقيؽ مكتب البحكث
كالدراسات  ،دار الفكر ػ بيركت 1996 ،ـ.
- 36التمكيح عمى التكضيح شرح التنقيح  ،سعد الديف بف مسعكد بف عمر التفتازاني
(ت792ىػ)  ،دار الكتب العممية ػ بيركت .
- 37تيذيب التيذيب  ،احمد بف عمي بف حجر العسقالني (ت852ىػ)  ،ط ، 1دار
الفكر ػ بيركت 1404 ،ىػ ػ 1984ـ .
- 38تيذيب شرح اإلسنكم عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ .إسماعيؿ،
شعباف محمد :مكتبة-جميكرية مصر.
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2012/

- 39التمييد  -اإلسنكم تحقيؽ د .محمد حسف ىيتك  ،ط ،1مؤسسة الرسالة –
بيركت.
- 40الجامع ألحكاـ القرآف ،تأليؼ :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم
القرطبي ،دار النشر :دار الشعب – القاىرة.
- 41الجنى الداني في حركؼ المعاني ,الحسف بف القاسـ المرادم ,تحقيؽ فخر
الديف قباكة كآخركف ,دار الكتب العممية ,بيركت ,لبناف.
- 42جكاىر الكالـ-الشيخ الجكاىرم-تحقيؽ  :تحقيؽ كتعميؽ  :الشيخ عباس
القكچاني-الطبعة  :الثالثة-سنة الطبع  1367 :ش المطبعة  :خكرشيد-الناشر :
دار الكتب اإلسالمية – طيراف.
- 43حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير لمدردير  ،احمد بف احمد الدسكقي  ،دار
الفكر ػ بيركت .
- 44الحاكم في فقو الشافعي – الماكردم  -الناشر  :دار الكتب العممية-الطبعة :
األكلى 1414ىػ 1994 -ـ
- 45حاشية السيد الشريؼ الجرجاني عمى شرح العضد عمى مختصر المنتيى البف
الحاجب المطبعة األميرية 1316ىػ.
- 46الخراج ،ابك يكسؼ يعقكب بف ابراىيـ بف حبيب االنصارم  -ط 3المطبعة
السمفية – 1382ىػ.
- 47الخرشي عمى مختصر سيدم خميؿ  ،دار صادر ػ بيركت .
- 48دكر الحرؼ في أداء معنى الجممة لمصادؽ خميفة راشد ,منشكرات جامعة قاز
-يكنس ,بنغازم  ١٩٩٦,ـ.
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2012/

