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 المقدمة
الحمد هلل الذي عممنا البياف ، والصبلة والسبلـ عمى خير األناـ وعمى ألو وصحبو أفضؿ 

 صبلة وأتـ سبلـ ، الى يوـ ينقطع فيو العمؿ ، ويقؿ فيو الكبلـ . 
وبعد فاف مف المعروؼ لكؿ باحث في عمـ العربية وأصوؿ الفقو اف فقياء الشريعة قد     

اختمفوا في كثير مف الفروع الفقيية تبعا الختبلفيـ في معاني بعض األلفاظ ، ومف المسائؿ 
التي اختمفوا في معانييا كثيرا حروؼ المعاني كاختبلفيـ في معنى الباء مف قولو تعالى 

ـْ ِإَلى اْلَكْعَبْيِف()َواْمَسُحو  ـْ َوَأْرُجَمُك ا ِبُرُءوِسُك
، فذىب فريؽ مف الفقياء إلى أف معنى الفاء ىنا  (ٔ)

لئللصاؽ ، وآلة اإللصاؽ اليد فيكوف الواجب مسحو ربع الرأس أي بمقدار اليد ، وذىب قسـ 
 آخر إلى أف الواو تفيد التبعيض فيكوف الواجب مسحو بعض الرأس مما يدخؿ في معنى
الجمع ، وذىب قسـ آخر إلى أف الواو حرؼ جر زائد فيكوف المقدار الواجب مسحو جميع 

 الرأس . 
وألىمية حروؼ المعاني وكثرة استعماليا فقد اقتصرت البحث عمى حرؼ واحد منيا وىو    

حرؼ ) أو ( واقتصرت الكبلـ عمى المعاني التي ورد بيا القرآف الكريـ فقط ، أمبل منا أف 
 اهلل في بياف معانيو الواردة في القرآف الكريـ .يوفقنا 

وقسمت البحث عمى ثبلثة مباحث ، وكاف المبحث األوؿ في التعريؼ بحرؼ ) أو ( ومواقع 
وجوده في القرآف الكريـ ، وقسمتو عمى مطمبيف أوليما في التعريؼ بحرؼ أو ، وثانييما في 

اني ففي معاني ) أو ( في القرآف الكريـ ، مواقع وجود أو في القرآف الكريـ ،  أما المبحث الث
وتكممت في المبحث الثالث عمى أثر اختبلؼ األصولييف في معنى أو وأثره في اختبلؼ 

 الفقياء . 
وأتوجو إلى اهلل العمي العظيـ أف يوفقنا جميعا لخدمة ديننا الحنيؼ ، وما التوفيؽ إال مف عند 

 اهلل . 
 تمهيد

تكوف اسما أو تكوف فعبل أو تكوف حرفا ، فاف دلت عمى معنى في إف الكممة في المغة إما أف 
نفسيا غير مقترف بزمف تسمى اسما كزيد ورجؿ ، واف دلت عمى معنى في نفسيا مقترف بزمف 
تسمى فعبل كرسـ وكتب ، واف دلت عمى معنى مع غيرىا غير مقترنة بزمف فتسمى حرفا 

 كفي وىؿ ولـ .

                                                 

 . ٙسورة المائدة ، اآلية (ٔ)
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طرؼ الشيء وجانبو كقوؿ القائؿ : سرت عمى حرؼ والحرؼ في المغة ىو ما دؿ عمى 
 الوادي ، إي عمى جانبو.

واألحرؼ نوعاف أوليما تسمى أحرؼ المباني وىي األحرؼ التي تبتني منيا الكممة كحرؼ 
 الزاي وحرؼ الياء وحرؼ الداؿ التي تبتنى منيا كممة زيد .

التي تربط األسماء باألسماء أما النوع الثاني مف األحرؼ فيي أحرؼ المعاني ، وىي األحرؼ 
واألفعاؿ باألفعاؿ ، وقد تكوف أحادية أو ثنائية أو ثبلثية أو رباعية أو خماسية ، أي أنيا قد 
يكوف كؿ واحد منيا متكوف مف أكثر مف حرؼ واحد ولكف أطمؽ عمييا لفظ الحرؼ تغميبا 

 مف أحرؼ المباني  لكثرة األحرؼ ، وسميت أحرؼ معاني لوصفيا لمعاني خاصة وتمييزا ليا
ومف الجدير بالذكر أف أحرؼ المعاني قميمة في الكبلـ كثيرة في االستعماؿ مف حيث المعاني  
، فيي تتناوؿ أحرؼ العطؼ كالواو ، ولكف ، وبؿ ، وأحرؼ الجر كفي ، ومف ، وعمى ، 

 والى ، وأدوات الظرؼ كقبؿ وبعد ، وأسماء الشرط )لو واف واذما ومتى( .
 ل : التعريف بحرف أو ومواقع وجوده قي القرآن الكريم .المبحث األو

 المطمب األول : التعريف بحرف أو .
إف أحرؼ المعاني في المغة العربية تنقسـ عمى إحدى وثبلثيف نوعا كأحرؼ النفي ،    

وأحرؼ الجواب ، وحرفا التفسير ، وأحرؼ الشرط ، وأحرؼ التحضيض والتنديـ ، وأحرؼ 
العرض ، وأحرؼ التنبيو ، واألحرؼ المصدرية ، وأحرؼ االستقباؿ ، وأحرؼ التوكيد ، وحرفا 

لتمني ، وحرؼ الترجي واإلشفاؽ ، وحرفا التشبيو ، وأحرؼ الصمة ، االستفياـ ، وأحرؼ ا
وحرؼ التعميؿ ، وحرؼ الردع والزجر ، والبلمات ، وتاء التأنيث الساكنة ، وىاء السكت ، 
وأحرؼ الطمب ، وحرؼ التنويف ، وأحرؼ النداء ، وأحرؼ العطؼ ، وأحرؼ نصب الفعؿ 

ؼ النيي ، واألحرؼ المشبية بالفعؿ الناصبة المضارع ، وأحرؼ جزمو ، وحرؼ األمر ، وحر 
 سـ الناصبة لمخبر ، وأحرؼ الجر لبلسـ الرافعة لمخبر ، واألحرؼ المشبية بالفعؿ الرافعة لبل

واف حرؼ أو ينتمي الى أحرؼ العطؼ ، والعطؼ إتباع لفظ لسابقو بواسطة احد حروؼ    
 .(ٔ)ولكف وال العطؼ ، وىي أو  والواو والفاء وحتى وثـ وبؿ واما واـ

وتستعمؿ أو لمعاني مختمفة وىي موضوع بحثنا ، أما الواو فيستعمؿ لمجمع بيف المعطوؼ    
والمعطوؼ عميو في الحكـ واالعراب جمعا مطمقا ، أما الفاء فتكوف لمترتيب والتعقيب ، 
وتستعمؿ حتى لمعطؼ إذا كاف المعطوؼ بيا اسما ظاىرا وكاف جزءا مف المعطوؼ عميو واف 

ختمؼ عف درجتو كأف يكوف اشرؼ منو أو أخس منو ، وثـ تستعمؿ لمترتيب والتراخي إي ي

                                                 

 ٙٛٗجامع الدروس العربية ص :  ٔٗ٘ينظر : اإليضاح في شرح المفصؿ ص : ( ٔ)
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انيا تستعمؿ لمترتيب المفصوؿ بميمة زمنية ، أما بؿ فإنيا تفيد اإلضراب والعدوؿ عف 
المعطوؼ عميو الى المعطوؼ ، وتستعمؿ اما لمعطؼ وتثبت الحكـ ألحد المذكوريف مف غير 

كوف عمى نوعيف متصمة ومنفصمة والمتصمة يكوف مابعدىا متصبل بما تعييف ، أما أـ فإنيا ت
قبميا ومشاركا لو في الحكـ ، أما المنفصمة فتكوف لقطع الكبلـ األوؿ واستئناؼ ما بعده ، 
وتستعمؿ لكف لمعطؼ وتثبت لمثاني ما تنفيو عف األوؿ ، أما ال فتستعمؿ لمعطؼ وتثبت 

 . (ٔ)لؤلوؿ ماتنفيو عف الثاني
 ب الثاني : مواقع وجود أو في القرآن الكريم .المطم

لقد وردت كممة أو في القرآف الكريـ مائتاف وست وستوف مرة موزعة عمى اثنتيف وستيف    
سورة ، ففي سورة النساء ثبلثيف مرة ، وفي سورة البقرة وردت سبع وعشريف مرة ، وفي سورة 

مرة ، وفي سورة المائدة خمس عشر  النور أربع وعشريف مرة ، وفي سورة األنعاـ سيع عشر
مرة ، وفي سورة اإلسراء ثبلث عشر مرة ، وفي سورة آؿ عمراف اثنتا عشر مرة ، وفي سورة 
األعراؼ تسع مرات ، ووردت ست مرات في كؿ مف سورة يونس وسورة يوسؼ ، وخمس 

ورة ىود مرات في كؿ مف سورة التوبة وسورة الرعد وسورة الكيؼ ، وأربع مرات في كؿ مف س
وسورة طو وسورة الفرقاف وسورة األحزاب وسورة الشورى ، وثبلث مرات في كؿ مف سورة سبأ 
وسورة الزمر وسورة غافر وسورة الزخرؼ وسورة المجادلة وسورة الممؾ ، ومرتاف في كؿ مف 
سورة المؤمنوف وسورة الشعراء وسورة النمؿ وسورة القصص وسورة العنكبوت وسورة لقماف 

لفتح وسورة الذاريات وسورة الحشر وسورة المزمؿ وسورة البمد ، ومرة واحدة في كؿ مف وسورة ا
سورة إبراىيـ وسورة مريـ وسورة الصافات وسورة ص وسورة فصمت وسورة االحقاؼ وسورة ؽ 
وسورة الطور وسورة النجـ وسورة الجمعة وسورة الطبلؽ وسورة المعارج وسورة المدثر وسورة 

 لمرسبلت وسورة النازعات وسورة عبس وسورة المطففيف وسورة العمؽ .اإلنساف وسورة ا
 المبحث الثاني : معاني أو في القرآن الكريم .

