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كقد جعل هللا سبحانو بداية كقبل كل شيء أشكر هللا كأٞبده الذم كفقِب إلٛباـ ىذا البحث 
سورة إبراىيم، ) {ڦ ڦ ڄ} :شكره سببان لزايدة النعمة على عبده فقاؿ سبحانو

 .(ُ)( يشكر هللادل  يشكر الناسمن دلهللا ملسو هيلع هللا ىلص:)كقولو  (ٕاآلية:

تقدير ٤بن كاف ٥بم الفضل ُب إخراج ىذا البحث شكر ك كأقل ما ٲبليو الواجب كلمة  
إذل فضيلة الشيخ كالدكتور: حسن عبد  ألىل الفضل أتوجو ابلشكر ا١بزيل كاعَبافان ابلفضل

بعد هللا سبحانو كتعاذل الغفارا٤بشرؼ على رسالٍب ٕبسن توجيهو كتعاملو معي، كالذم تكفلِب 
فَبة إعدادم ٥بذا البحث فأسأؿ هللا تعاذل أف ٯبعل ذلك َب ميزاف حسناتو كٯبزيو عِب  بعنايتو

 .ابلطاعة كالعمل الصاحل هَب عمره كٲبدٌ  خّب ا١بزاء، كيبارؾ

ألسرة جامعة ا٤بدينة العا٤بية الٌب أاتحت ذل فرصة مواصلة دراسٍب  كالشكر موصوؿ 
 .فيها، فا أسأؿ أف يكوف ٥با مؤيدان كعوانن كيزيدىا رفعة كمكانة

كأخّبا تعجز كلمات الشكر كالتقدير عما ُب قليب لكل من أسدل رل معركفان كنصحان 
 .قٌدـ رل يد العوف، كال أجد ما أكافأىم إال أف أقوؿ جزل هللا ا١بميع كل ا٣بّب أك

ىذا العمل ا٤بتواضع ما كاف فيو من صواب فمن هللا تعاذل، كماكاف فيو من خطأ فمن 
 .نفسي كمن الشيطاف

 .كاب التوفيق
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ثملخص البح  

ىذا البحث . لو كصحبوا٢بمد  رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا كعلى آ
بعنواف: )داللة األمر كالنهي ُب كتاب النكاح من كتاب الصحيح البخارم دراسة أصولية 

كترٝبة اإلماـ تطبيقية(، كجاء البحث ُب مقدمة كٛبهيد كاببْب، كتناكلت ُب التمهيد السنة 
كأما الباب عن داللة األمر كالنهي من الناحية النظرية،  تكُب الباب األكؿ ٙبدث ،البخارم

لدراسة النظرية إذل حٌيز داللة األمر كالنهي من حٌيز الى فيو أٮبية الرسالة، حيث تنقل الثاين تتج
كًب التوصل من خبلؿ البحث إذل معرفة أىم ا٤بعاين لدالالت األمر كالنهي، كبياف اىراء ،التطبيق

أتكيد اإلسبلـ على الفقهاء كطرقهم ُب استنباط األحكاـ الشرعية من مصادرىا األصلية، ك
حيث تبْب من خبلؿ الدراسة أف الشريعة اإلسبلمية ،أٮبية حفظ النسل من خبلؿ عقد النكاح

كأخّبان ، اىتمت هبذا العقد اىتمامان ابلغان كاحتاط الشارع ا٢بكيم فيو أكثر من غّبه من العقود
 .تضمنت أىم النتائج كالتوصيات الٍب توصلت هبا من البحث كالٍب ا٣باٛبة
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ABSTRACT 

 

All praises be to Allah Almighty. Peace and blessings be upon the Messenger of Allah, 

his household and companions. This research by the title of "Evidences on commands 

and prohibitions in the Book of Marriage from the authentic book of Bukhari on 

fundamental and practical study). Initially, I have divided this research into introduction 

and preamble followed by two chapters. In the preamble session, I have addressed the 

tradition (Sunnah) of the prophet and biography of Imam al Bukhari. Whilst, in the first 

chapter I have paid more attention to the significance of the commands and prohibitions 

from the theoretical point of view. In the second chapter, I have illustrated a concrete 

evidences that this research makes apparently clear where the transition between the 

significance commands and prohibitions of the study of the theory is transformed to 

practices. I have reached through this research to recognize the most important 

meanings of the implications of the commands and prohibitions, and the points of the 

views of scholars and their ways in the development of legal provisions from their 

original sources and the emphasis of Islam on preserving the continuation of birth 

through regulatory marriage connections. This evidenced that the Islamic law furnishes 

high value to this measures and that Allah the most wise reserved all the precautions to 

safeguard and care more than any other similar contracts. Finally, the conclusion that 

contains the most important findings and recommendations which I have achieved from 

this study. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 ؿ 

 

 احملتوايت
 

 الصفحة      اظتوضوع 
 

 أ.........................................صفحة العنواف..................
 ب................................صفحة البسملة..........................

 ج...............................................................االعتماد  
 .....د..........................................................التحكيم  

 .................................................قاإلقرار:................

DECLARATION.................................................ك...... 

 ز.......................................................حقوؽ الطبع......
 .......ح.....................................................كتقديرشكر 
 .....ط.............................................................إىداء 

 م...........................................ملخص البحث...............
ABSTRACT......................................ؾ....................... 

 ....ؿ....................................فهرس ا٤بوضوعات...............
 ُ............................................ُب بياف مفردات البحثاظتقدمة

 5.................................الفصل التمهيدم كيتضمن ثالثة مباحث
 6.........................................الداللة كأقسامها  ا٤ببحث األكؿ:

 9 .........................ا٤ببحث الثاين: التعريف ابلسنة كمكانتها كحجيتها 
 ِٖ.......................خارم كمنزلة كتابو ا٤ببحث الثالث: ترٝبة اإلماـ الب

 ّٕ.... ................. الباب األكؿ: دراسة األمر كالنهي دراسة أصولية
 ّٗ.......................................الفصل األكؿ: داللة األمر كصيغو 

 ٖٕ...................................الفصل الثاين: دالالت النهي كصيغو 



 

 ـ 

 

 ْٗ.......................الباب الثاين:دراسة األمر كالنهي دراسة تطبيقية
 َُِ...........الفصل األكؿ: األحاديث الواردة ابلصيغة الدالة على األمر

 َُّ................................ا٤ببحث األكؿ: ابب الوليمة كلو بشاة  
 َُٖ...................ليمة ا٤ببحث الثاين: ابب ضرب الدؼ ُب النكاح كالو 
 ُُِ.......................ا٤ببحث الثالث: ابب التزكيج ابلقراف بغّب كليمة  
 ُِّ......................ا٤ببحث الرابع: ابب إجابة الداعي ُب العرس كغّبه

 ُِٖ..................................ا٤ببحث ا٣بامس: ابب ترغيب الزكاج
 ُّّ....................: ابب األكفاء ُب ا٤باؿ كتزكيج ا٤بقلا٤ببحث السادس

 َُْ.......................................ا٤ببحث السابع: ابب لنب الفحل
 ُْٔ...........ا٤ببحث الثامن: ابب ما ٰبـر من قليل الرضاع الكبّب.........

 ُٓٓ...............ا٤ببحث التاسع: ابب اإلكفاء ُب الدين...................
 ُٖٓ..............الفصل الثاين:األحاديث الواردة ابلصيغة الدالة على النهي

 ُٗٓ.................ا٤ببحث األكؿ : ابب ال ينكح األب كغّبه البكر كالثيب
 ُٖٔ..........................ا٤ببحث الثاىن :ابب ال ٱبطب على خطبة أخيو  

 ُّٕ..........................تنكح ا٤برأة على عمتها ا٤ببحث الثالث : ابب ال
 ُٕٕ......................ا٤ببحث الرابع : ابب ال تطيع ا٤برأة زكجها ُب معصية

 ُٕٗ...................................ا٤ببحث ا٣بامس : ابب نكاح الشغار  
 ُُٖ..........................ا٤ببحث السادس : ابب هنى النيب عن نكاح ا٤بتعة

 ُٖٗ................................اإلخصاء عدـ جواز ا٤ببحث السابع : ابب
 ُِٗ................ا٤ببحث الثامن : ابب ال أتذف ا٤برأة َب بيت زكجها إال إبذف

 ُٓٗ...........................ا٤ببحث التاسع : ابب ما يكره من ضرب النساء
 ُٕٗ.........................ال يطرؽ أحدكم على أىلو ا٤ببحث العاشر : ابب

 ُٗٗ..............ا٤ببحث ا٢بادم عشر: ابب ال ٱبلوف رجل ابمرأة............
 َِْ.. ........ا٤ببحث الثاين عشر: ابب ال تباشر ا٤برأة ا٤برأة ..................

 َِٖ. ..............ا٤ببحث الثالث عشر: ابب الشركط الٍب ال ٙبل ُب النكاح .



 

 ف 

 

 ُُِ.................................................................ا٣باٛبة 
 ُِّ...............................................................الفهارس

 ُِْ..........................................................فهرس اآلايت
 ِِِ.......................................................ثفهرس األحادي

 ِِٕ .....................................................فهرس ا٤براجع   
 
 



 

ُ 

 

 اظتقدمة
 

٫بمده كنستعينو، كنستغفره كنتوب إليو، كنعوذ اب من شركر أنفسنا كمن سيئات ا٢بمد  
ضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال أعمالنا، من يهده هللا فبل م

 اللهم صل كسلم على دمحم كعلى اىلو كصحبو أٝبْب.شريك لو، كأشهد أف دمحمان عبده كرسولو.
 

فإف من توفيق هللا لعباده أف يرشدىم إذل طلب العلم النافع كإٌف من أنفع العلـو أما بعد 
)من يرد هللا بو خّبان  قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:الشرعية ففي طلبها ا٣بّب الكثّب، كأعظمها على اإلطبلؽ العلـو 

كعلم أصوؿ الفقو من أٮبها إذ ال يستغِب عنو مفسر كال ٧بدث كال فقيو ، (ُ)يفقو ُب الدين(
ثمرة ا٤بقصودة من ىذا فهو يعْب بعوف هللا على فهم النصوص كاستنباط األحكاـ كىذه ىي ال

 .بُب على قواعده من الفركع الفقهية الشيء الكثّبالذم تالعلم 
 

ُب كبلـ العلماء العلم ٙبرير تلك القواعد كالنظر من أجل ذلك كاف كاجبان على أىل   
كالَبجيح بْب أقوا٥بم عند االختبلؼ ككذلك الفهم الصحيح لدالالت النصوص الشرعية ا٤بتمثلة 

 ُب الكتاب كالسنة.
 

ح ،فالنكا أٮبية عظمى لعبلقتو الوثيقة ٕبياة ا٤بسلممن اإلسبلـ  نظاـ األسرة ُبكنظران ٤بال
الباؿ كالطمأنينة كسبلمة اجملتمع راحة للنفس ك  يشتمل على حكم عظيمة كمقاصد جليلة ففيو

الوفاء بو  انة من هللا كاجبة الرعاية ككاجب كذلكمن الفوضى األخبلقية، كىو ميثاؽ غليظ كأم
 كتقديره.

 

لكتابة ُب ىذا ا٤بوضوع، فقد رأيت أف يكوف عاذل علٌي أف يسر رل افضل هللا ت ككاف من
 تو.كتابموضوع رسالٍب حوؿ داللة األمر كالنهي، كبعد القراءة كاالستشارة انشرح صدرم ل

 ىدؼ البحث:
 األمر كالنهي ابلفركع الفقهية ا٤بتعلقة هبما ألف  صيغ كداللةىدؼ البحث ىو الربط بْب 

                                      
، ِٓ، صُ، جُ، ؾ: العلم، ب: من يرد هللا بو خّبان يفقو ُب الدين، طصحيح البخارم( أخرجو البخارم ُب ُ)

 (.ُٕ:)مرق
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 مرة ا٤بقصودة كالغاية ا٤بنشودة من العمل.التطبيق العملي ىو الث

 :أمهية اظتوضوع
أصل من أصوؿ الشريعة اإلسبلمية كىي السنة النبوية،  أٮبية ىذا البحث يكمن ُب اختيارم* 

كا٤بعلـو أف القرآف الكرًن كالسنة النبوية ٮبا أساس التشريع كمنبع التفريع كما عداه من األدلة تبع 
 لو كراجع إليو.

كمن ُب دراستو لؤلمر كالنهي كُب إبراز ا٤بعاين كاألساليب ا٤بختلفة ٥بما، إذ أف و أيضان تتكأٮبي* 
 األكامر كلها ليست للوجوب ككذلك النواىي ليست كلها للتحرًن.

