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 تأويل األصوليني بني الصحيح والفاسد 

 وتطبيقاته الفقهية 

 إعداد

  إبراهيم علي عبد الرؤف الشربييند. 

 مىجز عن البحث

يـ مـ أن تؿتد إلقف يٌد بتحريػ معؾقم أنَّ طؾؿ أصقل الػؼف أحد دطائؿ حػظ الد     

ًٓ يـػقن طـف تحريػ الغالقـ، وتلويؾ الجاهؾقـ، فبذلقا  أو تزيقػ، فؼد ققض اهلل لف رجا

قصارى جفدهؿ يف استـباط إحؽام الشرطقة مـ مصادرها إصؾقة، وفؼ أصقل 

 وضقابط محررة واضحة، يسقر يف رحاهبا كؾ مبتغ لؾرشد والصقاب.  

أن يحؿؾ الؾػظ طؾك ضاهره، وأن كؾ صرف لف طـ ذلؽ يعترب ومعؾقم أن إصؾ 

تلويال، فنن استـد إلك دلقؾ معترب كان صحقحًا، وإٓ ففق بعقد فاسد. وإغالق باب 

التلويؾ كؾف وآطتؿاد طؾك ضقاهر الـصقص دائؿًا، يمدي إلك البعد طـ روح التشريع 

أن فتحف طؾك مصراطقف  ومؼاصد الشرع، بؾ وإضفار الـصقص متعارضة متخالػة. كؿا

دون ضابط، يمدي إلك الزيغ والزلؾ ومتابعة إهقاء، وإولك يف ذلؽ قبقل التلويؾ 

 الصحقح الؿستقيف لشروصف وضقابطف، ورد ما سقاه. 

مـ أجؾ ذلؽ كان مقضقع التلويؾ مـ أهؿ مقاضقع طؾؿ إصقل؛ خاصة يف هذا 

، فراح كؾ مغرض خبقث الـقة يتؾؿس الزمان الذي اكحرفت فقف الطباع، وتشعبت إهقاء

مـ التلويالت الػاسدة سـدًا لف؛ فعطَّؾ بعض الـصقص الشرطقة، وحؿؾ بعضفا أخر 

طؾك غقر ضاهره دون سـٍد مدطقًا أكف تلويؾ معترب. بؾ إن مـ فؼفائـا إجالء مـ استـد 
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ء طؾك إلك تلويالت غاية يف البعد لـصرة مذاهبفؿ، لذا فؼد اجتفدت أن أسؾط الضق

وتطبقؼاتف، واكتػقت بلمثؾة قؾقؾة يف ثـايا البحث لؾتلويالت  -خاصة الػاسد مـف-التلويؾ 

الصحقحة مـعا لإلصالة. وجدير بالذكر أكـل لؿ أسع لؾرتجقح بقـ الؿذاهب يف الػروع 

الػؼفقة التل ذكرهتا، فغاية ما يعـقـل أن أبقـ كقػ أولقا الـصقص وحؿؾقها طؾك غقر 

 ه ُبعد ما فعؾقه وفساده. ضاهرها، ووجق

 تطبقؼات فؼفقة ،الػاسد  ،الصحقح  ،إصولققن  ،تلويل    الؽؾؿات الؿػتاحقة:
Fundamentalist Interpretation Between The correct And Corrupt And Its 

Jurisprudential Applications 
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Abstract : 

It is known that the knowledge of the principles of jurisprudence is one of the 
pillars of preserving religion from extending a hand to it with distortion or 
falsification. Its fullness is desirable for rightness. 

It is known that the basic principle is that it carries the word on its face, and 
that every exchange for it is considered an interpretation, so if it is based on 
considered evidence it is correct, otherwise it is far from corrupt. And closing the 
door of interpretation entirely and relying on the phenomena of texts always, 
leads to a distance from the spirit of legislation and the purposes of Sharia, and 
even the appearance of contradictory texts contrary. Also, opening it wide open 
without control leads to aberration, slippage, and follow-up of whims, the first of 
which is to accept the correct interpretation that meets its conditions and controls, 
and return the equivalent. 

For this reason, the topic of interpretation was one of the most important topics 
of the science of origins, especially in this time in which the character has 
deviated, and the passions diverged, so every malicious intent sought to seek 
from the corrupt interpretations as a support for it; it deactivated some of the legal 
texts, and carried others on its apparent basis without claiming support It is a 
significant interpretation. Rather, one of our eminent jurists who relied on 
interpretations very far to support their doctrines, so I have endeavored to shed 
light on interpretation - especially the corrupt from it - and its applications, and I 
am satisfied with a few examples in the research folds of the correct 
interpretations in order to prevent prolongation. It is worth noting that I did not 
seek weighting between the schools of thought in the branches of jurisprudence 
that I mentioned, so I am very interested in showing how they prioritized the texts 
and carried them invisible, and the faces of the dimension of what they did and 
corruption. 
 Key words:   
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 المقدمة

أحؿده سبحاكف وتعالك حؿد الشاكريـ طؾك الـعؿاء،  الحؿُد هلل رب العالؿقـ ،

الراضقـ بالؼضاء  الصابريـ طـد البالء، وأشفد أن ٓ إٰلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ولُك 

الصالحقـ ومعزُّ الؿممـقـ  وكاصُر الؿستضعػقـ، وأشفد أن سقدكا وكبقـا محؿدا طبُد اهلل 

الصدور وأكار بف العؼقل، وفتح بف أطقـًا  ورسقُلف أرسؾف  ربف رحؿة لؾعالؿقـ  فشرح بف

طؿقًا وآذاكا صؿًا وقؾقبا غؾػًا، فالؾفؿ صؾ وسؾؿ وبارك طؾقف، وطؾك آلف وصحبف، 

 :  وبعد...  وأتباطف وحزبف، ُكجُقِم الؿفتديـ ورجقِم الؿعتديـ

ؾ اهلل آدم ـ طؾقف السالم ـ طؾك ـْ  فننَّ أفضَؾ ما يتزيـ بف العبُد هق العؾؿ ، بِف َفضَّ َٓ َم

 . (2)َيْعُصوَن اهَّللَ َما َأَمَرُهْم َوَيْػَعُؾوَن َما ُيْمَمُرونَ 

َكَسَراٍب بِِؼقَعٍة وبالعؾؿ َيعرُف العبُد رَبف ، وإذا لؿ ُيحؼْؼ العؾُؿ هذه الثؿرَة يؽقُن 

 . (1)َيْحَسُبُه الظَّْؿآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْقًئا

ؽ فقف أن العؾقم الشرطقة هل أشرف الصـائع؛ وأتحػ البضائع، وأكػس ومؿا ٓ ش

البدائع، وأطظؿ إطؿال أجرا، وأرجحفا فخرا، وأبؼاها ذكرا، وأن مـ أجؾِّفا وأطالها 

وأفضؾفا وأغالها طؾَؿ أصقل الػؼف ، ففق شؿس ضحاها وبدر دجاها، ومـار سبقؾفا 

ؿف؛ لقسعد يف وغرة جبقـفا، فقا سعد مـ رضل طـف مقٓه وأك رمف، وطؾَّؿف إصقل وففَّ

 دكقاه ويػقز يف أخراه.

تزيقػ،  فعؾؿ أصقل الػؼف أحد دطائؿ حػظ الديـ مـ أن تؿتد إلقف يٌد بتحريػ أو - 

ًٓ يـػقن طـف تحريػ الغالقـ، وتلويؾ الجاهؾقـ، فبذلقا قصارى  فؼد ققض اهلل لف رجا

                                                        

 ( .6جزء مـ أية ) (  سقرة التحريؿ2)

 ( .33( سقرة الـقر جزء مـ أية )1)
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ا إصؾقة، كؿا طؿؾقا طؾك تـزيؾ جفدهؿ يف استـباط إحؽام الشرطقة مـ مصادره

الحقادث التل تستجد طؾك مرِّ الزمان طؾك هذه الـصقص طـ صريؼ الؼقاس، وبذلؽ 

تتسع الشريعة لؽؾ ما يِجدُّ مـ حقادث طؾك مرِّ إزمـة،  سقاء أكان هذا طـ صريؼ الـظر 

 يف الـصقص واستـباط إحؽام مـفا، أم طـ صريؼ آجتفاد فقؿا ٓ كص فقف.

مقضقع التلويؾ مـ أهؿ مقاضقع طؾؿ إصقل؛ خاصة يف هذا الزمان الذي و

اكحرفت فقف الطباع، وتشعبت إهقاء، وضعػت السؾقؼة، فراح كؾ مغرض خبقث الـقة 

يتؾؿس مـ التلويالت الػاسدة ملربًا لف، وسـدا لتزيقػ الحؼ وتزيقـ الباصؾ؛ بحجة 

أن تتغقر وتتجدد بتغقر الزمان دون  مراطاة مصالح الخؾؼ ومؼاصد الشرع التل يـبغل

 .  وفؼ زطؿف –أصؾ أو ضابط 

فـحا بـصقص الشرع الؿـاحل؛ فعطؾ بعضفا، وحؿؾ بعضفا أخر طؾك غقر ضاهره 

دون سـد مدطقًا أكف تلويؾ معترب. يف حقـ أن فساده ٓئٌح ٓ يخػك طؾك ذي لب، مثؾ ما 

واة الذكر وإكثك يف الؿقراث، يؼقلف البعض بلن ضرورة الحقاة الؿعاصرة تؼتضل مسا

معطال بذلؽ كصقص الشرع الحؽقؿ، إلك غقر ذلؽ مـ الققائع الحديثة الؼديؿة، لذا 

رأيت أن أسؾط الضقء طؾك التلويؾ الػاسد وتطبقؼاتف، ولؽـ حتك يتسـك القققف طؾك 

ًٓ وشروصف وضقابطف، ثؿ كعرج طؾك الػاسد  الػاسد فالبد مـ معرفة الصحقح مـف أو

 عقد وتطبقؼاتف طـد إصقلققـ.الب

 ."تلويل إصولققن بقن الصحقح والػاسد وتطبقؼاته الػؼفقة"وقد سؿقت بحثل هذا 

 أهؿقة مقضقع التلويؾ واتصالف الؿباشر بالتشريع اإلسالمل، واستـباط إحؽام. -2

 ـ مـ أطظؿ الؿباحث أثرا يف الػروع الػؼفقة.يعد مبحث التلويؾ طـد إصقلقق  -1
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القققف طؾك حؼقؼة التلويؾ وأقسامف وضقابطف يجعؾ الؿؼؾد طؾك بقـة بؿا فعؾف إمامف  -3

 يف الؿسللة، فقستطقع التؿققز بقـ صحة مسؾؽف يف استـباصف الحؽؿ مـ طدمف. 

 بقان أثر التلويؾ الػاسد وخطقرتف طؾك أحؽام الشريعة اإلسالمقة. -1

 اقتضت صبقعة هذا البحث أن أقسؿه لؿؼدمة ومبحثقن وخاتؿة كؿا يؾي:

 تؽؾؿت فقفا طـ أهؿقة الؿقضقع وأسباب اختقاري لف وخطتف ومـفجل فقف. الؿؼدمة:

تعريػ التلويؾ لغة واصطالحا، وأقسامف، وشروط الصحقح مـف وأكقاع  الؿبحث إول:

 إدلة التل تؼقيف. وفقف مطالب:

 تعريػ التلويؾ لغة واصطالحا  ب إول:الؿطؾ

 أقسام التلويؾ. الؿطؾب الثاين:

 شروط التلويؾ الصحقح وأكقاع إدلة التل تؼقيف. الؿطؾب الثالث:

 تطبقؼات التلويؾ الػاسد طـد إصقلققـ. الؿبحث الثاين:

 : أهؿ كتائج البحث وتقصقاتف.الخاتؿة

ما استطعت -ٕسؾقب، ودقة التعبقر، ووضقح العبارة تقخقت يف بحثل هذا جزالة ا

مـ غقر اختصار مخؾ، وٓ إصـاب مؿؾ، وراطقت إماكة العؾؿقة يف   -إلك ذلؽ سبقال

الـؼؾ طـ العؾؿاء، فنن كاكت العبارة بـصفا، طزوهتا إلك قائؾفا، ووضعتفا بقـ ققسقـ 

وف كؼطًا هؽذا.... وإن تصرفت فقفا بحذف بعضفا، وضعت بدل الؿحذ "....."هؽذا 

 وأشرت إلك ذلؽ يف الفامش، مع ذكر الؽتاب والجزء والصػحة. 

وإذا لؿ تؽـ العبارة بـصفا بلن تصرفت يف الـص بؿا يـاسب الؿؼام، لؿ أضع أققاسا 
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 واقتصرت فؼط طؾك ذكر الؽتاب بالفامش، مع كتابة الجزء والصػحة.

بة الرسائؾ وإبحاث مـ أمقر ولؼد راطقت ما تعؾؿتف مـ أساتذيت ومشايخل يف كتا

مقضقطقة وفـقة وشؽؾقة حقث قؿت بعزو أيات الؼرآكقة إلك سقرها يف كتاب اهلل 

تعالك، وترجؿت لألطالم القارد ذكرها يف البحث، وخرجت إحاديث الـبقية الشريػة، 

ن وأثار القاردة طـ السؾػ مـ كتب الحديث، وأثار الؿعتؿدة مع الحؽؿ طؾقفا إذا كا

الحديث يف غقر الصحقحقـ، مع العـاية بضبط إلػاظ التك تحتاج لضبط لؿا يؽتـػفا مـ 

 غؿقض.

ثؿ قؿت بعؿؾ خاتؿة بقـت فقفا أهؿ كتائج البحث، وطؿؾ ففرس لؾؿصادر والؿراجع 

 وآخر لؾؿقضقطات.

هذا فؿا كان مـ تقفقؼ فؿـ اهلل ثؿ أساتذيت الذيـ تربقت يف محراب طؾؿفؿ وططائفؿ، 

 كان مـ تؼصقر فؿـ كػسل فال أدطل الؽؿال وٓ الؼرب مـف. وما 

وأن وأسلل اهلَل طزوجؾ أن يؽتب لبحثل هذا الؼبقَل وخقر الؿثقبة يف الـدكقا  وأخـرة، 

يؽقن باققرة خقر لل ولؿـ يبغل آستػادة مـف، وأن يؽقن هلل خالًصا لقجفف وحـده ؛ إكـف 

 كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقر.

طال ـ أن يجزي طــل والـَديَّ ويرحؿفؿـا رحؿـة واسـعة، ومشـايخل، كؿا أسللف ـ جؾ و

   .  وكؾ َمـ لف حؼ طؾلَّ
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 المبحث األول

تعريف التأويل لغة واصطالحا، وأقسامه، وشروط الصحيح 

 منه وأنىاع األدلة التي تقىيه
 وفقه ثالثة مطالب: 

 تعريػ التلويؾ لغة واصطالحا  الؿطؾب إول:

 لتلويؾ.أقسام ا الؿطؾب الثاين:

 شروط التلويؾ الصحقح وأكقاع إدلة التل تؼقيف. الؿطؾب الثالث:

الؿتتبع لؿا ذكره طؾؿاء الؾغة يف هذا الباب يجد أهنؿ تؽؾؿقا طـ  :التلويل لغةً 

ل تلويالً "مصدر الػعؾ  "التلويؾ" ل ُيَموِّ ر، وطـ  "أوَّ مصدر الػعؾ  "إَْول"بؿعـك فسَّ

" ًٓ ًٓ ومآ بؿعـك رجع وطاد، فآَل إلك الشئ يعـل طاد إلقف ورجع إلقف، ومـف  "آل َيمول َأْو

 يعـل الؿرجع وهق ما سرتجع إلقف وتعقد إلقف.  "الؿآل"

  أي مـ يـتسب إلقفؿ ويرجع إلقفؿ. "آل فالن"ومـف ققلفؿ: 

 وٓ ُيْسَتْعَؿُؾ إٓ فقؿا فقف : أْهُؾف، وأْتباُطُف وأْولِقاُؤه،"آل الرجؾ":  (2)قال الػقروز آبادي

                                                        

قَراِزّي الػقروز أبادي اْلَعالَمة مجد الّديـ َأُبق الطَّاِهر َصاحب  (2) د بـ إِْبَراِهقؿ الشِّ د بـ َيْعُؼقب بـ ُمَحؿَّ ُمَحؿَّ

َغة، فؿفر فِقَفا إَِلك َأن هبر  ولد سـة تسع َوطْشريـ َوَسْبعؿائة بؽارزيـ، وتػؼف ببالده، َوكظر فِل .اْلَؼاُمقس الؾُّ

َْحَؽام، َوَأْشَقاء َكثِقَرة. َماَت َلْقَؾة اْلعْش  ْٕ َغة، شرح ُطْؿَدة ا ريـ وَفاق. َولف مـ التصاكقػ: اْلَؼاُمقس اْلُؿِحقط فِل الؾُّ

ال سـة ِسّت طشَرة َوَثَؿاكِؿاَئة. راجع: بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة لعب د الرحؿـ بـ أبل بؽر، مـ َشقَّ

( الؿحؼؼ: محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ الـاشر: 111-2/113هـ( )322جالل الديـ السققصل )الؿتقىف: 

 لبـان / صقدا.  -الؿؽتبة العصرية 
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ُأْبِدَلِت الفاُء َهْؿَزًة،  َشَرٌف غالِبًا، فال يؼاُل: آُل اإِلْسؽاِف كؿا يؼاُل: أهُؾُف، وأْصُؾُف: أهٌؾ،

 (2) وَتصغقُرُه، ُأَوْيٌؾ وُأَهْقٌؾ. فصارْت َأْاٌل، َتقاَلْت َهْؿَزتاِن، فُلْبِدَلِت الثاكقُة ألِػًا،

ل إِلقف ": (1)وقال ابـ مـظقر ًٓ َرَجع، وَأوَّ ًٓ ومآ إَْوُل الرجقع، آل الشلُء َيُمول َأْو

الشلَء: َرَجَعف، وُأْلُت طـ الشلء: ارتددت...... يؼال: صبخت الـبقذ حتك آل إلك الثؾث 

أو الربع أي رجع....... واإليؾ وإّيؾ مـ القحش، وققؾ هق: القطؾ، قال الػارسل: 

لف سؿل بذلؽ لؿآلف إلك الجبؾ  لف: دبره وقدره، وأوَّ ل الؽالم وتلوَّ يتحصـ فقف..... وأوَّ

ره.... لف: فسَّ   .(3)"وتلوَّ

التلويؾ مـ إْول؛ أي الرجقع إلك إصؾ، ومـف الؿقئؾ "رحؿف اهلل:  (1)وقال الراغب

                                                        

هـ( مادة: آل ، 121راجع: الؼامقس الؿحقط لؿجد الديـ أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادى )الؿتقىف:  (2)

تب تحؼقؼ الرتاث يف ممسسة الرسالة بنشراف: محؿد كعقؿ العرقُسقسل الـاشر: ممسسة ، تحؼقؼ: مؽ363ص

 م. 1001 -هـ  2116: الثامـة، الطبعة لبـان –الرسالة لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت 

محؿد بـ مؽرم بـ طؾل، أبق الػضؾ، جؿال الديـ ابـ مـظقر إكصاري الرويػعل اإلفريؼل، صاحب لسان  (1)

رب، اإلمام الؾغقي الحجة، ولد بؿصر، وققؾ: يف صرابؾس الغرب، وخدم يف ديقان اإلكشاء بالؼاهرة، ثؿ الع

ولل الؼضاء يف صرابؾس، وطاد إلك مصر فتقيف فقفا، وقد ترك بخطف كحق خؿسؿائة مجؾد، وطؿل يف آخر طؿره، 

ديـ بـ محؿقد بـ محؿد بـ خقر ال، وإطالم ل2/211راجع: بغقة القطاة لؾسققصل هـ. 122مات : سـة: 

( الـاشر: دار العؾؿ لؾؿاليقـ الطبعة: 1/201هـ( )2336طؾل بـ فارس، الزركؾل الدمشؼل )الؿتقىف: 

 .م 1001أيار / مايق  -الخامسة طشر 

لسان العرب لؿحؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبل الػضؾ، جؿال الديـ ابـ مـظقر إكصاري الرويػعك ( راجع: 3)

 - الثالثة: الطبعة بقروت –الـاشر: دار صادر  وما بعدها 22/31مادة: أول هـ( 122ىف: اإلفريؼك )الؿتق

 . هـ2121

الحسقـ بـ محؿد بـ الؿػضؾ، أبق الؼاسؿ إصػفاين )أو إصبفاين( الؿعروف بالراغب: أديب، مـ الحؽؿاء ( 1)

غزالل. مـ كتبف )محاضرات العؾؿاء. مـ أهؾ )أصبفان( سؽـ بغداد، واشتفر، حتك كان يؼرن باإلمام ال
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لؾؿقضع الذي يرجع إلقف، وذلؽ هق رد الشلء إلك الغاية الؿرادة مـف، طؾؿًا كان أو فعالً 

اِسُخوَن فِي اْلِعْؾمِ ؿ كحق ققلف تعالك: فػل العؾ َّٓ اهَّللُ َوالرَّ ، ويف الػعل (1)"َوما َيْعَؾُم َتْلِويَؾُه إِ

َّٓ َتْلِويَؾُه َيْوَم َيْلتِي َتْلِويُؾهُ "قوله تعالى:  أي: بقاكف الذي غايتف الؿؼصقدة   (1)َهْل َيـُْظُروَن إِ

 .(3) "مـف

  بـاء طؾى ما تؼدم يؿؽن أن كؼول:

 يستعؿالن يف معاٍن مـفا: "التلويؾ"و   "إَْول"

 أي رجع إلقف. "آل إلقف إمر"رجع وطاد تؼقل:  -

ًٓ "ساَس مـ السقاسةـ تؼقل:  -  : ساَسُفْؿ."آل الَؿؾُِؽ َرِطقََّتُف إيا

 : أْصَؾَحُف وساَسُف."آل الؿاَل "أصؾح ـ تؼقل:  -

ًٓ: َكَؼَص. "آل الشلءُ "كؼص. تؼقل:  -  مآ

ل - َلف: الؽال أوَّ َل فالن الَؽالَم َتْلويالً، وَتَلوَّ ح ما هق غامض مـف، تؼقل: أوَّ ره ووضَّ َم فسَّ

َرُه.ومـف ققلف تعالك: َرُه وَفسَّ َؿُه ِمْن َتْلِويِل إََحاِديِث  َدبََّرُه وَقدَّ  . (1)َولِـَُعؾِّ

                                                                                                                                                                     

إدباء( ، و)الذريعة إلك مؽارم الشريعة( و)جامع التػاسقر( ، أخذ طـف البقضاوي يف تػسقره، و)الؿػردات يف 

. راجع: بغقة غريب الؼرآن( و)حّؾ متشاهبات الؼرآن( و)تحؼقؼ البقان( يف الؾغة والحؽؿة، )أفاكقـ البالغة(

 ( .1/111)، وإطالم  1/131القطاة لؾسققصل 

 . 1( سقرة آل طؿران جزء أية: 2)

 . 13( سقرة  إطراف جزء أية: 1)

الؿػردات يف غريب الؼرآن ٕبل الؼاسؿ الحسقـ بـ محؿد الؿعروف بالراغب إصػفاكك )الؿتقىف: ( راجع: 3)

بقروت الطبعة:  دمشؼ -( الؿحؼؼ: صػقان طدكان الداودي ،الـاشر: دار الؼؾؿ، الدار الشامقة 33هـ( )ص 101

 .  هـ 2121 -إولك 

 . 12( سقرة  يقسػ جزء مـ أية: 1)
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ل - ه إلك الغاية الؿرجّقة مـف أوَّ ره وردَّ  . الؿققَػ أو العؿَؾ : فسَّ

رها، وتلويؾ الرؤيا تػسقرها، ومـف ققلف  لأوَّ     - ؤيا : طبَّرها ، حاول أن يػسِّ الرُّ

ا َكَراَك ِمَن اْلُؿْحِسـِقنتعالك:  .   (1)َكبِّْئـَا بَِتْلِويِؾِه إِكَّ

والذي يـاسبـا مـ هذه الؿعاين يف هذا البحث أن كستعؿؾ التلويؾ بؿعـك التػسقر 

 ؿرجقة مـ الؽالم واهلل أطؾؿ.ومعـك الرّد والرجقع إلك الغاية ال

 التلويل اصطالحا:

يختؾػ تعريػ التلويؾ طـد الؿتؼدمقـ مـ العؾؿاء والؿػسريـ طـ تعريػ 

 الؿتلخريـ مـ الػؼفاء وإصقلققـ، وسلبقـ فقؿا يؾل تعريػ كؾ مـفؿ: 

 أوٓ: تعريف التلويل طـد الؿتؼدمقن:

 استعؿؾ الؿتؼدمقن لػظ التلويؾ يف  معـققـ:

يف ققلف  أي طاقبتف ومآلف. كؿا (1) .: الحؼقؼة التل يمول إلقفا الؽالمإول الؿعـى

. وهذا هق الؿعـك الرئقس وإول  (3)َهْل َيـُظُروَن إَِّٓ َتْلِويَؾُه َيْوَم َيْلتِي َتْلِويُؾهُ تعالك: 

 .الذي ورد يف الؼرآن

يئقل إلقفا الشلء.  تلفالغالب يف الؼرآن الؽريؿ إصالق لػظ التلويؾ طؾك الحؼقؼة ال 

َوَقاَل َياَأَبِت َهَذا َتْلِويُل ُرْؤَياَي ِمْن كؼقلف تعالك طؾك لسان سقدكا يقسػ طؾقف السالم: 

ا  (1)أي حؼقؼة ما رأيتف يف مـامل مـ قبؾ.،   (1)َقْبُل َقْد َجَعَؾَفا َربِّي َحؼًّ

                                                        

 . 36( سقرة  يقسػ جزء مـ أية: 2)

( ط: دار 2/230هـ( )2333راجع: أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن لؿحؿد إمقـ الشـؼقطل )ت:  (1)

 مـ. 2331 -هـ  2121الػؽر لؾطباطة والـشر بقروت، سـة 

 .13قرة إطراف جزء أية:س  (3)

 . 200( سقرة  يقسػ جزء مـ أية: 1)

 .2/213راجع: أضقاء البقان  (1)
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ر بف ، فالتلويؾ وفؼ هذا الؿعـك (2)التػسقر والبقان: الثاين الؿعـى هق الؽالم الذي ُيػسَّ

الؾػظ حتك ُيػفؿ معـاه. فالتػسقر طبارة طـ بقان الؿراد مـ الؽالم، وقد جاء هبذا الؿعـك 

بؼقلف:  -رضل اهلل طـف  – (1)دطاء الـبل  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لسقدكا طبداهلل بـ طباس

ـِ وطؾؿف التلويؾ» ي ُفف يف الدِّ   .(3)«الؾفؿ فؼِّ

، .(1)ػظ التلويؾ هبذا العـك يف كالم الؿػسريـ خاصة إوائؾ مـفؿولؼد كثر استعؿال ل

جامع البقان "، فؽثقرًا ما كان ُيؽرر يف تػسقره الؽبقر  -رحؿف اهلل  - (1)أمثال اإلمام الطربي

                                                        

بـ ادقائؼ التػسقر الجامع لتػسقر ابـ تقؿقة لتؼل الديـ أبل العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم ( راجع: 2)

( الؿحؼؼ: 2/313هـ( )111لدمشؼل )الؿتقىف: طبد اهلل بـ أبل الؼاسؿ بـ محؿد ابـ تقؿقة الحراين الحـبؾل ا

 .2/230ان البق أضقاء ، 2101 الثاكقة،: الطبعة دمشؼ –د. محؿد السقد الجؾقـد الـاشر: ممسسة طؾقم الؼرآن 

ة وترجؿان الؼرآن طبد اهلل بـ طباس بـ طبد الؿطؾب ، ابـ طّؿ الـَّبِّل ( طبد اهلل بـ طباس: 1) ، دطا لف  هق َحْبر إُمَّ

ْؿُف التَّْلِويؾ }فؼال  الـَّبِّل  ـِ َوَطؾِّ ي ْفُف فِل الدِّ ُفؿَّ َفؼِّ ،   1/330هـ . اإلصابة  61بالّطائػ َسـَة  .. ُتُقفِّل  {الؾَّ

شذرات الذهـب يف أخبار مـ ذهـب لعبد الحل بـ أحؿد بـ محؿد ابـ العؿاد الَعؽري الحـبؾل، الؿتقيف 

إركاؤوط، وخرج أحاديثف: طبد الؼادر إركاؤوط، صبعة: دار ابـ  ،  تحؼقؼ: محؿقد2/11،  هـ2013سـة:

  م.2316هـ، 2106كثقر، دمشؼ، بقروت، الطبعة إولك سـة:

الجامع الصحقح الؿسـد [؛ 2/66/213] كتاب )القضقء(، باب )ما يؼقل طـد الخالء(: -(أخرجف البخاري يف3)

يامف، الؿعروف بصحقح البخاري لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ مـ حديث رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وســف  وأ

هـ،  تحؼقؼ: محؿد زهـقر بـ كاصر  الـاصر، صبعة: دار صقق 116أبل طبد اهلل البخاري الجعػل الؿتقيف سـة:

باب )فضائؾ  -كتاب )فضائؾ الصحابة( -وأخرجف مسؾؿ يف صحقحفهـ ، 2111الـجاة، الطبعة إولك سـة:

الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلك رسقل اهلل ه  [(1/2311/1111اهلل بـ طباس(: ] طبد

هـ، 162الؿعروف بـ: صحقح مسؾؿ، لؿسؾؿ بـ الحجاج أبل الحسـ الؼشقري الـقسابقري، الؿتقىف سـة:

 .  تحؼقؼ: محؿد فماد طبد الباقل، صبعة: دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت

طبد السالم بـ طبد اهلل بـ  ؾ لتؼل الديـ أبل العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ( راجع: درء تعارض العؼؾ والـؼ1)

( تحؼقؼ: الدكتقر 1/312هـ( )111)الؿتقىف:  أبل الؼاسؿ محؿد ابـ تقؿقة الحراين بـ الحـبؾل الدمشؼل

عة: محؿد رشاد سالؿ ،الـاشر: جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطب

 م.  2332 -هـ  2122الثاكقة، 

(محؿد بـ جرير بـ يزيد، أبق جعػر الطربي، اإلمام الجؾقؾ والؿجتفد، الؿطؾؼ، جؿع مـ العؾقم ما ٓ يشاركف 1)

هـ، وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان ٕبل العباس، أحؿد بـ محؿد بـ 320فقف أحد مـ أهؾ طصره. تقيف سـة 

، تحؼقؼ: إحسان طباس، صبعة: دار صادر،  331/ 3هـ،  612خؾؽان، الؿتقىف سـة: إبراهـقؿ بـ أبل بؽر ابـ

 ."160/ 1م، شذرات الذهب 2300بقروت، الطبعة إولك سـة: 
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  .(1)"تلويؾ ققلف جؾ ثـاؤه"، أو .(2)"تلويؾ ققلف تعالك"طبارة:  "يف تلويؾ آي الؼرآن

الرد طؾك الجفؿقة والزكادقة فقؿا "كتابا سؿاه: -رحؿف اهلل – (3)وقد ألػ اإلمام أحؿد 

 . "شؽقا فقف مـ متشابف الؼرآن وتلولقه طؾك غقر تلويؾف

 : تعريف التلويل طن الؿتلخرين من الػؼفاء وإصولققن:ثاكقًا

ف إصقلققن التلويؾ بتعريػات متبايـة مـفا ما لؿ يسؾؿ مـ آطرتاضات  لؼد طرَّ

 مـفا:ومـفا ما سؾؿ 

الؿمول والتلويؾ طبارة طـ  "حقث قال: (1)تعريػ اإلمام الرازي :  فؿن إول

  (2)."(1)يصقر بف أغؾب طؾك الظـ مـ الؿعـك الذي دلَّ طؾقف الظاهر احتؿال يعضده دلقؾ

                                                        

جعػر الطربي  ( راجع: جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن لؿحؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب أمؾل، أبق2)

 -هـ  2110 حؿد محؿد شاكر، الـاشر: ممسسة الرسالة الطبعة: إولك،( ت: أ203/ 2هـ( )320)الؿتقىف: 

 م.  1000

  .2/216، 211/ 2( الؿرجع السابؼ 1)

هـ، مـ بـل ذهؾ بـ شقبان، إمام الؿذهب 261( أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ الشقباين، أبق طبد اهلل، ولد ببغداد سـة:3)

، وفقف ثالثقن ألػ حديث، والؿسائؾ وإشربة "الؿسـد"ات: الحـبؾل، وأحد أئؿة الػؼف إربعة. لف مـ الؿملػ

هـ.  راجع: حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء ٕبل كعقؿ أحؿد بـ طبد اهلل إصبفاين 112وغقرها، تقيف : سـة:

والقايف بالقفقات لصالح الديـ، هـ، 2101، صبعة: دار الؽتاب العربل، بقروت، الطبعة الرابعة سـة: 3/262

، تحؼقؼ: أحؿد إركاؤوط وتركل مصطػك، صبعة: دار إحقاء 6/111 بـ أيبؽ بـ طبد اهلل الصػديخؾقؾ 

خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال ٕحؿد بـ طبد و م،1000هـ، 2110الرتاث، بقروت، سـة:

البشائر، حؾب،  ، تحؼقؼ: طبد الػتاح أبق غدة، صبعة: مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة، دار22اهلل الخزرجل، ص:

، تحؼقؼ: سقد 2/33ديقان اإلسالم ٕبل الؿعالل محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ الغزي و هـ،2126بقروت سـة:

   م.2330هـ، 2122كسروي حسـ، صبعة: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة إولك سـة:

د بـ ُطَؿر بـ الحسقـ بـ الَحَسـ بـ طؾِّل 1)  التقؿل البؽري الطربستاين الرازي الشافعل رحؿف اهلل( أبق طبد اهلل ُمَحؿَّ

هـ مِـ مصـَّػاتف : الؿحصقل ، مػاتقح الغقب ) التػسقر الؽبقر ( ، معالؿ أصقل  111تعالك ، ُولِد بالّرّي َسـَة 

يـ . ُتُقفِّل رحؿف اهلل تعالك هبراة َسـَة  ـ طؿر بـ كثقر البداية والـفـاية ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بهـ .راجع:  606الدِّ

الرتكل، صبعة: دار هـجر، مصر، ، تحؼقؼ: طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ 23/11هـ 111الؼرشل، الؿتقيف سـة: 

 1/10م، الػتح الؿبقـ يف صبؼات إصقلققـ لعبد اهلل مصطػك الؿراغل، 2331هـ، 2121الطبعة إولك سـة: 

 م. 2311هـ،2366صبعة: وزارة إوقاف، سـة: 

  الؾغة : القاضح ، كؿا يدل لغة : طؾك الؼقة والربوز. الظاهـر ىف(1)

 واصطالحا: ما دل دٓلة ضـقة إما بالقضع، كإسد، أو بالعرف، كالغائط.

ـّ َفْفؿ َمْعـًك مـف مِـ  َغْقر َقْطع.  أو هق: الؾػظ الذي َيغؾب طؾك الظَّ
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صرف الؾػظ طـ آحتؿال الظاهر إلك احتؿال مرجقح بف ": (1)تعريػ ابـ قدامة  -

  (3) ."دل طؾقف الظاهر طؾك الظـ مـ الؿعـك الذي ٓطتضاده بدلقؾ يصقر بف أغؾب

هق صرف الؾػظ طـ ضاهره لدلقؾ يصقر بف الؿرجقح ":   (1)تعريػ الشقخ الطقيف -

                                                                                                                                                                     

ؿ الؿعـك الؿراد مـف طؾك قريـة وققؾ: هق الؾػظ الذى يدل طؾك معـاه دٓلة واضحة ، بحقث ٓ يتققػ فف

خارجقة ، مع احتؿال التلويؾ والتخصقص ، ولؿ يؽـ الحؽؿ الؿستػاد مـف هق الؿؼصقد إصؾل مـ سقق 

، بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب  211الؿصباح الؿـقر ـ كتاب الظاء ـ مادة ضفر صراجع:   الؽالم.