 . ـ الشك ٔ
كقوؿ القائؿ : أزيد عندؾ أو (ٕ) ذىب كثير مف األصولييف إلى أف ) أو ( تستعمؿ لمشؾ     

في قولو تعالى : ) َقاُلوا َلِبْثَنا  بكر؟  تريد  أحدىما عندؾ فالجواب " ال " أو " نعـ " ، وكما
 . (ٖ)َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوـٍ (

                                                 

 ٕٗ٘ينظر : اإليضاح في شرح المفصؿ ص : ( ٔ)
 . ٖٛٔ/  ٔ، وأحكاـ الفصوؿ لمباجي  ٜٕٓينظر :: تأويؿ مشكؿ القرآف البف قتيبة ص : ( ٕ)
 . ٜٔسورة الكيؼ ، اآلية ( ٖ)
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في معرض حديثو عمى استعماالت ) أو ( ) والثالث  (ٔ)وقاؿ اإلماـ أبو البقاء الحسيني
لمتشكيؾ فإف المخاطب إذا جـز بتعمؽ الحكـ بواحد مف الشيئيف عمى التعييف يورد المخبر 

ما لرد إصابتو إلى كممة أو تشكيكا لممخاطب إم ا لرد خطئو إلى الشؾ إف أخطأ وىذا جائز وا 
 .(ٕ)الشؾ إف أصاب وىذا غير جائز ؼ } أو { ىذه تسمى تشكيكية(

 . ـ التخيير ٕ
فقوؿ القائؿ : كؿ لحمًا أو خبزا أو  (ٖ)ذىب بعض األصولييف إلى أف )أو( تفيد التخيير      

 تمرًا، كأنؾ: قمت: كؿ أحد ىذه األشياء. 
ف نفيت ىذا قمت : ال تأكؿ خبزا أو لحما أو تمرا ، كأنؾ قمت : ال تأكؿ شيئًا مف ىذه و  ا 

 .(ٗ)األشياء
ـْ َآِثًما َأْو َكُفوًرا ( : ) َفاْصِبْر ِلُحْكـِ َربَِّؾ َواَل ُتِطْع ِمْنُي أي : ال تطع (٘)ونظير ذلؾ قولو عزَّ وجؿَّ

 أحدًا مف ىؤالء ،
ـْ  وتقوؿ : كؿ خبزا أو تمرًا، أي : ال تجمعيما ، ونظيره قولو عزَّ وجؿَّ : )َفَمْف َكاَف ِمْنُك

 .(ٙ)َمِريًضا َأْو ِبِو َأًذى ِمْف َرْأِسِو َفِفْدَيٌة ِمْف ِصَياـٍ َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍؾ(
 ـ بمعنى الواو . ٖ

أو تكوف بمعنى الواو وقد جاء ذلؾ كثيرا في كتاب اهلل اف  (ٚ)يرى بعض األصولييف     
فقيؿ في التفسير إنيا  (ٛ)تعالى وكبلـ العرب كقولو تعالى ) َوَأْرَسْمَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍؼ َأْو َيِزيُدوَف (

 .إنيا بمعنى الواو أي ويزيدوف 
 
 

                                                 

ىػ ،ينظر :  ٜ٘ٓٔىو أيوب بف موسى ، أبو أيوب الحسيني ، مف قضاة الحنفية ، توفى في حدود سنة ( ٔ)
 . ٖٛ/ ٕ، واألعبلـ لمزركمي ٖٛ/  ٕإيضاح المكنوف 

 . ٓٚٔالكميات ص : ( ٕ)
 . ٕ٘ٔ/  ٕينظر : كشؼ األسرار ( ٖ)
 . ٖٙ، ومختصر المعاني لمتفتازاني ص :  ٕٖٖ/  ٕينظر : شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ( ٗ)
 . ٕٗسورة اإلنساف ، اآلية ( ٘)
 . ٜٙٔاآلية سورة البقرة ، ( ٙ)
يضاح المحصوؿ ص :  ٔٙينظر : المنخوؿ مف تعميقات األصوؿ ص : ( ٚ)  . ٙٚٔ، وا 
 . ٚٗٔسورة الصافات ، اآلية ( ٛ)
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ـْ َآِثًما َأْو َكُفوًرا( أي وكفورا  ومنو قوؿ ( ٔ)وقولو تعالى )َفاْصِبْر ِلُحْكـِ َربَِّؾ َواَل ُتِطْع ِمْنُي
 :(ٕ)النابغة

 أي ونصفو ( ،ٖ)قالت أال ليتما ىذا الحماـ لنا                    إلى حمامتنا أو نصفو فقد
 ـ التقسيم والتنويع .  ٗ

والتنويع نحو: الكممة اسـ أو فعؿ أو يرى بعض األصولييف اف أو تستخدـ لمتقسيـ      
 :(٘)، ومنو قوؿ الشاعر(ٗ)حرؼ

 (ٙ)ُصدوُر رماٍح أشرعْت أْو سبلسؿُ                فقالوا: لنا ثنتاِف، الُبّد منيما     
، إذ المعنى: وقالت الييود كونوا ىودًا،  (ٚ)ومنو قولو تعالى : ) وقالوا كونوا ُىودًا أْو نصارى(

 وقالت النصارى كونوا نصارى، وقاؿ بعضيـ: ساحر، وقولو تعالى 
ساحٌر أْو مجنوف()  الَّ اذ قاؿ بعضيـ : مجنوف ، فأْو فييما   (ٛ)َكَذِلَكَماَأَتىالَِّذيَنِمْنَقْبِمِيْمِمْنَرُسوإٍلِ

لتفصيؿ اإلجماؿ في )قالوا( ومنو قولو تعالى )ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَف ُيَحاِرُبوَف المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف 
ـْ ِمْف ِخبَلٍؼ َأْو ُيْنَفْوا ِمَف اأْلَْرِض ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْف يُ  ـْ َوَأْرُجُمُي َقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو تَُقطََّع َأْيِديِي

ـْ ِفي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيـٌ ( ـْ ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُي َذِلَؾ َلُي
(ٜ) 

ة أنواع كؿ نوع منيا ففي أوؿ اآلية تنصيص عمى أف المذكور جزاء عمى المحاربة والمحارب
معموـ مف تخويؼ أو أخذ ماؿ ، أو قتؿ نفس ، أو جمع بيف القتؿ وأخذ الماؿ ، وىذه األنواع 
تتفاوت في صفة الجناية ، والمذكور أجزية متفاوتة في معنى التشديد فوقع االستغناء بتمؾ 

 المقدمة عف بياف تقسيـ األجزية عمى أنواع الجناية.
 

                                                 

 .ٜٕٛ/  ٛينظر: معالـ التنزيؿ ( ٔ)
ىو زياد بف معاوية بف ضباب الذبياني ، أبو إمامة ، شاعر جاىمي مف الطبقة األولى ، كانت تضرب لو ( ٕ)

ؽ ىػ ، ينظر : األنساب لمسمعاني  ٛٔفتقصده الشعراء لتعرض عميو إشعارىا ، مات في سنة  قبة بسوؽ عكاظ
 ٕٔ/  ٕ، واألعبلـ لمزركمي  ٗ٘/  ٖ
 . ٖ٘ديواف النابغة الذبياني ص : ( ٖ)
 . ٖٖ، وجمع الجوامع ص :  ٖٛٔ/  ٔينظر : أحكاـ الفصوؿ( ٗ)
مف مخضرمي الدولتيف األموية والعباسية ، كاف فارسا ىو جعفر بف عمبة بف ربيعة الحارثي ، شاعر غزؿ ، ( ٘)

 ٕٔ ٘/ ٕىػ ، ينظر : األعبلـ  لمزركمي  ٘ٗٔفارسا معروفا في قومو ، مات مقتوال سنة 
 . ٜٖٙ/  ٘تاج العروس ( ٙ)
 . ٖ٘ٔسورة البقرة ، اآلية ( ٚ)
 . ٕ٘سورة الذاريات ، اآلية ( ٛ)
 . ٖٖسورة المائدة ، اآلية ( ٜ)
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 ـ االبهام  . ٘
كما في قولو تعالى )َأْو َكَصيٍِّب ِمَف السََّماِء  (ٔ)رى بعض األصولييف إف أو تستخدـ لئلبياـي   

