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) أو(، و) ثم(، و) الفاء(، و) الواو(البحث  بعض من حروف العطف ، وھى تناول ھذا 
، بحیث تركزت الدراسة على داللتھا بین النحویین والفقھاء ، وبیان أسباب الخالف فى 
داللة بعض ھذه الحروف ، وبیان الراجح فى ذلك ، وذلك تطبیًقا على آیات وأحادیث 

: تحلیلى المقارن ، ومن أھداف ھذه الدراسة األحكام ، وقد اتبعت المنھج الوصفى ال
بیان الحرف معنى ومبنى ، وتوضیح داللتھ عند كل من النحویین والفقھاء ، وما ترتب 

  .علیھ من أثر فى التشریع 

أنھا لمطلق ) الواو(أن الراجح فى : وتوصلت فى ھذا البحث إلى بعض النتائج ، أھمھا 
) أو(الترتیب والتراخى ، وفى ) ثم(ب ، وفى الترتیب والتعقی) الفاء(الجمع ، وفى 

  .الداللة على أحد الشیئین أو األشیاء 

حروف العطف ، األحكام الشرعیة ، الداللة النحویة ، خالف : الكلمات المفتاحیة 
  . النحویین والفقھاء 
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bstractA  

The Indication of the Grammar of Arabic conjunctions In 
Verses and Hadith of Sharia Provisions, And Its 

Implications of Jurisprudence Disagreement.  
For: Dr/ Rasha 

Department / Linguistics  
The Arabic and the Islamic Studies  

Al Azhar Univirsty  
Branch / Al mansora 

The study has investigated the Arabic conjunctions 
‘(wau) FAA) ‘(thumma) ‘(aww) ‘with )‘  
 
Focus on the meaning of these articles according to Arab  
Grammarians and scholars of Islamic jurisprudence   
The study tends to whow reasons behind the differences  
Over these particles and the most probable argument  
The researcher has highlighted some samples to identify  
The differences between the grammarians and 
jurisprudence  
Scholars.to do that, the researcher has adopted 
descriptive  
Method in the study which aims to show the meaning of 
these  
Acoordinating conjunctions according to Arab linguists 
and Religious – men . 
 
The study concluded that the" wau" (and) is used most  
Probably for addition," FAA", is used for sequence and  
Commenting," thumma" funcitions as slow sequence 
Used as alternative ," aw" is 

  
Key words: conjunctions, Sharia rulings, grammatical 
connotation, grammatical and juristic disagreement. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم                                          

  مقدمة البحث                                             

لقد ظل الترابط بین علوم العربیة والشریعة مكیًنا ، والوثاق بینھما متیًنا ، فما إن 
ضبطًا ؛ وتبیانًا ألحكامھ ؛ في فلكھ ورلكریم  تدآن القراللغویة  كلھا من م العلوانبثقت ا

ة عاكفة على تصحیح باتت طائف؛ حتى جھة في تفقھھ  وتجھت كل جماعة ، واأللفاظھ 
ء من ھؤالع بروالتلقي ، ولتلقین داء واألواألخذ افي رع بان تقاوإمتنھ في عنایة فائقة 

نشأ علم العربیة ، وبالتالى انبثقت علوم العربیة للغویة جم غفیر بفضلھم ت اسارالدافي 
  .من مشكاة الشریعة ، وقامت من أجلھا ، تبیاًنا ألحكامھا 

ـ لتفصیلیة الى حصول العلم باألحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا  ولما كان الفقھ یسعى إ
ولن یتحقق ھذا إال بفھم معانى النصوص الشرعیة ومقاصدھا ـ كان اقتران النحو 

  .فیھ م نفصاانا ال تراقابالفقھ 

قال الزمخشري مدافًعا عن النحو ، ومبیًِّنا أھمیتھ ، ومتعجًبا من الذین یقللون من شأنھ 
ُیفِضي منھ الَعَجُب حال ھؤالء في قلة إنصافھم ، وفرط جورھم واعتسافھم ، والذي : "

فقھھا وكالمھا ، وعلمى تفسیرھا : ذلك أنَّھم ال یجدون ِعلًما من العلوم اإلسالمیة 
وأخبارھا ؛ إلَّا وافتقاره إلى العربیة َبیِّن ال ُیدفع ، ومكشوف ال ُیَتَقنَّع ، وَیَرْوَن أنَّ الكالم 

  .)١("م أبواب أصول الفقھ ومسائلھ مبني على علم اإلعرابفي معظ

وعلیھ فمن یرید استنباط األحكام وفھم القرآن ، البد أن یكون عارًفا بالنحو ، بصیًرا 
  . بأسالیب اللُّغة

  :ازى حیث قال لرالفخر السیوطي نقالً عن الك ذضح أوقد و

لشرعیة م األحكاا معرفة نأل؛ كفایة ض لتصریف فروالنحو واللُّغة امعرفة أن علم ا"
دلة راجعة إلى الكتاب أل، والتھا یستحیل ون أدبدم ألحكاامعرفة ع ، وجبة باإلجماوا

تتوقف لشرعیة م األحكا، واتصریفھم ونحوھم  ب  ولعرابلغة والسنة وھما واردان 
مما ، ولتصریف والنحو واللُّغة اتتوقف على معرفة ؛ لة دألامعرفة ولة على األد

لنحو واللُّغة امعرفة ، إذن جب واللمكلف ور ھو مقد، ولمطلق اجب الوایستوقف علیھ 
  ٢"جبوالتصریف وا

                                                           
ج�ار اهللا أب�و القاس�م محم�ود ب�ن عم�رو ب�ن أحم�د         (مقدمة المفصل فى صنعة اإلع�راب للزمخ�شري          ١

  .٣م ، ص ١٩٩٣ ١وملحم مكتبة الھالل بیروت طھـ، تحقیق دكتور على ب٥٣٨المتوفى 
أحم�د  . ، تحقیق د )جالل الدین بن عبدالرحمن بن أبى بكر ( االقتراح فى علم أصول النحو للسیوطي      ٢

  .٧٨محمد قاسم، ص 
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: ل قاف؛ لدین ایُفتي في مسائل أن لعربیة ف انھ ال یحل لمن ال یعرألى م إبن حزاذھب و
یفتي بجھلھ بمعاني أن ال فھو ناقص ال یحل لھ ، وإا لغویًا نحویًن یكوأن ال بد للفقیھ "
  ١"رألخباان عِه بُعْدِء ، وألسماا

ال ُبدَّ من معرفة العلوم المتعلقة : "ویؤكِّد على ذلك ابن خلدون فیقول في مقدمتھ 
باللسان لمن أراد علم الشریعة ، وتتفاوت في التأكید بتفاوت مراتبھا في التوفیة 
بمقصود الكالم حسبما یتبیَّن في الكالم علیھا فًنا فًنا ، والذي یتحصل أنَّ األھم المقدم 

النحو ، إذ بھ تتبیَّن أصول المقاصد بالداللة فُیعَرُف الفاعل من المفعول ،  : منھا
  . )٢("والمبتدأ من الخبر، ولواله لجھل أصل اإلفادة

القدرالذي یفھم منھ خطاب العرب وعاداتھم في "ویرى الغزالي أنَّ المطلوب من الفقیھ 
جملھ ، وحقیقتھ ومجازه ، االستعمال ، حتى ُیَمیِّز بین صریح الكالم ، وظاھره وم

  .)٣("وعامھ وخاصھ ، وفحواه ولحنھ ومضمونھ 

فمن ھذه النصوص یتضح لنا أھمیة النحو ووجوبھ لمن یتصدى لإلفتاء واستنباط 
األحكام الشرعیة ، وقد كان القاضي أبو یوسف ال یھتم بالنحو فأراد الكسائي أْن یوضح 

ا یوسف اجتمعا لدى الرشید ، فأراد الكسائي لھ أھمیة النحو ، فُیرَوى أنَّ الكسائي وأب
أنا : ما تقول في رجل قال لرجل : أْن یبیِّن ألبي یوسف أھمیة النحو وفضلھ ، فقال لھ 

: أنا قاتٌل غالَمك ، أیُّھما كنت تأخذه ؟ قال أبو یوسف : قاتُل غالِمك ،؟ وقال اآلخر
.  فاستحیا أبو یوسف . أخطأَت : أخذھما جمیًعا ، قال الرشید ـ وكان لھ بصر بالعربیة ـ 

أنا قاِتُل غالِمك ، باإلضافة ؛ ألنَّھ ِفْعٌل ماض : الذي یؤخذ بقتل الغالم ھو الذي قال : قال 
  . أنا قاتٌل غالَمك ، فال یؤخذ بھ  ؛ ألنَّھ مستقبل ولم یكن بعد : ، أمَّا الذي قال 

یا أبا یوسف ھل لك : ، قالأنَّ الكسائي أقبل على أبى یوسف "ویروي الزبیدي أیًضا 
بل فقھ ، فضحك الرشید حتى فحص برجلھ ، ثم : نحو أو فقھ ؟ قال : في مسألة ؟ قال

یا أبا یوسف ما تقول في رجل قال : نعم ، قال: قال! ُتلقى على أبي یوسف فقًھا ؟: قال 
أخطأَت یا أبا : قال  . إْن َدَخَلْت الدار ُطلَِّقْت: أنِت طالٌق َأْن َدَخْلِت الدار؟ قال: المرأتھ 

أْن ، فقد وجب الفعل : إذا قال : كیف الصواب ؟ قال : یوسف ، فضحك الرشید ، ثم قال
فكان أبو یوسف بعدھا ال یدع أْن : إْن فلم یجب ، ولم یقع الطالق، قال : ، وإذا قال 

  . )٤("یأتي الكسائي

َقْت في الحال ؛ ألنَّ المعنى أنت أنت طالق َأْن دخلت الدار، ُطلِّ: وتوضیح ذلك أنَّھ إذا قال
أنت طالق إْن : طالق بسبب دخولك الدار، فصار دخول الدار سبًبا لطالقھا ، أمَّا إذا قال 

                                                           
أب��و محم��د عل��ى ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم األندل��سى    (الب��ن ح��زم :  اإلحك��ام ف��ي أص��ول األحك��ام ١

. م١٩٨٠حقیق أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق الجدیدة بی�روت ط   ھـ، ت ٤٥٦ت) القرطبى الظاھرى 
١/٥٢  

  .٤٥٣ مقدمة ابن خلدون، دار العلم، بیروت، لبنان صـ ٢
 ٧٩٠إب�راھیم ب�ن موس�ى ب�ن محم�د اللخم�ى الغرن�اطى ال�شھیر بال�شاطبى ت         ( لل�شاطبي :  الموافقات ٣

  .٤/١١٥ ، ھـ١٤١١ / ٧تحقیق أبو عبیدة مشھور الحسن آل سلمان ، دار بن عفان ط
لمحم��د ب��ن الح��سن الزبی��دي، تحقی��ق محم��د أب��و الف��ضل إب��راھیم، دار  : طبق��ات النح��ویین واللُّغ��ویین٤

  .١٢٧، ص ٢المعارف، ط
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دخلت الدار، فالطالق ھنا مرتب على دخول الدار ؛ ألنَّ الجملة شرطیة ، وجزاء الشرط 
  .معلَّق على فعلھ فمتى تحقق الشرط تحقق الجزاء ، وھو الطالق 

ننا إحتى ، لبالغ في بعضھا اثرھا ألنحویة والفقھیة ت الخالفاالكل من ن من ثَمَّ كاو
ینصر مذھبھ أراد أن لموحدین لما الة دوفي ة لقضاالقرطبي قاضي ء ابن مضاانجد 

ى  تصد-لمالكي الفقھ ا خاصة -لفقھ اھب الموحدین على مذرة ایدعم ثوي ، ولظاھرا
لم ، وإن لمشرقي النحو م اغبة في ھد؛ ر) ة لنحااعلى د لرا(لعربي بكتابھ النحو الى إ

ن ألھدمھ باعتباره وسیلة ؛ ولى ف إیھدن نما كا، وإتھ النحو لذم ایكن یقصد ھد
لى إلقرطبي ء ابن مضااعا دفقد ، لفقھ افي س یضا ال یَعْتَدُ بالقیاي ألظاھرالمذھب ا
على رع لمضاالفعل ب ااعرس إلذلك مثاالً بقیاب ضر، ویضا ألنحو امن س لقیاء الغاإ
ن حكم بأرع ، ولمضاالفعل اب اإلعرس لقیاا اھذء بن مضاافض ، رالسم اب اعرإ
  .١السم اصل في أكما ھو ، صل رع ألمضاالفعل افي اب إلعرا

لمسائل ءة امن عباج لفقھیة تخرم األحكاافي ت خالفاى نرِب أن لعَجَالیس من إذن
كتابین دان لشریعة یفرء امین من علماعالإن حتى ة ، لك عدیدذألمثلة على ، والنحویة ا

د لرالغضبیة في الصعقة ا: (، أولھما لنحوھذا الفقھیة على المسائل اكاملین في تخریج 
على ج فیما یتخرالكوكب الدرى : (م الطوفى ، وثانیھما  لإلما٢)لعربیةي اعلى منكر

  .ي إلسنوالدین ل الجما٣) لفقھیة وع الفرالنحویة من ل األصوا

  : ع  لموضوا اھذر اختیب اسباأ
 ثر ین الِعْلَمْیِن من ألوثیق بابط التر، وما لھذا الفقھ والنحو البحث بعلمي ط اتباار

 .  آلخرامنھما في لكل 

  سة درالفقھي الحكم ابني علیھ ي لذ، واسنة دراسة الدلیل النصى من قرآن أو
 . وفقھیة نحویة 

 ل فقیھ فى حروف كة رلنحویة عبرنظواللغویة ت التوجیھاالمبنيعلى ف الخالا
 .العطف ومعانیھا وتأثیر ذلك على المذاھب الفقھیة 

 ئیسا من ریعد سببا ن أن الخالف المبنى على التوجیھات اللغویة والنحویة ، بیا
 . ءلفقھاابین ف لخالب اسباأ

  أھمیة حروف العطف فى الدراسة النحویة والفقھیة وأنھا سبب من أسباب
 .ى كثیر من القواعد األصولیة واألحكام الفقھیة اختالف النحویین والفقھاء ف

                                                           
 ھـ دار المع�ارف  ١٤٢٦ت) أحمد شوقى عبدالسالم ضیف( المدارس النحویة لشوقى  ضیف      :  ینظر   ١

  . ، بتصرف ٣٢٢ ، ٣٢١القاھرة صـ
 من أربعمائة صفحة یبین فی�ھ مؤلف�ھ ال�دور الحقیق�ى لعل�وم العربی�ة ف�ى            وھو كتاب ضخم یقع فى أكثر     ٢

خدمة علوم الشریعة بل ی�ذھب إل�ى أبع�د م�ن ذل�ك فیق�رر أال س�بیل لعل�وم ال�شریعة دون إتق�ان عل�وم              
  .، حققھ خالد بن محمد الفاضل مكتبة العبیكان الریاض .العربیة 

لعرب�ى ف�ى توجی�ھ األدل�ة الفقھی�ة ، وخل�ص إل�ى        سعى فی�ھ مؤلف�ھ إل�ى إثب�ات ال�دور الج�وھرى للنح�و ا               ٣
/ ض��رورة ام��تالك الفقی��ھ ناص��یة النح��و ف��ى دراس��تھ الفقھی��ة ، حقق��ھ محم��د ح��سن ع��واد دار عم��ان   

  .األردن / عمان 
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  َتَفرُِّق موضوع داللة حروف العطف فى آیات األحكام فى بطون الكتب النحویة

واللغویة وثنایا الكتب األصولیة والفقھیة ، وكتب التفاسیر وغیرھا فكان ھذا 
 ، وتحقیق الواقع دافًعا قوًیا لجمعھا والتألیف فیما بینھا وترتیبھا وبسط القول

 .مذاھب العلماء فیھا 

  ضرورة وجود سلسلة تكمیلیة لتلك الجھود التى بذلھا القدماء والمحدثون فى
 .دراسة داللة حروف العطف ومعانیھا فى الكتاب والسنة 

  :الدراسات السابقة 
والفقھ��اء ف��ى مؤلف��اتھم بكثی��ر م��ن الموض��وعات المتعلق��ة     لق��د اعتن��ى النح��ویین 

 ت ح�روف وال�سنة ، وكان�   ما لھا من عالقة فى فھ�م أدل�ة الكت�اب       باللغة العربیة ؛ ل   
من بین ھذه الموضوعات ، إال أنھ ظ�ل       الواردة فى آیات وأحادیث األحكام       عطفال

جمع فى بحث مستقل ، وھناك بعض الكت�ب الھام�ة       مشتتا فى تلك المؤلفات ، لم یُ      
  : القریبة من الموضوع التى أفدت منھا فى بحثى وھى 

  لة النحویة واللغویة فى استنباط األحكام من آیات القرآن الت�شریعیة           أثر الدال
، للدكتور عبدالقادر السعدى ، وھى رسالة تقدم بھ�ا لنی�ل درج�ة الماج�ستیر                
فى اللغة العربیة جامعة بغداد ، وتضمنت رس�التھ الَقیَِّم�ُة الح�دیث ع�ن دالل�ة             

الح�روف ،   بفصل منفصل ، ع�رض فیھ�ا أب�رز المع�انى لھ�ذه              عطفحروف ال 
وعززھا باألمثلة ، وناقش بعضھا ، لكنھ لم ینھج فى بحثھ إلى تفصیل واقع               
الخالف العلمى بین النح�ویین والفقھ�اء ف�ى تقری�ر الحك�م ال�شرعى المترت�ب                 

، وق��د أف��دت من��ھ ف��ى الناحی��ة النحوی��ة وكیفی��ة مناق��شة   عل��ى معن��ى الح��رف 
  .اآلراء الفقھیة  وفى عنونة المسائل 

  ب��ین دق��ائق النح��و ولط��ائف الفق��ھ ، ت��ألیف ال��دكتور محم��ود  ح��روف المع��انى
 .وقد أفدت منھ من الناحیة الفقھیة سعد 

      حروف المعانى وعالقتھا بالحكم الشرعى ، تألیف ال�دكتور دی�اب عب�دالجواد
 . عطا 

  
وھذین الكتابین ، لم ُیْعَنَیا بق�ضایا خالفی�ة ب�ین النح�ویین والفقھ�اء إال قلیًل�ا ، كم�ا            

  .المتعلقة بالحروف التى تناولوھاا لم یتعمقوا فى تناول القضایا أن صاحبیھ

  : أما عملى فى البحث والمنھج الذى اتبعتھ 
رن ؛ لمقاالتحلیلي والوصفي جین االستقرائى المنھافي بحثي على ت عتمدفقد ا

قمت باستقراء لبعض حروف العطف التى تتصل بموضوع البحث من كتب ف
ف ختالالى أدى إلنحویة  فیھا ما راء اآلف اختالاللغة العربیة ، ووصفت ا

ء ، مع المقارنة بین آراء النحویین والفقھاء فى معانى بعض من ھذه لفقھاا
الحروف وأثر ذلك على الحكم الشرعى وتحلیل آراء كل فریق ومناقشتھا 

  .لغوًیا وفقھًیا  منھا اجح لرر اختیاوا
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  : ھیكل البحث 
  : رس كما یلى اأربعة مباحث وخاتمة وفھیتكون البحث من مقدمة وتمھید و

  المقدمة  
  . فیھا التعریف بالموضوع وأھمیتھ وسبب اختیاره ومنھجیة البحث 
  : التمھید فى حروف العطف وحاجة الفقھ إلیھا ، وجعلتھ فى مطلبین 

  .الحرف فى اللغة واالصطالح :  المطلب األول 
  . العطف فى اللغة واالصطالح :  المطلب الثانى 
فتحدثت فیھا عن أثرھذه الحروف واختالف داللتھا عند :  أما المباحث 

النحویین وما ترتب علیھ من اختالف بین الفقھاء لبعض آیات وأحادیث األحكام 
  .وھى مقسمة إلى أربعة مباحث 

  
العاطفة فى آیات األحكام وما ترتب ) الواو(الداللة النحویة لـ: المبحث األول 

  : وسبعة مسائل االحكم الشرعى ویشمل تمھیًدعلیھا من آثار فى 
  .العاطفة بین النحویین والفقھاء ) الواو(فبیَّنُت فیھ داللة : أما التمھید 

  :ى كالتالى ھوأما المسائل ف

  .فى آیة ترتیب أعمال الحج والعمرة ) الواو(الداللة النحویة للـ: المسألة األولى 

فى آیة العدد الجائز جمعھ من النساء فى ) الواو(الداللة النحویة للـ: المسألة الثانیة 
  .الزواج 

  .فى آیة كیفیة معالجة نشوز المرآة ) الواو(الداللة النحویة للـ: المسألة الثالثة 

  .فى آیة الوضوء ) الواو(الداللة النحویة للـ: المسألة الرابعة 

  .یة على الذبیحة فى آیة حكم التسم) الواو(الداللة النحویة للـ: المسالة الخامسة 

  .فى آیة المصارف الواجبة فى الزكاة ) الواو(الداللة النحویة للـ: المسألة السادسة 

فى آیة كیفیة تقسیم الغنائم فیما افتتحھ ) واو(الداللة النحویة للـ: المبحث السابعة 
  .المسلمون من أراضى 

أحادیث األحكام وما ترتب العاطفة فى آیات و)الفاء(الداللة النحویة لـ: المبحث الثانى 
  . مسائلأربع واتمھیًد علیھا من آثار فى الحكم الشرعى ویشمل

  .العاطفة بین النحویین والفقھاء ) الفاء(فبیَّنُت فیھ داللة : أما التمھید 

  :وأما المسائل فھى كالتالى 

  .فى بیان حكم صیام المسافر والمریض ) الفاء(داللة : المسألة األولى  

  .العاطفة فى آیة وقت رجوع المولى ) الفاء(الداللة النحویة لـ : ثانیةالالمسألة 

  .العاطفة فى حدیث حكم اتباع المأموم لإلمام ) الفاء(الداللة النحویة لـ: ة لثالمسألة الثا

  .العاطفة فى حدیث عتق الولد لوالده ) الفاء(الداللة النحویة لـ: ة رابعالمسألة ال
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العاطفة فى آیات وأحادیث األحكام وما ترتب )ثم(لة النحویة لـاالدال: المبحث الثالث 
  . مسألتین واتمھیًد علیھا من آثار فى الحكم الشرعى ویشمل

  .العاطفة بین النحویین والفقھاء ) ثم(فبیَّنُت فیھ داللة : أما التمھید 

  : فھى كالتالى تینلأوأما المس

  .یث حكم ترتیب أعضاء الغسل النحویة فى حد) ثم(داللة : : المسألة األولى 

  . فى حدیث كفارة الحنث بالیمین ) واو(معنى الـب) ثم (مالاستع: المسألة الثانیة 

العاطفة فى آیات وأحادیث األحكام وما ترتب )أو(الداللة النحویة لـ: المبحث الرابع 
  : وخمس مسائل اتمھیًد علیھا من آثار فى الحكم الشرعى ویشمل

  .العاطفة بین النحویین والفقھاء ) أو(یَّنُت فیھ داللة فب: أما التمھید 

  :وأما المسائل فھى كالتالى 

  .فى كفارة الحلق والتقصر فى الحج ) أو(الداللة النحویة لـ: المسألة األولى 

  .فى آیة التیمم) أو(الداللة النحویة لـ: المسألة الثانیة 

  . تجب المتعة فى حقھا من الزوجات ْنة َمفى آی) أو(الداللة النحویة لـ: المسألة الثالثة 

  .فى آیة الحرابة  ) أو(الداللة النحویة لـ: المسألة الرابعة 

  .فى حكم قتل الصید فى اإلحرام ) أو(الداللة النحویة لـ: المسألة الخامسة 
  

  . تحتوى أھم النتائج التى توصلت إلیھا من خالل البحث : خاتمة 

  :وھى تشمل : فھارس 

 .یات القرآنیة الكریمة فھرس اآل .١

 .فھرس األحادیث النبویة الشریفة  .٢

 .فھرس أقوال العرب الشعریة  .٣
 .فھرس المصادر والمراجع  .٤
 .فھرس الموضوعات  .٥

واهللا عز وجل أسأل أن یجعلھ خالًصا لوجھھ الكریم ، وخدمة لكتابھ، وسنة نبیھ ـ 
 .صلى اهللا علیھ وسلم 

  
****************************  
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  لتمهيدا

  اطب اول

    ارف  ا واطح

  : الحرف في اللغة 
ة ـي الثمانیـروف التھجـد حـو واحـوھ،   وحدُّهطرفھ وشفیره: ء شيكل الحرف من 

  ١والعشرین
، ناحیتھ الشىء وحرف ، جانبھما والجمع أحْرفٌ وحُروفٌ : ل وحرف السفینة والجب

ینتظر ویتوقع فإن رأى من ناحیة ما كأنھ ناحیة منھ : أي : على حرف من أمره وفالن 
  . عنھ ل إذا رأى شیئًا ال یعجبھ عد، وإلى غیرھا ل اـم یحب وإال

 َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اللََّھ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُھ َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِبِھ {: زـالعزیل وفي التنزی
  ٣.إذا لم یرَ ما یحب انقلب على وجھھ : أي، ٢}َلَب َعَلى َوْجِھِھ َوِإْن َأَصاَبْتُھ ِفْتَنٌة اْنَق

و عبدوا ـولالضراء دون اء وھو أن یعبده على السرواحد على وجھ : حرف أي : لوقی
: ـل لما عبدوا هللا على حرف وقیاء ؛ والصبر على الضرالسراء  هللا على الشكر في 

وإال ،  لة لھ من تلك العبادة وھو شرط تحقیق المنفعة العاج، شرط : ى حرف أي ـعل
  ٤.هللا تعالىن عبادة ـب عـانقل

ھو : " _سیبویھ كما عرفھ _  الحرف في اصطالح النحویین :الحرف في االصطالح  
  ٥"لم وال فعـلمعنى لیس باسما جاء 

  : فى ألفیتھ ابن مالك ل قاالَكِلم ،  وھو من أقسام 
  ٦ ْمِل الَكٌفْر ُثمَّ َحُلْع وِفٌماْس ...ْمِقَتاْس َكیٌدِف ُمٌظْفا َلَناُمَلَك

وإن اقترنت ، فالكلمة إن دلت على معنى في نفسھا غیر مقترنة بزمان فھي االسم 
، في غیرھا فھي الحرفل على معنى في نفسھا بل وإن لم تدل ، بزمان فھي الفع

فمن ، لوعالمات األفعااألسماء  من عالمات بخلوهل ن االسم والفعـاز عـوالحرف یمت
ومن عالمات ، التعریف علیھا وھو ما ال یجوز في الحرف ) لأ(لوـ دخاألسماءعالمات 

                                                           
أبو الفیض الملقب بمرتضى محمد بن محمد بن    ( تاج العروس من جواھر القاموس  للزبیدى        : ینظر  ١

 م  م�ادة  ١٩٩٤ ھ�ـ ،  ١٤١٤ على شیرى  ، دار الفكر بیروت        عبدالرزاق الحسینى دراسة وتحقیق   
   .١٢/١٣٠) حرف(

 . سورة الحج ١١من اآلیة ٢
دار ص�ادر بی�روت   ) محمد بن مكرم بن منظور األفریق�ى الم�صرى   (لسان العرب البن منظور :  ینظر  ٣

  ٩/٤٢) حرف(مادة 
، دار الشعب )  محمد بن أحمد األنصارى أبو عبد اهللا( الجامع ألحكام القرآن الكریم  للقرطبى      : ینظر  ٤

  . ١٢/١٧القاھرة 
تحقی�ق وش�رح عبدال�سالم ھ�ارون ع�الم      ) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  (الكتاب لسیبویھ   : ینظر  ٥

  . ١/١٢م ،١٩٨٣ھـ ، ١٤٠٣ /٣الكتب ط
قیل�ى الم�صرى   بھاء الدین عبداهللا بن عقیل الع(شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك البن عقیل          : ینظر  ٦

 . وما بعدھا ١/١٣ م ،١٩٨٠ھـ ، ١٤٠٠/ ٢٠، دار التراث القاھرة ط) 
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، وبالفتح للمخاطب ، بالضم للمتكلم  " َلعبتَُِ: "و ـبھا نحل الفاعق تاء ل إلحااألفعا
  ١.الحرفوھو ما ال یجوز في ، مخاطبة وبالكسر لل

رف ـالح: " ل اـللحرف نقال عن بعض النحویین فق حًدا ٢صاحب الجنى الدانيذكر وقد 
  " .على معنى في غیرھا فقطل تدكلمة 

على ل وإنما تد، على معنى في نفسھا ل كلمة ال تد" : الحرف أن ل وخالصة القو 
   .٣"  داللة خالیة من الزمن– بعد وضعھا في جملة –معنى في غیرھا 

ل   وإنما ید-االسم في ل ھو الحا كما -على معنى في نفسھ ل ال ید" حتى "فالحرف 
الماضي سواء فى على زمن ل  ال ید-الحرف :  أي -وھو، في جملة  كان على معنى إذا

وحده على الزمن الذي وقع ل الذي یدل في الفعل ھو الحال ، كما ر أو المستقبـأو الحاض
  .  فیھ 

" ـویون وینبغي التنبیھ ھنا إلى أن الحروف التي ھي قسم من أقسام الكلمة یسمیھا النح
عن الحرف الھجائي الذي كامًلا وھو یختلف اختالفًا ، بط فالحرف ھو الرا" أدوات ربط 
  ٤.الكلمة صیغة تبنى منھ  

  ىنَعْوحرف مَ، ى نَبْحرف مَ:  فالحرف على ضربین 
بنیة فھو جزء من ، الزاي في زید ، كحرف  الكلمة ِةَیْنِبمن كان ما : ى نَبْفحرف المَ

  . الكلمة 
ر ـالج، كحروف ة ـإذا انتظم في الجمللھ معنى ال یظھر إال كان  ما:ى نَعْوحرف المَ

  .والعطف 

  . التعقیب ل على معنى وھو الترتیب دون إذا انتظم في جملة د) ثمَّ(فحرف العطف 
 ، )الفاء( و)الواو(ـكحروف العطف :  وحروف المعاني التي تناولھا األصولیون ھي 

أسماء یضًا وا بحروف المعاني أقُحَلْوأَ،  )إلى(و) من(و) الباء(كـر روف الجـوح
وھذا البحث ، ٥) متى(و) كیف(كـ وأدوات الشرط ، )دـعن(و) بعد(و) لقب(كـالظرف 

) الواو: (ي ـمن حروف العطف التي ھي جزء من حروف المعاني وھل أربعة یتناو
  ) .أو(و) ثم(و) الفاء(و
  

                                                           
  ، ١/١٥،٢٤المصدر السابق ١
) بدر الدین أبو محم�د الح�سن ب�ن قاس�م الم�صرى      ( الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى   : ینظر  ٢

  ١م صـ١٩٨٣دار اآلفاق الجدیدة ـ بیروت 
  .١/٦٨ ، ٥ دار المعارف مصر طالنحو الوافى لعباس حسن: ینظر ٣
  .٦٦/ ١المصدر السابق : ینظر ٤
 ھ�ـ ،  ١٤١٨ / ٢أصول الفقھ اإلسالمى لوھب�ة الزحیل�ى ، دار الفك�ر المعاص�ر بی�روت لبن�ان ط       : ینظر  ٥

   .٤١٨ ، ١/٣٧٥م ، ١٩٩٨
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ب اطا  

  اطف  ا واطح

ثناھا : مال ، وَعَطَف الِوَسادَة : عَطَفَ " :مختار الصحاح  جاء فى : العطف في اللغة
"١  

 ، والرجل  یعطف  ُھُتْلَمإذا َأ: عطفت الشىء : " وفى معجم مقاییس اللغة یقال  
  ٢" یثنیھا:  ة الوسَاد

  ٣ الغصن والوسادة َفَط، كَع إذا ثني أحد طرفیھ إلى اآلخرشىء الفي ل  یقا:والعطف  
  .  والردُّ اللغة ھو الثني  مما سبق یتضح بأن معنى العطف في 

بالنسبة مع مقصود على معنى ل تابع ید:  العطف في اصطالح اللغویین ھو أما 
فعمرو ، قام زید وعمرو :ل العطف مثف یتوسط بینھ وبین متبوعھ أحد حرو، متبوعھ 

   .٤تابع مقصود بنسبة القیام إلیھ مع زید
و ـھو - فالمعطوف: االصطالحي ویالحظ بأن ھناك عالقةً بین المعنى اللغوي والمعنى 

  . علیھ على المعطوف   یرد -التابع 
  :  ألفیتھ ابن مالك في ل قانسق ، عطف البیان وعطف ال: ویقسم العطف قسمین 

  ٥ ما سبق  اآلن بیاُنوالغرُض...  إّما ذو بیانٍ  أو نسق العطُف
یكشف ما كنھ یكشف عن المراد كویشبھ النعت في ، تابع جامد : فعطف البیان ھو 

أبو " عَطفُ بیان على: ، فعمر ٦"  ُعَمْرِباِهللا َأُبو َحْفٍصَأْقَسَم : " ل القائكقول النعت 
   .  لتوضیحھ والكشف عن المراد بھ َرِكذُ" حفص  

 من أحرف  العطف التابع المتوسط بینھ وبین متبوعھ حرفٌ" : وأما عطف النسق فھو
   . ٧المعطوف بالحرف : مى ـویس، 

                                                           
 ٣، طالمكتب�ة الع�صریة ـ  بی�روت     ) محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر ( مختار الصحاح للرازى : ینظر ١

   . ٢١٢صـ) عطف(م مادة ١٩٩٨/ھـ ١٤١٨،
تحقی�ق وض�بط عبدال�سالم    ) أبوالح�سین أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا        (معجم مقاییس اللغة البن ف�ارس       ٢

  .٤/٣٥١م ، ١٩٧٩ھـ ، ١٣٩٩ھارون ، دار الفكر 
راجع�ھ  ) أبو القاس�م الح�سین ب�ن محم�د الراغ�ب األص�فھانى       ( المفردات فى غریب القرآن لألصفھانى   ٣

   . ٤٣١وائل أحمد عبد الرحمن ، المكتبة التوفیقیة القاھرة صـ
   .٣٤١م ، صـ١٩٧٨، مكتبة لبنان ـ بیروت ) على بن محمد الشریف( التعریفات للجرجانى ٤
  .٣/٢١٨شرح ابن عقیل ٥
َم�ا َرَواُه  ُھَو بیت من الرجز المشطور رجز َقاَلھ َأْعَراِب�ي لعم�ر ب�ن اْلخط�اب َرِض�َي اللَّ�ُھ َعْن�ھ ، َوَس�ببھ                 ٦

َیا َأِمیر اْلُمؤمِنیَن ِإن َأھِلي بعید َوِإنِّي عل�ى َناَق�ة   : المحدثون َعن أبي َرافع َأن َأْعَراِبًیا َأَتى عمر َفَقاَل          
ك�ذبت َواهللا َم�ا بَھ�ا نق�ب َوَل�ا دب�ر َف�اْنَطلق األعرب�ي َفح�ل َناَقت�ھ ث�مَّ                      : َفَقاَل عم�ر  . دبراء نقباء َفاْحِمْلِني  

  :ْطَحاء َوجعل َیُقول َوُھَو یمشي خلف َناَقتھاْستْقبل اْلَب
: ، ینظ�ر . اْغِف�ر َل�ُھ اللھ�ّم ِإن َك�اَن فج�ر      ... َم�ا ِإن بَھ�ا م�ن نق�ٍب َوَل�ا دب�ر              .. أقسم باهللا َأُبو حف�ٍص عم�ر        

تحقی�ق  ) ھ�ـ ١٠٩٣: المت�وفى (خزانة األدب ول�ب لب�اب ل�سان الع�رب لعب�د الق�ادر ب�ن عم�ر البغ�دادي                  
 - ھ�ـ  ١٤١٨الرابع�ة،  : مكتب�ة الخ�انجي، الق�اھرة الطبع�ة    : د ھارون الناش�ر عبد السالم محم  : وشرح
  .٥/١٥٤ م ، ١٩٩٧

موف�ق  ( ، شرح المفصل البن یعیش ٥٥٦ ، النحو الوافى     ٥٥٠جامع الدروس العربیة من صـ    : ینظر  ٧
   .٨/٨٨الدین یعیش بن على بن یعیش النحوى ، القاھرة 
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) ال(، ) بل(، ) أو(، ) أم (، ) حتى(، ) الفاء(، ) ثم(، ) الواو(: لعطف تسعة  وحروف ا
  :، جمعھم ابن مالك بقولھ ) لكن(، 

  اَفّق وَوْد ِصیَكِف َكْو َأْمى َأتََّح... ا ًقا  بواٍو  ثّم َفَلْط ُمفالعطُف
  ١لكن كلم یبد امرؤ لكن طال... وأتبعت لفًظا فحسب بل وال 

وبین متبوعھ أحد نھ بیالعطف الذي یتوسط  : أي ، بحثنا ل وعطف النسق ھو مح
  .  حیث أننا نعالج دالالت ھذه األحرف ؛روف العطف ـح

م ـتنقسم حروف العطف من حیث اشتراك المعطوف والمعطوف علیھ في الحكو 
  ٢قسمین رئیسین: ى ـإل

 ا ـً مع علیھ في الحكم  واإلعرابللمعطوفالمعطوف كة  الحروف التي تفید مشار:ل األو
  ) .  حتى(و) ثم(و) الفاء(و) الواو : (ي ـوھ

المعطوف للمعطوف علیھ في اإلعراب ال في كة  وھي الحروف التي تفید مشار:والثاني 
  ."  ولكنْ ، وأو ل ، وب، ال  : " ، وھىالحكم 

  املبحث األول

  العاطفة فى آيات األحكام ) الواو(الداللة النحوية لـ

   احلكم الشرعىوما ترتب عليها من آثار فى

  د 

العطف فى آیات األحكام ، وأثرھا فى اختالف ) واو(قبل الكالم على الداللة النحویة لـ
  :الفقھاء ، البد من بیان داللتھا عند النحویین والفقھاء 

 :داللتھا عند النحویین   - أ
ل ، فیھ األول إشراك الثاني فیما دخعلى ل  تد)الواو(إلى أن حویون ذھب جمھور الن

بمطلق ویون ر عنھ بعض النحوھو ما عب،  ٣أوالًكان على أیھما ل فیھا دلیس لیو
َفَأْنَجْیَناُه َوَأْصَحاَب { :على مصاحبھ نحو قولھ تعالى ، الشىء ف ـي تعطـ فھ٤عـالجم

وعلى  ، ٦}َسْلَنا ُنوًحا َوِإْبَراِھیَمَوَلَقْد َأْر{ : ھ تعالى ـوعلى سابقھ نحو قول٥} السَِّفیَنِة 
َكَذِلَك ُیوِحي ِإَلْیَك َوِإَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلَك اللَُّھ اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم {: تعالى ھ نحو قولھ الحق

{٧.   

