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  دراسة أصولية  –عن وقت اخلطاب البيان  تأخري

 إعداد

   هبة اهلل فاروق عبد احلميد املالكيد. 

 مىجس عه انبحث

يف أصقل الػؼف ؛  : مــ الؿقضقطات الفامة " تلخر البقان وأثره طـد إصقلققـ " 

وقسؿت البحث إلك : مؼدمة  وتؿفقد وفصؾقـ وخاتؿة ، وكان مـ الضروري أن يتضؿـ 

البحث تعريػ البقان وأركاكف وأكقاطف ومراتبف وصرقف سقاء أكاكت بالػعؾ أم الؼقل فقؿا 

إذا تعارضا مع بقان الؿطؾؼ بالؿؼقد والبقان بإدكك والتعبد بالؿجؿؾ قبؾ البقان ، 

عة اإلسالمقة لؿ تثؼؾ طؾك الـاس بلحؽام ٓ يػفؿقهنا وإكؿا ضبـطت الؿـػاهقؿ ؛ والشري

لؿعرفة الؿؼصقد مـ التشريع ، والتؽؾقػ بف، أما الخطاب بالؿجؿؾ فنكف مػقد لالبتالء 

ٓطتؼاد كقكف حؼا مع اكتظار البقان ،وكـان بديـفقا أن يؽـقن بقــ العؾؿاء بعض 

ـ تدوران حقل هذا الؿقضقع إولك مـفؿا تلخقر آختالفات حقل مسللتقـ هامتق

البقان طـ وقت الحاجة، وهق: الققت الذي يحتاج فقف الؿؽؾػ البقان ؛ لقتؿؽـ مـ 

مـ العؿؾ الؿـقافؼ لؿـراد آمتثال بحقث لق تلخر البقـان طـف لؿ يتؿـؽـ الؿؽـؾػ 

تلخقر البـقان إلك  ، وهـق خالف مبـل طؾك جقاز التؽؾقػ بؿا ٓ يطاق ،والثاكقةالشـرع

 وقت الحاجة ، وهق وقت وجقب العؿؾ ، وقد بحث إصقلققن مقضقع تلخقر

الؿخصص كػرع لتلخقر البقـان باطتبـار أن الـبقان فقف إيـضاح لؾـص الؿبؾغ .هذا وقد 

 كاقشت ما سبؼ مع إدلة  والرتجقح .

 ، الػؼف  إثر ،  الحاجة ،البقان   الؽؾؿات الؿػتاحقة:
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Abstract :  

"The delayed statement and its impact on the fundamentalists": Among 

the important topics in the principles of jurisprudence; the research was divided 

into: introduction، preliminary، chapters، and a conclusion. It was necessary for 

the research to include the definition of the statement، its elements، types، ranks 

and methods، whether it was actual or saying whether they conflicted with the 

statement of the absolute in the chains and the statement in the minimum and 

the worship in general before the statement. Islamic law was not burdened with 

people with provisions they did not understand، but concepts were set to know 

what was meant by the legislation، and to assign it to it. As for the speech in 

general، it is useful for misfortune to believe that it is a right while awaiting the 

statement. It is: the time when the taxpayer needs the statement، to be able to 

comply so that if the statement is late، the taxpayer is not able to work in 

accordance with the law’s intention، which is a dispute based on the permissibility 

of assigning unbearable. It is a dispute based on the permissibility of 

commissioning unbearable، and the second is delaying the statement until the 

time of need، which is the time when work is required. Fundamentalists 

discussed the issue of delaying the allocation as a branch of delaying the 

statement، considering that the statement contains clarification of the reported 

text. This has been discussed the above with evidence and weighting. 
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 انمقذمة

الحؿد هلل الذي لؿ يتخذ ولًدا ولؿ يؽـ لف شريؽ يف الؿؾؽ، سبحان مـ خؾؼ 

السؿاوات بغقر طؿد، وخؾؼ إرضقـ السبع ومـ فقفـ، سبحان مـ يحقل ويؿقت وهق 

 طؾك كؾ شلء قدير.

صالة والسالم طؾك خقر خؾؼ اهلل وخاتؿ الـبققـ والؿرسؾقـ سقدكا محؿد ـ صؾك وال

 أما بعد : ... اهلل طؾقف وسؾؿ ـ وطؾك آلة وصحبف وسؾؿ

فنن طؾؿ أصقل الػؼف مـ أشرف العؾقم الشرطقة مؽاكة، وأجؾفا قدًرا، وأكثرها 

 طؾك كؾ فائدة، وحؼ طؾك صؾبة العؾؿ بؾقغ جفدهؿ يف آستؽثار مـ طؾؿف والصرب

ـْ أدرك خطاب اهلل  وجد مـف  طارض دون صؾبف، وإخالص الـقة يف استدراك طؾؿف؛ فنن م

الصريح، والؿجؿؾ، والعام الذي يحتاج إلك تخصقص، والؿشرتك الذي يحتاج إلك 

 بقان أحد معاكقف.

فالبقان طؾك أربعة أقسام: كالم، وحال، وإشارة، وطالمة، فؿا يتؿقز بف الشلء طـ 

 ق بقان، وما ٓ فال.غقره فف

والؼرآن الؽريؿ كزل بؾغة العرب، فتعرتيف كؾ ما ورد يف لغتفؿ، ومـ الؿعؾقم أن 

الؿجؿؾ والؿبقـ متؼابالن، والؾػظ مـ جفة التؼسقؿ العؼؾل مـ حقث الؿعـك إما أن يدل 

طؾك معـك واحد ٓ يحتؿؾ غقره، أو يدل طؾك معـققـ فلكثر: إول الـص، والثاين إما أن 

قن أحدهؿا أضفر مـ أخر، ففذا هق الظاهر، أو أن يحؿؾ طؾك معـاه الؿرجقح، ففذا يؽ

هق الؿمول، أما إذا استقى معـقاه، أو تردد بقـ معـققـ محتؿؾقـ طؾك السقاء، ففذا هق 

الؿجؿؾ، واإلجؿال يحتاج إلك بقان، بػفؿ الـصقص الشرطقة؛ لقتؿؽـ هبا الؿؽؾػ مـ 

قر التؽؾقػ بؿا ٓ ُيطاق، وهق ما لؿ تلت بف الشريعة الغراء، آمتثال، وإٓ وقع يف محظ
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، فاز بالػضقؾة يف ديـف ودكقاه، واكتػت طـف  ًٓ ا واستدٓ فنن مـ أدرك طؾؿ أحؽام اهلل كصًّ

 الريب.

ـُ  ، فؼال:  (3)البقان واطتد بف يف أياديف الجسام   -طز وجؾ –وقد مدح اهلل  ْحَؿ  *الرَّ

َؿ اْلُؼْرَآنَ  ْكَساَن  * َطؾَّ َؿُف اْلَبَقانَ  *َخَؾَؼ اْْلِ  .  (2)َطؾَّ

ولؿا كان لؾبقان أهؿقة واضحة يف معرفة الـصقص الشرطقة، وففؿ معـاها، 

 : مـفا والقققف طؾك أسرارها، كان تلخقره جدير بالعـاية والبحث ٕمقر

ا، بقان أن الشريعة لؿ تثؼؾ طؾك الـاس بلحؽام لؿ يػفؿقهنا، أوٓ يطقؼقهن:  أوٓ

فالشريعة قدمت كؿقذًجا فريًدا لتشريع التؽالقػ، فضبطت الؿػاهقؿ، وحددت 

الؿضامقـ؛ لؿعرفة الؿؼصقد مـ التشريع إلففامف والتؽؾقػ بف ؛ لدخقل الؿؽؾػ تحت 

 حؽؿفا يف دائرة الشرع الحـقػ.

ـْ  :وقال سبحاكف وتعالك مقضحا ذلؽ ومبقـا  ـِ ِم ي  . (8)ٍج َحرَ َوَما َجَعَؾ َطَؾْقُؽْؿ فِل الدِّ

ـْ َحَرٍج  وقال يف كتابف العزيز:   . (4)  َما ُيرِيُد اهَّللُ لَِقْجَعَؾ َطَؾْقُؽْؿ ِم

–: بقان أن ضابط امتثال الؿؽؾػ لؾتؽالقػ الشرطقة ما كان مقافًؼا لؽتاب اهلل ثاكقا

، فال يجقز آمتثال لخطاب تلخر ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ ، وسـة كبقف محؿد طز وجؾ 

                                                        

( يـظر : الـؽت يف إطجاز الؼرآن، مطبقع ضؿـ ثالث رسائؾ يف إطجاز الؼرآن، لعؾل بـ طقسك بـ طؾل بـ 3)

، د/محؿد زغؾقل سالم  ) دار الؿعارف اهلل، أبل الحسـ الرماين الؿعتزلل، تحؼقؼ: محؿد خؾػ اهلل طبد

 .331م( 3391بؿصر، الطبعة الثالثة 

 .4-3( سقرة الرحؿـ، أيات2)

 .93( سقرة الحج، مـ أية 8)

 .1( سقرة الؿائدة، مـ أية 4)
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 قاكف طـ وقت الحاجة حتك يحصؾ البقان ، وإن كان يؿؽـ تلخقره إلك وقت الحاجة .ب

، فػقف (3)فالبقان بصر والعؿك بف طؿك، ففق مـ كتاج العؾؿ، وذاك مـ كتاج الجفؾ 

 تصققر لؾؿشؽؾ مـ كصقص الؽتاب والسـة واضًحا، وذلؽ بالبحث والـظر.

ما وصؾ إلك العبد مـ ربف ، فصدور التؽالقػ وبقاهنا مـ حؽقؿ حؿقد مـ أشرف 

 وثقابف طؾقفا مـ أشرف ما أططاه اهلل تعالك لؾعبد.

: ًٓ أثر هذا الؿقضقع يف بقان معرفة صرق معاين إلػاظ التل ٓ ضاهر لفا  أو

كإسؿاء الؿتقاصئة والؿشرتكة، أو ما لفا ضاهر واستعؿؾت يف خالفف، كتلخقر 

  لتخصقص والـسخ، وكحق ذلؽ.ا

أكف يػقد يف طدم آقتصار طؾك الؿعاين الظاهرة الؿستػادة مـ دٓٓت إلػاظ،  ثاكًقا:

مشرتك مرتدد  فقؿا إذا كاكت آية مجؿؾة غقر مبقـة، أو لػظ طام يحتاج إلك تخصقص، أو

ع الحؽقؿ؛ بقـ أكثر مـ معـك، بؾ ٓبد فقفا مـ الـظر وآجتفاد لؾقصقل إلك قصد الشار

 وذلؽ ٓمتثال التؽالقػ الشرطقة طؾك القجف الؿطؾقب شرطا. 

وجقب  التؿسؽ بآراء إئؿة وآقتداء بالسؾػ، وترك إهقاء والبدع، وترك  ثالثا :

ما أحدثف أخرون فقؿا لؿ يقافؼ الؽتاب والسـة، والؿؼام طؾك ما سؾؽ إولقن وساروا 

 طؾقف، واتباع مـفجفؿ فقف.

                                                        

( يـظر: غرر الخصائص القاضحة وغرر الـؼائص الػاضحة، ٕبل إسحاق برهان الديـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ 3)

ـ طؾل، الؿعروف بالقصقاط، تحؼقؼ: إبراهقؿ شؿس الديـ، ) دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان يحقك ب

 .338، ص3م ( ط2333هـ/ 3423
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هذه الدراسة تتؿاشك مع بعض الدراسات إخرى كدراسة سعقد بـ جربقع بـ    

، ودراسة د. ولقد  "تلخقر البقان طـ وقت الحاجة دراسة أصقلقة تطبقؼقة  "سعد الحربل 

، ودراسة شادية بققمل حامد ططقة  "تلخقر البقان طـ وقت الحاجة  "مصطػك شاويش 

تلخقر البقان وأثره  "ودراسة غادة إبراهقؿ الحصقـل  "خطاب تلخقر البقان وقت ال "

تلخقر البقان وأثره يف الػؽر  "، ودراسة صفقب طباس طقدة الؽبقسل  "إصقلل 

 . "إصقلل 

وكؿا كرى فنن معظؿ هذه الدراسات تتؿاشك مع مػفقم تلخقر البقان إما طـ وقت  

تؿت بجقاكب أخرى محددة فنهنا الحاجة أو وقت الخطاب ، وأما الدراسات التل اه

 أضافت أثر تلخقر البقان مـ الـاحقة إصقلقة .

أما ما يؿقز مقضقطـا ، ففق رؤية تلخقر البقان بصقرة شؿقلقة ، تؼقم طؾك التحؾقؾ 

والؿـاقشة والرتجقح مؿا كان لف دور بارز يف إضفار جقاكب الؿقضقع إساسقة التل تعد 

 ركقزة مـ ركائزه . 

 وقد تـاولت هذا الؿقضقع يف مؼدمة، وتؿفقد ، وفصؾقـ، وخاتؿة.

بقان الؿـفج الذي خطة يف : فػل بقان أهؿقة الؿقضقع، وسبب اختقاره، وأما الؿؼدمة

 سرت طؾقف يف كتابتف.

 أركاكف ، وأكقاطف ، ومراتبف .بقان : فػل تعريػ البقان ، ووأما التؿفقد

 وفقف مبحثان:

 أركاكف.بقان ريػ البقان وتع الؿبحث إول:
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 وفقف مطؾبان :

 الؿطؾب إول: تعريػ البقان.

 الؿطؾب الثاين : أركان البقان .

 : أكقاع البقان ومراتبف .الؿبحث الثاين

 وفقف ثالثة مطالب:

 الؿطؾب إول: ما يحتاج إلك البقان وما ٓ يحتاج .

 الؿطؾب الثاين: أكقاع البقان .

 بقان لألحؽام .الؿطؾب الثالث: مراتب ال

 : فػل صرق البقان وخالف العؾؿاء القارد يف بعضفا .وأما الػصؾ إول

 : وفقف ثالثة مباحث

 : بؿ يحصؾ البقان الؿبحث إول    

.  ومطؾبان : ًٓ  وفقف مؼدمة يف صرق البقان إجؿا

 الؿطؾب إول: البقان بالػعؾ وخالف العؾؿاء القارد فقف.

 وفقف ثالثة مسائؾ:

 صرق البقان بالػعؾ. ة إولك :الؿسلل

 خالف العؾؿاء يف البقان بالػعؾ. الؿسللة الثاكقة:

 تعارض الؼقل مع الػعؾ وأيفؿا يصؾح لؾبقان. الؿسللة الثالثة:

 الؿطؾب الثاين: بقان الؿطؾؼ بالؿؼقد.

 : التعبد بالؿجؿؾ قبؾ البقان وخالف العؾؿاء فقف.الؿبحث الثاين

 ٕدكك وخالف العؾؿاء فقف.: البقان باالؿبحث الثالث
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 : فػل تلخقر البقان وخالف العؾؿاء فقف . وأما الػصؾ الثاين

 وفقف مبحثان :

 : صقر تلخقر البقان . الؿبحث إول

 وفقف ثالثة مطالب :

 الؿطؾب إول : تلخقر البقان طـ وقت الحاجة .

 تلخقر البقان إلك وقت الحاجة . الؿطؾب الثاين :

 ؿرة تلخقر البقان طـ وقت الخطاب إلك وقت الحاجة .ث الؿطؾب الثالث :

 : خالف العؾؿاء يف جقاز إسؿاع الؿؽؾػ الخطاب مـ غقر إسؿاع ما الؿبحث الثاين

 يخصصف .

 : وبقـت فقفا أهؿ كتائج البحث. الخاتؿة

 :ففق كؿا يؾل  الؿـفج الذي اتبعتف يف البحثوأما 

 مـفج أسقر طؾك ضقئف. قراءة الؿقضقع باستػاضة، ثؿ وضع خطة لرسؿ -3

آطتؿاد طؾك أمفات الؽتب؛ لتقثقؼ الؿعؾقمات التل تقصؾت إلقفا بعزوها  -2

 لؿصادرها الؿستـبطة مـفا.

 كسبة إققال يف الؿسللة الؿختؾػ فقفا لؼائؾقفا مع الؿـاقشة والرتجقح. -8

شرح الؽؾؿات والؿصطؾحات التل تحتاج إلك إيضاح كل يسفؾ طؾك الؼارئ  -4

 فا.ففؿ

 طزو أيات الؼرآكقة إلك سقرها. -3

 تخريج إحاديث الـبقية مـ مصادرها الؿعتؿدة. -1

 ترجؿة إطالم ترجؿة مقجزة. -9
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وضع ففارس جؿعت فقفا الؿادة العؾؿقة؛ كل تساطد الؼارئ يف الرجقع إلك  -3

 الؿقضقع بسفقلة ويسر.

 ورتبتفا كؿا يؾل:

 ففرس أيات الؼرآكقة. -3

 ٕحاديث الـبقية.ففرس ا -2

 .ؿصطؾحات العؾؿقة التل وردت يف البحثففرس ال -8

 ففرس الؿسائؾ الؿختؾػ فقفا. -4

 ففرس إطالم الؿرتجؿ لفؿ. -3

 .لؽؾ فـ طؾك حدة  ففرس الؿراجع -1

 ففرس الؿقضقطات. -9

 ،، وآخر دطقاكا أن الحؿد هَّلل رب العالؿقـ
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 انتمهيذ

 ومراتبهأركاوه وأوىاعه بيان تعريف انبيان و
 وفقف مبحثان :

 أركاكف.               بقان الؿبحث إول : تعريػ البقان و 

 وفقف مطؾبان:      

  :تعريػ البقان.الؿطؾب إول 

 :أركان البقان.  الؿطؾب الثاين 

 . الؿبحث الثاين :أكقاع البقان ومراتبف 

 وفقف ثالثة مطالب :     

  : يحتاج . ما يحتاج إلك البقان وماالؿطؾب إول ٓ 

  : أكقاع البقان .الؿطؾب الثاين 

  : مراتب البقان لألحؽام .الؿطؾب الثالث 
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 انمبحث األول   

 أركاوهبيان تعريف انبيان و
 وفقف مطؾبان : 

  :(1): البقان يف الؾغة أوًٓ 

فار الؿؼصقد بلبؾغ : إض(2)الػصاحة والؾسـ، يؼال: بان الشلء بقاًكا: اتضح . فالبقان 

وسئؾ الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ فقؿ الجؿال؟  .(8)لػظ، وهق مـ الػفؿ وذكاء الؼؾب

 (3)«. إن مـ البقان لسحًرا»وقال ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ (4)، يريد البقان. «يف الؾسان»فؼال: 

                                                        

( هـاك فرق بقـ البقان والربهان والسؾطان، فالبقان: إضفار الؿعـك لؾـػس كنضفار كؼقضف، والربهان: إضفار صحة 3)

يتسؾط بف طؾك كؼقض الؿعـك باإلبطال. يـظر: معجؿ الػروق الؿعـك وإفساد كؼقضف، والسؾطان: إضفار ما 

الؾغقية ٕبل هالل الحسـ بـ طؾل بـ سفؾ بـ سعقد بـ يحقك بـ مفران العسؽري، تحؼقؼ: الشقخ بقت اهلل 

 .333، ص 3هـ (، ط3432بقات،  ) ممسسة الـشر اإلسالمل

بـ حؿاد الجقهري الػارابل، تحؼقؼ: أ/أحؿد ( يـظر : الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة ٕبل كصر إسؿاطقؾ 2)

، تاج العروس مـ جقاهر 3/2332م  3339هـ/3439طبد الغػقر ططاء ، ] بقروت: دار العؾؿ لؾؿاليقـ،   

بقدي، تحؼقؼ د/ طبد  الؼامقس، لؿحؿد بـ محؿد بـ طبد الرزاق الحسقـل، أبل الػقض، الؿؾؼب بؿرتضك الزَّ

 . 84/834م، 3313هـ/ 3833اإلرشاد وإكباء، الؽقيت  الستار أحؿد فراج وآخريـ، وزارة

( طبَّر الحافظ طـ البقان بلكف : اسؿ جامع لؽؾ شلء كشػ لؽ قـاع الؿعـك، حتك يػضل السامع إلك حؼقؼتف ، 8)

يؿدحف ويدطق إلقف ويحث طؾقف. )يـظر: البقان والتبققـ، لعؿرو بـ بحر بـ  وهق الؿعـك الذي سؿعت الؿقلك 

، وققؾ لجعػر بـ 3/32هـ[ 3428ؽـائل أبل طثؿان، الشفقر بالجاحظ، ] دار مؽتبة الفالل، بقروت محبقب ال

 (.3/338يحقك: ما البقان؟ قال: أن يؽقن آسؿ محقًطا بؿعـاه، كاشًػا طـ مغزاه. يـظر: غرر الخصائص 

س الديـ أبل الخقر محؿد بـ ( يـظر: الؿؼاصد الحسـة يف بقان كثقر مـ إحاديث الؿشتفرة طؾك إلسـة، لشؿ4)

هـ/ 3433طبد الرحؿـ بـ محؿد السخاوي، تحؼقؼ أ/ محؿد طثؿان الخشت،] دار الؽتاب العربل، بقروت 

، باب جؿال الرجؾ فصاحة لساكف، والحديث روي طـ العباس، وققؾ: يف إسـاده 893م [، حديث رقؿ 3333
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 :(2)ثاكًقا: البقان يف آصطالح 

 ُيطؾؼ طؾك ثالثة معان: 

 ؿبقِّـ وُيراد بف التبققـ، وهق رفع اإليفام.: فعؾ الأحدها

 : الدلقؾ طؾك الؿراد، وهق ما يحصؾ بف التبققـ.الثاين

: الؿدلقل، أي الؿبقَّـ، وُيطؾؼ طؾك متعؾَّؼ التبققـ، أي الحاصؾ الذي يتبع الثالث

 التبققـ.

                                                                                                                                                                     

ا، وقال ابـ صاهر: إ ، كـز العؿال يف ســ  3/234سـاده مجفقل،محؿد زكريا الغالب، وهق ضعقػ جدًّ

إققال وإفعال، لعالء الديـ طؾل بـ حسام ابـ قاضل خان الؼادري الشاذلل الفـدي الربهاكػقري الشفقر 

، 1/193،  3، ط3898[ حديث رقؿ م3333هـ/ 3433بالؿتؼل، تحؼقؼ أ/بؽري حقاين،] ممسسة الرسالة، 

افعل الؽبقر، ٕبل طؾل محؿد بـ أحؿد بـ حجر العسؼالين، دار التؾخقص الحبقر يف تخريج أحاديث الر

 .4/34، 3م،  وققؾ إكف مرسؾ ، ط3333هـ/ 3433الؽتب العؾؿقة ،

،  حديث رقؿ «إن مـ البقان لسحًرا»( أخرجف البخاري يف صحقحف طـ طبد اهلل بـ طؿر، كتاب الطب، باب 3)

إسؿاطقؾ أبل طبد اهلل البخاري الجعػل،  ، ) يـظر: صحقح البخاري، لؿحؿد بـ9/383، 3، ط3341

تحؼقؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، دار صقق الـجاة مصقرة طـ السؾطاكقة ، مع الؽتاب شرح وتعؾقؼ 

ـ صؾك اهلل طؾقف الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل  9/383،  3د/مصطػك ديب البغا، ط

ســف، ٕبل داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد بـ  وســف وأيامف، ، وأبق داود يف وسؾؿ ـ

ِجْستاين، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد، )الؿؽتبة العصرية، صقدا  ( ، بقروت –طؿرو إزدي السِّ

 .4/832، 339كتاب إدب، باب ما جاء يف الؿتشدق يف الؽالم، حديث رقؿ 

ققـ بعؼد كتاب لف، ولقس الـظر فقف، مؿا يجب أن يسؿك كتاًبا، فالخطب مـف ( قال الغزالل: جرت طادة إصقل2)

يسقر، وإمر فقف قريب، وأولك الؿقاضع أن يذكر طؼقب الؿجؿؾ، فنكف الؿػتؼر إلك البقان، وأمره لقس 

بالسفؾ، فنكف مـ جؿؾة أسالقب الخطاب، بؾ هق مـ أهؿفا. )يـظر: الؿستصػك، ٕبل حامد محؿد بـ محؿد 

م [، 3338هـ/3438غزالل الطقسل، تحؼقؼ: محؿد طبد السالم طبد الشايف، ] دار الؽتب العؾؿقة، بقروت ال

 ( . 333، /3ط
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، (3)ففؿ يف الؿعـك الؿراد مـ البقانواختؾػ إصقلققن يف تعريػ البقان تبًعا ٓختال

لؾؼائؾقـ بلن البقان هق فعؾ الؿبقِّـ وُيراد بف التبققـ،  الؿذهب إول: طؾك ثالثة مذاهب:

ف البقان بلكف : إخراج الشلء مـ حقز (2)وهق رفع اإليفام، وإلقف ذهب الصقريف  ، فعرَّ

  . (8)اإلشؽال إلك حقز التجؾل 

                                                        

( بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب، لؿحؿقد بـ طبد الرحؿـ أبل الؼاسؿ ابـ أحؿد بـ محؿد، أبل 3)

م [، 3331هـ/ 3431ؿدين، السعقدية الثـاء، شؿس الديـ إصػفاين تحؼقؼ: محؿد مظفر بؼا، ] دار ال

، مختصر التحرير شرح الؽقكب الؿـقر، لتؼل الديـ أبل البؼاء محؿد بـ أحؿد بـ طبد العزيز بـ طؾل 3/333

الػتقحل الؿعروف بابـ الـجار الحـبؾل، تحؼقؼ: محؿد الزحقؾل وكزيف حؿاد، ] مؽتبة العبقؽان، الرياض، 

ر والتحبقر، ٕبل طبد اهلل، شؿس الديـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد ، التؼري8/483، 2م [ ط3339هـ/ 3433

، التعريػات، لعؾل 2،8/83م [، ط3338هـ/3438الؿعروف بابـ أمقر حاج، ] دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، 

 .49م [، ص 3338هـ/3438بـ محؿد بـ طؾل الزيـ الشريػ الجرجاين،] دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

بؽر محؿد بـ طبد اهلل الصقريف، البغدادي الشافعل ، اإلمام الػؼقف إصقلل،  أحد أصحاب ( الصقريف: هق أبق 2)

القجقه يف الػروع والؿؼآت يف إصقل، تػؼف طؾك ابـ سريج وغقره، قال الؼػال الشاشل: كان أطؾؿ الـاس 

م، وشرح الرسالة بإصقل بعد الشافعل ... ومـ مصـػاتف: البقان يف دٓئؾ إطالم طؾك أصقل إحؽا

هـ. يـظر:  صبؼات الشافعقة، ٕبل بؽر أحؿد بـ محؿد بـ طؿر 883لؾشافعل، واإلجؿاع، والشروط، تقيف 

إسدي الشفبل الدمشؼل، تؼل الديـ ابـ قاضل شفبة، تحؼقؼ: د/ الحافظ طبد العؾقؿ خان، )طالؿ الؽتب، 

 .3/331، 3هـ( ،ط 3439بقروت 

راية إصقل، لصػل الديـ محؿد بـ طبد الرحقؿ إرمقي الفـدي، تحؼقؼ: د/صالح ( يـظر: هناية القصقل يف د8)

بـ سؾقؿان الققسػ، ود/سعد بـ سالؿ السقيح، أصؾ الؽتاب رسالتا دكتقراه بجامعة اإلمام بالرياض، 

، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف، ٕبل 3/933، 3م[ ، ط3331هـ/ 3431]الؿؽتبة التجارية بؿؽة الؿؽرمة 

، 3ط م[،3334هـ/ 3434بد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل، ]دار الؽتبل، دمشؼ ط

، شرح الؽقكب الؿـقر، لتؼل الديـ أبل البؼاء محؿد بـ أحؿد بـ طبد العزيز بـ طؾل الػتقحل 3/33

هـ/ 3433، الرياض،الؿعروف بابـ الـجار الحـبؾل، تحؼقؼ: محؿد الزحقؾل وكزيف حؿاد، ]مؽتبة العبقؽان

، أصقل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف، لعقاض بـ كامل بـ طقض السؾؿل، دار 8/483،  2م [ ط3339

 .41/ 3، 3م، ط2333هـ/ 3421التدمرية، الرياض، 
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 واطترض طؾقف بلمقر، مـفا:

 ًٓ  لحقز والتجؾل.: اشتؿال الحد طؾك مجاز كاأو

: اشتؿال الحد طؾك الزيادة؛ ٕكف جؿع بقـ القضقح والتجؾل وأحدهؿا كاف ثاكًقا

أكف غقر جامع؛ ٕكف مختص ببعض أقسام البقان وهق الؿجؿؾ الذي  ثالًثا:.  (3)طؾك أخر 

                                                                               (2)ٓ يستؼؾ بـػسف والبقان فقف ويف غقره. 

وإمام (8) لؾباقالين لؾؼائؾقـ بلن البقان ما حصؾ بف التبققـ وهق الؿذهب الثاين:

                                                        

( يـظر: اإلحؽام يف أصقل إحؽام، ٕبل الحسـ سقػ الديـ طؾل بـ أبل طؾل بـ محؿد بـ سالؿ الثعؾبل 3)

، الربهان يف أصقل الػؼف، 8/23قؼ: طبد الرزاق طػقػل، الؿؽتب اإلسالمل، بقروت، دمشؼ، أمدي، تحؼ

لعبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد الجقيـل، أبل الؿعالل، ركـ الديـ، الؿؾؼب بنمام الحرمقـ، 

لعدة يف ، ا3/83 ،3م(،ط3339هـ/ 3433تحؼقؼ: صالح بـ محؿد بـ طقيضة، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

أصقل الػؼف، لؾؼاضل أبل يعؾك ، محؿد بـ الحسقـ بـ محؿد بـ خؾػ ابـ الػراء، حؼؼف وطؾؼ طؾقف وخرج 

، بقان الؿختصر 3/333، 2م[،ط3333هـ/ 3433كصف: د أحؿد بـ طؾل بـ سقر الؿباركل، ] بدون كاشر، 

ؿد، أبل الثـاء، شؿس شرح مختصر ابـ الحاجب، لؿحؿقد بـ طبد الرحؿـ أبل الؼاسؿ ابـ أحؿد بـ مح

 .2/834، 3الديـ إصػفاين ،ط

 .3/333( يـظر :العدة يف أصقل الػؼف، لؾؼاضل أبل يعؾك 2)

التؼريب واإلرشاد الصغقر لؾباقالين ، تحؼقؼ: د/طبد الحؿقد بـ طؾل أبل زكقد، ]ممسسة الرسالة، يـظر: ( 8)

ؿد بـ الطقب بـ محؿد بـ جعػر . وهق الؼاضل أبق بؽر مح3/232، 2م[ ، ط3333هـ/3433بقروت، 

هـ، كشل 883الباقالين البصري، الؿؾؼب بشقخ السـة ولسان إمة، الؿالؽل الػؼقف الؿتؽؾؿ إصقلل، ولد سـة 

بالبصرة، وسؽـ بغداد، فتقيف هبا، مـ مصـػاتف: شرح الؾؿع، التؼريب واإلرشاد، التؿفقد، التبصرة، الؿؼـع يف 

)يـظر: شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب، لعبد الحل بـ أحؿد بـ محؿد بـ  هـ.438أصقل الػؼف، تقيف سـة 

، وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان، ٕبل العباس شؿس الديـ أحؿد 8/313العؿاد  الحـبؾل، أبل الػالح، 

ان : بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ أبل بؽر ابـ خؾؽان الربمؽل ، تحؼقؼ: د/إحسان طباس، دار صادر، بقروت ، لبـ

، مرآة الجـان وطربة القؼظان يف معرفة ما يعترب مـ حقادث الزمان، ٕبل محؿد 293-4/213دار الثؼافة، 

طػقػ الديـ طبد اهلل بـ أسعد بـ طؾل بـ سؾقؿان القافعل، ] بقروت ـ لبـان : مـشقرات ممسسة إطؾك 

 .8/91، 2م [،ط3393هـ ـ 3833لؾؿطبقطات 
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 .(2)والغزالل  ،(3)الحرمقـ

لؾؼائؾقـ بلن البقان هق الؿدلقل، أي الؿبقَّـ، ويطؾؼ طؾك متعؾؼ الؿذهب الثالث: 

 . (4)ذهب أبق الحسقـ البصري ، وإلقف(8)التبققـ، أي الحاصؾ الذي يتبع التبققـ

                                                        

الػؼف، لعبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ الجقيـل، أبل الؿعالل ركـ الديـ، الؿؾؼب ( يـظر :الربهان يف أصقل 3)

بنمام الحرمقـ، دراسة وتحؼقؼ: صالح بـ محؿد بـ طقيضة، ]دار الؽتب العؾؿقة، بقروت ـ 

 .3/83، 3م[ ،ط3339هـ/3433لبـان

هلل بـ يقسػ بـ محؿد بـ وهق: طبد الؿؾؽ ابـ الشقخ أبل محؿد طبد اهلل بـ أبل يعؼقب يقسػ بـ طبد ا

حققيف، أبق الؿعالل الجقيـل، الػؼقف الشافعل الؿؾؼب بنمام الحرمقـ، تػؼف يف صباه طؾك والده، ثؿ سافر إلك 

هـ، مـ مصـػاتف: الربهان، والتؾخقص، يف أصقل الػؼف، وهناية الؿطؾب، 433بغداد والحجاز، ولد سـة 

، الؿجؾد الثالث، البداية 313-8/319ظر: وفقات إطقان هـ. يـ493والشامؾ يف أصقل الديـ، تقيف سـة 

 .3،8/833،إكساب لؾسؿعاين ط39/139،سقر أطالم الـبالء 2/833، مػتاح السعادة 32/331والـفاية 

( يـظر : الؿستصػك، ٕبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل، تحؼقؼ: محؿد طبد السالم طبد الشايف، ] دار 2)

 333،   3م[، ط3338هـ/3438بقروت  الؽتب العؾؿقة،

وهق: أبق حامد محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ أحؿد الغزالل، الؿؾؼب بحجة اإلسالم زيـ الديـ الطقسل 

هـ، سافر إلك جرجان، وأخذ طـ اإلسؿاطقؾل، ثؿ رجع إلك صقس،  433الػؼقف الشافعل، ولد بالطابران سـة 

ـػاتف: البسقط، والقجقز، والقسقط، والخالصة يف الػؼف، ثؿ قدم كقسابقر، وٓزم إمام الحرمقـ، مـ مص

، 4/33، شذرات الذهب 233-231/ 4ـظر: وفقات إطقان )يهـ.333والؿستصػك، والؿـخقل، تقيف 

، مػتاح السعادة ومصباح 1/93كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن، لؿصطػك بـ طبد اهلل كاتب جؾبل 

ؿد بـ مصطػك الشفقر بطاش كربى زاده، ]دار الؽتب العؾؿقة، بقروت السقادة يف مقضقطات العؾقم، ٕح

 .(2/833م[ ، 3333هـ/ 3433

، مختصر التحرير شرح الؽقكب 3/238( يـظر :الؿعتؿد يف أصقل الػؼف، ٕبل الحسقـ الَبْصري الؿعتزلل8)

 .8/483الؿـقر، ٓبـ الـجار

 هـ[ ، صاحب الؿصـػات الؽالمقة 481عتزلل، ]الؿتقىف: ( محؿد بـ طؾّل بـ الّطّقب، أبق الحسقـ البصري الؿ4)

، وهق "الؿعتؿد يف أصقل الػؼف  "كان فصقًحا متػـِّـًا، ُحْؾق العبارة، بؾقًغا. صـَّػ و.كان مـ فحقل الؿعتزلة، 

َدَتقـ، وكتاب  "صؾح إِدّلة  "كبقر، وكتاب  ة  "يف مجؾَّ قل شرح إُُص  "، يف مجؾَّد، وكتاب "ُغَرر إِدلَّ

يـ طؾك ققاطد الؿعتزلة، وتـبَّف الُػضالء بُؽُتبف واطرتفقا "اإلمامة  "، وكتاب "الخؿسة  ، وكتاًبا يف أصقل الدِّ

، معجؿ الؿملػقـ 4/32، القايف بالقفقات 3/313، 3بِحْذقة وذكائف.  يـظر : تاريخ اإلسالم لؾذهبل ط

33/23. 
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 والبقان مـف ما هق طام، ومـف ما هق خاص:

 . (3)الدٓلة الشرطقة بلدلة الشرع والخاص هق:الدٓلة الؿطؾؼة،  فالبقان العام هق:

 ويترجح بالـظر إلك التعريػات السابؼة:

بحسب  ، أما أن البقان ُيطؾؼ ويراد بف الدلقؾ، وهق الذي طؾقف الجؿاهقر، وهق إشبف

أي دلقؾ لفؿ ويؼال بقـ فالن  َهَذا َبَقاٌن لِؾـَّاِس  الؾغة فؽثرة آستعؿال فقف قال تعالك 

كذا بقاكا حسـا إذا ذكر الدٓلة طؾقف ، وأما بحسب آصطالح فألن إصقلل إذا سؿع 

لػظ البقان مـ مثؾف لؿ يتبادر ففؿف إٓ إلك الدلقؾ لؽـف غايتف أكف يتبادر إلك دلقؾ 

خصقص ، وهق الدلقؾ الؼقلل فؼط طـد مـ يعتؼد أكف مخصقص بف، وأما مـ ٓ يعتؼد م

 .( 2)ذلؽ ، فال تخصقص طـده بدلقؾ دون دلقؾ بؾ يتبادر إلك مطؾؼ الدلقؾ 

                                                        

د بـ الحسـ أبل الخطاب الَؽْؾَقَذاين الحـبؾل، تحؼقؼ: مػقد يـظر: التؿفقد يف أصقل الػؼف، لؿحػقظ بـ أحؿ (3)

محؿد أبل طؿشة ومحؿد بـ طؾل بـ إبراهقؿ، مركز البحث العؾؿل وإحقاء الرتاث اإلسالمل، جامعة أم 

، ققاصع إدلة يف إصقل، ٕبل الؿظػر مـصقر بـ محؿد 283، 2/223م، 3333هـ/ 3431، 89الؼرى 

الؿروزي السؿعاين التؿقؿل الحـػل ثؿ الشافعل، دراسة وتحؼقؼ: محؿد حسـ  بـ طبد الجبار بـ أحؿدا

، الػصقل يف 3/233م، 3333هـ/ 3433محؿد حسـ اسؿاطقؾ الشافعل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

إصقل، ٕحؿد بـ طؾل أبل بؽر الرازي الجصاص الحـػل، وزارة إوقاف الؽقيتقة، الطبعة الثاكقة 

، الؿختصر يف أصقل الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، ٓبـ الؾحام، طالء 2/33م، 3334هـ/ 3434

الديـ أبل الحسـ طؾل بـ محؿد بـ طباس البعؾل الدمشؼل الحـبؾل، تحؼقؼ: د/ محؿد مظفر بؼا، جامعة 

،  شرح الؽقكب الؿـقر، ٓبـ الـجار الحـبؾل، ]مؽتبة 323الؿؾؽ طبد العزيز، مؽة الؿؽرمة، ص 

  .3/41، 3، أصقل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف ، ط8/489 2ط [مـ3339هـ ـ 3433بقؽانالع

 .3ط3/933يـظر : هناية القصقل لؾصػل الفـدي  2))
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 لؾبقان ثالثة أركان، هل: الؿبقِّـ، الؿبقَّـ لف، الؿبقَّـ. 

