اجلمهىريت اليمنيت

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة األندلس للعلوم والتقهية
عمادة الدراسات العليا
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .
قسم القرآن الكرمي وعلومه .

أقوال جميور الصحابة والتابعين في تفسير آيات األحكام ،
وأثرىا في الخالف .
رسالة مقدمة الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في
تفسير القرآف الكريـ كعمكمه .
إعداد الطالب /
نظمي دمحم عبدهللا أحمد سيروان
إشراف الدكتور /
رفعت حسين عبوره
أستاذ التفسير المشارك بكلية التربية
جامعة صنعاء

ٖٜٔٗق ٕٓٔٚ-ـ

إىداء
أهدي هذا الجهد المتكاضع إلى كالدي المذيف أمداني بالتشجيع كالدعاء أطاؿ هللا

بالصالحات أعمارهما .

كلدي
كالى زكجتي الغالية التي هيأت لي كل أسباب الراحة كالسعادة  ،كالى ّ
الحبيبيف  :زينة حياتي كنك ار فؤادي سيركاف كنجـ الديف  ،كالى إخكاني نسباً كديناً ،

كالى كل مف له فضل عمي تعميماً كتكجيهاً كنصحاً .

الباحث .

أ

شكر وتقدير
الحمد ﵀ عمى نعمه العظيمة كالشكر له عمى آالئه الجسيمة  ،كما أعانني كيسر

لي كتابة هذا البحث كاتمامه  ،فمه الحمد كالشكر كما ينبغي لجبلله كعظيـ سمطانه
إف كاف شكري نعمة هللا نعمة

الشكر
عمي له في مثمها يجب
ُ

فكيف بمكغ الشكر إال بفضمه

العمر
كاف طالت األياـ كاتصل
ُ

كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لؤلستاذ الدكتكر  /رفعت حسين عبوره  ،المشػرؼ عمػى
ػأؿ يكمػ ػاً ف ػػي إرش ػػادي كت ػػكجيهي
البح ػػث  ،فق ػػد ك ػػاف ل ػػي نع ػػـ المش ػػرؼ المرش ػػد  ،فم ػػـ ي ػ ُ
كنصحي من ُذ اختيػار العنػكاف مػرك اًر بخطػة البحػث كاعػداد كاتمامػه  ،مػع رحابػة صػدر ،

كس ػػعة ب ػػاؿ  ،كط ػػكؿ نف ػػس  ،كتكاص ػػل كاتص ػػاؿ  ،فأسػ ػاؿ هللا أف يم ػػد بعم ػػر  ،كأف ينف ػػع
بعممه كيرفع قدر في الداريف .

كما أتقدـ بالشكر الجزيل كالتقدير إلى األستاذيف الفاضميف :
األستاذ الدكتكر  /عمي مقبكؿ األهدؿ .
كاألستاذ الدكتكر  /عبد المطيف هائل الحميري .
المػػذيف تفضػػبل فػػي مناقشػػة البحػػث جعػػل هللا هػػذا العمػػل فػػي ميػزاف حسػػناتهما كنفػػع
بهما اإلسبلـ كالمسمميف .
ككم ػ ػػا أتق ػ ػػدـ بالش ػ ػػكر كالتق ػ ػػدير إل ػ ػػى جامع ػ ػػة األن ػ ػػدلس ممثمػ ػ ػ ًة برئيس ػ ػػها األس ػ ػػتاذ
برقعدان  ،كعمػادة الد ارسػات العميػا ممثمػ ًة باألسػتاذ الػدكتكر  /يحيد
الػدكتكر  /أحمدد
عبدددالرزاق قطدران  ،كعمػػادة الكميػة ممثمػ ًة برئيسػػها األسػػتاذ الػدكتكر  /عبددد
عظيـ التقدير كاإلمتناف .

بكيددر فمهػػـ

كأتقػ ػػدـ بالشػ ػػكر لرئاسػ ػػة قسػ ػػـ الد ارسػ ػػات اإلسػ ػػبلمية ممثم ػ ػ ًة ب ػ ػرئيس القسػ ػػـ األسػ ػػتاذ
الػػدكتكر  /مطيدددب شدددبالة الػػذي تفضػػل مشػػكك اًر بالمكافقػػة عمػػى تسػػجيل البحػػث أمػػد هللا

بالصالحات عمػر كنفػع بػه  ،فمهػـ جميعػاً منػي جزيػل الشػكر كقايػة التقػدير لمػا قػامكا بػه

مف تسهيبلت إلنجاز هذا البحث .
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ممخص البحث :
( أقػ ػكاؿ جمه ػػكر الص ػػحابة كالت ػػابعيف ف ػػي تفس ػػير آي ػػات األحك ػػاـ  ،كأثره ػػا ف ػػي
الخبلؼ ) .
إعداد الطالب  /نظمي

عبد

أحمد سيروان .

إشراف الدكتور  /رفعت حسين عبوره .

يهػػدؼ البحػػث إلػػى جمػػع أقػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة  ،كجمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف
فػػي تفسػػير آيػػات األحكػػاـ  ،كد ارسػػتها  ،كمناقشػػتها  ،كاب ػراز ارثػػار المترتبػػة عميهػػا مػػع
استنباط األحكاـ الشرعية  ،كربطها ببعض القضايا المعاصرة .

كقد تـ تحقيق هذ األهداؼ مف خبلؿ التمهيد  ،كفصميف  ،كخاتمة :
فالتمهي ػػد احت ػػكل عم ػػى التعري ػػف بالص ػػحابي كالت ػػابعي  ،كأهمي ػػة أقكالهم ػػا ف ػػي التفس ػػير ،

كحكمها .

الفص ػػل األكؿ تض ػػمف  :أقػ ػكاؿ جمه ػػكر الص ػػحابة  ،كجمه ػػكر الص ػػحابة كالت ػػابعيف ف ػػي
تفسير آيات األحكاـ المتعمقة بالعبادات  ،كأثرها .

كالفصػػل الث ػػاني تضػػمف  :أقػ ػكاؿ جمهػػكر الص ػػحابة  ،كجمهػػكر الص ػػحابة كالتػػابعيف ف ػػي
تفسير آيات األحكاـ المتعمقة بالمعامبلت  ،كأثرها .

كخاتمة كفيها أهـ النتػائ كالتكصػيات  ،فكػاف مػف أهػـ النتػائ التػي تكصػل إليهػا الباحػث

ما يأتي :

ٔ -إف أقػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة  ،كجمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي الغالػػب مػػا يكػػكف
فيه ػػا يس ػػر كتخفي ػػف عم ػػى األم ػػة  ،كق ػػكؿ جمه ػػكر الص ػػحابة ف ػػيمف ش ػػهد ش ػػهر
رمضاف ثـ سافر ال يجب عميه الصياـ في السفر ففي هذا القكؿ تيسير لممسػافر
لكج ػػكد مش ػػقة الس ػػفر  ،ككق ػػكؿ جمه ػػكر الص ػػحابة ب ػػأف الم ػػاؿ ال ػػذي يفض ػػل ع ػػف
القػ ػػكت كسػ ػػداد العػ ػػيش لػ ػػيس بكنػ ػػز فيجػ ػػكز اكتنػ ػػاز  ،ككقػ ػػكؿ جمهػ ػػكر الصػ ػػحابة
د

كالتابعيف بأف الشػفق الحمػرة فيػه يسػر  ،بخػبلؼ مػف جعػل الشػفق البيػاض أل ألف
البياض يطكؿ مكثه .
ٕ -إف أقكاؿ جمهكر الصحابة  ،كجمهكر الصحابة كالتابعيف فػي الغالػب مػا تؤيػدها
كترجحها القكاعد الشرعية  ،كترجيح قػكؿ جمهػكر الصػحابة فػي تحػريـ أـ الزكجػة
بالعقػػد عمػػى ابنتهػػا  ،بقاعػػدة  ( :مػػا اجتمػػع الحػػبلؿ كالح ػراـ إال قمػػب الح ػراـ ) ،
ككتػػرجيح قػػكؿ جمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي أف المعتػػدة المتػػكفى عنهػػا زكجهػػا
الحامػ ػػل تنقضػ ػػي عػ ػػدتها بكضػ ػػع الحمػ ػػل  ،بقاعػ ػػدة  ( :ال ضػ ػػرر كال ض ػ ػرار ) ،
ككترجيح قكؿ جمهكر الصحابة بعدـ كجكب الصػياـ لمػف سػافر بعػد شػهكد شػهر
رمضاف بقاعدة  ( :المشقة تجمب التيسير ) .
ٖ -إف أق ػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة  ،كجمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف قالب ػاً مػػا يأخػػذ بهػػا
جمهػكر المفسػريف كالعممػاء  ،لقػكة أدلتهػػا كحجيتهػا  ،كمكافقػة جمهػكر المفسػريف ،
كالعمم ػػاء لجمه ػػكر الص ػػحابة ف ػػي الق ػػكؿ ب ػػأف المػ ػراد بال ػػدلكؾ ال ػػزكاؿ  ،ككمكافق ػػة
جمهػػكر المفسػريف  ،كالعممػػاء جمهػػكر الصػػحابة فػػي أف الحجػػر لػػيس بشػػرط فػػي
تح ػريـ الربيبػػة  ،ككمكافقػػة جمهػػكر العمم ػػاء  ،كالمفس ػريف لجمهػػكر الصػػحابة ف ػػي
القكؿ بأف األخكيف يحجباف األـ مف الثمث إلى السدس .
أىم التوصيات التي يوص بيا الباحث وىي ما يمي :

ٔ -جم ػػع أقػ ػكاؿ جمه ػػكر الص ػػحابة  ،كجمه ػػكر الص ػػحابة كالت ػػابعيف ف ػػي قي ػػر تفس ػػير
آيات األحكاـ  ،كبياف أثرها .
ٕ -د ارسػ ػػة أق ػ ػكاؿ جمهػ ػػكر الصػ ػػحابة  ،كجمهػ ػػكر الصػ ػػحابة كالتػ ػػابعيف التػ ػػي اختمػ ػػف
المفسركف في ثبكت نسػبتها إلػيهـ  ،كاثبػات الصػحيح منهػا كفقػاً لمقكاعػد المعركفػة
عند أهل العمـ .

ٍ
محمد كعمى آله كصحبه أجمعيف .
كصمى هللا كسمـ عمى نبينا
ق

المقدمة :
ِ
الممؾ العبلـ أنزؿ خير كتاب عمى أمة خير األناـ  ،شرع فيه الهدل
الحمد ﵀
كاألحكاـ  ،كالصبلة كالسبلـ عمى خير األنبياء القدكة اإلماـ  ،كصحابته رضي هللا
عنهـ كالتابعيف لهـ مف أرسكا دعائـ اإلسبلـ  ،كنشركا السنف كاألحكاـ  ،فقامكا به حق

قياـ .

أما بعد ألألألأل
فإف القرآف الكريـ هك خير كتاب أنزله هللا عمى البشرية  ،ففيه صبلحهـ

كهدايتهـ  ،إذ أنه اشتمل عمى خيري الدنيا كارخرة  ،كقد اهتـ الصحابة كالتابعكف بهذا
الكتاب  ،حفظاً  ،كفهماً  ،كتفسي اًر  ،لعظـ مكانته  ،كعمك منزلته  ،فكاف لهـ السبق في
اقتباس نكر كهدايته  ،كاستخراج مكنكنه كقكامضه  ،كما قاؿ هللا تعالى  :ﮋ ﭲ
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 ،فقد كاف ألكثر عمماء

الصحابة كالتابعيف قكؿ في تفسير القرآف الكريـ  ،ال سيما في اريات التي اشتممت
عمى أحكاـ فقهية  ،فكاف تفسيرهـ أسمـ كأحكـ مف تفسير قيرهـ  ،إذ أنهـ تخرجكا مف
مدرسة الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ،فشاهدكا الكقائع  ،كعاصركا الكحي  ،أما التابعكف فقد كانكا أشبه

بهـ في كثير مف األمكر أل ألنهـ أخذكا العمـ عف أصحاب رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .
كمما ال شؾ فيه أف قكؿ جمهكر الصحابة  ،كقكؿ جمهكر الصػحابة كالتػابعيف ،

أق ػػكل حج ػػة م ػػف ق ػػكؿ آح ػػادهـ أل لتضػ ػافر جه ػػكدهـ كفهمه ػػـ لممس ػػألة ف ػػي التفس ػػير الت ػػي

يقكلػػكف فيهػػا قػكالً فيكػػكف صػكاباً فػػي الغالػػب  ،ككمػػا هػػك معػػركؼ أف قػػكؿ الجماعػػة أقػػكل

كآكػد مػػف قػكؿ الفػػرد فػػي كثيػر مػػف المسػػائل  ،فاالجتمػاع يزيػػد القػػكؿ قػكة كمكانػػة  ،ثػػـ إف
المفس ػريف أحيان ػاً يػػذكركف كممػػة جمهػػكر  ،كالػػبعض ارخػػر يعبػػر عنهػػا بكممػػة أكثػػر  ،إذ
أنهػا مرادفػة لهػػا  ،كلهػذا يػرل الباحػػث أف يكػكف عنػكاف البحػػث  :أقػكاؿ جمهػكر الصػػحابة

كالتابعيف في تفسير آيات األحكاـ  ،كأثرهػا فػي الخػبلؼ  ،كينػدرج تحػت هػذا أقػكاؿ أكثػر
الصػػحابة كأكثػػر الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي تفسػػير آيػػات األحكػػاـ  ،كأثرهػػا فػػي الخػػبلؼ ،
ككذلؾ يذكر بعض المفسريف فػي كتػب التفسػير أقػكاؿ جمهػكر الصػحابة فقػ فػي تفسػير
ك

آية مف آيػات األحكػاـ  ،كتػارة يػذكركف أقػكاؿ جمهػكر الصػحابة كالتػابعيف فػي تفسػير آيػة
أخ ػػرل م ػػف آي ػػات األحك ػػاـ  ،ل ػػذلؾ تن ػػاكؿ بحثػ ػي ه ػػذا أقػ ػكاؿ جمه ػػكر الص ػػحابة  ،كأقػ ػكاؿ

جمه ػػكر الص ػػحابة كالت ػػابعيف ف ػػي تفس ػػير آي ػػات األحك ػػاـ مم ػػا ل ػػـ يختم ػػف المفس ػػركف ف ػػي

ثبكته ،كلـ أتناكؿ ما اختمف المفسركف في ثبكته كصحته .

كلما كانت أقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف مف األهمية بمكاف ال سيما في

تفسير آيات األحكاـ  ،أحببت أف أقدـ بحثاً أقكـ فيه بجمع اريات التي نص المفسركف

فيها بذكر أقكاؿ جمهكر الصحابة  ،كأقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف في تفسيرهـ

ريات األحكاـ التي كردت في القرآف الكريـ  ،كدراسة تمؾ األقكاؿ كمناقشتها عمى كفق
المنه العممي الذي سار عميه أكثر المفسريف الذيف يهتمكف بمناقشة المسائل الفقهية

في تفسيرهـ  ،كعمماء الفقه المقارف أل إذ أنه يسهل لمباحث كطالب العمـ في بحثه ،
فيختصر له الكقت كالجهد معاً ،كيريح نفسه مف عناء البحث في أمات كتب التفسير
المطكلة  ،بحثاً عف ٍ
قكؿ مف أقكالهـ ليستدؿ به في مسألة مف المسائل العممية  ،كهذا
ما جعل الباحث يهتـ بجمع هذ األقكاؿ المتفرقة مف أقكاؿ جمهكر الصحابة  ،كجمهكر
الصحابة كالتابعيف في تفسير آيات األحكاـ  ،كبياف أثرها في الخبلؼ  ،كيعد هذا مف
أهـ ما يهدؼ إليه الباحث.

أىمية البحث :
يمكن إيجازىا في اآلتي :
ٔ -يفيد منه الباحثكف كالمتخصصكف في مجاؿ التفسير المكضكعي كالفقه المقارف.
ٕ -يفيد الباحثيف في التكصل إلى معرفة أسباب الخبلؼ في المسائل الفقهية .
ٖ -يفتح آفاقاً لمباحثيف لكيفية استنباط األحكاـ الشرعية مف المسائل الخبلفية
كربطها بالقضايا المعاصرة .

ز

أسباب اختيار البحث :
يمكن إيجازىا عم النحو اآلتي :
ٔ -الحاجة إلى معرفة أقكاؿ جمهكر الصحابة  ،كأقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف
في تفسير آيات األحكاـ  ،كبياف أثرها في الخبلؼ.
ٕ -إف معرفة أقكاؿ جمهكر الصحابة  ،كأقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف في تفسػير
آيػػات األحكػػاـ  ،تعتبػػر هػػي القاعػػدة التػػي انطمػػق منهػػا عممػػاء الفقػػه المقػػارف فػػي
تػ ػػرجيح المسػ ػػائل الفقهيػ ػػة كمناقشػ ػػتها  ،فيسػ ػػتنبطكف مػ ػػف خبللهػ ػػا حم ػ ػكالً لمن ػ ػكازؿ
كالمشكبلت في كل عصر أل ألف القرآف الكريـ صالح لكػل زمػاف كمكػاف  ،كهػذا
ما يسميه البعض باإلعجاز التشريعي .
ٖ -لـ يسبق ألحد – فيما أعمـ – الكتابة في جمػع المتفػرؽ مػف كتػب التفسػير ألقػكاؿ
جمهكر الصحابة  ،كجمهكر الصحابة كالتابعيف في تفسير آيػات األحكػاـ  ،كهػذا
ما لفت نظر الباحث .

أىداف البحث :
ييدف ىذا البحث إل اآلتي :
ٔ -جمػػع أقػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة  ،كأقػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف  ،فػػي تفسػػير
آي ػػات األحك ػػاـ م ػػف أمػ ػات كت ػػب التفس ػػير ف ػػي بح ػػث مس ػػتقل  ،كبي ػػاف أثره ػػا ف ػػي
الخبلؼ .
ٕ -دراسة كمناقشة أقػكاؿ جمهػكر الصػحابة  ،كأقػكاؿ جمهػكر الصػحابة كالتػابعيف فػي
تفسير آيات األحكاـ.
ٖ -اس ػػتنباط األحك ػػاـ الش ػػرعية م ػػف تم ػػؾ األقػ ػكاؿ  ،كربطه ػػا بالقض ػػايا المعاصػ ػرة إف
احتاج األمر إلى ذلؾ .

ح

ٗ -تحديد كابراز ارثار الفقهية كاألصكلية كقيرها مف ارثار المترتبة عمى جمع تمؾ
األقكاؿ .

الدراسات السابقة :
لـ أجد – فيما أعمـ – َم ْف تنػاكؿ أقػكاؿ جمهػكر الصػحابة  ،كجمهػكر الصػحابة كالتػابعيف
في تفسير آيات األحكاـ في ٍ
بحث مستقل .

منيج البحث :
سػػيتبع الباحػػث  ( :المػػنه الكصػػفي ) القػػائـ عمػػى االسػػتقراء كالتحميػػل كاالسػػتنباط كذلػػؾ

مف خبلؿ ارتي :

ٔ -جمػػع أق ػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة  ،كجمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي تفسػػير آيػػات
األحكاـ  ،كدراستها دراسة تحميمية  ،استنباطية  ،كترتيبها كفقاً لكتب الفقه .

ٕ -بيػػاف آث ػار اخػػتبلؼ جمهػػكر الصػػحابة  ،كجمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي تفسػػير
آيات األحكاـ.
ٖ -عزك اريات القرآنية متقيداً بالرسـ العثماني في مصحف المدينة .

ٗ -عزك األحاديث النبكية الشريفة إلى مصادرها األصػمية  ،كبيػاف درجتهػا عنػد أهػل
الفف .
٘ -ترجمة األعبلـ الكاردة ذكرهـ في البحث بصكرة مكجزة .
 -ٙشرح المصطمحات كالكممات الغريبة المكجكدة في ثنايا البحث .
 -ٚإعداد الفهارس التي تخدـ البحث كتسهل اإلفادة مف المعمكمات الكاردة فيه .

ط

إجراءات البحث وتشمل اآلتي :
( مقدمة – تمييد – فصمين – خاتمة )

المقدمة :
كفيها بينت أهمية مكضكع البحث  ،كأسباب اختيار الباحث لمبحث  ،كأهداؼ

البحث  ،كمنه الباحث  ،كاجراءاته .

التمييد:
كيشمل  :التعريف بالصحابي كالتابعي  ،كأهمية أقكالهـ في التفسير  ،كحكمها ،

كالمراد بأقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف في التفسير عمى النحك ارتي:
أكالً  :التعريف بالصحابي كالتابعي .
ثانياً  :أهمية أقكاؿ الصحابة كالتابعيف في التفسير .
ثالثاً  :حكـ أقكاؿ الصحابة كالتابعيف في التفسير .

رابعاً  :المراد بأقكاؿ جمهكر الصحابة  ،كجمهكر الصحابة كالتابعيف في التفسير .

الفصل األول :
أقكاؿ جمهكر الصحابة  ،كجمهكر الصحابة كالتابعيف في تفسير آيات األحكاـ المتعمقة
بالعبادات  ،كأثرها  ،كفيه مبحثاف :
المبحث األول  :أقكاؿ جمهكر الصحابة في تفسير آيات األحكاـ المتعمقة بالعبادات،

كأثرها  ،كفيه ثبلثة مطالب:

المطمب األول  :الصالة  ،ويشمل اآلتي :
ٔ -آية ذكر الصبلة الكسطى .
ٕ -آية ذكر استماع القرآف كاإلنصات له .
ي

ٖ -آية ذكر قصر الصبلة في السفر .

المطمب الثاني  :الصيام  ،وفيو :
 -آية ذكر شهكد شهر رمضاف .

المطمب الثالث  :الزكاة  ،وفيو :
 آية ذكر عقكبة اكتناز الماؿ .المبحث الثاني  :أقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف في تفسير آيػات األحكػاـ المتعمقػة

بالعبادات  ( ،الصبلة ) كأثرها  ،كيشمل ارتي :
ٔ -آية ذكر الدلكؾ .
ٕ -آية ذكر الشفق .

الفصددل الثدداني :

أقػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة  ،كجمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي تفسػػير

آيات األحكاـ المتعمقة بالمعامبلت  ،كأثرها  ،كفيه مبحثاف :
المبحددددددث األول  :أق ػ ػ ػكاؿ جمهػ ػ ػػكر الصػ ػ ػػحابة فػ ػ ػػي تفسػ ػ ػػير آيػ ػ ػػات األحكػ ػ ػػاـ المتعمقػ ػ ػػة

بالمعامبلت  ،كأثرها  ،كفيه أربعة مطالب :

المطمب األول  :النكاح  ،وفيو اآلتي :
ٔ -آية ذكر تحريـ أمهات النساء .
ٕ -آية ذكر تحريـ الربائب .
ٖ -آية ذكر القركء .

المطمب الثاني  :الجنايات  ،وفيو :
 -آية ذكر التصدؽ بالقصاص .

ؾ

المطمب الثالث  :الفرائض  ،وفيو اآلتي :
ٔ -آية ذكر حجب األخكيف األـ مف الثمث إلى السدس .
ٕ -آية ذكر ثمث األـ مع كجكد األب كأحد الزكجيف .

المطمب الرابب  :البغاة  ،وفيو :
 آية ذكر قتاؿ الفئة الباقية .المبحث الثاني  :أقػكاؿ جمهػكر الصػحابة كالتػابعيف فػي تفسػير آيػات األحكػاـ المتعمقػة

بالمعامبلت  ،كأثرها  ،كفيه مطمباف :

المطمب األول  :النكاح  ،وفيو اآلتي :
ٔ -آية ذكر تحريـ ممؾ اليميف .
ٕ -آية ذكر عدة المتكفي عنها زكجها باألشهر .

المطمب الثاني  :الشيادات  ،وفيو :
 -آية ذكر قبكؿ شهادة القاذؼ .

ؿ

التمييد :
التمهيد كيشمل :
الصحابي كالتابعي  :تعريفهما  ،كأهمية أقكالهما  ،كحكمها في التفسير،
كالمقصكد بجمهكر الصحابة  ،كجمهكر الصحابة كالتابعيف في التفسير عمى
النحك ارتي :
أكالً  :التعريف بالصحابي كالتابعي .
ثانياً  :أهمية أقكاؿ الصحابة كالتابعيف في التفسير .
ثالثاً  :حكـ أقكاؿ الصحابة كالتابعيف في التفسير .

رابعاً  :المراد بأقكاؿ جمهكر الصحابة  ،كجمهكر الصحابة كالتابعيف
في التفسير.

أوالً  :التعريف بالصحابي والتابعي :
أ -تعريف الصحابي لغة واصطالحاً :
تعري ػػف الص ػػحابي لغ ػػة  :مػ ػػأخكذ م ػػف الص ػػحبة ،كه ػػك مػ ػػا ي ػػدؿ عم ػػى المقارن ػػة لمشػ ػػيء
له (ٔ).
كالمبلزمة ُ

تعريف الصحابي اصطبلحاً  :هك مف لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مؤمناً به كمات عمى اإلسبلـ ،
كلك تخممت ردة في األصح

(ٕ)

.

ب -تعريف التابعي لغة واصطالحاً :
تعريف التابعي لغة  :مأخكذ مف التابع كالتالي  ،يقاؿ تبعت فبلناً أي تمكته أك اتبعته
أي لحقته  ،كيقاؿ تبعت عممه أي اتبعت آثار (.)3

تعريف التابعي اصطبلحاً  :هك مف لقي الصحابي مؤمناً بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،كمات عمى
اإلسبلـ  ،كلك تخممت ردة في األصح

(ٗ)

.

ٔ  -انظر  :معجـ المقاييس في المغة  :ألبػي الحسػف أحمػد بػف فػارس بػف زكريػا  ( ،ت ٖٜ٘ه ػ )  ، ٘ٛٚ :تػح  :شػهاب
الػػديف أبػػك عمػػرك  ،دار الفكػػر ( بيػػركت – لبنػػاف )  ( ،د.ت )  ،كانظػػر  :مختػػار الصػػحاح  :دمحم بػػف أبػػي بكػػر بػػف
عبػ ػ ػػدالقادر ال ػ ػ ػرازي  ،تػ ػ ػ ػ ػ (ٙٙٙهػ ػ ػ ػ )  ، ٖٚ٘ :تػ ػ ػػح  :محمػ ػ ػػكد خػ ػ ػػاطر  ،مكتبػ ػ ػػة لبنػ ػ ػػاف ( بيػ ػ ػػركت – لبنػ ػ ػػاف ) ،

طػ ػ ػ ػ ( ٘ٔٗٔه ػ ػ ػ ٜٜٔ٘ -ـ )  ،كانظ ػ ػػر  :كت ػ ػػاب الع ػ ػػيف  :ألب ػ ػػي عبػػ ػػدالرحمف الخميػػ ػػل بػػ ػػف أحمػػ ػػد الفراهيػػ ػػدي ،
( ت ٓٔٚهػ )  ، ٜ٘ٓ :دار إحياء التراث العربي ( بيركت – لبناف )  ،طػ ػٕ ( ٕٔٗٙهػ ٕٓٓ٘ -ـ ) .
ٕ  -انظر  :نخبة الفكر في مصطمح أهل األثر  :أحمد بف عمػي بػف حجػر العسػقبلني الشػافعي  ( ،ت ٕ٘ٛه ػ ) ،ٜٔ :
دار المستقبل ( القاهرة – مصر )  ،طػ ( ٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓ٘ -ـ )  ،كانظر  :نتيجة النظر فػي نخبػة الفكػر  :لئلمػاـ

كمػػاؿ ال ػػديف دمحم بػػف حسػػف بػػف يحي ػػى الشػػمني المػػالكي  ( ،ت ٕٔٛهػ ػ )  ،ٕٖٖ :تػػح  :انتصػػار قػػيس دمحم نػػايف
القيسي  ،دار الكممة الطيبة ( دمشق – سػكريا )  ،ط ػ ػ ( ٖٓٗٔه ػ ٕٜٓٓ -ـ )  ،كانظػر  :تػدريب الػراكي فػي شػرح

تقريب النككي  :ألبي الفضل جبلؿ الديف عبدالرحمف السػيكطي  ( ،ت ٜٔٔه ػ )  ، ٕٜٛ :مؤسسػة الكتػب الثقافيػة
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٗٗٔهػ ٕٖٓٓ -ـ ) .

ٖ  -انظر  :معجـ المقاييس في المغة البف فارس  ، ٔٚٚ :كانظر  :كتاب العيف لمخميل الفراهيدي . ٜٛ :

ٗ  -انظر  :نخبة الفكر البف حجر  ، ٕٜ :كانظر :نتيجة النظر لكماؿ الػديف الشػمني  ، ٕٗٓ :كانظػر  :تػدريب الػراكي
لمسيكطي . ٖٕٓ :

ٕ

ثانياً  :أىمية أقوال الصحابة والتابعين في التفسير :
إف مما الشؾ فيه أف ألقكاؿ الصحابة كالتابعيف في التفسير أهمية كبيرة  ،كميزة
عظيمة  ،امتازكا بها عف قيرهـ ممف جاء بعدهـ مف المفسريف  ،فقد خصهـ هللا بها
كمنحهـ إياها  ،فكانت أقكالهـ أساساً لمف جاء بعدهـ مف المفسريف  ،فصاركا يتمقكنها

كيدرسكنها كينقمكنها فكل يغترؼ منها  ،نقبلً كتصحيحاً كمناقشة كترجيحاً  ،كنذكر هنا
بعض الخصائص التي جعمت أقكالهـ في التفسير ذات أهمية :

أ -أىمية أقوال الصحابة في التفسير :
يمكف إيجازها عمى النحك ارتي :
ٔ -أنهـ عاصركا التنزيل كعرفكا أحكاله  ،فهـ أقعد في فهـ القرائف الحالية  ،كأعرؼ
بأسباب النزكؿ كالشاهد يرل ماال يرل الغائب

()1

.

لذلؾ يقكؿ ابف مسعكد (ٕ) رضي هللا عنه  ( :كالذي ال إله قير ما مف كتاب هللا

سكرة إال أعمـ حيث نزلت  ،كما مف آية إال كأنا أعمـ فيـ نزلت )

()3

.

ٔ  -انظػػر  :المكافقػػات فػػي أصػػكؿ الفقػػه  :إبػراهيـ بػػف مكسػػى المخمػػي الغرنػػاطي المػػالكي  ( ،ت ٓ ٜٚه ػ ) ، ٖٖٛ/ٖ :
تح  :عبدهللا دراز  ،دار المعرفة ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت )  ،كانظر  :ركضة الناظر كجنة المناظر  :عبػدهللا
بػػف أحمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي أبػػك دمحم  ( ،ت ٕٓٙهػ ػ )  ، ٔٙٙ :تػػح  :عبػػد العزيػػز عبػػدالرحمف السػػعد  ،جامعػػة
اإلمػػاـ دمحم بػػف سػػعكد (الريػػاض – السػػعكدية )  ،ط ػ ػٖ ( ٖٜٜٔه ػ ٜٜٔٚ -ـ )  ،كانظػػر :إعػػبلـ المػػكقعيف عػػف رب
الع ػ ػ ػػالميف  :لئلم ػ ػ ػػاـ دمحم ب ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػػي بك ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػػف ق ػ ػ ػػيـ الجكزي ػ ػ ػػة  ( ،ت ٔ ٜٙه ػ ػ ػ ػ )  ، ٗٔ٘/ٕ :دار اب ػ ػ ػػف الجكزي ػ ػ ػػة

( القاهرة – مصر )  ،ط ػ ( ٖٖٗٔهػ ٕٕٓٔ -ـ ) .

ٕ  -هك  :عبدهللا بف مسعكد بف قافل بف حبيب الهذلي أبك عبػد الػرحمف  ،مػف أكػابر الصػحابة فػي القػراءة  ،كالتفسػير ،
كأكؿ مف جهر بالقرآف بمكة صاحب نعل النبي صمى هللا عميه كسمـ كرفيقه  ،تكفي رضي هللا عنه في المدينة سػنة
( ٕٖهػ ) .

انظػػر  :اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة  :أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػك الفضػػل العسػػقبلني الشػػافعي  ( ،ت ٕ٘ٛهػ ػ ) :
ٗ ، ٕٖٖ/تح  :عمي البجاكي  ،دار الجيل الجديد ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٔٗٔهػ ٜٜٔٔ -ـ ) .

كانظ ػ ػػر  :األع ػ ػػبلـ  :خي ػ ػػر ال ػ ػػديف ب ػ ػػف محم ػ ػػكد ب ػ ػػف دمحم ب ػ ػػف عم ػ ػػي الزركم ػ ػػي الدمش ػ ػػقي  ( ،ت ٖٜٔٙه ػ ػ ػ ) ،ٖٔٙ/ٗ :
دار المبلييف ( بيركت – لبناف )  ،ط ػ ( ٖٕٗٔهػ ٕٕٓٓ -ـ ) .

ٖ  -أخرجػػه مسػػمـ فػػي كتابػػه المسػػند الصػػحيح  :مسػػمـ بػػف الحجػػاج بػػف مسػػمـ  ،أبػػك الحس ػيف القشػػيري النيسػػابكري  ( ،ت
ٕٔٙهػ )  :في كتاب فضائل الصحابة  ،باب مف فضائل عبدهللا بف مسعكد كأمػه  ، ٗ/ٜٖٔٔ :بػرقـ ( ٖ،)ٕٗٙ
تح  :دمحم فؤاد عبدالباقي  ،دار إحياء التراث العربي ( بيركت – لبناف )  ،طػٔ ( د  .ت ) .

ٖ

ٕ -كػػكنهـ أهػػل المسػػاف الػػذي نػػزؿ بػػه الق ػرآف فهػػـ أهػػل البيػػاف  ،فقػػد قػػاؿ الشػػاطبي

(ٔ)

عػػنهـ  " :فػػإنهـ عػػرب فصػػحاء لػػـ تتغيػػر ألسػػنتهـ  ،كلػػـ تنػػزؿ عػػف رتبػػتهـ العميػػاء
فصاحتهـ فهـ أعرؼ مف فهـ الكتاب كالسنة " (. )2

ٖ -ككنهـ عرفكا أحكاؿ مف نزؿ فيهـ القرآف مف الصحابة كالعرب كاليهكد كقيرهـ (. )3
ٗ -ط ػ ػ ػريقتهـ الفريػ ػ ػػدة فػ ػ ػػي تعمػ ػ ػػـ الق ػ ػ ػرآف كحفظػ ػ ػػه كمػ ػ ػػا ذكػ ػ ػػر ذلػ ػ ػػؾ أبػ ػ ػػك عبػ ػ ػػدالرحمف
الس ػ ػػممي

(ٗ)

فق ػ ػػد ق ػ ػػاؿ ( :ح ػ ػػدثنا م ػ ػػف كػ ػ ػػاف يقرؤن ػ ػػا القػ ػ ػرآف م ػ ػػف أص ػ ػػحاب النبػ ػ ػػي

ملسو هيلع هللا ىلص  :أنهػ ػػـ كػ ػػانكا يق ػ ػرأكف الق ػ ػرآف عمػ ػػى الرسػ ػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص عشػ ػػر آيػ ػػات فػ ػػبل يأخػ ػػذكف فػ ػػي
العش ػػر األخ ػػرل حت ػػى يتعممػ ػكا م ػػا ف ػػي ه ػػذ م ػػف العم ػػـ كالعم ػػل ق ػػاؿ  :فعممن ػػا العم ػػـ

كالعمل )

()5

.

ٔ  -هك  :إبراهيـ بف مكسى بف دمحم المخمي الغرناطي المالكي المشهكر بالشاطبي أبك إسحاؽ  ،محدث  ،فقيػه أصػكلي،
لغكي  ،مفسر  ،مف مؤلفاته  :االعتصاـ  ،كالمكفقات في أصكؿ األحكاـ  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٜٓٚه ػ ).

انظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٚ٘ /ٔ :كانظر  :معجـ المػؤلفيف  ،عمػر رضػا كحالػة  ( ،ت  ٔٗٓٛهػ ػ )  ، / :دار إحيػاء
التراث العربي ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٕ  -انظر  :المكافقات لمشاطبي  ، ٖٖٛ/ٖ:كانظر  :إعبلـ المكقعيف البف قيـ الجكزية . ٖٗٗ/ٕ :
ٖ  -انظػػر  :المقدمػػة فػػي أصػػكؿ التفسػػير  :أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف عبدالسػػبلـ ابػػف تيميػػة  ( ،ت  ٕٚٛهػ ػ ) ، ٕٜ :
دار عمر بف الخطاب ( القاهرة – مصر )  ،طػ ػ ( ٕٔٗٛهػ ٕٓٓٚ -ـ ) .
ٗ  -هك  :عبدهللا بػف حبيػب بػف ربيعػة السػممي الكػكفي أبػك عبػدالرحمف مػف أكالد الصػحابة كلػد فػي حيػاة النبػي صػمى هللا
عميه كسمـ قراء القرآف كجكد كمهر فيه  ،تابعي ثقة قػراء عمػى عثمػاف  ،كعمػي  ،كابػف مسػعكد  ،كحػدث عػف عمػر

كعثماف كطائفة  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٗ ٚهػ ) .
انظػػر  :سػػير أعػػبلـ النػػببلء  :شػػمس الػػديف أبػػك عبػػدهللا دمحم بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذهبي  ( ،ت ٚٗٛهػ ػ ) ، ٕٙٚ /ٗ:
تح  :شعيب األرناكؤط  ،مؤسسة الرسالة ( دمشق – سكريا )  ،ط ػٖ ( ٘ٓٗٔهػ ٜٔٛ٘ -ـ ) .

٘  -أخرجػه الحػػاكـ  ،فػػي كتابػػه  :المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف  ،ذكػػر أخبػار فػػي فضػػائل القػرآف جممػػة  ،مػػف حػػديث أبػػي
عب ػ ػػدالرحمف الس ػ ػػممي ع ػ ػػف بػ ػ ػف مس ػ ػػعكد رض ػ ػػي هللا عن ػ ػػه  ،دمحم ب ػ ػػف عب ػ ػػدهللا أب ػ ػػك عب ػ ػػدهللا الح ػ ػػاكـ النيس ػ ػػابكري ،

( ت ٘ٓٗه ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،ت ػ ػ ػ ػ ػػح  :مص ػ ػ ػ ػ ػػطفى عب ػ ػ ػ ػ ػػدالقادر عطػ ػ ػ ػ ػ ػار  ،دار الكت ػ ػ ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػ ػ ػػة ( بي ػ ػ ػ ػ ػػركت – لبن ػ ػ ػ ػ ػػاف ) ،
طػ ػ ( ٔٔٗٔهػ ػ ٜٜٔٓ -ـ )  ، ٖٚٗ/ٔ : ،ب ػرقـ (  ، ) ٕٓٗٚكقػػاؿ الحػػاكـ  " :هػػذا حػػديث صػػحيح اإلسػػناد كلػػـ

يخرجػػا "  ،كأخرجػػه البيهقػػي فػػي السػػنف الكبػػرل  ،بػػاب البيػػاف أنػػه إنمػػا قيػػل يػػؤمهـ أقػػرؤهـ  ، ٜٔٔ/ٖ :أحمػػد بػػف
الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى أبػػك بكػػر البيهقػػي  ( ،ت ٖٖٓ هػ ػ )  ،تػػح  :دمحم عبػػدالقادر عطػػا  ،مكتبػػة دار البػػاز
( مكة المكرمة – السعكدية )  ،طػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٔٗ -ـ ) .

ٗ

٘ -الفهـ العميق كاإلدراؾ الدقيق كالفطرة السميمة التي خص هللا بها أصحاب النبي
صمى هللا عميه كسمػـ (. )1

لذلؾ حينما سئل عمي بف أبي طالب

()2

رضي هللا عنه  :هل عندكـ شيء

مف الكحي قير القرآف فقاؿ  ( :كالذي فمق الحبة كب أر النسمة  ،ما أعمـ إال فهماً

يعطيه هللا رجبلً في القرآف . )3( ) ....

 -ٙإف بعػػض الصػػحابة حظػػي ببركػػة دعػػاء النبػػي صػػمى هللا عميػػه كسمػ ػـ كمػػا جػػاء فػػي
الحػػديث  ،أف النبػػي صػػمى هللا عميػػه كسمػ ػـ دعػػا البػػف عبػػاس
فقاؿ عميه السبلـ ( :المهـ فقهه في الديف  ،كعممه التأكيل )

()4

()5

رضػػي هللا عنهمػػا

.

ٔ  -انظر  :أصكؿ التفسير البف تيمية  ، ٕٜ :كانظر  :إعبلـ المكقعيف البف قيـ الجكزية . ٗٗٓ/ٕ :
ٕ  -هػػك  :عم ػػي ب ػػف أب ػػي طال ػػب بػػف عب ػػدالمطمب بػػف هاش ػػـ القرش ػػي الهاش ػػمي أب ػػك الحس ػػف  ،كل ػػد ( ٓٔ ؽ – ه ػ ػ ) أكؿ
الصبياف إسبلماً برسكؿ هللا صمى هللا عميه كسمـ  ،ابف عـ النبي الرسػكؿ كزكج ابنتػه فاطمػة الزهػراء  ،اربػع الخمفػاء

الراشديف  ،كأحد كبار عمماء الصحابة كفقهائهـ  ،قتل رضي هللا عنه سنة (ٓٗهػ) ،انظر  :اإلصػابة البػف حجػر :
ٗ.٘ٙٗ/

ٖ  -أخرجػػه البخػػاري  :دمحم بػػف إسػػماعيل أبػػك عبػػدهللا البخػػاري الجعفػػي  ( ،ت  ٕ٘ٙه ػ )  :فػػي صػػحيحه مػػف حػػديث أبػػي
جحيف ػ ػػة ق ػ ػػاؿ  :قم ػ ػػت لعم ػ ػػي  ،كت ػ ػػاب الجه ػ ػػاد كاليس ػ ػػر  ،ب ػ ػػاب فكػ ػ ػاؾ األس ػ ػػير  ، ٔٔٔٓ/ٖ :ب ػ ػػرقـ ( ٕ، ) ٕٛٛ
تػػح  :مصػػطفي ديػػب البغػػا  ،دار ابػػف كثيػػر ( بيػػركت – لبنػػاف )  ،ط ػٖ ( ٔٗٓٚه ػ ٜٔٛٚ -ـ )  ، ،كأخرجػػه مسػػمـ
فػػي صػػحيحه  ،كتػػاب اإليمػػاف  ،بػػاب الػػدليل عمػػى أف حػػب األنصػػار كعمػػي رضػػي هللا عػػنهـ مػػف اإليمػػاف كعبلماتػػه

كبغضهـ مف النفاؽ  ٛٙ/ٔ :برقـ ( . ) ٚٛ
ٗ  -هك  :عبدهللا بف عبػاس بػف عبػدالمطمب القرشػي الهاشػمي أبػك العبػاس ابػف عػـ النبػي صػمى هللا عميػه كسػمـ كلػد قبػل
الهجرة ( ٖ ؽ – هػ ) حبر األمة كترجماف القرآف  ،كف بصر آخر عمر  ،فسكف الطائف  ،كتػكفي فيهػا رضػي هللا
عنه سنة (ٙٛهػ )  ،انظر  :اإلصابة البف حجر  ، ٔٗٔ/ٗ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٜ٘/ٗ :

٘  -أخرجه  :الحاكـ في المستدرؾ  :ذكر مناقب عبدهللا بف عباس رضي هللا عنهما  ، ٙٔ٘/ٖ: ،رقـ (  ، ) ٕٙٛكقاؿ
الحػػاكـ  :هػػذا ح ػػديث صػػحيح اإلسػػناد كل ػػـ يخرجػػا  ،كقػػاؿ ال ػػذهبي فػػي التمخػػيص معمقػػاً  " :صػػحيح "  ،كأخرجػػه

البخاري في كتابه  :الجامع الصحيح المختصر  ،كتاب الكضػكء  ،بػاب كضػع المػاء عنػد الخػبلء  ،مػف حػديث بػف

عبػػاس بمف ػ  ( :المهػػـ فقػػه فػػي ال ػديف )  ، ٙٙ/ٔ :بػػرقـ ( ٖٗٔ )  ،كأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه  :كتػػاب فضػػائل
الصػػحابة  ،بػػاب مػف فضػػائل بػػف عبػػاس رضػػي هللا عنهمػػا عػػف ابػػف عبػػاس رضػػي هللا عنهمػػا عػػف النبػػي صػػمى هللا
عميه كسمـ بمف ( المهـ فقهه في الديف )  ، ٜٕٔٚ/ٗ :برقـ ( .) ٕٗٚٚ

٘

 -ٚأنهػـ قػكـ شػػهد لهػـ النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص بالخيريػة كمػػا جػاء فػػي الحػديث أنػػه ملسو هيلع هللا ىلص  ،قػاؿ  ( :خيػػر
القركف قرني  ،ثـ الذيف يمكنهـ  ،ثـ الذيف يمكنهـ ) (. )1

ػدر مػ ػ ػػف مصػ ػ ػػادر
كممػ ػ ػػا يػ ػ ػػدؿ عمػ ػ ػػى أهميػ ػ ػػة تفسػ ػ ػػير الصػ ػ ػػحابة أنػ ػ ػػه ُيعػ ػ ػػد مصػ ػ ػ اً
التفسػ ػ ػػير عنػ ػ ػػد أئمػ ػ ػػة التفسػ ػ ػػير  ،يقػ ػ ػػكؿ ابػ ػ ػػف كثيػ ػ ػػر (ٕ) " :إذا لػ ػ ػػـ تجػ ػ ػػد التفسػ ػ ػػير فػ ػ ػػي
الق ػ ػرآف  ،كال فػ ػػي السػ ػػنة  ،كال كجدتػ ػػه عنػ ػػد الصػ ػػحابة فقػ ػػد رجػ ػػع كثيػ ػػر مػ ػػف األئمػ ػػة إلػ ػػى
أق ػ ػ ػكاؿ التػ ػ ػػابعيف "

(ٖ)

 ،فهػ ػ ػػذا يػ ػ ػػدؿ عمػ ػ ػػى أف أئمػ ػ ػػة التفسػ ػ ػػير  ،كػ ػ ػػانكا يجعمػ ػ ػػكف تفسػ ػ ػػير

الصحابة  ،المصدر الثالث بعد القرآف كالسنة .

كقد ذكر الشاطبي كبلماً جميبلً عف أهمية األخذ بأقكاؿ الصحابة فقاؿ  " :إف

جمهكر العمماء عمى اإلطبلؽ قدمكا الصحابة عند ترجيح األقاكيل  ،...كبعضهـ يعد
قكؿ الصحابة عمى اإلطبلؽ حجة كدليبلً  ... ،كذلؾ أف السمف كالخمف مف التابعيف

كمف بعدهـ يهابكف مخالفة الصحابة  ،كيتكثركا بمكافقتهـ  ،كأكثر ما تجد هذا المعنى
في عمكـ الخبلؼ الدائر بيف األئمة المعتبريف فتجدهـ إذا عينكا مذاهبهـ قامكا بذكر مف
ذهب إليها مف الصحابة  ،كما ذاؾ إال لما اعتقدكا في أنفسهـ كفي مخالفتهـ مف

تعظيمهـ كقكة مأخذهـ دكف قيرهـ ككبر شأنهـ في الشريعة  ،كأنهـ كما يجب متابعتهـ
كتقميدهـ فضبلً عف النظر معهـ فيما نظركا فيه  ،كقد نقل عف الشافعي

()4

أف المجتهد

ٔ  -أخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه مػػف حػػديث ابػػف مسػػعكد  ،كتػػاب فضػػائل الصػػحابة  ،بػػاب فضػػل الصػػحابة ثػػـ الػػذيف
يمكنهـ  ، ٜٕٔٙ/ٗ :برقـ ( ٖٖٕ٘ ) .

ٕ  -هك  :إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي عماد الديف أبك الفداء  ،كلد سنة ( ٚٓٙه ػ ) إمػاـ محػدث مفسػر
مف مؤلفاته  :التفسير المشهكر بتفسير ابف كثير  ،كمنها أدلتػه التنبيػه  ،كالتػاري المشػهكر بالبدايػة كالنهايػة  ،تػكفي
رحمه هللا في دمشق سنه ( ٗٚٚهػ )  ،انظر  :األعبلـ لمزركمي . ٖٜٔ/ٔ :
ٖ  -انظػػر  :تفسػػير القػػرآف العظػػيـ  :ألب ػػي الف ػػداء إسػػماعيل بػػف عم ػػر بػػف كثي ػػر الدمشػػقي  ( ،ت ٗٚٚهػ ػ ) ، ٔٓ/ٔ :
تح  :سامي بف دمحم سبلمة  ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع  ،طػٕ ( ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔ -ـ ) .

ٗ  -هك  :دمحم بػف إدريػس بػف العبػاس بػف عثمػاف بػف شػافع بػف السػائب المطمبػي القرشػي الشػافعي  ،أبػك عبػدهللا كلػد سػنة
(ٓ٘ٔهػ )  ،كاف كثير المناقب  ،منقطع النضير  ،مف أعمـ الناس بكتػاب هللا كسػنة رسػكله صػمى هللا عميػه كسػمـ ،
ككػػبلـ العػػرب كلغػػتهـ  ،إمػػاـ مػػذهب الشػػافعية  ،مػػف مؤلفاتػػه  :كتػػاب األـ  ،كالرسػػالة  ،كمختمػػف الحػػديث  ،تػػكفي
رحم ػػه هللا بمصػ ػػر س ػػنة ( ٕٗٓهػ ػ ػ )  ،انظ ػػر  :سػ ػػير أعػ ػػبلـ الن ػػببلء لمػ ػػذهبي ، ٘/ٔٓ :كانظػػػر  :كفيػ ػػات األعيػ ػػاف

البػف خمكػاف  ، ٖٔٙ/ٗ :كانظػر  :تهػذيب التهػػذيب  :أحمػد بػف عمػي بػف حجػػر أبػك الفضػل العسػقبلني الشػػافعي ،
( ت ٕ٘ٛهػ )  ،ٕٖ/ٜ :دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٗٓٗٔهػ ٜٔٛٗ -ـ ) .

ٙ

قبل أف يجتهد ال ُيمنع مف تقميد الصحابة  ،كيمنع مف قير  - ، ...أي كيمنع مف
تقميد قير الصحابة  ، -كعف الحسف البصري (ٔ)  ،كقد ذكر أصحاب دمحم صمى هللا
عميه كسمـ  -:قاؿ  " :إنهـ كانكا أبر هذ األمة قمكباً  ،كأعمقها عمماً  ،كأقمها تكمفاً
قكماً اختارهـ هللا لصحبة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص  ،فتشبهكا بأخبلقهـ كطرائقهـ فإنهـ كرب الكعبة عمى

الصراط المستقيـ "

(ٕ)

.

كقاؿ الشاطبي أيضاً  " :كعمكمهـ في التحقيق أقعد فتحقيق الصحابة بعمكـ
الشريعة ليس كتحقيق التابعيف كالتابعكف ليسكا كتابعييهـ كالى ارف كمف طالع سيرهـ
كأقكالهـ كحكاياتهـ أبصر العجب في هذا المعنى "
كهذا ابف قيـ الجكزية

(ٗ)

(ٖ)

.

يقكؿ في إعبلـ المكقعيف عػف الصػحابة  :كأمػا المػدارؾ

التي شاركناهـ فيها مف دالالت األلفاظ كاألقيسة  ،فبل ريب أنهػـ كػانكا أبػر قمكبػاً كأعمػق

عممػاً  ،كأقػل تكمفػاً  ،كأقػرب إلػػى أف يكفقػكا فيهػػا فيمػا لػـ نكفػػق لػه نحػػف أل لمػا خصػػهـ هللا
تعالى به مف تكقػد األذهػاف  ،كفصػاحة المسػاف  ،كسػعة العمػـ  ،كسػهكلة األخػذ  ،كحسػف

المع ػػارض أك عدم ػػه  ،كحسػػف القص ػػد  ،كتقػ ػكل الػػرب تع ػػالى  ،فالعربي ػػة
اإلدراؾ  ،كقمػػة ُ
طبيعتهـ كسميقتهـ  ،كالمعػاني الصػحيحة مغركسػة فػي فطػرتهـ كعقػكلهـ  ،كال حاجػة لهػـ
إلى النظر في اإلسناد كأحكاؿ الركاة كعمل الحديث كالجرح كالتعديل  ،كال إلى النظر فػي

قكاعد األصكؿ كأكضاع األصكلييف  ،بل ُقَنكا عف ذلؾ كمه فميس في حقهـ إال أمريف:

ٔ  -هك  :الحسف بف أبي الحسػف يسػار السػالمي أبػك سػعيد مػكلى زيػد بػف ثابػت األنصػاري المشػهكر بالحسػف البصػري ،
مف كبار التابعيف  ،كاف فقيهاً عالماً  ،عابداً زاهداً  ،كثير الجهاد  ،مفتي البصرة  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٓٔٔهػ).

انظػر  :سػير أعػػبلـ النػببلء لمػػذهبي ، ٖ٘ٙ/ٗ :كانظػر :كفيػات األعيػػاف كأنبػاء أبنػػاء الزمػاف  :ألبػي العبػػاس شػمس الػػديف
أحمد بف دمحم بف أبي بكر بف خمكاف ( ،تٙٔٛهػ)  ، ٜٙ/ٕ :تح  :إحساف عباف  ،دار صادر ( بيركت – لبناف)،

طػ ( ٖٜٔٔهػ ٜٔٚٔ -ـ ).

ٕ  -انظر  :المكافقات لمشاطبي . ٚٛ/ٗ :
ٖ  -انظر  :المصدر السابق . ٜٚ/ٔ :
ٗ  -هك  :دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي ابف قيـ الجكزية أبك عبدهللا شمس الديف  ،كلػد فػي دمشػق

سػنة (ٜٔٙه ػ ) كػاف مػػف أركػاف اإلصػبلح اإلسػبلمي كأحػػد كبػار العممػاء  ،مػف مؤلفاتػػه  :إعػبلـ المػكقعيف  ،الطػػرؽ
الحكيمة في السياسة الشرعية  ،كزاد المعاد  ،تكفي رحمه هللا في دمشق سنة ( ٔ٘ٚهػ ).

انظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٘ٙ/ٙ :كانظر :معجـ المؤلفيف لعمر كحالة . ٛٛ/ٔ :

ٚ

األمر األول  :قاؿ هللا تعالى كذا كقاؿ رسكله كذا .
واألمددددر الثدددداني  :معنػ ػػا كػ ػػذا ككػ ػػذا  ،كهػ ػػـ أسػ ػػعد النػ ػػاس بهػ ػػاتيف المقػ ػػدمتيف  ،كأحظػ ػػى
األمة بهما

()1

.

ب -أىمية أقوال التابعين في التفسير :

كتأتي أهمية أقكاؿ التابعيف في التفسير بعد أقكاؿ الصحابة لعدة أسباب منها :
ٔ -اعتبار أقكاؿ التابعيف في التفسير المصدر الرابع مف مصادر التفسير بعد كتاب هللا
كسنة رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،كأقكاؿ الصحابة كما أشار إلى ذلؾ ابف كثير

()2

في ذكر

مصادر التفسير .

ٕ -عني المفسركف بنقل أقكاؿ التابعيف في التفسير أل ألنهـ تمقكا التفسير عف
الصحابة ،كنقل ذلؾ السيكطي

()3

عف الزركشي

أقكالهـ أل ألف قالبها تمقكها مف الصحابة " (.)5

()4

أنه قاؿ  " :فقد حككا في كتبهـ

ٔ  -انظر  :إعبلـ المكقعيف البف قيـ الجكزية . ٗٗٓ/ٕ :
ٕ  -انظر  :تفسير ابف كثير . ٔٓ/ٔ :

ٖ  -هػػك  :عبػػدالرحمف بػػف أب ػػي بكػػر بػػف دمحم السػػيكطي جػػبلؿ الػػديف  ،إم ػػاـ حػػاف  ،مػػؤرخ  ،مفس ػػر  ،فقيػػه  ،كلػػد سػػنة
(ٜٛٗهػ ػ ػ)  ،ل ػ ػػه مؤلف ػ ػػات كثي ػ ػرة منه ػ ػػا  :اإلتق ػ ػػاف ف ػ ػػي عمػ ػػكـ القػ ػ ػرآف  ،كاألش ػ ػػبا كالنظ ػ ػػائر ف ػ ػػي ف ػ ػػركع الش ػ ػػافعية ،
كحسػ ػػف المحاض ػ ػرة فػ ػػي أخبػ ػػار مصػ ػػر كالقػ ػػاهرة كقيرهػ ػػا  ،تػ ػػكفي رحمػ ػػه هللا سػ ػػنة ( ٜٔٔهػ ػ ػ )  ،انظػ ػػر  :األعػ ػػبلـ
لمزركمي . ٖٓٔ/ٖ :

ٗ  -هك  :دمحم بػف عبػدهللا بػف بهػادر الزركشػي الشػافعي بػدر الػديف أبػك الحسػف  ،كلػد سػنة ( ٘ٗٚه ػ ) فقيػه أصػكلي  ،لػه
مؤلفات منها  :الديباج في تكضيح المنهػاج  ،كالبرهػاف فػي عمػكـ القػرآف  ،كالبحػر المحػي فػي أصػكؿ الفقػه  ،تػكفي
رحم ػػه هللا فػػػي مص ػػر س ػػنة ( ٜٗٚه ػ ػ )  ،انظ ػػر  :األع ػػبلـ لمزركمػ ػػي  ، ٙٔ/ٙ :كانظػػػر  :معجػػػـ المػػػؤلفيف لعمػػػر

كحالة . ٕٓ٘/ٔٓ :

٘  -انظر  :اإلتقاف في عمكـ القرآف  :جبلؿ الديف عبدالرحمف السيكطي  ( ،ت ٜٔٔهػ )  ، ٗٙٔ/ٕ :تح  :أحمد عمي،
دار الحديث ( القاهر – مصر )  ،ط ػ ( ٕٔٗٚهػ ٕٓٓٙ -ـ ) .

ٛ

لذلؾ يقكؿ ابف تيمية

()1

 " :إذا لـ تجد التفسير في القرآف  ،كال فػي السػنة ،

كال كجدتػػه عػػف الصػػحابة فقػػد رجػػع كثيػػر مػػف األئمػػة فػػي ذلػػؾ إلػػى أق ػكاؿ التػػابعيف ،
كمجاهػػد بػػف جبػر

()2

 ،فإنػػه كػػاف آيػػة فػػي التفسػػير  ،كمػػا قػػاؿ دمحم بػػف إسػػحاؽ

حػدثنا أبػاف بػف صػالح

(ٗ)

()3

:

 ،عػف مجاهػد قػاؿ  :عرضػت المصػحف عمػى بػف عبػاس

ثػػبلث عرضػػات  ،مػػف فاتحتػػه إلػػى خاتمتػػه  ،أكقفػػه عػػف كػػل آيػػة منػػه كأسػػأله عنهػػا ،
رضي هللا عنهما أل كلهذا كاف سفياف الثكري

()5

يقكؿ :إذا جػاء التفسػير عػف مجاهػد

فحس ػػبؾ ب ػػه  ، ...كق ػػاؿ اب ػػف تيمي ػػة  :كله ػػذا يعتم ػػد عم ػػى تفس ػػير – أي مجاه ػػد –
الشافعي كالبخاري

()ٙ

 ،كقيرهما مف أهل العمـ

()7

.

ٔ  -هك  :أحمد بف عبػدالحميـ بػف عبدالسػبلـ الخ ارسػاني الدمشػقي أبػك العبػاس  ،تقػي الػديف ابػف تيميػة  ،كلػد بحػراف سػنة

(ٔٙٙه ػ) كػػاف آيػػة فػػي التفسػػير كاألصػػكؿ كعمػػكـ الػػديف  ،لػػه مؤلفػػات كثيػرة منهػػا :الفتػػاكل  ،كالسياسػػة الشػػرعية  ،درء

تعارض العقل كالنقل ،سجف في قمعة دمشق كتكفي فيها رحمه هللا سنة (ٕٚٛهػ)  ،انظر:األعبلـ لمزركمي ٔٗٗ/ٔ:

ٕ  -هػػك  :مجاهػػد بػػف جبػر بػػف أبػػي السػػائب المخزكمػػي  ،أبػػك الحجػػاج المكػػي  ،اإلمػػاـ  ،شػػي المفسػريف  ،تػػابعي  ،ركل
ع ػ ػػف اب ػ ػػف عب ػ ػػاس ف ػ ػػأكثر كأخ ػ ػػد عن ػ ػػه القػ ػ ػ ارءة  ،كالتفس ػ ػػير  ،كركل ع ػ ػػف قي ػ ػػر م ػ ػػف الص ػ ػػحابة  ،ت ػ ػػكفي رحم ػ ػػه هللا

سنة ( ٓٓٔهػ ) كقيل (ٔٓٔهػ)  ،كقيل قير ذلؾ  ،انظػر  :سػير أعػبلـ النػببلء لمػذهبي ، ٜٗٗ /ٗ :كانظػر  :تهػذيب
التهذيب البف حجر. ٖٛ/ٔٓ :

ٖ  -هػػك  :دمحم بػػف إسػػحاؽ بػػف يسػػار بػػف خيػػار المطمبػػي الػػكالء  ،أبػػك بكػػر كقيػػل أبػػك عبػػدهللا  ،إمػػاـ فػػي السػػير كالمغػػازي
صاحب السيرة المشهكرة بسيرة ابف إسحاؽ  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٔ٘ٔهػ ) كقيل ( ٓ٘ٔهػ ) كقيل قير ذلؾ.
انظر  :كفيات األعياف البف خمكاف . ٕٚٙ/ٗ :
ٗ  -هك  :أباف بف صالح بف عمير بف عبد القرشي كثقة األئمة  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٓٔٚهػ ).
انظػ ػػر  :تقريػ ػػب التهػ ػػذيب  :أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف حجػ ػػر أبػ ػػك الفضػ ػػل العسػ ػػقبلني الشػ ػػافعي  ( ،ت ٕ٘ٛهػ ػ ػ ) ، ٛٚ/ٔ :
تػح  :دمحم عكامػػة  ،دار الرشػػيد ( دمشػػق – سػػكريا )  ،طػ ػ ( ٔٗٓٙه ػ ٜٔٛٙ -ـ )  ،كانظػػر  :تهػػذيب الكمػػاؿ ٜ/ٕ :

يكسف بف الزكي عبدالرحمف أبك الحجاج المػزي  ( ،ت ٕٗٚه ػ )  ،ٖ٘ٚ/ٖٔ :تػح  :بشػار عػكاد معػركؼ  ،مؤسسػة
الرسالة ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٓٓٗٔهػ ٜٔٛٓ -ـ ) .

٘  -هك  :سفياف بف سعيد بف مسركؽ بف حبيب بف رافع بف عبدهللا بف ثكر الككفي أبك عبدهللا المشهكر بسػفياف الثػكر ،
كلد سنة (ٜ٘هػ)  ،إماـ أهل الحديث  ،فقيه أجمع النػاس عمػى إمامتػه ككرعػه كزهػد  ،أحػد األئمػة المجتهػديف  ،تػكفي
رحمه هللا بالبصرة سنة (ٔٔٙهػ) ،انظر :كفيات األعياف البف خمكاف ، ٖٛٙ/ٕ :كانظر :األعبلـ لمزركمئٓٗ/ٖ:

 - ٙهػػك  :دمحم بػػف إسػػماعيل بػػف إبػراهيـ بػػف المغيػػرة بػػف األحنػػف الجعفػػي  ،أبػػك عبػػدهللا البخػػاري  ،كلػػد سػػنة ( ٜٗٔق ) ،
إمػػاـ أهػػل الحػػديث فػػي عصػػر كحػػاف األمػػة لػػه مؤلفػػات منهػػا :الجػػامع الصػػحيح  ،المشػػهكر بصػػحيح البخػػاري كمنهػػا
الت ػػاري  ،ت ػػكفي رحم ػػه هللا س ػػنة ( ٕ٘ٙه ػ ػ )  ،انظ ػػر  :س ػػير أع ػػبلـ الن ػػببلء لم ػػذهبي ، ٖٜٔ/ٕٔ :كانظ ػػر  :كفي ػػات

األعياف البف خمكاف . ٔٛٛ/ٗ :
 - ٚانظر  :أصكؿ التفسير البف تيمية . ٖٕ :

ٜ

ٖ -شهادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لهـ بالخيرية  ،كما جاء في الحديث  ( :خير القركف قرني ثـ
الذي يمكنهـ ثـ الذي يمكنهـ )

()1

.

ٗ -حرص الكثير منهـ عمى أخذ التفسير مف الصحابة ال سيما مف اشتهر منهـ
بالتفسير.
كما كاف مجاهد يعرض القرآف عمى ابف عباس رضي هللا عنهما  ،كقير
مف تبلميذ ابف عباس  ،ككذلؾ تبلميذ ابف مسعكد  ،كتبلميذ أبي بف كعب  ،فقد
كانت لكل صحابي مدرسة في التفسير

()2

.

٘ -إف عصر التابعيف يعتبر مف العصكر التي تُعد حجة في االستشهاد بالمغة  ،فهـ
حجة السيما فيما يتعمق بالمغة .

ٔ  -سبق تخريجه صػ (. )ٙ
ٕ  -انظر  :أصكؿ التفسير البف تيمية . ٖٕ :

ٓٔ

ثالثاً  :حكم أقوال الصحابة والتابعين في التفسير .
أ -حكم أقوال الصحابة رضي

عنيم في التفسير :

أقكاؿ الصحابة رضي هللا عنهـ في التفسير تنقسـ إلى قسميف :
القسم األول  :ماله حكـ الرفع :
كهك يشمل أسباب النزكؿ

(ٔ)

 ،كماال يقاؿ مثمه بالرأي كاالجتهاد كاإلخبار عف

المغيبات  ،كال يككف منقكالً عف لساف العرب شريطة أف يككف الصحابي رضي هللا عنه

قير معركؼ عنه الركاية عف اإلسرائيميات (ٕ) .

القسم الثاني  :ما ليس له حكـ الرفع – كهل يككف حجة  -له عدة حاالت :
الحالة األول  :إذا خالف قكؿ الصحابي نصاً شرعياً  ،فيقدـ النص الشرعي باالتفاؽ.
الحالة الثانية  :أف ُيجمع الصحابة رضي هللا عنهـ عمى تفسير آية فيككف إجماعهـ
حجة يجب المصير إليه (ٖ) .
الحالة الثالثة  :ما كاف مرجع الصحابة  -رضي هللا عنهـ – فيه إلى لغتهـ  ،فحكمه
القبكؿ أل ألنهـ أهل المساف الذي نزؿ به القرآف كهـ أعمـ بمغتهـ ممف جاء بعدهـ

(ٗ)

.

ٔ  -انظر  :معرفة عمكـ الحديث  :ألبي عبدهللا دمحم بػف حمدكيػة بػف نعػيـ النيسػابكري الحػاكـ  ( ،ت ٘ٓٗ ق ) ، ٘ٔ :
تح  :نكر الديف عمر  ،دار الفكر المعاصر ( بيركت – لبناف )  ،طػ( ٔٗٓٙهػ ٜٔٛ٘ -ـ ) .

ٕ  -انظر  :النكت عمى كتاب ابف الصػبلح  :أحمػد بػف عمػي بػف أحمػد بػف حجػر العسػقبلني  ( ،ت ٕ٘ٛه ػ ) ، ٜٕٔ :
تح  :مسعكد عبدالحميد العدني – دمحم فارس  ،دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٖ  -انظػػر  :تكجيػػه النظػػر إلػػى أصػػكؿ األثػػر  :طػػاهر دمحم صػػالح الج ازئػػري الدمشػػقي  ، ٙٚٚ/ٕ :تػػح  :عبػػد الفتػػاح
أبػػك قػػدة  ،مكتبػػة المطبكعػػات اإلسػػبلمية ( حمػػب )  ،ط ػ ػ ( ٔٗٔٙهػ ػ ٜٜٔ٘ -ـ )  ،كانظػػر  :أصػػكؿ السرخسػػي :

ألب ػػي بك ػػر ب ػػف دمحم ب ػػف أحم ػػد السرخس ػػي  ( ،ت ٜٓٗه ػ ػ )  ، ٔٔٗ/ٕ :دار الكت ػػب العممي ػػة ( بي ػػركت – لبن ػػاف ) ،
ط ػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٖٔ -ـ ).
ٗ  -انظر  :اإلتقاف لمسيكطي  ، ٗٚٓ/ٕ :كانظر  :المكافقات لمشاطبي .ٕٖٛ/ٖ :

ٔٔ

الحالة الرابعة  :أف يخالف الصحابي  -رضي هللا عنه  -قير مف الصحابة  ،فبل

يككف قكؿ بعضهـ حجة عمى قكؿ بعض  ،كلكف ترجح األقكاؿ بالمرجحات عمى كفق
قكاعد الترجيح  ،كهذا باتفاؽ العمماء

(ٔ)

.

الحالدددة الخامسدددة  :إذا قػػاؿ بعػػض الصػػحابة ق ػكالً ال يعمػػـ لػػه مخػػالف مػػف الصػػحابة ،
كانتشر قكله فهك حجة عند الجمهكر  ،كهك ما يسمى  ( :باإلجماع السككتي ) (ٕ).

الحالددة السادسددة  :إذا جػػاء تفسػػير عػػف صػػحابي كال يعمػػـ لػػه مخػػالف كلػػـ ينتشػػر قكلػػه
فالجمهكر عمى األخذ به (ٖ).

قػػاؿ ابػػف تيميػػة  " :كاف قػػاؿ بعضػػهـ ق ػكالً كلػػـ يقػػل بعضػػهـ بخبلفػػه  ،كلػػـ ينتشػػر

فالجمهكر يحتجكف به "

(ٗ)

.

ٔ  -انظر  :الفتاكل الكبرل  :أحمد بف عبدالحميـ بف عبدالسبلـ بف تيمية  ( ،ت  ٕٚٛه ػ )  ، ٖٗ :تػح  :دمحم عبػدالقادر
عطػ ػػا – مصػ ػػطفى عبػ ػػدالقادر عطػ ػػا  ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف )  ،طػ ػ ػ ( ٔٗٓٛهػ ػ ػ ٜٔٛٚ -ـ) ،

كانظ ػػر  :فص ػػكؿ ف ػػي أص ػػكؿ التفس ػػير  :مس ػػاعد ب ػػف س ػػميماف الطي ػػار  ، ٖٜ :دار اب ػػف الج ػػكزي لمنش ػػر كالتكزي ػػع
( الدماـ – السعكدية )  ،طػ ( ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔ -ـ ) .

ٕ  -انظر  :تدريب الراكي لمسيكطي  ، ٜٚ:كانظػر  :أصػكؿ التفسػير البػف تيميػة  ، ٖٖ :كانظػر  :اإلتقػاف لمسػيكطي :
ٕ ، ٜٗ٘/كانظر  :فصكؿ في أصكؿ التفسير لمساعد الطيار . ٖٜ :

ٖ  -المصادر السابقة .

ٗ  -انظػػر  :أصػػكؿ التفسػػير البػػف تيميػػة  ، ٖٖ :كانظػػر  :اإلتقػػاف لمسػػيكطي  ، ٜٗ٘/ٕ :كانظػػر  :فصػػكؿ فػػي أصػػكؿ
التفسير  :مساعد الطيار  ، ٖٜ :كانظر  :اإلتقاف لمسيكطي . ٜٗ٘/ٕ :

ٕٔ

ب -حكم أقوال التابعين في التفسير :

أقكاؿ التابعيف في التفسير  ،تنقسـ إلى قسميف

(ٔ)

:

القسددددم األول  :مػ ػػا يرفعػ ػػه التػ ػػابعي كلػ ػػه حكػ ػػـ اإلرسػ ػػاؿ  ،كهػ ػػذا يشػ ػػمل أسػ ػػباب النػ ػػزكؿ
كالمغيبات  ،فهػذا النػكع لػيس لػه حكػـ الرفػع كمػا فػي تفسػير الصػحابي  ،كلكنػه مػف قبيػل

الح ػػديث المرس ػػل  ،إذاً الحك ػػـ في ػػه ك ػػالحكـ ف ػػي تفس ػػير الص ػػحابي  ،لكن ػػه هن ػػا ال يك ػػكف

مرفكعاً  ،كلكف مرسل.

القسم الثاني  :ماال يرفعه التابعي  ،كله ثبلث حاالت :
الحالة األول  :ما أجمع عميه التابعكف في التفسير فهذا يككف حجة أل ألف الحجة في
إجماع التابعيف مثل الحجة في إجماع الصحابة .

الحالة الثانيدة  :مػا اختمػف التػابعكف فيػه فػي التفسػير  ،فهػذا النػكع ال يكػكف قػكؿ أحػدهـ

حجة عمى قكؿ ارخر كلكف يرجح بالمرجحات كقكاعد الترجيح كما مر في الصحابة.

الحالدددة الثالثدددة  :أف يػػرد عػػف أحػػد التػػابعيف قػػكؿ فػػي التفسػػير كال ُيعمػػـ لػػه مخػػالف مػػف
التػابعيف  ،فهػذا أقػػل فػي الرتبػة مػف الػكارد عػف الصػػحابي كلكنػه أعمػى رتبػػة مػف قػكؿ مػػف

جاء بعدهـ.

كيظهر مما سبق  :أنه كمما تضافرت أقكاؿ الصحابة كالتابعيف في التفسير

تككف ذات أهمية كقكة في الحجة السيما الجمهكر منهـ  ،فقد يككف قكؿ الجمهكر منهـ

مف القرائف المرجحة في بعض المسائل  ،كأف بعض عمماء التفسير يرجح القكؿ في
المسألة إذا تساكت األدلة في الرتبة  ،أك لـ ترد أدلة صريحة في المسألة أل ألنه مذهب
(ٕ)

جمهكر العمماء بشكل عاـ أك مذهب جمهكر الصحابة كالتابعيف بشكل خاص
ٔ  -انظر  :تدريب الراكي لمسيكطي . ٜٚ :

ٕ  -كم ػػا رج ػػح القرطب ػػي ف ػػي تفس ػػير الج ػػامع ألحك ػػاـ القػ ػرآف أف المػ ػراد بالش ػػفق الحمػ ػرة ألن ػػه م ػػذهب جمه ػػكر الص ػػحابة

كالتػابعيف ،انظػر  :الجػامع ألحكػاـ القػرآف  :ألبػػي عبػدهللا دمحم بػف أحمػد بػف أبػي بكػػر بػف فػرج األنصػاري الخزرجػي شػػمس
الػديف القرطبػػي  ( ،ت ٔٙٚق )  ، ٕٚ٘/ٜٔ :تػػح  :أحمػػد البردكنػػي إبػراهيـ أطفػػيش  ،دار الكتػػب المصػرية – القػػاهرة ،
طػ ( ٖٗٔٛهػ ٜٔٙٗ -ـ ) .

ٖٔ

لػذلؾ قػػاؿ ابػػف جػزي

(ٔ)

صػػاحب التسػػهيل  " :إذا كقػػع اتفػاؽ السػػمف عمػػى قػػكؿ ،

ككق ػ ػػع خ ػ ػػبلؼ لبعض ػ ػػهـ فيك ػ ػػكف ق ػ ػػكؿ الجمه ػ ػػكر  -االتف ػ ػػاؽ  -ه ػ ػػك المق ػ ػػدـ عم ػ ػػى ق ػ ػػكؿ
قيرهـ "

(ٕ)

كقاؿ ابف قدامة

(ٖ)

 " :كالصحابة كانكا يرجحكف بكثرة العدد أل كلذلؾ قكل النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص  -خبر ذي اليديف بمكافقة أبي بكر كعمر (ٗ) رضي هللا عنهما ،كقكل أبكبكر()ٚ

خبر المغيرة ( )ٙفي ميراث الجدة بمكافقته دمحم بف مسممة

،

()ٛ

(٘)

" .

ٔ  -هك  :دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبدهللا بف جزي الكمبي المالكي  ،أبك القاسـ  ،كلد سنة ( ٖ ٜٙهػ )  ،فقيه عالـ

باألصكؿ كالمغة مف أهل قرناطة  ،له مؤلفات منها  :القكانيف الفقهية في الفقه المالكي  ،كالتسهيل لعمكـ التنزيل في
التفسير  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٔٗٚهػ )  ،انظر  :األعبلـ لمزركمي . ٖٕ٘/٘ :

ٕ  -انظ ػػر  :التس ػػهيل لعم ػػكـ التنزي ػػل  :ألب ػػي القاس ػػـ دمحم ب ػػف أحم ػػد ب ػػف دمحم ب ػػف عب ػػدهللا ب ػػف ج ػػزي الكمب ػػي الغرن ػػاطي ،
( ت ٔٗ ٚهػ ػ ػ )  ، ٜٔ/ٔ :تػ ػػح  :عبػ ػػدهللا الخالػ ػػدي  ،شػ ػػركة دار األرقػ ػػـ بػ ػػف أبػ ػػي األرقػ ػػـ ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ) ،

طػ ( ٔٗٔٙهػ ٜٜٔ٘ -ـ ) .

ٖ  -هك  :عبدهللا بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي الدمشػقي الحنبمػي أبػك دمحم مكفػق الػديف  ،مػف أكػابر الحنابمػة مػف
مؤلفاته  :المغني شرح به مختصر الخرقي  ،كركضة الناظر  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٕٓٙهػ ).
انظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٙٚ/ٗ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٔٙٙ/ٕٕ :

ٗ  -هػػك  :عمػػر بػػف الخطػػاب بػػف نفيػػل بػػف عبػػدالعزل القرشػػي العػػدكي  ،أبػػك حفػػص  ،كلػػد ( ٓٗ ؽ.ـ ) ثػػاني الخمفػػاء
ال ارش ػػديف  ،كأكؿ م ػػف لق ػػب ب ػػأمير الم ػػؤمنيف  ،الش ػػجاع الح ػػازـ  ،اإلم ػػاـ الع ػػالـ  ،ص ػػاحب الفتكح ػػات اإلس ػػبلمية ،
تكفي رضي هللا عنه سنة ( ٖٕهػ)  ،انظر :اإلصابة البف حجر ٗ. ٘ٛٛ/
٘  -هك  :عبدهللا بف أبي قحافة عثماف بف عامر بف كعب التميمي القرشي  ،أبك بكر كلد سنة ( ٔ٘ؽ – هػ )  ،أكؿ مف
آمف بالرسكؿ صمى هللا عميه كسمـ مف الرجاؿ  ،كأكؿ الخمفاء الراشديف  ،أحد عمماء الصحابة كفقهائهـ  ،سيداً مػف

سادات قريش  ،كعالماً بأنساب العرب كأخبارها تكفي رضي هللا عنه سنة ( ٖٔهػ ) .

انظر  :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٙ٘/ٖ :كانظر  :اإلصابة البف حجر . ٜٔٙ/ٗ :

 - ٙهػك  :المغيػرة بػػف شػعبة بػف أبػػي عػامر بػػف مسػعكد الثقفػي أبػػك عبػدهللا كلػػد سػنة ( ٕٓ ؽ هػ ػ )  ،صػػحابي جميػل كأحػػد
دهػػاة العػػرب كقػػادتهـ ككالتهػػـ شػػهد الحديبيػػة كاليمامػػة كفتػػكح الشػػاـ كذهبػػت عينػػه بػػاليرمكؾ  ،فهػػك أكؿ مػػف كضػػع دي ػكاف
البص ػرة كأكؿ مػػف سػػمـ عميػػه بػػاإلمرة فػػي اإلسػػبلـ تػػكفي رضػػي هللا عنػػه سػػنة (ٓ٘هػ ػ )  ،انظػػر  :اإلصػػابة البػػف حجػػر :

 ، ٜٔٚ/ٙكانظر  :األعبلـ لمزركمي .ٕٚٚ/ٚ :

 - ٚهك  :دمحم بف مسممة األكسي األنصاري الحارثي أبػك عبػدالرحمف كلػد سػنة ( ٖ٘ ؽ ه ػ )  ،صػحابي مػف األمػراء مػف
أهل المدينة شهد بد اًر كما بعػدها إال قػزكة تبػكؾ  ،اسػتخمفه النبػي صػمى هللا عميػه كسػمـ فػي بعػض قزكاتػه  ،اعتػزؿ

الفتنػػة فػػي أيػػاـ عمػػي كمعاكيػػة  ،تػػكفي رضػػي هللا عنػػه فػػي المدينػػة سػػنة ( ٖٗهػػ )  ،انظػػر  :اإلصػػابة البػػف حجػػر :

 ، ٖٖ/ٙكانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٜٚ/ٚ :
 - ٛانظر  :ركضة الناظر البف قدامة . ٖٛٛ :

ٗٔ

كق ػ ػػد كان ػ ػػت تجم ػ ػػع أقػ ػ ػكاؿ الص ػ ػػحابة كالت ػ ػػابعيف م ػ ػػع أحادي ػ ػػث النب ػ ػػي ص ػ ػػمى هللا
عميػ ػػه كسػ ػػمـ فػ ػػي كتػ ػػب الحػ ػػديث كمػ ػػا فعػ ػػل مالػ ػػؾ ( )1فػ ػػي المكطػ ػػأ كقيػ ػػر

()2

كهػ ػػذا يػ ػػدؿ

عمى أهمية االهتماـ بها .
كجعل العمماء ألقكاؿ الصحابة كالتابعيف أحكام ًا في كتب مصطمح الحديث ،

ككتب أصكؿ الفقه  ،ككتب أصكؿ التفسير  ،ككتب الفقه  ،فهذا يدؿ عمى أهمية

أقكالهـ  ،كأف لها أحكاماً في كتبهـ  ،بل إف بعضهـ يعبر عف لف ( جمهكر )
باالتفاؽ ،كهذا يدؿ عمى أهمية قكؿ الجمهكر أل ألنه أقكل مف قكؿ الفرد  ،كما هك
مذهب ابف جرير كمنهجه في تفسير .

ٔ  -هػك  :مالػؾ بػف أنػس بػػف مالػؾ األصػبحي الحميػري أبػػك عبػدهللا المػدني  ،كلػد سػػنة ( ٖٜه ػ )  ،إمػاـ دار الهجػرة أحػػد
األئمة األعبلـ  ،كأحد األئمة األربعة  ،مف أصحاب المذاهب كاليه تنسب المالكية مف مؤلفاته  :المكطػأ  ،كالرسػالة

في الرد عمى القدرية  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٜٔٚهػ ) .

انظ ػػر  :كفي ػػات األعي ػػاف الب ػػف خمك ػػاف  ، ٖٔ٘/ٗ :كانظ ػػر  :س ػػير أع ػػبلـ الن ػػببلء لم ػػذهبي ، ٗٛ/ٛ :كانظ ػػر  :األع ػػبلـ
لمزركمي . ٕٚ٘/٘ :

ٕ  -كػػابف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفه انظػػر  :فػػتح البػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري  :أحمػػد بػػف حجػػر أبػػك الفضػػل العسػػقبلني
الشافعي  ( ،ت ٕ٘ٛهػ )  ، ٖٙٙ/ٙ :دار المعرفة ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٖٜٔٚه ػ ٜٜٔ٘ -ـ )  ،كانظػر :

فػػتح المغيػػث شػػرح ألفيػػة الحػػديث  :شػػمس الػػديف دمحم بػػف عبػػدالرحمف السػػخاكي  ( ،ت ٕٓ ٜهػ ػ )  ، ٕٙ/ٔ :دار
الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٖٓٗٔهػ ٜٕٔٛ -ـ ) .

٘ٔ

كقد قاؿ ابف حزـ في اإلحكاـ
الكاحد ال يعد خبلفا "

(ٖ)

(ٔ)

 ":ذهب ابف جرير الطبري

(ٕ)

 ،بل عند بعضهـ اإلجماع هك اتفاؽ األكثر

عميه جماهير العمماء أف خبلؼ الكاحد يعد خبلفاً .

إلى أف خبلؼ

(ٗ)

 ،كلكف الذي

رابعاً  :المراد بأقوال جميور الصحابة  ،وجميور الصحابة والتابعين
في التفسير :

الجمهػ ػػكر لغػ ػػة  :الم ػ ػراد بػ ػػه الكث ػ ػرة مػ ػػف النػ ػػاس  ،أك معظمهػ ػػـ  ،أك جمهػ ػػـ  ،كجمهػ ػػكر
كل شيء معظمه كأكثر

(٘)

.

كالصحابي كالتابعي قد مر تعريفهما .
كلعل المراد بأقكاؿ جمهكر الصحابة كجمهكر الصحابة كالتابعيف في االصطبلح

فػػي ضػػكء التعريػػف المغػػكي  :أقػػكاؿ أكثػػر الصػػحابة كأكثػػر الصػػحابة كالتػػابعيف المشػػتهرة
أق ػ ػكالهـ فػ ػػي التفسػ ػػير  ،إذ أف كممػ ػػة جمهػ ػػكر تطمػ ػػق كي ػ ػراد بهػ ػػا األكثػ ػػر أك األقمػ ػػب مػ ػػف
المتخصصيف في فف مف فنكف العمـ المختمفة في االصطبلح .

كما يقاؿ جمهكر المفسريف أي أكثر المفسريف  ،ككذا جمهكر الفقهاء  ،كجمهػكر
األصكلييف  ،كجمهكر الفبلسفة  ...إل .
ٔ  -هك  :عمي بف أحمد بف سعيد بف حػزـ بػف قالػب بػف صػالح أبػك دمحم  ،كلػد فػي قرطبػة سػنة ( ٖٗٛه ػ )  ،كػاف عالمػاً
حافظاً فقيهاً بعمكـ الحديث كالفقه مستنبطاً لؤلحكاـ مف الكتاب كالسنة كػاف شػافعياً ثػـ انتقػل إلػى المػذهب الظػاهري

مػػف مؤلفاتػػه  :اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ  ،كالفصػػل بػػيف الممػػل فػػي األهػكاء كالنحػػل  ،كالمحمػػى  ،تػػكفي رحمػػه هللا
س ػػنة ( ٗ٘ٙه ػ ػ )  ،انظ ػػر  :س ػػير أع ػػبلـ الن ػػببلء لم ػػذهبي ، ٔٛٗ/ٔٛ :كانظ ػػر  :كفي ػػات األعي ػػاف الب ػػف خمك ػػاف :
ٖ ،ٖٕ٘/كانظر :األعبلـ لمزركمي . ٕ٘ٗ/ٗ :

ٕ  -هك  :دمحم بف جرير بػف يزيػد بػف خالػد الطبػري  ،كقيػل يزيػد بػف كثيػر  ،أبػك جعفػر  ،كلػد سػنة ( ٕٕٗه ػ ) بطبرسػاف ،
اإلماـ المفسر الفقيه المجتهػد المػؤرخ  ،مػف مؤلفاتػه  :التفسػير الكبيػر المشػهكر بتفسػير الطبػري  ،كتػاري الطبػري ،

كاختبلؼ الفقهاء  ،تػكفي رحمػه هللا فػي بغػداد سػنة ( ٖٓٔه ػ )  ،انظػر  :كفيػات األعيػاف البػف خمكػاف ، ٔٙٔ/ٗ :
كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٜٙ/ٙ :
ٖ  -انظػػر  :اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ  :ألبػػي دمحم عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػزـ  ( ،ت ٘ٗٙهػ ػ ) ، ٖ٘ٓ :
تح  :دمحم يدكمي  ،دار الفجر الجديد ( مصر – القاهرة )  ،طػ ( ٖٓٗٔهػ ٕٜٓٓ -ـ ) .

ٗ  -انظر  :فصكؿ في أصكؿ التفسير  :مساعد الطيار . ٖٚ :
٘  -مختار الصحاح لمرازي ، ٙ٘ :كانظر  :العيف لمخميل الفراهيدي . ٔ٘ٙ :

ٔٙ

الفصل األول
أقوال جميور الصحابة  ،وجميور الصحابة والتابعين في تفسير

آيات األحكام المتعمقة بالعبادات  ،وأثرىا  ،وفيو مبحثان :

المبحث األول  :أقكاؿ جمهكر الصحابة في تفسير آيات األحكاـ
المتعمقة بالعبادات  ،كأثرها.

المبحدددث الثددداني  :أقػ ػكاؿ جمهػ ػكر الص ػػحابة  ،كجمه ػػكر الص ػػحابة

التابعيف في تفسير آيات األحكاـ المتعمقة بالعبادات  ،كأثرها .

المبحث األول  :أقوال جميور الصحابة في تفسير آيات
األحكام المتعمقة بالعبادات  ،وأثرىا  ،وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول  :الصالة .
المطمب الثاني  :الصيام .
المطمب الثالث  :الزكاة .

المطمب األول  :الصالة :
 -1آية ذكر الصالة الوسط :
أق ػكاؿ

()1

جمهػػكر الصػػحابة فػػي قكلػػه تعػػالى  :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗ ﭘ ﮊ
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اختمف الصحابة في المراد بالصبلة الكسطى في ارية عمى ثبلثة أقكاؿ :

القول األول

 :أف المراد بالصبلة الكسطى في ارية هي صبلة العصر كهك

قكؿ جمهكر الصحابة .
فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة عمي بف أبي طالب  ،كعمر بف

الخطاب  ،كابف مسعكد  ،كأبي أيكب (ٕ)  ،كأبي هريرة

(ٖ)

 ،كأبي سعيد الخدري

(ٗ)

،

ٔ  -اختمػػف الصػػحابة كالتػػابعكف كمػػف بعػػدهـ مػػف العممػػاء كالمفسػريف فػػي المػراد بالصػػبلة الكسػػطى ككثػػرت أقػكالهـ حتػػى
أكص ػػمها بعض ػػهـ إل ػػى ني ػػف كعش ػػريف قػ ػكالً ب ػػالتفريق كالجم ػػع  ،انظ ػػر  :التحري ػػر كالتن ػػكير الب ػػف عاش ػػكر المس ػػمى

( تحرير المعنى السديد كتنكير العقل الجديد مف تفسير الكتاب المجيد )  :دمحم الطػاهر بػف دمحم الطػاهر بػف عاشػكر

التكنسػ ػػي  ( ،ت ٖٖٜٔهػ ػ ػ )  ، ٖٙٛ/ٕ :الػ ػػدار التكنسػ ػػية لمنشػ ػػر ( تػ ػػكنس )  ،ط ػ ػ ػٕ ( ٘ٓٗٔهػ ػ ػ ٜٔٛٗ -ـ ) ،
كانظر  :لباب التأكيل في معاني التنزيل  :عبلء الديف عمي دمحم بف إبراهيـ بف عمر أبك الحسف  ،المعركؼ شػاهيف

الخ ػ ػ ػػازف ( تٚٗٔ :ه ػ ػ ػ ػ )  ،ٖٔٚ/ٔ :ت ػ ػ ػػح  :دمحم عم ػ ػ ػػى ش ػ ػ ػػاهيف  ،دار الكت ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػػة ( بي ػ ػ ػػركت – لبن ػ ػ ػػاف ) ،

طػٔٗٔ٘ ( :هػ ٜٜٔٗ -ـ ) .

ٕ  -هك  :خالد بف زيد بف كميب الخزرجي النجاري أبػك أيػكب األنصػاري  ،السػيد الكبيػر الػذي خصػه النبػي  -صػمى هللا
عميػػه كسػػمـ  -بػػالنزكؿ فػػي بيتػػه عنػػدما كصػػل المدينػػة  ،تػػكفي رضػػي هللا عنػػه فػػي القسػػطنطينية كدفػػف بأسػػكارها
سنة ( ٕ٘ هػ )  ،انظر :اإلصابة البف حجر  ، ٕٖٗ/ٕ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٕٗٓ/ٕ :

ٖ  -هك  :عبدالرحمف بف صخر الدكسي الممقب بأبي هريرة  ،كلد ( ٕٔ ؽ-هػ )  ،صحابي جميػل أكثػر الصػحابة حفظػاً
لمحديث كركاية له  ،أسمـ عاـ خيبر ( ٚهػ ) فمزـ النبي – صمى هللا عميه كسػمـ  -كأكثػر مػف الركايػة عنػه اسػتعممه

عمر عمى البصرة في أياـ خبلفته  ،تكفي رضي هللا عنه في المدينة سنة (ٜ٘هػ)  ،انظر  :اإلصػابة البػف حجػر :
ٗ ، ٖٔٙ/ك انظر  :األعبلـ لمزركمي .ٖٓٛ/ٖ :

ٗ  -هػػك  :سػػعد بػػف مالػػؾ بػػف سػػناف أبػػك سػػعيد الخػػدري اإلمػػاـ المجتهػػد مفتػػي المدينػػة ركل عػػف النبػػي  -صػػمى هللا عميػػه
كسػػمـ  -أحاديػػث كثي ػرة  ،تػػكفي رضػػي هللا سػػنة ( ٗٚهػ ػ ) كقيػػل ( ٖٙهػ ػ )  ،انظػػر :سػػير أعػػبلـ النػػببلء لمػػذهبي:
ٖ.ٔٙٛ/

ٜٔ

كابف عمر

(ٔ)

 ،كعبدهللا بف عمرك

عنهـ أجمعيف .