َواِعِؽ َحَذَر اْلَمْوِت َوا ـْ ِمَف الصَّ ـْ ِفي َآَذاِنِي لمَُّو السََّماِء ِفيِو ُظُمَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌؽ َيْجَعُموَف َأَصاِبَعُي
ـْ  وقولو تعالى (ٕ)ُمِحيٌط ِباْلَكاِفِريَف ( نَّا َأْو ِإيَّاُك ـْ ِمَف السََّماَواِت َواأَلْرِض ُقِؿ المَُّو َواِ  )ُقْؿ َمْف َيْرُزُقُك

ـْ َلَعَمى ُىًدى َأْو ِفي َضبلٍؿ ُمِبيٍف( ِإيَّاُك
 :(ٗ)، ومنو قوؿ الشاعر (ٖ)

 (٘)تمنى ابنتاي اف يعيش أبوىما              وىؿ انا إال مف ربيعة أو مضر

نما القصد منو (ٙ)وفي ىذا قاؿ اإلماـ الزركشي ) فاف قمت : كيؼ يقع اإلبياـ مف اهلل ، وا 
البياف ؟ قمت : إنما خوطبوا عمى قدر ما يجري في كبلميـ ، ولعؿ اإلبياـ عمى السامع لعجزه 
عف بموغ حقائؽ األشياء ، ومف ثـ قيؿ : القصد مف اإلبياـ في الخبر تيويؿ األمر عمى 

مى ذلؾ لمعنى ىو مف صناعة الحذاؽ ، وذلؾ المخاطب مف إطبلقو عمى حقيقتو وحمميا ع
 .(ٚ) أولى مف إخراجيا إلى معنى الواو (

 ـ اإلباحة .  ٙ
جالس الحسف أو  يرى عدد مف األصولييف أف ) أو ( تستعمؿ لئلباحة ، فإذا قاؿ القائؿ :   

َـّ َقَستْ (ٛ)ابف سيريف أي قد أبحتؾ مجالسة ىذا الضرب مف الناس ـْ  ، ومنو قولو تعالى )ُث ُقُموُبُك
ـْ ِمْف َبْعِد َذِلَؾ َفِيَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة ( ُقُموُبُك
  (ٓٔ)وفي ىذا يقوؿ اإلماـ السرخسي ،(ٜ)

                                                 

 . ٕ٘ٔ/  ٕ، وكشؼ األسرار  ٙٚٔلمحصوؿ ص : ينظر : إيضاح ا( ٔ)
 . ٜٔسورة البقرة اآلية ( ٕ)
 . ٕٗسورة سبأ ، اآلية ( ٖ)
ىو لبيد بف ربيعة بف مالؾ العامري ، شاعر مخضـر ، مف أصحاب المعمقات ، توفى ػ رضى اهلل عنو ػ  ( ٗ)

 ،. ٓ٘/  ٘، واإلصابة في تميز الصحابة  ٖٖ/  ٙىػ ، بنظر : الطبقات الكبرى  ٔٗسنة 
 . ٜٚديواف لبيد ص : ( ٘)
ىو محمد بف بيادر بف عبد اهلل  ، ابو عبد اهلل ، بدر الديف الزركشي ، فقيو ، أصولي ، مف عمماء ( ٙ)

الشافعية ، تركي األصؿ ، مصري المولد والوفاة ، لو تصانيؼ كثيرة منيا اعبلـ الساجد باحكاـ المساجد ، 
 . ٗٚٔ/  ٕ، وىدية العارفيف  ٕٔٓٔ/  ٕ: كشؼ الظنوف  والبرىاف في عمـو القراف ، ينظر

 . ٕ٘/  ٕالبحر المحيط في اصوؿ الفقو ( ٚ)
 . ٕٚٓ، ومرآة األصوؿ ص :  ٕ٘ٔ/  ٔينظر : كشؼ االسرار ( ٛ)
 . ٗٚسورة البقرة ، اآلية ( ٜ)
، منيا أصوؿ ىو االماـ بف الطيب ، ابو العباس السرخسي ، مف عمماء الحنفية ، لو مصنفات كثيرة ( ٓٔ)

السرخسي ، وكاف فيمسوفا ومؤدبا لمخميفة العباسي المعتضد ، ثـ صار نديمو وصاحب سره ، ثـ قتمو المعتضد 
 . ٜٛٔ/  ٔ، ولساف الميزاف  ٛٗٗ/  ٖٔىػ ، ينظر : سير أعبلـ النببلء  ٕٙٛلفمسفتو سنة 
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ومف ذلؾ أف يستعمؿ الكممة في موضع اإلباحة فتكوف بمعنى الواو حتى يتناوؿ معنى ) 
منو ( تكمميف ، فيفيـ )الفقياء أو الم اإلباحة كؿ واحد مف المذكوريف فإف الرجؿ يقوؿ : جالس

اإلذف بالمجالسة مع كؿ واحد مف الفريقيف والطبيب يقوؿ لممريض : كؿ ىذا أو ىذا ، فإنما 
يفيـ منو أف كؿ واحد منيما صالح لؾ ، وبياف ىذا في قولو تعالى إال ما حممت ظيورىما أو 

في جميع ىذه  الحوايا أو ما اختمط بعظـ فاالستثناء مف التحريـ إباحة ثـ تثبت اإلباحة
 . (ٔ)األشياء فعرفنا أف موجب ىذه الكممة في اإلباحة العموـ وأنو بمعنى واو العطؼ(

 .ـ بمعنى إال  ٚ
يرى بعض األصولييف أف أو تكوف بمعنى إاّل في االستثناء ، وىذه ينتصب المضارع    

ـَ ، ومنو قوؿ لبيد بف ربيعة العامري :   بعدىا بإضمار أْف كقولؾ : ألقُتَمّنو أو ُيسم
 (ٕ)اقضي الميانة ال أفرط ريبة                أو أف يمـو بحاجة لواميا

ـْ َتَمسُّوُىفَّ َأْو َتْفِرُضوا ـُ النَِّساَء َما َل ـْ ِإْف َطمَّْقُت َلُيفَّ َفِريَضًة  ومنو قولو تعالى: )ال ُجَناَح َعَمْيُك
فقدر  (ٖ)َوَمتُِّعوُىفَّ َعَمى اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَمى اْلُمْقِتِر َقَدُرُه َمَتاًعا ِباْلَمْعُروِؼ َحقِّا َعَمى اْلُمْحِسِنيَف(

)تفرضوا( منصوبًا بأف مضمرًة، ال مجزومًا بالعطؼ عمى )تمسوىف( لئبل يصيَر المعنى ال جناح 
، ومنو قولو  (ٗ)ميور النساء إف طمقتموىف في مدة انتفاء أحد ىذيف األمريفعميكـ فيما يتعّمؽ ب

 (٘)تعالى ) َلْيَسَمَكِمَناأْلَْمِرَشْيٌءَأْوَيُتوَبَعَمْيِيْمَأْوُيَعذَِّبُيْمَفِإنَُّيْمَظاِلُموَف (

 . ـ بمعنى إلى ٛ
ذىب بعض األصولييف إلى أف أو تأتي بمعنى إلى كما في قوؿ القائؿ : ال أفارقؾ أو    

 ، ومنو قوؿ الشاعر :  (ٙ)تقضيني حقي معناه إلى أف تقضيني حقي
 (ٚ)ألستسميفَّ الّصعَب أْو ُأدرَؾ الُمنى             فما انقادِت اآلماُؿ إاّل لصابرِ 

ِتي َيْأتِ  ـْ َفِإْف َشِيُدوا ومنو قولو تعالى )َوالبلَّ ـْ َفاْسَتْشِيُدوا َعَمْيِيفَّ َأْرَبَعًة ِمْنُك يَف اْلَفاِحَشَة ِمْف ِنَساِئُك
 (ٛ)َفَأْمِسُكوُىفَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُىفَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَؿ المَُّو َلُيفَّ َسِبيبًل(

                                                 

 . ٕٙٔ/  ٔأصوؿ السرخسي ( ٔ)
 . ٗٚٔديواف لبيد ص : ( ٕ)
 . ٖٕٙة ، اآلية سورة البقر ( ٖ)
 ٙٙ/  ٔينظر : مغني المبيب ( ٗ)
 . ٕٛٔسورة آؿ عمراف ، اآلية ( ٘)
 ٖٖينظر: جمع الجوامع ص : ( ٙ)
ىذا البيت مف الشواىد التي استشيد فييا كثير مف النحاة ولـ ينسبوىا الى قائؿ معيف ، ينظر : شرح ابف ( ٚ)

 . ٖٙٗ/  ٕعقيؿ عمى الفية ابف مالؾ 
 . ٘ٔ، اآلية  سورة النساء( ٛ)
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 )فاف حكـ اإلمساؾ في البيوت كاف مؤقتا بما ىو مجمؿ وىو قولو تعالى  (ٔ)وقاؿ البخاري
)َأْو َيْجَعَؿ المَُّو َلُيفَّ َسِبيبًل(   فاف أو ىذه بمعنى إلى أف ثـ فسر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 

ِر َجْمُد ِماَئٍة َوَتْغِريُب ُخُذوا َعنِّي َقْد َجَعَؿ المَُّو َلُيفَّ َسِبيبل اْلِبْكُر ِباْلِبكْ ))وسمـ ذلؾ المجمؿ بقولو 
((َعاـٍ ......

