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القراءات القرآنية وأثرها على األحكام الفقهية  

Impact of Variant Readings on the Ahkaam 
 د. قارم رب نواز 
 نظاـ  الدین كامل 

Abstract  
Qira'at (Variant Readings is plural of Qira't, it means a set of different readings of the  Quran 
transmitted by  the reciters and attributed to a famous expert of them from the last half of 1st 
and 2nd century A.H. There is a strong relation between these variant reading and Fiqhi 
Ahkam as the Islamic scholars are on the opinion that Quran is the first and most authentic 
source of Shariah and the majority of Muslim scholars’ belief that tow Regular Variants is like 
two verses. In this research we will discuss the impact of Variants on the Fiqhi Ahkam and we 
will see the importance and role of different regular and irregular Variants of the Quran on 
these Ahkam, in addition to that we will know the methodology of sharia scholars in dealing 
with  these Variants of the Quran. 

Keywords: Quran, Variant Readings, Fiqhi Ahkam. 

 تعریف القراءات القرآنية. -أ
من مادة ]ؽ، ر، أ[، كىي تدكر يف كبلـ العرب حوؿ معٌت اجلمع  كىى يف اللغة: مصدر مساعيالقراءات صبع قراءة، 

إىل بعض. كقرأت الكتاب قراءة كقرآان، كمنو بعضىو كاالجتماع، كيف الصحاح: قرأت الشيء قرآان: صبعتو كضممت 
نىا صبىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي ]مسى القرآف؛ ألنو جيمع السور فيضمها. كقولو تعاىل:  هي فىاتًَّبٍع ]أم صبعو كقراءتو،  1[ًإفَّ عىلىيػٍ فىًإذىا قػىرىٍأانى

كالقراءة: ضم احلركؼ، 3أم قراءتو؛ ألف القارئ جيمع احلركؼ كالكلمات بعضها إىل بعض عند القراءة.  2[قػيٍرآنىو
 4.كالكلمات بعضها إىل بعض يف الًتتيل

كالقراءة يف االصطبلح: مذىب یذىب إليو إماـ من أئمة القراء سلالفا بو غَته يف النطق ابلقرآف الكرمي مع اتفاؽ 
 5اء أكانت ىذه ادلخالفة يف نطق احلركؼ أـ يف نطق ىيئتها.الركاايت كالطرؽ عنو، سو 

يف تعریفو: "علم القراءة علم یعلم منو اتفاؽ الناقلُت لكتاب هللا تعاىل كاختبلفهم يف  كقاؿ الشيخ البناء الدمياطي
السماع احلذؼ كاإلثبات كالتحریك كالتسكُت كالفصل كالوصل كغَت ذلك من ىيئة النطق كاإلبداؿ كغَته من حيث 

كىذا االختبلؼ ىو ادلراد يف حدیث نزكؿ القرآف 6أك یقاؿ: علم بكيفية أداء كلمات القرآف كاختبلفها معزكا لناقلو".
 على سبعة أحرؼ، كىو منتشر يف صبيع القرآف حيتویو القراءات.

 :أقساـ القراءات القرآنية -ب
 شاذة.القراءات القرآنية على نوعُت: القراءات ادلتواترة كالقراءات ال

أما ادلتواترة لغة فهي من التواتر، كالتواتر: التتابع، كقيل: ىو تتابع األشياء كبينها فجوات كفًتات. یقاؿ: 
كيف االصطبلح ما تواتر نقلو 7.ميٍصطىفَّةن تواترت اإلبل كالقطا ككل شيء إذا جاء بعضو يف إثر بعض كمل ذبئ 

كالذم مل یوجد فيو ىذه الشركط كما عدا العشر فممنوع  عن رسوؿ هللا قرآان كاشتهر كتلقتو األمة ابلقبوؿ،
 8من القراءة بو منع ربرمي ال منع كراىية.

                                                 
 ىائي تيك، تيكسبل. أستاذ مساعد، قسم العلـو اإلسبلمية، جامعو 

 القانوف كالعلـو  ةيکل  ديعم/ أستاذ مساعد زائر ك ابحث الدكتوراه، كلية الشریعة كالقانوف، اجلامعة اإلسبلمية العادلية، إسبلـ آابد
 السياسية، جامعة ابخًت، كابوؿ
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 الشاطيب فاعترب القراءات السبع اليت اقتصر عليها ق777كقاؿ ابن اجلزرم أنو استفىت الشيخ عبد الوىاب السبكي)
 9معلومة من الدین ابلضركرة. كالثبلث اليت ىي قراءة أيب جعفر كقراءة یعقوب كقراءة خلف متواترة

كأما القراءة الشاذة فهي يف اللغة من شىذَّ عنو یًشذُّ كیشيذُّ شيذيكذنا: انفرد عن اجلمهور كندىر، فهو شاٌذ، یقاؿ: شٌذ 
 10الرجل : إذا انفرد من أصحابو.

كصحَّ سندىا، كىي كل ما زاد اآلف على كيف االصطبلح ما مل تبلغ درجة ادلتواتر سندان كخالفت الرسم العثماين كلو كافق العربية 
 كقد ذكر منها األربعة ادلشهورة الشيخ الدمياطي يف ارباؼ فضبلء البشر يف القراءات األربعة عشر.11القراءات العشر.

 صلة اختبلؼ القراءات ابلتفسَت كاألحكاـ.  -ج
العلماء يف ربدید عبلقة القراءات ابلقرآف  ینبغي أف نوضح العبلقة بُت القرآف كالقراءات يف ضوء أقواؿ العلماء حيث اختلف

ين،يفذىب اإلماـ الزركش إىل أهنما شيئاف متغایراف كما سبق يف تعریف القراءات: أنو علم ابالتفاؽ 12كالدمياطي ، كالقىٍسطىبلَّ
علم هبذا االختبلؼ شيء كاالختبلؼ ادلنقوؿ يف القرآف الكرمي، فالقرآف كالقراءات إذف حقيقتاف متغایراف على ىذا التعبَت؛ ألف ال

خارجي عن القرآف مع أنو شامل للعلم ابلقراءات الشاذة كغَتىا، كلكن من جانب آخر إذا نظران إىل تطبيق ىذا االتفاؽ 
 ألف القراءتُت ادلتواترتُت دبنزلة 13كاالختبلؼ يف القرآف الكرمي فالقراءات ادلتواترة شيئاف متفقاف كما قاؿ الدكتور دمحم سامل زليسن؛

ابلنصب  14[كىأىٍرجيلىكيمٍ ]اآلیتُت تبلكة كتفسَتا، كتعارض القراءتُت دبنزلة تعارض اآلیتُت، مثاؿ ذلك اختبلؼ القراء يف قولو تعاىل: 
ع بينهما حبمل النصب على الغىسل كاجلر على مسح اخلٌف عند أىل السنة. كل ما كیقوؿ ابن اجلزرم: ك  15كاجلر، كذلذا صبي

من ذلك فقد كجب قبولو، كمل یسع أحدا من األمة رده كلـز اإلدياف بو، كإف كلو منزؿ من عند هللا، إذ   -ملسو هيلع هللا ىلص-صٌح عن النيب 
كل قراءة منها مع األخرل دبنزلة اآلیة مع اآلیة جيب اإلدياف هبا كًلها كاتباًع ما تضمنتو من ادلعٌت علما كعمبل، كال جيوز ترؾ 

 16.أف ذلك تعارضموجب إحدامها ألجل األخرل ظنا 
كخيتلف أحياان بنية الكلمة أك إعراهبا عند اختبلؼ القراءات فتصَت اآلیة دبنزلة اآلايت ادلتعددة قراءة كمعٌت كما سبق، 

 كالقراءة ادلتواترة على نوعُت من حيث أثرىا يف التفسَت القرآف الكرمي:
اىر، كاختبلؼ القراءات يف كجوه النطق ابحلركؼ كصفاهتا قراءات ال یؤثر االختبلؼ بينها يف التفسَت يف الظ القسماألول:

من التفخيم كالًتقيق، كاإلدغاـ كاإلظهار، الفتح كاإلمالة، كاالختبلؼ يف مقدار ادلدكد، كاالختبلؼ يف أداء اذلمزة كاذلمزتُت، 
ي عنو القراء أبصوؿ القراءات، كىي ادلسائل األصولية يف علم القراءا ت، كىذا القسم یتعلق بوجوه األداء، كلو كغَت ذلك شلا یػيعىربًٌ

فوائد أخرل سول التيسَت على األمة يف النطق؛ إلف االختبلؼ بُت القراءتُت، كلو من الناحية الصوتية، یؤدم غالبا إىل تعدد 
رل ذلذا النوع أنو كسيلة ادلعٌت كتنوعو؛ ألف التغيَت كالزايدة يف الصوت یدؿ على التغيَت كالزايدة يف ادلعٌت كأتثَتىا، كالفوائد األخ

للحفاظ جبميع ذلجات اللغة العربية كلغاهتا، كفيو إظهار عظمة أمة اإلسبلـ أبهنا ربفظ على كتابو هبذه الدقة كاألمانة كما ىو 
 كسيلة لزايدة أجر ادلؤمنُت عند تبلكة القرآف الكرمي ابلقراءات ادلتعددة.

الثاين: احلكيم كمعانيها؛ لذلك تكلم صبيع ادلفسرین ادلتقدمُت عنها يف  قراءات ذلا أثر يف تفسَت القرآف القسم
ألف القراءة إما توافق القراءة تفاسَتىم كاىتموا هبا، كىي من أقول أقساـ التفسَت ابدلأثور أم تفسَت القرآف ابلقرآف؛ 
 األخرل فتؤیدىا كتؤكد ما جاءت فيها أك تبُت القراءة ما غمض يف القراءة األخرل كانبهم.

ثبت من ىذا أنو ال بد للمفسر أف یكوف ملما ابلقراءات، كأف یبُت اختبلفها، ألف يف ذلك توفَتا دلعاين اآلايت، 
  17 فيقـو تعداد القراءات مقاـ تعداد كلمات القرآف.

 كقد قسم احملقق ابن اجلزرم ىذا القسم الثاين إىل نوعُت، كمها: 
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ألف ادلراد يف ؛ 18[مىًلكً ]ك  [مىاًلكً ]جتماعهما يف شيء كاحد مثل اختبلفها يف اللفظ كادلعٌت مع جواز ا األول:
 القراءتُت ىو هللا تعاىل.

قىاؿى لىقىٍد ]اختبلؼ القراءات يف اللفظ كادلعٌت مع امتناع جواز اجتماعهما يف شيء كاحد، مثل قولو تعاىل:  الثاين:
 20.بضم التاء كفتحها 19[ عىًلٍمتى 

بلؼ تضاد كتناقض سواء بُت القراءة الواحدة أك بُت صبيع القراءات أبف تنفي القراءة كال یوجد يف القرآف الكرمي اخت
بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو   الواحدة ما ثبت يف القراءة األخرل أك أتمر بشيء تنهي عنو األخرل، یقوؿ تبارؾ كتعاىل: }أىفىبلى یػىتىدى

فنا كىًثَتنا{كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍَتً اَّللًَّ لىوىجىديكا ًفيًو اخٍ   .21ًتبلى
 :أثر اختبلؼ القراءات على األحكاـ الفقهية -د

نتكلم عن أثر اختبلؼ القراءات يف األحكاـ الفقهية حيث نذكر ادلسئلة مع اآلیة القرآنية أكال ٍب االختبلؼ بُت 
 العلماء كسبب اختبلفهم، كنذكر أدلة صبيع الفرؽ ابلتفصيل، كىي كما یلي:

 مسحهما:غسلالرجلنيأو1.

