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Abstract:
Muslim jurists of various schools of Islamic law differ from each other
over the interpretation of almost all the Qur’anic legal verses. This
consequently led to confusion over most of the fundamental Islamic
issues. As regards commentators of the Qur’an, such as al-Kiya alHarrasi al-Shafi‘i, Abu Bakr Ibn al-Arabi al-Maliki, and Abu Bakr alJassas al-Hanafi, they have generally interpreted the Qur’anic legal
verses in accordance with their respective schools of law. This paper
represents a humble attempt to explain the differences of the above
three commentators over the meaning of the verse on the punishment
of adultery as available in Surat al-Nur, with a critical overtones from
both the Qur’anic and rational angles. The methodology applied in this
discussion based on the Qur’an, Sunnah of the Prophet (s.a.w.) and the
views of Muslim scholars is analytical.
Keywords: Legal Verses, Surat al-Nur, Punishment of Adultery, Schools
of Islamic Law, Analysis.

ّ
:ملخص

 وهخج نً ذلً ازجبان،اخخلف فلهاء املراهب في هكستهم للمظاثل الشسنُت فُما بُنهم
 وكد،في الىكس بلى هثحر مً األخيام الدًيُت ال طُما في املظاثل األطاطُت غحر الفسنُت
ّ
 فسؤًىا االخخالف بحن،وضح مفظسو آًاث األخيام مىكفهم بىاء نلى اهخمائهم ول ملرهبه
ؤبسش هاالء املفظسًٍ الفلهاء في جإضُلهم للمظاثل الشسنُت وؤخيامها وذلً نىد الىُا
 وكد حئىا بىكسة،الهساس ي الشافعي وؤبىبىس ابً الهسبي املاليي وؤبىبىس الجطاص الخىفي
طسَهت نلى مىكف هاالء املفظسًٍ وهكستهم آلًت الصها في طىزة الىىز وجإضُلهم للصها
ّ
 ووكفىا نلى هره االخخالفاث وكد كمىا بترحُذ، وهشفىا اخخالفاتهم وجإوٍالتهم،وخده
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الكاهس نىدها مً اللسآن والظىت وجدُُد ومخالفت مً هإن جإوٍله كاضسا ومخالفا للهلل
والىلل ،وكد انخمدها في هره الدزاطت نلى املىهج الخدلُلي مدللحن لهره اآلًت مً طىزة
الىىز وجفظسيها مً خالٌ اللسآن والظىت وؤكىاٌ األثمت .
اليلماث املفخاخُت :آًاث األخيام ـ ـ ـ طىزة الىىز ـ ـ ـ ـ خد الصها -املراهب الفلهُت-املىهج
الخدلُلي

مقدمت:
الخمد هلل املخطف بالجالٌ وضفاث الىماٌ ،الري بُده ول الىهم واألفػاٌ ،والري
ّ
ّ
مىكما ّ
مدبسا مدىما نسبُا غحر ذي نىج وال ُبؿالن ،فإعجص به
ؤهصٌ اللسآن هالما مالفا
األهاس ي والجىان ،في ول األمىىت واألشمان ّ
وخمل ؤماهخه خحر خلله فخددي به الهسب
الهسباء مً هجد بلى ضىهاء ،ؤفصح الدلم هالما ،وؤبلغهم لفكا وخياًت ،فعجصوا نً
الخماض هكحره ،واإلجُان بمثُله ،وضلى هللا وطلم نلى زطىله مدمد املطؿفى مً
خالضت الهسب الهسباء مً الطمُم خاجم األهبُاء واملسطلحن ،ؤفصح الفصخاء ،وؤبلغ
البلغاء ،ونلى آله وصخبه الىسام الظادة الىجباء الغس املُامحن ،خحر الدلم بهد األهبُاء
واملسطلحن.
ّؤما بهدّ ،
فةن ؤشسف الهلىم وؤطماها وؤنالها زجبت وؤحلها هي نلىم الشسَهت التي ّزبىا بلى
ُ
نباده ؤهصلها فبها جداز خُاتهم ومنها ٌظهدون بأخستهم ومً خاللها ًخداهمىن فُما بُنهم،
ّ
وملا وان نماد هره الشسَهت اللسآن الىسٍم فلصم دزاطخه في ول وكذ وخحن والهيىف
ّ
ا
نلُه ؾىاال طىحن ،ومل ـا وان اللسآن معجصة لغىٍت وهشف ؤطسازه وفهم ؤلفاقه بداحت بلى
مهسفت بالهسبُت فةن دزاطتها ودزاًتها مً ؤشسف الهلىم ملا فيها مً حشسٍف باللسآن وبها
ُذهس هالم السخمً ،زم ّ
"بن ؤمؤل نلىم اللغت والشسَهت بما ٌغمس اللساثذ ،وؤنهػها بما ًبهس
األلباب اللىازح ،مً غساثب هىذ ًلؿف مظلىها ،ومظخىدناث ؤطساز ًدق طلىها ،نلم
الخفظحر الري ال ًخم لخهاؾُه وبحالت الىكس فُه ول ذي نلم هما ذهس الجاخل في هخاب
هكم اللسآن"(.)1
وملا وان نلم الخفظحر وطُلت في غاًت األهمُت لفهم الدًً اإلطالمي والىالم السباوي فةن
احتهادها وان في هره الىزكاث ؤن هدىاوٌ آًت مً آًاث األخيام في طىزة الىىز ،واشفحن
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ملاضدها وؤطسازها ومدللحن مهاهيها ومساميها مً خالٌ جىاوٌ آزاء املفظسًٍ الفلهاء
والهلماء في هره األخيام مهخمدًً نلى هخب الخفظحر الثالزت الداضت باملراهب الثالزت
الشافهُت والخىفُت واملالىُت ونازغحن لالجفاق ؤو االخخالف بُنهم؛ وذلً للىعي اليامل
ألبهاد هره اآلًاث وزطاثلها ،وملسزًٍ ومسجخحن ملا هى مدل اإلحمام واالجفاق ،وكد وكو
اخخُازها نلى اآلًاث األواثل في الظىزة ،وهي اآلًاث املخهللت في خد الصها ،وطىهخمد نلى
املىهج الخدلُلي في نسغىا لهرا املىغىم وذلً بما ًدىاطب والغسع املسحى والىضىٌ
بلُه ،وهللا ولي الخىفُم.

