
 

 

 

 التخريج على دليل االقرتان

 "تطبيقية"دراسة 

 

 

 

 إعداد

 أكرم بن حممد بن حسني بن إبراهيم أوزيقاند. 

 عضو هيئة التدريس

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 الفقهقسم أصول كلية الشريعة بالرياض ـــ 



 

 جملة اجلمعية الفقهية السعودية )العدد الثاني(                                                        281

 ابيض



 
 

 381                                        جملة اجلمعية الفقهية السعودية )العدد الثاني(

 املقدمة

ألمساا  احلنا     له ا .ال إله إال هو سبحانه .احلمد هلل العليم احلكيم

وباال لااه  اهلااا ا ااد      ،فعلمااه البيااا   ،خلااا اسننااا   .والصااتاا العلاا  

 .فإما شاكاًا وإما كتورًا ،والضالل، وجعله مسيعًا بصريًا

أرساله با اد     .والصالة والنالم عل  عبده ورسوله حمماد خاري خل اه   

وعلاا  هلااه  ،ودهلااا احلااا لي عاااه علاا  الاادهلا كلااه ولااو كاااه الكااافاو   

 .ا تبععم بإحنا  إىل هلوم الدهلاوصحبه وم

 :سبب اختيار املوضوع وأهميته

أصاب  علماًا    ،إ  ختاهلج التاوع الت عية عل  قواعد علام أصاول الت اه   

وسالل    ،ألتا  فياه الكتا     .جامعاًا بال علمال الت اه وأصاوله      ،منت اًل

فيااه الاسااالع العلميااة وأدرق ر ا  اااراا الدراسااية ر ا مسناااا العلميااة   

وا  صاود األساسال    ،وهو اجلان  التطبي ل لعلم أصول الت اه  ،ا عاصاة

 .في بغل االعت ا  به وجعله موضوع حبث الباحثل ،م ه

وما ه ا توجع  إىل جزلل ماا جزلياتاه فلعلتاه موضاوع هابا البحاث       

 .((دراسة تطبي ية –التخاهلج عل  دليع االقرتا  )) :حت  اسم

قا  االخاتالف فيعاا ماا جعاة      ودليع االقرتا  أحد أدلة األحكام الا  و 

   .اعتبارها مصدرًا لألحكام الشاعية أوعدم اعتبارها

 ،((داللااة االقاارتا )وورد هاابا الاادليع ر مصااادر أصااول الت ااه باساام )  

وال مشاااحة ر  .((دليااع االقاارتا )ومسيتااه ) ،(1) و))ال اااا (( و))ال اااالا((
                                                           

وإحكااام التصااول للباااجل  ،1/444، وشاااا اللماا  4/1441العاادة ألباال هلعلاا   :ان ااا (1)

، وباادال  141، وا نااودة ص4/481ماا  كشااس األساااار    ، وأصااول الباازدو  575ص

، وإرشاااااد 2/99، والبحااااا ا ااااي  427، والتمعيااااد لألساااا و  ص4/1247التوالااااد 

 .4/1114التحول 
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ال كماااا قااا ،ذلاااف. فالااادليع والداللاااة هلناااتعمع أحااادهما مكاااا  ا خاااا  

أ  الدليع والداللة وا نتدل باه   -رمحكم اهلل  -اعلموا )) :الباقالنل

كاع هابه األمساا      .وهاو البياا  واحللاة والنالطا  وال هاا       ،أماا واحاد  

وقاال عاماة الت عاا     )) :وقاال الزركشال   ،(1)((مرتادفة عل  الداللة نتنعا

 .(4)((إ  الدليع هو الداللة :وأكثا ا تكلمل

قانااا   :هل اااال .ماااا ال اااا  وهاااو اجلمااا   :ا  ر اللغاااةوال ااااا  واالقااارت

 .(4)وله معا  أخا   .البعريهلا: إذا مجعتعما ر حبع واحد

وقااد  ،)أ  هلاابكا شااييفا  ر اللتاا  معااًا :وع ااد أهااع أصااول الت ااه هااو

ثباا  حكاام أحاادهما باادليع مااا إمجاااع أو حااريه ور هلثباا  حكاام ا خااا    

قااارتا  بي عماااا ر ر احلكااام  ااااد اال ،فيلحاااا ماااا ر هلثبااا   اااا ثبااا   

اللت (. فصار االقرتا  بل الشييفل ر اللت  دلياع اقرتانعماا ر احلكام    

 .وهام مجا  ماا علماا  األماة      ،ع د البهلا اعت وه دلياًل ما أدلة األحكاام 

وذهاا  مجعااور علمااا  أصااول الت ااه إىل عاادم اعتباااره دلااياًل. فااال هلكااو       

 .  (4) احلكمذكا الشييفل م رتنل ر اللت  دليع مناواتعما ر

فااإ   ،(5) ژۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ژ  :قولااه تعاااىل –مثااااًل لاابلف  –ول ضااا  

 ،واحلاج ثبا  باألدلاة أناه واجا       ،اللت  مج  احلج والعماة ر هابه ا هلاة  

                                                           

 .1/417اسرشاد والت اهل   (1)

 .1/42البحا ا ي   (4)

 .)قا ( ،2/4181الصحاا  :ان ا (4)

 ،4/459ا الكوكا  ا ا ري   وشاا  ،415وميزا  األصاول ص  ،449التبصاة ص :ان ا (4)

 ومصادر أصول الت ه ر ا وامش الناب ة. .1/451ومااقل النعود م  نشا الب ود 

 .192الب اة /  (5)
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 :هلعا   ،ألنعاا قاهل اة احلاج ر اللتا      ؛واجبة –أهلضًا  –فعع تكو  العماة 

نااااواتعما ر هاااع هلكاااو  اقرتانعماااا ر اللتااا  دلاااياًل علااا  اقرتانعماااا وم  

احلكااام ا. اختلتاااوا ر ذلاااف، وتاتااا  علااا  اخاااتالفعم ر اعتباااار دلياااع     

االقرتا  اختالفعم ر فااوع ف عياة متعاددة جعلا  بعضاعا موضاوع تطبياا        

 .هبا الدليع الب  هو االقرتا 

  :الدراسات السابقة

(، (دليع االقارتا  )ر أ ل  عل  مملس منت ع ر ختاهلج التاوع عل  )

ًا مطبوعًا مج  فيه مملته أبو قدامة أشااف الك اانل   لكا وجدا كتاب

 ،((األدلة االستيف اسية ع د األصاوليل )) :بعض األدلة ا ختلس فيعا ومساه

وهال   ،فبكا فيه أمثلة تطبي ية ماا التااوع الت عياة علا  داللاة االقارتا       

وه اك كتاباا ر دالالا األلتاظ وختااهلج   .والكالم عليعا موجز ،قليلة

  األصاول بصاتة عاماة بعضاعا رساالع علمياة وبعضاعا مملتااا         التاوع علا 

وال تاااادخع هاااابه ضااااما   ،لعلمااااا  مت اااادمل مثااااع الز ااااانل واألساااا و   

فإنعاا عاماة ولينا  متخصصاة      ؛الدراساا النااب ة بال نابة  ابا البحاث    

 .ر موضوع البحث

  :تقسيمات البحث

 .البحث تكوَّن من مقدمة ومبحثني وخامتة

 ،والدراسااااا النااااب ة ،وأهميتاااه ،ا وضاااوع ساااب  اختياااار :ا  دماااة

 .واخلطة، وا  عج

وهال   ،ختاهلج متصاع لتااوع ف عياة علا  دلياع االقارتا        :املبحـ  اوول 

 .اث ا عشا فاعًا

ختاهلج خمتصا لتاوع ف عية أخا  علا  هابا الادليع،     :املبح  الثاني



 

 جملة اجلمعية الفقهية السعودية )العدد الثاني(                                                        281

 .وهل سبعة فاوع

 .نتالج البحث :اخلامتة

   :منهج البح 

دة العلمية  وضوع البحث ما خالل الكت  ال  ورد بعدما مجع  ا ا

سااا ر كتابتاه علا  ال حاو ا تال إال سابعة فااوع         ،فيعا ذكا ا وضوع

أل  الغاا  حت اا بتتصايع     ؛فإنل أوجزا الكاالم فيعاا   ،ر هخا البحث

 :ال ول ر التاوع الناب ة

 .ع ون  للتاوع الت عية  ا هلوافا ألتاظ الت عا  -1

است ب  م ه حكم التاع ما كتاا  اهلل   ذكاا الدليع الب  -4

 .سبحانه أو س ة رسوله 

وبي ا    ،بي   وجه االستدالل  ا ذكاته ماا دلياع علا  التااع     -4

 .كيتية ب اله عل  دليع االقرتا 

ذكاا أمسا  الابهلا أوردوا التااع الت عال وخاجاوه علا  دلياع        -4

 االقرتا  ما علما  أصول الت ه ومملتاتعم ال  أوردوه فيعا.

األقاااوال ر حكااام التااااع وننااابتعا إىل أصاااحابعا  اااا  سااا   -5

إ  متك ا    ،وافا قوله م تضا  دلياع االقارتا  وماا ر هلوافاا     

ور أقتصااا علاا  بيااا  هرا  الاابهلا اساات دوا إىل دليااع    .مااا ذلااف

ليدل عل  قوة التخاهلج عل  االقرتا  فيما إذا كانا    ،االقرتا 

لااا  االقااارتا  ا را  مواف اااة   تضااااه وإ  ر هلب عاااا أصاااحابعا ع 

وليدل عل  ضعته فيماا إذا كانا  خمالتاة   تضااه ور هلوجاد      

 دليع هل و  جانبه.

بي   قاوة ب اا  التااع علا  دلياع االقارتا  أو ضاعته فيماا اتضا            -2
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فناك    ،لل وجعه، وأما ما ر هلتض  لل وجه قوته أو ضاعته 

 .ع ه

إ  كااا  بعااض العلمااا  وافااا قولااه م تضاا  دليااع االقاارتا  ر      -7

 ،ولكاا ر هلب اه علياه وإباا ب ااه علا  دلياع هخاا        حكم التااع  

 .بي   ذلف أو أشاا إليه حالبًا

وإال  ،وث   األقاوال ماا مصاادرها األصالية مباشااة إ  أمكاا       -8

 فبالواسطة.

 .عزوا ا هلاا إىل سورها -9

خاجااا  األحادهلاااث وبي ااا  درجاااة صاااحتعا فيماااا إذا ر هلكاااا    -11

 .احلدهلث ر الصحيحل أو أحدهما

تااااداا الااا  كانااا  حباجاااة إىل بياااا    بي ااا  ا صاااطلحاا وا  -11

 .وتعاهلس ر ن ا 

فااإ  ا عاام ر مثااع هاابا البحااث هااو ال ااول   ،ر أتاااجم لألعااالم -14

 .وتوثي ه

 .وضع  فعاسًا  صادر البحث -14

إناه   .واهلل سبحانه أسالل أ  هلت بلاه وهلغتاا يللال وهلعادهل  ساوا  النابيع       

 .مسي  جمي 
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 381                                        جملة اجلمعية الفقهية السعودية )العدد الثاني(

 املبحث األول

 ى دليل االقرتانختريج مفصل لفروع فقهية عل

 

 :وهي اثنا عشر فرعًا

كاخلاع وماا     ،إيالة ال لاسة با العاا الطااهاة حاري ا اا     -1

الاورد وووهمااا، حلاادهلث أمسااا  ب ا  أباال بكااا أ  اماااأة قالاا    

أرأهلاا  إحاادانا حتاايض ر الثااو  كيااس تصاا   ا     )) :للاسااول 

فاساتدل  ( 1)((ثام َت رُاُصاُه با اا  وَت حَضاُحه وتصالل فياه       ،َتُحتُّه :قال

ال الع بداللة االقرتا ، بعبا احلدهلث عل  عدم وجو  االقتصاار  

علاا  ا ااا  ر حنااع ال لاساااا، وقااال هااواي إيالتعااا بكااع مااال  

 . اها

أنااه قااا  ا ااا  باحلاا  وال اااص ر إيالااة دم احلاايض   ،وجااه االسااتدالل

وباسمجااع ال با  احلا      ،ما الثو  وال فاق بي ه وبال ساالا ال لاسااا   

وإذا ر باا  االقتصااار علاا  ا ااا  جاااي إيالااة       ،فكاابلف ا ااا   وال اااص

   .ال لاسة بكع مزهلع  اها مال 

هلعاا  ا خااالس  ااا عليااه     ،نناا  الزركشاال هاابا ال ااول إىل ا خااالس    

ا اابه  ع ااد الشااافعية مااا عاادم ثبااوا احلكاام لل اااهلا إال باادليع سااو       

                                                           

 ،1/495باا  حناع الادم     –الوضاو    –صاحي  البخاار  ما  فات  الباار        ،( متتا علياه 1)

 4/452وصاااحي  منااالم بشااااا ال اااوو    .1/489باااا  حناااع دم احلااايض   –واحلااايض 

حاف الادم    :مع ا  احلتا     .واللتا  للبخاار    ،با   اسة الدم وكيتية حناله  –الطعارة

ليتحلاع ورااق    ؛دلف موض  الدم بال ااف األصااب    :ووته لتزول عي ه. ومع   الَ احص

 .ان ا: فت  البار  وشاا ال وو  الناب ل .ما تشابه الثو  م ه
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 .ع اااد حاااريهوأناااا ر أحصاااع علااا  تناااميته  ،(1)ال ااااا ، ور هُلَنااام  ال الاااَع

واحل تية وحريهم ن لوا عا أبل ح يتة وصاحبه أبال هلوساس حصاوَل إيالاة     

. ولكاا  (4)ال لاسة دمًا كا  أو حريه  ا سو  ا ا  ما ا العااا الطااهاة  

بع بكو  كع واحد ماا ا اا  وا العااا     ،ر هلعللوا قو ما بداللة االقرتا 

والوصااولإ إىل ا تاا ل    ،األخااا  مالعااًا لااه قااوة حتليااع ال لاسااة وإيالت عااا   

ومجعاور العلماا     .. فكا  ملخُب قو ما ال ياَس ولاي  االقارتا   (4)وتطعريإه

البهلا أنكااوا داللاة االقارتا ، علا  أ  إيالاة ال لاساة ال تصا   اا ساو           

 –ر احلادهلث الناابا    –نا  علا  ا اا      أل  الاسول  ؛ا ا  ما ا العاا

أ  هابا اساتدالل  تعاوم     ،قاو م لكاا هلااد علا      ،فلم جتز اسيالاة بغاريه  

فاالساتدالل باه علا      ،وهو لي  حبلة ع د أكثا العلما  ،خمالتة الل  

وللحاااف  ابااا   .وجااو  االقتصااار علاا  ا ااا  ر إيالااة ال لاساااا ضااعيس      

   .(4)والشوكانل تتصيع ر ا وضوع ،حلا

                                                           

 .2/111( ان ا: البحا ا ي  1)

ونياع   ،1/495وفت  الباار    ،1/17وا غ  البا قدامة  ،1/441 بدال  الص ال  :( ان ا4)

 .1/57األو ار 

  .تعليع قو ما ر بدال  الص ال  النابا :( ان ا4)

وا تعوم ا خاالس   .58-1/57ونيع األو ار  ،491 ،492-1/495فت  البار   :( ان ا4)

ع تعلياا تطعاري   مثا  .علا  نتياه عماا عاداه     ،أ  هلدل تعليا احلكم علا  االسام   :لل   هو

   .الثو  ما دم احليض عل  ا ا  ر حدهلث أمسا  ا بكور

مااا ر  :أعاا  –أل  ا ااااد بالل اا  مااا ر هلكااا صااتة  ؛((ا ااا )لتاا  ) –ه ااا  –فالل اا  

 :ان اا  .سوا  كا  اسم علم أو ك ية أو ل بًا ووهلاًا أو اسام جا      ؛هلكا امسًا مشت ًا

وشااااا الكوكااا  ا ااا ري  ،4/44ي  والبحاااا ا ااا ،475 ،4/448العااادة ألبااال هلعلااا  

4/519. 
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حلاادهلث أباال  ،االحتنااال مااا اجل ابااة ر ا ااا  الااكااد هل لنااه  -4

ال هَلُبوَلاَّ أحُدكم ر ا اا  الادالم وال   )) :قال  هاهلاة عا ال يب

 .(1)هَلغحتن عح فيه ما اجل ابة((

ذكا كثري ما األصوليل هبا ا ثال لل اول بداللاة االقارتا  وبعضاعم     

ووجااه االساتدالل بعاابا احلادهلث علا  تاا ل  ا اا  الااكااد      .سااقه ردًا  اا  

حتناااال ر لتااا  أناااه قاااا  بااال الباااول واال ،باالحتناااال ماااا اجل اباااة فياااه

فلازم ثبوتاه باالحتناال ماا      ،وقد ثبا  باسمجااع ت لناه باالبول     ،احلدهلث

أل  االقااارتا  ر اللتااا  موجااا  لالقااارتا  ر    ؛اجل اباااة الاااب  هاااو قاهل اااه  

 ،أمااا احلكاام ا اابكور، فعااو ال عاال  .احلكاام ا اابكور وحااري ا اابكور 

ر  –قاااال الب اااانل   ،فعاااو التااا ل  بكاااع م عماااا   ،وأماااا حاااري ا ااابكور 

احلكام ا ابكور هاو    )) :-الم علا  هابا ا ثاال ن ااًل عاا الشاعا        الك

   .(4)((والب  ر هلبكا هو الت لي  بعما ،ال عل فتشاركا فيه

وأشار أبو سليما  اخلطابل إىل أ  الب  هلشرتك فيه البول واالحتناال  

سل  الطعورهلة ما ا ا  الااكاد   :هلع  –ما اجل ابة هو سل  حكم ا ا  

ونعياه عاا االحتناال فياه هلادل      )) :ف ال –لب  احتنع فيه الب  بال فيه وا

عل  أنه هلنلبه حكمه كالبول فياه هلنالبه حكماه إال أ  االحتناال فياه      

والباااول هل لناااه ل لاساااته ر  ،أل  باااد  ا ااامما لاااي  بااا ل   ؛ال هل لناااه

                                                           

بااا  البااول ر ا ااا    –الطعااارة  –( احلاادهلث ورد بعاابا اللتاا  ع ااد أباال داود ر الناا ا    1)

صحي  البخار  ما  فات     :ان ا .، وورد ع د حريه بللتاظ أخا  مت اربة4/18الااكد 

ل ااوو  وصااحي  مناالم بشاااا ا  ،بااا  البااول ر ا ااا  الاادالم  ،الوضااو  ،1/414البااار  

4/441. 