* تتمثل أٮبية ا٤بوضوع ُب معرفة كيفية استنباط األحكاـ خاصة كأف معظمها متعلق ابألمر 
د األصولية كالفركع الفقهية من خبلؿ الدراسات التطبيقية يعد كالنهي، كما أف الربط بْب القواع

 من الدراسات ا٤بثمرة.
كٙبليل  وبيان لك، لذاإلسبلمي ألسس الٍب يقـو عليها اجملتمعا * النكاح من أىم

.من ا٤بواضيع ا٤بهمة جدان  أحكامو  

 إشكالية اظتوضوع:
م ابحث ُب ٦باؿ الفقو لكي يستدؿ عنها أ من العلـو ا٤بهمة الٍب ال يستغِب علم أصوؿ الفقو 

 بو،؛ألف لكل دليل كجو معْب ُب االستدالؿ ا يتوصل إليو من أحكاـ بشكل صحيحعلى م
كىذا األمر ٰبتاج ٤بزيد من التطبيق ُب موضوعات د من معرفة كيفية االستدالؿ بو، ٥بذا كاف الب

ىنا تتجلى مشكلة الدراسة  كمن  -القرآف كالسنة –صادر الرئيسة أصوؿ الفقو ا٤بختلفة كُب ا٤ب
٥بذا اخَبت القياـ بدراسة داللة األمر كالنهي ُب كتاب النكاح ، ا٥بادفة إلىالتطبيق على األحكاـ

 كدراسة تطبيقية.  -تعاذل -ماـ البخارم يرٞبو هللامن صحيح اإل
 
 
 

 تساؤالت البحث:
 ما صيغ األمر كالنهي ؟ -
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 كيف ٲبكن ٙبديد دالالت األمر أك النهي ؟  -
 ما أثر القرائن على دالالت األمر كالنهي؟ -
 ؟ما أثر األكامر كالنواىي على دالالت أحاديث كتاب النكاح ُب صحيح البخارم  -

 سبب اختيار اظتوضوع:
اإلسهاـ كلو قليبلن ُب خدمة الدين ىذا ا٤بوضوع كالتوسع فيو، ككأيضان *  رغبٍب ُب دراسة 

 ك٧باكلة القياـ ببعض الواجبات ٫بوه.
*الرغبة ُب معرفة الصيغ كاألساليب الٍب هبا ا٣بطاب التكليفي من هللا تعاذل لعباده حٌب نتمكن 

 من تطبيقو كالعمل بو على الوجو الصحيح.
األصوؿ  من ضمن األسباب الٍب دعتِب إذل كتابة البحث ىو أف كثّب من طبلب العلم جردكا* 

 .الفقهية ككأ٭با ال ارتباط بينهما  يربطوا األصوؿ اب٤بسائلكدل كتاابهتمعن الفقو ُب  
 عدـ كجود ٕبث مستقل ٥بذا ا٤بوضوع فيما اطلعت عليو، كإف كاف ىناؾ دراسات أصولية * 

 كالسنة النبوية ُب القرآف الكرًن النهية لؤلمر ك تطبيقي

 الدراسات السابقة:
بات ىذا ا٤بوضوع ُب العديد من ا٤بكت نكاالطبلع حوؿ ما كتب عالبحث كالدراسة  بعد
إال  أعثر على رسالة علمية تناكلت ىذا ا٤بوضوع كدراسة أصولية تطبيقية، واقع اإللكَبكنية دلكا٤ب

تعلق ابلقرآف الكرًن كليس ُب السنة كما ىو ٕبثي ككاف ي أين كجدت ما ىو قريب من ذلك 
 كمن تلك الدراسات السابقة:

 من القرآف الكرًن -قد ٠بع -ا ُب جزءكاآلاثر ا٤بَبتبة عليهم* صيغتا األمر كالنهي كما تفيدٮبا 
، كىي دراسة مقدمة من الباحث دمحم دمحم عزب موسى، لنيل درجة دراسة أصولية تطبيقية

 الدكتوراه من جامعة األزىر. 
، للمؤلف: كالتوبة دراسة أصولية تطبيقية* صيغ األمر كالنهي كما تفيده ُب سورٌب األنفاؿ 

  -دمنهور-د، دكتوراه ُب جامعة األزىر، كلية الشريعةعماد الدين إمبارؾ دمحم عبد الصم
 .قسم الفقو
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، للمؤلف: عمر إبراىيم عبد * صيغ األمر كالنهي كما تفيده ُب سورة األعراؼ دراسة تطبيقية
 .قسم الفقو -دمنهور-اجمليد ٞبركش، دكتوراه ُب جامعة األزىر، كلية الشريعة

 البحث:منهج 
قدر اإلمكاف كآمل  علميان  ان أف يكوف ٕبثك  بعيدان عن التعقيد * حاكلت أف يكوف البحث كاضحان 

 . كذلك  أف يكوف
 دراسة أصولية ُب الباب األكؿ من البحث ٍب يليو ُب الباب الثاين ياألكامر كالنواى دراسةًب  * 
 .راسة األمر كالنهي دراسة تطبيقية ُب كتاب النكاح من صحيح البخارمد
ىذه الصيغ، بياف ما تفيده ك  الٍب ذكرهتا ردة ُب األحاديثك النهي الوااألمر بياف صيغ * 

 .سألةمل ك  اآلاثر الفقهية ا٤بَبتبة على بيافابإلضافة إذل 
عزك شرح الغريب من ا٤بفردات الٍب سَبد ُب البحث كذلك عن طريق الرجوع إذل ا٤بعاجم، ك  *

من مصادرىا  ريفةٚبريج األحاديث النبوية الش،ك السور ت القرآنية إذل أرقامها ُباآلاي
 .ألعبلـاالصحابة ك لبعض عمل ترٝبة موجزة األصلية،ك 

 .عمل فهارس تفصيلية للبحث*

 ما كاجهِب أثناء البحث:
 كالبحث ك٧باكلة اإلتقاف ممن التحر  إذ ال بدىو مايواجو الباحثْب بصفو عامو  ماكاجهِب* 

 كثّبان من كقت الباحث، كآمل أين كفقت ُب ذلك.كىذا أيخذ  
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 اإلماـ البخارم ةالسنة كتررتيتناكؿ الداللة ك :صل التمهيدمالف

ا٢بمد  رب العا٤بْب، الذم أنزؿ ىذا الدين كحفظو من التحريف كالتبديل، حيث قاؿ 
أفضل الصبلة كالسبلـ  ،(ٗسورة ا٢بجر، اآلية:)( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ):سبحانو كتعاذل

 على سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أٝبعْب.

ة النبوية مصدران مهمان من مصادر التشريع، ك٥با مكانة عظيمة ُب ىذا الدين إذ ىي تعترب السن
بينة لو، كىي كحي من هللا  األصل الثاين من أصوؿ التشريع اإلسبلمي، فإهنا ا٤بفسرة للقرآف كم

إماـ ككذلك اإلماـ البخارم ىو )ُ((... كمثلو معو كتاب:) أال إين أكتيت ال-ملسو هيلع هللا ىلص -كما قا
جليل ك٧بٌدث عظيم، كأقٌر ذلك أىل ا٢بديث، ككتابو ىو أصح كتب ا٢بديث النبوية عند أىل 

 السنة كا١بماعة، كلو منزلة سامية عند األمة كتلقتها ابلقبوؿ.

 : احث التاليةكىذا ما أتناكلو من خبلؿ ا٤بب

 اظتبحث األكؿ:الداللة كأقسامها

 كحجيتها ابلسنة كمكانتهااظتبحث الثاين: التعريف 

 : تررتة اإلماـ البخارم كمنزلة كتابولثاظتبحث الثا

 

 

 

 

 

                                      
 (، قاؿ األلباين:صحيحَْْٔقم: )،ر ََِ، صْج، ُطُب لزـك السنة، :ؾ: السنة، ب ،سننو( أخرجو أبو داكد ُب ُ)
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 الداللة كأقسامها :ظتبحث األكؿا
 

اختلف منهج ا٢بنفية عن منهج ٝبهور األصوليْب ُب طرؽ دالالت األلفاظ على معانيها ، فبينما يقسم 
فاظ على منطوقها اللة األل، اقتصر ا٢بنفية ُب داظ على ا٤بعاين إذل منطوؽ كمفهـوا١بمهور دالالت األلف

 .من داللة منطوؽ اللفظ ال مفهومو ، كرأكا أف ما ييطًلق عليو ا١بمهوري مفهـو ا٤بوافقة ىوفقط دكف مفهومها

ة كاف ك٤با كاف منهجي ٝبهور األصوليْب ُب بياف أقساـ دالالت األلفاظ على معانيها أكسع من منهج ا٢بنفي
 .ما يناظره عند ا٢بنفية االختياري البىدءى بو أكال، ٍب بياف

 :(ُ)فا١بمهور يقسموف داللةى اللفظ على معناه إذل قسمْب

 ، كىو داللة اللفظ على ا٤بعُب ُب ٧بل النطق .أكالن: داللة اظتنطوؽ

 ، كىو داللة اللفظ على ا٤بعُب ال ُب ٧بل النطق .كاثنينا: داللة اظتفهـو

 :تنقسم إذل قسمْب أيضنا كداللة اظتنطوؽ

 .(ّ)أك تضمننا (ِ)، كىو داللة اللفظ على ا٤بعُب ابلوضع سواء كاف مطابقةن نطوؽ صريحم األكؿ:

 ، كما ليس ٗبقصود للمتكلم.منطوؽ غّب الصريح، كىو نوعاف: ما كاف مقصودنا للمتكلم كالثاين:

، (4)داللة االقتضاءفا٤بقصود للمتكلم إف توقف عليو صدؽي الكبلـ أك صحتو العقلية أك شرعية فهو 
إف كاف من الـز مقصود ا٤بتكلم بسبب اقَباف ا٢بكم بوصف لو دل يكن ىو أك نظّبه للتعليل لكاف اقَبانو ك 

ا فيسمى   .(1)داللة إدياء أك تنبيوبو بعيدن

                                      

(، أصوؿ الفقو للشيخ ِٓ(، شرح تنقيح الفصوؿ للقراُب )ُٖ/ّ( انظر: اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم )ُ)
( َّْ/ِاحث األصوليْب للدكتور يعقوب الباحسْب )(، كدالالت األلفاظ ُب مبٕٕ/ِالدكتور أبو النور زىّب )

( كما بعدىا، القصص القرآين كأثره ُب استنباط األحكاـ ُّٗكما بعدىا، كأصوؿ الفقو للشيخ دمحم أيب زىرة ص)
 (.ّٔ-ِِلشيخنا الدكتور أسامة دمحم عبد العظيم ٞبزة )

اف انطق ،ك٠بيت مطابقة؛ ألف اللفظ موافق لتماـ ما ( كىي داللة اللفظ على ٛباـ معناه ، كداللة لفظ إنساف عل حيو ِ)
 كضع لو. 

( كىي داللة اللفظ على جزء معناه كداللة لفظ إنساف على حيواف فقط أك انطق فقط . ك٠بيت بذلك ألف اللفظ دؿ ّ)
 على ما ضمن ا٤بسمى .   

ٍب ا٣بطأ كالنسياف كما استكرىوا رفع عن أم: » ( فمثاؿ ما قصد معناه كيتوقف عليو صدؽ الكبلـ عقبلن : قولو ْ)
= 
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 .(ِ)داللة اإلشارةكأما ما ليس ٗبقصود للمتكلم ككاف من الـز كبلمو فهو 

لكن يسموهنا داللة العبارة أك عبارة النص.  كا٢بنفية يتفقوف مع ا١بمهور ُب داللة ا٤بنطوؽ بقسميو ،
 ككذلك يتفقوف معهم ُب داللة االقتضاء ، كداللة اإلشارة كيسموهنا بذات االسم.

 اثنينا : داللة اظتفهـو : 
 كقد ٠بي هبذا ألنو ييفهم من اللفظ ُب غّب ٧بل النطق ، كىو قسماف : 

ن ا٣بطاب ، كىو إثبات حكم ا٤بنطوؽ مفهـو ا٤بوافقة ، كييسٌمى فحول ا٣بطاب أك ٢ب األكؿ :
 .(ّ)للمسكوت عنو، كبو يعمل ا٢بنفية كيسمونو داللة النص ، لكن ٯبعلونو من أقساـ ا٤بنطوؽ ال ا٤بفهـو

                                      
= 

فإف العقل دؿَّ على أف ىذا ا٤بعُب ال يصح كال يصدؽ عقبلن ؛ ألف ا٣بطأ كالنسياف كاإلكراه كاقع فكيف «. عليو
يكوف رفع ، فلـز تقدير ما يصح بو الكبلـ عقبل ، كٚبتلف أنظار اجملتهدين ُب تقدير ما يتوقف عليو صدؽ الكبلـ 

ر قاؿ رفع عن أمٍب حكم ا٣بطأ كالنسياف، كٝبيع ما ينبِب عليهما من األحكاـ ، كمن ال ، فمن يرل عمـو ا٤بقد
 يرل عمـو ا٤بقدر قاؿ رفع عن أمٍب إٍب ا٣بطأ كالنسياف ، يعِب عدـ ا٤بؤاخذة فقط.

: قولو تعاذل: ﴿ كاسأؿ القرية ﴾ حيث ٲبتنع عقبل أف تسأؿ القرية  كمثاؿ ما قصد معناه كيتوقف عليو صحة الكبلـ عقبلن
 نفسها كىي األبنية اجملتمعة، فلـز تقدير ما يصح بو الكبلـ عقبلن فيكوف التقدير : اسأؿ أىل القرية .

كمثا٤با قصد معناه كيتوقف عليو صحة الكبلـ شرعنا: قوؿ القائل : أعتق عبدؾ عِب أبلف ، فإف صحة ىذا الكبلـ شرعنا 
ح إعتاقو، فيكوف التقدير : أعتق العبد الذم كاف ٩بلوكنا لك ٍب تقتضي أف يسبق ىذا العتق عن ا٤بتكلم ملك لو ليص

 صار ملكي أبلف .
: "ال تقربوه طيبنا فإنو يبعث يـو القيامة ملبيًّا" ( كمثالو: قولو تعاذل ﴿ كالسارؽ كالسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾، كقولو ُ)

وصفو ٧برمنا ، كلو دل يكن ىذا الوصف أك ذاؾ فوصف السرقة اقَبف ٕبكم القطع ُب اآلية، كالنهي عن الطيب اقَبف ب
 للتعليل ٤با كاف ٥بذا االقَباف معُب. 

( كمثالو : قولو تعاذل ﴿أحل لكم ليلة الصياـ الرفث إذل نسائكم﴾ إذل قولو ﴿ككلوا كاشربوا حٌب يتبْب لكم ا٣بيط ِ)
٩بتد إذل الفجر ، كدلت إبشارهتا  األبيض من ا٣بيط األسود من الفجر﴾ فدلت اآلية ٗبنطوقها على جوزا ا٤بباشرة

على صحة الصـو مع ا١بنابة؛ ألف من جامع ُب آخر الليل، ال بد من أتخر غسلو إذل النهار، فلو كاف ذلك ٩با 
 يفسد الصـو ٤با أبيح ا١بماع ُب آخر جزء من الليل. 

كما ُب قولو تعاذل ﴿كال تقل ٥بما ( كىذا ا٤بفهـو لو أقساـ : منها ما يكوف ا٤بسكوت عنو أكذل اب٢بكم من ا٤بنطوؽ  ّ)
أؼ﴾ فدؿ من ابب أكذل على ٙبرًن الشتم كالضرب ، كمنو ما يكوف ا٤بسكوت عنو مساكاين ُب ا٢بكم للمنطوؽ،  
كما ُب قولو تعاذل ﴿إف الذين أيكلوف أمواؿ اليتامى ظلمنا﴾ ففيو داللة على ٙبرًن اإلحراؽ أك اإلغراؽ ٤باؿ اليتيم إذ 

 ْب.  ال فرؽ بْب الصورت
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مفهـو ا٤بخالفة ، كيسمى دليل ا٣بطاب ، كىو إثبات نقيض حكم ا٤بنطوؽ للمسكوت عنو،  الثاين :
 .(ُ)كال يقوؿ بو ا٢بنفية

ي  أف ا٢بنفية يوافقوف ا١بمهورى ُب أربًع دالالت ىي : ا٤بنطوؽ ، كاالقتضاء ، كاإلشارة،  ك٩با سبق يتبْبَّ
 كمفهـو ا٤بوافقة ، كال يقولوف بداللة اإلٲباء ، كال مفهـو ا٤بخالفة .