جأسيس:
طىزة الىىز طىزة مدهُت ،ندد آًاتها ؤزبو وطخىن آًت ،هصلذ بهد طىزة الىطس ،ؤما
جسجُبها في اللسآن الىسٍم فهي بهد طىزة املامىىن وكبل طىزة الفسكان ،وكد اشخملذ
هره الظىزة الىسٍمت نلى ؤخيام الهفاف والظتر ،وهما كىام املجخمو الطالح وبدونها
جىدـ املجخمهاث وٍطحر ؤمسها فسؾا ،وٍطبذ الفسد بلى الخُىان األعجم ؤكسب مىه بلى
ّ
ّ
اإلوظان الهاكل ،كاٌ اآللىس ى" :زوي نً زطىٌ هللا ضلى هللا نلُه وطلم ؤهه كاٌ :نلمىا
زحالىم طىزة املاثدة ،ونلمىا وظاءهم طىزة الىىز" ،ونً خاززت بً مػسب كاٌ" :هخب
بلُىا نمس بً الدؿاب ،ؤن حهلمىا طىزة اليظاء واألخصاب والىىز"(.)2

املفسسون الفقهاء ومرهبهم في التفسير:
جىىنذ هخب الخفاطحر بدىىم املفظسًٍ وؤهدافهم التي طليىها ،وهدً في هرا البدث
طىلف ؤمام بهؼ املفظسًٍ الفلهاء ،وهم املفظسون الرًً اكخطسوا في جفاطحرهم نلى
آًاث األخيام في اللسآن الىسٍم ،كاضدًً مً وزاء ذلً الىكىف نلى املظاثل الفلهُت
الىازدة في جلً اآلًاث ،وزغم جىاوٌ املفظسًٍ الفلهاء لآلًاث هفظها بال ؤن االخخالف في
جفظحر هره اآلًاث قاهس نىدهم ،فيل مفظس وكف نىد ّ
ول آًت وفم املىهج الري ٌظحر
فُه ،وهىا طىهسف بشيل مخخطس باملفظسًٍ الثالزت امللطىدًً في هرا البدث.

أوال :اإلمام أبو بكس الساشي الجصاص.
هى ؤبى بىس ؤخمد بً نلي الساشي الجطاص ،وٍسد اطمه في هخب الخىفُت باطمه ؤخُاها
ؤو للبه ؤخاًحن ؤخسيَ ،
والج ّ
ّ
بالجظ
طاص ،بفخذ الجُم وحشدًد الطاد وظبت بلى الهمل
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وجبُِؼ الجدزان(ُ ،)3وِلد الجطاص طىت خمع وزالزمئت في مدًىت ّ
السي ،وكد وشإ في
ّ
واملددزحن ،فيان ًدػس دزوض هباز الهلماء
هره املدًىت التي واهذ جصخس آهران بالهلماء
فيها ؤمثاٌ ؤبي طهل الصحاجي وؤبي الخظً الىسخي ،ووان اإلمام ؤبى بىس هغحره مً نلماء
نطسه ٌهخمد في جدطُل الهلىم وجلليها نلى السخلت ،فلام بالىثحر مً السخالث والهدًد
مً الخىلالث بحن نىاضم الهلم ،وواهذ بغداد بداًت زخلخه في ؾلب الهلم وكد واهذ
جمثل آهران هبري نىاضم الهلىم اإلطالمُت( ،)4وكد بلي ًؿلب الهلم فخبىؤ مياهت
نكُمت بحن الهلماء ،ختى وضفه الخافل الرهبي بلىله" :هى اإلمام الهالمت املفتي
املجتهد ،نالم الهساق ؤبى بىس ؤخمد بً نلي الساشي الخىفي ،ضاخب الخطاهُف"(،)5
ومً جطاهُفه هخاب ؤخيام اللسآن الري حاء به نلى آًاث األخيام في اللسآن الىسٍم
مفظسا بًاها نلى مرهب ؤصخابه األخىاف ،وبرلً وان جفظحره مسحها في الخفظحر
للمرهب الخىفي ،جىفي زخمه هللا طىت زالزمئت وطبهحن.

ثاهيا :اإلمام ابن عسبي املالكي.
هى اإلمام الهالمت الخافل اللاض ي ؤبى بىس ،مدمد بً نبد هللا بً مدمد بً نبد هللا،
َ
ابً الهسبي األهدلس ي اإلشبُلي املاليي ،ضاخب الخطاهُف ،ولد في ْ
شه َبان طىت ز َما ِه َُت
ِ
َ َ ْ
ََ
َ ّ َ َ َ َْ َ
َّ
هماثت َزخل َم َو ؤ ِبُه ِبلى املشسق َودخل الشام فخفله ِبإبي بىس الؿسؾىش ي وللي
و ِط ِخحن وؤزب ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
حم َ
هلماء املددزحن َودخل َبغ َداد فظمو َبها مً ؾساد َّ
انت مً ال َ
َبها َ
الصٍْى ِبي َوهطس بً البؿس
َْ
َْ َْ
َ
َْ
َّ
ضل ْح ِن َنً ؤبي بىس الش ِاش ي َوالغص ِال ّي َواألدب َنً ؤبي َشه ِسٍَّا الخبرًصي َوحج
وحماة َوؤخر األ
انت َو َناد ب َلى َب َلده بهلم هثحر لم ًْد ُ
حم َ
َوزحو ب َلى مطس واإلطىىدزٍت َفظمو َبها مً َ
خله
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ
ْ ُُ
ََ
َ
ؤخد كبله ِممً واهذ له زخلت ِبلى املشسق ووان مً ؤهل الخفجن ِفي الهلىم( ،)6وان ؤبىه
ؤبى مدمد مً هباز ؤصخاب ؤبي مدمد بً خصم الكاهسي بخالف ابىه اللاض ي ؤبي بىس
فةهه مىافس البً خصم ،مدـ نلُه بىفع زاثسة ،ذهسه ابً بشيىاٌ فلاٌ :هى الخافل
املظدبدس ،خخام نلماء األهدلع وآخس ؤثمتها وخفاقها ،له جطاهُف هثحرة فلد َ
ض ّىف
َ
ْ
َََ
ّ
َ
الت ْرمر ّي"َ ،وفظس ُ
َ
َ
َْ
َ َ َْ َ
الل ْسآن امل ِجُد ،فإحى
ِهخاب "ن ِازغ ِت األخى ِذ ّ ِي ِفي ش ْس ِح ح ِامو ؤ ِبي ِنِس ى ِ ِ ِ
ِ
ََْ
َ
َ َْ
َ َ
ُ َ ْ ََ ُ َ
َ ْ َ
الف ْلهَ ،و ِه َخاب
ِبي ِ ّل ب ِدٌو ،وله ِهخاب "وىهب الخ ِدًث واملظلظالث" ،و ِهخاب "األضىاف" ِفي ِ
ُ
ُ"ؤ َّم َهاث املَ َظاثل"َ ،وه َخاب ُ"ه ْص َهت َّ
الىاقس"َ ،وه َخاب "طتر َ
األ ُ
الهىزة"َ ،و"املَ ْد ُ
ض ْىٌ،
ط ْىٌ" ِفي
ِ
ِ
ِ
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َ َ ََ
غىامؼ َ
َّ
َ
الس َطاثل َو َ
الى ْدىٍحن،
و"خظم الداءِ ،في الىال ِم نلى خدًث الظىداء" ،هخاب في َّ ِ
ّ َ
َ ْ َ ُ َّ
َّ
َّ
َ ْ َ
َ
َ
ضغس" ،وؤشُاء
ضغس امل َهلب األ
"الف ْله األ
َو ِه َخاب "ج ْسِج ِْب
رغُب ِفي ا ِمللت" ،و ِ
السخلتِ ،للت ِ
طُاطخهَ ،و َو َ
طىي ذلً لم وشاهدهاَ ،ول َي َك َ
ان َذا ش َّدة َو َ
ػ َاء ب ْشب ُْل َُتَ ،ف ُدمدث َ
طؿىة،
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َْ
فهصٌَ ،وؤك َب َل نلى وشس الهلم وجدوٍىه( ،)7جىفي ابً الهسبي بالهدوة بفاض في زبُو اآلخس
طىت زالر وؤزبهحن وخمظماثت( ،)8وفُه هخابه ؤخيام اللسآن حاء نلى جفظحر آًاث
األخيام وفم املرهب املاليي الري وان ؤخد شُىخه.