القول الثاني

(ٕ)

 ،كسمرة بف جندب

(ٖ)

 ،كأـ سممة

(ٗ)

 :أف المراد بالصبلة الكسطى في ارية هي صبلة الفجر فمف

ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة  ،ابف عباس  ،كجابر بف عبدهللا  ،كمعاذ
()ٙ

أمامه الباهمي

رضى هللا

(٘)

رضي هللا عنهـ أجمعيف .

 ،كأبي

ٔ  -هك :عبد هللا بف عمر بف الخطاب بف نفيػل القرشػي العػدكي أبػك عبػدالرحمف كلػد قبػل الهجػرة سػنة ( ٓٔ ؽ – ه ػ ) ،
اإلماـ القدكة  ،أكثر الصحابة اتباعاً رثار الرسكؿ  -صمى هللا عميه كسمـ  -استصػغر يػكـ أحػد  ،فكػاف أكؿ قػزكة
قزاها هي قزكة الخندؽ  ،تكفي رضي هللا عنه سنة ( ٖٚهػ )  ،انظر  :اإلصابة البف حجر . ٔٛٔ/ٗ :

ٕ  -هػك  :عبػدهللا بػف عمػرك بػف العػاص بػف كائػل السػػهمي  ،أبػك دمحم كقيػل أبػك عبػدهللا  ،كقيػل أبػك عبػدالرحمف  ، ...كلػػد
قبل الهجرة سنة (  ٚؽ – هػ )  ،اإلماـ الخير العابد  ،صاحب رسكؿ هللا كابػف صػاحبه  ،ركل عػف رسػكؿ هللا عممػاً
كثيػ اُر  ،كػػاف يكتػػب فػػي الجاهميػػة  ،كيحسػػف السػريانية أسػػمـ قبػػل أبيػػه  ،تػػكفي رضػػي هللا عنػػه بمصػػر سػػنة ( ٘ٙه ػ )
كقيػ ػػل ( ٖٙهػ ػ ػ )  ،انظػ ػػر :اإلصػ ػػابة البػ ػػف حجػ ػػر  ،ٜٖٔ/ٗ :كانظػ ػػر  :سػ ػػير أعػ ػػبلـ النػ ػػببلء لمػ ػػذهبي، ٜٚ/ٖ :

كانظر :األعبلـ لمزركمي . ٔٔٓ/ٗ :

ٖ -هك  :سمرة بف جندب بف هػبلؿ الفػزاري مػف عممػاء الصػحابة كالقػادة الشػجعاف نشػأ فػي المدينػة فنػزؿ البصػرة  ،تػكفي
رضػ ػ ػػي هللا عنػ ػ ػػه فػ ػ ػػي البص ػ ػ ػرة سػ ػ ػػنة ( ٓٙهػ ػ ػ ػ )  ،انظػ ػ ػػر  :األعػ ػ ػػبلـ لمزركمػ ػ ػػي  ، ٖٜٔ/ٖ :كانظػ ػ ػػر :اإلصػ ػ ػػابة

البف حجر . ٕٓٚ/ٗ :

ٗ  -ه ػػي  :هن ػػد بن ػػت أب ػػي أمي ػػة ب ػػف المغيػ ػرة ب ػػف عب ػػدهللا المخزكمي ػػة أـ س ػػممة أـ الم ػػؤمنيف كل ػػدت (  ٕٛؽ – ه ػ ػ ) م ػػف
المهػػاجرات األكائػػل إلػػى الحبشػػة تزكجهػػا النبػػي صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ سػػنة ( ٚهػ ػ )  ،كركت عنػػه أحاديػػث كثي ػرة ،
تكفيت رضي هللا عنها سنة (ٕٙهػػ)  ،انظر  :األعبلـ لمزركمي ، ٜٚ/ٛ :كانظر :اإلصابة البف حجر .ٔ٘ٓ/ٛ :

٘  -هك  :معاذ بف جبل بف عمرك بػف أكس األنصػاري الخزرجػي أبػك عبػد الػرحمف كلػد ( ٕٓؽ – ه ػ ) صػحابي جميػل ،
إماـ العمماء كهك أحد الستة الذيف جمعكا القرآف في عهد رسكؿ هللا صمى هللا عميه كسمـ  ،قدـ اليمف في خبلفة أبي

بكر تكفي معاذ رضي هللا عنه بالطاعكف في الشاـ سنة ( ٔٛهػ )  ،انظر  :سير أعبلـ النببلء لمػذهبي، ٖٗٗ/ٔ :
كانظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٕ٘ٚ/ٚ :كانظر :اإلصابة البف حجر .ٖٔٙ/ٙ :

صدي بف عجبلف بف الحارث أبك أمامة الباهمي  ،مشهكر بكنيته صػحابي جميػل ركل عػف النبػي  -صػمى هللا
 - ٙهك ُ :
عميه كسمـ  -تكفي رضي هللا عنه سنة ( ٛٙهػ ) كقيل ( ٔٛهػ )  ،انظر  :سير أعبلـ النػببلء لمػذهبي، ٖٙٓ/ٖ :

كانظر  :اإلصابة البف حجر . ٕٗٓ/ٖ :

ٕٓ

القول الثالث

 :قالكا  :إف المراد بالصبلة الكسطى في ارية هي صبلة

الظهر فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة  ،زيد بف ثابت

كركاية عف أبي سعيد الخدري رضي هللا عنهـ أجمعيف

()3

(ٔ)

 ،كأسامة بف زيد (ٕ)،

.

ٔ  -هك  :زيد بف ثابت بف الضحاؾ بف زيد الخزرجي كلد سنة ( ٔٔؽ – هػ )  ،اإلماـ القدكة شي المقرئيف كالفرضػييف،
كاتب الكحي كمفتي المدينة  ،جمع القرآف أيػاـ ابػي بكػر ككتػب المصػحف أيػاـ عثمػاف  ،تػكفي رضػي هللا عنػه سػنة
( ٘ٗهػ ) كقيل ( ٔ٘هػ ) كقيل قير ذلؾ  ،انظػر  :اإلصػابة البػف حجػر  ، ٜٕ٘/ٕ :كانظػر  :األعػبلـ لمزركمػي :
ٖ ، ٘ٚ/كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي . ٕٗٙ/ٕ :
ٕ  -هك  :أسامة بف زيد بف حارثة بف شراحبيل أبك زيد حب رسكؿ هللا  -صمى هللا عميه كسػمـ  -كابػف حبػه  ،كلػد بمكػة
سنة (  ٚؽ – ه ػ ) األميػر الصػغير أمػر النبػي صػمى هللا عميػه كسػمـ عمػى جػيش لغػزك الشػاـ تػكفي رضػي هللا عنػه
سنة ( ٗ٘ه ػ )  ،انظػر  :اإلصػابة فػي البػف حجػر  ، ٜٗ/ٔ :كانظػر  :األعػبلـ لمزركمػي  ،ٕٜٔ/ٔ :كانظػر :سػير
أعبلـ النببلء لمذهبي. ٜٗٙ/ٕ :

ٖ  -انظػػر  :تفسػػير القرطبػػي  ، ٕٜ/ٖ :كانظػػر  :أحكػػاـ الق ػرآف  :أحمػػد بػػف عمػػي أبػػك بكػػر ال ػرازي الجصػػاص الحنفػػي ،
( ت ٖٓٚه ػ ػ ػ )  ، ٖ٘ٙ/ٔ :ت ػ ػػح  :عبدالس ػ ػػبلـ دمحم عم ػ ػػي ش ػ ػػاهيف  ،دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة ( بي ػ ػػركت – لبن ػ ػػاف ) ،

ط ػ ( ٘ٔٗٔه ػ ٜٜٔٗ -ـ )  ،كانظػػر  :مفػػاتيح الغيػػب لمػرازي :ألبػػي عبػػدهللا دمحم بػػف عمػػر بػػف الحسػػف بػػف الحسػػيف
التميمي الرازي الممقب بفخر الديف الرازي  ( ،ت ٙٓٙ :هػ )  ، ٕٔٛ/ٙ :دار الكتب العممية ( بيػركت – لبنػاف )،

طػ ػ ػ ػ ( ٕٔٗٔهػ ػ ػ ػ ٕٓٓٓ -ـ )  ،كانظػ ػ ػػر تفسػ ػ ػػير الخػ ػ ػػازف  ، ٖٔٚ/ٔ :كانظػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػػير األلكسػ ػ ػػي ، ٕٚٔ/ٕ :
كانظ ػػر  :المب ػػاب ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب :ألب ػػي حف ػػص سػ ػراج ال ػػديف عم ػػر ب ػػف عم ػػي ب ػػف ع ػػادؿ الدمش ػػقي النعم ػػاني ،
( تٚٚ٘ :هػ ػ )  ، ٕٖٔ/ٔ :تػػح  :الشػػي عػػادؿ أحم ػػد عبػػد المكج ػػكد – عمػػي دمحم مع ػػكض  ،دار الكتػػب العمميػػة
( بيركت – لبناف )  ،طػٜٔٗٔ ( :هػ ٜٜٔٛ -ـ ) .

ٕٔ

أدلة األقوال الثالثة

:

أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف المراد بالصبلة الكسطى في ارية هي  :صبلة العصر  ،استدلكا بعدة
أدلة منها :
ٔ -استدلكا بما جاء عف النبي – ملسو هيلع هللا ىلص  -مف حديث عمي رضي هللا عنه  :أف النبي –
ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ يكـ الخندؽ  ( :شغمكنا عف الصبلة الكسطى صبلة العصر  ،مؤل هللا
()1

بيكتهـ  ،كقبكرهـ نا اًر )

.

ٕ -كاس ػ ػػتدلكا بم ػ ػػا ج ػ ػػاء ع ػ ػػف اب ػ ػػف مس ػ ػػعكد  -رض ػ ػػي هللا عن ػ ػػه  -ق ػ ػػاؿ  :ق ػ ػػاؿ رس ػ ػػكؿ
()2

هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ( :حافظكا عمى الصمكات كالصبلة الكسطى صبلة العصر )

يرك في قيرها قاؿ عميه
ٖ -كاستدلكا كذلؾ بما كرد في صبلة العصر مف التأكيد مالـ َ
الصبلة كالسبلـ  ( :مف فاتته صبلة العصر  ،فكأنما كتر أهمه كماله ) (ٖ) .
ٗ -حب عمل تاركها المضيع لها كما في الحديث السابق .
٘ -قالكا  :إف هللا أقسـ بهذا الكقت فقاؿ تعالى  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ
[ العصر ] 2 ، 1 :

قاؿ مقاتل  :العصر هي الصبلة الكسطى  ،أقسـ هللا بها .

()4

ٔ  -أخرج ػػه البخػػػاري فػػػي ص ػػحيحه  ،كت ػػاب الجهػ ػػاد كالسػ ػير  ،بػػػاب الػ ػػدعاء عمػ ػػى المشػػػركيف بالهزيم ػػة ، ٔٓٚٔ/ٖ :
بػػرقـ ( ٖ ، ) ٕٚٚكأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه  ،كتػػاب الصػػبلة  ،بػػاب الػػدليل لمػػف قػػاؿ الصػػبلة الكسػػطى هػػي :
العصر  ٖٗٙ/ٔ :برقـ (  ) ٕٙٚكالمف له .
ٕ  -أخرجه الترمذي في سننه  :دمحم بف عيسى بف َس ْكرة بف مكسى بف الضحاؾ الترمذي  ،أبك عيسػى (،ت ٕٜٚه ػ )،

أبػكاب الصػػبلة عػػف رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ  ،بػػاب مػػا جػػاء فػػي الصػػبلة الكسػػطى أنهػػا العصػػر ٖٖٜ/ٔ :

بػ ػ ػػرقـ ( ٔ ) ٔٛكقػ ػ ػػاؿ الترمػ ػ ػػذي  " :حسػ ػ ػػف صػ ػ ػػحيح " تػ ػ ػػح  :بش ػ ػ ػػار عػػ ػ ػكاد مع ػ ػ ػػركؼ  ،دار الغػ ػ ػػرب اإلس ػ ػ ػػبلمي
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٜٔٗٔهػ ٜٜٔٛ -ـ ) .

ٖ  -أخرجػػه البخػػاري فػػي صػػحيحه  ،كتػػاب مكاقيػػت الصػػبلة  ،بػػاب إثػػـ مػػف فاتتػػه صػػبلة العصػػر  ،مػػف حػػديث بػػف عمػػر
رضي هللا عنهما  ، ٕٖٓٓ/ٔ :برقـ (  ، ) ٕ٘ٚكأخرجػه مسػمـ فػي صػحيحه  ،كتػاب المسػاجد كمكاضػع الصػبلة ،

باب التغمي في تفكيت صبلة العصر  ، ٖٗ٘/ٔ :برقـ ( . ) ٕٙٙ

ٗ  -انظ ػػر  :محاسػ ػػف التأكيػ ػػل  :جم ػػاؿ الػ ػػديف بػ ػػف دمحم س ػػعيد قاسػ ػػـ الحػ ػػبلؽ القاسػ ػػمي  ( ،ت ٕٖٖٔق ) ، ٔٙ٘/ٕ :
تح  :دمحم باسل عيكف السكد  ،دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،ط ػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ ) .

ٕٕ

 -ٙقالكا  :إف كقت العصر هك :كقت انشغاؿ الناس بتجارتهـ  ،كمعايشهـ  ،كأمكر
دنياهـ  ،فكاف االنشغاؿ في كقتها أكثر مف كقت قيرها .

()1

 -ٚقالكا  :إف صبلة العصر بالتأكيد أكلى مف حيث أف المحافظة عمى سائر الصمكات
أخف كأسهل مف المحافظة عمى صبلة العصر  ،كالسبب أف كقت العصر أخفى
األكقات  ،فدخكؿ صبلة الفجر بطمكع الفجر المستطير ضكء  ،كدخكؿ صبلة
الظهر بالزكاؿ  ،ككقت المغرب بغركب الُقرص  ،كدخكؿ العشاء بغركب الشفق ،
أما صبلة العصر فبل يظهر دخكؿ كقتها إال بنظر دقيق كتأمل عظيـ في حاؿ
الظل  ،كليس بدخكؿ كقتها عبلمة ظاهرة كباقي الصمكات  ،فمما كانت معرفتها
أشق كانت الفضيمة فيها أكثر كالحث عميها آكد .

()2

 -ٛقالكا  :إف صبلة العصر متكسطة بيف صبلة هي شفع كصبلة هي كتر  ،فأما
الشفع فهي الظهر  ،كأما الكتر فهي المغرب (.)3

 -ٜقالكا  :إف صبلة العصر متكسطة بيف صبلة نهارية كهي الظهر  ،كصبلة ليمية
كهي المغرب (.)4

ٓٔ -قالكا  :إف صبلة العصر متكسطة بيف صبلتي نهار  ،كصبلتي ليل  ،فصبلتي
النهار الفجر كالظهر  ،كصبلتي الميل المغرب كالعشاء (.)5

ٔٔ -قالكا  :إف صبلة العصر بيف صبلتيف أكلهما أكؿ ما ُفرض كهي الظهر ،
كاألخرل آخر مما ُفرض (.)6

ٔ  -انظر  :محاسف التأكيل .ٔٙ٘/ٕ :

ٕ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٜٔ/ٙ :
ٖ  -انظر  :المصدر السابق .

ٗ  -انظر  :المصدر السابق  ،كانظر  :تفسير القرطبي . ٕٔٓ/ٖ :
٘  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٜٔ/ٙ :
 - ٙانظر  :تفسير القرطبي . ٕٔٓ/ٖ :

ٖٕ

ٕٔ -كاستدلكا كذلؾ بما جاء عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قاؿ  ( :ثبلثة ال يكممهـ هللا يكـ القيامة ،
كال يزكيهـ  ،كال ينظر إليهـ  ،كلهـ عذاب أليـ  ، ...كرجل أقاـ سمعة بعد العصر ،
فحمف با﵀ أنه أخذها بكذا  ،ككذا  ،فجاء رجل فصدقه فاشتراها)

()1

.

قكله أقاـ سمعة بعد العصر فحمف فيه دليل عمى تعظيـ هذا الكقت حيث خصه

بالذكر مف بيف سائر األكقات كعظـ فيه الحمف  ،ككذلؾ كقت صبلة العصر .

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف المراد بالصبلة الكسطى في ارية هي  :صبلة الفجر  ،استدلكا بعدة
أدلة منها :
ٔ -قالكا  :إف هللا تعالى ذكر القنكت بعد الصبلة الكسطى  ،فقاؿ عزكجل  :ﮋ ﭖ
ﭗﭘ ﮊ
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ٕ -قالكا  :إف هللا تعالى قاؿ :

()2

 ،كال يسف القنكت إال في صبلة الفجر.

ﮋ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [ اإلسراء]78 :

ففي هذ ارية أفردها هللا بالذكر كذكر فضمها  ،فالظاهر أف المراد بالصبلة
الكسطى هي صبلة الفجر (.)3

ٖ -قالكا  :إف مبلئكة الميل كمبلئكة النهار ال تجتمع في صبلة إال في صبلة الفجر

(ٗ)

فدؿ ذلؾ عمى أهمية صبلة الفجر كأنها هي المراد بالصبلة الكسطى  ،فثبت أف

ٔ  -أخرجه البخاري في صحيحه عف أبي هريرة بمف ( كرجل ساكـ رجبلً بسمعة بعد العصر فحمف بػا﵀ لقػد أعطػي كػذا

ككذا )  ،كتاب الشهادات  ،بػاب اليمػيف بعػد العصػر  ، ٜ٘ٓ/ٕ :بػرقـ (  ، ) ٕٕ٘ٚكأخرجػه مسػمـ فػي صػحيحه ،

كتاب اإليماف  ،بػاب قمػ تحػريـ إسػباؿ اإلزار كالمػف بالعطيػة  ،كتنفيػق السػمعة  ، ٖٔٓ/ٔ :بػرقـ (  ) ٔٓٛكالمفػ
لمسمـ .

ٕ  -انظر  :تفسير القرطبي  ، ٕٔٔ/ٖ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٕٜٔ/ٙ :كانظر  :تفسير الخازف .ٖٔٚ/ٔ :

ٖ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٕٜٔ/ٙ :كانظر  :تفسير الخازف . ٖٔٚ/ٔ :
ٗ  -إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي ّللا عنه أف رسكؿ ّللا  -صمى ّللا ِ
كسمـ  -قاؿ  ( :يتعػاقبكف فػيكـ  ،مبلئكػة
ْ
عميه َ
َ
بالميػػل كمبلئكػػة بالنهػػار  ،كيجتمعػػكف فػػي صػػبلة الفجػػر كصػػبلة العصػػر ...إل ػ ) أخرجػػه البخػػاري فػػي صػػحيحه ،
كتػػاب مكاقيػػت الصػػبلة  ،بػػاب فضػػل صػػبلة العصػػر  ، ٕٖٓ/ٔٔ :بػػرقـ ( ٖٓ٘ )  ،كأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه ،
كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػبلة  ،بػػاب فضػػل صػػبلتي الصػػبح كالعصػػر كالمحافظػػة عميهمػػا  ، ٖٜٗ/ٔ :بػػرقـ
( ٕٖ ، ) ٙقمت  ( :كفي الحديث كذلؾ داللة عمى أهمية صبلة العصر كليس صبلة الفجر فق ) .

ٕٗ

صبلة الفجر هي مف أخدت بطرؼ الميل كالنهار ،فهي مف هذا الكجه كالشيء
المتكس

()1

كهك كذلؾ دليل عمى أهميتها .

ٗ -كجكد المشقة في صبلة الفجر  ،كلذيذ النكـ فيها  ،حتى أف العرب كانت تسمى
النكـ فيها ب نكـ العسيمة  ،ككذلؾ استعماؿ الماء البارد فيها  ،في الشتاء كالخركج

كالتأهب لها (.)2

٘ -قالكا  :إنه حاصل في النهار التاـ صبلتا الظهر كالعصر  ،كفي الميل صبلتا
المغرب كالعشاء  ،كصبلة الصبح  ،كالمتكس بيف صبلتي الميل كالنهار  ،فكانت

هي المراد بالكسطى في ارية (.)3

 -ٙقالكا  :إف صبلة الفجر هي أفضل الصمكات أل ألف

هللا تعالى ذكر صفات

المؤمنيف كختـ الصفات بقكله  :ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ

يككف ذلؾ إال في الفجر (.)4

ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لم ارزي . ٕٜٔ/ٙ :

[ آل عمران ] 17 :

كال

ٕ  -انظر  :تفسير القرطبي  ، ٕٔٔ/ٖ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٕٔ٘/ٙ :كانظر  :تفسير الخازف .ٖٔٚ/ٔ :
ٖ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٜٔ/ٙ :

ٗ  -انظر  :المباب البف عادؿ الدمشقي . ٕٕٜ/ٔ:

ٕ٘

ثالثاً  :أدلة أصحاب القول الثالث :
كهـ القائمكف بأف المراد بالصبلة الكسطى في ارية هي  :صبلة الظهر  ،استدلكا بعدة
أدلة منها :
ٔ -استدلكا بما جاء عف زيد بف ثابت  -رضي هللا عنه  ، -أف النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاف
يصمى بالهاجرة  ،ككانت أشق الصمكات عمى أصحابه  ،كربما لـ يكف ك ارء إالّ

الصف كالصفاف  ،فقاؿ عميه الصبلة كالسبلـ  ( :لقد هممت أف أحرؽ عمى قكـ ال
ُ
يشهدكف الصبلة بيكتهـ )  ،فنزلت هذ ارية  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﮊ

[ البقرة ] 238 :

(. )1

ٕ -قالكا  :إف صبلة الظهر  ،تقع كس النهار  ،كليس في المكتكبات صبلة تقع كس
النهار كال الميل إال الظهر

()2

.

ٖ -قالكا  :إف صبلة الظهر  ،تأتي بيف صبلتي البرديف  ،الفجر  ،كالعصر  ،فدؿ
عمى أهميتها (.)3

ٗ -قالكا  :إف صبلة الظهر  ،تأتي بيف صبلتيف نهاريتيف الفجر كالعصر  ،فدؿ عمى
أهميتها

()4

.

ٔ  -أخرجه أحمػد فػي مسػند  ،مسػند زيػد بػف ثابػت  ، ٕٔٙ/ٕٙ :بػرقـ ( ٕ ، ) ٕٔٚٙأحمػد بػف دمحم بػف حنبػل بػف هػبلؿ

الشػػيباني أبػػك عبػػدهللا  ( ،ت ٕٔٗهػ ػ )  ،تػػح  :شػػعيب األرنػػؤرط كأخػػركف  ،مؤسسػػة الرسػػالة ( بيػػركت – لبنػػاف ) ،

طػ ػ ( ٕٔٗٔهػ ػ ٕٓٓٔ -ـ )  ،كأخرجػػه النسػػائي فػػي السػػنف الكبػػرل  ،كتػػاب الصػػبلة  ،بػػاب ذكػػر االخػػتبلؼ فػػي
الصػػبلة الكسػػطى  ، ٕٔ٘/ٔ :بػػرقـ (  ، ) ٖ٘ٚأحمػػد بػػف شػػعيب أبػػك عبػػدالرحمف النسػػائي ( ت ٖٖٓ هػػ )  ،تػػح :
عبػػدالغفار البػػداري – سػػيد كسػػركي  ،دار الكتػػب العمميػػة (بيػػركت – لبنػػاف )  ،طػ ػ ( ٔٔٗٔهػ ػ ٜٜٔٔ -ـ )  ،قػػاؿ

الضػ ػ ػػياء المقدسػ ػ ػػي  " :إسػ ػ ػػناد منقطػ ػ ػػع "  ، ٔٗٛ/ٕ :األحاديػ ػ ػػث المختػ ػ ػػار ممػ ػ ػػا لػ ػ ػػـ يخرجػ ػ ػػه البخػ ػ ػػاري كمسػ ػ ػػمـ
في صحيحهما  :ضياء الديف أبك عبدهللا دمحم بػف عبدالكاحػد المقدسػي ( ،ت ٖٗٙه ػ )  ،تػح  :عبػدالممؾ بػف عبػدهللا
بف دهيش  ،مكتبة النهضة الحديثة ( مكة المكرمة )  ،طػ ( ٓٔٗٔهػ  ٜٜٔٛ -ـ ) .

ٕ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٖٔٔ/ٙ :كانظر  :تفسير الخازف . ٖٔٚ/ٔ :
ٖ  -المصادر السابقة .

ٗ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٖٔٔ/ٙ :كانظر  :تفسير آيات األحكاـ لمجصاص . ٖ٘ٙ/ٔ :

ٕٙ

٘ -قالكا  :إف صبلة الظهر  ،هي أكؿ صبلة صبلها النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مع جبريل  ،فدؿ
ُ
عمى شرفها كفضمها عمى قيرها (. )1
 -ٙقالكا  :إف صبلة الجمعة  ،هي أشرؼ الصمكات  ،كهي صبلة الظهر  ،فتصرؼ
المبالغة كالتأكيد إليها

()2

.

 -ٚقالكا  :إف صبلة الظهر  ،تأتي كقت أعماؿ الناس فدؿ عمى تأكيدها بالفضل
كالمحافظة عميها

()3

.

مناقشة األدلة والترجيح :
أنه ال يخمك قكؿ مف دليل  ،كلكف تختمف أدلة كل قكؿ ،
أوالً  :إف مما ال شؾ فيه ُ ،
في الصحة كالقبكؿ  ،كقد رجح ابف كثير في تفسير قكؿ جمهكر الصحابة  ،بأف المراد
بالصبلة الكسطى صبلة العصر  ،بعد أف ذكر المسألة كاألدلة كالمناقشة كقاؿ :
"كحديث عمي أصح كأصرح "

()4

.

ككذلؾ مما يرجح قكؿ جمهكر الصحابة  ،ما قاله اإلماـ الشككاني

(٘)

بعد أف

ذكر المسألة كاألدلة فيها كالركايات لمذيف ذكركا أنها صبلة العصر قاؿ  " :فهذ
أحاديث مرفكعة إلى النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كال تقكـ بمثل ذلؾ حجة  ،ال سيما إذا عارض ما
ثبت عف  -النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -ثبكتاً يمكف أف ُيدعى فيه التكاتر ،فإذا لـ تقـ الحجة بأقكاؿ
الصحابة لـ تقـ الحجة بأقكاؿ مف بعدهـ مف التابعيف مف باب أكلى " (. )6
ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٖٔٔ/ٙ :ك انظر  :المباب البف عادؿ الدمشقي . ٕٖٔ/ٔ:
ٕ  -المصادر السابقة .

ٖ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٔٛ/ٙ :
ٗ  -انظر  :تفسير ابف كثير . ٔٗ٘/ٔ :

٘  -هك  :دمحم بف عمي بف دمحم بف عبدهللا الشككاني إماـ فقيه مجتهد مف كبار عمماء اليمف  ،كلد بهجرة شككاف مػف بػبلد
خػكالف بػػاليمف سػػنة ( ٖ ٔٔٚه ػ ) كنشػػأ بصػنعاء  ،لػػه مػػا يقػػارب ٗٔٔ مؤلفػاً منهػا :نيػػل األكطػار مػػف أسػرار منتقػػى
األخبار  ،كالدرر البهية في المسائل الفقهية  ،كالسيل الجرار  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٕٓ٘ٔهػ ).

انظر  :األعبلـ لمزركمي . ٕٜٛ/ٙ :

 - ٙانظ ػػر  :ف ػػتح القػ ػػدير الج ػػامع بػ ػػيف فنػػػي الركاي ػػة كالد اريػ ػػة  :دمحم ب ػػف عمػ ػػي ب ػػف دمحم ب ػػف عبػ ػػدهللا الشػػػككاني اليمنػ ػػي ،
( تٕٔ٘ٓ :هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ، ٕٜٗ/ٔ :دار ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف كثيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر – دار الكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ( دمشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق – بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت ) ،
طػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٖٔ -ـ ) .

ٕٚ

ثانياً  :إف القكؿ بأف الصبلة الكسطى هي صبلة العصر  ،هك قكؿ جمهكر العمماء فقد
نقل ابف كثير عف الترمذي (ٔ) كالبغكي (ٕ) أنهما قاال  :إف هذا القكؿ هك قكؿ جمهكر
العمماء  ،كأف الماكردي

(ٖ)

(ٗ)

قاؿ هك قكؿ جمهكر التابعيف كأف ابف عبدالبر

قكؿ أكثر العمماء  ،كابف عطية

(٘)

عبد المؤمف بف خمف الدمياطي

()ٙ

قاؿ هك

قاؿ هك قكؿ جمهكر الناس  ،كأف الحاف أبك دمحم
ألف كتاباً سما  ( :كشف المغطى في تبييف

الصبلة الكسطى )  ،كرجح فيه أف الصبلة الكسطى هي صبلة العصر

()7

.

ٔ  -هػػك  :دمحم بػػف عيسػػى سػػكرة بػػف مكسػػى الضػػحاؾ أبػػك عيسػػى الترمػػذي  ،كلػػد سػػنة ( ٕٓٔه ػ ) الحػػاف المشػػهكر أحػػد
األئمػة الػذيف يقتػػدل بهػـ فػي عمػـ الحػػديث كهػك تمميػذ البخػػاري مػف مؤلفاتػػه  :الجػامع  ،كالعمػػل  ،كالشػمائل الدمحميػػة ،

تػػكفي رحمػػه هللا سػػنة ( ٕٜٚه ػ )  ،انظػػر  :األعػػبلـ لمزركمػػي  ، ٖٕٕ/ٙ :كانظػػر  :كفيػػات األعيػػاف البػػف خمكػػاف :
ٗ ، ٕٚٛ/كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٕٚٓ/ٖٔ :

ٕ  -هك  :الحسيف بف مسعكد بف دمحم  ،أبػك دمحم المعػركؼ بػالفراء البغػكي  ،الممقػب بظهيػر الػديف  ،الفقيػه الشػافعي  ،كلػد
سنة ( ٖٗٙهػ )  ،المحدث المفسر  ،كاف بح اًر في العمكـ  ،مف مؤلفاتػه  :التهػذيب  ،كشػرح السػنة  ،كمعػالـ التنزيػل
في التفسير  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٓٔ٘هػ )  ،انظر :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٖٔٙ/ٕ :كانظػر  :االعػبلـ
لمزركمي  ، ٕٜ٘/ٕ :كانظر :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٖٜٗ/ٜٔ :

ٖ -هك  :عمي بف دمحم بف حبيب البصري أبك الحسف المعركؼ بالماكردي كلد سػنة ( ٖٗٙه ػ )  ،الفقيػه الشػافعي قاضػي
القضاة  ،كعالـ العمماء له مؤلفات تدؿ عمى سعة عممه  ،كتبحر  ،منها  :النكت كالعيػكف  ،كالحػاكي  ،كأدب الػديف

كالػػدنيا  ،كاألحكػػاـ السػػمطانية  ،تػػكفي رحمػػه هللا فػػي بغػػداد سػػنة ( ٓ٘ٗه ػ )  ،انظػػر :األعػػبلـ لمزركمػػي ، ٖٕٚ/ٗ :
كانظر :األعياف البف خمكاف  ، ٕٕٛ/ٖ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي.ٙٗ/ٔٛ :

ٗ  -هك  :يكسف بف عبدهللا بف دمحم بف عبدالبر النمري القرطبي أبك عمر المعركؼ بابف عبػدالبر كلػد سػنة ( ٖٙٛه ػ) ،
إماـ عصر في الحػديث كاألثػر حػاف المغػرب  ،صػاحب التصػانيف النافعػة مػف مؤلفاتػه  :التمهيػد  ،كاإلسػتذكار ،

كاالسػػتيعاب  ،تػػكفي رحمػػه هللا سػػنة ( ٖٗٙه ػ )  ،انظػػر :سػػير أعػػبلـ النػػببلء لمػػذهبي ، ٖٔ٘/ٔٛ :كانظػػر  :كفيػػات
األعياف البف خمكاف  ، ٙٙ/ٚ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٕٗٓ/ٛ :
٘  -هػك  :عبػػدالحق بػػف أبػػي بكػػر قالػب بػػف عطيػػة المحػػاربي الغرنػػاطي أبػػك دمحم  ،كلػد سػػنة ( ٗٓٛه ػ )  ،إمػػاـ فػػي الفقػػه
كالتفسير مف مؤلفاته  :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٔٗ٘هػ ).

انظر :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٘ٛٚ/ٜٔ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٕٕٛ/ٖ :
 - ٙهك  :عبػدالمؤمف بػف خمػف بػف أبػي الحسػف بػف شػرؼ بػف الخضػر بػف مكسػى الػدمياطي  ،أبػك دمحم شػرؼ الػديف كلػد
بدمياط مصر سنة ( ٖٔٙهػ) فقيه أصكلي  ،مقري أديب نحكي مف كبار الشػافعية  ،مػف مؤلفاتػه  :كشػف المغطػى
في تبيف الصبلة الكسطى  ،كالمتجر الرابح في ثكب العمل الصالح  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٓٓٚهػ ).

انظر :معجـ المؤلفيف لعمر كحالة  ، ٜٔٚ/ٙ :كانظر :األعبلـ لمزركمي . ٜٔٙ/ٗ :
 - ٚانظر  :تفسير ابف كثير . ٔٗ٘/ٔ :

ٕٛ

من آثار تفسير ذكر آية الصالة الوسط :
ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية هك ما استنبطه بعض الفقهاء كهك عدـ كجكب الكتر مف
هذ ارية أل ألف المسمميف اتفقكا عمى أعداد المفركضة أنها تنقص عف سبعة ،
كتزيد عف ثبلثة  ،كليس هناؾ عدد فردي بيف الثبلثة كالسبعة إال الخمسة ،
كالكس في االعداد ال يككف إال في الفردي

()1

.

كالذي يبدك أف مف آثار تفسير هذ ارية هك أف كقت العصر  ،هك كقت
كسل يأتي بانتهاء اليكـ كاألشغاؿ  ،ككذلؾ أنه ربما ناـ الرجل قيمكلة بعد الظهر فبل
يستطيع النهكض إلى صبلة العصر أل لما يشعر به مف لذة النكـ كاإلرهاؽ كالكسل
كقير ذلؾ مف تبعات النكـ .
فحث الشارع عمى المحافظة عمى صبلة العصر  ،كخصها بالذكر  ،حتى ال
تفكت المسمـ .
ككذلؾ  :أف الناس في كقت العصر قالباً  ،ما يككنكف منشغميف بأعمالهـ ،
كالفراغ منها  ،فخص هللا هذ الصبلة بالمحافظة عميها أل ألف كقتها يأتي عند تماـ ،
األعماؿ كانتهائها فيشق عميهـ ترؾ األعماؿ .
ٕ -كمف آثػار تفسػير هػذ اريػة هػك  :أف ذكػر الخػاص بعػد العػاـ  ،يفيػد األهميػة كمزيػد
االعتنػػاء أل فخػػص هللا ذكػػر الصػػبلة الكسػػطى مػػف بػػيف الصػػمكات لمزيػػة فػػي شػػرفها
كفض ػ ػػمها  ،ك ِ
الحف ػ ػػاظ عميه ػ ػػا  ،كه ػ ػػك كقكل ػ ػػه تع ػ ػػالى  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ٔ  -انظػػر  :مفػػاتيح الغيػػب لمػرازي  ، ٕٖٔ/ٙ :كانظػػر  :التفسػػير المنيػػر  :كهبػػة بػػف مصػػطفى الزحيمػػي  ، ٜٗٚ/ٕ ،دار
الفكر المعاصر ( دمشق -سكريا )  ،طػ ٔٗٔٛ ( :هػ ٜٜٔٚ-ـ )  ،كانظػر  :الكشػف كالبيػاف عػف تفسػير القػرآف :

ألب ػػي إس ػػحاؽ أحمػ ػػد ب ػػف إبػ ػراهيـ الثعػ ػالبي النيس ػػابكري  ( ،ت ٕٗٚه ػ ػ )  ، ٜٔٙ/ٕ :دار إحي ػػاء التػ ػراث العربػػػي
( بيركت – لبناف )  ،طػ (ٕٕٗٔ هػ ) .

ٕٜ

ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﮊ
األنبياء  ،بعد دخكلهـ في عمكـ األنبياء

()1

[ األحزاب ] 7 :

فخػص ذكػر أسػماء هػؤالء

.

ٖ -كمف آثار تفسير هذ ارية  ،هك أف بعض العمماء استفاد ضابطاً كهك  ( :أف كل
صبلة في القرآف جاءت مقركنة بالمحافظة عميها  ،فالمراد بها الصمكات الخمس
المفركضة )

()2

.

ٔ  -انظػر  :البحػػر المحػػي  :دمحم بػػف يكسػػف الشػػهير بػػأبي حيػػاف األندلسػػي  ( ،ت ٓٓٛه ػ )  ، ٘ٗٗ/ٕ :تػػح  :صػػدقي
دمحم جميل  ،دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ،ط ػ ( ٕٓٗٔهػ ٜٜٔٓ -ـ ) .

ٕ  -انظر  :السراج المنير  :دمحم أحمد الشربيني  ( ،ت ٜٚٚهػ )  ، ٖٔٔ /ٔ :دار الكتب العممية ( بيػركت – لبنػاف ) ،
( د  .ت )  ،كانظ ػ ػ ػػر  :الكس ػ ػ ػػي  :كهب ػ ػ ػػة الزحيم ػ ػ ػػي  ، ٖٔ٘/ٔ :دار الفك ػ ػ ػػر المعاص ػ ػ ػػر ( دمش ػ ػ ػػق – س ػ ػ ػػكريا ) ،
طػ ٕٕٔٗ( :هػ ٕٓٓٔ-ـ ) .

ٖٓ

 -2آية ذكر استماع القرآن واإل نصات لو :
أقكاؿ جمهكر الصحابة
ﯞﯟﯠ ﮊ

(ٔ)

في قكله تعالى  :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

[ األعراف ] 204 :

اختمف الصحابة  ،في محل األمر باالستماع كاإلنصات في ارية  ،عمى قكليف :

القول األول

 :أنها نزلت في ترؾ الجهر بالقرآف خمف اإلماـ  ،كهك قكؿ جمهكر

الصحابة.
فمػػف ذهػػب إلػػى هػػذا القػػكؿ مػػف الصػػحابة  ،ابػػف عبػػاس  ،كأبػػك الػػدرداء  ،كجػػابر،
كعمػػي بػػف أبػػي طالػػب  ،كأب ػك سػػعيد  ،كابػػف عمػػر  ،كأنػػس بػػف مالػػؾ (ٕ) رضػػي هللا عػػنهـ
أجمعيف.

ٔ  -انظػػر  :إرشػػاد العقػػل السػػميـ إلػػى م ازيػػا الكتػػاب الكػريـ  :ألبػػي السػػعكد العمػػادي دمحم بػػف مصػػطفى  ( ،ت ٕٜٛه ػ ) :
ٖ ، ٖٔٓ/دار إحيػػاء التػراث العربػػي ( بيػػركت – لبنػػاف )  ( ،د  .ت )  ،كانظػػر  :مػػدارؾ التنزيػػل كحقػػائق التأكيػػل :
ألبػػي البركػػات عبػػدهللا بػػف أحمػػد بػػف محمػػكد حػػاف الػػديف النسػػفي  ( ،ت ٓٔٚهػ ػ ) ٔ ، ٕٙٛ/تػػح  :يكسػػف عمػػي
بديكي ،دار الكمـ الطيب ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٜٜٔٛ – ٜٔٗٔـ ) .
ٕ  -ه ػػك  :أن ػػس ب ػػف مال ػػؾ ب ػػف النض ػػر ب ػػف ضمض ػػـ ب ػػف زيػ ػػد ب ػػف حػ ػراـ األنص ػػاري الخزرجػ ػػي أب ػػك حمػ ػزة  ،كلػ ػػد س ػػنة
( ٓٔ ؽ – ه ػػ) ،اإلمػػاـ المفتػػي المحػػدث ركايػػة  -رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ – كخادمػػه آخػػر مػػف مػػات مػػف
الصحابة  ،تكفي رضي هللا عنه سنة ( ٖٜق )  ،انظر :سػير أعػبلـ النػببلء لمػذهبي ، ٖٜ٘/ٖ :كانظػر  :اإلصػابة
البف حجر .ٕٔٙ/ٔ :

ٖٔ

القول الثاني

 :أنها نزلت في تحريـ الكبلـ في الصبلة  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ

مف الصحابة  ،أبك هريرة  ،كابف مسعكد  ،كعبد هللا بف المفضل
أجمعيف

()2

(ٔ)

رضي هللا عنهـ

.

ٔ  -ه ػػك  :عب ػػدهللا ب ػػف دمحم ب ػػف عب ػػدهللا ب ػػف بش ػػر ب ػػف المفض ػػل أب ػػك زي ػػاد كقي ػػل أب ػػك عب ػػدالرحمف  ،ت ػػكفي رض ػػي هللا عن ػػه
سػػنة ( ٜ٘ه ػ ) كصػػمى عميػػه أبػػك بػػرزة األسػػممي  ،انظػػر  :مشػػاهير عممػػاء األمصػػار  :دمحم بػػف حيػػاف بػػف أحمػػد أبػػك
ح ػػاتـ التميم ػػي البسػ ػتي  ( ،ت ٖٗ٘ ه ػ ػ )  ، ٖٛ/ٔ :ت ػػح  :فبليش ػػهمر  ،دار الكت ػػب العممي ػػة ( بي ػػرت – لبن ػػاف ) ،
طػ ( ٖٜٔٚهػ ٜٜٔ٘ -ـ )  ،كانظر :سير أعبلـ النببلء لمذهبي.ٔٛٔ/ٔٙ :
ٕ  -انظػػر  :إرشػػاد العقػػل السػػميـ ألبػػي السػػعكد  ، ٖٔٓ/ٖ :كانظػػر  :الكسػػي فػػي تفسػػير الق ػرآف المجيػػد  :ألبػػي الحسػػف
عمي بف أحمد بف دمحم بف عمػى الكاحػدي النيسػابكري الشػافعي  ( ،ت ٗٙٛه ػ )  ، ٗٗٓ/ٕ :تػح  :عػادؿ أحمػد عبػد
المكجكد كأخركف  ،دار الكتػب العمميػة ( بيػركت – لبنػاف )  ،طػ ػ ( ٘ٔٗٔه ػ ٜٜٖٔ -ـ )  ،كانظػر  :الػدر المنثػكر
فػػي التفسػػير بالمػػأثكر  :عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي  ( ،ت ٜٔٔهػ ػ )  ، ٕٚٓ / ٙ :تػػح  :مركػػز هجػػر
لمبحكث  ،دار هجػر ( مصػر )  ،طػ ػ ( ٕٗٗٔه ػ ٕٖٓٓ -ـ )  ،كانظػر  :مػدارؾ التنزيػل لمنسػفي ، ) ٗٓٛ /ٔ ( ،
كانظػر  :مفػاتيح الغيػب لمػرازي  ، ) ٖٛ/ٔ٘ ( ،كانظػر تفسػػير الخػازف  ، ) ٕٛٚ/ٕ ( ،كانظػر  :تفسػير ابػف كثيػػر ،
( ٖ ، ) ٗٛٙ/كانظػػر  :تفسػػير آيػػات األحكػػاـ  :دمحم عمػػى السػػايس  ، ٕٗٔ :المكتبػػة العص ػرية لمطابعػػة كالنشػػر ،
طػ( ٖٕٗٔهػ ٕٕٓٓ -ـ ).
كهنػػاؾ قػػكؿ ثالػػث بػػأف األمػػر عمػػى العمػػكـ فػػي الصػػبلة كخػػارج الصػػبلة يجػػب االسػػتماع  ،كأق ػكاؿ أخػػرل كقػػكلهـ األمػػر
باالستماع في الجمعة  ،انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٖٕٔ/ٔ :

ٕٖ

أدلة القولين

:

أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف ارية نزلت في ترؾ الجهر بالقرآف خمف اإلماـ  ،استدلكا بعدة أدلة
منها :
 -1استدلكا بما جاء مف حديث أبي مكسى األشعري رضي هللا عنه قاؿ  :قاؿ رسكؿ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :إنما جعل اإلماـ ليؤتـ به  ،فإذا كبر فكبركا  ،كاذا ق أر فأنصتكا )

(.)1

ٕ -استدلكا بما جاء مف حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص انصرؼ مف
صبلة جهر فيها بالقراءة  ،فقاؿ  ( :هل ق أر أحد منكـ معي آنفاً  ،فقاؿ رجل نعـ ،

بالقرءة حيف سمعكا
ا
القرءة مع رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فيما جهر فيه
فانتهى الناس عف ا
ذلؾ مف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص )

(ٕ)

.

ٔ  -أخرج ػػه النس ػػائي ف ػػي الس ػػنف الكب ػػرل  ،كت ػػاب افتت ػػاح الص ػػبلة  ،تأكي ػػل ق ػػكؿ هللا ج ػػبل ثنائ ػػه ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [ األعراف  ، ٖٕٓ/ٔ : ] 204 :مف حديث أبي هريرة  ،قػاؿ النسػائي  " :كلػـ نعمػـ أحػداً تػابع بػف
عجبلف عمى قكلػه  :كاذا قػر القػرآف فانصػتكا  ،كأخرجػه أبػك داكد فػي السػنف  ،كتػاب الصػبلة  ،بػاب اإلمػاـ يصػمي

مف قعكد  ، ٕٕٓ/ٔ :رقـ ( ٗٓ ، ) ٙكقػاؿ أبػك داكد " هػذ الزيػادة كاذا قػ أر فانصػتكا  ،ليسػت بمحفكظػة "  :سػميماف

ب ػػف األش ػػعث أب ػػك داكد السجس ػػتاني األزدي  ( ،ت ٘ ٕٚه ػ ػ )  ،ت ػػح  :دمحم محي ػػى ال ػػديف عبدالحمي ػػد  ،دار الفك ػػر
( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت )  ،مع تعميقات كماؿ الحكت كاألحاديث مذيمة بأحكاـ األلباني عميها .

ٕ  -أخرجه الترمذي في سننه  ،كتاب الصبلة  ،باب ترؾ القراءة خمف اإلماـ إذا جهػر اإلمػاـ بػالقراءة  ، ٔٔٛ/ٕ :بػرقـ
( ٕٖٔ )  ،كقاؿ الترمػذي  " :هػذا حػديث حسػف "  ،كأخرجػه ابػف حبػاف فػي صػحيحه بترتيػب ابػف المبػاف  ،فػي ذكػر

كراهية رفع الصكت لممأمكـ بالقراءة  ٚ٘/٘ :برقـ (  ، ) ٜٔٛٗمف حديث أبي هريرة  :دمحم بػف حبػاف بػف أحمػد بػف
حباف بف معاذ بف معبػد التميمػي أبػك حػاتـ  ،البسػتني  ( ،ت ٖٗ٘ه ػ )  ،تػح  :شػعيب االرنػؤكط  ،مؤسسػة الرسػالة
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٕٔ -ـ ).

ٖٖ

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :

كهـ القائمكف بأف ارية نزلت في تحريـ الكبلـ في الصبلة  ،استدلكا بعدة أدلة

منها :
ٔ -استدلكا بما جاء مف حديث ابف مسعكد رضي هللا عنه أنه كاف يقكؿ  ( :كنا يسمـ
بعضنا عمى بعض في الصبلة  :سبلـ عمى فبلف  ،كسبلـ عمى فبلف  ،قاؿ فجاء
القرآف  :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ

[ األعراف ] 204 :

(ٔ).

ٕ -استدلكا بما جاء مف حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أنه قاؿ  :كانكا يتكممكف في
الصبلة  ،فمما نزلت هذ ارية  :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﮊ كارية األخرل ( ، )2أمركا باإلنصات

()3

.

ٔ  -الحديث ركا ابػف جريػر الطبػري فػي تفسػير  :دمحم بػف جريػر بػف يزيػد يػف كثيػر بػف قالػب األمػالي أبػك جعفػر الطبػري
( تٖٔٓ :هػ )  ، ٖٗ٘/ٖٔ :كقاؿ عنه أحمد شاكر في التعميق هذا الخبر منقطع  ،تػح  :أحمػد شػاكر  ،مؤسسػة
الرسالة ( بيركت – لبناف )  ،طػ ٕٔٗٓ ( :هػ ٜٜٜٔ -ـ ) .
ٕ  -ارخػػرل قكلػػه تعػػالى  :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [ البقدددرة  ] 238 :كمػػا جػػاء مصػػرحاً فػػي بعػػض األحاديػػث ارخػػرل مػػف
حديث زيد بف أرقػـ قػاؿ  ( :كنػا نػتكمـ فػي الصػبلة يكمػـ أحػدنا أخػا فػي حاجتػه حتػى نزلػت هػذ اريػة :
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [ البقددددددرة ] 238 :

ﮋﭑ ﭒ

فأمرنػ ػ ػػا بالسػػ ػػككت )  ،أخرجػ ػ ػػه البخ ػ ػػاري فػ ػ ػػي صػ ػ ػػحيحه :

ٗ ، ٔٙٗٛ/برقـ ( ٓ ، ) ٕٗٙكأخرجه مسمـ في صحيحه  ، ٖٖٛ/ٔ :برقـ ( . ) ٖٜ٘
ٖ  -أخرجه البيهقي في السنف الكبرل  ،كتاب الصبلة  ،باب مف قاؿ بترؾ المأمكـ القراءة فيما جهر فيه اإلماـ بػالقراءة:
ٕ ، ٔ٘٘/برقـ (  ، ) ٕٚٓٚكأخرجه ابف أبي شيبة في مصنفه  ،كتاب الصػبلة  ،بػاب فػي قكلػه تعػالى  :ﮋ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ [ األعراف  : ] 204 :ألبػي بكػر عبػدهللا بػف دمحم بػف أبػي شػيبة العبسػي الكػكفي ،
( ت ٖٕ٘هػ ػ ػ ػ )  ، ٕٕ٘/ٕ:بػ ػ ػػرقـ ( ٓ ، ) ٖٛٛتػ ػ ػػح  :كمػ ػ ػػاؿ الحػ ػ ػػكت  ،مكتبػ ػ ػػة الرشػ ػ ػػد ( الريػ ػ ػػاض – السػ ػ ػػعكدية ) ،
ط ػ ػ ( ٜٔٗٓه ػ ػ ٜٔٛٛ -ـ )  ،ركا اب ػػف جري ػػر ك ق ػػاؿ عن ػػه أحم ػػد شػ ػاكر ف ػػي التعمي ػػق  :كه ػػذا خب ػػر ض ػػعيف اإلس ػػناد
( ٖٔ ، ) ٖٗ٘ /انظر  :تعميق أحمد شاكر عمى تفسير ابف جرير الطبري . ٖٗ٘ /ٖ :

ٖٗ

مناقشة األدلة والترجيح

:

أوالً  :أحاديث األمر بالسككت ضعيفة كال تصح  ،كهي أدلة أصحاب القكؿ الثاني (ٔ).
ثانيدددددداً  :أحاديػ ػ ػػث األمػ ػ ػػر باإلنصػ ػ ػػات خمػ ػ ػػف اإلمػ ػ ػػاـ صػ ػ ػػحيحة أل لػ ػ ػػذلؾ يػ ػ ػػرجح القػ ػ ػػكؿ

بعػ ػػدـ الجهػ ػػر بػ ػػالقراءة خمػ ػػف اإلمػ ػػاـ  ،كهػ ػػك قػ ػػكؿ جمهػ ػػكر الصػ ػػحابة  ،كمػ ػػا قػ ػػاؿ ابػ ػػف
جري ػ ػػر الطب ػ ػػري ف ػ ػػي تفس ػ ػػير  " :كأكل ػ ػػى األقػ ػ ػكاؿ ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ بالصػ ػ ػكاب ق ػ ػػكؿ م ػ ػػف أم ػ ػػر

باس ػ ػػتماع القػ ػ ػرآف ف ػ ػػي الص ػ ػػبلة إذا قػ ػ ػ أر األم ػ ػػاـ  ، ...كانم ػ ػػا قمن ػ ػػا ذل ػ ػػؾ لص ػ ػػحة الخب ػ ػػر
فيه عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،أنه قاؿ  " :إذا ق أر اإلماـ فانصتكا "

()2

.

لذلؾ فإف ابف عبد البر بعد أف ذكر حديث أبي مكسى كأبي هريرة  ،قكله صمى
هللا عميه كسمـ  ، ... ( :كاذا ق أر فانصتكا )
الحديثيف  ،أحمد بف حنبل

(ٗ)

(ٖ)

قاؿ ابف عبد البر  " :كقد صحح هاذيف

كحسبؾ به إماماً كعمماً بهذا الشأف "

()5

.

ٔ  -انظػػر  :تعميػػق أحمػػد شػػاكر عمػػى ابػػف جريػػر الطبػػري  ، ٖٗ٘/ٖٔ :كانظػػر  :كػػبلـ ابػػف جريػػر الطبػػري فػػي تضػػعيفه
ألحاديث القكؿ الثاني . ٖٗ٘/ٖٔ :

ٕ  -انظر  :تفسير ابف جرير الطبري ٖٗ٘/ٖٔ :
ٖ  -سبق تخري الحديث صػ ( ٖٗ ) .
ٗ  -هػك  :أحمػد بػف حنبػل بػف هػبلؿ بػف أسػد الهػذلي الشػيباني أبػك عبػدهللا  ،كلػد سػنة ( ٗٔٙه ػ )  ،إمػاـ المحػدثيف كامػاـ
أحػػد المػػذاهب األربعػػة كاليػػه ينسػػب مػػذهب الحنابمػػة  ،مػػف مؤلفاتػػه  :المسػػند  ،كالناس ػ كالمنسػػكخ  ،كالزهػػد  ،تػػكفي
رحم ػػه هللا س ػػنة ( ٕٔٗه ػ ػ )  ،انظ ػػر  :س ػػير أع ػػبلـ الن ػػببلء لم ػػذهبي ، ٔٚٚ/ٔٔ :كانظػ ػػر :كفي ػػات األعي ػػاف الب ػػف
خمكػاف  ، ٖٙ/ٔ :كانظػػر  :األعػبلـ لمزركمػػي  ، ٕٖٓ/ٔ :كانظػر  :طبقػػات الحنابمػة  :ألبػػي الحسػيف بػػف أبػي يعمػػى
دمحم بف دمحم  ( ،ت ٕ٘ٙهػ )  ، ٖ/ٔ :تح  /دمحم الفقي  ،دار المعرفة ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

٘  -انظ ػػر  :التمهي ػػد لم ػػا ف ػػي المكط ػػأ م ػػف المع ػػاني كاألس ػػانيد  :ألب ػػي عم ػػر يكس ػػف ب ػػف عب ػػدهللا ب ػػف عب ػػدالبر النم ػػري ،
( ت ٖٗٙهػ ػ ػ )  ، ٖٗ/ٔٔ :تػ ػػح  :مصػ ػػطفى العمػ ػػكي – دمحم البكػ ػػري  ،ك ازرة عمػ ػػكـ األكقػ ػػاؼ كالشػ ػػؤف اإلسػ ػػبلمية
المغربية ،طػ ( ٖٔٛٚهػ ٜٔٙٚ -ـ ) .

ٖ٘

ثالثاً  :إف مما يرجح قكؿ الجمهكر بأف المراد بارية ترؾ الجهر بالقراءة خمف اإلماـ :
ما ُركي عف الشعبي (ٔ) أنه قاؿ  :أدركت سبعيف بدرياً كمهـ يمنعكف المقتدي عف
القراءة خمف اإلماـ

()2

.

من آثار تفسير آية ذكر األمر باالستماع لمقرآن واإلنصات لو

:

ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية استنب بعض األصكلييف مف هذ ارية جكاز تخصيص
عمكـ القرآف بخبر الكاحد(ٖ).

فإف ارية عامة في كجكب االستماع عمى المأمكـ عند قراءة اإلماـ  ،لكنه
ُخصص بجكاز قراءة الفاتحة أل لككنها ركناً مف أركاف الصبلة ال تصح الصبلة إال بها
عمى قكؿ أكثر العمماء لما جاء في الحديث الصحيح  ( :ال صبلة لمف لـ يق أر بفاتحة
الكتاب ) (.)4

فبهذا يثبت تخصيص عمكـ القرآف بخبر الكاحد  ،حيث يجب المصير إليه (.)5
كلعل مف آثار تفسير هذ ارية بياف اليسر في قكؿ جمهكر الصحابة  ،الذيف خصصكا

الكجكب لممأتـ في الصبلة.

بخبلؼ قيرهـ الذيف قالكا يجب االستماع إلى القرآف في الصبلة كفي قيرها ،
كحممكا ارية عمى العمكـ كلـ يخصصكها  ،فمك كاف األمر كاجباً في الصبلة كفي
ٔ  -هك  :عامر بف شراحبيل بف عبد ذي كبار الشعبي الحميري الهمداني أبػك عمػرك  ،كلػد سػنة ( ٜٔه ػ ) كػاف يضػرب

ب ػػه المث ػػل ف ػػي ق ػػكة حفظ ػػه  ،أح ػػد الت ػػابعيف عبلم ػػة عص ػػر كمح ػػدثهـ م ػػات بالككف ػػة رحم ػػه هللا س ػػنة ( ٖٓٔه ػ ػ ) ،
كقي ػ ػػل ( ٗٓٔه ػ ػ ػ )  ،انظ ػ ػػر  :األع ػ ػػبلـ لمزركم ػ ػػي  ، ٕ٘ٔ/ٖ :كانظ ػ ػػر :س ػ ػػير أع ػ ػػبلـ الن ػ ػػببلء لم ػ ػػذهبي، ٕٜٗ/ٗ :
كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف . ٕٔ/ٖ :

ٕ  -ذك ػ ػػر ه ػ ػػذا األث ػ ػػر األلكس ػ ػػي ف ػ ػػي تفس ػ ػػير ركح المع ػ ػػاني :ش ػ ػػهاب ال ػ ػػديف محم ػ ػػكد ب ػ ػػف عب ػ ػػدهللا الحس ػ ػػيني األلكس ػ ػػي
( تٕٔٚٓ :ه ػ ػ ػ )  ، ٜٗٙ/ٙ :ت ػ ػػح  :عم ػ ػػي عب ػ ػػد الب ػ ػػاري عطي ػ ػػة  ،دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة ( بي ػ ػػركت – لبن ػ ػػاف ) ،

طػ ( ٘ٔٗٔهػ ٜٜٔٗ-ـ )  ،كالسايس في تفسير آيات األحكاـ . ٗٗٔ :
ٖ  -انظر  :البحر المحي لمزركشي . ٜٜٗ/ٕ :

ٗ  -أخرجػػه البخػػاري فػػي صػػحيحه مػػف حػػديث عبػػادة بػػف الصػػامت  ،كتػػاب صػػفة الصػػبلة  ،بػػاب كجػػكب القػراءة لئلمػػاـ
كالمأمكـ في الصمكات كمها في الحضر كالسػفر كمػا يجهػر فيهػا كمػا يخافػت  ، ٕٖٙ/ٔ :بػرقـ ( ٖٕ ، ) ٚكأخرجػه

مسمـ في صحيحه  ،كتاب الصبلة  ،باب كجكب قراءة الفاتحة في كل ركعة  ، ٕٜ٘ /ٔ :برقـ ( ٗ. ) ٖٜ

٘  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٛ / ٔ٘ :

ٖٙ

قيرها لكاف في قكلهـ مشقة النشغاؿ الناس بأعمالهـ فالقكؿ بالكجكب يدعك الناس إلى
ترؾ أعمالهـ كاالنشغاؿ باستماع القرآف  ،كفي هذا تعطيل لمصالح الناس كأعمالهـ ،
كهذا ال يكافق الشريعة التي تحمل في تشريعها اليسر كعدـ تعطيل المصالح

()1

.

ٔ  -كهػػك قػػكؿ الحسػػف البصػػري كمػػف كافقػػه بػػأف اريػػة عمػػى العمػػكـ فػػي كجػػكب االسػػتماع فػػي الصػػبلة كخػػارج الصػػبلة ،
انظػػر  :مفػػاتيح الغيػػب لمػرازي  ، ٖٛ/ٔ٘ :كانظػػر  :تفسػػير الخػػازف  ، ٕٛٚ/ٕ :كانظػػر  :التحريػػر كالتنػػكير البػػف
عاشكر . ٖٕٔ/ٛ :

ٖٚ

 -2آية ذكر قصر الصالة :
أقكاؿ جمهكر الصحابة في قكله تعالى  :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆﰇﮊ

[ النساء ]101 :

.

اختمف الصحابة في جكاز اإلتماـ في السفر  ،بعد إجماعهـ عمى مشركعية

القصر عمى قكليف

القول األول

(ٔ)

:

 :أف القصر في السفر كاجب .

كهك قكؿ جمهكر الصحابة  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة  ،عمر بف
الخطاب  ،كعمي بف أبي طالب  ،كجابر  ،كابف عباس  ،كابف عمر  ،رضي هللا عنهـ

أجمعيف (.)2

ٔ  -كهناؾ قكالف آخ ارف لمعمماء :

ٔ) أف القصر رخصة كاإلتماـ أفضل .
ٕ) أف القصر سنة قير كاجب .
كمع القكليف لمصحابة كهما :
أف القصر كاجب .
ٔ) ّ

ٕ) أف القصر جائز فالمسافر مخير .
فتص ػػير أربع ػػة أقػ ػكاؿ ف ػػي المس ػػألة  ،كلكنػ ػا ذكرن ػػا ف ػػي الم ػػتف م ػػا يخ ػػص الص ػػحابة م ػػف األقػ ػكاؿ أل ألن ػػه مكض ػػكع بحثن ػػا ،
انظ ػػر  :محاس ػػف التأكي ػػل لمقاس ػػمي  ، ٖٓٔ/ٖ :كانظ ػػر  :تفس ػػير البغ ػػكي  ، ٕٚ٘/ٕ :كانظ ػػر  :تفس ػػير الخ ػػازف :
ٔ ، ٜٗٔ/كانظر  :التحرير كالتنكير  :ابف عاشكر . ٔٛٗ/٘ :

ٕ  -المصػػادر السػػابقة  ،كانظػػر  :المبػػاب البػػف عػػادؿ الدمشػػقي  ، ٕٙٙ/ٔ :كانظػػر  :أض ػكاء البيػػاف فػػي إيضػػاح الق ػرآف
بالقرآف  :دمحم األميف بف دمحم المختار بف عبدالقادر الجكنػي الشػنقيطي  ( ،ت ٖ ٖٜٔهػ ػ )  ، ٜٗٔ/ٔ :دار الفكػر
( بيركت – لبناف )  ،ط ػ ( ٘ٔٗٔهػ ٜٜٔ٘ -ـ ) .

ٖٛ

القول الثاني

 :أف اإلتماـ جائز كالقصر ليس بكاجب .

فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة  ،عثماف بف عفاف
كسعد بف أبي كقاص

(ٖ)

رضي هللا عنهـ أجمعيف (. ) 4

(ٔ)

 ،كعائشة

(ٕ)

،

ٔ  -هػػك  :عثمػػاف بػػف عفػػاف بػػف أبػػي العػػاص بػػف أميػػة يقػػاؿ لػػه أبػػك ليمػػى  ،أميػػر المػػؤمنيف  ،ذك النػػكريف  ،ثالػػث الخمفػػاء
ال ارشػديف  ،كأحػد المبشػريف بالجنػة كلػد بمكػة سػنة (  ٗٚؽ – ه ػ )  ،جهػز نصػػف جػيش العسػرة بمالػه  ،قتػل رضػػي

هللا عنه سنة ( ٖ٘ هػ )  ،انظر  :اإلصابة البف حجر  ، ٗ٘ٙ/ٗ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٕٔٓ/ٗ :

ٕ  -هي  :عائشػة بنػت أبػي بكػر الصػديق عبػدهللا بػف أبػي قحافػة أـ المػؤمنيف  ،كزكج النبػي صػمى هللا عميػه كسػمـ  ،أحػد
عمماء الصحابة  ،كأكثر نساء النبي صمى هللا عميه كسػمـ فقهػاً كعممػاً  ،تكفيػت رضػي هللا عنهػا فػي خبلفػة معاكيػة

سنة ( ٘ٛهػ )  ،انظر  :كفيات األعياف البف خمكاف . ٔٙ/ٖ :

ٖ  -هػك  :سػعد بػف أبػي كقػاص مالػؾ بػف أهيػب بػف عبػد منػاؼ الزهػري أبػك إسػحاؽ  ،كلػد سػنة ( ٖٕ ؽ – ه ػ ) األميػػر ،
أحد المبشريف بالجنة  ،كمف السابقيف األكليف إلى اإلسبلـ  ،كأحد الستة أهل الشكرل أكؿ مف رمى بسػهـ فػي سػبيل
هللا فارس اإلسػبلـ  ،تػكفي رضػي هللا عنػه سػنة ( ٘٘ه ػ )  ،انظػر  :اإلصػابة البػف حجػر  ، ٖٚ/ٖ :ك انظػر :سػير
أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٜٕ/ٔ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي .، ٛٚ/ٖ :

ٗ  -انظػػر  :تفسػػير البغػػكي  ، ٕٚ٘/ٕ :كانظػػر  :تفسػػير الخػػازف  ، ٜٗٔ /ٔ :كانظػػر  :المبػػاب البػػف عػػادؿ الدمشػػقي :
ٔ ، ٘ٛٛ/كانظػػر  :الحػػاكي فػػي فقػػه الشػػافعية  :ألبػػي الحسػػف عمػػى بػػف حمػػد بػػف حبيػػب البصػػري البغػػدادي الشػػهير

بالماكردي  ( ،ت ٓ٘ٗهػ )  ، ٖٕٙ/ٕ :دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،ط ػٕ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٔٗ -ـ ) .

ٖٜ

أدلة القولين

:

أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف القصر في السفر كاجب  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -استدلكا بما جاء مف حديث عائشة رضي هللا عنها قالت  ( :فرضت الصبلة
ركعتيف في السفر كالحضر  ،فأُقرت صبلة السفر  ،كزيد في صبلة الحضر )

()1

قالكا فهك دليل قكي عمى الكجكب أل ألف صبلة السفر إذا كانت مفركضة

الحضر
ركعتيف لـ تجز الزيادة عمى أربع في
َ

()2

.

ٕ -استدلكا بما جاء في حديث ابف عباس رضي هللا عنهما قاؿ  ( :فرض هللا
الحضر أربعاً  ،كفي السفر ركعتيف  ،كفي الخكؼ
الصبلة عمى لساف نبيكـ في
َ
ركعة ) ( )3الشاهد أنه قاؿ في السفر ركعتيف .
ٖ -استدلكا كذلؾ بعمل النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كمبلزمته لمقصر  ،في جميع أسفار  ،كلـ
يثبت بحديث صحيح أنه أتـ الرباعية في السفر البتة (. )4

ٔ  -أخرجه البخاري في صحيحه  ،كتاب فضائل الصحابة  ،باب مف أيف أرخكا التاري  ، ٖٔٗٔ/ٖ :برقـ ( ٕٓ،)ٖٚ

كأخرجػ ػػه مسػ ػػمـ فػ ػػي صػ ػػحيحه  ،كتػ ػػاب صػ ػػبلة المسػ ػػافر كقصػ ػػرها  ،بػ ػػاب صػ ػػبلة المسػ ػػافر كقصػ ػػرها ، ٗٚٛ/ٔ :

برقـ ( ٘ ، ) ٙٛكالمف لمسمـ .

ٕ  -انظ ػ ػػر  :تحف ػ ػػة األح ػ ػػكذي بش ػ ػػرح ج ػ ػػامع الترم ػ ػػذي  :دمحم عب ػ ػػدالرحمف ب ػ ػػف عب ػ ػػدالرحيـ المب ػ ػػاركفكري أب ػ ػػك الع ػ ػػبل ،
( ت ٖٖ٘ٔهػ )  ، ٛ٘/ٖ :دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٖ  -أخرجػ ػػه مسػ ػػمـ فػ ػػي صػ ػػحيحه  ،كتػ ػػاب صػ ػػبلة المسػ ػػافر كقصػ ػػرها  ،بػ ػػاب صػ ػػبلة المسػ ػػافر كقصػ ػػرها ، ٖٔٗ/ٕ :
برقـ ( . ) ٙٛٚ

ٗ  -انظر  :تحفة االحكذي لممباركفكري . ٛ٘/ٖ :

ٓٗ

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف اإلتماـ جائز  ،كالقصر ليس بكاجب  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -استدلكا بما جاء مف حديث عائشة رضي هللا عنها  ( :أنها اعتمرت مع رسكؿ هللا
فطرت
تممت  ،كصمت كأ ُ
ملسو هيلع هللا ىلص كجماعة مف أصحابه قالت  :يا رسكؿ هللا قصرت كأ ُ
ِ
حسنت يا عائشة ) (. )1
فقاؿ  :أ
الجناح
ٕ -قالكا  :إف هللا تعالى نفى ُ

()2

كالحرج في ارية  ،كهذا يدؿ عمى جكاز القصر

في السفر  ،ال عمى الكجكب  ،كلفظة الجناح إنما تستعمل في الرخص ال فيما

يككف كاجباً حتماً (.)3

ككممػ ػػة جنػ ػػاح تسػ ػػتعمل فيم ػ ػا هػ ػػك مبػ ػػاح جػ ػػائز ال فيمػ ػػا هػ ػػك فػ ػػرض نحػ ػػك قكلػ ػػه
تعػػالى  :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ
ﰍﮊ

[ البقرة ] 230 :

[ البقدددرة ] 229 :

كقكلػػه تعػػالى  :ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

 ،كقكله تعالى :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ

[ البقرة ] 236 :

(.)4

ٔ  -أخرجه البيهقي في السنف الكبرل  ،جماع أبكاب صبلة المسافر كالجمع في السفر  ،باب مف ترؾ القصر في
السفر قير رقبة عف السنة  ، ٕٔٗ/ٖ :برقـ ( ٖٕٔ٘ )  ،كقاؿ البيهقي  " :كهك إسناد حسف "  ،كأخرجه

الدارقطني في سننه  :ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف مهدي بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادي
الدارقطني ( ،ت ٖ٘ٛهػ )  ،كتاب الصياـ  ،باب الُقبمة لمصائـ ، ٖٔٙ/ٖ :برقـ (  ، ) ٕٕٜٛكقاؿ الدار قطني :

" هذا إسناد صحيح "  ،تح  :شعيب األرنؤكط كآخركف  ،مؤسسة الرسالة ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٗٗٔهػ -
ٕٗٓٓـ ) .

الجناح  :بالضـ هك الجناية كالجرـ  ،كاإلثـ  ،انظػر  :لسػاف العػرب  :دمحم بػف مكػرـ بػف منظػكر األفريقػي المصػري ،
ُٕ -

( ت ٔٔ ٚهػ ػ )  ، ٕٗٛ/ٕ :دار صػػادر (بيػػركت – لبنػػاف )  ( ،د  .ت )  ،كانظ ػػر  :ته ػػذيب المغػػة لؤلزهػػري ، ٜٗ/ٗ :

كانظر  :مختار الصحاح لمرازي .ٜٔٔ /ٔ :

ٖ  -انظػػر  :أن ػكار التنزي ػػل كأسػػرار التأكي ػػل  :ناصػػر ال ػػديف أبػػك س ػػعيد عب ػػدهللا ب ػػف عم ػػر ب ػػف دمحم الشػػيرازي البيض ػػاكي ،
( ت ٘ٙٛهػ ػ ػ )  ، ٜٖ/ٕ :تػ ػػح  :دمحم عبػ ػػدالرحمف المرعشػ ػػمي  ،دار إحيػ ػػاء الت ػ ػراث العربػ ػػي ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ) ،

طػ (  ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ )  ،كانظر  :تفسير الخازف  ، ٜٗٔ/ٔ :كانظر  :الحاكي لمماكردي . ٕٖٛ/ٕ :
ٗ  -انظر محاسف التأكيل لمقاسمي . ٖٓٔ/ٖ :

ٔٗ

ٖ -قالكا  :إنه قد جاء في بعض ارثار أف عثماف قد صمى بالصحابة في السفر في
الح

كأتـ بهـ  ،كلككاف القصر كاجباً لما صمى بعد الصحابة كهك مخالف

لمكجكب  ،كلكف صبلتهـ معه تدؿ عمى جكاز اإلتماـ

()1

.

ٗ -ق ػ ػػالكا ق ػ ػػد ج ػ ػػرل الش ػ ػػرع ف ػ ػػي رخ ػ ػػص الس ػ ػػفر عم ػ ػػى التخيي ػ ػػر كالص ػ ػػكـ  ،كالفط ػ ػػر ،
كالقصر كذلؾ (.)2

٘ -ما يستفاد مف لف ( القصر ) إنما هك الرخصة ألجل مشقة المسافر (.)3
 -ٙاستدلكا كذلؾ بحديث عائشة رضي هللا عنها  :أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف ُيقصر الصبلة في
السفر كيتـ  ،كيفطر  ،كيصكـ ) (. )4

ٔ  -انظػػر  :األـ  :دمحم بػػف إدريػػس الشػػافعي أبػػك عبػػدهللا  ( ،ت ٕٗٓه ػ )  ، ٔٛ/ٔ :دار المعرفػػة ( بيػػركت – لبنػػاف ) ،
طػ ( ٖٖٜٔهػ ٜٖٔٚ -ـ ) .
ٕ  -انظر  :محاسف التأكيل . ٖٕٓ/ٖ :
ٖ  -المصدر السابق .

ٗ  -ركا النسػػائي  :رق ػػـ  ، ٖ٘ٙ/٘ ، ٔٗٙٚت ػػح  :عب ػػد الفت ػػاح أب ػػك قػ ػدة  ،م ػػذيل بأحك ػػاـ األلب ػػاني كق ػػاؿ عن ػػه األلب ػػاني
"منكػػر" ،كأخرجػػه الػػدار قطنػػي فػػي السػػنف  :رقػػـ  ، ٔٛٛ/ٕ ، ٖٜكأخرجػػه البيهقػػي فػػي السػػنف الكبػػرل ، ٕٔٗ/ٖ ،
كقاؿ " إسناد صحيح " .

ٕٗ

مناقشة األدلة والترجيح

:

أوالً  :الج ػ ػكاب عمػ ػػى حػ ػػديث عائشػ ػػة رضػ ػػي هللا عنهػ ػػا ُ ( :فرضػ ػػت الصػ ػػبلة ركعتػ ػػيف )
الجكاب عمى هذا الحديث بأجكبة (ٔ) :
األول  :أف عائشة رضي هللا عنها خالفت بهذا الحديث في فعمها لئلتماـ في السفر ،

كالراكي مف أعمـ الناس بما ركل  ،فهي رضي هللا عنها كانت تتـ في السفر  ،قالكا
كفي مخالفتها لركايتها تكهيف لمحديث .

الثاني  :إجماع فقهاء األمصار عمى أنه ليس بأصل أل ألنه يعتبر في صبلة المسافر

خمف المقيـ كيجب عميه اإلتماـ أل ألنه لك كاف القصر أصبلً فيها لما جاز لممسافر أف

يتـ خمف المقيـ .

الثالددث  :أف قيرهػا مػػف الصػػحابة خالفهػا كعمػػر  ،كابػػف عبػاس  ،كجبيػػر بػػف مطعػػـ

(ٕ)

،

فقػػالكا  :إف الصػػبلة فرض ػػت فػػي الحضػػر أربعػ ػاً  ،كفػػي السػػفر ركعت ػػيف  ،كفػػي الخ ػػكؼ

ركعة

()3

.

الرابب  :دعكل أف هذا الحديث مضطرب أل ألنه ركا بف عجبلف

كيساف عف عركة

(٘)

(ٗ)

عف صالح بف

عف عائشة رضي هللا عنها قالت  " :فرض رسكؿ هللا صمى هللا

عميه كسمـ الصبلة ركعتيف " .

ٔ  -انظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي . ٕ٘ٓ/ٔ :
ٕ  -هػك  :جبيػػر بػػف مطعػػـ بػف عػػدي النػػكفمي أبػػك عػدي  ،شػػي قػريش  ،كػػاف مكصػكفاً بػػالرأي كالحكمػػة صػػحابي جميػػل ،
تػػكفي رضػػي هللا عنػػه بالمدينػػة سػػنة ( ٜ٘هػ ػ )  ،انظػػر  :سػػير أعػػبلـ النػػببلء لمػػذهبي ، ٜ٘/ٖ :كانظػػر  :األعػػبلـ
لمزركمي  ، ٕٔٔ/ٕ :كانظر  :اإلصابة البف حجر . ٕٗٙ/ٔ :

ٖ  -الحديث سبق تخريجه  :صػ(. ) ٖٜ

ٗ  -هػػك  :دمحم بػػف عج ػػبلف القرش ػػي الم ػػدني أبػػك عب ػػدهللا  ،اإلم ػػاـ الق ػػدكة فقيهػػاً  ،عاب ػػداً عالمػػاً  ،ت ػػابعي تػػكفي رحم ػػه هللا
سنة ( ٔٗٛهػ )  ،انظر :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٖٔٚ/ٙ :

٘  -هػػك  :عػػركة بػػف الزبيػػر بػػف العػكاـ بػػف خكيمػػد القرشػػي األسػػدي أبػػك عبػػدهللا كلػػد سػػنة ( ٕٕه ػ ) كقيػػل ( ٖٕه ػ )  ،أحػػد
الفقهاء السبعة بالمدينة كاف صالحاً عابداً  ،ركل عف خالته عائشة أـ المؤمنيف  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٖٜهػ ).

انظ ػػر :كفي ػػات األعي ػػاف الب ػػف خمك ػػاف  ، ٕ٘٘/ٖ :كانظ ػػر :األع ػػبلـ لمزركم ػػي  ، ٕٕٙ/ٗ :كانظ ػػر :س ػػير أع ػػبلـ الن ػػببلء
لمذهبي. ٕٗٔ/ٗ :

ٖٗ

كقاؿ األكزاعي عف ابف شهاب الزهري عف عركة عف عائشة قالت  :فرض هللا
الصبلة عمى لساف رسكؿ هللا – ملسو هيلع هللا ىلص – ركعتيف ركعتيف " فقاؿ ركاة الحديث فهذا

مضطرب .

الخامس  :أف الحديث مف قكؿ عائشة ليس مرفكعاً .
السادس  :قكؿ إماـ الحرميف

(ٔ)

أنه لك صح لنقل متكات اًر .

ثانياً  :الرد عمى قكلهـ أنه صمى هللا كسمـ الزـ الصبلة في السفر قص اًر  ،فيجاب عف
هذ الحجة بأف مجرد مبلزمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يدؿ عمى كجكب القصر كما ذهب إلى ذلؾ

جمهكر أئمة األصكؿ

()2

.

ثالثاً  :كأما استدالالهـ بحديث ابف عباس رضي هللا عنهما فظاهر الحديث يقضي

بجكاز صبلة المسافر ركعتيف  ،كهذا مسمـ باإلجماع  ،ككذلؾ أف المراد بها ماال يجكز
النقصاف منه  ،كهك ركعتاف في السفر  ،كأربع في الحضر

()3

.

رابعاً  :أف ثبكت إنكار بعض الصحابة في قصة إتماـ عثماف في السفر إنما هك إنكار
لؤلفضل ال لمكجكب أل ألنهـ أتمكا خمفه  ،كالصحابي ال يتابع إمامه فيما ال يجكز فعمه

خاصة في ركف مف أركاف اإلسبلـ كهي الصبلة

()4

.

خامساً  :إجماع العمماء عمى أف صبلة المسافر أربع مع اإلماـ المقيـ  ،كلككاف فرض
صبلتهـ ركعتيف ما جاز لهـ أف يصمكها أربعاً مع مقيـ  ،كال قير

()5

.

ٔ  -ه ػػك  :عب ػػدالممؾ ب ػػف عب ػػدهللا ب ػػف يكس ػػف ب ػػف عب ػػدهللا ب ػػف حي ػػكة الج ػػكيني أب ػػك المع ػػالي المع ػػركؼ بإم ػػاـ الح ػػرميف ،
كلد سنة ( ٜٗٔهػ )  ،عالـ بعمكـ الديف  ،عالـ عصر مف مؤلفاته  :نهاية المطمب في دراية المػذهب  ،كالكرقػات ،

كقي ػػاث األم ػػـ  ،ت ػػكفي رحم ػػه هللا س ػػنة ( ٗٚٛه ػ ػ )  ،انظ ػػر  :س ػػير أع ػػبلـ الن ػػببلء لم ػػذهبي ، ٗ٘ٙ/ٔٛ :كانظ ػػر:
األعياف البف خمكاف  ، ٔٙٛ/ٖ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٔٙٓ/ٗ :

ٕ  -كهذ مسألة أصكلية جرل فيها خبلؼ  ،انظر  :تحفة االحكذي لممباركفكري . ٛ٘/ٖ :
ٖ  -انظر  :الحاكي لمماكردي . ٕٛٙ/ٕ :

ٗ  -انظر  :األـ لمشافعي  ، ٔٛٓ /ٔ :كانظر  :الحاكي لمماكردي . ٕٛٚ/ٕ :
٘  -انظر  :األـ لمشافعي . ٔٛٓ/ٔ :

ٗٗ

كلعل الذي يظهر مف خبلؿ األدلة أف الراجح هك قكؿ مف قاؿ  :بجكاز اإلتماـ

مع أفضمية القصر أل ألنه داكـ عميه الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كال يداكـ إال عمى األفضل .

ككذلؾ فإف األدلة التي ذكرها القائمكف بعدـ جكاز اإلتماـ ليست صريحة قطعية

الداللة في كجكب القصر حيث إنها تقبل التأكيل .

أيضاً اتفاؽ الصحابة الذيف حجكا مع عثماف رضي هللا عنهـ عمى صحة صبلة

عثماف كمف صمى معه  ،حتى أف الذيف أنكركا عمى عثماف اإلتماـ لمخالفته السنة
صمكا معه كاعتدكا بتمؾ الصبلة  ،كابف مسعكد  ،كابف عمر رضي هللا عنهما  ،فمك
كاف اإلتماـ قير جائز لما صمكا معه  ،كلكانت صبلتهـ باطمة  ،كالصحابة ال يقركف

باطبلً  ،كال يفعمكنه خاصة في ركف مف أركاف اإلسبلـ هي الصبلة  ،فتبيف أف إنكار
بعضهـ لعثماف إنما لمخالفته السنة التي الزـ عميها النبي  -صمى هللا عميه كسمػـ  -ال
إنكارهـ لعدـ جكاز اإلتماـ

()1

.

ٔ  -لبلسػػتزادة انظػػر  :شػػرح النسػػائي  :دمحم بػػف عمػػى بػػف آدـ بػػف مكسػػى األثيػػكبي  ، ٖٖٖ /ٔٙ ،دار المعػػارج الدكليػػة
لمنشر  ( ،د  .ت ) .

٘ٗ

من آثار تفسير آية ذكر قصر الصالة :
ٔ -م ػػف آث ػػار تفس ػػير ه ػػذ اري ػػة اخ ػػتبلؼ الفقه ػػاء ف ػػي الس ػػفر القص ػػير ه ػػل يج ػػكز في ػػه
القصر(.)1
فذهب الشافعي  ،كأبك حنيفة

(ٕ)

إلى جكاز في الطكيل دكف القصير ،

كاستدؿ الشافعي كأبك حنيفة بحديث ابف عباس عف النبي صمى هللا عميه كسمػـ أنه
قاؿ  ( :ال تقصر الصبلة في أقل مف أربعة برد )

()3

 ،ككذلؾ استدلكا بإجماع

الصحابة عمى أف السفر محدكد  ،كأف السفر القصير ال تمحقه مشقة .

ٔ  -ثػػـ إف الػػذيف قػػالكا ال يجػػكز القصػػر إال فػػي السػػفر الطكيػػل اختمف ػكا  ،فػػي تحديػػد المسػػافة التػػي يجػػكز القصػػر فيهػػا ،
فذهب الشافعي إلى أنه ال يجكز القصر إال في أربعػة بػرد كهػك سػتة عشػر فرسػخاً  ،كالفرسػ ثبلثػة أميػاؿ كالميػل اثنػا
عشر ألف قدـ  ،كهذا المذهب قكؿ عمر كابف عباس  ،كذهب أبك حنيفة كالثكري فقاال  :ال يجكز القصر في أقل مف

ثبلثة مراحل كهي مسيرة ثبلثة أياـ  ،كهػك قػكؿ مالػؾ  ،كالميػث  ،كأحمػد  ،كابػف مسػعكد  ،انظػر  :بػدائع الصػنائع فػي
ترتيػػب الشػرائع  :ألبػػي بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد عػػبلء الػػديف الكاسػػاني  ( ،ت  ٘ٛٚه ػ )  ، ٜٖ/ٔٓ :دار الكتػػاب
العربي (بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٓٗٔهػ ٜٕٔٛ -ـ )  ،كانظر  :الحاكي لمماكردي . ٖٙٓ/ٕ :

كأما مف دخل عميه كقت الصبلة كهك مسافر فأقاـ فػي الكقػت قبػل أف صػبلها أتمهػا  ،كلػك دخػل الكقػت كهػك مقػيـ مسػافر
قبػػل أف صػػبلها  ،كالكقػػت بػػاقي لػػه أف يقصػػر  ،كمػػف فاتتػػه صػػبلة فػػي السػػفر  ،فقضػػاها فػػي الحضػػر أك فاتتػػه فػػي
الحضػػر  ،فقضػػاها فػػي السػػفر  ،أتمهػػا عنػػد الشػػافعي  ،كعنػػد مالػػؾ إف فاتػػت فػػي السػػفر فأقػػاـ قصػػر  ،كاف فاتػػت فػػي
الحضػ ػػر فسػ ػػافر أتػ ػػـ  ،ألنػ ػػه إنمػ ػػا يقضػ ػػي مثػ ػػل الػ ػػذي كجػ ػػب  ،كهػ ػػك قػ ػػكؿ آخػ ػػر لمشػ ػػافعي  ،انظػ ػػر  :شػ ػػرح السػ ػػنة

لمبغكي . ٕٔٚ /ٗ :

ٕ  -هك  :النعماف بف ثابت بف زكطي بف ما التميمي الككفي أبك حنيفة كلػد سػنة ( ٓٛهػ ػ )  ،اإلمػاـ فقهيػة الممػة  ،فقيػه
الطرؽ كاماـ القياس  ،إماـ أحد المذاهب األربعة  ،كاليه ينسب مذهب األحناؼ  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٓ٘ٔهػ ).

انظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٖٜٓ/ٙ :كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف . ٗٓ٘/٘ :

ٖ  -أخرجػه البيهقػػي فػػي السػػنف الكبػػرل  ،جمػػاع أبػكاب صػػبلة المسػافر  ،بػػاب السػػفر الػػذي ال تقصػػر فػػي مثمػػه الصػػبلة :
ٕ ، ٖٔٚ /ب ػػرقـ (  ، ) ٘ٔٛٚكض ػػعف البيهق ػػي الح ػػديث  ،كق ػػاؿ  " :كالص ػػحيح أف ذل ػػؾ م ػػف ق ػػكؿ اب ػػف عب ػػاس " ،
كأخرجه الدارقطني في سننه . ٖٛٚ/ٔ :

ٗٙ

(ٔ)

كذه ػ ػ ػ ػػب داكد الظ ػ ػ ػ ػػاهري

إل ػ ػ ػ ػػى جػ ػ ػ ػ ػكاز القص ػ ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػ ػػفر الطكي ػ ػ ػ ػػل

كالقصػ ػ ػػير  ،كاسػ ػ ػػتدؿ بظػ ػ ػػاهر اريػ ػ ػػة  ،كهػ ػ ػػي قكلػ ػ ػػه تعػ ػ ػػالى  :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇ ﮊ

[ النسددددددداء ]101 :

فق ػ ػ ػػاؿ إف هللا تع ػ ػ ػػالى أطم ػ ػ ػػق ف ػ ػ ػػي اري ػ ػ ػػة بجػ ػ ػ ػكاز

السفر كلـ يحدد الطكيل كال القصير .
كلعل قكؿ الشافعي كمف كافقه هك الراجح لقكة دليمه كتعميمه  ،فالسنة القكلية
كالفعمية هي التي تبيف كتقيد األحكاـ الكاردة في الكتاب

()2

.

ٕ -كمف آثار تفسير آية القصر فقد استدؿ بها بعض األصكلييف في باب اإلعتبار
بدليل الخطاب بقكله تعالى  :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﮊ

[ النساء ]101 :

فظاهر ارية أنه ال يككف

القصر إال إذا كجد الخكؼ أل ألنه تعالى عمق ذلؾ بالخكؼ  ،كهذا ما يسمى
بمفهكـ الشرط كهك نكع مف أنكاع المفاهيـ  ،كسقكط القصر بسقكط الخكؼ (ٖ).

ٔ  -هػػك  :داكد بػػف عمػػي بػػف خمػػف األصػػبهاني المعػػركؼ بالظػػاهري أبػػك سػػميماف  ،كلػػد سػػنة ( ٕٕٓهػ ػ )  ،إمػػاـ أهػػل
الظاهر ،مشهكر بالعمـ كالزهد كالكرع  ،تكفي رحمه هللا في بغداد سنة ( ٕٓٚهػ ).
انظر :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٕ٘٘/ٕ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٜٚ/ٖٔ :

ٕ  -انظر  :الحاكي لمماكردي . ٖٜ٘/ٕ :

ٖ  -كلكف جاءت السنة تبيف أف هذا الشرط قير معمكؿ به كأف القصػر يجػكز فػي قيػر الخػكؼ كهػي صػدقة تصػدؽ هللا
بها كما جاء في حديث عمر  ،انظر  :التمخيص في أصكؿ الفقه  :ألبػي المعػالي عبػدالممؾ بػف عبػدهللا بػف يكسػف

الجػ ػ ػػكيني  ( ،ت ٗٚٛهػ ػ ػ ػ )  ، ٜٔٔ/ٕ :تػ ػ ػػح  :عبػ ػ ػػدهللا التبػ ػ ػػالي – بشػ ػ ػػير العمػ ػ ػػري  ،دار البشػ ػ ػػائر اإلسػ ػ ػػبلمية

( بيػ ػ ػ ػػركت – لبنػ ػ ػ ػػاف )  ،طػ ػ ػ ػ ػ ( ٔٗٓٚهػ ػ ػ ػ ػ ٜٜٔٙ -ـ )  ،كانظػ ػ ػ ػػر  :ركضػ ػ ػ ػػة النػ ػ ػ ػػاظر البػ ػ ػ ػػف قدامػ ػ ػ ػػة ، ٕٙٙ :

كانظػػر  :أنػكار البػػركؽ فػػي أنػكاء الفػػركؽ  :ألبػػي العبػػاس أحمػػد بػػف إدريػػس الصػػنهاجي الق ارفػػي  ( ،ت ٗ ٙٛهػػ ) :
ٕ ، ٜٚ/تح  :خميل المنصكر  ،دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٛ -ـ ) .

ٗٚ

ٖ -كمف آثار تفسير هذ ارية إظهار التخفيف كاليسر في التشريع  :إذ أف القصر
مباح  ،كمقتضى أنه مباح أف األخذ بالعزيمة كهك إتماـ الصبلة مباح أيضاً

()1

هذا

إف أخذنا بقكؿ مف خالف جمهكر الصحابة .
ٗ -كمف آثار تفسير هذ ارية أف في قػكؿ مػف خػالف جمهػكر الصػحابة تيسػير كتسػهيل
كهك  :أف المسافر مخير بيف القصر كاإلتمػاـ  ،فػالتخيير فػي حػد ذاتػه هنػا فيػه يسػر
كرفع لممشػقة أل ألف التخييػر لػيس فيػه إلػزاـ كال عقػاب  ،بخػبلؼ الكاجػب ففيػه إلػزاـ ،
كفػػي مخالفتػػه عقػػاب  ،كبخػػبلؼ لػػك أخػػذنا بقػػكؿ الجمهػػكر كألزمنػػا المسػػافر بالقصػػر
فيككف اإللزاـ كاإليجاب فيه مشقة مف جهة اإللزاـ  ،ال مف جهة عدد الركعات

()2

.

