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  وأثره" الواو " االشتراك اللفظي في حرف  

  على األحــــــكام الفقھیة في العبادات

  دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

  .أحمد محمد أحمد أبوطھ 

  .جامعة األزھر ، مصر دقھلیة ،  –قسم الفقھ ، كلیة الشریعة والقانون تفھنا األشراف 

  Ahmedabotaha.31@azhar.efu.eg :الجامعي  یمیلإلا

  :ملخص 

ال شك أن اختالف الفقھاء في الطریق الموصل إلى الحقیقة، ال في الحقیقة 

  .نفسھا، وقد یكون لھذا الخالف توسعة على السائلین ورفقة بھم ورحمة 

على المعنى، ومن جملة ھذه  ولما كان للفظ العربي أقساٌم متعددة من حیث داللتھ

األقسام المشترك اللفظي، فاستعنت باهللا في كتابة ھذا البحث وقد اشتمل على ماھیة 

وأثره على األحكام الفقھیة في العبادات ، وأوضحت " الواو"االشتراك اللفظي في حرف 

أن المشترك ھو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنیین فأكثر ویكون في األسماء ، 

  .بینت ماھیة االشتراك اللفظي، وأنواعھ، وداللة الواو العاطفةفعال، والحروف ، ثم واأل

وكذلك أثرھا على المواالة في الوضوء، كِإْتَباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخره  

من غیر تراخ بین أبعاضھ وال فصل بفعل لیس منھ، وأثرھا على ترتیب الوضوء على 

عطف بھا األشیاء المرتبة بعضھا على بعض، وقد یعطف نسق اآلیة الكریمة، وأنھ قد ی

بإیجاب : فمن رأى أن الواو في آیة الوضوء تقتضي الترتیب قال بھا غیر المرتبة ،

  .الترتیب ، ومن رأى أنھا ال تقتضي الترتیب لم  یقلب إیجابھ

الكریم إباحتھ  كما بینت أثرھا على َقْدِر اْلَعَدِد اْلُمَباِح في النَِّكاِح، فمن ھدي القرآن

تعدد الزوجات، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بینھن لزمھ االقتصار على واحدة، وال 

شك أن الطریقة التي ھي أقوم الطرق وأعدلھا، ھي إباحة تعدد الزوجات؛ لعلة ما أو 

مصلحة شرعیة معتبرة، ثم إن اهللا أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في 

أثر ا، وأكثر تعرضًا ألسباب الموت منھن في جمیع میادین الحیاة، كما بینتأقطار الدنی

الواو العاطفة على كیفیة تأدیب الزوج لزوجتھ حالة النشوز؛ حسب الھدي الرباني في 

  .إعطاء المولى سبحانھ وتعالى الزوج الحق في ھذا التأدیب لما لھ من القوامة على المرأة

ك اللفظي ، حرف الواو ،األحــــــكام الفقھیة ، العبادات ، االشترا :الكلمات المفتاحیة 

  .الفقھ اإلسالمي 
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The verbal participation in the letter "waw" and its effect 
On jurisprudential rulings in worship 

An applied study from the perspective of Islamic 
jurisprudence 

Ahmed Mohamed Ahmed Abu Taha. 
Department of Jurisprudence, Faculty of Sharia and 
Law, Tafna Al-Ashraf - Dakahlia, Al-Azhar University, Egypt. 
University E-mail: Ahmedabotaha.31@azhar.efu.eg  
Abstract: 

There is no doubt that the differences of the jurists are 
on the path that leads to the truth, not in the truth itself, and 
this disagreement may be an expansion for the questioners, 
companionship and mercy with them. 

And since the Arabic word has multiple divisions in 
terms of its significance to the meaning, and among these 
divisions is the verbal common, so I sought the help of God in 
writing this research and it included the nature of the verbal 
participation in the letter “waw” and its impact on the 
jurisprudential rulings in worship, and made it clear that the 
common word is the subject of each One of two meanings or 
more and it is in the nouns, verbs, and letters, then it showed 
the nature of the verbal participation, its types, and the 
significance of the waw and the emotion. 

Likewise, its effect on the continuity of ablution, such as 
the ablution’s following the action verb to its end without 
relaxation between its parts and not separating by an action 
that is not part of it. He saw that the waw in the verse of 
ablution requires arrangement. He said: The arrangement is 
affirmative, and whoever sees that it does not require 
arrangement, he did not say it is affirmative. 

It also showed its impact on the amount of the 
permissible number in marriage. One of the guidance of the 
Holy Qur’an is its permissibility of polygamy, and that if a man 
fears unfairness between them, he must limit himself to one, 
and there is no doubt that the method that is the most 
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appropriate and fair way is the permissibility of polygamy; For 
some reason or a legitimate legitimate interest, then God 
made the custom that men are fewer in number than women 
in the countries of the world, and are more exposed to causes 
of death than them in all areas of life, as I showed the impact 
of the emotional waw on how the husband disciplines his wife 
in a state of disobedience; According to the divine guidance, 
the Lord Almighty gives the husband the right to this discipline 
because of his guardianship over the woman. 
Keywords: The Verbal Participation , The letter "waw", 
Jurisprudential Rulings , Worship , Islamic Jurisprudence. 
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الحمد هللا رب العالمین  الذي أعز العلماء في األعصار واألمصار ، والصالة     

، ال�ذي ك�ان یس�تعیذ ب�اهللا م�ن عل�م ال ینف�ع ، وم�ن العج�ز           والسالم عل�ي رس�ولھ محم�د    
.                          والكسل ، والذي دعانا إلي الجد واالجتھاد والعمل ، ونھانا عن إضاعة المال  والزمن 

  وبعد

فإن لألئمة األعالم الفضل العظیم ؛ حی�ث إنھ�م أحی�وا ل�یلھم وأظمئ�وا نھ�ارھم           
فى سبیل معرفة الحقیقة ، فاإلنس�ان ال�ذى یغ�ض م�ن ش�أنھم ویس�تطیل عل�ى مك�انتھم فھ�و           

  .، جاھل متعالم ؛ كالھرِّ یحكى صولة األسد  )١(غرٌّ 
إل��ى الحقیق��ة ، ال ف��ى  وش��أن الم��ذاھب الفقھی��ة الخ��الف ف��ى الطری��ق الموص��ل     

  . )٢(الحقیقة نفسھا ، وقد یكون لھذا الخالف توسعة على السائلین ورفقة بھم ورحمة 
ولما كان للفظ العربي أقساٌم متعددة من حیث داللتھ على المعنى ، ومن جملة     

ھ��ذه األقس��ام المش��ترك اللفظ��ي ، ف��أردت أن أدل��َو ب��دلوي ف��ى ھ��ذا البح��ث مبین��ا ماھی��ة           
وأثره على األحكام الفقھیة فى العبادات ، وذلك ف�ى  " الواو " ك اللفظي فى حرف االشترا

  :المباحث التالیة 
  

  .ماھیة االشتراك اللفظي ، وأنواعھ ، وداللة الواو العاطفة  -المبحث األول 
  

  .الواو العاطفة وأثرھا على المواالة فى الوضوء  -المبحث الثاني 

  

  .فة وأثرھا على ترتیب الوضوء على نسق اآلیة الكریمة الواو العاط - المبحث الثالث 

  
  .الواو العاطفة وأثرھا على َقْدِر اْلَعَدِد اْلُمَباِح في النَِّكاِح   -المبحث الرابع 

  
  .الواو العاطفة وأثرھا على  كیفیة تأدیب الزوج لزوجتھ حالة النشوز  -المبحث الخامس 

  
  

                                                        

  . ٤٤٨غرَّ ، ص : المعجم الوجیز ، مادة . جھل األمور وغفل عنھا ، فھو ِغرٌّ : غرَّ الرجُل ِغرًَّة  - ١
مؤسسة :أثر االختالف فى القواعد األصولیة فى اختالف الفقھاء، الناشر –مصطفى سعید الخن  - ٢

  . ٩الرسالة، ص 
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  املبحث األول

  ، وأنواعه ، وداللة الواو العاطفةماهية املشرتك اللفظي 

  :فى النقاط التالیة  –إن شاء اهللا تعالى  -سیعالج ھذا المبحث     
  :ماھیة المشترك اللفظي ) أ    

  .فى االصطالح  -واآلخر . فى اللغة العربیة  -أحدھما : للمشترك اللفظي معنیان         
  :المشترك عند علماء اللغة العربیة : أوال     
المشترك ھو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنیین فأكثر ویكون فى األسماء     

  .، واألفعال ، والحروف 
ن وعی��ون أع��ی: بف��تح فس��كون جم��ع   : ككلم��ة الع��ین ، ف��العین    فاألس��ماء) ١    

  .یعین ، فالكلمة ھذه لفظ مشترك في نحو من عشرین مسمى وأعیان مصدر عان 
  .ي یتمكن بھا صاحبھا من الرؤیة فیھا العین الت: العین الباصرة * 
الع��ین الت��ي ذھ��ب بص��رھا ولكنھ��ا م��ا زال��ت باقی��ة ف��ي مكانھ��ا  : والع��ین القائم��ة * 

  .سلیمة 
  ...ذاتھ: نفسھ ومنھ الدرھم عینھ ، أي : ذاتھ ، أي : عین الشيء * 
  .نبع الماء : العین الجاریة * 
  .الجاسوس الذي یتلمس أخبار الناس خفیة* 
  .ى األذى یحدثھا العائن الحاسد بمن یصوب إلیھ بصرهقدرة عل* 
  .الحاضر من كل شيء مادي ن جمعھا أعیان ، وھي ضد الدین* 
  .اإلخوة األشقاء من األم واألب: أبناء األعیان * 
  .فرض على األشخاص بأعیانھم ال یسقط عنھم بقیام الغیر: وفرض عین * 
رماء ، لفظ مشترك یطل�ق عل�ى م�ن    غ: بفتح الغین جمعھ " : الغریم " وككلمة * 

  .)١(لھ الدین وعلى من علیھ الدین 
َواْلُمَطلََّق�اُت َیَتَربَّْص�َن ِبَأْنُفِس�ـِھنَّ َثَلاَث�ـَة      : فى قـول اهللا تع�الى  " قـرء " وككلمة * 

، فإنھا تطلق على الحیض وتطلق أیضا على الطھر ؛ َألنَّ الَق�ْرء الوق�ت ، فق�د    )٢( ُقُروٍء 
  .)٣( َحْیض والطُّھریكون لل

                                                        

العین ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع : لغة الفقھاء ، مادة  معجم - د محمد رواس قلعھ جي  - ١
  ) .  ٣٣١، ص  ٣٢٦ص /   ١ج (، 
  . ٢٢٨سورة البقرة ، جزء من اآلیة  - ٢
،اإلمام نجم الدین ، أبو حفص عمر بن محمد ) ١٢٨/ ١(قرأ ،: لسان العرب ، مادة  -ابن منظور  -٣

خالد / لطلبة فى االصطالحات الفقھیة ، تعلیق وتخریج الشیخ طلبة ا -ھـ ٥٣٧النسفي ، المتوفى سنة 
: م ، كتاب ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى ، عام : دار النفائس ، الطبعة : عب الرحمن العك ، الناشر 

  ) . ١/١٤٦(الطالق ، 
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الس��ید : بف��تح فس��كون جم��ع م��وال ، یطل��ق عل��ى مع��ان منھ��ا   : وككلم��ة الم��ولى * 
  .  )١( بكسر التاء ، والمحب المتابع والحلیف –والمعِتق  -بفتح التاء  –والعبد ، والمعَتق 

غ��روب الش��مس ، وال��دلو : وككلم��ة الغ��روب ، فإنھ��ا تطل��ق عل��ى مع��ان ، منھ��ا   *
  . ، واألرض المنخفضة  العظیمة المملوءة

  : ولّلِھ َدرُّ الَخِلیل ْبِن َأْحَمد حیُث َیُقوُل     
  ِإْذ رَحل الِجیَراُن ِعْند الُغُروْب*        یا َوْیَح َقْلِبي من َدَواِعي الَھوى          
  وْب وَدْمـُع عینّي كَفْیِض الُغُر*        َأْتَبْعُتھم َطْرفي وقد َأْزمــــــُعوا          
  .)٢(تفَترُّ عن ِمْثل َأَقاِحي الُغُروْب *        َباُنوا ِفیـــِھم طْفَلٌة ُحـــــــــرٌَّة            
ال���دَّْلو العظیم���ة الممل���وءة ،  : غ���روُب الشَّ���ْمِس ، والثَّ���اِني  : ف���الغروب اَألّوُل     

  . )٤(الُمْنَخِفَضُة ) ٣(الَوْھَدُة : والثَّاِلُث 
، )٥( َواللَّْیِل ِإَذا َعْسَعَس    :فى قول اهللا " عسعس " ككلمة ل واألفعا ) ٢    

اإلقب�ال ،  :  فإنھ مشترك بین إقبال اللیل وإدباره ، وھم�ا ض�دان ، ف�یمكن أن یك�ون معن�اه      
  .  )٦(اإلدبار :     ویمكن أن یكون معناه 

یض ، فإنھ��ا ت��أتى بمعن��ى االبت��داء ، والتبع��   " م��ن " كم��ا ف��ى   والح��روف)  ٣    
  .إلخ ..         والبدلیة ، والجنس 

     

                                                        

  ). ٤٦٩/  ١(حرف المیم ، : معجم لغة الفقھاء ، باب  - د محمد رواس قلعھ جي  - ١
، جالل ) ٤٦٢، ٤٦١/ ٣(دار الھدایة ، : العروس من جواھر القاموس ، الناشر  تاج -الزَّبیدي  - ٢

دار الكتب العلمیة  : المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، الناشر  -الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي 
  .  ٢٩٨، ٢٩٧/ ١فؤاد علي منصور ، : ، تحقیق ١٩٩٨بیروت ، الطبعة األولى ،  -

  . ٦٨٣الوھدة ، ص : المعجم الوجیز ، مادة . ِوھاد : رض المنخفضة ، والجمع األ: الوھدة  - ٣
 - ، السیوطي ) ٤٦٢/ ٣(دار الھدایة ، : تاج العروس من جواھر القاموس ، الناشر  -الزَّبیدي  - ٤

  .  ٢٩٨/ ١المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ،
  . ١٧سورة التكویر ، آیة  - ٥
إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم  - ) ھـ١٢٥٠: المتوفى (شوكاني محمد بن علي بن محمد ال-  ٦

الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح : الشیخ أحمد عزو عنایة ، قدم لھ : األصول ،  المحقق 
، علي ) ٥٩/ ١(م ، ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : دار الكتاب العربي ، الطبعة : فرفور ، الناشر 

اإلبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم األصول للبیضاوي ،  -افي السبكي بن عبد الك
/  ١جماعة من العلماء ، ج: ھـ ، تحقیق ١٤٠٤بیروت ، الطبعة األولى ،  –دار الكتب العلمیة : الناشر 

ب دار الكتا: اإلحكام في أصول األحكام ، الناشر  - ، علي بن محمد اآلمدي أبو الحسن  ٣٤٩ص 
، اإلمام  ٤٤ص/  ١الجمیلي ، ج سید . د: ھـ ، تحقیق ١٤٠٤بیروت ، الطبعة األولى ،  –العربي 

 -دار الكتب العلمیة : نھایة السول شرح منھاج الوصول ، الناشر -جمال الدین عبد الرحیم اإلسنوي
  .١/١٠٩م ، ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠لبنان ، الطبعة األولى  - بیروت



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨١٥ -  
 

ُسْبَحاَن الَّ�ِذي َأْس�َرى ِبَعْب�ِدِه َلْیًل�ا ِم�َن اْلَمْس�ِجِد اْلَح�َراِم         : كقول اهللا تعالى  فاألولى 
  . )١( َبِصیُر ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُھ ِلُنِرَیُھ ِمْن آَیاِتَنا ِإنَُّھ ُھَو السَِّمیُع اْل

      الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه       ، یعن�ي محم�ًدا ، ص�لوات اهللا وس�المھ علی�ھ   َل�ْیًال 
 ِإَل�ى اْلَمْس�ِجِد األْقَص�ى     وھ�و مس�جد مك�ة     ِم�َن اْلَمْس�ِجِد اْلَح�َراِم     أي في جنح اللی�ل   

الخلی�ل ؛ ولھ�ذا جمع�وا     وھو بیت المقدس الذي ھو إیلیاء ، معدن األنبیاء من لدن إب�راھیم 
لھ ھنالك كلھم ، َفَأمَّھم في َمِحّلتھم ، ودارھم ، فدل على أنھ ھو اإلمام  األعظم ، والرئیس 

  .)٢(المقدم ، صلوات اهللا وسالمھ علیھ وعلیھم أجمعین 
لن : ، أي )٣( َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن  : كقولھ تعالى  والثانیة    

م�ن   ُتِحبُّ�وَن   بع�ض م�ا    َحتَّ�ى ُتْنِفُق�وا    تن�الوا ب�ّر اهللا ال�ذي ھ�و الرض�ى والرض�وان       
ِمْن « بمعنى إلى أن ، و  َحتَّى ُتْنِفُقوا  : فى قـولھ تعالى " حتى " ، و )٤(المـال وغیره 

  .)٥(تبعیضیٌة  ِممَّا ُتِحبُّوَن  : في قولھ تعالى » ِمْن 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َما َلُك�ْم ِإَذا ِقی�َل َلُك�ُم اْنِف�ُروا      : ما فى قولھ تعالى ك والثالثة    

 ال�دُّْنَیا  ِفي َسِبیِل اللَِّھ اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اْلَأْرِض َأَرِضیُتْم ِباْلَحَیاِة ال�دُّْنَیا ِم�َن اْل�آِخَرِة َفَم�ا َمَت�اُع اْلَحَی�اةِ      
ما لكم فعلتم ھك�ذا أرضـــــــــــ�ـا م�نكم بالدنیـــــ�ـا ب�دال م�ن        : أي  )٦( یٌل ِفي اْلآِخَرِة ِإلَّا َقِل
أي ب��دل اآلخ��رة  ِم��َن اآلخ��رة  وغرورھ��ا  َأَرِض��یُتم بالحی��اة ال��دنیا   : اآلخ��رة ، أي 
  .)٧( ونعیمھا الدائم
      

                                                        

  . ١سورة اإلسراء ، آیة  - ١
  ) .٥/ ٥(تفسیر القرآن العظیم ،  - ابن كثیر - ٢
  . ٩٢سورة آل عمران ، جزء من اآلیة  - ٣
البحر المدید   -أحمد بن محمد بن المھدي بن عجیبة الحسني اإلدریسي الشاذلي الفاسي أبو العباس  - ٤

) ٣٤٥ص /  ١ج ( ھـ  ، ١٤٢٣م ـ  ٢٠٠٢/ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ، الطبعة الثانیة / ، دار النشر 
  . ١٨٩/  ١بدون ، : ، التسھیل لعلوم التنزیل البن جزي ، الناشر 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل   -أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  - ٥
 لمھدي ،عبد الرزاق ا: بیروت ، تحقیق  –دار إحیاء التراث العربي : في وجوه التأویل ، دار النشر 

اللباب في علوم الكتاب ،   -أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ،) ٤١٢ص /  ١ج (
: األولى ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٩٨-ھـ  ١٤١٩ -لبنان / بیروت  -دار الكتب العلمیة : دار النشر 

محمود ، شھاب الدین ) ٣٨٦ص /  ٥ج (الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض  ، 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ،  -بن عبد اهللا الحسیني األلوسي أبو الفضل  

  ) .٢٢٢ص /  ٣ج (دار إحیاء التراث العربي ، : الناشر 
  . ٣٨سورة التوبة ، آیة  - ٦
ظیم والسبع لعروح المعاني في تفسیر القرآن ا -، األلوسي  ) ١٥٣ص /  ٤ج ( -تفسیر ابن كثیر  -  ٧

  ) .٢٢٦ص /  ٧ج ( المثاني ،



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨١٦ -  
 

 ْجَتِنُب�وا َق�ْوَل ال�زُّوِر    َف�اْجَتِنُبوا ال�رِّْجَس ِم�َن اْلَأْوَث�اِن َوا     : كقولھ تع�الى   والرابعة
  .)٢(اْجَتِنُبوا اْلَأْوَثاَن الَِّتي ِھَي ِرْجٌس : َھاُھَنا ِللتَّْجِنیِس َأْي } ِمْن { : ، َقاَل الزَّجَّاُج )١(

ھنا لیست لبیان الجنس ، كما قال�ھ كثی�ر   } من { والظاھر أن : وقال السعدي      
لرجس عام في جمی�ع المنھی�ات المحرم�ات ،    من  المفسرین ، وإنما ھي للتبعیض ، وأن ا

  .)٣(فیكون منھیا عنھا عموما ، وعن األوثان التي ھي بعضھا خصوصا 
إنھا لبی�ان  : قیل " ِمَن اْلَأْوثاِن : " في قولھ ) من: (وجاء فى تفسیر القرطبي      

الجنس ، فیقع نھیھ عن رجس األوثان فق�ط ، ویبق�ى س�ائر األرج�اس نھیھ�ا ف�ي غی�ر ھ�ذا         
الموضع ، ویحتمل أن تكون البتداء الغایة ، فكأنھم نھاھم عن الرجس عام�ا ث�م ع�ین لھ�م     

" َمْن " إن : مبدأه الذي منھ یلحقھم ، إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس ، ومن قال 
  .)٤(للتبعیض ، قلب معنى اآلیة وأفسده 

َفُكل�ا َأَخ�ْذَنا       : ، فإنھا تأتي بمعنى السبب كما فى ق�ول اهللا  وكما فى الباء    
  : ، وتأتي للمصاحبة ، كما فى قول اهللا )٦(كانت عقوبتھ بما یناسبھ : ، أي )٥(ِبَذْنِبِھ
     ِقیَل َیا ُنوُح اْھِبْط ِبَسَلاٍم ِمنَّا َوَبَرَكاٍت َعَلْیَك َوَعَلى ُأَم�ٍم ِممَّ�ْن َمَع�َك )ی�ا ن�وح ،   : ، أي )٧

وبرك�ات  (، بأمن منا أنت ومن معك من إھالكن�ا  ) الم منابس(اھبط من الفلك إلى األرض 
وعل�ى ق�رون تج�ئ م�ن ذری�ة م�ن       : أي ) وعل�ى أم�م مم�ن مع�ك    (، وببركات علیك ) علیك

  .)٨( معك من ولدك

                                                        

  . ٣٠سورة الحج ، جزء من اآلیة  - ١
معالم التنزیل في تفسیر  - ) ھـ٥١٠: المتوفى (محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  -  ٢

 -عثمان جمعة ضمیریة  -حققھ وخرج أحادیثھ محمد عبد اهللا النمر : تفسیر البغوي ، المحقق = القرآن 
م ،  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧الرابعة ، : دار طیبة للنشر والتوزیع ، الطبعة : سلیمان مسلم الحرش ، الناشر 

التبیان  -) ھـ٦١٦: المتوفى (،  أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا العكبري ) ٣٨٣ص /  ٥ج (
/  ٢ج (لحلبي وشركاه ، عیسى البابي ا: علي محمد البجاوي ، الناشر : في إعراب القرآن ، المحقق 

  ).٩٤١ص 
عبد : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، المحقق  - عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي  -  ٣

/  ١ج (م ،  ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠األولى : مؤسسة الرسالة ، الطبعة : الرحمن بن معال اللویحق ، الناشر 
  ) .٥٣٨،  ٥٣٧ص 

بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  -  ٤
أحمد البردوني وإبراھیم : تفسیر القرطبي ، تحقیق = الجامع ألحكام القر آن  - ) ھـ٦٧١: المتوفى (

/  ١٢ج (م ،  ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة ، : القاھرة ، الطبعة  –دار الكتب المصریة : أطفیش ، الناشر 
  ) .٥٤ص 

  .٤٠نكبوت ، جزء من اآلیة سورة الع - ٥
  ) .٢٧٨ص /  ٦ج (تفسیر ابن كثیر ،  - ٦
  . ٤٨سورة ھود ، جزء من اآلیة  - ٧
 -] ھـ  ٣١٠ - ٢٢٤[ محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري،  -  ٨

: لة ، الطبعة مؤسسة الرسا: أحمد محمد شاكر ، الناشر : جامع البیان في تأویل القرآن ، المحقق 
  ) .٣٥٣ص /  ١٥ج (م ،  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى ، 
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- ٢٨١٧ -  
 

 َواْمَسُحوا ِبُرُءوِس�ُكْم     :وتأتي لإللصاق أو للتبعیض ، كما فى قول اهللا     
ِللتَّْبِعیِض ، َوَلْیَس ِبَشْيٍء َیْعِرُفُھ َأْھُل النَّْحِو ، َوَوْجُھ ُدُخوِلَھا :  اْلَباُء َزاِئَدٌة ، وقیل: ، فقیل )١(

  .)٢(َأنََّھا َتُدلُّ َعَلى ِإْلَصاِق اْلَمْسِح ِبالرَّْأِس 
 :المشترك اللفظي فى اصطالح األصولیین : ثانیا      
  : للمشترك اللفظي عند علماء األصول حدود شتى ، أھمھا ما یلي    
وأما المشترك فكل لفظ یش�ترك فی�ھ مع�ان ،    "  :عرفھ اإلمام السرخسي فقال     

أو  أسام ، ال على سبیل االنتظام ، بل على احتمال أن یكون كل واحد ھو المراد بھ على 
االنفراد ، وإذا تعین الواحد مرادا بھ انتفى اآلخر ، مث�ل اس�م الع�ین فإن�ھ للن�اظر ، ولع�ین       

وللمیزان ، وللنقد م�ن الم�ال ، وللش�يء المع�ین ال عل�ى أن جمی�ع ذل�ك         الماء ، وللشمس ،
مراد بمطلق اللفظ ، ولكن على احتمال كون كل واحد مرادا بانفراده عند اإلطالق ، وھذا 

  .)٣(ألن االسم یتناول كل واحد من ھذه األشیاء باعتبار معنى غیر المعنى اآلخر 
  .)٤(اللفظ الموضوع لكل واحد من معنیین  فأكثر ھو :  وعرفھ اإلمام القرافي بقولھ     

اللَّْفُظ اْلَواِحُد الدَّالُّ على َمْعَنَیْیِن  :فقاال ھو  و الزركشي عرفھ اإلمام السبكيو    
ْس�َتَفاَدَتْیِن  ُمْخَتِلَفْیِن أو َأْكَثَر،  َدَلاَلًة على السََّواِء ِعْنَد َأْھِل ِتْلَك اللَُّغِة ، َسَواٌء كانت الدََّلاَلَتاِن ُم

من اْلَوْضِع اْلَأوَِّل ، أو من َكْث�َرِة اِلاْس�ِتْعَماِل ، أو ُاْس�ُتِفیَدْت إْح�َداُھَما م�ن اْلَوْض�ِع َواْل�ُأْخَرى        
  .)٥(من َكْثَرِة اِلاْسِتْعَماِل 

                                                        

  . ٦سورة المائدة ، جزء من اآلیة  - ١
  ) .٤٢٢ص /  ١ج (التبیان في إعراب القرآن ،   - أبو البقاء - ٢
أصول السرخسي ،  -ھـ  ٤٩٠أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سھل السرخسى ، المتوفى سنة  - ٣

/ ١٥٠األم ، سنة الوالدة  –العلمیة بیروت محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد اهللا دار الكتاب : الناشر 
م ،  ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت لبنان ، الطبعة االولى  – ١٣٩٣، الناشر دار المعرفة ،  ٢٠٤سنة الوفاة 

  ) . ١٢٦ص /  ١ج (
قیح الفصول مع مختصر تن -ھـ  ٦٨٤اإلمام شھاب الدین أحمد القرافي المالكي ، المتوفي سنة -  ٤

المكتبة الھاشمیة ، دمشق ، : مجموع متون أصولیة ألشھر مشاھیر علماء المذاھب  األربعة ، الناشر 
  . ٤١ص 

البحر المحیط في أصول  -ھـ  ٧٩٤بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد اهللا الزركشي ، سنة الوفاة  - ٥
حمد محمد تامر ، الناشر دار الكتب م. د: الفقھ ، تحقیق ضبط نصوصھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ 

، علي ) ٤٨٨ص /  ١ج (بیروت ، / م ، مكان النشر لبنان٢٠٠٠عام  - ھـ  ١٤٢١العلمیة ، سنة النشر 
اإلبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم األصول للبیضاوي ،  -بن عبد الكافي السبكي 

ج (جماعة من العلماء ، : ھـ ، تحقیق  ١٤٠٤األولى ، : بیروت ، الطبعة  –دار الكتب العلمیة : الناشر 
  ) .٢٤٨ص /  ١



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨١٨ -  
 

ھ�و اللفظ�ة الموض�وعة لحقیقت�ین مختلفت�ین أو       : بأنھ  وعرفھ اإلمام الشوكاني    
  . )١(من حیث ھما كذلك أكثر، وضًعا أوال ، 

وبالنظر إلى ما تقدَّم في الحد االصطالحي للمشترك ، یالَحظ نوُع تفاوٍت ف�ي      
احتراز العلماء لما یدخل ضمن حد المشترك حقیقة ، ومما ال یدخل ضمنھ ، وفًقا لض�ابط  

  .الوضع ، أو االستعمال ، أو الحمل 
  . )٢(ھــو جعل اللفظ دلیال على المعنى  :فالوضع     

  .)٣(ھو إطالق اللفظ وإرادة  المعنى ، وھو من صفات المتكلم :واالستعمال     
اعتقاد السامع مراد المتكلم ، أو ما اشتمل علی�ھ م�راده ، وذل�ك م�ن      :والحمل     

  .)٥) (٤(صفات السامع 
  :أنواع االشتراك اللفظي  )ب    
: ار حدیث��ھ ع��ن ب��اب قس��م اب��ن رش��یق القیروان��ي االش��تراك ف��ي اللف��ظ ف��ي إط��     

 : التجنیس وباب االشتراك إلى ثالثة أنواع 
   :المماثلة : النوع األول     
« وھو أن یكون اللفظان راجعین إلى حد واحد ومأخوذین من حد واحد ، أي     

الصَّ�َلَتان  : ، مثل قول زیاد األعجم ، وقیل » باختالف المعنى  أن تكون فیھ اللفظة واحدة
 : ي المغیرة بن الُمَھّلبالعبدري ُیرث

 .َفاْنَع الُمِغیَرَة ِلْلُمِغیَرِة ِإْذ َبَدْت      شعواَء مشعلة كنبح النابح 
        

                                                        

إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم          - ) ھـ١٢٥٠: المتوفى (محمد بن علي بن محمد الشوكاني  - ١
األولى : دار الكتاب العربي، الطبعة : الشیخ أحمد عزو عنایة ، دمشق ، الناشر : األصول ، المحقق 

  ) .٥٧ص /   ١ج (م  ١٩٩٩ -ـ ھ١٤١٩
كتسمیة الولد زیدا ، وھذا ھو الوضع اللغوي ، وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى یصیر  - ٢

. الخاص ، والعام : الشرعیة ، والعرفیین : فیھ أشھر من       غیره ، وھذا ھو وضع المنقوالت الثالثة 
لمنھاج على منھاج الوصول إلى علم األصول اإلبھاج في شرح ا -علي بن عبد الكافي السبكي 

  ).٢٦٤،  ٢٦٣ص /  ١ج (للبیضاوي ، 
 .االستعمال إطالق اللفظ وإرادة مسماة بالحكم وھو الحقیقة أو غیر مسماة لعالقة وھو المجاز  - ٣

  ) .٢٦٤ص /  ١ج (اإلبھاج ،        -السبكي  
اشتمل على مراده ، فالمراد كاعتقاد الشافعي أن والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظھ أو ما  - ٤

اهللا تعالى أراد بالقرء الطھر ، واعتقاد أبي حنیفة أنھ تعالى أراد الحیض ، المشتمل نحو حمل من یحمل 
ج (اإلبھاج ، - السبكي  . المشترك على معانیھ إذا تجرد عن القرائن الشتمالھ على مراد المتكلم احتیاطا 

  ) .٢٦٤ص /  ١
: التمھید في تخریج الفروع على األصول ، الناشر  -بد الرحیم بن الحسن األسنوي أبو محمد ع - ٥

ص /  ١ج (محمد حسن ھیتو ، . د: ، تحقیق ١٤٠٠بیروت ، الطبعة األولى ،  –مؤسسة الرسالة 
دار : نھایة السول شرح منھاج الوصول ، الناشر  - ، اإلمام جمال الدین عبد الرحیم اإلسنوي ) ١٧٣

  ).٢٣١ص /  ١ج (م ،  ١٩٩٩عام    -ھـ١٤٢٠لبنان ، الطبعة األولى -بیروت-الكتب العلمیة 
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  . )١(الفرس ، وھو ثانیة الخیل التي ُتغیر : رجل ، والمغیرة الثانیة : فالمغیرة األولى 
ھ��وم فھن��ا اللفظ��ة اس��تخدمت بمعنی��ین ،فھ��ي مش��ترك لفظ��ي ص��ریح وف��ق المف        

  . المتعارف علیھ آنذاك 
  : و أن یكون اللفظ یحتمل تأویلین وه :النوع الثاني     
  . السیاق الذي یستخدم فیھ اللفظ : یالئم المعنى الذى أنت فیھ ، أي  -أحدھما     
   : ال یالئمھ وال دلیل فیھ على المراد ، كقول الفرزدق  -واآلخر     
 .ِس ِإالَّ ُمَملَّكًا       أُبو ُأمِّـــــِھ َحيٌّ َأُبوُه ُیَقاِرُبُھ َوَمــا ِمْثُلُھ ِفي النَّا    
وق��ال اب��ن رش��یق  . ، یحتم��ل القبیل��ة ، ویحتم��ل الواح��َد الَح��يَّ   ) َح��يٌّ: (فقول��ھ     
  . وھذا االشتراك مذموم قبیح : القیرواني  
اآلخ�ر   وھذا النوع ، كما ھو واضح مش�ابھ للن�وع األول ، م�ا ع�دا أن المعن�ى         

للفظ غیر واضح ، َأْو َلا وجود لقرینة لفظیة أو سیاقیة تدل علیھ ف�ي ال�نص ال�ذي اس�تخدم     
  . فیھ ، وھذا بالطبع ال یخرجھ عن كونھ مشتركًا في األصل 

وھ�و أن یك�ون اللف�ظ مش�تركًا م�ن حی�ث أحقی�ة اس�تخدامھ ب�ین             :النوع الثالث     
ر ، فھ�و مب�اح غی�ر محظ�ور ، إال أن تدخل�ھ      الناس ، ال أحد من الناس أول�ى ب�ھ م�ن اآلخ�    

  . )٢(استعارة ، أو تصحبھ قرینة تحدث فیھ معنى ، أو تفید فائدة 

                                                        

: إعراب القرآن وبیانھ ، الناشر  -) ھـ١٤٠٣: المتوفى (محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش  - ١
 -ر دار ابن كثی( ، ) بیروت - دمشق  -دار الیمامة (سوریة ،  -حمص  -دار اإلرشاد للشئون الجامعیة 

  ) .٥٢٢/ ٧(ھـ ، ١٤١٥الرابعة ، : ،    الطبعة ) بیروت -دمشق 
العمدة في محاسن الشعر  - ھـ ٤٥٦أبو على الحسن بن رشیق القیرواني األزدي ، المتوفى سنة  -  ٢

الخامسة : بیروت ، الطبعة  –دار الجیل : د الحمید ، طبعة عب الدین محمد محي: وآدابھ ونقده ، تحقیق 
: ، باب ٩٧،   ٩٦، ص  ٢التجنیس ، ج: ،  باب  ٣٢٢،  ٣٢١ص /  ١م ، ج ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١، عام 

  .االشتراك 
: ویراد منھ فى اصطالح اللغویین العرب :ألفاظ األضداد : ومن أنواع االشتراك اللفظي أیضا     

التي تدل ) جون(ل منھا على معنیین متباینین ، أو متعاكسین متناقضین ، مثل لفظة الكلمات التي یدل ك
التي تطلق على الصحیح ) السلیم(التي تطلق على العبد والسید ، و ) المولى(على األسود واألبیض ، و 

ار التي تطلق على الح) الحمیم(التي تطلق على المبصر وعلى األعمى ، و ) البصیر(وعلى الملدوغ و 
التي تطلق على الرجل ) الزوج(التي تطلق على الكبیر والصغیر ، و ) الجلل(وعلى البارد ، و 

محمد بن القاسم األنباري ، ...) . زوج الرجل  المرأةو المرأة الرجل زوج: ( ، فیقال  المرأة وعلى
ھـ ١٤٠٧بیروت عام  -صیدا  –كتاب األضداد ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم المكتبة العصریة 

من األضداد ، جالل الدین             ) ٣٥٧(یحتوى ھذا الكتاب على . ٢٨١، فقرة   ٣٧٤م  ص ١٩٨٧/
 -دار الكتب العلمیة  : المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، الناشر  -عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي 

: ، النوع ) ٣١١ -  ٣٠٤ص /  ١ج (فؤاد علي منصور ، : ، تحقیق  ١٩٩٨بیروت ، الطبعة األولى ، 
المشترك اللفظي عند القدماء والمحدثین  -فاطمة لطفی كودرزیمعرفة األضداد ،  -السادس والعشرون 

