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اس    األدلة والدالالت وأثرها عند أيب جعفر النحَّ

 من خالل مصنفاته 

 إعداد

  بهت نغيمش بو غازي احلربي مشاعل .د

 األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية  

 جامعة اجملمعة  - كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

 

 مىجز عن البحث

 َبعده، وطؾك آلف وَصحبف الؽِرام وبعد: الحؿُد هلل َوحده، والَصالُة والَسالمُ  
َّ
ـْ ٓ َكبل  َطؾك َم

اس مـ خالل "َفؼْد جاء َهِذه البحث بِعـقان:  إدلة والدٓٓت وأثرها طـد أبل جعػر الـحَّ

 ."مصـػاتف 

وقد َهدف البحث إلك َجْؿع آراء أبل جعػر الـحاس يف الؿسائِؾ إُُصقلِقَّة، وتقثقؼفا مِـ كتابف، 

القتفا بلققال طؾؿاء أصقل الػؼف، وبقان أثْر هذه أراء يف الُػُروع الػؼفّقة الَؿبثقثة يف كتابِف، وبقان طَ 

 وإضفار مدى إسفام طؾؿاء الـحق، يف خدمة الؼضايا إُُصقلِقَّة وَبقان أثرها.

 طؾك تساطد وقد تؽقن البحث مـ مؼدمٍة، وَتؿفقٍد، ومبحثان، وَخاتِؿة، وَففاِرَس ِطؾؿقَّة طامة

 صريؼة. بليسر إلك الَؿعؾقمة مـف، والقصقل آستػادة

: واشتؿؾت طؾك: أهؿقَُّة الؿقضقِع وأسباُب اختقاره، وأهداِف الؿقضقع، والدراسات الؿؼدمة

 السابؼة والؿقازكة بقـفا، وتؼسقؿات البحث، ومـفج البحث.

اس.التؿفقد  : دراسة ُمقجزة طـ أبل جعػر الـحَّ

اس إصولقة يف إدلةالؿبحث إول: آراء أ  بي جعػر الـحَّ

 الؿطؾب إول: ُحجقة الؼرآن الؽريؿ.
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ـَّة. قَُّة السُّ  الَؿْطَؾُب الثاين: ُحجِّ

 الؿطؾب الثالث: طصؿة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 الؿطؾب الرابع: ُحجقَّة خرب القاحد.

 الَؿْطَؾُب الخامس: ِروايُة الَؿجفقِل.

َثـا" الؿطؾب السادس: هؾ َيِصحُّ   ؟."َأخَبَركا"مقضَع  "حدَّ

 الَؿْطَؾُب السابع: تؼديُؿ خربِ القاِحِد طؾك الِؼَقاِس.

 الَؿْطَؾُب الثامـ: ُوُققُع الَؿجاِز يف الُؼرآِن الؽريِؿ.

 الَؿْطَؾُب التاسع: الـَّْسُخ يف إخبار.

 الؿطؾب العاشر: تػسقر الؼرآن بؼقل الصحابل.

اس إصولقة يف دٓٓت إلػاظالؿبحث الثاين: آراء أبي جعػر   الـحَّ

ُل: اقتضاُء إمِر الُؿْطَؾِؼ القجقَب.  الؿطؾُب إوَّ

 الَؿْطَؾُب الثاين: الَػْرُض والقاِجُب.

 الؿطؾب الثالث: العؿؾ بالظاهر وترك آحتؿال الؿجرد.

 الؿطؾب الرابع: العؿؾ بالعؿقم. 

 الؿطؾب الخامس: أقؾ الجؿع.

 لؾـبل خطاٌب ٕمتف. الؿطؾب السادس: خطاب 

 الخاتؿة: وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات، ومـ أبرزها ما يؾل:

أبل جعػر الـحاس مـ إطالم إفذاذ، ورأًسا يف الحديث والػؼف، وطالًؿا، أصقلقا، ُيَعدُّ  -6

ـَـ واإلجؿاع وآْختاِلف َققاطد أصقلقة ٍكثقرة. تابُف إَْوَسط مـ السُّ
 متؿؽـا، فؼد َحَقى كِ

يف ذلؽ ما دل ُمتََّبًعا يف آرائف إصقلقَّة، اْلُؿْطَؾؼ اتصػ أبل جعػر الـحاس رحؿف اهلل باجتفاده  -2

 طؾقف الحؼ أيا كان، بعقًدا طـ التعصب الؿذهبل.



–
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اس -3 ُُصقلِقَّة  أن آراء أبل جعػر الـحَّ ْٕ يف مصـػاتف شامؾة ٕغؾب أبقاب أصقل الػؼف، وبخاصٍة ا

 دٓل، وتؼرير إحؽام.ما لف أثر يف آست

 وقْد أسػرت هذا البحث بعدٍد مـ التقصقاِت والؿؼرتحات، ومـ أبرزها ما يؾل:

آطتـاء بأراِء إصقلقَِّة الؿبثقثِة يف ُكتب الؾغة والـحق، وُشروح إحاديِث والِػْؼف: فػل ذلؽ  -6

 لؿملػقفا.
ِّ
 إضفار لؾجاكب إصقلل

ة أصقلقة وفؼفقَّة طـ أبل جعػر الـحاس، رغؿ أكف مـ الُعؾؿاء أكف لؿ ُتؽتب أي دراسة طؾؿقَّ  -2

ـَ كاكت لفؿ آراٌء يف مسائؾ إصقل والػؼف جديرُة بالتحؼقؼ والدراسة مـ  الؿتؼدمقـ، والذي

وجفة كظر الػؼفاء، فؼد اجتفدت طـ السمال والبحث يف ذلؽ، ولؿ أقػ طؾك أي ِدراسٍة 

 ًضا َخصبة لؾؿتخصصقـ بالػؼف وطؾقمفا.ُكتبت هبذا الجاكب، فؾعؾَّفا تؽقن أر

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف، وصحبف أجؿعقـ.

  .ابـ الـحاس  ،دٓٓت إلػاظ ، إدلة  ،أبق جعػر الـحاس  الؽؾؿات الؿػتاحقة:
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Evidence And Indications And Their Impact On Abu Jaafar Al-Nahhas 
 Through His Works 

 Mashael bint Nghemish bin Ghazi Al-Harbi  
Department of Islamic Studies, College of Sciences and Human Studies in Ramah, 
Majmaah University 
Email: Mashael.a@mu.edu.sa  

Abstract: 
 Praise be to God alone, and blessings and peace be upon the one after whom there is no 

Prophet, and upon his honorable family and companions. This research came under the title: 
“Evidence and Implications and Its Impact on Abu Jaafar Al-Nahhas Through His Classifications”. The 
research aimed to collect the views of Abu Jaafar al-Nahas on fundamentalist issues, document them 
from his book, explain their relationship with the sayings of the scholars of the fundamentals of 
jurisprudence, explain the impact of these views on the fiqhi branches documented in his book, and 
show the extent of the contribution of grammatical scholars in serving fundamentalist issues and 
showing their impact. The research may consist of an introduction, an introduction, two studies, a 
conclusion, and general scientific indexes that help make use of it and access information in the 
easiest way.  

Introduction: It included: the importance of the topic and the reasons for choosing it, the 
objectives of the topic, previous studies and the balance between them, the research divisions, and 
the research method. Preface: A brief study on Abu Jaafar an-Nahas.  

The first topic: the views of Abu Jaafar al-Nahhas, the fundamentalist in evidence The first 
requirement: the authenticity of the Noble Qur’an. The second requirement: the authority of the 
Sunnah. The third requirement: the infallibility of the Prophet, may God bless him and grant him 
peace. Fourth requirement: the authority of the news of the one. The Fifth Demand: Narration of the 
Unknown. The sixth requirement: Is it valid to “haddet us” the place of “he told us”? The seventh 
requirement: presenting one's report to the Qiyas. The eighth requirement: the occurrence of the 
metaphor in the Holy Qur’an. The ninth requirement: copying in the news. The tenth requirement: 
Interpretation of the Qur’an by the saying of the Companion.  

The second topic: the views of Abu Jaafar al-Nahhas, the fundamentalist, on the semantics of 
words The first requirement: the imperative of an absolute imperative command. The second 
requirement: obligatory and obligatory. The third requirement: to work outward and leave out the 
abstract possibility. Fourth requirement: work in general. Fifth requirement: less plural. The sixth 
requirement: a speech by the Prophet a speech to his nation. Conclusion: It contains the most 
important findings and recommendations, the most prominent of which are the following:  
1- Abu Jaafar al-Nahas is considered one of the outstanding scholars, and a head in hadith and 

jurisprudence, and a scholar, fundamentalist, and able, as his book contained many 
fundamentalist rules of law, consensus and disagreement.  

2- Abu Jaafar al-Nahhas, may God have mercy on him, was characterized by his absolute diligence in 
his fundamentalist views, following in that what the truth indicated, regardless of sectarian 
fanaticism.  

3- The fundamentalist views of Abu Ja`far al-Nahas in his compilations include most of the chapters 
of the fundamentals of jurisprudence, especially those that have an effect on reasoning and 
determining rulings.  
This research resulted in a number of recommendations and proposals, the most prominent of 

which are the following:  
1- Attention to the fundamentalist opinions published in the books of language and grammar, and 

commentaries on hadiths and jurisprudence. In this it is a demonstration of the fundamentalist 
side of its authors.  

2- That no fundamental scientific and jurisprudential study has been written on the authority of Abu 
Jaafar al-Nahas, although he is one of the advanced scholars who had opinions on matters of 
principles and jurisprudence that are worthy of investigation and study from the point of view of 
the jurists. Written in this regard, it may be a fertile ground for specialists in jurisprudence and its 
sciences. And peace and blessings of God be upon our Prophet Muhammad, his family, and all of 
his companions.  

 
Key words: Abu Jaafar al-Nahhas, evidence, semantics, Ibn al-Nahhas. 

mailto:Mashael.a@mu.edu.sa
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 المقدمت

، مقآة الؿممـقـ كؿاا   وسقلف تعالك اهلل مقآة بعد –إن مؿا يجب طؾك الؿسؾؿقـ 

كطااؼ بااف الؼاارآن، خصقصااء العؾؿاااء الااذيـ هااؿ ورثااة إكبقاااء، الااذيـ جعؾفااؿ اهلل بؿـزلااة 

 الـجقم، ُيفتدى هبؿ يف ضؾؿات الرب، والبحر.

 محؿد كبقـا مبعث قبؾ –ؿ، ودرايتفؿ: إذ كؾ أمة وقد أجؿع الؿسؾؿقن طؾك هدايتف

 أمتف، يف الرسقل خؾػاء وإهنؿ خقارهؿ، طؾؿاءهؿ فنن الؿسؾؿقـ إٓ أشرارها، طؾؿاؤها

هبؿ كطؼ الؽتاب، وبف ووالؿحققن لؿا مات مـ سـتف، هبؿ قام الؽتاب، وبف قامقا، 

 .(6)كطؼقا

عؾؿاء، ودراساًة، وطؿاالً، وتللقػاء، ولفذا كجد طؾؿااء إماة دأباقا بالتػؼاف يف دياـ اهلل ت

فخرجت لـا تؾؽ الؽقكبة مـ العؾؿاء إجالء، الذيـ كاكت لفؿ جفقد طظقؿة يف التللقػ 

يف مختؾػ العؾقم، فقرثقا لـا الؿصـػات التل شؿؾت أقاقالفؿ، وآراءهاؿ يف ثـاياا الؽتاب 

 كٌؾ بحسب مذهبف، وفـف.

ضك بف الساطات، آشتغال بالعؾقم وإنَّ مِـ أطظؿ ما ُتْصَرف بف إوقات، وُتؼ

ًؿا وتعؾقًؿا، والسقر يف مسالؽفا سقر الـافع  الشرطقَّة، والـفؾ مِـ معقـفا الصايف، تعؾُّ

ـْ أرضفا الخصبة، لقسعَد هبا العبُد يف الدكقا، ويقم أن يؾؼك ربَّف. 
 الؿـتػع مِ

طقَّة، والقققف طؾقفا ومِـ أكػع العؾقم الشرطقَّة بعد طؾؿ التقحقد: معرفة إحؽام الشر

 . ُأصقِل الِػْؼفبلدلتفا التػصقؾقَّة، وٓ يتسـك ذلؽ إٓ بِعؾؿ 

ـْ أبرز العؾاقم الشارطقَّة: لِعَظاِؿ كْػِعاف وفائدتاف، حقاُث إكاف ُيْعـاك  ُأصقِل الِػْؼففننَّ ِطْؾَؿ 
مِ

                                                        

 (.9( ُيـظر: رفع الؿالم طـ إئؿة إطالم: )6)
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لشارطقَّة، ببقاِن أدلِة الشرع اإلسالمل، وكقػقَّة اساتـباط إحؽاام طؾاك َضاْقِء هاذه إدلاة ا

قَّتِفا وآستدٓل هبا.  ومدى ُحجِّ

اٍة إلاك معرفاة دٓٓت  والباحُث أيـؿاا ساار يف ُدُروب العؾاؿ الشارطل ففاق بحاجاٍة ماسَّ

إلػاظ، طؿقمفا وخصقصفا، ُمْجَؿؾِفا ومبقـِفا، وإلػاظ الُؿْطَؾَؼة، وما ققِّد طـ إصالقاف، 

، وما يُ  ؼاس طؾقف وماا ٓ يؼااس طؾقاف، إلاك غقار ذلاؽ وما يصحُّ آستدُٓل بف وما ٓ يِصحُّ

 مِـ مباحِث هذا العؾؿ الجؾقؾ. 

ولؿؽاكِة هذا العؾؿ وأهؿقتف، َحظَِل باهتؿااٍم وطـاياٍة فائؼاٍة مِاـ العؾؿااء قاديًؿا وحاديًثا، 

 حتك إهنؿ جعؾقا مِـ شروط الؿجتفد معرفتف بلصقل الػؼف. 

ؿعاين رحؿف اهلل:  عرْف أصقل معااين الػؼاف، لاؿ ياـُج ماـ وَمـ لؿ ي"قال أبق الؿظػر السَّ

 .(6)"مقاقِع التؼؾقد، وُطدَّ مِـ جؿؾة العقامِّ 

اساتعؿال الصاحابة رضال اهلل طاـفؿ لاف،  -قاديًؿا  -ومؿا يقضح طؾق شلن هذا العؾاؿ 

وتطبقااؼ ققاطااده يف فتاااويفؿ وأحؽااامفؿ، دون أن يحاادُّ لفااذا العؾااؿ حاادوًدا ثابتااة ومعااالَؿ 

 واضحة.

والصحابُة رضل اهلل طـفؿ ما اطتـقا بتبقيب إبقاب، "ـ الُجَقْيـِل: وقال إمام الحرمق

يـ لؾبحث طـد مسقس الحاجة إلقف  ورْسِؿ الػصقل والؿسائؾ، كعؿ كاكقا مستعدِّ

ـقـ، وما اضطروا إلك تؿفقد الؼقاطد، ورسؿ الػروع وإمثؾة: ٕنَّ إمقر يف  متؿؽِّ

 .(2)"زماهنؿ لؿ تضطرْب هذا آضطراب

: الاذي فاا  واستؿ ر العؾُؿ طؾك هذه الحالِة، حتك ققَّض اهلل لفذا العؾؿ اإلماَم الشاافعلَّ

                                                        

ة يف أصقل الػؼف: )6)  (.6/5( َققاصِع إِدلَّ

 (.2/6352( الُبرهان يف أصقل الػؼف )2)
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أقراكَّف طؾًؿا، وفؼًفا، وجاللًة، وجعؾ لف مذهًبا متبقًطا، وَجَؿاع شاتاَت طؾاؿ أصاقل الػؼاف، 

م شاقًفا فشاقفً  د َمعالَِؿُف، وذلؽ حقـؿا ألػ كتابف: )الرسالة(، ُثؿَّ بدأ هاذا العؾاؿ يتؼادَّ ا، وحدَّ

، ومـفاا ماا يتعؾاؼ  ًٓ فُصـَِّػْت فقف الؿصـػاُت: فؿـفا ماا ُطـِاَل بؿباحاث أصاقل الػؼاف إِجؿاا

بؿسااائؾ معقـااة: كؿباحااث الحؽااؿ التؽؾقػاال والقضااعل، وإدلااة الشاارطقَّة، وِدٓٓت 

 إلػاظ مثاًل، كؿا ضفرت الشروُح، والتعؾقؼات طؾك بعض الؿصـػات فقف.

ُه يف الؼارَكْقـ: الخاامس، والساادس واستؿرَّ هذا العؾُؿ يف التطقُّ  ، حتك بؾغ َأُشدَّ ر والـؿقِّ

: حقُث ضفر جؿؾٌة مـ العؾؿاء كان لفؿ الجفاُد القاضاح والـقِّار يف كضاقج طؾاؿ  ـِ ق الِفْجِريَّ

أصااقل الػؼااف، ومِااـ هـااا كاكااْت طـايااة طؾؿائـااا السااابؼقـ رحؿفااؿ اهلل هبااذا العؾااؿ تللقًػااا، 

ثقـ الؿعاصريـ بف تحؼقًؼا، وتقضقًحا، ودراسة، حتاك غادت وتلصقاًل، وكان اهتؿاُم الباح

وبالدراساات التال  الؿؽتبُة اإلسالمقُة تزخر بعدٍد كبقاٍر ماـ أمفاات الؽتاب يف هاذا الػاـ،

 قامْت طؾك هذه الؿملػات تتؿقًؿا لػائدهتا، وتؼريًبا لؿـػعتفا.

اس  ، فؼد كاكت -اهلل  رحؿف –وكان مـ همٓء العؾؿاء الجفابذة: اإلمام أبق جعػر الـحَّ

يف مملػاتف، ويف غقرهاا، وماع أهؿقتفاا تقلادت لاديَّ  -مع أهؿقتفا-لف آراء أصقلقَّة مبثقثة 

فؽرة جؿع هذه أراء مـ شتاهتا، واكدثارها، وطرضفا، وكظؿفا يف بحٍث طؾؿال  مساتؼؾ، 

اس لقحؿؾ اسؿ:  ه ، وتقثقاؼ هاذه أراء ماـ هاذ-جؿعًا  ودراةًاة  –آراء أبي جعػر الـحَّ

الؽتب، ومـ ُثؿَّ دراستفا دراسة طؾؿّقة، مع بقان أثر هذه أراء يف اصرادها مع الػروع التل 

اس رأيء فقفا.  كان لؾـحَّ

 يتؾخص الفدُف ِمن البحث يف هذا الؿوضوع يف الـؼاط أتقة:

الـاسخ  َجْؿع آراء أبل جعػر الـحاس يف الؿسائؾ إُُصقلِقَّة، وتقثقؼفا مِـ كتابف: (6
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 والؿـسقخ، وبقان طالقتفا بلققال طؾؿاء أصقل الػؼف يف هذه الؿسائؾ.

 بقان أثر هذه أراء يف الُػُروع الػؼفقَّة الؿبثقثة يف كتابف. (2

 إضفار مدى إسفام طؾؿاء الحديث وفؼفف يف خدمة الؼضايا إُُصقلِقَّة وبقان أثرها. (3

لػؼف: وذلؽ كظًرا إلك أن طصر أبل دطؿ الدراسات التاريخقة والعؾؿقَّة لعؾؿ أصقل ا (4

 جعػر الـحاس يؿثِّؾ مرحؾًة مفؿًة يف تاريخ هذا العؾؿ.

د التتبع وآستؼراء لؿ أجد بحسب اصالطل مـ خالل دوائر البحث، وففارس بع

طـقت هبذا الؿقضقع خاصة، ودراستف ولؿِّ  الؿؽتبات ومحركات البحث الحديثة دراسةً 

  بحٍث طؾؿل. شتاتِف يف

اس.  تؿفقد: دراسة مقجزة طـ أبل جعػر الـحَّ

اس إصولقة يف إدلة  الؿبحث إول: آراء أبي جعػر الـحَّ

 الؿطؾب إول: ُحجقة الؼرآن الؽريؿ.

ـَّة. قَُّة السُّ  الَؿْطَؾُب الثاين: ُحجِّ

 الؿطؾب الثالث: طصؿة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

 ع: ُحجقَّة خرب القاحد.الؿطؾب الراب

 الَؿْطَؾُب الخامس: ِروايُة الَؿجفقِل.

َثـا"الؿطؾب السادس: هؾ َيِصحُّ   ؟."َأخَبَركا"مقضَع  "حدَّ

 الَؿْطَؾُب السابع: تؼديُؿ خربِ القاِحِد طؾك الِؼَقاِس.

 الَؿْطَؾُب الثامـ: ُوُققُع الَؿجاِز يف الُؼرآِن الؽريِؿ.
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 ُخ يف إخبار.الَؿْطَؾُب التاسع: الـَّْس 

 الؿطؾب العاشر: تػسقر الؼرآن بؼقل الصحابل.

اس إصولقة يف دٓٓت إلػاظ  الؿبحث الثاين: آراء أبي جعػر الـحَّ

ُل: اقتضاُء إمِر الُؿْطَؾِؼ القجقَب.  الؿطؾُب إوَّ

 الَؿْطَؾُب الثاين: الَػْرُض والقاِجُب.

 الؿجرد. الؿطؾب الثالث: العؿؾ بالظاهر وترك آحتؿال

 الؿطؾب الرابع: العؿؾ بالعؿقم.

 الؿطؾب الخامس: أقؾ الجؿع.

 الؿطؾب السادس: العؿؾ بالعؿقم. 

 الؿطؾب السابع: خطاب لؾـبل خطاٌب ٕمتف. 

 : وفقفا:الخاتؿة

 أهؿ الـتائج. (6

 أهؿ التقصقات (2

: وتحقي ففرس الؿصادر والؿراجع، وففرسء لؾؿقضقطات، مـ أجؾ الػفارس

 لؿعؾقمة بليسر صريؼة.القصقل إلك ا

 اعتؿدت يف هذا البحث عؾى الؿـفج آةتؼرائي التحؾقؾي، ويتؿثل يف أتي:

اس. (6  استؼراء آراء أبل جعػر الـحَّ

اس يف صدر كؾ مسللة، وتحرير خالففؿ فقفا. (2  إبراز آراء أبل جعػر الـحَّ

لؿسللة إذا لؿ يختؾػ تقثقؼ رأي أبل جعػر الـحاس يف الؿسللة بذكر كص طبارتف يف ا (3
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رأيف فقفا، ويف حال اختالف رأيف يف الؿسللة فنين أذكر جؿقع الـصقص القاردة وأققم 

 بدراستفا. 

اس إصقلقَّة رحؿف اهلل مـ كتب الؿذهب الؿعتؿدة،   (4 تقثقؼ آراء أبل جعػر الـحَّ

 ومـ كتب إصقل إخرى. 

 أتبع يف بحث الؿسائؾ الخالفّقة الؿـفج أيت:  (5

 التؿفقد لؾؿسللة بؿا يقضحفا. ا/ 

 ب/ تحرير محؾ الخالف فقفا. 

 ج/ ذكر أشفر إققال يف الؿسللة، وأبرز إدلة، والؿـاقشات. 

 د/ تتؿ العـاية يف إققال وإدلة، والؿـاقشات بؿا لف طالقة بؿقضقع البحث.
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 التمهيد

اس  دراست مىجزة عن أبي جعفر النحَّ

 بـ إسؿاطقؾ بـ يقكس الؿرادي، وُيؽـك بلبل جعػر.  هق أحؿد بـ محؿد

ار، ولؽـ لؼب  اس"ُطرف بتسؿقتف بالصػَّ إشفر لف، وتذكر كتب التاريخ التل  "الـحَّ

ـُحاسقَّة كالؼدور،  ترجؿت لف أن سبب تسؿقتف بالـحاس: كِسبًة إلك مـ يصـع إواين ال

 . (6)كسبفوإواين، وغقر ذلؽ، وقد اتػؼ الؿرتجؿقن طؾك اسؿف، و

 مقلده: 

ُولد أبل جعػر الـحاس يف بالد مصر، ولؼد اختؾػ الؿمرخقن يف سـة مقالده طؾك 

وجف التحديد، ولؽـفؿ اتػؼقا طؾك أكف ُولد يف بالد مصر، ولؽـ إقرب واهلل أطؾؿ أكف ُولد 

، (2)يف الؼرن الثالث الفجري دون تحديٍد لؾسـة، ويميد ذلؽ روايتف طـ بؽر الدمقاصل

 .اه289، وقد كاكت وفاهتؿا سـة (3)رحؿف اهلل ػر الِػريابّل وجعْ 

لؿ تستػض كتب الرتاجؿ يف ذكار كشالتف رحؿاف اهلل: غقار أن الؿتتباع لساقرتف رحؿاف اهلل 

يؾحظ أكف كشل يف أول طؿره يف بؾده مِصر، حقث سؿع الحاديث ُمبؽارًا ماـ مشاايخ مِصار، 

ب العؾاؿ آكاذاك يـشافقن يف بؾادهؿ يف باادئ وأكثر مـ الرواية طـفؿ، وكحاال غالاب صاال

إمر، ُثؿَّ يرتحؾقن إلك بالِد أخرى: ماـ أجاؾ صؾاب العؾاؿ واإلفاادة ماـ مشاايخ وطؾاقٍم 

                                                        

(، صبؼات 65/416(، سقر أطالم الـبالء: )6/362صبؼات الؾغقيقـ والـحاة: ) ( ُيـظر ترجؿتف يف: بغقة القطاة يف6)

 (. 468(، معجؿ إدباء: )221الـحقيقـ والؾغقيقـ: )

 (.6/362ُيـظر: بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة: )2))

 (.65/416ُيـظر: سقر أطالم الـبالء: )3))
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ة.  ِطدَّ

ـ طاشقا طصره، وذلؽ بـفؿفؿ لؾعؾؿ،  لؿ يختؾػ أبق جعػر الـحاس طـ غقره مِؿَّ

ة مـفا: الِعرا ، والشام، وتـؼؾ بقـ بغداد،  وحرصفؿ طؾك صؾبف، فؼد رحؾ إلك بؾداٍن ِطدَّ

 والؽقفة، وإكبار وهل مدن مـ مدن العرا .

وقد كان حريصء طؾك حضقر مجالس العؾؿ، ويف هذا ُيخرب طـف الزبقدي فقؼقل: 

وكان يحضر حؾؼة ابـ الحداد الشافعل، وكاكت ٓبـ الحداد لقؾًة يف كؾ جؿعة يتؽؾؿ "

 .(6)"ك صرائؼ الـحق، فؽان ٓ يدع حضقر مجؾسف تؾؽ الؾقؾةفقفا طـده يف مسائؾ الػؼف طؾ

ة تتؾؿذ طؾك يديفؿ، واستؼك مـ  لؼد كان ٕبل جعػر الـحاس رحؿف اهلل شققخء ِطدَّ

 طؾؿفؿ، وهؿ كثر، ومـفؿ ما يؾل: 

 (ًاه582) "الؿبرد"محؿد بن يزيد -1

كزهة "ي رحؿف اهلل يف وقد سؿع مـف طؾؿ الـحق والؾغة، وأثبت ذلؽ ابـ آكبار      

 .(3)"معجؿ إدباء"، والحؿقي يف (2)"إلباء

 (ًاه591)ت "ثعؾب"أبو العباس -5

وقد روى أبل جعػر الـحاس طـف كثقرًا يف مصـػاتف، ومـ ذلؽ ققلف رحؿف اهلل: 

                                                        

 (.6/69( صبؼات الؿػسريـ: )6)

 (. 221حقيقـ والؾغقيقـ: )( صبؼات الـ2)

 (.468( معجؿ إدباء: )3)
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 .(6)"وحؽك ثعؾب ومحؿد بـ جرير"

 (ًاه311الزجاج )ت -3

 .(2)"سحا  يف كتاب سقبقيفهؽذا قرأت طؾك أبل إ"ف، فؼال: ـوقد أثبت روايتف ط

 (ًاه332فضل اهلل الؽزين )ت   -1

فؾؼك أبا جعػر "وقد ذكر الزبقدي يف )صبؼات الـحقيقـ( روايتف طـف، فؼال رحؿف اهلل: 

 .(3)"الـحاس، فحؿؾ طـف كتاب سقبقيف رواية

 ( ًاه322خطاب بن مسؾؿة )ت -5

حاس، فؼال رحؿف اهلل: وقد ذكر السققصل يف )بغقة القطاة( تتؾؿذه طؾك يدي الـ

 .(4)"فسؿع بؿصر مـ أبل جعػر الـحاس"

 (ًاه371ةؾقؿان الزهراوي )ت  -3

ولف "وقد ذكر السققصل يف )بغقة القطاة( لؼائف بالـحاس وإخذ طـف، فؼال رحؿف اهلل: 

 .(5)"رحؾٌة إلك الشر ، لؼل فقفا أبا جعػر الـحاس، وأبا سعقد السقرايف، وروى طـفؿ

جعػر الـحاس رحؿف اهلل متبعء لعؼقدة أهؾ الساـَّة والجؿاطاة، آخاذًا بؿاا طؾقاف  كان أبق

السؾػ الصالح، ويمكد هذا ققل رحؿف اهلل يف مسللة شػاطة الـبال صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ 

                                                        

 (.6/261( إطراب الؼرآن: )6)

 (.6/624( إطراب الؼرآن: )2)

 (.366( صبؼات الـحقيقـ والؾغقيقـ: )3)

 (.355( بغقة القطاة: )4)

 (.612( بغقة القطاة: )5)
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صّح طـ الـبّل صّؾك اهلل طؾقف وسّؾؿ أكف يشػع ٕمتف حّتك يخرج مـ الـار مـ كاان "ٕمتف: 

 .(6)"ـ خردٍل مـ اإليؿانيف قؾبف مثؼال حّبة م

ى لؾرد طؾك الؿبتدطة التل  وإنَّ مؿا ُيجؾل حسـ معتؼد أبل جعػر الـحاس أكف تصدَّ

يف طصره، ومـ قبؾف، ومـ شقاهد ذلؽ أكَّف َطؼد بابء لؾرد طؾقفؿ يف ثـايا  ةكاكت مقجقد

خر، مملػاتف، وكذلؽ دطقتف لؾزوم السـَّة، واإليؿان برؤية اهلل طز وجؾ، والققم أ

 .(2)والبعث

اس  ثروًة طؾؿقًَّة هائؾَة أثرى هبا الؿؽتبة اإلسالمقَّة ،  –رحؿف اهلل  -خؾَّػ أبق جعػر الـحَّ

رحؿف اهلل، حتك أن  –وما تزال تؾؽ الثروة شاهدة طؾك فضؾف، وصقل باطف، وِسعة طؾؿف 

 لؿملػات: ، ومـ تؾؽ ا(3)الحؿقي رحؿف اهلل ذكر أهنا تزيد طـ خؿسقـ ُمصـػء

 أخبار الشعراء. -1

 اشتؼا  أسؿاء اهلل طز وجؾ. -2

 إطراب الؼرآن.-3

 تػسقر الؼرآن.-4

 كاسخ الحديث ومـسقخف.-5

 كاسخ الؼرآن ومـسقخف.-6

 مؽاكتف وثـاء العؾؿاء طؾقف

                                                        

 (.2/88( إطراب الؼرآن: )6)

 (.6/644( ُيـظر: معاين الؼرآن: )2)

 (.6/468(، معجؿ إدباء: )362(، بغقة القطاة: )221ظر: صبؼات الـحقيقـ والؾغقيقـ: )( ُيـ3)
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كان أبق جعػر الـحاس أحد طؾؿاء طصره الؿتبحريـ يف طؾقٍم طدة، فؼد جؿع بقـ 

ن طؾؿاء طصره يعرفقن مؽاكتف العؾؿقَّة، ويؼدروكف العؾقم الشرطّقة، والعؾقم الؾغقية، وكا

 حؼ قدره.

وقد تركز ثـاء العؾؿاء طؾقف يف كاحقتقـ ُهؿا: ِسعة طؾؿف، وكرم أخالقف وتؼقاه، وقد كان 

 مثالً طالقء يف الحرص طؾك صؾب العؾؿ، والـفؾ مـ معقـف وتعؾقؿف.  –رحؿف اهلل  –

قف، مـ أبرزها: ققل الحؿقي رحؿف اهلل: وقد وجدت أققاٌل كثقرة يف ثـاء العؾؿاء طؾ

وأبق جعػر هذا صاحب الػضؾ الشائع، والعؾؿ الؿتعارف الـافع الرائع يستسؼل بشفرتف "

كان واسع العؾؿ، غزير الرواية، كثقر "، وققل الزبقدي رحؿف اهلل: (6)"طـ اإلصـاب

 2"التللقػ، ولؿ تؽـ لف مشاهدة، فنذا خال بؼؾؿف جّقد وأحسـ

، وقد اتػؼت كتب الرتاجؿ طؾك أن وفاتف رحؿف اه338قيف أبق جعػر الـحاس يف طام ت

 اهلل كاكت يف ذلؽ العام.

وقد تقيف رحؿف اهلل بحادثٍة غريبة، وقد تتابع الؿرتجؿقن لف طؾك ِذكرها، وهل أكف 

بؿصر طؾك شاصئ الـقؾ، وهق يف مده وزيادتف، ومعف كتابف  جؾس طؾك درج الؿؼقاس"

وهق يؼطع مـف بحرًا، فسؿعف بعض العقام، فؼال: هذا يسحر الـقؾ حتك ٓ يزيد العروض، 

، وتؽاد ُتجؿع (3)فتغؾق إسعار، ُثؿَّ دفعف برجؾف، فذهب يف الؿد، فؾؿ ُيققػ لف طؾك خرب

 الروايات طؾك أن هذه الحادثة هل سبب وفاتف.

                                                        

 (.241( معجؿ إدباء: )6)

 (.221( صبؼات الـحقيقـ والؾغقيقـ: )2)

 (.362(، بغقة القطاة: )6/657(، وفقات إطقان: )6/637( ُيـظر: إكباء الرواة: )3)
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 المبحث األول

اس األصىليت في األدلت  آراء أبي جعفر النحَّ

ريعِة َأْجَؿُعقن، وهق إصُؾ  الُؼرآُن الؽريُؿ هق إصُؾ الَّذي اتََّػؼ طؾقف ُطَؾؿاُء الشَّ

ْرطقَُّة. ُل اّلذي ُتْسَتـَْبُط مـف إحؽاُم الشَّ  إوَّ

قَِّة الُؼرآِن الؽريِؿ طـد أبل جعػر الـحاس، وبقاِن مَ  ِض لُحجِّ ـِْزَلتِف طـد كؾِّ وَقْبَؾ التَّعرُّ

ُف طؾك معـَك الُؼرآِن يف الؾُّغِة  ـُ التَّعرُّ ْرِع، يْحُس ِة الشَّ واحٍد مـفؿ، وَطالقتِف بغقِره مِـ َأِدلَّ

 وآْصطاِلِح، وإلقؽ بقاَن ذلؽ: 

 معـَى الُؼرآِن يف الؾُّغِة وآْصطاِلِح:

ـَ الػعِؾ الثالثلِّ الَؿْفُؿقزِ 
غِة: َمْصدٌر مِ )َقَرَأ(، وَيُدلُّ يف معـاُه الؾَُّغقيِّ طؾك  الُؼرآن يف لُّ

 :  ، ومِـ ذلؽ ققُلف (6)التََّتبُِّع                       

              (2).أي: قِراَءَتف ، 

ْلَء َقْرًءا وقِراَءًة، ولف معاٍن ُأخرى يف الؾُّغ ، ُيؼال: َقَرَأ الشَّ ؿِّ ِة، ومـفا معـَك: الَجْؿِع والضَّ

َل الُؼرآُن ُقْرآًكا اْصطاِلًحا: ٕكَّف  وُقْرآًكا: أي: َجَؿَعف، وَضؿَّ بعَضف إلك بعٍض، ومـف ُسؿِّ

َقَر، وَيُضؿُّ بعَضفا إلك بعضٍ   .(3)َيْجَؿُع السُّ

                                                        

ة 6)  (.6/657: )"قرأ"( لسان العرب، مادَّ

 ( مـ سقرة الؼقامة. 67(، و)66(، و)65( أية )2)

حاح: )3)  (.463( يـظر: مختار الصِّ
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 ح : تعريُف الُؼرآِن الؽريِم اْصطاِل

ـَ إُُصقلقِّقـ تعريػاٌت لف        
 ، ومِـ هذه التَّعريػاِت ما يؾل: (6)جاَءْت طـ كثقٍر مِ

، فؼال: 6 َفف الَبْزَدويُّ ُسقِل "( طرَّ ُل طؾك الرَّ ، الَؿؽُتقُب يف الَؿصاِحِػ، هق الُؿـَزَّ

 .(2) الَؿـُْؼقُل إلقـا َكْؼاًل ُمتقاتًِرا، بال ُشْبَفةٍ 

: ( وقال الغَ 2 ًٓ اللُّ يف تعريِػف ُمؼَتِصًرا طؾك بقاِن َكْقكِف َمـُْؼق َتِل "زَّ ما ُكِؼَؾ إلقـا بْقـ َدفَّ

ْبَعِة الَؿشفقرِة َكْؼاًل ُمتقاتًِرا  .  (3)"الُؿْصَحِػ طؾك إَْحُرِف السَّ

ْبؽلُّ بتعريٍػ َأْوَسَع مِـ سابِِؼف، فؼال: 3 َفف السُّ ُل طؾك مح"( وطرَّ ٍد الؾَّػُظ الُؿـَزَّ  ؿَّ

َفف الَؿْرداويُّ (4)"لإلطجاِز بُسقرٍة مـف، الُؿَتَعبَُّد بتاِلَوتِف  .(5)، وبِؿْثِؾ هذا طرَّ

َػَؼْت طؾك معـًك واحٍد،       وهذه التَّعريػاُت وإِن اخَتَؾَػْت يف ألػاضِفا وتؼققداتِفا، فنكَّفا اتَّ

 فؽان آختاِلُف فقفا زيادًة، أو قِؾًَّة يف بعِض إلػاِظ.