الدالالت ُب أربع : أف الداللة على ا٤بعُب إما بنفس اللفظ ، كإما ابلواسطة ، ككجو حصًر ا٢بنفيًة 
كاف ا٤بعُب فيها قد سيق لو الكبلـ فهي العبارة ، كإف دل يسق لو فهي اإلشارة ، كالثانية : إف  كاأليكذل : إف  

، على البلـز ا٤بتقدـ فهي االقتضاءكاف بواسطة العلة اللغوية فهي الداللة ، كإف كانت بواسطة التوقف 
 . كهللا أعلم .(ِ)كهبذا يسهل تعريف األقساـ عند ا٢بنفية

  

                                      
"ُب الغنم السائمة زكاة" حيث قيد كجوب الزكاة ابلسائمة ، ففهم منو أف ال زكاة ُب  ( كمثالو ما ركم عن النيب ُ)

 ا٤بعلوفة .  
 (ٓٗ) ( الوسيط ُب أصوؿ الفقو للشيخ ا١بليل الدكتور أٞبد فهمي أبو سنةِ)
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 اظتبحث الثاين

 تعريف ابلسنة كمكانتها كحجيتهاال
ف نتعرؼ على مفهـو السنة كمكانتها كحجيتها ُب ىذا ا٤ببحث من خبلؿ ا٤بطالب ٲبكن أ

 التالية : 
 كاصطبلحان  كؿ : تعريف السنة لغةن ا٤بطلب األ

 ة السنةا٤بطلب الثاين : مكان
 ة السنةا٤بطلب الثالث : حجي

 ان اظتطلب األكؿ: التعريف ابلسنة لغةن كاصطالح
 :السنة ُب اللغةأكال: 

 للسنة ُب لغة العرب معاف عدة:

 :اإلطالؽ األكؿ
: سار فتاف فالسّبة ٗبعُب الطريقة يقاؿالسّبة كالطريقة مَبادك (تطلق على السّبة كالطريقة ا٤بعتادة

 حسنة كانت أك قبيحة ( ُ)(رعيتو سّبة حسنة كالطريقة ٗبعُب السّبة كا٤بذىب ُبرل الوا
من سن ُب اإلسبلـ سنة حسنة فلو ( ِ)"ُب ا٢بديث الذم أخرجو مسلم-ملسو هيلع هللا ىلص -ومن ذلك قول

 أجرىا كأجر من عمل هبا من بعده من غّب أف ينقص من أجورىم 
                                      

،  لساف العرب،بن منظور. اِِٗص، ُج،اظتصباح اظتنّب ىف غريب الشرح الكبّب،: الفيومىنظرا(  ُ)
، ّ، جتيسّب التحرير ،أمّب ابدشاه .ُّٖ، صعُب بَبتيبو، ُ، طؼتتار الصحاح، الرازل.َِٖص،ٕج،ّط

، ُ، ط، جاإلحكاـ ىف أصوؿ األحكاـ،اآلمدل .ِٕٗص، ِ،جُطالتقرير كالتحبّب، ابن أمّب ا٢باج.ُٗص
إرشاد الفحوؿ إىل حتقيق اضتق من علم ، كاىنالشو . ُٗٓص، ِ، جِط،شرح الكوكب اظتنّب،ابن النجار. ُْٓص

 .ُٖٓص، ُ، جُط،األصوؿ
 

مسلم ىو اإلماـ أبو ا٢بسن مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم القشّبم ، كيعترب اإلماـ البخارم من شيوخ مسلم البارزين ( ِ)
ف مسلم رٞبو هللا كتبا كثّبه، الذين ٥بم دكر كبّب ُب إفادتو كٛبكنًٌو ُب معرفة ا٢بديث النبوم كالتثبت ُب نقل الصحيح، صنَّ 

منها كتاب الصحيح، توُب رٞبو هللا ٣بمس بقْب من رجب سنة إحدل كستْب كمائتْب. دفن بنصر أابد ظاىر نيسابور، 
، ُجط، كركاة صحيحو،  تررتة اإلماـ مسلم:كمدة عمره قيل ٟبس كٟبسوف سنة كقيل سبعوف كٟبسوف رٞبو هللا. ينظر

 .َّص 
= 



 

َُ 

 

 .(ُ)شئ، كمن سن سنة سيئة كاف عليو كزرىا

 :اإلطالؽ الثاين
َب غّبىا عمل تستالسنة إذا أطلقت انصرفت إذل الطريقة امودة ، كقد (ِ)قاؿ ا٣بطايب

ی ی ی جئ حئ مئ )ُب الطريقة كما َب قولو تعاذلكقد كرد لفظ السنة َب القرآف ٗبع،مقيدة

 .(ِّ:سورة الفتح اآلية رقم)(   ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

:) لتتبعن سنن من كاف قبلكم شربان شربان ذراعان ذراعان حٌب لو دخلوا جحر -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ
 .(ّ)(هللا اليهود كالنصارل؟ قاؿ: )فمنضب تبعتموىم( قلنا: اي رسوؿ 

 :اإلطالؽ الثالث
 .(ْ)صبو ُب: سنت ا٤باء إذا كاليت مقيل معناه الدكاـ فقولنا سنة معناىا األمر ابإلدامة من قو٥ب

 صطالح: السنة يف االاثنيا
، كىذا ما صطلحْب كأىدافهم كاىتماماهتما٤ب  صطبلح حسب ٚبصصٱبتلف معُب السنة ُب اال

 نحو التارل:لاى علو أتناكل
 

                                      
= 
 

ا٢بث على الصدقة كلو بشق ٛبرة أك كلمة طيبة كأهنا حجاب من :الزكاة، ب :، ؾصحيح مسلم أخرجو مسلم َب(1)
، جزء من حديث مطوؿ، كما أخرجو ابن ماجو َب سنن ابن ماجة، َب ا٤بقدمة (َُُٕ): قم، ر ٖٖ-ٕٖ، صٕجط، النار، 

لفظ آخر غّب لفظ ب َٓٓص، ِج ، ط،، مسند أٞبد(َِّ):قم،  ر ْٕص، ُج، ُط، من سن سنة حسنة أك سيئة:ب
 .مسلم كابن ماجو

ا٣بطاىب: ىو اإلماـ العبلمة ا٢بافظ اللغول أبو سليماف دمحم بن دمحم بن إبراىيم بن خطاب البسٌب لو مصنفات منها: (2)
، ُُط، ج،البداية كالنهايةىػ. ) ينظر: ّٖٖمعادل السنن، غريب ا٢بديث، أعبلـ السنة َب شرح البخارل، توَب عاـ 

 .َْْ-َّْ، صُ، ططبقات اضتفاظطي،. السيو ّْٔص

، ْ، جُ، طاالقتداء بسنن رسوؿ هللاأخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ:االعتصاـ ابلكتاب كالسنة، ب:  (3)
 (ّْٔٓ) رقم: ُٗٔص

 ُٖٓ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿالشوكاين، ، ُِٗ، صُجط، ، اظتصباح اظتنّبالفيومي،  (4)



 

ُُ 

 

 :تعريف السنة يف اصطالح احملدثْب -أ
النيب الرسوؿ الذم أخربان ربنا أنو  ا٥بادم اإلماـ-ملسو هيلع هللا ىلص-ُب السنة عن رسوؿ هللا يبحث ادثوف
 من أقواؿ كأفعاؿ كتقريرات سواء -ملسو هيلع هللا ىلص-يتصل بو كمن ٍب فقد نقلوا كل ما ،أسوتنا كقدكتنا

، أخباره كمشائلو كصفاتو خلقان كخيلقان -ملسو هيلع هللا ىلص-قلوا عنوكما ن،  بتذلك حكمان شرعيان أـ دل تث بتتأث
من قوؿ أك فعل أك تقرير أك صفة خلقية أك -ملسو هيلع هللا ىلص-السنة أبهنا:كل ما أثر عن النيب عرفوا لذا

 .(ُ)خيلقية سواء كاف ذلك قبل البعثة أك بعدىا

ككذلك إذل سنة  إذل سنة قولية كفعلية كتقريرية موا السنة ابعتبار ذاهتاكمن ىنا قس
 (ِ):خلقية كأخرل خيلقية

 كنقلوىا ك٠بعها أصحابو مهنع هللا يضر -ملسو هيلع هللا ىلص-ىي األحاديث الٍب نطق هبا الرسوؿ:يةالقول فالسنة
فمن كانت ىجرتو إذل ، إ٭با لكل امرل ما نولو إ٭ٌبا األعماؿ ابلنيات ): -ملسو هيلع هللا ىلص-قولو، مثل (ّ)عنو

إذا أحسن أحدكم ):-ملسو هيلع هللا ىلص-كقولو (ْ)،(فهجرتو إذل ما ىاجر إليو، أك امرأة ينكحها، دنيا يصيبها
إسبلمو، فكل حسنة يعملها تكتب لو بعشر أمثا٥با إذل سبعمائة ضعف، ككل سيئة يعملها 

 (ٓ).(تكتب لو ٗبثلها

هبا ُب دائرة العمل  لٍب يقـواتو اكتصرف-ملسو هيلع هللا ىلص-ؿ النيبنقل إلينا من أفعا ما:يةالفعل السنة
كعن (ٔ)()صلوا كما رأيتموين أصلي: كقولو ملسو هيلع هللا ىلصالصلوات من كقتها كىيأهتا كع  كالتشري
يفطر، يصـو حٌب نقوؿ ال -ملسو هيلع هللا ىلص-كاف الرسوؿ): -ملسو هيلع هللا ىلص-:كاف الرسوؿ هللااهنع هللا يضر قالت(ٕ)عائشة

                                      
 .ُٗص، ِط ،طلحوأصوؿ اضتديث علومو كمص،ا٣بطيب(ُ)
 ّٔص، ٖط ،علم أصوؿ الفقو(ا٣ببلؼ، ِ)
 ٓٔص، ط، السنة كمكانتها يف التشريع اإلسالمي( السباعي، ّ)
، ُط، كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ؾ: بدء الوحي، ب:ُب صحيح البخارم البخارم ( أخرجوْ)

 (ُ)، رقم: ٔ،صُج
 (ِْ)، رقم: ُٕ،صُ، جُط، حسن إسالـ اظترء، ؾ: اإلٲباف، ب: لبخارمُب صحيح ا البخارم ( أخرجوٓ)

 (ََٖٔ، رقم )ٖص، ٖ، جُط، ؾ: األدب، ب: رٞبة الناس كالبهائم، صحيح البخارمُب  البخارم ( أخرجؤ)
ت أخذ ،( ىيالصديقة بنت الصديق أم المؤمنينعائشة بنتأبيبكربنقيحافةوأمهاأم رومان بنتعامربنعويمرالًكنىانيةٕ)

كعن أبيها كعن عمر كفاطمة كسعد كٞبزة بن عمرك األسلمي  كجدامة بنت  علمانكثيرانطيبانملسو هيلع هللا ىلص النيب فت عأخذ
= 



 

ُِ 

 

استكمل صياـ شهر إال رمضاف، كما  -ملسو هيلع هللا ىلص-رأيت رسوؿ هللاـ كما كيفطر حٌب نقوؿ ال يصو 
 كغّب ذلك. (ُ)(رأيتو اكثر صيامان منو ُب شعباف

ك بسكوتو من أقواؿ كأفعاؿ كيكوف ذل الجتهاد الصحابة-ملسو هيلع هللا ىلص-إقراره:يةلتقرير ة االسن
ُب صدر عن أصحابو  ما -ملسو هيلع هللا ىلص-كإظهار استحسانو كرضاه، كإقراره كعدـ إنكاره، أك ٗبوافقتو

هم البعض فف( ِ)(إال ُب بِب قريظة أحدكم العصر ْبٌ ال يصلٌ ):-ملسو هيلع هللا ىلص-حيث قاؿ غزكة بِب قريظة
خر أف ا٤بقصود ها كفهم البعض اآلالصبلة فلم يصلوا حٌب فات كقتكا ر النهي على ظاىره فأخٌ 

سراع فصلوىا ُب كقتها قبل الوصوؿ إذل بِب قريظة كبلغ النيب ما فعل حث الصحابة على اإل
، كىذا ىو التقرير أك اإلقرار السكوٌب، يعِب إخبار النيب عليو الصبلة الفريقاف فأقرٮبا ٝبيعان 

 .ملسو هيلع هللا ىلص-ٰبدث أمامو فبل ينكرهبلـ بشي كالس

كقد يوافق كيظهر استحسانو كأتييده لؤلمر كمثاؿ ذلك حديث أيب سعيد ا٣بدرم 
فصليا  أنو خرج رجبلف ُب سفر، فحضرت الصبلة، كليس معهما ماء فتيمما صعيدان طيبان ( ّ)هنع هللا يضر

صلى - يعد االىخر، ٍب أتيا رسوؿ هللاٍب كجدا ا٤باء ُب الوقت،فأعاد أحدٮبا الصبلة كالوضوء، كدل
أصبت السنة ك أجزأتك( كقاؿ للذم توضأ )فقاؿ للذم دل يعدفذكرا ذلك لو - عليو كسلمهللا

 كأعاد) لك األجر مرتْب(.