- 49ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف  ،محي الديف بف شرؼ النككم ( ت676ىػ) ،
المكتب االسالمي ػ بيركت 1405 ،ىػ .
- 50زاد المعاد في ىدل خير العباد ابف القيـ الجكزية – مطبعة السنة المحمدية.
- 51سنف ابي داكد  ،سميماف بف االشعث ابك داكد السجستاني ( ت275ىػ) ،
تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد  ،دار الفكر ػ بيركت .
- 52سنف الترمذم  ،لالماـ أبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم السممي (ت 279
ىػ )  ،تحقيؽ  :أحمد محمد شاكر كآخركف  ،دار احياء التراث العربي ػ بيركت .
- 53سنف الدارقطني  ،الحافظ عمي بف عمر الدارقطني ( ت385ىػ)  ،ط ، 4عالـ
الكتب ػ بيركت 1406 ،ىػ ػ 1986ـ.
- 54السنف الصغرل  ،احمد بف الحسيف البييقي ( ت458ىػ)  ،تحقيؽ د .محمد
ضياء االعظمي  ،ط ، 1مكتبة الدار ػ المدينة المنكرة 1410 ،ىػ ػ 1989ـ.
- 55سنف البييقي الكبرل  -أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي
 تحقيؽ  :محمد عبد القادر عطا  -الناشر  :مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة ،1994 – 1414
- 56سير اعالـ النبالء  ،محمد بف احمد بف عثماف الذىبي ( ت748ىػ)  ،تحقيؽ
شعيب االرنؤكط كمحمد نعيـ العرقكسي  ،ط ، 9مؤسسة الرسالة ػ بيركت 1413 ،ىػ
.
- 57شرح الحدكد النحكية.جماؿ الديف بف عبداهلل بف أحمد الفاكيي ,تحقيؽ د .
صالح العائد ,مف منشكرات جامعة اإلماـ محمد بف سعكداإلسالمية.الرياض.
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- 58شرح فتح القدير  ،محمد عبد الكاحد السيكاسي ( ت681ىػ)  ،دار الفكر ػ
بيركت.
- 59شرح النككم عمى صحيح مسمـ  ،يحيى بف شرؼ النككم ( ت676ىػ)  ،ط، 2
دار احياء التراث العربي ػ بيركت 1392 ،ىػ.
- 60شرح طمعة الشمس لمسالمي اإلباضي .المطبعة الشرقية بمطرح بسمطنة
عماف .طبعة ثانية 1985 /1405ـ.
- 61شرح ابف عقيؿ عمى ألفية.ابف مالؾ -ابف عقيؿ ،بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ
العقيمي المصرم  ،دار التراث-القاىرة ،ط1400 - 20ىػ  1980ـ
- 62صحيح البخارم  ،محمد بف اسماعيؿ البخارم ( ت256ىػ)  ،تحقيؽ د.
مصطفى ديب البغا  ،ط  ، 3دار ابف كثير ػ بيركت 1407ىػ ػ 1987ـ .
- 63صحيح مسمـ  ،مسمـ بف الحجاج النيسابكرم ( ت261ىػ) تحقيؽ محمد فؤاد
عبد الباقي  ،دار احياء التراث ػ بيركت .
- 64صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف -محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ
التميمي البستي-الناشر  :مؤسسة الرسالة – بيركت الطبعة الثانية – 1414 ،
 1993تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط
- 65صحيح ابف خزيمة  -محمد بف إسحاؽ بف خزيمة أبك بكر السممي
النيسابكرم-الناشر  :المكتب اإلسالمي  -بيركت  -1970 – 1390 ،تحقيؽ  :د.
محمد مصطفى األعظمي
- 66الصحاح؛ المؤلؼ :إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ( ت393ىػ)،الناشر :دار العمـ
لممالييف -بيركت  -الطبعة :الرابعة -يناير .1990
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- 67طبقات الشافعية ،تأليؼ :أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف قاضي
شيبة ،دار النشر :عالـ الكتب  -بيركت  ،1407 -الطبعة :األكلى ،تحقيؽ :د.
الحافظ عبد العميـ خاف.
- 68طبقات الشافعية  ،تاج الديف عبد الكىاب بف عمي السبكي ( ت771ىػ) ،
مطبعة البابي الحمبي ػ مصر 1384 ،ىػ ػ 1965ـ.
- 69عمدة القارم شرح صحيح البخارم  ،بدر الديف محمكد بف احمد العيني
(ت855ىػ)  ،دار احياء التراث ػ بيركت .
- 70الفائؽ في أصكؿ الفقو .األرمكم ،صفي الديف محمد بف عبد الرحيـ بف محمد،
اليندم الشافعي تحقيؽ :محمكد نصار .دار الكتب العممية – بيركت  .ط 2005 1
ىػ 1426ـ.
- 71فتح البارم  ،احمد بف عمي بف حجر العسقالني ( ت852ىػ)  ،تحقيؽ محمد
فؤاد عبد الباقي كمحب الديف الخطيب  ،دار المعرفة ػ بيركت 1379 ،ىػ.
- 72فتح القدير لمعاجز الفقير  ،كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد
الحنفي المعركؼ بابف اليماـ (ت861ىػ)  ،دار احياء التراث العربي ػ بيركت.
- 73الفركع  ،شمس الديف المقدسي  ،ابك عبد اهلل بف مفمح ( ت763ىػ)  ،تحقيؽ
ابك الزىراء حازـ القاضي  ،ط ، 1دار الكتب العممية ػ بيركت 1418 ،ىػ .
- 74الفركع مف الكافي ،البي جعفر محمد بف يعقكب الكميني الرازم ،مطبعة دار
المعارؼ –بيركت 1401ىػ
- 75الفكائد البيية في تراجـ الحنفية  ،محمد عبد الحي المكنكم ( ت1304ىػ) ،
مكتبة خير كثير .
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- 76القامكس المحيط  ،محمد بف يعقكب الفيركز ابادم الشيرازم ( ت826ىػ) ،
ط ، 3المطبعة المصرية .
- 77القكاعد كالفكائد األصكلية كمايتبعيا مف االحكاـ الفرعية ابف المحاـ  ،عالء
الديف أبي الحسف عمي بف محمد بف عباس البعمي الدمشقي الحنبمي ( المتكفى :
803ىػ) المحقؽ  :عبد الكريـ الفضيمي الناشر  :المكتبة العصرية -الطبعة 1420 :
ىػ  1999 -ـ
- 78القامكس المحيط ،تأليؼ :محمد بف يعقكب الفيركزآبادم ،دار النشر :مؤسسة
الرسالة – بيركت.
- 79قكاطع األدلة في األصكؿ .-السمعاني ،أبك المظفر ،منصكر بف محمد بف
عبد الجبار-تحقيؽ:محمد حسف .دار الكتب العممية -بيركت . 1418ىػ 1997ـ.
- 80قكاعد الفقو .البركتي ،محمد عميـ اإلحساف المجددم