  :ویة ،رابط الموضوع، شبكة المعلومات اإلنترنت، منتدى األلوكة األدبیة واللغ
 http://www.alukah.net/literature_language/0/21391/#ixzz3MiFPAH6u 
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الخ�الف  : االشتراك في اللفظ في إطار حدیثھ عن ب�اب   )١( البطلیوسيوقسم     
  :العارض من جھة اشتراك األلفاظ واحتماالتھا للتأویالت الكثیرة إلى ثالثة أقسام 

  :االشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة  -األول  القسم    
اشتراك یجمع معاني : االشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة نوعان     

  .مختلفة متضادة ، واشتراك یجمع معاني مختلفة غیر متضادة
فھو " القرء " لفظ  :فمن أمثلة المشترك الذي یجع معاني مختلفة متضادة *     
ل م��ن الطھ��ر والح��یض ، وھم��ا معنی��ان متض��ادان ، ف��ذھب الحج��ازیون م��ن  موض��وع لك��

أقرأت المرأة : الفقھاء إلى أنھ الطھر ، وذھب العراقیون إلى أنھ الحیض ، والعرب تقول 
الوق�ت ، فل�ذلك ص�لح    : إذا طھرت ، وأقرأت إذا حاضت ، والقرء في كالم العرب معن�اه  

  .)٢(للطھر وللحیض معًا 
فَأصَبَحْت             : أللفاظ المشتركة الواقعة على الشيء وضده قول اهللا تعالىومن ا          

  . )٣( كالصَّریم
فالصریم یطلق عل�ى اللی�ل والص�بح ، فاللی�ل ص�ریم ، والص�بح ص�ریم ؛ ألن            

  .)٤(كل واحد منھما ینصرم عن صاحبھ 
فنح�و ق�ول اهللا     وأما اللفظ المشترك الواقع على معان مختلفة غیر متضادة *    

   :      ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیْسَعْوَن ِف�ي اْل�َأْرِض َفَس�اًدا َأْن ُیَقتَُّل�وا َأْو
ٌي ِف�ي ال�دُّْنَیا   ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم ِمْن ِخَلاٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك َلُھ�ْم ِخ�زْ  

فقد ذھب َس�ِعیُد ْب�ُن اْلُمَس�یَِّب ، وعم�ر ب�ن عب�د العزی�ز          )٥( َوَلُھْم ِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم 

                                                        

جبت التنبیھ على األسباب التي أو  -ھـ  ٥٢١أبو محمد بن عبد اهللا البطلیوسي ، المتوفى سنة   -  ١
أحمد حسن كحیل ، / الدكتور : االختالف بین المسلمین في آرائھم ومذاھبھم واعتقاداتھم ، تحقیق 

دار المریخ ، ص : م ، الناشر  ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢الثانیة : حمزة عبد اهللا  النشرتي ، الطبعة / والدكتور 
١٢.  
لمین في آرائھم ومذاھبھم التنبیھ على األسباب التي أوجبت االختالف بین المس -البطلیوسي  -  ٢

  . ١٥ – ١٢واعتقاداتھم ، ص 
  . ٢٠سورة القلم ، آیة  - ٣
تفسیر ( معالم التنزیل  - ] ھـ  ٥١٦المتوفى [ محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  - ٤

رش سلیمان مسلم الح - عثمان جمعة ضمیریة  -محمد عبد اهللا النمر : ، حققھ وخرج أحادیثھ ) البغوي 
، ) ١٩٥ص /  ٨ج (م ،  ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٧الرابعة ، : دار طیبة للنشر  والتوزیع ، الطبعة : ، الناشر 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في  -أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
 ٤ج (لرزاق المھدي ، عبد ا: بیروت ، تحقیق  –دار إحیاء التراث العربي : وجوه التأویل ، دار النشر 

  ) .٥٩٥، ٥٩٤ص  / 
  . ٣٣سورة المائدة ، آیة  - ٥
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، وعط��اء ، وأب��و ) ١(َوُمَجاِھ��ٌد ، والض��حاك ، والحس��ن البص��ري ،  َوالنََّخِع��يُّ ، وأب��و ث��ور 
نَّ عقوبة المحارب َوَجَبْت َعَلى َطِریِق التَّْخِیی�ِر  َأ: )٤(َوَداُوُد الظاھري ) ٣(، َوَماِلٌك )٢(الزناد 

  .ِفي َأْن َیْفَعَل اْلِإَماُم ِمْنَھا َما َشاَء 
، وب�ھ ق�ال أب�و      )٧(وأحمد بن حنبل ) ٦(، والشَّاِفِعيُّ  )٥(وذھب اإلمام َأُبو َحِنیَفَة     

عقوب��ة المح��ارب  َأنَّ: )٨(أب��و  ِمْجَل��ز ، وحج��اج ب��ن أرط��اة ، وقت��ادة ، واللی��ث ، وإس��حاق  
التَّْرِتیِب ، فال یقتل من المحاربین إال من قتل ، وال یقط�ع إال م�ن أخ�ذ     َوَجَبْت َعَلى َطِریِق

  .)٩(المال ، وال ینفي إال من لم یأخذ المال وال قتل 
:  ومن اللفظ المشترك الواقع على معان مختلفة غیر متضادة قول الرسول     

، قال��ھ لنس��ائھ ، فحس��بنھ م��ن الط��ول ال��ذي ھ��و ض��د  " ط��ولكن ی��دا أس��رعُكنَّ َلَحاق��ًا ب��ي َأ" 
القصر ، فظنت سودة أنھا     المرادة ، فلما ماتت زینب قبلھ�ا علم�ن حینئ�ذ أن�ھ إنم�ا أراد      

                                                        

، العالمة أبو  ٢١٤٩ص / ٣دار الریان للتراث ، ج : الجامع ألحكام القرآن ، الناشر  –القرطبي  - ١
، اإلنصاف للبطلیوسي ) ١٣/٣٥٣(دار الفكر ـ بیروت ، : الحاوى الكبیر ، الناشر  -الحسن الماوردى 

  ) .٤٨ص  / ١ج ( -
  ) . ٢٩٩/ ١٠ج(المغني ،  - ابن قدامة  - ٢
( ، محمد بن یوسف العبدري ) ٤٥٥/ ٢(مصطفى الحلبي ، : بدایة المجتھد ، الناشر  - ابن رشد  - ٣

  . ٤٣١،  ٤٣٠ص / ٨دار الكتب العلمیة ، ج : التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، الناشر  –) المواق 
 - )  ھـ٤٥٦: المتوفى (القرطبي الظاھري بن حزم األندلسي  أبو محمد علي بن أحمد بن سعید - ٤

  ) .٣١٩ص /  ١١ج (القاھرة ،  –مكتبة دار التراث : المحلى ،       الناشر 
  ) .٩٣/ ٧ج (بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،  -الكاساني   - ٥
: األم ،الناشر  -ھـ ٢٠٤سنة الوفاة / ھـ١٥٠محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد اهللا ، سنة الوالدة  -  ٦

، تقي الدین أبو بكر بن محمد ) ٤/٢٩١(، مكان النشر بیروت ،  ١٣٩٣: دار المعرفة ، سنة  النشر 
كفایة األخیار في حل غایة االختصار ، تحقیق علي عبد الحمید  -الحسیني الحصیني الدمشقي الشافعي 

  ).٤٨٧: ص(، مكان النشر دمشق ، ١٩٩٤بلطجي و محمد وھبي سلیمان ، الناشر دار الخیر ، عام 
، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الزركشي ) ٢٩٩/ ١٠ج(المغني ،  - ابن قدامة  - ٧

شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،  -ھـ ٧٧٢سنة الوفاة / ھـ٧٢٢المصري  الحنبلي ، سنة الوالدة 
: دار الكتب العلمیة ، سنة النشر : الناشر عبد المنعم خلیل إبراھیم ، : تحقیق قدم لھ ووضع حواشیھ

، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن ) ١٣٨/  ٣(بیروت ، / لبنان: م ، مكان النشر ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣
أحمد محمد : عمدة الفقھ ، المحقق  -) ھـ٦٢٠: المتوفى (أحمد بن محمد ، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

  ).١٣٧/  ١(م ، ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: الطبعة  المكتبة العصریة ،: عزوز ، الناشر 
) ٤٨ص /  ١ج ( -، اإلنصاف للبطلیوسي  ٢١٤٨ص / ٣الجامع ألحكام القرآن ، ج  –القرطبي  - ٨

  ) .٢٩٩/ ١٠ج(المغني ،  -، ابن قدامة 
وأثره على " أو " االشتراك اللفظي فى حرف  : راجع المسألة وأدلتھا مستوفاة فى بحثنا  - ٩

  .الفقھیة دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي  األحــــــكام



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٢٢ -  
 

ف�الن  : ، والعرب تقول  )١(الطول الذي ھو الفضل والكرم ، فكانت زینب أكثرھن صدقة 
  .)٢(أطول یدًا من فالن إذا كان أكرم 

االش���تراك الع���ارض م���ن قب���ل اخ���تالف أح���وال الكلم���ة دون  -لقس��م الث���اني  ا    
  : موضوع لفظھا

ق��د یع��رض االش��تراك للكلم��ة بحی��ث یك��ون لھ��ا مع��ان مختلف��ة بحس��ب حالتھ��ا        
اإلعرابیة ، فاألفعال مثال یستفاد منھا عن�د البن�اء للفاع�ل غی�ر م�ا یس�تفاد منھ�ا عن�د البن�اء          

  :)٣(، ومن أمثلة ذلك ما یلي  للمفعول وذلك بوضع اللغة ذاتھا
مض�ارة الكات�ب أن یكت�ب    : قال ق�وم  ) ٤( َوَلا ُیَضارَّ َكاِتٌب َوَلا َشِھیٌد   : قولھ تعالى      

مض�ارتھما  : وق�ال آخ�رون   . ما لم یمل علیھ ، ومضارة الشھید أن یشھد بخالف الش�ھادة  
  . ُشق فیھ ذلك علیھما أن یمنعا من أشغالھما ، ویكلفا الكتابة والشھادة في وقت َی

یحتم�ل أن یك�ون تق�دیره     َوَل�ا ُیَض�ارَّ    : وإنما أوجب ھذا الخ�الف أن قول�ھ       
وال یضارر بفتح  الراء ، فیلزم على ھذا أن یك�ون الكات�ب والش�ھید مفع�وًال بھم�ا ل�م ُیَس�مَّ        

  .فاعلھما ، وھكذا كان یقرأ ابن مسعود بإظھار التضعیف وفتح الراء 
ل أن یكون تقدیره وال یضارر بكسر الراء ، فیل�زم عل�ى ھ�ذا أن یك�ون     ویحتم    

الكاتب والشھید فاعلین ، وھكذا ك�ان یق�رأ اب�ن عب�اس رض�ي اهللا عن�ھ بإظھ�ار التض�عیف         
  .)٥(وكسر الراء 
  .)٦( َلا ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَھا َوَلا َمْوُلوٌد َلُھ ِبَوَلِدِه  :ومثل ھذا قولھ تعالى    

،  إما مقص�ودة والمفع�ول مح�ذوف    والمفاعلةالمضارة مفاعلة من الضرر ،     
أي تضار والدة زوجھا بسبب ولدھا ، وھو أن تعنف بھ وتطلب ما لیس بعدل من ال�رزق  

: والكس��وة ، وأن تش��غل قلب��ھ ب��التفریط ف��ي ش��أن الول��د ، وأن تق��ول بع��د أن ألفھ��ا الص��بي    
لھ امرأتھ بسبب ولده ، بأن یمنعھا شیئًا مما وجب  أطلُب لھ ظئرًا مثًال ، وال یضار مولود

علیھ من رزقھ�ا وكس�وتھا ، أو یأخ�ذ الص�بي منھ�ا وھ�ي تری�د إرض�اعھ أو یكرھھ�ا عل�ى           
  .اإلرضاع 

                                                        

: َقاَلْت . » َأْسَرُعُكنَّ َلَحاًقا ِبى َأْطَوُلُكنَّ َیًدا « :  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنیَن َقاَلْت  - ١
. َفَكاَنْت َأْطَوَلَنا َیًدا َزْیَنُب ؛ َألنََّھا َكاَنْت َتْعَمُل ِبَیِدَھا َوَتَصدَُّق  :َقاَلْت . َفُكنَّ َیَتَطاَوْلَن َأیَُّتُھنَّ َأْطَوُل َیًدا

  ) .١٤٤ص /  ٧ج (ِمْن َفَضاِئِل َزْیَنَب ُأمِّ اْلُمْؤِمِنیَن رضى اهللا عنھا ،  : صحیح مسلم ، باب 
في آرائھم ومذاھبھم  التنبیھ على األسباب التي أوجبت االختالف بین المسلمین -البطلیوسي   -  ٢

  . ٣٠،  ٢٩واعتقاداتھم ، ص 
االشتراك فى األلفاظ وأثره على اختالف  –) أسكنھ اهللا فسیح جناتھ ( أد  محمد إسماعیل فرحات  - ٣

  . ٢٢م ، ص ١٩٩١ -ھـ ١٤١١دار النھضة العربیة ، : الفقھاء ،   الناشر 
  .  ٢٨٢سورة البقرة ، جزء من اآلیة - ٤
التنبیھ على األسباب التي أوجبت االختالف بین المسلمین في آرائھم ومذاھبھم   -البطلیوسي   - ٥

  .٣٢،  ٣١واعتقاداتھم ،  ص 
  . ٢٣٣سورة البقرة ، جزء من اآلیة  - ٦



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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، والمعنى ال یضر واحد منھما اآلخر بسبب الولد ، وق�رأ   وإما غیر مقصودة    
ون الجمل�ة بمنزل�ة ب�دل االش�تمال     ب�الرفع فتك�   َلا ُتَضارُّ  ابن كثیر وأبو عمرو ویعقوب 

بالكسر وأصلھ تضار مكس�ور ال�راء مبنی�ًا للفاع�ل      َلا ُتَضارِّ  مما قبلھا ، وقرأ الحسن  
) وال تض��ارر ( ، ) وال تض��ارر ( وج��وز فتحھ��ا مبنی��ًا للمفع��ول ، ویب��ین ذل��ك أن��ھ ق��رئ   

الم�راد النھ�ي ع�ن    بالجزم وفتح الراء األولى وكسرھا ، وعلى تقدیر البناء للمفعول یكون 
أن یلحق بھا الضرار م�ن قب�ل ال�زوج وأن یلح�ق الض�رار ب�الزوج م�ن قبلھ�ا بس�بب الول�د           

 .....)١(.  
االشتراك العارض من قبل تركیب الكالم وبناء بع�ض األلف�اظ    -القسم الثالث     
    :     على بعض 
ى بع�ض  أما االشتراك العارض من قبل تركیب الكالم وبناء بعض األلفاظ عل    

، ف�إن من�ھ م��ا ی�دل عل��ى مع�ان مختلف��ة متض�ادة ، ومن��ھ م�ا ی��دل عل�ى مع��ان مختلف�ة غی��ر         
  .متضادة 

َوَم��ا ُیْتَل��ى َعَل��ْیُكْم ِف��ي اْلِكَت��اِب ِف��ي َیَت��اَمى    :ق��ول اهللا :  فم��ن الن��وع األول    
  .)٢( َتْنِكُحوُھنَّ  النَِّساِء اللَّاِتي َلا ُتْؤُتوَنُھنَّ َما ُكِتَب َلُھنَّ َوَتْرَغُبوَن َأْن

، أو ترغب�ون ع�ن   ) ف�ي (وترغبون في أن تنكحوھن لمالھن ثم حذفت : معناه     
  ) .عن(أن تنكحوھن لدمامتھن وقلة مالھن ، ثم حذفت 

فى أن : فالمعنى فى الرغبة : ھذا اللفظ یحتمل الرغبة والنفرة : قال أبو عبید     
غب�ون ع�ن أن تنكح�وھن لق�بحھن فتمس�كوھن      وتر: تنكحوھن لم�الھن وجم�الھن ، والنف�رة    

  .رغبة فى أموالھن 
رغبت عن الشيء إذا زھ�دت فی�ھ   : وإنما أوجب ھذا الخالف أن العرب تقول     

، ورغبت في الشيء إذا حرصت علیھ ، فلما رك�ب الك�الم تركب�ًا س�قط من�ھ ح�رف الج�ر        
  : احتمل التأویلین المتضادین فصار كقول القائل 

  ویرغُب أن یرضى صنیع األالئم... المعالي خالد ویرغُب أن یبني 
     

                                                        

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع  - شھاب الدین محمود ابن عبداهللا الحسیني األلوسي  - ١
  ) .٢٥٧ص /  ٢ج (المثاني ، 

  . ١٢٧سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٢



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
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فھذا البی�ت یحتم�ل أن یك�ون م�دحا وأن یك�ون ذم�ا ، ف�إن جعل�ت الرغب�ة األول�ى            
كان مدحا وإن جعلت الرغبة األولى مقدرة ب�ـ  " عن " والثانیة مقدرة بـ " في " مقدرة بـ  

بة األولى مقدرة بع�ن والثانی�ة   كان ذما ، وإن جعلت الرغ" في " والثانیة مقدرة بـ " عن "
  .)١(مقدرة بفي كان ذمًا 

، )٢( ِإَلْیِھ َیْصَعُد اْلَكِلُم الطَّیُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح َیْرَفُعُھ  : ومنھ قول اهللا تعالى     
یج�وز أن یك��ون الض��میر الفاع��ل ال�ذي ف��ي یرفع��ھ عائ��دًا عل�ى الكل��م ، والض��میر المفع��ول    

إن الكل�م الطی�ب وھ�و التوحی�د یرف�ع العم�ل الص�الح ؛        : فیكون  معن�اه  عائدًا على العمل ، 
ألنھ ال یصح عمل إال مع إیمان ، ویج�وز أن یك�ون الض�میر الفاع�ل عائ�دًا عل�ى العم�ل ،        
والمفعول عائدًا على الكلم ، فیكون معناه إن العمل الصالح ھو الذي یرف�ع الكل�م الطی�ب ،    

  .)٣(قد وعمل ، ال یصح بعضھا إال ببعض وكالھما صحیح ؛ ألن اإلیمان قول وع
 ق�ول اهللا   ) :ما یدل على معان مختلفة غیر متضادة ( النوع الثاني  ومن    

 : َِّوَما َقَتُلوُه َیِقیًنا   َما َلُھْم ِبِھ ِمْن ِعْلٍم ِإلَّا اتَِّباَع الظَّن )٤(.  
، وقوم�ًا یرون�ھ     عائدًا عل�ى المس�یح  " قتلوه " فإن قومًا یرون الضمیر من     

، فیجعلون�ھ    َما َلُھْم ِبِھ ِمْن ِعْلٍم ِإلَّا اتَِّب�اَع الظَّ�نِّ     :عائدًا إلى العلم المذكور في قولھ 
  .)٥(من قول العرب قتلت الشيء علما 

َی�ا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا ُكِت�َب َعَل�ْیُكُم الصِّ�َیاُم َكَم�ا           :ومن ھذا الن�وع ق�ول اهللا       
  .)٦( ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن 

فإن المفسرین اختلفوا في ھذا التشبیھ من أین وقع ؟ فذھب قوم إلى أن التشبیھ     
إن النص�ارى ك�ان ف�رض عل�یھم ف�ي      : إنما وقع في ع�دد األی�ام ، واحتج�وا بح�دیث رووه     

                                                        

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي  -  ١
أحمد البردوني وإبراھیم : تفسیر القرطبي ، تحقیق = الجامع ألحكام القرآن  -) ھـ٦٧١: المتوفى (

/  ٥ج (م ،  ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة ، : ، الطبعة القاھرة  –دار الكتب المصریة : أطفیش ، الناشر 
التنبیھ على األسباب التي أوجبت االختالف بین المسلمین في   -،  البطلیوسي ) ٤٠٣،   ٤٠٢ص 

اإلنصاف  -،  عبد اهللا ابن محمد بن السید البطلیوسي  ٣٥،  ٣٤آرائھم ومذاھبھم واعتقاداتھم ،  ص  
بیروت ، الطبعة الثانیة  –دار الفكر : التي أوجبت االختالف ، الناشر في التنبیھ على المعاني واألسباب 

  )  .٥٧،  ٥٦ص /  ١ج (محمد رضوان الدایة ، . د: ، تحقیق  ١٤٠٣، 
   . ١٠سورة فاطر ، جزء من اآلیة  - ٢
التنبیھ على األسباب التي أوجبت االختالف بین المسلمین في آرائھم ومذاھبھم   -البطلیوسي   - ٣

  . ٣٩،  ٣٨قاداتھم ،  ص واعت
  . ١٥٧سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٤
التنبیھ على األسباب التي أوجبت االختالف بین المسلمین في آرائھم ومذاھبھم   -البطلیوسي   - ٥

اإلنصاف في التنبیھ على المعاني واألسباب التي أوجبت االختالف ،  -، البطلیوسي ٤٩واعتقاداتھم ،ص
  ) .٦٦ص /  ١ج (

  . ١٨٣سورة البقرة ، آیة  - ٦
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علین�ا ، وإن مل�وكھم زادوا فیھ�ا تطوع�ًا حت�ى      اإلنجیل ص�وم ثالث�ین یوم�ًا ك�التي فرض�ت      
  . صیروھا خمسین 

. وذھب قوم آخرون إلى أن التشبیھ إنم�ا وق�ع ف�ي الف�رض ال ف�ي ع�دد األی�ام            
وإن كان الق�والن ج�ائزین ف�ي ك�الم الع�رب ، أال ت�رى أن�ك إذا        . وھذا القول ھو الصحیح 

تس�اوي العطیت�ین ، واحتم�ل أن    أعطیت زیدًا كما أعطی�ت عم�رًا ، احتم�ل أن تری�د     : قلت 
  .)١(ترید تساوي اإلعطاءین ، وإن كنَت أعطیت أحدھما خالف ما أعطیت اآلخر 

  

  :داللة اْلَواو اْلَعاِطَفُة ) ج     
  : اختلف فى داللة الواو العاطفة على سبعة أقوال ، بینھا صاحب البحر المحیط  

لى التَّْرِتیِب ، َل�ا ف�ي اْلِفْع�ِل َكاْلَف�اِء ، َوَل�ا      أنھا َلا َتُدلُّ ع: وھو الصَِّحیُح  -األول     
إذا في اْلَمْنِزَلِة َكُثمَّ ، َوَلا في اْلَأْحَواِل َك حتى ، َوِإنََّما ھو ِلُمَجرَِّد اْلَجْمِع اْلُمْطَلِق َكالتَّْثِنَیِة ، ف� 

  .َمَرْرت ِبِھَما : َمَرْرت ِبَزْیٍد َوَعْمٍرو َفُھَو َكَقْوِلك : ُقْلت 
أنھا ِللتَّْرِتیِب ُمْطَلًقا ، َسَواٌء اْلَعْطُف في اْلُمْفَرَداِت َواْلُجَمِل ، َصحَّ ذلك  -الثَّاِني     

عن اْبِن َعبَّاٍس ، وھو َقْوُل َبْعِض اْلُكوِفیِّیَن منھم َثْعَلٌب َواْلَفرَّاُء َوِھَشاٌم وأبو َعْم�ٍرو الزَّاِھ�ُد   
َعِليُّ بن ِعیَسى الرََّبِعيُّ وابن ُدُرْسَتَوْیِھ َحَك�اُه َع�ْنُھْم َجَماَع�ٌة م�ن     ، َوِمْن اْلَبْصِریِّیَن ُقْطُرٌب  

  .النَُّحاِة 
  .أنھا ِلْلَجْمِع ُتِفیُد اْلَمِعیََّة ، فإذا ُاْسُتْعِمَلْت في َغْیِر ذلك كانت َمَجاًزا  -الثَّاِلُث     
اْرَكُعوا َواْس�ُجُدوا   ْلَجْمُع ، َكَقْوِلِھ َتَعاَلى أنھا ِللتَّْرِتیِب َحْیُث َیْسَتِحیُل ا - الرَّاِبُع    

  َحَكاُه َبْعُضُھْم عن اْلَفرَّاِء.  
وھو َقِریٌب ِممَّا َقْبَلُھ ، إْن َدَخَلْت ب�ین َأْج�َزاِء َبْیِنَھ�ا اْرِتَب�اٌط اْقَتَض�ْت       - اْلَخاِمُس    

َي َأْجَزاُء ِفْعٍل َواِحٍد َمْأُموٍر ِبِھ وھو اْلُوُضوُء ، التَّْرِتیَب، َكآَیِة اْلُوُضوِء ، فإن ھذه اْلَأْفَعاَل ِھ
َنَھ�ا  َفَدَخَلْت اْلَواُو بین اْلَأْجَزاِء ِللرَّْبِط ، َفَأَفاَدْت التَّْرِتیَب ، َوِإْن َدَخَلْت بین َأْفَعاٍل َلا اْرِتَباَط َبْی

ُه ، وھ��و َق��ْوُل اْب��ِن ُموَس��ى م��ن اْلَحَناِبَل��ِة ،  َل��ا ُتِفی��ُد َوَأِقیُم��وا الصَّ��َلاَة َوآُت��وا الزََّك��اَة   َنْح��ُو 
  .َوَرجََّحُھ َبْعُض ُمَتَأخِِّریِھْم 

إنََّم��ا َتْقَتِض��ي التَّْرِتی��َب ف��ي َعْط��ِف اْلُمْف��َرَداِت ُدوَن َعْط��ِف اْلُجَم��ِل ،  -السَّ��اِدُس     
  .َحَكاُه ابن اْلَخبَّاِز من النَُّحاِة عن َشْیِخِھ 

نھ��ا ِلْلَعْط�ِف َواِلاْش��ِتَراِك ، َوَل�ا َتْقَتِض��ي ِبَأْص�ِلَھا َجْمًع��ا َوَل�ا َتْرِتیًب��ا ،     أ - السَّ�اِبعُ      
  .)٢(َوِإنََّما ذلك ُیْؤَخُذ من َأْمٍر َزاِئٍد علیھا ، َحَكاُه إْلِكَیا الطََّبِريِّ في َتْعِلیِقِھ عن إَماِم اْلَحَرَمْیِن 

  

                                                        

، عماد الدین بن محمد الطبري ، المعروف بالكیا ) ٢٧٥،  ٢٧٤ص /  ٢ج (، تفسیر القرطبي - ١
التنبیھ على   -،  البطلیوسي ) ٤٧ص /  ١ج (أحكام القرآن ،   -) ھـ٥٠٤سنة : المتوفى (الھراسي  

 - ، البطلیوسي  ٥٠ص ذاھبھم واعتقاداتھم ، آرائھم وم األسباب التي أوجبت االختالف بین المسلمین في
  ) .٦٦ص /  ١ج (في التنبیھ على المعاني واألسباب التي أوجبت االختالف ، اإلنصاف 

  ) . ٩ - ٣/ ٢(البحر المحیط في أصول الفقھ ،  -الزركشي  - ٢
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  املبحث الثاني

  شرعية املواالة فى الوضوءالواو العاطفة وأثرها على مدى 

ِإْتَب��اع المتوض��ئ الفع��ل الفع��ل إل��ى آخ��ره م��ن غی��ر ت��راخ ب��ین   : الم��واالة ھ��ي     
  . )١(أبعاضھ وال فصل بفعل لیس منھ 

  : أما عن حكم التكلیفي للمواالة في الوضوء فاختلف الفقھاء فیھ على قولین     
  : منشأ االختالف     
  : یرجع إلى ثالثة أمور سبب االختالف بین الفقھاء     
َفاْغِسُلوا ُوُجوَھُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى  : االشتراك في الواو في قولھ تعالى  –األول     

، وذلك أنھ قد یعط�ف بھ�ا األش�یاء    )٢( اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن 
بعض ، وق�د یعط�ف بھ�ا األش�یاء المتراخی�ة بعض�ھا ع�ن        المتتابعة المتالحقة بعضھا على 

                            .  )٣(بعض 
أو ف���رِّق ، وإنم���ا  إن اهللا س���بحانھ وتع���الى أم���ر أم���ًرا مطلًق���ا َف���َوالِ  –الث���اني     

  .المقصود وجود الغسل في جمیع األعضاء عند القیام إلى الصالة 
  . )٤(مختلفة فوجب فیھا التوالي كالصالة الطھارة عبادة ذات أركان  –الثالث     

إال أنھ�م  ، ذھ�ب إل�ى أن الم�واالة ف�رض م�ن ف�رائض الوض�وء         :القول األول     
المالكیة في المعتم�د ، والش�افعي ف�ي الق�دیم ،     : وممن قال بھ . اختلفوا في كیفیة فرضیتھا 

  . )٥(وابن حنبل في قول ، واألوزاعي وقتادة 
إلى أنھا واجبة في الوضوء مع الذكر والقدرة وعلى  اسمفذھب مالك وابن الق    

  . )٦(ھذا إن فرق ناسًیا أو عاجًزا بني ، وإن فرق عامًدا ابتدأ وھو المشھور عند المالكیة 
      

                                                        

 أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي -  ١
أحمد البردوني وإبراھیم : تفسیر القرطبي ، تحقیق = الجامع ألحكام القرآن  -) ھـ٦٧١: المتوفى (

/  ٦ج (م ،  ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة ، : القاھرة ، الطبعة  –دار الكتب المصریة : أطفیش ، الناشر 
  ) .٩٨ص 

  . ٦سورة المائدة ، جزء من اآلیة  - ٢
  . ١٧/  ١بدایة المجتھد  - ٣
  ) .٩٨ص /  ٦ج (تفسیر القرطبي ، = الجامع ألحكام القرآن  -القرطبي - ٤
، الملیباري  ٢٠القوانین الفقھیة ص  –، ابن جزي  ٥٥الصفتي على الجواھر الزكیة ص : یراجع  - ٥
، المحلي على  ٥٥/  ١، القلیوبي على المنھاج مع حاشیة عمیرة  ٨فتح المعین بشرح قرة العین ص  –

،  ١٦٣/  ١المغني مع الشرح الكبیر   ج  –، ابن قدامھ  ٥٥/  ١شیتي القلیوبي وعمیرة المنھاج مع حا
  . ١٧٥/  ١نیل األوطار  –، الشوكاني  ١٥٤/  ١الشرح مع المغني 

  . ٢٠القوانین الفقھیة ص  –، ابن جزي  ٥٥الصفتي على الجواھر الزكیة ص  - ٦
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إن الم�واالة م�ن ف�روض الوض�وء ف�ي ال�ذكر       :  وقال ابن أب�ي س�لمة واب�ن وھ�ب    
  .لم یجزه  والنسیان ، فمن فرق أعضاء وضوئھ متعمًدا أو ناسًیا

  . )١(یجزئھ ناسًیا ومتعمًدا : وقال ابن عبد الحكم     
  )٢(أص�حاب ال�رأي  : وممن قال بھ . ذھب إلى أن الموالة سنة  –القول الثاني     

، والروای�ة الثانی�ة الب�ن حنب�ل ، وھ�و      )٤(، والشافعي في القول الثاني  )٣(، وبعض المالكیة
  . )٥(ابن المنذر قول النخعي والحسن والثوري واختاره 

  ألدلـــــــــــةا

  .، والسنة ، والقیاس رضیة المواالة في الوضوء بالكتاباستدل على ف: أدلة القول األول 
  :الكتاب ومنھ : أوًال     
  .   )٦(....َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة َفاْغِسُلوا : قول اهللا تعالى     
  :وجھ الداللة     
ِإَذا ُقْم�ُتْم ِإَل�ى    :  في اآلیة الكریمة داللة على فرضیة المواالة ؛ لقولھ تع�الى      

حیث إن أعضاء الوضوء كلھا وقع�ت جواًب�ا إلذا الظرفی�ة ،     ..الصَّالِة          َفاْغِسُلوا 
ل�ھ ،   فیقتضي وقوعھا في وقت واحد عادة ، فإن الجواب عامل ف�ي إذا عل�ى أنھ�ا ظ�رف     

  .)٧(ومن حق الجزاء أن ال یتأخر عن الشرط 
ب��ین كیفیت��ھ ، وفس��ر   وإن كان��ت اآلی��ة دل��ت عل��ى وج��وب الغس��ل ، ف��النبي     

  . )٨(مجملھ بفعلھ وأمره فإنھ لم یتوضأ إال متوالًیا ، وأمر تارك المواالة بإعادة الوضوء 
     

                                                        

  .٩٨/ ٦الجامع ألحكام القرآن ،  –القرطبي  - ١
شرح مالسكین على كنز الدقائق   –، مالسكین  ٨٦/  ١رد المحتار مع الدر المختار  –ابن عابدین  -  ٢
  . ٧، المطبعة الخیریة ، ص  ٢ط 
  . ٢٠القوانین الفقھیة ص  –، ابن جزي  ٥٥الصفتي على الجواھر الزكیة ص  - ٣
فتح الوھاب  –اري ، أبو یحیى زكریا األنص ١٠/  ١مختصر المنزي بھامش األم  –المزني  - ٤

،  ١٥/  ١عیسى الحلبي : بشرح منھج الطالب مع الرسائل الذھبیة في المسائل الدقیقة المنھجیة ، ط 
  . ٨الملیباري  فتح المعین بشرح قرة العین ص 

  .   ١٥٤/  ١الشرح مع المغني  - ٥
  .    ٦سورة المائدة ، جزء من اآلیة  - ٦
  . ٥٥ة ، ص حاشیة الصفتي على الجواھر الزكی - ٧
  . ١٦٣/  ١المغني مع الشرح الكبیر ، ج  - ٨
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  -:السنة ومنھا  –ثانًیا  
ھ�ذا  : " توضأ على الوالء وق�ال   بن كعب أنھ  ما روى عن ابن عمر وأبي    

  .)١(" وضوء ال یقبل اهللا الصالة إال بھ 
َع�ْن   -ُھ�َو اْب�ُن َس�ْعٍد     -َح�دََّثَنا َبِقیَّ�ُة َع�ْن َبِحی�ٍر     : وما رواه َحْیَوُة ْبُن ُشَرْیٍح ق�ال      

ًال ُیَصلِّى َوِفى َظْھِر َقَدِمِھ ُلْمَعٌة َقْدُر َرَأى َرُج َخاِلٍد َعْن َبْعِض َأْصَحاِب النَِّبىِّ ، َأنَّ النَِّبىَّ 
  . )٢(َأْن ُیِعیَد اْلُوُضوَء َوالصََّالَة  الدِّْرَھِم َلْم ُیِصْبَھا اْلَماُء ، َفَأَمَرُه النَِّبىُّ 

  :وجھ الداللة    
أم�ره أن یعی�د    في الحدیث الشریف داللة على وجوب الم�واالة ، حی�ث إن�ھ        

لھ ، وفي الروایة الثانیة الوض�وء والص�الة ول�و ل�م تج�ب الم�واالة ألج�زأه        الوضوء من أو
  . )٣(غسل اللمعة  فقط 

   -:القیاس  –ثالًثا     
قیاس الوضوء على الصالة في اش�تراط الم�واالة بج�امع أن ك�ًال منھم�ا عب�ادة           

  . )٤(یفسدھا الحدث 
ة في الوضوء بالكتاب ، استدل على عـدم فرضیة المـواال: أدلة القول الثاني     

  .والسنة ، واآلثار ، والقیاس 
  -:الكتاب ومنھ : أوًال      

  .)٥(...َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة  َفاْغِسُلوا : قول اهللا تعالى  - ١

      

                                                        

، السنن الكبرى للبیھقي وفي ) ٤٩/ ١(ابتداء الوضوء ، : روایة محمد بن الحسن ، باب  -الموطأ  - ١
مسند عبد : ، مسند أبي یعلى ، باب ) ٨٠/ ١(فضل التكرار فى الوضوء ، : ذیلھ الجوھر النقي ، باب 

نیل األوطار من أحادیث سید األخیار  –محمد بن علي بن محمد الشوكاني ) ٤٤٨/ ٩(اهللا بن مسعود ، 
( ، ٢١٨/  ١المواالة فى الوضوء ، ج : إدارة الطباعة المنیریة ، باب : شرح منتقى األخبار ، الناشر 

  ) .واللفظ للشوكاني 
ھذا إسناده جید ؟ : ت ألحمد قل: قال األثرم ) . ٦٨/ ١(َتْفِریِق اْلُوُضوِء ، : سنن أبى داود ، باب  - ٢

، وقال األرنؤوط عن  ٢١٧/  ١المواالة فى الوضوء ، ج : نیل األوطار ، باب  –الشوكاني . قال جید
وھو ابن الولید یدلس عن الضعفاء : حدیث صحیح لغیره ، وھذا إسناد ضعیف ، بقیة : ھذا الحدیث 

مسند اإلمام  -اإلمام أحمد.بقیة رجالھ ثقات ویسوِّي ، ولم یصرح بالسماع في جمیع طبقات اإلسناد ، و
مؤسسة الرسالة ، : عادل مرشد ، وآخرون ، الناشر  -شعیب األرنؤوط : أحمد بن  حنبل ، المحقق 

  )  . ٢٥٢/ ٢٤(م ،  ٢٠٠١ھـ  عام  ١٤٢١األولى ، : الطبعة 
/  ١ع المغني ، الشرح م٢١٨/  ١نیل األوطار ،  –، الشوكان  ١٦٣/  ١المغني  –ابن قدامھ  - ٣

١٥٥ .  
  . ١٥٥/  ١، الشرح مع المغني  ١٦٣/  ١المغني  –ابن قدامھ  - ٤
  .     ٦سورة المائدة ، جزء من اآلیة  - ٥
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  :وجھ الداللة 
الم��أمور ب��ھ غس��ل  ف�ي اآلی��ة الكریم��ة دالل��ة عل��ى ع��دم وج��وب الم��واالة ؛ ألن     