(ٕ))(ٖ) 
 . ـ بمعنى حتى ٜ
ذىب بعض األصولييف إلى أف أو تأتي بمعنى حتى كما في قوؿ القائؿ : واهلل ال ادخؿ    

ىذه أو ادخؿ ىذه الدار األخرى اف معناه حتى ادخؿ ىذه فاف دخؿ األولى أوال حنث واف 
 . (ٗ)دخؿ األخرى أوال انتيت اليميف 

 : (٘)ومنو َقْوِؿ اْمِرِئ اْلَقيسِ 
 َوَأْيَقَف َأنَّا اَلِحَقاِف ِبَقْيَصَرا     الدَّْرَب ُدوَنُو                      َبَكى َصاِحِبي َلمَّا َرَأى 
 (ٙ)َفُقْمت  َلُو اَل َتْبِؾ َعْيُنؾ  إنََّما                              ُنَحاِوُؿ ُمْمًكا َأْو َنُموَت َفُنْعَذَرا  

في معرض حديثو عف حروؼ المعاني ) الموضع الذي جعؿ أو فيو  (ٚ)وقاؿ اإلماـ البزدوي
) ـْ بمعنى حتى أو اال أف مثؿ قولو تعالى )َلْيَسَمَكِمَناأْلَْمِرَشْيٌءَأْوَيُتوَبَعَمْيِي
فاف أو ىنا بمعنى  (ٛ)

 حتى أو إال أف في بعض األقاويؿ 
يـ شيء حتى يقع ومعناه عمى ىذا القوؿ ليس لؾ مف األمر شيء في عذابيـ أو استصبلح
 .(ٜ)(توبتيـ أو تعذيبيـ وما عمبؾ إال أف تبمغ الرسالة وتجاىد حتى تظير الديف 

                                                 

ىو عبلء الديف عبد العزيز بف احمد بف محمد البخاري ، فقيو اصولي ، مف عمماء الحنفية ، لو مصنفات  ( ٔ)
، وىدية  ٜٖ٘ٔ/  ٕىػ ، ينظر : كشؼ األسرار  ٖٓٚمنيا : كشؼ األسرار ، وكتاب األفنية ، توفى سنة 

 . ٔٛ٘/  ٔالعارفيف 
 . ٖٖ٘اختبلؼ الحديث لمشافعي ص : ( ٕ)
 . ٜٕٙ/  ٖكشؼ األسرار ( ٖ)
 . ٖٓ/  ٕوالبحر المحيط  ٕٚٓ/  ٔ، والتمويح عمى التوضيح  ٔٙينظر : المنخوؿ مف تعميقات األصوؿ ص : ( ٗ)
. 
ىو امرؤ القيس بف حجر بف الحارث ، شاعر جاىمي ، مف أشير شعراء العرب ، يماني األصؿ ، وكاف ( ٘)

 . ٕٔ/  ٕ، واألعبلـ لمزركمي  ٕٕٕ/  ٜمدينة دمشؽ  أبوه ممكا عمى أسد وغطفاف ، ينظر : تاريخ
 . ٜ٘ديواف امريء القيس ص : ( ٙ)
ىو عمي بف محمد بف عبد الكريـ بف موسى البزدوي ، فقيو أصولي ، لو مصنفات كثيرة منيا تقويـ األدلة ( ٚ)

 . ٖٜٙ/  ٔف ، وىدية العارفي ٕٓٙ/  ٛٔىػ ، ينظر : سير أعبلـ النببلء  ٕٛٗفي األصوؿ ، توفى سنة 
 . ٕٛٔسورة آؿ عمراف ، اآلية ( ٛ)
 . ٖٕ٘/  ٕأصوؿ البزدوي مع كشؼ األسرار ( ٜ)
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 . ـ بمعنى بل ٓٔ
تكوف بمعنى بؿ كما في قوؿ القائؿ : لست بكرًا أو يرى عدد مف األصولييف أف ) أو (    

، وىذا في المغة العربية كثير كما في قوؿ  (ٔ)لست عمرًا ، وال تضرب زيدًا أو ال تضرب عمراً 
 :(ٕ)قوؿ جرير

ـْ أحِص عدَّتيـ إاّل بعّدادِ   ماذا ترى في عياٍؿ قد برمُت بيـْ           ل
 (ٖ)كانوا ثمانيَف أْو زادوا ثمانيًة               لوال رجاؤَؾ قْد قّتمُت أوالدي

في كثير مف اآليات القرآنية تكوف بمعنى بؿ حاصؿ ) أو ( ويرى عمماء المغة والشريعة أف 
ـْ َقاُلوا َلِبْثنَ  ـْ َلِبْثُت ـْ َك ـْ َقاَؿ َقاِئٌؿ ِمْنُي ـْ ِلَيَتَساَءُلوا َبْيَنُي ا َيْوًما َأْو كما في قولو تعالى )َوَكَذِلَؾ َبَعْثَناُى

السَّاَعِة ِإالَّ َكَمْمِح اْلَبَصِر  َبْعَض َيْوـٍ ( ومنو قولو تعالى )َوِلمَِّو َغْيُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َأْمرُ 
) قد تجئ أو بمعنى  (٘)، وقاؿ اإلماـ الجصاص (ٗ)َأْو ُىَو َأْقَرُب ِإفَّ المََّو َعَمى ُكؿِّ َشْيٍء َقِديٌر(

بمعنى الواو قاؿ اهلل تعالى إلى مائة ألؼ أو يزيدوف  ، ومعناه ويزيدوف وقاؿ تعالى كالحجارة 
 .   (ٙ)أو أشد قسوة  ومعناه وأشد قسوة(

 ـ بمعنى )وال( بعد النفي أو بعد النهي . ٔٔ
تكوف بمعنى )وال( بعد النفي أو بعد النيي ، فمو قاؿ عدد مف األصولييف أف ) أو (  ذكر   

مكمؼ : ال أدخؿ ىذه الدار أو ال أدخؿ ىذه الدار فأي الداريف دخؿ حنث في يمينو ألنو 
قاؿ : واهلل ال أدخؿ ىذه الدار أو أدخؿ ىذه ذكرىا في موضع النفي فكانت بمعنى وال ، ولو 

ف دخؿ الثانية أوال بر في يمينو حتى  الدار األخرى ، فإف دخؿ األولى حنث في  يمينو ، وا 
 : (ٔ)ومثمو قوؿ الشاعر (ٚ)إذا دخؿ األولى بعد ذلؾ ال يحنث

                                                 

 . ٕٛٓ، ومرآة األصوؿ ص :  ٖٖينظر : جمع الجوامع ص : ( ٔ)
ىو جرير بف عطية بف حذيفة الخطفي ، شاعر أموي ، مف أشير شعراء عصره ، كاف ىجاءا لـ يمبث ( ٕ)

 ٜٔٔ/  ٕ، واألعبلـ لمزركمي  ٜٓ٘/  ٗ، ينظر : سير أعبلـ النببلء  أمامو مف الشعراء إال  قميؿ
 ٖٕٔديواف جرير ص : ( ٖ)
 . ٚٚسورة النحؿ ، اآلية ( ٗ)
ىو احمد بف عمي الرازي ، أبو بكر الجصاص ، مف أىؿ الري سكف بغداد انتيت اليو رئاسة الحنفية في ( ٘)

 ٔٚٔـ  ٔ، واألعبلـ لمزركمي  ٖٗ/  ٙٔىػ ، ينظر :  سير أعبلـ النببلء  ٖٓٚوقتو ، توفى سنة 
 . ٜٓ/  ٔالفصوؿ في األصوؿ ( ٙ)
 . ٕٚٔ/  ٔينظر : أصوؿ السرخسي ( ٚ)
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 وال وجد ثكمى كما وجدت، وال                وجد عجوؿ، أضميا ربع
 (ٕ)أضؿ ناقتو                    يوـ توافى الحجيج، فاندفعواأو وجد شيخ، 

 أراد: وال وجد شيخ.
ـْ ُقْؿ ِإفَّ اْلُيَدى ُىَدى المَِّو َأْف ُيْؤَتى َأَحٌد ِمْثؿَ  َما  ومنو قولو تعالى )َواَل ُتْؤِمُنوا ِإالَّ ِلَمْف تَِبَع ِديَنُك

ـْ  ـْ ِعْنَد َربُِّك وُك ـْ َأْو ُيَحاجُّ فقولو  (ٖ)ُقْؿ ِإفَّ اْلَفْضَؿ ِبَيِد المَِّو ُيْؤِتيِو َمْف َيَشاُء َوالمَُّو َواِسٌع َعِميـٌ(ُأوِتيُت
ـْ ( عطؼ عمى قولو تعالى ) أف يؤتى ( والضمير في يحاجوكـ  ـْ ِعنَد َرّبُك وُك تعالى )َأْو ُيَحاجُّ