ـُ      
ويف محاولٍة لؾخروِج بتعريٍػ َيْبدو كاِشًػا لؿعـَك الُؼرآِن يف آْصطاِلِح، فُقْؿؽِ

                                                        

قل إلك طؾؿ إصقل: )6/626( ُيـظر: َرْوضة الـاضِر وُجـَّة الُؿـاضِر: )6) (، الُؿْسَتصَػك مِـ 692(، شرح غاية السُّ

: )6/616ِطْؾِؿ إُُصقل: ) ْبؽلِّ إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقِؼ الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ  (،6/356(، َجْؿع الَجقامع لؾسُّ

: )31إُُصقل: ) قل شرح مـفاج القصقل: 6/228(، اإِلحؽام يف ُأُصقل إحؽاِم لممِِديِّ (، هناية السُّ

: )6/358(، البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/663) ُبقسلِّ ة يف أصقل الػؼف لؾدَّ
(، ُأُصقل 21(، تؼقيؿ إَِدلَّ

: )الَبزْ  : )6/36َدويِّ َرْخِسلِّ : )6/279(، ُأُصقل السَّ (، َفَقاتِح 6/67(، كشػ إسرار شرح ُأُصقل الَبْزَدويِّ

َحؿقت شرح ُمَسؾَّؿ الُثُبقت: )  (.2/263(، التَّؼرير والتَّحبقر: )2/7الرَّ

(2( :  (.6/5( ُأُصقل الَبْزَدويِّ

 (.6/616( الُؿْسَتصَػك مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: )3)

 (.357-6/356َجْؿع الَجقامع: ) (4)

 (.3/6238( التَّحبقر شرح التَّحرير: )5)
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ابَِؼِة: مِـ أْجِؾ تؼؾقِؾ  ذلؽ مِـ ِخالِل َجْؿِع هذه الُؼُققِد القاِرَدِة يف التَّعريػاِت السَّ

ُل  آطتِراضاِت الَّتل قد َتِرُد طؾقف، فـَؼقُل يف تعريِػ الُؼرآِن، هق: كالمُ   تعالك، الُؿـَزَّ
ِ
اهلل

ٍد   ، لإلطجاِز بُسقرٍة مـف، الُؿَتَعبَُّد بتاِلوتِف، والَؿـُْؼقُل إلقـا َكْؼاًل ُمتقاتًِرا.طؾك محؿَّ

 وقد َجَؿَع هذا التَّعريُف يف مضؿوكِه الحؼائَِق التالقَة:  

امُِؾ لؾؿعـَك والؾَّػِظ معً 6  حؼقؼًة، الشَّ
ِ
 ا. ( أنَّ الُؼرآَن كالُم اهلل

 ُسبحاَكف وتعالك. 2
ِ
ـَ اهلل

ٌل مِ  ( أكَّف ُمـَزَّ

ـَ اإلطجاِز ما لقس يف غقِره.3
 ( أنَّ فقف مِ

 ( التََّعبُُّد بتاِلوِة هذه أياِت. 5

ُة الـَّْؼِؾ فقف: َكْقَكف ُمتقاتًِرا ٓ ُمـَؼطًِعا، وهذا دلقٌؾ ضاهٌر طؾك َقْطِعقَّتِف. 6  ( ُققَّ

قَِّة        : بؾ والؼقُل بُحجِّ الُؼرآِن الؽريِؿ، واطتِباِره َمْصًدرا مِـ َمصاِدِر التَّشريِع اإلسالملِّ

ها، هق ما اجَتَؿَعْت طؾقف آراُء إُُصقلقِّقـ  َٓ َلفا وَأْو ؽُّ وٓ (6)َأوَّ ا ٓ َيْدُخُؾف الشَّ ، وهذا مؿَّ

ْيُب.  َيْؾَحُؼف الرَّ

 : افِعلُّ
، وإنَّ ما ِسقاُهؿا ٓ َيْؾَزُم ققٌل بؽؾِّ حاٍل إٓ ب"قال الشَّ

ِ
ؽِتاٍب، أو ُسـَِّة رسقِل اهلل

 .(2) "تابٌِع لفؿا

                                                        

ْوضة: )2/324( ُيـظر: شرح الؽقكب الؿـقر: )6) ة يف إصقل: )2/74(، شرح مختصر الرَّ (، 68(، تؼقيؿ إَِدلَّ

( : َرْخِسلِّ : )6/381ُأُصقل السَّ ، اإلشارة يف أصقل (6/68(، كشػ إسرار شرح الؿصـػ طؾك الؿـار لؾـََّسػلِّ

( : (، حاشقة 66/62(، جؿاع العؾؿ: )6/632(، رفع الحاِجب طـ مختصر ابـ الحاِجب: )667الػؼف لؾَباجلِّ

: )6/292الَعّطار طؾك َجْؿع الَجقامع:) ة يف 6/266(، اإِلحؽام يف ُأُصقل إحؽاِم لممِِديِّ (، ققاصع إَِدلَّ

 (.6/96(، اإِلحؽام يف ُأُصقل إحؽاِم ٓبـ َحْزٍم: )686اينِّ: )(، التَّعريػات لؾُجْرج6/433إُُصقل: )

 (.66/62( جؿاع العؾؿ: )2)



–
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 : َرْخسلُّ ا  -الُؼرآُن  –ُثؿ ُكِؼَؾ إلقـا  "وقال السَّ َكْؼاًل ُمتقاتًِرا، فَثَبَت بف الِعْؾُؿ َقْطًعا، وَلؿَّ

ٌة ُمقِجَبٌة لؾِعْؾؿِ  ، َثَبَت أكَّف ُحجَّ
ِ
 ٓ  َثَبَت هبذا الطَّريِؼ أكَّف كالُم اهلل

ِ
َقْطًعا: لِعْؾِؿـا أنَّ كالَم اهلل

ا َّٓ حؼًّ  .(6)"َيُؽقُن إ

اِس:   رأُي أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

ف وضاِهِره، وذلؽ  قَِّة الُؼرآِن الؽريِؿ، والعؿِؾ بف يف َكصِّ اُس طؾك ُحجِّ َكصَّ أبق َجْعَػٍر الـَّحَّ

ـَ كثقرٍة قالفا بـْػِسف، وأخرى مـؼقلٍة طـف، ويف تؼ
ريِر هذا إمِر يؼقُل رِحؿُف اهلُل: يف مقاصِ

ـْ َكْعَؾُؿ مِـ كِتابِف الَّذي َجَعَؾف َفْرًقا بْقـ الحؼِّ والباصِؾ، َأَذلَّ بف الجاِحديـ " َؿـا ما لؿ َكُؽ وَطؾَّ

َة طؾك َخْؾِؼف بؿا َبقَّـ فقف ػاَء والُحجَّ ـِ اإلتقاِن بُسقرٍة مِْثؾِف، وَجَعَؾف الشِّ ، (2)"طـَد َطْجِزِهؿ ط

 طزَّ قال أبق َجْعَػٍر: وهق يف هذا ال"لؿ َيْعَتربْ كؾَّ ققٍل جاَء بِخالفِف: و
ِ
ِػعِؾ ُمخالٌِػ هلل

 . (3)"وجؾَّ 

ـٍ آَخَر:   "وقال يف مقص
ِ
قال أبق "، وقال أيًضا:(4) "وهذا مخالٌِػ طؾك َكصِّ كِتاِب اهلل

ا ما َيُدلُّ طؾك  تعالك َكصًّ
ِ
، وَكظِقُر هذا ققُلف رِحؿف (5)"ِخالفِف َجْعَػٍر: وهذا الؼقُل يف كِتاِب اهلل

ةً "اهلُل:  ـ َيُؽقُن ققُلف ُحجَّ  .(6)"وهذا ققٌل ُيخالُِػ ضاِهَر أيِة، ولؿ ُيـَؼْؾ طؿَّ

قَِّة الُؼرآِن الؽريِؿ،  كؿا أكَّف رحؿف اهلُل َطِؿَؾ طؾك ترجقِح ققٍل طؾك غقِره استِـاًدا إلك ُحجِّ

                                                        

(6( : َرْخِسلِّ  (.6/381( ُأُصقل السَّ

 (.6/46( معاين الُؼرآن: )2)

 (.6/29( طؿدة الؽتاب: )3)

 (.6/54( طؿدة الؽتاب: )4)

 (.6/497( الـَّاِسخ والَؿـُْسقخ: )5)

ْؿعا6)  (.6/253ينِّ: )( تػسقر السَّ
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والؼقُل الثَّالُث َيُدلُّ "، ومِـ ذلؽ ققُلف يف إحدى الؿسائِِؾ: وَيْشَفُد لذلؽ َصـِقُعف رِحؿف اهللُ 

تف ضاِهُر الُؼرآنِ  لقُؾ طؾك هذا أنَّ ضاِهَر الُؼرآِن "، وققُلف بِؿْثِؾ هذا: (6) "طؾك ِصحَّ والدَّ

ـٍ آَخَر: (2)"كذا ِة هذا الجقاِب ققُلف "، وققُلف يف مقص قال أبق َجْعَػٍر: وَيُدلُّ طؾك ِصحَّ

  تعالك:                     (3)  أي: َيـُْؼُضقن

 .       (5)، وَكظائُر هذه الِعباراِت كثقرٌة طـَده رحؿف اهللُ (4)"الَعْفدَ 

ـَ الُػروِع الِػْؼفِ     
قَِّة الُؼرآِن الؽريِؿ: استِدُٓلف بف يف كثقٍر مِ قَِّة الَّتل وَيْشَفُد لرأيِف يف ُحجِّ

 َيْصُعُب َحْصُرها، ومـفا: 

 الَػْرع إول: َفْرُض الِجفاِد:

اُس إلك أنَّ الجفاَد فريضٌة طؾك الِعباِد، وقد اسَتَدلَّ طؾك هذا الُقُجقِب        َذَهَب الـَّحَّ

ْرُض الِجفاِد َصحَّ فَ "بـَصِّ الُؼرآِن الؽريِؿ، ُمَبقِّـًا طَؿَؾف برأيِف يف الؿسللِة، فؼال رحؿف اهلل: 

 .(6) "بـَصِّ الُؼرآنِ 

 الَػْرُع الثَّاين: َوْطُء الؿرأِة َقْبَل الُغْسِل:

ةٍ       ، واختاااَر (7)اخَتَؾاَػ أْهاُؾ الِعْؾاِؿ يف ُحْؽاِؿ َوْطِء الؿارأِة َقْبااَؾ الُغْساِؾ طؾاك أقاقاٍل ِطادَّ

                                                        

 (.6/546( الـَّاِسخ والَؿـُْسقخ: )6)

 (.6/573( الـَّاِسخ والَؿـُْسقخ: )2)

 ( مـ سقرة الزخرف.51( أية )3)

 (.6/368( معاين الُؼرآن: )4)

 (، 6/745( ُيـظر: الـَّاِسخ والَؿـُْسقخ: )5)

 (.6/669( الـَّاِسخ والَؿـُْسقخ: )6)

(، اإلكصاف يف 5/79(، التفذيب يف فؼف اإلمام الشافعل: )6/465الفداية: )( ُيـظر: التـبقف طؾك مشؽالت 7)

 (.6/252معرفة الراجح مـ الخالف: )



–
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َر هاذا الُحْؽاؿَ  اُس َطَدَم َجقاِزِه حّتك َتغَتِسَؾ، وقد َقارَّ َطَؿااًل باالُؼرآِن الؽاريِؿ، والاـَّصِّ  الـَّحَّ

ا ققُل َمـ قال: إكَّفا "القاِرِد فقف بذلؽ: بؾ إكَّف اطَتربَ الؼقَل بِخالفِف أْمًرا خاِرًقا لإلجؿاِع:  فلمَّ

ـَ الَحااْقِض، فؼااقٌل خاااِرٌج طااـ  ـَ إَذى َبْعااَد أْن تْخااُرَج مِاا َتِحااؾُّ لااف إذا َغَسااَؾْت فْرَجفااا مِاا

 :ِر الُؼرآِن، قال اهلُل اإلجؿاِع، وطـ ضاهِ              (6) :ويف مقضٍع آَخَر ،

طابري سبقٍؾ حتك تغتسؾقا َّٓ روا( و)َيْغَتِساؾقا( بؿعـًاك (2)وٓ ُجـًُبا إ ، فجاء الُؼرآُن )َيَتَطفَّ

ـَ بف َحتَّك َيْطُفْرنَ واِحٍد، وكذا:  ق  . (3) "أِي: الطُّفقَر الَّذي ُيَصؾِّ

     : 

ٍة، مـفاا ماا هاق َمِحاؾُّ اتِّػااٍ  باقـ أهاؾ  اٍة ِطادَّ تستِؿدُّ الشريعُة اإلسالمقَُّة أحؽاَمفا مـ َأِدلَّ

ها  العؾؿ يف الَؼُبقل وآْحتَِجاج هبا، ومـفا ما هق َمِحؾُّ اختالٍف بقـَفؿ، فَؼبَِؾفا بعُضفؿ، وَردَّ

 آَخرون.

اااة الشااارطقَّة التااال ُيساااتَدلُّ هباااا يف إثباااات إحؽاااام الشااارطقَّة بعاااد وماااـ  أهاااؿِّ إَِدلَّ

ااُة: ففاال الؿصاادُر الثاااين مااـ مصااادِر التَّْشااِريع، والَؼااْقُل  ااـَُّة الـبقيَّ الؼاارآن الؽااريؿ: السُّ

ـُ قباااَؾ َطاااْرِض آراِء أبااال جعػااار  ْياااُب، وَيحُسااا اااؽُّ والرَّ اااا ٓ َيدُخُؾاااف الشَّ قَّتِفاااا مؿَّ بُحجِّ

َغاااة  اااـَّة يف الؾُّ قَّتفاااا، التَّؿفقاااُد بتعرياااٍػ لؾسُّ ااااس يف الؿساااللة، وآساااتدِٓل طؾاااك ُحجِّ الـحَّ

 وآصطالح.  

ـَّة لغًة واصطالًحا:  تعريُف السُّ

                                                        

 ( مـ سقرة الؿائدة.6( مـ أية )6)

 ( مـ سقرة الـساء.43( مـ أية )2)

 (.6/216( الـَّاِسخ والَؿـُْسقخ: )3)
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َغة َجْؿُعفا  ـَّة يف الؾُّ  . "ُسـَـ"السُّ

ـُ فارٍس:  ِرٌد، وهق َجَرَياُن الشَّ "قال اب ـُ والـُّقُن َأْصٌؾ واحٌد ُمطَّ ق ْلِء واصِّراُده يف السِّ

ـَّة ا اْشُتؼَّ مـف: السُّ ِة )ســ( َيِجُدها َتُدلُّ طؾك (6)"سفقلٍة... ومِؿَّ ، والؿَتتبُِّع إلصالقاِت مادَّ

 معاٍن طديدٍة، مـفا ما يؾل: 

ْرُتُف  الؿعـى إول: قرُة، فُقؼال: َأُسـُّف َسـًّا إذا َصقَّ  : (3)، ومـف َقْقُل الشاطِر إطشك(2)الصُّ

ـْ كَ  ـَ ـَ السُّ ـْ َبـِل           ُمَعاِوَيَة إَْكَرمِق
 (4)ريًؿا َشَؿائُِؾُف مِ

ـَ َصِريًؼاا َقِقيًؿاا،  الؿعـى الثاين: َـّ اهلُل ُسـًَّة: أي: َبقَّ ، فُقؼال: س ـِ تليت بَِؿْعـَك: الَبَقاِن والتَّْبقِق

 : ، ومـااف ققُلااف (5)لؾـَّاااس: أي: َبقَّـَفااا وسااـَّفا اهللُ           

  (6). 

ِريؼة، َحَسـًة كاكْت، أو قبقحًة، فُقؼال: فالٌن مِـ  الؿعـى الثالث: قرِة، والطَّ تليت بؿعـك السِّ

                                                        

 (. 3/61( ُيـظر: مؼايقس الؾغة )6)

 (.63/225) "ســ"عرب، مادة ( ُيـظر: لسان ال2)

ب 3) ـِ َثْعَؾَبَة، وُيْؽـك بلبل بصقر، ُولِد بؿـػقحة، وُيؾؼَّ ـِ َشَراحقَؾ، مـ بـل َقْقِس ب ـِ َجـَْدِل ب ـُ َقْقِس ب ( هق مقؿقُن ب

َعراء يف الجاهؾ قَّة، أدرك اإلسالَم بَصـَّاجِة الَعَرِب، واشُتِفر بلطشك َقْقس، أو إطشك الؽبقر، ُيَعدُّ َأَحَد ُفُحقِل الشُّ

ُل مـ سلل بشعره، أدرك الـَّبِلَّ  وَمَدحف، وكان كثقَر القفقد طؾك الؿؾقك مـ العرب  ولؿ ُيسؾِؿ، وهق أوَّ

 ه يف مـػقحة.7والُػْرس، مات طاَم 

(، تاريخ ِدَمْشَؼ: 6/321(، اإلكؿال يف رفع آرتقاب طـ الؿمتؾػ: )6/52ُيـظر: صبؼات فحقل الشعراء: )

 (.4/6421(، تبصقر الؿـتبف بتحرير الؿشتبف: )2/274(، هتذيب إسؿاء والؾغات: )66/327)

 (.69( ديقان إطشك الؽبقر )4)

 (.63/225) "ســ"( ُيـظر: لسان العرب، مادة 5)

 ( مـ سقرة إحزاب.62( مـ أية )6)



–
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ـَـ، وهاق  ـَّة، معـاه: مـ أهؾ الطريؼِة الؿسَتِؼقؿِة الَؿْحُؿقدة، وهل ملخقذٌة مـ السَّ أهؾ السُّ

، ويف (6)فا َساـًّا واْساَتـَـُْتفا: أي: ِساْرُتفا، وَساـَـُْت لؽاؿ ُساـًَّة فاتَّبُِعقهاا الطريؼ، وققاؾ: َساـَـْتُ 

َـّ يف اإلسالِم ُسـًَّة َحَسـًَة فُعِؿَؾ هبا َبْعَده، ُكتَِب لف مِْثُؾ أجِر َمـ َطِؿَؾ هباا،  الحديث: )َمـ َس

َـّ يف اإلسالِم ُساـًَّة َساقِّ  فًة ُفعِؿاؾ هباا َبْعاَده، ُكتِاب لاف وٓ َيـُْؼُص مـ أجقِرهؿ شلٌء، ومـ َس

 .(2)مِْثُؾ ِوْزِر َمـ َطِؿَؾ هبا، وٓ َيـُْؼُص مـ أوزاِرهؿ شلٌء(

ـُ أن ُيؼااال: إن        ِة )سااــ( يؿؽِاا ااة السااابؼة لؿااادَّ ـْ خااالل مالحظااة الؿعاااين الؾغقيَّ ومِاا

ااـَّة اصااطالحء: الؿعـااك الرابااُع: وهااق بؿعـااك ااقرة  الؿـاِسااَب لؿااا هااق مؼصااقٌد مااـ السُّ السِّ

ـُ رسقِل اهلل هل ما َأَمَر بف، أو َكَفك طـف،  ْرِع، فُسـَ والطَّريؼة: وذلؽ ٕهنا َأْلَصُؼ الؿعاين بالشَّ

ًٓ وفِْعاًل.  أو َكَدَب إلقف َقْق

ـَِّة اصطالح   : تعريُف السُّ

ـَّة الشريػِة طدٌد مـ إُُصقلقِّقـ، وتتَِّػُؼ هذه التع        َ  لتعريػ السُّ ريػاُت فقؿا َبقـَفا تطرَّ

ـَّة لؿ ُيِضْػفا غقُره  .(3)طؾك وجف الُعؿقم، إٓ أن بعَضفؿ أضاَف أقساًما يف تعريػ السُّ

غقاَر الؼارآِن،  ما َصَدر طـ الـَّبِالِّ "ومِـ أشؿؾ ما وقػُت طؾقف مِـ تعريٍػ لفا أهنا:      

                                                        

 (.63/225: )"ســ"( ُيـظر: لسان العرب، مادة 6)

َـّ سـة حسـة أو سقِّفة: )( أخرجف مسؾؿ بؾػظف، كتا2)  (.6167( رقؿ الحديث )2/6234ب العؾؿ، باب مـ س

َحُؿقت بشرح ُمَسؾَّؿ الثُُّبقت: )3) ـَّة: َفقاتِح الرَّ (، إحؽام الػصقل يف أحؽام إُُصقل: 2/667( ُيـظر يف تعريػ السُّ

ؼقؼ مـ طؾؿ إصقل: (، إرشاد الُػُحقل إلك تح4/664(، البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/365)

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )2/94(، حاشقة الَبـَّاين طؾك َجْؿع الجقامِع: )6/686) (، شرح الَؽْقَكب 6/665(، الُعدَّ

 (.2/661الُؿـِقر: )
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 .(6)"مـ ققٍل، أو فِعٍؾ، أو تؼرير

ـَّة الـبقيَّ  ُة والَعَؿُؾ بالسُّ ا اتََّػَؼ طؾقف طامَّ ها مـ ُأُصقل الشريعة اإلسالمقَّة، مؿَّ ِة، وطدُّ

  .(2)إُُصقلقِّقـ

 : ُيخاالُِػ يف أْن  -َكَسَبف الـاُس، أو َكَسب كػَسف إلك ِطْؾٍؿ  -لؿ َأْسَؿْع أحًدا "قال الشافعلُّ

بااَع أماِر رساقِل اهلل  ف...، وأنَّ َفاْرَض اهلل طؾقـاا ، والتساؾقَؿ لُحْؽِؿاَفَرَض اهلُل طزَّ وجاؾَّ اتِّ

وطؾك َماـ َبْعاَدكا وَقْبَؾـاا يف َقُباقل الَخَباِر طاـ رساقِل اهلل واحاٌد، ٓ َيختؾِاُػ يف أن الػارَض 

 .(3)"صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ -والقاجَب َقُبقُل الَخَبر طـ رسقِل اهلل 

ْقَكاينُّ:  رِة،"وقال الشَّ ـَِّة الؿطفَّ قَِّة السُّ واستِْؼالُلفا بتشاريِع إحؽاام، ضارورٌة  ُثُبقُت ُحجِّ

 .(4)"ديـقٌَّة، ٓ ُيخالُِػ يف ذلؽ إٓ َمـ ٓ َحظَّ لف يف ِديـ اإلسالم

ـُ َتْقؿقََّة:  اـَُّة إذا َثَبَتاْت، فانن الؿساؾؿقـ كؾَّفاؿ متَِّػؼاقن "وقال شقُخ اإلسالم اب وهاذه السُّ

 .(5)"طؾك وجقب اتِّباِطفا

                                                        

َحُؿقت بشرح ُمَسؾَّؿ الثُُّبقت: )6)  (.2/667( ُيـظر: َفقاتِح الرَّ

َـّة الُؿـاضِر: )(، َرْوضة ا2/667( ُيـظر: شرح الؽقكب الؿـِقر: )2) / 69(، مجؿقع الػتاوى: )6/66لـاضر وُج

(، 6/689(، إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ مـ طؾؿ إُُصقل: )96(، الؿدخؾ إلك مذهب اإلماِم أحؿد: )85

ِعقـ طـ رب العالؿقـ: ) ة يف إُُصقل: )293-2/291إْطالم الُؿَققِّ  (، اختالف الُػَؼفاء6/31(، ققاصع إَِدلَّ

( : : )644لؾشافعلِّ :)6/3(، ُأُصقل الَبْزدويِّ َرْخِسلِّ (، إجابة 6/36(، الؿقافؼات: )6/663(، ُأُصقل السَّ

(، تقسقر 2/297(، التؼرير والتحبقر: )39(، إجؿال اإلصابة يف أققال الصحابة: )72السائؾ َشْرح ُبْغَقة أمؾ: )

 (.3/31التحرير: )

 (.62( ِجؿاع العؾؿ: )3)

 (.6/689الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل: ) ( إرشاد4)

 (. 86-85/ 69( مجؿقع الػتاوى: )5)



–
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 اِس:رأُي أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ 

ـَِّة الـبقيَّة يف إثبات وتؼرير إحؽام الشرطقَّة، وقد       قََّة السُّ اُس ُحجِّ يرى أبق َجْعَػٍر الـَّحَّ

ـَ كثقارٍة يف ُكُتباف، وتجؾَّاك هاذا الارأُي طـاده، فؼاال يف ِساَقا  
بااِع يف ماقاصِ أبان طـ هذا آتِّ

وكحاـ َكاذُكر "، وقال أيًضا: (6)"لحديثوآْحتَِجاُج لفؿا بظاهِر أَيِة، ومـ ا"آْحتَِجاج: 

اِة، والعؾؿااء، وأهاِؾ الؾُّغاة، إذا كاان أصااًل ماـ ُأُصاقل  آْحتَِجاَج يف ذلاؽ ماـ قاقل إئؿَّ

ـَّة ـَُّة، فإصُؾ َقُبقُلفا، والَعَؿُؾ هبا: (2)"السُّ ِت السُّ  -ماا صاحَّ طاـ الـَّبِالِّ "، وأكف متك ما صحَّ

هُ لؿ  -صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ  قاال أباق َجْعَػاٍر: "، وقاال بلوضاَح ماـ هاذا: (3) "َيَسْع أحًدا َردُّ

  .(4)"شقًفا، لؿ ُيْؾَتَػْت إلك ققٍل غقِره –صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ  -وإذا قال الرسقُل 

َـّة، ففق يرى الرتجقَح بقـ إخباِر       قََّة السُّ اَس يرى ُحجِّ وكؿا أن أبا َجْعَػٍر الـَّحَّ

ـَّة والـََّظر"طؾقفا، فؼال رحؿف اهلل: بآستـاد  ـِ مـ السُّ ، وقال أيًضا: (5) "وهذا أصحُّ الَؼْقَلْق

صؾَّك اهلل طؾقف  -والصقاُب مـ الؼقل يف ذلؽ طـَدكا ما َتَضاَفَرْت بف إخباُر طـ الـَّبِلِّ "

َيُدلُّ طؾك ما  -صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ  -ويف الحديث طـ الـَّبِلِّ "، وقال: (6) "وسؾَّؿ

 .(7)"ذلؽ

                                                        

 (.619( الـاسخ والؿـسقخ: )6)

 (.5/55( إطراب الؼرآن: )2)

 (.691( الـاسخ والؿـسقخ: )3)

 (.243( الـاسخ والؿـسقخ: )4)

 (.617( الـاسخ والؿـسقخ: )5)

 (.5/59( إطراب الؼرآن: )6)

 (.4/78الؼرآن: )( إطراب 7)
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ـََّة طؾقف،  ُم السُّ اَس ٓ َيْعَتدُّ بف، وُيؼدِّ ـَِّة الشريػة، فنن الـَّحَّ ومتك كان الؼقُل بخالف السُّ

َدِد يؼقل رحؿف اهلل:  ، فنكف ُمخالٌِػ لؼقِل الـَّبِلِّ "ويف هذا الصَّ صؾَّك اهلل طؾقف  -فنن َصحَّ

ويؼقل أيضء: (، 6)"، لؿ َيُجْز لؿسؾٍؿ أن َيْحتجَّ بفوأصحابِف وتابعقف، وما كان كذلؽ–وسؾَّؿ 

ـَّة" ـٍ آَخَر:(2) "وهذا خالُف السُّ ًدا طؾك هذا يف َمْقص وهذه إحاديُث كؾُّفا "، ويؼقل ممكِّ

لؿ ُيمَخْذ "، وكذا ققُلف: (3) "الثابتِة طـف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ –ُتعاَرُض بُسـَِّة رسقل اهلل 

، وٓ إجؿاٍع، وٓ مـ ُسـٍَّة صحقحةمـ كتاِب اهلل طزَّ و  . (4)"جؾَّ

صؾَّك اهلل طؾقف  -أن إحاديَث مـ الـَّبِلِّ  -رحؿف اهلل -كؿا أبان يف ُجْؿؾِة رأيِف       

ـُ أن تليتَ متـاقِضًة: بؾ بعُضفا  -صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ  -وطـ الـَّبِلِّ  -وسؾَّؿ
ٓ ُيؿؽِ

ـُ بعًض  ُ  بعًضا، وُيبقِّ ، ُيصدِّ ، ٓ حؼقؼلٌّ ا، طؾك الَجْؿِع بقـَفا متك ما ُوِجَد تـاقٌض ضاهريٌّ

ًرا:  –صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ  -متك ما َصحَّ َسـَُدها طـ الـَّبِلِّ  وسائُر "ولفذا فؼد قال ُمؼرِّ

ُد بعُضفا البعَض  وهذا الحديُث لقس بـاقٍض: لؿا "، وقال رحؿف اهلل: (5)"إحاديث يميِّ

َم َيُؽق ـٍ آَخَر: (6) "ُن إمران جؿقًعاتؼدَّ  "ولقست هذه إحاديُث متـاقِضةً "، وقال يف َمْقصِ

ـِ ما قِقَؾ يف هذا: حتَّك تتَِّػَؼ إحاديُث، "، وقال أيًضا: (7) قال أبق َجْعَػٍر: وهذا مـ َأْحَس

                                                        

 (.6/35( طؿدة الؽتاب: )6)

 (.225( الـاسخ والؿـسقخ: )2)

 (.435( الـاسخ والؿـسقخ: )3)

 (.237( الـاسخ والؿـسقخ: )4)

 (.658( الـاسخ والؿـسقخ: )5)

 (.288( الـاسخ والؿـسقخ: )6)

 (.551( الـاسخ والؿـسقخ: )7)



–
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  .(6) "وٓ َتَتَضادَّ 

اِس يف فُ  د هذا الرأَي والشقاهُد الَؿْبُثقَثُة طـد أبل َجْعَػٍر الـَّحَّ ِة وغقِرها، ُتمكِّ روطف الِػْؼقفَّ

 طـف، وَطَؿَؾف بف، ومـفا ما يؾل:

مِة:  الػرُع إول: َبَقاُن الَخْؿرِ الؿحرَّ

ا،       ، وأططك لؽؾِّ قسٍؿ مـفا ُحْؽًؿا خاصًّ ـِ اُس أن الَخْؿَر َتـؼِسُؿ إلك قِسؿق َذَكَر الـَّحَّ

َتف يف ُحْؽؿِ  ـَّة ُحجَّ ر هذا إمَر بُِؽؾِّ َجالٍء ووضقح،  وجعؾ دلقَؾ السُّ كؾ  مـفا، وقد قرَّ

: َأَحُدُهَؿا: اْلَؿْجَؿُع َطَؾْقَفا، َوِهَل َطِصقُر الِعـَِب إَِذا "فؼال:  ـِ َمُة َتـَْؼِسُؿ قِْسَؿْق الَخْؿُر الُؿَحرَّ

َفا َكافٌِر، َواْلَخْؿُر  ـْ َأَحؾَّ تِل َم َفا َلْقَس َرَغا َوَأْزَبَد، َفَفِذِه اْلَخْؿُر الَّ ـْ َأَحؾَّ تِل َم إُْخَرى الَّ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل تِل َجاَء بَِفا التَّْققِقُػ َط َأكََّفا اْلَخْؿُر،  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  -بَِؽافٍِر، َوِهَل الَّ

ـْ َأْصَحابِِف  تِل ٓ َيْدَفُعَفا إِ  -َرِضَل اهلُل َطـُْفْؿ  -َوَط ، َأْو بِإََساكِقِد الَّ ـِ اْلَحؼِّ َّٓ َصادٌّ َط

َؿ  -َجاِهٌؾ: إِْذ َقْد َصحَّ َطـُْف  ـْ  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ َتْسِؿَقُتَفا َخْؿًرا، َوَتْحِريُؿَفا، َفِؿ

 
ِ
ـْ َطائَِشَة، َأكََّفا َقاَلْت: ُسفَِؾ َرُسقُل اهلل َؿ  -َذلَِؽ:.... َط ـِ  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ  (2)البِْتعِ َط

ًدا طؾك رأيِف  -، َقاَل َأُبق َجْعَػٍر (3)َفَؼاَل: )ُكؾُّ َشَراٍب َأْسَؽَر َحَراٌم( ـْ فِل -ممكِّ : َفَؾْق َلْؿ َيُؽ

ِة إِْسـَاِدِه، َواْستَِؼاَمِة َصِريِؼِف، َوَقْد َأْجَؿَع اْلَجِؿقُع  َّٓ َهَذا اْلَحِديُث، َلَؽَػك: لِِصحَّ َهَذا اْلَباِب إِ

                                                        

 (.565(، ومثُؾفا يف: )656( الـاسخ والؿـسقخ: )6)

َـّْحِؾ، وقد جاء فقف الـفُل.2)  ( البِْتُع: َكبِقٌذ ُيتَّخُذ مـ َطَسَؾ ال

ة: )  (.6/99ُيـظر: جؿفرة الؾغَّ

( رقؿ الحديث 6/58( أخرجف البخاريُّ بؾػظف يف كتاب القضقء، باب: ٓ يجقز القضقء بالـَّبِقذ وٓ الُؿْسؽِر: )3)

( رقؿ 3/6585كؾَّ مسؽر خؿٌر، وأن كؾَّ خؿر حرام: ) (، ومسؾؿ بؾػظف يف كتاب إشربة، باب: بقان أن242)

 (.2116الحديث )
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  َأنَّ 
ِ
َم اْلَجِؿقُع بَِتْققِقِػ َرُسقِل اهلل ِل: َفَؼْد َحرَّ َّٓ بِإَوَّ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف  -أَخَر ٓ ُيْسؽُِر إِ

 .(6) "َوَسؾَّؿَ 

 الػرُع الثاين: محظوراُت اإلحداد:

اُس ما َيْحُرُم طؾك الُؿَتَقفَّك طـفا َزْوُجفا أن َتؿَ       ف وقَت َأْوَضَح أبق َجْعَػٍر الـَّحَّ سَّ

التزاًما مـف  -صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ  -اإلحداد، ُمْسَتْشِفًدا طؾك هذا بحديٍث طـ الـَّبِلِّ 

ـَّة يف تؼرير إحؽام الشرطقَّة، ويف هذا السقاِ  قال رحؿف اهلل:  قَّة دلقِؾ السُّ  - ققُلف"بُحجِّ

 : )-صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ 
ِ
ـُ باهلل

أو قال: تممـ باهلل  - والَقْقِم أِخِر ٓ َيِحؾُّ ْٓمَرأٍة تممِ

َفَلْوَجَب هذا طؾك ُكؾِّ اْمَرَأٍة،  ،(2)ُتِحدُّ َطَؾك َهالٍِؽ َفْقَ  َثالٍث، إٓ طؾك َزْوٍج( -ورسقلِف 

ًٓ بَِفا َأْو َغْقَر َمْدُخقٍل بَِفا، َأَمًة َكاَكْت َتْحَت ُح  ًة َبالَِغًة َكاَكْت َأْو َغْقَر َبالَِغٍة، َمْدُخق ر  َأْو ُحرَّ

ـْ َلْؿ ُيَطؾَّْؼ، َوَدلَّ َهَذا : َٕكََّفا بَِؿـِْزَلِة َم ـِ َؼٍة َواِحَدًة َأِو اْثـََتْق َطَؾك َأكَُّف  َكاَكْت َتْحَت َطْبٍد، َأْو ُمَطؾَّ

 .(3) "ٓ إِْحَداَد َطَؾك اْلَؿْبُتقَتِة: َوإِكََّؿا ُهَق َطَؾك اْلُؿَتَقفَّك َطـَْفا َزْوُجَفا

       : 

ػاااااااُت       تاااااال َتجاَذَبْتفااااااا مَملَّ ِؾ الِخالفقَّااااااِة الَّ
ـَ الَؿسااااااائِ هااااااذه الؿسااااااللُة مِاااااا

ػااااااُت ُأُصاااااقِل الِػْؼاااااِف، فُؽاااااؾٌّ مـفؿاااااا قاااااد اساااااَتػاَض يف الحاااااديِث  العؼقااااادِة، وُمَملَّ

اااااِة َأقاااااَرُب: طـفاااااا، وإُُصاااااقلقُّقن وإْن َتَؽؾَّؿاااااقا طـفاااااا، فن ػااااااِت الَعَؼِديَّ كَّفاااااا لؾُؿَملَّ

اااااَؾِة  ، ووْجاااااُف هاااااذه الصِّ ـِ ـِ والتَّؼباااااقِح الَعْؼؾِقَّاااااْق وذلاااااؽ لِصاااااَؾتِفا بؿساااااللِة التَّحِساااااق

                                                        

 (.653( الـاسخ والؿـسقخ: )6)

 (.6281( رقؿ الحديث )2/78( أخرجف البخاريُّ بؾػظف، كتاب الجـائز، باب إحداد الؿرأة طؾك غقِر زوجفا )2)

 (.246( الـاسخ والؿـسقخ: )3)
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ـَ إكبقاااااِء، اخَتَؾػااااقا فقؿااااا بْقااااـفؿ: هااااؾ  روا ُوُقااااقَع آجتِفاااااِد مِاااا أكَّفااااؿ طـااااَدما َقاااارَّ

ْرعِ   ؟.اجتِفاُدُهؿ قد َثَبَت بالعؼِؾ َأْم بالشَّ

ِؼفااااا بااااالـَّبلِّ صااااؾَّك      
قَّااااُة البحااااِث يف هااااذه الؿسااااللِة: كَظااااًرا لَتَعؾُّ ـُ أهؿِّ وَتْؽُؿاااا

ااااُف اهلُل  ؿ، واإلقااااراِر العؼؾاااالِّ الُؿْسااااَبِؼ بَؿؽاَكتِااااف وَفْضااااؾِف، ومااااا َخصَّ
اهلُل طؾقااااف وسااااؾَّ

َم طاااازَّ وجااااؾَّ بااااف طااااـ سااااائِِر إكبقاااااِء مِااااـ َقْبؾِااااف، وطااااـ سااااائِِر َخْؾِؼااااف، وأنَّ الؽااااال

اااااالُم  -طاااااـ أفعالِاااااف  اااااالُة والسَّ والؼاااااقَل بآحتِجااااااِج وآساااااتِدِٓل  -طؾقاااااف الصَّ

 هبا، إكَّؿا هق َمْبـِلٌّ طؾك ِطْصَؿتِف صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ.

 : ْرَكِشاااااالُّ ُمقن طؾقفااااااا "قااااااال الزَّ الِؼْسااااااؿ الثَّاااااااين: إفعااااااال، وطاااااااَدُتُفؿ ُيَؼاااااادِّ

ل بلفعالِفالؽالَم طؾك الِعْصَؿِة: ْٕجِؾ أكَّف   .(6)"َيـَْبـِل طؾقفا ُوُجقُب التَّلسِّ

ااااِة والَققااااائِِع  ْغِؿ مِااااـ هااااذا اإلقااااراِر: فنكَّااااف َيَتااااداَطك لؾـَّاااااضِِر بعااااُض إَِدلَّ وبااااالرَّ

تاااال ُوِجااااَد أنَّ اهلَل ساااابحاكف قااااد طاَتااااَب فقفااااا َكبِقَّااااف  ااااْرطقَِّة الَّ صااااؾَّك اهلُل طؾقااااف  -الشَّ

 ْوَلك.طؾك ُحْؽِؿف بِخالِف إَ  -وسؾَّؿ 

ون بِعْصااااَؿتِف، والـَّاااااُفقن لفااااا، كثقااااًرا مااااا َيخااااَتؾُِط طؾااااقفُؿ إمااااُر فقؿااااا  والُؿِؼاااارُّ

، وَتػريعاتِاااااف  اااااُؼ بِعْصاااااَؿتِف صاااااؾَّك اهلُل طؾقاااااف وساااااؾَّؿ يف الجاكاااااِب التَّْشاااااريعلِّ َيَتعؾَّ

. ِة، والجاكِب الَبَشريِّ  آجتِفاديَّ

اااااااس يف هااااااذه الؿسااااااللِة، والَؽْشااااااِػ  وَقْبااااااَؾ َطااااااْرِض آراِء أباااااال جعػاااااار الـحَّ

ـُ التَّؿفقاااااُد بَبقااااااِن معـَاااااك الِعْصاااااَؿِة يف الؾُّغاااااِة وآْصاااااطاِلِح، ماااااا  طـفاااااا، َيْحُسااااا

الُؿااااراُد هبااااا؟ باإلضااااافِة إلااااك تحريااااِر محااااؾِّ الـِّاااازاِع: مِااااـ َأْجااااِؾ الُقُقااااقِف طؾااااك 

ـِ الِخالِف فقفا.  مقصِ

                                                        

 (.3/246( البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )6)
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 تعريف الِعْصَؿِة يف الؾُّغِة وآْصطاِلِح:

الثلِّ )َطَصَؿ(.ُة يف الؾُّغةِ تعريف الِعْصؿَ 
ـَ الػعِؾ الثُّ

 : َمْصَدٌر مِ

ُة الِػعاااااؾ  ااااااُد، والِؿاااااقُؿ  -وماااااادَّ ، والصَّ ـُ ِة َمعااااااٍن يف  -الَعاااااْق َتاااااُدلُّ طؾاااااك ِطااااادَّ

 الؾُّغِة، ومِـ هذه الَؿعاين ما يؾل:

ل: الَؿـًْاًاًاًاع ـُ َمـُْظااااقر: الؿعـًاًاًاًاى إوَّ الِعْصااااَؿُة يف كااااالم "، وهبااااذا الؿعـَااااك قااااال اباااا

ااا ُيقبُِؼااف، ُيؼاااُل: َطَصااَؿف، َيْعِصااُؿف، ال  َطْبااَده: أْن َيْعِصااَؿف مؿَّ
ِ
عاارِب: الَؿـْااُع، وِطْصااَؿُة اهلل

 ، ومـااااف ققُلااااف تبااااارك وتعااااالك:(6)"َطْصااااًؿا: َمـََعااااُف وَوَقاااااهُ          

         (2)اااا ـَ الؿاااااِء، ، أي بؿعـَااااك: سَلِصااااقُر إلااااك َجَبااااٍؾ َأَتَحصَّ ـُ بااااف مِاااا

: )ُأمِااْرُت أْن ُأقاتِااَؾ الـَّاااَس: حتَّااك َيْشااَفُدوا ،  ومـااف ققُلااف (3)فَقْؿـَُعـاال مـااف أْن ُيْغِرَقـاال

َّٓ اهلُل، وُيْممِـُاااقا بااال، وبؿاااا ِجْفاااُت باااف، فااانذا َفَعُؾاااقا ذلاااؽ، َطَصاااُؿقا مِـِّااال  أْن ٓ إلاااَف إ

فا( َّٓ بَِحؼِّ اِطِر أبل صالٍِب ، ومـ(4)ِدماَءُهؿ وأمقاَلُفؿ إ  :ماِدًحا الـَّبلَّ ( 5)ف ققُل الشَّ

                                                        

ة 6) (، الؿحقط يف الؾُّغِة، 2/432إكؿال إطالم بتثؾقث الؽالم: )(، 62/413: )"طصؿ"( ُيـظر: لسان العرب، مادَّ

ة  ة (، 6/58: )"طصؿ"مادَّ ة 6469: )"طصؿ"الؼامقس الؿحقط، مادَّ : "طصؿ"(، الؿعجؿ القسقط، مادَّ

(2/615.) 