                                                           
   .٣/٢٢٥شرح ابن عقیل :  ینظر ١
األش�باه والنظ�ائر ف�ى      / ٥٥١ ،   ٥٥٠ ، ج�امع ال�دروس العربی�ة ص�ـ         ٣/٢٢٥ش�رح اب�ن عقی�ل       : ینظر  ٢

محم�د عب�دالقادر الفاض�لى ،    : تحقی�ق  ) ج�الل ال�دین ب�ن عب�دالرحمن ب�ن أب�ى بك�ر           (النحو لل�سیوطى    
   ٢/١١٥م ، ١٩٩٩ ھـ ، ١٤٢٠ ، ١المكتبة العصریة ـ بیروت ط

   .٤٦٣مغنى اللبیب صـ:  ینظر ٣
 ١٣٩٩محمد عبدالخالق ، الق�اھرة ط : تحقیق ) أبو العباس محمد بن یزید     (تضب للمبرد   المق:  ینظر   ٤

  ١/١٤٨ھـ ، 
  . سورة العنكبوت ١٥ من اآلیة ٥
 . سورة الحدید٢٦من اآلیة ٦
  سورة الشورى  ٣من اآلیة ٧
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د وعمرو ، والمبدوء بھ فى مررت بزی: ل یجوز أن تقو: "سیبویھ في الكتاب ل قا
ویجوز أن یكون المرور وقع علیھما في ، ا ویجوز أن یكون زیدعمرو  المرور

فإذا سمعت المتكلم ، على ھذه المعاني األشیاء  تجمع ھذه )الواو(ـفواحدة ة حال
مررت :"ل وقد تقواألشیاء ، ألنھا قد جمعت ھذه ؛ شئت أیھا یتكلم بھذا أجبتھ على 

على "ل دلی" ولیس في ذلك ، ین را مروـبھم، ررت ـعلى أنك م" وٍروعمبزیٍد 
  . رو ـا بعمـًأیضومررت :  ،  كأنھ یقول  بھ المبدوء المرور 

  ١"ٍرو ما مررت بزیٍد وما مررت  بعم:"فنفي ھذا 
كلیھما تقیید بحصولھ من غیر من ل االجتماع في الفع؛  فالمقصود بمطلق الجمع 
  ٢.في زمان أو سبق أحدھما 

ك ـذلل د، رٌو ـدٌ  وعمـزیجاء  " : ومطلق الجمع ھو مذھب البصریین فإذا قلت
" بعد زید جاء "عمرو "ل كون واحتم،  إلیھماىء المجى اجتماعمھا في نسبة ـعل
   .٣وإنما یتبین ذلك بالقرینة لھ مصاحبًا  جاء  أو، ھ ـء قبلجاأو 

ذلك قطُرب ـبل اـن قـومم، ترتیب على الل إلى أن الواو تدویین وقد ذھب بعض النح
،  ببًاـالترتیب في اللفظ یستدعي س، واحتجوا بأن " ٤وثعلب والَّربعي وغیرھم 

   .٥علیھ ل ي الوجود صالح لھ فوجب الحمـب فـلترتیوا
  ٦.الكوفیین بالترتیب ھو أیضا مذھب ل  والقو

بأن ھناك إجماعًا على داللة واو ل بالترتیب یتبین خطأ من قال  وبوجود من قا
وا ـویین أجمعـاللغإن النحویین و: " السیرافيل قاكما ف على مطلق الجمع ـالعط

  .اإلجماع على نقض ل فوجود المخالف ید ،  "٧الترتیبا ال ـى أنھـعل
فذھب ،  في داللة الواو على الترتیب أو على المعیة ویینبعض النحل وقد فَصَّ

ل لقائ: " ، فقال من المجازه یعتبرغیره فیھا ھو الترتیب ول ضي إلى أن األصالر
الوضع للترتیب ل وھي في أص، الواو فیما ال ترتیب فیھ مجازل استعمال أن یقو

واو  للمعیة حقیقة  واستعمالھا في ـى أن الـإلكیسان  ، وذھب ابن ، ٨..." ...
  .٩غیرھا مجاز 

إما لمطلق الجمع أو للترتیب  ویین  عند النح)الواو(من الكالم السابق یتبین لنا أن 
  .ة  ـأو للمعی

                                                           
  .١/٤٣٨الكتاب لسیبویھ :  ینظر ١
عن�ى  ) ین بن عبدالرحمن ب�ن أب�ى بك�ر    جالل الد(ھمع الھوامع  شرح جمع الجوامع للسیوطى      : ینظر  ٢

   .١/١٢٩بتصحیحھ محمد بدر الدین ، دار المعرفة ، بیروت لبنان 
   .٣/٢٢٦شرح ابن عقیل : ینظر ٣
رج��ب عثم��ان محم��د ، . إرت��شاف ال��ضرب م��ن ل��سان الع��رب ألب��ى حی��ان األندل��سى ، تحقی��ق د : ینظ��ر ٤

   .٤/١٩٨٨٢م ،١٩٩٨ھـ ١٤١٨ ١رمضان عبدالتواب ، مكتبة الخانجى القاھرة ، ط. مراجعة د
   .١/١٢٩ھمع الھوامع : ینظر ٥
  . ٣/٢٢٦شرح ابن عقیل : ینظر ٦
   .٤٦٣مغنى اللبیب صـ: ینظر ٧
  .١/١٢٩ھمع الھوامع : ینظر ٨
  .المصد ر السابق نفسھ : ینظر ٩
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 الفقھاء عند تھا دالل  - ب
الجمع  ، لق مط: ن األصولیین على ثالثة معاالفقھاء و  العطف عند )واو(ل تد

 على واحد من ھذه )الواو(ویعود سبب االختالف في داللة ، ة ـوالمعی، ب ـوالترتی
  :  المعاني إلى سببین 

فقد اعتمد األصولیون في بعض ،  في داللتھاویین  اختالف النح:ل السبب األو
 .  ویینالنحكالم ى ـتھم علـأدل

لتي لھا عالقة بھذه وتوجیھ النصوص الشرعیة ا،  ل طریقة االستدال:السبب الثاني 
  المسألة

  .الرأي الراجح في المسألة ِذكرثُمًّ،الثالثة ل سأقوم بعرض األقواالمطلب وفي ھذا 
الفقھاء كما وھذا رأي جمھور: الجمع  العطف على مطلق )واو(ل  تد:ل األول القو

الحنابلة وقد صرح بداللتھا على مطلق الجمع الحنفیة وویین ، ھو رأي جمھور النح
  .     ١وغیرھم و وابن حزم 

ام ـن اإلمـعل ھذا القول ونق،  العطف على الترتیب )واو(ل  تد:الثاني ل لقوا
  . ٣حنیفة إلى اإلمام أبي ل نسب ھذا القوكما ض أصحابھ  ـ وبع٢افعيـالش

عنھ ل نقما نما نھایة إ،  على اإلطالق ال تصح -هللا  رحمھ -فعي ونسبة ذلك للشا
ومن خالف ذلك من الترتیب الذي : " قال  اآلیة ثمذكر حین الوضوء في ل  قانھأ

  " ز وضوؤه  ـهللا تعالى لم یجذكره 
بالترتیب إلى اإلمام الشافعي ل عن ھذا التضارب في نسبة القول اإلشكال وقد أزا

 )للواو(الشرعي ل إذ فَرَّقَ بین االستعما،  في البحر المحیطركشى  اإلماُم الز
 عنده ال تفید )الواو( الشافعي أن والذي یظھر من نص" : لوبین إفادتھا لغةً فقا

الوضوء ؛ ھ أوجب الترتیب في ـرعي فإنـالشل الترتیب لغة وتفید في االستعما
   . ٤ "لظاھر اآلیة

ل ، وُنِسَب ھذا الرأى سرت والنی :نحو واو العطف على المعیة ل  تد:الثالث ل القو
ا لبعض ألبى یوسف ومحمد ونقل عن اإلمام مالك ـ رحمھ اهللا ـ كما نسب أیًض

  .الحنفیة 
  وقد ساق كل فریق من الثالثة أدلة من الكتاب والسنة وأقوال العرب شعًرا ونثًرا 
وال یسعنى المقام لذكرھا جمیًعا ھنا فى ھذا المطلب ولكنھا ذكرت داخل البحث فى 

 .العاطفة ) الواو(ثنایا المسائل المتعلقة بحرف 

                                                           
وھ�ى عن�دنا لمطل�ق العط�ف م�ن غی�ر تع�رض لمقارن�ة وال ترتی�ب             ) ال�واو :"( جاء فى ك�شف األس�رار        ١

ى ھذا عامة أھل اللغة وأئمة الفتوى ، ینظر كشف األسرار عن أصول فخ�ر اإلس�الم الب�زدوى ،               وعل
ھ�ـ  ١٤١٧ / ٣محمد المعتصم باهللا البغدادى ، دار الكت�اب العرب�ى بی�روت ط     : ضبط وتعلیق وتخریج    

  . ٢٠٣ ، ٢/٢٠٢م ، ١٩٩٧
  ١/١٨١وینى سیأتى تفصیل ذلك فى مسألة ترتیب أعضاء الوضوء ، ینظر البرھان للج ٢
  .١/٢٠٢المبسوط  ٣
البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھ ، ألب��ى عب��د اهللا ب��در ال��دین محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن بھ��ادر الزرك��شي    ٤
  )ھـ٧٩٤: المتوفى(

  .٣/١٤٥م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتبي الطبعة: الناشر
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  : ل  الترجیح بین األقواولكنى سأذكر ھنا 
 وذلك لقوة أدلة القائلین بمطلق الجمع ؛ لمطلق الجمع )واوـال(أن ـبل ھو القوو

  .واألصولیین  ویین وھو مذھب جمھور النح، مقابلة مع أدلة القائلین بالترتیب 
ل دـة تـھناك قرینكان فإذا ، بمطلق الجمع ال ینفي الترتیب عند القرینة ل والقو

أو المعیة للقرینة ال في ،  على الترتیب ینھاح )الواو(ى  الترتیب أو المعیة دلت ـعل
  .   لتلك القرینة المخصوصة ولیس بسبب حرف الواو: أي ،  ةـالداللـل أص

في  ، جاءأھمیة من المتأخرأكثر المتقدم كون بالترتیب ال ینفي ل وعدم القو
ومن أى : ، فاألھم األھم على تقدم ل نھا في باب العطف  تدبید أ: " ل المحصو

   .  ١على ذلك لزامًا بذاتھال العطف ال تد) واو(ألن ؛ ب ـط الترتیغیراشترا
  :  القول على ترجیح ھذا ل ما یدل األصوض كتب وفي بع

بشىء أنھ لم یأت القائلون بإفادة الواو للترتیب ل والحاص: "ل إرشاد الفحوجاء فى 
  ٢ویستدعي الجواب عنھ، بھ ل یصلح  لالستدال
  ٣." لق العطف من غیر تعرض لمقارنة وال ترتیب الواو لمط: " وفي قواعد الفقھ  

  وا ا  

 وا دواو(اا ( آ  رةوا ل اب أر  

ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّھ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمَر َفَلا ُجَناَح َعَلْیِھ {: قال تعالى 
  ٤}وََّف ِبِھَما َوَمْن َتَطوََّع َخْیًرا َفِإنَّ اللََّھ َشاِكٌر َعِلیٌمَأْن َیطَّ

   د 

ھذه اآلیة دلت على أنھ البد للذى یقصد الحج والعمرة ؛ أن یسعى بین الصفا والمروة ؛ 
فھو إذن ركن أساسى من أركانھما ، لكنھا لم تبین من أین یبدأ الساعى ھل یبدأ من 

  ھل الوجھ على التحدید ؟ أم ھو ُمخََّیٌر فى ذلك ؟  :وة؟ أى الصفا أم من المر
  :بیان المسألة 

  :ولبیان ھذه المسألة أقول 
  : اختلف العلماء فى ذلك على مذھبین وبیانھما كالتالى 

 إن الترتیب فى السعى مطلوب ، وھو أن یبدأ بالصفا ، ثم المروة وھو :المذھب األول 
  .٥مذھب الجمھور

 إن البداءة بالصفا لیست شرًطا ، وُیَباُح للحاج أو المعتمر أن یبدأ بما :ى المذھب الثان
  .٦وھو مذھب ابن حزم الظاھرى  ذلك ، لكن یكون قد ترك األفضل ،شاء ، وال حرج فى

                                                           
  .١/٤٠المحصول : ینظر ١
   .١/١١٥ ینظر إرشاد الفحول ٢
 ٣٨٤القاعدة رقم  .١/١٣٦ قواعد الفقھ٣
   من سورة البقرة ١٥٨من اآلیة ٤
اإلن��صاف ف��ى  ٤/٥٧٧ المغن��ى ١/٢٧٧ بدای��ة المجتھ��د ٢/٤٧٠ الھدای��ة١/٣٨١ ینظ��ر تحف��ة الفقھ��اء  ٥

 حاش���یة الع���دوى  ١٥٦ال���در المخت���ار ١/٧١٧مغن���ى المحت���اج  ٤/١٨معرف���ة ال���راجح م���ن الخ���الف   
١/٦٧٠،٦٧٢ 

  وما بعدھا٥/١٩١المحلى ٦
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  سبب الخالف
  : سبب الخالف فى ھذه المسألة یرجع إلى أمرین 

 حقیقتھا أم المراد بھا ھل ھى للجمع على) الواو( اختالفھم فى معنى:األمراألول 
  الترتیب ؟

عن عبداهللا بن عمرو بن العاص ـ   اختالفھم فیما رواه البخارى ومسلم:األمر الثانى 
َیا :  ، َفَقاَل َرُجٌل َرَأْیُت َرُسوَل اللَِّھ ِعْنَد اْلَجْمَرِة َوُھَو ُیْسَأُل: " ـ قال مارضى اهللا عنھ

  َیا َرُسوَل اللَِّھ،: تمت اْرِم َوال َحَرَج ، َقاَل آَخُر: ، َقاَل  َأْرِمَى، َنَحْرُت َقْبَل َأْن َرُسوَل اللَِّھ
 تمت اْنَحْر َوال َحَرَج ، َفَما ُسِئَل َعْن َشْيٍء ُقدَِّم َوال ُأخَِّر ِإال َقاَل: َحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْنَحَر، َقاَل

  .١" تمت اْفَعْل َوال َحَرَج : 
  علیھ وسلم ـ اهللاـ صلىجمیع المناسك أم ما سئل عنھ  ھل المقصود منھ العموم فىف

  فقط ؟
  :ألنھ ھو الذى یعنینى فى البحث  ؛ وسأتحدث عن األمر األول 

  :  استدل أصحاب المذھب األول وھم القائلون بالترتیب بما یلى 
إن اهللا ـ سبحانھ وتعالى ـ بدأ فى ذكر السعى فى ھذه اآلیة ثم أعقبھ بالمروة فدل ذلك 

  .  أن البداءة بالصفا مقصودة للشارع على
ویؤیده ما رواه مسلم عن جابر بن عبداهللا ـ رضى اهللا عنھ ـ أن النبى صلى اهللا علیھ 

ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن {:وسلم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ
  ٢}َشَعاِئِراللَِّھ

  .٣، َفَبَدَأ ِبالصََّفا"َأْبَدْأ ِبَما َبَدَأ اللَُّھ ِبِھ "
  : أما الفریق الثانى فاستدلوا بما یلى 

 حیث بدأ بالصفا ثم أعقبھ )الواو(إن اهللا تعالى ذكر السعى فى ھذه اآلیة مرتًبا بحرف 
بالمروة ، فدل ذلك على أن البداءة بالصفا مقصودة للشارع ، فكان دلیال على أن 

  . ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ السابق رأیھم بقولھ تفید الترتیب وأیدوا) الواو(

 را   

بعد عرض أدلة المذھبین والتأمل فیھا یبدو لى أن الرأى الراجح ھووجوب الترتیب فى 
ط فى صحة السعى ، وال یخرج ذلك السعى بین الصفا والمروة ، والبداءة بالصفا شر

ع بدون ھا  لمطلق الجمق علیھ بین النحویین ـ وھو أنتَفعن معناھا الحقیقى الُم) الواو(
أخرى قویة صرفتھا عن معناھا األصلى إلى الترتیب ،  وھى ترتیب ـ ولكن ھناك أسباب 

 :  
 .قول النبى ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ؛ حیث إنھ نص فى كیفیة البداءة  .١

                                                           
 ، ٨٣ رق�م  ١/٤٣ فى صحیحھ كتاب العلم باب الفتیا وھو واق�ف عل�ى الداب�ة وغیرھ�ا        أخرجھ البخارى ١

 ، ١٣٠٦ رق�م  ٩/٥٤ومسلم فى صحیحھ كتاب الح�ج ب�اب م�ن حل�ق قب�ل النح�ر أو نح�ر قب�ل الرم�ى                        
 ٨٤٥، مسألة رقم ٥/١٩١وأخرجھ ابن حزم فى المحلى كتاب الحج 

  من سورة البقرة١٥٨من اآلیة ٢
 ،رق��م ١٦٥ ، ٨/١٤٧حھ ع��ن ج��ابر ب��ن عب��داهللا كت��اب الح��ج ب��اب ح��ج النب��ى  أخرج��ھ م��سلم ف��ى ص��حی٣

١٢١٨ 
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فعل النبى موافق للترتیب القرآنى ولم ینقل عنھ أنھ قدم المروة على الصفا  .٢
 " ١ ْمُكَكاِسَنى َمنِّوا َعُذُخ: " ھ وسلم قال والرسول صلى اهللا علی

د بھ على الجمع بدون ترتیب ، ال یعتبر دلیًال على ستشَھأن قولھ فى الحدیث الُم .٣
، وال یتعارض ذلك مع قول عبداهللا بن م ، بل ما ُذِكَر فى الحدیث فقط العمو

 بعض  قد یكون تخفیف وتیسیر فىَرِكعمرو ـ رضى اهللا عنھ ـ ؛ ألن الذى ُذ
المناسك وھى المذكوة فقط ولو كان فى غیره لذكره عبداهللا بن عمرو ؛ ألن ھذا 

 . یعتبر بیاًنا لمناسك الحج ال یجوز تأخیر ِذْكِره عن وقتھ ـ واهللا تعالى أعلم 
  

ا ا  

 وا دواو(ازواج ) اا  ءن ا  زدد اا آ   

َوِإْن ِخْفُتْم َألَّا ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى {: قال تعالى 
  ٢}َوُثَلاَث َوُرَباَع 

  د 

ھذه اآلیة تبین العدد الذى یجوز للمسلم الحر جمعھ من الزوجات على ذمتھ وقد ذكرتھ 
ن ھل المقصود جمع ھذه األعداد بالمعنى العاطفة ولك) الواو(اآلیة معطوفا على بعضھ بـ

ـ الذى ھو مطلق الجمع ـ ، أم المقصود التخییر ـ وھو أحد ) الواو(األصلى المستفاد من 
   كذلك ؟)الواو(أیًضا ـ أم المقصود البدلیة التى تدل علیھا ) الواو(معانى 

  : فظاھر اآلیة لھ تأویالن 
ولھ ثالث یدخل فیھ مثنى ورباع أن تكون ھذه األعداد مذكورة على التداخل فق  - أ

 .یدخل فیھ ثالث 
 .٣أن یكون قولھ مثنى وثالث ورباع على التخییر   - ب

َفِإنَُّھ إَباَحٌة ِللثِّْنَتْیِن إْن َشاَء ، َوِللثََّلاِث إْن : " وھذا ما ذكره الجصاص حین قال 
َمَع ِفي َھِذِه اْلَأْعَداِد َمْن َشاَء َشاَء ، َوِللرَُّباِع إْن َشاَء ، َعَلى َأنَُّھ ُمَخیٌَّر ِفي َأْن َیْج

، َقاَل َفِإْن َخاَف َأْن َلا َیْعِدَل اْقَتَصَر ِمْن اْلَأْرَبِع َعَلى الثََّلاِث ، َفِإْن َخاَف َأْن َلا َیْعِدَل 
لى اْقَتَصَر ِمْن الثََّلاِث َعَلى اِلاْثَنَتْیِن ، َفِإْن َخاَف َأْن َلا َیْعِدَل َبْیَنُھَما اقتصر ع

َكَأنَُّھ َقاَل َمْثَنى َأْو ُثَلاَث َأْو ُرَباَع ) َأْو(ھاھنا ِبَمْعَنى ) الواو(إن : الواحدة ، وقیل 
: َعَلى َحِقیَقِتَھا َوَلِكنَُّھ َعَلى َوْجِھ اْلَبَدِل َكَأنَُّھ َقاَل ) اْلَواَو(إنَّ : ، َوِقیَل َأْیًضا ِفیِھ 

اَع َبَدًلا ِمْن ُثَلاَث ، َلا َعَلى اْلَجْمِع َبْیَن اْلَأْعَداِد ، َوَمْن َوُثَلاَث َبَدًلا ِمْن َمْثَنى ، َوُرَب
َلَجاَز َأْن َلا َیُكوَن الثَُّلاُث ِلَصاِحِب اْلَمْثَنى ، َوَلا ) بأو(َقاَل َھَذا َقاَل إنَُّھ َلْو ِقیَل 

َأْرَبِع ِلُكلِّ َأَحٍد ِممَّْن َدَخَل ِفي الرَُّباُع ِلَصاِحِب الثَُّلاِث ، َفَأَفاَد ِذْكُر اْلَواِو إَباَحَة اْل
اْلِخَطاِب ، َوَأْیًضا َفِإنَّ اْلَمْثَنى َداِخٌل ِفي الثَُّلاِث َوالثَُّلاَث ِفي الرَُّباِع ؛ إْذ َلْم َیْثُبْت َأنَّ 

  ٤"ُن ِتْسًعا ُكلَّ َواِحٍد ِمْن اْلَأْعَداِد ُمَراٌد َمَع اْلَأْعَداِد اُألَخِر،عن َوْجِھ اْلَجْمِع َفَتُكو

                                                           
  ٤/٤٤٩ینظر شرح صحیح البخارى البن بطال باب متى یحل المعتمر ١
   سورة النساء ٣من اآلیة ٢
  ٣/١٤٠٥ ینظر بدائع الصنائع ٣
   ٦٥ ، ٦٤/ ٢ أحكام القرآن ٤
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َوَأمَّا َما َفْوَق اْلَأْرَبِع َفِإنَّ اْلُجْمُھوَر َعَلى َأنَُّھ َلا َتُجوُز اْلَخاِمَسُة؛ ِلَقْوِلِھ ":   قال ابن رشد 
 َعَلْیِھ -َوِلَما ُرِوَي َعْنُھ  . ١»َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع«: َتَعاَلى

َأْمِسْك َأْرَبًعا، َوَفاِرْق : " َأنَُّھ َقاَل ِلَغْیَلاَن َلمَّا َأْسَلَم َوَتْحَتُھ َعْشُر ِنْسَوٍة «-الصََّلاُة َوالسََّلاُم 
َیُجوُز ِتْسٌع،َوُیْشِبُھ َأْن َیُكوَن َمْن َأَجاَز التِّْسَع َذَھَب َمْذَھَب : َوَقاَلْت ِفْرَقٌة . » َساِئَرُھنَّ
} َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع{: َجْمَع اْلَأْعَداِد ِفي َقْولھ َتَعاَلى:  َأْعِني –ي اْلآَیِة اْلَمْذُكوَرِة اْلَجْمِع ِف

".٢  
وما جاء عند األحناف یدل على أنھ الیحل لرجل أن یتزوج خمًسا من النساء لعل ھذا ما 

بع وذلك ؛ ال یجوزللرجل أن یتزوج أكثر من أر:" ذكره أبو الحسن على بن أبى بكر 
  ٣.ألن التنصیص على العدد یمنع الزیادة علیھ 

على السنة لیبرھن على صحة القول السابق واستدل بأن ٤كما اعتمد اإلمام الكاسانى
ًعا َبْر َأنَُّھْن ِمْرَتاْخ: "رجل أسلم وتحتھ ثمانى نساء فقال لھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ 

  ،٥"نَُّھَراِئ َسْقاِروَف
  . ما أمره ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  بذلك ادة على أربع حالًل فلو كانت الزیا

  ب اف 

 فھل )الواو(  یرجع إلى خالف النحویین فى معنىومرجع خالف الفقھاء فى ھذه المسألة
الدالة على التخییرـ ؛ حیث ) أو(ھى بمعناھا الحقیقى ـ وھو مطلق الجمع ـ أم بمعنى 

الدالة على البدلیة حیث ) الواو(االستعمال العربى ـ أو تأتى بمعنى التخییر أحیاًنا فى 
  .تأتى بمعناھا أیًضا فى اللغة 

  ن ا   

  : فى ثالثة من أحوالھا ) أو( بمعنى )الواو(قد تأتى 
الكلمة اسم وفعل وحرف ومنھ قول عمر :  أن تكون بمعناھا فى التقسیم كقولك :أحدھا 

  :  بن براقة 
  ٦َكَما النَّاُس َمْجُروٌم َعَلْیِھ َوَجاِرُم... َنا َوَنْعَلُم َأنَُّھ َوَنْنُصُر َمْوَال

ووجھ الداللة أنھ جعل الناس على قسمین إما مجروم ُمْعَتَدى علیھ أو جارم ُمْعَتِدى ، 
  . ١ومعلوم أنھ إن لم یكن الواحد من ھذا الصنف فسیكون من اآلخر لزاًما 

                                                           
   سورة النساء ٣من اآلیة ١
  ٤٤/ ٢ بدایة المجتھد٢
 ١/١٩٤لھدایة شرح بدایة المبتدى  ا٣
  ٣/١٤٠٤ ینظر بدائع الصنائع ٤
 ١/٦٢٨ سنن ابن ماجة موسوعة السنة ٥
حی�ث ِزی�دت   )  م�ا (البیت من البحر الطویل لعم�رو ب�ن براق�ة الھم�دانى وھ�و م�ن ال�شواھد عل�ى زی�ادة              ٦

، ن ون�ؤازر نع�ی " نن�صر : "بعد الكاف ولم تمنعھا م�ن عم�ل الج�ر ف�ي االس�م ال�ذي بعدھاال�شرح          " ما"
كم�ا  : ظالم متع�دٍّ ، وی�روى   " جارم"، واقع علیھ اإلثم" مجروم علیھ"، المراد منھ الحلیف " موالنا"

ونساعده على ع�دوه  ، إننا نعین حلیفنا: الناس مظلوم علیھ وظالم ، ومعنى الروایتین واحد والمعنى     
اب�ن الن�اظم   : شراح األلفیةذكره من : مع أننا نعلم أنھ كسائر الناس یجني ویجنى علیھ ، و مواضعھ       

، ٢٩٩/ ٢، واألش��موني ٨٤والمك��ودي ص، ١٥٦/ ٢واب��ن ھ��شام  ، ٢٧/ ٢واب��ن عقی��ل  ، ١٥٣ص
 ١٥٢/ ١، وابن ھشام في المغني ١٣٠، ٣٨/ ٢والسیوطي في ھمعھ ، والسندوبي
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وذلك نحو ) أو( فیما ھو تقسیم أجود من استعمال )الواو(استعمال : " قال ابن مالك 
جاِلْس الحسن وابن سیرین ، فلو َجاَلَسُھَما مًعا ، أو أفرد أحدھما بالمجالسة ؛ لم : قولك 

  ٢" یخالف ما ُأِبیَح لھ، واالعتماد فى فھم المراد من مثل ھذا الخطاب على القرائن 
ألصل فى التقسیم ؛ ألن استعمال ھى ا) الواو: (العكس أقرب أى : " وقال المرادى 

  ٣."الواو فى ذلك ھو األكثر 
الصواب أنھا فى ذلك على معناھا األصلى ؛ إذ األنواع مجتمعة فى : "قال ابن ھشام 

  . ٤"الدخول تحت الجنس 
جاِلس الحسن وابن : " فى اإلباحة ؛ ألنھ یقال ) أو( بمعنى )الواو( تكون :الثانى 

، بعد ذكر ٥} ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة{ نھ لھذا قال اهللا عز وجل أحدھما ، وأ: سیرین ، أى 
؛ لئال ُیَتَوھَُّم إرادة اإلباحة كان أمًرا بمجالسة كل منھما ، وجعلوا ذلك ٦ثالثة وسبعة 

  ٧) .بأو(والعطف ) بالواو(فرًقا بین العطف 
َفاْنِكُحوا َما َطاَب . ....{ :  أن تكون بمعناھا فى التخییر؛ كقولھ سبحانھ وتعالى :الثالث 

  ٨}.....َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع 
  . إن المعنى فى اآلیة مثنى أو ثالث أو رباع :وجھ الداللة 

  :ومنھ قول كثیرعزة 
  ٩الُبَكا َأْشَفى ِإَذْن لَغِلیِلي: فقلُت ... َنَأْت فاخَتْر من الصَّبِر والُبَكا : وقالوا 

  ١٠فاختر الصبر أو البكاء ؛ إذ الیجتمع مع الصبر: إن معناه  : والشاھد
أحدھما ثم : یحتمل أن یكون األصل فاختر من الصبر والبكاء أى : "قال ابن ھشام 

 ١١}َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُھ َسْبِعیَن َرُجًلا ِلِمیَقاِتَنا { : كما ُحِذَفت من قولھ تعالى ) ِمْن(َحَذَف
   . ١٢)ْنِم(ـیت روى ب، ویؤید ذلك أن الب

وقد اتفق الفقھاء على أنھ الیحل ألحد أن یجمع بین أكثر من أربع نسوة وخالف فى ھذا 
تفید الجمع ، وجمع األعداد المذكورة فى اآلیة مثنى وثالث ) الواو(قوم ورأوا أن 

ورباع یساوى تسًعا ، ونسب اإلمام القرطبى ھذا القول إلى الرافضة وبعض أھل 

                                                                                                                                                           
 ،ش��رح ٦٧٢ ، ١٣٩/ ١ ، مغن��ى اللبی��ب١٦٦،١٦٧ ،الجن��ى ال��دانى ١٢٢٥/ ٣ش��رح الكافی��ة : ینظ��ر ١

   ٢/١٦٠ ، ھمع الھوامع ٢/٣٠ابن عقیل 
  .  ٢/٣٠شرح ابن عقیل : ینظر ٢
   .١٦٦،١٦٧الجنى الدانى : ینظر ٣
  . ٦٧٢ ، ١٣٩/ ١مغنى اللبیب:   ینظر٤
 .  سورة البقرة ١٩٦من اآلیة ٥
 . ١/٢٣٩ ینظر الكشاف للزمخشرى ٦
  . ٦٧٢ ، ١٣٩/ ١مغنى اللبیب ینظر ٧
   سورة البقرة ٣من اآلیة ٨
 والم��صباح ١١/٤٩٩، الغلی��ل م��ن الغل��ة وھ��ى ح��رارة العط��ش ، ینظ��ر ل��سان الع��رب    ن��أت أى بع��دت ٩

 ، ١/٦٧٢ ، وب��ال ن��سبة ف��ى مغن��ى اللبی��ب ،   ١١٤ والبی��ت لكثی��ر ع��زة ف��ى دیوان��ھ ص��ـ   ٣٢٥المنی��ر
  ٥١٢مصابیح المغانى 

  ٥٢١ ، مصابیح المغانى ١/٦٧٢،٦٧٣مغنى اللبیب ، :  ینظر ١٠
  . سورة األعراف ١٥٥من اآلیة ١١
  ٥٢١ ، مصابیح المغانى١/٦٧٢،٦٧٣مغنى اللبیب ،  :  ینظر١٢
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الظاھر ال ُیَسلَُّم  ، وإن كان نسبتھ إلى بعض أھل٢نسبھ ابن كثیر إلى الشیعة، و١الظاھر
بھ ؛ ألن اإلمام ابن حزم وھو شیخ الظاھریة فى عصره لم یقل بھذا الرأى بل َنَسَبُھ إلى 

فلم : " الشیعة ، ولو كان أحد من أصحابھ الظاھریة قال بھ ألشار إلیھ ، قال ابن حزم 
 یحل ألحد زواج أكثر من أربعة نسوة أحد من أھل اإلسالم ، عدا فى ُیْخَتَلْف فى أنھ ال

فبقى نسبة ھذا الرأى إلى الشیعة ، و ٣ذلك قوم من الروافض ال یصح لھم عقد اإلسالم
  : استدل المجیزون بدلیلین 

تفید مطلق الجمع ، واالثنان مضاًفا إلیھا الثالثة ) الواو(على ما تقدم من أن   - أ
 . ٤عة واألربعة تساوى تس

 ٥.أن النبى ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ نكح تسًعا وجمع بینھن فى عصمتھ   - ب
وُیَردُّ على ھذا بأنھ من خصوصیاتھ ـصلى اهللا علیھ وسلم ـ وھذا لیس دلیال لغوًیا 

 .فال حاجة إلى تفصیل القول فیھ 
  : لمطلق الجمع فى ھذه اآلیة  بعدة أدلة ) الواو(وقد رد الجمھور استداللھم بأن 

فالكالم على التخییر، كأن قال مثنى أو ُثالث أو ) أو(فى ھذه اآلیة بمعنى ) الواو(أن  .١
قول كثیرعزة السابق، وإنما عدل ) أو(بمعنى ) الواو(ومن شواھد مجىء ٦ُرباع 

انكحوا : فى ھذه اآلیة تدل على البدل ، أى ) الواو(؛ ألن )الواو(إلى ) أو(تعالى عن 
لما جاز لصاحب المثنى ) بأو(، وأربًعا بدًال من ثالث ، ولو جاء ثالًثا بدًال من اثنتین 

ثالث وال لصاحب الثالث رباع ، یضاف إلى ھذا أنھ لیس من شأن البلیغ أن 
ُیَعبَِّرعن العدد عن التسعة باثنتین وثالث وأربع ؛ ألن التسعة قد ُوِضَعت لھذا العدد 

 ٧.فیكون َعیا فى الكالم 
 وثالث ورباع بدل من ما طاب لكم ومعناه اثنتین اثنتین وثالًثا مثنى: " قال الزجاج  .٢

  . ٨ثُالًثا وأربًعا أربًعا
ثالث یدخل فیھ المثنى : أن یكون ذكر ھذه األعداد على التداخل ؛ ألن قولھ تعالى  .٣

َأْرَض ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذي َخَلَق اْل{ : وقولھ رباع یدخل فیھ الثالث كقولھ تعالى 
ِفي َیْوَمْیِن َوَتْجَعُلوَن َلُھ َأْنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِمیَن ، َوَجَعَل ِفیَھا َرَواِسَي ِمْن َفْوِقَھا 

 ٩}َوَباَرَك ِفیَھا َوَقدََّر ِفیَھا َأْقَواَتَھا ِفي َأْرَبَعِة َأیَّاٍم َسَواًء ِللسَّاِئِلیَن 
ولو لم یكن كذلك لكان المجموع ستة أیام وقد ذكر والیومان األوالن داخالن فى األربع ، 

تعالى أن خلق السماوات فى یومین فیكون خلق الجمیع فى ثمانیة أیام وھذا یتعارض 
  ١٠} ُھَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم{ : مع قولھ تعالى 

                                                           
 ١٧ ، صـ٥تفسیر القرطبى جـ:  ینظر ١
  ٤٥١ صـ ١تفسیر ابن كثیر جـ:  ینظر ٢
 ٤٤١ ، صـ١المحلى جـ: ینظر ٣
 ٢٦٥ صـ٢، بدائع الصنائع جـ١٧ ص٥تفسیر القرطبى جـ:  ینظر ٤
  المصدرین السابقین :  ینظر٥
 ٢٦٢ صـ٢ ، بدائع الصنائع جـ٣٤٧ صـ٢أحكام القرآن جـ:  ینظر ٦
  ١٧ ص٥ ،  تفسیرالقرطبى جـ٨ ص٢زاد المسیر ج:   ینظر ٧
  ٨ ص٢زاد المسیر ج: ینظر ٨
  . سورة فصلت ٩،١٠اآلیتین ٩

  ٢٦٦ ، صـ٢ سورة الحدید وینظر بدائع الصنائع جـ٤من اآلیة ١٠
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ف فى العربیة وال ُیْعَرُف ذلك ضعی) أو(بمعنى ) الواو(كما ذكر ابن ھشام أن مجىء  .٤
 وَوجََّھ اآلیة توجیًھا بدیًعا ال ١فى اللغة ، وإنما یقولھ ضعفاء المفسرین والمعِرِبین

قسم ُیؤَتى بھ لُیَضَم بعضھ إلى : َتكَُّلُف فیھ ، وھو أن األعداد فى العربیة قسمان 
ِصَیاُم َثَلاَثِة َأیَّاٍم ِفي َفَمْن َلْم َیِجْد َف{بعض وھو األعداد األصول ، نحو قولھ تعالى 

وقسم یؤتى بھ ال لُیَضمَّ بعضھ إلى ٢} اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة 
بعض وإنما ُیَراُد بھ االنفراد ال االجتماع ، وھو األعداد المعدولة كھذه اآلیة ، وال 

 . ٣یقولون ثالث وخماس یریدون ثمانیة 

را   

؛ ألن الواو ) أو(فى ھذه اآلیة بمعنى ) الواو(نھ ال مانع من جعل  أالذى یترجح لدى
  ) .أو( فكانت الواو بمعنى) أو(سبقت بما یدل على التخییر تناسبھ 

إن صیغة مثنى وثالث ورباع یراد : أما ما قالھ ابن ھشام فقوٌل وجیٌھ ، غیر أن قوَلُھ 
  .عن إفادة الجمع إلى إفادة التخییر ) الواو(ى إخراج بھا االنفراد ال االجتماع ؛ یقتض

والظروف كذلك ال ) الواو(وقد اتضح لى أن األحوال المعطوف بعضھا على بعض بـ
إفادة الجمع غالًبا ، ومثنى فى ھذه اآلیة تعرب حاًلا ) الواو(یستلزم من العطف بینھما بـ

 فھن فى الحالة األولى اثنتان فھى تبین الحاالت التى یجوز الجمع فیھا بین النساء ،
وفى الحالة الثانیة ثالث وفى الحالة الثالثة أربع ، وال تفید جواز الجمع بین ھذه 

دخل الطالب مثنى وثالث ورباع ، فحاالت دخولھم كانت مرتبة على : الحاالت كقولنا 
ھد ھذا النحو العددى ، وال یستلزم كونھم تسعة ، ومما یعضد ھذه القاعدة من الشوا

  : القرآنیة 
َعَسى َربُُّھ ِإْن َطلََّقُكنَّ َأْن ُیْبِدَلُھ َأْزَواًجا َخْیًرا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت { : قولھ تعالى  .١

 والمرأة ال تكون ثیًبا وبكًرا فى آن ٤}َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت َثیَِّباٍت َوَأْبَكاًرا 
، ) نساًءا خیًرا منكن: (ت حال ال صفة ، وصاحب الحال ھو واحد ، وأرى أن ثیبا

وھو نكرة خصصت بالعطف فجاز أن یأتى منھا الحال ، وكونھا حاال ال یستلزم منھ 
الجمع بین الثیبات واألبكار فمن تقدم وصفھن فى اآلیة بعضھن ثیبات وبعضھن 

ثیبات وأبكاًرا فى أبكاًرا ، ولو أعربناھا صفة لترتب على ھذا كون المتقدم وصفھن 
 . آن مًعا وھذا غیر ُمراد قطًعا 

 ٥}ِإنَّ َربََّك َیْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّْیِل َوِنْصَفُھ َوُثُلَثُھ { : قولھ تعالى  .٢
ولو جمعنا الثلثین إلى النصف لكان أكثر من واحد صحیح فدل على أن المراد ثلثى اللیل 

  .ا آخر حیًنا ونصفھ حیًن
 ٦}َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا اللََّھ ِذْكًرا َكِثیًرا َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصیًلا { : قولھ تعالى  .٣

 .أى بكرة حیًنا وأصیًال حیًنا آخر 

                                                           
   . ٨٥٧مغنى اللبیب صـ: ینظر ١
 . سورة البقرة ١٩٦ من اآلیة ٢
  .٨٥٧نى اللبیب صـمغ:  ینظر ٣
  . من سورة التحریم ٥ من اآلیة ٤
  . سورة المزمل ٢٠من اآلیة ٥
   . سورة األحزاب٤٣ من اآلیة ٦
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وَسُكْم َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللَُّھ آِمِنیَن ُمَحلِِّقیَن ُرُء{ : قولھ تعالى  .٤
 . والمرء ال یكون محلًقا ومقصًرا فى الوقت ذاتھ ١}َوُمَقصِِّریَن 

 ٢} َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َیْأُتوَك ِرَجاًلا َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َیْأِتیَن { : قولھ تعالى  .٥
 .والحاج إما أن یكون راجًال أو راكًبا وال یكون راجًال وراكًبا فى الوقت ذاتھ 

ال ) الواو(اآلیات السابقة نخلص إلى أن الحال والظرف إذا عطف بین أفرادھما بـمن 
  . یستلزم منھ الجمع بینھما فى آن واحد ، بل تعامل كل حالة على حدة 

ومما یتصل بھذه المسألة قول بعضھم یجوز للرجل أن یجمع بین ثمانى عشرة امرأة 
: یعنى اثنتین اثنتین ، ومعنى ثالث : مثنى :  ، مستدًال بأن قولھ تعالى ٣فى عصمتھ

ثمانى عشرة ، وھذا الرأى : أربًعا أربًعا ، فیكون المجموع : ثالًثا ثالًثا ، ومعنى رباع 
:  أضعف من أن ُیَردَّ علیھ ؛ فإن اثنتین اثنتین مثًال ال یعنى أربًعا بالضرورة ، فلو قلنا 

بل قد یكونون ألًفا لكن طریقة دخل الطالب مثنى مثنى ، ال یفھم من ھذا أنھم أربعة 
دخولھم كانت على ھذا النحو الثنائى ، ولو فرعنا على ھذا القول لجاز للرجل أن یتزوج 
ما شاء من النساء بال حصر وھذا یخالف حصر العدد الذى تفیده داللة اآلیة كما أن 

 حتى ال  جاءت للداللة على معنى البدل وأن صیغة العدل تدل على معنى التخییر)الواو(
  . ُیَتجاوز العدد المحصور ـ واهللا أعلم 

 ا ا   

 وا دواو(اا ( آ  رآةوز ا    

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّھ َبْعَضُھْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا {: قال تعالى 
ِلِھْم َفالصَّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْیِب ِبَما َحِفَظ اللَُّھ َواللَّاِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُھنَّ ِمْن َأْمَوا

  ٤}............َفِعُظوُھنَّ َواْھُجُروُھنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُھنَّ 

  د 

حیث ذكرت بعض عة زوجھا ؛ ھذه اآلیة تبین حكم الزجرعند امتناع الزوجة عن طا
ا الضرب ؛ حتى ترجع وتفىء إلى إما الوعظ ، وإما الھجران ، وإم: األسالیب ، وھى 

  عة زوجھا ، ولكن ھل ھذه األسالیب على سبیل الترتیب أم ال ؟طا

  ب اف 

  :وسبب الخالف بین العلماء فى ھذه المسألة یرجع إلى أمرین 
، أم  لمطلق الجمع: ھنا على حقیقتھا أى ھل ھى ) الواو(المقصود بـ األمراألول إلى

  یقصد بھا ھنا الترتیب؟ 

                                                           
  . سورة الفتح ٢٧من اآلیة ١
 . سورة الحج ٢٧من اآلیة ٢
   .١٧ صـ٥تفسیر القرطبى جـ٣
  . سورة النساء ٣٤ من اآلیة ٤
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  واألمر الثانى ھل یوجد فى اآلیة إضمار أم ال ؟ 
  : وبذلك انقسموا إلى مذھبین وبیانھما كالتالى

 إن ھذه األسالیب لیست على الترتیب وجوًبا ، بل ھى على التخییر إذ :المذھب األول 
سلوب الثانى أو الثالث دون المرور على األول أو الثانى یجوز للرجل أن ینتقل إلى األ

  ١.ویجوز لھ الجمع بین ھذه الحاالت الثالث كلھا وھو قول الشافعى وأحمد 
 إن األسالیب المذكورة فى اآلیة تقع على الترتیب المذكور ، فإن نشزت :المذھب الثانى 

جعت إلى الفراش ، وإال فإن نجحت فیھا الموعظة ور المرأة فعلیھ أوًال أن یعظھا 
ھجرھا فى المضجع ، فإن قبلت وتركت النشوز ، وإال ضربھا ضرًبا غیر مبرح ، وھو 

  ٢.مذھب الجمھور 

 ن ا  

 فى ھذه اآلیة على المذھبین )الواو(ولبیان ذلك أقول اختلف العلماء فى معنى 
المذكورة فى اآلیة السابقین واستدل أصحاب المذھب األول القائلون بأن األسالیب 

  :على سبیل الترتیب ال التخییر بما یلى 
 فى ھذه اآلیة لمطلق الجمع فتكون ھذه األسالیب الثالثة على حسب )الواو(إن  )١

 ٣المصلحة التى یراھا الزوج أنھا ناجعة مع امرأتھ فى رجوعھا عن نشوزھا 
 ٤"ھ َتَأَر اْمَبَر َضیَم ِفُلُجل الَرَأال ُیْس: "إن النبى صلى اهللا علیھ وسلم ـ قال )٢
إنھا حین النشوز تعتبر بذلك قد َصرََّحت بمعصیة زوجھا ، فكان لھ ضربھا كما لو  )٣

 ٥.أصرت 
  : أن األسالیب المذكورة فى اآلیة على الترتیب واستدلوا بما یلى : المذھب الثانى 

إن الوعظ ، والھجران ، والضرب المذكور فى اآلیة ، قد عطف بعضھا على  .١
، ٦، وقد أجاز قطرب ، وثعلب ، والربعى ، وھشام ، جعلھا للترتیب ) لواوا(بعض بـ

ونقل عن الفراء أنھ یجعلھا للترتیب فى الموطن الذى یتعذر فیھ الجمع ، فلما كانت 
 قطرب ومتبعیھ ،  محتملة لھذا المعنى حملناھا فى اآلیة علیھ ، أما على رأى)الواو(

مكان الجمع ، وأما إجیئھا للترتیب بحالة عدم  ألنھم ال یقیدون مفإن األمر واضح ؛

                                                           
 ، ٩/٦٤٣ ، المغن�ى الب�ن قدام�ة    ١/٤٩٦شرى  ، الك�شاف للزمخ�    ٤٩٣ ،   ٦/٢٢٨ ینظر األم للشافعى     ١

 ، اإلن��صاف ف��ى معرف��ة ال��راجح م��ن ٩/٦٣٦ ، ال��شرح الكبی��ر ٣/١٠١الك��افى ف��ى فق��ھ اإلم��ام أحم��د 
  .٣/٣٤٢ ، مغنى المحتاج ٨/٣٧٦الخالف 

 ، ٩/٦٤٣ ، المغن��ى الب��ن قدام��ة  ٢/٤٨٧ ، المھ��ذب لل��شیرازى ٤٩٣ ، ٦/٢٢٨ ینظ��ر األم لل��شافعى ٢
 ، ٩/٦٣٦ الشرح الكبیر ٥/١٧٨ ، الجامع ألحكام القرآن الكریم ٣/١٠١مام أحمد الكافى فى فقھ اإل   

 ، مغن�ى المحت�اج   ٨/٣٧٦ ، اإلنصاف فى معرفة الراجح م�ن الخ�الف   ٣/٢٥٢تفسیر البحر المحیط     
٣/٣٤٢.  

