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 وأثرُه الفقهي شتراِك اللفظي في القرآن والحديثُمشِكُل اال
  د . إبراىيم علي عيبلو 

 salef4a@gmail.comمدرسة العلوم اإلنسانية بأكادميية الدراسات العليا مصراتة 

 
 

استلمت الورقة 
 9/06/5052بتارٌخ 

وقبلت بتارٌخ 
29/08/5052 

ونشرت بتارٌخ 
55/08/5052 

المشكل واالشتراك 
  والقرآن    والسنة

 الملخص 
وىو سبب من أسباب غموض املعىن وخفائو ؛  ،االشرتاك اللفظي يف ألفاظ نصوص القرآن واحلديث  قد ورد 

 ألنو ال يدل بذاتو على املعىن ؛ وهلذا حيتاج إىل ترجيح ملعناه املراد .
؛ فهو نوع  -االشرتاك  –و االشرتاك ىو السبب الذي أدى إىل حصول االختالف بني الفقهاء يف معاين ألفاظو 

 من الغموض واإلشكال موكول إىل االجتهاد توضيحو .
ومن ىنا : كان االشرتاك اللفظي مشكاًل ؛ نشأ بسببو ؛ خفاء وغموض ؛ جيعل النص القرآين أو النبوي غري  

إال بعد االجتهاد والبحث والتفتيش عن األدلة والقرائن واملقاصد اليت تساعد على ترجيح  ،العمل ممكن التطبيق و 
 املعىن املراد . 

 

 المقدمة

 أما بعد :  ،وأتباعه إلى ٌوم الدٌن  ،وصحبه  ،وعلى آله  ،والصالة والسالم على سٌدنا محمد  ،الحمد هلل 

وهو سبب من أسباب ؼموض المعنى وخفائه  ،القرآن والحدٌث  فإن االشتراك اللفظً قد ورد فً ألفاظ نصوص

 ؛ ألنه ال ٌدل بذاته على المعنى ؛ ولهذا ٌحتاج إلى ترجٌح لمعناه المراد .

؛ فهو نوع  -االشتراك  –و االشتراك هو السبب الذي أدى إلى حصول االختالؾ بٌن الفقهاء فً معانً ألفاظه 

 تهاد توضٌحه .من الؽموض واإلشكال موكول إلى االج

 ومن هنا :  

كان االشتراك اللفظً مشكالً ؛ نشؤ بسببه ؛ خفاء وؼموض ؛ ٌجعل النص القرآنً أو النبوي ؼٌر ممكن التطبٌق 

إال بعد االجتهاد والبحث والتفتٌش عن األدلة والقرائن والمقاصد التً تساعد على ترجٌح المعنى  ،والعمل 

  المراد .

 حدود الدراسة : 

سٌكون البحث فً محور الدراسات التطبٌقٌة  لمشكل القرآن والحدٌث ؛ لكون الدراسة ستقتصر على دراسة 

 وهو الناشًء عن اللفظ الشتراك عدة معان فٌه . ،سبب من أسباب إشكال وؼموض المعنى  

 أهداف الدراسة : 

 بٌان العالقة بٌن االشتراك اللفظً وإشكال المعنى وخفائه .  – 2

 اسة المشكل ووجه عالقته باالشتراك اللفظً .در – 5

 بٌان أثر اإلشكال المسبب عن االشتراك فً الفروع الفقهٌة .  – 3

 مشكلة البحث وأسئلته : 

 لم ٌلق مشكل االشتراك اللفظً عناٌة الباحثٌن والدارسٌن فجاء هذا البحث لإلجابة على األسئلة اآلتٌة : 

 شتراك اللفظً   .هل هناك عالقة بٌن المشكل واال – 2

 هل للمشكل أسباب أخرى ؼٌر االشتراك اللفظً   . – 5

 هل ٌوجد أثر فقهً لمشكل االشتراك اللفظً فً النصوص الشرعٌة   .  – 3
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 مسار الدراسة : 
 .  وخاتمة ،ومبحثٌن فً كل منهما مطلبان  ،وتمهٌد  ،سٌكون هذا البحث بعون هللا مفّصالً ومّوزعاً على : مقدمة 

 ؤحاول فً التمهٌد إٌضاح مفردات عنوان البحث : س
 . ((ُمشِكُل االشتراِك اللفظً فً القرآن والحدٌث وأثرهُ الفقهً   ))

 أما المبحث األول : 

 فسٌجًء فً مشكل االشتراك اللفظً فً القرآن وأثره الفقهً، وفٌه مطلبان : 

 المطلب األول : مشكل االشتراك اللفظً فً القرآن .

 الثانً : أثر مشكل االشتراك اللفظً فً القرآن .المطلب 

 وأما المبحث الثانً : 

 وفٌه مطلبان :  ،فسٌجًء فً مشكل االشتراك اللفظً فً الحدٌث وأثره الفقهً 

 المطلب األول : مشكل االشتراك اللفظً فً الحدٌث .

 المطلب الثانً : أثر مشكل االشتراك اللفظً فً الحدٌث .

ٌنتهً البحث فً أهم ما توصلت إلٌه من نتائج فً ُمشِكل االشتراِك اللفظً فً القرآن والحدٌث  –بعون هللا  –ثم 

 وأثرهُ الفقهً .

 التمهيد
 أوالً : 

 إٌضاح مفردات عنوان البحث
 ))  ُمشِكُل االشتراِك اللفظً فً القرآن والحدٌث وأثرهُ الفقهً (( .

 أوالً : باعتبار كونه مركباً إضافٌاً : 

ومعظم باب الشٌن  ،معنى كلمة )) مشكل (( : فً اللؽة هو : الملتبس ٌقال أشكل علٌه األمر ؛ إذا التبس  – 2

 ومنه : أمر مشكل  .  ،والكاؾ والالم ٌدل على المماثلة 

 .    (1)كما ٌقال : )) أمر مشتَبه (( أي : هذا شابه هذا  

م لما ٌشتبه المراد منه بدخوله فً أشكاله على وجه ال بؤنه : ))  اس  (2)وفً االصطالح : فقد عرفه السرخسً 

 ٌعرؾ المراد إال بدلٌل ٌتمٌز به من سائر األشكال (( . 

بؤنه : ))  اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بعارض االختالط بؽٌره من األشكال   (3)وعرفه السمرقندي 

 مع وضوح معناه اللؽوي  (( .