    .  )١(األعضاء ، فكیفما غسل جاز 
  :وقد نوقش الدلیل بما یلي  :مناقشة الدلیل     
سلمنا لكم بأن المأمور في اآلی�ة الكریم�ة غس�ل األعض�اء ، فاآلی�ة دل�ت عل�ى            

بین كیفیتھ وفسر مجملھ بفعلھ وأمره ، فإنھ لم یتوض�أ إال   وجوب الغسل ، إال أن النبي 
  . )٢(ا ، وأمر تارك الموالة بإعادة الوضوء متوالًی

  :السنة ومنھا  –ثانًیا    
َأْخَبَرِنى ُعَمُر ْب�ُن اْلَخطَّ�اِب َأنَّ َرُج�ًال    : ما روى َعْن َأِبى الزَُّبْیِر َعْن َجاِبٍر قال     

اْرِج�ْع َفَأْحِس�ْن ُوُض�وَءَك    « : َفَق�اَل   َتَوضََّأ َفَتَرَك َمْوِضَع ُظُفٍر َعَلى َقَدِمِھ َفَأْبَص�َرُه النَِّب�ىُّ   
  . )٣( "َفَرَجَع َفَتَوضََّأ ُثمَّ َصلَّى : " وعند أحمد . َفَرَجَع ُثمَّ َصلَّى. »

  :وجھ الداللة     
أمره فی�ھ باإلحس�ان ال     في الحدیث داللة على عدم فرضیة المواالة ؛ ألنھ     

  . )٤(و باإلعادة ، واإلحسان یحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العض
  :مناقشة الدلیل     
أمره باإلحسان لكن ال نسلم لكم بأن اإلعادة لم تكن  سلمنا لكم بأن الرسول     

واجبة ؛ ألنھا لولم تكن واجبة ألعاد غسل العضو فقط ، أما وأنھ علیھ السالم أمره بإعادة 
  .  الوضوء ، فدل على فرضیة المواالة 

  :اآلثار ومنھا  –ثالًثا     
ما روى َعْن َن�اِفع َع�ْن ِاْب�ن ُعَم�ر َأنَّ�ُھ َتَوضَّ�َأ ِبالسُّ�وِق ، َفَغَس�َل َوْجھ�ھ َوَیَدْی�ِھ ،               

  . )٥(َوَمَسَح ِبَرْأِسِھ ، ُثمَّ ُدِعَي ِلِجَناَزٍة َفَدَخَل اْلَمْسِجد َفَمَسَح َعَلى ُخفَّْیِھ ُثمَّ َصلَّى َعَلْیَھا 
     

                                                        

  .   ١٥٤/  ١، الشرح مع المغني  ١٦٣/  ١المغني مع الشرح  - ١
  . ١٥٥/  ١، الشرح مع المغني  ١٦٣/  ١المغني مع الشرح  - ٢
)  ٢١٩ص /  ٢ج (ُجوِب اْسِتیَعاِب َجِمیِع َأْجَزاِء َمَحلِّ الطََّھاَرِة ، ُو: صحیح مسلم ، باب  - ٣

  ) .١٤٠ص /  ١ج (، مسند أحمد ، مسند عمر بن الخطاب ،  ٥٩٩حدیث
  . ١٧٥/  ١نیل األوطار ، ج  –الشوكاني  - ٤
بیروت  – دار الكتب العلمیة: مسند الشافعي ، الناشر  -محمد بن إدریس أبو عبد اهللا الشافعي  - ٥

، زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن ابن شھاب الدین  ١/١٦ما خرج من كتاب الوضوء ، : ،باب 
/ السعودیة  - دار ابن الجوزي : فتح الباري ، دار النشر   - البغدادي ثم الدمشقي الشھیر بابن رجب 

، ) ٢٨٩/ ١(بن محمد ، أبو معاذ طارق بن عوض اهللا : الثانیة ، تحقیق : ھـ ، الطبعة ١٤٢٢ -الدمام 
، أبو الطیب محمد  ٢٤٠/ ١توضأ بالسوق ، فغسل وجھھ ویدیھ ، : معرفة السنن واآلثار للبیھقي ، باب 
عبد : عون المعبود شرح سنن أبي داود ، المحقق  -العظیم آبادي : شمس الحق العظیم آبادي ، شھرتھ 
ھـ ، عام ١٣٨٨الثانیة ، : دینة المنورة ، الطبعة الم- المكتبة السلفیة : الرحمن محمد عثمان ، دار النشر 

  ).٢٩٦/  ١(م ، ١٩٦٨
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  :مناقشة الدلیل  
حل النزاع ؛ حیث إن فعل ابن عمر لیس فیھ دلیــــــل على أنھ الدلیل خارج م    

  أخل بالمـــــواالة 
  .)١(المشترطة 

  . )٢(الوضوء إحدى الطھارتین فلم تجب المواالة فیھا كالغسل  :القیاس  -رابًعا    
     

  :مناقشة الدلیل  
الف�ارق ؛  ال نسلم لكم بقیاس الوضوء على الغسل من الجنابة ؛ ألنھ قیاس م�ع      

  .)٣(ألن غسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد ، بخالف الوضوء فافترقا 
بع��د بی��ان أق��وال الفقھ��اء ، وأدل��تھم ، ومناقش��تھا ، ف��القول       : الق��ول المخت��ار      

بفرض��یة الم��واالة ف��ي الوض��وء ؛ لق��وة أدل��تھم ، وع��دم  : المخت��ار ھ��و الق��ول األول القائ��ل 
إلیھ�ا ، والعم�ل ب�ھ عم�ل بالث�اني وزی�ادة ، وب�ھ یخ�رج          سالمة أدلة القول اآلخ�ر مم�ا وج�ھ   

  . المتوضئ من الخالف ، والخروج من الخالف أولي 
  . واهللا أعلم                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .  ١٥٥/  ١الشرح مع المغني  - ١
  . ١٥٥/  ١، الشرح مع المغني  ١٦٣/  ١المغني مع الشرح  - ٢
  .المرجعان السابقان  - ٣
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  املبحث الثالث

  الواو العاطفة وأثرها على ترتيب الوضوء على نسق اآلية الكرمية

      
َیا  :ن ترتیب الوضوء على حسب ما جاءت بھ اآلیة الكریمة اتفق الفقھاء على أ

وا َأیَُّھ��ا الَّ��ِذیَن آَمُن��وا ِإَذا ُقْم��ُتْم ِإَل��ى الصَّ��َلاِة َفاْغِس��ُلوا ُوُج��وَھُكْم َوَأْی��ِدَیُكْم ِإَل��ى اْلَمَراِف��ِق َواْمَس��حُ 
المتوض�ئ الوج�ھ ، فالی�دین ،    مش�روع ، ب�أن یغس�ل     )١( ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن 

الرجلین ، إال أنھ�م اختلف�وا ف�ي فرض�یتھ لھ�ذه األعض�اء عل�ى         ثم یمسح الرأس ، ثم یغسل
  :قولین 

  :سبب االختالف     
  : سبب االختالف بین الفقھاء یرجع إلى ثالثة أسباب     
االشتراك في واو العطف ، وذلك أنھ ق�د یعط�ف بھ�ا األش�یاء      –السبب األول     

، فمن رأى أن ال�واو ف�ي آی�ة    )٢(لمرتبة بعضھا على بعض ، وقد یعطف بھا غیر المرتبة ا
بإیجاب الترتی�ب ، وم�ن رأى أنھ�ا ال تقتض�ي الترتی�ب ل�م       : الوضوء تقتضي الترتیب قال 

  .یقل بإیجابھ 
، ھل ھي محمولة على الوجوب أو  االختالف في أفعالھ  –والسبب الثاني     

أنھ  بوجوب الترتیب ؛ ألنھ لم یرد عنھ : حملھا على الوجوب قال على الندب ؟ ، فمن 
إن الترتی�ب س�نة ، وم�ن ف�رق ب�ین      : توضأ ق�ط إال مرتًب�ا ، وم�ن حملھ�ا عل�ى الن�دب ق�ال        

إن الترتی�ب الواج�ب إنم�ا ینبغ�ي أن یك�ون ف�ي       : المسنون والمف�روض م�ن األفع�ال ، ق�ال     
وط الواجبة قد تكون في األفعال التي لیست إن الشر: األفعال الواجبة ، ومن لم یفرق قال 

  . )٣(واجبة 
 َفاْغِس�ُلوا   : إن الفاء توجب التعقی�ب ف�ي ق�ول اهللا  تع�الى      –السبب الثالث     

أو ، فاقتض�ت الترتی�ب ف�ي الجمی�ع     ، فإنھا لم�ا كان�ت جواًب�ا للش�رط ربط�ت المش�روط ب�ھ        
وإنما كانت تقتضي الترتیب في  إذ ھو جزاء الشرط وجوابھ ،، اقتضت البداءة في الوجھ 

واحًدا ، فإذا كانت جمًال كلھا جواًبا لم تبال بأیھا بدأت جمیع لو كان جواب الشرط معنى ال
  . )٤(، إذ المطلوب تحصیلھا 

      

                                                        

  . ٦سورة المائدة ، جزء من اآلیة  - ١
  .الواو العاطفة كما سبق بیانھ فى المبحث األول فى داللة  - ٢
  .   ١٧/  ١بدایة المجتھد  –ابن رشد  - ٣
  .   ٢٠٩٦/  ٣الجامع ألحكام القرآن ، ج –القرطبي  - ٤
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ف�رض ، فیب�دأ   الكریم�ة  ذھب إلى أن ترتیب الوض�وء عل�ى نس�ق اآلی�ة     : القول األول      
: ومم�ن ق�ال ب�ھ    . ی�دین ، فمس�ح ال�رأس ، فغس�ل ال�رجلین      بغسل الوجھ مقروًنا بالنی�ة ، فال 

، وبھ قال أبو )٤(والظاھریة ) ٣(، والمشھور عند الحنبلیة )٢(، والشافعیة )١(بعض  المالكیة 
  .)٥(عبید القاسم بن سالم ،وإسحق ، وأبو ثور 

وھ��ذا كل��ھ ف��ي ترتی��ب المف��روض م��ع المف��روض ، وأم��ا ف��ي ترتی��ب األفع��ال        
  .)٦(األفعال المسنونة ، فھو عند مالك مستحب ، وقال أبو حنیفة ھو سنة المفروضة مع 

ذھب إلى أن ترتیب أفعال الوضوء على نسق اآلیة سنة ولیس بفرض : القول الثاني      
، )٩(، وروای�ة ع�ن اإلم�ام أحم�د     )٨(، والمالكی�ـة ف�ي المش�ھور    )٧(الحنفیـة : وممن قال بھ . 

                                                        

  . ٢٠القوانین الفقھیة ص  –، ابن جزي  ٢٠٩٥/  ٣الجامع ألحكام القرآن  –القرطبي  - ١
ھامشھ مختصر المزني األم وب –، اإلمام الشافعي  ١٠/  ١مختصر المزني بھامش األم  –المزني  - ٢
، المحلي على المنھاج مع  ٣٨/  ١اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  –، الشربیني الخطیب  ٢٦/  ١

،أبو یحیى زكریا ٦فتح المعین بشرح قرة العین ص  –، الملیباري  ٥٠/  ١حاشیتي القلیوبي وعمیرة ج 
  .  ١٣/  ١فتح الوھاب بشرح منھج الطالب  –األنصاري 

  . ١٥٣/  ١الشرح الكبیر بذیل المغني  –، المقدسي ١٦٠/ ١المغني مع الشرح الكبیر  –امھ ابن قد - ٣
  . ٦٦/  ٢المحلي  ، ج  -ابن حزم  - ٤
/  ١الشرح الكبیر بذیل المغني  –، المقدس  ٢٠٩٥/  ٣الجامع ألحكام القرآن الكریم  –القرطبي  - ٥

  . ١٦٠ / ١المغني وبذیلھ الشرح الكبیر  –، ابن قدامھ  ١٥٣
  . ١٧/  ١بدایة المجتھد  –ابن رشد  - ٦

الدر المختار مع  رد المحتار  –الحصكفي . ما یؤجر على فعلھ ویالم على تركھ: والسنة عند الحنفیة 
٧٤،  ٧٣/  ١ .  

( ھو ما ورد بھ دلیل ندب عموًما أو خصوًصا ولم یواظب علیھ النبي ) المندوب والمستحب ( أما النفل 
  (٧٣/  ١رد المحتار  –ابن عابدین . ن دون السنة ، ولذا كا  .  

السنة ھي الطریقة المسلوكة في الدین ، : وعرفھما زین الدین الحلبي الحنفي في مختصر المنار فقال 
  . وحكمھا المطالبة بإقامتھا من غیر افتراض وال وجوب 

كمھ إثابة فاعلھ وال معاقبة وح –أي الفرائض والسنن المشھورة  –ھو ما زاد على العبادات : والنفل 
  .  ١٥مختصر المنار مع مجموع متون أصولیة ص . ویلزم بالشروع : على تاركھ 

ھو ما یقتضي الثواب على الفعل ال العقاب على الترك ونوعان : المندوب : أما عند جمھور األصولیین 
جموع متون أصولیة ،  قواعد األصول ومعاقد الفصول مع م –البغدادي الحنبلي . المستحب والسنة 

  .  ٨٤ص 
، بدائع  ٧، مالمسكین على كنز الدقائق ص  ٨٦/  ١الدر المختار مع رد المحتار  –الحصكفي  - ٧

  .   ٣٣/  ١دار الفكر ، : الصنائع ، طبعة 
الشرح            -، الدردیر  ٢٠القوانین الفقھیة ص -، ابن جزي  ١٧، ١٦/  ١بدایة المجتھد -ابن رشد  - ٨
  .٤٤/ ١صغیر ال

  . ١٥٣/  ١الشرح الكبیر بذیل المغني  –، المقدسي ١٦٠/ ١المغني مع الشرح الكبیر  –ابن قدامھ  - ٩
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ل عل���ى واب���ن مس���عود ومكح���ول والنخع���ي والزھ���ري       ، وب���ھ ق���ا   )١(والث���وري  وداود 
  . )٢(واألوزاعي ، واختاره ابن المنذر 

  األدلـــــــــــة
استدل عل�ى فرض�یة الترتی�ب ب�ین أعض�اء الوض�وء عل�ى        : أدلة القول األول     

  .نسق اآلیة الكریمة ،  بالكتاب ، والسنة ، واآلثار ، واإلجماع ، والقیاس 
  :ھ الكتاب ومن: أوًال     
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتـْم ِإَلى الصَّـالِة  َفاْغِسُلوا ُوُجوَھُكْم  : قول اهللا تعالى     

  . )٣( َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن  
  :وجھ الداللة     
مة قرینة تدل على فرضیة الترتی�ب ؛ فإن�ھ أدخ�ل ممس�وًحا ب�ین      في اآلیة الكری    

مغسولین وقطع النظیر عن نظیره ، والعرب ال تفعل ذلك إال لفائدة ، والفائدة ھي وجوب 
  .)٤(الترتیب 

توج��ب التعقی��ب ، فإنھ��ا لم��ا كان��ت جواًب��ا   ) فاغس��لوا ( ث��م إن الف��اء ف��ي قول��ھ      
      .)٥(تیب في الجمیع للشرط ربطت المشروط بھ ، فاقتضت التر

وق�د ن�وقش االس�تدالل باآلی�ة ب�أن فائ�دة الترتی�ب اس�تحبابھ ال          :مناقشة الدلیل     
إنما اقتضت الب�داءة ف�ي الوج�ھ إذا ھ�و ج�زاء      ) فاغسلوا : ( وجوبھ ، ثم إن الفاء في قولھ 

الشرط وجوابھ ، وإنما كان�ت تقتض�ي الترتی�ب ف�ي الجمی�ع ل�و ك�ان ج�واب الش�رط معن�ى           
  . )٦(حًدا ، فإذا كانت جمًال كلھا جواًبا لم تبال بأیھا بدأت ، إذ المطلوب تحصیلھا وا

  :رد المناقشة     
وقد ردت المناقشة بأن اآلیة ما س�یقت إال لبی�ان الوض�وء الواج�ب ، ولھ�ذا ل�م           

تذكر السنن فیھ�ا ؛ وألن�ھ مت�ى اقتض�ى اللف�ظ الترتی�ب ك�ان م�أموًرا ب�ھ ؛ واألم�ر یقتض�ي            
حكاه مرتًبا ، وھو مفسر لما ف�ي كت�اب    ب وألن كل من حكى وضوء رسول اهللا الوجو

                                                        

  . ١٧/  ١بدایة المجتھد  –ابن رشد  - ١
  . ١٥٣/ ١الشرح الكبیر بذیل المغني  –، المقدسي  ١٦٠/ ١المغني مع الشرح الكبیر  –ابن قدامھ  - ٢

  .   ٦من اآلیة سورة المائدة ، جزء  - ٣
  ١٦١/  ١المغني مع الشرح  –، ابن قدامھ  ١٥٣/  ١الشرح الكبیر بذیل المغني  –المقدسي  - ٤

  .    ٢٠٨٩/  ٣الجامع ألحكام القرآن الكریم ،  - ، القرطبي  ٣٨/  ١اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
  .   ٩٩/  ٦الجامع ألحكام القرآن ، ج -القرطبي - ٥
  .   ٩٩/  ٦جامع ألحكام القرآن ، جال -القرطبي - ٦
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أي  )١(" ھ��ذا وض��وء ال یقب��ل اهللا الص��الة إال ب��ھ  " : مرتًب��ا وق��ال  اهللا تع��الى ، وتوض��أ 
  . )٢(بمثلھ 

َفاْغِس�ُلوا ُوُج�وَھُكْم      :ق�ال اهللا  : " ق�ال اإلم�ام الش�افعي رحم�ھ اهللا تع�الى          
وتوضأ رسول : ، قال   ْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن  َوَأْیِدَیُك
فأش�بھ واهللا تع�الى أعل�م أن    : ، وب�دأ بم�ا ب�دأ اهللا تع�الى ب�ھ ، ق�ال        كما أم�ره اهللا   اهللا  

  : یكون على المتوضئ في الوضوء شیئان 
م رسولھ علیھ الصالة والسالم بھ منھ ، ویأتي على إكمال أن یبدأ بما بدأ اهللا ث    

ما أمر بھ ، فمن بدأ بیده قبل وجھھ ، أو رأسھ قبل یدیھ ، أو رجلیھ قبل رأسھ ، كان علیھ 
عندي أن یعید حتى یغسل كالً  في موضعھ بعد الذي بعده ، ال یجزئھ عن�دي غی�ر ذل�ك ،    

ح ال�رأس وغی�ره ف�ي ھ�ذا س�واء ، ف�إذا       وإن صلى أعاد الصالة بعد أن یعید الوضوء ومس
نسى مسح رأسھ حتى غسل رجلیھ ، عاد فمسح رأسھ ثم غسل رجلیھ بعده ، وقال غیري 

بالص�فا  )  ( فب�دأ رس�ول اهللا     ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َش�َعاِئِر اللَّ�ِھ      :في قول اهللا 
و بدأ بالمروة ألغ�ى طواًف�ا حت�ى یك�ون ب�دؤه      نبدأ بما بدأ اهللا بھ ولم أعلم خالًفا أنھ ل: وقال 

إن بدأ باآلخرة قبل األولى أعاد حت�ى تك�ون بع�دھا ، وإن    : بالصفا ، وكما قلنا في الجمار 
بدأ بالطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبی�ت أع�اد ، فك�ان الوض�وء ف�ي ھ�ذا المعن�ى        

  . )٣(" أوكد من بعض عندي ، واهللا أعلم 
  :ة ومنھا السن -ثانًیا     
ما روى َعْن ُی�وُنَس َع�ِن اْب�ِن ِش�َھاٍب َأنَّ َعَط�اَء ْب�َن َیِزی�َد اللَّْیِث�ىَّ َأْخَب�َرُه َأنَّ           -١    

َدَع�ا ِبَوُض�وٍء َفَتَوضَّ�َأ ، َفَغَس�َل َكفَّْی�ِھ       ُحْمَراَن َمْوَلى ُعْثَم�اَن َأْخَب�َرُه َأنَّ ُعْثَم�اَن ْب�َن َعفَّ�اَن      
َمْضَمَض َواْسَتْنَثَر ، ُثمَّ َغَسَل َوْجَھ�ُھ َث�َالَث َم�رَّاٍت ، ُث�مَّ َغَس�َل َی�َدُه اْلُیْمَن�ى         َثَالَث َمرَّاٍت ،ُثمَّ

َلُھ ِإَلى اْلِمْرَفِق َثَالَث َمرَّاٍت ، ُثمَّ َغَسَل َیَدُه اْلُیْسَرى ِمْثَل َذِلَك ، ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُھ ، ُثمَّ َغَسَل ِرْج
َرَأْیُت َرُس�وَل اللَّ�ِھ   : ِن َثَالَث َمرَّاٍت ، ُثمَّ َغَسَل اْلُیْسَرى ِمْثَل َذِلَك ، ُثمَّ َقاَل اْلُیْمَنى ِإَلى اْلَكْعَبْی

  َتَوضََّأ َنْحَو ُوُضوِئى َھَذا ، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ  : »     ََّمْن َتَوضََّأ َنْح�َو ُوُض�وِئى َھ�َذا ُث�م
  . )٤(» ِفیِھَما َنْفَسُھ ُغِفَر َلُھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِھ َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتْیِن َال ُیَحدُِّث 

      

                                                        

: سبل السالم ، الناشر  -) ھـ١١٨٢: المتوفى (محمد بن إسماعیل األمیر الكحالني الصنعاني ،  -  ١
  . ٥١ص/  ١الوضوء ، ج : م ، باب ١٩٦٠/ ھـ١٣٧٩الرابعة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة 

اإلقناع في حل ألفاظ أبي  –، الشربیني الخطیب  ١٦١/  ١، المغني  ١٥٣/  ١الشرح مع المغني  - ٢
  . ٣٩،  ٣٨/  ١شجاع  ج 

  . ٢٦،  ٢٥/  ١األم وبھامشھ مختصر المزني  –اإلمام الشافعي  - ٣
  . ١٠٨ – ١٠٥/  ٣ِصَفِة اْلُوُضوِء َوَكَماِلِھ ، : صحیح مسلم مع النووي ، باب  - ٤
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   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٣٥ -  
 

ف��ي الح��دیث دالل��ة عل��ى أن ترتی��ب أعض��اء الوض��وء م��ن الب��داءة   :وج��ھ الدالل��ة 
 بغسل الوجھ مقروًنا بالنیة ثم الیدین ثم مسح ال�رأس ث�م غس�ل ال�رجلین واج�ب ؛ لفعل�ھ       

وب�دأ بم�ا ب�دأ اهللا تع�الى      وضأ كما أم�ره اهللا  ت المبین للوضوء المأمور بھ ، حیث إنھ 
  .)١(بھ 

لما سئل عن الس�عي ب�ین الص�فا والم�روة       ما روى عن جابر أن النبي  -٢    
  .)٢(» َأْبَدُأ ِبَما َبَدَأ اللَُّھ ِبِھ « : وبأیھما یبتدأ بھ ،      قال 

هللا ب��ھ ، فب��دأ ف��ي الح��دیث دالل��ة عل��ى أن الب��دء یك��ون بم��ا ب��دأ ا : وج��ھ الدالل��ة     
، فیكون الوض�وء ك�ذلك ، حی�ث إن    » َأْبَدُأ ِبَما َبَدَأ اللَُّھ ِبِھ « : بالصفا  وقال    الرسول 

العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص الس�بب فعل�ى المتوض�ئ أن یب�دأ بم�ا ب�دأ اهللا ورس�ولھ ب�ھ         
  .)٣( ویكون الترتیب فرًضا ، لفعلھ 

توضأ على ال�والء   أنھ : بت وأبي ھریرة ما روى عن ابن عمر وزید بن ثا -٣    
  . )٤(ولھ طرق یشدد بعضھا بعضا " ھذا وضوء ال یقبل اهللا الصالة إال بھ : " ثم قال 
   -:اآلثار ومنھا  –ثالًثا     
ال :  أحدنا یستعجل فیغسل شیًئا قبل ش�يء ، فق�ال   : ما روى أن علًیا سئل فقیل لھ     

  .)٥( ، حتى یكون كما أمر اهللا تعالى
  . ھذا األثر فیھ داللة على فرضیة الترتیب حسب نسق اآلیة الكریمة   :وجھ الداللة   

إجم�اع الس�لف رض�وان اهللا عل�یھم عل�ى الترتی�ب ب�ین أعض�اء          :اإلجماع  –رابًعا     
  . )٦(الوضوء 
  :من وجھین : القیاس  –خامًسا     
ة ورم��ي الجم��رات ف��ي   قی��اس الوض��وء عل��ى الس��عي ب��ین الص��فا والم��رو   –األول     

الترتیب ، بجامع أن كال عبادة ، فكما وجب الترتیب في المق�یس علی�ھ وج�ب ف�ى المق�یس      
)٧(.  

      

                                                        

  . ٢٦،  ٢٥/ ١، األم ، ج  ٣٨ص /  ١اإلقناع ، ج - ١
  ).٥٤ص /  ٨ج (،  ) ( َحجَِّة النَِّبىِّ : صحیح مسلم ، باب  - ٢
فتح الوھاب  –، أبو یحیى زكریا األنصاري  ٣٨/  ١اإلقناع  –، الشربیني الخطیب  ٢٦/  ١األم  -  ٣

   ١٣/  ١بشرح منھج الطالب 
: الناشر  سبل السالم ،  -) ھـ١١٨٢: المتوفى (محمد بن إسماعیل األمیر الكحالني الصنعاني  - ٤

  . ٥١/  ١الوضوء ، ج : م ، باب ١٩٦٠/ ھـ١٣٧٩الرابعة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة 
 –مكتبة العبیكان : شرح العمدة ، الناشر  -أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس  - ٥

  ).٢١٢ص /  ١ج (سعود صالح العطیشان ، . د: ، تحقیق ١٤١٣الریاض ، الطبعة األولى ، 
  .   ٩٩/  ٦الجامع ألحكام القرآن ، ج -القرطبي - ٦
  . ٢٦/  ١األم  - اإلمام الشافعي - ٧
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- ٢٨٣٦ -  
 

قی�اس الوض�وء عل��ى الص�الة بج�امع أن ك�ال منھم��ا عب�ادة یش�تمل عل��ى         –الث�اني  
أفع�ال متغ��ایرة ی��رتبط بعض�ھا ب��بعض ، ویبطلھ��ا الح��دث ، وكم�ا أن الترتی��ب ف��ي الص��الة    

  .)١(ون في الوضوء كذلك فرض فیك
  :أدلة القول الثاني     
والس���نة واآلث���ار ، والقی���اس ،   ، اس���تدل عل���ى أن الترتی���ب س���نة ، بالكت���اب        

  .والمعقول 
  :الكتاب ومنھ : أوًال     
ُكْم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَل�ى الصَّ�الِة َفاْغِس�ُلوا ُوُج�وھَ     : قول اهللا تعالى     

  . َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن  
في اآلیة الكریمة داللة على أن الترتیب سنة ولیست فرًضا من  :وجھ الداللة     
  : عدة وجوه 

او أن اهللا تعالى أمر بغسل األعض�اء وعط�ف بعض�ھا عل�ى بع�ض ب�و       - أولھا    
، )٢(الجمع ، وھي ال تقتضي الترتیب وإنما ھي لمطلق الجمع ، فكیفما غس�ل ك�ان ممت�ثًال    

  .)٣(وعلى ھذا فظاھر اآلیة یدل على اإلجزاء فرَّق ، أو َجَمع ، أْو  َواَلي 
 : الرِّْجل مغسولة ، معطوفة في المعنى على  األیدي ، وأن التقدیر  -ثانیھا     

وھذا ی�دل عل�ى أن    َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق وأرجلكم َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم  َفاْغِسُلوا ُوُجوَھُكْم
ترتیب اللفظ على ھذا النظام غیر مراد بھ ترتیب المعنى ، فیكون الترتیب س�نة ال فرًض�ا   

)٤(.  
ْم ِم�ْن َح�َرٍج   َما ُیِریُد اللَُّھ ِلَیْجَعَل َعَل�ْیكُ  قول اهللا تعالى في عجز اآلیة  -ثالثھا     

  :ھذا القول من اهللا یدل على أن الترتیب غیر مفروض  ألمرین   َوَلِكْن ُیِریُد ِلُیَطھَِّرُكْم 
  .نفى الحرج إذ في إیجاب الترتیب إثبات للحرج ونفى للتوسعة  –األول     
م��راد ھ��و بی��ان أن ال َوَلِك��ْن ُیِری��ُد ِلُیَطھِّ�َرُكْم    : ق��ول اهللا تع��الى  –والث�اني      

حص��ول الطھ��ارة بغس��ل ھ��ذه األعض��اء ، وذل��ك یتحق��ق م��ع الترتی��ب وبدون��ھ ، ف��ال یك��ون  
  .)٥(الترتیب واجًبا 

      

                                                        

، إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو إسحاق  ٢٠٩٦/  ٣الجامع ألحكام القرآن ،  –القرطبي  -  ١
  . ٤٤١/  ١دار الفكر ، : المھذب في فقھ اإلمام الشافعي مع المجموع ، الناشر  -

/  ١، سبل السالم  ١٥٣/  ١،الشرح بذیل المغني ١٦١،  ١٦٠/  ١المغني مع الشرح  –ابن قدامھ  - ٢
٥١ .  
  .  ٩٨/ ٦الجامع ألحكام القرآن ، ج -القرطبي - ٣
  . ٣٦٠/  ٢أحكام القرآن للجصاص  - ٤
  . ٣٦٠/  ٢أحكام القرآن للجصاص  - ٥
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- ٢٨٣٧ -  
 

  :وقد نوقش استداللھم ھذا بما یلي  :مناقشة الدلیل 
إن ال��واو ال تقتض��ي الترتی��ب غی��ر مس��لم ب��ھ ، فق��د اقتض��ت       : ق��ولھم  –أوًال     

  .) ١( َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا  َیا  : الترتیب في قولھ  تعالى 
إن ترتیب اللفظ غیر مراد بھ ترتیب المعنى ، غیر مسلم بھ ؛ : قولھم  –ثانیا     

ألن المسح في الرأس إنما دخل بین ما یغسل لبیان الترتیب على أنھ مفعول قب�ل ال�رِّْجَلین   
  . )٢(دم علیھما في التالوة ، ولما كان الرأس مفعوًال قبل الرجلین ق

ال نسلم لكم بما تقولون ، بأن إیجاب الترتیب فیھ حرج ، والم�راد ھ�و    –ثالًثا     
ابدأ بما بدأ اهللا بھ : "  حصول الطھارة بغسل ھذه األعضاء كیفما غسل ؛ ألن في قولھ 

یم ال یب�دأ ذك�ًرا إال   إفادة بأن ما بدأ اهللا بھ ذكًرا نبتدئ بھ فعًال ، فإن كان كالمھ كالم حك" 
  . بما یستحق البداءة بھ فعًال ، فإنھ مقتضى البالغة 

ثم إن العرب یقدمون ما ھم بشأنھ أھم وُھم بھ أعنى ، فإن اللفظ عام ، والع�ام      
موصولة ، والموصوالت من " ما " ال یقتصر على سببھ أعنى بما بدأ اهللا بھ ؛ ألن كلمة 

َفاْغِسُلوا ُوُجوَھُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِف�ِق   : وھي قولھ تعالى ألفاظ العموم ، وآیة الوضوء 
اب�دءوا بم�ا ب�دأ    : "  داخلة تحت األمر بقولھ  َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن

  . )٣(فیجب البداءة بغسل الوجھ ثم ما بعده على الترتیب " اهللا بھ 
  : السنة ومنھا  -ثانًیا     
توضأ فغسل وجھھ ویدیھ ثم رجلی�ھ   ما روى عن ابن عباس أن رسول اهللا     

  .)٤(" ثم مسح رأسھ بفضل وضوئھ 
ھذا الحدیث ی�دل عل�ى أن الترتی�ب ب�ین أعض�اء الوض�وء ل�یس        : وجھ الداللة     

  .  ؛        لفعلھ ) ٥(بواجب 
یث إنھ ال تع�رف ل�ھ طریق�ة ص�حیحة     ال نسلم لكم بھ ؛ ح: مناقشة ھذا الدلیل     

  . )٦(حتى یتم بھ  االستدالل 
  -:اآلثار ومنھا  –ثالًثا     
ما روى عن ُمْعَتِمر ْبِن ُسَلْیَماَن ، َعْن َعْوِف ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرو ْب�ِن ِھْن�ٍد       

  .َأْعَضاِئي َبَدْأت  َما ُأَباِلي إَذا َتمَّْمت ُوُضوِئي ِبَأيِّ: َقاَل   َعِليٌّ : ، َقاَل 
      

                                                        

    . ١٥٣/  ١الشرح الكبیر مع المغني  –المقدسي  - ١
  .٩٢/  ٦الجامع ألحكام القرآن ،  –القرطبي  - ٢
  ).مع تصرف (  ٥٢ص/  ١سبل السالم ، ج  - ٣
  .المرجع السابق  - ٤
  .المرجع السابق  - ٥
  .المرجع السابق  - ٦



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٣٨ -  
 

َما ُأَباِلي َلْو َبَدْأت : َقاَل َعِليٌّ : وفى روایة َعْن إْسَماِعیَل ْبِن َخاِلٍد ، َعْن ِزَیاٍد ، َقاَل 
  . )١(ِبالشَِّماِل َقْبَل اْلَیِمیِن ، إَذا َتَوضَّْأت 

َق�اَل  : ْن ُمَجاِھ�ٍد ، َق�اَل   وما روى عن اْبِن ُجَرْیٍج ، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن ُموَسى ، َع�     
  . )٢(" َال َبْأَس َأْن َتْبَدَأ ِبِرْجَلْیك َقْبَل َیَدْیك ِفي اْلُوُضوِء : َعْبُد اِهللا 

  :مناقشة األدلة     
  :وقد نوقش االستدالل ھذا بثالثة أوجھ     
إنما عن�ى ب�ھ الیس�رى    : قال اإلمام أحمد  ما روى عن سیدنا على  –األول     

لیمنى ألن مخرجھما في الكت�اب واح�د ، وی�روي اإلم�ام أحم�د بإس�ناده أن علًی�ا س�ئل         قبل ا
. ال ، حتى یكون كما أمر اهللا تعالى : أحدنا یستعجل فیغسل شیًئا قبل شيء فقال : فقیل لھ 

ما أبالي بشمالي بدأت أم بیمیني إذا أتممت : " وروى عن على أنھ بدأ بمیاسره وبأنھ قال 
  " .الوضوء 

  .)٣(أما روایة ابن مسعود فال یعرف لھا أصل  –الثاني     
؛ وھذا ألن مجاھدا لم یدرك عب�د   )٤(ھذا مرسل وال یثبت : قال الدار قطني و    

  . )٥(اهللا بن         مسعود 
ال حجة في أحد مع القرآن إال في ال�ذي أم�ر ببیان�ھ وھ�و رس�ول اهللا       –الثالث     

  أج�ازوا تنك�یس الوض�وء ال�ذي ل�م ی�أت ن�ص م�ن اهللا         ) ھور في المش( ، ثم إن المالكیة
فیھ ، ثم أت�وا إل�ى م�ا أج�از اهللا تع�الى تنكیس�ھ فمنع�وا م�ن ذل�ك ،           تعالى وال من رسولھ 

أج�از تق�دیم بع�ض ذل�ك      وھو الرمي والحلق والنحر والذبح والطواف ، فإن رسول اهللا 
م الطواف على الرمي وال تقدیم ال یجوز تقدی: فقالوا  –كما في كتاب الحج  –على بعض 

  . )٦(الحلق على الرمي 
     

                                                        

مصنف ابن أبي   - )ھـ ٢٣٥ـ  ١٥٩(أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي ،  - ١
في الرجل َیَتَوضَُّأ : الدار السلفیة الھندیة القدیمة ، باب : محمد عوامة ، طبعة : شیبة ،         تحقیق 
  .٣٩/ ١َیْبَدُأ ِبِرْجَلْیِھ َقْبَل َیَدْیِھ ،

  .  المرجع السابق  - ٢
  . ١٦١/  ١، المغني  ١٥٤/  ١الشرح الكبیر مع المغني  –المقدسي  - ٣
بیروت ،  -دار المعرفة : سنن الدارقطني ، الناشر  -علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي  -٤

ما روي في جواز تقدیم غسل : السید عبد اهللا ھاشم یماني المدني ، باب : ، تحقیق ١٩٦٦عام – ١٣٨٦
  ) . ٨٩/ ١(الید الیسرى على  الیمنى ، 

مكتبة دار : سنن البیھقي الكبرى ، الناشر  - أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي  - ٥
الرخصة في البداءة : محمد عبد القادر عطا ، باب : ، تحقیق  ١٩٩٤ – ١٤١٤مكة المكرمة ،  -الباز 

  ).٨٧/ ١(بالیسار ، 
  . ٦٨،  ٦٧/  ٢المحلي  –ابن حزم  - ٦
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أما ترتی�ب الیمن�ى عل�ى الیس�رى ف�ال یج�ب باإلجم�اع حك�اه اب�ن المن�ذر؛ ألن اهللا            
وك�ذا الترتی�ب ب�ین المضمض�ة     ) وأرجلك�م  ... وأیدیكم : ( تعالى ذكر مخرجھ واحًدا فقال 