أحسن -ملسو هيلع هللا ىلص-) كاف الرسوؿ هللا هنع هللا يضر (ْ)يث الرباء بن عازبمثاؿ الوصف ا٣بلقي: حد
                                      

= 
رضي هللا  ٩بن كلد ُب اإلسبلـ ككانت تقوؿىي ك  ديث،يبلغ ألفْب كمائتْب كعشرة أحا اهنع هللا يضركىب ...، مسند عائشة 

 ُّٓ، صِج، ُ، طسّب أعالـ النبالء، انظر: الذىيب، الدين: دل أعقل أبوم إال كٮبا يديناف  عنها

، ب: ( أخرجو البخارم ُب صُ)  (ُٗٔٗ)، رقم: ّٖص، ّ، جُط، صـو شعبافحيح البخارم ؾ: الصـو
 ،ٔ، جُط ،صالة الطالب كاظتطلوب راكبان كإدياء، ؾ: صبلة ا٣بوؼ، ب: ُب صحيح البخارم البخارم ( أخرجوِ)

 (ْٔٗ، رقم: )ُٓص
من  عد بن سناف بن مالك بن عبيد بن ثعلبة بن أبر،االنصارم ا٣بزرجي أبو سعيد ا٣بدرم، كقاؿ ا٣بطيب كافىو س(ّ)

انظر أفاضل الصحابة كحفظ حديثان كثّبا. مات سنة أربع كسبعْب كقيل أربع ك ستْب كقيل سنة ثبلثة كستْب. 
 .ٕٔ-ٔٔص ،ّج ،ُ، طدتييز الصحابة اإلصابة يف

 

ابن ا٢بارث الفقيو الكبّب أبو عمارة األنصارم ا٢بارثي ا٤بدين نزيل الكوفة ، من أعياف الصحابة، و ى الرباء بن عازب(ْ)
لو ُب " الصحيحْب "  ،مسنده ثبلٜبائة كٟبسة أحاديث-ملسو هيلع هللا ىلص  -ركل حديثا كثّبا ، كشهد غزكات كثّبة مع النيب 

= 



 

ُّ 

 

 . (ُ)(ل البائن، كال ابلقصّبيخلقان، ليس ابلطو  الناس كجهان، كأحسنو

أجود الناس، )-ملسو هيلع هللا ىلص-كاف رسوؿ هللا( ِ)عباس هنع هللا يضر كمثاؿ الوصف ا٣بيلقي: حديث ابن 
 (ّ).(جود مايكوف ُب رمضافككاف أ

 :ب : تعريف السنة يف اصطالح األصوليْب
يوضح الطريق ع الذم يضع القواعد ك ا٤بشرٌ -ملسو هيلع هللا ىلص-ُب السنة عن رسوؿ هللا يبحث األصوليوف

أماـ اجملتهدين من بعده كيبْب للناس دستورا٢بياة، فاىتموا من السنة أبقواؿ النيب كأفعالو 
كتقريراتو الٍب تستقى منها األحكاـ على أفعاؿ العباد من حيث الوجوب ك ا٢برمة كاإلابحة 

 كغّب ذلك.

، حيث قاؿ ابن عبد ؿ أك فعل أك تقريرمن قو -ملسو هيلع هللا ىلص-وا السنة أبهنا: ما نقل عن النيبكلذلك عرف
هللا كسبلمو عليو كعلى اىلو ت ثبوت:" ىي ما صدر عن الرسوؿ صلواالشكور ُب مسلم ال

 (ْ)كأصحابو غّب القراىف من قوؿ كفعل كتقرير"
                                      

= 
ثا ، كمسلم بستة  توُب سنة اثنتْب كسبعْب كقيل : توُب اثناف كعشركف حديثا ، كانفرد البخارم ٖبمسة عشر حدي

 ُْٗص ،ّج، ُ، طسّب أعالـ النبالء، انظر: الذىيب، سنة إحدل كسبعْب عن بضع كٜبانْب سنة

 (ّْٗٓ)، رقم: ُٖٖص، ْ، جُط، ؾ: ا٤بناقب، ب: صفة النيب، صحيح البخارم( أخرجو البخارم ُب ُ)
صلى هللا  -ة كفقيو العصر  كإماـ التفسّب أبو العباس عبد هللا  ابن عم رسوؿ هللاعبد هللا بن عباس البحر حرب األم( ِ)

العباس بن عبد ا٤بطلب شيبة بن ىاشم  كا٠بو عمرك بن عبد مناؼ بن قصي بن كبلب بن مرة بن   -عليو كسلم
مر  كعلي كمعاذ ، دعى لو ٫بوا من ثبلثْب شهرا  كحدث عنو ٔبملة صا٢بة  كعن ع -ملسو هيلع هللا ىلص  -كعب صحب النيب 

 ُّّص،ّج، ُط، سّب أعالـ النبالء: الذىيب،الرسوؿ  اللَّهيمَّ عىلًٌٍموي التٍَّأًكٍيلى، كىفػىقًٌٍهوي ُب الدًٌٍيًن، انظر

، ُط، ، ؾ: بدء الوحي، ب:كيف كاف بدء الوحي إذل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخارم(أخرجو البخارم ُب ّ)
 (ٔ):، رقمٖص،ُج

اإلحكاـ يف ، الىمدم، إُُص ،ِج، ُط ،بشرح مسلم الثبوت فواتح الرزتوتعبد العلي األنصارم، ( ْ)
سيف الدين اآلمدم علي بن أيب دمحم بن سادل التغليب الفقيو األصورل ا٤بلقب ، ىو  ِِٕص ،ُج ، ط،أصوؿ األحكاـ

، قرأ القراءات ُب صغره كتفقو  كدرس على ابن ق آبمد من داير بكرُٓٓبسيف الدين كا٤بكُب أبيب ا٢بسن، كلد سنة 
ا٤بُب، كتفنن ُب علم النظر كأحكاـ أصوؿ الفقو كأصوؿ الدين كالفلسفة، فكاف رٞبو هللا حنبليان شافعيان أصوليان منطقيان 

ق ُّٔجدليان، كلو مؤلفات عديدة منها: األحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، كمنتهى السوؿ ُب األصوؿ، توُب رٞبو هللا سنة 
= 



 

ُْ 

 

 :اءالفقه تعريف السنة يف اصطالح -ج
على حكم من  يبحثوف ُب السنة عن رسوؿ هللا كالذم الٚبرج أقوالو كأفعالو عن الداللة

 األحكاـ الشرعية.

 -أمران غّب جاـز أك ثبت عن النيب-ملسو هيلع هللا ىلص-: ما أمر بو النيبكمن ىنا كانت السنة عندىم 
 ال عقاب.فعلو ثواب كُب تركو مبلمة كعتاب من غّب افَباض كال كجوب أك ما ُب   -ملسو هيلع هللا ىلص

فيقاؿ: فبلف على سنة إذا كاف يعمل  كقد تطلق السنة عندىم على ما يقابل البدعة
طلق لفظ كت ،بلف على بدعة إذا عمل خبلؼ ذلككيقاؿ ف ،-ملسو هيلع هللا ىلص-كفق ما كاف عليو النيب

 .السنة كذلك على ما عمل عليو الصحابة رضواف هللا

-ملسو هيلع هللا ىلص-ع فهي: قوؿ النيبشاد الفحوؿ: " ُب اصطبلح أىل الشر ُب إر  (ُ)الشوكاينقاؿ 
كفعلو، كتقريره، كتطلق اب٤بعُب العاـ على الواجب كغّبه ُب عرؼ أىل اللغة كا٢بديث كأما ُب 
عرؼ أىل الفقو فإ٭با يطلقوهنا على ما ليس بواجب، كتطلق على ما يقابل البدعة كقو٥بم فبلف 

 .(ِ)"من أىل السنة

ٗبا يتناسب مع فوف  السنة يعرٌ  أصحاب كل علم السنة، كقد تبْب لنا أف  ىذه معاين
                                      

= 
 ٕٓ، صِكدفن ُب دمشق. انظر الفتح ا٤ببْب ُب طبقات، ج

 

الشوكاين: ىو أبو علي بدر الدين دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين، كلد رٞبو هللا يـو اإلثنْب الثامن  (ُ)
نشأة دينية ق ُب بلدة ىجرة شوكاين، نشأ بصنعاء كترىب ُب بيت علم كفضل كنشأ ُُّٕكالعشركف من ذم ا٢بجة  سنة 

طاىرة كتلقى فيها معارفو األكذل على كالده كأىل العلم كالفضل ُب بلده، تفقو ُب أكؿ حياتو على مذىب اإلماـ زيد بن 
علي بن ا٢بسْب كبرع فيو كفاؽ أىل زمانو حٌب خلع رتبة التقليد، كٙبلى ٗبنصب االجتهاد كألف كتابو: السيل ا١برار 

يقيد نفسو ٗبذىب الزيدية بل صحح ما أداه إليو اجتهاده ابألدلة، كمن مؤلفاتو نيل  ا٤بتدفق على حدائق األزىار، فلم
األكطار كإرشاد الفحوؿ إذل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ كالقوؿ ا٤بفيد ُب أدلة االجتهاد كالتقليد كغّبىم من الكتب، توُب 

ـ بصنعاء كدفن ٖبزٲبة.انظر أصوؿ َُِٓخر سنة رٞبو هللا بعد حياة حافلة يـو األربعاء السادس كالعشركف من ٝباد اآل
 ِْٔالفقو اترٱبو كرجالو، ص

 

 ٓٗ، صُـ جُٗٗٗ ُط،إرشاد الفحوؿ،(الشوكاينِ)
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، فا٢بق أهنم ٝبيعان  علومهم، دكف أف تتتماماهتم، كٰبقق ما يهدفوف إليو ُبىا عارض ىذه العلـو
أشرؼ أعظم ك من ك ُب خدمة السنة النبوية كيعملوف على تيسّبىاكالتعرؼ عليها كالعمل هبا،

 نها.وف دخيبلن عليها، ٍب الدفاع عٝبع السنة كٛبحيصها كتنقيتها ٩با قد يكهم أىداف

 :الفرؽ بْب تعريف األصوليْب كالفقهاء
 : دليل كمصدر من مصادر التشريع .عند األصوليْب أف السنة

 (ُ)كعند الفقهاء : صفة لفعل ا٤بكلف.

 ـمكانة السنة يف اإلسال: ب الثايناظتطل
ا كمن ىن ،ليها اإلٝباع كاإلجتهادتقـو الشريعة اإلسبلمية على عدة أصوؿ أك٥با القراىف فالسنة ي

من الثاين صل األإف السنة النبوية نعلم ما للسنة النبوية من علٌو ا٤بنزلة، كعظيم ا٤بكانة، إذ 
ف لفظو كمعناه من هللا سول أف القرآهما وؿ الدين، كىي كحي من هللا كالقرآف كال فرؽ بينأص

ة كهبذا جعلت السن ،رآفكأهٌنا مكٌملة للق-ملسو هيلع هللا ىلص-ا من الرسوؿأما السنة فمعناىا من هللا كلفظه
لقرآف اب٤برتبة لكوهنا بياف للقرآف، كمن ا٤بعلـو أف البياف مؤخر على ا٤ببٌْب كقد أكضح ي اتل ىي

 (ِ).األصوليوف بياف السنة مع القرآف على ثبلث أنواع

القرآف كمقررة كمطابقة ألحكامو، فيكوف مثل ىذه األحكاـ : أف أتٌب مؤكدة آلايت من أكالن * 
من مصدرين، كاثبتان بدليلْب يؤكد أحدٮبا على اآلخر، فالقرآف الكرًن مثبت لو، كالسنة مستمدان 

                                      
 ُٖٔ، صُ، جُط،إرشاد الفحوؿ( الشوكاين، ُ)

 ،ُ،جُط، إرشاد الفحوؿ: الشوكاين، . انظر9ّص، ٖ،طعلم أصوؿ الفقو،خبلؼ( ِ)
 ابن القيم ا١بوزية: ىو دمحم بن أيب ، ْٖص ،ْج ،ُ، طالعاظتْبإعالـ اظتوقعْب عن رب ابن القيم، ٔٔص

بكر بن أيوب بن سعيد الدمسطي مشس الدين ابن قيم ا١بوزية ا٢بنبلي العبلمة الكبّب اجملتهد ا٤بطلق ا٤بصنف 
ة، كبرع ا٤بشهور،  ٠بع من ابن تيمية كدرس ابلصدرية كأخذ الفرائض عن أبيو كأخذ األصوؿ عن الصفي ا٥بندم كابن تيمي

ُب ٝبيع العلـو كفاؽ األقراف كاشتهر ُب اآلفاؽ كابتحر ُب معرفة مذاىب السلف، كلو تصانيف منها: ا٥بدم، إعبلـ 
ق رٞبو ُٕٓا٤بوقعْب، طرؽ السعادتْب، القضاء كالقدر، بدائع الفوائد، الصواعق ا٤برسلة، كمات ُب اثلث شهر رجب سنة 

 ُّْ، صِهللا. انظر البدر الطالع ج
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 النبوية مؤكدة كمؤيدة.

كمن ىذه األحكاـ ما ثبت ُب األحاديث من كجود الصبلة كالزكاة كصـو رمضاف 
 كا٢بج، كٙبرًن قتل النفس بغّب حق، كغّب ذلك من ا٤بأمورات كا٤بنهيات الٍب كردت ُب القرآف

 ا٢بكيم كأيدهتا السنة.

ٟبس شهادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحم ) بِب اإلسبلـ على :-ملسو هيلع هللا ىلص-مثاؿ ذلك قولو
 (ُ)،رسوؿ هللا كإقاـ الصبلة، كإيتاء الزكاة، كصـو رمضاف، كحج البيت من استطاع إليو سبيبل(

 الفرائض.كىذا ا٢بديث مؤكد ٤با جاء ُب القرآف الكرًن من أكامر هبذه 

 أف أتٌب السنة مبينة لكتاب هللا، كبياف السنة للقرآف يتمثل ُب عدة كجوه: كىي : ان اثني* 
 الوجو األكؿ: أف تكوف السنة مبينة ٤با جاء ٦بمبلن من أحكاـ.