ثالثا :اإلمام الكيا هساس ي الشافعي.
هى نلي بً مدمد بً نلي اإلمام شمع اإلطالم ؤبى الخظً الىُا الهساس ي ،املللب نماد
الدًً ؤخد فدىٌ الهلماء وزئوض األثمت فلها وؤضىال وحدال وخفكا ملخىن ؤخادًث
األخيام( ،)9واهذ والدة الىُا الهساس ي في الدامع مً ذي اللهدة( )10طىت خمظحن
وؤزبهمئت( ،)11في ؾبرطخان( ،)12وطىً بغداد فدزض باملدزطت الىكامُت( ،)13جبىؤ
الىُا هساس ي مياهت نلمُت مسمىكت بحن مهاضسٍه وفُه كاٌ الظبيي" :اإلمام شمع
اإلطالم ،ؤبى الخظً ،الىُا الهساس ي ،املللب نماد الدًً ،ؤخد فدىٌ الهلماء وزئوض
األثمت فلها وؤضىال وحدال وخفكا ملخىن ؤخادًث األخيام"( ،)14جىفي في بغداد ًىم
الدمِع ،وكذ الهطس ،مظتهل شهس هللا املدسم ،طىت ؤزبو وخمظماثت (504هـ) ،ودفً
بملبرة باب ؤبسش( ،)15جسن الىُا هساس ي الىثحر مً الخطاهُف منها ؤخيام اللسآن وهى
جفظحر فلهي آلًاث األخيام وكد طاز في جفظحره مرهب الشافهُت وفُه زد نلى الجطاص
الري خمل نلى املرهب الشافعي وؤثمخه.
وبهد هرا الهسع لؤلثمت الثالزت مً املراهب املخخلفت ،هسي ؤن ول بمام وغو جفظحرا
آلًاث األخيام في اللسآن الىسٍم ،ووان اطم الخفظحر نىد الثالزت باطم (ؤخيام اللسآن)
وزغم حشابه االطم والىكىف نلى اآلًاث هفظها بال ؤن االخخالف قاهس في بهؼ األخيام
هما طجري نىد هاالء األثمت ،وهرا هابو مً االخخالف في املىهج نىد ول بمام فياهذ هره
الخفاطحر زالزت هماذج للمراهب الثالزت الشافهُت واملالىُت والخىفُت.

مطلع سوزة الىوز:

َ
قوله تعاىل" :س َ
ون"
ات بَ ِّي َن ٍ
يها آيَ ٍ
ات لَّ َعلَّك ُْم ت ََذ َكّ ُر َ
ور ٌة أن َزلْ َنا َها َو َف َر ْض َنا َها َوأن َزلْ َنا فِ َ
ُ َ
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هره طىزة (ؤهصلىاها وفسغىاها) ؤي :ؤوحبىا ما فيها مً األخيام وؤلصمىاهم الهمل بها،
َْ ْ
ُ ٌَ
ىزة نكُمت اللدز ؤه َصل َى َاها ْ زخمت
وؤهصلىا فيها آًاث واضخاث كاٌ الظهدي :ؤي :هره ط
مىا بالهباد ،وخفكىاها مً ول شُؿ ـ ــان َو َف َس ْ
غ َى َاها ْؤي :كدزها فيها ما كدزها ،مً الخدود
َْ َْ َ
اث َب ِِّ َىاث ،ؤي :ؤخياما حلُلت ،وؤوامس وشواحس وخىما
والشهاداث وغحرهاَ ،وؤهصلىا ِف َيها َآً ٍ
نكُمتَ ،ل َه َّل ُى ْم َج َر َّه ُس َ
ون خحن هبحن لىم ،ووهلمىم ما لم جيىهىا حهلمىن( ،)16وٍلىٌ ابً
نسبي في ؤخيام اللسآن في هره اآلًت :ؤي فيها حجج وجىخُد ،وفيها دالثل األخيام جسشد
ُ
بلى وحه الخم ،وجسفو غ ّمت الجهل ،وهرا هى شسف هره الظىزة ،وهى ؤكل ما وكو
الخددي به في طبُل املعجصة ،فُيىن شسفا للىبي في الىالًت ،شسفا لىا في الهداًت(،)17
ومً هىا فلد حاءث هره الظىزة نلى نلىبت الفاخشت غابؿت لظلىن اإلوظان فُما
ًدفل بوظاهِخه فال ًطحر في مسجبت مخدهُت والخُىاهُت ،وهىشف ذلً في الخىغُذ اآلحي.

آيت الصها قساءة في االختالفاث:

اجلِ ُدوا ك ُ َّل َوا ِح ٍد ِّم ْن ُه َما ِمائَ َة َجل َْد ۖ ٍة َو ََل تَأْ ُخ ْذكُم بِ ِه َما َرأْفَ ٌة
قال تعاىل" :ال َّزانِ َي ُة َوال َّز ِاِن فَ ْ
اّلل َوال َْي ْو ِم ْاآلخ ۖ ِِر َول َْي ْش َه ْد عَ َذابَ ُه َما َطائِ َف ٌة ِّم َن
ون بِ َّ ِ
ِِف ِدي ِن َّ ِ
اّلل إِن كُن ُت ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
ني"
ال ُْم ْؤ ِم ِن َ
بن هللا طبداهه وحهالى خلم اإلوظان وؤوحده لغاًت طامُت فمحزه نلى هثحر مً خلله،