 .4/19( حاشية الب انل عل  شاا ا لل عل  مج  اجلوام  4)
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وكالمه هبا هلدل علا  أ  اقارتا  االحتناال باالبول ر اللتا        ،(1)نتنه((

إال أ   ،حلكاام الثاباا  للبااول الااب  هااو الت لااي     هلنااتلزم اقرتانعمااا ر ا 

وب ال   ،الدليع اخلارق م   هبا االساتلزام وفصاع بي عماا ر هابا احلكام     

 .االشرتاك ر كو  كع واحد م عما ال هلتطعا به

ما رواه منالم بنا ده    ،والدليع اخلارق التاصع بي عما ر احلكم ه ا

 ،ا دهل اة وهاو ج ا     ر  اهلا ماا  ااق   ))عا أبل هاهلاة أنه ل يه ال يب 

أهلاااا  :قاااال ،فلماااا جااا ه  ،فتت اااده الاا يب   ،فاحتنااع  ،فااابه  ،فاننااع 

فكاها    ،هلاا رساول اهلل ! ل يات  وأناا ج ا       :ك   ا هلا أبا هاهلاة ! قال

ساابحا  اهلل ! إ  ا اامما ال   :ف ااال رسااول   ،أ  أجالنااف حتاا  أحتنااع  

  أ  رسااول اهلل ،عااا أباال حبهلتااة )ومااا رواه مناالم أهلضااًا )  ،(4)هلاا ل ((

قاال:   .ك اُ  ج بااً   :ف اال  ،ثم جا  ،فاحتنع ،فحاد ع ه ،ل يه وهو ج  

فاادل هابا  احلاادهلثا  ومااا شاابععما علاا  التاااق    ،(4)((إ  ا نالم ال هلاا ل  

فلام هلعماع بادليع     ،بل البول ر ا ا  الااكاد واالحتناال فياه ر احلكام    

أقاو    وهبا شل  كع دليع هلعارضه ما هاو  .االقرتا  ه ا  عارضة ال   له

 .ولي  لعدم حليته ر نتنه ،فإنه هلن   به االستدالل  با ،م ه

 ،وبتاا ل  ا ااا  الااكااد باالحتنااال فيااه مااا اجل ابااة قااال أبااو هلوسااس  

لكااا احل تيااة عللااوا قااول أباال هلوسااس بعلااع حااري     ،ورواه عااا أباال ح يتااة 

 .االقرتا 

ومجعاااور العلماااا  علااا  أ  ا اااا  الااكاااد ال هلتااا ل  باالحتناااال فياااه    

                                                           

 .4/44 اا التثاهل  للحاف  العااقل  :وان ا ،1/44( معار الن ا 1)

 .4/88با  الدليع عل  أ  ا نلم ال هل ل   –احليض  –( صحي  منلم بشاا ال وو  4)

 .( ا صدر النابا4)
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ومجلااة  ،مجلااة ال عاال عااا البااول فيااه  –ابااة، أل  كااال مااا اجلملااتل للل 

مناات لة ال تاالثري لالقاارتا  اللت اال بي عمااا ر   –ال عاال عااا االحتنااال فيااه 

و م وجوه أخا  للاد عل  ال االلل باعتباار االقارتا      ،االقرتا  احلكمل

مااا رد باه احلاااف  اباا حلااا علاا     ،م عاا  .اللت ال ماامثاًا ر احلكام ه ااا  

 تية استدال م بعبا احلدهلث علا  ت لاي  ا اا  ا ناتعمع، بال  الباول       احل

نعال  )ألناه )  ،ر ا ا  الااكد هل لنه فكبلف االحتنال فيه ماا اجل اباة  

))ورد بلنعاا   :ف ال ،((فيدل عل  ال لاسة فيعما ،ع عما معًا وهو للتحاهلم

فاااال هللااازم التناااوهلة  ،وعلااا  ت ااادهلا تناااليمعا .داللاااة اقااارتا  وهااال ضاااعيتة

وعااا االحتنااال فيااه لاايفال هلناالبه   ،فيكااو  ال عاال عااا البااول لاايفال هل لنااه 

كياس هلتعاع هلاا أباا     )) :وهلزهلد ذلف وضوحًا قولاه ر رواهلاة منالم    .الطعورهلة

فدل علا  أ  ا  ا  ماا االنغمااس فياه لايفال        (1)((هلت اوله ت اواًل :هاهلاة ا قال

 ااوارد والصااحابل أعلاام  ،هلصااري منااتعماًل فيمت اا  علاا  الغااري االنتتاااع بااه

 .(4)اخلطا  ما حريه((

ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ژ  :ل وله تعااىل  ،وجو  الوضو  ما    ال نا  -4

  .(4) ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  

وجه االستدالل بعبه ا هلة عل  أ     ال نا  حدث ب  الوضو  م اه  

أ  اهلل ساابحانه قااا  بي ااه وباال ا اال   ،ب ااا  علاا  ال ااول بداللااة االقاارتا 

                                                           

 .4/444  ال عل عا االحتنال ر ا ا  الااكد با –الطعارة  –( ا صدر النابا 1)

وأصااول الت ااه  4/1248وباادال  التوالااد  1/444ا نااودة  :وان ااا .1/414( فاات  البااار  4)

 4/759وتشا يس ا ناام     2/99والبحاا ا اي     5/4457والتحابري   4/852البا متلا   

 .1/418وبدال  الص ال   1/54وا بنوط  4/459وشاا الكوك  ا  ري 

 .2وا الدة /  ،44ال نا  / (4)
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واسمجاع م ع د عل  أ  ا ال  ماا الغاال  حادث      ،ما الغال  ر اللت 

 ا ت ار أ  ال ااا  بال    ،فكبلف قاهل ه الب  هو اللم  ،موج  للوضو 

 .شييفل ر اللت  هل تضل ال اا  بي عما ر احلكم

وذكا ال اضل أبو هلعل  هبه ا هلة مثااًل لالساتدالل بااالقرتا  اللت ال    

 ،م  هاه ا هلوجا  الوضاو   فيكو  الل)) :ف ال ،عل  االقرتا  احلكمل

ون ااع ا ااد ابااا تيميااة متثيااع    ،(1)((ألنااه عطااس علاا  ا اال  مااا الغااال   

 ،ف  ع اساتدالل ال اضال بعاا    ،وأما ا اداو  .(4)ال اضل لل اا  بعبه ا هلة

ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ژ :))واستدل ال اضل ب وله تعااىل  :ف ال

ال اضاال ر هلنااتدل عليااه بعاابه  و ،(4)وتبعااه ابااا ال لااار ر ذلااف  ژ  ...ې

واساتدل بعاا    ،ا هلة ولك ه ساقعا مثااًل لل اا  الوارد ر كالم اهلل تعاىل

  -رمحاااه اهلل  –علااا  جعاااع اللمااا  ناقضاااًا للوضاااو  ب اااا  علااا  اعتبااااره  

وال هلناات يم االسااتدالل   .االقاارتا  اللت اال حلااة علاا  االقاارتا  احلكماال   

مااا  ساابحانه وسا ة رسااوله   بعابه ا هلااة وووهاا  ااا ورد ر كتاا  اهلل   

باع هلناتدل بااالقرتا      ،((االقارتا  )عل  حلياة )  ،جماد ال اا  بل لت ل

فيلحاا أحاد ال ااهل ل باا خا      ،عل  است باط احلكم ما تلف اخلطابااا 

 .إ  ر مي   ما ذلف مان  ،ر احلكم

واختلااس الت عااا  ر اعتبااار  اا  ال نااا  ناقضااًا للوضااو  علاا  مااباه   

 متعددة.

  احل ابلااة وا الكيااة ر ا شااعور ع اادهم إىل أ  اللماا  ناااقض فاابهب

                                                           

 .4/1441( العدة 1)

 .1/444ا نودة  :( ان ا4)

 .4/421وشاا الكوك  ا  ري  5/4459التحبري  :( ان ا4)
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ور هلتاقاوا ر ذلاف بال الالما       ،للوضو  إذا كا  بشاعوة وبادو  حالاع   

 –وياد ا الكياة   ،والصاغرية والكابرية   ،وا ارم واألج بيااا  ،وا لموس

وع ااد  ،انت ااا  الوضااو  مااا اللماا  مااا ورا  حالااع رقيااا   –ر قااول  اام 

هلااة مشااعورة أهلضااًا عااا اسمااام أمحااد أ  ا لمااوس ال هل اات ض        احل ابلااة روا

 .(1)وضوؤه. و م أقوال أخا 

والصحي  ع د الشاافعية أ  اللما  هلا  ض وضاو  الالما  إ  كانا        

سوا  كا  اللم  بشعوة أو بغاري   .ا اأة أج بية حري ذاا حمام وال صغرية

فاسااااتث وا ذاا حمااااام  ،شااااعوة وسااااوا  كااااا  الالماااا  رجاااااًل أو اماااااأة 

وأما البالغة حري ذاا حمام ساوا    .فإ   نعا ال هل  ض الوضو  ،والصغرية

كاناا  يوجااة أو حريهااا فلماا  بشاااتعا باادو  حالااع ناااقض للوضااو . وأمااا  

إحاااداهما أ  وضاااو ه ال   :ا لماااوس، فعاااا الشاااافعل رواهلتاااا  مشاااعورتا     

وصح  هبه الاواهلة  التة قليلاة ماا    ،سوا  كا  رجاًل أو اماأة ،هل ت ض

والثانية أ  وضو ه هل ت ض وال فاق بي ه وبال الالما ، وصاح      ،أصحابه

 .(4)و م ر ا نللة أقوال أخا  .هبه الاواهلة أكثا أصحابه

 ،اللماا  العمااد باادو  حالااع هلاا  ض الوضااو  مطل اااً  :وقالاا  ال اهاهلااة

 ،أج بيااة كاناا  ا اااأة أم ذاا حمااام   ،سااوا  كااا  مااا الاجااع أو ا اااأة   

بشاعوة كاا  اللما  أم بادو       ،أو حريها يوجة ،صغرية كان  أم كبرية

                                                           

وجمماوع   ،1/452، وا غ  البا قدامة 144كتا  التمام لل اضل أبل هلعل  ص :( ان ا1)

والااابخرية  57-4/44واالساااتبكار الباااا عبااادال     ،وماااا بعااادها  41/444التتااااو  

1/445. 

 .41-4/42وا موع  189-1/184احلاو  الكبري  :( ان ا4)
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 .(1)شعوة

ع اادهم ذهبااوا إىل أ  اللماا  باادو  حالااع ال  –ر ا عتمااد  –واحل تيااة 

هل  ض وضو  الالم  ساوا  كاا  بشاعوة أم بادونعا وال فااق ر ذلاف بال        

وال بال   ،وال بال ذواا ا اارم واألج بيااا    ،   التااق وحاريه ماا الباد     

كال  هلباشاا    ،  هلكاو  اللما   باشااةا فاحشاة    الكبرية والصغرية إال أ

في ات ض وضاوؤه حي يفاب وإ  ر     ،يوجته عارهلة وهو عار أهلضاًا وهل تشاا  اا   

وأماا حمماد    ،وهو قول أبل ح يتاة وأبال هلوساس    ،هلا بلاًل ما مب  أو حريه

ماا ر   ،فال هل ت ض الوضو  ع اده بااللم  وإ  كاا  فاحشااً     ،با احلنا

وضاوؤه قاواًل واحادًا ر مجيا  احلااالا كماا       وا لموس ال هل ت ض  .هلا بلاًل

 .(4)هو مبه  حممد با احلنا ر الالم  ما ر هلا بلاًل

وشيخ اسسالم ابا تيمية رجا  ماا ذها  إلياه أباو ح يتاة وأصاحابه ماا         

بعاد أ    –ف اال   ،عدم انت ا  الوضاو  بااللم  مطل اًا ر بعاض كالماه     

واألظعاا ر  )) :-تكلم ر أنواع ما نواقض الوضو  وم عاا ما  ال ناا     

ولكاااا هلناااتح  الوضاااو   ،مجيااا  هااابه األناااواع أنعاااا ال تااا  ض الوضاااو  

ور بعض فتاواه تادد بل ما ذه  إليه اسمام أمحد ومالف ماا   ،(4)((م عا

انت اضه باللم  بشعوة وبل ما ذه  إلياه أباو ح يتاة ماا عادم االنت اا        

 .(4)به سوا  كا  بشعوة أم بغري شعوة

-الطالتاة األوىل  :العلما   التتا  ر هبه ا نللةو ا سبا تبل أ  

                                                           

 .1/447ا ل   :( ان ا1)

 .1/141وبدال  الص ال   1/74ا بنوط  :( ان ا4)

 .41/444( جمموع التتاو  4)

 .442-41/444جمموع التتاو   :( ان ا4)
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ثم اختلتوا ر صاتة   ،ذهبوا إىل أ  اللم  هل  ض الوضو  –وهم اجلمعور 

 .ذهباوا إىل عادم االنت اا  باه     –وهم احل تياة   –والطالتة الثانية  ،اللم 

 –ر اجلملاة   –وقد ثب  عا ابا عما وابا منعود ما ذه  إليه اجلمعاور  

وثب  عا عما وابا عبااس عادم االنت اا      ، ض الوضو ما أ  اللم  هل 

وإىل كاع ماا ال اولل ذها       ،به ون ع هبا عا علل وأبل با كع  أهلضًا

   .(1)مج  ما التابعل

وماابه  اجلمعااور موافااا  ااا هل تضاايه دليااع االقاارتا  ر ههلااة ا المنااة     

القرتانعاااا باااا ل  ماااا  ،النااااب ة ماااا اعتباااار ا المناااة ناقضاااة للوضاااو  

 .  عل  ما سبا ر أول ا نللةالغال

وإباا اساتدلوا باا ع       ،وأكثاهم ر هلبكا االستدالل باالقرتا  ه ا

كماا دلا  علياه قاااا ة     ،( وأنعاا  ع اا  اللما   (ا المناة )اللغاو  للت اة )  

واستدلوا با ثار الواردة عا بعاض النالس    ژې  ې  ې      ژ :ابا منعود

وقااد  ،هلضااًا كال اضاال أباال هلعلاا وبعضااعم اسااتدل باااالقرتا  أ .(4)ر ذلااف

وكاابلف ال اااار اسااتدل بااه ر محااع     ،ساابا ال  ااع ع ااه ر أول ا نااللة  

أماااا )) :ا المناااة علااا  ماااا دو  اجلمااااع ر ا هلاااة ردًا علااا  احل تياااة ف اااال

فأل  اهلل تعاىل عطس ا المنة عل  ا ال  ماا الغاال  والاب       ،احل تية

ماا ال هلوجا  حنااًل تناوهلة      فتحماع علا    ،هلتعع ر الغال  ال هلوج  حناالً 

 .(4)((بل ا عطوف وا عطوف عليه

                                                           

وتتناري   ،4/44موع وا  ،1/452وا غ  البا قدامة  57-4/44االستبكار  :( ان ا1)

 .1/442ونيع األو ار  ،1/514ابا كثري 

 .( ان ا: ا صادر الناب ة4)

  .1/449( البخرية 4)
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والاب  هل عاا أ  االساتدالل بااالقرتا  اللت ال بال ا ال  ماا الغااال          

وا المنة ر ا هلة عل  اقرتانعما ر احلكم الب  هو إبا  الوضو  ماا  

ألنااه معااار   ااا ورد مااا األحادهلااث الدالااة علاا     ،ضااعيس جاادًا ،اللماا 

ماا رواه الشايخا  ماا حادهلث      ،م عاا  .لوضاو  بلما  ال ناا    عدم انت ا  ا

هلصاالل وأنااا مضااطلعة بي ااه    ))ل ااد رأهلااُت  ورسااول اهلل   :عالشااة قالاا  

ماا   ،وم عاا   (1)((ف بضاتعما  ،وبل ال بلة، فإذا أراد أ  هلنلد حماز رجَلالَّ  

ليلاة ماا    ف دا رسول اهلل )) :رواه منلم وحريه ما حدهلث عالشة قال 

فوقع  هلد  عل  بطا قدميه وهاو ر ا نالد وهماا     ،تهفالتمن ،التااش

 .(4)م صوبتا ((

والثااانل  ،لاجَلاال عالشااة  فاحلاادهلث األول هلاادل علاا   اا  الاسااول    

 وال ااها أ   ناعا ل ادمل الاساول      ،هلدل عل   ا  عالشاة ل دمياه    

حيتمع كبلف أنه  وحمز رجليعا ما  اف الاسول  ،كا  بدو  حالع

تلوهلع احلدهلثل باحتماال أ  هلكاو  ذلاف ماا فاوق       كا  بدو  حالع. وأما

فتكلاس   ،حالع أو باخلصوصية كما ذكاه ال وو  واحلاف  ابا حلاا 

 .(4)كما قاله الشوكانل ر بعض هبا التلوهلع ،وخمالتة لل اها

قباع   ما رواه الرتمب  بن ده عا عاوة عاا عالشاة أ  الا يب     ،وم عا

                                                           

باا  ))هاع هلغماز الاجاع اماأتاه       –كتاا  الصاالة    –( صحي  البخاار  ما  فات  الباار      1)

كتااا   –وصااحي  مناالم ماا  شاااا ال ااوو      ،1/717( (ع ااد الناالود لكاال هلناالد  

  .واللت  للبخار  4/417ا  بل هلد  ا صلل با  االعرت –الصالة 

بااا  مااا هل ااال ر الاكااوع والناالود      –الصااالة   –( صااحي  مناالم ماا  شاااا ال ااوو      4)

4/471. 