 الوجو الثاين: أف تكوف مقيدة ٤با أطلق فيو. 
.  الوجو الثالث: أف تكوف ٨بصصة ٤با كرد فيو من عمـو

 : أف تكوف موضحة ٤با أشكل فيو.الوجو الرابع

بياف ما أٝبلو: فقد جاءت الكثّبمن أحكاـ القرآف العملية ٦بملة فبينتها السنة ُب مثاؿ  -ُ
سورة )(   گ ڳ):كتعاذل فمثاؿ ذلك: أف هللا عز كجل أمر إبقامة الصبلة قاؿ سبحانو

عاهتا، فبينت السنة كل ذلك، كدل يبْب ُب القرآف أركاهنا كمواقيتها كعددىا كرك( ٔٓالنور، اآلية: 
السنة  ككتب (ِ)،صلوا كما رأيتموين أصلي() -ملسو هيلع هللا ىلص -فقاؿسواء أكانت ابلقوؿ أـ ابلفعل، 

 ملسو هيلع هللا ىلص.-٩بلوءة ببياف كيفية صبلتو

من غّب  (ٔٓسورة النور، اآلية: )( ڳ ڳ ):تعاذل هللا إبيتاء الزكاة بقولو ككذلك أمر 
 قامت لقرآف ٤با ٘بب فيو، كال ا٤بقدار الواجب، كال مقدار النصاب، كالسنة ىي الٍببياف ُب ا

ليس فيما دكف ٟبس أكاؽ صدقة، كليس فيما دكف )-ملسو هيلع هللا ىلص-قولو كمثاؿ ذلكبياف ٝبيع ذلك، 

                                      
 (ٖ، رقم: )ُُص، ُط، دعائكم إديانكم، ؾ: اإلٲباف، ب: ُب صحيح البخارم البخارم ( أخرجوُ) 
 (َُُِ، رقم: )ٗ، صُطرزتة الناس كالبهائم،صحيح البخارم، ؾ: األدب، ب: ( أخرجو البخارم ُب ِ)
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ذل غّب ذلك من أحكاـ العبادات إ(ُ)،ٟبس ذكد صدقة، كليس فيما دكف ٟبس أكسق صدقة(
قع ُب القرآف ٦بمبلن ـو كالطهارة كالذابئح كالصيد كاألنكحة كا١بناايت كا٢بدكد ٩با ك كغّبىا كالص
 ملسو هيلع هللا ىلص.-كفصلو النيب

ٺ ٺ ٺ ):تعاذل مثاؿ تقييد ا٤بطلق: أف هللا أمر بقطع يد السارؽ بقولو -ِ

د فاليد ُب اآلية مطلقة دل تقي(ّٖسورة ا٤بائدة، اآلية:)(  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
أف : )ُب معجمو(ِ)الطرباين لرك ابليد اليمُب. بيمْب كال مشاؿ كالسنة ىي قيدت ذلك القطع 

 (ّ).أٌب بسارؽ فقطع بيمينو(-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب

ورة س) (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ): مثاؿ ٚبصيص العاـ: قولو تعاذل -ّ

، تلاصصتو بغّب القسنة خالأكالدكم عاـ يشمل كل فرع فجاءت فقولو تعاذل (ُُالنساء، اآلية: 
 (ْ).القاتل ال يرث()-ملسو هيلع هللا ىلص-بقولو

ڑ ڑ ک ): ا٤بيتة كالدـ ٗبثل قولو تعاذلالكرًن على ٙبرًن كذلك نص القرآفك 

فكل من ا٤بيتة كالدـ عاـ يتناكؿ كل ميتة كدـ ( ُّٕسورة البقرة، اآلية:)(ک ک ک گ
مك كا١براد كالدـ بغّب الكبد كالطحاؿ.ركل ابن فجائت السنة كخصصت ا٤بيتة ارمة بغّب الس

: أحل لنا ميتتاف -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا عنهما قاؿ:) قاؿ رسوؿ هللا ماجو كغّبه عن ابن عمر رضي

                                      
، ُِٔ، صِ، جُ، طليس فيما دكف ستس أكرؽ صدقةصحيح البخارم، ؾ: الزكاة، ب: ( أخرجو البخارم ُب ُ)

 (ُْْٖرقم: )
دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اإلماـ أبو جعفر الطربم، ككاف مولده ُب سنة أربع ىوكرحل إذل الطربم،  (ِ)

اآلفاؽ ُب طلب ا٢بديث، كصنف التاريخ ا٢بافل، كلو التفسّب الكامل كعشرين كمائتْب، كغّبٮبا من ا٤بصنفات 
، ُْ، ط، جالبداية كالنهايةانظر:  سنة يكتب ُب كل يـو أربعْب كرقة. النافعة ُب األصوؿ كالفركع، .أربعْب

 ْٖٔص

تلخيص ، انظر ّْٕ،،صّج:، ُلقطع، طُب كيفية ا:فصل-،ؾ: السرقة نصب الراية األحاديث اعتداية ،لزيلعي( اّ)
 ُِٕ،صْ، جُٓٗٗ ُ، طالتحبّب يف ختريج أحاديث الرافعي الكبّب

 ، ِْٓص ،ْ، جِط ،ما جاء ُب إبطاؿ مّبااثلقاتلب:، ، ؾ: الفرائضمسنن الَبمذُب  الَبمذم ( أخرجوْ)
 قاؿ األلباين:صحيح(، َُِٗ: )رقم
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 (ُ).(الطحاؿك  ، فأما ا٤بيتتاف فا٢بوت كا١براد، كأما الدماف فالكبدكدماف

بعض اآلايت فكاف الرسوؿ  مثاؿ توضيح ا٤بشكل: أشكل على كثّب من الصحابة فهم -ْ
 ملسو هيلع هللا ىلص يوضح ٥بم ما أشكل عليهم.

ٱ ٻ ):  قاؿ: ٤با نزلت ىذه اآليةكمن ذلك ما ركاه البخارم عن عبد هللا ابن مسعود هنع هللا يضر

أصحاب  على شق ذلك( ِٖسورة األنعاـ، اآلية:)(   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
فسو بتقصّبه ُب بعض  يلبس إٲبانو بظلم فيدخل ُب ذلك ظلم اإلنساف نأينا دل -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوؿ هللا

ىذا اإلشكاؿ أبف الظلم ليس على عمومو كإ٭با ا٤بقصود منو أعظم الظلم  -ملسو هيلع هللا ىلص -ا٢بقوؽ فأزاؿ
 الذم ىو الشرؾ اب تعاذل.

لقرآف عنو أك ُب القرآف فتوجب أمران سكت اجاء أتٌب السنة أبحكاـ زائدة على ما  كقد
 ٙبـر أمران سكت القرآف عنو. 

كمن أمثلة ىذا النوع األحاديث الٍب ٙبـر ا١بمع بْب ا٤برأة كعمتها، كبْب ا٤برأة كخالتها، فقد بْب 
ھ ھ   ):ارمات ُب النكاح فذكر أنو ٰبـر ا١بمع بْب األختْب فقاؿكتعاذل هللا سبحانو 

فجاءت السنة (ِّاآلية:  منء،)سورة النسا(ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 
فبينت أنو ال ٯبوز أيضان ا١بمع بْب امرأة كعمتها، كامرأة كخالتها كما ال ٯبوز لو أف يعقد على 
ابنة أخيها أك ابنة أختها، فإف عقد فالعقد ابطل، كجاء ىذا التحرًن ُب السنة فقط، ركل 

 (ِ).خالتها( أكتنكح ا٤برأة على عمتها  م أف رسوؿ هللا هنى أفالبخار 

كحـر علينا كمن ذلك ٙبرًن أكل ٢بم ا٢بمر األىلية فإف هللا سبحانو أحٌل لنا الطيبات 
عض ما أحل لنا، كبعض ما حرـٌ علينا، كسكت عن أشياء، فهل ىي ا٣ببائث، كبْب القرآف ب

؟ فجاءت السنة كبينت أنو ملحق هبذا أك ذاؾ، كمنو ٙبر  ًن ا٢بمر ملحقة فيما أٌحل أك حرـٌ
 حرمتها ُب خيرب.-ملسو هيلع هللا ىلص-بْب الرسوؿ األىلية فقد

                                      
 كصححو األلباين . ُّْص ،ُؿ،طالكبد كالطحا: ، ؾ: األطعمة، بسنن ابن ماجوأخرجو بن ماجو ُب  (ُ)
 (َُٖٓ، رقم: )ُِ، صٕ، جُط، ؾ: النكاح، ب: التنكحا٤براة على عمتها، صحيح البخارمُب  البخارم أخرجو (ِ)
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يـو -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع هللا يضر قاؿ: ) هنى رسوؿ هللا (ُ)ركل البخارم كمسلم عن جابر بن عبد هللا
كمن ىذه  (ِ)،خيرب عن ٢بـو ا٢بمر األىلية، كأذف ُب ٢بـو ا٣بيل( كُب لفظ البخارم )رخص(

ل كل ذم انب من السباع، كرجم الزاين اصن، كا٤بسح على األحكاـ األحاديث الٍب ٙبـر أك
ا عليو صلى- ذلك ٩با ىو تشريع من رسوؿ هللاا٣بفْب، كالشفعة كا٤بضاربة كاللقطة، كغّب

 الذم أكجب هللا طاعتو.-كسلم

ستغناء عنها ٕباؿ من نتها ُب التشريع كأنو ال ٲبكن اإلمنزلة السنة كمكالنا تبْب كهبذا ي
 م الكتاب بدكهنا.فه نابل ال ٲبكنحواؿ األ

 ةحجية السن اظتطلب الثالث:
األحكاـ الشرعية،  كجوب العمل ٗبقتضاىا ٗبعُب اعتبارىا مصدران من ا٤بصادر الٌب تستنبط منها

لثبوت العصمة كأفعالو كتقريراتو كلها حجة لداللة ا٤بعجزة على صدقو، ك -ملسو هيلع هللا ىلص-فأقواؿ الرسوؿ
 (ّ).، كيتوقف العلم بتحققها على ا٤بًب كالسنددينية لو كىى ضركرة

 األدلة الدالة على حجية السنة:
 : أما حجية السنة من القرآف

اف فقد دؿ داللة قاطعة على حجية السنة َب كثّب من اآلايت حيث أمران هللا تعاذل ابإلٲب
 :عاذلكما َب قولو ت  ،كاتباعو َب كل ما أتى بو  -ملسو هيلع هللا ىلص-ابلرسوؿ

مقركانن ابإلٲباف بو سبحانو، كال معُب  -ملسو هيلع هللا ىلص -اآلايت الٍب تدؿ على اإلٲباف ابلنيبأكالن: * 

                                      
 -جابر بن عبد هللا ابن عمرك بن ثعلبة بن كعب بن سلمة ، اإلماـ الكبّب ، اجملتهد ا٢بافظ ، صاحب رسوؿ هللا ( ُ)

 -ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بدين الفقيو من أىل بيعة الرضواف ، ككاف آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موات، ركل علما كثّبا عن النيب 
ككاف مفٍب ا٤بدينة ُب زمانو  ،كعن عمر ، كعلي ، كأيب بكر ، كأيب عبيدة ، كمعاذ بن جبل ، كالزبّب ، كطائفة - ملسو هيلع هللا ىلص

 ُٖٗص، ّج، ُطسّب أعالـ النبالء، انظر: الذىيب، مسنده بلغ ألفا كٟبسمائة كأربعْب حديثا

 (َِٓٓ، رقم: )ٓٗ، صٕج، ُط : ٢بـو ا٣بيل،،ؾ: الذابئح كالصيد، بصحيح البخارمُب  البخارم ( أخرجوِ)
، ْٓص، ِجط، ، حاشية السعد.ُِٗص، ُج، ُطفواتح الرزتوت،  عبد العلي األنصارم،اظتستصفى، ( الغزارل،ّ)

، ابن النجار،ِٗٗص، ِجط، ، التقرير كالتحبّبابن أمّب ا٢باج،، ِِص، ّجط، تيسّب التحرير،أمّب ابدشاه، 
 .ُٕٔص، ِج، ِطشرح الكوكب اظتنّب،



 

َِ 

 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ):، قاؿ تعاذلالتصديق ٗبا جاء بو كاإلذعاف لولئلٲباف بو إال 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ..)و تعاذل: كقول(ُّٔسورة النساء، اآلية:((   گ گ گ گ ڳ ڳ 

كقاؿ ( ُٖٓاآلية: من   سورة األعراؼ، )(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
 (.ٖاآلية: من سورة التغابن،)(   ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ):تعاذل

كاجب متعْب ال يتم إٲباف -ملسو هيلع هللا ىلص-ت السابقة على أف اإلٲباف ابلنيبايككجو الداللة من اآل
 (ُ)إال بو.

تو كتبديل سنتو باعو كالتحذير من ٨بالفتٌ ٍب تدؿ على كجوب طاعة الرسوؿ كاال تاآلاياثنيان:*
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ): كاألدلة ُب ذلك كثّبة منها قولو تعاذلكأف طاعتو طاعة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ):كقولو تعاذل( ّّسورة دمحم، اآلية:)(   ڎ ڎ ڈ ڈ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) أيضان: تعاذل كقولو(َٖسورة النساء، اآلية:)(ڀ ڀ ڀ

 (.ٕ:سورة ا٢بشر، اآلية)(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

اآلايت الٍب تبْب أف السنة ُب ٦بملها كحي من هللا كأف الرسوؿ ال أيٌب بشيء من عنده اثلثان:*
ڎ )تعاذل تابو كقولوـ هللا ُب كبسنتو مثل ما حرٌ -ملسو هيلع هللا ىلص-ـ الرسوؿفيما يتعلق ابلتشريع كأف ما حرٌ 

 سورة ا٢باقة،)(   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ (   )ک ک گ گ (   )ڑ ڑ ک )،(   ژ  ڎ ڈ ڈ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ):تعاذلكقو٥ب( ْٕإذل االىية:44:اآلية من

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 .(ِٗ:سورة التوبة، اآلية)(

و ا٢بكمة  ب كشارح لو كأنو يعلم أمتمبْب للكتا-ملسو هيلع هللا ىلص-أما اآلايت الدالة على أف الرسوؿرابعان: * 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ):منها قولو تعاذل كما يعلمهم الكتاب كثّبة أيضان 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ):تعاذل كقولو( ْْسورة النحل، اآلية:)(ڤ ڤ ڤ ڦ

                                      
 .ِّ، صُٓج ، ِط ،التفسّب الكبّب كمفاتيح الغيب، مالراز (ُ)



 

ُِ 

 

 .(ْٔسورة النحل، اآلية:)(   خب مب ىب يب جت حت خت مت

 السنة:أما 
 ى حجية السنة كلزـك العمل هبا كمن ذلك:فقد كرد فيها ما يفوت ا٢بصر كيدؿ داللة قاطعة عل

١بنو إال من أىب وف اكل أمٍب يدخل: )حديث كما ُب: -ملسو هيلع هللا ىلص-لوقو طاعتو  تدؿ الٍب حاديثاأل 
 (ُ).(؟ من أطاعِب دخل ا١بنة كمن عصاين فقد أىباي رسوؿ هللا كمن أيىبقالوا: 

ف كغّبه كأف ما بٌينو كشرعو آإليو القر أما األحاديث الٍب يبْب فيها الرسوؿ أبنو قد أكحي 
صلى هللا  -كقولوالعمل ابلسنة ىو عمل ابلقرآف،  تعاذل لو كأف من أحكاـ فإ٭با ىو بتشريع هللا 

على أريكتو يقوؿ:  افشبع جل ر ثلو معو أال يوشك كم كتابلأال إين أكتيت ا): -كسلمعليو 
 (ِ).(... ما كجدًب فيو من حراـ فحٌرموهوه ك رآف فما كجدًب فيو من حبلؿ فأحلٌ القذا هب  معليك