 ( مـ سقرة هقد.43( مـ أية )2)

 (. 65/336ع الَبقان يف تلويؾ الُؼرآن: )( ُيـظر: جام3)

 ( مـ هذا البحث.662( َسَبؼ تخريُجف، ُيـظر: ص )4)

، اْشَتفَر بُؽـَْقتِف 5)  ُقَصل  الُؼَرشلُّ الفاِشؿلُّ
ـِ ـِ طبِد َمـَاِف ب ـِ هاِشِؿ ب ؾِِب ب ـُ طبِد الُؿطَّ ، "أبل صالب"( هق أبق صالِِب ب

  واسُؿف طؾك إَرَجِح: طبُد َمـَاٍف،
ِ
ُولَِد َقْبَؾ الـَّبلِّ صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ بخؿٍس وثالثقـ َسـًَة، وهق َطؿُّ رسقِل اهلل

ؾِِب بذلؽ، وقد كاَص  َؾ بالـَّبلِّ صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ َبْعَد أْن َأْوصاُه طبُد الُؿطَّ
َر الـَّبلَّ صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ، وقد َتَؽػَّ

المُ  الُة والسَّ ِة. طؾقف الصَّ ـَ الـُُّبقَّ
 أثـاَء َدْطَقتِف، مات يف السـِة العاشرِة مِ

حابة: ) فاِت الؿممـقـ: )7/235ُيـظر: اإلصابة يف تؿققز الصَّ ـِ ِحبَّاَن: 39(، إربعقـ يف َمـاقب ُأمَّ (، الثِّؼات ٓب
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 (2)اْلَقَتاَمك ِطْصَؿٌة لِْْلََرامِؾِ ( 6)َوَأْبَقَض ُيْسَتْسَؼك اْلَغَؿاُم بَِقْجِفِف   ثَِؿاُل 

َقاِع والحاجةِ  ـَ الضَّ
 .(3)أي: َيْؿـَُعُفؿ مِ

 .(4)َطَصْؿُتف: أي: َحِػْظتف: الِحْػُظ، فُقؼاُل الؿعـى الثَّاين: 

ُ  هبا الُعـُُؼ الؿعـى الثالث تل ُيَطقَّ  .(5): الَؼْقد، ومـف الِؼاَلَدُة الَّ

تااااال ُتَعااااادُّ َمْصاااااَدًرا       ِة )طصاااااؿ(، الَّ اااااابِؼِة لؿاااااادَّ اااااُؾ لفاااااذه الؿعااااااين السَّ والُؿتلمِّ

لؾِعْصااااَؿِة، يِجااااُد أنَّ بااااْقـ هااااذه الؿعاااااين َتؼاُرًبااااا، وَتااااداُخاًل شااااديًدا مِااااـ حقااااُث 

ااااذي هااااق )الؿـااااع(، الَؿعـااااك والُؿااااَمدَّ  ى، ففاااال طائِااااَدٌة إلااااك الؿعـَااااك إَصااااؾِلِّ الَّ

ُماااااَمد  يف حؼقؼتِاااااف إلاااااك  -وهاااااق الِحْػاااااُظ  -ووْجاااااُف ذلاااااؽ: أنَّ الؿعـاااااك الثَّااااااين 

ااااقاِع، ومعـَاااك الِؼااااالَدِة كاااذلؽ: ٕكَّفااااا َتؿـَاااُع مِااااـ ُساااُؼقِط الَخااااَرِز،  ـَ الضَّ الَؿـْاااِع مِااا

ُؼقِط والتََّردِّي. والَحْبُؾ الَّذي هق َأَحُد َمعاكِقفا  ـَ السُّ
 َيْؿـَُع مِ

                                                                                                                                                                     

(6/35.) 

 ( ثَِؿاُل الَقتاَمك: بؿعـك: ِطؿاُدُهؿ وَمالُذُهؿ.6)

 (6/218: )ُيـظر: َجؿفرة الؾُّغة

 (.2/76(، الِعؼد الَػريد: )61( ديقان أبل صالِب: )2)

 (.2/464( ُيـظر: الؿحقط يف الؾُّغة: )3)

ة 4) (، الؿحقط يف الؾُّغِة، 2/432إكؿال إطالم بتثؾقث الؽالم: )(، 62/413: )"طصؿ"( ُيـظر: لسان العرب، مادَّ

ة  ة (، 6/58: )"طصؿ"مادَّ ة 6469) :"طصؿ"الؼامقس الؿحقط، مادَّ : "طصؿ"(، الؿعجؿ القسقط، مادَّ

ة 2/615) ة 6/364: )"طصؿ"(، الَعْقـ، مادَّ حاح، مادَّ  (.467: )"طصؿ"(، ُمختار الصِّ

ة 5) (، الؿحقط يف الؾُّغِة، 2/432إكؿال إطالم بتثؾقث الؽالم: )(، 62/413: )"طصؿ"( ُيـظر: لسان العرب، مادَّ

ة  ة الؼاُمقس الؿ(، 6/58: )"طصؿ"مادَّ ة 6469: )"طصؿ"حقط، مادَّ تاج (، 6/364: )"طصؿ"(، الَعْقـ، مادَّ

ة  ة 33/611: )"طصؿ"الَعروس مـ جقاِهِر الؼاُمقس، مادَّ حاح، مادَّ  (.467: )"طصؿ"(، ُمختار الصِّ
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اِة ُمـاِساَبٌة لؿعـَاك الِعْصاَؿِة يف آْصاطاِلِح       َغقيَّ ويف حؼقؼِة إمِر، فننَّ لَّفذه الؿعااين الؾُّ

ُل، الَّذي هق الَؿـُْع.  : غقَر أنَّ َأقَرَبفا ُوُضقًحا والتِصاًقا بالُؿراِد: الؿعـَك إَوَّ ْرطلِّ
 الشَّ

 : ْصَؿِة اْصطاِلح تعريف العِ 

ٌة لؾِعْصَؿِة، سقاٌء يف ُمَصـَّػاِت الَعِؼقدِة، أو ُأُصقِل الِػْؼِف         ، ومِـ (6)ورَدْت تعريػاٌت طدَّ

 هذه التَّعريػات ما يؾل:

ااااِر الِعْصاااَؿَة فؼاااال: هااال: التعريًاًاًاف إول: ـُ الـَّجَّ ف ابااا َساااْؾُب الُؼااادرِة طؾاااك " َطااارَّ

 . (2)"الؿعصقةِ 

اا ٓ  وهذا       ُؿ لف: ٕكَّف قد َجَعَؾ َطاَدَم الققاقِع يف الؿعصاقِة أْماًرا إجباريًّ التَّعريُػ ٓ ُيَسؾَّ

 تعاالك لاف، 
ِ
اختِقاريًّا، وهذا َيَتـاَفك مع اجتِفاداِت الـَّبلِّ صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ، وَتصاقيِب اهلل

ـَ   لرساقلِف صاؾَّك اهلُل طؾقاف وساؾَّؿ يف  ٓ ِسقَّؿا أكَّف ُوِجَد يف الُؼرآِن الؽريِؿ ِطتااٌب إلفالٌّ مِا
ِ
اهلل

 بعِض الَققائِِع.  

ـِ إَشااَعريُّ فؼااال: الِعْصااَؿُة هاال:  التعريًاًاف الثًاًااين: َففااا أبااق الَحساا الُؼاادرُة طؾااك "َطرَّ

ـِ الُفَؿاِم (3) "الطَّاطِة، وَطَدُم الُؼدرِة طؾك الؿعصقةِ   .(4)، وقريٌب مِـ هذا تعريُػ اب

ينُّ الِعْصااَؿَة بلكَّفااا: َطاارَّ  التعريًاًاف الثالًاًاث: ـَ "ف الؼاضاال أبااق بؽااٍر الَباااقِالَّ ااالمُة مِاا السَّ

                                                        

إلك  (، إرشاد الُػُحقل2/243(، البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼِف: )3/6436( ُيـظر: التَّحبقر شرح التَّحرير: )6)

(، 4/446(، كشػ إسرار طـ ُأُصقل فخر اإلسالِم الَبْزَدويِّ )6/611تحؼقؼ الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: )

(، تؼقيؿ الـََّظر يف 2/434(، الُؿَقاَفؼات:)2/378(، شرح التَّْؾقيح طؾك التَّقضقح: )2/233دستقر الُعؾؿاء: )

ٍة كا ذائِعةمسائَؾ ِخالفقٍَّة   (.3/72فعة: )وُكَبٍذ َمذَهبقَّ

 (.2/667( شرح الؽقكب الؿـقر: )2)

 (.3/243( البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )3)

 (.3/27( ُيـظر: تقسقر التَّحرير: )4)
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ْلءِ   .(6)"الشَّ

وهااااااذا التَّعريااااااُػ وإِن امَتاااااااَز بُعؿقمِااااااف وَصااااااالِحف لؾِعْصااااااَؿِة مِااااااـ ُوُقااااااقِع 

ااااقاِب، فنكَّااااف ٓ ُيَعاااادُّ تعريًػااااا دققًؼااااا كاِشااااًػا طااااـ  إكبقاااااِء وغقااااِرِهؿ يف ِخااااالِف الصَّ

 اِد َبْحُثفا يف الؿسللِة.الِعْصَؿِة الؿر

َطاْت جقاكِاُب تـاُولِفاا لؿعـَاك ِطْصاَؿِة          وهذه التَّعريػاُت وإِن اخَتَؾَػْت ألػاُضفا، وَتـَقَّ

َػَؼْت طؾك إُمقِر التالقِة:  الُم، فنكَّفا جؿقًعا اتَّ الُة والسَّ  إكبقاِء طؾقفُؿ الصَّ

: ًٓ اااااادُ  أوَّ  لْلكبقاااااااِء مِااااااـ ُمقاَقعااااااِة  هااااااذه التَّعريػاااااااُت كؾُّفااااااا ُتَمكِّ
ِ
ِحْػااااااَظ اهلل

كقِب والُؿخاَلػاِت.  الذُّ

ٌة.ثاكًقا:  ٌة ٓ اختِقاريَّ  ٕكبقائِف إّكؿا هل ِطْصَؿٌة إجباريَّ
ِ
ـَ اهلل

 أنَّ هذه الِعْصَؿَة مِ

مِاااـ ِخاااالِل الـََّظاااِر والَجْؿاااِع باااْقـ هاااذه التَّعريػااااِت الُخاااروُج بتعرياااٍػ ٓ وُيْؿؽًِاًاًاُن 

تَ  طاال ِصااحَّ ف واسااتِقعاَبف: إكَّؿااا هاال محاولااٌة لؾؽشااِػ طااـ تعريااٍػ َيُحاادُّ حؼقؼااَة هااذه َأدَّ

 : الِعْصاااَؿِة، وُيـاِساااُب مقضاااقَع بحاااِث الؿساااللِة. وطؾاااك هاااذا: فاااالُؿراُد بِعْصاااَؿِة الـَّبااالِّ

ـَ الُقققِع يف الؿعصقِة طؾك سبقِؾ آختِقاِر.
 َمـُْع الـَّبلِّ صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ مِ

ٍة، وهل: فَتَضؿَّ        َة ُقققٍد ُمِفؿَّ  ـَ هذا التَّعريُػ ِطدَّ

ـَ الؿعصااااقِة مااااع الُؼاااادرِة طؾااااك فِْعؾِفااااا: ٕنَّ هااااذا َأكَؿااااُؾ يف  (6 َمـْااااُع إكبقاااااِء مِاااا

ِفؿ، فػقف معـَك الُؿجاَهدِة، وَبْذِل الُجْفِد يف الُبْعِد طـفا.  َحؼِّ

اااااٌة باااااالـَّبلِّ صاااااؾَّك اهلُل طؾقاااااف  (2  هاااااذه الِعْصاااااَؿَة خاصَّ
ـَ أنَّ وساااااؾَّؿ ُدوَن غقاااااِره مِااااا

ْكُب، والخطل  .(2) الـاس، الَّذيـ َيُجقُز طؾقفُؿ الذَّ

 تحرير محلِّ الـِّزاِع:

                                                        

 (.3/6438(، التَّحبقر شرح التَّحرير: )2/668( شرح الؽقكب الؿـقر: )6)

 (.4/572( ُيـظر: البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼِف: )2)
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كقِب   (6 َػَؼ أْهُؾ الِعْؾِؿ طؾك أنَّ إكبقاَء جؿقًعا َمْعُصقُمقن مِـ كبائِِر الذُّ  . (6)اتَّ

ـُ َتْقؿقَّااَة، فؼااال:  ُصااقُمقن طااـ الؽبااائِِر ُدوَن إنَّ إكبقاااَء َمعْ "وقااد حَؽااك هااذا آتِّػاااَ  اباا

غائِِر، هق ققُل َأكَثِر ُطؾؿاِء اإلسالِم وجؿقِع الطَّقائِِػ، حتَّك إكَّف ققُل َأكَثِر أْهاِؾ الؽاالِم،  الصَّ

ِة، وهق أيًضا ققُل َأكَثِر أْهِؾ التَّػسقِر  ـِ أمِِديُّ أنَّ هذا ققُل َأكَثِر إَْشَعريَّ كؿا َذَكَر أبق الَحس

احابِة، والتَّاابِعقـ وتاابِِعقفؿ والحديِث و اِة والصَّ ؿَّ
َؾِػ وإَئِ الُػؼفاِء، بؾ إكف لؿ ُيـَْؼْؾ طـ السَّ

َّٓ ما ُيقافُِؼ هذا الؼقَل   .(2)إ

وحؽاياااُة هاااذا آتِّػااااِ  غقاااُر دققؼاااٍة: ٕكَّاااف قاااد ُوِجاااَد أنَّ الجؿفاااقَر قاااائُِؾقن بِػْعاااِؾ 

ـِ ُمْػؾِااٍح: إكبقاااِء لؾؽبااائِِر َساافًقا فقؿااا ٓ ُيِخااؾُّ بِصاا ْدقِِفؿ، وَيااُدلُّ طؾااك ذلااؽ قااقُل اباا

، وسااقليت َبقاااُن هااذا طـااد َطااْرِض (3) "وَذَكااَر لـااا ِخالًفااا يف َجااقاِز صااغقرٍة ٓ فِْعؾِفااا َطْؿااًدا"

اس فقفا.  الِخالِف يف الؿسللِة، وطـَد تؼريِر رأِي أحِد أبل جعػر الـحَّ

 الـَّباااالَّ   (2
َػااااَؼ أْهااااُؾ الِعْؾااااِؿ طؾااااك أنَّ كقِب ، اتَّ ـَ الااااذُّ وإكبقاااااَء، َمْعُصااااقُمقن مِاااا

ْركِقَِّة، والُؽْػِريَِّة، وطـ كؾِّ ما ُيـاقُِض َمْدُلقَل الُؿْعِجزِة   .(4)الشِّ

َػَؼ أْهُؾ الِعْؾِؿ طؾك أنَّ إكبقاَء َمْعُصقُمقن يف جاكِاِب التَّبؾِقاِغ، وأكَّاف َيساَتِحقُؾ طؾاقفُؿ   (3 اتَّ

                                                        

ا َكَسَب إلقفؿ ُحثالُة إغبقاء: )4/369مجؿقع الػتاوى: ) ( ُيـظر:6) ـَِزيف إكبقاء طؿَّ  (. 32(، ت

 (.4/369( مجؿقع الػتاوى: )2)

 (.327( ُأُصقل الِػْؼف: )3)

: )2/669( ُيـظر: شرح الؽقكب الؿـقر: )4) يـ لؾُجَقْيـلِّ (، البحر الؿحقط يف ُأُصقل 356(، اإلرشاد يف ُأُصقل الدِّ

: )2/66(، ، شرح الؿعالؿ يف ُأُصقل الِػْؼف:)4/669ف: )الِػؼْ  ازيِّ (، 3/226(، الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼِف لؾرَّ

 (.5/2663(، هناية القصقل يف دراية إصقل: )6/671اإِلحؽام يف ُأُصقِل إَحؽام لممدي: )
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 .(6)الَؽِذُب، والَخَطُل فقف 

اُر َأَحاٌد مِاـ ُطؾؿااِء الؿساؾؿقـ الُؿـااِزِطقـ يف ِطْصاَؿِة اتَّ   (4 َػَؼ أْهُؾ الِعْؾِؿ طؾاك أكَّاف ٓ ُيَؽػَّ

ون طؾاك ذلاؽ، لاؿ  ُر والَخطاُل وٓ ُيَؼارُّ
اغائِ إكبقاِء، والَّذيـ قالقا: إكَّف َيُجقُز طؾقفُؿ الصَّ

ْر َأَحٌد مـفؿ باتِّػا  الؿسؾؿقـ: فننَّ همٓء يؼقلقن: إكَّ  ـَ اإلقاراِر ُيَؽػَّ فاؿ َمْعُصاقُمقن مِا

 .(2)طؾك ذلؽ

ـَ الـَّباالِّ  مِااـ فِْعااٍؾ  وطؾقااف: فؿحااؾُّ الـِّاازاِع والِخااالِف يف الؿسااللِة هااق: فقؿااا َيْصااُدُر مِاا

غائِِر َسْفًقا، وٓ ُتِخؾُّ بِصْدقِِف: هؾ ُهْؿ َمْعُصقم مـفا، َأْم غقُر َمْعُصقِم؟. ِر أو الصَّ
 لؾؽبائِ

: خالف العؾؿاء يف ِطْص   َؿِة الـَّبلِّ

 اختؾف إصولقون يف هذه الؿسللة عؾى قولقن، وُهَؿا ما يؾي: 

ل: ااغائِِر  الؼًاول إوَّ ِر أو الصَّ
َطااَدُم ِطْصاَؿِة الـَّباالِّ صااؾَّك اهلُل طؾقاف وسااؾَّؿ مِااـ فِْعاِؾ الؽبااائِ

 .(3)َسْفًقا، وإلك هذا الؼقِل َذَهَب جؿفقُر إُُصقلقِّقـ 

 : ـَ الخطلِ، هق "قال الَؿْرداويُّ
، ولقس َمْعُصقًما يف ذلؽ مِ

ِ
َمْعُصقٌم فقؿا ُيَمدِّي طـ اهلل

                                                        

(، الؿحصقل يف ُأُصقل 4/669ل الِػْؼف: )(، البحر الؿحقط يف ُأُصق2/227( ُيـظر: التَّؾخقص يف ُأُصقل الِػْؼف: )6)

(، هناية 6/671(، اإِلحؽام يف ُأُصقِل إَحؽام: )2/22(، شرح التؾقيح طؾك التقضقح: )3/226الِػْؼف: )

قل يف شرح مِـفاج القصقل: )  (.5/2665السُّ

(، الؿحصقل يف ُأُصقل 4/669(، البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )2/227( ُيـظر: التَّؾخقص يف ُأُصقل الِػْؼف: )2)

قل يف شرح 6/671(، اإِلحؽام يف ُأُصقِل إَحؽام: )2/22(، حاشقة التَّْػَتازاينِّ: )3/226الِػْؼف: ) (، هناية السُّ

 (.5/2665مِـفاج القصقل: )

ة يف 3/673(، شرح الؽقكب الؿـقر: )3/6447( ُيـظر: التَّحبقر شرح التَّحرير: )3) (، ققاصع إَِدلَّ

(، 2621(، هناية القصقل يف دراية إصقل: )4/516(، البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/313ُُٕصقل:)ا

(، الِػَصؾ يف الِؿَؾِؾ وإهقاء 3/228(، الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼف لؾرازي: )2/263اإِلهباج شرح الِؿـفاج: )

 (.6/99ْؾِؿ إُُصقل: )(، إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ مِـ طِ 4/33والـَِّحؾ: )
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َزه أيًضا الؼاضل أبق َيْعَؾك مِـ  ِر يف إَشَفِر فقفا، وَجقَّ
غائِ ْفِق، والصَّ َلِؾ، والـِّسقاِن، والسَّ والزَّ

، وَذَكَره بعُض أصحابِـ ينُّ، وأمِِديُّ ا ققَل أصحابِـا، والؼاضل أبق بؽٍر الَباقِالَّ

 .(6)"الجؿفقرِ 

غائِِر َسْفًقا، وهذا ما َذَهَب إلقف اإلمااُم  الؼول الثَّاين: ِر أو الصَّ
ِطْصَؿُة الـَّبلِّ مِـ فِْعِؾ الؽبائِ

 .(3) ، وبعُض إُُصقلقِّقـ(2)أحؿدُ 

ـُ َحْؿااداَن:   الـَّباالُّ صااؾَّك اهلُل طؾقااف وسااؾَّؿ، وسااائِرُ "قااال اباا
َّٓ  قااال أحؿااُد: ٓ َمْعُصااقَم إ

 .(4)"إكبقاءِ 

ِطْصاااَؿُة الـَّبااالِّ مِاااـ فِْعاااِؾ الؽباااائِِر والصاااغائِِر َساااْفًقا، ولؽـَّاااف غقاااُر  الؼًاًاًاول الثَّالًاًاًاث:

ااافِعقَّةِ  ، وَكَسااَبف (5)َمْعُصااقٍم مِااـ الَفااؿِّ بِػْعؾِفااا ُدوَن فِْعؾِفااا، وهااذا مااا َذَهااَب إلقااف َأكَثااُر الشَّ

ـُ الحاِجِب إلك َأكَثِر إُُصقلقِّقـ ُمْطَؾؼً   .(6)ا اب

أِي الثَّالااِث         ، والاارَّ ِل الؼائِااِؾ بِعْصااَؿِة الـَّباالِّ أِي إوَّ  بااْقـ الاارَّ
ااذي َيْظَفااُر لاال أنَّ والَّ

ـَ الَفاااؿِّ ُدوَن الِػْعاااِؾ شااالء ماااـ التاااداخؾ: ذلاااؽ ٕنَّ ُماااَمدَّى  الؼائِاااِؾ بَعاااَدِم الِعْصاااَؿِة مِااا

ـِ واِحٌد، وهق الِعْصَؿُة مِـ فِْعِؾ ما  قاِب. كِال الؼقلْق  هق ِخالُف الَحؼِّ والصَّ

                                                        

 (.3/6442( التَّحبقر شرح التَّحرير: )6)

 (.67(، هناية الُؿبَتِدئقـ:)3/6447(، التَّحبقر شرح التَّحرير: )2/211( ُيـظر: التَّؿفقد يف ُأُصقل الِػْؼِف: )2)

(، 67، هناية الُؿبَتِدئقـ: )(3/6447(، التَّحبقر شرح التَّحرير: )2/211( ُيـظر: التَّؿفقد يف ُأُصقل الِػْؼِف: )3)

( : ازيِّ (، 6/99(، إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: )3/228الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼِف لؾرَّ

 (.4/66(، الُؿَقاَفؼات: )2/476التَّؾخقص يف ُأُصقل الِػْؼف: )

 (.67( هناية الُؿبَتِدئقـ: )4)

  .(4/516ُصقل الِػْؼف: )( ُيـظر: البحر الؿحقط يف أُ 5)

(، إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: 2/612( ُيـظر: رْفع الحاِجب طـ مختصر ابـ الحاِجب: )6)

(6/99.) 
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اِس:  رأُي أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

 الـَّبلَّ صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ َمْعُصقٌم مِـ فِْعِؾ الؽبائِِر 
اُس أنَّ يَرى أبق َجْعَػٍر الـَّحَّ

غائِرِ  أِي، فؼاوالصَّ ح هبذا الرَّ   : ل، وقد َصرَّ          (6 )

هق مخاَصبٌة لف صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ وإْن كان ٓ َيْػَعُؾ هذا: ٕكَّف َمعُصقٌم ُمْختاٌر، ولؽـَّف 

 .(2)"ُخقصَِب هبذا لُقْعؾَِؿ اهلُل جؾَّ وطزَّ ُحْؽَؿف فقَؿـ َطَبَد غقَره كائِـًا َمـ كان

 لؾـَّبلِّ ص      
ِ
ـٍ آَخَر ُمَبقِّـًء ِطْصَؿَة اهلل غائِِر وقال يف مقص ؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ يف الصَّ

: تبارك وتعالكققُلف "والؽبائِِر، يف َمْعِرِض تػسقِره إلْحَدى أياِت الُؼرآكقَِّة: 

 (3) ْت ، َلَفؿَّ  طؾقؽ وَرْحَؿُتف بلْن َكبََّفَؽ طؾك الحؼِّ
ِ
، والؿعـك: ولقٓ َفْضُؾ اهلل

ئ صائَِػٌة مِـُْفْؿ َأْن ُيِضؾُّقَك طـ ال : ٕكَّفؿ سَلُلقا رسقَل اهلل صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ أْن ُيَبرِّ حؼِّ

ـَ ُأَبْقِر  َؾ اهلُل جؾَّ وطزَّ طؾك رسقلِف صؾَّك اهلُل ( 4)اب ، فَتَػضَّ ـَ التُّفؿِة وُيْؾِحَؼفا بالَقفقديِّ
مِ

َّٓ أَ  ْكُػَسُفْؿ: ّٕكفؿ َيْعَؿُؾقن َطَؿَؾ طؾقف وسؾَّؿ بلْن َكبََّفف طؾك ذلؽ وَأْطَؾُؿف إيَّاُه، وما ُيِضؾُّقَن إِ

الِّقـ، واهلُل جؾَّ وطزَّ َيْعِصُؿ رسقَلف صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ  .(5)"الضَّ

                                                        

 ( مـ سقرة الشعراء.264( و )263( أيتان )6)

 (.3/363( إطراب الُؼرآن: )2)

 ( مـ سقرة الـساء.663( أية )3)

، َشِفَد الَؿشاِهَد كؾَّفا مع رسقِل هق ُصْعؿَ  (4) ـِ َطؿٍرو إَكصاريُّ ـِ الَخْزَرِج ب ـِ َضَػِر ب ـِ حاِرثَة ب ـِ َطؿِرو ب ـُ ُأَبْقرِ  ب ُة ب

حابِة، ولؿ َأقِْػ طؾك َمـ َذَكَر َسـََة َمْقلِِده، وٓ  َّٓ َبْدًرا، َمْعُدوٌد يف ُجؿؾِة الصَّ  صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ إ
ِ
 وفاتِف.اهلل

حابة: ) حابة: )539ُيـظر: ُأْسُد الغابة يف معرفة الصَّ  (.3/568(، اإلصابة يف تؿققز الصَّ

 (.6/237( إطراب الُؼرآن: )5)
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: 

تل َتجاَذَبْتفا  ـَ الؿسائِؾ الَّ
قَِّة خربِ القاحِد يف َكْقهنا مِ قَُّة البحِث يف ُحجِّ َتتجؾَّك َأَهؿِّ

ٍة: ولفذا فننَّ الُؿسَتؼرَئ لؾُؿَصـَّػاِت يف جؿقِع هذه العؾقِم،  اهتِؿاماُت الُعؾؿاِء يف طؾقٍم ِطدَّ

ٍة يف ِطْؾَؿِل  ٍة يف تضاطقِػ تؾؽ الُؿَصـَّػاِت، وبخاصَّ َلَقِجُد أنَّ هذه الؿسللَة حاِضرٌة بُؼقَّ

ـَِّة، وُأُصقِل الِػْؼِف.   السُّ

قَّاِة خاربِ القاحاِد طـاد والَّذي َيـَبغال التَّركِقا     ُز، والتَّلكقاُد طؾقاف هاهـاا هاق آطتِـااُء بُحجِّ

قَّتِاف  ـَِّة، الَّذي ُيَعدُّ التَّشاؽقُؽ بُحجِّ إُُصقلقِّقـ: لَؽْقِن هذه الؿسللِة طـَدهؿ ُمتعؾِّؼًة بدلقِؾ السُّ

ـَِّة الـََّبقيَِّة. قَِّة السُّ  َتشؽِقًؽا بُحجِّ

ا َيـَبغل التَّـبِقفُ  أنَّ َتْسِؿَقَة هذا الُؿْصَطَؾِح )خربَ القاحاِد( إكَّؿاا جااَءْت  -أيًضا  –طؾقف  ومؿَّ

ـََّة ُمتقاتَِرها وآحاَدها،  : ذلؽ ٕنَّ الُعؾؿاَء قديًؿا كاكقا َيَرْوَن أنَّ السُّ ابِع الِفجريِّ يف الؼرِن الرَّ

ك واِحٍد ُدوَن تؿققٍز، وكان إصالُقفؿ طؾك إحاديِث إصالًقا ا طاّماا، وُمْجَؿااًل لاؿ طؾك ُمَسؿًّ

 َيِرْد فقف هذا التَّؼسقُؿ.

قَّتِااااف َحقِّااااًزا  وْٕجااااِؾ هااااذا: فؼااااد َأَخااااَذْت مسااااللُة خااااربِ القاِحااااِد والعؿااااِؾ بُحجِّ

 كبقًرا مِـ اهتِؿاِم الُعؾؿاِء، وَصـَّػقا فقفا الُؿَصـَّػاِت الُؿسَتِؼؾََّة.

 : وغقاِرهؿ ُمَصاـَّػاٍت ُمساتؽَثراٍت وَصاـََّػ جؿاطااٌت مِاـ أْهاِؾ الحاديِث "قال الـَّاقويُّ

ٍت يف خربِ القاحِد، وُوُجقِب العؿِؾ بف  .(6)"ُمسَتِؼالَّ

اريػِة باطتِبااِر ُوُصاقلِفا إلقـاا،  اـَِّة الشَّ ُة( َأَحَد أقسااِم السُّ ـَُّة أحاِديَّ وُيَعدُّ خربُ القاحِد )السُّ

                                                        

اج (6)  (.6/62) الِؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الَحجَّ



–
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ااا ااروِع يف َبقاااِن رأِي أباال جعػاار الـحَّ ـُ َقْبااَؾ الشُّ ـَ وَيْحُساا س، ُومؼارَكُتفااا بااِراِء غقااِرِه مِاا

ـُ التَّعريُػ بخربِ القاحِد ُلَغًة واْصطاِلًحا، وبقان الخالف يف ُحجقَّتف.  -إُُصقلقِّقـ   َيْحُس

 تعريُف خبرِ الواحِد ُلَغًة واْصطاِلًحا: 

ُة تعريًاًاًاًاًاف الَخَبًاًاًاًاًاُر يف الؾُّغًاًاًاًاًاةِ  الثااااالِّ )خااااارب(، وماااااادَّ
ـَ الػعاااااِؾ الثُّ : َمْصاااااَدٌر مِااااا

اااااْلِء والـَّبااااالِ باااااف، فُقؼااااااُل:  الػعاااااؾِ  يف أْصاااااؾِفا الؾُّغاااااقيِّ َتاااااُدلُّ طؾاااااك العؾاااااِؿ بالشَّ

 . (6)َأخَبْرُتف وَخبَّْرُتف، والَخَبُر واحٌد، والَجْؿُع مـف: َأخبارٌ 

ـُ فارٍس:  ـٍ "قال اب ُل: الِعْؾاُؿ، والثَّااين َياُدلُّ طؾاك لِاق اُء َأْصاالِن: فاإوَّ الخاء والباُء والارَّ

: ، ومـااف الَخبِقااُر، يف ققلااف (2)"ُغااْزرٍ وَرخاااَوٍة و         ( (3 ٓ :أي

 .(4)ُيْخبُِرَك مِْثُؾ َمـ هق َخبِقٌر بإشقاِء طالٌؿ هبا، وهق اهلُل ُسبحاَكف

ْرطلِّ طـَد ُطؾؿاِء ُأُصقل الِػؼْ           
ِف: أنَّ خربَ وَتظَفُر ُمـاسبُة الؿعـَك الؾَُّغقيِّ بالؿعـَك الشَّ

، ومِـ َثؿَّ َأْكَبَل بف.  حابلُّ  القاحِد هق ما َطؾَِؿف الصَّ

 تعريف خبرِ الواحِد اْصطاِلح : 

ةٍ         َف خرب القاحد بَتعريػاٍت ِطدَّ  ، ومِـ هذه التَّعريػاِت ما يؾل:(5)ُطرِّ

                                                        

ة 6) ة 7/657) "خرب"( ُيـظر: هتذيب الؾُّغة، مادَّ حاح، مادَّ ة (، ُمْجَؿؾ الؾُّغ2/646) "خرب"(، الصِّ ة،مادَّ

ة 6/361)"خرب" ة 5/679) "خرب"(، الُؿْحَؽؿ والؿحقط إطظؿ، مادَّ (، 2/239) "كبل"(، أساس البالغة، مادَّ

ة  حاح، مادَّ  (.87) "خرب"مختار الصِّ

ة 2)  (.2/239) "خرب"( مؼايقس الؾُّغة، مادَّ

 ( مـ سقرة فاصر.64( مـ أية رقؿ )3)

ْقكاينِّ )4)  .(3/394( فتح الؼدير لؾشَّ

َـّة الُؿـاضِر: )5) (، شرح الؽقكب 665(، الؿختصر يف ُأُصقل الِػْؼف: )99( ُيـظر: َرْوضة الـَّاضِر وُج
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ل: َف الَبْزَدويُّ خربَ القاحِد بلكَّاف:  التَّعريُف إوَّ  َيروياِف القاحاُد أو آثـااِن كاؾُّ خاربٍ"َطرَّ

 .(6) "فصاِطًدا، ٓ ِطْبَرَة لؾعدِد فقف بعَد أْن َيُؽقَن ُدوَن الؿشفقرِ 

، بلكَّااااف:  التَّعريًاًاًاًاُف الثًَّاًاًاًااين: ـُ الَجااااْقزيِّ َفااااف اباااا مااااا َكَؼَؾااااف واِحااااٌد طااااـ واِحااااٍد، "طرَّ

َؾ ِروايَة الؽثقريـ واِحدٌ   .(2) "أو َتَخؾَّ

، فؼال: هق وَطرَّ التَّعريف الثَّالُث:  قرازيُّ بتعريٍػ طام  ـِ التَّقاُترِ "َفف الشِّ  . (3) "ما اكَحطَّ ط

ـُ الؼااااقُل بلكَّااااف: ماااااا َوَرَد          ـْ ِخااااالِل الـََّظااااِر يف هااااذه التَّعريػاااااِت، ُيْؿؽِاااا ومِاااا

 ، ولؿ َيْبُؾْغ يف َكْؼؾِف َحدَّ التَّقاُتِر.طـ الـَّبلِّ 

 تحريُر محؾِّ الـِّزاِع: 

افادِة، ويف َأجَؿَع ال -6 ُعؾؿاُء طؾك العؿِؾ بخربِ القاحاِد يف الَػْتاَقى، ويف بعاِض أحاقاِل الشَّ

كققيَّةِ   .(4)إمقِر الدُّ

ًة طـَد  -2 ْرطقَِّة، وهؾ ُيَعدُّ ُحجَّ اخَتَؾَػ الُعؾؿاُء يف العؿِؾ بخربِ القاحِد يف إحؽاِم الشَّ

 ُطؾؿاِء ُأُصقل الِػْؼِف يف ُوُجقِب العؿِؾ بف َأو ٓ؟ 

                                                                                                                                                                     

(، البحر الؿحقط 6/578(، شرح الؾَُّؿع يف ُأُصقل الِػْؼف: )4/6813(، التَّحبقر شرح التَّحرير: )2/345الؿـقر:)

: )(، اإِلحؽام يف ُأُصقِل إَ 4/255يف ُأُصقل الِػْؼف: ) قل شرح مِـفاج القصقل: 6/43حؽام لممِديِّ (، هناية السُّ

(، غاية القصقل يف شْرح ُلبِّ 7/2811(، هناية القصقل: )2/4(،شرح التَّْؾقيح طؾك التَّقضقح: )2/46)

(، 3/56حرير: )(، تقسقر التَّ 2/683(، تؼقيؿ الـََّظر يف مسائَؾ ِخالفقٍَّة ذائعة وُكَبٍذ َمذَهبقٍَّة كافعة:)91إُُصقل: )

: )666مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: ) الُؿْسَتصَػك ار بشرح 665(، الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼِف ٓبـ الَعربلِّ (، َفْتح الَغػَّ

يـ: )2/86الَؿـَار: )  (،29(،  الـَُّبذ الؽافقة يف أحؽام ُأُصقل الدِّ

(6( :  (.652( ُأُصقل الَبْزَدويِّ

 (.4/6813( التَّحبقر شرح التَّحرير: )2)

 (.39( الؾَُّؿع يف ُأُصقل الِػْؼف: )3)

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )4) : 2/358(، شرح الَؽْقَكب الُؿـِقر: )3/872( ُيـظر: الُعدَّ ازيِّ (، الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼِف لؾرَّ

خقرة: )278(، شرح تـؼقح الُػُصقل: )4/256(، البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )4/354)  (.621(، الذَّ
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ـِ َأْوسٍ         اِد ب  صاؾَّك اهلُل ( 6)ومِثاُلف: حديُث َشدَّ
ِ
، قال: ثِـْتاِن َحِػْظُتُفؿا طـ رساقِل اهلل

طؾقف وسؾَّؿ، قال: )إنَّ اهلَل َكَتَب اإِلْحساَن َطؾك كؾِّ شْلٍء، فنذا َقَتْؾاُتؿ فَلْحِساـقا الِؼْتَؾاَة، وإذا 

ْبَح، وْلُقِحدَّ أحدُ  ـِ (2)ُكؿ َشْػَرَتف، فْؾُقِرْح َذبِقَحَتف(َذَبْحُتؿ فَلْحِسـقا الذَّ اِد با ، ففذا َخَبٌر طاـ َشادَّ

ْػَرِة. ْبِح والؼتِؾ، وتحديِد الشَّ  َأْوٍس، َثَبَت بف ُحْؽُؿ إمِر بنحساِن الذَّ

 خالف العؾؿاء يف ُحجقَّة خبر الواحد: 

 .(4)قلققـ، وجؿفقر إص(3)ُحجقَّة خرب القاحد، وهذا ققل اإلمام أحؿد  الؼول إول:

قَّة خرب القاحد يف إثبات إحؽام الشرطقَّة، وإلك هاذا ذهاب أباق  الؼول الثاين: طدم ُحجِّ

  .(2)، وابـ داود(6)، وبعض أهؾ الظاهر كالَؼاَشاين(6)مـ الُؿْعَتِزَلة  (5)بؽر إصؿ

                                                        

ـِ ثابِ 6) اَن ب ـُ أخل َحسَّ ، اب ـِ حؿ ، وُيْؽـَك بلبل َيْعَؾك، ويؼال: بلبل طبِد الرَّ ـِ ثابٍت الَخْزَرجلُّ ـُ َأْوِس ب اُد ب ٍت ( هق َشدَّ

ـَ هبا، َشِفَد َبْدًرا، َرَوى طـ الـَّبلِّ  اِطِر، َكَزَل ِحْؿَص وَسَؽ ر بِصَػَتِل ، وَرَوى طـف ابـاُه وبعُض التَّابِعقـ، اشُتفِ الشَّ

 ه بِػَؾْسطقـ.58الِعْؾِؿ والِحْؾِؿ، وكاكت لف ِطبادٌة واجتِفاٌد يف العؿِؾ، مات طام 

 ( : حابة لؾَبَغقيِّ حابة ٓبـ قاكٍِع: )3/283ُيـظر: معرفة الصَّ حابة ٕبل ُكَعْقٍؿ: 6/333(، ُمْعَجؿ الصَّ (، معرفة الصَّ

 (.2/654، هتذيب التَّفذيب: )(2/694(، آستِقعاب يف معرفة إصحاب: )3/6459)

ْػرة )2) ْبِح والؼتِؾ، وتحديِد الشَّ بائِح، باب إمر بنحساِن الذَّ ْقد والذَّ (، رْقؿ 3/6548( أخرجف ُمْسؾٌِؿ بؾػظف، كتاب الصَّ

 (.(6955الحديث )

ة يف أصقل الػؼف: )3/44ُيـظر: التؿفقد يف أصقل الػؼف: ) 3)) (، شرح 4/6818تحرير: )(، التحبقر شرح ال3/859(، الُعدَّ

ْوَضة: )  (.2/513(، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح: )2/668مْخَتَصر الرَّ

ة يف أصقل الػؼف: )4) (، شرح 4/6818(، التحبقر شرح التحرير:)3/44(، التؿفقد يف أصقل الػؼف: )3/859( ُيـظر: الُعدَّ

ْوَضة: ) (، 4/419، الَؿْحُصقل يف أصقل الػؼف لؾرازي: )(6/578(، شرح الؾَُّؿع يف أصقل الػؼف: )2/668مْخَتَصر الرَّ

ة يف أصقل الػؼف: ) ف: )2/264َققاصِع إِدلَّ (، 4/259(، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف: )2/279(، الػؼقف والُؿَتَػؼِّ

ار: ) ( إحؽام الُػُصقل يف أحؽام 278(، شرح َتـِْؼقح الُػُصقل:)262مؼدمة يف أصقل الػؼف ٓبـ الَؼصَّ

َرْخِسل:)671(، تؼقيؿ إِدلَّة يف أصقل الػؼف: )6/252)إصقل: (، َكْشػ إَْسَرار طـ ُأُصقل 6/326(، أصقل السَّ

 (.2/437(، الُؿْعَتَؿد يف أصقل الػؼف: )2/538َفْخر اإلسالم الَبْزَدِوي لؾبخاري: )

أفصح الـاس، وأورطفؿ، وأفؼففؿ، وكان ( هق طبد الرحؿـ بـ َكْقَسان إصؿ، وُيؽـك بلبل بؽر، فؼقٌف معتزلل، كان مـ 5)

ػاتف: )التػسقر(، )إسؿاء الحسـك(، )افرتا  إمة(، مات طام  ـْ ُمَملَّ
 .اه225جؾقؾ الؼدر، مِ

 (.3/323(، إطالم: )56(، صبؼات الُؿْعَتِزلة: )3/427ُيـظر: لسان الؿقزان: )

 (.6/669( ُيـظر: اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ َحْزم )6)
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اِس:  رأُي أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

قََّة خربِ الق اُس ُحجِّ أَي يَرى أبق َجْعَػٍر الـَّحَّ ر هاذا الارَّ احِد، وإثباَتف، والعؿاَؾ باف، وقاد َقارَّ

لقُؾ طؾاك "بُؽؾِّ َجالٍء وُوُضقٍح، فؼال يف َمْعِرِض التَّعؾقِؼ طؾك بعِض إحاديِث:  وفقاف الادَّ

َف الـَّبالُّ صاؾَّك اهلُل طؾقاف وساؾَّؿ بقاحاٍد: لُقْخاربَُه  ِة خربِ القاِحِد، ولقٓ أكَّف َمؼبقٌل ما َوجَّ ِصحَّ

 .(3)"الؼقمِ  بخربِ

 

: 

ـَ الؿسائِؾ الُؿشرتَكِة بْقـ ِطْؾَؿِل الحديِث وُأُصقِل الِػْؼِف، وقد 
ُتَعدُّ ِروايُة الَؿجفقِل مِ

ثقن َأكَثَر إصـاًبا يف تػصقالِت أْمِر  كاكت محؾَّ اطتِـاٍء طـد ُطؾؿاِء كؾ  مـفؿا، وإْن كان الُؿَحدِّ

ـَ إُُصقلقِّقـ، مـ حقث مػفقُمف، وأكقاُطف، وأحقاُلف، وُحْؽُؿ العؿِؾ بروايتِف.الؿجفق
 ِل مِ

َؿ رواُة الحديِث مِـ حقث معرفُة ِصَػتِفؿ، وَطَدُم معرفتِفا، إلك قِْساؿقـ،       هذا وقد ُقسِّ

 وُهؿا طؾك سبقِؾ اإلجؿاِل طؾك الـَّحِق التالل:

ل: ا أن يؽقنَ القصِػ:  أْن َيُؽقَن معروَف  الِؼْسم إوَّ ، وقد  وهذا إمَّ ًٓ َمْجروًحا، أو ُمَعدَّ

َسااَبَؼ بقاااُن إحااَدى الؿسااائِؾ الُؿتعؾِّؼااِة هبااذا الِؼْسااِؿ، وهاال مسااللُة قااقِل القاحااِد يف الَجااْرِح 

                                                                                                                                                                     

( هق محؿد بـ إسحا  الؼاشاين، وُيؽـك بلبل بؽر، فؼقف ضاهري، أخذ العؾؿ طـ داود، وخالػف يف مسائَؾ كثقرٍة مـ إصقل 6)

ػاتف: )إثبات الؼقاس(، )أصقل الُػْتَقا(، )الرد طؾك داود يف إثبات الؼقاس(، مات طام  ـْ ُمَملَّ
 .381والػروع، مِ

قَراِزي: )  (.2/21(، َهِديَّة العارفقـ: )676ُيـظر: صبؼات الػؼفاء لؾشِّ

ػاتف: 2) ـْ ُمَملَّ
( هق محؿد بـ داود بـ طؾل بـ خؾػ الظاهري، وُيؽـك بلبل بؽر، فؼقف ضاهري، كان أديًبا، وشاطًرا وكحقيًّا، مِ

 .اه297)القصقل إلك معرفة إصقل(، )الزهرة يف إدب(، )إكذار وإطذار(، مات طام 

َهب يف أخبار َمـ 266-4/259(، َوَفقات إَْطَقان وأكباء أبـاء الزمان: )5/256ُيـظر: تاريخ بغداد: ) (، َشَذرات الذَّ

 (. 2/226َذَهب: )

 (.728( الـَّاسخ والَؿـُْسقخ: )3)
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 .(6)والتَّعديِؾ 

َّٓ أنَّ هذه الَجفالَة لقست طؾك َمرَتَبةٍ الِؼْسُم الثَّاين:  واحدٍة،  أْن َيُؽقَن مجفقَل القصِػ، إ

، وقاد َتُؽاقُن  ـِ اوي، واْصَطَؾحقا طؾك تسؿقتِف بؿجفقِل الَعاق فؼد َتُؽقُن الَجفالُة يف طقـ الرَّ

ك: مجفقَل الَعدالِة، وقد َتُؽاقُن الَجفالاُة يف  هذه الَجفالُة يف ِصَػتِف الظَّاِهرِة والباصِـِة، وُيَسؿَّ

ك حقـفٍذ بؿجفقِل الح  .(2)اِل، أِو الَؿْسُتقرِ ِصَػتِف الباصِـِة فؼط، فُقَسؿَّ

اس يف هذه الؿسللِة، وبقاِن مقافؼتِِفؿ وُمخاَلَػتِِفؿ      وَقْبَؾ َطْرِض آراِء أبل جعػر الـحَّ

ْرِع، وإلقؽ بقاَن  ُد بتعريٍػ لؾؿجفقل يف الؾُّغِة واْصطاِلِح الشَّ إلمامِِفؿ ولْلُُصقلقِّقـ، ُأَمفِّ

 ذلؽ:

 طاِلح:تعريُف الَؿجفوِل يف الؾُّغِة وآْص 

ـَ الَجْفِؾ. تعريف الَؿجُفوُل يف الؾُّغِة:
 اسُؿ َمػعقٍل، َملُخقٌذ مِ

ـُ فارٍس رحؿف اهلل:  الجقؿ والفاء والالم َأْصالِن: َأَحُدهؿا: ِخالُف الِعْؾِؿ، "قال اب

َؿْلكِقـةِ  ُة، وِخالُف الطُّ  .(3)"وأَخُر: الِخػَّ

َؾ طؾقاف إماُر: أي: َخِػاَل طؾقاف، وتجاَهاَؾ: أي: ُيَؼال: َجِفَؾف ُفالٌن َجْفاًل وَجفاَلًة، وَجفِ 

  :  ، ومـف ققُلاف(4)َأضَفَر الجفؾ، وُيؼاُل: هق َيْجَفُؾ ذلؽ: أي: ٓ َيْعِرُفف     

                                                        

 ( مـ هذا البحث.6169( ُيـظر: ص )6)

اوي يف شرح تؼريب الـََّقاوي: )2) الِح: 6/268( ُيـظر: تدريب الرَّ ـِ الصَّ مة اب (، شرح ُكخبة الِػَؽر: 622)(، مؼدِّ

 (.4/282(،البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )81)

ة 3)  (. 6/489، )"جفؾ"( مؼايقس الؾُّغة، مادَّ

ة 4) ة 66/629، )"جفؾ"( ُيـظر: لسان العرب، مادَّ  (.882، )"جفؾ"(، الؼامقس الؿحقط، مادَّ
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         (6). 