ٔ  -انظ ػػر  :المستص ػػفى ف ػػي عم ػػـ األص ػػكؿ  :دمحم ب ػػف دمحم الغ ازل ػػي أب ػػك حام ػػد  ( ،ت ٘ٓ٘ ه ػ ػ )  ، ٖ٘ٗ/ٔ :ت ػػح  :دمحم
عبدالسبلـ عبدالشافي  ،دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٖٔٗٔهػ ٜٜٔٔ -ـ ) .
ٕ  -انظر  :المصدر السابق . ٖ٘ٗ/ٔ :

ٗٛ

المطمب الثاني  :الصيام :
آية ذكر شيود شير رمضان :
أقكاؿ جمهكر الصحابة في قكله تعالى:ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮊ
اختمف الصحابة في المراد بشهكد الشهر عمى قكليف

(ٔ)

[البقرة]185:

:

ٔ  -انظػر  :تفسػير البغػكي  ، ٕٔٚ/ٔ :كانظػر  :أحكػػاـ القػرآف  :ألبػي بكػر دمحم بػػف عبػدهللا األندلسػي المػالكي المعػػركؼ
بابف العربي  ( ،ت ٖ٘ٗ :هػ )  ، ٜٕ/ٔ :شركة القدس – القاهرة  ،طػ( ٕٜٔٗهػ )  ،كانظػر  :المحمػى :ألبػي دمحم
بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػزـ  ( ،ت ٗ٘ٙهػ ػ )  ، ٕٜٓ/ٙ :تػػح  :أحمػػد دمحم شػػاكر  ،مكتبػػة دار الت ػراث ( القػػاهرة –
مصر)  ،ط ػ ( ٕٔٗٙه ػ ٕٓٓ٘ -ـ )  ،كانظػر  :النكػت كالعيػكف  :ألبػي الحسػف عمػي بػف دمحم بػف حمػد بػف حبيػب
البصري البغدادي الشهير بالماكردي  ( ،ت ٓ٘ٗهػ )  ، ٕٗٔ/ٔ :تح  :السيد أبي عبد المقصكد بف عبد الػرحيـ ،

دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف)  ،كانظر  :البحر المحي البػي حيػاف  ،ٜٔٚ/ٕ :كانظػر  :الهدايػة إلػى بمػكغ

النهاية في عمـ معاني القرآف كتفسير كأحكامه مف فنكف عمكمه  :ألبي دمحم مكي بػف أبػي طالػب َحمػكش بػف دمحم بػف

مخت ػػار القيس ػػي القيركان ػػي ث ػػـ األندلس ػػي القرطب ػػي الم ػػالكي  ( ،ت ٖٗٚه ػ ػ ) ) ، ٙٓٙ/ٔ :ت ػػح  :جامع ػػة الش ػػارقة
بإشراؼ الشاهد البكشيخي  ،كمية الشارقة كالدراسات اإلسبلمية ( جامعة الشارقة )  ،ط ػ ( ٕٜٔٗه ػ ٕٓٓٛ -ـ) ،
كانظ ػػر  :تفس ػػير القػ ػرآف العظ ػػيـ  :ألب ػػي المظف ػػر منص ػػكر ب ػػف دمحم ب ػػف عب ػػد الجب ػػار الس ػػمعاني  ( ،ت ٜٗٛه ػ ػ ) :
ٔ ،ٖٔٛ/تػػح  :ياسػػر ب ػػف إبػػراهيـ قن ػػيـ عبػػاس قنػػيـ  ،دار ال ػػكطف ( الري ػػاض – الس ػػعكدية )  ،طػ ػ ( ٔٗٔٛه ػ ػ -
ٜٜٔٚـ ) .

قاؿ ابف قدامة  :إذا دخل عمى المسافر الشهر كهك مسافر فبل خبلؼ بيف أهل العمـ في إباحة الفطر  ،إنما الخبلؼ فيما
إذا شهد الشهر كهك مقيـ ثـ سافر بعد شهكد قمت كهي  ( :مسألة البحث )  ،انظػر  :المغنػي فػي فقػه اإلمػاـ أحمػد
بػ ػػف حنبػ ػػل الشػ ػػيباني  :عبػ ػػدهللا بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف قدامػ ػػة المقدسػ ػػي أبػ ػػك دمحم  ( ،ت ٕٓٙهػ ػ ػ )  ، ٖٖ/ٖ :دار الفكػ ػػر
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٘ٓٗٔهػ ٜٔٛ٘ -ـ ) .
ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [ البقدددرة ] 185 :

الحاضر المقيـ  ،كلمف

معن ػػا م ػػف حض ػػر م ػػنكـ الش ػػهر ف ػػي المص ػػر فميص ػػمه ف ػػالمراد ب ػػه

شهد معاني أخرل  ،فتأتي شهد بمعنػى أخبػر كمنػه شػهد عنػد الحػاكـ أي  :أخبػر

بما يعتقد بحق المشهكد له كعميه  ،كالمعنى الثالث  :تػأتي شػهد بمعنػى عمػـ كمنػه قكلػه تعػالى  :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮊ [ البروج  ] 9 :أي  :عميـ  ،انظر :الفركؽ لمقرافي . ٖٖ/ٔ :
كهناؾ تفسير آخر ألبي حنيفة في معنػى اريػة أنػه قػاؿ  :المػراد بػه مػف شػهد الشػهر بشػرط قيػر مجنػكف كال مغمػى عميػه

فميص ػ ػ ػ ػػمه  ،انظػ ػ ػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػ ػ ػػير اب ػ ػ ػ ػػف جريػ ػ ػ ػ ػػر الطبػ ػ ػ ػ ػػري  ، ٜٗٗ/ٖ :كانظ ػ ػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػ ػ ػػير القرطبػ ػ ػ ػ ػػي ، ٕٜٜ/ٕ :

كانظ ػػر  :الكش ػػف كالبي ػػاف لمثع ػػالبي  ، ٚٓ/ٕ :كانظ ػػر  :المح ػػرر ال ػػكجيز ف ػػي تفس ػػير الكت ػػاب العزي ػػز  :ألب ػػي دمحم
عبػػدالحق بػػف قالػػب بػػف عبػػدالرحمف بػػف عطيػػة األندلسػػي المحػػاربي  ( ،ت ٕٗ٘هػ ػ )  ، ٘ٗ/ٔ :تػػح  :عبدالسػػبلـ

عبدالشافي  ،دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٕٗٔهػ ٕٕٓٓ -ـ ) .

ٜٗ

القول األول  :أف المراد به مف شهد منكـ الشهر فميصـ ما شهد منه  ،كليفطر ما
سافر منه كهك قكؿ جمهكر الصحابة  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة

أبك سعيد الخدري  ،كأبك الدرداء  ،كجابر  ،كأنس بف مالؾ رضي هللا عنهـ أجمعيف .

القول الثاني  :أف المراد به مف شهد منكـ الشهر كهك مقيـ ثـ سافر لزمه الصكـ في

بقيته  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة عائشة  ،كعمي بف أبي طالب  ،كابف
عباس رضي هللا عنهـ أجمعيف (.)1

أدلة القولين :
أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف المراد به مف شهد منكـ الشهر فميصـ منه ما شهد كليفطر ما سافر

منه  ،استدلكا بعدة أدلة منها :

ٔ -اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتدلكا بقكلػ ػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػ ػػالى  :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ﮊ
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ففيها داللة عمى إباحة الفطر لممسافر

(ٕ)

.

ٔ  -كقد نقل ابف حزـ في المحمى أقكاالً ثبلثة في هذ المسألة فقاؿ  :قالت طائفة " :مف سافر بعد دخكؿ رمضػاف فعميػه

أف يصكمه كمه  ،كقالت طائفة  :بل هك مخير فإف شاء صاـ كاف شاء أفطر  ،كقالت طائفة  :البد لػه مػف الفطػر

كال يجزئه صكمه أي هذا القكؿ الثالث كهك كجكب اإلفطار كهذا خػبلؼ األكؿ كهػك كجػكب الصػياـ  ،كنسػب القػكؿ
بكجػػكب إتمػػاـ الصػػياـ إذا سػػافر بعػػد دخػػكؿ رمضػػاف إلػػى عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  ،كعائشػػة  ،كابػػف عبػػاس  ،كعبيػػدة
السميماني  ،كأبي مجمز  ،كالنخعي  ،انظر  :المحمى البف حزـ . ٕٜٛ/ٙ :

كقد قاؿ الصابكني  :المراد بشهكد الكقت ال بشهكد الهبلؿ إذ قد ال ي ار إال كاحد أك أثناف كيجب صيامه ،
انظر  :ركائع البياف في تفسير آيات األحكاـ لمصابكني . ٖٛ/ٔ :
ٕ  -انظر  :المغني البف قدامة . ٖٖ/ٖ :

ٓ٘

ٕ -استدلكا بما جاء في حديث ابف عباس رضػي هللا عنهمػا  ( :أف رسػكؿ هللا صػمى
هللا عميه كسمـ خرج مف مكة في رمضاف فصػاـ حتػى بمػل الكديػد أفطػر ،فػأفطر
الناس )

(ٔ)

.

ٖ -قػ ػ ػ ػػالكا  :قكلػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػػالى  :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ
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ع ػ ػ ػ ػاـ

مخص ػ ػ ػػكص بقكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى  :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮊ

[ البقرة ] 184 :

(ٕ)

.

ٗ -قالكا  :إنه مسافر فأبيح له الفطر  ،كما لك سافر قبل الشهر  ،كارية تناكلت
األمر بالصكـ لمف شهد الشهر كمه  ،كهذا المسافر لـ يشهد الشهر كمه

(ٖ)

.

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف المراد بارية أنه مف شهد منكـ الشهر كهك مقيـ ثـ سافر لزمه الصياـ
في بقيته  ،استدلكا بعدة أدلة منها:

استدلكا بظاهر ارية كهي قكله تعالى:ﮋ ﮥﮦ ﮧﮨ ﮩﮊ

[البقرة]185:

قػػالكا  :إنمػػا يبػػاح اإلفطػػار لمسػػافر اسػػتهل شػػهر رمضػػاف كهػػك مسػػافر ال كهػػك مقػػيـ فػإذا
شهد كهك مقيـ لزمه الصياـ إذا سافر

(ٗ)

.

ٔ  -أخرج ػ ػػه البخ ػ ػػاري ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحه  ،كت ػ ػػاب الص ػ ػػياـ  ،ب ػ ػػاب إذا ص ػ ػػاـ أيامػ ػ ػاً م ػ ػػف رمض ػ ػػاف ث ػ ػػـ س ػ ػػافر ، ٙٛٙ/ٕ :
برقـ ( ٕٗ ، ) ٔٛكأخرجه مسمـ في صحيحه  ، ٔٔٛٗ/ٕ :كالمف لمبخاري .

ٕ  -انظر  :البرهاف في عمكـ القرآف  :بدر الديف دمحم عبدهللا بف بهادر الزركشي  ( ،ت ٜٗٚه ػ )  ،ٕٖٙ/ٕ :تػح  :دمحم
أبك الفضل إبراهيـ  ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاؤ  ،طػ ( ٖٔٚٙهػ ٜٔ٘ٚ -ـ ) .

ٖ  -انظر  :المغني البف قدامة . ٖٖٓ/ٖ :

ٗ  -انظػ ػػر  :تفس ػ ػػير اب ػ ػػف كثيػ ػػر  ، ٖ٘ٓ/ٔ :كانظ ػ ػػر  :المح ػ ػػرر ال ػ ػػكجيز الب ػ ػػف عطي ػ ػػة  ، ٕ٘ٗ/ٔ :كانظ ػ ػػر  :المغن ػ ػػي
البف قدامة . ٖٖ/ٖ :

ٔ٘

مناقشة األدلة والترجيح :
أوالً  :إف قكؿ أصحاب القكؿ الثاني القائميف بكجكب الصياـ في السفر لمف يشهد
الشهر في الحضر ليس عميه دليل ظاهر مف كتاب كال دليل ثابت مف السنة  ،كهذا

يدؿ عمى ضعفه

(ٔ)

.

كقػ ػػاؿ ابػ ػػف حػ ػػزـ فػ ػػي المحمػ ػػى  :كأمػ ػػا احتجػ ػػاج مػ ػػف أكجػ ػػب الصػ ػػكـ فػ ػػي السػ ػػفر
لم ػ ػ ػػف أُهػ ػ ػ ػػل عمي ػ ػ ػػه الشػ ػ ػ ػػهر فػ ػ ػ ػي الحضػ ػ ػ ػػر بقكل ػ ػ ػػه هللا تعػ ػ ػ ػػالى  :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮊ

[ البقددددرة ] 185 :

فػ ػػبل حجػ ػػة لهػ ػػـ فػ ػػي هػ ػػذ اريػ ػػة أل ألف هللا تعػ ػػالى لػ ػػـ يقػ ػػل :

فمػ ػ ػف ش ػ ػػهد بع ػ ػػض الش ػ ػػهر فميص ػ ػػمه كانم ػ ػػا أكج ػ ػػب تع ػ ػػالى ص ػ ػػيامه عم ػ ػػى م ػ ػػف ش ػ ػػهد
الش ػ ػ ػ ػ ػػهر ال عم ػ ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػ ػػف ش ػ ػ ػ ػ ػػهد بعض ػ ػ ػ ػ ػػه  ،ث ػ ػ ػ ػ ػػـ يبط ػ ػ ػ ػ ػػل ق ػ ػ ػ ػ ػػكلهـ أيضػ ػ ػ ػ ػ ػاً قكل ػ ػ ػ ػ ػػه هللا

تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى  :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ
فجعل السفر كالمرض ناقميف مف كجكب الصياـ إلى جكاز الفطر

(ٕ)

[ البقدددددددددددددددددددرة ] 185 :

.

كقاؿ ابف حزـ أيضاً في المحمى  " :قاؿ هللا تعالى  :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ
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كهذ آية

محكمة بإجماع مف أهل اإلسبلـ ال منسكخة كال مخصكصة  ،فصح أف هللا تعالى لـ
يفرض صكـ الشهر إال عمى مف شهد كال فرض عمى المريض كالمسافر إال أياماً أخر

قير رمضاف  ،كهذا نص جمي ال حيمة فيه  ،كال يجكز لمف قاؿ  :إنما معنى ذلؾ إف

أفطر فيه – أي رمضاف  -ألنها دعكل مكضكعة ببل برهاف "

(ٖ)

.

كقاؿ كذلؾ  " :فإف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صح عنه أنه سافر في رمضاف عاـ الفتح
فأفطر كهك أعمـ بمراد ربه تعالى  ،كالببلغ منه نأخذ كعنه ال مف قير "
ٔ  -انظر  :تفسير القرطبي  ، ٕٜٜ/ٕ :كانظر  :تفسير البغكي . ٕٔٚ/ٔ :
ٕ  -انظر  :المحمى البف حزـ . ٕٜٗ/ٙ :
ٖ  -المصدر السابق . ٕٜٛ/ٙ :
ٗ  -انظر  :المصدر السابق . ٕٜٗ/ٙ :

ٕ٘

(ٗ)

.

ثانياً  :إف قكؿ الجمهكر دلت عميه سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص كفعمه .
قاؿ الشككاني في فتح القدير  " :كهذا هك الحق كعميه دلت األدلة الصحيحة
مف السنة ككاف يخرج ملسو هيلع هللا ىلص في رمضاف فيفطر "
كقاؿ ابف العربي

(ٕ)

(ٔ)

.

 " :كقد سق القكؿ األكؿ  -أي قكؿ المخالفيف لجمهكر

الصحابة  -بإجماع مف المسمميف كمهـ عمى الثاني – أي إجماعهـ عمى قكؿ جمهكر

الصحابة " -

(ٖ)

.

كلعل الذي يظهر ترجيح قكؿ جمهكر الصحابة أل لكجك :
الوجو األول  :أف القاعدة تقكؿ  ( :المشقة تجمب التيسير ) (ٗ)  ،فمشقة السفر تجمب

تيس اًر في أحكاـ السفر كمنها األخذ بعدـ كجكب الصياـ لمف سافر بعد شهكد شهر
رمضاف .

الوجو الثاني  :أف السنة القكلية كالفعمية تؤيداف ما ذهب إليه جمهكر الصحابة كالنبي
ملسو هيلع هللا ىلص أعمـ بمراد هللا في كتابه كمبيف ألحكاـ ربه .

الوجددو الثالددث  :أف أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني المخػػالف لقػػكؿ جمهػػكر الصػػحابة لػػيس لهػػـ

دليبلً مف السنة بخبلؼ قيػرهـ  ،كهػذا ممػا يجعػل قػكلهـ ال يقػاكـ قػكؿ جمهػكر الصػحابة

في القكة كالحجية .

ٔ  -انظر  :فتح القدير لمشككاني . ٕٔٓ/ٔ :
ٕ  -هػػك  :دمحم بػػف عب ػػدهللا بػػف دمحم بػػف العرب ػػي المػػالكي  ،أبػػك بكػػر كل ػػد سػػنة ( ٗٙٛهػ ػ ) أح ػػد العممػػاء األف ػػذاذ صػػاحب
المؤلفػػات المفيػػدة مػػف مؤلفاتػػه  :عارضػػة األحػػكذي ف ػػي ش ػػرح جػػامع الترم ػػذي  ،كأحك ػػاـ القػ ػرآف  ،تػػكفي رحمػػه هللا

سنة ( ٖٗ٘هػ )  ،انظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٜٔٚ/ٕ :كانظر :كفيات األعياف البف خمكاف . ٕٜٙ/ٗ :
ٖ  -انظر  :أحكاـ القرآف البف العربي . ٜٕ/ٔ :
ٗ  -كهي قاعدة مف القكاعد الفقهية  ،انظر  :األشبا كالنظائر في قكاعػد كفػركع فقػه الشػافعية  :عبػدالرحمف بػف أبػي بكػر

ج ػ ػ ػػبلؿ ال ػ ػ ػػديف الس ػ ػ ػػيكطي  ( ،تٜٔٔه ػ ػ ػ ػ )  ، ٚ/ٔ :دار الكت ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػػة ( بي ػ ػ ػػركت – لبن ػ ػ ػػاف )  ( ،د  .ت ) ،

كانظػػر  :األشػػبا كالنظػػائر  :زيػػف العاب ػػديف ب ػػف إبػػراهيـ بػػف نجػػيـ  ( ،ت ٜٓٚهػ ػ )  ، ٚ٘/ٔ :دار الكتػػب العممي ػػة
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٓٓٗٔهػ ٜٔٛٓ -ـ ) .

ٖ٘

الوجو الرابب  :مما يقكي قكؿ جمهكر الصحابة أنه قكؿ أكثر العمماء كالفقهاء كجمهكر
األمة بل نقل ابف العربي اإلجماع عميه لما له مف أدلة ترجحه

من آثار تفسير آية ذكر شيود شير رمضان

(ٔ)

.

:

ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء فيمف رأل هبلؿ رمضاف كحد فردت
شهادته فماذا عميه ؟
فذهب مالؾ  ،كالشافعي  ،كأبك حنيفة  ،كأحمد أف عميه الصياـ  ،فإف أفطر

فعميه القضاء كالكفارة  ،كذهب الحسف البصري  ،كعطاء  ،كشريؾ

(ٕ)

إلى أنه ال

يمزمه الصياـ كال الفطر برؤية نفسه  ،كانما يمزمه الصياـ إذا صاـ اإلماـ كالناس ،
كيمزمه الفطر إذا افطركا

(ٖ)

.

ٕ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء فيما يثبت هبلؿ رمضاف بشهادة كاحد
أك شاهديف :
فذهب مالؾ عمى أنها شهادة فبل يقبل فيها أقل مف اثنيف كسائر الشهادات،

كذهب الشافعي إلى أنه يقبل شهادة الكاحد في رؤية الهبلؿ  ،لما ركي عف ابف
عمر قاؿ  ( :تراءل الناس الهبلؿ فأخبرت له رسكؿ هللا صمى هللا عميه كسمػـ أني

ٔ  -انظػ ػ ػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػ ػ ػػير البغػ ػ ػ ػ ػػكي  ، ٕٔٚ/ٔ :كانظػ ػ ػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػ ػ ػػير القرطبػ ػ ػ ػ ػػي  ، ٕٜٜ/ٕ :كانظػ ػ ػ ػ ػػر  :أحكػ ػ ػ ػ ػػاـ الق ػ ػ ػ ػ ػرآف
البف العربي . ٜٕ/ٔ :
ٕ  -هػػك  :ش ػريؾ بػػف عبػػدهللا بػػف الحػػارث بػػف أكس النخعػػي أبػػك عبػػدهللا  ،كلػػد سػػنة ( ٜ٘هػ ػ )  ،تػػكلى قضػػاء الككفػػة أيػػاـ
المنصػػكر المهػػدي سػػنة ثػػـ عزلػػه كأعػػاد المهػػدي فعزلػػه مكسػػى المهػػدي  ،عػػالـ بالحػػديث فقيه ػاً  ،تػػكفي رحمػػه هللا

س ػ ػػنة ( ٔٚٚه ػ ػ ػ )  ،انظ ػ ػػر :س ػ ػػير أع ػ ػػبلـ الن ػ ػػببلء لم ػ ػػذهبي ، ٕٓٓ/ٛ :كانظ ػ ػػر :األع ػ ػػبلـ لمزركم ػ ػػي ، ٖٔٙ/ٖ :
كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف . ٗٙٗ/ٕ :

ٖ  -انظػ ػػر  :عيػ ػػكف المجػ ػػالس  :عبػ ػػدالكهاب بػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف نصػ ػػر البغ ػ ػػدادي المػ ػػالكي  ( ،ت ٕٕٗهػ ػ ػ ) ، ٕٙٙ/ٕ :
تح  :امبابي بػف كيباكػا  ،مكتبػة الرشػد ( الريػاض – السػعكدية )  ،ط ػ ( ٕٔٗٔه ػ ٕٓٓٓ -ـ )  ،كانظػر  :الحػاكي

لممػػاكردي  ، ٜٗٗ/ٖ :كانظػػر  :شػػرح السػػنة  :ألبػػي دمحم الحسػػيف بػػف مسػػعكد بػػف دمحم الفػراء البغػػكي الشػػافعي  ( ،ت

٘ٔٙهػ )  ،ٕٗٗ/ٙ :تح  :شعيب األرنؤكط – دمحم زهير الشاكيش  ،المكتب اإلسبلمي ( دمشق – بيركت )  ،ط ػٖ
( ٖٓٗٔهػ ٜٖٔٛ -ـ ) .

ٗ٘

(ٔ)

 ،كقاؿ أبك حنيفة بقكؿ

أيته  ،فصاـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأمر الناس بصيامه )
ر ُ
الشافعي  ،كلكف فيما إذا كانت السماء مغيمة ( ،)2كلعل هذا الراجح لما عميه مف
دليل مف السنة .
ٖ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء فيمف رأي هبلؿ رمضاف كحد ثـ جامع
زكجته هل يمزمه كفارة الجماع أـ ال ؟ هذا إذا لـ يقبل قكله في رؤية الهبلؿ :

فذهب الشافعي إلى كجكب الكفارة قاؿ  :ألنه يكـ لزمه صكمه مف رمضاف
فتمزمه الكفارة إذا هتؾ حرمته بالكطء  ،كذهب أبك حنيفة إلى عدـ كجكب الكفارة عميهأل

ألنه يكـ محككـ به مف شعباف  ،فكجب أال تمزمه الكفارة قياساً عمى يكـ الشؾ (ٖ).

كلعل الذي يظهر أف قكؿ الشافعي هك الراجح أل ألنه كما كجب عميه الصياـ

فكذلؾ تجب الكفارة  ،كال فرؽ بيف الكجكبيف .

ٗ -كمف آثار تفسر هذ ارية اختبلؼ الفقهاء إذا أخبر مخبر عف رؤية بمد فبل يخمك
أف يقرب البمد أك يبعد  ،فإف قرب فالحكـ كاحد كاف بعد اختمفكا  :فذهب عكرمة(ٗ)،

كابف عباس  ،كاسحاؽ إلى أنها إذا تباعدت البمداف فمكل أهل بمد رؤيتهـ  ،كدليمهـ

ٔ  -أخرجػػه الحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ  ،كتػػاب الصػػياـ  ، ٘ٛ٘/ٔ :بػػرقـ ( ٔٗ٘ٔ )  ،كقػػاؿ الحػػاكـ  " :صػػحيح عمػػى شػػرط
مسػ ػػمـ كلػ ػػـ يخرجػ ػػا "  ،كأخرجػ ػػه أبػ ػػك داكد فػ ػػي سػ ػػننه  ، ٖٕٓ/ٕ :كأخرجػ ػػه الػ ػػدار قطنػ ػػي فػ ػػي سػ ػػننه ، ٔ٘ٙ/ٕ :
قاؿ الدارقطني  " :تفرد به مركاف بف دمحم عف بف كهب كهك ثقه "  ،كأخرجه بف حباف في صحيحه . ٕٖٔ/ٛ :

كمف ذهب إلى قبكؿ شهادة الكاحد اختمفكا في العبد كالمرأة فذهب بعضهـ إلػى قبػكؿ قكلهمػا  ،كخػالف الػبعض فقػاؿ :
ال يقبل إال قكؿ رجل عدؿ حر كهك قكؿ الشافعي  ،انظر  :شرح السنة لمبغكي . ٕٗٗ/ٙ :

ٕ  -انظر  :الحاكي لمماكردي  ، ٕٗٔ/ٖ :كانظر  :مكاهب الجميل في شرح مختصر الخميل  :دمحم بف عبدالرحمف
المغربي أبك عبد هللا  ( ،ت ٜ٘ٗ :هػ )  ، ٖٜٕ/ٕ :دار الفكر( بيركت – لبناف )  ،طػ (ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٛ -ـ ) .

ٖ  -انظػػر  :الحػػاكي لممػػاكردي  ، ٜٗٗ/ٖ :كانظػػر  :الػػنجـ الكهػػاج فػػي شػػرح المنهػػاج  :كمػػاؿ الػػديف أبػػي البقػػاء دمحم بػػف
مكسػ ػ ػ ػ ػ ػػى بػ ػ ػ ػ ػ ػػف عيسػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػػدميري  ( ،ت ٛٓٛهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ، ٕٚٛ/ٖ :دار المنهػ ػ ػ ػ ػ ػػاج ( جػ ػ ػ ػ ػ ػػدة – السػ ػ ػ ػ ػ ػػعكدية ) ،
طػٖ ( ٕٖٗٔهػ ٕٓٔٔ -ـ ) .

ٗ  -هك  :عكرمة بف عبدهللا البربري أبك عبدهللا مكلى بف عباس  ،حاف كمفسر مف أصحاب ابف عباس تكفي رحمه
هللا سنة ( ٘ٓٔهػ ) كقيل ( ٔٓٚهػ ) كقيل قير ذلؾ  ،انظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٕٔ/٘ :كانظر :
األعبلـ لمزركمي . ٕٙ٘/ٖ :

٘٘

الحديث  ( :صكمكا لرؤيته كأفطركا لرؤيته )

في بمدهـ .

كذه ػػب الحنفي ػػة كالمزن ػػي

(ٕ)

(ٔ)

 ،ذلؾ يكجب اعتبار عادة كل قكـ

إل ػػى أن ػػه إذا ثب ػػت عن ػػد الن ػػاس أف أه ػػل بم ػػد ق ػػد رأك

فعم ػػيهـ قض ػػاء م ػػا أفط ػػركا  ،كدل ػػيمهـ ق ػػكؿ النب ػػي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :ف ػػإف قػ ػـ عم ػػيكـ ف ػػأكممكا الع ػػدة

ثبلثيف )

(ٖ)

 ،قالكا فإذا ثبت برؤية أهل بمد أف العدة ثبلثكف فكجب عمى هؤالء إكمالها.

كقاؿ القرطبي كحكى ابف عبدالبر اإلجماع عمى أنه ال تراعى الرؤية فيما بعد
مف البمداف  ، ...حيث قاؿ  :كلكل بمد رؤيتهـ  ،إال ما كاف كالمصر الكبير كما
تقاربت أقطار مف بمداف المسمميف

(ٗ)

.

٘ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختمف الفقهاء في المجنكف إذا أفاؽ خبلؿ شهر
رمضاف :

فذهب الشافعي إلى أف عميه أف يستأنف صياـ ما بقي كال يمزمه قضاء ما
مضى ،كاستدؿ الشافعية كمف كافقهـ بحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :رفع القمـ عف ثبلثة ) ...

(٘)

كذكر منهـ المجنكف حتى يفيق أل كألنه لك داـ الجنكف جميع الشهر أسق القضاء ،
ٔ  -أخرجػػه البخػػاري فػػي صػػحيحه مػػف حػػديث أبػػي هريػرة  ،كتػػاب الصػػياـ  ،بػػاب قػػكؿ النبػػي صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ ( إذا
أريػػتـ الهػػبلؿ فصػػكمكا  ،كاذا رأيتمػػك ف ػأفطركا )  ، ٙٚٗ/ٕ :بػػرقـ ( ٓٔ ، ) ٔٛكأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه كتػػاب
الصياـ  ،باب كجكـ صكـ رمضاف لرؤية الهبلؿ  ، ٜٚ٘/ٕ :برقـ ( ٓ. ) ٔٓٛ

ٕ  -هك  :إسماعيل بف يحيى بف إسماعيل بف عمرك بف إسحاؽ المزني أبك إبراهيـ كلد سنة ( ٘ٔٚه ػ )  ،عالمػاً فقيهػاً ،

مف أصحاب الشافعي كأعرفهـ بطرقه كمذهبه مف مؤلفاتػه  :المختصػر المشػهكر بمختصػر المزنػي تػكفي رحمػه هللا

بمص ػػر س ػػنة ( ٕٗٙه ػ ػ )  ،انظ ػػر :طبق ػػات الش ػػافعية لمس ػػبكي  ، ٖٙ/ٕ :كانظ ػػر  :س ػػير أع ػػبلـ الن ػػببلء لم ػػذهبي:
ٕٔ ، ٜٕٔٗ/كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٕٔٚ/ٔ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٖٕٜ/ٔ :

ٖ  -أخرجػػه البخػػاري فػػي صػػحيحه مػػف حػػديث ابػػف عمػػر  ،كتػػاب الصػػياـ  ،بػػاب قػػكؿ النبػػي صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ ( إذا
رايتـ الهبلؿ فصكمكا  ،كاذا رايتمك فأفطركا )  ، ٙٚٗ/ٕ :برقـ ( . ) ٔٛٓٛ
ٗ  -انظر  :تفسير القرطبي  ، ٕٜ٘/ٕ :كانظر  :المغني البف قدامة . ٔٓ/ٖ :
٘  -أخرجػه الحػػاكـ فػي المسػػتدرؾ مػف حػػديث عائشػة رضػػي هللا عنهػا  ، ٙٚ/ٕ :بػػرقـ ( ٖٕٓ٘ )  ،قػاؿ الحػػاكـ  " :هػػذا
الح ػػديث ص ػػحيح عم ػػى ش ػػرط مس ػػمـ كل ػػـ يخرج ػػا "  ،كق ػػاؿ ال ػػذهبي ف ػػي التمخ ػػيص معمقػ ػاً  " :عم ػػى ش ػػرط مس ػػمـ " ،

كأخرجػػه أبػػك داكد فػػي سػػننه  ، ٖٜٔ/ٗ :كأخرجػػه النسػػائي فػػي السػػنف الكب ػرل  ، ٖٙٓ/ٖ :كأخرجػػه ابػػف خزيمػػة فػػي
صحيحه . ٕٔٓ/ٕ :

٘ٙ

فكجب إذا اتصل ببعض الشهر أف يسق القضاء كالصغير  ،كأما ارية فالمراد بها مف
أدرؾ جزءاً مف الشهر فميصـ ما أدرؾ  ،فإف أدرؾ جميع الشهر لزمه صياـ

جميعه (ٔ).

كذهب أبك حنيفة إلى أنه إذا أفاؽ خبلؿ الشهر فعميه قضاء ما مضى منه ،
تعمقاً بقكله تعالى  :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ
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قاؿ  :كمعمكـ أنه

أراد مف شهد جزءاً منه فميصمه أل ألنه لك أراد مف شهد جميعه لكقع الصياـ في شكاؿ،
كاذا كاف ذلؾ فهذا المجنكف قد شهد جزءاً مف الشهر  ،فكجب أف يمزمه صياـ جميعه ،
ككجب أال يسق القضاء كاإلقماء .

 -ٙكمف ارثار المترتبة عمى تفسير هذ ارية هك ما جاء في التفسير الكسي كهك أنه
كانت رؤية العيف هي الكسيمة الكحيدة لمعمـ بدخكؿ هبلؿ رمضاف في عهد رسكؿ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأصحابه  ،كبعض الفقهاء العصرييف يرل  :أف رؤية العيف قير دقيقة ،
كأف عمـ الفمؾ قد تقدـ في هذا الزمف كأصبح باإلمكاف تحديد األكقات بالثانية
كالدقيقة عف طريق عمـ الفمؾ  ،كأصبح االعتماد في تحديد أكقات الصمكات عميه

كيرل اعتماداً عمى هذا اعتبار أكؿ رمضاف عمى أساس حسابه الدقيق  ،كبهذا
الرأي عند الغيـ قاؿ  :مف القدامى مطرؼ بف عبدهللا كهك مف كبار التابعيف ،

كابف قتيبة

(ٕ)

كهك مف كبار المحدثيف فقد قاؿ  :يعكؿ عمى الحساب عند الغيـ

بتقدير المنازؿ كاعتبار حسابها في صكـ رمضاف  ،كقد قرر مؤتمر مجمع البحكث
اإلسبلمية االعتماد عمى الرؤية في حاؿ الصحكة  ،كاالعتماد عمى المراصد الفمكية

في حاؿ الغيـ إذ الرؤية فيها رؤية  ،كمع هذا فبل يزاؿ المسممكف يعتمدكف عمى

ٔ  -انظػػر  :الح ػػاكي لمم ػػاكردي  ، ٖٗٙ/ٖ :كانظػػر  :المغن ػػي الب ػػف قدام ػػة  ، ٜ٘/ٖ :كانظ ػػر  :المح ػػرر ال ػػكجيز الب ػػف
عطية . ٕ٘ٗ/ٔ :

ٕ  -ه ػ ػػك  :عب ػ ػػدهللا ب ػ ػػف مس ػ ػػمـ ب ػ ػػف قتيب ػ ػػة ال ػ ػػدينكري أب ػ ػػك دمحم  ،كل ػ ػػد س ػ ػػنة ( ٖٕٔه ػ ػ ػ ) أل النح ػ ػػكي المغ ػ ػػكي ذك الفن ػ ػػكف ،
مف مؤلفاته  :أدب الكاتب  ،كمشكل القرآف  ،كمشكل الحديث  ،كاعراب القرآف  ،تكفي رحمه هللا سػنة ( ٕٚٙه ػ ) ،
كقيل ( ٕٔٚهػ )  ،انظر :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٕٗ/ٖ :كسير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٕٜٙ/ٖٔ :

٘ٚ

الرؤية بالعيف المجردة  ،كمف لـ َير الهبلؿ في دكلة اعتمد عمى رؤيته في دكلة
مجاكرة (ٔ) .
 -ٚكمف آثار تفسير هذ ارية اختمف الفقهاء في كجكب الصكـ عمى الحائض في
زمف الحيض مع اتفاقهـ عمى عدـ صحة الصكـ في زمف الحيض كلك صامت
فهي آثمة إذا فعمت ذلؾ .

فػػذهب القاضػػي عبػػد الكهػػاب المػػالكي

(ٕ)

كمػػف كافقػػه إلػػى أف الحػػيض يمنػػع م ػف

صػػحة الصػػكـ دكف كجكبػػه  ،كيمنػػع مػػف صػػحة الصػػبلة دكف كجكبهػػا  ،كذهبػػت الحنفيػػة

إل ػػى أن ػػه يج ػػب عميه ػػا الص ػػكـ كجكبػ ػاً مكس ػػعاً  ،يش ػػيركف به ػػذ التكس ػػعة إل ػػى ع ػػدـ تح ػػتـ

الص ػػكـ ف ػػي زم ػػف الح ػػيض حت ػػى ال يجتم ػػع الكج ػػكب كاإلث ػػـ ف ػػي الفع ػػل  ،كدل ػػيمهـ قكل ػػه
تعالى  :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ

[ البقرة ] 185 :

(ٖ)

.

 -ٛكمف آثار تفسير هذ ارية أف بعػض األصػكلييف قػاؿ إف قكلػه تعػالى  :ﮋ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [ البقرة  ] 185 :هك أف هللا تعالى ذكػر الشػهر كأراد بػه جػ اًز منػه ،
ٔ  -انظػػر :التفسػػير الكسػػي  :مجمكعػػة مػػف العممػػاء بإش ػراؼ مجمػػع البحػػكث اإلسػػبلمية بػػاألزهر  ، ٕٛٛ/ٔ :كقػػد ذكػػر
القرطب ػ ػ ػػي ق ػ ػ ػػكؿ مط ػ ػ ػػرؼ كاب ػ ػ ػػف قتيب ػ ػ ػػة كذك ػ ػ ػػر الق ػ ػ ػػكؿ اب ػ ػ ػػف العرب ػ ػ ػػي  ،انظ ػ ػ ػػر  :تفس ػ ػ ػػير القرطب ػ ػ ػػي ، ٕٜٖ/ٕ :
كانظر  :أحكاـ القرآف البف العربي . ٜٕ/ٔ :
كقاؿ الماكردي  :كحكي عف بعض الشيعة أنهـ عممكا في دخكؿ رمضاف عمى العدد  ،تعمقاً بقكله عميه الصبلة كالسػبلـ:
( يكـ صكمكـ يكـ نحركـ )  ،كحكػي عػف آخػريف مػنهـ أنهػـ عممػكا فػي صػكمهـ عمػى النجػكـ كالحسػاب كمػا تكجبػه أحكػاـ

الحس ػػاب  ،تعمقػ ػاً بقكل ػػه تع ػػالى ﱡ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ النحلللل ٢6 :ف ػػأخبر أف االبت ػػداء يك ػػكف ب ػػالنجـ ،
انظػػر :الحػػاكي لممػػاكردي  ، ٖٓٛ/ٖ :كقػػاؿ السرخسػػي  :كمػػنهـ مػػف قػػاؿ يرجػػع فػػي ذلػػؾ إلػػى قػػكؿ أهػػل الحسػػاب عنػػد
االشتبا في رؤية هبلؿ رمضػاف  ،كهػذا بعيػد أل ألف النبػي صػمى هللا عميػه كسػمـ قػاؿ مػف أتػى كاهنػا أك ع ارفػاً فصػدقه بمػا

يقػػكؿ فقػػد كفػػر بمػػا أنػػزؿ عمػػى دمحم  ،انظػػر  :المبسػػكط  :شػػمس الػػديف أبػػك بكػػر دمحم بػػف أبػػي سػػهل السرخسػػي ٖ، ٔٗٓ/
تح  /خميل محي الديف الميس  ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ( بيركت – لبناف )  ،طػٔ ( ٕٔٗٔهػٕٓٓٓ -ـ ) .
ٕ  -هك  :عبدالكهاب بف عمي بف نصر بف أحمد التغمبي الفقيػه المػالكي أبػك دمحم كلػد سػنة ( ٕٖٙه ػ )  ،كػاف فقيهػاً أديبػاً
ش ػػاع اًر ل ػػه مؤلف ػػات منه ػػا  :التمق ػػيف  ،كعي ػػكف المس ػػائل  ،كاإلشػ ػراؼ عم ػػى مس ػػائل الخ ػػبلؼ  ،كعي ػػكف المج ػػالس ،
ت ػ ػ ػ ػػكفي رحم ػ ػ ػ ػػه هللا س ػ ػ ػ ػػنة ( ٕٕٗق )  ،انظ ػ ػ ػ ػػر  :األع ػ ػ ػ ػػبلـ لمزركم ػ ػ ػ ػػي  ، ٖٔٛ/ٗ :كانظ ػ ػ ػ ػػر :كفي ػ ػ ػ ػػات األعي ػ ػ ػ ػػاف
البف خمكاف  ، ٕٜٔ/ٖ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٕٜٗ/ٔٚ :

ٖ  -انظر  :الفركؽ لمقرافي  ، ٔٔٛ/ٕ :كانظر  :البحر المحي لمزركشي . ٘٘ٚ/ٔ :

٘ٛ

كهك نكع مف أنػكاع إطػبلؽ اسػـ الكػل عمػى الجػزء أل ألنػه أكجػب الصػياـ بشػهكد جػزء
بش ػ ػػهر رمض ػ ػػاف ف ػ ػػي بداي ػ ػػة ه ػ ػػبلؿ رمض ػ ػػاف كل ػ ػػيس الك ػ ػػل  ،كه ػ ػػك ن ػ ػػكع م ػ ػػف أنػ ػ ػكاع
المجاز

(ٔ)

.

 -ٜكمف آثار تفسير هذ ارية أف بعض األصكلييف استدؿ بها في باب جكاز النس
مف األخف إلى األقم

 ،فإف هللا بعد أف خير بيف اإلفطار كالصياـ نس ذلؾ

التخيير بكجكب الصياـ عند مشاهدة هبلؿ رمضاف بقكله تعالى  :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮊ

[ البقرة ] 185 :

(ٕ)

.

كالػػذي يبػػدك أف مػػف آثػػار تفسػػير هػػذ اريػػة هػػك ظهػػكر اليسػػر فػػي اختيػػار قػػكؿ
جمهػػكر الصػػحابة كالعممػػاء أل ألننػػا إذا قمنػػا يجػػب عمػػى المسػػافر الصػػياـ إذا سػػافر بع ػد
مش ػػاهدة ه ػػبلؿ رمض ػػاف كه ػػك مق ػػيـ نك ػػكف ق ػػد جمبن ػػا عم ػػى المس ػػافر المش ػػقة ف ػػي إيج ػػاب
الصياـ  ،كهػذا مخػالف ألحكػاـ السػفر العامػة  ،مػف قصػر الصػبلة  ،كالتػرخص فػي مػدة
لػػبس الخفػػيف  ،كاسػػتقباؿ القبمػػة فػػي الصػػبلة  ،ككجػػكب الجمعػػة كقيرهػػا مػػف أحكػػاـ السػػفر
التػي خفػػف الشػػرع فيهػػا  ،كفػػي ظػػاهر قػػكؿ المخػػالفيف لجمهػػكر الصػػحابة مخالفػػة لمقاعػػدة
ٔ  -انظر  :البرهاف في عمكـ القرآف لمزركشي . ٕٖٙ/ٕ :

ٕ  -انظػػر  :الممػػع فػػي أصػػكؿ الفقػػه  :ألبػػي إسػػحاؽ إب ػراهيـ بػػف عمػػي الشػػيرازي  ( ،ت  ٗٚٙهػػ )  ، ٖٔ/ٔ :دار الكتػػب
العمميػػة ( بيػػركت – لبنػػاف )  ،طػ ػ ( ٘ٓٗٔهػ ػ ٜٔٛ٘ -ـ )  ،اريػػة التػػي يػػذكركف أف هللا خيػػر فيهػػا بػػيف الصػػياـ

كاإلفطػ ػػار مػ ػػع اإلطعػ ػػاـ قكلػ ػػه تعػ ػػالى  :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ

[ البقرة ] 184 :

كهػػذا نػػكع مػػف أن ػكاع النس ػ فػػي الق ػرآف لبلسػػتزادة  ،انظػػر  :المصػػدر السػػابق  ، ٖٔ/ٔ :كانظػػر  :قكاطػػع األدلػػة فػػي
األص ػػكؿ  :ألبػػػي المظف ػػر منص ػػكر ب ػػف دمحم بػ ػػف عبػ ػػد الجبػػػار الس ػػمعاني  ( ،ت ٜٗٛه ػ ػ )  ، ٕٜٗ/ٔ :تػ ػػح  :دمحم
إسماعيل الشافعي  ،دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ ) .
كأنكاع النس ستة ذكرها السمعاني كمها في كتابه قكاطع األدلة ( المصدر السابق ) .
أثار في االسػتدالؿ بهػا فػي عػدة مسػائل  ،كاليػؾ مػا ذكػر السػيكطي قػاؿ  :ﮋ ﮥ ﮦ
كقد ذكر السيكطي ارية كذكر لها اً
ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [ البقددرة  ] 185 :اسػػتدؿ بهػػا مػػف قػػاؿ مػػف األصػػكلييف بكجػػكب الصػػياـ عمػػى المسػػافر كالم ػريض
كالحائض ألنهـ شهدكا الشهر  ،كاستدؿ لها مف قاؿ ال قضاء عمى مف مر عميه رمضاف كهك مجنكف .
انظر  :اإلكميل في استنباط التنزيػل  :عبػدالرحمف بػف أبػي بكػر السػيكطي  ( ،ت ٜٔٔه ػ )  ، ٗٓ :تػح  :سػيف الكاتػب ،
دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٓٗٔهػ ٜٔٛٔ -ـ ) .

ٜ٘

الفقهيػػة التػػي تقػػكؿ  ( :المشػػقة تجمػػب التيسػػير )

(ٔ)

 ،فمشػػقة السػػفر جمبػػت تيسػػي اًر فػػي

أمكر العبادة كتخفيفاً  ،فكافق قكؿ الجمهكر يسر الشريعة كسماحتها في منظكرها العاـ.

ٔ  -انظر  :األشبا كالنظائر لمسيكطي ، ٚ/ٔ :كانظر  :األشبا كالنظائر البف نجيـ . ٚ٘/ٔ :

ٓٙ

المطمب الثالث  :الزكاة :
اآلية التي ذكر فييا تحريم اكتناز المال :
أق ػ ػ ػكاؿ جمهػ ػ ػػكر الصػ ػ ػػحابة فػ ػ ػػي قكلػ ػ ػػه تعػ ػ ػػالى  :ﮋﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮊ
باالكتناز في ارية عمى قكليف

القول األول

(ٔ)

[ التوبددة ] 34 :

اختمػػف الصػػحابة فػػي تفسػػير المػراد

:

 :أف المراد بالكنز في ارية هك الكعيد في مانعي الزكاة كهك قكؿ

جمهكر الصحابة .
فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة  ،عمر بف الخطاب  ،كابف عباس ،

كجابر  ،كأبك هريرة  ،كابف عمر رضي هللا عنهـ أجمعيف .

القول الثاني

 :أف المراد بالكعيد في ارية هك في كل ماؿ مجمكع يفضل عف

القكت كسداد العيش  ،فهك كنز يذـ كانز كيعاقب  ،كهك قكؿ أبي ذر

رضي هللا عنه (. )3

(ٕ)

مف الصحابة

ٔ  -انظ ػ ػ ػ ػ ػػر  :محاس ػ ػ ػ ػ ػػف التأكي ػ ػ ػ ػ ػػل  :القاس ػ ػ ػ ػ ػػمي  ، ٗٓٗ/٘ :كانظ ػ ػ ػ ػ ػػر  :أضػ ػ ػ ػ ػ ػكاء البي ػ ػ ػ ػ ػػاف لمش ػ ػ ػ ػ ػػنقيطي ، ٗٓٗ/٘ :
كانظر  :التفسير الكسي  :لسيد طنطاكي . ٕٚٗ/ٙ :

ٕ  -هك  :جندب بػف جنػادة  ،كقيػل جنػدب بػف سػكف  ،كقيػل بريػد بػف جنػادة الغفػاري أبػك ذر  ،أحػد السػابقيف األكلػيف إلػى

اإلسػػبلـ  ،كأحػػد كبػػار عممػػاء الصػػحابة كػػاف يفتػػي فػػي خبلفػػة أبػػي بكػػر  ،كعمػػر  ،كعثمػػاف  ،ككػػاف أرسػاً فػػي الزهػػد

كالصػػدؽ كالػػكرع  ،تػػكفي رضػػي هللا عنػػه سػػنة ( ٕٖهػ ػ )  ،انظػػر :سػػير أعػػبلـ النػػببلء لمػػذهبي ، ٗٙ/ٕ :كانظػػر :
األعبلـ لمزركمي . ٔٗٓ/ٕ :
ٖ  -انظ ػ ػ ػػر  :أضػ ػ ػ ػكاء البي ػ ػ ػػاف لمش ػ ػ ػػنقيطي  ، ٔٔٙ/ٕ :كانظ ػ ػ ػػر  :التحري ػ ػ ػػر كالتن ػ ػ ػػكير الب ػ ػ ػػف عاش ػ ػ ػػكر ، ٔٚٚ /ٔٓ :
كانظر :السراج المنير لمشربيني  ، ٚٓٙ/ٔ :كانظر  :فتح البياف في مقاصد القرآف  :ألبي الطيب دمحم صديق خاف

بػ ػ ػ ػػف حسػ ػ ػ ػػف بػ ػ ػ ػػف عصػ ػ ػ ػػي ابػ ػ ػ ػػف لطػ ػ ػ ػػف هللا الحسػ ػ ػ ػػيني البخػ ػ ػ ػػاري القنػ ػ ػ ػػكجي  ( ،ت  ٖٔٓٚه ػ ػ ػ ػ ػ ) ، ٕٜٕ/٘ :

تح  :عبدهللا إبراهيـ األنصاري  ،المكتبة العصرية ( صيدا – بيركت )  ،ط ػ ( ٕٔٗٔه ػ ٜٜٕٔ -ـ ) .

ٔٙ

أدلة القولين :
أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف المراد بالكنز في ارية في مانعي الزكاة  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -استدلكا بما جاء مف حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أف رسكؿ هللا صمى هللا
عميه كسمػـ قاؿ  ( :ما مف صاحب ذهب كال فضة ال يؤدي منها حقكقها إال

كاف يكـ القيامة صفحة له صفائح مف نار فيحمى عميها في نار جهنـ فيككل
جنبه كجبينه  ،كظهر  ...إل )

(ٔ)

.

ٕ -كاسػ ػػتدلكا بمػ ػػا جػ ػػاء م ػ ػف حػ ػػديث ابػ ػػف عبػ ػػاس رضػ ػػي هللا عنهمػ ػػا قػ ػػاؿ  :لمػ ػػا نزلػ ػػت
ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ اري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:ﮋﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮊ
[ التوبددددددة ] 34 :

كب ػ ػػر ذل ػ ػػؾ عم ػ ػػى المس ػ ػػمميف  ،كق ػ ػػالكا م ػ ػػا يس ػ ػػتطيع أح ػ ػػدنا أف يت ػ ػػرؾ

مػ ػػاالً لكلػ ػػد يبق ػ ػػى بعػ ػػد  ،فق ػ ػػاؿ عمػ ػػر رضػ ػػي هللا عن ػ ػػه  :أنػ ػػا أ ُفػ ػ ػرج عػ ػػنكـ  ،ق ػ ػػاؿ
فػ ػ ػػانطمقكا كانطمػ ػ ػػق عمػ ػ ػػر رضػ ػ ػػي هللا عنػ ػ ػػه كاتبعػ ػ ػػه ثكبػ ػ ػػاف

(ٕ)

رضػ ػ ػػي هللا عن ػ ػ ػػه ،

فػ ػػأتكا رسػ ػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقػ ػػاؿ عمػ ػػر يػ ػػا نبػ ػػي هللا  ،إنػ ػػه قػ ػػد كبػ ػػر عمػ ػػى أصػ ػػحابؾ هػ ػػذ
اريػ ػػة  ،فقػ ػػاؿ النبػ ػػي ملسو هيلع هللا ىلص  :إف هللا لػ ػػـ يفػ ػػرض الزكػ ػػاة إال ليطيػ ػػب بهػ ػػا مػ ػػا بقػ ػػى مػ ػػف
أم ػ ػكالكـ  ،كانمػ ػػا فػ ػػرض المكاريػ ػػث مػ ػػف أم ػ ػكاؿ تبقػ ػػى بعػ ػػدكـ  ،فكبػ ػػر عمػ ػػر رضػ ػػي

هللا عنه  ...الحديث (. )3

ٔ  -أخرجه مسمـ في صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب إثـ مانع الزكاة  ، ٙٛٓ/ٕ :برقـ ( . ) ٜٛٚ
ٕ  -هك  :ثكباف بف يجدد أبك عبدهللا مكلى رسكؿ هللا صمى هللا عميه كسمـ اشت ار النبي صمى هللا عميه كسمـ ثـ أعتقه فمـ
يػ ػػزؿ يخػ ػػدـ النبػ ػػي صػ ػػمى هللا عميػ ػػه كسػ ػػمـ حتػ ػػى مػ ػػات تػ ػػكفي رضػ ػػي هللا عنػ ػػه سػ ػػنة ( ٗ٘هػ ػ ػ )  ،انظػ ػػر  :األعػ ػػبلـ
لمزركمي  ،ٕٔٓ/ٕ:كانظر  :اإلصابة البف حجر . ٖٗٔ/ٔ :

ٖ -أخرجػػه الحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ  ،تفسػػير سػػكرة التكبػػة  ، ٖٖٙ/ٕ :بػػرقـ ( ٔ ، ) ٖٕٛكقػػاؿ الحػػاكـ  " :حػػديث صػػحيح
اإلسناد كلـ يخرجا " .

ٕٙ

ٖ -استدلكا بحديث ِ
ضماـ بف ثعمبة

(ٔ)

 ،لما أخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأف هللا فرض عميه

الزكاة ،كقاؿ هل َعمي قيرها  ،فإف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ له ( ال  :إال أف تتطكع) ( )2كهذا
نز
مف أصرح األدلة عمى جكاز اكتساب الماؿ بعد إخراج الزكاة الكاجبة كال يعتبر ك اً
يشممه الكعيد المذككر في ارية

()3

.

ٗ -كاستدلكا بحديث أبي سعيد الخدري قاؿ  :قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :ليس فيما دكف
()4

الخمسة األكسق زكاة )

مفهكمه أف مف أخرج الزكاة فقد أدل ما عميه مف

الكاجب (. )5

٘ -قالكا  :الزكاة تُطهر الماؿ كما قاؿ تعالى  :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮊ [ التوبة ] 103 :

الشاهد أنهـ إذا أخرجكا الزكاة فما بقي مف الماؿ أصبح اكتناز

طاهر أل ألنه قد طهر بالزكاة الكاجبة أل كألف المكاريث ما جعمت إال في
حبلالً
اً
أمكاؿ تبقى بعد مالكيها

()6

.

 -ٙقالكا  :إف إدخار ما أديت حقكقه الكاجبة ال بأس به  ،كهك كالضركري عند عامة
المسمميف

()7

.

 -ٚكاستدلكا كذلؾ بقكله تعالى  :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ

[ البقرة ] 286 :

أف كل ما اكتسبه اإلنساف فهك حقه كمنه الماؿ (. )8

 ،فإف ذلؾ يدؿ عمى

ٔ  -هك  :ضماـ بف ثعمبة السعدي مف بني سعد بف بكر قدـ عمى النبي صمى هللا عميه كسمـ في كفػد بنػي سػعد بػف بكػر
سنة ( ٜهػ ) كقيل ( ٘هػ )  ،فقد جاء ذكر في حديث أنس في الصحيحيف عند ما سأؿ النبي صػمى هللا عميػه كسػمـ
عف أركاف اإلسبلـ  ،انظر  :اإلصابة البف حجر . ٗٛٙ/ٖ :

ٕ  -أخرجػػه البخػػاري فػػي صػػحيحه  ،كتػػاب اإليمػػاف  ،بػػاب الزكػػاة مػػف اإلسػػبلـ ٕ٘/ٔ :بػػرقـ (  ) ٗٙمػػف حػػديث أنػػس ،
كأخرج ػػه مس ػػمـ ف ػػي ص ػػحيحه  ،كت ػػاب اإليم ػػاف  ،ب ػػاب بي ػػاف الص ػػمكات الت ػػي ه ػػي أح ػػد أرك ػػاف اإلس ػػبلـ ، ٗٓ/ٔ :
برقـ ( ٔٔ ) .

ٖ  -انظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي .ٔٔٙ/ٕ :

ٗ  -أخرج ػػه البخ ػػاري ف ػػي ص ػػحيحه  ،كت ػػاب الزك ػػاة  ،ب ػػاب م ػػا أدل زكات ػػه فم ػػيس بكن ػػز  ، ٜ٘ٓ/ٕ :ب ػػرقـ ( ٖٓٗٔ ) ،
كأخرجه مسمـ في صحيحه  ،كتاب الزكاة  ، ٖٙٚ/ٕ :برقـ ( . ) ٜٜٚ
٘  -انظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي . ٔٔٙ/ٕ :
 - ٙانظر :المصدر السابق . ٕٔٚ/ٕ :
 - ٚانظر  :المصدر السابق .

 - ٛانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٙ/ٔٙ :

ٖٙ

 -ٛكاستدلكا كذلؾ بقكله تعالى  :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ

[

 ، ] 36 :فنسب إليهـ

األمكاؿ كأضافها لهـ  ،فهي في حكزتهـ يكتنزكنها .
 -ٜاستدلكا كذلؾ بحديث عائشة قالت  :قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :إف مف أطيب ما أكل
الرجل مف كسبه ) ( )1كالماؿ مف الكسب

()2

.

ٓٔ -كاستدلكا كذلؾ بأنه عميه الصبلة كالسبلـ ندب إلى إخراج الثمث

(ٖ)

أك أقل في

المرض  ،كلك كاف جمع الماؿ محرماً لكاف عميه الصبلة كالسبلـ أقر المريض

بالتصدؽ بكل ماله بل كاف يأمر الصحيح في حاؿ صحته بذلؾ  ،كلـ يقع ذلؾ

منه  ،كالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يأمر إال بما هك أفضل كمشركع في الشرع (. )4

ٔ  -أخرجه الحاكـ في المستدرؾ  ،كتاب البيكع  ، ٖ٘/ٕ :برقـ ( ٘ ، ) ٕٕٜكقاؿ الحػاكـ  " :هػذا حػديث صػحيح عمػى

شػػرط الش ػيخيف كلػػـ يخرجػػا "  ،كقػػاؿ الػػذهبي فػػي التمخػػيص معمق ػاً  " :عمػػى شػػرط البخػػاري كمسػػمـ "  ،كأخرجػػه أبػػك
داككد فػ ػػي س ػ ػػننه  ، ٖٔٔ/ٕ :كأخرجػ ػػه البيهق ػ ػػي فػ ػػي الس ػ ػػنف الكبػ ػػرل  ، ٜٗٚ/ٚ :كأخرج ػ ػػه النسػ ػػائي ف ػ ػػي الس ػ ػػنف

الكبرل . ٗ/ٗ :

ٕ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٙ/ٔٙ :
ٖ  -إشارة إلػى حػديث سػعد بػف أبػي كقػاص رضػي هللا عنػه قػاؿ قمػت  :يػا رسػكؿ هللا أنػا ذك مػاؿ  ،كال يرثنػي إال ابنػة لػي
كاحدة  ...ال الحديث  ،أخرجه البخاري في صحيحه  ،كتػاب الكصػايا  ،بػاب أف يتػرؾ كرثتػه أقنيػاء خيػر مػف أف

يتكففػ ػكا الن ػػاس  ٔٓٓٙ/ٖ :ف ب ػػرقـ ( ٔ ، ) ٕٜ٘كأخرج ػػه مس ػػمـ ف ػػي ص ػػحيحه  ،كت ػػاب الكص ػػية  ،ب ػػاب الكص ػػية
بالثمث  ، ٕٔ٘ٓ/ٖ:برقـ ( . ) ٕٔٙٛ

ٗ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٙ/ٔٙ :

ٗٙ

ثانياً  :أدلة القول الثاني :
كهـ القائميف بأف المراد بالكعيد في ارية هك كل ماؿ مجمكع يفضل عف القكت كسداد
العيش  ،فهك كنز يذـ كانز كيعاقب  ،استدلكا بعدة أدلة منها :

ٔ -استدلكا بما جاء مف حديث عمي رضي هللا عنه أنه قاؿ  ( :مات رجل مف أهل
()1

الصفة

 ،كترؾ ديناريف أك درهميف  ،فقاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :كيتاف صمكا عمى

صاحبكـ )

()2

.

ٕ -استدلكا بما جاء مف حديث أبي ذر رضي هللا عنه قاؿ  :انتهيت إلى رسكؿ هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص : -كهك جالس في ظل الكعبة  ،فمما رآني قاؿ  ( :هـ األخسركف كربالكعبة  ،قاؿ فجئت حتى جمست  ،فمـ أتقار

()3

أف قمت فقمت  :يا رسكؿ هللا

فداؾ أبي كأمي  ،مف هـ قاؿ  :هـ األكثركف أمكاالً إال مف قاؿ هكذا  ،كهكذا ،

مف بيف يديه كمف خمفه  ،كعف يمينه  ،كعف شماله  ،كقميل ما هـ ) (.)4
ٖ -ك ػ ػػذلؾ ق ػ ػػالكا الػ ػ ػكاك ف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى  :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮊ
عمى أنه عطف تفسيري (. )5

[التوبدددددة]34:

ػأككف إلػى مكضػع مظمػل فػي مسػجد المدينػة
ٔ  -أهل الصفة  :هـ فقراء المهاجريف كمػف لػـ يكػف لػه منػزؿ يسػكنه فكػانكا ي ُ
الصفة  ،انظر :لساف العرب البف منظكر . ٜٔٗ/ٜ :
يسكنكنه يقاؿ له ُ

ٕ  -أخرجه ابف أبي شيبة في مصنفه  ، ٘ٓ/ٖ :كأخرجه ابف حباف في صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب عقكبة مف لػـ ي ِ
ػؤد
زكاتػػه مػػف مالػػه  ،قػػاؿ شػػعيب األرنػػؤكط فػػي التعميػػق  " :إسػػناد حسػػف "  ، ٘ٗ/ٛ :كأخرجػػه أبػػك يعمػػي فػػي مسػػند ،

مسػػند عبػػدهللا بػػف مسػػعكد  ، ٗٔ٘/ٛ :بػػرقـ (  ) ٜٜٗٚمػػف حػػديث بػػف مسػػعكد  ،قػػاؿ حسػػيف سػػميـ أسػػد  " :إسػػناد

حسف "  :أحمد بف عمػي بػف المثنػى أبػك يعمػي المكصػمي التميمػي  ( ،ت  ٖٓٚه ػ )  ،تػح  :حسػيف سػميـ أسػد  ،دار

المػػأمكف لمت ػراث ( دمشػػق )  ،طػ ػ ( ٗٓٗٔهػ ػ ٜٔٛٗ -ـ )  ،األحاديػػث مذيمػػة بأحكػػاـ حسػػيف سػػميـ أسػػد  ،كأخرجػػه

أحمد في مسػند  ، ٔٚ٘/ٕ :كقػاؿ البخػاري فػي التػاري الكبيػر  " :إسػناد مجهػكؿ "  : ٔٗٓ/ٕ :دمحم بػف إسػماعيل

بف إبراهيـ أبك عبدهللا البخاري الجعفي  (،ت ٕ٘ٙهػ )  ،تح  :السيد هاشـ الندكي  ،دار الفكر ( بيركت – لبناف )،
( د  .ت) .
ٖ  -فمـ أتقار  :أي لـ ألبث كأستقر كأصمه مف االستقرار  ،انظر  :لساف العرب البف منظكر . ٕٛ/٘ :

ٗ  -أخرجػػه البخ ػػاري ف ػػي صػػحيحه  ،كت ػػاب األيم ػػاف كالنػػذكر  ،ب ػػاب كي ػػف كان ػػت يم ػػيف النب ػػي صػػمى هللا عمي ػػه كس ػػمـ :
 ، ٕٗٗٚ/ٙبرقـ ( ٕ ، ) ٕٙٙكأخرجه مسمـ في صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب تغمي عقكبة مف ال يؤدي الزكػاة :
ٕ ، ٙٛٙ/برقـ ( ٓ ) ٜٜكالمف له .
٘  -انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٔٚٚ/ٔٓ :

٘ٙ

ٗ -قالكا  :إف هللا خمق األمكاؿ ليتكسل بها إلى دفع الحاجات  ،فإذا حصل
لئلنساف قدر ما يدفع به حاجته ثـ جمع األمكاؿ الزائدة عميه فهك ال ينتفع بها
لككنها ازئدة عمى قدر حاجته  ،كمنعها مف الغير الذي يمكنه أف تدفع حاجته
بها  ،فكاف هذا اإلنساف بهذا المنع مانعاً مف ظهكر حكمة هللا  ،كمانعاً مف

كصكؿ إحساف هللا إلى عبيد (. )1

٘ -كاس ػ ػػتدلكا كػ ػ ػػذلؾ بقػ ػ ػػكؿ النبػ ػ ػػي صػ ػ ػػمى هللا عميػ ػ ػػه كسمػ ػ ػ ػـ  :ألبػ ػ ػػي ذر رض ػ ػ ػي هللا
عنػ ػ ػػه  ( :مػ ػ ػػا يس ػ ػ ػرني أف عنػ ػ ػػدي مثػ ػ ػػل أحػ ػ ػػد ذهب ػ ػ ػاً يمػ ػ ػػر عمػ ػ ػػي ثبلثػ ػ ػػة أيػ ػ ػػاـ ،
كعندي منه شيء  ،إال دينار أرصد لديف )

ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٙ /ٔٙ :

()2

.

ٕ  -أخرجه البخاري في صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب ما أديت زكاته فميس بكنز  ، ٘ٔٓ/ٕ :برقـ ( ٕٖٗٔ ) .

ٙٙ

مناقشة األدلة والترجيح

:

أوالً  :إف الحػ ػػديث الػ ػػذي اسػ ػػتدؿ بػ ػػه أصػ ػػحاب القػ ػػكؿ الثػ ػػاني  ،كهػ ػػك حػ ػػديث الكيت ػ ػاف،
قيػ ػػل هػ ػػذا قبػ ػػل أف تفػ ػػرض الزكػ ػػاة  ،كقيػ ػػل أنهمػ ػػا أظهرهػ ػػا الفقػ ػػر كالحاجػ ػػة  ،فكػ ػػاف هػ ػػذا
ج ازؤهما

()1

.

كقاؿ بعضهـ إف ذلؾ الرجل الذي ُكجد في مئزر ديناريف فقاؿ عميه السبلـ
الغمكؿ ( )2كلك لـ يكف قد أصابه مف
كيتاف  ،قالكا  :إف ذلؾ الرجل أصاب ذلؾ مف ُ
الغمكؿ لـ يكف يستحق تمؾ العقكبة أل ألف الزكاة ال تجب في أقل مف عشريف
دينا اًر (.)3

كقاؿ الشنقيطي (ٗ)  " :إف هذا التغمي كاف أكالً  ،ثـ نس بفرض الزكاة  ،كما

ذكر البخاري عف ابف عمر رضي هللا عنهما "

()5

.

كقاؿ الشربيني ( " : )ٙهػذا قبػل فػرض الزكػاة  ،فأمػا بعػد فػرض الزكػاة فػا﵀ أعػدؿ
كأحك ػ ػػـ  ،أف يجم ػ ػػع عب ػ ػػد م ػ ػػاالً م ػ ػػف حي ػ ػػث أذف في ػ ػػه  ،كي ػ ػػؤدي م ػ ػػا أكجب ػ ػػه عمي ػ ػػه في ػ ػػه
ثـ يعاقبه "

()7

.

ٔ  -انظر  :ركح المعاني لؤللكسي . ٕٛ/٘ :
الغمكؿ بالضـ  :هك الخيانة في المغنـ كالسرقة مف الغنيمة ككل مف خاف شيئاً خفية فقد قل  ،انظػر  :لسػاف العػرب
ُٕ -

البف منظكر . ٜٜٗ/ٔٔ :

ٖ  -انظر  :بحر العمكـ  :ألبي الميث نصر دمحم بف أحمد بف إبراهيـ السػمرقندي  ( ،ت ٖٖٚ :ه ػ )  ( ،ٕٖ/ٕ :د.ف )،
(د.ت).
ٗ  -هػػك  :دمحم األمػػيف بػػف دمحم المختػػار بػػف عبػػدالقادر الجكن ػي الشػػنقيطي  ،كلػػد سػػنة ( ٕٖ٘ٔهػ ػ ) فػػي شػػنقي  ،عػػالـ
كمفسػػر مػػف عممػػاء شػػنقي ( مكريتانيػػا ) نشػػأ كتعمػػـ فيهػػا ثػػـ اسػػتقر مدرس ػاً فػػي الريػػاض سػػنة ( ٖٔٙٚهػ ػ )  ،تػػكفي
رحمه هللا سنة ( ٖٖٜٔهػ )  ،انظر  :األعبلـ لمزركمي . ٗ٘/ٙ :

٘  -انظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي . ٔٔٚ/ٕ :
 - ٙهػػك  :دمحم بػػف أحمػػد الش ػربيني شػػمس الػػديف  ،فقيػػه شػػافعي مفسػػر مػػف أه ػل مصػػر  ،مػػف مؤلفاتػػه  :الس ػراج المنيػػر ،
كمغن ػ ػي المحتػ ػػاج  ،كاإلقنػ ػػاع فػ ػػي شػ ػػرح مػ ػػتف أبػ ػػي شػ ػػجاع  ،تػ ػػكفي رحمػ ػػه هللا سػ ػػنة ( ٜٚٚهػ ػ ػ ) .انظػ ػػر :األعػ ػػبلـ
لمزركمي . ٘/ٙ :
 - ٚانظر  :السراج المنير لمشربيني . ٙٓٛ/ٔ :

ٙٚ

ثانياً  :إف النبي ملسو هيلع هللا ىلص مدح الماؿ الصالح لمرجل الصالح  ،فعف عمرك بف العاص رضي

هللا عنه قاؿ  :قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :نعـ الماؿ الصالح لمرجل الصالح )

()1

.

كالنبي صمى هللا عميه كسمػـ ال يمدح شيئاً فيه مضرة أك مخالفة شرعية .
ثالثاً  :إنه لك كجب إنفاؽ كل الماؿ لـ يكف ريات المكاريث كجه

()2

.

رابعاً  :ككذلؾ مما يرجح قكؿ جمهكر الصػحابة  ،مػا كرد مػف حػديث أنػس بػف مالػؾ فػي

قص ػ ػػة األع ارب ػ ػػي  ،حي ػ ػػث قػ ػ ػاؿ ه ػ ػػل عم ػ ػػي قيره ػ ػػا – أي الزك ػ ػػاة – ق ػ ػػاؿ  :ال  :إال أف

تتطكع ) (.)3

خامساً  :مما يرجح قكؿ جمهكر الصحابة  ،ما كرد مف حديث أبي هريرة رضي هللا

عنه مرفكعاً ( :إذا أديت زكاة مالؾ  ،فقد قضيت ما عميؾ )

()4

.

سادساً  :إف قكؿ جمهكر الصحابة هك قكؿ جمهكر العمماء  ،كفقهاء األمصار  ،كهك
قكؿ أكثر المفسريف لقكة أدلته (. )5

ٔ  -أخرجه الحاكـ في المستدرؾ  ،مف كتاب التفسير عػف النبػي صػمى هللا عميػه كسػمـ ممػا لػـ يخرجػا كقػد صػح سػند :

ٕ ، ٕ٘ٚ/ب ػػرقـ (  ، ) ٕٜٕٙق ػػاؿ الح ػػاكـ  " :ح ػػديث ص ػػحيح عم ػػى ش ػػرط مس ػػمـ كالبخػ ػاري "  ،ق ػػاؿ ال ػػذهبي ف ػػي
التمخيص معمقاً  " :صحيح "  ،كأخرجه البغكي في شرح السنة  ، ٜٔ/ٔٓ :كأخرجه أحمد في مسند . ٜٛ/ٕٜ :

ٕ  -انظر  :ركح المعاني لآللكسي  ، ٕٛٓ/٘ :كانظر  :الكسي لسيد طنطاكي . ٕٚٗ/ٙ :
ٖ  -هذا جزء مف حديث سعد بف أبي كقاص سبق تخريجه صػ ٖ. ٙ

ٗ -أخرجه الترمذي في سننه  ،كتاب الزكاة  ،باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت مػا عميػؾ  ، ٙ/ٕ :بػرقـ ( ،)ٙٔٛ

كقػػاؿ الترمػػذي  " :هػػذا حػػديث قريػػب "  ،كأخرجػػه البغػػكي فػػي شػػرح السػػنة  ،كت ػاب الزكػػاة  ،بػػاب إذا أدل زكاتػػه فقػػد
قضى ما عميه  ، ٙٛ/ٙ :برقـ ( ٔ ، ) ٜٔ٘كقاؿ البغكي  " :حديث حسف قريب " .

٘  -انظر  :شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ  :دمحم بف عبدالباقي بف يكسف الزرقاني  ( ،ت ٕٕٔٔه ػ )  :بػاب مػا
جػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػػي الكنػ ػ ػ ػػز  ، ٜٔٗ/ٕ ،تػ ػ ػ ػػح  :عبػ ػ ػ ػػدالرؤكؼ سػ ػ ػ ػػعد  ،مكتبػ ػ ػ ػػة الثقافػ ػ ػ ػػة الدينيػ ػ ػ ػػة ( القػ ػ ػ ػػاهرة – مصػ ػ ػ ػػر ) ،

ط ػ ( ٕٗٗٔه ػ ٕٖٓٓ -ـ )  ،كانظػر  :عمػدة القػاري شػرح صػػحيح البخػاري  :ألبػي دمحم محمػكد بػف أحمػد بػف مكسػػى
بػػف أحمػػد بػػف حسػػيف العينتػػابي الحنفػػي بػػدر الػػديف العينػػي  ( ،ت ٘٘ٛه ػ )  :بػػاب إثػػـ مػػانع الزكػػاة  ، ٕٕٓ/ٖٔ :دار
إحياء التراث العربي ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٙٛ

من آثار تفسير ذكر آية تحريم اكتناز المال

:

ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية أنه استدؿ بها بعض الفقهاء كاألصكلييف ،بأف الكفار
مخاطبكف بفركع الشريعة  ( :الزكاة ) أل ألف عثماف كمف خالفه متفقكف عمى أف
ارية نزلت في أهل الكتاب (.)1

كلعل الذي يظهر أف األخذ بقكؿ جمهكر الصحابة  ،فيه تيسير كرفع المشقة أل
أل ننا لك أخذنا بقكؿ أبي ذر رضي هللا عنه كمف كافقه مف الزهاد لكاف كل مف اقتنى
ماالً زاد عف حاجته دخل في الكعيد في هذ ارية  ،كاف أدل ما افترضه هللا عميه مف
الزكاة  ،كفي هذا القكؿ مشقة عمى األمة  ،ثـ إف في األخذ بهذا القكؿ مخالفة لما

عميه األمة اليكـ  ،ككذلؾ إف األخذ بهذا القكؿ فيه تعطيل لمصالح الناس .

ككذلؾ األخذ بهذا القكؿ قد يككف فيه كسيمة كسبب المتهاف النفس  ،كانتشار
التسكؿ كالسؤاؿ إذا طرقت لئلنساف حاجة يحتاج فيها إلى ماؿ كمرض أك ضماف أك
قير ذلؾ مما يحتاج فيه اإلنساف إلى ماؿ زائد عف كفايته كحاجته  ،كهذا العارض
بل أنفق جميع ماله الزائد عف حاجته ثـ ط أر له ظرؼ
كثير ما يحصل  ،فمك أف رج ً

كمرض أك قير  ،فقد يتحكؿ مف قني إلى سائل أك متسكؿ في فترة كجيزة  ،كالشرع ال
يقر مثل هذا  ،كيف كقد ذـ الشرع السؤاؿ  ،كهذا كسيمة له  ،بل إف النبي ملسو هيلع هللا ىلص مدح
عكس ذلؾ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قاؿ  :قاؿ رسكؿ هللا صمى

هللا عميه كسمـ  ( :اليد العمي خير مف اليد السفمى)

(ٕ)

.

كقاؿ النبي صمى هللا عميه كسمػـ في الكصية  ( :ألف تذر كرثتؾ أقنياء خير مف أف

تذرهـ عالة يتكففكف الناس )

()3

.

ٔ  -انظر  :تفسير القرطبي  ، ٕٖٔ/ٛ :كانظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٔٗٚ/ٚ :

ٕ  -أخرجه البخاري في صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب ال صدقة إال عف ظهر قني ، ٘ٔٛ /ٕ :برقـ ( ٔ، ) ٖٔٙ
كأخرجه مسمـ في صحيحه  ،كتاب الزكاة  ،باب بياف أف اليد العميا خير مف اليد السفمى  ، ٚٔٚ/ٕ :برقـ ( ٖٖٓٔ ) .
ٖ  -جزء مف حديث سبق تخريجه صػ ( ٕ. )ٙ

ٜٙ

المبحث الثاني  :أقوال جميور الصحابة والتدابعين فدي تفسدير

آيددددات األحكددددام المتعمقددددة بالعبددددادات  ،وأثرىددددا  ( ،الصددددالة )
ويشمل اآلتي :
 -1آية ذكر الدلوك .

 -2آية ذكر الشفق .

 -1آية ذكر الدلوك :
أقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف في قكله تعالى  :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [ اإلسراء . ] 78 :
اختمف الصحابة كالتابعكف في تفسير المراد بالدلكؾ في ارية  ،عمى قكليف

القول األول

(ٔ)

:

 :أف المراد بالدلكؾ في ارية هك زكاؿ الشمس كميمها عف كبد السماء.

كهك قكؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة
ابف عباس  ،كعمر  ،كأبك هريرة  ،كعائشة  ،كجابر بف عبدهللا

كعبدهللا بف عمرك رضي هللا عنهـ أجمعيف.

(ٕ)

 ،كابف عمر ،

ٔ  -انظر  :قرائب القػرآف كرقائػب الفرقػاف  :نظػاـ الػديف الحسػف بػف دمحم حسػيف القمػي النيسػابكري  ( ،ت ٛ٘ٓ :ه ػ ) :
ٗ ، ٖٚ٘/تح  :الشي زكريا باعميراف  ،دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف ) طػ ( ٔٗٔٙهػ ٜٜٔ٘ -ـ ).

ٕ  -ه ػ ػػك  :ج ػ ػػابر ب ػ ػػف عب ػ ػػدهللا ب ػ ػػف عم ػ ػػرك ب ػ ػػف حػ ػ ػراـ الس ػ ػػممي األنص ػ ػػاري أب ػ ػػك عبػػ ػػدهللا  ،كقي ػ ػػل أب ػ ػػك عبػػ ػػدالرحمف ،
كلد سنة ( ٔٙؽ-هػ )  ،أحد عمماء الصحابة كمف كبار مجتهديهـ  ،مف أهل بيعة الرضكاف  ،تكفي رضي هللا عنه
سنة ( ٚٛهػ )  ،انظر  :اإلصابة البف حجر  ، ٖٗٗ/ٔ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٜٔٛ/ٖ :كانظػر :
األعبلـ لمزركمي ٕ. ٔٓٗ/

ٔٚ

كمف التابعيف  :الحسف البصري  ،كمجاهد  ،كسعيد بف جبير
كأبي العالية

(ٕ)

القول الثاني

 ،كعطاء

(ٖ)

 ،كمقاتل

(ٗ)

.

(ٔ)

( ٘)

 ،كالشعبي ،

 :قالك  :إف المراد بالدلكؾ في ارية هك ميل الشمس لمغركب .

فمف مف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة ابف مسعكد  ،كعمى بف أبي طالب ،
كأبي بف كعب

()ٙ

 ،كمف التابعيف النخعي

(، )ٚ

(. )ٛ

ٔ  -هك  :سعيد بف جبير بف هشاـ األسدي الككفي  ،أبك دمحم كقيل أبك عبدهللا اإلماـ الشػهيد  ،كلػد سػنة ( ٘ٗه ػ )  ،أحػد
أعبلـ التابعيف كعممائهـ ركل عف بف عباس فػأكثر كجػكد  ،كركل عػف عائشػة كقيرهمػا مػف الصػحابة قتػل الحجػاج

سعيداً رحمه هللا سنة ( ٜ٘هػ )  ،انظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٖٕٔ/ٗ :كانظر :األعبلـ لمزركمي.ٜٖ/ٖ :

ٕ  -هك ُ :رفيع بف مهراف الرياحي البصري أبك العالية  ،اإلماـ المقر  ،الحاف المفسر  ،أحد األعبلـ أدرؾ زمف النبػي

صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ  ،كهػػك شػػاب كأسػػمـ فػػي خبلفػػة أبػػي بكػػر كسػػمع مػػف عمػػر كعمػػي كابػػف مسػػعكد كأبػػي بػػف كعػػب

كقيػ ػػرهـ  ،تػ ػػكفي رحمػ ػػه هللا سػ ػػنة ( ٜٓهػ ػ ػ ) كقيػ ػػل ( ٖٜهػ ػ ػ )  ،انظػ ػػر :سػ ػػير أعػ ػػبلـ النػ ػػببلء لمػ ػػذهبي، ٕٓٚ/ٗ :

كانظر :اإلصابة البف حجر . ٘ٔٗ/ٕ :

ٖ  -هك  :عطاء بف أبي رباح أسمـ القرشي مكالهـ أبك دمحم  ،كلد بالجند مف اليمف سنة ( ٕٚهػ )  ،اإلماـ شي اإلسػبلـ،

مفتػ ػػي الحػ ػػرـ ركل عػ ػػف أبػ ػػي هري ػ ػرة كابػ ػػف عبػ ػػاس  ،كعائشػ ػػة  ،كأـ سػ ػػممة  ،تػ ػػكفي رحمػ ػػه هللا سػ ػػنة ( ٗٔٔهػ ػ ػ ) ،
كقيل ( ٘ٔٔهػ)  ،انظر :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٚٛ/٘ :كانظر :األعبلـ لمزركمي . ٕٖ٘/ٗ :

ٗ  -هػػك  :مقاتػػل بػػف سػػميماف بػػف بشػػير البمخػػي أبػػك الحسػػف  ،مػػف أعػػبلـ المفس ػريف  ،مشػػارؾ فػػي الق ػراءات كالمغػػة مػػف
مؤلفاته :التفسير الكبير  ،كنكادر التفسير  ،كالكجك كالنظائر  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٓ٘ٔ هػ ) .
انظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٕٛٔ/ٚ :كانظر :معجـ المؤلفيف لعمر كحالة . ٖٔٚ/ٕ :

٘  -انظػر  :أحكػػاـ القػرآف البػػف العربػي  ، ٔٛٔ /ٖ :كانظػػر  :ق ارئػب الفرقػػاف لمنيسػابكري  ، ٖٚ٘/ٗ :كانظػػر  :النكػػت
كالعيػػكف لممػػاكردي  ، ٕٕٙ/ٖ :كانظػػر  :تفسػػير الطبػػري  ، ٘ٔٙ/ٔٚ :كانظػػر  :زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير :
جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم الجكزي  ( ،ت ٜ٘ٚهػ )  ، ٗ٘/ٖ ،تح  :عبػد الػرزاؽ المهػدي،
دار الكتاب العربي ( بيركت – لبناف ) .

 - ٙهك  :أبي بف كعب بف قيس بف عبيد األنصاري أبك المنػذر  ،سػيد القػراء كأحػد عممػاء الصػحابة  ،كػاف قبػل اإلسػبلـ
حب ػ ػػر م ػ ػػف أحب ػ ػػار اليه ػ ػػكد ( يكت ػ ػػب كيقػ ػ ػ أر ) ت ػ ػػكفي رض ػ ػػي هللا عن ػ ػػه س ػ ػػنة ( ٕٔ ه ػ ػ ػ )  ،انظ ػ ػػر  :أع ػ ػػبلـ الن ػ ػػببلء
لمذهبي  ، ٖٜٓ/ٔ :كانظر :األعبلـ لمزركمي . ٕٛ/ٔ :

 - ٚهك  :إبراهيـ بف يزيػد بػف األسػكد النخعػي اليمػاني أبػك عمػراف  ،كلػد سػنة ( ٗٙه ػ )  ،اإلمػاـ الحػاف  ،فقيػه العػراؽ ،
تابعي  ،ذك صدؽ ككرع  ،مات متخفياً مف الحجػاج رحمػه هللا سػنة ( ٜٙه ػ ) .انظػر  :سػير أعػبلـ النػببلء لمػذهبي:
ٗ ، ٕ٘ٓ/كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٕ٘/ٔ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٛٓ/ٔ :

 - ٛانظر مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٕٔ/ٕٔ :كانظر  :تفسػير ابػف جريػر الطبػري  ، ٘ٔٙ/ٔٚ ،كانظػر  :النكػت كالعيػكف

لمم ػػاكردي  ، ٕٕٙ/ٖ ،كانظػ ػػر  :زاد المس ػػير البػ ػػف الجػػػكزي  ، ٗ٘/ٖ ،كانظػ ػػر  :تفسػػػير القرطبػ ػػي ، ٖٖٓ/ٔٓ :

كانظر  :أحكاـ القرآف البف العربي .ٔٛٔ/ٖ ،

ٕٚ

أدلة القولين :
أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف المراد بالدلكؾ في ارية زكاؿ الشمس كميمها عف كبد السماء  ،استدلكا
بعدة أدلة منها :
ٔ -استدلكا بما جاء عند أهل المغة  :بأف معنػى الػدلكؾ فػي كػبلـ العػرب الػزكاؿ  ،لػذلؾ
قيل لمشمس إذا زالت نصف النهار دالكػة
كأبي عبيدة

(ٕ)

 ،كاألصمعي

(ٖ)

( )1

كتفسػير الػدلكؾ هػك تفسػير أهػل المغػة

 ،كأبي عمرك الشيباني

(ٗ)

 ،كاألزهري

(٘)

،

( )6

.

ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٔ/ٕٔ ،

ٕ  -هك  :معمر بف المثنى التميمي البصري أبك عبيدة كلد سنة ( ٓٔٔه ػ )  ،النحػكي إمػاـ أهػل المغػة مػف بحػكر العمػـ ،
مف مؤلفاته  :مجاز القرآف  ،كقريب الحديث  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٕٜٓهػ ) كقيل ( ٕٓٔهػ ).

انظر :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٗٗٙ/ٜ :كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف . ٕٖ٘/٘ :
ٖ  -هػك  :عبػدالممؾ بػػف قريػب بػف عبػػد الممػؾ بػف أصػػمع األصػمعي البػاهمي أبػػك سػعيد كلػد سػػنة ( ٕٕٔه ػ )  ،إمػاـ أهػػل
المغػػة كالنحػػك  ،إمػػاـ باألخبػػار  ،كالنػكادر  ،كاألدب  ،مػػف مؤلفاتػػه  :األمثػػاؿ  ،كالنػكادر  ،كخمػػق اإلنسػػاف  ،كالخيػػل ،
كاألضػداد  ،تػػكفي رحمػػه هللا سػنة ( ٕٔٙه ػ ) ،انظػػر  :األعػبلـ لمزركمػػي  ، ٔٙٔ/ٗ :كانظػػر  :سػير أعػػبلـ النػػببلء
لمذهبي ، ٔٚ٘/ٔٓ :كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف . ٔٚٓ/ٖ :

ٗ  -هك  :سعد بف إياس الككفي مف بني شيباف بػف ثعمبػة أبػك عمػرك الشػيباني  ،أدرؾ الجاهميػة  ،كػاد أف يكػكف صػحابياً
حدث عف ابف مسعكد كحذيفة عاش ٕٓٔ سنة تكفي رحمه هللا سنة ( ٜٙهػ ) كقيل ( ٜ٘هػ ).

انظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٖٔٚ/ٗ :كانظر  :تهذيب التهذيب البف حجر . ٗٓٙ/ٖ :

٘  -هػػك  :دمحم بػػف أحمػػد بػػف األزهػػر بػػف طمحػػة األزهػػري الهػػركي  ،أبػػك منصػػكر كلػػد سػػنة ( ٕٕٛهػ ػ ) إمػػاـ المغػػة فقيه ػاً
شافعياً ،مف مؤلفاته  :تهذيب المغة  ،كعمل القراءات  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٖٓٚهػ ) كقيل ( ٖٔٚهػ ) .

انظر :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٖٖٗ/ٗ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٖٔٙ/ٔٙ :

 - ٙانظر  :تفسير ابف جرير الطبري  ، ٘ٔٙ/ٔٚ ،كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٕٔ/ٕٔ:كانظر  :تفسير القرطبي

ٓٔ ، ٖٖٓ/كانظػػر  :المعػػاني البديعػػة فػػي معرفػػة اخػػتبلؼ أهػػل الش ػريعة  :جمػػاؿ الػػديف دمحم بػػف عبػػدهللا الريمػػي ،

كزرة الثقافػ ػ ػ ػػة كالسػ ػ ػ ػػياحة
( ت ٕٜٚهػ ػ ػ ػػ)  ، ٕٕٓ/ٔ ،تػ ػ ػ ػػح  :دمحم عبػ ػ ػ ػػد الكاح ػ ػ ػػد الشػ ػ ػ ػػجاع  ،الجمهكريػ ػ ػ ػػة اليمني ػ ػ ػػة ا
( صنعاء – اليمف )  ،ط ػ (ٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓٗ -ـ ).

ٖٚ

ٕ -كاستدلكا كذلؾ  ،بما جاء عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قاؿ  ( :أتاني جبريل لدلكؾ الشمس
حيف زالت الشمس  ،فصمى بي الظهر )

( )1

.

وقددال األزىددر ُ :يقػػاؿ دلكػػت َبػ ارح كبِػراح أي قػػد مالػػت لمػػزكاؿ  ،حتػػى أف النػػاظر
يحتاج إذا أبصرها أف يكسر الشعاع عف بصر براحتػه  ،قمػت ( األزهػري )  :كالػذي هػك
أشػػبه بػػالحق مػػف قكلػػه تعػػالى  :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻﮊ

[ اإلسدراء ] 78 :

أف دلككهػا زكالهػا نصػف النهػار  ،حتػى تكػكف

ارية منتظمة لمصمكات الخمس  ،كالمعنى كهللا أعمػـ أقػـ الصػبلة يػا دمحم  ،أي أدمهػا فػي
كقػ ػػت زكاؿ الشػ ػػمس إلػ ػػى قسػ ػػق الميػ ػػل  ،فيػ ػػدخل فيهػ ػػا صػ ػػبلتا العشػ ػػي كهمػ ػػا  :الظهػ ػػر
كالعصػ ػر ،كص ػػبلتا العش ػػاء ف ػػي قس ػػق المي ػػل  ،فه ػػذ أرب ػػع صػ ػمكات  ،كالخامس ػػة قكل ػػه
تعالى  :ﮋ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ

[ اإلسراء ]78 :

فهذ خمس صمكات

ػت الػػدلكؾ قػػركب الشػػمس كػػاف األمػػر فػػي
فرضػػت عمػػى دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كأمتػػه  ،كاذا جعمػ َ
هذ ارية مقصك اًر عمى ثبلث صمكات (. )2
قالكا كأصل الدلكؾ مأخكذ مف دلؾ العيف حيف ينظر إلى ماال يقكل عمى النظر

إليه  ،كهذا إنما يككف عند الزكاؿ لقكة الشمس فيه  ،حتى أف الناظر ال يستطيع أف
ينظر حتى يضع كفه عمى حاجبه  ،ليمنع عينه شعاع الشمس

()3

.

ٔ  -أخرجػػه البيهقػػي فػػي السػػنف الكبػػرل مػػف حػػديث دمحم بػػف أبػػي بكػػر عػػف أبػػي مسػػعكد األنصػػاري  ،بػػاب عػػدد ركعػػات
الصػػمكات الخمػػس  ، ٖٙٔ/ٔ :بػػرقـ ( ٘ ، ) ٔ٘ٚكقػػاؿ البيهقػػي  " :أبػػك بكػػر بػػف دمحم بػػف حػػزـ لػػـ يسػػمعه مػػف أبػػي

مسعكد األنصاري كانما هك ببلغ بمغه " .

ٕ  -انظػ ػػر  :تهػ ػػذيب المغػ ػػة  :ألبػ ػػي منصػ ػػكر دمحم بػ ػػف أحمػ ػػد األزهػ ػػري  ( ،ت ٓ ٖٚهػ ػ ػ )  ( ،مػ ػػادة دلػ ػػؾ ) ، ٖٖٗ/ٖ ،
تح  :دمحم عكض مرعب  ،دار إحياء التراث العربي ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٔٗٔهػ ٕٓٓٔ -ـ ) .
ٖ  -انظر  :تفسير آيات األحكاـ لمسايس . ٗٛٚ :

ٗٚ

كمما استدلكا به في المغة  ،قكؿ الشاعر :
باح
قد َمي َر ِ
هذا مقاـ َ

...

اح (ٔ).
لكت َبر ِ
ق ْد َكة حتى َد ْ

فمف جعل الدلكؾ اسماً لزكالها أل فؤلنه يدلؾ عينيه براحته لشدة شعاعها
قاؿ أبك جعفر النحاس

(ٖ)

()2

 " :كاطبلؽ الدلكؾ عمى الزكاؿ قكؿ أكثر الناس "

()4

ٖ -ثـ إننا إذا حممنا الدلكؾ عمى الزكاؿ فحينئذ تدخل الصمكات الخمس كمها  ،في
تفسير ارية .

قاؿ الرازي

(٘)

 " :كاذا حممنا الدلكؾ عمى الزكاؿ في نصف النهار  ،كالمعنى

أقـ الصبلة  :أي أدمها مف كقت زكاؿ الشمس إلى قسق الميل  ،كعمى هذا التقدير ،
فيدخل فيه الظهر  ،كالعصر  ،كالمغرب  ،كالعشاء  ،كاذا حممنا الدلكؾ عمى الغركب ،

ٔ  -البيت ال يعرؼ قائمه  ،كيركل َبراح بفتح الباء  ،كبِراح بكسر الباء  ،فالذي يركيػه بػالفتح يريػد الشػمس هػي  ،كدلكػت

اح أي قربػػت الشػػمس  ،كمػػف يركيػػه بالكسػػر يريػػد بػػه الب ػاء لمجػػر كال ػراح جمػػع ارحػػة كهػػي الكػػف  ،كمعنهػػا يػػدفع
َب ػر َ
شاعها براحة يد عند قركب الشمس  ،كيركل ( ذبذب حتى دلكت براح).