وهو أن ٌكون الشًء بٌن اثنٌن ال ٌنفرد ))    (4) : قال ابن فارسك  (( : فً اللؽة  : معنى كلمة )) االشترا - 5

 ((  .  ، إذا ِصْرت شرٌكه : شاركت فالًنا فً الشًء ، وٌقال به أحُدهما

ا ًٌّ ، بحٌث ٌنطبق علٌهم  ، بؤن ٌشترك فً الكلمة الواحدة أفراد كثٌرون واالشتراك فً األلفاظ قد ٌكون معنو
  .؛ فكلُّ واحد منهم إنسان   إذ ٌشترُك فٌها جمٌع بنً آدم(( ؛ اإلنسان ))   :، مثل كلمة نفُس اللفظجمًٌعا 

                                                           
  (

1
          .  243/    2دالالد اِىفبظ  فً  ٍجبدش  اِصىىٍٍِ  رأىٍف : د   . ٌؼقىة اىجبدغٍِ      ٌْظش (

  (
2
ٍذَذ ثِ أدَذ ثِ أثً عهو  واىغشخغً هى  : ،    141/  1ومشف اِعشاس ىيجخبسي  ،   168/  1أصىه اىغشخغً   ٌْظش (

ٍِ مزجه : أصىه اىفقه اىشهٍش ثأصىه  ، ٍجزهذا   ،أصىىٍب   ، مبُ فقٍهب  ػشف ثشَظ اِئَخ ، أدذ مجبس أئَخ اىذْفٍخ  ،  ، اىغشخغً

 .  243وربط اىزشاجٌ ص  ،  78/  3هـ  . ٌْظش اىجىاهش اىَضٍئخ  483عْخ   -سدَه هللا  -رىفً   ،وغٍشهَب  ،واىَجغىط   ،اىغشخغً  

  (
3
فً  ، أدذ مجبس أئَخ اىذْفٍخ أثىثنش  ، ػيً  اىغَشقْذي ٍذَذ ثِ أدَذ ثِ  واىغَشقْذي  هى  : ،     354ٍٍضاُ اىؼقىه ص   ٌْظش (

 ،واىيجبة فً اِصىه    ،ٍِ مزجه :  ٍٍضاُ اِصىه    ،ٍِ أشهش طيجزه اىنبعبًّ  ،أصىىٍب   ، مبُ فقٍهب  ،   اىقشُ اىغبدط اىهجشي 

 .   64واىفىائذ اىجهٍخ  ص  ،  130/  2هـ  . ٌْظش اىجىاهش اىَضٍئخ  539عْخ   -سدَه هللا  -رىفً   ،وغٍشهَب 

  (
4
،   مبُ شبفؼٍب   صٌ  ٍبىنٍب  ،  أثى اىذغٍِ   ، أدَذ ثِ فبسط  ثِ صمشٌب    و اثِ فبسط هى  : ،     265/ 3اىيغخ   ٍؼجٌ ٍقبٌٍظ   (

هـ   395عْخ  -سدَه هللا  -رىفً   ،وغٍشهَب  ،وٍؼجٌ ٍقبٌٍظ اىيغخ    ،ٍِ مزجه :  اىَجَو     ، ىغىٌب  ٍزقْب   ، مبُ إٍبٍب  فً ػيىً شزى 

 .     118/  1. ٌْظش وفٍبد اِػٍبُ  



 "235-244" 0209 يوليو، 91)العلوم اإلنسانية(، العدد  مجلة البحوث األكاديمية

537 
 

ا ًٌّ ف ، وهو الذي ُعِنً به األصولٌون ، وقد ٌكون االشتراُك فً األلفاظ اشتراًكا لفظ   : بؤنه (1) :ه الرهونً وعرَّ
 اً (( . ٌ، وضًعا أول ؤكثرلمعنٌٌن فاللفظ الموضوع لحقٌقتٌن )) 

ْعنً ، اقرأ"  : "قرأ ؛ وهو أنه مشتقٌّ من فعٍل َمْهموزمعنى كلمة )) القرآن (( : فً اللؽة  :  - 3 ٌَ ،  : تفهَّم ، و

 . ، تتبَّع ، تعلَّم ، تدبَّر تفقَّه

ل : "اقرأ" وقٌل  اَقُة فً بطنها َساًل َقطُّ   )):  ؛ فالعرُب تقول : تحمَّ (  ( حَملَت جنًٌنا قط : ما ؛ أي ما قرأَْت هذه النَّ

ل هذا القرآنَ  فالمعنى  (2) َك َقْواًل َثِقٌاًل  ﴿ : ؛ بَقِرٌنِة قولِه تعالى : تحمَّ ٌْ ا َسُنْلِقً َعلَ ِل  (3)﴾  إِنَّ ، واستعْن على تحمُّ

لَ  القول الثَّقٌل بقٌاِم اللٌِل ﴿ ٌْ ورة  (4)﴾  قُِم اللَّ ل السُّ  .؛ وهو ما أُِمَر به فً أَوَّ

مُّ  ِمَن الَقْرءِ :  وقٌل    .   ، وهو الَجْمُع والضَّ

 .   ، وهو الِقرانُ  من قرْنُت الشًََّء بالشًءِ  ((  قَرن))  ، وهو : من فعل ؼٌِر مهموزٍ  وقٌل

ٌافُة والكرم أِو اإلْكرام وقٌل  . : من الِقرى ، وهو الضِّ

ِّ صلى هللا علٌه وسلم  - ففً حدٌِث أبً ُهرٌرَة عِن النَّبً ٌُوِت هللاَِّ  )):  قال –ّّ ٍت ِمْن ُب ٌْ ،  َما اْجَتَمَع َقْوم  ِفً َب
َنُهمْ  ٌْ َتَداَرُسوَنُه َب ٌَ ِ َو ْتلُوَن ِكَتاَب هللاَّ ِكٌَنةُ  ٌَ ِهُم السَّ ٌْ ْحَمة ، إاِل َنَزلَْت َعلَ ْتُهُم الرَّ ٌَ ،  ، وَحفَّت ِبِهُم الَماَلِئَكة ، َوَؼِش ُّ

 ُ إِنَّ  : )) - صلى هللا علٌه وسلم -: قال َرُسوُل هللِا  ، وعن َعْبِدهللِا بِن مْسعوٍد قال (5) ((  ِفٌَمْن ِعْنَدهُ  َوَذَكَرُهُم هللاَّ

 .  (6)  (( َهَذا القُْرآَن َمؤُْدَبُة هللِا، َفَتَعلَُّموا ِمْن َمؤُْدَبِتِه َما اْسَتَطْعُتمْ 

،  - صلى هللا علٌه وسلم - المنزل على رسول هللا وأما فً االصطالح : فقد عرفه السرخسً بؤنه : ))  
 .  (7)((   ، المنقول إلٌنا على األحرؾ السبعة المشهورة نقال متواتر المكتوب فى دفات المصاحؾ

 (( .  الكالم المنزل لإلعجاز بسورة منهبؤنه : ))  (8)وعرفه ابن الحاجب  

ٌُطلَق على الكالم ٌض القدٌمنقوهو ،  الجدٌد من األشٌاء:  (9)معنى كلمة )) الحدٌث (( : فً اللؽة  - 4 ،  ؛ و

د شًٌئا فشًٌئا قلٌله وكثٌره  . ، وجمعه أحادٌث ؛ ألنه ٌحدث وٌتجدَّ
، أو  ، أو تقرٌر من قول أو فعل -  صلى هللا علٌه وسلم -: ما أضٌؾ إلى النبً  صطالح  فهوالوأما فً ا