 ،وابو داوود ف�ى س�ننھ كت�اب النك�اح     ١٢٢ ، رقم ١/٢٠ أخرجھ أحمد فى مسنده عن عمربن الخطاب   ٣
 . ، وضعفھ األبانى واألرناؤط ٢١٤٧ رقم ١/٦٥٢ى ضرب النساء ، باب ف

 ، الك��افى ف��ى فق��ھ اإلم��ام أحم��د    ٩/٦٤٣ ، المغن��ى الب��ن قدام��ة   ٤٩٣ ، ٦/٢٢٨ ینظ��ر األم لل��شافعى  ٤
   .٣/٣٤٢ مغنى المحتاج ٩/٦٣٦ ، الشرح الكبیر ٣/١٠١

 مغن��ى ٩/٦٣٦ح الكبی��ر  ، ال��شر٣/١٠١ ، الك��افى ف��ى فق��ھ اإلم��ام أحم��د ٩/٦٤٣ المغن��ى الب��ن قدام��ة ٥
   .٣/٣٤٢المحتاج 

  .١٨٨ الجنى الدانى فى حروف المعانى صـ٦
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على رأى الفراء فإن الشرط متحقق فیھا ؛ ألن ھذه األشیاء الثالثة یتعذر جمعھا مرة 
مذكورة لاألحوال الثالثة ، إذن فا١واحدة ؛ حیث إن ذلك ممنوع من الناحیة الشرعیة 

ھناك مانع من طالما أنھ لیس ، فذھا الزوج مرتبة على وفق ما ذكرفى اآلیة ین
   ٢.فى معنى الترتیب ) الواو(استعمال 

والالتى تخافون نشوزھن فعظوھن ، فإن نشزن : إن اآلیة فیھا إضمار تقدیره  )١
 .فاھجروھن فى المضاجع فإن أصررن فاضربوھن 

والذى یدل على ھذا اإلضمار أنھ رتب ھذه العقوبات على خوف النشوز وال خالف فى 
وز قبل إظھاره ؛ ألنھ یجوز أن یكون ذلك لعذر أو لضیق أنھ ال یضربھا لخوف النش

  .صدر من الزوج 
إن العقوبات تختلف باختالف الجرائم ، ولھذا ما یستحق بالنشوز ال یستحق بخوف  )٢

 ٣. النشوز فكذلك ما یستحق بتكرر النشوز ال یستحق بنشوز مرة 

 را    

ئل بجواز استعمال أى األسالیب الثالثة ما أمیل إلیھ فى ھذه المسألة ھو الرأى األول القا
  : قبل اآلخرین كما یجوز جمع األسالیب كلھا فى آن واحد ، وذلك لألسباب اآلتیة 

إن األصل فى اآلیات أن تؤخذ على ظاھرھا دون إضمار إال إذا دل دلیل   - أ
 .على اإلضمار، ولم یوجد دلیل فى ھذه اآلیة یدل علیھ 

یدل على مطلق ) الواو(لغة أن حرف إن الراجح عند علماء النحو وال  - ب
 .الجمع دون ترتیب ، فال ُیَصاُر إلى غیر ذلك 

إن الحدیث الذى استدل بھ أصحاب المذھب األول وإن كان ضعیًفا ، إال أن ج ـ  
معناه صحیح ، ولھ شاھد فى صحیح مسلم عن جابر بن عبداهللا أن رسول اهللا  

وا اللََّھ ِفي النَِّساِء ؛ َفِإنَُّكْم َأَخْذُتُموُھنَّ َفاتَُّق....{: ـ صلى اهللا علیھ وسلم قال 
ِبَأَماَنِة اللَِّھ َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُھنَّ ِبَكِلَمِة اللَِّھ ، َوَلُكْم َعَلْیِھنَّ َأْن َلا ُیوِطْئَن ُفُرَشُكْم 

 ُمَبرٍِّح، َوَلُھنَّ َعَلْیُكْم َأَحًدا َتْكَرُھوَنُھ، َفِإْن َفَعْلَن َذِلَك َفاْضِرُبوُھنَّ َضْرًبا َغْیَر
 ٤} ....ِرْزُقُھنَّ َوِكْسَوُتُھنَّ ِباْلَمْعُروِف 

إن النبى صلى اهللا علیھ وسلم رتب الضرب فى ھذا الحدیث على : فالشاھد فى الحدیث 
نوع من أنواع نشوز المرأة وعصیانھا لزوجھا ، ولم یذكر عقوبة غیره ؛ فدل ذلك على 

 لھا عن ابمعصیة لزوجھا فلھ أن یستعمل أى أسلوب یراه راًدأن المرأة إذا جاءت 
  .عصیانھا  

                                                           
   .٢/٣٤٤ بدائع االصنائع للكاسانى ١
أث��ر الدالل��ة النحوی��ة واللغوی��ة ف��ى اس��تباط األحك��ام م��ن آی��ات الق��رآن الت��شریعیة ، لعب��دالقادر   :  ینظ��ر ٢

مطبع�ة الخل�ود   / العراق ـ الرم�ادى   / لدینیة وزارة األوقاف والشؤون ا/ السعدى ، الجمھوریة العراقیة 
  .١٧٩ م صـ١٩٨٦/  ھـ ١٤٠٦الطبعة األولى 

  .٣٧٦م٨ ، اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف ٢/٣٣٤ ینظر بدائع الصنائع ٣
  ١٢١٨ ، حدیث ١٦٥ ، ٨/١٤٧أخرجھ مسلم فى صحیحھ كتاب الحج باب حجة النبى ٤
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  راا ا  

 وا دواو(اوء) اوا آ    

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصََّلاِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَھُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى " قال تعالى 
  ١........." ِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن اْلَمَراِف

   د 

ھذه اآلیة بینت حكم غسل األعضاء المذكوة ، وھو الوجوب وھذا متفق علیھ ، لكن 
أم ، على سبیل الوجوب ھو ھل: ھذه األعضاء غسل  فى حكم ترتیب الخالف بینھم

 العاطفة فى )الواو(ة النحویة المستفادة لحرف لعا للدالوذلك تب؟ الندب واالستحباب 
  .اآلیة 

   ب اف 

واختلفوا : " أذكر ھنا ما ذكره ابن رشد فى سبب الخالف فى ھذه المسألة حیث قال  
فى وجوب ترتیب أفعال الوضوء على نسق اآلیة فقال قوم ھو سنة وھو الذى حكاه 

وبھ قال أبو حنیفة والثورى وداوود وقال قوم المتأخرون من أصحاب مالك عن المذھب 
عزا ابن رشد سبب اختالفھم إلى ف....."  الشافعى وأحمد وأبو عبیدھو فریضة وبھ قال

شیئین أحدھما نحوى والثانى االختالف فى األحادیث الواردة ، والذى یخصنا فى ھذه 
 أحدھما االشتراك وسبب اختالفھم شیئان: "المسألة ھو الدلیل النحوى ، قال ابن رشد 

العطف ، وذلك أنھ قد یعطف بھا األشیاء المرتبة بعضھا على بعض ، ) واو(الذى فى 
وقد یعطف بھا غیرالمرتبة وذلك ظاھر من استقراء كالم العرب ؛ ولذلك انقسم 

لیس تقتضى نسًقا وال ترتیًبا ، وإنما : فقال نحاة البصرة : النحویون فیھا قسمین 
 )الواو(بل تقتضى النسق والترتیب فمن رأى أن :  وقال الكوفیون تقتضى الجمع فقط ،

فى آیة الوضوء تقتضى الترتیب قال بإیجاب الترتیب ومن رأى أنھا ال تقتضى الترتیب 
  .  فال دخل لھ فى بحثى ُهَرَك أما السبب الثانى الذى َذ٢"لم یقل بإیجابھ 

 ن ا  

لمطلق ) الواو(ین نرى أن أكثرھم یذھب إلى أن بالنظر إلى أقوال النحویین واللغوی
  : وفیما یلى توضیح لتلك اآلراء ،لجمع وال داللة لھا على الترتیب ا

  : بیان المسألة 
  : العطف ) واو(اختلف العلماء فى معنى 

  . ٣ إلى أنھا لمطلق الجمع الفقھاءالنحویون وفذھب جمھور 
  . ٤ وبعض الشافعیة من الفقھاء وھو مذھب الحنفیة والمالكیة وجمھور الحنابلة

                                                           
   سورة المائدة ٦من اآلیة  ١
  . ٢٠ ، صـ١ایة المجتھد البن رشد جـ ینظر بد٢
 ، حاش��یة الج�وھرى عل��ى عل��ى غای��ة  ٥٤ التمھی�د لإلس��نوى ص��ـ ١/٢٣٠ ینظ�ر ش��رح الكوك��ب المنی��ر  ٣

  . ١٣١ القواعد والفوائد األصولیة صـ٦٢الوصول صـ 
 ، ش�رح  ٢/١٠٩ ، كشف األسرار ١٨١ ، ١/١٨٠، التمھید للكلوذانى   ١/١١٣ العدة فى أصول الفقھ      ٤

  ٢٣١ التبصرة للشیرازى صـ٩٥لفصول صـتنقیح ا
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ا أنھا لمطلق الجمع فى سبعة عشر موضًع) الكتاب( سیبویھ حیث ذكر فى ویینومن النح
١ .   

 العطف لمطلق )واو(وبالغ السھیلى والفارسى والسیرافى فنقلوا اإلجماع على أن 
   . ٢الجمع ال للترتیب

 : لمطلق الجمع بما یلى ) الواو (واستدل القائلون بأن
ِإنَّا َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك  {:  للترتیب لوجب ذكر النبیین مرتًبا فى قولھ تعالى )الواو(لو كانت  )١

َكَما َأْوَحْیَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبیِّیَن ِمْن َبْعِدِه َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ِإْبَراِھیَم َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحاَق 
 ٣} َوآَتْیَنا َداُووَد َزُبوًراوَب َوُیوُنَس َوَھاُروَن َوُسَلْیَماَنَوَیْعُقوَب َواْلَأْسَباِط َوِعیَسى َوَأیُّ

عثا قبلھ فدل یوب ویونس مع أنھما ُبأیب لم یتحقق ؛ حیث قدم عیسى على لكن الترت
 . لمطلق الجمع ال الترتیب )الواو(ن أعلى 

ـ   للترتیب ما احتاج الصحابة وھم أھل اللسان إلى سؤال النبى)الواو(لو كانت  )٢
ِإنَّ { : عن مبدأ السعى ولفھموا الترتیب من قولھ تعالى ـ صلى اهللا علیھ وسلم 

 )الواو(لكنھم سألوا فدل سؤالھم على أن ٤} ....الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّھ 
  .لیست للترتیب 

 حجة لمطلق الجمع ال للترتیب ، ونقلھم ) الواو(ما نقل عن أئمة النحو واللغة أن  )٣
 .فى ذلك 

 نجد أنھا تستعمل حیث یستعمل  ،باستقراء مواضع استعمالھا فى لغة العرب )٤
، واشترك أحمد وعلى ، فدل ذلك على أنھا وتقاتل زید وعمر: الترتیب ومن ذلك 

 .٥لمطلق الجمع 
: رأیت زیًدا وعمًرا بعده تكراًرا ولكان قولك : للترتیب لكان قولك ) الواو( لو كانت  )٥

، لكنھ لم یكن فدل أیضا على أنھا لیست للترتیب ، ا وعمًرا قبلھ تناقًضا رأیت زیًد
  .إلى غیر ذلك من األدلة 

العطف تفید الترتیب وھذا مذھب ) واو(بینما ذھب بعض النحویین والفقھاء إلى أن 
ونقلھ الحلوانى ٦قطرب والربعى وثعلب ونسب ھذا القول للشافعى وأبى عمر الزاھد 

  ٧فى اإلرشاد عن األمام أحمد وابن أبى موسى 
  : للترتیب بشرطین ) الواو(وذھب بعض العلماء إلى إفادة 

:  أن یتوقف صحة معطوفاتھا على بعضھا البعض كآیة الوضوء وكقولھ تعالى :األول 
، وھذا مذھب أبى بكر عبدالعزیز جعفر من ٨} ....ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّھ { 
  .٩حنابلة ال

                                                           
  ٣٠٤/ ٢ ، ١/٢١٨ ومن ھذه المواضع ١
  ٣ ، الوسیط فى أصول الفقھ صـ١/٣٩٠ ینظر مغنى اللبیب ٢
 . سورة النساء ١٦٣من اآلیة  ٣
  . سورة البقرة ١٥٨ من اآلیة ٤
  .١/١٢٩ ، والھمع ١٧٤التسھیل :  ینظر ٥
  ،٥١ول الفقھ البن اللحام صـ ، المختصر فى أص١/٣٩٢ ینظر مغنى اللبیب ٦
 ١٣١ ینظر القواعد والفوائد األصولیة صـ٧
  . سورة البقرة ١٥٨ من اآلیة ٨
 ٥١ ، المختصر فلى أصول الفقھ البن اللحام صـ١٣٢ ینظر القواعد والفوائد األصولیة صـ٩
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  ١. على الجمع وھذا مذھب الفراء )الواو(حمل   أن یتعذر:الثانى 
 للترتیب كما )الواو(وقد توھم بعض الحنفیة فنسبوا إلى اإلمام أبى حنیفة القول بأن 

  .نسبوا للصاحبین القول بأنھما للمعیة 
بت وقد زعم بعض مشایخنا أن معنى الترتیب یترجح فى العطف الثا: "قال السرخسى 

  .٢"فى قول أبى حنیفة وفى قول أبى یوسف ومحمد یترجح معنى القرآن) الواو(بحرف 

للترتیب ولیس بمصیب وأئمة ) الواو(وزعم بعض أھل الكوفة أن : "  قال ابن مالك
على ) الواو(وھو بذلك یستنكر حمل ٣...." الكوفة براء من ھذا القول ، لكنھ مقول 

  . على ضعف ھذا القول وسقوط أدلتھھ السابقة ما یدلالترتیب ویستبعده ولعل فى عبارت
اختلف العلماء فى الواو العاطفة : " ویؤیده فى ذلك العالئى فى كتابھ الفصول قائال 

  : على ماذا تدل ولھم فى ذلك أقوال 
....  أنھا تدل على مطلق الجمع من غیر إشعار بخصوصیة الترتیب أو المعیة :األول 

 من أئمة العربیة واألصول والفقھ ، ونص علیھ سیبویھ فى وھذا ھو قول الجمھور
بضعة عشر موضًعا فى كتابھ ، ونقل أبو على الفارسى اتفاق أئمة العربیة علیھ كما 

  ٤...."سیأتى وفیھ نظر
ویقصد بالنظر عدم الموافقة على قضیة اإلجماع التى نقلھا الفارسى ذلك أن بعض 

  .للترتیب ) الواو (بأن: علماء النحو ذھبوا إلى القول 
التدل على الترتیب بآیة ُتَعدُّ نًصا فى ھذه المسألة ) الواو(ستدل الزمخشرى على أن او

فالواو للجمع المطلق من غیر أن یكون المبدوء بھ داخال : إذ یقول فى كتابھ المفصل 
ا فى الحكم قبل اآلخر، وال أن یجتمعا فى وقت واحد ، بل األمران جائزان وجائز عكسھم

َوُقوُلوا {، وقال فى آیة أخرى٥}اَب ُسجًَّدا َوُقوُلوا ِحطٌَّةَواْدُخُلوا اْلَب{: ، قال اهللا تعالى 
  ٧.والقصة واحدة ٦}ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا

لمطلق الجمع ، ) الواو(ولعل فى كالم الزمخشرى السابق ما یدل داللة جلیة على أن 
  . صوص الشرعیة وإال استلزم ذلك تصادم الن

أجمع النحویون واللغویون : " ل اع النحویین على ھذا المعنى إذ قنقل السیرافى إجماو
 للجمع من )الواو(من الكوفیین والبصریین إال قلیًلا منھم وجمھور الفقھاء ، على أن 

  ٨" غیر ترتیب 

                                                           
  ٢/١٠٩ ینظر كشف األسرار ١
 ف��صول ١١٤، ١١٣/ ٢رار  ك��شف ال��س ١/٢٠٢ ، كم��ا ینظ��ر أص��ول السرخ��سى    ١/٢٠٢ المب��سوط ٢

  ٦٥ ، الوسیط فى أصول فقھ الحنفیة صـ ١/٢٢البدائع 
  ٨١ ، صـ ١ ، جـ١ شرح الكافیة الشافیة  ، جامعة أم القرى مركز البحث العلمى طـ٣
 ١ینظر الفصول المفیدة فى الواو المزیدة للعالئى بتحقی�ق ح�سن موس�ى ال�شاعر دار الب�شیر عم�ان ط                ٤

 ٧١ صـ١جـ
 .سورة البقرة ٥٨من اآلیة ٥
 .سورة األعراف ١٦١من اآلیة ٦
  ٣٠٤ ، صـ١ینظر المفصل فى صنعة اإلعراب بتحقیق على بو ملحم مكتبة الھالل بیروت ط٧
 ، ٢مختصر اختالف العلم�اء للطح�اوى بتحقی�ق عب�داهللا ن�ذیر أحم�د دار الب�شائر اإلس�المیة بی�روت ط�ـ                    ٨

  ١٥٣ ، صـ١جـ
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  :  عند القائلین بالترتیب فمن وجوه ل أما وجھ االستدال
: ل  حتى قا١ فھم وجوب الترتیب من اآلیة ـصلى اهللا علیھ وسلمـ   أن النبي :ل األو

  .  ٢اس وأفصح العرب والعجم ـ كان أعلم النـصلى اهللا علیھ وسلم ـ ابدؤوا بكذا وأنھ 
  .٣ل لسان ألنھم كانوا أھل ؛  لو كانت لمطلق الجمع لما احتاجوا إلى السؤا :الثانى

  :  فقال  ـلى اهللا علیھ وسلمصـ أن رجال خطب عند النبي  ما روى  :ثالثال
  ـهللال رسول فقا " :ن یعصھما فقد غوى ـوم، د ـد رشـمن یطع هللا ورسولھ فق  " 

ووجھ  ، ٤"ص هللا  ورسولھ ـن یعـوم: ـل قأنت بئس الخطیب ، ـ صلى اهللا علیھ وسلم 
؛ ذم ھذا الخطیب ـ  صلى اهللا علیھ وسلم  ـالشریف أن النبيالحدیث في ل االستدال

ت الواو لمطلق الجمع لما افترق فلو كان، عصیة هللا ورسولھ في ضمیرلجمعھ بین م
   .٥صلى اهللا علیھ وسلم ـ النبي ل وـب وقـالخطیل وـبین قل الحا

  :قال لشاعر ل أنھ قارضى اهللا عنھ طاب ما روي عن عمر بن الخ :الرابع 
 ، "جزتك أل لو قدمت اإلسالم على الشیب ،" ٦رء ناھیاـالم للمـیب واإلسـكفى الش" 

ى ـعل)واوـال(ل فلو لم تد، اللسان ل أن عمر بن الخطاب كان من أھل ووجھ االستدال
 تفید )الواو(ذلك على أن ل فد، الترتیب لما طلب منھ أن یقدم اإلسالم على الشیب 

  .  الترتیب 
، ٨التراخيل وعلى سبی) الفاء(وضعوا لھ ، ٧التعقیبل إن الترتیب على سبی :لخامس ا

ل ومطلق الترتیب ھو القدرالمشترك بین ھذین النوعین معنى معقو، ) ثمَّ(وضعوا لھ 
  .٩)الواو(علیھ وما ذاك إال ل ھ من لفظ یدـفال بد ل، أیضًا 

                                                           
 }....َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّھ ِإنَّ الصََّفا :  وھى قولھ تعالى ١
أب�دأبما ب�دأ ب�ھ    : " وذلك كما سبق فى المسألة األولى فى قولھ صلى اهللا علیھ وسلم ف�ى روای�ة م�سلم           ٢

   .١٢١٨ ، حدیث ٢/٨٨٨ینظر صحیح مسلم باب حجة النبى صلى اهللا علیھ وسلم " اهللا 
 ٢/٢٠٤كشف األسرار ٣
  ٨٧٠ حدیث٢/٥٩٤ تخفیف الصالة والخطبة  صحیح مسلم كتاب الجمعة باب٤
 ، تب�صرة ال�شیرازى    ٢/٢٠٥ ، ك�شف األس�رار للبخ�ارى         ١/٣٤٣اإلبھاج ف�ى ش�رح المنھ�اج لل�سبكى          ٥

 ١٣٢صـ
عمی�رة ودع إن تجھ�زت غادی�ا ،     :ھذا عجز بیت من الطوی�ل ل�سحیم عب�د بن�ى الح�ساس وص�دره قول�ھ                 ٦

  :وھو مطلع قصیدة مشھورة لھ، وبعده قولھ
  عالقة حب مسترا وبادیا... ما اعترتنا عالقة جنونا بھا فی

، والكت�اب   ٦٦٥/ ٣: ، والعین�ي  ٣٦٤/ ٢/ ٧٣٠: ، واألش�موني  ٨٨/ ٢: الت�صریح : والشاھد من شواھد  
/ ٢: ، وشرح المفصل ١٦٨/ ١: ، واإلنصاف ٤٨٨/ ٢: ، والخصائص ٣٠٨/ ٢،  ٢٣٠/ ١: لسیبویھ

، ودی��وان  ١١٢: ال��سیوطي ، و١٤٥/ ١٦٠: ، والمغن��ي١٣٨، ٩٣، ٢٤/ ٨، ١٤٨، ٨٤/ ٧، ١١٥
تھی�أت  : اس�م محبوبت�ھ، وھ�و ت�صغیر عم�رة ، تجھ�زت          : عمی�رة :  ، والمف�ردات الغریب�ة       ١٦: سحیم

ذھب وقت الغداة، وھي ما بین الفج�ر  : اسم فاعل من غدا، أي   : غادیا. وأعددت ما یلزمك في سفرك    
ى الت�ي ھ�ي فع�ل    وھذا البیت من الشواھد عل�ى أن الب�اء لی�ست واجب�ة ف�ى فاع�ل كف�       .وطلوع الشمس 

قاص��ر ال یتع��دى إل��ى مفع��ول وت��دل عل��ى معن��ى ح��سب بخ��الف اقترانھ��ا بفاع��ل فع��ل التعج��ب بفاع��ل      
 . فإنھا الزمة ال یجوز سقوطھا " أكرم بزید، وأعظم بھ"في التعجب نحو " أفعل"

  التعقیب ھو ما یأتى بعده مباشرة دون وناء ٧
 تفصیل التعقیب والتراخى فى مبحثى ف�اء العط�ف   التراخى ھو ما یأتى بعده على توان وإبطاء وسیأتى       ٨

  .وثم العاطفة 
  المصدر السابق ٩
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 ١  .واالنتقادھذا ولم تسلم أدلة القائلین بالترتیب من الرد 

 را   

نِّیِّةِ ـوب أو السُـجد بأنھ ال یوجد نص صحیح صریح في داللة الوجأخالصة القول 
رف ـي عندنا حفبق، فأغلب األدلة اجتھادیة ولم تسلم من المعارضة ،  على الترتیب

ل ، بوجوب الترتیب ھو المُطالب بالدلیل ومن قا،  بأنھ لمطلق الجمع أ رجحو) واوـال(
؛ على عدم االفتراض ل أنھ ال حاجة إلى إقامة الدلیل والحاص: " الرائق جاء في البحر 

  " بھ ومدعیھ مُطَالَبٌل ألنھ األص
لكن األولى ، ھو الراجح وبأن الترتیب بین أعضاء الوضوء سنة ل   وبناءً علیھ فالقو

  .  للسنة خروجا من الخالف وتطبیقًا ، الترتیب ة ھو مراعا
ھو مذھب الحنفیة والمالكیة القائلین بعدم وجوب الترتیب فى : الذى أمیل إلیھ ف

  : الوضوء وذلك لألدلة اآلتیة 

مطلق الجمع دون ترتیب وقد نص علیھ أئمة النحویین ) الواو (أن األصل فى معنى .١
 .واللغویین ، مشیرین إلى سقوط القول بداللتھا على الترتیب 

 .أن المسألة خالیة من أى قرینة جلیة تدفعنى للقول بغیر ذلك  .٢

، وقد تقدم على الراجح " وجوھكم: "معطوف على " وأرجلكم: " قولھ تعالى  .٣
، وتقدیم الرؤوس فى اللفظ على األرجل یدل " مسحوا برؤوسكموا: " "علیھا قولھ 

 .على أن الترتیب فى اللفظ غیر مقصود ، وإال لما قدم المسح على الغسل 
وإذا علمنا أن الترتیب بین أعضاء الوضوء غیر واجب بل مستحب على القول الراجح 

 المعانى فى البناء من أقوال الفقھاء ، تبین لنا الدور الحقیقى الذى تضطلع بھ حروف
الفقھى ؛ ذلك أن الحكم الشرعى ال یخرج عن معناھا اللغوى فى كثیر من المسائل التى 
تعلق الحكم فیھا بمعانى ھذه الحروف ، فالقائل بعدم وجوب الترتیب متمسك باألصل 

  . والقائل بعكس ذلك خارج عن األصل وھو مطالب بالدلیل 
  

ا ا  

وا دا )واوا (ا روا ذن ا لم ا آ .  

َوَلا َتْأُكُلوا ِممَّا َلْم ُیْذَكِر اْسُم اللَِّھ َعَلْیِھ َوِإنَُّھ َلِفْسٌق َوِإنَّ الشََّیاِطیَن َلُیوُحوَن {: قال تعالى 
  ٢ }َلُمْشِرُكوَنِإَلى َأْوِلَیاِئِھْم ِلُیَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُھْم ِإنَُّكْم 

   د 

اختلف العلماء فى حكم أكل الذبیحة التى لم یذكر اسم اهللا علیھا فذھب بعضھم إلى جواز 
العاطفة فى اآلیة ) الواو(ذلك وذھب اآلخرون إلى المنع ؛ وذلك ِتبًعا الختالفھم فى معنى 

  .الكریمة 

                                                           
 ١/٣٤٣ ، اإلبھاج ٣٧٢ ، ١/٣٧١ ینظر المحصول ١
 سورة  األنعام  ١٢١ من اآلیة ٢



 - ٤٩٠٤ -

   ب اف 

وإنھ {:  فى قولھ تعالى )الواو( معنى یرجع سبب الخالف فى الحكم إلى اختالفھم فى
ض وحملھا البع١ستئناف وحملھا آخرون على الحال الفحملھا بعضھم على ا} لفسق 

  . على ذلك اختلفوا فى حكم التسمیة على الذبیحة اآلخر على أنھا عاطفة ، وبناء

 ن ا  

   :للعلماء فى حكم األكل من الذبیحة متروكة التسمیة  ثالثة أقوال 
ئناف ؛ وَحرَُّموا أكل لالست) الواو( إلى أن ٤ والحنابلة٣ والمالكیة٢ ذھب الحنفیة:األول 

  . ما ترك ذكر اسم اهللا علیھ من الذبائح واستثنوا من ذلك النسیان 
فى اآلیة حالیة ، ویكون معنى اآلیة عندھم ) الواو( ذھب الشافعیة إلى أن :والثانى 

:  ُیذَكراسم اهللا علیھا والحال أنھا فسق والمقصود بالحال النھى عن أكل الذبیحة التى لم
وبذلك ، حال العرب حیث كانوا یذكرون اسم الصنم على الذبیحة بدال من ذكر اسم اهللا 
   .٥یكون النھى عندھم مخصوًصا بھذه الحالة ؛ وھى ذكر اسم الصنم على الذبیحة

 لم یذكر اسم اهللا علیھا عمًدا أو إلى حرمة أكل الذبیحة التى:  وذھب الظاھریة :الثالث 
  ٦سھًوا

  : واستدل أصحاب القول األول والثاني بما یلى 
أن اآلیة السابقة تدل على عدم حل الذبیحة التى لم یذكر اسم اهللا علیھا ، ولو كان 

ستئناف ؛ المتناع فى اآلیة للعطف أو لال) الواو(، ووجھ االستدالل أن ٧الذابح مسلًما 
 الطلب ، وفى الحالتین یكون النھى وارًدا على ما لم یذكر اسم اهللا عطف الخبر على

َفُكُلوا {: واستدلوا بقولھ عز وجل ٨علیھ مطلًقا ، سواء ُذِكَر اسم اهللا أو ُذِكَر اسُم غیره 
، وزاد القائلون بسقوط التسمیة مع النسیان ٩} ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْیُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللَِّھ

  ١٠.ة أخرى بأدل

                                                           
 ، أصول الفق�ھ اإلس�المى     ١/٩١،٩٢ ، المناھج األصولیة لفتحى الدرینى       ٦/٢٤٨٣ محاسن التأویل للقاسمى     ١

  ٣٩٣للبردیسى صـ
  ٨/٤٠٩الھدایة ٢
  ٣/١٥ الخرشى على مختصر خلیل  ٣
  ٦/٢٠٩كشاف القناع٤
  ٨/١١٩ ، نھایة المحتاج ٤/٢٧٢ مغنى المحتاج ٥
  ٧/٤١٢ المحلى ٦
  ینظر تفسیر ابن كثیر ٧
 ١٩٩أثر اللغة فى اختالف المجتھدین لعبد الوھاب عبدالسالم طویلة صـ:  ینظر ٨
  . سورة المائدة ٤ من اآلیة ٩

) إن اهللا تج��اوز ع��ن أمت��ي الخط��أ والن��سیان وم��ا اس��تكرھوا علی��ھ    : (قول��ھ ص��لي اهللا علی��ھ وس��لم  : أدل��ة منھ��ا  اس��تدلوا ب١٠
تف�رد ب�ھ الولی�د ب�ن م�سلم ع�ن مال�ك        : ؛ ق�ال الح�اكم  ٢٠٤٣،٣/٤٤٤باب ط�الق المك�ره والناس�ى رق�م       (ابن ماجھ   : أخرجھ

حم�ل اآلی�ة عل�ى ت�رك     -: رق�م )  والناس�ي المك�ره ٩٠٤٧ ، ٧/ ٤٤٤البدر المنی�ر ف�ي تخ�ریج أحادی�ث          . (وھو غریب صحیح  
أن�ھ  : أح�دھما :  كما قالوا ـ ل�وجھین  -فاآلیة ال تتناول التسمیة )) وإنھ لفسق: (( التسمیة على وجھ العمد، لقولھ عز وجل

ترك التسمیة عند الذبح فسق ، وترك التسمیة سھوا ال یك�ون ف�سقا ، وك�ذا ك�ل مت�روك            : أي) وإنھ لفسق : (قال عز وجل  
أن الناس�ي ل�م یت�رك الت�سمیة ب�ل ذك�ر اس�م اهللا ع�ز         : الثاني. سھوا ال یلحقھ سمة الفسق ؛ ألن المسألة اجتھادیة التسمیة  

َوَل�ا ُتِط�ْع َم�ْن َأْغَفْلَن�ا َقْلَب�ُھ َع�ْن ِذْكِرَن�ا َواتََّب�َع َھ�َواُه          :(وجل ، والذكر قد یكون باللسان،  وقد یكون بالقلب ، فقال اهللا تع�الى      
والناسي ذاكر بقلبھ لما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنھ أنھ سئل عن رجل ذب�ح ؛ ش�رح الزرك�شي     )  ُفُرًطا َوَكاَن َأْمُرهُ 

ب�دائع  : ینظ�ر ). اسم اهللا عز وجل في قلب كل مسلم، فلیأك�ل : ( ونسي أن یذكر اسم اهللا علیھ فقال رضي اهللا عنھ           ٩٤٩/٦
 ٦٠٤/٦٧٧٢ اهللا الزركشي على مختصر الخرقي شمس الدین محمد بن عبد. ٢٤٢/٦الصنائع  
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بأن الذبح وقع فى محلھ ، فجاز أن : واستدل الحنابلة للتفریق بین الذبیحة والصید 
  .ح فیھ بخالف الصید اَمَسَتُی

 أنھ یقتضى نفى اإلثم ، ال جعل الشرط المعدوم كالموجود ، بدلیل :وأجابوا عن الحدیث 
   .١ما لو َنِسَى شرط الصالة

؛ ا على أن الذى تقتضیھ البالغة لیس العطف أما أصحاب القول الثالث فقد استدلو
للتباین التام بین الجملتین ؛ إذ اُألوَلى فعلیة إنشائیة والثانیة اسمیة خبریة ، فتعین أن 
تكون حالیة فتفید النھى بحال كون النھى فسًقا ، والفسق فى الذبیحة قد فسره البیان 

  .٢اإللھى بأنھ ما ُأِھلَّ بھ لغیر اهللا 

 را   

  :بالنظر فى أدلة الطرفین یترجح لى 
للحال ، وأن النھى فى اآلیة ُمقید بكونھ فسًقا ، والدلیل على ذلك إباحة ) الواو(أن تكون 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َعَلْیُكْم َأْنُفَسُكْم َلا { : طعام أھل الكتاب وھم ال یسمون قال تعالى 
  .٣}َدْیُتْم َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْھَت

  : إذن فالتسمیة لیست شرًطا ، ویجوز أكل الذبیحة التى لم ُیَسمَّ علیھا بشرطین 
 أن ال یكون قد ُذِكَر اسٌم غیر اهللا علیھا عند الذبح ، كما كان یفعل العرب فى :األول 

  .الجاھلیة 
م ُیسموا،  أن ُیَسمِّى المسلم على اللحم عند األكل إذا جاء من قوم یشك أنھم ل:الثانى 

: أنَّ قوًما قالوا للنبى ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ "بدلیل حدیث عائشة ـ رضى اهللا عنھا ـ 
سموا أنتم علیھ : " إن قوًما یأتوننا بلحم ال ندرى َأُذَكَر اسم اهللا علیھ أم ال ؟ فقال 

   .٤"، قالت وكانوا حدیثى عھد بالكفر"وكلوه 
) سموا وكلوا: (فقال : ل النبى ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ قال اإلمام النووى ُمَعلًِّقا على قو

، وقال ابن ٥فھذه التسمیة ھى المأمور بھا عند أكل كل طعام ، وشرب كل شراب : 
ال تھتموا بذلك بل الذى یھمكم أنتم أن تذكروا اسم اهللا وتأكلوا وھذا من : لھم  حجر قیل

   .٦كما نبھ علیھ الطیبى أسلوب الحكیم ،
  ج

                                                           
   ١٣/٢٥٨ المغنى البن قدامة ١
  ١٥٤/٨٧١٠كفایة التبیھ شرح التنبیھ أبو العباس نجم الدین أحمد بن محمد ابن رفعة :  ینظر٢
   سورة المائدة١٠٥من اآلیة ٣
  ٥٥٠٧ أخرجھ البخارى فى كتاب الذبائح والصید ، باب ذبیحة األعراب ونحورھم ، رقم ٤
 ، ب�اب  ١٣٩٢ى صحیح مسلم ، دار إحیاء التارث العربي بیروت ، الطبعة الثانی�ة ،    شرح النووي عل   ٥

  .١٣/٧٤الصید بالكالب المعلمة جـ
 ٩/١٣٧٩ ف���تح الب���ارى ش���رح ص���حیح البخ���ارى الب���ن الع���سقالنى ال���شافعى ، دار المعرف���ة بی���روت   ٦

   . ٦٣٦صـ
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ا دا   

 وا دواو(اة ) ازا  وارف اا آ   

ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَھا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُھْم َوِفي { : قال تعالى 
  ١} السَِّبیِل َفِریَضًة ِمَن اللَِّھ َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمیَن َوِفي َسِبیِل اللَِّھ َواْبِن 

   د 

الفقراء ، والمساكین : م َبیََّنت ھذه اآلیة المصارف الشرعیة الستحقاق الزكاة وھ
 العھد ووتحریر العبید من الرِّق ، وحدیثن ، على إیصالھا لمستحقیھا ، ووالعامل

مالھ ، لكنھا لم  فى سبیل اهللا ، والمسافر الذى َفَقَدن ، والجھاد وباإلسالم ، والغارم
تحدد ھل یجوز َأن تصرف جمیع الصََّدَقِة ِإَلى ِصْنٍف َواِحٍد ِمْن َھُؤَلاِء اْلَأْصَناِف؟ َأْم ُھْم 

  ُشَرَكاُء ِفي الصََّدَقِة ال یجوز َأْن ُیَخصَّ منھم ِصْنٌف دون ِصْنٍف؟

  ب اف

َفُھُم الثََّماِنَیُة الَِّذیَن َنصَّ اللَُّھ َعَلْیِھْم ِفي َقْولھ :  َأمَّا َعَدُدُھْمَف: " كما یقول ابن رشد 
  : َواْخَتَلُفوا ِمَن اْلَعَدِد ِفي َمْسَأَلَتْیِن }ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن{: َتَعاَلى

َدَقِة ِإَلى ِصْنٍف َواِحٍد ِمْن َھُؤَلاِءاْلَأْصَناِف؟ َأْم ُھْم َھْل َیُجوُز َأْن ُتْصَرَف َجِمیُع الصَّ: ِإْحَداُھَما
ُشَرَكاُء ِفي الصََّدَقِة َلا َیُجوُز َأْن ُیَخصَّ ِمْنُھْم ِصْنٌف ُدوَن ِصْنٍف؟ َفَذَھَب َماِلٌك َوَأُبو َحِنیَفَة 

 َأْكَثَر ِمْن ِصْنٍف َواِحٍد ِإَذا َرَأى َذِلَك ِإَلى َأنَُّھ َیُجوُز ِلْلِإَماِم َأْن َیْصِرَفَھا ِفي ِصْنٍف َواِحٍد َأْو
َلا َیُجوُز َذِلَك ، َبْل ُیَقسُِّم َعَلى اْلَأْصَناِف الثََّماِنَیِة َكَما َسمَّى : َوَقاَل الشَّاِفِعيُّ. ِبَحَسِب اْلَحاَجِة

، َفِإنَّ اللَّْفَظ َیْقَتِضي اْلِقْسَمَة َبْیَن ُمَعاَرَضُة اللَّْفِظ ِلْلَمْعَنى:  َوَسَبُب اْخِتَلاِفِھْم - اللَُّھ َتَعاَلى -
َجِمیِعِھْم، َواْلَمْعَنى َیْقَتِضي َأْن ُیْؤَثَر ِبَھا َأْھُل اْلَحاَجِة ِإْذ َكاَن اْلَمْقُصوُد ِبِھ َسدَّ اْلَخلَِّة، َفَكَأنَّ 

 َلا -َأْھَل الصََّدَقاِت :  َأْعِني-ْنِس َتْعِدیَدُھْم ِفي اْلآَیِة ِعْنَد َھُؤَلاِء ِإنََّما َوَرَد ِلَتْمِییِز اْلِج
  . ٢َتْشِریِكِھْم ِفي الصََّدَقِة، َفاْلَأوَُّل َأْظَھُر ِمْن ِجَھِة اللَّْفِظ، َوَھَذا َأْظَھُر ِمْن ِجَھِة اْلَمْعَنى 

 ن ا  

 اختلف الفقھاء فى األصناف الثمانیة المذكورة ھل یجب أن تستوعبھا الزكاة ، أم 
  : ِزىُء إخراجھا إلى صنف واحد ُیْج