انظػػر  :لسػػاف العػػرب البػػف منظػػكر  ، ٗٓٛ/ٕ :مػػادة ( بػػرح )  ،كانظػػر  :مجػػاز الق ػرآف  :ألبػػي عبيػػدة معمػػر بػػف المثنػػى
التميمػ ػ ػػي البصػ ػ ػػري  ( ،ت ٕٜٓهػ ػ ػ ػ )  ، ٖٛٚ/ٔ :تػ ػ ػػح  :دمحم ف ػ ػ ػؤاد  ،مكتبػ ػ ػػة الخػ ػ ػػانجي ( القػ ػ ػػاهرة – مصػ ػ ػػر ) ،

ط ػ ػ ػ ػ ( ٖٔٔٛه ػ ػ ػ ػ ٜٔٙٔ -ـ )  ،كانظ ػ ػ ػػر  :مع ػ ػ ػػاني القػ ػ ػ ػرآف لمفػ ػ ػ ػراء  ، ٙٔٛ/ٕ :كانظ ػ ػ ػػر  :تفس ػ ػ ػػير اب ػ ػ ػػف جري ػ ػ ػػر
الطبري . ٘ٔٙ/ٔٚ :

ٕ  -انظر  :النكت كالعيكف لمماكردي . ٕٖٙ/ٖ ،

ٖ  -هػك  :أحمػػد بػف دمحم بػػف إسػماعيل المصػػري أبػػك جعفػر النحػػاس  ،إمػاـ النحػػاة فػػي عصػر  ،كمػػف أذكيػاء العػػالـ  ،مػػف
مؤلفاتػػه  :معػػاني الق ػرآف  ،تػػكفي رحمػػه هللا سػػنة ( ٖٖٛهػ ػ )  ،انظػػر  :سػػير أعػػبلـ النػػببلء لمػػذهبي، ٗٓٔ/ٔ٘ :
كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف . ٜٜ/ٔ :

ٗ  -انظ ػػر  :مع ػػاني القػ ػرآف :ألب ػػي جعف ػػر أحم ػػد ب ػػف دمحم ب ػػف أس ػػماعيل المػ ػرادي النح ػػاس  ( ،ت ٖٖٛه ػ ػ ) ، ٙٙٚ/ٕ ،
تح  :يحيى مراد  ،دار الحديث ( القاهرة – مصر )  ،طػ ( ٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓٗ -ـ ) .

٘  -هك  :دمحم بف عمر بف الحسيف بف الحسف بف عمى التميمي البكري أبك عبدهللا الممقب بفخر الديف الػرازي  ،كلػد سػنة
( ٗٗ٘هػ )  ،العبلمة الكبير ذك الفنكف  ،األصكلي المفسر كبير األذكياء  ،مف مؤلفاته  :التفسػير الكبيػر المشػهكر

بتفسير الرازي  ،كالمحصكؿ  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٙٓٙهػ ) .

انظر  :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٕٗٛ/ٗ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٘ٓٓ/ٕٔ :

٘ٚ

فيدخل المغرب  ،كالعشاء  ،لغير الثبلث الصمكات  ،كحمل كبلـ هللا عمى ما هك أكثر

فائدة أكلى  ،فكجب أف يككف المراد بالدلكؾ ( الزكاؿ ) "

()1

كقاؿ بف جرير الطبري " إذا كاف معنى الدلكؾ في كبلـ العرب هك الميل  ،فبل
شؾ أف الشمس إذا زالت عف كبد السماء  ،فقد مالت لمغركب أل كذلؾ كقت صبلة
الظهر "

()2

.

ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٔ/ٕٔ ،

ٕ  -انظر  :تفسير ابف جرير الطبري . ٘ٔٚ/ٚ ،

ٚٙ

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف المراد بالدلكؾ ميل الشمس لمغركب  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -ما جاء في المغة ،مف قكؿ الفراء
قيبكبة الشمس "

(ٔ)

()2

 " :كرأيت العرب تذهب في الدلكؾ إلى

كهذا اختيار ابف قتيبة  ،قاؿ :ألف العرب تقكؿ دلؾ النجـ إذا قاب  ،كاستدؿ

بقكؿ ذي الرمة

(ٖ)

:

نجكـ كال بار ِ
فبلت الدكلؾ

مصابيح ليست بالمكاتي يقكدها
ُ

()4

كتقػػكؿ لمشػػمس دلػػؾ ب ػراح  ،يريػػدكف قربػػت كالنػػاظر قػػد كضػػع كفػػه عمػػى حاجبػػه

ينظر إليها .

ٔ  -هػػك  :يحيػػى بػػف زيػػاد بػػف عبػػدهللا بػػف منظػػكر الػػديممي الكػػكفي  ،أبػػك زكريػػا المعػػركؼ بػػالفراء كلػػد سػػنة ( ٗٗٔق ) ،
إمػػاـ أهػػل الككفػػة كأعممهػػـ بالمغػػة كالنحػػك كفنػػكف األدب  ،مػػف مؤلفاتػػه  :معػػاني الق ػرآف  ،كاألمثػػاؿ  ،تػػكفي رحمػػه هللا

س ػػنة ( ٕٓٚهػ ػ ػ )  ،انظ ػ ػر  :األعػ ػػبلـ لمزركمػ ػػي  ، ٔٔٛ/ٛ :كانظػػػر  :كفيػ ػػات األعيػ ػػاف البػ ػػف خمكػ ػػاف ، ٖٔٙ/ٙ :

كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٔٔٛ/ٔٓ :

ٕ  -انظر  :معاني القرآف :ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء ( ت ٕٓٚ :هػ )  ، ٙٔٛ/ٕ ،تح  :صبلح عبد العزيز السيد
كآخركف  ،دار السبلـ ( القاهرة – مصر )  ،طػ ( ٖٗٗٔهػ ٕٖٓٔ -ـ ) .

ٖ  -هك  :قيبلف بف عقبة بف بهش كقيل نهيس بػف مسػعكد بػف حارثػه العػدكي أبػك الحػارث  ،المشػهكر بػذي الرمػة  ،كلػد
سنة ( ٚٚهػ ) أحد فحكؿ الشعراء له يكاف شعر  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٔٔٚهػ ).

انظر  :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٔٔ/ٗ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٕٔٗ/٘ :
ٗ  -الشاهد قكله  :كال بارفبلت الدكالؾ  ،استدؿ به عمى أف الدلكؾ الغركب .
استشهد به ابف منظػكر انظػر  :لسػاف العػرب البػف منظػكر  ، ٕٗٙ/ٔٓ :ككػذاؿ ابػف قتيبػة انظػر  :قريػب القػرآف  :ألبػي

دمحم عب ػػدهللا ب ػػف مس ػػمـ ب ػػف قتيب ػػة ال ػػدينكري  ( ،ت ٕٚٙه ػ ػ )  ، ٕٙٓ/ٔ :ت ػػح  :أحم ػػد ص ػػقر  ،دار الكت ػػب العممي ػػة
( بيػػركت – لبنػػاف )  ،طػ ػ ( ٖٜٔٛهػ ػ ٜٔٚٛ -ـ )  ،كأبػػي عبيػػدة انظػػر  :مجػػاز الق ػرآف ألبػػي عبيػػدة ، ٜٜٔ/ٔ :

كاستشهد به الطبري انظر  :تفسير ابف جرير الطبري . ٗٛ٘/ٔٔ :

ٚٚ

قاؿ الشاعر :
الشمس قد كادت تككف َدَنفا
ك ُ

...

كي تَزحمفا
أدفعها بالراح ِ
ُ

(ٔ)

.

فيشبهها بالمريض الدنف أل ألنها قد همت بالغركب كما قارب ِ
الدنف المكت ،
كانما ينظر إليها مف تحت الكف ليعمـ كـ بقى لها إلى أف تغيب  ،كيتكقى الشعاع
بكفه ،فعمى هذا المراد بهذ الصبلة المغرب أل ألنها كالمريض الذي يقارب المكت فهي
في هذا الكقت ضعيفة

()2

.

الدْلؾ أل ألف اإلنساف يدلؾ عينيه عند
ٕ -استدلكا كذلؾ  ،بأف الدلكؾ اشتقاقه مف َ
النظر إلى الشمس حاؿ قركبها ليتبيف مغيبها عند ذلؾ (. )3

ٔ  -البيت لمعجاج كمعنا  :أنه شبه الشمس عند الغركب كالدنف المريض الذي قارب المكت كهػك يػدفع شػعاعها ب ارحػة
يد حتى تغيب  ،الشاهد أنه يتكقى شعاع الشمس بكفه عند مغيبها  ،كيقاؿ لمشمس إذا مالت لممغيػب قػد تزحمفػت ،
كتزحمقت أي مالت لمغركب  ،انظر  :لساف العرب البف منظكر ، ٔٓٚ/ٜ :مادة ( دنف )  ،كانظر  :تهػذيب المغػة

لؤلزه ػػري  ، ٕٕٔ/٘ :كانظ ػػر  :مج ػػاز القػ ػرآف  :ألب ػػي عبي ػػدة  ، ٖٛٛ/ٔ :كانظ ػػر  :قري ػػب القػ ػرآف الب ػػف قتيب ػػة :
ٔ ،ٕٙٓ/تح  :أحمد صقر  ،دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٖٜٔٛهػ ٜٔٚٛ -ـ ) .

ٕ  -انظر  :زاد المسير البف الجكزي . ٗٙ/ٖ :

ٖ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٕٔ/ٕٔ ،كانظر  :النكت كالعيكف لمماكردي . ٖٖٙ/ٖ ،

ٚٛ

مناقشة األدلة والترجيح :
أوالً  :إف استدالؿ أصحاب القكؿ الثاني القائميف بأف الدلكؾ في ارية هك ميل الشمس
لمغركب ُ ،ي َرد عميهـ بأف استداللهـ ضعيف أل ألف أصل الدلكؾ  :عبارة عف الميل

كالتغيير  ،كهذا حاصل في الغركب نكعاً مف أنكاع الدلكؾ  ،فكاف كقكع لف

الدلكؾ

عمى الغركب ال ينافي كقكعه عمى الزكاؿ  ،كما أف كقكع لف الحيكاف عمى اإلنساف ال

ينافي كقكعه عمى الفرس

()1

.

ثاني ًا  :كأما استداللهـ بأف اإلنساف يدلؾ عينيه عند النظر إلى الشمس كقت قيابها ،
ال يقكل لبلستدالؿ به أل ألف الشمس تككف أقكل في شعاعها عندما تككف في كس
السماء  ،فبل يقكل اإلنساف بالنظر إليها  ،فهك في ذلؾ الكقت يدلؾ عينيه لينظر إليها،
بخبلؼ الغركب فيمكف النظر إليها بدكف احتياج إلى دلؾ عينيه فهي في هذ الحالة

ال
أضعف حا ً

()2

.

ثالثاً  :كأما استداللهـ عمى أف الدلكؾ يأتي بمعنى قياب الشمس  ،مف قكؿ ذي الرمة:
مصابيح ليست بالمكاتي يقكدها
ُ

...

نجكـ كال بار ِ
فبلت الدكالؾ

()3

ال يككف نصاً في معنى الغياب أل ألنه يككف بمعنى الميل فالنجكـ تميل بسيرهاأل

ألف أصل مادة دلؾ تدؿ عمى اإلنتقاؿ  ،كفي الزكاؿ انتقاؿ مف دائرة نصف النهار إلى
ما يميها  ،كفي الغركب انتقاؿ مف دائرة األفق إلى ما تحتها بحسب ما ن ار  ،ككذلؾ
الدلؾ المعركؼ هك انتقاؿ اليد مف محل إلى آخر

()4

.

رابعاً  :إننا إذا حممنا الدلكؾ عمى الزكاؿ كانت ارية جامعة لمكاقيت الصمكات كمها
فدلكؾ الشمس  ،يتناكؿ صبلة الظهر كالعصر كالى قسق الميل  ،كيتناكؿ المغرب ،

ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٔ/ٕٔ ،
ٕ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٔ/ٕٔ ،
ٖ  -البيت مرت ترجمته صػ ٗ. ٚ

ٗ  -انظػػر  :بيػػاف المعػػاني :عبػػد القػػادر بػػف مبلحػػكيش السػػيد محم ػػكد آؿ قػػازي الع ػػاني ( ت ٖٜٔٛهػ ػ ) ، ٖ٘ٗ/ٕ ،
مطبعة الترقي – دمشق  ،طػ ( ٕٖٔٛهػ ٜٔٙ٘ -ـ ) .

ٜٚ

كالعشاء  ،كقرآف الفجر هك صبلة الصبح

()1

 ،كاذا حممنا الدلكؾ عمى الغركب ال

يتناكؿ إال ثبلث صمكات  ،كهي  :المغرب  ،كالعشاء  ،كالفجر  ،كحمل كبلـ هللا عمى
ما فيه فائدة أكثر أكلى

()2

.

خامساً  :مما يزيد قكؿ الجمهكر قكة كترجيحاً  ،ما نقمه الرازي في تفسير عف القفاؿ

(ٖ)

أنه قاؿ  ":أصل الدلكؾ  :الميل يقاؿ  ،مالت الشمس لمزكاؿ  ،كيقاؿ مالت لمغركب ،
إذا عرفت هذا فنقكؿ كجب أف يككف المراد هاهنا الزكاؿ عف كبد السماء  ،كذلؾ ألنه

تعالى عمق إقامة الصبلة بالدلكؾ  ،كالدلكؾ عبارة عف الميل كالزكاؿ  ،فكجب أف يقاؿ
إنه أكؿ ما حصل هذا الميل كالزكاؿ تعمق به هذا الحكـ  ،فمما حصل هذا المعنى
أف يتعمق به كجكب الصبلة  ،كذلؾ يدؿ عمى أف
حاؿ ميمها عف كبد السماء كجب ْ
المراد مف الدلكؾ في هذ ارية ميمها عف كبد السماء " (. )4
بمعنى أَف الظهر يتعمق الكجكب به عند الزكاؿ بخبلؼ المغرب فالتعمق به

يككف بعد الغركب ال عند الغركب .

كلكف يقاؿ مالت لمغركب  ،فإنه
سادساً  :إنه ال ُيقاؿ مالت الشمس بمعنى قربت ،
ْ
()5
يقاؿ لمشمس كقت الظهر إنها مائمة  ،كال يقاؿ لها بعدما قربت مائمة .
سابع ًا  :مما ُيستأنس به في ترجيح القكؿ بأف المراد بالدلكؾ في ارية الزكاؿ  :هك أَف
جبريل عميه السبلـ ابتدأ بها حيف عمـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كيفية الصبلة في يكميف (.)6
ٔ  -انظر  :تفسير البغكي . ٔٗٛ/ٖ :

ٕ -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٕٕ/ٕٔ :كانظر  :تفسير الخازف  ، ٔٗ/ٖ :كانظر  :تفسير آيات األحكػاـ لمسػايس،
( . ) ٗٛٚ

ٖ  -هػػك  :دمحم بػػف عمػػي بػػف إسػػماعيل أبػػكبكر القفػػاؿ الشاشػػي  ،كلػػد سػػنة ( ٕٜٔه ػ )  ،الفقيػػه الشػػافعي إمػػاـ عصػػر كػػاف
فقيهاً محدثاً أصكلياً  ،مف مؤلفاته  :أصكؿ الشاشي  ،كمحاسف الشريعة  ،كشػرح رسػالة الشػافعي  ،تػكفي رحمػه هللا

سنة ( ٖ٘ٙهػ )  ،انظر :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٕٓٓ/ٗ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٕٚٗ/ٙ :

ٗ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٕ/ٕٔ :

٘  -انظر  :أحكاـ القرآف  :ألبي الحسف عمي بف دمحم المعػركؼ بالكيااله ارسػي  ( ،ت ٓٓ٘ه ػ )  ، ٜٗ٘/ٕ ،دار الكتػب
العممية ( بيركت – لبناف )  ،تح  :مكسى دمحم عمى – عزت عبد عطية  ،طػٔٗٓ٘( :هػ ٜٔٛٗ -ـ ) .
 - ٙانظر  :ركح المعاني لؤللكسي . ٕٔٚ/ٛ :

ٓٛ

ثامن ًا  :كمما يستأنس به كذلؾ في الترجيح  ،ما ُيفهـ مف حرؼ ( إلى ) في ارية الذي
هك أل النتهاء الغاية ُ ،فيفهـ منه أف في تمؾ األكقات صمكات تُمارس أل ألف الغاية

كانت لفعل أقـ الصبلة فالغاية تقتضي تكرار إقامة الصبلة في أكقات متفرقة لصمكات
عدة  ،كليس المراد قاية لصبلة كاحدة ُجعل كقتها متسعاً

()1

.

من آثار تفسير آية ذكر الدلوك :
ٔ -التخفيف كالتيسير عمى هذ األمة  ،حيث ذهب بعض الفقهاء إلى القكؿ  :بأف
كقت الظهر يتمادل مف الزكاؿ إلى الغركب  ،في حاؿ الضركرة .

لذلؾ قاؿ القاضي ابف العربي  " :ذهب قكـ إلى أف صبلة الظهر يتمادل
كقتها مف الزكاؿ إلى الغركب أل ألف هللا تعالى عمق كجكبها عمى الدلكؾ  ،كهذا دلكؾ
كمه  ،قاله األكزاعي
حاؿ الضركرة "

()3

(ٕ)

 ،كأبك حنيفة في تفصيل  ،كأشار إليه مالؾ  ،كالشافعي في

.

ٕ -كمف آثار تفسير هذ ارية ما استنبطه الفقهاء كاألصكليكف مف هذ ارية .

مسددددألة :إذا تعمػ ػػق الحكػ ػػـ باسػ ػػـ لػ ػػه ابتػ ػػداء كانتهػ ػػاء  ،فهػ ػػل تعمػ ػػق الحكػ ػػـ يكػ ػػكف بأكلػ ػػه
أـ بآخر ؟

()4

.

كه ػ ػػذا م ػ ػػا يس ػ ػػميه بع ػ ػػض األص ػ ػػكلييف خاص ػ ػػة المت ػ ػػأخريف م ػ ػػنهـ بع ػ ػػد اس ػ ػػتقرار
االصػػطبلحات األصػػكلية  ،بالكاجػػب المكسػػع  ،فبنػػى الفقهػػاء عمػػى الخػػبلؼ فػػي تعمػػق
ٔ  -انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر. ٕٔٛ/ٔ٘ :
يحمػد األك ازعػي أبػك عمػرك كلػد سػنة ( ٛٛه ػ )  ،إمػاـ أهػل الشػاـ الفقيػه ال ازهػد  ،قيػل
ٕ  -هك  :عبدالرحمف بف عمرك بػف ُ

أنػػه أجػػاب عػػف سػػبعة ألػػف مسػػألة  ،تػػكفي ف ػػي بيػػركت رحمػػه هللا سػػنة ( ٔ٘ٚهػ ػ )  ،انظ ػػر  :األعػػبلـ لمزركم ػػي :
ٖ ، ٖٕٓ/كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف . ٕٔٚ/ٖ :

ٖ  -انظر  :أحكاـ القرآف البف العربي  ، ٕٜٚ/٘ :كانظر  :بداية المجتهد كنهاية المقتصد  :اإلماـ القاضي أبي الكليػد
القرطبػػي األندلسػػي المعػػركؼ بػػابف رشػػد الحفيػػد  ( ،ت ٜ٘٘هػ ػ )  ، ٖٜ٘/ٕ :دار العقيػػدة ( القػػاهرة – مصػػر ) ،
طػ ( ٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓٗ -ـ ).

ٗ  -انظ ػػر  :المسػػػالؾ فػػػي ش ػػرح مكط ػػأ مال ػػؾ  :ألبػػػي بك ػػر ب ػػف عبػ ػػدهللا األندلسػ ػػي المػػػالكي المعػػػركؼ ب ػػابف العربػػػي ،
( ت ٖٗ٘ هػ ) البف العربي  ، ٗٓٛ/ٔ :تح  :دمحم بف الحسف السػميماني – عائشػة بنػت الحسػف السػميماني  ،دار
الغرب اإلسبلمي  ،طػ ( ٕٔٗٛهػ ٕٓٓٚ -ـ ) .

ٔٛ

الحكػـ فيمػا لػه ابتػػداء كانتهػاء  ،خبلفػاً فػػي كقػت صػبلة الظهػر هػػل تجػب بػأكؿ الكقػػت أـ

بآخر  ،فذهب الشافعي كأكثر الفقهاء  ،كمالؾ  ،كأحمد  ،كأبػي داككد إلػى أف الصػبلة
تجػػب فػػي أكؿ الكقػػت كجكبػاً مكسػػعاً  ،كخػػالف أبػػك حنيفػػة فقػػاؿ تجػػب فػػي آخػر الكقػػت ،
كهك المشهكر مف مذهبه

()1

.

ٖ -كمف آثار تفسير هذ ارية هك أف بعض األصكلييف استدؿ بها كجعمها دليبلً عمى
الكاجب المكسع  ،فقكله تعالى  :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﮊ [ اإلسراء ] 78 :

ارية دليل عمى إيقاع كاجب في

جزء مف أج ازئه  ،فاألمر عاـ  ،يتناكؿ جميع أجزاء الكقت  ،كلـ ُيشعر بتخصيص
بعض الكقت  ،كليس المراد إقامة الصبلة في كل كقت مف أكقاته  ،فبل يخمك كقت
مف صبلة  ،فهذا خبلؼ اإلجماع  ،إذاً المقصكد  ،إيقاع الصبلة في جزء مف
أجزاء الكقت  ،كهذا ما ُيسمى بالكاجب ( المكسع )

()2

ٗ -كمف آثار تفسير هذ ارية أف بعض المفسريف قاؿ إف سبب الخبلؼ في معنى
الدلكؾ إنما هك مف قبيل الخبلؼ في المف

المشترؾ في معانيه  ،كهك مف أهـ

أسباب الخبلؼ الذي يجري الخبلؼ فيه بيف الفقهاء كالعمماء

()3

.

ٔ  -انظػػر  :المجمػػكع شػػرح المهػػذب  :لئلمػػاـ أبػػي زكريػػا محػػي الػػديف بػػف شػػرؼ النػػككي  ( ،ت ٙٚٙهػ ػ ) ، ٕ٘/ٖ :
دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) كانظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٕٙ٘/٘ :

ٕ  -انظ ػػر المه ػػذب ف ػػي عم ػػـ أص ػػكؿ الفق ػػه المق ػػارف  :عب ػػد الكػ ػريـ ب ػػف عم ػػي ب ػػف دمحم النمم ػػة  ، ٖٔٛ/ٔ :مكتب ػػة الرش ػػد
( الرياض – السعكدية )  ،طػٔ ( ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔ-ـ ) .
ٖ  -انظر  :البحر المحي في أصكؿ الفقه  :بدر الديف دمحم بػف بهػادر بػف عبػدهللا الزركشػي ( ت ٜٗٚه ػ ) ، ٕٗ٘/ٔ ،
تح  :دمحم تامر  ،دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،ط ػ ٕٔٗٔ ( :ه ػ )  ،كانظػر  :اإلنصػاؼ فػي التنبيػه عمػى

المع ػػاني كاألس ػػباب التػػػي أكجب ػػت االخ ػػتبلؼ :عب ػػدهللا ب ػػف دمحم ب ػػف الس ػػيد البطميكسػ ػػي ( ت ٕٔ٘ه ػ ػ ) ، ٗٛ/ٔ ،
تح  :دمحم رضكاف الراية  ،دار الفكر ( بيركت  -لبناف )  ،طػ ( ٖٓٗٔهػ ٜٕٔٛ -ـ ) .

ٕٛ

لذلؾ قاؿ الطاهر بف عاشكر

(ٔ)

 " :الدلكؾ كرد بمعنى الزكاؿ كالميل كالغركب

فظاهر المف مشترؾ في المعاني الثبلثة "

()2

.

كقػػاؿ دمحم الش ػربيني  " :فحينئػ ٍػذ هػػذ المفظػػة – ( يعنػػي الػػدلكؾ )  -مػػف اسػػتعماؿ
المشترؾ في معانيه "

()3

.

كالذي يظهر أف لفظة دلكؾ ال تعادلها كممة  ،كال تتأتى بدلها كممة  ،فهي شممت
الصمكات الثبلث عمى ما تقرر في الترجيح  ،ككذلؾ هذ المفظة حممت في معانيها

التخفيف كالتكسيع عمى هذ األمة .

ككذلؾ ما استنبطه بعض المفسريف مف هذ ارية  ،كمف قيرها ضاب  ( :كهك

حمل كبلـ هللا عمى ما كاف أكثر فائدة أكلى ) .

كذلؾ ما استنبطه بعض األصكلييف مف الكاجب المكسع  ،فهذا كمه يدؿ عمى
إعجاز القرآف العظيـ في ألفاظه كمعانيه  ،فمك حمت لفظة محل الدلكؾ مثل الزكاؿ أك

الميل أك قيرهما لما حصمت هذ ارثار كالمعاني كاالستنباطات كهللا أعمـ .

ٔ  -هك  :دمحم بف الفاضل بف دمحم الطاهر بف عاشكر كلد سنة ( ٖٕٔٚهػ )  ،أديػب خطيػب  ،مشػارؾ فػي عمػكـ الػديف ،
مػ ػػف مؤلفاتػ ػػه  :التفسػ ػػير كرجالػ ػػه  ،كالتحريػ ػػر كالتنػ ػػكير  ،تػ ػػكفي رحمػ ػػه هللا سػ ػػنة ( ٖٜٓٔهػ ػ ػ )  ،انظػ ػػر :األعػ ػػبلـ
لمزركمي . ٖٕ٘/ٙ :

ٕ  -انظر التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٕٔٛ/ٔ٘ :
ٖ  -انظر  :السراج المنير لمشربيني . ٖٙٓ/ٕ :

ٖٛ

 -2آية ذكر الشفق :
أقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف في قكله تعالى :

ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ [ االنشقاق ]16 :

اختمف الصحابة كالتابعكف في المراد بالشفق في ارية عمى قكليف

القول األول

(ٔ)

:

 :أف المراد بالشفق في ارية هك  ،الحمرة  ،كهك قكؿ جمهكر الصحابة

كالتابعيف  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة  ،عمر بف الخطاب  ،كعمي بف أبي
طالب  ،كابف مسعكد  ،كابف عباس  ،كأبي قتادة

كابف الزبير

(ٖ)

رضي هللا عنهـ أجمعيف .

كمف التابعيف  :سعيد بف المسيب

(ٗ)

كعبدهللا بف دينار  ،كالزهري (.)ٙ

(ٕ)

 ،كجابر بف عبدهللا  ،كابف عمر ،

 ،كسعيد بف جبير  ،كطاككس (٘)،

ٔ  -انظر  :تفسير القرطبي  ، ٕٚ٘/ٜٔ :كانظر  :المباب البف عادؿ الدمشقي . ٕٖ٘ٚ/ٔ :

ٕ  -هك  :الحارث بف ربعي  ،كقيل بف عمرك السممي األنصػاري أبػك قتػادة األنصػاري  ،قػار رسػكؿ هللا صػمى هللا عميػه
كسمـ ركل عف النبي صمى ﵀ عميه كسمـ عدة أحاديث  ،تكفي رضي هللا عنه سنة ( ٗ٘هػ ).

انظر  :اإلصابة البف حجر  ، ٖٕٚ/ٚ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٜٗٗ/ٕ :
ٖ  -هك  :عبدهللا بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدي  ،أحد األعػبلـ كأكؿ مكلػكد لممهػاجريف فػي المدينػة  ،أمػه أسػماء
بنػػت أبػػي بكػػر ُ ،بكيػػع لػػه بالخبلفػػة بمكػػة سػػنة ( ٗٙهػ ػ )  ،عػػداد فػػي صػػغار الصػػحابة كبي ػ اًر فػػي العمػػـ كالشػػرؼ
كالجهػػاد ،قتمػػه الحجػػاج  ،قتػػل عبػػدهللا بػػف الزبيػػر رضػػي هللا عنػػه سػػنة ( ٖٚهػ ػ )  ،انظػػر  :اإلصػػابة البػػف حجػػر :
ٗ ، ٜٛ/كانظر :سير أعبلـ النببلء لمذهبي  ، ٖٖٙ/ٖ :كانظر :كفيات األعياف البف خمكاف . ٚٔ/ٖ :

ٗ  -هك  :سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي كهب المخزكمي أبك دمحم  ،كلد لسػنتيف مضػتا مػف خبلفػة عمػر  ،عػالـ أهػل
المدين ػػة جم ػػع ب ػػيف الح ػػديث كالفق ػػه س ػػمع م ػػف س ػػعد ب ػػف أب ػػي كق ػػاص كأب ػػي هريػ ػرة كزكج ػػه ابنت ػػه  ،ت ػػكفي رحم ػػه هللا

سنة ( ٖٜهػ )  ،انظر :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٖٚ٘/ٕ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٕٔٚ/ٗ :

٘  -هك  :طاككس بف كيساف الخكالني الهمداني اليماني أبك عبدالرحمف مف سادات التابعيف كأعبلمهـ كفقهائهـ سمع
عف ابف عباس  ،كأبي هريرة  ،تكفي رحمه هللا بمكة في الحرـ يكـ التركية سنة ( ٔٓٔهػ) كقيل ( ٔٓٙهػ ).

انظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٖٛ/٘ :كانظر :تهذيب الكماؿ لممزي . ٖ٘ٚ/ٖٔ :

 - ٙهك  :دمحم بف مسمـ بف عبدهللا بف شهاب الزهري أبك بكر كلد سنة ( ٘ٛهػ )  ،أحد فقهاء التػابعيف كمحػدثهـ مػف أهػل
المدينة أكؿ مف دكف الحديث النبكي  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٕٗٔهػ ).

انظر :األعبلـ لمزركمي  ، ٜٚ/ٚ :كانظر :كفيات األعياف البف خمكاف . ٔٚٚ/ٗ :

ٗٛ

القول الثاني

 :أف المراد بالشفق في ارية البياض  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف

الصحابة  ،أنس بف مالؾ  ،كأبك هريرة رضي هللا عنهما .

كمف التابعيف  ،عمر بف عبد العزيز

أدلة القولين

(ٔ) )2( ،

.

:

أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف المراد بالشفق في ارية هك الحمرة  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -استدلكا بما جاء مف حديث ابف عمر رضي هللا عنهما عف النبي صػمى هللا عميػه
كسم ػـ قاؿ  ( :الشفق الحمرة )

()3

.

ٕ -استدلكا بما جاء مف حديث عبدهللا بف عمرك  -رضي هللا عنهما  -قاؿ  :قاؿ
رسكؿ هللا صمى هللا عميه كسمـ  ، ... ( :ككقت المغرب مالـ يغب الشفق )

()4

ٖ -استدلكا بما جاء مف حديث عبدهللا بف عمرك رضي هللا عنهما عف النبي صمى
()5

هللا عميه كسمـ قاؿ  ( :ككقت المغرب مالـ يسق الشفق )

.

ٔ  -هك  :عمر بف عبدالعزيز بف مػركاف بػف أبػي الحكػـ بػف أبػي العػاص أبػك حفػص كلػد سػنة ( ٔٙه ػ )  ،اإلمػاـ العػادؿ
المجته ػػد ال ازه ػػد ال ػػكرع أشػ ػ بن ػػي أمي ػػة م ػػف الت ػػابعيف  ،ت ػػكفي رحم ػػه هللا س ػػنة ( ٔٓٔه ػ ػ )  ،انظ ػػر :أع ػػبلـ الن ػػببلء

لمذهبي  ، ٔٔٗ/٘ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٘ٓ/٘ :

ٕ  -انظػػر  :تفسػػير ابػػف كثيػػر  ، ٖٜ٘/ٛ :كانظػػر  :الكشػػف كالبيػػاف لمثع ػػالبي  ، ٔٙٓ/ٔٓ :كانظػػر  :تحفػػة األحػػكذي
لممباركفكري  ، ٖٜ٘/ٔ :كانظر  :أحكاـ القرآف البف العربي  ، ٖٖٕٔ/ٗ :كانظػر  :المعػاني البديعػة لجمػاؿ الػديف
الريمي . ٕٕٖ/ٔ :

ٖ  -أخرجػه البيهقػػي فػي السػػنف الكبػرل  ،جمػػاع أبػكاب المكاقيػت  ،بػػاب دخػكؿ كقػػت العشػاء بغيبكبػػة الشػػفق ، ٖٖٚ/ٔ :
برقـ (  ، ) ٜٔٙٔكقاؿ البيهقي  " :كركي مرفكعاً كمكقكفاً كالصحيح أنه مكقكؼ "  ،كأخرجػه الػدارقطني فػي السػنف
 ، ٕٜٙ/ٔ :كأخرجه ابف خزيمة في صحيحة . ٕٔٛ/ٔ :

ٗ  -أخرج ػػه مس ػػمـ فػػػي ص ػػحيحه  ،كت ػػاب المس ػػاجد كمكاض ػػع الص ػػبلة  ،ب ػػاب أكقػػػات الصػػػمكات الخم ػػس ، ٕٗٙ/ٔ :
برقـ ( ٕٔ. ) ٙ

٘  -أخرج ػػه مس ػػمـ فػػػي ص ػػحيحه  ،كت ػػاب المس ػػاجد كمكاض ػػع الص ػػبلة  ،ب ػػاب أكقػػػات الصػػػمكات الخم ػػس ، ٕٗٚ/ٔ :
برقـ ( ٕٔ. ) ٙ

٘ٛ

ٗ -استدلكا مف المغة بقكؿ الفراء قاؿ  " :الشفق  :الحمرة التي في المغرب  ،سمعت
بعض العرب يقكؿ عميه ثكب مصبكغ كأنه الشفق  ،ككاف أحمر  ،كهك شاهد
الحمرة "

()1

.

٘ -استدلكا بما جاء عف الخميل الفراهيدي

(ٕ)

 ،قاؿ  " :صعدت منارة اإلسكندرية

فريته يتردد مف أفق إلى أفق كلـ أر يغيب "
فرمقت البياض أ

()3

.

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف المراد بالشفق في ارية هك البياض  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -اسػتدلكا بقكلػه تعػالى  :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ
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قسق الميل أي  :ظبلـ الميل  ،كذلؾ ال يككف إال بغيبكبة البياض (.)4

ٕ -استدلكا بما جاء مف حديث بشير بف أبي مسعكد
كيصمي العشاء حيف يسكد األفق ) (.)6

(٘)

قػالكا

عف أبيه قاؿ ، ...( :

ٔ  -انظر  :معاني القرآف لمفراء . ٕٕٔٚ/ٖ :

ٕ  -هػػك  :الخميػػل بػػف أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف تػػيـ الفراهيػػدي أبػػك عبػػدالرحمف كلػػد سػػنة ( ٓٓٔه ػ )  ،نحػػكي لغػػكي  ،أكؿ مػػف
استخرج العركض  ،كأكؿ مف ألف معجـ في المغة  ،شي سػيبكيه  ،مػف مؤلفاتػه  :كتػاب العػيف  ،كمعػاني الحػركؼ
 ،ككتػػاب العػػركض  ،تػػكفي رحمػػه هللا سػػنة ( ٓٔٚهػ ػ )  ،انظ ػػر  :األع ػػبلـ لمزركم ػػي  ، ٖٔٗ/ٕ :كانظػػر  :معج ػػـ
المؤلفيف لعمر كحالة . ٕٔٔ/ٗ :

ٖ  -انظر  :الكشف كالبياف لمثعالبي  ، ٔٙٓ/ٔٓ :كانظر  :النكت كالعيكف لمماكردي  ، ٕٖٚ/ٙكانظػر  :مفػاتيح الغيػب
لمرازي . ٔٓٔ/ٖٔ :

ٗ  -انظر  :الحاكي لمماكردي ( ٕ) ٕٖ/

٘  -هػػك  :بشػػير بػػف أبػػي مسػػعكد بػػف عمػػرك البػػدري األنصػػاري المػػدني قيػػل إف لػػه صػػحبة تػػكفي رضػػي هللا عنػػه سػػنة

( ٖٔٙهػ )  ،انظر  :تهذيب الكماؿ لممزي  ، ٕٔٚ/ٗ :كانظر  :اإلصابة البف حجر . ٖٖٗ/ٔ :

 - ٙأخرجػػه ابػػف خزيمػػة فػػي صػػحيحه  ،بػػاب كراهيػػة تسػػمية العشػػاء عتمػػة  ، ٔٛٔ/ٔ :بػػرقـ ( ٕٖ٘ )  ،كضػػعف ابػػف
خزيمة هذ المفظة فقاؿ  " :هذ الزيادة لـ يقمها أحد قير أسامة بػف زيػد "  ،كأخرجػه الػدار قطنػي فػي سػننه  ،كالمفػ

له  ، ٕ٘ٓ/ٔ :كأخرجه أبك داكد في سننه  ،كتاب الصبلة  ،باب فػي المكاقيػت  ، ٔٓٚ/ٔ :بػرقـ ( ٗ ، ) ٖٜكقػاؿ

أبك داكد  " :ركل هذا الحديث عف الزهري  ،كمالؾ كبف عيينة كشعيب بف أبي حمزة كالميث بػف سػعد كقيػرهـ  ،كلػـ
يذكركا الكقت الذي صمى فيه كلـ يفسرك "  ،كأخرجه الطبراني في المعجـ الكبير . ٕٜ٘/ٔٚ :

ٛٙ

ٖ -قالكا كألف صبلة العشاء تتعمق بغارب  ،كصبلة الصبح تتعمق بطالع  ،فمما كجبت
الصبح بالطالع الثاني ( أي الفجر الصادؽ ) اقتضى أف تجب العشاء بالغارب

الثاني كهك البياض ال الحمرة (.)1

مناقشة األدلة والترجيح

:

أوالً  :إف أصحاب القكؿ الثاني القائمكف بأف الشفق البياض  ،استدلكا بالغسق في ارية
كهك ( أي الغسق ) مختمف في تأكيمه  ،فإذا أخذنا تأكيل أنه إقباؿ الميل كدنك  ،سق
االستدالؿ بهذا التأكيل  ،كالتأكيل الثاني لمغسق هك أنه اجتماع الميل كظممته  ،كمعنى
هذا قد يظمـ الميل إذا قاب الشفق أك يحمل عمى كقت الصبلة الثاني أل ألف كقتها
مكسع – أي صبلة العشاء – ككذا الجكاب في سكاد األفق الحديث  ،ككذلؾ يرد عمى
هذا القكؿ بأف دليمهـ يتطرؽ إليه االحتماؿ (.)2

كالقاعدة تقكؿ  ( :إف الدليل إذا تطرؽ إليه االحتماؿ يسق به االستدالؿ )

(ٖ)

.

ٔ  -انظر  :الحاكي لمماكردي . ٕٖ/ٕ :
ٕ  -انظر  :المصدر السابق .

ٖ  -مػرادهـ بػػذلؾ االحتمػػاؿ القػػكي الػػذي احتفػػت بػػه القػرائف كاعتضػػد بالعبػػارات  ،ال بػػأي احتمػػاؿ أل ألنػػه مػػا مػػف دليػػل إال
كيتطػػرؽ إليػػه احتمػػاؿ  ،انظػػر :المهػػذب فػػي أصػػكؿ الفقػػه لعبػػد الكػريـ النممػػة  . ٕٔ٘ٗ/ٗ :كانظػػر  :حاشػػية الجمػػل
عمى المنه لشي اإلسبلـ زكريا األنصاري العبلمة سميماف الجمل  ( ،ت  ٜٕٙهػ )  ، ٘ٓٓ / ٔ:تح  :العبلمػة

سػػميماف الجمػػل  ،دار الفكػػر ( بيػػركت – لبنػػاف )  ( ،د  .ت )  ،كانظػػر  :مغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػة معػػاني ألفػػاظ
المنهاج  :دمحم الخطيب الشربيني  ( ،ت ٜٚٚهػ )  ، ٕٔٔ/ٖ :دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٛٚ

ثانياً  :أنه قد جاء في حديث بف عباس رضي هللا عنهما أف النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ(:صمى
(ٔ)

بي جبريل العشاء حيف قاب الشفق )

لكجهيف :

فحمل إطبلؽ الشفق عمى األحمر  ،أكلى
،
ُ

الوجو األول  :أف الحكـ إذا تعمق باسػـ لػه أكؿ كآخػر اقتضػى أف يتنػاكؿ أكؿ مػا ينطمػق
عميه أكؿ ذلؾ االسـ .

الوجو الثاني  :أف االسـ إذا تناكؿ شيئيف عمى سكاء كاف حممه عمى أشهرهما في
المساف  ،كالحمرة مف الشفقيف ( أي األحمر كاألبيض ) أشهر في المساف (.)2

ثالث ًا  :إجماع أهل األعصار في سائر األمصار  ،عمى إقامتها أي ( المغرب ) عند
سقكط الشفق األحمر  ،كال يتناكركف بينهـ  ،كال يختمفكف في فعمها مع اختبلفهـ في
المراد بالشفق

()3

.

رابعاً  :أف الشفق في بعض األزماف ال يغيب  ،كيطكؿ لبثُه  ،فكجب أف يكػكف المعتبػر
هك الحمرة ال البياض .

خامساً  :أف الشفق لما كاف اشتقاقه مف ِّ
الرقة  ،فبل شؾ أف الضكء يأخذ في الرِقة
كالضعف عند قيبة الشمس  ،فتككف الحمرة شفقاً (. )4
سادساً  :أف القائميف بأف الشفق البياض دليمهـ ال تقكـ به الحجة كال تساعدهـ عميه
المغة .

ٔ  -أخرجه البغكي في شرح السنة  ،كتػاب الصػبلة  ،بػاب مكاقيػت الصػبلة  ، ٕٔٛ/ٕ :بػرقـ (  ، ) ٖٗٛمػف حػديث بػف

عبػػاس كقػػاؿ البغػػكي  " :هػػذا حػػديث حسػػف "  ،كأخرجػػه الحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ  ،بػػاب مكاقيػػت الصػػبلة ، ٖٓٙ/ٔ :

بػػرقـ ( ٖ ، ) ٜٙمػػف حػػديث ابػػف عبػػاس رضػػي هللا عنهمػػا  ،قػػاؿ الحػػاكـ  " :هػػذا صػػحيح عمػػى شػػرط الشػػيخيف كلػػـ
يخرجػا "  ،كأخرجػه الترمػػذي فػي سػػننه  ،كتػاب أبػكاب الصػبلة عػػف رسػكؿ هللا صػػمى هللا عميػه كسػػمـ  ،بػاب مكاقيػػت
الصبلة عف النبي صمى هللا عميه كسػمـ  ، ٕٚٛ/ٔ :بػرقـ (  ، ) ٜٔٗكقػاؿ الترمػذي  " :هػذا حػديث حسػف صػحيح

قريب "  ،كأخرجه أبك داكد في سننه  ، ٔٙٓ/ٔ :كأخرجه البيهقي في السػنف الكبػرل  ، ٖٙٗ/ٔ :كأخرجػه بػف أبػي
شيبة في مصنفه . ٕٛٓ/ٔ :

ٕ  -انظر  :الحاكي لمماكردي . ٕٗ/ٕ :
ٖ  -المصدر السابق .

ٗ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٔٓٔ/ٖٔ :

ٛٛ

لذلؾ قاؿ الشككاني  " :كال كجه لهذا القكؿ كال متمسؾ له  ،ال مف المغة كال مف

الشرع " (.)1

كقد نقل الشككاني في نيل األكطار عف ابف سيد الناس

(ٕ)

قكله  " :كقد عمـ

كل مف له عمـ بالمطالع كالمغارب أف البياض ال يغيب  ،إال عند ثمث الميل األكؿ ،
كهك الذي حد  -عميه الصبلة كالسبلـ  -خركج أكثر الكقت به  ،فصح يقيناً أف كقتها
داخل قبل ثمث الميل األكؿ بيقيف  ،فقد ثبت بالنص أنه داخل مف مغيب الشفق الذي
هك البياض  ،فتبيف بذلؾ يقيناً أف الكقت دخل بالشفق الذي هك الحمرة "

()3

.

كلعل القكؿ الراجح قكؿ مف قاؿ إف المراد بالشفق هك الحمرة هك كما يظهر ،

كهك قكؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف كما ذكرنا آنفاً  ،كهك أيضاً قكؿ أهل المغة .
كما ذكر ذلؾ المطرزي (ٗ) حيف قاؿ  " :الشفق الحمرة عف جماعة مف
الصحابة كالتابعيف كهك قكؿ أهل المغة "

()5

كالعمماء (.)6

 ،كهذا القكؿ قاؿ به جمهكر المفسريف

ٔ  -انظر  :فتح القدير لمشككاني . ٖٜ٘/٘ :

ٕ  -هك  :دمحم بف دمحم بف دمحم بف أحمد بف عبدهللا اليعمري األندلسي المصري الشػافعي المعػركؼ بػابف سػيد النػاس  ،أبػك

الفتح فتح الديف  ،كلد سنة ( ٔٙٚه ػ )  ،محػدث مػؤرخ  ،فقيػه  ،شػاعر نحػكي  ،كلػد بالقػاهرة  ،مػف مؤلفاتػه  :بشػرل

المبيب بذكر الحبيب  ،كشرح قطعة مف كتاب الترمذي لـ يكممه  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٖٗٚهػ ).
انظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٖٗ/ٚ :كانظر  :معجـ المؤلفيف لعمر كحالة . ٕٜٙ/ٕٔ:
ٖ  -انظر  :نيل األكطار مف أسرار منتقػى األخبػار  :دمحم بػف عمػي الشػككاني  ( ،ت ٕٓ٘ٔه ػ )  ، ٖٗٗ/ٔ :دار ابػف

الجكزي ( مصر – القاهرة )  ،طػ ( ٖٖٗٔهػ ٕٕٓٔ -ـ )  ،إشػارة إلػى حػديث عائشػة قالػت أعػتـ رسػكؿ هللا صػمى
هللا عميػه كسػػمـ ليميػػة بالعشػػاء فنػػادا عمػػر نػػاـ النسػػاء كالصػػبياف فخػػرج رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ كقػػاؿ  ( :مػػا

ينتظرهػا قيػركـ كلػـ يكػف يصػػمي  ،ثػـ قػاؿ صػمكها فيمػػا بػيف أف يغيػب الشػفق إلػى ثمػػث الميػل ) أخرجػه النسػائي فػػي
سننه  ،كتاب المكاقيت  ،باب أخر كقت العشاء  ، ٕٙٚ/ٔ :برقـ ( ٖ٘٘ ) .

ٗ  -هػك  :ناصػر بػػف أبػي المكػارـ عبدالسػػبلـ بػف عمػي أبػػك الفػتح برهػاف الػػديف المطػرزي كلػد سػػنة ( ٖ٘ٛه ػ ) مػف فقهػػاء
األحناؼ له معرفػة بػالنحك األدب كالشػعر  ،مػف مؤلفاتػه  :شػرح مقامػات الحريػري كالمغػرب  ،تكمػـ فيػه عػف األلفػاظ
الغريبة  ،كهك لؤلحناؼ بمثابة كتاب األزهري لمشافعية  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٓٔٙهػ ) .

انظر  :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٖٜٙ/٘ :كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٖٗٛ/ٚ :

٘  -انظر  :المصباح المنير في قريب الشرح الكبير لمرافعي  :أحمد بف دمحم بف عمى المقري الفيػكمي  ( ،ت ٓ ٚٚه ػ )
 ، ٖٔٛ/ٔ:المكتبة العممية ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .
 - ٙانظر  :السراج المنير لمشربيني . ٖٚ/ٗ :

ٜٛ

من آثار تفسير آية الشفق :
ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية استفاد بعض المفسريف مف تفسير هػذ اريػة  ،قاعػدة مػف
قكاعد الترجيح  ،كهك األخذ بالقكؿ الذي قػاؿ بػه الجمهػكر عنػد التعػارض فػي بعػض
المسائل في التفسير (.)1

كلعل الذي يظهر أف مف آثار تفسير هذ ارية أف مف جعػل الشػفق الحمػرة،
كهػػك قػػكؿ جمهػػكر الصػػحابة كجمهػػكر العممػػاء  ،كبػػه يػػدخل كقػػت العشػػاء فإن ػه يس ػر
عمػػى هػػذ األمػػة كحفػػف عنهػػا أل ألف البقػػاء كالتطكيػػل إلػػى كجػػكد الشػػفق األبػػيض أك
البيػػاض ففػػي انتظػػار لصػػبلة العشػػاء فيػػه مشػػقة  ،كالمشػػقة ال تناسػػب ركح الش ػريعة
كالتيسػػير فػػي التكػػاليف أل لػػذلؾ جػػاء فػػي الحػػديث قػػاؿ عمػػر رضػػي هللا عنػػه لمنبػػي
ملسو هيلع هللا ىلص يا رسكؿ هللا قد ناـ النساء كالصبياف عندما أخر صبلة العشاء

( )2

.

ثـ إف مف جعل الشفق الحمرة فقد يسر عمى الناس كأعانهـ عمى أدائها
جماعة أل ألف قالب الناس ال يأتي الميل عميهـ إال كهـ قد بذلكا الجهد كالطاقة في
النهار  ،كقد اشتد بهـ اإلرهاؽ كقاربهـ النعاس  ،فهـ ينتظركف كقت العشاء حتى

يصمكها  ،ثـ يخمدكف إلى الراحة كالسكينة كالنكـ  ،ففي جعل كقت العشاء بغياب
البياض فيه مشقة كطكؿ انتظار  ،كلربما أضاع المسمـ الجماعة كالصبلة بهذا
االنتظار .

ٔ  -انظر  :تفسير القرطبي . ) ٕٚ٘ / ٜٔ ( ،

ٕ -جػزء مػف حػديث عائشػة  ،أخرجػه البخػاري  ،كتػاب صػػفة الصػبلة  ،بػاب كضػكء الصػبياف كمتػى يجػب عمػيهـ الغسػػل
كالطهكر كحضكرهـ الجماعة  ، ٕٜٗ/ٔ :برقـ ( ٕٗ ، ) ٛكأخرجه مسمـ فػي صػحيحه  ،كتػاب المسػاجد كمكاضػع
الصبلة  ،باب كقت صبلة العشاء كتأخيرها  ، ٗٗٔ/ٔ :برقـ ( . ) ٖٙٛ

ٜٓ

الفصل الثاني
أقوال جميور الصحابة وجميور الصحابة والتابعين في تفسير
آيات األحكام المتعمقة بالمعامالت  ،وأثرىا  ،وفيو مبحثان :
المبحث األول  :أقكاؿ جمهكر الصحابة في تفسير آيات األحكاـ

المتعمقة بالمعامبلت  ،كأثرها .

المبحث الثاني  :أقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف في تفسير آيات

األحكاـ المتعمقة بالمعامبلت  ،كأثرها .

المبحث األول  :أقوال جميور الصحابة في تفسير آيات

األحكام المتعمقة بالمعامالت  ،وأثرىا  ،وفيو أربعة مطالب :
المطمب األول  :النكاح  ،وفيو اآلتي :
ٔ -آية ذكر تحريـ أمهات النساء .
ٕ -آية تحريـ الربائب .
ٖ -آية ذكر القركء .

المطمب الثاني  :الجنايات  ،وفيو :
 آية ذكر التصدؽ بالقصاص .المطمب الثالث  :الفرائض  ،وفيو اآلتي :
ٔ -آية حجب اإلخكة األـ مف الثمث إلى السدس .

ٕ -آية ذكر ثمث األـ مع كجكد األب كأحد الزكجيف .
المطمب الرابب  :البغاة  ،وفيو :
 -آية ذكر قتاؿ الطائفة الباقية .

المطمب األول  :النكاح  ،وفيو :
 -1آية ذكر تحريم أميات النساء :
أقكاؿ جمهكر الصحابة في قكله تعالى  :ﮋ ﮔ ﮕ ﮊ

[ النساء ]ٕٖ :

اختمف الصحابة في تحريـ أمهات النساء في ارية عمى قكليف :
القول األول  :أف أـ الزكجة تحرـ بمجرد العقد كال ُيشترط الدخكؿ بالبنت .
كهك قكؿ جمهكر الصحابة  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة  ،ابف
مسعكد ،كعمراف بف الحصيف  ،كابف عباس رضي هللا عنهـ أجمعيف

()1

.

القول الثاني  :أف أـ الزكجة ال تحرـ بمجرد العقد عمى البنت  ،كانما تحرـ بالدخكؿ

عمى البنت فالدخكؿ شرط التحريـ .

فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة  ،عمى بف أبي طالب  ،كزيد بف ثابت ،
كابف الزبير  ،رضي هللا عنهـ أجمعيف

()2

.

ٔ  -انظػ ػ ػػر  :مفػ ػ ػػاتيح الغيػ ػ ػػب لم ػ ػ ػرازي  ، ٕٔٓٙ :كانظػ ػ ػػر :بػ ػ ػػدائع الصػ ػ ػػنائع لمكاسػ ػ ػػاني  ، ٕ٘ٛ/ٕ :كانظػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػػير
ابف كثير . ٕٗٚ/ٕ :
ٕ  -انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٕٜٜ/ٗ :

ٖٜ

أدلة القولين

:

أوالً  :أدلة أصحاب القول األ ول :
كهـ القائمكف بأف أـ الزكجة تحرـ بمجر العقد عمى ابنتها  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -استدلكا بارية  ،كهي قكله تعالى  :ﮋﮔﮕ ﮊ

[ النساء ] 23 :

.

فقالكا هي جممة مستقمة بنفسها كلـ يدؿ الدليل عمى عكد الشرط إليها في قكله
ﮋ ﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮊ

[ النساء ] 23 :

 ،فكجب القكؿ ببقائها عمى عمكمها

كانما قمنا هذا الشرط قير عائد إليها أل لكجك :
الوجو األول  :هك أف الشرط البد مف تعمقه بشيء سبق ذكر فإذا عمقنا بأحد الجممتػيف
لػػـ يكػػف بن ػا حاجػػة إلػػى تعميقػػه بالجممػػة الثانيػػة ترك ػاً لمظػػاهر مػػف قيػػر دليػػل  ،كهػػك ال

يجكز.

الوجو الثاني  :كهك أف عمكـ هذ الجممة معمكـ  ،كعكد الشرط إليه محتمل أل ألنه

يجكز أف يككف الشرط مختصاً بالجممة األخيرة فق

 ،كيجكز أف يككف عائداً إلى

الجممتيف معاً  ،كالقكؿ بعكد هذا الشرط إلى الجممتيف ترؾ لظاهر العمكـ بمخصص

مشككؾ فيه كهك ال يجكز .

الوجو الثالث  :كهك أف هذا الشرط لك عاد إلى الجممة األكلى  ،فإما أف يككف مقصك اًر
عميها  ،كاما أف يككف متعمقاً بها كبالجممة الثانية أيضاً  ،كاألكؿ باطل أل ألف عمى هذا
التقدير يمزـ القكؿ بتحريـ الربائب مطمقاً  ،كذلؾ باطل باإلجماع  ،كالثاني باطل أيضاً

عمى هذا التقدير يصير نظـ ارية  ( :كأمهات نسائكـ التي دخمتـ بهف مف نسائكـ )
فيككف المراد بكممة ( مف ) هاهنا لمتميز  ،ثـ بقكله  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ ﮞﮊ
ها هنا ابتداء الغاية (.)1

ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٙ/ٔٓ :

ٜٗ

[ النساء ] 23 :

فيككف المراد بكممة ( مف )

ٕ -اس ػػتدلكا بم ػػا ج ػػاء م ػػف ح ػػديث عم ػػر رض ػػي هللا عن ػػه ع ػػف رس ػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ػػه ق ػػاؿ :
( إذا نكح الرجػل امػ أرة ثػـ طمقهػا قبػل أف يػدخل بهػا فمػه أف يتػزكج ابنتهػا  ،كلػيس لػه
أف يتػػزكج األـ )

()1

ففػػي هػػذا الحػػديث داللػػة كاضػػحة أف هنػػاؾ فرقػاً بػػيف أـ الزكجػػة

كالربيبة كأف األـ تحرـ بمجرد العقد بخبلؼ البنت فشرط فيها الدخكؿ .
قاؿ الكاساني

(ٕ)

كهذا نص في المسألة

ٖ -اسػػتدلكا بحػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب

()3

(ٗ)

.

عػػف أبيػػه عػػف جػػد عػػف النبػػي صػػمى هللا عميػػه

كسمػـ أنه قػاؿ  ( :أيمػا رجػل نكػح امػرأة فػدخل بهػا  ،فػبل يحػل لػه نكػاح ابنتهػا  ،فػإف
لػػـ يكػػف دخػػل بهػػا فميػػنكح ابنتهػػا  ،كأيمػػا رجػػل نكػػح امػرأة فػػدخل بهػػا أك لػػـ يػػدخل بهػػا
فبل يحل له نكاح أمها ) (.)5

ٗ -ق ػػالكا  :إف قكل ػػه تع ػػالى  :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

[ النسدددداء ] 23 :

ال يج ػػكز أف يك ػػكف

نعت ػاً ككصػػفاً ألمهػػات النسػػاء أل ألف الخب ػريف إذا اختبلفػػا لػػـ يكػػف نعتهمػػا كاحػػداً ،
فأمه ػػات نس ػػائكـ ف ػػي اري ػػة مج ػػركرة باإلض ػػافة  ،كقكل ػػه تع ػػالى  :ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ

[ النساء ] 23 :

مجركر بحرؼ الجر.

ٔ  -أخرجه البيهقي في السنف الكبرل  ،كتاب النكاح  ،باب ما جاء في قكله تعالى  :ﮋ ﮔ ﮕ ﮊ
] 23

[ النساء :

 ، ٔٙٓ/ٚ :برقـ (  ، ) ٖٔٙٛٛك قاؿ البيهقي  " :ليس بالقكي "  ،إشارة إلى تضعيفه .

ٕ -هك  :أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاسػاني عػبلء الػديف  ،نسػبة إلػى كاسػاف مدينػة فػي أكؿ بػبلد تركسػتاف كراء نهػر

سػػيحكف  ،فقيػػه أصػػكلي لػػه مؤلفػػات منهػػا  :بػػدائع الصػػنائع  ،تػػكفي رحمػػه هللا ( ٘ٛٚه ػ )  ،انظػػر  :معجػػـ المػػؤلفيف لعمػػر
كحاله . ٚ٘/ٖ :

ٖ  -انظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٕ٘ٛ/ٕ :
ٗ  -هك  :عمرك بف شعيب بف دمحم بف عبدهللا بف عمرك بف العاص السهمي القرشي أبك إبراهيـ  ،مف رجاؿ الحديث ،

كاف يسكف مكة  ،تكفي رحمه هللا بالطائف سنة ( ٔٔٛهػ )  ،انظر  :األعبلـ لمزركشي  ، ٜٚ /٘ :كانظر :تهذيب
التهذيب البف حجر . ٖٗ /ٛ :

٘  -أخرجه الترمذي في سننه  ،كتاب النكاح  ،باب ما جاء فيمف يتزكج المػرأة ثػـ يطمقهػا قبػل أف يػدخل بهػا ، ٕٗ٘/ٖ :
برقـ (  ، ) ٔٔٔٚكقاؿ الترمذي  " :هذا الحديث ال يصح مف قبل إسناد  ،كالعمل عمى هذا – أي الحديث – عنػد
أكثر أهل العمـ " .

ٜ٘

فبل يجيز النحكيكف  :مررت بنسائؾ كهربت مف نساء زيد الظريفات عمى أف

تككف الظريفات نعتاً لهؤالء النساء كهؤالء النساء (.)1
ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :

كهـ القائمكف بأف أـ الزكجة ال تحرـ بمجرد العقد عمى البنت  ،كانما تحرـ بالدخكؿ
عمى بنتها  ،استدلكا بعدة أدلة منها :

ٔ -حمل المطمق عمى المقيد  ،فحممكا مطمق أمهات النساء عمى أمهات الربائب مف
باب حمل المطمق عمى المقيد

()2

.

ٕ -ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالكا  :إف هللا ذك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر حكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف  ،كه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك قكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه  :ﮋﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮊ

[ النسددددددددددداء ] 23 :

قكل ػ ػ ػ ػ ػػه  :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ
ذلؾ الشرط معتب اًر في الجممتيف

()3

 ،ث ػ ػ ػ ػ ػػـ ذك ػ ػ ػ ػ ػػر ش ػ ػ ػ ػ ػػرطاً كه ػ ػ ػ ػ ػػك

[ النسدددددددددددداء ] 23 :

.

ٖ -قاسكا أمهات النساء عمى أمهات الربائب في اشتراط الدخكؿ

فكج ػ ػ ػ ػ ػػب أف يكػ ػ ػ ػ ػ ػػكف
()4

.

ٔ  -انظ ػػر  :مع ػػاني القػ ػرآف كاع ارب ػػه  :إبػ ػراهيـ ب ػػف الس ػػري ب ػػف س ػػهل أب ػػك إس ػػحاؽ الزج ػػاج  ( ،ت ٖٔٔه ػ ػ ) ، ٕٗ/ٕ :
تح  :عبدالجميل عبد شبمي  ،عالـ الكتب ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٓٛهػ ٜٔٛٛ -ـ ) .

ٕ  -انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر .ٕٜٜ /ٗ :
ٖ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٙ/ٔٓ :

ٗ  -انظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٕ٘ٛ/ٕ :

ٜٙ

مناقشة األدلة والترجيح

:

أوالً  :أصحاب القكؿ الثاني حممكا المطمق عمى المقيد كهك ال يجكز أل لكجك :
الوجو األول  :أنهـ حممكا مطمقاً عمى مقيد مشككؾ فيه كهذا ال يجكز

()1

.

مرة فدخل
الوجو الثاني  :أف في الحديث الذي جاء عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :أيما رجل نكح ا أ
بها أك لـ يدخل بها ال تحل له أمها )

()2

ففي هذا الحديث إبطاؿ لحممهـ كتقيدهـ.

ثانياً  :إف قكله تعػالى  :ﮋﮔ ﮕ ﮊ [ النسداء  ] 23 :كػبلـ تػاـ بنفسػه منفصػل
عف المذككر بعد فالحكماف منفصبلف عف بعضهما ،فبل يمػزـ عػكد الشػرط  -الػذي

هك الدخكؿ بأمهات الربائب – إلى أمهات النساء (.)3

ثالثاً  :إ َّن شرط الدخول عائد إل الربائب دون أميات النساء من خمسة  ،أوجو :
الوجددددددو األول  :قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮊ

[ النساء ] 23 :

كليس أـ الزكجة مف الزكجة بػل العكػس  ،كانمػا الربيبػة مػف

الزكجة  ،فدؿ عمى أف الدخكؿ مشركط في الربيبة أل ألنها مف الزكجة دكف األـ .
الوجو الثاني  :هك ما ذكر سيبكيه

(ٗ)

 :أف الشػرط كاالسػتثناء إنمػا يجػكز أف يرجػع إلػى

جميػػع مػػا تقػػدـ ذكػػر إذا حسػػف ذلػػؾ  ،فػػإف لػػـ يحسػػف عػػاد إلػػى كػػل كاحػػد منهمػػا عمػػى
االنفػراد  ،كهػػك لػػك قػػاؿ  ( :كأمهػػات نسػائكـ مػػف نسػػائكـ البلتػػي دخمػػتـ بهػػف ) فمػػـ يحسػػف
يعد إليه .
فمـ ُ

ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٙ/ٔٓ :
ٕ  -الحديث سبق تخريجه في صػ ( ٘. ) ٜ
ٖ  -انظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٕ٘ٛ/ٕ :

ٗ  -هك  :عمرك بف عثماف بف قنبر أبك بشر المقمػب بسػيبكيه  ،كلػد سػنة ( ٔٗٛه ػ ) إمػاـ المتقػدميف كالمتػأخريف بػالنحك
لػػه الكتػػاب فػػي النحػػك لػػـ يؤلػػف مثمػػه  ،تمميػػذ الخميػػل بػػف أحمػػد الفراهيػػدي مسػػتخرج عمػػـ العػركض  ،تػػكفي رحمػػه هللا
سنة ( ٓٔٛهػ)  ،انظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٛٔ/٘ :كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف . ٖٗٙ/ٖ :

ٜٚ

الوجو الثالث  :كهك ما قاله المبرد

(ٔ)

– أنه إذا اختمف العامل في إعراب الجممتيف لـ

يعد الشرط إليهما  ،كعاد إلى أقربهما  ،كاف لـ يختمف العامل في إعرابهما عاد إليهما ،
كالعامل ها هنا في إعراب الجممتيف مختمف .

ف ػػذكر النس ػػاء م ػػع األمه ػػات مج ػػرك اًر باإلض ػػافة لقكل ػػه  :ﮋﮔ ﮕ ﮊ
[النساء ] 23 :كذكر النساء مع الربائب مجركر بحرؼ الجر  ،كهك قكله  :ﮋ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

[ النسدداء ] 23 :

فممػػا اختمػػف العامػػل

في المكضعيف لـ يجز أف يعكد الشرط إليهما كعاد إلى أقربهما .
الوجو الرابب  :أف األمر في ارية قد تقدمها مطمق كتعقبها مشركط  ،فكاف إلحاقها
بالمطمق المتقدـ أكلى مف إلحاقها بالمشركط المتأخر في ارية .

()2

الوجو الخامس  :أف المطمق أعـ كالمشركط أخص فكاف إلحاؽ المبهـ

الذي ال

يظهر فيه عمكـ كال تقيد بالمطمق األعـ أكلى مف إلحاقه بالمشركط األخص (.)3

رابعدددداً  :أف القػ ػػائميف بػ ػػأف شػ ػػرط تح ػ ػريـ األـ الػ ػػدخكؿ بالبنػ ػػت إنمػ ػػا اعتمػ ػػدكا فػ ػػي قػ ػػكلهـ

احتم ػػاالت  ،كل ػػيس لهػ ػػـ دلي ػػل كاضػ ػػح  ،كال تح ػػل الفػ ػػركج باالحتم ػػاالت  ،ك االحطيػ ػػاط
يقضي أف يحصل الشرط في الربيبة فق

()4

.

خامساً  :عمى تقدير قكؿ أصحاب القكؿ الثػاني  ( :كأمهػات نسػائكـ مػف نسػائكـ البلتػي
دخمػػتـ بهػػف ) فعم ػى هػػذا التقػػدير يكػكف عي ػاً فػػي الكػػبلـ  ،فػػبل يميػػق بكػػبلـ هللا تعػػالى هػػذا
التقدير أل ألف كبلـ هللا هك أفصح أنكاع الكبلـ

()5

.

ٔ  -هػػك  :دمحم بػػف يزيػػد بػػف عبػػد األكبػػر الثمػػالي األزدي  ،أبػػك العبػػاس المعػػركؼ بػػالمبرد  ،كلػػد سػػنة ( ٕٓٔهػ ػ )  ،إمػػاـ
العربية ببغداد في زمانه  ،كأحد أئمة األدب كاألخبار  ،مػف مؤلفاتػه  :الكامػل  ،كالمقتضػب  ،كالتعػازي  ،كالم ارثػي ،

كاعراب القرآف  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٕٛٙهػ )  ،انظر  :األعبلـ لمزركمي . ٔٗٗ/ٚ :

ٕ  -المبهـ  :مف المحرمات مبل يحل بكجه مف الكجك كال بسبب مف األسباب ،انظر  :تهذيب المغة لؤلزهري ٔٚٛ/ٙ :
ٖ  -انظر  :الحاكي لمماكردي . ٕٓٛ/ٜ :

ٗ  -انظر  :تفسير آيات األحكاـ لمسايس . ٕ٘ٚ :
٘  -انظر  :تفسير السمعاني . ٕٗٔ/ٔ :

ٜٛ

سادساً  :قاؿ ابف جرير الطبري  :كالقكؿ األكؿ أكلى بالصكاب أل أعني قكؿ مف قاؿ
األـ مف المبهمات

أمهات الربائب

()2

()1

أل ألف هللا لـ يشترط معهف الدخكؿ ببناتهف كما شرط ذلؾ مع

.

سابعاً  :أف قكؿ جمهكر الصحابة  ،هك قكؿ العمماء  ،كأئمة الفتكل كاألمصار  ،كهك
قكؿ جمهكر السمف كالخمف  ،كهك قكؿ األئمة األربعة  ،كجمهكر الفقهاء قديما
()3

كحديثاً

.

بل إف بعض العمماء نقل اإلجماع عمى ذلؾ  ،كهك تحريـ األـ إذا عقد عمى
االبنة دخل بها أك لـ يدخل بها  ،كلكف نقل هذا اإلجماع بعد كجكد الخبلؼ عف عمي
كقير

()4

بأف شرط الدخكؿ فيهما جميعاً األـ كالربيبة

()5

.

فمعل الذي يظهر أف قكؿ جمهكر الصحابة  ،هك أقكل لقكة المأخذ فيه كقكة

الدليل ،كهك مكافق لمقاعدة الشرعية  ( :ما اجتمع الحبلؿ كالحراـ إال قمب الحراـ ) (،)ٙ

ففي قكؿ جمهكر الصحابة تحريـ ألـ الزكجة بالعقد  ،كفي قكؿ قيرهـ ال تُحرـ أل لذلؾ
كاف اختيار أكثر العمماء كالفقهاء ممف جاء بعدهـ .

ٔ  -المبهمات  :التي ال تحل بسبب مف األسباب .
ٕ  -انظر  :تفسير ابف جرير الطبري . ٔٓٚ/٘ :

ٖ  -ككذلؾ ممف ذهب إلى هذا القكؿ الفقهاء السبعة  ،انظر  :تفسير ابف كثير . ٕٗٚ/ٕ :
ٗ  -كزيد بف ثابت كجابر كبف الزبير  ،انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٕٜٜ/ٗ :
٘  -انظر  :التسهيل البف جزي . ٔٛٙ/ٔ :

 - ٙانظػػر  :األشػػبا كالنظػػائر  :اإلمػػاـ العبلمػػة تػػاج الػػديف عبػػدالكهاب بػػف عمػػي السػػبكي  ( ،ت ٔٚٚهػ ػ ) ، ٗٓٔ/ٔ :
دار الكتػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػػة ( بي ػ ػ ػػركت – لبن ػ ػ ػػاف )  ،ط ػ ػ ػ ػ ( ٔٔٗٔه ػ ػ ػ ػ ٜٜٔٔ -ـ )  ،كانظ ػ ػ ػػر  :اإلحك ػ ػ ػػاـ ف ػ ػ ػػي أص ػ ػ ػػكؿ

األحكاـ  :عمي بف عمي بف دمحم األمدي أبك الحسف  ( ،ت ٖٔٙهػ )  ، ٕٜٙ/ٗ :تح  :سيد الجميمػي  ،دار الكتػاب
العربي ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٗٓٗٔهػ  -ـ ) .

ٜٜ

من آثار تفسير آية ذكر تحريم أميات النساء :
ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية ،استنباط بعض المفسريف كالعمماء حكماً  ،كهك أف ارية
أفادت تحريـ األـ األصمية كجميع جداتها – أي الزكجة – مف قبل األب كاألـ كما

في النسب كالرضاع أيضاً  ،كهك قكؿ كثير مف الصحابة كجميع التابعيف (.)1

ٕ -كمف آثار تفسير هذ ارية  ،استنب بعض المفسريف كالعمماء الحكمة مف تحريـ أـ
الزكجة بمجرد العقد بخبلؼ البنت فبل تحرـ إال بالدخكؿ  ،قالكا كالحكمة بأف
الرجل يبتمى عادة بمكالمة أـ الزكجة عقب العقد لترتيب أمكر كأمكر زكجته
فحرمت بالعقد ليسهل ذلؾ عميه  ،بخبلؼ ابنتها كهك قالباً يحاكرها كيراجعها في

ذلؾ فحرمت بالعقد أل لينقطع شكقه إلى األـ لمعاممتها معاممة المحارـ

(ٕ)

.

ٖ -كمف آثار تفسير هذ ارية أف بعض األصكلييف جعل االختبلؼ فيها مف أنكاع
االختبلؼ في المشترؾ التركيبي فقكله تعالى  :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ
النساء ] 23 :

[

فإف هذ ارية في بعضها خبلؼ كفي بعضها كفاؽ  ،فمف قكله

ﮋﮃﮄ ﮅ ﮊ إلى قكله ﮋﮑ ﮒﮓ ﮊ تحريـ
مبهـ

(ٖ)

متفق عميه  ،كمف قكله تعالى  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ تحريـ قير مبهـ  ،ككقع قكله تعالى  :ﮋ ﮔ
ﮕ ﮊ متكس بيف التحريـ المبهـ كالتحريـ قير المبهـ  ،فجعمه بعضهـ مف
التحريـ المبهـ  ،كجعمه البعض ارخر مف التحريـ قير المبهـ  ،كقالكا إذا تزكج
الم أرة كلـ يدخل بها لـ تحرـ عميه أمها  ،كانما أكجب هذا الخبلؼ أنه تبارؾ
كتعالى أعاد في ارية ذكر النساء مرتيف  ،ثـ قاؿ عمى إثر ذلؾ البلتي دخمتـ بهف
فمف جعل أمهات النساء مف التحريـ المبهـ ذهب إلى أف البلتي صفة لمنساء
ٔ  -انظر  :تفسير الخازف . ٖٜ٘/ٔ :

ٕ  -انظ ػ ػػر  :حاش ػ ػػية الش ػ ػػهاب عم ػ ػػى تفس ػ ػػير البيض ػ ػػاكي ( المس ػ ػػماة عناي ػ ػػة القاض ػ ػػي ككفاي ػ ػػة ال ارض ػ ػػي عم ػ ػػى تفس ػ ػػير
البيض ػ ػ ػ ػاكي )  :أحمػ ػ ػ ػػد عمػ ػ ػ ػػر شػ ػ ػ ػػهاب الػ ػ ػ ػػديف الخف ػ ػ ػ ػاجي المصػ ػ ػ ػػري الحنفػ ػ ػ ػػي  ( ،ت ٜٔٓٙهػ ػ ػ ػ ػ ) ، ٕٔٓ/ٖ ،

دار صادر ( بيركت – لبناف ).
ٖ  -تعريف المبهـ قد مر صػ ( . ) ٜٛ

ٓٓٔ

المتصبلت بالربائب خاصة دكف النساء المتصبلت باألمهات  ،كمف جعمهف مف
التحريـ قير المبهـ  ،ذهب إلى أف البلتي دخمتـ بهف صفة لمنساء المذككرات في
المكضعيف معاً  ،فصار خبلؼ الفقهاء في هذ ارية مبنياً عمى خبلؼ النحكييف
في جمع الصفة كتعريف المكصكؼ

(ٔ)

.

كلعل الذي يظهر مف تفسير هذ ارية هك أف اإلسبلـ نظاـ حياة متكامل ،
فهك حريص حتى عمى الركاب الداخمية األسرية  ،منظـ لها قكاعد كأحكاـ فمما كاف
الكبلـ مع أـ الزكجة كالحكار معها قد يدخل الشؾ كالريبة في قمب ابنتها كيكقر
صدرها مف أمها  ،قطع هللا هذ األسباب المؤدية إلى قطيعة الرحـ كالعقكؽ ،
فجعل األـ محرمة بمجرد العقد عمى البنت  ،فهي مف المحارـ  ،فبهذا يقطع الشؾ

كزكاؿ الظنكف السيئة  ،كتبقى المحارـ كاألرحاـ متصمة  ،كيبقى النظـ األسري قكياً
في تركيبته كلبناته  ،كهذا مما يدؿ عمى عظـ هذ الشريعة ككمالها كمنعها

لؤلسباب المؤدية إلى القطيعة كالمفاسد  ،كهللا أعمـ .

ٔ  -انظر  :اإلنصاؼ لمبطميكسي . ٙٔ :

ٔٓٔ

 -2آية تحريم الربائب :
أقكاؿ جمهكر الصحابة في قكله تعالى  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮊ

[ النساء ] 23 :

اختمف الصحابة في اشتراط الحجكر

في ارية  ،عمى قكليف :

القول األول

 :أف ذكر الحجكر في ارية ليس شرطاً في التحريـ  ،كانما خرج مخرج

الغالب كبياف لمكاقع  ،كهك قكؿ جمهكر الصحابة  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف

الصحابة  ،ابف مسعكد  ،كعمر بف الخطاب رضي هللا عنهما .

القول الثاني

 :أف ذكر الحجكر في ارية خرج مخرج الشرط في تحريـ الربيبة ،

فإف لـ تكف ابنة الزكجة في حجر زكج أمها فبل تحرـ عميه كيجكز نكاحها  ،كهك قكؿ
عمى رضي هللا عنه مف الصحابة

()1

.

ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٕٚ/ٔٓ :كانظر  :التفسير الكسي لمكاحدي . ٗٔٛ/ٙ :

كممػ ػف ذه ػػب إل ػػى ق ػػكؿ عم ػػي م ػػف الت ػػابعيف مجاه ػػد  ،كم ػػف أص ػػحاب الم ػػذاهب داككد الظ ػػاهري  ،كق ػػد أنك ػػر اب ػػف المن ػػذر
كالطحػػاكي صػػحة سػػند هػػذا القػػكؿ إلػػى عمػػي رضػػي هللا عنػػه كأن ػه باطػػل  ،كلكػػف جػػزـ ابػػف حػػزـ بصػػحته  ،انظػػر :
التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٕٜٜ/ٗ :

ثـ إف ابف كثير بعد أف ذكر حديث عمي قاؿ  " :إسناد قكي ثابت إلػى عمػي بػف أبػي طالػب عمػى شػرط مسػمـ  ،كهػك قػكؿ
قريب جداً كالى هذا القكؿ ذهب داككد الظاهري كأصحابه  ،كحكا أبك القاسـ الرافعي عف مالؾ رحمػه هللا  ،كذكػر

لػػي شػػيخنا أبػػك عبػػدهللا الػػذهبي أنػػه عػػرض هػػذا القػػكؿ عمػػى الشػػي اإلمػػاـ تقػػي الػػديف ابػػف تيميػػة رحمػػه هللا فاستشػػكمه
كتكقف عف ذلؾ كهللا أعمـ "  ،انظر  :تفسير ابف كثير . ٕٗٚ/ٕ :

ٕٓٔ

أدلة القولين

:

أدلة أصحاب القول األول :

كهـ القائمكف بأف ذكر الحجكر في ارية ليس شرطاً كانما خرج مخرج الغالب  ،استدلكا
بعدة أدلة منها :

ٔ -اس ػ ػ ػػتدلكا باري ػ ػ ػػة  ،كه ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [ النسددددداء  ] 23 :كق ػ ػػالكا ال مفه ػ ػػكـ لمقي ػ ػػد أل كلكن ػ ػػه خ ػ ػػرج
مخػػرج الغالػػب  ،فهػػي محرمػػة – أي الربيبػػة – س ػكاء كانػػت فػػي حجػػر الػػزكج أك لػػـ
تكػف فػي حجػر
ﮊﮊ

()1

 ،كهػذ اريػة كقكلػه تعػػالى  :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

[ الندددور ]33 :

ف ػػإف أرادة اإلحص ػػاف لػػيس بش ػػرط كال مفه ػػكـ لػػه  ،ف ػػبل يج ػػكز

اإلكػ ػ ار عم ػػى البغ ػػاء سػ ػكاء أرادت التحص ػػف أكل ػػـ ت ػػرد  ،كانم ػػا ذك ػػر ذل ػػؾ م ػػف ب ػػاب
خركجه مخرج الغالب لهذا الشرط (.)2

ٕ -استدلكا بما جاء مف حديث عمرك بف شعيب عف أبيه عف جد أف رسكؿ هللا هللا
ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  ( :أيما رجل نكح امرأة فبل يحل له نكاح ابنتها  ،كاف لـ يكف دخل بها
فمينكح ابنتها ) ...

()3

 ،ففي الحديث داللة عمى أف الربيبة تحرـ بمجرد الدخكؿ

كلـ يذكر أك يشترط الحجر .
ٖ -استدلكا بقكله تعالى  :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ
[النساء ] 23 :

قالكا عمق هللا رفع الجناح بمجرد الدخكؿ  ،كهذا يقتضي أف المقتضى

لحصكؿ الجناح هك مجرد الدخكؿ

()4

.

ٔ  -انظر  :البحر المديد في تفسػير القػرآف المجيػد  :أحمػد بػف دمحم بػف مهػدي بػف عجيبػة اإلدريسػي الشػاذلي الفاسػي أبػك
العباس  ( ،ت ٕٕٗٔهػ )  ، ٗٛٙ/ٔ :تح  :أحمد عبػدهللا قرشػي سػيبلف  ،حسػف عبػاس زكػي ( القػاهرة – مصػر ) ،
طػ ( ٜٔٗٔهػ ٜٜٜٔ -ـ ) .

ٕ  -انظر  :تفسير ابف كثير . ٕٗٚ/ٕ :
ٖ  -سبق تخريجه ص ػ ( ٘. ) ٜ

ٗ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٙ/ٔٓ :

ٖٓٔ

ٗ -قالكا  :إف كممة حجكركـ في ارية إنما هي صفة مكافقة لمغالب فبل مفهكـ لها (.)1
أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف ذكر الحجكر في ارية خرج مخرج الشرط في تحريـ الربيبة  ،استدلكا
بعدة أدلة منها :

ٔ -استدلكا بظاهر ارية  :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ
فظاهر ارية اعتبار الحجر كاشتارطه

()2

[ النساء ] 23 :

قالكا

.

ٕ -قالكا  :إف عمة التحريـ في الربيبة مركبة مف شرطيف :
األول  :الدخكؿ باألـ .
الثاني  :أف تككف الربيبة في الحجر  ،فإذا ُفقد أحد الشرطيف لـ يكجد التحريـ (. )3
ٖ -استدلكا بقكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما عرضت عميه درة

(ٗ)

بنت أـ سممة قاؿ  ( :لكلـ تكف

ربيبتي في حجري ما حمت لي  ،إنها ابنة أخي مف الرضاعة  ، ...فبل تعرضف

عمي بناتكف  ،كال أخكاتكف )

()5

.

أي جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،الحجر في الربيبة مانعاً لنكاح الربيبة فالحجر يعد
معتب اًر  ،كهك يقكي جعمه شرطاً في ارية في تحريـ الربيبة .

ٗ -استدلكا بمفهكـ المخالفة في ارية أف المفهكـ مف ارية فإذا لـ تكف في حجكركـ
فيجكز لكـ نكاحهف

()6

.

ٔ  -انظر  :السراج المنير لمشربيني . ٖ٘٘/ٔ :
ٕ  -انظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٕ٘ٛ/ٕ :
ٖ  -انظر  :تفسير البحر المحي ألبي حياف . ٘ٛٓ/ٖ :
ٗ  -هػػي  :درة بنػػت أبػػي سػػممة بػػف عبػػد األسػػد المخزكميػػة عرضػػت عمػػى النبػػي صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ فػػأبي نكاحهػػا ،
انظر  :اإلصابة البف حجر . ٖٙٗ/ٚ :
٘  -أخرجػػه البخػػاري فػػي صػػحيحه  ،مػػف حػػديث زينػػب بنػػت أبػػي سػػممة  ،كتػػاب النكػػاح  ،بػػاب ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮊ  ، ٜٔٙ٘/٘ :برقـ ( . ) ٗٛٔٛ
 - ٙانظر  :ركح المعاني لؤللكسي . ٗٙ٘/ٕ :

ٗٓٔ

٘ -استدلكا بالرجكع إلى األصل كهي اإلباحة األصمية في النكاح أل ألف الخركج عف
األصل مقيد بقيد  ،فإذا انتفى القيد نرجع إلى األصل  ،كهي اإلباحة

()1

.

مناقشة األدلة والترجيح :
أوالً  :إف استدالؿ أصحاب القكؿ الثاني القائميف بأف ذكػر الحجػر فػي اريػة خػرج مخػرج
الشػػرط ال يصػػح اسػػتداللهـ باريػػة كالحػػديث أل ألف ذكػػر الحجػػر إنمػػا هػػك عمػػى أقمػػب مػػا

يكػػكف الربائػػب عميػػه أل ألف األقمػػب أف تكػػكف الربيبػػة فػػي حجػػر زكج أمهػػا كقػػد كرد مثػػل
هذا في القرآف الكػريـ كقكلػه تعػالى  :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ

 ] 33فهك عمى الغالب (.)2

[ الندور :

ثاني ًا  :إف هللا تعالى قاؿ  :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ
[النساء ] 23 :

فعمق هللا رفع الجناح بمجرد عدـ الدخكؿ  ،كهذا يقضي أف المقتضى

لحصكؿ الجناح هك مجرد الدخكؿ  ،كليس لمحجر اعتبار ككنه شرطاً (.)3

ثالثاً  :مما يرجح القػكؿ األكؿ حػديث عمػر رضػي هللا عنػه عػف رسػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنػه قػاؿ :

ػرة ثػػـ طمقهػػا قبػػل أف يػػدخل بهػػا فمػػه أف يتػػزكج ابنتهػػا )
( إذا نكػػح الرجػػل امػ أ
الكاساني في بدائع الصنائع " كهذا نص في المسألة "

()5

()4

 ،قػػاؿ

.

كمما يقكي قكؿ الجمهكر حديث عمرك بف شعيب عف أبيه عند جد قاؿ  :قاؿ
رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :أيما رجل نكح امرأة فدخل بها  ،فبل يحل له نكاح ابنتها  ،فإف لـ
يكف دخل بها فمينكح ابنتها  ،كأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أك لـ يدخل بها فبل يحل
له نكاح أمها )

()6

 ،ففي مفهكـ الحديث أنه إذا دخل بها فبل يجكز أف يتزكج بابنتها

ٔ  -انظر  :ركح المعاني لؤللكسي . ٗٙ٘/ٕ :
ٕ  -انظر  :تفسير البحر المحي ألبي حياف . ٘ٛٓ/ٖ :
ٖ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٙ/ٔٓ :
ٗ  -الحديث سبق تخريجه صػ ( ٘. ) ٜ

٘  -انظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٕ٘ٛ/ٕ :
 - ٙالحديث سبق تخريجه صػ ( ٘. ) ٜ

٘ٓٔ

كلـ يذكر الحجر كيشترطه  ،كلك كاف الحجر شرطاً لذكر  ،فبل يجكز تأخير البياف عف

كقت الحاجه  ،كهذا نص في المسألة .

فهذيف الحديثيف يقكي بعضهما بعضاً  ،كيرجحاف القكؿ بتحريـ الربيبة  ،كاف لـ تكف
في الحجر .

رابعاً  :مما يرجح قكؿ جمهكر الصحابة هك أف قكلهـ هك قكؿ عامة الفقهاء  ،فقد قاؿ
ابف المنذر (ٔ)  :كقد أجمع عمماء األمصار عمى خبلؼ هذا القكؿ أل أي قكؿ عمي

()2

كقد أفاد ابف جزي في التسهيل  :أف اإلجماع عمى أف الحجر ليس شرطاً في تحريـ
الربية إنما حصل هذا اإلجماع بعد حصكؿ الخبلؼ مف عمي

" كدعكل اإلجماع مدفكعة بخبلؼ مف تقدـ "

(ٗ)

.

()3

 ،كقد قاؿ ابف كثير:

كلعل الذي يظهر ترجيح قكؿ جمهكر الصحابة أل لكجك :
الوجو األول  :قكة أدلة قكؿ الجمهكر .
الوجو الثاني  :دعكل اإلجماع في المسألة .
الوجو الثالث  :أف القاعدة

()5

التي تقكؿ  ( :إذا تعارض الحبلؿ كالحراـ قمب الحراـ )

كهي ترجح قكؿ الجمهكر أل ألف في قكلهـ تحريـ الربيبة إذا لـ تكف في الحجر كفي
قكؿ قيرهـ تحميمها .

ٔ  -هك  :دمحم بف إبراهيـ بف المنذر النيسابكري  ،أبػك بكػر  ،كلػد سػنة ( ٕٕٗه ػ )  ،فقيػه مجتهػد مػف الحفػاظ  ،كػاف شػي
الحرـ بمكة  ،مػف مؤلفاتػه  :المبسػكط  ،كاألكسػ فػي السػنف كاإلجمػاع كالخػبلؼ  ،كاخػتبلؼ العممػاء  ،تػكفي رحمػه
هللا سنة ( ٖٜٔهػ )  ،انظر  :األعبلـ لمزركمي . ٕٜ٘/٘ :
ٕ  -انظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٕ٘ٛ/ٕ :
ٖ  -انظر  :التسهيل البف جزي . ٔٛٙ/ٔ :
ٗ  -انظر  :تفسير ابف كثير . ٕٗٚ/ٕ :
٘  -القاعدة تقدـ ذكرها كلكف بمف آخر  ،انظر :صػ ( ٓٓٔ ) .

ٔٓٙ

من آثار تفسير آية ذكر تحريم الربائب :
ٔ -مػ ػ ػػف آثػ ػ ػػار تفسػ ػ ػػير هػ ػ ػػذ اريػ ػ ػػة  ،هػ ػ ػػك مػ ػ ػػا اسػ ػ ػػتنبطه بعػ ػ ػػض الفقه ػ ػ ػاء مػ ػ ػػف قكلػ ػ ػػه
تعػػالى  :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮊ

[ النساء ] 23 :

استنبطكا القاعدة الشرعية كهػي  ( :العقػد عمػى البنػات

يحرـ األمهات  ،كالدخكؿ باألمهات يحرـ البنات )  ،فالمرأة تُحرـ بمجرد العقد عمػى
ابنتها سكاء دخل بالبنت أكلـ يدخل بها  ،بخبلؼ البنت فبل تحرـ بمجرد العقد عمػى
األـ  ،كانما تحرـ بالدخكؿ

()1

،

()2

.

ٕ -مف آثار تفسير هذ ارية  ،هك اختبلؼ الفقهاء في كطء الزنا هل يقتضي التحريـ
أـ ال ؟
فقاؿ أكثر أهل العمـ كمنهـ الشافعية  :إذا أصاب الرجل امرأة بزنا لـ يحرـ
عميه نكاحها بذلؾ  ،ككذلؾ ال تحرـ عميه امرأة إذا زنا بأمها أك ببنتها  ،كحسبه أف
يقاـ عميه الحد  ،ككذلؾ يجكز له عندهـ أف يتزكج بأـ مف زنا بها كبابنتها .
كقال ػػت طائف ػػة م ػػف أه ػػل العم ػػـ كم ػػنهـ الحنفي ػػة  :إف الزن ػػا يقتض ػػي التحػ ػريـ ،
حك ػػى ذل ػػؾ ع ػػف عمػ ػراف ب ػػف الحص ػػيف  ،كالش ػػعبي  ،كعط ػػاء  ،كالحس ػػف  ،كس ػػفياف
الث ػػكري  ،كأحم ػػد  ،كاس ػػحاؽ  ،كاألحن ػػاؼ  ،كق ػػد كرد الح ػػديث ع ػػف عائش ػػة قال ػػت :

سػػئل رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عميػػه كسم ػـ عػػف رجػػل زنػػى بػػامرأة  ،فػػأراد أف يتزكجهػػا أك
بابنتهػػا فقػػاؿ  ( :ال يحػػرـ الحػراـ الحػػبلؿ)

(ٖ)

 ،كاحػػت المحرمػػكف بمػػا كرد فػػي قصػػة

ٔ  -انظر  :التفسير المنير لمزحيمي . ٖٜٔ/ٗ :
ٕ  -كفػػي العقػػد الفاسػػد هػػل يحػػرـ أـ ال  ،هنػػاؾ خػػبلؼ  ،كلكػػف الشػػككاني نقػػل قػػكؿ ابػػف المنػػذر فقػػاؿ  :قػػاؿ ابػػف المنػػذر :
أجمع كل مف ُيحف عنه العمـ مف عمماء األمصار أف الرجل إذا كطئ امرأة بنكاح فاسد أنهػا تحػرـ عمػى أبيػه كابنػه
كعمى أجداد  ،انظر  :تفسير الشككاني  ، ٘ٔٔ/ٔ :كانظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٕٙٓ/ٕ :

ٖ  -أخرجػػه البيهقػػي فػػي السػػنف الكبػػرل  ،جمػػاع أب ػكاب مػػا يحػػرـ مػػف نكػػاح الح ارئػػر كمػػا يحػػل منػػه  ،بػػاب الزنػػا ال يحػػرـ
الح ػػبلؿ  ، ٜٔٙ/ٚ :ب ػػرقـ ( ٘ٗ ، ) ٖٔٚكق ػػاؿ البيهق ػػي  " :ه ػػك ض ػػعيف "  ،كأخرج ػػه ال ػػدار قطنػػػي ف ػػي س ػػننه :
ٖ. ٕٙٛ/

ٔٓٚ

جري الثابتة في الصحيح أنه قيل له  ( :يا قبلـ مف أبكؾ فقاؿ :فػبلف ال ارعػي)(ٔ)،
فنسب االبف نفسه إلى أبيه مف الزنا  ،كهذا احتجاج ساق  ،كاحتجػكا أيضػاً بحػديث

ابف مسعكد رضي هللا عنه قاؿ  :قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :ال ينظر هللا إلى رجػل نظػر إلػى
فػػرج ام ػرأة كابنتهػػا )

(ٕ)

 ،كلػػـ ُيفصػػل بػػيف الح ػراـ كالحػػبلؿ  ،كيجػػاب عنػػه بػػأف هػػذا

مطمق مقيد بما كرد مف األدلة الدالة عمى أف الحراـ ال يحرـ الحبلؿ

()3

.