ْرِع هق ما َذَكرَ  ـُ فاِرٍس: حقُث وَأْقَرُب هذه الؿعاين لؿعـَك الَؿجُفقِل يف اْصطاِلِح الشَّ ه اب

أو غقاَر ذلاؽ مِاـ أكاقاِع إنَّ الَؿجُفقَل َخِػَل طؾقـاا، ولاؿ َكْعَؾاْؿ َكَساَبف، أو َطداَلَتاف، أو حاَلاف، 

َؿْلكِقـَُة بَؼبقِل ِروايتِف.  الَجفاَلِة،  ولذلؽ لؿ َتْحُصُؾ الطُّ

 تعريف الَؿجُفوِل اْصطاِلح : 

ُف الؿجفقل طؾك وْجِف اإلجؿا       : َبْقَد أنَّ (2)ِل، بلكَّف: َمـ لؿ ُتْعَرْف َطْقـُف أو ِصَػُتفُيَعرَّ

ؿقا الؿجفقَل إلك ثالثة أقساٍم، ولؽؾِّ قِْسٍؿ مـفا تعريُػف الخاصُّ بف، وبقاُكفا  الُعؾؿاَء َقسَّ

 طؾك الـَّحِق أيت: 

ل : وهق َمـ لؿ َيشَتِفْر، ولؿ َيْرِو طـف إٓ راٍو واحٌد.إوَّ ـِ  : مجفقُل الَعق

ـِ الثَّاين : مجفقُل الَعدالِة: وهق الَّذي لؿ ُيْعَرْف بَعدالٍة أو فِْسٍؼ، مع َكْقكِف معروَف الَعق

ـِ طـف.   بروايِة َطْدَلْق

قف الثَّالُث  ـِ ُدوَن الظَّاهِر، وُيَسؿِّ : مجفقُل الحاِل: وهق الَّذي ُجِفَؾْت طدالُتف يف الباص

 . (3)بعُض الُعؾؿاِء: )الَؿْسُتقر( 

 لعؾؿاء يف ِروايِة الَؿجفقِل:خالف ا

 اخَتَؾَػ إصقلققن يف آحتِجاِج بِروايِة الَؿجفقِل، طؾك ثالثِة أققاٍل، وهل ما يؾل:     

                                                        

 ( مـ سقرة هقد.46( مـ أية رقؿ )6)

 (.6/651ح الحديث لؾـَُّعْقِؿلِّ )( ُيـظر: تقسقر مصطؾ2)

الِح: )3) مة ابـ الصَّ (، إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ 4/282(، البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )296( ُيـظر: مؼدِّ

: )6/271الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: )  (.2/253(، التَّؼرير والتَّحبقر:)266(، الُؿْغـِل يف ُأُصقل الِػْؼِف لؾَخبَّازيِّ
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ل: ، وجؿفقِر (6)َطَدُم آحتِجاِج بِروايِة الَؿجفقِل، وهذا ققُل اإلماِم أحؿدَ  الؼوُل إوَّ

 .(2)إُُصقلقِّقـ

 .(3) "وايُة الَؿجفقِل، وهق ققُل الجؿفقرِ ٓ ُتْؼَبُؾ رِ "قال الطُّقيفُّ: 

، (4)َقبقُل ِروايِة الَؿجفقِل ُمْطَؾًؼا، وهق إحدى الروايتقـ طـ اإلمام أحؿد الؼوُل الثَّاين:

افِعقَّةِ (5)وققُل بعِض الَحـَػقَّةِ   .(6)، والشَّ

ـَ  الؼوُل الثَّالث: حاُلف، وهذا ققُل  التََّققُُّػ يف َقبقِل ِروايِة الَؿجفقِل، حتَّك َيتَبقَّ

الُجَقْيـلُّ 
افِعقَِّة (7) ـَ الشَّ

قراِزيِّ مِ  .(8)، وأبل إسحاَ  الشِّ

                                                        

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )6) ْوضة: )2/936( ُيـظر: الُعدَّ (، التَّحبقر شرح التَّحرير: 2/649(، شرح مختصر الرَّ

(4/6913.) 

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )2) (، إحؽام الُػُصقل يف أحؽام 3/626(، التَّؿفقد يف ُأُصقل الِػْؼف: )2/936( ُيـظر: الُعدَّ

 (.2/466تَّحبقر: )(، التَّؼرير وال6/372إُُصقل: )

ْوضة: )3)  (.2/649( شرح مختصر الرَّ

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )4) ْوضة: 627(، َرْوضة الـَّاضِر وُجـَّة الُؿـاضِر: )2/936( ُيـظر: الُعدَّ (، شرح مختصر الرَّ

 (.4/6911(، التَّحبقر شرح التَّحرير: )2/462(، شرح الؽقكب الؿـقر: )2/649)

: ) ( ُيـظر: الؿغـل يف5) : )266ُأُصقل الِػْؼِف لؾَخبَّازيِّ :)661(، ُأُصقل الَبْزَدويِّ َرْخسلِّ (، 6/345(، ُأُصقل السَّ

 (.2/335التَّؼرير والتَّحبقر: )

(، 6/397(، الُبرهان يف ُأُصقل الِػْؼف: )338(، التَّبِصرة يف ُأُصقل الِػْؼف: )46( ُيـظر: الؾَُّؿع يف ُأُصقل الِػْؼف: )6)

(، إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ 2/369(، اإِلهباج يف شرح الِؿـفاج: )2/383يف ُأُصقل الِػْؼف: )التَّؾخقص 

 (.6/648مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: )

(7 :  ."ِروايُة الَؿستقِر مقققفٌة إلك استِباكِة حالِف"( قال الُجَقيـلُّ

 (.6/397ُيـظر: الُبرهان يف ُأُصقل الِػْؼف: )

(، 6/397(، الُبرهان يف ُأُصقل الِػْؼف: )338(، التَّبِصرة يف ُأُصقل الِػْؼف: )46ع يف ُأُصقل الِػْؼف: )( ُيـظر: الؾُّؿَ 8)
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اِس:  رأُي أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

اُس َطَدَم َقبقِل ِروايِة الَؿجفقِل، وَطَدَم آحتِجاِج بحديثِف، سقاٌء  يَرى أبق َجْعَػٍر الـَّحَّ

أِي بـْػِسف، فؼال: خاَلَػ هذا الحديُث َكصَّ الُؼرآِن، أو لؿ يُ  َح هبذا الرَّ قال "خالِْػُف، وقد َصرَّ

: ٕكَّف إذا َوَقَع يف الحديِث َمجفقٌل لؿ ُيْحَتجَّ بف يف غقِر  ـٌ أبق َجْعَػٍر: وهذا الحديُث َبقِّ

راءُتُفؿ طـ الـَّبلِّ 
، وُمعاَرَضتِف الجؿاطَة الَّذيـ قِ

ِ
 صؾَّك اهلُل طؾقفالُؼرآِن، فؽقػ يف كِتاِب اهلل

 .(6) "؟وسؾَّؿ

ـٍ آَخَر، فؼال:  أِي يف مقص َد طؾك هذا الرَّ ةٌ "وَأكَّ ، ويف (2) "والؿجفقُل ٓ َتُؼقُم بف ُحجَّ

ةٌ "مقضٍع آَخَر:   .(3) "والؿجفقُل ٓ َيُؼقُم بف ُحجَّ

ـُ َلبِ "وقد َأباَن أنَّ َحدَّ الؿجفقِل طـَده أكَّف الَّذي لؿ َيْرِو لف إٓ واِحٌد، فؼال:  اُس ب ( 4)قدٍ َشؿَّ

ـُ َمْسُروٍ   َّٓ سعقُد ب َّٓ هذا الحديُث، (5)ٓ ُيْعَرُف، ولؿ َيْرِو طـف َأَحٌد إ ، وٓ ُرِوَي طـف إ

                                                                                                                                                                     

 (.6/648(، إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: )2/383التَّؾخقص يف ُأُصقل الِػْؼف: )

 (.5/639( إطراب الُؼرآن: )6)

 (.685)( الـَّاسخ والَؿـُْسقخ: 2)

 (.671( الـَّاسخ والَؿـُْسقخ: )3)

ـِ َمْسُعقٍد رِضل اهللُ 4)  ب
ِ
ـَ مِـ ِروايِة الحديِث. رَوى طـ طبِد اهلل ق ـَ الُؿِؼؾِّ

ـُ َلبِقٍد، ثَِؼٌة، وقد كان مِ اُس ب طـف،  ( هق َشؿَّ

ـُ َمْسُروٍ . ولؿ َأقِْػ طؾك َمزيِد ترجؿٍة َحْقَل هذا ا َّٓ سعقُد ب  لَعَؾِؿ.ولؿ َيْرِو طـف إ

 (.4/75(، مغاين إخقار: )4/384(، الَجْرح والتَّعديؾ: )4/369ُيـظر: الثِّؼات ٓبـ ِحبَّاَن: )

ـَ التَّ 5)
ـَ التَّابِعقـ الثِّؼاِت، رَوى طـ َجْؿٍع مِ

ـُ َمْسُروٍ  التَّْقؿلُّ الُؽقيفُّ، ُيْؽـَك بلبل ُسػقاَن، وهق مِ ابِعقـ، ( هق سعقُد ب

 ه 626ه، وإَكَثُر طؾك أكَّف مات طام 628مات طام  وُرِوَي طـف أيًضا،

( : (، 6/299(، مقلد الُعؾؿاِء وَوَفَقاهتؿ: )4/73(، هتذيب التَّفذيب: )6/293ُيـظر: رجال صحقح الُبخاريِّ

 (.3/563التَّاريخ الؽبقر: )
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ةٌ   .(6) "والؿجفقُل ٓ َتُؼقُم بف ُحجَّ

 

: 
ااِؾ وإداِء يف َكْؼااِؾ ا َدْت ُصااُرُ  التَّحؿُّ اااُت َتَعاادَّ اااِت، سااقاٌء أكاكاات هااذه الَؿرويَّ لَؿرويَّ

 أحاديَث متقاترًة طـ الـَّبلِّ صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ، أم طـ غقِره. 

ثقن  َقِغ، هذه بَبقانِ  - خاص   بقْجفٍ  –وقد ُطـَِل الُؿَحدِّ قَّةِ  الصِّ ا، وكان مـف َمرَتبةٍ  كؾِّ  وُحجِّ

 َجؾِلٌّ مِـ هذا آ
قَِّة لْلُُصقلقِّقـ أيًضا حظٌّ طتِـاِء: فؾؼد َأْوَدُطقا يف ُمَصـَّػاهتُؿ إققاَل يف ُحجِّ

فا الؿسللُة الُؿراُد  ِؾ الُؿتعؾِّؼِة هبا، ومِـ َأهؿِّ
َقِغ، باإلضافة إلك الؿسائِ كؾِّ ِصقغٍة مِـ هذه الصِّ

 َبْحُثفا يف هذا الَؿْطَؾِب.

َقُغ بشؽٍؾ طام   ـُ  –لِعْؾِؿ فقفا بعد الـََّظِر يف كالِم أْهِؾ ا -وهذه الصِّ  يف َتـَحِصرَ  أنْ  ُيْؿؽِ

 ، بقاُكفا طؾك الـَّحِق التالل: (2)مراتَِب  أربعِ 

قِخ، وهل: الَؿْرَتبُة إولى ؿاُع مِـ لػِظ الشَّ اوي، ساقاٌء : السَّ قُخ، وَيساَؿَع الارَّ أْن َيؼَرَأ الشَّ

اوي: أكاكاات قراءُتااف مِااـ ِحْػظِااف أم مِااـ كِتابِااف، قاِصااًدا لؾتحااديث أم ٓ، و هـااا َيُؼااقُل الاارَّ

َثـا"  ، وهذه الَؿْرَتبُة هل الَؿْعـِقَُّة بالبحِث يف هذه الؿسللة."َأخَبَركا"و "حدَّ

                                                        

 (.685( الـَّاسخ والَؿـُْسقخ: )6)

َدة يف ُأُصقل الِػْؼف: )621) ( ُيـظر: َرْوضة الـَّاضِر وُجـَّة الُؿـاضِر:2) (، ققاطد إُُصقل ومعاقد 255(، الُؿَسقَّ

(، التَّحبقر شرح التَّحرير: 91(، الؿختصر يف ُأُصقل الِػْؼف: )2/491(، شرح الؽقكب الؿـقر: )8الُػُصقل: )

رورّي يف ُأُصقل الِػْؼف: )636(، الُؿْسَتصَػك مِـ طؾؿ إُُصقل: )5/2136) قل شرح (، هن35(، الضَّ اية السُّ

ائِؾ شْرح ُبْغَقِة أمِؾ: )2/63مِـفاج القصقل: ) (، إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ 633(، إجابة السَّ

: 2/464(، رفع الحاِجب طـ مختصر ابـ الحاِجب:)6/666إُُصقل: ) ـِْؼقطلِّ
رة ُأُصقل الِػْؼِف لؾشِّ (، ُمَذكِّ

(، كشػ 3/633(، تقسقر التَّحرير: )2/373(، التَّؼرير والتَّحبقر:)3/696ل:)(، الُػُصقل يف إُُصق636)

(:  (.3/61إسرار طـ ُأُصقل فخر اإلسالِم الَبْزَدويِّ
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ث، والُؿاااااراُد هباااااا: الَؿْرَتبًاًاًاًاًاُة الثَّاكقًاًاًاًاًاة:  قِاااااراءُة الِؼاااااراءُة والَعاااااْرُض طؾاااااك الُؿَحااااادِّ

ااااقِخ، وهااااق التِّؾؿقااااُذ، أو قِااااراءُة غقااااِره: أي: غقااااِر التِّ  ؾؿقااااِذ، مااااع َمااااـ َرَوى طااااـ الشَّ

اااااقِخ: أي: حاِضاااااًرا يف ساااااؿاِع قاااااراءِة ذلاااااؽ  اوي حاِضاااااًرا لااااادى الشَّ َكاااااْقِن الااااارَّ

 .الغقِر، وبَحضَرتِف الَّذي َأَتك بف يف إصِؾ، وغقِره

اااااقُخ تؾؿقاااااَذه ماااااا ساااااِؿَعف، الُؿـاَوَلاااااة: وهااااال  الَؿْرَتبًاًاًاًاًاة الثَّالثًاًاًاًاًاة: أْن ُيـااااااِوَل الشَّ

فقااااف مااااا إذا أتاااااُه التِّؾؿقااااُذ بـُسااااخٍة  ُققبااااَؾ طؾااااك مااااا َسااااِؿَعف، وكااااذلؽ َيااااْدُخُؾ  أو

َؾفا بال َغػؾٍة، وٓ إكراٍه، ُثؿَّ َيُؼقُل: هذا َمْسُؿقطل مِـ صريِؼ كذا  .فتلمَّ

ابعًاًاًاة: اااا اإِلجااااَزة،  الَؿْرَتبًاًاًاة الرَّ : كاااَلَجْزُت لاااؽ وهااال أكاااقاٌع: إمَّ خااااصٌّ يف خااااص 

: كاااَلَجزْ  أو ُت لاااؽ أو لؽاااؿ جؿقاااَع لؽاااؿ رواياااَة الؽِتااااِب الُػاااالينِّ، أو خااااصٌّ يف طاااام 

، كحاااُق: َأَجاااْزُت لؾؿساااؾؿقـ أو لَؿاااـ َأْدَرَك حقاااايت  اااا طاااامٌّ يف خااااص  َمْساااُؿقطايت، وإمَّ

، كحااُق: َأَجااْزُت ْٕهااِؾ العصااِر ِروايااَة جؿقااِع  ااا طااامٌّ يف طااام  ِروايااَة الؽِتاااِب الُػااالينِّ، وإمَّ

ااااًل يف الَؿْطَؾاااِب  اااادَس َطَشاااَر مِاااـ هاااذا َمْساااُؿقطايت، وساااقليت الحاااديُث طـفاااا ُمَػصَّ السَّ

 الَؿْبَحِث.

اااقِخ: َكَظاااًرا  اااؿاُع مِاااـ َلْػاااِظ الشَّ قَّاااِة: السَّ وإنَّ ُأولاااك هاااذه الَؿراتاااِب، وَأْقَقاهاااا يف الُحجِّ

 لُؿباَشَرتِفا، ولُبْعِدها طـ الخطلِ وآحتِؿاِل.

اااا وايااااِة والتََّحؿُّ تاااال َذَكَرهااااا الُعؾؿاااااُء يف ألػاااااِظ الرِّ ااااَقِغ الَّ ِؾ: َلْػَظااااا: ومِااااـ هااااذه الصِّ

َثـا"، و"َأخَبَركااا" تاال هاال الَؿرتبااُة إُولااك، ومحااؾُّ البحااِث يف هااذيـ الؾَّػظااقـ  "حاادَّ الَّ

ااقِخ،  وايااِة طااـ الشَّ ِث لؾرِّ ـِ بااأَخِر طـااد َكْؼااِؾ الُؿَحاادِّ ْػَظااْق ِة إبااداِل َأَحااِد الؾَّ هااق يف ِصااحَّ

تف.  وَطَدِم ِصحَّ

ثَ "خالف العؾؿاء يف مسللة: هل َيِصحُّ   ؟:"َأخَبَركا"موضَع  "ـاحدَّ

اخَتَؾاااااَػ إُُصاااااقلقُّقن يف هاااااذه الؿساااااللِة طؾاااااك قاااااقلقـ، وُهؿاااااا طؾاااااك الـَّحاااااِق 
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 أيت:

ل: َثـا"التَّْسااقيُة بااْقـ َلْػَظااْل:  الؼًاًاوُل إوَّ َثـا"، فَقِصااحُّ "َأخَبَركااا"، و"حاادَّ َمْقِضااَع  "حاادَّ

ـِ طـ اإلماِم أحؿدَ "َأخَبَركا" وايتق  .(2)قُل َأكَثِر إُُصقلقِّقـ ، وق(6)، وهق إحدى الرِّ

َثـا وَأخَبَركااااا "قااااال الؼاضاااال أبااااق َيْعَؾااااك:  قااااال اإلماااااُم أحؿااااُد رِحؿااااف اهلُل: حاااادَّ

 .(3)"واِحدٌ 

ـُ طبِد الفادي:   .(4) "وإَكَثُر طؾك الَجقازِ "وقال اب

                                                        

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )6) (، شرح الؽقكب الؿـقر: 621(، َرْوضة الـَّاضِر وُجـَّة الُؿـاضِر: )3/986( ُيـظر: الُعدَّ

قل: )5/2146التَّحرير: )(، التَّحبقر شرح 2/497) (، الؿؼصد إرشد يف ِذْكِر أصحاب 234(، شرح غاية السُّ

َدة يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/646أحؿد: ) ْوضة: )255(، الُؿَسقَّ  (.2/213(، شرح مختصر الرَّ

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )2) لؽقكب الؿـقر: (، شرح ا621(، َرْوضة الـَّاضِر وُجـَّة الُؿـاضِر: )3/986( ُيـظر: الُعدَّ

قل: )5/2146(، التَّحبقر شرح التَّحرير: )2/497) (، الؿؼصد إرشد يف ِذْكِر أصحاب 234(، شرح غاية السُّ

: )6/261(، مقصل مالٍِؽ: )6/646أحؿد: ) : )6/22(، صحقح الُبخاريِّ (، الؽِػاية 6/249(، ُسـَـ التِّْرمِذيِّ

واية: ) ـَّة لؾ286يف طؾؿ الرِّ : )(، شْرح السُّ ر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز: )6/241َبَغقيِّ (، 5/566(، الُؿَحرَّ

(، معرتك آقرتان يف إطجاز الُؼرآن: 296(، اإلكؾقؾ يف استِـباط التَّـزيؾ: )2/513التَّسفقؾ لعؾقم التَّـزيؾ: )

(3/444( : َؾة: )21(، ففرسة ابـ َخْقٍر اإلْشبِقؾلِّ (، 2/97قع الػتاوى: )(، الؿستدرك طؾك مجؿ666(، الصِّ

: )68/35مجؿقع الػتاوى: ) واية 2/66(، تغؾقؼ التَّعؾقؼ طؾك صحقح الُبخاريِّ (، اإللؿاع إلك معرفة ُأُصقل الرِّ

ؿاع: ) (، الجامع ٕخال  67/645(، البقان والتَّحصقؾ: )33/316(، تاريخ اإلسالم: )622وَتْؼقِقِد السَّ

اوي: ) (، ُطْؿدة الؼاري شرح صحقح 621(، شرح التَّبِصرة والتَّذكرة: )69/666) (، القايف بالَقَفقات:2/51الرَّ

اوي والقاطل: )6/48الُبخاري: ) ث الػاصؾ بْقـ الرَّ َدة يف ُأُصقل الِػْؼف: )567(، الُؿَحدِّ (، شرح 255(، الُؿَسقَّ

ْوضة: ) ذ247(، كزهة الـََّظر يف تقضقح ُكْخَبة الِػَؽر: )2/213مختصر الرَّ ا الَػقَّاح مِـ طؾقم ابـ (، الشَّ

الح:)  (.2/374(، التَّؼرير والتَّحبقر: )2/696(، تقجقف الـََّظر إلك ُأُصقل إثر: )6/288الصَّ

ة يف ُأُصقل الِػْؼِف: )3)  (.2/497(، شرح الؽقكب الؿـقر: )5/2146(، التَّحبقر شرح التَّحرير: )3/986( الُعدَّ

قل: )4)  (.234( شرح غاية السُّ
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َثـا"َطاااااَدُم التَّساااااقيِة باااااْقـ َلْػَظاااااْل:  الؼًاًاًاًاًاوُل الثًَّاًاًاًاًااين: ، فاااااال "َأخَبَركاااااا"، و"حااااادَّ

َثـا"حُّ َيِص   .(6)، وقال بف بعُض إُُصقلقِّقـ"َأخَبَركا"َمْقِضَع  "حدَّ

اِس:  رأُي أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

اُس التَّسقيَة بْقـ          َثـا"يَرى أبق َجْعَػٍر الـَّحَّ ، وطؾك هذا فَقِصحُّ أْن "َأخَبَركا"و "حدَّ

َثـا"َيُؽقَن  أِي بـْػِسف، فؼال:  ، ولؼد َكصَّ طؾك"َأخَبَركا"َمْقِضَع  "حدَّ َثـا "هذا الرَّ حدَّ

ًدا طؾك رأيِف: (2) "وَأخَبَركا واِحدٌ  ـِ كْػِسف ُمَمكِّ ُث وتخبُِر واِحدٌ "، وقال يف الَؿْقصِ  .(3)"ُتِحدِّ

أِي طـف رحؿف اهلل، وأكَّف يَرى أْن َيُؽقَن َأَحُد الؾَّػظقـ يف  وقد َتتاَبَعْت صراحة هذا الرَّ

ـٍ آَخَر: مقِضِع أَخِر، وِدٓ ًدا رأَيف يف مقصِ لَتُفؿا طؾك الؿعـَك كْػِسف، فؼال ُمَبقِّـًا وُمَمكِّ

ُث وُتْخبُِر واِحٌد، وَدلَّ هذا طؾك أنَّ معـَك " َثـا"ُتِحدِّ  .(4)"واِحدٌ  "َأخَبَركا"و "حدَّ

: 

ر سااابًؼا أنَّ خااربَ الق ااٌة َيِجااُب العؿااُؾ بااف طـااد جؿفااقِر أْهااِؾ الِعْؾااِؿ، وهااذه َتَؼاارَّ اِحااِد ُحجَّ

ُؼ بف، وذلؽ فقؿا لق َتعاَرَض الِؼَقاُس مع هذا الخربِ،  تل َتَتعؾَّ الؿسللُة هل إْحَدى الؿسائِؾ الَّ

 فليُّفؿا َأَحؼُّ بالتَّؼديِؿ: خربُ القاِحِد، َأِم الِؼَقاُس؟.

 ؾى الؼقاس:خالف العؾؿاء يف تؼديم خبر الواحد ع

                                                        

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )( يُ 6) َدة يف ُأُصقل الِػْؼف: )3/986ـظر: الُعدَّ ْوضة: 6/568(، الُؿَسقَّ (، شرح مختصر الرَّ

واية: )2/216)  (.6/293(، الؽِػاية يف طؾؿ الرِّ

 (.5/631( إطراب الُؼرآن: )2)

ابِؼ.3)  ( ُيـظر: الؿرجع السَّ

 (.5/676( إطراب الُؼرآن: )4)
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 اخَتَؾػ إُُصقلقُّقن يف هذه الؿسللِة طؾك ققلقـ:

ل: ٌم طؾااك الِؼَقاااِس، وهااق قااقُل اإلماااِم أحؿاادَ  الؼًاًاول إوَّ ، وقااقُل (6)خااربُ القاِحااِد ُمَؼاادَّ

 .(2)جؿفقِر إُُصقلقِّقـ 

                                                        

ة يف6) َدة يف ُأُصقل الِػْؼِف: )3/888(، )2/579ُأُصقل الِػْؼِف: ) ( ُيـظر: الُعدَّ (، شرح مختصر 316(، الُؿَسقَّ

ْوضة: ) (، صػة الػتقى 4/611(، شرح الؽقكب الؿـقر: )69(، ققاطد إُُصقل ومعاقد الُػُصقل: )2/239الرَّ

(، التَّحبقر شرح 295ام الػرطقة: )(، الؼقاطد والػقائد إُُصقلقَّة وما َيتَبُعفؿا مـ إحؽ99ٓبـ حْؿداَن: )

ـِ َحـَْبؾ: )7/3315التَّحرير: )  (.645(، الؿدخؾ إلك َمذَهب اإلمام أحؿَد ب

ة يف ُأُصقل الِػْؼِف: )2) َدة يف ُأُصقل الِػْؼِف:)3/888(، )2/579( ُيـظر: الُعدَّ ْوضة: 316(، الُؿَسقَّ (، شرح مختصر الرَّ

(، صػة الػتقى ٓبـ 4/611(، شرح الؽقكب الؿـقر: )69ُػُصقل: )(، ققاطد إُُصقل ومعاقد ال2/239)

(، التَّحبقر شرح التَّحرير: 295(، الؼقاطد والػقائد إُُصقلقَّة وما َيتَبُعفؿا مـ إحؽام الػرطقة: )99َحْؿداَن: )

ـِ َحـَْبؾ: )7/3315) (، آجتفاد 366ْؼف: )(، التَّبِصرة يف ُأُصقل الػِ 645(، الؿدخؾ إلك َمذَهب اإلمام أحؿَد ب

( : ة يف 3/265(، التَّؾخقص يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/253(، الُبرهان يف ُأُصقل الِػْؼف: )626لؾُجَقيـلِّ (، ققاصع إَِدلَّ

(، تحػة الؿسمول يف شرح مختصر مـتفك 2/513(، البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )2/336إُُصقل: )

قل: ) : )57ؿ ُأولل إبصار: )(، إيؼاظ ِهؿَ 2/436السُّ ْبؽلِّ (، اإِلهباج يف شرح 2/666(، إشباه والـَّظائر لؾسُّ

: )3/266الِؿـفاج: ) (، اإلكصاف يف بقان أسباب آختاِلف: 2/631(،اإِلحؽام يف ُأُصقِل إَحؽام لممِديِّ

ازيِّ 56(، الؾَُّؿع يف ُأُصقل الِػْؼف: )96) (، الَؿـْخقل مِـ تعؾقؼات 4/669: )(، الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼِف لؾرَّ

ْكجاينِّ: )478إُُصقل:) (، حاشقة الَعطَّار طؾك جْؿع الجقامع: 363(، تخريج الػروع طؾك إُُصقل لؾزَّ

(، شرح التَّْؾقيح طؾك التَّقضقح لؿتـ التَّـؼقح يف ُأُصقل 662(،غاية القصقل يف شْرح ُلبِّ إُُصقل: )2/268)

(، الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼِف ٓبـ 6/656اد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: )(، إرش2/8الِػْؼف:)

( : (، رفع الحاِجب طـ مختصر 3/454(، كػائس إُُصقل يف شرح الؿحصقل: )669(، آطتصام: )98الَعربلِّ

: )2/452ابـ الحاِجب: ) ـِْؼقطلِّ
رة ُأُصقل الِػْؼِف لؾشِّ (، الُػُصقل يف 6/37التَّؼرير والتَّحبقر: ) (،656(، ُمَذكِّ

ة اهلل 6/21(، تقسقر التَّحرير:)5/76(، تؼقيؿ الـََّظر يف مسائَؾ ِخالفقة ذائعة: )6/266إُُصقل: ) (، ُحجَّ

 (.2/275(، الُؿعَتَؿد يف ُأُصقل الِػْؼف: )339البالغة: )
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طؾاك  وهاذا ضااِهرٌ "قال الؼاضل أبق َيْعؾك طؾك إْحَدى تػريعاِت اإلماِم أحؿاَد الِػْؼِفقَّاِة: 

ُجااُؾ بَػْضااِؾ َوُضااقِء الؿاارأِة((6)أْصااٍؾ: فنكَّااف َأَخااَذ بحااديِث إَقااَرعِ  االِ الرَّ ، وَتااَرَك (2): )ٓ َيَتقضَّ

 .(3) "الِؼَقاَس فقف

ْقكاينُّ:  ٌم طؾك الِؼَقاسِ "وقال الشَّ  .(4) "فؼال الجؿفقُر: رأُيف ُمَؼدَّ

 .(5)َؾًؼا، وهذا ما َذَهَب إلقف اإلماُم مالٌِؽ : تؼديُؿ الِؼَقاِس طؾك خربِ القاِحِد ُمطْ الؼوُل الثَّاين

َم طؾاك الؼول الثَّالث حابلَّ الذي رَوى خربَ القاِحِد، إن كان معروًفا بالِػْؼاِف، ُقادِّ : أنَّ الصَّ

ري  َم الِؼَقاااُس طؾقااف، وهااذا قااقُل بعااِض ُمَتااَلخِّ الِؼَقاااِس، وإْن كااان غقااَر معااروٍف بالِػْؼااِف، ُقاادِّ

                                                        

، و6) ـِ ُمَجّدٍع الِغَػاريُّ ـُ َطؿِرو ب ـُ إقَرِع، صحابلٌّ َجؾِقٌؾ، ولف َفْضٌؾ وَصالٌح، ( هق: الَحَؽُؿ ب يؼال لف: الَحَؽُؿ ب

ورأٌي، وإِقداٌم، وحديُثف يف الُبخاريِّ وإربعة، َصِحَب الـَّبلَّ صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ حتك مات، ثؿ َكَزل الَبصرَة، 

ُه زياٌد ُخراساَن، وَطَتَب طؾقف معاويُة يف شلء فَلرَسَؾ طاماًِل  َّٓ ه، وققؾ غقر  45 غقَره فَؼقََّده، فؿات يف الَؼْقِد سـة وَو

ا َوَرَد طؾقف كِتاُب زياٍد بالِعتاِب دَطا طؾك كْػِسف فؿات"ذلؽ، قال ابـ َحَجٍر:  حقُح أكَّف َلؿَّ  ."والصَّ

حابة: )  (.2/474(، ِسَقر أطالم الـُّبالء:)8/48(، البداية والـِّفاية: )6/346ُيـظر: اإلصابة يف تؿققز الصَّ

ـُ ماَجْف بؾػٍظ مؼارب يف كتاب الطفارة 21657(، رقؿ الحديث )34/254( أخرجف أحؿُد بؾػٍظ مؼارب: )2) (، واب

(، وأبق داوَد بؾػٍظ مؼارب يف كتاب الطفارة، باب 373(، رقؿ الحديث )6/632وُسـَـِفا، باب الـَّفل طـ ذلؽ: )

لُّ بؾػٍظ مؼارب يف كتاب الؿقاه، باب الـَّفل طـ فضؾ (، والـَّسائ82(، رقؿ الحديث )6/26الـفل طـ ذلؽ: )

(، والَبْقَفؼلُّ بؾػٍظ مؼارب يف كتاب أبقاب الُغسؾ مـ الجـابة، 343(، رْقؿ الحديث )6/679وضقء الؿرأة: )

ـُ ِحبَّاَن بؾػٍظ مؼارب يف كتاب الطفارة، 965(، رقؿ الحديث )6/395باب ما جاء يف الـَّفل طـ ذلؽ: ) (، واب

حف إلباينُّ يف صحقح مقارد 6261(، رقؿ الحديث )4/76القضقء بػضؾ وضقء الؿرأة: )باب  (، وصحَّ

 (.687(، رقؿ الحديث )6/666الظؿِن: )

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )3)  (.3/888( الُعدَّ

 (.6/656( إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: )4)

ار: )387: )( ُيـظر: شرح تـؼقح الُػُصقل5)  (.6/752(، بقان الؿختصر: )661(، مؼدمة ابـ الَؼصَّ
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 .(6)الَحـَػقَِّة 

اِس:ر  أُي أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

اُس تؼديَؿ خربِ القاِحِد طؾك الِؼَقاِس، وأكَّف ٓ َيِصحُّ إخُذ بالِؼَقاِس  يَرى أبق َجْعَػٍر الـَّحَّ

ًرا رْأَيُف رِحؿف اهلُل:  أِي بـْػِسف، فؼال ُمَؼرِّ ـِ طبَّاٍس يف "وَتْرُكف، وقد َكصَّ طؾك هذا الرَّ ققُل اب

أِي هذه أيِة َأْوَلك  ِة إسـاِده، ومِْثُؾف ٓ ُيمَخُذ بالرَّ  .(2) "إققاِل: لِصحَّ

ـٍ آَخَر:  أِي يف َمقص ًدا طؾك هذا الرَّ ـِ طبَّاٍس بحؼقؼِة "وقال رحؿف اهلل ُمَمكِّ هذا تقققُػ اب

ا ٓ يُجقُز أْن ُيْمَخَذ بِؼقاٍس، وٓ َرْأٍي   .(3) "إمِر، مؿَّ

 

: 

ُة مسائَِؾ، وكان مِـ ُجؿؾاِة  ماِت ِطدَّ ِل طـد الحديِث طـ الُؿَؼدِّ َمَضك معـا يف الػصِؾ إوَّ

ااْرطقَّةِ  ، وجاااَء الؽااالُم فقفااا طااـ َتؼسااقِؿ ِدٓلااِة (4)هااذه الؿسااائِِؾ: مسااللُة ُثُبااقِت الحؼقؼااِة الشَّ

 إلػاِظ إلك: حؼقؼٍة، وَمجاٍز.

إيضاُح معـَك الحؼقؼِة يف الؾُّغِة، وآْصطاِلِح، وَبِؼاَل الحاديُث طاـ  -ا أيًض  -وقد َسَبؼ 

 الَؿجاِز، وتعريِػف، وهذا محؾُّ القفاِء بؿا َسَبَؼ التَّذكقُر بف.