يف يحاجونكـ يـو ألحد ألنو في معنى الجمع ، بمعنى : وال تؤمنوا لغير أتباعكـ ألف المسمم
 .  (ٗ)القيامة بالحؽ ويغالبونكـ عند اهلل تعالى بالحجة

 ـ  بمعنى " إاّل أْن " . ٕٔ
ذىب بعض األصولييف إلى أف أو تأتي بمعنى" إاّل أْف " كما في قوؿ القائؿ : " أللومنَّؾ    

 .ومنو قوؿ امريء القيس :(٘)أو ُتعطيني حقي " بمعنى إاّل أف تعطيني حقي
 (ٙ)اة المحـ مف بيف منضج                   صفيؼ شواء أو قدير معجؿفظؿ طي

) الموضع الذي جعؿ أو فيو بمعنى حتى أو إال أف مثؿ قولو تعالى ليس لؾ  (ٚ)وقاؿ البخاري
مف األمر شيء أو يتوب عمييـ فإف أو ىنا بمعنى حتى أو إال أف في بعض األقاويؿ ومعناه 
عمى ىذا القوؿ ليس لؾ مف األمر في عذابيـ أو استصبلحيـ شيء حتى يقع توبتيـ أو 

 .(ٛ)سالة وتجاىد حتى تظير الديف (تعذيبيـ وما عميؾ إال أف تبمغ الر 
 
 

                                                                                                                                            

حريـ بف مالؾ ، اليمداني ، شاعر جاىمي ، شاعر ىمداف في عصره، وفارسيا وصاحب ىو مالؾ بف ( ٔ)
 ٜٔٔ/  ٕمغازييا، كاف يقاؿ لو " مفزع الخيؿ " ويعد مف فحوؿ الشعراء ، ينظر : األعبلـ لمزركمي 

 . ٕٗٔ/  ٕاألمالي في لغة العرب ( ٕ)
 . ٖٚسورة آؿ عمراف ، اآلية ( ٖ)
 . ٕٕٖ/  ٘لكتاب ينظر : المباب في عمـو ا( ٗ)
 . ٕ٘ٔ/  ٕينظر: كشؼ األسرار ( ٘)
 . ٛ٘ديواف امريء القيس ص : ( ٙ)
، فقيو أصولي ، مف عمماء الحنفية ، لو تصانيؼ كثيرة ،  ىو عبلء الديف عبد العزيز بف احمد البخاري ( ٚ)

 ٜٖ٘ٔ/  ٕالظنوف ىػ ، ينظر كشؼ  ٖٓٚمنيا : شرح المنتخب المنتخبالحسامي ، وكتاب االفنية ، توفي سنة 
 . ٔٛ٘/  ٔ، وىدية العارفيف 

 . ٖٕ٘/  ٕكشؼ اإلسرار ( ٛ)
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 ـ التقريب . ٖٔ
تكوف بمعنى التقريب نحو قوؿ القائؿ : ما أدري أسمَّـَ أْو  يرى بعض األصولييف أف )أو(    

فَّ كاف يعمـ أنَّو أذَّف ، ومف ذلؾ (ٔ)ودَّع ، وقوؿ القائؿ : ما أدري أأذّف أو أقاـ ، أي لسرعتو وا 
 .(ٕ)ساعة إاّل كممح البصر أو ىو أقرب (قولو تعالى ) وما أمر ال

 ـ التفصيل .ٗٔ
لمتفصيؿ إذ أف العرب تمؼ الكبلميف المختمفيف  يرى بعض األصولييف اف أو تستخدـ   

وترمي بتفسيرىما جممة ثقة بأف السامع يرد الى كؿ مخبر عنو ما يميؽ بو ، كما في قوؿ 
 القائؿ : اجتمع القـو فقالوا حاربوا أو صالحوا أي قاؿ بعضيـ كذا وقاؿ بعضيـ كذا .

 ونحوه قوؿ امرئ القيس 
 (ٖ)لدى وكرىا العناب والحشؼ البالي          كأف قموب الطير رطبا ويابسا     

 . (ٗ)ولو جاء ىذا الكبلـ مفصبل لقاؿ كأف قموب الطير رطبا العناب ، ويابسا الحشؼ البالي
ـْ ُقْؿ َىاُتوا  ومنو قولو تعالى )َوَقاُلوا َلْف َيْدُخَؿ اْلَجنََّة ِإالَّ َمْف َكاَف ُىوًدا َأْو َنَصاَرى ِتْمَؾ َأَماِنيُُّي

ـْ َصاِدِقيَف( ـْ ِإْف ُكْنُت ُبْرَىاَنُك
نما المعنى  (٘) فميس بيف الفرؽ فرقة تخير بيف الييودية والنصرانية وا 

المعنى أف بعضيـ وىـ الييود قالوا كونوا ىودا وبعضيـ وىـ النصارى قالوا كونوا نصارى 
 .(ٙ)فيذا تفصيؿ ال شؾ فيو

 ـ الشرط . ٘ٔ
نى الشرط نحو قو القائؿ : ألضربنَُّو عاش أْو ذىب بعض األصولييف إلى أف أو تأتي بمع   

ف مات ، ومثمو آلتينََّؾ أعطيتَني أو حرمتني وقاؿ  (ٚ)ماَت ، أي إف عاش بعد الضرب وا 

                                                 

 . ٖٖبنظر : جمع الجوامع ص :( ٔ)
 . ٚٚسورة النحؿ اآلية ( ٕ)
 . ٘ٗٔديواف امرىء القيس ص : ( ٖ)
 . ٖٓ/  ٕ، والبحر المحيط  ٕ٘ٔ/  ٔينظر : كشؼ االسرار ( ٗ)
 . ٖ٘ٔسورة البقرة ، اآلية ( ٘)
، والبحر  ٜٗاإلنصاؼ في التنبيو عمى المعاني واألسباب التي أوجبت الخبلؼ لمبطميوسي  ص : ينظر : ( ٙ)

 . ٖٓ/  ٕالمحيط في أصوؿ الفقو 
 . ٜٕٔ/  ٔ، ومجمع البحريف  ٖٔٓ/  ٗينظر : القاموس المحيط ( ٚ)
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)وفي الجامع لو قاؿ أنت طالؽ في مجيء يـو لـ تطمؽ حتى يطمع الفجر ولو قاؿ  (ٔ)الشاشي
الشمس مف الغد لوجود الشرط في مضي يوـ إف كاف ذلؾ في الميؿ وقع الطبلؽ عند غروب 

ف كاف في اليوـ تطمؽ حيف تجيء مف الغد تمؾ الساعة وفي الزيادات لو قاؿ أنت طالؽ في  وا 
، ومنو قولو  (ٕ)مشيئة اهلل تعالى أو في إرادة اهلل تعالى كاف ذلؾ بمعنى الشرط حتى ال تطمؽ(

الشرط والجزاء ، أي إف أنفقتـ طوعا أو  أمر بمعنى (ٖ)تعالى )} ُقْؿ َأْنِفُقوا َطْوًعا َأْو َكْرًىا {
 .(ٗ)كرىا لف يتقبؿ منكـ ألنكـ كنتـ قوما فاسقيف ، والفسؽ ىاىنا ىو الكفر

 المبحث الثالث : أثر اختالف األصوليين في معنى أو عمى اختالف الفقهاء .
 المطمب األول :حد الحرابة .

ا ، ويأخذوف أمواليـ مغالبة وقيرا اف قطاع الطريؽ ىـ الذيف يعترضوف الناس بالسبلح جير    
، سواء كانوا في صحراء أو في مصر ، يجري عمييـ في الموضعيف حكـ الحرابة ، والعقوبة 

 .(٘)الموجية ليـ تسمى حد الحرابة
والدليؿ عمى ىذا الحكـ قولو تعالى: ) 

َعَأْيِديِيْمَوَأْرُجُمُيْمِمْنِخبَلٍفَأوْ ِإنََّماَجَزاُءالَِّذيَنُيَحاِرُبوَنالمََّيَوَرُسوَلُيَوَيْسَعْوَنِفياأْلَْرِضَفَساًداَأْنُيَقتَُّمواَأْوُيَصمَُّبواَأْوتَُقطَّ 
 ـٌ(.ُيْنَفْواِمَناأْلَْرِضَذِلَكَمُيْمِخْزٌيِفيالدُّْنَياَوَلُيْمِفياآْلَِخَرِةَعَذاٌبَعِظي

وقد اختمؼ األصوليوف في عقوبة قطع الطريؽ ، ىؿ العقوبات المذكورة في آية المحاربة عمى 
التخيير، أو مرتبة عمى قدر جناية المحارب؟ ، وسبب اختبلفيـ ىو ىؿ أف كممة )أو( في 

 اآلية لمتخبير أـ ىي لمتقسيـ والتنويع ؟
ف فإذا كانت لمتخيير فاإلماـ مخير بيف ىذه العقوبات فإ ف شاء قتؿ، وا  ف شاء قتؿ وصمب ، وا 

ف شاء نفى مف األرض ، أما إذا كانت لمتقسيـ  شاء قطع األيدي واألرجؿ مف خبلؼ وا 
والتنويع فاف ىذه العقوبات تختمؼ باختبلؼ الجنايات فكؿ عقوبة لجناية ، فالقتؿ والصمب 