  :صناف واستدلوا على ذلك بما یلىفذھب الشافعیة إلى وجوب استیعاب الزكاة لجمیع األ
 تفید التشریك فى الحكم ، فإعطاء صنف دون آخر ینافى معنى )الواو( أن :أوًال 

  ٣التشریك 
ن التسویة بین المال لزید وعمرو وبكر، فالبد م:  أن الالم للتملیك كقولك :ثانًیا 

  ٤. المذكورین 
  ) بواو( التملیك وأشرك بینھم )الم(ـفأضاف جمیع الصدقات إلیھم ب: یقول النووى 

                                                           
  . سورة التوبة ٦٠من  اآلیة ١
  .١/٢٧٨بدایة المجتھد ٢
  .١/١٩٩للغزالى المستصفى ٣
  .٨/١٦٧ تفسیر القرطبى ٤
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  ١.التشریك َفَدلَّ على أنھ مملوك لھم مشترك بینھم 
تفید الحصر ، فوجب حصر الصدقات فى مستحقیھا دون غیرھم ) إنما( أن لفظة :ثالًثا 

  ٢.لى األصناف الثمانیة ، وھذا یستلزم وقف الصدقات ع
إلى جواز إخراجھا إلى أى صنف من مستحقى الزكاة : وذھب المالكیة واألحناف 

فى اآلیة ) الواو(واختلفوا فى تعلیل قولھم ، فذھب الدسوقى المالكى إلى أن 
، وال یخفى أن ھذا التعلیل ٣وعزا ھذا القول إلى أصحابھ المالكیین) أو(بمعنى 

  : مرفوض لسببین 
أن تدل على التشریك ، فال یجوز صرفھا عن معناھا ) الواو( أن األصل فى : أوًال

  . األصلى إال لقرینة 
للتخییر ؛ لوجب أن ُتْدَفَع الزكاة لصنف واحد فقط وحینئذ ال ) الواو( لو سلمنا بأن :ثانًیا 

  . یجوز صرفھا إلى صنفین أو أكثر ، وھو مالم یقل بھ أحد من العلماء 
على أصلھا فى إفادة التشریك ، غیر أن التشریك فیمن ) الواو(ون إلى أن وذھب األكثر

 فى اآلیة تفید )الالم(، وعضدوا قولھم بأن ٤یستحق الزكاة ال فیمن تصرف إلیھ
  ٥.الحصیر للمسجد والمنبر للخطیب : االختصاص كقولنا 

ا ومستحقیھا وأما اآلیة ففیھا بیان مواضع الصدقات ومصارفھ: " قال الكاسانى الحنفى 
  ٦"؛ ألن الالم لالختصاص ، وھو أنھم المختصون بھذا الحق دون غیرھم ال للتسویة 

 لیست للتسویة صحیح ، غیر أنھ لم یقل أحد أن التسویة )الالم(فقول الكاسانى أن 
كما سبق فى أدلة الشافعیة ، واستدل ) الواو(مستفادة من الالم ، بل من داللة 

رفھا إلى أى األصناف ؛ ألن استیعاب جمیع األصناف الجصاص على أنھ یجوز ص
متعذر فلو أوجبنا صرفھا إلى األصناف الثمانیة ؛ لوجب من باب أولى استیعاب جمیع 

  ٧المستحقین فى كل صنف ، وھذا أمر متعذر
وقد ذھب اإلمام الغزالى من الشافعیة ھذا المذھب ، ورأى أن فى اآلیة تعداًدا لشروط 

  ٨وز صرف الزكاة إلیھاالستحقاق ومن یج

 را   

فى اآلیة تفید مطلق الجمع والتشریك فى الحكم ) الواو(أن : الذى یترجح لدى ھو 
ولیست للتخییر؛ وعلیھ یجوز صرف الزكاة إلى أى صنف من األصناف الثمانیة ، وما 

إن للحصر فھو یؤید ما أقول بھ ، ف) إنما( للتشریك و)الواو(استدل بھ الشافعیة من أن 
  .أصناف الزكاة محصورون فى األصناف المذكورة دون غیرھم 

                                                           
  . ٦٣/ ٣ ، األحكام لآلمدى ٣/٣٠٨ ، حاشیة البیجرمى ٦/٢٧٢ المجموع للنووى ١
  .٨/١٦٧ تفسیر القرطبى ٢
  . ٤٩٨/ ١حاشیة الدسوقى ٣
  .١/١١٤ الكافى ٤
  .٢٧٥مغنى اللبیب ٥
  .٢/٤٧ بدائع الصنائع ٦
  . ٤/٣٤٣أحكام القرآن ٧
  .١/١٩٩ المستصفى ٨
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 ، لكنھا قد )الالم(إن الالم للتملیك فال ُیَسلَُّم بھ ، فإن التملیك أحد معانى : وأما قولھم 
َتِرُد بمعنى االختصاص ، وھو ما یقتضیھ سیاق اآلیة ؛ ألن صرف الزكاة إلى جمیع 

  .المستحقین أمر متعذر كما قال الجصاص 
یضاف إلى ھذا أن أحد مصارف الزكاة ھم الرقیق واإلماء ولم یعد لھم حضور فى 

 للتملیك ؛ لوجب تشریكھم فى الصدقات أیًضا ؛ فُعِلَم )الالم(إن : زماننا ھذا ، فلو قلنا 
للتشریك فى الحكم وعلیھ فقول المالكیة والحنفیة ھو األرجح ـ ) الواو(من ھذا كلھ أن 

  .واهللا أعلم 

ا  ا   

 وا دواو(ا ( آ  م ا  ونا ا  م

   ن أراٍض

َما َأَفاَء اللَُّھ َعَلى َرُسوِلِھ ِمْن َأْھِل اْلُقَرى َفِللَِّھ َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى { : قال تعالى 
یِل َكْي َلا َیُكوَن ُدوَلًة َبْیَن اْلَأْغِنَیاِء ِمْنُكْم َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَِّب

َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب ، ِلْلُفَقَراِء اْلُمَھاِجِریَن 
َأْمَواِلِھْم َیْبَتُغوَن َفْضًلا ِمَن اللَِّھ َوِرْضَواًنا َوَیْنُصُروَن اللََّھ الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم َو

َوَرُسوَلُھ ُأوَلِئَك ُھُم الصَّاِدُقوَن ، َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواْلِإیَماَن ِمْن َقْبِلِھْم ُیِحبُّوَن َمْن 
اَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِھْم َوَلْو َكاَن َھاَجَر ِإَلْیِھْم َوَلا َیِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِھْم َح

ِبِھْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن ، َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِھْم 
اْلِإیَماِن َوَلا َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغلا ِللَِّذیَن َیُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا ِب

  ١}آَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحیٌم 

   ب اف 

َلا ُتَقسَُّم : َفَقاَل َماِلٌك. َواْخَتَلُفوا ِفیَما اْفَتَتَح اْلُمْسِلُموَن ِمَن اْلَأْرِض َعْنَوًة: "بن رشد اقال 
 َوْقًفا ُیْصَرُف َخَراُجَھا ِفي َمَصاِلِح اْلُمْسِلِمیَن ِمْن َأْرَزاِق اْلُمَقاِتَلِة َوَبَناِء اْلَأْرُض، َوَتُكوُن

اْلَقَناِطِر َواْلَمَساِجِد َوَغْیِر َذِلَك ِمْن ُسُبِل اْلَخْیِر، ِإلَّا َأْن َیَرى اْلِإَماُم ِفي َوْقٍت ِمَن اْلَأْوَقاِت َأنَّ 
اْلَأَرُضوَن اْلُمْفَتَتَحُة : َوَقاَل الشَّاِفِعيُّ. ِقْسَمَة َفِإنَّ َلُھ َأْن ُیَقسَِّم اْلَأْرَضاْلَمْصَلَحَة َتْقَتِضي اْل

اْلِإَماُم ُمَخیٌَّر َبْیَن َأْن : َوَقاَل َأُبو َحِنیَفَة. َخْمَسَة َأْقَساٍم: ُتَقسَُّم َكَما ُتَقسَُّم اْلَغَناِئُم َیْعِني
  .یَن، َأْو َیْضِرَب َعَلى َأْھِلَھا اْلُكفَّاِر ِفیَھا اْلَخَراَج َوُیِقرََّھا ِبَأْیِدیِھْم ُیَقسَِّمَھا َعَلى اْلُمْسِلِم

َوَذِلَك . َوَسَبُب اْخِتَلاِفِھْم َما ُیَظنُّ ِمَن التََّعاُرِض َبْیَن آَیِة ُسوَرِة اْلَأْنَفاِل، َوآَیِة ُسوَرِة اْلَحْشِر
َواْعَلُموا َأنََّما {: َظاِھِرَھا َأنَّ ُكلَّ َما ُغِنَم ُیَخمَُّس،َوُھَو َقْولھ َتَعاَلىَأنَّ آَیَة اْلَأْنَفاِل َتْقَتِضي ِب

َعْطًفا َعَلى ِذْكِر ٣} َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِھْم{: ، وَقْولھ َتَعاَلى ِفي آَیِة اْلَحْشِر٢} َغِنْمُتْم
َھَم ِمْنُھ َأنَّ َجِمیَع النَّاِس اْلَحاِضِریَن َواْلآِتیَن ُشَرَكاُء الَِّذیَن َأْوَجَب َلُھُم اْلَفْيَء ُیْمِكُن َأْن ُیْف

َوالَِّذیَن {:  َأنَُّھ َقاَل ِفي َقْولھ َتَعاَلى-اللَُّھ َعْنُھ   َرِضَي–َعْن ُعَمَر  ِفي اْلَفْيِء َكَما ُرِوَي
ِت اْلَخْلَق َحتَّى الرَّاِعَي ِبَكَداٍء، َأْو َكَلاًما ، َما َأَرى َھِذِه اْلآَیَة ِإلَّا َقْد َعم٤َّ} َجاُءوا ِمْن َبْعِدِھْم

                                                           
   سورة الحشر ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧اآلیات ١
  ٤١: األنفال٢
 ١٠: الحشر٣
  ١٠: الحشر٤
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َھَذا َمْعَناُه، َوِلَذِلَك َلْم ُتَقسَِّم اْلَأْرُض الَِّتي اْفُتِتَحْت ِفي َأیَّاِمِھ َعْنَوًة ِمْن َأْرِض اْلِعَراِق 
  .١"َوِمْصَر

 ن ا  

  : اختلف العلماء فى اآلیة السابقة على رأیین 
یقولون ، وھو ما : والذین مبتدأ ، خبره قولھ تعالى  استئنافیة ،) الواو(أن   :أولھما

، فحصروه ٢إن الَفىء ُیَخمَّس : اختاره الشافعیة من الفقھاء ، وترتب على ھذا قولھم 
    .فى األصناف الخمسة المتقدمة فى بدایة اآلیات السابقة

) یقولون ربنا اغفر لنا( والخبر والذین جاءوا من بعدھم ابتداء كالم: "  قال القرطبى 
"٣  

والذین جاؤو معطوف على من تقدم ذكرھم : عاطفة وقولھ تعالى ) الواو( أن :ثانیھما 
: من مستحقى الفيء ، وقولھ تعالى یقولون فى محل نصب حال ، فیكون تقدیر اآلیة 

لمساكین وما أفاء اهللا على رسولھ من أھل القرى فللھ ورسولھ ولذى القربىوالیتامى وا
وابن السبیل ، والذین تبوؤا الدار واإلیمان والذین جاؤوا من بعدھم قائلین ربنا اغفر 

  ......)  لنا وإلخواننا 
ما أفاء اهللا على رسولھ فللھ وللرسول ولھؤالء المسلمین : والمعنى : قال الزجاج 

سول اهللا ، وللذین یجیئون من بعدھم إلى یوم القیامة ؛ ما أقاموا على محبة أصحاب ر
الذین جاؤوا فى حال : أى .... والذین جاؤوا من بعدھم : " ودلیل ھذا قولھ تعالى 

  .٤" قولھم ربنا اغفر لنا
من ترحم على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ولم یكن : " ولذلك قال العلماء 

علیھ لم یكن فى قلبھ غل لھم فھو من أھل ھذه اآلیة ؛ ومن شتم واحًدا منھم ولم یترحم 
  ٥"لھ حظ فى الفىء

): یقولون(معطوفة على ما قبلھا ، و): الذین جاؤوا: ( وقولھم ھذا مترتب على أن 
  . حال 

 را   

} ...... والذین جاؤوا من بعدھم { : فى قولھ تعالى ) الواو(الذى یترجح لدى أن 
لدلیل على ھذا ما عاطفة وال یمنع ھذا طول الفصل بین المعطوف والمعطوف علیھ ، وا

َھِذِه اْسَتْوَعَبْت اْلُمْسِلِمیَن :" بعد ما قرأ ھذه اآلیة قال  ـرضى اهللا عنھـ روى عن عمر 
" ، َلْم َیْعَرْق ِبِھ َجِبیُنُھ  ، َوَلِئْن ِعْشت ِلَیْأِتَینَّ الرَّاِعي َوُھَو ِبَسْرِو ِحْمَیَر َنِصیُبُھ ِمْنَھا َعامًَّة

 معھم فى وَنُكشَرالذین جاؤوا من بعدھم ُی: لى أنھ َفِھَم أن وقول عمر ھذا یدل ع ، ٦
  . واهللا أعلم ـ فى محل نصب حال )یقولون(و، إذن عاطفة ) الواو( ، فـِءْىالَف

                              
                                                           

  ١/٤٠٤ بدایة المجتھد ١
 ٢/٥٦٧ ، اإلقناع ٢/٢٤٨المھذب : ینظر ٢
 ١٨/٢١تفسیر القرطبى ٣
 ٨/٢١٦زاد المسیر ٤
 ٢/١٠٨٣ تفسیر الواحدى ٨/٢١٦زاد المسیر ٥
  ٤/٣١٨ فى فقھ اإلملم أحمد بن حنبل  الكافى١٨/٢١ ، تفسیر القرطبى ٦/٣١٢ المغنى ٦
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  املبحث الثانى

  العطففاء 

ار فى الحكم العاطفة فى آیات األحكام وما ترتب علیھا من آث) الفاء(الداللة النحویة لـ
  الشرعى 

  اط ن اون واء ) اء( د د 

ب ـوف عقیـھ المعطـون فیـما یك: والتعقیب ، العطف على الترتیب والتعقیب ) فاء(ل تد
جمھور النحویین والداللة على الترتیب والتعقیب ھو رأي  ، ١المعطوف علیھ

  :  ابن مالك ل  قا٢واألصولیین 
  ٣وُثّم للترتیب بانفصال... لترتیب باتصال والفاء ل

فیكون ، ٤بھ على تأخر المعطوف عن المعطوف علیھ متصالً ) الفاء(ل تد: أي 
ویأتي المعطوف ، بعد المعطوف علیھ ال قبلھ وھو المقصود بالترتیب ، وف ـالمعط

  .  تأخیر  أو ٍ  ون تواندمباشرة : أي ، ھ ـمتصالً بالمعطوف علی
، واوـوھي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت ال،  والفاء" : الكتابسیبویھ في ل وقا
مررت بعمرٍو فزیٍدٍ : ذلك متسقا بعضھ في إثر بعض وذلك كقولك ل رأنھا تجعـغی

فالفاء ، فامرأةٍ ٍل ومررت برج، وٍرمررت بزید فعم" : في موضع آخرل ، وقا، ٥فخالٍد 
  ٦.بھ ا مبدوءل وجعلت األو،  في المرور بینھما أشركت 

ا دـت زیـرأی: قولك نحو ، وأن األمر بینھما قریب ل ، توجب أن الثاني بعد األو) فالفاء(

ل ودخو، فرؤیة عمرو تمت بعد رؤیة زید دون مھلة ، ٧فالمدینة  ودخلت مكة ، ا فعمر

  ٨.مكة دون مھلة ل المدینة كان بعد دخو
  .   والتعقیب على الترتیب) الفاء(داللة ل على أیضا ما یدل وفي كتب األصو

                                                           
في ل   المحصو٨/٩٤ـل  شرح المفص ) ٢١٣-٢١٥(اللبیب ، مغنى   )  ٤٢/٣(المسالك أوضح  :  ینظر   ١

اللم��ع ف��ى أص��ول   : ٢٣٨/٢رار ـ��ف األسـ��كش ،  ٥٨/٢والتحبی��ر  التقریر  ، ٣٧٣/١األص��ول  علم 
   .٦٥/١الفقھ 

ض ـ�����بعل ونق، ) ١٨٧(األص�����ولیة ص�����ـ ائد القواعد والفو ، ١٩٨٥/٤ال�����ضرب  ارتشاف :  ینظ�����ر ٢
وھذا  .( ١/٢٧٠المنھاج ش����رح : ، ینظ����ر اإلجماع على أن الفاء للترتیب والتعقیب ، ولیین ـ����األص

المطر ل    نز: ل    فنقو،    فذھب الجرمي إلى أنھا للترتیب إال في األماكن والمطر،    اإلجماع ال یسلم بھ
الكوكب الدري ،  ٣٤٦/١: إلبھاج ا: نظ�ر   ی. د ـ� ت واحـي وقـمكان كذا فمكان كذا وإن كان نزولھما ف

).٣٣٨/١    ( 
  ٣/٢٢٧عقیل   شرح ابن٣
 ) .٢٢٧/٣.(السابق  المرجع ٤
 ٤/٢١٧ الكتاب ٥
 ٤٣٨/١الكتاب : ینظر ٦
 ١٤٨/١المقتضب :ینظر٧
 . الحًقا  المھلة تكون بحسب اإلمكان كما سیأتي تفصیلھ ٨
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، من غیر مھلة ل فأما الفاء فمقتضاھا إیجاب الثاني بعد األو: "  جاء في كتاب اإلحكام
  ١"اللغةل ھذا ما اتفق األدباء على نقلھ عن أھ

ھ ـفالمعطوف یأتي بعد المعطوف علی٢الوصل الفاء للتعقیب مع : " الشاشيل وفي أصو
  . مباشرة دون انقطاع في الزمان 

  

  تیب والتعقیب  المقصود بالتر
   . ٣كْري، والترتیب الذِّالترتیب المعنوي : الترتیب نوعان 

ى ـأن یكون زمن تحقق المعنى في المعطوف متأخرا عل:  والمقصود بالترتیب المعنوي 
فزمن قیام عمرو متأخر ، " قام زید فعمرو : " ن تحققھ في المعطوف علیھ كقولنا ـزم

وھو ھنا  ل معنى الفع: أي ، زمن تحقق المعنى : نا وھذا معنى قول، عن زمن قیام زید 
  .  القیام: المثال في ھذا 

ِإْذ َدَخُلوا َعَلْیِھ َفَقاُلوا َسَلاًما َقاَل َسَلاٌم َقْوٌم {: قولھ تعالى ، ومثالھ من القرآن الكریم 
  ٤}ْیِھْم َقاَل َأَلا َتْأُكُلوَن ُمْنَكُروَن ، َفَراَغ ِإَلى َأْھِلِھ َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِمیٍن ، َفَقرََّبُھ ِإَل

فتقریب ، على الترتیب المعنوي ، تدل " فقربھ"، " فجاء"،" فراغ" :"فالفاء في قولھ
  .  كان بعد ذھابھ إلى أھلھ ِل ومجیئھ بالعِجْ، كان بعد أن جاء بھِل العِجْ

 )اءـف(وجعلوا ، المتقدمون ویون وھذا المفھوم للترتیب المعنوي ھو الذي فھمھ النح
   .٥ف مقصورة علیھ ـالعط

نحو ٍل على مُجْمٍَل عَطْفُ مُفَصَّ: بھ اللفظي فالمقصود رى أو أما الترتیب الِّذك
َوَناَدى ُنوٌح َربَُّھ َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْھِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم {: تعالى قولھ 

 ففي  ، ٧}...ْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكَبَر ِمْن َذِلَك َفَقاُلوا َأِرَنا اللََّھ َجْھَرًة َفَق..{ وقولھ ٦}اْلَحاِكِمیَن
: بقولھ ثمَّ فصَّلَھُ " ونادى "بقولھ ھ السالم مجمال  ـوح علیـاآلیة األولى ذُكر نداء ن

اآلیة تُھ وقد فصَّلّ، مجمالًل ، ؤاـر السـة ذُكـوفي اآلیة الثانی،  ...." رب إن ابني"
  ...."  جھرة فقالوا أرنا هللا : "بقولھ الكریمة 

َعْن َعْبِد : " الشریف ما جاء في الحدیث  : بالفاء ل على المجمل ومن عطف المفص
ِمْن ٨َأَتاَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَأْخَرْجَنا َلُھ َماًء ِفي َتْوٍر : اللَِّھ ْبِن َزْیٍد، َقاَل

َوَمَسَح ِبَرْأِسِھ َفَأْقَبَل ِبِھ ، َوَیَدْیِھ َمرََّتْیِن ِإَلى اْلِمْرَفَقْیِن ، ضََّأ َفَغَسَل َوْجَھُھ َثَلاًثا َفَتَو، ٩ُصْفٍر 
" فتوضأ : "والذي یھمنا في ھذا الحدیث الشریف ھو قولھ ١٠"َوَأْدَبَر َوَغَسَل ِرْجَلْیِھ 

                                                           
  ١/٩٤ اإلحكام لآلمدى ١
 ١٤١أصول الشاشى صـ٢
  ٢١٣،٢١٤یب مغنى اللب٣
 . من سورة الذاریات ٢٧ إلى اآلیات٢٤من اآلیات ٤
 ١٢٧أسالیب العطف فى القرآن الكریم صـ٥
 . سورة ھود ٤٥اآلیة ٦
روح : ینظ��ر " یةالتف�سیر الفاء "وھذه الفاء یسمیھا بعض المفسرین س�ورة الن�ساء ،   ١٥٣م�ن اآلی�ة   ٧

 ) ٦/٦(المعانى 
، یشبھ : ل وقی، ھو الطست: لوقی،  إناء یشرب منھ : قی�����ل ق�����دح ، وقی�����ل   :  التور بمثناة مفتوحة ٨

 . ١/٢٩٦، ینظر فتح البارى ت ـالطس
  ١/٢٩٦المرجع السابق بضم المھملة وإسكان الفاء وقد تكسر صنف من حدید النحاس : الصفر٩

  ١٩٤ ، حدیث ١/٣٨مخضب والوضوء في الل باب الغس، كتاب الوضوءصحیح البخارى  : ینظر ١٠
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ومن ....... " ثالثًاوجھھ ل فغس" : لھ راوي الحدیث بقولھـد فصـوقـل فھو مجم
د ـبعـ ) اءـالف: (أي ـ ھا  أن یكون وقوع المعطوف ب: " الترتیب الذِّكْرِي أیضا

ب ـال بحس، وترتیبھما فیھ ، المعطوف علیھ بحسب التحدث عنھما في كالم سابق 
، حدثنا عن بعض األنبیاء : مثًال لمؤرخ ل كأن یُقا، ان وقوع المعنى على أحدھما ـزم
: ل  فیقو-والسالم  علیھم الصالة -وموسى ، ونوح ، وعیسى  ، دـومحم، آدم ـك

فوقوع عیسى بعد الفاء لم یقصد بھ ھنا . فعیسى ، ن محمد ـدیث عـلحباسأكتفي الیوم  
ألن زمن عیسى أسبق في التاریخ الحقیقي من زمن محمد ؛ اریخي ـي التـالترتیب الزمن

اللفظي الذي : أي ، ب الِّذكري  ـ الترتیاةـد مراعـا قصـوإنمـ علیھما الصالة والسالم ـ  
  ١" عیسى"ر ـذكـل قب"  محمد "وتضمن ذكرل ، ورد أوالً في كالم السائ

:  أي ٢نـا یمكـوقوع المعطوف بعد المعطوف علیھ بحسب م :بھ  أما التعقیب فیقصد
  ٣بحسبھل لكن في ك، من غیر مھلة ل وقوع الثاني عقیب األو

إذا ـف، "دخلت بغداد فالبصرة : " ا من قولھم حترازا، فالتعقیب یكون بحسب اإلمكان 

، أو بعد خمسة أو أربعة، بعد الثالثة فھذا تعقیب عادةً ل كان بینھما ثالثة أیام فدخ
  ٤یس بتعقیب ـفل

ى ـى علـوع المعنـوعدم المھلة یتحقق بقصر المدة الزمنیة التي تنقضي بین وق
لھ د فوُلَِ، تزوج فالن : " یقال نھ ترى أأال  ، ٥المعطوف علیھ ووقوعھ على المعطوف

فالفترة ما بین الزواج  ٦ وإن كانت متطاولةِل م یكن بینھما إال مدة الحَمـإذا ل" 
ألن الفترة ما بین الزواج ؛ ) بالفاء(عطف بھا على الزواج ل ، ولكن والوالدة تطو

  .  والوالدة ھي الفترة المعتادة 
د الوقت ـن تحدیـإذ ال یمك،  المـسیاق الكو،  فقصر الوقت متروك تقدیره للعرف الشائع

ٍل ي حاـا فریـفقد یكون الوقت قص، الحاالتل كل تحدیدا عاما یشمل القصیر أو الطوی

داللة نسبیة یحكمھا العرف : إذن فالتعقیب ، ولكنھ یعد طویالً في أخرى ، معینة 
ى َتْقَوى ِمَن اللَِّھ َوِرْضَواٍن  َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَل{الى ـقولھ تع: ذلك ل ومثا٧والسیاق

َخْیٌر َأْم َمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَلى َشَفا ُجُرٍف َھاٍر َفاْنَھاَر ِبِھ ِفي َناِر َجَھنََّم َواللَُّھ َلا َیْھِدي 
 على انھیار البنیان في نار جھنم في قولھ )الفاء(ل ھنا دخوفنالحظ  ، ٨}اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن 

ل وتأسیس البنیان على الباط، وھذا یكون یوم القیامة " ار جھنم ـي نـر بھ ففانھا" : 
 یدلنا على )الفاء(ل لكن دخو،  بین الدنیا واآلخرة لةوھناك فترة طوی، نیا یكون في الد

  .  في نار جھنم ل ي على الباطـقصر الحیاة الدنیا وسرعة انھیار أيُّ بنیان بن
  

                                                           
 ٣/٤١٠  النحو الوافى١
  ٢/١٢ البحر المحیط ٢
  ١/٥٠ المختصر فى أصول الفقھ ١/٢٥٠ ، التحصیل من المحصول ١/٣٤٦اإلبھاج شرح المنھاج ٣
   .٤٢٩/ ٢ ، الكاشف عن المحصول ١٨٧القواعد والفوائد األصولیة صـ٤
 ٣/٤١٠النحو الوافى ٥
 ٢١٤مغنى اللبیب صـ ٦
  ٣/٤١٠ ، النحو الوافى ٤٣٧أسالیب العطف صـ٧
 . سورة التوبة ١٠٩اآلیة  من ٨
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 وا ا ء( دض  )ارر وام ا م ن    

  ل } و ن نرٍم ُأَأ ن ٌةدَ ٍرَ َ َأو ًِر{١  

   د 

ت اآلیة الكریمة حكم صیام المریض والمسافر حیث أعطى المولى عز وجل رخصة َنبیَّ
الفقھاء فى إباحة الفطر ھل ھو لكن اختلف لكل منھما وھى إباحة الفطر فى الحالین ، 
  على سبیل الوجوب ، أم على سبیل الندب ؟ 

    ب اف 

ھذه اآلیة إلى اختالفھم فى المعنى الذى تدل علیھ سبب خالف الفقھاء فى تفسیریرجع 
، وذھب  عاطفة )الفاء(ضھم أنھا حیث ذھب بع) فعدة من أیام أخر( فى قولھ )الفاء(

النحویین لوقوعھا فى للعطف وإنما رابطة على رأى بعض  البعض اآلخر أنھا لیست
  .، وإلیك تفصیل اآلراء التى ھى اسم موصول مبتدأ ) َمْن(خبر 

  : بیان المسألة 
ذھب جمھور الفقھاء إلى أن فطر المسافر والمریض رخصة لھما ولیس  .١

  ٢.بواجب ، فإن صاما أجزأھما وإن أفطرا علیھما القضاء 
ى أن فطرھما واجب ، روى عن بعضھم أنھ لو صام وذھب أھل الظاھر إل .٢

 ٣.المسافر فى السفر لزمھ أن یقضى فى الحضر 
  للعطف ) فعدة من أیام أخر(فى قولھ تعالى ) الفاء(واستدل أصحاب الرأى األول أن

أیًضا على ـ كان ـ ) الفاء(، وقد عطفت ھذه الجملة على فعل محذوف قد عطف بـ
یشتركان فى االختصاص بجواز حذفھما ) الواو(و) لفاءا(؛ ألن  ٤) فافطر(تقدیره 

من كان مریًضا أو : مع معطوفیھما دون بقیة أدوات العطف فیكون معنى اآلیة 
على سفر فأفطر فلیقض عدة من أیام أخر  إن أفطر ، والذى یدعو إلى تقدیر ھذا 

ا بیناه ، كم) كان(على ) الفاء(الفعل المقدر الذى عطف بـ) إن أفطر(الشرط وھو 
من كان مریًضا أو على سفر فأفطر فلیقض عدة من أیام أخر : آنفا ، فیكون المعنى 

 . إن أفطر 
  إما رابطة على رأى بعض النحویین ، ) الفاء(أن : ویرى أصحاب الرأى الثانى

التى ھى اسم موصول مبتدأ ، وھى متضمنة معنى الشرط ؛ ) من(لوقوعھا فى خبر 
فى التعریف ) الذى( حیث قرر الخلیل وسیبویھ أنھا بمنزلة الفادتھا معنى العموم ،

الرابطة فى ) الفاء( دخلت  ؛ ولذلك٥اللفظى وبمنزلة النكرة فى عموم معناھا 
  .خبرھا

                                                           
  . سورة البقرة ١٨٥من اآلیة  ١
  .١/٦٥ ، تفسیر آیات األحكام ٢/٢٨١ ، الجامع ألحكام القرآن ٣/٥٤٤ المحلى البن حزم ٢
  .١/٢٨٥بدایة المجتھد  ٣
 ، والت��سھیل ٦٤٨ ، وش��رح العم��دة الب��ن مال��ك  ٢/١٧٢ ، ومف��اتیح الغی��ب ٣/١٠٢ الكت��اب ل��سیبویھ ٤

١٧٨.  
  .٣/٦٩ ـ ١٠٨، ٢/١٠٥ لسیبویھ الكتاب ٥
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 والفائدة فیھا اإلشارة إلى أن الخبر ١الربط على رأى ابن ھشام ،) بفاء(وإما شبیھة 
لة صلة الموصول المشبھ بالشرط ، الذى دخلت علیھ یكون ُمستَحَحًقا وجوده بسبب دال

،فالعدة من أیام أخر بحیث لو حذفت أمكن أن یكون ذلك الخبر مستحًقا بغیر تلك الصلة 
وخبر  ٢إنما ثبتت للمریض المسافر بسبب السفر والمرض اللذین دلت علیھما الصلة ،

تالف محذوف ، وقد اختلفوا فى تقدیره تبًعا الخ) الفاء(الموصول الذى ربطتھ ھذه 
، ومن نصبھا قدره ) فعلیھ عدة(فمن رفعھا قدر الخبر) فعدة: (القراءة الواردة فى قولھ 

ومنھم الكسائى ، والذى أراه أن الراجح ھو التقدیر األول ؛ ألن الثانى ) فلیصم عدة(
عدم ) بالفاء(، وسبب اقترانھا ٣وھى ال تناسب اإلخبار بھا یكون الخبر فیھ جملة طلبیة 

، ٤مباشرة األداة السمیتھا فى التقدیر األول ، وطلبیتھا فى التقدیر الثانى صالحیتھا ل
، دل ذلك على لزوم القضاء ، وقد ) فعلیھ عدة(أو ) فلیصم عدة(فلما كان الخبر المقدر 

أخذ من وجوب القضاء عدم إجزاء الصیام فى السفر والمرض ، فلذلك وجب علیھما 
 یدل على الوجوب ، وقولھ فعلیھ دال على اإللزام أمر مطلق) فلیصم(الفطر ؛ ألن قولھ 

  .أیًضا ؛ ألن العرب تستعملھا بھذا المعنى ؛ ولذلك كان األصل فى معانیھا االستعالء 

 را     

  :یتبین رجحان المذھب األول لما یأتى 
إن تقدیر الخبر الذى ذكره أصحاب الرأى الثانى ال یستلزم وجوب اإلفطار فى  .١

ض ، بل یوجب القضاء فقط فى حالة فطرھما ، فإن أفطرا وجب السفر والمر
 .علیھما القضاء باالتفاق 

، صریح فى عدم إلزام المسافر ٥  }َوَأْن َتُصوُموا َخْیٌر َلُكْم{ : تعالى قولھ  .٢
باإلفطار ، بل ترك الخیار لھ فى ذلك ، وإن كان النص فیھ تفصیل للصیام على 

 .اإلفطار 
ى استدالل جمھور الفقھاء فى تخییر المسافر بین الصیام ورد فى السنة ما یقو .٣

 ٦واإلفطار ، 
إن شئت فصم وإن شئت " لنبى ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ للمسافرحیث قال ا

وذلك یقوى ما ذھب إلیھ الفریق األول من أن المریض والمسافر ٧"فأفطر
  . مخیران فى الفطر أثناء السفر والمرض إن قدرا علیھ 

  
  
  
  

                                                           
  .١/١٤١ مغنى اللبیب مع حاشیة األمیر ١
  .١٢٦الجنى الدانى  ٢
   .١/١٣٨ الكتاب ٣
  .١٧٥ ـ ١٧٤/ ٢ ، ومفاتیح الغیب ١/٢٤٧ ، والكشاف ١/٢٣٥إعراب القرآن للنحاس  ٤
 . سورة البقرة ١٨٤ من آیة ٥
  .١/٢٨٧بدایة المجتھد  ٦
  .٣/٤٣صحیح البخارى  ٧
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اا    وا دء(اا (وع ات رء وا  طاو   

ِللَِّذیَن ُیْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِھْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُھٍر َفِإْن َفاُءوا َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر { :قال تعالى 
  ١}ِلیٌم َرِحیٌم ، َوِإْن َعَزُموا الطََّلاَق َفِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َع

   د 

تضمنت اآلیتان الكریمتان بیان حكم اإلیالء من الزوجة ، ووقتت اآلیة األولى أربعة 
أشھر ال یحل للرجل أن یزید علیھا ، واتفق العلماء على أن من فاء فى المدة فھو فىء 
صحیح ، لكنھم اختلفوا بعد انقضاء ھذه المدة دون أن یفىء ، وطالبت امرأتھ بذلك ، 

  إن شاء طلقھا وإن شاء رّدھا ؟ : عت األمر للقاضى ھل یقع الطالق ؟ أم أنھ مخیر ورف

   ب اف 

فإن فاؤوا فإن اهللا : ( فى قولھ تعالى )الفاء(یرجع سبب االختالف فى ھذه المسألة إلى 
 فیكون المقصود الفىء قبل انقضاء ؟ل ھى للعطف والتعقیب دون المھلة ھ) غفوررحیم

ا  فیكون الزوج مخییًر ؛ فإن طلق وقع طالقھ ،٢  یقع الطالق بمجرد انتھائھا، والالمدة 
 المدة المحددة ّىِض؟ أم أن الطالق یقع بمجرد ُمإن شاء طلق وإن لم یشأ ال یقع الطالق 

   ؟ للزوجبال تخییر

 ن ا  

  ى وِلحصل خالف بین العلماء فى وقت طالق الزوج الُم
ر بعد انقضاء األشھر األربعة بین الرجوع والطالق خیَّنھ ُییق منھم إلى أفذھب فر .١

 .٣فإن طلق وقع طالقھ ، ومن ھؤالء سعید بن المسیب ، ومالك ، والشافعى 
وذھب فریق آخر إلى أن طالقھ یقع بمجرد مضى المدة المحددة بال تخییر ، ومن  .٢

  ٤.ھؤالء ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو حنیفة ، واألوزاعى 
  . المدة  ّىِض دلیل المذھب األول القائلین بأن الزوج یوقف ویخیر بعد ُم:أوال 

  : استدل أصحاب ھذا المذھب بما یلى 
المقتضیة ) الفاء(قالوا إن اآلیة تقتضى أن الفیئة بعد األربعة أشھر ؛ لذكرھا بعد 

  .للتعقیب 
  ٥.والتقدیر فإن فاءوا بعد انقضائھا 

  : ویؤید ھذا أمران 
 فلو وقع الطالق ٦}َوِإْن َعَزُموا الطََّلاَق َفِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َعِلیٌم { : بعدھا قولھ تعالى  .١

 . ٧بمضى المدة لم یحتج إلى عزم علیھ 

                                                           
   .  ٢٢٦،٢٢٧رة البقرة اآلیات سو١
 ٩١ أثراالختالف فى القواعد األصولیة فى اختالف الفقھاء ٨١/ ٢ینظر بدایة المجتھد ٢
   .٧/٥٥٣ المغنى البن قدامة ٣
 . المصدر السابق ٤
 ، ال��شرح ١١٤،١١٥/ ٣ ، الج��امع ألحك��ام الق��رآن  ١٠/٣٩٨ ، المغن��ى ٢/٨٠ینظ��ر بدای��ة المجتھ��د  ٥

  ٩١ر االختالف فى القواعد األصولیة فى اختالف الفقھاء  ، أث٣٩٨/ ١٠الكبیر 
 ٢٢٧سورة البقرة من اآلیة ٦
   .٣٩٨ /١٠ ، الشرح الكبیر ١١٥/ ٣ ، الجامع ألحكام القرآن ١٠/٣٩٨ینظر المغنى ٧



 - ٤٩١٦ -

إن اآلیة السابقة تقتضى أن الطالق مسموع وال یكون المسموع إال كالًما ، فاحتاج  .٢
 ١.إلى لفظ یسمع ، وھذا واضح أنھ بعد انقضاء المدة 

 وال یخرج التعقیب عن معناه ٢إن التعقیب یكون فى كل شىء بما یناسبھ : فإن قیل 
َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى ، َفَجَعَلُھ ُغَثاًء {: بالمھلة التى یقتضیھا ذلك الشىء ، كقولھ تعالى 

، فالمرعى ال یكون یابًسا  أو مسوًدا إال بعد مدة من خروجھ ، ولكن التعقیب ٣ }َأْحَوى 
 لھ ، صح َدِلتزوج فُو: ن ھذه الفترة مناسبة یقتضیھا الزرع ، ومثلھ إذا قیل أل؛ باق 

التعبیر ولو كان بین زواجھ والوالدة مدة الحمل فقط ، وكذلك فى ھذه اآلیة فإن فترة 
  ٤.الشھور األربعة مما یقتضیھا حكم اإلیالء 

   .ى المدة بأن الطالق یقع بمجرد مضدلیل المذھب الثانى القائلین : ثانًیا 
  :استدل أصحاب ھذا المذھب بما یلى 

قالوا إن اآلیة تقتضى أن الفیئة فى المدة المحددة ، ومقصورة فیھا ، وكون الفاء 
 حیث ال یكون بین للتعقیب یقتضى أن یكون الفىء عقیب الیمین حیث جعل عقبھ ؛

ث إن  وألنھ جعل لمن لھ تربص أربعة أشھر حی؛٥المعطوف والمعطوف علیھ مھلة 
فإن : ویكون التقدیر . الضمیر فى فاءوا یعود على المولى المبدوء بذكره فى اآلیة 

  :ویؤید ھذا أمور  ٦فاءوا فیھا 
اتفاق الجمیع على صحة الفىء فى المدة المحددة ، ومقصورة فیھا ، وكون الفاء  .١

من لھ  لَلِع عقبھ ؛ وألنھ ُجَلِعللتعقیب یقتضى أن یكون الفىء عقیب الیمین حیث ُج
ى المبدوء بذكره فى وِلتربص أربعة أشھر حیث إن الضمیر فى فاءوا یعود على الُم

 ٧ویكون التقدیر فإن فاءوا فیھا . اآلیة 
  : ویؤید ھذا أمور 

اتفاق الجمیع على صحة الفىء فى المدة ، فدل ذلك على أنھ مراد فیھا فصار  .٢
 ٨تقدیره فإن فاءوا فیھا 

   .٩}َفِإْن َفاُءوا ِفیِھنَّ َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌرَرِحیٌم {  عنھ ـ قراءة ابن مسعود ـ رضى اهللا .٣

                                                           
 ، الج���امع ٣٩٩/ ١٠ ، المغن��ى  ٢/٨١ ، بدای��ة المجتھ���د  ١/٤٣٨للج���صاص أحك���ام الق��رآن  :  ینظ��ر  ١

  . ٣٠٩ /١٠، الشرح الكبیر للمقدسى  ٣/١١٥ألحكام القرآن 
  .٢/١٣١ ، وھمع الھوامع ١/١٣٩مغنى اللبیب  ٢
 . من سورة األعلى ٤،٥ اآلیات ٣
  .١٤٧ أثر الداللة النحویة واللغویة للسعدى ٤
 .٢/١٣١ ھمع الھوامع ٥
 ، الج���امع ٣٩٩/ ١٠ ، المغن��ى  ٢/٨١ ، بدای��ة المجتھ���د  ١/٤٣٨للج���صاص أحك���ام الق��رآن  :  ینظ��ر  ٦

   . ٣٠٩ /١٠ ، الشرح الكبیر للمقدسى ٣/١١٥حكام القرآن أل
  ١٤٧ ، أثر الداللة النحویة واللغویة صـ٩١أثر االختالف فى القواعد األصولیة فى اختالف الفقھاء 

 ، الج���امع ٣٩٩/ ١٠ ، المغن��ى  ٢/٨١ ، بدای��ة المجتھ���د  ١/٤٣٨للج���صاص أحك���ام الق��رآن  :  ینظ��ر  ٧
 ، أث�ر الدالل�ة   ٩١ف ف�ى القواع�د األص�ولیة ف�ى اخ�تالف الفقھ�اء        ،أثر االختال٣/١١٥ألحكام القرآن  