 .1/442ونيع األو ار  ،1/587، وفت  البار  4/417 ،4/471( ان ا: شاا ال وو  4)
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ما هل إال أنا ،   :قل  :قال ثم خاق إىل الصالة ور هلتوضل ،بعض نناله

وقد رو  وو هبا عا حري واحد ماا  )) :قال الرتمب  (1)((قال فضحك 

 .( ثاام ن ااع ضااعس احلاادهلث   (والتااابعل أهااع العلاام مااا أصااحا  الاا يب    

لكاا الشايخ أمحااد حمماد شاااكا علاا علاا  سا د هاابا احلادهلث وح ااا       

 .(4)ا وضوع حت ي ًا علميًا فلثب  صحة احلدهلث

 اا جاا  ر حادهلث     ،ر االست شاق أو اساتحبابعا وجو  ا بالغة  -4

أخ نال عاا    ،هلاا رساول اهلل   :))ف لا   :ل ي  باا صا ة أناه قاال    

أسااابل الوضاااو  وخلاااع بااال األصااااب  وباااالل ر      :قاااال .الوضاااو 

 .(4)االست شاق إال أ  تكو  صالمًا((

ووجه االستدالل بعابا احلادهلث علا  وجاو  ا بالغاة ر االست شااق ر       

قااا  بي عمااا ر اللتاا  ر خطااا    أ  الاسااول  ،سااتحبابعاالطعااارة أو ا

واالقاارتا  ر اللتاا  هلنااتلزم االقاارتا  ر  .واحااد موجااه إىل خما اا  واحااد

   .احلكم ب ا  عل  حلية دليع االقرتا 

 ،ذكا هبا ا ثال العالمة اباا ال ايم  اا ت عاا فياه قاوة داللاة االقارتا         

فااإ  )) :-( (االست شاااق وبااالل ر)) :بعااد أ  أورد لتاا  احلاادهلث –ف ااال 

                                                           

 .1/144بلة با  ما جا  ر تاك الوضو  ما ال  –أبوا  الطعارة  –( س ا الرتمب  1)

 .وما بعدها 1/144( ا صدر النابا بتح يا أمحد حممد شاكا 4)

واللت  له ورواه احلاكم  1/42با  ر االست ثار  –الطعارة  –( رواه أبو داود ر الن ا 4)

هابا حادهلث صاحي  ور    )) :وقال ،بللتاظ متعددة 1/449 –الطعارة  -ر ا نتدرك 

 ،4/144حه ال اوو  ر شااا صاحي  منالم     وصاح  ،وواف ه الابهيب  1/447راجاه(( 

 4/189وقال احلاف : ))رواه أصحا  الن ا وصححه ابا خزمية وحريه(( فات  الباار    

 الصوم. -
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فااإذا كااا  أحاادهما منااتحبًا     ،اللتاا  تضااما االست شاااق وا بالغااة فيااه   

( ثم أثار االعارتا  بال  ال ااا  بال ا ناتح  وا تااو        (فا خا كبلف

 .(1)ر اللت  ال هل تضل تنوهلتعما ر احلكم ال لغة وال عافًا 

د ر وقد ذه  إىل وجو  االست شااق ر الوضاو  والغناع اسماام أمحا     

واباا أبال    ،وباه قاال اباا ا باارك     ،ا شعور ع ه وهو ا به  ع اد احل ابلاة  

ليلاا  ومحاااد بااا سااليما  وإسااحاق بااا راهوهلااه وأبااو عبيااد وأبااو ثااور وابااا      

 .وحكل عا عطا  والزها  ،ا  بر، وأهع ال اها

وهاو رواهلاة    ،وذه  أبو ح يتة وأصحابه والثاور  إىل وجوباه ر الغناع   

   .(4)عا اسمام أمحد

أما باه ر أحادهلاث    أ  الاسول  ،وما األدلة عل  وجو  االست شاق

وإذا توضااال )) :حااادهلث أبااال هاهلااااة ا تتاااا علياااه  ،م عاااا ،صاااحيحة ثابتاااة

إذا توضااال )) :ور لتااا  ،((ثااام لي تثاااا  ،أحااادكم فليلعاااع ر أنتاااه ماااا   

واألمااا هل تضاال  ،(4)((ثاام لي تثااا ،أحاادكم فلينت شااا   خاهلااه مااا ا ااا   

فيكو  فعلاه   ،واظ  عليه ور هل  ع تاكه له الاسول وأل   ،الوجو 

  وماا وقا     (4) ژپ   پ  ژ  :له ومداومته عليه تتنريًا ل وله تعااىل

                                                           

 .4/1247( بدال  التوالد 1)

والشااا الكابري ما  اسنصااف      ،1/122وا غ  البا قداماة   4/14االستبكار  :( ان ا4)

 .1/177 ار ونيع األو ،1/144، وبدال  الص ال  1/445

، وصاحي   1/412باا  االساتلمار وتااًا     –الوضاو    –( صحي  البخار  م  فت  الباار   4)

 4/158باااا  اسهلتاااار ر االسااات ثار واالساااتلمار     –الطعاااارة  –منااالم بشااااا ال اااوو    

 .واللت ا   نلم

 .2( ا الدة /4)
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   .(1)فعو واج  ،تتنريًا للواج 

ألنعاا قاهل تاه ر    ،وإذا ثب  وجو  االست شاق ثبا  وجاو  ا بالغاة فياه    

ثام إ    .واالقارتا  اللت ال موجا  لالقارتا  احلكمال كماا سابا        ،اللت 

واألمااا هل تضاال   ،ا بالغااة ر االست شاااق ماالمور بعااا كاالست شاااق نتنااه  

وقااد قااال بوجااو  ا بالغااة ر االست شاااق اسمااام أمحااد ر رواهلااة    .الوجااو 

 .(4)واختارها بعض أصحابه

وذها  اسماماا  مالاف والشااافعل وأصاحابعما إىل أ  االست شااق ساا ة      

ذهااا  األوياعااال واللياااث   ر الطعاااارتل وهاااو قاااول لوماااام أمحاااد وإلياااه   

والطاا   ورو  عااا احلنااا البصااا  وابااا شااعا  وربيعااة واحلكاام بااا      

عتيبااة وحيياا  بااا سااعيد وقتااادة. وقااال أبااو ح يتااة وأصااحابه والثااور  مثااع  

وإىل اسااااتحبا  ا بالغااااة ر االست شاااااق ر   .(4)قااااو م ر الوضااااو  ف اااا  

   .(4)الوضو  والغنع ذه  مجعور العلما 

كمااااا هااااو ماااابه    –  ا بالغااااة ر االست شاااااق وإذا قل ااااا باسااااتحبا

فدليع االقرتا  هل تضل أ  هلكاو  االست شااق مناتحبًا أهلضاًا      -اجلمعور

                                                           

حي  منالم  وشاا ال وو  عل  صا  1/128وا غ  البا قدامة  4/14( ان ا: االستبكار 1)

 .1/415وفت  البار   4/159

  .484-1/484والشاا الكبري م  اسنصاف  ،94كتا  التمام ص :( ان ا4)

 4/11واالساتبكار   54، 1/44والتل ل له  1/144ا عونة لل اضل عبدالوها   :( ان ا4)

 1/495وا مااوع  1/148وحليااة الت عااا    1/114واحلاااو  الكاابري   1/475والاابخرية 

وخمتصااا اخااتالف   1/184وحاشااية ال لااد  علاا  الاااو  ا اباا      1/442واسنصاااف 

 .1/111وبدال  الص ال   111ورؤوس ا نالع ص 1/145العلما  

وشااا صاحي  منالم     94وكتا  التماام ألبال هلعلا  ص    1/112احلاو  الكبري  :( ان ا4)

 .1/114وبدال  الص ال   1/472والبخرية  1/184واسنصاف  4/144
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وباااالل ر االست شااااق إال أ  تكاااو     )) :القرتانعماااا ر احلااادهلث الناااابا  

صاااالمًا(( وكااابلف علااا  ال اااول باساااتحبا  االست شااااق تكاااو  ا بالغاااة  

 .اللت  وألنعا تاب  له ر التععألنعا قاهل ته ر  ،منتحبة ما با  أوىل

 :حلادهلث أبال ساعيد اخلادر  قاال      ،عدم وجاو  حناع اجلمعاة    -5

الغنع هلوم اجلمعة واج  علا    :قال ))أشعد عل  رسول اهلل 

 .(1)((كع حمتلم وأ  هَلنحَتاَّ وأ  مي   يبًا إ  وجد

 -وهااو ع ااده بلتاا  هخااا   –ذكااا العالمااة ابااا ال اايم هاابا احلاادهلث    

 :ف اال  ،داللة االقرتا  اللت ل علا  االقارتا  احلكمال    مثااًل  ا ت و  فيه

ر  –الغناااع واالساااتياك ومااا  الطيااا   :هلعااا  –ف اااد اشااارتك الثالثاااة ))

كاا    ،فاإذا كاا  ح اًا مناتحبًا ر اثا ل م عاا       ،إ الق لت  احلا علياه 

 .(4)ر الثالث منتحبًا((

العتبااار  ،هاابا ا ثااال ن اااًل عااا الصاارير  –أهلضااًا  –وأورد الزركشاال 

 .(4)داللة االقرتا 

أناه   ،ووجه االساتدالل بعابا احلادهلث علا  عادم وجاو  حناع اجلمعاة        

فلزم عدم وجاو  الغناع    ،ثب  باألدلة عدم وجو  االستياك وم  الطي 

واالقاارتا  اللت اال منااتلزم    ،كاابلف، القرتانااه بعمااا ر لتاا  احلاادهلث    

                                                           

 4/444باا  الطيا  لللمعاة     –اجلمعاة   –صحي  البخار  م  فات  الباار     .( متتا عليه1)

 2/191بااا  الطيا  والنااواك هلاوم اجلمعااة    –اجلمعاة   –وصاحي  مناالم بشااا ال ااوو    

 .واللت  للبخار 

حاا علا  كاع منالم أ  هلغتناع هلاوم       )) :ولتا  احلادهلث ع اده    .4/1247( بدال  التوالد 4)

 .اجلمعة وهلنتاك ومي  ما  ي  بيته((

 .2/111البحا ا ي   :( ان ا4)
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 .لالشرتاك ر احلكم

ر حاادهلث أباال  :هلعاا  –فيااه )) :ون ااع الزركشاال عااا الصاارير قولااه 

ألناه قاناه بالناواك والطيا       ،داللاة علا  أ  الغناع حاري واجا       -ساعيد 

   .(1)((وهما حري واجبل باالتتاق

بااالقرتا  ه اا علا  عادم وجاو        –كبلف  –وال اضل عيا  استدل 

وال )) :-بعد أ  ساق لت  حدهلث أبال ساعيد ع اد منالم      –الغنع ف ال 

وقاااد قاااال باالساااتدالل   .فكااابلف الغناااع ،خاااالف ر الناااواك والطيااا  

ال خااااالف ر عاااادم وجوبعمااااا  :هلعاااا  (4)((بااااال  اا  قااااوم مااااا األصااااوليل

 .القرتانه بعما ر اللت  ،فكبلف الغنع ال ب 

وأورد أبااو العباااس أمحااد بااا عمااا ال ااا يب حاادهلث أباال سااعيد ع ااد      

حنع هلوم اجلمعة واجا  علا  كاع حماتلم وساواك وميا        )منلم بلت : )

ظاااهاه هلاادل علاا  وجااو  النااواك     :( ثاام قااال (مااا الطياا  مااا قاادر عليااه   

في ادر   ،والطي ، ألنعما معطوفاا  علا  الغناع وقاد ذكاا فياه الوجاو        

إذ ال هلصاا  تشاااهلف مااا لااي    )ر ا عطااوف مااا ذكااا ر ا عطااوف عليااه )   

( والناااواك والطياا  ليناااا باااواجبل  (بواجاا  مااا  الواجاا  ر لتااا  الااواو   

بااع  ،لااي  علاا  ظاااهاه ))واجاا ((  :فاادل ذلااف ))علاا  أ  قولااه  ،باالتتاااق

باادليع   –رمحااه اهلل  –وهاابا اسااتدالل م ااه    (4)ا ااااد بااه نااد  ا مكااد((   

االقرتا  عل  است باط حكم عدم وجو  حنع هلوم اجلمعاة ماا احلادهلث    

إذ التشاهلف بل أماهلا ر اللت  بواساطة حااف الاواو العا تاة      ،ا بكور

                                                           

 .( ا صدر النابا1)

 .4/444( إكمال ا علم بتوالد منلم 4)

  .481-4/479( ا تعم 4)
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   .نوع ما دليع االقرتا 

والطحااو  قاد ساب ا ال اا يب      وذكا احلااف  اباا حلاا أ  الطا      

 .(1)إىل ما قال

وكاابلف احلاااف  ابااا عباادال  اسااتدل بااال اا  باال الغنااع والطياا      

 :والناااواك ر بعاااض األحادهلاااث علااا  عااادم وجاااو  حناااع اجلمعاااة ف اااال  

وقاال   (4)((فكابلف الغناع   ،))ومعلوم أ  الطي  والناواك ليناا باواجبل   

 :-االساتحبا    بعاد محلاه الوجاو  علا  تلكياد      –الزركشل احل بلال  

. وهابا  (4)(())وهلاشحه اقرتانه بالنواك والطي  وهما حري واجبل إمجاعااً 

   .استدالل باالقرتا 

فم عاا   ،واألحادهلث وا ثار الواردة ر حنع اجلمعة كاثرية ومتعارضاة  

وهبا التعاار  ال ااها     ،ما هلدل عل  الوجو  وم عا ما هلدل عل  ال د 

فلماااا ال ااااللو  حبلياااة دلياااع    ،تناااب  ر اخاااتالف الت عاااا  ر حكماااه  

 ااا ذكانااا مااا اقرتانااه  ااا ت ااار ع اادهم أنااه    ،ف ااالوا بال ااد  ،االقاارتا 

وأولااوا كااع مااا دل علاا      ،لااي  واجبااًا وهااو النااواك والطياا  وحريهمااا    

 .الوجااو  مااا حاادهلث أو أثااا ومحلوهااا علاا  ال ااد  دفعااًا للتعااار  بي عااا     

سااوا  مااا قااال باادليع     وواف عاام ر ال دبيااة مجعااور العلمااا  ساالتًا وخلتاااً     

األلماة الثالثااة مالااف والشااافعل وأمحااد   ،ماا عم ،االقارتا  ومااا ر هل ااع بااه 

وبااه قااال أبااو   ،واألوياعاال والثااور  ،وأكثااا أصااحابعم ر ا شااعور عاا عم 

وذكااا الرتمااب  أ  العمااع عليااه ع ااد أهااع العلاام مااا      ،ح يتااة وأصااحابه 

                                                           

 .4/441فت  البار   :( ان ا1)

 .5/41( االستبكار 4)

 .4/412( شاا خمتصا اخلاقل 4)
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 ،هلاوم اجلمعاة  الصحابة وما بعدهم وأنعم رأوا إجازا  الوضاو  عاا الغناع     

وذكا ابا عبدال  أنه ال هلعلم أحدًا أوجبه وجو  فا  إال أهاع ال ااها.   

بالوجو  عا حري أهاع ال ااها    –إ  شا  اهلل  –وس   ع ال ول  .كبا قال

 ،((ولي  ذلف بواج  ر قاول أكثاا أهاع العلام    )وقال ابا قدامة: ) .أهلضًا

لااس إىل أنااه وذهاا  اجلماااهري مااا الناالس واخل)وقااال احلاااف  العااقاال: )

وهكبا ن ع عدم وجو  حناع اجلمعاة هامال  وحريهام      .((س ة حري واج 

 عا مجعور علما  اسسالم.