عض��ًوا وال یج��ب الترتی��ب ب��ین   واالستنش��اق ، والفقھ��اء یع��دون الی��دین عض��ًوا وال��رجلین 
  . )١(العضو الواحد 

قی��اس الوض��وء عل��ى الغس��ل ف��ي ع��دم وج��وب الترتی��ب ؛      :القی��اس  –رابًع��ا    
بجامع أن كًال منھم�ا طھ�ارة م�ن ح�دث تس�تباح ب�ھ الص�الة ، والمعن�ى ف�ي ذل�ك الغس�ل ال            

  . )٢(التبدیة ، فكما ال ترتیب في غسل أعضاء الجنابة فكذلك غسل أعضاء الوضوء 
ال نس�لم لك�م بقی�اس الوض�وء عل�ى الغس�ل ؛ ألن�ھ قی�اس م�ع            : مناقشة الدلیل     

  .)٣(الفارق ، حیث إن غسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخالف الوضوء ، فافترقا 
إن العقل یقضي ب�أن األم�ر بالوض�وء للتطھی�ر ، وھ�وال      : المعقول  –خامًسا     

  . )٤(یقف على الترتیب فیكون سنة 
َلا َحاَجَة َلَنا إَلى الدَِّلیِل َعَلى َعَدِم اِلاْفِتَراِض ؛ ِلَأنَُّھ اْلَأْصُل : " وقال ابن عابدین     

  . )٥(" ، َوُمدَِّعیھ ُمَطاَلٌب ِبِھ َوَلْم ُیوَجْد 
ال نسلم لك�م بم�ا تقول�ون ، حی�ث إن العق�ل یعم�ل ب�ھ حی�ث ال         : مناقشة الدلیل     

ف�اللفظ ع�ام ، والع�ام ال    " اب�دءوا بم�ا ب�دأ اهللا  ب�ھ     : "  ل نص ، وقد وجد النص حیث ق�ا 
موص�ولة ، والموص�والت م�ن ألف�اظ العم�وم ، وآی�ة       ) ما ( یقتصر على سببھ ؛ ألن كلمة 

فیجب البداءة بغسل الوجھ " ابدءوا بما بدأ اهللا بھ : "  الوضوء داخلة تحت األمر بقولھ 
  . )٦(ثم ما بعده على الترتیب

  :لمختار القول ا    
إن الترتی��ب ف��ى  : بع��د بی��ان أق��وال الفقھ��اء وأدلتھ��ا ومناقش��تھا ف��القول القائ��ل         

  : الوضوء فرض ھو المختار ؛ لوجوه منھا 
الب�دء بم��ا ب��دأ اهللا ب��ھ كم��ا ق��ال علی��ھ الص��الة والس��الم ح��ین س��ئل ع��ن   –األول     

، وف��ى " ب��دأ اهللا ب��ھ  اب��دءوا بم��ا  : " الس��عي ب��ین الص��فا والم��روة وبأیھم��ا یبت��دأ ب��ھ فق��ال     
   .  الوضوء بدأ اهللا بغسل الوجھ ، فاألیدي ، فمسح الرأس ، فغسل األرجل 

      

                                                        

  .   ١٦٢/  ١، المغني  ١٥٤/  ١الشرح مع المغني  –المقدسي  - ١
  .   ٢٠٩٦/  ٣الجامع ألحكام القرآن ،  –القرطبي  - ٢
  .   ١٥٥/  ١الشرح الكبیر مع المغني  –، المقدسي  ١٦٣/  ١المغني  - ٣
  .   ٣٤/  ١بدائع الصنائع  - ٤
دار الفكر ،           : حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار ، الناشر  - ابن عابدین - ٥

  .١٢٢/  ١م  ،  ٢٠٠ -ھـ  ١٤٢١بیروت ،
  
  . ٥٢/  ١سبل السالم  - ٦



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٤٠ -  
 

  . إجماع السلف ، فإنھم كانوا یرتبون  –الثاني     
  .تشبیھ الوضوء بالصالة فى الترتیب  –الثالث     
   .)١(على ترتیب الوضوء  مواظبة الرسول –الرابع     
فإن من نكس وضوءه ، فبدأ بشيء من أعضائھ قب�ل وجھ�ھ ، ل�م     وعلى ھذا ،    

یحتسب بما غسلھ قبل وجھھ ، فإذا غسل وجھھ مع بقاء نیتھ أو بعدھا بزمن یسیر احتسب 
  . لھ بھ ، ثم یرتب األعضاء  الثالثة 

وإن غس��ل وجھ��ھ ث��م مس��ح رأس��ھ ث��م غس��ل یدی��ھ ورجلی��ھ ، أع��اد مس��ح رأس��ھ     
  . وغسل رجلیھ 

ل وجھ�ھ ویدی�ھ ث�م غس�ل رجلی��ھ ث�م مس�ح رأس�ھ ، ص�ح وض��وؤه إال         وإن غس�     
  . غسل رجلیھ 
وإن نكس وضوءه جمیعھ ، بأن بدأ برجلیھ ومسح بوجھھ ، لم یصح إال غسل     

  . وجھھ 
وإن توضأ منكًسا أربع مرات ، صح وضوؤه ، یحصل لھ من كل مرة غس�ل عض�و        

  . )٢(تیب بجھل ، وال نسیان ، وال إكراه إذا كان متقارًبا ، وعلى ھذا ، فال یسقط التر
  
  
  
  

                                                        

  . ٩٩ص /  ٦الجامع ألحكام القرآن ، ج –القرطبي  - ١
، ابن قدامھ   ٥٠/  ١، القلیوبي على المحلي على المنھاج مع حاشیة عمیرة  ٢٠٩٥/  ٣القرطبي  - ٢
  .١٥٤/  ١الشرح الكبیر مع المغني  –، المقدسي  ١٦٢/  ١المغني مع الشرح  -
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  املبحث الرابع
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  الواو العاطفة وأثرها على ق

َوِإْن ِخْفُتْم َألَّ�ا ُتْقِس�ُطوا ِف�ي اْلَیَت�اَمى َف�اْنِكُحوا َم�ا َط�اَب َلُك�ْم ِم�َن             :قال اهللا     
َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َألَّا َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َم�ا َمَلَك�ْت َأْیَم�اُنُكْم َذِل�َك َأْدَن�ى َألَّ�ا       النَِّساِء َمْثَنى َوُثالَث 

  . )١( َتُعوُلوا
فمن ھدي الق�رآن الك�ریم إباحت�ھ تع�دد الزوج�ات ، وأن الرج�ل إذا خ�اف ع�دم             

أن الطریق�ة الت�ي ھ�ي     العدل بینھن لزمھ االقتصار على واحدة ، أو ملك یمین�ھ ، وال ش�ك  
  :أقوم الطرق وأعدلھا ، ھي إباحة تعدد الزوجات ؛ ألمور منھا 

إن الم��رأة الواح��دة تح��یض وتم��رض ، وت��نفس إل��ى غی��ر ذل��ك م��ن العوائ��ق   *    
المانعة من قیامھا بأخص لوازم الزوجیة ، والرجل مستعد للتسبب ف�ي زی�ادة اُألم�ة ، فل�و     

  .ت منافعھ باطًال في غیر ذنب حبس علیھا في أحوال أعذارھا لعطل
إن اهللا أج��رى الع��ادة ب��أن الرج��ال أق��ل ع��ددًا م��ن النس��اء ف��ي أقط��ار ال��دنیا ،   *    

وأكث�ر تعرض��ًا ألس��باب الم��وت م��نھن ف��ي جمی�ع می��ادین الحی��اة ، فل��و قص��ر الرج��ل عل��ى   
واحدة ، لبقي عدد ضخم من النساء محرومات من ال�زواج ، فتض�طر الواح�دة م�نھن إل�ى      

ِكَت�اٌب ُأْحِكَم�ْت َآَیاُت�ُھ ُث�مَّ ُفصِّ�َلْت       : ، فسبحان الحكیم الخبیر القائل .... ب الفاحشة ،ارتكا
  .)٢( ِمْن َلُدْن َحِكیٍم َخِبیٍر 

إن اإلناث كلھن مستعدات للزواج ، وبعض الرجال ال قدرة لھم على القی�ام   *    
ج�ال أق�ل م�ن المس�تعدات ل�ھ      بلوازم الزواج لسبب أو آلخر ، فالمس�تعدون لل�زواج م�ن الر   

من النساء ؛ ألن المرأة ال عائق لھا ، والرجل یعوقھ الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح 
، فلو قصر الواحد على الواحدة ، لضاع كثیر م�ن المس�تعدات لل�زواج أیض�ًا بع�دم وج�ود       

ال یع�دل  ف�إن خ�اف الرج�ل أ   ... أزواج ، فیكون ذلك سببًا لض�یاع الفض�یلة وتفش�ي الرذیل�ة    
ِإنَّ اللََّھ  : یقول  بینھن ، وجب علیھ االقتصار على واحدة ، أو ملك  یمینھ ؛ ألن اهللا 

  .)٣( َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِأْحَساِن 
َف�َال     :والمیل بالتفضیل في الحقوق الشرعیة بینھن ال یجوز ؛ لق�ول اهللا      

، أما المیل الطبعي بمحبة بعضھن أكثر من بعض )٤( اْلُمَعلََّقِة َتِمیُلوْا ُكلَّ اْلَمْیِل َفَتَذُروَھا َك
، فھو غیر مستطاع دفعھ للبشر ؛ ألنھ انفعال وت�أثر نفس�اني ال فع�ل ، وھ�و الم�راد بقول�ھ       

  :   َوَلْن َتْسَتِطیُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْیَن النَِّس�اِء )وروي ع�ن أم الم�ؤمنین الس�یدة َع�ْن      )٥ ،

                                                        

  . ٣سورة النساء ، آیة  - ١
  . ١، جزء من اآلیة  سورة ھود - ٢
  .  ٩٠سورة النحل ، جزء من اآلیة  - ٣
  . ١٢٩سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٤
  . ١٢٩سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٥
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اللَُّھمَّ َھَذا َقْسِمى « :  َیْقِسُم َفَیْعِدُل َفَیُقوُل َكاَن َرُسوُل اللَِّھ : َرِضَى اللَُّھ َعْنَھا َقاَلْت َعاِئَشَة 
ق�ال حس�ین س�لیم    . )٢( –َیْعِني ِزَیاَدَة اْلَمَحبَِّة  -)١(»ِفیَما َأْمِلُك َفَال َتُلْمِنى ِفیَما َتْمِلُك َوَال َأْمِلُك 

  .)٣(إسناده صحیح : أسد 
غب ال��دائم وم��ا یزعم��ھ ال��بعض م��ن أن تع��دد الزوج��ات یلزم��ھ الخص��ام والش��       

الحیاة ؛ ألنھ كلما أرضى إح�دى الض�رتین َس�خطت األخ�رى ، فھ�و ب�ین       المفضي إلى نكد 
سخطتین دائمًا ، وأن ھذا لیس من الحكمة ؛ ألن الخصام والمشاغبة بین أفراد أھل البیت 

الرجل  وأمھ ، وبینھ وبین أبیھ ، وبینھ وبین أوالده ، وبینھ  ال انفكاك عنھ البتة ، فیقع بین
  .وبین زوجتھ الواحدة  فھو أمر عادي لیس لھ كبیر شأن 

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة الم�رأة ف�ي ع�دم حرمانھ�ا م�ن ال�زواج ،           
األمة  ولمصلحة الرجل بعدم تعّطل منافعھ في حال قیام العذر بالمرأة الواحدة ، ولمصلحة

لیكثر عددھا فیمكنھا مقاومة عدوھا لتكون كلمة اهللا ھي العلیا ، فھو تشریع حكیم خبیر ال 
  .)٤(یطعن فیھ إال من أعمى اهللا بصیرتھ بظلمات الكفر 

ففي التوراة أباح اهللا تعالى الزواج غیر منحصر حفظا لمص�الح الرج�ال دون       
دة حفظ��ا لمص��الح النس��اء دون الرج��ال ، النس��اء ، وف��ي اإلنجی��ل ح��رم الزی��ادة عل��ى الواح��

  . )٥(وجمع في ھذه الشریعة المعظمة بین مصالح الفریقین 
أث�ر االش�تراك اللفظ�ي     –إن ش�اء اهللا تع�الى    –وبعد ففى ھذه الس�طور س�أبین       

   :على عدد منكوحات الحر وكذا منكوحات العبد 
  :الواو العاطفة وأثرھا على عدد منكوحات الحر  -أ        

  : اختلفت كلمة الفقھاء حول عدد منكوحات الحر من النساء على أربعة أقوال     

                                                        

بیروت  –دار الكتاب العربي : سنن الدارمي ، الناشر  - عبداهللا بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي  - ١
خالد السبع العلمي ، األحادیث مذیلة بأحكام ، فواز أحمد زمرلي  :، تحقیق ١٤٠٧األولى ، : ، الطبعة 

، السنن الكبرى للبیھقي ) ١٩٣ص /  ٢ج (، ) في القسمة بین النساء : حسین سلیم أسد علیھا ، باب 
مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد ، : وفي ذیلھ الجوھر النقي ، الناشر 

َوَلْن َتْسَتِطیُعوا َأْن : ( َما َجاَء ِفى َقْوِل اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ : ھـ ، باب  ١٣٤٤األولى ـ : الطبعة : الطبعة 
  ) .٢٩٨ص /  ٧ج (،  ) َتْعِدُلوا َبْیَن النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفَال َتِمیُلوا ُكلَّ اْلَمْیِل َفَتَذُروَھا َكاْلُمَعلََّقِة

نصب الرایة  -)ھـ٧٦٢: المتوفى (حمد عبد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي جمال الدین أبو م - ٢
مؤسسة : محمد عوامة ، الناشر : ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج الزیلعي، المحقق 

لطبعة ا: السعودیة ، الطبعة  –جدة  -دار القبلة للثقافة اإلسالمیة/ لبنان-بیروت  -الریان للطباعة والنشر 
  ) . ٢١٤ص /  ٣ج (م ، ١٩٩٧/ھـ١٤١٨األولى، 

  ) .١٩٣ص /  ٢ج ( -سنن الدارمي  - ٣
أضواء البیان في  -ھـ  ١٣٩٣محمد األمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي ، المتوفى سنة  - ٤

عام  لبنان ، طبعة –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت :إیضاح القرآن بالقرآن، الناشر
  .٢٤ - ٢٢ص /   ٣م، ج١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥:

دار الغرب ، : محمد حجي ، الناشر : الذخیرة ، تحقیق  –شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي  - ٥
  ).٣١٥/ ٤(بیروت ،  -م ١٩٩٤عام 
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  :منشأ االختالف     
  :سبب االختالف بین الفقھاء یرجع إلى سببین     
ھل  َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع   :یرجع إلى الواو فى َقْول اهللا  –السبب األول     

إن الم��راد أح��د ھ��ذه : تَّْخِیی��ِر ، أو للجم��ع ؟ فم��ن ق��ال ب��األول ، ق��ال  ھ��ي ِبَمْعَن��ى َأْو الَِّت��ي ِلل
بزی��ادة الع��دد ع��ن : مثن��ى ، أو ث��الث،أو رب��اع ، وم��ن ق��ال بالث��اني ، ق��ال  : األع��داد ، أي 

  .-كما یتبین إن شاء اهللا تعالى-أربع
بتس����ع زوج����ات ، أھ����ي  یرج����ع إل����ى زواج الرس����ول  –الس����بب الث����اني     

ال یجوز الزیادة عن أربع ، ومن قال بالثاني قال : ن قال باألول قال خصوصیة أم ال ؟ فم
  .)١( –كما یتبین إن شاء اهللا تعالى  -یجوز الزیادة : 

ذھب إلى أنَّ َأْكَثَر َما َیِحلُّ ِلْلُحرِّ ِنَكاُح َأْرَبٍع َلا َیُجوُز َلُھ الزَِّیاَدُة َعَلْیِھنَّ  –القول األول       
   ، )٦(والظاھریة )٥(، والحنبلیة )٤(، والشافعیة )٣(، والمالكیة )٢(الحنفیة : وممن قال بھ . 

                                                        

  .سیأتي بیان ذلك فى االستدالل  - ١
،   ٢٣٩ص / ٣دار الفكر ، ج:ر العنایة شرح الھدایة ، الناش -محمد بن محمد بن محمود البابرتي  -  ٢

ھـ ٩٧٠سنة الوفاة / ھـ٩٢٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، سنة الوالدة  -زین الدین ابن نجیم الحنفي 
، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي ) ١١٣/ ٣(، الناشر دار المعرفة ، مكان النشر بیروت ، 

خلیل : جمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ، تحقیق م -ھـ ١٠٧٨المدعو بشیخي زاده ، سنة الوفاة 
بیروت ، / م ، لبنان١٩٩٨ھـ عام ١٤١٩دار الكتب العلمیة ، سنة النشر : عمران المنصور ، الناشر 

)٤٨٤/ ١ . (  
الفواكھ  -) ھـ١١٢٦: المتوفى (، أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي ) ٣١٤/ ٤(الذخیرة ،  -القرافي  - ٣

مكتبة الثقافة الدینیة ، : رضا فرحات ،الناشر : لة ابن أبي زید القیرواني ، المحقق الدواني على رسا
)٩٨٣/ ٣ . (  

، محمد الخطیب الشربیني ) ٩/١٦٦(دار الفكر ـ بیروت / الحاوي الكبیر ، دار النشر  - الماوردي  - ٤
  ).١٨١/ ٣(لنشر بیروت ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، الناشر دار الفكر ، مكان ا -

العدة شرح  - ) ھـ٦٢٤: المتوفى (عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین المقدسي  - ٥
صالح بن محمد : ، المحقق ] وھو شرح لكتاب عمدة الفقھ ، لموفق الدین بن قدامة المقدسي[العمدة 

، إبراھیم ) ١٥/ ٢(م ، ٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦ة الثانیة، الطبع: دار الكتب العلمیة ، الطبعة : عویضة ، الناشر 
المبدع شرح  -) ھـ٨٨٤: المتوفى (بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مفلح ، أبو إسحاق ، برھان الدین 

، عبد اهللا بن ) ٦١/ ٧(م ، ٢٠٠٣/ھـ ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الریاض ، الطبعة : المقنع ، الناشر 
،  ١٤٠٥بیروت ، الطبعة األولى ،  –دار  الفكر : المغني ، الناشر  - د أحمد بن قدامة المقدسي أبو محم

)٤٣٦/ ٧. (  
  . ١٨١٦: ، مسألة  ٤٤١ص /  ٩مكتبة دار التراث ، ج: المحلى ، الناشر  –ابن حزم  - ٦



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٤٤ -  
 

  .)٢(، واإلمامیة )١(والزیدیة 
َأَج��اَز ال��رََّواِفُض والقاس��م ب��ن إب��راھیم م��ن الزیدی��ة ِتْس��ًعا ِم��ْن    –الق��ول الث��اني     

  .)٤( َواْبِن َأِبي َلْیَلى ، َوُنِقَل َعْن النََّخِعيِّ)٣(اْلَحَراِئِر ، وال یجوز لھ أكثر من ذلك 
  .)٥(قال بعض الشیعة والخوارج یجوز ثماني عشرة امرأة  –القول الثالث     
  .)٦(ذھبت طائفة من الرافضة إلى أنھ یتزوج أي عدد شاء  :القول الرابع     

  األدلــــــــــــــــــة
الكت��اب ، اس��تدل عل��ى ع��دم ج��واز الزی��ادة عل��ى أرب��ع ، ب    :أدل��ة الق��ول األول    

  .والسنة ، واآلثار ، واإلجماع ، والقیاس 
  :الكتاب الكریم ، ومنھ : أوال     
  .)٧( َفاْنِكُحوا ما َطاَب َلُكْم من النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع    :َقْول اهللا     
  :وجھ الداللة     
زوج�ات حرائ�ر ؛   فى اآلیة الكریمة داللة على عدم ج�واز الزی�ادة عل�ى أرب�ع         

َنصَّ َعَلى اْلَعَدِد ، َوالتَّْنِصیُص َعَلى اْلَعَدِد َیْمَنُع الزَِّیاَدَة َعَلْیِھ ، ف�الواو ف�ى َق�ْول     ألن اهللا 

                                                        

 ٤دار الكتاب اإلسالمي ، : البحر الزخار فى فقھ الزیدیة ، الناشر  –أحمد بن یحیى بن المرتضي  - ١
/ ٢مكتبة الیمن ، ج: التاج المذھب ألحكام المذھب ، الناشر  –أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني ،  ٣٤/ 

  .  ١٢ص
: الخالف فى فقھ اإلمامیة ، الطبعة  -ھـ ٤٦٠أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المتوفى سنة  - ٢

الكري  ،المتوفى ، المحقق ٢٩٣ص / ٤مؤسسة النشر اإلسالمي ، ج: ھـ ، الناشر ١٤١٧األولى ، عام 
: قم ، تحقیق ونشر  –مھر : ھـ ، مطبعة ١٤١١األولى ، عام : جامع المقاصد ، الطبعة  – ٩٤٠سنة 

  .٣٧٣ص/  ١٢قم ،  ج  –مؤسسة آل البیت 
تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ، الناشر دار الكتب   -فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي  -  ٣

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،  -، ابن نجیم الحنفي ) ١١٢/ ٢(القاھرة ،  -ھـ١٣١٣اإلسالمي ، عام 
المبسوط ، دراسة  -،شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل السرخسي الحنفي ) ١١٣/ ٣(

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ، الطبعة : خلیل محي الدین المیس ، الناشر:وتحقیق
، تكملة المجموع ) ٤٣٠/ ٩(، الحاوى الكبیر ـ الماوردى )٢٩٠/ ٥(م ، ٢٠٠٠ھـ ١٤٢١األولى ، : 

، الطوسي  ) ٤٣٦/ ٧(، المغني ) ٦١/ ٧(، المبدع شرح المقنع ) ١٣٧/ ١٦(شرح المھذب ، دار الفكر 
  . ٢٩٣ص / ٤الخالف فى فقھ اإلمامیة ، ج -

دار : لقدیر ، الناشر شرح فتح ا -ھـ ٦٨١كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ، سنة الوفاة  - ٤
  ، ) ٢٣٩/ ٣(بیروت ، الفكر ،  

تبین الحقائق شرح كنز  -، الزیلعي ) ٢٣٩/ ٣(شرح فتح القدیر  -ابن عبد الواحد السیواسي  - ٥
/ ٢(بیروت ،  -١٩٨٢بدائع الصنائع ، الناشر دار الكتاب العربي ،  -، الكاساني ) ١١٢/ ٢(الدقائق ، 

٢٦٥ . (  
) ١١٢/ ٢(تبیین الحقائق  - ، الزیلعي ) ٢٣٩/ ٣(شرح فتح القدیر  - ابن عبد الواحد السیواسي  -  ٦

  ) .١٣٧/ ١٦(،تكملة المجموع شرح المھذب 
  . ٣سورة النساء ، آیة  - ٧
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مثن�ى  : ، والمراد أحد ھذه األعداد ، أي " أو " بمعنى  َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع    :اهللا  
  . )١(، أو ثالث ، أو رباع 

     
  :راض اعت 

  :اعترض على االستدالل من وجھین     
ِإنَّ َھَذا َمْعُدوٌل ، َوُھَو َوْصٌف ، َوِلَھَذا ُمِنـَع َعْن الصَّْرِف ِلْلَعْدِل   -الوجھ األول     

َعمَّ�ا   َواْلَوْصِف ، َفَكاَن ِمْن َباِب َتْخِصیـِص الشَّْيِء ِبالذِّْكِر ، َوَذِلَك َلا َی�ُدلُّ َعَل�ى َنْف�ِي اْلُحْك�ِم     
  . )٢( َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم  : َعَداُه ، َفَتْثُبُت الزَِّیاَدُة ِبَقْوِلِھ َتَعاَلى 

َسلَّْمَنا َأنَُّھ َعَدٌد ، َوَلِكْن َلا ُنَسلُِّم َأنَّ التَّْنِصیَص َعَلْیِھ َیْمَنُع الزَِّیاَدَة  -الوجھ الثاني     
ِم�ْن َب�ْوٍل ، َوَغ�اِئٍط ، َوَق�ْيٍء ، َوَمِن�يٍّ      : إنََّما ُیْغَسُل الثَّْوُب ِمْن َخْمٍس : "  اَلَق َعَلْیِھ ؛ ِلَأنَُّھ 

َع��َدِد َم��َع َكِلَم��ِة   َن��صَّ َعَل��ى الْ  ، َوِباِلاتَِّف��اِق ُیْغَس��ُل ِم��ْن اْلَخْم��ِر َأْیًض��ا ، َم��َع َأنَّ��ُھ      )٣(" َوَدٍم 
  .اْلَحْصر

      
  :رد االعتراض 

  . َأنَُّھ ِبَحَسِب اْلَأْصِل ِمْن اْلَأْعَداِد َوِإْن ُاْسُتْعِمَل َوْصًفا : َعْن اْلَأوَِّل  اْلَجَواُب    

                                                        

، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني المرغیاني ) ٢٩٠/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ١
المكتبة اإلسالمیة ، : الھدایة شرح بدایة المبتدي ، الناشر  -ھـ ٥٩٣سنة الوفاة / ھـ٥١١، سنة الوالدة 

،  عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري ٢٣٩ص / ٣، العنایة شرح الھدایة ج) ١٩٤/ ١(
-سالم محمد عطا: االستذكار الجامع لمذاھب فقھاء األمصار ، تحقیق  -ھـ ٤٦٣القرطبي ، سنة الوفاة 

، ) ٤/ ٥(م ، مكان النشر بیروت ، ٢٠٠٠محمد علي معوض ، الناشر دار الكتب العلمیة ، سنة  النشر 
شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب 

میرات ، زكریا  ع: مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل ، المحقق  - ) ھـ٩٥٤: المتوفى (الرُّعیني 
، أحمد بن علي بن حجر أبو ) ٨٩/ ٥(م ، ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣: دار عالم الكتب ، الطبعة : الناشر 

بیروت ،  -دار المعرفة : فتح الباري شرح صحیح البخاري ، الناشر  -الفضل العسقالني الشافعي 
) ة تحت العبد الحر: باب (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  ، : ، تحقیق  ١٣٧٩

)١٣٩/ ٩. (  
  . ٢٤سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٢
ِإْسَحاَق الضَِّریُر  َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِلىِّ ْبِن اْلَعَالِء َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َشْوَكِر ْبِن َراِفٍع الطُّوِسىُّ َحدََّثَنا َأُبو - ٣

: ُت ْبُن َحمَّاٍد َعْن َعِلىِّ ْبِن َزْیٍد َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیَِّب َعْن َعمَّاِر ْبِن َیاِسٍر َقاَل ِإْبَراِھیُم ْبُن َزَكِریَّا َحدََّثَنا َثاِب
َیا : َیا َعمَّاُر ، َما َتْصَنُع ؟ ُقْلُت : َوَأَنا َعَلى ِبْئٍر َأْدُلو َماًء ِفى ِرْكَوٍة ِلى َفَقاَل  َأَتى َعَلىَّ َرُسوُل اللَِّھ 

َیا َعمَّاُر ، ِإنََّما ُیْغَسُل الثَّْوُب ِمْن « :  لَِّھ ، ِبَأِبى َوُأمِّى َأْغِسُل َثْوِبى ِمْن ُنَخاَمٍة َأَصاَبْتُھ ، َفَقاَل َرُسوَل ال
ْیَنْیَك َواْلَماُء ِمَن اْلَغاِئِط ، َواْلَبْوِل ، َواْلَقْىِء ، َوالدَِّم ، َواْلَمِنىِّ ، َیا َعمَّاُر ، َما ُنَخاَمُتَك َوُدُموُع َع: َخْمٍس 

. َلْم َیْرِوِه َغْیُر َثاِبِت ْبِن َحمَّاٍد َوُھَو َضِعیٌف ِجدا َوِإْبَراِھیُم َوَثاِبٌت َضِعیَفاِن. »الَِّذى ِفى ِرْكَوِتَك ِإالََّسَواٌء 
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن . الدلو الصغیر من جلد : الركوة 

َنَجاَسِة اْلَبْوِل َواَألْمِر ِبالتََّنزُِّه ِمْنُھ َواْلُحْكِم ِفى َبْوِل َما ُیْؤَكُل َلْحُمُھ : سنن الدارقطنى ،باب  -نار البغدادي دی
 ،)٢٠/  ٢ . (  



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٤٦ -  
 

إنََّم�ا ُیْغَس�ُل الثَّ�ْوُب ِم�ْن َخْم�ٍس ِممَّ�ا َیْخ�ُرُج ِم�ْن َب�َدِن          : ِبَأنَّ َمْعَناُه  -َوَعْن الثَّاِني     
ًبا ِلُسَؤاِل َمْن َسَأَل َعْن النََّجاَسِة َوُھَو ُمْنَحِصٌر َعَلى َھَذا اْلآَدِميِّ ؛ ِلَأنَّ َھَذا اْلَحِدیَث َخَرَج َجَوا

  .اْلَعَدِد 
  :اعتراض     
  .َسلَّْمَنا ، َلِكْن ُمْقَتَضاُه التِّْسُع ، َأْو َثَماِنَیَة َعَشَر ؛ ِلَما َأنَّ اْلَواَو ِلْلَجْمِع     
  :رد االعتراض     
.. ِبَأنَّ َھَذا اْلَوْھَم ُھ�َو الَّ�ِذي َأْوَق�َع الرَّاِفَض�َة     : ة قال صاحب العنایة شرح الھدای    

، َم��َع اْخِتَصاِص��ِھ ِب��َذِلَك ِبَفِض��یَلِة النُُّب��وَِّة َأْو  )١(ِف��ي التَّْس��ِوَیِة َبْی��َنُھْم َوَب��ْیَن َأْفَض��ِل اْلَمْوُج��وَداِت  
ِز التِّْسـ��ـِع ، َوَع��ْنُھْم َم��ْن َذَھ��َب إَل��ى َج��َواِز اْزِدَی��اِدِھْم َعَلْی��ِھ ، َف��ِإنَّ ِم��ْنُھْم َم��ْن َذَھ��َب إَل��ى َج��َوا

َثَماِنَیـــَة َعَشــَر َنَظًرا إَلى َمْعَنى اْلُعُدوِل َوحرِف اْلَجْمِع ، َوَلِكْن َلْیَس اْلَأْمُر َعَلى َما َتَوھَُّموا 
  .)٢(؛ ِلَأنَّ اْلُمَراَد ِبِمْثِل َھَذا اْلَكَلاِم َأَحُد َھِذِه اْلَأْعَداِد 

  
  :السنة ، ومنھا : ثانیا  

َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر ، َح�دََّثَنا َمْعَم�ٌر ، َع�ِن     : ما رواه َیْحَیى ْبُن َحِكیٍم قال  -١    
َأْس�َلَم َغ�ْیَالُن ْب�ُن َس�َلَمَة َوَتْحَت�ُھ َعْش�ُر ِنْس�َوٍة ،        : الزُّْھِريِّ ، َعْن َساِلٍم ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َق�اَل  

  . )٣(" ُخْذ ِمْنُھنَّ َأْرَبًعا : "  اَل َلُھ النَِّبيُّ َفَق
      

                                                        

١ -  .  
  . ٢٣٩ص / ٣العنایة شرح الھدایة ج - ٢
: ، سنن ابن ماجة ، الناشر ) ھـ٢٧٣: المتوفى (ابن ماجة ، أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ،  - ٣

قال ) . ١٣١/  ٣(الرَُّجِل ُیْسِلُم َوِعْنَدُه َأْكَثُر ِمْن َأْرَبِع ِنْسَوٍة ، : النكاح ، َباُب : مكتبة أبي المعاطي ، كتاب 
صحیح : صحیح بطرقھ وشواھده و بعمل األئمة المتبوعین بھ ، وقال فى موضع آخر : األرنؤوط 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،  -اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیباني . لشیخین رجالھ ثقات رجال ا
/  ٢(،) ١٣/  ٢(القاھرة ، األحادیث مذیلة بأحكام شعیب األرنؤوط علیھا ،  –مؤسسة قرطبة : الناشر 

 -یمي أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التم. إسناده صحیح : ، وقال  حسین سلیم أسد )٤٤
، ١٩٨٤ – ١٤٠٤األولى ، عام : دمشق ، الطبعة   –دار المأمون للتراث : مسند أبي یعلى ، الناشر 

  ) . ٣٢٥/  ٩(حسین سلیم أسد ، األحادیث مذیلة بأحكام حسین سلیم أسد علیھا ، : تحقیق 



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٤٧ -  
 

: َح�دََّثَنا َأُب�و َعمَّ�اٍر ، َق�اَل     : وفى روایة عن ُمَحمَّ�د ْب�ِن َأْحَم�َد ْب�ِن َأِب�ي َع�ْوٍن ، َق�اَل        
: اْب�ِن ُعَم�َر َق�اَل    َحدََّثَنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى ، َع�ْن َمْعَم�ٍر ، َع�ِن الزُّْھ�ِريِّ ، َع�ْن َس�اِلٍم ، َع�ِن        

َأْمِس��ْك َأْرَبًع��ا ، َوَف��اِرْق « :  َأْس��َلَم َغ��ْیَالُن الثََّقِف��يُّ َوِعْن��َدُه َعْش��ُر ِنْس��َوٍة َفَق��اَل َرُس��وُل اللَّ��ِھ   
  .)١(» َساِئَرُھنَّ 

ِن ،َع�ْن  َح�دََّثَنا َبْك�ُر ْب�ُن َعْب�ِد ال�رَّْحمَ     : وما رواه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْیَبَة ق�ال    -٢    
ِعیَس��ى ْب��ِن اْلُمْخَت��اِر، َع��ِن اْب��ِن َأِب��ي َلْیَل��ى ، َع��ْن ُحَمْیَض��َة ِبْن��ِت الشَّ��َمْرَدِل ، َع��ْن َق��ْیِس ْب��ِن      

َأْن َیْخَتاَر ِمْنُھنَّ َأْرَبًعا  اْلَحاِرِث اَألَسِديِّ ، َأنَُّھ َأْسَلَم َوَتْحَتُھ َثَماِن ِنْسَوٍة ، َفَأَمَرُه َرُسوُل اِهللا 
)٢(.   

َحدََّثَنا ُھَشْیٌم ح َوَحدََّثَنا َوْھُب ْبُن َبِقیََّة َأْخَبَرَنا ُھَشْیٌم َعِن : وما رواه ُمَسدٌَّد قال *     
َق�اَل ُمَس�دٌَّد اْب�ِن  ُعَمْی�َرَة ،      -اْبِن َأِبى َلْیَلى َعْن ُحَمْیَضَة ْبِن الشََّمْرَدِل َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َق�ْیٍس  

َفَق�اَل النَِّب�ىُّ    َأْسَلْمُت َوِعْنِدى َثَماُن ِنْس�َوٍة َف�َذَكْرُت َذِل�َك ِللنَِّب�ىِّ     : َقاَل  -َسِدىِّ َوَقاَل َوْھٌب اَأل
  : » ٣(» اْخَتْر ِمْنُھنَّ َأْرَبًعا(.  