 تعريُف الَؿجاِز يف الؾُّغِة وآْصطاِلِح: 

                                                        

َدة يف ُأُصقل الِػْؼِف: )6) : 3/627(، الُػُصقل يف إُُصقل:)621(، الُغـْقة: )239( ُيـظر: الُؿَسقَّ َرْخسلِّ (، ُأُصقل السَّ

اطايت: )6/351) ـِ السَّ  (.384(، بديع الـظام ٓب

 (.259( الـَّاسخ والَؿـُْسقخ: )2)

 (.263( الـَّاسخ والَؿـُْسقخ: )3)

 ( مـ هذا البحث.548( ُيـظر: ص ) 4)
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ُة الػِ  : جاااااااَز، ومااااااادَّ الثاااااالِّ
ـَ الِػعااااااِؾ الثُّ عااااااِؾ الَؿجاااااااُز يف الؾُّغااااااِة: َمْصاااااادٌر مِاااااا

 )جاز( َتُدلُّ طؾك الؿعاين التالقِة: 

ل ُؾقِك، فُقؼاُل: جاَز الؿقِضَع: أي: ساَر فقف وَسَؾَؽف الؿعـَى إوَّ ْقِر والسُّ ، (6): معـَك السَّ

َل َمـ ُيِجقُز طؾقف( ومِـ هذا حديُث الـَّبلِّ  تِل َأوَّ  .(2): )فَلُكقُن أكا وُأمَّ

 : (3)اْمِرِئ الَؼْقسِ : َأَجْزُتف: أي: َكَػْذُتف، ومـف ققُل : الـُُّػقُذ، فُقؼاُل الؿعـى الثَّاين

ـُ َخْبٍت  ا َأَجْزَكا َساَحَة الَحلِّ َواْكَتَحك   بِـَا َبْط َفَؾؿَّ
 (7)( 6)َطَؼـَْؼؾِ ( 5)ِذي قِػاٍف  (4)

 تعريف الَؿجاِز اصطالح :  

                                                        

ة 614(، أساس الَبالغة: )6/656( ُيـظر: الَعْقـ: )6) حاح: 5/326: )"جاز"(، لسان العرب، مادَّ (، ُمختار الصِّ

 (.65/75(، تاج العروس: )613)

قا ، باب 2) راط ِجْسُر َجَفـََّؿ: )( أخرجف الُبخاريُّ بؾػٍظ مؼارب يف كتاب الرِّ (، رْقؿ الحديث 5/2412الصِّ

ؤية: )6214)  (.682(، رْقؿ الحديث )6/663(، وُمْسؾٌِؿ بؾػظف يف كتاب اإليؿان، باب معرفة صريؼ الرُّ

، وُيْؽـَك بلبل َيِزيَد، كان سقَِّئ إخال ، وكان شاطرً 3) ـِ الحاِرِث الؽِـْديُّ ـُ ُحْجِر ب ا مِـ ُشعراِء ( هق اْمُرُؤ الَؼْقِس ب

ؼِة الؿشفقرِة. ـُ ُمُؾقكِِفؿ، وصاِحُب الُؿَعؾَّ ـَْدَة، واب
 الجاهؾقَِّة، وهق َأَحُد ُمؾقِك كِ

َعراء ) عراء )6/56ُيـظر: َصَبؼات ُفُحقِل الشُّ عر والشُّ (، 9(، الؿمتؾػ والؿختؾػ يف أسؿاء الشعراء )6/617(، الشِّ

ـِ طساكَر ) (، ُبْغَقة الطََّؾب يف تاريخ َحَؾب 6/276الغابة يف معرغة الصحابة: )(، ُأْسد 9/222تاريخ ِدَمْشؼ ٓب

 (.2/221(، البداية والـِّفاية )4/6996)

 َخْبت: طؾؿ لصحراء بقـ مؽة والحجاز. )4)

 (.6/261ُيـظر: الـفاية يف غريب إثر: )

(، وهق ما ارَتَػَع مِـ ُمتقِن إرِض وَصُؾَبْت ِحج (5)  اَرُتف.الِؼَػاف: جؿع )ُقػ 

 (.6/433ُيـظر: الؿحقط يف الؾُّغة: )

ُد الُؿتداِخُؾ بعُضف يف بعضٍ ( الَعَؼـَْؼُؾ: 6) ْمُؾ الُؿتعؼِّ  (.3/215، ُيـظر: إُُصقل يف الـَّحق: )هق الرَّ

 (.66/44(، وِخزاكة إدب: )273(، وأدب الؽاتب: )36( ديقان امِرئ الَؼْقِس: )7)
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ُة تعريػاٍت، مـ  فا ما يؾل: اخَتَؾَػْت ِطباراُت إُُصقلقِّقـ فقف، ولف ِطدَّ

ل: ـِ ُفقَرك التَّعريف إوَّ َز بف طـ َمْقُضقِطف": لؾَؿجاِز، وهق (6)تعريُػ اب ، (2)"َلْػٌظ ُتُجقِّ

َفف الؼاضل أبق َيْعَؾك، مع زيادِة َقْقد:   . (3)"وَصحَّ َكْػُقُف طـف"وبِؿْثِؾ هذا َطرَّ

لؽاؾِّ َلْػاٍظ كاان ِخاالَف أْصاؾِف، وهذا التَّعريُػ َيَتؿقَُّز بُعُؿقمِاف: حقاث َيُؽاقُن صاالًحا      

ـَ إلػاِظ. 
 سقاٌء أكان حؼقؼقًّا أم غقَره مِ

فااااف أبااااق التَّعريًاًاًاًاُف الثًَّاًاًاًااين:   الَبْصااااِريُّ طرَّ
ِ
مااااا ٓ َيـْااااَتظُِؿ َلْػُظااااف "بلكَّااااف:  (4)طبااااِد اهلل

ا لزيادٍة، أو ُكؼصاٍن، أو َكْؼؾٍ   .(5)"معـاُه: إمَّ

ازيُّ طؾك هذا التَّ  اَؾ ُحْؽَؿاف وقد اطَتَرَض الرَّ َل الَبصاريَّ يف َمضاامِقـِف، وَطؾَّ عريِػ: بؾ َخطَّ

واْطَؾاْؿ أنَّ هاذا التَّعرياَػ َخَطاٌل: ٕنَّ الَؿجااَز بالزياادِة، والـُّؼصااِن إكَّؿاا كاان "طؾقف، فؼال: 

َمجاًزا: ٕكَّف ُكِؼَؾ طـ مقضقِطف إصؾِلِّ إلك مقضاقٍع آَخاَر يف الؿعـَاك ويف اإلطاراِب، وإذا 

                                                        

ـِ فُ 6) ـِ ب ـُ الحس ـَك بلبل بؽٍر، واِطٌظ طالٌؿ بإُُصقِل والؽالِم، مِـ ( هق محؿُد ب قَرك، إَكصاريُّ إَصَبفاينُّ، ُيْؽ

ػاتِف: ُمْشؽِؾ الح ث بـَْقسابقَر، وَبـَك فقفا َمْدَرسًة، مِـ ُمَملَّ افِعقَِّة، َسِؿَع بالَبصرِة وَبْغداَد، وَحدَّ ديث ُفؼفاِء الشَّ

ي َل طام وغريُبف، والـَِّظامل يف ُأُصقل الدِّ َػُف لـَِظاِم الُؿْؾِؽ، والحدود يف إُُصقل، وأسؿاء الرجال، ُتُقفِّ  ه.416ـ َألَّ

مان:)3/97ُيـظر: الِعَبر يف أخبار َمـ َغَبر: ) (، صبؼات 3/67(، مِْرآة الَجـان وَطْبرة القؼظان يف معرفة حقادث الزَّ

افِعقَِّة الُؽربى: ) َهب يف أخبا4/627الشَّ  (.3/686ر َمـ َذَهب:)(، َشَذرات الذَّ

 (.666( الحدود يف إُُصقل: )2)

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )3)  (.6/672( الُعدَّ

ـْ ُبحقرِ 4)
، ُيْؽـك بلبل َطْبِد اهلل، الَػِؼْقُف، الُؿَتَؽؾُِّؿ، َصاِحُب التََّصاكِقِػ، مِ ـُ َطؾِل  الَبْصِريُّ ـُ ب الِعْؾِؿ، لؽـَّف  ( هق الُحسق

، مِ ُمْعَتِزلِلٌّ داطِ   الَؽْرِخلِّ
ـِ َف طؾك أبل الَحس ِة الَحـَػقَِّة، اكتَفْت إلقف ِرئاَسُة َأصحابِف يف َطْصِرِه، وَتَػؼَّ ـ َقٌة، وكان مِـ َأئِؿَّ

ِة، سـَة ) َل يف ِذي الِحجَّ يَقكِدي، والؽالم، واإِليؿان، واإِلقرار، ُتُقفِّ ـِ الرِّ ػاتِف: َكْؼض كالِم اب  ه(.369ُمَملَّ

 (.63/62(، القايف بالَقَفَقات )66/224أطالم الـَُّبالء: )ُيـظر: ِسقر 

 (.6/63( الُؿعَتَؿد يف ُأُصقل الِػْؼف: )5)
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 لؽ، لؿ َيُجْز َجْعُؾُفؿا قِْسَؿقـ يف مؼابؾِة الـَّْؼِؾ.كان كذ

 أّما طـ َوجِف َكْؼؾِف يف الؿعـَك: فْلنَّ ققَلف تعالك:       (6)  ُيِػقُد

َّٓ  - ذلؽ طـ اهللُ  تعالك –َكْػَل مِْثِؾ مِْثؾِف، وهق باصٌِؾ: ٕكَّف َيؼَتضل َكْػَقف سبحاكف   ُكِؼَؾ  أكَّف إ

 قُلف تعالك: ق وكذلؽ الِؿْثِؾ، َكْػِل  إلك الؿعـَك هذا طـ       (2  ) مقضقٌع

 لُسماِل الَؼْرَيِة، وقد ُكِؼَؾ إلك أْهؾِفا.

يااادَة والـُّؼصاااَن متااك لااؿ ُتَغقِّااْر إطااراَب الباااقل       وَوْجااُف َكْؼؾِااف يف اإلطااراِب: فااْلنَّ الزِّ

ـْ ذلااؽ َمجاااًزا،  فنكَّااؽ إذا ُقْؾااَت: جاااَءين َزْيااٌد وَطْؿااٌرو، ففااق يف إصااِؾ: جاااَءين لااؿ َيُؽاا

ااا َلااْؿ  ـْ َلؿَّ : لدٓلااِة الثَّاااين طؾقااف، لؽاا ـِ ْػَظااْق َّٓ أكَّااف ُحااِذَف َأَحااُد الؾَّ َزْيااٌد وجاااَءين َطؿااٌرو، إ

ـِ الَحْذُف َسَبًبا لَتْغقِقِر اإلطراِب، لؿ ُيْحَؽْؿ طؾقف بَؽْقكِف َمجاًزا  .(3)َيُؽ

طرف ابـ قدامة الَؿجاَز بلكَّف: الؾَّػُظ الُؿستعَؿُؾ يف غقِر ما ُوِضَع لف يف  عريُف الثالث:التَّ 

، وهذا هق التعريػ الؿختار لؾؿجاز: حقث سار (4)اْصطاِلِح التَّخاُصِب: لَعالقٍة أو َقِريـٍة 

 .(5)طؾقف َأكَثُر إُُصقلقِّقـ

                                                        

 ( مـ سقرة الشقرى.66( مـ أية )6)

 ( مـ سقرة يقسػ.82( مـ أية )2)

 (.6/411( الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼف: )3)

 (.6/492( ُيـظر: َرْوضة الـَّاضِر وُجـَّة الُؿـاضِر: )4)

(، شرح الؽقكب الؿـقر: 42(، الؿختصر يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/492( ُيـظر: َرْوضة الـَّاضِر وُجـَّة الُؿـاضِر: )5)

(، 6/685(، التخؾقص يف ُأُصقل الِػْؼف: )678(، التَّبِصرة يف ُأُصقل الِػْؼف: )2/3(، التَّؼرير والتَّحبقر: )6/617)

ة يف إُُصقل: ) : )6/271ققاصع إَِدلَّ (، الؿحصقل يف ُأُصقل 6/56(، اإِلحؽام يف ُأُصقِل إَحؽام لممِديِّ

(، شرح التَّْؾقيح طؾك التَّقضقح طؾك متـ 6/562(، البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/414الِػْؼف لؾرازي: )

اِهرات طؾك حؾِّ 6/685(، التَّؾخقص يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/667التؼقح: ) (، 68ألػاظ القرقات: ) (، إكجؿ الزَّ
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 أقسام الؿجاز: 

ـِ هااااااذه ال ػاااااااِت إُُصااااااقلقِّقـ، َيِجااااااُد أنَّ الُؿسااااااَتْؼِرُئ لَؿااااااقاصِ ؿسااااااللِة يف ُمَملَّ

الَؿجاااااَز طـااااَدهؿ يف ُحاااادوِدِه وتعريػاتِااااف، وتؼريااااِر رأيِِفااااؿ فقااااف، دائِااااٌر طؾااااك أربعااااِة 

ااااااس يف  اااااروِع يف َطاااااْرِض آراِء أبااااال جعػااااار الـحَّ ـُ بقاُكفاااااا َقْباااااَؾ الشُّ أقسااااااٍم، َيْحُسااااا

 الؿسللِة، وهل ما يؾل:

ل: َمجاٌز بال يادِة:الِؼْسم إوَّ  زِّ

 : مِْثاُلااااااف: ققلِااااااف               (6)،  فااااااننَّ الؽاااااااَف يف أيااااااة

 .(2)ُوِضَعْت لإلفادة، فنذا اسُتعِؿَؾْت طؾك َوْجٍف ٓ ُيِػقُد، كان طؾك ِخالِف القْضعِ 

ِل، وهو: مجاٌز بالـُّؼصاِن.  الِؼْسم الثَّاين: َكِؼقُض الِؼْسِم إوَّ

 : تبااااارك وتعااااالكقُلااااف مِثاُلااااف: ق       (3 ) ، والؿعـااااك: واْسااااَلْل َأْهااااَؾ

ٌز: ٓساااتِحالِة ساااماِل  اااٌع وَتَجاااقُّ الَؼْرَياااِة، وهاااذا الـُّْؼصااااُن اطتاَدْتاااُف الَعاااَرُب، ففاااق تقسُّ

 .(4)الَؼْرَيةِ 

 الِؼْسُم الثَّالث: َمجاُز التَّؼديِم والتَّلخقرِ:

                                                                                                                                                                     

(، إرشاد الُػُحقل يف تحؼقؼ 6/448(، َتشـِقػ الؿسامِع بجْؿع الجقامع: )6/459اإِلهباج يف شرح الِؿـفاج:)

: 2/2(، تقسقر التَّحرير: )33الحؼ مـ طؾؿ إُُصقل: ) (، كشػ إسرار طـ ُأُصقل فخر اإلسالِم الَبْزَدويِّ

 (.6/67ْؼف: )(، الُؿعَتَؿد يف ُأُصقل الػِ 6/97)

 ( مـ سقرة الشقرى.66( مـ أية )6)

 (.686( الُؿْسَتصَػك مـ طؾؿ إُُصقل: )2)

 ( مـ سقرة يقسػ.82( مـ أية )3)

(، 4(، الؾَُّؿع يف ُأُصقل الِػْؼف:)678(، التَّبِصرة يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/86( ُيـظر: التَّؿفقد يف ُأُصقل الِػْؼف: )4)

(، اإلشارة يف ُأُصقل الِػْؼف: 6/75(، اإِلحؽام يف ُأُصقِل إَحؽام لممدي: )686إُُصقل: ) الُؿْسَتصَػك مـ طؾؿ

 (. 6/362(، الُػُصقل يف إُُصقل: )66(، اإلحؽام يف ُأُصقل الُؼرآن: )54)
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 : وذلاااااااااااااؽ مِْثاااااااااااااُؾ ققلِاااااااااااااف                       

         (6) ااااااااذي َأْخااااااااَرَج الَؿْرَطااااااااك َأْحااااااااَقى، فَجَعَؾااااااااف ، وتؼااااااااديُره: الَّ

ااااَقاِد مِااااـ  غثاااااًء: ااااذي َيْضااااِرُب إلااااك السَّ ٕنَّ إَْحااااَقى هااااق إخضااااُر الَغااااضُّ الَّ

ِة ُخْضَرتِف، ُثؿَّ َيْقَبُس، فػقف تؼديٌؿ،  .(2)وتلخقرٌ  ِشدَّ

ابع : َمجاٌز بآةتِعارِة:  الِؼْسم الرَّ

 : مِثاااْاُل ذلاااؽ ققلِاااف                           (3) ،

قااالقا: فَقَصااَػ اهلُل طاازَّ وجااؾَّ الِجااداَر باااإلرادِة، مااع اسااتِحاَلتِفا مـااف، وذلااؽ طؾااك ساابقِؾ 

 .(4)دَة ِصَػٌة مِـ ِصػاِت أَدملِّ الَؿجاِز: ٕنَّ اإلرا

 خالف العؾؿاء يف ُوُقوُع الؿجاِز يف الُؼرآِن الؽريِم:

ـْ محؾَّ اتِّػاٍ           ـَ يف ُوُققِع الَؿجاِز يف الُؼرآِن الؽريِؿ، وَكْػقِف، لؿ َيُؽ إنَّ رأِي إُُصقلقِّق

 ُفؿ طؾك ققلقـ:فقؿا بْقـَفؿ: فؼد اخَتَؾػقا يف هذه الؿسللِة، وجاَء اختاِلف

ل: ، وهاااذا قاااقل اإلماااام أحؿاااد، (5)ُوُقاااقُع الَؿجااااِز يف الُؼااارآِن الؽاااريؿِ  الؼًاًاًاوُل إوَّ

 .(6)وجؿفقِر إُُصقلقِّقـ

                                                        

 ( مـ سقرة إطؾك.5(، و)4( أيتان: )6)

(، 54(، اإلشارة يف ُأُصقل الِػْؼف:)686صَػك مـ طؾؿ إُُصقل: )(، الُؿْستَ 678( ُيـظر: التَّبِصرة يف ُأُصقل الِػْؼف: )2)

(، اإِلحؽام يف 66(، اإلحؽام يف ُأُصقل الُؼرآن: )4(، الؾَُّؿع يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/362الُػُصقل يف إُُصقل:)

 (.6/75ُأُصقِل إَحؽام: )

 ( مـ سقرة الؽفػ.77( مـ أية )3)

 (686ؾؿ إُُصقل: )( ُيـظر: الُؿْسَتصَػك مـ ط4)

ة يف ُأُصقل الِػْؼِف: )5) (، 6/696(، شرح الؽقكب الؿـقر: )6/78(، التَّؿفقد يف ُأُصقل الِػْؼِف: )2/695( ُيـظر: الُعدَّ

ْوضة: )  (.6/532شرح مختصر الرَّ

ة يف ُأُصقل الِػْؼِف: )6) (، 6/696لؽقكب الؿـقر:)(، شرح ا6/78(، التَّؿفقد يف ُأُصقل الِػْؼِف: )2/695( ُيـظر: الُعدَّ
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يف الُؼااارآِن َمجااااٌز، َكاااصَّ طؾقاااف أحؿاااُد رِحؿاااف اهلُل فقؿاااا "قاااال الؼاضااال أباااق َيْعَؾاااك: 

جااااف يف ُمتشااااابِِف الُؼاااارآِن يف ققلِااااف تعااااالك:   خرَّ       (6) هااااذا يف ،

ُجُؾ: إكَّا سـُْجري طؾقَؽ ِرْزَقَؽ، إكَّا سـَْػَعُؾ بَؽ خقًرا َغِة، ُيؼقُل الرَّ  .(3()2) "َمجاِز الؾُّ

ْقكاينُّ:  كؿا أنَّ الَؿجاَز واقٌِع يف ُلَغِة العرِب، ففق أيًضا واقٌِع يف الؽِتاِب العزيِز "وقال الشَّ

ُ  باااْقـ الحؼقؼاااِة طـااد الَجؿااااِهقِر ُوُققًطااا َّٓ طؾاااك َماااـ ٓ ُيَػااارِّ ا كثقاااًرا، بحقاااث ٓ َيْخَػااك إ

 .(4)"والَؿجازِ 

َكْػااااُل ُوُقااااقِع الَؿجاااااِز يف الُؼاااارآِن الؽااااريِؿ، وهااااذا مااااا قااااال بااااف  الؼًاًاًاًاول الثًَّاًاًاًااين:

                                                                                                                                                                     

ْوضة : ) ة يف إُُصقل: )6/532شرح مختصر الرَّ (، 678(، التَّبِصرة يف ُأُصقل الِػْؼِف: )6/266(، ققاصع إَِدلَّ

(، اإِلحؽام يف ُأُصقِل إَحؽام 637(، الؿـخقل مـ تعؾقؼات إُُصقل:)84الُؿْسَتصَػك مـ طؾؿ إُُصقل: )

( : (، إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ 6/539لؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼِف:)(، البحر ا6/45لممِديِّ

(، الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼف لؾرازي: 6/466(، رفع الحاِجب طـ مختصر ابـ الحاِجب: )6/67إُُصقل: )

(6/462(: َرْخسلِّ  (.6/29(، الُؿعَتَؿد يف ُأُصقل الِػْؼِف:)6/672(، ُأُصقل السَّ

 ( مـ سقرة الشعراء.65أية )( مـ 6)

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )2) كاِدقة والَجْفِؿقَّة: )2/695( الُعدَّ دِّ طؾك الزَّ َدة يف ُأُصقل الِػْؼف: 92(، ومِْثُؾف يف: الرَّ (، الُؿَسقَّ

(647.) 

ف قائٌِؾ بُقُققِع الَؿجاِز يف الُؼرآِن الؽريِؿ ( والَّذي َيظَفُر لل أنَّ هذا الـَّصَّ وما شاَبَفُف فقؿا ُكِؼَؾ طـ اإلماِم أحؿَد يف أكَّ 3)

ا: أْن َيُؽقَن الَؿؼصقُد بف ققَلف بُقُققِع الؿَ  ، إمَّ ـِ ِؾ فقف َيظَفُر أكَّف دائٌِر بْقـ َأْمَرْي جاِز يف الؾُّغِة، وهذا غقُر دققٍؼ، فَبْعَد التَّلمُّ

ُة أْهِؾ الِعْؾِؿ، وَحَصؾ آتِّػاُ  طؾك ُوُققطِ  ف، أو: أنَّ معـَك ققلِف رحؿف اهلُل ) مِـ َمجاِز الؾُّغِة(  أنَّ هذا قال بف طامَّ

ـَ الَؿجاِز الؿستخَدِم يف ألػاِظ الُؼرآِن 
َطَؿٌؾ مـف بَجقاِز تػسقِر الُؼرآِن بُؿؼَتَضك الؾُّغِة، ولقس أنَّ هذا الؾَّػَظ هق مِ

  الؽريِؿ، واهلل أطؾؿ. 

 (.6/67ِطْؾِؿ إُُصقل: )( إرشاد الُػُحقل إلك تحؼقؼ الحؼِّ مِـ 4)
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 .(2)، وبعُض أْهِؾ الظَّاِهرِ (6)شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 : قرازيُّ  .(3)": لقس يف الُؼرآِن َمجازٌ وقال بعُض أْهِؾ الظَّاِهرِ "قال الشِّ

اِس: رأُي   أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

اُس رأَيف يف الؿسللِة صريًحا، فؼال رِحؿف اهلُل بَجقاِز ُوُققِع       ر أبق َجْعَػٍر الـَّحَّ َقرَّ

ـُ َحْؿُؾف ط
اِرِع الَحؽِقِؿ ما ُيْؿؽِ ؾك الَؿجاِز يف الُؼرآِن الؽريِؿ، وذلؽ بلْن يليتَ يف كالِم الشَّ

 ِخالِف الحؼقؼِة.

اُس إْذ َيُؼقُل بُقُققِع الَؿجاِز يف الُؼرآِن الؽريِؿ، فنكَّف ٓ َيؼقُل هبذا الَؿجاِز  وأبق َجْعَػٍر الـَّحَّ

قاِ  َيؼقُل:  َّٓ إذا اكَتَػك َحْؿُؾ الؽالِم طؾك حؼقؼتِف، ويف هذا السِّ ْلُء طؾك "إ وٓ ُيْحَؿُؾ الشَّ

 .(4)"الحؼقؼةِ الَؿجاِز وَمعـاُه صحقٌح طؾك 

وكؿا أكَّف َيَرى َجقاَز ُوُققِع الَؿجاِز يف الُؼرآِن، فِؼقاُس إَْدَكك مِـ ذلؽ أكَّف َيؼقُل بَجقاِز 

أِي، فؼال:  إكَّؿا َيُجقُز يف العربقَِّة طؾك َمجاٍز، "ُوُققِع الَؿجاِز يف الؾُّغِة، وقد َأباَن طـ هذا الرَّ

ْلُء طؾك َمجاٍز،   .(5)"وَمعـاُه صحقٌح يف الحؼقؼةِ وٓ ُيْحَؿُؾ الشَّ

اُس حريًصا طؾك استِعؿاِل ضاِهِر دٓلِة الـُّصقِص يف معاكِقفا  وقد كان أبق َجْعَػٍر الـَّحَّ

                                                        

 (.5/67( ُيـظر: الػتاوى الؽربى: )(6

اإِلحؽام يف ُأُصقِل إَحؽام (، 637الؿـخقل مـ تعؾقؼات إُُصقل: )(، 67( ُيـظر: التَّبِصرة يف ُأُصقل الِػْؼف: )2)

لِػْؼف: البحر الؿحقط يف ُأُصقل ا(، 6/462(، الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼف لؾرازي: )4/428لممدي: )

 (.6/24، الُؿعَتَؿد يف ُأُصقل الِػْؼف:)6/539)

 (.677( التَّبِصرة يف ُأُصقل الِػْؼف: )3)

 (4/216( إطراب الُؼرآن: )4)

 (.319( الـَّاسخ والَؿـُْسقخ: )5)
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ًدا يف هذا إمِر: حقث ٓ ُيْصَرُف الؿعـَك الحؼقؼلُّ إلك الؿعـَك الَؿجازيِّ  الحؼقؼقَِّة، ُمَشدِّ

، أو َقِريـٍة واِضحةٍ  َدِد: إٓ بَدلقٍؾ ققي  ْلُء إلك الَؿجاِز "، فؼال يف هذا الصَّ ٓ َيْخُرُج الشَّ

 . (6)"وَمعـاُه صحقٌح يف الحؼقؼةِ 

طاُء، وٓ ُيؼاُل لؾِؼراءِة َصالٌة "وقال أيًضا:  الَة: الدُّ والؿعروُف يف كالِم العرِب أنَّ الصَّ

َّٓ طؾك َمجازٍ   . (2) "إ

ًدا هذا ا ٓطتِراَض بدلقٍؾ َيْؿـَُع مِـ َحؿؾِف طؾك الَؿجاِز: وقال ُمعَتِرًضا طؾك غقِره، وُمَميِّ

 .(3)"فَحَؿَؾ ذلؽ طؾك الَؿجاِز، والحؼقؼُة َأْوَلك وَأْمَضك"

ـَ طديدٍة مِـ ُكُتبِف رِحؿف        
أِي طـَده كثقرًة وضاهرًة يف مقاصِ وقد جاَءْت شقاِهُد هذا الرَّ

ُد هذا طـد تؼريِره لؾَؿجاِز القاقِعِ  يف أياِت الؽريؿِة، وُيْعِؼُبف ببقاٍن لقْجِف الَؿجاِز  اهلُل، وُيَمكِّ

قاِهِد ما يؾل:(4)فقفا   ، ومِـ هذه الشَّ

ل:  : ققُلف  الَػْرع إوَّ            

   (5) ، ًَحا رأَيُف يف َجقاِز ُوُققِع الؿ اُس: ُمَقضِّ هذا َمجاٌز يف "جاِز يف الُؼرآِن: قال الـَّحَّ

يفؿ إلك الـَّاِر، كاكقا بَؿـِزَلِة َمـ َيْلُكُؾ  ا كان ما َيْلُكُؾقن ُيَمدِّ ْػِظ، وحؼقؼُتف يف الؾُّغِة أكَّف َلؿَّ الؾَّ

قِّباِت   .(6) "الـَّاَر، وإْن كاكقا َيْلُكُؾقن الطَّ

                                                        

 (6/442( إطراب الُؼرآن: )6)

 (.553( الـَّاسخ والَؿـُْسقخ: )2)

 (.4/73بارِة يف: )(، ومِْثُؾ هذه العِ 4/66( إطراب الُؼرآن: )3)

 (، 4/273(، معاين الُؼرآِن وإطرابف: )3/466(، )5/641(، )3/286( ُيـظر: إطراب الُؼرآن: )4)

 ( مـ سقرة الـساء. 61( مـ أية )5)

 (.2/27( معاين الُؼرآن وإطرابف: )6)
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 :   ققُلف الَػْرُع الثَّاين:              (6). 

ر ُوُققَع الَؿجاِز يف هذه أيِة، فؼال:  رَّ الَّذي "وقد َقرَّ هذا َمجاٌز، والؿعـَك: فَقْؽِشُػ الضُّ

 مِـ َأْجؾِف َدَطْقُتُؿقُه، وهق مِْثُؾ        (2) ِ(3) "يف الَؿجاز. 

 : ققُلف الَػْرع الثَّالث:           (4) اُج: ُمَبقِّـًا ُوُققَع جَّ ، قال الزَّ

ـَ الُؼرآِن الؽريِؿ طؾك سابقِؾ الَؿجااِز:
ياِف إلاك " هذه أيِة مِ اا كاان َياْلُمُره بؿاا ُيَمدِّ َمجااٌز: َلؿَّ

 .(5)"الـَّاِر، قام ذلؽ َمَؼاَم الِفدايِة إلقفا

: 

رائِِع، وما َيتَِّصاُؾ باذلؽ مِاـ َطَؼائِاَد، وطبااداٍت،  الحديَث طـ الـَّاسِخ والَؿـُْسقِخ يف الشَّ

مقـ ماـفؿ: فؼاد  وُمعامالٍت، كان محاؾَّ اهتِؿااٍم شاديٍد مِاـ َلاُدِن الُعؾؿااِء، ٓ ِساقَّؿا الُؿَتؼادِّ

ِد بعِض ُمَصاـَّ ػاِت الُعؾؿااِء يف هاذا الِعْؾاِؿ بُخصقِصاف، فلفاضاقا يف صاَلَعْتـا الُؽُتُب طؾك َتَػرُّ

قَّتِف، وُشروصِف، وُأمقٍر ذاِت ِصَؾٍة بف، وَتتاَبَع هذا التَّصـِقُػ حتَّاك  الحديِث طـ تعريِػف، وَأَهؿِّ

ري الُعؾؿاِء إلك وْقتِـا الحاِضِر.  ُمَتلخِّ

ا ٓ َشؽَّ فقف أنَّ مِْثَؾ هذا آطتِـااِء والتَّصاـِقِػ  قَّاٍة بالغاٍة،  ومؿَّ يف مباِحاِث الـَّْساِخ، لاف َأَهؿِّ

 وَتَتجؾَّك أهؿقتف يف إمقِر أتقة:

ل ـُ طؾاااك َفْفاااِؿ معااااين الـُّصاااقِص إمًاًاًار إوَّ اااا ُيِعاااق َؿاااف مؿَّ : أنَّ َفْفاااَؿ الـَّْساااِخ وَتَعؾُّ

                                                        

 ( مـ سقرة إكعام.46( مـ أية )6)

 ( مـ سقرة يقسػ.82( مـ أية )2)

 (.2/423رآن: )( معاين الؼُ 3)

 ( مـ سقرة الحج.4( مـ أية )4)

 (.3/86( إطراب الُؼرآن: )5)
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ااااِهريُّ  اااْرطقَِّة، مِاااـ كِتااااٍب، وُساااـٍَّة، ٓ ِساااقَّؿا إذا َوَقاااَع التَّعااااُرُض الظَّ فقؿاااا بْقـَفاااا:  الشَّ

 فالـَّْسُخ هق َأَحُد الَؿسالِِؽ لَدْفِعف.

ـَ أبال صالِاٍب   طؾالَّ با
قَّاِة: أنَّ ا ُيسَتْشَفُد باف طؾاك هاذه إََهؿِّ َمارَّ  -رِضال اهلُل طـاف  -ومؿَّ

، فؼال: هؾ َطؾِْؿَت الـَّاِسَخ والَؿـُْسقَخ؟ قال: ٓ، قال: َهَؾْؽَت وَأْهَؾْؽَت   .(6) "بَؼاص  َيُؼصُّ

اروِط إمر الثَّاين:  ِؿاف، وَذَكاروا أنَّ معرفَِتاف، َأَحاُد الشُّ َحثَّ الُعؾؿاُء رِحَؿفُؿ اهلُل طؾك َتَعؾُّ

، واساتِـباِط   طازَّ وجاؾَّ
ِ
تل َيِجُب تقاُفُرهاا فاقَؿـ أراد آجتِفااَد يف تػساقِر آيااِت كِتااِب اهلل الَّ

ْرطقَِّة مـفا.  إحؽاِم الشَّ

قَِّة بقاِن هذه الؿسللِة: أنَّ ُطؿقَم الـَّْسِخ يف إخبار كان مؿا ُيمَ إمر الثَّالث:  ُد طؾك َأَهؿِّ كِّ

 إشؽاٍل، وقد َكبََّف الُجَقْيـلُّ طؾك هذا إمِر، فؼال: 
َؼَؽ اهلُل  -اْطَؾْؿ "محؾَّ أنَّ هذا باٌب  -وفَّ

ا أْن َتُؽقَن إخباُر مُ (2)"َيْعُظُؿ َخَطُرُه يف ُأُصقِل الـَّْسِخ  شَتِؿؾًة طؾك طؼائَِد، أو أحؽاٍم ، فنمَّ

اس.   َشْرِطقٍَّة: ولذا َوَجَب بقاُن رأِي أبل جعػر الـحَّ

 خالف العؾؿاء يف حؽم الـسخ يف إخبار:

 اخَتَؾػ إُُصقلقُّقن يف َجقاِز َكْسِخ إخباِر طؾك ثالثِة أققاٍل، وهل ما يؾل:

                                                        

اِص: )6) ا  يف كتاب الجؿعة، باب ِذْكِر الُؼصَّ ـُ أبل َشْقبَة 5417(، رْقؿ الحديث )3/221( أخرجف طبُد الرزَّ (، واب

(، والَبْقَفِؼلُّ يف كتاب 26692(، رْقؿ الحديث )5/291يف كتاب إدب، باب َمـ َكِره الَؼَصَص وَضَرَب فقف: )

َبراينُّ بؾػٍظ 21361(، رْقؿ الحديث )61/211آداِب الؼاضل، باب إْثؿ َمـ َأْفَتك أو َقَضك بالجفؾ: ) (، والطَّ

ـُ الُؿْؼِرِئ: )61613(، رْقؿ الحديث )61/259مؼاِرٍب: ) َحف 6669(، رْقؿ الحديث )356(، واب (، وصحَّ

ـِ َحْرٍب: ) إلباينُّ يف كتاب الِعْؾؿِ  إسـاُده صحقٌح طؾك "(، فؼال رِحؿف اهلُل: 631(، رْقؿ الحديث )53لُزَهْقِر ب

قخقـ  ."َشْرِط الشَّ

 (.2/475( التَّؾخقص يف ُأُصقل الِػْؼف: )2)
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ل: ـَ الـَّْسِخ يف إخبارِ  الؼوُل إوَّ
 .(6)، وهق ققُل جؿفقِر إُُصقلقِّقـالَؿـُْع مِ

 : ـُ َأمقِر الحاجِّ الجؿفقُر ٓ ُيجري الـَّْسَخ يف إخباِر، سقاٌء كاكت ماِضَقًة َأْم "قال اب

 .(2) "ُمستؼَبؾةً 

ازيِّ  الؼوُل الثَّاين: ـَ ( 4)، وأمِِديِّ (3)َجقاُز الـَّْسِخ يف إخباِر ُمْطؾًؼا، وهق ققُل الرَّ
مِ

افِعقَّ   .(5)ِة، وققُل بعِض الُؿْعَتِزَلِة الشَّ

 .(6)َجقاُز الـَّْسِخ يف الُؿستؼَبِؾ ُدوَن الؿاضل، وهذا ققُل بعِض إشاطرة الؼول الثَّالث:

 رأي أبي جعػر الـحاس:         

اس، وقد َأباَن طـ رأيِف رحؿف اهلُل بؽؾِّ  ٓ َمْدَخَؾ لؾـَّْسِخ يف آخباِر طـَد أبل جعػر الـحَّ

ٓ يجقز أن يؼع كسخ يف تقحقد اهلل طزوجؾ، وٓ يف "ٍء وُوُضقٍح، فؼال رحؿف اهلل: َجال

أسؿائف، وٓ يف صػاتف، والعؾؿاء يؼقلقن وٓ يف أخباره، ومعـاه، وٓ يف اخباره بؿا كان 

                                                        

َدة يف ُأُصقل الِػْؼف: 2/628(، شرح مختصر التَّحرير: )4/243( ُيـظر: القاضح يف ُأُصقل الِػْؼِف: )6) (، الؿَسقَّ

(، 3/73(، التَّؼرير والتَّحبقر: )69(، اإلشارة يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/423(، ققاصع إَِدّلة يف إُُصقل: )677)

 (.2/215الُػُصقل يف إُُصقل: )

 (.3/73( التَّؼرير والتَّحبقر: )2)

(3( : ازيِّ  (.3/486( ُيـظر: الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼِف لؾرَّ

: )ُيـظر: اإِلحؽام يف ُأُص  )4)  (.2/312قِل إَحؽام لممِديِّ

: )3/544( ُيـظر: التَّؼرير والتَّحبقر: )5) ازيِّ (، البحر الؿحقط يف ُأُصقل 3/486(، الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼِف لؾرَّ

(، حاشقة الَعطَّار طؾك جْؿع 69(، اإلشارة يف ُأُصقل الِػْؼف: )3/543(، شرح الؽقكب الؿـقر: )3/678الِػْؼف: )

قل شرح مِـفاج القصقل: )2/621مع: )الجقا  (.6/494(، هناية السُّ

ة يف إُُصقل: )6) (، اإِلحؽام يف ُأُصقِل إَحؽام 2/243(، اإِلهباج يف شرح الِؿـفاج: )6/423( ُيـظر: ققاصع إَِدلَّ

( :  (.2/312لممِديِّ
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                                    .(2)"إخبار ٓ يجقز أن تـسخ"، وققلف يف مقضٍع آخر: (6)"وما يؽقن 

والحؽؿااة يف هااذا أن الـسااخ إكؿااا يؽااقن يف أحؽااام الشاارائع مااـ الصااالة والصااقام، 

والحظر، واإلباحة، وقد يجقز أن يـؼؾ الشلء مـ إمر إلك الـفل، ومـ الـفل إلك إمار 

ٕكؽ إذا قؾت افعؾ كذا وكذا محرم طؾقؽ سـة جاز أن تبقحف بعد سـة، وإذا قؾات: افعاؾ 

ٓ تريد وقتء، أو شرصء، فؽذا أيضا سقاء طؾقؽ ذكرتف أم لؿ  كذا وكذا محرم طؾقؽ وأكت

تذكره ففذا محال يف تقحقد اهلل طز وجؾ وأسؿائف، وصػاتف، وإخباره بِؿا كان، وما يؽاقن 

أٓ ترى أكف محاٌل أن تؼقل: قام فالن ثؿ تؼقل بعاد وقات لاؿ يؼاؿ: ٕكاف لاؿ يؼاع يف إول 

ؿا كان وما يؽقن كذب، ويف إمار والـفال أيضاء اشرتاط، وٓ زمان فالـسخ يف اإلخبار بِ 

مؿا ٓ يؼع فقف كسخ، وذلاؽ إمار بتقحقاد اهلل طاز وجاؾ، واتبااع رساؾف صاؾك اهلل طؾاقفؿ 

 .(3) "أجؿعقـ

: 

ماـ قاد حاازت الشارف "مِؿا يـبغل البدء بف، والتـبقف طؾقف هق أن صـاطة تػسقر الؼارآن 

الجفات الثالث أما مـ جفة الؿقضقع: فْلن مقضقطف كاالم اهلل تعاالك الاذي هاق يـباقع 

كؾ حؽؿة، ومعدن كؾ فضاقؾة فقاف كبال ماا قابؾؽؿ، وخارب ماا بعادكؿ، وحؽاؿ ماا بقاـؽؿ ٓ 

 يخؾؼ طؾك كثرة الرد، وٓ تـؼضل طجائبف. 

قصاقل إلاك وأما مـ جفة الغرض: فْلن الغرض مـف هق آطتصام بالعروة الاقثؼك وال

                                                        

 (.777( الـاسخ والؿـسقخ: )6)

 (. 3/226( إطراب الؼرآن: )2)

 (.777والؿـسقخ: )( الـاسخ 3)
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 السعادة الحؼقؼقة التل ٓ تػـك. 

وأما مـ جفة شدة الحاجة: فْلن كؾ كؿال ديـال، أو دكقاقي طااجؾل، أو آجؾال مػتؼاٌر 

  .(6) "إلك العؾقم الشرطقة، والؿعارف الديـقة، وهل متققػة طؾك العؾؿ بؽتاب اهلل تعالك

رآن، وتػساقر الؼارآن والعؾؿاء طؾك مختؾػ فـقهنؿ وإن اتػؼقا طؾك تػساقر الؼارآن باالؼ

: حقاث أن (2) "ماـ أبؾاغ التػاساقر"بالُسـَّة، وبقاهنا بؿجؿؾف، وُمشؽؾف، بؾ اطتربه اباـ الؼاقَّؿ 

هق إطؾؿ بؿعاكقف، ومؼاصده: إٓ أن هـاك مسالؽ احتػ هبا السؾػ، وأضفروهاا  اهلل 

ماـ ذلاؽ بشؽٍؾ جؾلٍ يف مصـػاهتؿ: هل مؿا كاكت محؾ خالٍف بقاـفؿ يف آطتباار هباا، و

 مسؾؽ ققل الصحابّل يف تػسقره لؾؼرآن، وإلقؽ بقان الؿراد هبذا الؿسؾؽ. 