:دار الصدؼ -

كراتشي .ط1407 1ىػ .
- 81الكتاب لسيبكيو  −كتاب سيبكيو ,ألبي بشر عمرك يف عثماف بف قنبر ,تحقيؽ
كشرح عبدالسالـ ىاركف ,نشر :عالـ الكتب لمطباعة ,النشر كالتكزيع ,بيركت.
- 82كشؼ االسرار عف اصكؿ فخر االسالـ البزدكم  ،لعالء الديف عبد العزيز بف
احمد البخارم(ت730ىػ)  ،دار الكتاب العربي ػ بيركت 1394 ،ىػ ػ 1974ـ.
- 83المبسكط  ،محمد بف ابي سيؿ السرخسي  ،مطبعة دار المعرفة ػ بيركت ،
1406ىػ
- 84المجمكع شرح الميذب  ،محي الديف بف شرؼ النككم ( ت676ىػ)  ،مطبعة
شركة االزىر .

81

مجل دديلل

العدد الرابع والخمسون
2012/

- 85المحصكؿ  ،محمد بف عمر بف الحسيف الرازم ( ت606ىػ)  ،تحقيؽ جابر
فياض العمكاني  ،ط ، 1جامعة االماـ محمد بف سعكد االسالمية ػ الرياض
1400ىػ.
- 86المحصكؿ في أصكؿ الفقو ،تأليؼ :القاضي أبي بكر بف العربي المعافرم
المالكي  ،دار النشر :دار البيارؽ  -عماف 1420 -ىػ  ،1999 -الطبعة :األكلى،
تحقيؽ :حسيف عمي اليدرم  -سعيد فكدة.
- 87المحصكؿ .-ابف العربي ،القاضي أبك بكر المعافرم المالكي تحقيؽ :حسيف
عماف. 1420ىػ  1990ـ.
عمي ،سعيد فكدة .دار البيارؽ ٌ -
- 88محاسف التاكيؿ ،القاسمي محمدجماؿ الديف – طبع دار احياء الكتب العربية
–  1376ىػ.
- 89المحمى  ،عمي بف احمد بف سعيد بف حزـ االندلسي ( ت456ىػ)  ،تحقيؽ
احمد محمد شاكر  ،دار الفكر.
- 90المحكـ كالمحيط األعظـ ،تأليؼ :أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده
المرسي ،دار النشر :دار الكتب العممية  -بيركت 2000 -ـ ،الطبعة :األكلى
تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم كحسيف بف نصار ,شركة مطبعة مصطفي البابي
الحمبي ,القاىرة ,الطبعةاألكلى ,عاـ  ١٣٧٧ق  ١٩٥٨ /ـ.
- 91مختار الصحاح  ،محمد بف ابي بكر عبد القادر الرازم ( ت666ىػ)  ،مطبعة
الرسالة ػ الككيت 1403 ،ىػ ػ 1983ـ.
- 92المدكنة الكبرل  ،مالؾ بف انس  ،ركاية سحنكف بف سعيد التنكخي عف القاسـ
 ،ط ، 2دار الفكر ػ بيركت 1400 ،ىػ ػ 1980ـ.
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- 93مسند االماـ احمد  ،احمد بف حنبؿ ابك عبد اهلل الشيباني ( ت241ىػ) ،
مؤسسة قرطبة ػ مصر .
- 94مسند الشافعي  ،محمد بف ادريس الشافعي ( ت204ىػ)  ،دار الكتب العممية ػ
بيركت.
- 95مسمـ الثبكت شرح فكاتح الرحمكت  ،لمحب اهلل بف عبد الشككر ( ت1119ىػ)
 ،مطبعة بكالؽ ػ مصر .
- 96المسكدة في أصكؿ الفقو عبد السالـ  +عبد الحميـ  +أحمد بف عبد الحميـ آؿ
تيمية الناشر  :المدني – القاىرة تحقيؽ  :محمد محيى الديف عبد الحميد.