اتفق العلماء على أف غسل الوجو كاليدین فرض يف الوضوء لقولو تعاىل: ]فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍیًدیىكيٍم ًإىلى 
اٍلمىرىاًفًق[.

2223

، لقولو تعاىل: ]كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم[.وكما اتفقوا على أف مسح الرأس أیضان من الفرائض في
2425

إال اهنم 
وسبب ل كالوجو كاليدین؟ أـ ديسح عليهما كالرأس؟ أـ جيوز طهارهتما بكبل النوعُت؟تغس الرًجلُت، ىلاختلفوا يف 
راجع إىل القراءاتف ادلشهوراتف يف آیة الوضوء؛ فمن قرأ )كى أىٍرجيلىكيٍم ابلنصب عطفان على ادلغسوؿ )الوجو  اختالفهم

ابخلفض عطفان على ادلمسوح )الرأس( ذىبوا إىل مسحهما، ألف كاليدین ذىبوا إىل غسلهما، كمن قرأ )كى أىٍرجيًلكيٍم( 
ادلعطوؼ یشارؾ ادلعطوؼ عليو يف احلكم،

26

 على ثبلثة أقواؿ: 
جيب غسل الرجلُت كالوجو كاليدین، كبو قاؿ اجلمهور كىم: احلنفية، كادلالكية، كالشافعية، كاحلنابلة. القولاألول:

27

 
 الثاين: كالشيعة اإلمامية،  و قاؿ عكرمة، كركم عن علي، كأنس بن مالك، كالشعيب،ديسح الرجلُت كالرأس، كبالقول

كالرفضة.
28

كلكنو ثبت أف الصحابة مهنع هللا يضر رجعوا عن ذلك، كقد نقل أبو ليلى إصباع الصحابة على غسل القدمُت.
29

 
حيث ذىب ابن عباس ذىب أصحاب ىذا القوؿ إىل ادلسح كالغسل، إال إهنم اختلفوا يف تفصيلها؛ القولالثالث:

كالظاىریة إىل كجوب اجلمع بُت ادلسح كالغسل، بينما ذىب حسن البصرم، كدمحم بن جریر، كاجلبائي ادلعتزيل إىل 
التخيَت بُت ادلسح كالغسل.

30

 
أدلتهم:أدلةالقولاألول:

 دبا یلي: استدؿ اجلمهور
ًة فىاٍغًسليوا استدلوا بقراءة انفع كابن عامر كالكسائي يف قولو تعاىل: ]ايى أىیػُّ  .7 هىا الًَّذینى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإىلى الصَّبلى

ٍعبػىٍُتً[ كىأىٍرجيلىكيمٍ كيجيوىىكيٍم كىأىٍیًدیىكيٍم ًإىلى اٍلمىرىاًفًق كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم  ًإىلى اٍلكى
31

ف كلمة )أىٍرجيلىكيٍم( بنصب البلـ إ: قالوا
ٍم كىأىٍیًدیىكيٍم ًإىلى اٍلمىرىاًفًق[، فيجب يف الرجلُت ما جيب فيهما؛ كىو الغسل، معطوفة على قولو: ]فىاٍغًسليوا كيجيوىىكي 

فيكوف ادلعٌت: فاغسلوا كجوىكم كأیدیكم إىل ادلرافق، كأرجلكم إىل الكعبُت،  كامسحوا برؤكسكم. 
32

حىت أنو قد 
ركم عن علي كابن مسعود كابن عباس كعكرمة قراءهتا ابلنصب، كىي تعٍت: الغسل.

33
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بكر )كىأىٍرجيًلكيٍم( خبفض البلـ، فإهنا معطوفة على ]فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم  ا قراءة ابن كثَت، كأبو عمرك، كضبزة، كأبوأم .2
 .كىأىٍیًدیىكيٍم ًإىلى اٍلمىرىاًفًق[

عىلىٍيكيٍم عىذىابى یػىٍوـو  أما ذبریره فهو من أجل رلاكرة الرأس )ألنو رلركر إبدخاؿ حرؼ اجلر عليو(، كما يف قولو تعاىل: ]ًإيٌنً أىخىاؼي ك 
أىلًيمو[

34

فكلمة )أىلًيمو( صفة للعذاب كىي يف زلل النصب، كلكنها جٌرت دبجاكرة اجملركر، كىذا األمر شائع عند العرب.
35

 
لو قبل أف كلمة )أرجلكم( ىي يف زلل اجلر، كتكوف معناىا ادلسح؛ فإهنا زلمولة على اخلف، فإذا مل یكن ىناؾ خف ك 

 فيكوف الغسل.
القراءتُت. بُت معاجلأيٌب  اادلسح على الغسل. كهبذ وفحيمل ادلسح على الغسل، ألف العرب یطلق .3

36

 
قومان یتوضؤكف كأعقاهبم تلوح من أجل  -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب  ككذلك استدلوا ابألحادیث الواردة يف ادلسئلة؛ عندما رأل .4

یله لؤلعقاب من النار": "ك ، قاؿ ذلمعدـ دلسها للماء ألهنم مسحوا على أرجلهم
37

.  

 توضأ ككما كرد عن عثماف بن عفاف طریقة كضوء النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ...حيث غسل رجليو ثبلاثن، كقاؿ: رأیت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 تقدـ ما لو هللا غفر نفسو، فيهما حيدث ركعتُت،ال صلى ٍب ىذا، كضوئي مثل توضأ "من مثل كضوئي ىذا، ٍب قاؿ:

ذنبو". من
38

ركم مثل ذلك عن علي أیضان، ك
39

كغَت ذلك من األحادیث الصرحية الصحيحة اليت تدؿ  على كجوب 
 استيعاب الرجلُت ابلغسل يف الوضوء.

نقل الزیلعي كالشوكاين إصباع الصحابة كغَتىم على كجوب استيعاب الرجلُت قفد ك ایضان استدلوا ابإلصباع؛  .5
ابلغسل يف الوضوء.

40

 

لقولالثاين:أدلةا
 :القائلُت دبسح الرجلُت كالرأس ابألدلة اآلتيةاستدؿ 

[ كىأىٍرجيًلكيمٍ استدلوا بنفس اآلیة كلكن بقراءة ابن كثَت، كأبو  عمرك، كضبزة، كأبو بكر كىي:]كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم  .7
عطوفة على ]كىاٍمسىحيوا خبفض البلـ يف أرجلكم. ككجو االستدالؿ هبذه اآلیة ىو: إف كلمة )أىٍرجيًلكيٍم( م

ًبريءيكًسكيٍم[، فيكوف حكم الرجلُت كحكم الرأس؛ كىو ادلسح، لذلك ديسح ابلرجلُت يف الوضوء كما ديسح الرأس. 
كقد ركم عن ابن عباس رضي هللا عنهما مستدالن لقراءة الكسر أنو قاؿ: نزؿ القرآف بغسلُت كمسحُت. یعٍت بو 

كمسح العضوین كمها: الرأس كالرجلُت. غسل العضوین كمها: الوجو كاليدین،
41

 
فتوضأ  -یعٍت مطهرة–أتى كظامة  -ملسو هيلع هللا ىلص-، قاؿ: رأیت النيب -هنع هللا يضر- كاستدلوا دبا ركم عن أكس بن أيب أكس .2

كمسح على قدميو.
42

كبقولو عليو السبلـ: "إهنا ال تتم صبلة أحدكم حىت یسبغ الوضوء كما أمرىا هلل عز كجل، 
ل كجهو كیدیو إىل ادلرفقُت، كديسح برأسو كرجليو إىل الكعبُت"فيغس

43

. فهذه األحادیث صرحية يف مسح الرجلُت 
 يف الوضوء.

ف الرجلُت عضو یسقط يف التيمم مثل الرأس، فيجب اف یكوف فرضو كما يف الرأس؛ كىو ادلسح عليهما.إك أیضان قالوا:  .3
(44

  
أدلةالقولالثالث:

 دبا یلي: استدؿ أصحاب ىذا القوؿ
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استدلوا بكبل القراءتُت؛ فقالوا: إف كلمة )أرجلكم( سواءن قرئت ابخلفض أك الفتح، فإهنا معطوفة على الرؤكس إما على  .7
اللفظ أك على ادلوضع، كال جيوز غَت ذلك، ألنو ال جيوز أف حياؿ بُت ادلعطوؼ كادلعطوؼ عليو بقضية مبتدأة، كىكذا جاء 

یعٍت يف الرجلُت يف الوضوء. كلكن جاء يف األحادیث الصحيحة  –زؿ القرآف ابدلسح عن ابن عباس ایضا حيث قاؿ: ن
)كىي كما ذكرانه عند أدلة القوؿ األكؿ( غسل الرجلُت فكاف ذلك زايدة، كاألخذ ابلزايدة كاجب.

45

 
ؿ على ترجيح أما من ذىبوا إىل التخيَت فإهنم یقولوف: إف داللة كبل القراءتُت على سواء، كال توجد أم قرینة تد

أحدمها على اآلخر، لذلك خيَت بُت ادلسح كالغسل، كما خيَت يف كفارة اليمُت.
46

 
انقضاءحيض2. 

47

احلائضوجوازوطئها:
اتفق العلماء على أنو ال جيوز كطئ ادلرأة مدة حيضها لقولو تعاىل: ]فىاٍعتىزًليوا النًٌسىاءى يف اٍلمىًحيًض[

4849

كما اتفقوا على   
انقضاء احليض كاغتساذلا منو لقولو تعاىل:]فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي أىمىرىكيمي اَّللَّي[، جواز كطئها بعد

5051

كألف 
العارض قد زاؿ، فيبقى احلكم على أصلو. 

52

كلكنهم اختلفوا يف كطئها بعد انتهاء مدة احليض كقبل غسلها منو. 
تعاىل: ]فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي أىمىرىكيمي اَّللَّي[،راجع إىل احتماؿ الذم يف قولو وسببخالفهم

53

ىل ادلراد بو 
الطهر الذم ىو انقطاع دـ احليض؟ أـ الطهر ابدلاء؟ ٍب إف كاف الطهر ابدلاء، فهل ادلراد بو طهر صبيع اجلسد أـ طهر 

الفرج؟
54

 على ثبلثة أقواؿ:فاختلفوا  
ائض قبل اغتساذلا من احليض، كبو قاؿ اجلمهور كىم: ادلالكية، كالشافعية، كاحلنابلة، ال جيوز كطئ احل القولاألول:

كزفر من األحناؼ. حىت نقل ابن قدامة عن ابن ادلنذر كأضبد بن دمحم ادلركزم اإلصباع على ىذا. 
55

 
إذا كاف الطهر إىل ذىب أصحاب ىذ القوؿ كىم: احلنفية إىل التفصيل؛ حيث فرقوا بُت مدد الطهر: فالقولالثاين:

أكثر امد احليض )عشرة أايـ( فيجوز كطئها قبل الغسل، كلكن یستحب كطئها بعده. أما إذا كاف الطهر قبل عشرة 
أايـ، فبل جيوز كطئها حىت تغتسل أك ديضي عليها آخر كقت الصبلة. 