 الركـ إول: الؿبقِّـ:

مـلخقذ مــ أبان الشـلء ففق مـبقِّـ، والتبققـ اإليضاح والقضقح، وهق  ة:يف الؾغ

 . (3)الدلقؾ الؿبقِّـ

 (2)الدلقؾ، وهق ما يتقصؾ بف بصحقح الـظر إلك مطؾقب خربي.  ويف آصطالح:

 الركـ الثاين: الؿبقَّـ لف:

لف ذلؽ ؛ ٕكف لق لؿ يبقـ (8)وهق الؿؽؾػ الذي يجب بقان الخطاب لف، يؼصد إففامف 

 لؽان مؽؾًػا بؿا ٓ سبقؾ لف إلك العؾؿ بف، وذلؽ تؽؾقػ بؿا ٓ ُيطاق .

 وإرادة ففؿ خطاب الؿؽؾػ ضربان :

: أن يؼصد مـف فعؾ ما تضؿـف الخطاب إن كان ما تضؿـف فعاًل، وهؿ العؾؿاء،  إول  

 مـفؿ أن يػفؿقا مراده بآية الصالة، وأن يػعؾقها.  -طز وجؾ  –فؼد أراد اهلل 

: أن ٓ يؼصد مـف فعؾ ما تضؿـف الخطاب، وإن كان أراد ففؿف كالعؾؿاء  الثاين

 (4)بالـسبة ٕحؽام الحقض، فؼد أريد مـفؿ ففؿ الخطاب ولؿ يرد مـفؿ فعؾ ما تضؿـف . 

                                                        

  .3/2338، 4يـظر: الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة لؾجقهري ، ط (3)

عبد الؽريؿ بـ طؾل بـ محؿد الـؿؾة، ( يـظر: الجامع لؿسائؾ أصقل الػؼف وتطبقؼاهتا طؾك الؿذهب الراجح، ل2)

 .233/ 3م[،ط 2333هـ/ 3423الرياض  -]مؽتبة الرشد 

(  يـظر: رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب، ٕبل طبد اهلل الحسقـ بـ طؾل بـ صؾحة الرجراجل ثؿ الشقشاوي 8)

د السراح، د/طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل الجربي ْؿاللل، تحؼقؼ: د/َأْحَؿد بـ محؿَّ ـ، أصؾ هذا الؽتاب السِّ

 . 4/819، 3م[، ط2334هـ/ 3423الرياض  -رسالتل ماجستقر، ]مؽتبة الرشد 

، 4/323، تقسقر القصقل إلك مـفاج إصقل 223-8/233( يـظر: الؿحصقل يف طؾؿ أصقل الػؼف لؾرازي 4)

، كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل، لشفاب الديـ أحؿد بـ إدريس 3/483التحصقؾ مـ الؿحصقل 

هـ/ 3431الؼرايف، تحؼقؼ: طادل أحؿد طبد الؿقجقد، طؾل محؿد معقض، مؽتبة كزار مصطػك الباز، 

 .3/233م، 3333
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 الركـ الثالث: الؿبقَّـ:

 وهق اسؿ مػعقل مـ التبققـ، وهق الؿقضح والؿػسر.

 لف إصالقان:ـ  وهق اصطالًحا

، كؾػظ سؿاء، (3)لخطاب الؿبتدأ الؿستغـل طـ البقان، وهق القاضح بـػسف ا إول:

حسب القضع، وهق الـص والظاهر، أرض، جبؾ، وهق إما أن يػفؿ الؿراد مـف ب

، أو بقاسطة (2)إهنا مـ الطقافقـ طؾقؽؿ والطقافات "بحسب الؿعـك كالؿػفقم، كحق أو

. ويسؿك الدلقؾ الذي حصؾ بف البقان العؼؾ، كحق إمر بالشلء أمر بؿا ٓ يتؿ إٓ بف

 (8)مثبتا. 

أن يطؾؼ ويراد بف ما وقع طؾقف البقان مؿا احتاج إلقف، وهق القاضح  اْلصالق الثاين:

ـًا. كؼقلف تعالك:  َكاةَ بغقره، ويسؿك ذلؽ الغقر مبقِّ اَلَة َوَآُتقا الزَّ فنن ،  (4)َوَأِققُؿقا الصَّ

فصار لػظفؿا بقِّـًا بعد ؿؾ، ولؽـ الشارع بقَّـفا، اإلقامة واإلتقان هبا كؾ مـفؿا مج

 .(1)، وهق العؾؿ القاقع لؾؿؽؾػ بؿدلقل الدلقؾ طـد تلمؾف والعؾؿ بف (3)التبققـ

                                                        

 ،3234، الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن3/233، الجامع لؿسائؾ أصقل الػؼف 3/234( يـظر : الؿعتؿد 3)

مالؽ أن قتادة دخؾ طؾقفا، كتاب سمر ( حديث حسـ صحقح، أخرجف الـسائل يف ســف طـ كبشة بـت كعب بـ 2)

 .3/12، والرتمذي يف ســف بؾػظ أو الطقافات، باب ما جاء يف سمر الفرة3/33الفرة باب سمر الفرة 

 .3/33البحر الؿحقط يـظر:( 8)

 .48( سقرة البؼرة، مـ أية 4)

حؿد بـ مصطػك بـ طبد الشرح الؽبقر لؿختصر إصقل مـ طؾؿ إصقل، ٕبل الؿـذر محؿقد بـ ميـظر: ( 3)

، الؿفذب يف طؾؿ 3/33، 3، البحر الؿحقط  ، ط831، 3م ( ، ط2333هـ/ 3482الؾطقػ الؿـقاوي، )مصر 

 .3/233، الجامع لؿسائؾ أصقل الػؼف 3234أصقل الػؼف 

 .8/893( التؼريب واإلرشاد الصغقر 1)
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 انمبحث انثاوي

 أوىاع انبيان ومراتبه
 وفقف ثالثة مطالب : 

، كحق ققلف تعالك : (1)ٓ يؿؽـ استعؿال حؽؿفكؾ لػظ  ما يحتاج إلك البقان هق:

 ُِف َيْقَم َحَصاِده ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِؾ الـَّاَس َحتَّك »، وققلف: ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ  (2)َوَآُتقا َحؼَّ

َّٓ اهَّللُ، َفنَِذا َقاُلقَها، َطَصُؿقا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ،  َٓ إَِلَف إِ َّٓ بَِحّؼ َيُؼقُلقا:   .(8)« إِ

 والخطاب الؿحتاج إلك البقان ضربان:

ما لقس لف ضاهر، كإسؿاء  والثاين:الظاهر الؿستعؿؾ يف خالفف،  أحدهؿا:

 الؿشرتكة.

أولفا: التخصقص، ثاكقفا: بقان الـسخ، ثالثفا: بقان إسؿاء الشرطقة،  وإول أقسام:

ا. وكؾ هذه إقسام ٓ يجقز تلخقر بقاهنا، وأما رابعفا:  اسؿ الـؽرة إذا أريد بف شقًئا معقـً

 (4)ما ٓ ضاهر لف  فقجـقز تلخقـــر بقاكف طـ وقت الخطاب. 

                                                        

 .3/333( يـظر : العدة يف أصقل الػؼف، لؾؼاضل أبل يعؾك 3)

 .343إكعام، مـ أية  ( سقرة2)

 .2/3233 "ٓ إلف إٓ اهلل": ( أخرجف ابـ ماجف يف ســف كتاب الػتـ باب الؽػ طؿـ قال 8)

، الػصقل يف 3/883، الؿعتؿد يف أصقل الػؼف 333، 3/333( يـظر : العدة يف أصقل الػؼف، لؾؼاضل أبل يعؾك 4)

ٕحؽام مـ بؾقغ الؿرام، ٕبل طبد الرحؿـ طبد ، تقضقح ا3/218، ققاصع إدلة يف إصقل 2/29إصقل 

اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ صالح بـ حؿد بـ محؿد بـ حؿد بـ إبراهقؿ البسام التؿقؿل، مؽتبة إسدي، مؽة 

، اإلهباج يف شرح الؿـفاج، لتؼل الديـ طؾل بـ طبد 3/81م، 2338هـ/ 3428الؿؽرمة، الطبعة الخامسة 

هـ/ 3431ـ طبد القهاب بـ طؾل السبؽل، دارالؽتب العؾؿقة، بقروت الؽايف السبؽل وولده تاج الدي

 .3/233، كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل2/231م، 3333
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والشخص الذي يجب بقان الخطاب لف هق الؿؽؾَّػ بذلؽ الخطاب دون غقره، 

فقجب بقان الخطاب لؿـ أراد اهلل تعالك تؽؾقػف بذلؽ الخطاب ، أما غقر الؿؽؾَّػ بذلؽ 

َوَآُتقا لبقان لف؛ ٕكف ٓ تعؾؼ لف بذلؽ الخطاب ، وذلؽ كؼقلف تعالك: فال يجب ا

َكاةَ   .(2) فنهنا يجب بقاهنا لألغـقاء وأهؾ الـعؿ، وغقر ذلؽ،  (3)الزَّ

 والبقان يف الشرع طؾك وجقه: 

. وصرف الؽالم طـ الحؼقؼة إلك (8)مـفا: إحؽام الؿبتدأة، وتخصقص العؿقم

 ؿؾة التل ٓ تستغـل طـ البقان يف إفادة الحؽؿ. و بقان الج (4)زالؿجا

 اختؾػ العؾؿاء مـ الحـػقة يف أكقاع البقان طؾك ثالثة مذاهب:

 الؿذهب إول: 

البقان طؾك سبعة أكقاع بقان تؼرير، تػسقر، تغققر، ضرورة، حال، ططػ، لؾؼائؾقـ بلن 

 .(3)قلف بقان تبديؾ، وإلقف ذهب الشاشل يف أص

                                                        

 .48( سقرة البؼرة، مـ أية 3)

  .2/241، اإلهباج 2/342، هناية السقل 3/833( يـظر : الؿعتؿد 2)

بف دون غقره .)يـظر : تاج العروس مـ جقاهر  التخصقص يف الؾغة : ملخقذ مـ خصف بالشئ واختصف أي أفرده (8)

. واصطالحا 3/289، الؿعجؿ القسقط 2/3398، لسان العرب3/284، الؿصباح الؿـقر 4/839الؼامقس 

 (33هق : قصر العام طؾك بعض أفراده بدلقؾ يؼتضل ذلؽ .)يـظر:مذكرة يف أصقل الػؼف لؾشـؼقطل 

قازا وتجاوز هبؿ الطريؼ وجاوزه جقازا خؾػف. )يـظر: لسان الؿجاز يف الؾغة : ملخقذ مـ جاز الؿقضع ج (4)

( واصطالحا :هق الؾػظ الؿستعؿؾ يف غقر مقضعف إصؾل طؾك وجف يصح .)يـظر : مذكرة يف 3/821العرب

 ( . 92أصقل الػؼف لؾشـؼقطل 

وت، ( يـظر: أصقل الشاشل، ٕحؿد بـ محؿد بـ إسحاق الشاشل أبل طؾل، )دار الؽتاب العربل، بقر3)
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  الؿذهب الثاين:

البقان طؾك أربعة أوجف بقان تؼرير، تػسقر، تغققر، بقان تبديؾ، وإلقف  لؾؼائؾقـ بلن

 (3)ذهب الؼاضل أبق زيد. 

  لثالؿذهب الثا

َخْؿَسة أوجف َبَقان َتْؼِرير، َتْػِسقر ، َتْغقِقر ، َتْبِديؾ ، َبَقان   البقان طؾكلؾؼائؾقـ بلن 

 ف ذهب الحـػقة ومـفؿ فخر اإلسالم ومقافؼقف .وإلق (2) .َضُروَرة

: بقان التؼرير:  ًٓ حـطة بؼػقز البؾد، أو ألػ مـ كؼد   (8)إذا قال: لػالن طؾلَّ قػقزأو

                                                                                                                                                                     

. وهق: أحؿد بـ محؿد بـ إسحاق أبق طؾل الشاشل، الػؼقف طؾك مذهب أبل حـقػة، سؽـ 243هـ( ، 3432

بغداد ودرس هبا، وهق مـ أصحاب أبل الحسـ الؽرخل، وصار التدريس بعده إلقف، وكان شقخ الجؿاطة، قال 

أحؿد بـ طؾل بـ ثابت بـ أحؿد  الصقريف: تقيف سـة أربع وأربعقـ وثالث مائة. يـظر: تاريخ بغداد، ٕبل بؽر

بـ مفدي الخطقب البغدادي، تحؼقؼ: الدكتقر بشار طقاد معروف، دار الغرب اإلسالمل،]بقروت 

، خالصة إفؽار شرح مختصر الؿـار، ٕبل الػداء زيـ الديـ قاسؿ بـ ُقْطُؾْقَبَغا 1/13م[ ، 2332هـ/3422

ْقُدْوكِل الجؿالل الحـػل، تحؼقؼ: حافظ ثـا م [،  2338هـ/ 3424ء اهلل الزاهدي، ]دار ابـ حزم، بقروت السُّ

 .332ص 

( يـظر: تؼقيؿ إدلة يف أصقل الػؼف، ٕبل زيد طبد اهلل بـ طؿر بـ طقسك الدبقسل الحـػل، تحؼقؼ: خؾقؾ محقل 3)

 .223م [، ص 2333هـ/ 3423الديـ الؿقس، ]دار الؽتب العؾؿقة، بقروت

، الؽايف شرح البزدوي، لحسـ بـ طؾل بـ حجاج بـ طؾل حسام 8/83بـ أمقر حاج ( يـظر: التؼرير والتحبقر، 2ٓ)

م[، 2333هـ/ 3422الديـ السػتاقل، تحؼقؼ: فخر الديـ سقد محؿد قاكت، ] مؽتبة الرشد ـ الرياض 

، أصقل السرخسل، لؿحؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿة السرخسل، دار الؿعرفة 3424، 8/3428

 . 2/239بقروت،  –

الؼػقز : مـ الؿؽايقؾ ثؿاكقة مؽاكقؽ طـد أهؾ العراق ، وهق مـ إرض قدر مائة وأربع وأربعقـ ذراطا والجؿع  (8)

بل : ( قال محؿد هق مثؾ الصاع والصاع كان طؾك طفد الـ3/833أقػزة وقػزان . )يـظر: لسان العرب 

، )يراجع : اإلكصاف لؾؿرداوي 9/229اية ثؿاكقة أرصال .يـظر : البـاية شرح الفد _اهلل طؾقف وسؾؿ  صؾك

33/839) 
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 ، فنكف يؽقن بقان تؼرير؛ ٕن الؿطؾؼ محؿقل طؾك قػقز البؾد وكؼده. (3)البؾد

مقصقٓ فقصح  أكف بقان محض ما فقف تغققر وٓ تبديؾ بقجف حؽؿ بقان التؼرير:

 .  (2)ومػصقٓ

   (4)الؿشرتك أو  (8)كالؿجؿؾ،  الؿراد مـف الؿؽشقف غقر الؾػظ هق ثاكًقا: بقان التػسقر:    

، وما ٓ يؿؽـ العؿؾ بف إٓ بدلقؾ، فؽشػف ببقاكف، كؿا يف ققلف  (1) الخػل أو (3)الؿشؽؾ أو

، والخطاب بالؿجؿؾ مػقد لالبتالء بعؼد الؼؾب ، أي تػسقره (9)ُثؿَّ إِنَّ َطَؾْقـَا َبَقاَكفُ تعالك: 

                                                        

 .243يـظر : أصقل الشاشل  (3)

 .283، الؽؾقات فصؾ الباء 223، تؼقيؿ إدلة 2/23يـظر :أصقل السرخسل  (2)

الؿجؿؾ هق: الؿبفؿ، واستبفؿ إمر إذا استغؾؼ ، وكالم مبفؿ ٓ يعرف لف وجف )يـظر: لسان العرب  (8)

ف إمدي بلكف مالف دٓلة طؾك أحد أمريـ ٓمزية ٕحدهؿا طؾك أخر بالـسبة لف . (واصطالحا :طرف32/39

 ،2/149مختصر الروضة ،31خالصة األفكار شرح مختصر المنار.)يراجع : 8/3اإلحكام في أصول األحكام يـظر :

لـؼاب طـ رفع ا،  3/831مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة  232نهاية الوصول ،2/853بيان المختصر ،3/342العدة

 (4/233تـؼقح الشفاب 

الؿشرتك هق : ما اتحد لػظف وتعدد معـاه ووضع لؽؾ معـك بقضع مستؼؾ . يـظر:معجؿ غريب الػؼف وإصقل  (4)

، مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة 8/233، الؿحصقل3/313حرف  الؿقؿ ، )يراجع: بقان الؿختصر392

، القجقز يف أصقل الػؼف اإلسالمل 3/881حرف الؿقؿ ، رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب  33/133

2/323.) 

الؿشؽؾ هق : الؾػظ الذي خػل الؿراد مـف بحقث ٓ يؿؽـ إدراكف إٓ بآجتفاد والبحث فقؿا يحقط بف مـ  (3)

 (.398الؼرائـ وإدلة . )يـظر : معجؿ غريب الػؼف وإصقل 

لبعض أفراده طارض يجعؾف خارجا طـفا يف  الخػل هق : الؾػظ الذي يدل طؾك معـاه دٓلة ضاهرة لؽـ طرض (1)

حرف الخاء . )يراجع : 283بادئ الرأي ويحتاج إدراك أكف مـفا إلك كظر . يـظر : معجؿ غريب الػؼف وإصقل 

 (33/833مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة  

 .33( سقرة الؼقامة، أية 9) 



–
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أكف بقان محض فقصح  حؽؿ بقان التػسقر: (3)طؾك أحؼقة الؿراد بف مع اكتظار البقان. 

 ًٓ ًٓ ومػصق ، وذهب (8)، واتػؼ الحـػقة طؾك أن كؾ ما هق تػسقر يصح مرتاخًقا(2)مقصق

دم جقاز تلخقر البقان طـ ، وط(4)بعض الؿتلخريـ إلك امتـاع الرتاخل يف بقان التػسقر

 الؿجؿؾ والؿشرتك؛ ٕكف بدون البقان ٓ يؿؽـ العؿؾ بف .

بلن الخطاب بالؿجؿؾ قبؾ البقان مػقد ، وهق آبتالء باطتؼاد أكف حؼ  وأجقب طـفؿ:

 فقؿا هق الؿراد بف مع اكتظار البقان لؾعؿؾ بف.

 .(3)بالشرط ره التعؾقؼوهقأن يتغقر ببقاكف معـك كالمف، وكظق بقان التغققر: ـثالًثا

ـَ كؼقلف تعالك:  (9)وآستثـاء ،  (1)والتخصقص َّٓ َخْؿِسق َفَؾبَِث فِقِفْؿ َأْلَػ َسـٍَة إِ

ـَ َطاًماؼقلف ف؛  (3)َطاًما َّٓ َخْؿِسق لقس بتػسقر لأللػ، بؾ رد لبعضف فؿـ حقث قرر  إِ

 ا .البؼقة كان بقاًكا، ومـ حقث رفع بعضف كان تغققرً 

                                                        

 .49عريػات لؾجرجاين ، الت2/338( يـظر : فصقل البدائع يف أصقل الشرائع، لؾػـاري 3)

 .243، أصقل الشاشل 223( يـظر: تؼقيؿ إدلة 2)

، الؽايف شرح البزدوي 83، تؾخقص إصقل 2/81( يـظر: شرح التؾقيح طؾك التقضقح، لؾتػتازاين، 8)

8/3483. 

 .2/81، شرح التؾقيح طؾك التقضقح 2/23( يـظر: أصقل السرخسل 4)

ئط والشريطة كالشرط والشرط بالتحريؽ جؿعف أشرط ومـف أشراط الساطة الشرط يف الؾغة : جؿعف شروط وشرا (3)

( ويراد بالشرط هـا الؾغقي ، وهق الؿبدوء 9/823، لسان العرب 3/434أي طالماهتا )يـظر : تاج العروس 

، الؽايف شرح 3/214، أصقل السرخسل 8/32بنن أو إحدى أخقاهتا )يـظر: مقسقطة الؼقاطد الػؼفقة 

 (8/3331البزدوي 

، التعريػات 283، الؽؾقات، فصؾ الباء 83، تؾخقص إصقل223يـظر: تؼقيؿ إدلة  34سبؼ تعريػف صـ  (1)

 .2/338، فصقل البدائع يف أصقل الشرائع 49لؾجرجاين 

ققل ذو صقغ ،( 9/833،834الثـقة آستثـاء والثـقة بالضؿ آسؿ مـ آستثـاء ) يـظر: تاج العروس آستثـاء:  (9)

يـظر:  خصقصة محصقرة، دال طؾك أن الؿذكقر فقف لؿ يرد بالؼقل إول، وصقغف: إٓ وطدا وحاشا وسقى.م

 293، مذكرة الشـؼقطل231، أصقل الشاشل 239الؿستصػك لؾغزالل 

 .34سقرة العـؽبقت، مـ أية  (3)



– 
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 التغققر أربعة أكقاع:وبقان 

حؽؿ  .(3)البقان بآستثـاء، والتعؾقؼ بالشرط، وتخصقص العام، وتؼققد الؿطؾؼ      

 : اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ بقان التغققر طؾك مذهبقـ :بقان التغققر

، وإلقف ذهب أبق حـقػة الؿذهب إول: ًٓ ، (2)ٓ يصح بقان التغققر إٓ مقصق

يصح آستثـاء متصاًل ومـػصال  الؿذهب الثاين: .(3)الحـابؾة، و(4)، والشافعل (8)ومالؽ

 . (9)،   وإلقف ذهب ابـ طباس، وبف قال مجاهد(1)صال الزمان شفًرا إن طـ الؿستثـك مـف، و

                                                        

 .83يـظر : تؾخقص إصقل  (3)

، 8/339، كشػ إسرار 239، أصقل الشاسل 8/3483، الؽايف شرح البزدوي 2/83يـظر: شرح التؾقيح  (2)

، فتح الؼدير، لؽؿال الديـ محؿد بـ طبد القاحد السققاسل الؿعروف بابـ 222تؼقيؿ إدلة يف أصقل الػؼف 

 3/893الفؿام، )دار الػؽر(،  

ز بعض أصحاب مالؽ تلخقر لػظف إذا كقاه مثاًل أو أضؿره متصاًل ويديـ فقؿا بقـف وبقـ (8) اهلل تعالك. ) يـظر :  جقَّ

  (.3/393كػائس إصقل لؾؼرايف 

 .2/233، اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممدي 233يـظر: هناية السقل شرح مـفاج إصقل  (4)

يـظر : الؿسقدة يف أصقل الػؼف، ٔل تقؿقة بدأ بتصـقػفا الجد: مجد الديـ طبد السالم بـ تقؿقة، وأضاف إلقفا  (3)

بـ تقؿقة، ثؿ أكؿؾفا آبـ الحػقد: أحؿد بـ تقؿقة تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد،  إب: طبد الحؾقؿ

  .2/113، العدة يف أصقل الػؼف لؾؼاضل أبل يعؾك 332] دار الؽتاب العربل، بقروت [ ، 

ر زمان الجقاز بسـة، وطـ الحسـ وصاووس وططاء أهنؿ جقزوا ما لؿ يؼؿ طـ م (1) جؾسف اطتباًرا يف بعض الروايات قدَّ

بالعؼقد، وبف قال أحؿد بـ حـبؾ، وطـ أبل العالقة أكف جقز إلك أربعة أشفر اطتباًرا بؿدة اإليالء، وكؼؾ طـ بعض 

 .233، هناية السقل 8/339العؾؿاء جقازه يف الؼرآن خاصة. )يـظر : كشػ إسرار شرح أصقل البزدوي 

، مذكرة يف أصقل الػؼف، لؿحؿد 8/81التؼرير والتحبقر ،8/339( يـظر : كشػ إسرار شرح أصقل البزدوي 9)

م والحؽؿ، الؿديـة الؿـقرة إمقـ بـ محؿد الؿختار بـ طبد الؼادر الجؽـل الشـؼقطل، )مؽتبة العؾق

، اإلحؽام لممدي 8/323، التؼريب واإلرشاد الصغقر 2/119، العدة ٕبل يعؾك 293، 3(، طم2333

 .233اية السقل شرح مـفاج إصقل ، هن3/399، كػائس إصقل 2/231



–
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 فؼد اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ بقان التغققر :

، (3)ٓ يصح بقان التغققر إٓ مقصقٓ وإلقف  ذهب أبق حـقػة الؿذهب إول :

 . (4)والحـابؾة ، (8)والشافعل،  (2)ؽومال

يصح بقان آستثـاء مـػصال طـ الؿستثـك مـف وإن صال الزمان  الؿذهب الثاين :

 .  (1)وإلقف ذهب ابـ طباس وبف قال مجاهد  ، (3)شفرا 

 ٓ يصح بقان التغققر إٓ مقصقٓبلكف   استدل أصحاب الؿذهب إول الؼائؾقن :

 بلدلة مـفا:

مـ حؾػ طؾك يؿقـ فرأى غقرها خقرا مـفا فؾقلت  " :اهلل طؾقف وسؾؿققلف ـ صؾك 

 .  (9)"بالذي هق خقر ثؿ لقؽػر طـ يؿقـف 

                                                        

، 8/339، كشػ إسرار 239، أصقل الشاشل 8/3483، الؽايف شرح البزدوي 2/83يـظر : شرح التؾقيح ( 3)

 .2/49، أصقل السرخسل 222تؼقيؿ إدلة 

. وقد جقز بعض أصحاب مالؽ 3/399، كػائس إصقل لؾؼرايف 8/323يـظر : التؼريب واإلرشاد الصغقر ( 2)

قاز تلخقر لػظف إذا كقاه أو أضؿره متصال ويديـ فقؿا بقـف وبقـ اهلل تعالك .) يـظر : كػائس إصقل لؾؼرايف ج

3/393  ) 

 233، هناية السقل  2/233يـظر : اإلحؽام لممدي ( 8)

 .2/113، العدة يف أصقل الػؼف 332يـظر : الؿسقدة يف أصقل الػؼف ( 4)

لجقاز بسـة ، وطـ الحسـ وصاووس وططاء أهنؿ جقزوا مالؿ يؼؿ طـ مجؾسف يف بعض الروايات قدر زمان ا( 3)

اطتبارا بالعؼقد وبف قال أحؿد بـ حـبؾ وطـ أبل العالقة أكف يجقز إلك أربعة أشفر) يـظر : كشػ 

 (.233، هناية السقل8/339إسرار

، 2/119،العدة ٕبل يعؾل 293، مذكرة الشـؼقطل 8/81، التؼرير والتحبقر 8/339يـظر : كشػ إسرار ( 1)

 .233، هناية السقل 3/399، كػائس إصقل 2/231، اإلحؽام لممدي 8/323التؼريب واإلرشاد 

متػؼ طؾقف أخرجف مسؾؿ مـ حديث أبل هريرة ، ويف الباب طـ أم سؾؿة مرفقطا وحديث أبل مقسك إشعري ( 9)

  .8/232كصب الراية كتاب إيؿان  ،4/433يـظر : التؾخقص الحبقر يف تؾخقص أحاديث الرافعل )



– 
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أن الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ أوجب الؽػارة لتخؾقص الحالػ ، ولق جاز بقان 

ؾ التغققر مرتاخقا لؿا وجبت الؽػارة أصال لجقاز أن يؼقل مرتاخقا إن شاء اهلل تعالك فقبط

 .(3)يؿقـف وٓ يجب الؽػارة أصال

واهَّلل ٕغزون »ما روي طـ الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ أكف قال:  قد روي فنن ققؾ :

ولقٓ صحة آستثـاء بعد السؽقت لؿا  (2)"إن شاء اهَّلل "، ثؿ سؽت وقال بعده «قريًشا

  .  (8)ففعؾف؛ لؽقكف مؼتًدى ب

 .  (4)مقصقٓ ومرتاخقا اتػاقا بلكف بقان تؼرير وهق يجقز: أجقب طـفؿ 

الضرب بالضغث لؿا حؾػ بضرب  أمر اهلل تعالك أيقب ـ طؾقف السالم ـ الثاين

 . (3)امرأتف ٕكف أيسر وأخػ فنكف لق صح مرتاخقا لؿا وجب طؾقف الضرب أصال 

ان آستثـاء لق صح مـػصال ، لؿا طؾؿ صدق صادق وٓ كذب كاذب  الثالث :

 .(1)وبطالكف واضح ولؿ يحصؾ وثقق بقؿقـ

                                                        

، اإلحؽام لممدي 2/813، العدة 2/89، شرح التؾقيح طؾك التقضقح 2/338يـظر: فصقل البدائع ( 3)

 .8/333، كشػ إسرار 233هناية السقل  ،2/233

 لب، ٕرةالعش أصراف مـ الؿبتؽرة بالػقائد الؿفرة إتحافطـ ابـ طباس يف كتاب: العسؼالين  حجر بـأخرجف ( 2)

 د بنشراف والسقرة، السـة خدمة مركز: تحؼقؼ، العسؼالين حجر بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ أحؿد الػضؾ

 والسقرة السـة خدمة ومركز ،بالؿديـة الشريػ الؿصحػ لطباطة ففد الؿؾؽ مجؿع،) الـاصر كاصر بـ زهقر

، 3893اهلل بـ طباس ، رقؿ الحديث  ، مـ مسـد طبد483( ، حرف العقـ م3334 /هـ3433، بالؿديـة الـبقية

  .8/832لؾزيؾعل، طـ أبل هريرة ، كتاب اإليؿان، فصؾ يف الؽػارة  الفداية ٕحاديثكصب الراية  ،9/322

 .2/233يـظر: اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممدي ( 8)

 . 2/81يـظر : شرح التؾقيح طؾك التقضقح ( 4)

 .293يـظر: مذكرة الشـؼقطل ( 3)

 .2/233، اإلحؽام لممدي 2/81،89، شرح التؾقيح 8/339: كشػ إسرار  يـظر( 1)



–
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 .(3)أن أهؾ الؾغة ٓ يعدون ذلؽ كالما مـتظؿا وٓ معدودا مـ كالم العرب الرابع :

استدل أصحاب الؿذهب الثاين الؼائؾقن بلكف يصح آستثـاء مـػصال طـ 

 الؿستثـك مـف بلدلة مـفا :

فنكف يعؿ الصػراء قا َبَؼَرًة إِنَّ اهَّللَ َيْلُمُرُكْؿ َأْن َتْذَبُح  : قصة البؼرة قال تعالك  إول

 وغقرها ثؿ خص مرتاخقا وطؾؿ أن الؿراد بؼرة مخصقصة .

 بلكف كسخ اإلصالق ٕن يف إول يجقز ذبح أي بؼرة، ثؿ كسخ هذا. وأجقب :

ـِ َوَأْهَؾَؽ  ققلف تعالك لـقح طؾقف السالم  :ينالثا ـِ اْثـَْق ـْ ُكؾٍّ َزْوَجْق  . (2)َفاْسُؾْؽ فِقَفا ِم

بلكف أريد بإهؾ الؼرابة حتك يشؿؾ آبـ، فآستثـاء متصؾ، وققلف تعالك:  ب:وأجق

  ـْ َأْهِؾَؽ ُف َلْقَس ِم أي مـ إهؾ الذيـ لؿ يسبؼ طؾقفؿ الؼقل، وإن   (8)َقاَل َيا ُكقُح إِكَّ

هؾ إ أريد إهؾ إيؿاًكا فاستثـاء مـؼطع تحؼقؼف أن إهؾ إما أن يراد بف إهؾ إيؿاًكا، أو

ـْ َسَبَؼ قرابة، فنن أريد بف إول ٓ يتـاول آبـ، لؽـ استثـك آبـ بؼقلف تعالك:  َّٓ َم إِ

                                                                      فخرج آبـ بآستثـاء ٓ بالتخصقص. .(4)َطَؾْقِف اْلَؼْقُل 

ُؽْؿ  : ققلف تعالك: الثالث ـْ ُدوِن اهَّللِ َحَصُب َجَفـَّؿَ إِكَّ كؼؾ أكف لؿا  . (3) َوَما َتْعُبُدوَن ِم

: أأكت قؾَت ذلؽ، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿروى هذه أية قال ابـ الزبعرى لرسقل اهلل ـ 

قال: كعؿ، فؼال: القفقد طبدوا طزيًرا، والـصارى طبدوا الؿسقح، وبـق مؾقح طبدوا 

                                                        

 .3/399يـظر : كػائس إصقل لؾؼرايف ( 3)

 .29( سقرة الؿممـقن، مـ أية 2)

 .41( سقرة هقد، مـ أية 8)

 .43سقرة هقد مـ أية ( 4)

 .33سقرة إكبقاء مـ أية ( 3)



– 
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ٓ، بؾ هؿ طبدوا الشقاصقـ التل أمرتفؿ : »ف وسؾؿـ صؾك اهلل طؾقالؿالئؽة، فؼال 

ـَ َسَبَؼْت َلُفْؿ ِمـَّا اْلُحْسـَك ُأوَلئَِؽ َطـَْفا ُمْبَعُدونَ : تعالك، فلكزل اهلل (3)«بذلؽ ، (2)إِنَّ الَِّذي

 والؿراد: طزيًرا وطقسك والؿالئؽة، فخصصت أيتقـ تخصقًصا مرتاخًقا.

لؿ يتـاول  (8) "ا تعبدون مـ دون اهلل حصب جفـؿ إكؽؿ وم"بلن ققلف تعالك:  وأجقب:

لغقر العؼالء، وإكؿا أورده تعـًتا بالؿجاز « ما»حؼقؼة؛ ٕن  -طؾقف السالم  –طقسك 

ـَ َسَبَؼْت َلُفْؿ ِمـَّا اْلُحْسـَك ُأوَلئَِؽ َطـَْفا ُمْبَعُدونَ  : تعالكاهلل  القالتغؾقب،  أو ؛ (4)إِنَّ الَِّذي

  .(3)لدفع هذا آحتؿال

: أكف سللتف القفقد طـ طدة أهؾ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ما روري طـف ـ  الخامس

، ولؿ يؼؾ: إن شاء اهلل، فتلخر طـف «غًدا أجقبؽؿ»، وطـ مدة لبثفؿ فقف، فؼال:  (1)الؽفػ

َّٓ َقِؾقٌؾ َفاَل ُتَؿاِر فِقِفْؿ إِ   القحل مدة بضعة طشر يقًما ثؿ كزل طؾقف: َّٓ ِمَراًء َما َيْعَؾُؿُفْؿ إِ

َـّ لَِشْلٍء إِكِّل َفاِطٌؾ َذلَِؽ َغًدا  ، إلك ققلف:  (7)َضاِهًرا َٓ َتُؼقَل َّٓ َأْن َيَشاَء اهَّللُ َواْذُكْر  *َو إِ

ـْ َهَذا َرَشًدا  َْقَرَب ِم ِٕ ـِ َربِّل    . (8)َربََّؽ إَِذا َكِسقَت َوُقْؾ َطَسك َأْن َيْفِدَي

                                                        

، تخريج أحاديث 33/383، أكقس الساري 443مختصر ابـ الحاجب  يـظر : تحػة الطالب بؿعرفة أحاديث( 3)

  .2/813الؽشاف 

 .333، أية إكبقاءسقرة ( 2)

 .333سقرة إكبقاء أية ( 8)

 .333سقرة إكبقاء أية ( 4)

 .293، مذكرة يف أصقل الػؼف لؾشـؼقطل 2/89يـظر: شرح التؾقيح ( 3)

 بـ يقسػ بـ اهلل طبد الديـ جؿال، للؾزمخشري الؽشاف تػسقر يف لقاقعةا وأثار إحاديث تخريج يـظر :( 1)

 تحػة، 2/233، هـ3434 الرياض ،خزيؿة ابـ دار، السعد الرحؿـ طبد بـ اهلل طبد: تحؼقؼ، الزيؾعل محؿد

 ثؿ البصري الؼرشل كثقر بـ طؿر بـ إسؿاطقؾ الػداء، ٕبل الحاجب ابـ مختصر أحاديث بؿعرفة الطالب

  .213،  3(،طم3331 /هـ3431، بقروت حزم ابـ دار،) الدمشؼل

  .22أية  سقرة الؽفػ:( 9)

  .24،28ان تأي: سقرة الؽفػ ( 3)
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 وأجقب طـف :

َٓ يؾزم َأن يعقد إَلك ققلف غدا ُأجقبؽؿ بؾ معـاه َأن ققلف ـ طؾق ف السالم ـ إن شاء اهلل 

 .(3)أفعؾ ذلَؽ إن شاء اهلل َأي : أطؾؼ كؾ ما أققل طؾك مشقئة الّؾف تعالك

يرتجح بالـظر ٕدلة كال الػريؼقـ صحة أدلة الؿذهب إول الؼائؾقـ بلكف  الراجح:

 ًٓ لؼقة أدلتفؿ وسالمتفا طـ الؿعارض ويميده  وذلؽ؛  ٓ يصح بقان التغققر إٓ مقصق

 : (2)ققل الباقالين 

بلكف يجب تلويؾ ما روي طـ ابـ طباس ـ رضل اهلل طـف ـ  بصحة آستثـاء مـػصًؾ 

طـ الؿستثـك مـف طؾك وجف يقافؼ ما طؾقف أهؾ الؾغة، وهق وجقب اتصال آستثـاء 

  ؼؿ هبا حجة.بالؿستثـك مـف، ومـع تلخره طـف، فالرواية طـف لؿ ت

 وهق الـسخ.: (3)رابعًا: بقان التبديؾ  

والـسخ يف الؾغة: مـ كسخ الشلء يـسخف كسًخا اكتسخف واستـسخف اكتتبف،        

ا ُكـَّا َكْسَتـِْسُخ َما ُكـُْتْؿ َتْعَؿُؾقنَ ، قال تعالك: (4)والؽاتب كاسخ ومـتسخ  . (3)إِكَّ

                                                        

 .2/83يـظر: شرح التؾقيح ( 3)

 .8/323يـظر : التؼريب واإلرشاد الصغقر ( 2)

قس ببقان، فنهنؿا لؿ يجعال ( ذهب الؼاضل اإلمام وشؿس إئؿة رحؿفؿا اهلل إلك أن التغققر بعد القجقد كسخ ول8)

البقان كسًخا، أما طؾك اختقار البزدوي فنكف جعؾ الـسخ أحد أقسام البقان وسؿاه بقان التبديؾ.) يـظر : كشػ 

(. والذي يظفر مـ كالم الؿتؼدمقـ أن الـسخ طـدهؿ يف اإلصالق أطؿ مـف يف كالم 8/333إسرار 

ؾؼ، وطؾك تخصقص العؿقم، وبقان الؿبفؿ والؿجؿؾ وغقرها. إصقلققـ، فؼد يطؾؼقن الـسخ طؾك تؼققد الؿط

) يـظر :الؿقافؼات، إلبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقر بالشاصبل، تحؼقؼ : أبل طبقدة 

 .8/844م[، 3339هـ/ 3439مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان،] دار ابـ طػان، الؼاهرة 

 .8/13بقروت،  –ـظقر إفريؼل الؿصري، دار صادر ( يـظر: لسان العرب، لؿحؿد بـ مؽرم بـ م4)

 .23( سقرة الجاثقة، مـ أية 3)
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 اه :واصطالًحا:  وردت تعريػات متعددة يف معـ

ذهب الجؿفقر إلك أن الـسخ هق : هق رفع حؽؿ شرطل متؼدم بدلقؾ شرطل 

 وطـ الحـػقة: الـسخ بقان اكؼضاء العبادة التل ضاهرها اإلصالق. (3)مرتاخ طـف  

 حؽؿ بقان التبديؾ: 

 ًٓ ، وٓ يصح مػصق ًٓ واختؾػقا يف الـسخ: هؾ هق رفع أو بقان ،  أكف يصح مقصق

 طؾك وجفقـ:

 (8)، واختاره اإلمام وجؿاطة.(2)هق رفع، واختاره الؼاضل الباقالين ل:الؿذهب إو

ــ صؾك اهلل طؾقف الـسخ بقان، فالحؽؿ طـد اهلل تعالك أوقػ طؾقف كبقف  الؿذهب الثاين:

، وذلؽ ٕن الػؼفاء ٓ يـازطقن يف أن الحؽؿ (4)ثؿ بقَّـف لؾـاس. والـزاع لػظل  وسؾؿ ـ

                                                        

 ،213:291أصقل الشاشل :  333/ 8كشػ إسراريـظر: ) إزالة الشلء طؾك وجف لقٓه لبؼل ثابًتا :الرفع( 3)

يضاح ، إصؾ الجامع إل8/333، كشػ إسرار 49، والتعريػات لؾجرجاين 8/321شرح الؽقكب الؿـقر 

الدرر الؿـظقمة يف سؾؽ جؿع الجقامع، لحسـ بـ طؿر بـ طبد اهلل السقـاوين الؿالؽل، مطبعة الـفضة، تقكس، 

، شرح مختصر الروضة، سؾقؿان بـ طبد الؼقي بـ الؽريؿ الطقيف الصرصري، أبل الربقع، 2/43م، 3323

، 2/292م، 3339هـ/ 3439بقروت  كجؿ الديـ، تحؼقؼ: طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، ممسسة الرسالة،

، الؽؾقات، فصؾ 8/3424، الؽايف شرح البزدوي 8/843، الؿقافؼات لؾشاصبل 3/213كػائس إصقل 

 .2/33، إرشاد الػحقل 3/333، البحر الؿحقط 3/333، العدة يف أصقل الػؼف 283الباء 

 .8/91( يـظر: التؼريب واإلرشاد الصغقر 2)

، كشر 2/43، إصؾ الجامع إليضاح الدرر الؿـظقمة يف سؾؽ جؿع الجقامع 213( يـظر: أصقل الشاشل 8)

البـقد طؾك مراقل السعقد، لعبد اهلل بـ إبراهقؿ العؾقي الشـؼقطل، تؼديؿ: الداي ولد سقدي بابا وأحؿد رمزي، 

ؿفقد ، الت4/338، تقسقر القصقل إلك مـفاج إصقل، ٓبـ إمام الؽامؾقة 3/231مطبعة فضالة بالؿغرب، 

 .8/3424، الؽايف شرح البزدوي 2/321يف أصقل الػؼف لؾَؽْؾَقَذاين 

 .3/233( يـظر: البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف 4)
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ا، وهق بعد الـسخ غقر ثابت، وإكؿا أكؽروا رفًعا يـاقض الؿـسقخ كان قبؾ الـسخ ثابتً 

 اإلثبات ويجامعف.