واطخخلفه في األزع ألمس نكُم ؤال وهى نبادجه وخده طبداهه دون طىاه ،قال تعاىل" :
ات لِّ َي ْبل َُوك ُْم ِِف َما
ضك ُْم فَ ْوقَ بَ ْع ٍض َد َر َج ٍ
َو ُه َو الَّ ِذي َج َعلَك ُْم َخ ََلئِ َف ْاأل َ ْر ِض َو َر َف َع بَ ْع َ
ا
آتَاك ُْۗم إِ َّن ربَّ َك َس ِري ُع الْ ِعق ِ َ
يم"( )18وؤمس ؤن ًُؿام ؤبدا ،وال ٌُهص ى
ُور َّر ِح ٌ
َاب َوإِنّ ُه لَ َغف ٌ
َ
ا
ؤبدا ،ولهرا كاٌ حهالى" :وما خللذ الجً واإلوع بال لُهبدون"( ،)19وللد فسؽ هثحر مً
الىاض بإوامس هللا نص وحل ،وؤوامس هبُه ضلى هللا نلُه وطلم ،بل وازجىبىا ما ُنهىا نىه
فاطخدلىا ما خسم هللا نليهم مً املهاص ي والفىاخش واآلزام بال خىف وال خُاء ؤو خجل
فاطخدلىا غػب هللا وملخه ،واطخدلىا الهلاب الري ّبِىه هللا حهالى في هخابه ؤو مً
خالٌ طىت ّ
هبُه ،ومً ذلً ما حاء في هره اآلًت مً طىزة الىىز مبِىت نلىبت الصها ،وكد
جىاوٌ املفظسون الفلهاء مً املراهب هره اآلًت مىضخحن ومفظسًٍ حصثُاتها.
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للد بدؤث اآلًت بخؿاب ملطده مسجىب فاخشت الصها ،والدؿاب حاء كاضدا اإلوظان
ُ
بجيظُه الرهس واألهثى ،كاٌ حهالى( :ال َّزانِي ُة وال َّزاِن) وكد ّ
الفلهاء الصها نلى ؤهه
نسف
َ َ ِ
ّ
الىؽء املدسم شسنا في غحر ِملً وال شبهت ِملً وهرا ما بِىه ابً نسبي املاليي( )20وال
خالف في ذلً بحن الفلهاء ،ؤما خالفهم في حهسٍف الصها فيان في خدود الخهسٍفّ ،
فبحن
ابً الهسبي ؤهه ؤي الصها "طىاء وان في كبل ؤو دبس ،في ذهس ؤو ؤهثى"( )21وهرا مدل
الدالف فهل ًيىن وؽء املسؤة األحىبُت مً دبسها شها ؤم لىاؾا ،وهل وؽء ذهس لرهس
ًدخل في باب الصها ؤم ال ،للد ذهب في هرا اللىٌ املالىُت هما حاء نىد ابً الهسبي
املاليي ،وهرلً كاٌ الشافهُت في ؤن وؽء زحل دبس امسؤة هى مً الصها وهرلً وؽء زحل
لدبس زحل آخس هى بمجزلت الصها وهرا بخالف األخىاف الرًً كالىا بإن الصها ال ًيىن بال
ّ
ُ
كبال وؤن وؽء زحل لسحل لىاؾا ولِع شها ًلىٌ ابً هجُم ":الصها وؽء ميلف في كبل
مشتهاة خاٌ نً امللً وشبهخه"( ،)22ولهرا وان زد الىُا هساس ي الشافعي نلى كىٌ
األخىاف زادا كىلهم "وقً قاهىن ؤن هخاب هللا حهالى ال ًىبئ نً دخىٌ اللىاؽ جدذ
اطم الصها ،ألن هللا طبداهه كاٌ (الصاهُت والصاوي) ،فلُل لهم :لم ًرهس في الكاهس الصاوي
بها والصاهُت به ،بل ؤؾلم ذلً فاهؿلم نلى اللىاؽ"( )23وكىله في بجُان املسؤة مً دبسها
"فةهه بذا الؽ بها مؿاونت فهي شاهُت وهى ش ٍان"( )24وكد ذهب الخىابلت في وؽء السحل
المسؤة في دبسها بإهه شها ،وهرا الكاهس لخهسٍفهم الصها ،كاٌ البهىحي" :هى فهل الفاخشت في
كبل ؤو دبس"(.)25
وٍكهس ؤن زؤي الجمهىز مً الشافهُت واملالىُت والخىابلت في بدخاٌ وؽء املسؤة مً دبسها
غمً الصها ،وان مسجبؿا بهلىبت ذلً الفهل ،ؤما األخىاف فيان اكخطاز حهسٍفهم نلى
اللبل هفُا لهلىبت بجُان الدبس للمسؤة وذلً بدنىي ؤن ذلً لِع شها فال نلىبت مدددة
نلُه ،ؤما كىلىا والكاهس نىدها ؤن حهسٍف األخىاف للصها هى األهثر دكت مو زد األخيام
املترجبت نلى حهسٍفهم هرا ،فإخيامهم الىاججت نً هرا الخهسٍف كاضسة ال ًاخر بها
نىدها وهللا ؤنلم ،وطيبحن ذلً في مىغهه ،ولهرا فُمىً لىا حهسٍف الصها بإلفاف
ّ
حامهت بحن األثمت في املراهب ،فىلىٌ "هى بًالج ميلف مخخاز نالم بخدسٍمه خشفت
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ُ
ذهسه في كبل امسؤة خاٌ نً ِملً ؤو شبهت ِملً" ،وخُيئر جىحب جدلُم الهلىبت التي
بُنها هللا طبداهه وحهالى وهي مدل اجفاق بحن األثمت ال خالف نليها.
اجلِ ُدوا ك ُ َّل َوا ِح ٍد ِّم ْن ُه َما ِمائَ َة َجل َْد ۖ ٍة) لم ًخخلف الفلهاء ؤن مً ًفهل
وفي كىله حهالى ( َف ْ
الصها ًدخمل ؤخد الهلىبخحن وهما نلىبت البىس وهي مئت حلدة ونلىبت الثِب وهي السحم
ختى املىث ،وكد بُيذ اآلًت الجلد للصاوي البىس ،وشسخذ الظىت خاٌ الثِب بإن نلىبخه
السحم ،وهرا مً الثابذ الري ال شً فُه ،ولم ًخخلف الظلف في ؤن خد الصاهُحن ؤوٌ
اإلطالم الخبع للمسؤة والخهُحر للسحل ،زم وسخ ذلً نً خحر املدطً بالسحم مئت حلدة
ُ
هما هى مبحن في اآلًت ،ووسخ نً املدطً بالسحم هما هى في خدًث نبادة بً الطامذ
نً السطىٌ ضلى هللا نلُه وطلم( :خروا نجي كد حهل هللا لهً طبُال البىس بالبىس حلد
مئت وحغسٍب نام والثِب بالثِب الجلد والسحم)( ،)26وال خالف في نلىبت السحم والجلد
نىد الفلهاء األزبهت ،ؤما االخخالف ففي لصوم الىفي للصاوي البىس والجمو بحن الجلد
والسحم للصاوي املدطً ،فلاٌ الجطاص ال ٌظخلصم الجلد للمدطً وال ٌظخلصم الىفي
للبىس" ،كاٌ ؤبى خىُفت وؤبى ًىطف وشفس ومدمد ًسحم املدطً وال ًجلد وٍجلد غحر
املدطً ولِع هفُه بدد ،وبهما هى مىوىٌ لئلمام بن زؤي هفُه للدنازة فهل هما ًجىش
خبظه ختى ًددر جىبت"( ،)27وذهب االوشاعي والثىزي ؤهه ال ًجخمو السحم والجلد ؤما
غحر املدطً فُدم نلُه الىفي وهرا كىٌ املالىُت والشافهُت ،كاٌ ابً الهسبي املاليي:
"ؤهصٌ هللا الجلد كسآها وبلي السحم نلى خاله في الثِب والخغسٍب في البىس"( ،)28وكاٌ
الشافعي زخمه هللا حهالى "وبذا ؤكُم الخد نلى البىس وحلد ماثت حلدة فةن ؤبا خىُفت
زخمه هللا حهالى وان ًلىٌ :ال ؤهفُه مً كبل ؤهه بلغىا نً نلي بً ؤبي ؾالب ؤهه ههى نً
ذلً وكاٌ هفى بالىفي فخىت وبه ًإخر ووان ابً ؤبي لُلى ًلىًٌ :ىفى طىت بلى بلد غحر
البلد الري فجس به وزوي ذلً نً زطىٌ هللا ضلى هللا نلُه وطلم ونً ؤبي بىس ونلي
زض ي هللا ننهما ،كاٌ الشافعي :وٍىفى الصاهُان البىسان مً مىغههما الري شهُا به بلى
بلد غحره بهد غسب ماثت وكد هفى الىبي ضلى هللا نلُه وطلم الصاوي وهفى ؤبى بىس ونمس
ونثمان ونلي زض ي هللا حهالى ننهم"( ،)29ودلُل الشافعي زخمه هللا في الىفي خدًث
الهظُف وذلً ؤن السطىٌ ضلى هللا نلُه وطلم الري ؤمس بجلد شاب شوى وهفُه مدة
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نام ،واخخلفىا في هفي املسؤة فلاٌ األوشاعي ال جىفى وكاٌ الشافعي هما طبم جىفى،
وهرلً ذهب الخىابلت بىفي الصاوي البىس ؤهثى وذهسا مو اخخالفهم خىٌ األهثى هل جىفى