 . (10) وصؾ َخْلقً أو ُخلُقً

ثانٌاً : باعتبار كونه لقباً : العنوان ٌدور حول الدراسات التطبٌقٌة  لمشكل القرآن والحدٌث ؛ لكون البحث 
ء عن اللفظ الشتراك عدة معان وهو الناشً ،سٌقتصر على دراسة سبب من أسباب إشكال وؼموض المعنى 

 .فٌه

 ثانياً : أهمية التعرف على الواضح والخفي في الدالالت : 
كلة الوضوح والؽموض شؽلت علماء األصول ؛ ألنها من أهم المشكالت التً تعترض المخاطبٌن بوجه إن مش

فجعلتهم ٌبحثون عن طبٌعة  ،والباحثٌن عن المعنى لؽرض التعرؾ على األحكام الشرعٌة بوجه خاص  ،عام 

  . (11)الدالالت اللفظٌة من هذه الحٌثٌة 

                                                           
  (

1
مبُ ،  أثى  صمشٌب ،ٌذًٍ ثِ ٍىعى اىشهىًّ     و اىشهىًّ هى  : ،    304 /1  رذفخ اىَغؤوه فً ششح ٍخزصش ٍْزهى اىغىه   (

هـ  . ٌْظش   773عْخ  -سدَه هللا  -رىفً    ،ٍِ مزجه :  رذفخ اىَغؤوه فً ششح ٍخزصش ٍْزهى اىغىه    ،إٍبٍب  فً  أصىه اىفقه 

   362/  2اىذٌجبط   

  (
2
          .   234/  1ٍبدح ) ا ق س أ (   ٌْظش   ىغبُ اىؼشة(

  (
3
          .( ٍِ عىسح اىَضٍو    5اٌَخ ) (

  (
4
          .( ٍِ عىسح اىَضٍو      2اٌَخ ) (

  (
5
 سقٌ ،ػيى رالوح اىقشآُ وػيى اىزمش ثبة فضو االجزَبع   ،أخشجه ٍغيٌ  فً صذٍذه فً مزبة اىزمش واىذػبء واىزىثخ واالعزغفبس (

4996  .          

  (
6
          .  3275سقٌ   ، ثبة فضو ٍِ قشأ ٍِ اىقشآُ ،مزبة فضبئو اىقشآُ  ،أخشجه اىذاسًٍ فً عْْه (

  (
7
 .  279/  1أصىه اىغشخغً   ٌْظش (

  (
8
ػضَبُ ثِ ػَش  ثِ أثً ثنش ثِ ٌىّظ اىنشدي  و اثِ اىذبجت هى  : ،  ٍغ ششح اىؼضذ   304 /1ٍخزصش  اثِ اىذبجت     (

ٍِ مزجه :  ٍخزصش ٍْزهى اىغؤه واٍِو فً  ،مبُ إٍبٍب  فً  أصىه اىفقه ،  اىَؼشوف ثبثِ اىذبجت  صٌ اىَصشي اىَبىنً  ،اىذوًٌْ     

 .     248/   3هـ  . ٌْظش  وفٍبد اِػٍبُ      646عْخ  -سدَه هللا  -رىفً    ،ػيًَ  اِصىه واىجذه     

  (
9
 .            123/  3ٍبدح ) ح د س (    ٌْظش   ىغبُ اىؼشة(

واىجذش  ،  97/  2وفىارخ اىشدَىد  ،   94/  2وششح اىَذيً ػيى جَغ اىجىاٍغ  ،   113/  1أصىه اىغشخغً   ٌْظش   (10)  

          .  163/  4اىَذٍظ 

      .   195/  2دالالد اِصىىٍٍِ فً ٍجبدش اِصىىٍٍِ ىيذمزىس ٌؼقىة اىجبدغٍِ  ٌْظش   (11)  
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 المبحث األول

 القرآن وأثره الفقهيمشكل االشتراك اللفظي في 

والبحث عن طرق الكشؾ عن أسباب  ،كان علماء األصول من أكثر العلماء اهتماماً بفهم المشترك اللفظً 

وإزالة ما فٌه من ؼموض  ،اشتراكه المإدي إلى الخفاء والؽموض ؛ من أجل إٌضاحه والكشؾ عن المراد منه 

 . (1)إلى األحكام الشرعٌة القرآنٌة وإشكال ؛ ألن ذلك هو الطرٌق إلى التوصل  ،وخفاء  ،

 ،اإلشكال فً االشتراك اللفظً القرآنً ناشًء عن ذات اللفظ القرآنً فً داللة المعنى على االسم الموضوع له 

 . (2)فٌلتبس أي المعانً أراده القرآن منها على سبٌل التخصٌص  

 وفٌه مطلبان :  

 المطلب األول

 مشكل االشتراك اللفظي في القرآن

فإذا أشكل اللفظ القرآنً باحتماله االشتراك وعدمه كان  ،المقرر بٌن علماء األصول أن االشتراك خالؾ األصل 

وإذا تحقق االشتراك فال ٌحكم بإرادة أحد معانً االشتراك إال إذا ترجح هذا  ، (3)عدم االشتراك هو الراجح 

 . (4)المعنى بالقرائن واألمارات  

 كل االشتراك اللفظي في القرآن : المطلب الثاني : أثر مش

َتَربَّْصَن ِبؤَْنفُِسِهنَّ َثاَلَثَة قُُروٍء  ﴿من أمثلة المشكل لؽموض المعنى فً المشترك اللفظً قوله تعالى :  ٌَ َواْلُمَطلََّقاُت 

فق وقد ات ،مشكلة الستعمالها مشتركة بٌن الحٌض والطهر الفاصل بٌن الحٌضتٌن  ﴾قُُروٍء  ﴿فكلمة   ، (5)﴾ 

 .  (6)ثم أشكل تعٌٌن المعنى المراد منه فً اآلٌة الكرٌمة   ،األصولٌون على أن المراد منه أحد هذٌن المعنٌٌن 

هو الطهر  ﴾قُُروٍء  ﴿بؤن المعنى المراد من اللفظ المشترك  (7)فزال اإلشكال عند الشافعٌة وبعض الفقهاء 

 .  الفاصل بٌن الحٌضتٌن لوجود القرائن واألدلة على ذلك

والتؤنٌث ٌدل على أن المعدود  ،وهو ثالثة  ،وزوال هذا اإلشكال كان بالتؤمل فً السٌاق حٌث تؤنٌث اسم العدد 

 .  (8)والمذكر هو الطهر ال الحٌضة  ،مذكر 

المشترك بؤن المعنى المراد هو الحٌض ؛  ﴾قُُروٍء  ﴿فقد رفعوا اإلشكال فً لفظ   (9)وأما الحنفٌة وبعض الفقهاء 

 ؛ لوجود القرائن على ذلك . 
خاص ؛ فٌدل قطعاً على أن مدة العدة ثالثة  ﴾َثاَلَثَة   ﴿وزوال هذا اإلشكال كان بالتؤمل فً السٌاق حٌث إن لفظ 

 .  (10)وهذا ال ٌتحقق إال إذا كان المراد بالقروء الحٌض ال الطهر   ،قروء من ؼٌر زٌادة أو نقصان 

فإن لم ٌترجح أحد معانً المشترك فهل ٌصح أن ٌراد به كل واحد من معانٌه بحٌث ٌكون الحكم المتعلق به ثابتاً 
لكل واحد منها أو ال ٌصح ذلك ..    وٌجب التوقؾ فً العمل به حتى ٌقوم الدلٌل على تعٌٌن معنى من معانٌه 

  ...(11) . 