 خامًسا: بقان الضرورة : 

وهق البقان الذي يؼع بسبب الضرورة، وهق أكقاع، مـف ما هق يف حؽؿ الؿـطقق، 

ِف الثُُّؾُث كؼقلف تعالك:  بقَّـ كصقب أوجب الشركة بقـ إبقيـ، ثؿ    .(3)َوَوِرَثُف َأَبَقاُه َفِِلُمِّ

 (2)إم، فصار ذلؽ بقاًكا لـصقب إب .

ففق ما يثبت بدٓلة حال الؿتؽؾؿ: مثؾ سؽقتف ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ  طـد  الثاين:

 أمر يعايـف.

ما يثبت لضرورة الدفع : كسؽقت الَؿْقَلك حقـ يرى طبده يبقع ويشرتي،  الثالث:

ا لفذا الؿعـك.َفُجِعؾ إذًكا دفًعا لؾغرور طـ الـاس، وكذلؽ س  ؽقت الشػقع جعؾ ردًّ

ففق ما يثبت بضرورة الؽالم. كؿا إذا قال رجؾ: لػالن طؾلَّ مائة ديـار،  فلما الرابع:

أو مائة درهؿ، فنن العطػ جعؾ بقاًكا لألول، وجعؾ مـ جـس الؿعطقف، وكذلؽ لػالن 

 .  (8)طؾلَّ مائة قػقز

                                                        

 .33( سقرة الـساء، مـ أية 3)

، 88، تؾخقص إصقل 8/3432، الؽايف شرح البزدوي 221، أصقل الشاشل 8/349( يـظر : كشػ إسرار 2)

 .49التعريػات لؾجرجاين ، 283الؽؾقات، فصؾ الباء 

، تقسقر التحرير، لؿحؿد أمقـ بـ محؿقد البخاري الؿعروف بلمقر بادشاه 8/349( يـظر : كشػ إسرار 8)

هـ/ 3438تب العؾؿقة، بقروت م، ]دار الؽ3382هـ/ 3833الحـػل، مصطػك البابل الحؾبل، مصر 

بـ الساطايت، تحؼقؼ: سعد بـ غرير بـ  ، بديع الـظام ، لؿظػر الديـ أحؿد بـ طؾل383، 3/33[، م3338

م، 3333هـ/ 3433مفدي السؾؿل، رسالة دكتقراه جامعة أم الؼرى بنشراف د/محؿد طبد الدايؿ طؾل، 

 .334، خالصة إفؽار شرح مختصر الؿـار، ٓبـ ُقْطُؾْقَبَغا 2/333
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 :(3)قن طؾك أن مراتب البقان خؿسةاتػؼ إصقلق

: التلكقد، وهق الـص الجؾل الذي ٓ يختص بدرك  إول مـ أكقاع البقان

 (2)الخقاص.

ـَ كؼقلف تعالك:  ـَ َلْقَؾًة َوَأْتَؿْؿـَاَها بَِعْشرٍ َفَتؿَّ ِمقَؼاُت َربِِّف َأْرَبِعق َوَواَطْدَكا ُمقَسك َثاَلثِق

 . (8)َلْقَؾةً 

ـَ )مـ خقصب هبذه أية أن ثالثقـ وطشًرا أربعقن لقؾة، وققلف:  فؽان بقِّـًا طؾك َأْرَبِعق

 (4)زيادة يف التبققـ.  ( َلْقَؾةً 

، كؼقلف تعالك يف آية القضقء: (3): الـص الذي يختص بدرك معاكقف ذوو البصائرالثاين

اَلِة َفاْغِسُؾق ـَ َآَمـُقا إَِذا ُقْؿُتْؿ إَِلك الصَّ َفا الَِّذي  . (1)ا ُوُجقَهُؽْؿ َوَأْيِدَيُؽْؿ إَِلك اْلَؿَرافِِؼ َيا َأيُّ

 .(9) فأية واضحة ولؽـ يف أثـائفا حروف ٓ يحقط هبا إٓ بصقر بالؾغة العربقة

اَلَة َكاَكْت   : ما يتؾؼك أصؾف وتػصقؾف مـ اهلل ـ طز وجؾ ـ قال تعالك: الثالث إِنَّ الصَّ

                                                        

شرح الربهان يف أصقل الػؼف، لعؾل ، التحؼقؼ والبقان يف 3/43، الربهان يف أصقل الػؼف 323( يـظر: الؿـخقل 3)

بـ إسؿاطقؾ إبقاري، تحؼقؼ: د/طؾل بـ طبد الرحؿـ بسام الجزائري، )أصؾ التحؼقؼ أصروحة دكتقراه 

هـ/ 3484لؾؿحؼؼ(، دار الضقاء، الؽقيت )صبعة خاصة بقزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، دولة قطر( 

 .3/21ؾشافعل ، الرسالة ل2/28، إرشاد الػحقل 3/432م، 2338

 .3/43، الربهان يف أصقل الػؼف 323( يـظر: الؿـخقل 2)

 .342( سقرة إطراف، مـ أية 8)

 .3/29( يـظر :الرسالة لؾشافعل 4)

 .3/43، الربهان يف أصقل الػؼف 323( يـظر: الؿـخقل 3)

 .1( سقرة الؿائدة، مـ أية 1)

 .3/43، الربهان 3/23، الرسالة 323( يـظر : الؿـخقل 9)
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ـَ كَِتاًبا َمْقُقق ثؿ بقَّـ اهلل سبحاكف وتعالك طؾك لسان رسقلف ـ صؾك اهلل   .(3)ًتاَطَؾك اْلُؿْمِمـِق

 طدد ما فرض مـ الصـــــــؾقات ومقاققتفا وســفا. طؾقف وسؾؿ ـ

 وقد ثبت أن البقان بف حجة لؼقلف (2). ـ : ما يتؾؼك أصؾف وتػصقؾف مـ الرسقل الرابع

ُسقُل َفُخُذوُه َوَما َكفَ تعالك:     (8)اُكْؿ َطـُْف َفاْكَتُفقاَوَما َآَتاُكُؿ الرَّ

بقان اإلشارة، وهق الؼقاس الؿستـبط مـ الؽتاب  الخامس مـ أكقاع البقان:    

ـْ ك : ومـف ققلف  تعال (4)َوَأْشِفُدوا َذَوْي َطْدٍل ِمـُْؽؿْ كؿـــــــا يف ققلف تعالك:  والسـة. ِمؿَّ

َفَداءِ  ـَ الشُّ ، ومـ فالعدل هق العام .(3)َتْرَضْقَن ِم ًٓ ؾ بطاطتف فؿـ رأوه طاماًل هبا كان طد

  .(1)طؿؾ بخالففا كان خالف العدل

                                                        

 .338( سقرة الـساء، مـ أية 3)

 .323( يـظر: الؿـخقل 2)

 .9( سقرة الحشر، مـ أية 8)

 .2( سقرة الطالق، مـ أية 4)

 .232( سقرة البؼرة، مـ أية 3)

 .2/28، إرشاد الػحقل 3/432التحؼقؼ والبقان يف شرح الربهان يـظر:  ( 1)
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 انفصم األول

 طرق انبيان وخالف انعهماء انىارد في بعضها
 وفقف ثالثة مباحث :

. الؿبحث إول : بؿ يحصؾ البقان 

 وفقف مؼدمة يف صرق البقان إجؿآ ومطؾبان :

 : العؾؿاء القارد فقف . البقان بالػعؾ وخالف الؿطؾب إول 

 وفقف ثالثة مسائؾ :

 : صرق البقان بالػعؾ . الؿسللة  إولك 

 : خالف العؾؿاء يف البقان بالػعؾ . الؿسللة الثاكقة 

 : تعارض الؼقل مع الػعؾ وأيفؿا يصؾح لؾبقان . الؿسللة الثالثة 

 : بقان الؿطؾؼ بالؿؼقد . الؿطؾب الثاين 

ؾ قبؾ البقان وخالف العؾؿاء فقف .الؿبحث الثاين : التعبد بالؿجؿ 

. الؿبحث الثالث : البقان بإدكك وخالف العؾؿاء فقف 
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 انمبحث األول 

 بم يحصم انبيان
 صرق البقان إجؿآ مؼدمة يف: وفقف 

 مـفا :(1)البقان يحصؾ بلمقر بعضفا أققى مـ بعض.

كبقان أكصبة  وهق الؽالم الؿسؿقع، وغالب البقان لؾشريعة هبذا الطريؼ الؼقل: - 1

 الزكاة والؼدر القاجب فقفا.

ما يبقَّـ مجؿؾ الؼرآن أو مجؿؾ ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ وهق أن يػعؾ الـبل  الػعؾ: -2

 .(2)السـة، وذلؽ كبقان صػة الصالة وطدد ركعاهتا، وصػة الحج

طؾقف ـ صؾك اهلل وهل أن يؽتب الـبل ما يبقـ بف بعض الػرائض، كؽتابة الـبل  الؽتابة: -3

 إلك طؿالف بالصدقات. وسؾؿ ـ

إلك الؿراد بقده أو بغقر ذلؽ،  ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـوذلؽ بلن يشقر الـبل اْلشارة:  -4

ْفُر َهَؽَذا َوَهَؽَذا: »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ  كؼقلف وأشار مرة بلصابع يديف  (8)«. الشَّ

                                                        

ل الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، ٕبل محؿد مقفؼ الديـ ( يـظر: روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف أصق3)

طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة الجؿاطقؾل الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة 

، الػصقل يف إصقل، 383-3/323م، 2332هـ/3428الؿؼدسل، ممسسة الريان، بقروت، الطبعة الثاكقة 

لؿسائؾف ودراستفا دراسة كظرية تطبقؼقة،  يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن: تحرير ، الؿفذب2/83لؾجصاص 

، معالؿ 3243-3249م[ 3333هـ/3423د/طبد الؽريؿ بـ طؾل بـ محؿد الـؿؾة، ]مؽتبة الرشد، الرياض 

هـ، 3429أصقل الػؼف طـد أهؾ السـة والجؿاطة، لؿحؿد بـ حسقـ بـ حسـ الجقزاين، دار ابـ الجقزي، 

، شرح مختصر 2/29، أصقل السرخسل 3/431، أصقل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف، 833، 3ط

 .2/193الروضة 

 .2/193( يـظر: شرح مختصر الروضة 2)

ل فصقمقا، وإذا رأيتؿقه إذا رأيتؿ الفال: »ملسو هيلع هللا ىلص( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب الصقم باب ققل الـبل 8)

كتاب الصقام باب وجقب صقم رمضان لرؤية الفالل،  ، ومسؾؿ يف صحقحف3333رقؿ  8/29« فلفطروا
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تقـ، وطؼد يف الثالثة العشرة ثالث مرات، وأشار مرة أخرى بلصابع يديف العشرة مر

 أحد أصابعف إشارة إلك أن الشفر قد يؽقن تسعة وطشريـ يقًما.

ـ صؾك اهلل طؾقف وذلؽ باإليؿاء إلك الؿعـك الذي يعؾؼ طؾقف الحؽؿ،  كؼقلف  التـبقف: -3 

َصُب إَِذا َجػَّ : »وسؾؿ  فنن يف ذلؽ إشارة إلك أن العؾة يف   (3)«.َأَلْقَس َيـُْؼُص الرُّ

 . (2) طدم تساوي الرصب والتؿرالتحريؿ 

فعؾ الشلء مع ققام  ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـوالؿؼصقد بف أن يرتك الـبل  الترك: -6     

، (8)الرتاويح جؿاطة يف رمـضان  ـ صــؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـالداطل لف، كرتك صالتف 

 . (4)خــشقة أن تـػرض طؾقفؿ 

بقان الحؽؿ باإلقرار طؾك فعؾ  ؾقف وسؾؿ ــ صؾك اهلل طقد يؼع مـ الـبل  اْلقرار: -7

ـ صؾك اهلل طؾقف شاهده مـ فاطؾ يػعؾف طؾك وجف مـ القجقه، كؿا روي طـ الـبل 

                                                                                                                                                                     

، وباب 3333رقؿ  2/933والػطر لرؤية الفالل، وأكف إذا غؿ يف أولف أو آخره أكؿؾت طدة الشفر ثالثقـ يقًما 

 .3331رقؿ  2/914الشفر يؽقن تسعا وطشريـ صحقح مسؾؿ 

 33/892التل مـ أجؾفا هنل طـ بقع الؿزابـة ( صحقح ابـ حبان كتاب البققع باب البقع الؿـفل طـف، ذكر العؾة 3)

 .4339رقؿ 

، الؿفذب يف طؾؿ 2/83، الػصقل يف إصقل لؾجصاص 383، 3/323( يـظر: روضة الـاضر وجـة الؿـاضر 2)

، أصقل الػؼف الذي 833، معالؿ أصقل الػؼف طـد أهؾ السـة والجؿاطة، 3243-3249أصقل الػؼف الؿؼارن، 

 2/193، شرح مختصر الروضة 2/29، أصقل السرخسل 3/431ٓ يسع الػؼقف جفؾف 

( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف طـ أبل هريرة كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها ،باب الرتغقب يف ققام رمضان وهق 8)

 .493،3/328، رقؿ الباب 933الرتاويح حديث رقؿ 

، 833طـد أهؾ السـة والجؿاطة، ، معالؿ أصقل الػؼف 3/431أصقل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف، يـظر: ( 4)

 .4/32، تقسقر القصقل إلك مـفاج إصقل 2/193، شرح مختصر الروضة 2/29أصقل السرخسل 
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، ثؿ يرى طؾك كسائف (3)« الـفل طـ لبس الحرير والتختؿ بالذهب»مـ  وسؾؿ ـ 

 الحرير والذهب فال يـؽره، فدل ذلؽ طؾك أن الـفل خاص بالرجال دون الـساء.

قد يؼع بقان الؿجؿؾ باإلجؿاع؛ ٕكف حجة هلل تعالك قد أمر قان الؿجؿؾ باْلجؿاع: ـ ب 8

وكنجؿاطفؿ طؾك أن لؾجد مع القلد  باتباطف وحؽؿ بصحتف، فقجقز وققع البقان بف،

 (2). الذكر السدس إذا لؿ يؽـ لف أب



 البقان بالػعؾ لف صرق، مـفا :

: ًٓ  .(4)لؾديات،  والصدقات ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ : كبقاكف  (8)الؽتابة  أو

أن يػعؾ فعاًل يعؾؿ مـف أكف قصد بذلؽ ، بقان ما أمر بف مـ إفعال طؾك وجف  ثاكقفا:

 . (3)اإلجؿال

                                                        

( الـفل طـ لبس الحرير طـ معاوية يف: إتحاف الؿفرة بالػقائد الؿبتؽرة مـ أصراف العشرة، ٓبـ حجر 3)

لجؿع بقـ الصحقحقـ البخاري ومسؾؿ، لؿحؿد طـ طؾل، ا ، ويف إصراف أكف يف رواية طـ ابـ طباس8/813

بـ فتقح بـ طبد اهلل بـ فتقح بـ حؿقد إزدي الؿققرقل الحؿقدي أبل طبد اهلل بـ أبل كصر، تحؼقؼ: د/طؾل 

، تحػة إشراف بؿعرفة إصراف، 3/313، 2م[ ط2332هـ/ 3428حسقـ البقاب،] دار ابـ حزم، بقروت، 

 . 3/483لؾؿزي 

 .3/338، والبحر الؿحقط 3/323، والعدة ٕبل يعؾك48-2/42ل يف إصقل( يـظر : الػصق2)

 .3334، 3/3333، هناية القصقل 3/214، ققاصع إدلة 2/88( يـظر: الػصقل يف إصقل 8)

الذي كتبف لعؿرو بـ حزم يف الصدقات والديات وسائر إحؽام، قال يعؼقب  ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ ( كؽتابف 4)

ٓ أطؾؿ كتاًبا أصح مـف. يـظر: إتحاف الؿفرة بالػقائد الؿبتؽرة مـ أصراف العشرة، ٓبـ حجر بـ سػقان: 

، تحػة إشراف بؿعرفة إصراف، لجؿال الديـ أبل الحجاج يقسػ بـ طبد الرحؿـ 31/333العسؼالين، 

 .1/833م، 3338هـ/3438الؿزي، تحؼقؼ: طبد الصؿد شرف الديـ، ]الؿؽتب اإلسالمل[ ، الطبعة الثاكقة

 .3334: 3/3333( يـظر: هناية القصقل 3)



– 

813 

ْفُر َهَؽَذا َوَهَؽَذا: »ـ  ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿاإلشارة، مثؾ ققلف  ثالثفا:  (3)«. الشَّ

 ويؽقن البقان مـ اهَّلل تعالك بالـسبة الدالة، وذلؽ طؾك وجفقـ:

العؼؾقات ودٓئؾفا، والبقان هبا أكثر مـ دٓلة الؾػظ؛ ٕن الؾػظ يجقز فقف  أحدهؿا:

 التخصقص وصرفف طـ الحؼقؼة إلك الؿجاز.

الك وطدلف وسائر صػاتف ٓ يجقز طؾقفا والدٓئؾ العؼؾقة الدالة طؾك تقحقد اهلل تع

 آكؼالب والتخصقص، ففل أكرب مـ الؾػظ يف هذا الباب، فؽان البقان واقًعا هبا.

ما كان صريؼة آجتفاد بقـ فروع وأحؽام الشريعة، وقد قامت  والقجف أخر:

ن كان الدٓئؾ الؿقجبة لصحة الؼقل بآجتفاد، فجاز أن يسؿك ما يمديـا إلقف بقاًكا وإ

 غالب ضـ. 

إن كان جامًدا فللؼقها وما »حقـ سئؾ طـ سؿـ ماتت فقف فلرة فؼال: ملسو هيلع هللا ىلص كحق ققلف 

، فدل بتػريؼف بقـ الؿائع والجامد طؾك أن سائر (2)« حقلفا، وإن كان مائًعا فلريؼقه

                                                        

( روي مـ حديث طـ ابـ طؿر، ومـ حديث سعد بـ أبل وقاص، ومـ حديث طائشة )حديث ابـ طؿر: رواه 3)

البخاري ومسؾؿ، كصب الراية ٕحاديث الفداية مع حاشقتف بغقة إلؿعل يف تخريج الزيؾعل، لجؿال الديـ 

ػ بـ محؿد الزيؾعل، قدم لؾؽتاب: محؿد يقسػ الَبـُقري، صححف ووضع أبل محؿد طبد اهلل بـ يقس

الحاشقة: طبد العزيز الديقبـدي الػـجاين، إلك كتاب الحج، ثؿ أكؿؾفا محؿد يقسػ الؽامؾػقري، تحؼقؼ: 

، 8/223م[، 3339هـ/ 3433محؿد طقامة، ]ممسسة الريان، بقروت، دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة، جدة 

ئد مـ جامع إصقل ومجؿع الزوائد، لؿحؿد بـ محؿد بـ سؾقؿان بـ الػاسل بـ صاهر السقسل جؿع الػقا

الردواين الؿغربل الؿالؽل، تحؼقؼ وتخريج: أبل طؾل سؾقؿان بـ دريع،] مؽتبة ابـ كثقر، الؽقيت، دار ابـ 

 .38/833م[، تحػة إشراف بؿعرفة إصراف 3333هـ/ 3433حزم، بقروت 

ـْ َمْقؿُ 2) ـٍ َفَؿاَتْت، َفُسئَِؾ الـَّبِلُّ ملسو هيلع هللا ىلصقَكَة )زوج الـبل ( َط َأْلُؼقَها َوَما َحْقَلَفا »َطـَْفا َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص(: َأنَّ َفْلَرًة َوَقَعْت فِل َسْؿ

أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب الذبائح باب إذا وقعت الػلرة ىف السؿـ الجامد أو الذائب « ... َوُكُؾقهُ 

، البدر الؿـقر يف تخريج إحاديث وإثار القاقعة 3/838ة إحؽام، ٓبـ حجر ، بؾقغ الؿرام مـ أدل9/39

يف الشرح الؽبقر، ٓبـ الؿؾؼـ سراج الديـ أبل حػص طؿر بـ طؾل بـ أحؿد الشافعل الؿصري، تحؼقؼ: 
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الؿائعات يـجس بؿجاورة أجزاء الـجاسة إياها. وغقر ذلؽ مـ وجقه الـظر الؿستـبطة 

 (3)مـ الســ. 



 اختؾػ العؾؿاء فقف طؾك مذهبقـ:

وطؾقف جؿفقر إصقلققـ والػؼفاء بلسرهؿ، أن الػعؾ يصؾح أن  الؿذهب إول:

 (2)يؽقن بقاًكا كالؼقل، وهق الحؼ.

وهق لبعض الؿتلخريـ، إلك أن البقان ٓ يؼع بالػعؾ، وطؾقف  الؿذهب الثاين:

                                                                                                                                                                     

م، كتاب 2334هـ/ 3423الرياض  –مصطػك أبل الغقط وطبد اهلل بـ سؾقؿان وياسر بـ كؿال، دار الفجرة

 .1/443بققع، باب ما يصح بف البقع الحديث الرابع ال

 .2/92( يـظر: الػصقل يف إصقل 3)

، هناية القصقل يف دراية إصقل لصػل الديـ 3232، 8/3243( يـظر: الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن 2)

 ، تشـقػ الؿسامع بجؿع2/831، بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب، 391، 3/398الفـدي 

الجقامع لتاج الديـ السبؽل، ٕبل طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل الشافعل، دراسة 

وتحؼقؼ: د/سقد طبد العزيز ود/طبد اهلل ربقع، ]مؽتبة قرصبة لؾبحث العؾؿل وإحقاء الرتاث، تقزيع الؿؽتبة 

امع، لقلل الديـ أبل زرطة أحؿد بـ ، الغقث الفامع شرح جؿع الجق2/343م [، 3333هـ/ 3433الؿؽقة، 

، 813م [، 2334هـ/ 3423طبد الرحقؿ العراقل، تحؼقؼ: محؿد تامر حجازي، ] دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

، الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة، ] وزارة إوقاف والشئقن اإلسالمقة، 4/32تقسقر القصقل إلك مـفاج إصقل 

، 82/333هـ،  3429 - 3434بع دار الصػقة، مصر[ الطبعة الثاكقة الؽقيت، دار السالسؾ، الؽقيت، مطا

، التبصرة يف أصقل الػؼف، ٕبل اسحاق إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ الشقرازي، تحؼقؼ: 3/33البحر الؿحقط 

، أصقل 233ستصػك لؾغزالل ، الؿ3/233هـ [، 3438د/محؿد حسـ هقتق، ]دار الػؽر، دمشؼ

  .2/29 السرخسل
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 .(3)سػرايقـل وبعض العؾؿاءاإل

أصحاب الؿذهب إول الؼائؾقن: بلن الػعؾ يصؾح أن يؽقن مبقِّـًا  استدل إدلة:

 :مـفا  كالؼقل بلدلة

 إول: الؿـؼقل، ومـف:

ُخُذوا َطـِّل »  ملسو هيلع هللا ىلصبقَّـ لؾصحابة كقػقة الصالة والحؼ بػعؾف، وقال  ملسو هيلع هللا ىلصروي أكف  إول:

بقان مـ الؼقل؛ ٕن يف الػعؾ مـ الفقئات ما ٓ يؿؽـ الخرب .  ففق آكد يف ال(2)«َمـَاِسَؽُؽؿْ 

  .   طـفا بالؼقل

تقضل مرة  "وأيضا ـ بقان الرسقل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ لؾقضقء بػعؾف إذ روي أكف 

فؼال هذا وضقء ضاطػ فقف إجر وتقضل ثالثا ثالثا فؼال هذا وضقئل ووضقء إكبقاء 

 بقـقا القضقء بلفعالفؿ  وكذلؽ الصحابة ، (8)"مـ قبؾل 

 . "خذوا طـل مـاسؽؽؿ  "البقان بالؼقل وهق ققلف  فنن ققؾ :

يدل طؾك أن الػعؾ بقان ؛ ٕكف لؿ  "خذوا طـل مـاسؽؽؿ"بلن ققلف :  أجقب

 . (4)يشتؿؾ طؾك تعريػ شلء مـ أفعال الصالة والحج

                                                        

، الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن )يراجع : الردود والـؼقد شرح 3/249لتبصرة لؾشقرازي يـظر : ا( 3)

، شرح تـؼقح الػصقل 1/33، شرح مختصر الػتقحل 8/83، التؼرير والتحبقر 2/834مختصر بـ الحاجب 

 لؾؼرايف ( . 

، 3239،حدريث رقؿ 2/348( أخرجف مسؾؿ طـ جابر كتاب الحج باب رمل جؿرة العؼبة يقم الـحر راكبا 2)

  .4/3182التؿققز يف تؾخبص أحاديث شرح القجقز الؿشفقر بالتؾخقص الحبقر، كتاب الحج 

 .3ط2/382صا ، البدر الؿـقر يف تخريج إحاديث 3/29أخرجف الزيؾعل طـ ابـ طؿر يف كصب الراية ( 8)

، الػصقل يف 3/233ل الػؼف ، التبصرة يف أصق2/833( يـظر : بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب 4)
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ا كان بقاًكا لف أن الؼقل حقث يؽقن بقاًكا لؾػعؾ إكؿالثاين: الدلقؾ مـ الؿعؼقل:     

إلك كقػقة ذلؽ الػعؾ، وهذا الؿعـك متحؼؼ يف الػعؾ، بؾ هق أكثر إرشاًدا ،  لؽقكف مرشًدا

 .(3)فقف، ولفذا ققؾ: لقس الخرب كالعقان، فقؾزم بطريؼ إولك أن يؽقن الػعؾ بقاًكا

بلن هذا ٓ يصح ؛ٕكف ما مـ فعؾ إٓ ويؿؽـ العبارة طـ وصػف  وأطترض طؾقف :   

قل حتك يصقر كالؿشاهد ، ولفذا طؾؿ الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ الؿسئ صالتف بالؼ

 .  (2)بالؼقل وطرب طؿا يحتاج إلقف بإفعال

 :  (3)ـفاواستدل أصحاب الؿذهب الثاين الؼائؾقن بلن البقان ٓ يؼع بالػعؾ بلدلة م

، والػعؾ ٓ يـبئ طـ أن البقان يجب أن يؽقن متعؾًؼا بالؿبقـ لقعؾؿ أكف بقان لف إول:

 التعؾقؼ بف فؾؿ يعؾؿ أكف بقان لف، فؾؿ يصح أن يؼع بف البقان. 

التسؾقؿ بلن الػعؾ ٓ يـبئ طـ التعؾؼ بالؿبقِـ ، وأن البقان يجب أن يؽقن متعؾؼا  وجقابف :

بالؿبَقـ ، ولؽـ ٓ يسؾؿ أكف ٓ يعؾؿ كقكف بقاكا لف لجقاز أن يعؾؿ ذلؽ بطريؼ آخركلن يؼال 

الػعؾ بقاكا لفذا الؿجؿؾ أو بؼرائـ إحقال أو بالػعؾ كحق أن  يتؾػظ بالؿجؿؾ ولؿ هذا 

يلت بشئ يصؾح أن يؽقن بقاكا لف ، ثؿ فعؾ ما يصح أن يؽقن بقاكا لف طـد حضقر وقت 

 . (4)طؿؾف فقعؾؿ أكف بقان لف ، وإٓ لزم تلخقر البقان طـ وقت العؿؾ وهق غقر جائز اتػاقا 

 يطقل فقػضل إلك تلخقر البقان طـ وقت الحاجة.  أن الػعؾ الثاين:

                                                        

 .391: 3/398( يـظر: هناية القصقل يف دراية إصقل، لصػل الديـ الفـدي 3)

 .3/233، التبصرة يف أصقل الػؼف 2/833بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب يـظر : ( 2)

أكف يؼع بالرتك أيًضا، إذ ٓ قائؾ بالػصؾ بقـفؿا، لؽـ الػعؾ يبقـ صػة  ( إذا طؾؿت أن البقان يؼع بالػعؾ فاطؾؿ8)

  (3/393الػعؾ والرتك ٓ يبقـ ذلؽ، بؾ ٓ يبقـ إٓ ما يـاسبف مـ إحؽام الشرطقة. )يـظر: هناية القصقل 

 .393-3/393( يـظر: هناية القصقل 4)
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أن الؼقل أيضا يطقل بؾ ربؿا كان أصقل مـف فنن زمان اإلتقان بركعة واحدة  وجقابف :

 (3)أقصر مـ زمان وصػ فعؾفا .

أن البقان يجب أن يؽقن متصاًل بالؿبقَّـ، واتصال الػعؾ مع الؼقل غقر  الثالث:

 متصقر، فال يصح بف البقان. 

 .(2)أكف مؿـقع طؾك رأيـا ٕكا ٓ كجقز تلخقر البقان طـ وقت الخطاب  بف :وجقا

يف كالمف: أن ذلؽ كزاع يف التسؿقة بحسب  (8)الغزالل  فاوهذه الؿسللة كؿا بقَّـ

آصطالح؛ بسبب غؾبة آستعؿال بـاء طؾك أن الغالب إكؿا هق البقان بالؼقل، ٓ يف 

 ه.حؼقؼة ما يؼع بف البقان وٓ يف جقاز

وهذا يستدطل البحث يف مسللة هامة، وهل: إذا تطابؼ الؼقل والػعؾ بعد الؿجؿؾ، 

وهذا ما يؽقن بقاكا، واتػؼا يف البقان، فليفؿا يؽقن بقاًكا؟  نوكؾ واحد مـفؿا يصؾح أ

 سـبحثف يف الؿسللة الثالثة .



 جؿؾ وورد ققل وفعؾ، وكؾ واحد مـفؿا صالح ٕن يؽقن بقاًكا، فلإذا ورد لػظ م

 يفؿا الذي يؼع بف البقان؟

 :(4)الؽالم يف الؿسللة طؾك قسؿقـ 

                                                        

، رفع الـؼاب طـ تـؼقح 2/831ـ الحاجب ، بقان الؿختصر شرح مختصر اب3/393( يـظر: هناية القصقل 3)

 .4/844الشفاب 

 .3/393( يـظر: هناية القصقل 2)

 .233( يـظر : الؿستصػك لؾغزالل 8)

، 2/833، بقان الؿختصر شرح مختصر الؿـتفك 3331-3/3333( يـظر: هناية القصقل لؾصػل الفـدي 4)
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 يؽقن يف اتػاق الؼقل والػعؾ يف الحؽؿ. إول :    

 يؽقن يف اختالف الؼقل والػعؾ يف الحؽؿ. الثاين :   

حؽؿ فال يخؾق إما أن يعؾؿ تؼدم أحدهؿا الؼسؿ إول: إذا اتػؼ الؼقل والػعؾ يف ال

 أو يجفؾ الؿتؼدم.

ًٓ أم فعاًل؛  فنن طؾؿ تؼدم أحدهؿا فالؿتؼدم هق البقان والثاين تلكقد، سقاء أكان قق

 وذلؽ لحصقل الؿؼصقد بف، والثاين تلكقد.