ى ، َحدََّثَنا ُھَشْیٌم ، َعِن اْبِن َأِبي َلْیَل: وما رواه َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِھیَم الدَّْوَرِقيُّ قال *     
َأْس�َلْمُت َوِعْن�ِدي َثَم�اِن ِنْس�َوٍة ،     : َعْن ُحَمْیَضَة ِبْنِت الشََّمْرَدِل ، َعْن َقْیِس ْبِن اْلَحاِرِث ، َق�اَل  

  .)٤(اْخَتْر ِمْنُھنَّ َأْرَبًعا : َفُقْلُت َذِلَك َلُھ ، َفَقاَل ،  َفَأَتْیُت النَِّبيَّ 
َح�دََّثَنا َأُب�و   : ِفُظ َوَأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْب�ُن اْلَحَس�ِن َق�اَال    وما رواه َأُبو َعْبِد اللَِّھ اْلَحا -٣    

ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن َیْعُق��وَب َأْخَبَرَن��ا الرَِّبی��ُع ْب��ُن ُس��َلْیَماَن َأْخَبَرَن��ا الشَّ��اِفِعىُّ َأْخَبَرَن��ا َبْع��ُض       : اْلَعبَّ��اِس 
ْب�ِن ُس�َھْیِل ْب�ِن َعْب�ِد ال�رَّْحَمِن ْب�ِن َع�ْوٍف َع�ْن          َأْصَحاِبَنا َعِن اْبِن َأِبى الزَِّناِد َع�ْن َعْب�ِد اْلَمِجی�دِ   
َأْسَلْمُت َوَتْحِتى َخْم�ُس ِنْس�َوٍة ، َفَس�َأْلُت النَِّب�ىَّ     : َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث َعْن َنْوَفِل ْبِن ُمَعاِوَیَة َقاَل 

                                                        

لتمیمي محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ا.رجالھ ثقات رجال الشیخین : قال شعیب األرنؤوط  - ١
بیروت ، الطبعة الثانیة ،  –مؤسسة الرسالة : صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ،الناشر  -البستي 
: شعیب األرنؤوط ، األحادیث مذیلة بأحكام شعیب األرنؤوط علیھا ، باب : ، تحقیق  ١٩٩٣ – ١٤١٤

سنن الكبرى وفي ذیلھ ال - ، أبو بكر    أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ) ٤٦٥/ ٩(نكاح الكفار ، 
عالء الدین علي بن عثمان الماردیني الشھیر بابن التركماني ، : الجوھر النقي ، مؤلف الجوھر النقي

 ١٣٤٤األولى ، عام : مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد، الطبعة : الناشر 
  ) . ١٨١/  ٧(من یسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، : ھـ ، باب 

. د: اآلحاد والمثاني ، المحقق  –] ٢٨٧ - ٢٠٦[أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشیباني  - ٢
 ٢(، ١٩٩١ – ١٤١١األولى ، : الریاض ،الطبعة  –دار الرایة : باسم فیصل أحمد  الجوابرة ، الناشر 

 /٣٤٣. (  
ِفى َمْن : ار الكتاب العربي ـ بیروت ، باب د: سنن أبي داود ، الناشر .صحیح : قال الشیخ األلباني  - ٣

  ). ٦٨٠/  ١(َأْسَلَم َوِعْنَدُه ِنَساٌء َأْكَثُر ِمْن َأْرَبٍع َأْو ُأْخَتاِن ، 
سنن ابن ماجة ، واألحادیث مذیلة بأحكام األلباني علیھا ، . حسن صحیح : قال الشیخ  األلباني  -  ٤

  ) . ٦٢٨/  ١(ِلُم َوِعْنَدُه َأْكَثُر ِمْن َأْرَبِع ِنْسَوٍة ، الرَُّجِل ُیْس: النكاح ، َباُب :      كتاب 



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٤٨ -  
 

  ْق�َدِمِھنَّ ِعْن�ِدى َع�اِقٍر ُمْن�ُذ ِس�تِّیَن      ، َفَعَم�ْدُت ِإَل�ى أَ  » َفاِرْق َواِحَدًة َوَأْمِسْك َأْرَبًع�ا  « : َفَقاَل
  .)١(َسَنًة َفَفاَرْقُتَھا 

  :وجھ الداللة     
ف��ى الروای��ات الس��ابقات دالل��ة عل��ى أنَّ َأْكَث��َر َم��ا َیِح��لُّ ِلْلُح��رِّ ِنَك��اُح َأْرَب��ٍع ، وَل��ا     

ث�ر م�ن أرب�ع لم�ا أس�لم      ق�د أم�ر م�ن تحت�ھ أك     َیُجوُز َل�ُھ الزَِّی�اَدُة َعَل�ْیِھنَّ ، حی�ث إن النب�ي      
ِد ِبُمَفاَرَقِة اْلَبَواِقي ، َوَلْو كانت الزَِّیاَدُة عل�ى اْل�َأْرَبِع ح�الال َلَم�ا َأَم�َرُه ، َف�َدلَّ َأنَّ�ُھ ُمْنَتَھ�ى اْلَع�دَ         

  .    )٢(اْلَمْشُروِع وھو اْلَأْرَبُع ، وإذا منع من الزیادة على أربع في الدوام ، ففي االبتداء أولى 
  :اآلثار ، ومنھا :  ثالثا    
ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن : َح��دََّثَنا َأُب��و اْلَعبَّ��اِس : َأْحَمـ��ـُد ْب��ُن اْلَحَسـ��ـِن ق��ال : م��ا رواه َأُب��و َبْك��ٍر    

  َیْعُقوَب َأْخَبَرَنا الرَِّبیُع ْبُن 
ْحَمِن َمْوَلى آِل َطْلَح�َة  ُسَلْیَماَن َأْخَبَرَنا الشَّاِفِعىُّ َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّ

َیْنِكُح اْلَعْبُد : َأنَُّھ َقاَل  َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َیَساٍر َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن ُعْتَبَة َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب 
ْن َتِحیُض َفَش�ْھَرْیِن َأْو َش�ْھٌر   اْمَرَأَتْیِن َوُیَطلُِّق  َتْطِلیَقَتْیِن ، َوَتْعَتدُّ اَألَمُة َحْیَضَتْیِن ، َوِإْن َلْم َتُك

  .)٣(َوَكاَن ِثَقًة : َقاَل ُسْفَیاُن . َشكَّ ُسْفَیاُن . َوِنْصٌف
  :وجھ الداللة 
ف��ى األث��ر الس��ابق دالل��ة عل��ى أن الح��ر ال یت��زوج أكث��ر م��ن أرب��ع ؛ ألن ح��ال      

  .)٤(المملوك على النصف من حال الحر
  :اإلجماع : رابعا     
َوَلا َبْعَدُه إَلى َیْوِمَنا َھ�َذا َأنَّ�ُھ َجَم�َع َب�ْیَن َأْكَث�َر       ْل َعْن َأَحٍد ِفي َحَیاِة النَِّبيِّ َلْم ُیْنَق    

  .)٦(، فتحرم الزیادة على األربع بإجماع أھل السنة )٥(ِمْن َأْرَبِع ِنْسَوٍة    ِنَكاًحا 
     

                                                        

َمْن ُیْسِلُم َوِعْنَدُه َأْكَثُر ِمْن َأْرَبِع ِنْسَوٍة ،                        : السنن الكبرى للبیھقي وفي ذیلھ الجوھر النقي ، باب  - ١
  ).١٧٣/  ٦(نكاح المشرك ، : ، السنن الصغرى للبیھقي ، باب ) ١٨٤/  ٧(

، شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي ) ٢٦٦/ ٢(بدائع الصنائع  - ٢
شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، تحقیق قدم لھ  -ھـ ٧٧٢سنة الوفاة / ھـ٧٢٢، سنة الوالدة 
 - ھـ ١٤٢٣: نة النشر عبد المنعم خلیل   إبراھیم ، الناشر دار الكتب العلمیة ، س: ووضع حواشیھ

، المبدع شرح ) ٤٣٦/ ٧(المغني   - ، ابن قدامة ) ٣٦١/ ٢(بیروت  ، / م ، مكان النشر لبنان٢٠٠٢
دار العاصمة، : الملخص الفقھي ، الناشر  -،صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان )٦١/ ٧(المقنع 

  ) .٣٤٢/ ٢( ھـ ،١٤٢٣األولى،: الریاض، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة 
، سعید بن ) ١٥٨/  ٧(ِنَكاِح اْلَعْبِد َوَطَالِقِھ ، : السنن الكبرى للبیھقي وفي ذیلھ الجوھر النقي ، باب  - ٣

بیروت  –سنن سعید بن منصور ، طبعة دار الكتب العلمیة  -  ٢٢٧منصور   الخراساني ، المتوفى سنة
  ).٣٠٣/  ١( - ٢٢٧) الفرائض(حبیب الرحمن األعظمي سنن سعید بن منصور : ، المحقق 

  ) .٢٩٠/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ٤
  ).٢٩٠/ ٥(، المبسوط للسرخسي ٢٤٠ص / ٣العنایة شرح الھدایة ج - ٥
  ) .٩٨٣/ ٣(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ،  - النفراوي  - ٦



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٤٩ -  
 

  :القیاس : خامسا  
ورة فاطر ؛ بج�امع أن ال�واو ف�ى ك�ل     قیاس ما فى سورة النساء على ما فى س    

ُأوِل��ي َأْجِنَح��ٍة َمْثَن��ى َوُثَل��اَث     :بمعن��ى أو ، فھ��ي للتنوی��ع ، فكم��ا أن الم��راد م��ن قول��ھ   
، ِتْس�َعًة  :  َوَلْو َأَراَد َذِلَك َلَقاَل ، تنویع األعداد ، َوَلْم ُیِرْد َأنَّ ِلُكلٍّ ِتْسَعَة َأْجِنَحٍة  )١( َوُرَباَع 

َوَم��ْن َق��اَل َغْی��َر َذِل��َك َفَق��ْد َجِھ��َل اللَُّغ��َة اْلَعَرِبیَّ��َة ، فك��ذلك س��ورة ، ُك��ْن ِللتَّْطِوی��ِل  َمْعًن��ى َوَل��ْم َی
  فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ،: النساء ، والتقدیر 

وانكح��وا م��ا ط��اب م��ن النس��اء ث��الث ال��خ ، فاآلی��ة أری��د بھ��ا التخیی��ر ب��ین اثنت��ین    
  .)٢(وثالث وأربع 

  :استدل على جواز الجمع بین تسع نسوة ، بالكتاب ، والسنة:دلة القول الثاني أ
  :الكتاب الكریم ، ومنھ : أوال     
  .)٣( َفاْنِكُحوا ما َطاَب َلُكْم من النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع    :َقْول اهللا     
      

  :  وجھ الداللة 
جواز الجمع بین تسع نسوة ؛ ألنَّ اللََّھ َتَعاَلى َذَكَر فى اآلیة الكریمة داللة على     

ھ��ذه اْلَأْع��َداَد ِبَح��ْرِف َواِو اْلَجْم��ِع ، َواْلَمْثَن��ى ُمْب��َدٌل ِم��ِن اْثَن��ْیِن ، َوالثَُّل��اُث ُمْب��َدٌل ِم��ْن َثَل��اٍث ،    
َواْل�َأْرَبِع ِتْس�ًعا ، َفَیْقَتِض�ي إَباَح�َة      َوالرَُّباُع ُمْبَدٌل ِمْن َأْرَبٍع ، َفَصاَر َمْجُم�وُع اِل�اْثَنْیِن َوالثََّل�اثِ   

  .)٤(ِنَكاِح  ِتْسٍع 
  :مناقشة الدلیل     
  :ال نسلم لكم ما تقولون ؛ ألسباب ، منھا     
ِإنَّ َما َخَرَج َھَذا اْلَمْخَرَج ِمَن اْلَأْعَداِد ، َك�اَن اْلُم�َراُد ِب�ِھ َأْفَراَدَھ�ا     –السبب األول     

  :     ا ِلَأْمَرْیِن ُدوَن َمْجُموِعَھ

                                                        

  . ١سورة فاطر ، جزء من اآلیة  - ١
فتح الباري شرح صحیح البخاري ،  -لفضل العسقالني الشافعي أحمد بن علي بن حجر أبو ا - ٢

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني : ، تحقیق  ١٣٧٩بیروت ،  -دار المعرفة : الناشر 
كشاف  -، منصور بن  یونس بن إدریس البھوتي ) ١٣٩/ ٩) (الحرة تحت العبد : باب (الشافعي ، 

بیروت  - ١٤٠٢ھالل مصیلحي مصطفى ھالل ، الناشر دار الفكر ،  :القناع عن متن اإلقناع ، تحقیق 
مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ، سنة     -، مصطفى السیوطي الرحیباني ) ٨٠/ ٥(، 

/ ٥(دمشق ،  -م ١٩٦١ھـ ، الناشر المكتب اإلسالمي ، سنة النشر ١٢٤٣سنة الوفاة / ھـ١١٦٥الوالدة 
  ) .٤٣٦/ ٧(ي ، المغن -، ابن قدامة ) ١٠٧

  . ٣سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٣
) ١١٢/ ٢(تبیین الحقائق  -، الزیلعي ) ٢٦٥/ ٢(، بدائع الصنائع ) ٢٩٠/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ٤

/ ٧(المغني  -، ابن قدامة )  ٩/١٦٦(، الحاوى الكبیر ـ الماوردى ) ٢٣٩/ ٣(، شرح فتح القدیر 
٤٣٦.(  



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٥٠ -  
 

ُأوِل�ي َأْجِنَح�ٍة َمْثَن�ى     : ِإنَُّھ َلمَّا َكاَن اْلُمَراُد ِبَقْوِل�ِھ ِف�ي ِص�َفِة اْلَمَلاِئَك�ِة      -َحُدُھَما أ    
َجَناَحاِن ،  ِإْفَراَد َھِذِه اْلَأْعَداِد ، َوِإنَّ ِمْنُھْم َمْن َلُھ َجَناٌح ، َوِإنَّ ِمْنُھْم َمْن َلُھ)١(َوُثَلاَث َوُرَباَع 

  .َوِمْنُھْم َمْن َلُھ َثَلاَثٌة ، َوِمْنُھْم َمْن َلُھ َأْرَبَعٌة ، َوَجَب َأْن َیُكوَن ِفي َعَدِد النَِّكاِح َكَذِلَك 
َق��ْد َج��اَءِني النَّ��اُس َمْثَن��ى َوُثَل��اَث   : ِإنَّ َأْھ��َل اللَُّغ��ِة َأْجَمُع��وا ِف��یَمْن َق��اَل   -َوالثَّ��اِني     

 َأنَّ َمْفُھوَم َكَلاِمِھ َأنَُّھْم َجاُءوا َعَلى ِإْف�َراِد َھ�ِذِه اْلَأْع�َداِد اْثَن�ْیِن اْثَن�ْیِن ، َوَثَلاَث�ًة َثَلاَث�ًة ،        :َوُرَباَع 
  .َوَأْرَبَعًة َأْرَبَعًة ، َوَلْم َیِرْد ِبَمْجُموِعَھا ِتْسَعٌة ، َفَكَذِلَك َمْفُھوُم اْلآَیِة 

الَِّت�ي ِفیَھ�ا َلْیَس�ْت َواَو َجْم�ٍع ، َوِإنََّم�ا      " اْل�َواَو  " آَی�ِة ِإنَّ  َمْعَنى اْل -السبب الثاني      
َمْثَنى ، َأْو ُثَل�اَث ، َأْو ُرَب�اَع ، َوِإنََّم�ا َك�اَن َك�َذِلك      : ِھَي َواُو َتْخِییٍر ِبَمْعَنى َأْو ، َوَتْقِدیُر اْلَكَلاِم 

  : ِلَأْمَرْیِن 
َعِة ِبَلْفِظَھا َأْبَلُغ ِفي اِلاْخِتَصاِر ، َوَأْق�َرُب ِإَل�ى اْلَأْفَھ�اِم ِم�ْن     ِإنَّ ِذْكَر التِّْس -َأَحُدُھَما     

  .)٢(ِذْكِرَھا ِبَھَذا اْلَعَدِد اْلُمَشَكِل الَِّذي َلا ُیِفیُد َتْفِریُقُھ 
ا َمَلَك�ْت َأْیَم�اُنُكْم   َفِإْن ِخْفُتْم َألَّ�ا َتْع�ِدُلوا َفَواِح�َدًة َأْو َم�     : َقْوُلُھ َبْعَد َذِلَك  -َوالثَّاِني     

)َفِإْن ِخْفُتْم َألَّا َتْعِدُلوا َفَثَماٍن ؛ : َلَقاَل : ، َفَلْو َكاَن اْلُمَراُد ِتْسًعا َوَلْم ُیِرِد اْثَنْیِن َعَلى اِلاْنِفَراِد )٣
؛ ِلَأنَّ�ُھ َق�ْد َل�ا َیْق�ِدُر َعَل�ى اْلَع�ْدِل ِف�ي         ِلَیْعِدَل َعِن التِّْسِع ِإَلى َأْقَرِب اْلَأْعَداِد ِإَلْیِھْم َلا ِلَأْبَعِدِه ِم�ْنُھمْ 

ِتْسٍع َوَیْقِدُر َعَلى اْلَعْدِل ِفي َثَماٍن ، َوَلْو َكاَن َعَلى َم�ا َق�اُلوُه َلَك�اَن َم�ْن َعَج�َز َع�ِن اْلَع�ْدِل ِف�ي         
  .َوَلا َثَلاٌث َوَلا َأْرَبٌع ِتْسٍع َحُرَم َعَلْیِھ َأْن َیْنِكَح ِإلَّا َواِحَدًة ، َوَلَما َجاَز َلُھ اْثَنَتاِن 

: استداللكم َھَذا َمْدُفوٌع ِباْلِإْجَماِع ، ُث�مَّ ال�دَِّلیِل َم�َع َن�صِّ السُّ�نَِّة       –السبب الثالث     
َبًع�ا  َأْمِس�ْك َأرْ :  َأنَّ  َغْیَلاَن ْب�َن َس�َلَمَة الثََّقِف�يَّ َأْس�َلَم ، َوَمَع�ُھ َعْش�ُر ِنْس�َوٍة ، َفَق�اَل َل�ُھ النَِّب�يُّ           

َأْمِسْك َأْرَبًعا : َوَأْسَلَم َنْوَفُل ْبُن ُمَعاِوَیَة ، َوَأْسَلَم َمَعُھ َخْمٌس َفَقاَل َلُھ النَِّبيُّ ) ٤(َوَفاِرْق َساِئَرُھنَّ 
  .)٥(َوَفاِرْق َواِحَدًة 

ا ِبِفْعِل�ِھ َب�ْیَن   َأَح�ٌد َتْقِیی�دً   َما َجَمَع ِفي اْلِإْس�َلاِم َبْع�َد َرُس�وِل اللَّ�ِھ      -السبب الرابع     
َأْكَث��َر ِم��ْن َأْرَب��ٍع ، َم��َع َرْغَب��ِتِھْم ِف��ي اِلاْس��ِتْكَثاِر َوِحْرِص��ِھْم َعَل��ى َطَل��ِب اْلَأْوَل��اِد ، َوَأنَُّھ��ْم َق��ِد       

ى َحْظ�ِر  اْسَتْكَثُروا ِمَن اْلِإَماِء َواْقَتَصُروا َعَلى َأْرَبٍع ِمَن النَِّساِء ، َفَدلَّ َذِلَك ِمْن ِإْجَم�اِعِھْم َعَل�  
  .)٦(َما َعَداُه 

ِإنَّ في الزَِّیاَدِة على اْلَأْرَبِع َخْوَف اْلَجْوِر َعَلْیِھنَّ ِباْلَعْجِز عن  –الخامس  السبب    
ُة ِبَقْوِلِھ  َشاَراْلِقَیاِم ِبُحُقوِقِھنَّ ؛ ِلَأنَّ الظَّاِھَر َأنَُّھ َلا َیْقِدُر على اْلَوَفاِء ِبُحُقوِقِھنَّ ، َوِإَلْیِھ َوَقَعْت اْلِإ

  :  َفِإْن ِخْفُتْم َألَّا َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة      َأْي َلا َتْعِدُلوا في اْلَقْسِم َواْلِجَم�اِع َوالنََّفَق�ِة ف�ي نك�اح ،
ْیُر ؛ ِلَأنَّ َخْوَف اْلَجْوِر منھ َغ اْلَمْثَنى َوالثَُّلاِث َوالرَُّباِع َفَواِحَدًة ، ِبِخَلاِف ِنَكاِح رسول اللَّھ 

                                                        

  . ١آلیة سورة فاطر ، جزء من ا - ١
  .  ١٦٦ص / ٩الحاوى الكبیر  ، ج  -الماوردى   - ٢
  .  ٣سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٣
  . سبق عزوه  - ٤
  . سبق عزوه  - ٥
  .   ١٦٧ص / ٩الحاوى الكبیر ، ج  -الماوردى   - ٦



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٥١ -  
 

َمْوُھوٍم ؛ ِلَكْوِنِھ ُمَؤیًَّدا عل�ى اْلِقَی�اِم ِبُحُق�وِقِھنَّ بالتأیی�د اْل�ِإَلِھيِّ ، َفَك�اَن ذل�ك م�ن اْلآَی�اِت الدَّالَّ�ِة           
على ُنُبوَِّتِھ ؛ ِلَأنَُّھ آَثَر اْلَفْقَر على اْلِغَنى ، َوالضِّیَق عل�ى السَّ�َعِة ، َوَتَحمُّ�َل الشَّ�َداِئِد َواْلَمَش�اقِّ      

 لى اْلُھَوْیَنا من اْلِعَباَداِت َواْلُأُموِر الثَِّقیَلِة ، َوَھ�ِذِه اْلَأْش�َیاُء َأْس�َباُب َقْط�ِع الشَّ�َھَواِت َواْلَحاَج�ةِ      ع
  .)١(إنََّما َقَدَر على ذلك ِبَاللَِّھ َتَعاَلى  إَلى النَِّساِء ، َوَمَع ذلك كان َیُقوُم ِبُحُقوِقِھنَّ َدلَّ َأنَُّھ 

اْلآَیُة َلا ُیْمِكُن اْلَعَمُل ِبَظاِھِرَھا ؛ ِلَأنَّ اْلَمْثَنى لیس ِعَباَرًة عن االثنین ،  -السادس السبب     
َوَلا  الثَُّلاَث عن الثَُّلاِث ، َوالرَُّباَع عن اْل�َأْرَبِع ، َب�ْل َأْدَن�ى م�ا ُی�َراُد ِب�اْلَمْثَنى َمرََّت�اِن م�ن ھ�ذا           

الثَُّل�اِث َثَل�اُث َم�رَّاٍت م�ن اْلَع�َدِد ، َوَك�َذا الرَُّب�اُع ، َوَذِل�َك َیِزی�ُد عل�ى           اْلَعَدِد ، َوَأْدَنى م�ا ُی�َراُد بِ  
م�ن   التِّْسَعِة ، َوَثَماِنَیَة َعَشَر ، َوَلا َقاِئَل ِبِھ ، َدلَّ َأنَّ اْلَعَمَل ِبَظاِھِر اآلی�ة ُمَتَع�ذٌِّر ، َفَل�ا ُب�دَّ لھ�ا     

  :َتْأِویٍل ، َوَلَھا َتْأِویَلاِن 
َأْن َیُكوَن على التَّْخِییِر بین ِنَكاِح االثنین َوالثََّلاِث َواْلَأْرَبِع ، َكَأنَُّھ ق�ال   -َحُدُھَما َأ    

  :  َمْثَنى أوثالث أورباع  َواْسِتْعَماُل اْلَواِو َمَكاَن أو َجاِئٌز .  
َوُثَلاَث   : َأنَّ َقْوَلُھ  َأْن َیُكوَن ِذْكُر ھذه اْلَأْعَداِد على التََّداُخِل وھو - َوالثَّاِني    

  َتْدُخُل فیھ اْلَمْثَنى َوَقْوَلُھ  :  َوُرَباَع  َیْدُخُل فیھ الثَُّلاُث ، كما في َقْوِلِھ  :   أئ�نكم
َوَجَع�َل فیھ�ا َرَواِس�َي م�ن        :، ُث�مَّ ق�ال    )٢( َلَتْكُفُروَن ِبَالَِّذي َخَلَق اْل�َأْرَض ف�ي َی�ْوَمْیِن    

َواْلَیْوَم�اِن اْلَأوََّل�اِن َداِخَل�اِن ف�ي      )٣( ا َوَب�اَرَك فیھ�ا َوَق�دََّر فیھ�ا َأْقَواَتَھ�ا ف�ي َأْرَبَع�ِة َأیَّ�اٍم         َفْوِقَھ
َأنَّ�ُھ َخَل�َق    اْلَأْرَبِع ؛ ِلَأنَُّھ لو لم َیُكْن َكَذِلَك َلَكاَن َخْلُق ھذه اْلُجْمَلِة في ِس�تَِّة َأیَّ�اٍم ، ُث�مَّ َأْخَب�َر     

، َفَیُك�وُن َخْل�ُق   )٤(َفَقَض�اُھنَّ َس�ْبَع س�ماوات ف�ي َی�ْوَمْیِن         :اِت في َیْوَمْیِن ِبَقْوِل�ِھ  السََّمَو
اْلَجِمیِع في َثَماِنَیِة َأیَّاٍم ، وقد َأْخَب�َر اللَّ�ُھ َتَع�اَلى َأنَّ�ُھ َخَل�َق الس�ماوات َواْل�َأْرَض ف�ي ِس�تَِّة َأیَّ�اٍم           

، َفُی�َؤدِّي إَل�ى   )٥( الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِس�تَِّة َأیَّ�اٍم    ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّھ   :فقال 
اْلُخْلِف ف�ي َخَب�ِر م�ن َیْس�َتِحیُل علی�ھ اْلُخْل�ُف ، َفَك�اَن عل�ى التَّ�َداُخِل ؛ َفَك�َذا  َھُھَن�ا ، َج�اَز َأْن             

اِني في الثَّاِلِث ، َفَكاَن في اْلآَیِة إَباَحُة ِنَكاِح  اْلَأْرَبِع َیُكوَن اْلَعَدُد اْلَأوَُّل َداِخًلا في الثَّاِني ، َوالثَّ
)٦(.  

      

                                                        

بین بل خمسة عشر وجمع  :تزوج ثمانى عشرة امرأة ، وقیل  النبي ) . ٢٦٦/ ٢(بدائع الصنائع  - ١
عائشة بنت أبى بكر الصدیق ، وحفصة : ، ھن بل بین إحدى عشر، ومات عن تسع: أربعة عشر، وقیل 

بنت عمر ، وأم سلمھ بنت أبى أمیة ، وأم حبیبة بنت أبى سفیان ، ومیمونة بنت الحارث ، وجویریة بنت 
،  ى أن مات الحارث ، وصفیة بنت حیي ، وزینب بنت جحش ، فھؤالء ثمان نسوه كان یقسم لھن إل

  ) .١٤٤/ ١٦(تكملة المجموع شرح المھذب .والتاسعة سودة بنت زمعة كانت وھبت لیلتھا لعائشة 
  .  ٩سورة فصلت ، جزء من اآلیة  - ٢
  . ١٠سورة فصلت ، جزء من اآلیة  - ٣
  . ١٢سورة فصلت ، جزء من اآلیة  - ٤
  .  ٢اآلیة ، سورة یونس ، جزء من  ٥٤سورة األعراف ، جزء من اآلیة  - ٥
  ) .٢٦٦/ ٢(بدائع الصنائع  - ٦



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٥٢ -  
 

َلا َوْجَھ ِلَحْمِل َھَذا َعَلى اْلَجْمِع ؛ ِلَأنَّ اْلِعَباَرَة َعْن التِّْسِع ِبَھَذا اللَّْفِظ  -السبب السابع 
ُأوِل�ي   : ٌه َع�ْن َذِل�َك ، وال�دلیل علی�ھ قول�ھ تع�الى      ِمْن اْلِعيِّ ِفي اْلَكَلاِم ، َواْلَكَل�اُم اْلَمِجی�ُد ُمَن�زَّ   

،  )٢(، والمراد أحد ھذه األعداد " أو " ، فالواو بمعنى )١( َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثالَث     َوُرَباَع 
  .)٣(مثنى ، أو ثالث ، أو رباع : أي 

َف�اْنِكُحوا َم�ا َط�اَب     :َع�اَلى  ِإنَّ آَیَة اْلِإْحَلاِل َھاُھَنا َوِھَي َقْول�ھ تَ  –السبب الثامن     
َلْم ُتَسْق إلَّا ِلَبَیاِن اْلَعَدِد اْلُمَحلَّ�ِل َل�ا ِلَبَی�اِن َنْف�ِس اْلِح�لِّ ، ِلَأنَّ�ُھ ُع�ِرَف ِم�ْن          )٤( َلُكْم ِمَن النَِّساِء 

َدِد َل�ْیَس إلَّ�ا ِلَبَی�اِن َقْص�ِر اْلِح�لِّ      َغْیِرَھا َقْبَل ُنُزوِلَھا ِكَتاًبا َوُس�نًَّة ، َفَك�اَن ِذْك�ُرُه ُھَن�ا ُمَعقًِّب�ا ِباْلَع�      
ْیًدا ِفي َعَلْیِھ ، َأْو ِھَي ِلَبَیاِن اْلِحلِّ اْلُمَقیَِّد ِباْلَعَدِد َلا ُمْطَلًقا ، َكْیف َوُھَو َحاٌل ِممَّا َطاَب َفَیُكوُن َق

َمْعُدوٌل َعْن َعَدٍد ُمَكرٍَّر َلا  َمْثًنى   ، ُثمَّ إنَّ َفاْنِكُحوا   اْلَعاِمِل َوُھَو اْلِإْحَلاُل اْلَمْفُھوُم ِمْن
ِفي َثَلاَث�ٍة َثَلاَث�ٍة ، َوِمْثُل�ُھ     ُثَلاُث  َیِقُف ِعْنَد َحدٍّ ُھَو اْثَناِن اْثَناِن َھَكَذا إَلى َما َلا َیِقُف ، َوَكَذا 

  ُرَباُع  َما َطاَب َلُكْم ِثْنَتْیِن ِثْنَتْیِن َجْمًعا ِف�ي  ِفي َأْرَبَعٍة َأْرَبَعٍة ، َفُمَؤدَّى التَّْرِكیِب َعَلى َھَذا
َقْی�ٌد ِف�ي    اْلَعْقِد َأْو َعَلى التَّْفِریِق ، َوَثَلاًثا َثَلاًثا َجْمًعا َأْو َتْفِریًقا ، َوَأْرَبًعا َأْرَبًع�ا َك�َذِلَك ، ُث�مَّ ُھ�وَ    

  .َن اْلَجْمِع َوالتَّْفِریِق اْلِحلِّ ، َفاْنَتَھى اْلِحلُّ إَلى َأْرَبٍع ُمَخیٌَّر ِفیِھنَّ َبْی
  .ِباْلَواِحَدِة  َوَأمَّا ِحلُّ اْلَواِحَدِة َفَقْد َكاَن َثاِبًتا َقْبَل َھِذِه اْلآَیِة ِبِحلِّ النَِّكاُح ؛ ِلَأنَّ َأَقلَّ َما ُیَتَصوَُّر  

آَی�ُة ِلَبَی�اِن ِح�لِّ الزَّاِئ�ِد     َأنَّ ِح�لَّ اْلَواِح�َدِة َك�اَن َمْعُلوًم�ا ، َوَھ�ِذِه الْ     : َفَحاِصُل اْلَح�اِل      
  .َعَلْیَھا إَلى َحدٍّ ُمَعیٍَّن َمَع َبَیاِن التَّْخِییِر َبْیَن اْلَجْمِع َوالتَّْفِریِق ِفي َذِلَك 

 َف�ِإْن ِخْف�ُتْم َألَّ�ا َتْع�ِدُلوا َفَواِح�َدًة       : ُعِرَف ِحلُّ اْلَواِحَدِة ِلَقْوِلِھ َتَعاَلى : َأْو َنُقوُل     
َفَكاَن اْلَعَدُد َعَلى اْلَوْج�ِھ الَّ�ِذي َذَكْرَن�ا ُمَحلًِّل�ا ِعْن�َد َع�َدِم َخ�ْوِف اْلَج�ْوِر ، ُث�مَّ َأَف�اَد َأنَّ ِعْن�َد             ،)٥(

  .َخْوِفِھ ِبَقْصِر اْلِحلِّ َعَلى َواِحَدٍة 
ُھ َلْو َذَكَر ِبَأْو َأْو ُثَلاُث َأْو ُرَباُع ؛ ِلَأنَّ: ِبَأْو َفُیَقاُل  َلْم َیْعِطْف  –السبب التاسع     

صِّ�ُلوا  َلَكاَن اْلِإْحَلاُل ُمْقَتِصًرا َعَلى َأَحِد َھِذِه اْلَأْعَداِد َوَلْیَس ِبُمَراٍد ، َب�ْل اْلُم�َراُد َأنَّ َلُھ�ْم َأْن ُیحَ   
ِإْن َش�اُءوا ِبَطِری�ِق   َھِذِه اْلَأْعَداَد إْن َشاُءوا ِبَطِری�ِق التَّْثِنَی�ِة ، َوِإْن َش�اُءوا ِبَطِری�ِق التَّْثِلی�ِث ، وَ     

  .)٦(التَّْرِبیِع ، َفاْنَتَفى ِبَذِلَك ِصحَُّة التِّْسِع َوالثََّماِني َعَشَرَة 
      

                                                        

  . ١سورة فاطر ، جزء من اآلیة  - ١
، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني المرغیاني ) ٢٩٠/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ٢

ة ، المكتبة اإلسالمی: الھدایة شرح بدایة المبتدي ، الناشر  - ھـ ٥٩٣سنة الوفاة / ھـ ٥١١، سنة الوالدة 
  .٢٣٩ص / ٣، العنایة شرح الھدایة ج) ١٩٤/ ١(

االستذكار الجامع  -ھـ ٤٦٣أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري القرطبي ، سنة الوفاة  - ٣
دار الكتب العلمیة ، : محمد علي معوض ، الناشر - لمذاھب فقھاء األمصار ، تحقیق سالم محمد عطا

  ) .٤/ ٥(یروت ، ب: م ، مكان  النشر ٢٠٠٠:سنة 
  .٣سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٤
  . ٣سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٥
  ) . ٢٤٠،  ٢٣٩/ ٣(شرح فتح القدیر  - ٦



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٥٣ -  
 

  : السنة ، ومنھا : ثانیا 
َح�دََّثَنا َس�ِعیٌد   : َحدََّثَنا َیِزیُد ْبُن ُزَرْیٍع ، َق�اَل  : ما رواه َعْبُد اَألْعَلى ْبُن َحمَّاٍد َقاَل     

َك�اَن َیُط�وُف َعَل�ى ِنَس�اِئِھ ِف�ي اللَّْیَل�ِة        َتاَدَة ، َأنَّ َأَنَس ْب�َن َماِل�ٍك َح�دََّثُھْم َأنَّ َنِب�يَّ اِهللا     ، َعْن َق
  .)١(اْلَواِحَدِة َوَلُھ َیْوَمِئٍذ ِتْسُع ِنْسَوٍة 

      
َح�دََّثَنا ُس�َلْیَماُن ْب�ُن     َح�دََّثَنا َش�َباَبُة ْب�ُن َس�وَّارٍ    : وما رواه َأُبو َبْكِر ْب�ُن َأِب�ى َش�ْیَبَة ق�ال     

، َفَك�اَن ِإَذا َقَس�َم َبْی�َنُھنَّ َال    )٢(ِتْس�ُع ِنْس�َوٍة    َك�اَن ِللنَِّب�ىِّ   : اْلُمِغیَرِة َع�ْن َثاِب�ٍت َع�ْن َأَن�ٍس َق�اَل      
الَِّتى َیْأِتیَھا ، َفَكاَن ِفى َیْنَتِھى ِإَلى اْلَمْرَأِة اُألوَلى ِإالَّ ِفى ِتْسٍع  َفُكنَّ َیْجَتِمْعَن ُكلَّ َلْیَلٍة ِفى َبْیِت 

 َیَدُه ، َفَتَقاَوَلَتا َھِذِه َزْیَنُب ، َفَكفَّ النَِّبىُّ : َبْیِت َعاِئَشَة ، َفَجاَءْت َزْیَنُب َفَمدَّ َیَدُه ِإَلْیَھا َفَقاَلْت 

اْخُرْج : َسِمَع َأْصَواَتُھَما ، َفَقاَل َوُأِقیَمِت الصََّالُة ، َفَمرَّ َأُبو َبْكٍر َعَلى َذِلَك َف) ٣(َحتَّى اْسَتَخَبَتا 
، َفَقاَل��ْت  ، َفَخ�َرَج النَِّب��ىُّ   )٤(َی�ا َرُس��وَل اللَّ��ِھ ِإَل�ى الصَّ��َالِة ، َواْح��ُث ِف�ى َأْف��َواِھِھنَّ التُّ��َراَب    

، َفَلمَّا َقَضى النَِّب�ىُّ   َصَالَتُھ َفَیِجىُء َأُبو َبْكٍر َفَیْفَعُل ِبى َوَیْفَعُل اآلَن َیْقِضى النَِّبىُّ : َعاِئَشُة 
  ٥(َأَتْصَنِعیَن َھَذا : َصَالَتُھ َأَتاَھا َأُبو َبْكٍر َفَقاَل َلَھا َقْوًال َشِدیًدا ، َوَقاَل(.  