ٖ -كمف آثار تفسير هذ ارية  ،استنباط بعض العمماء مف قكله تعالى  :ﮋ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮊ

[ النساء ] 23 :

قالكا هذا تصريح بعد

إشعار دفعاً لقياس أمهات النساء عمى الربائب في اشتراط الدخكؿ في التحريـ (.)4

ٗ -كمف آثار تفسير هذ ارية  ،أف بعض العمماء استفاد منها حكماً  ،كهك تحريـ
الربيبة كاف سفمت أل ألف االسـ يشممهف

()5

.

 -5استنب بعض العمماء أف فائدة كصفهف بذلؾ أي الحجكر فيه تقكية عمى الحرمة
كتكميمها  ،كما أنها النكتة في إيرادهف باسـ الربائب دكف بنات النساء  ،فإف

ككنهف بصدد احتضانهـ لهف  ،كفي شرؼ التقمب في حجكرهـ كتحت حمايتهـ

كتربيتهـ مما يقكل المبلبسة كالشبه بينهف كبيف أكالدهـ كيستدعى إجراؤهف مجرل
بناتهـ ال تقييد الحرمة بككنهف في حجكرهـ بالفعل

(. )6

ٔ  -هك جزء مف حديث أبي هريرة عف الثبلثة الػذيف تكممػكا فػي المهػد  ،كذكػر مػنهـ هػذا الغػبلـ الػذي سػأله جػري العابػد

مف أبكؾ فقاؿ فبلف الراعي  ،أخرج هذ القصة البخاري في صحيحه  ،كتاب البر كالصمة  ،باب تقديـ بػر الكالػديف
عمى التطكع  ، ٜٔٚٙ/ٗ :برقـ ( ٕٓ٘٘ ) .

ٕ  -أخرجػ ػ ػ ػ ػ ػػه الػ ػ ػ ػ ػ ػػدار قطنػ ػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػ ػ ػػنف  ،كتػ ػ ػ ػ ػ ػػاب النكػ ػ ػ ػ ػ ػػاح  ،بػ ػ ػ ػ ػ ػػاب المهػ ػ ػ ػ ػ ػػر  ، ٕٙٛ/ٖ :بػ ػ ػ ػ ػ ػػرقـ ( ٕ، ) ٜ
كقاؿ الدار قطني  " :مكقكؼ "  ،كأخرجه البيهقي في السنف الكبرل  ،جمػاع أبػكاب مػا يحػرـ مػف نكػاح الح ارئػر كمػا

يحل منه  ،بػاب الزنػا ال يحػرـ الحػبلؿ  ، ٕٚ٘/ٚ :بػرقـ (  ، ) ٖٜٜٔٙكقػاؿ البيهقػي  " :ضػعيف "  ،كأخرجػه ابػف
أبي شيبة في مصنفه .ٜٔٙ/ٚ :

ٖ  -انظر  :تفسير الشككاني  ، ٘ٔٔٓ/ٔ :كانظر  :بدائع الصنائع لمكاساني  ، ٕٙٓ/ٕ :كانظػر  :الحػاكي لممػاكردي :
. ٕٔ٘/ٜ

ٗ  -انظر  :تفسير البيضاكي . ٔٙٛ/ٕ :

٘  -انظر  :ركح المعاني لؤللكسي  ، ٗٙ٘/ٕ :كانظر  :تفسير البغكي  ، ٜٖ٘/ٔ :كانظر  :تفسير الخازف .ٖٜ٘/ٔ :
 -ٙانظر  :إرشاد العقل السميـ ألبي السعكد . ٔٙٔ/ٕ :

ٔٓٛ

كلعل الذي يبدك أف مف آثار تفسير هذ ارية تتجمى لنا صكرة جميمة مف
صكر الرحمة كالبر كالتراب بيف األـ كابنتها  ،فبل يجمع بيف امرأة كابنتها حفاظاً

عمى البر كالصمة  ،ففي الجمع قطيعة لمرحـ كايجاد بغض كشحناء  ،كالشرع
حريص كل الحرص عمى عدـ الخبلؼ كالقطيعة  ،كهللا أعمـ .

ٜٔٓ

 -3آية ذكر القروء :
أقػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة فػػي قكلػػه تعػػالى  :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ ﮊ
اختمف الصحابة في المراد بالقركء في ارية عمى قكليف

القول األول

()1
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:

 :أف المراد بالقركء في ارية  ،هي ِ
الحيض  ،كهك قكؿ جمهكر

الصحابة .
فمف ذهب إلى القكؿ مف الصحابة الخمفاء الراشدكف األربعة  ،كابف مسعكد ،

كأبك مكسى األشعري  ،كعبادة بف الصامت
بف جبل  ،كأنس بف مالؾ  ،كأبي بف كعب

(ٕ)

()3

 ،كأبك الدرداء  ،كابف عباس  ،كمعاذ

رضي هللا عنهـ أجمعيف .

ٔ  -انظر  :باهر البرهاف في معاني مشكبلت القرآف  :محمكد بف أبي الحسف عمي بف الحسػيف النيسػابكري الفزنػكي أبػك
القاسـ الشهير ببياف الحق  ( ،ت ٖ٘٘هػ )  ، ٕ٘٘/ٔ :تح  :سعاد بنت صالح بػف سػعيد بػابقي  ،جامعػة أـ القػرل

( مكة المكرمة )  ،طػ ( ٜٔٗٔهػ ٜٜٔٛ -ـ ) .

ٕ  -هػك  :عبػػادة بػػف الصػػامت بػػف قػػيس بػػف أص ػرـ األنصػػاري الخزرجػػي  ،أبػػك الكليػػد كلػػد سػػنة ( ٖٛؽ – هػ ػ )  ،اإلمػػاـ
القػػدكة كأح ػد النقبػػاء ليمػػة العقبػػة  ،سػػكف بيػػت المقػػدس أكؿ مػػف كلػػي القضػػاء بفمسػػطيف تػػكفي رضػػي هللا عنػػه سػػنة
( ٖٗهػ )  ،انظر  :اإلصابة البف حجر  ،ٖٙٗ/ٖ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٕ/٘ :كانظر  :األعػبلـ
لمزركمي . ٕ٘ٚ/ٖ :

ٖ  -انظر  :تفسير ابف كثير  ، ٙٓٚ/ٔ :كانظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي  ، ٜٙ/ٔ :كانظػر  :التفسػير المظهػري  :دمحم

ثن ػػاء هللا العثم ػػاني المظه ػػري  ( ،ت ٕٕ٘ٔه ػ ػ )  ، ٜ٘/ٔ :ت ػػح  :ق ػػبلـ بن ػػي ي ػػكنس  ،دار إحي ػػاء التػ ػراث العرب ػػي
( بيركت – لبناف )  -مكتبة الرشدية ( باكستاف )  ،طػ ( ٕٔٗٔهػ ٜٜٕٔ -ـ ) .

ٓٔٔ

القول الثداني

 :إف المػراد بػالقركء فػي اريػة هػك األطهػار فمػف ذهػب إلػى هػذا

القػ ػػكؿ مػ ػػف الصػ ػػحابة أـ المػ ػػؤمنيف عائشػ ػػة  ،كزيػ ػػد بػ ػػف ثابػ ػػت  ،كابػ ػػف عمػ ػػر  ،كعػ ػػركة
بف الزبير
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ٔ  -كممف ذهب إلى هذا القكؿ أباف بف عثماف  ،كالزهري  ،كالفقهاء السبعة  ،كعامة فقهاء المدينة كأبك ثكر  ،كهك قػكؿ
مالؾ  ،كالشافعي  ،انظر  :تفسير ابف كثير  ، ٙٓٚ/ٔ :كانظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي . ٜٙ/ٔ :

ٕ  -كذهػػب إلػػى القػػكؿ األكؿ مػػف التػػابعيف  :سػػعيد بػػف المسػػيب  ،كعمقمػػة بػػف األسػػكد  ،كابػػراهيـ النخعػػي  ،كمجاه ػػد ،
كعطاء ،كطاككس  ،كسعيد بف جبير  ،كعكرمة  ،كدمحم بف سيريف  ،كالحسيف  ،كقتادة  ،كالشعبي  ،كالربيػع  ،كمقاتػل بػف

حيػػاف  ،كمكحػػكؿ  ،كالضػػحاؾ  ،كعطػػاء الخرسػػاني  ،كهػػك قػػكؿ أب ػػي حنيفػػة  ،كأصػػح الركايػػات عػػف أحم ػػد  ،كهػػك قػػكؿ
الثكري ،كاألكزاعي ،كابف أبي ليمى  ،كبف شبرمة  ،كالحسف بف صالح  ،كأبك عبيد  ،كاسحاؽ بف راهكية .

ثـ هذ ارية في عدة المطمقة  ،كالمطمقات أربعة أقساـ :
ٔ -مطمقة مدخكؿ بها مفركض لها كهي عدتها ثبلثة قركء .

ٕ -مطمقة قير مفركض لها كال مدخكؿ بها  ،فبل مهر لها بل المتعة كال عدة عميها .
ٖ -مطمقة مفركض لها قير مدخكؿ بها فمها النصف مف المهر  ،كال عدة عميها .
ٗ -مطمقة مدخكؿ بها قير مفركض لها فمها مهر المثل كعميها العدة .
ثـ المطمقة تعتد بعدة أشياء :

ٔ -مطمقة ذات األقراء تعتد باألقراء .
ٖ -مطمقة حامل تعتد بكضع الحمل .

ٕ -مطمقة صغيرة أك يائسة تعتد باألشهر بدالً مف األقراء .

ٗ -مطمقة أمة ليست حرة تعتد بحيضتيف إف كانت ممف تحيض أك بشهريف إف لـ تكف تحيض .
ػق إال المطمقػػة ذات األق ػراء  ،ثػػـ القػػرء بفػػتح القػػاؼ كضػػمها ،
ككػػل هػػذ المطمقػػات خػػرجف مػػف عمػػكـ هػػذ اريػػة كلػػـ يبػ َ
كالجمهكر عمى الفتح  ،كجمع القمة أقرؤ كأقراء كالكثرة قركء  ،ثـ اختمف أهل المغة في حقيقة القرء عمى عدة أقكاؿ:

ٔ -قيل حقيقة في الطهر  ،كالحيض  ،كهك مف األضداد  ،كهك قكؿ أكثر أهل المغة .

ٖ -قيل هك حقيقة في الطهر  ،مجاز في الحيض .

ٕ -قيل هك حقيقة في الحيض  ،مجاز في الطهر .

ٗ -قيػل إنػػه مكضػػكع بحيثيػػة معنػػى كاحػػد مشػترؾ بػػيف الحػػيض كالطهػػر  ،ثػػـ القػػائمكف بهػذا القػػكؿ اختمفػكا فيػػه إلػػى ثبلثػػة
أقكاؿ:

األكؿ  :قالكا  :إنه االجتماع  ،ثـ في كقت الحيض يجتمع الدـ في الرحـ  ،كفي كقت الطهر يجتمع الدـ في البدف  ،كهك
قكؿ األصمعي  ،كاألخفش  ،كالفراء  ،كالكسائي .
الثاني  :قالكا هك االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ  ،كهك قكؿ أبي عبيدة .
الثالػػث  :قػػالكا القػػرء هػػك الكقػػت  ،يقػػاؿ أقػرات النجػػكـ إذا طمعػػت  ،كأقػرات إذا أفمػػت  ،كاذا ثبػػت أف القػػرء الكقػػت دخػػل فيػػه
الطهػر كالحػػيض  ،كهػػك قػػكؿ أبػػي عمػػرك  ،كابػػف العػػبلء  ،انظػػر  :تفسػػير ابػػف كثيػػر  ، ٙٓٚ/ٔ :كانظػػر : :تفسػػير
القػػرآف لمقػػرآف  :عب ػػد الكػػريـ الخطيػػب  ، ٕٙٓ/ٔ :دار الفك ػػر العرب ػػي ( الق ػػاهرة – مص ػػر)  ( ،د.ت )  ،كانظػػر :

الحاكي لمماكردي .ٔٙٗ/ٔٔ :

ٔٔٔ

أدلة القولين :
أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف المراد بالقركء في ارية الحيض  ،استدلكا بعدة أدلة منها:
ٔ -استدلكا بقكله تعالى  :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﮊ

[ الطالق ] 4 :

 ،قالكا أقاـ هللا األشهر مقاـ الحيض  ،حيث جعل هللا العدة

هنا باألشهر عند عدـ الحيض  ،فهذا دليل عمى أف أصل العدة الحيض التي هي
األقراء  ،كليست األطهار (.)1

ٕ -استدلكا بقكله تعالى  :ﮋ ﭖ ﭗ ﮊ

[ الطالق ] 1 :

قالكا  :قاؿ لعدتهف أي

مستقببلت عدتهف  ،كلـ يقل في عدتهف كالطبلؽ في العدة قير الطبلؽ لمعدة (.)2

دع الصبلة أيػاـ أق ارئػؾ ،)ٖ()...
ٖ -استدلكا بما جاء في الحديث عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قاؿِ (:

قػ ػ ػػالكا ف ػ ػ ػػالنبي ملسو هيلع هللا ىلص فس ػ ػ ػػر األق ػ ػ ػراء هن ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػالحيض  ،كالنبػ ػ ػػي ملسو هيلع هللا ىلص مب ػ ػ ػػيف لم ػ ػ ػػكحي (.)4

ٔ  -انظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي . ٜٙ/ٔ :

ٕ  -انظر  :الحاكي لمماكردي  ، ٔٙٗ/ٔٔ :كانظر  :إرشاد العقل السميـ ألبي السعكد . ٕ٘٘/ٔ :

ٖ  -أخرجػػه الػػدار قطنػػي فػػي سػػننه  ،كتػػاب الحػػيض  ، ٕٕٔ/ٔ :بػػرقـ (  ، ) ٖٙكضػػعفه الػػدارقطني  ،كأخرجػػه أبػػك داكد
في سننه مف حديث زينب بنت أـ سممة  ،كتاب الطهارة  ،باب في المرأة تستحاض كمف قاؿ تػدع الصػبلة فػي عػدة
األياـ التي كانت تحيض  ، ٕٕٔ/ٔ :برقـ ( ٔ ، ) ٕٛكضعفه أبك داكد  ،كأخرجه أحمد في مسند  ،مسند عائشػة
رضي هللا عنها . ٗ٘ٗ/ٕٗ :

ٗ -انظر  :إرشاد العقل السميـ ألبي السعكد  ، ٕ٘٘/ٔ :كانظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي  ، ٜٙ/ٔ :كانظػر  :الكشػاؼ

عف حقائق قكامض التنزيل كعيكف األقاكيل في كجك التأكيػل  :جػار هللا أبػك القاسػـ محمػكد بػف عمػر الزمخشػري ،

( ت  ٖ٘ٛهػ )  ، ٕٚٔ/ٔ :دار الكتاب العربي ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٓٚهػ ٜٔٛٚ -ـ ) .

ٕٔٔ

ٗ -اس ػػتدلكا بم ػػا ج ػػاء ف ػػي الح ػػديث ع ػػف النب ػػي ملسو هيلع هللا ىلص أن ػػه ق ػػاؿ  ( :ع ػػدة األم ػػة حيض ػػتاف ،
كتطميقهػػا طمقتػػاف )

(ٔ)

المراد باألقراء الحيض

 ،قػػالكا فجعػػل النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص العػػدة لؤلمػػة حيضػػتاف فػػدؿ عمػػى أف

()2

.

٘ -قػػالكا  :لػػك قمنػػا إف الم ػراد بػػالقركء فػػي اريػػة األطهػػار لمػػزـ أف تعتػػد المطمقػػة بق ػرئيف
كجػزء مػف القػرء  ،كلػيس أقػراء ثبلثػة كاممػة  ،كمػا فػي اريػة  ،كذلػؾ خػبلؼ مػا دلػت

عميه ارية أل ألف القائميف بأف المراد بالقركء في ارية األطهر يعتػدكف بػالطهر الػذي

تطم ػ ػ ػػق في ػ ػ ػػه المػ ػ ػ ػرأة  ،كيحس ػ ػ ػػبكنه ق ػ ػ ػػرء كلكك ػ ػ ػػاف يكمػ ػ ػ ػاً أك أق ػ ػ ػػل  ،كه ػ ػ ػػـ متفقػ ػ ػ ػػكف
باالعتداد به

()3

.

 -ٙقالكا  :إف هللا قاؿ في كس آية ذكر القركء  :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ ﮊ

[ البقرة ] 228 :

 ،كالذي يخمق هللا في أرحامهف

الحيض كالكلد  ،فهك بياف بأف المراد باألقراء الحيض  ،كما تنقضي به عدة
المطمقة مف حيض  ،أك حمل (.)4

ٔ  -أخرج ػ ػ ػ ػػه الح ػ ػ ػ ػػاكـ ف ػ ػ ػ ػػي المس ػ ػ ػ ػػتدرؾ م ػ ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػ ػػديث عائش ػ ػ ػ ػػة  ،كت ػ ػ ػ ػػاب الط ػ ػ ػ ػػبلؽ  ، ٕٕٖ/ٕ :بػ ػ ػ ػ ػرقـ ( ٕٕ، ) ٕٛ
كقاؿ الحاكـ  " :كالحديث صحيح كلـ يخرجا "  ،قاؿ الذهبي في التمخػيص معمقػاً  " :صػحيح "  ،كأخرجػه أبػك داكد

فػػي سػػننه  ،كتػػاب الطػػبلؽ  ،بػػاب فػػي سػػنة طػػبلؽ األمػػة  ، ٙٙٗ/ٔ :بػػرقـ (  ، ) ٕٜٔٛكقػػاؿ أبػػك داكد  " :كهػػك

حػػديث مجهػػكؿ "  ،كأخرجػػه ابػػف ماجػػه فػػي سػػننه مػػف حػػديث ابػػف عمػػر  ،كتػػاب الطػػبلؽ  ،بػػاب فػػي طػػبلؽ األمػػة

كعػػدتها  ، ٕٙٚ/ٔ :بػػرقـ (  ، ) ٕٜٓٚكضػػعفه ابػػف ماجػػه  ،كأخرجػػه البيهقػػي فػػي السػػنف الكبػػرل مػػف حػػديث بػػف
عمر ،كتػاب الطػبلؽ  ،بػاب مػا جػاء فػي عػدة طػبلؽ العبػد  ، ٖٜٙ/ٚ :بػرقـ ( ٖٗ ، ) ٜٔٗكصػحح البيهقػي كقفػه
عمى ابف عمر  ،كأخرجه الدارقطني في سػننه  ،مػف حػديث بػف عمػر  ،كتػاب الطػبلؽ  ، ٖٚ/ٗ :بػرقـ ( ٗٓٔ ) ،

كصحح الدار قطني كقفه عمى ابف عمر  ،كأخرجه الترمذي فػي سػننه  ،مػف حػديث عائشػة  ،كتػاب الطػبلؽ  ،بػاب
ما جاء أف طبلؽ األمة تطميقتاف  ، ٗٛٛ/ٖ :برقـ ( ٕ ، ) ٔٔٛكقاؿ الترمذي  " :حػديث عائشػة حػديث قريػب ال
نعرفه مرفكعاً إال مف حديث مظاهر بف أسمـ كمظاهر ال نعرؼ له فػي العمػـ قيػر هػذا الحػديث  ،كالعمػل عمػى هػذا
عند أهل العمـ مف أصحاب النبي صمى هللا كسمـ كقيرهـ.

ٕ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي ٚ٘/ٙ :

ٖ  -انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٖٜٛ/ٕ :
ٗ  -انظر  :الحاكي لمماكردي . ٔٙٗ/ٔٔ :

ٖٔٔ

 -ٚقالكا  :إف هللا نص عمى القركء بمف العدد  ،كهك ثبلثة  ،فقاؿ ثبلثة قركء كالثبلثة
لف خاص بالعدد فبل يدؿ عمى أقل منه كال عمى أكثر منه

()1

.

 -ٛقالكا  :إف العدة ُشرعت ُليعرؼ مف خبللها براءة رحـ المطمقة  ،كال يعرؼ ذلؾ إال
بالحيض دكف األطهار (. )2
 -ٜاستدلكا بما جاء في المغة  ،مف قكؿ الشاعر :

ِ
الحائض
له قركء كقركء

ٍ
ضغف عمي فارض
يا رب ذي

(ٖ)

.

كالمعنى أي  :يارب صاحب حقد قديـ عمي له كقت معهكد لهيجاف العداكة ،
كأكقات الحيض لمحائض

()4

 ،فسمى الحيض قرء .

ٓٔ -استدلكا باإلجماع كهك إجماع العمماء عمى أف االستبراء في شراء الجكاري يككف

بالحيضة أل فكذلؾ العدة لممطمقة تككف بالحيضة أل ألف المقصكد مف االستبراء

كالعدة كاحد كهك براءة الرحـ

()5

.

ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٚٚ/ٙ :كانظر :التفسير المظهري . ٜ٘/ٔ :

ٕ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٚٛ/ٙ :كانظر  :التفسير المظهري . ٜ٘/ٔ :
ٖ  -البيت ال يعرؼ قائمه  ،استدلكا به في أف األقراء الحيض بقكله  ( :كقركء الحائض ) .
انظر  :لساف العرب ألبف منظػكر  ، ٕٕٓ/ٚ :كانظػر  :طمبػة الطمبػة فػي االصػطبلحات الفقهيػة  :نجػـ الػديف بػف حفػص

النس ػ ػ ػ ػػفي  ( ،ت ٖ٘ٚه ػ ػ ػ ػ ػ )  ، ٜٔٓ/ٔ :دار القم ػ ػ ػ ػػـ ( بيػ ػ ػ ػ ػػركت – لبن ػ ػ ػ ػػاف )  ،طػػ ػ ػ ػ ػ ( ٔٗٓٙهػ ػ ػ ػ ػ ػ ٜٔٛ٘ -ـ ) ،

كانظػػر  :قريػػب الق ػرآف ألبػػف قتيبػػة  ، ٖ٘/ٔ :كانظػػر  :أحكػػاـ الق ػرآف لمجصػػاص  ، ٗٗٔ/ٔ :كانظػػر :تفسػػير ابػػف
جرير الطبري . ٜٔٓ/ٕ :

ٗ  -انظ ػ ػ ػ ػػر  :قري ػ ػ ػ ػػب الح ػ ػ ػ ػػديث  :عب ػ ػ ػ ػػدهللا ب ػ ػ ػ ػػف دمحم ب ػ ػ ػ ػػف مس ػ ػ ػ ػػمـ ب ػ ػ ػ ػػف قتيب ػ ػ ػ ػػة أب ػ ػ ػ ػػك دمحم  ( ،ت ، ٕٓٙ/ٔ : ) ٕٚٙ
تح  :عبدهللا الجبكري  ،مطبعػة العػاني ( بغػداد – العػراؽ )  ،ط ػ ( ٖٜٔٚه ػ ٜٔٚٚ -ـ )  ،كانظػر  :طمبػة الطبمػة
لمنسفي . ٜٔٓ/ٔ :

٘  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٚ٘/ٔ :

ٗٔٔ

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف المراد بالقركء في ارية هي األطهار  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -اسػػتدلكا  ،بقكل ػه تعػػالى  :ﮋﭖ ﭗ ﮊ

[ الطدددالق ]1 :

قػػالكا الػػبلـ فػػي قكلػػه

لعػػدتهف هػػي الـ الكقػػت  ،أي  :فطمقػػكهف فػػي كقػػت عػػدتهف كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالى :
ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ

[ األنبيدداء ] 47 :

تعػ ػػالى  :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ

 ،أي  :فػػي يػػكـ القيامػػة  ،ككقكلػػه

[ اإلسددددراء ] 78 :

 ،أي  :فػ ػػي كقػ ػػت الػ ػػدلكؾ ،

ككقكؿ العرب جئتؾ لثبلث بقيف مف الشهر  ،أي  :في ثػبلث بقػيف منػه

()1

 ،فػدلت

اريػػة عمػػى أف العػػدة المػػأمكر بطمقهػػا فيهػػا فػػي اريػػة هػػي الطهػػر ال الحػػيض  ،كهػػذا
مجمع عميه

()2

.

ٕ -استدلكا بما جاء في الحديث مف تفسير العدة باألطهار في قصة ابف عمر رضي
هللا عنهما  :حيف طمق امرأته كهي حائض فذكر عمر لرسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ... ،قاؿ :
( مر فميراجعها ثـ ليمسكها حتى تطهر ثـ تحيض فتطهر  ،فإف بدا له أف يطمقها،

(ٖ)

فميطمقها طاه اًر قبل أف يمسها  ،فتمؾ العدة التي أمر هللا أف يطمق لها النساء)

فيبيف الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص أف العدة التي أمر هللا أف تطمق لها النساء هي الطهر ال

الحيض ،فدؿ عمى أف القرء الطهر ال الحيض كالحديث نص في محل النزاع

()4

.

ٖ -قالكا  :إف هللا تعالى أتى بالتاء في ثبلثة في قكله  :ﮋ ﭻ ﭼﭽ ﮊ [ البقرة  ]228 :كهذا
يدؿ عمى أف المعدكد مذك اًر كهي األطهار أل ألنه لك كانت المراد بالقركء الحيض
لما أتى بالتاء في ثبلثة  ،كلقاؿ ( ثبلث قركء ) بغير تاء التذكير

()5

.

ٔ  -انظ ػػر  :أث ػػر االخ ػػتبلؼ ف ػػي القكاع ػػد األص ػػكلية ف ػػي اخ ػػتبلؼ الفقه ػػاء  :مص ػػطفى الخ ػػف  ، ٖٚ :مؤسس ػػة الرس ػػالة
( دمشق – سكريا ) ،

طػ ( ٖ٘ٗٔهػ ٕٓٔٗ -ـ ) .

ٕ  -انظر  :المصدر السابق  ،كانظر  :إرشاد العقل السميـ ألبي السعكد . ٕٕ٘/ٔ :

ٖ  -أخرجه البخاري في صحيحه مف حديث ابف عمر  ،كتاب الطبلؽ  ،بػاب تحػريـ طػبلؽ الحػائض بغيػر رضػاها كأنػه
لك خالف كقع الطبلؽ كيؤمر برجعتها  ، ٜٖٔٓ/ٕ :برقـ ( ٔ. ) ٔٗٚ

ٗ  -انظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي ، ٘ٙ/ٔ :كانظر  :أثر اختبلؼ األصكلييف لمصطفى الخف .ٖٚ :
٘  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٚ٘/ٙ :

٘ٔٔ

ٗ -استدلكا بما جاء في المغة  ،مف قكؿ األعشى
جاشـ قزكٍة
كفي كل عا ٍـ أنت
ُ
مكر ٍ
ثة ماالً كفي الحي رفعة

(ٔ)

:

يـ عزائكا
تشد ألقصاها عز َ
(ٕ)
لما ضاع فيها مف قركء نسائكا

يغش نساء
كالمعنى  :أنه يخرج إلى الغزك  ،كيكثر مف الخركج  ،كلـ َ
فتضيع أق ارؤهف التي هي األطهار  ،كهك مسافر لمغزك (. )3

٘ -قالكا  :إف األصل ال يككف ألحد عمى أحد الحبس  ،لذلؾ إف قمنا باألطهار كاف
الحبس أقل  ،كاف قمنا بالحيض كاف الحبس أكثر  ،كفيه مضرة

مناقشة األدلة والترجيح

()4

.

:

أوالً  :إف قكؿ أصحاب القكؿ الثاني القائميف بأف القركء في ارية هي األطهار قكلهـ
بأف زيادة التاء في ثبلثة تدؿ عمى أف المعدكد مذك اًر  ،ال يصح دليبلً لهـ أل ألف القرء
مذكر كمسما مؤنث كهي الحيض  ،كالتاء إنما جيء بها هنا مراعاة لمف المذكر الذي

هك القركء  ،ال لممعنى التي هي األطهار

(٘)

.

ثاني ًا  :إف استداللهـ بالبلـ في قكله تعالى  :ﮋ ﭖ ﭗ ﮊ

[ الطالق ] 1 :

بأنه

الـ الكقت  ،يرد عميهـ بأف المراد بقكله لعدتهف مستقببلت عدتهف لذلؾ لـ يقل في
عدتهف بل قاؿ لعدتهف بالبلـ  ،كالطبلؽ في العدة قير الطبلؽ لمعدة

()ٙ

.

ٔ  -هك  :ميمكف بف قيس بف جندؿ مف بني قيس بف ثعمبه الكائمي  ،أبك بصير المعركؼ باألعشى  ،مف شػعراء الطبقػة
األكل ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػػي الجاهميػ ػ ػ ػػة  ،كأح ػ ػ ػػد أصػ ػ ػ ػػحاب المعمق ػ ػ ػػات كأكثػػ ػ ػػرهـ شػ ػ ػ ػػع اًر ت ػ ػ ػػكفي (  ٚهػ ػ ػ ػ ػ )  ،انظػػ ػ ػػر  :األعػ ػ ػ ػػبلـ
لمزركمي . ٖٗٔ/ٚ :

ٕ  -البيػػت لؤلعشػػى استشػػهد بػػه ابػػف منظػػكر كقيػػر  ،انظػػر :لسػػاف العػػرب ألبػػف منظػػكر  ، ٕٔٛ/ٔ :كانظػػر  :تهػػذيب
المغ ػػة لؤلزه ػػري  ، ٕٔٓ/ٜ :كانظ ػػر  :مج ػػاز القػ ػرآف ألب ػػي عبي ػػدة  ، ٚٗ/ٔ :كانظ ػػر :قري ػػب القػ ػرآف ألب ػػف قتيب ػػة :

ٔ ، ٕٓ٘/كذكر ابف جرير انظر  :تفسير ابف جرير الطبري . ٕ٘ٔ/ٗ :

ٖ  -انظر  :تفسير البغكي . ٕٜٜ/ٔ :

ٗ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٚٚ/ٙ :

٘  -انظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي  ، ٜٙ/ٔ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٚٙ/ٙ :

 - ٙانظػ ػ ػ ػ ػػر  :الحػ ػ ػ ػ ػػاكي لممػ ػ ػ ػ ػػاكردي  ، ٔٙٗ/ٔٔ :كانظػ ػ ػ ػ ػػر  :إرشػ ػ ػ ػ ػػاد العقػ ػ ػ ػ ػػل السػ ػ ػ ػ ػػميـ ألبػ ػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػ ػػعكد ، ٕ٘٘/ٔ :
كانظر  :الكشاؼ لمزمخشري . ٕٚٔ/ٔ :

ٔٔٙ

ثالث ًا  :إف أطهار العدة ال تككف إال أكثر مف الثبلثة أك أقل منها أل ألف الطبلؽ السني
ال يككف إال في الطهر  ،كالقركء المنصكص عميها في عدة المطمقة بمف العدد ثبلثة ،
فمك كاف المراد بها أطهار لخالفنا ارية بزيادة أك نقصاف أل ألف الثبلثة اسـ خاص لعدد

معمكـ ال يحتمل الزيادة فيه كال النقصاف  ،كالفرد ال ُيحمل عمى قير
رابعاً  :إف هللا ذكر لف التربص في ارية فقاؿ :

(ٔ)

.

ﮋﭸ ﭹ ﮊ [ البقرة ]228 :

كالتربص هك االنتظار لمشيء كال يككف ذلؾ االنتظار إال انتظار الحيض

(ٕ)

.

خامساً  :إننا إذا جعمنا األقراء الحيض نككف قد استكفينا ثبلثة أقراء بأكممها  ،كاذا

جعمنا األقراء األطهار لـ يكف إال قرئيف كجزء مف قرء  ،كظاهر ارية يدؿ عمى الثبلثة
كاممة لكجكد لف العدة ثبلثة فبجعمنا القركء الحيض نككف بذلؾ كافقنا ظاهر ارية

قاؿ ابف رشد

(ٗ)

(ٖ)

،

 " :كمذهب الحنفية أظهر مف جهة المعنى  ،كحجتهـ مف جهة

المسمكع متساكية أك قريب مف المتساكية "

(٘)

.

كلعل الذي يظهر أف جعل األقراء الحيض يتناسب مع ظاهر ارية أل ألف ارية
نصت عمى لف ثبلثة  ،فاألخذ بالظاهر عند التعارض أكلى  ،ثـ إف سياؽ آخر ارية
يدؿ عمى ذلؾ  ،حيث نهى هللا عف كتماف الحيض الذي تعتد به المطمقة حتى ال تضر
بالزكج عند الكتماف كقت العدة  ،ككذلؾ القكاعد الشرعية تشهد لترجيح هذا القكؿأل ألف

ٔ  -انظػر  :كنػػز الكصػػكؿ إلػػى عمػػـ األصػػكؿ  :عمػػي بػػف دمحم البػػزدكي الحنفػػي ( ،ت ٜٗ٘ه ػ ) ،مطبعػػة جاكيػػد بػريس –
كراتش  ( ،د.ت )  ،انظر  :التفسير المظهري . ٕٓٙ/ٔ :

ٕ  -انظػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػػير اب ػ ػ ػػف عرفػ ػ ػػة المػ ػ ػػالكي  :ألب ػ ػ ػػي عبػ ػ ػػدهللا دمحم بػ ػ ػػف دمحم ب ػ ػ ػػف عرفػ ػ ػػه  ( ،ت ٖٓٛه ػ ػ ػ ػ ) ، ٙ٘ٗ/ٕ :
تح  :حسف المناعي  ،ط ػ ( ٔٗٓٙهػ ٜٔٛٙ -ـ ) .

ٖ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٚ٘/ٙ :

ٗ  -هػػك  :دمحم بػػف أحمػػد بػػف دمحم بػػف رشػػد األندلسػػي أبػػك الكليػػد  ،كلػػد سػػنة ( ٕٓ٘ هػ ػ )  ،الفيمسػػكؼ مػػف أهػػل قرطبػػة لػػه

مؤلفػ ػػات كثي ػ ػرة منهػ ػػا  :الضػ ػػركري ف ػ ػػي المنطػ ػػق  ،كبدايػ ػػة المجته ػ ػػد فػ ػػي الفق ػ ػػه  ،تػ ػػكفي رحم ػ ػػه هللا سػ ػػنة ( ٜ٘٘ه ػ ػ ػ ) ،
انظر  :األعبلـ لمزركمي . ٖ٘ٔٚ :
٘  -انظر  :بداية المجتهد كنهاية المقتصد البف رشد ٔٓٛ/ٕ :

ٔٔٚ

القاعدة تقكؿ  ( :األصل في األبضاع

(ٔ)

الحرمة )

(ٕ)

فمك قمنا  :األقراء األطهار

لتعجمنا بانقضاء عدة المطمقة كأحممنها لمزكج الثاني  ،كما اجتمع الحبلؿ كالحراـ إال

قمب الحراـ .

كمما يرجح أف األقراء الحيض هك أف المعنى العاـ كالحكمة مف االعتداد كهي

التأخير كالتريث كعدـ االستعجاؿ .

ففي القكؿ إف القركء الحيض نككف قد كافقنا المعنػى العػاـ كالحكمػة مػف االعتػداد
ه ػػك الزي ػػادة ف ػػي التري ػػث كالت ػػأني كع ػػدـ االس ػػتعجاؿ  ،ال س ػػيما الق ػػكؿ ب ػػأف األقػ ػراء ه ػػي
الحػػيض  ،هػػك قػػكؿ الخمفػػاء ال ارشػػديف  ،كجمهػػكر الفقهػػاء

كجمهكر العمماء  ،كهللا أعمـ .

(ٖ)

 ،كجمهػػكر المفس ػريف

(ٗ)

المباضعة المجامعة  ،كيقاؿ لمبضع الفرج كالجماع  ،انظر  :لساف العرب البف
البضع بضـ الباء  :هك النكاح ك ُ
ُٔ -

منظكر . ٕٔ/ٛ :

ٕ  -هذ قاعدة مف القكاعد الفقهية  ،انظر  :األشبا كالنظائر البف نجيـ . ٙٛ/ٔ :
ٖ  -انظر  :باهر البرهاف لبياف الحق النيسابكري . ٕٕ٘/ٔ :
ٗ  -انظر  :تفسير الكسي لمكاحدي . ٖٖٕ/ٔ :

ٔٔٛ

،

من آثار تفسير آية ذكر القروء :
ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في مسألة  :ما إذا طمق الرجل زكجته
في أثناء الطهر فعمى ال أري بأف القرء الطهر يحسب مف العدة  ،كتنتهي العدة
بمجيء الحيضة الثالثة  ،كعمى الرأي بأف القرء الحيض ال يحسب الطهر مف

العدة  ،كتنتهي العدة بانقضاء الحيضة الثالثة ال بمجيئها  ،فتككف العدة هنا

أطكؿ

()1

.

ٕ -كمف آثار تفسير هذ ارية  ،اختبلؼ الفقهاء في الكقت الذي يجكز لمزكج إرجاع
زكجته إذا ما كانت في الحيضة الثالثة عمى مذاهب

()2

:

المذىب األول  :أف لمزكج أف يراجعها مالـ تغسل مف الحيضة الثالثة كتحل لها
الصبلة  ،كهك قكؿ ابف مسعكد  ،كعمر  ،كعمي  ،كأبك مكسى األشعري  ،كأبي بف

كعب  ،كأبك بكر  ،كابف عباس  ،كسعيد بيف المسيب  ،كعطاء  ،كهذا القكؿ
رجحه بف حزـ كهك الراجح .

المذىب الثاني  :أنها إذا أرت الطهر بعد الحيضة الثالثة منها فبل رجعة عميها ،
كهك قكؿ سعيد بف جبير  ،كطاككس  ،كهك قكؿ بف شبرمة

عمر.

(ٖ)

كاألكزاعي  ،كابف

المذىب الثالث  :أنها إذا قسمت فرجها مف الحيضة الثالثة فقد بانت مف زكجها
كهك قكؿ معبد الجهني

(ٗ)

.

ٔ  -انظػ ػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػ ػػير البغػ ػ ػ ػػكي  ، ٕٜٜ/ٔ :كانظػ ػ ػ ػػر  :التفسػ ػ ػ ػػير المنيػ ػ ػ ػػر لمزحيمػ ػ ػ ػػي  ، ٖٕٕ/ٕ :كانظػ ػ ػ ػػر  :المحمػ ػ ػ ػػى
البف حزـ  ، ٖٖٓ/ٔٓ :كانظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٜٖٔ/ٖ :

ٕ  -انظر  :المحمى البف حزـ . ٖٖٓ/ٔٓ :
ٖ  -هػػك  :عبػػدهللا بػػف شػػبرمة الض ػبي  ،أبػػك شػػبرمة اإلمػػاـ العبلمػػة فقيػػه الع ػراؽ  ،قاضػػي الككفػػة – حػػدث عػػف أنػػس بػػف
مالؾ ،كأبي زرعة كقيرهما  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٗٗٔهػ ).

ٗ -هك  :معبػد بػف عبػدهللا بػف عػكيمر الجهنػي  ،تزيػل البصػرة  ،أكؿ مػف تكمػـ فػي القػدر فػي زمػف الصػحابة  ،حػدث عػف
ابف عباس كابف عمر كقيرهما  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٓٛهػ ).
انظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٕٖٙ/ٚ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٔٛ٘/ٗ :

ٜٔٔ

المذىب الرابب  :قاؿ شريؾ القاضي  :إف فرطت في الغسل عشريف سنة فممزكج
الرجعة عميها .

المذىب الخامس  :قاؿ أبك حنيفة  ،كسفياف الثكري  :إف كانت حيضتها عشرة أياـ
فبتمامها تنقضي عدتها .

ٖ -كمف آثار تفسػير هػذ اريػة  ،اختمػف الفقهػاء فيمػا تعتػد األمػة إذا طمقػت عمػى ثبلثػة
مذاهب

()1

:

المذىب األول  :أف عدة األمة حيضتاف  ،كهك قكؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف
كاألئمة األربعة لمحديث  ( :عدة األمة حيضتاف  ،كتطميقها تطميقتاف )

(ٕ)

كهك

خارج مف عمكـ آية المطمقة المعتدة باألقراء كلعل هذا القكؿ هك الراجح لقكة الدليل

فيه .

المذىب الثاني  :أف عدة األمة كعدة الحرة  ،كهك قكؿ األصـ بف كيساف

(ٖ)

،

كداكد الظاهري  ،كدليمهـ عمكـ ارية كأف هذا أمر جبمي تستكي فيه الحرة كاألمة ،

كأف األمة تساكي الحرة في الحيض  ،فكجب مساكاتها بالعدة .

المذىب الثالث :أف عدة األمة كالحرة إال إف مضت سنة ،كهك قكؿ ابف سيريف(ٗ).

ٔ  -انظر  :المحمى البف حزـ  ، ٖٜٕ/ٔٓ :كنظر  :المغني البف قدامة  ، ٛٚ/ٜ :كانظر  :الحاكي لمماكردي :
ٔٔ. ٕٕٗ/

ٕ  -الحديث سبق تخريجه صػ ( ٖٔٔ ) .
ٖ  -ه ػػك  :عبػ ػػدالرحمف بػ ػػف كيسػ ػػاف أبػ ػػك بكػ ػػر األصػ ػػـ  ،فقي ػػه معتزلػ ػػي  ،كػ ػػاف فصػ ػػيحاً عالم ػ ػاً كرع ػ ػاً  ،تػ ػػكفي رحمػ ػػه هللا
سنة ( ٕٕ٘هػ )  ،انظر  :األعبلـ لمزركمي . ٖٕٖ/ٖ :

ٗ  -هك  :دمحم بف سيريف البصري أبك بكر كلد سنة ( ٖٖهػ ) مف فقهاء أهل البصرة  ،كرعاً كزاهداً عالماً بعمكـ الديف ،
ينسب إليه كتاب تعبير الرؤيا كهك قير منتخب الكبلـ في تفسير األحبلـ  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٓٔٔهػ ).

انظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٔ٘٘/ٙ :كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٔٛٔ/ٗ :كانظر :أعبلـ النببلء
لمذهبي . ٙٓٙ/ٗ :

ٕٓٔ

ٗ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في مسألة أقل ما تصدؽ به المعتدة
باألقراء عمى ثبلثة مذاهب

()1

:

المددددددذىب أألول  :مػ ػ ػػذهب أبػ ػ ػػي حنيفػ ػ ػػة أف أقػ ػ ػػل مػ ػ ػػا تصػ ػ ػػدؽ فيػ ػ ػػه الح ػ ػ ػرة سػ ػ ػػتكف

يكم ػ ػاً ،عم ػ ػبلً بالكس ػ ػ فػ ػػي مػ ػػدة الحػ ػػيض  ،كهػ ػػك خمسػ ػػة أيػ ػػاـ  ،فتكػ ػػكف الحيضػ ػػات
الػ ػ ػػثبلث خمسػ ػ ػػة عشػ ػ ػػر يكم ػ ػ ػاً كاألطه ػ ػ ػار خمسػ ػ ػػة كأربعػ ػ ػػكف يكم ػ ػ ػاً عمػ ػ ػػى أف تبػ ػ ػػدأ
بالطهر  ،فيككف المجمكع ستكف يكماً .

المذىب الثاني  :مذهب المالكيػة تنقضػي العػدة بػاألقراء  ( -األطهػار )  -بشػهر ،

كهػػك ثبلثػػكف يكم ػاً  ،بػػأف يطمقهػػا زكجهػػا فػػي أكؿ ليمػػة مػػف الشػػهر كهػػي طػػاهر  ،ثػػـ
تحيض كينقطع الحيض قبل الفجر أل ألف أقل الحيض عندهـ يػكـ أك بعػض يػكـ ،

بشػػرط أف تقػػكؿ النسػػاء أنػه حػػيض  ،ثػػـ تطهػػر خمسػػة عشػرة يكمػاً  ،ثػػـ تحػػيض فػػي
ليمػة السػػادس عشػػر  ،كينقطػػع الػػدـ قبػػل الفجػر أيضػاً ثػػـ تطهػػر خمسػػة عشػػر يكمػاً ،
ث ػػـ تح ػػيض عقي ػػب ق ػػركب آخ ػػر ي ػػكـ م ػػف الش ػػهر كينقط ػػع قب ػػل الفج ػػر  ،فتك ػػكف ق ػػد

طهػػرت ثبلثػػة أطهػػار  :الطهػػر الػػذي طمقهػػا فيػػه  ،ثػػـ الطهػػر الثػػاني  ،ثػػـ الثالػػث ،
فيحدث تماـ الشهر ثبلثكف يكماً.

المددذىب الثالددث  :مػػذهب الشػػافعي أقػ ّػل مػػدة تنقضػػي لهػػا العػػدة اثنػػاف كثبلثػػكف يكمػاً
كلحظتاف  ،كال يقبل أقل مف ذلؾ بحاؿ أل ألنه ال يتصكر عندهـ أقل مػف تمػؾ المػدة
بأف تطمق كقد بقي لحظة مف الطهػر  ،كهػي قػركء عنػدهـ  ،ثػـ تحػيض يكمػاً كليمػة،
أقػػل الحػػيض عنػػدهـ  ،ثػػـ تطهػػر خمسػػة عشػػر يكمػاً أقػػل الطهػػر  ،كذلػػؾ قػػرءاف ،ثػػـ

تحػػيض يكمػاً كليمػػة  ،ثػػـ تطهػػر خمسػػة عشػػر يكمػاً  ،كذلػػؾ قػػرء ثالػػث  ،ثػػـ تحػػيض،
كهػػذ الحيضػػة ليسػػت مػػف العػػدة  ،بػػل ليتػػيقف انقضػػاؤها أل فػػذلؾ اثنػػاف كثبلثػػكف يكمػاً

كلحظتاف .

ٔ  -انظػػر  :تفسػػير القرطبػػي  ، ٕٔٔ/ٖٔ :كانظػػر  :الحػػاكي لمم ػػاكردي  ، ٕٕٖ/ٔٓ :كانظػػر  :المغن ػػي البػػف قدامػػة :
 ، ٗٛٚ/ٛكانظر  :بدائع الصنائع لمكاساني  ، ٜٔٛ/ٖ :كانظر  :تفسير المنير لمزحيمي . ٖٕٕ/ٕ :

ٕٔٔ

المددذىب الرابددب  :مػػذهب الحنابمػػة عمػػى أف األقػراء الحػػيض  ،أقػػل مػػدة تنقضػػي بهػػا
العدة تسعة كعشركف يكماً كلحظة  ،كذلؾ بأف يطمقها مع آخر الطهػر  ،ثػـ تحػيض

بعد يكماً كليمة  ،ثـ تطهر ثبلثة عشر يكماً ثـ تحيض يكماً كليمة  ،ثـ تطهػر ثبلثػة
عشػ ػػر يكم ػ ػاً  ،ثػ ػػـ تح ػ ػػيض يكم ػ ػاً كليمػ ػػة  ،ثػ ػػـ تطه ػ ػػر لحظػ ػػة ُليعػ ػػرؼ بهػ ػػا انقط ػ ػػاع
الحيض (. )1

٘ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في إلحاؽ المختمعة بالمطمقة في
االعتداد بثبلثة قركء إف كانت ممف تحيض عمى قكليف :
القددول األول  :أف عػػدتها عػػدة المطمقػػة التػػي تعتػػد بثبلثػػة قػػركء  ،كهػػك قػػكؿ عمػػر ،

كعمػػي  ،كابػػف عمػػر  ،كسػػعيد بػػيف المسػػيب  ،كعمػػر بػػف عبػػد العزيػػز  ،كابػػف شػػهاب

الزه ػػري  ،كالحس ػػف  ،كالش ػػعبي  ،كابػ ػراهيـ النخع ػػي  ،كقت ػػادة (ٕ) ،كس ػػفياف الث ػػكري ،

كاألك ازع ػػي  ،كالمي ػػث ب ػػف س ػػعد

(ٖ)

كالشافعي  ،كأحمد .

 ،كأب ػػك عبي ػػد  ،كه ػػك ق ػػكؿ مال ػػؾ  ،كأب ػػك حنيف ػػة ،

قاؿ الترمذي  :كهك قكؿ أكثر أهل العمـ مف الصحابة كقيرهـ  ،كدليمهـ أف الخمع

طبلؽ فتعتد كسائر المطمقات .

القول الثاني  :أنها تعتد بحيضة كاحدة  ،تستبر بها رحمها  ،كهك قكؿ ابف
عباس  ،كابف عمر  ،كعثماف بف عفاف  ،كأباف بف عثماف  ،ك عكرمة

()4

.

ٔ  -انظر  :التفسير المنير لمزحيمي . ٖٕٗ/ٕ :

ٕ  -هك  :قتادة بف دعامة بف عزيز السدكسي البصري  ،أبك الخطاب  ،كلد سنة ( ٓٙهػ ) تابعي حافظاً مفس اًر عالماً ،
تكفي رحمه هللا سنة ( ٔٔٚهػ )  ،انظر  :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٘ٛ/ٗ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء
لمذهبي . ٕٜٙ/٘ :
ٖ  -هك  :الميث بف سعد بف عبدالرحمف أبػك الحػارث كلػد سػنة ( ٜٔٗه ػ )  ،إمػاـ أهػل مصػر فػي الفقػه كالحػديث  ،كػاف

أفقػ ػػه مػ ػػف مالػ ػػؾ كمػ ػػا قػ ػػاؿ الشػ ػػافعي  ،تػ ػػكفي رحمػ ػػه هللا فػ ػػي مصػ ػػر سػ ػػنة ( ٘ٔٚهػ ػ ػ )  ،انظػ ػػر  :أعػ ػػبلـ النػ ػػببلء

لمذهبي  ، ٖٔٙ/ٛ :كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٕٔٚ/ٗ :كانظر :األعبلـ لمزركمي . ٕٗٚ/٘ :
ٗ  -انظر  :تفسير ابف كثير  ، ٕٚ/ٔ :كانظر  :المغني البف قدامة . ٚٚ/ٜ :

ٕٕٔ

 -ٙكمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في ثبكت حق المطمقة مف اإلرث عمى
قكليف

()1

:

القول األول  :مف قاؿ القركء األطهار  ،فإف حق اإلرث عند يسق

بمجرد

دخكلها في الحيضة الثالثة  ،كقد نقل الشافعي عف زيد بف ثابت أنه قاؿ  :إذا

طعنت – أي المطمقة – في الحيضة الثالثة فقد برئت منه كبر منها كالترثه كال

يرثها .

القول الثاني  :قكؿ مف قاؿ أف القركء الحيض  ،فيبقى حق الميراث حتى تنتهي
مف الحيضة الثالثة  ،فهي في الحيضة الثالثة التزاؿ مستحقة لمميراث العتبارها
مازالت في العدة التي أمر هللا بها (.)2

 -ٚكمف آثار تفسير هذ ارية  ،هك أف بعض األصكلييف استدؿ بارية في باب
تخصيص الكتاب بالكتاب بهذ ارية التي خصص عمكمها آية الحكامل حيث قاؿ
تعالى  :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ

[ الطالق ] 4 :

 ،كخالف في

تخصيص الكتاب بعض الظاهرية كدليمهـ بأف التخصيص بياف المراد بالمف
فبل يككف إال بالسنة ال بالكتاب لقكله تعالى  :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﮊ

[ النحل ] 44 :

 ،كاستدؿ بعض األصكلييف بارية بأنها

مف العاـ الذي يخصص بعضه مع تعميـ بعضه ارخر (.)3

كاستدؿ بعض األصكلييف بأف آية ذكر األقراء مف باب تخصيص القطعي
بالقطعي مف الكتاب كما هك حاصل في تخصيصها بآية الحكامل فالقرآف قطعي
الثبكت  ،ككذلؾ مخصكص بالصغيرات كاليائسات كالمطمقات قبل الدخكؿ

()4

.

ٔ  -انظر  :أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية لمصطفى الخف  ، ٜٚ :كانظر  :بدائع الصنائع لمكاساني .ٔٛٗ/ٖ :
ٕ  -ككػػذلؾ حػػق اإلرث لػػه إذا ماتػػت فيرثهػػا عمػػى التفضػػيل فػػي القػػكليف  ،انظػػر  :أصػػكؿ السرخسػػي  :ألبػػي بكػػر دمحم بػػف
أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي سػ ػ ػػهل السرخسػ ػ ػػي  ( ،ت ٜٓٗهػ ػ ػ ػ )  ، ٕٕٔ/ٕ :دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة ( بيػ ػ ػػركت – لبنػ ػ ػػاف ) ،

طػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٖٔ -ـ ) .

ٖ  -انظر  :التمخيص في أصكؿ الفقه لمجكيني  ، ٜٙ/ٕ :كانظر  :البحر المحي لمزركشي . ٜٗٗ/ٕ :
ٗ  -انظر :المصادر السابقة  ،كانظر :التفسير المنير لمزحيمي  ، ٖٜٔ/ٕ :كانظر  :فتح القدير لمشككاني . ٕٜٛ/ٔ :

ٖٕٔ

كاس ػػتدؿ بع ػػض األص ػػكلييف باري ػػة ف ػػي ب ػػاب الع ػػاـ المخص ػػص بمخص ػػص
منفصػػل مػػف القػرآف

()1

 ،ككػػذلؾ اسػػتدؿ بعػػض األصػػكلييف باريػػة فػػي بػػاب المجمػػل

كهػػك أف المف ػ إمػػا أف يحتمػػل معنػػى كاحػػداً أك معػػاني كثي ػرة فػػاألكؿ ُيسػػمى نص ػاً ،
كقكلػ ػػه تع ػ ػػالى  :ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﮊ [ البقدددددرة  ] 163 :فه ػ ػػذا ن ػ ػػص  ،كامػ ػ ػا أف يحتم ػ ػػل
معنييف أك أكثر كقكله تعالى :

ﮋﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ ﮊ [البقرة]228:

فهذا مجمل يحتمل أنه يدؿ عمى الطهر أك عمى الحيض (. )2

 -ٛكمف آثار تفسير هذ ارية  ،أف بعض الفقهاء قاؿ إف سبب الخبلؼ في ارية مف
باب الخبلؼ في المشترؾ المفظي كهك أحد أهـ أسباب الخبلؼ بيف العمماء أل لذلؾ
اختمف العمماء  :هل المراد بالقركء الحيض أك الطهر أل ألف المف مشترؾ يطمق

عمى الحيض كالطهر معاً (. )3

 -ٜكمف آثار تفسر هذ ارية  ،هك أف بعض العمماء استنب مف هذ ارية  ،أف قكؿ
أرحامهف فيجب أف يصدقف (. )4
النساء يقبل فيما خمق هللا في
ّ
ٓٔ -كمف آثار تفسير هذ ارية  ،أف بعض العمماء ذكر اإلجماع عمى أنه ال يجكز
لممرأة أف تكتـ ما خمق هللا في رحمها مف حمل أك حيض لآلية (. )5

ٔٔ -مف آثار تفسير هذ ارية  ،أف بعض العمماء استدؿ بارية في كجكد مشترؾ في
القرآف أل ألنها احتممت الحيض كالطهر  ،كدليمهـ عمى االشتراؾ أف هللا أنزؿ القرآف
بمغة العرب  ،فقاؿ هللا تعالى  :ﮋ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮊ [ الشعراء ] 195 :

فمغة العرب  ،يرد

فيها مشترؾ كالقرآف نزؿ بمغتهـ  ،فمف القرء كلف العيف كهما ضداف مف المشترؾ
المفظي .

ٔ  -انظ ػ ػ ػػر  :مب ػ ػ ػػاد األص ػ ػ ػػكؿ  :عب ػ ػ ػػد الحمي ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػاديس القس ػ ػ ػػطيني  ، ٔٔ/ٕ :ت ػ ػ ػػح  :عم ػ ػ ػػاد الغ ػ ػ ػػالي  ( ،د  .ف ) ،
طػ ( ٜٔٗٓهػ ٜٔٛٛ -ـ ) .

ٕ  -انظر  :قرائب الفرقاف لمنيسابكري  ، ٗٚٓ/ٔ :كانظر  :بياف المعاني رؿ قازي . ٖٜٔ/٘ :
ٖ  -انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر  ، ٖٜٛ/ٕ :كانظر  :التفسير المظهري . ٜ٘/ٔ :
ٗ  -انظر  :ركح المعاني لؤللكسي . ٕ٘ٛ/ٔ :
٘  -انظر  :البحر المحي ألبي حياف . ٗ٘ٗ/ٕ :

ٕٗٔ

وقيل  :إنه ال يكجد في القرآف لف مشترؾ  ،كهك قكؿ داككد الظاهري  ،كدليمه بأف

المشترؾ لك كقع في القرآف لكقع مبيناً  ،بأف يذكر معه قرينة تفيد المعنى المراد مف
المعاني  ،كاما أف يقع المشترؾ قير مبيف فيككف قير مفيد  ،كقير المفيد ال يقع
في القرآف كلك كقع لكاف عبثاً

()1

.

كلعل القكؿ األكؿ هك القكؿ الراجح لقكة دليمهـ كلكجكد في لغة العرب التي

نزؿ بها القرآف.

كلعل الذي يظهر أف مف آثار تفسير هذ ارية إظهار حكمة التشريع مف
التربص في عدة المطمقة  ،كذلؾ مف خبلؿ عدة أمكر :
ٔ) مف حكمة التربص كاالنتظار هك عدـ االستعجاؿ في حق الزكج أل ألنه قد
يبدك له إرجاع طميقته  ،فيعزـ عمى إرجاعها  ،فيرجعها في زمف التربص
كاالعتداد  ،فيصمح هللا شأنهما .
ٕ) كمف حكمة التربص كاالنتظار في العدة هك عدـ استعجالها في الزكاج مف
قير زكجها أل ألنها قد تدعكها نفسها إلى الزكاج مف قير زكجها فتتزكجه
كيضيع حق الزكج مف الرجعة فتفكته حقاً مف حقكقه كهك حق االسترجاع

في زمف العدة .

ٖ) كمف حكمة التربص كاالنتظار أل لكي ال تختم

األنساب ببعضها  ،فمك

تزكجت رجبلً قير طميقها كلـ تتربص كلـ يتبيف حممها أك براءة رحمها

لصار الكلد الذي هك لزكجها األكؿ لزكجها الثاني أل كلحصل في ذلؾ تنازع

كمفسدة أل فمذلؾ شرع الشارع الحكيـ التربص لفصل النزاع كمنع المفسدة ،
فمف هنا تتجمى الحكمة اإللهية في التشريع الرباني أل كلذلؾ عمق هللا ذلؾ
بإيماف المطمقة فقاؿ  :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮊ

[ البقرة ] 228 :

ككذلؾ لك كتمت المطمقة ما في رحمها مف

الحيض كأنكرت الحيض لحممت الزكج نفقتها أل ألف النفقة تجب عمى
ٔ  -انظر  :المهذب في أصكؿ الفقه لعبد الكريـ النممة . ٜ٘ٔ/ٕ :

ٕ٘ٔ

الزكج في مدة العدة باعتبارها أنها زكجته يجكز له ارتجاعها  ،ففي كتماف
الحيض تطكيل لمدة العدة كمدة النفقة  ،كفي هذا إضرار في حق الزكج ،
فالمؤمنة يمنعها إيمانها مف فعل ذلؾ .
كفي هذ ارية لفتة تربكية إيمانية  ،كهي أف عمى اإلنساف المؤمف
المؤتمف عمى شيء ال يعمـ به إال هك كيغيب عف أنظار الغير ال يجكز له
كتمانه أل ألنه أشبه بكتماف الشهادة  ،كقد قاؿ تعالى  :ﮋ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﮊ

[ البقرة ] 283 :

.

ٗ) كمف حكمة التربص كاالنتظار لممعتدة هك أف لمصمحتها االنتظار في هذ
العدة أل ألنها في زمف العدة قد تجد أف طميقها أصمح لها مف قير  ،أك

يتبيف لها خطؤها فتبادر إلى إصبلحه  ،فيصمح هللا شأنهما  ،كهللا أعمـ .

ٕٔٙ

المطمب الثاني  :الجنايات  ،وفيو :
آية ذكر التصدق بالقصاص :
أقكاؿ جمهكر الصحابة في عكد ضمير الهاء في قكله تعالى  :ﮋ ﮊ
فػػي اريػػة  ،كهػػي قكلػػه تعػػالى  :ﮋ﮿﯀ ﯁ ﯂  ﮊ

[ المائددددة ] 45 :

اختمػػف الصػػحابة فػػي عػػكد الضػػمير فػػي اريػػة فػػي قكلػػه تعػػالى  :ﮋ ﮊ عمػػى
قكليف :

القول األول

 :قالكا  :إف الضمير في قكله تعالى  :ﮋ  ﮊ

في ارية عائد عمى الجريح أك كليه المتصدؽ بالقصاص

جمهكر الصحابة .

(ٔ)

[ المائدة ] 45 :

أي كفارة لذنبه  ،كهك قكؿ

فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة  ،ابف مسعكد  ،كعبدهللا بف عمرك بف
العاص  ،كأبك الدرداء  ،كابف عمر  ،كعبادة بف الصامت رضي هللا عنهـ أجمعيف.

ٔ  -لـ يختمف العممػاء أف المتصػدؽ هػا هنػا هػك المقتػكؿ أك المجػركح  ،أك كليػه يتصػدؽ بالػدـ عمػى قاتمػه  ،أك جارحػه ،
أي يعفػػك  ،كانمػػا الخػػبلؼ ف ػػي الضػػمير ف ػػي قكلػػه  :ﮋ  ﮊ فقػػاؿ بعضػػهـ كف ػػارة لممقتػػكؿ أك المجػػركح ،
كقاؿ البعض ارخر كفار لمقاتل  ،انظر  :اإلستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار  :ألبي عمر يكسف بف عبػدهللا

بػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػػدالبر النمػ ػ ػ ػ ػػري  ( ،ت  ٖٙٛهػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ، ٕٖٚ/ٕ٘ :تػ ػ ػ ػ ػػح  :سػ ػ ػ ػ ػػالـ دمحم عطػ ػ ػ ػ ػػاء  -دمحم عمػ ػ ػ ػ ػػي معػ ػ ػ ػ ػػكض ،
دار الكت ػػب العمميػ ػػة

( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف )  ،ط ػ ػ ( ٕٔٗٔهػ ػ ػ ٕٓٓٓ -ـ )  ،كانظػ ػػر  :تفسػ ػػير القرطبػ ػػي ، ٘ٙ/ٕ :

كانظػ ػ ػ ػ ػػر  :البحػ ػ ػ ػ ػػر المحػ ػ ػ ػ ػػي ألبػ ػ ػ ػ ػػي حيػ ػ ػ ػ ػػاف  ، ٕٚٙ/ٗ :كانظػ ػ ػ ػ ػػر  :زاد المسػ ػ ػ ػ ػػير البػ ػ ػ ػ ػػف الجػ ػ ػ ػ ػػكزي ، ٘٘ٗ/ٔ :

كانظ ػػر  :النك ػػت كالعي ػػكف لمم ػػاكردي  ، ٖٗ/ٕ :كانظ ػػر  :التس ػػهيل الب ػػف ج ػػزي  ، ٕٖٖ/ٕ :كانظ ػػر  :أضػ ػكاء البي ػػاف
لمشنقيطي  ، ٖٗٙ/ٕ :كانظر  :تفسير الخازف .ٜٗ/ٕ :

ٕٔٚ

القول الثداني

 :قػالكا  :إف الهػاء فػي قكلػه تعػالى ﮋ  ﮊ

[ المائددة ] 45 :

فػي

اري ػ ػػة عائ ػ ػػد عم ػ ػػى القات ػ ػػل أك الج ػ ػػارح أي كف ػ ػػارة لذنب ػ ػػه ف ػ ػػي ال ػ ػػدنيا كارخػ ػ ػرة  ،كالع ػ ػػافي
(ٔ)

(المتصػ ػػدؽ ) أجػ ػػر عمػ ػػى هللا
الصحابة .

 ،كهػ ػػك مػ ػػذهب  ،ابػ ػػف عبػ ػػاس رضػ ػػي هللا عنهمػ ػػا مػ ػػف

أدلة القولين :
أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف الهػاء فػي قكلػه  :ﮋ  ﮊ

[ المائددة ] 45 :

فػي اريػة عائػدة عمػى

المجركح أك كليه المتصدؽ  ،استدلكا بعدة أدلة منها:
ٔ -قالكا  :إف العائد في ارية كهي هاء الضمير عائدة عمػى مػذككر كهػك (( مػف ))
ف ػ ػػي قكل ػ ػػه تع ػ ػػالى  :ﮋ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﮊ

[ المائدددددددة ] 45 :

()2

 ،كه ػ ػػك

المتصدؽ.
ٕ -استدلكا بما جاء مف حديث أبي الدرداء قاؿ  :سمعت رسكؿ هللا صمى هللا عميه
كسمػـ يقكؿ  ( :ما مف رجل يصاب بشيء مف جسد فيتصدؽ به إال رفعه هللا به
درجة كح عنه خطيئة )

()3

.

ٔ  -كممػػف ذهػػب إل ػػى هػػذا القػػكؿ مجاه ػػد  ،كالشػػعبي  ،كمقاتػػل  ،كج ػػابر بػػف زي ػػد  ،انظ ػػر  :تفسػػير أب ػػي حػػاتـ الػػرازي :
ٗ ، ٔٔٗٙ/كانظر  :البحر المحي ألبي حياف . ٕٚٙ/ٗ :
كقيل هناؾ قكؿ ثالث  :أنه المراد المتصدؽ هك الجاني إذا جنى جناية كلـ يعرفه أحد ثـ اعترؼ بجنايته فاالعتراؼ يكفر
عنه ذنبه  ،انظر  :الهداية إلى بمكغ النهاية في تفسير القرآف ألبي دمحم مكي القرطبي . ٔٚٙ/ٖ :

ٕ  -انظر  :تفسير القرطبي  ، ٕٓٛ/ٙ :كانظر  :التسهيل البف جزي . ٕٖٖ/ٔ :

ٖ  -أخرجه الترمذي في سننه مف حديث أبي الدرداء  ،كتاب الديات عف رسكؿ هللا صمى هللا عميه كسػمـ  ،بػاب مػا جػاء
ف ػػي العف ػػك  ، ٔٗ/ٗ :ب ػػرقـ ( ٖ ، ) ٖٜٔكق ػػاؿ الترم ػػذي  " :ه ػػذا ح ػػديث قري ػػب "  ،كأخرج ػػه أحم ػػد ف ػػي مس ػػند :
٘ٗ ، ٕ٘ٔ/كأخرجه ابف أبي شيبة في مصنفه . ٘ٗ/ٔ :

قاؿ أحمد شاكر  :إسناد صحيح إلى الشعبي كقاؿ البيهقي هك منقطػع بػيف الشػعبي كعبػادة بػف الصػامت أل ألف الشػعبي
لـ يسمع مف عبادة  ،انظر  :تعميق أحمد شاكر عمى بف جرير الطبري . ٖٙ٘/ٔٓ :

ٕٔٛ

ٖ -استدلكا بما جاء مف حديث أنس رضي هللا عنه قاؿ  ( :ما رأيت رسكؿ هللا صمى
هللا عميه كسمـ  :رفع إليه شيء مف القصاص إال أمر بالعفك )

()1

فدؿ الحديث

عمى أف العفك كالتصدؽ بالقصاص يطمب مف الجريح أك كليه .
ٗ -استدلكا بما جاء مف حديث أبي هريرة رضي هللا عنه  :عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قاؿ في
الحديث  ، ...( :كما زاد هللا عبداً ٍ
بعفك إال ع اًز )

()2

فهذا مف األحاديث التي تدؿ

عمى الحث عمى العفك مف المعتدل عميه ال مف المعتدي .
٘ -استدلكا بما جاء في الحديث  ( :مف تصدؽ بدـ فما دكنه كاف كفارة له مف يكـ كلد
إلى يكـ يمكت )

()3

.

ٔ  -أخرج ػػه أب ػػك داكد ف ػػي س ػػننه  ،كت ػػاب ال ػػديات  ،ب ػػاب اإلم ػػاـ ي ػػأمر ب ػػالعفك ف ػػي ال ػػدـ  ، ٜٔٙ/ٗ :ب ػػرقـ ( ، ) ٜٗٗٚ
حكػػـ عميػػه األلبػػاني فػػي سػػنف أبػػي داكد بالصػػحة  ،كأخرجػػه أحمػػد فػػي مسػػند  ،مسػػند أنػػس بػػف مالػػؾ ، ٕٖٗ/ٕٔ :

كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقه في عمى مسند أحمد  " :إسناد قكي "  ،كأخرجه النسائي في سننه . ٕٕٜ/ٗ :

ٕ  -أخرج ػ ػػه مس ػ ػػمـ ف ػ ػػي ص ػ ػػحيحه  ،كت ػ ػػاب الب ػ ػػر كالص ػ ػػمة كارداب  ،ب ػ ػػاب اس ػ ػػتحباب العف ػ ػػك كالتكاض ػ ػػع ، ٕٓٓٔ/ٗ :
برقـ ( . ) ٕ٘ٛٛ
ٖ  -أخرجه  :سعيد بف منصكر في سننه عف رجل مف أصحاب رسكؿ هللا  ،في قكلػه تعػالى :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [ المائدة  ، ٕٔٗٛ/ٗ : ] 44 :كقاؿ سعيد بف منصكر  " :سػند ضػعيف "  :ألبػي عثمػاف
س ػػعيد ب ػػف منص ػػكر ب ػػف ش ػػعبة الخرس ػػاني الجكرج ػػاني  ( ،ت ٕٕٚه ػ ػ )  ،ت ػػح  :س ػػعد ب ػػف عب ػػدهللا آؿ حمي ػػد  ،دار
العصيمي ( الرياض – السػعكدية )  ،ط ػ ( ٗٔٗٔه ػ ٜٜٔٗ -ـ )  ،كأخرجػه أبػك يعمػى فػي مسػند ، ٕٛٗ/ٕٔ :

بػػرقـ (  : ) ٜٙٛٙألبػػي يعم ػػى أحمػػد بػػف عم ػػي بػػف المثن ػػى بػػف يحيػػى بػػف عيسػػى بػػف هػػبلؿ التميمػػي المكصػػمي ،
( ت ٖٓٚهػ )  ،تح  :حسيف يسمـ أسد  ،دار المأمكف لمقرآف ( دمشق )  ،طػ ( ٗٓٗٔهػ ٜٔٛٗ -ـ ) .

ٕٜٔ

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف الهاء في قكله  :ﮋ   ﮊ

[ المائدة ] 45 :

في ارية عائد عمى

القاتل أك الجارح  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -قالكا  :الضمير في قكله تعالى  :ﮋ   ﮊ في ارية عائد عمى الجاني ،
كاف لـ يتقدـ له ذكر أل لكنه ُيفهـ مف سياؽ الكبلـ  ،كيدؿ عميه المعنى  ،فمذلؾ
العفك كالتصدؽ لمجاني يسق عنه ما لزمه مف القصاص (.)1
ٕ -قاسكا العفك عمى القصاص  ،فقالكا كما أف القصاص إذا اقتص مف الجاني كاف
كفارة لذنبه  ،فكذلؾ العفك فهك كفارة لذنبه

مناقشة األدلة والترجيح

()2

.

:

إف أصػ ػ ػ ػ ػػحاب القػ ػ ػ ػ ػػكؿ الثػ ػ ػ ػ ػػاني القػ ػ ػ ػ ػػائميف بػ ػ ػ ػ ػػأف هػ ػ ػ ػ ػػاء الضػ ػ ػ ػ ػػمير فػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػػه
تعالى  :ﮋ  ﮊ

[ المائدة ] 45 :

عائد عمى الجارح ليس لهـ أدلة ظاهرة مف كتػاب

أك سنة  ،كانما استدلكا بأدلة مف المعقػكؿ  ،كعارضػكا بهػا المنقػكؿ عػف رسػكؿ هللا صػمى
هللا عميه كسمـ  ،كالمعقكؿ ال يقاكـ في الحجة المنقكؿ عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .

كذلؾ إف أدلة أصحاب القكؿ األكؿ كهـ جمهكر الصحابة  ،هي أدلة قكية
ككثيرة منها أحاديث عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص تشهد لقكلهـ كتؤيد  ،كأما أصحاب القكؿ الثاني
فميس لهـ دليل ظاهر لذلؾ  ،كذلؾ ألف يككف الهاء في

قكله:ﮋﮊ [المائدة]45:

عائد عمى مذككر أكلى مف أف يككف عائداً عمى قير مذككر أل لذلؾ قاؿ ابف جرير

الطبري  :كأكلى القكليف مف ذلؾ عندي قكؿ مف قاؿ  :أعني به ﮋ ﮿ ﯀ ﯁

﯂  ﮊ
ﮊ

[ المائدة ] 45 :

[ المائدة ] 45 :

 ،المجركح  ،فمئف تككف الهاء في قكله  :ﮋ

عائدة عمى مف ُذكر أكلى مف أف تككف عائدة عمى مف لـ ِ
يجر له

ٔ  -انظر  :تفسير السمعاني . ٕٕٗ/ٕ :
ٕ  -انظر  :المصدر السابق .

ٖٓٔ

ذكر إال بالمعنى دكف التصريح كأحرل أل إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دكف
المتصدؽ عميه في سائر الصدقات قير هذ  ،فالكاجب يككف سبيل هذ الصدقة

بالقصاص سبيل قيرها مف الصدقات

(ٔ)

.

كلعل الذي يظهر ترجيح قكؿ جمهكر الصحابة كمف بعدهـ أل لكجك :
الوجو األول  :أف أدلتهـ قكية ككثيرة كظاهرة .
الوجو الثاني  :أف سياؽ ارية يدؿ عميه أل ألنهـ عمقكا الهاء عمى شيء مذككر في
ارية بخبلؼ قيرهـ فعمق الهاء بشيء قير مذككر في ارية .

الوجددو الثالددث  :أف األحاديػػث التػػي اسػػتدؿ بهػػا جمهػػكر الصػػحابة فػػي بعضػػها ذكػػر لفػ

التصػػدؽ فػػي القصػػاص كالعفػػك  ،كمػػا فػػي حػػديث  ( :مػػا مػػف رجػػل يصػػاب بشػػيء مػػف
()2

جسد فيتصػدؽ بػه )

()3

 ،كحػديث  ( :مػف تصػدؽ بػدـ فمػا دكنػه )

 ،فهػذ األحاديػث

ذك ػ ػػرت لفػ ػ ػ التص ػ ػػدؽ بت ػ ػػرؾ القص ػ ػػاص  ،كه ػ ػػي ألف ػ ػػاظ كاض ػ ػػحة تفس ػ ػػر المػ ػ ػراد باري ػ ػػة

كتكضحهاأل ألف السنة مبينة لمقرآف كمفسرة له .

الوجو الرابب  :أف قكؿ جمهكر الصحابة ليس فيه تكمف في االستدالؿ  ،كيشهد لقكلهـ

ظاهر ارية  ،بخبلؼ قكؿ قيرهـ فيه تكمف في االستدالؿ  ،كال يشهد لقكلهـ ظاهر
ارية .

الوجو الخامس  :أف قكؿ جمهكر الصحابة هك قكؿ جمهكر مف بعدهـ مف العمماء ،

كالمفسريف  ،لقكة الدليل كالتعميل  ،كهللا أعمـ (ٗ).

ٔ  -انظر  :تفسير ابف جرير الطبري . ٖٜٙ/ٔٓ :
ٕ  -الحديث سبق تخريجه صػ ( . ) ٕٔٛ
ٖ  -الحديث سبق تخريجه صػ ( . ) ٕٜٔ

ٗ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٛ/ٕ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ،كانظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي .ٖٗٙ/ٕ :

ٖٔٔ

من آثار تفسير آية ذكر القصاص :
ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية هك أف بعض العمماء استدلكا بهذ ارية عمى أف الحدكد
مكفرة لمذنكب ال زكاجر فق .
كقاؿ بعض العمماء  :إف الحدكد مكفرات لمذنكب مع ككنها زكاجر ،

كاستدلكا بحديث  ( :مف أصاب مف ذلؾ بشيء – فعكقب به – فهك كفارة له )(،)1
فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص الحد كفارة بنص هذا الحديث .

قالكا كلككاف القصاص لمردع خاصة لـ يشرع العفك أل ألنه ال يحصل

بالعفك ردع (.)2

كلعل الذي يظهر أف هذا القكؿ هك الراجح لقكة الدليل  ،فالحدكد كفارات

كزكاجر  ،كهللا أعمـ .

ٕ -كمف آثار تفسير هذ ارية هك أف بعض الفقهاء استدؿ بقكله تعالى  :ﮋ ﮿
﯀ ﯁ ﯂  ﮊ

[ المائدة ] 45 :

استدلكا بها عمى أنه البد مف التكافؤ

في القصاص  ،فبل يقتل مسمـ بكافر  ،كالحر بالعبد  ،قاؿ ألنه في ارية ذكر
التصدؽ بالقصاص كال يصح التصدؽ بالقصاص مف الكافر أل ألف الصدقة ال
تصح منه  ،كالعبد كذلؾ ليس له التصرؼ كالعفك أل ألف ذلؾ إلى سيد  ،كهك
قكؿ الجمهكر كمالؾ  ،كالميث  ،كالشافعي  ،كأبي ثكر  ،كهك قكؿ أبي بكر ،
كعمر  ،كعمي  ،كزيد بف ثابت رضي هللا عنهـ أجمعيف .

ٔ  -أخرجه البخاري في صحيحه مػف حػديث عبػادة بػف الصػامت  ،كتػاب الحػدكد  ،بػاب الحػدكد كفػارات ، ٕٜٗٓ /ٙ :
برقـ ( ٕٓٗ ، ) ٙكأخرجه مسمـ في صحيحه  ،باب الحدكد كفارات  ، ٖٖٖٔ/ٖ :برقـ ( . ) ٜٔٚٓ

ٕ  -انظػػر  :البحػػر المديػػد البػػف عجيبػػة  ، ٗ٘/ٕ :كانظػػر  :التسػػهيل البػػف جػزي  ، ٕٖٖ/ٔ :كهػػك تػرجيح ابػػف حػػزـ فػػي
المحمى  ، ٕٔٙ/ٔٔ :انظر  :الذخيرة لمقرافي . ٕٜٛ/ٛ :

ٕٖٔ

كمما استدلكا به الحديث الذي فيه  ،... ( :كأال يقتل مسمـ بكافر )

فبيف أنه ال تكافؤ بيف المسمـ كالكافر .

()1

،

قػػاؿ أبػػك ثػػكر  :لمػػا اتفػػق العممػػاء جمػػيعهـ عمػػى أنػػه ال قصػػاص بػػيف العبيػػد

كاألحرار فيما دكف الػنفس  ،كانػت الػنفس أحػرل بػذلؾ كمػف فػرؽ مػنهـ بػيف ذلػؾ فقػد
أخطأ .

كخػػالف أبػػك حنيفػػة  ،كالثػػكري فقػػاال  :يقتػػل المسػػمـ بالكػػافر  ،كالحػػر بالعبػػد ،
كالمسػػمـ بالػػذمي  ،كاسػػتدلكا بػػأكؿ آيػػة ذكػػر التصػػدؽ بالقصػػاص كه ػي قكلػػه تعػػالى :
ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ﮊ [ المائدة ] 45 :

(ٕ).

كلعل الذي يظهر ترجيح قكؿ الجمهكر  ،كذلؾ مف كجك :
الوجو األول  :أف ارية التي استدؿ بها أبك حنيفة كأصحابه قد خصصت بحديث

عمي  ، ... ( :كأال يقتل مسمـ بكافر ) (ٖ) هذا في قتل المسمـ بالكافر .

الوجو الثاني  :أف قياس عدـ القصاص بالنفس عمى إجماعهـ عمى عدـ
القصاص باألطراؼ أكلى أل ألنه إذا لـ يقتص باألدنى فكيف يقتص باألعمى ،

كقكله تعالى  :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ
لقتل الحر بالعبد  ،كهللا أعمـ (ٗ).

[ البقرة ] 178 :

فهذا بالنسبة

ٔ  -هك جزء مف حديث عمي  ،أخرجه البخاري في صحيحه  ،كتاب العمـ  ،باب كتابة العمـ  ، ٖ٘/ٔ :برقـ ( ٔٔٔ ).

ٕ  -انظر  :المغني البف قدامة  ، ٖٕٗ/ٜ :كانظر  :الحاكي لمماكردي  ، ٔٔ/ٕٔ :كانظر  :بدائع الصنائع لمكاساني :
. ٕٖٚ/ٚ

ٖ  -هذا جزء مف حديث سبق تخريجه في الصفحة .

ٗ  -انظػػر  :شػػرح البخػػاري البػػف بطػػاؿ  ، ٜٜٗ/ٛ :كانظػػر  :كتػػاب القصػػاص كالػػديات فػػي الش ػريعة اإلسػػبلمية  :عبػػد
الكريـ زيداف  ، ٘ٛ :مؤسسة الرسالة ( دمشق – سكريا )  ،طػ ( ٕٔٗٛهػ ٕٓٓٚ -ـ ) .

ٖٖٔ

كلعػ ػػل الػ ػػذي يظهػ ػػر أف مػ ػػف آثػ ػػار تفسػ ػػير هػ ػػذ اريػ ػػة أف هللا تعػ ػػالى بعػ ػػدما ذكػ ػػر
القصػػاص كهػػك مػػف بػػاب العػػدؿ كالمسػػاكاة نػػدب إلػػى التصػػدؽ بالقصػػاص كالعفػػك كحػػث
عميػه كجعمػػه مكفػ اًر لػػذنب المتصػػدؽ كهػػذ دعػكة مػػف هللا تعػػالى إلػػى اإلحسػػاف كهػػذا أصػػل
مف أصكؿ الشريعة اإلسبلمية  ،كهك كقكله تعالى :ﮋﮬﮭﮮ ﮯﮊ

[الشورى]40:

عدؿ كمساكاة  ،ثـ دعى إلى اإلحساف بقكله :ﮋ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮊ [الشورى]40:أل
كألف صػػاحب الحػػق مػػف كلػػي أك مجػػركح قػػد ال يرضػػى بالقصػػاص أل ألنػػه ال يػػرل فػػي
نفسػ ػػه التكػ ػػافؤ بػ ػػيف المعتػ ػػدي كالمعتػ ػػدل عميػ ػػه أل فمػ ػػذلؾ شػ ػػرع هللا العفػ ػػك فػ ػػي التصػ ػػدؽ
بالقصػػاص كعػػدـ االقتصػػاص مػػف الجػػاني ترقيب ػاً لصػػاحب الحػػق بمػػا عنػػد هللا مػػف أجػػر

عظػػيـ  ،كتكفي ػ اًر لػػذنكب المتصػػدؽ  ،كفيػػه تسػػمية لصػػاحب الحػػق كجب ػ اًر لخػػاطر  ،كبهػػذا
تتجمػػى الحكمػػة مػػف مشػػركعية العفػػك فػػي القصػػاص  ،كسػػماحة اإلسػػبلـ كيسػػر كرحمتػػه ،

كأن ػػه جع ػػل القص ػػاص ال لبلنتق ػػاـ  ،كانم ػػا جعم ػػه لتحقي ػػق الع ػػدؿ كالمس ػػاكاة حت ػػى يك ػػكف
مجتمعاً آمف ال يبغى فيه أحد عمى أحد  ،كهللا أعمـ .

ٖٗٔ

المطمب الثالث  :الفرائض  ،وفيو :
 -1آية ذكر حجب اإلخوة األم من الثمث إل السدس :
أقكاؿ جمهكر الصحابة في قكله تعالى  :ﮋ       ﮊ

[ النساء ]11:

اختمف الصحابة في األخكيف هل يحجباف األـ مف الثمث إلى السدس كاألخكة أـ ال

يحجبها إال الثبلثة فأكثر عمى قكليف

القول األول

(ٔ)

:

 :أف األخكيف فصاعداً يحجباف األـ مف الثمث إلى السدس  ،كهك قكؿ

جمهكر الصحابة .

فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة  ،عمر بف الخطاب  ،كعثماف ،كزيد بف

ثابت رضي هللا عنهـ أجمعيف .

القول الثاني

 :أف

(ٕ)

األخكيف ال يحجباف األـ مف الثمث إلى السدس  ،كانما يحجبها

الجمع مف األخكة الثبلثة فأكثر  ،كهك مذهب ابف عباس رضي هللا عنهما مف

الصحابة (ٖ) .

ٔ  -انظػػر  :تفسػػير السػػمعاني  ، ٖٗٓ/ٔ :كانظػػر  :النكػػت كالعيػػكف لممػػاكردي  ، ٗ٘ٛ/ٔ :كانظ ػػر  :تفسػػير البغػػكي :
ٔ ، ٜ٘ٚ/كانظر  :تفسير الخازف . ٖٗٛ/ٔ :

ٕ  -انظر  :المصادر السابقة .
ٖ ﴿ -فَ لن ِ َكللا َ لَ لۥُ ٓ ِإ ۡخل َلو ﴾ أي عػػدد مػػف األخػػكة مػػف جهػػة األبػػكيف أك مػػف جهػػة أحػػدهما سػكاء كػػانكا ذكػػك اًر أك أنػػاث أك
مختمطػػيف كس ػكاء كػػاف لهػػـ مي ػراث أك محجػػكبيف بػػاألب  ،انظػػر  :إرشػػاد العقػػل السػػميـ ألبػػي السػػعكد ، ٜٔٗ/ٕ :
كانظر  :البحر المديد البف عجيبة . ٖٗٚ/ٔ :

كذهب الركافض إلى أف األخكة مف األـ ال يحجبكف األـ أل ألنهـ ال يدلكف بها فبل يصح أف يحجبكها مف الثمث إلى
السدس كيجعمك لغيرهـ أل ألنهـ صاركا ضاريف بها  ،انظر  :البحر المحي ألبي حياف . ٘ٗٓ/ٖ :

ٖ٘ٔ

أدلة القولين

:

أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف األخكيف فصاعداً يحجباف األـ مف الثمث إلى السدس  ،استدلكا بعدة
أدلة منها :

ٔ -ق ػػالكا  :إف الجمػ ػػع يق ػػع عمػ ػػى االثن ػػيف  ،كقػ ػػد كرد ذل ػػؾ فػ ػػي القػ ػرآف الك ػ ػريـ  ،كقكلػ ػػه
تعػػالى  :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮊ

[ األنبيدداء ] 78 :

كهمػػا سػػميماف  ،كداككد عميهمػػا

السبلـ  ،كهما اثناف كأتى بمف الجمع ،ككقكله تعالى:ﮋﮔ ﮕ ﮖﮊ[التحدريم،]4:
كالمراد قمباكما  ،كقكله تعالى :

ﮋ ﮗ ﮘ ﮊ [ طو ]130:

كليس له إال طرفاف(.)1

ٕ -قالكا  :يجكز أف يقع اسـ الجمع عمى التثنية أل ألف الجمع ضـ شيء إلى شيء ،
فهك مكجكد في االثنيف  ،ككجكد في الثبلثة أك قير
ٖ -استدلكا بقكله تعالى

()2

.

:ﮋﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﮊ [النساء]176:

قالكا  :كقد أجمعت األمة عمى أف األخ الكاحد مع األخت الكاحدة لمذكر مثل ح
األنثييف  ،كقد دخبل في لف الجماعة كهما اثناف بنص القرآف  ،فدؿ ذلؾ عمى أف
االثنيف مف األخكة كالجماعة في حجب األـ مف الثمث إلى السدس

()3

.

ٔ  -انظ ػػر  :النك ػػت كالعيػػػكف لمم ػػاكردي  ، ٗ٘ٛ/ٔ :كانظ ػػر  :تفسػػػير البغ ػػكي  ، ٜ٘ٚ/ٔ :كانظػػػر  :تفسػػػير الخػ ػػازف :
ٔ ، ٖٗٛ/كانظ ػ ػ ػػر الكش ػ ػ ػػف كالبي ػ ػ ػػاف لمثع ػ ػ ػػالبي  ، ٕٙٛ/ٖ :كانظ ػ ػ ػػر  :أضػ ػ ػ ػكاء البي ػ ػ ػػاف لمش ػ ػ ػػنقيطي ، ٗٛٗ/ٚ :

كانظر  :البحر المديد البف عجيبة . ٖٗٚ/ٔ :

ٕ  -انظر  :تفسير البغكي . ٜ٘ٚ/ٔ :

ٖ  -انظر  :شرح البخاري البف بطاؿ . ٖٖٚ/ٛ :

ٖٔٙ

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف األخكيف ال يحجباف األـ مف الثمث إلى السدس  ،كانما يحجبها الجمع
مف األخكة .
فقد استدؿ ابف عباس بظاهر ارية  ،كهي قكله تعالى  :ﮋ    
 ﮊ

[ النساء ] 11 :

 ،فقاؿ االثنيف مف األخكة ال يحجباف األـ مف الثمث إلى

السدس أل ألنهـ ليسكا جمع أخكة كأقل الجمع ثبلثة كليس اثنيف

(ٔ)

.

مناقشة األدلة والترجيح :
بناء عمى استقراء باب الميراث فأنه يجعل االثنيف فما فكؽ هما كالجماعة  ،يؤيد
أوالً ً :
ذلؾ حيث جعل الشرع نصيب البنتيف الثمثيف  ،كنصيب األختيف الثمثيف  ،كما قاؿ
تعالى  :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﮊ [ النساء  ] 176 :كهكذا في باب الميراث
فاالثنيف أك االثنتيف يخالفاف الكاحد أك الكاحدة في نصيب اإلرث  ،كيكافقاف الجماعة
في اإلرث أل كذلؾ إجماع التابعيف عمى سقكط مذهب ابف عباس

(ٕ)

 ،بل إف بعض

المفسريف نقل إجماع األمة عمى سقكط مذهب ابف عباس ،قاؿ في الكسي " :كأجمعت

األمة عمى أف األخكيف يحجباف األـ مف الثمث إلى السدس " (ٖ).

ٔ  -انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر  ، ٕٙ/ٗ :كانظر  :البحر المديد البف عجيبة . ٖٗٚ/ٔ :
ٕ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٔٚٗ/ٜ :

ٖ  -انظر  :تفسير الكسي لمكاحدي  ، ٜٔ/ٕ :كانظر  :فتح القدير لمشككاني . ٜٗٙ/ٔ :

ٖٔٚ

بل إف الزجاج

(ٔ)

نقل إجماع أهل المغة عمى ذلؾ قاؿ  " :كقاؿ جميع أهل المغة

أف األخكيف جماعة كما أف األخكة جماعة أل ألنؾ إذا جمعت كاحداً إلى كاحد فهما

جماعة  ،كيقاؿ لهما إخكة " (ٕ) .

بناء عمى أف االثنيف
فمهذا يثبت حجب األـ مف الثمث إلى السدس باألخكيف ً
جمع لكجكد التعدد في التثنية فما فكقها (ٖ) .
قاؿ ابف جرير الطبري  " :كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ عندي أف المعنى بقكؿ
تعالى  :ﮋ  

 ﮊ

[ النساء ] 11 :

اثناف مف أخكة الميت

فصاعداً ،عمى ما قاله أصحاب رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دكف ما قاله ابف عباس  -رضي هللا
عنهما  -لنقل األمة كارثة صحة ما قالك مف ذلؾ الحجية "

(ٗ)

.

ثانياً  :قد حكى الزجاج جكاز إطبلؽ التثنية عمى الجمع عند العرب
قػػاؿ الزجػػاج  " :كحكػػي عػػف سػػيبكيه أف العػػرب تقػػكؿ  " :قػػد كضػػعا رحالهمػػا  ،يريػػدكف ،

رحميهما " كما كاف الشيء منه كاحداً فتثنيته جمع أل ألف هذا أصل الجمع .
كلعل الذي يظهر ترجيح قكؿ جمهكر الصحابة أل لكجك :

الوجو األول  :أف قكؿ جمهكر الصحابة هك قكؿ جمهكر األمة بل بعض العمماء
نقل اإلجماع قبل إظهار بف عباس الخبلؼ .

ٔ  -هػك  :إبػراهيـ بػف دمحم السػري بػف سػهل الزجػاج النحػكي  ،أبػك إسػحاؽ كلػد سػنة ( ٕٔٗه ػ )  ،اإلمػاـ نحػكي زمانػه مػف
مؤلفاته  :معاني القرآف  ،كاالشتقاؽ  ،كخمق اإلنساف  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٖٔٔهػ ).
انظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٗٓ/ٔ :كانظر :كفيات األعياف البف خمكاف . ٜٗ/ٔ :

ٕ  -انظر  :معاني القرآف لمزجاج . ٕٔ/ٕ :

ٖ  -انظر  :قرائب الفرقاف لمنيسابكري . ٖٙٙ/ٕ :
ٗ  -انظر  :تفسير ابف جرير الطبري . ٗٔ/ٚ :

ٖٔٛ

ق ػ ػ ػػاؿ زكري ػ ػ ػػا األنص ػ ػ ػػاري
ﮊ

[ النساء ] 11 :

(ٕ)

(ٔ)

 " :ف ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػػالى  :ﮋ     

اثناف فأكثر إجماعاً قبل إظهار ابف عباس الخبلؼ " (ٖ) .