ومحع الشافعل وابا عبدال  وحريهما الوجو  الوارد ر بعاض ألتااظ   

عل  ،أحادهلااث حنااع اجلمعااة وكاابلف صاايغة األمااا الااوارد فيعااا بالغنااع   

ملوا شييفًا ما ذلف عل  ور حي ،وجو  كام األخالق وال  افة واالختيار

 .(1)الوجو  الشاعل

وأما البهلا ال هلاو  االحتلاق بادليع االقارتا  أو هلاوناه ولكاا عارضاه      

كاحلادهلث الناابا ر أول ا ناللة     ،ع دهم ماا األدلاة ماا هاو أقاو  م اه      

 :قاال )وكاحلدهلث ا تتا عليه عا عبداهلل با عما رضل اهلل ع عما أنه )

 ،إذا أراد أحاااادكم أ  هلاااالتل اجلمعاااااة  )) :هل اااااول مسعاااا  رسااااول اهلل   

                                                           

الاسااااالة للشااااافعل   :وان ااااا .4/121و اااااا التثاهلاااا    4/444( ا غاااا  البااااا قدامااااة  1)

وا عوناااااة لل اضااااال  1/91ومعاااااار النااااا ا  4/471وسااااا ا الرتماااااب   412-414ص

 4/478وا تعام   4/444وإكماال ا علام    1/474واحلااو  الكابري    1/414عبدالوها  

وا ماااوع  5/17واالسااتبكار   1/214وباادال  الصاا ال     1/115وشاااا معااانل ا ثااار    

وشاااا  5/428والشاااا الكاابري ماا  اسنصاااف     2/189وشاااا صااحي  مناالم    4/414

 .4/414الزركشل عل  خمتصا اخلاقل 
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 ،وهااابا أماااا باالحتناااال لللمعاااة واألماااا هل تضااال الوجاااو   (1)فليغتناااع((

 .وأجابوا عا مجي  األدلة ا عارضة للوجاو   ،ف الوا بوجو  حنع اجلمعة

ومااا أجااوبتعم أ  األحادهلااث وا ثااار الااواردة ر الوجااو  أقااو  ساا دًا وهاال 

واهاهاا ماار هلصاافعا ماا هاو      ظاهاة فياه والواجا  محاع األلتااظ علا  ظ     

   .واألدلة الدالة عل  ال د  أضعس م عا ولين  أقو  ،أقو  م عا

ثام إ    ،وقالوا: ال مان  ما عطاس ماا لاي  بواجا  علا  ماا هاو واجا         

ف ااد جااا  بناا د صااحي   ،دعااو  اسمجاااع علاا  اسااتحبا  الطياا  مااادودة

عاض  وبوجوباه قاال ب   ،عا أبل هاهلاة أنه كا  هلوجا  الطيا  هلاوم اجلمعاة    

أهااع ال اااها. وأدلااة الطااافل متصاالة  ااا  ااا ومااا عليعااا ر كتاا  الت ااه  

 .االستداللل وشاوا احلدهلث

وقااال بوجااو  حنااع اجلمعااة أهااع ال اااها وهااو قااول حااري مشااعور عااا   

األلمة مالف والشافعل وأمحد وقال به بعض أصحابعم ومال إلياه العالماة   

ن ااع ابااا قاساام  و ،ابااا ال اايم ورجحااه الشاايخ حممااد بااا صااا  العثاايمل   

 ،ال لااد  عااا شاايخ اسسااالم ابااا تيميااة وجوبااه علاا  مااا لااه عاااق أو رهلاا    

وماا خاري ماا     .وحكاه ابا حازم وحاريه عاا مجا  ماا الصاحابة والتاابعل       

فصااع ال ااول ر هاابه ا نااللة ابااا حاازم وابااا عباادال  واحلاااف  العااقاال    

))فكااا  قااول   :وقااد قااال الشااافعل   ،واحلاااف  ابااا حلااا والشااوكانل   

 :حيتمع مع يل ،حنُع هلوم اجلمعة واج (( وأماه بالغنع)هلل ر )رسول ا

فاااال جتاااز   الطعاااارة لصاااالة اجلمعاااة إال     ،ال ااااها م عماااا أناااه واجااا   

وحيتمع واج  ر  ،كما ال بز   ر  عارة اجل   حري الغنع ،بالغنع

                                                           

 4/415بااا  فضااع حنااع هلااوم اجلمعااة   –اجلمعااة  –( صااحي  البخااار  ماا  فاات  البااار   1)

 .2/182اجلمعة  –وصحي  منلم بشاا ال وو  
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عااادم الوجاااو   –رمحاااه اهلل  –( ثااام رجااا  (االختياااار واألخاااالق وال  افاااة

 .(1)تمال الثانلالشاعل وهو االح

والااب  هل عااا أ  االحتلاااق باادليع االقاارتا  ر هاابه ا نااللة قااو  وأ      

ا ااااد بااالوجو  الااوارد ر أحادهلااث الصااحيحل وحريهمااا التلكيااد علاا     

أهمية االحتنال وإيالة األوساخ والاوال  الكاهلعاة ماا باا  إظعاار الزهل اة      

لاي  ماا   وحنا ا  عا والنم  وكام األخالق حلضور صاالة اجلمعاة و  

أوج  الع وبة والبم ر ن ا الشااع   ،با  الوجو  الشاعل الب  إذا تاك

صالة اجلمعاة بالوضاو  ف ا  ماا      -  -حلضور عثما   ،واهلل أعلم

حااري احتنااال وتصاااحيه باابلف لعمااا و حضااا مااا الصااحابة ور هلاامما       

ولااو كااا   ،بالاابها  لالحتنااال مااا  اااف عمااا وال أحااد مااا الصااحابة   

وأمااا تلوهللااه باال  عثمااا  كااا     .عثمااا  وألماااه عمااا بااه واجبااًا  ااا تاكااه  

   .فتكلس خمالس لل اها ،معبورًا أو أنه كا  مغتناًل أول ال عار

وقااد جااا  مااا األحادهلااث مااا هااو ظاااها ر عاادم وجااو  حنااع اجلمعااة   

( والاواردة بصاايغة  (الواجا  )وموجا  لتلوهلاع األحادهلااث الاوارد فيعاا لتاا  )    

مسااة باا   )وماا ذلاف حادهلث )    ،جاو  األما بالغنع ومحلاعا علا  عادم الو   

ماا توضال هلاوم اجلمعاة فبعاا ونعما  وماا         :قال رساول اهلل   :ج د  قال

فاحلااادهلث ظااااها ر إجااازا  الوضاااو  عاااا   (4)فالغناااع أفضاااع(( ،احتناااع

                                                           

 1/472وياد ا عااد   4/445وا غ  البا قدامة  1/455وان ا: ا ل   .414( الاسالة ص1)

وفات  البااار    4/121و ااا التثاهلاا    4/415اقاالوشااا الزركشال علاا  خمتصاا اخل   

وحاشااية الاااو  ا اباا   ،444-4/444والشاااا ا متاا   1/491ونيااع األو ااار  4/441

 .وسالا ا صادر الناب ة ،4/471لل لد  

واحلاادهلث  4/429بااا  مااا جااا  ر الوضااو  هلااوم اجلمعااة     –الصااالة  –( ساا ا الرتمااب   4)

 .حن ه الرتمب 
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 .ولو أ  االحتنال أفضع ،الغنع وجواي االقتصار عليه ما دو  احتنال

فلحنااا مااا توضاال   :قااال رسااول اهلل   :أباال هاهلاااة قااال  )وحاادهلث )

حتااا لااه مااا بي ااه وباال   ،فاادنا واسااتم  وأنصاا  ،الوضااو  ثاام أتاا  اجلمعااة 

فاالقتصاار علا     (1)((اجلمعة ويهلادة ثالثة أهلام وما ما  احلصا  ف اد لغاا    

   .الوضو  ر هبا احلدهلث ظاها ر عدم وجو  الغنع

وا  صااود أ  دليااع االقاارتا  ت ااو  بعاابه األحادهلااث فعااو حلااة ر هاابه   

 .ما نللة. واهلل أعل

ل ااول اهلل  ،احلكاام باال  الصااالة الوسااط  هاال صااالة الصااب    -2

 .(4) ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ ژ تعاىل: 

وجااه االسااتدالل بعاابه ا هلااة علاا  ذلااف أ  اهلل ساابحانه قااا  الصااالة        

)قااانتل( والصااالة الاا  فيعااا ال  ااوا صااالة     :الوسااط  بااال  وا ر قولااه 

  تضاا  دليااع   فاادل علاا  أ  الصااالة الوسااط  صااالة الصااب       ،الصااب 

 االقرتا .

وأورد حااري واحااد مااا العلمااا  االسااتدالل باااالقرتا   ااا محااع الصااالة      

ف ااال ا اااورد  ر تعليااع  ،الوساط  ر هاابه ا هلااة علا  أنعااا صااالة الصاب    

وقااال  (4)((وأ  ال  اوا ر الصااب   ژپ  پ   پ ژ  :))ل ولااه :هابا ال ااول 

 : صاالة الصاب   ر مكا  هخا بعاد أ  ن اع أ  اباا عبااس كاا  هل  ا  ر      

أل  ال  ااوا فيعااا  ،))ولاابلف ذهاا  إىل  أ ص الصااالة الوسااط  هاال الصااب   

                                                           

 .((هبا حدهلث حنا صحي )) :وقال الرتمب  ،4/471( ا صدر النابا 1)

 .448( الب اة / 4)

 .4/7( احلاو  الكبري 4)
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 (1)((ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ ژ  :واهلل تعاىل هل ول

إنعاا الصاب  ب ولاه     :وقد استدل ما قاال )) :وقال أبو عبداهلل ال ا يب

وال صاالة مكتوباة فيعاا ق اوا إال      ،فيعاا  :هلع  ژپ  پ   پ ژ تعاىل: 

وقومااااوا هلل قااااانتل ر الصااااالة   :هلعاااا : أ  ا ع اااا  ر ا هلااااة  (4)((الصااااب 

 الوسط .

وقال ابا قدامة ر تعليع قول الشافعل وحريه ر الصالة الوسط  إنعا 

 :وال  اااوا ژٻ  ٻ  پ  پ   پ ژ  :ل اااول اهلل تعااااىل)) :الصاااب 

   .(4)(( ول ال يام وهو خمت  بالصب 

والادليع علياه أ  اهلل    .لصب والصالة الوسط  هل ا)) :وقال الشرياي 

 (4)ف انعا بال  وا وال ق وا إال ر الصاب ((  ژپ  پ   پ ژ  :تعاىل قال

وهبا استدالل ما الشارياي  بادليع االقارتا  علا  محاع الصاالة الوساط         

عل  أنعا الصب  ع اد الشاافعل ما  أ  الشارياي  نتناه هل كاا االساتدالل        

ركشاال عااا بعااض العلمااا    . وحكاا  الز(5)باااالقرتا  ر كتبااه األصااولية 

احاااتج الشاااافعل علااا  أ  الصاااالة  )) :احتلااااق الشاااافعل بااااالقرتا  ف اااال 

ٻ    ٻ ژ :الوسااط  الصااب  مااا حيااث قاانعااا بااال  وا ر قولااه      

هلع ااا  أ  اهلل أماااا بال ياااام لاااه سااابحانه باااال  وا ر     (2)((ژپ  پ   پ 

                                                           

 .4/154( ا صدر النابا 1)

 .4/199( اجلام  ألحكام ال اه  4)

 .4/144الشاا الكبري  :وان ا 4/19( ا غ  4)

 .4/24( ا عب  م  ا موع 4)

 .449ص والتبصاة ،1/444وشاا اللم   44اللم  ص :( ان ا5)

 .8/44وفت  البار   ،1/498تتنري ابا كثري  :وان ا ،2/111( البحا ا ي  2)
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 الصالة الوسط  ور تثب  ا داومة علا  ال  اوا ر شال  ماا ا كتوبااا     

فلماا قاا  الصااالة الوساط  ه اا بااال  وا،      ،ع اد الشاافعل إال ر الصااب   

 .علم أنعا صالة الصب 

وقااااد ذهاااا  إىل أ  الصااااالة الوسااااط  صااااالة الصااااب  اسمااااام مالااااف  

وأصحابه واسمام الشافعل ر ا شعور ع ه وبعض أصحابه ون ع عا مج  

بعما إىل وذه  اسماما  أبو ح يتة وأمحد وأصاحا  .ما الصحابة والتابعل

وأكثاا العلماا  علا      ،ور ا نللة أقوال أخا  كثرية .أنعا صالة العصا

 ،واالساتدالل بااالقرتا  ه اا ضاعيس     .وهاو الصاحي    ،(1)أنعا صالة العصاا 

هلااوم –قااال  للاادليع ا عااار  ال ااو  مااا الناا ة، ف ااد ثباا  أ  الاسااول     

تعم شغلونا عا الصالة الوسط  صالة العصا مأل اهلل بياو )) :-األحزا 

 .(4)((بيوتعم)( مكا  لت ة )())أجوافعم :( ور لت (وقبورهم نارًا

وقد قال ا اورد  إ  الب  ص  عا الشافعل أ  الصاالة الوساط  هال    

وقااد وردا األخبااار ن اااًل  )صااالة الصااب  ولكااا مبهبااه اتباااع احلاادهلث )  

فصار مبهباه علا  األصاع الاب  معاده أنعاا        ،صحيحا بلنعا صالة العصا

( ون ااع ال ااوو  أهلضااًا قااول (دو  مااا ناا  عليااه مااا الصااب  ،صااالة العصااا

 .(4)ا اورد  هبا

                                                           

 1/449وسا ا الرتماب     21-1/59وأحكام ال اه  للشافعل  ،1/149ا و ل  :( ان ا1)

وعارضاااة األحاااوذ    4/594وإكماااال ا علااام   4/441وا  ت ااا   5/444واالساااتبكار 

واسعاااااالم بتوالاااااد عمااااادة  175-4/174و ااااااا التثاهلااااا   4/454وا تعااااام  1/447

واللبااا  ر اجلماا  باال الناا ة    172-1/127وشاااا معااانل ا ثااار   4/471األحكااام 

 .ومجي  ا صادر الناب ة ر هبه ا نللة .442 /1 والكتا 

 :بااا  الاادليع  ااا قااال –ا ناااجد ومواضاا  الصااالة  –( صااحي  مناالم ماا  شاااا ال ااوو  4)

 .5/179الصالة الوسط  هل صالة العصا 

 .5/179وشاا صحي  منلم لل وو   4/24ا موع  :وان ا .4/8( احلاو  الكبري 4)
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 .يكاة مال الصيب -7

ذهاا  الاابهلا قااالوا حبليااة دليااع االقاارتا  إىل عاادم وجااو  الزكاااة ر   

 .(1) ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  :ل ول اهلل تعاىل ،مال الصيب

أ  اهلل ساابحانه قااا  باال الصااالة والزكاااة ر هاابه  ،وجااه االسااتدالل

 ،خما بًا عباده ا مم ل بإقامة الصالة وإهلتا  الزكاة خبطا  واحد ا هلة

والصااايب  ،فماااا كاااا  خما باااًا بالصاااالة فعاااو الاااب  را ااا  بالزكااااة  

فلاي  خما باًا    ،الصغري لاي  خما باًا بالصاالة وال جتا  علياه باسمجااع      

بالزكاة وال جت  عليه أهلضًا،  ا ت اار أ  ال  ااا  اللت ال موجا  لل ااا       

حتاظًا علا  الت اسا  ا ع او  والت اساا احلكمال ر كاالم        ،احلكمل

 .احلكيم

فاال ماان  ع ادهم ماا اجلما  بال        ،وأما البهلا ال هلاو  حلية االقارتا  

فيحمع األماا ر الزكااة علا  الوجاو       ،واج  وم دو  ر خطا  واحد

لألدلاة الدالاة علا  وجاو  الزكااة ر       ،وإ  ر هلكا كابلف ر الصاالة  

ب  بلاال ال صااا  وحااال عليااه احلااول فيمااا هلشاارتط فيااه    ا ااال الزكااو  الاا 

مكلتاًا كاا     :هلعا   ،احلول ما حري ن ا إىل صتة ا الف ما بلوغ وع اع 

 .فإ  الزكاة متعل ة بعل ا ال .أو حري مكلس

وقد ذكاا كاثري ماا علماا  أصاول الت اه ختااهلج هابا التااع الت عال           

ا  وبي وا أنعام أخابوا   عل  دليع االقرتا  وننبوه إىل ال اللل حبلية االقرت

حكاام هاابا التاااع وهااو عاادم وجااو  الزكاااة مااا مااال الصاايب مااا قولااه     

عل  الوجه الب  ذكاته قبع قليع ر  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :تعاىل

                                                           

 .41وا زمع/  ،52وال ور /  ،111( الب اة /1)
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ور أظتا بتنمية العلما  الابهلا خاجاوا هابا     ،وجه االستدالل با هلة عليه

 .التاع عل  دليع االقرتا 

زدو  والناماق د  وحناام   البا  ،وما أصحا  األصول الاباكاهلا لاه  

الدهلا اسخنيك  واخلباي  واباا النااعاتل وعبادالعزهلز البخاار  واباا      

 :ف اال الناماق د    ،متل  والزركشل وابا ا مام وا اداو  وابا ال لاار 

))وعلاا  هاابا األصااع  وهااو إباااُ  ال اااا  ر اللتاا  ال ااااَ  ر احلكاامص     

 :ه تعااىل ااا ب ول ،الصايب  اة علا  ااااا تعلا بعض الت عا  ر نتال وجاو  الزك  

فيلااا  أ   ،عطاااس الزكااااة علااا  الصاااالة    ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ 