 ١٤٧النحویة واللغویة صـ
 ١/٤٣٧للجصاص أحكام القرآن :  ینظر ٨
 ١٠/٣٩٩ ، وابن قدامة فى المغنى ١/٤٣٧ذكرھا الجصاص فى أحكام القرآن ٩
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  وظ أن 

 جعل الفىء مقصوًرا على المدة دون غیرھا ، فإذا فات الفىء  إنھ قد: القراءة  .١
 ١حصل الطالق

اقتضاء اآلیة ألمرین ال ثالث لھما ؛ فىء أوعزیمة، والفىء مراد فى المدة  .٢
 ٢.بفوات ھذه المدة ومقصور فیھا ، والعزم 

اْنِقَضاُء األربعة األشھر، قبل : َعِزیَمة الطََّلاِق: " قول ابن عباس ـ رضى اهللا عنھ ـ  .٣
إنھ سمى ترك الفىء حتى تمضى المدة عزیمة :  ووجھ الداللة ٣"الفىء إلیھا 

الطالق ، وھذه التسمیة لم تخل من أن تكون قالھا شرًعا أو لغًة ، وعلى كال 
 ثبتت ، واعتبارھا واجب ؛ ألن أسماء الشرع ال تؤخذ توقیًفا ، فوجب الحالین فقد

أن یكون الفىء مقصوًرا على األربعة أشھر؛ ویقع الطالق بانقضائھا ؛ ألنھ لو كان 
 ٤.الفىء باقًیا ، لما كان مضى المدة عزیمة للطالق 

لى كذا عزمت ع: " إن العزیمة إنما ھى فى الحقیقة عقد القلب على الشىء ؛ تقول  .٤
أى عقدت قلبى على فعلھ ، وإذا كان كذلك وجب أن یكون مضى المدة أولى بمعنى 
عزیمة الطالق من الوقف ؛ ألن الوقف یقتضى إیقاع طالق بالقول ، إما أن یوقعھ 
الزوج ، وإما أن یطلقھا القاضى علیھ على قول من یقول بالوقف ، وإذا كان كذلك 

ھ الفىء أولى بمعنى اآلیة ؛ ألن اهللا عز وجل لم كان وقوع الفرقة بمضى المدة لترك
ئز أن نزید فى اآلیة ما لیس یذكر إیقاًعا مستأنًفا ، وإنما ذكر عزیمة ، فغیر جا

  ٥.منھا
  :والراجح فى ھذه المسألة 

  :  المذھب األول ؛ وذلك لألسباب اآلتیة رجحانیتبین لى 
أدركت بضعة :  عنھ قال ى اهللاأخرج الدارقطنى والبیھقى عن سلیمان بن یسار رض .١

یوقف المولى : من أصحاب رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ كلھم یقولون  عشر
٦  

فھذا العدد من الصحابة الذین یقولون بوقف المولى یدل على أن ھذا األمر كان 
مشھوًرا عنھم ، وھو بمثابة اإلجماع على ذلك ، ولم ینقل عنھم مخالف لھم على 

  ٧.ذلك 
سألت اثنى عشر من : عن سلیمان بن أبى صالح قال  ارقطنى والبیھقىأخرج الد .٢

لیس علیھ : أصحاب رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ عن الرجل یولى فقالوا 
 .١ف فإن فاء وإال طلق وَقشىء حتى یمضى أربعة أشھر فُی

                                                           
 ١/٤٣٧ینظر أحكام القرآن ١
  المصدر السابق ٢
   ١/٤٣٦ذكره الجصاص فى أحكام القرآن ٣
 المصدر السابق٤
 المصدر السابق٥
 ، وأخرج�ھ  ١٤٧ ، رق�م  ٤/٦١كت�اب الط�الق والخل�ع واإلی�الء وغی�ره      :  أخرجھ الدارقطنى ف�ى س�ننھ     ٦

كتاب اإلیالء ، باب من قال یوقف المولى بعد ت�ربص أربع�ة أش�ھر ف�إن            : البیھقى فى السنن الكبرى     
 . ١٤٩٨٥ ، رقم ٧/٧٣٣فاء وإال طلق 

 ٣/١١٥ ، الجامع ألحكام القرآن ٣٩٨/ ١٠المغنى ٧
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 فھذا نص صریح عن الصحابة ـ رضى اهللا عنھم ـ فى وقف المولى بعد انقضاء المدة
ل عنھم مخالفة لھم فى ذلك نَقفإن فاء بعدھا وإال طلق ، وھو بمثابة اإلجماع حیث لم ُی

.٢  
مخلة بالتعقیب الذى تقتضیھ الفاء ، فكأن  أنھم جعلوا مدة التربص فترة غیركما .٣

أما أصحاب الرأى الثانى الق یبدأ بعد انتھاء ھذه المدة ، الرجوع أو العزم على الط
، إذن شھر األربعة مخلة بالتعقیب ولذلك أوجبوا الرجوع فى أثنائھا  األوَندُُّعفإنھم َی

 .فاألخذ بھذا المذھب أولى لما فیھ من السعة طالما أن قواعد العربیة ال تأباه 
ذلك أیًضا أن المعطوف بالفاء قد یكون وقتھ متراخًیا كما أفاد ذلك ابن مالك ویقوى  .٤

فى إفادة ) ثم(أحیاًنا اشتراكھا مع ) فاءلل(فقد ذكر أن من أسباب إثبات التراخى ٣، 
تفید التراخى اكتسبت الفاء منھا ھذا المعنى أیًضا ، وقد ) ثم(الترتیب ، ولما كانت 

  :  استشھد لذلك بقول الفرذدق 
   ٤فعدت غًدا عادت علیك شمالھا ...... إذا مسمع أعطتك یوما یمینھ 

لذى انى یكون متراخًیا عن الیوم ابالفاء مع أن العود فى الیوم الث) عدت(فقد عطفت 
على ھذا المعنى ویكون الرجوع متراخًیا ) الفاء (حمَلأن ُتقبلھ ، فكذلك ھذه اآلیة یجوز 

   ٥.عن الحلف ، ومدة التراخى انقضاء األشھر األربعة 

 ا ا وا دء(اة ) اا  وم ما  م   

ِإنََّما اْلِإَماُم ِلُیْؤَتمَّ ِبِھ، َفِإَذا : " ِبي ُھَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَلَعْن َأ
آِمیَن، َوِإَذا َرَكَع : ، َفُقوُلوا٦} َوَلا الضَّالِّیَن{: َكبََّر َفَكبُِّروا، َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا، َوِإَذا َقاَل

َربََّنا َوَلَك اْلَحْمُد، َوِإَذا َصلَّى َجاِلًسا، : َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه، َفُقوُلوا: ا، َوِإَذا َقاَلَفاْرَكُعو
  ٧" َفَصلُّوا ُجُلوًسا َأْجَمُعوَن 

  

  ب اف 

اتفق الفقھاء فى وجوب متابعة اإلمام للمأموم فى الصالة ، ولكن وقع خالف بینھم فى  
، وَمَردُّ ھذا الخالف إلى اختالفھم فى ٨اإلمام للمأموم فى أفعال الصالة المراد من متابعة 

  :  فى الحدیث حیث انقسموا إلى قسمین )الفاء(معنى 
   )الفاء( المقارنة ؛ ألن رُهْك للتعقیب ؛ لذا ُت)الفاء( ذھب جمھور الفقھاء إلى أن :األول 

                                                                                                                                                           
 ، وأخرج��ھ ١٤٧ ، رق�م  ٤/٦١كت�اب الط��الق والخل�ع واإلی�الء وغی��ره    : أخرج�ھ ال�دارقطنى ف��ى س�ننھ    ١

كتاب اإلیالء ، باب من قال یوقف المولى بعد ت�ربص أربع�ة أش�ھر ف�إن            : البیھقى فى السنن الكبرى     
  ١٤٩٨٥ ، رقم ٧/٧٣٣فاء وإال طلق 

   . ٣٠٩ /١٠ ، الشرح الكبیر للمقدسى ٣/١١٥امع ألحكام القرآن  ، الج٣٩٨/ ١٠المغنى ٢
  .٩١أثر االختالف فى القواعد األصولیة فى اختالف الفقھاء 

 ٦١٢شرح العمدة البن مالك  ٣
  .٢/١٣٣ دیوان الفرذدق ٤

  .١٤٨ أثر الداللة النحویة واللغویة ٥٥
  . سورة الفاتحة ٧ من اآلیة ٦
   .١٧٦، صـ٤١١ة باب ائتمام اإلمام بالمأموم رقم  أخرجھ مسلم فى كتاب الصال٧
   .٤٢٥ أثر العربیة فى استنباط األحكام الفقھیة من السنة النبویة صـ٨
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  ١ة قریبة تفید وقوع المعطوف بعد المعطوف علیھ بال مھلة أو مھل
 فى قولھ فإذا ركع فاركعوا تدل على أن أفعال المأموم )الفاء(: "قال ابن دقیق العید 

تكون بعد أفعال اإلمام ؛ ألن الفاء تقتضى التعقیب وقد مضى الكالم فى المنع من السبق 
"٢  

 التعقیب فیقتضي أن یكون بعده كقولھ جاء )بفاء(رتبھ علیھ : "وقال شارح متن المقنع 
 فعمرو؟ أي بعده، فإن وافق إمامھ في األفعال فركع وسجد معھ أساء وصحت زید

  ٣ "صالتھ
؛ ألنھا   جوابیة وقعت فى جواب الشرط تفید الربط)الفاء( ذھب الحنفیة إلى أن :الثانى 

  .وقعت جواًبا للشرط ، فال تقتضى تأخیر أفعال المأموم عن اإلمام 
والفاء للتعقیب ، وألبي حنیفة القیام » فكبروافإذا كّبر «: "قال فى المحیط البرھانى 

ركن من أركان الصالة، فیكون األفضل للمؤتم المشاركة في جمیع ذلك قیاسًا على 
الركوع والسجود، وإذا كبر بعد تكبیر اإلمام تفوتھ المشاركة في جزء من القیام وأما 

لیس » فكبروا«: ولھالفاء إنما توجب التعقیب إذا دخل على الجزاء ، وق: الحدیث قلنا
فسلم ،  أال ترى أنھ علیھ : بجزاء ولكن ھذا بیان الحال، كما یقال إذا دخلت على األمیر 

، ثم المقتدي ال یؤخر الركوع عن ركوع » وإذا ركع فاركعوا«السالم عطف علیھ قولھ، 
ي لو كبر مقارنًا؛ قال أبو یوسف رحمھ اهللا ف: اإلمام كذا ھھنا فرع على قولھما، فقال

ال یجزیھ ذكر الروایة األولى المعلى في : تجزیھ ویكره، وقال في روایة: روایة
، وقال محمد أجزأه وقد أساء ذكر في الكنایات، ودلیل عدم الجواز ما ذكرنا » نوادره«

أن الشرع عّلق شروع المؤتم بتكبیر یوجد منھ بعد األمام؛ وألنھ یأتي، فال یصح قبل 
 أن المشاركة حصلت بالشروع مع اإلمام فیصح االقتداء لكن شروع اإلمام، دلیل الجواز

كره لمخالفة السّنة فال ُیسّلم بأنھ یأتي على سبیل التعقیب، بل على سبیل المشاركة كما ُی
  ٤."في سائر األركان 

 را  

 ھنا )الفاء( ؛ حیث إن لحنفیة  ؛ ألنھ موافق للغةالراجح عندى فى ھذه المسألة رأى ا
: " عقیب وإنما جوابیة ؛ واقعة فى جواب شرط ، فقد قال صاحب الجنى الدانى لیست للت

                                                           
أب�و محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن               : الكافي في فقھ اإلمام أحمد ، تألیف      : ینظر   ١

) ھ�ـ ٦٢٠: المت�وفى (ابن قدام�ة المقدس�ي   قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر ب�        
 ، مغن��ى ٢/١٣٧المغن��ى ،  .١/٢٩٢ م ،١٩٩٤ - ھ��ـ ١٤١٤األول��ى، : دار الكت��ب العلمی��ة ، الطبع��ة

 ١/٤٦٨المحتاج 
 ١/٢٢٤ ینظر إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ابن دقیق العید ٢
أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي     عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن      : الشرح الكبیر على متن المقن�ع ت�ألیف     : ینظر  ٣

، دار الكت��اب العرب��ي للن��شر   ) ھ��ـ٦٨٢: المت��وفى(الجم��اعیلي الحنبل��ي، أب��و الف��رج، ش��مس ال��دین     
  والتوزیع

 محمد رشید رضا صاحب المنار: أشرف على طباعتھ
أب��و : المح��یط البرھ��اني ف��ي الفق��ھ النعم��اني فق��ھ اإلم��ام أب��ي حنیف��ة رض��ي اهللا عن��ھ ، ت��ألیف  :   ینظ��ر ٤

: المت�وفى (برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َم�اَزَة البخ�اري الحنف�ي          المعالي  
:  لبن��ان ، الطبع��ة –عب��د الك��ریم س��امي الجن��دي ، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت    : ، تحقی��ق) ھ��ـ٦١٦

  ١/٢٩٥ م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، 
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 والترتیب أیًضا:  ، وتالزمھا السببیة ، قال بعضھم فمعناھا الربط:  وأما الفاء الجوابیة
وجب اقترانھ :  شرطًا َلَعْج، كما ُذِكر في العاطفة ، وإذا كان الجواب ال یصلح ألن ُی

ُقْل ِإْن {: ، نحو  جملة فعلیة طلبیة : اطھ بأداة الشرط ، وذلك إذا كان، لُیعلم ارتب بالفاء
    .١} اللََّھ َفاتَِّبُعوِنيُتِحبُّوَنُكْنُتْم 

  

ا ا را  دهوا دوق ا ثد  طء ا وا دا  
  

َلا َیْجِزي َوَلٌد َواِلَدُه، ِإلَّا َأْن : " َعَلْیِھ َوَسلََّمَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا : َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َقاَل
  ٢" َیِجَدُه َمْمُلوًكا، َفَیْشَتِرَیُھ َفُیْعِتَقُھ 

  د 

ذكر النبى صلى اهللا علیھ وسلم فى ھذا الحدیث أن الولد ال یكافىء أباه ، وال یكون 
  . ئھ محسًنا إلیھ ، وال قاضًیا حقھ إال أن یعتقھ ، وذلك بشرا

الذى یقتضى التشریك ) الفاء(وقد عقب النبى صلى اهللا علیھ وسلم لفظ الشراء بحرف 
  ٣.بین المعطوف والمعطوف علیھ ، فى اللفظ والمعنى ویفید التعقیب 

  ب اف 

 ھل یفید السببیة مع التعقیب ، )الفاء(ویرجع سبب الخالف فى ھذه المسألة إلى حرف 
  ٤أم ال ؟ 

 دون أن یتلفظ االبن  تلف العلماء إذا اشترى الولد والده ھل یعتق مباشرةوعلیھ فقد اخ
  ق ، أم البد من لفظ العتق ونیتھ ؟َتبمجرد شرائھ ـ  یُع: بلفظ العتق ـ أى 

 ن ا  

  : ن امذھبللفقھاء فى ھذه المسألة 
حزم ق بمجرد الشراء ، وھو مذھب الجمھور ومعھم ابن عَت إنھ ُی:المذھب األول 

  ٥.الظاھرى 
ق بمجرد الشراء ، ویحتاج إلى لفظ العتق ، وھو مذھب عَت إن األب ال ُی:المذھب الثانى 
  ٦.داوود الظاھرى

 للتعقیب والسببیة مالزمة لھا ال تنفك عنھا )الفاء(واستدل أصحاب المذھب األول بأن 
  لیھ الملك أضیف بحال ، فكان الشراء سبًبا للعتق ، فلما تسبب فى الشراء الذى یترتب ع

                                                           
  . بتصرف ٦٦ـ٦٥ ـ ٦٤الجنى الدانى :  سورة آل عمران و ینظر ٣١ من اآلیة ١
  ٢/١١٤٨رواه مسلم عن أبى ھریرة فى كتاب العتق باب فضل عتق الوالد ٢
 ١٠/١٣٣: شرح صحیح مسلم للنووى : ینظر ٣
  .٨/١١٤ ، سبل السالم للصنعانى ١٠/١٣٣شرح صحیح مسلم : ینظر ٤
 ، ١٠/١٣٣ ش�رح ص�حیح م�سلم        ٣٠١/ ٢ ، بدای�ة المجتھ�د الب�ن رش�د           ٨/١٨٦ینظر المحلى باآلث�ار     ٥
 ، أث��ر اللغ��ة ف��ى  ٨/١١٢ ،  س��بل ال��سالم  ٤٣٣ ، ال��روض المرب��ع  ١٤/٢٦٣ل��شرح الكبی��ر للمقدس��ى  ا

  ٢٠٥اختالف المجتھدین صـ
 ، ال�شرح الكبی�ر للمقدس�ى     ١٠/١٣٣ ، ش�رح ص�حیح م�سلم         ٣٠١/ ٢ینظر بدایة المجتھ�د الب�ن رش�د         ٦

 ٢٠٥ ، أثر اللغة فى اختالف المجتھدین صـ٨/١١٢ ، سبل السالم ١٤/٢٦٣
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  ١. إلیھ العتق 
بأن إضافة العتق إلى الولد دلیل على صحة ملكھ : بینما استدل أصحاب المذھب الثانى 

 ال )بالفاء(لھ ، وال یخرج من ملكھ إال إذا أعتقھ ھو ؛ ألن ترتیب العتق على الشراء 
 المذھب  أیًضا ، وأصحاب)بالفاء(یوجب العتق ، كما ال یجب الشراء ، وھو معطوف 

 للترتیب فقط ، دون )الفاء(األول متفقون معنا على عدم وجوب الشراء ، فكانت 
  ٢.السببیة 

 را  

ن بمجرد الشراء والملك ؛ وذلك و إلیھ أصحاب المذھب األول القائل الراجح ھو ما ذھب
  : لألسباب اآلتیة 

تفید  حیث فى اللغةإن السببیة مالزمة لحرف الفاء ال تنفك عنھ بحال كما ھو معلوم  .١

ویقصد ، الداللة على السببیة :  أى ،العطف مع الترتیب والتعقیب  التسبب  ) فاء(

  ٣.أن یكون المعطوف متسِّبَبًا عن المعطوف علیھ : ا ـبھ

   ٤والداللة على السببیة غالب في  الفاء العاطفة جملة أو صفة 

 ، وال یتحقق خفض الجناح ٥}َن الرَّْحَمِة َواْخِفْض َلُھَما َجَناَح الذُّلِّ ِم{: قولھ تعالى  .٢

 ٦من اإلبن ألبیھ إذا كان األب مملوًكا البنھ

َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى : َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َسُمَرَة، َقاَل: " حدیث  .٣

 ٧»ُھَو ُحرٌَّمْن َمَلَك َذا َرِحٍم َمْحَرٍم َف«: اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

عتق بمجرد الملك ، وھو عام فى كل ذى فھذا الحدیث نص فى أن ذا الرحم المحرم ُی

  ٨.رحم محرم

                                                           
 ، أث�ر  ٨/١١٢ ، سبل السالم ١٠/١٣٣ ، شرح صحیح مسلم     ٣٠١/ ٢بدایة المجتھد البن رشد     ینظر  ١

 ٢٠٥اللغة فى اختالف المجتھدین صـ
 ، ال�شرح الكبی�ر للمقدس�ى     ١٠/١٣٣ ، ش�رح ص�حیح م�سلم         ٣٠١/ ٢ینظر بدایة المجتھ�د الب�ن رش�د         ٢

 ٢٠٥ ، أثر اللغة فى اختالف المجتھدین صـ٨/١١٢ ، سبل السالم ١٤/٢٦٣
السببیة  إال إذا الف�اء  : اصطالًحا وھذه الفاء ال تسمى :  ا ٤١١/٣الوافي فى النحو حسن  قال عباس    ٣

المضمرة التي تنصبھ بشروط معینة مبسوطة في " بأن المصدریة " دخلت على مضارع منصوب
  .١٠٤ إلى صـ٩٨من صـ:  ینظر شرح قطر الندى  : ل  للتفصی، كتب النحو

  ٢١٥ینظر مغنى اللبیب صـ٤
 . سورة اإلسراء ٢٤ من اآلیة ٥
   . ٤/٤٩٩ ، مغنى المحتاج ٧/٧٠المبسوط :  ینظر ٦
: ، وأخرجھ أب�و داوود ف�ى س�ننھ    ١٦٦٩ مسألة رقم   ٨/١٩٠أخرجھ ابن حزم فى المحلى كتاب العتق        ٧

 ، ، وأخرج�ھ الترم�ذى ف�ى س�ننھ     ٣٩٤٩ ، رق�م  ٤١٩/ ٢كتاب العت�ق ، ب�اب ف�یمن مل�ك ذا رح�م مح�رم              
 ، وأخرج��ھ اب�ن ماج��ھ ف�ى س��ننھ   ١٣٦٥ ، رق�م  ٣/٦٤٦ ، ب��اب ف�یمن مل��ك ذا رح�م مح��رم    كت�اب العت�ق  

 ، وص�ححھ اب��ن ح�زم وال��شیخ   ٢٥٢ ، رق��م ٢/٨٤٣كت�اب العت�ق ب��اب م�ا مل��ك ذا رح�م مح��رم فھ�و ح�ر       
  .األلبانى 

  .١٩٣ ، ٨/١٩٠ینظر المحلى باآلثار البن حزم ٨
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  المبحث الثالث

   العاطفة)ثمَّ(

  لفقھاء   واویین عند النح١العاطفة  )ثمَّ( داللة د 

 ، ـویینور النحـھ جمھب إلیـا ذھـو مـوھ٢العاطفة على الترتیب مع التراخي ) ثم(ل تد
  .لفقھاء وا

وذھب آخرون إلى أنھا ، على الترتیب ل العاطفة ال تد) ثم( إلى أن ٣الفراء ف�����������������ذھب 
ما ذھب إلیھ الجمھورمن أنھا   والصحیح ھو٤)كالفاء(، للترتیب بال مھلة ل تعمـ�������������تس

ما : أى  ٥ما ظاھره خالف ذلكل ویؤو، بمھلة ل أن الثاني بعد األوـ���ذان بـ���للترتیب واإلی
على ) ثَّمَّ(لیناسب داللة ل           على التأویل           فإنھ یحا ف الترتیب كان في الظاھر خال

  .الترتیب 
في ویین وھو ما ذكره جمع من النح،   الترتیب مع التراخي:ھو ) ثم(فالراجح في داللة 

  .كتبھم  
، ده ـذھاب بعـَّین أن الـفَب، ھبٍ راكبٍ  ثم ذٍل مررت برج: " كتاب سیبویھ في الل قا

مررت : قولھ  وكذلك ٦بھ فصیَّره على حِدَة ل ھ غیر متصوجعل، وأن بینھما مھلة 
  .٧مبدوءا بھل األو) ثم(وجعلَت ، فالمرور ھنا مروران ، رأةٍ ـثم امٍل برج

د ـإال إنھا تفیل ، في أن الثاني بعد األو) كالفاء(فھي ) ثم(وأما : "ل  وفي شرح المفص
  ٨"ل وتراخیًا عن األو ة ـمھل

وأما : " في كتاب اإلِحكام فقد جاء ، ى ھذه الداللة علل أیضا ما یدل وفي كتب األصو
  ٩"بمھلة ل فإنھا توجب الثاني بعد األو )ثُمَّ(

وع ـو موضـوھ، التراخي سبیل فللعطف على  ) ثُمَّ (وأما : " وفي كشف األسرار 
  .١٠" د بھ نفرَیُ تص بمعنى ـلیخ

بعد انقضاء ، أن یقع المعطوف بعد المعطوف علیھ : والمقصود بالترتیب مع التراخي 
وتقدیر المدة الزمنیة الطویلة متروك للعرف الشائع ، طویلة بینھما  مدة زمنیة 
یعتبر  ؛ ألن ما ١١ع ضابط یحدد المدة الطویلة والقصیرة ـن وضـوال یمك، والسیاق 

                                                           
  : ینظر . زائدة تكون  ل ب، ة  ذھب األخفش والكوفیون إلى أن ثم ال تكون عاطفة البت١

  .  ٩٦/٨ل المفص ، شرح ١٥٨ب صـي اللبیـ  مغن
   ٤٣/٣أوضح المسالك  :  ینظر٢
  .  ١٩٨٨/٤-١٩٨٩ارتشاف الضرب  : ینظر٣
  ١٨٩والفوائد األصولیة صـ القواعد ١٦٠ ، ١٥٩صـ مغني اللبیب : ینظر٤
  ١٩٨٩/٤الضرب ارتشاف : ینظر٥
   ١ /٤٢٩الكتاب : ینظر٦
    ٤٣٨/١الكتاب : رینظ٧
   ٩٦/٨ل  المفصشرح: ینظر٨
 ١/٩٥اإلحكام لآلمدى ٩

 ٢/٢٤٦كشف األسرار ١٠
 ٣/٤١٣النحو الوافى ١١
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على مقدار التراخي من ل فال یوجد دلی، ي غیرھا ـیرا فـون قصـطویال في حادثة قد یك
  ١.جھة اللفظ 

الترتیب (اإلخبار ، أو في ، ) الترتیب المعنوي(یب إما أن یكون في الزمان والترت
  .٢) الرتبىالترتیب (أو في الُّرتبة ، ) الِّذكري

  . الّذكرى ب من الترتیب المعنوي والترتیل ن كوقد سبق في المبحث السابق بیا
ف علیھ لمعطوأن تكون مرتبة المعطوف أعلى من مرتبة ا: تبْي فمعناه الرُّا الترتیب ـأم
 ألداء ھذه الداللة تنزیال للتباعد في الرتبة منزلة التباعد )ثم(ل فتستعم، أو أدنى منھ ، 

ط فى الرتبة ھنا إلى ارتقاء أو انحطال إن التراخي في الزمان تحو: أي ، في الزمان 
   .٣والمنزلة 

  : ل  وھذا النوع من الترتیب ذكره صاحب البحرالمحیط فقا
أو رتب ل أعني تفاوت الفع، وھو الترتیب بالرتب ،  ب ـترتیوھذا طریق آخر لل"

   ٤" .الفاعلین 
  .  على الترتیب المعنوي والترتیب الِّذكري ـل علیھ بعد التمثیل وسیأتي التمثی

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكیَن { : الى ـھ تعـقول) : المعنوىالترتیب (الترتیب في الزمان ل ومثا
، ٥} ِجْرُه َحتَّى َیْسَمَع َكَلاَم اللَِّھ ُثمَّ َأْبِلْغُھ َمْأَمَنُھ َذِلَك ِبَأنَُّھْم َقْوٌم َلا َیْعَلُموَن اْسَتَجاَرَك َفَأ

  .  فإبالغ مأمنھ یكون بعد سماعھ كالم هللا تعالى 
في ل اقتضى أن یكون الثاني متأخرا عن األو"  رأیت فالنا ثم فالنا  " :وإذا قلنا 

  ٦الرؤیة
ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذي {  :تعالى قولھ ) : لذِّكرياالترتیب (األخبار الترتیب في ل ومثا

َخَلَق اْلَأْرَض ِفي َیْوَمْیِن َوَتْجَعُلوَن َلُھ َأْنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِمیَن ، َوَجَعَل ِفیَھا َرَواِسَي ِمْن 
اَتَھا ِفي َأْرَبَعِة َأیَّاٍم َسَواًء ِللسَّاِئِلیَن ، ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى َفْوِقَھا َوَباَرَك ِفیَھا َوَقدََّر ِفیَھا َأْقَو

 ، ٧}السََّماِء َوِھَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَھا َوِلْلَأْرِض اْئِتَیا َطْوًعا َأْو َكْرًھا َقاَلَتا َأَتْیَنا َطاِئِعیَن 
  .٩}َد َذِلَك َدَحاَھا َواْلَأْرَض َبْع{: تعالى قولھ ل  بدلی٨األرضل والسماء مخلوقة قب

م ـق األرض ثـن خلـأن هللا تعالى یخبرھم ع: فالمقصود بالترتیب اِإلخباري في اآلیة 
 ١٠ھذا على اعتبار تفسیر ثم على أساس الترتیب اِإلخباري، یخبرھم عن خلق السماء 

                                                           
 ٢/٦٤ البحر المحیط ١
 ٢/٦٢المصدر السابق ٢
  ١٧٥ أسالیب العطف فى القرآن الكریم صـ٣
  ٢/٦٣البحر المحیط ٤
   ٦آیة سورة التوبة ٥
 ٥٦٤صالفقھ ل المسودة في أصو: ینظر ٦
 سورة فصلت: ٩ - ١١اآلیات  ٧
  )٨٦/١(ل المنخو ، ٦٢/٢البحر المحیط   : ینظر ٨
 ٣٠اآلیة   سورة النازعات ٩

ویمكن تفسیر ثم في اآلیة الكریمة على أنھا للترتیب الزمني على اعتبار أن خلق جرم األرض كان ١٠
تیب الرتبي وذلك كما یمكن تفسیر ثم على اعتبار التر، دحو كان بعد خلق السماءـ������ وال، السماءل قب

ال للتراخي في الوقت ،    خلق  السموات على خلق األرضل    لبیان ما بین الخلقین من التفاوت وفض
  ١/٧٨الكشاف :ینظر .
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و ـوھ، للداللة على الترتیب اِإلخباري ) ثم(بمجيء ل من قال ویبدو أن الفراء ھو أو، 
  ١يَ فیما بعد بالترتیب الذِّكريا سُمِـم

َوِإنِّي َلَغفَّاٌر ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ُثمَّ {: قولھ تعالى : الترتیب الرُّتبْي ل ومثا
، الصالح ل فقد ذكر االھتداء في اآلیة الكریمة بعد التوبة واإلیمان والعم، ٢}اْھَتَدى 

االستقامة والثبات : واالھتداء ھو ، رتبة أخیر لیس في الزمان وإنما في الـذا التـوھ
ِإنَّ {: ونحوه قولھ تعالى ، الصالح ل التوبة واإلیمان والعم: وـذكور وھـعلى الھدى الم

وا الَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّھ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْیِھُم اْلَمَلاِئَكُة َألَّا َتَخاُفوا َوَلا َتْحَزُنوا َوَأْبِشُر
نَّ منزلة ِإ: على تباین المنزلتین أي دلَّ فالتراخي  ، ٣} ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن 

  .٤لألنھا أعلى منھا وأفض؛ االستقامة على الخیر مباینة لمنزلة الخیر نفسھ 
  ج

 وا ا  م(د ( لء اب أر م  وا.  

َیا َرُسوَل اللَِّھ، ِإنِّي اْمَرَأٌة َأُشدُّ َضْفَر َرْأِسي َأَفَأْنُفُضُھ ِلُغْسِل : ُقْلُت: " اَلْتَعْن ُأمِّ َسَلَمَة َق
َلا ِإنََّما َیْكِفیِك ِمْن َذِلَك َأْن ُتْحِثي َعَلى َرْأِسِك َثَلاَث َحَثَیاٍت ُثمَّ ُتِفیِضیَن «: اْلَجَناَبِة؟ َفَقاَل

  ٥»َعَلْیِك اْلَماَء َفَتْطُھِریَن

  ب اف 

 فأوجبوا ٧عدا الظاھریة٦اتفق األئمة األربعة على عدم اشتراط الترتیب فى الغسل 
الترتیب فى الغسل بین الرأس وسائر الجسد فى غسلى الجمعة والجنابة دون باقى 

یقتضى الترتیب بال خالف ) ثم(األغسال واختار ابن رشد مذھبھم معلال بذلك أن حرف 
  .٨بین أھل اللغة 

                                                           
  ١٥٨أسالیب العطف فى القرآن الكریم صـ١
 . سورة طھ ٨٢من اآلیة ٢
  من سورة فصلت ٣٠من اآلیة ٣
  ٤/١٦١الكشاف للزمخشرى ٤
 ب�اب  ١/١٩١ ،باب حكم ضفائر المغتسلة ، س�نن اب�ن ماج�ة       ١/٢٥٩صحیح مسلم   : ینظر الحدیث فى    ٥

  فى الغسل من الجنابة 
ومن نوى بغسلھ من الحدثین ارتفعا ب�ھ ول�م یلزم�ھ ترتی�ب وال م�وااله        : "حیث قال ابن تیمیة الحنبلى      ٦

ب فإن قیل فلم یجب الترتی� : " ، وقال النووى الشافعى      ١/٢٠المحرر فى الفقھ البن تیمیة      : ینظر  " 
فى الغسل ووجب فى التیمم الذى ھو بدل عنھ ؟ أجیب بأن الغسل لما وج�ب فی�ھ تعم�یم جمی�ع الب�دن            

 ١/٩٩مغن�ى المحت�اج   : ینظ�ر   " صار كعضو واحد ، والتیمم یجب فى عضوین فقط فأشبھ الوضوء            
الفواك��ھ ال��دوانى :  ینظ��ر " الترتی��ب ف��ى الغ��سل ال یج��ب وال ی��سن  : " ، ویق��ول النف��راوى الم��الكى 

١/٢٣٨   
وكل غسل ذكرنا فل�ھ أن یب�دأ ب�ھ م�ن رجلی�ھ أو م�ن حی�ث ش�اء ، حاش�ا غ�سل الجمع�ة                " قال ابن حزم    ٧

   .٢/٤٨: ینظر المحلى " والجنابة ، فال یجزىء فیھا إال البداءة برأسھ ثم بجسده 
ی��ُب، َأْو َلْی��َسا ِم��ْن ُش��ُروِطَھا   اْخَتَلُف��وا َھ��ْل ِم��ْن ُش��ُروِط َھ��ِذِه الطََّھ��اَرِة اْلَف��ْوُر َوالتَّْرتِ    :"  ق��ال اب��ن رش��د  ٨

 َمْحُموٌل - َعَلْیِھ الصََّلاُة َوالسََّلاُم -َھْل ِفْعُلُھ : َكاْخِتَلاِفِھْم في َذِلَك ِفي اْلُوُضوِء؟ َوَسَبُب اْخِتَلاِفِھْم ِفي َذِلكَ        
 َأنَّ�ُھ َم�ا َتَوضَّ�َأ َق�طُّ ِإلَّ�ا      -ِھ ال�صََّلاُة َوال�سََّلاُم    َعَلْی�  -َعَلى اْلُوُجوِب َأْو َعَلى النَّْدِب ِبِھ؟ َفِإنَّ�ُھ َل�ْم ُیْنَق�ْل َعْن�ُھ               

ُمَرتًَّبا ُمَتَواِلًیا، َوَقْد َذَھَب َقْوٌم ِإَلى َأنَّ التَّْرِتی�َب ِف�ي َھ�ِذِه الطََّھ�اَرِة َأْب�َیُن ِمْنَھ�ا ِف�ي اْلُوُض�وِء، َوَذِل�َك َب�ْیَن                 
ِإنََّم�ا َیْكِفی�ِك َأْن َتْحِث�ي    «:  ِف�ي َح�ِدیِث ُأمِّ َس�َلَمةَ   -ْی�ِھ ال�صََّلاُة َوال�سََّلاُم      َعلَ -الرَّْأِس َوَساِئِر اْلَجَسِد، ِلَقْوِلِھ     

َیْقَت�ِضي التَّْرِتی�َب ِبَل�ا ِخَل�اٍف      " ُث�مَّ   " َوَح�ْرُف   » َعَلى َرْأِسِك َثَلاَث َحَثَیاٍت، ُثمَّ ُتِفیِضي اْلَماَء َعَلى َجَسِدكِ        
  . ١/٤٩لمجتھد بدایة ا." َبْیَن َأْھِل اللَُّغِة



 - ٤٩٢٥ -

  یقتضى الترتیب بال خالف بین أھل اللغة فیھ نظر ) ثم(ولكن ما ذكره ابن رشد أن 
حرف عطف َیْقَتِضي َثَلاَثة ُأُمور التَّْشِریك ِفي الحكم َوالتَّْرِتیب ) ثم: "(قد قال بن ھشام 

 َوأما التَّْرِتیب َفَخالف قوم ِفي: " ، وقال فى موضع آخر ١"والمھلة َوِفي كل ِمْنَھا خالف 
َوَبَدَأ {٢} َخلقُكم من نفس َواِحَدة ثمَّ جعل ِمْنَھا َزوجَھا{اقتضائھا ِإیَّاه تمسكا بقولھ َتَعاَلى 

خلق اْلِإْنَسان من طین ثمَّ جعل َنْسلھ من ساللة من َماء مھین ثمَّ سواُه َونفخ ِفیِھ من 
  :َوَقول الشَّاِعر٤} وَسى اْلكتابَذِلُكم َوصَّاُكم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتتَُّقون ثمَّ آَتْیَنا ُم {٣}روحھ

  ٥ثمَّ قد َساد قبل َذِلك جده... ِإن من َساد ثمَّ َساد َأبوُه 
  َواْلَجَواب َعن اْلآَیة األولى من َخْمَسة أوجھ

  . َأن اْلَعطف على َمْحُذوف َأي من نفس َواِحَدة َأْنَشَأَھا ثمَّ جعل ِمْنَھا َزوجَھا :َأحدَھا 
على َتْأِویلَھا ِباْلِفْعِل َأي من نفس توحدت َأي اْنَفَردت } َواِحَدة{طف على  َأن اْلَع:الثَّاِني 

  .ثمَّ جعل ِمْنَھا َزوجَھا 
  . َأن الذُّرِّیَّة أخرجت من ظھر آدم َعَلْیِھ السََّلام كالذر ثمَّ خلقت َحوَّاء من قصیراه :الثَّاِلث 
ِإیَذاًنا بترتبھ وتراخیھ ) بثم(ادة ِبمثِلِھ ِجيَء  َأن خلق َحوَّاء من آدم لما لم تجِراْلَع:الرَّاِبع

  .ِفي اْلِإْعَجاب َوُظُھور اْلُقْدَرة َلا لترتیب الزََّمان وتراخیھ 
لترتیب اْلِإْخَبار َلا لترتیب الحكم ، وَأنھ ُیَقال َبلغِني َما صنعت اْلَیْوم ثمَّ ) ثمَّ( َأن :اْلَخاِمس 

  .َأن الَِّذي َصنعتھ أمس أعجب َما صنعت أمس أعجب َأي ثمَّ أْخبرك 
واألجوبة السَّاِبَقة َأْنَفع من َھَذا اْلَجواب ِلَأنََّھا تصحح التَّْرِتیب والمھلة َوَھَذا یصحح 
التَّْرِتیب َفَقط ِإْذ َلا تراخي َبین اإلخبارین َوَلِكن اْلَجواب اْلَأخیر َأعم ؛ ِلَأنَُّھ َیصح َأن ُیَجاب 

  .َرة َواْلَبْیت ِبِھ َعن االیة اْلَأِخی
  .عطف على اْلُجْمَلة األولى َلا الثَّاِنَیة } سوأة{َوقد ُأِجیب َعن اْلآَیة الثَّاِنَیة َأْیضا ِبَأن 

َوأَجاب اْبن ُعْصُفور َعن اْلَبْیت ِبَأن الُمَراد َأن اْلجد َأَتاُه السؤدد من قبل اْلَأب َواْلَأب من 
  :قبل االْبن َكَما َقاَل اْبن الرُّوِمي 

  كال لعمري َوَلِكن ِمْنُھ َشیَبان... َقاُلوا َأُبو الصَّْقر من َشیَبان قلت َلُھم 
  ٦َكَما علت بَرُسول اهللا عدنان... كم َأب قد عال ِباْبن ذرا حسب 

أعجبني َما صنعت اْلَیْوم ثمَّ َما : َوأما المھلة َفزعم اْلفراء َأنََّھا قد تتخلف ِبَدِلیل َقْولك 
ِفي َذِلك لترتیب اْلِإْخَبار َوَلا تراخي َبین اإلخبارین ، ) ثمَّ( ؛ ِلَأن صنعت أمس أعجب

                                                           
  .١٥٨ینظر مغنى اللبیب البن ھشام صـ١
  سورة الزمر ٦ من اآلیة ٢
  . سورة السجدة ٩ من اآلیة ٣
 . من سورة األنعام ١٥٤ ، ١٥٣ ٤
؛ وال�درر  ٤١، ٤٠، ٣٧/ ١١؛ وخزان�ة األدب  ٣٥٥/ ١یت ألبي نواس في دیوان�ھ       البیت من الخفیف     ٥

 ١٧٤؛ ورصف المب�اني ص ٣٦٤ وجواھر األدب ص؛٤٢٨؛ وبال نسبة في الجني الداني ص ٩٣/ ٦
إن ال�سید الحقیق�ي م�ن ك�ان     : إذا صار ص�احب س�یادة ومج�د وریاس�ة ، المعن�ى       : ساد الرجل : ، اللغة 

حی�ث ل�م تف�د    " ث�م س�اد أب�وه ث�م س�اد ج�ده        : " والشاھد فی�ھ قول�ھ     .رئیًسا، وكان قبلھ أبوه وجده كذلك     
   .إلخبار ال في الحكمتفید الترتیب في ا" ثم"إن : الترتیب، وقیل" ثم"

  .١/١٦٠ ، ومغنى اللبیب ١/٤٢٩البیت من البسیط البن الرومى وھو من شواھد الجنى الدانى ٦



 - ٤٩٢٦ -

اْلآَیة َوقد مر اْلَبْحث ِفي َذِلك َوالظَّاِھر َأنََّھا ١} ثمَّ آَتْیَنا ُموَسى اْلكتاب{َوجعل ِمْنُھ اْبن َمالك 
  :َواقَعة موقع اْلَفاء ِفي َقْولھ 
  ٢األنابیب ثمَّ اْضطرَبجرى ِفي ... كھز الردیني َتحت العجاج 