د بـ محؿد، أبق الثـاء، شؿس الديـ إصػفاين )الؿتقىف: لؿحؿقد بـ طبد الرحؿـ )أبل الؼاسؿ( ابـ أحؿ

هـ / 2106،  الؿحؼؼ: محؿد مظفر بؼا، الـاشر: دار الؿدين، السعقدية الطبعة: إولك، 1/121هـ(، 113

م ، روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف أصقل الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ٕبل محؿد مقفؼ 2316

حؿد بـ محؿد بـ قدامة الجؿاطقؾل الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة الديـ طبد اهلل بـ أ

( الـاشر: ممسسة الرّيان لؾطباطة والـشر والتقزيع الطبعة: الطبعة 162،  1/160هـ( )610الؿؼدسل )الؿتقىف: 

 م.1001-هـ2113الثاكقة 

الديـ  لحسقـ التقؿل الرازي الؿؾؼب بػخر( راجع: الؿحصقل ٕبل طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ الحسـ بـ ا2)

العؾقاين الـاشر:  ( دراسة وتحؼقؼ: الدكتقر صف جابر فقاض3/213هـ( )606الرازي خطقب الري )الؿتقىف: 

 م.  2331 -هـ  2121ممسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، 

، خرج مـ بؾده طـدما ابتؾقت ( طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة، مـ أهؾ جّؿاطقؾ مـ قرى كابؾس بػؾسطقـ1)

بالصؾقبققـ، واستؼر بدمشؼ، واشرتك مع صالح الديـ يف محاربة الصؾقبققـ، رحؾ يف صؾب العؾؿ إلك بغداد 

، لف "ما أطرف أحًدا يف زماين أدرك رتبة آجتفاد إٓ الؿقفؼ  "مدة، ثؿ طاد إلك دمشؼ، قال طـف ابـ غـقؿة:

ػؼف شرح مختصر الخرقل، والؽايف، والؿؼـع، والعؿدة، ولف يف إصقل: تصاكقػ كافعة   مـفا: الؿغـل يف ال

، 113/ 11، تاريخ اإلسالم لؾذهـبل 21/13هـ.  راجع: القايف بالقفقات 610روضة الـاضر، مات : سـة: 

 . 21/221البداية والـفـاية 

 . (2/101راجع: روضة الـاضر ) (3)

ق الربقع، كجؿ الديـ الطقيف الصرصري ـ وهل كسبة إلك صرصر وهل ( سؾقؿان بـ طبد الؼقي بـ طبد الؽريؿ، أب1)

قرية طؾك فرسخقـ مـ بغداد ـ فؼقف حـبؾل، أصقلل، تػؼف طؾك زيـ الديـ الصرصري وغقره، وقرأ العربقة طؾك 

معراج  "محؿد بـ الحسقـ الؿقصؾل، وإصقل طؾك الـصقر الػارقل وغقرهؿ، لف تصاكقػ كافعة مـفا:

ؾؿ إصقل، والرياض الـقاضر يف إشباه والـظائر، وشرح مؼامات الحريري، وغقرها مات : القصقل إلك ط
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  (2) "راجحا.

صرف الظاهر طـ مؼتضاه إلك ما دلَّ طؾقف الدلقؾ "حقث قال:  (1)تعريػ الشاصبل -

ف يتالقك مع الدلقؾ الخارجل، فنن مؼصقد كؾ متلول الصرف طـ ضاهر الؾػظ إلك وج

                                                                                                                                                                     

هـ.  راجع: ذيؾ صبؼات الحـابؾة لزيـ الديـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب بـ الحسـ الحـبؾل، 126سـة

العبقؽان،  ، تحؼقؼ: الدكتقر: طبد الرحؿـ بـ سؾقؿان العثقؿقـ، صبعة: مؽتبة1/101هـ 131الؿتقىف سـة:

م، الدرر الؽامـة ٕبل الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد 1001هـ،2111الرياض، الطبعة إولك سـة:

( تحؼقؼ: محؿد طبد الؿعقد ، صبعة: مجؾس دائرة 1/131هـ، )111بـ حجر العسؼالين الؿتقىف سـة:

، صبؼات 2/133م، بغقة القطاة 2311هـ،2331الؿعارف العثؿاكقة، صقدر آباد، الفــد، الطبعة الثاكقة سـة:

، تحؼقؼ : سؾقؿان بـ صالح الخزي، صبعة: مؽتبة العؾقم 161الؿػسريـ، ٕحؿد بـ محؿد إدكروي، ص

 م. 2331والحؽؿ، الؿديـة الؿـقرة، الطبعة إولك سـة:

ديـ )الؿتقىف : ( شرح مختصر الروضة لسؾقؿان بـ طبد الؼقي بـ الؽريؿ الطقيف الصرصري، أبق الربقع، كجؿ ال2)

الرسالة الطبعة : إولك ،  ( الؿحؼؼ : طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل الـاشر : ممسسة111هـ( )/126

الؿختصر يف أصقل الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ٓبـ الؾحام، طالء الديـ م،  2311هـ /  2101

( الؿحؼؼ: د. 232هـ( )ص103الؿتقىف: أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ طباس البعؾل الدمشؼل الحـبؾل )

  مؽة الؿؽرمة -محؿد مظفربؼا الـاشر: جامعة الؿؾؽ طبد العزيز 

( إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد، أبق إسحاق، الؾخؿل الغركاصل، الشفقر بالشاصبل، مـ طؾؿاء الؿالؽقة، كان إماًما 1)

العؾقم، لف استـباصات جؾقؾة وفقائد لطقػة، لف مصـػات محؼًؼا أصقلًقا مػسًرا فؼقًفا محدًثا كظاًرا ثبًتا بارًطا يف 

هـ. راجع: شجرة الـقر 130كافعة مـفا: الؿقافؼات يف أصقل الػؼف، وآطتصام، والؿجالس وغقرها مات : سـة

هـ 2360الزكقة يف صبؼات الؿالؽقة لؿحؿد بـ محؿد بـ طؿر بـ طؾل ابـ سالؿ مخؾقف الؿتقىف سـة:

هــ 2111الؿجقد خقالل، صبعة: دار الؽتب العؾؿقة، لبـان، الطبعة إولك سـة: ، طؾؼ طؾقف: طبد 2/331

م، كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج ٕحؿد بابا بـ أحؿد بـ الػؼقف الحاج أحؿد بـ طؿر بـ محؿد التؽروري 1003

لحؿقد طبد اهلل ، طـاية وتؼديؿ: الدكتقر طبد ا11هـ، ص2036التـبؽتل السقداين، أبق العباس، الؿتقىف سـة: 

 .2/11م، إطالم لؾزركؾل 1000الفرامة، صبعة: دار الؽاتب، صرابؾس، لقبقا، الطبعة الثاكقة سـة:
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 (2)"الؿقجب لؾتلويؾ

 آطتراضات الواردة طؾى هذه التعريػات: 

ف،  (1)مؿا هق معؾقم أن مـ شروط صحة الحدود أن تؽقن جامعة لجؿقع أفراد الؿعرَّ

طؾك تعريػ الرازي  (3)ماكعة مـ دخقل ما لقس مـفا فقف. وطؾك هذا فؼد اطرتض أمدي

الدلقؾ طؾك بطالكف،  دطقى ٓ تؼبؾ مـف إٓ إذا أقامووصػف بلكف غقر صحقح، وهذه ال

يدطل  مـ أن بطالكف، بؾ ٓ بد بؿجرد ادطاء فاطرتاض الؿعرتِض طؾك التعريػ ٓ يتؿ

صحتف، التل  شرط مـ شروط الدطقى باختالل هذه ويستدل طؾك البطالن، الؿعرتض

ف  مـفا كؿا ذكرت: أْن يؽقن ـا غقر جامع ٕفراد فالتعريػ ه (1)جامًعا ٕفراد الؿعرَّ

ف؛ لخروج التلويؾ الذي لقس لف دلقؾ، والتلويؾ الذي يستـد إلك دلقؾ قطعل مـ  الؿعرَّ

 طؾقف اإلمام أمدي. التعريػ، مع أهنؿا يطؾؼ طؾقفؿا تلويؾ، ولذا اطرتض

                                                        

هـ( 130راجع: الؿقافؼات إلبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقر بالشاصبل )الؿتقىف:  (2)

ار ابـ طػان الطبعة: الطبعة إولك ( الؿحؼؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان الـاشر: د1/126)

 م.2331هـ/ 2121

إيرادات اإلمام إبقاري طؾك إمام الحرمقـ يف كتاب التحؼقؼ والبقان شرح "اكظر رسالتل لؾدكتقراه بعـقان (  1)

 وما بعدها. 202إشراف أ.د / طبدالػتاح الدخؿقسل . أ. د/ ماهر طامر ، ص "الربهان 

د بـ سالؿ التغؾبل إصقلل رحؿف اهلل تعالك ، ُولِد بآمد َسـَة أبق الَحَسـ طؾِّل بـ أ (3) هـ ، كشل  112بل طؾِّل ُمَحؿَّ

حـبؾّقًا ، وَتَؿذَهب بؿذهب الّشافعّقة .. مِـ مصـَّػاتف : اإلحؽام يف أصقل إحؽام ، مـتفك السقل يف إصقل ، 

، صبؼات  23/210. راجع: البداية والـفاية هـ  632لباب إلباب . ُتُقفِّل رحؿف اهلل تعالك بدمشؼ َسـَة 

الشافعقة ٕبل بؽر بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؿر إسدي الشفـبل الدمشؼل، تؼل الديـ ابـ قاضل شفـبة، 

، تحؼقؼ الدكتقر: الحافظ طبد العؾقؿ خان، صبعة: طالؿ الؽتب، بقروت، الطبعة 1/213هـ 112الؿتقىف سـة:

  .1/11ؿبقـ هـ،   والػتح ال2101إولك سـة:

، ورسالة أداب لؿحقل الديـ طبد الحؿقد 1/213، وآداب البحث والؿـاضرة 3إيضاح الؿبفؿ، ص:  (1)

 .661ص:



 

211 

ف التلويؾ بؼقلف:   (2) "احتؿال... "أضػ إلك ما تؼدم أن اإلمام الرازي قد طرَّ

يؾ لقس هق كػس آحتؿال الذي ُحؿؾ الؾػظ طؾقف، بؾ هق كػُس أن التلو والصقاب

 (1)طؿؾقة َحؿؾ الؾػظ طؾك ذلؽ آحتؿال، وفرق بقـ إمريـ.

ويعرتض طؾك تعريػ ابـ قدامة والطقيف وغقرهؿا بؿثؾ ما اطرتض بف طؾك تعريػ -

 الرازي.

قح ويؿؽـ الجقاب طـ هذه آطرتاضات بحؿؾ تؾؽ التعريػات طؾك التلويؾ الصح

الؾفؿ إٓ أن يؼال: إكؿا أراد تعريػ التلويؾ الصحقح دون  "دون سقاه. قال أمدي: 

 (3)."غقره

 ومن الـوع الثاين )الذي سؾم من آطتراضات(:

  (1) صرف الؾػظ طـ آحتؿال الراجح إلك آحتؿال الؿرجقح.  تعريف ابن تقؿقة: -

 والحؼ يف ذلؽ "رازي قال: بعد أن أورد اطرتاضاتف طؾك تعريػ ال تعريف أمدي: -

والبطالن، هق حؿؾ  أن يؼال: أما التلويؾ مـ حقث هق تلويؾ مع قطع الـظر طـ الصحة

 (1) "الؾػظ طؾك غقر مدلقلف الظاهر مـف، مع احتؿالف لف.

                                                        

 (. 3/213( راجع: الؿحصقل )2)

اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٕبل الحسـ سقد الديـ طؾل بـ أبل طؾل بـ محؿد بـ سالؿ الثعؾبل ( راجع: 1)

 -( الؿحؼؼ: طبد الرزاق طػقػل الـاشر: الؿؽتب اإلسالمل، بقروت13- 3/11)هـ(  632أمدي )الؿتقىف: 

  لبـان. -دمشؼ

 ( الؿرجع السابؼ كػس الؿقضع. 3)

طبد اهلل بـ  ( راجع: الػتاوى الؽربى ٓبـ تقؿقة لتؼل الديـ أبل العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم بـ1)

الؽتب العؾؿقة  هـ( الـاشر: دار111الحـبؾل الدمشؼل )الؿتقىف: أبل الؼاسؿ بـ محؿد ابـ تقؿقة الحراين 

 (. 6/111م )2311 -هـ 2101الطبعة: إولك، 

  (. 3/11اإلحؽام يف أصقل إحؽام  لممدي)( راجع: 1)



–
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 :(1)قال إصػفاينحؿؾ الظاهر طؾك الؿحتؿؾ الؿرجقح.   :(2)تعريف ابن الحاجب -

طؾك أحد  (3)ؿؾ الـص طؾك معـاه، وحؿؾ الؿشرتكاحرتز طـ ح "الظاهر  "فبؼقلف: "

احرتز طـ حؿؾ الظاهر طؾك معـك  "الؿحتؿؾ  "فنكف ٓ يسؿك تلويال. وبؼقلف  ;معـققف 

احرتز طـ حؿؾ الظاهر طؾك معـاه الراجح. وهذا  "الؿرجقح  "غقر محتؿؾ. وبؼقلف: 

 (1) ."التعريػ يشؿؾ التلويؾ الصحقح والػاسد

طؾك شاكؾتفا قد روطل فقفا ما ُوجف مـ اطرتاضات طؾك ففذه التعريػات وما 

 أصحاب آتجاه إول. واهلل أطؾؿ.

 ومـ الجدير بالذكر أن التلويؾ هبذا الؿعـك إخقر الؿتلخريـ. 

                                                        

هـ  110جؿال الديـ أبق طؿرو طثؿان بـ ُطَؿر بـ أبل َبْؽر بـ يقكس الؿالؽل رحؿف اهلل تعالك ، ُولِد يف إسـا َسـَة (2)

.. مِـ تصاكقػف : الؿؼصد الجؾقؾ يف ِطْؾؿ الخؾقؾ ، اإليضاح ، مختصر مـتفك السقل وإمؾ . ُتُقفِّل رحؿف اهلل 

تحؼقؼ: مجؿقطة  23/111هـ . راجع: ِسَقر أطالم الـبالء ٕبل طبداهلل الذهبل 616تعالك باإلسؽـدرية َسـَة 

م ، والػتح 2311هـ،2101سة الرسالة، الطبعة الثالثة: مـ الؿحؼؼقـ بنشراف: شعقب إركاؤوط، صبعة: ممس

 . 61،  1/61الؿبقـ 

د  ابـ أبل َبْؽر بـ طؾِّل إصػفاين الشافعل  (1) أبق الثـاء محؿقد بـ أبل الؼاسؿ طبد الرحؿـ بـ َأْحَؿد بـ ُمَحؿَّ

الؿختَصر ، تشققد الؼقاطد ، َمطالع  هـ .. مِـ مصـَّػاتف : بقان 611إصقلل رحؿف اهلل تعالك ، ُولِد بلصػفان َسـَة 

  1/311هـ . راجع: الدرر الؽامـة  113إكظار شْرح صقالع إكظار . ُتُقفِّل رحؿف اهلل تعالك بالؼاهرة َسـَة 

 . 1/261والػتح الؿبقـ 

 لغة: ملخقذ مـ الشركة، شبفت الؾػظة يف اشرتاك الؿعاين فقفا بالدار الؿشرتكة بقـ الشركاء.  (3)

الحا هق: الؾػظ الؿقضقع لؿعـققـ مختؾػقـ فلكثر بلوضاع متعددة. كالعقـ لؾباصرة، والجارحة، والـؼد، اصط

، شرح تـؼقح 20/111والؼرء لؾحقض، والطفر، والجقن لألبقض وإسقد. راجع: لسان العرب مادة: شرك 

 . 30-13الػصقل لؾؼرايف ص: 

 . 1/126بقان الؿختصر ( راجع: 1)
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ففذا آصطالح لؿ يؽـ َبْعد طرف يف طفد الصحابة، بؾ "قال ابـ تقؿقة رحؿف اهلل: 

ٓ كان التؽؾؿ هبذا آصطالح معروًفا يف الؼرون وٓ التابعقـ، بؾ وٓ إئؿة إربعة، و

 . (2)"الثالثة، بؾ وٓ طؾؿت أحًدا مـفؿ خص لػظ التلويؾ هبذا

ؿ إصقلققن التلويؾ إلك ثالثة أكقاع:   قسَّ

  الـوع إول: التلويل الصحقح:

بف أغؾب طؾك الظـ مـ بلكف: احتؿال يعضده دلقؾ يصقر  (1)طرفف اإلمام الغزالل -

 (3) الؿعـك الذي يدل طؾقف الظاهر.

وهذا التعريػ لؿ يسؾؿ مـ آطرتاضات فؼد ورد طؾقف أن آحتؿال شرط التلويؾ، 

 ٓ كػسف، ٕن آحتؿال الدٓلة الؿرجقحة، وهل شرط التلويؾ ٓ كػسف.

 ;ـ التعريػوهق أيضا غقر جامع أيضا ٕكف ٓ يتـاول التلويؾ الؿؼطقع بف لخروجف ط

                                                        

 هـ(111الػتاوى لتؼل الديـ أبل العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين )الؿتقىف:  مجؿقع( راجع: 2)

الؿحؼؼ: طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ الـاشر: مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ،  (21/102)

 . م2331هـ/2126الؿديـة الـبقية، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية طام الـشر: 

د الغزالل الشافعل رحؿف اهلل تعالك ، ُحّجة اإلسالم ، فؼقف زْيـ الديـ ( 1) د بـ ُمَحؿَّ د بـ ُمَحؿَّ أبق حامد ُمَحؿَّ

هـ . مِـ مصـَّػاتف : إحقاء طؾقم الديـ ،  110أصقلّل صقيفّ حؽقؿ متؽؾِّؿ ، ُولِد بالطابران بخراسان َسـَة 

وصبؼات الّشافعّقة   1/111.راجع: إطالم  هـ 101الؿستصػك ، القجقز . ُتُقفِّل رحؿف اهلل تعالك َسـَة 

2/113 - 161 . 

( تحؼقؼ: محؿد 236هـ( )ص101الؿستصػك ٕبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل )الؿتقىف:  ( راجع:3)

 .  م2333 -هـ 2123طبد السالم طبد الشايف ، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة الطبعة: إولك، 



–
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 (2) ٕكف لؿ يصر بالدلقؾ أغؾب طؾك الظـ مـ الظاهر، بؾ صار قطعقا.

وأفضؾ مـف أن يؼال يف حده: صرف الؾػظ طـ ضاهره بدلقؾ صحقح يف كػس إمر 

 (1) يدل طؾك ذلؽ.

مدلقلف  وأما التلويؾ الؿؼبقل الصحقح ففق حؿؾ الؾػظ طؾك غقر" قال أمدي:

 دلقؾ يعضده.الظاهر مـف مع احتؿالف لف ب

 )حؿؾ الؾػظ طؾك غقر مدلقلف( احرتازا، طـ حؿؾف طؾك كػس مدلقلف.: وإكؿا قؾـا 

)الظاهر مـف( احرتاز طـ صرف الؾػظ الؿشرتك مـ أحد مدلقلقف إلك أخر  : وقولـا

 فنكف ٓ يسؿك تلويال.

 إلك ما ٓ )مع احتؿالف لف( احرتاز طؿا إذا صرف الؾػظ طـ مدلقلف الظاهر : وقولـا

 يحتؿؾف أصال، فنكف ٓ يؽقن تلويال صحقحا.

تلويال  )بدلقؾ يعضده( احرتاز طـ التلويؾ مـ غقر دلقؾ، فنكف ٓ يؽقن وقولـا:

 صحقحا أيضا.

وٓ  (3)الـص )بدلقؾ يعؿ الؼاصع والظـل( وطؾك هذا فالتلويؾ ٓ يتطرق إلك وقولـا:

                                                        

 . 121،  1/121بقان الؿختصر ( راجع: 2)

، حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع لحسـ بـ محؿد 2/230راجع: أضقاء البقان  (1)

 وما بعدها( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة.  1/11هـ( )2110بـ محؿقد العطار الشافعل )الؿتقىف: 

 أْي َرَفَعْتف  وَأْضَفَرْتف.  "ت الظبقة رْأسفا َكصَّ  "الـص ىف الؾغة : الؽشػ والظفقر.ومـف : مـّصة العروس ، و(3)

 أما الـص ىف آصطالح : ما َيُدّل طؾقف الؾػظ دٓلًة َقْطِعّقًة.وهق تعريػ ابـ السبؽل رحؿفؿا اهلل تعالك . 

ويؿؽـ أن يؼال: هق الؾػظ الذى يدل طؾك معـاه دٓلة واضحة ، مع احتؿال التلويؾ والتخصقص والـسخ ، وكان 

الؿستػاد مـف الؿؼصقد إصؾل مـ سقق الؽالم. راجع: الؿصباح الؿـقر كتاب الـقن ـ مادة كصص  الحؽؿ

وصحاح العربقة ٕبل كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهـري الػارابل، الؿتقىف  ، الصحاح تاج الؾغة131ص
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 (1) "، وإكؿا يتطرق إلك ما كان ضاهرا.(2)إلك الؿجؿؾ

عـك هذا الـقع مـ أكقاع التلويؾ أن الؿجتفد إذا وجد لػظًا يحتؿؾ معـققـ أحدهؿا فؿ

راجح ضاهر، وأخر مرجقح، وثبت لديف دلقؾ يعضد ويؼقي الؿعـك الؿرجقح، فحقـئذ 

يحؿؾ الؿجتفد الؾػظ طؾك الؿعـك الؿرجقح ويعؿؾ بف، وٓ يعؿؾ بالؿعـك الظاهر؛ ٕكف 

 صار مرجقحا.

ٓ خالف يف أن هذا الـقع مؼبقل ويجقز العؿؾ بف يف الػروع قح: حؽم التلويل الصح

                                                                                                                                                                     

، بقروت، ، تحؼقؼ: أحؿد طبد الغػقر ططار، صبعة: دار العؾؿ لؾؿاليقـ20113،  3/2011هـ، 333سـة:

م ،  الربهـان يف أصقل الػؼف ٕبل الؿعالل، طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ 2311هـ،2101الطبعة الرابعة سـة:

تحؼقؼ الدكتقر: طبد العظقؿ محؿقد الديب، صبعة: دار القفاء،  2/126هـ، 111يقسػ الجقيـل الؿتقيف سـة:

وَشْرح الؽقكب الؿـقر   31،  36ح الػصقل /هـ، وَشْرح تـؼق2121الؿـصقرة، مصر، الطبعة الرابعة  سـة: 

الؿحؼؼ: محؿد الزحقؾل وكزيف حؿاد الـاشر:  113،  3/111البؼاء الؿعروف بابـ الـجار  لتؼل الديـ أبل

، أصقل الػؼف لؾشقخ 2/136هـ ، َجْؿع الجقامع مع حاشقة البـاين 2121العبقؽان، الطبعة: الطبعة الثاكقة مؽتبة 

 .   163لقجقز ىف أصقل الػؼف ص، ا 221ص "أبق زهرة"

أي َجَؿعف  "َأجَؿؾ الحساب"أي َجَؿعف طـ تػرقة، و "أجؿؾ الشلء"الُؿجَؿؾ يف الّؾغة هق: الؿجؿقع؛ يؼال  (2)

 إذا أهبَؿف. "أجَؿؾ إمر"ورفع تػاصقؾف. وققؾ: الُؿجَؿؾ مـ الؽالم: الؿقَجز. وققؾ: الُؿجَؿؾ: الؿبفؿ، مـ 

ؿجؿؾ اصطالحا هق ما ذكره ابـ الحاجب حقث طرفف بلكف: ما لؿ تتضح وأرجح ما ققؾ يف تعريػ ال

بـ فارس بـ زكريا الؼزويـل  ، معجؿ مؼايقس الؾغة ٕبل الحسقـ أحؿد2/616دٓلتف. راجع: لسان العرب 

، تحؼقؼ: طبد السالم محؿد هـارون، صبعة: دار الػؽر، بقروت، 2/112هـ،  331الرازي الؿتقىف سـة:

م، الؿعجؿ القسقط مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهـرة، إلبراهـقؿ مصطػك، وأحؿد الزيات، 2313هـ،2333سـة:

م، بقان الؿختصر 2310صبعة: دار الدطقة، استـبقل، تركقا، سـة: 2/211وحامد طبد الؼادر، ومحؿد الـجار،

 . 1/311شرح مختصر ابـ الحاجب 

 (.  3/11( راجع: اإلحؽام يف أصقل إحؽام  لممدي)1)
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  (2) الػؼفقة صالؿا استقىف شروصف وضقابطف.

وإذا طرف معـك التلويؾ ففق مؼبقل معؿقل بف إذا تحؼؼ مع شروصف، "قال أمدي: 

ولؿ يزل طؾؿاء إمصار يف كؾ طصر مـ طفد الصحابة إلك زمــا طامؾقـ بف مـ غقر 

 (1) "كؽقر.

هق أن يؽقن صرف الؾػظ طـ ضاهره  الـوع الثاين: التلويل الػاسد أو التلويل البعقد:

 (3) ٕمر يظـف الصارف دلقالً ولقس بدلقؾ يف كػس إمر.

 وسلتـاول فروطف بالتػصقؾ يف الؿبحث الثاين.

: أن يؽقن صرف الؾػظ طـ ضاهره ٓ لدلقؾ أصالً، وهذا الـوع الثالث: الؾعب وهو

 ِنَّ الّؾَه َيْلُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوْا إكؼقل بعض الشقعة:  (1)اصطالح إصقلققـ لعبًا؛يسؿك يف 

                                                        

رواه البخاري والرتمذي وصححف، ففق  "الجار أحؼ بصؼبف"ومثالف ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: "( قال الطقيف: 2)

ضاهر يف ثبقت الشػعة لؾجار الؿالصؼ والؿؼابؾ أيضا، مع احتؿال أن الؿراد بالجار الشريؽ الؿخالط، إما 

ؿا كظركا إلك ققلف طؾقف السالم: إذا وقعت حؼقؼة، أو مجازا، لؽـ هذا آحتؿال ضعقػ بالـسبة إلك الظاهر، فؾ

الحدود وصرفت الطرق، فال شػعة رواه البخاري وأبق داود والرتمذي وصححف، صار هذا الحديث مؼقيا 

الحديث الؿتؼدم، حتك ترجحا طؾك ضاهره، فؼدمـاهؿا، وقؾـا: ٓ شػعة إٓ  لذلؽ آحتؿال الضعقػ يف

راجع: شرح مختصر الروضة   "الحديث إول، وهق سائغ يف الؾغة. لؾشريؽ الؿؼاسؿ. وحؿؾـا طؾقف الجار يف

 وما بعدها.  2/162

  (. 3/11اإلحؽام يف أصقل إحؽام  لممدي)( راجع: 1)

راجع: أصقل الػؼف الؿسؿك إجابة السائؾ شرح بغقة أمؾ لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صالح بـ محؿد الحسـل،  (3)

وما  261هـ( )ص2211قؿ، طز الديـ، الؿعروف كلسالفف بإمقر )الؿتقىف: الؽحالين ثؿ الصـعاين، أبق إبراه

بعدها( الؿحؼؼ: الؼاضل حسقـ بـ أحؿد السقاغل والدكتقر حسـ محؿد مؼبقلل إهدل الـاشر: ممسسة 

 الجالل شرح طؾك العطار حاشقة ،232-2/230 البقان أضقاء ،(2316 إولك،: الطبعة بقروت –الرسالة 

 (بعدها وما 1/11)  الجقامع جؿع طؾك الؿحؾل

، حاشقة العطار طؾك 232-2/230وما بعدها( ، أضقاء البقان  361راجع: إجابة السائؾ شرح بغقة أمؾ  ) (1)

 وما بعدها( 1/11شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع  )
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 (1).طـفا اهلل رضل طائشة يعـل  (2)َبَؼَرةً 

وأما الؼسؿ الثالث فؾف أيضا أمثؾة كثقرة مردودة كتلويؾ الباصـقة "قال ابـ الصـعاين: 

بلبل بؽر وطؿر وطثؿان وتلويؾفؿ  (3)ُؿـَْؽرِ َواْلَبْغِي َوَيـَْفى َطِن اْلَػْحَشاِء َوالْ ققلف تعالك 

ْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِؿقنَ  ققلف تعالك  بعؾؿاء الظاهر وإتقاهنؿ ٕخذ فتقاهؿ وأخذ   (1)َأَتْلُتوَن الذُّ

 {حقران له أصحاب يدطوكه إلى الفدى}العؾؿ طـفؿ ومـف تلويؾ الخقارج لؼقلف تعالك 

 فؿ وأهنؿ الذيـ يدطقكف إلك الفدى وإمثؾة واسعة مـ أهؾبعؾل بـ أبل صالب وأكػس

الضالٓت وآبتداع وتلويؾ ابـ طربل الؿؾحد وأتباطف العذاب بالعذوبة وكحقها مـ 

 (1)."ضالٓتف 

والػرق بقـ هذا الـقع وسابؼف، أن هذا الـقع فقف صرف لؾِّػظ طـ ضاهره ٓ لدلقؾ يف 

ققل بالفقى والتشفل، أما التلويؾ البعقد فػقف  كػس إمر وٓ يف كظر الؿجتفد بؾ هق

صرف لؾِّػظ طـ ضاهره إلك معـك آخر يظـف الصارف دلقال ققيا مـ وجفة كظره 

 واجتفاده.

والتلويؾ حؿؾ الظاهر  "وقد أشار جالل الديـ الؿحؾل إلك أكقاع التلويؾ بؼقلف :

دلقال ولقس بدلقؾ طؾك الؿحتؿؾ الؿرجقح فنن حؿؾ طؾقف لدلقؾ فصحقح، أو لؿا ُيظـ 

   (6) يف القاقع فػاسد أو ٓ لشلء فؾعب ٓ تلويؾ، هذا كؾف ضاهر.

                                                        

 . 61سقرة البؼرة مـ أية: (2)

 .232-2/230راجع: أضقاء البقان  (1)

 . 30ـ أية:الـحؾ م (3)

 . 261الشعراء أية: (1)

 وما بعدها(. 361راجع: إجابة السائؾ شرح بغقة أمؾ  ) (1)

راجع: حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع لحسـ بـ محؿد بـ محؿقد العطار  (6)

 ( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة.1/11هـ( )2110الشافعل )الؿتقىف: 



–

211 

  :(2)أوٓ: شروط التلويل الصحقح

 أن يؽقن الـاضر الؿتلول أهال لذلؽ. -2

ؿا ُصرف طـف محتؿال لؿا يؽقن الؾػظ قابال لؾتلويؾ، بلن يؽقن الؾػظ ضاهرا فق أن-1

 ُصرف إلقف.

 أن يؼقم التلويؾ طؾك دلقؾ صحقح مـ كتاب أو سـة مـ الؼقة بؿؽان بحقث يميده.-3

أن يؽقن الدلقؾ الصارف لؾِّػظ طـ مدلقلف الظاهر راجحا طؾك ضفقر الؾػظ يف  -1

مدلقلف لقتحؼؼ صرفف طـف إلك غقره، وطؾقف فنن كان الدلقؾ مرجقحا فنكف ٓ يصؾح 

مساويا لظفقر الؾػظ يف الدٓلة مـ غقر ترجقح،  وٓ ُيعؿؾ بف اتػاقا، وإن كان صارفا

فغايتف إيجاب الرتدد بقـ آحتؿالقـ طؾك السقية، وٓ يؽقن ذلؽ تلويال غقر أكف 

يؽتػك بذلؽ مـ الؿعرتض إذا كان قصده إيؼاف دٓلة الؿستدل، وٓ يؽتػك بف مـ 

فقر وضعػف وتقسطف يجب أن يؽقن الؿستدل دون ضفقره، وطؾك حسب ققة الظ

 التلويؾ. 

 (1)أٓ يعارض التلويؾ كصقصا صريحة قطعقة الدٓلة يف التشريع.-1

وبالجؿؾة فالغرض مـ دلقؾ التلويؾ أن يؽقن بحقث إذا اكضؿ إلك  " قال ابن بدران:

                                                        

 . ( 3/11حؽام يف أصقل إحؽام  لممدي)راجع: اإل (2)

الؿعتصر مـ شرح مختصر إصقل مـ طؾؿ إصقل ٕبل الؿـذر محؿقد بـ محؿد بـ مصطػك بـ  راجع: (1)

  م 1022 -هـ  2131( الـاشر: الؿؽتبة الشامؾة، مصر الطبعة: الثاكقة، 211طبد الؾطقػ الؿـقاوي )ص
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احتؿال الؾػظ الؿلول اطتضد أحدهؿا بأخر واستقلقا طؾك الظاهر وقدما طؾقف فؿا كان 

حتؿال الؾػظ مـ ضعػ جرب باطتبار ققة يف الدلقؾ وما كان فقف مـ ققة سقمح بؼدره يف ا

 (2)."مـ الدلقؾ والؿعتؿد قبالة الؿعتدل ففؿا يحصالن الغرض

 :(1)ثاكقا: أكواع أدلة التلويل التي تؼوي آحتؿال الؿرجوح طؾى الظاهر

 أن يؽون دلقل التلويل كصا يوافق آحتؿال الؿرجوح. – 1

مُ ققلف تعالك:  مثؾ: َمْت َطَؾْقُؽُم اْلَؿْقَتُة َوالدَّ صؾك اهلل طؾقف  -وقد خص بؼقلف    (3)ُحرِّ

 .(1) "أحؾت لـا مقتتان ودمان" وسؾؿ: 

 أن يؽون دلقل التلويل ضاهرا آخر أقوى من الظاهر إول. - 2

َمْت َطَؾْقُؽُم اْلَؿْقَتةُ مثؾ ققلف تعالك:  تحريؿ إكؾ  فظاهرها أهنا طامة يف ُحرِّ

بقَّـ أن هذا الظاهر  (1) "هال اكتػعتؿ بنهاهبا": صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وآكتػاع إٓ أن ققلف 

 غقر مراد، وأكف يـتػع مـ الؿقتة بنهاهبا بعد دبغف.