      

                                                        

  ) . ٧٩/  ١(اْلُجُنُب َیْخُرُج َوَیْمِشي ِفي السُّوِق َوَغْیِرِه ،:بدء الوحي ، باب : صحیح البخاري، كتاب  - ١
َعاِئَشة َوَحْفَصة َوَسْوَدة َوَزْیَنب َوُأّم َسَلَمة َوُأّم َحِبیَبة : َوُھنَّ  نَّ اللَّاِتي ُتُوفَِّي َعْنُھنَّ َفُھ) ِتْسع ِنْسَوة (  - ٢

شرح  -أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي . َوَمْیُموَنة َوُجَوْیِریَّة َوْصِفیَّة َرِضَي اللَّھ َعْنُھنَّ 
: ، باب  ١٣٩٢الثانیة ، : بیروت  الطبعة  –یاء التراث العربي دار إح: النووي على مسلم ، الناشر 

  ) .١٩٧/  ٥(، ) القسم بین الزوجات وبیان أن السنة أن تكون لكل واحدة لیلة مع یومھا 
  ) . ١٩٧/  ٥(شرح النووي على مسلم ، . َوُھَو ِاْخِتَلاط اْلَأْصَوات َواْرِتَفاعَھا: ِاْسَتْخَبَتا  - ٣
شرح النووي على . َفُمَباَلَغة ِفي َزْجرھنَّ َوَقْطع ِخَصامھنَّ ) ُاْحُث ِفي َأْفَواھھنَّ التَُّراب : ( َقْولھ  - ٤

  ) .١٩٧/  ٥ج(مسلم 
            اْلَقْسِم َبْیَن الزَّْوَجاِت َوَبَیاِن َأنَّ السُّنََّة َأْن َتُكوَن ِلُكلِّ َواِحَدٍة َلْیَلٌة َمَع َیْوِمَھا ،    : صحیح مسلم ، باب  - ٥
  ) .١٧٣/  ٤ج(
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  : وجھ الداللة 
جمع  فى الروایة السابقة داللة على جواز الجمع بین تسع ؛ ألن رسول اهللا     

َلَق�ْد َك�اَن َلُك�ْم ِف�ي َرُس�وِل اللَّ�ِھ ُأْس�َوٌة           :َیُقوُل  َواللَُّھ  بین تسع نسوة وھو قدوة األمة 
، َوِلَأنَّ�ُھ َلمَّ�ا    ، فما یجوز لھ یجوز ألمتھ ، واألصل عدم الخصوصیة إال بدلیل )١( َحَسَنٌة 

ْن ُیَس�اِوَیُھْم ِف�ي َحَراِئ�ِر    َس�اِئَر ُأمَِّت�ِھ ِفیَم�ا َیْس�َتِبیُحُھ ِم�َن اْلِإَم�اِء َوَج�َب أَ        َساَوى َرُسوُل اللَّ�ِھ  
  .)٢(النَِّساِء 

  :مناقشة الدلیل      
كان مخصوصا بسبب إباح�ة   استداللكم ھذا غیر مسلم بھ ؛ ألن رسول اهللا     

ِفي النَِّكاِح ِبَما َحُرَم َعَلى َساِئِر ُأمَِّتِھ ؛ ِلَأنَُّھ َقْد  تسع نسوة لھ وھو اتساع حلھ ، َفَقْد ُخصَّ 
َلُھ النَِّساُء ِم�ْن َغْی�ِر َع�َدٍد َمْحُص�وٍر ، َوَم�ا ُأِب�یَح ِلْلُأمَّ�ِة ِإلَّ�ا َع�َدٌد َمْحُص�وٌر ، َوَل�ْیَس َوِإْن             ُأِبیَح

َب�ْیَن ِإْح�َدى    َماَت ِمْن ِتْسٍع َیِجُب َأْن َیُكوَن ِھَي اْلَعَدَد اْلَمْحُص�وَر ، َفَق�ْد َجَم�َع َرُس�وُل اللَّ�ِھ      
ِتْسٍع ، َوَكاَن َیْقِسُم ِلَثَماٍن ، َوَأمَّا اْلِإَماُء َفَلْم ُیْحَصْرَن ِبَع�َدٍد ُمْمِك�ٍن َعَل�ى     َعْشَرَة ، َوَماَت َعْن 

  .)٤(أن جعل أزواجھ أمھات المؤمنین  ، ومما خص بھ النبي )٣(اْلِإْطَلاِق
وی��دل عل��ى  واألص��ل ع��دم الخصوص��یة إال ب��دلیل ، مس��لم ب��ھ ،   : أم��ا ق��ولكم     

ن َقْیِس ْبِن اْلَحاِرِث ، وَنْوَفِل ْبِن ُمَعاِوَیَة ، وغ�یالن الثقف�ي ؛ حی�ث    الخصوصیة ما روى ع
  . )٥(أمر كال منھم بأن یتخیر منھن أربعا  إن النبي 

أما اإلماء فلھ أن یتسرى على األربع ما بدالھ من السراري ، إذ التسري غیر     
دل والتس�ویة بی�نھن ف�ي    محصور بعدد ؛ ألن النكاح إنما كان محص�ورا بع�دد لوج�وب الع�    

القسم ، وعند كثرة العدد یعجز عن ذلك ، وفي اإلماء ال یلزمھ التسویة بینھن في القس�م ،  
  .)٦(فلھذا ال یكون محصورا بالعدد 

اس��تدل عل��ى أن الح��ر ل��ھ أن یت��زوج ثم��اني عش��رة ام��رأة :دلی�ل الق��ول الثال��ث      
  :بالكتاب الكریم 

   .)٧( ما َطاَب َلُكْم من النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع َفاْنِكُحوا    :َقال اهللا     
  :وجھ الداللة     
فى اآلیة الكریمة داللة على أن الحر لھ أن یتزوج ثم�اني عش�رة ام�رأة ؛ ألن        

َفُجْمَلُتَھ�ا َثَماِنَی�َة   اْلَمْثَنى ِضْعُف االثنین  َوالثَُّلاُث ِضْعُف الثََّلاَثِة ، َوالرَُّب�اُع ِض�ْعُف اْلَأْرَبَع�ِة ،    

                                                        

  . ٢١سورة األحزاب ، جزء من اآلیة  - ١
) ٢٦٦،  ٢٦٥/ ٢(، بدائع الصنائع ) ٢٣٩/ ٣(، شرح فتح القدیر ) ٢٩٠/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ٢

  ) . ٩/١٦٦(، الحاوى الكبیر ـ الماوردى 
  .   ١٦٧ص / ٩الحاوى الكبیر ، ج  -، الماوردى  ) ٢٩٠/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ٣
  ) . ١٤٥/ ١٦(تكملة المجموع شرح المھذب  - ٤
  ) . ٢٤٠/ ٣(شرح فتح القدیر  - ٥
  ) . ٢٩٠/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ٦
  . ٣سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٧



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٥٥ -  
 

یفید التكرار ؛ لكونھ معدوال بھ عن اثن�ین اثن�ین مك�ررا ،    " مثنى:" ؛ ألن قولھ )١(َعَشَر
  .   )٢(وكذلك ثالث ورباع ، وأقل التكرار مرتان ، فیكون ثماني عشرة 

  :دلیل القول الرابع  
الكت�اب  استدل على أن الح�ر ل�ھ أن یت�زوج م�ا ش�اء م�ن الع�دد غی�ر محص�ور ، ب          

  :الكریم ، ومنھ 
  .)٣( َفاْنِكُحوا ما َطاَب َلُكْم من النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع    :َقال اهللا     
  :وجھ الداللة     
فى اآلیة الكریم�ة دالل�ة عل�ى أن الح�ر ل�ھ أن یت�زوج م�ا ش�اء م�ن الع�دد غی�ر                

خ�ذ م�ن   : ر حص�ر ، كم�ا یق�ال    محصور ؛ ألن مثنى وثالث ورب�اع یفی�د التك�رار م�ن غی�     
  .)٤(البحر ما شئت قربة وقربتین وثالثا 

  :مناقشة األدلة     
  :عند مناقشة استدالل القول الثاني  باإلضافة لما سبق    
ھؤالء خرقوا اإلجماع ؛ ألن األم�ة أجمع�ت عل�ى أن�ھ ال یج�وز       :قال الزیلعي     

لم�ة مثن�ى وث�الث ورب�اع وإن كان�ت      أكثر من  أرب�ع ، وال حج�ة لھ�م فیم�ا ذك�روا ؛ ألن ك     
تقتضي التكرار لكن تفید تكرار الناكح ؛ ألن الخطاب للجمع ، والواو بمعنى أو، فال تفی�د  

َجاِعِل اْلَمَلاِئَكِة ُرُسًلا ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَب�اَع   : الجمع، فصار نظیر قولھ تعالى 
 )سعة أجنحة ، أو ثمانیة عشر ، أو إلى ما ال یتناھى ، لیس معناه أن لكل واحد منھم ت )٥

، وإنما معناه أن لطائفة منھم اثن�ین اثن�ین ، ولطائف�ة أخ�رى ثالث�ا ثالث�ا ، ولطائف�ة أخ�رى         
اقتسموا ھذا الم�ال درھم�ین درھم�ین ، أو ثالث�ا ثالث�ا ، یفھ�م       : أربعا أربعا ، ولھذا لو قال 

، وال یفھ��م أن ك��ل واح��د م��نھم یأخ��ذ    من��ھ أن ك��ل واح��د م��نھم یص��یبھ درھم��ان أو ث��الث   
درھمین درھمین مرارا ، وإنما أتى بلفظ ینبئ عن التكرار لیستقیم ھذا المعنى ، أال ت�رى  

اقتسموا ھذا المال درھمین لیس لھ معنى ، فكذا ھ�ذا ، ول�و ك�ان المعن�ى كم�ا      : أنھ لو قیل 
ال إل�ى نھای�ة وحص�ر    زعموا لما كان لذكر ثالث ورب�اع معن�ى ؛ ألن مثن�ى یفی�د التك�رار      

)٦(.  
وتحرم الزیادة على األربع بإجم�اع أھ�ل الس�نة ، وال نظ�ر لم�ا       :وقال النفراوي  

َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى  :علیھ بعض المبتدعة مستندین لظاھر قولھ تعالى 
ف�ي ھ�ذا الم�ذھب المخ�الف     من إبق�اء ال�واو عل�ى بابھ�ا ، ف�إنھم مخطئ�ون        َوُثالَث َوُرَباَع 

لإلجماع ، لعدم فھمھم اآلیة على مقتضى العربیة ، من أن المراد اثنتین اثنت�ین ، أو ثالث�ا   

                                                        

  ) . ٢٦٦/ ٢(بدائع الصنائع  - ١
  ).٢٣٩/ ٣(، شرح فتح القدیر ) ١١٢/ ٢(تبیین الحقائق  - الزیلعي  - ٢
  . ٣جزء من اآلیة سورة النساء ،  - ٣
  ).٢٣٩/ ٣(، شرح فتح القدیر ) ١١٢/ ٢(تبیین الحقائق  - الزیلعي  - ٤
  .١سورة فاطر ، جزء من اآلیة  - ٥
  ) .١١٣،  ١١٢/ ٢(تبیین الحقائق  - الزیلعي  - ٦
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وبمعنى أو فاآلیة حجة للمش�ھور ، وال�دلیل عل�ى أن ال�واو     : ثالثا ، أو أربعا أربعا ، قالوا 
 ئص�ھ  بمعنى أو اإلجم�اع عل�ى حرم�ة الخامس�ة ، وأن ج�واز أكث�ر م�ن أرب�ع م�ن خصا         

، أي )١(" اخت��ر أربع��ا وف��ارق س��ائرھن : " ب��دلیل أن��ھ ق��ال لغ��یالن ح��ین أس��لم عل��ى عش��ر   
باقیھن، وكل من تزوج خامسة عالما بالتحریم یحد حد الزن�ا ، وإن ك�ان ج�اھال ل�م یح�د ،      
وإن وقع نكاح الخمس دفعة واحدة بطل فیھن ، وم�ن دخ�ل بھ�ا م�نھن ك�ان لھ�ا ص�داقھا ،        

  .)٢(ا لفساد العقد ، وإن ترتب العقد فسخ نكاح الخامسة فقط وال شيء لمن لم یدخل بھ
   :القول المختار     
بعد بیان األق�وال وأدل�تھم ف�ال یب�َق مج�ال للش�ك ، ب�أن الق�ول ال�ذي یطم�ئن ل�ھ                

بعدم زیادة عدد منكوح�ات الح�ر عل�ى    : القلب ھو قول السواد األعظم من الفقھاء ، القائل 
              .رد أدلة المخالفین أربع ؛ لقوة أدلتھم  ، و

  .واهللا أعلم 
  :الواو العاطفة وأثرھا على عدد منكوحات العبد   -ب     

  :أجمع أھل العلم على أن للعبد أن ینكح اثنتین ، واختلفوا في إباحة األربع على  قولین    
  :منشأ االختالف     
ْلُأُص��وِلیِّیَن ِف��ي ُدُخ��وِل اْلَعِبی��ِد َتْح��َت َمْنَش��ُأ اْلاختَل��اِف ف��ى ھ��ذه المس��ألة اْخِتَل��اف ا     

  .)٣( اْلِخَطاِب َوَعَدِم   ُدُخوِلِھْم
ذھ��ب إل��ى أن��ھ َل��ا َیِح��لُّ ِلْلَعْب��ِد َأْن َی��ْنِكَح َأْكَث��َر ِم��ِن اْثَنَت��ْیِن َعَل��ى     –الق��ول األول     

سیدنا ُعَمُر ، َوُعْثَماُن ، َوَعِليٌّ ، َوَعْبُد : الشَّْطِر ِمَن اْسِتَباَحِة اْلُحرِّ ، َوِبِھ َقاَل ِمَن الصََّحاَبِة 
اْلَحَس��ُن : ال��رَّْحَمِن ْب��ُن َع��ْوٍف ، َوَزْی��ُد ْب��ُن  َثاِب��ٍت ، َوَعْب��ُد اللَّ��ِھ ْب��ُن ُعَم��َر ، َوِم��َن التَّ��اِبِعیَن      

، واب�ن وھ�ب    )٥(َأُب�و َحِنیَف�َة   : ، َوِم�َن اْلُفَقَھ�اِء   )٤( اْلَبْصِريُّ ، َوَعَطاٌء والشعبي ، وقت�ادة  

                                                        

  .سبق عزوه  - ١
ن أبي زید         الفواكھ الدواني على رسالة اب - ) ھـ١١٢٦: المتوفى (أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي  - ٢

   ) .٩٨٣/ ٣(مكتبة الثقافة الدینیة ، : رضا فرحات ، الناشر : القیرواني ، المحقق 
شرح میارة الفاسي ، تحقیق  - ھـ ١٠٧٢أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد المالكي ، سنة الوفاة  -  ٣
بیروت ، / م ، لبنان٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠دار الكتب العلمیة ، : عبد اللطیف حسن عبد الرحمن ، الناشر : 
شرح الزرقاني على موطأ  -١١٢٢، محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ، سنة الوفاة ) ٣٩٤/ ١(

  ) . ٢٠١/ ٣(بیروت ،  -١٤١١دار الكتب العلمیة ،: اإلمام مالك ، الناشر 
لناشر دار الكتب  تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ، ا -فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي  -  ٤

، أبو الحسن علي بن محمد بن ) ١١٣/ ٢(ھـ ، مكان النشر القاھرة ، ١٣١٣اإلسالمي ، سنة النشر 
: الحاوي  الكبیر ، الناشر  –) ھـ٤٥٠: المتوفى (محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 

/ ٧(المغني   -، ابن قدامة  ١٦٨ص /  ٩، ج ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى : دار الكتب العلمیة ، الطبعة 
٤٣٧ . (  

البحر الرائق شرح كنز  -ھـ ٩٧٠سنة الوفاة / ھـ٩٢٦زین الدین ابن نجیم الحنفي ، سنة الوالدة  - ٥
، العدة شرح ) ٤٣٧/ ٧(،  المغني ) ١١٣/ ٣(الدقائق ، الناشر دار المعرفة ، مكان النشر بیروت ، 

  ).١١٣/ ٢(ئق شرح كنز الدقائق ، تبین الحقا -، الزیلعي ) ١٥/ ٢(العمدة 
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، َوُس�ْفَیاَن الثَّ�ْوِريِّ ، َواللَّْی�ِث    )٤(، َوِإْسَحاُق )٣(، َوَأْحَمُد )٢(، والشافعي ) ١(من فقھاء المالكیة 
  .  )٥( ْبِن َسْعٍد ، َوَغْیِرِھْم

: ِب�ِھ َق�اَل   َو. ذھ�ب إل�ى أن اْلَعْب�َد َك�اْلُحرِّ ِف�ي اْلَجْم�ِع َب�ْیَن َأْرَب�ٍع          –القول الثاني     
، والقاس��م ب��ن محم��د ، وســـ��ـالم ب��ن عب��ـد اهللا ، و )٧( والظاھری��ة )٦( المش��ھورالكی��ة ف��ي الم

  .)٨(والزُّْھِريُّ ، َوَرِبیَعُة ، َواْلَأْوَزاِعيُّ ، َوَأُبو َثْوٍر  طاوس ، و مجاھــــد ،
  األدلـــــــــــــــــــــــة

ْبِد َأْن َیْنِكَح َأْكَثَر ِمِن اْثَنَتْیِن َعَلى استدل على أنھ َلا َیِحلُّ ِلْلَع: دلیل القول األول     
  .الشَّْطِر ِمَن اْسِتَباَحِة اْلُحرِّ ، بالكتاب ، واآلثار ، واإلجماع ، والقیاس ، والمعقول 

  :الكتاب الكریم ، ومنھ : أوال     
ُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن َوِإْن ِخْفُتْم َألَّا ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیَتاَمى َفاْنِك   :قول اهللا  -١    

ْدَن�ى َألَّ�ا   النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َألَّا َتْعِدُلوا َفَواِح�َدًة َأْو َم�ا َمَلَك�ْت َأْیَم�اُنُكْم َذِل�َك أَ     
  .) ٩(َتُعوُلوا

  :وجھ الداللة     
َرَأَتْیِن ؛ َألنَّ اْلُمَخ��اَطِبیَن بھ��ا ف��ى اآلی��ة الكریم��ة دالل��ة عل��ى أن اْلَعْب��َد َی��ْنِكُح اْم��      

؛ ِلَأنَّ�ُھ َل�ا َیْمِل�ُك إلَّ�ا اْلَأْحَراُر،َوَقْوُل�ُھ       َفَواِحَدًة أو ما َمَلَك�ْت َأْیَم�اُنُكْم      :اْلَأْحَراُر ؛ ِلَقْوِلِھ 
  :  ذلك َأْدَنى أال َتُعوُلوا ١٠(َعِبیِد ، َفِإنََّما َیُعوُل من لھ اْلَماُل َوَلا َماَل ِلْل(.  

َضَرَب َلُكْم َمَثًلا ِمْن َأْنُفِسُكْم َھْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم ِمْن    :وَقْوُلُھ  -٢    
  .)١١(ُشَرَكاَء ِفي َما َرَزْقَناُكْم َفَأْنُتْم ِفیِھ َسَواٌء 

   

                                                        

  ) . ٣١٥/ ٤(الذخیرة ،  –القرافي  - ١
أسنى المطالب في شرح  -زكریا األنصاري / ، شیخ اإلسالم ) ٤١/ ٥(األم ،  –اإلمام الشافعي  - ٢

األولى ، تحقیق : ، الطبعة  ٢٠٠٠ –ھـ  ١٤٢٢ - بیروت  -دار الكتب العلمیة : روض الطالب ، الناشر 
  ) . ١٥٣/ ٣(د محمد تامر ، محم. د : 
  ) .٤٣٧/ ٧(المغني  - ٣
  . ١٦٨ص /  ٩الحاوي الكبیر ، ج –الماوردي  - ٤
  ). ٤٤٤/ ٩(المحلى   -،ابن حزم ) ٤٣٧/ ٧(المغني   - ابن قدامة  - ٥
الذخیرة ، تحقیق محمد حجي  –، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ) ٩٨٣/ ٣(الفواكھ الدواني  - ٦

  ) . ٣١٤/ ٤(م ، مكان النشر بیروت ، ١٩٩٤دار الغرب ، سنة النشر   :، الناشر 
  .  ٤٤٤ص / ٩المحلى ، ج  –ابن حزم - ٧
شرح الزرقاني على موطأ اإلمام  -١١٢٢محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ، سنة الوفاة  - ٨

الحاوي  –الماوردي  ،) ٢٠١/ ٣(، مكان النشر بیروت ، ١٤١١مالك ، الناشر دار الكتب العلمیة ، 
  ) .٤٣٧/ ٧(،  المغني   ١٦٨ص /  ٩الكبیر ، ج

  . ٣سورة النساء ، آیة  - ٩
  ) .٤١/ ٥(األم ،  –اإلمام الشافعي  - ١٠
  . ٢٨سورة الروم ، جزء من اآلیة  - ١١



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٥٨ -  
 

  :وجھ الداللة 
َغْیُر ُمَساٍو ِلْلُحرِّ ، وبناء عل�ى ذل�ك فاْلَعْب�َد    فى اآلیة الكریمة تَدلَّ َعَلى َأنَّ اْلَعْبَد     

  .)٢(؛ ألن فیھ ملكا والعبد ینقص في الملك عن الحر)١(َیْنِكُح اْمَرَأَتْیِن على الشطر من الحر
  .)٢(الحر

لبیك ال شریك لك إال : واآلیة نزلت في كفار قریش ، كانوا یقولون في التلبیة     
  . عید بن جبیرشریكا ھو لك ، تملكھ وما ملك ، قالھ س

ھل یرضى أحدكم أن یكون : ھذا مثل ضربھ اهللا للمشركین ، والمعنى : وقال قتادة        
  .  )٣(مملوكھ في مالھ ونفسھ مثلھ ، فإذا لم ترضوا بھذا ألنفسكم فكیف جعلتم هللا شركاء ؟ 

  :اآلثار ، ومنھا : ثانیا     
ُمَحمَّ�ُد ْب�ُن   : َح�دََّثَنا َأُب�و اْلَعبَّ�اِس    : َحَس�ِن ق�ال   َأْحَم�ُد ْب�ُن الْ  : ما رواه َأُبو َبْكٍر  -١    

الرَّْحَمِن َیْعُقوَب َأْخَبَرَنا الرَِّبیُع ْبُن ُسَلْیَماَن َأْخَبَرَنا الشَّاِفِعىُّ َأْخَبَرَنا ُسْفَیاُن َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد 
َأنَّ�ُھ   ِد اللَِّھ ْبِن ُعْتَبَة َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ�اِب  َمْوَلى آِل َطْلَحَة َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َیَساٍر َعْن َعْب

 َیْنِكُح اْلَعْبُد اْمَرَأَتْیِن َوُیَطلُِّق َتْطِلیَقَتْیِن ، َوَتْعَتدُّ اَألَم�ُة َحْیَض�َتْیِن ، َوِإْن َل�ْم َتُك�ْن َتِح�یضُ     : َقاَل 
  .)٤(َوَكاَن ِثَقًة : ُسْفَیاُن  َقاَل. َشكَّ ُسْفَیاُن . َفَشْھَرْیِن َأْو َشْھٌر َوِنْصٌف

َوَھ�َذا َق�ْوُل اْل�َأْكَثِر م�ن اْلُمْفِت�یَن ِباْلُبْل�َداِن ، َوَل�ا َیِزی�ُد اْلَعْب�ُد عل�ى           : قال الشَّ�اِفِعيُّ      
َوُم�َدبٍَّر  اْمَرَأَتْیِن ، َوَكَذِلَك ُكلُّ من لم َتْكُمْل فیھ اْلُحرِّیَُّة من َعْبٍد قد َعَتَق َبْعُضُھ ، َوُمَكاَت�ٍب ،  

، َوُمْعَتٍق إَلى َأَجٍل ، َواْلَعْبُد ِفیَما َزاَد على اْثَنَتْیِن من النَِّساِء ِمْثُل اْلُحرِّ ِفیَم�ا َزاَد عل�ى َأْرَب�ٍع    
َأْرَب�ٍع ،   َیْنَفِسُخ ِنَكاُح اْلَأَواِخِر ِمْنُھنَّ الزََّواِئِد على: َلا َیْخَتِلَفاِن ، فإذا َجاَوَز اْلُحرُّ َأْرَبًعا َفُقْلت 

ی�ھ  َفَكَذِلَك َیْنَفِسُخ ِنَكاُح ما َزاَد اْلَعْبُد فیھ على اْثَنَتْیِن ، َوُكلُّ ما َخِفَي َأنَُّھ َأوَُّل فم�ا َزاَد اْلُح�رُّ ف  
،  على َأْرَبٍع َفَأْبَطْلت النَِّك�اَح أو َجَمَع�ْت اْلُعْق�َدُة فی�ھ َأْكَث�َر م�ن َأْرَب�ٍع َفَفَس�ْخت ِنَك�اَحُھنَّ ُكلِِّھ�نَّ          

  .)٥(َفَكَذِلَك َأْصَنُع في اْلَعِبیِد ِفیَما َخِفَي َوَجَمَعْت اْلُعْقَدُة فیھ َأْكَثَر من اْثَنَتْیِن 
ُأْخِبْرت َأنَّ ُعَم�َر ْب�َن اْلَخطَّ�اِب َس�َأَل ِف�ي النَّ�اِس       : َوما روي َعِن اْبِن ُجَرْیٍج  -٢    

  .  )٦(َال َیِزیَد َعَلى اْثَنتْیِن  َكْم  َیْنِكُح اْلَعْبُد ؟ َفاتََّفُقوا َعَلى َأْن

                                                        

  ) .مع تصرف (  ١٦٨ص / ٩الحاوي الكبیر ، ج –الماوردي  - ١
  ) .٤٣٧/ ٧(المغني  - ٢
دار الكتب          : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش ، الناشر : ع ألحكام القرآن ، تحقیق الجام –القرطبي  - ٣

  ) . ٢٣/  ١٤(م ، ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة ، : القاھرة ، الطبعة  –المصریة 
  .سبق عزوه  - ٤
  ) .٤١/ ٥(األم ،  –اإلمام الشافعي  - ٥
 –المكتب اإلسالمي : د الرزاق ، الناشر مصنف عب - أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني  - ٦

/ ٧(كم یتزوج العبد ، :حبیب الرحمن األعظمي ، باب : ، تحقیق ١٤٠٣الثانیة ، عام : بیروت ، الطبعة 
كنز العمال  -) ھـ٩٧٥: المتوفى (،عالء الدین علي بن حسام الدین المتقي الھندي البرھان فوري ) ٢٧٤

صفوة  -بكري حیاني : عمال في سنن األقوال واألفعال ، المحقق في سنن األقوال واألفعال ، كنز ال
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، : َوما روي َعْن َعْب�ِد ال�رَّزَّاِق ، َع�ْن ُس�ْفَیاَن الثَّ�ْوِريِّ ، َواْب�ِن ُج�َرْیٍج َق�اَال          -٣    
، وفى )١(ْیِنَیْنِكُح اْلَعْبُد اْثَنَت: َحدََّثَنا  َجْعَفُر ْبُن  ُمَحمٍَّد ، َعْن َأِبیِھ َأنَّ َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب َقاَل 

  . )٢(" ینكح العبد اثنتین ال یزید علیھما : " بعض الروایات 
      :اإلجماع : ثالثا     
، ول�م یع�رف   )٣( على َأنَّ العبَد َلا َیْنِكُح َأْكَثَر م�ن اْثَنَت�ْینِ   وقد َأْجَمَع الصََّحاَبُة     

  .)٤(لھم مخالف في عصرھم فكان إجماعا 
  : اَبِة ِمْن َوْجَھْیِن َوِإْجَماُع الصََّح    

َی�ْنِكُح اْلَعْب�ُد اْم�َرَأَتْیِن َوُیَطلِّ�ُق     : َق�اَل   َأنَّ س�یدنا ُعَم�َر ْب�ِن اْلَخطَّ�اِب      -َأَحُدُھَما     
  .، َوَصرََّح ِبِمْثِلِھ غیره ِمَن الصََّحاَبِة ، َوَلْیَس ِفیِھْم ُمَخاِلٌف )٥(َتْطِلیَقَتْیِن

َأْجَم�َع َأْص��َحاُب  : َع�ِن اْلَحَك�ِم َق�اَل    ، َع�ْن َلْی�ٍث   ، اُه اْلُمَح�اِرِبيُّ  َم�ا َروَ  -َوالثَّ�اِني      
  . )٦(َعَلى َأنَّ اْلَمْمُلوَك َال َیْجَمُع ِمَن النَِّساَء َفْوَق اْثَنَتْیِن  َرُسوِل اِهللا 

َیْنِكَح َأْكَثَر ِمِن اْثَنَتْیِن  َفَثَبَت ِبَھَذْیِن ِإْجَماُع الصََّحاَبِة َعَلى أنَّ العبَد َلا َیِحلُّ لھ َأْن    
  . )٧(َعَلى الشَّْطِر ِمَن اْسِتَباَحِة اْلُحرِّ

َل��ا َیِح��لُّ ِلْلَعْب��ِد َأْن َی��ْنِكَح َأْكَث��َر ِم��ِن اْثَنَت��ْیِن َعَل��ى الشَّ��ْطِر ِم��َن     :القی��اس : رابع��ا     
  .)٨(اْسِتَباَحِة اْلُحرِّ ؛ قیاسا على طالقھ وحدوده 

  :یل مناقشة الدل    
   :ھذا االستدالل غیر مسلم بھ ؛ ألن التشطیر خ�اص بالع�ذاب لق�ول اهللا        

، والط�الق والح�دود    )٩( َفِإْن َأَتْیَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْیِھنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَع�َذاِب  

                                                                                                                                                   

/ ١٦(نكاح   الرقیق ، : م ، باب ١٩٨١/ھـ١٤٠١الخامسة ،: مؤسسة الرسالة ، الطبعة : السقا ، الناشر 
٥٤٥. (  

 –المكتب اإلسالمي : مصنف عبد الرزاق ، الناشر  - أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني  - ١
/ ٧(حبیب الرحمن األعظمي ، باب كم یتزوج العبد ، : ، تحقیق ١٤٠٣الثانیة ، عام : بعة بیروت ، الط

٢٧٤.(  
، السنن الكبرى ) ١٧٧/ ٣٢(جامع األحادیث ، مسند على بن أبى طالب ،  - جالل الدین السیوطي  -  ٢

  ) .١٥٨/ ٧(للبیھقي وفي ذیلھ الجوھر النقي ، باب نكاح العبد وطالقھ ، 
  ) .١٥٣/ ٣(أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - األنصاري  - ٣
، العدة شرح العمدة ) ٤٣٧/ ٧(،  المغني ) ١١٣/ ٣(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،  - ابن نجیم -  ٤
)١٥/ ٢.(  

  .سبق عزوه  - ٥
  .سبق عزوه  - ٦
  . ١٦٨ص / ٩الحاوي الكبیر ، ج –الماوردي  - ٧
  ) . ٣١٥/ ٤(الذخیرة ،  –، القرافي )  ٣٩٤/ ١(ارة الفاسي ، شرح می - أبو عبد اهللا محمد المالكي  - ٨
  . ٢٥سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ٩
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فھ�ذا   )١( َمْثَن�ى َوُثَل�اَث َوُرَب�اَع     َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء   :عذاب ، أما قولھ 
  .)٢(تعمیم ، فافترقا 

  :رد المناقشة     
، فالنعم���ة ت���زداد  )٣(ولق���د ردت المناقش���ة ب���َأنَّ ال���رِّقَّ ُمَنصِّ���ٌف ِنْعَم���ًة َوُعُقوَب���ًة     

َواْلُح�رُّ َأْرَبًع�ا    ، َفَیَتَزوَُّج اْلَعْبُد اْثَنَتْیِن) ٤(نكاح التسع ال لغیره بالشرف ، ولھذا جاز للنبي 
، َوَتَملُُّك�ُھ  )٦(؛ وألن ح�ال الممل�وك عل�ى النص�ف م�ن ح�ال الح�ر       )٥(إْظَھاًرا ِلَشَرِف اْلُحرِّیَّ�ِة  

  َأْصَل النَِّكاِح َلا َیْمَنُع التَّْنِصیَف ِبالرِّقِّ ، 
  .)٧( ُمَھاَكاْلَأَمِة اْلَمْنُكوَحِة َفِإنََّھا َتْمِلُك َطَلَب اْلَقْسِم َوَیَتَنصَُّف َقْس

  :المعقول : خامسا     
إن العقل یقض�ي ب�أن العب�د عل�ى الش�طر م�ن الح�ر ؛ ِل�َأنَّ َم�ا َنَق�َص ِف�ي َعْدِل�ھ                 

 اْلَعَدِد َوَمْعَناُه ، َشاَطَر اْلَعْبُد ِفیِھ اْلُحرَّ َكاْلُحُدوِد ؛ َوِلَأنَُّھ َلمَّا َنَقَص اْلَأْحَراُر ِفیَما اْسَتَباُحوُه ِمَن
  .)٨(ِلَبْعِضِھْم َعْنُھ ، َوَجَب َأْن َیْنُقَص اْلَعْبُد ِفیِھ َعِن اْلُحرِّ ِلَنْقِصِھ َعْنُھ  ُسوِل اللَِّھ َعْن َر

اس��تدل عل��ى أن العب��د ك��الحر ف��ى ع��دد المنكوح��ات ،       :دلی��ل الق��ول الث��اني        
   .بالكتاب ، والقیاس 

  :الكتاب الكریم ، ومنھ : أوال     
  . )٩( َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع    :َقْول اهللا     
  :وجھ الداللة     
فى اآلیة الكریمة داللة على أن اْلَعْبَد َكاْلُحرِّ ِفي اْلَجْمِع َبْیَن َأْرَب�ٍع ؛ لعمومھ�ا ؛       

  .)١٠(ي َذِلَك حیث إنھا َلْم َتُخصَّ َعْبًدا ِمْن ُحرٍّ، َفُھَما َسَواٌء ِف
      

                                                        

  . ٣سورة النساء ، جزء من اآلیة  -١
  ) . مع تصرف ) ( ٣١٥/ ٤(الذخیرة ،  –القرافي  - ٢
  ) .١١٣/ ٣(البحر الرائق  -ابن نجیم  - ٣
  ) . ١١٣/ ٢(تبیین الحقائق  - ٤
، إبراھیم بن أبي ) ١٩٤/ ١(المكتبة اإلسالمیة ، : الھدایة شرح البدایة ، الناشر  -ني المرغینا - ٥

 – ١٣٩٣البابي الحلبي ، سنة النشر : لسان الحكام في معرفة األحكام ، الناشر  -الیمن محمد الحنفي 
  ) .٣١٧ص / ١ج(، مكان النشر القاھرة ،  ١٩٧٣

  ) . ٢٩٠/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ٦
  ) .٣٧٨/ ٤(نایة شرح الھدایة الع - ٧
  . ١٦٨ص / ٩الحاوي الكبیر ، ج –الماوردي  - ٨
  . ٣سورة النساء ، جزء من اآلیة  -٩

الحاوى الكبیر ،  - ، الماوردى  ) ٣٩٤/ ١(شرح میارة الفاسي ،  -أبو عبد اهللا محمد المالكي   - ١٠
  ). ٤٤٤/ ٩(المحلى  -، ابن حزم ) ٤٣٧/ ٧(المغني ،  -،ابن قدامة ) ٩/١٦٨(



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٦١ -  
 

  :مناقشة الدلیل 
االستدالل ھذا ِباْلآَیِة الكریم�ة غی�ر مس�لم ب�ھ ؛ ألن ِس�َیاَق اْلَكَل�اِم ِم�ْن َأوَِّل�ِھ ِإَل�ى              

ِف�ي   َوِإْن ِخْف�ُتْم َألَّ�ا ُتْقِس�ُطوا    : َأوَُّل�ُھ   آِخِرِه ُمَتَوجٌِّھ ِإَلى اْلَأْحَراِر ُدوَن اْلَعِبی�ِد ؛ ِل�َأنَّ َقْوَل�ُھ    
َفاْنِكُحوا َما    :، ُمَتَوجٌَّھ ِإَلى اْلَأْحَراِر ؛ ِلَأنَُّھْم َیُكوُنوَن َعَلى اْلَأْیَتاِم ، َوَقْوُلُھ )١( اْلَیَتاَمى 

 ، ُمَتَوجٌَّھ ِإَلى اْلَأْحَراِر ؛ ِلَأنَّ اْلَعْبَد َل�ا َیْمِل�ُك َأْن َی�ْنِكَح َم�ا َط�ابَ     )٢( َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء 
، ُمَتَوجٌَّھ ِإَلى  )٣( َفِإْن ِخْفُتْم َألَّا َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم    :ِلَنْفِسِھ ، َوَقْوُلُھ  

ِإَلى اْلَأْحَراِر ؛ ِلَأنَّ اْلَعْبَد َلا َیْمِلُك ، ولو ملك فنفس ملكھ ال یب�یح التس�ري ، فمل�ك الیم�ین ال     
  .)٤( یكون إال لألحرار

قیاس نكاح اْلَعْبد عل�ى نك�اح اْلُح�رِّ ِف�ي اْلَجْم�ِع َب�ْیَن َأْرَب�ٍع م�ن          :القیاس  :ثانیا     
  :عدة وجوه 

اْلَعْب��ُد َك��اْلُحرِّ ِف��ي اْلَجْم��ِع َب��ْیَن َأْرَب��ٍع ؛ ألن ھ��ذه طری��ق الل��ذة         -الوج��ھ األول     
  والشھوة ، فساوى العبد 

  .)٥(الحر فیھ ؛ كالمأكول 
َلمَّ��ا َك��اَن ِلَع��اُن اْلَحَراِئ��ِر َأْرَبًع��ا ُمَس��اَواًة ِبَع��َدِد َم��ْن ُأِب��یَح َل��ُھ ِم��َن   -ي الوج�ھ الث��ان     

  . النَِّساِء ، ُثمَّ َكاَن ِلَعاُن اْلَعْبِد َأْرَبًعا َكاْلُحرِّ ، َوَجَب َأْن َیْسَتِبیَح َأْرَبًعا َكاْلُحرِّ 
ْن ِنَكاِح اْلُحرِّ ؛ ِلَأنَُّھ َقْد َیْنِكُح اْلَأَمَة َعَل�ى  إن ِنَكاَح اْلَعْبِد َأْوَسُع ِم –الوجھ الثالث     

َأْن َیِض�یَق ِف�ي    -َوُھ�َو َأْوَس�ُع ُحْكًم�ا     -اْلُحرَِّة ، َوَیْجَمُع َبْیَن َأَمَت�ْیِن ِبِخَل�اِف اْلُح�رِّ ، َفَل�ْم َیُج�ْز      
  . اْلَعَدِد َعْن ُحْكِم اْلُحرِّ 

َكاَن اْلَعْبُد ُمَساِوًیا ِلْلُحرِّ ِفي َأْعَیاِن اْلُمَحرََّماِت ، َوَجَب  َوِلَأنَُّھ َلمَّا -الوجھ الرابع     
  .)٦(َأْن ُیَساِوَیُھ ِفي َأْعَداِد اْلَمْنُكوَحاِت