 معـى تػسقر الؼرآن بؼول الصحابي: 

فف إكؿا يذكره طؾك أكف كقٌع مـ أكقاع  لؿ ُيعرف لفذا الؿسؾؽ تعريٌػ دققٌؼ، فؽؾ مـ طرَّ

ل هاذا الؿساؾؽ ، وطؾك هذا َفُقؿؽـ مـ خالل الـظر فقؿا كتباف إصاقلققن حاق(3)التػسقر 

صقاغُة تعريٍػ ُيجؾل طـ معـاه قدر اإلمؽاان، فُقؼاال بالن الؿؼصاقد بتػساقر الؼارآن بؼاقل 

الصحابل هق: اجتفاد الصحابل وتؼريار رأياف يف بقاان معااين الؼارآن الؽاريؿ، وإن خاالػ 

                                                        

 (.2/466( اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن: )6)

 (.666( التبقان يف أقسام الؼرآن: )2)

(، 658(، الؿسقدة يف أصقل الػؼف: )299( ُيـظر: الؼقاطد والػقائد إصقلقة وما يتعؾؼ هبؿا مـ إحؽام: )3)

قان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن: (، أضقاء الب3/677(، تػسقر ابـ كثقر: )4/6996التحبقر شرح التحرير: )

(، فتح 6/61(، الجقاهر الحسان يف تػسقر الؼرآن:)6/669(، غرائب الؼرآن ورغائب الػرقان: )6/92)

(، 6/62(، فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن: )6/426(، تػسقر الرازي:)6/7(، محاسـ التلويؾ: )6/64الؼدير: )

 (.2/657الربهان يف طؾقم الؼرآن:)
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      غقره. 

تاداخؾ ومـ الؿمكد أكف بقـ مسائؾ أصقل الػؼف قدٌر كبقٌر مـ الؿـاسبة، والصاؾة إماا بال

 فقؿا بقـفا: وإما لؽقهنا ثؿرٌة لفا، بحقث تؽقن إحداها أثرًا طـ إخرى.

وهذه الؿسللة التل بصدد البحث فقفا ُتعد ثؿرًة لؿسللة ُحجقَّة قاقل الصاحابل، ووجاف 

هااذا اإلثؿااار: أن مااـ قااال ُبحجقَّتااف ففااق قائااٌؾ بجااقاز تػسااقره لؾـصااقص الشاارطقَّة، بااؾ 

ـ ذلاؽ بعادم آحتجااج بؼقلاف يف إحؽاام الشارطقَّة وتخصقصفا بف، وطؾاك الخاالف ما

يحتؿاؾ  "وتؼريرها، ويف هذا الصدد يؼقل أبق الخطاب مـ الحـابؾة يف تػسقر الصاحابل: 

    .(6) "أٓ يرجع إلقف إذا قؾـا إن ققلف لقس بحجة

بعاد التتباع وآساتؼراء لاؿ أجاد حضاقرًا كبقارًا إليضااح ماقاصـ  تحرير محًال الـًازاع:

وآختالف يف هذه الؿسللة، داخؾ ُمصـػات إصقلققـ، وإن كااكقا قاد تطرقاقا  آتػا ،

لفذه الؿسللة، وأسفبقا يف الؼقل بُحجقَّة تػسقر هاذا الصاحابل، أو طادم ُحجقَّتاف، وُيؿؽاـ 

 تحرير محؾ الـزاع يف أيت.

اتػؼ أهؾ العؾاؿ طؾاك أن تػساقر الصاحابّل لؾؼارآن الؽاريؿ بؿاا شااهده ماـ أساباب    (1

 ائـ، هق محؾ قبقل، وٓ شؽ فقف.وقر

يـظر يف تػسقر الصحابل فنن َفسره مـ حقاث الؾغاة ففاؿ أهاؾ الؾساان "قال الزركشل: 

 .  (2)"فال شؽ يف اطتؿادهؿ، وإن فسره بؿا شاهده مـ إسباب والؼرائـ فال شؽَّ فقف

ماـ  اتػؼ أهؾ العؾؿ طؾك قبقل تػسقر الصحابّل لؾؼرآن الؽريؿ إذا لؿ يؽـ لف ُمخالٌػ  (2

                                                        

 (.2/657(، الربهان يف طؾقم الؼرآن: )2/473ن يف طؾقم الؼرآن: )( اإلتؼا6)

 (.2/657( ُيـظر: الربهان يف طؾقم الؼرآن: )2)
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 .  (6)غقره 

وطؾك هذا فؿحؾ الـزاع يف هذه الؿسللة هق: فقؿا لق فساّر الصاحابٌل الؼارآن ووجاد لاف 

 مخالػ، أو لؿ يـتشر، ففؾ ُيؼبؾ تػسقره أو ٓ؟.

 خالف العؾؿاء يف تػسقر الؼرآن بؼول الصحابّي:

اختؾػ إصقلققن يف هاذه الؿساللة، وجااء الخاالف بقاـفؿ طؾاك قاقلقـ، وهؿاا طؾاك 

 حق أيت:الـ

، وأكثر (2)جقاز تػسقر الؼرآن بؼقل الصحابل، وهذا هق رأي اإلمام أحؿد الؼول إول:

  .(3)إصقلققـ

قال اإلمام أحؿد : وإن تلويؾ مـ تلول الؼارآن باال ساـة "قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة : 

ذلاؽ بِؿاا  ، وُيعارفتدل طؾقف طؾك معـك ما أراد اهلل مـف، أو اثٍر مـ أصحاب رسقل اهلل 

، وشفدوا تـزيؾاف وماا قصاف اهلل يف ، أو طـ أصحابف ففؿ شاهدوا الـبل جاء طـ الـبّل 

الؼرآن، وما طـل بف، وما أراد أخاص هق أم طام، فلما مـ تلولف طؾك ضاهره باال دٓلاٍة ماـ 

                                                        

 (.4/627( ُيـظر: الؿقافؼات: )6)

(، الؼقاطد والػقائد إصقلقة وما 2/211(، شرح مختصر الروضة: )3/691( ُيـظر: التؿفقد يف أصقل الػؼف: )2)

(، مجؿقطة 41(، مؼدمة يف أصقل  التػسقر: )658(، الؿسقدة يف أصقل الػؼف: )299: )يتعؾؼ هبؿا مـ إحؽام

(، إغاثة الؾفػان مـ مصائد 4/653(، إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ: )6/696الرسائؾ والؿسائؾ: )

بؾ: (، الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـ5/243(، زاد الؿعاد يف هدى خقر العباد: )6/241الشقطان: )

(612 .) 

(، الؼقاطد والػقائد إصقلقة وما 2/211(، شرح مختصر الروضة: )3/691( ُيـظر: التؿفقد يف أصقل الػؼف: )3)

(، مجؿقطة 96(، مؼدمة يف التػسقر: )658(، الؿسقدة يف أصقل الػؼف: )299يتعؾؼ هبؿا مـ إحؽام: )

(، اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن: 4/653ؿقـ: )(، إطالم الؿققعقـ طـ رب العال6/696الرسائؾ والؿسائؾ: )

(،  الؿقافؼات: 74(، إجؿال اإلصابة يف أققال الصحابة: )2/657(، الربهان يف طؾقم الؼرآن: )2/467)

 (. 2/619(، أصقل السرخسل: )4/627)



–

694 

 .(6)رسقل اهلل، وٓ أحٍد مـ أصحابف ففذا تلويؾ أهؾ البدع(

ر الؼارآن بؼاقل الصاحابّل، وهاذا ماا ذهاب إلقاف بعاض طادم جاقاز تػساقالؼًاول الثًااين: 

  .(2)إصقلققـ

 .(4)"يجب العؿؾ بظاهر أية والخرب، وٓ يرجع إلك تػسقر الصحابل": (3)قال الؽرخل

اِس: رأُي   أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

اس أن إصؾ يف ففؿ الؽتاب والسـة وما ورد فقفؿا مـ إلػاظ      يرى أبق جعػر الـحَّ

قة أن يؽقن طؾك مـفج السؾػ الصالح، وأن ما طرف تػسقره مـ جفاة الـبال صاؾك الشرط

وأبان بالهنؿ أطؾاؿ الـااس بتػساقر اهلل طؾقف وسؾؿ، أو أصحابف لؿ يحتج معف إلك بقان آخر، 

، فؼاد اساتػاض كثقارًا يف تؼريار هاذا الارأي بعد تػساقر كبقاف محؿاد  معاين كتاب اهلل 

وإذا تؽؾاؿ "وتتابع هاذا الاـصَّ فانين أكؼؾاف بتؿاماف حقاث قاال مؼروكء بتعؾقالتف، وٓتسا ،

صحابٌل يف آية لؿ يعؾؿ أحٌد مـ الصحابة خالػاف لاؿ تساع ُمخالػتاف: ٕهناؿ أطؾاؿ بالتـزياؾ 

 .(5)"والتلويؾ

                                                        

 (.7/391( مجؿقع الػتاوى: )6)

(، 299ة وما يتعؾؼ هبؿا مـ إحؽام: )(، الؼقاطد والػقائد إصقلق2/588( ُيـظر: العدة يف أصقل الػؼف: )2)

 (.2/657(، الربهان يف طؾقم الؼرآن: )2/473اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن: )

، وُيؽـك أبا الحسـ، فؼقف حـػل، سؽـ بغداد، اه261( هق طبقد اهلل بـ الحسقـ بـ دٓل الَؽْرِخل، ولد طام 3)

رئاسة أصحاب أبل حـقػة، وقد كان متعبًدا، كثقر الصالة  ودرس هبا فِْؼف أبل حـقػة، شقخ الحـػقَّة، واكتفْت إلقف

 ببغداد. اه341والصقم، مات طام 

(، 7/697(، الؽامؾ يف التاريخ )64/85(، الُؿـَْتظِؿ يف تاريخ الؿؾقك وإمؿ )66/224ُيـظر: البداية والـفاية )

ـْ َغَبر ) َهب يف أخبار َمـ َذهَ 2/66الِعَبر يف خرب َم  (.4/221ب )(، َشَذرات الذَّ

 (.2/588( كؼالً طـ الؽرخل بقاسطة أبل سػقان، ُيـظر: العدة يف أصقل الػؼف: )4)

 (.687( كاسخ الؼرآن: )5)
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والؿتتبع لؿقاصـ هذا الرأي طـف لقجد أكف ٓ يؼقل برأيف طؾك الؿطؾؼ: بؾ أكف حدد،        

ؾف بِؿا يتقافؼ مع الؽتاب، والسـَّة، إماا إن كاان بخالففؿاا، فنكاف ٓ وققَّد هذا الجقاز، وجع

أن تػساقر أياة  "َيؾتػت إلك هذا التػسقر، وٓ َيعتد بف، فؼال تعؾقؼء طؾك إحدى الؿسائؾ:

إذا جاء طـ صحابٍل لؿ يساع أحادًا مخالػتاف وٓ ساقؿا إذا كاان ماع ققلاف تقققاٌػ: بسابب 

 . (6)"كزول أية

                                                        

 (.766( الـاسخ والؿـسقخ: )6)
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 يالمبحث الثان

اس األصىليت في الدالالث  آراء أبي جعفر النحَّ

: 

ؾػ: فبِف ُيعَرف فرُض  ِؼف بالُؿؽَّ إمِر مِـ أهؿِّ مباحِث طؾِؿ أصقل الػؼف: وذلؽ لتعؾُّ

ؾػ، أو َكْقُكف مـدوًبا لف، وبِف ُتعرف إحؽاُم الشرط قَُّة، حالُلفا وحراُمفا، إمِر طؾك الُؿؽَّ

 : َرْخِسلُّ أحؼُّ ما يبدأ بف يف البقاُن إمُر والـَّْفُل: ٕن معظَؿ آبتالِء "ويف ذلؽ يؼقل السَّ

 .(6)"هبؿا، وبؿعرفتِفؿا َتتِؿُّ معرفُة إْحؽام، ويتؿقَُّز الحالُل مـ الحرام

َد طـ ال ؼريـة، ففؾ ُيْحَؿُؾ طؾك وَمداُر البحِث يف هذه الؿسللة طؾك إمِر إذا تجرَّ

اس، وتحريِرها،  الُقُجقِب، أو طؾك الـَّْدِب، أو غقِرهؿا؟ وقبَؾ بقان آراِء أبل جعػر الـحَّ

ـُ معـك إمر يف الؾُّغة وآصطالح.   ُأَبّق

 تعريف إمر لغًة واصطالًحا:

ُة )َأَمَر( يف الؾُّغَ  تعريف إمر يف الؾغة: ْلِن، خالُف الـَّْفِل، وُتػقد مادَّ ِة معـك الحال والشَّ

 : ومـف ققلف        (2) (3)أْي: فعؾف وشلكف . 

، وتاليت (4)وتليت بؿعـك الـَّؿاء والَبَركة، فُقؼال: امارأة َأمِاَرة: أي: مباَرَكاٌة طؾاك زوجفاا      

 بِؿعـك الؿشقرة، ومـف ققُل الشاطر: 

ـِ َهاِشِؿ َأَمْرُتَؽ َأْمًرا َجازِ  ـَ التَّْقفِقِؼ َقْتُؾ اْب
 (5)ًما َفَعَصْقَتـِل    َوَكاَن مِ

                                                        

َرْخِسلِّ )6)  (.6/66( أصقل السَّ

 ( مـ سقرة هقد.97( مـ أية رقؿ )2)

 (.2/89( ُيـظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن: )3)

 (.2/89الجامع ٕحؽام الؼرآن: ) ( ُيـظر:4)

 (.37( ُيـظر: الػرو  الؾغقية: )5)
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َؾِب: أِي: اْفَعْؾ كذا ، وهذا الؿعـك الؿـاِساُب لؿاا هاق ُماراٌد مِاـ (6) وتليت أيًضا بؿعـك الطَّ

ْرِع.  إمر يف اصطالح الشَّ

  تعريف إمرِ اصطالح :

ف إمُر طـد طؾؿاء أصقل الػؼف بتعريػا ، وَيرِجاُع هاذا آْخاتاِلُف إلاك (2) ت مختؾِػةٍ ُطرِّ

اطتباِر بعِضفؿ بشروٍط ٓ يرى غقُره اطتباَرها: مِْثُؾ: شرط )الُعُؾاّق( و)القجاقب(، و)إرادة 

 الـُّْطِؼ بالصقغة(.

ولعؾ التعريَػ إَْسَؾَؿ، الذي أجؿَع طؾقف كثقاٌر ماـ إُُصاقلِقِّقـ: أن الؿاراَد ماـ إمار: 

 .(3)بالَؼْقِل طؾك جفِة آْستِْعالءاستدطاُء الػعؾ 

 تحريُر محلِّ الـِّزاع

َػَؼ أهُؾ العؾؿ طؾك أن َلْػَظ إمِر إذا ُوِجَد معف ما َيْحِؿُؾف طؾك الُقُجقب، ُحِؿَؾ طؾقاف،  (1 اتَّ

 : ومِْثاااُل ذلااؽ ققلِااف      (4)  ِّفؾؿااا ُوِجااَد قااقُل الـباال  :لُؿعاااٍذ

، فادلَّ هاذا الادلقُؾ (5)نَّ اهلل افرتَض طؾقفؿ خؿَس َصَؾقاٍت يف كؾِّ يقٍم ولقؾة()فلطؾِْؿفؿ أ

                                                        

ة 6)  (.6/638) "أمر"( ُيـظر: مؼايقس الؾغة، مادَّ

(، الُبرهان يف أصقل الػؼف 62(، الؾَُّؿع يف أصقل الػؼف:)2/349( ُيـظر يف تعريػف: شرح مختصر الروضة: )2)

ة يف 6/212َتْصَػك مـ طؾؿ إصقل: )(، الُؿْس 6/242(، التؾخقص يف أصقل الػؼف: )6/63) (، َققاصِع إِدلَّ

: )6/53أصقل الػؼف: ) (، الؿحصقل يف أصقل الػؼف لؾرازي: 2/637(، اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممِِديِّ

 (.6/39(، الؿعتؿد يف أصقل الػؼف:)6/244(، إرشاد الػحقل:)2/69)

(، الَؿْحُصقل يف أصقل 2/641ؽام يف أصقل إحؽام لممِِدي: )(، اإلح3/61( ُيـظر: شرح الَؽْقَكب الُؿـِقر: )3)

ـِ الـقاضر يف طؾؿ الُقُجقه والـظائر: )2/67الػؼف لؾرازي: )  (.672(، ُكْزَهة إَْطُق

 ( مـ سقرة البؼرة. 43( مـ أية رقؿ )4)

(، وُمسؾِؿ بؾػظف يف 6395( رقؿ الحديث )2/614( أخرجف البخاري بؾػظف، كتاب الزكاة، باب وجقب الزكاة )5)

 (.69( رقؿ الحديث )6/51كتاب اإليؿان، باب إمر باإليؿان باهلل ورسقلف وشرائع الديـ والدطاء إلقف )
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 طؾك ُوُجقب إقامِة الصالة.

َػَؼ أهُؾ العؾؿ طؾك أن َلْػَظ إمِر إذا ُوِجاَد معاف ماا َيْحِؿُؾاف طؾاك الـَّاْدب، فنكاف ُيحَؿاُؾ  (2 اتَّ

 : طؾقف، ومِْثاُل ذلؽ ققُلف             (6)  فنكاف َقاْد َوَرَد ماا َيْصاِرُففا

اشارتى َفَرًساا  -طؾقف الصالة والسالم  -طـ ُحؽؿ اإليجاب إلك الـَّْدب، وهق أن الـبلَّ 

، ولؿ َيشفْد طؾك ذلؽ مِـ أطرابل 
(2). 

ِدهاا ماـ الؼارائـ، هاؾ تؼتضال  وطؾك هذا: فقبؼك محؾُّ الـِّزاع يف دٓلاة إمار طـاد تجرُّ

 َب، أو الـَّْدَب، أو اإلباحَة، أو التققَُّػ يف ذلؽ، أو غقَر ذلؽ مـ إحؽام؟.الُقُجق

 خالف العؾؿاء فقؿا تػقده صقغة إمر الؿطؾق: 

 اختؾػ إصقلققن يف هذه الؿسللة طؾك طدة أققال، ومـ أشفر هذه إققال ما يؾل:

ل: دها طـ الؼرائـ َتدُ  الؼول إوَّ لُّ طؾك القجقب، وهذا ققُل أن دٓلَة إمِر طـد تجرُّ

 . (4) ، وجؿفقِر إُُصقلِقِّقـ(3)اإلماِم أحؿدَ 

                                                        

 ( مـ سقرة البؼرة. 282( مـ أية )6)

( أخرجف أبق داود بؾػظف، كتاب إقضقة، باب إذا طؾؿ الحاكؿ صد  الشاهد القاحد يجقز لف أن يحؽؿ بف 2)

(، والـسائل بؾػظف، كتاب البققع، باب التسفقؾ يف ترك اإلشفاد طؾك البقع 3617رقؿ الحديث ) (3/318)

(، والطرباين بؾػظف 26883( رقؿ الحديث )36/215(، وأحؿد بؾػظف )4647( رقؿ الحديث )7/316)

 ( : إسـاده صحقح. 5/627(، وقال إلباينُّ يف )إرواء الغؾقؾ( )946( رقؿ الحديث )22/379)

ة يف أصقل الػؼف: )3) (، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح: 6/645(، التؿفقد يف أصقل الػؼف: )6/224( ُيـظر: الُعدَّ

(2/666 .) 

ة يف أصقل الػؼف: )4) (، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح: 6/645(، التؿفقد يف أصقل الػؼف: )6/224( ُيـظر: الُعدَّ

(، الُبرهان يف أصقل الػؼف: 6/215َؿع يف أصقل الػؼف: )(، شرح الؾُّ 26(، التَّْبِصرة يف أصقل الػؼف: )2/666)

ة يف أصقل الػؼف: )6/659) (، شرح 491/ 2(، إحؽام الُػُصقل يف أحؽام إصقل  )6/92(، َققاصِع إِدلَّ

ُعقد: ) َرْخِسل: )2/85(، الُػُصقل يف إُُصقل: )6/654َمراقِل السُّ (، الُؿْغـِل يف أصقل 6/65(، أصقل السَّ

(، َكْشػ إَْسَرار طـ ُأُصقل 6/54(، َكْشػ إَْسَرار شرح الؿصـػ طؾك الؿـار لؾـسػل: )36لؾَخبَّازي: ) الػؼف

 (. 6/661َفْخر اإلسالم الَبْزَدِوي لؾبخاري: )
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 : قغَة التل فقفا الؽالُم "وقال الُجَقْيـلُّ الؿشفقُر مـ مذهب الجؿفقر مـفؿ أنَّ الصِّ

دْت طـ الؼرائـ  . (6)"لإليجاب إذا تجرَّ

ْدب، وهذا ققل أكثُر أنَّ دٓلة إمِر طـد اإلصال  ُتْحَؿُؾ طؾك الـَّالؼوُل الثاين: 

 . (2)الُؿْعَتِزَلةِ 

  .(3) : أن دٓلة إمر طـد اإلصال  ُتْحَؿُؾ طؾك اإلباحةالؼوُل الثالث

: أن دٓلَة إمر طـد اإلصال  ُتػقد الَؼْدَر الؿشرتََك بقـ الُقُجقب والـَّْدب، الؼوُل الرابعُ 

 .(4)وإلك هذا الؼقل ذهب بعُض الَحـَِػقَِّة 

ينِّ مـ الؿالؽقَّة(5)التققُُّػ، وهق ققل بعِض الشافعقَّة امُس: الؼوُل الخ  .(6) ، والَباقِالَّ

اِس: رأُي   أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

دت  ـُ أبل مقسك الفاشؿلُّ إلك أن صقغَة إمِر حؼقؼٌة يف القجقب، فنذا تجرَّ ذهب اب

إٓ بدلقؾ، وأن الحؼَّ صقغُة إمر طـ الؼرائـ، دلَّت طؾقف، وٓ ُتصَرُف إلك غقر القجقب 

                                                        

 (. 6/659( الُبرهان يف أصقل الػؼف )6)

(، اإلحؽام يف أصقل إحؽام 6/426ل: )(، الُؿْسَتْصَػك مِـ ِطْؾؿ إصق27( ُيـظر: التَّْبِصرة يف أصقل الػؼف: )2)

 (.6/51(، الؿعتؿد يف أصقل الػؼف:)2/23(، اإِلْبَفاج يف شرح الِؿـْفاج: )2/644لممِِدي: )

 ( ذكره بعُض إصقلققـ دون كِْسَبتِف ٕحٍد.3)

ْوَضة: )6/552ُيـظر: َرْوَضة الـَّاضِر وجـَّة الُؿـَاضِر:) تَّْحبِقر شرح التَّْحرير: (، ال2/365(، شرح ُمْخَتَصر الرَّ

 (.2/87(، الُػُصقل يف إُُصقل: )634(، شرح َتـِْؼقح الُػُصقل: )5/2284)

 (.6/346(، َتقِسقر الَتحرير: )6/87( ُيـظر: الُػُصقل يف إُُصقل: )4)

 (. 645/ 2(، اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممِِدي: )6/423( ُيـظر: الُؿْسَتْصَػك مِـ ِطْؾؿ إصقل: )5)

(، إحؽام الُػُصقل يف أصقل 6/262(، التؾخقص يف أصقل الػؼف: )2/27( ُيـظر: التؼريب واإلرشاد: )6)

 (.2/645(، اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممِِدي: )6/216إحؽام: )
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ح هبذا الرأِي رحؿف اهلل يف كص  َيؽِشُػ  يف صقغة إمِر َحْؿُؾفا طؾك القجقب، وقد صرَّ

إمر إذا وقع بشلء لؿ ُيحؿؾ طؾك غقر " :طـ َرْأيِف بؽؾِّ وضقٍح وَجالٍء، فؼال رحؿف اهلل

 .(6) "القاجب إٓ بتقققػ مـ الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، أو بدلقٍؾ قاصع

اس طؾك هذا الرأِي يف مقضٍع آَخَر، ُمبقـء أن حؿؾف طؾك غقر معـك  وأّكد أبق جعػر الـحَّ

الػرض ٓبد أن يؽقن مصحقبء بدلقٍؾ يخرجف طـ هذا الؿعـك إصؾل، فؼال رحؿف اهلل: 

، وقال رحؿف اهلل: (2)"وأمر اهلل طز وجؾ ٓزم ٓ يحؿؾ طؾك الـدب واإلرشاد إٓ بدلقؾ "

وأما "، وقال أيضء يف مقضٍع آخر: (3)"ـدب فال يحؿؾ طؾقف إمر إٓ بدلقٍؾ قاصعوأما ال"

، وأيضء يف ققلف رحؿف اهلل ُمبقـء أن (4)"الـدب فال ُيحؿؾ طؾقف إمر إٓ بدلقٍؾ قاصع

ّٓ  "اإلجؿاع أحد إدلة التل يـصرف هبا معـك القجقب يف إمر:  الـدب ٓ يؽقن إ

 .(5)"تقققػ بدلقؾ، أو إجؿاع، أو

 ويشفد لفذا الرأي عـه رحؿه اهلل العديد من الؿواطن، ومـفا ما يؾي:

 يف ققلف تعالك:  الػرع إول:                فؼد ذهب ،

اس إلك أن إمر يف أية أمر وجقب، وقد أبان طـ هذا الرأي فؼال رحؿف اهلل:  ابـ الـحَّ

فجاز أن يؽقن هذا كدبء وحضء، وأن يؽقن حتؿء وفرضء: غقر أن بابف أن يؽقن حتؿء "

 . (6)"وفرضء إٓ أن يدل دلقؾ طؾك غقر ذلؽ

                                                        

 (.668الـاسخ والؿـسقخ: ) 6))

 (.268( الـاسخ والؿـسقخ: )2)

 (.269( الـاسخ والؿـسقخ: )3)

 (.276ؿـسقخ: )( الـاسخ وال4)

 (.668( الـاسخ والؿـسقخ: )5)

 ( مـ سقرة الـساء.8( أية )6)
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 الػرع الثاين: قوله تعالى:                      

                 اس ، ويرى ابـ الـحَّ

رحؿف اهلل وجقب إططاء مـ حضر قسؿة الؿقراث مـ مال التِركة: طؿالً مـف بصرف إمر 

يبعد أن يؽقن هذا طؾك الـدب ٕن الـدب ٓ "الؿجرد إلك القجب، فؼال رحؿف اهلل: 

ؾ فقف أن اهلل جؾ وطز أمر إذا حضر يؽقن إٓ بدلقؾ أو إجؿاع أو تقققػ فلحسـ ما قق

 .(6)"أولق الؼربك مؿـ ٓ يرث أن يعطقف مـ يرث شؽرا هلل جؾ وطز طؾك تػضقؾف إياه

: 

فا ما يؾل: ـَ إمقِر، َأَهؿُّ
قًَّة شديدًة: ُجؿؾًة مِ  إنَّ مؿا ُيعطل البحَث يف هذه الؿسللِة أهؿِّ

ـِ كؿا َباقَّـ الطُّاقيفُّ أنَّ الخِ   (6 ـْ ُمؼتِصًرا طؾك الؼقل باختاِلِف الُؿصَطَؾَحْق الَف فقفا لؿ َيُؽ

إنَّ الـِّزاَع يف الؿسللِة إكَّؿا هاق يف الؾَّػاِظ، ماع اتِّػاقـِاا طؾاك الؿعـاك: إْذ ٓ كازاَع "بؼقلف: 

ْرُع طؾقـا، وَأْلَزَمـاا  ـَ التَّؽاالقِػ، إلاك َقْطعال  بْقـَـا وبْقـَفؿ يف اكِؼساِم ما َأْوَجَبف الشَّ ااُه مِا إيَّ

قِف واجًباا  ، فـحـ ُكَسؿِّ ـِّلِّ واجًبا، وَبِؼَل الـِّزاُع يف الَؼْطعلِّ
َػْؼـا طؾك تسؿقِة الظَّ ، واتَّ وَضـِّل 

ااُهؿ،  كا وإيَّ اا ٓ َيُضارُّ قَكف باسِؿ الػرِض، وذلاؽ مؿَّ وفْرًضا بطريؼ التَّراُدِف، وُهؿ َيُخصُّ

قه ماا َبااْت طؾقااف (2)"ا شاااؤوافْؾُقَسااؿُّ ااا ترتَّ : بااؾ هااق يف حؼقؼااِة إمااِر ُيَعاادُّ اختاِلًفااا َجْقهريًّ

اٌة وفِْؼِفقَّاٌة،  اَب الَحـَػقَّاُة طؾاك الُحؽاؿ بالنَّ هاذا الشالَء ثؿراٌت َطَؼِديَّ ومِاـ ذلاؽ: أْن َرتَّ

ف ٓ فْرٌض: ُكْػَر جاِحِده، وطدَم إمؽااِن َجْباِره، بِخاالِف الُحؽاِؿ بقجاقِب الشالِء، فنكَّا

ـُ َجْبُره
، وقالقا أيًضا: إنَّ قراءَة الُؼرآِن يف الصاالِة فاْرٌض: ٕكَّفاا (3)َيْؽُػر جاِحُده، وُيْؿؽِ

                                                        

 (.6/212( إطراب الؼرآن: )6)

ْوضة )2)  (.6/276( شرح مختصر الرَّ

(3( : : )2/313( ُيـظر: كشػ إسرار شرح ُأُصقل فخِر اإلسالِم الَبْزَدويِّ َرْخِسلِّ  (.6/626(، ُأُصقل السَّ



–

212 

، وهاااق ققُلاااف   : ثَبَتااات بَؼْطعااال            (6) وقاااراءُة الػاتحاااِة يف ،

اامِِت ه الصالِة واِجبٌة: ٕكَّفاا َثَبتات بخاربِ القاحاِد، وهاق ماا روا ـُ الصَّ أنَّ  ( 2)ُطباادُة با

ـْ لااؿ َيْؼااَرْأ بػاتحااِة الؽِتاااِب( الـَّباالَّ  ، فعـااَدهؿ: َمااـ لااؿ َيْؼااَرْأ (3)قااال: )ٓ صااالَة لَِؿاا

 . (4)بالػاتحِة يف الصالة فنكف َيلَثُؿ، وٓ َتْػُسُد صالُتف، بخالِف تْرِك الؼراءةِ 

اِم الَحـْبؾلُّ أشار إلك أنَّ ال حَّ
ـُ الؾَّ ـَ واب ِخالَف َمْعـَقيٌّ مِـ حقُث اخاتاِلُف أحؽااِم ُكاؾ  مِا

 ،  الـِّزاَع يف هذه الؿساللِة لػظالٌّ
ـَ الُعَؾؿاِء أنَّ

ا َكَؼؾ طـ غقِر واحٍد مِ ، فنكَّف َلؿَّ ـِّلِّ
الَؼْطعلِّ والظَّ

لاؽ، وإْن فنْن ُأريَد: أنَّ الؿلمقَر بف َيـَؼِسُؿ إلاك مؼطاقٍع باف، وَمْظـُاقٍن، فاال كِازاَع يف ذ"قال: 

حاؾُّ َكَظاٍر: فاننَّ م –أي: الؼقُل بلنَّ الِخالف لػظلٌّ  -ُأريَد: أكَّف ٓ َتخَتؾُِػ أحؽاُمفؿا، ففذا 

ققا فقفا بْقـ الػرِض والقاجِب   .  (5)"الَحـَػقَّة َذَكروا مسائَؾ َفرَّ

باااٍة طؾقفاااا: إْذ كاكااا (2 ٍة مرتتِّ ت مـشاااَل أنَّ هاااذه الؿساااللَة ذاُت َطالقاااٍة وثقؼاااٍة بؿساااائَؾ ِطااادَّ

الِخاااالِف فقفاااا، وهااال مساااائُؾ ماااذكقرٌة يف مباحاااِث ُأُصاااقِل الِػْؼاااِف، فِؿاااـ مباحاااِث 

                                                        

 سقرة الؿزمؾ.( مـ 21( مـ أية )6)

، وُيْؽـَك بلبل القلقد، صحابلٌّ جؾقٌؾ، كان َأَحَد الـُّؼباِء، َش 2) ـِ َقْقٍس إَكصاريُّ الَخْزَرجلُّ امِت ب ـُ الصَّ ِفَد ( هق ُطبادُة ب

 
ِ
َل َمـ َولَِل الؼضاَء بِػَؾْسطِقـ، َروَ بدًرا والَعَؼبَة والَخـْدَ  وسائَِر الَؿشاهِد مع رسقِل اهلل حديًثا،  686ى ، كان أوَّ

حابة. مات طاَم  ـَ الصَّ
قخاِن طؾك ِستٍَّة مـفا، وَرَوى طـف أبـاُؤه وَجْؿٌع مِ َػؼ الشَّ  ه.  34اتَّ

حابة ٓبـ قاكٍِع: )9/396ُيـظر: الطَّبؼات الُؽربى ٓبـ سعد: ) حابة ٕبل ُكَعْقٍؿ: 2/696(، معجؿ الصَّ (، معرفة الصَّ

 (.2/286(، هتذيب التَّفذيب: )2/817صحاب: )(، آستِقعاب يف معرفة ا4/6969ٕ)

َؾقاِت كؾِّفا يف الَحَضر 3) ( أخرجف الُبخاريُّ يف كتاب صػة الصالة، باب: وجقب الؼراءة لإلمام والؿلمقِم يف الصَّ

َػر: ) (، وُمْسؾٌِؿ بؾػظِف يف كتاب الصالة، باب: وجقب قراءة الػاتحِة يف كؾِّ 723( رْقؿ الحديث: )6/263والسَّ

 (.394( رْقؿ الحديث )4/632كعة: )ر

 (.2/245( ُيـظر: البِـاية يف شرح الفداية: )4)

 (.64( الؼقاطد والػقائد إُُصقلقَّة وما يتعؾؼ هبا مـ إحؽام الػرطقة: )5)
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القاجاااِب مساااللُة: تػاُضاااِؾ القاجبااااِت، وطؾاااك هاااذا: فؿاااا كاااان مؼطقًطاااا بُقجقبِاااف 

َل فرًضااا، ومااا كااان ُدوَن ذلااؽ، َبِؼااَل طؾااك  مـفااا ويف أطؾااك مراتِااِب القجااقِب، ُسااؿِّ

ااـَِّة: مسااللُة إفااادِة خااربِ القاحااِد ُأُصااقِل القجااقِب ُدوَن الَػرْ  ضااقَِّة، ومِااـ مباحااِث السُّ

لؾِعْؾاااِؿ، وهااال مساااللٌة ساااقليت تػصاااقُؾ الحاااديِث طـفاااا يف الػصاااِؾ الثَّااااين، غقاااَر أنَّ 

ـااا هـااا: هااق أنَّ َمااـ قااال بنفادتِااف لؾِعْؾااِؿ َجَعااَؾ اْصااطاِلَح الػااْرِض شاااماًِل  الااذي ُيِفؿُّ

 ْؾِؿ، لؿ ُيْؾِحْؼف بف، وَجَعَؾف يف دائرة القاجِب.لف، وَمـ قال بَعَدِم إفادتِف لؾعِ 

ْتباِة،  اـَِّة يف الرُّ ْرطقَِّة: مساللُة تؼاديِؿ الؽِتااِب طؾاك السُّ ِة الشَّ وكذا مِـ مسائِؾ مباحِث إَِدلَّ

 .(6)ففق أحد آطتِباراِت التل ُوِجَد آختاِلُف يف مسللِة الػْرِض والقاجِب: بِـاًء طؾقفا 

 ِض ُلغًة واْصطاِلًحا:تعريُف الَػرْ 

ٌة  تعريًاًاف الَػًاًاْرُض يف الؾُّغًاًاِة: ِة )فاارض( معاااٍن ِطااادَّ مصااادٌر لؾػعااِؾ )َفااَرَض(، ولِؿاااادَّ

ااْرِع، فُقؼاااُل:  يف الؾُّغااِة، مـفااا: اإليجاااب، وهاال أقاارُب لؿعـَااك الػااْرِض يف اْصااطاِلِح الشَّ

كااذا، وافَتااَرَض:  َتػااِرُض طؾااك كْػِسااَؽ فْرًضااا، أي: ُتقِجااُب طؾقفااا، وَفااَرَض اهلُل طؾقـااا

 .(2)أي: َأْوَجَب 

 : ومـااف ققُلااف              (3) َأْوَجااَب طؾااقؽؿ ، أي: قااد

ارَة أيؿاكُِؽؿ ،  وققُلف صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ: )إنَّ اهلَل قد افَتَرَض طؾقفؿ خؿَس َصاَؾقاٍت (4)َكػَّ

                                                        

 (.4/318(، الؿقاَفؼات: )6/633( ُيـظر: تػسقر الؿـار: )6)

ة 7/29( ُيـظر: العقـ: )2) حاح، مادَّ ة 3/6197): "فرض"(، الصِّ (، 6/766: )"فرض"(، ُمْجَؿؾ الؾُّغة، مادَّ

ة  ة 4/489: )"فرض"مؼايقس الؾُّغة، مادَّ (، مختار 8/684: )"فرض"(، الُؿْحَؽؿ والؿحقط إطظؿ، مادَّ

ة  حاح، مادَّ  (.237) "فرض"الصِّ

 ( مـ سقرة التحريؿ.2( مـ أية رقؿ )3)

 (.3/467( ُيـظر: بحر العؾقم: )4)
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ْؿ َأصاااُطقا لااذلؽ، فااَلْطؾِْؿُفؿ أنَّ اهلَل افَتااَرَض طؾااقفؿ صاادقًة يف يف كااؾِّ َيااْقٍم ولقؾااٍة، فاانْن ُهاا

ِفؿ، وُتَردُّ طؾك ُفؼرائِِفؿ(
 ، أي: َأْوَجَب طؾقفؿ ذلؽ.(6)أمقالِِفؿ، ُتْمَخُذ مِـ أغـقائِ

  اصطالح :الػْرِض تعريُف 

ُف    مااا اجااب، بلكَّااف: طـااد ُطَؾؿاااِء ُأُصااقِل الِػْؼااِف بِـاااًء طؾااك تراُدفِااف مااع الق الػااْرضُيَعاارَّ

ا ُيثاُب طؾك تْركِف.(2)ُيعاَقُب تاِرُكف  ، وَخَرج بذلؽ: الحراُم: ٕكَّف مؿَّ

 تعريُف الواِجِب ُلَغًة واْصطاِلًحا:

ُتاف )وجاب( التال لفاا  تعريف الواجُب ُلَغًة: ـَ الُقُجقِب، والقجقُب مادَّ
مصدٌر ُمْشَتؼٌّ مِ

ُة معاٍن، ومـفا الؿعاين ا  لتالقُة:يف الؾُّغِة ِطدَّ

ُد، ومـف ققُلفؿ: )َوَجَب البقُع( (3)الؾُُّزوُم  الؿعـى إول: ِزُم والُؿمكَّ ، فالقاجُب هق الالَّ

 .(4)إذا َلِزمَ 

ااقُِط، ومـاف ققُلاف  الؿعـى الثَّاين: اؼقُط، فالقاجاُب هباذا الَؿعـاك هاق السَّ  : السُّ    

     (5) (6)، أي: َسَؼَطْت. 

صاؾَّك اهلُل الُثُبقُت، وطؾك هذا فالقاجاُب هاق الثابات، ومـاف قاقُل الـبال  ى الثَّالث:الؿعـ

                                                        

كاة )( أخرجف ال6) كاة، باب وجقب الزَّ (، وُمْسؾٌِؿ بؾػظِف، 6395( رْقؿ الحديث )2/614ُبخاريُّ بؾػظِف، كتاب الزَّ

يـ، والدطاء إلقف )  (.69( رْقؿ الحديث )6/51كتاب اإليؿان، باب إمر باإليؿان باهلل ورسقلِف، وشرائع الدِّ

(، اإلهباج يف 6/676البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: ) (،6/634( ُيـظر: اإِلحؽام يف ُأُصقل إحؽاِم لممِِديِّ )2)

 (.69(، البؾبؾ يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/52شرح الِؿـفاج: )

 (681( ُيـظر: الؼامقس الؿحقط: )3)

ة 4) ة 681: )"وجب"( ُيـظر: الؼامقس الؿحقط، مادَّ (، مؼايقس الؾُّغة، 6/793: )"وجب"(، لسان العرب، مادَّ

ة   (6184: )"وجب"مادَّ

 ( مـ سقرة الحج. 36( مـ أية ) 5)

(6( :  (.3/454(، فتح الؼدير: )2/662( ُيـظر: مختصر تػسقر الَبَغقيِّ
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ُفؿَّ إكَّا َكْسَلُلَؽ ُمقِجباِت َرْحَؿتَِؽ(طؾقف وسؾَّؿ  .(6): )الؾَّ

 تعريف الواجُب اْصطاِلح :

ٍة، والتَّعريُػ الَّذي قال بف َأكَثُر إُُصقلقِّقـ ه       َف بتعريػاٍت ِطدَّ ما "ق أنَّ القاجَب: ُطرِّ

ارُع فِْعَؾف صَؾًبا جاِزًما  .(2)"َصَؾَب الشَّ

 :(3)شْرُح التَّعريِف وُمحَترزاتِه

 َقْقٌد يف التَّعريِػ َيْخُرُج بف ما ٓ َصَؾَب فقف: مِْثُؾ الُؿباِح.: "ما َطَؾَب "

اِرعُ " ْرِع ٓ بالَعْؼِؾ، فالعَ : "الشَّ  -كؿا هاق معؾاقٌم  -ْؼُؾ فقف بقاٌن أنَّ القجقَب َيْثُبُت بالشَّ

ًدا لف. ُر ُحْؽًؿا شْرطقًّا: إكَّؿا ُيَعدُّ ُمَمكِّ  ٓ ُيَؼرِّ

َقْقٌد يف التَّعرياِػ، َيْخاُرُج باف الحاراُم والَؿْؽاروُه: ٕكَّاف ُيْطَؾاُب فقفؿاا التَّاْرُك ٓ : "فِْعَؾهُ "

 الِػْعُؾ.