                                                        

بـ حـبؾ لعبد الؼادر بـ أحؿد بـ مصطػك بـ طبد الرحقؿ بـ محؿد  الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد ( راجع:2)

 –( الؿحؼؼ: د. طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل الـاشر: ممسسة الرسالة 213هـ(  )ص2316بدران )الؿتقىف: 

  .2102 الثاكقة،: الطبعة بقروت

  ( وما بعدها.213)ص ، الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ2/161شرح مختصر الروضة  ( راجع:1)

  3الؿائدة مـ أية:  (3)

/ 1"مرفقًطا أخرجف طـف ابـ ماجف يف كتاب إصعؿة، باب الؽبد والطِّحال  -رضل اهلل طـفؿا-رواه ابـ طؿر ( 1)

أحؾت لؽؿ مقتتان ودَمان، فلما الؿقتتان فالحقت "صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: -بؾػظ: قال رسقل اهلل  "2201

، "11/ 2" "تؾخقص الحبقر"، و"101/ 1" "كصب الراية". راجع: "دمان فالؽبد والطحالوالجراد، وأما ال

 ."161ص: " "الؿـتؼك مـ أحاديث إحؽام"و

، وابـ حبان 211 - 212/ 1(، والـسائل 3620(، وابـ ماجف )1210(، وأبل داود )363أخرجف مسؾؿ )(1)

أيؿا  "رث رضل اهلل طـفا. ويف معـاه حديثمـ حديث مقؿقكة بـت الحا 26 - 21/ 2(، والبقفؼل 2111)

 .201/366ح  1/111أخرجف مسؾؿ  الحقض  "إهاب دبغ فؼد صفر
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 أن يؽون دلقل التلويل ققاسا راجحا. - 3

اكِي َفاْجِؾُد ومثالف تخصقص طؿقم ققلف تعالك:  اكَِقُة َوالزَّ وا ُكلَّ َواِحٍد ِمـُْفَؿا ِماَئَة الزَّ

َفنَِذا ُأْحِصنَّ َفنِْن َأَتْقَن ن طؿقم الزاكقة ُخصص بالـص وهق ققلف يف اإلماء: نف . (2)َجْؾَدةٍ 

فؼقس طؾقفا العبد بجامع ،    (1)بَِػاِحَشٍة َفَعَؾْقِفنَّ كِْصُف َما َطَؾى اْلُؿْحَصـَاِت ِمَن اْلَعَذاِب 

 بد خؿسقـ لؼقاسف طؾك إمة ويخرج بذلؽ مـ طؿقم آية الجؾد.الرق فقؾزم جؾد الع

 أن يؽون دلقل التلويل قريـة. - 4

الؼريـة الؿتصؾة، كالؿـاضرة التل حصؾت بقـ أحؿد والشافعل رضل "قال الطقيف: 

اهلل طـفؿا. قال أحؿد يف رواية صالح وحـبؾ: كؾؿت الشافعل يف هذه الؿسللة، يعـل أن 

 جقع فقؿا وهب، لؼقلف طؾقف السالم: العائد يف هبتف كالؽؾب يعقد يفالقاهب لقس لف الر

: لقس بؿحرم طؾك الؽؾب أن يعقد يف -وكان يرى أن لف الرجقع -ققئف، فؼال الشافعل

، «لقس لـا مثؾ السقء»قال أحؿد: فؼؾت لف: فؼد قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ققئف

بالظاهر، وهق أن الؽؾب لؿا لؿ يحرم فسؽت، يعـل الشافعل. قؾت: فالشافعل تؿسؽ 

طؾقف الرجقع يف ققئف، فالظاهر أن القاهب إذا رجع مثؾف يف طدم التحريؿ، ٕن الظاهر مـ 

التشبقف استقاء الؿشبف والؿشبف بف مـ كؾ وجف، مع احتؿال أن يػرتقا مـ بعض القجقه 

لؿ يبؼ معف إٓ احتؿآ ققيا جدا، فضعػ حقـئذ جاكب أحؿد يف آستدٓل جدا، ٕكف 

احتؿال ضعقػ جدا، فؼقاه بالؼريـة الؿذكقرة وهل ققلف طؾقف السالم يف صدر الحديث 

وهل دلقؾ ققي، « لقس لـا مثؾ السقء، العائد يف هبتف كالؽؾب يعقد يف ققئف»الؿذكقر: 

وجعؾ ذلؽ مؼدما طؾك الؿثؾ الؿذكقر، وهق دلقؾ آهتؿام بف، فلفاد ذلؽ لغة وطرفا، أن 

يف الفبة مثؾ سقء، وقد كػاه صاحب الشرع، وما كػاه صاحب الشرع يحرم إثباتف،  الرجقع

 (3) ."فؾزم مـ ذلؽ أن جقاز الرجقع يف الفبة يحرم إثباتف، فقجب كػقف، وهق الؿطؾقب

                                                        

  .1الـقر مـ أية:  (2)

  .11الـساء مـ أية:  (1)

  .2/161شرح مختصر الروضة  ( راجع:3)
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 المبحث الثاني

 تطبيقات التأويل الفاسد

 :فقف خؿسة طشر مطؾبًاو

 "أمسك أربعا وفارق سائرهن"تلويؾ ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : الؿطؾب إول:

  َفنِْصَعاُم ِستِّقَن ِمْسؽِقـًا تلويؾ ققلف تعالك : الؿطؾب الثاين:

 «يف أربعقن شاة شاة»تلويؾ ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  الؿطؾب الثالث:

أيؿا امرأة أكؽحت كػسفا بغقر إذن  "تلويؾ ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : الؿطؾب الرابع:

 "لولقفا فـؽاحفا باص

ِه ُخُؿَسُه تلويؾ ققلف تعالك :  الؿطؾب الخامس: َؿا َغـِْؿُتْم ِمْن َشْيٍء َفَلنَّ لِؾَّ َواْطَؾُؿوا َأكَّ

ُسوِل َولِِذي اْلُؼْرَبى  َولِؾرَّ

ٓ صقام لؿـ لؿ يبقت الصقام مـ  "تلويؾ ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : الؿطؾب السادس:

 "الؾقؾ

 "ذكاُة الجـقـ ذكاُة أمف  "اهلل طؾقف وسؾؿ :تلويؾ ققلف صؾك  الؿطؾب السابع:

َدَقاُت لِْؾُػَؼَراِء َواْلَؿَساكِقنِ  تلويؾ ققلف تعالك : الؿطؾب الثامن: َؿا الصَّ   إِكَّ

لعن اهَّلل السارق يسرق البقضة فتؼطع "تلويؾ ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : الؿطؾب التاسع:

 "يده، ويسرق الحبل فتؼطع يده

 "أن يشػَع إذاَن ويوتَر اإلقامة ُأِمَر بالٌل  "تلويؾ حديث: الؿطؾب العاشر:

َمْن مؾك ذا رحم محرم ففو  "تلويؾ ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : الؿطؾب الحادي طشر:

 " حر

 "البقعان بالخقار مالم يتػرقا "تلويؾ ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : الؿطؾب الثاين طشر:

 "من استجؿر فؾقوتر"اهلل طؾقف وسؾؿ :تلويؾ ققلف صؾك  الؿطؾب الثالث طشر:

 "فاقدروا له"تلويؾ ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : الؿطؾب الرابع طشر:

من صام رمضان وأتبعه بست "تلويؾ ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  الؿطؾب الخامس طشر:

 .  "من شوال
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 ذكركا يف الؿبحث إول أن التلويؾ الصحقح هق: حؿؾ الؾػظ طؾك غقرتؿفقد : 

لقلف الظاهر مـف مع احتؿالف لف بدلقؾ يعضده. ثؿ ذكركا شروط التلويؾ الصحقح، وهبا مد

يتضح أن كؾ ما لؿ تتقفر فقف الشروط الؿذكقرة ففق تلويؾ فاسد أو لعب. وقد بقـا أن 

التلويؾ الػاسد هق: صرف الؾػظ طـ ضاهره ٕمر يظـف الصارف دلقالً ولقس بدلقؾ يف 

 كػس إمر. 

تلويال فاسدا هق الؼرائـ الؿحقطة بالظاهر والتك تؼقيف طؾك آحتؿال والذي يجعؾف 

 الؿرجقح.

إن الظاهر وآحتؿال الؿرجقح إذا تؼابال فؼد يحتػ بالظاهر قرائـ " قال ابن بدران:

ترفع ذلؽ آحتؿال وتبطؾف ثؿ قد يؽقن كؾ واحدة مـ الؼرائـ دافعة لالحتؿال وحدها 

الؼرائـ وذلؽ بحسب ققة الؼرائـ وضفقرها ومؼاومتفا  وقد ٓ تـدفع إٓ بؿجؿقع تؾؽ

لذلؽ آحتؿال وقصقرها طـف فؼد تؼاومف قريـة واحدة أو قريـتان فتدفعف وقد ٓ تؼاومف 

 (2)"إٓ جؿقعفا فال تـدفع بدوكف

ولؿا كان التؿققز بقـ التلويؾ الؼريب والبعقد تؽتـػف بعض الصعقبة فؼد اطتـك 

 ؾتلويؾ البعقد )الػاسد( لقـؽشػ طـ غقره.إصقلققن بذكر أمثؾة ل

ولؿا تعذر الضابط الذي يتؿقز بف التلويؾ الؼريب طـ التلويؾ " قال إصػفاين:

البعقد، ٕن الؼريب والبعقد مـ إمقر اإلضافقة، إذ رب قريب بالـسبة إلك شلء، بعقد 

ؾؿ مـفا طؾك معـك أورد الؿصـػ أمثؾة لؾتلويؾ البعقد لقتـبف الؿتع -بالـسبة إلك غقره 

 (1) "البعقد، ومـف يعرف الؼريب والؿتعذر.

                                                        

  .232راجع: الؿدخؾ ٓبـ بدران ص (2)

  .1/121راجع: بقان الؿختصر  (1)
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ولؼد ذكر إصقلققن تطبقؼات متعددة لؾتلويؾ الػاسد وبقـقا وجف فسادها، وهذا ما 

 سلتـاولف يف هذا الؿبحث.

( )

 م وتحته أكثر من أربع كسوة طؾى مذهبقن:اختؾف العؾؿاء فقؿن أسؾ

: يرى أصحابف أن مـ أسؾؿ وتحتف أكثر مـ أربع كسقة فنكف يؿسؽ  الؿذهب إول

أربعا مـفـ مطؾؼا استدامة لعؼد كؽاحفـ، ويػارق سائرهـ، سقاء تزوجفـ يف طؼدة 

رضل اهلل  - (2)ومحؿد بـ الحسـ (1)واحدة أو يف طؼقد متػرقة. وهق مذهب الشافعل

                                                        

والذي يمدي إلقف اجتفادي أن معؿر بـ راشد حدث بف "اكؿ يف الؿستدرك برويات طدة ثؿ قال: ( أخرجف الح2)

طؾك القجفقـ، أرسؾف مرة، ووصؾف مرة، والدلقؾ طؾقف أن الذيـ وصؾقه طـف مـ أهؾ البصرة، فؼد أرسؾقه أيضا، 

 ."والقصؾ أولك مـ اإلرسال، فنن الزيادة مـ الثؼة مؼبقلة، واهلل أطؾؿ

حديث ابـ طؿر رواه أحؿد وابـ ماجف والرتمذي مـ صريؼ الزهري طـ سالؿ طـ "قوي: وقال الـ

 أبقف، وأخرجف الشافعل طـ الثؼة طـ معؿر طـ الزهري بنسـاده الؿذكقر.

وأخرجف أيضا ابـ حبان والحاكؿ وصححاه. وزاد أحؿد يف رواية: فؾؿا كان يف طفد طؿر صؾؼ كساءه 

ؿر فؼال: إكك ٓضـ الشقطان فقؿا يسرتق مـ السؿع سؿع بؿقتؽ فؼذفف يف وقسؿ مالف بقـ بـقف، فبؾغ ذلؽ ط

كػسؽ، ولعؾؽ ٓ تؿؽث إٓ قؾقال، وايؿ اهلل لرتاجعـ كساءك ولرتجعـ مالؽ أو ٓورثفـ مـؽ ؤمرن بؼربك 

 . راجع  الؿستدرك طؾك الصحقحقـ ٕبل طبد اهلل الحاكؿ محؿد بـ طبد اهلل"أن يرجؿ كؿا رجؿ قرب أبك رغال

هـ(، 101بـ محؿد بـ حؿدويف بـ ُكعقؿ بـ الحؽؿ الضبل الطفؿاين الـقسابقري الؿعروف بابـ البقع )الؿتقىف: 

( تحؼقؼ: مصطػك طبد الؼادر ططا، الـاشر: دار 1113، 1111، 1112، 1110، 1113)كتاب الـؽاح أرقام: 

الرتمذي وأخرجف  ،26/113 ويلؾـق الؿجؿقع ،2330 – 2122 إولك،: الطبعة بقروت، –الؽتب العؾؿقة 

وشرح السـة  1/212والبقفؼل  "16"ومالؽ يف: الطالق  "10"وابـ ماجف يف: الـؽاح  "33"يف: الـؽاح 

  ."3216", والؿشؽاة 3/13

( راجع: إم ٕبل طبد اهلل محؿد بـ إدريس بـ العباس بـ طثؿان بـ شافع بـ طبد الؿطؾب بـ طبد مـاف 1)

: الـشر سـة بقروت، –( ،الـاشر: دار الؿعرفة 1/112هـ( )101)الؿتقىف:  الؿطؾبل الؼرشل الؿؽل

فؼف مذهب اإلمام الشافعل وهق شرح مختصر الؿزين ٕبل الحسـ طؾل  يف الؽبقر الحاوي م،2330/هـ2120
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 طـفؿا. 

رضك اهلل - (1)وقد استدلقا طؾك ما ذهبقا إلقف بؿا روي أن أن غقالن بـ سؾؿة الثؼػك 

أمسؽ أربعا وفارق "أسؾؿ وتحتف طشر كسقة فؼال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  -طـف

أمسؽ "وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لػقروز الديؾؿل حقـ أسؾؿ طؾك أختقـ:  "سائرهـ

 فنن ضاهر هذا يدل طؾك دوام الـؽاح.  (3)"ىأيتفؿا شئت وفارق إخر

فجرت تؾؽ إقاصقص كصقصا طـد الشافعل يف أن الؽػار إذا  "قال الجقيـل:

أسؾؿقا طؾك طدد مـ الـساء ٓ يقافؼ حصر اإلسالم فعؾقفؿ أن يؿسؽقا طدد اإلسالم 

طؾك  ويػارققا الباققات، وٓ يماخذون برطاية إوائؾ وإواخر وٓ يؽؾػقن الجريان

أحؽام التقاريخ ووجف التؿسؽ بقِّـ فنكف طؾقف السالم طؾؿ أهنؿ طؾك حداثة العفد 

باإلسالم ولؿ يخربوا تػاصقؾ إحؽام ثؿ أصؾؼ لفؿ الخقرة يف إمساك مـ شاءوا طؾك 

 .(1) "شرط رطاية طدد اإلسالم

ـ إن كان العؼد طؾقف :يرى أصحاب هذا الؿذهب التػريؼ بقـ أمريـالؿذهب الثاين: 

 يف وقت واحد فعؾقف أن يجدد طؼَد الـؽاح طؾك أربع مـفـ أي أربع وقع طؾقفـ اختقاره.

                                                                                                                                                                     

(، الؿحؼؼ: 3/111هـ( )110بـ محؿد بـ محؿد بـ حبقب البصري البغدادي، الشفقر بالؿاوردي )الؿتقىف: 

 لبـان، –الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  -طؾل محؿد معقض الشقخ 

 . م 2333-هـ  2123ولك، إ: الطبعة

( الـاشر: 1/13هـ( )113( راجع: الؿبسقط لؿحؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿة السرخسل )الؿتقىف: 2)

 . م2333 - هـ2121: الـشر اريخت صبعة، بدون: الطبعة بقروت، –دار الؿعرفة 

  .230-3/213غقالن: هق ابـ شرحبقؾ الثؼػل أسؾؿ يقم الطائػ وأسؾؿ أوٓده. راجع: اإلصابة (1)

  ."2310"وقال: حسـ, وابـ ماجف  "2230, 2213", والرتمذي "1113"أبق داود   ( أخرجف3)

  .2/102راجع: الربهان  (1)
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وإن كاكت العؼقد مرتبة فعؾقف أن يؿسؽ إربع إول ويػارق ما طداهـ. وهق ققل 

 (2) رحؿفؿا اهلل . –أبل حـقػة وأبل يقسػ 

صحقحة، أما وحجتفؿ يف ذلؽ: أن العؼقد إولك صادفت محال قابال لؾعؼد فؽاكت 

 (1) ما طداها فؾؿ يصادف محال قابال لؾعؼد فؽان باصال.

يرى أن إصؾ يف العؼقد التك وقعت دفعة  –رحؿف اهلل  –والؿعـك: أن أبا حـقػة 

واحدة أن تؽقن كؾفا باصؾة ٕن أحؽام الشريعة تشؿؾ الؿسؾؿ والؽافر ولؽـ ٓ تقجف 

قن كالؿسؾؿ الذي تزوج أكثر مـ أربع لؾؽافر حال كػره، أما وقد أسؾؿ فُتقجف لف ويؽ

كسقة بعؼد واحد، أما إذا تعددت العؼقد فؼد وقع كؽاح إربع إولقات مـفـ صحقحا 

 وطؾقف حقـئذ أن يػارق سائرهـ.  

                                                        

لصـائع يف ترتقب الشرائع لعالء الديـ، أبق بؽر بـ مسعقد بـ أحؿد (، وبدائع ا1/13راجع: الؿبسقط ) (2)

 -هـ 2106( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة ، الطبعة: الثاكقة، 1/321هـ( )111الؽاساين الحـػل )الؿتقىف: 

  م.2316

 {إختقـوأن تجؿعقا بقـ }فلما أبق حـقػة وأبق يقسػ رحؿفؿا اهلل استدٓ بؼقلف تعالك: "( قال السرخسل: 1)

[ فالجؿع بقـ إختقـ كؽاحا حرام هبذا الـص، وبـؽاح إولك ما حصؾ الجؿع فققع كؽاحفا 13]الـساء: 

بحؽؿ اإلسالم، وبـؽاح الثاكقة حصؾ الجؿع فؾؿ يؽـ كؽاحفا صحقحا بحؽؿ اإلسالم، وإكؿا وجب 

 كؽاح مـ حصؾ الجؿع آطرتاض بعد اإلسالم بسبب الجؿع إذ ٓ سبب هـا سقى الجؿع فتعقـ الػساد يف

بـؽاحفا، وكان كؽاحفا فاسدا بحؽؿ اإلسالم دون مـ لؿ يحصؾ بـؽاحفا الجؿع، وكان كؽاحفا صحقحا 

بحؽؿ اإلسالم، وإن تزوجفؿا يف طؼدة واحدة فالجؿع حصؾ هبؿا، ولؿ يؽـ إبطال كؽاح إحداهؿا بلولك مـ 

وأسؾؿا معفا، وكذلؽ يف كؽاح الخؿس  إخرى، فبطؾ كؽاحفؿا بؿـزلة الحربقة تحت رجؾقـ إذا أسؾؿت

الحرمة بسبب الجؿع بقـ ما زاد طؾك إربع. فنكؿا حصؾ ذلؽ بـؽاح الخامسة، فصرف الػساد إلقفا أولك، وإن 

 (. 11، 1/11. راجع: الؿبسقط لؾسرخسل )"كان تزوجفـ يف طؼد واحد فالجؿع حصؾ هبـ جؿقعا
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: (2)وكؼؾ طـ محؿد بـ الحسـ أكف يػرق بقـ أهؾ الحرب وأهؾ الذمة. قال السرخسل

الؽبقر بقـ أهؾ الحرب وأهؾ الذمة فؼال: يف السقر  -رحؿف اهلل تعالك  -وفرق محؿد  "

رحؿف اهلل  -لق كاكت هذه العؼقد فقؿا بقـ أهؾ الذمة كان الجقاب كؿا قالف أبق حـقػة 

؛ ٕن خطاب الشرع بحؽؿ الشققع يف دار اإلسالم يجعؾ ثباتا يف حؼ أهؾ الذمة،  تعالك 

رحؿف اهلل  -لشافعل وإن كـا ٓ كتعرض لفؿ ما لؿ يسؾؿقا، وقد بقـا هذا مـ أصؾفا وا

  (1) "يسقي بقـ أهؾ الحرب، وأهؾ الذمة. -تعالك 

 وقد رد الحـػقة ضاهر حديث غقالن وما وافؼه بوجفقن:

قالقا إن هذا الحديث طؾك فرض صحتف خارج محؾ الـزاع، ذلؽ أن غقالن  إول:

قبؾ كزول آيات  –دفعة واحدة أومتػرقات  –الثؼػل رضل اهلل طـف قد طؼد طؾقفـ 

 ، فقؽقن يف الحالتقـ قد صادف محال قابال لؾعؼد. (3)التحريؿ

                                                        

سل مـ أهؾ سرخس، بؾدة يف خراسان، ويؾؼب بـ: شؿس ( محؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ، أبق بؽر، السرخ2)

إئؿة، كان إماًما يف فؼف الحـػقة، طالمة حجة متؽؾًؿا كاضًرا أصقلًقا مجتفًدا يف الؿسائؾ، سجـ يف جب بسبب 

كصحف لبعض إمراء، وأمؾك كثقًرا مـ حػظف مـ كتبف طؾك أصحابف وهق يف السجـ، لف مصـػات مـفا: 

هـ. راجع: الجقاهر الُؿِضقِّة يف صبؼات 130وإصقل يف أصقل الػؼف، وغقرها، تقيف : سـة:الؿبسقط يف الػؼف، 

، صبعة: مقر محؿد كتب خاكف، كراتشل، وتاج الرتاجؿ 1/11الحـػقة لعبد الؼادر بـ محؿد بـ كصر اهلل الؼرشل 

قدوين، ص: ار الؼؾؿ، دمشؼ، الطبعة ، تحؼقؼ: محؿد خقر رمضان يقسػ، صبعة: د131لؼاسؿ بـ ُقطُؾقُبغا السُّ

، ومعجؿ الؿملػقـ لعؿر بـ رضا بـ محؿد راغب 6/101م، وإطالم لؾزركؾل 2331هـ، 2123إولك سـة:

 ، صبعة: دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت.1/161كحالة، 

  (.1/13راجع: الؿبسقط ) (1)

 -بؿائة وتزوج سؾقؿان  -طؾقف السالم  -د هذا كان مباًحا يف شريعة مـ قبؾـا، وقد تزوج داو"قال الؼدوري: ( 3)

وأن تجؿعقا }بلكثر مـ ذلؽ، وهذا الحؽؿ كان باقًقا حتك كزل التحريؿ، يبقـ ذلؽ ققلف تعالك:  -طؾقف السالم 

. راجع: التجريد لؾؼدوري ٕحؿد بـ "فدل طؾك ثبقت اإلباحة قبؾ هذا التحريؿ {بقـ إختقـ إٓ ما قد سؾػ

( الؿحؼؼ: مركز 3/1111هـ( ) 111بـ حؿدان أبق الحسقـ الؼدوري )الؿتقىف:  محؿد بـ أحؿد بـ جعػر

 الؼاهرة –الدراسات الػؼفقة وآقتصادية أ. د محؿد أحؿد سراج ... أ. د طؾل جؿعة محؿد الـاشر: دار السالم 

 . م 1006 - هـ 2111 الثاكقة،: الطبعة
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وإحاديث التل رويت فؼد قال مؽحقل: إن تؾؽ كاكت قبؾ كزول "قال السرخسل: 

الػرائض. معـاه: قبؾ كزول حرمة الجؿع فققعت إكؽحة صحقحة مطؾؼا ثؿ أمره رسقل 

ؼد طؾقفـ، أو لؿا كاكت إكؽحة باختقار إربع؛ لتجديد الع -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -اهلل 

ذلؽ مستثـك مـ تحريؿ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -صحقحة يف إصؾ جعؾ رسقل اهلل 

الجؿع، أٓ ترى أكف قال يف بعض الروايات: وصؾؼ سائرهـ ففذا دلقؾ طؾك أكف لؿ يحؽؿ 

 .  (2)"بالػرقة بقـف وبقـ ما زاد طؾك إربع

هذا الحديث لؿ يؽـ فقف حجة لؿـ يخالػـا، لق صح  "قال جؿال الديـ إكصاري: 

ٕن تزويج غقالن لتؾؽ الـسقة إكؿا كان يف الجاهؾقة يف وقت كان تزويج ذلؽ العدد 

جائزا، والـؽاح طؾقف ثابتا، ولؿ يؽـ لؾقاحدة حقـئذ مـ ثبقت الـؽاح إٓ ما لؾعاشرة مثؾف. 

ان ذلؽ حؽؿا صارئا ثؿ أحدث اهلل طز وجؾ حؽؿا آخر وهق تحريؿ ما فقق إربع، فؽ

صرأت بف حرمة حادثة طؾك ذلؽ الـؽاح ، فلمره الـبل ]صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ[ أن يؿسؽ 

مـ الـساء العدد الذي أباحف اهلل تعالك ويػارق ما سقى ذلؽ. كرجؾ لف أربع كسقة صؾؼ 

مـفـ واحدة، فحؽؿف أن يختار واحدة لؾطالق ويؿسؽ الباقل. وهذا هق الجقاب طـ 

 (1) "ك بـ فقروز الديؾؿل.حديث الضحا

حقث قالقا إن ضاهر الحديث إثبات آختقار لؾزوج يف اإلمساك  الثاين: التلويل،

وطدمف مطؾؼا، فقحتؿؾ أن يؽقن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد أراد باإلمساك ابتداء 

                                                        

 (.1/11راجع: الؿبسقط ) (2)

ع بقـ السـة والؽتاب لجؿال الديـ أبل محؿد طؾل بـ أبل يحقك زكريا بـ مسعقد راجع: الؾباب يف الجؿ (1)

( الؿحؼؼ: د. محؿد فضؾ طبد العزيز الؿراد، 1/611هـ( )616إكصاري الخزرجل الؿـبجل )الؿتقىف: 

  م.2331 -هـ 2121لبـان / بقروت، الطبعة: الثاكقة،  -سقريا / دمشؼ  -الدار الشامقة  -الـاشر: دار الؼؾؿ 
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الـؽاح وهق ما كدطقف، ٕكف يقافؼ ما ذكركاه مـ أن العؼقد الؿجتؿعة إذا كاكت فقق 

 (2) ربعة ففل باصؾة ٕهنا صادفت محال غقر قابؾ لؾعؼد، ويحتؿؾ غقره.إ

كؿا يؿؽـ أن ُيستدل لفؿ أيضا بؿقافؼة الؼقاس لؾؿعـك غقر الظاهر، وهق ققاس العؼد 

طؾك الـسقة قبؾ اإلسالم طؾك العؼد طؾقفـ بعد اإلسالم، وأيضا ققاس بعضفـ طؾك 

 (1)بعض فؾقس بعض الـسقة أولك باإلمساك مـ بعض.

ولؿا كان ما ذهب إلقف الحـػقة مخالػا لظاهر الحديث إذ ضاهر " قال ابن بدران:

اإلمساك فقف استدامة كؽاح أربع، وضاهر الؿػارقة تسريح الباققات احتاجقا إلك تلويؾف 

فحؿؾقا اإلمساك طؾك ابتداء الـؽاح كلكف قال أمسؽ أربعا بلن تبتدىء كؽاحفـ وفارق 

لعؼد طؾقفـ وطضدوا هذا التلويؾ بالؼقاس؛ وهق أن بعض سائرهـ بلن ٓ تبتدىء ا

   (3)."الـسقة لقس بلولك باإلمساك مـ بعض إذ هق ترجقح مـ غقر مرجح

وأما إحاديث، فػقفا إثبات آختقار لؾزوج الؿسؾؿ لؽـ لقس فقفا  ":وقال الؽاساين

لف آختقار لتجدد أن لف أن يختار ذلؽ بالـؽاح إول أو بـؽاح جديد، فاحتؿؾ أكف أثبت 

العؼد طؾقفـ، ويحتؿؾ أكف أثبت لف آختقار لقؿسؽفـ بالعؼد إول، فال يؽقن حجة مع 

                                                        

وجقاب آخر: وهق أن ققلف: )اخرت مـفـ أربًعا( يحتؿؾ بالـؽاح إول، ويحتؿؾ بـؽاح جديد، "قال الؼدوري:  (2)

وإذا احتؿؾ إمريـ سؼط آحتجاج بف. والظاهر أكف أراد العؼد الؿجدد؛ ٕكف قال يف خرب غقالن: )اخرت مـفـ 

التل تسؼط هبا أحؽام الـؽاح إول، فؾؿ يبؼ آختقار إٓ  أربًعا وفارق سائرهـ( ففذا يدل طؾك أكف أراد الػرقة

بتجديد العؼد طؾقفـ، وتؽقن فائدة التخصقص فقف؛ لئال يظـ ضان أن العؼد الػاسد لؿا وقع طؾقفـ يف حال 

الشرك حرمفـ طؾك التلبقد، كؿا لق تزوج أًما وبـًتا ودخؾ هبؿا، وكؿا قال بعض الـاس: إن مـ تزوج معتدة 

  .1111/ 3ف تحريًؿا ممبًدا.راجع: التجريد لؾؼدوري حرمت طؾق

  .231، الؿستصػك ص2/102راجع: الربهان  (1)

  وما بعدها. 232راجع: الؿدخؾ ٓبـ بدران ص  (3)
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آحتؿال مع ما أكف قد روي أن ذلؽ قبؾ تحريؿ الجؿع، فنكف روي يف الخرب أن غقالن 

  (2) "أسؾؿ، وقد كان تزوج يف الجاهؾقة.

 وجوه ُبعد وبطالن هذا التلويل:

أن هذا التلويؾ مع احتؿالف بعقد جدًا؛ ٕن الحديث ضاهر يف استدامف بقَّـ العؾؿاء 

الـؽاح لألربع بدون طؼد مطؾؼًا، ويتؿسؽ هبذا الظاهر؛ حقث وجدت وجقه تدل طؾقف 

 وتؼقيف، وأخرى تدل طؾك بعد التلويؾ الؿعطؾ وفساده.

 ومن هذه الوجوه ما يؾي:

إكؿا هق استدامة طؼد  "اإلمساك  "إنَّ الؿتبادر إلك الػفؿ مـ لػظ  الوجه إول:

الـؽاح وآستؿرار طؾقف، دون التجديد. فنكا لق سؿعـا هذا الؾػظ يف زماكـا لؽان هق 

 (1) السابؼ إلك أففامـا فؽذا الصحابة.

ققلف: أمسؽ، ضاهر يف استدامة ما شرع يف تـاولف حتك لق ققؾ  ": (3)وقال الزركشل

 (1) "امة ما بقده.لؿـ يف يده حبؾ: أمسؽ صرفؽ، ففؿ استد

قد قابؾ لػظ اإلمساك بؾػظ الؿػارقة،  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -إنَّ الـبل  الوجه الثاين:

وطؾك ذلؽ التلويؾ ترتػع الؿؼابؾة ٕكف قد ققد اإلمساك بابتداء طؼد، وذلؽ ٓ يؽقن إٓ 

                                                        

  .1/321راجع: بدائع الصـائع  (2)

، شرح 232(، الؿدخؾ ص1/11، حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل )231راجع: الؿستصػك ص (1)

  .  2/112صر الروضة مخت

هـ، لف  111( محؿد بـ هبادر بـ طبد اهلل الزركشل، أبق طبد اهلل، بدر الديـ، فؼقف، أصقلل، شافعل ولد سـة: 3)

مصـػات مـفا: البحر الؿحقط، واإلجابة إليراد ما استدركف طائشة طؾك الصحابة، وغقرها، مات : 

 .1/111، شذرات الذهـب 1/233ؽامـة ، الدرر ال3/261هـ.راجع: صبؼات الشافعقة 131سـة:

( راجع: البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف ٕبل طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل )الؿتقىف: 1)

 م.  2331 -هـ 2121( الـاشر: دار الؽتبل، الطبعة: إولك، 1/11هـ( )131
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  (2) بعد مػارقة مـ يريد إمساكفا مـفـ، وصار كلكف أمر بؿػارقة الجؿقع.

ض اإلمساك والػراق إلك خقرة  الثالث: الوجه إن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقَّ

، ولق كان الؿراد بف ابتداء الـؽاح، لؿا "أمسؽ وفارق"غقالن مستؼال بف، حقث قال: 

استؼؾ بف بآتػاق، ففذا مؿا يدل طؾك أن الؿراد آستؿرار يف الـؽاح طؾك ما هق طؾقف، إذ 

لؿا جعؾ آختقار كؾف لغقالن، لقققع  -كؿا قال الحـػقة  -اح لق كان الؿراد: ابتداء الـؽ

الػراق بـػس اإلسالم، وتققػ الـؽاح طؾك رضا الزوجة. إذ ٓ بد مـ رضك الزوجة 

طـدهؿ، فؽان يجب أن يؼقل: أمسؽ أربعا مـفـ إن رضقـ. وإٓ فتخققر التػقيض يؽقن 

  (1) . فلغقا ٓ فائدة لف، فؼد ٓ يرضقـ أو بعضفـ الرجقع إلق

مـ  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –لق كان هذا التلويؾ صحقحا وأراد الـبل  الوجه الرابع:

أمره لغقالن باإلمساك ابتداء الـؽاح لبقَّـ لف شرائطف، ٕن ذلؽ بقان يف وقت الحاجة إلقف، 

فال يجقز تلخقره، خصقصا لؿـ هق حديث طفد بجاهؾقة، دخؾ يف اإلسالم، ففق أحقج 

 (3) إلك البقان.

صؾك اهلل -إنَّ الظاهر مـ الزوج الؿلمقر إكؿا هق امتثال أمر الـبل  الوجه الخامس:

                                                        

(، الؿدخؾ 1/11شرح الجالل الؿحؾل ) ، حاشقة العطار طؾك2/112( راجع: شرح مختصر الروضة 2)

 .1/11، والبحر الؿحقط 232ص

( قال الغزالل: إكف ٓ يتققع يف اصراد العادة اكسالكفـ يف ربؼة الرضا طؾك حسب مراده، بؾ ربؿا كان يؿتـع 1)

لمره جؿقعفـ فؽقػ أصؾؼ إمر مع هذا اإلمؽان؟ والؿعـك: أنَّ حؿؾ الؾػظ طؾك ابتداء العؼد بعقد، إذ كقػ ي

الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بتجديد العؼد طؾقفـ مع احتؿال طدم رضائفـ، ففق تؽؾقػ بؿا لؿ ُيعؾؿ إمؽاكف. 

  . 1/11، البحر الؿحقط 2/112، شرح مختصر الروضة 231راجع: الؿستصػك ص

  . 2/112، شرح مختصر الروضة 231راجع: الؿستصػك ص (3)
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باإلمساك، ٕن إمر لؾقجقب ما لؿ يصرفف صارف وٓ صارف هـا، ولؽـف  -طؾقف وسؾؿ 

لؿ يػعؾ إذ لق فعؾ لـُؼؾ، ولؿ يـؼؾ أحد مـ الرواة طـف تجديد الـؽاح يف الصقرة 

 الؿذكقرة.

أكف ربؿا أراد غقالن أن ٓ يـؽحفـ بعد أن قضك مـفـ وصرا، فؽقػ  :الوجه السادس

حصره الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقفـ؟ بؾ كان يـبغل أن يؼقل: اكؽح أربعا مؿـ شئت 

 (2) مـ كساء العالؿ مـ إجـبقات فنهنـ طـدكؿ كسائر كساء العالؿ.

بؼ، وٕكف ٓ يحتاج إلك ما ذكركاه أولك، لؿا س"ذكره الطقيف فؼال:  الوجه السابع:

تؼدير بطالن الـؽاح، ثؿ تصحقحف بابتداء طؼده طؾقفـ، وطؾك ما قالقه يحتاج إلك ذلؽ، 

وهق مـ ضرورتف، فؽان ما قؾـاه كالؾػظ الؿستؼؾ بـػسف، بدون إضؿار، وما ذكروه 

ا كالؾػظ الذي ٓ يتؿ إٓ بنضؿار، وٓ كزاع يف أن إول أولك، فؽان ما أشبفف يف مسللتـ

 (1)."أولك، وهق تلويؾـا

وهذا طـد الؿحؼؼقـ سرف ومجاوزة ":  -ردا طؾك تلويؾ الحـػقة  –قال الجقيـل 

 ًٓ حد وقؾة احتػال بؽالم الشارع، فنن الرسقل طؾقف السالم ذكر لػظ اإلمساك أو

ومقجبف آستدامة واستصحاب الحال والثاين أن الـؼؾة لؿ يـؼؾقا تجديد العؼقد بؾ رووا 

يات رواية مـ ٓ يسرتيب أهنؿ استؿروا يف طدد اإلسالم طؾك مـاكحتفؿ فقفـ الحؽا

وكان الؿخاصبقن طؾك قرب طفد والرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يخاصبفؿ إٓ بؿا 

يؼرب مـ أففامفؿ، والتعبقر طـ ابتداء الـؽاج باإلمساك بعقد جدا كاٍء طـ الؿحامؾ 

                                                        

 .  2/112( راجع: شرح مختصر الروضة 2)

  . 231، الؿستصػك ص2/112راجع: شرح مختصر الروضة  (1)
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طـ الػراق أو اإلمساك فاكطبؼ جقاب رسقل الظاهرة، ويف الؼصص أهنؿ جاءوا سائؾقـ 

اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك سمالفؿ، ثؿ الـؽاح طؾك آبتداء ٓ يختص هبـ بؾ جقازه 

، أمر وما ذكروه تخققر فقـتظؿ مـ جقامع الؽالم ما "أمسؽ"سائغ يف كسقة العالؿ وققلف: 

 (2) "يحؾ محؾ قرائـ إحقال التل تػضك إلك العؾؿ بنرادة الؿتؽؾؿ.