ٌة : إنه ال ٌجوز أن ٌراد بالمشترك كل واحد من معانٌه سواء أكان اختلؾ األصولٌون فً ذلك فقال أكثر الحنف

 .   (12)وارداً فً النفً أو اإلثبات ..  

                                                           
      .    196/  2ٍِ  دالالد اِصىىٍٍِ فً ٍجبدش اِصىىٍٍِ ىيذمزىس ٌؼقىة اىجبدغٌْظش   (1)  

     .  342أصىه اىفقه ىضمً اىذٌِ شؼجبُ ص ٌْظش   (2)  

          .       212/   1ششح اِصفهبًّ ىيَْهبط ٌْظش   (3)  

        .     127اىَشنو دساعخ أصىىٍخ ٍقبصذٌخ رطجٍقٍخ  ص ٌْظش   (4)  

  (
5
          .( ٍِ عىسح اىجقشح     227اٌَخ ) (

          .    .  342أصىه اىفقه ىضمً اىذٌِ شؼجبُ ص ٌْظش   (6)  

 1ورٍغٍش اىزذشٌش ،    184واىزجصشح ص  ،    343/  1واىجشهبُ  ،    242/  2واإلدنبً ىٍُذي ،   71/  2اىَغزصفى  ٌْظش   (7)  

1  /235  .          

          .    .  342أصىه اىفقه ىضمً اىذٌِ شؼجبُ ص ٌْظش   (8)  

          .    242/  2واإلدنبً ىٍُذي  ،  ،  71/  2واىَغزصفى  ،    29/  1ومشف اِعشاس  ،   162/ 1أصىه اىغشخغً   ٌْظش   (9)  

             .     342أصىه اىفقه ىضمً اىذٌِ شؼجبُ ص ٌْظش   (10)  

             .     342أصىه اىفقه ىضمً اىذٌِ شؼجبُ ص  ٌْظش   (11)  

          .       29/  1ومشف اِعشاس  ،   162/ 1أصىه اىغشخغً   ٌْظش   (12)  
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 المبحث الثاني

 مشكل االشتراك اللفظي في الحديث وأثره الفقهي

والبحث عن طرق الكشؾ عن أسباب  ،كان علماء األصول من أكثر العلماء اهتماماً بفهم المشترك اللفظً 

وإزالة ما فٌه من ؼموض  ،شتراكه المإدي إلى الخفاء والؽموض ؛ من أجل إٌضاحه والكشؾ عن المراد منه ا

 . (1)وإشكال ؛ ألن ذلك هو الطرٌق إلى التوصل إلى األحكام الشرعٌة النبوٌة   ،وخفاء  ،

 ،اإلشكال فً االشتراك اللفظً النبوي ناشًء عن ذات اللفظ النبوي فً داللة المعنى على االسم الموضوع له 

 . (2)فٌلتبس أي المعانً أراده اللفظ النبوي منها على سبٌل التخصٌص  

 وفيه مطلبان : 

 المطلب األول : مشكل االشتراك اللفظي في الحديث .

فإذا أشكل اللفظ النبوي باحتماله االشتراك وعدمه كان  ،الشتراك خالؾ األصل المقرر بٌن علماء األصول أن ا

وإذا تحقق االشتراك فال ٌحكم بإرادة أحد معانً االشتراك إال إذا ترجح هذا  ، (3)عدم االشتراك هو الراجح 

 . (4)المعنى بالقرائن واألمارات  

 المطلب الثاني : أثر مشكل االشتراك اللفظي في الحديث

إَِذا  فً الحدٌث الطوٌل  : )) –صلى هللا علٌه وسلم  –من أمثلة المشكل لؽموض المعنى فً المشترك اللفظً 

ْعبُ  ٌَ ٌُْخِرُجوا َمْن َكاَن  ُ الَمالَِئَكَة : أَْن  اِر ، أََمَر هللاَّ ُ َرْحَمَة َمْن أََراَد ِمْن أَْهِل النَّ ٌُْخِرُجوَنُهْم وَ أََراَد هللاَّ َ ، َف ْعِرفُوَنُهْم ُد هللاَّ ٌَ

اِر ، َفُكلُّ  ْخُرُجوَن ِمَن النَّ ٌَ ُجوِد ، َف اِر أَْن َتؤُْكَل أََثَر السُّ ُ َعلَى النَّ َم هللاَّ ُجوِد ، َوَحرَّ اُر إاِلَّ أََثَر ِبآَثاِر السُّ  اْبِن آَدَم َتؤُْكلُُه النَّ

اِر ، َقدْ  ْخُرُجوَن ِمَن النَّ ٌَ ُجوِد ، َف ٌُصَ  اْمَتَحُشوا السُّ ْنُبُتوَن َكَما َتْنُبتُ َف ٌَ اِة ، َف ٌَ ِهْم َماُء الَح ٌْ ِل  َحِمٌلِ  ِفً الِحبَّةُ  بُّ َعلَ ٌْ  .السَّ

اِر َوُهَو آِخُر أَْهِل النَّ   ِة َوالنَّ َن الَجنَّ ٌْ ْبَقى َرُجل  َب ٌَ َن الِعَباِد َو ٌْ ُ ِمَن الَقَضاِء َب ْفُرُغ هللاَّ ٌَ َة ُمْقِبل  بِ ُثمَّ  َوْجِهِه اِر ُدُخواًل الَجنَّ

اِر   .ِقَبَل النَّ

اِر ، َقدْ   ا َربِّ اْصِرْؾ َوْجِهً َعِن النَّ ٌَ قُوُل :  ٌَ َت إِْن فُِعَل َذلَِك  َذَكاُإَها ِرٌُحَها َوأَْحَرَقِنً َقَشَبِنً َف ٌْ قُوُل : َهْل َعَس ٌَ ، َف

َر َذلَِك    ٌْ  .ِبَك أَْن َتْسؤََل َؼ

 َ ٌُْعِطً هللاَّ ِتَك ، َف قُوُل : الَ َوِعزَّ ٌَ اِر ، َفإَِذا أَْقَبَل ِبِه َعلَى َف ُ َوْجَهُه َعِن النَّ ٌَْصِرُؾ هللاَّ َشاُء ِمْن َعْهٍد َوِمٌَثاٍق ، َف ٌَ  َما 

ْسُكَت  ٌَ ُ أَْن  ِة ، َرأَى َبْهَجَتَها َسَكَت َما َشاَء هللاَّ  .الَجنَّ

َت الُعُهوَد َوالمِ   ٌْ َس َقْد أَْعَط ٌْ ُ لَُه : أَلَ قُوُل هللاَّ ٌَ ِة ، َف ْمِنً ِعْنَد َباِب الَجنَّ ا َربِّ َقدِّ ٌَ َر الَِّذي ُثمَّ َقاَل :  ٌْ ٌَثاَق ، أَْن الَ َتْسؤََل َؼ