 :الصحابة إرتاع
ٲبتثلوف أكامره كٯبتنبوف نواىيو كٲبضوف أحكامو،  -ملسو هيلع هللا ىلص -كبعد ٩باتو حياتو  كاف الصحابة ُب

فكانوا أحرص الناس على مبلحظة أقوالو ، (ّ)ُب كجوب اتباع سنتو كعلى ىذا انعقد إٝباعهم
 .هبا كأفعالو كحفظها كالعمل

 العقل:
 هللا سبحانو كتعاذل فرض عليناأف إذ  دليل شرعي كحجة-ملسو هيلع هللا ىلص-على أف سنتوستقراء اال دؿ 

 فجاءت السنة موضحة، أدائها كالصبلةدل يبْب كيفية  ٦بمل منها ما ىوفركضان كثّبة، 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ):فقاؿ هللا سبحانو كتعاذلكمبينة

 .)ْْاآلية: سورة النحل، ((ڦ

 ار كصوعتا إلينا إىل:بتنقسم السنة ابعت
                                      

، ٗ، جُ، ؾ: االعتصاـ ابلكتاب كالسنة، ب: االقتداء بسنن رسوؿ هللا، طصحيح البخارمأخرجو البخارم ُب ( ُ)
 (َِٖٕ، رقم: )ِٗص

 (َْْٔرقم: )، ََِ، صْ، جُط ُب لزـك السنة، :، ؾ: السنة، بسنن أيب داكد( أخرجو ايب داكد ُب ِ)

 ٔ، صْ،ج ُ، طاظتوافقات (الشاطيب،ّ)



 

ِِ 

 

 ا٤بتواتر -ُ
 اآلحاد -ِ

 أكالن اظتتواتر: 
 .(ُ)التتابع، كقيل: ىو تتابع األشياء كبينهما فجوات كفَبات :لغةتعريف ا٤بتواتر  

االنتهاء  و من االبتداء إذلىو ما يكوف مستقرا ُب  ٝبيع طبقاتو، أنٌ تعريف ا٤بتواتر اصطبلحان:
كرد عن ٝباعة غّب ٧بصورين ُب عدد معْب، كال صفة ٨بصوصة، بل ٕبيث يرتقوف إذل حد ٙبيل 

 .(ِ)العادة معو تواطؤىم على الكذب أك كقوع الغلط منهم اتفاقا من غّب قصد

 شركطو:
 :(ّ)أربعة كىيتر ال يتحقق إال بشركط ايتبْب من شرح التعريف أف التو 

 أف يركيو عدد كثّب  -ُ
 ىذه الكثرة ُب ٝبيع طبقات السند.أف توجد  -ِ
 أف ٙبيل العادة تواطؤىم على الكذب -ّ
 أف يكوف مستند خربىم ا٢بس، كقو٥بم ٠بعنا أك رأينا أك ٤بسنا...اخل. -ْ

 العدد الذم يثبت بو التواتر:
ٯبب أف كإ٭با كالراجح عدـ ا٢بصر بعدد معْب  ،اختلف العلماء ُب حد التواتر على أقواؿ كثّبة

ليس فيما " السيوطي، يقوؿ اإلمامدىم إذل مبلغ ٲبنع ُب العادة تواطؤىم على الكذبيبلغ عد
ينعقد بو التواتر حد معلـو من حيث العدد كىو الصحيح ألف خرب التواتر يثبت بو على اليقْب، 
كإذا انتقص منو بفرد ال يثبت علم اليقْب، كلكنا نعلم أف ابلعدد اليسّب ال يثبت ذلك النعداـ 

٤بواطأة فإ٭با يبِب على ىذا أنو مٌب كاف ا٤بخربكف ٕبيث يؤمن تواطؤىم عادة يكوف خربىم توىم ا

                                      
 ِٕٓ، صٓ، جّ" ا٤بتواتر" ، ط لساف العرب( ابن منظور، ُ)

 ّٔٗ، صّ، جُ، طفتح اظتغيب بشرح ألفية اضتديث(السخاكم، ِ)

 ِْ، صَُطتيسّب مصطلح اضتديث ( الطحاف، ّ)
 



 

ِّ 

 

 (ُ)متواترنا".
 

 :أقساـ اضتديث اظتتواتر
 :(ِ)ينقسم ا٢بديث ا٤بتواتر إذل قسمْب لفظي كمعنوم

دان فليتبوأ مٌ عتىوما تواتر لفظو كمعناه، مثل حديث " من كذب علىَّ ما٤بتواتر اللفظي: 
ركاه بضعة كسبعوف صحابيان، ٍب استمرت ىذه الكثرة بل زادت ُب ابقي (ّ)لنار"من امقعده 

 .طبقات السند

فع اليدين ُب الدعا، ىو ما تواتر معناه دكف لفظة، مثل: أحاديث ر ا٤بتوانر ا٤بعنوم:  
كنها ُب ٫بو مائة حديث، كل حديث منها فيو أنو رفع يديو ُب الدعاء، ل-ملسو هيلع هللا ىلص-فقد كرد عنو

 .الرفع عند الدعاء-قضااي ٨بتلفة فكل قضية منها دل تتواتر، كالقىدر ا٤بشَبؾ بينها ىو 

 حكمو: 
،كاليقْب: ىو االعتقاد ا١باـز ا٤بطابق ا٤بتواتر عند ا١بمهور يفيد العلم الضركرم أم العلم اليقيِب

وجود الببلد الغائبة عنا أبان ٪بد نفوسنا جازمة ب"للقطع  كا٢بق قوؿ ا١بمهور،(ْ)كىو ا٤بعتمد...
اراي ٦برل جزمنا بوجود ، جقبلنا، جزما خاليا عن الَبدد ، ككجود األشخاص ا٤باضية

٢بصوؿ العلم الضركرم  ، كا٤بنكرالعلم الضركرم ابلتواتر، فا٤بنكر ٢بصوؿ ا٤بشاىدات
                                      

السيوطي ىو عبد الرٞبن بن أيب بن دمحم  ،ٔص، ُطقطف األزىار اظتتناثرة يف األخبار اظتتواترة، السيوطي، ( ُ)
ق نشأ ْٖٗمصنف، مولود سنة  ََٔبن سابق الدين ا٣بضّبم السيوطي جبلؿ الدين إماـ حافظ مؤرخ أديب لو ٫بو 

ُب القاىرة يتيما كمات أبوه كعمره ٟبس سنوات، كاف إماما ابرعا ذا قدـ راسخ ُب علـو شٌب فكاف مفسرا ك٧بداث مقرائ 
م، ك٤با بلغ األربعْب اعتزؿ اإلفتاء كالتدريس كمن مؤلفاتو: اإلتقاف ُب علـو القرآف كألفية ُب مصطلح ا٢بديث فقيها ك٫بو 

ق رٞبو هللا. ُُٗكألفية ُب النحو ككذلك مشتهى العقوؿ ُب منتهى النقوؿ كمصباح الزجاج ُب شرح سنن ابن ماجو،كتوُب 
 ٓٔص ْانظر ا٤بكتبة الشاملة،كتاب الضوء البلمع ج

 

 ِٓ، صَُ، طتيسّب مصطلح اضتديث (الطحاف،ِ)

) ، رقم: ّّ، صُ، جُ، ط: إمث من كذب على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ؾ: العلم، بصحيح البخارم( أخرجو البخارم ُب ّ)
َُٕ) 

 ْْ،صُ،جُطنزىة النظر توضيح ـتبة الفكر يف مصطلح أىل األثر،(العسقبلين، ْ)



 

ِْ 

 

 ".(ُ)لك سفسطة، كذاب٤بشاىدات

 اثنيان: اآلحاد
 .(ِ)عُب الواحد كىو أكؿ العدد لسافٝبع أحد، كاألحد ٗب تعريف اآلحاد لغة:

 .(ّ)ما دل ٯبمع شركط ا٤بتواتر تعريف اآلحاد اصطبلحان:
 كينقسم خرب اآلحاد ابلنسبة إذل عدد طرقو إذل ثبلثة أقساـ، ا٤بشهور، العزيز، الغريب:

 أكالن: اظتشهور
 ا٤بشهور لغة: الشهرة، ظهور الشيء ُب شنعة حٌب يشهره الناس، :تعريف ا٤بشهور

 . (ْ)اال١بوىرم: الشهرة: كضوح األمركق

كىو أكؿ أقساـ اآلحاد، مالو طرؽ ٧بصورة أبكثر من اثنْب كىو ا٤بشهور ا٤بشهور اصطبلحان: 
 .(ٓ)ما ركاه ثبلثة فأكثر ُب كل طبقة ما دل يبلغ حد التواتر ىوك ، ادثْبعند 

 .(ٔ)النتشاره اسم فاعل من )استفاضة( مشتق من فاض ا٤باء ك٠بي بذلكاظتستفيض لغة: 
 

 :(ٕ)اختلف ُب تعريفو على ثبلثة أقواؿ كىياصطالحا: 
 مرادؼ ا٤بشهور -ُ

                                      
 ُْ، صُ، طاثرة يف األخبار اظتتواترةقطف األزىار اظتتن( السيوطي، ُ)

 َٕ، صّ، جّ،" اآلحاد" طلساف العرب( ابن منظور، ِ)

 .ُٓ،صُ، جُطنزىة النظر(ّ)
ىو أٞبد بن علي بن دمحم بن علي بن أٞبد الشهاب أبو الفضل الكناين العسقبلين القاىرم الشافعي ا٤بعركؼ العسقبلين  

ٗبعرفة ا٢بديث كعللو ُب األزمنة ا٤بتأخرة كلد ُب اثين عشر من شعباف سنة  اببن ا٢بجر، ا٢بافظ الكبّب اإلماـ ا٤بنفرد
ق ٗبصر كنشأ هبا يتيما ُب كنف أحد أكصيائو، كلو مؤلفات عديدة منها: فتح البارم ك... كتوُب رٞبو أكاخر ّٕٕ

 ُج ٕٖق، انظر البدر الطالع صِٖٓذم ا٢بجة سنة 
  

 ُّْ، صْ، جّ، " ا٤بشهور" طلساف العرب( ابن منظور، ْ)

 َّ، صُ، الطحاف تيسّب مصطلح ا٢بديث، جْٗ( نزىة النظر، صٓ)

 ِّ( تيسّب مصطلح ا٢بديث، صٔ)

 ِّ(ا٤بصدر نفسو، صٕ)



 

ِٓ 

 

أخص منو، ألنو يشَبط ُب ا٤بستفيض أف يستوم طرفا إسناده، كال يشَبط ذلك ُب  -ِ
 ا٤بشهور.

 ىو أعم منو -ّ
 الفرؽ بْب اظتشهور كاظتستفيض: 

تفيض كىناؾ من يرل أبف ا٤بستفيض فرؽ بْب ا٤بشهور كبْب ا٤بسبل بعض الفقهاء أبهنل ير 
كمنهم من غاير بْب ا٤بستفيض  طرفاه كال يشَبط ذلك ُب ا٤بشهور،يشَبط فيو تساكم 

 . (ُ)كا٤بشهور أعم من ذلك" ،كا٤بشهور، أبف ا٤بستفيض يكوف ُب ابتدائو كانتهائو سواء
 حكم اظتشهور:

ْب أف منو الصحيح كمنو كصف بكونو صحيحان أك غّب صحيح ابتداء لكن بعد البحث يتبال  
حو هور االصطبلحي فتكوف لو ميزة ترجا٢بسن كمنو الضعيف كمنو ا٤بوضوع، لكن إف صح ا٤بش

 . (ِ)على العزيز كالغريب

 اثنيان: العزيز
يكوف ٗبعُب معٌز، كالعزٌةي: الشدة كالقوة، يقاؿ: عىٌز العزيز لغة: إما أف يكوف على ا٤ببالغة كإما أف 

 .(ّ)شتديىعٌز ابلفتح إذا ا

ك٠بي بذلك إما لقلة كجوده كإما .(ْ)كىو أف ال يركيو أقل من اثنْب عن اثنْبالعزيز اصطبلحان: 
 .(ٓ)لكونو عٌز ٗبجيئو من طريق أخرل

 اثلثان: الغريب
 .(ٔ)تعريف الغريب لغة: الغامض من الكبلـ، كالغرابء األابعد

                                      
 ْٗنزىة النظر، ص(ُ)

 ّّ، صَُ، طتيسّب مصطلح اضتديث( الطحاف، ِ)

 ّٕٓ، صٓ، جّ، "العزيز" طلساف العرب( ابن منظور، ّ)

  َٓص، ُ، طنزىة النظر( العسقبلين، ْ)

 ُٓ، صُ، طنزىة النظر( العسقبلين، ٓ)

 َْٔ، صُ، جّ، "الغريب" طلساف العرب( ابن منظور، ٔ)



 

ِٔ 

 

بعيدة من  غامضة ىو ما كقع ُب مًب ا٢بديث من لفظةتعريف الغريب اصطبلحان: 
 .(ُ)، ككاف السلف يتثبتوف فيو أشد تثبتا٣بوض فيو صعبم ك الفهم لقلة استعما٥با كىو فن مه

 (ِ)ينقسم الغريب إذل الغريب ا٤بطلق كالغريب النسيبك 

 الغريب ا٤بطلق: ىو ما كانت الغرابة ُب أصل سنده أم ما ينفرد بركايتو شخص كاحد ُب 

 .(ّ)أصل سنده

ٍب ينفرد  ،يركيو أكثر من راك ُب أصل سنده، و ما كانت الغرابة ُب أثناء سندهى الغريب النسيب:
 .(ْ)بركايتو راك كاحد عن أكلئك الركاة

 :(ٓ)كمن أنواع الغريب النسيب
 ((كه ثقة إال فبلف ير دل))تفرد ثقة بركاية ا٢بديث كقو٥بم: -أ

 ف((عن فبل تفرد بو فبلف))كقو٥بم:   :تفرد راك معْب عن راك معْب -ب
 أك أىل الشاـ(( تفرد بو أىل مكة))تفرد أىل بلد أك أىل جهة كقو٥بم:  -ج
عن  تفرد بو أىل البصرة))أك جهة عن أىل بلد أك جهة أخرل كقو٥بم:  ،تفرد أىل بلد -د

 أىل ا٤بدينة((.