يتضح أن مجؿقع ما ذكركاه مـ قرائـ احتػت بالحديث يدفع آحتؿال ..  مؿا سبق

ويبطؾ التلويؾ الذي ذهب إلقف اإلمام أبق حـقػة، ويثبت أن الؿراد مـ الحديث ما ففؿف 

 واهلل أطؾؿ. ..الجؿفقر مـ أن اإلمساك: آستدامة، والؿػارقة: التسريح

لؼرائـ يـبغل أن يؾتػت إلقفا يف تؼرير التلويؾ ورده، ففذا وأمثالف مـ ا"قال الغزالل: 

وآحادها ٓ يبطؾ آحتؿال لؽـ الؿجؿقع يشؽؽ يف صحة الؼقاس الؿخالػ لؾظاهر 

ويصقر اتباع الظاهر بسببفا أققى يف الـػس مـ اتباع الؼقاس، واإلكصاف أن ذلؽ يختؾػ 

حـقػة مع هذه الؼرائـ،  بتـقع أحقال الؿجتفديـ، وإٓ فؾسـا كؼطع ببطالن تلويؾ أبل

 .(1)"وإكؿا الؿؼصقد تذلقؾ الطريؼ لؾؿجتفديـ

 
( )

ـ جامع امرأتف يف هنار رمضان، اختؾػ العؾؿاء فقؿـ ارتؽب ما يستؾزم كػارة؛ كؿ

ر باإل أو صعام ، هؾ يجقز لف دفع الؽػارة لؿسؽقـ ضاهر مـفا، أو حـث يف يؿقـف،  إذا كػَّ

 واحد أم ٓ؟ طؾك مذهبقـ:

                                                        

  .2/102راجع: الربهان  (2)

  . 231راجع: الؿستصػك ص (1)

  . 1سقرة الؿجادلة جزء أية:  (3)
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ٓ يجقز دفعفا لؿسؽقـ واحد وإكؿا العدد معترب يف الؽػارات، ومـ  الؿذهب إول:

ثؿ ٓ يجزئ دفعفا لقاحد فؼط. وهق مذهب الجؿفقر مـ الؿالؽقة والشافعقة 

 .(2)والحـابؾة

واحد طشرة أيام. وهق مذهب الحـػقة يجقز دفع الؽػارة لؿسؽقـ  الؿذهب الثاين:

 .(1) ، هق ققل إوزاطل والؼاسؿ بـ سالم-رحؿف اهلل  -ورواية طـ اإلمام أحؿد 

إن يف الـص إصعام طشرة مساكقـ، وإصعام طشرة مساكقـ قد يؽقن " قال الؽاساين:

بلن يطعؿ طشرة مساكقـ، وقد يؽقن بلن يؽػل طشرة مساكقـ سقاء أصعؿ طشرة مساكقـ 

ٓ، فنذا أصعؿ مسؽقـا واحدا طشرة أيام قدر ما يؽػل طشرة مساكقـ فؼد ُوجد إصعام أو 

 (3) "طشرة مساكقـ فخرج طـ العفدة

 وجه تلويل الـص طـد الحـػقة ومن معفم:

استـد الحـػقة يف مذهبفؿ طؾك تلويؾ كص الؼرآن الؽريؿ وحؿؾ أية طؾك غقر 

طؾك حذف   (1)ْصَعاُم ِستِّقَن ِمْسؽِقـًا َفنِ  ضاهرها، حقث إهنؿ حؿؾقا ققلف تعالك: 

                                                        

( راجع: بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد ٕبل القلقد محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبل الشفقر 2)

 -هـ 2111الؼاهرة،تاريخ الـشر:  -( ، الـاشر: دار الحديث 1/212هـ( )131الؿتقىف: بابـ رشد الحػقد )

هـ( 616م،  روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ ٕبل زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي )الؿتقىف:  1001

الثة، طؿان، الطبعة: الث -دمشؼ -( تحؼقؼ: زهقر الشاويش، الـاشر: الؿؽتب اإلسالمل، بقروت22/12)

م،  الؿغـل ٓبـ قدامة ٕبل محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة 2332هـ / 2121

( الـاشر: 3/113هـ( )610الجؿاطقؾل الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل )الؿتقىف:

 مؽتبة الؼاهرة.  

   . 113/ 3، الؿغـل 201/ 1( راجع: بدائع الصـائع 1)

 .  201/ 1( راجع: بدائع الصـائع 3)

 .  1( سقرة الؿجادلة جزء أية: 1)



–
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الؿضاف، وإقامة الؿضاف إلقف مؼامف. والؿعـك فنصعام صعام ستقـ مسؽقـا، فجقزوا 

صرف جؿقع الطعام إلك واحد، ٕن الؿؼصقد دفع الحاجة، وحاجة الستقـ كحاجة 

 (2)القاحد يف ستقـ يقما، فاستقيا يف الحؽؿ.

طؾك أن  َفنِْصَعاُم ِستِّقَن ِمْسؽِقـًا  أيضا ققلف تعالك:  ومـفا: تلويؾفؿ" قال أبو زرطة:

الؿراد إصعام صعام ستقـ مسؽقـا وهق ستقن مدا، فقجزي طـدهؿ ذلؽ ولق أططاه 

 (1)."لؿسؽقـ واحد

 :(3)وجوه فساد هذا التلويل

إن تلويؾ الحـػقة لمية الؽريؿة هق إبطال لؾـص ومخالػة لؼقاطد الؾغة،  قال العؾؿاء:

 ذا طؽس الحؼ وكؼقض الصدق وتغققر قصد الؽالم بقجف ٓ يسقغف ذو طؼؾ. وه

   وطؾقه ففذا تلويل فاسد من وجوه:

ِستِّقَن  :  إكف يؾزم طؾك تلويؾفؿ إلغاء الؿـصقص طؾقف يف ققلف تعالك الوجه إول:

 قـ. فالـص صريح يف اطتبار العدد يف الؿساك  َطَشَرِة َمَساكِقنَ وكذا   ِمْسؽِقـًا 

 "إصعام"معدومًا، والؿعدوم  "ستقـ مسؽقـا"إهنؿ قد جعؾقا الؿذكقر  الوجه الثاين:

 مذكقرًا وذلؽ إبطال لؾـص.

وهق  "ستقـ"يتعدى إلك مػعقلقـ، الؿذكقر مـفؿا هق  "أصعؿ"الػعؾ  الوجه الثالث:

 فاكتؼال الحـػقة مـ الؿذكقر الؿفؿ الذي "صعام أو أمداد"إهؿ، والؿسؽقت طـف هق 

                                                        

 .  1/10( راجع: البحر الؿحقط 2)

هـ(، 116( راجع: الغقث الفامع شرح جؿع الجقامع لقلل الديـ أبل زرطة أحؿد بـ طبد الرحقؿ العراقل )ت: 1)

 -هـ 2111ؿقة ، الطبعة: إولك، ( الؿحؼؼ: محؿد تامر حجازي، الـاشر: دار الؽتب العؾ313)ص: 

 م.  1001

 .  1/10وما بعدها، البحر الؿحقط  2/122( راجع: الربهان 3)
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 صرح بف اهلل طز وجؾ وطؿؾفؿ بالؿسؽقت طـف يخالػ الؾغة والعؼؾ.  

إن قصد العدد متصقر ومـاسب لؾحؽؿ وذلؽ لػضؾ الجؿاطة،  الوجه الرابع:

 وبركتفؿ، وتضافر قؾقهبؿ طؾك الدطاء لؾؿحسـ. وهذه معان ٓئحة ٓ تقجد يف القاحد. 

قع أكف ٓ يجقز أن يستـبط مـ الؼقاطد آستدٓل الؿسؾؿة طـد الجؿالوجه الخامس: 

 مـ الـص معـك يعقد طؾقف باإلبطال.

وٓ يطعؿ أقؾ مـ طشرة مساكقـ، واحتج طؾك مـ " رحؿه اهَّلل: (1)قال اإلمام الؿزين

قال: إْن أصعؿ مسؽقـًا واحدًا مائة وطشريـ مدًا يف ستقـ يقمًا أجزأه، وإن كان يف أقؾ مـ 

َوَأْشِفُدوا َذَوْي  قـ مسؽقـًا فؼد قال اهلل: ستقـ لؿ يجزه، قال: أراك جعؾت واحدًا ست

فنن شفد الققم شاهد بحؼ، ثؿ طاد مـ الغد فشفد بف فؼد شفد هبا ،     (1) َطْدٍل ِمـُْؽمْ 

مرتقـ، ففق كشاهديـ، فنن قال: ٓ يجقز؛ ٕن اهلل طز وجؾ ذكر العدد ققؾ: وكذلؽ ذكر 

 .(3)"اهلل لؾؿساكقـ العدد

طؾك تؼديرهؿ، الذي ٓ دلقؾ طؾقف، إلغاء الؿـصقص طؾقف وهق  فقؾزم" قال أبو زرطة:

ستقن مسؽقـا، وٓ يجقز أن يستـبط مـ الـص معـك يبطؾف، وٓ يؼال حاجة واحد يف 

ستقـ يقما مثؾ حاجة ستقـ يف يقم واحد، ٕكف يػقت مـف دطاء الجؿع الؽثقر وهق أقرب 

                                                        

( إسؿاطقؾ بـ يحقك بـ إسؿاطقؾ بـ طؿرو بـ إسحاق، الؿزين كسًبا، الؿصري مقصـًا، الشافعل مذهًبا، ذو طؾؿ 2)

الجامغ "، و"الجامع الؽبقر"ػات، مـفا: وزهد وورع وتؼقى، قال فقف الشافعل: الؿزين كاصر مذهبل، لف مصـ

: "وفقات إطقان"، و"1/211": "شذرات الذهب"سـة. راجع:  13هـ، وطؿره 161مات سـة  "الصغقر

"2/236-231"  . 

 .  1( سقرة الطالق جزء أية : 1)

 .  333/ 1( راجع: مختصر الؿزين 3)
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 .(2) "إلك اإلجابة

مذكقرا،  "صعام  "ص إذ جعؾقا الؿعدوم وهق وهذا تعطقؾ لؾـ " وقال الزركشي:

طدما  "[ 1]الؿجادلة:   ِستِّقَن ِمْسؽِقـًا   "لقصح كقكف مػعقٓ إلصعام، والؿذكقر وهق 

مع إمؽان قصد العدد لػضؾ الجؿاطة، وبركتفؿ،  "إلصعام  "مع صالحقتف لؽقكف مػعقٓ 

قجد يف القاحد. وأيضا فال وتضافر قؾقهبؿ طؾك الدطاء لؾؿحسـ. وهذه معان ٓئحة ٓ ت

أصعؿ  ": وٕن (1)يجقز أن يستـبط مـ الـص معـك يعقد طؾقف باإلبطال. قال إمام الحرمقـ

يتعدى إلك مػعقلقـ، والؿفؿ مـفؿا ما ذكر، والؿسؽقت طـف غقر مفؿ. وقد ذكر اهلل  "

 تعالك طدد الؿساكقـ، وسؽت طـ ذكر الطعام، فاطتربوا الؿسؽقت طـف وهق إمداد،

 (3) "وتركقا الؿذكقر وهق إطداد، وهق طؽس الحؼ.

هذا وقد حاول بعض العؾؿاء آكتصار لؿذهب الحـػقة وإيجاد دلقؾ يؼقى أن يؽقن 

فؼد اكتصر لؾحـػقة بقجفقـ: وجف فؼفل، وآخر  (1)سـدا لؾتلويؾ ومـفؿ اإلمام الؿازري

 كحقي. 

إٓ لق جقزوا إططاء الؿسؽقـ فقرى أكف ٓ يؾزم مـ مذهبفؿ إبطال الـص  أما الػؼفي:

                                                        

 (.  313( راجع: الغقث الفامع )ص: 2)

 وما بعدها.   2/122( راجع: الربهان 1)

 .  12، 1/10( راجع: البحر الؿحقط 3)

اي1) د ابق طبد اهلل التَِّؿقِؿل اْلَؿازِرّي الزَّ د بـ َطؾّل بـ طؿر بـ ُمَحؿَّ اْلَؿْػُتقَحة قبؾ الراءالػؼقف اْلَؿالِؽِل  ( ُمَحؿَّ

َْطاَلم.  ُمَصـػ  ْٕ ة ا َئِؿَّ ْٕ إِيَضاح "َولف كتاب  "بػقائد كتاب ُمسؾؿاْلؿعؾؿ "َوُهَق  "شرح ُمسؾؿ"اْلُؿحدث أحد ا

ُُصقل ْٕ َدة َوَكاَن َفاضال متؼـًا. روى َطـُف الَؼاِضل  "اْلَؿْحُصقل شرح الربهان فِل ا ََدب كتب ُمتَعدِّ ْٕ َولف فِل ا

اب فِل طشر مجؾدات. و قد تؽسر زايفا  "مازر"ِطَقاض َوَأُبق َجْعَػر اْلُؼْرُصبِّل، َوشرح الؿارزي التَّْؾِؼقـ لعبد اْلَقهَّ

ـَ َوخْؿس ماَئة(.  القايف بالقفقات  . 1/220 َوِهل بؾقَدة بَِجِزيَرة صؼؾقة تقّفل سـة ِسّت َوَثاَلثِق



 

213 

القاحد ستقـ مدا يف يقم واحد، وهؿ ٓ يؼقلقن ذلؽ، بؾ يراطقن صقرة العدد، 

ويشرتصقن تؽرير ذلؽ طؾك الؿسؽقـ القاحد تؽرير إيام فرارا مـ أن اهلل تعالك أمر 

بنصعام ستقـ مسؽقـا، ولؿ يعقـ مسؽقـا مـ مسؽقـ، وٓ خالف يف طدم تعقـفؿ فنذا 

ؽقـا وتؽرر إصعامف بالغداة، وهق بالغداة مسؽقـ، فؽلكف أصعؿ مسؽقـا آخر، فنذا أصعؿ مس

اكتفك التؽرار إلك ستقـ يقما صار مطعؿا ستقـ مسؽقـا، لؽقن هذا الؿسؽقـ كؾ يقم مـ 

 جؿؾة الؿساكقـ.

فنذا  "بؿا، وأن "قال: إن الؿصدر يؼدر  (2)فؼد ذكر أن سقبقيف :  وأما الوجه الـحوي

اقتضك ذلؽ ما قالتف الحـػقة، ويؽقن  "ما  "بؿعـك  "اإلصعام  "در هـا وهق قدركا الؿص

التؼدير: فؿـ لؿ يستطع فؿا يطعؿ ستقـ مسؽقـا. وهذا التؼدير يخرج أبا حـقػة إلك 

كان التؼدير: فعؾقف أن يطعؿ ستقـ مسؽقـا، وهذا  "بلن  "الؿذهب الذي أراد، وإن صدر 

. قال: وقد زاحؿـا أبا الؿعالل فقؿا يتعؾؼ بف مـ صـاطة التؼدير إخقر يخرج إلك ما يريد

 الـحق، وذكركا ٕبل حـقػة تعؾؼا مـفا مـ وجف آخر، ذكره اإلمام إول فقفا، وهق سقبقيف

 (1) . هـ.أ

                                                        

( طؿرو بـ طثؿان بـ قـرب الحارثل بالقٓء، أبق بشر، الؿؾؼب سقبقيف: إمام الـحاة، وأول مـ بسط طؾؿ الـحق. 2)

 "لبصرة، فؾزم الخؾقؾ بـ أحؿد فػاقف. وصـػ كتابف الؿسؿك هـ يف إحدى قرى شقراز، وقدم ا 211ولد سـة 

يف الـحق، لؿ يصـع قبؾف وٓ بعده مثؾف. ورحؾ إلك بغداد، فـاضر الؽسائل. وأجازه الرشقد  "ط  -كتاب سقبقيف 

ف سقبقي "بعشرة آٓف درهؿ. وطاد إلك إهقاز فتقيف هبا، وققؾ: وفاتف وقربه بشقراز. وكاكت يف لساكف حبسة. و 

هـ. إطالم لخقر الديـ بـ محؿقد بـ محؿد 210بالػارسقة رائحة التػاح. وكان أكقؼا جؿقال، تقيف شابا سـة  "

( ط: دار العؾؿ لؾؿاليقـ،  والبداية والـفاية 1/12هـ( )2336بـ طؾل بـ فارس، الزركؾل الدمشؼل )الؿتقىف: 

الؿحؼؼ: طؾل شقري  216/ 20هـ( 111تقىف: ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل الدمشؼل )الؿ

 م.  2311 -، هـ 2101ط: دار إحقاء الرتاث العربل الطبعة: إولك 

هـ(  136( راجع: إيضاح الؿحصقل مـ برهان إصقل ٕبل طبد اهلل محؿد بـ طؾل بـ طؿر الؿازري )1)

بعة: إولك،  البحر الؿحقط ( الؿحؼؼ: د. طؿار الطالبل الـاشر: دار الغرب اإلسالمل الط102- 100)ص

1/10 ،12  . 
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ويؼال لف: أما القجف إول: "وقد ذكر الزركشل جقابا طـ القجفقـ السابؼقـ فؼال: 

أططك يف ستقـ يقما أم ٓ. فؼد ططؾقا مـ الـص  فنن تعطقؾ الـص حاصؾ بآتحاد سقاء

لػظ الستقـ، ولؾشارع غرض صحقح يف العدد طؾك ما سبؼ، وٕن يف الؽػارة كقع تعبد، 

وهق العدد، فالتؿسؽ بالؾػظ الؿحصؾ لؾؿؼصقد مـ كؾ وجف أولك. وأما الثاين: فؿا 

 "ف الؿصدر العامؾ كؼؾف طـ سقبقيف غقر معروف يف كالمف، والؿـؼقل طـف أن الذي يؼدر ب

الؿؼدرة حرف  "ما  "الؿصدرية و  "أن  "الؿشددة الـاصبة لضؿقر الشلن، ٓ  "أن 

. وإكؿا يتجف ما قالف الؿازري إذا كاكت مقصقلة ٓ بؿعـك الذي، "أن  "مصدري بؿـزلة 

فال فرق بقـ اإلصعام وما يطعؿ، ومـ الحـػقة مـ أكؽر كسبة هذا التلويؾ لجؿفقرهؿ، 

  (2) ططاء صعام ستقـ مسؽقـا.وقدره: إ

وطؾك الرغؿ مـ بعد هذا التلويؾ وفاسده كؿا ذكر العؾؿاء إٓ أكـك أستحسـ العؿؾ 

بؿذهب الحـػقة ومـ معفؿ إذا دطت الحاجة إلك ذلؽ، مراطاة لؿصؾحة الػؼقر فؼد 

يؽقن مستعػػا مسترتا ٓ يعؾؿ بف أحد إٓ الؿؽػر، فقحرم مـ حؼف يف الؽػارات 

 والصدقات. بؾ إن هذا ما يتػؼ مع صريح السـة الـبقية.والزكقات 

أجاز إوزاطل دفعفا إلك واحد، وقال أبق طبقد: إن " يؼول ابن قدامة رحؿه اهَّلل:

خصَّ هبا أهؾ بقت شديدي الحاجة جاز، بدلقؾ أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال 

؛ وٕكف (1) طقالؽ( لؾؿجامع يف رمضان، حقـ أخربه بشدة حاجتف وحاجة أهؾف: )أصعؿف

                                                        

 .  12، 1/10( راجع: البحر الؿحقط 2)

فؼال: هؾؽت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -( يشقر إلك ما رواه الجؿاطة مـ صريؼ أبل هريرة قال: جاء رجؾ إلك الـبل 1)

تؼ رقبة؟ قال: ٓ، قال: يا رسقل اهلل، قال: وما أهؾؽؽ؟ قال: وقعت طؾك امرأيت يف رمضان، قال: هؾ تجد ما تع

ففؾ تستطقع أن تصقم شفريـ متتابعقـ؟ قال: ٓ، قال ففؾ تجد ما تطعؿ ستقـ مسؽقـا؟ قال: ٓ، قال: ثؿ جؾس 

طؾقف بعرق فقف تؿر قال: تصدق هبذا، قال: ففؾ طؾك أفؼر مـا فؿا بقـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -قال: فليت الـبل 

حتك بدت كقاجذه، وقال: اذهب  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ضحؽ الـبل ٓبتقفا أهؾ بقت أحقج إلقف بـا، ف

 ( ،1/113، 213، 1/263فلصعؿف أهؾؽ. وقد روي الحديث مـ صريؼ بللػاظ متؼاربة. صحقح البخاري )

 . 233-3/231صحقح مسؾؿ،
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دفع حؼ اهلل تعالك إلك مـ هق مـ أهؾ آستحؼاق، فلجزأه، كؿا لق دفع زكاتف إلك 

  (2)"واحد

الؿساكقـ الؿحدد يف الؽػارة،  ومـ َثؿ فنذا شؼ طؾك دافع الؽػارة البحث طـ طدد

رأى أهؾ بقت بحاجة صارئة إلك ما يعقؾفؿ مـ الصدقة، جاز العؿؾ بؿا ذهب إلقف  أو

، واإلمام إوزاطل، والؼاسؿ بـ سالم، بدفع -يف الؼقل الثاين طـدهؿ-ادة الحـػقة الس

 الؽػارة إلك مـ يجد مـ الؿساكقـ. واهلل تعالك أطؾؿ.

( )

 :لؾػؼفاء يف إخراج الؼقم يف الزكاة ثالثة مذاهب

أكف يجزئ إخراج الؼقؿة مطؾؼا بؽؾِّ حال سقاء أكاكت  ى أصحابفير الؿذهب إول:

   .(3)زكاة زروع وثؿار أم ٓ ؛ وهق مذهب اإلمام أبل حـقػة

ٓ يجزئ إخراج الؼقؿة بحال؛ وهق مذهب الؿالؽقة والشافعقة  الؿذهب الثاين:

                                                        

 .  113/ 3( راجع: الؿغـل 2)

ضؿـ حديث صقيؾ  "2111/ رقؿ 321/ 1كتاب الزكاة، باب زكاة الغـؿ، " "صحقحف"( أخرجف البخاري يف 1)

 ."ويف صدقة الغـؿ يف سائؿتفا إذا كاكت أربعقـ إلك طشريـ ومائة شاة"فقف: 

أحد رواة -وأخرجف أبقداوود طـ ابـ طؿر يف كتاب الزكاة باب يف زكاة السائؿة. كؿا أخرجف طـ طؾل؛ غقر أن زهقًرا 

، ومحؾ الشاهد طـده "361-362، 1/360" شؽ يف رفع الحديث إلك الـبل صؾك طؾقف وسؾؿ -حديث طؾل

. وأخرجف الرتمذي طـ ابـ طؿر يف كتاب الزكاة باب ما جاء يف زكاة "ويف الغـؿ يف كؾ أربعقـ شاة ... "بؾػظ: 

. وأخرجف طـف ابـ ماجف "الغـؿ"اإلبؾ والغـؿ وقال:حديث حسـ، ولػظف كؾػظ أبل داود، غقر أكف حذف كؾؿة 

 ."2/111"الغـؿ يف كتاب الزكاة باب صدقة 

 .   1/11، بدائع الصـائع 216/ 1( راجع: الؿبسقط 3)
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ورواية طـ اإلمام أحؿد، وأجاز مالؽ وأحؿد يف رواية إخراج الذهب طـ الػضة 

 .(2)لعؽس فؼطوا

َّٓ طـد الحاجة، مثؾ: مـ تجب طؾقف شاة يف اإلبؾ   الؿذهب الثالث: أكف ٓ يجزئ إ

 .(1)ولقست طـده، وهق ما كؼؾ طـ اإلمام أحؿد يف رواية، وإلقف ذهب ابـ تقؿقة 

كؾ فريؼ طؾك مذهبف بجؿؾة مـ إدلة لقس هـا مجال ذكرها، وإكؿا  ولؼد استدل

يف أربعقـ شاة  "حديث طـ استدٓلفؿ بؼقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؽػقـا يف هذا الؿؼام ال

 ."شاة

يف طدم جقاز اإلبدال يف باب الزكاة  -رضل اهلل طـف  -فؾؼد تؿسؽ اإلمام الشافعل 

هبذا الحديث، وأوضح أن ضاهره يؼتضل وجقب الشاة بعقـفا، ٕن ققلف صؾك اهلل طؾقف 

ه طؾك ضاهره، بؾ ٓ بد فقف مـ إضؿار ٓ يؿؽـ إجراؤ "يف أربعقـ شاة شاة"وسؾؿ: 

                                                        

، الحاوي الؽبقر يف فؼف مذهب اإلمام الشافعل وهق شرح مختصر الؿزين ٕبل 1/30( راجع: بداية الؿجتفد 2)

هـ(، 110الحسـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ حبقب البصري البغدادي، الشفقر بالؿاوردي )الؿتقىف: 

الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد، الـاشر: دار الؽتب  -لؿحؼؼ: الشقخ طؾل محؿد معقض ( ا1/213)

 معرفة يف العؾؿاء حؾقة ،113/ 3 الؿغـل  م، 2333- هـ 2123 إولك،: الطبعة لبـان، –العؾؿقة، بقروت 

 لدكتقرا: طؾقف وطؾؼ حؼؼف( 3/261) الؼػال الشاشل أحؿد بـ محؿد بؽر أبل الديـ لسقػ الػؼفاء مذاهب

شر: مؽتبة الرسالة الـا إردكقة، الجامعة - الشريعة كؾقة يف الؿساطد إستاذ درادكف، إبراهقؿ أحؿد ياسقـ

، الشرح الؽبقر طؾك 3/23م، الؿغـل  2311الؿؿؾؽة إردكقة الفاشؿقة، طؿان الطبعة: إولك،  -الحديثة 

 .   131/ 1متـ الؿؼـع 

قح الػروع لعالء الديـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي لؿحؿد بـ مػؾح بـ محؿد ( راجع: كتاب الػروع ومعف تصح1)

( 1/36هـ(، )163بـ مػرج، أبق طبد اهلل، شؿس الديـ الؿؼدسل الرامقـك ثؿ الصالحل الحـبؾل )الؿتقىف: 

 مـ، 1003 -هـ  2111الؿحؼؼ: طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، الـاشر: ممسسة الرسالة، الطبعة: إولك 

 .  13: 11/11مجؿقع الػتاوى 
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حؽؿ، كحق وجقب اإلخراج، أو كدبف، أو غقرهؿا، والؿراد بف هـا القجقب إجؿاطا. 

َكاةَ  "فتعقـ أن يؽقن هق، وٕن هذا الحديث بقان لؾؿجؿؾ يف ققلف تعالك:  (2) "َوآُتقا الزَّ

ُف َيْقَم َحَصاِدهِ  "وققلف:  إذا لؾقجقب، ثؿ القاجب إما أن وهق لؾقجقب، ففق  (1)"َوآُتقا َحؼَّ

يؽقن هق الؿذكقر، أو غقره. والثاين خالف إصؾ، فقتعقـ أن يؽقن هق، فثبت أن ضاهر 

يؼتضل وجقب شاة بعقـفا، فالؼقل بجقاز صرف ققؿتفا  "يف أربعقـ شاة شاة"ققلف: 

  (3)طدول طـ الظاهر، وهق غقر جائز مـ غقر دلقؾ.

 :وجه تلويل الحـػقة لظاهر الحديث

قال الحـػقة إن الحديث ضاهر يف وجقب الشاة بعقـفا، لؽـ كؼقل: الؿراد مـف غقر 

ضاهر، وهق مؼدار ققؿة الشاة، وتؼديره يف أربعقـ شاة، مؼدار ققؿة شاة طؾك تؼدير حذف 

الؿضاف، وإقامة الؿضاف إلقف مؼامف لدلقؾ دل طؾقف، وهق أن الؿؼصقد مـ إيجاب شاة 

هق سد خؾة الػؼراء ودفع حاجاهتؿ؛ وذلؽ يحصؾ بدفع الؼقؿة  يف أربعقـ شاة مثال، إكؿا

   (1) كؿا يحصؾ بدفع الشاة بعقـفا فال معـك لتخصقص الشاة بقجقب الدفع.

 وجوه فساد التلويل:

 "يف كؾ أربعقـ شاة شاة"لؼد بقَّـ العؾؿاء ُبعد وفساد تلويؾ السادة الحـػقة لحديث: 

                                                        

 .   13( سقرة البؼرة جزء أية: 2)

    .212( سقرة إكعام جزء أية:1)

هـ(  121( راجع: هناية القصقل يف دراية إصقل لصػل الديـ محؿد بـ طبد الرحقؿ إرمقي الفـدي )3)

لسقيح، الـاشر: الؿؽتبة د. سعد بـ سالؿ ا -( الؿحؼؼ: د. صالح بـ سؾقؿان الققسػ 2331: 1/2331)

 م.    2336 -هـ  2126التجارية بؿؽة الؿؽرمة، الطبعة: إولك، 

 .    211، أصقل الشاشل ص3/16(، اإلحؽام لممدي 1/1000( راجع: هناية القصقل يف دراية إصقل )1)
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 مـ وجقه طدة مـفا:

 خالف الظاهر، وٓ يجقز الؿصقر إلقف إٓ بدلقؾ معترب. إكف الوجه إول:

والحاصؾ أن إحاديث كاصة طؾك إيجاب شاة يف إربعقـ ،  " قال ابن السبؽي:

أي :  ' 'يف الغـؿ أربعقـ شاة شاة  'وهؿ جقزوا إخراج الؼقؿة ، وقالقا : ققلف طؾقف السالم : 

سقاء أكان بالشاة أم بالؼقؿة ....... مـ أن الؿؼصقد دفع الحاجة  'ققؿة شاة بؿا تؼدم 

فالحؼ طـدكا أن ما ذهبقا إلقف مدفقع مـ جفة أن الؾػظ ضاهر يف التعقـ ، فؾعؾ الشارع 

قصد مشاركة الػؼقر لؾغـل يف جـس ما يؿؾؽ ، فػل الؼصر طؾك الشاة تحصقؾ مؼصقد 

طؿا فعؾقه الشارع مـ الخالص مـ طذر الؿخالػة ، وبلن الزكاة فقف بعقد ، واإلضراب 

 .(2) "حؼ ، وإن كان ٓ يظفر أكف تعطقؾ ، بؾ تلويؾ ٓ يعضده دلقؾ 

إن هذا التلويؾ يعقد طؾك إصؾ باإلبطال، حقث إن القصػ   الوجه الثاين:   

الؿستـبط مـ الحؽؿ مـ شروصف أٓ يعقد طؾك إصؾ باإلبطال، وهق ما لؿ يتحؼؼ يف 

لدفع حاجة الػؼقر وهذا القصػ هق العؾة يف هذا هذا التلويؾ، فؾق قؾـا إن الزكاة شرطت 

الحؽؿ ومـ ثؿ فالحاجة هـا تـدفع بؼقؿة الشاة كؿا قال الحـػقة؛ لرتتب طؾك ذلؽ طدم 

وجقب الشاة الثابت بظاهر الـص، وٓ شؽ أكف إبطال لؾـص. فالحـػقة قد جعؾقا 

 .(1) الؿقجقد معدوما والؿعدوم مقجقدا وهق غقر جائز

                                                        

بـ طبد الؽايف ( راجع: رفع الحاجب طـ مختصر ابـ الحاجب، لتاج الديـ أبل الـصر طبد القهاب بـ طؾل 2)

( تحؼقؼ : طؾل محؿد معقض، طادل أحؿد طبد الؿقجقد، دار الـشر : طالؿ الؽتب 163: 3/111السبؽل، )

 .      233 -231هـ، الطبعة : إولك، الؿستصػك ص 2123 -م  2333 -لبـان / بقروت  -

الشارع الؿعؾقمة؛ كؿا يف ققل وٓ يؼال: إن طدم آلتػات إلك الؿعاين إطراض طـ  مؼاصد  "( قال الشاصبل: 1)

 الؼائؾ: ٓ يجقز القضقء بالؿاء الذي بال فقف اإلكسان، فنن كان قد بال يف إكاء ثؿ صبف يف الؿاء؛ جاز القضقء بف.
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طدم حصر اإلجزاء يف الشاة مبطؾ لؾػظفا القارد يف الحديث  أضػ إلك ذلؽ أن

  (2) الشريػ.

 "ٕن تؼدير إصعام صعام ستقـ  ;وهذا التلويؾ أبعد مؿا تؼدم " قال إصػفاين:

إذ ٓ مـافاة بقـ إيجاب إصعام صعام  ;مسؽقـا ٓ يبطؾ حؽؿ ما دل طؾقف الؾػظ الظاهر 

ؽقـا. بخالف تؼدير ققؿة شاة، فنكف إذا كاكت ستقـ مسؽقـا وبقـ إيجاب إصعام ستقـ مس

أي كؾ فرع  -ققؿة الشاة واجبة كاكت الشاة غقر واجبة. وكؾ معـك إذا استـبط مـ حؽؿ 

يؽقن باصال، ٕن بطالن إصؾ  -إذا استـبط مـ أصؾ، أبطؾ ذلؽ الحؽؿ؛ أي إصؾ 

  (1)."يقجب بطالن الػرع

                                                                                                                                                                     

ٕكا كؼقل: هذا أيضا معارض بؿا يضاده يف الطرف أخر يف تتبع الؿعاين مع إلغاء الصقغ، كؿا ققؾ يف ققلف طؾقف 

: إن الؿعـك ققؿة شاة؛ ٕن الؿؼصقد سد الخؾة، وذلؽ حاصؾ بؼقؿة "يف أربعقـ شاة شاة"الصالة والسالم: 

الشاة؛ فجعؾ الؿقجقد معدوما، والؿعدوم مقجقدا، وأدى ذلؽ إلك أن ٓ تؽقن الشاة واجبة، وهق طقـ 

 الؿخالػة، وأشباه ذلؽ مـ أوجف الؿخالػة الـاشئة طـ تتبع الؿعاين.

ربة بنصالق، وإكؿا تعترب مـ حقث هل مؼصقد الصقغ؛ فاتباع أكػس الصقغ التل هل وإذا كاكت الؿعاين غقر معت

إصؾ واجب ٕهنا مع الؿعاين كإصؾ مع الػرع، وٓ يصح اتباع الػرع مع إلغاء إصؾ، ويؽػل مـ التـبقف 

الشفقر طؾك رجحان هذا الـحق ما ذكر. راجع: الؿقافؼات إلبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل 

( الؿحؼؼ: أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان، الـاشر: دار 121: 3/122هـ(، )130بالشاصبل )الؿتقىف: 

 م.   2331هـ/ 2121ابـ طػان، الطبعة: الطبعة إولك 

( الـاشر: 2/211هـ( )112( راجع: إشباه والـظائر لتاج الديـ طبد القهاب بـ تؼل الديـ السبؽل )الؿتقىف: 2)

 م.      2332 -هـ2122الؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك دار 

( ، أصقل الػؼف، لؿحؿد بـ مػؾح بـ محؿد بـ مػرج، أبق طبد اهلل، شؿس 1/111( راجع: بقان الؿختصر )1)

( حؼؼف وطؾؼ طؾقف وقدم لف: 3/2011هـ(، )163الديـ الؿؼدسل الرامقـك ثؿ الصالحل الحـبؾل )الؿتقىف: 

َدَحان، الـاشر: مؽتبة العبقؽان، الطبعة: إولك، الدكتقر ففد بـ محؿ إيضاح م،  2333 -هـ  2110د السَّ

   .331الؿحصقل: ص
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الحؽؿ  "إذ يعرف"طؾقف فرع الحؽؿ  العؾة يف الؿـصقص "وقال السراج إرمقي: 

فقف أوٓ، ثؿ يستـبط مـف العؾة، وإذا كان كذلؽ وجب أن ٓ يستـبط طؾك وجف يعؽر طؾك 

. ضاهره يؼتضك وجقب الشاة بعقـفا طؾك ما "يف أربعقـ شاة شاة"أصؾف باإلبطال. وققلف: 

قجب أن ٓ تؼدم تؼريره، فجعؾ سد الخؾة ودفع الحاجة طؾة لذلؽ يرفع وجقب طقـفا ف

يصح، وطؾك هذا إصؾ كؼقل: كؾ تلويؾ يعتؿد صحتف طؾك طؾة مستـبطة مـ الحؽؿ 

رافعة لف أو لشلء مـ الؿدلقٓت الؾػظقة أو الؿعـقية لؾـص الدال طؾك ذلؽ الحؽؿ كان 

ذلؽ باصال، ٕن العؾة تجب أن تؽقن مالئؿة لؾحؽؿ ٓ مـافقة لف رافعة إياه، كؿا أن 

  (2)."مالئؿا لظاهر الؾػظ الدال طؾقفالحؽؿ يجب أن يؽقن 

بلن يؼقلقا : إكؿا يؽقن ما أولـا معطال لق لؿ كجقز إخراج  ولؾحـػقة الدفع طؿا سبق

الشاة .وأما إذا جقزكاه ؛ فالتلويؾ حقـئذ معؿؿ ، ٓ معطؾ وقد طرف كؾ ذي كظر أكف 

 (1) يجقز أن يستـبط مـ الـص معـك يعقد طؾقف بالتعؿقؿ .