 .ُكْنَت َسؤَْلَت   

قُوُل : فَ  ٌَ ا َربِّ الَ أَُكوُن أَْشَقى َخْلِقَك ، َف ٌَ قُوُل :  ٌَ َرهُ   َف ٌْ َت إِْن أُْعِطٌَت َذلَِك أَْن الَ َتْسؤََل َؼ ٌْ  .َما َعَس

ُمهُ  ٌَُقدِّ ُه َما َشاَء ِمْن َعْهٍد َوِمٌَثاٍق ، َف ٌُْعِطً َربَّ َر َذلَِك ، َف ٌْ ِتَك ، الَ أَْسؤَُل َؼ قُوُل : الَ َوِعزَّ ٌَ ِة ، َفإَِذا َبلََػ  َف إِلَى َباِب الَجنَّ

ْسُكَت َباَبَها ، َفَرأَى َزْهرَ  ٌَ ُ أَْن  ْسُكُت َما َشاَء هللاَّ ٌَ ُروِر ، َف  .َتَها ، َوَما ِفٌَها ِمَن النَّْضَرِة َوالسُّ

 ُ ٌَقُوُل هللاَّ َة ، َف ا َربِّ أَْدِخْلِنً الَجنَّ ٌَ قُوُل :  ٌَ َحكَ  : َف ٌْ َت الُعُهوَد َوالِمٌَثاَق  َو ٌْ َس َقْد أَْعَط ٌْ ا اْبَن آَدَم ، َما أَْؼَدَرَك ، أَلَ ، أَْن ٌَ

ُ َعزَّ َوجَ  ٌَْضَحُك هللاَّ ا َربِّ الَ َتْجَعْلِنً أَْشَقى َخْلِقَك ، َف ٌَ قُوُل :  ٌَ َر الَِّذي أُْعِطٌَت   َف ٌْ ؤَْذُن لَُه ِفً الَ َتْسؤََل َؼ ٌَ لَّ ِمْنُه ، ُثمَّ 

 ٌَّ َتَمنَّى َحتَّى إَِذا اْنَقَطَع أُْمِن ٌَ قُوُل : َتَمنَّ ، َف ٌَ ِة ، َف ُه ،ُدُخوِل الَجنَّ ُرهُ َربُّ ٌَُذكِّ ُ َعزَّ َوَجلَّ : ِمْن َكَذا َوَكَذا ، أَْقَبَل   ُتُه ، َقاَل هللاَّ

ُ َتَعالَى : لََك َذلَِك َوِمْثلُُه َمَعُه  ًُّ ، َقاَل هللاَّ  . َحتَّى إَِذا اْنَتَهْت ِبِه األََماِن

                                                           
      .    196/  2دالالد اِصىىٍٍِ فً ٍجبدش اِصىىٍٍِ ىيذمزىس ٌؼقىة اىجبدغٍِ  ٌْظش   (1)  

     .  342أصىه اىفقه ىضمً اىذٌِ شؼجبُ ص ٌْظش   (2)  

          .       212/   1هبط ششح اِصفهبًّ ىيٌَْْظش   (3)  

        .     127اىَشنو دساعخ أصىىٍخ ٍقبصذٌخ رطجٍقٍخ  ص ٌْظش   (4)  
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َرَة  ٌْ ُ رَ  -َقاَل أَُبو َسِعٌٍد الُخْدِريُّ أِلَِبً ُهَر ًَ هللاَّ ِه َوَسلََّم   -: إِنَّ َرُسوَل هللاَِّ  - َعْنُهَما ِض ٌْ ُ َعلَ ُ :  -َصلَّى هللاَّ َقاَل : َقاَل هللاَّ

 ِ َرَة : لَْم أَْحَفْظ ِمْن َرُسوِل هللاَّ ٌْ ِه َوَسلََّم  -لََك َذلَِك َوَعَشَرةُ أَْمَثالِِه ، َقاَل أَُبو ُهَر ٌْ ُ َعلَ َك َذلَِك إاِلَّ َقْولَُه : لَ  -َصلَّى هللاَّ

قُوُل : َذلَِك لََك َوَعَشَرةُ أَْمَثالِِه  ٌَ  .  (1)((  َوِمْثلُُه َمَعُه َقاَل أَُبو َسِعٌٍد : إِنًِّ َسِمْعُتُه 

وقد اتفق األصولٌون على أن المراد  ،العهود  (( مشكلة الستعمالها مشتركة بٌن المٌثاق والزمان  فكلمة  : ))  

 .  (2)أشكل تعٌٌن المعنى المراد منها فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ   ثم  ،منها أحد هذٌن المعنٌٌن 

العهود  ((  هو المٌثاق ؛ لوجود  بؤن المعنى المراد من اللفظ المشترك ))  (3)فزال اإلشكال عند بعض الفقهاء 

 القرائن واألدلة على ذلك . 

 . (4) وزوال هذا اإلشكال كان بالتؤمل فً السٌاق 

اُبُه َمْوُضوَعة  َعلَى إَِزارٍ  ِفًأن جابراً صلى وفً الحدٌث : ))  ٌَ ، َقاَل لَُه َقاِئل  :  الِمْشَجبِ  َقْد َعَقَدهُ ِمْن ِقَبِل َقَفاهُ َوِث

َنا َكاَن لَُه َثْوَباِن َعلَ  إَِزارٍ  ُتَصلًِّ ِفً ٌُّ َراِنً أَْحَمُق ِمْثلَُك َوأَ ٌَ َما َصَنْعُت َذلَِك لِ ًِّ َواِحٍد   ، َفَقاَل : إِنَّ ِب َصلَّى  -ى َعْهِد النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ  .  (5)((  - هللاَّ

وقد اتفق األصولٌون على أن المراد  ،عهد  (( مشكلة الستعمالها مشتركة بٌن المٌثاق والزمان  فكلمة  : )) 

 . (6)ثم أشكل تعٌٌن المعنى المراد منها فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ    ،منها أحد هذٌن المعنٌٌن 

العهود  ((  هو الزمان والمدة  ؛  بؤن المعنى المراد من اللفظ المشترك ))  (7)فزال اإلشكال عند بعض الفقهاء  

 ؛ لوجود القرائن واألدلة على ذلك .