الوجو الثاني  :أف قكؿ جمهكر الصحابة قد أجمعت عميه األمة مف بعد ابف عباس.
الوجو الثالث  :أف إطبلؽ الجماعة كيراد به التثنية قد كرد في القرآف
كقكله تعالى :

ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ [ األنبياء ] 78 :

 ،كما جكز القرآف  ،جاز

في الشرع  ،فجاز القكؿ كالعمل به .
الوجو الرابب  :أف الصحابة جعمكا االثنيف فصاعدا إخكة  ،كهـ أهل لغة كأصل
الفصاحة  ،فدؿ ذلؾ عمى جكاز في المغة كالشرع  ،فحمل ارية عميه أكلى .

الوجو الخامس  :أف في باب المكاريث جرل جعل سهـ األختيف كاألخكات فجعل
األخكيف كاإلخكة قياساً عميه مف باب أكلى .

ٔ  -ه ػػك  :زكري ػػا ب ػػف دمحم ب ػػف أحمػ ػػد ب ػػف زكري ػػا األنصػػػاري أب ػػك يحيػ ػى  ،المص ػػري الش ػػافعي  ،كلػ ػػد س ػػنة ( ٖٕٛه ػ ػ ) ،
قاضػػي كمفسػػر كفقيػػه الشػػافعية فػػي زمانػػه مػػف مؤلفاتػػه  :مػػنه الطػػبلب  ،كشػػرحه  ،كتحفػػة البػػاري عمػػى صػػحيح

البخاري  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٜٕٙهػ )  ،انظر :األعبلـ لمزركمي . ٖٙ/ٖ :

ٕ  -انظر  :معاني القرآف لمزجاج . ٕٔ/ٕ :

ٖ  -انظػػر  :فػػتح الكهػػاب شػػرح مػػنه الطػػبلب  :زكريػػا بػػيف دمحم بػػف أحمػػد زكريػػا األنصػػاري  ( ،ت ٜٕٙهػ ػ ) ، ٔٙ/ٕ :
دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،ط ػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ )  ،كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٔٚ٘/ٜ :

ٖٜٔ

من آثار تفسير آية ذكر حجب اإلخوة األم من الثمث إل السدس :
ٔ -مف آثار تفسير آية ذكر األخكة اختبلؼ الفقهاء في السدس الذي يحجبه األخكة
عف األـ  ،هل لؤلب أـ لؤلخكة عمى قكليف

(ٔ)

:

القول األول  :قكؿ جمهكر الصحابة كالعمماء قالكا  :السدس يعكد لؤلب كليس
لؤلخكة أل ألف األب يحجبهـ أل كألف هللا لـ يذكرهـ في ارية أنهـ يرثكف عندما

يحجبكف األـ  ،كال يمزـ مف ككنهـ حجبكا أف يرثكا .

القول الثاني  :كهك قكؿ ابف عباس رضي هللا عنهما  :أف السدس يرجع لؤلخكة
الحاجبيف فيأخذكف ما حجبك عف األـ  ،كحجته أف االستقراء دؿ عمى أف مف ال

يرث ال يحجب  ،فهؤالء األخكة لما حجبكا كجب أف يرثكا .
كقكؿ جمهكر الصحابة كالعمماء هك الراجح لكجهيف :
الوجو األول  :أف األب ُيسق

يسقطهـ ألنه أقكل.

مف أدلى به كالجد لقكة األب  ،كاألخكة كذلؾ

الوجو الثاني  :أف العصبة ال يتقدر لهـ في الميراث فرض كاألبناء كاألب مف
العصبة فيأخذ ما حجبه األخكة عف األـ

(ٕ)

.

فيعطى الماؿ بعػد حصػكؿ الحجػب لؤلبػكيف لػؤلـ ثمػث المػاؿ البػاقي كمػا بقػي

لؤلب قاؿ ابف جرير الطبري  " :كأما الذي ركي عف طاككس عف ابف عباس  ،فقل
لمػػا عميػػه األمػػة مخػػالف  ،أي  -مخالفػػة لقػػكؿ ابػػف عبػػاس – أل كذلػػؾ أنػػه ال خػػبلؼ
ٔ  -انظر :الحاكي لمماكردي  ، ٜٖ/ٛ :كانظر  :بداية المجتهد البف رشد . ٜٗٓ/ٕ :

ٕ  -انظر  :النكت كالعيكف لمماكردي  ، ٗ٘ٛ/ٔ :كانظػر  :مفػاتيح الغيػب لمػرازي  ، ٔٚٗ/ٜ :ذكػر أبػك حيػاف األندلسػي
أف ابف عباس له ركية أخرل في هذا السػدس كهػك أنػه يأخػذ األب كقػكؿ الجمهػكر  ،فتكػكف المسػألة مجمػع عميهػا
أف السدس يأخذ األب لهذا لـ نجعل المسألة مف ضمف مسائل قكؿ جمهػكر الصػحابة لكجػكد الخػبلؼ فػي مخالفػة

اب ػػف عب ػػاس  ،كذه ػػب بعض ػػهـ أنػ ػه ال يحج ػػب األـ إال ال ػػذككر م ػػف األخ ػػكة دكف اإلن ػػاث أل ألن ػػه ذك ػػر لفػ ػ أخ ػػكة ،
انظر  :البحر المحي ألبي حياف .٘ٗ/ٖ :

ٓٗٔ

بػػيف الجميػػع أال ميػراث ألخػػي ميػػت مػػع كالػػد  ،فكفػػى إجمػػاعهـ عمػػى خبلفػػه شػػاهداً
عمى فساد "

(ٔ)

.

كلعل الذي يظهر أف قكؿ جمهكر الصحابة هك الراجح لنقل إجماع األمة

عمى خبلؼ قكؿ ابف عباس كما نقمنا عف ابف جرير الطبري .

ٕ -مػػف آثػػار تفسػػير هػػذ اريػػة هػػك أف بعػػض األصػػكلييف جعػػل الخػػبلؼ فيهػػا مػػف بػػاب
الخػ ػػبلؼ فػ ػػي أقػ ػػل الجمػ ػػع  ،كهػ ػػي مسػ ػػألة أصػ ػػكلية  ،كلمعممػ ػػاء فػ ػػي هػ ػػذ المسػ ػػالة

قكالف (:)2

القول األول  :أف أقل الجمع ثبلثة  ،كهك قكؿ الشافعي  ،كأبك حنيفة ،كقيرهما(ٖ).
القددددددول الثدددددداني  :أف أقػ ػ ػػل الجمػ ػ ػػع اثنػ ػ ػػاف  ،كهػ ػ ػػك قػ ػ ػػكؿ مالػ ػ ػػؾ  ،كاسػ ػ ػػتدؿ بقكلػ ػ ػػه
تع ػ ػ ػ ػػالى :

ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮊ[ األنبيدددددددددداء ] 78 :

  ﮊ

[ النسدددددددددداء ]11 :

كقكلػ ػ ػ ػ ػػه تعػ ػ ػ ػ ػػالى  :ﮋ  

كالج ػ ػ ػ ػ ػكاب بػ ػ ػ ػ ػػأف هػ ػ ػ ػ ػػذا كنحػ ػ ػ ػ ػػك مجػ ػ ػ ػ ػػاز ،

كالخػ ػ ػػبلؼ فػ ػ ػػي مسػ ػ ػػمى الجمػ ػ ػػع ال فػ ػ ػػي لفظ ػ ػ ػه الػ ػ ػػذي هػ ػ ػػك لغػ ػ ػػة ضػ ػ ػػـ شػ ػ ػػيء إلػ ػ ػػى
شػ ػػيء ،فػ ػػإف الجمػ ػػع يطمػ ػػق عمػ ػػى االثنػ ػػيف فػ ػػأكثر  ،كلكػ ػػف مسػ ػػمى الجمػ ػػع ال يطمػ ػػق
إال عمى الثبلثة فصاعدا  ،كهك قكؿ الجمهكر  ،كهك القكؿ الراجح .

ككذلؾ يرد عميه أف المساف مكضكع عمى التفريق يعني ارحاد كالتثنية
كالجمع  ،فارحاد يتناكؿ الكاحد مف األعداد  ،كالتثنية يتناكؿ االثنيف  ،كالجمع
يتناكؿ الثبلثة

(ٗ)

.

ٔ  -انظر  :تفسير ابف جرير الطبري . ٗٚ/ٚ :
ٕ  -انظػ ػػر  :شػ ػػرح الكككػ ػػب السػ ػػاطع نظػ ػػـ جميػ ػػع الجكامػ ػػع  :جػ ػػبلؿ الػ ػػديف عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف أبػ ػػي بكػ ػػر السػ ػػيكطي ،
( ت ٜٔٔهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ، ٖٖٔ/ٔ :تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح  :دمحم إب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراهيـ الحسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػناكي  ،دار السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ ( القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهرة – مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ) ،

طػٖ ( ٖٖٗٔهػ ٕٕٓٔ -ـ )  ،كانظر  :البحر المحي لمزركشي . ٕٜٖ/ٕ :

ٖ  -كالس ػ ػػيكطي  ،كام ػ ػػاـ الح ػ ػػرميف  ،ككاف ػ ػػق الغ ازل ػ ػػي اإلم ػ ػػاـ مال ػ ػػؾ  ،انظ ػ ػػر  :المرج ػ ػػع الس ػ ػػابق  ،انظ ػ ػػر  :اإلحك ػ ػػاـ
لآلمدي .ٕٖٗ/ٕ :

ٗ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٔٚٗ/ٜ :كانظر  :تفسير الخازف . ٖٜٗ/ٔ :

ٔٗٔ

ٖ -كمف آثار تفسير هذ ارية هك أف بعض الفقهاء استنب ضابطاً في باب المكاريث
(ٔ) كهك  " :أف كل فرض تغير بعدد كاف االثناف فيه كالثبلثة "

(ٕ)

 ،مثل البنت

تأخذ النصف لكحدها  ،فإذا كانت معها أخت فإنهما يأخذاف الثمثيف  ،ككذلؾ
الثبلث البنات  ،فهنا البنتاف كالثبلث  ،ككذلؾ األخكيف كاألخكة في اإلرث

كالحجب ،فاالستنباط لمضاب جاء مف هذ ارية كمف آيات أخرل في المكاريث .
ٗ -مف آثار تفسير هذ ارية استنب

بعض المفسريف كالعمماء الحكمة مف حجب

األخكة ألـ مف الثمث إلى السدس  ،قالكا الحكمة في ذلؾ أف عمى أبيهـ اإلنفاؽ

عميهـ كانكاحهـ أل لذلؾ عاد ما حجبكا األـ عنه إلى األب (.)3

٘ -كمػف آثػػار تفسػػير هػذ اريػػة هػػك مػػا ينبنػي عميهػػا مػػف مسػألة فقهيػػة  ،إذا كػػاف لمميػػت
أخػػكاف متبلصػػقاف لهمػػا أرسػػاف  ،كأربعػػة أرجػػل  ،كأربعػػة أيػػد  ،كفرجػػاف  ،فحكمهمػػا
حكـ االثنيف في جميع أحكاـ المكاريث عمى مذهب الجمهكر  ،فتحجػب األـ بهمػا ،
كميراثهما ميراث االثنيف  ،ككذلؾ في باب القصاص كالدية

()4

.

ٔ  -استفادة الضاب مف هذ ارية كمف قيرها كقكله تعالى  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭼ [ النساء]ٔٚٙ :

.

ٕ  -انظر  :الحاكي لمماكردي  ، ٜٜ/ٛ :كانظر  :المهذب في فقه اإلماـ الشافعي  :اإلماـ أبي إسػحاؽ إبػراهيـ بػف عمػي
بف يكسف الفيركز أبادي الشيرازي  ( ،ت ٗٚٙهػ )  ، ٕٙ/ٕ :دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٖ  -انظر  :تفسير ابف كثير  ، ٕٕٛ/ٕ :كانظر  :شرح البخاري البف بطاؿ . ٖٖٛ/ٛ :
ٗ  -انظر  :النجـ الكهاج في شرح المنهاج لمدميري .ٖٔ٘/ٙ :

ٕٗٔ

ٕ -آية ذكر ثمث األم مب وجود األب وأحد الزوجين :
أق ػ ػكاؿ جمهػ ػػكر الصػ ػػحابة فػ ػػي قكلػ ػػه تعػ ػػالى  :ﮋ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮊ

[ النسدددداء ] 11 :

اختم ػػف الص ػػحابة فيم ػػا إذا كرث المي ػػت أح ػػد ال ػػزكجيف كاألب ػػكيف  ،ه ػػل األـ تأخ ػػذ ثم ػػث
الباقي مف الماؿ أـ تأخذ ثمث جميع الماؿ عمى قكليف

(ٔ)

:

ٔ  -ه ػػذ المس ػػألة تس ػػمى ب ػػالغراكييف كالعمػ ػريتيف كالغ ػػريبيف  ،انظ ػػر  :ركح المع ػػاني لآللكس ػػي  ، ٖٖٗ/ٕ :ث ػػـ ف ػػي ه ػػذ
المسألة ثبلثة أقكاؿ .
القكليف المذككريف في المتف كقكؿ ثالث كهك  :أف األـ تأخذ ثمث جميع الماؿ في مسألة الزكجة أي إذا مػات الميػت عػف
أـ كأب كزكجػة فمػؤلـ ثمػث جميػع المػاؿ  ،كاذا ماتػت الميتػة عػػف زكج كأـ كأب فػاألـ هنػا تأخػذ ثمػث البػاقي مػف المػػاؿ

فتككف هنا أخذت أقل مف األب كفي المسألة األكلى كذلؾ تأخذ أقل  ،كهك قكؿ ركل عػف بػف سػريف فهػك كافػق قػكؿ
الجمهكر في مسألة الزكج كاألبكيف ككافق ابف عباس في مسألة الزكجة  ،انظر  :تفسير ابف كثير . ٕٕٚ/ٕ :
أمثمة تكضيحية لقكؿ ابف سيريف :
أ -مات عف زكجة كأـ كأب  ،فاألـ تأخذ ثمث جميع الماؿ هنا  ،فممزكجة الربع كاألـ تأخذ ثمث جميع الماؿ ،
كاألب يأخذ الباقي فرضاً كتعصيب ًا مثاله :
ٕٔ
ٔ
ٗ
ٔ
ٖ

ع

زكجة

ٖ

أـ

ٗ

أب

٘

ب -ماتت عف زكج كأـ كأب  ،كهنا تأخذ األـ ثمث الباقي  ،فممزكج النصف  ،كلؤلـ ثمث الباقي مثاله :
ٙ
ٔ
ٕ
ٔ
ٖ

ع

زكج

ٖ

أـ

ٔ

أب

ٕ

فعمى هذا القكؿ تكف األـ أخدت أقل مف األب في المسألتيف .

ٖٗٔ

القدددول األول

 :أف المػ ػراد بالثمػ ػث ال ػػذي تأخ ػػذ األـ ف ػػي اري ػػة ه ػػك ثم ػػث الب ػػاقي م ػػف

الماؿ ،كهك قكؿ جمهكر الصحابة  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مػف الصػحابة  ،عمػر بػف
الخطػػاب  ،كعثمػػاف  ،كركاي ػػة عػػف عم ػػي  ،كزيػػد ب ػػف ثابػػت  ،كاب ػػف مسػػعكد  ،رض ػػي هللا

عنهـ أجمعيف

(ٔ)

القول الثاني

.

 :أف المارد بالثمث في ارية الذي تأخذ األـ هك ثمث جميع الماؿ ،

كهك قكؿ ابف عباس  ،كركاية عف معاذ رضي هللا عنهما

(ٕ)

.

ٔ -أمثمة تكضيحية عمى قكؿ جمهكر الصحابة رضي هللا عنهـ :
القائمكف بأف لؤلـ ثمث الباقي مف الماؿ مع أحد الزكجيف كاألب .
أ -مات عف زكجة

(ٖ)

كأـ كأب  ،فممزكجة الربع  ،كلؤلـ ثمث الباقي  ،كلؤلب الباقي

مف الماؿ فرضاً كتعصيباً مثاله :
ٕٔ
ٔ
ٗ
ٔ
ٖ
ع

زكجة ٖ
أـ

ٖ

أب

ٙ

ٔ  -انظػػر  :تفسػػير ابػػف كثيػػر  ، ٕٕٚ/ٕ :كانظػػر  :تفسػػير القرطبػػي  ، ٘ٚ/٘ :كانظػػر  :الحػػاكي لممػػاكردي ، ٜٜ/ٛ :
كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٖٔٚ/ٜ :كانظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٕٙٓ/ٗ :

ٕ  -انظر  :المصادر السابقة .
ٖ  -هنا سكاء كاف لمميت زكجة أك أكثر فمهف نصيباً كاحداً كهك الربع  ،كال يختمف النصيب باختبلؼ العدد كهكذا في

جميع المسائل .

ٗٗٔ

ب -ماتت عف زكج  ،كأـ  ،كأب  ،فممزكج النصف  ،كلؤلـ ثمث الباقي  ،كلؤلب
الباقي مف الماؿ فرضاً كتعصيباً مثاله :
ٙ
ٔ
ٕ
ٔ
ٖ
ع

زكج

ٖ

أـ

ٔ

أب

ٕ

ٕ -أمثمة تكضيحية عمى قكؿ ابف عباس رضي هللا عنهما القائل أف لؤلـ ثمث جميع
الماؿ .

أ -مات عف زكجة  ،كأـ  ،كأب  ،فممزكجة الربع  ،كلؤلـ ثمث جميع الماؿ  ،كلؤلب
الباقي مف الماؿ فرضاَ مثاله :
ٕٔ
ٔ
ٗ
ٔ
ٖ
ع

زكجة ٖ
أـ

ٗ

أب

٘

٘ٗٔ

ب -ماتت عف زكج  ،كأـ  ،كأب  ،فممزكج النصف  ،كلؤلـ ثمث جميع الماؿ ،
كلؤلب باقي الماؿ  ،مثاله :
ٙ
ٔ
ٕ
ٔ
ٖ
ع

زكج

ٖ

أـ

ٕ

أب

ٔ

فاألـ هنا أخذت ضعفي نصيب األب .

أدلة القولين

:

أوالً  :أدلة أصحاب القول أألول :
كهـ القائمكف بإف المراد بالثمث الذي تأخذ األـ في ارية هك ثمث الباقي مف الماؿ ،
استدلكا بعدة أدلة منها :

ٔ -قالكا  :إف قاعدة الميراث  ،هي أنػه متػى اجتمػع رجػل كامػرأة مػف جػنس كاحػد  ،فػإف
لمػ ػ ػػذكر مثػ ػ ػػل ح ػ ػ ػ األنثيػ ػ ػػيف  ،أال تػ ػ ػػرل أف االبػ ػ ػػف مػ ػ ػػع البنػ ػ ػػت كػ ػ ػػذلؾ كمػ ػ ػػا قػ ػ ػػاؿ
تعالى:

ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [ النساء ]11 :

تعالى  :ﮋ ﭵ ﭶ

ككذلؾ قكله

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [ النساء ]176 :

ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٔٚ/ٜ :

ٔٗٙ

(ٔ)

.

ٕ -قالكا  :قد عممنا أنه إذا لـ يكف هناؾ كارث قير األب كاألـ فمؤلـ الثمث كلؤلب
الثمثيف  ،فإذا ثبت هذا فنقكؿ إذا أخد أحد زكجي الميت نصيبه كجب أف يبقى
الباقي بيف األبكيف أثبلث ًا لمذكر مثل ح األنثييف

ٖ -قالكا  :قاؿ تعالى  :ﮋ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮊ

(ٔ)

.

[ النساء ] 11 :

 ،فجعل هللا لؤلـ الثمث

مف ميراث األبكيف كميراثهما هك ما سكل فرض الزكج أك الزكجة  ،فبل يجكز أف

ُيزاد عمى ثمث ما كرثه األبكاف مف ماؿ الميت الذي كرثه

(ٕ)

.

ٗ -قالكا  :إف األبكيف شبيهاف شريكيف بينهما ماؿ  ،فإذا صار شيء مف الماؿ مستحق ًا
فيصير الباقي مف الماؿ بيف الشريكيف عمى قدر االستحقاؽ

(ٖ)

.

مرة كخمفت زكجاً كأبكيف فأخذ الزكج فرضه كهك النصف مف
٘ -قالكا  :إنه لك ماتت ا أ
الماؿ كأعطينا األـ ثمث جميع الماؿ بقى لؤلب أقل مف األـ  ،فيككف لؤلنثى هنا
مثل ح الذكريف  ،كهك مخالف لقكاعد الميراث كيعد مخالفاً لقكله تعالى  :ﮋ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [ النساء ] 11 :

(ٗ)

.

 -ٙقػػالكا  :إنمػػا أخػػذ أحػػد الػػزكجيف سػهمه بحكػػـ الزكجيػػة الػػذي هػػك عقػػد النكػػاح ال بحكػػـ
الق ارب ػػة فأشػ ػػبه الكص ػػية  ،فيقسػ ػػـ الب ػػاقي مػ ػػف المػ ػػاؿ ب ػػيف األبػ ػػكيف لم ػػذكر مثػ ػػل ح ػ ػ

األنثييف(٘).

 -ٚقالكا  :إف األب أقكل مف األـ أل ألنه يساكيها في الفرض كيزيد عميها في التعصيب
فمـ يجز أف تككف األـ أزيد منه سهماً بمجرد الفرض

()ٙ

.

ٔ  -انظر  :الحاكي لمماكردي  ، ٜٜ/ٛ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٔٚ/ٜ :
ٕ  -انظر  :الحاكي لمماكردي . ٜٜ/ٛ :

ٖ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٔٚ/ٜ :

ٗ  -انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر  ، ٕٙٓ/ٗ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٔٚٗ/ٜ :
٘  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٔٚٗ/ٜ :
 - ٙانظر  :الحاكي لمماكردي . ٜٜ/ٛ :

ٔٗٚ

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف المراد بالثمث في ارية الذي تأخذ األـ هك ثمث جميع الماؿ  ،استدلكا
بعدة أدلة منها :
ٔ -استدلكا بظاهر ارية كهك قكله تعالى :ﮋ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮊ
فظاهر ارية يعطي األـ ثمث جميع الماؿ

(ٔ)

[ النساء ] 11 :

.

ٕ -قالكا حمبلً عمى قاعدة تعدد أهل الفركض فكل صاحب فرض يعطى حقه  ،كفرض
األـ هنا الثمث مف جميع الماؿ

مناقشة األدلة والترجيح

(ٕ)

.

:

أوالً  :إننا إذا أخذنا بقكؿ ابف عباس رضي هللا عنهما  ،نككف قد فضمنا األـ عمى
األب  ،كهذا خبلؼ كضع الشرع في الميراث أل ألنه يأخذ ضعفي األـ عند انفراد

األبكيف عف أحد الزكجيف  ،أك انفرادهما في اإلرث

(ٖ)

.

ثانياً  :إف هللا تعالى قاؿ  :ﮋ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮊ

[ النساء ] 11 :

كلـ يقل مما ترؾ

كما ذكر في نفس ارية فقاؿ تعالى  :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷

ﮊ [ النساء ] 11 :

أل ليدؿ عمى أنها ترث مف التركة  ،كلكف هنا لـ يذكر مما ترؾ ،

فاختمف الحكـ أل ألنه هنا ليس مما ترؾ كلكف مما بقى مف الماؿ بعد أخذ أحد الزكجيف

نصيبه

(ٗ)

.

ٔ  -انظر  :الحاكي لمماكردي  ، ٜٜ/ٛ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٔٚ/ٜ :
ٕ  -انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٕٙٓ/ٗ :
ٖ  -انظر  :ركح المعاني لآللكسي . ٕٖٖ/ٕ :
ٗ  -انظػػر  :ركائػػع البيػػاف فػػي تفسػػير الق ػرآف  :زيػػف الػػديف عبػػدالرحمف بػػف رجػػب الحنبمػػي  ( ،ت ٜ٘ٚهػ ػ ) ، ٕٛٙ/ٔ :
جمع :طارؽ عكض  ،دار العاصمة ( السعكدية )  ،طػ ( ٕٕٗٔهػ ٕٓٓٔ -ـ ) .

ٔٗٛ

كلعل الذي يظهر ترجيح قكؿ جمهكر الصحابة  ،لكجك :
الوجو األول  :أف قكؿ جمهكر الصحابة مكافق لقكاعد الميراث كآياته في تقسيـ اإلرث

لمكرثة كالرجكع إلى قكاعد الميراث كآياته كما فعل جمهكر الصحابة خير مف الحكـ
بالظاهر مف ارية أل ألف آيات المكاريث  -كما جاء في آيات القرآف  -يفسر بعضها

بعضاً .

الوجو الثاني  :أف األب أقكل مف األـ أل ألف األـ ترث فرضاً  ،كاألب يرث فرضاً
كتعصيباً  ،فكجب عقبلً كشرعاً أف يككف هك أكثر منها ال العكس أل ككذلؾ أنهما في
درجة كاحدة متساكياف  ،كلكف هك ذكر كهي أنثى فبل تعطى أكثر منه .

الوجو الثالث  :أف قكؿ جمهكر الصحابة  ،هك قكؿ جمهكر المفسريف  ،كاألئمة

األربعة  ،كجمهكر العمماء أل ألنه أقكل أدلة كأكفق لباب الميراث كقكاعد كآياته  ،كهك
صحيح النظر كالقياس

(ٔ)

 ،كهللا أعمـ .

ٔ  -كق ػ ػػد ذك ػ ػػر اب ػ ػػف كثي ػ ػػر أن ػ ػػه ق ػ ػػكؿ جمه ػ ػػكر العمم ػ ػػاء كالفقه ػ ػػاء الس ػ ػػبعة  ،انظ ػ ػػر  :تفس ػ ػػير اب ػ ػػف كثي ػ ػػر ، ٕٕٚ/ٕ :
كانظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر  ، ٕٙ/ٗ :كانظر  :تفسير القرطبي . ٚ٘/٘ :

ٜٔٗ

من آثار تفسير آية ذكر ثمث األم مب أحد الزوجين

:

ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية هك أف بعض الفقهاء جعل تخصيص ظاهر ارية كهي
قكله تعالى  :ﮋ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮊ

[ النساء ] 11 :

 ،كاف كاف ظاهر ارية أف

لؤلـ ثمث جميع الماؿ  ،كلكف هذا الظاهر العاـ يخصص بالقكاعد القاطعة في باب
الميراث  ،كهي أف كل ذكر كأنثى كانا في درجة كاحدة تقضي بأف لمذكر مثل ح
األنثييف  ،كاف كاف لف القرآف مقطكع به  ،لكف داللته ظنية ال قطيعة

(ٔ) )ٕ( ،

.

ٔ  -أي البياف الخػاص بسػبب الضػركرة  ،كهػك أربعػة أقسػاـ كمهػا داللػة سػككت فمحػق بالمفظيػة كسػمي بهػذا االسػـ أل ألف

المكضػكع لمبيػػاف فػػي األصػػل هػػك النطػػق كهػػك يقػػع بمػػا هػػك ضػد  ،كهػػك السػػككت ألجػػل الضػػركرة  ،كأقسػػاـ البيػػاف أربعػػة

كارتي:
القسػػـ األكؿ  :مػػا يمػػزـ منطكقػاً كقكلػػه تعػػالى  :ﮋ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮊ [ النسدداء  ] 11 :فمػػف خػػبلؿ المنطػػكؽ كهػػك الثمػػث

نأخذ حكـ المسككت كهك الثمثيف لؤلب أي الزـ سككت لممزكـ منطكؽ به  ،فطكل هللا ذكر حق األب إيجاز لمعمـ به فيما
تقدـ ذكر مف نصيب األب .

القسـ الثاني  :داللة حاؿ الساكت الذي كضعيته البياف مطمقاً كسككت النبي صمى هللا عميه كسػمـ عنػد مشػاهدته قػكؿ أك

فعل ليس معتقػد كػافر كال يسػبق تحػريـ كالمعػامبلت التػي كػاف النػاس يتعػاممكف بهػا كالمأكػل كالمشػرب كلػـ يقػع منػه نهػى

عنها كال إنكار عمى فاعميها  ،فإنه دليل عمى جكاز ذلؾ في الشرع لضركرة حاله أل ألنه صمى هللا عميه سميـ ال يقػر عمػى

منكر .
القسػػـ الثالػػث  :مػا اعتبػػر مػػف سػػككت السػػاكت داللػػة كمػػا النطػػق بضػػركرة دفػػع كقػػكع النػػاس فػػي الضػػرر  ،كداللػػة سػػككت
المكلى عند رؤية عبػد يبػع لػه أك لغيػر بإذنػه  ،أك بغيػر إذنػه  ،أك يشػترل  ،فسػككت الػكلي إذف فػإذ لػـ يكػف سػككته
إذف أفضى ذلؾ إلى إضرار الناس .

القسـ الرابع  :داللة السككت عمى تعييف معدكد تعكرؼ حذفػه ضػركرة لطػكؿ الكػبلـ بػذكر مػع كجػكد معطػكؼ عمػى عػدد
يفيػػد عرفػاً  ،كمائػػة د ارهػػـ كدنػػانير  ،فالسػػككت عػػف مميػػز المائػػة فػػي هػػذا يػػدؿ عمػػى عػػرؼ عمػػى أنػػه فػػي األكؿ مػػف
الدراهـ كفي الثانية مف الدنانير .

انظػ ػػر  :التقريػ ػػر كالتحريػ ػػر فػ ػػي عمػ ػػـ أصػ ػػكؿ الفقػ ػػه  :ابػ ػػف أميػ ػػر الح ػ ػػاج دمحم  ( ،ت ٜٛٚهػ ػ ػ )  ، ٔٗٛ/ٔ :دار الفكػ ػػر
( بيػػركت – لبنػػاف )  ،ط ػػ(ٔٗٔٚهػ ػ ٜٜٔٙ -ـ )  ،كانظػػر  :أصػػكؿ الشاشػػي  :أحمػػد بػػف دمحم بػػف إسػػحاؽ الشاشػػي
أبك عمي  ( ،ت ٕٖ٘هػ )  ، ٕٙٔ/ٔ :دار الكتاب العربي ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٓٗٔهػ ٜٔٛٔ -ـ ) .
ٕ  -انظر  :الفكاكه الدكاني عمى رسالة أبي زيد القيركاني  :أحمد بف قنيـ بف سالـ النف اركاني المالكي  (،ت ٕ٘ٔٔهػػ):
ٕ ، ٕ٘ٔ/دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ،طػ( ٘ٔٗٔهػ ٜٜٔٗ -ـ )  ،كانظر  :الذخيرة  :شهاب الديف أحمد بف
إدريس القرافي  ( ،ت ٗٙٛهػ )  ، ٖٕ/ٖٔ:تػح  :دمحم حجػي  ،دار الغػرب ( بيػركت – لبنػاف )  ،ط ػ ( ٕٖٖٔه ػ -

ٜٗٔٔـ ) .

ٓ٘ٔ

ٕ -كمػػف آثػػار تفسػػير هػػذ اريػػة هػػك أف بعػػض األصػػكلييف اسػػتدؿ باريػػة فػػي بػػاب بيػػاف

الضركرة في باب ما يمزـ المنطكؽ مف لكزـ مسككت عنهػا  ،فمػزـ مػف قكلػه تعػالى :

ﮋ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﮊ

[ النسددداء ] 11 :

 ،فػػالمنطكؽ الثمػػث كهػػك مي ػراث األـ  ،كمػػا

يمػػزـ المنطػػكؽ هػػك الثمثػػيف لػػؤلب كهػػك المسػػككت عنػػه  ،كهػػك نػػكع مػػف أن ػكاع مفػػاهيـ
المنطكؽ

(ٔ)

.

ٔ  -القكؿ في آية الكبللة فقد اختمف المفسركف فيها  ،فقاؿ البغكي  " :كذهب أكثر الصحابة إلى أف الكبللة مػف ال كلػد

له كال كالد "  ،ككذا قاؿ الشنقيطي  ،كابف جرير قاؿ كيركل عػف ابػف عبػاس أنػه خػالف أبػا بكػر فػي الكبللػة  ،كينقػل
ابف جرير اإلجماع عمى أنه مف ال كالد له كال كلد  ،كيركي عف ابف عباس أنه قاؿ بقكؿ الجمهكر  ،كيأتي القرطبي

كذلؾ فينقل اإلجماع  ،ككذلؾ ابف كثير ينقل اإلجماع في ذلؾ كيقكؿ مخالفػة ابػف عبػاس لمجمهػكر ال تصػح عنػه ،

انظػػػر :تفس ػػير البغػػػكي  ، ٘ٛٓ/ٔ:كانظػ ػػر :أضػ ػكاء البي ػػاف لمش ػػنقيطي  ، ٕٕٛ/ٔ :كانظػ ػػر  :تفسػػػير اب ػػف جريػ ػػر

الطبري ، ٘ٙ/ٛ :كانظر :تفسير القرطبي  ، ٚٙ/٘ :كانظر :تفسػير ابػف كثيػر  ( ، ٕٖٓ/ٕ :قمػت فهػذا االخػتبلؼ
عند المفسريف كنقل اإلجماع عند بعضهـ جعمني لـ أدخل آيػة الكبللػة فػي مػتف البحػث  ،كانمػا أشػرنا إليهػا فػي هػذا
الهامش  ،ككذلؾ بعض اريات فيها نقل قكؿ الجمهكر كنقل اإلجماع فيها فمـ ندخمها في البحث  ،لكجكد الخبلؼ

في ثبكت صحة النقل كانما أدخمنا في البحث ما صح ثبكته كلـ يختمفكا فيه ) .

ٔ٘ٔ

المطمب الرابب  :البغاة  ،وفيو :
آية ذكر قتال الطائفة الباغية :
أقكاؿ جمهكر الصحابة في قكله تعالى  :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭ

ﮊ [ الحجرات ] 9 :

اختمف

الصحابة في كجكب قتاؿ الفئة الباقية مف المؤمنيف بعد بذؿ النصح كالصمح عمى

قكليف (ٔ) :

ٔ  -الفئة الباقية  ،إما أف تبغي عمى اإلماـ كتخرج عميه  ،كاما أف يككف البغي لػيس عمػى اإلمػاـ  ،كلكػف بػيف المسػمميف
أنفسهـ  ( ،كهذا مكضع بحث ارية في البحث )  ،انظر  :التسػهيل البػف جػزي  ، ٕٜٙ/ٕ :كانظػر  :البحػر المديػد

البف عجيبة  ، ٕٖٗ/٘ :كانظر  :تفسير القرطبي . ٖٔٚ/ٔٙ :

ثـ ال تخمك الفئتاف مف المػؤمنيف فػي اقتتالهمػا مػف صػكرتيف الصػكرة األكلػى  :أف يكػكف البغػي منهمػا جميعػاً أكالً  ،فينبغػي

كيسعى في إ ازلػة أسػباب الخػبلؼ فػإف لػـ يصػطمحا كأقامػا عمػى البغػي أك أحػدهما
في هذ الصكرة أف يصمح بينهما ُ

صير إلى قتاؿ الفئة الباقية .

الصكرة الثانية  :أف تككف إحدل الطائفتيف باقية عمػى األخػرل فالكاجػب أف تُقاتػل الفئػة الباقيػة  ،كلكػف بعػد بػذؿ الصػمح
كرفضها له  ،انظر  :تفسير القرطبي . ٖٔٚ/ٔٙ :

كالقتاؿ يككف بالسبلح كبغير  ،انظر  :التفسير المنير لكهبة الزحيمي . ٕٖ/ٕٙ :

ثـ الصمح بيف الطائفتيف بالنصح  ،كالدعكة  ،ك إزالة أسباب الخبلؼ تكػكف قبػل قتػاؿ الفئػة الباقيػة أل ألنػه ال يكػكف قتالهػا
إال بعد بذؿ الصمح كالنصح كرفضه مف جهتهما  ،انظر  :الكشف كالبياف لمثعالبي . ٜٚ/ٜ :

انظػ ػ ػػر  :التسػ ػ ػػهيل البػ ػ ػػف جػ ػ ػػزي  ، ٕٜٙ/ٕ :كانظػ ػ ػػر  :البح ػ ػ ػػر المديػ ػ ػػد البػ ػ ػػف عجيبػ ػ ػػة  ، ٕٖٗ/٘ :كانظػ ػ ػػر  :تفس ػ ػ ػػير
القرطبي .ٖٔٚ/ٔٙ :

ث ػ ػػـ ف ػ ػػرض القت ػ ػػاؿ عم ػ ػػى الكفاي ػ ػػة إذا ق ػ ػػاـ ب ػ ػػه ال ػ ػػبعض س ػ ػػق ع ػ ػػف الب ػ ػػاقيف  ،انظ ػ ػػر  :تفس ػ ػػير القرطب ػ ػػي ، ٖٔٚ/ٔٙ :
كانظر  :أحكاـ القرآف البف العربي . ٖٔٔ/ٗ :
ثـ األمر لكالة األمكر أك كالتهـ  ،انظر  :البحر المحي ألبي حياف  ، ٘ٔٙ/ٜ :كانظر  :أحكاـ القػرآف لمسػايس .ٚٓ٘ :

قاؿ ابف العربػي  :هػذ اريػة هػي األصػل فػي قتػاؿ المسػمميف كالعمػدة فػي حػرب المتػأكليف كعميهػا عػكؿ الصػحابة ،

كاليها لجأ األعياف مف أصل الممة  ،كاياها عنى النبي صمى هللا عميه كسػمـ بقكلػه  ( :يقتػل عمػا اًر الفئػة الباقيػة ) ،

كقكله في شأف الخكارج  :يخرجكف عمى خير فرقة مف الناس  ، ...انظر  :أحكاـ القرآف البف العربي .ٕٔٛ/ٗ :

يجكز قتاؿ البغاة إذا لـ يكػف هنػاؾ إمػاـ أل ألف اإلمػاـ إنمػا أبػيح لػه قتػالهـ لمنػع البغػي كالظمػـ  ،كهػذا مكجػكد بغيػر إمػاـ ،
قمت  :لعل هذا جائز إذا كاف ألهل العدؿ كاإلصبلح شككة  ،ككذلؾ إذا لـ يؤِد قتالهـ إلى مفسدة أكبر مف البغػي ،

انظ ػ ػػر  :كت ػ ػػاب الف ػ ػػركع  :دمحم ب ػ ػػف مفم ػ ػػح ب ػ ػػف دمحم ب ػ ػػف مف ػ ػػرج أب ػ ػػك عب ػ ػػدهللا ش ػ ػػمس ال ػ ػػديف المقدس ػ ػػي الص ػ ػػالحي ،
( ت ٖٚٙهػ )  ، ٖٔٚ/ٔٓ :تح  :عبدهللا بف عبد المحسف التركي  ،مؤسسة الرسالة  ،طػ ( ٕٗٗٔهػ ٕٖٓٓ -ـ)

ٕ٘ٔ

القول األول  :كجكب قتاؿ الفئة الباقية بعد بذؿ الصمح كالنصح كرفضها له  ،كهك

قكؿ جمهكر الصحابة فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة عمي بف أبي طالب،

كعائشة  ،كطمحة  ،كالزبير  ،رضي هللا عنهـ أجمعيف .

القول الثاني  :عدـ كجكب قتاؿ الفئة الباقية مف المؤمنيف  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ

مف الصحابة سعد بف أبي كقاص  ،كأبك ذر رضي هللا عنهما .

أدلة أصحاب القولين :
أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بكجكب قتاؿ الفئة الباقية مف المؤمنيف بعد بذؿ النصح الصمح كرفضها
له  ،استدلكا بعدة أدلة منها :

ٔ -استدلكا بظاهر قكله تعالى  :ﮋ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ [ الحجرات ، ] 9 :قالكا فظاهر ارية يكجب قتاؿ الفئة الباقية
إذا لـ تستجب لمصمح

(ٔ)

.

ٕ -استدلكا كذلؾ بقتاؿ أبي بكر رضي هللا عنه لمبغاة

(ٕ)

.

ٔ  -انظػ ػػر  :التسػ ػػهيل البػ ػػف جػ ػػزي  ، ٕٜٙ/ٕ :كانظػ ػػر :البحػ ػػر المديػ ػػد البػ ػػف عجيب ػ ػة  ، ٕٖٗ/٘ :كانظػ ػػر :اإلشػ ػػارات
لمقشيري  ، ٗٗٓ/ٖ :كانظر  :ركائع البياف لمصابكني . ٘ٗٗ/ٔ :

ٕ  -انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٕٗٓ/ٕٙ :

ٖ٘ٔ

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بعدـ كجكب قتاؿ الفئة الباقية مف المؤمنيف  ،استدلكا بما جاء في حديث
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :سباب المسمـ فسكؽ  ،كقتاله كفر ) ...

(ٔ)

جكاز قتاؿ المسمـ (ٕ) .

 ،فدؿ الحديث عمى عدـ

مناقشة األدلة والترجيح :
أوالً  :الدليل الذي استدؿ به أصحاب القكؿ الثاني القائميف بعدـ كجكب قتاؿ الفئة
الباقية مف المؤمنيف  ،كهك الحديث  ( :سباب المسمـ فسكؽ  ،كقتاله كفر ) (ٖ)  ،فقد
قاؿ القرطبي  " :كلك كاف قتاؿ المؤمف الباقي كف اًر لكاف هللا تعالى قد أمر بالكفر ،

تعالى هللا عف ذلؾ "

(ٗ)

أي أمر هللا في ارية بقتاؿ الفئة الباقية أل إذاً فالحديث ال

يعارض ارية ،كال يقاكمها فالحديث عـ عدـ جكاز قتاؿ المسمـ  ،كارية خصت مف
العمكـ الفئة الباقية مف المؤمنيف .

قاؿ في كشف األسرار  " :كالعمة في ذلؾ ألنهـ – أي الفئة الباقية – قصدكا
أذل المسمميف كتهيي الفتنة بينهـ  ،كاماطة األذل  ،كتسكيف الفتنة مف أعظـ أبكاب
الديف  ،ففي القياـ بقتالهـ نهي عف المنكر  ،كهك فرض "

(٘)

.

ٔ  -أخرجػه البخػاري فػي صػحيحه  ،كتػػاب اإليمػاف  ،بػاب خػكؼ المػؤمف مػػف أف يحػب عممػه كهػك ال يشػػعر ، ٕٚ/ٔ :
بػػرقـ (  ، )ٗٛكأخرجػػه مسػػمـ فػػي صػػحيحه  ،كتػػاب اإليمػػاف  ،بػػاب بيػػاف قػػكؿ النبػػي صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ سػػباب
المسمـ فسكؽ كقتاله كفر  ، ٛٔ/ٔ :برقـ ( ٗ. ) ٙ

ٕ  -انظر  :التسهيل البف جزي  ، ٕٜٙ/ٕ :كانظر  :فتح القدير لمشككاني . ٚ٘/٘ :
ٖ  -سبق تخريجه في الصفحة .
ٗ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٖٔٚ/ٔٙ :

٘  -الكبلـ لعبلء الديف البخاري  ،انظر  :كشف االسػرار عػف أصػكؿ فخػر اإلسػبلـ  :عػبلء الػديف عبػدالعزيز بػف أحمػد
البخاري  ( ،ت ٖٓٚهػ )  ، ٗٚٔ/ٗ :تح  :عبدهللا محمكد دمحم عمر  ،دار الكتب العممية ( بيػركت – لبنػاف )،

طػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ ) .

ٗ٘ٔ

كقد نقل الشككاني عف ابف جرير قكله  " :كلك كاف الكاجب في كل اختبلؼ

يككف بيف الفريقيف مف المسمميف الهرب منه كلزكـ المنازؿ لما أقيـ حق  ،كال أبطل
باطل  ،كلكجد أهل النفاؽ كالفجكر سبباً إلى استحبلؿ كل ما حرـ هللا عميه مف أمكاؿ
المسميف كسبي نسائهـ  ،كسفؾ دمائهـ بأف يتحزبكا عميهـ  ،كلكف المسممكف عنه ،
كذلؾ مخالف لقكله ملسو هيلع هللا ىلص  ( :خذكا عمى أيدي سفهائكـ )

(ٔ)

" (ٕ) .

فبهذا يتبيف ترجيح قكؿ جمهكر الصحابة  ،كتظهر الحكمة مف قتاؿ الفئة
الباقية إذا لـ تستجب ألمر هللا .

من آثار تفسير آية ذكر قتال الطائفة الباغية :
ٔ -مػ ػػف آثػ ػػار تفسػ ػػير هػ ػػذ اريػ ػػة  ،اخػ ػػتبلؼ الفقه ػ ػاء هػ ػػل يكػ ػػر لصػ ػػاحب الع ػ ػدؿ قتػ ػػل
ذي رحمه الباقي (ٖ).

فذهب الشافعية إلى كراهية ذلؾ أل ألف هللا تعالى قاؿ  :ﮋ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮊ

[ لقمان ] 15 :

فميس مف المعركؼ قتمه .

كذهب بعض الفقهاء إلى عدـ الكراهية قالكا أل ألنه قتل بحق فأشبه إقامة
الحدكد .
كذه ػ ػػب بع ػ ػػض الفقه ػ ػػاء إل ػ ػػى التحػ ػ ػريـ ق ػ ػػالكا أل ألف هللا أم ػ ػػر بمص ػ ػػاحبتهما
بالمعركؼ  ،كليس القتل مف المعركؼ كهك نفس قكؿ الشافعي  ،لكف الشػافعي قػاؿ
بالكراهة كهـ بالتحريـ.
ٔ  -أصل الحديث أخرجه الترمذي في السنف مف حديث النعماف بف بشير رضي هللا عنه  ،كفيه فإف أخػذكا عمػى أيػديهـ
نج ػكا جميع ػاً  ،كتػػاب الفػػتف عػػف رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ  ،ب ػػاب مػػا جػػاء فػػي تغيي ػػر المنكػػر ، ٗٚٓ/ٗ :
برقـ ( ٖ ، ) ٕٔٚكقاؿ الترمذي  " :هذا حديث حسف صحيح "  ،كأخرجه البغكي فػي شػرح السػنف عػف النعمػاف بػف

بشير بمف خذكا عمى أيدي سفهائكـ  ، ٖٗٗ/ٔٗ :كأخرجه الطبراني في المعجـ الكبير . ٜٕ/ٕٔ :

ٕ  -انظر  :فتح القدير لمشككاني  ، ٚ٘/٘ :كانظر  :تفسير القرطبي . ٖٔٚ/ٔٙ :

ٖ  -انظػػر  :المغنػػي البػػف قدامػػه  ، ٙٙ/ٔٓ :كانظػػر  :الحػػاكي لممػػاكردي  ، ٖٔٛ/ٖ :كانظػػر  :المبسػػكط لمسرخسػػي :
ٓٔ. ٕٕٛ/

٘٘ٔ

ٕ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في مسألة هل يضمف أهل البغي ألهل
العدؿ ما أفسدك مف دمائهـ كأمكالهـ في حاؿ المعركة أـ ال ؟

(ٔ)

.

فذهب مالؾ إلى أنهـ يضمنكنه لهـ  ،دليمه أنه لما كاف القتاؿ محضك اًر عميهـ

كاف ما حدث عنه مضمكناً كالجنايات .

كذه ػػب أب ػػك حنيف ػػة  ،كالش ػػافعي  ،كأحم ػػد إل ػػى أن ػػه ال ض ػػماف عم ػػيهـ  ،كاس ػػتدلكا
بظاهر ارية  :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶
﮷ ﮸﮹ ﮊ

[ الحجرات ] 9 :

 ،قالكا فأمر هللا باإلصبلح كلـ يذكر تبعة

()2

في دـ

كال ماؿ  ،فدؿ عمى سقكطه عنهـ .
ٖ -كمف آثار تفسير هذ ارية  ،اختبلؼ الفقهاء فيمف قتل مكرثه مف أهل البغي هل
يرث صاحب العدؿ مف الباقي أـ ال

(ٖ)

؟

فذهب أبك حنيفة كهك قكؿ أبي بكر الصديق رضي هللا عنه إلى أنه يرثه أل ألنه
قتل بحق فمـ يمنعه مف الميراث  ،فهك كالقصاص  ،كذهب الشافعي إلى أنه ال يرثه ،
كاستدؿ بعمكـ قكله ملسو هيلع هللا ىلص  ( :ليس لمقاتل شيء )

(ٗ)

.

ٔ  -انظر  :الحاكي لمماكردي  ، ٔٓٙ/ٖٔ :كانظر :المغني البف قدامة . ٜ٘/ٔٓ :

ثـ إف ابف قدامة قػاؿ  :فػي أمػكاؿ أهػل البغػي كنسػائهـ فػبل نعمػـ بػيف أهػل العمػـ خبلفػاً فػي تحػريـ ذلػؾ أل ألنهػـ معصػكمكف

كانمػ ػػا أبػ ػػيح دم ػ ػػاؤهـ كأم ػ ػكالهـ حػ ػػاؿ الح ػ ػػرب لمضػ ػػركرة  ،كيبقػ ػػي األص ػ ػػل فػ ػػي التح ػ ػريـ  ،انظ ػ ػػر  :المغنػ ػػي الب ػ ػػف
قدامة .ٖٙ/ٔٓ :

ٕ  -التبعػ ػػة  :هػ ػػي مػ ػػا يمحػ ػػق الغ ػ ػريـ مػ ػػف مطالبػ ػػة بمػ ػػاؿ أك قيػ ػػر  ،انظػ ػػر  :لس ػ ػػاف العػ ػػرب الب ػ ػػف منظػ ػػكر ، ٕٚ/ٛ :
كانظر :القامكس المحي لمفيركز آبادي . ٚ٘ٛ :
ٖ  -انظر المغني البف قدامة . ٙٙ/ٔٓ :

ٗ  -أخرجه البغكي في شرح السنف مف حديث عمرك بف شعيب عف أبيه عف جد  ،كتاب الفرائض  ،باب األسباب التي
تمنع الميراث  ، ٖٙٚ/ٛ :برقـ ( ٖٖٕٕ )  ،قاؿ البغكي  " :إسناد ضػعيف "  ،كأخرجػه أبػك داكد فػي السػنف  ،مػف

حديث عمرك بف شعيب عف أبيػه عػف جػد  ،كتػاب الػديات  ،بػاب ديػات األعضػاء  ، ٕٙٔ/ٙ :بػرقـ ( ٗ، ) ٗ٘ٙ
قاؿ شعيب األرنؤكط معمقاً  " :إسناد ضعيف " .

ٔ٘ٙ

كذهب ابف المنذر إلى التفريق فقاؿ  :إذا تعمد صاحب العدؿ قتل قريبه فقتمه
ابتداء لـ يرثه  ،كاف قصد ضربه كليس قتمه فمات كرثه أل ألنه لـ يقصد قتمه  ،كهذا هك
الذي اختار ابف قدامه في المغني  ،كلعل قكؿ أبي حنيفة هك الراجح أل ألنه لما جاز
قتاله جاز أف يرثه  ،كهللا أعمـ .
ٗ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء فيما إذا قتل الباقي مكرثه مف أهل
العدؿ فهل يرثه أـ ال ؟

(ٔ)

فذهب الشافعي  ،كأحمد إلى أنه ال يرثه  ،كدليمهـ عمكـ الحديث  ( :ليس
لمقاتل شيء )

(ٕ)

.

كذهب أبك حنيفة إلى أنه يرثه قاؿ أل ألنه قتمه بتأكيل فأشبه قتل صاحب العدؿ
لمباقي قياساً عميه .
كالذي يبدك أف قتل الباقي بغير حق  ،كقتل صاحب العدؿ بحق  ،فهك قياس

مع الفارؽ  ،كقكؿ الشافعي كمف معه الراجح  ،كهللا أعمـ .

٘ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في حكـ قتاؿ أهل مكة إذا بغكا عمى
أهل العدؿ

(ٖ)

.

فذهب مالؾ  ،كالشافعي  ،كعكرمة  ،كأكثر الفقهاء إلى أف بغاة أهل مكة

يقاتمكف لبغيهـ إذا لـ يكف ردهـ إال بالقتاؿ  ،قالكا ألف قتاؿ البغاة حق ﵀ تعالى فحف

حق هللا في حرمه أكلى مف أف يككف مضاعاً فيه  ،كأما األحاديث التي ذكرت منع
حمل السبلح فمغير ضركرة فأما إذا كاف لضركرة فجائز .

ٔ  -انظر  :المغني البف قدامة . ٙٙ/ٔٓ :
ٕ  -سبق تخري الحديث صػ ( . ) ٔ٘ٙ

ٖ  -انظػػر  :الحػػاكي لممػػاكردي  ، ٔٔٓ/ٔٗ :كانظػػر  :مكاهػػب الجميػػل فػػي شػػرح مختصػػر الخميػػل لمخطػػاب لممغربػػي :
ٖ. ٕٓٗ/

ٔ٘ٚ

كذهب بعض الفقهاء إلى تحريـ قتالهـ مع بغيهـ  ،كلكف عمى أهل العدؿ أف
يضيقكا عميهـ حتى يرجعكا عف البغي .
كقالكا أهل مكة ال يدخمكف في عمكـ قكله تعالى  :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮊ

[الحجرات ] 9 :

 ،كاستدلكا بأف هللا حرـ حمل السبلح بمكة  ،كذهب الحسف

البصري إلى القكؿ بالكراهية

(ٔ)

.

كلعل الذي يبدك أف هذا القكؿ هك الراجح كهك قكؿ الشافعي  ،كمالؾ أل ألنه لك
قمنا بالتحريـ لكجد أهل البغي مف أهل مكة إلى البغي سبيبلً كعذ اًر لبغيهـ .
 -ٙكمف آثار تفسير هذ ارية هك أف بعض الفقهاء استدؿ عمى كجكب دفع الصائل
عمى النفس كالماؿ كلك أدل ذلؾ الدفع إلى قتل الصائل

(ٕ)

.

 -ٚمف آثار تفسير هذ ارية فقد استدؿ بها بعض األصكلييف في باب تخصيص
القرآف لعمكـ السنة كهك قميل جداً

(ٖ)

.

فقكله تعالى  :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ

[الحجرات ] 9 :

 ،خصص قكله

عميه السبلـ  ( :إذا التقى المسمماف بسيفهما فالقاتل كالمقتكؿ في النار )

(ٗ)

 ،فالحديث

عـ تحريـ قتاؿ المسمـ  ،كارية خصصت جكاز قتاؿ أهل البغي .
 -ٛمف آثار تفسير هذ ارية استدؿ بها بعض العمماء (٘) عمى أف البغي ال ُيزيل اسـ
اإليماف أل ألف هللا سماهـ أخكة مؤمنيف مع ككف الفئة الباقية عاصية ببغيها
ٔ  -إشارة إلػى حػديث بػف عبػاس الػذي أخرجػه البخػاري فػي صػحيحه  ،كتػاب جػزاء الصػيد  ،بػاب ال ينفػر صػيد الحػرـ :
ٖ ، ٔٗ/برقـ ( ٖٖ ، ) ٔٛكفيه إف هللا حرـ مكة  ،فمـ تحل ألحد قبمي كال تحل ألحد بعدي  ...الحديث .
ٕ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٕٜٗ/ٗ :

ٖ  -انظر  :اإلتقاف لمسيكطي  ، ٘٘/ٖ :كانظر  :البحر المحي لمزركشي . ٜٗ٘/ٕ :

ٗ  -أخرجه البخاري في صحيحه مف حديث أبي بكرة  ،كتاب الديات  ،باب قكؿ هللا تعػالى ﮋﭦ ﭧ ﮊ [ المائددة :]32 :
 ، ٕٕ٘ٓ/ٙبرقـ ( ٔ ، ) ٙٗٛكأخرجه مسمـ في صحيحه  ،كتاب الفتف كأشراط الساعة  ،باب إذا تكاجه المسمماف

بسيفيهما  ، ٕٕٖٔ/ٗ :برقـ ( . ) ٕٛٛٛ

٘  -مف العمماء البخاري  ،انظر  :النكت كالعيكف لمماكردي  ، ٖٖٓ/٘ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٔٔٓ/ٕٛ :

ٔ٘ٛ

فالمعصية ال تذهب مسمى اإليماف

(ٔ)

اإليماف .

فالمؤمف بالكبيرة ال يخرج عف مسمى

كالذي يبدك أف مف آثار تفسير هذ ارية أنها دلت عمى عدة أمكر منها :
ٔ -في قكله تعالى  :ﮋ ﮞ ﮟ

ﮊ [الحجرات ] 9 :

 ،عمى كجكب اإلصبلح بيف

المسمميف في الخصكمات  ،كأف اإلصبلح حاجز النتشار الظمـ كالبغي كالفساد ،
كظاهر األمر الكجكب كما هك مذهب جمهكر الصحابة .
ٕ -دؿ قكله تعالى  :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ

[الحجرات ] 9 :

عمى أف األخكة

مف اإليماف كعمى أف االقتتاؿ بيف المؤمنيف ال تزكؿ به أخكة اإلسبلـ كاإليماف .
ٖ -دؿ قكله تعالى  :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ

ﮊ [ الحجرات ] 10 :

عمى أف هللا سماهـ إخكة

كنادهـ بها ليمفت انتبا المتقاتميف مف المؤمنيف إلى العكدة إلى األخكة في الديف أل

ألنها أقكل الركاب التي تجمع بينهـ أل كألنها أعظـ مف أخكة النسب  ،فأخكة النسب
تختمف باختبلؼ الديف  ،كأخكة الديف تبقى كال تنقطع بانقطاع أخكة النسب .
ٗ -دؿ قكله تعالى  :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ

[ الحجرات ] 9 :

عمى كجكب

نصرة المظمكميف مف المسمميف  ،فكـ مف مظمكـ اليكـ في العالـ العربي كاإلسبلمي
يعيش في كطء الظمـ  ،سكاء مف المسمميف أنفسهـ أك مف قيرهـ  ،كهللا أعمـ .

ٔ  -هػػذ مسػػألة عقديػػة فعنػػد الخػكارج الكبيػرة تػػذهب مسػػمى اإليمػػاف  ،لبلسػػتزادة انظػػر  :الفػػرؽ بػػيف الفػػرؽ  :عبػػد القػػادر
ط ػ ػ ػػاهر ب ػ ػ ػػف دمحم ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػدهللا البغ ػ ػ ػػدادي اإلس ػ ػ ػػفرايني أب ػ ػ ػػك منص ػ ػ ػػكر  ( ،ت  ٕٜٗه ػ ػ ػ ػ )  ،دار األف ػ ػ ػػاؽ الجدي ػ ػ ػػدة
( بيػػركت – لبنػػاف )  ،ط ػ ( ٖٜٔٚه ػ ٜٔٚٚ -ـ )  ،كانظػػر  :الفصػػل فػػي الممػػل كاألهػكاء كالنحػػل  :ألبػػي دمحم عمػػى

ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ب ػ ػػف س ػ ػػعيد ب ػ ػػف ح ػ ػػزـ األندلس ػ ػػي القرطب ػ ػػي الظ ػ ػػاهري  ( ،ت ٗ٘ٙه ػ ػ ػ )  ، ٜٛ/ٕ :مكتبػػ ػػة الخ ػ ػػانجي
( القاهرة – مصر )  ( ،د  .ت ).

ٜٔ٘

المبحث الثاني  :أقوال جميور الصحابة والتابعين في تفسير

آيات األحكام المتعمقة بالمعامالت  ،وأثرىا  ،وفيو مطمبان :
المطلب األول  :النكاح  ،وفيه اآلتي

:

 -٢آٌة ذكر تحرٌم ملك الٌمٌ .
 -١آٌة ذكر عد المتوفً عنها زوجها باألشهر .

المطلب الثاني  :الشهادات  ،وفيه :
 -آٌة ذكر قبول شهاد القاذف .

المطمب األول  :النكاح  ،وفيو :
 -1آية ذكر تحريم ممك اليمين :
أقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف في قكله تعالى  :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﮊ

[ النساء]24:

اختمف الصحابة كالتابعكف في ممؾ اليميف هل يككف انتقاؿ الممؾ طبلؽ أـ أف ارية
خاصة بالسبي

()1

القول األول
أك قير

(ٖ)

عمى قكليف

()2

:

 :أف المراد بممؾ اليميف في ارية هك خاص بالسبي  ،كال يككف البيع

طبلقاً .

كهك قكؿ جمهكر الصحابة  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة عمي بف

أبي طالب  ،كابف عباس  ،كأبك سعيد الخدري  ،رضي هللا عنهـ أجمعيف .
كمف التابعيف مكحكؿ كالزهري .

القول الثاني

 :أف المراد بممؾ اليميف في ارية هك مطمق ممؾ اليميف فكل مف انتقل

كيفس العقد فيككف البيع
إليه ممؾ أمة ببيع أك هبة أك سباء فتحل لمف انتقمت إليه ُ ،
كقير طبلقاً .
فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة ابف مسعكد  ،كجابر  ،رضي هللا عنهما .
كمف التابعيف سعيد بف المسيب  ،كالحسف البصري .
ِ
السباء  :األسر كالسبية المرأة تسبى  ،انظر  :لساف العرب البف منظكر . ٖٙٚ / ٔٗ :
ٔ  -السبي ك ّ

ٕ  -انظػ ػ ػػر  :زاد المسػ ػ ػػير البػ ػ ػػف الجػ ػ ػػكزي  ، ٜ٘٘/ٔ :كانظػ ػ ػػر  :تفسػ ػ ػػير البحػ ػ ػػر المحػ ػ ػػي ألبػ ػ ػػي حيػ ػ ػػاف ، ٘ٛٗ/ٖ :
كانظر  :محاسف التأكيل لمقاسمي  ، ٚٓ/ٖ :كانظر :النكت كالعيكف لمماكردي  ، ٜٗٙ/ٔ :كانظر  :الكسػي لسػيد
طنطاكي . ٔٓٛ/ٖ :

ٖ  -كالهبة  ،أك السباء  ،أك اإلرث  ،أك أي نكع مف أنكاع اإلنتقاؿ  ،انظر  :المصادر السابقة .

ٔٔٙ

أدلة القولين

:

أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف المراد بممؾ اليميف في ارية هك السبي خاصة  ،استدلكا بعدة أدلة
منها:
ٔ -استدلكا بما جاء في سبب نزكؿ هذ اريػة مػف حػديث أبػي سػعيد الخػدري رضػي هللا
عنػه  ( :أف رسػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يػكـ حنػيف بعػث جيشػاً إلػى أكطػاس  ،فمقػكا عػدكاً فقػاتمكهـ
فظهػػركا عمػػيهـ كأصػػابكا سػػبايا  ،فكػػأف ناس ػاً مػػف أصػػحاب الرسػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص تحرج ػكا مػػف

قش ػػيانهـ أل م ػػف أج ػػل أزكاجه ػػف ف ػػأنزؿ هللا عزكج ػػل ف ػػي ذل ػػؾ  :ﮋﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ أي  :فهف حبلؿ لكـ إذا انقضت عدتهف ) (ٔ) .
ٕ -اسػ ػػتدلكا بمػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي حػ ػػديث بري ػ ػرة  ،كفيػ ػػه أف عائشػ ػػة رضػ ػػي هللا عنهػ ػػا قالػ ػػت :
( اش ػ ػػتريت بريػ ػ ػرة

(ٕ)

 ،فاش ػ ػػترط أهمه ػ ػػا كالءه ػ ػػا  ،ف ػ ػػذكرت ذل ػ ػػؾ لمنب ػ ػػي ملسو هيلع هللا ىلص  ،فق ػ ػػاؿ:

اعتقيها  ،فدعاها النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص – فخيرها مف زكجها )...

(ٖ)

الحديث .

الشاهد مف الحديث قكؿ عائشة رضي هللا عنها  ( :فخيرها مف زكجها ) ،

فمك كاف البيع طبلقاً لما كاف لمتخيير فائدة أل لذلؾ قاؿ ابف بطاؿ (ٗ) " :أنه لك كاف

ٔ -أخرجػػه مسػػمـ ف ػػي صػػحيحه  ،كتػػاب الرضػػاع  ،بػػاب ج ػكاز كط ػػئ المسػػبيات بع ػػد االسػػتبراء كاف كػػاف له ػػف أزكاج :
ٕ ، ٔ:ٜٚ/برقـ ( . ) ٔٗ٘ٙ

ٕ  -هي  :بريرة مكالة أـ المؤمنيف عائشة  ،ركل لها حديثاً النسائي  ،كركل عنها عبدالممؾ بف مركف كقير  ،انظر :

سير أعبلـ النببلء لمذهبي ، ٕٜٚ/ٕ :كانظر  :تهذيب الكماؿ لممزي  ، ٖٔٙ/ٖ٘ :كانظر  :اإلصابة البف حجر :
. ٖ٘٘/ٚ
ٖ  -أخرجه مسمـ في صحيحه  ،كتاب العتق  ،باب إنما الكالء لمف أعتق  ، ٔٔٗٔ/ٕ :برقـ ( ٗٓ٘ٔ ) .

ٗ  -هػػك  :عمػػي بػػف خمػػف بػػف عبػػدالممؾ بػػف بطػػاؿ القرطبػػي أبػػك الحسػػف  ،كيعػػرؼ بػػإبف المجػػاـ  ،كػػاف مػػف كبػػار عممػػاء
المالكية  ،شرح صحيح البخاري  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٜٗٗه ػ )  ،انظػر  :سػير أعػبلـ النػببلء لمػذهبي، ٗٚ/ٛ :

كانظر  :األعبلـ لمزركمي . ٕٛ٘/ٗ :

ٕٔٙ

بيعها طبلقها لـ تخير كهي مطمقة في أف تطمق نفسها بعد  ،كذهب أئمة الفتكل
إلى أف بيع األمة ليس بطبلؽ لها عمى ما جاء في الحديث " (.)1

ٖ -كاستدلكا كذلؾ بأنه إذا مات رجل له أمة لها زكج لـ يكف انتقاؿ الممؾ إلى الكرثة
رافعاً لمنكاح

()2

.

ٗ -قالكا  :بيع األمة ليس طبلقاً أل ألف المشتري نائب عف البائع

()3

.

٘ -قالكا  :كمف حيث النظر إنما هك  ( :عقد عمى منفعة فبل يبطمه بيع الرقبة كما في
العيف المؤجرة)

()4

.

 -ٙكاستدلكا كذلؾ بأف القياس يكجب فساد قكؿ مف جعل بيع األمة طبلقها أل ألنه ال
فعل لمزكج في ذلؾ – أي الطبلؽ أك الفس  -كال سبب له كالطبلؽ ال يقع إال مف
األزكاج

()5

.

 -ٚقالكا  :إف هناؾ فرقاً بيف السبي كممؾ اليميف بالبيع  ،فالسبي حدكث ممؾ لـ يكف،
كالشراء انتقاؿ ممؾ إلى ممؾ  ،فكاف األكؿ أحداث ممك ًا فأثر نقصاً كالثاني لـ

يحدث ممكاً فمـ يؤثر

()6

.

ٔ  -انظ ػػر  :ش ػػرح ص ػػحيح البخ ػػاري  :ألب ػػي الحس ػػف عم ػػي ب ػػف خم ػػف ب ػػف عب ػػد المم ػػؾ ب ػػف بط ػػاؿ البك ػػري القرطب ػػي ،
( ت ٜٗٗه ػ ػ ػ )  ، ٔٛٔ /ٔ ،ت ػ ػػح  :أب ػ ػػك تم ػ ػػيـ ياس ػ ػػر ب ػ ػػف إبػ ػ ػراهيـ  ،مكتب ػ ػػة الرش ػ ػػد ( الس ػ ػػعكدية – الري ػ ػػاض ) ،

طػٕ (ٖٕٗٔهػ ٕٕٓٓ -ـ ) .

ٕ  -انظر  :تفسير آيات األحكاـ لمجصاص . ٘ٛٙ/ٖ :
ٖ  -انظر  :تفسير ابف كثير . ٕ٘ٛ/ٕ :

ٗ  -انظر  :فتح الباري البف حجر العسقبلني . ٗٓ٘/ٜ :
٘  -انظر  :شرح البخاري البف بطاؿ . ٕٓٛ/ٚ :

 - ٙانظر  :إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ  :عياض بف مكسى بف عياض بف عمرك اليحصبي أبك الفضػل  ( ،ت ٗٗ٘هػػ):
ٗ ، ٙٗٚ/تح  :يحيى إسماعيل  ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر ( مصر )  ،طػ ( ٜٔٗٔق – ٜٜٔٛـ ) .

ٖٔٙ

أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف إف المراد بممؾ اليميف في ارية هك مطمق الممؾ كليس السبي خاصة ،
استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -اسػ ػػتدلكا بعمػ ػػكـ االسػ ػػتثناء فػ ػػي قكلػ ػػه تعػ ػػالى  :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﮊ

[ النسددددداء ] 24 :

السبي (.)1

ق ػ ػػالكا  :إف اري ػ ػػة عم ػ ػػت ك ػ ػػل مم ػ ػػؾ يم ػ ػػيف كلػ ػ ػـ تخػ ػ ػتص

ٕ -قالكا  :العبرة بعمكـ المف
الذي هك السبي

()2

الذي هك ممؾ اليميف كليس العبرة بخصكص السبب

.

مناقشة األدلة والترجيح

:

أوالً  :إف استدالؿ أصحاب القكؿ الثاني القائميف بعمكـ ارية ال يصح أل ألف هذا
العمكـ قد قصر عمى سبب  ،كهك حديث أبي سعيد الخدري المذككر في سبب نزكؿ
ارية  ،كيؤيد هذا حديث بريرة عندما خيرها رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد بيعها  ،فهذا الحديث
يمنع إطبلؽ العمكـ في ارية  ،ككذلؾ يمنع جعل البيع طبلقاً أك فسخاً

()3

.

ثاني ًا  :إف حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه نص صحيح صريح في ذكر سبب

نزكؿ ارية  ،كأنها نزلت عندما تَحرج أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص مف كطء المسبيات ذكات
األزكاج أل فأنزؿ هللا في جكابهـ قكله تعالى  :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﮊ

()4

.

ٔ  -انظر  :تفسير ابف كثير  ، ٕٛ٘/ٕ :كانظر  :تفسير آيات األحكاـ لمجصاص . ٘ٛٙ/ٖ :

ٕ  -انظر  :أحكاـ القرآف لمكياالهراسي  ، ٖٖٔ/ٔ :كانظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي . ٕٖٖ/ٔ :
ٖ  -انظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي . ٕٖٖ/ٔ :
ٗ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٕٔٔ/٘ :

ٗٔٙ

ثالث ًا  :إف القياس يكجب فساد قكؿ مف جعل بيع األمة طبلقها أل ألنه ال فعل لمزكج

في ذلؾ أل أي في البيع أك قير مف أسباب انتقاؿ الممؾ كال سبب لمزكج  ،كالطبلؽ ال

يقع إال مف األزكاج .

رابعاً  :إف حديث بريرة الذي فيه أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ( خيرها )  ،ففيه تخصيص عمكـ ارية

مقبكؿ كمعمكؿ به عند العمماء

()1

 ،كفيه دليل عمى أف بيع األمة ليس هادماً لمعصمةأل

ألنه لك كاف هادماً لها لما خير النبي ملسو هيلع هللا ىلص – بريرة

()2

 ،فيجكز تخصيص العمكـ

بالسبب إذا كاف هناؾ مانعاً مف العمكـ  ،كحديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه

كحديث بريرة خصصا عمكـ ارية كمنعا عمكمها (.)3

خامسدداً  :إف قػػكؿ جمهػػكر الصػػحابة هػػك قػػكؿ جمهػػكر العممػػاء  ،كالفقهػػاء  ،كالمفس ػريف

ق ػػديماً كح ػػديثاً

()4

 ،كعمي ػػه أئم ػػة الفق ػػه المش ػػهكريف كمال ػػؾ  ،كالش ػػافعي  ،كأب ػػي حنيف ػػة ،

كأحمد  ،كاسحاؽ  ،كأبي ثكر

(٘) )6( ،

.

ل ػػذلؾ ال ػػذي يظه ػػر تػ ػرجيح ق ػػكؿ جمه ػػكر الص ػػحابة أل لق ػػكة أدل ػػة ق ػػكلهـ المنقكل ػػة
كالمعقكلة مما جعل قكلهـ هك قكؿ جمهكر عمماء األمة مف بعدهـ  ،كهللا أعمـ .

ٔ  -انظر  :محاسف التأكيل لمقاسمي . ٚٓ/ٖ :
ٕ  -انظر  :الكسي لسيد طنطاكي . ٔٓٛ/ٖ :

ٖ  -انظر  :شرح النسائي لدمحم آدـ االثيكبي . ٖٛٓ/ٕٚ :
ٗ  -انظر  :تفسير ابف كثير . ٕ٘ٛ/ٕ :

٘  -هك  :إبراهيـ بف خالد بف أبي اليماف الكمبي البغدادي أبك ثكر كلد سػنة ( ٓٔٚه ػ )  ،اإلمػاـ الحػاف الحجػة المجتهػد
مفتػػي الع ػراؽ  ،صػػاحب الشػػافعي كناقػػل أقكالػػه فػػي القػػديـ  ،كػػاف عمػػى مػػذهب أهػػل ال ػرأي ثػػـ تحػػكؿ شػػافعياً  ،تػػكفي
رحمػػه هللا سػػنة (ٕٗٙه ػػ)  ،انظػػر :طبقػػات الشػػافعية الكبػػرل  :تػػاج الػػديف عبػػد الكهػػاب بػػف عمػػي بػػف عبػػد الكػػافي

السبكي  ( ،ت ٚٚٔ :هػ )  ، ٚٗ/ٕ :تح  /محمكد الطناحي  ،هجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،طػٖ ( ٖٔٗٔهػ -

ٕٜٜٔـ )  ،كانظر  :كفيات األعياف البف خمكاف  ، ٕٙ/ٔ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي . ٕٔٚ/ٕٔ :
 -ٙانظر  :تفسير القرطبي . ٕٔٔ /٘ :

٘ٔٙ

من آثار تفسير آية ذكر ممك اليمين

:

ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في السبي هل يبطل حكـ زكجية الزكج
األكؿ حتى لك سبي الزكج معها كهك ظاهر ارية  ،أكال يبطمه إال إذا ُسِبيت

كحدها ؟  ،فإف سبي معها فحكـ الزكجية ٍ
باؽ  ،كهك قكؿ ألبي حنيفة كخالفه قير

مف الفقهاء (. )ٕ( ، )1

ٕ -كمف آثار تفسير هذ ارية استدؿ بها بعض األصكلييف في باب التخصيص
المتصل باالستثناء في قكله تعالى  :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﮊ

()3

 ،كهك نكع مف أنكاع التخصيص أل ألف المخصصات في األصكؿ

نكعاف تخصيص بمتصل  ،كتخصيص بمنفصل .
ٖ -كمف آثار تفسير هذ ارية استنب بعض المفسريف تعميـ حرمة النساء المتزكجات
كلك كاف أزكجهف مشركيف لظاهر ارية(ٗ).

ٗ -كمف آثار تفسير هذ ارية استنب

بعض العمماء الحكمة مف انقطاع النكاح

بالسبي فقالكا الحكمة مف ذلؾ حسي لكي يخمص الممؾ لممسمميف فبل يخمص إال
(٘)

بانقطاع حق الزكجية في المحل كهك سبب ظاهر

.

٘ -كمف آثار تفسير هذ ارية أف بعض األصكلييف بنى عمى الخبلؼ في تفسير هذ
ارية خبلفاً أصكلياً كهك أف العمكـ إذا كرد عمى سبب هل يقتصر عمى السبب أـ

ال ؟

ٔ  -انظر  :تفسير ابف كثير  ، ٕ٘ٛ/ٕ :كانظر :الحاكي لمماكردي . ٕٙٔ/ٜ :
ٕ  -فقد نقل ابف عاشكر اإلجماع عمى إبطاؿ حكـ الزكجية إذا سبيت كحدها كانما الخبلؼ فيما إذا سبيت مع زكجها ،
انظر  :التحرير كالتنكير البف عاشكر . ٙ/٘ :

ٖ  -انظر  :معترؾ األقراف في إعجاز القرآف  :عبدالرحمف بف أبي بكر بف دمحم السيكطي  ( ،ت ٜٔٔهػ ) ، ٜٔ٘/ٔ :
دار الكت ػػب العمميػ ػػة ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف )  ،ط ػ ػ ػ ( ٔٗٓٛه ػ ػ ٜٔٛٚ -ـ )  ،كانظػ ػػر  :البحػ ػػر المحػ ػػي لمزركشػ ػػي :
ٕ. ٕٗٓ/

ٗ  -انظر :النكت الدالة عمى البياف في أنكاع العمكـ كاألحكاـ  :أحمد بف دمحم بف عمي بف دمحم الكرجي القصاب  ( ،ت
ٖٓٙهػ )  ، ٕ٘ٔ/ٔ :تح  /عمي بف قازي التكجيري  ،دار القمـ ( دمشق – سكريا )  ،طػ ( ٕٗٗٔهػ ٕٖٓٓ -ـ ) .

٘  -انظر  :أحكاـ القرآف لمكيا الهراسي . ٗٓٙ /ٕ :

ٔٙٙ

خبلؼ بيف العمماء فبعضهـ يقصر عمى سببه كالبعض ارخر ال يقصر

()1

.

 -ٙكمف آثار تفسير هذ ارية بنى بعض األصكلييف عمى تفسير هذ ارية مسألة :
كهي هل يجكز تخصيص عمكـ القرآف بخبر الكاحد ؟ خبلؼ فمف قاؿ بالجكاز

استدؿ بحديث أبي سعيد الخدري كبريرة في تخصيص عمكـ هذ ارية

()2

.

ٔ  -انظػػر  :شػػرح النػػككي لصػػحيح مسػػمـ بػػاب جػكاز نكػػاح المسػػبية بعػػد االسػػتيبلء  ، ٔٛٚ/٘ :كانظػػر  :البحػػر المحػػي
لمزركشي . ٖٕ٘/ٕ :

ٕ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٖ٘/ٔٓ :كانظر :البحر المحي لمزركشي . ٜٗٚ/ٕ :

ٔٙٚ

 -2آية ذكر عدة المتوف عنيا زوجيا باألشير :
أقػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي قكلػػه تعػػالى  :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﮊ

[ البقددددرة ] 234 :

 ،اختمػ ػػف الص ػػحابة هػ ػػل ه ػػذ اريػ ػػة

عامة فػي عػدة المتػكفى عنهػا زكجهػا قيػر الحامػل فػإف عػدتها تنقضػي بكضػع الحمػل أك

بأبعد األجميف ؟ عمى قكليف:

القول األول

 :أف عدة الحامل المتكفى عنها زكجها الحامل تنقضي بكضع الحمل،

فمتى كضعت الحمل  ،كاف كاف بعد مكت الزكج بأياـ فقد انقضت عدتها (ٔ).
كهك قكؿ جمهكر الصحابة  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة عمر بف
الخطاب  ،كابف عمر  ،كزيد بف ثابت  ،كأبك هريرة رضي هللا عنهـ أجمعيف .
كمف التابعيف الزهري .

ٔ  -كال فرؽ في عػدة الكفػاة بػيف المػدخكؿ بهػا كقيػر المػدخكؿ بهػا عنػد العممػاء  ،كقػاؿ ابػف عبػاس قيػر المػدخكؿ بهػا ال
عدة عميها  ،كلكف ارية  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [ البقرة ، ] 234 :
تػ ػػدؿ عمػ ػػى أف عميهػ ػػا عػ ػػدة  ،انظػ ػػر  :تفسػ ػػير آيػ ػػات األحكػ ػػاـ لمسػ ػػايس  ، ٔٙٙ :كانظػ ػػر  :الحػ ػػاكي لممػ ػػاكردي :
ٔٔ ،ٕٖٗ/كانظ ػػر  :أحك ػػاـ القػ ػرآف لمكيااله ارس ػػي  ، ٜٖٔ/ٔ :كانظ ػػر :تفس ػػير القرطب ػػي  ، ٔٚٗ/ٖ :كانظػػػر :
أحكاـ القرآف البف العربي  ، ٕٚٚ/ٔ :كانظر  :تفسير ابف كثير  ، ٖٙ٘/ٔ :كانظر  :البحر المحي ألبػي حيػاف :
ٕ ، ٘ٔٙ/كانظر  :فتح القدير لمشككاني  ، ٕٛ٘/ٔ :كانظر  :تفسير ابف جرير الطبري . ٛٓ/٘ :

ٔٙٛ

القول الثاني

 :أف عدة الحامل المتكفى عنها زكجها تنقضي بأبعد األجميف فإذا

كعشر تعتد بكضع الحمل  ،كاذا انقضت األربعة األشهر
كلدت ألقل مف أربعة أشهر
اً

كعشر كلـ تضع الحمل فبل تنقضي عدتها حتى تضع الحمل  ،كهك قكؿ عمي بف أبي
اً
طالب  ،كركاية عف ابف عباس رضي هللا عنهما

أدلة القولين

(ٔ)

.

:

أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بأف عدة الحامل المتكفى عنها زكجها تنتهي بكضع الحمل  ،كاف كاف
ذلؾ قبل مضي األربعة األشهر كالعشر  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
(ٕ)

أنها كضعت بعد كفاة زكجها ٍ
بمياؿ

ٔ -استدلكا بما جاء في حديث سبيعة األسممية
فقاؿ لها النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :قد ح ِ
ممت  ،فانكحي مف شئتي )

(ٖ)

.

ٔ  -كقيػػل إف ابػػف عبػػاس رجػػع عػػف هػػذا القػػكؿ إلػػى مػػذهب الجمهػػكر  ،كممػف كافػػق عميػاً مػػف العممػػاء سػحنكف كالقاسػػمية
كالمؤيػػد بػػا﵀ كالناصػػر  ،كهنػػاؾ قػػكؿ ثالػػث  ،أف المتػػكفى عنهػػا زكجهػػا الحامػػل إذا كض ػعت قبػػل العػػدة فػػبل تحػػل إال

بشرطيف:
أحدهما  :كضع الحمل كالثاني  :انقطاع الدـ .

كه ػػك ق ػػكؿ الحس ػػف البص ػػري  ،كحم ػػاد ب ػػف أب ػػي س ػػميماف  ،كاألك ازع ػػي  ،ق ػػاؿ القرطب ػػي  :كالح ػػديث حج ػػة عم ػػيهـ ال له ػػـ ،
انظػ ػػر  :تفسػ ػػير القرطبػ ػػي  ، ٔٚٙ/ٖ :كانظػ ػػر  :أحكػ ػػاـ الق ػ ػرآف البػ ػػف العربػ ػػي  ، ٕٕٚ :كانظػ ػػر  :نيػ ػػل األكطػ ػػار
لمشككاني. ٛٗٙ/ٖ :
كعشر كهي حامل أنه ال تنقضػي عػدتها
كاعمـ أنه قد كقع اإلجماع عمى أف المتكفى عنها زكجها إذا انقضت أربعة أشهر
اً
كعشر .
حتى تضع الحمل  ،كانما الخبلؼ إذا كضعت قبل مضي األربعة األشهر
اً

انظر  :نيل األكطار لمشككاني . ٛٗٙ/ٖ :

ٕ  -هػػي  :سػػبيعة بنػػت الحػػارث األسػػممية ركت عػػف النبػػي صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ  ،كركل عنهػػا فقهػػاء المدينػػة  ،كفقهػػاء
الككفة  ،قمت  :لـ أجد مف ذكر تاري كفاتها .

انظر :اإلصابة البف حجر  ، ٜٙٓ/ٚ :كانظر  :تهذيب الكماؿ لممزي . ٜٖٔ/ٖ٘ :

ٖ  -أخرجه البخاري في صحيحه  ،كتاب التفسير  ،باب تفسير سكرة الطػبلؽ  ٔٛٙٗ/ٗٔ :بػرقـ (  ، ) ٕٗٙٙكأخرجػه
مسمـ في صحيحه  ،كتاب الطبلؽ  ،باب انقضاء عدة المتكفي عنها زكجها  ، ٕٕٔ/ٕ :برقـ ( ٘. ) ٔٗٛ

ٜٔٙ

ففي هذا الحديث داللة عمى أف المتكفى عنها زكجها الحامل  ،تنقضي عدتها

بكضع الحمل كلك بفترة كجيزة كليست بأبعد األجميف .

قاؿ ابف العربي " كهذا يدؿ عمى أف حديث سبيعة جبلء لكل قمة كعبل عمى

كل أري كهمة "

(ٔ)

.

ٕ -قالكا  :إف آية كضع الحمل  ،كهي قكله تعالى  :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﮊ

[ الطالق ]4 :

 ،نزلت بعد قكله تعالى  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﮊ

[ البقرة ] 234 :

فهي مخصصة لعمكـ آية

كعشر  ،فتنتهي عدة المتكفى عنها زكجها الحامل بكضع
االعتداد بأربعة أشهر
اً
الحمل

(ٕ)

.

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بأف عدة الحامل المتكفى عنها زكجها تنقضي بأبعد األجميف  ،استدلكا
بعدة أدلة منها :

ٔ -قالكا  :إف قكله تعالى  :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ

[ البقرة ] 234 :

تكجب

انقضاء عدة المتكفى عنها زكجها باألشهر  ،كقكله تعالى  :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯ ﮊ

[ الطالق ] 4 :

 ،تكجب انقضاء عدة المتكفى عنها زكجها بكضع

الحمل  ،فالجمع بيف اريتيف ال يككف إال بانقضاء آخر األجميف مف كضع الحمل
أك مف األشهر

(ٖ)

.

ٔ  -انظر :أحكاـ القرآف البف العربي . ٕٕٛ/ٔ :
ٕ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٔٚٗ/ٖ :

ٖ  -انظر  :أحكاـ القرآف لمكياالهراسي . ٔٚ/ٖ :

ٓٔٚ

ٕ -قالكا  :إننا إذا قمنا عمى الحامل أف تعتد بأقصى األجميف نككف قد جمعنا بيف األدلة
كبيف اريتيف العاـ االعتداد باألشهر  ،كالخاص االعتداد بكضع الحمل  ،كالجمع
بيف العاـ كالخاص كاعمالهما أكلى مف الترجيح

مناقشة األدلة والترجيح

(ٔ)

.

:

أوالً  :إف حػػديث سػػبيعة متػػأخر عػػف آيػػة ذكػػر عػػدة الكفػػاة باألشػػهر أل ألف قصػػة سػػبيعة
كانت بعد حجػة الػكداع  ،كزكجهػا هػك سػعد بػف خكلػة (ٕ)  ،كهػك مػف بنػي عػامر بػف لػؤي
كممػ ػػف شػ ػػهد بػ ػػد اًر – تػ ػػكفي بمكػ ػػة كزكجتػ ػػه سػ ػػبيعة حامػ ػػل  ،كهػ ػػذا يػ ػػدؿ عمػ ػػى أف اريػ ػػة
مخصكص ػػة بالح ػػديث أل ألف اري ػػة نزل ػػت قب ػػل حادث ػػة س ػػبيعة  ،كق ػػد ق ػػاؿ اب ػػف ش ػػهاب
الزهري " :كال أرل بأساً أف تتزكج حيف كضعت كاف كانت في دمها  ،قير أف زكجهػا ال

يقربها حتى تطهر  ،كعمى هذا جمهكر العمماء كأئمة الفقهاء

(ٖ)

.

ثانياً  :فقد نقل صاحب النجـ الكهاج عف الشافعي قكله  " :لكال حديث سبيعة – لكاف

األخذ بأقصى األجميف قريباً مف القكاعد "

(ٗ)

المسألة  ،فبل يقدـ عميه الرأي .

أل أي أف حديث سبيعة نص في هذ

ثالثاً  :إف الشككاني بعد أف ذكر القكليف كأدلتهما قاؿ  " :كالحق ما قاله الجمهكر-

أي -جمهكر الصحابة  ،كالجمع بيف العاـ كالخاص عمى هذ الصفة ال يناسب قكانيف
المغة كال قكاعد الشريعة  ،كقد صح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه أذف لسبيعة األسممية أف تتزكج بعد
(٘)

الكضع "

 ،أي أذف لها بالزكاج بعد كضع الحمل  ،كقبل انقضاء األشهر .

ٔ  -انظر  :فتح القدير لمشككاني  ، ٕٛ٘/ٔ :كانظر  :تفسير القرطبي . ٔٚٗ/ٖ :
ٕ  -هك  :سعد بف خكلة القرشي العامري  ،تكفي بمكة في حجة الكداع .

انظر  :اإلصابة البف حجػر  "، ٖ٘/ٖ :قمػت " ذكػر سػعد بػف خكلػة زكج سػبعة األسػممية أنػه تػكفي بمكػة كلػـ يػذكر تػاري
الكفاة  ،انظر  :تهذيب الكماؿ لممزي  ، ٜٖٔ/ٖ٘ :كانظر  :تهذيب التهذيب البف حجر . ٖٗ٘/ٕٔ :

ٖ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٔٚ٘/ٖ :

ٗ  -انظر  :النجـ الكهاج في شرح المنهاج لمدميري . ٕٔ٘/ٛ :
٘  -انظر  :فتح القدير لمشككاني . ٕٛٙ/ٔ :

ٔٔٚ

كلعل الذي يظهر ترجيح قكؿ جمهكر الصحابة أل لكجك :
الوجو األول  :أف حديث سبيعة األسممية هك نص فتكل مف النبي ملسو هيلع هللا ىلص في المسألة ،

كهك حديث صحيح  ،فبل يقدـ قكؿ أحد في الشرع عمى قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أل ألنه ملسو هيلع هللا ىلص هك

مبيناً كمكضحاَ لما في كتاب هللا مف األحكاـ .

الوجو الثاني  :أف قكؿ جمهكر الصحابة هك قكؿ جمهكر العمماء مف السمف كالخمفأل

لقكة أدلتهـ كمأخذهـ .

الوجو الثالث  :إننا إذا قمنا إف مف حكمة عدة الكفاة هي معرفة براءة الرحـ في

األشهر هك أال يسقي الرجل ماء زرع قير في الحمل  ،كيككف كضع الحمل مف
المتكفى عنها زكجها فيه استبراء الرحـ  ،فبهذا تككف قد كضعت ما تككف مف ماء

الرجل األكؿ بالحمل  ،فبكضعها لمحمل نأمف حينها مف مفسدة االختبلط بماء الرجل
الثاني  ،كعممنا أنه بكضعها لمحمل قد أصبح الرحـ خالياً مف الحمل  ،فبل حاجة

لبلعتداد باألشهر أل ألنه فيه إضرار بالمرأة في تأخيرها عف الزكاج أك الخطبة  ،كقد
جاء في الحديث عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :ال ضرر كال ضرار )

()1

كهذا الحديث قاعدة مف

القكاعد الفقهية  ،كهللا أعمـ .

ٔ  -أخرجه ابف ماجة في سننه مف حديث عبادة بف الصػامت  ،كتػاب األحكػاـ بػاب مػف بنػى فػي حقػه مػا يضػر بجػار :
ٕ ، ٚٛٗ/برقـ ( ٖٕٓٗ )  ،دمحم بف يزيػد الربعػي أبػك عبػدهللا القزكينػي ( ت ٖٕٚه ػ )  ،تػح  :دمحم فػؤاد عبػد البػاقي  ،دار
الفكر ( بيركت – لبناف)  ،مع الكتاب  :تعميق دمحم فؤاد عبد الباقي كاألحاديث مذيمة بأحكاـ األلباني عميها  ،كقػاؿ الشػي
األلباني  " :صحيح "  ،ثـ إف الفقهاء جعمكا هذا الحديث قاعدة مف القكاعد الفقهية الخمس التي مبنى الفقػه عميهػا ،كيعبػر

عنها بمف الضرر يزاؿ  ،انظر  :األشبا كالنظائر لمسبكي  ، ٕٕ/ٔ :كانظر :األشبا كالنظائر لمسيكطي . ٖٚ/ٔ :

ٕٔٚ

من آثار تفسير آية ذكر عدة المتوف عنيا زوجيا باألشير :
ٔ -مف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في عدة األمة إذا لـ تكف حامبلً  ،فإذا
كانت حامبلً فتعتد بكضع الحمل  ،فذهب أكثر الفقهاء إلى أف عدتها نصف عدة

الحرة  ،فتعتد بشهريف كخمسة أياـ  ،كاستدلكا مف النصكص بحديث النبي صمى هللا

عميه كسمـ  ( :طبلؽ األمة تطميقتاف  ،كعدتها حيضتاف )

(ٔ) )ٕ( ،

.

كذهب أبك بكر بف األصـ  ،كابف سيريف  ،كبعض أهل الظاهر إلى أف

كعشر  ،كاستدلكا بظاهر ارية  ،فهي لـ تفرؽ بيف
عدتها عدة الحرائر أربعة أشهر
اً

حرة كأمة في عدة الكفاة  ،كاستدلكا كذلؾ بأف هللا جعل كضع الحمل في حق
الحامل بدالً عف هذ المدة  ،ثـ كضع الحمل مشترؾ فيه الحرة كاألمة  ،فكذلؾ

االعتداد بهذ المدة يجب أف يشترؾ فيه الحرة كاألمة .