وأجقب مـ جفة الحـػقة بلن هذا لقس طقدا باإلبطال إكؿا يؽقن " :قال الشـؼقطي

طقدا بف لق أدى إلك رفع القجقب، ولقس كذلؽ بؾ هق تقسقع لؾقجقب أي تعؿقؿ لف، 

                                                        

، التحؼقؼ والبقان يف 233 -231(، الؿستصػك ص1002: 1/1000( راجع: هناية القصقل يف دراية إصقل )2)

( الؿحؼؼ: د. طؾل بـ 1/112( )هـ 626شرح الربهان يف أصقل الػؼف لعؾل بـ إسؿاطقؾ إبقاري )الؿتقىف 

الؽقيت )صبعة خاصة بقزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة  -طبد الرحؿـ بسام الجزائري، الـاشر: دار الضقاء 

 م.     1023 -هـ  2131دولة قطر( الطبعة: إولك،  -

بـ طبد الؽايف  ( راجع: رفع الحاجب طـ مختصر ابـ الحاجب، لتاج الديـ أبل الـصر طبد القهاب بـ طؾل1)

( تحؼقؼ : طؾل محؿد معقض، طادل أحؿد طبد الؿقجقد، دار الـشر : طالؿ الؽتب 163: 3/111السبؽل، )

 هـ، الطبعة : إولك.    2123 -م  2333 -لبـان / بقروت  -
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 .(2)"والؿراد باإلبطال هـا ما لقس بتخصقص وٓ تعؿقؿ بدلقؾ مؼابؾتف هبؿا يف كالم إئؿة 

ع مـ جفة أن الؾػظ ضاهر يف التعقـ ، فؾعؾ بلن ما ذهبقا إلقف مدفق ولؽن ُيرد طؾقفم

الشارع قصد مشاركة الػؼقر لؾغـل يف جـس ما يؿؾؽ ، فػل الؼصر طؾك الشاة تحصقؾ 

مؼصقد الشارع مـ الخالص مـ طذر الؿخالػة ، وبلن الزكاة فقف بعقد ، واإلضراب طؿا 

 .(1)فعؾقه حؼ ، وإن كان ٓ يظفر أكف تعطقؾ ، بؾ تلويؾ ٓ يعضده دلقؾ

سؾؿـا لؽؿ أن القصػ الؿستـبط مـ الحؽؿ هق سد حاجة الػؼراء،  الوجه الثالث:

ولؽـف لقس كؾ الؿؼصقد مـ تشريع الحؽؿ، فػقف جاكب تعبدي، فقؽقن تقققػقا كغقره مـ 

العبادات كالصالة والصقم. وأيضًا ٓ يبعد أن يؽقن الؿؼصقد إططاء الػؼقر مـ جـس 

 (3) لك ما يف يد الغـل.مال الغـل، لقـؼطع تشقف الػؼقر إ

إن العؿؾ بالظاهر هق إيسر طؾك الؿالك بؾ وإكػع لؾؿحتاجقـ،  الوجه الرابع:

فربؿا لق أخذ الػؼقر الؼقؿة ٕكػؼفا سريعا وبؼل محتاجًا، لؽـف إن أخذ العقـ فسقـتػع مـ 

ا رويدا مـ كتاجفا مع بؼائفا يف طقـفا دون استفالك، بؾ إهنا ستتؽاثر بالقٓدة ويـتؼؾ رويد

 .(1) حالة الػؼر وآحتقاج إلك مصاف إغـقاء

إن تجقيز اإلبدال محقج إلك اإلضؿار، وإيجاب شلء آخر غقر  الوجه الخامس:

  (1) الؿذكقر وهق خالف إصؾ.

                                                        

ولد  ( تؼديؿ: الداي1/213( راجع: كشر البـقد طؾك مراقل السعقد لعبد اهلل بـ إبراهقؿ العؾقي الشـؼقطل،)2)

 أحؿد رمزي، الـاشر: مطبعة فضالة بالؿغرب.    -سقدي بابا 

 (.   163: 3/111( راجع: رفع الحاجب طـ مختصر ابـ الحاجب )1)

 . 233 -231(، الؿستصػك ص1002: 1/1000( راجع: هناية القصقل يف دراية إصقل )3)

 .   233 -231( راجع: الؿستصػك ص1)

 . 11، 1/12البحر الؿحقط ( راجع: 1)
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ومؿا تجدر اإلشارة إلقف أكـا لسـا هـا بصدد الؿقازكة والرتجقح بقـ الؿذاهب، وغاية 

لويؾ وسـده ومرتبتف، وٓ يخػك أن لؾحـػقة أدلة أخرى ما يعـقـا أن كبقـ وجف الت

   (2) يتؿسؽقن هبا سقى التلويؾ.

ولؼائؾ أن يؼقل ٓ حاجة لؾحـػقة إلك هذا التلويؾ ٕهنؿ  " وقال البابرتي الحـػي:

َّٓ َطَؾى اهَّللِ  تعالك:  -يجقزون الؼقؿة بـص آخر وهق ققلف  َْرِض إِ ْٕ َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي ا

، وبدٓلة هذا الحديث أيضا طؾك أكف ٓ يؿؽـ اإلجراء طؾك ضاهره؛ ٕن أربعقـ  (1)ْزُقَفارِ 

ٓ يؿؽـ أن تؽقن ضرفا لشاة فال بد مـ تلويؾ؛ وققؿتفا أقرب إلقفا ٕن الؼقؿة تؼقم مؼام 

 العقـ.

وهق ٓ يدل طؾك  (3)فاسد ٕكف تخصقص بالؾؼب -إذ يؾزم أن ٓ تجب الشاة  وقوله:

 .(1) "الـػل

                                                        

( راجع: التؼرير والتحبقر ٕبل طبد اهلل، شؿس الديـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد الؿعروف بابـ أمقر حاج ويؼال 2)

 -هـ 2103( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: الثاكقة، 2/211هـ(، )113لف ابـ الؿققت الحـػل )الؿتقىف: 

 م.   2313

 .   6( سقرة هقد جزء أية: 1)

الؾؼب هق: تعؾقؼ الحؽؿ بآسؿ العؾؿ، كحق: قام زيد، أو اسؿ كقع، كحق: يف الغـؿ زكاة. والؾؼب هـا ( مػفقم 3)

أطؿؿـ الؾؼب طـد الؾغقيقـ فقشؿؾ آسؿ والؾؼب والؽـقة. والراجح هق ما طؾقف الجؿفقر مـ أكف لقس حجة 

 . 1/211فتعؾقؼ الحؽؿ بؾؼب ٓ يدل طؾك كػل الحؽؿ طؿا طداه. راجع: البحر الؿحقط 

هـ(  116( راجع: الردود والـؼقد شرح مختصر ابـ الحاجب لؿحؿد بـ محؿقد بـ أحؿد البابرتك الحـػل )ت 1)

( ، ط: 1ترحقب بـ ربقعان الدوسري )جـ  -( 2( الؿحؼؼ: ضقػ اهلل بـ صالح بـ طقن العؿرى )جـ 1/311)

 م.    1001مؽتبة الرشد، الطبعة: إولك 
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( )

بقـ أهؾ العؾؿ جؿقعًا يف مشروطقَّة القٓية طؾل الحرة الؿؽؾَّػة يف الـؽاح؛  ٓ خالف

 .لقؽقن تزويجفا بقد ولقِّفا، وهق إقرب مـ طصباهتا أو مـ يؼقم مؼامف

 يف صحة مباشرهتا لفذا العؼد، أم أكف حٌؼ مـ حؼقق ولقِّفا. كَّؿا الخالفإ

 ويؿؽـ حصر مذاهب الػؼفاء يف هذه الؿسللة فقؿا يؾل:

 أي طؾك الحرة الؿؽؾَّػة.-اشرتاط القٓية يف الـِّؽاح مطؾؼًا  الؿذهب إول:

كػسفا وٓ كؽاح  وطؾك هذا فنن مباشرة طؼد كؽاحفا حؼٌّ مـ حؼقق ولقِّفا، فال تؾل كؽاح

غقرها، وٓ طبارة لفا يف الـِّؽاح مطؾًؼا، وإن طؼدتف ففق باصؾ، وكذلؽ إن طؼده لفا أجـبلُّ 

طـفا بدون إذن ولقِّفا. وهذا هق مذهب الجؿفقر، وهق الؿعتؿد طـد الؿالؽقة والشافعقة 

 (1)والحـابؾة.

                                                        

حفا باصؾ، فـؽاحفا باصؾ، فنن دخؾ هبا فؾفا الؿفر بؿا استحؾ مـ فرجفا، فنن اشتجروا ( تتؿة الحديث: فـؽا2)

 22/ 1والحديث مروي طـ طائشة رضل اهلل طـفا. أخرجف الشافعل يف الؿسـد:  "فالسؾطان ولّل مـ ٓ ولّل لف

طؾل بـ طؿر بـ أحؿد  (، ســ الدارقطـل ٕبل الحسـ23، 21يف الـؽاح الباب الثاين فقؿا جاء يف القلل: رقؿ )

( 20رقؿ ) 112/ 3هـ، )311بـ مفـدي بـ مسعقد بـ الـعؿان بـ ديـار البغدادي الدارقطـل، الؿتقىف سـة:

حؼؼف وضبط كصف وطؾؼ طؾقف: شعقب إركموط، حسـ طبد الؿـعؿ شؾبل، طبد الؾطقػ حرز اهلل، أحؿد 

م، والحاكؿ يف 1001هـ،2111ولك سـة:برهـقم، صبعة: ممسسة   الرسالة، بقروت، لبـان، الطبعة إ

يف الـؽاح باب ٓ كؽاح  201/ 1وصححف ووافؼف الذهبل، والبقفؼل يف الســ الؽربى:  261/ 1الؿستدرك: 

 (.111-6/113إٓ بقلل، وإرواء الغؾقؾ )

، ( 11/ 3مع التحػة( ، وأحؽام الؼرآن لؾؼرصبل ) 131 -1/131(، وجامع الرتمذي )3/211( فتح الباري )1)

( ، 1/331( ، والؿغـل ٓبـ قدامة )111-112( ، وققاكقـ إحؽام ٓبـ جزي )1/1وبداية الؿجتفد )

 (.1/33(، اإلشراف طؾك مذاهب العؾؿاء )26/213وتؽؿؾة الؿجؿقع الثاكقة )
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  الؿذهب الثَّاين:

رط يف كؽاح الحرة الؿؽؾَّػة: وطؾك يرى أصحاب هذا الؿذهب أنَّ القٓية لقست بش

ة البالغة العاقؾة  تزويج كػسفا إٕ أكَّف خالف الؿستحب،  -بؽرًا كاكت أم ثقِّبًا -هذا فؾؾحرَّ

وج كػمًا لفا أم غقر كػء؟ فالـؽاح صحقح، ولألولقاء حّؼ آطرتاض إذا  وسقاء أكان الزَّ

 (2) .لؿ يؽـ الزوج كػمًا لفا

، وهق رواية (3)وبف قال زفر ،(1) طـ أبك حـقػة رحؿف اهللوهذا الؿذهب هق الؿشفقر 

 (1).وققؾ برجقع محؿد بـ الحسـ إلقفا .(1) طـ أبل يقسػ يف ضاهر الؿذهب

ولؽؾ مـ الؿذهبقـ وجفتف وأدلتف التل ٓ مجال لسردها هـا، وما يعـقـا يف هذا الؿؼام 

 آستدٓل بالحديث محؾ الؿسللة.

ل الحـػقة حديث:  « أيؿا امرأة أكؽحت كػسفا بغقر إذن ولقفا فـؽاحفا باصؾ»فؼد أوَّ

 بتلويالت أربعة: 

يف الحديث طؾك الصغقرة، ومـ ثؿ  "امرأة"حؿؾ الحـػقة لػظ  التلويل إول: 

                                                        

( ، فتح الؼدير لؽؿال الديـ محؿد بـ طبد القاحد السققاسل الؿعروف بابـ الفؿام 1/20( راجع: الؿبسقط )2)

 -( الـاشر: دار الػؽر، بلطؾك الصػحة كتاب الفداية لؾؿرغقـاين يؾقف 116-3/111هـ( )162)الؿتقىف: 

/ 3لؼاضل زاده، بدائع الصـائع )« كتائج إفؽار»لؾؽؿال بـ الفؿام وتؽؿؾتف « فتح الؼدير» -مػصقٓ بػاصؾ 

 ( .2/102( ، أحؽام الؼرآن لؾجصاص )2361

 ( .3/221لبحر الرائؼ )( كػس الؿصادر السابؼة، وا1)

 ( .2/102( ، أحؽام الؼرآن لؾجصاص )3/2361( راجع: بدائع الصـائع )3)

 ( .3/221( ، البحر الرائؼ )2361/ 3( ، بدائع الصـائع )3/116( راجع: الفداية وفتح الؼدير )1)

 (.3/221( ، والبحر الرائؼ )3/116( راجع: فتح الؼدير )1)
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 وهق تلويؾ فاسد. (2) فالبالغة لفا أن تزوج كػسفا.

 وجوه فساد هذا التلويل:

 وهذا تلويؾ فاسد مـ وجفقـ: 

ؾغة، ووجف فساده أن الصغقرة لقست امرأة يف حؽؿ الؾسان، كؿا مـ كاحقة ال إول:

 أكف لقس الصبل بعال. 

إن هذا التلويؾ ساقط طـدهؿ، وذلؽ أن الصغقرة لق زوجت كػسفا اكعؼد  الثاين:

صؾك اهلل طؾقف  -الـؽاح طـدهؿ صحقحا مقققفا كػاذه طؾك إجازة القلل.  وقد قال 

  (1) ا.، وأكده ثالث« فـؽاحفا باصؾ»وسؾؿ: 

بالصغقرة مردودا طؾك كحق  "امرأة"لؿا وجد الحـػقة أن تلويؾفؿ لػظ التلويل الثاين: 

أي يمول إلك البطالن غالبا ٓطرتاض القلل  "باصؾ"ما بقـَّا؛ تلولقه بقجف آخر، وقالقا: 

 وهق أيضا فاسد.  .(3) إجازتف لؼصقر كظر الصغقرات

                                                        

ح العالمة محؿد أمقـ، الؿعروف بـ: أمقر  بادشاه، الحسقـل الحـػل البخاري الؿؽل ( راجع: تقسقر التحرير شر2)

هـ، طؾك  كتاب: التحرير يف أصقل الػؼف الجامع بقـ اصطالحل الحـػقة والشافعقة لؽؿال  311الؿتقىف سـة:

الؿتقىف الديـ محؿد بـ طبد القاحد بـ طبد الحؿقد الشفـقر بـ: ابـ هـؿام الديـ إسؽـدري الحـػل 

( صبعة: دار الػؽر، بقروت، فقاتح الرحؿقت لعبد العؾل محؿد بـ كظام الديـ محؿد 211/ 2هـ،)162سـة:

هـ، بشرح مسؾؿ الثبقت لإلمام الؼاضل محب اهلل بـ طبد 2111السفـالقي إكصاري الؾؽـقي الؿتقيف سـة: 

 محؿقد محؿد طؿر، صبعة: دار ( ضبطف وصححف: طبد اهلل32/ 1هـ،)2223الشؽقر البفـاري الؿتقيف سـة

 م.   1001هـ،2113الؽتب العؾؿقة، بقروت لبـان، الطبعة إولك سـة:

    .1/11( راجع: البحر الؿحقط 1)

    (.32/ 1(، فقاتح الرحؿقت ٓبـ طبد الشؽقر )211/ 2تقسقر التحرير ٕمقر بادشاه )( راجع: 3)
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 سد مـ وجفقـ: وهذا تلويؾ فا :(2) وجه فساد هذا التلويل

إنَّ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ صرح بالبطالن وأكده  بالتؽرار مطؾؼا يف  الوجه إول:

، كؿا أن مصقر العؼد إلك البطالن مـ أكدر ما يؼع "فـؽاحفا باصؾ باصؾ باصؾ"ققلف: 

وتسؿقة الشلء بؿا يمول إلقف إكؿا يجقز إذا كان ما يمول إلقف كائـا ٓ محالة مثؾ ققلف 

ُفْم َمقُِّتونالك: تع َك َمقٌِّت َوإِكَّ أو غالبا كؿا يف تسؿقة العصقر خؿرا يف ققلف تعالك :   (1) إِكَّ

إِكِّي َأَراكِي َأْطِصُر َخْؿًرا (3). 

فنن أصاهبا فؾفا » "يدل طؾك فساده أيضا ققل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  الوجه الثاين:

د واقعا صحقحا لؽان الؿفر لفا بالعؼد ٓ ولق كان العؼ "« الؿفر بؿا استحؾ مـ فرجفا

 بآستحالل.

قالقا: إن الؿراد بالؿرأة يف الحديث: هل إمة؛ حقث إكف ٓ يجقز لفا  التلويل الثالث:

وهق أيضا تلويؾ  ،أن تزوج كػسفا، بؾ أمرها بقد سقدها. ٕكف ٓ يؿتـع تسؿقة السقد ولقا

 (1) فاسد.

 ؾ فاسد مـ وجفقـ: وهذا تلوي وجه فساد هذا التلويل:

إن هذا التلويؾ ساقط طـدهؿ فللزمقا بطالكف، ٕن كؽاحفا كؿا ذكركا يف إول:  

الصغقرة، فؾق زوجت كػسفا اكعؼد الـؽاح طـدهؿ صحقحا مقققفا كػاذه طؾك إجازة 

                                                        

     .  1/11، البحر الؿحقط 3/13( راجع: اإلحؽام 2)

 .   30( سقرة الزمر أية: 1)

 .   36( سقرة يقسػ جزء أية: 3)

/ 2، الفداية (32/ 1(، فقاتح الرحؿقت ٓبـ طبد الشؽقر )211/ 2تقسقر التحرير ٕمقر بادشاه )( راجع: 1)

 .   201/ 3، وسبؾ السالم 21 - 1/ 1، وبداية الؿجتفد 211



 

211 

  (2) القلل.

 فنن "إن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  قد جعؾ لفا الؿفر بؿا أصاب مـفا، فؼال:  الثاين:

فا فؾفا الؿفر بؿا استحؾ مـ فرجفا  ، ففذه العبارة تبطؾ هذا التلويؾ؛ حقث إن مفر "مسَّ

 .  (1)إمة لؿقٓها. فؿـ الؿعؾقم أن إََمة ٓ تؿؾؽ شقئًا؛ ٕهنا وما تؿؾؽ لسقدها

وهل التل اشرتت كػسفا  -محؿقل طؾك الؿؽاتبة   "امرأة "قالقا: لػظ  التلويل الرابع:

القا ذلؽ ٕن الؿؽاتبة فقفا شقبا مـ الحرية، فقؽقن مفرها لفا كالحرة، وق -مـ سقدها 

  (3) وشقبا مـ الرق فال تستؼؾ بتزويج كػسفا.

 وهذا تلويؾ فاسد مـ ثالثة وجقه:  وجوه فساد التلويل:

إن الظاهر مـ الحديث إرادة العؿقم، وهق ٓ يـاسب حؿؾ لػظ  الوجه إول:

هنا كاكت كادرة، وقؾقؾة يف القجقد، ومؿا يدل طؾك ضفقر طؾك الؿؽاتبة، حقث إ "امرأة"

كؾؿة طامة  "أي"فنن  "أيؿا"الحديث يف العؿقم ، تعبقر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؾػظ 

ففل مـ إلػاظ التل تػقد العؿقم مـ جفة الؾغة صراحة بـػسفا دون حاجة إلك قريـة، 

أضػ إلك هذا أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ، "ما  "وقد أكدها الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بـ

  لؿ يذكر كالمف جقابا طـ سمال سائؾ، وإكؿا ذكره ابتداء فقؽقن تؿفقدا لؼاطدة طامة.

                                                        

    .1/11( راجع: البحر الؿحقط 2)

/ 1، وشرح الجالل الؿحؾك 263/ 1، شرح العضد 3/11، اإلحؽام لممدي 100ع: الؿستصػك ص( راج1)

13.    

(، روضة الـاضر 32/ 1)(، فقاتح الرحؿقت ٓبـ طبد الشؽقر 211/ 2تقسقر التحرير ٕمقر بادشاه )( راجع: 3)

 .     3/11، اإلحؽام لممدي 2/121



–

211 

ة الؿستغرقة َوُيَؼال قصد بذلؽ َبَقان (2) ـّ بالشارع َأكف َجاَء بَِفِذِه اْلَؼاِطَدة اْلَعامَّ َفؽقػ ُيظ

مة إِذا استبدت بنكؽاح َكػسَفا دون ْٕ َها. وبـاءطؾك ما تؼدم يؽقن القلل شرصا  حؽؿ ا َٓ َمْق

يف الحديث طؾك الـادر والشاذ مـ  "امرأة"يف الـؽاح يف جؿقع الـساء، فال يحؿؾ لػظ 

 (1) الـساء، ويرتك الغالب إطؿ. وهل الؿؽاتبة؟!

إكف لؿ يػفؿ أحد مـ الصحابة مـ هذا الحديث أن الؿؼصقد مـ لػظ  الوجه الثاين:

ؽاتبة فؼط، ولق ففؿقا ذلؽ لصرحقا بف ولـؼؾ إلقـا، ولؽـ لؿ يصؾـا شلء : الؿ"امرأة"

 (3)مـ ذلؽ مؿا يجعؾـا كؼطع بلن هذا الػفؿ شاذ.

إن ففؿ اشرتاط القلل لجؿقع الـساء مـ هذا الحديث هق الؿتبادر إلك  الوجه الثالث:

الؾغة الذهـ لغة وطرفا، وحؿؾف طؾك الؿؽاتبة فؼط، ففؿ شاذ، ويقصػ هذا بالجفؾ ب

، فننَّ كؾ أحد "أيؿا امرأة رأيتفا الققم فلططفا درهؿا  "العربقة. فؾق أن رجال قال لغقره: 

يػفؿ أن الؿراد جؿقع الـساء دون استثـاء، وٓ يػفؿ أن الؿراد: الؿؽاتبة فؼط. ومـ ثؿ لق 

لؽان ذلؽ تخصقصا بال  "إكؿا أردت بذلؽ الؽالم الؿؽاتبة فؼط  "قال الؿتؽؾؿ: 

 . (1) ق ٓ يجقز. وكان لؾؿخاَصب أن يتؿسؽ بؿا تبادر إلك ذهـف لغة وطرفامخصص وه

ففذه إوجف دلَّت طؾك أن الحديث يحؿؾ طؾك ضاهره وهق: اشرتاط القلل يف 

                                                        

 .   1/13( راجع: البحر الؿحقط 2)

، الؿحصقل يف أصقل الػؼف، لؾؼاضل محؿد بـ طبد اهلل أبل بؽر بـ العربل 100ع: الؿستصػك ص( راج1)

سعقد فقدة ، الـاشر:  -( الؿحؼؼ: حسقـ طؾل القدري 31هـ( )ص113الؿعافري آشبقؾل الؿالؽل )الؿتقىف: 

 .    هـ2110 إولك،: الطبعة طؿان، –دار البقارق 

    .100( راجع: الؿستصػك ص3)

 .   2013/ 3، أصقل ابـ مػؾح 100( راجع: الؿستصػك ص1)
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ل الحديث إلك غقر ذلؽ فتلويؾف  الـؽاح يف جؿقع كساء العالؿ دون تخصقص، وأن مـ أوَّ

 فاسد.

لويؾ قد طؿؾ بف جؿاطة مـ العؾؿاء إذا طضده وقد ذكر الزركشل أن هذا الـقع مـ الت

ه الؼاضل الباقالين، وطزاه إلك اإلمام الشافعل قائال: إكف طؾك جاللة قدره لؿ  دلقؾ، وردَّ

يؽـ لتخػك طؾقف هذه الجفات لؾتلويالت، وقد رأى آطتصام بحديث أم الؿممـقـ 

ؾقة، فؽان ذلؽ شاهدا اطتصام الـص، وقدمف طؾك إققسة الج -رضل اهلل طـفا  -طائشة 

 (2) طدٓ طؾك أكف ٓ يرى التعؾؼ بؿثؾ هذه الؿسائؾ.




( )

مـ بقـفا قرابة رسقل اهلل صؾك اهلل لؼد بقـت هذه أية مصارف الُخؿس مـ الغـائؿ، و

طؾقف وسؾؿ مـ بـل هاشؿ وبـك الؿطؾب طامة ٓ فرق بقـ غـل وفؼقر مـفؿ. وهذا هق ما 

  (3)ذهب إلقف الجؿفقر مـ الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة.

وخالػفؿ الحـػقة يف ذلؽ وقد أولقا هذا إلك أن الخؿس يعطك لؾؼريب إٓ إذا كان 

فنكف ُيحرم مـ لقس بؿحتاج مـ ذوي الؼربك. وقد طؾؾقا تلويؾفؿ محتاجا، وطؾك ذلؽ 

                                                        

    .1/11( راجع: البحر الؿحقط 2)

 . 12( سقرة إكػال جزء أية : 1)

، الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد  23/311، الؿجؿقع لؾـقوي 3/132، الذخقرة 211/ 1( راجع: بداية الؿجتفد 3)

د بـ قدامة الجؿاطقؾل الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، ٕبل محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿ

ب العؾؿقة، الطبعة: إولك، ( الـاشر: دار الؽت1/211هـ( )610الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل )الؿتقىف: 

 م   2331 -هـ 2121
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بلن الؿؼصقد مـ الدفع إلقفؿ سد خؾة الؿحتاج أي دفع حاجتف، وٓ حاجة لألغـقاء، 

ص طؿقم الـص.  (2) فالؿعـك يخصِّ

 هذا التلويؾ فاسد مـ وجقه: وجوه فساد هذا التلويل: 

لك كؾ ذوي الؼربك بالم التؿؾقؽ، يف إضافة الخؿس إالوجه إول:إن أية ضاهرة 

ففؿ يستحؼقن الخؿس بالؼرابة فؼط فتؽقن طؾَّة آستحؼاق هك: الؼرابة فؼط؛ حقث إهنا 

ل أن الؿستحؼ هق: الؼريب  مـاسبة لالستحؼاق إضفارًا لشرففا، فتخصقص الؿلوِّ

ة يف الؿحتاج هذا تخصقص لؾعؿقم بال دلقؾ، وفقف ترك لؿا ضفر مـ كقن الؼرابة هل الِعؾَّ 

 (1) آستحؼاق، ووضع الحاجة الؿسؽقت طـفا طؾَّة، وهذا بعقد َجدًا.

أية ضاهرة يف إضافة الخؿس إلك كؾ ذوي الؼربك، بالم التؿؾقؽ   " قال أمدي:

وآستحؼاق مقمئة إلك أن مـاط آستحؼاق هق الؼرابة فنهنا مـاسبة لالستحؼاق إضفارا 

آستحؼاق طؾك ذكرها يف أية، كان ذلؽ إيؿاء لشرففا وإباكة لخطرها، وحقث رتب 

إلك التعؾقؾ هبا، فالؿصقر بعد ذلؽ إلك اطتبار الحاجة يؽقن تخصقصا لؾعؿقم، وتركا لؿا 

ضفر كقكف طؾة مقمل إلقفا يف أية، وهق صػة الؼرابة، وتعؾقال بالحاجة الؿسؽقت طـفا، 

 (3) "وهق يف غاية البعد.

لقؾ، وٓ يعترب ذكر ذي الؼربك مع القتامك والؿساكقـ قريـة ففذا تلويؾ فاسد ٕكف بال د

ودلقال يدل طؾك صحة هذا التلويؾ، وإٓ فؼد ذكر معفؿ أيضا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

                                                        

 .   2/211، تقسقر التحرير 2/211، التؼرير والتحبقر 20/3( راجع: الؿبسقط 2)

 .     1/13، البحر الؿحقط 102، الؿستصػك ص2/211 ( راجع: تقسقر التحرير1)

 .     3/60( راجع: اإلحؽام 3)
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 وسؾؿ.

وكقكف مذكقرا مع القتامك والؿساكقـ مع قريـة إططاء الؿال لقس  " قال الزركشي:

 (2)."جقدها فقفقريـة فقف، وإٓ لزم الـؼص يف حؼ الرسقل لق

 الوجه الثاين: 

إنَّ ما فعؾف اإلمام أبق حـقػة فقف تعطقؾ وإبطال لؾـص، حقث إكف ألغك الؼرابة الؿذكقرة 

وهل مصرح هبا، واطترب الحاجة الؿرتوكة، إذ قال ٓ يتعقـ صرف شئ إلقفؿ بؾ يجقز 

 (1)حرماهنؿ، ويف هذا الؿذهب إبطال الـص بالؽؾقة.

إصؾ باإلبطال، حقث إن القصػ الؿستـبط مـ الحؽؿ مـ  ففذا التلويؾ يعقد طؾك

شروصف أٓ يعقد طؾك إصؾ باإلبطال، وهق ما لؿ يتحؼؼ يف هذا التلويؾ، فؾق قؾـا إن 

الخؿس وسائر الزكقات شرطت لدفع حاجة الػؼقر وهذا القصػ هق العؾة يف هذا 

ؼربك كؿا قال الحـػقة؛ الحؽؿ ومـ ثؿ فالحاجة هـا لقستؿتقفرة يف إغـقاء مـ ذوي ال

لرتتب طؾك ذلؽ حرمان ذوي الؼربك كؾفؿ أو بعضفؿ مـ الخؿس، وٓ شؽ أكف إبطال 

 (3) لؾـص. فالحـػقة قد جعؾقا الؿقجقد معدوما والؿعدوم مقجقدا وهق غقر جائز.

                                                        

 .          1/13( راجع: البحر الؿحقط 2)

 .           1/113، بقان الؿختصر 1/13، البحر الؿحقط 111، الؿـخقل ص102( راجع: الؿستصػك ص1)

أغـقائفؿ، يعطقن لػؼرهؿ وحاجتفؿ ٓ لؼرابتفؿ، وقد بؼل الصحقح أكف كان لػؼراء الؼرابة دون "( قال الؽساين: 3)

كػايتفؿ دون أغـقائفؿ، ويؼدمقن طؾك  -طؾقف الصالة والسالم  -كذلؽ بعد وفاتف، فقجقز أن يعطك فؼراء قرابتف 

غقرهؿ مـ الػؼراء ويجاوز لفؿ مـ الخؿس أيضا لؿا ٓ حظ لفؿ مـ الصدقات، لؽـ يجقز أن يعطك غقرهؿ 

سؾؿقـ دوهنؿ فقؼسؿ الخؿس طـدكا طؾك ثالثة أسفؿ: سفؿ لؾقتامك، وسفؿ لؾؿساكقـ، وسفؿ مـ فؼراء الؿ

راجع: بدائع الصـائع  "ٕبـاء السبقؾ ويدخؾ فؼراء ذوي الؼربك فقفؿ، ويؼدمقن، وٓ يدفع إلك أغـقائفؿ شلء

 .            11، 1/13، البحر الؿحقط 1/211
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إنَّ هذا التلويؾ يعترب زيادة طؾك الـص، وطـد الحـػقة الزيادة طؾك الوجه الثالث: 

 الؿصقر إلقف تـاقض مع أصؾ مذهبفؿ.  الـص كسخ، ف

يػسد مذهبف بؿا تؼدم مـ أصؾف الذي مفده بزطؿف وهق أن الزيادة "قال ابـ العربل: 

طؾك الـص كسخ فؽقػ زاد هق هاهـا الحاجة طؾك الؼرابة وكؼص أصؾف وٓ طذر لف يف 

  (2) ."هذا ها هـا

 الؿستـبطة وهق غقر جائز. إن هذا التلويؾ تخصقص لعؿقم أية بالعؾة الوجه الرابع:

واطؾؿ أن مؿا يتعؾؼ هبذه الـؽتة التل كحـ فقفا، أهنا تعالقؾ مستـبطة " قال الؿازري:

مـ لػظ، طادت بتخصقص الؾػظ، والعؿقم ٓ يخص بعؾة مستـبطة مـف، ٕن العؾؾ إكؿا 

ػقد تستـبط مـ إلػاظ بعد تحصقؾ مضؿقهنا وكؿال فائدهتا، فنذا استؼرت فائدهتا وما ي

لػظفا، بحث الباحث طـ سبب الؼقل بعد تحصقؾف، فقتحصؾ مـ هذا أن العؾة تابعة 

لتحصقؾ معـك الؾػظ وما يػقده، وهذا يؿـع التخصقص بعؾة مستـبطة مـف، ٕكا كؼدم قبؾ 

الـظر يف طؾة إفادتف لالستقعاب، فنذا كان مػقدا لالستقعاب كظركا يف سبب إفادتف 

خصقص مـف فقف.. وهبذا يرد بعض الحذاق ما صـعف أبق لالستقعاب، وهذا يـاقض الت

حـقػة يف مسللة ذوي الؼربك ومسللة الزكاة، فنكف استـبط طؾة مـ تعداد هذه إصـاف، 

 (1) ."أسؼط هبا بعض الؾػظ الؿشتؿؾ طؾك بعض إصـاف

                                                        

    .  31( راجع: الؿحصقل ٓبـ العربل ض2)

 .      1/111، بقان الؿختصر 331( راجع: إيضاح الؿحصقل لؾؿازري ض1)
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( )

دل هذا الحديث بعؿقمف طؾك أن الصقام مطؾؼا ٓ يصح إٓ بـقة مـ الؾقؾ وهذا 

   (1)مذهب الجؿفقر مـ الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة.

   (3) إلك أن الصقم يصح بـقة مـ الؾقؾ إلك ما قبؾ كصػ الـفار. وذهب الحـػقة

طؾك صقم الؼضاء « الؾقؾ ٓ صقام لؿـ لؿ يبقت الصقام مـ»ثؿ إهنؿ قد أولقا حديث: 

والـذر. فؼالقا: يجب تبققت الـقة لفؿا، دون شفر رمضان، والػرق أن زمـ رمضان متعقـ 

لصقامف فرضا، بخالف الؼضاء والـذر. وهق بعقد وفاسد كؿا ذكر بعض العؾؿاء وإلقؽ 

 بقاكف.

                                                        

مرفقًطا ومقققًفا، أخرجف طـفا الرتمذي مرفقًطا يف  -رضل اهلل طـفا-( هذا الحديث روتف أم الؿممـقـ حػصة 2)

قبؾ مـ لؿ يجؿع الصقام "ولػظف:  "33/ 3"كتاب الصقم، باب ما جاء: ٓ صقام لؿـ لؿ يعزم مـ الؾقؾ 

، ثؿ طؼب طؾقف بؼقلف: حديُث حػصَة حديٌث ٓ كعرفف مرفقًطا إٓ مـ هذا القجف. وقد "الػجر، فال صقام لف

روى طـ كافع طـ ابـ طؿر ققلف، وهق أصح. وهؽذا روي هذا الحديث طـ الزهري مقققًفا، وٓ كعؾؿ أحًدا 

تؾخقص "بخاري كقكف مقققفا. اكظر . ففذا الحديث روي مرفقطا ومقققفا ورجح ال"رفعف إٓ يحقك بـ أيقب

فقض الؼدير شرح "، و"211/ 1" "فتح الباري"و "131 -133/ 1" "كصب الراية"، و "211/ 1" "الحبقر

 .      "111/ 6" "الجامع الصغقر

، الحاوي الؽبقر يف فؼف مذهب اإلمام الشافعل وهق شرح مختصر الؿزين ٕبل الحسـ 1/131( راجع: الذخقرة 1)

( 3/331هـ( )110حؿد بـ محؿد بـ حبقب البصري البغدادي، الشفقر بالؿاوردي )الؿتقىف: طؾل بـ م

الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد ، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  -الؿحؼؼ: الشقخ طؾل محؿد معقض 

 .      2/133الؽايف لبـان، –

ْؾبِ 3) لِّ لعثؿان بـ طؾل بـ محجـ البارطل، فخر الديـ ( راجع: تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ وحاشقة الشِّ

هـ( الحاشقة: شفاب الديـ أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد بـ يقكس بـ إسؿاطقؾ  113الزيؾعل الحـػل )الؿتقىف: 

ْؾبِلُّ )الؿتقىف:   بقٓق، الؼاهرة -( الـاشر: الؿطبعة الؽربى إمقرية 2/323هـ(، ) 2012بـ يقكس الشِّ



–
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 هذا التلويؾ فاسد مـ وجقه:  وجوه فساد التلويل:

 ومؿا يدل طؾك طؿقمف: (2) ضاهر يف كػل طؿقم الصقام. إن هذا الحديث الوجه إول:

كؽرة يف سقاق الـػل وهل مـ  "ٓ صقام"إن ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  أوٓ:

 صقغ العؿقم لغة ، وٓ يجقز تخصقصفا بال مخصص.