بمدسم ؤم ال وضفت هفيها فلاٌ ؤهثرهم ؤنها ال ّ
حغسب بال مو مدسم بن جِظس وكُل حغسب
بدون مدسم بلى دون مظافت اللطس ،مو اخخالفهم في هره املظإلت(.)30
والساجح نىدها في ؤهه ال ًجخمو السحم والجلد للمدطً بل ًُىخفى بالسحم ختى املىث
وهرا ما ذهب بلُه الفلهاء ،ؤما غحر املدطً فالكاهس كىٌ األخىاف بإن جلخطس نلىبخه
نلى الجلد مئت حلدة لطسٍذ اآلًت بالجلد دون ذهس الىفي والخغسٍب" ،فلد زوي نً نلي
ؤهه كاٌ في البىسًٍ بذا شهُا ًجلدان وال ًىفُان وبن هفيهما مً الفخىت"( ،)31فلى وان
الىفي خدا ملا خفي نلى نلي زض ي هللا نىه ،ومً الكاهس ؤهه وان حهصٍسا ختى ال ٌهخاد
املجخمو اإلطالمي الطغحر نلى وحىد مسجىبي الىباثس في بداًت جإطِظه ،ودلُل هرا "ؤن
نمس زض ي هللا نىه ّ
غسب زبُهت بً ؤمُت بً خلف في الدمس بلى خُبر فلخم بهسكل فلاٌ
نمس ال ؤغسب بهدها ؤخدا"( ،)32فهرا بدد الدمس الري لِع فُه نلىبت الخغسٍب ،ولهرا
هفهم ؤن ذلً مً باب الخهصٍس ال طُما في بدء جيشئت مجخمو طلُم ،ؤما في هرا الهطس
الخدًث فجري وهللا ؤنلم بهدم مىاطبت الىفي ختى حهصٍسا بظبب احظام املدن وهثرة
الدلم ،واألفػل مً ذلً حىاش سجً الصاوي بذا لصم هخهصٍس له فىق الخد املخطظ بذ
في ذلً ؤزس ؤهبر مً الىفي ،وهللا ؤنلم.
هرا فُما ًخهلم في وؽء امسؤة ال جدل مً كبل ،ؤما وؽء امسؤة ال جدل مً دبسها فهى
اهخياض ؤنكم ال طُما ؤن وؽء السحل امسؤجه مً دبسها مً نكاثم الفىاخش ،وكد
اخخلف الفلهاء في هرا املظإلت ،وكد ّبِىا مظبلا ؤن الشافهُت واملالىُت والخىابلت ًسون
ذلً مً الصها فُما ال ًسي األخىاف ذلً ،ومً هىا اوهىظذ مىاكف املراهب نلى الخىم
في هره املظإلت ،وكبل ؤن هدخل بلى هره املظإلت ال بد ؤن هبحن مىكف الشسم وزؤي
الفلهاء في اللىاؽ وهى ؤن ًإحي ذهس ذهسا آخس في دبسه ،وهى الري وان مً ؤطباب هالن
ؤمت مً األمم هي كىم لىؽ هبي هللا ،كاٌ ابً كدامت" :ؤحمو ؤهل الهلم نلى جدسٍم
اللىاؽ ،وكد ذمه هللا حهالى في هخابه ،وناب مً فهلهَّ ،
وذمه زطىٌ هللا ضلى هللا نلُه
وطلم ،وكاٌ هللا حهالى" :ولىؾا بذ كاٌ للىمه ؤجإجىن الفاخشت ما طبلىم بها مً ؤخد مً
الهاملحن بهىم لخإجىن السحاٌ شهىة مً دون اليظاء بل ؤهخم كىم مظسفىن" وكاٌ الىبي
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ضلى هللا نلُه وطلم" :لهً هللا مً نمل نمل كىم لىؽ ،لهً هللا مً نمل نمل كىم
لىؽ ،لهً هللا مً نمل نمل كىم لىؽ"( ،)33ؤما نلىبت فانل هرا الفهل فلد اخخلف
فيها الفلهاء ،فسؤي األخىاف ؤهه ال ًدد بل ّ
ٌهصز وهرا ما زآه ؤبى خىُفت زخمه هللا،
وحجتهم في ذلً ما حاء في خدًث السطىٌ ضلى هللا نلُه وطلم ال ًدل دم امست مظلم
بال بةخدي زالر شها بهد بخطان وهفس بهد بًمان وكخل هفع بغحر هفع( ،)34وفانل
فاخشت كىم لىؽ مظدثجى مً هره الثالر بذ بهه لِع شها فال ًلخل نىد األخىاف ،وهرا
السؤي مسدود ال ًاخر به ،فلد هلل ابً اللُم نً شُخه ابً جُمُت ونً غحر بحمام
الصخابت نلى كخل مً ٌهمل نمل كىم لىؽ  ،وؤنهم بهما اخخلفىا في هُفُت كخله(،)35
وهرا زؤي الشافهُت والخىابلت واملالىُت بإهه هدد الصها للمدطً وذلً بإن ًُلخل ولم
ًخالف في ذلً مً املراهب األزبهت طىي األخىاف ودلُلهم باؾل في هرا ،غحر ؤهىا
هخالف املراهب الثالزت في حهل اللىاؽ مً الصها واألهثر ضىابا وهللا ؤنلم ؤهه باب
مىفسد في ذاجه مىفطل نً الصها ونلىبخه اللخل هما جبحن مً فهل الصخابت بما الشً
وال خالف فُه .وكد زوي ابً اللُم زخمه هللا ؤن ؤزبهت مً الدلفاء كامىا بلخل اللىؾُت
خسكا بالىاز وهم :ؤبى بىس الطدًم ونلي بً ؤبي ؾالب ونبد هللا بً الصبحر وهشام بً نبد
امللً زض ي هللا ننهم( ،)36وذلً ألهً لى حهلخه في باب الصها لىكفذ ؤمام املدطً وغحر
املدطً وهرا ما اخخلف فُه بهؼ الفلهاء هل ًلام خد املدطً نلُه في خاٌ
اإلخطان فلـ وغحر املدطً ًسحم فلـ ،وهرا بشياٌ مخالف لفهل الصخابت بةكامت
الخد مؿللا نلى فانل هره الهلىبت ،لرلً هدً هخسحه مً باب الصها فُيىن بابا
مىفسدا براجه ،والساجح نىدها في كخله ًيىن بةللاثه مً شاهم ُ
فُلخل برلً وهرا ما
كاله ؤبى بىس الطدًم زض ي هللا نىه ،وهى مً باب الهراب الري ؤكامه هللا نلى كىم
لىؽ بذ وان ناكبتهم الدظف بإن حهل ناليها طافلها.
ومً هىا فلد ؤطلـ األخىاف نلىبت الخد نلى مً ًإحي امسؤة مً دبسها بذا واهذ
ؤحىبُت نىه وذلً بإنهم هما ؤطلفىا لم ًدخلىا هرا جدذ باب الصها نىدهم ،وحهلىا
نلىبخه مً باب الخهصٍس نىد الخاهم ،ؤما املراهب الثالزت فلد زؤوا اهه مً الصها وججب
َ
نلُه نلىبت الصها ومً الهلماء مً ؤدخله جدذ اللىاؽ ،وفي خدًث السطىٌ َن ًْ ؤ ِبي
ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ َ
ََ
َّ
ْ ٌ
ََ
ضلى الل ُه َنل ُْ ِه َو َطل َم"َ :مل ُهىن َم ًْ ؤحى ْام َسؤج ُه ِفي ُد ُب ِس َها "(.)37
هسٍسة كاٌ :كاٌ زطىٌ الل ِه
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خظىه األلباوي في صخُذ ؤبي داود وهرا اللهً ملً ؤحى امسؤجه في دبسها فىُف بذا واهذ
ون ًْ َؤبي ُه َسٍْ َس َة َن ًْ َّ
امسؤة ؤحىبُت نىه ،وهرا ؤشىو وؤنكم حسما وؤنكم نلىبتَ ،
الى ِب ّ ِي
ِ
َ
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ا َ
ُ
َ َ
َ َ
ػا ؤ ْو ْام َسؤ اة ِفي ُد ُب ِس َها ؤ ْو و ِاه اىا ف َل ْد ه َف َس ِب َما ؤ ْه ِص ٌَ
ضلى الله نلُ ِه وطلم كاٌ" :مً ؤحى خا ِث
َ َ ُ َ َّ َ َّ َّ َ
َّ
ضلى الل ُه َنل ُْ ِه َو َطل َم"( )38صدخه األلباوي في صخُذ الترمري ،وامللطد هىا
نلى مدم ٍد
نىد ؤهل الهلم هى الخغلُل.
وكد طئل ابً جُمُت في هره املظإلت فلاٌ :وؽء املسؤة في دبسها خسام بالىخاب والظىت،
وهى كىٌ حماهحر الظلف والدلف ،بل هى "اللىؾُت الطغسي" ،وكد زبذ نً الىبي ضلى
هللا نلُه وطلم ؤهه كاٌ" :بن هللا ال ٌظخحي مً الخم ،ال جإجىا اليظاء في ؤدبازهً" ،وكد
كاٌ حهالى{:وظائهم خسر لىم فإجىا خسزىم ؤوى شئخم} ،والخسر هى مىغو الىلد فةن
الخسر مدل الغسض والصزم ،وواهذ اليهىد جلىٌ :بذا ؤحى السحل امسؤجه مً دبسها حاء
الىلد ؤخىٌ ،فإهصٌ هللا هره اآلًت ،وؤباح للسحل ؤن ًإحي امسؤجه مً حمُو حهاتها ،لىً في