كلكف رد عميهـ الفقهاء فقالكا  :إف التنصيف في هذ المدة ممكف  ،فاألشهر

كاألياـ تنصف  ،كأما كضع الحمل فغير ممكف فيه التنصيف  ،فيظهر الفرؽ بيف
الصكرتيف

(ٖ)

.

كلعل الذي يظهر ترجيح قكؿ جمهكر الفقهاء لقكة دليمه مف السنة .
كقد قاؿ ابف العربي  " :فإف كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعاً  ،إال
ما حكى عف األصـ  ،فإنه سكل فيه بيف الحرة كاألمة  ،كقد سبقه اإلجماع " (ٗ).
ٕ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء فيما إذا انقضت عدة المتكفى عنها
كعشر كلـ َتر عادتها مف الحيض .
زكجها أربعة أشهر
اً
ٔ  -الحديث سبق تخريجه  ،صػ ( . ) ٔٔٛ
ٕ  -انظر  :أحكاـ القرآف البف العربي . ٕٖٓ/ٔ :

ٖ  -انظ ػػر  :مف ػػاتيح الغي ػػب لمػ ػرازي  ، ٔٓٛ/ٙ :كانظ ػػر  :تفس ػػير اب ػػف كثي ػػر  ، ٖٙ٘/ٔ :كانظ ػػر  :الح ػػاكي لمم ػػاكردي :
ٔٔ ، ٕٕٖ/كانظر  :المغني البف قدامة . ٛٚ/ٜ :

ٗ  -انظر  :أحكاـ القرآف البف العربي . ٕٖٓ/ٔ :

ٖٔٚ

فذهب الشافعي  ،كأبك حنيفة إلى أف عدتها تنقضي باألشهر كال تفتقر إلى
الحيض فقالكا  :إف ارية دلت عمى أنه تعالى أمر المتكفى عنها زكجها بهذ العدة
التي هي األشهر كلـ يزد عمى هذا القدر  ،فكجب أف تككف هذ المدة كافية .

كذهب مالؾ في أشهر األقكاؿ إلى أنها إذا لـ َتر عادتها مف الحيض في
األربعة األشهر كالعشر  ،فإف عدتها ال تنقضي  ،كتككف مرتابة  ،كعميها أف
تستظهر براءة الرحـ  ،لكف بعض المالكية قالكا  :إذا لـ يكف لها عادة في تأخير
الحيض كلـ نخش الريبة بقية تسعة أشهر مف يكـ كفاته

(ٔ)

.

كالذي يظهر أف مذهب الشافعي  ،كأبي حنيفة أقكل لمكافقتهـ ظاهر ارية ،
كفي قكؿ مالؾ فيه إضرار بالزكجة المعتدة في تأخير انقضاء عدتها  ،كفيه زيادة

كتكميف  ،كال تكميف إال بالشرع  ،كالضرر ُيزاؿ

(ٕ)

.

ٖ -كم ػػف آث ػػار تفس ػػير ه ػػذ اري ػػة اخ ػػتبلؼ الفقه ػػاء ه ػػل ه ػػذ اري ػػة كه ػػي قكل ػػه تع ػػالى :
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ

[البقدددددرة ] 234 :

ناسخة لقكله تعػالى  :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶ ﮊ

[ البقدددرة ] 240 :

 ،فػػذهب جمهػػكر الفقهػػاء إلػػى أف آيػػة الحػػكؿ

منسكخة بآية األشهر .
كخالف أبك مسمـ األصفهاني

(ٖ)

فقاؿ آية الحكؿ لـ تنس باألشهر كاالعتداد

بالحكؿ مازاؿ بالكمية أل ألف المعتدة لك كانت حامبلً كمدة حممها حكؿ كامل فيككف
ٔ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي  ، ٔٓٛ/ٙ :كانظر  :أحكاـ القرآف البف العربي . ٕٖٓ/ٔ :

ٕ  -هػذ قاعػدة مػف القكاعػد الخمسػة التػي يبنػي عميهػا الفقػه  ،األكلػى  :اليقػيف ال يػزكؿ بالشػؾ  ،الثانيػة  :الضػرر يػزاؿ ،
الثالثة  :العادة محكمة  ،الرابعة  :المشقة تجمب التيسير  ،الخامسة  :األمكر بمقاصدها  ،انظر  :األشبا كالنظائر
لمسبكي . ٕٕ/ٔ :

ٖ  -هك  :دمحم بف بحر األصفهاني أبك مسمـ  ،كلد سنة ( ٕٗ٘هػ ) كاف متكمماً  ،مفسػ اًر ،محػدث نحػكي  ،مػف مؤلفاتػه :

ج ػ ػػامع التأكي ػ ػػل لمحك ػ ػػـ التنزي ػ ػػل  ،كالناسػ ػ ػ كالمنس ػ ػػكخ  ،ت ػ ػػكفي رحم ػ ػػه هللا س ػ ػػنة ( ٕٕٖه ػ ػ ػ )  ،انظ ػ ػػر  :األع ػ ػػبلـ
لمزركمي . ٘ٓ/ٙ :

ٗٔٚ

قد بقي حكـ المعتدة في بعض الصكر بالحكؿ فكانت العدة باألشهر تخصيصاً

ال نسخاً .

فأجاب عميه الفقهاء بأف عدة الحامل تنقضي بكضع الحمل سكاء كضعت

كعشر)(،)1
الحمل بحكؿ أك بأقل أك بأكثر  ،كالنبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ( :إنما هي أربعة أشهر
اً
فهذا نص في نس العدة مف الحكؿ إلى األشهر (ٕ).

ٗ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في أف عدة الكفاة هل سببها الكفاة أـ
العمـ بالكفاة ؟
فذهب أكثر الفقهاء  ،كمالؾ  ،كالشافعي  ،كأحمد  ،كاسحاؽ  ،كالثكري ،
كأبك ثكر  ،كابف المنذر  ،كعمر بف الخطاب  ،كابف مسعكد  ،كابف عباس إلى أف
سبب العدة الكفاة  ،كليست العمـ بالكفاة  ،فمك انقضت المدة أك أكثرها ثـ عممت
بمكت زكجها كجب أف تعتد بما مضى  ،كدليمهـ أف الصغيرة التي ال عمـ لها ،
يكفيها في انقضاء عدتها انقضاء هذ المدة .

كذهب عمي  ،كالحسف البصري  ،كقتادة إلى أف سببها العمـ بالكفاة  ،فإذا لـ
تعمـ بكفاة زكجها فبل تعتد بانقضاء األياـ التي مضت قبل العمـ بكفاة زكجها فقد
قالكا  :إف هللا تعالى قاؿ ٌَ ﴿ :ت َ َربَّصۡ َ ﴾

[ البقرة ] 134 :

 ،كال يحصل التربص إال

إذا ُقصد  ،كالقصد لمتربص ال يحصل إال مع العمـ  ،كهك عبادة  ،كالعبادة تحتاج
إلى عمـ .

ٔ  -أخرجه مسمـ في صحيحه  ،كتاب الطبلؽ  ،باب كجككب اإلحداد في عدة الكفاة  ، ٕٔٔٗ/ٕ :برقـ ( .)ٔٗٛٛ
ٕ  -انظر  :قرائب الفرقاف لمنيسابكري  ، ٖ٘ٛ/ٔ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٜٔ/ٙ :

٘ٔٚ

كركل عف سعيد بف المسيب كالشافعي أنهما قاال  :إذا قامت البينة فالعدة
مف يكـ يمكت  ،كاف لـ تقـ البينة فمف يكـ يأتيها الخبر  ،كلكف الراجح عف
الشافعي كقكؿ الجمهكر كأكثر الفقهاء
كرجح القرطبي

(ٕ)

(ٔ)

.

القكؿ األكؿ فقاؿ  " :كالصحيح األكؿ  -أي قكؿ أكثر

الفقهاء مف األقكاؿ أل ألنه تعالى عمق العدة بالكفاة  ...أل كألنها لك عممت بمكته

فتركت اإلحداد انقضت العدة  ،فإذا تركته مع عدـ العمـ أكلى  ،أال ترل الصغيرة

تنقضي عدتها كال إحداد عميها  ، ...كأيضاً فقد أجمع العمماء عمى أنها لك كانت
حامبلً ال تعمـ طبلؽ الزكج أك كفاته ثـ كضعت حممها أف عدتها منقضية  ،كال فرؽ
بيف هذ المسألة كبيف المسألة المختمف فيها "

(ٖ)

.

٘ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في عدة أـ الكلد المتكفى عنها سيدها.
فذهب سعيد بف المسيب  ،كمجاهد  ،كسعيد بف جبير  ،كالحسف البصري ،

كابف سيريف  ،كالزهري  ،كعمر بف عبد العزيز  ،كاألكزاعي  ،كاسحاؽ بف راهكية
إلى أف عدة أـ الكلد عدة الحرة أل ألنها صارت فراشاً كالحرائر  ،كاستدلكا بحديث
عمرك بف العاص أنه قاؿ  ( :ال تمبسكا عمينا سنة نبينا  ،عدة أـ الكلد إذا تكفى
()4

كعشر )
عنها سيدها أربعة أشهر
اً

.

ٔ  -انظ ػػر  :مف ػػاتيح الغي ػػب لمػ ػرازي  ، ٔٓٛ/ٙ :كانظ ػػر  :تفس ػػير القرطب ػػي  ، ٕٔٛ/ٖ :كانظ ػػر  :البح ػػر المح ػػي ألب ػػي
حياف. ٘ٔٛ/ٕ :
ٕ  -هػػك  :دمحم بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف فػػرج القرطبػػي األندلسػػي  ،أبػػك عبػػدهللا  ،مػػف كبػػار العممػػاء كالمفسػريف  ،صػػالح
متعبد  ،مف أهل قرطبة مف مؤلفاته  :الجامع ألحكاـ القرآف  ،التقريب لكتاب التمهيد  ،التذكرة بأحكاؿ المػكتى كأهػل
األخرة  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٔٙٚهػ )  ،انظر  :األعبلـ لمزركمي . ٖٕٕ/٘ :
ٖ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٖٔٛ/ٖ :
ٗ  -أخرجه الدارقطني في سػننه  ،كتػاب النكػاح  ،بػاب المهػر  ، ٗٚٛ/ٗ :بػرقـ ( ٔٗ ، ) ٖٛكقػاؿ الػدارقطني مكقػكؼ
كهػ ػ ػػك الص ػ ػ ػكاب كهػ ػ ػػك مرسػ ػ ػػل أل ألف قبيصػ ػ ػػة لػ ػ ػػـ يسػ ػ ػػمع مػ ػ ػػف عمػ ػ ػػرك ،أي  :الػ ػ ػػدارقطني أعػ ػ ػػل الحػ ػ ػػديث باالنقطػ ػ ػػاع ،
كأخرجه أحمد  ، ٖٖٛ / ٕٜ :كأخرجه البيهقي . ٖٚٚ / ٚ :

ٔٚٙ

كذهب طاككس  ،كقتادة إلى أف عدة أـ الكلد إذا تكفى عنها سيدها نصف
عدة الحرة شهراف كخمس ٍ
لياؿ كاألمة .
كذهب أبك حنيفة  ،كالثكري إلى أنها تعتد بثبلث حيضات  ،كهك قكؿ عمي،
كابف مسعكد  ،كعطاء  ،كابراهيـ النخعي  ،فقد قالكا إنها عدة تجب في حاؿ
الحرية ،فكجب أف تككف عدة كاممة أصمه عدة الحرة .

كذهب مالؾ  ،كالشافعي  ،كأحمد  ،كابف عمر  ،كالشعبي  ،كمكحكؿ (ٔ)،
كالميث بف سعد في المشهكر عنه إلى أف عدة أـ الكلد المتكفى عنها سيدها حيضة

.

كقػػد قػػاؿ القرطبػػي  :قػػاؿ بػػف المنػػذر  " :كبقػػكؿ ابػػف عمػػر أقػػكؿ أل ألنػػه األقػػل
لمػػا قيػػل  ،كلػػيس فيػػه سػػنة تتبػػع كال إجمػػاع يعتمػػد عميػػه  ،قػػاؿ القرطبػػي  :قمػػت أصػػح
ه ػػذ األقػ ػكاؿ ق ػػكؿ مال ػػؾ أل ألف هللا س ػػبحانه كتع ػػالى ق ػػاؿ  :ﮋﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮊ

[ البقددددرة ] 228 :

 ،فش ػػرط فػ ػػي تػ ػربص األق ػ ػراء أف يك ػػكف طبلق ػ ػاً ،

فػػانتفى بػػذلؾ أف يكػػكف عػػف قيػػر  ،كقػػاؿ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﮊ

[ البقرة ] 234 :

"

(ٕ)

 ،فعمق كجكب ذلؾ بكػكف المتربصػة

زكجة  ،فػدؿ عمػى أف األمػة بخبلفهػا  ،كأيضػاً فػإف هػذ أمػة مكطػكءة بممػؾ اليمػيف ،
فكاف استبراؤها بحيضة أصل ذلؾ األمة "

(ٖ)

.

ٔ  -هك  :مكحػكؿ بػف عبػدهللا بػف شػهراب بػف شػاذؿ الشػامي  ،مػف سػبي كابػل أبػك عبػدهللا مكحػكؿ الدمشػقي  ،عػالـ أهػل

الشػ ػػاـ الفقيػ ػػه المفسػ ػػر  ،عػ ػػداد فػ ػػي أكسػ ػػاط التػ ػػابعيف مػ ػػف أق ػ ػراف الزهػ ػػري  ،تػ ػػكفي رحمػ ػػه هللا سػ ػػنة ( ٕٔٔهػ ػ ػ ) ،

كقيػػل ( ٖٔٔهػ ػ )  ،كقيػػل قيػػر ذلػػؾ  ،انظػػر  :سػير أعػػبلـ النػػببلء لمػػذهبي ، ٔ٘٘/٘ :كانظػػر :األعػػبلـ لمزركمػػي :
. ٕٛٗ/ٚ
ٕ  -انظر  :تفسير القرطبي  ، ٔٛٗ/ٖ :كانظر  :تفسير ابف كثير . ٖٙ٘/ٔ :
قاؿ القرطبي  :فػي حػديث عمػرك بػف العػاص  ،قػاؿ الػدار قطنػي  ( :مكقػكؼ )  ،كالصػكاب مػا قالػه ابػف المنػذر كضػعفه
أحمد كأبك عبيدة هذا الحديث  ،انظر  :تفسير القرطبي . ٔٛٗ/ٖ :

ٖ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٔٛٗ/ٖ :

ٔٚٚ

 -ٙكم ػػف آث ػػار تفس ػػير ه ػػذ اري ػػة اخ ػػتبلؼ الفقهػ ػاء  ،ه ػػل يج ػػب اإلح ػػداد عم ػػى جمي ػػع
الزكج ػػات المت ػػكفى ع ػػنهف أزكاجه ػػف سػ ػكاء ف ػػي ذل ػػؾ الص ػػغيرة  ،كاريسػ ػة  ،كالحػ ػرة ،

كاألمة  ،كالمسممة  ،كالكافرة

(ٔ)

؟

فذهب جمهكر العمماء إلى كجكب اإلحداد عمى هؤالء لعمكـ ارية .
(ٕ)

كك ػػذلؾ لح ػػديث زين ػػب

بنػ ػت أب ػػي س ػػممة  :قال ػػت س ػػمعت أـ س ػػممة تق ػػكؿ :

جػػاءت ام ػرأة إلػػى رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عيػػه كسػػمـ فقالػػت  :يػػا رسػػكؿ هللا  ،إف ابنتػػي
تػػكفى عنهػػا زكجهػػا  ،كقػػد اشػػتكت عينهػػا  ،أفتكحمهػػا ؟ قػػاؿ رس ػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  (( ،ال ))
ػر  ،كقػػد
م ػرتيف أك ثبلث ػاً  ، ...ثػػـ قػػاؿ رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :إنمػػا هػػي أربعػػة أشػػهر كعشػ اً
كانت إحداكف في الجاهمية ترمي بالبعرة  ،عمى راس الحكؿ ) ...

(ٖ)

.

قالكا فالحديث عمـ  ،كلـ يفرؽ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،كلـ يفصل في ذلؾ فيأخذ منه

كجكب اإلحداد عمى كل امرأة تكفى عنها زكجها .

قاؿ ابف حزـ  " :فمـ يخص النبي ملسو هيلع هللا ىلص كبيرة  ،كال صغيرة  ،كال عاقمة  ،كال

مجنكنة  ، ...فهذا عمكـ زائد عمى ما في القرآف "

(ٗ)

.

ٔ  -انظػػر  :المحمػػى البػػف حػػزـ  ، ٖ٘ٔ/ٔ :كانظػػر  :الحػػاكي لممػػاكردي  ، ٕٖٚ/ٔٔ :كانظػػر  :المغنػػي البػػف قدامػػة :
 ، ٔٙٚ/ٜكانظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٕٓٛ/ٖ :

ٕ  -هي  :زينب بنت أبي سممة بف عبد األسد المخزكمية  ،كلدتها أـ سممة بالحبشة ركت أحاديث عف عائشة  ،كزينت
بنت جحش  ،كجماعة  ،تكفيت رحمها هللا سنة ( ٗٚهػ )  ،انظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي  ، ٕٓٓ / ٖ :كانظر :
اإلصابة البف حجر . ٙٚ٘/ٚ :
ٖ  -سبق تخريجه صػ ( . ) ٔٚٙ

ٗ  -انظػر  :تفسػػير ابػػف كثيػػر  ، ٖٔ٘ /ٔ :كانظػػر  :شػػرح البخػاري البػػف بطػػاؿ  ، ٕ٘ٔ/ٚ :كانظػػر  :عيػػكف المجػػالس :
لمقاضي عبدالكهاب المالكي  ، ٖٔٙٙ/ٖ :كانظر  :تفسير القرطبي . ٔٛ/ٖ :

ٔٚٛ

كذهب أبك حنيفة  ،كمالؾ  ،كابف المنذر  ،فقالكا في الكتابية ال يجب عميها
اإلحداد أل ألنها ليست مكمفة

(ٔ)

 ،كذهب الشافعي  ،كالميث  ،كأبك ثكر إلى أف

عميها عدة  ،فهي كالمسممة في أحكاـ العدة .

كذلؾ خالف أبك حنيفة  ،كالثكري في الكافرة فقاال  :ال إحداد عميها أل ألنها
قير مخاطبة أل كألف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  :قاؿ في الحديث  ( :ال يحل المرأة مسممة تؤمف

با﵀  ،كاليكـ ارخر أف تحد عمى ميت  )2( )...الحديث  ،قالكا فجعمه مقيداً أل ألنه
قاؿ تؤمف با﵀ كالكافرة ال تؤمف با﵀ كألحق أبك حنيفة الصغيرة بالكافرة فقاؿ  :ال

إحداد عميها  ،إنما عميها العدة أل ألنها قير مكمفة .

كذهػػب مالػػؾ  ،كأبػػك حنيفػػة إلػػى أنػػه ال إحػػداد عمػػى الذمي ػة  ،لعػػدـ التكميػػف
كالصػػغيرة  ،كالكػػافرة  ،كهػػك اختيػػار ابػػف المنػػذر  ،كاسػػتدلكا كػػذلؾ بمفهػػكـ حػػديث :
( تؤمف با﵀ كاليكـ األخر ) فمفهكمه أف قير المؤمنة ال يجب عميها اإلحداد.

كالذي يظهر ترجيح قكؿ جمهكر الفقهاء  ،لظاهر ارية كلحديث زينب بنت

أبي سممة  ،كذهب الحسف البصري إلى أنه ال يجب اإلحداد بأي حاؿ مف
األحكاؿ ،إنما يجب التربص عف األزكاج فق

خالف الجميع عمى اختبلفهـ في بعض المسائل

 ،كلها أف تتطيب كتتزيف أي :

(ٖ)

.

كفي كجكب اإلحداد قاؿ ابف بطاؿ  :قاؿ ابف المنذر  " :كأجمع العمماء

قير الحسف  ،منع الطيب كالزينة لمحادة – أي  :المحدة " -

(ٗ)

.

أم ػا أـ الكلػػد إذا مػػات عنهػػا سػػيدها  ،فقػػاؿ القرطبػػي قػػاؿ ابػػف المنػػذر  " :كال

أعممهػػـ يختمفػػكف فػػي اإلحػػداد عمػػى أـ الكلػػد إذا مػػات سػػيدها أل ألنهػػا ليسػػت بزكج ػة
ٔ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٜٚ/ٖ :

ٕ -أخرجه البخاري في صحيحه مف حديث زينب بف جحش  ،كتاب الطبلؽ  ،باب الكحل لمحادة ، ٕٖٓٗ/٘ :
برقـ ( ٕ٘ٓ٘ ) .
ٖ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٔٚٚ/ٖ :

ٗ  -انظر  :شرح البخاري البف بطاؿ . ٕ٘ٔ/ٚ :

ٜٔٚ

كاألحاديػػث إنمػػا جػػاءت فػػي األزكاج "
كجكب اإلحداد عمى أـ الكلد .

(ٔ)

 ،ككػػأف ابػػف المنػػذر رأل إجماعػاً فػػي عػػدـ

 -ٚكمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في كجكب السكنى لممعتدة المتكفى
عنها زكجها في زمف العدة إذا كاف الدار ممؾ لمميت أك بكراء قدمه

(ٕ)

.

فذهب مالؾ  ،كالشافعي  ،كالثكري  ،كعمر بف الخطاب  ،كعثماف  ،كابف
عمر  ،كعمي  ،كابف مسعكد  ،كأـ سممة إلى أف لها السكنى في بيت زكجها مدة

كقت العدة .

كاستدلكا بحديث فريعة (ٖ) ،حيث قاؿ لها النبي ملسو هيلع هللا ىلص  (:امكثي في بيتؾ حتى

يبمل الكتاب أجمه )

(ٗ)

 ،فقالكا كقد عمـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أف زكجها ال يممؾ رقبة المسكف .

كذهب أبك حنيفة  ،كالمزني  ،كابف عباس  ،كعائشة إلى أنه ال سكنى لها،
فقالكا  :ألف السكنى إنما كردت في القرآف لممطمقات  ،كحممكا حديث فريعة عمى
الندب .

ٔ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٔٛٓ/ٖ :

ٕ  -انظر  :عيكف المجالس لعبدالكهاب المالكي  ، ٖٔٙ/ٖ :كانظر  :الحػاكي لممػاكردي  ، ٕٗٙ/ٔٔ :كانظػر :المغنػي

البػػف قدامػػة  ، ٔٚٗ/ٜ :كانظػػر  :الػػنجـ الكهػػاج شػػرح المنهػػاج لمػػدميري  ، ٔٙٙ/ٛ :كانظػػر  :تفسػػير القرطبػػي :
ٖ. ٔٚٛ/

ٖ  -هي  :فريعة بنت مالؾ بف سناف الخدرية أخت أبي سعيد الخدري  ،انظر  :اإلصابة البف حجر  ، ٖٚ/ٛ :كانظر:

تهذيب الكماؿ لممزي . ٖٙٙ/ٖ٘ :

ٗ  -أخرجػػه الترمػػذي فػػي سػػننه  ،أب ػكاب الطػػبلؽ كالمعػػاف عػػف رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ  ،بػػاب مػػا جػػاء أيػػف تعتػػد
المتػػكفي عنهػػا زكجهػػا  ، ٜٜٗ/ٕ :بػػرقـ ( ٕٗٓٔ )  ،كقػػاؿ الترمػػذي  " :هػػذا حػػديث حسػػف صػػحيح  ،كالعمػػل عمػػى

هذا الحديث عند أكثر أهػل العمػـ مػف أصػحاب النبػي صػمى هللا عميػه كسػمـ  ،كقيػرهـ لػـ يػركا لممعتػدة أف تنتقػل مػف

بيت زكجها حتى تنقضي عدتها  ،كهك قكؿ سفياف الثكري  ،كالشافعي  ،كأحمد  ،كاسػحاؽ  ،كقػاؿ بعػض أهػل العمػـ
مػػف أصػػحاب النبػػي صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ كقيػػرهـ  ( :لمم ػرأة أف تعتػػد حيػػث شػػاءت كاف لػػـ تعتػػد فػػي بيػػت زكجهػػا ،
كاألكؿ أصح ) "  ،كأخرجه الحػاكـ فػي المسػتدرؾ  ، ٕٕٙ/ٕ :كأخرجػه الطب ارنػي فػي المعجػـ الكبيػر ، ٕٔٛ/ٕٗ :
كأخرجه بف حباف في صحيحه . ٕٔٛ/ٔٓ :

ٓٔٛ

 -ٛكمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في المرأة يأتيها نعي زكجها كهي في
قير بيت زكجها (ٔ) .

فذهب مالؾ  ،كعمر بف العزيز إلى أف عميها الرجكع إلى مسكف زكجها.
كذهب سعيد بف المسيب  ،كابراهيـ النخعي إلى أنها تعتد حيث أتاها الخبر

كال تبرح منه حتى تنقضي عدتها .

كقاؿ القرطبي  :قاؿ ابف المنذر  " :قكؿ مالؾ صحيح إال أف يككف نقمها

الزكج إلى مكاف فتمزـ ذلؾ المكاف "

(ٕ)

.

 -ٜكمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في كجكب نفقة الحامل المتكفى عنها
زكجها  ،فذهب مالؾ  ،كأحمد  ،كجابر بف عبدهللا  ،كابف عباس  ،كسعيد بف
المسيب  ،كعطاء  ،كالحسف  ،كعكرمة إلى أنه ال نفقة لها

(ٖ)

.

كذهب عمي  ،كابف عمر  ،كأبك العالية  ،كالشعبي  ،كابف سيريف ،

(ٗ)

كشريح

 ،كالنخعي (٘) ،كسفياف الثكري إلى أف لها النفقة في جميع الماؿ .

قاؿ القرطبي  " :نفقة الحامل ليست بديف ثابت فتتعمق بماله بعد مكته ،

بدليل أنها تسق عنه باإلعسار  ،فبأف تسق بالمكت أكلى كأحرل "

()ٙ

.

ٔ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٜٔٚ/ٔ :
ٕ  -انظر  :المصدر السابق .

ٖ  -انظ ػػر  :تفسػ ػػير القرطبػػػي  ، ٔٛ٘/ٖ :كانظػ ػػر  :المغن ػ ػي الب ػػف قدامػ ػػة  ، ٕٜٕ /ٜ :كانظػػػر  :الحػ ػػاكي لممػ ػػاكردي :
ٔٔ. ٕٗٙ/

ٗ  -هك  :شريح بف الحارث بف قػيس بػف الجمهػـ الكنػدي أبػك أميػة  ،مػف كبػار التػابعيف  ،مػف أشػهر قضػاة اإلسػبلـ كػاف
قاضياً عمى الككفة  ،فقيهاً ذك فطنة كذكاء  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٚٛهػ ).

انظر  :األعبلـ لمزركمي  ، ٔٙٔ/ٖ :كانظر  :سير أعبلـ النببلء لمذهبي. ٔٓٓ/ٗ :
٘  -هػػك  :عمقمػة بػػف قػػيس بػػف عبػػدهللا بػػف مالػػؾ الهمػػداني أبػػك شػػبل  ،تػػابعي كػػاف فقيهػاً عالمػاً بػػالقرآف مػػف أصػػحاب ابػػف
مسعكد كأكثرهـ شبها به في هديه كسمته  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٕٙهػ )  ،انظر  :األعبلـ لمزركمي . ٕٗٛ/ٗ :

 - ٙانظر  :تفسير القرطبي . ٔٛ٘/ٖ :

ٔٔٛ

ٓٔ -كمف آثار تفسير هذ ارية أف أبا حنيفة استدؿ بقكله تعالى  :ﮋ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃﮊ

[ البقرة ] 240 :

 ،فقاؿ هذا يدؿ عمى

جكاز النكاح بغير كلي  ،فمممرأة أف تزكج نفسها بغير كلي أل ألف هللا أضاؼ الفعل
إلى الفاعل  ،كهك محمكؿ عمى المباشرة أل ألف هذ هي حقيقته في المف  ،فنفى

الجناح عنهف في الفعل بعد العدة .

كقػ ػ ػ ػ ػػاؿ الشػ ػ ػ ػ ػػافعية  :إف هػ ػ ػ ػ ػػذا النكػ ػ ػ ػ ػػاح ال يصػ ػ ػ ػ ػػح إال ب ػ ػ ػ ػ ػكلي أل ألف قكلػ ػ ػ ػ ػػه
تعالى  :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ

[ البقرة ] 240 :

 ،هػك خطػاب مػع األكليػاء  ،فمػكال أف

هػػذا العقػػد ال يصػػح إال مػػف كلػػي  ،لمػػا صػػار مخاطب ػاً بقكلػػه تعػػالى  :ﮋ ﭺ ﭻ
ﭼﮊ

[ البقرة ] 240 :

 ،كلعل الصحيح قكؿ الشافعية أل ألف السنة تشهد له(ٔ).

ٔٔ -كمػػف آثػػار تفسػػير هػػذ اريػػة أف بعػػض الفقه ػاء اسػػتدؿ بقكلػػه تعػػالى فػػي هػػذ اريػػة
﴿ ٌُت َ َوفَّل ۡلو َ ِمللن ُك ۡم ﴾ [ البقددرة  ، ]240:قػػالكا فقكلػػه مػػنكـ خطػػاب لممػػؤمنيف  ،فػػدؿ عمػػى أف
الخطػػاب بهػػذ الفػػركع مخصػػص بػػالمؤمنيف فالكفػػار قيػػر مخػػاطبيف بفػػركع الشػريعة ،

كهك قكؿ أبي حنيفة .

كخالفػػه الش ػػافعي كمػػف كافق ػػه مػػف الفقه ػػاء  ،كأجػػابكا عمي ػػه أف المػػؤمنيف لم ػػا
ك ػ ػػانكا ه ػ ػػـ الع ػ ػػامميف ب ػ ػػذلؾ خص ػ ػػهـ هللا بال ػ ػػذكر كقكل ػ ػػه تع ػ ػػالى  :ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﮊ

[ النازعدددات ] 45 :

 ،م ػػع أن ػػه ك ػػاف ملسو هيلع هللا ىلص ن ػػذي اًر لمع ػػالميف لقكل ػػه تع ػػالى  :ﮋﯚ

ﯛ ﯜ ﮊ [ الفرقان ] 1 :

(ٕ)

.

ٕٔ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء  ،هل يجكز لممعتدة الح أك العمرة
كهي في أياـ عدتها ؟

ٔ  -انظػػر  :مفػػاتيح الغيػػب لم ػرازي  ، ٔٓٛ/ٙ :كانظػػر  :الحػػاكي لممػػاكردي  ، ٖٛ/ٜ :كانظػػر  :المغنػػي البػػف قدامػػة :
 ، ٖٖٚ/ٚكانظر  :بدائع الصنائع لمكاساني . ٕٗٛ/ٕ :

ٕ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٔٓٛ/ٙ :

ٕٔٛ

منع مف ذلؾ عمر بف الخطاب أل ألنه كاف يرل اعتداد الحرة المتكفى عنها

زكجها الزـ في بيتها  ،كأجاز ذلؾ عائشة .

قاؿ القرطبي  :في قكؿ عمر  " :كهك مقتضى القرآف  ،كالسنة  ،فبل يجكز

لها أف تخرج في ح كال عمرة  ،حتى تقضي عدتها "

(ٔ)

.

ٖٔ -كم ػ ػػف آث ػ ػػار تفس ػ ػػير ه ػ ػػذ اري ػ ػػة ه ػ ػػك أف بع ػ ػػض األص ػ ػػكلييف اس ػ ػػتدؿ باري ػ ػػة ف ػ ػػي
بػ ػػاب نس ػ ػ الحكػ ػػـ إلػ ػػى مػ ػػا هػ ػػك أخػ ػػف منػ ػػه  ،فحكػ ػػـ االعتػ ػػداد بػ ػػالحكؿ فػ ػػي قكلػ ػػه
تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى  :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ

[ البقددددددرة ] 240 :

 ،ق ػ ػػد ُنس ػ ػػخت إل ػ ػػى م ػ ػػا ه ػ ػػك أخ ػ ػػف

من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه بقكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﮊ

[ البقددددددددددددرة ] 234 :

 ،فاالعت ػ ػ ػ ػ ػػداد باألش ػ ػ ػ ػ ػػهر أخ ػ ػ ػ ػ ػػف م ػ ػ ػ ػ ػػف اإلعتػ ػ ػ ػ ػ ػػداد

بالحكؿ ،كهذا نكع مف أنكاع النس في القرآف (ٕ).

ٗٔ -كمف آثار تفسير هذ ارية هك أف بعض العمماء استنب

مف آخر ارية التي

ذكرت عدة المتكفى عنها زكجها  ،كهي قكله تعالى  :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ

[ البقرة ] 240 :

 ،استنب

منها أنه يجب عمى

األكلياء منع المعتدات المتكفى عنهف أزكاجهف مف التبرج  ،كالزينة  ،كالتشكؼ
لؤلزكاج في زمف العدة أل ألنه قاؿ فبل جناح عميكـ  ،فخاطب األكلياء  ،كهذا يسمى
االستدالؿ بمفهكـ المخالفة عند األصكلييف

(ٖ)

.

ٔ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٔٚٚ/ٖ :
ٕ  -انظر  :قكاطع األدلة في األصكؿ ألبي المظفر السمعاني . ٖٕٛ/ٔ :
كأنكاع النس ستة ذكرها السمعاني كمها في كتابه قكاطع األدلة ( المصدر السابق ) .
ٖ  -انظر  :تفسير القرطبي . ٔٛٚ/ٖ :

ٖٔٛ

٘ٔ -كمػػف آثػػار تفسػػير هػػذ اريػػة هػػك أف بعػػض العممػػاء اسػػتنب الحكمػػة مػػف كجػػكب
اعتداد المتكفى عنها زكجها الذي مات قبل الدخكؿ بها  ،قالكا كالحكمة في ذلػؾ هػك

لجب ػ ػر كتقػ ػػدير جانبػ ػػه أل ألنػ ػػه قػ ػػد نػ ػػكل كعػ ػػزـ أف تكػ ػػكف زكجػ ػػة لػ ػػه  ،كذلػ ػػؾ الحت ػ ػراـ

إنسانيته ،كضمير  ،كمراعاة لنفسيتها المنكسرة بمكت زكجها

(ٔ)

.

كلعل مف آثار تفسير هذ ارية تظهر لنا ِحكـ عظيمة  ،كفكائد جميمة فيما
شرعه هللا مف التربص بهذ األشهر  ،ففي منع الزكجة مف التزكي فهك لحكمة
حف ماء الرجل المتكفى  ،ككذلؾ لحف النسل  ،كمعرفة براءة الرحـ  ،كفي منع
المتكفى عنها زكجها مف العقد فذلؾ أل ألف العقد مداعاة إلى الجماع  ،كيستحيل
قالباً عقد ببل جماع  ،كفي منع المتكفى عنها زكجها مف التصريح بالخطبة أل ألف
الخطبة أقكل ذرائع كأسباب النكاح  ،بل هي أقكل مف التزييف كالتطيب  ،كفي
منعها مف التزييف كالتطيب أل ألنه مف أقكل دكاعي الخطبة كالنكاح  ،كفي منعها

مف الخركج مف البيت أل كذلؾ لتبقى العدة مصكنة  ،فتحف الحقكؽ لزكجها الكاجبة

بعد مكته كتككف تحت األنظار فبل تضيع حقكؽ الزكج .

فهػػذا كمػػه يػػدؿ عمػػى عظمػػة التشػريعات اإلسػػبلمية  ،كاتخاذهػػا لؤلسػػباب الت ػي

تحف ػ بهػػا الحقػػكؽ أل كلمنػػع األسػػباب المؤدي ػة إلػػى مخالفػػة الشػػرع فيمػػا أكجبػػه عمػػى
المعتدة لكفاة زكجها  ،كهللا أعمـ .

ٔ  -انظر  :الكسي لمقرآف الكريـ  :مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحػكث اإلسػبلمية بػاألزهر  ، ٖٜ٘/ٔ :الهيئػة
العامة لشئكف المطابع األميرية  ،طػ ( ٖٖٜٔهػ ٜٖٔٚ -ـ ) .

ٗٔٛ

المطمب الثاني  :الشيادات  ،وفيو :
آية ذكر قبول شيادة القاذف :
أقكاؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف في قكله

تعالى:ﮋﮗﮘﮙﮚﮛ ﮊ[النور]4:

اختمف الصحابة كالتابعكف في قبكؿ شهادة القاذؼ  ،عمى قكليف (ٔ) :

القول األول

 :أف القاذؼ إذا تاب ُقبمت شهادته  ،كهك قكؿ جمهكر الصحابة

كالتابعيف  ،فمف ذهب إلى هذا القكؿ مف الصحابة عمر بف الخطاب  ،كأبك الدرداء
رضي هللا عنهما (ٕ).

كمف التابعيف عطاء  ،كمجاهد  ،كسعيد بف المسيب  ،كطاككس  ،كعكرمة .

القول الثاني

 :أف شهادة القاذؼ ال تقبل كاف تاب مف قذفه  ،فمف ذهب إلى هذا

القكؿ مف الصحابة ابف عباس رضي هللا عنهما  ،كمف التابعيف القاضي شريح ،

كابراهيـ النخعي  ،كسعيد بف جبير  ،كمكحكؿ

(ٖ)

،

(ٗ)

.

ٔ  -انظػػر  :مفػػاتيح الغيػػب لمػرازي  ، ٖٕٚ/ٕٖ :كانظػػر  :المبػػاب البػػف عػػادؿ الدمشػػقي  ، ٕٜٜ/ٔٗ :كانظػػر  :المغنػي
البف قدامة  ، ٚ٘/ٕٔ :كانظر  :تفسػير البغػكي  ، ٖٕٛ/ٖ :كانظػر  :تفسػير ابػف كثيػر  ، ٔٗ /ٙ :كانظػر  :تفسػر
القرطبي  ، ٔٚٚ/ٕ :كانظر  :الكشف كالبياف لمثعالبي  ، ٙٚ/ٚ :كانظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي . ٖٕٗ/٘ :

ٕ  -ثـ إف قكؿ جمهكر الصحابة  ،هك قكؿ األئمة الثبلثة ( مالؾ  ،كالشافعي  ،كأحمد )  ،كجمهكر المفسريف كالعمماء

كالفقهاء  ،انظر  :أضكاء البياف لمشنقيطي . ٕٖٗ/٘ :
ٖ  -انظر  :المصادر السابقة .

ٗ  -االستثناء فػي اريػة قيػر عائػد إلػى الجمػد بإجمػاع إال مػا ركي عػف الشػعبي أنػه قػاؿ عائػد إلػى الكػل بمػا فيهػا الجمػد ،

ككػػذلؾ االسػػتثناء عامػػل فػػي فسػػقه بإجمػػاع مػف تػػاب رفػػع الفسػػق عنػػه  ،كانمػػا الخػػبلؼ هػػل هػػك عائػػد كػػذلؾ إلػػى رد
الشهادة فتقبل شهادة القاذؼ إذا تاب  ،قمت  ( :كهذا هك مكضكع البحث في ارية ) .

انظر  :المحرر الكجيز البف عطية  ، ٔٙ٘/ٗ :كانظر  :أحكاـ القرآف البف العربي . ٖٕ/ٖ :

٘ٔٛ

أدلة القولين

:

أوالً  :أدلة أصحاب القول األول :
كهـ القائمكف بإف القاذؼ إذا تاب قبمت شهادته  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -قالكا  :إف هللا تعالى قاؿ  :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮊ [ النور ] 5-4 :

 ،قالكا  :إف االستثناء بإال في قكله  :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮊ  ،هك استثناء مذككر عقب جمل  ،فكجب عكد إليها كمها ماعدا
إقامة الحد  ،فإنه باإلجماع ال يسق بالتكبة

تقدـ ذكر استدلكا بكجك

(ٕ)

:

(ٔ)

كلرجكع االستثناء إلى جميع ما

الوجو األول  :أف الشرط إذا تعقب جمبلً عاد إلى جميعها كقكله  :نسائي طكالق،

كعبيدي أحرار  ،إف كممت زيداً  ،ككذلؾ االستثناء  ،فإف الشرط كاالستثناء شيئاً

كاحداً في تعمقهما بما قبمهما كبغيرهما له  ،كلهذا يسمى التعميق بشرط مشيئة ﵀
استثناء  ،فما يثبت ألحدهما يثبت لآلخر .

الوجو الثاني  :اتفاؽ أهل المغة عمى أف تكرار االستثناء عقب كل جممة عي

كَل َكَنة ،كلك لـ يعد االستثناء إلى الجميع لـ يقع ذلؾ بل كاف متعيناً الزماً فيما يريد
فيه االستثناء مف جميع الجمل .

ٔ  -فالتكبة ال تسق الحد بإجماع الكل كال يدخل فيها االستثناء  ،ككذلؾ التكبة تخرج القػاذؼ مػف مسػمى الفسػق  ،كانمػا

الخبلؼ هل المستثنى يعكد عمى الشهادة فبل ترد  ،انظر  :أحكاـ القرآف البف العربي  ، ٖٓٗ/ٖ :كانظر  :تفسير
القرطبي . ٔٚٚ/ٖ :

ٕ  -انظر  :ركضة الناظر البف قدامة . ٕ٘ٛ :

ٔٛٙ

الوجو الثالث  :أف العطف بالكاك يكجب نكعاً مف االتحاد بيف المعطكؼ

كالمعطكؼ عميه  ،فتصير الجمل كالجممة الكاحدة  ،فيصير كأنه قاؿ اضرب
كسراؽ إال مف تاب .
الجماعة الذيف هـ قتمة ُ

ٕ -قالكا  :إف الكافر يقذؼ فيتكب مف الكفر فتقبل شهادته باإلجماع  ،فالقاذؼ المسمـ
إذا تاب كجب أف تقبل شهادته أل ألف القذؼ مع اإلسبلـ أهكف منه مع الكفر .

ككذلؾ أجمعت األمة عمى أف التكبة تمحك الكفر فكجب أف يككف ما دكنها

أكلى (ٔ).

ٖ -قالكا  :إف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ في الحديث  ( :التائب مف الذنب  ،كمف ال ذنب له ) (ٕ)،

كمف ال ذنب له مقبكؿ الشهادة  ،فالتائب مف القذؼ يجب أف يككف أيضاً مقبكؿ

الشهادة

(ٖ)

.

ٗ -قالكا  :إف الفسق عمة في رد الشهادة  ،كارتفاع العمة مكجب لرفع حكمها ( ألف
العمة تدكر مع الحكـ كجكداً كعدماً ) كليس الفسق عمة في كجكب الحد  ،فمما
ارتفع الفسق بالتكبة ارتفع رد شهادة القاذؼ (ٗ).

٘ -قالكا  :إف مثل هذا االستثناء مكجكد في القرآف كما في قكله تعالى  :ﮋﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ٔ  -انظر  :شرح البخاري البف بطاؿ  ، ٔٚ/ٛ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٕٛ/ٕٖ :

ٕ  -أخرجه البيهقي في السنف الكبرل مف حديث ابف عباس رضي هللا عنهما  ،كتاب الشػهادات  ،بػاب شػهادة القػاذؼ :
ٓٔ ، ٔ٘ٗ/بػػرقـ (  ) ٕٖٗٛكضػػعفه البيهقػػي  ،كذكػػر ابػػف حجػػر فػػي فػػتح البػػاري كحسػػف سػػند فقػػاؿ  " :كسػػند

حسف" ،انظر  :فتح الباري  :البف حجر  ، ٗٚٔ/ٖٔ :كأخرجه الطبراني في المعجـ الكبير  ، ٔ٘ٓ/ٔٓ :كأخرجه
ابف ماجة في سننه . ٜٔٗٔ/ٕ :

ٖ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٕٛ/ٕٖ :

ٗ  -انظػػر  :الحػػاكي لممػػاكردي  ، ٕٙ/ٔٚ :كانظػػر  :تفسػػير القرطبػػي  ، ٔٛٔ/ٕٔ :كانظػػر  :التفسػػير المنيػػر لمزحيمػػي :
. ٔٗٚ/ٔٛ

ٔٛٚ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ [ المائدة  ، ] 34-33 :كال خبلؼ أف هذا االستثناء راجع إلى ما
تقدـ مف الجمل كمها مف أكؿ ارية  ،كأف التكبة حاصمة لهؤالء جميعاً

(ٔ)

.

ثانياً  :أدلة أصحاب القول الثاني :
كهـ القائمكف بإف شهادة القاذؼ ال تقبل  ،استدلكا بعدة أدلة منها :
ٔ -قالكا  :إف إال في قكله تعالى  :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ النور  ، ] 5 :راجع إلى آخر جممة ،
كهي الفسق  ،كليس إلى عدـ قبكؿ شهادة القاذؼ  ،فالتكبة ترفع الفسق كال ترفع رد
الشهادة  ،كاالستثناء راجع إلى آخر جممة ال إلى كل الجمل  ،لكجك

(ٕ)

:

الوجو األول  :أف العمكـ في الجمل يثبت في كل صكرة بيقيف  ،كعكد االستثناء
إلى جميعها مشككؾ فيه  ،فبل يزكؿ العمكـ المتيقف بالشؾ .

الوجو الثاني  :أف االستثناء إنما كجب رد إلى ما قبمه ضركرة أل ألنه ال يستقل

بنفسه  ،فإذا تعمق بما يميه فقد استقل كأفاد  ،فبل حاجة إلى تعمقه بما قبل ذلؾ ،
فمك تعمق به صار كاالستثناء مف االستثناء فبل يصح .

الوجو الثالث  :أف الجممة مفصكؿ بينها كبيف األكلى  ،فأشبه لك فصل بينها

بكبلـ آخر .

ٔ  -انظر  :أحكاـ القرآف البف العربي  ، ٖٓ٘/ٖ :كانظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٕٛ/ٕٖ :
ٕ  -انظر  :ركضة الناظر البف قدامة . ٕ٘ٛ :

ٔٛٛ

ٕ -استدلكا بما جاء عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص مف حديث عائشة – رضي هللا عنها – عف النبي
أنه قاؿ  ( :كال يجكز شهادة خائف كال خائنة كال محدكد في قذؼ )

نص ال يرتفع بالتكبة

(ٕ)

.

(ٔ)

قالكا كهذا

ٖ -استدلكا بما جاء عف النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -أنه قاؿ  ( :المسممكف عدكؿ بعضهـ عمى
بعض إال المجمكد في حد )

(ٖ)

القاذؼ المحدكد ال تقبل شهادته

قالكا لـ يشترط فيه كجكد التكبة منه فدؿ عمى أف

(ٗ)

.

ٔ  -أخرجػػه الترمػػذي فػػي سػػننه  ،أب ػكاب الشػػهادات عػػف رسػػكؿ هللا صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ  ،بػػاب مػػا جػػاء فػػيمف ال تجػػكز
شهادته  ، ٕٔٓ/ٗ :بػرقـ (  . ) ٕٕٜٛكقػاؿ الترمػذي  " :هػذا حػديث قريػب "  ،كأخرجػه البغػكي فػي شػرح السػنة ،

كتػػاب اإلمػػارة كالقضػػاء  ،بػػاب شػػركط قبػػكؿ الشػػهادة  ، ٕٖٔ/ٔٓ :بػػرقـ ( ٕٓٔ٘ )  ،كقػػاؿ البغػػكي  " :هػػذا حػػديث
قريب "  ،كأخرجه الدار قطني في سننه  ،كتاب األقضػية كاألحكػاـ  ،بػاب المػرأة تقتػل إذا ارتػدت  ، ٖٗٛ/٘ :بػرقـ
( ٘ٗٔ )  ،كقاؿ  " :هذا ضعيف " .

ٕ  -انظر  :الحاكي لمماكردي . ٕ٘/ٔٚ :

ٖ  -أخرجػػه الػػدار قطنػػي فػػي السػػنف  ، ٕٓٙ/ٗ :فػػي كتػػاب عػػف أبػػي مكسػػى األشػػعري مػػف قػػكؿ عمػػر رضػػي هللا عنػػه ،
كأخرجه البيهقي في السنف الكبرل  ، ٕٕٙ/ٔٓ :مف قكؿ عمر رضي هللا عنه .

ٗ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٕٚ/ٕٖ :

ٜٔٛ

مناقشة األدلة والترجيح

:

أوالً  :إف استدالؿ أصحاب القكؿ الثاني المخالفيف لجمهكر الصحابة بأحاديث في رد
شهادة القاذؼ معارضة بأحاديث أخرل  ،منها قكله ملسو هيلع هللا ىلص  ( :إذا عممت مثل الشمس
فاشهد )

(ٔ)

 ،كاألمر لمكجكب فإف عمـ المحدكد شهادة كجبت عميه الشهادة ،كلك لـ

تكف مقبكلة لما كجبت أل ألنها تككف عبثاً

(ٕ)

.

كمما يدؿ عمى قبكؿ شهادة القاذؼ إذا تاب قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( :نحف نحكـ

بالظاهر ) (ٖ) كهاهنا قد ُجعل الظاهر أف دِيف التائب ِ
كعفته الحاصمة بالتكبة تفيد ظف
ككِنه صادقاً (ٗ) .

ٔ  -ذكػػر العينػػي فػػي كتػػاب القضػػاء كالشػػهادات قػػاؿ  " :كاليػػه أشػػار بقكلػػه – عميػػه السػػبلـ  ( :إذا عمم ػت مثػػل الشػػمس
فاشهد كاال فدع  ، ) ...انظػر  :األفكػار فػي تنقػيح مبػاني األخبػار فػي شػرح معػاني األثػار  :ألبػي دمحم بػف أحمػد بػف

مكسى بف أحمد بف حسيف العينتابي الحنفي بدر الديف العيني  ( ،ت ٘٘ٛهػ )  ، ٗٔٓ/ٔٗ :تح  :أبػك تمػيـ ياسػر

إب ػراهيـ  ،ك ازرة األكقػػاؼ كالشػػئؤف اإلسػػبلمية ( قطػػر )  ،طػ ػ ( ٕٜٔٗهػ ػ ٕٓٓٛ -ـ )  ،كقػػاؿ الزيمعػػي فػػي نصػػب
ال اريػػة" :حػػديث ضػػعيف "  ،انظػػر  :نصػػب ال اريػػة ألحاديػػث الهدايػػة  :عبػػدهللا بػػف يكسػػف أبػػك دمحم الحنفػػي الزيمعػػي ،

( ت ٕ ٚٙه ػ )  ، ٔٓٗ/ٗ :تػػح  :دمحم يكسػػف النبػػكري  ،دار الحػػديث ( مصػػر )  ،طػػ ( ٖٔ٘ٚهػػ ٜٖٔٛ -ـ ) ،
قمت  :لـ أجد هذا الحديث في الكتب المشهكرة بعد البحث عنه إال في الكتب التي ذكرتها آنفاً .

ٕ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٖٕٛ/ٕٖ :

ٖ  -قاؿ الشككاني  " :يحت به أهل األصكؿ كال أصل لػه "  ،انظػر  :الفكائػد المجمكعػة فػي األحاديػث المكضػكعة  :دمحم
بف عمػي بػف دمحم الشػككاني  ( ،ت ٕٓ٘ٔه ػ )  ، ٕٓٓ/ٔ :تػح  :عبػد الػرحمف يحيػى المعممػي  ،المكتػب اإلسػبلمي

( بيػػركت – لبنػػاف )  ،ط ػٖ ( ٔٗٓٚهػ ػ ٜٔٛٙ -ـ )  ،كقػػاؿ مػػبل عمػػى القػػاري  " :ال كجػػكد لػػه فػػي كتػػب الحػػديث
المشهكرة كال األجزاء المنثكرة  ،كجزـ القرافي بأنه ال أصل له  ،ككذا أنكػر المزنػي كقيػر  ،كممػف أنكػر الحػاف ابػف

الممقف في تخري البيضاكي  ،كقاؿ الزركشي  " :ال يعرؼ بهذا المف  ، ...كقاؿ السػيكطي هػذا مػف كػبلـ الشػافعي

في الرسالة  ، " ...انظر  :األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة المعركؼ بالمكضػكعات الكبػرل  :نػكر الػديف

عمػػي بػػف دمحم بػػف سػػمطاف المشػػهكر بػػالمبل عمػػي القػػاري  ( ،ت ٗٔٓٔهػ ػ )  ، ٔٔ٘ :تػػح  :دمحم الصػػباغ  ،مؤسسػػة

الرسالة ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٖٜٔٔهػ ٜٔٚٔ -ـ ) .

كلكف حديث أـ سممة قالت  :قاؿ رسػكؿ هللا صػمى هللا عميػه كسػمـ  " :إنكػـ تختصػمكف إلػي كلعػل بعضػهـ أف يكػكف ألحػف
بحجته مف بعض فأقضي له عمى نحك مما أسمع منه فمف قطعت له مػف حػق أخيػه شػيئاً فػبل يأخػذ  ...الحػديث ،

ففػػي هػػذا الحػػديث داللػػة عمػػى أف النبػػي صػػمى هللا عميػػه كسػػمـ أنػػه يحكػػـ بالظػػاهر ممػػا يبػػدك لػػه  ،الحػػديث أخرجػػه
البخػػاري فػػي صػػحيحه  :كتػػاب الشػػهادات  ،بػػاب مػػف أقػػاـ البينػػة بعػػد اليمػػيف  ، ٜٕ٘/ٕ :بػػرقـ ( ٖٕٗ٘ )  ،كمسػػمـ

في صحيحه  :كتاب األقضية  ،باب الحكـ بالظاهر كالمحف بالحجة  ، ٖٖٔٚ/ٖ :برقـ ( ٖٔ ) ٔٚكالمف لمسمـ.

ٗ  -انظر  :مفاتيح الغيب لمرازي . ٕٖٛ /ٕٖ :

ٜٓٔ

ثانياً  :إف مما يرجح قبكؿ شهادة القاذؼ إذا تاب كهك قكؿ جمهكر الصحابة كالتابعيف
هك ما جاء في قصة عمر مع قاذؼ المغيرة .

قاؿ القرطبي  :ما معنا  ،أف قصة عمر مع قاذؼ المغيرة هي قصة معركفة
مشهكرة  ،كقد اشتهرت في األمصار  ،كقبل عمر تكبة مف أكذب نفسه كلـ ينكر أحد
مف الصحابة عمى عمر  ،كلك كانت تكبة القاذؼ ال تجيز قبكؿ شهادة ألنكر الصحابة
عمى عمر فعمه في قبكلها أل ألف الصحابة ال يرضكف بتحريف كتأكيل القرآف

(ٔ)

.

كهذا القكؿ هك قكؿ جمهكر العمماء  ،كالفقهاء  ،كجمهكر المفسريف  ،كقد رجح

هذا القكؿ ابف جرير الطبري

(ٕ)

.

كقاؿ ابف رشد عف ترجيح هذا القكؿ  " :كككف ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أم اًر

قير مناسب في الشرع – أي خارج عف األصكؿ – أل ألف الفسق متى ارتفع قبمت

الشهادة "

(ٖ)

 ،كلعل هذا القكؿ هك الراجح أل ألف ظاهر ارية يشهد له .

ٔ  -انظػػر  :تفسػػير القرطبػػي  ، ٔٛٔ/ٕٔ :كانظػػر  :شػػرح البخػػاري البػػف بطػػاؿ  ، ٔٛ/ٛ :كالقصػػة معركفػػة ركاه ػا ابػػف
جرير الطبري . ٔٓ٘/ٜٔ :

ٕ  -انظر  :تفسير ابف جرير الطبري . ٔٓ٘/ٜٔ :
ٖ  -انظر  :بداية المجتهد البف رشد . ٕ٘٘/ٕ :

ٜٔٔ

من آثار تفسير آية ذكر رد شيادة القاذف

:

ٔ -مف آثار تفسير آية ذكر شهادة القاذؼ اختبلؼ الفقهاء في شهادة القاذؼ هل ترد
قبل الحد أـ بعد ؟

فذهب الميث  ،كالشافعي  ،كاألكزاعي إلى أف شهادة القاذؼ ترد كاف لـ ُيحد .
كدليمهـ أف القذؼ يفسق صاحبه أل ألنه مف الكبائر  ،كال تصح شهادة
القاذؼ حتى تتبيف براءته بإقرار المقذكؼ  ،أك قياـ بينة  ،كهك قبل الحد شر منه

بعد الحد أل ألف الحدكد كفارات لمذنكب .

كذهب مالؾ  ،كاألحناؼ إلى أف شهادته ال ترد حتى يحد .
كدليمهـ أف الحد ال يككف إال بالمطالبة كال يبعد أف يعترؼ المقذكؼ بالزنا

أك تقكـ عمى المقذكؼ بينة فبل يفسق أل ألف األصل العدالة حتى ُيكذب (ٔ).

كلعل الذي يظهر أف قكؿ الشافعي كمف كافقه هك الراجح أل ألف الرد

لمشهادة معمبلً بفسقه لقذفه كلـ ُي ِّ
فرؽ في ارية  ( ،كالحكـ يدكر مع العمة كجكداً
كعدماً ) .
ٕ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء بما يقبل شهادة المقذكؼ بعد التكبة ؟
فذهب مالؾ إلى أف شهادته تقبل في كل شيء  ،ككذا كل مف حد في
شيء مف األشياء .

ٔ  -انظر  :شرح البخاري البف بطاؿ  ، ٔٙ/ٛ :كلكف الحنفية خالفكا مالؾ فيما إذا ُحد كثبػت فسػقه ثػـ تػاب هػل يقبػل أـ

ال  ،قبمهػ ػ ػػا مالػ ػ ػػؾ  ،كالشػ ػ ػػافعي  ،كقيرهمػ ػ ػػا  ،كخػ ػ ػػالف أبػ ػ ػػك حنيفػ ػ ػػة  ،انظػ ػ ػػر  :الحػ ػ ػػاكي لممػ ػ ػػاكردي ، ٕٗ/ٔٚ :
كانظر :المغنػي البػف قدامػة  ، ٚ٘/ٕٔ :كانظػر  :مفػاتيح الغيػب لمػرازي  ، ٖٕٚ/ٕٖ :كانظػر  :أحكػاـ القػرآف البػف
العربي . ٖٓ٘/ٖ :

ٕٜٔ

كذهب سحنكف

(ٔ)

صاحب مالؾ إلى أنه مف حد في شيء مف األشياء ،

فبل تجكز شهادته في مثل ما حد فيه.

كذهب مطرؼ  ،كابف الماجشكف

(ٕ)

إلى أنه مف حد في قذؼ فبل تجكز

شهادته في شيء مف كجك الزنى  ،كالقذؼ  ،كالمعاف  ،كاف كاف عدالً

(ٖ)

.

ٖ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في صفة التكبة التي تقبل مف القاذؼ
إذا أقيـ الحد عميه .

فذهب الشافعي إلى أف تكبته أف يكذب نفسه بمسانه  ،كما كاف القذؼ
بمسانه  ،كذلؾ المرتد كاف كاف اًر بمسانه  ،فبل تقبل تكبته إال باإليماف حتى ينطق

بمسانه .

كحسف حاله ُقبمت شهادته
كذهب مالؾ إلى أف القاذؼ إذا تاب كأصمح ُ
أكذب نفسه أك لـ يكذب نفسه .
قاؿ ابف عبدالبر  " :الحق قكؿ الشافعي كهك قكؿ عمر بف الخطاب في
جماعة مف الصحابة مف قير نكير  ،كهك قكؿ طاككس  ،كعطاء  ،كسعيد بف

المسيب  ،كالشعبي  ،كالزهري  ،كأحمد  ،كاسحاؽ  ،كأبك ثكر "

(ٗ)

.

ٔ  -هك  :عبدالسبلـ بف سعيد بف حبيب بف حساف بف هبلؿ بف بكار الممقب بسحنكف أبك سعيد  ،كلد سنة ( ٓٔٙه ػ )،
عبلمة المغرب الفقيه المالكي ق أر عمى أبي القاسـ المالكي  ،تكفي رحمه هللا سنة ( ٕٓٗهػ ).
انظ ػ ػػر  :األع ػ ػػبلـ لمزركم ػ ػػي  ، ٘/ٗ :كانظ ػ ػػر  :كفي ػ ػػات األعي ػ ػػاف البػػ ػػف خمكػػ ػػاف  ، ٔٛٔ/ٖ :كانظ ػ ػػر  :أع ػ ػػبلـ النػػ ػػببلء
لمذهبي . ٖٙ/ٕٔ :

ٕ  -هػػك  :عبػػدالممؾ بػػف اإلمػػاـ عبػػدالعزيز بػػف عبػػدهللا بػػف أبػػي سػػممة بػػف الماجشػػكف التيمػػي أبػػك مػػركاف  ،اإلمػػاـ المػػالكي
الفقيػ ػػه مفتػ ػػي المدينػ ػػة  ،تػ ػػكفي رحمػ ػػه هللا سػ ػػنة ( ٖٕٔه ػ ػ ػ )  ،كقي ػ ػػل س ػ ػػنة ( ٕٗٔهػ ػ ػ )  ،انظػ ػػر  :أعػ ػػبلـ الن ػ ػػببلء
لمذهبي . ٖٜ٘/ٔٓ :
ٖ  -انظػػر  :المحػػرر الػػكجيز البػػف عطيػػة  ، ٔٙ٘/ٗ :كانظػػر  :تفسػػير القرطبػػي  ، ٔٛٓ/ٕٔ :كانظ ػر  :المغنػػي البػػف
قدامة . ٛٚ/ٕٔ :

ٗ  -انظر  :االستذكار البف عبدالبر  ، ٔٓٙ/ٚ :كأما الثكري كأبك حنيفة فمـ يقببل شهادة القاذؼ تػاب أك لػـ يتػب فتكبتػه
بينه كبيف هللا  ،انظر  :الحاكي لمماكردي . ٕٛ/ٔٚ :

ٖٜٔ

كلع ػػل ال ػػذي يظه ػػر ت ػػرجيح ق ػػكؿ الش ػػافعي أل ألن ػػه م ػػذهب عم ػػر م ػػع إقػ ػرار
الص ػ ػػحابة ل ػ ػػه  ،كش ػ ػػهد ل ػ ػػه ظ ػ ػػاهر القػ ػ ػرآف كقكل ػ ػػه تع ػ ػػالى  :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮊ [النور]5:

كاإلصبلح ال يككف إال بما أفسد مف هتؾ عرض المقػذكؼ أل فكمػا

أنػػه أظهػػر القػػذؼ بمسػػانه كهتػػؾ عػػرض المقػػذكؼ ككػػاف اإليػػذاء بالمسػػاف فعميػػه أف
صػػمح إال
يظهػػر كذب ػه بمسػػانه أل فكمػػا أف المسػػاف أفسػػد كفسػػد بالقػػذؼ فػػبل ُيصػػمح َ
كي ُ
بتكذيب نفسه .
ٗ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء في رد شهادة القاذؼ أتككف مف تماـ
الحد أـ أف ذلؾ عقكبة زائدة عمى الحد

(ٔ)

؟

فذهب مالؾ  ،كالشافعي إلى أف الحد هك جمد ثمانيف جمدة فق  ،كأما رد

الشهادة فهك عقكبة زائدة عمى الحد .

كحجتهـ في ذلؾ أف المعركؼ في الحدكد أنها عقكبات بدنية  ،كرد الشهادة
عقكبة معنكية  ،كأف الحدكد التي شرعت لحف

األركاح  ،كالديف  ،كالعرض ،

كالعقل  ،كالماؿ ُ ،كمها عقكبات بدنية محسكسة  ،كذلؾ حد القذؼ شرع لصيانة
األعراض  ،فكاف إلحاقه باألعـ األقمب أكلى .
كذهب أبك حنيفة إلى أف رد شهادة القاذؼ مف تماـ الحد كحجته في ذلؾ ظاهر
ارية فقد رتبت عمى القذؼ بشرطه عقكبتيف  ،كأكجبت عمى اإلماـ استيفاءهما مف

القاذؼ  ،كهما الحد ثمانيف جمدة  ،كرد شهادة القاذؼ.

كلعل الذي يظهر قكة قكؿ الشافعي لقكة تعميمه أل كألف رد الشهادة إنما هي
شيء الزـ مف لكازـ الحد  ،كليست الشيء نفسه كالزـ الشيء ليس الشيء نفسه أل

ألنه متى تاب قبمت شهادته كلـ ترد عمى القكؿ الراجح .

ٔ  -انظر  :تفسير آيات األحكاـ لمسايس . ٘٘٘ :

ٜٗٔ

٘ -كمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء هل حد القذؼ هك حق مف حقكؽ هللا،
أـ حق مف حقكؽ اردمييف  ،أـ به شائبة

()1

بينهما

(ٕ)

؟

فذهب أبك حنيفة إلى أف حد القذؼ حق مف حقكؽ هللا  ،كحد الزنا .
كذهب مالؾ  ،كالشافعي إلى أنه حق مف حقكؽ المقذكؼ .
كذهب بعض المتأخريف مف أصحاب مالؾ  ،كالشافعي  ،كأبي حنيفة إلى
أف حد القذؼ فيه شائبتاف مف حق هللا كحق المقذكؼ  ،لكف شائبة حق هللا هي
المغمبة  ،كقاؿ البعض ارخر شائبة حق المقذكؼ هي المغمبة .

كقاؿ ابف العربي  " :كالصحيح أنه حق اردمييف – أي المقذكفيف  -كالدليل
عميه أنه يقف عمى مطالبته  ،كأنه يصح له  -أي المقذكؼ  -الرجكع عنه ،

كأصمه القصاص في الكجهيف "

 -ٙكمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء فيمف ردت شهادته كهك قير عدؿ هل
تقبل شهادته كهك عدؿ

(ٖ)

؟

فذهب الشافعي  ،كأحمد  ،كاألحناؼ إلى أف مف شهد شهادة كهك قير
عدؿ فردت تمؾ الشهادة لـ تقبل منه الشهادة في حاؿ عدالته أل ألف العبرة حاؿ

أداء الشهادة أكالً .

كذهب أبك ثكر  ،كالمزني  ،كداككد الظاهري إلى أف الشهادة تقبل أل ألنه

في الحالة الثانية أدها كهك عدؿ .

ٔ  -الشائبة  :مأخكذ مف الشكب كهك الخم  ،كانشاب اختم  ،انظر :العيف لمخميػل الفراهيػدي  ، ٜٜٗ :كانظػر  :لسػاف
العرب البف منظكر . ٘ٔٓ/ٔ :

ٕ  -انظر  :أحكاـ القرآف البف العربي  ، ٖٓٓ/ٖ :كانظر  :تفسير القرطبي . ٔٚٚ/ٕٔ :
ٖ  -انظر  :المغني البف قدامة . ٖٛ/ٕٔ :

ٜ٘ٔ

قاؿ ابف قدامة  :قاؿ ابف المنذر  " :كالنظر يدؿ عمى هذا  -أي عمى قكؿ
أبي ثكر كمف كافقه  -أل ألنها شهادة عدؿ فتقبل كما لك شهد كهك كافر فردت
شهادته ثـ شهد بعد إسبلمه " (ٔ) .

 -ٚكمف آثار تفسير هذ ارية اختبلؼ الفقهاء فيما لك شهد الفاسق كهك عدؿ قبل
الفسكؽ فمـ يحكـ بها الحاكـ كلـ يأخذ بشهادته حتى حدث ماال يجكز شهادته ،

معه  -أي الفسق – هل يحكـ بها أـ ال ؟

ذهب الشافعي  ،كأحمد  ،كأبك يكسف ( )2إلى أنه ال يجكز لمحاكـ أف يحكـ

بالشهادة .

كذهب أبك ثكر  ،كالمزني إلى أنه عمى الحاكـ أف يحكـ بها أل ألف بقاء
أهمية الشهادة ليست شرطاً في الحكـ بدليل ما لك مات أل كألف فسقه تجدد بعد أداء
الشهادة فأشبه مالك تجدد بعد الحكـ بها .

كرد عميهـ الشافعي كمف معه بأف عدالة الشاهد شرط لمحكـ  ،فيعتبر
أداؤها إلى حيف الحكـ أل ألف الشركط ال بد مف كجكدها في الشرع  ،كاذا فسق
انتفى الشرط  ،فمـ يجز الحكـ بها  ،ككذلؾ إف ظهكر فسقه يدؿ عمى تقدمه منه أل
ألف العادة أف اإلنساف يسر الفسق كيظهر العدالة  ،كالزنديق

()3

يسر كفر كيظهر

ٔ  -ذكػػر الفقهػاء مسػػألة فػػي حكػػـ الشػهادة إذا لػػـ يشػػهد بهػػا عنػػد الحػػاكـ حتػػى صػػار عػػدالً  ،كاف كػػاف لػػـ يشػػهد بهػػا عنػػد
الحاكـ حتى صار عدالً قبمت منه أل كذلؾ ألف التحمل ال يعتبر فيه العدالة  ،كال البمكغ  ،كال اإلسبلـ  ،كانما يعتبر

فػػي األداء كػػل ذلػػؾ فػػإذا رأل الفاسػػق شػػيئاً أك سػػمعه ثػػـ ُعػدؿ كشػػهد بػػه قبمػػت شػػهادته بػػبل خػػبلؼ  ،ككػػذا الصػػبي ،

كالكافر إذا شهدا بعد اإلسبلـ  ،كالبمكغ  ،انظر  :المغني البف قدامة . ٛ٘/ٕٔ :

ٕ  -هك  :يعقكب بف إبراهيـ بف حبيب األنصاري الككفي أبك يكسػف كلػد سػنة ( ٖٔٔه ػ )  ،صػاحب أبػي حنيفػة كتمميػذ
أكؿ مػف نشػر مذهبػه كػاف فقيهػاً عالمػاً حافظػاً  ،مػف مؤلفاتػه  :كتػاب الخػراج  ،مسػند أبػي حنيفػة  ،كاألمػالي  ،تػػكفي
رحمه هللا سػنة ( ٕٔٛه ػ )  ،انظػر :كفيػات األعيػاف البػف خمكػاف  ،ٖٚٛ/ٙ :كانظػر  :سػير أعػبلـ النػببلء لمػذهبي:
. ٖ٘٘/ٛ

ٖ  -الزنديق  :هك مف ال يؤمف باألخرة كبالربكبية  ،أك مف يبطف الكفر كيظهر اإليماف .

انظر  :القامكس المحي لمفيركز آبادي  ، ٜ٘ٙ :كانظر  :تهذيب المغة لؤلزهري . ٕٜٚ/ٜ

ٜٔٙ

إسبلمه  ،فبل نأمف ككنه فاسقاً حيف أداؤ الشهادة فمـ يجز الحكـ بها مع الشؾ

فيها

(ٔ)

.

كلعل مف آثار تفسير هذ ارية أف هللا تعالى جعل التكبة مسقطة لرد
الشهادة  ،كلـ يجعمها مسقطة لمحد  ،فمك جعل هللا التكبة مسقطة لمحد لتج أر الفسقة
في هتؾ أعراض الناس  ،كلكف جعل الحد رادعاً لهـ كمف هنا تتجمى الحكمة في
عدـ جعل التكبة مسقطة لمحد مع إسقاطها لمفسق .

كالذي يظهر أف مف آثار تفسير هذ ارية أف هللا تعالى جعل في القذؼ
عدة عقكبات  ،كهي الحد كرد الشهادة كالفسق ِ
لعظـ شأف القذؼ كتعظيماً ألمر

حتى تككف هذ العقكبات الثبلث مانعة لكل مف تسكؿ له نفسه في قذؼ ارخريف .

كمف آثار تفسير هذ ارية أف القذؼ مف الكبائر التي هي مف المكبقات

المهمكات لمعبد  ،ثـ إف اتهاـ الناس  ،كقذفهـ بغير حق يككف ذلؾ سبباً في إلحاؽ
القاذؼ بالفسق فتسق

عدالته  ،كتبقى هذ العقكبة المعنكية قائمة مدة حياته ،

فيصير القاذؼ ساق العدالة منبكذاً في مجتمعه بسبب ما صدر منه مف قذؼ
لؤلعراض  ،فعمى المسمـ أف يصكف نفسه مف الحديث في أعراض الناس كعدـ
الخكض فيها .

كػ ػػذلؾ مػ ػػف ارثػ ػػار التػ ػػي تتجمػ ػػى لنػ ػػا أف هللا جعػ ػػل لهػ ػػذا المجتمػ ػػع ض ػ ػكاب
كعقكب ػػات يحفػ ػ به ػػا المجتم ػػع كال ػػركاب  ،م ػػف االنخ ػػراط ف ػػي ال ػػتهـ كس ػػكء الظ ػػف ،
كلربما أدل إلى سفؾ الدماء  ،فجعل هللا هذ الحدكد كالعقكبػات زكاجػر  ،ألصػحاب
األنفس المريضة الذيف تسكؿ لهـ أنفسهـ في الخكض في أعراض ارخريف  ،ثػـ إف
هللا جعل الناس في ذلؾ سكاسية سكاء المقذكؼ شريف أك كضيع  ،قنػي أك فقيػر ،

أس ػػكد أك أب ػػيض  ،فالن ػػاس ف ػػي حك ػػـ هللا سػ ػكاء  ،ف ػػبل ف ػػرؽ ب ػػيف شػ ػريف كال كض ػػيع

ٔ  -انظر  :المغني البف قدامة . ٛ٘/ٕٔ :

ٜٔٚ

كال فرؽ بيف قني كال فقيػر  ،ككػذلؾ القػاذؼ فيقػاـ عميػه الحػد  ،فالنػاس سػكاء قػاذؼ
أك مقذكؼ في إيجاب إقامة الحد .

كبهذ األمكر تُحف األعراض  ،كيكتمل نظاـ المجتمع تحت سقف شريعة
ربانية متناهية في العدالة  ،كالدقة  ،كاإلحكاـ مف لدف حكيـ عبلـ .
فممه الحمد عمى نعمة مشركعية األحكاـ كاإلسبلـ كصمى هللا كسمـ عمى

خير األناـ .

ٜٔٛ

أىم النتائج والتوصيات :
أوالً  :أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث عم النحو اآلتي :
ٔ -إف أقػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة  ،كجمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي الغالػػب مػػا يكػػكف
فيه ػػا يس ػػر كتخفي ػػف عم ػػى األم ػػة  ،كق ػػكؿ جمه ػػكر الص ػػحابة ف ػػيمف ش ػػهد ش ػػهر
رمض ػػاف ث ػػـ س ػػافر ال يج ػػب عمي ػػه الص ػػياـ ف ػػي الس ػػفر  ،فف ػػي ه ػػذا الق ػػكؿ تيس ػػير
لممسػافر لكجػكد مشػقة السػػفر  ،ككقػكؿ جمهػكر الصػحابة بػػأف المػاؿ الػذي يفضػػل
عف القكت كسداد لمعيش لػيس بكنػز  ،فيجػكز اكتنػاز  ،ككقػكؿ جمهػكر الصػحابة
كالتابعيف بأف الشػفق الحمػرة فيػه يسػر  ،بخػبلؼ مػف جعػل الشػفق البيػاض أل ألف
البياض يطكؿ لبثه .
ٕ -إف أقكاؿ جمهكر الصحابة  ،كجمهكر الصحابة كالتابعيف فػي الغالػب مػا تؤيػدها
كترجحها القكاعد الشرعية  ،كترجيح قػكؿ جمهػكر الصػحابة فػي تحػريـ أـ الزكجػة
بالعقػػد عمػػى ابنتهػػا  ،بقاعػػدة  ( :مػػا اجتمػػع الحػػبلؿ كالح ػراـ إال قمػػب الح ػراـ ) ،
ككتػػرجيح قػػكؿ جمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي أف المعتػػدة المتػػكفى عنهػػا زكجهػػا
الحامػ ػػل تنقضػ ػػي عػ ػػدتها بكضػ ػػع الحمػ ػػل  ،بقاعػ ػػدة  ( :ال ضػ ػػرر كال ض ػ ػرار ) ،
ككترجيح قكؿ جمهكر الصحابة بعدـ كجكب الصػياـ لمػف سػافر بعػد شػهكد شػهر
رمضاف بقاعدة  ( :المشقة تجمب التيسير ) .
ٖ -إف أق ػكاؿ جمهػػكر الصػػحابة  ،كجمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف قالب ػاً مػػا يأخػػذ بهػػا
جمهػكر المفسػريف  ،كالعممػاء أل لقػكة أدلتهػػا كحجيتهػا  ،كمكافقػة جمهػكر المفسػريف
كالعمم ػػاء لجمه ػػكر الص ػػحابة ف ػػي الق ػػكؿ ب ػػأف المػ ػراد بال ػػدلكؾ ال ػػزكاؿ  ،ككمكافق ػػة
جمهكر المفسريف  ،كالعمماء  ،جمهكر الصحابة في أف الحجػر لػيس بشػرط فػي
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تحريـ الربيبة  ،ككمكافقة جمهكر العمماء كالمفسريف لجمهكر الصػحابة فػي القػكؿ
بأف األخكيف يحجباف األـ مف الثمث إلى السدس .
ٗ -إف قػػكؿ جمهػػكر الصػػحابة  ،كجمهػػكر الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي بعػػض المسػػائل
يجمػػع عميهػػا عممػػاء األمػػة مػػف بعػػدهـ لقكتهػػا  ،كنقػػل اإلجمػػاع عمػػى قػػكؿ جمهػػكر
الصػػحابة فػػي أنػػه ال يجػػب الصػػياـ عمػػى المسػػافر الػػذي شػػهد شػػهر رمضػػاف فػػي
الحضػػر ثػػـ سػػافر  ،ككنقػػل اإلجمػػاع عمػػى قػػكؿ جمهػػكر الصػػحابة بػػأف الحجػػكر
ليس شرطاً في تحريـ الربيبة  ،ككنقػل اإلجمػاع عمػى قػكؿ جمهػكر الصػحابة بػأف
األخكيف كاألخكة يحجباف األـ مف الثمث إلى السدس .
٘ -إف مػ ػػف خ ػ ػػبلؿ د ارس ػ ػػة كمناقش ػ ػػة بعػ ػػض أقػ ػ ػكاؿ جمه ػ ػػكر الص ػ ػػحابة  ،كجمه ػ ػػكر
الصػػحابة كالتػػابعيف تػػـ التكصػػل إلػػى معرفػػة أسػػباب الخػػبلؼ  ،كػػالقكؿ بػػأف سػػبب
الخػػبلؼ فػػي الػػدلكؾ هػػك مػػف قبيػػل االخػػتبلؼ فػػي المف ػ المشػػترؾ فػػي معانيػػه ،
ككػػالقكؿ بػػأف سػػبب االخ ػتبلؼ فػػي أمهػػات النسػػاء هػػك مػػف قبيػػل االخػػتبلؼ فػػي
المشترؾ التركيبي  ،ككػالقكؿ بأنػه بسػبب االخػتبلؼ فػي حجػب األخػكيف األـ هػك
مف قبيل االختبلؼ في أقل الجمع .
 -ٙإف م ػػف خ ػػبلؿ د ارس ػػة كمناقش ػػة أقػ ػكاؿ جمه ػػكر الص ػػحابة  ،كجمه ػػكر الص ػػحابة
كالتػػابعيف تػػـ التكصػػل إلػػى إبػراز كذكػػر ارثػػار المترتبػػة عمػػى الخػػبلؼ فػػي أقػكالهـ
كبي ػػاف أث ػػر ذل ػػؾ الخ ػػبلؼ عن ػػد العمم ػػاء  ،كبي ػػاف تس ػػعة آث ػػار مترتب ػػة عم ػػى ق ػػكؿ
جمهػػكر الصػػحابة فػػي آيػػة ذكػػر الصػػياـ لمػػف شػػهد شػػهر رمضػػاف  ،ككبي ػاف أحػػد
عشػػر أث ػ اًر مترتب ػاً عمػػى قػػكؿ جمهػػكر الصػػحابة فػػي آيػػات ذكػػر القػػركء  ،ككبيػػاف
خمسة عشر أث اًر مترتبة عمى قػكؿ جمهػكر الصػحابة كالتػابعيف فػي آيػة ذكػر عػدة
المتكفى عنها زكجها .
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 -ٚإف م ػػف خ ػػبلؿ د ارس ػػة كمناقش ػػة أقػ ػكاؿ جمه ػػكر الص ػػحابة  ،كجمه ػػكر الص ػػحابة
كالتػػابعيف تػػـ ربػ أثػػر األقػكاؿ بػػبعض القضػػايا المعاصػرة كػرب تحػريـ أـ الزكجػػة
بمجرد العقد عمى ابنتها أل ألف زكج ابنتها قد يحتاج لمكبلـ مع أـ زكجته كالحػكار
معها لترتيب األمكر المتعمقة بالزكاج  ،ككرب األخذ بقػكؿ جمهػكر الصػحابة فػي
كجكب قتاؿ الفئة الباقية كنصرة المظمكميف لما عميه المسػممكف فػي هػذا العصػر
مف ظمـ كبغي كعدكاف .
 -ٛإف م ػػف خ ػػبلؿ د ارس ػػة كمناقش ػػة أقػ ػكاؿ جمه ػػكر الص ػػحابة  ،كجمه ػػكر الص ػػحابة
كالت ػػابعيف ت ػػـ بي ػػاف الحكم ػػة م ػػف تم ػػؾ األقػ ػكاؿ  ،كبي ػػاف الحكم ػػة م ػػف ع ػػدة تػ ػربص
المطمقة بالقركء  ،كبياف الحكمة مف تحريـ الربيبة  ،كبياف الحكمة مػف مشػركعية
التصدؽ بالقصاص .

ثانياً  :أىم التوصيات التي يوص بيا الباحث وىي عم النحو

اآلتي :

ٔ -جم ػػع أقػ ػكاؿ جمه ػػكر الص ػػحابة  ،كجمه ػػكر الص ػػحابة كالت ػػابعيف ف ػػي قي ػػر تفس ػػير
آيات األحكاـ  ،كبياف أثرها .
ٕ -د ارسػ ػػة أق ػ ػكاؿ جمهػ ػػكر الصػ ػػحابة  ،كجمهػ ػػكر الصػ ػػحابة كالتػ ػػابعيف التػ ػػي اختمػ ػػف
المفسركف في ثبكت نسػبتها إلػيهـ  ،كاثبػات الصػحيح منهػا كفقػاً لمقكاعػد المعركفػة
عند أهل العمـ .
ٖ -االهتمػػاـ بػرب تفسػػير اريػػات القرآنيػػة بالقضػػايا المعاصػرة  ،كمسػػتجدات العصػػر
كحمكؿ المشكبلت كالنكازؿ .
ٗ -القياـ بأبحاث مستقبمية تتناكؿ تفاسير آيات األحكاـ  ،كبياف أثرها في الخبلؼ .
٘ -جمع أقكاؿ جمهكر التابعيف في تفسير آيات األحكاـ  ،كبياف أثرها في الخبلؼ.
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الفهــارس
أوال  :فيرس اآليات .
ثانياً  :فيرس األحاديث .
ثالثاً  :فيرس األعالم
رابعاً  :فيرس األلفاظ الغريبة .
خامساً  :فيرس األشعار .
سادساً  :فيرس المصادر والمراجب .
سابعاً  :محتوى الموضوعات .
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. ٔٔٙ
ٕٔٔ ،ٕٖٔ ،
ٓ.ٔٚ

التحريـ
٘ٗ -ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮊ

ٗ
النازعات

ٕٜٓ

. ٖٔٙ

 -ٗٙﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ

٘ٗ

ٕ. ٔٛ

االنشقاؽ
 -ٗٚﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮊ

ٔٙ

ٗ. ٛ

البركج
 -ٗٛﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ

ٜ

.ٜٗ

العصر
 -ٜٗﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ

ٕٓٔ

ٕٔ -

ٕٕ .

ثانياً  :فيرس األحاديث :
الراكي

الصفحة

ٔ-

اشترٌت برٌر  ،فاشترط أهلها والءها

عائشة

ٕٔٙ

ٕ-

امكثً فً بٌتك حتى ٌبلغ الكتاب أجلۥ

فريعة

ٓٔٛ

ٖ-

إذا أدٌت زكا مالك  ،فقد قضٌت ما علٌك

أبك هرير

ٙٛ

ٗ-

إذا علمت مثل الشمس فاشهد

-

ٜٓٔ

٘-

إذا قرأ فانصتوا

أبك مكسى األشعري

ٖٖ

-ٙ

إذا نكح الرجل امرأ ثم طلقها قبل أ ٌدخل بها

عمر بف الخطاب

ٜ٘

-ٚ

إ َّ هللا لللم ٌضللرز الزكللا إالَّ لٌ َ
طٌللب بهللا مللا بقللى
م أموالكم

ابف عباس

ٕٙ

-ٛ

إ َّ م أطٌب ما أكل الرجل م كسبۥ

عائشة

ٗٙ

-ٜ

إنَّما جعل اإلمام لٌؤتم بۥ  ،فنذا كبر فكبروا

أبك مكسى األشعري

ٖٖ

الحديث

ـ

أبك مسعكد

ٓٔ -أتانً جبرٌل لدلوك الشمس

األنصاري

ٗٚ

أ َّ رسللول هللا خ خللر م ل مكللة فللً رمضللا
ٔٔ-
فصام

ابف عباس

ٔ٘

أ َّ رسلللول هللا خ ٌلللوم حنلللٌ بعللل جٌشلللا إللللى
ٕٔ-
أوطاس

أبك سعيد الخدري

ٕٔٙ

أـ سممة

٘ٔٚ

ٖٔ -إنَّما هً أربعة أشهر وعشرا

ٕٔٔ

ٗٔ -أنَّهم كانوا ٌقرأو القرآ
٘ٔ -أٌما رجل نكح امرأ فدخل بها
 -ٔٙتراءى الناس الهالل
 -ٔٚتؤم باهلل والٌوم األخر
 -ٔٛالتائب مف الذنب  ،كمف ال ذنب له

ابف مسعكد

ٗ

عمرك بف شعيب

ٜ٘

ابف عمر

٘٘

زينب بنت جحش

ٜٔٚ

ابف عباس

ٔٛٚ

ثالثللة ال ٌكلمهللم هللا ٌللوم القٌامللة  ،وال ٌللزكٌهم ،
-ٜٔ
وال ٌنظر إلٌهم

أبك هريرة

ٕٗ

حلللافظوا عللللى الصللللوات  ،والصلللال الوسلللطى
ٕٓ-
(صال العصر)

ابف مسعكد

ٕٕ

النعماف بف بشير

٘٘ٔ

ابف مسعكد

ٙ

ٕٔ -خذوا على أٌدي سضهائكم
ٕٕ -خٌر القرو قرنً  ،ثم الذٌ ٌلونهم

زينب بنت أبي

ٖٕ -دعِ الصال أٌام أقرائك

سممة

ٕٗ -رفع القلم ع ثالثة
ٕ٘ -سباب المسلم فسوق  ،وقتالۥ كضر
شغلونا ع الصال الوسلطى ( صلال العصلر )
-ٕٙ
مالء هللا بٌوتهم  ،وقبورهم نارا

عائشة

٘ٙ

ابف مسعكد

ٗ٘ٔ

عمي بف عمي طالب

ٕٕ

ابف عمر بف

 -ٕٚالشضق الحمر

الخطاب

 -ٕٛصلى بً جبرٌل العشاء

ابف عباس
ٕٕٔ

ٕٔٔ

٘ٛ
ٛٛ

أبك هريرة

٘ٙ

 -ٕٜصوموا لرؤٌتۥ  ،وأفطروا لرؤٌتۥ

عائشة

ٖٔٔ

عمرك بف العاص

ٔٚٙ

ابف عباس

ٓٗ

فلرز رسلول هللا هللا صللى علٌلۥ وسللم الصلال
ٖٖ-
ركعتٌ

عائشة

ٖٗ

ٖٗ -فرضت الصال ركعتٌ فً السضر والحضر

عائشة

ٓٗ

سبٌعة األسلمٌة

ٜٔٙ

 -ٖٙقد نام النساء والصبٌا

عائشة

ٜٓ

 -ٖٚكا ٌُقصر الصال فً السضر وٌتم

عائشة

ٕٗ

 -ٖٛكانوا ٌتكلمو فً الصال

أبك هريرة

ٖٗ

 -ٖٜكنا ٌسلم بعضنا على بعز فً الصال

ابف مسعكد

ٖٗ

أنس بف مالؾ

ٖٙ

ابف عباس

ٗٙ

ٕٗ -ال صال لم لم ٌقرأ بضاتحة الكتاب

عبادة بف الصامت

ٖٙ

ٖٗ -ال ضرر وال ضرار

عبادة بف الصامت

ٕٔٚ

عائشة

ٔٓٚ

ٖٓ -عد األمة حٌضتا  ،وتطلٌقها طلقتا
عد أم الولد إذا تلوفى عنهلا سلٌدها أربعلة أشلهر
ٖٔ-
وعشرا
ٕٖ -فرز هللا الصال على لسا نبٌكم

ت فانكحً م شئتً
ٖ٘ -قد حلل ِ

ٓٗ -ال  :إالَّ أ تتطوع
ٔٗ -ال تقصر الصال فً أقل م أربعة برد

ٗٗ -ال ٌحرم الحرام الحالل

ٖٕٔ

ال ٌنظلللر هللا إللللى رجلللل نظلللر إللللى فلللر املللرأ
٘ٗ-
وابنتها

ابف مسعكد

ٔٓٛ

أل تذر ورثتك أغنٌاء خٌر مل أ تلذرهم عاللة
-ٗٙ
ٌتكضضو الناس

سعد بف أبي كقاص

ٜٙ

لقلللد همملللت أ أحلللرق عللللى قلللوم ال ٌشلللهدو
-ٗٚ
الصال بٌوتهم

زيد بف ثابت

ٕٙ

ابف عباس

٘

 -ٗٛاللهم فقهۥ فً الدٌ  ،وعلمۥ التأوٌل
 -ٜٗلولم تك ربٌبتً فً حجري ما حلت لً
مللرف فلٌراجعهللا  ،ثللم لٌمسللكها حتللى تطهللر  ،ثللم
ٓ٘-
تحٌز فتطهر

زينب بنت أبي
سممة

ٗٓٔ

ابف عمر

٘ٔٔ

ٔ٘ -لٌس للقاتل شًء

عمرك بف شعيب

ٔ٘ٙ

ٕ٘ -لٌس فٌما دو الخمسة األوسق زكا

أبك سعيد الخدري

ٖٙ

أنس بف مالؾ

ٕٜٔ

أبي الدرداء

ٕٔٛ

أبك هريرة

ٕٙ

أبك ذر

ٙٙ

 -٘ٚمات رجل م أهل الصضة

عمي بف أبي طالب

٘ٙ

 -٘ٛالمسلمو عدول بعضهم على بعز

عمر بف الخطاب

ٜٔٛ

 -ٜ٘م أصاب م ذلك بشلًء – فعوقلب بلۥ – فهلو عبادة بف الصامت

ٕٖٔ

مللا رأٌللت رسللول هللا خ  :رفللع إلٌللۥ شللًء م ل
ٖ٘-
القصاص
ٗ٘ -ما م رجل ٌصاب بشًء م جسدف
مللا م ل صللاحب ذهللب وال فضللة ال ٌللؤدي منهللا
٘٘-
حقوقها
 -٘ٙما ٌسرنً أ َّ عندي مثل أحد ذهبا

ٕٗٔ

كضار لۥ
-

ٕٜٔ

ٓ -ٙم تصدق بدم فما دونۥ كا كضار لۥ

ابف عمر

ٕٕ

-

ٜٓٔ

عمرك بف العاص

ٙٛ

ٗ -ٙهل قرأ أحد منكم معً آنضا

أبك هريرة

ٖٖ

٘ -ٙهم األخسرو وربَّ الكعبة

أبك ذر

٘ٙ

 -ٙٙوالذي فلق الحبة وبرا النسمة

عمي بف أبي طالب

٘

ٔ -ٙم فاتتۥ صال العصر  ،فكأنَّما وتر أهلۥ ومالۥ
ٕ -ٙنح نحكم بالظاهر
ٖ -ٙنعم المال الصالح للرجل الصالح

والللذي ال إلللۥ غٌللرف مللا م ل كتللاب هللا سللور إالَّ
 -ٙٚأعلم حٌ نزلت  ،وما م آٌة إالَّ وأنلا اعللم فلٌم
نزلت

ابف مسعكد

ٖ

عمي بف أبي طالب

ٖٖٔ

عائشة

ٜٔٛ

ٓ -ٚفأكملوا العد

ابف عمر

٘ٙ

ٔ -ٚوما زاد هللا عبدا بعض ٍو إالَّ عزا

أبك هريرة

ٕٜٔ

ٕ -ٚووقت المغرب مالم ٌسقط الشضق

عبدهللا بف عمرك

٘ٛ

ٖ -ٚووقت المغرب مالم ٌغب الشضق

عبدهللا بف عمرك

٘ٛ

عائشة

ٔٗ

 -ٙٛوأالَّ ٌقتل مسلم بكافر
وال ٌجوز شهاد خائ  ،وال خائنة  ،وال محدود
-ٜٙ
فً قذف

ٌٗ -ٚا رسول هللا قصرت وأتممتُ
ٕ٘ٔ

ٌ٘ -ٚا غالم م أبوك

أبك هريرة

ٔٓٛ

 -ٚٙالٌد العلً خٌر م الٌد السضلى

أبك هريرة

ٜٙ

ٌ -ٚٚصلى العشاء حٌ سود األفق

بشير بف أبي مسعكد

ٛٙ

ٕٔٙ

ثالثاً  :فيرس األعالم :
اسـ العمـ

ـ

الصفحة

ٔ-

إبراهيـ بف خالد بف أبي اليماف الكمبي البغدادي أبك ثكر .