إن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ يذكر هذا جقابًا طـ سمال سائؾ وإكؿا ذكره  ثاكقا:

 (1) فقؽقن تؿفقدا لؼاطدة طامة، ولقس استثـاًء.ابتداًء، 

وهذا مـ أفسد التلويالت فنن الؾػظ خرج مخرج العؿقم "قال ابـ العربل: 

وآستغراق بحرف الـػل الؿتصؾ بالـؽرة الؿؼتضل لؾعؿقم لغة فؾق أخرج مـف بالؼقاس 

ٓتف إٓ صقم لجاز أو كاد أن يجقز، فلما أن يفدم مثؾ هذا الؾػظ ويسؼط جؿقع متـاو

 . (3)"واحدا ففذا ٓ يجقز يف كالم حؽقؿ

وهق بعقد، ٕن الـؽرة الؿـػقة مـ أدل ألػاظ العؿقم سقؿا ما ورد  "وقال الزركشل: 

 . (1) "ابتداء لؾتلسقس. فحؿؾف طؾك الـادر مخرج لؾػظ طـ الػصاحة

مـ ققلف  إن هذا التلويؾ فاسد لغة وطرفا، حقث إن الؿتبادر إلك الذهـ الوجه الثاين: 

كػل الصقم الشرطل إصؾل وهق يشؿؾ كؾ صقم  "ٓ صقام"صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، (1) فرضا كان أو كػال، ثؿ استثـك مـف التطقع بتلويؾ قريب مستػاد مـ حديث أم الؿممـقـ

 (6) وبؼك ما طداه طؾك إصؾ.

                                                        

 وما بعدها. 2/111الروضة ( راجع: شرح مختصر 2)

 .1/11، البحر الؿحقط 102( راجع: الؿستصػك ص1)

 .32( راجع: الؿحصقل ٓبـ العربل ص3)

 .1/11( راجع: البحر الؿحقط 1)

 َصؾَّ 1)
ِ
ـَ َرِضَل اهلُل َطـَْفا، َقاَلْت: َقاَل لِل َرُسقُل اهلل ـْ َطائَِشَة ُأمِّ اْلُؿْممِـِق ك اهلُل َطَؾْقِف ( روى اإلمام مسؾؿ يف صحقحف َط

، َما ِطـَْدَكا َشْلٌء َقاَل: « َيا َطائَِشُة، َهْؾ ِطـَْدُكْؿ َشْلٌء؟»َوَسؾََّؿ: َذاَت َيْقٍم 
ِ
«. َفنِكِّل َصائِؿٌ »َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

 (1/101) 263صحقح مسؾؿ باب جقاز صقم الـافؾة بـقة مـ الـفار قبؾ الزوال رقؿ 

 .1/11، البحر الؿحقط 102تصػك ص( راجع: الؿس6)
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 الؿتبادر إلك الػفؿ مـ لػظ الصقم إكؿا هق الصقم إصؾل "قال أمدي: 

الؿتخاصب بف يف الؾغات وهق الػرض والتطقع دون ما وجقبف بعارض، ووققطف كادر: 

وهق الؼضاء والـذر. وٓ يخػك أن إصالق ما هق ققي يف العؿقم وإرادة ما هق العارض 

البعقد الـادر، وإخراج إصؾ الغالب مـف إلغاز يف الؼقل. ولفذا فنكف لق قال السقد لعبده: 

ا أردت قرابة السبب دون الـسب إكؿ "وقال:  "اربل أكرمف مـ دخؾ داري مـ أق "

كان ققلف مـؽرا مستبعدا، لؽـف مع  "ذوات إرحام البعقدة دون العصبات الؼريبة  أو

 .(2)"ذلؽ ٓ يـتفض يف البعد إلك بعد التلويؾ يف حؿؾ الخرب السابؼ طؾك إمة والؿؽاتبة

ـك إصؾل ولقس طؾك العارض الؼؾقؾ إن الؾػظ إكؿا ُيحؿؾ طؾك الؿع الوجه الثالث:

الـادر، ومـ ثؿ فقحؿؾ لػظ الصقم طؾك الصقم الشرطل مطؾؼا، ولقس طؾك صقم الـذر 

والؼضاء فنكف كادر بالـسبة إلك الصقم إصؾل الؿؽؾػ بف يف أصؾ الشرع، فقؽقن حؿؾ 

 (1) الؾػظ طؾك الؼضاء والـذر كالؾغز لخػائف وبعده طـ الػفؿ.

قال بعض الـاس : ......أما إذا قصر هذا العؿقم طؾك الؼضاء والـذر،  "قال الطقيف: 

كان بعقدا كادرا، وذلؽ ٕن الـػؾ يخرج مـ العؿقم باتػاق، وصقم رمضان الذي هق 

أطؾك الصقام رتبة طـد الخصؿ متعقـ، فؾؿ يبؼ إٓ الؼضاء، والـذر، وصقم الؽػارات، 

لؿؽاتبة يف حديث الـؽاح، والؿعروف وهل واجبة بلسباب طارضة، ففق لذلؽ كادر، كا

أهنؿ يفتؿقن بؿا هق إصؾ وإهؿ، فقضؿـقكف  -العرب وغقرهؿ  -مـ طادات الـاس 

أيؿا امرأة »كالمفؿ، ويريدوكف مـف، كرمضان مـ طؿقم الصقام، والحرة مـ طؿقم: 

ة، أما إرادة إمقر العارضة، وقصر الؽالم طؾك إرادهتا دون إمقر إصؾق« . أكؽحت

  (3)."ففق مؿا تلباه إففام، ولؿ تجر بف طادة أهؾ الؾغة يف الؽالم

                                                        

 .      3/13( راجع: اإلحؽام 2)

 .       1/111( راجع: بقان الؿختصر 1)

 .       111: 2/111( راجع: شرح مختصر الروضة 3)
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إن حؿؾ الؾػظ طؾك ضاهره هـا متعذر ٕن كػل ذات الصقام غقر متصقر،  وٓ يؼال

ومـ ثؿ فتلويؾـا الصقام بالؼضاء والـذر صحقح، ٕن الؾػظ إذا تعذر حؿؾف طؾك ضاهر 

لقس طؾك أبعدها وأضعػفا. فالؿعـك فنكف يحؿؾ طؾك أقرب التلويالت وأرجحفا، و

الحؼقؼل لؾحديث والذي هقكػل ذات الصقام حال طدم تبققت الـقة غقر متصقر وهذه 

الحؼقؼة غقر مرادة ٕكا كشاهد الذات قد يؼع بدون هذا الشرط فتعقـ الحؿؾ طؾك الؿجاز 

كػل وهق إضؿار الصحة والؽؿال ورجحـا إضؿار الصحة لؽقكف أقرب إلك الحؼقؼة، ٕن 

الذات يستؾزم كػل كؾ الصػات، وكػل الصحة أقرب هبذا الؿعـك إذ ٓ يبؼك وصػ ألبتة، 

  (2)بخالف كػل الؽؿال فنن الصحة تبؼك معف وهل وصػ.

فنن ققؾ: الؿاكع مـ حؿؾ الؾػظ طؾك الظاهر متحؼؼ، فقؽقن " قال إصػفاين:

 التلويؾ الؿذكقر صحقحا.

ػظ طؾك الظاهر فؾقطؾب أقرب تلويؾ، ٓ ما بلكف إن صح ماكع مـ حؿؾ الؾ: أجقب 

 (1)."هق كالؾغز

ولؿا ضفر لؾحـػقة ُبعد هذا التلويؾ أولقا الـص بتلويؾقـ آخريـ ذكرهؿا إرمقي 

 بعدما ذكر التلويؾ إول وبقـ ُبعدهؿا أيضا فؼال: 

 إكف محؿقل طؾك كقة صقم الغد قبؾ الغروب مـ يقمف، وتؿسؽ الحـػقة هبذا إول :

 طؾك طؿقمف.  "ٓ صقام"يؾ، ٕكف أبؼك ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ التلو

 (3) ولؽـف أيضا بعقد، بؾ أبعد مـ التلويؾ إول.

                                                        

هـ(( 111( راجع: اإلهباج يف شرح الؿـفاج ))مـفاج القصقل إلل طؾؿ إصقل لؾؼاضل البقضاوي الؿتقيف سـف 2)

الحسـ طؾل بـ طبد الؽايف بـ طؾل بـ تؿام بـ حامد بـ يحقل السبؽل وولده تاج الديـ أبق  لتؼل الديـ أبل

 .       م 2331 - هـ2126: الـشر طام ، بقروت–( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة 1/101كصر طبد القهاب )

 .       1/111( راجع: بقان الؿختصر 1)

حؿد بـ طبد الرحقؿ بـ محؿد إرمقي الفـدي الشافعل )الؿتقىف: ( راجع: الػائؼ يف أصقل الػؼف لصػل الديـ م3)

: الطبعة لبـان، –( وما بعدها، الؿحؼؼ: محؿقد كصار، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 1/21هـ( ) 121

 .       م 1001 - هـ 2116 إولك،
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 ويدل طؾى ُبعده وجوه:

: إن سقاق الخرب يدل طؾك الـفل مـ تلخقر الـقة طـ الؾقؾ والحث طؾك تؼديؿفا إول

جرى الػحقى الذي ٓ يـؽره طؾك بقاض الـفار الذي يصقمف، وهذا الؿػفقم مـف جاري م

دون إكصاف مـ الؿخؾصقـ، فحؿؾ الخرب طؾك الـفل طـ تؼديؿ الـقة والحث طؾك 

 تلخقرها مضاد مؼصقد الؽالم الذي سقؼ ٕجؾف، فؽان باصال.

: إن حؿؾ الـفل طؾك الؿعتاد أولك مـ حؿؾف طؾك ما ٓ يعتاد، بؾ ٓ يؽاد يقجد، الثاين

وتلخقر الـقة طـ الؾقؾ معتاد بسبب الذهقل والغػؾة  فضرورة أن الـفل الؿعتاد أمس،

طـفا، وأما التؼديؿ فـادر ٓ يػعؾف أحد، ٕكف يـسب إذ ذاك إلك جـقن وقؾة طؼؾ وهق وازع 

 لف طـف فؾؿ يجز حؿؾف طؾقف.

: أكا وإن سؾؿـا أكف لقس بـادر، بؾ هق معتاد كاطتقاد التلخقر، لؽـ كؼقل: ققلف: الثالث

يؼتضل الـفل طـ أن ٓ يؼع مبقتا  "صقام لؿـ يبقت الصقام مـ الؾقؾ ٓ"طؾقف السالم: 

وذلؽ قد يؽقن بالتؼديؿ، وقد يؽقن بالتلخقر ولقس يف الؾػظ ما يؼتضل تخصقصف 

بلحدهؿا، فقجب أن يحؿؾ طؾقفؿا معا دفعا لإلجؿال، وتؽثقرا لؾػائدة، فحؿؾف طؾك 

 الـفل طـ التؼديؿ فؼط باصؾ .

  قالقا إن الحديث محؿقل طؾك كػل الؽؿال. إخقرين:الثاين من التلويؾقن 

وهذا تػريع طؾك أن حرف الـفل إذا دخؾ طؾك آسؿ الشرطل يؼتضل كػل حؼقؼتف 

الشرطقة، فلما إذا لؿ كؼؾ بذلؽ سقاء ققؾ بلكف مجؿؾ فقفؿا أو هق حؼقؼة يف كػل الؽؿال 

 وهذا التلويؾ قريب. فؾقس هق مـ التلويؾ يف شلء.

إكف مستعؿؾ يف الؼضاء والـذر لـػل الصحة وفاقا، فؾق استعؿؾ يف  يؼال: وتضعقػه بلن

غقرهؿا لـػل الؽؿال، لزم استعؿال الؾػظ القاحد يف الحؼقؼة والؿجاز معا، وهق غقر 

 (2) جائز، وبتؼدير أن يؽقن جائزا لؽـف خالف استعؿال الػصقح.

                                                        

هـ(  121ؿ إرمقي الفـدي )( راجع:  هناية القصقل يف دراية إصقل لصػل الديـ محؿد بـ طبد الرحق2)



–
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( )

 هل ُيتذكى الجـقن بذكاة أمه؟

ُصقَرة اْلَؿْسَلَلة إِذا كحر َبَدَكة َأو ذبح بؼرة َأو َشاة َفخرج مِـَْفا َجـِقـ مقت ففؾ يحؾ أكؾف 

 أم ٓ؟

 اختؾف العؾؿاء يف هذه الؿسللة طؾى مذهبقن:

ف يحؾ أكؾف مذهب الجؿفقر مـ الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة أك الؿذهب إول:

 (1) مطؾؼا اكتؿؾ وأشعر أم ٓ.

 -َرحَؿفؿا اهلل-َٓ يحؾ أكؾ الجـقـ الؿقت ِطـْد أبل حـقَػة وزفر  الؿذهب الثاين:

 (3) أشعر َأو لؿ يْشعر.

  (2)ومحؿد رحؿفؿا اهلل: إذا تؿ خؾؼف أكؾ. (1)الؿذهب الثالث: قال أبق يقسػ

                                                                                                                                                                     

د. سعد بـ سالؿ السقيح، الـاشر: الؿؽتبة  -( الؿحؼؼ: د. صالح بـ سؾقؿان الققسػ 1021: 1/1022)

 م.        2336 -هـ  2126التجارية بؿؽة الؿؽرمة ، الطبعة: إولك، 

الحاكؿ ، و"1111/ رقؿ 203/ 3كتاب إضاحل، باب ما جاء يف ذكاة الجـقـ، " "الســ"أخرجف أبق داود يف (2)

 يف كتاب إصعؿة باب ذكاة الجـقـ، وقال صحقح طؾك شرط مسؾؿ.        221/ 1يف الؿستدرك 

، التحبقر شرح التحرير يف أصقل الػؼف لعالء الديـ، 211/ 6، مغـل الؿحتاج 2/113( راجع: بداية الؿجتفد 1)

( تحؼقؼ الدكتقر: 1162: 1160/ 3هـ،) 111:أبل الحسـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي الحـبؾل الؿتقيف سـة

طبد الرحؿـ الجربيـ، الدكتقر: طقض الؼرين، الدكتقر: أحؿد السراح صبعة: مؽتبة الرشد، السعقدية، الرياض 

 م.       1000هـ،2112سـة:

 ( .       3/131( راجع: فتح الؼدير )3)

بـ حبتة إكصاري صاحب رسقل اهلل ه أخذ الػؼف ( يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ حبقب، الؼاضل اإلمام، مـ ولد سعد 1)

ا، مات : سـة:  هـ. 211طـ أبل حـقػة ، وهق أول مـ سؿل قاضل الؼضاة، وأول مـ اتخذ لؾعؾؿاء زيًّا خاصًّ

راجع: الطبؼات الؽربى ٕبل طبد اهلل محؿد بـ سعد بـ مـقع الفـاشؿل بالقٓء، البصري، البغدادي الؿعروف 
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َمْت َطَؾْقُؽُؿ اْلَؿْقَتةُ  "اَلك بَؼْقلف َتعَ  -رحؿف اهلل- ولؼد استدل أبو حـقػة والجـقـ   (1)"ُحرِّ

 مقَتة َولؿ يذكر اْسؿ اهلل َتَعاَلك َأْيضا َطَؾْقِف َفاَل يحؾ . 

قا بؼقلف  أما الؼائؾون َذَكاة اْلَجـِقـ ": -صؾك اهلل َطَؾْقِف َوسؾؿ-بجقاز أكؾف فؼد اْحَتجُّ

ُم َذَكاة اْلَجـِقـ َوفِل ِرَواَية أبل حقث جعؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َذكَ  "َذَكاة أمف ْٕ اة ا

اة َفقخرج مـ َبطـَفا َجـِقـ  سعقد َقاَل: قؾت َيا َرُسقل اهلل إِكَّا َكـَْحر الـَّاقة َأو كذبح اْلَبَؼَرة َوالشَّ

؟ َفَؼاَل  َٓ عر ة اْلَجـِقـ َذَكاة أمف أشُكْؾف َفنِن َذَكا" : صؾك اهلل َطَؾْقِف َوسؾؿ-مقت أفـؾؼقف أم 

 .  (3)"لؿ يْشعر َأو

َْكِؾ َوَبقـ اْلعؾَّة ْٕ  .  (1)فؼد َأمر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بِا

 هذا الحديث مـ وجقه: ولؼد كاقش الحـػقة

 فالقا إن هذا الَحِديث خرب َواِحد ورد طؾك ُمَخالَػة اْلؽتاب َفاَل يؼبؾ.  أوًٓ: 

ت ققاسا طؾك سائر الؿقتة. وهؿ بؾ إهنؿ طارضقه بالؼقاس فؼالقا: يحرم الجـقـ الؿق

يؼدمقن الؼقاس طؾك خرب القاحد إذا تعارضا، حقث قالقا: إن خرب القاحد يػقد الظـ، 

                                                                                                                                                                     

صبعة: دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت، -تحؼقؼ: محؿد طبد الؼادر ططا  1/131هـ، 130سـة:بابـ سعد، الؿتقىف 

، إطالم 1/131، سقر أطالم الـبالء 311/ 6م ، وفقات إطقان 2330هـ، 2120الطبعة إولك سـة:

 .1/233لؾزركؾل 

 ( .       3/131(راجع: فتح الؼدير )2)

  .      3( سقرة الؿائدة جزء أية : 1)

يف الذبائح  2061/ 1وابـ ماجف  "1111"يف إضاحل  203/ 3وأبق داود  13 - 32/ 3(أحؿد يف الؿسـد 3)

 "1116"يف إضاحل حديث  203/ 3وأبق داود  11/ 1ومـ حديث جابر طـد الدارمل  "3233"حديث 

 يف إصعؿة وقال صحقح طؾك شرط مسؾؿ . 221/ 1والحاكؿ 

سائؾ خالفقة ذائعة، وكبذ مذهبقة كافعة لؿحؿد بـ طؾل بـ شعقب، فخر الديـ، ابـ ( راجع: تؼقيؿ الـظر يف م1)

ان )الؿتقىف:  هَّ  -( الؿحؼؼ: د. صالح بـ كاصر بـ صالح الخزيؿ،الـاشر: مؽتبة الرشد 1/13هـ( )131الدَّ

 .  م1002 -هـ 2111السعقدية / الرياض ، الطبعة: إولك، 



–
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والؼقاس يػقد القؼقـ بالـسبة لؾؼائس الؿجتفد يف حؼ كػسف، فال يرتك القؼقـ ويعؿؾ 

 بالظـ. 

ؿ والؼقاس ومذهب الشافعقة تؼديؿ خرب القاحد ٕكف كالم الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾ

ققل الؼائس الؿجتفد وققل الـبل معصقم طـ الخطل وققل الؼقاس لقس بؿعصقم طـ 

  (2) الخطل وٓ يخػك أن ققل الؿعصقم أققى مـ ققل غقر الؿعصقم.

 قالقا طؾك فرض صحتف فؾف تلويالن: ثاكقا: 

 . َأي َقارب اْلَؿْقت "كجد فِل َبطـَفا َجـِقـا َمقتا": َأن معـك َقْقلف حدهَؿاأ

: إن الحديث قد روى بِـصب اْلَفاء َوَمْعـَاُه: َذَكاة اْلَجـِقـ أن يذكك ذكاة مثؾ ذكاة الثَّاكِي

أمف. فحذف الؿضاف مع بؼقة الؽالم وأققؿ الؿضاف إلقف مؼامف فلطرب كنطرابف وهق 

 (1) الؼاطدة يف حذف الؿضاف.

ْفع اْحتؿؾ التَّْشبِقف أَ   َواَية بِالرَّ َوَجـٍَّة َطْرُضَفا "ْيضا كؿا يف ققلف َتَعاَلك: َوَلق َكاَكت الرِّ

َْرضِ  ْٕ َؿاِء َوا  .  (1)،  (3)"َكَعْرِض السَّ

لؼد طدَّ بعض العؾؿاء هذا التلويؾ مـ الحـػقة مـ وجوه ُبعد هذا التلويل وفساده: 

                                                        

ل لؿحؿقد بـ أحؿد بـ محؿقد بـ بختقار، أبل الؿـاقب شفاب الديـ ( راجع: تخريج الػروع طؾك إصق2)

ْكجاين )الؿتقىف:   –( الؿحؼؼ: د. محؿد أديب صالح، الـاشر: ممسسة الرسالة 361: 363هـ( )ص616الزَّ

 .       2331 الثاكقة،: الطبعة بقروت،

 .       1/16( راجع: الػروق لؾؼرايف 1)

 .       12( سقرة الحديد جزء أية : 3)

ابـ طبد اهلل، أبق الؿظػر، شؿس  -أو قزغؾل  -( راجع: إيثار اإلكصاف يف آثار الخالف لققسػ بـ قزأوغؾل 1)

( الؿحؼؼ: كاصر العؾل الـاصر 111: 116هـ()ص611الديـ، سبط أبل الػرج ابـ الجقزي )الؿتقىف: 

        2101 إولك،: الطبعة الؼاهرة، –الخؾقػل، الـاشر: دار السالم 
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 التلويالت البعقدة ووجقه ُبعده هل: 

ق دل الحديث طؾك أن : إن هذا التلويؾ يمدي إلك إبطال الـص، فؾالوجه إول

بالذكر فائدة، ٕكف سقؽقن  الجـقـ ٓبد لف مـ ذكاة كذكاة أمف َلَؿا كان لتخصقص إم

والحالة هذه محتاجا إلك التذكقة كسائر إكعام ومـ ثؿ فؾـ يؽقن لؾحصر فقفا فائدة؛ 

 (2) وهق لغق وباصؾ.

ذكاة الجـقـ "وسؾؿ أكا أرى أن كؿثؾ لفذا بؼقلف صؾك اهلل طؾقف  "قال ابـ السبؽل: 

فؼالقا الؿعـك:  "الؿثؾ"فؾؼد اقتحؿ الخصقم فقف أمر طظقؿًا، وقدروا لػظ  "ذكاة أمف

وهذا التؼدير مع كقكف غقر محتاج إلقف؛ إلمؽان صحة الؽالم دوكف؛  "مثؾ ذكاة أمف"

باصؾ، ٕكف طائد طؾك الؽالم باإلبطال وتصققره لغقا؛ فنن الجـقـ إن احتقج إلك ذكاتف 

ثؿ إنَّ كؾ طاقؾ يعرف أن ذكاتف  -ٓ خصقصقة ٕمف-تف كذكاة سائر الحققاكات فذكا

 .(1)"كذكاهتا وذكاة غقرها بال تػاوت فال يؽقن الؾػظ مؼقدا، ألبتة

: إن رواية الرفع هل إولك وإوفؼ لرأي سقبقيف وهق مـ طؾؿاء الؾغة. الوجه الثاين

ذكاة "فتـحصر يف  "ذكاة الجـقـ"دأ هـا كؿا أن الؿبتدأ يجب اكحصاره يف الخرب، والؿبت

  (3) فال يحتاج إلك ذكاة أخرى وإٓ لؿا اكحصرت يف ذكاة أمف. "أمف

طؾقف السالم :  -وأصحاب الشافعل خصقا الجـقـ الؿذكقر بؼقلف " قال الطويف:

بالرفع، وهق أشفر يف الرواية، وأوفؼ لرأي سقبقيف يف العربقة مـ  "ذكاُة الجـقـ ذكاُة أمف"

                                                        

 .       1162: 1160/ 3( راجع: التحبقر شرح التحرير 2)

 .       231/ 1(، البحر الؿحقط 2/213( راجع: إشباه والـظائر لتاج الديـ طبد القهاب بـ تؼل الديـ السبؽل  )1)

 .       3/33( راجع: الػروق 3)
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 (2) "رواية الـصب، وهق يدل طؾك أن ذكاة إم مجزئة طـ ذكاة الجـقـ.

: تؼديرهؿ حذف الؽاف لقس بشلء؛ ٕكف يؾزم (1)قال ابـ طؿرون" وقال ابن الـجار:

مـف جقاز ققلؽ: زيد طؿرا، أي كعؿرو وأيضا فحذف حرف الخػض مـ غقر سبؼ فعؾ 

قن طؾك الظرفقة، أي وقت ذكاة يدل طؾك التقسع فقف وطؾك تؼدير صحتف: فقجقز أن يؽ

أمف، فحذف الؿضاف وأققؿ الؿضاف إلقف مؼامف وهذا دلقؾ الجؿاطة؛ ٕن الثاين إكؿا 

 .(3) "يؽقن وقتا لألول إذا أغـك الػعؾ الثاين طـ إول

إن هذا التلويؾ فقف مـ التؼدير الؿستغـك طـف، أما طؾك رواية الرفع فال  الوجه الثالث:

بلن يعرب ذكاة الجـقـ خربا لؿا بعده أي ذكاة الجـقـ ذكاة يدل  حاجة لؾتؼدير وذلؽ

 . ويف رواية بذكاة أمف« ذكاة الجـقـ يف ذكاة أمف»طؾقف رواية البقفؼل 

وأما طؾك رواية الـصب إن ثبتت فقؿؽـ آستغـاء طـ التؼدير أيضا بلن يجعؾ طؾك 

ذكاة الجـقـ ": أي وقت صؾقطفا، والؿعـك "جئتؽ صؾقع الشؿس"الظرفقة كؿا يف 

وهق مقافؼ لؿعـك رواية الرفع الذي ذكركاه فقؽقن الؿراد الجـقـ  "حاصؾة وقت ذكاة أمف

الؿقت، وأن ذكاة أمف التل أحؾتفا أحؾتفا تبعا لفا. يميد ذلؽ ما يف بعض صرق الحديث 

أكف كان جقابا طـ سمال سائؾ، والظاهر أن سمالفؿ طـ الؿقت؛ ٕكف محؾ الشؽ بخالف 

لؿؿؽـ الذبح فؿـ الؿعؾقم أكف ٓ يحؾ إٓ بالتذكقة فقؽقن الجقاب طـ الؿقت الحل ا

                                                        

 .       3/111( راجع: شرح مختصر الروضة 2)

ؾل بـ طؿرون الحؾبل الـحقي، أبق طبد اهلل، جؿال الديـ، قال الػقروزابادي: إمام يف محؿد بـ محؿد بـ ط(1)

اكظر ترجؿتف يف بغقة القطاة "هـ.  613شرح الؿػصؾ ولؿ يتؿف، تقيف سـة "العربقة، أقرأها مدة بحؾب، وصـػ 

 .       "111، صبؼات الـحاة والؾغقيقـ ٓبـ قاض شفبة ص116، البؾغة يف تاريخ أئؿة الؾغة ص2/132

 (.       3/163( راجع: شرح الؽقكب الؿـقر )3)
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 .(2) لقطابؼ السمال

إن كان الجقاب يحتؿؾ أمريـ، فنذا كؼؾ السمال تعقـ أحد " قال الزركشي:

سئؾ طـ الـاقة تذبح، فققجد يف بطـفا جـقـ مقت، فؼال: ذكاة الجـقـ »آحتؿالقـ، كؿا 

ابتداء ٓحتؿؾ أن يؽقن ذكاتف مثؾ ذكاة أمف، واحتؿؾ أن يستباح ، ولق قالف « ذكاة أمف

بذكاة أمف. فنذا ذكر السمال صار الجقاب محؿقٓ طؾك أكف يستباح بذكاة أمف، فاإلخالل 

 .(1) "بالسمال كؼص، وإن لؿ يؾزم ذكره

إن هاهـا تؼديرا آخر لرواية الـصب غقر ما ذكره الحـػقة، وهق أن يؽقن  الوجه الرابع:

لتؼدير ذكاة الجـقـ داخؾة يف ذكاة أمف، فحذف حرف الجر؛ فاكتصبت الذكاة طؾك أهنا ا

، ويؽقن الؿحذوف أقؾ مؿا قدره الحـػقة، ويؽقن يف "دخؾت الدار"مػعقل، كؼقلؽ 

هذا التؼدير جؿع بقـ الروايتقـ فقؽقن أولك مـ التعارض والتـايف بقـفؿا فقرجح بؼؾة 

 .(3) قف مستـد طؾك الروايتقـ ويؽقن حجة طؾقفؿالؿحذوف والجؿع ٓ يبؼك لفؿ ف

ولـا طـف جقاب حسـ وذلؽ أن كؼقل ما يتعقـ التؼدير فقؿا ذكرتؿقه بؾ " قال الؼرايف:

يصح الـصب بتؼدير آخر وهق ققلـا ذكاة الجـقـ داخؾة يف ذكاة أمف فقؽقن ذكاة أمف 

ر وكان إصؾ يف مـصقبا طؾك أكف مػعقل طؾك السعة أو طؾك الظرف بنسؼاط حرف الج

ذكاة أمف فحذف حرف الجر فاكتصب الؿجرور وهذا التؼدير أولك لقجفقـ أحدهؿا أن 

الؿحذوف حقـئذ يؽقن كؾؿة واحدة وهل ققلـا داخؾة وحرف الجر إن قؾـا بف وأما طؾك 

تؼديركؿ فقؽقن الؿحذوف أربع كؾؿات وٓ خالف أن قؾة الحذف أولك فقؽقن ما 

ن تؼديركا يمدي إلك الجؿع بقـ رواية الـصب والرفع وطدم ذكركاه أولك وثاكقفؿا أ

                                                        

 .       1162: 1160/ 3( راجع: التحبقر شرح التحرير 2)

 .       110: 6/163( راجع: البحر الؿحقط 1)

 .         1/111، تشـقػ الؿسامع 1/16( راجع: الػروق لؾؼرايف 3)
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التعارض وما ذكرتؿقه يػضل إلك التعارض وما أفضك إلك طدم التعارض كان أولك فؿا 

 .(2) "ذكركاه أولك

إن اهلل حرم الؿقتة وأباح الؿذكاة؛ فدار الجـقـ الخارج مـ بطـ  "قال الشاصبل:

ترجقحا  "ذكاة الجـقـ ذكاة أمف"فؼال يف الحديث:  الؿذكاة مقتا بقـ الطرفقـ؛ فاحتؿؾفؿا؛

 .(1) "لجاكب الجزئقة طؾك جاكب آستؼالل


( )

اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ تقزيع الزكاة طؾك جؿقع الؿصارف الثؿاكقة  فؿـفؿ مـ       

ز صرففا لـقع واحد فؼط مـفؿ؛ وهق ققل طؿر، وحذيػة وابـ طباس، وبف قال سعقد  جقَّ

بـ جبقر، والحسـ، والـخعل، وططاء  والثقري، وأبق طبقد، وأصحاب الرأى، وهق 

 مذهب الحـػقة والحـابؾة.

إن كان الؿال كثقًرا يحتؿؾ إصـاف قسؿف طؾقفؿ، وإن  وروي طن الـخعي أكه قال:

 كان قؾقاًل جاز وضعف يف صـػ واحد.

 يتحرى مقضع الحاجة مـفؿ، ويؼدم إولك، فإولك. ل مالك:وقا

يجب أن يؼسؿ زكاة كؾ صـػ مـ مالف طؾك الؿقجقد مـ  وقال طؽرمة، والشافعي:

إصـاف الستة الذيـ سفامفؿ ثابتف قسؿة طؾك السقاء، ثؿ حصة كؾ صـػ مـفؿ ٓ 

لؿ يقجد إٓ واحد تصرف إلك أقؾ مـ ثالثة مـفؿ، إن وجد مـفؿ ثالثة، أو أكثر، فنن 

                                                        

 .       3/200( راجع: الػروق لؾؼرايف 2)

 .       316: 1/311جع: الؿقافؼات ( را1)

 .       60سقرة التقبة جزء أية:  (3)
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 .(2)صرف حصة ذلؽ الصـػ إلقف، وهل رواية طـ اإلمام أحؿد، واختارها بعض أصحابف

ولؼد تؿسؽ اإلمام الشافعل هبذه أية يف قسؿ الصدقات طؾك إصـاف الؿذكقرة 

فقفا. وقال إن ضاهر أية التؿؾقؽ، والقاو العاصػة لؾجؿع والتشريؽ. فقجب اشرتاك 

 ا الؿال الذي هق الصدقة. الجؿقع يف مؾؽ هذ

ل أية ورأى أن الالم فقفا لالستحؼاق، وبقان  وخالػ اإلمام مالؽ، وقد أوَّ

الؿصرف، ٓ لؾؿؾؽ والتشريؽ فقف، وطؾؾ تلويؾف بلن الؿؼصقد دفع الحاجة، بدلقؾ 

ًٓ مـ لقس أهؾفا بؼقلف:  ُزَك َوِمـُْفْم َمْن َيْؾؿِ سقاق أية، فنن اهلل سبحاكف وتعالك ذكر أو

َدَقاِت َفنِْن ُأْطُطوا ِمـَْفا َرُضوا َوإِْن َلْم ُيْعَطْوا ِمـَْفا إَِذا ُهْم َيْسَخُطونَ  فنهنا   (1)فِي الصَّ

َدَقاُت لِْؾُػَؼَراِء  مصرحة بلن مـ ٓ يستحؼ الصدقة صؾبفا، فلجقب بؼقلف:  َؿا الصَّ إِكَّ

َقاِب َواْلَغاِرِمقَن َوفِي َسبِقِل اهَّللِ َواْبِن َواْلَؿَساكِقِن َواْلَعاِمِؾقَن َطَؾْقَفا َواْلُؿمَ  لََّػِة ُقُؾوُبُفْم َوفِي الرِّ

بِقِل َفرِيَضًة ِمَن اهَّللِ َواهَّللُ َطِؾقٌم َحؽِقمٌ  ، أي لقس الطالب لفا مستحؼا، وإكؿا الؿستحؼ  السَّ

زم مـ لفا هذه إصـاف الؿذكقرة. وٓ يؾزم مـ كقهنؿ مستحؼقـ أن يشرتكقا، بؾ الال

ذلؽ أن ٓ تخرج طـفؿ، وتقزيعفا طؾقفؿ بحسب اجتفاد اإلمام، فنكف ملمقر بلخذها مؿـ 

لؿعاذ:  –طؾقف السالم  -وجبت طؾقف، وتػريؼفا لؿـ يراه مـ الؿستحؼقـ، ودل طؾقف ققلف 

 .(1) ولؿ يذكر لف غقر صـػ (3)«خذ صدقة مـ أغـقائفؿ وترد طؾك فؼرائفؿ»

                                                        

، 313/ 1، وأحؽام الؼرآن ٓبـ العربل: 161/ 1شرح فتح الؼدير: ،  2/211( راجع: التؼرير والتحبقر 2)

  .      (1/116، وتشـقػ الؿسامع: ق )661/ 1، والؿغـل ٓبـ قدامة: 211 - 211/ 6والؿجؿقع لؾـقوي: 

 .       11سقرة التقبة أية:  (1)

خقر الصدقة "طـ أبل هريرة بؾػظ  "2116"ح  "3/311"أصؾف طـد البخاري ومسؾؿ أخرجف البخاري: الزكاة ( 3)

طـ حؽقؿ بـ حزام بؾػظ البخاري وأحؿد: الؿسـد  "31/2031"ح  "1/121"ومسؾؿ: الزكاة  "... ما كان 

 ولػظف.        "1211"ح  "1/303"

 .       1/16، الػروق لؾؼرايف 16، 1/11راجع: البحر الؿحقط  (1)



–
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 وجه بعد هذا التلويل:

إن اإلمام مالؽ استـد يف تلويؾف طؾك أن العؾة هل دفع الحاجة وهل  جه إول:الو

متحؼؼة بدفع الزكاة لقاحد مـ إصـاف الثؿاكقة فؼط، ويدل طؾك ُبعد تلويؾف أن الحاجة 

لقست هل العؾة القحقدة الؿقجقدة يف جؿقع إصـاف. بؾ إهنا لقست مرطقة يف بعض 

فنهنؿ يلخذوهنا ٓ مـ جفة حاجتفؿ، وكالغارمقـ إصـاف الؿذكقريـ كالعامؾقـ، 

 .(2) بسبب حؿالة يحؿؾقهنا إلصالح ذات البقـ، فؼد بطؾ التعقيؾ طؾك الحاجة

إن آقتصار طؾك اإلططاء لصـػ واحد فقف تعطقؾ لؾـص وإبطال لف،  الوجه الثاين:  

التل تػقد  فالـص ورد فقف ذكر إصـاف الثؿاكقة مؼرتكة بالم التؿؾقؽ  وواو العطػ

 .(1) التشريؽ يف الحؽؿ

إن إضافة الصدقات إلك إصـاف الؿذكقريـ، وططػ بعضفؿ طؾك  الوجه الثالث:

البعض بقاو التشريؽ يؼتضل وجقب آستقعاب فالحؿؾ طؾك بقان الؿصرف، صرف 

 .(3) طـ ضاهر الؾػظ مـ غقر أن تؽقن قريـة صارفة؛ فقؽقن بعقدا

مالؽ طؾك أن الالم تػقد آختصاص وآكتػاع ولقس استـد اإلمام الوجه الرابع: 

 .(1) الؿؾؽ، وإصؾ أن الالم لؾؿؾؽ وٓ تصرف لغقره إٓ بؼريـة

لؾؿؾؽ ، ففذا راجع إلك كؼؾ أهؾ الؾغة ، ثؿ  'الالم  'أما مـعف أن  "قال ابـ السبؽل: 

ؿقؿفؿ ، وهذا كؼقل : هب أهنا لالكتػاع ، ألقس الؿراد اكتػاع جؿقع إصـاف؟ فقـبغل تع

قال : إكؿا آكتػاع  -تعالك  -ٓ يػرق إمر فقف بقـ كقهنا لؾؿؾؽ ، أو لالكتػاع . وهب أكف 

                                                        

 .       16، 1/11( راجع: البحر الؿحقط 2)

 .       116/ 1، تشـقػ الؿسامع 16، 1/11، البحر الؿحقط 3/11( راجع: اإلحؽام 1)

 .       1/113( راجع: بقان الؿختصر 3)

 .       16، 1/11( راجع: البحر الؿحقط 1)
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 .  (2) "لؾثؿاكقة ، فؾؿ تؼتصر أكت طؾك بعض ققلف...