56

 
 الثالث: كزعي، كعطاء كطاككس جيوز كطئها قبل غسل كل اجلسد، كلكن بعد غىسل فرجها، كبو قاؿ األالقول

كاألكزعي، كالظاىریة. 
57

 
أدلتهم:أدلةالقولاألول:

 دبا یلي: لعدـ جواز الوطء قبل الغسلاستدؿ 
يف قولو تعاىل: ]كىیىٍسأىليونىكى عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل  -قراءة ضبزة، كالكسائي، كعاصم يف ركایة أيب بكر-استدلوا بقراءة اجلمهور  .7

فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي أىمىرىكيمي اَّللَّي[، یىطَّهٍَّرفى النًٌسىاءى يف اٍلمىًحيًض كىالى تػىٍقرىبيوىينَّ حىىتَّ ىيوى أىذنل فىاٍعتىزًليوا 
58

)یىطَّهٍَّرفى( فكلمة 
بتشدید الطاء كاذلاء كفتحهما تعٍت: حىت یغتسلن. فتكوف ادلعٌت كالتقربوىن حىت یغتسلن. 

59

 
 أما القراءة األخرل اليت ىي بتخفيف اذلاء كضمها: )یىٍطهيٍرفى( فأیضان ديكن االستدالؿ بو كذلك من كجهُت:  .2

الوجو األكؿ: أف ادلراد هبا أیضان ىو االغتساؿ لقرینة )فىًإذىا تىطىهٍَّرفى(، ألف التطهر جاء بوزف التفعل، كصيغة التفعل 
ى ما یكوف من فعل غَتىم، كىذا شائعة يف اللغة، فيكوف قولو تعاىل : تنطلق على مایكوف من فعل ادلكلفُت، ال عل

 )فىًإذىا تىطىهٍَّرفى( أظهر يف معٌت الغسل ابدلاء منو يف الطهر الذم ىو انقطاع الدـ، كهبذا سيأٌب صبع بُت القرائتُت. 
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بشرطُت: األكؿ: انقطاع الدـ. الثاين الوجو الثاين: أما إذا كاف ادلراد بو انقطاع احليض، فإف اابحة الوطئ عندئذ معلقة 
التطهر ابالغتساؿ لقولو تعاىل)فىًإذىا تىطىهٍَّرفى(، كما علق بشرطُت الیباح أبحدمها. فسيكوف معناىا: اعتزلوا صباع نسائك 
يف كقت حيضهٌن، كال تقربوىن حىت یغتسلن فيتطهرف من حيضهن بعد انقطاعو، كإىل ىذا ذىب ابن عباس 

م كغَتىم. كادلفسرین كالطرب 
60

 
أدلةالقولالثاين:

 دبا یلي: -األحناؼ-استدؿ أصحاب ىذا القوؿ 
استدلوا بنفس اآلیة كلكن بقراءة انفع، كأبو عمرك، كابن كثَت، كابن عامر، كعاصم يف ركایة حفص كىي:  .7

فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ  یىٍطهيٍرفى ]كىیىٍسأىليونىكى عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل ىيوى أىذنل فىاٍعتىزًليوا النًٌسىاءى يف اٍلمىًحيًض كىالى تػىٍقرىبيوىينَّ حىىتَّ 
ألهنا لو اغتسلت كىي  ؛أف كلمة )یىٍطهيٍرفى( تعٍت ىنا انقطاع دـ احليض كليس االغتساؿ ،ٍن حىٍيثي أىمىرىكيمي اَّللَّي[مً 

حائضة مل تطهر، لذلك ال حيتمل أم معٌت آخر غَت ىذا ادلعٌت كمن ٍب یكوف معٌت اآلیة: كال تقربوا النساء يف 
فإذا انقطع حل الوطء. حاؿ حيضهن حىت ینقطع عنهن دـ احليض كیطهرف، 

61

كألف السبب يف ربرمي الوطء  
فصارت حالتها بعد انقطاع الدـ كاجلنب؛ كجيوز كطئ  ،ىو احليض، فإذا زاؿ السبب عاد احلكم إىل ما كاف

اجلنب قبل الغسل فكذلك احلائضة.
62

 
لى انقضاء احليض قبل عشرة أما القراءة ابلتشدید )یىطَّهٍَّرفى( اليت تعٍت حرمة الوطيء قبل االغتساؿ، فمحمولة ع .2

أايـ، دفعان للتعارض. 
63

 
ككذلك أف القراءة ابلتشدید ربتمل أمرین: انقطاع الدـ كاالغتساؿ. فصارت قراءة ابلتخفيف زلكمة كالقراءة  .3

ابلتشدید متشاهبة، كمن ٍب ضبل ادلتشابو على احملكم. كهبذه الطریقة حصلنا معٌت القرائتُت. 
64

 

أدلةالقولالثالث:
أما  .حيث قالوا: إف ادلراد من ىذه الكلمة ىو الطهر من احليض ،دلوا الظاىریة بنفس اآلیة، كبقراءة اخلفض )یىٍطهيٍرفى(است .7

قولو تعاىل: )فىًإذىا تىطىهٍَّرفى(، فإنو یقصد بو صفة فعلها، ككل منها )الغسل، أك التيمم إف كانت من أىل التيمم، أك من ادلر اد 
یسمى يف الشریعة كاللغة تطهران، كطهوران كطهران، فلو فعلت أم ذلك فقد تطهرت كذلك ألدلة  الوضوء، أك غسل الفرج(

بُّ اٍلميطَّهًٌرًینى  بُّوفى أىٍف یػىتىطىهَّريكا كىاَّللَّي حيًي اتلية: قاؿ هللا تعاىل: فًيًو رًجىاؿه حيًي
65

كقد ثبت ابلنص كاإلصباع أف ادلراد بػ )أىٍف یػىتىطىهَّريكا( 
كطهورا" مسجدا األرض يل كالدبر ابدلاء. كقاؿ عليو السبلـ: "جعلت ىو غسل الفرج

66

أف احلدیث على فيدؿ ىذا  
تيٍم جينػيبنا فىاطَّهَّريكا[معا التيمم طهور للجنابة كاحلدث . كقاؿ تعاىل: ]كىًإٍف كينػٍ

67

كىذا یعٍت أف الطهارة من اجلنابة یكوف  
ور"ابلغسل. كقاؿ عليو السبلـ: "الیقببلللهصبلةبغَتطه

68

كىذا یعٍت الوضوء. فبناء على ذلك یدؿ كلمة الطهر، أك  
الطهور أك تطهر على كل ىذه األشياء )الغسل، أك التيمم إف كانت من أىل التيمم، أك الوضوء، أك غسل الفرج(، كالجيوز 

اقتصارىا على غسل اجلسد فقط، دكف الوضوء ك... 
69

 
غایة، كتقتضي أف یكوف حكم مابعدىا للٍقرىبيوىينَّ حىىتَّ یىٍطهيٍرفى(، كىالى تػى ))حىت( يف قولو تعاىل:  ككذلك قالوا أف .2

خببلفها كما يف قولو تعاىل )حىت مطلع الفجر( كقولو تعاىل: )كالجنبان إال عابرم سبيل حىت تغتسلوا(، فكذلك 
ابنقطاع الدـ.  -يف مسألتنا- یكوف اابحة كطئها

70
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التتابعيفصيامكفارةاليمني:1. 
قهاء على أف كفارة اليمُت ىو إطعاـ عشرة مساكُت، أك كسوهتم، أك ربریر رقبة، كعند عدمها فصياـ ثبلثة اتفق الف

أايـ.
71

راجع إىل أمرین: األكؿ:  ىل جيوز العمل ابلقراءة  وسببخالفهمكلكنهم اختلفوا يف الصياـ؛ ىل یلـز فيو التتابع أـ ال؟ 
على التتابع أـ ال؟زلموؿ اليت ليست يف ادلصحف أـ ال؟ الثاين: ىل األمر دبطلق الصـو 

72

 على قولُت:فاختلفوا ، 
عية ال یشًتط بل یستحب التتابع يف صياـ كفارة اليمُت، كجيزئ التفریق فيها، كبو قاؿ ادلالكية، كالشافالقولاألول:

يف اجلدید كىو األظهر عندىم، كأضبد يف ركایة ابن أيب موسى. 
73

 
إنو یشًتط التتابع يف صياـ كفارة اليمُت، لذلك الجيزئ فيو التفریق، كبو قاؿ احلنفية، كالشافعية يف القدمي كاختاره القولالثاين:

د، ك قتادة، ك إبراىيم النخغي. ادلزين، كاحلنابلة، كابن عباس، كعبد هللا بن مسعود، كركم عن علي، ك رلاى
74

 
أدلتهم:أدلةالقولاألول:

 لعدـ التتابع دبا یلي:األكؿ استدؿ أصحاب القوؿ 
ا عىقٍَّدًبيي اأٍلىدٍيىافى استدلوا ابلقراءة ادلتواترة يف قولو تعاىل: ]الى یػيؤىاًخذيكيمي اَّللَّي اًبللٍَّغًو يف أىدٍيىاًنكيٍم كىلىًكٍن یػيؤىاًخذيكيٍم دبى  .7

ـي عىشىرىًة مىسىاًكُتى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك ربىٍرًیري رىقػىبى  ثىًة فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا ـي ثىبلى ٍد فىًصيىا ٍن ملٍى جيًى ةو فىمى
ٍم ًإذىا حىلىٍفتيٍم[ ـو ذىًلكى كىفَّارىةي أىدٍيىاًنكي أىايَّ

75

اآلیة مطلق، كاشًتاط التتابع فيو صفة اضافية ىذه يف إف األمر ابلصياـ  
یقيد ىذا االطبلؽ، كال جيوز تقييد ادلطلق إال بنص أك قياس على منصوص كقد عيدما، لذلك ال یلـز التتابع.

76

 
ـي  -قراءة  أيب كابن مسعود–كأما القراءة الشاذة  .2 ثىةً  )فىًصيىا ـو  ثىبلى ( فإهنا قد نسخت تبلكة كحك أىايَّ مان.ميتػىتىابًعىاتو

77

 
 لذلك الجيوز االحتجاج بو. 

فيو التتابع فكذلك يف  إذ ليسكألنو صياـ ثبلثة أايـ، فبل یلـز فيو التتابع قياسان على صياـ ادلتمتع يف احلج؛  .3
مسئلتنا ىذه.

78

 
أدلةالقولالثاين:

 استدلوا للزـك التتابع  دبا یلي:
ـي عىشىرىًة مىسىاًكُتى ًمٍن أىٍكسىًط مىا يف   -قراءة أيب كابن مسعود -استدلوا ابلقراءة الشاذة  .7 قولو تعاىل: ]فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا

شلويتػىتىابًعىا ثىًة أىايَّ ـي ثىبلى ٍد فىًصيىا [،تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك ربىٍرًیري رىقػىبىةو فىمىٍن ملٍى جيًى تو
79

ككجو الداللة ىو: إف ىذه 
صرحية يف لزـك التتابع، لذلك جيب العمل بو كما أكجبنا العمل بو ) القراءة الشاذة(  اآلیة هبذه القراءة مشهورة،

يف قطع ید السارؽ، ألنو أیضان كبلـ هللا الذم ال أيتيو الباطل من بُت یدیو كمن خلفو. أما تبلكتو فلم تثبت لعدـ 
تواتره.