٘ٔٙ

ٕ-

إبراهيـ بف دمحم السري بف سهل الزجاج النحكي  ،أبك إسحاؽ .

ٖٔٛ

ٖ-

إبػراهيـ بػػف مكسػػى بػػف دمحم المخمػػي الغرنػػاطي المػػالكي المشػػهكر بالشػػاطبي
أبك إسحاؽ .

ٗ

ٗ-

إبراهيـ بف يزيد بف األسكد النخعي اليماني أبك عمراف .

ٕٚ

٘-

إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي عماد الديف أبك الفداء .

ٙ

-ٙ

إسماعيل بف يحيى بف إسماعيل بف عمرك بف إسحاؽ المزني أبك إبراهيـ.

٘ٙ

-ٚ

أباف بف صالح بف عمير بف عبد القرشي .

ٜ

-ٛ

أبي بف كعب بف قيس بف عبيد األنصاري أبك المنذر .

ٕٚ

-ٜ

أحمد بف حنبل بف هبلؿ بف أسد الهذلي الشيباني أبك عبدهللا .

ٖ٘

ٓٔ-

أحمد بف عبػدالحميـ بػف عبدالسػبلـ الخ ارسػاني الدمشػقي أبػك العبػاس  ،تقػي
الديف بف تيمية .

ٜ

ٔٔ-

أحمد بف دمحم بف إسماعيل المصري أبك جعفر النحاس .

٘ٚ

ٕٔ-

أسامة بف زيد بف حارثة بف شراحبيل أبك زيد .

ٕٔ

ٕٔٚ

ٖٔ-

أن ػػس بػ ػػف مالػ ػػؾ ب ػػف النضػ ػػر بػ ػػف ضمض ػػـ بػ ػػف زيػ ػػد ب ػػف ح ػ ػراـ األنصػ ػػاري
الخزرجي أبك حمزة .

ٖٔ

ٗٔ-

بريرة مكالة أـ المؤمنيف عائشة

ٕٔٙ

٘ٔ-

ثكباف بف يجدد أبك عبدهللا مكلى رسكؿ هللا صمى هللا عميه كسمـ

ٕٙ

-ٔٙ

جابر بف عبدهللا بف عمرك بف ح ارـ السػممي األنصػاري أبػك عبػدهللا  ،كقيػل
أبك عبدالرحمف .

ٔٚ

-ٔٚ

جبير بف مطعـ بف عدي النكفمي أبك عدي .

ٖٗ

-ٔٛ

جندب بف جنادة  ،كقيل جندب بف سكف  ،كقيل بريد بف جنادة الغفاري .

ٔٙ

-ٜٔ

الح ػ ػػارث ب ػ ػػف ربع ػ ػػي  ،كقي ػ ػػل ب ػ ػػف عم ػ ػػرك الس ػ ػػممي األنص ػ ػػاري أب ػ ػػك قت ػ ػػادة
األنصاري .

ٗٛ

الحس ػػف ب ػػف أب ػػي الحس ػػف يس ػػار الس ػػالمي أب ػػك س ػػعيد م ػػكلى زي ػػد ب ػػف ثاب ػػت

ٚ

ٕٔ-

الحسيف بف مسعكد بف دمحم البغكي .

ٕٛ

ٕٕ-

خالد بف زيد بف كميب الخزرجي النجاري أبك أيكب األنصاري .

ٜٔ

ٖٕ-

الخميل بف أحمد بف عمرك بف تيـ الفراهيدي أبك عبدالرحمف .

ٛٙ

ٕٗ-

داكد بف عمي بف خمف األصبهاني المعركؼ بالظاهري أبك سميماف .

ٗٚ

ٕ٘-

درة بنت أبي سممة بف عبد األسد المخزكمية .

ٗٓٔ

ٕٓ-

األنصاري .

ٕٔٛ

-ٕٙ
-ٕٚ

ُرفيع بف مهراف الرياحي البصري أبك العالية .
زكريػ ػػا بػ ػػف دمحم بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف زكريػ ػػا األنصػ ػػاري أبػ ػػك يحيػ ػػى  ،المصػ ػػري
الشافعي.

ٕٚ
ٖٜٔ

-ٕٛ

زيد بف ثابت بف الضحاؾ بف زيد الخزرجي .

ٕٔ

-ٕٜ

زينب بنت أبي سممة بف عبد األسد المخزكمية .

ٔٚٚ

ٖٓ-

سبيعة بنت الحارث األسممية .

ٜٔٙ

ٖٔ-

سعد بف إياس الككفي مف بني شيباف بف ثعمبة أبك عمرك الشيباني .

ٖٚ

ٕٖ-

سعد بف أبي كقاص مالؾ بف أهيب بف عبد مناؼ الزهري أبك إسحاؽ .

ٖٜ

ٖٖ-

سعد بف خكلة القرشي العامري .

ٔٔٚ

ٖٗ-

سعد بف مالؾ بف سناف أبك سعيد الخدري .

ٜٔ

ٖ٘-

سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي كهب المخزكمي أبك دمحم .

ٗٛ

-ٖٙ

سعيد بف جبير بف هشاـ األسدي الككفي .

ٕٚ

-ٖٚ

س ػػفياف ب ػػف س ػػعيد ب ػػف مس ػػركؽ ب ػػف حبي ػػب ب ػػف ارف ػػع ب ػػف عب ػػدهللا ب ػػف ث ػػكر
الككفي.

ٜ

-ٖٛ

سمرة بف جندب بف هبلؿ الفزاري .

ٕٓ

-ٖٜ

شريح بف الحارث بف قيس بف الجمهـ الكندي .

ٔٔٛ

ٕٜٔ

ٓٗ-

شريؾ بف عبدهللا بف الحارث بف أكس النخعي .

ٗ٘

ٔٗ-

صدي بف عجبلف بف الحارث أبك أمامة الباهمي .
ُ

ٕٓ

ٕٗ-

ضماـ بف ثعمبة السعدي .

ٖٙ

ٖٗ-

طاككس بف كيساف الخكالني الهمداني اليماني .

ٗٛ

ٗٗ-

عامر بف شراحبيل بف عبد ذي كبار الشعبي الحميري الهمداني .

ٖٙ

٘ٗ-

عائشة بنت أبي بكر الصديق عبدهللا بف أبي قحافة .

ٖٜ

-ٗٙ

عبادة بف الصامت بف قيس بف أصرـ األنصاري الخزرجي .

ٓٔٔ

-ٗٚ

عبد هللا بف عمر بف الخطاب بف نفيل القرشي العدكي .

ٕٓ

-ٗٛ

عبدالحق بف أبي بكر قالب بف عطية المحاربي الغرناطي .

ٕٛ

-ٜٗ

عبدالرحمف بف أبي بكر بف دمحم السيكطي .

ٛ

ٓ٘-

عبدالرحمف بف صخر الدكسي .

ٜٔ

ٔ٘-

يحمد األكزاعي .
عبدالرحمف بف عمرك بف ُ

ٔٛ

ٕ٘-

عبدالرحمف بف كيساف أبك بكر األصـ .

ٕٓٔ

ٖ٘-

عبدالسبلـ بف سعيد بف حبيب بف حساف بف هبلؿ بف بكار .

ٖٜٔ

ٗ٘-

عبدهللا بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدي .

ٗٛ

ٕٕٓ

٘٘-

عبدهللا بف أبي قحافة عثماف بف عامر بف كعب التميمي القرشي .

ٗٔ

-٘ٙ

عبدهللا بف حبيب بف ربيعة السممي الككفي أبك عبدالرحمف

ٗ

-٘ٚ

عبدهللا بف شبرمة الضبي .

-٘ٛ

عبدهللا بف عباس بف عبدالمطمب القرشي الهاشمي .

٘

-ٜ٘

عبدهللا بف عمرك بف العاص بف كائل السهمي .

ٕٓ

ٓ-ٙ

عبدهللا بف دمحم بف عبدهللا بف بشر بف المفضل .

ٕٖ

ٔ-ٙ

عبدهللا بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي الدمشقي الحنبمي .

ٗٔ

ٕ-ٙ

عبدهللا بف مسعكد بف قافل بف حبيب الهذلي .

ٖ

ٖ-ٙ

عبدهللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكري .

٘ٚ

ٗ-ٙ

ٜٔٔ

عبػػدالممؾ بػػف اإلمػػاـ عبػػدالعزيز بػػف عبػػدهللا بػػف أبػػي سػػممة بػػف الماجشػػكف
التيمي .

ٖٜٔ

٘-ٙ

عبدالممؾ بف عبدهللا بف يكسف بف عبدهللا بف حيكة الجكيني .

ٗٗ

-ٙٙ

عبدالممؾ بف قريب بف عبد الممؾ بف أصمع األصمعي الباهمي .

ٖٚ

-ٙٚ
-ٙٛ

عبػػدالمؤمف بػػف خمػػف بػػف أبػػي الحسػػف بػػف شػػرؼ بػػف الخضػػر بػػف مكسػػى
الدمياطي .
عبدالكهاب بف عمي بف نصر بف أحمد التغمبي .

ٕٕٔ

ٕٛ
٘ٛ

-ٜٙ

عثماف بف عفاف بف أبي العاص بف أمية .

ٖٜ

ٓ-ٚ

عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد القرشي األسدي .

ٖٗ

ٔ-ٚ

عطاء بف أبي رباح أسمـ القرشي .

ٕٚ

ٕ-ٚ

عكرمة بف عبدهللا البربري أبك عبدهللا مكلى بف عباس .

٘٘

ٖ-ٚ

عمقمة بف قيس بف عبدهللا بف مالؾ الهمداني .

ٔٔٛ

ٗ-ٚ

عمي بف أبي طالب بف عبدالمطمب بف هاشـ القرشي الهاشمي .

٘

٘-ٚ

عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ بف قالب بف صالح .

ٔٙ

-ٚٙ

عمي بف خمف بف عبدالممؾ بف بطاؿ القرطبي .

ٕٔٙ

-ٚٚ

عمي بف دمحم بف حبيب البصري .

ٕٛ

-ٚٛ

عمر بف الخطاب بف نفيل بف عبدالعزل القرشي العدكي .

ٗٔ

-ٜٚ

عمر بف عبدالعزيز بف مركاف بف أبي الحكـ بف أبي العاص .

٘ٛ

ٓ-ٛ

عمرك بف شعيب بف دمحم بف عبدهللا بف عمرك بف العاص السهمي القرشي .

ٜ٘

ٔ-ٛ

عمرك بف عثماف بف قنبر .

ٜٚ

ٕ-ٛ

قيبلف بف عقبة بف بهش .

ٚٚ

ٖ-ٛ

فريعة بنت مالؾ بف سناف الخدرية أخت أبي سعيد الخدري

ٓٔٛ

ٕٕٕ

ٗ-ٛ

قتادة بف دعامة بف عزيز السدكي البصري .

ٕٕٔ

٘-ٛ

الميث بف سعد بف عبدالرحمف أبك الحارث .

ٕٕٔ

-ٛٙ

مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي الحميري .

٘ٔ

-ٛٚ

مجاهد بف جبر بف أبي السائب المخزكمي .

ٜ

-ٛٛ

دمحم األميف بف دمحم المختار بف عبدالقادر الجكني الشنقيطي .

ٙٚ

-ٜٛ

دمحم بف الفاضل بف دمحم الطاهر بف عاشكر .

ٖٛ

ٓ-ٜ

دمحم بف إبراهيـ بف المنذر النيسابكري .

ٔٓٙ

ٔ-ٜ

دمحم بف أحمد بف دمحم بف رشد األندلسي أبك الكليد

ٔٔٚ

ٕ-ٜ

دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبدهللا بف جزي الكمبي المالكي

ٗٔ

ٖ-ٜ

دمحم ب ػػف إدري ػػس ب ػػف العب ػػاس ب ػػف عثم ػػاف ب ػػف ش ػػافع ب ػػف الس ػػائب المطمب ػػي
القرشي الشافعي .

ٙ

ٗ-ٜ

دمحم بف إسحاؽ بف يسار بف خيار المطمبي .

ٜ

٘-ٜ

دمحم بف إسماعيل بف إبراهيـ بف المغيرة بف األحنف الجعفي .

ٜ

-ٜٙ

دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدمشقي ابف قيـ الجكزية .

ٚ

-ٜٚ

دمحم بف أحمد الشربيني شمس الديف .

ٙٚ

-ٜٛ

دمحم بف أحمد بف األزهر بف طمحة األزهري الهركي .

ٖٚ

ٖٕٕ

-ٜٜ

دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرج القرطبي األندلسي .

ٔٚٙ

ٓٓٔ -دمحم بف بحر األصفهاني .

ٗٔٚ

ٔٓٔ -دمحم بف جرير بف يزيد بف خالد الطبري .

ٔٙ

ٕٓٔ -دمحم بف سيريف البصري .

ٕٓٔ

ٖٓٔ -دمحم بف عبدهللا بف بهادر الزركشي الشافعي .

ٛ

ٗٓٔ -دمحم بف عبدهللا بف دمحم بف العربي المالكي .

ٖ٘

٘ٓٔ -دمحم بف عجبلف القرشي المدني .

ٖٗ

 -ٔٓٙدمحم بف عمي بف إسماعيل أبكبكر القفاؿ الشاشي .

ٓٛ

 -ٔٓٚدمحم بف عمي بف دمحم بف عبدهللا الشككاني .

ٕٚ

 -ٔٓٛدمحم بف عمر بف الحسيف بف الحسف بف عمي التميمي البكري .

٘ٚ

 -ٜٔٓدمحم بف عيسى سكرة بف مكسى الضحاؾ أبك عيسى الترمذي .

ٕٛ

ٓٔٔ-

دمحم بػ ػػف دمحم بػ ػػف دمحم بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػدهللا اليعمػ ػػري األندلسػ ػػي المصػ ػػري
الشافعي.

ٜٛ

ٔٔٔ -دمحم بف مسمـ بف عبدهللا بف شهاب الزهري .

ٗٛ

ٕٔٔ -دمحم بف مسممة األكسي األنصاري الحارثي .

ٗٔ

ٖٔٔ -دمحم بف يزيد بف عبد األكبر الثمالي األزدي .

ٜٛ

ٕٕٗ

ٗٔٔ -معاذ بف جبل بف عمرك بف أكس األنصاري الخزرجي .

ٕٓ

٘ٔٔ -معبد بف عبدهللا بف عكيمر الجهني .

ٜٔٔ

 -ٔٔٙمعمر بف المثنى التميمي البصري .

ٖٚ

 -ٔٔٚالمغيرة بف شعبة بف أبي عامر بف مسعكد الثقفي أبك عبدهللا .

ٗٔ

 -ٔٔٛمقاتل بف سميماف بف بشير البمخي .

ٕٚ

 -ٜٔٔمكحكؿ بف عبدهللا بف شهراب بف شاذؿ الشامي .

ٔٚٚ

ٕٓٔ -ميمكف بف قيس بف جندؿ مف بني قيس بف ثعمبة الكائمي .

ٔٔٙ

ٕٔٔ-

ناصػ ػػر بػ ػػف أبػ ػػي المكػ ػػارـ عبدالسػ ػػبلـ بػ ػػف عمػ ػػي أبػ ػػك الفػ ػػتح برهػ ػػاف الػ ػػديف
المطرزي

ٜٛ

ٕٕٔ -النعماف بف ثابت بف زكطي بف ما التميمي الككفي أبك حنيفة .

ٗٙ

ٖٕٔ -هند بنت أبي أمية بف المغيرة بف عبدهللا المخزكمية .

ٕٓ

ٕٗٔ -يحيى بف زياد بف عبدهللا بف منظكر الديممي الككفي .

ٚٚ

ٕ٘ٔ -يعقكب بف إبراهيـ بف حبيب األنصاري الككفي .

ٜٔٙ

 -ٕٔٙيكسف بف عبدهللا بف دمحم بف عبدالبر النمري القرطبي .

ٕٛ

ٕٕ٘

رابعاً  :فيرس األلفاظ الغريبة :
ـ

المف

الصفحة

ٔ -أهل الصضة

65

ٕ -البُضع

٢٢8

ٖ -التِبعة

٢56

ٗ -ال ُجناح

4٢

٘ -الزندٌق

٢96

ِ
السباء
 -ٙالسبي ك ّ

٢6٢

 -ٚالشائبة

٢95

 -ٛالغُلول

67

 -ٜفلم أتقار

65

ٓٔ -المبهم

98

ٕٕٙ

خامساً  :فيرس األشعار :
البيت الشعري

ـ
ٔ-

مصابٌ ُح لٌست باللواتً ٌقودها
ت الدولك
نجو ٌم وال باآلفال ِ

ٕ -هذا ُمقام قدَ َمً َرباحِ

القائل
ذي الرمة

الصفحة
، ٚٙ
ٜٚ

-

٘ٚ

مس قد كادت تكو دَنَضا
ٖ -والش ُ
أدفعُها بالراح كً ِ تَزحلضا

العجاج

ٚٛ

عام أنت جاش ُم غزو ٍ
ٗ -وفً كل ٍ
تشد ألقصاها عزٌ َم عزائكا

األعشى

ٔٔٙ

ً فارز
ٌ٘ -ا رب ذي ضغ عل َّ
الحائز
لۥ قروء كقروء
ِ

-

ٗٔٔ

غد َْو حتى دَ ْ
لكت بَراحِ

ٕٕٚ

سادساً  :فيرس المصادر والمراجب :
ٔ -القرآف الكريـ .
ٕ -اإلتقاف في عمكـ القرآف  :جبلؿ الديف عبػدالرحمف السػيكطي  ( ،ت ٜٔٔه ػ ) ،
تح  :أحمد عمي  ،دار الحديث ( القاهر – مصر )  ،ط ػ ( ٕٔٗٚهػ ) .
ٖ -أثػػر االخػػتبلؼ فػػي القكاعػػد األصػػكلية فػػي اخػػتبلؼ الفقهػػاء  :مصػػطفى الخػػف ،
مؤسسة الرسالة ( دمشق – سكريا ) ،طػ ( ٖ٘ٗٔهػ ٕٓٔٗ -ـ ) .

ٗ -أحكاـ القرآف  :أحمد بف عمي أبك بكر الرازي الجصػاص الحنفػي ( ،ت ٖٓٚه ػ)،
تػ ػػح  :عبدالسػ ػػبلـ دمحم عمػ ػػي شػ ػػاهيف  ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ) ،
طػ ( ٘ٔٗٔهػ ٜٜٔٗ -ـ ) .
٘ -أحك ػ ػ ػػاـ القػ ػ ػ ػرآف  :ألبػ ػ ػ ػي الحس ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف دمحم المع ػ ػ ػػركؼ بالكيااله ارس ػ ػ ػػي ،
(تٓٓ٘هػ) ،دار الكتػب العمميػة ( بيػركت – لبنػاف )  ،تػح  :مكسػى دمحم عمػى –
عزت عبد عطية  ،طػٔٗٓ٘( :هػ ٜٔٛٗ -ـ ) .
 -ٙأحك ػػاـ القػ ػرآف  :ألبػ ػي بك ػػر دمحم ب ػػف عب ػػدهللا األندلس ػػي الم ػػالكي المع ػػركؼ ب ػػابف
العربي ( ،ت ٖٗ٘هػ )  ،شركة القدس – القاهرة  ،طػ( ٕٜٔٗهػ ) .

 -ٚاألحاديث المختارة مما لـ يخرجه البخاري كمسمـ في صػحيحهما  :ضػياء الػديف
أبػػك عبػػدهللا دمحم بػػف عبدالكاحػػد المقدسػػي ( ،ت ٖٗٙهػ ػ )  ،تػػح  :عبػػدالممؾ بػػف
عبػ ػ ػ ػ ػػدهللا بػ ػ ػ ػ ػػف دهػ ػ ػ ػ ػػيش  ،مكتبػ ػ ػ ػ ػػة النهضػ ػ ػ ػ ػػة الحديثػ ػ ػ ػ ػػة ( مكػ ػ ػ ػ ػػة المكرمػ ػ ػ ػ ػػة ) ،
طػ ( ٓٔٗٔهػ  ٜٜٔٛ -ـ ) .
 -ٛاإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ  :ألب ػي دمحم عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػزـ ،
( ت ٘ٗٙهػ ػ )  ،تػػح  :دمحم يػػدكمي  ،دار الفجػػر الجديػػد ( مصػػر – القػػاهرة ) ،
طػ ( ٖٓٗٔهػ ٕٜٓٓ -ـ ) .
 -ٜاإلحك ػػاـ ف ػػي أص ػػكؿ األحك ػػاـ  :عم ػػي ب ػػف عم ػػي ب ػػف دمحم ارم ػػدي أب ػػك الحس ػػف ،
( ت ٖٔٙهػ )  ،تح  :سيد الجميمي  ،دار الكتاب العربي ( بيػركت – لبنػاف ) ،
طػ ( ٗٓٗٔهػ ٜٖٔٛ -ـ ) .

ٕٕٛ

ٓٔ -إرشػػاد العقػػل السػػميـ إلػػى م ازيػػا الكتػػاب الكػريـ  :ألبػي السػػعكد العمػػادي دمحم بػػف
مص ػػطفى  ( ،ت ٕٜٛه ػ ػ )  ،دار إحي ػػاء التػ ػراث العرب ػػي ( بي ػػركت – لبن ػػاف ) ،
(د.ت).
ٔٔ -األس ػ ػ ػ ػرار المرفكعػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي األخبػ ػ ػ ػػار المكضػ ػ ػ ػػكعة المعػ ػ ػ ػػركؼ بالمكضػ ػ ػ ػػكعات

الكبػػرل  :نػػكر ال ػػديف عمػػي بػػف دمحم ب ػػف سػػمطاف المشػػهكر ب ػػالمبل عمػػي الق ػػاري ،

( ت ٗٔٓٔهػ ػ )  ،تػػح  :دمحم الصػػباغ  ،مؤسسػػة الرسػػالة ( بيػػركت – لبنػػاف ) ،
طػ ( ٖٜٔٔهػ ٜٔٚٔ -ـ ) .
ٕٔ -اإلستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار  :ألبي عمر يكسف بػف عبػدهللا بػف

عبدالبر النمري  ( ،ت  ٖٙٛهػ )  ،تح  :سػالـ دمحم عطػاء  -دمحم عمػي معػكض،
دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٔٗٔهػ ٕٓٓٓ -ـ ).

ٖٔ -األشػػبا كالنظػػائر  :زيػػف العابػػديف بػػف إبػراهيـ بػػف نجػيـ  ( ،ت ٜٓٚه ػ )  ،دار
الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٓٓٗٔهػ ٜٔٛٓ -ـ ) .
ٗٔ -األش ػ ػ ػ ػ ػػبا كالنظ ػ ػ ػ ػ ػػائر  :اإلم ػ ػ ػ ػ ػػاـ العبلم ػ ػ ػ ػ ػػة ت ػ ػ ػ ػ ػػاج ال ػ ػ ػ ػ ػػديف عب ػ ػ ػ ػ ػػدالكهاب ب ػ ػ ػ ػ ػػف
عمػ ػػي السػ ػػبكي  ( ،ت ٔٚٚهػ ػ ػ )  ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ) ،
طػ ( ٔٔٗٔهػ ٜٜٔٔ -ـ ) .
٘ٔ -األشػػبا كالنظػػائر فػػي قكاعػػد كفػػركع فقػػه الشػػافعية  :عبػػدالرحمف بػػف أبػػي بكػػر
جبلؿ الديف السيكطي  ( ،تٜٔٔهػ )  ،دار الكتػب العمميػة ( بيػركت – لبنػاف)،
(د.ت).
 -ٔٙأصكؿ السرخسي  :ألبي بكر بػف دمحم بػف أحمػد السرخسػي  ( ،ت ٜٓٗه ػ ) ،
دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،ط ػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٖٔ -ـ ).
 -ٔٚاإلصابة في تمييز الصحابة  :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضػل العسػقبلني

الشػ ػ ػ ػػافعي  ( ،ت ٕ٘ٛهػ ػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػ ػػح  :عمػ ػ ػ ػػي البجػ ػ ػ ػػاكي  ،دار الجيػ ػ ػ ػػل الجديػ ػ ػ ػػد

( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٔٗٔهػ ٜٜٔٔ -ـ ) .
 -ٔٛأص ػ ػ ػ ػ ػػكؿ السرخس ػ ػ ػ ػ ػػي  :ألبػ ػ ػ ػ ػ ػي بك ػ ػ ػ ػ ػػر دمحم ب ػ ػ ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػػهل
السرخس ػ ػ ػػي  ( ،ت ٜٓٗه ػ ػ ػ ػ )  ،دار الكت ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػػة ( بي ػ ػ ػػركت – لبن ػ ػ ػػاف ) ،
طػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٖٔ -ـ ) .
ٕٕٜ

 -ٜٔأصكؿ الشاشي  :أحمد بف دمحم بف إسحاؽ الشاشي أبك عمي  ( ،ت ٕٖ٘هػػ)،
دار الكتاب العربي ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٓٗٔهػ ٜٔٛٔ -ـ ) .
ٕٓ -أضػ ػ ػكاء البي ػ ػػاف ف ػ ػػي إيض ػ ػػاح القػ ػ ػرآف ب ػ ػػالقرآف  :دمحم األمػ ػ ػيف بػ ػ ػف دمحم المخت ػ ػػار
ب ػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػ ػػدالقادر الجكنػ ػ ػ ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػ ػ ػػنقيطي  ( ،ت ٖ ٖٜٔه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،دار الفكػ ػ ػ ػ ػ ػػر
( بيركت – لبناف )  ،ط ػ ( ٘ٔٗٔهػ ٜٜٔ٘ -ـ ) .
ٕٔ -إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف  :لئلماـ دمحم بػف أبػي بكػر بػف قػيـ الجكزيػة ،
( ت ٔ٘ ٚهػ ػ ػ )  ،دار بػ ػػف الجكزيػ ػػة ( القػ ػػاهرة – مصػ ػػر )  ،ط ػ ػ ػ (ٖٖٗٔهػ ػ ػ -
ٕٕٔٓـ ) .
ٕٕ -األعػ ػػبلـ  :خيػ ػػر الػ ػػديف بػ ػػف محمػ ػػكد بػ ػػف دمحم بػ ػػف عمػ ػػي الزركمػ ػػي الدمشػ ػػقي ،
(ت ٖٜٔٙهػ)  ،دار المبلييف (بيركت – لبناف)  ،ط ػ (ٖٕٗٔهػ ٕٕٓٓ -ـ ).
ٖٕ -األفكار في تنقيح مباني األخبار فػي شػرح معػاني األثػار  :ألبػي دمحم بػف أحمػد
ب ػ ػػف مكس ػ ػػى ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ب ػ ػػف حس ػ ػػيف العينت ػ ػػابي الحنف ػ ػػي ب ػ ػػدر ال ػ ػػديف العين ػ ػػي ،

( ت ٘٘ٛهػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػػح  :أبػ ػ ػػك تمػ ػ ػػيـ ياسػ ػ ػػر إب ػ ػ ػراهيـ  ،ك ازرة األكقػ ػ ػػاؼ كالشػ ػ ػػئؤف
اإلسبلمية ( قطر )  ،طػ ( ٕٜٔٗهػ ٕٓٓٛ -ـ ) .

ٕٗ -إكمػ ػػاؿ المعمػ ػػـ بفكائػ ػػد مسػ ػػمـ  :عيػ ػػاض بػ ػػف مكسػ ػػى بػ ػػف عيػ ػػاض بػ ػػف عمػ ػػرك
اليحص ػػبي أب ػػك الفض ػػل  ( ،ت ٗٗ٘ه ػ ػ )  ،ت ػػح  :يحي ػػى اس ػػماعيل  ،دار الكف ػػاء
لمطباعة كالنشر ( مصر )  ،طػ ( ٜٔٗٔق – ٜٜٔٛـ ) .
ٕ٘ -اإلكميػ ػ ػػل فػ ػ ػػي اسػ ػ ػػتنباط التنزيػ ػ ػػل  :عبػ ػ ػػدالرحمف بػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي بكػ ػ ػػر السػ ػ ػػيكطي ،
( ت ٜٔٔهػ )  ،تح  :سيف الكاتب  ،دار الكتػب العمميػة ( بيػركت – لبنػاف ) ،
طػ ( ٔٓٗٔهػ ٜٔٛٔ -ـ ) .
 -ٕٙاألـ  :دمحم ب ػػف إدري ػػس الش ػػافعي أب ػػك عب ػػدهللا  ( ،ت ٕٗٓه ػ ػ )  ،دار المعرف ػػة
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٖٖٜٔهػ ٜٖٔٚ -ـ ) .

 -ٕٚأن ػكار البػػركؽ فػػي أن ػكاء الفػػركؽ  :ألب ػي العبػػاس أحمػػد بػػف إدريػػس الصػػنهاجي
الق ارف ػ ػ ػػي  ( ،ت ٗ ٙٛه ػ ػ ػ ػ )  ،ت ػ ػ ػػح  :خمي ػ ػ ػػل المنص ػ ػ ػػكر  ،دار الكت ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػػة
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٛ -ـ ) .
ٖٕٓ

 -ٕٛأنكار التنزيل كأسرار التأكيل  :ناصر الديف أبك سػعيد عبػدهللا بػف عمػر بػف دمحم
الشػػيرازي البيضػػاكي  ( ،ت ٘ٙٛهػ ػ )  ،تػػح  :دمحم عبػػدالرحمف المرعشػػمي  ،دار
إحياء التراث العربي ( بيركت – لبناف )  ،طػ (  ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ ).
 -ٕٜاإلنصاؼ فػي التنبيػه عمػى المعػاني كاألسػباب التػي أكجبػت االخػتبلؼ :عبػدهللا
بػػف دمحم بػػف السػػيد البطميكسػػي ( ت ٕ٘ٔ :ه ػ )  ،تػػح  :دمحم رضػكاف ال اريػػة  ،دار
الفكر ( بيركت  -لبناف )  ،طػ ( ٖٓٗٔهػ ٜٕٔٛ -ـ ) .
ٖٓ -بػػاهر البرهػػاف فػػي معػػاني مشػػكبلت القػرآف  :محمػػكد بػػف أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف
الحسػػيف النيسػػابكري الفزنػػكي أبػػك القاسػػـ الشػػهير ببيػػاف الحػػق  ( ،ت ٖ٘٘هػ ػ ) ،

تح  :سعاد بنػت صػالح بػف سػعيد بابػابقي  ،جامعػة أـ القػرل ( مكػة المكرمػة ) ،

طػ ( ٜٔٗٔهػ ٜٜٔٛ -ـ ) .
ٖٔ -بحر العمكـ لمسمرقندي  :ألبي الميث نصر دمحم بف أحمػد بػف إبػراهيـ السػمرقندي،
( ت ٖٖٚهػ )  ( ،د  .ف )  ( ،د  .ت ) .
ٕٖ -البحػػر المديػػد فػػي تفسػػير القػرآف المجيػػد  :أحمػػد بػػف دمحم بػػف مهػػدي بػػف عجيبػػة
اإلدريسػػي الشػػاذلي الفاسػػي أبػػك العبػػاس  ( ،ت ٕٕٗٔه ػ )  ،تػػح  :أحمػػد عبػػدهللا
قرش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيبلف  ،حس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس زك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ( الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهرة – مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ) ،
طػ ( ٜٔٗٔهػ ٜٜٜٔ -ـ ) .
ٖٖ -البحر المحي  :دمحم بف يكسف الشهير بأبي حياف األندلسػي  ( ،ت ٓٓٛهػػ)،
تػػح  :ص ػػدقي دمحم جميػػل  ،دار الفك ػػر ( بيػػركت – لبن ػػاف )  ،ط ػ ػ ( ٕٓٗٔه ػ ػ -
ٜٜٓٔـ ) .
ٖٗ -البحر المحي في أصكؿ الفقه :بدر الديف دمحم بف بهػادر بػف عبػدهللا الزركشػي
( ت ٜٗٚه ػ ػ )  ،ت ػػح  :دمحم ت ػػامر  ،دار الكت ػػب العممي ػػة ( بي ػػركت – لبن ػػاف ) ،
طػ ( ٕٔٗٔهػ ) .
ٖ٘ -بداية المجتهد كنهاية المقتصد  :اإلماـ القاضػي أبػي الكليػد القرطبػي األندلسػي
المعركؼ بابف رشد الحفيد  ( ،ت ٜ٘٘هػ )  ،دار العقيػدة ( القػاهرة – مصػر )،
طػ ( ٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓٗ -ـ ).
ٖٕٔ

 -ٖٙالبرهػ ػػاف فػ ػػي عمػ ػػكـ الق ػ ػرآف  :بػ ػػدر الػ ػػديف دمحم عبػ ػػدهللا بػ ػػف بهػ ػػادر الزركشػ ػػي ،
( ت ٜٗٚهػ ػ ػ )  ،تػ ػػح  :دمحم أبػ ػػك الفضػ ػػل إب ػ ػراهيـ  ،دار إحيػ ػػاء الكتػ ػػب العربيػ ػػة
عيسى البابي الحمبي كشركاؤ  ،طػ ( ٖٔٚٙهػ ٜٔ٘ٚ -ـ ) .
 -ٖٚبػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الش ػرائع  :ألبػػي بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد عػػبلء
الػػديف الكاسػػاني  ( ،ت  ٘ٛٚهػ ػ )  ،دار الكتػػاب العربػػي ( بيػػركت – لبنػػاف ) ،
طػ (ٕٓٗٔهػ ٜٕٔٛ -ـ ) .

 -ٖٛبي ػػاف المع ػػاني :عب ػػد الق ػػادر ب ػػف مبلح ػػكيش الس ػػيد محم ػػكد آؿ ق ػػازي الع ػػاني
( ت ٖٜٔٛهػ )  ،مطبعة الترقي – دمشق  ،طػ ( ٕٖٔٛهػ ٜٔٙ٘ -ـ ) .

الكبيػػر  :دمحم بػػف إسػػماعيل بػػف إبػراهيـ أبػػك عبػػدهللا البخػػاري الجعفػػي ،
 -ٖٜالتػػاري
َ
( ت  ٕ٘ٙه ػ )  ،تػػح  :السػػيد هاشػػـ النػػدكي  ،دار الفكػػر ( بيػػركت – لبنػػاف ) ،
(د.ت).
ٓٗ -التحري ػػر كالتن ػػكير  :الب ػػف عاش ػػكر المس ػػمى ( تحري ػػر المعن ػػى الس ػػديد كتن ػػكير
العق ػػل الجدي ػػد م ػػف تفس ػػير الكت ػػاب المجي ػػد )  ،دمحم الط ػػاهر ب ػػف دمحم الط ػػاهر ب ػػف
عاشػ ػ ػػكر التكنسػ ػ ػػي  ( ،ت ٖٖٜٔهػ ػ ػ ػ )  ،الػ ػ ػػدار التكنسػ ػ ػػية لمنشػ ػ ػػر ( تػ ػ ػػكنس ) ،
ط ػٕ ( ٘ٓٗٔهػ ٜٔٛٗ -ـ ) .
ٔٗ -تحفػ ػ ػػة األحػ ػ ػػكذي بشػ ػ ػػرح جػ ػ ػػامع الترمػ ػ ػػذي  :دمحم عبػ ػ ػػدالرحمف بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػدالرحيـ
المبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركفكري أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبل  ( ،ت ٖٖ٘ٔهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،دار الكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٕٗ -تدريب الراكي في شرح تقريػب النػككي  :ألبػي الفضػل جػبلؿ الػديف عبػدالرحمف
السػ ػػيكطي  ( ،ت ٜٔٔق )  ،مؤسسػ ػػة الكتػ ػػب الثقافيػ ػػة ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ) ،
ط ػ ( ٕٗٗٔهػ ٕٖٓٓ -ـ ) .

ٖٗ -التسهيل لعمكـ التنزيل  :ألبي القاسـ دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبػدهللا بػف جػزي
الكمبي الغرناطي  ( ،ت ٔٗ ٚهػ )  ،تح  :عبػدهللا الخالػدي  ،شػركة دار األرقػـ
بف أبي األرقـ ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٔٙهػ ٜٜٔ٘ -ـ ) .
ٗٗ -تفسير ابف عرفػة المػالكي  :ألبػي عبػدهللا دمحم بػف دمحم بػف عرفػة ( ،تٖٓٛه ػ)،
تح  :حسف المناعي  ،ط ػ ( ٔٗٓٙهػ ٜٔٛٙ -ـ ) .
ٕٖٕ

٘ٗ -تفسير آيات األحكاـ  :دمحم عمى السايس  ،المكتبة العصرية لمطابعة كالنشػر ،
طػ( ٖٕٗٔهػ ٕٕٓٓ -ـ ).

 -ٗٙالتفسػ ػػير المظهػ ػػري  :دمحم ثنػ ػػاء هللا العثمػ ػػاني المظهػ ػػري  ( ،ت ٕٕ٘ٔهػ ػ ػ ) ،
تح  :قبلـ بني يكنس  ،دار إحياء التراث العربي ( بيػركت – لبنػاف )  -مكتبػة
الرشدية ( باكستاف )  ،طػ ( ٕٔٗٔهػ ٜٜٕٔ -ـ ) .
 -ٗٚتفسػػير الق ػرآف العظػػيـ  :ألب ػي الفػػداء إسػػماعيل بػػف عمػػر بػػف كثيػػر الدمشػػقي ،
( ت ٗٚٚهػ ػ ػ )  ،تػ ػػح  :سػ ػػامي بػ ػػف دمحم سػ ػػبلمة  ،دار طيبػ ػػة لمنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع ،
طػٕ ( ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔ -ـ ) .
 -ٗٛتفس ػ ػػير القػ ػ ػرآف العظ ػ ػػيـ  :ألبػ ػ ػي المظف ػ ػػر منص ػ ػػكر ب ػ ػػف دمحم ب ػ ػػف عب ػ ػػد الجب ػ ػػار
الس ػػمعاني ( ،ت ٜٗٛه ػ ػ )  ،ت ػػح  :ياس ػػر ب ػػف إبػ ػراهيـ قن ػػيـ عب ػػاس قن ػػيـ  ،دار
الكطف ( الرياض – السعكدية )  ،طػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ ) .
 -ٜٗتفس ػ ػ ػ ػػير القػ ػ ػ ػ ػرآف لمقػ ػ ػ ػ ػرآف  :عب ػ ػ ػ ػػد الكػ ػ ػ ػ ػريـ الخطي ػ ػ ػ ػػب  ،دار الفك ػ ػ ػ ػػر العرب ػ ػ ػ ػػي
( القاهرة – مصر )  ( ،د.ت ) .
ٓ٘ -التفسػ ػ ػػير المنيػ ػ ػػر  :كهبػ ػ ػػة بػ ػ ػػف مصػ ػ ػػطفى الزحيمػ ػ ػػي  ،دار الفكػ ػ ػػر المعاصػ ػ ػػر
( دمشق -سكريا )  ،ط ػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ-ـ ) .
ٔ٘ -التفس ػ ػ ػ ػػير الكس ػ ػ ػ ػػي  :كهب ػ ػ ػ ػػة مص ػ ػ ػ ػػطفى الزحيم ػ ػ ػ ػػي  ،دار الفك ػ ػ ػ ػػر المعاص ػ ػ ػ ػػر
( دمشق – سكريا )  ،طػ (ٕٕٗٔهػ ٕٓٓٔ-ـ ) .
ٕ٘ -تقريػػب التهػػذيب  :أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػك الفضػػل العسػػقبلني الشػػافعي ،
( ت ٕ٘ٛهػ ػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػ ػػح  :دمحم عكامػ ػ ػ ػػة  ،دار الرشػ ػ ػ ػػيد ( دمشػ ػ ػ ػػق – سػ ػ ػ ػػكريا ) ،
ط ػ ( ٔٗٓٙهػ ٜٔٛٙ -ـ ) .
ٖ٘ -التقرير كالتحرير في عمـ أصكؿ الفقه  :ابف أمير الحػاج دمحم  ( ،ت ٜٛٚهػػ)،
دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ،طػ(ٔٗٔٚهػ ٜٜٔٙ -ـ ) .
ٗ٘ -التمخػػيص فػػي أصػػكؿ الفقػػه  :ألب ػي المعػػالي عبػػدالممؾ بػػف عبػػدهللا بػػف يكسػػف

الجكيني  ( ،ت ٗٚٛهػ )  ،تح  :عبػدهللا التبػالي – بشػير العمػري  ،دار البشػائر

اإلسبلمية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٓٚهػ ٜٜٔٙ -ـ ).
ٖٖٕ

٘٘ -التمهيد لما فػي المكطػأ مػف المعػاني كاألسػانيد  :ألبػي عمػر يكسػف بػف عبػدهللا

ب ػف عبػػدالبر النمػػري  ( ،ت ٖٗٙهػ ػ )  ،تػػح  :مصػػطفى العمػػكي – دمحم البكػػري ،

ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤف اإلسبلمية المغرب  ،طػ ( ٖٔٛٚهػ ٜٔٙٚ -ـ ) .

 -٘ٙتهػ ػ ػػذيب الكمػ ػ ػػاؿ  :يكسػ ػ ػػف بػ ػ ػػف الزكػ ػ ػػي عبػ ػ ػػدالرحمف أبػ ػ ػػك الحجػ ػ ػػاج المػ ػ ػػزي ،
( ت ٕٗٚهػ ػ ػ )  ،تػ ػػح  :بشػ ػػار ع ػ ػكاد معػ ػػركؼ  ،مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ( بيػ ػػركت –
لبناف) ،طػ ( ٓٓٗٔهػ ٜٔٛٓ -ـ ) .

 -٘ٚتهػ ػػذيب المغػ ػػة  :ألب ػ ػي منصػ ػػكر دمحم بػ ػػف أحمػ ػػد األزهػ ػػري  ( ،ت ٓ ٖٚهػ ػ ػ ) ،
تػ ػػح  :دمحم عػ ػػكض مرعػ ػػب  ،دار إحيػ ػػاء الت ػ ػراث العربػ ػػي ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ) ،
طػ ( ٕٔٗٔهػ ٕٓٓٔ -ـ ) .
 -٘ٛتهذيب التهػذيب  :أحمػد بػف عمػي بػف حجػر أبػك الفضػل العسػقبلني الشػافعي ،
( ت ٕ٘ٛهػ )  ،دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٗٓٗٔهػ ٜٔٛٗ -ـ ).

 -ٜ٘تكجي ػػه النظػ ػػر إل ػػى أصػ ػػكؿ األث ػػر  :طػ ػػاهر دمحم ص ػػالح الج ازئػ ػػري الدمشػ ػػقي ،
تػ ػ ػػح  :عبػ ػ ػػد الفتػ ػ ػػاح أبػ ػ ػػك قػ ػ ػػدة  ،مكتبػ ػ ػػة المطبكعػ ػ ػػات اإلسػ ػ ػػبلمية ( حمػ ػ ػػب ) ،
طػػ(ٔٗٔٙهػ).
ٓ -ٙجػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػل الق ػرآف ب ػالقرآف  :دمحم بػػف جريػػر بػػف يزيػػد يػػف كثيػػر بػػف
قالػػب األمػػالي أبػػك جعفػػر الطبػػري ( تٖٓٔه ػ )  ،تػػح  :أحمػػد شػػاكر  ،مؤسسػػة
الرسالة ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔ -ـ ) .
ٔ -ٙالج ػػامع ألحك ػػاـ القػ ػرآف  :ألبػ ػي عب ػػدهللا دمحم ب ػػف أحم ػػد ب ػػف أب ػػي بك ػػر ب ػػف ف ػػرج
األنص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري الخزرج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمس ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديف القرطب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  ( ،ت ٔٙٚق ) ،

تػػح  :أحمػػد البردكنػػي  -إب ػراهيـ أطفػػيش  ، ،دار الكتػػب المص ػرية – القػػاهرة ،
طػ ( ٖٗٔٛهػ ٜٔٙٗ -ـ ) .

ٕ -ٙحاشية الجمل عمى المنه  :لشي اإلسبلـ زكريا األنصػاري  ( ،ت ٜٕٙه ػ)،
تح  :العبلمة سميماف الجمل  ،دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٖ -ٙحاشػ ػػية الشػ ػػهاب عمػ ػػى تفسػ ػػير البيضػ ػػاكي المسػ ػػماة ( عنايػ ػػة القاضػ ػػي ككفايػ ػػة

الراضي عمى تفسػير البيضػاكي )  :أحمػد عمػر شػهاب الػديف الخفػاجي المصػري
الحنفي  ( ،ت ٜٔٓٙهػ )  ،دار صادر ( بيركت – لبناف ).
ٖٕٗ

ٗ -ٙالحػػاكي فػػي فقػػه الشػػافعية  :ألب ػي الحسػػف عمػػى بػػف حمػػد بػػف حبي ػب البصػػري
البغػ ػ ػ ػ ػػدادي الشػ ػ ػ ػ ػػهير بالمػ ػ ػ ػ ػػاكردي  ( ،ت ٓ٘ٗهػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،دار الكتػ ػ ػ ػ ػػب العمميػ ػ ػ ػ ػػة
( بيركت – لبناف )  ،ط ػٕ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٔٗ -ـ ) .
٘ -ٙالػػدر المنثػػكر فػػي التفسػػير بالمػػأثكر  :عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي ،
( ت ٜٔٔهػ ػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػ ػػح  :مركػ ػ ػ ػػز هجػ ػ ػ ػػر لمبحػ ػ ػ ػػكث  ،دار هجػ ػ ػ ػػر ( مصػ ػ ػ ػػر ) ،
ط ػ ( ٕٗٗٔهػ ٕٖٓٓ -ـ ) .
 -ٙٙالػػذخيرة  :شػػهاب الػػديف أحمػػد بػػف إدريػػس الق ارفػػي  ( ،ت ٗ ، ) ٙٛتػػح  :دمحم
حجي  ،دار الغرب ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٖٖٔهػ ٜٔٔٗ -ـ ) .
 -ٙٚركائػػع البيػػاف فػػي تفس ػير الق ػرآف  :زيػػف الػػديف عبػػدالرحمف بػػف رجػػب الحنبمػػي ،
( ت ٜ٘ٚه ػ ػ ػ ػ )  ،جم ػ ػ ػػع  :ط ػ ػ ػػارؽ ع ػ ػ ػػكض  ،دار العاص ػ ػ ػػمة ( الس ػ ػ ػػعكدية ) ،
طػ ( ٕٕٗٔهػ ٕٓٓٔ -ـ ) .
 -ٙٛركح المع ػ ػ ػػاني :ش ػ ػ ػػهاب ال ػ ػ ػػديف محم ػ ػ ػػكد ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػدهللا الحس ػ ػ ػػيني األلكس ػ ػ ػػي ،
( ت ٕٓٔٚهػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػػح  :عمػ ػ ػػي عبػ ػ ػػد البػ ػ ػػاري عطيػ ػ ػػة  ،دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة
( بيركت – لبناف ) ،طػ ( ٘ٔٗٔهػ ٜٜٔٗ-ـ )
 -ٜٙركضػػة النػػاظر  :عبػػدهللا بػػف أحمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي  ( ،ت ٕٓ ٙهػ ػ ) ،
تػ ػػح  :عبػ ػػد العزيػ ػػز بػ ػػف عبػ ػػد الػ ػػرحمف السػ ػػعيد  ،جامعػ ػػة اإلمػ ػػاـ دمحم بػ ػػف سػ ػػعكد
( الرياض – السعكدية )  ،ط ػٖ ( ٖٜٜٔهػ ٜٜٔٚ -ـ ) .
ٓ -ٚزاد المسير في عمـ التفسير  :جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بػف عمػي بػف
دمحم الجكزي  ( ،ت ٜ٘ٚهػ )  ،تح  :عبد الػرزاؽ المهػدي  ،دار الكتػاب العربػي
( بيركت – لبناف ) .
ٔ -ٚالسػ ػراج المني ػػر  :دمحم أحم ػػد الشػ ػربيني  ( ،ت ٜٚٚه ػ ػ )  ،دار الكت ػػب العممي ػػة
( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .
ٕ -ٚس ػ ػ ػػنف أبػ ػ ػ ػي داكد  :س ػ ػ ػػميماف ب ػ ػ ػػف األش ػ ػ ػػعث أب ػ ػ ػػك داكد السجس ػ ػ ػػتاني األزدي ،
( ت ٘ ٕٚه ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػ ػ ػ ػػح  :دمحم محيػ ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػػديف عبدالحميػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ،دار الفكػ ػ ػ ػ ػ ػػر
( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .
ٖٕ٘

ٖ -ٚسػػنف الترمػػذي :دمحم بػػف عيسػػى بػػف َسػ ْػكرة بػػف مكسػػى بػػف الضػػحاؾ الترمػػذي ،
أبك عيسى  ( ،ت ٕٜٚهػ )  ،تح  :بشار عكاد معركؼ  ،دار الغػرب اإلسػبلمي
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٜٔٗٔهػ ٜٜٔٛ -ـ ) .
ٗ -ٚسػػنف سػػعيد بػػف منصػػكر :ألبػي عثمػػاف سػػعيد بػػف منصػػكر بػػف شػػعبة الخرسػػاني
الجكرجػػاني  ( ،ت ٕٕٚه ػ )  ،تػػح  :سػػعد بػػف عبػػدهللا آؿ حميػػد  ،دار العصػػيمي
( الرياض – السعكدية )  ،طػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٔٗ -ـ ) .
٘ -ٚسنف الدارقطني  :ألبي الحسف عمي بف عمػر بػف أحمػد بػف مهػدي بػف مسػعكد
بػ ػ ػ ػ ػ ػػف النعمػ ػ ػ ػ ػ ػػاف بػ ػ ػ ػ ػ ػػف دينػ ػ ػ ػ ػ ػػار البغػ ػ ػ ػ ػ ػػدادي الػ ػ ػ ػ ػ ػػدارقطني  ( ،ت ٖ٘ٛهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ) ،

ت ػ ػػح  :ش ػ ػػعيب األرن ػ ػػؤكط كآخ ػ ػػركف  ،مؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػالة ( بي ػ ػػركت – لبن ػ ػػاف ) ،
طػ ( ٕٗٗٔهػ ٕٓٓٗ -ـ ) .

 -ٚٙالسػػنف الكبػػرل  :أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى أبػػك بكػػر البيهقػػي ،
( ت ٖٖٓ هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح  :دمحم عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالقادر عطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ،مكتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دار البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاز
( مكة المكرمة -السعكدية )  ،طػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٔٗ -ـ ) .

 -ٚٚالسػػنف الكبػػرل  :أحمػػد بػػف شػػعيب أبػػك عبػػدالرحمف النسػػائي ( ت ٖٖٓ هػ ػ ) ،

تح  :عبدالغفار البداري – سيد كسركي  ،دار الكتػب العمميػة (بيػركت – لبنػاف)،
طػ ( ٔٔٗٔهػ ٜٜٔٔ -ـ ) .

 -ٚٛسير أعبلـ النببلء  :شمس الديف أبك عبدهللا دمحم بف أحمد بػف عثمػاف الػذهبي،
( ت ٚٗٛهػ )  ،تح  :شعيب األرناكؤط  ،مؤسسة الرسػالة ( دمشػق – سػكريا) ،
ط ػٖ ( ٘ٓٗٔهػ ٜٔٛ٘ -ـ ) .
 -ٜٚشػ ػػرح الزرقػ ػػاني عمػ ػػى مكطػ ػػأ اإلمػ ػػاـ مالػ ػػؾ  :دمحم بػ ػػف عبػ ػػدالباقي بػ ػػف يكسػ ػػف
الزرق ػػاني  ( ،ت ٕٕٔٔه ػ ػ )  ،ت ػػح  :عب ػػدالرؤكؼ س ػػعد  ،مكتب ػػة الثقاف ػػة الديني ػػة
( القاهرة – مصر )  ،طػ ( ٕٗٗٔهػ ٕٖٓٓ -ـ ) .

ٓ -ٛشػػرح السػػنة  :ألب ػي دمحم الحسػػيف بػػف مسػػعكد بػػف دمحم الف ػراء البغػػكي الشػػافعي ،
( ت ٘ٔٙهػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػػح  :شػ ػ ػػعيب األرنػ ػ ػػؤكط – دمحم زهيػ ػ ػػر الشػ ػ ػػاكيش  ،المكتػ ػ ػػب
اإلسبلمي ( دمشق – بيركت )  ،طػٖ ( ٖٓٗٔهػ ٜٖٔٛ -ـ ) .
ٕٖٙ

ٔ -ٛشرح صحيح البخاري  :ألبي الحسػف عمػي بػف خمػف بػف عبػد الممػؾ بػف بطػاؿ
البكػػري القرطبػػي  ( ،ت ٜٗٗه ػ )  ،تػػح  :أبػػك تمػػيـ ياسػػر بػػف إبػراهيـ  ،مكتبػػة
الرشد ( السعكدية – الرياض )  ،طػٕ (ٖٕٗٔهػ ٕٕٓٓ -ـ ) .
ٕ -ٛشرح الكككب الساطع نظـ جميع الجكامع  :جػبلؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف أبػي

بك ػػر الس ػػيكطي  ( ،ت ٜٔٔه ػ ػ )  ،ت ػػح  :دمحم إبػ ػراهيـ الحس ػػناكي  ،دار الس ػػبلـ
( القاهرة – مصر )  ،طػٖ ( ٖٖٗٔهػ ٕٕٓٔ -ـ ) .

ٖ -ٛش ػػرح النس ػػائي  :دمحم ب ػػف عم ػػى ب ػػف آدـ ب ػػف مكس ػػى األثي ػػكبي  ،دار المع ػػارج
الدكلية لمنشر .
ٗ -ٛص ػػحيح اب ػػف حي ػػاف :دمحم ب ػػف حب ػػاف ب ػػف أحم ػػد ب ػػف حب ػػاف ب ػػف مع ػػاذ ب ػػف معب ػػد
التميمػ ػػي أبػ ػػك حػ ػػاتـ  ،البسػ ػػتني  ( ،ت ٖٗ٘هػ ػ ػ )  ،تػ ػػح  :شػ ػػعيب االرنػ ػػؤكط ،
مؤسسة الرسالة ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٕٔ -ـ ).

٘ -ٛص ػ ػ ػػحيح البخ ػ ػ ػػاري  :دمحم ب ػ ػ ػػف إس ػ ػ ػػماعيل أب ػ ػ ػػك عب ػ ػ ػػدهللا البخ ػ ػ ػػاري الجعف ػ ػ ػػي ،
( ت  ٕ٘ٙهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ، :تػ ػ ػ ػ ػ ػػح  :مصػ ػ ػ ػ ػ ػػطفي ديػ ػ ػ ػ ػ ػػب البغ ػ ػ ػ ػ ػ ػا  ،دار ابػ ػ ػ ػ ػ ػػف كثيػ ػ ػ ػ ػ ػػر
( بيركت – لبناف )  ،طػٖ ( ٔٗٓٚهػ ٜٔٛٚ -ـ ).
 -ٛٙطمب ػػة الطمب ػػة ف ػػي االص ػػطبلحات الفقهي ػػة  :نج ػػـ ال ػػديف ب ػػف حف ػػص النس ػػفي ،
( ت ٖ٘ٚهػ )  ،دار القمـ ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٓٙهػ ٜٔٛ٘ -ـ ) .

 -ٛٚعمدة القاري شرح صػحيح البخػاري  :أبػك دمحم محمػكد بػف أحمػد بػف مكسػى بػف
أحم ػػد ب ػػف حس ػػيف العينت ػػابي الحنف ػػي ب ػػدر ال ػػديف العين ػػي  ( ،ت ٘٘ٛه ػ ػ )  ،دار
إحياء التراث العربي ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

 -ٛٛعي ػ ػػكف المج ػ ػػالس  :عب ػ ػػدالكهاب ب ػ ػػف عم ػ ػػي ب ػ ػػف نص ػ ػػر البغ ػ ػػدادي الم ػ ػػالكي ،
( ت ٕٕٗهػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػػح  :امبػ ػ ػػابي بػ ػ ػػف كيباكػ ػ ػػا  ،مكتب ػ ػ ػة الرشػ ػ ػػد ( الريػ ػ ػػاض –
السعكدية) ،طػ ( ٕٔٗٔهػ ٕٓٓٓ -ـ ) .
 -ٜٛالعػ ػػيف  :ألب ػ ػي عبػ ػػدالرحمف الخميػ ػػل بػ ػػف أحمػ ػػد الفراهيػ ػػدي  ( ،ت ٓٔٚهػ ػ ػ ) ،
دار إحياء التراث العربي ( بيركت – لبناف )  ،طػ ػٕ ( ٕٔٗٙهػ ٕٓٓ٘ -ـ ) .

ٕٖٚ

ٓ -ٜق ارئػػب الق ػرآف كرقائػػب الفرقػػاف  :نظػػاـ الػػديف الحسػػف بػػيف دمحم حسػػيف القمػػي
النيسابكري  ( ،ت ٓ٘ٛهػ )  ،تح  :الشي زكريا باعميرات  ،دار الكتػب العمميػة

( بيركت – لبناف ) طػ ( ٔٗٔٙهػ ٜٜٔ٘ -ـ ).

ٔ -ٜقريب القرآف  :ألبي دمحم عبدهللا بف مسمـ بػف قتيبػة الػدينكري  ( ،ت ٕٚٙهػػ)،
تػػح  :أحمػػد صػػقر  ،دار الكتػػب العمميػػة ( بيػػركت – لبنػػاف )  ،ط ػ ( ٖٜٔٛه ػ -
ٜٔٚٛـ ) .
ٕ -ٜقريب الحديث  :عبدهللا بف دمحم بػف مسػمـ بػف قتيبػة أبػك دمحم  ( ،ت ٕٚٙهػػ)،
تح :عبدهللا الجبكري  ،مطبعة العاني ( بغداد)  ،طػ ( ٖٜٔٚهػ ٜٔٚٚ -ـ).

ٖ -ٜفػػتح البػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري  :أحمػػد بػػف حجػػر أبػػك الفضػػل العسػػقبلني
الشػػافعي  ( ،ت ٕ٘ٛهػ ػ )  ،دار المعرفػػة ( بيػػركت – لبنػػاف )  ،طػ ػ ( ٖٜٔٚهػ ػ
 ٜٜٔ٘ـ ) .ٗ -ٜفػػتح البيػػاف فػػي مقاصػػد القػرآف  :ألب ػي الطيػػب دمحم صػػديق خػػاف بػػف حسػػف بػػف
عصػ ػ ػػي اب ػ ػ ػػف لط ػ ػ ػػف هللا الحسػ ػ ػػيني البخ ػ ػ ػػاري القن ػ ػ ػػكجي  ( ،ت  ٖٔٓٚهػ ػ ػ ػ ػ ) ،

تػ ػػح  :عب ػ ػػدهللا إب ػ ػراهيـ االنص ػ ػػاري  ،المكتب ػ ػػة العص ػ ػرية ( ص ػ ػػيدا – بي ػ ػػركت ) ،
ط ػ ( ٕٔٗٔه ػ ٜٜٕٔ -ـ ) .

٘ -ٜفتح المغيث شرح الفية الحديث  :شمس الػديف دمحم بػف عبػدالرحمف السػخاكي ،
( ت ٕٓ ٜهػ ػ )  ،دار الكتػػب العمميػػة ( بيػػركت – لبنػػاف )  ،طػ ػ ( ٖٓٗٔهػ ػ -
ٕٜٔٛـ ) .
 -ٜٙفتح القدير الجامع بيف فنػي الركايػة كالد اريػة  :دمحم بػف عمػي بػف دمحم بػف عبػدهللا
الشػ ػ ػػككاني اليمنػ ػ ػػي  ( ،ت ٕٓ٘ٔهػ ػ ػ ػ )  ،دار بػ ػ ػػف كثيػ ػ ػػر – دار الكمػ ػ ػػـ الطيػ ػ ػػب
( دمشق – بيركت )  ،طػ ( ٗٔٗٔهػ ٜٜٖٔ -ـ ) .

 -ٜٚفتح الكهاب شرح منه الطبلب  :زكريػا بػيف دمحم بػف أحمػد زكريػا األنصػاري ،
( ت ٜٕٙه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،دار الكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( بي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت – لبن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ) ،
ط ػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ )  ،كمفاتيح الغيب لمرازي . ٔٚ٘/ٜ :

ٕٖٛ

 -ٜٛالفتػ ػ ػ ػػاكل الكبػ ػ ػ ػػرل  :أحمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػدالحميـ بػ ػ ػ ػػف عبدالسػ ػ ػ ػػبلـ بػ ػ ػ ػػف تيميػ ػ ػ ػػة ،
( ت  ٕٚٛهػ ػ ػ )  ،تػ ػػح  :دمحم عبػ ػػدالقادر عطػ ػػا – مصػ ػػطفى عبػ ػػدالقادر عطػ ػػا ،
دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٓٛهػ ٜٔٛٚ -ـ ) .

 -ٜٜالفرؽ بيف الفرؽ  :عبد القػادر طػاهر بػف دمحم بػف عبػدهللا البغػدادي اإلسػف ارييني
أبػ ػػك منصػ ػػكر  ( ،ت  ٕٜٗهػ ػ ػ )  ،دار األفػ ػػاؽ الجديػ ػػدة ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ) ،
طػ ( ٖٜٔٚهػ ٜٔٚٚ -ـ ) .

ٓٓٔ -فصكؿ فػي أصػكؿ التفسػير  :مسػاعد بػف سػميماف الطيػار  ،دار ابػف الجػكزي
لمنشر كالتكزيع ( الدماـ – السعكدية )  ،طػ ( ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔ -ـ ) .
ٔٓٔ -الفصػػل فػػي الممػػل كاألهػكاء كالنحػػل  :ألبػي دمحم عمػػى بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف
حػ ػ ػ ػػزـ األندلسػ ػ ػ ػػي القرطبػ ػ ػ ػػي الظػ ػ ػ ػػاهري  ( ،ت ٗ٘ٙهػ ػ ػ ػ ػ )  ،مكتبػ ػ ػ ػػة الخػ ػ ػ ػػانجي
( القاهرة – مصر )  ( ،د  .ت ).
ٕٓٔ -الفكاكػػه الػػدكاني عمػػى رسػػالة أبػػي زيػػد القيركانػػي  :أحمػػد بػػف قنػػيـ ب ػف سػػالـ
النف اركانػ ػ ػػي الم ػ ػ ػػالكي  ( ،ت ٕ٘ٔٔه ػ ػ ػ ػ )  ،دار الفكػ ػ ػػر ( بي ػ ػ ػػركت – لبن ػ ػ ػػاف ) ،
طػ( ٘ٔٗٔهػ ٜٜٔٗ -ـ ) .
ٖٓٔ -الفكائػ ػ ػػد المجمكعػ ػ ػػة فػ ػ ػػي األحاديػ ػ ػػث المكضػ ػ ػػكعة  :دمحم بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف دمحم
الشػ ػػككاني ( ،ت ٕٓ٘ٔهػ ػ ػ )  ،تػ ػػح  :عبػ ػػد الػ ػػرحمف يحيػ ػػى المعممػ ػػي  ،المكتػ ػػب
اإلسبلمي

( بيركت – لبناف )  ،طػٖ ( ٔٗٓٚهػ ٜٔٛٙ -ـ ) .

ٗٓٔ -القصػػاص كال ػػديات ف ػػي الشػ ػريعة اإلسػػبلمية  :عب ػػد الكػ ػريـ زي ػػداف  ،مؤسس ػػة
الرسالة ( دمشق – سكريا )  ،طػ ( ٕٔٗٛهػ ٕٓٓٚ -ـ ) .

٘ٓٔ -فض ػػائل الص ػػحابة  :ألبػ ػي الحس ػػف القش ػػيري النيس ػػابكري  ( ،ت ٕٔٙه ػ ػ ) ،
تح  :دمحم فؤاد عبدالباقي  ،دار إحياء التراث العربي ( بيػركت – لبنػاف )  ،ط ػٔ،
(د.ت).
 -ٔٓٙقكاطع األدلة فػي األصػكؿ  :ألبػي المظفػر منصػكر بػف دمحم بػف عبػد الجبػار
السػػمعاني  ( ،ت ٜٗٛه ػ )  ،تػػح  :دمحم إسػػماعيل الشػػافعي  ،دار الكتػػب العمميػػة
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ ) .
ٕٖٜ

 -ٔٓٚكشف االسرار عػف أصػكؿ فخػر اإلسػبلـ  :عػبلء الػديف عبػدالعزيز بػف أحمػد
البخاري  ( ،ت ٖٓٚه ػ )  ،تػح  :عبػدهللا محمػكد دمحم عمػر  ،دار الكتػب العمميػة

( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ ) .

 -ٔٓٛالكشػػاؼ عػػف حقػػائق ق ػكامض التنزيػػل كعيػػكف األقاكيػػل فػػي كجػػك التأكيػػل :
جار هللا أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشػري  ( ،ت  ٖ٘ٛه ػ )  ،دار الكتػاب

العربي ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٗٓٚهػ ٜٔٛٚ -ـ ) .
 -ٜٔٓالكشػػف كالبيػػاف عػػف تفسػػير القػرآف  :ألبػي إسػػحاؽ أحمػػد بػػف إبػراهيـ الثعػالبي
النيسػػابكري  ( ،ت ٕٗٚهػ ػ )  ،دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي ( بيػػركت – لبنػػاف ) ،

طػ (ٕٕٗٔ هػ ) .

ٓٔٔ -كنػ ػ ػػز الكصػ ػ ػػكؿ إلػ ػ ػػى عمػ ػ ػػـ األصػ ػ ػػكؿ  :عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف دمحم البػ ػ ػػزدكي الحنفػ ػ ػػي ،
(ت ٜٗ٘هػ ) ،مطبعة جاكيد بريس – كراتش .
ٔٔٔ -المباب في عمكـ الكتػاب :ألبػي حفػص سػراج الػديف عمػر بػف عمػي بػف عػادؿ
الدمشػ ػ ػ ػ ػ ػػقي النعمػ ػ ػ ػ ػ ػػاني  ( ،ت ٘ٚٚهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػ ػ ػ ػػح  :الشػ ػ ػ ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػ ػ ػػادؿ أحمػ ػ ػ ػ ػ ػػد
عبػػد المكجػػكد – عمػػي دمحم معػػكض  ،دار الكتػػب العمميػػة ( بيػػركت – لبنػػاف ) ،
طػٜٔٗٔ ( :هػ ٜٜٔٛ -ـ ) .

ٕٔٔ -لساف العرب  :دمحم بف مكرـ بف منظػكر األفريقػي المصػري  ( ،ت ٔٔٚهػػ)،
دار صادر ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٖٔٔ -المم ػ ػػع ف ػ ػػي أص ػ ػػكؿ الفق ػ ػػه  :ألبػ ػ ػي إس ػ ػػحاؽ إبػ ػ ػراهيـ ب ػ ػػف عم ػ ػػي الش ػ ػػيرازي ،
(ت ٗٚٙهػ ػ ػ) ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف )  ،طػ ػ ػ ( ٘ٓٗٔهػ ػ ػ -
ٜ٘ٔٛـ ) .
ٗٔٔ -مب ػػاد األص ػػكؿ  :عب ػػد الحمي ػػد ب ػػاديس القس ػػطيني  ،ت ػػح  :عم ػػاد الغ ػػالي ،
( د  .ف )  ،طػ ( ٜٔٗٓهػ ٜٔٛٛ -ـ ) .
٘ٔٔ -المبسػػكط لمسرخسػػي  :ش ػػمس الػػديف أب ػػك بكػػر دمحم بػػف أب ػػي سػػهل السرخس ػػي ،
( ت ٜٗٓ :هػ ػ )  ،تػػح  /خميػػل محػػي الػػديف المػػيس  ،دار الفكػػر لمطباعػػة كالنشػػر
كالتكزيع ( بيركت – لبناف )  ،طػٔ ( ٕٔٗٔهػٕٓٓٓ -ـ ) .
ٕٓٗ

 -ٔٔٙمجػ ػ ػػاز القػ ػ ػ ػرآف  :ألبػ ػ ػ ػي عبي ػ ػ ػػدة معم ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػػف المثن ػ ػ ػػى التميم ػ ػ ػػي البص ػ ػ ػػري ،
( ت ٕٜٓه ػ ػ ػ )  ،ت ػ ػػح  :دمحم فػ ػ ػؤاد  ،مكتب ػ ػػة الخ ػ ػػانجي ( القػ ػ ػاهرة – مص ػ ػػر ) ،
طػ ( ٖٔٔٛهػ ٜٔٙٔ -ـ ) .

 -ٔٔٚالمجمػػكع شػػرح المهػػذب  :لئلمػػاـ أبػػي زكريػػا محػػي الػػديف بػػف شػػرؼ النػػككي ،
(ت ٙٚٙهػ )  ،دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .
 -ٔٔٛمحاسػ ػػف التأكيػ ػػل  :جمػ ػػاؿ الػ ػػديف بػ ػػف دمحم سػ ػػعيد قاسػ ػػـ الحػ ػػبلؽ القاسػ ػػمي ،

( ت ٕٖٖٔق )  ،ت ػ ػ ػ ػػح  :دمحم باس ػ ػ ػ ػػل عي ػ ػ ػ ػػكف الس ػ ػ ػ ػػكد  ،دار الكت ػ ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػ ػػة
( بيركت – لبناف )  ،ط ػ ( ٔٗٔٛهػ ٜٜٔٚ -ـ ) .

 -ٜٔٔالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  :ألبي دمحم عبدالحق بف قالػب بػف
عب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالرحمف ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف عطي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األندلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاربي  ( ،ت ٕٗ٘ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ) ،
تػ ػ ػػح  :عبدالسػ ػ ػػبلـ عبدالشػ ػ ػػافي  ،دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة ( بيػ ػ ػػركت – لبنػ ػ ػػاف ) ،
طػ ( ٕٕٗٔهػ ٕٕٓٓ -ـ ) .
ٕٓٔ -المحمػػى  :ألب ػي دمحم عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػزـ  ( ،ت ٗ٘ٙهػ ػ ) ،
تح  :أحمد دمحم شاكر  ،مكتبة دار التػراث ( القػاهرة – مصػر )  ،ط ػ ( ٕٔٗٙه ػ
ٕٓٓ٘ -ـ ) .

ٕٔٔ -مختار الصحاح  :دمحم بف أبي بكر بف عبػدالقادر الػرازي  ( ،ت ٙٙٙه ػ ) ،
تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح  :محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر  ،مكتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ( بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت – لبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ) ،
ط ػ ( ٘ٔٗٔهػ ٜٜٔ٘ -ـ ) .
ٕٕٔ -مسػند أبػي يعمػي  :أحمػد بػف عمػي بػف المثنػى أبػك يعمػي المكصػمي التميمػي ،

( ت  ٖٓٚهػ ػ )  ،تػػح  :حسػػيف سػػميـ أسػػد  ،دار المػػأمكف لمت ػراث ( دمشػػق ) ،
طػ ( ٗٓٗٔهػ ٜٔٛٗ -ـ ) .

ٖٕٔ -مسػند أحمػد  :أحمػد بػف دمحم بػف حنبػل بػف هػبلؿ الشػيباني أبػك عبػدهللا  ( ،ت

ٕٔٗهػ ػ ػ )  ،تػ ػػح  :شػ ػػعيب األرنػ ػػؤرط كأخػ ػػركف  ،مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ( بيػ ػػركت –
لبناف) ،طػ ( ٕٔٗٔهػ  -ـ ) .

ٕٗٔ -المسػػالؾ ف ػي شػػرح مكطػػأ مالػػؾ  :ألبػػي بكػػر بػػف عبػػدهللا األندلسػػي المػػالكي
المعػػركؼ ب ػابف العربػػي  ( ،ت ٖٗ٘ هػ ػ )  ،تػػح  :دمحم بػػف الحسػػف السػػميماني –
ٕٔٗ

عائشػ ػػة بنػ ػػت الحسػ ػػف السػ ػػميماني  ،دار الغػ ػػرب اإلسػ ػػبلمي  ،طػ ػ ػ ( ٕٔٗٛهػ ػ ػ -
ٕٓٓٚـ ) .

ٕ٘ٔ -المستدرؾ عمى الصحيحيف  :دمحم بف عبدهللا أبك عبدهللا الحاكـ النيسػابكري ،
( ت ٘ٓٗهػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػػح  :مصػ ػ ػػطفى عبػ ػ ػػدالقادر عطػ ػ ػػار  ،دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٔٔٗٔهػ ٜٜٔٓ -ـ ) .
 -ٕٔٙالمستصػ ػ ػ ػػفى فػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػػـ األصػ ػ ػ ػػكؿ  :دمحم بػ ػ ػ ػػف دمحم الغ ازلػ ػ ػ ػػي أبػ ػ ػ ػػك حامػ ػ ػ ػػد ،
( ت ٘ٓ٘هػ ػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػ ػػح  :دمحم عبدالسػ ػ ػ ػػبلـ عبدالشػ ػ ػ ػػافي  ،دار الكتػ ػ ػ ػػب العمميػ ػ ػ ػػة
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٖٔٗٔهػ ٜٜٔٔ -ـ ) .
 -ٕٔٚمشػ ػػاهير عممػ ػػاء األمصػ ػػار  :دمحم بػ ػػف حيػ ػػاف بػ ػػف أحمػ ػػد أبػ ػػك حػ ػػاتـ التميمػ ػػي
البس ػ ػ ػ ػ ػػنتي  ( ،ت ٖٗ٘ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،ت ػ ػ ػ ػ ػػح  :فبليش ػ ػ ػ ػ ػػهمر  ،دار الكت ػ ػ ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػ ػ ػػة
( بيرت – لبناف )  ،طػ ( ٖٜٔٚهػ ٜٜٔ٘ -ـ ) .
 -ٕٔٛالمصػػباح المنيػػر فػػي قريػػب الشػػرح الكبيػػر لمرافعػػي  :أحمػػد بػػف دمحم بػػف عمػػى
المقػ ػػري الفيػ ػػكمي  ( ،ت ٓ ٚٚهػ ػ ػ )  ،المكتبػ ػػة العمميػ ػػة ( بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ) ،

( د  .ت) .
 -ٕٜٔمصػػنف ابػػف أبػػي شػػيبة :ألب ػي بكػػر عبػػدهللا بػػف دمحم بػػف أبػػي شػػيبة العبسػػي
الك ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفي  ( ،ت ٖٕ٘ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػح  :كم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الح ػ ػ ػ ػ ػ ػػكت  ،مكتب ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الرش ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
( الرياض – السعكدية )  ،طػ ( ٜٔٗٓهػ ٜٔٛٛ -ـ ) .
ٖٓٔ -مكاه ػػب الجمي ػػل فػ ػػي ش ػػرح مختص ػػر الخميػ ػػل  :دمحم ب ػػف دمحم عب ػػدالرحمف أبػ ػػك
عب ػ ػ ػ ػ ػػدهللا المغرب ػ ػ ػ ػ ػػي المع ػ ػ ػ ػ ػػركؼ بالخط ػ ػ ػ ػ ػػاب  ( ،ت ٜٗ٘ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ )  ،دار الفك ػ ػ ػ ػ ػػر
( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٖٜٔٛهػ ٜٔٚٛ -ـ ) .

ٖٔٔ -مفػػاتيح الغيػػب لمػرازي  :ألبػي عبػػدهللا دمحم بػػف عمػػر بػػف الحسػػف بػػف الحسػػيني
التميم ػػي الػ ػرازي الممق ػػب بفخ ػػر ال ػػديف الػ ػرازي  ( ،ت ٙٓٙ :ه ػ ػ )  ،دار الكت ػػب
العممية ( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٕٔٗٔهػ ٕٓٓٓ -ـ ) .
ٕٖٔ -معج ػػـ المق ػػاييس ف ػػي المغ ػػة  :ألب ػػي الحسػ ػيف أحم ػػد ب ػػف ف ػػارس ب ػػف زكري ػػا ،
( ت ٖٜ٘هػ )  ،تح  :شهاب الديف أبػك عمػرك  ،دار الفكػر ( بيػركت – لبنػاف)،
( د.ت ) .
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ٖٖٔ -معجػػـ المػػؤلفيف :عمػػر رضػػا كحالػػة  ( ،ت  ٔٗٓٛهػ ػ )  ،دار إحيػػاء التػراث
العربي ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٖٗٔ -معرفػػة عمػػكـ الحػػديث  :ألبػػي عبػػدهللا دمحم بػػف حمدكيػػة بػػف نعػػيـ النيسػػابكري
الح ػ ػػاكـ  ( ،ت ٘ٓٗ ق )  ،تػ ػ ػح  :ن ػ ػػكر ال ػ ػػديف عم ػ ػػر  ،دار الفك ػ ػػر المعاص ػ ػػر
( بيركت – لبناف )  ،طػ( ٔٗٓٙهػ ) .
ٖ٘ٔ -المقدمة في أصكؿ التفسير :أحمد بف عبػد الحمػيـ بػف عبدالسػبلـ بػف تيميػة،
( ت  ٕٚٛهػ )  ،دار عمر بػف الخطػاب ( القػاهرة – مصػر )  ،ط ػ ػ ( ٕٔٗٛه ػ
 ٕٓٓٚـ ) . -ٖٔٙمعػػاني الق ػرآف :ألب ػي جعفػػر أحمػػد ب ػف دمحم بػػف أسػػماعيل الم ػرادي النحػػاس ،
( ت ٖٖٛهػ ػ ػ ػ )  ،تػ ػ ػػح  :يحيػ ػ ػػى م ػ ػ ػراد  ،دار الحػ ػ ػػديث ( القػ ػ ػػاهرة – مصػ ػ ػػر ) ،
طػ ( ٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓٗ -ـ ) .
 -ٖٔٚمعػ ػ ػػاني الق ػ ػ ػرآف :ألبػ ػ ػػي زكري ػ ػ ػا يحيػ ػ ػػى بػ ػ ػػف زيػ ػ ػػاد الف ػ ػ ػراء ( ت ٕٓٚهػ ػ ػ ػ ) ،
تػػح  :صػػبلح عبػػد العزيػػز السػػيد كآخػػركف  ،دار السػػبلـ ( القػػاهرة – مصػػر ) ،

طػ (ٖٗٗٔهػ ٕٖٓٔ -ـ).

 -ٖٔٛمعػػاني الق ػرآف كاع اربػػه  :إب ػراهيـ بػػف السػػري بػػف سػػهل أبػػك إسػػحاؽ الزجػػاج ،
( ت ٖٔٔهػ ػ ػ )  ،تػ ػػح  :عبػ ػػدالجميل عبػ ػػد شػ ػػبمي  ،عػ ػػالـ الكتػ ػػب ( بيػ ػػركت –
لبناف) ،طػ ( ٔٗٓٛهػ ٜٔٛٛ -ـ ) .
 -ٖٜٔالمع ػػاني البديع ػػة ف ػػي معرف ػػة اخ ػػتبلؼ أه ػػل الشػ ػريعة  :جم ػػاؿ ال ػػديف دمحم ب ػػف
عبػػدهللا الريمػػي  ( ،تٜٕٚ :ه ػػ)  ،تػػح  :دمحم عبػػد الكاحػػد الشػػجاع  ،الجمهكريػػة
اليمنية ك ازرة الثقافة كالسياحة (صنعاء – اليمف)  ،طػ (ٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓٗ -ـ).
ٓٗٔ -معتػ ػػرؾ األق ػ ػراف ف ػ ػػي إعجػ ػػاز القػ ػ ػرآف  :عبػ ػػدالرحمف بػ ػػف أب ػ ػػي بكػ ػػر ب ػ ػػف دمحم
السػ ػ ػ ػػيكطي  ( ،ت ٜٔٔهػ ػ ػ ػ ػ )  ،دار الكتػ ػ ػ ػػب العمميػ ػ ػ ػػة ( بيػ ػ ػ ػػركت – لبنػ ػ ػ ػػاف ) ،
ط ػ ( ٔٗٓٛهػ ٜٔٛٚ -ـ ) .
ٔٗٔ -مغني المحتاج إلى معرفة معػاني ألفػاظ المنهػاج  :دمحم الخطيػب الشػربيني ،
( ت ٜٚٚهػ )  ،دار الفكر ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .
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ٕٗٔ -المغني في فقه اإلماـ أحمد بف حنبػل الشػيباني  :عبػدهللا بػف أحمػد بػف قدامػة
المقدسػ ػ ػ ػػي أب ػ ػ ػ ػػك دمحم  ( ،ت ٕٓٙه ػ ػ ػ ػ ػ )  ،دار الفك ػ ػ ػ ػػر ( بي ػ ػ ػ ػػركت – لبن ػ ػ ػ ػػاف ) ،
طػ ( ٘ٓٗٔهػ ٜٔٛ٘ -ـ ) .
ٖٗٔ -المنهػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج  :ألبػػي زكريػػا يحيػػى بػػف شػػرؼ بػػف
مدي النككي  ( ،ت ٙٚٙهػ )  ،دار إحيػاء التػراث العربػي ( بيػركت – لبنػاف ) ،
طػ ( ٕٖٜٔهػ ٜٕٔٚ -ـ ) .

ٗٗٔ -المهذب في عمـ أصكؿ الفقه المقارف  :عبد الكريـ بف عمػي بػف دمحم النممػة ،
مكتبة الرشد ( الرياض – السعكدية )  ،طػٔ ( ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔ-ـ ) .
٘ٗٔ -المهػػذب فػػي فقػػه اإلمػػاـ الشػػافعي  :اإلمػػاـ أبػػي إسػػحاؽ إب ػراهيـ بػػف عمػػي بػػف

يكس ػ ػػف الفي ػ ػػركز أب ػ ػػادي الش ػ ػػيرازي  ( ،ت ٗٚٙه ػ ػ ػ )  ،دار الفك ػ ػػر ( بي ػ ػػركت –
لبناف) ( ،د  .ت ) .

 -ٔٗٙالمكافقات في أصػكؿ الفقػه  :إبػراهيـ بػف مكسػى المخمػي القرنػاطي المػالكي ،
(ت ٓ ٜٚهػ)  ،تح  :عبدهللا دراز  ،دار المعرفة (بيركت – لبناف) ( ،د  .ت).
 -ٔٗٚنتيجػػة النظػػر فػػي نخبػػة الفك ػر  :لئلمػػاـ كمػػاؿ الػػديف دمحم بػػف حسػػف بػػف يحيػػى
الشمني المالكي  ( ،ت ٕٔٛه ػ )  ،ٕٖٖ :تػح  :إنتصػار قػيس دمحم نػايف القيسػي ،
دار الكممة الطيبة ( دمشق – سكريا )  ،طػ ػ ( ٖٓٗٔهػ ) .
 -ٔٗٛالػنجـ الكهػاج فػي شػرح المنهػاج  :كمػاؿ الػديف أبػي البقػاء دمحم بػف مكسػى بػف
عيس ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػػدميري  ( ،ت ٛٓٛه ػ ػ ػ ػ )  ،دار المنه ػ ػ ػػاج ( ج ػ ػ ػػدة – الس ػ ػ ػػعكدية ) ،

طػٖ ( ٕٖٗٔهػ ٕٓٔٔ -ـ ) .
 -ٜٔٗنخبػ ػ ػػة الفكػ ػ ػػر فػ ػ ػػي مصػ ػ ػػطمح أهػ ػ ػػل األثػ ػ ػػر  :أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي بػ ػ ػػف حجػ ػ ػػر
العس ػػقبلني الش ػػافعي  ( ،ت ٕ٘ٛه ػ ػ )  ،دار المس ػػتقبل ( الق ػػاهرة – مص ػػر ) ،
طػ ( ٕ٘ٗٔهػ ٕٓٓ٘ -ـ ) .
ٓ٘ٔ -نصب الراية ألحاديث الهداية  :عبدهللا بف يكسف أبػك دمحم الحنفػي الزيمعػي ،

( ت ٕ ٚٙه ػ ػ ػ ػ )  ،ت ػ ػ ػػح  :دمحم يكس ػ ػ ػػف النب ػ ػ ػػكري  ،دار الح ػ ػ ػػديث ( مص ػ ػ ػػر ) ،
طػ ( ٖٔ٘ٚهػ ٜٖٔٛ -ـ ) .
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ٔ٘ٔ -النكت الدالة عمى البياف في أنكاع العمكـ كاألحكػاـ  :أحمػد بػف دمحم بػف عمػي بػف
دمحم الكرجي القصاب  ( ،ت ٖٓٙهػ )  ،تح  :عمي بف قػازي التػكجيري  ،دار القمػـ

( دمشق – سكريا )  ،طػ ( ٕٗٗٔهػ ٕٖٓٓ -ـ ) .
ٕ٘ٔ -النك ػػت عم ػػى كتػ ػػاب اب ػػف الصػ ػػبلح  :أحم ػػد ب ػػف عمػ ػػي ب ػػف أحمػ ػػد ب ػػف حجػ ػػر
العسػػقبلني  ( ،ت ٕ٘ٛهػ ػ )  ،تػػح  :مسػػعكد عبدالحميػػد العػػدني – دمحم فػػارس ،
دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف )  ( ،د  .ت ) .

ٖ٘ٔ -النكػػت كالعيػػكف  :ألب ػي الحسػػف عمػػي بػػف دمحم بػػف حمػػد بػػف حبيػػب البصػػري
البغػػدادي الشػػهير بالمػػاكردي  ( ،ت ٓ٘ٗه ػ )  ،تػػح  :السػػيد أبػػي عبػػد المقصػػكد
بف عبد الرحيـ  ،دار الكتب العممية ( بيركت – لبناف) .

ٗ٘ٔ -الهدايػػة إلػػى بمػػكغ النهايػػة فػػي عمػػـ معػػاني القػرآف كتفسػػير كأحكامػػه مػػف فنػػكف
عمكم ػػه  :ألبػ ػي دمحم مك ػػي ب ػػف أب ػػي طال ػػب َحم ػػكش ب ػػف دمحم ب ػػف مخت ػػار القيس ػػي
القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي  ( ،ت ٖٗٚهػ )  ،تح  :جامعػة الشػارقة
بإشػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ الشػ ػ ػ ػ ػ ػػاهد البكشػ ػ ػ ػ ػ ػػيخي  ،كمي ػ ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػ ػػارقة كالد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػات اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػػبلمية
( جامعة الشارقة ) ،طػ ( ٕٜٔٗهػ ٕٓٓٛ -ـ ) .
٘٘ٔ -الكسػػي فػػي تفسػػير القػرآف المجيػػد  :ألبػي الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد بػػف دمحم بػػف
عم ػ ػػى الكاح ػ ػػدي النيس ػ ػػابكري الش ػ ػػافعي  ( ،ت ٗٙٛه ػ ػ ػ )  ،ت ػ ػػح  :ع ػ ػػادؿ أحم ػ ػػد

عبػ ػ ػ ػ ػػد المكجػ ػ ػ ػ ػػكد كآخػ ػ ػ ػ ػػركف  ،دار الكتػ ػ ػ ػ ػػب العمميػ ػ ػ ػ ػػة ( بيػ ػ ػ ػ ػػركت – لبنػ ػ ػ ػ ػػاف ) ،
ط ػ ( ٘ٔٗٔهػ ٜٜٖٔ -ـ ) .
 -ٔ٘ٙالكسػ ػ ػ ػ ػػي لمق ػ ػ ػ ػ ػرآف الك ػ ػ ػ ػ ػريـ  :مجمكعػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػػف العممػ ػ ػ ػ ػػاء بإش ػ ػ ػ ػ ػراؼ مجمػ ػ ػ ػ ػػع
البح ػ ػ ػػكث اإلس ػ ػ ػػبلمية ب ػ ػ ػػاألزهر  ،الهيئ ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػة لش ػ ػ ػػئكف المط ػ ػ ػػابع األميري ػ ػ ػػة ،

طػ ( ٖٖٜٔهػ ٜٖٔٚ -ـ ) .
 -ٔ٘ٚكفي ػات األعيػػاف كأنبػػاء أبنػػاء الزمػػاف  :ألب ػي العبػػاس شػػمس الػػديف أحمػػد بػػف
دمحم بف أبي بكر بػف خمكػاف  ( ،تٙٔٛه ػ )  ،تػح  :إحسػاف عبػاف  ،دار صػادر

( بيركت – لبناف )  ،طػ ( ٖٜٔٔهػ ٜٔٚٔ -ـ ).
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سابعاً  :محتوى الموضوعات :
إهداء  .............................................................................أ
شكر كتقدير  .....................................................................ب
ممخص البحث  ...................................................................د
المقدمة  ..........................................................................ك
أهمية البحث ...................................................................ز
أسباب اختيار البحث  ..........................................................ح
أهداؼ البحث  .................................................................ح
الدراسات السابقة  ..............................................................ط
منه البحث  ..................................................................ط
إجراءات البحث  ..................................................................ي
التمهيد ٔ ..........................................................................
أكالً  :التعريف بالصحابي كالتابعي ٕ .............................................
أ -تعريف الصحابي لغة كاصطبلحإً ..........................................
ب -تعريف التابعي لغة كاصطبلحاً ٕ .........................................
ثانياً  :أهمية أقكاؿ الصحابة كالتابعيف في التفسير ٖ ..............................
أ -أهمية أقكاؿ الصحابة في التفسير ٖ .........................................
ب -أهمية أقكاؿ التابعيف في التفسير ٛ ........................................
ثالثاً  :حكـ أقكاؿ الصحابة كالتابعيف في التفسير ٔٔ ............................. .
أ -حكـ أقكاؿ الصحابة رضي هللا عنهـ في التفسير ٔٔ .........................
ب -حكـ أقكاؿ التابعيف في التفسير ٖٔ ........................................
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رابعاً  :المراد بأقكاؿ جمهكر الصحابة ،كجمهكر الصحابة كالتابعيف في التفسير ٔٙ .
الفصل األكؿٔٚ ....................................................................
أقكاؿ جمهكر الصحابة  ،كجمهكر الصحابة كالتابعيف في تفسير آيات األحكاـ المتعمقة

بالعبادات  ،كأثرهأٚ ...............................................................
المبحث األكؿ  :أقكاؿ جمهكر الصحابة في تفسير آيات األحكاـ المتعمقة بالعبادات ،

كأثرهأٛ ...........................................................................
المطمب األكؿ  :الصبلة ٜٔ ........................................................
ٔ -آية ذكر الصبلة الكسطى ٜٔ ...................................................
القكؿ األكؿٜٔ ...................................................................
القكؿ الثانيٕٓ ...................................................................
القكؿ الثالث ٕٔ ..................................................................
أدلة األقكاؿ الثبلثةٕٕ ............................................................
أكالً  :أدلة أصحاب القكؿ األكؿ ٕٕ ............................................
ثانياً  :أدلة أصحاب القكؿ الثاني ٕٗ ...........................................
ثالثاً  :أدلة أصحاب القكؿ الثالث ٕٙ ...........................................
مناقشة األدلة كالترجيح ٕٚ .......................................................
مف آثار تفسير ذكر آية الصبلة الكسطى ٕٜ .....................................
ٕ -آية ذكر استماع القرآف كاإلنصات له ٖٔ ........................................
القكؿ األكؿٖٔ ...................................................................
القكؿ الثانيٖٕ ...................................................................
أدلة القكليفٖٖ ...................................................................
أكالً  :أدلة أصحاب القكؿ األكؿ ٖٖ .............................................
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ثانياً  :أدلة أصحاب القكؿ الثانيٖٗ ............................................
مناقشة األدلة كالترجيح ٖ٘ ........................................................
مف آثار تفسير آية ذكر األمر باالستماع لمقرآف كاإلنصات له ٖٙ ..................
ٕ -آية ذكر قصر الصبلة ٖٛ ......................................................
القكؿ األكؿٖٛ ...................................................................
القكؿ الثانيٖٜ ...................................................................
أدلة القكليفٗٓ ...................................................................
أكالً  :أدلة أصحاب القكؿ األكؿ ٗٓ .............................................
ثانياً  :أدلة أصحاب القكؿ الثانيٗٔ ............................................
مناقشة األدلة كالترجيح ٖٗ ........................................................
مف آثار تفسير آية ذكر قصر الصبلة ٗٙ ........................................
المطمب الثاني  :الصياـ ٜٗ ........................................................
آية ذكر شهكد شهر رمضاف ٜٗ ...................................................
أدلة القكليف ٘ٓ ..................................................................
أكالً  :أدلة أصحاب القكؿ األكؿ ٘ٓ ............................................
ثانياً  :أدلة أصحاب القكؿ الثاني ٘ٔ ...........................................
مناقشة األدلة كالترجيح ٕ٘ .......................................................
مف آثار تفسير آية ذكر شهكد شهر رمضاف٘ٗ ...................................
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القكؿ الثانئٔٔ .................................................................
أدلة القكليف ٕٔٔ ................................................................
أكالً  :أدلة أصحاب القكؿ األكؿ ٕٔٔ ...........................................
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