  ٣ِإذا الھز َمتى جرى ِفي أنابیب الرْمح یعقبھ اِلاْضِطَراب َولم یتراخ َعنُھ 

 را  

بار، كان الترتیب الزمنى أم ترتیب اإلخأداللتھا على الترتیب سواء ) ثم( الراجح فى 
و  ولكن ال یعنى ھذا بالضرورة أن قول الظاھریة ھویینوھذا ھو قول جمھورالنح

  : الراجح بل الراجح عندى ھو قول الجمھور لألسباب اآلتیة 
 فأمر سبحانھ وتعالى بالتطھر ـ الذى ھو ٤}َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّھَُّروا{ :قولھ تعالى : أوًال 

الغسل ـ ولم یتكلم على كیفیة ھذا الغسل ، وما ورد فى الحدیث السابق ، زائد على ما 
  .حمل على الندب ال الوجوب كما ظھر سابًقا فى آیة الوضوء تقتضیھ داللة اآلیة فی

 ، ٥"اْذَھْب َفَأْفِرْغُھ َعَلْیَك " أصابتھ الجنابة  قولھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ للذى: ثانًیا 
  .٧، ولم یأمره بالترتیب ٦» َفِإَذا َوَجْدَت اْلَماَء َفاْمَسْسُھ ِجْلَدَك« : وقولھ ألبى ذر 

إنما یظھر الترتیب مع اختالف : قال أبو محمد فى الفروق : " ركشى قول الز: ثالًثا 
المحل وتعدده كأعضاء الوضوء ، فإن اتحد المحل ولم یتعدد فال معنى للترتیب معھ ، 
أال ترى أن العضو الواحد من أعضاء الوضوء إذا غسل ال یظھر فى أبعاضھ حكم 

 فرض ویتعلق بجمیع البدن الترتیب ، ومن ثم ال یجب الترتیب فى الغسل ؛ ألنھ
  ٨" وتستوى فیھ األعضاء كلھا فال معنى للترتیب فیھ 

ا ا لا) م ( )واوا. (  

ِإَذا َحَلْفَت َعَلى َیِمیٍن َفَكفِّْر َعْن َیِمیِنَك ، ُثمَّ اْئِت الَِّذي ُھَو «: قال صلى اهللا علیھ وسلم 
  ٩»َخْیٌر

                                                           
 . من سورة األنعام ١٥٤ من اآلیة ١
رم�ٌح ردین�ّي، وقن�اة    : ص�فٌة لل�ّرمح؛ یق�ال    ) : الّردین�ي (بیٌت من المتقاِرب، وھو ألبي دؤاد اإلیادّي ،و        ال ٢

زعموا أّنھ منسوٌب إلى امرأِة ال�ّسمھريِّ، ت�سمَّى ُرَدْیَن�ة؛          : "٥/٢١٢٢) ردن(ّي  ردینّیة؛ قال الجوھر  
جمع أنبوب�ة؛ وھ�ي م�ا ب�ین ك�ّل           ) : األنابیب(و  . الُغبار) : الَعجاج(و  ". وكانا یقوِّمان الَقَنا بخطِّ َھَجر    

دت الّترتی�ب  فأف�ا ) الف�اء (بمعن�ى  ) ُث�مّ (حی�ث ج�اءت   ) ث�ّم اض�طرب  : (عقدتین من القصبة والّشاھد فی�ھ   
دون الّتراخي؛ ألّن اضطراب الّرمح یحدث عقیب اھتزاز أنابیب�ھ م�ن غی�ر مھل�ة ب�ین الفعل�ین وُینظ�ر               

، والمغن��ي ٤٢٧، والجن��ى ال��ّداني ٥٢٥، واب��ن الّن��اظم ٢/٦١٢ش��رح عم��دة الح��افظ : ھ��ذا البی��ُت ف��ي
ھم����ع ، وال٢/١٤٠، والّت����صریح ٤/١٣١، والمقاص����د الّنحوّی����ة  ٣/٤٣، وأوض����ح الم����سالك  ١٦٠

  .٢٩٢، والّدیوان ٦/٩٦، والّدرر ٥/٢٣٧
  بتصرف ١٦٢ إلى صـ١٥٨ ینظر مغنى اللبیب البن ھشام من صـ٣
 . سورة المائدة ٦من اآلیة ٤
  ١/١٣١ ینظر صحیح البخارى ٥
 ٤/١٣٥،١٣٦رواه ابن حبان ٦
 ١/١٨٣سنن البیھقى : ینظر ٧
  .١/٢٧٧المنثور للزركشى : ینظر ٨
  . عنھ بالتفصیل فى الحدیث عن الفاء العاطفة سبق تخریج الحدیث والكالم٩



 - ٤٩٢٧ -

  ب اف 

ل على حقیقتھ ـ للترتیب ستعَمفى الحدیث الشریف ھل ھو ُم) ثم(لعلماء فى لفظ اختلف ا
  العاطفة ؟  ) الواو(عیر للداللة على معنى مع التراخى ـ أم اسُت

 ن ا   

من حروف العطف أجاز بعض الفقھاء استعمال الثانیة بمعنى ) ثم(و )الواو(لما كانت 
  ١. على أصل معناھا )ثم(مل األولى مجازا وذلك عندما یتعذر ح

 )ثم(بعدة آیات وبینوا أنھ الیمكن حمل ) الواو(بمعنى ) ثم( العلماء الستعمال َلثَّوقد َم
فى ) ثم(أن بعض المفسرین حاولوا إثبات أن  ى أصل معناھا الذى وضعت لھ ، إالعل

  :ومن ھذه اآلیات  ٢على أصل وضعھا اللغوىتلك اآلیات 
ي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُھ َوَبَدَأ َخْلَق اْلِإْنَساِن ِمْن ِطیٍن ، ُثمَّ َجَعَل  الَِّذ{: قولھ تعالى  .١

َنْسَلُھ ِمْن ُسَلاَلٍة ِمْن َماٍء َمِھیٍن ، ُثمَّ َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفیِھ ِمْن ُروِحِھ َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع 
 فخلق آدم وتسویتھ كان قبل خلق نسلھ ، ٣ }َواْلَأْبَصاَر َواْلَأْفِئَدَة َقِلیًلا َما َتْشُكُروَن

 دل على )ثم(ـ نسلھ من ساللة من ماء مھین ب تسویة آدم على جعِلَرْكولما عطف ِذ
  .٤)الواو(أن ھذا الحرف ھنا بمعنى 

ُكْم َعْن  َوَأنَّ َھَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه َوَلا َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِب{: قولھ تعالى  .٢
 لَِّذي َأْحَسَنَسِبیِلِھ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ،ُثمَّ آَتْیَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َتَماًما َعَلى ا

{٥ 
فقصة سیدنا موسى علیھ السالم وإیتائھ الكتاب ، كانت قبل قصة سیدنا النبى صلى اهللا 

ف قصة موسى علیھ السالم على بیان علیھ وسلم وبیان المحرمات على أمتھ ، فعط
، قال ) الواو( مستعملة فى اآلیة بمعنى )ثم(المحرمات فى شریعة محمد دلیل على أن 

                                                           
 ، ف���صول الب���دائع ٢/٨٠ ، تی���سیر التحری���ر ٢/١٣٢ ، ك���شف األس���رار ١/٢١٠ أص���ول السرخ���سى ١

١/١٢٩ 
  : فرق العلماء بین الوضع واالستعمال والحمل ٢

  .ضوع ھو جعل اللفظ دلیًال على المعنى ، كتسمیة الولد زیًدا وھذا ھو المعنى اللغوى للو: فاألول 
غلبة استعمال اللفظ فى المعن�ى حت�ى ی�صیر أش�ھر م�ن غی�ره ، وھ�ذا ش�امل لوض�ع المنق�والت           : الثانى  

ال��شرعیة كال��صالة والعرفی��ة العام��ة ك��اطالق لف��ظ الداب��ة عل��ى ذوات األرب��ع فق��ط والعرفی��ة  : الثالث��ة 
  الخاصة كالجوھر والعرض عند المتكلمین 

نى سواء كان المعنى المراد حقیقًیا أو مجازًیا وھذا من ص�فات  واالستعمال ھو إطالق اللفظ وإرادة المع    
  .المتكلم 

  .وھو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظھ أو ما اشتمل على مراده وھو من صفات السامع :والحمل 
  .الطھر ، واعتقاد الحنفى أن المراد بھ الحیض : كاعتقاد الشافعى أن المراد بلفظ القرء : والمراد 

نحو حمل الشافعى اللفظ المشترك على جمیع معانیھ عند تجرده عن القرینة الشتمالھ عل�ى        :تمل  والمش
م�راد الم��تكلم احتیاًط��ا ، والف��رق ب��ین الوض��ع واالس�تعمال والحم��ل أن الوض��ع س��ابق والحم��ل الح��ق   

  .٤٢ التمھید لإلسنوى صـ٢٠،٢٢شرح تنقیح  الفصول صـ: واالستعمال متوسط ، ینظر 
   .٩ إلى ٧ة من اآلیة سورة السجد٣
 ٢/١٢٠دراسات إلسلوب القرآن الكریم لعبد الخالق عضیمة ٤
   .١٥٣،١٥٤سورة األنعام من اآلیة ٥
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ثم یدل على أن الثانى بعد األول وقصة موسى وإیتائھ الكتاب قبل : ثم قیل : " القرطبى 
  ١"ھذا 

  : كما مثلو بقول أبى نواس 
 ٢ُثمَّ قد َساد َقْبَل ذِلك َجدُّه** *إنَّ َمْن ساَد ُثّم ساَد َأُبوه 

وأنھا مستعملة فى اآلیات وبیت )  الواو(بمعنى ) ثم(بینما رفض المفسرون استعمال 
ویل المعنى أو تقدیر إما على تاقیقى وَخرَُّجوا اآلیات السابقة أبى نواس بمعناھا الح

  .٤البیت  وكذا ٣محذوف
مجاًزا ، وأما إجابات المفسرین عن ) واوال(قد تستعمل بمعنى ) ثم(والذى یظھر لى أن 

مستعملة فیما وضعت لھ ، ) ثم(اآلیات السابقة فإن بعضھا قوى ووجیھ وتدل على أن 
مجاًزا ومن ذلك ما ذكره ) الواو(بمعنى ) ثم(إال أنھا ُمَعَارَضة بأقوال أخرى تفید أن 

 َصوَّْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْسُجُدوا َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ{ :القرطبى عند تفسیره لقولھ تعالى 
  ٦) .الواو(بمعنى ) ثم: ( وقال األخفش ٥}ِلآَدَم

والظاھر أن الخطاب عام لجمیع بنى آدم : "وقال أبو حیان ـ عند تفسیره لنفس األیة ـ 
ون فلم ترتب ویك) الواو(فیھ بمعنى ) ثم(إما أن تكون " ثم قلنا: "ویكون على قولھ 

فى قولنا للترتیب فى اإلخبار ال فى ) ثم(الترتیب بین الخلق والتصویر أو أن تكون 
  ٧"الزمان 

) ثم ( :قال الفراء"} ٨ وأن استغفروا ربكم ثم{:ھ تعالى وقال القرطبى عند تفسیره لقول
التوبة والتوبة ھى االستغفار  وتوبوا إلیھ ؛ ألن االستغفارھو: ى أ) الواو(ھنا بمعنى 

"٩  
  : فى الحدیث انقسم الفقھاء إلى ثالثة مذاھب و
  وقالوا ) الواو(فى الحدیث على معنى ) ثم( إلى أن لفظ ١١والحنابلة١٠فذھب الحنفیة

  .بعدم جواز تقدیم الكفارة على الحنث فضال عن وجوبھا 
  ١٢وذھب المالكیة إلى جواز تقدیم الكفارة على الحنث مطلًقا.  
 ١٣.یم الكفارة على الحنث إن لم تكن صوًما وذھب الشافعیة إلى إلى جواز تقد  

                                                           
   .٧/١٤٣تفسیر القرطبى : ینظر ١
  .سبق تخریجھ ٢
 ، معت��رك ١/١٢٦، مغن��ى اللبی��ب  ٢/٦٢ الك��شاف للزمخ��شرى  ،١٤/٩١: تف��سیر القرطب��ى : ینظ��ر  ٣

   .٢/٥٢األقران 
   .٤١ ،٤٠ ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان صـ ١٠٢شرح تنقیح الفصول صـ:ینظر  ٤
 . سورة األعراف ١١من اآلیة ٥
  .٧/١٦٨ینظر تفسیر القرطبى ٦
  .٤/٢٧٢البحر المحیط : ینظر ٧
 . سورة ھود ٣من اآلیة ٨
  .٩/٣ینظر تفسیر القرطبى ٩

  .٣/١٠٨ ، تبیین الحقائق ٤/٣٦٧: الھدایة :  ینظر ١٠
   .٦/٢٣٧كشاف القناع :  ینظر ١١
  .٣/٦١،٦٢الخرشى على مختصر خلیل : ینظر ١٢
  . ١٠/١٤ ، تحفة المحتاج ٥٨، ٧/٥٧: األم :  ینظر ١٣
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 را  

  :  حیث قالوا فى ھذه المسألة ؛ وذلك لقوة أدلتھمالحنفیة أمیل إلى رأى 
بل ) ثم(إن الحدیث قد ورد بطرق أخرى أخرجھا البخارى ومسلم ال یوجد فیھا لفظ  .١

عبد الرحمن أما روایة البخارى فعن ، ١التى ال تدل على الترتیب ) الواو(ھى بلفظ 
َال َتْسَأِل اِإلَماَرَة، َفِإنََّك ِإْن «: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم: بن سمرة قال 

ُأْعِطیَتَھا ِمْن َغْیِر َمْسَأَلٍة ُأِعْنَت َعَلْیَھا، َوِإْن ُأْعِطیَتَھا َعْن َمْسَأَلٍة ُوِكْلَت ِإَلْیَھا، َوِإَذا 
، ٢» َیِمیٍن، َفَرَأْیَت َغْیَرَھا َخْیًرا ِمْنَھا، َفْأِت الَِّذي ُھَو َخْیٌر، َوَكفِّْر َعْن َیِمیِنَكَحَلْفَت َعَلى

:  َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم:  وأما روایة مسلم فَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َقاَل
َعْن ِذي ُھَو َخْیٌر، َوْلُیَكفِّْرًرا ِمْنَھا، َفْلَیْأِت الَّ، َفَرَأى َغْیَرَھا َخْی َمْن َحَلَف َعَلى َیِمیٍن«

  ٣»َیِمیِنِھ
فى حدیث عبدالرحمن بن سمرة على أصل معناھا یؤول أن فیھ ) ثم(لو حملنا  .٢

على أصل معناھا فى الحدیث یستلزم وجوب ) ثم(تقدیًما وتأخیًرا وذلك ؛ ألن حمل 
: لحدیث د من العلماء  ، ویكون تقدیر اتقدیم الكفارة على الحنث ولم یقل بذلك أح

 ٤.عن یمینك فائت الذى ھو خیر ثم كفر
  .وبذلك یترجح لى مذھب الحنفیة على غیرھم فى ھذه المسألة ـ واهللا أعلم 

                                      
*************************                                       

                                                           
  .٣٦٩/ ٤ ، شرح فتح القدیر ٦١٠/ ١١ینظر فتح البارى ١
   .٤/١٤٧ینظر صحیح البخارى كتاب األیمان والنذور باب الكفارة قبل الحنث وبعده ٢
 ، وینظ�ر  ٣/١٢٧٢ر صحیح مسلم كتاب األیمان باب ندب من حلف یمیًنا فرأى غیرھا خیًرا منھ�ا            ینظ٣

  . ٧/١٠أیًضا سنن النسائى كتاب األیمان والنذور  باب الكفارة قبل الحنث 
  . ٦٧ ، المدخل إلى أصول الفقھ المالكى صـ٧٤ ،٧٣مفتاح الوصول للتلمسانى صـ : ینظر ٤
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  املبحث الرابع

  العاطفة) أو(

   د 

  ١.العاطفة بین النحویین والفقھاء ) أو(داللة 
فھي ویین وھو مذھب جمھور النح، العاطفة على أحد الشیئین أو األشیاء ) أو(ل تد

فإن القیام واقع من ، یدٌ أوعمرٌو  قام ز: فإذا قلت ، عراب ال في المعنى تُشرك في اإل
  .أحدھما 

ت  أشرك)أو(ـف، أوامرأةٍ ٍل مررت برج: ولك ذلك قومن " : سیبویھ في الكتابل قا
  ٢.ألحدھما دون اآلخر وأثبتت المرور، بینھما في الجر

، ھذا حر أو ھذا : ل ولھذا لو قا؛ أحد المذكورین ل  لتناو)أو(: الشاشي ل وفي أصو
  ٣".أحدھما حر : ان بمنزلة قولھ ـك

ا ـما بعدھا مشارك لما قبلھألن ؛ وذھب ابن مالك إلى أنھا تُشرك في اإلعراب والمعنى 
ل فإن ك،  زیدٌ أوعمرٌو م  قا :السابق ل ففي المثا، ألجلھ بھ ء في المعنى الذي جي

  .٤وكال الرأیین صحیح باالعتبارین ، واحد منھما مشكوك في قیامھ 
رى ـتفرع عن ھذه الداللة معانٍ أخویل ، األص شیئین أواألشیاء ھووالداللة على أحد ال

  ٥. لقرائن والسیاق ال علیھا من خالل تد
،  واإلباحة ،التخییرو، واإلبھام ، الشك :  العاطفة )أو(والمعاني التي تأتي لھا 

في االستثناء والتقریب ) إال(بمعنى و)كالواو(والجمع المطلق ، یم ـوالتقس، واإلضراب 
  .  ذه المعاني تباعًاـھل یـیأتي تفصـوس ، ٦والشرطیة

  :  ابن مالك ل قا
  ٧وأبھم     واشكك وإضراب بھا أیضًا نُمِي ـ و  بأ-خِّیر أبح قَّسم 

ویكون في الخبر ، كالمھ ى ف للشك إذا كان المتكلم شاكًا )أو(یكون حرف  : الشك .١
؟ ، أقام زید أو عمرو: نحو االستفھام ویكون أیضًا في ؟ ، قام زید أوعمروأ: و ـنح

المتكلم ل  على جھوظاھر الكالم یحملھ السامع ،٨یدري أیھما القائم ال فالمتكلم شاك 
.٩  

                                                           
  ١٩٨٩/٤ب الضرف ارتشا:   ینظر ١
 )٤٣٨/١(الكتاب :  ینظر ٢
 ١٥٣صـالشاشي لأصو:  ینظر ٣
  ٢٢٧-٢٢٨الجنى الداني في حروف  :  ینظر ٤
 ٥١٤القرائن عند األصولیین ، ٩٥اللبیبمغنى :   ینظر ٥
    ٨٧-٩٥مغني اللبیب  :   ینظر ٦
  ٣٣١/٣عقیل شرح ابن :  ینظر ٧
   صـ  ١٨١ل صوإلى قواعد األل  الوصو١٩٨٩/٤الضرب ارتشاف :   ینظر ٨
   .٢/٢٥المحیط البحر : ینظر ٩
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، الكالم ھو إفھام السامع ال تشكیكھ من ألن القصد ؛ على الشك ل ال تد) أو(بأن : ل وقی
ھي موضوعة ألحد ل تكون موضوعة للشك ب، فال ال یكون الشك من مقاصده ـف

  ١.الكالم ل ا في اإلخبار تفضي إلى الشك باعتبار محـأنھ، إال المذكورین 
 ذا كان المتكلم عالمًا باألمر ولكنھ یرید إبھامھ علىإلإلبھام ) أو(تكون : اإلبھام  .٢

 ، ٣}َوِإنَّا َأْو ِإیَّاُكْم َلَعَلى ُھًدى َأْو ِفي َضَلاٍل ُمِبیٍن { : الى ـ نحو قولھ تع٢السامع
  .  نفسھ فالمتكلم عالم باألمر لكنھ أبھم على السامع لقصد في 

إذا اختار المخاطب أحد ف، لب على التخییر إذا وقعت بعد ط) أو(ل تد: التخییر  .٣
 .فصار اآلخر محظورًا وامتنع الجمع بینھما، ین لم یحق لھ تجاوزه راألم
ھو المقصود فیكون ، خذ من مالي دینارًا أو درھمًا و ،تزوج ھندا أو أختھا : نحو

فأیھما اختار كان ھو ، وعدم جواز الجمع بینھما ، زواج إحداھما وأخذ أحدھما 
  .٤ى حظرهویبقى اآلخر عل، المباح 

التخییر في القرآن ل ومثا، ٥والتخییر ال یكون إال بین مباحین ال مباحٍ ومحظور
َوِإَذا ُحیِّیُتْم ِبَتِحیٍَّة َفَحیُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَھا َأْو ُردُّوَھا ِإنَّ اللََّھ َكاَن { : الى ھ تعـالكریم قول

  ٦} َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسیًبا 
وف ـین المعطـع بـاز الجمـحة إذا وقعت بعد الطلب وج على اإلبا)أو(ل  تد:اإلباحة  .٤

، فیجوز االقتصار على أحد المتعاطفین كما یجوز الجمع بینھما ، والمعطوف علیھ 
فیكون المقصود " تعلم الفقھ أو النحو " و" أو ابن سیرین الحسن جالس : "نحو 

،  ھؤالء أحدجالس: كأنك قلت ، فلھ الجمع بینھما، ذا الجنس من العلماء ـجالس ھ
  . ٧ذا في تعلم الفقھ أو النحو ـوك، د إنسانا بعینھ ِرولم تُ

وز ـا یجـین  كمین  الفعلـحة یجوز فیھا الجمع  بأن اإلبا: اإلباحة ووالفرق بین التخییر 
  .وال یجوز الجمع ، التخییر فیتحتم أحدھما  أما في،  االقتصار على أحدھما 

ففي تعلم الفقھ أو النحو ، القرینة وسیاق الكالم والداللة على التخییر أو اإلباحة یعرف ب
وزیادة ،  ألن تعلم العلم خیر؛العاطفة وما بعدھا معا ل إنما فُھِمَت اإلباحة مما قب

من السیاق إذ ال یجوز الجمع بین أختھا فُھِمَ التخییرھنًدا أو ج وفي تزو ، ٨رالخیرخی
  .  الزواج األختین في 

                                                           
  .  ٢٦٧ ، ٢/٢٦٦كشف األسرار للبخارى : ینظر ١
 ٣/٢٨١معانى النحو : ینظر ٢
  سورة سبأ٢٤من اآلیة ٣
  . ١/٣٣ ، الفصول فى األصول ٢/٢٦ ، البحر المحیط ٨٨ ، ٨٧مغنى اللبیب صـ: ینظر ٤
  ٢/٢٨البحر المحیط : ینظر ٥
 نساء  سورة ال٨٦من اآلیة ٦
 ، أس�الیب العط�ف ف�ى الق�رآن الك�ریم       ٢٦/٢ ، البحر المحیط للزركشى      ٨٨مغنى اللبیب البن ھشام صـ    ٧

   .٢٤٩صـ
   .٤/٣٩٧شرح الرضى على الكافیة : ینظر٨
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 ، ١}َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َیِزیُدوَن {  :تعالىنحو قولھ " ل ب"ـاإلضراب ك .٥
 .٢" یزیدون بل : فیكون المعنى 

بناء على ، ألنھ أخبر عنھم بأنھم مائة ألف ؛ في كالمھ تعالى ل وإنما جاز اإلضراب بب
ثم أخذ ، م یزیدون ـددھم وأنھـمع كونھ تعالى عالما بع، ما یحزر الناس من غیر تعمق 

:" أي ، زرـفأضرب عما یغلط فیھ غیره بناء منھم على ظاھرالح،  التحقیق تعالى في
  ٣"ھم الناس مائة ألف وھم كانوا زائدین على ذلك رأرسلناه إلى جماعة یحز

مقسمة إلى الثالثة تقسیم : أي " أو حرف ل الكلمة اسم أو فع: " نحو: التقسیم  .٦
: ونحو نھار أو ل  الوقت لی: ونحو ٤منھا ل فتصْدُقُ على ك، ى جزئیاتھ ـإلالكل 
 . ر أو أنثى ـود ذكـالمول

 :  الشاعر ل نحو قو) : كالواو(الجمع المطلق  .٧
  ٥َكَما َأَتى َربَُّھ ُموَسى َعَلى َقَدِر... َجاَء اْلِخَالَفَة َأْو َكاَنْت َلُھ َقَدًرا 

  .  ألمن اللبس ؛ مكان الواو " أو"فأوقع 
ك ـمار أنْ  كقولـذه ینتصب المضارع بعدھا بإضفي االستثناء وھلَّا أن تكون بمعنى إ .٨

  ٦ألقتلنھ أو یسلَم: 
ل اـیق؟ ، مَ أو ودَّعّ ما أدري أسلَّ: تقریب معنى من معنى نحو: أي : التقریب  .٩

ل یقا؟  ما أدري أَأَذَّنَ أو أقام : ونحوه ، رالزمن بین الوداع والسالم د قصـعن
 ٧إلقامةواي األذان ـلمن أسرع ف

إنعاش بعد الضرب وإن : أي " تألضربنَُّھ عاش أوْ ما": نحو: الشرطیة  .١٠

  ٨مات
  

 وا ا وا دأو(ا ( ا  رق وارة ا .  
  

َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَِّھ َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي َوَلا َتْحِلُقوا {: قال تعالى 
ُءوَسُكْم َحتَّى َیْبُلَغ اْلَھْدُي َمِحلَُّھ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِریًضا َأْو ِبِھ َأًذى ِمْن َرْأِسِھ َفِفْدَیٌة ِمْن ُر

ِصَیاٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفِإَذا َأِمْنُتْم َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي 

                                                           
َوَأْرَس�ْلَناُه ِإَل�ى   { :  سورة الصافات ، نقل الطبرى عن ابن عباس فى تأویل قولھ تعالى            ١٤٧من اآلیة   ١

   ٢١/١١٥قال بل یزیدون كانوا مائة ألف وثالثین ألًفا تفسیر الطبرى }  َیِزیُدوَن ِماَئِة َأْلٍف َأْو
 ٢٢٢ اآلیات البینات ٢
  .١/٤٣٨ ، وینظر حاشیة العطار ٤/٣٩٦شرح الرضى على الكافیة ٣
  .٢/٢٢٢ ، اآلیات البینات ٩٢مغنى اللبیب البن ھشام صـ٤
ھا أمیَر المؤمنین عم�ر ب�ن عب�د العزی�ز رض�ي اهللا      ھذا بیٌت من البسیط، وھو لجریر، من كلمة یمدح ب       ٥

، . ؛ للُوض��وح وع��دم الّل��بس) ال��واو(بمعن��ى ) أو(حی��ث اس��تعمل فی��ھ ) أو كان��ت: (وال��ّشاھُد فی��ھ.عن�ھ 
، ٣/١٢٢٢، وشرح الكافیة الّشافیة ٣/٧٤، وأمالي ابن الّشجرّي ١١٤األزھّیة : ُینظر ھذا البیُت في

، وشرح شواھد ٤/١٤٥، والمقاصد الّنحوّیة   ٨٩، والمغني   ٢٣٠ ، والجنى الّداني  ٥٣٤وابن الّناظم   
َن�اَل اْلِخَالَف�َة ِإْذ َكاَن�ْت َل�ُھ      (، وروایت�ھ    . ١/٤١٦ وال�ّدیوان    ٣/٢٣٣، شرح ابن عقی�ل      ١/١٩٦المغني  

  .وال شاھد فیھ على ھذه الّروایة) َقَدًرا
   ٢٣٠الجنى الدانى صـ٦
   .٩٣مغنى اللبیب صـ٧
  ٢/٢٢٣ ، اآلیات البینات ١/٤٣٨شیة العطار  ، حا٩٤مغنى اللبیب صـ٨
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َمْن َلْم َیِجْد َفِصَیاُم َثَلاَثِة َأیَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن َلْم َف
  ١}َیُكْن َأْھُلُھ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَُّقوا اللََّھ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب

  د 

ذه اآلیة بیَّنت حكم الُمحِرم الذى بھ مرض ، أو أذى فى جسده ، واحتاج إلى حلق ھ
رأسھ ، وھو من محظورات اإلحرام ، فإنھ یباح لھ أن یحلق ، وعلیھ كفارة بنص اآلیة 

  .السابقة والحدیث واإلجماع 
فما رواه البخارى ومسلم عن كعب بن عجرة رضى اهللا عنھ أن النبى صلى : والحدیث 

َنَعْم َیا َرُسوَل اللَِّھ ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ : ، َقاَل» َلَعلََّك آَذاَك َھَوامَُّك«: علیھ وسلم قال لھ اهللا
 ِعْم ِستََّة َمَساِكیَن ، َأْواْحِلْق َرْأَسَك ، َوُصْم َثَالَثَة َأیَّاٍم ، َأْو َأْط«: َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم 

  ٢»اْنُسْك ِبَشاٍة
فقد أجمع العلماء على أنھا واجبة على كل من أماط األذى من ضرورة : اإلجماع أما 

كما أجمعوا على وجوب الفدیة على من حلق وھو محرم لغیر ٣لورود النص فى ذلك 
الذى یفید التخییر وعلیھ أجمع ) أو( وھذه الفدیة مذكورة فى اآلیة متعاقبة بحرف ٤علة 

فى الكفارة ؛ وھى الصیام واإلطعام والنسك مخیر العلماء أن ھذه األشیاء الموجودة 
أما من وجبت علیھ بغیر ٥فیھا المحرم الذى وجبت علیھ الفدیة بعذر المرض أو األذى 

عذر من مرض ونحوه فھل یكون مخیرا فیھا ؟ بناء على العموم فى التخییر بحرف 
  . ، أم غیر مخیر ؟ ھذا الذى وقع فیھ الخالف بین العلماء ) أو(

    اف ب

  : یرجع سبب الخالف بین العلماء فى ھذا الحكم إلى أمرین 
ھل المراد فیھا العموم فى كل من حلق  اختالفھم فى مفھوم اآلیة الموجبة للفدیة: األول 

، أم )  أو(عامًدا أم غیر عامد ، لعذر أم لغیر عذر بناء على التخییر الواقع بحرف 
  ن عذر كمرض ونحوه ؟المراد منطوق اآلیة وھو من حلق م

  . تفریقھم بین العامد والناسى : الثانى 
  .ھ لی البحث ھو األول فسأقصر الحدیث عوالذى یھمنى فى

  

 ن ا  

  : اختلف العلماء فى ھذه المسألة على مذھبین 

                                                           
   من سورة البقرة ١٩٦اآلیة ١
 ٢/٨٦٠، وم�سلم  } ...فم�ن ك�ان م�نكم مری�ًضا     { باب قول�ھ تع�الى     ٣/١٠أخرجھ البخارى فى صحیحھ     ٢

 باب ما جاء ف�ى المح�رم یحل�ق رأس�ھ       ٢٨٠/ ٢باب جواز حلق الرأس للمحرم ، وفى سنن الترمذى          
   باب فدیة من حلق قبل أن ینحر قبل النحر ٤/١٩٧رى فى إحرامھ ، والسنن الكب

  .٢/٣٨٠ ، الجامع ألحكام القرآن ١/٢٩٢بدایة المجتھد البن رشد : ینظر ٣
  ٢/٣٨٠ ، الجامع ألحكام القرآن ٥/١٣٢ ، المغنى ٦٤اإلجماع البن المنذر صـ: ینظر٤
 ، الج�امع ألحك�ام الق�رآن    ١/٢٩٢ بدای�ة المجتھ�د الب�ن رش�د          ٣٤١/ ١أحكام القرآن للجصاص    :  ینظر٥

٢/٣٨٠  
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ر فیھا سواء أكان عامًدا أم ناسًیا ، خیَّ إن من وجبت علیھ الفدیة فھو ُم:المذھب األول 
  ١. أم بغیرعذر وھو مذھب اإلمام مالك وظاھر مذھب الحنابلة بعذر

 وعلیھ دم ال غیر ٍریََّخُم إن من وجبت علیھ الفدیة بغیر عذر فلیس ِب:المذھب الثانى 
  ٢بخالف الناسى وھو مذھب الجمھور 

  :واستدل أصحاب المذھب األول بما یلى 
  .والتبع ال یخالف أصلھ إن الحكم ثبت فى غیر المعذور بطریق التنبیھ تبًعا لھ  .١

وذلك أن األیة ذكرت المعذور ألن األصل أن المحرم ال یفعل شیًئا من محظورات اإلحرام 
إال من عذر كمرض ونحوه ، فكان تنبھا على غیر المعذور أنھ تجب علیھ الفدیة 

  ٣.كالمعذور 
ر إذا كان إن كل كفارة ثبت فیھا التخییر إذا كان سببھا مباًحا ثبت كذلك فیھا التخیی .٢

 .سببھا محظوًرا كجزاء الصید ؛ إذ الفرق بین قتلھ للضرورة إلى أكلھ أو لغیر ذلك 
  ٤وإنما الشرط فى اآلیة ـ وھو عذر المرض ونحوه ـ لجواز الحلق ولیس للتخییر 

  :بینما استدل أصحاب المذھب الثانى 
 وجب زوال بأن التخییر فى اآلیة مقید بشرط وھو وجود العذر فإن عدم ھذا الشرط

  .٥التخییر 

 را  

 مما سبق أن الراجح ھو ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب األول القائلون بالتخییر یبدو لى
  : مطلًقا ، وعدم التخییر بین العامد والناسى ، وذلك لألسباب اآلتیھ 

ـ للتخییر ، وإذا جاءت لمعنى ) أو(أن أصل ـ إن قدامى النحویین قد أجمعوا على  .١
ما تكون لذلك المعنى بقرینة تصرفھا عن المعنى األصلى ، أما ذا لم تكن آخر فإن

األصل فى كل حرف أن ال یدل إال " قرینة فأنھ ال یراد بھا إال معناھا األصلى ؛ ألن 
عن التخییر ، وعلیھ ) أو(ا یصرف ، ولم یوجد فى ھذه اآلیة م٦" على ما وضع لھ 

إذا لم یكن معك فى : " قال ابن یعیش : ر یخیر الذى یرید الفداء بین واحد مما ذك
الكالم دلیل یوجب زیادة معنى على ھذا المعنى ـ أى التخییر ـ لم ُیْحَمل فى التأویل 

  ٧" .إال علیھ 
من وقوعھا بعد الطلب إذا فى ھذه اآلیة ما اشترطھ النحویون ) أو(وقد تحقق لـ .٢

مقدر أى فعلیھ فدیة إذا قرئت مبتدأ والخبر ) فدیة(كانت للتخییر ؛ ألن قولھ تعالى 
 كال التقدیرین ٨بالرفع ، ومعمول لفعل أمر تقدیره فلیفد فدیة ، إذا قرئت بالنصب ،

                                                           
 ، بدای�ة المجتھ�د      ٣٨٠/ ٢ ، الجامع ألحكام القرآن للقرطب�ى        ٣٤١/ ١أحكام القرآن للجصاص    :  ینظر١

   ٤/٥١٦، الشرح الكبیر  ١٣٢/ ٥ ، المغنى١/٢٩٣البن رشد 
   ٤/٥١٦، الشرح الكبیر  ١٣٢/ ٥ ، المغنى٣٨٠/ ٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبى ٢
   ٤/٥١٦، الشرح الكبیر  ١٣٢/ ٥المغنى: ینظر ٣
  .٤/٥١٦، الشرح الكبیر  ١٣٢/ ٥المغنى: ینظر٤
  ٤/٥١٦ ، الشرح الكبیر ٥/١٣٢ ، المغنى ٣٨٠/ ٢الجامع ألحكام القرآن للقرطبى :   ینظر ٥
  .٢/١٣٤ ، وھمع الھوامع ٢٨٢اإلنصاف البن األنبارى  ٦
  .٨/٩٧شرح المفصل البن یعیش  ٧
  . ٢/٧٢ نقلھا أبو حیان عن بعض المفسرین ینظر البحر المحیط قراءة النصب ٨
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) على(داالن على الطلب ، أما الثانى فظاھر ؛ ألنھ فعل أمر ، وأما األول ؛ فألن 
  ١. تستعمل لإللزام بطلب الشىء 

ذور وغیره ؛ وتخصیصھا إن اآلیة ذكرت صاحب العذر لكنھا عامة فى المع .٣
 .بالمعذور فقط یحتاج إلى دلیل 

إن حجة أصحاب المذھب الثانى السابقة ال تستقیم ؛ بسبب أن الشرط فى اآلیة لبیان  .٤
 .جواز الحلق ولیس للتخییر ـ واهللا أعلم بالصواب 

 ا ا  

 وا دت ) أو( ازون ا   ب ا ن آ   

 َلا ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإْن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما َلْم َتَمسُّوُھنَّ َأْو َتْفِرُضوا َلُھنَّ َفِریَضًة {: قال تعالى 
  ٢}َوَمتُِّعوُھنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدُرُه َمَتاًعا ِباْلَمْعُروِف َحقا َعَلى اْلُمْحِسِنیَن

   د 

نت رفع الجناح على الرجل إن طلق امرأتھ ، ولكن علیھ متعة ، بید أن ھذه اآلیة بیَّ
اآلیة لم تحدد بشكل صریح صفات ھذه المطلقة التى تجب لھا المتعة ، أى ھل تجب لكل 

  مطلقة أم لھا وصف محدد ؟ 
  .وبناء علیھ وقع الخالف بین العلماء فى ھذه المسألة 

  

  ب اف 

  : الخالف فى ھذه المسألة إلى أمرین ویرجع سبب 
، أم جاء على ) الواو(اختالفھم فى المقصود من حرف أو فى اآلیة ھل بمعنى : األول 

  .سبیل اإلباحة فیما ذكر من عدم المسیس ، وعدم فرض المھر 
اختالفھم فى اآلیة ھل ھى عامة فى كل مطلقة أم مقتصرة على صنف معین : الثانى 

ن المطلقات ؟ وسأتحدث بالتفصیل عن السبب األول ؛ ألنھ ما ذات صفات معینة م
  . یعنینى فى بحثى 

  

 ن ا   

  : اختلف العلماء فى ھذه المسألة على ثالثة مذاھب 
  : إن المتعة واجبة للمطلقة التى توافر فیھا شرطان : المذھب األول 

ة والظاھر من مذھب  المسیس ، الثانى عدم فرض المھر، وھو مذھب الحنفی:األول 
  ٣.الحنابلة 

 إن المتعة واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزواج ،إال التى سمى لھا :الثانى 
  ١المھر وطلقت قبل الدخول ، وھو مذھب الشافعى وأحد قولى أحمد 

                                                           
  . ٢/٢٨ ، ھمع الھوامع ٨/٣٧شرح المفصل البن یعیش  ١
  . سورة البقرة ٢٣٦من اآلیة٢
 ، بدای�ة  ١٩٩/ ٣ ، الج�امع ألحك�ام الق�رآن للقرطب�ى     ٥١٩ ،   ١/٥١٨أحكام الق�رآن للج�صاص      : ینظر  ٣

  ١٣٤ ، أثر الداللة النحویة واللغویة ٩/٥٤٦ح الكبیر  ، الشر٩/٤٩٨ ، المغنى ٧٨/ ٢المجتھد 
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  ٢الظاھر  وال تقیید وھو مذھب أھلل مطلقة من غیر تفریق،إن المتعة واجبة لك:الثالث 
  :  أصحاب المذھب األول بما یأتى واستدل

 فیكون تقدیر اآلیة ال جناح علیكم إن )الواو( فى ھذه اآلیة للجمع بمعنى )أو(قالوا إن 
  .طلقتم النساء مالم تمسوھن ولم تفرضوا لھن فریضة 

ُھنَّ َوِإْن َطلَّْقُتُموُھنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسُّو{بدلیل أنھ عطف علیھا قولھ ـ سبحانھ وتعالى ـ 
َوَقْد َفَرْضُتْم َلُھنَّ َفِریَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم ِإلَّا َأْن َیْعُفوَن َأْو َیْعُفَو الَِّذي ِبَیِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح 

فلو كان  ٣} َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َوَلا َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْیَنُكْم ِإنَّ اللََّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر
األول لبیان طالق المفروض لھا قبل المسیس لما كرره ، وحیث عطفھ على ما قبلھ دل 
ذلك على مغایرتھ لھ ال سیما وقد دخلت النفى ألنھا أظھر فیھ ، فقد قسم النساء إلى 

قسم أثبت لھا المتعة ؛ وھى التى ذكرت فى اآلیة األولى ، وقسم أثبت لھا : قسمین 
 ذكرت فى اآلیة الثانیة ، وإثباتھ كل قسم حكًما یدل على نصف المھر وھى التى

  ٤اختصاص كل قسم بحكمھ 
  :أما أصحاب المذھب الثانى فاستدلوا بما یلى 

إن اآلیات التى ذكرت أحكام المطلقة عامة تشمل جمیع المطلقات ، إال أن اآلیة الثانیة 
  ٥ الدخول خصصت ھذا العموم حیث أخرجت من سمى لھا المھر، ومن طلقت قبل

  : وأما أصحاب المذھب الثالث فدلیلھم 
إن اآلیات التى ذكرت أحكام المطلقة عامة تشمل جمیع المطلقات ولم تفرق بین مطلقة 

  ٦.وأخرى 

 را  

قد یأتى ) أو(تبین لى أن الراجح ھو المذھب األول وذلك لقوة دلیلھم ، حیث إن حرف 
اهللا تعالى ا ظاھر فى ھذه اآلیة الكریمة ـ  وكما ذكر النحویون وھو ھن) الواو(بمعنى 

  .أعلى وأعلم بالصواب 

 ا ا   

 وا دم ) أو(اا آ   

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصََّلاِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَھُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى {:قال تعالى 
اْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّھَُّروا َوِإْن ُكْنُتْم اْلَمَراِفِق َو