- 97مفتاح الكرامة قي شرح قكاعد العالمة ،لمسيد محمد الحسيني العاممي ،تحقيؽ
الشيخ محمد باقر ،مؤسسة النشر االسالمي.
- 98المقتضب – المبرد -أبك العباس محمد بف يزيد -تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ،
القاىرة 1399 -ىػ
- 99الوعالن في أصىل الفقه .الرازي ،فخر الذيي هحوذ بي عور بي الحسيي،
تحقيق وتعليق :عادل عبذ الوىجىد ،علي هحوذ هعىض  .هؤسست الوختار  -القاهر ة .
ط1425 2هـ  2004 -م.
- 100المعتمد في اصكؿ الفقو  ،محمد بف عمي بف الطيب البصرم المعتزلي
(ت436ىػ)  ،تحقيؽ خميؿ الميس  ،ط ، 1دار الكتب العممية ػ بيركت 1403 ،ىػ ػ
1983ـ .
- 101المعجـ الكسيط (  ،)2+1تأليؼ :إبراىيـ مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد
القادر  /محمد النجار ،دار النشر :دار الدعكة ،تحقيؽ :مجمع المغة العربية
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- 102المغني عمى مختصر االماـ ابي القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل بف احمد
الخرقي  ،ابك محمد بف احمد بف محمد بف قدامة المقدسي ( ت620ىػ)  ،دار الكتب
العممية ػ بيركت .
- 103مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،تأليؼ :محمد الخطيب
الشربيني ،دار النشر :دار الفكر – بيركت
- 104مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تأليؼ :جماؿ الديف ابف ىشاـ األنصارم،
دار النشر :دار الفكر  -دمشؽ  ،1985 -الطبعة :السادسة ،تحقيؽ :د  .مازف
المبارؾ  /محمد عمي حمد اهلل.
- 105نفائس األصكؿ في شرح المحصكؿ ،القرافي ،شياب الديف أبك العباس أحمد
بف إدريس المصرم ،المكتبة العصرية – بيركت ،الطبعة الثالثة  1420ق 1999ـ.
- 106نياية المحتاج الى شرح المنياج  ،شمس الديف محمد بف أبي العباس احمد بف
حمزة الرممي (ت1004ىػ)  ،مصطفى البابي الحمبي ػ مصر 1357 ،ىػ.
- 107نكر األنكار عمى المنار لمالجيكف .المطبعة األميرية 1316ىػ.
- 108نياية السُّدكؿ في شرح منياج األصكؿ ،جماؿ الديف عبد الرحيـ بف الحسف
الشافعي اإلسنكم ،عالـ الكتب.
- 109نيؿ االكطار شرح منتقى االخبار مف احاديث سيد االخبار  ،محمد بف عمي
الشككاني (ت1255ىػ)  ،دار الجيؿ ػ بيركت .
- 110اليداية شرح بداية المبتدئ  ،عمي بف ابي بكر عبد الجميؿ الميرغيناني
(ت593ىػ) المكتبة االسالمية ػ بيركت .
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- 111ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع -السيكطي ،جالؿ الديف بف عبد الرحمف بف
أبي بكر -عني بتصحيحو محمد بدرالديف ،دار المعرفة ،بيركت -لبناف-
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