ُ
الفسج خاضت ،ومً وؾئها في الدبس وؾاونخه ،نصزا حمُها ،فةن لم ًىتهُا وبال فسق بُنهما،
هما ًفسق بحن السحل الفاحس ومً ًفجس به ،وهللا ؤنلم( .)39ؤما بجُان الصوحت في دبسها
فسؤوا الفلهاء هما قهس في كىٌ ابً جُمُت بإهه ٌهصز وبن لم ًدب جدسم نلُه شوحخه ،وبذا
ُ
اجفم السحل مو امسؤجه نلى الىؽء في الدبس ولم ًىتهُا بهد الخهصٍس ف ّ ِسق بُنهما.
والكاهس نىدها ؤن مً ًإحي شوحخه مً دبسها نً نلم بخدسٍم ذلً فُهصز ،وبن لم ًيخه
ََ
وهسز فهلخه ًلخل خدا ،وذلً ؤخرا بددًث السطىٌ ضلى هللا نلُه وطلم َ(م ًْ ؤحى
َ ا َ ْ ْ َ َ ا ُ ُ َ َ ْ َ ا َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َّ َّ َ
َّ
ضلى الل ُه َنل ُْ ِه َو َطل َم)
خا ِثػا ؤو امسؤة ِفي دب ِسها ؤو و ِاهىا فلد هفس ِبما ؤه ِصٌ نلى مدم ٍد
بمهجى الخغلُل ،ونلى هرا ًلخل حغلُكا لجسمه وهرا الخىم نىدها ًىافم خىم الشازم
بذ ّ
"بن املدسماث ولما حغلكذ ،حغلكذ نلىباتها"( )40فدىم وؽء ما ههى هللا نىه –
وهى دبس املسؤة – ؤنكم حسما مً وؽء مً ًباح في بهؼ األخىاٌ – كبل املسؤة  ،-وؤما
مً ًإحي امسؤة ؤحىبُت مً دبسها فهى نىدها مً اللىاؽ ولِع مً الصها فهى اللىؾُت
الطغسي فهى مً اللىاؽ وٍإخر خىم اللىاؽ وبرلً ًلخل خدا وهللا ؤنلم وهرا زؤي
بهؼ الخىابلت.
ؤما الصها باملدازم "فلاٌ ؤبى خىُفت :اطم الهلد ًمىو مً وحىب الخد ،وبذا وؽء ؤمه ،ؤو
ؤخخه ،ؤو مهخدة بهلد هياح ،لم ًجب الخد نلى واخد منهما ،ختى كاٌ ؤبى خىُفت :لى
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اطخإحس امسؤة لحزوي بها ؤو ٌظخخدمها فىؾئها ،فال خد نلى واخد منهما اطخدالال بإهه وؽء
نً نلد فاطد ،فىحب ؤن ٌظلـ فُه الخد كُاطا نلى طاثس املىاهذ الفاطدة"(،)41
وهرا مىىس ال ًاخر به ال نلال وال شسنا .فلد ؤحمهذ املراهب الثالزت نلى ؤن مً ؤحى
مدازمه ًُلخل خدا ،وكاٌ ابً اللُم زخمه هللا نً وؽء األم والبيذ واألخذ" :فةن الىفسة
الؿبُهُت نىه واملت ،مو ؤن الخد فُه مً ؤغلل الخدود في ؤخد اللىلحن وهى اللخل بيل
خاٌ مدطىا وان ؤو غحر مدطً ،وهره بخدي السواًخحن نً اإلمام ؤخمد ،وهى كىٌ
بسخاق بً زاهىٍه وحمانت مً ؤهل الخدًث"( ،)42وكد زوي ؤبى داود مً خدًث البراء
بً ناشب كاٌ" :للُذ نمى ومهه الساًت فللذ له :بلى ؤًً جسٍد؟ كاٌ بهثجي زطىٌ هللا بلى
زحل هىذ امسؤة ؤبُه مً بهده ؤن ؤغسب نىله وآخر ماله(43
وزوي نً البراء بً ناشب كاٌ" :بِىما ؤها ؤؾىف نلى ببل لي غلذ ،بذ ؤكبل زهب ؤو
فىازض مههم لىاء ،فجهل األنساب ًؿُفىن بي ملجزلتي مً زطىٌ هللا ضلى هللا نلُه
وطلم ،بذ ؤجىا كبت فاطخخسحىا منها زحال فػسبىا نىله ،فظإلذ نىه فرهسوا ؤهه ؤنسض
بامسؤة ؤبُه"( ،)44والكاهس هى كىٌ الجمهىز بالسحم ملً ًصوي في املدازم طىاء وان
مدطىا ؤم غحر مدطً وكىٌ األخىاف ال ٌهخد به.
وفي مظإلت جىفُر الخدود نلى ؤهل الرمت في دًاز اإلطالم كاٌ الىُا هساس ي في جفظحره في
هرا املهسع مً هره اآلًت" :وؤوحب الشافعي السحم نلى الرمُحن هما اوحب نلى
املظلمحن جللُا مً الدبر الىظ في خم الرمُحن مً نمىم كىله نلُه الطالة الظالم
(الثِب ّ
ّ
بالثِب حلد مئت والسحم) ،ومالً ًلىٌ بهما زحمهما زطىٌ هللا مً خُث لم ًىً
لليهىد مً ذمت ،وجداهمىا بلُه فدىم بُنهما بدىم الخىزاة ،فلم ًىً في كخله هلؼ ذمت
زطىٌ هللا ضلى هللا نلُه وطلم ،وال بهد في بحساء ؤخيامهم نليهم ،وهرا بهُد ،فةن كخل
اليافس بن حاش فةهما ًجىش بغحر وحه السحم ،والسحم لم ًىً مشسونا ،فُدسم بدىم
شسنىا"( .)45وكد كاٌ الجطاص الخىفي في جفظحره :اخخلف الفلهاء في الرمُحن هل
ًددان بذا شهُا؟ ،فلاٌ ؤصخابىا والشافعي ًددان بال ؤنهما ال ًسحمان نىدها ونىد
الشافعي ًسحمان بذا واها مدطىحن ،وكاٌ مالً ال ًدد الرمُان بذا شهُا ،ؤما الدلُل نلى
وحىب خدهما فهى نمىم اآلًت (الصاهُت والصاوي) وبهرا حشمل الرمُحن ،وهرلً خدًث
ؤبي هسٍسة نً السطىٌ ضلى هللا نلُه وطلم كاٌ (بذا شهذ ؤمت خدهم فلُجلدها"()46
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وخد الرمُحن نىد األخىاف هما بحن الجطاص لِع السحم وبهما الجلد وذلً ألن
املشسهحن لِظىا مدطىحن فددهم الجلد ودلُلهم خدًث السطىٌ ضلى هللا نلُه وطلم:
(مً ؤشسن باهلل فلِع بمدطً) وزحم السطىٌ ضلى هللا نلُه وطلم لليهىدًحن وان كبل
شسؽ اإلخطان في الصها.
الكاهس نىدها كىٌ الشافهُت لثبىث األدلت الىاضخت في بكامت الخد نلى الرمُحن فلىٌ
املالىُت في ذلً ال ٌهخد به ،ؤما كىٌ األخىاف بإن الخد نلى الرمُحن هى الجلد ال السحم
ألنهم غحر مدطىحن فال ًاخر به ألن الخدًث الري ًدخجىن به غهُف مىكىف.
اّلل َوال َْي ْو ِم
ون بِ َّ ِ
"و ََل تَأْ ُخ ْذكُم بِ ِه َما َرأْفَ ٌة ِِف ِدي ِن َّ ِ
اّلل إِن كُن ُت ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
وِف قوله تعاىلَ :
ْاآلخ ِِر" ،كاٌ ابً نسبي املاليي في جفظحره" :اخخلف الظلف فيها فمنهم مً كاٌ :ال
جإخرهم بهما زؤفت فدظلؿىا الخد ،ومنهم مً كاٌ ال جإخرهم بهما زؤفت فخخففىا الخد،
ٌ ا
ؤخد زؤفت نلى شان بإن ٌظلـ
وهى نىدي مدمىٌ نليهما حمُها ،فال ًجىش ؤن ًدمل
الخد ؤو ًخففه"( ،)47ؤما األخىاف فسؤوا الخدزج في شدة الجلد بىاء نلى الرهب ،فلد
كاٌ الجطاص الخىفي" :كاٌ ؤصخابىا ؤبى خىُفت وؤبى ًىطف ومدمد وشفس :الخهصٍس
ؤشد الػسب وغسب الصها ؤشد مً غسب الشازب ،وغسب الشازب ؤشد مً غسب
اللاذف( ،)48ؤما نً الشافهُت فلد كاٌ الىُا هساس ي في هرا املىغو مً اآلًت :ال ًجىش
ؤن ًخخحر الجالد بحن الخخفي والدشدًد ،فةهه ال ًجىش ؤن ًخخحر اإلوظان بحن نلىبت
مظلم وجسهها ،وزوي نلي بً مىس ى اللمي ؤن ضلى هللا نلُه وطلم ؤوحي بسحل ؤضاب
خدا ،وؤوحي بطىث شدًد ،فلاٌ :دون هرا ،وؤوحي بطىث دوهه فلاٌ :هرا ،وزوي نً
نمس زض ي هللا نىه ؤهه ؤمس بسحل ًػسب الخد فلاٌ :ال جسفو ببؿً ،ونىه ؤهه اخخاز
طىؾا بحن الظىؾحن ،فُجب اجبام الظىت في ذلً وهى املخهازف في الػسب ،والكاهس
ًلخط ي الدظىٍت في الخد بخالف كىٌ األخىاف ،وهرا مرهب مالً والشافعي( ،)49وهى
الكاهس نىدها.