                                                                                                                                                           
 ، بدای�ة المجتھ�د      ١٩٩/ ٣ ، الجامع ألحكام القرآن للقرطب�ى        ٥١٩/ ١أحكام القرآن للجصاص    : ینظر  ١

  .٢/٨٧٦ ، االعتناء فى الفرق واالستثناء ٩/٤٩٨ ، المغنى ٧٨/ ٢
 ، بدای�ة المجتھ�د      ١٩٩/ ٣ن للقرطب�ى     ، الجامع ألحكام القرآ    ٥١٩/ ١أحكام القرآن للجصاص    : ینظر  ٢

 ٩/٤٩٨ ، المغنى ٧٨/ ٢
 . من سورة البقرة ٢٣٧اآلیة ٣
 ، أث��ر الدالل��ة ١٩٨/ ٣ ، الج��امع ألحك��ام الق��رآن للقرطب��ى  ٥١٨/ ١أحك��ام الق��رآن للج��صاص : ینظ��ر ٤

   ١٣٤النحویة واللغویة صـ 
  المصادر السابقة ٥
  المصادر السابقة ٦
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َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو َلاَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء 
  ١} .......َأْیِدیُكْم ِمْنُھ یًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوَفَتَیمَُّموا َصِعیًدا َط

  د 

بیَّنت ھذه اآلیة حكم التیمم لفاقد الماء إذا أراد أن یتطھر ، وذكرت بعض األمور 
ب لامرض ، وحال السفر ؛ لكونھما الغالموجبة للوضوء ، أو الغسل كما ذكرت حال ال

ما یتحرج من مس الماء ، فھو فى حكم الفاقد ، والسفر فى فقد الماء ، فالمریض غالًبا 
) واو(نى عفى اآلیة السابقة بم) أو(مظنة فقد الماء وقد ذكر بعض العلماء أن حرف 

  . والتقدیر وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط ،العطف 
، وھذا قول اإلمام ارة الكبرى وذھب جمھور الفقھاء إلى أن التیمم یكون بدًلا من الطھ

 ، بینما ُرِوَى ـ وغیره من الصحابة ـ رضوان اهللا علیھم أجمعین ّي ـ رضى اهللا عنھ ـعل
عن سیدنا عمر وابن مسعود ـ رضى اهللا عنھما ـ أنھما كانا ال یریانھا بدًلا من الكبرى 

.٢  

  ب اف 

   :ى خالفھم فى ھذه المسألة یعود إلى ثالثة أسباب لغویة َنْبوَم
فیحتمل أن یعود ) فلم تجدوا ماًء:(ر فى قولھ تعالى االحتمال الوارد فى الضمی : أوًلا

على المحدث حدًثا أصغر فقط ، ویحتمل أن یعود على المحدث حدًثا ) الواو(الضمیر 
  . أصغر أو أكبر 

قیقتھ أوعلى ھل ھو على ح) المستم النساء  أو: ( االختالف فى قولھ تعالى :ثانًیا 
   ز ؟ المجا
 ـ ٣ھل ھى على أصلھا أو بمعنى الواو ؟ ) أو المستم النساء (فى قولھ ) أو: (ثالًثا 

  .وھذا ما یھمنى فى البحث 
َوَقْد ُیَظنُّ َأنَّ ِفي اْلآَیِة َشْیًئا َیْقَتِضي َتْقِدیًما َوَتْأِخیًرا، َوُھَو َأنَّ : " قال ابن رشد 

 اْلَمَرَض َوالسََّفَر َحَدَثاِن، َلِكنَّ َھَذا َلا ُیْحَتاُج ِإَلْیِھ ِإَذا َحْمَلَھا َعَلى َتْرِتیِبَھا ُیوِجُب َأنَّ
َھاُھَنا ِبَمْعَنى اْلَواِو، َوَذِلَك َمْوُجوٌد ِفي َكَلاِم اْلَعَرِب ِفي ِمْثِل َقْوِل " َأْو " ُقدَِّرْت 
  :الشَّاِعِر

  ٤رُِّحوُه ِبَھا َواْغَبرَِّت السَّْوُخَأْو ُیَس... َوَكاَن ِسیَّاِن َأْن َلا ُیَسرُِّحوا َنَعًما 
                                                           

  سورة المائدة ٦من اآلیة ١
 ٦٧صـ١بدایة المجتھد جـ٢
 المصدر السابق٣
 ، وصحفت كلمة ال�سوح  ٤/٨٩ ، خزانة األدب ١٢٢ینظر شرح أشعار الھذلیین صـ   البیت ألبى زؤیب الھزلى      ٤

 وق�د وردت عل�ى أص�لھا ف�ى مغن�ى       ٦٧ص�ـ ١وھى جمع ساحة كنوق وناقة إلى السرح فى بدای�ة المجتھ�د ج�ـ             
وھما مع بیتین قبلھما في . ھذلیین ، وھو بیت مركب من بیتین وینظر البیت فى شرح أشعار ال٨٩اللبیب صـ

  : الرثاء
  ما حارد الحر واجتث المحالیج... المانح األدم كالمرو الصالب إذا 

  زف النعام إلى حفائھ الروح... وزفت الشول من برد العشي كما 
  وأن تقیموا بھ واغبرت المسوح... وقال ما شیھم سیان سیركم 

  حیث استرادت مواشیھم وتسریح...  یسرحوا غنما وكان مثلین أال
... " وك�ان س�یان   : "وقول�ھ . فترى أن ال شاھد في البیت في روایتھ ، وأن ما أورده النحویون بیتا أصلھ بیتان    

: قال ابن ھشام في المغني في مبحث أو. كان ھنا على ھذا الوجھ شأنیة ، وسیان خبر المصدر المؤول بعده   
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وإنما قدرنا كان شأنیة لئال یلزم اإلخب�ار  .  یرعوا اإلبل وأن یرعوھا سیان لوجود القحطأي وكان الشأن أال "

مرفوع�ا عل�ى إض�مار    " س�یان "ھكذا أنشده ال�رواة  : "٦١/ ١عن النكرة بالمعرفة، وفي أمالي ابن الشجري   
   .١/٨٩  ، مغنى اللبیب ١/٣٤٩وینظر البیت فى الخصائص ".الشأن في كان
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ِسیَّاِن َزْیٌد َوَعْمٌرو، َوَھَذا ُھَو َأَحُد اْلَأْسَباِب الَِّتي َأْوَجَبِت اْلِخَلاَف ِفي َھِذِه : َفِإنَُّھ ِإنََّما ُیَقاُل
  .١" اْلَمْسَأَلِة 

الطھارة ؛ على أصلھا لكان المرض والسفر حدثین یوجبان  اآلیةفى ) أو(فلو قلنا إن 
وھو حدث یوجب الطھارة " أو جاء أحد منكن من الغائط : " ألنھ عطف علیھما بقولھ 

، ) الواو(بمعنى ) أو(، وقد ذھب العلماء مذھبین فى توجیھ اآلیة فذھب بعضھم إلى أن 
ف أفصل القول فى ھذین  وسو، أن اآلیة فیھا تقدیم وتأخیروذھب بعضھم إلى 

  .المذھبین

 ن ا  

   : )الواو(بمعنى ) أو( حجة من قال إن :أوال
على أصلھا لكان الجائى من الغائط ثالًثا للمریض والمسافر ، فال ) أو(لو كانت : قالوا 

عن معناھا األصلى ) أو(، فوجب صرف ٢یكون حینئذ وجوب الطھارة متعلًقا بالحدث 
معنى ـ أى مجیئھا بمعنى  وھذا ال)الواو(إلى معنى آخر تحتملھ اللغة ، وھو أنھا بمعنى 

  :  أثبتھ الكوفیون ، واحتجوا بالشواھد التالیة ٣ ـ )الواو(
: ، قالوا المعنى ٤}َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َیِزیُدوَن { :  قولھ تعالى :أوًلا 

  ٥)ویزیدون(
  ٦}ْم آِثًما َأْو َكُفوًرا َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َوَلا ُتِطْع ِمْنُھ{ :  قولھ تعالى :ثانًیا 

تفید التخییر ؛ المتنع إطاعة أحدھما ، وجاز ) أو(، فلو قلنا إن ٧آثًما وكفوًرا : والتقدیر 
  . إطاعة كلیھما ، وھذا غیر مراد قطًعا 

  :  وذلك كما فى قول الشاعر )الواو( ورودھا فى الشعر بمعنى :ثالًثا 
  ٨ِلَنْفسي ُتَقاھا َأْو َعَلْیَھا فجورھا ... َوَقْد َزَعَمْت َلْیَلى بَأنِّي َفاِجٌر

  . وعلى فجورھا : أى 
  ٩.وكان الشأن أال یرعوا اإلبل أو أن یرعوھا سیان لوجود القحط : أى 

                                                           
 ٦٧صـ١بدایة المجتھد جـ١
  ٥/٢٢٠ ،تفسیر القرطبى ٢/٩١،٩٢ ،زاد المسیر ٣ صـ٤ ینظر أحكام القرآن للجصاص جـ٢
 ، وم�ا بع�دھا كم�ا ینظ�ر ف�ى         ٢/٤٧٨ ینظر اإلنصاف فى مسائل الخالف ب�ین النح�ویین الب�ن األنب�ارى               ٣

ح��روف  وم��ا بع��دھا ، ٢/٤٦٠ وم��ا بع��دھا ، الخ��صائص ٣٠٦الجم��ل ف��ى النح��و ص��ـ : ھ��ذه الم��سألة 
 ١/٤٠ حاش�یة البجرم�ى   ١/٢٩٥ ، المجم�وع     ٩٢إل�ى   ٨٩ ، مغنى اللبیب من صـ     ١/٥٢،٥٣ المعانى

  .١/٣،أحكام القرآن 
 سورة الصافات ١٤٧ من اآلیة ٤
   .٢/٤٦١ ، الخصائص ٢/٤٨١ ،اإلنصاف ٢/١٣٦/ ،٤/٣أحكام القرآن للجصاص ٥
  سورة اإلنسان ٢٤من اآلیة٦
  . ٢/١٣٦ ، أحكام القرآن ٢/٤٨٣اإلنصاف ٧
 وتجری�د  ١/٨٨أم�الي الق�الي   :  ینظ�ر - ص�احب لیل�ى األخیلی�ة    -بیت من الطویل لتوب�ة ب�ن الحمی�ر       ھذا  ٨

  :، من قصیدة مطلعھا٦/١١٧ والدرر ٢/١٣٤ والھمع ٣/١٢٨٦القسم األول . األغاني
أو علیھا حیث استعمل أو   : وشطت نواھا واستمر مریرھا والشاھد فیھ     ... نأتك بلیلى دارھا ما تزورھا      

   .١١/٦٨ خزانة األدب ١/٥٦ ، الزاھر ٥٣ وھو أیًضا فى حروف المعانى صـ،.كالواو
    .٨٩ینظر مغنى اللبیب صـ٩
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  : قول الشاعر و
  ١ُخَوْیِرَبْیِن َیْنُفَفاِن اْلَھاَما ...  أن ِبَھا َأْكَتَل أو ِرَزاَما 

  .وفیون فى تأیید مذھبھم إلى غیر ذلك من األدلة التى ساقھا الك
  : د ابن مالك قول الكوفیین فقال فى ألفیتھ وقد أیَّ

  نميا واشكك وإضراّب بھا أیًض... ھم خّیر أبح قّسم وأب
  ٢منفذا  لم یلف ذو النطق للبس...  إذا )الواو(ورّبما عاقبت 

إن ھذا ) دون أو یزی(وقد ردَّ البصریون ھذه األدلة ـ على كثرتھا ـ فقالوا فى قولھ تعالى 
  ٣یرجع للرائى إذا رآھم شك فى عدتھم لكثرتھم 

 لو  أرسلناه إلى جمع: ھو حكایة من اهللا لقول المخلوقین ، والتقدیر ": وقال ابن جنى 
َوَلا ُتِطْع ِمْنُھْم آِثًما َأْو { : ، وقالوا فى قولھ تعالى  ٤)رأیتموه لقلتم ھم مئة أو یزیدون 

تخییر بل لإلباحة فال یمتنع حینھا الجمع بین المعطوفین كقولنا  إن أو لیست لل٥}َكُفوًرا
 ، فیكون معنى ٦جالس الحسن أو ابن سیرین ، فیجوز مجالسة أحدھما أو كلیھما : 

  ٧.اآلیة وال تطع منھم آثًما ، وال تطع منھم كفوًرا 
ویمكن حملھ ٨فقد حملھ الزجاجى على الشذوذ ) على فجورھاأو: (وأما قول الشاعر 

  كذلك على الضرورة 
  َبْیِن َیْنُفَفاِن اْلَھاَماُخَوْیر... ْكَتَل أو ِرَزاَما أن ِبَھا َأ:  وقول الشاعر 

  أشتم : بین بفعل محذوف تقدیره رخویفقد نصب الخلیل 

 را  

وذلك لضعف ؛  مقصور على الشعر )الواو(بمعنى ) أو( أن مجىء :والذى یترجح لى 
ك ، كما أننا لو سلمنا بھذا المعنى فإن معنى اآلیة ال یستقیم أدلة القائلین بجواز ذل

كان تقدیر ) الواو(بمعنى ) أو(ولو كانت : " ، قال ابن تیمیة ) الواو(بمعنى ) أو(بتقدیر 
السفر والمرض مع المجىء من الغائط ، : الكالم أن التیمم ال یباح إال بوجود الشرطین 

م ، وال مع الحدث بال غائط كحدث النوم ، ومن فیلزم من ھذا أن ال یباح مع االحتال

                                                           
؛ وشرح ٤٥؛ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص١١٩/ ٦البیت لجعفر بن غلبة الحارثي في الدرر      ١

 واح��دة م��ن: خیرون�ا  : والمعن��ى .١٣٤/ ٢؛ وب�ال ن��سبة ف�ى ھم��ع الھوام�ع    ٢٠٣/ ١ش�واھد المغن��ي  
خصلتین مقیتتین، إما الموت طعًنا برماح مرفوعة مشرعة ، وإما األسر والتقیید بالسالسل المھین�ة     

:  ن�صبت خ�ویربین بتق�دیر أش�یم عل�ى رأى الخلی�ل ، وال�شاھد فی�ھ قول�ھ         ٨٩، وفى مغنى اللبیب ص�ـ    
عن�ى  أو كم�ا أوردھ�ا الم�صنف أي بم   . للتقسیم، وھذا قلیل " أو"حیث جاءت   " أو سالسل ... صدور  "

 .الواو
  .٤٨م صـ١٩٣٢ھـ١٣٥١ دار الكتب المصریة القاھرة ٣ألفیة ابن مالك ط٢
 ٢/٤٨١اإلنصاف البن األنبارى ٣
  ٢/٤٦١ الخصائص البن جنى ٤
  سورة اإلنسان ٢٤من اآلیة ٥
   ٢/٤٨٣ اإلنصاف ٦
 ٢/٤٦١  اإلنصاف٧
 ٥٢حروف المعانى للزجاجى صـ٨
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خرجت منھ الریح ، فإن الحكم إذا علق بشرطین لم یثبت مع أحدھما ، وھذا لیس مراًدا 
  ١"قطًعا 
  : حجة من قال إن فى اآلیة تقدیًما وتأخیًرا : ثانًیا 

تقدیًما الشافعى ـ رحمھ اهللا ـ عن زید بن أسلم أن فى آیة الوضوء السابقة  روى اإلمام
إذا قمتم إلى الصالة من النوم ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، : " وتأخیًرا ، والتقدیر 

أو المستم النساء ، فاغسلوا وجوھكم ، وأیدیكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤسكم 
قال " وأرجلكم إلى الكعبین ، وإن كنتم مرضى أو على سفر ،فلم تجدوا ماًء فتیمموا 

 وقد أید ٢" بن أسلم من العالمین بالقرآن والظاھر أنھ قدر االیة توقیًفا زید: " الشافعى 
أن فى اآلیة تقدیًما ( ویفھم من ھذا القول ٣بن تیمیة التقدیم والتأخیر فى اآلیة واحتج لھ

  .أو أن أو باقیة على أصلھا ) وتأخیًرا 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن {  : ومما یرد ھذا القول ـ فى رأیى ـ ما ورد فى سورة النساء قولھ تعالى

آَمُنوا َلا َتْقَرُبوا الصََّلاَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َوَلا ُجُنًبا ِإلَّا َعاِبِري َسِبیٍل 
 َأْو َلاَمْسُتُم َحتَّى َتْغَتِسُلوا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط

 ودعوى العطف فى ھذه اآلیة ممتنعة ؛ ٤}النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا َصِعیًدا َطیًِّبا 
) كنتم مرضى أو على سفر: (معطوف على قولھ ) أو جاء أحد منكم : (ألن قولھ تعالى 

  .فلم تجدوا ماًء فتیمموا ـ واهللا تعالى أعلم 
 المتقدم ذكره أنھ خالف لم یترتب علیھ أثر كبیر فى استخراج الحكم فیظھر من الخالف

وھذا : "الفقھى ، بل ھو خالف فى توجیھ اآلیة ، على غیر ما تقدم من قول ابن رشد 
  ٥" ھو أحد األسباب التى أوجبت الخالف فى ھذه المسألة

  

راا ا 

 وا دأو( ا (  راا آ   

ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیْسَعْوَن ِفي اْلَأْرِض َفَساًدا َأْن { : الى  قال تع
ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم ِمْن ِخَلاٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك َلُھْم ِخْزٌي 

  ٦}ا َوَلُھْم ِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم ِفي الدُّْنَی

  د 

اتفق الفقھاء على أنھ یجب على قطاع الطرق الذین یسعون فى األرض فساًدا بالقتل 
والنھب وزعزعة األمن ؛ حق هللا وحق لآلدمیین واتفقوا على أن حق اهللا تعالى ھو 

والنفي من ،  خالف منل األرجوقطع األیدي و، والصلبل، القت: أربعة أَجْزِیة  
  .على ما نص اهللا تعالى فى آیة الحرابة السابقة ؛ األرض 

                                                           
  .٢١/٣٨٤ مجموع الفتاوى ١
  .٥٩٥ ، ١/٥٩٤وى المجموع للنو٢
  .٢١/٣٨٥ مجموع الفتاوى ٣
 . من سورة النساء ٤٣من اآلیة ٤
   .١/٦٧بدایة المجتھد ٥
  .  سورة المائدة ٣٣من اآلیة ٦



 - ٤٩٤٢ -

بأن تكون مرتبة  فصیل ،ھي على التخییر أم على التل عقوبة الحرابة ھلفوا فى اخت و
  على قدر جنایة المحارب ؟ أم أن بعضھا على سبیل التخییر والبعض على التفصیل ؟

  ب اف 

، ھل یفید التخییر وھو عند الفریقین ) أو(یًَّا على داللة بب االختالف مبنِـان سـ وك
  األصل فیھ أم للتفصیل على حسب جنایاتھم وھو أحد معانى ھذا الحرف أیًضا ؟ 

ِفي اْلآَیِة ِللتَّْخِییِر؟ َأْو ِللتَّْفِصیِل َعَلى " َأْو " َوَسَبُب اْلِخَلاِف َھْل َحْرُف " قال ابن رشد 
؟ َوَماِلٌك َحَمَل اْلَبْعَض ِمَن اْلُمَحاِرِبیَن َعَلى التَّْفِصیِل، َواْلَبْعَض َعَلى َحَسِب ِجَناَیاِتِھْم

  . ١" التَّْخِییِر 

 ن ا  

یتضح من كالم ابن رشد أن للفقھاء ثالثة مذاھب فى عقوبة قطع الطریق ھل ھى على 
  الترتیب أو التفصیل ؟

، بأن العقوبات فى آیة الحرابة مرتبة ٢ ھو قول األحناف والشافعیة :المذھب األول 
  .فى ھذه اآلیة للتفصیل ) أو(على قدر الجنایات ، وحجتھم أن 

 قول سعید بن المسیب ، ومجاھد ، والحسن البصرى ، وعطاء ، بأن :المذھب الثانى 
فى إنزال أى ھذه العقوبات على أى من المحاربین ، ولم ینسب ابن رشد  اإلمام ُمَخیَّر

  .٣ للتخییر )أو(وحجتھم أن ) وقال قوم: (ول إلى فریق بعینھ بل قال ھذا الق
العقوبات المذكورة فیھا ما ھو أن ــ  رحمھ هللا –اإلمام مالك  قول  ھو :المذھب الثالث 

  ٤.التخییر على التفصیل وفیھا ما ھو على 
  :الیةواستدل الفریق األول القائل بأن العقوبات مرتبة على قدر الجنایات باألدلة الت

والعرب تستعملھا كثیًرا بھذا المعنى ، فیقولون  ، ٥فى ھذه اآلیة للتفصیل) أو( أن :أوًلا 
كقولھ  ، ٦قال بعضھم كذا وبعضھم  كذا : اجتمع القوم فقالوا حاربوا أوصالحوا ، أى : 

 ھذا وقال قال بعضھم: والتقدیر  ، ٧}َوَقاُلوا ُكوُنوا ُھوًدا َأْو َنَصاَرى َتْھَتُدوا { : تعالى 
 وقد رجح ابن ٨؛ ألنھا تفید التبعیض ) المبعضة(بعضھم ھذا ، ویسمیھا ابن الجوزى بـ

                                                           
  . ٤٥٩ ، ٤٥٨/ ٢بدایة المجتھد ١
 ، الج��امع ١٢/٣٥٣ ، المغن��ى ٢/٣٧٤ ، بدای��ة المجتھ��د ٢/٥١٢ ، أحك��ام الق��رآن ٣/٤٨١ینظ��ر األم ٢

 ، أث��ر الدالل��ة النحوی��ة  ٤/٢٣٨ مغن��ى المحت��اج ١٢/٣٥٣ ، ال��شرح الكبی��ر ٦/١٩٤ألحك��ام الق��رآن 
 ٢١٠ ، أثر اللغة فى اختالف المجتھدین صـ١٣٨واللغویة لعبد القادر السعدى 

 ، ١٢/٣٥٣ ، المغن��ى الب��ن قدام��ة  ٢/٣٧٤ ، بدای��ة المجتھ��د ٢/٥١٢ینظ��ر أحك��ام الق��رآن للج��صاص  ٣
 ، ١٣٨ ، أثر الداللة النحویة واللغویة صـ٣٥٣/ ١٢كبیر  ، الشرح ال٦/١٤٩الجامع ألحكام القرآن    

 ٢١٠أثر اللغة فى اختالف المجتھدین 
 ، ١٢/٣٥٣ ، المغن��ى الب��ن قدام��ة  ٢/٣٧٤ ، بدای��ة المجتھ��د ٢/٥١٢ینظ��ر أحك��ام الق��رآن للج��صاص  ٤

 ٢١٠ ، أثر اللغة فى اختالف المجتھدین ٣٥٣/ ١٢ ، الشرح الكبیر ٦/١٤٩الجامع ألحكام القرآن 
 اللب�اب ف�ى عل�وم الكت�اب     ٣٧٨/ ٣ ، أوض�ح الم�سالك   ٩٥مغن�ى اللبی�ب ص�ـ   : التفصیلیة ) أو(ینظر فى  ٥

 ، اإلتق��ان ف��ى عل��وم الق��رآن لل��سیوطى ٤/٢١٠ ، البرھ��ان ف��ى عل��وم الق��رآن ١/٥٨ التبی��ان ١/٤٢٣
   ١/٤٥٦المسمى بالتفصیل بعد اإلجمال  

   .١٣٩أثر الداللة النحویة واللغویة  ٦
 . سورة البقرة ١٣٥من اآلیة ٧
 ٣٤٥/ ٢زاد المسیر ٨
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والذى یظھر لى أنھ إنما : " ھشام أن معنى التبعیض راجع إلى معنى التفصیل ، یقول 
وما بعدھا بعض لما  أراد معنى التفصیل السابق بأن كل واحد مما قبل أو التفصیلیة 

  ١"  المجمل ، ولم یرد أنھا ذكرت لتفید مجرد معنى التبعیضتقدم علیھما من
، وكذا فى شرح العمدة ، وسماه ٢وقد سمى ابن مالك ـ فى ألفیتھ ـ ھذا المعنى بالتقسیم 

) الواو(بالتفریق المجرد فى التسھیل ، وعده أولى من التعبیر بالتقسیم ؛ ألن استعمال 
  ، ٣) أو(للتقسیم أجود من استعمال 

سوغ أن نحملھا على التفصیل فى ھذه اآلیة أنھا لم تسبق بطلب أو أمر بل والذى 
   .٤جاءت فى سیاق الخبرعن الجزاء الذى یستحقونھ 

 )أو(ا على التفصیل أولى من حملھا على التخییر من الناحیة النحویة ؛ ألن َھُلْموَح" 
  ٥ .التى تفید التخییر یسبقھا طلب غالًبا

ِإنََّما َجَزاُء { : بالطلب وھو قولھ تعالى ُرِعْشما ُیتقدم فى اآلیة د على ھذا بأنھ قد َروُی
، وكأنھ قال عاقبوا الذین یحاربون اهللا } .......الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیْسَعْوَن 

َوَمْن َقَتَلُھ { : وقد قال ابن تیمیة فى قولھ تعالى .... ورسولھ بأن یقتلوا أو یصلبوا 
 وإن كان مخرجھ مخرج الخبر فإن معناه ٦}ِمْنُكْم ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم 

  ٧"معنى األمر
َفِھَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ { :  لقولھ تعالى ٨) بل(فى ھذه اآلیة بمعنى ) أو( أن :ثانًیا 

نوقع  المعنى ، ولو سلمنا بھ للزم أن مل ھذاد علیھ بأن اآلیة ال تحتَرولكن ُی،  ٩}َقْسَوًة 
أخف العقوبات على أى محارب ؛ ألن بل تفید اإلضراب ، وھو نفى الحكم عما قبلھا 

أن یقتلوا بل یصلبوا بل تقطع أیدھم : وإثباتھ لما بعدھا ، وعلى ھذا فیكون تقدیر اآلیة 
لنفى من األرض ال وأرجلھم من خالف بل ینفوا من األرض ، فیكون حد الحرابة ھو ا

  .غیر ، وھذا مالم یقل بھ أحد من الفقھاء 
للتعقیب مثل قولنا إن جزاء المؤمنین عند اهللا یوم القیامة ) أو( یرى الطبرى أن :ثالًثا 

أن یدخلھم الجنة أو یرفع منازلھم فى علیین أو یسكنھم مع األنبیاء والصدیقین ، وھذه 
 والمثال الذى ذكره ١٠ن من حیث اإلیمان المنازل تختلف باختالف درجة المستحقی

  .الطبرى یمكن حملھ على التفصیل كما تقدم 

                                                           
 ٩٥مغنى اللبیب صـ١
   ٤٨ ، وألفیة ابن مالك ٦٢٥شرح العمدة  ٢
  .١٧٦التسھیل  ٣
  ٣/٣٢٠شرح العمدة ٤
 ١٣٤ ، ١٣٣ أثر الداللة النحویة صـ٥
  من سورة المائدة ٩٥من اآلیة ٦
  ٣/٣٢٠شرح العمدة ٧
 ١/٢١٦أصول السرخسى ٨
  سورة البقرة ٧٤من اآلیة ٩

 ٦/٢١٥فسیرالطبرى  ت١٠
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:  للتخییر إال قولھ )أو(كل شىء فى القرآن فیھ :" أخرج البیھقى عن ابن جریج :رابًعا 
 وھذا لیس دلیًلا فى ذاتھ بل ھو مرجح لمن قال ١فلیس بمخیر} أن یقتلوا أو یصلبوا {

  .  ذه اآلیة للتفصیل فى ھ) أو(إن 
 ذكر السرخسى أن أول اآلیة تنصیًصا على أن المذكور من العقوبات ھو جزاء :خامًسا 

فمنھا التخویف ، وأخذ المال ، وقتل النفس ، : والمحاربة أنواع ، على المحاربة 
والجمع بین القتل وأخذ المال وھى متفاوتة فى قدر الجنایة ، وما ذكره اهللا تعالى من 

فاوتة أیًضا فى التشدید فوقع االستغناء بھذه المقدمة عن بیان تقسیم العقوبات مت
م البعض على األجزیة على أنواع الجنایة أیًضا والجملة إذا قوبلت بالجملة ینقس

وھذا الرأى رأى وجیھ وھو أقرب إلى معنى اآلیة ، وكأن التقدیر إنما جزاء ، ٢البعض
یخیفونھم أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع الذین یقتلون الناس أو یسرقون أموالھم أو 

أیدیھم وأرجلھم من خالف جزاًء لمن سرق ، ویكون النفى جزاء لمن أخاف الناس ، 
 للتفصیل وھو مسوغ كاف ـ فى رأیى ـ  لصرف )أو(وھذا القول یعضد قول من قال إن 

  . عن معناھا األصلى التخییر إلى معنى التفصیل )أو(
أن یقتلوا إن قتلوا أو یصلبوا : دیًرا وال تخییر فیھا ، والتقدیر  أن فى اآلیة تق:سادًسا 

إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خالف إن أخذوا المال ولم یقتلوا ، 
وھذا الرأى یتفق مع  ، ٣وا ولم یفعلوا شیًئا حتى ظفر بھمأو ینفوا من األرض إن خرج

  . ى لسالمتھ من التقدیر والحذف الرأى السابق ولكن الرأى السابق أقو
  :  فى ھذه اآلیة للتخییر باألدلة التالیة )أو(واحتج الفریق اآلخر الذین یرون أن 

حمل الكالم على حقیقتھ  أنھا تدل على التخییر، واألصل أن ُی)أو( أن األصل فى :أوًلا 
فصاحبھ ) أو(ما كان فى القرآن : " ، وقد قال ابن عباس ٤حتى یقوم دلیل على المجاز

د على ھذا بأنھ قد وجدت فى اآلیة قرائن كافیة لصرف الكالم عن َر، وُی٥" الخیار
  ا فى الرأى الخامس للفریق األول وقد تقدم ذكرھ، حقیقتھ 

للتخییر فى أكثر من مسألة ، منھا قتل الصید عمًدا وقد تقدمت ، ) أو( وردت :ثانًیا 
 ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكیَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْھِلیُكْم َأْو َفَكفَّاَرُتُھ{ : ومنھا كفارة الیمین 

 ٦}ِكْسَوُتُھْم َأْو َتْحِریُر َرَقَبٍة َفَمْن َلْم َیِجْد َفِصَیاُم َثَلاَثِة َأیَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة َأْیَماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم 
وَسُكْم َحتَّى َیْبُلَغ اْلَھْدُي َمِحلَُّھ َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِریًضا َوَلا َتْحِلُقوا ُرُء{ :ومنھا قولھ تعالى 

فاألولى أن نحملھا فى آیة ٧} َأْو ِبِھ َأًذى ِمْن َرْأِسِھ َفِفْدَیٌة ِمْن ِصَیاٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك 
لسابقة سببھا وُیَردُّ على ھذا بأن اآلیات ا ، ٨الحرابة على التخییر قیاًسا على مثیالتھا 

واحد ؛ فالسبب فى األولى قتل الصید عمًدا ، وفى الثانیة الحنث بالیمین ، وفى الثالثة 
حلق الرأس فى حق من كان مریَضا أو بھ أذى من رأسھ بخالف آیة الحرابة ، 

                                                           
   ١/٤٥٩ ، اإلتقان للسیوطى ٤/٢١٣البرھان للزركشى ١
  .٢١٦ ،١/٢١٥أصول السرخسى ٢
  .  ٧/٩٤ ، بدائع الصنائع ٤/٥٦ أحكام القرآن للجصاص ٣
 ١/٢١٥أصول السرخسى  ٤
  .٦/١٥٢تفسیر القرطبى ٥
  سورة المائدة ٨٩من اآلیة ٦
  سورة البقرة١٩٦من اآلیة ٧
  .٢١٥ ،٦/٢١٤ تفسیر الطبرى ٨
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 ، ١فاألسباب مختلفة وھى القتل ، وأخذ المال والتخویف ، واألجزیة مختلفة كذلك 
  ٢}َنا َیا َذا اْلَقْرَنْیِن ِإمَّا َأْن ُتَعذَِّب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ِفیِھْم ُحْسًنا ُقْل{: كقولھ تعالى 

أما رأى المالكیة ـ على وجاھتھ ـ فال یمكننى مناقشتھ مناقشًة لغویًة ؛ ألنھ راعى فى 
 كال المعنیین التفصیل والتخییر ، والنظر النحوى یستدعى حملھا على أحد )أو(

ألنھما معنیان مختلفان ، وأظن أن اإلمام مالًكا رحمھ اهللا لم یصدر فى رأیھ المعنیین ؛ 
عن الدلیل اللغوى ، بل راعى فى اآلیة جانب المصلحة العامة خاصة أن اإلفساد فى 
األرض ولو لم یكن قتًلا أو سرقًة فھو مساٍو لھما فى الضرر وقد یفوقھما یقول اهللا 

 ٣}َغْیِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا َمْن َقَتَل َنْفًسا ِب{ :تعالى 
  .فاإلفساد فى األرض ضرره عظیم ، وأثره جسیم 

 را   

فى اآلیة للتفصیل ) أو(الراجح عندى ھو رأى أصحاب المذھب األول القائلین بأن 
  : والترتیب ، وذلك لألسباب اآلتیة 

للتخییر بعد الطلب غالًبا ، وذلك ) أو(كالم النحویین نجدھم یجعلون  عندما نتتبع  .١
وھى الواقعة بعد : " حینما قال واضح من أمثلتھم ، وقد صرح ابن ھشام بذلك 

وحیث لم تقع بعد طلب فى ھذه اآلیة فإن حملھا على التفصیل أولى من ، ٤" الطلب
القاعدة العامة فى التشریع الناحیة النحویة ، وكذلك من الناحیة الشرعیة ؛ ألن 

 .اإلسالمى أن العقوبة تكون بمقدار الجنایة 
َال َیِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، َیْشَھُد َأْن َال ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ :" قولھ  ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ    .٢

ثَّیُِّب الزَّاِني، َوالَماِرُق ِمَن النَّْفُس ِبالنَّْفِس، َوال: َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّھ، ِإلَّا ِبِإْحَدى َثَالٍث
 فقد نھى صلى اهللا علیھ وسلم عن قتل من خرج عن ھذه ٥"الدِّیِن التَّاِرُك ِلْلَجَماَعِة 

انتفى بذلك قتل من لم ھ قطاع الطریق ، فیم یخصص فالوجوه الثالثة المذكورة ، ول
أخذ المال مثًلا وإذا انتفى ذلك بقى الحكم فیمن فعل دون ذلك كمن  ، یقتل منھم 

 ٦فوجب قطع یده ورجلھ 
 القرآن فیما أرید بھ الترتیب أن یبدأ باألغلظ فاألغلظ ككفارة الظھار والقتل َفْرإن ُع .٣

 ككفارة الیمین ، وھذا یدل على أن  فاألخفوما أرید بھ التخییر بدئ فیھ باألخف
 ٧.ھذا الترتیب ولیست للتخییر ) أو(المراد ھنا بحرف 

                                                           
  ٧/٩٣بدائع الصنائع ١
 . سورة الكھف ٨٦ من اآلیة ٢
   سورة المائدة ٣٢من اآلیة ٣
  .١/٥٩ مغنى اللبیب ٤
َأنَّ ال�نَّْفَس ِب�النَّْفِس َواْلَع�ْیَن ِب�اْلَعْیِن     { كتاب الدیات باب قول�ھ ع�ز وج�ل        :  أخرجھ البخارى فى صحیحھ      ٥

 ، ٦٤٨٤ ، رق���م ١٦/٢٥٣١} اْل��ُأُذِن َوال��سِّنَّ ِبال���سِّنِّ َواْلُج��ُروَح ِق��َصاٌص     َواْل��َأْنَف ِباْل��َأْنِف َواْل���ُأُذَن بِ  
وم��سلم ف��ى ص��حیحھ كت��اب الق��سامة والمح��اربین والق��صاص وال��دیات ب��اب م��ا یب��اح ب��ھ دم الم��سلم     

  ١٦٧٦ رقم ١١/١٤٩
  ٣٥٤ ، ١٢/٣٥٣ ، المغنى ٢/٥١٢ینظر أحكام القرآن ٦
  .٢١٠ثر اللغة فى اختالف المجتھدین  ، أ١٢/٣٥٤ ینظر المغنى البن قدامة  ٧
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تختلف باختالف اإلجرام ، إذ لیس من قتل وأخذ المال كمن أخاف إن العقوبات  .٤
السبیل فقط ، أو أخذ المال فقط ؛ لذلك اختلف حكم الزانى إن كان محصًنا وغیر 

 ١.محصن 
وصحیح أننا سلمنا أن األصل عدم اإلضمار إال أنھ یلجأ إلیھ إذا دل الدلیل على ذلك  .٥

 .كما فى ھذه المسألة 
فى القرآن للتخییر؛ ألن أو استعملت )أو( على أن األكثر كون حمل قول ابن عباسُی .٦

 .فى غیر التخییر كما سبق بیانھ 
 لیست للتخییر أن المالكیة أنفسھم یوجبون على اإلمام قتل قاطع )وأ(الدلیل على أن  .٧

الطریق إذا قتل وال یجوز عندھم تخییر اإلمام بین القطع أو السجن إذا قتل القاطع 
   .  كما سبق بیانھ

  

 ا ا   

 وا درام ) أو(اا  دل ا م   

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْقُتُلوا الصَّْیَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُھ ِمْنُكْم ُمَتَعمًِّدا {: قال تعالى 
ِھ َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َھْدًیا َباِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّاَرٌة َطَعاُم َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َیْحُكُم ِب

َمَساِكیَن َأْو َعْدُل َذِلَك ِصَیاًما ِلَیُذوَق َوَباَل َأْمِرِه َعَفا اللَُّھ َعمَّا َسَلَف َوَمْن َعاَد َفَیْنَتِقُم اللَُّھ 
  ٢}ِمْنُھ َواللَُّھ َعِزیٌز ُذو اْنِتَقاٍم 

  د 

 فیھا َرِكى من قتل صیًدا وھو محرم ، وقد ُذت اآلیة الكریمة حكم الكفارة المترتبة علَنبیَّ
 م ، وطعام مساكین ،َع أمور تنحصر فیھا الكفارة ، وھى ذبح مثل ما قتل من الِنةثالث

  .وصیام 
م فى قتل الصید فى الجملة ، كما أجمع أھل ِرْحت اآلیة وجوب الجزاء على الُمَنكما بیَّ

  ٣.العلم على وجوب ذلك أیًضا 
على التخییر ، أم على ھل ھى  ن على وجھ الوضوح ھذه الكفارةلكن اآلیة لم تبیِّ

  . وعلیھ اختلف العلماء فى ذلك ؟ الترتیب 

 ن ا   

  :اختلف العلماء فى ھذه المسألة على مذھبین 
ر فى یََّخ وعلیھ فالمكلف ُم إن الكفارة المذكورة فى اآلیة على التخییر،:المذھب األول 

  .  ٤أى ھذه األنواع فعل موسًرا كان أم معسًرا ، وھو مذھب الجمھور 
 إن الكفارة المذكورة فى اآلیة على الترتیب ، وعلیھ فال یجوز للمكلف :المذھب الثانى 

 عن النوع األول ، وھكذا ال انى من الكفارة إال إذا كان عاجًزأن ینتقل إلى النوع الثا

                                                           
 المصدران السابقان ١
 . سورة المائدة ٩٥ اآلیة ٢
 ٤/٥١٧ ، الشرح الكبیر ٤٢٩،٤٥٤/ ٢ ، روضة الطالبین ١٤٠/ ٥ ، المغنى ٣/٤٧٩األم : ینظر ٣
 ، الجامع ألحكل�م  ٥/١٥١ ، المغنى ٢٨٧/ ١ ، بدایة المجتھد ٢/٥٩٥أحكام القرآن للجصاص   : ینظر  ٤

 ، أث�ر الدالل�ة النحوی�ة    ٤/٥١٧ ، ال�شرح الكبی�ر   ٤٥٤ ، ٢/٤٣٠ ، روضة الط�البین     ٦/٢٩٦آن  القر
 ١٤١واللغویة 
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 روایة عن ابن عباس ـ و وھ والثانى ،تقل إلى الثالث إال إذا كان عاجًزا عن األول ،ین
  ١.رضى اهللا عنھ ـ واإلمام أحمد ، والثورى وأبى ثور ، وزفر من الحنفیة 

  ب اف 

أم ، فى اآلیة الكریمة ھل ھو على األصل فى إفادتھ التخییر ) أو(الحرف المراد من 
   فأفاد الترتیب ؟ خرج عن معناه األصلى

  : أدلة كل فریق 
  : استدل أصحاب المذھب األول بما یأتى 

 . ٢عدل عن األصل إال بدلیل أن یدل على التخییر فال ُی) أو(إن األصل فى حرف  .٥
  ٣"فصاحبھ الخیار ) أو(ما كان فى القرآن بـ" قال ابن عباس 

ما أوجب اهللا بھ فرًضا  فى القرآن فى كل )بأو(العطوف التى : "وقال اإلمام الطبرى 
 ٤" منھا فى سائر القرآن بمعنى التخییر 

إذا جاءت فى سیاق األمر والطلب فإنھا تفید التخییر بین ) أو: " (وقال ابن تیمیة 
وقولھ .... المعطوف والمعطوف علیھ أو إباحة كل منھما على االجتماع أو االنفراد 

 مخرجھ مخرج الخبر فإن معناه معنى وإن كان :فجزاء مثل ما قتل من النعم : تعالى 
: "  وقال ابن رشد ٥"األمر فیكون اهللا أمر بواحدة من ھذه الخصال فیفید التخییر

  ٦"  فى لسان العرب تدل على التخییر)أو(واحتج من قال إن اآلیة على التخییر بأن 
ور عطف القیاس على فدیة األذى ، وكفارة الیمین بجامع أنھا فدیة تجب بفعل محظ .٦