                                      
 ٕٖص، ٓ، طالتقريب كالتيسّب ظتعرفة سنن البشّب النذير ( النوكم،ُ)
 ،  ىو أبو زكراي ٰبٓب ابن الشيخ الزاىد الورع كرٌل هللا أيب ٰبٓب شرؼ بن ًمرىااي، بن ا٢بزامي النوكم  النوكم ىو  

ك )النوكم( نسبة إذل )نول( أما مولده؛ فهو ُب العشر األكسط من اـر سنة إحدل كثبلثْب كست مئة، أما كفاتو سنة 
ست كسبعْب كست مئة ]بنول[ كديًفن هبا ، ككانت كفاتو عقب كاقعة جرت لبعض الصا٢بْب أبمره لزايرة القدس 

حتفة الطالبْب يف تررتة  النوكم،: ينظر،ل األمر، كتوُب عقبهاعليو أفضل الصبلة كالسبلـ فامتث-الشريف، كا٣بليل
 ّٗص ،ُجُط،، كمو األماـ الن

 بتصرؼ ّٗ، صَُ، طتيسّب مصطلح اضتديث( الطحاف، ِ)

 ّٗ(تيسّب مصطلح ا٢بديث، صّ)

 َْ(تيسّب مصطلح ا٢بديث، صْ)

 ُْ-َْص  ا٢بديث( تيسّب مصطلح ٓ)
 



 

ِٕ 

 

 تررتةاإلماـ البخارم كمنزلة كتابو:اظتبحث الثالث

 ُب ا٤بطلبْب التاليْب: ٲبكن التعرؼ على ترٝبة اإلماـ كمنزلة كتابو
 ترٝبة اإلماـ البخارما٤بطلب األكؿ: 
 منزلة كتابا٤بطلب الثاين: 

 :اظتطلب األكؿ: تررتة اإلماـ البخارم
لذلك  من الكتاب كالباحثْب ُب كتبهم،ىوموضوع تناكلو كثّب -رٞبو هللا-ترٝبة اإلماـ البخارم 

ا٤بهمة ُب حياة ىذا اإلماـ  ال أجد ضركرة أف أتسع ىنا كسأقتصر على بعض اإلضاءات
كسأكتب إف شاء هللا بعضان من أخباره كشيئان من مآثره ٗبا عٌلو يكوف سببان ُب أف ٫بيي حياهتم 

 كنسلك سبيلهم ُب طلب العلم كالعمل كالورع كحسن ا٣بلق إف شاء هللا.

ألفذاذ : " كاف اإلماـ البخارم رٞبو هللا تعاذل من النوابغ ا(ُ)قاؿ الشيخ ا٤بباركفورم 
الذين تفخر هبم األمة اإلسبلمية أبد الدىر كحق ٥با ذلك فقد كاف رٞبو هللا بفضل ما كىبو هللا 
سبحانو كتعاذل من ذاكرة قوية كخارقة كفهم اثقب كفقو دقيق ككماؿ ُب الورع كالتقول كالصبلح 

أصح  -صدؽ آية من آايت هللا تعاذل، ككتابو ا١بامع الصحيح اعتربتو األمة اإلسبلمية ٕبق ك 
ىتماـ ما دل ينلو كتاب على كجو األرض بعد  كانؿ من القبوؿ كاإل -الكتب بعد كتاب هللا

كتاب هللا تعاذل كا٢بديث عن اإلماـ البخارم كجامعو ال ينقطع ما بقي ا٤بسلموف على كجو 
ا٤بعمورة، ككتب عنهما ُب العصور السابقة كيكتب عنهما ُب العصر ا٢باضر كما سيكتب 

 األايـ القادمة ُب ٨بتلف بقاع األرض كُب ٨بتلف لغات العادل أمر يفوؽ ا٢بصر كالعدد عنهما ُب
 (ِ)".كال ٰبصيو إال هللا سبحانو كتعاذل

 
                                      

ق ُب ا٤بدرسة ُّْٓرم كتلقى علومو على كبار األساتذة ُب ا٥بند كٚبرج عاـ ىوعبيد هللا بن عبد السبلـ ا٤بباركفو  (ُ)
 لضياعالرٞبانية ُب د٥بي كعيْب مدرسا فيها، كاضطر أثناء استقبلؿ ا٥بند إذل مبلزمة بيتو كاالشتغاؿ ابلتأليف كاإلفتاء 

ق ُُْْابيح كتوُب رٞبو هللا ا٤بفاتيح ُب شرح مشكاة ا٤بص مرعافا٤بدرسة الرٞبانية، كلو مؤلفاتو عديدة منها: 
 ـ.ُْٗٗ

 ٔ -ٓص،ُج،ُط،سّبة اإلماـ البخارم، ا٤بباركفورم(ِ)



 

ِٖ 

 

 اشتو كنسبو : 
 ا١بعفى موالىم .( ُ)دمحم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة بن بردزبو

 كنيتو : 
 . (ِ)يكُب أاب عبد هللا 

 نسبتو : 
إذل ا١بعفى نسبة كالء عمبلن ٗبذىب من يرل أف من أسلمعلى يده  ملبخار ينسب اإلماـ ا

 (ْ).كابعتبار مولده ينسب إذل ٖبارل،(ّ)شخص كاف كالؤه لو 
 نشأتو:

كاف بيتان مليئان ابلعلم كالفضل ككانت أمو  كما ك -كالدهة بعد كفا-نشأ البخارم ُب بيت أمو
ف اإلماـ البخارم قد ضاع بصره ُب ككاكتب الَباجم عابدة صاحبة كرامات،   ذكرت بعض

صغره فرأت أمو ُب ا٤بناـ إبراىيم عليو السبلـ يقوؿ ٥با: ) اي ىذه رٌد هللا على ابنك بصره بكثرة 
دعائك(، فأصبحت من ليلتها الٍب رأت فيها الرؤاي كإذا ببصر كلدىا دمحم قد رجع كعاد إليو 

                                      
 

ردزبو : معناه ابلفارسية : الزارع كاف فارسيان على دين قومو ٍب أسلم كالد جده ا٤بغّبة على يد اليماف ا١بعفى كاذل ب(ُ)
  َُُ -ََُ، صِ،جُط ،طبقات اظتفسرين،٢بافظ مشس الدين دمحم بن على بن أٞبد،اٖبارل ] ينظر : الداكدل

، انظر: ٓٓٓ، صِ، جُ،طتذكرة اضتفاظ، انظر: الذىيب، ِِٓص ، ُ، ططبقات اضتفاظالسيوطي،ينظر: (  ِ)
 ، صُط،ج، هتذيب األشتاء كاللغات. انظر: النوكم، ُِِ، صِ ط، ج،الطبقات الكربل للشافعيةالسبكي، 

شذرات الذىب ىف أخبار من ،ا٢بنبلى. انظر:  ِْ، صُُج، ِ،طالبداية كالنهاية. انظر: ابن كثّب،ٕٔ
،  ِط،ج، طبقات اظتفسرين. انظر:الداكدم، ِٖٔ، صالفهرست. انظر: الوراؽ، ِٕٗ ص، ِ،جُط،ذىب

 .ََُص
 

 .ََُص، ِ،ط، جطبقات اظتفسرين:الداكدمنظر(اّ)
 

 ها كبْب جيحوف يعرب إليها من آمل الشط كبين ، ٖبارل : ابلضم من أعظم مدف ما كراء النهر(ْ)
ككانت قاعدة ملك السامانية طو٥با سبع كٜبانوف درجة كعرضها إحدل كأربعوف درجة كىي ببل  ، يوماف من ىذا الوجو   

كبينها كبْب  ، شك مدينة قدٲبة نزىة كبّبة البساتْب كاسعة الفواكو بينها كبْب خوارـز أكثر من ٟبسة عشر يومان 
بو ٦بكثفهى مدينة على أرض مستوية كبناؤىا خشب مشبك كٰبيط هبا البناء من  فبخارل ا٠بها ،٠برقند سبعة أايـ 

 ،كالقرل ا٤بتصلة ككانت معاملة أىل ٖبارل أايـ السامانية ابلدرىم  ، القصور كالبساتْب كااؿ كالسكك ا٤بفَبشة
 ّْٓ-ّّٓ، صُج،ط، معجم البلدافانظر: ا٢بموم،ككاف ٥بم درىم يسموهنا الغطريفية من حديد كصفر كآنك. 



 

ِٗ 

 

 . (ُ)نورٮبا

 علمو كقوة حفظو:
ديث منذ صغره، فعرؼ بسرعة حفظو، كسعة فهمو، كطوؿ صربه، ككاف لقد ظهر نبوغو ُب ا٢ب

كقاؿ الفربرم: ٠بعت دمحم بن أيب حاًب كرٌاؽ البخارم ،رٞبو هللا قوم الذاكرة، سريع ا٢بفظ
يقوؿ: أ٥بمت حفظ ا٢بديث كأان ُب الكٌتاب، قلت: ككم أتى عليك إذ ذاؾ عشر سنْب أك أقل 

الداخلي كغّبه فقاؿ يومان فيما كاف يقرأ للناس  ٍب خرجت من الكتاب فجعلت اختلف إذل
سفياف عن أيب الزبّب عن إبراىيم فقلت: اي أاب الزبّب دل يرك عن إبراىيم فانتهرين فقلت لو: ارجع 
إذل األصل إذا كاف عندؾ، فدخل فنظر فيو ٍب رجع فقاؿ: كيف ىو اي غبلـ؟ فقلت: ىو الزبّب 

أصلح كتابو كقاؿ رل صدقت، قاؿ لو: أنسياف ابن كم كىو ابن عدم عن إبراىيم فأخذ القلم ك 
حْب رددت عليو؟ فقاؿ: ابن إحدل عشرة سنة قاؿ: فلما طعنت ُب ست عشر سنة حفظت  

 (ِ)".كتب ابن ا٤ببارؾ كالوكيع كعرفت كبلـ ىؤالء يعِب أصحاب الرأم

 كذكر الذىيب ُب كتابو " كاف يقوؿ ٤با طعنت ُب ٜباين عشرة سنة جعلت أصنف قضااي
-ينئذ صنفت التاريخ عند قرب النيبالصحابة كالتابعْب كأقاكيلهم ُب أايـ عبيد هللا مب موسى كح

 (ّ)".ُب الليارل ا٤بقمرة كعن البخارم قاؿ: كتبت عن أكثر من ألف رجل-ملسو هيلع هللا ىلص

ولوف  كقاؿ أيضان ُب كتابو: "قاؿ كرٌاقو دمحم بن أيب حاًب ٠بعت حاشد بن إ٠باعيل كآخر يق    
كاف البخارم معنا إذل السماع كىو غبلـ فبل يكتب حٌب أتى على ذلك أايمان فكنا نقوؿ لو 

                                      

إرشاد السارم لشرح صحيح ، انظر القسطبلين، ُٔص  ،ُ، جُ، طسّبة اإلماـ البخارما٤بباركفورم، ( ُ)
القسطبلين ىو أٞبد بن دمحم بن أيب بكر بن عبد ا٤بلك ق، ُِّّ ُ، د)الطبعة الكربل األمّبية( طُّ، صُ، جالبخارم

ق ٗبصر كنشأ هبا فحفظ القرآف ُٖٓمن ذم القعدة سنة  ا٤بصرم الشافعي، كيعرؼ ابلقسطبلين كلد ُب اثين عشر
كالشاطبيتْب كمن مؤلفاتو ا٤بشهورة ) إرشاد السارم على صحيح البخارم( كشرح صحيح مسلم كدل يكمل، كمات رٞبو 

 َُِص ُكصلي عليو بعد ا١بمعة اب١بامع األزىر. انظر البدر الطالع ج ِّٗهللا ُب ليلة ا١بمعة السابع من اـر سنة 
 

، ُجإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم،، انظر َّٓص ، ُط،مقدمة فتح البارم( ابن حجر العسقبلين، ِ)
 ٔٓٓ، صِ، جتذكرة اضتفاظ، انظر الذىيب، َْٖ، صُِ، جسّب األعالـ النبالء، انظر الذىيب ِّص

 ٓٓٓص ، ِ، جُ،طتذكرة اضتفاظ( الذىيب، ّ)



 

َّ 

 

فقاؿ: أنكما قد أكثرٛبا علي فأعرضا علٌي ما كتبتما فأخرجنا إليو ما كاف عندان فزاد على 
 (ُ)".ٟبسة عشر ألف حديث فقرأىا كلها عن ظهر قلب حٌب جعلنا ٫بكم كتبنا من حفظو

 طلب العلم:الرحلة يف 
كاف لئلماـ رحبلت متتالية طاؼ خبل٥با العديد من البلداف اإلسبلمية كقد بدأ رحلتو من 
صغره حيث خرج إذل ا٢بج كُب صحبتو أمو كأخيو ٍب ٚبلف البخارم لطب ا٢بديث كاألخذ 
عن الشيوخ فظل ُب ا٢برمْب ستة أعواـ ينهل العلم من شيوخها، كيقوؿ اإلماـ البخارم رٞبو 

كا١بزيرة مرتْب، كإذل البصرة أربع مرات، كأقمت  (ّ)كمصر (ِ)عن ترحالو: "دخلت إذل الشاـهللا 
 (ُ)".مع ادثيْب(ٓ)ستة أعواـ، كال أحصي كم مرة دخلت إذل الكوفة كبغدادى (ْ)ُب ا٢بجاز

                                      
 ََْ، صُِ، جسّب أعالـ النبالءانظر الذىيب  ،ٔٓٓص، ِ، جُ،طتذكرة اضتفاظ( الذىيب، ُ)

شهورة قصبة الشاـ، كىي جنة األرض ببل خبلؼ ٢بسن عمارة ككثرة فاكهة كنزاىة رقعة ككثرة مياه ٠بيت ( البلدة ا٤بِ)
كقيل إف الذم بُب دمشق جّبكف بن سعد بن عاد بن إـر ابن ساـ بن .بذلك ألهنم دمشقوا ُب بنائها أم أسرعوا

بعد حصار كمنازلة، ككاف قد نزؿ  ُْالسبلـ، ك٠باىا إـر ذات العماد. فتحها ا٤بسلموف ُب رجب سنة نوح، عليو 
: على كٌل ابب من أبواهبا أمّب من ا٤بسلمْب فصدمهم خالد بن الوليد من الباب الشرقيحٌب افتتحها عنوة. انظر

 .ْٓٔ -ّْٔص ،ِجط،  ،تراجم البلداف،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا، ا٢بموم

٠بٌيت مصر ٗبصر بن مصراًن بن حاـ بن نوح، عليو الٌسبلـ، كىي من فتوح عمرك بن العاص ُب أايـ عمر بن (ّ)
ـٌ إبراىيم ابن رسوؿ هللا، صٌلى هللا عليو كسٌلم، كىاجر أـ إ٠باعيل،  ا٣بطاب، هنع هللا يضر. كمن مفاخر مصر مارية القبطية أ