وإن جفؾ الؿتؼدم مـفؿا أي ٓ يعؾؿ هؾ الؿتؼدم الؼقل أو الػعؾ، فال يخؾق إما ان 

ساويقـ يف الدٓلة أو أحدهؿا أققى يف الدٓلة مـ أخر، فنن كاكا متساويقـ يف يؽقكا مت

الدٓلة فلحدهؿا يؽقن هق الؿبقـ وأخر يؽقن ممكًدا لف مـ غقر تعققـ، أي يختار 

الؿجتفد مـفؿا دون تعققـ، وإن كاكا مختؾػقـ يف ققة الدٓلة بلن كان الؼقل أققى 

اختؾػ العؾؿاء يف أيفؿا الذي يؼدم طؾك ثالثة وأرجح مـ الػعؾ أو العؽس، فؼد 

 مذاهب:

 .(2)، وابـ الحاجب(3)الؼقل أولك مـ الػعؾ، وإلقف ذهب الشقرازي  الؿذهب إول:

 (8)الػعؾ أولك، وإلقف ذهب الشافعقة.  الؿذهب الثاين:

                                                                                                                                                                     

، الردود والـؼقد شرح مختصر 4/841ب ، رفع الـؼا3234، 238/!8الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن 

ابـ الحاجب، لؿحؿد بـ محؿقد بـ أحؿد البابرتك الحـػل، تحؼقؼ: ضقػ اهلل بـ صالح بـ طقن العؿرى 

 .3/333م [ . 2333هـ/ 3421وبـ ربقعان الدوسري، ] مؽتبة الرشد كاشرون، الرياض 

 .3/243( يـظر: التبصرة لؾشقرازي 3)

 .3/333، الردود والـؼقد 2/833تفك ٓبـ الحاجب ( يـظر: شرح مختصر الؿـ2)

 .4/848، رفع الـؼاب 3/243، التبصرة لؾشقرازي 3/3331( يـظر: هناية القصقل لؾصػل الفـدي 8)
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 (3)أهنؿا سقاء، وإلقف ذهب بعض الؿتؽؾؿقـ والػؼفاء.  الؿذهب الثالث:

 صحاب الؿذهب إول الؼائؾقن بلن الؼقل أولك مـ الػعؾ بلدلة مـفا :استدل أ إدلة:

أن الؼقل يدل طؾك الحؽؿ بـػسف، والػعؾ ٓ يدل بـػسف، وإكؿا يستدل بف  إول :

طؾك الحؽؿ بقاسطة وهق أن يؼال لقلؿ يجز ذلؽ لؿا فعؾ ، ٕكف ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ 

طؾك الحؽؿ بـػسف أولك مؿا دل طؾقف بقاسطة  ٓ يجقز أن يػعؾ ما ٓ يجقز فؽان ما يدل

ُسقُل َفُخُذوهُ ، كؿا يف ققلف تعالك: (2)الؼقل الدال طؾك كقكف دلقاًل    . (8)َوَما َآَتاُكُؿ الرَّ

كػعؾف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الصالة   بلنَّ البقان بالػعؾ أبؾغ وآكد وأجقب طـف : 

 .(4)والحج

مختؾػ فقف، فؿـ الـاس مـ قال ٓ يتعدى حؽؿف  أن الؼقل يتعدى والػعؾ الثاين :

 . (3)ؾك غقره إٓ بدلقؾ، فؽان ما يتعدى بـػسف بنجؿاع أولكط

أنَّ مـ الفقئات ما ٓ تتحصؾ صقرتُف يف الؼؾب، بؿجرِد الـُّطِؼ؛ حتك  وأجقب طـف:

ٌم يف   .(1)باِب البقان يـضؿَّ إلقف تصقيُر ذلؽ بالػعؾ، وإذا كان هذا هؽذا، باَن أنَّ الػعَؾ ُمَؼدَّ

أن البقان بالؼقل يستغـك بـػسف طـ الػعؾ، والبقان بالػعؾ ٓ يستغـك طـ  الثالث :

. (9)«ُخُذوا َطـِّل َمـَاِسَؽُؽؿْ »لؿا حج وبقَّـ الؿـاسؽ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالبقان بالؼقل، أٓ ترى أكف 

. ولؿا صؾك (3)«لَصؾُّقا َكَؿا َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّ : »ملسو هيلع هللا ىلصولؿا صؾك وبقَّـ أفعال الصالة قال 

                                                        

 . 2/29، أصقل السرخسل 3/243( التبصرة لؾشقرازي 3)

 .4/841، رفع الـؼاب 3/333، الردود والـؼقد 3/243التبصرة لؾشقرازي يـظر: ( 2)

 .9سقرة الحشر، مـ أية  (8)

 .4/313يـظر : القاضح ( 4)

 .3/333، الردود والـؼقد 3/243التبصرة لؾشقرازي يـظر :( 3)

 .4/313القاضح ( 1)

 .21سبؼ تخريجف ص( 9)

 21سبؼ تخريجف ص( 3)
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وبقَّـ لف الؿقاققت ، كان الققت ما بقـ هذيـ الققتقـ،  ملسو هيلع هللا ىلصبالـبل   -طؾقف السالم -جربيؾ

 .(3)الؿقاضع بالػعؾ حتك ضؿ إلقف الؼقل، فؽان تؼديؿ الؼقل أولك هفؾؿ يؽتػ يف هذ

بلن الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ سئؾ طـ مقاققت الصالة فؾؿ يبقـ  وأجقب طـف :

بؾ قال لؾسائؾ اجعؾ صالتؽ معـا ، وبقـ لف ذلؽ بالػعؾ ، وكذلؽ بقـ الؿـاسؽ ققٓ 

، وٕن البقان بالػعؾ أوقع يف الـػقس ، وأبعد (2)والصالة بالػعؾ فدل طؾك أن الػعؾ آكد

  .(8)مـ التلويؾ

  أن البقان بالػعؾ فقف تطقيؾ، أما البقان بالؼقل ففق أقؾ مـ زمان الػعؾ. الرابع :

بلن البقان بالؼقل قد يؽقن أصقل مـ البقان بالػعؾ، وذلؽ يف إشقاء  ف:وأجقب طـ

الغامضة التل تحتاج إلك ألػاظ كثقرة، وأما الػعؾ فؼد يظفر بالؿرة القاحدة، سؾؿـا أن 

الػعؾ أصقل، ولؽـ ذلؽ لػائدة ، وهل كقن الػعؾ أققى وأثبت يف الـػس ، ولذلؽ 

 .(4)الؿجردة كالتجارة والحقاكة ققالكاكت الصـائع تـضبط بالؿشاهدة دون إ

 استدل أصحاب الؿذهب الثاين الؼائؾقن بلن البقان بالػعؾ أولك بلدلة مـفا

بقَّـ الؿـاسؽ والصالة بالػعؾ، فدل طؾك أن الػعؾ آكد؛  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  إول :

   وٕن البقان بالػعؾ أوقع يف الـػقس وأبعد مـ التلويؾ.

از البقان بالػعؾ، والؽالم يف تؼديؿ أققى البقاكقـ أن هذا يدل طؾك جقالجقاب : 

 .  ولقس يف هذا ما يدل طؾك أن الػعؾ أققى

                                                        

  .4/313، القاضح 3/333، الردود والـؼقد 3/243يـظر : التبصرة لؾشقرازي( 3)

  .4/841،848، رفع الـؼاب 4/313، القاضح 3/233قرازي يـظر : التبصرة لؾش( 2)

شرح اإللؿام بلحاديث إحؽام، لتؼل الديـ أبل الػتح محؿد بـ طؾل بـ وهب بـ مطقع الؼشقري، يـظر: ( 8)

الؿعروف بابـ دققؼ العقد، حؼؼف وطؾؼ طؾقف وخرج أحاديثف: محؿد خؾقف العبد اهلل، دار الـقادر، سقريا، 

 .8/333م، 2333هـ/ 3483 الطبعة الثاكقة

  .4/848، رفع الـؼاب 3/233( يـظر: التبصرة يف أصقل الػؼف لؾشقرازي 4)
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؛ ٕن يف الػعؾ مـ الفقئات ما ٓ أن مشاهدة الػعؾ آكد يف البقان مـ الؼقل. الثاين :

 .(3)يؿؽـ الخرب طـفا بالؼقل

وصػف بلن هذا ٓ يصح ٕكف ما مـ فعؾ إٓ ويؿؽـ التعبقر طـ  وأجقب طـف :

بالؼقل حتك يصقر كالؿشاهد ولفذا أطؾؿ الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الؿسئ صالتف 

 . (2)بالؼقل وطرب طؿا يحتاج إلقف مـ إفعال 

 واستدل أصحاب الؿذهب الثالث الؼائؾقن بلكفؿا سقاء بلدلة مـفا :

مرة ملسو هيلع هللا ىلص أن كؾ واحد مـفؿا يؼع بف البقان كؿا يؼع بأخر، وقد بقـ الـبل  إول :

 بالؼقل ومرة بالػعؾ فدل طؾك أهنؿا سقاء.

بقَّـ مقاققت   -طؾقف السالم  –أن جربيؾ  :  والدلقؾ طؾك أن البقان قد يحصؾ بالػعؾ

ف يف البقت يف الققمقـ، ولؿا سئؾ رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة لؾـبل  طـ  ملسو هيلع هللا ىلصبالػعؾ حقث أمَّ

لققمقـ يف وقتقـ، فبقَّـ لف ، ثؿ صؾك يف ا...«. َصؾِّ َمَعـَا»مقاققت الصالة، قال لؾسائؾ: 

َصؾُّقا َكَؿا : »ملسو هيلع هللا ىلص. وققلف (8)«ُخُذوا َطـِّل َمـَاِسَؽُؽؿْ »الؿقاققت بالػعؾ، وقال ٕصحابف: 

 .(4)فػل هذا تـصقص طؾك أن فعؾف مبقِّـ لفؿ«. َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّل

وٕن البقان طبارة طـ إضفار الؿراد فربؿا يؽقن ذلؽ الػعؾ أبؾغ مـف بالؼقل 

فؾؿ يػعؾقا ثؿ لؿا  (3)لرسقل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أمر الصحابة بالحؾؼ طام الحديبقة فا

                                                        

  .8/333، شرح اإللؿام بلحاديث إحؽام 3/233، التبصرة لؾشقرازي 2ط8/448يـظر:رفع الـؼاب ( 3)

 .3/233التبصرة يف أصقل الػؼف لؾشقرازي يـظر :( 2)

 .21( سبؼ تخريجف ص8)

 .21خريجف ص ( سبؼ ت4)

( كتاب الحج ، باب دخقل مؽة وبؼقة أركان 31يـظر : التؿققز يف تخريج أحاديث الؿشفقر بالتؾخقص الحبقر )( 3)

، البدر الؿـقر ٓبـ الؿؾؼـ كتاب الحج باب دخقل مؽة وما يتعؾؼ بف الحديث 4/3182الحج 

 . 8/38، الفداية يف تخريج أحاديث البداية 1/338(32،33)
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 .(3)رأوه حؾؼ بـػسف حؾؼقا يف الحال فاتضح أن البقان يحصؾ بالػعؾ كؿا يحصؾ بالؼقل

 وأجقب مـ وجفقـ :

ا هق أهنؿا وإن استقيا يف البقان إٓ أن الؼقل هق إصؾ يف البقان والػعؾ إكؿ إول :

يصقر بقاكا بغقره ، والؼقل مجؿع طؾك وققع البقان بف بخالف الػعؾ فؽان الؼقل أولك 

 بالتؼديؿ .

أكف يؾزم طـف كسخ الػعؾ إن كان متؼدما كؿا لقصاف بعد آية الحج صقافقـ وأمر  الثاين :

بطقاف واحد لقجقب الطقافقـ ورفع أحدهؿا بالؼقل الؿتلخر مع إمؽان الجؿع بقـ 

 .(2)، والجؿع أولك مـ الـسخ الؼقل والػعؾ

: أن كال مـفؿا تشريع  ، وكؾ مـفؿا يتعؾؼ بف الحؽؿ الشرطل ففؿا سقاء  الدلقؾ الثاين

 .(8)الؼقل والػعؾ مـ الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ـٍ إذا أراد إيصاَل ففِؿ ما يؼقل إلك مـ يعؾؿف ويخربه،  وأجقب : أن كؾ معؾؿ وُمَبقِّ

وبالخطقِط وإشؽال يف ذلؽ، وهذا لؿعـك، وهق أن مـ الفقئات استعان بنشارتف بقده، 

ما ٓ تتحصؾ صقرتف يف الؼؾب، بؿجرِد الـطؼ؛ حتك يـضؿ إلقف تصقير ذلؽ بالػعؾ، وإذا 

 .(4)كان هذا هؽذا، باَن أن الػعؾ مؼدم يف باب البقان

ويرتجح طـدي بالـظر ٕدلة كؾ فريؼ صحة أدلة الؿذهب إول  الراجح :

 ائؾقن : بلن الؼقل أولك مـ الػعؾ فقؿا إذا تعارضا وأن الذي يؼدم هق الؼقل ٕمقر :الؼ

 أن البقان بالؼقل يستغـك بـػسف طـ الػعؾ . إول :

                                                        

 .2/29، أصقل السرخسل 3/233: التبصرة لؾشقرازي يـظر ( 3)

 .4/841، رفع الـؼاب 2/833يـظر : بقان الؿختصر شرح مختصر الؿـتفك ( 2)

 .2/49، فقاتح الرحؿقت398يـظر : إرشاد الػحقل ( 8)

 .4/313يـظر : القاضح ( 4)
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أن معظؿ تؽالقػ الشريعة جاءت ققٓ ٓ فعال إٓ ما احتاج إلك بقان بالػعؾ  الثاين :

 تاج يف آمتثال بف إلك الؼقل .كالصالة والحج وكحقهؿا مؿا بقـتف السـة الـبقية واح

 أن الؼقل يدل طؾك الحؽؿ بـػسف . الثالث :

ملخقذ مـ أصؾؼف صؾؼا وصؾقؼ ،أي بغقر ققد وٓ كبؾ ، وأصؾؼف ففق  يف الؾغة :الؿطؾؼ 

 .  (3)مطؾؼ وصؾقؼ سرحف

 . (2)ما دل طؾك شائع يف جـسف كرقبة واصطالحا هق :

 . (8)مقضع الؼقد مـ رجؾ الػرس والخؾخال هق: يف الؾغة لؿؼقدوا 

لػظ دل طؾك معـك غقر شائع يف جـسف، وقد يطؾؼ طؾك ما أخرج  ويف آصطالح :

أكف  طؾك واتػؼقا .(4)مـ شائع كرقبة مممـة أي : ما دل طؾك مػفقم الؿطؾؼ بقصػ زائد

فقؿا  (5)واختؾػقا ك أخر.إذا ورد مطؾؼ ومؼقد، واختؾػ حؽؿفؿا ٓ يحؿؾ أحدهؿا طؾ

 إذا تؿاثؾ حؽؿفؿا، وفقف صقر، مـفا:

فنكف يحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد، ويؽقن الؿؼقد بقاكا  أوٓ : اتحاد الحؽؿ والسبب،

                                                        

 .33/221يـظر : لسان العرب ( 3)

، بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب 2/239دود والـؼقد ، الر8/331( يـظر: أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح 2)

2/843.  

 .8/894يـظر : لسان العرب ( 8)

، بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب 2/239، الردود والـؼقد 8/331( يـظر: أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح 4)

2/843. 

، التحصقؾ مـ 2/233ح الؿـفاج ، اإلهباج يف شر2/832( يـظر : بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب 3)

، 322، الؿطؾؼ والؿؼقد لؾصاطدي 2/33، إرشاد الػحقل 3/998، هناية القصقل 3/439الؿحصقل، 

 .8/831، مختصر التحرير،483معالؿ أصقل الػؼف طـد أهؾ السـة والجؿاطة 
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مثالف:  لؾؿطؾؼ ٓ كسخا سقاء أتؼدم الؿطؾؼ أم تلخر، وهق الؿختار طـد اإلمام أحؿد.

فنكف يحؿؾ الؿطؾؼ طؾك  "رقبة مممـةإطتؼ "، ثؿ ققلف:«إطتؼ رقبة»ققلف يف الظفار: 

 الؿؼقد. 

ـَ كؼقلف تعالك يف كػارة الظفار: ثاكًقا: اتحاد الحؽؿ واختالف السبب :  َوالَِّذي

ـْ كَِسائِِفْؿ ُثؿَّ َيُعقُدوَن لَِؿا َقاُلقا َفَتْحرِيُر َرَقَبةٍ  وققلف تعالك يف كػارة الؼتؾ:  .(3)ُيَظاِهُروَن ِم

 ِـْ َقَتَؾ ُمْمم فنن الحــؽؿ واحــد وهــق العتؼ، والسبـب  .(2)ـًا َخَطًل َفَتْحرِيُر َرَقَبٍة ُمْمِمـَةٍ َوَم

ـاكقة الؼتؾ الخـطل. فالصـحقح تؾػ، وهــق يف أيــة إولك الظــفار، وفــل أيـــة الثـمخ

، (3)، وأكثر أصحابف، والشافعل(4)، وإلقف ذهب اإلمام أحؿد(8)طؾك الؿؼقد  ؿؾ الؿطؾؼح

 (1)والؿالؽقة. 

 الثالث: أن يختؾػ الحؽؿ والسبب:

اتػؼ العؾؿاء طؾك طدم حؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد يف هذه الصقرة، وذلؽ كؿا يف لػظ 

                                                        

 .8سقرة الؿجادلة مـ أية ( 3)

 .32سقرة الـساء مـ إية ( 2)

: ذهب بعض الشافعقة وبعض الحـابؾة إلك حؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد بطريؼ الؾغة ، وذهب ( ويف الؿسللة خالف8)

الحـػقة إلك طدم حؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد يف هذه الصقرة؛ ٕن الحؿؾ يقجب رفع اإلصالق بالؼقاس، وهق 

طؾل بـ  كسخ، والؼقاس ٓ يـسخ. )يـظر: التحبقر شرح التحرير يف أصقل الػؼف، لعالء الديـ أبل الحسـ

سؾقؿان الؿرداوي الدمشؼل الصالحل الحـبؾل، تحؼقؼ: د/طبد الرحؿـ الجربيـ، د/طقض الؼرين، د/أحؿد 

، هناية 233، 2/233، الردود والـؼقد 1/923م [، 2333هـ/ 3423الرياض  –السراح، ] مؽتبة الرشد 

ح مختصر ابـ الحاجب ، بقان الؿختصر شر893، أصقل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف 3/994القصقل 

 (.342/ 8، الؿحصقل لؾرازي 3/883، تقسقر التحرير 2/833

 .3/2313( يـظر: كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل 4)

، هناية 2/233، اإلهباج يف شرح الؿـفاج 2/144، شرح مختصر الروضة لؾطقيف 841( يـظر: الغقث الفامع 3)

 .8/342، الؿحصقل لؾرازي 3/994القصقل 

 .2/843الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب  ( بقان1)
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اِرَقُة َفاْقَطُعقا َأْيِدَيُفَؿاإيدي، فنكف قد جاء مطؾًؼا يف ققلف تعالك:  اِرُق َوالسَّ ، (3)َوالسَّ

فالحؽؿ يف إول الؼطع، ويف  ،  (2)َأْيِدَيُؽْؿ إَِلك اْلَؿَرافِِؼ وَ وجاء مؼقًدا يف ققلف تعالك: 

 الثاكقة الغسؾ. والسبب يف إول السرقة، ويف الثاكقة الحدث.

 الرابع: أن يختؾػ الحؽؿ ويتحد السبب:

كآية القضقء، فنكف ققد فقفا غسؾ القديـ إلك الؿرفؼقـ، وأصؾؼ يف التقؿؿ إيدي، 

 حدث، ويف هذه الصقرة وقع فقفا كزاع بقـ العؾؿاء.وسببفا واحد، وهق ال

، وذهب ابـ (8)حؽك الؼرايف طـ أكثر الشافعقة حؿؾ الؿطؾؼ هـا طؾك الؿؼقد 

الحاجب إلك اكف إن اختؾػ حؽؿفا فال يحؿؾ أحدهؿا طؾك أخر بقجف، سقاء اتحد 

 (4)السبب أم اختؾػ. 

                                                        

 .83( سقرة الؿائدة، مـ أية 3)

 .1( سقرة الؿائدة، مـ أية 2)

، القجقز يف أصقل الػؼف اإلسالمل، د/محؿد مصطػك 283( يـظر: الؿطؾؼ والؿؼقد لؿحؿد الصاطدي 8)

 .2/44م، 2331هـ/ 3429الزحقؾل، دار الخقر، دمشؼ، الطبعة الثاكقة 

 .849، الغقث الفامع 8/333: مختصر التحرير شرح الؽقكب الؿـقر ( يـظر4)
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 انمبحث انثاوي

 عهماء فيهانتعبذ بانمجمم قبم انبيان وخالف ان
 (3)الؿجؿؾ هق الؾػظ الؿرتدد بقـ محتؿؾقـ فصاطًدا طؾك السقاء. 

 وقد وقع خالف بقـ العؾؿاء يف جقاز التعبد بالؿجؿؾ قبؾ البقان طؾك مذهبقـ:

 (2)يجقز التعبد بالخطاب الؿجؿؾ قبؾ البقان، وطؾقف الؿاوردي. الؿذهب إول:

 بقاكف طؾك وجفقـ: واختؾػقا يف كقػقة التعبد بالتزام الؿجؿؾ قبؾ

 : أهنؿ متعبدون قبؾ البقان بالتزامف بعد البقان.إول

: أهنؿ متعبدون قبؾ البقان بالتزامف مجؿاًل وبعد البقان بالتزامف مػسًرا، وقالقا والثاين

 (8)بلن التزام الؿجؿؾ قبؾ بقاكف واجب. 

ا طـ لػظف ، وٓ أن يتققػ فقف طؾك الدلقؾ الؿبقِّـ لؾؿراد بف خارًج  الؿذهب الثاين:

                                                        

، الؾؿع يف أصقل الػؼف، ٕبل اسحاق إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ 2/149( يـظر: شرح مختصر الروضة 3)

، كشػ إسرار شرح أصقل 43م [، 2338هـ/ 3424الشقرازي، ] دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة الثاكقة 

، َكْقُؾ الؿآرب بشرح دلقؾ الطالب، 3/3933، هناية القصقل لؾصػل الفـدي 3/342، العدة 3/48البزدوي 

ْقَباين، تحؼقؼ: د/محؿد سؾقؿان  لعبد الؼادر بـ طؿر بـ طبد الؼادر ابـ طؿر بـ أبل تغؾب بـ سالؿ التغؾبل الشَّ

 .2/331م [، 3338هـ/ 3438طبد اهلل إشؼر، ] مؽتبة الػالح، الؽقيت 

ق طؾل بـ محؿد بـ حبقب، اإلمام العالمة الػؼقف الحرب البحر، قاضل الؼضاة أبق الحسـ البغدادي ه الؿاوردي:( 2)

الشافعل، تػؼف طؾك أبل الؼاسؿ الصقؿري، وروى طـ الحسـ الجبؾل وغقره، اهتؿ بآطتزال، لؽـ كػك طـف 

ـفا: الحاوي، وأدب ابـ السبؽل ذلؽ، صاحب الؿصـػات الؽثقرة يف التػسقر والػؼف وإصقل وإدب، م

هـ. )يـظر: ديقان اإلسالم، لشؿس الديـ 433الدكقا والديـ، واإلقـاع يف الػؼف، وإحؽام السؾطاكقة، تقيف سـة 

أبل الؿعالل محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ الغزي، تحؼقؼ: سقد كسروي حسـ، ] دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

م الحافظ الشقخ جالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل ، صبؼات الؿػسريـ، لإلما4/393م [، 3333هـ/ 3433

 .9/333، معجؿ الؿملػقـ لعؿر رضا كحالة 34بؽر السققصل، ] دار الؽتب العؾؿقة، بقروت[ ، 

، التؼريب واإلرشاد 33، 2/34، إرشاد الػحقل 332، الؿستصػك لؾغزالل 3/13( يـظر: البحر الؿحقط 8)

 .81/349، الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة 3/89ؿرام ، تقضقح إحؽام مـ بؾقغ ال8/433الصغقر 
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 (3) يصح آحتجاج بظاهره يف شلء، وإلقف ذهب شارح مختصر الروضة.

 إدلة:

استدل أصحاب الؿذهب إول الؼائؾقن بجقاز التعبد بالخطاب الؿجؿؾ قبؾ البقان 

 بلدلة:

َّٓ ا»بعث معاًذا إلك القؿـ، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصمـفا: أكف  هَّللُ، َوَأكِّل اْدُطُفْؿ إَِلك َشَفاَدِة َأْن َٓ إَِلَف إِ

َرُسقُل اهَّللِ، َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا لَِذلَِؽ، َفَلْطِؾْؿُفْؿ َأنَّ اهَّللَ َقِد اْفَتَرَض َطَؾْقِفْؿ َخْؿَس َصَؾَقاٍت فِل 

فِل َأْمَقالِِفْؿ  ُكؾِّ َيْقٍم َوَلْقَؾٍة، َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا لَِذلَِؽ، َفَلْطِؾْؿُفْؿ َأنَّ اهَّللَ اْفَتَرَض َطَؾْقِفْؿ َصَدَقةً 

ـْ َأْغـَِقائِِفْؿ َوُتَردُّ َطَؾك ُفَؼَرائِِفؿْ    (2)«. ُتْمَخُذ ِم

أكف ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ تعبدهؿ بالتزام الزكاة قبؾ  وجف الدٓلة مـ الحديث:

 (8)بقاهنا. 

 وإكؿا جاز الخطاب بالؿجؿؾ، وإن كاكقا ٓ يػفؿقكف ٕحد أمريـ:

                                                        

 .2/138( يـظر: شرح مختصر الروضة لؾطقيف 3)

، التجريد الصريح ٕحاديث 3833رقؿ  2/334( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب الزكاة باب وجقب الزكاة 2)

بف وخرج أحاديثف: الجامع الصحقح، ٕحؿد بـ أحؿد بـ طبد الؾطقػ الشرجل، زيـ الديـ الزبقدي، اطتـك 

م [، 2333هـ/ 3483حسـ طبد الؿـعؿ شؾبل، كسرى صالح العؾل، ] ممسسة الرسالة كاشرون، دمشؼ 

، الؿحرر يف الحديث، لشؿس الديـ محؿد بـ 8/833، كصب الراية، كتاب السقر، باب كقػقة الؼتال 3/233

محؿد سؾقؿ إبراهقؿ سؿارة، أحؿد بـ طبد الفادي الحـبؾل، تحؼقؼ: د/يقسػ طبد الرحؿـ الؿرطشؾل، 

، 3/88م، كتاب الزكاة 2333هـ/ 3423جؿال حؿدي الذهبل، ] دار الؿعرفة، بقروت [، الطبعة الثالثة 

 .3/34الفداية يف تخريج أحاديث البداية، كتاب الزكاة 

    .81/349، الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة 3/13( يـظر: البحر الؿحقط 8)
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تقصئة لؾـػس طؾك قبقل ما يتعؼبف مـ البقان، فنكف لق بدأ يف أن يؽقن إجؿالف  إول:

 تؽؾقػ الصالة وبقـفا، لجاز أن تـػر الـػقس مـفا وٓ تـػر مـ إجؿالفا.

جعؾ مـ إحؽام جؾقًّا، وجعؾ مـفا خػقًّا؛ لقتػاضؾ   -طز وجؾ –أن اهلل  والثاين:

ؾ مـفا مػسًرا جؾقًّا، وجعؾ الـاس يف العؾؿ هبا، ويثابقا طؾك آستـباط لفا؛ فؾذلؽ جع

  . (3)امـفا مجؿاًل خػق

استدل أصحاب الؿذهب الثاين الؼائؾقن بالتققػ فقف طؾك الدلقؾ الؿبقـ لؾؿراد بف 

 :خارًجا طـ لػظف بلدلة مـفا 

: أن العؿؾ بالؿجؿؾ قبؾ بقاكف فقف تعرًضا بالخطل يف حؽؿ الشرع، والتعرض إول

  .(2)ؿ الشرع ٓ يجقز بالخطل يف حؽ

أن الخطاب بالؿجؿؾ فقف َتْقصَئة لؾـػس َطَؾك قبقل مـ وجفقـ إول : الجقاب :

َحؽام جؾِقا، وجعؾ مـَْفا خػقا،  أن: الثاين. ما يتعؼبف مـ البقان ْٕ اهلل تعالك جعؾ مـ ا

ا مػسرا لِقتػاضؾ الـاس يف اْلعؾِؿ هبا، َويثابقا طؾك آستـباط لفا، فؾذلؽ جعَؾ مـْف

 .(8)جؾِقا، وجعؾ مـفا مجؿاًل َخػقا

: أن الخطاب بالؿجؿؾ بدون بقان خطاب بؿا ٓ يػفؿ، والخطاب بؿا ٓ الثاينالدلقؾ 

يػفؿ طبث، وفائدة الخطاب إفادة الؿراد بف، فنذا لؿ يػد فائدتف، وجب أن يؽقن طبثا 

 . (4)امؿتـع

                                                        

  .8/3421، الؽايف يف شرح البزدوي 2/33( يـظر: إرشاد الػحقل 3)

 .2/133، شرح مختصر الروضة 3/341الؿعتصر مـ شرح مختصر إصقل مـ طؾؿ إصقل يـظر :( 2)

 .3/13يـظر : البحر الؿحقط ( 8)

 .2/134،138يـظر : شرح مختصر الروضة ( 4)



– 
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يػفؿ طبث ٓ يؼال بف ، فؽؿا بلن ما ذكرتؿقه مـ أن الخطاب بؿا ٓ  وأجقب طـفؿ :

ٓ يجقز الخطاب بالؿتشابف بدون ففؿ حؼقؼتف ولؿ يؽـ طبثا كذلؽ يجقز الخطاب 

بالؿجؿؾ وإن أخر بقان حؼقؼتف وٓ يؽقن طبثا ، فالخطاب بالؿتشابف فائدتف آكؼقاد 

ك اإليؿاين ، وكذلؽ الخطاب بالؿجؿؾ فائدتف آكؼقاد التؽؾقػل ، أي آكؼقاد بالعزم طؾ

 امتثال التؽؾقػ بف .

: أن تلخقر بقان الؿجؿؾ يقجب الجفؾ بصػة العبادة، والجفؾ بصػة العبادة الثالث

 يخؾ بػعؾف يف وقتف فامتـع، بخالف الـسخ فنكف ٓ يخؾ بذلؽ فجاز.

وأجقب : بلن وقت العبادة وقت بقان صػتفا ٓقبؾ ذلؽ فال يخؾ التلخقر بػعؾفا يف 

 وقتفا .

جاز تلخقر بقان الؿجؿؾ لجاز الخطاب بالؿفؿؾ  ثؿ بقـ مراده، أما : لق الرابع

 الؿالزمة فألن طدم اإلففام ٓ يصؾح ماكًعا وإٓ لؿا جاز بالؿجؿؾ.

ػ اد أحد مدلقٓتف فقطقع الؿؽؾبالػرق بقـفؿا فالؿجؿؾ يعؾؿ أن الؿر وأجقب  :

                                             (3)مـف شلء  يعصك بالعزم طؾك فعؾف إذا تبقـ ، بخالف الؿفؿؾ فنكف ٓ يػفؿ أو

طاب الؿقت فال يجقز كؿا ٓ : أن الخطاب بالؿجؿؾ مـ غقر بقان بؿـزلة خالخامس 

خطاب الؿقت؛ وذلؽ ٓشرتاكفؿا يف الجفؾ بؿراد أخر مثاًل؛ ٕن الؿقت ٓ يجقز 

 فال يػفؿ الؿراد مـف. يػفؿ الؿراد مـ الخطاب، وكذلؽ الحل إذا خقصب بالؿجؿؾ

ققاس مع الػارق ؛ ٕن الحل يحصؾ لف البقان يف الؿستؼبؾ  بلن هذا وأجقب طـف :

                                                        

سمل يف شرح مختصر مـتفك السقل ، تحػة الؿ8/3421، الؽايف يف شرح البزدوي 2/33يـظر : إرشاد الػحقل (3)

 ، 2/431، بقان الؿختصر شرح مختصر بـ الحاجب 8/833
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 . (3)   بخالف الؿقت

ويرتجح طـدي بالـظر ٕدلة كال الػريؼقـ صحة أدلة الؿذهب إول  الراجح :

 الؼائؾقن بجقاز التعبد بالؿجؿؾ قبؾ البقان ٕمقر مـفا :

 المتفا طـ الؿعارض .: ققة أدلتفؿ وس أوًٓ 

: ورود ما يػقد التعبد بالؿجؿؾ قبؾ بقاكف يف الشرع كؿا يف الذكاة وقطع يد   ًثاكقا

 السارق وتحريؿ الربا .

 : هـاك فائدة مـ التعبد بالؿجؿؾ قبؾ بقاكف ، وهل تقصئة الـػس طؾك قبقلف .   ثالثًا

                                                        

 .4/813( يـظر: رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب3)
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 انمبحث انثانث

 انبيان باألدوى وخالف انعهماء فيه

 اء يف ذلؽ طؾك مذاهب:اختؾػ العؾؿ

يجقز أن يؽقن البقان أدكك مـ الؿبقَّـ يف الؼقة، فقؼبؾ الؿظـقن يف  الؿذهب إول:

 (3)بقان الؿعؾقم، كؿا يجقز البقان بإققى والؿساوي، وإلقف ذهب الجؿفقر. 

 وبـاء طؾقف: فنكف يجقز بقان الـص بؿا هق دوكف سـًدا، فُتبقـ الؿتقاترات بأحاد.

البقان يجب أن يؽقن أققى يف الدٓلة مـ الؿبقَّـ، فال يجقز بإدكك  لثاين:الؿذهب ا

 . (2)وٓ بالؿساوي مطؾًؼا، وإلقف ذهب ابـ الحاجب

يجب أن يؽقن الؿبقِّـ أققى مـ الؿبقَّـ أو مساو لف، وذلؽ يف  الؿذهب الثالث:

فقجقز بإدكك، تخصقص العام، وهق بقان التغققر فال يجقز بإدكك، أما بقان الؿجؿؾ 

 .(4)، وطؾك رأسفؿ أبق الحسـ الؽرخل (8)وهق بقان التػسقر، وإلقف ذهب جؿفقر الحـػقة

                                                        

، 4/39، تقسقر القصقل إلك مـفاج إصقل 8/3324، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح 3/181( يـظر: روضة الـاضر 3)

يـ أبل الحسـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي الدمشؼل الصالحل تحرير الؿـؼقل وهتذيب طؾؿ إصقل، لعالء الد

الحـبؾل، تؼريظ: طبد اهلل بـ طبد العزيز بـ طؼقؾ، تحؼقؼ: طبد اهلل هاشؿ، هشام العربل، وزارة إوقاف 

، الؿختصر يف أصقل الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد 3/243م، 2338هـ/ 3484والشمون اإلسالمقة، قطر 

، الػائؼ يف أصقل 8/394، تقسقر التحرير 1/2334، التحبقر شرح التحرير 323م، بـ حـبؾ، ٓبـ الؾحا

الػؼف، لصػل الديـ محؿد بـ طبد الرحقؿ بـ محؿد إرمقي الفـدي الشافعل، تحؼقؼ: محؿقد كصار، دار 

، تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع لتاج الديـ السبؽل 3/831م، 2333هـ/ 3421الؽتب العؾؿقة، بقروت 

 . 8/83، اإلحؽام لممدي 3/3333، هناية القصقل لؾصػل الفـدي 2/343

، تحػة الؿسمل يف شرح مختصر مـتفك السقل 2/833بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب يـظر : ( 2)

 2/833، الردودوالـؼقد223، مذكرة الشـؼقطل 8/239

 .1/2334، التحبقر شرح التحرير 8/394( يـظر: تقسقر التحرير 8)

وإذا كان الؽثقرون مؿـ يـؼؾ طـف مذهبف قالقا بجقاز أن يؽقن مساوًيا، ولصاحب كتاب الؿفذب يف طؾؿ أصقل  (4)

كالم يف أن بعضفؿ حؽاه بدون بقان التػسقر والتغققر، وطؾؼ  8/3213الػؼف الؿؼارن د/طبد الؽريؿ الـؿؾة 

، الؿختصر يف أصقل الػؼف 2/239، تحػة الؿسمول 2/343طؾقف بؼقلف: وهق وهؿ. )يـظر: تشـقػ الؿسامع 
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، فنن كان بقاًكا لؿجؿؾ فقجقز أن يؽقن أققى (3)لؾؼائؾقـ بالتػصقؾ الؿذهب الرابع:

وهق  -أو مساوًيا أو أدكك مـ الؿبقَّـ، وإن كان بقاًكا لؿطؾؼ فقجب أن يؽقن الؿبقِّـ 

 أققى مـ الؿبقَّـ، وهق العام –صص أو الؿؼقد الؿخ

 إدلة:

 استدل أصحاب الؿذهب إول الؼائؾقن بجقاز البقان بإدكك بلدلة مـفا :

: أكف يجقز تخصقص مؼطقع الؿتـ مـ الؼرآن، والسـة الؿتقاترة، وتؼققده إول

يجقز بقان بؿظـقن الؿتـ، كخرب القاحد والؼقاس، مع ما بقـفؿا مـ الؿـافاة، فألن 

 الؿؼطقع بالؿظـقن مع طدم الؿـافاة بطريؼ إولك. 

 (2): اإلجؿاع طؾك بقان مجؿالت الؼرآن بلخبار أحاد.الثاين

وجقابف : أكف ٓ يشرتط يف الؿبقِـ أن يؽقن أققى دٓلة أو سـدا مـ الؿبَقـ ؛ ٕكف إذا 

؛ لقحتاج لؾبقان بؾ هق  كان معؾقم الدٓلة فال يتصقر بقاكف بؿضؿقهنا ٕكف ٓ خػاء فقف

 .(8)أوضح مـ الؿظـقن

استدل أصحاب الؿذهب الثاين الؼائؾقن بلن البقان يجب أن يؽقن أققى يف الدٓلة 

                                                                                                                                                                     

، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح 3/243، تحرير الؿـؼقل 323طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، ٓبـ الؾحام 

 (.8/83، اإلحؽام لممدي 813، الغقث الفامع 4/39، تقسقر القصقل إلك مـفاج إصقل 8/3324

، التحبقر شرح التحرير 3/839طؾؿ أصقل الػؼف ، الػائؼ يف 3333، 3/3333( يـظر: هناية القصقل لؾفـدي 3)

 .8/3324، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح 1/2334

، الػائؼ يف أصقل 8/3324، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح 3333: 3/3333( يـظر : هناية القصقل يف دراية إصقل 2)

صؾ الجامع ، ا3/293ٕ، كشر البـقد طؾك مراقل السعقد 1/2334، التحبقر شرح التحرير 3/839الػؼف 

  .2/81إليضاح الدرر الؿـظقمة يف سؾؽ جؿع الجقامع 

 .3/293يـظر : كشر البـقد طؾك مراقل السعقد ( 8)
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 مـ الؿبقَّـ :

بلن البقان بالؿساوي فقف ترجقح ٕحد الؿتساويقـ طؾك أخر بدون مرجح، وهق 

هق باصؾ، فتعقـ البقان باصؾ، والبقان بإدكك فقف طؿؾ بالؿرجقح، وترك لؾراجح، و

 بإققى.

بلن هذا يمدي إلك العؿؾ بلحد الدلقؾقـ دون أخر ؛ ٕن الؿبقـ   وأجقب طـف :

الؿساوي أو إدكك يعترب دلقال مـ أدلة الشرع فال يجقز تركف بدون طؿؾ ، لذلؽ يؽقن 

 إخذ بالدلقؾ الذي هق أوضح يف الدٓلة طؾك الؿراد أولك لؿا يف ذلؽ مـ إطؿال

الدلقؾقـ ، فؾق كان مرجقحا ألغك إققى يف العام إذا خصص ، ويف الؿطؾؼ إذا ققد ويف 

 . (3)التساوي التحؽؿ

استدل أصحاب الؿذهب الثالث الؼائؾقن بقجقب أن يؽقن الؿبقِّـ أققى مـ الؿبقَّـ 

، أو مساوًيا لف يف تخصقص العام وهق بقان التغققر، أما بقان الؿجؿؾ، وهق بقان التػسقر

 ، بلدلة مـفا :(2)فنكف يجقز أن يؽــقن الؿـبقِّـ أدكـك

 ًٓ : يف بقان التغققر يجب أن يؽقن البقان راجًحا طؾك الؿبقـ، والعؿؾ بالراجح أو

ؾ بالؿرجقح وترك الراجح، وذلؽ ـساواة أن البقان بإدكك فقف طؿؾ الؿأما دلقـ ، واجب

 . (8)العؼؾ خـالف ما يؼتضقف

                                                        

، بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب 2/833( يـظر: الردود والـؼقد شرح مختصر ابـ الحاجب 3)

2/833. 

 .8/3213ؿؼارن ، الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف ال8/394( يـظر: تقسقر التحرير 2)

، الػائؼ يف أصقل 8/3324، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح 3333: 3/3333( يـظر: هناية القصقل لؾصػل الفـدي 8)

 .1/2334، التحبقر شرح التحرير 3/839الػؼف 
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يف بقان التػسقر، وفقف جقاز أن يؽقن الؿبقِّـ أدكك، بلكف يجقز تخصقص مؼطقع أما 

الؿتـ مـ الؼرآن، والسـة الؿتقاترة، وتؼققده بؿظـقن الؿتـ، كخرب القاحد والؼقاس، مع 

ما بقـفؿا مـ الؿـافاة، فألن يجقز بقان الؿؼطقع بالؿظـقن مع طدم الؿـافاة بطريؼ 

 إولك. 