اارِ "َطَؾًبا َجاِزًما" اِػ فِْعَؾاف، غقاَر أكَّاف : لَِقْخُرَج بف الَؿـْاُدوُب: فاننَّ الشَّ ـَ الُؿؽؾَّ َع َصَؾاَب مِا

 َصَؾٌب غقُر جاِزٍم.

                                                        

ـُ ماَجْف يف كتاب إقامة 477( رْقؿ الحديث )2/589( أخرجف التِّْرمِذيُّ يف باب: ما جاء يف صالة الحاجة: )6) (، واب

ـَّة فقفا، باب: ما جاء يف صالة  (، والحاكُِؿ يف كتاب 6384( رْقؿ الحديث ) 6/446الحاجة: )الصالة والسُّ

ْكر: ) ـِ أبل َأْوَفك رِضَل اهلُل طـفؿا،  6/716الدطاء والتَّؽبقر والتَّفؾقؾ والتَّسبقح والذِّ  ب
ِ
ـِ َمْسُعقٍد وطبِد اهلل (، طـ اب

: )هذا حديٌث غريٌب، يف إسـاِده َمؼاٌل(، وقال الحاكُِؿ: )ح ديٌث صحقٌح طؾك شرط ُمْسؾٍِؿ، ولؿ وقال التِّْرمِذيُّ

جاُه(.  ُيَخرِّ

( :  (.6/716(، الُؿسَتْدَرك طؾك الصحقحقـ: )2/591ُيـظر: جامع التِّْرمِذيِّ

: )6/345( ُيـظر تعريُػ القاجب يف: شرح الؽقكب الؿـقر:)2) (،  6/97(، اإِلحؽام يف ُأُصقل إحؽاِم لممِِديِّ

ـِ الحاِجب: )  (.6/677ر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف )(، البح6/356مختصر اب

 (. 266(، تؼريب الُقُصقل: )3/562(، هناية الُقُصقل يف دراية إصقل:)216( ُيـظر: الَؿـُْخقل: )3)
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ااا َأْوقااَع  : أنَّ اهلَل تعااالك َلؿَّ َغااقيِّ والتَّعريااِػ آْصااطاِلحلِّ والؿـاساابُة بااْقـ التَّعريااِػ الؾُّ

ا كان ٓ َيـَْػاؽُّ طـاف إٓ بِػْعؾِاف، كاان  ِٓزًماا القاجَب طؾك الُؿَؽؾَِّػ كان كالساقِِط طؾقف، وَلؿَّ

ف.  لف، وثابًِتا يف حؼِّ

 تحريُر محلِّ الـِّزاِع:

 ًٓ : اتََّػؼ الُعَؾؿااُء رحؿاف اهلُل طؾاك أنَّ الػاْرَض والقاجاَب ُمتبايِـااِن مِاـ حقاث الؿعـَاك أو

، والؼطااعُ ، فااالػْرُض لغااًة: التؼااديُر، (6)الؾُّغااقيُّ  اااقُط والَحاازُّ زُم والسَّ ، والقاجااُب ُلغااًة: الااالَّ

َم.  (2)والثَّابُِت   كؿا َتَؼدَّ

اِة الؾُّغاِة َماـ يؼاقُل بَتاراُدِف الػاْرِض  ؿَّ
وحؽايُة هذا آتِّػاِ  غقُر دققؼٍة: ٕكَّف ُوِجاَد مِاـ َأئِ

َغااقيِّقـ:  والقاجااِب، وأنَّ الػااْرَض يف حؼقؼتِااف هااق القاِجااُب ذاُتااف، ومِااـ ُجؿؾااِة هاامٓء الؾُّ

 . (3)الَجْقَهريُّ 

َػَؼ أْهُؾ الِعْؾِؿ طثاكًقا ؾك أنَّ العؿَؾ بالػْرِض والقاجِب َمْطُؾاقٌب شارًطا، وإِن اخَتَؾػاقا : اتَّ

يف حؼقؼة َتباُيـِِفؿا، أو َتراُدفِِفؿا، وهذا إمُر قد َثَبَت بآستِؼراِء والتََّتبُِّع، فؾؿ َأقِْػ طؾك َمـ 

 .(4)قال بلنَّ الُػروَض، أِو القاجباِت َيُجقُز لؾُؿؽؾَِّػ َطَدُم فِْعؾِفا

                                                        

 (.2/259( ُيـظر: شرح التَّؾقيح طؾك التَّقضقح: )6)

ة )فرض( يف: الؼامقس الؿحقط: )2)  (.4/488الؾُّغة: ) (، مؼايقس7/212(، لسان العرب: )838( ُيـظر مادَّ

، وُيْؽـَك بلبل َكْصٍر، 3) اٍد الَجْقَهريُّ ـُ َحؿَّ ٍة: وهق إماٌم يف ِطْؾِؿ الؾُّغِة وإدِب، ( هق إسؿاطقُؾ ب ارَتَحؾ إلك ُبؾداٍن ِطدَّ

حاح(، و) ػاتِف: )الصِّ ديقان إدب(، صَؾًبا لؾِعْؾِؿ، فساَفَر إلك الِعراِ ، والحجاِز، وُخراساَن، وَكْقسابقَر، مِـ ُمَملَّ

ه، وَأكَثُر َمـ ترَجَؿ لف طؾك أكَّف مات  383ه، وققؾ:  386)طروض القرقة(، اخُتؾِػ يف سـة وفاتِف، فؼقؾ: طام 

َقراَن طام  ًيا مِـ َسْطِح داِره بـَْقسابقَر، طـدما حاوَل الطَّ  ه. 393ُمَتردِّ

ْهر:)4/217اِهرة:)(، الـُّجقم الزَّ 6/253(، معجؿ إدباء: )6/363ُيـظر: إطالم: )  (.2/668(، يتقؿة الدَّ

(4 : . ُيـظر: جامع العؾقم: "الَػْرُض والقاجُب ُمشرتِكاِن يف ِطؼاِب تاِركِفؿا طْؿًدا"( وهذا ما ُيْشِعُر بف ققُل التََّفاَكقيِّ

(3/312.) 
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: هاؾ ُهؿاا وط        اْرطلُّ
ؾك هذا فؼد اخَتَؾاػ الُعَؾؿااُء فقفؿاا مِاـ حقاث آْصاطاِلُح الشَّ

 ُمرتاِدفاِن، أو ُمتبايِـان؟.

 خالف العؾؿاء يف تراُدف الػْرِض والواجِب:

، بقاُكفؿا طؾك الـَّحِق أيت: ـِ  اختؾػ إصقلققن يف هذه الؿسللة طؾك رأيق

، وهبذا الؼقل هق أصح الروايات طـ اإلمام : تراُدُف الػْرِض والقاجِب الؼول إول

 .(2)، وهق قال جؿفقُر إُُصقلقِّقـ(6)أحؿد

 : ـُ أمقِر الحاجِّ افِعقَُّة بؾ الجؿفقُر: الػْرُض والقاجُب اسؿاِن ُمرتاِدفانِ "قال اب  .(3)"والشَّ

ـُ َطِؼقٍؾ:  واياِت طـ اإلماِم أح"قال اب  .(4)"ؿدَ الػْرُض والقاجُب َسقاٌء يف َأَصحِّ الرِّ

ـُ الػاْرِض والقاجاِب، وهاذا الؼاقل هاق إحادى الاروايتقـ طاـ اإلماام الؼول الثَّاين : َتباُي

                                                        

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )(6 دة يف ُأُصقل الِػْؼف: )(، الُؿَس 3/663(، القاضح يف ُأُصقل الِػْؼف: )2/376( الُعدَّ (، شرح 51قَّ

ْوضة: )6/352الؽقكب الؿـقر: ) (، الؼقاطد والػقائد إُُصقلقَّة وما يتعؾؼ هبا مـ 6/265(، شرح مختصر الرَّ

 (63إحؽام: )

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )2) دة يف ُأُصقل ا3/663(، القاضح يف ُأُصقل الِػْؼف: )2/376( ُيـظر: الُعدَّ (، 51لِػْؼف: )(، الُؿَسقَّ

ْوضة: )6/352شرح الؽقكب الؿـقر: ) (، الؼقاطد والػقائد إُُصقلقَّة وما يتعؾؼ هبا 6/265(، شرح مختصر الرَّ

ة يف إُُصقل: )63مـ إحؽام: ) (، اإِلحؽام 6/628(، الُؿْسَتصَػك مِـ ِطْؾِؿ إُُصقل: )6/636(، ققاصع إَِدلَّ

: : )6/98) يف ُأُصقل إحؽاِم  لممِِديِّ ازيِّ (، الُقُصقل إلك إُُصقل:  97/ 6(، الؿحصقل يف ُأُصقل الِػْؼِف لؾرَّ

قل شرح 6/55(، اإلهباج يف شرح الِؿـفاج: )6/644(، ، البحر الؿحقط يف ُأُصقل الِػْؼف: )6/78) (، هناية السُّ

(، التَّؼريب واإلرشاد: 6/57قل: )(، إرشاد الُػُحقل يف تحؼقِؼ الحؼِّ مِـ ِطْؾِؿ إُُص 6/43مِـفاج الُقُصقل: )

قل شرح مِـفاج الُقُصقل: )35(، اإلحؽام يف ُأُصقل الُؼرآن: )6/294)  (. 6/43(، هناية السُّ

ـِ َحَجٍر: 2/329(، ومِْثُؾف يف: تقسقر التَّحرير: )2/698( التَّؼرير والتَّحبقر: )3) (، وقريٌب مِـ هذه الِعبارِة ققُل اب

 (.3/368يف فتح الباري شرح صحقح البخاري: ) "الػرَض ُمراِدٌف لؾُقجقِب  ققُل الجؿفقِر: إنَّ "

ْوضة:)3/662( القاضح يف ُأُصقل الِػْؼف: )4)  (.6/274(، ومِْثُؾفا طـد الطُّقيفِّ يف: شرح مختصر الرَّ
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 .(2)، والَحـَػقَّةُ (6)أحؿد، وبعض بعُض الحـابؾةِ 

اِس:   رأُي أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

ـِ الػااْرِض والقاجااِب يف ِدٓلااِة لْػظَ         اااُس إلااك َتباااُي ْقِفؿااا، وقااد َذَهااَب أبااق َجْعَػااٍر الـَّحَّ

أَي بـْػِسف، فؼال:  أُي ضااِهًرا (3)"أْصُؾ الػْرِض القاجُب "َأوَضَح هذا الرَّ ، ولؼد كان هاذا الارَّ

ـٍ واحاٍد ُدوَن تػرياٍؼ بْقـَفؿاا:  يف َصـِقِعف، فؼد كان ُيْطؾُِؼ الؼقَل بالػْرِض والقاجاِب يف ماقص

وحؼقؼُتااف يف الؾُّغااِة أنَّ "ت: دٓلااًة طؾااك رأيِااف، فؼااد قااال يف َمْعااِرِض تػسااقِره إلحاادى أيااا

َـّ الحااجَّ بالتَّْؾبِقااِة، أو بالـِّقَّااةِ  ااَد طؾااك َطااَدِم (4)"َفااَرَض: َأْوَجااَب، والؿعـااك: َأْوَجااَب فااقِف ، وَأكَّ

                                                        

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: )6) (، 51دة يف ُأُصقل الِػْؼف: )(، الُؿَسقَّ 3/663(، القاضح يف ُأُصقل الِػْؼف:)2/376( ُيـظر: الُعدَّ

 (.63(، الؼقاطد والػقائد إُُصقلقَّة وما يتعؾؼ هبا مـ إحؽام: )6/352شرح الؽقكب الؿـقر: )

(، التَّؼرير والتَّحبقر: 6/57(، فقاتح الرحؿقت بشرح ُمَسؾَّؿ الُثُبقت: )2/635( ُيـظر: تقسقر التَّحرير: )2)

(2/81 .) 

ـِ  الؼائِؾقن وُهؿُ  –وأصحاُب الؼقل الثَّاين   :ققلقـ طؾك مـفؿا، كؾ   حؼقؼةِ  يف اخَتَؾػقا - بالتَّباُي

اِرُع فِْعَؾف صَؾًبا الؼول إول : أنَّ الػْرَض: ما َصَؾَب الشارُع فِْعَؾف صَؾًبا جاِزًما بطريٍؼ َمْؼُطقٍع بف، والقاِجب: ما َصَؾَب الشَّ

 الَحـَػقَِّة، وبف قال بعُض الحـابؾِة. جاِزًما بطريٍؼ غقِر َمْؼُطقٍع بف، وهذا هق ققُل 

ـَِّة، وهق روايٌة طـ اإلماِم أحؿَد، وحؽاه الؼاضل الؼول الثَّاين : أنَّ الػْرَض: ما َثَبَت بالُؼرآِن، والقاجب: ما َثَبَت بالسُّ

ينُّ.  أبق بؽٍر الباقاِلَّ

ة يف ُأُصقل الِػْؼف: ) دة يف ُأُصقل الِػْؼف: )3/663ف: )(، القاضح يف ُأُصقل الِػؼْ 2/376ُيـظر: الُعدَّ (، 51(، الُؿَسقَّ

(، كشػ إسرار 6/298(، التَّؼريب واإلرشاد )63الؼقاطد والػقائد إُُصقلقَّة وما يتعؾؼ هبا مـ إحؽام: )

(: (، 2/635(، تقسقر التَّحرير: )6/58(، فقاتح الرحؿقت بشرح ُمَسؾَّؿ الُثُبقت: )6/84شرح ُأُصقل الُبخاريِّ

 (.2/81ؼرير والتَّحبقر: )التَّ 

 (.6/231( معاين الُؼرآن: )3)

 (.6/631( معاين الُؼرآن: )4)
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ـَ طديادٍة مِاـ ُكُتبِاف، ومـفاا:  ومعـَاك "التَّػريِؼ بْقـَفؿا مِـ ِخالِل َصاـِقِعف رِحؿاف اهلُل يف ماقاص

تال فقفاا: أي: َأْوَجْبـاهاا وَجَعْؾـاهاا فْرًضاا)َفَرْضـَاَها(: َفَرْضـ ، وقاال أيًضاا: (6) "ا الحدوَد الَّ

" 
ِ
، وقاال ُمَبقِّـًاا أنَّ الػاْرَض قاد َثَباَت (2) "َصحَّ فْرُض الجفاِد باـَصِّ الُؼارآِن وُساـَِّة رساقِل اهلل

ـَِّة كُثُبقتِف بالُؼرآِن:  ـْ َتِجُب كػؼُتف، وَثَبَت ذلاؽ "بالسُّ َّٓ لَِؿ كاِة، إ ٓ َفْرَض يف الؿاِل ِسَقى الزَّ

 
ِ
 . "(3)طـ رسقِل اهلل

: 

 ذاِت إََثااااااِر البااااااارِز يف ُجااااااؾِّ  ُتَعاااااادُّ دٓلااااااُة الظاااااااهِر مااااااـ دٓٓت إلػاااااااظِ 

ًة يف طؾؿ أ  صقل الػؼف: وذلؽ لعظقؿ اهتؿامفؿ هبا.العؾقم، وخاصَّ

وكؿااااا ٓ يخػااااك، فاااانن العؾااااقم، وماااادى ِصااااَؾِة بعِضاااافا باااابعٍض، هاااال َأْشااااَبُف 

ـٍ  بالؿـظقماااااة التؽاُمؾقَّاااااة التااااال تتاااااداخُؾ حؼاااااائُؼ ومساااااائُؾ كثقااااارٌة لعؾاااااٍؿ معاااااقَّ

ػاااااِت كثقااااٍر  مـفاااا، يف طؾااااٍؿ آَخاااَر: لااااذا كجااااد الظااااهَر والحااااديَث طـااااف باااارزًا يف مملَّ

 م.مـ العؾق

ااا طااـ َوْجااِف ِصااَؾة الظاااهر، والعؿااِؾ بااف يف طؾااؿ آطتؼاااد، فقتَِّضااُح يف أنَّ بعااَض  فلمَّ

اااَػاِت الاااقاردِة يف الـُّصاااقص الشااارطقَّة، وَحْؿؾِفاااا  الِػاااَرِ  التااال َتْعِؿاااُد إلاااك تلوياااؾ الصِّ

 ٓ ترى الَعَؿَؾ بظاهر الؾَّْػظ. -طؾك معـًك مـ الؿعاين 

، فااااننَّ إصااااَؾ يف وطااااـ ِصااااَؾتِف بعؾااااؿ التػسااااقر، وطؾااااق م الؼاااارآن بقجااااٍف طااااام 

                                                        

 (.4/492( معاين الُؼرآن: )6)

 (.669( الـَّاِسخ والَؿـُْسقخ: )2)

 (.428( الـَّاِسخ والَؿـُْسقخ: )3)



–

261 

 آيات الؼرآن أهنا ُتْحَؿؾ طؾك ضقاهِر الؿعاين التل جاءت هبا.

وَيْباااااُدو ُطْؿاااااُؼ العالقاااااة باااااقـ الظااااااهر وطؾاااااؿ أصاااااقل الػؼاااااف يف اهتؿاااااامفؿ 

الشاااااااديد باااااااالؽالم يف دٓٓت إلػااااااااظ، واإلفصااااااااِح طاااااااـ معاكِقفاااااااا، وماااااااا 

وهااااق مبحااااُث  -أن هااااذا الؿبحااااث  يحتػاااال هبااااا مااااـ مسااااائَؾ تابعااااٍة لفااااا: ذلااااؽ

 ُيَعدُّ لبَّ أصقل الػؼف. -دٓٓت إلػاظ 

وَتعُظااااااُؿ هااااااذه الَعالقااااااُة إذا مااااااا َطؾِْؿـااااااا أن كظااااااَر إصااااااقللِّ يف الؿسااااااائؾ 

التاااال َتعااااِرُض لااااف هااااق يف ضاهرهااااا، والؼااااقُل بتلويؾفااااا طااااـ هااااذا الؿعـااااك الظاااااهِر 

ـِ ٓ َيتِؿُّ إٓ بؼريـٍة صارفة. ْه  الؿتباِدِر لؾذِّ

ِد، لقس بالضرورة أن  ـْبِقُف إلك أن العَؿؾ بالظاهر، وترَك آحتؿاِل الؿجرَّ وَيْجُدر التَّ

لة  : فػل مسائِؾ آطتؼاد يرى كثقٌر مـ الؿموِّ ًة صحقحًة لؿـ يرى الحؼَّ يؽقن دائًؿا ُحجَّ

تشبقف صػات الؿخؾق  بصػات الخالؼ طزَّ أن العؿَؾ بظاهر كصقص الصػات يمدِّي إلك 

لذلؽ أوجبقا أن ُيرتََك هذا الظاهُر، وُيعَؿَؾ بالتلويؾ: َدْرًءا لفذا التشبقف الحاصؾ وجؾ: 

 مـ إَْخِذ بظاهر الؾَّْػِظ.

ٌة طؾك مخالػة صػات اهلل لصػات  َـّ الصحقَح أن ضقاهَر كصقص الصػات دالَّ ولؽ

ـِ أن اهلَل  ْه هٌ  -سبحاكف وتعالك  -َخْؾِؼف: فنن الؿتباِدَر إلك الذِّ طـ التَّْشبِقف بَخْؾِؼف، وأكف  ُمـزَّ

ػات، وإفعال: بؾ إن  إخذ بالظاهر أوجُب مـ الَؼْقِل  اِت، والصِّ مخالٌِػ لَخْؾِؼف يف الذَّ

فنن ضاهَره  -طزَّ وجؾَّ  -بالتلويؾ يف هذا: وذلؽ أن كؾَّ لػٍظ دلَّ طؾك صػِة الخالؼ 

هً  ا طـ مشاَبفة صػات الؿخؾق : الؿتبادَر مـف أن يؽقن ٓئًؼا بالخالؼ سبحاكف، ومـزِّ

 مِصداًقا لؼقلف تعالك:           (6). 

                                                        

 ( مـ سقرة الشقرى.25( مـ أية )6)



 

266 

ًة: أن الظاهَر ٓ َيؼتِصُر  قََّة دٓلِة الظاهر يف باب دٓٓت إلػاظ طامَّ ي أهؿِّ ومؿا يؼقِّ

َقشَؿُؾ َفْفُؿف طؾك إخذ بف مـ أيات، أو إحاديث: وإكؿا العؿؾ بالظاهر طؾك ُطؿقمف، ف

ـَِّة الؼقلقَِّة، أو الػعؾقَِّة، أو  ، سقاٌء كان آيًة يف الؼرآن، أم كقًطا مـ أكقاع السُّ  دلقٍؾ شرطل 
كؾَّ

ؾ يف أغؾب مباحث أصقل الػؼف،  التَّْؼِريريَّة وكذا اإلجؿاُع، وآستصحاُب: بؾ إن الؿتلمِّ

جَعَؾ مـفًجا كامالً يف َفْفِؿ الؿراد َيِجُد أن الظاهَر ذو صؾٍة وثقؼة هبا: لذا ُحؼَّ لؾظاهر أن يُ 

ة الشرطقَّة طؾك اختالففا.   مـ إدلَّ

اس يف الؿسللة: يتققَُّػ إمُر ُمسبًؼا طؾك بقان معـك  ولعْرِض آراِء أبل جعػر الـحَّ

 الظاهر يف الؾُّغة وآصطالح، وهذا ما سقف يتضح يف أيت:

 تعريف الظاهر لغًة واصطالًحا:

، ومشااااَتؼٌّ مااااـ الػعااااؾ "الظفااااقر"اسااااُؿ فاطااااٍؾ ماااالخقٌذ مااااـ  غًاًاًاًاة:الظًاًاًاًااهُر يف الؾ

 ."َضَفرَ "الثالثلِّ 

 يف معـاهاااااا إصاااااؾلِّ 
ُة الؽؾؿاااااة هااااال )الظااااااء، والفااااااء، والاااااراء( تااااادلُّ وماااااادَّ

ِة والُبروز، وهل هبذا الؿعـك خالُف الباصـ.  طؾك الؼقَّ

اُء َأْصاااااٌؾ "قاااااال اباااااـ فاااااارس: ااااااُء َواْلَفااااااُء َوالااااارَّ َصاااااِحقٌح َواِحاااااٌد )َضَفاااااَر(: الظَّ

اااْلُء َيْظَفاااُر ُضُفاااقًرا َفُفاااَق َضااااِهٌر، إَِذا  ـْ َذلِاااَؽ: َضَفاااَر الشَّ ٍة َوُباااُروٍز، مِااا َياااُدلُّ َطَؾاااك ُقاااقَّ

ِفقااااَرِة، َوُهااااَق َأْضَفااااُر َأْوَقاااااِت  ْفااااِر َوالظَّ َل َوْقااااُت الظُّ اْكَؽَشااااَػ َوَبااااَرَز: َولِااااَذلَِؽ ُسااااؿِّ

 الشاطر أبق ذؤيب الفذلل:  ، ومـف ققُل (6)"الـََّفاِر َوَأْضَقُءَها

ا َذَكْرتِِفؿ        َفَثاُهْؿ، إَِذا َأْخـَك  َفاُم َفنِنَّ َبـل لِْحَقاَن، إِمَّ  (2)َضِفقرُ الؾِّ

                                                        

 (.3/476) "ضفر"( مؼايقس الؾغة، مادة 6)

 (.529-4/521) "ضفر"ـظر: لسان العرب، مادة ( يُ 2)
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ُة )ضفااااار( يف الؾُّغاااااة طؾاااااك معااااااٍن أخااااارى َتبعقَّاااااة، ومـفاااااا: معـاااااك  وتااااادلُّ ماااااادَّ

، وآرتػاااااع، والَغَؾبااااة، ُيؼااااال: ضاااااهُر الَجَبااااِؾ أطاااااله، وضاااا اهُر ُكااااؾِّ شاااالٍء الُعُؾااااقِّ

أطاااااله، وإذا َطَؾااااقَت َضْفااااَره، فلكاااات فااااقَ  ضاهرتااااف، وفااااالٌن َضاااااهٌر طؾااااك فااااالٍن: 

 .(6)أي: َغالٌِب طؾقف

 تعريُف الظاهر اصطالح :

مل الحـابؾااااااِة َقَصااااااُب  ـَ لااااااف، وكااااااان لؿتؼاااااادِّ دت تعريػاااااااُت إُُصااااااقلقِّق تعاااااادَّ

ااااااْبِؼ يف التعريااااااػ بحؼقؼتااااااف بَجااااااالٍء، ومااااااا ُيـَؼااااااُؾ طااااااـ ال ريـ مااااااـ السَّ ؿتاااااالخِّ

مقـ، ومااااـ  الحـابؾااااة طؾااااك وجااااف التحديااااد، ففااااق ماااالخقٌذ مااااـ هاااامٓء الؿتؼاااادِّ

 هذه التعريػات ما يليت: 

ـُ ِشاااااَفاٍب الُعْؽَباااااِريُّ  التعريًاًاًاًاًاف إول: وإن لاااااؿ  -يف بقاااااان تعريػاااااف يؼاااااقل ابااااا

ة الؿتعاااااااَرف طؾقفااااااا بااااااقـ أهااااااؾ يؽااااااـ ساااااااَقف َمَساااااااَ  الحاااااادود آصااااااطالحقَّ 

، وأضفااااااُر والظاااااااهر: مااااااا احت":-العؾااااااؿ ، إٓ أنَّ أحااااااَدهؿا أحااااااؼُّ ـِ َؿااااااؾ َمعـَقااااااق

ْػِظ مـ أَخرِ   .(2)"بالؾَّ

ب هاااااذا اإليضااااااَح، وسااااااقف َمَسااااااَ   التعريًاًاًاًاًاف الثًاًاًاًاًااين: اااااقيفُّ، ففاااااذَّ جااااااء الطُّ

ـِ  "الحااااادود إصاااااقلقَّة الؿـضااااابِطِة، فؼاااااال يف تعريػاااااف: ْػاااااُظ الؿحتِؿاااااُؾ معـَقاااااق الؾَّ

ـُ رجااااٍب ، وبـَحاااا(3)"فاااالكثَر هااااق يف أحااااِدهؿا َأْضَفاااارُ  َفااااف اباااا ، والؼاضاااال (4)ِق هااااذا طرَّ

                                                        

حاح، مادة 3/476) "ضفر"( ُيـظر: مؼايقس الؾغة، مادة 6) (، الؼامقس الؿحقط، مادة 697) "ضفر "(، مْختار الصِّ

 (.529-4/521) "ضفر"(، لسان العرب، مادة 434) "ضفر"

 (.617( رسالة يف أصقل الػؼف )2)

 (.6/588( شرح مختصر الروضة )3)

 (.6/216( يـظر: فتح الباري شرح صحقح البخاري )4)
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 .(2)، والؿاَوْرِديُّ (6)أبق َيْعَؾك

فف الشاشلُّ بلكف : التعريف الثالث: اسٌؿ لؽؾِّ كالٍم َضَفر الؿراُد بف لؾسامع بـػس "طرَّ

ؾٍ  َرْخِسلُّ (3)"السؿاع مـ غقر تلمُّ ، وتاَبَعف السَّ
، وُمػاُد هذا التعريػ هق يف طدم وجقد (4)

ـِ مباَشرًة، وهذا ما اخَتَؾػ فقف طـ احتؿالقَّ  ْه ٍة لؿعاٍن أخرى: بؾ هق معـًك واحٌد متباِدٌر لؾذِّ

 التعريػات السابؼة.

ـُ َحاااااْزٍم رحؿاااااف اهلل  فاااااف ابااااا اااااؽقـ بالظااااااهر  -وطرَّ  -وهاااااق ماااااـ أشااااادِّ الؿتؿسِّ

ااااااـَِّة، الؿسااااااَتَدلُّ بااااااف طؾااااااك ُحْؽااااااِؿ "بلكااااااف:  ْػااااااُظ الااااااقارُد يف الؼاااااارآن أو السُّ الؾَّ

 .(5)"إشقاء

ٓ ياااارى َفْرًقااااا بااااقـ الااااـصِّ والظاااااهر،  -رحؿااااف اهلل  –وهااااذا بـاااااًء طؾااااك أكااااف 

، لااااقس هااااذا َمِحااااؾَّ َبْسااااِط الؽااااالم  ـَ وهااااذا َمَحااااؾُّ خااااالٍف كبقااااٍر بااااقـ إصااااقلقِّق

 .(6)فقف

                                                        

 (.6/641( ُيـظر: العدة يف أصقل الػؼف )6)

 (. 6/38( ُيـظر: الـؽت والعققن )2)

 (.68( ُيـظر: أصقل الشاشل )3)

َرْخِسلِّ )4)  (.6/663( ُيـظر: أصقل السَّ

 (.3/65( اإلحؽام يف أصقل إحؽام )5)

 ( ومـ أوجف التػريؼ بقـفؿا: 6)

ُ  إلك فحقاه إمؽاُن التلويؾ، والظاهر بخالف ذلؽ: ففق الذي يتطرَّ  إمؽاُن التلويؾ ًٓ: أن الـصَّ هق أو ما ٓ يتطرَّ

 إلقف.

ا ققؾ: إِكف َكصٌّ فقف، وأما الظاهر: فَفق ما ضفر الؿراُد بف : كالم َتظَفر إفادتف لؿعـاه، ٓ يتـاول َأكثَر مؿَّ ، ثاكًقا: أن الـصَّ

َّٓ َأن الؿراد أضفُر. َوضفر فقف غقرُ   الؿراد، إِ
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ْوِر، َفُقؼال:  ولعؾَّ مـ أضفر هذه التعريػات تعريَػ الطُّقيفِّ مع تغققٍر يسقٍر لف: اجتـاًبا لؾدَّ

ـِ فلكثَر، هق يف أحِدهؿا أرجُح.إن الظ ْػُظ الؿحتِؿُؾ معـقق  اهر هق: الؾَّ

وأما طـ التعريػات إخرى، ففل داخؾٌة يف معـك هذا التعريػ، وإن اختؾػت ألػاُضفاا 

 طـف.

ااااااِة السااااااابؼِة يجااااااد أهنااااااا ذاُت ِصااااااَؾٍة بؿعـااااااك  َغِقيَّ ااااااُؾ يف الؿعاااااااين الؾُّ والؿتلمِّ

اااااْرِع: حقاااااُث إ نَّ الظااااااهَر ماااااا َباااااَرَز، واطتؾاااااك، وَغَؾاااااَب الظااااااهر يف اصاااااطالح الشَّ

ٍة، وَصاااااراحِة ِدٓلتِاااااف طؾاااااك الَؿعـاااااك الُؿاااااراد، وَبِؼاااااَل غقاااااُره يف  طؾاااااك غقاااااره بؼاااااقَّ

 دائرة آحتؿآت.

ـَ طؾك الؼقل بف ُة إصقلقِّق ا اتََّػؼ طامَّ ِد، مؿَّ  . (6)والعؿُؾ بالظاهر وَتْرُك آحتؿال الُؿجرَّ

ارأُي   ِس: أبل َجْعَػٍر الـَّحَّ

                                                                                                                                                                     

ثالًثا: أن الظاهَر ما ضفر الؿعـك الؿراُد مـف مـ خالل الصقغة، وهذا بخالف الـصِّ الذي يظفر الؿراُد مـف مـ خالل 

 معـك الؿتؽؾِّؿ، ٓ بـػس الصقغة.

(، الػؼقف 48الػؼف: ) (، الؾؿع يف أصقل6/693(، الربهان يف أصقل الػؼف: )6/553شرح مختصر الروضة: )ُيـظر:  

ف: ) : )(، 6/55شرح التؾقيح طؾك التقضقح: )، (6/232والؿتػؼِّ َرْخِسلِّ (، كشػ إسرار 6/665أصقل السَّ

(، الؿعتؿد يف أصقل 6/637(، تقسقر التحرير: )6/649(، التؼرير والتحبقر: )6/46شرح أصقل البزدوي: )

 (. 6/295الػؼف: )

ة يف أصقل ا6) (، شرح الؾَُّؿع يف أصقل 6/35(، القاضح يف أصقل الػؼف: )6/646لػؼف: )( ُيـظر: الُعدَّ

(، البحر الؿحقط يف 6/665(، شرح التَّْؾقيح طؾك التقضقح لؿتـ التـؼقح يف أصقل الػؼف: )6/449الػؼف:)

(، إحؽام الُػُصقل يف 2/755(، إرشاد الُػُحقل يف تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل: )436/ 3أصقل الػؼف: )

: )696/ 6ؽام إصقل: )أح ـِْؼقطِلِّ
َرة ُأُصقل الػؼف لؾشِّ (، اإلحؽام 6/44(، الُػُصقل يف إُُصقل: )275(، ُمَذكِّ

 (.3/42يف أصقل إحؽام ٓبـ حزم: )
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اااس العؿااَؾ بالظاااهر: وذلااؽ ٕن إصااَؾ يف الؽااالم َحْؿُؾااف طؾااك  ياارى أبااق جعػاار الـحَّ

دِة طاـ الادلقؾ، وهاذا ماا َأْوَضاَحف رحؿاف اهلل بؼقلاف يف  ضاهره، وترُك آحتؿاآت الُؿجارَّ

 . 6"والظاهر يدل طؾك هذا إٓ أن إولك اتباع إكثر"َمْعِرض تؼريره لؿسللٍة فِؼفقَّة: 

ر اس آحتجاَج بظاهر إخبار، والعؿَؾ هبا، ما لؿ يلِت ما َيصِرُف  وقرَّ أبق جعػر الـحَّ

ا بدٓلة الظاهر، ومبقِّـًا فقفا  هذا الدلقَؾ طـ ضاهره إلك معـًك آَخَر، فؼال رحؿف اهلل محتجًّ

وأن اهلل جؾ وطز أحبَّ السرت طؾك طباده، ورد أحؽامفؿ إلك الظاهر الذي يؼدرون "رأَيف: 

ـٍ آَخَر (2)"طؾقف ْأِي يف مقص ًدا طؾك هذا الرَّ وضاهر الؼرآن يدل طؾك  "، وقال َرِحَؿف اهلُل ممكِّ

 . (3)"اإلسالم

بالعؿؾ بالظاهر، وترك آحتؿال الؿجرد يف طدٍد مـ  -رحؿف اهلل  –وقد اصرد رأيف 

 الؿسائؾ، ومـفا ما يؾل:

  تػسقر ققلف تعالك:  الػرع إول:        فؼد ذهب ،

اس إلك الؼقل بعؿقمفا: تؼريرًا لرأيف يف الؿسللة وضاهر "، فؼال رحؿف اهلل: ابـ الـحًّ

الؽالم يدّل طؾك أكف طام، وأّن اإلكسان مسمول طـ كؾ كعقؿ تـّعؿ بف يف الدكقا مـ أيـ 

   .(4)"اكتسبف؟ وما قصد بف؟ وهؾ فعؾ ما غقره أولك مـف؟

 : تػسقر ققلف طز وجؾالثاين:  الػرع          وذهب أبق جعػر ،

اس إلك الؼقل بتػسقرها طؾك ضاهرها: طؿالً مـف برأيف فؼال رحؿف اهلل:  قال بعض "الـحَّ

                                                        

 (682كاسخ الؼرآن )( 6)

 (.368( معاين الؼرآن )2)

 (.4/98معاين الؼرآن: )( 3)

 (.5/678( إطراب الؼرآن: )4)
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ٓ يبغل أحدهؿا طؾك أخر، وضاهر  :ال بعضفؿوق ٓ يبغقان طؾك الـاس، أهؾ التػسقر:

 (6)."العؿقمأية يدل طؾك 

: 

اة يف باباف،  اطتـك طؾؿاء أصقل الػؼف بؿسائؾ العام: وذلؽ لؽقهنا أحد الؿباحاث الُؿفؿَّ

فال يؽاد يخؾُق دلقٌؾ شرطل مـ كتاٍب، أو سـٍة إٓ ويحقي طؿقماا، أو خصقًصاا يف لػظاف: 

إلػاظ التل ُتعاقـ طؾاك  فاقتضك الحال معرفة العؿقم والخصقص، وغقرها مـ دٓٓت

ِػقـ أو بعضفؿ، ومِـ َثؿَّ آمتثال  َفْفؿ الؿراد مـ هذه الـُّصقص، هؾ هل تعؿُّ جؿقع الُؿَؽؾَّ

 ؟ .لخطاب اهلل طز وجؾ، ولخطاب رسقلف 

ة يف مبحث العام: مسللة العؿؾ بالعؿقم، فنذا ورد كصٌّ شرطلٌّ مـ  ومـ الؿسائؾ الُؿفؿَّ

ـَّة،  صاف، ومِاـ ُثاؿَّ ُوُجاقب الؽتاب، أو السُّ ففاؾ ُيْحَؿاؾ طؾاك طؿقماف إذا لاؿ يارْد ماا يَخصِّ

 العؿؾ بف أو ٓ؟.

ومؿا يجدر بقاكف ُقبقؾ طرض آراء إصاحاب يف الؿساللة، اإلشاارة إلاك بعاض إماقر 

 الؿتعؾؼة هبا، وهل ما يؾل: 

ؾك أققاٍل : ًتعد هذه الؿسللة مـ الؿسائؾ التل َطُظؿ الخالف فقفا بقـ إصقلققـ طأوًٓ 

ة، وكان هذ الخالف جاٍر طؾك الـظر العؼؾّل، وطؾك الـظر الشرطّل فقفا.  طدَّ

: أن هذه الؿسللة شبقفة آختالف بؿسائٍؾ كثقارة ماـ مساائؾ أصاقل الػؼاف الاذي ثاكق 

اتجف آختالف فقفاا إلاك الجاكاب آطتؼاادي، والجاكاب العؿؾال، وماـ هاذه الؿساائؾ: 

                                                        

 (.4/216ن: )( إطراب الؼرآ6)
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ت الخطاب، فؼد جاء الخالف فقفا يف اطتؼاد العؿؾ بالخطااب مسللة تلخقر البقان طـ وق

قبقؾ بقاكف كؿا هق الحال هـا يف هذه الؿسللة مـ حقث وجقب اطتؼاد العؿقم قبؾ حضاقر 

 .(6)وقت العؿؾ بف، وقد مضك تػصقؾ هذه الؿسللة بخصقصفا 

 .(2)شرطقَّةوقد اتػؼ طامة إُُصقلِقِّقـ طؾك وجقب العؿؾ بالعؿقم يف إثبات إحؽام ال

 .(3)"الؿؼطقع بف: ُوُجقب العؿؾ بالعؿقم"قال الجقيـل رحؿف اهلل يف العؿقم: 

اِس: رأُي   أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

اااس إلااك الؼااقل بااالعؿقم، واطتباااره دلااقالً شاارطقء يحااتج بااف  ذهااب أبااق جعػاار الـحَّ

يف إثباااات إحؽاااام الشااارطقَّة دون البحاااث طاااـ مخصصاااف، باااؾ يؾزماااف العؿاااؾ ماااـ 

البقاااان  "ورود الخطااااب باااف، وقاااد أباااان طاااـ ققلاااف صاااريحء فؼاااال رحؿاااف اهلل:  حقاااث

، وققلااف رحؿااف اهلل يف (4)"يؽااقن معااف دلقااؾ ياادل طؾااك الخصااقص إذا كااان الؾػااظ طامااء

ـٍ آخااار يف معااارض الؿـاقشاااة:  ولاااؿ كجاااد حّجاااة قاصعاااة تحؽاااؿ ٕحاااد هاااذه "ماااقص

 . (5)"رّد إلك طؿقم الظاهري أن فقجب إققال

ااااس بالعؿاااؾ باااالعؿقم، وإقاااراره يف ثباااقت إحؽاااام صااارح أباااق وقاااد  جعػااار الـحَّ

                                                        

 ( مـ هذا البحث.6612( ًيـظر: ص )6)

ة يف أصقل الػؼف: )2) َدة يف أصقل الػؼف 2/56(، َرْوَضة الـَّاضِر وُجـّة الُؿـَاضِر: )2/525( ُيـظر: الُعدَّ (، الُؿَسقَّ

َرْخِسل: 4/66(، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف: )648(، التؾخقص يف أصقل الػؼف )619) (، أصقل السَّ

(، َغْؿز ُطُققن الَبصائِر يف شرح 2/613(، َكْشػ إَْسَرار طـ ُأُصقل َفْخر اإلسالم الَبْزَدِوي لؾبخاري: )6/632)

 (.6/666إشباه والـظائر:)

 (.648( التؾخقص يف أصقل الػؼف: )3)

 (.646الـاسخ والؿـسقخ: )( 4)

 (.5/76( إطراب الؼرآن: )5)
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الشاارطقَّة مااا لااؿ يؼااؿ دلقااؾ ُيخصااص هااذا العؿااقم، ولؼااد كااصَّ طؾااك هااذا الاارأي، فؼااال 

ّٓ أن يؼع دلقؾ"رحؿف اهلل:   .(6)"أية طامة ففل طؾك العؿقم إ

ل ويشااافد لعؿؾاااف هباااذا الااارأي رحؿاااف اهلل العدياااد ماااـ التػساااقرات الؼرآكقاااة التااال قاااا

 فقفا بالعؿقم حتك يرد ما يخصصف، ومـفا ما يؾل:

 تػسااااااقر ققلااااااف تعااااااالك: الػًاًاًاًاًاًارع إول:            

                  (2) ، ااااااااس يف وقاااااااد اساااااااتـد الـحَّ

َْحؿااااِل طؾاااك  "رحؿاااف اهلل:  ؼاااالتػساااقر أياااة طؾاااك رأياااف يف الؿساااللة، ف ْٕ َوُأوُٓت ا

ّٓ بتقققػ مـ الرسقل صّؾك اهلل طؾقف وسّؾؿ   .(3)"العؿقم فال يؼع خصقص إ

 تػسقر ققلف تعالك: الػرع الثاين:               

                  ، وقد تعّؼب هذه أية

مـ أحسـ ما ققؾ يف هذا: "تػسقرها: بتػسقرها طؾك طؿقمفا طامالً وُمؼررًا لرأيف، فؼال يف 

الذيـ يرمقن إكػس  ر:والتؼدي أكف طاٌم لجؿقع الـاس الؼذفة مـ ذكٍر، وأكثك،

 .(4)"الُؿحصـات فدخؾ يف هذا الؿذّكر والؿمّكث

                                                        

 (.4/654( إطراب الؼرآن: )6)

 (.25الطال : أية ) ( سقرة2)

 (.4/298( إطراب الؼرآن: )3)

 (.3/96( إطراب الؼرآن: )4)
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: 

ة، فؼد وردت بؿسؿك  أقؾ "ترد هذه الؿسللة يف مصـػات إصقلققـ بؿسؿقاٍت ِطدَّ

، وطؾك هذه التسؿقة درج "أقؾ العؿقم"، ومـفا ما ُطـقن لف يف هذا الؿطؾب وهق "الجؿع

 .(6)صـقع كثقٍر مـ إصقلققـ 

لك كثقرًا ما ُيعرب طـ آثـقـ والـاضر إلك الـصقص الشرطقَّة: لقجد أن اهلل سبحاكف تعا

 : بللػاظ الجؿع، ومـ ذلؽ ققلف          (2) وٕجؾ ،

هذا اطتـك إصقلققن بتؼرير هذه الؿسللة، وبقان أقؾ الجؿع الذي َيصد  طؾقف هذا 

  القصػ.