80

 
حيتمل  أف یكوف مسعاه من النيب عليو  كة كالسبلـ، إف مل یكن ىذه الزايدة قرآانن فهو ركایة عن النيب عليو الصبل ٍب .2

فثبت لو رتبة اخلرب، كال ینقص عن درجة تفسَت النيب عليو السبلـ لآلیة، كعلى كبل  ،السبلـ تفسَتان فظناه قرآانن 
التقدیرین فهو حجة جيب العمل بو.

81

 
ألنو حيمل ادلطلق على ادلقيد من جنسو. كألنو صياـ يف كفارة فيجب فيو التتابع قياسان على كفارة القتل كالظهار، .3

82
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حكمالصفاوادلروةمنبنيمناسكاحلج:3. 
اتفق الفقهاء على أف الوقوؼ بعرفة كطواؼ الزايرة ركناف يف احلج،

83

أما السعي؛ فقد اختلفوا فيو، فمنهم من ذىب إىل 
 ركنيتو، كمنهم ذىب إىل كجوبو, كمنهم من ذىب إىل سنيتو، على ثبلثة أقواؿ:

إف السعي بُت الصفا ك ادلركة ركن من أركاف احلج، فمن مل یسع الیصح عليو احلج كعليو حجة أخرل،  القولاألول:
كبو قاؿ اجلمهور كىم: عائشة، ك ادلالكية، كالشافعية، كاحلنابلة يف ادلذىب. 

84

 
ية، كاحلنابلة يف ركایة. إف السعي كاجب، فمن تركها جيب عليو الفدیة كیصح حجو، كبو قاؿ احلنفالقولالثاين:

85

 
إف السعي ليست بركن كال كاجب كلكنها سنة، لذلك ال شيء على اتركو كبو قاؿ ابن عباس، كأنس، القولالثالث:

ك ابن الزبَت، كابن السَتین، كأضبد يف ركایة، كرجحو أبوحياف أیضان.
86

 
أدلتهم:أدلةالقولاألول:

 :األكؿ ابآلٌب استدؿ أصحاب القوؿ 
: ]ًإفَّ الصَّفىا كىاٍلمىٍركىةى ًمٍن شىعىائًًر اَّللًَّ فىمىٍن حىجَّ اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى فىبلى جينىاحى عىلىٍيًو أىٍف يف قولو تعاىلا ابلقراء ادلتواترة استدلو  .7

یىطَّوَّؼى هًبًمىا[
87

على ترؾ السعي؛ كإمنا  أما قوؿ  )فىبلى جينىاحى عىلىٍيًو( الیعٍت على أف السعي مشركع يف احلج،ىذه اآلیة  دلت
، كما أف إثبات اجلواز -لوجوه الحاجة لذكرىا ىنا–جاء ىذا إلفادة إابحة الطواؼ دلن كاف یتحرج منو يف اجلاىلية 

الینايف اجلواز، بل اجلواز من لواـز الوجوب.
88

ٍب جاءت السنة كبينت اإلصباؿ، فأثبتت ركنيتو؛ كقولو عليو السبلـ: " 
السعي" عليكم كتب جلك  عز- هللا فإف اسعوا،

89

ك كلمة )كتب( تعٍت الوجوب كماؼ يف قولو تعاىل: ]كيًتبى عىلىٍيكيمي 
يىاـي[ الصًٌ

90

: "خذكا عٍت مناسككم"-ملسو هيلع هللا ىلص-ككقولو  
91

فصار بياانن جململ احلج؛ فالواجب أف یكوف فرضان، كبيانو لعدد 
الركعات كما كاف مثل ذلك، ماداـ مل یتفق على أنو سنة أك تطوع. 

92

 
 أتطوؼ ال أف جناحا علي أرل لعائشة: ما قاؿ: قلت أيب، أخربين ،-هنع هللا يضر-عركة بن ككما جاء يف حدیث ىشاـ .2

 اآلیة، ]ًإفَّ الصَّفىا كىاٍلمىٍركىةى ًمٍن شىعىاًئًر اَّللًَّ[ یقوؿ: -كجل عز- هللا لت: ألفق قالت: "مل؟" كادلركة، الصفا بُت
 كانوا األنصار من أانس يف ىذا أنزؿ إمنا هبما، الیطوؼ أف عليو جناح لكاف: فبل تقوؿ، كما كاف فقالت: " لو

 عليو هللا صلى- لنيب معا قدموا فلما كادلركة، الصفا بُت یطوفوا أف ذلم حيل فبل اجلاىلية، يف اة دلن أىلوا أىلوا، إذا
كادلركة  الصفا بُت یطف مل من حج هللا أًب ما فلعمرم، اآلیة، ىذه تعاىل هللا فأنزؿ لو، ذلك ذكركا للحج، -كسلم

."
93

 فهذه األحادیث  كغَتىا، تدؿ على أف السعي ركن يف احلج.
أدلةالقولالثاين:

 :ابلقرآف كالسنةاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ 
ٍركىةى ًمٍن شىعىائًًر اَّللًَّ فىمىٍن حىجَّ اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمى  .7 رى فىبلى جينىاحى استدلوا ابآلیة كالقراءة السابقة، كىي: ]ًإفَّ الصَّفىا كىاٍلمى

عىلىٍيًو أىٍف یىطَّوَّؼى هًبًمىا[
94

ٍيًو أىٍف یىطَّوَّؼى هًبًمىا( كمثلو ىو: إف لفظ: )فىبلى جينىاحى عىلى  عندىم ككجو الداللة من ىذه اآلیة
یدؿ على اإلابحة ال اإلجياب، لذلك تكوف مقتضى ظاىر اآلیة عدـ االجياب. إال أننا تركنا ىذا الظاىر يف حكم 
اإلجياب بدليل اإلصباع، فتبقى ما كراءه على ظاىره. ككجو ذكر ىذا اللفظ؛ ىو إحرازىم عن الصنمُت ) إساؼ 

لى ىذین اجلبلُت زمن اجلاىلية. فبُت سبحانو كتعاىل يف ىذه اآلیة أف ادلقصود ىو حج كانئلة( اللذاف كاان ع
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البيت، كالذم یرید أف یسعى فبل جناح عليو. فيتضح من ىذا أف السعي تبع للطواؼ لعدـ اتصالو ابلبيت يف 
ي مع الطواؼ  الطواؼ، كالتبلغ درجة التبع درجة األصل، فتثبت فيو صفة الوجوب ال الركنية، فكاف السع

كالوقوؼ دبشعر احلراـ مع الوقوؼ بعرفة، كىو كاجب ال ركن.
95

 
قالت: "ما ًب حج امرئ قٌط إال ابلسعي"، دؿ احلدیث على كجوب  دلا -اهنع هللا يضر-ككذلك استدلوا حبدیث عائشة  .2

لفساد، كفوت الواجب ابلنقصاف ال اب بغَت السعيكصفت احلج  -عائشة اهنع هللا يضر –السعي ال على فرضيتو، ألهنا 
. البطبلفىو الذم یوجب النقصاف أما فوت الفرض؛ فيوجب 

96

 

 كقد معنا، أقاـ ٍب ىنا، ىا ىذه صبلتنا معنا صلى ك أیضان یثبت كجوبو من قولو عليو السبلـ يف ادلزدلفة: "من .3
حجو" ًب فقد هنارا أك ليبل بعرفة ذلك قبل كقف

97

يف احلج؛ ألنو  حيث أف ىذا احلدیث ینفي كوف السعي فرضان 
عليو السبلـ أخرب ىذا الصحايب اجلليل أبف من أدرؾ عرفة فقد ًب حجو، كمل یذكر فيو السعي، ألنو لوكاف فرضان 

لبينو للسائل. كأما طواؼ الزايرة ففرض مع أنو مل یذكر ىنا كذلك بدليل آخر.
98

 
أدلةالقولالثالث:

 :القائلُت بسنية السعي ابألدلة التاليةاستدؿ 
هًبًمىا[ أىالَّ یىطَّوَّؼى استدلوا بقراءة أيب بن كعب كىي:]فىمىٍن حىجَّ اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى فىبلى جينىاحى عىلىٍيهً  .7

99

فهذه اآلیة تدؿ 
 صراحة على أف السعي سنة، فمن تركها ليس عليو أم شيء.

يف الفرائض كالواجبات،   ال تستعمل( أما القراءة ادلتواترة فهي أیضان تدؿ على سنيتو؛ كىي أف كلمة )فىبلى جينىاحى  .2
كما أهنا نفت احلرج عن فاعلو، كىذا دليل على عدـ كجوبو، بل إابحتو. 

100

 

حكمنكاحادلتعة:4. 
101


اتفق الفقهاء على أف نكاح ادلتعة كاف جائزان يف أكؿ اإلسبلـ، 

102

وسببكلكنهم اختلفوا يف بقاء ىذا احلكم،  
ىب إىل نسخ ىذا احلكم ذىبوا إىل حرمتو، كمن ذىب إىل عدـ نسخو ذىبوا راجع إىل كقوع النسخ؛ فمن ذ خالفهم

 إىل جوازه، على قولُت: 
إف نكاح ادلتعة جائزة، كبو قاؿ الشيعة، ك ابن عباس يف ركایة، كابن جریح القولاألول:

103

 
إف نكاح ادلتعة حراـ، كبو قاؿ عامة الصحابة كالفقهاء. القولالثاين:

104

 
القولاألول:أدلتهم:أدلة

 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ جلواز ادلتعة دبا یلي:
استدلوا بقولو تعاىل: ]فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم بًًو ًمنػٍهينَّ فىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ فىرًیضىةن[ .7

105

إنو قد مسي يف ىذه اآلیة بدؿ  
االستمتاع أجرة ألنو عقد على ادلنفعة، فيكوف مؤقتان كاإلجارة. 

106

 
 فىآتيوىينَّ  ميسىمِّى أىجىلو  ًإىلى  ًمنػٍهينَّ  بًوً  اٍستىٍمتػىٍعتيمٍ  كىي: ]فىمىا -قراءة ابن مسعود -ابلقراءة الشاذة  ككذلك استدلوا .2

 فىرًیضىةن[. فهي صرحية يف جواز ادلتعة.  أيجيورىىينَّ 
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 صلى- هللا رسوؿ عهد على كانتا اف ، حيث قاؿ: متعت-هنع هللا يضر-ككذلك استدلوا دبا  كرد عن عمر بن اخلطاب  .3
احلج. كمتعة النساء متعة عليهما، كأعاقب عنهما أهنى -كسلم عليو هللا

107

كجو الداللة ىو: أف ادلتعة كانت  
مباحة يف زمن النيب عليو الصبلة كالسبلـ، ك حرمها عمر هنع هللا يضر، ك ربرمي عمر مردكد عندان.