حت ي ااًا  ،تشااارك الصااالة، ثاام ال جتاا  الصااالة عليااه، فكاابا الزكاااة      

   .(1)((للمشاركة بل ا عطوف وا عطوف عليه

إ  ال اا  ر ال  م هلوج   :وم عا ما قال بعضعم)) :وقال حنام الدهلا

ڭ  ڭ  ژ  :بعضااعم ر قولااه تعاااىل    مثااع قااول   ،ال اااا  ر احلكاام  

: إ  ال اا  هلوج  أ  ال جت  الزكاة عل  الصيب وا  او .  ژڭ  ڭ

 .(4)أل  العطس هل تضل ا شاركة(( :قالوا

،  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :ومثع بعضعم ب ولاه )) :وقال ابا متل 

ر التمثيااع  –. وقااال الزركشاال  (4)((فااال يكاااة علاا  الصاايب كالصااالة  

هل تضاال أ  ال جتااا    ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :))ك ولااه تعاااىل   : اام 

 .(4)((لالشرتاك ر العطس ،الزكاة عل  الصيب كالصالة

                                                           

 .415( ميزا  األصول ص1)

 .4/245( ا  تخ  بشاحه الوار 4)

 .4/858( أصول الت ه 4)

 .4/758( تش يس ا نام  4)
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ڭ  ڭ  ڭ  ژ  :وااااو)) :-وقااااال ا اااااداو  ر التمثيااااع  اااام    

ألنه لو أرهلد دخولاه ر   ،، فلبلف ال جت  الزكاة ر مال الصغري ژڭ

أل  الصالة علياه م دوباة    ،لكا  فيه عطس واج  عل  م دو  ،الزكاة

 .(1)((اقًااتت

واسمااام الشااافعل  ااا ن ااع عاادم وجااو  الزكاااة علاا  اليتاايم عااا بعااض 

وذه   ، ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :))واحتج بل  اهلل هل ول :ال اس قال

كياس   :وقال ،إىل أ  فا  الزكاة إبا هو عل  ما وجب  عليه الصالة

والصاالة ع اه سااقطة وكابلف      ،هلكو  علا  هلتايم صاغري فاا  الزكااة     

. ثام إ  الشاافعل رد علايعم قاو م وأ اال الكاالم ر       ( ا(أكثا التااالض 

 .  (4)ذلف

وقااد أمجاا  العلمااا  علاا  وجااو  الزكاااة ر مااال الصاايب مااا الاازروع      

وهلعا  ع عاا بالعشاا ع اد احل تياة ر الغالا         ،والثمار  ا ختاجاه األر  

واختلتااوا ر مالااه مااا حااري الاازروع والثمااار      ،وع ااد حريهاام أهلضااًا أحياناااً  

هاااع جتااا  فياااه الزكااااة أوال ا هكااابا ذكاااا اباااا  ،كالااابه  والتضاااة

وأمااا ابااا رشااد  ،عباادال  وحااريه حمااع اسمجاااع واخلااالف ر هاابه ا نااللة

فاابكا ابااا رشااد عاادم  ،وابااا قدامااة ف ااد جعااال ا نااللة بامتعااا خالفيااة 

ال خعاال واحلنااا   :وجااو  الزكاااة ر مالااه مطل ااًا عااا قااوم وعااد  ماا عم      

 .عيد ابا ا ني  وأبا والعوسعيد با جبري وياد عليه ابا قدامة س

                                                           

 .5/4458( التحبري 1)

وا غاا   4/481ن ااا: أصااول الباازدو  ماا  كشااس األساااار لعباادالعزهلز    . وا4/47( األم 4)

وشااا الكوكا     4/74والتحاهلا ما  التيناري    4/575وبدهل  ال  ام  179للخباي  ص

 .4/421ا  ري 
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-وذه  مجعور العلما  إىل وجاو  الزكااة ر مجيا  أماوال الصايب      

ومااااا اجلمعااااور األلمااااة مالااااف  –وا  ااااو  ر هاااابه ا نااااللة كالصاااايب 

 .ورو  عا مج  ما الصحابة والتابعل ،والشافعل وأمحد وأصحابعم

وقاااال أباااو ح يتاااة وأصاااحابه بعااادم وجاااو  الزكااااة ر ماااال الصااايب      

وحكاال هاابا ال ااول عااا ابااا منااعود     ، ااو  ماعاادا الاازروع والثمااار  وا 

  .وستيا  الثور  واألوياعل م  تتصيع ر مباهبعم

وال اللو  بعدم وجو  الزكاة ر مال الصيب مبهبعم موافا   تضا   

إال أ  كااثريًا  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :دليااع االقاارتا  ر قولااه تعاااىل

هلاابكاوا مااا باال تعلاايالتعم   ماا عم عللااوا ماابهبعم بعلااع حااري االقاارتا  ور 

واخلطااا  إبااا وجااه إىل   ،بااع ذكاااوا أنااه حااري مكلااس   ،دليااع االقاارتا  

   .(1)ا كلتل ووو ذلف

ماا حاري تتاهلاا بال      ژڱ  ڱ  ڱ   ژ  :والب  هل عا أ  عموم قوله تعااىل 

وا ثار الواردة عا عادد ماا الصاحابة أقاو  ماا دلياع        ،مال صغري وكبري

الزكااة ر ماال الصايب وا  او  ماا باا         فيكو  وجاو   ،االقرتا  ه ا

فعلاا الوجاو     ،تعليا األحكام علا  األسابا  ولاي  ماا باا  التكلياس      

 .واهلل أعلم .عل  مال منلم حا بلل ال صا  ما حري ن ا إىل مالكه

                                                           

 1/447وخمتصا اختالف العلما  لللصااص   ،47-4/42واألم  1/457ا و ل  :( ان ا1)

ورؤوس ا نااااالع  4/171نااااوط وا ب 9/81واالسااااتبكار  4/154واحلاااااو  الكاااابري 

وبداهلااااة ا تعااااد  418ورؤوس ا نااااالع للزخمشااااا  ص 4/445اخلالفيااااة للعكاااا   

، 45/17وجمماوع التتااو     5/411وا ماوع لل اوو     4/29وا غ  البا قدامة  1/451

وشاااا الزركشاال علاا  خمتصااا   1/424واللبااا  ر اجلماا  باال الناا ة والكتااا    44

 .2/498واسنصاف  4/414اخلاقل 
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 .يكاة اخليع -8

ال ااااللو  حبلياااة دلياااع االقااارتا  ذهباااوا إىل عااادم وجاااو  الزكااااة ر  

ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺژ  :اخليع، ل ول اهلل سبحانه

فإ  اهلل تعاىل قا  بال اخلياع والبغاال واحلماري ر اللتا  ر       (1) ژڤ  

خطاا  واحاد ونناا واحاد ر م اام االمت اا  وال جتا  الزكااة ر البغاال          

تنااوهلة باال ا  رتناااا اللت يااة ر     ،فكاابلف اخليااع  ،واحلمااري باالتتاااق 

 .احلكملأل  االقرتا  اللت ل دليع االقرتا   ،احلكم

 :وقياع )) :وذكا هبا التاع الزركشل والشوكانل ف ال الزركشال 

ٺ  ٿ   ژ إ  مالكًا احتج ر س وط الزكاة عا اخليع ب وله تعاىل: 

 ،ف ااا  ر الاابكا باال اخليااع والبغااال واحلمااري  ژٿ  ٿ  ٿ

 .(4)((فكبلف اخليع ،والبغال واحلمري ال يكاة فيعا إمجاعًا

ستدالل مالف علا  سا وط الزكااة ر    وما ذلف ا)) :وقال الشوكانل

ف ا  بال   :قال ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿژ  :اخليع ب وله تعاىل

 ،والبغاااال واحلماااري ال يكااااة فيعماااا إمجاعااااً   ،اخلياااع والبغاااال واحلماااري 

 .(4)((فكبلف اخليع

هكبا ن ع الزركشل عا مالف االستدالل عل  عدم وجو  الزكااة  

ور أجاد   .ا  وتبعاه الشاوكانل  ر اخليع بعبه ا هلاة ب اا  علا  دلياع االقارت     

فيمااا تااوفا لاال مااا ا صااادر مااا نناا  إىل مالااف هاابا التتاهلاا  علاا  دليااع     

                                                           

 .8/ال حع( 1)

 .2/99( البحا ا ي  4)

 .4/1114( إرشاد التحول 4)
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 .االقرتا  سواهما

وأبو بكا با العابل ع دما تكلم ر منالع أحكام هبه ا هلة أشاار  

إىل شل  ما االستدالل باالقرتا  عل  عدم وجو  الزكااة ر اخلياع ور   

ذكا اهلل األنعام واخلياع  )) :رمحه اهلل ف الهل  ع شييفًا ر ذلف عا مالف 

والبغال واحلمري ر منااق الا عم ذكااًا واحادًا وذكاا لكاع جا   م عاا         

م تعة(( ثام سااق اخاتالف العلماا  ر يكااة اخلياع فابكا عاا اجلمعاور          

وبعااد أ  ذكااا بعااض أدلااة أباال   .عاادم الوجااو  وعااا أباال ح يتااة الوجااو  

لاي   )) :علماؤناا ب اول الا يب    ))وتعلاا   :ح يتة وأصاحابه باختصاار قاال   

علاا  ا ناالم ر عبااده وال ر فاسااه صاادقة(( ف تاا  الصاادقة عااا العبااد         

. وبعاادم (1)وهااو صااحي ((  ،والتاااس نتيااًا واحاادًا وساااقعما مناااقًا واحااداً   

مالاااف والشاااافعل وأمحاااد   ،وجاااو  يكااااة اخلياااع قاااال مجعاااور العلماااا    

وعماا   أبال بكاا   :وأصحابعم وال اهاهلة وحكل عا مجا  ماا الصاحابة   

عماا باا العزهلاز وساعيد اباا       ،ما عم  ،ومج  ما التابعل ،وعلل وابا عما

ا ني  وعطا  ومكحول والشعيب واحلنا واحلكم با عتيباة وال خعال   

وإسااحاق وأبااو ثااور واألوياعاال وحريهاام. وبااه قااال أبااو هلوسااس وحممااد بااا      

 احلنا ما احل تية.

أكثاااهم  وماابه  هاامال  موافااا   تضاا  دليااع االقاارتا  وإ  ر هلعلااع   

                                                           

لاي   )) :ولتا  البخاار    .واحلدهلث الب  ذكاه متتاا علياه   .4/1142( أحكام ال اه  1)

لي  علا  ا نالم ر عباده وال    )) :( ولت  منلم(عل  ا ا  صدقة ر عبده وال ر فاسه

باا  لاي  علا      –الزكااة   – 4/484صحي  البخار  ما  فات  الباار      .((فاسه صدقة

با  ال يكااة   –الزكاة  -7/77وصحي  منلم بشاا ال وو   .ا نلم ر عبده صدقة

 عل  ا نلم ر عبده وفاسه.
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 .عدم وجو  يكاة اخليع بدليع االقرتا  ر ا هلة واحلدهلث الناب ل

وأما أبو ح يتة وأكثا أصاحابه ف االوا بوجاو  الزكااة ر اخلياع إذا      

كاناا  خمتلطااة ذكااورًا وإناثااًا وكاناا  سااالمة اختاابا للاادر وال نااع أو    

للتلااارة وأمااا إ  كاناا  للاكااو  واحلمااع أو اجلعاااد والغاازو أو ذكااورًا    

وجاو    ،لكاا حكال عاا أبال ح يتاة ر رواهلاة       ،ًا فال يكاة فيعاا حمض

الزكاااة ر الاابكور ا ضااة م عااا أهلضااًا. وإىل وجااو  الزكاااة ر اخليااع  

ذه  شيخ أبال ح يتاة محااد اباا أبال ساليما ، وثبا  ع ادهم قباول عماا           

     وإىل هابا اسات د أباو ح يتاة      ،صدقة اخليع عا بعاض أهاع الشاام وحريهام

فااإ   (1)ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  :وقااووه بعمااوم قولااه تعاااىل  ومااا معااه ر الوجااو   

و اام أدلااة أخااا ، لكااا اجلمعااور أجااابوا   ،األمااوال تشاامع اخليااع وحااريه 

م عاا أناه ر هلثبا  عاا      ،عما است د إليه أبو ح يتة وماا معاه بلجوباة قوهلاة    

فإباا كااا  ماا باا  صاادقة     ،ولاو ساالم قبولاه   ،عماا قباول الزكاااة م عاا   

صحا  اخليع ما أهع الشاام الابهلا أصااوا علا      حت ي ًا لاحبة أ ،التطوع

 .قبول صدقة خيلعم ما  اف عما

أ  ال يكاااة  وأمااا عمااوم ا هلااة فمخصاا   ااا ثباا  عااا رسااول اهلل   

 :قاال  عل  ا نلم ر فاسه كما سبا ما حادهلث أبال هاهلااة أ  الا يب     

 .((لي  عل  ا نلم صدقة ر عبده وال ر فاسه))

واردة ر وجااو  الزكاااة ر اخليااع   ومااا ذكاااه احل تيااة مااا أحادهلااث 

وماا خاري ماا تاوىل      .ف د ضعتعا ألمة احلدهلث والت اه  ،عا رسول اهلل 

الاد عل  أدلة أبل ح يتة وما معه ابا حزم واحلاف  ابا عبدال  رمحعام  

                                                           

 .114( التوبة/1)
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 .  (1)اهلل مجيعًا

و ااا ساابا مااا األدلااة ومااباه  العلمااا  تاابل أ  االسااتدالل باااالقرتا      

 .واهلل أعلم .ة قو عل  عدم وجو  الزكا

 .حكم ال ل  للصالم -9

ف ااا   ،ذهاا  ال اااللو  بداللااة االقاارتا  إىل أ  الصااالم إذا ذرعااه ال اال 

حلادهلث أبال ساعيد     ،فاال هلبطاع صاومه وال شال  علياه      ،بدو  اختيار م اه 

احللامااة  :ثااالث ال هلتطااا  الصااالم  :قااال: قااال رسااول اهلل  )اخلاادر  )

احلاادهلث علاا  أ  ال اال  ال هلتطااا     وهلنااتدل بعاابا  .(4)((وال اال  واالحااتالم 

                                                           

وخمتصاااا اخااااتالف   188والاسااااالة للشاااافعل ص  4/44واألم  1/487( ان اااا: ا و ااال   1)

ورؤوس ا نااالع  4/194ا بنااوطو 9/477واالسااتبكار 4/41وا لاا  1/441العلمااا   

 4/1142وأحكاااام ال ااااه  الباااا العابااال    419ورؤوس ا ناااالع ص 4/444اخلالفياااة 

وا غاا  البااا  1/459وبداهلااة ا تعااد  4/144وباادال  الصاا ال   4/429وإكمااال ا علاام 

وشاااا صااحي  مناالم    4/14وا تعاام  11/74واجلااام  ألحكااام ال اااه     4/22قدامااة 

 .4/484وفت  البار   5/411 وا موع 7/77لل وو  

حادهلث  )وقاال:)  4/88با  ر الصالم هلبرعه ال ال    –الصوم  –( رواه الرتمب  ر س  ه 4)

ورواه أباو داود   .( ثام ذكاا أناه رواه حاري واحاد ماساالً      (أبل سعيد حدهلث حاري حمتاوظ  

ال هلتطاا ماا قاا  وال     :قاال رساول اهلل    :قاال  بن ده ))عا رجع ما أصحا  الا يب  

بااا  ر الصااالم حيااتلم نعااارًا ر شااعا   –الصااوم  –( الناا ا (تلم وال مااا احااتلممااا احاا

 .عبدالامحا با يهلد با أسلم وهو ضاعيس  ،ور س د الرتمب  ا افوع .4/411رمضا  

ورواه الادارقط  عاا  اهلاا     .ور س د أبال داود رجاع حاري معااوف ماا عادا الصاحابل       

وهشاام باا ساعد احاتج باه       : ابر  قال ا  .هشام با سعد ما حدهلث أبل سعيد اخلدر 

واحلادهلث ثابا  عاا يهلاد     )) :منلم واستشعد به البخار . وقال شيخ اسسالم ابا تيمياة 

خمتصا س ا أبل داود م  تعابهل  النا ا    :. وان ا45/444جمموع التتاو   .((با أسلم

4/458. 
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  :الصالم ما وجعل

واالحاتالم عاا حاري     ،أنه قاا  بال ال ال  واالحاتالم ر الابكا      :األول

فكابلف ال ال  عاا حاري      ،ال هلبطاع الصاوم اتتاقااً    -كال الم  -تعمد 

 ااا علاام أ  االقاارتا  اللت اال موجاا  لالقاارتا        ،اختيااار ال هلبطااع الصااوم  