  :وقد نوقش الدلیل من عدة وجوه  :مناقشة الدلیل     
َجْمِع َبْیَن َأْرَبٍع ؛ كالمأكول فَأمَّا اْسِتْدَلاُلُھْم ِبَأنَّ اْلَعْبد َكاْلُحرِّ ِفي اْل -الوجھ األول     

، فقیاس مع  الفارق ؛ ألن النكاح یفارق المأكول ، فإنھ مبني على التفضل ، ولھ�ذا ف�ارق   
  .)٧(فیھ أمَّتھ ؛ وألن فیھ ملكا والعبد ینقص في الملك عن الحر النبي 

                                                        

  . ٣سورة النساء ، جزء من اآلیة  -١
  . ٣سورة النساء ، جزء من اآلیة  -٢
  . ٣سورة النساء ، جزء من اآلیة  -٣
دمشق ـ بیروت ـ  - المكتب اإلسالمي : شرح السنة ، دار النشر  -الحسین بن مسعود البغوي  -  ٤

: محمد زھیر الشاویش ، باب  - شعیب األرناؤوط: الثانیة ،  تحقیق : م ، الطبعة ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣
، المبدع شرح المقنع ) ٩/١٦٨(الحاوى الكبیر ،  - ، الماوردى  )٦٠/ ٩(نكاح العبد وعدد المنكوحات ، 

)٦١/ ٧ .(  
  ) . ٤٣٧/ ٧(المغني  - ٥
  ). ٩/١٦٨(الحاوى الكبیر ،  -الماوردى   - ٦
  ) .٤٣٧/ ٧(المغني  - ٧
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- ٢٨٦٢ -  
 

ْوُضوٍع َعَلى التََّفاُضِل َوَلا ُھ�َو  َأمَّا اْسِتْدَلاُلُھْم ِباللَِّعاِن َفُھَو َغْیُر َم -الوجھ الثاني     
ِة اْلِعلَُّة ِفي َعَدِد اْلَمْنُكوَحاِت َوِإِن اتََّفَقا ، َوِإنََّما َیْج�ِري َمْج�َرى اْلَیِم�یِن ِعْن�َد الش�افعیة ، َواْلَبیَِّن�      

  .ِعْنَد َغْیِرھم 
: النَِّكاِح َأْوَسُع ، َفاْلَجَواُب َعْنُھ َأمَّا اْسِتْدَلاُلُھْم ِبَأنَّ ُحْكَم اْلَعْبِد ِفي  -الوجھ الثالث     

َم�ِة  َأنَُّھ َأْوَسُع ُحْكًما ِفیَما َطِریُقُھ النَّْقُص ، َوَأْضَیُق ُحْكًما ِفیَما َطِریُقُھ اْلَكَماُل ، َواْس�ِتَباَحُتُھ ِلْلأَ 
  .َنْقٌص َفاتََّسَع ُحْكُمُھ ِفیِھ ، َواْلَعَدُد َكَماٌل َفَضاَق ُحْكُمُھ ِفیِھ 

َوَأمَّا اْسِتْدَلاُلُھْم ِبَأنَُّھ َلمَّا َساَواُه ِفي َأْعَیاِن اْلُمَحرََّماِت َساَواُه ِفي َعَدِد  :الوجھ الرابع 
ُیَساِوي اْلُأمََّة ِفي َأْعَیاِن اْلُمَحرََّماِت َوَلا ُیَس�اِویِھ ِف�ي َع�َدِد     اْلَمْنُكوَحاِت ، َفَباِطٌل ِبَأنَّ النَِّبيَّ 

  . اِت ، َفَدلَّ َعَلى َأنَّ التَّْحِریَم ُمَتَساِو اْلَعَدِد ُمَتَفاِضٌل اْلَمْنُكوَح
ا َفِإَذا َثَبَت َأنَّ اْلَعْبَد َلا َیْنِكُح َأْكَثَر ِمِن اْثَنَتْیِن ، َفُحْكُمُھ ِإْن َنَكَح َثَلاًثا َكُحْكِم اْلُحرِّ ِإَذ    

  .)١(ْلُمَدبَُّر ، َواْلَمَكاَتُب ، َوَمْن َرقَّ َبْعُضُھ ِإْن َنَكَح َثَلاًثا َنَكَح َخْمًسا َعَلى َما َبیََّناُه ، َوَكَذِلَك ا
َل�ا َیِح�لُّ   : بعد بیان أقوال الفقھاء وأدلتھم فالقول األول القائ�ل   :القول المختار     

، ھو المختار ؛ لقوة أدلتھم ،  ِلْلَعْبِد َأْن َیْنِكَح َأْكَثَر ِمِن اْثَنَتْیِن َعَلى الشَّْطِر ِمَن اْسِتَباَحِة اْلُحرِّ
                                              .وعدم خلو أدلة القول الثاني من المناقشة والرد علیھا 

  . واهللا أعلم  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  ). ٩/١٦٩(الحاوى الكبیر ،  -الماوردى   - ١
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  املبحث اخلامس

  لزوجته حالة النشوزالزوج الواو العاطفة وأثرها على  كيفية تأديب 

لنش��ز ، وھ��و م��ا ارتف��ع م��ن األرض فكأنھ��ا ارتفع��ت     م��أخوذ م��ن ا : النُُّش��وُز     
  .)١(وتعالت عما فرض علیھا من المعاشرة بالمعروف 

وھو اْلُخُروُج َعْن الطَّاَعِة اْلَواِجَبِة ، َكَأْن َمَنَعْتُھ اِلاْسِتْمَتاَع ِبَھا ، َأْو َخَرَجْت ِبَل�ا      
َأْو َتَرَك�ْت ُحُق�وَق اللَّ�ِھ َتَع�اَلى َكاْلُغْس�ِل َأْو الصَّ�َلاِة ، َوِمْن�ُھ        إْذٍن ِلَمِحلٍّ َتْعَلُم َأنَُّھ َل�ا َی�ْأَذُن ِفی�ِھ ،    

الرَِّجاُل َقوَّاُم�وَن َعَل�ى      :، قال اهللا )٢( إْغَلاُق اْلَباِب ُدوَنُھ ، َأْو َخاَنْتُھ ِفي َنْفِسَھا َأْو َماِلِھ
ِبَم��ا َأْنَفُق��وا ِم��ْن َأْم��َواِلِھْم َفالصَّ��اِلَحاُت َقاِنَت��اٌت  النَِّس��اِء ِبَم��ا َفضَّ��َل اللَّ��ُھ َبْعَض��ُھْم َعَل��ى َبْع��ٍض وَ 

َحاِفَظ���اٌت ِلْلَغْی���ِب ِبَم���ا َحِف���َظ اللَّ���ُھ َواللَّ���اِتي َتَخ���اُفوَن ُنُش���وَزُھنَّ َفِعُظ���وُھنَّ َواْھُج���ُروُھنَّ ِف���ي  
  . )٣(ًلا ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعِلیا َكِبیًرا اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُھنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَلا َتْبُغوا َعَلْیِھنَّ َسِبی

  : اتفق الفقھاء على أن وسائل تأدیب الزوج لزوجتھ حالة نشوزھا ثالث وھي     
، أي بكت�اب اهللا  ،   َفِعُظ�وُھنَّ    :قال اهللا  :الموعظة  –الوسیلة األولى     

ْنَدُه ِمْن َثَواٍب ، َوالتَّْخِویِف ِلَما َلَدْی�ِھ ِم�ْن ِعَق�اٍب ، إَل�ى     َوُھَو التَّْذِكیُر ِبَاللَِّھ ِفي التَّْرِغیِب ِلَما ِع
ِة ، َما َیْتَبُع َذِلَك ِممَّا ُیَعرُِّفَھا ِبِھ ِمْن ُحْسِن اْلَأَدِب ِفي إْجَماِل اْلِعْشَرِة ، َواْلَوَف�اِء ِب�ِذَماِم الصُّ�ْحبَ   

؛ لم�ا رواه َمْحُم�وُد   ) ٤(اْعِتَراِف ِبالدََّرَجِة الَِّت�ي َل�ُھ َعَلْیَھ�ا    َواْلِقَیاِم ِبُحُقوِق الطَّاَعِة ِللزَّْوِج ، َواِل
َحدََّثَنا النَّْضُر ْبُن ُشَمْیٍل َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْب�ُن َعْم�ٍرو َع�ْن َأِب�ى َس�َلَمَة َع�ْن َأِب�ى        : ْبُن َغْیَالَن قال 

ًدا َأْن َیْس�ُجَد َألَح�ٍد َألَم�ْرُت اْلَم�ْرَأَة َأْن َتْس�ُجَد      َلْو ُكْنُت آِم�ًرا َأَح�  « : َقاَل  ُھَرْیَرَة َعِن النَِّبىِّ 
  . »ِلَزْوِجَھا 

َوِفى اْلَباِب َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َوُسَراَقَة ْبِن َماِلِك ْبِن ُجْعُشٍم َوَعاِئَشَة َواْبِن َعبَّاٍس     
  . َسَلَمَة َوَأَنٍس َواْبِن ُعَمَر َوَعْبِد اللَِّھ اْبِن َأِبى َأْوَفى َوَطْلِق ْبِن َعِلىٍّ َوُأمِّ

     

                                                        

الروض المربع شرح زاد المستنقع  -) ھـ١٠٥١: المتوفى (منصور بن یونس بن إدریس البھوتي  - ١
 –بیروت  -دار الفكر للطباعة والنشر : سعید محمد اللحام ، الناشر : في اختصار  المقنع ، المحقق 

فقھ اإلمام أحمد بن  المغني في -،عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد  ٣٥٦ص/  ١لبنان ، ج
  ) .١٦٣/ ٨(،   ١٤٠٥األولى ، : بیروت ، الطبعة  –دار الفكر : حنبل الشیباني ، الناشر 

عیسي الحلبي ،  - دار إحیاء الكتب العربیة : الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي ، الناشر  –الدردیر  - ٢
، محمد ) ٢٣١/ ٥(شوز ، أحكام الن: ، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ، باب ٣٤٣ص / ٢ج 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ،الناشر دار الفكر ، مكان النشر  -الخطیب الشربیني 
  )  . ٢٦٠/ ٣(بیروت ، 

  . ٣٤سورة النساء ، آیة  - ٣
 -)ھـ٥٤٣: المتوفى (القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبیلي المالكي  -  ٤

  ) . ٣٣٧/ ٢(، ٣٤ام القرآن ، سورة النساء ، اآلیة أحك



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي
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َحِدیُث َأِبى ُھَرْیَرَة َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب ِمْن َھَذا اْلَوْجِھ ِمْن َحِدیِث : َقاَل َأُبو ِعیَسى  
  .)١(ُمَحمَِّد اْبِن َعْمٍرو َعْن َأِبى َسَلَمَة َعْن َأِبى ُھَرْیَرَة 

ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا لو أمرت أحدا أن یسجد : " وفى روایة     
من عظ�یم حق�ھ علیھ�ا ، و ال تج�د ام�رأة ح�الوة اإلیم�ان حت�ى ت�ؤدي ح�ق زوجھ�ا ، و ل�و             

ھ�ذا ح�دیث ص�حیح    : ق�ال ص�احب المس�تدرك    " .  )٢(سألھا نفسھا و ھي عل�ى ظھ�ر قت�ب    
  .  )٣(على شرط الشیخین و لم یخرجاه 

ن��ھ ال یس��عھن االمتن��اع ف��ي  ومعن��اه الح��ث لھ��ن عل��ى مطاوع��ة أزواجھ��ن ، وأ      
  .)٤(غیرھا  الحال فكیف في

    
إْن َل��ْم ُیِف��ْد ِفیَھ��ا اْل��َوْعُظ َھَجَرَھ��ا ِف��ي        :الھج��ر ف��ى المض��جع   : الوس��یلة الثانی��ة  

َفَلا َیَناُم َمَعَھا ِفي َفْرٍش َلَعلََّھا َأْن  َواْھُجُروُھنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع    :اْلَمَضاِجِع ؛ لقول اهللا 
َع َعمَّا ِھَي َعَلْیِھ ِمْن اْلُمَخاَلَفِة ، فإن ال�زوج إذا أع�رض ع�ن فراش�ھا ف�إن كان�ت محب�ة        َتْرِج

لل��زوج ف��ذلك یش��ق علیھ��ا فترج��ع  للص��الح ، وإن كان��ت مبغض��ة فیظھ��ر النش��وز منھ��ا ؛    
  .فیتبین أن النشوز من قبلھا 

أفش�تھ إل�ى   فصة فحین أسرَّ إلى ح وھذا الھجر غایتھ عند العلماء شھر ؛ كما فعل النبي 
  .، وال یبلغ بھ األربعة األشھر التي ضرب اهللا أجال عذرا للمولي عائشة ، وتظاھرتا علیھ

      
إْن َلْم ُیِفْد اْلَھْجُر َضَرَبَھا َضْرًبا َغْیَر ُمَبرٍِّح ؛ لقول اهللا  :الضرب  -الوسیلة الثالثة 

   :  ََّواْضِرُبوُھن ُمَبرُِّح ، َوُھ�َو الَّ�ِذي َیْكِس�ُر َعْظًم�ا َأْو َیِش�یُن      ، َوَلا َیُجوُز الضَّْرُب اْل
، )٦(َفَلَھا التَّْطِلی�ُق َعَلْی�ِھ َواْلِقَص�اُص    ) ٥(َلْحًما َوَلْو َعِلَم َأنََّھا َلا َتْتُرُك النُُّشوَز إلَّا ِبِھ ، َفِإْن َوَقَع 

َوَمَحلُّ َجَواِز الضَّْرِب إْن َظنَّ إَفاَدَت�ُھ ،   ،)٧(َلا ُتِفیُد  َوَلا َیْنَتِقُل ِلَحاَلٍة َحتَّى َیُظنَّ َأنَّ الَِّتي َقْبَلَھا

                                                        

  ) . ١/  ٥(َما َجاَء ِفى َحقِّ الزَّْوِج َعَلى اْلَمْرَأِة ، : سنن الترمذى ، باب  - ١
المعجم الوجیز ، مادة . أقتاب : الصغیر على قدر سنام البعیر ، والجمع ) برذعة ( الرحل : القتب  - ٢
  . ٤٨٩القتب ، ص : 
، سنن ابن ماجھ ، ) ١٩٠/ ٤(رك على الصحیحین للحاكم مع تعلیقات الذھبي في التلخیص المستد - ٣

  ) .٥٩٥/ ١(حق الزوج على المرأة ، : باب 
  . ١، ھامش  ١٧٤١ص/  ٣الجامع ألحكام القرآن ، ج  –القرطبي  - ٤

  .الضَّْرُب اْلُمَبرُِّح  - ٥
ق ، واستیفاء القصاص من الزوج أي للزوجة المضروبة ضربا مبرحا الحق فى طلب الطال - ٦

  .الضارب لھا 
أي یبدأ أوال بوسیلة الموعظة ، فإن أفادت فبھا ، وإال انتقل للوسیلة الثانیة وھي الھجر فى  - ٧

  .المضجع ، فإن أفادت فبھا ، وإال انتقل للوسیلة الثالثة وھي الضرب غیر المبرح 
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،والض�رب غی�ر المب�رح أي    )١(َوِإلَّا َفَلا َیْضِرُب ، َفَھَذا َقْیٌد ِفي الضَّْرِب ُدوَن َما َقْبَلُھ ِلِش�دَِّتِھ  
  .)٢(غیر الشدید وھو عشرة أسواط فأقل

عن الحسن بن عل�ي الخ�الل     واستدل على كون الضرب غیر مبرح بما روي    
حدثنا الحس�ین ب�ن عل�ي الجعف�ي ع�ن زائ�دة ع�ن ش�بیب ب�ن غرق�دة ع�ن س�لیمان ب�ن              : قال 

فحم�د اهللا   أن�ھ ش�ھد حج�ة ال�وداع م�ع رس�ول اهللا       : عمرو بن األحوص قال حدثني أب�ي  
،  أال َواْسَتوُص�وا بالنِّس�اِء َخْی�راً   : " وأثنى علیھ وذكر ووعظ فذكر في الحدیث قصة فق�ال  

، )٣(ٍة َفِإنََّما ُھنَّ َعَوان ِعْنَدُكْم َلْیَس َتْمِلُكوَن ِمْنُھنَّ َش�ْیئًا َغْی�َر ذِل�َك إالَّ أْن َی�أِتیَن ِبَفاِحَش�ٍة ُمَبیَِّن�      
َفإْن َفَعْلَن َفاْھُجُروُھنَّ في الَمَض�اِجع ، َواْض�ِرُبوُھنَّ َض�ربًا َغْی�َر ُمَب�رٍِّح ، ف�إْن أَطْع�َنُكْم َف�ال         

َعَلیھنَّ َسبیًال ؛ أَال إنَّ َلُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َحّقًا ، َوِلِنَساِئُكْم َعَلْیُكْم َحّقًا ؛ َفأم�ا َحقُُّك�ْم َعَل�ى    َتْبُغوا 
نسائكم فال یِطْئَن ُفُرَشُكْم َمْن َتْكَرُھ�وَن ، َوال َی�ْأَذنَّ ف�ي ُبُی�وِتُكْم ِلَم�ْن َتْكَرُھ�وَن ؛ أَال َوَحقُُّھ�نَّ        

  .)٤(" ْحِسُنوا ِإَلْیِھنَّ في ِكْسَوِتھنَّ َوَطَعاِمھنَّ َعَلْیُكْم أْن ُت
واْخَتَلَف اْلُفَقَھاُء ِفي اْلِتَزاِم الزَّْوِج التَّْرِتیَب ِفي َتْأِدیِب الزَّْوَجِة َحَسَب ُوُروِدِه ِفي     

  :اْآلَیِة اْلَكِریَمِة على قولین 
  :منشأ االختالف     
االش�تراك اللفظ�ي ف�ى ح�رف ال�واو      : رج�ع إل�ى   الفقھ�اء ی  سبب االختالف ب�ین     

الترتی�ب أو ال ؟ فم�ن الفقھ�اء م�ن حم�ل       تقتض�ي  الكریم�ة ، ھ�ل   اآلی�ة  ف�ي  الواردة العاطفة
  على الجمع ، ومنھم من حمل على

  .)٥(الترتیب 
 ف�ي  الوارد التأدیب كیفیة بأن:  الترتیب ، قالوا تقتضي الواو بأن قالوا فالذین    

  . الترتیب على اآلیة

                                                        

الشرح الكبیر مع  –،  الدردیر ١٧٤٣ – ١٧٤١ص / ٣الجامع ألحكام القرآن ، ج –القرطبي  - ١
/ ٥(أحكام النشوز ، : ، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ، باب  ٣٤٣ص / ٢حاشیة الدسوقي ،ج 

النشوز : المھذب ، باب  –، الشیرازي ) ٤٤٥/ ١٦(النشوز ، : ، المجموع شرح المھذب، باب ) ٢٣١
 ،)٧٠، ٦٩/ ٢ .(  
 - ) ھـ٨٨٤: المتوفى (بن محمد بن مفلح، أبو إسحاق، برھان الدین  إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا - ٢

م ٢٠٠٣/ھـ ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الریاض ، الطبعة : المبدع شرح المقنع فى فقھ الحنابلة ، الناشر 
 ،)١٩٨/ ٧. (  
یرید ال یدخلن من یكرھھ أزواجھن وال یغضبنھم ، ولیس المراد بذلك " بفاحشة مبینة: "فقولھ  -  ٣

  . ١٧٤٣ص /  ٣الجامع ألحكام القرآن ، ج –القرطبي . الزنى ؛ فإن ذلك محرم ویلزم علیھ الحد 
ما جاء في حق المرأة على زوجھا : سنن الترمذي ، باب . حدیث حسن  صحیح : قاَل أبوعیسى  -  ٤
،٤٦٧/ ٣.  

الوسیط فى  - ٥٠٥سنة الوفاة / ٤٥٠محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، سنة الوالدة  - ٥
محمد محمد تامر ، الناشر دار السالم ،سنة النشر ، مذھب  الشافعیة ، تحقیق أحمد محمود إبراھیم 

  ) .٣٠٥/ ٥(، مكان النشر القاھرة ،  ١٤١٧



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٦٦ -  
 

ِلل�زَّْوِج َأْن ُی�َؤدَِّب َزْوَجَت�ُھ    :  الترتی�ب ، ق�الوا   ال تقتض�ي  الواو بأن قالوا والذین    
  .ِبَما َیَراُه ِمْن ُطُرِق التَّْأِدیِب اْلَواِرَدِة ِفي اْآلَیِة ُدوَن ُمَراَعاِة التَّْرِتیِب 

، َواْلَماِلِكیَّ���ُة ، ووج���ھ ِعْن���َد  اْلَحَنِفیَّ���ُة : َذَھ���َب ُجْمُھ���وُر اْلُفَقَھ���اِء   -الق���ول األول     
وُن الشَّاِفِعیَِّة ، َواْلَحنبلیُة َوُھَو اْلَمْذَھُب ِعْن�َدُھْم ، ِإَل�ى َأنَّ َتْأِدی�َب ال�زَّْوِج اْمَرَأَت�ُھ ِلُنُش�وِزَھا َیُك�       

الضَّ�ْرِب ، َوَلُھ�ْم ِف�ي َذِل�َك       َعَلى التَّْرِتیِب اْلَواِرِد ِفي اْآلَیِة ، َفَیْب�َدُأ ِب�اْلَوْعِظ ، ُث�مَّ اْلَھْج�ِر ، ُث�مَّ     
  :َتْفِصیٌل 

ِوَلاَیُة التَّْأِدیِب ِللزَّْوِج إَذا ل�م ُتِطْع�ُھ ِفیَم�ا َیْل�َزُم      :فجاء فى كتب اْلَحَنِفیَِّة ما نصھ     
ا عل�ى الرِّْف��ِق  َطاَعُت�ُھ ِب�َأْن كان�ت َناِش�َزًة ، َفَل��ُھ َأْن ُیَؤدَِّبَھ�ا َلِك�ْن عل�ى التَّْرِتی��ِب ، َفَیِعُظَھ�ا َأوًَّل�         

َواللِّیِن ، ِبَأْن َیُقوَل لھا ُكوِني من الصَّاِلَحاِت اْلَقاِنَتاِت اْلَحاِفَظاِت ِلْلَغْیِب َوَل�ا َتُك�وِني م�ن َك�َذا     
ى فیھ�ا اْلَمْوِعَظ�ُة َوَرَجَع�ْت إَل�    ) ١(َوَكَذا ، َفَلَعلَّ َتْقَبُل اْلَمْوِعَظ�َة َفَتْت�ُرُك النُُّش�وَز ، َف�ِإْن َنَجَع�ْت      

  . اْلِفَراِش َوِإلَّا َھَجَرَھا 
ُیَخوُِّفَھا ِباْلَھْجِر َأوًَّلا َواِلاْعِتَزاِل عنھا َوَتْرِك اْلِجَماِع َواْلُمَض�اَجَعِة ، َف�ِإْن   : َوِقیَل     

  .َتَرَكْت َوِإلَّا َھَجَرَھا َلَعلَّ َنْفَسَھا َلا َتْحَتِمُل اْلَھْجَر 
َیْھُجُرَھا ِبَأْن َلا ُیَجاِمَعَھا َوَلا ُیَضاِجَعَھا على : ِة اْلَھْجِر ، ِقیَل ُثمَّ ُاْخُتِلَف في َكْیِفیَّ    

  .  ِفَراِشِھ 
َیْھُجُرَھا ِبَأْن َلا ُیَكلَِّمَھ�ا ف�ي َح�اِل ُمَض�اَجَعِتِھ إیَّاَھ�ا َل�ا َأْن َیْت�ُرَك ِجَماَعَھ�ا         : َوِقیَل     

ْیَنُھَما ، َفَیُكوُن في ذلك علی�ھ م�ن الضَّ�َرِر م�ا علیھ�ا ،      َوُمَضاَجَعَتَھا؛ ِلَأنَّ ذلك َحقٌّ ُمْشَتَرٌك َب
  . َفَلا ُیَؤدَِّبَھا ِبَما َیُضرُّ ِبَنْفِسِھ َوُیْبِطُل َحقَُّھ 

َیْھُجُرَھا ِبَأْن ُیَفاِرَقَھا في اْلَمْضَجِع َوُیَضاِجَع ُأْخَرى في َحقَِّھا َوَقْس�ِمَھا ؛  : َوِقیَل     
اْلَقْسِم في َحاِل اْلُمَواَفَقِة َوِحْفِظ ُحُدوِد اللَّ�ِھ َتَع�اَلى ، َل�ا ف�ي َح�اِل التَّْض�ِییِع       ِلَأنَّ َحقََّھا علیھ في 

  .َوَخْوِف النُُّشوِز َوالتََّناُزِع 
َیْھُجُرَھا ِبَتْرِك ُمَضاَجَعِتَھا َوِجَماِعَھا ِلَوْقِت َغَلَبِة َشْھَوِتَھا َوَحاَجِتَھا َلا في : َوِقیَل     

تھ       إَلْیَھا ؛ ِلَأنَّ ھذا ِللتَّْأِدیِب َوالزَّْج�ِر ، َفَیْنَبِغ�ي َأْن ُیَؤدَِّبَھ�ا َل�ا َأْن ُی�َؤدَِّب َنْفَس�ُھ       َوْقِت حاج
ِباْمِتَناِعِھ عن اْلُمَض�اَجَعِة ف�ي َح�اِل َحاَجِت�ِھ إَلْیَھ�ا ، ف�إذا َھَجَرَھ�ا ، َف�ِإْن َتَرَك�ْت النُُّش�وَز َوِإلَّ�ا            

َوَاللَّاِتي َتَخاُفوَن    :ْرًبا غیر ُمَبرٍِّح َوَلا  َشاِئٍن ، َواْلَأْصُل فیھ َقْوُلُھ َضَرَبَھا ِعْنَد ذلك َض
  .)٢( ُنُشوَزُھنَّ َفِعُظوُھنَّ َواْھُجُروُھنَّ في اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُھنَّ 

ْطَلِق َلِكنَّ اْلُمَراَد منھ َفَظاِھُر اْلآَیِة َوِإْن كان ِبَحْرِف اْلَواِو اْلَمْوُضوَعِة ِلْلَجْمِع اْلُم    
اْلَجْم��ُع عل��ى َس��ِبیِل التَّْرِتی��ِب ، َواْل��َواُو َتْحَتِم��ُل ذل��ك َف��ِإْن َنَف��َع الضَّ��ْرُب َوِإلَّ��ا ُرِف��َع اْل��َأْمُر إَل��ى  

 : َع�اَلى  اْلَقاِضي ِلُیَوجَِّھ إَلْیِھَما َحَكَمْیِن ، َحَكًما من َأْھِل�ِھ َوَحَكًم�ا م�ن َأْھِلَھ�ا كم�ا ق�ال اللَّ�ُھ تَ       
للَُّھ َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْیِنِھَما َفاْبَعُثوا َحَكًما من َأْھِلِھ َوَحَكًما من َأْھِلَھا إْن ُیِریَدا إْصَلاًحا ُیَوفِّْق ا

  . َبْیَنُھَما 

                                                        

  .  ٦٠٣نجع ، ص : المعجم الوجیز، مادة. نفع وظھر أثره : نجع الشيء، نجوعا - ١
  . ٣٤ُسوَرة النَِّساء ، جزء من اآلیة  - ٢



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٦٧ -  
 

ن�اس ،  َوَسِبیُل ھذا َسِبیُل اْلَأْمِر ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْھِي عن اْلُمْنَكِر ف�ي َح�قِّ َس�اِئِر ال       
لَّ�َظ  َأنَّ اْلآِمَر َیْبَدُأ ِباْلَمْوِعَظِة على الرِّْفِق َواللِّیِن ُدوَن التَّْغِل�یِظ ف�ي اْلَق�ْوِل ، َف�ِإْن َقِبَل�ْت َوِإلَّ�ا غَ      

  .)١(اْلَقْوَل ِبِھ ، َفِإْن ُقِبَلْت َوِإلَّا َبَسَط َیَدُه فیھ 
َذكََّر ِبَش�دِّ اْلَك�اِف ال�زَّْوُج َم�ْن َأْي      َوَوَعَظ َأْي :اْلَماِلِكیَِّة ما نصھ  جاء فى كتبو    

َزْوَج��ًة َأْو َزْوَجَت��ُھ الَِّت��ي َنَش��َزْت ِبَف��ْتِح النُّ��وِن َوالشِّ��یِن اْلُمْعَجَم��ِة َوال��زَّاِي ، َأْي َخَرَج��ْت َع��ْن   
َأْو َتَرَكْت ُحُقوَق اللَِّھ َتَع�اَلى  َطاَعِتِھ ِبَمْنِعِھ ِمْن َوْطِئَھا َواِلاْسِتْمَتاِع ِبَھا َأْو ُخُروِجَھا ِبَلا إْذِنِھ ، 

، َكُغْس�ِل اْلَجَناَب�ِة َوالصَّ��َلاِة َوِص�َیاِم َرَمَض��اِن ِبَم�ا ُیَل�یُِّن َقْلَبَھ��ا ؛ ِللرَّْغَب�ِة ِف��ي َث�َواِب الطَّاَع��ِة ،        
َك اِلاْس��ِتْمَتاَع ِبَھ��ا َت��َر: َواْلَخ��ْوِف ِم��ْن ِعَق��اِب اْلَمْعِص��َیِة ، ُث��مَّ إْن َل��ْم ُیِف��ْد اْل��َوْعُظ َھَجَرَھ��ا َأْي   

ِھ َوالنَّْوَم َمَعَھا ِف�ي ِف�َراٍش َواِح�ٍد ، َواْل�َأْوَلى َكْوُن�ُھ َش�ْھًرا ، َوَل�ُھ الزَِّی�اَدُة َعَلْی�ِھ َلِك�ْن َل�ا َیْبُل�ُغ ِب�             
ي َل�ا َیْكِس�ُر َعْظًم�ا    َأْرَبَعَة َأْشُھٍر ، ُثمَّ إْن َلْم ُیِفْد اْلَھْجُر َضَرَبَھا َضْرًبا َغْیَر ُمَبرٍِّح ، َوُھَو الَّ�ذِ 

ًبا َوَلا َیِشیُن َجاِرَحًة َشْیًنا   َكاْلَكْسِر ، َوِمْثُل َغْیِر اْلُمَبرِِّح اللَّْكَزُة َوالصَّْفُع ، َوَلا َیْضِرُبَھا َضْر
، َفِإْن َتَحقََّق َأْو َظنَّ ... ُمَبرًِّحا َوَلْو َغَلَب َعَلى َظنِِّھ َأنََّھا َلا َتْتُرُك النُُّشوَز إلَّا ِبِھ ؛ ِلَأنَُّھ َتْغِریٌر

َرُع َعَدَم إَفاَدِتِھ َأْو َشكَّ ِفیَھا َفَلا َیْضِرُبَھا ؛ ِلَأنََّھا َوِسیَلٌة إَلى إْص�َلاِح َحاِلَھ�ا ، َواْلَوِس�یَلُة َل�ا ُتْش�     
ُیْش�َتَرُط ِفیِھَم�ا َظ�نَّ اْلِإَف�اَدَة      َوَأمَّ�ا اْل�َوْعُظ َواْلَھْج�ُر َفَل�ا    . ِعْنَد َظنِّ َعَدِم َتَرتُِّب اْلَمْقُصوِد َعَلْیَھا 

  .)٢(ِلَعَدِم َتْأِثیِرِھَما ِفي الذَّاِت 
َوَق�ِد اْخَتَل�َف َق�ْوُل الشَّ�اِفِعيِّ ِف�ي اْلُعُقوَب�اِت         :وجاء فى كتب الشافعیة ما نص�ھ      

  : ِن الثََّلاِث ، َھْل ُتَرتَُّب َعَلى اْلَأْحَواِل الثََّلاِث َأْم َلا ؟ َعَلى َقْوَلْی
َأنَّ اْلُعُقوَب��اِت ُمَتَرتَِّب��اٌت َعَل��ى  : َوُھ��َو اْلَمْنُص��وُص َعَلْی��ِھ ِف��ي اْلَجِدی��ِد    -َأَح��ُدُھَما     

ِإْن َخاَف ُنُشوَزَھا َوَعَظَھا : َأْحَواِلَھا الثََّلاِث َوَیُكوُن التَّْرِتیُب ُمَضمًَّنا ِفي اْلآَیِة َوَیُكوُن َمْعَناَھا 
لنُُّشوَز َھَجَرَھا ، َفِإْن َأَقاَمْت َعَلى النُُّشوِز َضَرَبَھا ، َوَیُكوُن َھ�َذا اْلِإْض�َماُر ِف�ي    ، َفِإْن َأْبَدِت ا

  ... َتْرِتیِبَھا 
َأنَّ :  -َقاَل��ُھ ِف��ي اْلَق��ِدیِم ، َوَذَك��َر اْحِتَماَل��ُھ ِف��ي َھ��َذا اْلَمْوِض��ِع        -َواْلَق��ْوُل الثَّ��اِني      

  : َحقٌَّة ِفي َحاَلْیِن اْخَتَلَف َأْصَحاُبَنا ِفي َكْیِفیَِّتَھا َعَلى َوْجَھْیِن اْلُعُقوَباِت الثََّلاَث ُمْسَت
َأنَّ�ُھ ِإَذا َخ�اَف ُنُش�وَزَھا َوَعَظَھ�ا َوَھَجَرَھ�ا ،      :  -َوُھَو َقْوُل اْلَبْص�ِریِّیَن   -َأَحُدُھَما     

  . ْت َعَلْیِھ َفِإَذا َأْبَدِت النُُّشوَز َضَرَبَھا ، َوَكَذِلَك ِإَذا َأَقاَم
َأنَُّھ ِإَذا َخاَف ُنُش�وَزَھا َوَعَظَھ�ا ، َف�ِإَذا    :  -َوُھَو َقْوُل اْلَبْغَداِدیِّیَن  -َواْلَوْجُھ الثَّاِني     

ِھَي  َأْبَدِت النُُّشوَز َھَجَرَھا َوَضَرَبَھا ، َوَكَذِلَك ِإَذا َأَقاَمْت َعَلْیِھ ، َوَوْجُھ َھَذا اْلَقْوِل َأنَّ اْلُعُقوَبَة
  الضَّْرُب َوَما َتَقدََّمُھ ِمَن اْلِعَظِة 

                                                        

  .  ٣٣٤/  ٢دار الكتاب العربي ،: َبَداِئع الصََّناِئع ، الناشر  - ١
/  ٣دار الفكر ، ج: منح الجلیل شرح مختصر خلیل ، الناشر  - محمد بن أحمد بن محمد علیش  - ٢

، محمد ٣٤٣ص / ٢الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي ، ج  –الدردیر : وانظر أیضا . ٥٤٥ص 
دار الفكر للطباعة،مكان النشر : خرشي على مختصر سیدي خلیل ، الناشر شرح  ال –الخرشي المالكي 

  ) .٧/ ٤(بیروت ، شرح مختصر خلیل 
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  .)١(ِبُمَداَوَمِتِھ  َواْلَھْجِر ِإْنَذاٌر َواْلُعُقوَبُة َتُكوُن ِباْلِإْقَداِم َعَلى الذُُّنوِب َلا
َوِإَذا َظَھَر ِمْنَھا َأَماَراُت النُُّش�وِز ِب�َأْن َتَتَثاَق�َل    : جاء فى كتب اْلَحَناِبَلِة ما نصھ و    

َأَدُبَھا ِفي إَذا َدَعاَھا ، َأْو َتَتَداَفَع إَذا َدَعاَھا إَلى اِلاْسِتْمَتاِع ، َأْو ُتِجیَبُھ ُمَتَبرَِّمًة ُمَتَكرَِّھًة َوَیْخَتلُّ 
ِھ َفِإْن َرَجَعْت إَلى الطَّاَعِة َواْلَأَدِب ُحرَِّم اْلَھْجُر َوالضَّْرُب ؛ ِلَزَواِل ُمِبیِح� ... َوَعَظَھا ،، َحقِِّھ 

، َوِإْن َأَصرَّْت َعَلى َما َتَقدََّم َوَأْظَھَرْت النُُّشوَز ِبَأْن َعَصْتُھ َواْمَتَنَعْت ِمْن إَجاَبِتِھ إَلى اْلِفَراِش 
: َأْو َخَرَجْت ِمْن َبْیِتِھ ِبَغْیِر إْذِنِھ َوَنْحَو َذِلَك ، َھَجَرَھا ِفي اْلَمْضَجِع َما َشاَء ؛ لقولھ تع�الى  ، 
 وُھنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْھُجُر  ...  َال « : َوَھْجُرَھا  ِفي اْلَكَلاِم َثَلاَثَة َأیَّاٍم َلا َفْوِقَھا ؛ ِلَح�ِدیِث

، َواْلَھْجُر ِضدَّ اْلَوْصِل َوالتََّھاُجُر التََّق�اُطُع   )٢(» َیِحلُّ ِلْلُمْؤِمِن َأْن َیْھُجَر َأَخاُه َفْوَق َثَالَثِة َأیَّاٍم 
،  َواْض��ِرُبوُھنَّ  : َص��رَّْت َوَل��ْم َتْرَت��ِدع ِب��اْلَھْجِر َفَل��ُھ َأْن َیْض��ِرَبَھا ؛ لقول��ھ تع��الى   ، َف��ِإْن َأ

َأْي  َفَیُكوُن الضَّْرُب َبْعَد اْلَھْجِر ِفي اْلِفَراِش َوَتْرِكَھا ِمْن اْلَكَلاِم َثَلاَثَة َأیَّاٍم ، َضْرًبا َغْیَر ُمَبرٍِّح
َتِنُب اْلَوْجَھ َتْكِرَمًة َلُھ و َیْجَتِنُب اْلَبْطَن َواْلَمَواِضَع اْلَمُخوَفَة َخ�ْوَف اْلَقْت�ِل   َوَیْج... َغْیَر َشِدیٍد ،

.... َوَیُكوُن الضَّْرُب َعَشَرَة َأْسَواٍط َفَأَقلَّ ، ، ، َوَیْجَتِنُب اْلَمَواِضَع اْلُمْسَتْحَسَنَة ؛ ِلَئلَّا ُیَشوَِّھَھا 
َأْو ِمْخ��َراٍق َوُھ��َو َمْن��ِدیٌل   )٣(َیْض��ِرُبَھا ِب��ُدرٍَّة : ا إْبَق��اًء ِلْلَم��َودَِّة ، َوِقی��َل  َواْل��َأْوَلى َت��ْرُك َض��ْرِبھَ 

ْس�َھل  َمْلُفوٌف َلا ِبَسْوٍط َوَلا ِبَخَشٍب ؛ ِلَأنَّ اْلَمْقُصوَد التَّْأِدیُب ، َوَزْجُرَھا َفَیْبَدُأ ِفیِھ ِباْلَأْس�َھِل َفاْلأَ 
)٤(.  