108

 
الصبلة كالسبلـ، كاحلكم اثبت كما ىو ماداـ مل یثبت كألننا متفقوف على أنو كانت مباحة يف زمن الرسوؿ عليو  .4

نسخو.
109

إف قوذلم بعدـ النسخ مردكد؛ ألنو قد كرد أحادیث  كآاثر كثَتة عن الصحابة رضواف قاؿ السرخسي: "
، كما أنو قد ثبت أف -كسنذكر بعضان منها عند ذكر أدلة ادلانعُت للمتعة –هللا عليهم أصبعُت على نسخ ادلتعة 

رضي هللا عنهما رحع عن قولو. قاؿ جابر بن یزید هنع هللا يضر: ما خرج ابن عباس رضي هللا عنهما من الدنيا ابن عباس 
"حىت رجع عن قولو يف الصرؼ كادلتعة. فثبت النسخ ابتفاؽ الصحابة

110

 
أدلةالقولالثاين:

 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ حلرمة ادلتعة دبا یلي:
ا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو استدلوا بنفس اآلیة كىي: ]كىأيحً  .7 رى ميسىاًفًحينػىفىمى تػىغيوا أبًىٍموىاًلكيٍم زليًٍصًنُتى غىيػٍ لَّ لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىبػٍ

ًمنػٍهينَّ فىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ فىرًیضىةن[
111

 ف ادلراد هبذه اآلیة ىو النكاح كليس ادلتعة، كذلك من كجوه: أ: منوككجو الداللة 

هينَّ فىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ( :الوجو األكؿ .2 عطف على )كىأيًحلَّ لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم(، كادلراد بو ىو  إف )فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم بًًو ًمنػٍ
اابحة النكاح ما عدا ذلك احملرمات اليت ذكرت قبلو، فوجب أف یكوف ذكر االستمتاع بياانن حلكم ادلدخوؿ هبا 

 يع الصداؽ.ابلنكاح يف استحقاقها جلم
الوجو االثاين: إنو قد ذكر يف اآلیة كلمة )زليًٍصًنُتى(، كالیكوف االحصاف إال يف نكاح صحيح كليس ادلتعة؛ ألف  .3

 الوطئ ابدلتعة الیكوف زلصنان، فيفهم منو أف ادلراد ىو النكاح.
النتفاء أحكاـ النكاح عنو من ثبوت  الوجو الثالث: ككذلك أف ادلراد بكلمة )غىيػٍرى ميسىاًفًحُتى( ىو الزان؛ كمسي ابلسفاح .4

النسب، ككجوب العدة، كادلَتاث ك غَت ذلك، كدلا كانت ىذه ادلعاين موجودة يف ادلتعة كانت يف معٌت الزان.
112

 
أما القراءة الشاذة فبل جيوز االستدالؿ بو جلواز ادلتعة، ألنو مل یثبت تبلكة األجل عند أحد من ادلسلمُت؛ فاألجل  .5

يف القرآف الكرمي. كلو نفرض أنو قد ثبت، فادلراد بو ىو أتجيل ادلهور كليس ادلتعة، فيكوف تقدیره: إذا غَت اثبت 
 113فما دخلتم بو منهن دبهر إىل أجل مسمى فآتوىن مهورىن عند حلوؿ األجل.

ٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى، ًإالَّ  .6 عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا مىلىكىٍت ككذلك  قالوا إف حكم ادلتعة منسوخ بقولو تعاىل:]كىالًَّذینى ىي
، فىمىًن ابٍػتػىغىى كىرىاءى ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلعىاديكفى[ ري مىليوًمُتى أىدٍيىانػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم غىيػٍ

114

أف االستمتاع  دلت ىذه اآلايت على
 ؛اع ابلزكجة كادلملوكةاحلبلؿ تكوف ابلزكجة ك ادلملوكة فقط. كال یدخل االستمتاع ابدلتعة ربت مصداؽ االستمت

، كأما ادلملوكة فظاىر عدـ اطبلقها عليها. -كىي كما ذكرانىا آنفان  -أما الزكجة فلعدـ كجود أحكاـ الزكجية فيها
لذلك تعترب ىذه اآلیة انسخة للمتعة.

115

 
 هللا كإف ء،النسا من االستمتاع يف لكم أذنت كنت قد إين الناس، أیها ك استدلوا حلرمتو بقولو عليو السبلـ: "اي .7

شيئا" آتيتموىن شلا أتخذكا كال سبيلو، فليخل شيء منهن عنده كاف فمن القيامة، یـو إىل ذلك حـر قد
116

 
ادلتعة". نكاح عن هنى -كسلم عليو هللا صلى- النيب أبيو،"أف عن سربة، بن الربيع كأیضان  كرد عن .8

117
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 یـو النساء متعة عن هنى -كسلم عليو هللا صلى- هللا رسوؿ "أف ،-هنع هللا يضر- طالب أيب بن علي كقد كرد  عن .9
اإلنسية". احلمر حلـو أكل كعن خيرب،

118

كيف الباب أحادیث كثَتة اليت تدؿ على نسخ ادلتعة عمومان مع اختبلفها 
 يف اتریخ النسخ، كال یؤثر ىذا على حرمتها.

ككذلك استدلوا ابإلصباع، .71
119

قاؿ ابن عبد الرب: "كاجتمعت األمة على أنو ال جيوز عقد النكاح يف العدة كهنى   
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن نكاح الشغار كنكاح ادلتعة... 

120

 
جوازاخللعمبثلادلهر،أوأبقلمنه،أوأبكثر:5. 

مل یكن مضران هبا ك خافا أال یقيما حدكد اتفق الفقهاء على أف جواز اخللع مقابل الصداؽ )ادلهر( الذم أعطاىا، إذا 
هللا،

121

كقد نقل ابن عبد الرب ك إماـ احلرمُت اجلویٍت اإلصباع على ذلك. 
122

إال أهنم اختلفوا يف أخذ البدؿ أكثر  من  
 الصداؽ، على ثبلثة أقواؿ:

الشافعية، كابن عمر، كابن جيوز للرجل أف خيلع إمرأتو أبكثر شلا أعطاىا أك أبقل، كبو قاؿ ادلالكية، ك القولاألول:
عباس، كعكرمة، كرلاىد. 

123

 
الجيوز أخذ أكثر شلا أعطاىا، فإف فعل رد الزايدة، كبو قاؿ أبوبكر، ك طاكس،  كعطاء، كاألكزعي، ك القولالثاين:

ركم عن علي إبسناد منقطع. 
124

 
الثالث: كسعيد بن ادلسيب، إىل  ذىب أصحاب ىذا القوؿ كىم: احلنفية، كاحلنابلة، كعلي بن أيب طالب،القول

اجلمع بُت القولُت السابقُت؛ حيث قالوا بكراىية أخذ الزايدة، كلكن لو أخذ جاز عندىم. 
125

 
أدلتهم:أدلةالقولاألول:

 :استدلوا الثبات مدعاىم دبا یلي
ئنا ًإالَّ  .7 يػٍ تيميوىينَّ شى لُّ لىكيٍم أىٍف أتىٍخيذيكا شلَّا آتػىيػٍ  أىٍف خيىىافىا أىالَّ یيًقيمىا حيديكدى اَّللًَّ فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ استدلوا بقولو تعاىل: ]كىالى حيًى

ا ًفيمىا افػٍتىدىٍت بًًو[ یيًقيمىا حيديكدى اَّللًَّ فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمى
126

كجو الداللة من ىذه اآلیة ىو: أف كلمة )ًفيمىا افػٍتىدىٍت( 
ثر كاألقل.مطلقة؛ حيث مل یفصل بُت الفضل كغَته، لذلك جيوز أخذ األك

127

 

كألف بدؿ اخللع عوض مستفاد بعقد فلم یتقدر كادلهر كالثمن. .2
128

 
 على تزكجها األنصار من رجل ربت أخيت قاؿ: كانت أنو ،-هنع هللا يضر- اخلدرم سعيد أيب كاستدلوا دبا كرد عن .3

 حدیقتو عليو فقاؿ: "تردین ،-كسلم عليو هللا صلى- هللا رسوؿ إىل فارتفعا كبلـ بينهما ككاف حدیقة
 129كزیدیو". حدیقتو عليو قاؿ: "ردم ،كأزیده قالت: نعم ،كیطلقك؟"

 كعٍت بو كشقيت يب فشقي يل عم ابن قالت: تزكجت أهنا -اهنع هللا يضر- ككذلك كرد عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء .4
 انفلتت كإهنا عليو ككثرت علي ككثر كظلمتو فظلمٍت عنو هللا رضي- عثماف عليو استأدیت كإين بو كعنيت يب،
 قالت: فانطلقت منها : خذ-عنو هللا رضي- عثماف فقاؿ ،قبلت قاؿ: قد، كلو دبايل أفتدم أان كلمة مٍت

 عنو، هللا رضي- عثماف على ستأداين أهنا ك رضى يل: الأ قاؿ كأنو كفراشي ثيايب إال كلو متاعي إليو فدفعت
قالت:  عقاصها حىت كلو متاعها منها فخذ قاؿ: أجل لك أـ الشرط ادلؤمنُت أمَت قاؿ: اي منو دنوان فلما

الباب.  كبينو بيٍت أجفت حىت شيء كل إليو فدفعت فانطلقت
130
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أدلةالقولالثاين:
 دبا یلي: لعدـ أخذ الزايدة استدؿ اصحاب ىذا القوؿ

 أعتب ما فقالت: كهللا ،-كسلم عليو هللا صلى- النيب أتت سلوؿ، بنت صبيلة أف عباس، حيث قاؿ: ابن استدلوا حبدیث .7
كسلم:  عليو هللا صلى- النيب ذلا فقاؿ بغضا، أطيقو ال اإلسبلـ، يف الكفر أكره كلكٍت خلق، كال دین، يف اثبت على

یزداد.  كال حدیقتو، منها أيخذ أف كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ فأمره قالت: نعم، حدیقتو؟" عليو "أتردین
131

 
 عليو فقاؿ: "أتردین زكجها، تشكو -كسلم عليو هللا صلى- النيب إىل امرأة قاؿ: جاءت حبدیث عطاء، حيث ك أیضان  .2

فبل". الزايدة قاؿ: "أما كزايدة نعم قالت حدیقتو"،
132

 فهذین احلدیثُت صرحيُت يف منع أخذ الزايدة على الصداؽ.
اإلقالة.  كألف بدؿ اخللع بدؿ يف مقابلة فسخ، فلم یزد على قدره يف ابتداء العقد كالعوض يف .3

133

 
 مىكىافى زىٍكجو كىآتػىيػٍتيٍم ككذلك ذىبوا إىل نسخ قولو: ]فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمىا فًيمىا افػٍتىدىٍت بًًو[بقولو تعاىل: ]كىًإٍف أىرىٍدًبيي اٍستًٍبدىاؿى زىٍكجو  .4

كىًإشٍبنا ميبًيننا[ًإٍحدىاىينَّ قًٍنطىارنا فىبلى أتىٍخيذيكا ًمٍنوي شىيػٍئنا أىأتىٍخيذيكنىوي بػيٍهتىاانن 
134

 لذلك ال جيوز أف أيخذ منها أكثر شلا أعطى.
أدلةالقولالثالث:

فجمعوا بينهما؛ فجوزكا الزايدة أخذان  -كالحاجة لذكرىا ىنا -استدؿ أصحاب ىذا القوؿ أبدلة اجمليزین كادلانعُت، 
أبدلة اجمليزین، ٍب كرىوىا أخذان أبدلة ادلانعُت. 

135

 
وقتالفيء6.