 . (8) وزوال هذا اإلشكال كان بالتؤمل فً السٌاق 

))  :فً الحدٌث –صلى هللا علٌه وسلم  –وكذلك من أمثلة المشكل لؽموض المعنى فً المشترك اللفظً 

ُه أَْخَبَرهُ  أَِبٌهِ  ، َعنْ  َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاَِّ  َعنْ  َما َبَقاُإُكْم  ، أَنَّ قُوُل : إِنَّ ٌَ ِه َوَسلََّم ،  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُه َسِمَع َرُسوَل هللاَّ أَنَّ

ْوَراَة ، فَ  َسلَؾَ  ِفٌَما ْوَراِة التَّ ًَ أَْهُل التَّ َن َصالَِة الَعْصِر إِلَى ُؼُروِب الشَّْمِس ، أُوِت ٌْ َعِملُوا َحتَّى َقْبلَُكْم ِمَن األَُمِم َكَما َب

َهاُر َعَجُزوا ، َفؤُْعُطواإِ  ًَ أَْهُل اإلِْنِجٌِل اإلِْنِجٌَل ، َفَعِملُوا إِلَى َصالَِة الَعْصِر ،  ِقٌَراًطا َذا اْنَتَصَؾ النَّ ِقٌَراًطا ، ُثمَّ أُوِت

نِ  الشَّْمِس ، َفؤُْعِطٌَنا ُثمَّ َعَجُزوا ، َفؤُْعُطوا ِقٌَراًطا ِقٌَراًطا ، ُثمَّ أُوِتٌَنا القُْرآَن ، َفَعِمْلَنا إِلَى ُؼُروبِ  ٌْ ِن ،  ِقٌَراَط ٌْ ِقٌَراَط

َتَنا ِقٌَراًطا قِ  ٌْ ِن ، َوأَْعَط ٌْ ِن ِقٌَراَط ٌْ َت َهُإالَِء ِقٌَراَط ٌْ َنا ، أَْعَط ِن : أَْي َربَّ ٌْ ا أَْكَثَر َفَقاَل : أَْهُل الِكَتاَب ٌَراًطا ، َوَنْحُن ُكنَّ

ُ َعزَّ َوجَ  ٍء   َقالُوا : الَ ، َقاَل : َفُهَو َفْضلًِ أُوِتٌِه َمْن أََشاءُ َعَماًل   َقاَل : َقاَل هللاَّ ًْ  لَّ : َهْل َظلَْمُتُكْم ِمْن أَْجِرُكْم ِمْن َش

 ))(9) . 

وقد اتفق األصولٌون  ،(( مشكلة الستعمالها مشتركة بٌن السابق زماناً وإسالؾ التمر والقرض سلؾة  : ))فكلم

 .  (10)ثم أشكل تعٌٌن المعنى المراد منها فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ  ،المعانً  على أن المراد منها أحد هذه

((  هو السابق زماناً ؛ سلؾمعنى المراد من اللفظ المشترك ))بؤن ال (11)فزال اإلشكال عند بعض الفقهاء 

 لوجود القرائن واألدلة على ذلك . 

 . (12) وزوال هذا اإلشكال كان بالتؤمل فً السٌاق 

 

                                                           
  (

1
          .   785سقٌ   ، ثبة فضو اىغجىد    ،  مزبة اِراُ  ،أخشجه اىجخبسي فً اىصذٍخ  (

          .    .  342أصىه اىفقه ىضمً اىذٌِ شؼجبُ ص ٌْظش   (2)  

          .  51اىَشزشك اىيفظً ِىفبظ اىضٍبُ فً صذٍخ اىجخبسي . دساعخ ىغىٌخ . إػذاد :  ٍذَىد اىجٍل وجهبد اىؼشجب . ص ٌْظش   (3)  

          .  51اىَشزشك اىيفظً ِىفبظ اىضٍبُ فً صذٍخ اىجخبسي .  ص ٌْظش   (4)  

  (
5
          .  348سقٌ   ، إلصاس ػيى اىقفب فً اىصالح   ثبة  ػقذ ا  ، مزبة اىصالح  ،أخشجه اىجخبسي فً اىصذٍخ  (

          .    .  342أصىه اىفقه ىضمً اىذٌِ شؼجبُ ص ٌْظش   (6)  

          .  51اىَشزشك اىيفظً ِىفبظ اىضٍبُ فً صذٍخ اىجخبسي .   ص ٌْظش   (7)  

          .  51اىَشزشك اىيفظً ِىفبظ اىضٍبُ فً صذٍخ اىجخبسي .   ص ٌْظش   (8)  

  (
9
          .  542سقٌ    ، ثبة  ٍِ أدسك سمؼخ ٍِ اىؼصش قجو اىغشوة      ، مزبة ٍىاقٍذ اىصالح  ،أخشجه اىجخبسي فً اىصذٍخ  (

          .    .  342أصىه اىفقه ىضمً اىذٌِ شؼجبُ ص ٌْظش   (10)  

          .  47اىَشزشك اىيفظً ِىفبظ اىضٍبُ فً صذٍخ اىجخبسي .   ص ٌْظش   (11)  

          .  47اىَشزشك اىيفظً ِىفبظ اىضٍبُ فً صذٍخ اىجخبسي   . ص ٌْظش   (12)  
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ِة  َحِكٌِم ْبِن ِحَزامٍ ذلك فً حدٌث  ))وك ٌَّ اَء ُكْنُت أَْفَعلَُها ِفً اْلَجاِهلِ ٌَ ِ ، أَْش ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َقاَل ِهَشام  :  -، َقاَل : قُْلُت : 

ْعِنً رُ  ٌَ ِه َوَسلََّم : أَْسلَْمَت َعلَى َماَفقَ  -ِبَها  أََتَبرَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِ ، اَل  أَْسلَْفتَ  اَل َرُسوُل هللاَّ ِر ، قُْلُت : َفَوهللاَّ ٌْ لََك ِمَن اْلَخ

ِة إاِلَّ َفَعْلُت ِفً اإْلِْساَلِم ِمْثلَهُ  ٌَّ ًئا َصَنْعُتُه ِفً اْلَجاِهلِ ٌْ  . (1)((  أََدُع َش

وقد اتفق األصولٌون  ،مشكلة الستعمالها مشتركة بٌن السابق زماناً وإسالؾ التمر والقرض (( سلؾفكلمة  : ))

 .  (2)ثم أشكل تعٌٌن المعنى المراد منها فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ  ،على أن المراد منها أحد هذه المعانً 

((  هو السابق زماناً ؛ لوجود سلؾمعنى المراد من اللفظ المشترك ))بؤن ال (3)فزال اإلشكال عند بعض الفقهاء 

 لوجود القرائن واألدلة على ذلك . 