ية ، وقد اختمؼ الفقياء لجناية ، والقتؿ لجناية ، وقطع األيدي واألرجؿ لجناية ، والنفي لجنا
 في ىذه المسألة عمى عدة أقواؿ نستطيع أف نجمميا في قوليف ىما :

 
                                                 

توفى سنة  ىو أحمد بف محمد بف إسحاؽ ، أبو عمي الشاشي ، فقيو أصولي ، سكف بغداد ودرس بيا ،( ٔ)
 . ٕٙ/  ٔ، وىدية العارفيف  ٛ٘ٔ/  ٘ىػ ، ينظر : تاريخ بغداد  ٖٗٗ

 . ٔ٘ٔأصوؿ الشاشي ص : ( ٕ)
 . ٖ٘سورة التوبة ، اآلية ( ٖ)
 . ٚ/  ٙينظر: معالـ التنزيؿ لمبغوي ( ٗ)
 . ٕٖٔ/  ٗينظر : أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ ( ٘)
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 القول األول : 
ف شاء     إف كممة ) أو ( تفيد التخيير ، فاإلماـ مخير في نوع العقوبة فإف شاء قتؿ وصمب ، وا 

ف شاء نفى مف األرض ،  ف شاء قطع األيدي واألرجؿ مف خبلؼ ، وا  والى ىذا ذىب قتؿ ، وا 
 .(ٔ)المالكية

 القول الثاني :
إف كممة ) أو ( تفيد التقسيـ والتنويع واف العقوبات المذكورة في آية المحاربة ىي عقوبات     

ف قتؿ فقط ولـ  مختمفة لجنايات مختمفة فإف قتؿ وأخذ الماؿ فعقوبتو الجمع بيف القتؿ والصمب ، وا 
ف أخذ الماؿ ولـ يقتؿ فعقوبتو أف تقطع يده اليمن ى ورجمو اليسرى يأخذ الماؿ فعقوبتو القتؿ فقط وا 

ف أخاؼ السبيؿ ولـ يأخذ مااًل فإنو ينفى مف األرض ، والى ىذا القوؿ ذىب جميور  ، وا 
ػ رضى اهلل  (ٖ)، وىو القوؿ الراجح في ىذه المسألة عمى ما نراه لما ثبت عف ابف عباس(ٕ)الفقياء

ف قتموا ولـ ي أخذوا الماؿ قتموا ولـ عنيما ػ أنو قاؿ : " إف قتموا وأخذوا الماؿ قتموا وصمبوا ، وا 
ف أخافوا السبيؿ ولـ  ف أخذوا مااًل ولـ يقتموا قطعت أيدييـ وأرجميـ مف خبلؼ ، وا  يصمبوا ، وا 

، كما اف العدؿ يقتضي اختبلؼ العقوبات باختبلؼ الجنايات ،  (ٗ)يأخذوا مااًل نفوا مف األرض"
رجاع ذلؾ إلى الحاكـ قد يترتب عميو تضييع وعبث فبل شؾ مف إر  جاع ذلؾ إلى الشرع كونيا وا 

 مسألة منضبطة مف الشارع أولى مف إرجاعيا إلى الحاكـ لئبل يدخؿ فييا شئ مف العبث .
 المطمب الثاني : كفارة اليمين

اليميف ىو عبارة عف عقد قوي بو عـز الحالؼ عمى الفعؿ أو الترؾ ، وكفارتو تسمى كفارة    
ا تبعا الختبلفيـ  في المقصود مف كممة أو في يميف ، وفد اختمؼ األصوليوف في الواجب مني

ـُ اأْلَْيَماَف فَ  ـْ ِبَما َعقَّْدُت ـْ َوَلِكْف ُيَؤاِخُذُك ـُ المَُّو ِبالمَّْغِو ِفي َأْيَماِنُك ـُ قولو تعالى ) اَل ُيَؤاِخُذُك َكفَّاَرُتُو ِإْطَعا
ـْ َأوْ  ـُ َثبَلَثِة  َعَشَرِة َمَساِكيَف ِمْف َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَف َأْىِميُك ـْ َيِجْد َفِصَيا ـْ َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمْف َل ِكْسَوُتُي

                                                 

 . ٕٕٛ: ينظر بداية المجتيد ونياية المقتصد ص ( ٔ)
 .ٕٕ٘/  ٕ، و كشؼ األسرار  ٖٕٔ/  ٔينظر : اصوؿ السرخسي ( ٕ)
ىو عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب ػ رضى اهلل عنو ػ صحابي جميؿ ، وابف عـ النبي عميو الصبلة ( ٖ)

/  ٖالنببلء ىػ ، ينظر : سير اعبلـ  ٛٙوالسبلـ ، وىو حبر االمة  ، وفقيو العصر ، واماـ التفسير ، توفى سنة 
 .ٖٔٔ/  ٗ، واإلصابة في تمييز الصحابة   ٖٖٔ

، والتمخيصى الحبير في  ٜٓٙ/  ٛالبدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ( ٗ)
 . ٜٚٔ/  ٗتخريج أحاديث الرافعي الكبير 
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ـْ َآَياتِ  ـْ َكَذِلَؾ ُيَبيُِّف المَُّو َلُك ـْ َواْحَفُظوا َأْيَماَنُك ـْ ِإَذا َحَمْفُت ـْ َتْشُكُروَف (َأيَّاـٍ َذِلَؾ َكفَّاَرُة َأْيَماِنُك ِو َلَعمَُّك
(ٔ)  ،

 اليـ في قوليف ىما : ونستطيع أف نوجز أقو 
 القول األول .

ذىب المعتزلة إلى اف كؿ المذكورات في اآلية الكريمة واجبة عمى التخيير ومعنى ذلؾ أنو    
ال يجوز اإلخبلؿ بأجمعيا وال يجب الجمع بيف اثنيف منيما لتساوييما في وجو الوجوب ، 

ـُ َعَشَرِة َمَساِكيَف ِمْف  َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَف واستدلوا عمى ما ذىبوا إليو بقولو تعالى ) َفَكفَّاَرُتُو ِإْطَعا
ـُ( إيجاب لئلطعاـ وقولو )َأْو  ـْ َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة( فقولو تعالى)َفَكفَّاَرُتُو ِإْطَعا ـْ َأْو ِكْسَوُتُي َأْىِميُك
( عطؼ عمى اإلطعاـ تقديره أو كفارتو كسوتيـ فشرؾ بينيما في اإليجاب ال عمى  ـْ ِكْسَوُتُي

ير فصح أف كؿ واحد منيما يقوـ مقاـ اآلخر في الوجوب ، الجمع فكانا واجبيف عمى التخي
وقالوا لو كاف الواجب واحدة مف الكفارات لعينيا اهلل سبحانو بالوجوب ولما وكؿ فعميا إلى 
اختيارنا ألف اإلنساف قد يختار المصمحة والمفسدة ، وقالوا أيضا لو كانت الواحدة مف الثبلث 

لكاف لو كفر بغيرىا لـ تجزئو واإلجماع واقع عمى انو  واجبة فقط وىو الذي يختاره المكمؼ
يجزئو ، وقالوا أيضا لو كانت الواحدة مف الكفارات واجبة فقط لكاف قد خير اهلل سبحانو بيف 

 .(ٕ)الواجب وبيف ما ليس بواجب
 القول الثاني .

اإلطعاـ  لقد ذىب جميور الفقياء إلى أف الواجب منيا واحدا ال بعينو فالمكمؼ مخيرا في   
أو الكسوة أو العتؽ فمف لـ يجد فصياـ ثبلثة أياـ فيكوف الواجب واحدا مف المذكورات في 
اآلية الكريمة ، واحتجوا لما ذىبوا إليو بقوليـ لو كاف كؿ واحدة مف الكفارات واجبة لوجب 

ير، الجمع بينيا إذ كؿ واحدة منيا عمى وجو الوجوب وال يشرع الجمع بيف أفراد الواجب المخ
نما ورد في الشرع التخيير فيصير الجمع بيف أفراده  ألف الجمع بيف أفراده لـ يرد في الشرع وا 
بدعة في الديف ، والف كممة أو إذا دخمت بيف أفعاؿ يراد بيا واحد منيا ال الكؿ في اإلخبار 
ذا واإليجاب جميعا يقاؿ جاءني زيد أو عمرو ويراد بو مجئ أحدىما ويقوؿ الرجؿ آلخر بع ى

أو ىذا ويكوف توكيبل ببيع أحدىما فالقوؿ بوجوب الكؿ يكوف عدوال عف مقتضى المغة ، وقالوا 
لو كفر الحانث بيا دفعة واحدة كاف المفعوؿ عمى وجو الوجوب واحدا منيا ال جميعيا فدؿ 

                                                 

 . ٜٛسورة الزخرؼ ، اآلية ( ٔ)
 . ٜٚ/  ٔينظر : المعتمد في أصوؿ الفقو ( ٕ)
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عمى أف الواجب واحد فييا ، ولو كاف الجميع واجبا لعوقب عمى الجميع فمما لـ يعاقب اال 
 .(ٔ)احد دؿ عمى انو ىو الواجبعمى و 

ومف التدبر في أدلة الفريقيف نرى أف الراجح ما ذىب إليو جميور الفقياء لقوة األدلة التي 
 استدلوا بيا .