 جؿاع طؾك بقان مجؿالت الؼرآن بلخبار أحاد.وكذلؽ استدلقا باإل

الؼقل يف بقان التغققر بلن العؿؾ بإدكك فقف طؿؾ بالؿرجقح وترك الراجح  وجقابف :

غقر مسؾؿ ؛ ٕن العؿؾ بإدكك ٓ يؾزم مـف العؿؾ بالؿرجقح ، وترك الراجح يؾزم مـف 

بًقـ وهذا فقف جؿع بقـ العؿؾ بالؿبقِـ الخاص والعؿؾ بؿا بؼك بعد التخصقص وهق الؿ

دلقؾقـ قد ثبتا وهق أولك مـ العؿؾ بدلقؾ وهق الؿبقـ وترك دلقؾ آخر وهق الؿبقـ وكان 

 . (3)أدكك ففق يسؿك دلقال

وأما الؿساواة يف الحؽؿ فال تجب ٕكف لق دل البقان طؾك ما دل طؾقف الؿبقـ لؿ يؽؿ 

 .  (2)حدهؿا بصػةأحدهؿا أولك مـ أخر ، وإكؿا يؽقن بقاكا إذا تؿقز أ

استدل أصحاب الؿذهب الرابع الؼائؾقن بالتػصقؾ، فنن كان بقاًكا لؿجؿؾ فقجقز أن 

يؽقن أققى أو مساوًيا أو أدكك مـ الؿبقَّـ، وإن كان بقاًكا لعام أو بقاًكا لؿطؾؼ فقجب أن 

 يؽقن الؿبقِّـ أو الؿؼقد أققى مـ الؿبقَّـ، وهق العام والؿطؾؼ، بلدلة مـفا :

مـ جقاز تخصقص مؼطقع الؿتـ مـ الؼرآن،  استدٓلفؿ بؿا استدل بف الجؿفقر: 

                                                        

 .8/3213يـظر: الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن ( 3)

، الردود والـؼقد شرح مختصر 8/83ممدي ـ اإلحؽام ل3/2244يـظر : كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل ( 2)

 .2/833ابـ الحاجب 
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والسـة الؿتقاترة، بؿظـقن الؿتـ كخرب القاحد والؼقاس ، مع ما بقـفؿا مـ الؿـافاة فألن 

 يجقز بقان الؿؼطقع بالؿظـقن مع طدم الؿـافاة بطريؼ إولك. 

 .(3)رآن بلخبار أحادوكذلؽ استدٓلفؿ باإلجؿاع طؾك بقان مجؿالت الؼ

وذهب صاحب كشر البـقد إلك أكف كالم حسـ إلك أكف فرض الؽالم يف أطؿ مـ بقان 

 .  (2)الؿجؿؾ مع كقن الؽالم فقف

فنن ترك  أما دلقؾ بقان العام ، وبقان الؿطؾؼ وأكف يجب أن يؽقن أققى مـ العام والؿطؾؼ

جقح بال مرجح ، وٓ يؽقن بإدكك العام والؿطؾؼ ٓيؽقن بالؿساوي ، ٕكف يؾزم مـف تؾر

ٕكف يؾزم مـف العؿؾ بالؿرجقح وترك الراجح وكؾ مـفؿا خالف مايؼتضقف العؼؾ فتعقـ 

 البقان بإققى .

 جقابف :

إن تخصقص العام وتؼققد الؿطؾؼ حال الؿساواة يف ققة الدٓلة ، أو إدكك أولك لؿا 

ػ بقـ الؿتساويقـ ؛ ٕكف يؾزم مـف ترك يف ذلؽ مـ إطؿال دلقؾقـ قد ثبتا ، بخالف التقق

العؿؾ بدلقؾقـ قد ثبتا وبخالف الؼقل بنلغاء البقان ، فنن فقف العؿؾ بلحد الدلقؾقـ دون 

 . (8)أخر مع أكف ثابت شرطا

ا أو مطؾًؼا فالبد وأن يؽقن الؿخصص والؿؼقد يف دٓلتف  والحؼ إن كان الؿبقـ طامًّ

                                                        

، الػائؼ يف أصقل 8/3324، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح 3333: 3/3333( يـظر: هناية القصقل لؾصػل الفـدي 3)

، الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن 3/293، كشر البـقد 1/2334، التحبقر شرح التحرير 3/839الػؼف 

8/3218. 

 .3/293ر : كشر البـقد لؾشـؼقطل يـظ( 2)

 .8/218يـظر : الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن ( 8)
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تخصقص، ومـ دٓلة الؿطؾؼ طؾك صقرة التؼققد، أققى مـ دٓلة العام طؾك صقرة ال

وإٓ فؾق كان مرجقحًا لزم إلغاء الراجح بالؿرجقح ولق كان مساوًيا لؿ يؽـ تؼديؿ 

 .(3)أحدهؿا طؾك أخر بلولك مـ العؽس فقؾزم التحؽؿ

 الخالف يف الؿسللة معـقي:بقان كقع الخالف: 

 بالظـل. فرتتب طؾك الؿذهب إول جقاز تخصقص وتؼققد الؼطعل

وترتب طؾك الؿذهب الثاين طدم جقاز تخصقص وتؼققد الؼطعل بالظـل، وٓ 

 العؽس.

وترتب طؾك الؿذهب الثالث طدم جقاز تخصقص وتؼققد الؼطعل بالظـل، كؿا 

 ترتب طؾقف جقاز بقان الؿجؿؾ الؼطعل بالظـل كخرب القاحد والؼقاس.

 ص والتؼققد.وترتب طؾك الؿذهب الرابع مثؾ الثالث مـ حقث التخصق

وترتب طؾقف أيًضا مثؾ ما ترتب طؾك الؿذهب إول والثالث مـ حقث الؿجؿؾ، 

  . (2)عفػل هذا وقع الخالف بقـ الؿذهب الثاين والراب

                                                        

 .8/83، اإلحؽام لممدي 8/239يـظر : تحػة الؿسمول شرح مختصر مـتفك السقل ( 3)

 8/3218،3214، الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن 8/83( يـظر: اإلحؽام لممدي 2)



– 
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 انفصم انثاوي

 تأخير انبيان وخالف انعهماء فيه
 وفقف مبحثان:

 .الؿبحث إول: صقر تلخقر البقان 

 وفقف ثالثة مطالب:

 :قر البقان طـ وقت الحاجة.تلخ الؿطؾب إول 

 : تلخقر البقان إلك وقت الحاجة الؿطؾب الثاين 

 : ثؿرة تلخقر البقان طـ وقت الخطاب إلك وقت الحاجة الؿطؾب الثالث 

 وفقف ثالثة مطالب:

 :تلخقر البقان طـ وقت الحاجة. الؿطؾب إول 

 :تلخقر البقان إلك وقت الحاجة. الؿطؾب الثاين 

 :تلخقر البقان طـ وقت الخطاب إلك وقت الحاجة.ثؿرة  الؿطؾب الثالث 

  الؿبحث الثاين: خالف العؾؿاء يف جقاز إسؿاع الؿؽؾػ الخطاب مـ غقر

 إسؿاع ما يخصصف.
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 انمبحث األول

 صىر تأخير انبيان

تلخقر البقان إما أن يؽقن تلخقًرا طـ وقت الحاجة، أو تلخقًرا طـ وقت الخطاب إلك 

 وقت الحاجة.

الحاجة: هق الققت الذي يحتاج فقف الؿؽؾػ لقتؿؽـ مـ آمتثال، والؿراد بققت 

 بحقث لق تلخر البقان طـف لؿ يتؿؽـ الؿؽؾػ مـ العؿؾ الؿقافؼ لؿراد الشرع.

والؿؼصقد بققت الخطاب: الققت الذي يســـؿع فقف الؿؽؾػ الخطاب سقاء أكان 

 (3)قرآًكـا أم ســـة. 

 طؾك اكف يجقز تلخقر البقان طـ وقت الحاجة بدلقؾقـ: (2)اتػؼ العؾؿاء 

 (8)أن تلخقر البقان طـ وقت الحاجة يعترب تؽؾقًػا بؿا ٓ ُيطاق، وهق ٓ يجقز.  إول:

ومـ الؿعؾقم أكف لقس يف وسع أحد أن يعؿؾ بؿا ٓ   .(4)َٓ ُيَؽؾُِّػ اهَّللُ َكْػًساقال تعالك: 

                                                        

 .3/433، أصقل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف 2/233الؿـفاج  ( يـظر: اإلهباج يف شرح3)

، بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ 3/833، الؿعتؿد يف أصقل الػؼف 3/42( يـظر: الربهان يف أصقل الػؼف 2)

، التؿفقد يف أصقل 3/241، كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل 8/339، الؿحصقل 2/833الحاجب 

، اإلحؽام يف أصقل إحؽام، 332، الؿستصػك لؾغزالل 2/233شرح الؿـفاج ، اإلهباج يف 3/241الػؼف 

ٕبل محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل الؼرصبل الظاهري، تحؼقؼ: الشقخ أحؿد محؿد شاكر، 

، الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن 3/34قدم لف: د/إحسان طباس، دار أفاق الجديدة، بقروت، 

8/3214. 

( أما الؼائؾقن بلن التؽؾقػ بؿا ٓ ُيطاق جائز طؼاًل مؿتـع سؿًعا، قالقا بجقاز تلخقر البقان طـ وقت الحاجة. 8)

، الؿعتؿد 8/339، الؿحصقل 8/394، تقسقر التحرير 3/813يـظر: رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب 

 .2/21، إرشاد الػحقل 3/833

 .231( سقرة البؼرة، مـ أية 4)
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 ن يف ذلؽ إيؼاع لف يف الحقرة، وتؽؾقػف بؿا ٓ يؿؽـف فعؾف.يعرف بف؛ ٕ

أن وقت الحاجة وقت لألداء، فنن لؿ يؽـ مبقـًا تعذر إداء، فالبقان يعد  الثاين:

 (3)ضرورة مـ الضروريات التل ٓبد مـفا. 

خطاب إلك وقت الحاجة، وهق وقت اختؾػ إصقلققن يف تلخقر البقان طـ وقت ال

 وجقب العؿؾ بؿؼتضاه طؾك مذاهب:

  الؿذهب إول:

 .(4) ، والحـابؾة(8)، والشافعقة (2)الجقاز مطؾًؼا، وهق مذهب الجؿفقر مـ الؿالؽقة 

                                                        

، أصقل 8/394، تقسقر التحرير 4/33، البحر الؿحقط 393، الؿسقدة 3/241لتؿفقد يف أصقل الػؼف ( يـظر: ا3)

، كػائس إصقل 3/181، روضة الـاضر 228، مذكرة يف أصقل الػؼف لؾشـؼقطل 8/332الػؼف ٓبـ مػؾح 

ؽل الشفقر ، شرح تـؼقح الػصقل، ٕبل العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ الؿال3/241

، رفع 3/234م، 3398هـ/ 3838بالؼرايف، تحؼقؼ: صف طبد الرؤوف سعد، شركة الطباطة الػـقة الؿتحدة، 

، الؿعتؿد 2/231، اإلهباج يف شرح الؿـفاج 332، الؿستصػك لؾغزالل 4/834الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب 

3/833. 

مـداد، ورواه ابـ بؽقر طـ مالؽ. يـظر: كػائس ( فؿـ الؿالؽقة: الباقالين، والؼاضل طبد القهاب، وابـ خقيز2)

، رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب 2/838، بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب 3/241إصقل 

، العؼد الؿـظقم يف الخصقص والعؿقم، لشفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف، دراسة وتحؼقؼ: 4/834

 .2/349م، 3333هـ/ 3423مصر  –د/أحؿد الختؿ طبد اهلل، دار الؽتبل 

( ومـ الشافعقة: ابـ سريج، وأبق سعقد آصطخري، والؼػال، وأبق إسحاق الشقرازي، وكؼؾف طـ الشافعل 8)

، اإلهباج يف 8/333، الؿحصقل لؾرازي 3ط3/332الؼاضل أبق بؽر يف التؼريب. يـظر: الؿستصػك لؾغزالل 

، البحر الؿحقط 8/394رير قسقر التح، ت3/833، الؿعتؿد يف أصقل الػؼف 2/231شرح الؿـفاج 

 .4/33 لؾزركشل

( ومـ الحـابؾة: أبق يعؾك، وابـ طؼقؾ، وأبق الخطاب، وابـ قدامة، وكسبف الؿجد يف الؿسقدة ٕكثر إصحاب. 4)

، مذكرة يف 8/332، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح الحـبؾل 393، الؿسقدة 3/241يـظر: التؿفقد يف أصقل الػؼف 

 .3/181، روضة الـاضر وجـة الؿـاضر 228شـؼقطل أصقل الػؼف، لؾ
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: مـ الؽتاب: ًٓ  واستدلقا بلدلة:    أو

   .(3)إِنَّ َطَؾْقـَا َجْؿَعُف َوُقْرَآَكفُ : ققلف تعالك:  الدلقؾ إول

لؾرتاخل، فدل طؾك جقاز تلخقر البقان. ومعـك جؿعف  ُثؿَّ أن  وجف الدٓلة يف أية:

 .(2)وقرآكف: ضؿ بعضف إلك بعض 

 وهـاك طدة اطتراضات واردة طؾقف مـفا:

ُثؿَّ َآَتْقـَا ُمقَسك : أن ثؿ تلتــل بؿعــك القاو، كــؿا يف ققلف تعالك: آطتـراض إول

 . (8)اْلؽَِتاَب 

 (4)لؾرتاخل، وهذا متقاتر طـد أهؾ الؾغة.« ثؿ»بلن  وأجقب:

: أن معـك بقاكف: إضفاره بالتـزيؾ، بدلقؾ أن الؽتابة راجعة إلك جؿقع آطتراض الثاين

 الؼرآن، وجؿقعف ٓ يحتاج إلك بقان.

 وأجقب طـف بلمقر: 

ًٓ أ   لتـزيؾ.: أن اتباطف لؼرآكف ٓ يؽقن إٓ بعد تـزيؾف، فآتباع يتعؼب ا و

: ققلف إن ذلؽ يعقد إلك جؿقع الؼرآن، وذلؽ ٓ يحتاج إلك بقان، فغقر صحقح؛ ثاكًقا

ْك بِِف فـفل طـ العجؾة بؼقلف:  -سالم لاطؾقف  –كان يؼرأه مع جربيؾ  ملسو هيلع هللا ىلصإلكف  َٓ ُتَحرِّ

                                                        

 .39( سقرة الؼقامة، مـ أية 3)

، بقان الؿختصر شرح مختصر 3/824، الؿعتؿد 2/232، التؿفقد يف أصقل الػؼف 3/233( كػائس إصقل 2)

 .2/838ابـ الحاجب 

 .334( سقرة إكعام، مـ أية 8)

، بقان الؿختصر شرح مختصر 3/824، الؿعتؿد 2/232الػؼف ، التؿفقد يف أصقل 3/233( كػائس إصقل 4)

 .2/838ابـ الحاجب 
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 . (3)لَِساَكَؽ لَِتْعَجَؾ بِفِ 

ف طؾك البقان : يجقز أن يؽقن الؿراد بالبقان الجؿؾة ٓ التػصقؾ، وٓ يؿؽـ حؿؾثالًثا

 (2)التػصقؾل، فنن الؾػظ مطؾؼ فتؼققده خالف الظاهر. 

 الؿراد بجؿعف وقراكف: جؿعف يف الؾقح الؿحػقظ .  آطتراض الثالث:

بِْع ُقْرَآَكفُ وأجقب: بلن معـك  أكزلـاه؛ ٕن آتباع ٓ يؿؽـ إٓ بعد  (8)َفنَِذا َقَرْأَكاُه َفاتَّ

 (4) الـزول، ثؿ البقان بعد آتباع.

 الدلقؾ الثاين :

ـْ َقْبِؾ َأْن ُيْؼَضك إَِلْقَؽ َوْحُقُف َوُقْؾ َربِّ ِزْدكِل ققلف تعالك:  َٓ َتْعَجْؾ بِاْلُؼْرَآِن ِم َو

 (3)ِطْؾًؿا

 ٓ تعجؾ ببقاكف مـ قبؾ أن يبقـ ذلؽ بالقحل. وجف الدٓلة مـ أية:

 طؼقب سؿاطف. بلن الظاهر كؼقض ٓ تعجؾ بلداء كػس الؼرآن واطترض طؾقف:

بان هذا غؾط؛ ٕكف غقر مـفل طـ أدائف طؼقب سؿاطف، بؾ هق ملمقر  (1) وأجقب طـف:

ـْ َربَِّؽ بذلؽ بؼقلف تعالك:  ْغ َما ُأْكِزَل إَِلْقَؽ ِم  ، وإمر طؾك الػقر. (9)َبؾِّ

                                                        

 .39( سقرة الؼقامة، أية 3)

، الػصقل يف إصقل 3/824، الؿعتؿد 238، 2/232، التؿفقد يف أصقل الػؼف 3/233( كػائس إصقل 2)

2/31. 

 .33( سقرة الؼقامة، مـ أية 8)

 .2/232( التؿفقد يف أصقل الػؼف 4)

 .334( سقرة صف، أية 3)

 .3/823، الؿعتؿد 2/233، التؿفقد يف أصقل الػؼف 3/233( كػائس إصقل 1)

 .19( سقرة الؿائدة، مـ أية 9)
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ُؽْؿ َوَما َتْعُبُدو: وققع تلخقر البقان يف الؼرآن لؼقلف تعالك: الدلقؾ الثالث ـْ ُدوِن إِكَّ َن ِم

، فلخر بقان ذلؽ حتك قال ابـ الزبعرى: ٕخصؿـ محؿًدا، ثؿ قال:  (3)اهَّللِ َحَصُب َجَفـَّؿَ 

ألقس قد ُطبدت الؿالئؽة مـ دون اهلل، وُطبد الؿسقح وأمف، وهؿ مـ حصب جفـؿ. فـزل 

ـَ َسَبَؼْت َلُفْؿ ِمـَّا اْلُحْسـَك ُأوَلئَِؽ َطـْ ققلف تعالك:   ، فؽان بقاًكا لمية.(2)َفا ُمْبَعُدونَ إِنَّ الَِّذي

 لغقر العؼالء، فال يدخؾفا الؿسقح والؿالئؽة .« ما»بلن  واطترض طؾقف:

 – الـار ٕهنا ُطبدت مـ دون اهللووجف هذا آطرتاض أن هذه إصـام إن كاكت يف

 ، فنكف يجب مثؾفؿ يف الؿالئؽة والؿسقح.طز وجؾ

قر مقضع آطرتاض؛ ٕن اهلل تعالك لؿ يؼؾ إهنا يف بلن هذا تعـًتا يف غ وأجقب طـف:

 الـار مع طبدهتا ٕهنا ُطبدت مـ دون اهلل .

ـِ : طؾقف السالم -ققلف سبحاكف لـقح  الدلقؾ الرابع: ـِ اْثـَْق ـْ ُكؾٍّ َزْوَجْق اْحِؿْؾ فِقَفا ِم

ؿؾ ابـف، فؼال لف: سلل ربف ح -طؾقف السالم  –.  وجف الدٓلة مـ أية: أن كقح (8)َوَأْهَؾَؽ 

 ُف َطَؿٌؾ َغْقُر َصالٍِح ـْ َأْهِؾَؽ إِكَّ ُف َلْقَس ِم  ، (4)إِكَّ

ـْ كان طؾك ديـف، وهذا لؿ يبقـف وقت الخطاب؛ لفذا سلل كقح   –والؿراد بلهؾف َم

 إكجاء ابـف وحؿؾف يف السػقـة. -طؾقف السالم 

ر الحؽؿ إول، بلن هذا طؾك وجف الـسخ؛ ٕكف ورد بعد استؼرا واطترض طؾقف:

 (3)فؾقس فقف تلخقر بقان. 

                                                        

 .33( سقرة إكبقاء، مـ أية 3)

 .333( سقرة إكبقاء، أية 2)

 .43( سقرة هقد، مـ أية 8)

 .41( سقرة هقد، مـ أية 4)

 .2/11صقل ( الػصقل يف ا3ٕ)



– 

833 

ا ُمْفِؾُؽق َأْهِؾ َهِذِه اْلَؼْرَيةِ : طؾقف  –: ققل الؿالئؽة إلبراهقؿ الدلقؾ الخامس ، (3)إِكَّ

ـْ : طؾقف السالم –ولؿ يستثـقا أحًدا، فؾؿا قال إبراهقؿ  ـُ َأْطَؾُؿ بَِؿ إِنَّ فِقَفا ُلقًصا َقاُلقا َكْح

قَ  َّٓ اْمَرَأَتفُ فِقَفا َلـُـَجِّ  ، فبقَّـ التخصقص بعد سمالف. (2)ـَُّف َوَأْهَؾُف إِ

ـَ كَِتاًبا َمْقُققًتا: ققلف تعالك: الدلقؾ السادس اَلَة َكاَكْت َطَؾك اْلُؿْمِمـِق ، ثؿ (8)إِنَّ الصَّ

وقد قال الـبل   ملسو هيلع هللا ىلصفبقَّـ إوقات حقـ صؾك الـبل  -طؾقف السالم  –بعد ذلؽ كزل جربيؾ 

فػرض (3)«. ُخُذوا َطـِّل َمـَاِسَؽُؽؿْ : »ملسو هيلع هللا ىلصوققلف (4)«. ؾُّقا َكَؿا َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّلَص : »ملسو هيلع هللا ىلص

 (1)بقاهنا. ملسو هيلع هللا ىلصالصالة والحج كان مجؿاًل مػتؼرا إلك البقان فلخر الـبل 

قال أبق بؽر الرازي الجصاص: أن ققل الـبل يف الصالة والحج يعد تلكقًدا وتؼريًرا 

 (9)ذا بقان .لؿا قد طؾؿقه، فؾؿ يؼع هب

ُسقِل ققلف تعالك:  الدلقؾ السابع: ِف ُخُؿَسُف َولِؾرَّ ـْ َشْلٍء َفَلنَّ لِؾَّ َؿا َغـِْؿُتْؿ ِم َواْطَؾُؿقا َأكَّ

بقَّـ تؼسقؿ الغـقؿة بعد سؾب  ملسو هيلع هللا ىلص. وجف الدٓلة مـ أية: أن الـبل (3)َولِِذي اْلُؼْرَبك

  ؼربك.الؼاتؾ، وأن بـل أمقة وبـل كقفؾ ٓ يدخؾقن ذوي ال

إِنَّ اهَّللَ : طؾقف السالم –: ققلف تعالك لبـل إسرائقؾ طؾك لسان مقسك الدلقؾ الثامـ

بقَّـ  -السالم طؾقف  –.وجف الدٓلة مـ أية: أن مقسك  (3)َيْلُمُرُكْؿ َأْن َتْذَبُحقا َبَؼَرةً 

                                                        

 .83( سقرة العـؽبقت، مـ أية 3)

 .82( سقرة العـؽبقت، مـ أية 2)

 .338( سقرة الـساء، مـ أية 8)

 . 21( سبؼ تخريجف ص4)

 .21( سبؼ تخريجف ص3)

 .2/13، الػصقل يف إصقل 3/823، الؿعتؿد 2/231( يـظر: التؿفقد يف أصقل الػؼف 1)

 .2/13( الػصقل يف إصقل 9)

 .43قرة إكػال، مـ أية ( س3)

، والؼصة يف ذلؽ أكف كان يف بـل إسرائقؾ رجؾ غـل ولف ابـ طؿ فؼقر، فاستطال حقاتف 19( سقرة البؼرة، مـ أية 3)



–
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 صػاهتا حقـ سللقا وكرروا.

كاكت، إٓ أهنؿ  بلن البؼرة الؿلمقر بذبحفا كاكت مـؽرة، أي بؼرة واطترض طؾقفؿ :

 شددوا فشدد اهلل طؾقفؿ.

 وأجقب طـف بجقابقـ:

أن هذا غؾط؛ ٕهنؿ سللقا: ما هل؟ وما لقهنا؟ فبقَّـ أهنا بؼرة ٓ فارض وٓ  إول:

بؽر، صػراء فاقع لقهنا تسر الـاضريـ، تثقر إرض وٓ تسؼل الحرث، وضاهر هذه 

 (3)لقػ مجددة. الؽـايات أرجعقها إلك ما امروا بذبحف ٓ إلك تؽا

أن هذا كسخ؛ ٕكف ورد بعد استؼرار الحؽؿ إول، فؾقس فقف تلخقر  الثاين:

 (2)البقان،

 (4)ثؿ أرخص بعد ذلؽ  ،(8): أكف هنك طـ الؿزابـة ملسو هيلع هللا ىلصروي طـ الـبل  الدلقؾ التاسع:

                                                                                                                                                                     

أن يسلل ربف: مـ الؼاتؾ؟ فسلل، فلوحك اهلل  فؼتؾف، وحؿؾف إلك حل آخر، ثؿ أصبح يطؾب دمف، فسللقا مقسك 

بؼرة.) تػسقر الؼرآن، ٕبل الؿظػر، مـصقر بـ محؿد بـ طبد الجبار ابـ أحؿد تعالك إلقف أن يلمرهؿ بذبح 

الؿروزى السؿعاين التؿقؿل الحـػل ثؿ الشافعل، تحؼقؼ: ياسر بـ إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس بـ غـقؿ، دار 

، تػسقر الطربي = جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن، لؿحؿد بـ 3/33م، 3339هـ/ 3433القصـ، الرياض 

جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب أمؾل، أبل جعػر الطربي، تحؼقؼ: د/طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، 

بالتعاون مع مركز البحقث والدراسات اإلسالمقة بدار هجر الدكتقر طبد السـد حسـ يؿامة، دار هجر، 

 (.2/32م، 2333هـ/ 3422الؼاهرة 

 .3/829( الؿعتؿد 3)

 .2/13( الػصقل يف إصقل 2)

ب البققع باب الؿحاقؾة ، كتا3/232بقع الرصب طؾك كخؾة بثؿر يف إرض )الحاوي الؽبقر  الؿزابـة:( 8)

كتاب البقع باب 3/311، هناية الؿطؾب يف دراية الؿذهب33/31الؿجؿقع شرح الؿفذب  ، والؿزابـة

  الؿزابـة والؿحاقؾة.

أن تباع بخرصفا كقال )شرح صحقح البخاري ٓبـ ( أن الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ رخص يف العرايا 4)
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 .(2) ، وهل مـ الؿزابـة(3)يف بقع العرايا 

طـ الؽاللة، فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصـ سلل الـبل : روي أن طـ طؿر ـ رضل اهلل طـف الدلقؾ العاشر

فؼد أخر البقان طـ وقت (8)يؽػقؽ آية الصػ، فؼال: الؾفؿ مفؿا بقَّـت فنن طؿر لؿ يتبقـ. 

 الخطاب. 

بلكف لق كان البقان ٓ يراد بف الػعؾ والتؿؽـ مـف دون الخطاب، لجاز  واطترض طؾقف:

 أن يخاصب العربل بالزكجقة، ويؽقن بقاكف طـد الػعؾ.

بلن خطاب العربل بالزكجقة ٓ يػقد شقًئا، بخالف بقان خطاب  طـف: وأجقب

ا، لؽـ ٓ يعؾؿ صػتف، فالبقان بقان صػة ٓ بقان  الؿجؿؾ، فنكف قد استػاد مـف أن طؾقف حؼًّ

 وجقب حؼ.                                                                 

 ن الؿجؿؾ ٕن الؿؽؾػ ٓ يػفؿ جؿقع: لق قبح تلخقر بقاالدلقؾ الحادي طشر

                                                                                                                                                                     

، كتاب التجارات 2/83باب تػسقر العرايا حاشقة السـدي طؾك ســ ابـ ماجة 99كتاب البققع 1/833بطال

 باب بقع العرايا بخرصفا تؿرا.

جب فقفا بقع الرصب بالتؿر دون خؿسة أوسؼ أو يف خؿسة أوسؼ، والعـب بالزبقب؛ ٕن العـب ثؿرة ت العرايا:( 3)

الزكاة وُيْخرص كؿا يخرص التؿر فجاز فقف العرايا كالتؿر. البقان يف مذهب اإلمام الشافعل، ٕبل الحسقـ 

جدة  –يحقك بـ أبل الخقر بـ سالؿ العؿراين القؿـل الشافعل، تحؼقؼ: قاسؿ محؿد الـقري، دار الؿـفاج 

بـ محؿد بـ طؾل إكصاري، أبل العباس،  ، كػاية الـبقف يف شرح التـبقف، ٕحؿد3/238م، 2333هـ/ 3423

م، 2333كجؿ الديـ، الؿعروف بابـ الرفعة، تحؼقؼ: مجدي محؿد سرور ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  

3/339. 

( إم، لإلمام الشافعل أبل طبد اهلل محؿد بـ إدريس بـ العباس بـ طثؿان بـ شافع بـ طبد الؿطؾب بـ طبد 2)

م، كتاب البققع باب بقع 3333هـ/ 3433بقروت -ؿؽل، دار الؿعرفة مـاف الؿطؾبل الؼرشل ال

 .3/829،  الؿعتؿد 8/34العرايا،

 . 383/ 3ط ( يـظر : إحاديث الضعقػة والؿقضقطة التل حؽؿ طؾقفا الحافظ بـ كثقر يف تػسقره8)
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 الؿراد بالخطاب لؼبح تلخقر بقان الـسخ، ولؿا لؿ يؼبح هذا لؿ يؼبح ذاك . 

، ملسو هيلع هللا ىلصبلن كؾ ما حؽؿ بف اهلل تعالك ورسقلف  وأجاب طـف أبق بؽر الرازي الجصاص: 

حقًّا، بؾ يجب  ملسو هيلع هللا ىلصمؿا يجقز كسخف وتبديؾف فغقر جائز ٕحد أن يعتؼد بؼاءه ما دام الـبل 

، فنذا ورد الـسخ فنكؿا ورد ما كان يف اطتؼادكا ملسو هيلع هللا ىلصطؾقـا اطتؼاد جقاز كسخف ما بؼل الـبل 

 (3)طـد ورود الػرض الؿتؼدم. 

طؾقف السالم  -كان طالًؿا بلن الخضر  -طؾقف السالم  –: أن مقسك الدلقؾ الثاين طشر

الؿقققف لؿ يػعؾ إٓ ما هق صقاب وحؽؿة فؽان وجف الؿصؾحة فقف بؿـزلة الؿجؿؾ   -

 الحؽؿ طؾك البقان، فجاز أن يتلخر بقاكف كؿا كؼقل يف تلخقر الؿجؿؾ.

طؾقف  –: أن اهلل تعالك حؽك طـ الؿالئؽة أهنؿ قالقا إلبراهقؿ الدلقؾ الثالث طشر

ـَ : السالم ا ُمْفِؾُؽق َأْهِؾ َهِذِه اْلَؼْرَيِة إِنَّ َأْهَؾَفا َكاُكقا َضالِِؿق ؾقف ط –، وقال إبراهقؿ (2)إِكَّ

َقـَُّف َوَأْهَؾفُ ، فبقـقا حقـئذ، وقالقا: (8)إِنَّ فِقَفا ُلقًصا: السالم ، فخاصبقه بخطاب (4)َلـُـَجِّ

 اقتضك العؿقم، ولؿ يبقـقه يف الحال حتك سلل.

 -طؾقف السالم  –أن الدٓلة قد تؼدمت مـ اهلل تعالك إلبراهقؿ  والجقاب طـ هذا:

لؿممـقـ معف خارجقن مـ الخطاب، فصاروا مستثـقـ وا  -طؾقف السالم –طؾك أن لقصا 

طؾقف  –طالًؿا بلن اهلل تعالك ٓ يفؾؽ لقًصا  -طؾقف السالم –بالدٓلة، فؼد كان إبراهقؿ 

فؾؿ يؽـ طؾقفؿ  والؿممـقـ معف، وطؾؿت الؿالئؽة أيًضا ذلؽ مـ طؾؿ إبراهقؿ  -السالم 

                                                        

 .2/38( الػصقل يف إصقل لؾجصاص 3)

 .83( سقرة العـؽبقت مـ أية :2ـ)

 .82ت مـ أية :( سقرة العـؽبق8)

 .82( سقرة العـؽبقت مـ أية :4)
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 (3) استثـاؤه مـ خطاهبؿ.

، وآسؿ يتـاول بـل  (2)َولِِذي اْلُؼْرَبك َواْلَقَتاَمكتعالك:  : ققلفالدلقؾ الرابع طشر

هاشؿ وبـل طبد الؿطؾب ولؿ يذكر طـ بـل طبد شؿس شقًئا، فؾؿا سللف طثؿان بـ طػان 

وجبقر بـ مطعؿ ب طـ ذلؽ أخرب أهنؿ لؿ يرادوا بالؼرابة، وقد كان الؾػظ يشؿؾفؿ، فؾؿ 

لبقان.  والجقاب: إن هذا غؾط؛ ٕن ققلف: يبقـف حتك سئؾ، فدل طؾك جقاز تلخقر ا

َولِِذي اْلُؼْرَبك  لػظ مجؿؾ مػتؼر إلك البقان؛ ٕكف يتـاول قرابة كؾ أحد كؿا يتـاول قرابة

 .(8)لؿجؿؾ، ففق محتاج إلك البقان، وكحـ كجقز تلخقر بقان املسو هيلع هللا ىلصالـبل 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال لؾـبل   -طؾقف السالم  –: ما روي أن جربيؾ الدلقؾ الخامس طشر  

 ْاْقَرأ(4) :قال: وما أقرأ، يؼقلفا ثالث مرات، ثؿ قال ، اْقَرْأ بِاْسِؿ َربَِّؽ الَِّذي َخَؾَؼ(3) . 

 قالقا: فلخر بقان ما أمر بف.

 أن هذه الرواية مـ أخبار أحاد، فؾؿ يصح التعؾؼ هبا ها هـا.  والجقاب:

ـ إلك القؿـ لقعؾؿفؿ  أكػذ معاًذا ـرضل اهلل طـف ملسو هيلع هللا ىلص: أن الـبل الدلقؾ السادس طشر

حتك  ملسو هيلع هللا ىلصالزكاة وغقرها، فسللقه طـ الققص  فؼال: ما سؿعت فقف شقًئا مـ رسقل اهلل 

 ،، فعؾؿ أن بقان ذلؽ لؿ يؽـ تؼدم.(1)أرجع إلقف فلسللف 

                                                        

 .3/829، الؿعتؿد 2/18( الػصقل يف إصقل 3)

 .43( سقرة إكػال، مـ أية 2)

 .2/13( يـظر: الػصقل يف إصقل 8)

 (.3( سقرة العؾؼ، مـ أية )4)

 (.3( سقرة العؾؼ، أية )3)

 .3/232( يـظر: الدراية يف تخريج أحاديث الفداية 1)
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 أكف يجقز أن يؽقن البقان قد كان تؼدم ولؿ يتبقـف معاذ ـ رضل اهلل طـف ـ   والجقاب:

لفؿ: قد وردت أخبار مستػقضة يف بقان آيات مـ : ومـفا ققالدلقؾ السابع طشر

 الؼرآن، وإكؿا تستػقض بعد مدة، ويف ذلؽ تلخقر بقاهنا طـا إلك أن يستػقض الخرب.

أن بقان الؼرآن مـف ما ٓ يجقز كؼؾف إٓ مستػقًضا، وهق ما تعبدكا فقف بالعؾؿ  والجقاب:

الؼرآن، ومـف ما يجقز كؼؾ دون الظـ، وٓ يؿتـع أن يستػقض ذلؽ يف حالة استػاضة كؼؾ 

بقاكف بأحاد، وهق ما لؾظـ فقف مدخؾ، وٓ يجب أن يستػقض ذلؽ فقؼال إكؿا يستػقض 

  يف مدة فقتلخر فقفا البقان.

كؼؾت أخباًرا طـد  -رضقان اهلل طؾقفؿ  -ومـفا أن الصحابة  الدلقؾ الثامـ طشر:

لجزية مـ الؿجقس وغقر كزول الحاجة إلقفا، وهل مخصصة لؾعؿقم، كالخرب يف أخذ ا

ذلؽ، فؾق لؿ يجز تلخقر البقان لؿا كؼؾت ذلؽ.    والجقاب: أن مـع تلخقر البقان طـد مـ 

يجقز أن ٓ يستؿع الؿؽؾػ بالخرب الخاص، ويؼقل: يؾزمف البحث والطؾب فؿـ 

 (3) .ملسو هيلع هللا ىلصالؿؿؽـ جقاز أن يؽقن يف إدلة ما يخصص العؿقم، فال سمال طؾقف 

 طؾك جقاز تلخقر البقان مطؾًؼا بلدلة، مـفا:واستدلقا بالؿعؼقل 

: أن البقان إكؿا يجب لقتؿؽـ الؿؽؾػ مـ أداء ما كؾػ، والتؿؽقـ الدلقؾ إول    

مـ ذلؽ غقر محتاج إلقف طـد الخطاب، فنكؿا يحتاج إلقف قبؾ الػعؾ بال فصؾ، فؾؿ يجب 

 تؼديؿف طـد الخطاب، كؿا لؿ يجب تؼديؿ الؼدرة طـد الخطاب.

أن مخالػفؿ يؼقل: يحتاج إلك البقان لقخرج الخطاب مـ كقكف طبًثا، فنكف  ب:الجقا

لق لؿ يػتؼر إلقف إٓ لؾتؿؽـ مـ إداء لجاز أن يخاصبـا اهلل بؿا ٓ كػفؿ بف شقًئا أصاًل، 

                                                        

 .823: 3/822( الؿعتؿد 3)
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 كخطاب الزكج، والؿستدل يلبك ذلؽ.

يػفؿ جفة لقس يف تلخقر البقان إيجاب كقن الخطاب طبًثا؛ ٕكف وإن لؿ  فنن قالقا:

 الؿراد يف الخطاب فنكف يػقد وجقب العزم وآطتؼاد.

 فقجب أن يجقز خطاب العربل بالزكجقة؛ ٕكف يػقد العزم وآطتؼاد بالخطاب. ققؾ:

: لقس يف تلخقر بقان الؿجؿؾ إغراء بالجفؾ، فػارق تلخقر بقان العؿقم.  الدلقؾ الثاين

فة فنكف ٓ يؿتـع أن يختص بؽقكف طبًثا إذا ولؿخالػفؿ أن يؼقل: إكف وإن فارقف مـ هذه الج

 (3)تلخر بقاكف. 

: لق قبح تلخقر البقان لؼبح تلخقر الزمان الؼصقر وإن ططػ جؿؾة مـ الدلقؾ الثالث

 (2)الؽالم طؾك جؿؾة أخرى ويبقـ إولك طؼقب الثاكقة، ولؼبح البقان بالؽالم الطقيؾ. 