 . (4) وزوال هذا اإلشكال كان بالتؤمل فً السٌاق 

ُ  - اْبِن َعبَّاسٍ وأما حدٌث  ًَ هللاَّ  ، َقاَل : - َعْنُهَما َرِض

  (( ًُّ ِب ِه َوَسلََّم  -َقِدَم النَّ ٌْ ُ َعلَ ِن َوالثَّالََث ، َفَقاَل : َمنْ  ٌُْسلِفُونَ  الَمِدٌَنَة َوُهمْ  -َصلَّى هللاَّ ٌْ َنَت ْمِر السَّ ٍء ،  أَْسلَؾَ  ِبالتَّ ًْ ِفً َش

ٍل َمْعلُوٍم ، َوَوْزٍن َمْعلُوٍم ، إِلَى أََجلٍ  ٌْ َثَنا َفِفً َك ًٌّ  َمْعلُوٍم ، َحدَّ َثَنا َعلِ انُ  ، َحدَّ ٌَ َثِنً ُسْف ،  اْبُن أَِبً َنِجٌحٍ  ، َقاَل : َحدَّ

َثَنا ٍل َمْعلُوٍم ، إِلَى أََجٍل َمْعلُوٍم َحدَّ ٌْ ٌُْسلِْؾ ِفً َك َبةُ  َوَقاَل : َفل ٌْ َثَنا قَُت انُ  ، َحدَّ ٌَ ِ ْبِن  َعْبدِ  ، َعنْ  اْبِن أَِبً َنِجٌحٍ  ، َعنْ  ُسْف هللاَّ

ُ َعْنُهَما - اْبَن َعبَّاسٍ  ، َقاَل : َسِمْعتُ  أَِبً الِمْنَهالِ  ، َعنْ  َكِثٌرٍ  ًَ هللاَّ ًُّ  َرِض ِب قُوُل : َقِدَم النَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  -،  ٌْ ُ َعلَ  -َصلَّى هللاَّ

ٍل َمْعلُوٍم ، َوَوْزٍن َمْعلُوٍم ، إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ  ٌْ  .  (5)((  ، َوَقاَل : ِفً َك

بؤن المعنى المراد منها هو  (6)(( عند بعض الفقهاء سلؾرد فٌه عن االشتراك فً كلمة : ))فزال اإلشكال الوا

 إسالؾ التمر ؛ لوجود القرائن واألدلة على ذلك .

رِ  َعنْ وأما الحدٌث الطوٌل المروي  ٌْ َب ِ ْبِن الزُّ  ، َقاَل : َعْبِد هللاَّ

ا َوَقؾَ لَ  ))  رُ  مَّ ٌْ َب ْومَ  الزُّ ْوَم إاِلَّ َظالِم  أَْو َمْظلُوم  ،  الَجَملِ  ٌَ ٌَ ٌُْقَتُل ال ًِّ ، إِنَُّه الَ  ا ُبَن ٌَ َدَعاِنً ، َفقُْمُت إِلَى َجْنِبِه َفَقاَل : 

ًئا   َفَقاَل : ٌَ َوإِنًِّ الَ أَُراِنً إاِلَّ َسؤُْقَتُل ا ٌْ ُنَنا ِمْن َمالَِنا َش ٌْ ٌُْبِقً َد ِنً ، أََفُتَرى  ٌْ ً لََد ْوَم َمْظلُوًما ، َوإِنَّ ِمْن أَْكَبِر َهمِّ ٌَ ا ل

لُِث ، َوُثلُِثِه لَِبِنٌِه  ِنً ، َوأَْوَصى ِبالثُّ ٌْ ًِّ ِبْع َمالََنا ، َفاْقِض َد ِ ْبِن الزُّ  -ُبَن ْعِنً َبِنً َعْبِد هللاَّ ِر ٌَ ٌْ لُِث ،  -َب قُوُل : ُثلُُث الثُّ ٌَ

ء  ، َفُثلُُثُه لَِولَِدَك ،  ًْ ِن َش ٌْ ِ ، َقْد  -َفإِْن َفَضَل ِمْن َمالَِنا َفْضل  َبْعَد َقَضاِء الدَّ َقاَل ِهَشام  : َوَكاَن َبْعُض َولَِد َعْبِد هللاَّ

اد  َولَُه  ب  ، َوَعبَّ ٌْ ِر ، ُخَب ٌْ َب ْوَمِئٍذ ِتْسَعُة َبِنٌَن ، َوِتْسُع َبَناٍت َواَزى َبْعَض َبِنً الزُّ ٌُوِصٌِنً  -ٌَ ِ : َفَجَعَل  ، َقاَل َعْبُد هللاَّ

ِ مَ  ِه َمْوالََي ، َقاَل : َفَوهللاَّ ٌْ ٍء ، َفاْسَتِعْن َعلَ ًْ ًِّ إِْن َعَجْزَت َعْنُه ِفً َش ا ُبَن ٌَ قُوُل :  ٌَ ِنِه ، َو ٌْ ُت َما أََراَد َحتَّى قُْلُت ِبَد ٌْ ا َدَر

ِنِه ، إاِلَّ قُْلُت : ٌْ ِ َما َوَقْعُت ِفً ُكْرَبٍة ِمْن َد ُ ، َقاَل : َفَوهللاَّ ا أََبِة َمْن َمْوالََك   َقاَل : هللاَّ ٌَ ِر اْقِض َعْنُه  :  ٌْ َب ا َمْولَى الزُّ ٌَ

َدْع ِدٌَناًرا ٌَ ُ َعْنُه ، َولَْم  ًَ هللاَّ ُر َرِض ٌْ َب ْقِضٌِه ، َفقُِتَل الزُّ ٌَ َنُه ، َف ٌْ َوالَ ِدْرَهًما إاِلَّ أََرِضٌَن ، ِمْنَها الَؽاَبُة ، َوإِْحَدى  َد

َما كَ  ِن ِباْلَبْصَرِة ، َوَداًرا ِبالُكوَفِة ، َوَداًرا ِبِمْصَر ، َقاَل : َوإِنَّ ٌْ ِه ، أَنَّ َعْشَرَة َداًرا ِباْلَمِدٌَنِة ، َوَداَر ٌْ ُنُه الَِّذي َعلَ ٌْ اَن َد

ؤِْتٌِه بِ  ٌَ ُجَل َكاَن  َعةَ الرَّ ٌْ ِه الضَّ ٌْ ُه َسلَؾ  ، َفإِنًِّ أَْخَشى َعلَ ُر : الَ َولَِكنَّ ٌْ َب قُوُل الزُّ ٌَ اهُ ، َف ٌَّ ْسَتْوِدُعُه إِ ٌَ ًَ  اْلَماِل ، َف ، َوَما َولِ

ةَ  إَِماَرًة َقطُّ َوالَ  ٌَ ُ  ِجَبا ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب ُكوَن ِفً َؼْزَوٍة َمَع النَّ ٌَ ًئا إاِلَّ أَْن  ٌْ ِه َوَسلََّم ، أَْو َمَع أَِبً َبْكٍر ، َخَراٍج ، َوالَ َش ٌْ  َعلَ

 ٌْ ِه ِمَن الدَّ ٌْ ِر : َفَحَسْبُت َما َعلَ ٌْ َب ِ ْبُن الزُّ ُ َعْنُهْم ، َقاَل َعْبُد هللاَّ ًَ هللاَّ ًْ أَْلٍؾ َوُعَمَر ، َوُعْثَماَن َرِض ِن ، َفَوَجْدُتُه أَْلَف

ًَ َحِكٌمُ  ًْ أَْلٍؾ ، َقاَل : َفلَِق ِن َفَكَتَمُه  َوِماَئَت ٌْ ا اْبَن أَِخً ، َكْم َعلَى أَِخً ِمَن الدَّ ٌَ ِر ، َفَقاَل :  ٌْ َب ِ ْبَن الزُّ ْبُن ِحَزاٍم َعْبَد هللاَّ