ع ال ال  علا  ماا حلا  صااحبه ور هلكاا       ور هبا الوجه حيم .احلكمل

 .عا اختيار

أ  ال ل  إ  محع عل  االست ا ة وهو ما كاا  عاا عماد ماا      :والثانل

 ،وعااادم اسفطاااار باحللاماااة م ناااوخ   ،صااااحبه، ف اااد اقااارت  باحللاماااة 

أل  ال اااا  ر الاابكا  ،فكاابلف عاادم اسفطااار باالساات ا ة م نااوخ مثلااه 

 اااهل ل موجاا  ل نااخ ال اااهلا  هلنااتلزم ال اااا  ر احلكاام، ف نااخ أحااد ال 

 .ا خا

ووجاااه نناااخ عااادم اسفطاااار باحللاماااة أناااه ثبااا  عاااا حاااري واحاااد ماااا  

( وثبااا  ماااا (أفطاااا احلااااجم وا لاااوم)) :قاااال الصاااحابة أ  الاساااول 

احاااتلم وهاااو حماااام واحاااتلم وهاااو )) حااادهلث اباااا عبااااس أ  الاساااول 

وكااال احلاادهلثل   ،((وهااو صااالم  احااتلم الاا يب  )( ور لتاا : )(صااالم

 .(1)اهما البخار رو

أل  الصاالم إذا صاام علا  الوجاه      ،وحدهلث ابا عبااس موافاا لألصاع   

فاألصااع عاادم بطااال  صااومه إال  ااا ثباا  بالاادليع أنااه متنااد     ،الشاااعل

 .للصااوم، فحدهلثااه م ااتض عاادم بطااال  الصااوم باالحتلااام وهااو األصااع        

فكاا  هابا    ،( هل تضال اسفطاار باه   (أفطاا احلااجم وا لاوم   )) :وحدهلث

                                                           

 .با  احللامة وال ل  للصالم –الصوم  – 4/415( صحي  البخار  م  فت  البار  1)
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وإذا تعااار  الاادليع ا وافااا   ،ناااقاًل عااا األصااع الااب  هااو عاادم اسفطااار   

كااا   ،قااع ع عااا ور هلعلاام تااارهلخ ورودهمااااللاا ا ة األصاالية ماا  الاادليع ال 

الدليع الب  ن ع ا كلتال ماا بااا ة ذ عام عاا التكلياس إىل انشاغا ا        

   .به هو ال اسخ للدليع ا ب ل عل  األصع

الت عال ما  دليلاه ووجعال االساتدالل بااالقرتا  علياه        ذكا هبا التااع  

ف اد ن اع الوجاه األول عاا حييا        –رمحاه اهلل   –شيخ اسسالم اباا تيمياة   

 .(1)وأما الوجه الثانل فم ه هو رمحه اهلل ،با معل

وعدم إفطار الصالم بال ل  حري ا تعمد مبه  كافة ف عاا  األماة إال   

اباا   ،ون اع )) :باا حلاا ب ولاه   ما ن ع ما خالف ضعيس ذكاه احلااف  ا 

ا  بر أهلضًا اسمجاع عل  تااك ال ضاا  علا  ماا ذرعاه ال ال  ور هلتعماده        

. ومحاع العلماا  لتا  ال ال  الاوارد      (4)((إال ر إحد  الاواهلتل عا احلناا 

 ،ر األحادهلث الدالة عل  عدم بطال  الصاوم باه علا  ال ال  حاري ا تعماد      

فلاي  علياه    ،ماا ذرعاه ال ال    )) :قاال  أ  الا يب  )) :حلدهلث أبال هاهلااة  

 .(4)قضا  وما است ا  عمدًا فلي ض((

                                                           

شااااا الزركشااال علااا  خمتصاااا   :وان اااا .444-45/444جمماااوع التتااااو   :( ان اااا1)

 .579-4/578اخلاقل 

 .4/412( فت  البار  4)

باا  ماا    –الصاوم   –س ا الرتماب    .واللت  للرتمب  .( رواه الرتمب  وأبو داود وحريهما4)

  بااا  الصااالم هلناات ل  –الصااوم  –وساا ا أباال داود   ،4/89جااا  فاايما اساات ا  عماادًا   

( ثم ن ع عا البخاار  أناه حاري حمتاوظ وقاال      (حنا حاهل )) :قال الرتمب  فيه .عامدًا

 :وقاال الادارقط    .( ثام ذكاا أ  العماع ع اد أهاع العلام علياه       (ال هلص  إسا اده )) :بعده

( (صاحي  علا  شااط الشايخل ور راجااه     )) :( وقاال احلااكم  (رواته ث اا كلعم))

 .1/591وا نتدرك  4/184س ا الدارقط   .وواف ه البهيب
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فحااادهلث أبااال هاهلااااة متناااا للتااا  ال ااال  الاااوارد جممااااًل ر تلاااف         

األحادهلث، وألدلة أخا  كثرية تدل عل  عدم ا ماخبة  ا لي  ر قادرة  

  .فدليع االقرتا  ه ا قو  .ا كلس

ون اع عاا    ،هري العلماا  وأما االست ا ة عمدًا فمتطاة مطل ًا ع د مجاا 

بعضعم عدم اسفطار بعا مطل ًا كابا عباس وابا منعود وهو رواهلاة عاا   

ون ع عا اسمام أمحد أنعا ال تتطا إال  ع  التم ون اع ع اه    ،اسمام مالف

 .أنعا ال تتطا إال  ع  نصس التم

أفطاا  )) :وما ذكاه شيخ اسسالم ما ننخ حدهلث ابا عباس حبادهلث 

كمااا هااو  ،( مااب  علاا  أ  االحتلااام متنااد للصااوم  (احلاااجم وا لااوم

مااابه  اسماااام أمحاااد وإساااحاق وداود واألوياعااال وعطاااا  واباااا ا باااارك    

وعبدالامحا با معد  وأبل ثاور وباه قاال ماا الشاافعية اباا خزمياة واباا         

وأماا علا  ال اول بعادم اسفطاار       .ا  بر وأبو الوليد ال ينابور  واباا حباا   

مجعاااور العلماااا  ماااا احل تياااة وا الكياااة   كماااا هاااو مااابه   ،باالحتلام

ف ااد جعااع ابااا   ،والشااافعية وال اهاهلااة وإليااه مااال البخااار  ر صااحيحه   

( م نااوخًا  ااا رواه بناا ده عااا (أفطااا احلاااجم وا لااوم)) :حاازم حاادهلث

( (أرخاا  ر احللامااة للصااالم   أ  رسااول اهلل )) :أباال سااعيد اخلاادر   

ا بكور وفصاع ال اول ر   وجعله ابا عبدال  م نوخًا حبدهلث ابا عباس 

أفطاااا احلااااجم  )) :كاااا  بعاااد قولاااه   وبااال أ  احتلاااام الااا يب    ،ذلاااف

وبعضااااعم علااااع ال ناااخ باااال  حاااادهلث اباااا عباااااس رخصااااة    ،((وا لاااوم 

 .(1)والاخصة تكو  بعد العزمية ،واحلدهلث ا خا عزمية

                                                           

-4/94معار النا ا   :( ان ا لال الع عل  مباه  العلما  فيما س ته ر هبه ا نللة1)

وبدال  الصا ال    4/419واحلاو  الكبري  ،11/145واالستبكار  4/447وا ل   97

 =وشاا الزركشال علا    4/428وا غ  البا قدامة  4/194وعارضة األحوذ   4/441
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وميكا االستدالل بااالقرتا  ل اول اجلمعاور بعادم اسفطاار باحللاماة       

وال هلبطاااع الصاااوم بعماااا  ،احللاماااة وال ااال  واالحاااتالمقاااا  بااال  :في اااال

 .فكبلف احللامة

 .حكم العماة -11

 ،ال اااللو  حبليااة دليااع االقاارتا  ذهبااوا إىل وجااو  العماااة كاااحلج      

أل  اهلل ساابحانه قااا  ر الاابكا    ،(1) ژۓ  ڭ  ڭ  ڭژ ل ولااه تعاااىل:  

 اا ت اار أ  ال ااا  ر     ،فكابلف العمااة   ،واحلج واجا  إمجاعااً   ،بي عما

 .اللت  هلنتلزم ال اا  ر احلكم

أبااااو إسااااحاق الشاااارياي  وأبااااو الوليااااد الباااااجل   ،ذكااااا هاااابا التاااااع

 .  (4)والزركشل والشوكانل

اسماااام  ،وقاااد ذهااا  إىل م تضااا  دلياااع االقااارتا  ماااا وجاااو  العمااااة  

الشافعل ر قوله اجلدهلد وعليه أصحابه وال هلعااف بيا عم خاالف ر ذلاف     

وأسالل   –اه  وأوىل بلهع العلم ع اد   والب  هو أشبه ب اها ال )) :ف ال

فإ  اهلل عز وجع قانعا م  احلاج   ،أ  تكو  العماة واجبة –اهلل التوفيا 

ثاام ذكااا قااول ابااا  ، ژۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ژ  :ف ااال

  :تا  اهللاااال بيااده إنعااا ل اهل تعااا ر كاااااوالااب  نتن) :وبعاااااااعباااس ر وج

لقااام احللااة علاا  وجوبعااا ب ااا  علاا  م تضاا       . ف(4)((.(ژۓ  ڭ  ڭ ژ 

                                                           

 .411-4/415وفت  البار   589-4/571خمتصا اخلاقل =

 .192( الب اة/1)

والبحاااا  272وإحكاااام التصاااول ص  1/445وشااااا اللمااا    441التبصااااة ص :( ان اااا4)

 .4/1114وإرشاد التحول  2/111ا ي  

وا مااوع  4/441وحليااة العلمااا   4/44احلاااو  الكاابري  :وان ااا .189-4/188( األم 4)

 .4/298البار  وفت   2/9واسعالم البا ا ل ا  7/11
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وهابا ذهاا  ماا الشاافعل      .اقرتانعا باحلج وأجاد ر االستدالل رمحه اهلل

رمحااه اهلل إىل أ  ال اااا  باال شااييفل ر اللتاا  هلنااتلزم ال اااا  بي عمااا ر  

باع احلكام    .احلكم ور هلتاق بل ما ذكا ما احلكام وماا ر هلابكا   

ال اا  اللت ال حكام حاري مابكور ر     الب  استدل الشافعل عليه ه اا با  

فااإذا  ،أل  ا ابكور إباا هاو األماا باسمتاام      ،الناياق وهاو وجاو  العمااة    

فلااواي  ،جاااي االسااتدالل ع ااده بااال اا  علاا  مااا ر هلاابكا مااا احلكاام   

 .االستدالل به عل  ما ذكا ر اللت  أوىل

وإىل ما ذه  إليه اسمام الشافعل ر أص  قوليه وأصحابه ما وجاو   

عماااة ذهاا  اسمااام أمحااد ر أصاا  أقوالااه وعليااه مجعااور أصااحابه وهااو    ال

ول اا  )) :قاال اباا قداماة ر االساتدالل علا  وجوبعاا       .ا به  ع د احل ابلاة 

ثاام عطتعااا  ،وم تضاا  األماا الوجااو   ژۓ  ڭ  ڭ  ژ  :قاول اهلل تعاااىل 

قااال ابااا   .علاا  احلااج، واألصااع التناااو  باال ا عطااوف وا عطااوف عليااه     

فاابا قداماة اساتدل بااقرتا       .(1)(( اهل ة احلج ر كتاا  اهلل إنعا ل :عباس

ثام عطتعااا علاا   )) :فااإ  قولااه ،العمااة باااحلج لت اًا ر ا هلااة علاا  وجوبعاا   

.(( إىل هخاه، هلدل عل  أناه هلاا  صاحة االحتلااق بااالقرتا  اللت ال       .احلج

 .عل  االقرتا  احلكمل

البخاار    وب ول الشاافعل وأمحاد ماا وجاو  العمااة قاال أباو عباداهلل        

وداود وابا حزم وهو قول إسحاق با راهوهله والثور  وأبل عبيد وأبال ثاور   

ر رواهلااة ع ااه واألوياعاال وكاابلف ابااا حبياا  وابااا اجلعاام مااا ا الكيااة    

                                                           

وشااا الزركشال علا  خمتصاا اخلاقال       42/5جمموع التتاو   :وان ا .5/14( ا غ  1)

 .9-8/5والشاا الكبري م  اسنصاف  4/47
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 .وصااححه ابااا العاباال وإليااه مااال أبااو عبااداهلل ال ااا يب صاااح  التتنااري  

هلاد باا   وما علما  صدر هبه األمة قال به عما وعلل وجابا با عباداهلل وي 

ثاب  واباا عماا واباا عبااس وعالشاة وساعيد باا ا ناي  وعطاا  و ااوس           

وجماهاااد واحلناااا واباااا ساااريهلا والشاااعيب وساااعيد باااا جااابري وأباااو باااادة   

وحكال الوجاو     ،ومناوق وناف  وعلل باا احلنال وعباداهلل باا شاداد     

عا أبل ح يتة عل  ما ذكاه ال اضل عياا  وأباو العبااس ال اا يب وباه      

 .(1)احل تية قال الكاسانل ما

وا  صود أ  االستدالل باالقرتا  ر هبه ا نللة قو  موافاا  اا ذها     

 .إليه همال  األلمة األعالم وإ  ر هلعلع بعضعم الوجو  باالقرتا 

ون اااع  .وا شاااعور ع اااد احل تياااة وكااابلف ا الكياااة أ  العمااااة سااا ة    

والواجاا  ع ااد احل تيااة فااوق    –الكاسااانل عااا احل تيااة ال ااول بوجوبعااا   

إنعا واجباة كصادقة    :قال أصحاب ا)) :، ف ال-الن ة وأقع ما التا  

وما عم ماا أ لاا اسام النا ة وهابا اس االق ال         ،التطا واألضاحية والاوتا  

وقااال  .كمااا ساابا ،لكااا ا شااعور ع اادهم أنعااا ساا ة ،(4)((هل ااار الواجاا 

وال نعلااام أحااادًا ماااا ا نااالمل أرخااا  ر   ،العمااااة سااا ة)) :اسماااام مالاااف

لكا أكثاا   ،وظاها هبا الكالم أنه هل ول بوجو  العماة ،(4)((تاكعا

                                                           

 11/441واالسااتبكار  5/4وا لاا   4/298صااحي  البخااار  ماا  فاات  البااار   :( ان ااا1)

ام  ألحكااام واجلاا 4/424وا تعاام  4/421وإكمااال ا علاام  4/147وعارضااة األحااوذ  

 .ومصادر الشافعية واحل ابلة الناب ة 42/5وجمموع التتاو   4/422ال اه  

ونياع   4/474والابخرية   4/98خمتصا اختالف العلما   :وان ا .4/477( بدال  الص ال  4)

 .وا صادر الناب ة 4/444األو ار 

 .1/444( ا و ل 4)
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، فلاام هل ااع هاامال  احل تيااة ومااا مععاام مااا   (1)ا الكيااة أولااوه علاا  التطااوع 

 ژۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  :ا الكياة  ااا هل تضاايه دلياع االقاارتا  ر قولااه تعاااىل  

إبا تدل ا هلة عل  وجو  إمتام احلاج والعمااة    :وقالوا ،ما وجو  العماة

وببلف خالت  احل تية مابهبعم   .(4)فيعما وهو أما متتا عليه بعد الشاوع

ر أصول الت ه ما حلية دليع االقرتا  فيما إذا كاا  العطاس بال مجلاة     

)والعماااة(  :فااإ  قولااه تعاااىل ،كمااا هااو احلاال ه ااا  ،ناقصاة وأخااا  تامااة 

وإذا  -واجلمعااور هلناامونه عطااس ا تاااداا  -معطااوف ناااق  ع اادهم 

ب ااا  علاا  مااا ر كتاابعم  –فيلاا  ع ااد احل تيااة  ،كااا  ا عطااوف ناقصااًا

التناااوهلة بااال ا عطاااوف وا عطاااوف علياااه ر     –ا ملتاااة ر أصاااول الت اااه   

حتاا  إنعاام لااريو  ت ييااد ا عطااوف بكااع مااا قيااد بااه ا عطااوف      ،احلكاام

لكااا ابااا ا مااام ذكااا أ  ت اهلااا قيااود أحااد ا عطااوفل ر ا خااا     .عليااه

دتعم ت تضاال ال ااول بوجااو   ف اعاا .هلكااو  بااال االا ولااي  حباااف الااواو  

أل  احلااج واجاا  إمجاعااًا فينااتلزم ذلااف وجااو  العماااة أهلضاااًا         ،العماااة 

والاب  حكااه الكاساانل عا عم      ،(4)تنوهلة بل ا عطاوف وا عطاوف علياه   

ولااي  مااا اشااتعا    ،مااا وجااو  العماااة هااو ا وافااا ل اعاادتعم األصااولية      

وأبال ثاور    وحكل عاا اباا مناعود وال خعال     .واهلل أعلم .ع دهم أنعا س ة

وهاو ال اول ال ادهلم للشاافعل وقاول       ،مثع ا شاعور عاا احل تياة وا الكياة    

ثااا  ألمحااد حااري مشااعور ع ااد أصااحابه واختاااره شاايخ اسسااالم ابااا تيميااة   

                                                           

 .4/424وا تعم  11/441االستبكار  :( ان ا1)

 .ومصادرهم الناب ة 1/118أحكام ال اه  البا العابل  :ا( ان 4)

وكشاااس األسااااار لعبااادالعزهلز  454وبااابل ال  اااا ص 415ميااازا  األصاااول ص :( ان اااا4)

 .4/458واسحكام لآلمد   4/71والتحاهلا م  التينري  4/481
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كمااا حكاال ع عمااا وعااا أباال ثااور     ،وُنن اا  إىل داود وأباال عبيااد أهلضاااً  

 ولكع ما الطافل أدلة متصالة ر ا صاادر الا    .(1)الوجو  عل  ما سبا

 .ن لاا  م عااا أقااوال العلمااا  ر هاابه ا نااللة ور حريهااا مااا مصااادر أخااا  

 ،ال اول بوجاو  العمااة وجاو  احلاج      –بعاد ال  اا فيعاا     –وتاج  ع اد   

أل  أقو  ما استدل به ال االلو  بال  العمااة سا ة حادهلث       –واهلل أعلم  -

سيفع عاا العمااة أواجباة هال ا      أ  ال يب )جابا الب  رواه الرتمب  ما )

 ،هابا حادهلث حناا صاحي     )) :وأ  تعتماوا هو أفضع(( وقاال  ،ال)قال: )

، وكااثري مااا أهااع العلاام بشاال  احلاادهلث   (4)وهااو قااول بعااض أهااع العلاام((  

   .ضعتوه وحريه ما األحادهلث الواردة ر أ  العماة تطوع

بعاد أ  ن اع عاا البيع ال ضاعس حادهلث الرتماب :         –وقد قال ال اوو   

فغاري م باول وال    ،((حادهلث حناا صاحي     هبا)إ  ) :))وأما قول الرتمب 

ف اااد اتتاااا احلتااااظ علااا  أناااه حااادهلث    ،هلغااارت بكاااالم الرتماااب  ر هااابا 

وأورد ابااا حاازم األحادهلااث الاا  اسااتدلوا بعااا علاا  أ  العماااة     ،ضااعيس((

 .(4)ثم شاع ر بيا  وجوه ضعتعا ،س ة، وقال إنعا كلعا مكبوبة

                                                           

ونيااع األو ااار  7/11وا مااوع 5/14وا غاا  البااا قدامااة  11/441( ان ااا: االسااتبكار  1)

4/444 . 