يخرج الؽالم معفا مـ أن يؽقن مرتقًبا ولؿخالػفؿ أن يؼقل: إكؿا يحسـ تلخقر مدة ٓ 

يرجق فقف السامع زيادة شرط وتؼققد بصػة، وهذا غقر حاصؾ يف الزمان الؼصقر؛ ولفذا 

جاز أن يتؽؾؿ اإلكسان بؿا ٓ يػفؿ ثؿ يبقـف بعد زمان قصقر، وٓ يجقز ققاًسا طؾك ذلؽ أن 

 يبقـف بعد زمان صقيؾ.

يجقز وققع البقان هبؿا مع إمؽان البقان  وأما الػعؾ الطقيؾ والؽالم الطقيؾ فنكؿا

 بالؽالم الؼصقر إذا كان يف ذلؽ زيادة مصؾحة.

: لق قبح تلخقر البقان لؽان وجف قبحف فؼد تبقُّـ الؿؽؾػ، وذلؽ يؼتضل الدلقؾ الرابع

 قبح الخطاب إذا لؿ يتبقـف الؿؽؾػ وإن بقـ لف.

                                                        

 .3/822( الؿعتؿد 3)

 .239، 3/231، كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل 3/828( يـظر: الؿعتؿد 2)
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تؿؽقـ مـ التبققـ ٓ فؼد ويؿؽـ أن يؼال: إكؿا قبح تلخقر البقان ٕن فقف فؼد ال

 (3)التبققـ، وهذا غقر قائؿ إذا بقـ لف فؾؿ يتبقـ لتؼصقر مـف يف الـظر. 

،، وطزاه الؼاضل يف (2)الؿـع مطؾًؼا، وهق مذهب بعض الؿالؽقة الؿذهب الثاين: 

، وهق اختقار ابـ داود مـ الظاهرية ، وإلقف ذهب (4)، ووافؼفؿ الحـػقة (8)التؼريب لؾؿعتزلة 

 (9)، وأبق بؽر الصقريف مـ الشافعقة. (1) (3)إسحاق الؿروزي  أبق

 واستدلقا بلدلة، مـفا:

: أن العؿقم خطاب لـا يف الحال باإلجؿاع، والؿخاصب بف إما أن ٓ الدلقؾ إول

 يؼصد إففاما يف الحال، أو يؼصد ذلؽ.

                                                        

 .2/94، الػصقل يف إصقل 3/828( يـظر: الؿعتؿد 3)

، بقان 3/234، شرح تـؼقح الػصقل، لؾؼرايف 249، 3/241( وإلقف ذهب إهبري. يـظر: كػائس إصقل 2)

 .3/232، كشر البـقد طؾك مراقل أبل السعقد 2/838تصر شرح مختصر ابـ الحاجب الؿخ

 .3/833( يـظر: الؿعتؿد يف أصقل الػؼف 8)

 .8/83، التؼرير والتحبقر 8/394( يـظر: تقسقر التحرير 4)

تصر ( أبق إسحاق إبراهقؿ بـ أحؿد بـ إسحاق الؿروزي الشافعل، أخذ العؾؿ طـ ابـ سريج، لف شرح طؾك مخ3)

 .1/33هـ. يـظر: تاريخ بغداد 843الؿزين، تقيف سـة 

، التؾخقص يف أصقل 8/394، تقسقر التحرير 8/82، اإلحؽام لممدي 3/239( يـظر: الػصقل يف إصقل 1)

الػؼف، لعبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد الجقيـل، أبل الؿعالل، ركـ الديـ، الؿؾؼب بنمام 

 .2/233بقروت  –اهلل جقلؿ الـبالل وبشقر أحؿد العؿري، دار البشائر اإلسالمقة الحرمقـ، تحؼقؼ: طبد 

، رفع الـؼاب طـ تـؼقح 3/241، وكػائس إصقل يف شرح الؿحصقل 8/333( يـظر: الؿحصقل لؾرازي 9)

، 2/334، تشـقػ الؿسامع 2/231، اإلهباج يف شرح الؿـفاج 332، الؿستصػك لؾغزالل 4/813الشفاب 

يف أصقل الػؼف، ٕبل القفاء، طؾل بـ طؼقؾ بـ محؿد بـ طؼقؾ البغدادي الظػري، تحؼقؼ: د/طبد اهلل القاضح 

 .4/33م، 3333هـ/ 3423بـ طبد الؿحسـ الرتكل، ممسسة الرسالة، بقروت 
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 باصؾ لقجقه: –وهق طدم قصد إففامـا يف الحال  –وإول 

 صب إن لؿ يؼصد إففامـا اكتؼض كقكف مخاصًبا لـا. أن الؿخا أحدها:

 أكف لق لؿ يؼصد إففامـا يف الحال مع أن ضاهره يؼتضل كقكف خطاًبا لـا ثاكقفا:

يف الحال، فقؽقن قد أغراكا بلن كعتؼد أكف قد قصد إففامـا يف الحال فقؽقن قد قصد 

 أن كجفؾ.

 ػائدة يف الخطاب إففام الؿخاصب.أكف لق لؿ يؼصد إففامـا لؽان طبًثا؛ ٕن ال ثالثفا:

أكف لق جاز أن ٓ يؼصد إففامـا بالخطاب جاز مخاصبة العرب بالزكجقة وهق  رابعفا:

 ٓ يحسـفا، وإذا جازت مخاصبة العربل بالزكجقة جاز مخاصبة الـائؿ وهذا ٓيصح.

بلن خطاب الزكج ٓ يػفؿ مـف العربل شقًئا فؾؿ يجز أن يخاصبقا بف،  وأجقب طـف:

لقس كذلؽ خطاب العرب بالؿجؿؾ؛ ٕن العربل يػفؿ بف شقًئا ما؛ ٕن ققل اهلل و

اَلةَ سبحاكف:   قد ففؿ مـف إمر بشلء، وهق اطتؼاد حؼقتف.  (3)َوَأِققُؿقا الصَّ

وأما إذا قصد إففامـا فنكف يستؾزم طـف طدم جقاز التلخقر؛ ٕكف ٓ يجقز أن يؽقن اسؿ 

 . (2)ريد اهلل سبحاكف غقره وٓ يبقـفالصالة واقًعا طؾك الدطاء وي

: أكف لق جاز ذلؽ، فنما أن يؽقن إلك مدة معقـة، أو إلك إبد، وكالهؿا الدلقؾ الثاين

 باصؾ.

 أما إلك مدة معقـة، فؾؽقكف تحؽًؿا، ولؽقكف لؿ يؼؾ بف أحد.

 وأما إلك إبد، فؾؽقكف يؾزم الؿحذور، وهق الخطاب والتؽؾقػ بف مع طدم الػفؿ.

                                                        

 .48( سقرة البؼرة، مـ أية 3)

 .839، 3/831، الؿعتؿد يف أصقل الػؼف 3/233( يـظر: كػائس إصقل 2)
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باختقار جقازه إلك مدة معقـة طـد اهلل، وهق الققت الذي يعؾؿ أكف  قب طـفؿ:وأج

إلك أن هذه إدلة ٓ تسؿـ  (3)يؽؾػ بف فقف، فال تحؽؿ.  وذهب صاحب إرشاد الػحقل 

وٓ تغـل مـ جقع، ثؿ طؼب طؾك ذلؽ بؼقلف: أهنؿ قد استدلقا بؿا هق أضعػ، فال حاجة 

 صائؾ تحتف.  لـا إلك تطقيؾ البحث فقفا بؿا ٓ

جقاز التلخقر فقؿا ٓ ضاهر لف، كالؿجؿؾ وإلػاظ الؿتقاصئة  الؿذهب الثالث:

، (2)مـ الحـػقة والؿـشرتكة، ومــعف فقؿـا لف ضــاهر، كالـعام، وبف قال الؽرخل وجؿاطة

 ووافؼفؿ أبق بؽر الؼػال، وأبق إسحاق الؿروزي. 

 واستدلقا بلدلة، مـفا:

ؾ إن لؿ يؽـ لف ضاهر يجقز تلخقر بقاكف إلك وقت الحاجة؛ : أن الؿجؿالدلقؾ إول

ٕكف ٓ يؾزم محذور مـ تلخقر بقاكف، وإن كان لف ضاهر جاز تلخقر البقان التػصقؾل دون 

اإلجؿالل، فاكف يشرتط وجقده طـد الخطاب حتك يؽقن ماكًعا مـ القققع يف الخطل، 

 (8)و بالـؽرة الؿعقـ. فـؼقل: يراد مـ العام الخاص، أو بالؿطؾؼ الؿؼقد، أ

أكف ٓ ماكع طؼاًل مـ جقازه ووققطف شرًطا، كآيتل الصالة                        الدلقؾ الثاين:

َكاةَ والزكاة، قال تعالك:  اَلَة َوَآُتقا الزَّ أفعال لؾصالة،  ملسو هيلع هللا ىلص، ثؿ بقـ الـبل (4)َوَأِققُؿقا الصَّ

                                                        

 .2/23اد الػحقل ( إرش3)

 .3/833( يـظر: التؼرير والتحبقر 2)

، تشـقػ الؿسامع 249، 3/241، كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل 2/231( يـظر: اإلهباج يف شرح الؿـفاج 8)

، اإلحؽام يف 8/333، الؿحصقل لؾرازي 3/332، الؿستصػك لؾغزالل 3/334، البحر الؿحقط 2/333

، بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ 3/332اية القصقل يف دراية إصقل ، هن8/82أصقل إحؽام لممدي 

 .4/813، رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب 2/432الحاجب 

 .48( سقرة البؼرة، مـ أية 4)
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بف فقف تقصقـ لؾـػس طؾك فعؾف طـد ومؼادير الزكاة، كؿا يف كتب الصدقات، وتؽؾقػـا 

 (3)بقاكف. 

أن جقاز تلخقر بقان الؿجؿؾ ٓ يحصؾ مـف جفؾ، وأما العام فنكف  الدلقؾ الثالث :

َفاْقُتُؾقا يقهؿ العؿقم، فنذا أريد بف الخصقص فال يـبغل أن يتلخر بقاكف، مثؾ ققلف: 

ـَ   جقاز قتؾ غقر أهؾ الحرب، وأدى ، فنكف إن لؿ يؼرتن بف البقان لف أوهؿ  (2)اْلُؿْشرِكِق

 يســبؼ فنكف يجـقز تلخقر بقاكف؛ ٕن الحؼ مجؿؾ ٓذلؽ إلك قتؾ مـ ٓ يجقز قتؾف ، 

وما سبؼ يف جقاز تلخقر بقان الؿجؿؾ طـ وقت الخطاب إلك وقت  (8)إلك الػفؿ مـف شلء.

 الحاجة إلك الػعؾ أما طدم جقاز تلخقره طـ العام فػقف أدلة مـفا : 

إن إرادة التخصقص بؿـزلة آستثـاء، فؽؿا لؿ يجز أن يرتاخك آستثـاء طـ  وٓ:أ

ـَ َطاًما، ثؿ يؼقل بعد مدة: َفَؾبَِث فِقِفْؿ َأْلَػ َسـَةٍ الجؿؾة بلن يؼقل:  َّٓ َخْؿِسق ، (4)إِ

وجب أن يؽقن كذلؽ حؽؿ العؿقم إذا أريد بف الخصقص أٓ يتلخر بقاكف؛ ٕن العؾة 

 فقفؿا جؿقًعا.

مـ الؿؼرر يف مخاصبات الحؽؿاء أن الؽالم إذا اكؼطع ضرًبا مـ آكؼطاع فنكف  ثاكقا:

يـػل بعض مقجبف، فؾق أن متؽؾًؿا أصؾؼ لػظ طؿقم أو طدًدا معؾقم الؿؼدار ثؿ قال بعد 

 ذلؽ بزمان: أردت بعض ذلؽ دون بعض، حؽؿقا طؾقف بالؽذب يف مؼالتف. 

ـْ َربَِّؽ َيا َأيُّ ققلف تعالك:  ثالثا: ْغ َما ُأْكِزَل إَِلْقَؽ ِم ُسقُل َبؾِّ ، فؼد أمره بالتبؾقغ (3)َفا الرَّ

                                                        

 .2/23، إرشاد الػحقل 3/334، البحر الؿحقط 8/394( تقسقر التحرير 3)

 .3( سقرة التقبة، مـ أية 2)

 .2/94، الػصقل يف إصقل 2/23، إرشاد الػحقل 3/332( يـظر: الؿستصػك 8)

 .34( سقرة العـؽبقت، مـ أية 4)

 .19( سقرة الؿائدة، مـ أية 3)



–

431 

أبعد  ملسو هيلع هللا ىلصوالبقان، فال يجقز لف أن يمخره؛ ٕن يف تلخقره مخالػة أمر اهلل تعالك، والـبل 

ـْ الـاس مـ ذلؽ. وهذا ٓ دلقؾ فقف طؾك ما ذكر ٕن ققلف تعالك:  َٓ َتْعَجْؾ بِاْلُؼْرَآِن ِم َو

،إكؿا يؼتضل الؿـزل بعقـف والؿـزل مبقـ، وإكؿا أراد إضفاره (3)َقْبِؾ َأْن ُيْؼَضك إَِلْقَؽ َوْحُقفُ 

 وترك كتؿاكف.

 الؿذهب الرابع:

يجقز تلخقر بقان العؿقم، وٓ يجقز تلخقر بقان الؿجؿؾ وهق طؽس السابؼ ، حؽاه 

ن العؿقم؛ ٕكف قبؾ الؿاوردي  والروياين وجًفا ٕصحاب الشافعل. فقجقز تلخقر بقا

البقان غقر مػفقم ، وكذا ٓ يجقز تلخقر بقان الؿجؿؾ؛ ٕكف قبؾ البقان غقر مػفقم، فنن 

وكؼؾف ابـ  ،(2)وروده غقر مػفقم فنن وروده ٓ فائدة فقف وبف قال بعض أصحاب الشافعل 

 .(8)برهان يف القجقز طـ طبد الجبار 

 جؿؾ بلدلة، مـفا:واستدلقا بجقاز تلخقر بقان العؿقم دون الؿ

أكف ٓ ماكع طؼاًل مـ أن يخاصبـا اهلل سبحاكف وتعالك بالعؿقم فـعتؼده  الدلقؾ إول:

 ثؿ يبقـف لـا يف الثاين.

بػساده ٕكف غقر جائز أن يتعبدكا بخالف مراده، وباطتؼاد الشلء طؾك  وأجقب:

 .(4)خالف ما هق بف 

                                                        

 .44( سقرة الـحؾ، مـ أية 3)

( حؽك الؿازري هذا الؿذهب طـ بعضفؿ، ثؿ قال: وكـت أصقبف، وقد قال الؼاضل طبد القهاب يف بعض 2)

 .3/333ؾف مردود بؿا سبؼ. يـظر: البحر الؿحقط مصـػاتف: لؿ يؼؾ بف أحد، وهذا ك

 .2/333، تشـقػ الؿسامع 3/333( يـظر: البحر الؿحقط 8)

 .94:  2/93( يـظر: الػصقل يف إصقل 4)
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َٓ َتْعَجْؾ بِ ققلف تعالك:  الدلقؾ الثاين: ـْ َقْبِؾ َأْن ُيْؼَضك إَِلْقَؽ َوْحُقفُ َو  .(3)اْلُؼْرَآِن ِم

 وققؾ يف تلويؾف وجفان :

أن ما ادطاه مـ التلويؾ مـ أن وحقف بقاكف، كان ذلؽ فقؿا يؼتضل البقان  إول :

 ويحتاج إلقف.

أكف هنك طـ العجؾة بف قبؾ الػراغ مـ جؿقعف ٕن بقان الؼقل إكؿا يحصؾ  الثاين :

 ـف وبؾقغ أخره .بالػراغ م

 وأجقب طـف :

بلكف إن أراد مـف التالوة فال خالف بقـ الؿسؾؿقـ أكف كان جائزا لف التالوة إذا حصؾ 

 الػراغ مـف باكؼطاع الؽالم .

أن اهلل تعالك حؽك طـ الؿالئؽة أهنؿ قالقا إلبراهقؿ طؾقف السالم الدلقؾ الثالث :

خاصبقه بخطاب اقتضك العؿقم ثؿ بقـقا لف بنهالك أهؾ الؼرية ٕهنؿ كاكقا ضالؿقـ فنهنؿ 

 حقـ سلل بـجاة أهؾف إٓ امرأتف.

 -طؾقف السالم  –بلن الدٓلة قد كاكت تؼدمت مـ اهلل تعالك إلبراهقؿ  وأجقب طـفؿ:

والؿممـقـ معف خارجقن مـ الخطاب فصاروا مستثـقـ   -طؾقف السالم  –طؾك أن لقًصا 

ـاؤهؿ وإخراجفؿ مـ الجؿؾة بالبقان، فؼد كان بالدٓلة، فؾؿ يؽـ طؾك الؿخاصب استث

والؿممـقـ  -طؾقف السالم  –طالًؿا بلن  اهلل تعالك ٓ يفؾؽ لقًصا  -طؾقف السالم  –إبراهقؿ 

 طؾقف السالم . -معف، وطؾؿت الؿالئؽة أيًضا ذلؽ مـ طؾؿ إبراهقؿ

قف وأهؾف، ثؿ ، وأن اهلل تعالك وطده أن يـج -طؾقف السالم  –قصة كقح  الدلقؾ الرابع:

                                                        

 .334( سقرة صف، مـ أية 3)
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ـَ بقـ يف الثاين استثـاء ابـف مـ الؿـجققـ فؼال لف: إن اهلل تعالك قد كان أخربه: أكف  ـْ ُيْمِم َل

ـَ  ـْ َقْد َآَم َّٓ َم ـْ َقْقِمَؽ إِ أن آبـ   -طؾقف السالم  –، وكان ابـف كافًرا، فعؾؿ كقح  (3)ِم

 مستثـك مـ الؿـجققـ إن بؼل طؾك كػره.

قصة بؼرة بـل إسرائقؾ، وأكف أصؾؼ اسؿ بؼرة، وبقَّـ يف الثاين أهنا  الدلقؾ الخامس:

طؾك صػة، فدل أكف أصؾؼ لػظ طؿقم وأراد خصقص بؼرة بعقـفا يف الثاين. فقؼال لف: إن 

 الحؽؿ إول كان ذبح بؼرة أي بؼرة كاكت، فؾؿا تعـتقا شدد طؾقفؿ بزيادة الصػة.

بعد استؼرار الحؽؿ إول فؾقس فقف  بلن هذا طؾك وجف الـسخ؛ ٕكف ورد وأجقب :

 .(2)تلخقر البقان 

 واحتج مـ مـع تلخقر بقان الؿجؿؾ بلدلة، مـفا:

َـّ َثاَلَثَة ُقُروءٍ أن اهلل تعالك قال:  الدلقؾ إول: ـَ بَِلْكُػِسِف َؼاُت َيَتَربَّْص ، إما (8)َواْلُؿَطؾَّ

إن شاءت، أو أراد مـفا  أن يؽقن أراد مـفا آطتداد بالطفر إن شاءت أو بالحقض

آطتداد بقاحد مـفؿا بعقـف، وأي إمريـ أراده فؼد أراد مـفا ما ٓ سبقؾ لؾؿجتفد إلك 

 ففؿف؛ ٕن الؾػظ ٓ يـبلء طـ التخققر، وٓ يـبلء طـ واحد مـفؿا بعقـف.

أكف أراد مـفا واحدة بعقـف، ولؿ يرد مـ الؿجتفديـ أن يػفؿقه يف الحال؛  الجقاب:

ؿ يدلفؿ طؾقف يف الحال بؾػظ يخصف، فقريد مـفؿ ففؿف، وإكؿا دلفؿ طؾك الجؿؾة ٕكف ل

 ففق يريد مـفؿ ففؿ الجؿؾة .

                                                        

 .81( سقرة هقد مـ أية 3)

 .4/339، القاضح يف أصقل الػؼف 94: 2/93( يـظر: الػصقل يف إصقل 2)

 .223قرة البؼرة، مـ أية ( س8)
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لق حسـت الؿخاصبة بآسؿ الؿشرتك مـ غقر بقان يف الحال  الدلقؾ الثاين:

لحسـت مخاصبة العربل بالزكجقة مع الؼدرة طؾك مخاصبتف بالعربقة، وٓ يبقـ لف يف 

 (3)الجامعة بقـفؿا أن السؿاع ٓ يعرف مراد الؿتؽؾؿ هبؿا طؾك الحؼقؼة.  الحال، والعؾة

إكف لؿ يحسـ مخاصبتف بالزكجقة ٕن العرب ٓ تعرف بؽالم الزكج شقًئا  فان قؾتؿ:

 وتعرف بالؽالم الؿجؿؾ شقًئا ما، وهق أن الؿتؽؾؿ أراد أحد معـقل آسؿ الؿشرتك.

حسـ الخطاب الؿعرفة بؽؿال الؿراد، لقس يخؾق إما أن تعتربوا يف  ققؾ لؽؿ:

 تعتربوا الؿعرفة ببعض الؿراد. أو

فنن اطتربتؿ إول لزمؽؿ أن ٓ يجقز تلخقر بقان الؿجؿؾ؛ ٕكف ٓ يؿؽـ مع فؼده 

 .(2)معرفة كؿال الؿراد 

وإن اطتربتؿ الثاين لزمؽؿ حسـ مخاصبة العربل بالزكجقة؛ ٕن العربل إذا طرف 

ف طؾؿ أكف قد أراد بخطابف شقًئا ما إما إمر وإما الـفل وإما حؽؿف الزكجل الؿخاصب ل

 غقرهؿا.

أن الؿعترب يف حسـ الخطاب أن يتؿؽـ السامع مـ أن يعرف بف ما أفاده  والجقاب:

الخطاب، وهق يتؿؽـ مـ معرفة ما وضع لف آسؿ الؿشرتك؛ ٕكف إكؿا وضع لؽؾ واحد 

أن مراد الؿتؽؾؿ بف إما هذا وإما هذا، وهذا هق  مـ معـققف طؾك اكػراده، فالسامع لف قد طؾؿ

الرتدد الذي تؼتضقف الؾػظة، وأما العربل فاكف ٓ يتؿؽـ مـ أن يعرف ما وضع لف خطاب 

 .(8)الزكج، فؾؿ يحسـ أن يخاصب بف مـػرًدا طـ بقان 

                                                        

 .3/823( يـظر: الؿعتؿد 3)

 .3/233، كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل 3/823، الؿعتؿد 233، 2/239( يـظر: التؿفقد لؾؽؾقذاين 2)

 .3/822، الؿعتؿد 3/822( يـظر: التؿفقد يف أصقل الػؼف 8)
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  الؿذهب الخامس:

بق الحسـ يف ، وأ(2)قالف الجبائل  ،(3)جقاز تلخقر بقان الـسخ وامتـاطف فقؿا طداه 

 .  (8). الؿعتؿد، وأبق طؾل وطبد الجبار، وإلقف ذهب أكثر متؼدمل الؿعتزلة

 واستدلقا بجقاز تلخقر البقان يف الـسخ وامتـاطف فقؿا طداه بلدلة:

، فنن تلخقر بقان (4)أن تلخقر بقان التخصقص يػارق تلخقر بقان الـسخ  الدلقؾ إول:

ٕشخاص الؿـدرجة تحت العام أكف هؾ التخصقص يقجب الشؽ يف كؾ شخص مـ ا

مراد بف العام أو ٓ؟ بخالف تلخقر بقان الـسخ، فنكف ٓ يقجب الشؽ إلمؽان العؿؾ 

 بالؿـسقخ قبؾ ورود البقان. 

بلن جقاز تلخقر بقان التخصقص يقجب الشؽ يف كؾ واحد مـ  وأجقب:

يقجب الشؽ يف إشخاص، طؾك البدل ٓ طؾك الجؿع؛ وجقاز تلخقر البقان يف الـسخ 

                                                        

، 2/231، اإلهباج يف شرح الؿـفاج 3/234، شرح تـؼقح الػصقل، لؾؼرايف 8/833( يـظر: التؼرير والتحبقر 3)

، بقان الؿختصر 8/431، التؼريب واإلرشاد الصغقر 3/323معالؿ أصقل الػؼف طـد أهؾ السـة والجؿاطة 

، 3/413، رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب 8/43، اإلحؽام لممدي 2/439شرح مختصر ابـ الحاجب 

 .2/138شرح مختصر الروضة 

 .8/431لصغقر ( التؼريب واإلرشاد ا2)

 .3/833( الؿعتؿد يف أصقل الػؼف 8)

( هـاك فرق بقـ التخصقص والـسخ مـ طدة اطتبارات، مـفا: أن التخصقص بقان ما أريد بف العؿقم، والـسخ بقان 4)

ما لؿ يرد بالؿـسقخ، ومـفا: أن التخصقص يجقز باإلجؿاع بخالف الـسخ، التخصقص ٓ يدخؾ يف غقر العام 

لتخصقص يؽقن يف إخبار وإحؽام، والـسخ يختص بإحؽام الشرطقة، التخصقص ٓ بخالف الـسخ، ا

، 2/439يؽقن إٓ لبعض إفراد، والـسخ يؽقن لفا كؾفا. ) يـظر: بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب 

، اإلهباج يف شرح 4/3383، كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل 8/839رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب 

 ( .2/333، شرح مختصر الروضة 8/3، الؿحصقل لؾرازي 2/323ـفاج الؿ
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 .(3)جؿقع إشخاص. فؽان جقاز تلخقر التخصقص أجدر وأولك 

  الؿذهب السادس:

خبار كالقطد بقان إ تلخقر يجقز تلخقر بقان إوامر والـقاهل، وٓ يجقز

 .(2)والقطقد، وأكباء أخرة، حؽاه الؿاوردي طـ الؽرخل وبعض الؿعتزلة 

 . (8)" أكف ٓ وجف لف "  :وقال صاحب إرشاد الػحقل 

جقاُز تلخقِر البقاِن يف ب استدل الؼائؾقن بجقاز تلخقر بقان إوامر والـقاهل: 

، فقؿا أوجَب أطؿاَل الؼؾقِب مـ ه تلخقرُ  ل وجقازالتل وجبْت بإوامِر والـَّقاه طؿالِ إ

 .(4)التصديؼ وآطتؼادِ 

ب واستدلقا بعدم جقاز ذلؽ يف إخبار بلن إخبار وطد وترغقب وزجر وترهق

 وٓ يتؿ ذلؽ إٓ بلن يعؾؿ مـ الؿراد بف مؿـ لؿ يرد ، وإٓ لؿ يؼع ترهقب وٓ ترغقب .

 وهذا بطؾ مـ وجقه :

آتػاق طؾك جقاز زجره لـا بؼقلف أصقعقا واحذروا طؼابل ، فنكـل  أحدهؿا :

أمرت بـل إسرائقؾ فعصقين فعاقبتفؿ ، وإن جاز أن يؽقن مراده البعض تارة ، والؽؾ 

 تؿ الزجر لـا . أخرى وإن

                                                        

، بقان الؿختصر شرح مختصر 8/43، اإلحؽام يف أصقل إحؽام 8/838( يـظر: التؼريب واإلرشاد الصغقر 3)

، كػائس إصقل يف شرح 2/883، الردود والـؼقد شرح مختصر ابـ الحاجب 2/439ابـ الحاجب 

، البحر الؿحقط 323، الؿـخقل لؾغزالل 8/82يف أصقل إحؽام لممدي ، اإلحؽام 3/241الؿحصقل 

 .3/283لؾزركشل 

، 2/233، التؾخقص يف أصقل الػؼف 8/434، التؼريب واإلرشاد الصغقر 332( يـظر: الؿستصػك لؾغزالل 2)

 .3/233، ققاصع إدلة 4/339القاضح يف أصقل الػؼف 

 . 2/23( يـظر: إرشاد الػحقل 8)

 .4/333: القاضح  يـظر( 4)
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إكف لقس كؾ إخبار وطد ووطقد ، بؾ فقفا قصص وحؽايات  والقجف أخر :

  .ودلقؾف هذا مؼصقر طؾك إحالة تلخقر بقان ما كان مـفا وطدا ووطقدا وغقر ذلؽ ،

إكف قد ثبت طـدكا إكف لقس كؾ وطقد وزجر وترهقب خرب طـ   :والقجف أخر

ومـف ما هق  ،وهق ما طؾؿ إيؼاع الؿتقطد بف ،كذلؽ إيؼاع الؿتقطد بف، بؾ مـف ما يؽقن

 . وإكؿا يقرده زجرا وترهقبا ،ترهقب وإن لؿ يؼصد الؿتقطد إلك إيؼاطف

 تلخقر بقاكف يخؾ بصحة اطتؼاد طؿقمف أو خصقصف.: وإن قالقا 

وربؿا لؿ يرد الؿتقطد بقطقده  ،اطتؼاد تجقيز كؾ واحد مـفؿا سامعف إن طؾلققؾ: 

تقطده، ولقٓ اإلجؿاع والتقققػ طؾك أن الؽػار مرادون  بلحد مؿـ إيؼاع الؿتقطد بف

بنكزال الؿتقطد بف مـ طؼاهبؿ ٕجزكا غػراهنؿ وآستثـاء يف وطقدهؿ، كؿا كجقز ذلؽ 

 . وإذا كان ذلؽ كذلؽ بطؾ ما قال الػريؼان ،فقؿـ لؿ كققػ طؾك طؼابف مـ الؿممـقـ

 الؿذهب السابع:

حؽاه الشقخ أبق ار وٓ يجقز يف إوامر والعبادات ، يجقز تلخقر البقان يف إخب

 .إسحاق مذهًبا، ولؿ يـسبف إلك أحد 

يؿـع مـ صحة  تلخقر البقان بلن:  واستدل الؼائؾقن بعدم جقاز ذلؽ يف العبادات  

  غقر ماكع مـفؿا.وأكف  ، (2)قبؾ. وقد بقـا فساد ذلؽ مـ (3)أداء الػعؾ أو أداء العزم طؾقف

بلن البقان إكؿا يجب ؛ لقتؿؽـ الؿؽؾػ :  ز تلخقر البقان يف إخبارواستدلقا بجقا

مـ أداء ما كؾػ والتؿؽقـ مـ ذلؽ غقر محتاج إلقف طـد اْلخطاب وإكؿا يحتاج إلقف طـد 

                                                        

 .431:  8/434يـظر : التؼريب واإلرشاد الصغقر ( 3)

 يراجع أدلة الؼائؾقـ بجقاز تلخقر البقان طـ وقت الخطاب إلك وقت الحاجة.( 2)



– 

438 

الػعؾ باَِل فصؾ َفؾؿ يجب تؼديؿف طـد اْلخطاب كؿا لؿ يجب تؼديؿ الؼدرة طـد 

 .(3)الخطاب

الؿسللة الخطاب التؽؾقػل، فال تذكر فقفا  ؛ ٕن مقضقعفذا الؿذهب وٓ وجف ل 

 . (2)إخبار

 الؿذهب الثامـ:

 .(4)إن كان تغققًراأما و ، (8)وصارئا أن بقان الؿجؿؾ إن لؿ يؽـ تبدياًل جاز مؼارًكا

 فؼد اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿف طؾك مذاهب :

، (3)ٓ يصح بقان التغققر إٓ مقصقٓ وإلقف  ذهب أبق حـقػة الؿذهب إول :

 .  (3)والحـابؾة ،(9)والشافعل، (1)ومالؽ

                                                        

 .3/822( يـظر الؿعتؿد 3)

 .2/323( يـظر : إرشاد الػحقل 2)

ل طبد اهلل محؿد بـ طؾل بـ طؿر ، إيضاح الؿحصقل مـ برهان إصقل، ٕب2/23( يـظر: إرشاد الػحقل 8)

 .3/333، البحر الؿحقط 3/348الؿازري، تحؼقؼ: د/طؿار الطالبل، دار الغرب اإلسالمل، بقروت، 

، 223بقان التغققر أن يتغقر ببقاكف معـك كالمف وكظقره التعؾقؼ وآستثـاء والتخصقص )يـظر : تؼقيؿ إدلة ( 4)

 .2/338، فصقل البدائع يف أصقل الشرائع 49ات لؾجرجاين ، التعريػ28، الؽؾقات83تؾخقص إصقل 

، 8/339، كشػ إسرار 239، أصقل الشاشل 8/3483، الؽايف شرح البزدوي 2/83يـظر : شرح التؾقيح ( 3)

 ،2/49، أصقل السرخسل 222تؼقيؿ إدلة 

قز بعض أصحاب مالؽ . وقد ج3/399، كػائس إصقل لؾؼرايف 8/323يـظر : التؼريب واإلرشاد الصغقر ( 1)

جقاز تلخقر لػظف إذا كقاه أو أضؿره متصال ويديـ فقؿا بقـف وبقـ اهلل تعالك .) يـظر : كػائس إصقل لؾؼرايف 

3/393. ) 

 233، هناية السقل  2/233يـظر : اإلحؽام لممدي ( 9)

 .2/113، العدة يف أصقل الػؼف 332يـظر : الؿسقدة يف أصقل الػؼف ( 3)
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يصح بقان آستثـاء مـػصال طـ الؿستثـك مـف وإن صال الزمان  الؿذهب الثاين :

 .  (2)وإلقف ذهب ابـ طباس وبف قال مجاهد ، (3)شفرا

 :بلدلة مـفا ٓ يصح بقان التغققر إٓ مقصقٓبلكف : أصحاب الؿذهب إول  (3)استدل

مـ حؾػ طؾك يؿقـ فرأى غقرها خقرا مـفا فؾقلت  "ؾقف وسؾؿ ـ ققلف ـ صؾك اهلل ط

 .(4)"بالذي هق خقر ثؿ لقؽػر طـ يؿقـف 

الضرب بالضغث لؿا حؾػ بضرب  أمر اهلل تعالك أيقب ـ طؾقف السالم ـ الثاين

 .  (3)امرأتف ٕكف أيسر وأخػ فنكف لقصح مرتاخقا لؿا وجب طؾقف الضرب أصال

صح مـػصال ، لؿا طؾؿ صدق صادق وٓ كذب كاذب  ان آستثـاء لق الثالث :

 .(1)ولؿ يحصؾ وثقق بقؿقـ وبطالكف واضح

 .(9)أن أهؾ الؾغة ٓ يعدون ذلؽ كالما مـتظؿا وٓ معدودا مـ كالم العرب الرابع :

                                                        

الروايات قدر زمان الجقاز بسـة ، وطـ الحسـ وصاووس وططاء أهنؿ جقزوا مالؿ يؼؿ طـ مجؾسف يف بعض ( 3)

اطتبارا بالعؼقد وبف قال أحؿد بـ حـبؾ وطـ أبل العالقة أكف يجقز إلك أربعة أشفر) يـظر : كشػ 

 (.233، هناية السقل8/339إسرار

، 2/119،العدة ٕبل يعؾل 293مذكرة الشـؼقطل  ،8/81، التؼرير والتحبقر 8/339يـظر : كشػ إسرار ( 2)

 .233، هناية السقل 3/399، كػائس إصقل 2/231، اإلحؽام لممدي 8/323التؼريب واإلرشاد 

 .33ذكرت إدلة إجؿآ حقث إكف سبؼ إيراد إدلة ومـاقشتفا والجقاب طؾقفا والرتجقح ص( 8)

طـ أم سؾؿة مرفقطا وحديث أبل مقسك إشعري متػؼ طؾقف )  أخرجف مسؾؿ مـ حديث أبل هريرة ، ويف الباب( 4)

 .8/232، كصب الراية كتاب إيؿان 4/433يـظر : التؾخقص الحبقر يف تؾخقص أحاديث الرافعل 

 .293يـظر: مذكرة الشـؼقطل ( 3)

 .2/233، اإلحؽام لممدي 2/81،89، شرح التؾقيح 8/339يـظر : كشػ إسرار ( 1)

 .3/399س إصقل لؾؼرايف يـظر : كػائ( 9)
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استدل أصحاب الؿذهب الثاين الؼائؾقن بلكف يصح آستثـاء مـػصال طـ 

 الؿستثـك مـف بلدلة مـفا :

فنكف يعؿ الصػراء  إِنَّ اهَّللَ َيْلُمُرُكْؿ َأْن َتْذَبُحقا َبَؼَرًة  صة البؼرة قال تعالك : ق إول

 وغقرها ثؿ خص مرتاخقا وطؾؿ أن الؿراد بؼرة مخصقصة .

ـِ  ققلف تعالك لـقح طؾقف السالم  الثاين: ـِ اْثـَْق ـْ ُكؾٍّ َزْوَجْق َفاْسُؾْؽ فِقَفا ِم

  .(3)َوَأْهَؾَؽ 

ـْ ُدوِن اهَّللِ َحَصُب َجَفـََّؿ  : الثالث ُؽْؿ َوَما َتْعُبُدوَن ِم  . (2)إِكَّ

: أأكت صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف لؿا روى هذه أية قال ابـ الزبعرى لرسقل اهلل ـ  كؼؾ

قؾَت ذلؽ، قال: كعؿ، فؼال: القفقد طبدوا طزيًرا، والـصارى طبدوا الؿسقح، وبـق مؾقح 

طبدوا الشقاصقـ التل أمرتفؿ  ٓ، بؾ هؿ: »صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـطبد الؿالئؽة، فؼال 

إن الؾذيـ سبؼت لفؿ مـا الحسـك أولئؽ طـفا ": طز وجؾ –اهلل ، فلكزل  (8)«بذلؽ

 فخصصت أيتقـ تخصقًصا مرتاخًقا. ، والؿراد: طزيًرا وطقسك والؿالئؽة،(4)"مبعدون

 واهَّلل ٕغزون»أكف قال:     ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ : ما روي طـ الـبل الرابع

 صحة آستثـاء بعد السؽقت لؿا ولقٓ (3)"إن شاء اهلل "، ثؿ سؽت وقال بعده «قريًشا

                                                        

 29( سقرة الؿممـقن، مـ أية 3)

 33سقرة إكبقاء مـ أية ( 2)

، تخريج أحاديث 33/383، أكقس الساري 443يـظر : تحػة الطالب بؿعرفة أحاديث مختصر ابـ الحاجب ( 8)

 .2/813الؽشاف 

 .333، أية إكبقاءسقرة ( 4)

 لب، ٕالعشرة أصراف مـ الؿبتؽرة بالػقائد الؿفرة إتحافباس يف كتاب: طـ ابـ طالعسؼالين  حجر بـأخرجف ( 3)

 د بنشراف والسقرة، السـة خدمة مركز: تحؼقؼ، العسؼالين حجر بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ أحؿد الػضؾ

 والسقرة السـة خدمة ومركز ،بالؿديـة الشريػ الؿصحػ لطباطة ففد الؿؾؽ مجؿع،) الـاصر كاصر بـ زهقر

، 3893، مـ مسـد طبد اهلل بـ طباس ، رقؿ الحديث 483( ، حرف العقـ م3334 /هـ3433، بالؿديـة قيةالـب

  .8/832لؾزيؾعل، طـ أبل هريرة ، كتاب اإليؿان، فصؾ يف الؽػارة  الفداية ٕحاديثكصب الراية  ،9/322
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 . (3)ففعؾف؛ لؽقكف مؼتًدى ب

: أكف سللتف القفقد طـ طدة أهؾ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ: ما روري طـف ـ الخامس

، ولؿ يؼؾ: إن شاء اهلل، فتلخر طـف «غًدا أجقبؽؿ»، وطـ مدة لبثفؿ فقف، فؼال:  (2)الؽفػ

عؾؿفؿ إٓ قؾقؾ فال تؿار فقفؿ إٓ مراء ما ي" القحل مدة بضعة طشر يقًما ثؿ كزل طؾقف:

َـّ لَِشْلٍء إِكِّل َفاِطٌؾ َذلَِؽ َغًدا  ، إلك ققلف: "ضاهرا َٓ َتُؼقَل َّٓ َأْن َيَشاَء اهَّللُ َواْذُكْر َربََّؽ  *َو إِ

 .(8)إَِذا َكِسقَت 

 يرتجح بالـظر ٕدلة كال الػريؼقـ صحة أدلة الؿذهب إول الؼائؾقـ بلكف الراجح:

ًٓ ٓ يصح بقان التػسقر إٓ    . مقصق

بلكف يجب تلويؾ ما روي طـ ابـ طباس ـ رضل اهلل طـف ـ  بصحة  : (4)وقال الباقالين

آستثـاء مـػصًؾ طـ الؿستثـك مـف طؾك وجف يقافؼ ما طؾقف أهؾ الؾغة، وهق وجقب 

  اتصال آستثـاء بالؿستثـك مـف، ومـع تلخره طـف، فالرواية طـف لؿ تؼؿ هبا حجة.