 الخاتمة .
إف األحرؼ في المغة العربية تنقسـ عمى قسميف أوليما أحرؼ المباني وىي األحرؼ التي 

أحرؼ المعاني وىي األحرؼ التي تربط األسماء تبتنى منيا الكممة العربية ، وثانييما 
باألسماء واألفعاؿ باألفعاؿ ، وقد تكوف أحادية أو ثنائية أو ثبلثية أو رباعية أو خماسية ، 
وتنقسـ أحرؼ المعاني مف حيث االستعماؿ عمى أنواع فمنيا أحرؼ النفي وأحرؼ االستفياـ 

( وىو يستعمؿ بعدة معاف ، وىو وأحرؼ الشرط وغيرىا ، ومف ىذه الحروؼ الحرؼ ) أو 
كثير الورود في المغة ، وقد ورد في القرآف الكريـ مائتاف وست وستوف مرة موزعة عمى اثنتيف 
وستيف سورة ، مستعمبل لعدة معاف فقد استعمؿ ىذا الحرؼ في القرآف الكريـ لمشؾ ، ولمتخيير 

، وبمعنى إال ، وبمعنى إلى ،  ، وبمعنى الواو ، ولمتقسيـ والتنويع ، واإلبياـ ، واإلباحة
وبمعنى حتى ، وبمعنى بؿ ، وبمعنى وال بعد النفي أو بعد النيي، وبمعنى إال أف ، ولمتقريب 

 ، ويستعمؿ بمعنى الشرط .
وقد اختمؼ األصوليوف في المعنى الحقيقي لمحرؼ ) أو ( ، وتبعا الختبلؼ األصولييف فقد 

ختبلفيـ في حد الحرابة ، فقد اختمؼ الفقياء فيو تبعا اختمؼ الفقياء في كثير مف األحكاـ ، كا
الختبلؼ األصولييف في معنى الحرؼ أو الوارد في قولو تعالى ) ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَف ُيَحاِرُبوَف 

ـْ ِمْف المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَف ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْف ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو تَُقطََّع أَ  ـْ َوَأْرُجُمُي ْيِديِي
ـْ ِفي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيـٌ ( ، فقد  ـْ ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُي ِخبَلٍؼ َأْو ُيْنَفْوا ِمَف اأْلَْرِض َذِلَؾ َلُي
ذىب األصوليوف إلى أف أو لمتخيير وعميو يكوف اإلماـ مخيرا بيف العقوبات الواردة في اآلية 

قتؿ وصمب ، واف شاء قتؿ ولـ يصمب ، واف شاء قطع األيدي واألرجؿ  الكريمة ، فاف شاء
 مف خبلؼ ، واف شاء نفى مف األرض . 

وكذلؾ اختمؼ الفقياء تبعا الختبلؼ األصولييف في معنى أو الوارد في قولو تعالى ) اَل 
ـْ ِبمَ  ـْ َوَلِكْف ُيَؤاِخُذُك ـُ المَُّو ِبالمَّْغِو ِفي َأْيَماِنُك ـُ َعَشَرِة َمَساِكيَف ُيَؤاِخُذُك ـُ اأْلَْيَماَف َفَكفَّاَرُتُو ِإْطَعا ا َعقَّْدُت

ـُ َثبَلَثِة أَ  ـْ َيِجْد َفِصَيا ـْ َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمْف َل ـْ َأْو ِكْسَوُتُي يَّاـٍ َذِلَؾ ِمْف َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَف َأْىِميُك
ـْ َوا ـْ ِإَذا َحَمْفُت ـْ َتْشُكُروَف ( ، فذىب َكفَّاَرُة َأْيَماِنُك ـْ َآَياِتِو َلَعمَُّك ـْ َكَذِلَؾ ُيَبيُِّف المَُّو َلُك ْحَفُظوا َأْيَماَنُك

                                                 

 .٘ٙٔ/  ٔ، والبحر المحيط في أصوؿ الفقو   ٛٛ/  ٔينظر : األحكاـ في أصوؿ األحكاـ لآلمدي ( ٔ)
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بعض الفقياء إلى أف كؿ المذكورات في اآلية واجبة عمى التخيير فبل يجوز اإلخبلؿ بأجمعيا 
إلى أف  وال يجب الجمع بيف اثنيف منيا لتساوييما في وجو الوجوب، وذىب جميور الفقياء

الواجب منيا واحدا ال بعينو فالمكمؼ مخيرا بيف اإلطعاـ والكسوة والعتؽ ، ومف لـ يجد واحدا 
 مف ىذه الثبلثة فعميو الصـو .

 
 المصادر والمراجع

 ــــــــــــــ
 القرآن الكريم 
 ىػ ، الطبعة ٗٚٗػ   إحكاـ الفصوؿ في أحكاـ األصوؿ ، ألبي الوليد الباجي ، المتوفى سنة  ٔ

 ـ ،  دار الغرب اإلسبلمي ، تونس . ٕٛٓٓىػ  ػ   ٜٕٗٔالثانية ، 
_   األحكاـ في أصوؿ األحكاـ لآلمدي ، لسيؼ الديف أبي الحسف عمي بف أبي عمي بف  ٕ

ـ ،  دار الكتب ٜ٘ٛٔىػ  ػ ٘ٓٗٔىػ ، ، الطبعة األولى ،  ٖٔٙمحمد اآلمدي ، المتوفى سنة 
 العممية ، بيروت ػ لبناف . 

 ىػ  ٕٗٓتبلؼ الحديث لئلماـ محمد بف إدريس الشافعي ، المتوفى سنة ػ   اخ ٖ
ىػ ،  ٕ٘ٛػ   اإلصابة في تمييز الصحابة ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ، المتوفى سنة  ٗ

 ـ ،  دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف . ٜٜ٘ٔىػ  ػ ٘ٔٗٔالطبعة األولى ، 
بي الحسف عمي بف محمد البزدوي ، المتوفى سنة ػ   أصوؿ البزدوي مع كشؼ األسرار ، أل ٘

 ـ ،  دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف . ٜٜٚٔىػ  ػ ٛٔٗٔىػ ، الطبعة األولى ،  ٕٛٗ
 ٜٓٗػ   أصوؿ السرخسي ، ألبي بكر محمد بف احمد بف ابي سيؿ السرخسي ، المتوفى سنة  ٙ

 تب العممية ، بيروت ػ لبناف . ـ  ،  دار الك  ٕ٘ٓٓىػ ػ  ٕٙٗٔىػ ، الطبعة الثانية ، 
ػ   أصوؿ الشاشي ، لنظاـ الديف أبي عمي احمد بف محمد بف إسحاؽ الشاشي ، المتوفى سنة  ٚ

 ـ ،  دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف . ٕٕٓٓىػ  ػ ٕٗٗٔىػ ، الطبعة       األولى ،  ٖٗٗ
 لمطباعة والنشر ، بيروت ػ لبناف .ػ   األعبلـ ، لخير الديف الزركمي ، دار المبلييف  ٛ
ىػ ػ  ٜٖٛٔػ   االمالي في لغة العرب ، ألبي عمي إسماعيؿ بف قاسـ القالي ، طبع سنة  ٜ

 ـ ، دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف . ٜٛٚٔ
ػ   األنساب ألبي سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصور التميمي السمعاني ، المتوفى سنة  ٓٔ

 ـ ،  دار الجناف ، بيروت ػ لبناف . ٜٛٛٔىػ  ػ ٛٓٗٔة    األولى ، ىػ ، الطبع ٕٙ٘
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ػ   اإلنصاؼ في التنبيو عمى المعاني واألسباب التي أوجبت االختبلؼ ، لعبد اهلل بف محمد  ٔٔ
ىػ ، دار الفكر لمطباعة والنشر ،  ٖٓٗٔىػ ، الطبعة الثانية ،  ٕٔ٘البطميوسي ، المتوفى سنة 

 بيروت ػ لبناف . 
ػ   أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ ، ألبي العباس احمد بف إدريس القرافي ، المتوفى سنة  ٕٔ

 ـ ،  دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف .ٜٜٛٔىػ  ػ ٛٔٗٔ،الطبعة األولى ، ىػٗٛٙ
ػ   إيضاح المحصوؿ مف برىاف األصوؿ ، ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف محمد المازدي  ٖٔ

ـ ،  دار الغرب اإلسبلمي ، ٕٛٓٓىػ  ػ ٜٕٗٔىػ ، الطبعة األولى،     ٖٙ٘، المتوفى سنة 
 تونس . 