الخاجمت:
ًكهس مً خالٌ جىاولىا لىكسة املفظسًٍ الفلهاء لهره اآلًت مً آًاث األخيام ،وهي مخهللت
بدد الصها ،االخخالف بُنهم في الىكسة بلى اآلًت مً حهت الخفظحر والخإوٍل لؤلخيام املخهللت
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بدد الصها ،وكد قهس نىدها كطىز بهؼ االطخيباؾاث نىد ول مرهب مً خالٌ الىكس
في املفظسًٍ الثالزت ،وكد جبحن ؤن األخىاف هم األهثر شروذا في مخالفت الجمهىز في
مظإلت الصها وقهس ؤن هثحرا مً اطخيباؾاتهم مسدودة ال حهخبر ملخالفتها الهلل والىلل.
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 ابً الهسبي ،ؤبى بىس :ؤخيام اللسآن ،جدلُم مدمد نبد اللادز نؿا ،داز الىخب الهلمُت ،بحروث،
2003م
 ابً كدامت :املغجي ،جدلُم نبد هللا التروي ونبد الفخاح الخلى ،ؽ ،3داز نالم الىخب ،السٍاع،
1997م
 ابً اللُم :زوغت املدبحن وهصهت املشخاكحن ،داز الىخب الهلمُت ،بحروث1992 ،م
 ابً اللُم :شاد املهاد في هدي خحر الهباد ،جدلُم شهُب األزهاوؽ ونبد اللادز األزهاوؽ ،ؽ،1
ماطظت السطالت ،لبىان2009 ،م
 ابً اللُم :الجىاب اليافي ملً طإٌ نً الدواء الشافي ،جدلُم مدمد ؤحمل اإلضالحي وشاثد
اليشحري ،ؽ ،1مجمو الفله اإلطالمي ،حدة1429 ،هـ
 ابً هثحر :البداًت والنهاًت ،مىخبت املهازف ،بحروث1990 ،م
 الىُا الهساس ي ،نماد الدًً :ؤخيام اللسآن ،جدلُم مجمىنت نلماء ،داز الىخب الهلمُت ،بحروث،
1983م
 املسداوي :اإلهطاف في مهسفت الساجح مً الدالف نلى مرهب اإلمام املبجل ؤخمد بً خىبل ،جدلُم
مدمد الفلي ،مؿبهت الظىت املدمدًت1956 ،م