لبقان طـ وقت الخطاب إلك وقت هذا وبعد طرض آراء إصقلققـ يف مسللة تلخقر ا

مذهب الؼائؾقـ بجقاز تلخقر البقان طـ  الحاجة وأدلة كؾ فريؼ ومـاقشتفا اتضح صحة

  . (3)الؿعارض وقت الخطاب إلك وقت الحاجة؛ وذلؽ لؼقة أدلتفؿ، وسالمتفا طـ

                                                        

 .2/233يـظر: اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممدي ( 3)

 بـ يقسػ بـ اهلل طبد الديـ جؿال، للؾزمخشري الؽشاف تػسقر يف القاقعة وأثار ثإحادي تخريجيـظر :( 2)

 تحػة، 2/233، هـ3434 الرياض ،خزيؿة ابـ دار، السعد الرحؿـ طبد بـ اهلل طبد: تحؼقؼ، الزيؾعل محؿد

 ثؿ البصري الؼرشل كثقر بـ طؿر بـ إسؿاطقؾ الػداء، ٕبل الحاجب ابـ مختصر أحاديث بؿعرفة الطالب

  .213،  3(،طم3331 /هـ3431، بقروت حزم ابـ دار،) الدمشؼل

 .24،28،22سقرة الؽفػ أيات ( 8)

 .8/323يـظر : التؼريب واإلرشاد الصغقر ( 4)

( وهق مقافؼ لؽالم الشقكاين حقث قال بعد أن رجحف ٓ يـؽره مـ لف خربة هبا ومؿارسة لفا ولقس طؾك هذه 3)

  .2/83الؿجقزون أثارة مـ طؾؿ  يـظر: إرشاد الػحقل  الؿذاهب الؿخالػة لؿا قالف
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 ؟  ظل أو معـقيالخالف يف الؿسللة لػ

 الخالف يف الؿسللة معـقي لف أثر يف مسائؾ، مـفا ما يؾل:

 هؾ يجقز تلخقر تبؾقغ إحؽام؟ - 3

أن  ملسو هيلع هللا ىلصفؿـ أجاز تلخقر البقان طـ وقت الخطاب إلك وقت الحاجة أجاز لؾرسقل 

 (3)يمخر التبؾقغ لؿا أوحل إلقف مـ قرآن أو غقره إلك وقت الحاجة إلقف. 

بقان طـ وقت الخطاب إلك وقت الحاجة قال: ٓ يجقز ومـ مـع جقاز تلخقر ال

 أن يمخر التبؾقغ. ملسو هيلع هللا ىلصلؾرسقل 

إذا طثر الػؼقف طؾك طؿقم الؼرآن، ثؿ طثر طؾك خرب واحد يرفع بعض ذلؽ العؿقم،  - 2

تخصقًصا،  ، ففؾ يؽقن الخرب كسًخا لمية أووطرف أن أية متؼدمة طؾك الخرب

مـ شلء فلن هَّلل خؿسف ولؾرسقل ولذي  واطؾؿقا أكؿا غـؿتؿمثؾ ققلف تعالك: 

ـْ َقَتَؾ َقتِقاًل »يف غزوة حـقـ: ملسو هيلع هللا ىلص ، فنهنا كزلت يف غزوة بدر، وقال الـبل  (2)الؼربك َم

 . (8)«َفَؾُف َسَؾُبفُ 

فؿـ أجار تلخقر البقان طـ وقت الخطاب إلك وقت الحاجة قال بلن الخرب مخصص 

ن طـ وقت الخطاب قال بلن الخرب يؽقن ومـ مـع جقاز تلخقر البقا (4)فقؾزم إخذ بف. 

 كاسًخا لمية، فال يجقز إخذ بف؛ ٕن خرب القاحد ٓ يـسخ الؼرآن.  

ومؿا يجدر اإلشارة  إلقف  بقان ما ورد يف جقاز تلخقر إسؿاع اهلل تعالك  وطؾقف :

 الؿؽؾػ الخطاب  مـ غقر إسؿاع ما يخصصف . 

                                                        

 .3/3314، هناية القصقل 333، هناية السقل إلك طؾؿ إصقل 8/3293( الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن 3)

 .43( سقرة إكػال، مـ أية 2)

 .8/483( يـظر: كصب الراية، كتاب السقر، فصؾ يف التـػقؾ 8)

 .3291، 8/3293ل الػؼف الؿؼارن ( الؿفذب يف طؾؿ أصق4)
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 انمبحث انثاوي

مه غير  اع انمكهف انخطاب خالف انعهماء في جىاز إسم

 إسماع ما يخصصه

: ًٓ محؾ آتػاق: اتػؼ العؾؿاء طؾك أن الؿخصص العؼؾل يجقز تلخقر إسؿاع اهلل  أو

 تعالك الؿؽؾػ العام مـ غقر أن يعؾؿف أن يف العؼؾ ما يخصصف.

 .(3)ففق يف الؿخصص السؿعل  أما محؾ الـزاع:

ر البقان طـ وقت الخطاب يف جقاز الؼائؾقن بعدم جقاز تلخق (2)اختؾػ العؾؿاء 

 تلخقر إسؿاع اهلل تعالك الؿؽؾػ العام مـ غقر إسؿاطف ما يخصصف طؾك مذاهب:

 الؿذهب إول: 

، وطؾقف الجؿفقر.   (4)، وأبق هاشؿ (8)ذلؽ، وإلقف ذهب الػؼفاء، والـظام جقاز

 الؿذهب الثاين: 

                                                        

 .3313-3/3311( يـظر: هناية القصقل لؾصػل الفـدي 3)

، 3/3311، هناية القصقل 3/333، البحر الؿحقط 2/339، تشـقػ الؿسامع 8/43( يـظر: اإلحؽام لممدي 2)

ف ، الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼ3/883، الؿعتؿد 433، 2/439بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب 

، هناية السقل شرح مـفاج القصقل، لعبد الرحقؿ 3/833، الػائؼ يف أصقل الػؼف 3291، 8/3293الؿؼارن 

هـ/ 3423بـ الحسـ بـ طؾل اإلسـقي الشافعل، أبل محؿد، جؿال الديـ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت ا

 . 284م، 3333

ئؿة الؿعتزلة تبحر يف طؾقم الػؾسػة ، تابعتف فرقة هق : إبراهقؿ بـ سقار بـ هاكئ البصري أبق إسحاق الـظام مـ أ( 8)

مـ الؿعتزلة سؿقا بالـظامقة ، وقد الػت كتب خاصة لؾرد طؾك الـظام وفقفا تؽػقر لف وتضؾقؾ ، ) يـظر : لسان 

  (.3/48،42، إطالم لؾزركؾل 4/3428، تبصقر الؿـتبف بـحرير الؿشتبف 3/32الؿقزان 

ل محؿد الجبائل كان هق وأبقه مـ كبار الؿعتزلة وكان لف ولد يسؿك أبق طؾل . مـ هق : طبد السالم بـ أبل طؾ( 4)

، القايف 8/338، وفقات إطقان 9/331هـ ) يـظر : لسان الؿقزان 823تقىف سـة  "الجامع الصغقر  "مملػاتف 

  ( .39/218بالقفقات 
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 . .(8)، والجبائل (2)، وإلقف ذهب أبق الفذيؾ  (3)الؿـع

 إدلة :

 استدل أصحاب الؿذهب إول الؼائؾقن بالجقاز بلدلة، مـفا: 

 وققع ذلؽ، فنن فاصؿة وكثقًرا مـ الصحابة ـ رضل اهلل طـفؿ ـ الدلقؾ إول:

ِدُكؿْ سؿعقا ققلف تعالك:  َٓ : ملسو هيلع هللا ىلص، مع أهنؿ ما سؿعقا ققلف (4) ُيقِصقُؽُؿ اهَّللُ فِل َأْو

 .ملسو هيلع هللا ىلص، إٓ بعد وفاتف (3)« ، َما َتَرْكـَا َصَدَقةٌ َٓ ُكقَرُث  كحـ معاشر إكبقاء»

ةً ققلف تعالك:  الدلقؾ الثاين: ـَ َكافَّ يف حؼ  ملسو هيلع هللا ىلص، ولؿ يسؿع ققلف (1)َوَقاتُِؾقا اْلُؿْشرِكِق

                                                        

، هناية القصقل يف دراية إصقل 2/439، بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب 3/883( يـظر: الؿعتؿد 3)

 .3/333، البحر الؿحقط 8/43، اإلحؽام لممدي 3/433، الػائؼ 3313، 3/3319

( أبق الفذيؾ: هق محؿد بـ الفذيؾ بـ طبد اهلل بـ مؽحقل البصري، أبق الفذيؾ العالف، مقلك طبد الؼقس، شقخ 2)

، سقر أطالم 9/313هقؿ. يـظر: لسان الؿقزان الؿعتزلة ومصـػ الؽثقر مـ مذاهبفؿ، روى طـ غقاث بـ إبرا

 .3/323الـبالء 

( الجبائل: هق أبق طؾل محؿد بـ طبد القهاب بـ إسالم الجبائل، شقخ الؿعتزلة، وهق وابـف أبق هاشؿ مـ معتزلة 8)

البصرة، واكػرد طـ أصحاهبا بؿسائؾ، وتبعف صائػة مـ الؿعتزلة سؿقا بالجبائقة. يـظر: سقر أطالم 

 .32/829، تاريخ بغداد 4/33، القايف بالقفقات 39/339ءالـبال

 .33( سقرة الـساء، مـ أية 4)

، ومقاضع أخرى، ومسؾؿ يف الجفاد 8338رقؿ  4/93( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب فرض الخؿس 3)

، ويـظر: تحػة الطالب 3913- 3933رقؿ  8/3893: ٓ كقرث ما تركـاه صدقة ملسو هيلع هللا ىلصوالسقر باب ققل الـبل 

، تـؼقح التحؼقؼ يف أحاديث التعؾقؼ، لشؿس الديـ محؿد بـ 294بؿعرفة أحاديث مختصر ابـ الحاجب 

أحؿد بـ طبد الفادي الحـبؾل، تحؼقؼ: سامل بـ محؿد بـ جاد اهلل وطبد العزيز بـ كاصر الخباين، أضقاء 

 .2/344م[، 2339هـ/3423السؾػ،] الرياض 

 .81( سقرة التقبة، مـ أية1)
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ويف  (2)، إلك زمان طؿر ـ رضل اهلل طـف.  (3)« ُسـُّقا بِِفْؿ ُسـََّة َأْهِؾ اْلؽَِتاِب »الؿجقس: 

اد الصقر، فنن العؾؿ بقققع ذلؽ يؽاد أن يؽقن ضروريًّا، الجؿؾة: ٓ حاجة إلك تعد

 فؽثقًرا ما يسؿع العام ولؿ يسؿع جؿقع مخصصاتف .  

 الؼقاس طؾك جقاز سؿاع الؿؽؾػ لؾؿـسقخ مـ غقر سؿاع كاسخف، الدلقؾ الثالث:

 :ملسو هيلع هللا ىلصوالدلقؾ وققطف، فنن كثقًرا مـ الصحابة ـ رضل اهلل طـفؿ ـ  سؿعقا ققلف 

َؿا اْلؿَ » ـَ اْلَؿاءِ إِكَّ إَِذا اْلَتَؼك اْلِخَتاَكاِن َفَؼْد َوَجَب : »ملسو هيلع هللا ىلص. ولؿ يسؿعقا ققلف (8)«اُء ِم

 (4)«.اْلُغْسُؾ 

، حتك قال طبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوكذا سؿاطفؿ ما يدل طؾك جقاز الؿخابرة، ولؿ يسؿعقا هنقف 

َٓ َكَرى بَِذلَِؽ َبْلًسا، َحتَّك ُكـَّا »بـ طؿر ـ رضل اهلل طـف ـ :  ـُ َخِديٍج َأنَّ  ُكَخابُِر َو َزَطَؿ َرافُِع ْب

ـِ اْلُؿَخاَبَرةِ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقَل اهَّللِ   .(3)« َكَفك َط

                                                        

ل اإلمام مالؽ، لإلمام مالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ طامر إصبحل الؿدين، صححف ورقؿف وخرج أحاديثف وطؾؼ ( مقص3)

، )ويـظر: 42رقؿ  3/293م، 3333هـ/3431طؾقف: محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت 

ديث الرافعل الؽبقر كتاب الـفل طـ ، التؾخقص الحبقر يف تخريج أحا1/242الفداية يف تخريج أحاديث البداية 

 ( .8/894الخطبة طؾك الخطبة، باب مقاكع الـؽاح وأكؽحة الؽػار 

 .3/43، الػائؼ يف أصقل الػؼف 3/333( يـظر: البحر الؿحقط 2)

، ويـظر: البدر الؿـقر، كتاب الطفارة، باب 849رقؿ 3/213( أخرجف مسؾؿ كتاب الحقض، باب إكؿا الؿاء مـ الؿاء 8)

 .3/33، كصب الراية لؾزيؾعل، كتاب الطفارات، فصؾ يف الغسؾ 2/331سؾ، الحديث الثاين الغ

 .133رقؿ  3/333( أخرجف ابـ ماجف يف ســف كتاب الطفارة وســفا، باب ما جاء يف وجقب الغسؾ إذا التؼك الختاكان 4)

لـفل طـ كراء إرض بالثؾث والربع، ( أخرجف الـسائل يف ســف كتاب الؿزارطة باب ذكر إحاديث الؿختؾػة يف ا3)

، يـظر: إصراف الُؿْسـِد الؿعَتؾِل بلصراف الؿسـَد الحـبؾل، ٕبل 8339رقؿ  9/43واختالف ألػاظ الـاقؾقـ لؾخرب 

الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ حجر العسؼالين، دار ابـ كثقر، دار الؽؾؿ الطقب، دمشؼ، بقروت، 

 .33ٓبـ حجر، حرف الؿقؿ ، إتحاف الؿفرة 8/3431
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وإذا جاز ذلؽ يف الـاسخ والؿـسقخ فألن يجقز يف العام وتخصقصف بطريؼ 

 إولك، إذ الؿحذوف فقف أقؾ.

الؼقاس طؾك الؿخصص العؼؾل فنكف يجقز بآتػاق أن يسؿع  الدلقؾ الرابع :

ام ولؿ يعؾؿ مخصصف العؼؾل، فؽذا يجقز أن يسؿعف ولق لؿ يسؿع مخصصف الؿؽؾػ الع

 السؿعل، والجامع بقـفؿا أكف متؿؽـ مـ معرفة الؿراد بعد الطؾب.

 استدل أصحاب الؿذهب الثاين الؼائؾقن بالؿـع بلدلة، مـفا:

لق جاز أن يسؿع الؿؽؾػ العام ولؿ يسؿع مخصصف لقجب أن ٓ  الدلقؾ إول:

ؽ بالعام واطتؼاد طؿقمف إٓ بعد الطقاف يف الدكقا وسمال كؾ طؾؿاء يجقز التؿس

الؿشرق والؿغرب أكف هؾ وجد لف مخصص أم ٓ؟ وذلؽ يػضل إلك تعطقؾ العؿقمات 

 بلسرها.

مـع الؿالزمة؛ وهذا ٕكف مفؿا صؾب بحقث يغؾب طؾك ضـف طدم  وجقابف:

ف طؾك سبقؾ الظـ الؿخصص بعده كػاه ذلؽ يف وجقب التؿسؽ بف، واطتؼاد طؿقم

الغالب، ٓ طؾك الجزم والؼطع؛ ٕن العؿؾ بالظـ الغالب واجب، وهذا طؾك رأي مـ 

يشرتط صؾب الؿخصص والتػتقش طـف يف جقاز التؿسؽ بف واطتؼاد طؿقمف. فلما مـ لؿ 

يشرتط ذلؽ بؾ يجقز التؿسؽ بف ابتداء مـ غقرصؾب وتػتقش، فـؼقل: إن كقن الؾػظ 

 اًل لؾتخصقص يػقد ضـ آستغراق، والظـ حجة يف العؿؾقات.ضاهر أو العؿقم محتؿ

أن العام الؿخصقص ٓ يـبئ طـ الؿراد بدون الؿخصص، فاسؿاطف  الدلقؾ الثاين:

 وحده كاستعؿالف بدون الؼريـة الؿخصصة، وهق غقر جائز بآتػاق، فؽذا ما كحـ فقف.

يذكر الؿخصص،  أن التؿؽـ مـ معرفة الؿراد غقر حاصؾ فقؿا إذا لؿ وجقابف:

بخالف ما إذا ذكروه ولؿ يسؿعف الؿؽؾػ، فنن التؿؽـ مـ معرفة الؿراد حاصؾ بالطؾب 
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 .(3)والتػتقش، فال يؾزم مـ طدم جقاز ذلؽ طدم جقاز هذا 

أكف لق أسؿع الشارع الؿؽؾػ العام دون الخاص لؽان قد أغراه  الدلقؾ الثالث:

 ا قبقح.بالجفؾ، وهق اطتؼاد استغراقف وإباحة ذلؽ وهذ

أكف يؾزم طؾقف أن يؽقن قد أغراه بالجفؾ إذا كان الؿخصص طؼؾقًّا وطؾك  والجقاب:

 أن ٓ يؽقن مغرًيا لف بالجفؾ إذا أشعره بالؿخصص.

 لق أسؿعف مـ دون الخاص لجرى مجرى خطاب العربل بالزكجقة. الدلقؾ الرابع:

مـ  جقة وٓ يتؿؽـوالجقاب: أن ذلؽ دطقى والػرق بقـفؿا أن العربل ٓ يػفؿ الزك

ففؿفا إذا لؿ يؽـ مـ يػسرها لف، ولقس كذلؽ مـ خقصب بالعام، ويجقز كقن 

 الؿخصص يف الشرع وما قالقه يؾزمفؿ مثؾف إذا كان الؿخصص طؼؾقًّا. 

أكف لق جاز أن يسؿعف العام دون الخاص لجاز أن يسؿعف الؿـسقخ  الدلقؾ الخامس:

 دون الـاسخ والؿجؿؾ دون البقان.

 أكف يجقز ذلؽ إذا أشعره بالـاسخ والبقان. اب:والجق

لق أسؿعف العام دون الخاص لؾزم الؿؽؾػ الققػ حتك يػحص  الدلقؾ السادس:

 طـ الؿخصص، ويف ذلؽ دخقل يف ققل أصحاب الققػ.

أكف يؾزم مثؾف يف الؿخصص العؼؾل، وأيًضا فؾقس يف ذلؽ دخقل يف ققل  والجقاب:

يؼػقن يف العؿقم مع طؾؿفؿ بتجرده طـ الؼرائـ أصحاب الققػ؛ ٕن أصحاب الققػ 

 . (2)وكحـ ٓ كؼػ فقف والحال هذه

                                                        

 .3/884، الؿعتؿد 3/3393( يـظر: هناية القصقل يف دراية إصقل 3)

 .3/882( يـظر : الؿعتؿد 2)
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و يجب بقان الؿجؿؾ، ا،يجب سؿاع الخاص لؿـ سؿع العام،  واطؾؿ أكف إذا قؾـا:

بقان ما لف ضاهر وأريد مـف خالف ضاهره، فنكا ٓ كعـل بف أكف يجب ذلؽ لؽؾ واحد مـ  أو

راد اهلل تعالك مـف أن يػفؿ خطابف لئال يؾزم التؽؾقػ بؿا الؿؽؾػقـ، بؾ لبعضفؿ، وهق مـ أ

ٓ سبقؾ إلك معرفتف، وٓ يجب إذ ٓ تعؾؼ لف بالخطاب، وكؾ مـفا ٓ يراد العؿؾ بف وقد 

 .  يراد

 وهؿا ضربان:

الذيـ أراد مـفؿ ففؿ الخطاب مع العؿؾ بؿؼتضاه إن كان مؼتضاه طؿاًل،  أحدهؿا:

 اب الؿتضؿـ لألفعال كلفعال الصالة والحج.وهؿ العؾؿاء بالـسبة إلك الخط

الذيـ أراد مـفؿ الػفؿ دون العؿؾ بؿؼتضاه، وإن كان مؼتضاه العؿؾ، وهؿ  وثاكقفؿا:

 العؾؿاء مـ الرجال بالـسبة إلك الخطاب الؿتضؿـ ٕحؽام الحقض.

 وأما البعض أخر وهؿ الذيـ ما أراد اهلل مـفؿ ففؿ خطابف وهؿ أيًضا ضربان:

الذيـ ما أراد مـفؿ الػفؿ وٓ العؿؾ بؿؼتضاه، وهؿ أمتـا بالـسبة إلك  أحدهؿا:

 الؽتب السابؼة، فنكف تعالك ما أراد مـفؿ الػفؿ وٓ العؿؾ بؿؼتضاه.

الذيـ أراد مـفؿ العؿؾ بؿؼتضك الخطاب دون الػفؿ، وهؿ العقام بالـسبة  وثاكقفؿا:

دون آجتفاد حتك يراد مـفؿ  إلك خطاب الصالة والزكاة والحج، ٕن فرضفؿ آستعباد

 .(3)ففؿ الخطاب 

 الراجح:

وبالـظر يف أدلة كال الػريؼقـ يرتجح طـدي ققة أدلة الؿذهب إول الؼائؾقـ 

 بالجقاز؛ ٕمقر:

                                                        

 .3/333، البحر الؿحقط لؾزركشل 3/3393( يـظر: هناية القصقل يف دراية إصقل 3)
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 ققة أدلتفؿ وسالمتفا طـ الؿعارض. إول:

 وققع ذلؽ بالػعؾ، فؽثقًرا ما يسؿع العام ولؿ يسؿع جؿقع مخصصاتف. الثاين:

أكا لق قؾـا باشرتاط إرادة العؾؿ بالؿخصص وإسؿاطف؛ ٕدى ذلؽ إلك إهدار  الثالث:

 .(3) معظؿ إحؽام الشرطقة وتعطقؾفا، وٓ يؼال بف إلك وقت الحاجة

الذي أطاكـا طؾك آكتفاء مـف، سائؾقـ   -طز وجؾ –ويف كفاية هذا البحث أحؿد اهَّلل 

ت طؾك ديـف، وصالح إحقال يف ديــا الؿقلك الؼدير التقفقؼ والسداد، وأن يرزقـا الثبا

 ودكقاكا.

ـٌ َفَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقاًة َصقَِّبًة قال تعالك:  ـْ َذَكرٍ َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْمِم ـْ َطِؿَؾ َصالًِحا ِم َم

ـِ َما َكاُكقا َيْعَؿُؾقنَ   . (2)َوَلـَْجِزَيـَُّفْؿ َأْجَرُهْؿ بَِلْحَس

                                                        

 .284( يـظر: هناية السقل 3)

 .39( سقرة الـحؾ، أية 2)
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 الخاتؿة

، كان ٓبد مـ بقان أهؿ طز وجؾ –البحث بػضؾ اهَّلل  بعد أن اكفقت مقضقع هذا

 الـتائج الؿستػادة مـف، ومـفا:

 .أن البقان يطؾؼ وُيراد بف الدلقؾ -3

اكؼسام خطابات الشرع إلك خطاب واضح بـػسف، وخطاب واضح بغقره، فالقاضح  -2

ضع، أو بحسب الؿعـك كالؿػفقم، بـػسف إما أن يػفؿ الؿراد مـف بحسب الق

سطة العؼؾ، وأما القاضح بغقره، ففق الخطاب الذي يحتاج إلك بقان، بقا أو

 ويسؿك ذلؽ الغقر مبقِّـًا.

الؼرآن الؽريؿ كزل بؾغة العرب، فتعرتيف كؾ ما ورد يف لغتفؿ مـ اإلجؿال،  -8

وآشرتاك، والعؿقم، والخصقص، واإلصالق والتؼققد، وغقر ذلؽ مـ طقارض 

 إلػاظ.

لؿشرتكة والعامة وغقرها مـ الؿعاين القاردة يف لغة العرب إلػاظ الؿجؿؾة وا -4

 وإٓ وقع الؿؽؾػ يف محظقر التؽؾقػ بؿا ٓ ُيطاق.،تحتاج إلك بقان، 

ـُ  مدح البقان واطتد بف يف أياديف الجسام، فؼال تعالك:  -طز وجؾ –أن اهلل  -3 ْحَؿ  *الرَّ

َؿ اْلُؼْرَآَن  ْكَساَن  *َطؾَّ  .(3)   ُف اْلَبَقانَ َطؾَّؿَ  *َخَؾَؼ اْْلِ

اكف ما مـ كازلة يف كتاب اهلل إٓ وفقفا سبقؾ لؾفدى لبقاهنا؛ مؿا يسفؾ طؾك الؿؽؾػ  -1

 آمتثال هبا.

وجقب التؿسؽ بإئؿة وآقتداء بالسؾػ، وترك إهقاء والبدع، يف معرفة مراد  -9

 الشارع مـ التؽالقػ الشرطقة.

                                                        

 .4-3أيات  ( سقرة الرحؿـ،3)
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التل لقس لفا ضاهر، كالؿجؿؾ والؿشرتك  وجقب الـظر وآجتفاد يف إلػاظ -3

 وكحقه.

 -طز وجؾ  –فؼد أضفر اهلل  ،الشريعة الغراء لؿ تؽؾػ العباد بؿا لقس يف القسع،  -3

لؾعباد بقان الؿعاين الؿختؾػة لأللػاظ، والتل كاكت مـ مفام مجتفدي إمة 

 لؾسعل يف تحصقؾفا ومعرفة معـاها.

ب لف هق الؿؽؾػ بذلؽ الخطاب دون غقره؛ أن الشخص الذي يجب بقان الخطا -33

ٕكف لق لؿ يبقـ لف ذلؽ لؽان مؽؾًػا بؿا ٓ سبقؾ إلك العؾؿ بف، وذلؽ تؽؾقػ بؿا ٓ 

 يطاق.

مـ أوجف البقان تخصقص العام، وصرف الؽالم طـ الحؼقؼة إلك الؿجاز، وصرف  -33

 إمر إلك الـدب وغقرها مـ إمقر.

. بقان ان التؼرير بقان محض -32 ًٓ ًٓ ومػصق  ٓ يحتؿؾ تغققر وٓ تبديؾ، فقصح مقصق

 الؾػظ إذا لؿ يؿؽـ العؿؾ بف إٓ بدلقؾ فؽشػف ببقاكف، فقؽقن هذا البقان تػسقًرا لف. -38

الخطاب بالؿجؿؾ مػقد لالبتالء؛ لعؼد الؼؾب طؾك أحؼقة الؿراد بف مع اكتظار  -34

 البقان.

التعؾقؼ، وآستثـاء، والتخصقص؛ ٕن ما يليت مـ الؿعاين الؿرادفة لبقان التغققر:  -33

 بعد آستثـاء وكحقه لقس بتػسقر لؿا قبؾف، بؾ رفع لبعضف، فؽان تغققًرا.

؛ ٕكف جزء مـ الؽالم  -31 ًٓ اتػاق أهؾ الؾغة طؾك أن بقان التغققر ٓ يرد إٓ مقصق

 يحصؾ بف اإلتؿام، فنذا اكػصؾ لؿ يؽـ إتؿاًما لف.

 سخ، فقجقز مـ صاحب الشرع، وٓ يجقز مـ العباد.بقان التبديؾ ك -39

الـزاع القاقع بقـ إصقلققـ يف أن الـسخ رفع أو بقان إكؿا هق كزاع لػظل ٓ يرتتب  -33

 طؾقف أثر.
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 بؿشروطقتف. ملسو هيلع هللا ىلصطـ أمر يعايـف ُيعد إقراًرا مـف  ملسو هيلع هللا ىلصسؽقت الـبل  -33

 العطػ قد يليت بقاًكا لؾؽالم إول. -23

 طقة ما يختص بدرك معاكقفا ذووا البصائر مـ الؿجتفديـ.مـ الـصقص الشر -23

 الؿجؿؾ يختص ببقاكف قائؾف، ففق الذي يبقـ الؿعـك الؿراد بف. -22

 أن السـة مؽؿؾة لؾؽتاب ومبقـة لف. -28

 البقان يحصؾ بالؼقل، وغالب البقان لؾشريعة يحصؾ هبذا الطريؼ. -24

 ؼرآن.قد يليت مبقـًا لؿجؿؾ ال ملسو هيلع هللا ىلصأن فعؾ الـبل  -23

 الؽتابة قد تؽقن بقاًكا، والغالب فقفا أن تؽقن لؾبعقد. -21

 مـ صرق البقان اإلشارة. -29

 ،اإلجؿاع مـ صرق بقان الؿجؿؾ؛ ٕكف حجة يجب العؿؾ هبا -23

إذا كان يف الؿسللة خالف بقـ إصقلققـ لؽـف كزاع يف التسؿقة ،الػعؾ يعد بقاًكا،  -23

 إكؿا هق البقان بالؼقل.بحسب آصطالح طؾك أن الغالب 

البقان بالؼقل يستغـل بـػسف طـ الػعؾ، والبقان بالػعؾ ٓ يستغـل طـ البقان  -83

 بالؼقل.

طـد اتحاد الحؽؿ والسبب يحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد، وطـد اختالففؿا فال  -83

 يحؿؾ أحدهؿا طؾك أخر اتػاًقا.

 ؾك السقاء.الؿجؿؾ هق الؾػظ الؿػرد بقـ محتؿؾقـ فصاطًدا ط -82

 اتػؼ العؾؿاء طؾك جقاز البقان بإققى والؿساوي. -88

ورود ما يػقد التعبد بالؿجؿؾ قبؾ بقاكف يف الشرع كؿا يف الذكاة وقطع يد السارق  _84

 وتحريؿ الربا .

 هـاك فائدة مـ التعبد بالؿجؿؾ قبؾ بقاكف ، وهل تقصئة الـػس طؾك قبقلف .  _83
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 ؾؿ لؾؿخاصب فؼد يؼال بقـت ولؿ يتبـ .لقس كؾ بقان يحصؾ بف ط _81

البقان العام هق: الدٓلة الؿطؾؼة ، والبقان الخاص هق : الدٓلة الشرطقة بلدلة  _89

  .الشرع 

قد يصدر الخطاب مـ اهلل طز وجؾ ، ولؿ يرد إففام مراده وٓ الػعؾ بؿؼتضاه وهق  _83

ـ بشرع إمؿ السابؼة خطاب إمة اإلسالمقة مع الؽتب السابؼة ، ففؿ غقر مؽؾػق

 فقؿا وردت شرطتـا بـسخف .

أن غقر الؿؽؾػقـ مـ الصبقان والؿجاكقـ ٓ يجب البقان لفؿ ؛ ٕكف ٓ تعؾؼ لفؿ  _83

 بذلؽ الخطاب أصال .

 بقان التؼرير يعد تقكقدا لؾؽالم بؿا يؼطع احتؿال الؿجاز والتخصقص . _43

مـ أكقاع البقان ما أتك فقف الؽتاب طؾك غاية البقان ، فؾؿ يحتاج مع التـزيؾ فقف إلك  _43

صؾك  غقره ، ومـف ما أتك طؾك غاية البقان يف فرضف وافرتض صاطة رسقلف ، فبقـف ـ

 اهلل طؾقف وسؾؿ ـ

 .العدل هق : العامؾ بطاطتف وخالفف بخالفف  _42

قة يؽقن بلقرب إشقاء شبفا لؾؿراد ثبقت الؿثؾ تؼدير الؿثؾ يف الشريعة اإلسالم _48

 فقف .

 اإلشارة تعد صريؼا مـ صرق البقان . _44

بقان التػسقر يعد كشػا لؾؿعـك الخػل الذي ٓ يؿؽـ العؿؾ بف إٓ بدلقؾ ، فقؽقن  _43

 البقان تػسقرا لف .

قف الحؽؿ ، التـبقف كطريؼ مـ صرق البقان يؽقن باإليؿاء إلك الؿعـك الذي يعؾؼ طؾ _41

 حتك يؽقن طؾف لف يقجد الحؽؿ بقجقدها. 

ترك الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ لػعؾ شلء مع ققام الداطل لف يعد صريؼ مـ  _49

 .صرق البقان 
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والؼروض وما جرى مجراها فؼد كاكت يف  صحة طؼقد الشركات والؿضاربات _43

 زمـ الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ ولؿ يـؽرها طؾقفؿ .

أططك الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـ العفد لؾقفقد والـصارى وأخذ مـفؿ الجزية  _43

 طؼقبة لفؿ .

لؿ يؼؾ أحد مـ طؾؿاء إمة بعدم جقاز استعؿال الجباب والؽقزان لعؿقم البؾقى  _33

 فقف.

ـ اكعؼد اإلجؿاع طؾك أن الجد مع القلد الذكر يرث السدس إذا لؿ يؽـ لف أب ، 33

 ؾح أن يؽقن بقاكا لؾحؽؿ ، ففق دلقؾ مـ إدلة .فاإلجؿاع يص

 اإلجؿاع أن كان طـ تقققػ ففق أصؾ برأسف يجب اطتباره فقؿا يؼع بف البقان . _32

 أن الؿخاصب إن لؿ يؼصد إففامـا بالخطاب كان ذلؽ طبًثا. -38

الراجح جقاز تلخقر البقان طـ وقت الخطاب إلك وقت الحاجة لقققطف؛ وٕكف ٓ  -34

 تب طؾك فرضف وققع محال.يرت

ورود العام مع طدم إسؿاع جؿقع مخصصاتف، وهذا واقع مشاهد، وطؾك  _33

 الؿجتفديـ إضفار الؿخصص لقتؿؽـ الؿؽؾػ مـ آمتثال.

 تلخقر البقان طـ وقت الحاجة يعترب تؽؾقػا بؿا ٓ يطاق وهق غقر جائز. _31

 ر إداء.أن وقت الحاجة وقت لألداء فنن لؿ يؽـ مبقـا تعذ _39

أن تؼسقؿ الغـقؿة بعد سؾب الؼاتؾ وأن بـل أمقة وبـل كقفؾ ٓ يدخؾقن يف ذوي  _33     

 الؼربك .

 هنك الـبل ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ الؿزابـة ثؿ أرخص فقفا ـ  _33

اتػاق العؾؿاء طؾك أن الؿخصص العؼؾل يجقز تلخقر إسؿاع اهلل تعالك الؿؽؾػ  _13

 ؿف أن يف العؼؾ ما يخصصف.العام مـ غقر أن يعؾ
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 ففرس الؿراجع

اإلهباج يف شرح الؿـفاج، لتؼل الديـ طؾل بـ طبد الؽايف السبؽل وولده تاج الديـ  (3)

 م.3333هـ/ 3431طبد القهاب بـ طؾل السبؽل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

إتحاف الؿفرة بالػقائد الؿبتؽرة مـ أصراف العشرة، ٕبل الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ  (2)

ؿد بـ أحؿد بـ حجر العسؼالين، تحؼقؼ: مركز خدمة السـة والسقرة، بنشراف مح

د/زهقر بـ كاصر الـاصر، مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ بالؿديـة، 

 م.3334هـ/ 3433ومركز خدمة السـة والسقرة الـبقية بالؿديـة، 

بـ محؿد اإلحؽام يف أصقل إحؽام، ٕبل الحسـ سقػ الديـ طؾل بـ أبل طؾل  (8)

بـ سالؿ الثعؾبل أمدي، تحؼقؼ: طبد الرزاق طػقػل، الؿؽتب اإلسالمل، بقروت، 

 دمشؼ.

اإلحؽام يف أصقل إحؽام، ٕبل محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل  (4)

الؼرصبل الظاهري، تحؼقؼ: الشقخ أحؿد محؿد شاكر، قدم لف: د/إحسان طباس، 

 دار أفاق الجديدة، بقروت.

اد الػحقل إلل تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل، لؿحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ إرش (3)

طبد اهلل الشقكاين القؿـل، تحؼقؼ: الشقخ أحؿد طزو طـاية، وقدم لف: الشقخ خؾقؾ 

الؿقس والدكتقر ولل الديـ صالح فرفقر، دار الؽتاب العربل، بقروت 

 م.3333هـ/3433

جؿع الجقامع، لحسـ بـ طؿر بـ  إصؾ الجامع إليضاح الدرر الؿـظقمة يف سؾؽ (1)

 م.3323طبد اهلل السقـاوين الؿالؽل، مطبعة الـفضة، تقكس 

أصقل السرخسل، لؿحؿد بـ أحؿد بـ أبل سفؾ شؿس إئؿة السرخسل، دار  (9)

 بقروت. –الؿعرفة 



– 

483 

أصقل الشاشل، ٕحؿد بـ محؿد بـ إسحاق الشاشل أبل طؾل، دار الؽتاب  (3)

 هـ.3432العربل، بقروت، 

ػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف، لعقاض بـ كامل بـ طقض السؾؿل، دار أصقل ال (3)

 م.2333هـ/ 3421التدمرية، الرياض 

أصقل الػؼف، لؿحؿد بـ مػؾح بـ محؿد بـ مػرج، أبل طبد اهلل، شؿس الديـ  (33)

الؿؼدسل الرامقـك ثؿ الصالحل الحـبؾل، حؼؼف وطؾؼ طؾقف وقدم لف: د/ففد بـ 

َدَحان، مؽتبة ا  م.3333هـ/ 3423لعبقؽان، الرياض محؿد السَّ

إصراف الُؿْسـِد الؿعَتؾِل بلصراف الؿسـَد الحـبؾل، ٕبل الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ  (33)

محؿد بـ أحؿد بـ حجر العسؼالين، دار ابـ كثقر، دار الؽؾؿ الطقب، دمشؼ، 

 بقروت.