َب الشَّاِفِعیَُّة فى الروایة األخرى ، َوِفي ِرَواَیٍة َعْن َأْحَمَد ِإَلى َذَھ -القول الثاني     
َأنَّ ِلل��زَّْوِج َأْن ُی��َؤدَِّب َزْوَجَت��ُھ ِبَم��ا َی��َراُه ِم��ْن ُط��ُرِق التَّْأِدی��ِب اْل��َواِرَدِة ِف��ي اْآلَی��ِة ُدوَن ُمَراَع��اِة 

  . التَّْرِتیِب 
     

                                                        

،  ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى : دار الكتب العلمیة ، الطبعة : الحاوي الكبیر ، الناشر  - الماوردي  - ١
المكتب اإلسالمي ، سنة  روضة الطالبین وعمدة المفتین ، الناشر -النووي : وانظر أیضا). ٥٩٧/ ٩(

/ ١٦(النشوز ، : ،تكملة المجموع شرح المھذب ، باب ) ٣٦٨/ ٧(، مكان النشر بیروت ، ١٤٠٥النشر 
دار الكتب : أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،الناشر  -زكریا األنصاري/ ، شیخ اإلسالم ) ٤٤٨

) ٢٣٩/ ٣(محمد محمد تامر، . د :  األولى ، تحقیق: ، الطبعة ٢٠٠٠ –ھـ  ١٤٢٢ -بیروت  -العلمیة 
دار  -مكتب البحوث والدراسات : اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، تحقیق  - ، محمد الشربیني الخطیب

  ) .٤٣٢/ ٢(، بیروت ، ١٤١٥دار الفكر ، : الفكر ، الناشر 
  ) . ٩/ ٨(،  َتْحِریِم اْلَھْجِر َفْوَق َثَالٍث ِبَال ُعْذٍر َشْرِعىٍّ: صحیح مسلم ، باب  - ٢
ومنھ درة عمر بن .  ٢٧٩/ ٤درر ، : لسان العرب ، مادة  .ِدرَُّة السلطان التي یضرب بھا : الدِّرَّة  - ٣

 . ٢٢٥درَّ ، ص : المعجم الوجیز ، مادة . الخطاب 
كشاف القناع عن متن اإلقناع ، تحقیق ھالل مصیلحي  - منصور بن یونس بن إدریس البھوتي  -  ٤

عالء الدین أبو الحسن علي بن : وانظر أیضا ) .٢٠٩/ ٥(الناشر دار الكتب العلمیة ،  مصطفى  ھالل ،
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  - ) ھـ٨٨٥: المتوفى (سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي ، 

: لبنان ، الطبعة  –بیروت  - دار إحیاء التراث العربي : على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل ، الناشر 
  ) .٢٧٧/ ٨(ھـ ، ١٤١٩األولى 



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٦٩ -  
 

  :ثالث مراتب فلتعدي المرأة : َقال النََّوِويُّ  
َأْن ُیوَجَد ِمْنَھا َأَماَراُت النُُّشوِز َقْوًال َأْو ِفْعًال ، ِبَأْن ُتِجیَبُھ ِبَك�َالٍم َخِش�ٍن    :ِإْحَداَھا     

 ،َبْعَد َأْن َكاَن َلیًِّنا ، َأْو َیِجَد ِمْنَھا ِإْعَراًض�ا َوُعُبوًس�ا َبْع�َد َطَالَق�ٍة َوُلْط�ٍف ،َفِف�ي َھ�ِذِه اْلَمْرَتَب�ِة         
  .َیِعُظَھا َوَال َیْضِرُبَھا َوَال َیْھُجُرَھا 

َأْن َیَتَحقَّ��َق ُنُش��وُزَھا ، َلِك��ْن َال َیَتَك��رَُّر ، َوَال َیْظَھ��ُر ِإْص��َراُرَھا َعَلْی��ِھ ،  :الثَّاِنَی��ُة     
َواْلَمَحاِمِليُّ اْلَمْنَع ،  َفَیِعُظَھا َوَیْھُجُرَھا ، َوِفي َجَواِز الضَّْرِب َقْوَالِن ، َرجََّح الشَّْیُخ َأُبو َحاِمٍد

  .َوَصاِحَبا اْلُمَھذَِّب َوالشَّاِمل اْلَجَواَز 
اْلَمْن�َع ، َواْلُمَواِف�ُق ِلَظ�اِھِر اْلُق�ْرآِن     "اْلُمَح�رَِّر  " َرجََّح الرَّاِفِعيُّ ِف�ي  :َقال النََّوِويُّ     

  .اْلَجَواُز َوُھَو اْلُمْخَتاُر 
رََّر َوُتِص�رَّ َعَلْی�ِھ ، َفَل�ُھ اْلِھْج�َراُن َوالضَّ�ْرُب ِب�َال ِخ�َالٍف ، َھ�ِذِه         َأْن َیَتَك: الثَّاِلَثُة     

  ِھَي الطَِّریَقُة اْلُمْعَتَمَدُة 
َد َوَحَك��ى اْب��ُن َك��جٍّ َق��ْوًال ِف��ي َج��َواِز اْلِھْج��َراِن َوالضَّ��ْرِب ِعْن�� . ِف��ي اْلَمَراِت��ِب ال��ثََّالِث 

  :، َوَحَكى اْلَحنَّاِطيُّ ِفي َحاَلِة ُظُھوِر النُُّشوِز ، َثَالَثَة َأْقَواٍل  اْآلَیِةَخْوِف النُُّشوِز ، ِلَظاِھر
  . َلُھ اْلَوْعُظ َواْلِھْجَراُن َوالضَّْرُب  -َأَحُدَھا     
  . َیَتَخیَُّر َبْیَنَھا َوَال َیْجَمُع  -َوالثَّاِني     
  .)١(َرَھا ، َفِإْن َلْم َتْنَزِجْر َضَرَبَھاَیِعُظَھا ، َفِإْن َلْم َتتَِّعْظ َھَج -َوالثَّاِلُث     
ال یملك ضربھا إال بعد ھجرھا في الفراش وتركھ�ا  : وقال المرداوي الحنبلي     

ل�ھ ض�ربھا أوَّال   : من الكالم وھ�و ص�حیح وھ�و الم�ذھب وعلی�ھ أكث�ر األص�حاب ، وعن�ھ         
  . )٢(یعني من حین نشوزھا 

  .)٣(وز لھ ضربھا بأول النش :ابن مفلح وقال     

  األدلـــــــــــــــــة

استدل َعَلى أن ِوَلاَیَة التَّْأِدیِب ِللزَّْوِج إَذا لم ُتِطْعُھ ِفیَما َیْل�َزُم   :أدلة القول األول     
  :َطاَعُتُھ ِبَأْن كانت َناِشَزًة َعَلى التَّْرِتیِب بالكتاب ، والسنة ، واآلثار ، والقیاس ، والمعقول 

  :الكریم ، ومنھ الكتاب : أوال     
َواللَّاِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُھنَّ َفِعُظوُھنَّ َواْھُج�ُروُھنَّ ِف�ي اْلَمَض�اِجِع      :قول اهللا     
  .    )٤(َواْضِرُبوُھنَّ 
      

                                                        

، مكان النشر بیروت، ١٤٠٥روضة الطالبین ، الناشر المكتب اإلسالمي ، سنة النشر  -النووي  - ١
  ).٣٦٩،  ٣٦٨ص /  ٧(

  ) . ٢٧٨، ٢٧٧/ ٨(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،  -المرداوي  - ٢
  ). ١٩٨/ ٧(المبدع شرح المقنع فى فقھ الحنابلة ،  -ابن مفلح  - ٣
  . ٣٤سورة النساء، جزء من اآلیة  - ٤
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  :وجھ الداللة 
ْل�َزُم  فى اآلیة الكریمة داللة عل�ى أن ِوَلاَی�َة التَّْأِدی�ِب ِلل�زَّْوِج إَذا ل�م ُتِطْع�ُھ ِفیَم�ا یَ           

َطاَعُتُھ ِبَأْن كانت َناِشَزًة على التَّْرِتی�ِب ، َفَیِعُظَھ�ا َأوًَّل�ا عل�ى الرِّْف�ِق َواللِّ�یِن ، ِب�َأْن َیُق�وَل لھ�ا          
ُكوِني من الصَّاِلَحاِت اْلَقاِنَتاِت اْلَحاِفَظاِت ِلْلَغْیِب َوَلا َتُكوِني من َكَذا َوَكَذا ، َفَلَعلَّ َتْقَبُل : مثال 
  فیھا )١(َظَة َفَتْتُرُك النُُّشوَز ، َفِإْن َنَجَعْت اْلَمْوِع

اْلَمْوِعَظُة َوَرَجَعْت إَلى اْلِفَراِش َوِإلَّ�ا َھَجَرَھ�ا ، ف�إذا َھَجَرَھ�ا ، َف�ِإْن َتَرَك�ْت النُُّش�وَز        
  .َوِإلَّا َضَرَبَھا ِعْنَد ذلك َضْرًبا غیر ُمَبرٍِّح َوَلا َشاِئٍن 

ْن كان ِبَحْرِف اْل�َواِو اْلَمْوُض�وَعِة ِلْلَجْم�ِع اْلُمْطَل�ِق ، َلِك�نَّ اْلُم�َراَد       َفَظاِھُر اْلآَیِة َوِإ    
منھ اْلَجْمُع على َسِبیِل التَّْرِتیِب ، َواْلَواُو َتْحَتِمُل ذلك ، َفِإْن َنَفَع الضَّْرُب َوِإلَّا ُرِفَع اْلَأْمُر إَلى 

 :  َكًما من َأْھِلِھ َوَحَكًما من َأْھِلَھا ، كما قال اللَّ�ُھ َتَع�اَلى   اْلَقاِضي ِلُیَوجَِّھ إَلْیِھَما َحَكَمْیِن ، َح
للَُّھ َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْیِنِھَما َفاْبَعُثوا َحَكًما من َأْھِلِھ َوَحَكًما من َأْھِلَھا إْن ُیِریَدا إْصَلاًحا ُیَوفِّْق ا

  .)٣)(٢( َبْیَنُھَما ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعِلیًما َخِبیًرا
َوَاللَّاِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُھنَّ َفِعُظوُھنَّ ، َفِإْن َنَشَزْت : فاآلیة فیھا إضمار والتَّْقِدیُر     

  .)٤( َفاْھُجُروُھنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع ، َفِإْن َأْصَرْرَن َفاْضِرُبوُھنَّ
  :السنة ، ومنھا :  ثانیا    
: َوُخْطَبِتِھ ِبَعَرَفَة َقاَل  لَِّھ ِفى ِقصَِّة َحجِّ النَِّبىِّ ما روي َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ال*     

... ِإنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْیُكْم َكُحْرَمِة َیْوِمُكْم َھَذا ِفى َش�ْھِرُكْم َھ�َذا ِف�ى َبَل�ِدُكْم َھ�َذا      « 
نَّ ِبَأَم�اِن اللَّ�ِھ َواْس�َتْحَلْلُتْم ُف�ُروَجُھنَّ ِبَكِلَم�ِة اللَّ�ِھ، َوَلُك�ْم        َفاتَُّقوا اللَّ�َھ ِف�ى النَِّس�اِء َف�ِإنَُّكْم َأَخ�ْذُتُموھُ     

ٍح َعَلْیِھنَّ َأْن َال ُیوِطْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُھوَنُھ، َفِإْن َفَعْلَن َذِلَك َفاْضِرُبوُھنَّ َض�ْرًبا َغْی�َر ُمَب�رِّ   
  .)٥(»...نَّ ِباْلَمْعُروِف َوَلُھنَّ َعَلْیُكْم ِرْزُقُھنَّ َوِكْسَوُتُھ

أال َواْسَتوُصوا بالنِّساِء َخْیرًا ، َفِإنََّما : " أنھ قال  وما روي عن رسول اهللا *     
َفَعْل�َن  ُھنَّ َعَوان ِعْنَدُكْم َلْیَس َتْمِلُكوَن ِمْنُھنَّ َشْیئًا َغْیَر ذِلَك إالَّ أْن َیأِتیَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبیَِّنٍة ، َفإْن 

ْھُجُروُھنَّ في الَمَضاِجع ، َواْضِرُبوُھنَّ َضربًا َغْیَر ُمَبرٍِّح ، فإْن أَطْعَنُكْم َفال َتْبُغوا َعَلیھنَّ َفا
َسبیًال ؛ أَال إنَّ َلُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َحّقًا ، َوِلِنَس�اِئُكْم َعَل�ْیُكْم َحّق�ًا ؛ َفأم�ا َحقُُّك�ْم َعَل�ى نس�ائكم ف�ال         

ْن َتْكَرُھ�وَن ، َوال َی�ْأَذنَّ ف�ي ُبُی�وِتُكْم ِلَم�ْن َتْكَرُھ�وَن ؛ أَال َوَحقُُّھ�نَّ َعَل�ْیُكْم أْن         یِطْئَن ُفُرَش�ُكْم َم�  
  .   )٦(" ُتْحِسُنواِ إَلْیِھنَّ في ِكْسَوِتھنَّ َوَطَعاِمھنَّ 

                                                        

  .  ٦٠٣نجع ، ص : المعجم الوجیز، مادة. نفع وظھر أثره : نجع الشيء، نجوعا - ١
  . ٣٥سورة النساء ، آیة  - ٢
  ) . ٣٣٤/ ٢(بدائع الصنائع ،  -الكاساني  - ٣
  ) .١٦٣/ ٨(المغني ،  - ابن قدامة  - ٤
  ) . ٣٩/  ٤(، ِبىِّ صحیح مسلم ، باب َحجَِّة النَّ - ٥
  .سبق عزوه  - ٦



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٧١ -  
 

ْىٌء َیا َرُسوَل اللَِّھ ، ِإنَّ ِلَى اْمَرَأًة ِفى ِلَساِنَھا َش: وروي أن أحد الصحابة قال *     
: َفُمْرَھا َیُقوُل « : ِإنَّ ِلى َمْنَھا َوَلًدا َوَلَھا ُصْحَبٌة َقاَل : ُقْلُت . » َطلِّْقَھا « : َیْعِنى اْلَبَذاَء َقاَل 

  .)٢(» َضْرَبَك ُأَمیََّتَك )١(ِعْظَھا، َفِإْن َیُك ِفیَھا َخْیًرا َفَسَتْقَبْل َوَال َتْضِرَبنَّ َظِعیَنَتَك 
ال یجل��د أح��دكم  : " ق��ال   ن عب��د اهللا ب��ن زمع��ة ع��ن النب��ي   وم��ا روي ع��*     

  .)٣(" امرأتھ جلد العبد ثم یجامعھا في آخر الیوم 
َحدََّثَنا َأُبو َیْعَلى : وما رواه َصاِلُح ْبُن َحِكیٍم النَّْصِريُّ التَّمَّاُر َأُبو ُشَعْیٍب ، َقاَل *     

َحدََّثَنا َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن َأِب�ي َح�اِزٍم ، َع�ْن ُأَس�اَمَة ْب�ِن  َزْی�ٍد ،       :  ُمَحمَُّد ْبُن الصَّْلِت التَّوَِّزيُّ َقاَل
 َعْن ُبَكْیِر ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن اْلَأَشجِّ ، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َیَساٍر ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َجاِبٍر ، َع�نْ 

َل�ا َیِح�لُّ ِلَرُج�ٍل َأْن َیْجِل�َد َف�ْوَق َعَش�َرِة       : " َق�اَل     النَِّب�يَّ   َأِبیِھ ، َعْن َأِبي ُب�ْرَدَة ْب�ِن ِنَی�اٍر َأنَّ   
  .)٤("  َأْسَواٍط ِإلَّا ِفي َحدِّ ِمْن ُحُدوِد اِهللا 

َال « : َیُق�وُل   وما روي َعْن َأِب�ى ُب�ْرَدَة اَألْنَص�اِرىِّ َأنَّ�ُھ َس�ِمَع َرُس�وَل اللَّ�ِھ        *     
  .)٥( .»َشَرِة َأْسَواٍط ِإالَّ ِفى َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّھ ُیْجَلُد َأَحٌد َفْوَق َع

                                                        

َأْصلَھا َراِحَلة ُتَرحَّل َوَیْظَعن َعَلْیَھا َأْي : ِبَفْتِح الظَّاء اْلُمْعَجَمة َوَكْسر اْلَعْین اْلُمْھَمَلة ) : َظِعیَنتك (  - ١
َظَعَن وتنتقل بانتقالھ ، َأْو ُتْحَمُل َعَلى الرَّاِحَلة  ِلْلَمْرَأِة َظِعیَنة ِلَأنََّھا َتْظَعن َمَع الزَّْوج َحْیُث َما: ُیَسار ، َوِقیَل 

أبو الطیب محمد . ِھَي اْلَمْرَأة ِفي اْلَھْوَدج ، ُثمَّ ِقیَل ِلْلَمْرَأِة َوْحدَھا َوِلْلَھْوَدِج َوْحده : ِإَذا َظَعَنْت ، َوِقیَل 
عبد : ن أبي داود ، المحقق عون المعبود شرح سن -العظیم آبادي : شمس الحق العظیم آبادي ، شھرتھ 
ھـ ، ١٣٨٨الثانیة ، : المدینة المنورة ، الطبعة  -المكتبة السلفیة : الرحمن محمد عثمان ، دار النشر 

وھو [ معالم السنن  - ) ھـ ٢٨٨(، أبو سلیمان أحمد بن محمد الخطابي البستي ) ٢٤٠/  ١(م ، ١٩٦٨
م  ١٩٣٢عام   - ھـ  ١٣٥١حلب ، الطبعة األولى  –المطبعة العلمیة : ، الناشر ] شرح سنن أبي داود 

، أبو محمد محمود بن  أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ) ٥٤/  ١(،
: الناشر  -أبو المنذر خالد بن إبراھیم المصري : شرح سنن أبي داود ، المحقق  -) ھـ٨٥٥: المتوفى (

  ) . ٣٣٦/  ١(م ،  ١٩٩٩- ھـ  ١٤٢٠األولى ، : بعة الریاض ، الط –مكتبة الرشد 
  ) . ٣٠٣/  ٧(َما َجاَء ِفى َوْعِظَھا ، : السنن الكبرى للبیھقي وفي ذیلھ الجوھر النقي ، باب  - ٢
  ) . ١٩٩٧/ ٥(ما یكره من ضرب النساء  ، : صحیح البخاري ، باب  - ٣
        –مكتبة العلوم والحكم : جم الكبیر ، الناشر المع - سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني  - ٤

/ ٢٢(حمدي بن عبدالمجید السلفي ، : ، تحقیق  ١٩٨٣ – ١٤٠٤الثانیة ، عام : الموصل ، الطبعة 
، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري ) ١٩٦

: شعیب األرنؤوط ، الناشر : مشكل اآلثار ، تحقیق  شرح - ) ھـ٣٢١: المتوفى (المعروف بالطحاوي 
َبَیاِن ُمْشِكِل َما ُرِوَي َعْن : م ، َباُب ١٤٩٤ھـ ،  ١٤١٥عام      - األولى : مؤسسة الرسالة ، الطبعة 

) . ٢٣٣/ ٦(، " زَّ َوَجلَّ َلا ُیْجَلُد َفْوَق َعْشِر َجَلَداٍت ِإلَّا ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اِهللا َع: " ِمْن َقْوِلِھ َرُسوِل اِهللا 
  ) .اللفظ للطحاوي ( 
  ) . ١٢٦/ ٥(َقْدِر َأْسَواِط التَّْعِزیِر ، : صحیح مسلم ، باب  - ٥



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٧٢ -  
 

  

َح�دََّثَنا َعْب�ُد ال�رَّْحَمِن ْب�ُن َمْھ�ِدىٍّ َح�دََّثَنا َأُب�و        : وما رواه ُزَھْیُر ْب�ُن َح�ْرٍب ق�ال    *     
ىِّ َع�ِن اَألْش�َعِث ْب�ِن َق�ْیٍس َع�ْن      َعَواَنَة َعْن َداُوَد ْبِن َعْبِد اللَِّھ اَألْوِدىِّ َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلُمْسِل

  .)١(» َال ُیْسَأُل الرَُّجُل ِفیَما َضَرَب اْمَرَأَتُھ « : َقاَل  ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َعِن النَِّبىِّ 
  :وجھ الداللة     
یَم�ا  فى الروایات السابقات داللة َعَل�ى أن ِوَلاَی�َة التَّْأِدی�ِب ِلل�زَّْوِج إَذا ل�م ُتِطْع�ُھ فِ          

بعد ھجرھا ف�ي الف�راش    إال َیْلَزُم َطاَعُتُھ ِبَأْن كانت َناِشَزًة َعَلى التَّْرِتیِب ، فلیس لھ ضربھا
والكالم ؛ ألن القصد التأدیب والزجر ، فیب�دأ فی�ھ باألس�ھل فاألس�ھل ، ف�إن ض�ربھا یك�ون        
غی���َر ش���دید ، و ال یتج���اوز عش���رة أس���واط ، ویجتن���ب الوج���ھ والمواض���ع المخوف���ة ،         

المستحسنة ، للنھي عنھ ، ولئال  یش�وھھا ، ف�إن تلف�ت م�ن ذل�ك ف�ال ض�مان علی�ھ ؛ ألن�ھ          و
مأذون فیھ شرعا ، واألولى ترك ضربھا ، إبقاء للمودة ول�ھ تْأدیبھ�ا عل�ى ت�رك الف�رائض      

كالص��الة والص��وم ال��واجبین ، وال ُیْس��أل ع��ن س��بب الض��رب ؛ ِلَأنَّ��ُھ َق��ْد َیْض��ِرُبَھا ِلَأْج��ِل           
  .)٢( ، َفِإْن َأْخَبَر ِبَذِلَك اْسَتْحَیا ، َوِإْن َأْخَبَر ِبَغْیِرِه َكَذَب اْلِفَراِش

  :اآلثار ، ومنھا : ثالثا     
َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَحَسِن الطََّراِئِف�ىُّ  : ما رواه َأُبو َزَكِریَّا ْبُن َأِبى ِإْسَحاَق اْلُمَزكِّى قال     

َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن َصاِلٍح َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َصاِلٍح َع�ْن َعِل�ىِّ ْب�ُن َأِب�ى      َحدََّثَنا  ُعْثَماُن ْبُن َسِعیٍد
ِتْلَك اْلَمْرَأُة َتْنُشُز َوَتْس�َتِخفُّ  : َقاَل  )٣(َطْلَحَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اللَُّھ َعْنُھَما ِفى َھِذِه اآلَیِة 

َأْن َیِعَظَھا َوُیَذكَِّرَھا ِباللَِّھ َوُیَعظِّ�َم َحقَّ�ُھ َعَلْیَھ�ا ،     َرُه ، َفَأَمَر اللَُّھ ِبَحقِّ َزْوِجَھا َوَال ُتِطیُع َأْم
 َف�ِإْن َقِبَل�ْت ، َوِإالَّ َھَجَرَھ�ا ِف�ى اْلَمْض�َجِع َوَال ُیَكلُِّمَھ�ا ِم�ْن َغْی�ِر َأْن َی�َذَر ِنَكاَحَھ�ا َوَذِل�َك َعَلْیَھ��ا           

الَّ َضَرَبَھا َضْرًبا َغْیَر ُمَبرٍِّح ، َوَال َیْكِسُر َلَھا َعْظًم�ا َوَال َیْج�َرُح َلَھ�ا    َشِدیٌد ، َفِإْن َراَجَعْت َوِإ
ِإَذا َأَطاَعْتَك َفَال َت�َتَجنَّ َعَلْیَھ�ا   : َیُقوُل  َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال َتْبُغوا َعَلْیِھنَّ َسِبیًال  :  ُجْرًحا َقاَل 

  .)٤(اْلِعَلَل 
  : القیاس: رابعا     

قیاس عقوب�ة الناش�ز عل�ى عقوب�ة المح�ارب ؛ ألنھ�ا عقوب�ات عل�ى ج�رائم           -١    
فاختلفت باختالفھا كعقوبات المحاربین ، بجامع الترتی�ب ف�ى ك�ل ، فالتَّْرِتی�ُب ُمَض�مًَّنا ِف�ي       

َرَھ�ا ، َف�ِإْن َأَقاَم�ْت    ِإْن َخاَف ُنُشوَزَھا َوَعَظَھا ، َفِإْن َأْبَدِت النُُّش�وَز َھجَ : اْلآَیِة َوَیُكوُن َمْعَناَھا 
ِإنََّما  : َعَلى النُُّشوِز َضَرَبَھا ، َوَیُكوُن َھَذا اْلِإْضَماُر ِفي َتْرِتیِبَھا َكاْلُمْضَمِر ِفي َقْوِلِھ َتَعاَلى 

                                                        

دار : سنن أبى داود ، الناشر  - أبو داود سلیمان بن األشعث السجستاني . ضعیف : قال األلباني  - ١
  ) . ٢١١/ ٢(َساِء ، ِفى َضْرِب     النِّ: الكتاب العربي ـ بیروت ،  باب 

حاشیة الروض  -) ھـ١٣٩٢: المتوفى (عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي  -  ٢
، منصور بن یونس بن إدریس ) ٤٥٦/ ٦(ھـ ،  ١٣٩٧ -األولى : المربع شرح زاد المستقنع ، الطبعة 

ح المنتھى ، الناشر أولي النھى لشرشرح منتھى اإلرادات المسمى دقائق  -  ١٠٥١البھوتي ، سنة الوفاة 
  ) .١٦٣/ ٨(المغني   -قدامة ، ابن )٥٥،  ٥٤/ ٣(شر بیروت ،، مكان الن١٩٩٦سنة النشر عالم الكتب ،

  .  ...َوالالَِّتى َتَخاُفوَن ُنُشوَزُھنَّ َفِعُظوُھنَّ َواْھُجُروُھنَّ ِفى اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُھنَّ   :قول اهللا  - ٣
  ) . ٣٠٣/  ٧(ُنُشوِز اْلَمْرَأِة َعَلى الرَُّجِل ، : وفي ذیلھ الجوھر النقي ، باب  ن الكبرى للبیھقيالسن - ٤



  دقھلیة  -اف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشر
   " الرابعالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٧٣ -  
 

ْو ُیَص�لَُّبوا َأْو  َجَزاُء الَّ�ِذیَن ُیَح�اِرُبوَن اللَّ�َھ َوَرُس�وَلُھ َوَیْس�َعْوَن ِف�ي اْل�َأْرِض َفَس�اًدا َأْن ُیَقتَُّل�وا أَ         
َأْن ُیَقتَُّلوا ِإْن   َقَتُلوا ، : ، َوِإنَّ َمْعَناَھا اْلُمْضَمَر ِفیَھا  )١( ُتَقطََّع َأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم ِمْن ِخَلاٍف 

اٍف ِإْن َأَخ�ُذوا اْلَم�اَل   َأْو ُیَصلَُّبوا ِإْن َقَتُلوا َوَأَخُذوا اْلَم�اَل ، َأْو ُتَقطَّ�َع َأْی�ِدیِھْم َوَأْرُجُلُھ�ْم ِم�ْن ِخَل�      
  .)٢(َوَلْم َیْقُتُلوا ، َكَذِلَك آَیُة النُُّشوِز 

قی��اس عقوب��ة الناش��ز عل��ى عقوب��ة المھ��اجم لمن��زل ، حی��ث إن المقص��ود       -٢    
زجرھا عن المعصیة في المستقبل ، وم�ا ھ�ذا س�بیلھ ، یب�دأ فی�ھ باألس�ھل فاألس�ھل ؛ كم�ن         

  .)٣(ھجم منزلھ فأراد إخراجھ 
  :المعقول: امساخ    
إن العقل یقضي ِبَأنَّ اْلُعُقوَباِت اْلُمْخَتِلَفَة َیِجُب َأْن َتُكوَن ِفي ُذُنوٍب ُمْخَتِلَفٍة ، َوَلا     

َتُكوُن َكَباِئُر اْلُعُقوَباِت ِلَص�َغاِئِر ال�ذُُّنوِب ، َوَل�ا َص�َغاِئُر اْلُعُقوَب�اِت ِلَكَب�اِئِر ال�ذُُّنوِب ، َفَأْوَج�َب         
اْلُعُقوَباِت َأْن َتُكوَن َعَلى اْخِتَلاِف الذُُّنوِب ، وعلى ھذا ِإْن َخاَف ُنُش�وَزَھا َوَعَظَھ�ا ،    اْخِتَلاُف

، فالعقوب��ات تختل��ف  )٤(َف��ِإْن َأْب��َدِت النُُّش��وَز َھَجَرَھ��ا ، َف��ِإْن َأَقاَم��ْت َعَل��ى النُُّش��وِز َض��َرَبَھا       
بخوف النشوز ، فكذلك ما یستحق باختالف الجرائم ، ولھذا ما یستحق بالنشوز ال یستحق 

  .)٥(بتكرر النشوز ال یستحق بنشوز مرة 
  :أدلة القول الثاني     
استدل على أن ِوَلاَیَة التَّْأِدیِب ِللزَّْوِج إَذا لم ُتِطْعُھ ِفیَم�ا َیْل�َزُم َطاَعُت�ُھ ِب�َأْن كان�ت          

  .شوز ، بالكتاب ، والسنة ھذا لھ ضربھا بأول الن َناِشَزًة ال تقتضي التَّْرِتیِب ، وعلى
  :الكتاب الكریم ، ومنھ : أوال     
َواللَّاِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُھنَّ َفِعُظوُھنَّ َواْھُج�ُروُھنَّ ِف�ي اْلَمَض�اِجِع      :قول اهللا     
  .    )٦(َواْضِرُبوُھنَّ 
  :وجھ الداللة     
الزوجة ِفیَم�ا َیْل�َزُم َطاَعُت�ُھ فع�ل أي      فى اآلیة الكریمة داللة ِللزَّْوِج إَذا لم ُتِطْعُھ    

من الثالثة األشیاء المذكورة فى اآلیة دون التقید بالترتیب ؛ ألنھ كما ج�از ل�ھ أن یھجرھ�ا    
  .)٧(للنشوز ، جاز لھ أن یضربھا من أجلھ 

      

                                                        

  . ٣٣سورة المائدة ، جزء من اآلیة  - ١
  ).١٦٣/ ٨(المغني ،  - ، ابن قدامة  ٥٩٧ص /  ٩الحاوي الكبیر ، ج  –الماوردي  - ٢
  ).١٦٣/ ٨(المغني ،  - ابن قدامة  - ٣
  . ٥٩٧ص /  ٩الحاوي الكبیر ، ج  –دي الماور - ٤
  ).٤٤٥ص /  ١٦ج ( -تكملة المجموع شرح المھذب  - ٥
  . ٣٤سورة النساء، جزء من اآلیة  - ٦
ص /  ١٦ج ( -المجموع شرح المھذب ، تكملة ) ٤٠٥/ ١٠(حاشیة البجیرمي على الخطیب ،  - ٧

٤٤٥(  .  



  على األحــــــكام الفقھیة فى العبادات وأثره" الواو " االشتراك اللفظي فى حرف  
 دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

 

- ٢٨٧٤ -  
 

  :السنة ، ومنھا : ثانیا 
س�اِء َخْی�رًا ، َفِإنََّم�ا    أال َواْسَتوُص�وا بالنِّ : " أن�ھ ق�ال    ما روي عن رس�ول اهللا      

َفَعْل�َن  ُھنَّ َعَوان ِعْنَدُكْم َلْیَس َتْمِلُكوَن ِمْنُھنَّ َشْیئًا َغْیَر ذِلَك إالَّ أْن َیأِتیَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبیَِّنٍة ، َفإْن 
َتْبُغوا َعَلیھنَّ  َفاْھُجُروُھنَّ في الَمَضاِجع ، َواْضِرُبوُھنَّ َضربًا َغْیَر ُمَبرٍِّح ، فإْن أَطْعَنُكْم َفال

َسبیًال ؛ أَال إنَّ َلُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َحّقًا ، َوِلِنَس�اِئُكْم َعَل�ْیُكْم َحّق�ًا ؛ َفأم�ا َحقُُّك�ْم َعَل�ى نس�ائكم ف�ال         
ْیُكْم أْن یِطْئَن ُفُرَشُكْم َمْن   َتْكَرُھوَن ، َوال َیْأَذنَّ في ُبُی�وِتُكْم ِلَم�ْن َتْكَرُھ�وَن ؛ أَال َوَحقُُّھ�نَّ َعَل�     

  .   )١(" ُتْحِسُنواِ إَلْیِھنَّ في ِكْسَوِتھنَّ َوَطَعاِمھنَّ 
  :وجھ الداللة     
فى الحدیث السابق داللة على أن ِوَلاَیَة التَّْأِدیِب ِللزَّْوِج إَذا ل�م ُتِطْع�ُھ ِفیَم�ا َیْل�َزُم         

اْلُعُقوَبَة ِھ�َي الضَّ�ْرُب ، َوَم�ا َتَقدََّم�ُھ      َطاَعُتُھ ِبَأْن كانت َناِشَزًة ال تقتضي التَّْرِتیِب ؛ حیث ِإنَّ
ى َأنَّ ِمَن اْلِعَظِة َواْلَھْجِر ِإْنَذاٌر ، َواْلُعُقوَبُة َتُكوُن ِباْلِإْقَداِم َعَلى الذُُّنوِب َل�ا ِبُمَداَوَمِت�ِھ ، َأَل�ا َت�رَ    

َمِتَھا ، َفَكَذِلَك َضْرُب النُُّشوِز ُمْسَتَحقٌّ َعَلى َساِئَر اْلُحُدوِد َتِجُب ِباْلِإْقَداِم َعَلى الذُُّنوِب َلا ِبُمَداَو
  .)٢(ِإْبَداِئِھ ُدوَن ُمَلاَزَمِتِھ 

  :القول المختار     
بعد بیان أقوال الفقھاء وأدلتھم فالذي یطمئن لھ القلب ویسكن إلیھ الضمیر ھو     

، ث�م الض�رب غی�ر     بترتیب عقوب�ة الناش�ز ، العظ�ة أّوال ، ث�م الھج�ر     : القول األول القائل 
  :المبرح ؛ ألسباب ، منھا 

: اآلیة ، فیھ�ا إض�مار تق�دیره     َواللَّاِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُھنَّ    :قول اهللا *      
والالتي تخافون نشوزھن فعظوھن ، فإن نشزن فاھجروھن في المضاجع ، فإن أصررن 

  .    فاضربوھن 
أدی�ب َعَل�ى التَّْرِتی�ِب اْل�َواِرِد ِف�ي اْآلَی�ِة ، َفَیْب�َدُأ        البدء بم�ا ب�دأ ب�ھ اهللا فَیُك�وُن الت    *     

  . ِباْلَوْعِظ ، ُثمَّ اْلَھْجِر ، ُثمَّ الضَّْرِب 
یب��دأ فی��ھ باألس��ھل فاألس��ھل ؛ ِإْبَق��اًء ِلْلَم��َودَِّة ، ألن المقص��ود التأدی��ب وزج��ر  *     

  .الزوجة الناشز 
ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْھِي ع�ن اْلُمْنَك�ِر ف�ي َح�قِّ      البدء باألسھل فاألسھل َسِبیُل اْلَأْمِر*     

َساِئِر  الناس ، َأنَّ اْلآِمَر َیْبَدُأ ِباْلَمْوِعَظِة عل�ى الرِّْف�ِق َواللِّ�یِن ُدوَن التَّْغِل�یِظ ف�ي اْلَق�ْوِل ، َف�ِإْن        
  .)٣(فیھ  َقِبَلْت َوِإلَّا َغلََّظ اْلَقْوَل ِبِھ ، َفِإْن َقِبَلْت َوِإلَّا َبَسَط َیَدُه

  .واهللا أعلم 

 

                                                        

  .سبق عزوه  - ١
  ) . ٥٩٨،  ٥٩٧/ ٩(الحاوي في فقھ الشافعي ،  - ٢
  .  ٣٣٤/  ٢دار الكتاب العربي ،: َبَداِئع الصََّناِئع ، الناشر  - ٣
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