إن هذا التلويؾ فقف صرف لّؾػظ طـ ضاهره مـ استقعاب إصـاف الوجه الخامس: 

يف استقعاب إصـاف، فؾقس ثؿ ما يؿـع مـ لغقر مـاف لف؛ إذ بقان الؿصرف ٓ يـا

 (1) إرادهتؿا معا، فال يؽػل الصرف لبعض إصـاف إٓ إذا فؼد الباقل لؾضرورة حقـئذ.

 .(3) ومن العؾؿاء من يرى أن هذا التلويل لقس بعقدا مستدٓ بسقاق أيات

ة التل قبؾفا ٕن سقاق أي ;لقس هذا التلويؾ مـ التلويالت البعقدة " قال إصػفاين:

َوِمـُْفْم َمْن َيْؾِؿُزَك فِي  ٕن قبؾ هذه أية ققلف تعالك:  ؛يدل طؾك ما ذكره مالؽ 

َدَقاِت َفنِْن ُأْطُطوا ِمـَْفا َرُضوا َوإِْن َلْم ُيْعَطْوا ِمـَْفا إَِذا ُهْم َيْسَخُطوَن  ُفْم َرُضوا  *الصَّ َوَلْو َأكَّ

ا إَِلى اهَّللِ َراِغُبوَن َما َآَتاُهُم اهَّللُ َوَرُسوُلُه  . َوَقاُلوا َحْسُبـَا اهَّللُ َسُقْمتِقـَا اهَّللُ ِمْن َفْضِؾِه َوَرُسوُلُه إِكَّ

وذلؽ يشؿؾ طؾك الرد طؾك لؿزهؿ الرسقل يف الصدقات وطـ رضاهؿ يف إططائفؿ 

ذكر مصارف الصدقات لقبقـ أن ما يػعؾف الرسقل  -وسخطفؿ يف مـعفؿ. ولؿا رد طؾقفؿ 

 .(1) "حؼ

وما يؼال مـ أن مؼصقد أية إكؿا هق بقان مصارف " ولؼد رد طؾقفم أمدي فؼال:

الزكاة وشروط آستحؼاق، فـحـ وإن سؾؿـا كقن ذلؽ مؼصقدا مـ أية، فال كسؾؿ أكف 

ٓ مؼصقد مـفا سقاه، وٓ مـافاة بقـ كقن ذلؽ مؼصقدا، وكقن آستحؼاق بصػة 

مقافؼة لظاهر اإلضافة بالم التؿؾقؽ، والعطػ بقاو التشريؽ مؼصقدا، وهق إولك 

 .(1) "التشريؽ

                                                        

 وما بعدها.        3/113اجع: رفع الحاجب ( ر2)

 .       1/32( راجع: حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع 1)

 .       1/310وما بعدها، الردود والـؼقد  211/ 2، تقسقر التحرير 2/211( راجع: التؼرير والتحبقر 3)

 .       1/130( راجع: بقان الؿختصر 1)

 .       3/11اإلحؽام لممدي ( راجع: 1)



–
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(1)

وغقره  (1)ذكر بعض العؾؿاء أن مـ التلويالت البعقدة تلويؾ الظاهرية ويحقك بـ أكثؿ

لعـ اهلل السارق يسرق البقضة فتؼطع يده، ويسرق الحبؾ فتؼطع »الصحقحقـ حديث 

طؾك بقضة الحديد أي التل فقق رأس الؿؼاتؾ، وطؾك حبؾ السػقـة لققافؼ أحاديث « يده

ٕن بقضة الدجاجة والحبؾ الؿعروف ٓ قطع فقفؿا لعدم  (3)اطتبار الـصاب يف الؼطع،

 .(1) بؾقغ كصاب السرقة

 التلويل: وجوه ُبعد هذا

 : (1)هذا التلويل بعقد من وجفقن

هذا التلويؾ فقف صرف الؾػظ طؿا يتبادر مـف مـ بقضة الدجاجة والحبؾ  الوجه إول:

الؿعفقد غالبا؛ الؿميد إرادتف بالتقبقخ بالؾعـ؛ لجريان طرف الـاس بتقبقخ سارق الؼؾقؾ 

 دون الؽثقر، ففذا التلويؾ تلباه الػصاحة.

                                                        

، 6113/ رقؿ 12/ 21كتاب الحدود، باب لعـ السارق إذا لؿ يسؿ، " "صحقحف"(أخرجف البخاري يف 2)

 .       "2611/ رقؿ 2321/ 3كتاب الحدود، باب حد السرقة وكصاهبا، " "صحقحف"، ومسؾؿ يف "6133

طـدهؿ كان دمث إخالق كديؿا مسامرا لف كقادر كثقرة  ( أكثؿ بالؿثؾثة مـ طؾؿاء الدولة العباسقة، ورزق حظقة1)

 .       1/31. راجع: حاشقة العطار  -رحؿف اهلل  -مع الؿلمقن 

صؾك اهلل طؾقف  -( مـفا ما رواه البخاري، ومسؾؿ، وابـ ماجف طـ طائشة رضل اهلل طـفا أهنا سؿعت رسقل اهلل 3)

، وصحقح 233/ 1. راجع: صحقح البخاري: "يـار فصاطًدآ تؼطع يد السارق إٓ يف ربع د"يؼقل:  -وسؾؿ 

 .        211/ 1، وســ ابـ ماجف: 11/ 1، وســ الـسائل: 221/ 1مسؾؿ: 

 .        1/113، تشـقػ الؿسامع 1/31( راجع: حاشقة العطار 1)

 .       1/113، تشـقػ الؿسامع 1/11،  البحر الؿحقط 1/31( راجع: حاشقة العطار 1)
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 سقاق الحديث يؼتضل خالف هذا التلويؾ. إن الوجه الثاين:

وَوْجف ُبعده أكَّف لقس مقضع تؽثقر لؿا يؼطع بف السارق، إكَّؿا هق  "قال الربماوي:  

مقضع تؼؾقؾ؛ إذ ٓ يؼال: قبح اهلل فالكًا؛ طرض كػسف لؾضرب يف طؼد جقهر. إكَّؿا يؼال: 

ج السار ق مِـ الؼؾقؾ إلك أن يصعد، طرض يده يف خؾؼ رث. وإكَّؿا سقاق الحديث يف َتَدرُّ

فلول ما سرق بقضة الدجاج مثالً والحبؾ الذي ثؿـف يسقر، وإْن كان ٓ ُيؼطع هبؿا لؽـف 

 (2)."يتدرج إلك أن يسرق أكثر فلكثر حتَّك يسرق كصاًبا؛ فُتؼطع

ولؼد ذكر العؾؿاء تلويال قريبا لفذا الحديث، حقث ذكروا أن ترتقب الؼطع طؾك  

 لك سرقة غقرها مؿا يؼطع فقف. سرقة ذلؽ لجرها إ

                                                        

هـ(  132 - 163جع: الػقائد السـقة يف شرح إلػقة لؾربماوي شؿس الديـ محؿد بـ طبد الدائؿ )( را2)

( الؿحؼؼ: طبد اهلل رمضان مقسك، الـاشر: مؽتبة التقطقة اإلسالمقة لؾتحؼقؼ والـشر والبحث 1/111)

الؿؿؾؽة العربقة  -ـبقية جؿفقرية مصر العربقة ]صبعة خاصة بؿؽتبة دار الـصقحة، الؿديـة ال -العؾؿل، الجقزة 

 السعقدية[.        
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( )( )

ُأمَِر باَِلٌل َأْن »لؼد طدَّ بعُض العؾؿاء مـ التلويالت البعقدة حؿؾ الحـػقة حديث: 

َقاَمةَ  ََذاَن َوُيقتَِر اإْلِ ْٕ رضل اهلل –لجؾقؾ بالل بـ رباح طؾك أن يمذن الصحابل ا« َيْشَػَع ا

 بصقتقـ، ويؼقؿ بصقت. -طـف

بلن يمذن قبؾف -رضل اهلل طـف–(3)وكذا حؿؾف طؾك أن يجعؾف شػعا ٕذان ابـ أم مؽتقم

                                                        

، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -رسقل اهلل ( بالل بـ أبل رباح الحبشل مقلك أبل بؽر الصديؼ رضل اهلل طـفؿا، وممذن 2)

أبق طبد اهلل، أسؾؿ يف أول الدطقة، وأضفر إسالمف، وكان سقده أمقة بـ خؾػ يعذبف كثقًرا طؾك إسالمف، فقصرب 

صؾك اهلل طؾقف  -ب، فاشرتاه مـف أبق بؽر، وأطتؼف يف سبقؾ اهلل، وهاجر إلك الؿديـة، وآخك الـبل طؾك العذا

 -بقـف وبقـ أبل طبقدة، وشفد بدًرا والؿشاهد كؾفا، وهق أول مـ أذن يف اإلسالم، وكان يمذن لؾرسقل  -وسؾؿ 

ذهب إلك الشام لؾجفاد،  -ؾقف وسؾؿ صؾك اهلل ط -سػًرا، وحضًرا، ولؿا تقيف الرسقل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

هـ، وققؾ غقر ذلؽ(. روى طـف جؿاطات مـ الصحابة، والتابعقـ، وفضائؾف كثقرة  10وأقام هبا حتك تقيف سـة )

، 212/ 2، وآستقعاب: 113/ 2مشفقرة، وأخرج أحاديثف أصحاب الؽتب الستة. راجع: أسد الغابة: 

 . 211/ 2، وحؾقة إولقاء: 261/ 2واإلصابة: 

( . 2/211هذا، أخرجف طـف البخاري يف كتاب إذان، باب بدء إذان ) -رضل اهلل طـف  -( حديث أكس 1)

 ( .       2/116وأخرجف طـف مسؾؿ يف كتاب الصالة، باب إمر بشػع إذان وإيتار اإلقامة )

وأمف أم مؽتقم طاتؽة بـت طبد اهلل  (طبد اهلل بـ ققس بـ زائدة بـ إصؿ بـ رواحة العامري، وققؾ: اسؿف طؿرو،3)

، مع -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -بـ طـؽثة بـ طامر الؿخزومقة يعترب مـ السابؼقـ الؿفاجريـ، ممذن الرسقل 

بالل، وسعد الؼرضل، وأبل محذورة ممذن مؽة، هاجر بعد بدر بؼؾقؾ، شفد الؼادسقة، ومعف الراية واستشفد 

، وآستقعاب: 63/ 1الؿديـة ومات هبا يف كػس السـة. راجع: أسد الغابة: هـ(، وققؾ: رجع إلك  21فقفا سـة )

، ومشاهقر طؾؿاء إمصار؛ 130، والؿعارف: ص/ 101/ 1، وصبؼات ابـ سعد: 13/ 1، واإلصابة: 12/ 1

 .       11/ 2، وشذرات الذهب: 23/ 2، والعرب: 360/ 2، وسقر أطالم الـبالء: 1/ 1، وحؾقة إولقاء: 13ص/ 
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 .(2) لؾصبح مـ الؾقؾ وٓ يزيد طؾك إقامتف

: اإلقامة اسؿ لؿجؿقع الذكر وتعؾقؼ اإليتار هبا كػسفا ٓ يراد طؾك (1)قال ابـ الفؿام

ه، وهق أن يؼقل اإلقامة التل هل مجؿقع الذكر مرة ٓ مرتقـ فؾزم كقكف إما إيتار ضاهر

ألػاضفا كؿا ذهب إلقف الشافعل، أو إيتار صقهتا بلن يحدر فقفا كؿا هق الؿتقارث، فقجب 

 .(3) الحؿؾ طؾك الثاين لققافؼ ما رويـاه مـ الـص الغقر الؿحتؿؾ

 وهو بعقد من وجوه:

التلويؾ فقف مـ صرٌف لّؾػظ طؿا يتبادر مـف مـ تثـقة كؾؿات إن هذا  الوجه إول:

ففذا الخرب فقف إضافة الشػع واإليتار إلك إذان  .(1) إذان وإفراد كؾؿات اإلقامة

 .(1) واإلقامة، وإذان واإلقامة هل الؽؾؿات ٓ الصقت الؿسؿقع فقفؿا

أذاكف  -رضل اهلل طـف–ل تلويؾفؿ لؾحديث بلن الؿراد مـف أن يجعؾ بال الوجه الثاين:

رضل –وٓ يزيد طؾك إقامتف، بعقد ٕن بالٓ  -رضل اهلل طـف–شػعا ٕذان ابـ أم مؽتقم 

لؼقلف طؾقف الصالة  -رضل اهلل طـف–كان أذاكف متؼدما طؾك أذان ابـ أم مؽتقم-اهلل طـف

ًٓ يمذن بؾقؾ، فؽؾقا، واشربقا حتك يـادي ابـ أم مؽتقم"والسالم:  فؽقػ  (6)"إن بال

                                                        

 .       1/1116، اإلهباج 1/33( راجع: حاشقة العطار طؾك شرح الجالل 2)

( محؿد بـ طبد القاحد بـ طبد الحؿقد، الؿشفقر بابـ الفؿام، الػؼقف الحـػل، إصقلل الـحقي، ققؾ: إكف بؾغ 1)

هـ. راجع بغقة 162 هـ وتقيف : سـة:130رتبة آجتفاد، لف مملػات كثقرة مـفا يف أصقل الػؼف التحرير، ولد سـة 

، 20/161، معجؿ الؿملػقـ 1/102، البدر الطالع 3/131، شذرات الذهب 2/266القطاة لؾسققصل 

 .6/111إطالم لؾزركؾل 

 .        2/113( راجع:  فتح الؼدير 3)

 .       1/33( راجع: حاشقة العطار طؾك شرح الجالل 1)

 .        1/11( راجع:  البحر الؿحقط 1)

اه البخاري، ومسؾؿ، وأبق داود، والرتمذي، والـسائل، والبقفؼل مـ حديث سالؿ بـ طبد اهلل طـ أبقف أن ( رو6)
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 (2)يؽقن أذاكف شػعا ٕذان ابـ أم مؽتقم، وهق متؼدم طؾقف؟

أذاكف  -رضل اهلل طـف–إن تلويؾفؿ لؾحديث بلن الؿراد أن يشػع بالل  الوجه الثالث:

بعقد لؿا فقف مـ تخصٍص لعؿقم الحديث  -رضل اهلل طـف–أي يمذن بعد ابـ أم مؽتقم 

أذاكف قبؾ بالل كان يف صالة الصبح ٓ  -رضل اهلل طـف–وإبطال لظاهره ٕن ابـ أم مؽتقم

 .(1) غقر

                                                                                                                                                                     

ًٓ يمذن بؾقؾ، فؽؾقا، واشربقا حتك يـادي ابـ أم مؽتقم"قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -رسقل اهلل  ، ثؿ "إن بال

، 212/ 2جع: صحقح البخاري: قال وكان رجاًل أطؿك ٓ يـادي، حتك يؼال لف أصبحت، أصبحت. را

، ســ أبل داود ٕبل داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد بـ طؿرو 3/ 1وصحقح مسؾؿ: 

ِجْستاين، الؿتقىف سـة: تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد، صبعة: الؿؽتبة  211/ 2هـ، 111إزدي السِّ

، فلذاكف كان بعد بالل ٓ قبؾف 22/ 1، وســ الـسائل: 603/ 2العصرية، صقدا، بقروت، وتحػة إحقذي: 

 كؿا ذكر الشارح.        

 .        313: 311( راجع:  الغقث الفامع ص2)

هـ(  133 - 121( راجع: الدرر الؾقامع يف شرح جؿع الجقامع لشفاب الديـ أحؿد بـ إسؿاطقؾ الؽقراين )1)

الؿؿؾؽة  -الـاشر: الجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة  ( الؿحؼؼ: سعقد بـ غالب كامؾ الؿجقدي،1/130)

 هـ .        2113العربقة السعقدية، طام الـشر: 
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( )

ل بعض الؿالؽقة وبعض الشافعقة هذا الحديث طؾك إصقل والػروع فؼط.  (1) تلوَّ

 .(3) ٓختصاصفؿا بلحؽام ٓ تعؿ جؿقع الرقاب

 ن وجوه:وهو بعقد م

إن هذا التلويؾ فقف ُبعد لتعطقؾ لػظ العؿقم وقصره طؾك بعض  الوجه إول:

ـْ َمَؾَؽ ذا رحؿ محرم  مدلقٓتف دون دلقؾ وهق غقر جائز، فنن الحديث ضاهر يف أن كؾ َم

 .(1) طتؼ طؾقف، حقث إكف ورد يف سقاق الشرط والجزاء

قف وسؾؿ بالصقغة العامة ويريد بف فنكف يبعد أن يليت الـبل صؾك اهلل طؾ" قال الزركشي:

إب وآبـ مع أكف لف اسؿ آخر يعرف بف وهق أبؾغ يف التعريػ كؿـ قال مـ دخؾ داري 

 .(1) "فؾف درهؿ، ثؿ قال: أردت بف إب، ٓ يستحسـ

                                                        

(، والرتمذي يف إحؽام، باب ما جاء فقؿـ 3313( رواه أبق داود يف العتؼ، باب فقؿـ مؾؽ ذا رحؿ محرم، رقؿ )2)

( مـ حديث ابـ 113/ 20(، والبقفؼل )133/ 1(، والحاكؿ يف الؿستدرك )2361مؾؽ ذا رحؿ محرم، رقؿ )

طؿر مرفقًطا. قال الحاكؿ: صحقح طؾك شرط الشقخقـ ولؿ يخرجاه، وشاهده الحديث الصحقح الؿحػقظ 

طـ سؿرة بـ جـدب، وقال الـسائل: حديث مـؽر، وأشار إلقف الرتمذي، وقال: وهق حديث خطل طـد أهؾ 

( 130، 113/ 20(، والبقفؼل )211/ 3ل يف الؽربى )(، والـسائ3310الحديث. ورواه أبق داود برقؿ )

( مـ ققل 211/ 3(، والـسائل يف الؽربى )3312مقققًفا طؾك طؿر بـ الخطاب، ورواه أيًضا أبق داود )

 (.       21 - 22/ 1الحسـ البصري. واكظر: كصب الراية )

 .       2/101( راجع: الربهان 1)

      .   3/112مختصر التحرير ( راجع:  3)

، إيضاح الؿحصقل 1/111، الدرر الؾقامع 3/112، مختصر التحرير 3/60( راجع: اإلحؽام لممدي 1)

 .        311ص

 .        1/111( راجع: تشـقػ الؿسامع 1)
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إن هذا الحديث لؿ ُيذكر جقابا طـ سمال سائؾ وإكؿا ورد ابتداء  الوجه الثاين:

 رفف طـ العؿقم فال يخصص.لتلسقس قاطدة وٓ قريـة تص

 "قصد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؾتعؿقؿ واضح ٓئح يف ققلف: " قال الجويـي:

فنن ذلؽ مؿا كؼؾ طـف ابتداء ٓ يف حؽاية حال وٓ جقابا طـ  "مـ مؾؽ ذا رحؿ محرم

مـ مؾؽ ذا "سمال وٓ يف قصد حؾ إطضال، وكان يعتاد تلسقس الشرع ابتداء، فنذا قال: 

تبقـ أكف أراد الؿحارم مـ ذوي الرحؿ أجؿعقـ، ولق أراد أباء وإمفات  "ؿ محرمرح

والبـقـ وطؾؿ تخصقصفؿ هبذه الؼضقة لـص طؾقفؿ، فنذا ذكر إقارب ثؿ طؾؿ أهنؿ 

يـؼسؿقن إلك الؿحارم وغقرهؿ؛ فخص الحؽؿ الذي كص طؾقف بالؿحارم مـ ذوي 

إلك ما يسؿقف أهؾ الصـاطة الحد فؽقػ إرحام تؼرر أكف قصد بذلؽ الضبط والتشقف 

أكف أراد الذيـ هؿ طؿقد الـسب؟ وجرى أيضا كالمف  -طؾقف السالم  -يستؼقؿ أن ُيظـ بف 

مجرى تعظقؿ أمر الرحؿ إذا اكضؿت إلقف الؿحرمقة فاكتظؿ مـ مجؿقع ما ذكركاه ضفقر 

بؼقاس قصد التعؿقؿ مـ الرسقل فؿـ رام مخالػة قصده لؿ ُيؼبؾ مـف، وإن طضده 

فؿستـده ضـ الؿستـبط أكف مراد الشارع ولقس لف يف ألػاضف ذكر، فؿا يظفر مـ لػظ 

الرسقل طؾقف السالم كقػ ُيرتك بؿا يظـف الؼايس طؾك بعد مـ لػظ الرسقل صؾك اهلل 

 (2)"طؾقف وسؾؿ؟

إن إرادة أباء وإبـاء مـ هذا الؾػظ مـ غقر قريـة هق مـ قبقؾ اإللغاز  الوجه الثالث:

ـْ لؼقتف مـ رحؿل محرمل فلكرمف، ثؿ  والتؾبقس؛ أٓ ترى أن الرجؾ لق قال: لعبده: َم

 .(1) قال: أردت بذلؽ أباء وإبـاء طد مؾغزا أو مؾبسا

                                                        

 .       101: 2/101( راجع: الربهان 2)

 (.       1/1003( راجع: هناية القصقل )1)
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إن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سؾؽ يف حديثف مسؾؽ الحدود، مـ  الوجه الرابع:

بف الضبط، واختصاص حقث أكف بدأ بإطؿ وختؿ بإخص، وذلؽ يدل طؾك أكف قصد 

 الحؽؿ بؿا ذكر مـ الؼققد، وإٓ لؿ يؽـ ذكر الؼقد مػقدا، ٕن فائدتف لقس إٓ ذلؽ.

ٕكف سؾؽ فقف مسؾؽ الحدود حقث بدأ بإطؿ وختؿ بإخص، " قال الزركشي:

لـ يجزي ولد طـ »فقجب أن يؽقن جامعا. فنن ققؾ: ففؾ يخصصف الحديث أخر: 

؟ قؾـا: ذكر بعض إفراد ٓ يؼتضل (2)«فقشرتيف فقعتؼف والده إٓ أن يجده مؿؾقكا

التخصقص. فنن ققؾ: ففال قؾتؿ بعؿقمف؟ قؾـا: ٕكف لؿ يصح إسـاده، بؾ هق مقققف طؾك 

  (1)."الحسـ

إن إصقل والػصقل يختصان بخاصقة قرب الؼرابة وشرف  الوجه الخامس:

 .(3) الـسب، وذلؽ يؼتضل التـصقص طؾقفؿا احرتاما لفؿا

إن الؾػظ أشعر بعؾقة الرحؿ مع الؿحرمقة وتعظقؿف وحرمتف لؿا سبؼ  الوجه السادس:

 .(1) غقر مرة، فتـزيؾف طؾك إصقل والػصقل ترك لفذه الدٓلة وهق باصؾ

ومتك ففؿ طـ الشارع قصد العؿقم يف تلسقس الؼقاطد، امتـع حؿؾف " قال الؼرايف:

، وأخذه الضجر، وكزلت أحقال شاقة طؾك الخصقص؛ فنن اإلكسان، لق اشتد بف الضعػ

بف، فؼال لغؾؿاكف: ٓ يدخؾ طؾك أحد، فحؿؾقا هذا العؿقم طؾك صائػة، وأذكقا لسائر 

                                                        

 ، مـ حديث أبل هريرة.        13/ 1، 163/ 1، والؿسـد: 121/ 1( صحقح مسؾؿ: 2)

 .        1/11( راجع:  البحر الؿحقط 1)

 (.       1/1020( راجع: هناية القصقل )3)

 ( الؿرجع السابؼ كػس الؿقضع.       1)
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 .(2) "الـاس، ٓستحؼقا إدب، ولعدوا خارجقـ طـ كؿط كالم العرب

( )

راوي  -رضل اهلل طـف–ا الحديث ضاهر يف التػرق بإبدان وهذا ما فعؾف ابـ طؿر هذ

ولؼد اطتؿد الشافعقة طؾك هذا الحديث يف  (3) الحديث حقث حؿؾف طؾك التػرق بإبدان.

 .(1) إثبات خقار الؿجؾس

رأوا أن الحديث مـ قبقؾ الؿشرتك وأن طؿؾ ابـ طؿر  (1)إٓ أن الحـػقة والؿالؽقة

 د مـف، وهؿ ٓ يرون تؼؾقد الصحابل، وفسروا التػرق يف الحديث بالتػرق بإققالاجتفا

(6). 

لقس يف الحديث بقان ما وقع التػرق طـف فقحتؿؾ أن  " قال طبد العزيز البخاري:

                                                        

( 1/1111هـ( )611( راجع:  كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل لشفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف )ت 2)

طادل أحؿد طبد الؿقجقد، طؾل محؿد معقض، الـاشر: مؽتبة كزار مصطػك الباز، الطبعة: إولك، الؿحؼؼ: 

 م.        2331 -هـ 2126

 ."3/12"(أخرجف البخاري يف كتاب البققع، باب البقعان بالخقار ما لؿ يتػرقا 1)

        ."3/2263"وأخرجف مسؾؿ يف كتاب البققع، باب ثبقت خقار الؿجؾس لؾؿتبايعقـ 

       .1/1212( راجع: التحبقر شرح التحرير 3)

       .1/126، الؿقافؼات 2/323( راجع: الرسالة 1)

( ترك الؿالؽقة العؿؾ هبذه الحديث بحجة أكف خرب واحد خالػ طؿؾ أهؾ الؿديـة. راجع: الػروق لؾؼرايف 1)

3/113.       

شػ إسرار شرح الؿصـػ طؾك الؿـار لحافظ الديـ ، ك1/10،  اإلحؽام ٓبـ حزم 3/131( راجع: الؿدوكة 6)

، صبعة: دار الؽتب 3/61هـ، 120أبل الربكات طبد اهلل بـ أحؿد الؿعروف بحافظ الديـ الـسػل الؿتقىف سـة: 

 .      1/126العؾؿقة، بقروت لبـان، الؿقافؼات 
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يؽقن الؿراد مـف التػرق بإققال؛ فنن البائع إذا قال بعت والؿشرتي إذا قال اشرتيت فؼد 

كؼطع ما كان لؽؾ واحد مـفؿا مـ خقار إبطال كالمف بالرجقع تػرقا بذلؽ الؼقل وا

 .(2)"رحؿف اهلل -تلويؾ مـؼقل طـ محؿد وإبطال كالم صاحبف بالرد وطدم الؼبقل. وهذا ال

 وهذا التليل بعقد من وجوه:

ر لػظ  –رضل اهلل طـف  –إن الصحابل الجؾقؾ طبد اهلل بـ طؿر  الوجه إول: قد فسَّ

بالتػرق بإبدان، ويدل طؾك ذلؽ  أكف رضل اهلل طـف كان إذا باع التػرق يف الحديث 

؛ يؼصد بذلؽ إلزام العؼد، ويروى أكف كان يؿشل طـ الؿؽان الذي (1)يؿشل خطقات

تعاقدا فقف، وققل الصحابل إن لؿ يؽـ حجة فال كزاع يف كقكف أففؿ مـ غقره بالؿراد 

 .(3) وأطؾؿ بلسباب الـزول فؽان أطؾؿ بالتلويؾ الصحقح

إذا كان الخرب يحتؿؾ وجقها، وتتجف لف محامؾ، فػسره الراوي طؾك " قال الطويف:

كان ما فسره الراوي طؾقف مؼدما طؾك باققفا. وكذلؽ إذا ترجح بعض وبعضفا 

آحتؿآت الؿذكقرة بقجف مـ وجقه الرتجقح، كان مؼدما طؾك غقره مؿا لؿ يرتجح 

                                                        

        .1/126الؿقافؼات ، 3/61كشػ إسرار( راجع: 2)

ضل اهلل طـف خقار الؿجؾس بػعؾف فؼد قال كافع: فؽان إذا بايع رجاًل، فلراد أن يؼقؾف قام فؿشك ( فسر ابـ طؿر ر1)

. 1/21. شرح معاين أثار لؾطحاوي: 211/ 20. صحقح مسؾؿ: 231هـقفة ثؿ رجع إلقف )الؿسـد لؾشافعل: 

 (.163/ 1الســ الؽربى لؾبقفؼل: 

. ســ الـسائل: 361/ 1لبخاري: جبف فارق صاحبف. )صحقح اوقال أيضا: وكان ابـ طؿر إذا اشرتى شقًئا يع -

 (.163/ 1. الســ الؽربى لؾبقفؼل: 1/110

وأخرج البخاري طـ ابـ طؿر قال: كـا إذا تبايعـا كؾ مـا بالخقار ما لؿ يتػرق الؿتبايعان. قال: فتبايعت أكا  -

أكؽحص الؼفؼري خشقة أن يرادين طثؿان  وطثؿان، فبعتف مالل يف القادي بؿال لف خقرب، قال: فؾؿا بعتف صػؼت

 .      112/ 1. الســ الؽربى لؾبقفؼل: 331/ 1البقع قبؾ أن أفارقف. )صحقح البخاري: 

       .321( راجع: إيثار اإلكصاف ص3)
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الخرب مـ الؿخرب، ومشاهدتف قرائـ الؿؼال بذلؽ،أما إول: فألن الصحابل لسؿاطف 

والحال، أطؾؿ بؿعـك ما روى، فقؽقن ما فسر بف الخرب متعقـا، كتػسقر ابـ طؿر التػرق يف 

 .(2) "حديث: الؿتبايعان بالخقار طؾك التػرق بإبدان بػعؾف

حؿؾ الؾػظ طؾك التػرق بإبدان هق إرجح حقث إكف الؿعـك الظاهر  الوجه الثاين:

 . (1)ؿتبادر إلك الذهـ لغة وطرفًا؛ فال يحؿؾ طؾك غقره إٓ بؼريـة وٓ قريـة هـاال

الظاهر مـ ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حتك يتػرقا التػرق "قال صالح الديـ العالئل: 

بإبدان وٓ إشعار لف بالتػرق بإققال فضال طـ أن يؽقن احتؿال كؾ مـفؿا طؾك 

ؾ ما رواه طؾك ضاهره الؿػفقم مـف ولقس ذلؽ هق السقاء فالصحابل هـا إكؿا حؿ

 .(3) "الؿػروض

ٓ يطؾؼ إٓ طؾك مـ تؿ بقعفؿا باإليجاب  "الؿتبايعان"إن لػظ  الوجه الثالث:

والؼبقل، وذلؽ أهنؿا ٓ يؽقكان متبايعقـ حتك يعؼدا البقع معا. ومـ ثؿ فالخقار قبؾ 

اكعؼاد العؼد بنيجاب وقبقل إكؿا هق تحصقؾ حاصؾ ٓ فائدة مـف، وإكؿا الؿـاسب 

قت الخقار بعد آكعؼاد وقبؾ التػرق لؾسقاق الؿتسؼ مع العرف والؾغة أن الؿراد هق ثب

 .(1) واهلل أطؾؿ ..بإبدان.

كاستدِٓل أصحابـا يف خقاِر الؿجؾس، بؼقلِف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: " قال ابن طؼقل:

                                                        

       .3/122( راجع: شرح مختصر الروضة 2)

 .      11( راجع: الؿعقكة يف الجدل ص1)

أققال الصحابة لصالح الديـ أبق سعقد خؾقؾ بـ كقؽؾدي بـ طبد اهلل الدمشؼل  ( راجع: إجؿال اإلصابة يف3)

( الؿحؼؼ: د. محؿد سؾقؿان إشؼر، الـاشر: جؿعقة إحقاء الرتاث 13: 11هـ( )ص162العالئل )الؿتقىف: 

 .      2101 إولك،: الطبعة الؽقيت، –اإلسالمل 

 .      216صقل لؾزكجاين ص، تخريج الػروع طؾك ا2/323ٕ( راجع: الرسالة 1)
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، فقؼقل الؿخالُػ: الؿتبايعاِن هؿا الؿتشاغالن بالبقع "الؿتبايعاِن بالخقاِر مالؿ يتػرقا"

 خقار.قبؾ الػراغ، وهؿا طـدي هـاك بال

 فالجواُب طـه من وجفقن:

ـَ أن الؾػَظ يف الؾغِة حؼقؼة فقؿا ادطاه.أحدهؿا  : أن يبق

ـَ الدلقَؾ طؾقف مـ سقاِق الخربِ أو غقرِه، أنَّ الؿراَد بف ما قالفوالثاين  .(2) ": أن يبق

( )

[ وَمْن إْسَتْجؿر فؾُقوتِرْ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: ]-لؾعؾؿاء يف ققلف " :قال الشـؼقطي

 ققٓن:

ـْ اْسَتْجَؿَر  "الؼقل إول:  أي: قطع الخارج مـ بقل، أو غائط فؾققتر، وسـبقـ  "َم

 معـك ذلؽ.

ـْ اْسَتْجَؿَر  "الؼقل إول:  بخقر أي: مـ تطّقب بالبخقر، وكحقه فؾققتر؛ ٕن ال "َم

يف الحديث الصحقح يف  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -يقصػ بذلؽ، ولذلؽ قال رسقل اهلل 

جعؾـا اهلل وإياكؿ مـفؿ: ]َمجامُِرهؿ إُلّقُة[ فآستجؿار يؼقلقن: الؿراد بف -أهؾ الجـة 

ة وقال بف بعض أئؿ -رحؿة اهلل طؾقف-التطقب، وهذا ققل إمام دار الفجرة اإلمام مالؽ 

ـّ يف تطققب الـاس بالبخقر أن ُيَطقبقا مرة، أو ثالثًا، أو خؿسًا،  الؾغة، ولذلؽ قالقا: ُيس

                                                        

( راجع: القاضح يف أصقل الػؼف ٕبل القفاء طؾل بـ طؼقؾ بـ محؿد بـ طؼقؾ البغدادي الحـبؾل الؿتقيف 2)

تحؼقؼ الدكتقر: طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، صبعة: ممسسة الرسالة،  213: 1/211هـ، 123سـة:

 م.      2333هـ، 2110بقروت، الطبعة إولك سـة:

، يف باب آستـثار يف القضقء، مـ كتاب القضقء يف صحقحف، برقؿ 12/ 2متػؼ طؾقف, أخرجف البخاري:  (1)

(، ومالؽ 131، يف باب اإليتار يف آستـثار وآستجؿار، مـ كتاب الطفارة، برقؿ )121/ 2(، ومسؾؿ: 213)

 .      (33)، يف باب العؿؾ يف القضقء، مـ كتاب الطفارة، برقؿ 23/ 2يف الؿقصل: 
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أو بليِّ طدٍد آخر وتري، فنذا تطقب اإلكسان بالطِّقب يؼطع طؾك القتر، ٕن لف أصالً طامًا 

يف تػضقؾ القتر؛ فقدخؾ فقف الطقب إلحتؿال السـة لف يف حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف 

 .(2) "ذاه

ومـ : »-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -يف ققلف  "آستجؿار  "فتلويؾ اإلمام مالؽ  

طؾك البخقر، خالف الظاهر مـ سقاق الحديث، فننَّ هذا الحديث قد « استجؿر فؾققتر

 (1) جؿع كثقرا مـ أحؽام الطفارة.