136

ء:يفاإليال
137


اتفق الفقهاء على أنو یطلق ادلرأة على ادلويل بعد مضي مدة اإلیبلء )كىي أربعة اشهر كاليت ربسب من یـو احللف كليس من یـو 

الرفع إىل السلطاف
138

( كطالبو ادلرأة كالسلطاف ابلفيء كلكنو مل یفيء.
139

كما اتفقوا على أنو من فاء قبل أربعة أشهر فإنو الیطلق   
جيب عليو كفارة اليمُت.عليو ادلرأة، بل 

140

إال أهنم اختلفوا عند مضي ادلدة؛ ىل تطلق مبائرة بدكف إنشاءه؟ ـأ ىو سلَت فإف  
راجع إىل تفسَت قولو تعاىل: ]لًلًَّذینى یػيٍؤليوفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم تػىرىبُّصي أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو فىًإٍف فىاءيكا وسببخالفهمشاء طلق ك إف شاء فاء؟ 

اَّللَّى غىفيوره رىًحيمه[فىًإفَّ 
141

ىل ادلراد ابإلیفاء يف ىذه اآلیة ىو: الفيء قبل انقضاء أربعة أشهر أك بعدىا؟ فمن فهم منو أف ادلراد بو  
ىو الفيء قبل انقضاء أربعة أشهر، فيقع الطبلؽ عندىم دبجرد مضي ادلدة، كمن ذىب أف ادلراد منو اإلیفاء بعد انقضاء ادلدة 

عو دبجرد انتهاء ادلدة،ذىبوا إىل عدـ كقو 
142

 على قولُت: 
ال یطلق ادلرأة دبجرد انتهاء ادلدة، كإمنا یوقف ادلويل، فإما فاء كإما طلق، كبو قاؿ ادلالكية، كالشافعية، القولاألول:

كاحلنابلة، كأبوثور، كداكد ، كأبو الليث، كىو قوؿ علي، كابن عمر، كعائشة. 
143

 
 عد انتهاء مدة اإلیبلء، كبو قاؿ احلنفية، كابن عباس، كابن مسعود، كؤیج بن یقع الطبلؽ مباشرة بالقولالثاين:

اثبت، كعثماف بن عفاف، كعلي، ك ابن عمر، ك أبوالدرداء. 
144

 
أدلتهم:أدلةالقولاألول:
أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو فىًإٍف فىاءيكا فىًإفَّ اَّللَّى غىفيوره ابلقراءة ادلتواترة يف قولو تعاىل: ]لًلًَّذینى یػيٍؤليوفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم تػىرىبُّصي  استدؿ أصحاب ىذا القوؿ

رىًحيمه[
145

كجو الداللة من ىذه اآلیة ىو: أف ادلراد بػ )الفاء( يف )فىًإٍف فىاءيكا( ىي ظاىرة يف معٌت التعقيب، فدؿ ذلك على أف  
يعه عىًليمه[الفيئة تكوف بعد انتهاء ادلدة. كىذا ما تقتضيو اآلیة اليت تليها كىي: ]كىًإٍف عى  ؽى فىًإفَّ اَّللَّى مسًى زىميوا الطَّبلى

146

حيث أف هللا 
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يعه عىلًيمه( أم البد  اف سبحانو كتعاىل أضاؼ الطبلؽ إىل فعل ادلويل بقولو )كىًإٍف عىزىميوا(، لذلك الیقع إال بفعلو، كأكد بقولو )مسًى
ضاء ادلدة. یكوف الطبلؽ على كجو یسمع؛ كىذا الديكن إال إذا كاف ابللفظ ال ابنق

147

 
أدلةالقولالثاين:

 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ دبایلي:
ائًًهٍم تػىرىبُّصي أىٍربػىعىًة أى  .7 ٍشهيرو فىًإٍف استدلوا بكبل القرائتُت؛ ادلتواترة كالشاذة. أما ادلتواترة  فهي: ]لًلًَّذینى یػيٍؤليوفى ًمٍن ًنسى

فىاءيكا فىًإفَّ اَّللَّى غىفيوره رىًحيمه[
148

ىذه اآلیة ىو: أف هللا سبحانو كتعاىل جعل مدة الًتبص أربعة أشهر  كجو الداللة من
كىي مدة اختيار الفيء أك الطبلؽ. كالوقف بعد انتهاء ادلدة یوجب الزايدة على ادلدة ادلنصوص عليها، كال ذبوز 

 الزايدة على ادلنصوص إال بدليل.
يعه عىًليمه[كأما ربطها ابآلیة اليت تليها ك ىي: ]كىًإٍف عىزىميوا الطَّبلى  .2 ؽى فىًإفَّ اَّللَّى مسًى

149

يعه( ىو: أف هللا  ىو: أف ادلراد بػ)مسًى
مسيع إبیبلءه، كادلراد بػ)عىًليمه( ىو: أنو تعاىل عليم بعزمو لطبلقها كترؾ الفيء. 

150

فصار معٌت اآلیة: فإف فاءكا  
فإف هللا مسيع عليم. فيها )مدة اإلیبلء( فإف هللا غفور رحيم، كإف عزموا الطبلؽ بًتؾ الفيئة فيها 

151

 
فىًإفَّ اَّللَّى غىفيوره رىًحيمه[ فوجو  ًفيًهنَّ  أما القراءة الشاذة )قراءة أيب بن كعب كعبدهللا بن مسعود( كىي: ]فىًإٍف فىاءيكا .3

( راجع إىل األشهر،  الداللة منا ىو: أف اآلیة صرحية يف جعل الفيء خبلؿ أربعة أشهر، ألف الضمَت يف )ًفيًهنَّ
جيوز الفيء بعد مضي ىذه ادلدة، ألف الطبلؽ قد كقع. لذلك ال

152

 
كقد كرد عن عثماف بن عفاف كزید بن اثبت أهنما قاال يف اإلیبلء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، كىي ألك  .4

 153بنفسها.
ء األجل مباشرة.كألف اإلیبلء كاف طبلقان معجبلن يف اجلاىلية، فجعلو الشرع طبلقان مؤجبلن، كالطبلؽ ادلؤجل یقع ابنقضا .5

154

 

مرياثاجلد:7. 
155


،ابألبتسقط اتفق الفقهاء على أف اإلخوة صبيعان )األعياف، كالعبلت، كاألخياؼ( 

156

كقد نقل اجلرجاين كابن ادلنذر 
اإلصباع على ذلك.

157

كما اتفقوا على أف اإلخوة ألـ )األخياؼ( تسقط ابجلد.  
158

إال أهنم اختلفوا يف اإلخوة من  
راجع إىل عدـ كجود  وسببخالفهماألب كاألـ )األعياف(، كاإلخوة من األب )العبلت( ىل تسقط ابجلد أـ ال؟ 

نص صریح من القراف كالسنة يف توریث اجلد مع اإلخوة،
159

فمن ذىب إىل أنو تطلق كلمة األب على اجلد أنزلوا اجلد  
ور؛ كمنها مسئلة مَتاث اجلد مع اإلخوة. كمن ذىب إىل أف كلمة اجلد التطلق على األب منزلة األب يف صبيع األم

 يف كل األحواؿ ألهنا التستعمل حقيقة لو ذىبوا خبلؼ ذلك،  على قولُت:
أف اجلد دبنزلة األب عند عدـ كجود األب يف صبيع ادلسائل؛ فَتث معو )اجلد( كل من یرث مع األب،  القولاألول:

كل من یسقط مع األب. لذلك ربجب اإلخوة األعياف كالعبلت حجب حرماف ابجلد كما كانت تسقط   كیسقط بو
ابألب، كبو قاؿ أبوبكر الصدیق، كعائشة، كابن عباس، كأيب بن كعب، كعبدهللا بن زبَت، كعمراف بن احلصُت، كأبو 

افعية. موسى األشعرم، كأبوحنيفة كعليو فتول ادلذىب، كدمحم بن نصر ادلزين من الش
160

 
 إال أف أبوحنيفة استثٌت من ىذا العمـو حالتُت:
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احلالة األكىل: رد أـ ادليت من ثلث صبيع ادلاؿ إىل ثلث ما بقي، حيث أف األـ أتخذ عند كجود اجلد ثلث كل ادلاؿ، 
 أما عند  كجود األب فهي أتخذ ثلث مابقي.

ین، فاألب حيجبها يف كلتا الصورتُت دكف اجلد.احلالة الثانية: حجب أـ األب يف زكج ك أبوین، أك زكجة ك أبو 
161

 
إف اجلد ليس دبنزلة األب يف كل األحواؿ، كمنها ىذه ادلسئلة؛ لذلك الحيجب بو اإلخوة األعياف كالعبلت، بل القولالثاين:

أيب طالب،  یقامسهم كیكوف كأحد الذكور منهم، كبو قاؿ صبهور العلماء كىم: عمر بن اخلطاب، كعثماف بن عفاف، كعلي بن
كعبدهللا بن مسعود، كسفياف الثورم، كمالك، كالشافعي، كأضبد، كأبویوسف كدمحم )الصاحباف(، كأبو ليلى. 

162

 
كابلرغم من اتفاؽ صبهور العلماء بتوریث اإلخوة مع اجلد، إال أهنم اختلفوا يف طریقة التوریث، كىم فيها مذاىب، 

 فلَتاجع إىل التفصيل يف كتب الفقو.
دلةالقولاألول:األدلة:أ

 استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ دبا یلي:
اءى ًإٍذ حىضىرى یػىٍعقيوبى اٍلمىٍوتي ًإٍذ قىاؿى لًبىًنيًو مىا ]استدلوا ابلقراءة الشاذة )إلبن عباس( يف قولو تعاىل:  .7 تيٍم شيهىدى أىـٍ كينػٍ

ا كىضلىٍني لىوي ميٍسًلميوفى ًإبػٍ أىبًٍيكى تػىٍعبيديكفى ًمٍن بػىٍعًدم قىاليوا نػىٍعبيدي ًإذلىىكى كىإًلىوى  [رىاًىيمى كىًإمٍسىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى ًإذلىنا كىاًحدن
163

كجو 
الداللة من ىذه اآلیة ىي: إف كلمة )أبيك( مفردة، كىي ترجع إىل إبراىيم، كىذا یعٍت أنو أنزؿ إبراىيم مكاف 

بكلمة األب إال اجلد. لذلك ینزؿ األب مع أنو جد ليعقوب، كمل یرد بكلمة األب عمو؛ إمساعيل، ألنو الیراد 
 اجلد منزلة األب يف صبيع األمور كمنها ادلَتاث فبلخيتلف حكمو حكم األب، كمن ٍب تسقط بو اإلخوة.