 .4/421أو ال ا  ،با  ما جا  ر العماة أواجبة هل –كتا  احلج  –( س ا الرتمب  4)

 ،وماا بعادها   11/444واالساتبكار   ،وماا بعادها   5/4ا لا    :وان اا  .7/11( ا موع 4)

 .4/41وشاا الزركشل عل  خمتصا اخلاقل م  هامشه  5/14وا غ  البا قدامة 
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 .حكم قاا  احلج ر الوصية  ا راق ما الثلث -11

فااإ  احلااج ع ااه   ،وجاا  احلااج علاا  مكلااس ور حيااج حتاا  ماااا     إذا

 ،هلكو  ما رأس مالاه الاب  تاكاه ر ا شاعور ع اد الشاافعية واحل ابلاة       

فإ  أوص  باحلج ع ه مطل ًا وقا  باه ماا    ،وهلص  أ  هلوصل به ما الثلث

الت عاااا مااا راااق مااا الثلااث كاسنتاااق علاا  ا ناااكل وشااا الطاااق      

حيااج ع ااه مااا  :قاالوا  ،وا حبليااة دليااع االقاارتا فالاابهلا قاال  ،وتنابيع ا ااا  

أل  قاانااه ر اللتاا   ااا راااق مااا الثلااث مااا الت عاااا هل تضاال    ،الثلااث

وحكام الوصاية    ،قاانه بعا ر احلكم تناوهلة بال ا  رتنااا ر احلكام    

فكااابلف مااا قااا  بعااا مااا الواجبااااا      ،بالت عاااا إخااجعااا مااا الثلااث    

التاا  ال هلنا   باا وا ع اد     واحلاج   .كاحلج التاا  والادهلا وحريهماا   

   .الشافعية واحل ابلة أوص  به أم ال

في ولااو  بااإخااق ممونااة احلااج    ،وأمااا الاابهلا ال هلاااو  حليااة االقاارتا    

أل  ال ااا  ر اللتا  ال هلناتلزم ال ااا       ،التا  عا ا ي  ماا رأس ا اال  

لكا لي  ما جعاة   ،وبعضعم هلاو  اسحلاق ع ه ما الثلث ،ر احلكم

 ،بع بلدلة أخا  مابكورة ر كتا  الت اه ا تصالة     ،االقرتا االستدالل ب

كماا هاو ا شاعور ع ااد ا الكياة واحل تياة وهااو قاول للشاافعية واحل ابلااة        

أهلضاااًا، وع اااد ا الكياااة واحل تياااة قاااول هخاااا كا شاااعور عاااا الشاااافعية  

فاإ  مااا ور هلاوص     .واحل ابلة ما أ  حلاة اسساالم تامد  ماا رأس ا اال     

 .(1)حيج ع ه ر ا شعور ع د ا الكية فال ،فين   ،باحلج

                                                           

واحلااو  الكابري    ،5/14 ،4/449تالف العلماا   خمتصا اخا  :( ان ا حكم ا نللة ر1)

وحلياة الت عاا     ،4/157وا بنوط  ،4/1145، والكار البا عبدال  8/444، 4/12

 =4/424وبداهلاااااة ا تعاااااد  447،  ورؤوس ا ناااااالع للزخمشاااااا  ص2/82،  4/444
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ن ع الزركشل ب ا  هبا التاع عل  دليع االقرتا  عاا اباا أبال هاهلااة     

حلة اسسالم ما رأس ا ال وتصا  الوصاية بعاا ماا     )) :ما الشافعية ف ال

كصاادقة التطااوع وساا ل    ،فلااو قانعااا بلشاايا  ختاااق مااا الثلااث     ،الثلااث

أل  االقارتا  قاهل اة تتياد أناه      ،الثلاث تعت  ما  :ف ال ابا أبل هاهلاة ،ا ا 

وا ابه  خالفاه، أل  اقارتا  الشاييفل ر اللتا        ،قصد كونه ما الثلاث 

 .(1)ال هلوج  اقرتانعما ر احلكم((

أشار إىل ختاهلج هبا التااع علا  دلياع االقارتا       –أهلضًا  –وابا قدامة 

ر فيكاو  َمخحااق احلاج ماا الثلاث فيماا إذا قاناه         ،ر قول ع د احل ابلة

رمحاه   –الوصية ا طل ة  ا راق ما الثلاث ماا الت عااا بعاد أ  ذكاا      

أ  األص  إخااق احلج وحريه ماا الواجبااا ا  رتناة بالت عااا ماا       –اهلل 

أ  هلوصال بالواجا  وهل اا  بعاا الوصاية       :))ال نام الاابا    :رأس ا ال ف ال

وجعاا :  فتيه  ،حلوا ع  وأدوا دهل  وتصدقوا ع  :بت ع، مثع أ  هل ول

أل  االقاارتا  ر اللتاا  ال هلاادل علاا   ،أصااحعما أ  الواجاا  مااا رأس ا ااال

ے  ۓ    ژ :االقرتا  ر احلكام وال ر كيتيتاه، ولابلف قاال اهلل تعااىل     

واسهلتااااا   ،واألكااااع حااااري واجاااا   (4)ژۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ 

فكمااا ر هلنااتوهلا ر  ،وألنااه هع ااا قااد عطااس حااري الواجاا  عليااه ،واجاا 

 ،أنااه مااا الثلااث  ،والثااانل .  ال هللاازم اسااتواؤهما ر حمااع اسخااااق الوجااو

                                                           

وتكملااااة ا مااااوع  7/94وجممااااوع ال اااوو    ،8/545 ،5/42وا غااا  البااااا قداماااة   =

والشاا الكبري م  اسنصااف   4/49الزركشل عل  خمتصا اخلاقل  وشاا 12/447

 .11/471وتكملة فت  ال دهلا البا ا مام  8/71

 .2/114( البحا ا ي  1)

 .141( األنعام/4)
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وهابا ال اول الثاانل هاو ا اب  علا        .(1)((ألنه قا  به ما خماجاه ماا الثلاث   

 .واهلل أعلم .اعتبار االقرتا  اللت ل دلياًل عل  االقرتا  احلكمل

 .حكم قتع ما سع  ر األر  فنادًا بغري قتع -14

وي لومااام أ  هل تااع مااا سااع  ر األر  ذهاا  اسمااام مالااف إىل أنااه باا

سااوا  كااا   ،فنااادًا ب طاا   اهلااا ا ناالمل أو إخااافتعم أو ساال  أمااوا م 

وسااوا  ارتكاا  هاابا ا تنااد ر   ،ذلااف ر ا ااد  أم ال ااا ، أم الصااحاا  

   .األر  جامية ال تع أم ر هلاتك 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  :ودليلااه ر ذلاااف قولااه تعااااىل  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ڀ   ڀ  ڀ   ڀ

 .(4) ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ

وا ااااد  ،وجااه االسااتدالل بااه أ  اهلل قااا  التناااد بال تااع ر هاابه ا هلااة

وقاد أمجا  العلماا      ،بالتناد ه ا قط  الطاهلاا وسال  األماوال والتخوهلاس    

علااا  أ  قاااا   الطاهلاااا النااااعل ر تاوهلااا  ا نااالمل إذا قتاااع أحااادًا ماااا   

فكاابلف إذا قااام باال  نااوع مااا أنااواع التناااد ر         ،تااع ا ناالمل فإنااه هل  

أل  التنااد قااهلا ال تاع ر لتا       ،فإناه هل تاع   ،األر  عل  سبيع احلااباة 

 .واالقرتا  اللت ل موج  لالقرتا  ر احلكم ،ا هلة

وهل ااو  ذلااف أ  اهلل ساابحانه قااا  باال ال تااع وقطاا  الطاهلااا وساال          

مناام  حماربااة اهلل   األمااوال والتخوهلااس وحريهااا مااا أنااواع التناااد حتاا    

چ   چ  ژ  :والنعل ر األر  فنادًا ر قوله سابحانه  تعاىل ورسوله 

                                                           

 .8/545( ا غ  1)

 .44ا الدة / (4)
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  

وعطس بعضعا علا  بعاض  اا     ،ونوَّع ع وباتعا ،(1) ژڱ  ڱ  ڱ  ں   

فعاااو كال تاااع ر  ،وإ  كاااا  بغاااري ال تاااعدل علااا  أ  التنااااد ر األر  

 .فيلحا به ر الع وبة ،تات  بالل الضار عليه

هاااابا فحااااو  مااااا ذكاااااه احلاااااف  ابااااا عباااادال  والباااااجل ر وجااااه  

االسااتدالل بااا هلتل ا اابكورتل علاا  مااا ذهاا  إليااه اسمااام مالااف ر هاابه 

ٺ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ژ  :ر قولااه تعاااىل –ف ااد قاال ابااا عبادال     ،ا هلاة 

فادل علا  أ  التنااد     ،أو بغري فناد ر األر  :))مع اه:  ژٺ  ٺ  ٺ 

 ،والتناد ا تما  علياه ه اا    .ر األر  وإ  ر هلكا قتاًل، فعو كال تع

 .(4)((قط  الطاهلا وسل  ا نلمل وإخافة سبيلعم

وهو الب  ذكا هبا التاع الت عل ختاباًا   –وقال أبو الوليد الباجل 

ورو  ابااا ا ااواي عااا مالااف   )) :-ع ااد اسمااام مالااف  علاا  دليااع االقاارتا   

وجعااع اهلل ساابحانه التناااد )) :ر قولااه –هلعاا  االقاارتا   –االسااتدالل بااه 

 ژپ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ  :قاااااهلا ال تااااع ر قولااااه تعاااااىل   

فلومام أ  هل تع ا اار  وإ  ر   ،وقانعما ر ا اربة فلباا دمه بالتناد

دلياااع  ،وهلعااا  البااااجل باااال االا   ،(4)((ل باااال االاوهااابا اساااتدال  .هل تاااع

                                                           

 .44ا الدة /  (1)

  .219وان ا: تتنري ابا كثري ص ،44/415( االستبكار 4)

وإكمااال  ،4/592أحكااام ال اااه  البااا العاباال    :وان ااا .275تصااول صإحكااام ال (4)

واجلااام  ألحكااام ال اااه  لل ااا يب    ،5/18وا تعاام  ،5/424ا علاام لل اضاال عيااا   

2/144. 
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   .االقرتا 

وما با  التالادة أذكاا فيماا هلالتل كيتياة تطبياا هابه الع وبااا ر         

 :ا اربل ع د مالف وحريه ما العلما 

ذه  اسمام مالف إىل أ  اسمام خمري ر ا اربل بال هابه الع وبااا    

هلنتشاري   .ل  أو ال طا  أو ال تال  ا بكورة ر ههلة احلاابة ما ال تع أو الص

( ر (أو)فلت اة )  ،ر ذلف أهع العلام والااأ  والتضاع علا  قادر اجلامياة      

 .ا هلة متيدة للتخيري

ورو  عااا  ،وأباو ثااور  ،والليااث ،وقاد قااال ب اول اسمااام مالااف أصاحابه   

 ،وجماهاد  ،وعماا باا عبادالعزهلز    ،ابا عباس، وبه قال سعيد با ا ناي  

 .(1)الزناد وداود  وأبو ،والضحاك، وال خعل

ولت اة ))أو(( ر   .وذه  مجعور العلما  إىل أ  ع وبة ا ااربل ماتباة  

إىل هخاهاا للتتصايع:    ژ... چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ژ  :ههلة احلاابة

 .إمااا ال تااع أو قطاا  األ ااااف أو ال تاال حناابما هلاتكبااو  مااا اجلاااالم        

ماا شاا    ف ،وا نللة متصلة ر كتا  الت اه والتتناري وشااوا األحادهلاث     

 .(4)فلرياجععا

وأكتتاال مااا  ،والتاااوع الت عيااة ا خاجااة علاا  دليااع االقاارتا  كااثرية 

ور ا بحث ا تال   .التتصيع ر الكالم عل  ختاهلج التاوع عليه  ا سبا

 .أمجع ال ول ر بعض فاوع أخا  ما با  يهلادة التالدة

                                                           

 .4/82وأضوا  البيا   ،14/472وا غ  البا قدامة  ،ا صادر الناب ة :ان ا (1)

واحلااااو  الكااابري للمااااورد     ،ا صاااادر النااااب ة ر هاااوامش هااابه ا ناااللة     :ان اااا (4)

وتتناري   ،2/47وبادال  الصا ال     ،9/194وا بناوط   ،8/81وحلية الت عا   ،14/454

 .211ابا كثري ص
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 ابيض
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 املبحث الثاني

 ختريج خمتصر

 دليللفروع فقهية أخرى على هذا ال

 

   :وهي سبعة فروع

أورد الزركشل عاا احل تياة عادم وجاو  اسشاعاد علا  الاجعاة         -1

 :وله تعااىل ااااا ة ر قاااا )هلعا  ر الطاالق الاجعال(   ارنتعاا با تارق    

 (1)ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ 

 .(4)وال ب  اسشعاد عل  ا تارقة فكبلف الاجعة 

هلعا    –ألنعاا قاهل اة لل كااا     ؛ اام حتاهلم خطبة ال كاا عل  ا -4

ال هلااا ك  )) :ذكااااا م اوناااة بال كااااا ر اللتااا  ر حااادهلث    

بعااد أ  ذكااا عاادم    –قااال الزركشاال   .(4)((ا ااام وال رطاا  

قااال صاااح  )) :-حتاااهلم اخلطبااة علاا  ا ااام ع ااد الشااافعية   

وألصاااحاب ا ر األصاااول وجاااه أ  ماااا ثبااا  ماااا احلكااام   :الاااوار

 .(4)((بعد أ  قالله حيام اخلطبةوال هل ،لشل  ثب  ل اهل ه

 (5)ژى  ى  ائژ أما اهلل باسشعاد ع د التباهل  ر قولاه:   -4

                                                           

 .4الطالق /  (1)

 .4/758تش يس ا نام   :( ان ا4)

 –صااحي  مناالم  .((ا ااام ال هلاا ك  وال رطاا  )) :م عااا .رواه مناالم بللتاااظ متعااددة  (4)

 .4/1141( 44)ا –ا ام وكااهة خطبته  با  حتاهلم نكاا –ال كاا

 .2/111( البحا ا ي  4)

 .484الب اة /  (5)
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فإ  حصع األما بل ا تباهلعل فاال بالس بعادم اسشاعاد للم ارناة      

 .(1)ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ  :ب وله تعاىل

القرتانه باس عام  ؛وجو  األكع ما األضحية ع د بعض العلما  -4

واس عاااااام  (4)ژہ  ھ     ہ  ہ  ہژ  :ر قولاااااه تعااااااىل 

 .(4)واج  فكبلف األكع

م عم اسمام مالاف   .حتاهلم أكع حلم اخليع ع د مج  ما العلما  -5

 :ه تعااىل اااا ري والبغاال ر قول االقرتاناه باحلما   ؛ر أشعا ال اولل لاه  

 (4)ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ 

وأكثاا   .فكابلف اخلياع   ،واحلمري والبغال حيام أكع حلمعما

 .(5)علما  عل  جواي أكع حلم اخليع ال

بعاادم  –رمحااه اهلل  –أفتاا  الشاايخ حممااد بااا إبااااهيم هل الشاايخ  -2

أل   ؛جواي اللع  بالشطانج وووه  اا هلادخع حتا  اسام ا يناا     

اهلل سااابحانه قاااا  ا يناااا بااااخلما واألنصاااا  واأليالم ر قولاااه   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  :تعاىل