 وهذا مـ التلويؾ الضعقػ لؼقة ضفقر الؾػظ يف آستـجاء. 

( )

إذا حال دون رؤية هالل رمضان حائؾ مـ غبار وكحقه فػل رواية طـ الحـابؾة يجب 

 . (1) صقم الققم الثالثقـ مـ شعبان بـقة رمضان

  (1)وقد كػك ابـ تقؿقة صحة هذه الرواية طـ اإلمام أحؿد أو أحد مـ أصحابف.

                                                        

( راجع: شرح زاد الؿستؼـع يف اختصار الؿؼـع )كتاب الطفارة( لؿحؿد بـ محؿد الؿختار الشـؼقطل 2)

اإلدارة العامة لؿراجعة الؿطبقطات الديـقة،  -(الـاشر: الرئاسة العامة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء 226)ص

 الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.       -الرياض 

 .      1/16الؿحقط ( راجع: البحر 1)

َٓ ُتْػطُِروا َحتَّك َتَرْوُه، َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ َفاْقُدُروا َلفُ "( أخرجف البخاري بؾػظ: 3) «. َٓ َتُصقُمقا َحتَّك َتَرُوا اْلِفاَلَل، َو

 (.     3/11) 2306صحقح البخاري كتاب: الصقم، باب: إذا رأيتؿ الفالل، رقؿ: 

 مذهب اإلمام أبل طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ الشقباين( راجع: الفداية طؾك 1)

ماهر  -( الؿحؼؼ: طبد الؾطقػ هؿقؿ 211الؿملػ: محػقظ بـ أحؿد بـ الحسـ، أبق الخطاب الؽؾقذاين )ص

 م.      1001هـ /  2111ياسقـ الػحؾ، الـاشر: ممسسة غراس لؾـشر والتقزيع، الطبعة: إولك، 

ُة َأْقَقاٍل َوأَ "( قال ابـ تقؿقة: 1) ا َصْقُم َيْقِم اْلَغْقِؿ إَذا َحاَل ُدوَن ُرْؤَيِة اْلِفاَلِل َغْقٌؿ َأْو َقَتٌر َفؾِْؾُعَؾَؿاِء فِقِف ِطدَّ َوِهَل فِل مَّ

ـِ َوَهَذا ُهَق َمْذَهِب َأْحَؿد َوَغْقِرِه. َأَحُدَها: َأنَّ َصْقَمُف َمـِْفلٌّ َطـُْف. ُثؿَّ َهْؾ ُهَق َكْفُل َتْحِريٍؿ؟ َأْو َتـِْزي ٍف؟ َطَؾك َقْقَلْق
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صؾك  -قن مـ الحـابؾة هبذا الرأي آستدٓل لؼقلفؿ بتلويؾ ققلف وقد حاول الؼائؾ

ـِ ُطَؿَر، َأنَّ « فاقدروا لف»اهلل طؾقف وسؾؿ:   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ َكافٍِع، َط ـُ َأَكٍس، َط فقؿا رواه َمالُِؽ ْب

 َصؾك اهلل َطَؾقف َوَسؾؿ: َذَكَر َرَمَضاَن، َفَؼاَل: 
ِ
َٓ ٓ َتُصقُمقا "َرُسقَل اهلل َحتَّك َتَرُوا اْلِفالََل، َو

طؾك الضقؼ، أي ضقؼقا طدة شعبان  (2) ."ُتْػطُِروا َحتَّك َتَرْوُه، َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ، َفاْقُدُروا َلفُ 

 بصقم رمضان، بلن يجعؾ تسعا وطشريـ. 

وهذا تلويؾ فاسد يرده ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الحديث أخر فقؿا أخرجف 

َٓ ُتْػطُِروا َحتَّك َتَرْوُه، َفنِْن ُغؿَّ َطَؾْقُؽْؿ، َفَلْكِؿُؾقا ٓ »مالؽ:  َتُصقُمقا َحتَّك َتَرُوا اْلِفالََل، َو

ـَ  َة َثالَثِق هذا الحديث طؼقب إول لقـبف  "الؿقصل  "، ولفذا أورد اإلمام مالؽ يف (1)«اْلِعدَّ

أي « فاقدروا لف»ابـ سريج: أثره يف ذلؽ. وتلول  (3)طؾك أكف كالؿػسر لف، وقػا البخاري

 .(1) مـازل الؼؿر، خطابا لؾعارف بالـجقم، وققلف: )العدة( خطابا لغقره. وٓ يخػك بعده

                                                                                                                                                                     

ـْ  َواَياِت َطـُْف. َواْخَتاَر َذلَِؽ َصائَِػٌة مِ افِِعلِّ َوَأْحَؿد فِل إْحَدى الرِّ َأْصَحابِِف: َكَلبِل  اْلَؿْشُفقُر فِل َمْذَهِب َمالٌِؽ َوالشَّ

َْصَػَفاكِلِّ  ْٕ ـِ مـده ا ـِ َطِؼقٍؾ َوَأبِل اْلَؼاِسِؿ ْب َوَغْقِرِهْؿ. َواْلَؼْقُل الثَّاكِل: َأنَّ ِصَقاَمُف َواِجٌب َكاْختَِقاِر اْلَخطَّاِب َواْب

َـّ الثَّ 
ـْ َأْحَؿد َلؽِ َواَياِت َط ـْ َأْصَحاِب َأْحَؿد َوَهَذا ُيَؼاُل إكَُّف َأْشَفُر الرِّ

ـْ َأْحَؿد اْلَؼاِضل والخرقل َوَغْقِرِهَؿا مِ ابَِت َط

ـْ َطَرَف ُكُصقَصُف َوَأْلَػاَضفُ  َحاَبِة َوَلؿْ  لَِؿ ـْ الصَّ
ـِ ُطَؿَر َوَغْقِرِه مِ  ْب

ِ
َباًطا لَِعْبِد اهلل  َأكَُّف َكاَن َيْسَتِحبُّ ِصَقاَم َيْقِم اْلَغْقِؿ اتِّ

ـْ  َحاَبُة فِقِفْؿ َم ـِ ُطَؿَر ُيقِجُبُف َطَؾك الـَّاِس َبْؾ َكاَن َيْػَعُؾُف اْحتَِقاًصا َوَكاَن الصَّ  ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهلل َيُصقُمُف اْحتَِقاًصا َوُكِؼَؾ  َيُؽ

ـِ ُطَؿَر َوَطائَِشَة َوَأْسَؿاَء َوَغْقِرِهْؿ. َومِـُْفؿْ  ـْ ُطَؿَر َوَطؾِلٍّ َوُمَعاِوَيَة َوَأبِل ُهَرْيَرَة َواْب َٓ َيُصقُمُف مِْثُؾ  َذلَِؽ َط ـْ َكاَن  َم

ـْ َكاَن َيـَْفك َطـُْف. َكعَ  َحاَبِة َومِـُْفْؿ َم ـْ الصَّ
ـِ َياِسٍر َوَغْقِرِه َفَلْحَؿُد َرِضَل اهلُل َطـُْف َكاَن َيُصقُمُف اْحتَِقاًصا. َكثِقٍر مِ اِر ْب ؿَّ

ـْ أَ 
ـْ َكثِقٌر مِ

ـْ َأْصَحابِِف؛ َلؽِ
َٓ َكاَلِم َأَحٍد مِ ا إيَجاُب َصْقمِِف َفاَل َأْصَؾ َلُف فِل َكاَلِم َأْحَؿد َو ْصَحابِِف اْطَتَؼُدوا َأنَّ َوَأمَّ

 .      33: 11/31إيَجاُب َصْقمِِف َوَكَصُروا َذلَِؽ اْلَؼْقَل. راجع: مجؿقع الػتاوى  َمْذَهَبفُ 

 (.      2/131) 161( مقصل مالؽ باب ما جاء يف رؤية الفالل رقؿ: 2)

 (.      2/131) 161( مقصل مالؽ باب ما جاء يف رؤية الفالل رقؿ: 1)

 (.      11: 3/11) 2301،  2306ؿ الفالل، رقؿ: ( صحقح البخاري كتاب: الصقم، باب: إذا رأيت3)

 .      1/11( راجع: البحر الؿحقط 1)
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( )

ل بعض الؿالؽقة ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  وأتبعف بست مـ صام رمضان "أوَّ

  بلن الؿعـك: أتبعف بست مـ الػطر إلك أيام الػطر؛ فال فرق بقـ شقال وغقره. "مـ شقال

لؿ أر أحدا مـ أهؾ العؾؿ والػؼف يصقمفا، ولؿ يبؾغـل ذلؽ طـ " قال اإلمام مالك:

السؾػ، وإن أهؾ العؾؿ يؽرهقن ذلؽ ويخافقن بدطتف، وأن يؾحؼ برمضان ما لقس مـف 

 .(1) "جػاء ... أهؾ الجفالة وال

إكؿا قال مـ شقال طـد الؿالؽقة رفؼا بالؿؽؾػ؛ ٕكف حديث طفد "وقال الؼرايف: 

بالصقم فقؽقن طؾقف أسفؾ، وتلخقرها طـ رمضان أفضؾ طـدهؿ لئال يتطاول الزمان 

رحؿف اهلل  -فقؾحؼ برمضان طـد الجفال قال لل الشقخ زكل الديـ طبد العظقؿ الؿحدث 

قد وقع بالعجؿ فصاروا يرتكقن  -رحؿف اهلل تعالك  -ل مـف مالؽ إن الذي خش -تعالك 

الؿسحريـ طؾك طادهتؿ، والؼقاكقـ، وشعائر رمضان إلك آخر الستة إيام فحقـئذ 

 .(3) "يظفرون شعائر العقد

وٓ يخػك ُبعد هذا التلويؾ وفساده حقث فقف تعطقؾ لؾـص، وتخصقص بال 

 مخصص.

فاكظر كقػ محؼقا الؾػظ "يؾ الؿالؽقة لؾحديث: قال ابـ السبؽل بعد أن ذكر تلو

 (1) ."محؼا

                                                        

يف الصقام/ باب استحباب صقم ستة أيام  111/ 1مسؾؿ مـ حقث أبل أيقب إكصاري رضل اهلل طـف ( أخرجف 2)

 .       "2261/ 101"مـ شقال 

 ،101/ 1شرح الزرقاين طؾك الؿقصل ( راجع: 1)

 .       1/232الػروق لؾؼرايف ( راجع: 3)

 .       2/213( راجع: إشباه والـظائر ٓبـ السبؽل 1)
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 خاتمة
 يؿؽن أن كخؾص مؿا سبق إلى ما يؾي:

إصؾ يف كصقص الشريعة أن يحؿؾ الؾػظ طؾك ضاهره، وٓ يصرف لغقره إٓ  -2

 بدلقؾ ققي.

التلويؾ الصحقح هق: حؿؾ الؾػظ طؾك غقر ضاهره مع احتؿالف لف بدلقؾ يعضده.  -1

 فق فاسد. وكؾ ما طدا ذلؽ ف

 لؾتلويؾ الصحقح شروط وضقابط ٓ غـك طـفا لؼبقلف، وإذا فالبد مـ إطؿالف. -3

التلويؾ مـف ما هق قريب يؼقيف أدكك دلقؾ ومـف ما هق بعقد يحتاج ٕدلة ققية تؼقيف  -1

 وبقـ الؼريب والبعقد مرتبة ثالثة يف التقسط.

هؿ ققية لفا بعض التلويالت الػاسدة طـ بعض العؾؿاء هل مـ وجفة كظر غقر  -1

 وجففا وسـدها.

 بعض التلويالت الػاسدة فسادها بقِّـ وضاهر لؾعقان، وبعضفا لقس كذلؽ. -6

التلويؾ الؿتعذر هق ما ٓ يحتؿؾف الؾػظ بقضعف الؾغقي وكذا ما ٓ تقجد طالقة بقـف  -1

 وبقـ ما وضع لف.  

ا أدلة بعض التطبقؼات التل ذكركاها وإن كان التلويؾ فقفا فاسدا إٓ أن ٕصحاهب -1

غقره تؼقي مذهبفؿ، ولؽـا لسـا بصدد الحؽؿ طؾك مذهبفؿ جؿؾة وإكؿا فؼط طؾك 

 تلويؾفؿ. 

وإغالق باب التلويؾ كؾف وإخذ "وأختؿ بحثل بؿا قالف الشقخ طبدالقهاب خالف: 

بالظاهر دائؿًا، كؿا هق مذهب الظاهرية، قد يمدي إلك البعد طـ روح التشريع والخروج 



–
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وإضفار الـصقص متخالػة. وفتح باب التلويؾ طؾك مصراطقف بدون طـ أصقلف العامة، 

حذر واحتقاط، قد يمدي إلك الزلؾ والعبث بالـصقص ومتابعة إهقاء، والحؼ هق يف 

ققاس أو أصقل طامة، وٓ  احتؿال التلويؾ الصحقح وهق ما دل طؾقف دلقؾ مـ كص أو

الؿجاز، ولؿ يعارض كصًا  يلباه الؾػظ بؾ يحتؿؾ الدٓلة طؾقف بطريؼ الحؼقؼة أو

 . (2) "صريحًا

                                                        

 -( الـاشر : مؽتبة الدطقة 266هـ( )ص2311( راجع: طؾؿ أصقل الػؼف لؾشقخ طبد القهاب خالف )الؿتقىف : 2)

 ؼؾؿ.       شباب إزهر )طـ الطبعة الثامـة لدار الؼؾؿ( الطبعة : طـ الطبعة الثامـة لدار ال
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 فهرس المصادر والمراجع




اإلهباج يف شرح الؿـفاج لتؼل الديـ أبل الحسـ طؾل بـ طبد الؽايف بـ طؾل بـ تؿـام  -1

الـاشـر: دار بـ حامد بـ يحقل السبؽل وولده تـاج الـديـ أبـق كصـر طبـد القهـاب  

  .م2331 - هـ2126: الـشر طام ، بقروت–الؽتب العؾؿقة 

إجابة السائؾ شرح بغقة أمؾ لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صـالح بــ محؿـد الحســل،   -2

ــإمقر  ــالفف ب ــروف كلس ــديـ، الؿع ــز ال ــراهقؿ، ط ــق إب ـــعاين، أب ــؿ الص ــالين ث الؽح

والدكتقر حسـ  هـ(  الؿحؼؼ: الؼاضل حسقـ بـ أحؿد السقاغل2211)الؿتقىف: 

ــالة  ــة الرس ــر: ممسس ــدل الـاش ــقلل إه ــد مؼب ــروت –محؿ ــة بق ــك،: الطبع  إول

2316.) 

هـــ، صبعــة: دار العؾــؿ لؾؿاليــقـ، 2336إطــالم لؾزركؾــل الدمشــؼل، الؿتــقىف ســـة: -3

 م.1001الطبعة الخامسة طشر، أيار مايق سـة: 

 م.2330/هـ2120: شرالـ سـة بقروت، –إم لإلمام الشافعل ،الـاشر: دار الؿعرفة  -4

هـــ( الـاشــر: دار الؽتبــل، 131البحــر الؿحــقط يف أصــقل الػؼــف لؾزركشــل )الؿتــقىف:  -5

 م.  2331 -هـ 2121الطبعة: إولك، 

هـ، تحؼقؼ الدكتقر: طبـد العظـقؿ 111الربهـان يف أصقل الػؼف لؾجقيـل الؿتقيف سـة: -6

 هـ.2121الديب، صبعة: دار القفاء، الؿـصقرة، الطبعة الرابعة سـة: 

هــ(  ط: 2333أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن لؿحؿد إمقـ الشـؼقطل )ت:  -7

 مـ. 2331 -هـ  2121دار الػؽر لؾطباطة والـشر بقروت، سـة 

هــ، تحؼـؼ: 322بغقة القطـاة يف صبؼـات الؾغـقيقـ والـحـاة لؾسـققصل، الؿتـقىف ســة: -8

 ، لبـان، صقدا.محؿد أبق الػضؾ  إبراهـقؿ، صبعة: الؿؽتبة العصرية



–
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هــــ(،   113بقـــان الؿختصـــر شـــرح مختصـــر ابــــ الحاجـــب لألصـــػفاين )الؿتـــقىف:  -9

هــ / 2106الؿحؼؼ: محؿد مظفر بؼا، ط: دار الؿدين، السعقدية الطبعة: إولك، 

 م ، 2316

التحبقر شرح التحرير يف أصقل الػؼف لعالء الديـ، أبل الحســ طؾـل بــ سـؾقؿان  -11

هـ، تحؼقؼ الدكتقر: طبد الـرحؿـ الجـربيـ،  111سـة:الؿرداوي الحـبؾل الؿتقيف 

الدكتقر: طقض الؼرين، الدكتقر: أحؿد السراح  صبعة: مؽتبـة الرشـد، السـعقدية، 

 م. 1000هـ،2112الرياض سـة:

ــد  -11 ـــ محؿ ــد ب ـــ محؿ ــد ب ــديـ محؿ ــؿس ال ــد اهلل، ش ــل طب ــر ٕب ــر والتحبق التؼري

هـــ(، 113)الؿتــقىف:  الؿعــروف بــابـ أمقــر حــاج ويؼــال لــف ابـــ الؿققــت الحـػــل

 م.   2313 -هـ 2103( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: الثاكقة، 2/211)

تقسقر التحرير شرح العالمة محؿـد أمـقـ، الؿعـروف بــ: أمقـر  بادشـاه، الحسـقـل  -12

هــ، طؾـك  كتـاب: التحريـر يف أصـقل  311الحـػل البخاري الؿؽـل الؿتـقىف ســة:

حـػقــة والشــافعقة لؽؿــال الــديـ محؿــد بـــ طبــد الػؼــف الجــامع بــقـ اصــطالحل ال

القاحد بـ طبد الحؿقد الشفـقر بـ: ابـ هــؿام الـديـ إسـؽـدري الحـػـل الؿتـقىف 

 هـ، صبعة: دار الػؽر، بقروت. 162سـة:

جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن لؿحؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بــ غالـب أمؾـل،  -13

ت: أحؿـد محؿـد شـاكر، الـاشـر: ممسسـة  هــ(320جعػر الطـربي )الؿتـقىف:  أبق

 م . 1000 -هـ  2110 الرسالة الطبعة: إولك،

ــروف  -14 ــف، الؿع ــــف وأيام ــقل اهلل ه وس ــديث رس ـــ ح ـــد م ــحقح الؿس ــامع الص الج

بصحقح البخـاري لؿحؿـد بــ إسـؿاطقؾ أبـل طبـد اهلل البخـاري الجعػـل الؿتـقيف 

ة: دار صـقق الـجـاة، هـ، تحؼقـؼ: محؿـد زهــقر بــ كاصـر  الـاصـر، صبعـ116سـة:

 هـ.  2111الطبعة إولك سـة:
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حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع لحســ بــ محؿـد  -15

 هـ( الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة.2110بـ محؿقد العطار الشافعل )الؿتقىف: 

الحاوي الؽبقر يف فؼـف مـذهب اإلمـام الشـافعل وهـق شـرح مختصـر الؿـزين ٕبـل  -16

بـ محؿد بـ محؿد بـ حبقب البصري البغدادي، الشفقر بالؿاوردي  الحسـ طؾل

الشقخ طادل أحؿد طبد  -هـ( الؿحؼؼ: الشقخ طؾل محؿد معقض 110)الؿتقىف: 

 هــ 2123 إولك،: الطبعة لبـان، –الؿقجقد، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

 م 2333-

طبـد اهلل  إصـبفاين، صبعـة:  حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء ٕبل كعقؿ أحؿد بـ -17

 هـ. 2101دار الؽتاب العربل، بقروت، الطبعة الرابعة سـة: 

خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال يف أسـؿاء الرجـال ٕحؿـد بــ طبـد اهلل الخزرجـل،  -18

تحؼقؼ: طبد الػتاح أبق غـدة، صبعـة: مؽتـب الؿطبقطـات اإلسـالمقة، دار البشـائر، 

 .هـ2126حؾب، بقروت سـة:

العؼؾ والـؼؾ لتؼل الديـ أبل العبـاس ابــ تقؿقـة الحـراين بــ الحـبؾـل درء تعارض  -19

هـ( تحؼقؼ: الدكتقر محؿد رشاد سـالؿ ،الـاشـر: جامعـة 111)الؿتقىف:  الدمشؼل

اإلمام محؿـد بــ سـعقد اإلسـالمقة، الؿؿؾؽـة العربقـة السـعقدية، الطبعـة: الثاكقـة، 

 م. 2332 -هـ  2122

بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بــ حجـر العسـؼالين الدرر الؽامـة ٕبل الػضؾ أحؿد  -21

هـــ، تحؼقــؼ: محؿــد طبــد الؿعقــد ضــان، صبعــة: مجؾــس دائــرة 111الؿتــقىف ســـة:

 . م2311هـ،2331الؿعارف العثؿاكقة، صقدر آباد، الفــد، الطبعة الثاكقة سـة:

الدرر الؾقامع يف شرح جؿع الجقامع لشفاب الديـ أحؿـد بــ إسـؿاطقؾ الؽـقراين  -21

هـ(  الؿحؼؼ: سعقد بــ غالـب كامـؾ الؿجقـدي، الـاشـر: الجامعـة  133 - 121)

 هـ.        2113اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة ، طام الـشر: 



–
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دقائؼ التػسـقر الجـامع لتػسـقر ابــ تقؿقـة لتؼـل الـديـ أبـل العبـاس أحؿـد بــ طبـد  -22

 الحؾقؿ بـ طبـد السـالم بــ طبـد اهلل بــ أبـل الؼاسـؿ بــ محؿـد ابــ تقؿقـة الحـراين

هــ( الؿحؼـؼ: د. محؿـد السـقد الجؾقــد الـاشـر: 111الحـبؾل الدمشؼل )الؿتـقىف: 

 .2101 الثاكقة،: الطبعة دمشؼ –ممسسة طؾقم الؼرآن 

ديـقان اإلسـالم ٕبــل الؿعـالل محؿـد بـــ طبـد الـرحؿـ بـــ الغـزي، تحؼقـؼ: ســقد  -23

كســـروي حســــ، صبعـــة: دار الؽتـــب العؾؿقـــة، بقـــروت، لبــــان، الطبعـــة إولـــك 

 م.   2330هـ، 2122سـة:

الردود والـؼقد شرح مختصر ابـ الحاجب لؿحؿد بــ محؿـقد بــ أحؿـد البـابريت  -24

هـــ، تحؼقــؼ الــدكتقر: ضــقػ اهلل بـــ صــالح بـــ طــقن 116الحـػــل الؿتــقيف ســـة:

العؿري، والدكتقر ترحقـب بــ ربقعـان الدوسـري، صبعـة: مؽتبـة الرشـد، بقـروت، 

 م. 1001هـ،2116الطبعة إولك سـة:

أبل داود ٕبل داود سؾقؿان بــ إشـعث بــ إسـحاق بــ بشـقر بــ شـداد بــ ســ  -25

ِجْستاين، الؿتقىف سـة: هـ، تحؼقؼ: محؿد محقـل الـديـ طبـد 111طؿرو إزدي السِّ

 الحؿقد، صبعة: الؿؽتبة العصرية، صقدا، بقروت. 

ســ الدارقطـل ٕبل الحسـ طؾـل بــ طؿـر بــ أحؿـد بــ مفــدي بــ مسـعقد بــ  -26

هــ،  حؼؼـف وضـبط كصـف 311ـ ديـار البغدادي الدارقطـل، الؿتـقىف ســة:الـعؿان ب

وطؾؼ طؾقف: شعقب إركموط، حســ طبـد الؿــعؿ شـؾبل، طبـد الؾطقـػ حـرز اهلل، 

أحؿــــد برهـــــقم، صبعــــة: ممسســــة الرســــالة، بقــــروت، لبـــــان، الطبعــــة إولــــك 

 م.  1001هـ،2111سـة:

طؾـل الخراسـاين الـسـائل،  الســ الؽربى ٕبل طبد الـرحؿـ أحؿـد بــ شـعقب بــ -27

هـ، حؼؼف وخرج أحاديثف: حسـ طبد الؿـعؿ شؾبل، أشرف طؾقف: 303الؿتقىف سـة:

شــعقب إركــاؤوط، قــدم لــف: طبــد اهلل بـــ طبدالؿحســـ الرتكــل، صبعــة:  ممسســة 

 م.  1002هـ،2112الرسالة، بقروت، الطبعة إولك سـة:
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لخراسـاين، أبـق بؽـر البقفؼـل الســ الؽربى ٕحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك ا -28

هـــ، تحؼقــؼ: محؿــد طبــد الؼــادر ططــا، صبعــة: دار الؽتــب العؾؿقــة، 111الؿتــقىف: 

 هـ.2111بقروت، لبـان، الطبعة الثالثة سـة: 

ســقر أطــالم الـــبالء ٕبــل طبــد اهلل محؿــد بـــ أحؿــد بـــ طثؿــان الذهـــبل، الؿتــقىف  -29

ب إركاؤوط، صبعة: هـ، تحؼقؼ: مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ بنشراف: شعق111سـة:

 م.2311هـ،2101ممسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: 

شجرة الـقر الزكقة يف صبؼات الؿالؽقة لؿحؿد بـ محؿد بـ طؿر بـ طؾل ابـ سالؿ  -31

ــقىف:  ــقف الؿت ــب 2360مخؾ ــالل، ط: دار الؽت ــد خق ــد الؿجق ــف: طب ــؼ طؾق ـــ، طؾ ه

 هـ.2111العؾؿقة، لبـان، الطبعة إولك  سـة: 

ب يف أخبار مـ ذهـب لعبـد الحـل بــ أحؿـد بــ محؿـد ابــ العؿـاد شذرات الذهـ -31

إركـاؤوط، وخـرج  هــ، تحؼقـؼ: محؿـقد2013الَعؽري الحـبؾـل، الؿتـقيف ســة:

أحاديثــف: طبــد الؼــادر إركــاؤوط، صبعــة: دار ابـــ كثقــر، دمشــؼ، بقــروت، الطبعــة 

 م. 2316هـ، 2106إولك سـة:

ـ أحؿد بـ طبد العزيز بـ طؾل الػتقحل شرح الؽقكب الؿـقر ٕبل البؼاء محؿد ب -32

الزحقؾــل، وكزيــف  هـــ، تحؼقــؼ: محؿــد311الؿعــروف بــابـ الـجــار، الؿتــقىف ســـة:

 م.2331هـ،2121حؿادو، صبعة: مؽتبة العبقؽان، الرياض، الطبعة الثاكقة سـة:

شرح مختصر الروضة لسؾقؿان بـ طبد الؼقي بـ الؽريؿ الطقيف الصرصري، أبـق  -33

هـ( الؿحؼؼ : طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكـل 126يـ )الؿتقىف : الربقع، كجؿ الد

 .م 2311هـ /  2101الرسالة الطبعة : إولك ،  الـاشر : ممسسة

الصـحاح تــاج الؾغــة وصـحاح العربقــة ٕبــل كصــر إسـؿاطقؾ بـــ حؿــاد الجقهـــري  -34

ؿ هـ، تحؼقؼ: أحؿد طبد الغػقر ططار، صبعـة: دار العؾـ333الػارابل، الؿتقىف سـة:

 م.2311هـ،2101لؾؿاليقـ، بقروت، الطبعة الرابعة سـة:



–
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ـــ طؿــر إســدي الشفـــبل  -35 ـــ محؿــد ب ـــ أحؿــد ب ــل بؽــر ب صبؼــات الشــافعقة ٕب

هــ، تحؼقـؼ الـدكتقر: 112الدمشؼل، تؼل الديـ ابـ قاضـل شفــبة، الؿتـقىف ســة:

ـــك  ـــد العؾـــقؿ خـــان، صبعـــة: طـــالؿ  الؽتـــب، بقـــروت، الطبعـــة إول الحـــافظ طب

 .  هـ2101سـة:

ــالقٓء،  -36 ــع الفـــاشؿل ب ـــ مـق ـــ ســعد ب ــد اهلل محؿــد ب ــل طب الطبؼــات الؽــربى ٕب

هــ، تحؼقـؼ: محؿـد 130البصري، البغدادي الؿعروف بـابـ سـعد، الؿتـقىف ســة:

هـ، 2120طبد الؼادر ططاـ صبعة: دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت، الطبعة إولك سـة:

 م. 2330

ديـ أبـل زرطـة أحؿـد بــ طبـد الـرحقؿ الغقث الفامع شرح جؿع الجقامع لقلل الـ -37

العراقل، تحؼقؼ: محؿد تامر حجازي، صبعة: دار الؽتب  العؾؿقة، الطبعـة إولـك 

 م. 1001هـ، 2111سـة:

فتح الؼدير ٓبـ الفؿام لؽؿال الديـ محؿد بــ طبـد القاحـد السققاسـل الؿعـروف  -38

ابـ الفؿـام فتح الؼدير لؽؿال الديـ محؿد بـ طبد القاحد السققاسـل الؿعـروف بـ

 هـ( الـاشر: دار الػؽر، بلطؾك الصػحة كتاب الفداية لؾؿرغقـاين.162)الؿتقىف: 

ــة: وزارة  -39 ــل، صبع ــطػك الؿراغ ــد اهلل مص ــقلققـ لعب ــات إص ــقـ يف صبؼ ــتح الؿب الػ

 م.  2311هـ،2366إوقاف، سـة: 

فقاتح الرحؿقت لعبد العؾل محؿد بـ كظام الديـ محؿـد السفــالقي إكصـاري  -41

هـ، بشرح مسـؾؿ الثبـقت لإلمـام الؼاضـل محـب اهلل 2111ـقي الؿتقيف سـة: الؾؽ

هـ، ضبطف وصححف: طبـد اهلل محؿـقد 2223بـ طبد الشؽقر البفـاري الؿتقيف سـة

محؿـــد طؿـــر، صبعـــة: دار الؽتـــب العؾؿقـــة، بقـــروت لبــــان، الطبعـــة إولـــك 

 م.1001هـ،2113سـة:



 

132 

ـــ -41 ــد ب ــاهر محؿ ــق ص ــديـ أب ــد ال ــقط لؿج ــامقس الؿح ــادى  الؼ ــقب الػقروزآب يعؼ

هــ( تحؼقـؼ: مؽتـب تحؼقـؼ الـرتاث يف ممسسـة الرسـالة بنشـراف: 121)الؿتقىف: 

ــع،  محؿــد كعــقؿ العرقُسقســل الـاشــر: ممسســة الرســالة لؾطباطــة والـشــر والتقزي

 .م 1001 - هـ 2116 الثامـة،: الطبعة لبـان –بقروت 

ربكات طبـد اهلل بــ كشػ إسرار شرح الؿصـػ طؾك الؿـار لحافظ الديـ أبل ال -42

هــ، صبعـة: دار الؽتـب 120أحؿد الؿعروف بحافظ الـديـ الـسـػل الؿتـقىف ســة: 

 العؾؿقة، بقروت لبـان. 

ـــ مـظــقر إكصــاري  -43 ـــ طؾــك اب ـــ مؽــرم ب ــل الػضــؾ، محؿــد ب لســان العــرب ٕب

هـ، صبعة: دار صادر، بقروت، الطبعة الثالثة 122الرويػعك اإلفريؼك، الؿتقىف سـة:

 هـ. 2121سـة:

هــ( دراسـة وتحؼقـؼ: الـدكتقر صـف 606الديـ الرازي )الؿتقىف:  الؿحصقل لػخر -44

 -هـــ  2121الطبعــة: الثالثــة، العؾــقاين الـاشــر: ممسســة الرســالة  جــابر فقــاض

 م. 2331

هـ(  تحؼقؼ: محؿد طبد السالم طبـد 101الؿستصػك لؾغزالل الطقسل )الؿتقىف:  -45

 .  م2333 -هـ 2123عة: إولك، الشايف ، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة الطب

الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلـك رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف  -46

وسؾؿ الؿعـروف بــ: صـحقح مسـؾؿ، لؿسـؾؿ بــ الحجـاج أبـل الحســ الؼشـقري 

هــ، تحؼقـؼ: محؿـد فـماد طبـد البـاقل، صبعـة: دار 162الـقسابقري، الؿتـقىف ســة:

 وت. إحقاء الرتاث العربل، بقر

معجؿ الؿملػقـ لعؿر بـ رضا بـ محؿد راغب كحالـة، صبعـة: دار إحقـاء الـرتاث  -47

 العربل، بقروت.



–
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ــد  -48 ــطػك، وأحؿ ـــقؿ مص ـــرة، إلبراه ــة بالؼاه ــة العربق ــع الؾغ ــقط مجؿ ــؿ القس الؿعج

الزيات، وحامد طبد الؼادر، ومحؿد الـجار، صبعـة: دار الـدطقة، اسـتـبقل، تركقـا، 

 م.2310سـة:

غة ٕبل الحسقـ أحؿـد بــ فـارس بــ زكريـا الؼزويــل الـرازي معجؿ مؼايقس الؾ -49

هـــ، تحؼقــؼ: طبــد الســالم محؿــد هـــارون، صبعــة: دار الػؽــر، 331الؿتــقىف ســـة:

 م.  2313هـ،2333بقروت، سـة:

الؿػردات يف غريب الؼرآن ٕبل الؼاسؿ الحسـقـ بــ محؿـد الؿعـروف بالراغـب  -51

دكان الــداودي ،الـاشــر: دار هـــ( الؿحؼــؼ: صــػقان طــ101إصــػفاكك )الؿتــقىف: 

 . هـ 2121 -دمشؼ بقروت الطبعة: إولك  -الؼؾؿ، الدار الشامقة 

الؿقافؼات إلبراهـقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿـل الغركـاصل الشفــقر بالشـاصبل،  -51

هـ، تحؼقؼ: أبق طبقدة مشفـقر بــ حســ آل سـؾؿان، صبعـة: دار 130الؿتقىف سـة:

 م.2331هـ،2121ابـ طػان، الطبعة إولك سـة:

كصب الراية ٕحاديث الفدايـة لعبـد اهلل بــ يقسـػ أبـل محؿـد الحـػـل الزيؾعـل  -52

 هـ.2311تحؼقؼ: محؿد يقسػ البـقري، صبعة: دار الحديث، مصر، سـة: 

كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل لشفاب الديـ أحؿد بــ إدريـس الؼـرايف )ت  -53

معقض، الـاشر: مؽتبة  هـ(  الؿحؼؼ: طادل أحؿد طبد الؿقجقد، طؾل محؿد611

 م.        2331 -هـ 2126كزار مصطػك الباز، الطبعة: إولك، 

كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج ٕحؿد بابا بـ أحؿد بـ الػؼقف الحاج أحؿد بــ طؿـر  -54

هــ،  2036بـ محؿد التؽـروري التـبؽتـل السـقداين، أبـل العبـاس، الؿتـقىف ســة: 

طبد اهلل  الفرامة، صبعة: دار الؽاتب، صرابؾس،  طـاية وتؼديؿ: الدكتقر طبد الحؿقد

 م.1000لقبقا، الطبعة الثاكقة 
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القاضح يف أصقل الػؼف ٕبل القفاء طؾل بـ طؼقؾ بـ محؿـد بــ طؼقـؾ البغـدادي  -55

هـ، تحؼقؼ الدكتقر: طبد اهلل بـ طبـد الؿحســ الرتكـل، 123الحـبؾل الؿتقيف سـة:

 م.2333هـ، 2110سـة: ولكصبعة: ممسسة الرسالة، بقروت، الطبعة إ

القايف بالقفقات لصـالح الـديـ، خؾقـؾ بــ أيبـؽ بــ طبـد اهلل  الصـػدي، تحؼقـؼ:  -56

أحؿــــد إركــــاؤوط وتركــــل مصــــطػك، صبعــــة: دار إحقــــاء الــــرتاث، بقــــروت، 

 م، 1000هـ، 2110سـة:

وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان ٕبل العباس، أحؿد بـ محؿـد بــ إبراهــقؿ بــ  -57

هــ، تحؼقـؼ: إحسـان طبـاس، صبعـة: دار 612بــ خؾؽـان، الؿتـقىف ســة:أبل بؽر ا

 م.2300صادر،  بقروت، الطبعة إولك سـة: 



–
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