فبلف" بٍت مع كأان ارموا، راميا كاف أابكم فإف إمساعيل، بٍت السبلـ: " ارموا عليوكذلك استدلوا بقولو  .2
164

النيب ف 
 اعيل عليو السبلـ منزلة األب مع أنو جد العرب.عليو الصبلة كالسبلـ أنزؿ إمس

ـى الى تدؿ على ذلك كما يف ، حيث كردت نصوص كثَتة یطلق األب على اجلد يف اللغة .3 قولو تعاىل:]ايى بىًٍت آدى
یػىٍفًتنػىنَّكيمي الشٍَّيطىافي كىمىا أىٍخرىجى أىبػىوىٍیكيٍم ًمنى اجلٍىنًَّة[

165

العصبية كاألب، ؛ فهو حيجب اإلخوة ألـ، كیرث ابلفرض ك 
كیزكج القاصرین كالقاصرات من أحفاده، كیدیر أمواذلم ذلم من غَت تعُت القاضي، كالتقبل شهادهتم ذلم، 

كالشهادهتم لو، لذلك كاف من مقتضى القياس أف حيجب ما حيجب األب يف مسئلة ادلَتاث.
166

 

عليو أيخذ اجلد حكم األب  سان ياكألف ابن االبن أيخذ حكم االبناء كذلك يف حجبو لئلخوة كاألب، فكذلك ق .4
بن اثبت جيعل  ديف كل الوجوه، كقد أشار إىل ىذه النقطة ابن عباس رضي  هللا عنو حيث قاؿ: أال یتقي هللا زی

 ابن االبن ابنان كالجيعل أب األب أابن. 
أدلةالقولالثاين:

 قولو تعاىل:]قىاليوا نػىٍعبيدي ًإذلىىكى كىإًلىوى يفإف أصحاب القوؿ الثاين استدلوا بنفس اآلیة كلكنهم أخذكا ابلقراءة ادلتواترة 
ًئكى  ا كىضلىٍني لىوي ميٍسًلميوفى[ آابى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإمٍسىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى ًإذلىنا كىاًحدن

167

مع، اجل يف ىذه اآلیة بصيغة كلمة )آابئك(  كردت
كىي تشتمل اجلد إبراىيم، كالعم إمساعيل أیضان، ك الیقـو العم مقاـ األب، فيفهم منو أنو الیطلق كلمة األب على 

اجلد سبامان، بل تستعمل لو رلازان كما استعملت للعم رلازان.
168

 
 اثنيان: السنة:
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والتوصيات:ائجالنت
 ن أىم أسباب االختبلؼ يف األحكاـ.خيتلف األحكاـ الفقهية ابختبلؼ القراءات ادلتواترة فهي م .1

ال بد للفقيو كادلفسر أف یكوف عادلا ابختبلؼ القراءات كتوجيهاهتا؛ ألف القراءة الواحدة تعتمد يف توضيح ادلعٌت  .2
 أك تعينها على القراءة األخرل يف كثَت من األحياف.

فالقراءة ادلتواترة دليل مستقل كىي  العلماءإف القراءات ادلتواترة دبثابة اآلايت ادلتعددة قراءة كمعٌت كما صرح بو  .3
 من أقول الدالئل من بُت الدالئل األخرل.

عند االستدالؿ ابآلايت القرآنية كیستدؿ هبا هتم ابختبلؼ القراءات القرآنية ال بد دلن یستدؿ ابلقرآف الكرمي أف ی .4
 كاستنباط األحكاـ الفقهية.

 أحسن طرؽ الرد على  منكرم القراءات القرآنية. بياف أثر اختبلؼ القراءات كبياف فوائدىا من .5
:وادلصادراذلوامش

 

 .17سورة القيامة، اآلیة:  - 1
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لبناف، تقدمي كربقيق: الدكتور رلدم دمحم سركر  -دمحم بن دمحم أبو القاسم النػُّوىٍیرم، شرح طيبة النشر، دار الكتب العلمية، بَتكت - 5

، ط  .3، ص 1ـ، ج 2113 -ىػ1424، 1سعد ابسلـو
القاىرة،  -جد ادلقرئُت كمرشد الطالبُت، ربقيق: د. عبد احلي الفرماكم، جامعة األزىرانظر: دمحم بن دمحم بن دمحم اجلزرم، من - 6

، شهاب الدین أضبد بن دمحم بن عبد الغٍت الدمياطي، إرباؼ فضبلء البشر يف القراءات األربعة 61ـ، ص 1977 -ىػ1397
 3ـ، ص 1998ػ -ق1419، سنة 1لبناف، ط -عشر، ربقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بَتكت

 .275، ص 5ىػ، ج 1414، 3لبناف، ط -انظر: دمحم بن مكـر بن علي صباؿ الدین ابن منظور، لساف العرب، دار صادر، بَتكت  - 7
 .95، ص 1انظر: النشر يف القراءات العشر، ج   - 8
 .117-116ادلرجع السابق، ص   - 9

، 494، ص 3، ابن منظور، لساف العرب، ج 565، ص 2 انظر: اجلوىرم، الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية، ج  - 10
، 1لبناف، ط -إمساعيل بن عباد، أبو القاسم الطالقاين، احمليط يف اللغة، ربقيق: الشيخ دمحم حسن آؿ ايسُت، عامل الكتب، بَتكت
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ل كغَتمها" كىو قوؿ للبياف كاإلعجاز كالقراءات ىى اختبلؼ ألفاظ الوحى ادلذكور يف كتبة احلركؼ أك كيفيتها من زبفيف كتثقي
. كقاؿ البناء: القرآف كالقراءات 318، ص 1القسطبلين يف كتابو: لطائف اإلشارات لفنوف القراءات. الربىاف يف علـو القرآف، ج 

 حقيقتاف متغایراتف، فالقرآف ىو الوحى ادلنزؿ لئلعجاز كالبياف. كالقراءات اختبلؼ ألفاظ الوحى ادلذكور يف احلركؼ أك كيفيتها من
 .7زبفيف كتشدید كغَتمها. إرباؼ فضبلء البشر يف القراءات األربعة عشر، ص 

 . 211-219ـ، ص: 1989لبناف،  -د. دمحم سامل زليسن، يف رحاب القرآف، دار اجليل، بَتكت - 13
 .6سورة ادلائدة، اآلیة:  _  14
 .99، ص  3انظر: اإلتقاف يف علـو القرآف، ج  - 15
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؛  أبو دمحم زلمود بن أضبد العيٍت، البنایة يف 119، الكاساين، ادلرجع السابق، ص 22انظر: السيستاين، ادلسائل ادلنتخبة،   - 28 
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، احمللى، ج 543، ص 4؛ ابن قدامة، الكايف، ج 36، ص 19تكملة اجملموع، ج   .45، 42، ص 11؛ ابن حـز
؛ ابن عابدین، رد احملتار على 271، ص 5العيٍت، البنایة، ج ؛ 379، 371، ص 4انظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج  - 144 

 .45، ص 5الدر ادلختار، ج 
 .226سورة البقرة، اآلیة:   - 145 
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 .227سورة البقرة، اآلیة:   - 146 
 .111 -111، ص 2؛ ابن رشد، بدایة اجملتهد، ج 34، ص 4انظر: القرطيب، أحكاـ القرآف، ج  - 147 
 .226سورة البقرة، اآلیة:   - 148 
 .227سورة البقرة، اآلیة:   - 149 
 .381، ص 4انظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج  - 150 
 .32، ص 19انظر: ادلطيعي، تكملة اجملموع، ج  - 151 
 .193، ص 2؛ أبو حياف، حبر احمليط، ج 381، ص 4انظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج  - 152 
، احمللى، ج  - 153   .45، ص 11انظر: ابن حـز
 انظر: الكاساين، ادلرجع السابق. - 154 
نقصد بو اجلد الصحيح: كىو الذم ال یكوف يف نسبتو إىل ادليت انثى. أما إذا كاف بنسبتو إىل ادليت أنثى فهو جد فاسد.   - 155 

عبد ؛ السيد شریف علي بن دمحم اجلرجاين، شرح السراجية، ربقيق دمحم زلي الدین 368-367، ص 9ابن صليم، حبر الرائق، ج 
 .29ـ ، صػ1944 -ىػ1363احلميد ، مصطفي الباىب احلليب ، مصر، 

؛ أبو عمر یوسف بن دمحم بن عبد الرب النمرم القرطيب، الكايف يف فقو أىل ادلدینة، دار 29انظر: اجلرجاين، شرح السراجية،  - 156 
؛ ادلطيعي، تكملة 97، ص 9ذىب، ج ؛ اجلویٍت، هنایة ادلطلب يف درایة ادل56ـ، ص 1992ىػ/ 1413، 2الكتب العلمية، ط 

 .66-65، ص 9؛ ابن قدامة، ادلغٍت، ج 134، ص 17اجملموع ، ج 
 .92انظر: اجلرجاين، شرح السراجية، ادلرجع السابق؛ ابن ادلنذر، اإلصباع، ص  - 157 
؛ ادلطيعي، 564، صػ؛ ابن عبد الرب، ادلرجع السابق532، ص 11انظر: ابن عابدین، رد احملتار على الدر ادلختار، ج  - 158 

؛ البهوٌب، 96؛ اجلویٍت، ادلرجع السابق، ص 21، ص 6؛ الرملي، هنایة احملتاج، دار الكتب العلمية، ج 182ادلرجع السابق، ك ص 
 .93؛ ابن ادلنذر، اإلصباع، صػ592، ص 3كشاؼ القناع، ج 

 .531، ص 11انظر: ابن عابدین، رد احملتار على الدر ادلختار، ج  - 159 
؛ ابن عابدین، رد احملتار 466-465، ص 4؛ ادلوصلي، االختيار لتعليل ادلختار، ج 179، ص 29انظر: السرخسي، ادلبسوط، ج  - 160 

 .66، ص 9؛ ابن قدامة، ادلغٍت، ج 97، ص 9؛ اجلویٍت، هنایة ادلطلب، ج 531-531، ص 11على الدر ادلختار، ج 
 انظر: ابن صليم، ادلرجع السابق. - 161 
؛ رد احملتار على الدر ادلختار، ادلرجع السابق؛ ابن عبد الرب، الكايف، ، قاضي عبد 181ادلبسوط، ادلرجع السابق، ص انظر:  - 162 

؛ ادلطيعي، تكملة اجملموع، ج 94؛ هنایة ادلطلب، ادلرجع السابق، ك ص 555، ص 2الوىاب، ادلعونة على مذىب أىل ادلدینة، 
 .537، ص 4؛ البهوٌب، شرح منتهى اإلرادات، ج 31، ص 3؛ الشربيٍت، مغٍت احملتاج، ج 182، ص 17

 .133سورة البقرة، اآلیة:  - 163 
 .2899ح 38، ص 4ركاه البخارم يف صحيحو، كتاب اجلهاد كالسَت، ابب التحریض على الرمي، ج   - 164 
 .7سورة األعراؼ، اآلیة:   - 165 
 ؛ 183، ص 17انظر: ادلطيعي، تكملة اجملموع، ج  - 166 
 .133رة البقرة، اآلیة:سو   - 167 
 .412، ص 2؛ القرطيب، أحكاـ القرآف، ج 111، ص 1انظر: اجلصاص، أحكاـ القرآف، ج  - 168 

ادلصادروادلراجع
 أكالن: القراف الكرمي

 اثنيان: كتب التفسَت كعلومو:
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القرآن .7 الًتاث ، أليب بكر أضبد بن علي الرازم اجلصاص، ربقيق: دمحم الصادؽ قمحاكم، دار إحياء أحكام
 ـ.7992 -ىػ7472بَتكت،  –العريب 

، أليب بكر دمحم بن عبدهللا ادلعركؼ اببن العريب، تعليق كمراجعة: عبدالقادر عطا، الطبعة الثالثة، أحكامالقرآن .2
 ـ.2113-ىػ7424بَتكت،  -دار الكتب العلمية

القرآنالشهريبتفسريالقرطيب .3 بن سعيد بن حـز األندلسي ، لئلماـ أبو دمحم علي بن أضبد اجلامعألحكام
 ـ.2116-ىػ7427بَتكت،  -القرطيب، ربقيق: عبدهللا بن عبد احملسن الًتكي ، الطبعة األكىل، مؤسسة الرسالة