وحكاام اخلمااا   ،(2)إىل هخااا ا هلاااا الااثالث  ژٺ  ڀ  ٺ 

 – رمحاه اهلل  –وقاار   .فكبلف ا يناا  ،واألنصا  واأليالم التحاهلم

                                                           

 .4/1441العدة ألبل هلعل   :ان ا .484( الب اة / 1)

 .48( احلج / 4)

 .427التمعيد لألس و  ص :( ان ا4)

  .8( ال حع / 4)

 .452-4/454أضوا  البيا   :( ان ا5)

 .94-91( ا الدة / 2)
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االستدالل بعبه ا هلاا علا  ماا ذكاا ماا عادم اجلاواي ماا اثا          

 .داللاة االقارتا    :الثاانل )) :ف اال  ،ما بي عا االقارتا   ،عشا وجعًا

نا واسطة بال اخلماا   ذكا ا ي –جع وعال  –وت اهلاها أ  اهلل 

ا تنااد للع ااع وباال األنصااا  واأليالم الاا  هاال أعمااال الوث يااة      

فاقرتانه بعاا دلياع علا  منااواته  اا ر أصاع        ،وخاافاا الشاك

 .(1)احلكم الب  هو التحاهلم((

ا عااايف الاا  هاال هالا  )بتحاااهلم ) –رمحااه اهلل  –وأفتاا  الشاايخ  -7

بااااحل اإ واحلاهلاااا  القرتانعاااا  ؛((ا الهااال علااا  اخاااتالف أنواععاااا   

اَّ ماا أما  أقاوام هلناتحلو  احل اَا      ليكاونَ )) :واخلما ر قولاه  

وهبه األمور ال  ذكاا ا عاايف   (4)((واحلاهلا واخلما وا عايف

فتكاو  ا عاايف منااوهلة  اا ر أصاع احلكام        ،حماماة )مععا )

 .(4)((ما با  داللة االقرتا  ،الب  هو التحاهلم

                                                           

  .144-8/144رسالع الشيخ حممد با إبااهيم با عبداللطيس هل الشيخ ( فتاو  و1)

با  ما جا  فيما هلنتحع اخلماا   –األشابة  – 11/54( صحي  البخار  م  فت  البار  4)

 .وهلنميه بغري امسه

و))احلاا(( بكناا احلاا  وختتياس      .11/448( فتاو  ورسالع الشيخ حممد با إبااهيم 4)

وفات    ،)حاار(  .1/422ال عاهلاة ر حاهلا  احلادهلث واألثاا      :ان اا  .الَتاحق :الاا  ا عملتل

 .11/57البار  
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 ابيض
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 اخلامتة

 ثنتائج البح

 

ظعا ما خالل البحث أ  التاوع الت عية ال  خاج  علا  دلياع    -1

االقاارتا  كااثرية، ذكاهااا أهااع أصااول الت ااه والتتنااري وشااااا    

 .احلدهلث

 .هبه التاوع كان  ما األبوا  الت عية ا ختلتة -4

كثري ماا الابهلا ر هل ولاوا بادليع االقارتا  وافاا قاو م م تضا           -4

وبعضاعم   .بعلاع أخاا    وإ  عللوهاا  ،هبا الدليع ر فااوع متعاددة  

عللوها به كابا قدامة والشرياي  م  أنعم ال هلااو  ال اول باه ر    

 .التلصيع

كثاة التاوع ا خاجة عل  هبا الدليع تدل علا  قاوة اعتبااره ر     -4

 .اجلان  التلصيلل

وأ  هلغتااا  ،هاابا وأساالل اهلل ساابحانه وتعاااىل أ  هلت بلااه وبعلااه لوجعااه

 .وحريهم مجيعًا هلوم هل وم احلنا لل ولوالد  وللممم ل ذو  ال اب  
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 فهرس املصادر

 ال اه  الكاهلم   -1

 –ا/ عتيتاااال  -ساااايس الاااادهلا ا مااااد -إحكااااام األحكااااام -4

 .بريوا -ها 1414ط الثانية  -ا كت  اسسالمل

 –أباااو الولياااد البااااجل  –إحكاااام التصاااول ر أحكاااام األصاااول  -4

ط األوىل  –دار الغااااااا  اسسااااااالمل   –ا/عبدا يااااااد تاكاااااال 

 .ريواب ،ها1417

 -هااا 1414دار الكتاا  العلميااة   –الشااافعل  –أحكااام ال اااه    -4

 .بريوا

دار  –ا/ البلاااو   –أبااو بكااا ابااا العاباال     –أحكااام ال اااه    -5

 .بريوا -ها 1417ط  –ا عافة ودار اجليع 

ط  –الاسااالة  –ا/د.أبااو ينيااد  –الباااقالنل  –اسرشاااد والت اهلاا   -2

 .بريوا -ها 1418الثانية 

ط  –دار التضايلة   -ا/ األثاا   –شاوكانل  ال –إرشاد التحاول   -7

 الاهلا . -ها 1441األوىل 

ط األوىل  –دار قتيباة   –ا/قلعلال   –ابا عبادال    –االستبكار  -8

 .دمشا -ها 1414

 -ا/ البغاداد   –البزدو  )م  كشاس األسااار(   –أصول الت ه  -9

 .بريوا -ها 1411ط األوىل  –دار الكتا  العابل 

مكتباااة  –د. فعاااد النااادحا   ا/ –اباااا متلااا     –أصاااول الت اااه   -11

 .الاهلا  –ها 1441ط األوىل  –العبيكا  

دار  –ا/ا شاي     –اباا ا ل اا    –اسعالم بتوالد عمدة األحكام  -11
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 .الاهلا  -ها 1417العاصمة 

 -ا/د.حيياا  –ال اضاال عيااا   –إكمااال ا علاام بتوالااد مناالم  -14

 .ا  صورة -ها 1419ط األوىل  –دار الوفا  

ط  –دار الكتااااا  العلمياااااة  -طاجااااالا/م –الشاااااافعل  –األم  -14

 .بريوا -ها 1414األوىل 

ط  –هلااااا  –ا/د. الرتكاااال واحللااااو   –ا اااااداو   –اسنصاااااف  -14

 .جيزة -ها 1414األوىل 

ط الثانياااااة  –ويارة األوقااااااف  –الزركشااااال  –البحاااااا ا اااااي    -15

 الكوهل . -ها 1414

دار إحياااا   –ا/حمماااد عااادنا   –الكاساااانل  –بااادال  الصااا ال   -12

 .بريوا -ها 1441ط الثانية  – الرتاث العابل

دار عار التوالد  -ا/علل العماا  –ابا ال يم  –بدال  التوالد  -17

 .مكة ا كامة -ها 1445ط األوىل  –

 -هاا  1489ط  –الكلياا األيهاهلاة   –ابا رشد  –بداهلة ا تعد  -18

 .ال اهاة

 –اباا النااعاتل    –بدهل  ال  ام )نعاهلة الوصاول إىل علام األصاول(     -19

 .مكة -ها 1418ط  –جامعة أم ال ا   –نلمل ا/د.سعد ال

ط  –دار الارتاث   –ا/د.حمماد يكال    –األمس اد    –ببل ال  اا   -41

 .ال اهاة -ها1414األوىل 

 -هااا 1411ط  –دار التكااا  –ا/د.هيتااو  –الشاارياي   –التبصاااة  -41

 دمشا.

 ،اجلااا هلا :ا/الااادكاتاة –ا ااااداو   –التحااابري شااااا التحاهلاااا   -44
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 -هااااا 1441ط األوىل  –لاشااااد مكتبااااة ا –النااااااا  ،ال اناااال

 .الاهلا 

 ال اهاة. -ها 1451ط  –مطبعة احلليب  –ابا ا مام  –التحاهلا  -44

د.عباداهلل   ،ا/د.سيد عبدالعزهلز –الزركشل  –تش يس ا نام   -44

 .مكة ا كامة –ا كتبة ا كية  –ربي  

ط  –دار ا عافاااة  –تتناااري اباااا كاااثري )تتناااري ال ااااه  الع ااايم(   -45

 .ريواب -ها 1418الثانية 

 -هاا  1489ط األوىل  –احللايب   –قاضال ياده   –تكملة فت  ال ادهلا   -42

 .ال اهاة

 .جدة –مكتبة اسرشاد  –ا طيعل  –تكملة ا موع  -47

 –مصاطت  البااي    –ا/الغاانل   -ال اضال عبادالوها    –التل ل  -48

 .مكة ا كامة

ط األوىل  –ممسناة الاساالة    -ا/د.هيتاو  –األس و   –التمعيد  -49

 .بريوا -ها 1411

مكتبااة  –ا/حممااد حامااد الت اال  –ابااا ال اايم  –تعاابهل  الناا ا  -41

 ال اهاة.   –الن ة ا مدهلة 

 -هااااا 1451ط  –احللاااايب  –أمااااري بادشاااااه   –تينااااري التحاهلااااا   -41

 .ال اهاة

دار الكتاا    –ا/ ا عد   –ال ا يب  –اجلام  ألحكام ال اه   -44

 .بريوا -ها 1418ط األوىل  –العابل 

ط  –احللااايب  –الب اااانل  –مااا  حاشاااية الب اااانل علااا  مجااا  اجلوا   -44

 ال اهاة. -ها 1452الثانية 
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ط  –ابااا قاساام ال لااد     –حاشااية ال لااد  علاا  الاااو  ا اباا      -44

 .ها1411الاابعة 

دار  –ا/معاااو  وعباااادا وجود   –ا ااااورد    –احلااااو  الكااابري    -45

 .بريوا -ها 1414ط األوىل  –الكت  العلمية 

لاساالة احلدهلثاة   مكتباة ا  –ا/د.هلاسال   –ال تال  –حلية الت عا   -42

   .عما  -ا م1988ط األوىل  –

ط  –دار الغاااا  اسساااالمل  –ا/د.حلااال  –ال ااااار  –الااابخرية  -47

 .بريوا -ا م1994األوىل 

دار  -ا/عباااااااداهلل نااااااابهلا  –الزخمشاااااااا   –رؤوس ا ناااااااالع  -48

 .بريوا -ها 1417ط األوىل  -البشالا

دار  -ا/د. اخلشااال  -العكاا   –رؤوس ا نااالع اخلالفيااة   -49

 .الاهلا  -ها 1441ط األوىل  -إشبيليا

 .ا/أمحد شاكا –الشافعل  –الاسالة  -41

ا/ شااااعي  األرنااااموط وعباااادال ادر    –ابااااا ال اااايم   –ياد ا عاااااد  -41

 .بريوا -ها 1499ط األوىل  –الاسالة  –األرنموط 

 –ا كتبااة العصاااهلة   –ا/حممااد حمياال الاادهلا  –ساا ا أباال داود   -44

 بريوا.

 -هاا  1488الثانية ط  –احلليب –ا/حممد فماد  –س ا الرتمب  -44

 مصا.

 -هاااا 1482ط  –دار ا اساااا  –ا/ا ااادنل  –سااا ا الااادارقط  -44

 .ال اهاة

 -ا/الرتكاال واحللااو -أبااو التاااق ا  دساال –الشاااا الكاابري  -45



 

 جملة اجلمعية الفقهية السعودية )العدد الثاني(                                                        111

 .جيزة -ها 1414ط األوىل  -هلا

دار  -ا/الزحيلال ونزهلاه   –اباا ال لاار    –شاا الكوك  ا ا ري   -42

 .دمشا -ها1411ط  –التكا 

دار الغااا   –ا/عبدا يااد تاكاال   -اي الشااري –شاااا اللماا    -47

 .بريوا -ها 1418ط األوىل  –اسسالمل 

ا/د.عبااداهلل  -الزركشاال احل بلاال  –شاااا خمتصااا اخلاقاال    -48

 .الاهلا  -ها 1444ط الثالثة  –دار اسفعام  -اجل هلا

 .ال اهاة –ماكز فلا  –ابا العثيمل  –الشاا ا مت   -49

ل لاار وحمماد جاااد   ا/حمماد ا  –الطحاااو   –شااا معاانل ا ثاار     -51

 .بريوا -ها 1414ط األوىل  –عار الكت   -احلا

 ها.1414ط الثانية  –قا بة –شاا ال وو  عل  صحي  منلم -51

ط  –دار العلام للمالهلال    –ا/أمحاد عاار    –اجلوها   –الصحاا  -54

 .بريوا -ها 1414الثالثة 

ا كتباااة  –ا/ اخلطيااا   –صاااحي  البخاااار  )مااا  فااات  الباااار (  -54

 .ال اهاة -ها 1417الثة ط الث –النلتية 

 –دار إحياااا  الااارتاث العابااال  –ا/حمماااد فاااماد –صاااحي  منااالم  -54

 .بريوا

 .يهلا الدهلا العااقل – اا التثاهل  ر شاا الت اهل   -55

 .ابا العابل –عارضة األحوذ   -52

 ها.1411ط الثانية  –ا/ د.أمحد ا باركل  –أبو هلعل   –العدة  -57

 –ط الثانياة   –يخ فتاو  ورسالع الشيخ حممد باا إباااهيم هل الشا    -58

 .الاهلا 
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 –النالتية   –ا/ اخلطيا    –اباا حلاا العنا النل     –فت  البار   -59

 .ال اهاة -ها 1417ط الثالثة 

مكتبااااة  -ا/د.حمماااد ا ورهلتاااانل   –اباااا عبااادال     –الكاااار   -21

 .الاهلا  -ها 1411ط الثانية  –الاهلا  احلدهلثة 

 -د. ا اداهلل  ،ا/د.الطياار  –ال اضال أباو هلعلا      –كتا  التماام   -21

 .الاهلا  -ها 1414ط األوىل  –دار العاصمة 

دار  -ا/د.حمماد ا اااد   –اللبا  ر اجلم  بل الن ة والكتا   -24

 .جدة -ها 1414ط األوىل  –الشاوق 

 -هاا  1415ط األوىل  –دار الكت  العلمياة   –الشرياي   –اللم   -24

 بريوا.  

دار إحياااا  الااارتاث  -ا/مساااري رباااا  –الناخنااال  –ا بناااوط  -24

 .بريوا -ها1444ط األوىل  –العابل 

 .جدة –مكتبة اسرشاد  -ا/ا طيعل –ال وو   –ا موع  -25

ويارة الشااامو    –شااايخ اسساااالم اباااا تيمياااة      –جمماااوع التتااااو     -22

 .ا دهل ة ا  ورة -ها 1412ط  –اسسالمية 

 –دار الكتااا  العلمياااة  -ا/د.الب ااادار  –اباااا حااازم  –ا لااا   -27

 بريوا.

 -ا/ د.عباداهلل نابهلا   -صاجلصاا  –خمتصا اخاتالف العلماا     -28

 .بريوا -ها 1417ط الثانية  –دار البشالا 

مكتبااة الناا ة  –ا/ الت اال  –ا  اابر  –خمتصااا ساا ا أباال داود  -29

   .ال اهاة –ا مدهلة 

 –ما  شااحه نشاا الب اود(     )عباداهلل الشا  يطل    –مااقل الناعود   -71

 .ط  ا غابية
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دار الكتاااا   -ا/مصااااطت  عطااااا  -احلاااااكم –ا نااااتدرك  -71

 .بريوا -ها1411ط األوىل  –العلمية 

ط األوىل  –دار التضااايلة  –ا/د.الااابرو   –هل تيمياااة  –ا ناااودة  -74

 .الاهلا  -ها 1444

دار الكتااااا   -ا/عبدالنااااالم  –اخلطااااابل   –معااااار الناااا ا    -74

 .بريوا -ها 1411ط األوىل  –العلمية 

 –مكتبااة الباااي  -ا/محاايش -ال اضاال عباادالوها   –ا عونااة -74

 مكة ا كامة. -ها 1415

 –ا/د. حممااد م عااا ب ااا    –اخلباااي   –ر أصااول الت ااه   ا غاا  -75

 .مكة ا كامة -ها 1414ط األوىل  -جامعة أم ال ا 

 ها.1417ط الثالثة  –ا/الرتكل واحللو  –ابا قدامة  –ا غ   -72

دار اباا   –ا/جمموعاة حم  ال    –أباو العبااس ال اا يب     –ا تعم  -77

 .دمشا -ها 1441ط الثانية  -كثري

دار  –ا/د. اليمااانل  –ل )ماا  شاااحه الااوار(  النااغ اق –ا  تخاا   -78

 .ها1444ط  –ال اهاة 

ط  –دار الكتاا  العلميااة  –ا/حممااد عطااا  –الباااجل  –ا  ت اا   -79

   .بريوا -ها 1441األوىل 

مكتبااااة  –ا/ا طيعاااال  –الشاااارياي  )ماااا  ا مااااوع(   –ا عااااب   -81

 .جدة -اسرشاد

 –لة الاساا  –ا/د.بشار م  حمماود خلياع    –اسمام مالف  –ا و ل  -81

 .بريوا -ها 1414ط األوىل 

ط األوىل  –ا/د.حممااد يكاال   –النااماق د   –مياازا  األصااول   -84

 .ها1414

ط  –دار يمااازم  –ا/الصااابابطل  –الشاااوكانل  –نياااع األو اااار   -84

 .الاهلا  -ها 1414األوىل 