ِ َما أَُرى أَْمَوالَُكْم َتَسُع لَِهِذِه   .  َفَقاَل : ِماَئُة أَْلٍؾ ، َفَقاَل َحِكٌم  : َوهللاَّ

ًْ أَْلٍؾ     ًْ أَْلٍؾ َوِماَئَت َتَك إِْن َكاَنْت أَْلَف ٌْ ِ : أََفَرأَ  .َفَقاَل لَُه َعْبُد هللاَّ

رُ  ٌْ َب ٍء ِمْنُه َفاْسَتِعٌُنوا ِبً ، َقاَل : َوَكاَن الزُّ ًْ  اْشَتَرى الَؽاَبَة ِبَسْبِعٌَن َقاَل : َما أَُراُكْم ُتِطٌقُوَن َهَذا ، َفإِْن َعَجْزُتْم َعْن َش

ِ ِبؤَْلِؾ أَْلٍؾ َوِستِّ ِماَئِة أَْلٍؾ ، ُثمَّ َقاَم : َفَقاَل َمْن َكاَن لَُه عَ  ِر َحقٌّ َوِماَئِة أَْلٍؾ ، َفَباَعَها َعْبُد هللاَّ ٌْ َب لَى الزُّ

ٌَُواِفَنا ، ِر أَرْ  َفْل ٌْ َب ِ ْبُن َجْعَفٍر ، َوَكاَن لَُه َعلَى الزُّ ِ : إِْن ِشْئُتْم َتَرْكُتَها ِباْلَؽاَبِة ، َفؤََتاهُ َعْبُد هللاَّ َبُع ِماَئِة أَْلٍؾ ، َفَقاَل لَِعْبِد هللاَّ

                                                           
  (

1
          . 1380سقٌ    ، ثبة  ٍِ رصذق فً اىششك صٌ أعيٌ      ، مزبة اىضمبح   ،أخشجه اىجخبسي فً اىصذٍخ  (

          .    .  342أصىه اىفقه ىضمً اىذٌِ شؼجبُ ص ٌْظش   (2)  

          .  47اىَشزشك اىيفظً ِىفبظ اىضٍبُ فً صذٍخ اىجخبسي .   ص ٌْظش   (3)  

          .  47اىَشزشك اىيفظً ِىفبظ اىضٍبُ فً صذٍخ اىجخبسي . ص ٌْظش   (4)  

  (
5
          . 2152سقٌ    ، ثبة  اىغيٌ فً وصُ ٍؼيىً       ، مزبة اىغيٌ   ،اىجخبسي فً اىصذٍخ   أخشجه(

          .   238/  6ٍْذخ اىجبسي ثششح صذٍخ اىجخبسي  ٌْظش  (6)  
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ْرُتْم   ُروَن إِْن أَخَّ ِ : الَ ، َقاَل : َفإِْن ِشْئُتْم َجَعْلُتُموَها ِفٌَما ُتَإخِّ  .لَُكْم ، َقاَل َعْبُد هللاَّ

ِ : الَ ، َقاَل : َقاَل : َفاْقَطُعوا لًِ   ِ : لََك ِمْن َهاُهَنا إِلَى َهاُهَنا ، َقاَل : َفَباَع ِمْنَها َفَقاَل َعْبُد هللاَّ ِقْطَعًة ، َفَقاَل َعْبُد هللاَّ

َة ، َوِعْنَدهُ َعْمرُ  ٌَ ًَ ِمْنَها أَْرَبَعُة أَْسُهٍم َوِنْصؾ  ، َفَقِدَم َعلَى ُمَعاِو َنُه َفؤَْوَفاهُ ، َوَبِق ٌْ  و ْبُن ُعْثَماَن ، َوالُمْنِذُر ْبنُ َفَقَضى َد

َمِت الَؽاَبُة   َقاَل : ُكلُّ َسْهٍم ِماَئَة أَْلٍؾ ،  ُة : َكْم قُوِّ ٌَ ِر ، َواْبُن َزْمَعَة ، َفَقاَل لَُه ُمَعاِو ٌْ َب ًَ   َقاَل : أَْرَبَعُة الزُّ َقاَل : َكْم َبِق

ِر : َقْد أََخْذُت َسْهًما ِبِماَئِة  ٌْ َب  .أَْلٍؾ أَْسُهٍم َوِنْصؾ  ، َقاَل الُمْنِذُر ْبُن الزُّ

ُة : َقاَل َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن : َقْد أََخْذُت َسْهًما ِبِماَئِة أَْلٍؾ ، َوَقاَل اْبُن َزْمَعَة : َقْد أََخْذُت َسْهًما ِبِمائَ   ٌَ ِة أَْلٍؾ ، َفَقاَل ُمَعاِو

ًَ   َفَقالَ   .َوِنْصؾ   َسْهم   : َكْم َبِق

ا َفَرَغ َقاَل : َقْد أََخْذُتُه ِبَخْمِسٌَن َوِمائَ   َة ِبِستِّ ِماَئِة أَْلٍؾ ، َفلَمَّ ٌَ ِ ْبُن َجْعَفٍر َنِصٌَبُه ِمْن ُمَعاِو ِة أَْلٍؾ ، َقاَل : َوَباَع َعْبُد هللاَّ

َنَنا ِمٌَراَثَنا  ٌْ ِر : اْقِسْم َب ٌْ َب ِنِه ، َقاَل َبُنو الزُّ ٌْ ِر ِمْن َقَضاِء َد ٌْ َب  .اْبُن الزُّ

ِ الَ أَقْ  َنُكْم َحتَّى أَُناِديَ َقاَل : الَ ، َوهللاَّ ٌْ ؤِْتَنا َفْلَنْقِضِه ،  ِباْلَمْوِسمِ  ِسُم َب ٌَ ن  َفْل ٌْ ِر َد ٌْ َب أَْرَبَع ِسِنٌَن : أاَلَ َمْن َكاَن لَُه َعلَى الزُّ

ٌَُناِدي  . ِباْلَمْوِسمِ  َقاَل : َفَجَعَل ُكلَّ َسَنٍة 

َنُهْم ، َقالَ   ٌْ ا َمَضى أَْرَبُع ِسِنٌَن َقَسَم َب لَُث ، َفؤََصاَب ُكلَّ اْمَرأٍَة أَْلُؾ أَْلٍؾ  َفلَمَّ ِر أَْرَبُع ِنْسَوٍة ، َوَرَفَع الثُّ ٌْ َب : َفَكاَن لِلزُّ

 . (1)((  َوِماَئَتا أَْلٍؾ ، َفَجِمٌُع َمالِِه َخْمُسوَن أَْلَؾ أَْلٍؾ ، َوِماَئَتا أَْلؾٍ 

بؤن المعنى المراد منها هو  (2)ند بعض الفقهاء (( عسلؾرد فٌه عن االشتراك فً كلمة : ))فزال اإلشكال الوا

 القرض ؛ لوجود القرائن واألدلة على ذلك .
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