ػ   اإليضاح في شرح المفصؿ لمزمخشري، البي عمرو عثماف بف عمر بف أبي بكر ، جماؿ  ٗٔ
ـ ، دار الكتب  ٕٔٔٓىػ ، الطبعة األولى ،  ٙٗٙابف الحاجب المالكي ، المتوفى سنة الديف 

 العممية ، بيروت ػ لبناف . 
ػ   إيضاح المكنوف في الذيؿ عمى كشؼ الظنوف عف اسأمي الكتب والفنوف ، إلسماعيؿ  ٘ٔ

 بناف . ىػ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ػ ل ٜٖٖٔباشا البغدادي ، المتوفى سنة 
ػ   البحر المحيط في أصوؿ الفقو ، لبدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي ، ،  ٙٔ

ـ ،  دار الكتب العممية ، بيروت ػ ٕٓٓٓىػ  ػ ٕٔٗٔىػ ، الطبعة األولى ،  ٜٗٚالمتوفى سنة 
 لبناف . 

بف احمد بف رشد  ػ   بداية المجتيد ونياية المقتصد ، ألبي الوليد محمد بف احمد بف محمد ٚٔ
ـ ،  دار الكتب العممية ، ٕٚٓٓىػ  ػ ٕٛٗٔىػ ، الطبعة الثالثة ،  ٜ٘٘القرطبي ، المتوفى سنة 

 بيروت ػ لبناف .
ػ   البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ، لسراج الديف أبو  ٛٔ

ىػ ، الطبعة  ٗٓٛقف ، المتوفى سنة حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي ، الشيير بابف المم
 السعودية .-ـ ، دار اليجرة لمنشر والتوزيع ، الرياضٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔاألولى ، 

ػ   تأريخ بغداد ، ألبي بكر احمد بف عمي ، المعروؼ بالخطيب البغدادي ، المتوفى سنة  ٜٔ 
 وت ػ لبناف . ـ ،  دار الكتب العممية ، بير ٜٜٚٔىػ  ػ ٚٔٗٔىػ ، ، الطبعة األولى ،  ٖٙٗ
ػ   تأريخ مدينة دمشؽ وذكر فضميا وتسمية مف حميا مف األماثؿ أو اجتاز بنواحييا مف  ٕٓ

واردييا وأىميا ، ألبي القاسـ عمي بف الحسيف بف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي ، المعروؼ بابف 
باعة والنشر ـ ، دار الفكر لمط ٜٜ٘ٔىػ ػ  ٘ٔٗٔىػ ، طبع سنة  ٔٚ٘عساكر ،  المتوفى سنة 

 ، بيروت ػ لبناف .
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ػ   تأويؿ مشكؿ القرآف ، ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينوري ، المتوفى سنة  ٕٔ
 ـ ،  دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف . ٕٚٓٓىػ  ػ ٕٛٗٔىػ ، ، الطبعة الثانية،  ٕٙٚ
ىػ ،  ٕ٘ٓٔ، المتوفى سنة ػ   تاج العروس مف جواىر القاموس ، لمحمد مرتضى الزبيدي  ٕٕ

 مكتبة الحياة ، بيروت ػ لبناف . 
ػ   التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلني  ٖٕ

ـ ،  دار الكتب العممية ، بيروت ػ ٜٜٛٔىػ  ػ ٜٔٗٔىػ ، الطبعة األولى ،  ٕ٘ٛ، المتوفى سنة 
 لبناف .

 ٕٜٚالتوضيح ، لسعد الديف مسعود بف عمر التفتازاني ، المتوفى سنة ػ شرح التمويح عمى  ٕٗ
 ىػ ، الطبعة األولى ،  دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف . 

ـ ، الطبعة الثانية ،  ٜٗٗٔػ   جامع الدروس العربية ، لمشيخ مصطفى الغبلييني ، المتوفى  ٕ٘
 ػ االردف .  ـ ، دار الفكر لمطباعة والنشر ، عماف ٜٕٓٓػ  ٖٓٗٔ

ػ   جمع الجوامع في أصوؿ الفقو ، لتاج الديف عبد الوىاب بف عمي السبكي ، المتوفى سنة  ٕٙ
 ـ ،  دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف . ٖٕٓٓىػ ػ  ٕٗٗٔىػ ، الطبعة االتانية،  ٔٚٚ
 ػ   ديواف أمريء القيس ، دار صادر لمطباعة والنشر ، بيروت ػ لبناف .  ٕٚ
 . والنشر ، بيروت ػ لبنافـ ، دار صادر لمطباعة  ٜٛ٘ٔػ   ديواف جرير ، الطبعة األولى ،  ٕٛ
 ػ   ديواف لبيد، دار صادر لمطباعة والنشر ، بيروت ػ لبناف .  ٜٕ
 ػ   ديواف النابغة الذبياني ، دار صادر لمطباعة والنشر ، بيروت ػ لبناف .  ٖٓ
ىػ ،  ٕ٘ٛبف عمي بف حجر العسقبلني ، المتوفى سنة  ػ   سير اعبلـ النببلء ، ألحمد ٖٔ

 ـ ،  مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر ، بيروت ػ لبناف . ٖٜٜٔىػ  ػ ٖٔٗٔالطبعة التاسعة ، 
ىػ  ٜٙٚػ   شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ، لعبد اهلل بف عقيؿ اليمذاني المتوفى سنة  ٕٖ

 ، بدوف طبعة
ىػ ، دار صادر لمطباعة والنشر ،  ٖٕٓمحمد بف سعد المتوفى سنة ػ   الطبقات الكبرى ، ل ٖٖ

 بيروت ػ لبناف . 
،   ى ٖٓٚػ   الفصوؿ في األصوؿ ، ألحمد بف عمي الرازي الجصاص ، المتوفى سنة  ٖٗ

 ـ . ٜ٘ٛٔ -  ى ٘ٓٗٔالطبعة األولى سنة 
 ىػ   ٚٔٛػ   القاموس المحيط ، لمشيخ نصر الديف اليوريني ، المتوفى سنة  ٖ٘
ػ   كشؼ األسرار عف أصوؿ البزدوي ، لعبلء الديف عبد العزيز بف أحمد البخاري ، المتوفى  ٖٙ
 ـ ، دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف . ٜٜٚٔىػ  ػ ٛٔٗٔىػ ، الطبعة األولى،  ٖٓٚسنة 
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ىػ ، دار  ٚٙٓٔػ   كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف ، لحاجي خميفة ،المتوفى سنة  ٖٚ
 إحياء التراث العربي ، بيروت ػ لبناف .

ىػ ، الطبعة الثانية  ٕٗٓٔػ   الكميات ألبي البقاء أيوب بف موسى الحسيني ، المتوفى سنة  ٖٛ
 ـ ، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر ، بيروت ػ لبناف .  ٕٔٔٓىػ ػ  ٕٖٗٔ، 
شقي الحنبمي ، المتوفى ػ  المباب في عمـو الكتاب  ألبي حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدم ٜٖ
 ـ ، دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف . ٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔىػ ، الطبعة االولى ،  ٓٛٛسنة 
ػ   لساف الميزاف ، لمحافظ شياب الديف أبي الفضؿ احمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،  ٓٗ

، بيروت ػ  ـ ، مؤسسة األعممي لممطبوعات ٜٔٚٔىػ ػ  ٜٖٓٔىػ ،طبع سنة  ٕ٘ٛالمتوفى سنة 
 لبناف . 

ىػ  ٘ٛٓٔػ   مجمع البحريف ومطمع النيريف ، لفخر الديف الطريحي النجفي ، المتوفى سنة  ٔٗ
 ىػ ، مكتب نشر الثقافة اإلسبلمية . ٛٓٗٔ، الطبعة الثانية ، 

ػ   مرآة األصوؿ شرح مرقاة الوصوؿ ، لمحمد بف فرامرز ، الشيير بمبل خسرو ، المتوفى  ٕٗ
ـ ،  دار صادر لمطباعة والنشر ، بيروت ػ ٕٔٔٓىػ  ػ ٕٖٗٔ، الطبعة األولى، ىػ  ٘ٛٛسنة 

 لبناف .
ىػ ،  الطبعة   ٙٔ٘ػ   معالـ التنزيؿ ، البي محمد الحسيف بف مسعود البغوي ، المتوفى سنة  ٖٗ

 ـ ، دار طيبة لمنشر والتوزيع ، الرياض ػ السعودية . ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔالرابعة ، 
في أصوؿ الفقو ، ألبي الحسيف محمد بف عمي بف الطيب البصري ، المتوفى ػ   المعتمد  ٗٗ
 ـ ،  دار الكتب العممية ، بيروت ػ لبناف . ٕ٘ٓٓىػ  ػ ٕٙٗٔىػ ، ، الطبعة الثالثة،  ٖٙٗسنة 

ىػ ، طبع  ٔٙٚػ   مغني المبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ األنصاري ، المتوفى سنة  ٘ٗ 
 ىػ ، مكتبة المدني ، القاىرة ػ مصر . ٘ٓٗٔسنة 
ػ   المنخوؿ مف تعميقات األصوؿ ، ألبي حامد محمد بف محمد بف محمد الغزالي ، المتوفى  ٙٗ
 طبع المكتبة العصرية ، صيدا  ػ لبناف .  ـ ،ٕٛٓٓىػ  ػ ٜٕٗٔىػ ، الطبعة األولى،  ٘ٓ٘سنة 
ػ   ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف وآثار المصنفيف ، إلسماعيؿ باشا البغدادي ، المتوفى سنة  ٚٗ

 لبناف .  –ىػ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  ٜٖٖٔ
 