 خالف العؾؿاء يف أقل العؿوم: 

 ققلقـ، وهؿا ما يؾل:اختؾػ إصقلققن يف هذه الؿسللة، طؾك 

  .(4)، وأكثر إصقلققـ(3)أقؾ العؿقم ثالثة، وهذا ققل اإلمام أحؿدالؼول إول: 

                                                        

(، الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام 2/549(، شرح مختصر الروضة: )2/649( ُيـظر: العدة يف أصقل الػؼف: )6)

 (، البحر الؿحقط يف6/676(، ققاصع إدلة يف إصقل: )2/68(، التؾخقص يف أصقل الػؼف: )666أحؿد: )

 (.6/286(، إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل: )2/679أصقل الػؼف: )

 ( مـ سقرة إكبقاء.78( أية )2)

(، شرح مختصر التحرير: 634(، الؿسقدة يف أصقل الػؼف: )231( ُيـظر: روضة الـاضر وجـة الؿـاضر: )3)

(، 238صقلقة وما يتعؾؼ هبا مـ إحؽام: )(، الؼقاطد والػقائد ا3/644ٕ(، شرح الؽقكب الؿـقر: 6/363)

(، إطالم الؿققعقـ طـ رب 5/2368(، التحبقر شرح التحرير: )666الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد: )

 (.3/79العالؿقـ: )

(، شرح مختصر التحرير: 634(، الؿسقدة يف أصقل الػؼف: )231( ُيـظر: روضة الـاضر وجـة الؿـاضر: )4)

(، 238(، الؼقاطد والػقائد إصقلقة وما يتعؾؼ هبا مـ إحؽام: )3/644كب الؿـقر: (، شرح الؽق6/363)

(، إطالم الؿققعقـ طـ رب 5/2368(، التحبقر شرح التحرير: )666الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد: )

الػؼف:  (، الربهان يف أصقل63(، الؾؿع يف أصقل الػؼف: )627(، التبصرة يف أصقل الػؼف: )3/79العالؿقـ: )



–
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 .(6) "وأقؾ الجؿع ثالثة حؼقؼة طـد أحؿد "قال ابـ الؾحام: 

  .(2) "أقؾ الجؿع ثالثة، وبف قال الجؿفقر"وقال الشقكاين: 

، وهاق (4)، والؿالؽقَّاة(3)بعاض الشاافعقَّةأقؾ العؿقم اثـان، وهذا ماا قاال باف  الؼول الثاين:

                                                                                                                                                                     

(، الؿـخقل مـ 243(، الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل: )2/673(، التؾخقص يف أصقل الػؼف: )6/239)

(، الؽقكب الدري فقؿا يتخرج طؾك إصقل 6/665(، ققاصع إدلة يف إصقل: )221تعؾقؼات إصقل: )

(، 54والـظائر لؾسققصل: ) (، إشباه2/85(، إشباه والـظائر لؾسبؽل: )284الـحقية مـ الػروع الػؼفقة: )

(، الؿحصقل يف أصقل الػؼف 2/626اإلهباج يف شرح الؿـفاج طؾك مـفاج القصقل إلك طؾؿ إصقل: )

(، 2/258(، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف: )2/66(، حاشقة العطار طؾك جؿع الجقامع: )6/616لؾرازي: )

(، إرشاد الػحقل إلك 6347/ 4دراية إصقل: )(، هناية القصقل يف 62غاية القصقل يف شرح لب إصقل: )

(، 6/246(، التؼرير والتحبقر: )59(، إشباه والـظائر ٓبـ كجقؿ: )6/362تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل: )

(، رفع الحاجب طـ 6/252(، أكقار الربو  يف أكقاء الػرو : )6/698اإلحؽام يف أصقل الػؼف ٓبـ العربل: )

(، شرح التؾقيح طؾك التقضقح لؿتـ 216(، مذكرة أصقل الػؼف لؾشـؼقطل: )3/92مختصر ابـ الحاجب: )

(، كشػ إسرار طـ أصقل فخر اإلسالم 6/233(، تقسقر التحرير: )6/87التـؼقح يف أصقل الػؼف: )

(، الؿعتؿد يف 2/659(، غؿز طققن البصائر شرح كتاب إشباه والـظائر: )2/41(، )6/625البزدوي: )

 (.6/236)أصقل الػؼف:

 (.238( الؼقاطد والػقائد إصقلقة وما يتعؾؼ هبا مـ إحؽام: )6)

 (.6/362( إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل: )2)

(، 6/239(، الربهان يف أصقل الػؼف:)63(، الؾؿع يف أصقل الػؼف: )627( ُيـظر: التبصرة يف أصقل الػؼف: )3)

(، 243(، الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل:)64(، الضروري يف أصقل الػؼف: )53غقاث إمؿ والتقاث الظؾؿ: )

(، إشباه والـظائر 2/242(، اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممدي:)221الؿـخقل مـ تعؾقؼات إصقل: )

(، اإلهباج يف شرح الؿـفاج طؾك مـفاج القصقل إلك طؾؿ 2/624(، إشباه والـظائر لؾسبؽل: )54لؾسققصل: )

/ 4(، هناية القصقل يف دراية إصقل: )6/616(، الؿحصقل يف أصقل الػؼف لؾرازي: )2/626: )إصقل

(، مذكرة أصقل الػؼف 6/362(، إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل: )6348

(، 2/66(، حاشقة العطار طؾك جؿع الجقامع: )2/258(، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف: )216لؾشـؼقطل:)

 (.62القصقل يف شرح لب إصقل:)غاية 

(، رفع الحاجب 6/653(، إحؽام الػصقل يف أحؽام إصقل: )6/252( ُيـظر: أكقار الربو  يف أكقاء الػرو : )4)

 (.216(، مذكرة أصقل الػؼف لؾشـؼقطل: )3/92طـ مختصر ابـ الحاجب: )
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  .(6) ققل جؿفقر الظاهرية

اِس: رأُي   أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

اس أن أقؾ العؿقم هق اثـان، وقد كصَّ طؾك هاذا الارأي رحؿاف         يرى أبق جعػر الـحَّ

 .(2)"وآثـان جؿاطة "اهلل، فؼال: 

ة، ومـ ذلؽ ما يؾل:وقد اكتظؿ رأي الـحاس رحؿف اهلل وضفر يف تػريعا  ٍت ِطدَّ

يف تػسقر ققلف تعالك حؽايًة طـ مقسك وطقسك طؾقفؿا السالم:  الػرع إول:

            (3) ، حقث ذهب إلك أن أقؾ الجؿع يطؾؼ طؾك

قـ يف إصؾ ولؿ يؼؾ وكصركاهؿا: ٕن اإلثـ"اإلثـقـ: طؿالً مـف برأيف رحؿف اهلل فؼال: 

 . (4)"جؿع

  يف تػسقر ققلف تعالك حؽايًة طـ مقسك وطقسك طؾقفؿا السالم: الػرع الثاين:   

         (2)،  :فؼد قرر بلن الجؿع الوارد يف أية هو ٓثـقن فلكثر

  لفؿا اخقة ققلف: والدلقؾ طؾك أن آثـقـ يؼال "عؿالً برأيه رحؿه اهلل، فؼال:   

           ًوكساء ًٓ فال اختالف بقـ أهؾ  ، وإن كاكقا أخقًة رجا

                                                        

(، الؿسقدة يف 231ضر وجـة الؿـاضر: )(، روضة الـا4/463( ُيـظر: اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ حزم: )6)

(، الؼقاطد والػقائد 3/644(، شرح الؽقكب الؿـقر: )6/363(، شرح مختصر التحرير: )634أصقل الػؼف: )

(، التبصرة يف أصقل الػؼف: 5/2368(، التحبقر شرح التحرير: )238إصقلقة وما يتعؾؼ هبا مـ إحؽام: )

 (.53(، غقاث إمؿ والتقاث الظؾؿ: )6/239الربهان يف أصقل الػؼف: ) (،63(، الؾؿع يف أصقل الػؼف: )627)

 .(2/31معاين الؼرآن )( 2)

 ( مـ سقرة الصافات.666( مـ أية )3)

 (.6/52( معاين الؼرآن: )4)

 ( مـ سقرة الـساء.676( مـ أية )5)



–
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 .(6)"العؾؿ أن هذا يؽقن لإلثـقـ فصاطدًا وآثـان جؿاطة: ٕكف واحد جؿعتف إلك آخر

:        

ا كان هق الُؿبقـ لؿجؿؾ الشرع، وطؿقماتف، وتػساقرها بؿاا ُيعاقـ الُؿؽؾاػ  الـبّل  لؿَّ

طؾك آمتثال ٕوامر الشارع، واجتـاب َمـفقاتف طؾك القجف الؿطؾقب، فانن ماـ خطاباات 

الـبل صؾَّك اهلل طؾقف وساؾَّؿ ماا قاد تؽاقن مقجفاة إلاك القاحاد ماـ إماة، ففاؾ ُيؼاال بالن 

ب طاٌم لؽؾ واحٍد مـ هذه إمة، أم أكاف خااٌص بؿاـ ُوجاف الُحؽؿ الؿضؿـ يف هذا الخطا

 إلقف هذا الخطاب؟. 

وقد ألحؼ إصقلققن يف هذه الؿسللة مؼتضك خطاب اهلل لـبقف صؾَّك اهلل طؾقاف وساؾَّؿ، 

ااس  فلوردوا أققالفا وأدلتفا يف سقاٍ  واحد، وهذا اإليراد يدل طؾقف صـقع أبل جعػار الـحَّ

جاء الـؼؾ طـفؿ يف كال الؿسللتقـ بؿقضٍع واحد كؿا سقليت يف تؼرير الُؿتؼدمقن يف رأيفؿ ف

 آرائفؿ رحؿفؿ اهلل.

 خالف العؾؿاء يف مؼتضى أمر الـبي لواحٍد من أمته: 

 اختؾػ إصقلققن يف مؼتضك أمر الـبل لقاحٍد مـ أمتف طؾك ققلقـ: 

تف خاُص هبذا أن مؼتضك أمر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لقاحٍد مـ أم الؼول إول:

 . (2)الؿلمقر، وٓ يعؿ غقره إٓ بدلقؾ، وهذا ققل جؿفقر إصقلققـ

                                                        

 (.2/32( معاين الؼرآن: )6)

(، روضة الـاضر وجـة الؿـاضر: 6/275تؿفقد يف أصقل الػؼف: )(، ال6/368( ُيـظر: العدة يف أصقل الػؼف: )2)

(، الربهان يف أصقل الػؼف: 5/2461(، التحبقر شرح التحرير: )2/463(، شرح مختصر الروضة: )6/586)

(، هناية القصقل 2/344(، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف: )6/429(، التؾخقص يف أصقل الػؼف: )6/252)

(، فقاتح 6/324(، إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل: )4/6416يف دراية إصقل:)

 (.  2/6الرحؿقت بشرح مسؾؿ الثبقت: )
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ة، هؾ هق خطاب لؾباققـ أم ٓ؟  "قال إرمقي:  الخطاب الخاص لغة بقاحٍد مـ إُمَّ

  .(6) "اختؾػقا فقف: فذهب الجؿاهقر إلك أكف لقس خطابء لفؿ

طؾقف وسؾؿ لقاحٍد مـ أمتف طااٌم إٓ أن ياليت أن مؼتضك أمر الـبّل صؾَّك اهلل  الؼول الثاين:

، (3)، والشاافعقَّة(2)الدلقؾ طؾك تخصقصف هبذا الؿلمقر دون غقره، وهذا ققل بعض الحـابؾاة

 .(4)والظاهريَّة

اِس: رأُي   أبي َجْعَػرٍ الـَّحَّ

اس أن إوامر التل تاليت يف الشارع محؿقلاة طؾاك العؿاقم بؿاا فقفاا  قرر أبق جعػر الـحَّ

ر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأكف ٓ ُيؿؽـ أن ياليت وروده خاصاء إٓ بادلقٍؾ يؼتضال أوام

، (5)"الخطااب لؾـبال صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ خطااٌب ٕمتاف"الخصقص، فؼال رحؿاف اهلل: 

ـٍ آخاار:  الؿخاصبااة لؾـباال صااؾك اهلل طؾقااف وسااؾؿ "وقااال ممكاادًا طؾااك هااذا الاارأي يف مااقص

 .  (6)"مخاصبُة ٕمتف

                                                        

 (.4/6416( هناية القصقل يف دراية إصقل: )6)

(، روضة الـاضر وجـة 6/275(، التؿفقد يف أصقل الػؼف: )6/368( ُيـظر: العدة يف أصقل الػؼف: )2)

 (.5/2466(، التحبقر شرح التحرير: )2/463ختصر الروضة: )(، شرح م6/586الؿـاضر:)

(، اإلحؽام يف أصقل إحؽام 6/428(، التؾخقص يف أصقل الػؼف: )6/252( ُيـظر: الربهان يف أصقل الػؼف: )3)

(، هناية القصقل يف دراية إصقل: 2/344(، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف: )2/279لممدي: )

 (.6/324قل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل: )(، إرشاد الػح4/6416)

(، روضة الـاضر وجـة 6/275(، التؿفقد يف أصقل الػؼف: )6/368( ُيـظر: العدة يف أصقل الػؼف: )4)

(، الربهان يف 5/2466(، التحبقر شرح التحرير: )2/463(، شرح مختصر الروضة: )6/586الؿـاضر:)

(، اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممدي: 6/428لػؼف: )(، التؾخقص يف أصقل ا6/252أصقل الػؼف: )

(، إرشاد 4/6416(، هناية القصقل يف دراية إصقل: )2/344(، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف: )2/279)

  (.2/6(، فقاتح الرحؿقت بشرح مسؾؿ الثبقت: )6/324الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل: )

 (.3/8( معاين الؼرآن: )5)

 (.3/366اين الؼرآن: )( مع6)



–
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 خاتمت

َر إِْتَؿاَم هذا البحاث،  ْحَؿُد اهلَل أَ  وَأْشُؽُره طؾك َجِزيِؾ َفْضؾِف وإكعامِِف: حقث أطان وَيسَّ

ًة أطالًما مـ أصحاِب اإلماِم أحؿَد  ـِ  -َرِحَؿاُف اهلُل  -التل َصِحْبُت فقفا أئؿَّ َكِفْؾاُت ماـ َمِعاق

 ِطْؾِؿفؿ، وَقَطْػُت مـ ثَؿاِر فِْؽِرهؿ.

ؾُت إلقفا من خالل الَبْحث، وهًاي عؾًاى الـحًاو وةلذكر َأْبَرَز الـ   ِة التي توصَّ تائِج الُؿِفؿَّ

 أتي:

َؽ  -6 ااس  َتَؿسَّ اَؾِػ  الجؿؾاة بَؿاـَفِج يف  –َرِحَؿاُف اهلُل  -أبق جعػر الـحَّ رضاقاُن اهلل  -السَّ

 َفؼْد َذَكُرهؿ يف مصـَّػاتف، وَكَؼُؾ طاـفؿ يف مقاِضاَع طديادٍة، َتَجؾَّاك فقفاا َصاَػاءُ  -طؾقفؿ 

ة،  االلَّ ه ٕقاوياِؾ أهاِؾ البِاَدِع والضَّ ـَِّة والجؿاطة، وَردُّ َطِؼقَدتِف، والتزاُمف بعؼقدة أهؾ السُّ

 وأهؾ الؽالم.

اس باجتفاده  -2 يف ذلاؽ ماا َدلَّ  ُمتَّبِعاءيف آرائف إصقلقَّة،  اْلُؿْطَؾِؼ اتََّصَػ أبق جعػر الـحَّ

ب  ، فال َيَتفقَّب إسؿاَء، فؼد ُيعاِرض طؾقف الَحؼُّ أيًّا ما كان، بعقًدا طـ التعصُّ الَؿْذهبلِّ

ُُصقلِقِّقـ كِباَر العؾؿاء، وُجْؿفقَر  ْٕ  إذا َرَأى ِخالَف ما قالقه.ا

اس   -3 َد أبق جعػر الـحَّ بعضء ماـ الُؿْصاَطؾحات إُُصاقلقَّة، ومـفاا:  –َرِحَؿُف اهلُل  -َحدَّ

 الـسخ، والتل واَفَؼُف طؾقفا كثقٌر مـ إصقلقِّقـ.

ِريِػ لالْستِْشَفاِد  -4 اس: فؼد ُيقِردون يف  بالَحِديِث الشَّ الَحظُّ إَْوَفك طـد أبل جعػر الـحَّ

ٍة، مع الَؿْسلَلة   بؿاا - اهللُ  َرِحَؿُفاؿ – ِطـَااَيتِفؿالقاحدِة َأكثَر مـ َحِديٍث مـ رواياٍت ِطدَّ

ْحتَِجاُج  َيُجقزُ 
ِ
 ث الُؿْرَسؾ.بف، وما ٓ َيُجقُز، ومـ ذلؽ َقبقُلفؿ لؾحدي آ

ااس يرى  -5 قَّاةَ أبق جعػر الـحَّ ، وضارورَة اتِّباِطاف، وإثبااَت إحؽاام  ُحجِّ اَحابلِّ َقاْقِل الصَّ

اَحاَبِة  ا َيُدلُّ طؾك أن َْٕقَقاِل الصَّ ْرِطقَّة بف، وهذا مؿَّ  طؾاقفؿ  -الشَّ
ِ
َمؽاكاًة،  -ِرْضاَقاُن اهلل
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قًَّة طـَده، رحؿف اهلل.  وأَهؿِّ

اااااا -6 اااااَة ُتشااااااِرُك باااااالـَّبِلِّ يااااارى أباااااق جعػااااار الـحَّ َصاااااؾَّك اهلُل طؾقاااااف  -س أن إمَّ

َّٓ مااااا اْخااااَتصَّ بااااف الـباااالُّ  َوَسااااؾَّؿ  -َصااااؾَّك اهلُل طؾقااااف َوَسااااؾَّؿ  -يف مخاصباتااااف، إ

 فنكف ٓ َيُجقُز مشاَركُة َغْقِره بف.

دَ  إَْمرَ يرى أبق جعػر الـّحاس أنَّ  -7 ـِ َمحُؿقٌل طؾك  اْلُؿَجرَّ ، وأكف ٓ اْلُقُجقِب طـ الؼرائ

َّٓ ِطـَد ُوروِد  اْلُقُجقِب ُيصاُر إِلك َغْقِر   َصاِرَفٍة. َقِريـَةٍ إ

واهللَ َأْةَلُل أن َيْجَعَل هذا الَعَؿَل خالًِصا لَوْجِفِه الؽريِم، وأن َيـَْػَع بِه كاتبه، وقارئه، 

َحه، والحؿُد هللِ ربِّ العالؿقَن، وصؾَّى اهللُ وةؾَّم عؾى َكبِقِّـَ  الِة وُمَصحِّ ٍد َأْفَضَل الصَّ ا محؿَّ

 وَأَتمَّ التَّْسِؾقم.



–
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 فهرس المصادر والمراجع 

 الؼرآن الؽريم   (1

باـ ا، تاللقػ: طؾال اإلبفاج يف شرح الؿـفاج عؾى مـفاج الوصول إلًاى عؾًام إصًاول (2

(، تحؼقااؼ: جؿاطااة مااـ العؾؿاااء، الـاشاار: مؽتبااة اهاا756الؽااايف الساابؽل )ت طبااد

: الـشر سـة إولك،: الطبعة بقروت، –الؽتب العؾؿقةمصر، دار  -الؽؾقات إزهرية 

  .اه6414

(، دار اهاا 636، تااللقػ: طؾاال بااـ محؿااد أماادي )تاإلحؽًاًاام يف أصًاًاول إحؽًاًاام (3

 .اه 6414: الـشر سـة إولك،: الطبعة بقروت، –الـاشر: دار الؽتاب العربل 

بـ محؿاد  ، تللقػ: محؿد بـ طؾلإرشاد الػحول إلى تحؼقق الحق من عؾم إصول (4

كػار بطـاا، الـاشار : دار  -(، تحؼقؼ: الشقخ أحؿد طازو طـاياة اه6251الشقكاين )ت

 .اه 6469الؽتاب العربل، الطبعة : إولك، سـة الـشر: 

، تللقػ: زيـ العابديـ بـ إبراهقؿ بـ إشباه والـظائر َعَؾى َمْذَهِب َأبِْي َحـِْقَػَة الـُّْعَؿانِ  (5

بقاروت،  -كريا طؿقرات، الـاشار: دار الؽتاب العؾؿقاة(، تحؼقؼ: زاه 971كجقؿ )ت

 اه 6411الطبعة: إولك، سـة الـشر:

تااااج الاااديـ طباااد القهااااب باااـ تؼااال الاااديـ السااابؽل ، تاااللقػ: إشًاًاًاباه والـظًاًاًاائر (6

دار :الـاشًار معًاوض، محؿًاد عؾًاي –، تحؼقق: عادل أحؿد عبد الؿجود (اها776)ت

 .اه 6466ة الـشر: إولك، سـ الطبعة: بقروت، –الؽتب العؾؿقة 

محؿد بـ أحؿد باـ أبال سافؾ شاؿس الاديـ السرخسال ، تللقػ: أصول السرخسي (7

 –لجـاة إحقااء الؿعاارف العثؿاكقاة  :الـاشرأبق القفا إفغاين، (، تحؼقؼ: اه 483)ت 

     .اه 6464حقدر آباد، الطبعة: إولك، سـة الـشر: 
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اس أحؿد بـ محؿاد باـ إساؿاطقؾ باـ ياقكس  عؿدة الؽتاب،  (8 تللقػ: أبق جعػر الـَّحَّ

( الؿحؼؼ: بسام طبد القهاب الجابل الـاشر: دار اه 338الؿرادي الـحقي )الؿتقىف: 

 م  2114 - اه6425باطة والـشر الطبعة: إولك الجػان والجابل لؾط -ابـ حزم 

، تااللقػ: شاافاب الااديـ أحؿااد بااـ إدريااس بااـ طبااد ر الّبًاًارويف يف أكًاًاواء الػًاًارويفأكًاًاوا (9

(، تحؼقؼ: خؾقؾ الؿـصقر، الـاشار : دار الؽتاب العؾؿقاة، اه 684الرحؿـ الؿالؽل )

 .اه 6469الطبعة :بدون، سـة الـشر: 

، تااللقػ: باادر الااديـ محؿااد بااـ هبااادر بااـ طبااد اهلل البحًاًار الؿحًاًاقط يف أصًاًاول الػؼًاًاه(61

(، تحؼقؼ: د. محؿد محؿاد تاامر، الـاشار دار الؽتاب العؾؿقاة، اه 794الزركشل )ت

 .  اه 6426سـة الـشر: 

، تااللقػ: طبااد الؿؾااؽ بااـ طبااد اهلل بااـ يقسااػ الجااقيـل البرهًاًاان يف أصًاًاول الػؼًاًاه(66

 –(، تحؼقااؼ: د. طبااد العظااقؿ محؿااقد الااديب، الـاشاار: مؽتبااة القفاااء اهاا 6652)ت

 .اه 6468: الـشر سـة الرابعة،: الطبعة مصر،

، تللقػ: جالل الاديـ طباد الارحؿـ باـ أبال بغقة الوعاة يف طبؼات الؾغويقن والـحاة(62

الـاشار: الؿؽتباة  (، الؿحؼؼ: محؿد أباق الػضاؾ إبراهال، اه 966بؽر السققصل )ت

 .اه 6384: الـشر سـة إولك،: الطبعة لبـان، –العصرية 

ز آبااادي الشااقرازي، ، إبااراهقؿ بااـ طؾاال بااـ يقسااػ الػقااروالتبصًاًارة يف أصًاًاول الػؼًاًاه(63

: إولاك ، ساـة الطبعاة دمشاؼ، –تحؼقؼ: د. محؿد حسـ هقتاق، الـاشار : دار الػؽار 

 .اه 6413الـشر: 

، تاااللقػ: طؾااال باااـ ساااؾقؿان الؿااارداوي التحبقًاًاًار شًاًاًارح التحريًاًاًار يف أصًاًاًاول الػؼًاًاًاه(64



–
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(، تحؼقؼ: د. طباد الارحؿـ باـ طباد اهلل الجّباريـ، د.طاقض الؼارين، أ.د. اه885)ت

: الـشاار سااـة إولااك،: الطبعااة الرياااض، –، الـاشاار: مؽتبااة الرشااد  أحؿااد السااّراح

 .اه6426

، تاللقػ: التؼريار والتحريار يف طؾاؿ التؼرير والتحبقر عؾى تحريًار الؽؿًاال بًان الفؿًاام(65

: الطبعة بقروت، –(، الـاشر دار الػؽر اه 879إصقل، تللقػ: ابـ أمقر الحاج )ت 

 . اه6467 الـشر سـة بدون،

، تااللقػ: طبااد الؿؾااؽ بااـ طبااد اهلل بااـ يقسااػ الجااقيـل أصًاًاول الػؼًاًاهالتؾخًاًاقص يف (66

بشااقر أحؿااد العؿااري، الـاشاار: دار  -(، تحؼقااؼ: طبااد اهلل جااقلؿ الـباااللاهاا 478)ت

 اه 6467بقروت، سـة الـشر: -البشائر اإلسالمقة 

 :تحؼقاؼ، (اه 561محػقظ بـ أحؿد الَؽْؾَقَذاين )ت، تللقػ: التؿفقد يف أصول الػؼه(67

مركاز البحاث العؾؿال وإحقااء  :الـاشارمحؿد باـ إباراهقؿ،  -حؿد أبق طؿشة مػقد م

إولاك، ساـة الـشار:  :الطبعاةمؽاة الؿؽرماة،  -الرتاث اإلسالمل بجامعة أم الؼارى 

 .اه 6416

ه(، الـاشر:  972الؿعروف بلمقر بادشاه )ت  البخاري، تللقػ: محؿد تقسقر التحرير(68

روت، الطبعة: بدون، سـة الـشر: بق –الػؽرروت، دار بق –دار الؽتب العؾؿقة 

 .اه6467

، تاااللقػ: مقؿاااقن باااـ قاااقس، تحؼقاااؼ: محؿاااد حساااقـ، ديًاًاًاوان إعشًاًاًاى الؽبقًاًاًار(69

 .بدون: الـشر سـة بدون،: الطبعة مصر، –الـاشر: مؽتبة أداب 

، تللقػ: تاج الديـ أبل الـصر طبد القهااب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب(21
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ل، تحؼقؼ: طؾل معاقض، طاادل طباد الؿقجاقد، الـاشار: طاالؿ بـ طبد الؽايف السبؽا

 .اه6469روت، الطبعة: إولك، سـة الـشر: بق –الؽتب 

، تااللقػ: تؼاال الااديـ أحؿااد بااـ تقؿقااة الحااراين رفًاًاع الؿًاًاالم عًاًان إئؿًاًاة إعًاًاالم(26

بقااروت،  -(، تحؼقااؼ: طبااد اهلل إكصاااري، الـاشاار: الؿؽتبااة العصااريةاهاا728)ت

 لـشر: بدون.الطبعة:بدون، سـة ا

، تااللقػ: طبااد اهلل بااـ أحؿااد بااـ قدامااة الؿؼدساال روضًاًاة الـًاًااجر وجـًاًاة الؿـًاًااجر(22

(، تحؼقاؼ: د. طباد العزياز طباد الارحؿـ الساعقد، الـاشار: جامعاة اإلماام اه626)ت

 .اه6399: الثاكقة ، الطبعة الرياض، –محؿد بـ سعقد 

 :تحؼقؼ (اه 748تمحؿد بـ أحؿد بـ َقاْيؿاز الذهبل )، ِةَقر أعالم الـَُّبالء(23

 –ممسسة الرسالة  :الـاشرمجؿقطة مـ تحؼقؼقـ بنشراف الشقخ شعقب إركاؤوط، 

 .اه6415الثالثة، سـة الـشر:  :الطبعة بقروت،

، تااللقػ: سااعد الااديـ شًاًارح التؾًاًاويح عؾًاًاى التوضًاًاقح لؿًاًاتن التـؼًاًاقح يف أصًاًاول الػؼًاًاه(24

ياا طؿقارات، الـاشار: (، تحؼقاؼ: زكراه 793مسعقد بـ طؿر التػتازاين الشافعل )ت 

 .  اه6466:الـشر سـة إولك،: الطبعة لبـان، –دار الؽتب العؾؿقة بقروت 

، تاللقػ: يقسااػ باـ حساـ بااـ طباد الفااادي شًارح اايًاة السًاًاول إلًاى عؾًام إصًاًاول(25

 –(، تحؼقااؼ: أحؿااد العـاازي، الـاشاار: دار البشااائر اإلسااالمقة اهاا 919الدمشااؼل )ت

 .اه 6426 :الـشر سـة إولك،: الطبعة بقروت،

طبااد الؿجقااد الرتكاال، الـاشاار: دار الغاارب ، تااللقػ:  شًاًارح الؾؿًاًاع يف أصًاًاول الػؼًاًاه(26

 .اه 6418بقروت، الطبعة: إولك، سـة الـشر:  -اإلسالمل 



–

231 

، تااللقػ: سااؾقؿان بااـ طبااد الؼااقي بااـ الؽااريؿ الطااقيف شًاًارح مختصًاًار الروضًاًاة(27

ـ طبد الؿحساـ (، تحؼقؼ : طبد اهلل باه 766الصرصري، أبق الربقع، كجؿ الديـ )ت

 .اه 6417الرتكل، الـاشر : ممسسة الرسالة، الطبعة: إولك، سـة الـشر: 

، أحؿد بـ محؿد إدكروي، تللقػ: أحؿد بـ محؿاد إدكاروي، طبؼات الؿػسرين(28

الؿديـة الؿـاقرة،  -تحؼقؼ: سؾقؿان بـ صالح الخزي الـاشر: مؽتبة العؾقم والحؽؿ 

 م.6997الطبعة: إولك، سـة الـشر: 

محؿااد بااـ الحسااـ بااـ طبقااد اهلل الزبقاادي  :تااللقػ، طبؼًاًاات الـحًاًاويقن والؾغًاًاويقن(29

 :الـاشارالثاكقاة،  :الطبعاةمحؿاد إباراهقؿ،  :تحؼقؼ، (اه 379إكدلسل اإلشبقؾل )ت

 م.6984: الثاكقة، سـة الـشر: الطبعة مصر، – دار الؿعارف

(، اها 458بـ الػراء )ت، تللقػ: محؿد بـ الحسقـ بـ محؿد االعدة يف أصول الػؼه(31

حؼؼف: أ.د. أحؿد بـ طؾل الؿباركل، اإلسالمقة، الـاشر: بدون كاشر، الطبعاة: الثاكقاة 

 .اه6461

، تللقػ: شفاب الديـ أحؿد بـ محؿاد َاْؿز ُعُقون الَبصائِر يف شرح إشباه والـظائر(36

(، تحؼقؼ: شرح مقٓكا السقد أحؿد بـ اه6198مؽل الحسقـل الحؿقي الحـػل)ت

  اه6415بقروت، سـة الـشر  -حؿد الحـػل الحؿقي، الـاشر دار الؽتب العؾؿقة م

، تللقػ: طبد الؿؾؽ بـ طباد اهلل باـ يقساػ باـ محؿاد اقاث إمم يف التقاث الظؾم(32

(، تحؼقاؼ: اها 478الجقيـل، أبق الؿعالل، ركـ الديـ، الؿؾؼاب بنماام الحارمقـ )ت

 اه6416إردن، الطبعة: الثاكقة،  -رمقـ طبد العظقؿ الديب، الـاشر: مؽتبة إمام الح

طباد العؾال محؿاد باـ كظاام الاديـ محؿاد ، فواتح الرحؿوت بشًارح مسًاؾم الثبًاوت(33
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تحؼقؼ: طبد اهلل محؿقد محؿد طؿر، ، (اه 6225السفالقي إكصاري الؾؽـقي )ت

 .اه 6423الطبعة: إولك، سـة الـشر:  بقروت، -الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة 

مجاااد الاااديـ أباااق صااااهر محؿاااد باااـ يعؼاااقب الػقروزآباااادى ، ؿحًاًاًاقطالؼًاًاًااموس ال(34

ممسساااة : الـاشااار، مؽتاااب الااارتاث يف ممسساااة الرساااالة:تحؼقاااؼ(، اهااا 867)ت: 

 . اه6426الـشر:  الثامـة، سـة :الطبعة، لبـان –الرسالة، بقروت 

، تااللقػ: مـصااقر بااـ محؿااد بااـ طبااد الجبااار ابااـ أحؿااد يف إصًاًاول قواطًاًاع إدلًاًاة(35

(، تحؼقاؼ: محؿاد حساـ محؿاد الشاافعل، اها 489سؿعاين التؿقؿل)تالؿروزى ال

 .اه 6468لبـان، الطبعة: إولك، سـة الـشر:  -الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة

تاللقػ: طؾال باـ طبااس  ،الؼواعد والػوائد إصولقَّة وما يتبعفا من إحؽام الػرعقَّة(36

ـاشاار: مطبعااة السااـة (،تحؼقؼ: محؿااد حامااد الػؼاال، الاهاا 813البعؾاال الحـبؾاال )ت

 .اه 6375:الـشر سـة إولك،: الطبعة الؼاهرة، –الؿحؿدية 

، تللقػ: طبدالعزيز بـ أحؿد، طالء كشف إةرار عن أصول فخر اإلةالم البزدوي(37

(، تحؼقاؼ : طباد اهلل محؿاقد محؿاد طؿار، الـاشار : دار اها 731الديـ البخااري )ت

 .اه 6468 ولكإ الطبعة:  الطبعة بقروت،–الؽتب العؾؿقة 

، تللقػ: محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿصري، الـاشر: دار لسان العرب(38

 .اه 6464: الـشر سـة الثالثة،: الطبعة بقروت، –صادر 

، تاللقػ: أباق إساحا  إباراهقؿ باـ طؾال باـ يقساػ الشاقرازي الؾؿع يف أصول الػؼه(39

 .اه6424الثاكقة، سـة الـشر:  ( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة الطبعة:اه 476)الؿتقىف: 

(، اه616، تللقػ: محؿد بـ طؿر بـ الحسقـ الرازي )تالؿحصول يف أصول الػؼه(41
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 –تحؼقؼ: صف جابر فقاض العؾقاين، الـاشر: جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة 

 .اه 6411: إولك، سـة الـشر: الطبعة الرياض،

ـ طباااد الؼاااادر الااارازي، ، تاااللقػ: محؿاااد باااـ أبااال بؽااار بااامختًاًاًاار الصًاًاًاحاح(46

 بقااااااروت، –تحؼقااااااؼ: محؿااااااقد خاااااااصر، الـاشاااااار: مؽتبااااااة لبـااااااان كاشاااااارون 

 .اه 6465: الـشر سـة بدون،: الطبعة

محؿد إماقـ باـ محؿاد الؿختاار تللقػ:  مذكرة أصول الػؼه عؾى روضة الـاجر، (42

مؽتباة العؾاقم والحؽاؿ،  الـاشًار:(، اها 6393بـ طبد الؼادر الجؽـال الشاـؼقطل )ت

  م. 2116الخامسة، سـة الـشر:  :الطبعة، ـة الؿـقرةالؿدي

، تاااااللقػ: محؿاااااد باااااـ محؿاااااد الغزالااااال الؿستصًاًاًاًاًاػى مًاًاًاًاًان عؾًاًاًاًاًام إصًاًاًاًاًاول(43

(، تحؼقاااااؼ: محؿاااااد طباااااد الساااااالم طباااااد الشاااااايف، الـاشااااار: دار اهااااا515)ت

 .اه 6463: الـشر سـة إولك،: الطبعة بقروت، –الؽتب العؾؿقة 

( اهاا 338حؿااد بااـ محؿااد )الؿتااقىف: ، تااللقػ: أبااق جعػاار الـحاااس أمعًاًااين الؼًاًارآن(44

مؽة الؿؽرمة الطبعاة: إولاك،  -الؿحؼؼ: محؿد الصابقين الـاشر: جامعة أم الؼرى 

 .اه 6419

(، تحؼقاؼ: خؾقااؾ اهاا 436، محؿاد بااـ طؾال البصاري )ت الؿعتؿًاد يف أصًاول الػؼًاًاه(45

 .اه6413: الـشر سـة إولك،: الطبعة بقروت، –الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة ، الؿقس

شافاب الاديـ أباق طباد اهلل ، تاللقػ: معجم إدباء إرشاد إريب إلى معرفة إديًاب(46

دار  :الـاشاار، إحسااان طباااس :تحؼقااؼ، (اهاا 626ياااققت بااـ طبااد اهلل الحؿااقي )ت

  .اه 6464إولك، سـة الـشر: :الطبعة، الغرب اإلسالمل، بقروت
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(، اها515الال )تلقػ: محؿاد باـ محؿاد الغزتال ،الؿـخول من تعؾقؼًاات إصًاول(47

تحؼقؼ: د. محؿد حسـ هقتق، الـاشر: دار الػؽر الؿعاصر بقروت، دار الػؽر دمشؼ، 

 .اه6469الطبعة: الثالثة 

ااس أحؿاد باـ محؿاد باـ إساؿاطقؾ باـ  الـاةخ والؿـسوخ:(48 تللقػ: أباق جعػار الـَّحَّ

(، تحؼقاؼ: د. محؿاد طباد الساالم محؿاد اه 338يقكس الؿرادي الـحقي )الؿتقىف: 

 .اه 6418الؽقيت الطبعة: إولك، سـة الـشر:  -اشر: مؽتبة الػالح الـ

طباد الارحقؿ  صاػل الاديـ محؿاد باـ، تاللقػ: كفاية الوصول شرح مـفاج الوصًاول(49

د. ساعد باـ  -(، تحؼقؼ: د. صاالح باـ ساؾقؿان الققساػ اه765إرمقي الفـدي )

ة: إولااك، سااـة الطبعاامؽااة الؿؽرمااة،  -سااالؿ السااقيح، الـاشاار: الؿؽتبااة التجاريااة 

 .اه6466الـشر: 



–
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