ھوامش
1
2
3
4
5

الصمخشسي :جفظحر الىشاف ،جدلُم خلُل شُدا ،ؽ ،3داز املهسفت ،لبىان2009 ،م ،ص 23

الؿىؿاوي ،مدمد ّ
طُد :الخفظحر الىطُـ لللسآن الىسٍم ،داز النهػت للؿبانت واليشس والخىشَو ،اللاهسة1997 ،م72/10 ،

الظمهاوي :األوظاب ،جدلُم نبد هللا نمس البازووي ،ؽ ،1داز الفىس ،بحروث1491 ،هـ63 /2 ،
خلُلىفُدش ،ضفىث مطؿفى :اإلمام ؤبى بىس الساشي الجطاص ومىهجه في الخفظحر ،ؽ ،2داز الظ ـ ـ ــالم ،الل ــاهسة2008 ،م ،ص 54

الرهبي ،شمع الدًً :طحر ؤنالم الىبالء ،جدلُم شهُب األزهاوؽ ،ؽ ،11ماطظت السطالت1996 ،م340 /16 ،

6

األدهه وي ،ؤخمد بً مدمد :ؾبلاث املفظسًٍ ،جدلُم طلُمان الدصي ،مىخبت الهلىم والخىم ،املدًىت املىىزة1997 ،م ،ص180

7

الرهبي ،شمع الدًً :طحر ؤنالم الىبالء43 /15 ،
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14
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الرهبي ،شمع الدًً :جرهسة الخفاف ،جدلُم نبد السخمً املهلمي ،داثسة املهازف ،اللاهسة 1374 ،هـ63 /4 ،
الظبيي ،جاج الدًً :ؾبلاث الشافهُت الىبري ،جدلُم مدمد الؿىاحي و نبد الفخاح الخلى ،ميشىزاث فُطل البابي ،طىزٍا1964 ،م232 /7 ،

هفظه231 /7 :
ابً خليان :وفاًاث األنُان وؤهباء ؤبىاء الصمان ،جدلُم بخظان نباض ،داز ضادز ،بحروث1972 ،م289 /3 ،
هفظه286 /3 :
الصزهلي ،خحر الدًً :األنالم ،ؽ ،15داز الهلم للمالًحن ،بحروث2002 ،م329 /4 ،
الظبيي ،جاج الدًً :ؾبلاث الشافهُت الىبري231 /7 ،
ابً هثحر :البداًت والنهاًت ،مىخبت املهازف ،بحروث1990 ،م210 /16 ،
الظهدي ،نبد السخمً :جِظحر الىسٍم السخمً في جفظحر هالم املىان ،جدلُم نبد السخمً اللىٍدم ،ؽ ،2داز الظالم لليشس ،الظهىدًت2002 ،م،

ص657

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ابً الهسبي ،ؤبى بىس :ؤخيام اللسآن ،جدلُم مدمد نبد اللادز نؿا ،داز الىخب الهلمُت ،بحروث2003 ،م332/3 ،
طىزة األوهام ،آًت 165
طىزة الرازٍاث ،آًت 56
ابً الهسبي ،ؤبى بىس :ؤخيام اللسآن332 /3 ،
هفظه332 /3 :
شًٍ الدًً بً هجُم :البدس الساثم في شسح هجز الدكاثم ،ؽ ،2داز الىخاب اإلطالمي ،السٍاع106 /3 ،
الىُا الهساس ي ،نماد الدًً :ؤخيام اللسآن ،جدلُم مجمىنت نلماء ،داز الىخب الهلمُت ،بحروث1983 ،م289 /3.4 ،
هفظه290 /3.4 :
البهىحي ،مىطىز بً ًىوع :السوع املسبو شسح شاد االمظدىلو ،مىخبت الىطس الخدًثت ،بحروث309 /3 ،
الجطاص ،ؤبى بىس :ؤخيام اللسآن ،جدلُم مدمد الطادق كمداوي ،داز بخُاء الترار الهسبي ،بحروث1992 ،م94 /5 ،
هفظه95 /5 :
ابً الهسبي ،ؤبى بىس :ؤخيام اللسآن333/3 ،
الشافعي ،ؤبى نبد هللا :األم ،ؾبهت داز الشهب ،دمشم1388 ،هـ 92 /7
املسداوي :اإلهطاف في مهسفت الساجح مً الدالف نلى مرهب اإلمام املبجل ؤخمد بً خىبل ،جدلُم مدمد الفلي ،مؿبهت الظىت املدمدًت1956 ،م174/10 ،

الجطاص ،ؤبى بىس :ؤخيام اللسآن95/5 ،
هفظه95 /5 :
ابً كدامت :املغجي ،جدلُم نبد هللا التروي ونبد الفخاح الخلى ،ؽ ،3داز نالم الىخب ،السٍاع1997 ،م.59 /9 ،
الجطاص ،ؤبى بىس :ؤخيام اللسآن.104 /5 ،
ابً اللُم :شاد املهاد في هدي خحر الهباد ،جدلُم شهُب األزهاوؽ ونبد اللادز األزهاوؽ،ؽ،1ماطظت السطالت ،لبىان2009 ،م،

ص.757

36
37
38
39

ابً اللُم :زوغت املدبحن وهصهت املشخاكحن ،داز الىخب الهلمُت ،بحروث1992 ،م ،ص371
ؤبى داود :طجن ؤبي داود ،جدلُم شهُب األزهاوؽ وآخسون ،داز السطالت الهلمُت ،لبىان2009 ،م ،خدًث زكم ()2162
الترمري :طجن الترمري ،جدلُم ؤخمد مدمد شاهس ،ؽ ،2مىخبت مطؿفى البابي الخلبي1977 ،م ،خدًث زكم ()135
ابً جُمُت :الفخاوي الىبري ،داز املهسفت للؿبانت واليشس ،بحروث1966 ،م105 - 104 /3 ،

القلم۔۔۔۔وجن9102ء

40

المفسرون الفقهاء ونظرتهم آليات األحـــكــام

() 244

ابً اللُم :شاد املهاد في هدي خحر الهباد ،ص 757

البطسي ،ؤبى الخظً :الخاوي الىبحر في فله مرهب اإلمام الشافعي ،داز الىخب الهلمُت ،بحروث1999 ،م( ،جسكُم بلىترووي /
41
هخاب الخدود)

42

ابً اللُم :الجىاب اليافي ملً طإٌ نً الدواء الشافي ،جدلُم مدمد ؤحمل اإلضالحي وشاثد اليشحري ،ؽ ،1مجمو الفله اإلطالمي ،حدة،

1429هـ ،ص406

43
44
45
46
47
48
49

ؤبى داود :طجن ؤبي داود ،خدًث زكم ( ، )4457وؤخسحه اليظاجي ()3332
هفظه :خدًث زكم ()4456
الىُا الهساس ي ،نماد الدًً :ؤخيام اللسآن293 /3.4 ،
الجطاص ،ؤبى بىس :ؤخيام اللسآن98 /5 ،
ابً الهسبي ،ؤبى بىس :ؤخيام اللسآن334 /3 ،
الجطاص ،ؤبى بىس :ؤخيام اللسآن103 /5 ،
الىُا الهساس ي ،نماد الدًً :ؤخيام اللسآن295 /3.4 ،