 ٧.ًرا یََّخ، فكان ُم) أو(بعضھا على بعض بحرف 
  

  :واستدل أصحاب المذھب الثانى بما یأتى 
  

 یفید الترتیب قیاًسا على ھدى المتعة )الواو( فى ھذه اآلیة بمعنى )أو(إن حرف  :أوًلا 
فعل محظور فكان مثلھ إن ھدى المتعة على الترتیب ، وھذا أوكد منھ ؛ ألنھ ب: قالوا  ، ٨

  ٩فى الترتیب 
ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّھ {:  الطریق فى قولھ تعالى اِعطَّوكما قیل فى حق ُق :ثانًیا 

َوَرُسوَلُھ َوَیْسَعْوَن ِفي اْلَأْرِض َفَساًدا َأْن ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم ِمْن 
 ١٠}ْو ُیْنَفْوا ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك َلُھْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَیا َوَلُھْم ِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم ِخَلاٍف َأ

                                                           
 المصادر السابقة١
 ، ال�شرح  ٦/٢٩٦ ، الجامع ألحكلم الق�رآن     ٥/١٥١ ، المغنى    ٢/٥٩٥أحكام القرآن للجصاص    : ینظر  ٢

 ١٤١ ، أثر الداللة النحویة واللغویة ٤/٥١٧الكبیر 
  .١٥٢/ ٦ر القرطبى تفسی: ینظر ٣
  .٦/٢١٥تفسیر الطبرى : ینظر ٤
   .٣/٣١٩شرح العمدة : ینظر ٥
  .١/٣٦١بدایة المجتھد : ینظر ٦
  ٤/٥١٨ ، ، الشرح الكبیر ٥/١٥١ ، المغنى ٢/٥٩٥أحكام القرآن للجصاص : ینظر ٧
  . سورة البقرة ١٩٦الوارد فى اآلیة  ٨
 ٤/٥١٧ ، ، الشرح الكبیر ٥/١٥١المغنى : ینظر ٩

  سورة المائدة ٣٣ من اآلیة ١٠
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، وعضدوا ١فإن جمھور الفقھاء قالوا ھى مرتبة على قدر الجنایات ولیست على التخییر
ثم أتبعھا مثل ما قتل من النعم : رأیھم ھذا بأن اهللا تعالى ابتدأ بأشد الخصال ، وھى 

  ٢.بأخف منھا وھى إطعام المساكین ثم باألخف وھى الصیام 
لكن أدلتھم ھذه لم تسلم من االعتراض حیث ردَّ علیھم أصحاب المذھب األول بما 

  :  یلى
  

إنھا :  قیاس كفارة قتل الصید على على ھدى المتعة غیر صحیح ؛ ألن القول :أوال
 إن لفظ النص صریح فى التخییر ؛ فلیس وجبت بفعل محظور یبطل بفدیة األذى ؛ حیث

ترك مدلولھ قیاًسا على ھدى المتعة بأولى من العكس ، فال یجوز قیاس ھدى المتعة فى 
التخییرعلى ھذا لما یتضمنھ من ترك النص ، وال كفارة قتل الصید على ھدى المتعة 

  ٣. لذلك أیًضا 
  

 بالحقیقة واجب حتى یدل دلیل للترتیب خالف الحقیقة ، والتمسك) أو( أن جعل :ثانًیا 
على خالفھ ، وقیاسھم ھذه المسألة على مسألة قطع الطریق ھو من باب قیاس 

  ٤. المنصوص على المنصوص وھو باطل 
  

  را  

 فى اآلیة )أو(ن بأن والقائل أصحاب المذھب األولإلیھ  ذھب الراجح عندى ھو ما
  : للتخییر وذلك لألسباب اآلتیة 

 عنھ إال بدلیل كما ُلَدْع وال ُیفى اللغة أن یدل على التخییر ،) أو( حرف إن األصل فى 
 . ٥ ؛ ألن األصل فى كل حرف أن ال یدل إال على ما وضع لھ سبق

  س منھ ، وال یجوز ذلك إال بدلیل على الترتیب زاد فیھ ما لی) أو(إن من حمل حرف
ى ومن وافقھم  ،  كما أنھ مذھب فیھ ضعف وھو منسوب لقطرب وثعلب والربع٦،

 ٧. وجمھور النحویین على خالفھ 
   عن ظاھرھا ) أو(وأما آیة المائدة فى حق قطاع الطریق فإن ھناك قرائن صرفت

وقد بینتھا فى المسألة السابقة ، وأما أن اهللا تعالى قد ابتدأ بأشد الخصال فال یسلم 
ا السعة یشق علیھ بھ ، ومن قال إن إطعام المساكین أشد من الصیام فإن المقتدر ذ

الصیام أكثر من اإلطعام ، والرجل الذى جامع أھلھ فى نھار رمضان أمره ـ الرسول 
صلى اهللا علیھ وسلم أن یعتق رقبة فلما عجز أمره أن یصوم شھرین متتابعین ، 

 اإلطعام أخف من الصیام وأقل ما  أنََّمِل فُع٨فلما عجز أمره أن یطعم ستین مسكیًنأ 

                                                           
  .٤/٨٤المبسوط :  ینظر ١
 ٢١٨/ ٣شرح العمدة :  ینظر ٢
 ٤/٥١٧ ، ، الشرح الكبیر ٥/١٥١المغنى : ینظر ٣
  .٤/٨٤ینظر المبسوط للسرخسى ٤
  .١٣٤/ ٢ ، ھمع الھوامع ٢٨٢اإلنصاف البن األنبارى   ٥
  .٢/٥٩٥ینظر أحكام القرآن ٦
  .١٨٨ الجنى الدانى ٧
 بق الكالم عن ھذا الحدیثس٨
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لمسائل أن مشقة ھذه األمور تختلف بحسب حالة المرء من حیث یقال فى ھذه ا
 .الفقر والغنى 

  كذ   رع بھا ذناھا اللغوى ، وأن األدلة التى تتبقى على أصل مع) أو(أن

حمل اآلیة ُتفھا عن معناھا األصلى ، ف تصرھا إلى الترتیب لم تكن كافیة ؛ ألناصرفھ من

  .ور الفقھاء ـ واهللا أعلم على التخییر كما ھو قول جمھ
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  اخلامتة والنتائج

وفى الختام أحمد اهللا جل وعال على توفیقھ وإعانتھ لى على إنجاز ھذا البحث ، الذى 
أعتبره محاولة جادة لدراسة حروف العطف الواردة فى آیات وأحادیث األحكام وما 

ئلًة المولى ـ عز ترتب علیھا من اختالف فى الحكم الشرعى بین جمھور الفقھاء ، سا
وجل ـ أن یكون فاتحة خیر ألعمال أخرى ، وأن یعیننى على تدارك ما فاتنى من نقص 

  :أوتقصیر ، وقد توصلت فى ھذا البحث إلى عدة نتائج وھى 
بیان أھمیة علم النحو والتمكن من ناصیتھ للفقیھ ؛ حتى تكون أحكامھ صحیحة ،  .١

ما حدا بعض الفقھاء أن یجعل تعلم النحو واستدالالتھ موافقة للمنھج السلیم ، وھو 
فرض عین على الفقیھ ؛ وَحرََّم على المسلمین أن یستفتوا َمْن كان جاھًلا بالنحو 
واللغة ، ألنھ ال ُیَتصََّوُر أن یكون أصحاب الشریعة ُمْفِتیَن ومفسرین ودعاة وخطباء 

 .على المنابر ببضاعة مزجاة من اللغة العربیة 
یتعلق فیما خاصة ، علیھا ه تأثیرى وألخرم النحو بالعلواة علم سة عالقورة دراضر .٢

ف ختالالك من ذما یترتب على ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ  وسنة نبیھ ، وللھ ب ابكتا
ت مھاألفقھیة في م األحكاط استنبااللغة في اثر أسة ، ودرا تلدالالوالمعاني افي 

 .لمختلفةالفقھیة اھب المذالكتب في ا
اختالفھم :  أدت إلى اختالف الفقھاء فى األحكام الشرعیة منھا ھناك أسباب كثیرة .٣

فى معنى الحرف ، بید أن اختالف علمائنا رحمھم اهللا لم یكن نتیجة تعصب لرأى أو 
مذھب من غیر دلیل ، بل كان اختالفھم مبنًیا على قواعد وأسس عامة مع مراعة 

 .األدلة التفصیلیة فى كل مسألة 
ى النحو والفقھ ؛ فإن معظم قواعد الفقھ ترجع إلى أمور لیس ھناك فصل بین علم .٤

 .لغویة ، كما أن علم النحو موضوع  ؛ لیحمى المجتھد من الوقوع فى الزلل  
دقة علماء الفقھ وتفوقھم ـ رحمھم اهللا ـ حتى فى بحثھم للموضوعات اللغویة فإنھم  .٥

غة العرب ، بل ال یكتفون فى كثیر من األحیان بذكر معانى الحرف ومواضعھ فى ل
 فى ًیالفظ ایناقشون تلك المعانى ویدرسونھا بدقة فیخلصون إلى أن للحرف مشترًك

 .  أو حقیقة فى بعض المعانى  ، ومجاًزا فى معاٍن أخرى ًیا معنوامعانیھ أو مشترًك
قد یخالف المجتھد قاعدة من القواعد النحویة فى إحدى المسائل ؛ لرجحان األدلة  .٦

 المسألة على القاعدة العامة ، كإیجاب الترتیب فى الوضوء عند التفصیلیة فى تلك
 .لمطلق الجمع ال للترتیب ) الواو(الشافعیة مع أن 

 عالقة مباشرة فى تحدید معنى الحرف فى النصوص الشرعیة  االسیاق والقرائن لھ .٧
 ، والذى قد یتعارض مع معناه  األصلى الذى ُوٍضَع لھ فى اللغة ، وبالذات فى داللة

 .على التخییر والشك واإلبھام ) أو(على التراخى ، وداللة ) ثم(
ر لمعنى حرف آخر فإنھا قد تنوب استَعقد تخرج حروف العطف عن أصلھا وُت .٨

) ثم(بعض فى كثیر من األحیان كغیرھا من الحروف وذلك كاستعارة عن بعضھا 
 . ١فى حدیث كفارة الحنث فى الیمین ) الواو(بمعنى 

                                                           
 .كما ورد فى صـ من البحث  ١
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 وأثرھا فى األحكام الشرعیة موضوع ذوأھمیة كبرى لكل إن حروف العطف .٩
متخصص فى علم الفقھ بأصولھ ومذاھبھ المختلفة ؛ حیث تدور حروفھ فى كتبھم 

 ) .الواو(وتتكرر كثیًرا فى األحكام وتدخل جل أبوابھم ال سیما حرف 
حرف عطف للترتیب والتعقیب ، ) الفاء(حرف عطف لمطلق الجمع ، و) الواو( .١٠

) أو(حرف عطف یفید الترتیب والتراخى فى الحكم ، و) ثم(كم بحسبھ ، وفى كل ح
 .حرف عطف لعدة معاٍن الغالب منھا أنھا ألحد الشیئین أو األشیاء 

قالوا ، وفقھاء الشافعیة الذین ١التفید ترتیًبا فى آیة الوضوء ) الواو(إن  .١١
 .التقدیم والتأخیر فى اآلیة  بوجوب الترتیب  مستفاد من 

َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع {:فى قولھ تعالى ) اوالو(  .١٢
 :  ال تفید الجمع لسببین ٢}
االنفراد ) الواو(أنَّ األلفاظ المعدولة َمْثَنى وُثَلاَث وُرَباَع یراد من العطف بینھا بـ: أوًلا 

  ٣.فى االجتماع ، كما ذكر ابن ھشام فى المغنى 
ال ) الواو( أن َمْثَنى حال من النساء ، واألحوال المعطوف بعضھا على بعض بـ:ثانًیا 
  .فیھا على الجمع ، كما بینتھ فى موضعھ ) الواو(تدل 
تفید ـ فى حدیث كیفیة االغتسال ـ  صلى اهللا علیھ وسلم  ـفى قول النبى) ثم( .١٣

ْت الظاھریة ، بل على الترتیب ، ولكن ھذا الترتیب لیس على الوجوب كما َزِعَم
، فأمر بالتطھر وھو الغسل دون ٤}َفاطَّھَُّرواَوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا {الندب ؛ لقولھ تعالى 

ذكر كیفیة محددة لھ ، أمَّا ما ورد فى حدیث أم سلمة ـ رضى اهللا عنھا ـ فھو معنى 
  . موضعھ  فى ُھنُتحمل على الندب ، كما بیَّزائد على ما تقتضیھ داللة اآلیة  فُی

على أصلھا ولیست ٥ } َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط{: فى فى قولھ تعالى ) أو( .١٤
 ) .الواو(بمعنى 

فى آیة الحرابة ُتْحَمُل على التفصیل ال التخییر ، وھى محفوفة بقرائن ) أو( .١٥
 .قویة تسوغ حملھا على التفصیل ذكرتھا فى موضعھا من ھذا البحث 

أن الحمد هللا رب العالمین ، وصل اللھم وسلم وبارك على نبیك األمى وآخر دعوانا 
  .األمین وآلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین 

                                        

                                                           
  . سورة المائدة ٦من اآلیة ١
  . سورة النساء ٣من اآلیة ٢
  .٨٥٧مغنى اللبیب البن ھشام صـ: ینظر ٣
  . سورة المائدة ٦من اآلیة ٤
 . سورة المائدة ٦من اآلیة ٥
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  ثبت المصادر والمراجع 
  القرآن الكریم. 
  تحقیق  ھـ ٩٩٤على شرح جمع الجوامع للعبادى أحمد بن قاسم تاآلیات البینات

 . م ١٩٩٦ ھـ ١٤١٧ ، ١الشیخ زكریا عمیرات ، دار الكتب العلمیة بیروت ط
  اإلبھاج فى شرح المنھاج ، للسبكى على بن عبد الكافى بن على ، تقى الدین

 . ھـ ، مطبعة التوفیق األدبیة ٧٥٦المتوفى سنة 
 عبد : اإلتقان فى علوم القرآن للسیوطى  المسمى بالتفصیل بعد اإلجمال  ، المؤلف

محمد : ، المحقق) ھـ٩١١: المتوفى(الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي 
/ ھـ١٣٩٤: الھیئة المصریة العامة للكتاب ، الطبعة: أبو الفضل إبراھیم ، الناشر

  . م١٩٧٤
  أثر الداللة النحویة واللغویة فى اسنباط األحكام من آیات القرآن التشریعیة لعبد

سعدى ، العراق ـ الرمادى ، الجمھوریة العراقیة ، وزارة القادر عبدالرحمن ال
األوقاف والشؤون اإلسالمیة إحیلء التراث اإلسالمى مطبعة الخلود ، الطبعة األولى 

 .  م ١٩٨٦ ھـ ، ١٤٠٦لسنة 
 یوسف بن (العربیة فى استنباط األحكام الفقھیة من السنة النبویة للعیساوى ثرأ

 . م ١٩٩٧دار ابن الجوزى بغداد )خلف 
  دار السالم / م ١٩٩٣أثر اللغة فى اختالف المجتھدین لعبدالوھاب عبدالسالم طویلة

 .القاھرة 
  المتوفى (أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري : اإلجماع ، المؤلف :

دار المسلم للنشر والتوزیع : فؤاد عبد المنعم أحمد ، الناشر : ، المحقق ) ھـ٣١٩
 مـ ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥طبعة األولى ال: ،الطبعة 

 مطبعة السنة : ابن دقیق العید ، الناشر: إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ، المؤلف
  بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة المحمدیة

  أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم (البن حزم : اإلحكام في أصول األحكام
ق أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق  ھـ، تحقی٤٥٦ت) األندلسى القرطبى الظاھرى

 .م١٩٨٠الجدیدة بیروت ط 
 أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن : اإلحكام في أصول األحكام ، المؤلف

عبد الرزاق عفیفي ، : ، المحقق) ھـ٦٣١: المتوفى(محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي 
: لكریم ، المؤلف  لبنان أحكام القرآن ا- دمشق-المكتب اإلسالمي، بیروت: الناشر

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري 
الدكتور سعد الدین : ، تحقیق ) ھـ٣٢١: المتوفى (المصري المعروف بالطحاوي 

  مركز البحوث اإلسالمیة التابع لوقف الدیانة التركي ، استانبول: أونال ، الناشر 
   م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨: ٢ ،المجلد  م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦ : ١األولى ، المجلد : الطبعة 

 رجب عثمان . إرتشاف الضرب من لسان العرب ألبى حیان األندلسى ، تحقیق د
ھـ ١٤١٨ ١رمضان عبدالتواب ، مكتبة الخانجى القاھرة ، ط. محمد ، مراجعة د

 .م ١٩٩٨
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 ١نان ، طأسالیب العطف فى القرآن الكریم لمصطفى عمر حمیدة ، الناشر مكتبة لب 
 .  م ١/١/١٩٩٩، تاریخ النشر 

  إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول لمحمد بن علي بن إرشاد الفحول
الشیخ أحمد عزو : المحقق)ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني 

الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح :  كفر بطناقدم لھ-عنایة، دمشق 
  م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الطبعة األولى  دار الكتاب العربي: رالناشرفرفو

 جالل الدین بن عبدالرحمن بن أبى بكر (للسیوطى  األشباه والنظائر فى النحو (

 ھـ ، ١٤٢٠ ، ١محمد عبدالقادر الفاضلى ، المكتبة العصریة ـ بیروت ط: تحقیق 

  م ١٩٩٩

  س األئمة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سھل شم: السرخسي ، المؤلفأصول
   بیروت-دار المعرفة : ، الناشر) ھـ٤٨٣: المتوفى(
 نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي : المؤلف أصول الشاشي

:  الموافقات بیروت-دار الكتاب العربي : ، الناشر) ھـ٣٤٤: المتوفى(
 ٧٩٠طبى تإبراھیم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى الشھیر بالشا(للشاطبي

 ھـ١٤١١ / ٧تحقیق أبو عبیدة مشھور الحسن آل سلمان ، دار بن عفان ط
 ٢أصول الفقھ اإلسالمى لوھبة الزحیلى ، دار الفكر المعاصر بیروت لبنان ط / 

  م ١٩٩٨ ھـ ، ١٤١٨
 جالل الدین بن عبدالرحمن بن أبى بكر(االقتراح فى علم أصول النحو للسیوطي 

  أحمد محمد قاسم. ، تحقیق د)
 مقدمة ابن م ١٩٣٢ھـ١٣٥١ دار الكتب المصریة القاھرة ٣ألفیة ابن مالك ط

 خلدون، دار العلم، بیروت، لبنان
 عبد : البصریین والكوفیین ، المؤلف: اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین

كمال الدین األنباري  ، البركاتاري، أبوالرحمن بن محمد بن عبید اهللا األنص
  ٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤األولى : المكتبة العصریة ، الطبعة: ، الناشر) ھـ٥٧٧: المتوفى(
 عالء الدین أبو الحسن علي بن : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، المؤلف

دار : ، الناشر) ھـ٨٨٥: المتوفى(سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
  . بدون تاریخ-الثانیة : إحیاء التراث العربي ، الطبعة

 بیروت دار الجیل ٥ضح المسالك ، تحقیق محمد محیى الدین عبدالحمید ، طأو، .  
 عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، المؤلف

: دار الكتب العلمیة ، الطبعة: ، الناشر) ھـ٥٨٧: المتوفى(أحمد الكاساني الحنفي 
 م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، 

 الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ىبأل ونھایة المقتصدیة المجتھد بدا 
 -دار الحدیث : ، الناشر) ھـ٥٩٥: المتوفى(رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 

  القاھرة
   م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: بدون طبعة ، تاریخ النشر: الطبعة



 - ٤٩٥٤ -

 بن عبد اهللا أبو عبد اهللا بدر الدین محمد : البحر المحیط في أصول الفقھ ، المؤلف
األولى، : دار الكتبي ، الطبعة: ، الناشر) ھـ٧٩٤: المتوفى(بن بھادر الزركشي 

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤
 ألبى حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان البحرالمحیط في التفسیر

دار : صدقي محمد جمیل الناشر: تحقیق) ھـ٧٤٥: المتوفى(أثیر الدین األندلسي 
  ھـ١٤٢٠: بعة بیروت الط–الفكر 

  البرھان في علوم القرآن ألبى عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر
األولى، : ھـ تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم الطبعة٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي :  م الناشر١٩٥٧ - ھـ ١٣٧٦
 ) وبنفس ترقیم الصفحات-بیروت، لبنان ثم صوَّرتھ دار المعرفة، (وشركائھ 

  أبو الفیض الملقب بمرتضى محمد بن ( تاج العروس من جواھر القاموس  للزبیدى
محمد بن عبدالرزاق الحسینى دراسة وتحقیق على شیرى  ، دار الفكر بیروت  

 م١٩٩٤ ھـ ، ١٤١٤
  بن عبد اهللا أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین : التبیان في إعراب القرآن ، المؤلف

عیسى : علي محمد البجاوي ، الناشر : ، المحقق ) ھـ٦١٦: المتوفى (العكبري 
  البابي الحلبي وشركاه

 أحمد بن محمد بن عماد الدین بن علي، : التبیان في تفسیر غریب القرآن ، المؤلف
د ضاحي عبد : ، المحقق) ھـ٨١٥: المتوفى(أبو العباس، شھاب الدین، ابن الھائم 

 ١٤٢٣ -األولى :  بیروت ، الطبعة–دار الغرب اإلسالمي :  محمد ، الناشرالباقي
 .ھـ 

 محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین : تحفة الفقھاء ،المؤلف
 لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : ، الناشر) ھـ٥٤٠نحو : المتوفى(السمرقندي 

 . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الثانیة، : ،الطبعة
 مكتبة لبنان ـ بیروت ) على بن محمد الشریف(ات للجرجانى التعریف ،. 
  تحفة المحتاج بشرح المنھاج ، ومعھ حاشیتى الشروانى والعبادى ، الھیثمى ، أبو

 . ھـ ٩٧٤العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر ، شھاب الدین ، توفى سنة 
  ، لقرشي البصري ثم  الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر اىبألتفسیر القرآن العظیم

دار : سامي بن محمد سالمة ، الناشر: ، المحقق) ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 
   م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة : طیبة للنشر والتوزیع ، الطبعة

 عبد الرحیم بن الحسن بن علي اإلسنوي لریج الفروع على األصول ، التمھید في تخ
محمد حسن . د: ، المحقق) ھـ٧٧٢:  المتوفى(الشافعّي، أبو محمد، جمال الدین 

  ١٤٠٠،  األولى:   بیروت ، الطبعة–مؤسسة الرسالة : ھیتو ، الناشر
  ھـ١٣٦٤: المتوفى(جامع الدروس العربیة لمصطفى بن محمد سلیم الغالیینى (

 - ھـ ١٤١٤الثامنة والعشرون، :  بیروت ، الطبعة–المكتبة العصریة، صیدا 

  م١٩٩٣



 - ٤٩٥٥ -

 أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصارى ( یم  للقرطبى الجامع ألحكام القرآن الكر (
 ، دار الشعب القاھرة 

 محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب : جامع البیان في تأویل القرآن ، المؤلف
أحمد محمد شاكر ، : ، المحقق) ھـ٣١٠: المتوفى(اآلملي، أبو جعفر الطبري 

   م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة مؤسسة الرسالة: الناشر
  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ

  صحیح البخاري= وأیامھ 
محمد زھیر بن : محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي ، المحقق: المؤلف

  ناصر الناصر
 )ؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد ف(دار طوق النجاة : الناشر
  ـھ١٤٢٢األولى،  : الطبعة

  للمرادى بدرالدین أبو محمد الحسن بن قاسم (الجنى الدانى فى حروف المعانى
  م١٩٨٣دار اآلفاق الجدیدة ـ بیروت ) المصرى 

 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، المؤلف
بدون طبعة وبدون : دار الفكر ، الطبعة: ر، الناش)  ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 

  تاریخ
 علي بن ، أبو الحسن: حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ، المؤلف

) نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط(أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي 
  )ھـ١١٨٩: المتوفى(

بدون : ت ، الطبعة بیرو–دار الفكر : یوسف الشیخ محمد البقاعي ، الناشر: المحقق
  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤: طبعةتاریخ النشر

 حسن بن : حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع ، المؤلف
دار الكتب العلمیة : ، الناشر) ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن محمود العطار الشافعي 

  ، بدون طبعة وبدون تاریخ
  ، حاق البغدادي النھاوندي الزجاجي، عبد الرحمن بن إسلحروف المعاني والصفات

مؤسسة : علي توفیق الحمد ، الناشر: ، المحقق) ھـ٣٣٧: المتوفى(أبو القاسم 
  م١٩٨٤األولى، :  بیروت ، الطبعة–الرسالة 

  المتوفى(خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي :

مكتبة الخانجي، : ناشرعبد السالم محمد ھارون ال: تحقیق وشرح) ھـ١٠٩٣

  .٥/١٥٤ م ، ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الرابعة، : القاھرة الطبعة

  الناشر) ھـ٣٩٢: المتوفى(الخصائص  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، :
 .الرابعة : الھیئة المصریة العامة للكتاب ، الطبعة

 ـ ،  ھ١٣٩٢ لسنة ١دراسات ألسلوب القرآن الكریم لمحمد عبد الخالق عضیمة ، ط
 مطبعة دار السعادة 



 - ٤٩٥٦ -

 بن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ال محتار على الدر المختار ،رد ال
بیروت ، -دار الفكر: ، الناشر) ھـ١٢٥٢: المتوفى(عابدین الدمشقي الحنفي 

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة
 شرف النووي  زكریا محیي الدین یحیى بنىبأللطالبین وعمدة المفتین ، روضة ا 

 -المكتب اإلسالمي، بیروت: زھیر الشاویش ، الناشر: ، تحقیق) ھـ٦٧٦: المتوفى(
  م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان ، الطبعة-دمشق

 الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ىبأللندیة شرح الدررالبھیة ، الروضة ا 
دار : ، الناشر) ـھ١٣٠٧: المتوفى(ابن لطف اهللا الحسیني البخاري الِقنَّوجي 

   .المعرفة
 جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ل المسیر في علم التفسیر، زاد

دار الكتاب : عبد الرزاق المھدي ، الناشر: ، المحقق) ھـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي 
  ھـ١٤٢٢ -األولى :  بیروت ، الطبعة–العربي 

 أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین محمد بنلعباد ، زاد المعاد في ھدي خیر ال 
 مكتبة -مؤسسة الرسالة، بیروت : ، الناشر) ھـ٧٥١: المتوفى(ابن قیم الجوزیة 

  م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : المنار اإلسالمیة، الكویت ، الطبعة
 ، داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن ىب ألسنن أبي داود 

محمد محیي الدین عبد : ، المحقق) ھـ٢٧٥: المتوفى(السِِّجْستاني عمرو األزدي 
  الحمید

   بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : الناشر
 شروح٣شرح سنن ابن ماجھ ، وھو مجموع من  سنن ابن ماجة   
  ) ھـ٩١١ت (للسیوطي » مصباح الزجاجة «-١
  ) ھـ١٢٩٦ت (لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي » إنجاح الحاجة «-٢
لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي » ما یلیق من حل اللغات وشرح المشكالت «-٣

   كراتشي–قدیمي كتب خانة : ، الناشر)  ھـ١٣١٥(الكنكوھي 
 بھاء الدین عبداهللا بن عقیل العقیلى (عقیل  شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك البن

 . م ١٩٨٠ھـ ، ١٤٠٠/ ٢٠، دار التراث القاھرة ط) المصرى

 على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفھاني ىبألرح دیوان الحماسة ، ش 
إبراھیم : غرید الشیخ ، وضع فھارسھ العامة: ، المحقق)  ھـ٤٢١: المتوفى(

  شمس الدین
 ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان ، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

  م
 محمد بن عبد الباقي بن یوسف :  ، المؤلفشرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك

مكتبة : طھ عبد الرءوف سعد ، الناشر: الزرقاني المصري األزھري ، تحقیق
   القاھرة-الثقافة الدینیة 

  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة



 - ٤٩٥٧ -

  بن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد ال صحیح البخارى البن بطال ، شرح
مكتبة : أبو تمیم یاسر بن إبراھیم ، دار النشر: حقیق، ت) ھـ٤٤٩: المتوفى(الملك 
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، :  السعودیة، الریاض ، الطبعة-الرشد 

 الریاض ، مكتبة  ھـ ،١٤١٣ لسنة  ،١شرح العمدة تحقیق سعود العطیشان ، ط 
  .العبیكان 

 اهللا عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد : شرح قطر الندى وبل الصدى ، المؤلف
: ، المحقق) ھـ٧٦١: المتوفى(ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن ھشام 

  محمد محیى الدین عبد الحمید
 ١٣٨٣الحادیة عشرة، : القاھرة ، الطبعة: الناشر 
 محمد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي الجیاني، أبو : المؤلف شرح الكافیة الشافیة

عبد المنعم أحمد ھریدي ، : ، المحقق) ھـ٦٧٢: المتوفى(عبد اهللا، جمال الدین 
جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي كلیة الشریعة : الناشر

  األولى: والدراسات اإلسالمیة مكة المكرمة  ، الطبعة
 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة : الشرح الكبیر على متن المقنع تألیف

، دار ) ھـ٦٨٢: المتوفى(بلي، أبو الفرج، شمس الدین المقدسي الجماعیلي الحن
محمد رشید رضا صاحب المنار : الكتاب العربي للنشر والتوزیعأشرف على طباعتھ

. 
  شرح الكوكب المنیر لتقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي

 محمد الزحیلي :المحقق) ھـ٩٧٢: المتوفى(الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 
 .مـ ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة الثانیة : مكتبة العبیكان الطبعة: ونزیھ حماد الناشر

  موفق الدین یعیش بن على بن یعیش النحوى ، القاھرة (شرح المفصل البن یعیش 

 أحمد : الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا ، المؤلف
: ، الناشر) ھـ٣٩٥: المتوفى(ویني الرازي، أبو الحسین بن فارس بن زكریاء القز

 م١٩٩٧-ھـ١٤١٨الطبعة األولى : محمد علي بیضون ، الطبعة
 لمحمد بن الحسن الزبیدي، تحقیق محمد أبو الفضل : طبقات النحویین واللُّغویین

 ٢إبراھیم، دار المعارف، ط
  ھـ ، دار ٧٨٦سنة العنایة شرح الھدایة ، البابرتى محمد بن محمود ، المتوفى 

 .إحیاء التراث العربى بیروت ـ لبنان 
 أبو ُعبید القاسم بن سّالم بن عبد اهللا الھروي البغدادي : المؤلف الغریب المصنف

مجلة الجامعة : صفوان عدنان داوودي ، الناشر: ، المحقق) ھـ٢٢٤: المتوفى(
، ١٠١( العددان السنة السادسة والعشرون،: ١اإلسالمیة بالمدینة المنورة ، جـ 

 ھـ ، ١٤١٤/١٤١٥) ١٠٢
 ھـ١٤١٧ / ١٤١٦) ١٠٣، ١٠٤(السنة السابعة والعشرون، العددان : ٢جـ 

  الفصول المفیدة فى الواو المزیدة للعالئى بتحقیق حسن موسى الشاعر دار البشیر
 ١عمان ط

 الصدف ببلشرز : قواعد الفقھ لمحمد عمیم اإلحسان المجددي البركتي الناشر– 
  .١٩٨٦ - ١٤٠٧األولى، :  الطبعةكراتشي



 - ٤٩٥٨ -

 ابن اللحام، : المؤلف القواعد والفوائد األصولیة ومایتبعھا من األحكام الفرعیة
: المتوفى(عالء الدین أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي 

: المكتبة العصریة ، الطبعة: عبد الكریم الفضیلي ، الناشر: ، المحقق) ھـ٨٠٣
  . م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠

 أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن : الكافي في فقھ اإلمام أحمد ، تألیف
محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة 

 .األولى : دار الكتب العلمیة ، الطبعة) ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 
  تحقیق وشرح عبدالسالم ) مان بن قنبر أبو بشر عمرو بن عث(الكتاب لسیبویھ

 .م ١٩٨٣ھـ ، ١٤٠٣ /٣ھارون عالم الكتب ط
 أبو القاسم محمود بن عمرو بن : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، المؤلف

 بیروت –دار الكتاب العربي : الناشر)ھـ٥٣٨: المتوفى(أحمد، الزمخشري جار اهللا 
 . ھـ ١٤٠٧ -الثالثة : ، الطبعة

 على متن اإلقناع ، للبھوتى منصور بن یونس بن إدریس ، توفى كشاف القناع 
  . ھـ ، الناشر مكتبة النصر الحدیثة بالریاض ١٠٥١سنة 

  محمد : كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوى ، ضبط وتعلیق وتخریج
 .م ١٩٩٧ھـ ١٤١٧ / ٣المعتصم باهللا البغدادى ، دار الكتاب العربى بیروت ط

  دار ) محمد بن مكرم بن منظور األفریقى المصرى (البن منظور لسان العرب
جار اهللا أبو القاسم محمود (صادر بیروتالمفصل فى صنعة اإلعراب للزمخشري 

ھـ، تحقیق دكتور على بوملحم مكتبة الھالل ٥٣٨بن عمرو بن أحمد المتوفى 
 م١٩٩٣ ١بیروت ط

 ء عبد اهللا بن الحسین بن عبد أبو البقا: اللباب في علل البناء واإلعراب ، المؤلف
عبد اإللھ . د: ، المحقق) ھـ٦١٦: المتوفى(اهللا العكبري البغدادي محب الدین 

  م١٩٩٥ھـ ١٤١٦األولى، :  دمشق ، الطبعة–دار الفكر : النبھان ، الناشر
 أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل : اللباب في علوم الكتاب ، المؤلف

الشیخ عادل أحمد عبد : ، المحقق) ھـ٧٧٥: المتوفى(ماني الحنبلي الدمشقي النع
لبنان /  بیروت -دار الكتب العلمیة : الموجود والشیخ علي محمد معوض ، الناشر

 م١٩٩٨- ھـ ١٤١٩األولى، : ، الطبعة
 المتوفى(أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي : اللمع في العربیة ، المؤلف :

  الكویت-دار الكتب الثقافیة : لناشرفائز فارس ، ا: ، المحقق) ھـ٣٩٢
 محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي : المبسوط ، المؤلف

  )ھـ٤٨٣: المتوفى(
  م١٩٩٣-ھـ١٤١٤: بدون طبعة ، تاریخ النشر:  بیروت ، الطبعة–دار المعرفة : الناشر

  أحمد بن یحیى بن زید بن سیار الشیباني بالوالء، أبو:مجالس ثعلب تألیف 
  .بتحقیق عبدالسالم ھارون )  ھـ٢٩١: المتوفى(العباس، المعروف بثعلب 

  أبو زكریا : ، المؤلف)) مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب
  دار الفكر: ، الناشر) ھـ٦٧٦: المتوفى(محیي الدین یحیى بن شرف النووي 



 - ٤٩٥٩ -

 د الحلیم بن تیمیة تقي الدین أبو العباس أحمد بن عب: مجموع الفتاوى ، المؤلف
: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، الناشر: ، المحقق) ھـ٧٢٨: المتوفى(الحراني 

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة 
  م١٩٩٥/ھـ١٤١٦: السعودیة  ، عام النشر

 المعافري المحصول أصول الفقھ للقاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي 
 سعید فودة -حسین علي الیدري : المحقق) ھـ٥٤٣: المتوفى(االشبیلي المالكي 

  .١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠األولى، :  عمان الطبعة–دار البیارق : الناشر
  المحصول ألبى عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي

: دراسة وتحقیق) ھـ٦٠٦: المتوفى(الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
 ١٤١٨الثالثة، : مؤسسة الرسالة الطبعة: الدكتور طھ جابر فیاض العلواني الناشر

   م١٩٩٧ -ھـ 
 أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي : المحلى باآلثار، المؤلف

:  بیروت ، الطبعة–دار الفكر : ، الناشر) ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 
 ن تاریخ بدون طبعة وبدو

 المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة رضي اهللا عنھ ، تألیف :
أبو المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة البخاري 

عبد الكریم سامي الجندي ، دار الكتب : ، تحقیق) ھـ٦١٦: المتوفى(الحنفي 
  م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، :  الطبعة لبنان ،–العلمیة، بیروت 

  المكتبة العصریة ـ  ) محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر ( مختار الصحاح للرازى
  م ١٩٩٨/ھـ ١٤١٨ ،٣بیروت ، ط

  مختصر اختالف العلماء للطحاوى بتحقیق عبداهللا نذیر أحمد دار البشائر اإلسالمیة
 ٢بیروت طـ

  ھـ ١٤٢٦ت) ى عبدالسالم ضیفأحمد شوق( المدارس النحویة لشوقى  ضیف 
 .دار المعارف القاھرة  

 أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل : مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، المؤلف
دار : أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى(بن أسد الشیباني 

   القاھرة-الحدیث 
   م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦األولى، : الطبعة

  أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود : داود الطیالسي ، المؤلفمسند أبي
الدكتور محمد بن عبد المحسن : ، المحقق) ھـ٢٠٤: المتوفى(الطیالسي البصرى 

   م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩األولى، :  مصر ، الطبعة–دار ھجر : التركي ، الناشر
 هللا علیھ المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى ا

: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري : وسلمالمؤلف
  محمد فؤاد عبد الباقي: ، المحقق) ھـ٢٦١

   بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر



 - ٤٩٦٠ -

 المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : المستصفى ، المؤلف :
دار الكتب العلمیة ، : لشافي ، الناشرمحمد عبد السالم عبد ا: ، تحقیق) ھـ٥٠٥

  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، : الطبعة
  تألیف ) إعجاز القرآن ومعترك األقران(معترك األقران في إعجاز القرآن، وُیسمَّى :

: ، دار النشر) ھـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي 
   م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى : بعة لبنان ، الط– بیروت -دار الكتب العلمیة 

  تحقیق ) أبوالحسین أحمد بن فارس بن زكریا (معجم مقاییس اللغة البن فارس
  .م  ١٩٧٩ھـ ، ١٣٩٩وضبط عبدالسالم ھارون ، دار الفكر 

 أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن : المغني البن قدامة ، المؤلف
شقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدم

  )ھـ٦٢٠: المتوفى(
  مكتبة القاھرة ، بدون طبعة: الناشر

 عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا : مغني اللبیب عن كتب األعاریب ، المؤلف
. د: ، المحقق) ھـ٧٦١: المتوفى(ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین، ابن ھشام 

:  دمشق ، الطبعة–دارالفكر : علي حمد اهللا ، الناشرمحمد / مازن المبارك 
  .م ١٩٨٥السادسة، 

 شمس الدین، محمد بن : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، المؤلف
  دار الكتب العلمیة: ، الناشر) ھـ٩٧٧: المتوفى(أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

 م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : الطبعة
  أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن : التفسیر الكبیر، المؤلف= مفاتیح الغیب

) ھـ٦٠٦: المتوفى(الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
   ھـ١٤٢٠ -الثالثة :  بیروت ، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر

  ین بن محمد الراغب أبو القاسم الحس(المفردات فى غریب القرآن لألصفھانى
  . راجعھ وائل أحمد عبد الرحمن ، المكتبة التوفیقیة القاھرة ) األصفھانى

  بتحقیق على بو ملحم مكتبة لجار اهللا الزمخشرى المفصل فى صنعة اإلعراب
  ١الھالل بیروت ط

  عضیمة محمد عبدالخالق : تحقیق ) أبو العباس محمد بن یزید (المقتضب للمبرد ،
 ١٣٩٩القاھرة ط

 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : المنخول من تعلیقات األصول  ، المؤلف
الدكتور محمد حسن : ، حققھ وخرج نصھ وعلق علیھ) ھـ٥٠٥: المتوفى(الطوسي 

 سوریة ، – بیروت لبنان، دار الفكر دمشق -دار الفكر المعاصر: ھیتو ، الناشر
   ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩الثالثة، : الطبعة

 أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف : إلمام الشافعي ، المؤلفالمھذب في فقة ا
  .دار الكتب العلمیة: ، الناشر)  ھـ٤٧٦: المتوفى(الشیرازي 

  الموافقات فى أصول الشریعة ، للشاطبى أبو إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمى
ھـ ، تعلیق عبداهللا دراز ، طبع دار المعرفة بیروت ـ ٧٩٠الغرناطى ، توفى سنة 

  .لبنان 



 - ٤٩٦١ -

 شمس الدین أبو عبد اهللا محمد : مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، المؤلف
بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 

  )ھـ٩٥٤: المتوفى(
 م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر ، الطبعة: الناشر 
 ١١وقاف الكویتیة الكویت جـالموسوعة الفقھیة الكویتیة  وزارة األ 
  نتائج األفكار فى كشف الرموز واألسرار ، لقاضى زاده شمس الدین أحمد بن قودر

 ، ١، تحقیق الشیخ عبد الرازق غالب المھدى ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ط
 .م ١٩٨٧ھـ ، ١٤٠٧

 ١/٦٨ ، ٥النحو الوافى لعباس حسن دار المعارف مصر ط.  
  ١عصام الدین الصبابطى دار الحدیث مصر ط:  للشوكانى بتحقیق نیل األوطار  
  علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل : الھدایة في شرح بدایة المبتدیالمؤلفالھدایة

طالل : المحقق)ھـ٥٩٣: المتوفى(الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین 
   لبنان– بیروت -دار احیاء التراث العربي : الناشر یوسف

 جالل الدین بن عبدالرحمن بن أبى (مع الھوامع  شرح جمع الجوامع للسیوطى ھ
 .عنى بتصحیحھ محمد بدر الدین ، دار المعرفة ، بیروت لبنان ) بكر 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  