إطالم، لخقر الديـ بـ محؿقد بـ محؿد بـ طؾل بـ فارس، الزركؾل الدمشؼل،  (32)

 م.2332العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، الطبعة الخامسة طشر دار 

اإللؿام بلحاديث إحؽام، لتؼل الديـ أبل الػتح محؿد بـ طؾل بـ وهب بـ  (38)

مطقع الؼشقري، الؿعروف بابـ دققؼ العقد، تحؼقؼ: حؼؼ كصقصف وخرج أحاديثف 

حسقـ إسؿاطقؾ الجؿؾ، دار الؿعراج الدولقة، دار ابـ حزم، الرياض، بقروت، 

 م.2332هـ/ 3428لطبعة الثاكقة ا

إم، لإلمام الشافعل أبل طبد اهلل محؿد بـ إدريس بـ العباس بـ طثؿان بـ شافع  (34)

بـ طبد الؿطؾب بـ طبد مـاف الؿطؾبل الؼرشل الؿؽل، دار الؿعرفة، 

 م.3333هـ/ 3433بقروت

إيضاح الؿحصقل مـ برهان إصقل، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ طؾل بـ طؿر  (33)

 ، تحؼقؼ: د/طؿار الطالبل، دار الغرب اإلسالمل، بقروت.الؿازري
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البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف، ٕبل طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر (31)

 م.3334هـ/ 3434الزركشل، دار الؽتبل، دمشؼ 

البداية والـفاية، ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل البصري ثؿ (39)

 م 3331هـ/ 3439ػؽر، بقروت الدمشؼل، دار ال

البدر الؿـقر يف تخريج إحاديث وإثار القاقعة يف الشرح الؽبقر، ٓبـ الؿؾؼـ (33)

سراج الديـ أبل حػص طؿر بـ طؾل بـ أحؿد الشافعل الؿصري، تحؼقؼ: 

الرياض  –مصطػك أبل الغقط وطبد اهلل بـ سؾقؿان وياسر بـ كؿال، دار الفجرة

 م.2334هـ/ 3423

ظام )أو: هناية القصقل إلك طؾؿ إصقل(، لؿظػر الديـ أحؿد بـ طؾل بـ بديع الـ(33)

الساطايت، تحؼقؼ: سعد بـ غرير بـ مفدي السؾؿل، رسالة دكتقراه )جامعة أم 

 م.3333هـ/ 3433الؼرى( بنشراف د/محؿد طبد الدايؿ طؾل، 

ؿعالل الربهان يف أصقل الػؼف، لعبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ الجقيـل، أبل ال(23)

ركـ الديـ، الؿؾؼب بنمام الحرمقـ، دراسة وتحؼقؼ: صالح بـ محؿد بـ طقيضة، 

 م.3339هـ/3433دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

بؾقغ الؿرام مـ أدلة إحؽام، ٕبل الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ (23)

حجر العسؼالين، تحؼقؼ وتخريج وتعؾقؼ: سؿقر بـ أمقـ الزهري، دار الػؾؼ، 

 هـ.3424رياض، الطبعة السابعة ال

بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب، لؿحؿقد بـ طبد الرحؿـ )أبل (22)

الؼاسؿ( ابـ أحؿد بـ محؿد، أبل الثـاء، شؿس الديـ إصػفاين تحؼقؼ: محؿد 

 م.3331هـ/ 3431مظفر بؼا، دار الؿدين، السعقدية 
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أبل الخقر بـ سالؿ  البقان يف مذهب اإلمام الشافعل، ٕبل الحسقـ يحقك بـ (28)

العؿراين القؿـل الشافعل، تحؼقؼ: قاسؿ محؿد الـقري، دار الؿـفاج، جدة 

 م. 2333هـ/ 3423

البقان والتبققـ، لعؿرو بـ بحر بـ محبقب الؽـائل أبل طثؿان، الشفقر بالجاحظ،  (24)

 هـ.3428دار ومؽتبة الفالل، بقروت 

بد الرزاق الحسقـل، تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، لؿحؿد بـ محؿد بـ ط (23)

بقدي، تحؼقؼ د/طبد الستار أحؿد فراج وآخريـ،  أبل الػقض، الؿؾؼب بؿرتضك الزَّ

 م.3313هـ/ 3833وزارة اإلرشاد وإكباء، الؽقيت 

تاريخ بغداد، ٕبل بؽر أحؿد بـ طؾل بـ ثابت بـ أحؿد بـ مفدي الخطقب  (21)

إلسالمل، بقروت البغدادي، تحؼقؼ: الدكتقر بشار طقاد معروف، دار الغرب ا

 م.2332هـ/3422

تاريخ دمشؼ، ٕبل الؼاسؿ طؾل بـ الحسـ بـ هبة اهلل الؿعروف بابـ طساكر،  (29)

 م.3333هـ/ 3433تحؼقؼ: طؿرو بـ غرامة العؿروي، دار الػؽر، بقروت 

التبصرة يف أصقل الػؼف، ٕبل اسحاق إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ الشقرازي،  (23)

 هـ.3438لػؽر، دمشؼ تحؼقؼ: د/محؿد حسـ هقتق، دار ا

التجريد الصريح ٕحاديث الجامع الصحقح، ٕحؿد بـ أحؿد بـ طبد الؾطقػ  (23)

الشرجل، زيـ الديـ الزبقدي، اطتـك بف وخرج أحاديثف: حسـ طبد الؿـعؿ شؾبل، 

 م.2333هـ/ 3483كسرى صالح العؾل، ممسسة الرسالة كاشرون، دمشؼ 

الديـ أبل الحسـ طؾل بـ سؾقؿان التحبقر شرح التحرير يف أصقل الػؼف، لعالء  (83)

الؿرداوي الدمشؼل الصالحل الحـبؾل، تحؼقؼ: د/طبد الرحؿـ الجربيـ، 

 م.2333هـ/ 3423د/طقض الؼرين، د/أحؿد السراح، مؽتبة الرشد، الرياض 
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تحرير الؿـؼقل وهتذيب طؾؿ إصقل، لعالء الديـ أبل الحسـ طؾل بـ سؾقؿان (83)

ؾل، تؼريظ: طبد اهلل بـ طبد العزيز بـ طؼقؾ، الؿرداوي الدمشؼل الصالحل الحـب

تحؼقؼ: طبد اهلل هاشؿ، هشام العربل، وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، قطر 

 م. 2338هـ/ 3484

التحصقؾ مـ الؿحصقل التحصقؾ مـ الؿحصقل، سراج الديـ محؿقد بـ أبل (82)

ؽتاب رسالة بؽر إْرَمقي، دراسة وتحؼقؼ: د/طبد الحؿقد طؾل أبل زكقد، أصؾ ال

 م.3333هـ/ 3433دكتقراه، ممسسة الرسالة، بقروت 

تحػة إشراف بؿعرفة إصراف، لجؿال الديـ أبل الحجاج يقسػ بـ طبد (88)

الرحؿـ الؿزي، تحؼقؼ: طبد الصؿد شرف الديـ، الؿؽتب اإلسالمل، والدار 

 م.3338هـ/ 3438الؼّقؿة، الطبعة الثاكقة 

ابـ الحاجب، ٕبل الػداء إسؿاطقؾ بـ  تحػة الطالب بؿعرفة أحاديث مختصر(84)

طؿر بـ كثقر الؼرشل البصري ثؿ الدمشؼل، دار ابـ حزم، بقروت، الطبعة الثاكقة 

 م.3331هـ/ 3431

تحػة الؿسمول يف شرح مختصر مـتفك السقل، ٕبل زكريا يحقك بـ مقسك (83)

الرهقين، تحؼقؼ: د/الفادي بـ الحسقـ شبقؾل، ود/يقسػ إخضر الؼقؿ، دار 

 م.2332هـ/ 3422لبحقث لؾدراسات اإلسالمقة وإحقاء الرتاث، دبل، اإلمارات ا

التحؼقؼ والبقان يف شرح الربهان يف أصقل الػؼف، لعؾل بـ إسؿاطقؾ إبقاري، (81)

تحؼقؼ: د/طؾل بـ طبد الرحؿـ بسام الجزائري، )أصؾ التحؼقؼ أصروحة دكتقراه 

إوقاف والشمون اإلسالمقة  لؾؿحؼؼ(، دار الضقاء، الؽقيت )صبعة خاصة بقزارة

 م.2338هـ/ 3484دولة قطر(  -
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تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع لتاج الديـ السبؽل، ٕبل طبد اهلل بدر الديـ  (89)

محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل الشافعل، دراسة وتحؼقؼ: د/سقد طبد العزيز 

تقزيع الؿؽتبة ود/طبد اهلل ربقع، مؽتبة قرصبة لؾبحث العؾؿل وإحقاء الرتاث، 

 م.3333هـ/ 3433الؿؽقة، 

التعريػات، لعؾل بـ محؿد بـ طؾل الزيـ الشريػ الجرجاين، دار الؽتب العؾؿقة،  (83)

 م.3338هـ/3438بقروت 

تػسقر الطربي = جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن، لؿحؿد بـ جرير بـ يزيد بـ  (83)

 بـ طبد الؿحسـ كثقر بـ غالب أمؾل، أبل جعػر الطربي، تحؼقؼ: د/طبد اهلل

الرتكل، بالتعاون مع مركز البحقث والدراسات اإلسالمقة بدار هجر الدكتقر طبد 

 م.2333هـ/ 3422السـد حسـ يؿامة، دار هجر، الؼاهرة 

تػسقر الؼرآن، ٕبل الؿظػر، مـصقر بـ محؿد بـ طبد الجبار ابـ أحؿد الؿروزى  (43)

ر بـ إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس السؿعاين التؿقؿل الحـػل ثؿ الشافعل، تحؼقؼ: ياس

 م.3339هـ/ 3433بـ غـقؿ، دار القصـ، الرياض 

التؼريب واإلرشاد الصغقر، ٕبل بؽر محؿد بـ الطقب بـ محؿد بـ جعػر بـ  (43)

الؼاسؿ، الؼاضل الباقالين الؿالؽل، تحؼقؼ: د/طبد الحؿقد بـ طؾل أبل زكقد، 

 .م3333هـ/3433ممسسة الرسالة، بقروت، الطبعة الثاكقة 

التؼرير والتحبقر، ٕبل طبد اهلل، شؿس الديـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد  (42)

الؿعروف بابـ أمقر حاج، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة الثاكقة 

 م.3338هـ/3438

تؼقيؿ إدلة يف أصقل الػؼف، ٕبل زيد طبد اهلل بـ طؿر بـ طقسك الدبقسل  (48)

هـ/ 3423لؽتب العؾؿقة، بقروتالحـػل، تحؼقؼ: خؾقؾ محقل الديـ الؿقس، دار ا

 م.2333
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تؾخقص إصقل، لحافظ ثـاء اهلل الزاهدي، مركز الؿخطقصات والرتاث  (44)

 م.3334هـ/ 3434والقثائؼ، الؽقيت 

التؾخقص الحبقر يف تخريج أحاديث الرافعل الؽبقر، ٕبل طؾل محؿد بـ أحؿد  (43)

 م.3333هـ/ 3433بـ حجر العسؼالين، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

لتؾخقص يف أصقل الػؼف، لعبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد الجقيـل، ا (41)

أبل الؿعالل، ركـ الديـ، الؿؾؼب بنمام الحرمقـ، تحؼقؼ: طبد اهلل جقلؿ الـبالل 

 وبشقر أحؿد العؿري، دار البشائر اإلسالمقة، بقروت.

ْؾَقَذاين التؿفقد يف أصقل الػؼف، لؿحػقظ بـ أحؿد بـ الحسـ أبل الخطاب الؽَ  (49)

الحـبؾل، تحؼقؼ: مػقد محؿد أبل طؿشة ومحؿد بـ طؾل بـ إبراهقؿ، مركز البحث 

 م.3333هـ/ 3431(، 89العؾؿل وإحقاء الرتاث اإلسالمل، جامعة أم الؼرى )

تـؼقح التحؼقؼ يف أحاديث التعؾقؼ، لشؿس الديـ محؿد بـ أحؿد بـ طبد الفادي  (43)

هلل وطبد العزيز بـ كاصر الخباين، أضقاء الحـبؾل، تحؼقؼ: سامل بـ محؿد بـ جاد ا

 م.2339هـ/ 3423السؾػ، الرياض 

تقضقح إحؽام مـ بؾقغ الؿرام، ٕبل طبد الرحؿـ طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ  (43)

صالح بـ حؿد بـ محؿد بـ حؿد بـ إبراهقؿ البسام التؿقؿل، مؽتبة إسدي، مؽة 

 م.2338هـ/ 3428الؿؽرمة، الطبعة الخامسة 

التحرير، لؿحؿد أمقـ بـ محؿقد البخاري الؿعروف بلمقر بادشاه الحـػل،  تقسقر (33)

م، وصقرتف: دار الؽتب العؾؿقة، 3382هـ/ 3833مصطػك البابل الحؾبل، مصر 

 م.3331هـ/ 3439م، ودار الػؽر، بقروت 3338هـ/ 3438بقروت 

، لؽؿال «الؿختصر»تقسقر القصقل إلك مـفاج إصقل مـ الؿـؼقل والؿعؼقل  (33)

، دراسة «ابـ إمام الؽامؾقة»لديـ محؿد بـ محؿد بـ طبد الرحؿـ الؿعروف بـ ا

وتحؼقؼ: د/طبد الػتاح أحؿد قطب الدخؿقسل، دار الػاروق الحديثة، الؼاهرة 

 م.2332هـ/ 3428
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، لؿجد الديـ أبل السعادات الؿبارك بـ ملسو هيلع هللا ىلصجامع إصقل يف أحاديث الرسقل (32)

الشقباين الجزري ابـ إثقر، تحؼقؼ:  محؿد بـ محؿد بـ محؿد ابـ طبد الؽريؿ

طبد الؼادر إركاؤوط، التتؿة تحؼقؼ بشقر طققن، مؽتبة الحؾقاين، مطبعة الؿالح، 

 م.3392هـ/ 3832 -م 3313هـ/ 3833مؽتبة دار البقان، 

وســف وأيامف، صحقح  ملسو هيلع هللا ىلصالجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل (38)

بل طبد اهلل البخاري الجعػل، تحؼقؼ: محؿد زهقر البخاري، لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ أ

بـ كاصر الـاصر، دار صقق الـجاة مصقرة طـ السؾطاكقة بنضافة ترققؿ محؿد فماد 

 طبد الباقل، مع الؽتاب شرح وتعؾقؼ د/مصطػك ديب البغا.

الجامع لؿسائؾ أصقل الػؼف وتطبقؼاهتا طؾك الؿذهب الراجح، لعبد الؽريؿ بـ (34)

 م.2333هـ/ 3423ؾة، مؽتبة الرشد، الرياض طؾل بـ محؿد الـؿ

جؿع الػقائد مـ جامع إصقل ومجؿع الزوائد، لؿحؿد بـ محؿد بـ سؾقؿان (33)

بـ الػاسل بـ صاهر السقسل الردواين الؿغربل الؿالؽل، تحؼقؼ وتخريج: أبل 

هـ/ 3433طؾل سؾقؿان بـ دريع، مؽتبة ابـ كثقر، الؽقيت، دار ابـ حزم، بقروت 

 م.3333

ع بقـ الصحقحقـ البخاري ومسؾؿ، لؿحؿد بـ فتقح بـ طبد اهلل بـ فتقح بـ الجؿ(31)

حؿقد إزدي الؿققرقل الحؿقدي أبل طبد اهلل بـ أبل كصر، تحؼقؼ: د/طؾل حسقـ 

 م.2332هـ/ 3428البقاب، دار ابـ حزم، بقروت، الطبعة الثاكقة 

بـ ُقْطُؾْقَبَغا خالصة إفؽار شرح مختصر الؿـار، ٕبل الػداء زيـ الديـ قاسؿ (39)

ْقُدْوكِل الجؿالل الحـػل، تحؼقؼ: حافظ ثـاء اهلل الزاهدي، دار ابـ حزم، بقروت  السُّ

 م.2338هـ/ 3424
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ديقان اإلسالم، لشؿس الديـ أبل الؿعالل محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ الغزي،  (33)

 م.3333هـ/ 3433تحؼقؼ: سقد كسروي حسـ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

شرح مختصر ابـ الحاجب، لؿحؿد بـ محؿقد بـ أحؿد البابرتك  الردود والـؼقد (33)

الحـػل، تحؼقؼ: ضقػ اهلل بـ صالح بـ طقن العؿرى وترحقب بـ ربقعان 

 م.2333هـ/ 3421الدوسري، مؽتبة الرشد كاشرون، الرياض 

الرسالة، لؾشافعل أبل طبد اهلل محؿد بـ إدريس بـ العباس بـ طثؿان بـ شافع بـ  (13)

طبد مـاف الؿطؾبل الؼرشل الؿؽل، دراسة وتحؼقؼ: أحؿد شاكر،  طبد الؿطؾب بـ

 م.3343هـ/3833مؽتبف الحؾبل، مصر 

رفع الـؼاب طـ تـؼقح الشفاب، ٕبل طبد اهلل الحسقـ بـ طؾل بـ صؾحة  (13)

د السراح، د/طبد  ْؿاللل، تحؼقؼ: د/َأْحَؿد بـ محؿَّ الرجراجل ثؿ الشقشاوي السِّ

أصؾ هذا الؽتاب رسالتل ماجستقر، مؽتبة الرشد، الرحؿـ بـ طبد اهلل الجربيـ، 

 م. 2334هـ/ 3423الرياض 

روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف أصقل الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ،  (12)

ٕبل محؿد مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد بـ قدامة الجؿاطقؾل الؿؼدسل 

ممسسة الريان، بقروت، الطبعة ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل، 

 م2332هـ/ 3428الثاكقة 

ســ ابـ ماجف، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ يزيد الؼزويـل، تحؼقؼ: محؿد فماد طبد  (18)

 الباقل، دار إحقاء الؽتب العربقة،  فقصؾ طقسك البابل الحؾبل، الؼاهرة د.ت.

ي، أبل ســ الرتمذي، لؿحؿد بـ طقسك بـ َسْقرة بـ مقسك بـ الضحاك، الرتمذ (14)

طقسك، تحؼقؼ وتعؾقؼ: أحؿد محؿد شاكر، ومحؿد فماد طبد الباقل، وإبراهقؿ 

ططقة طقض، شركة مؽتبة ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل، مصر، الطبعة الثاكقة 

 م.3393هـ/ 3833
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ســ الـسائل )الؿجتبك مـ الســ(، ٕحؿد بـ شعقب أبل طبد الرحؿـ الـسائل،  (13)

ؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة، حؾب، الطبعة الثاكقة تحؼقؼ: طبدالػتاح أبل غدة، م

 م.3331هـ/ 3431

الســ، ٕبل داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد بـ طؿرو  (11)

ِجْستاين، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد، الؿؽتبة العصرية،  إزدي السِّ

 صقدا، بقروت.

محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ َقاْيؿاز  سقر أطالم الـبالء، لشؿس الديـ أبل طبد اهلل (19)

 م.2331هـ/ 3429الذهبل، دار الحديث، الؼاهرة 

شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب، لعبد الحل بـ أحؿد بـ محؿد بـ العؿاد  (13)

العؽري الحـبؾل، أبل الػالح، حؼؼف: محؿقد إركاؤوط، خرج أحاديثف: طبد 

 م.3331هـ/ 3431الؼادر إركاؤوط، دار ابـ كثقر، دمشؼ، بقروت 

شرح اإللؿام بلحاديث إحؽام، لتؼل الديـ أبل الػتح محؿد بـ طؾل بـ وهب  (13)

بـ مطقع الؼشقري، الؿعروف بابـ دققؼ العقد، حؼؼف وطؾؼ طؾقف وخرج أحاديثف: 

 م.2333هـ/ 3483محؿد خؾقف العبد اهلل، دار الـقادر، سقريا، الطبعة الثاكقة 

لتـؼقح يف أصقل الػؼف، لسعد الديـ مسعقد بـ شرح التؾقيح طؾك التقضقح لؿتـ ا (93)

 طؿر التػتازاين الشافعل، مؽتبة صبقح بؿصر د.ت.

الشرح الؽبقر لؿختصر إصقل مـ طؾؿ إصقل، ٕبل الؿـذر محؿقد بـ محؿد  (93)

 م.2333هـ/ 3482بـ مصطػك بـ طبد الؾطقػ الؿـقاوي، مصر 

أحؿد بـ طبد العزيز بـ شرح الؽقكب الؿـقر، لتؼل الديـ أبل البؼاء محؿد بـ  (92)

طؾل الػتقحل الؿعروف بابـ الـجار الحـبؾل، تحؼقؼ: محؿد الزحقؾل وكزيف حؿاد، 

 م.3339هـ/ 3433مؽتبة العبقؽان، الرياض، الطبعة الثاكقة 
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شرح تـؼقح الػصقل، ٕبل العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بـ طبد  (98)

الرؤوف سعد، شركة الطباطة  الرحؿـ الؿالؽل الشفقر بالؼرايف، تحؼقؼ: صف طبد

 م.3398هـ/ 3838الػـقة الؿتحدة، الؼاهرة 

شرح مختصر الروضة، سؾقؿان بـ طبد الؼقي بـ الؽريؿ الطقيف الصرصري، أبل  (94)

الربقع، كجؿ الديـ، تحؼقؼ: طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل، ممسسة الرسالة، 

 م.3339هـ/ 3439بقروت 

ٕبل كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري  الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة (93)

الػارابل، تحؼقؼ: أ/أحؿد طبد الغػقر ططار، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت 

 م.3339هـ/ 3439

صبؼات الػؼفاء الشافعقة، لعثؿان بـ طبد الرحؿـ، أبل طؿرو، تؼل الديـ  (91)

الؿعروف بابـ الصالح، تحؼقؼ: محقل الديـ طؾل كجقب، دار البشائر اإلسالمقة، 

 م.3332روتبق

صبؼات الؿػسريـ، لإلمام الحافظ الشقخ جالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر  (99)

 السققصل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت.

العدة يف أصقل الػؼف، لؾؼاضل أبل يعؾك ، محؿد بـ الحسقـ بـ محؿد بـ خؾػ  (93)

ابـ الػراء، حؼؼف وطؾؼ طؾقف وخرج كصف: د/أحؿد بـ طؾل بـ سقر الؿباركل، 

 م.3333هـ/ 3433كاشر، الطبعة الثاكقة بدون 

العؼد الؿـظقم يف الخصقص والعؿقم، لشفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف،  (93)

 م.3333هـ/ 3423دراسة وتحؼقؼ: د/أحؿد الختؿ طبد اهلل، دار الؽتبل، مصر 

غرر الخصائص القاضحة وغرر الـؼائص الػاضحة، ٕبل إسحاق برهان الديـ  (33)

يحقك بـ طؾل، الؿعروف بالقصقاط، تحؼقؼ: إبراهقؿ شؿس محؿد بـ إبراهقؿ بـ 

 م.2333هـ/ 3423الديـ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 
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الغقث الفامع شرح جؿع الجقامع، لقلل الديـ أبل زرطة أحؿد بـ طبد الرحقؿ  (33)

هـ/ 3423العراقل، تحؼقؼ: محؿد تامر حجازي، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

 م.2334

ػؼف، لصػل الديـ محؿد بـ طبد الرحقؿ بـ محؿد إرمقي الػائؼ يف أصقل ال (32)

هـ/ 3421الفـدي الشافعل، تحؼقؼ: محؿقد كصار، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

 م.2333

فتح الؼدير، لؽؿال الديـ محؿد بـ طبد القاحد السققاسل الؿعروف بابـ الفؿام،  (38)

 دار الػؽر، د.ت.

زة بـ محؿد، شؿس الديـ فصقل البدائع يف أصقل الشرائع، لؿحؿد بـ حؿ (34)

الػـاري )أو الَػـَري( الرومل، تحؼقؼ: محؿد حسقـ محؿد حسـ إسؿاطقؾ، دار 

 هـ.3429م/ 2331الؽتب العؾؿقة، بقروت 

الػصقل يف إصقل، ٕحؿد بـ طؾل أبل بؽر الرازي الجصاص الحـػل، وزارة  (33)

 م.3334هـ/ 3434إوقاف الؽقيتقة، الطبعة الثاكقة 

 إصقل، ٕبل الؿظػر مـصقر بـ محؿد بـ طبد الجبار بـ أحؿد ققاصع إدلة يف (31)

الؿروزي السؿعاين التؿقؿل الحـػل ثؿ الشافعل، دراسة وتحؼقؼ: محؿد حسـ 

 م.3333هـ/ 3433محؿد حسـ اسؿاطقؾ الشافعل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

الؽايف شرح البزدوي، لحسـ بـ طؾل بـ حجاج بـ طؾل حسام الديـ  (39)

هـ/ 3422ل، تحؼقؼ: فخر الديـ سقد محؿد قاكت، مؽتبة الرشد، الرياض السػتاق

 م.2333

كشػ إسرار شرح أصقل البزدوي، لعبد العزيز بـ أحؿد بـ محؿد، طالء  (33)

 الديـ البخاري الحـػل، دار الؽتاب اإلسالمل، د.ت.
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كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن، لؿصطػك بـ طبد اهلل كاتب جؾبل  (33)

الؿشفقر باسؿ حاجل خؾقػة أو الحاج خؾقػة، مؽتبة الؿثـك، بغداد  الؼسطـطقـل

)وصقرهتا طدة دور لبـاكقة، بـػس ترققؿ صػحاهتا، مثؾ: دار إحقاء الرتاث العربل، 

 م.3343ودار العؾقم الحديثة، ودار الؽتب العؾؿقة(، 

، كػاية الـبقف يف شرح التـبقف، ٕحؿد بـ محؿد بـ طؾل إكصاري، أبل العباس (33)

كجؿ الديـ، الؿعروف بابـ الرفعة، تحؼقؼ: مجدي محؿد سرور باسؾقم، دار 

 م.2333الؽتب العؾؿقة، بقروت  

الؽؾقات معجؿ يف الؿصطؾحات والػروق الؾغقية، ٕيقب بـ مقسك الحسقـل  (33)

الؼريؿل الؽػقي، أبل البؼاء الحـػل، تحؼقؼ: طدكان درويش ومحؿد الؿصري، 

 ممسسة الرسالة، بقروت.

العؿال يف ســ إققال وإفعال، لعالء الديـ طؾل بـ حسام ابـ قاضل كـز  (32)

خان الؼادري الشاذلل الفـدي الربهاكػقري الشفقر بالؿتؼل، تحؼقؼ أ/بؽري 

 م3333هـ/ 3433حقاين، ممسسة الرسالة، بقروت، الطبعة الخامسة 

لسان العرب، لؿحؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿصري، دار صادر،  (38)

 وت.بقر

لسان الؿقزان، ٕبل الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بـ حجر  (34)

 م.2332العسؼالين، تحؼقؼ: طبد الػتاح أبل غدة، دار البشائر اإلسالمقة، بقروت 

الؾؿع يف أصقل الػؼف، ٕبل اسحاق إبراهقؿ بـ طؾل بـ يقسػ الشقرازي، دار  (33)

 م.2338هـ/ 3424الؽتب العؾؿقة، الطبعة الثاكقة 

ؿقع شرح الؿفذب، مع تؽؿؾة السبؽل والؿطقعل، ٕبل زكريا محقل الؿج (31)

 الديـ يحقك بـ شرف الـقوي، دار الػؽر، بقروت.
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الؿحرر يف الحديث، لشؿس الديـ محؿد بـ أحؿد بـ طبد الفادي الحـبؾل،  (39)

تحؼقؼ: د/يقسػ طبد الرحؿـ الؿرطشؾل، محؿد سؾقؿ إبراهقؿ سؿارة، جؿال 

 م.2333هـ/ 3423، بقروت، الطبعة الثالثة حؿدي الذهبل، دار الؿعرفة

الؿحصقل يف طؾؿ أصقل الػؼف، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ طؿر الحسـ بـ  (33)

الحسقـ التقؿل الرازي، الؿؾؼب بػخر الديـ، دراسة وتحؼقؼ د/ صف جابر فقاض 

 م.3339/  ه3433العؾقاين، ممسسة الرسالة، بقروت، الطبعة الثالثة 

ب الؿـقر، لتؼل الديـ أبل البؼاء محؿد بـ أحؿد مختصر التحرير شرح الؽقك (33)

بـ طبد العزيز بـ طؾل الػتقحل الؿعروف بابـ الـجار الحـبؾل، تحؼقؼ: محؿد 

 م.3339هـ/ 3433الزحقؾل وكزيف حؿاد، مؽتبة العبقؽان، الرياض، الطبعة الثاكقة 

الؿختصر يف أصقل الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، ٓبـ الؾحام،  (333)

ء الديـ أبل الحسـ طؾل بـ محؿد بـ طباس البعؾل الدمشؼل الحـبؾل، طال

 تحؼقؼ: د/ محؿد مظفر بؼا، جامعة الؿؾؽ طبد العزيز، مؽة الؿؽرمة.

الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، لعبد الؼادر بـ أحؿد بـ مصطػك  (333)

كل، بـ طبد الرحقؿ بـ محؿد بدران، تحؼقؼ: د/طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرت

 هـ.3433ممسسة الرسالة، بقروت، الطبعة الثاكقة 

مذكرة يف أصقل الػؼف، لؿحؿد إمقـ بـ محؿد الؿختار بـ طبد الؼادر الجؽـل  (332)

 م.2333الشـؼقطل، مؽتبة العؾقم والحؽؿ، الؿديـة الؿـقرة، الطبعة الخامسة 

محؿد مرآة الجـان وطربة القؼظان يف معرفة ما يعترب مـ حقادث الزمان، ٕبل  (338)

طػقػ الديـ طبد اهلل بـ أسعد بـ طؾل بـ سؾقؿان القافعل، وضع حقاشقف: خؾقؾ 

 م.3339هـ/ 3439الؿـصقر، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 



–

444 

الؿستصػك، ٕبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل، تحؼقؼ: محؿد طبد  (334)

 م.3338هـ/ 3438السالم طبد الشايف، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

الجامع، حؼؼف ورتبف وضبط كصف: محؿقد محؿد خؾقؾ، دار الجقؾ، الؿسـد  (333)

هـ/ 3438بقروت، الشركة الؿتحدة لتقزيع الصحػ والؿطبقطات، الؽقيت 

 م.3338

الؿسقدة يف أصقل الػؼف، ٔل تقؿقة ]بدأ بتصـقػفا الجد: مجد الديـ طبد السالم  (331)

فا آبـ الحػقد: أحؿد بـ تقؿقة، وأضاف إلقفا إب: طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة، ثؿ أكؿؾ

بـ تقؿقة[، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد، دار الؽتاب العربل، بقروت 

 د.ت.

الؿطؾؼ والؿؼقد، لحؿد بـ حؿدي الصاطدي، طؿادة البحث العؾؿل بالجامعة  (339)

 م.2338هـ/ 3428اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية 

السـة والجؿاطة، لؿحؿد بـ حسقـ بـ حسـ  معالؿ أصقل الػؼف طـد أهؾ (333)

 هـ3429الجقزاين، دار ابـ الجقزي، الطبعة الخامسة 

الؿعتصر مـ شرح مختصر إصقل مـ طؾؿ إصقل، ٕبل الؿـذر محؿقد بـ  (333)

هـ/ 3482محؿد بـ مصطػك بـ طبد الؾطقػ الؿـقاوي، مصر، الطبعة الثاكقة 

 م.2333

ؾل الطقب أبل الحسقـ الَبْصري الؿعتؿد يف أصقل الػؼف، لؿحؿد بـ ط (333)

 ه. 3438الؿعتزلل، تحؼقؼ: خؾقؾ الؿقس، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

معجؿ الؿملػقـ، لعؿر بـ رضا بـ محؿد راغب بـ طبد الغـل كحالة الدمشؼل،  (333)

 بقروت، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت. -مؽتبة الؿثـك 
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ؾقم، ٕحؿد بـ لؿصطػك مػتاح السعادة ومصباح السقادة يف مقضقطات الع (332)

 م.3333هـ/ 3433الشفقر بطاش كربى زاده، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

الؿؼاصد الحسـة يف بقان كثقر مـ إحاديث الؿشتفرة طؾك إلسـة، لشؿس  (338)

الديـ أبل الخقر محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد السخاوي، تحؼقؼ أ/ محؿد 

 م.3333هـ/ 3433طثؿان الخشت، دار الؽتاب العربل، بقروت 

الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن: تحرير لؿسائؾف ودراستفا دراسة كظرية  (334)

هـ/ 3423تطبقؼقة، د/طبد الؽريؿ بـ طؾل بـ محؿد الـؿؾة، مؽتبة الرشد، الرياض 

 م.3333

الؿقافؼات، إلبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقر بالشاصبل،  (333)

هـ/ 3439بـ حسـ آل سؾؿان، دار ابـ طػان، الؼاهرة تحؼقؼ : أبل طبقدة مشفقر 

 م.3339

الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة، وزارة إوقاف والشئقن اإلسالمقة، الؽقيت، دار  (331)

 هـ.3429 - 3434السالسؾ، الؽقيت، مطابع دار الصػقة، مصر، الطبعة الثاكقة 

الؿدين،  مقصل اإلمام مالؽ، لإلمام مالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ طامر إصبحل (339)

صححف ورقؿف وخرج أحاديثف وطؾؼ طؾقف: محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء 

 م.3333هـ/ 3431الرتاث العربل، بقروت 

كشر البـقد طؾك مراقل السعقد، لعبد اهلل بـ إبراهقؿ العؾقي الشـؼقطل، تؼديؿ:  (333)

 الداي ولد سقدي بابا وأحؿد رمزي، مطبعة فضالة بالؿغرب، د.ت.

حاديث الفداية مع حاشقتف بغقة إلؿعل يف تخريج الزيؾعل، كصب الراية ٕ (333)

لجؿال الديـ أبل محؿد طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد الزيؾعل، قدم لؾؽتاب: 
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محؿد يقسػ الَبـُقري، صححف ووضع الحاشقة: طبد العزيز الديقبـدي الػـجاين، 

مة، إلك كتاب الحج، ثؿ أكؿؾفا محؿد يقسػ الؽامؾػقري، تحؼقؼ: محؿد طقا

 م.3339هـ/ 3433ممسسة الريان، بقروت، دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة، جدة 

كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل، لشفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف،  (323)

تحؼقؼ: طادل أحؿد طبد الؿقجقد، طؾل محؿد معقض، مؽتبة كزار مصطػك الباز، 

 م.3333هـ/ 3431مؽة الؿؽرمة 

مطبقع ضؿـ ثالث رسائؾ يف إطجاز الؼرآن، سؾسؾة:  الـؽت يف إطجاز الؼرآن، (323)

(، لعؾل بـ طقسك بـ طؾل بـ طبد اهلل، أبل الحسـ الرماين 31ذخائر العرب )

الؿعتزلل، تحؼقؼ: محؿد خؾػ اهلل، د/محؿد زغؾقل سالم، دار الؿعارف بؿصر، 

 م.3391الطبعة الثالثة 

بـ طؾل اإلسـقي  هناية السقل شرح مـفاج القصقل، لعبد الرحقؿ بـ الحسـ (322)

هـ/ 3423الشافعل، أبل محؿد، جؿال الديـ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

 م.3333

هناية الؿطؾب يف دراية الؿذهب، لعبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ بـ محؿد  (328)

الجقيـل، أبل الؿعالل، ركـ الديـ، الؿؾؼب بنمام الحرمقـ، حؼؼف وصـع ففارسف: 

 م.2339هـ/ 3423ار الؿـفاج، جدة د/طبد العظقؿ محؿقد الديب، د

هناية القصقل يف دراية إصقل، لصػل الديـ محؿد بـ طبد الرحقؿ إرمقي  (324)

الفـدي، تحؼقؼ: د/صالح بـ سؾقؿان الققسػ، ود/سعد بـ سالؿ السقيح، أصؾ 

الؽتاب رسالتا دكتقراه بجامعة اإلمام بالرياض، الؿؽتبة التجارية، بؿؽة الؿؽرمة 

 م.3331هـ/ 3431
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َكْقُؾ الؿآرب بشرح دلقؾ الطالب، لعبد الؼادر بـ طؿر بـ طبد الؼادر ابـ طؿر بـ  (323)

ْقَباين، تحؼقؼ: د/محؿد سؾقؿان طبد اهلل إشؼر،  أبل تغؾب بـ سالؿ التغؾبل الشَّ

 م.3338هـ/ 3438مؽتبة الػالح، الؽقيت 

 الفداية يف تخريج أحاديث البداية )بداية الؿجتفد ٓبـ رشد(، ٕحؿد بـ (321)

يؼ بـ أحؿد، أبل الػقض الُغَؿاِري الحسـل إزهري، تحؼقؼ:  محؿد بـ الصدِّ

هـ/ 3439يقسػ طبد الرحؿـ الؿرطشؾل وآخريـ، دار طالؿ الؽتب، بقروت 

 م.3339

القاضح يف أصقل الػؼف، ٕبل القفاء، طؾل بـ طؼقؾ بـ محؿد بـ طؼقؾ  (329)

كل، ممسسة الرسالة، البغدادي الظػري، تحؼقؼ: د/طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرت

 م.3333هـ/ 3423بقروت 

القايف بالقفقات ، لصالح الديـ خؾقؾ بـ أيبؽ بـ طبد اهلل الصػدي، تحؼقؼ  (323)

 م.2333هـ/ 3423أحؿد إركاؤوط، وتركل مصطػك، دار إحقاء الرتاث، بقروت 

القجقز يف أصقل الػؼف اإلسالمل، د/محؿد مصطػك الزحقؾل. دار الخقر،  (323)

 م.2331هـ/ 3429لثاكقة دمشؼ، الطبعة ا

وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان، ٕبل العباس شؿس الديـ أحؿد بـ محؿد  (383)

بـ إبراهقؿ بـ أبل بؽر ابـ خؾؽان الربمؽل اإلربؾل، تحؼقؼ: د/إحسان طباس، دار 

 م.3334صادر، بقروت 
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