، أليب جعفر دمحم بن جریر الطربم، ربقيق الدكتور عبدهللا بن عبد احملسن جامعالبيانعنأتويلآيالقرآن .4
 ـ.2117 -ىػ7422بدار ىجر،  -كالدراسات العربية كاإلسبلمية الًتكي، الطبعة األكىل، مركز البحوث

 اثلثًا:كتباألحاديثوشروحه،وعلومه:

، البن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن یزید القزكیٍت، ربقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب سننابنماجة .7
 فيصل عيسى البايب احلليب. -العربية 

ًجٍستاين،  أليب داكد سننأيبداود، .2 سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم السًٌ
 ـ. 2119 -ىػ  7431زلىمَّد كاًمل قره بللي، الطبعة: األكىل، دار الرسالة العادلية، -ربقيق: شعىيب األرنؤكط 

، ربقيق كتعليق ، ألبو احلسن علي بن عمر بن أضبد بن مهدم بن مسعود البغدادم الدارقطٍتسننالدارقطين .3
، الطبعة األكىل مؤسسة الرسالة،  شعيب االرنؤكط، كحسن عبد ادلنعم شليب، كعبد اللطيف حرز هللا، كأضبد برىـو

 ـ. 2114 -ىػ  7424لبناف -بَتكت 

ألضبد بن احلسُت بن علي البيهقي،  ربقيق دمحم عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية، الطبعة  السننالكربى، .4
 ـ.2113 -ىػ7424 الثالثة:

غدة، الطبعة  أبوألبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي، ربقيق عبد الفتاح  سننالنسائي، .5
 .7986 - 7416حلب،  -الثانية، مكتب ادلطبوعات اإلسبلمية

 أليب جعفر أضبد بن دمحم بن سبلمة الطحاكم، دار عامل الكتب. شرحمعايناآلاثر .6

حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخارم اجلعفي ربقيق: دمحم زىَت بن انصر الناصر، الطبعة:  ،صحيحالبخاري .7
 ىػ.7422األكىل دار طوؽ النجاة ، 

 بَتكت. -إحياء الًتاث العريب  دار، دلسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتم النيسابورم ربقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، صحيحمسلم .8

، لسليماف بن أضبد بن أیوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، ربقيق: اينادلعجمالكبري،للطرب .9
القاىرة، كیشمل القطعة اليت نشرىا الحقا  –ضبدم بن عبد اجمليد السلفي، الطبعة: الثانية، مكتبة ابن تيمية 

 ـ(. 7994 -ىػ  7475، الرايض / الطبعة األكىل -)دار الصميعي  73احملقق الشيخ ضبدم السلفي من اجمللد 

 ـ.7929-ىػ7347، الطبعة األكىل، ادلطبعة ادلصریة ابألزىر، ادلنهاجشرحصحيحمسلملإلمامللنووي .71

، حملمد بن علي الشوكاين، ربقيق دمحم صبحي بن حسن حبلؽ، الطبعة نيلاألوطارمنأسرارمنتقىاألخبار .77
 ىػ.7427األكىل، دار ابن اجلوزم، 

 الفقه:رابعاً:كتب

الفقهاحلنفي1)
لئلماـ الفقيو احملدث عبد هللا بن زلمود ادلوصلي، ربقيق الشيخ شعيب األرنوط، ك االختيارلتعليلادلختار، .7

 .2119-ىػ7431أضبد دمحم برىـو كعبد اللطيف حرزهللا، الطبعة األكىل، دار الرسالة العلمية، 
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عبلء الدین أيب بكر بن مسعود الكاساين، الطبعة الثانية،  ، لئلماـ بدائعالصنائعالصنائعيفترتيبالشرائع .2
 ىػ.7424-ـ2113بَتكت،  -دار الكتب العلمية

للشيخ زین الدین بن إبراىيم بن دمحم ادلعركؼ اببن صليم ادلصرم احلنفي، الطبعة  حبرالرائقشرحكنزالدقائق، .3
 .7997 -ىػ 7478األكىل، دار الكتب  العلمية: 

 ـ.7991-ىػ7477أليب دمحم زلمود بن أضبد العيٍت، الطبعة الثانية، دار الفكر،  اذلداية،البنايةشرح .4
، للعبلمة فخر الدین عثماف بن علي الزیلعي ، الطبعة األكىل، ادلطبعة الكربل تبينياحلقائقشرحكنزالدقائق .5

 ىػ.7374مصر، –األمَتیة 

الدقائق، .6 حبرالرائقشرحكنز  بن حسُت بن علي الطورم القادرم احلنفي، الطبعة للشيخ العبلمة دمحم تكملة
 .7997 -ىػ 7478األكىل، دار الكتب  العلمية: 

، حملمد أمُت الشهَتاببن عابدین، ربقيق عادؿ أضبد علي دمحم رداحملتارعلىالدرادلختارشرحتنويراألبصار .7
 ـ.2113 -ىػ7423الرايض، –معوص، الطبعة اخلاصة، دار عامل الكتب 

، للسيد شریف علي بن دمحم اجلرجاين، ربقيق دمحم زلي الدین عبد احلميد ، مصطفي الباىب احلليب السراجيةشرح .8
 ـ.7944 -ىػ7363مصر،  –

للعبلمة اذلماـ موالان الشيخ نظاـ، كصباعة من علماء اذلند األعبلـ، ضبطو عبد اللطيف حسن  الفتاوىاذلندية، .9
 ـ. 2117-ىػ7427بَتكت،  -العلمية عبدالرضبن، الطبعة األكىل،دار الكتب

 بَتكت.  -، لشمس الدین السرخسي، دار ادلعرفةادلبسوط .71
، لئلماـ برىاف الدین أيب احلسن علي بن أيب بكر ادلرغيناين، مع شرح العبلمة عبد اذلدايةشرحبدايةادلبتدي .77

 ىػ.7477كراتشي، -احلي اللكنوم، الطبعة األكىل، إداراة القرآف كالعلـو اإلسبلمية 
الفقهادلالكي2)
 -، حملمد بن أضبد بن دمحم بن أضبد بن رشد القرطيب، الطبعة السادسة، دار ادلعرفة بدايةاجملتهدوهنايةادلقتصد .7

 .7982-ىػ7412بَتكت، 
لشهاب الدین أضبد بن إدریس القرايف، ربقيق الدكتور دمحم حٌجي، الطبعة األكىل، دار الغرب  الذخرية، .2

 ـ.7994اإلسبلمي، 
، أليب عمر یوسف بن دمحم بن عبد الرب النمرم القرطيب، الطبعة الثانية دار الكايفيففقهأهلادلدينةادلالكي .3

 ـ.7992 -ىػ7473الكتب العلمية، 

ادلدينة .4 علىمذهبعامل ، للقاضي أيب دمحم عبدالوىاب علي بن نصر، ربقيق دمحم حسن دمحم حسن ادلعونة
 ـ. 7998 -ىػ 7478بَتكت، -دار الكتب العلميةإمساعيل ، الطبعة األكىل، 

الفقهالشافعي3) 
كىو شرح سلتصر ادلزين، أليب احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن  احلاويالكبرييففقهمذهباإلمامالشافعي، .7

الشيخ عادؿ أضبد عبد ادلوجود،  -حبيب البصرم البغدادم، الشهَت ابدلاكردم، ربقيق: الشيخ علي دمحم معوض
 ـ. 7999-ىػ  7479لبناف، –طبعة: األكىل، دار الكتب العلمية، بَتكت ال
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، لئلماـ أيب زكراي زلي الدین بن شرؼ النوكم، مع تكملة اإلماـ تقي الدین علي بن عبد الكايف اجملموعشرحادلهذب .2
 جدة -(  ربقيق دمحم صليب ادلطيعي ، مكتبة اإلرشاد23-72( ك تكملة صليب ادلطيعي )جػ71السبكي)جػ

معاينألفاظادلنهاج .3 ، للشيخ مشس الدین دمحم بن اخلطيبالشربيٍت، الطبعة األكىل، دار مغيناحملتاجإىلمعرفة
 .7997-ىػ7478ادلعرفة، 

لشمس الدین دمحم بن أيب العباس أضبد بن ضبزة ابن شهاب الدین الرملي، كمعو  هنايةاحملتاجإىلشرحادلنهاج، .4
 ـ.7993 -ىػ 7474حاشية الشرباملسي، كادلغريب الرشيدم،  دار الكتب العلمية، 

لئلماـ احلرمُت عبدادللك بن عبدهللا یوسف اجلویٍت، ربقيق الدكتور عبدالعظيم  هنايةادلطلبيفدرايةادلذهب، .5
 ـ.2117ىػ7428ب، الطبعة األكىل، دار ادلنهاج، دمحم الدی

 الفقهاحلنبلي4) 

، اإلماـ عبلء الدین أيب احلسن علي بن سليماف ادلرداكم السعدم، ربقيق أيب االنصافيفمعرفةالراجحمناخلالف .7
 ـ.7997_ىػ 7478بَتكت، –عبد هللا دمحم حسن دمحم حسن إمساعيل ، الطبعة األكىل، دار الكتب العلمية 

، كمعهما اإلنصاؼ، لشمس الدین عبد الرضبن بن دمحم بن أضبد بن قدامة ادلقدسي، الشرحالكبريعلىمنتادلقنع .2
 ـ.7996-ىػ7476ربقيق: الدكتور عبدهللا بن عبد احملسن الًتكي، الطبعة األكىل، دار ىجر للطباعة كالنشر، 

 ـ. 7997-ىػ7477دامة ادلقدسي، الطبعة األكىل، دار ىجر، دلوفق الدین أبودمحم عبدهللا بن أضبد ابن ق الكايف، .3

، للشيخ منصور بن یونس بن إدریس البهوٌب، ربقيق دمحم أمُت الضناكم، الطبعة كشافالقناععلىمنتاإلقناع .4
 ـ.7997-ىػ7477األكىل، عامل الكتب، 

اخلرقي .5 خمتصر شرح ادلقدسي، ربقيق عبد هللا بن  ، دلوفق الدین أبودمحم عبدهللا بن أضبد ابن قدامةادلغين
 ـ. 7997 -ىػ7477الرايض، -عبداحملسن اللًتكي كعبد  الفتاح دمحم حلو، الطبعة الثالثة، دار عامل الكتب

الفقهالظاهري5) 
، أبو دمحم علي بن أضبد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب، إدارة الطباعة ادلنَتیة.احمللىابآلاثر .1

الفقهالشيعي6) 
 بَتكت. -، لزین الدین بن علي العاملي اجلبعي، دار العامل اإلسبلميةالبهيةيفشرحاللمعةالدمشقيةالروض .7

خامسًا:كتبأخرى
أليب بكر دمحم بن إبراىيم بن ادلنذر النيسابورم، حققو الدكتور أبوضبد صفَت أضبد بن دمحم حنيف،  اإلمجاع، .7

 .ـ7999 -ىػ7421الطبعة الثانية، مكتبة الفرقاف، 
أليب عمر یوسف بن عبد هللا بن عبد الرب، صبع كترتيب: فؤاد بن عبد العزیزشهلوب ك عبد الوىاب بن ظافر الشهرم، دار اإلمجاع،

 القاسم للنشر.