ة أمّب ا٤بؤمنْب الٍب ٰبمل عليها ٞبل مؤنة ثغوره كأطرافو كيقٌوت هبا عاٌمة جنده كرعيتو مع . كمصر خزانـعليو الٌسبل
اتصا٥با اب٤بغرب ك٦باكرهتا أجناد الشاـ كبقية من بقااي العرب ك٦بمع عدد الناس فيما ٯبمع من ضركب ا٤بنافع 

 ُّٖ -ُّٕص، ٓج، ط، تراجم البلداف.انظر: ا٢بموم، كالصناعات

كر األنبارم: ُب ا٢بجاز كجهاف: ٯبوز أف يكوف مأخوذا من قوؿ العرب حجز الرجل بعّبه ٰبجزه إذا شٌده قاؿ أبو ب(ْ)
شٌدا يقيده بو، كيقاؿ للحبل حجاز، كٯبوز أف يكوف ٠بي حجازا ألنو ٰبتجز اب١بباؿ، كا٢بجاز جبل ٩بتٌد حاٌؿ بْب 

خر فهو حاجز بينهما. ٠بتو العرب حجازا ألنو الغور غور هتامة ك٪بد فكأنو منع كٌل كاحد منهما أف ٱبتلط ابآل
حجز بْب الغور كىو ىابط، كبْب ٪بد كىو ظاىر، كمبدؤه من اليمن حٌب بلغ أطراؼ بوادم الشاـ فقطعتو األكدية 
، كٮبا جببلف بنخلة، ٍب طلعت ا١بباؿ بعد منو فكاف منها األبيض  حٌب بلغ انحية ٬بلة، فكاف منها حيض كيسـو

 .َِِص ،ِجط، تراجم البلداف:ا٢بموم، . انظرجبل العرج كقدس

أصل بغداد لؤلعاجم، كالعرب ٚبتلف ُب لفظها إذ دل يكن أصلها من كبلمهم كال اشتقاقها من لغاهتم، بعضهم يقوؿ: (ٓ)
بغ داد أم الصنم أعطاين، أكؿ من مٌصرىا كجعلها مدينة ا٤بنصور اب أبو جعفر عبد هللا بن دمحم بن علي ابن عبد 

 ،ُج، ط، تراجم البلدافانظر: ا٢بموم،   بن عباس بن عبد ا٤بطلب اثين ا٣بلفاء، كانتقل إليها من ا٥بامشية.هللا
= 



 

ُّ 

 

 شيوخو:

ه، إٌف كثرة رحبلت اإلماـ كتنقلو بْب البلداف جعل شيوخو كثّبين إذل جانب ٠باعو من أىل بلد
كال نستطيع أف نذكر ىنا كبل ٩بن ٠بع اإلماـ رٞبو هللا  ،هكقد تتلمذ على خّبة علماء عصر 

عنهم كلكن يكفينا أف نذكر قوؿ كرٌاقو دمحم بن أيب حاًب حيث قاؿ: ٠بعتو يقوؿ: "دخلت بلخ 
فسألوين أف أملي عليهم لكل من كتبت عنو حديثان فأمليت ألف حديث أللف رجل ٩بن كتبت 

 (ِ)".عنهم

 مصنفاتو:
لقد خدـ اإلماـ البخارم السنة النبوية خدمةن عظيمة، فكم لو من أايد بيضاء ُب األحاديث،  

كُب نقد الرجاؿ، كعلل ا٢بديث، كشرح اآلاثر، كلو مؤلفات عظيمة منها ما حفظ كنقل كمنها 
صنف  نة عشرة من عمره كقدما فقد كاختفى، كبدأ التأليف كىو ال يزاؿ ايفع السن ُب الثام

 :(ّ)ما يزيد عن عشرين مصنفا منها -رٞبو هللا-البخارم

 ا١بامع الصحيح:  -
كىو من أشهر كتبو على اإلطبلؽ كالذم ٠باه اإلماـ نفسو )ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر 

 .ْكسننو كأايمو(-ملسو هيلع هللا ىلص-من أمور رسوؿ هللا
 كتاب التاريخ الكبّب:   -
ج الدين السبكي:) كتاب دمحم بن إ٠باعيل ُب التاريخ كتاب دل يسبق الذم قاؿ فيو العبلمة ات 

 . (ٓ)إليو كمن ألف بعده شيئان من التاريخ أك األ٠باء أك الكُب دل يستغن عنو(
 األدب ا٤بفرد:  -

                                      
= 

 .ْٔٓص

 َِٓص ، ُط،مقدمة فتح البارم( ابن حجر العسقبلين، ُ)
 ّٓٗص، ُِج، ُ، طسّبة أعالـ النبالء( الذىيب، ِ)
 ٓٓٓ، صِ، جتذكرة اضتفاظالذىيب،  (ّ)

  َْٓ، صُِ، جـ النبالءسّب أعالالذىيب،  (ْ)

 

 ِٓٔص ، ُط،سّبة اإلماـ البخارم( ا٤بباركفورم، ٓ)



 

ِّ 

 

كآدابو كلذلك فنحن ُب أمس ا٢باجة إذل مطالعة ىذا -ملسو هيلع هللا ىلص-ؽ النيبىذا الكتاب يعٌلم أخبل 
 كاالستفادة منو. الكتاب

 :جزء رفع اليدين -
ىو جامع ُب ابب رفع اليدين، كأثبت فيو ركاايت رفع اليدين كانقش كانتقد الركاايت الدالة 

 على عدـ ذلك.
 كتاب قضااي الصحابة كالتابعْب:   -
ق ككاف كتاابن مفيدان ُِِقيل صٌنف اإلماـ البخارم ىذا الكتاب قبل التاريخ الكبّب، سنة ك 

 . (ُ)كلكن لؤلسف ال نعلم شيئان عن كجود ىذا الكتاب كانفعان 
 كمن كتبو أيضان:

 بر الوالدين -ُ
 خلق أفعاؿ العباد -ِ
 ا١بامع الكبّب -ّ
 ا٤ببسوط  -ْ
 كتاب األشربة  -ٓ

 كغّبىم الكثّب فجزاه هللا عنا كعن ا٤بسلمْب خّب ا١بزاء.

 كفاتو:
كما ذكر   -رٞبو هللا-كأتليفان توَب  كبعد حياة حافلة ابلبذؿ كالعطاء، كنشر العلم تدريسان 

العسقبلين ُب مقدمتو "كانت ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست كٟبسْب كمائتْب... 
 (ِ).ككانت مدة عمره اثنْب كستْب سنة إال ثبلثة عشر يومان تغمدىا تعاذل برٞبتو، اىمْب"

 اظتطلب الثاين: منزلة كتابو
الصحيح البخارم أصٌح الكتب بعد كتاب هللا تعاذل كتلقتو األمة  اتفق علماء ا٤بسلمْب على أفٌ 

                                      
 ِٕٔص ، ُ،طسّبة اإلماـ البخارم(ا٤بباركفورم، ُ)

، انظر الذىيب ْٖٔ، صُِ، جسّب أعالـ النبالء، انظر الذىيب ُٖٓص ، ُطالبارم، مقدمة فتح( ابن حجر العسقبلين، ِ)
 ٔٓٓ، صِ، جتذكرة اضتفاظ



 

ّّ 

 

صلى -على الكتب الستة سندان إذل النيبابلقبوؿ كأٌف أحاديثو صحيحة اثبتة عن رسوؿ هللا، كأ
، كألٌف علماء ا٤بسلمْب قد ٤بسالك ا٤بتبعة ُب قواعد التحديثألنو سلك أدٌؽ ا-هللا عليو كسلم

كافية على مر العصور كتتبعوا أحاديثو فأيٌدكا البخارم ككافقوه على  درسوا ىذا الكتاب دراسةن 
ىذه األحاديث، كلذلك اعتربكه صاحل ا٢بجية ُب أحكاـ الدين، يقوؿ اإلماـ البخارم:"صٌنفت  
كتايب ا١بامع ُب ا٤بسجد ا٢براـ كما أدخلت فيو حديثان حٌب استخرت هللا تعاذل كصليت ركعتْب 

 .(ُ)"كتيقنت صحتو

اإلماـ ا٤بباركفورم:) إٌف ا١بامع الصحيح كىو ا٤بعركؼ بصحيح البخارم لو أٮبية  يقوؿ 
 م فيو،خاصة ٛبيزه من بْب مؤلفاتو كال يوجد مكاف على كجو األرض إال ك٘بد صحيح البخار 

سبلمية إذل تلقيب اإلماـ كىذا الكتاب ا٤ببارؾ من أىم كأبرز األمور الٍب دعت األمة اإل
 (ِ)(.-كأمّب ا٤بؤمنْب -دثْبإبماـ اجمل –البخارم

 :الرد على من ضع ف أحاديث البخارم
إٌما أف يكوف الغرض من ذلك التشكيك ُب أصح الكتب بعد كتاب هللا كعمدة ا٤بسلمْب أكالن: 

ُب الرجوع إذل السنة، كُب ىذا مدخل عظيم من مداخل الشيطاف يقوؿ اإلماـ الدىلوم: )أٌما 
ى أف ٝبيع ما فيهما من ا٤بتصل ا٤برفوع صحيح ابلقطع، الصحيحاف فقد اتفق ادثوف عل

 (ّ).كأهنما متواتراف إذل مصنفيهما، كأنو كل من يهٌوف أمرٮبا فهو مبتدع متبع غّب سبيل ا٤بؤمنْب

كُب ىذه ا٢بالة ا يقصد رضواف هللا، أف يكوف ا٤بنتقد ال يقصد التشكيك أك الطعن كإ٭بٌ اثنيان: 
م كالصبلح كالورع كعليو أف يذكر ا٢بديث الضعيف بعينو على قدر من العل أف يكوف ٯبب

                                      
  ُّٓص ، ُطالبارم، مقدمة فتحالعسقبلين، ( ابن حجر ُ)
 ُّٕص، ُ،طسّبة اإلماـ البخارم( ا٤بباركفورم، ِ)

ىو أٞبد شاه بن عبد الرحيم العمرم الدىلوم ا٤بكُب أبيب عبد  ،ْْْ، صُج، ُط، حجة هللا البالغة( الدىلوم، ّ)
كلد كنشأ اب٥بند كحفظ القرآف كتلقى علومو العزيز ا٤بلقب بورل هللا، الفقيو ا٢بنفي األصورل ادث ا٤بفسر الصوُب، 

على أكابر علمائها،كلو مؤلفات عديدة منها: اإلنصاؼ ُب بياف سبب االختبلؼ كحجة هللا ُب أسرار األحاديث 
ق. انظر أصوؿ الفقو اترٱبو كرجالو ُُٕٔكعلل األحكاـ كعقد ا١بيد ُب أحكاـ االجتهاد كالتقليد كتوُب رٞبو هللا 

 َٖٗصِطبوعات العربية كا٤بعربة جكمعجم ا٤ب َٗٔص



 

ّْ 

 

ليكوف كبلمو أدؽ كطعنو منصب على أحاديث معينو ال طعنان عامان، كإف كاف األكذل ترؾ ذلك 
أم شك، ىذا كلو إذا خاليان من  ة العلم هبذا الكتاب ٛبسكاي قواي٤با فيو ا٤بصلحة بتمسك طلب

بعض  ارم، كالصحيح أنٌو قد انتقد عليوُب البخأبٌف ىناؾ أحاديث ضعيفة  سٌلمنا جدالن 
 .األحاديث إال أف أغلب ذلك مردكد

كيرد على من ضعف كشكك ُب الصحيح البخارم بعدة أدلة نقلها ٝبع من علماء 
 األمة الذين ال يستهاف هبم من ا٢بفاظ ٧بدثْب ك الفقهاء اققْب، كمن أقوا٥بم:

نواع ، منها ما أخرجو الشيخاف ُب صحيحهما، قوؿ ابن حجر:"كا٣برب اتف ابلقرائن أ
منها: جبللتهما ُب ىذا الشأف، كتقدمهما ُب ما دل يبلغ حد التواتر، فإنو احتفت بو القرائن، 

ٛبييز الصحيح عن غّبٮبا، كتلقي العلماء كتابيهما ابلقبوؿ، كىذا التلقي كحده أقول ُب إفادة 
 (ُ).تر"العلم من ٦برد كثره الطرؽ القاصرة عن التوا

، على أف أصح الكتب بعد القراىف الصحيحاف، -رٞبهم هللا-قوؿ اإلماـ النوكم:" اتفق العلماء 
ُب هتذيب اال٠باء كُب موضع اىخر قاؿ: " ك  ،(ِ)كتلقتهما األمة ابلقبوؿ"  ،البخارم كمسلم

٭با يفَبؽ أفادان كجوب العمل ٗبا فيهما كىذا متفق عليو... كإتلقي األمة ابلقبوؿ إ٭با للنوكم 
الصحيحاف عن غّبٮبا من الكتب ُب كوف ما فيهما صحيحان ال ٰبتاج إذل النظر فيو،  بل ٯبب 

 (ّ)العمل بو مطلقان، كما كاف ُب غّبٮبا ال يعمل بو حٌب ينظر كتوجد فيو شركط الصحيح" 

جاز ما كاف من األحاديث ُب الصحيحْب أك ُب قوؿ اإلماـ الشوكاين:" كأعلم أنو 
 (ْ)بو دكف ٕبث، ألهنما التزما الصحة كتلقت ما فيهما األمة ابلقبوؿ"  االحتجاج

 : كاطتالصة
أٌف اإلماـ البخارم من أعبلـ السنة ا٤بشهود ٥بم ابلفضل كالتقول، كمن علماء ا٢بديث كأئمة 

                                      
 .َٔ، صُ، جُ، طنزىة النظر يف توضيح ـتبة الفكر يف مصطلح أىل األثر(العسقبلين،  ُ)

 ُُٔ، صُ، ط، جشرح صحيح مسلم( النوكم، ِ)

 ّٕ، صُ، فصل ُب اسم صحيح البخارم كتعريف ٧بلو، ط، جهتذيب األشتاء(  النوكم، ّ)

 ِٔ، صُ، جُ، طنيل األكطار(الشوكاين، ْ)



 

ّٓ 

 

الدين كحافظ اإلسبلـ، رحل إذل أمصار كثّبة كصرب على البحث كٙبرم الصواب ُب 
ت ىذه الصفات لباحث من قبلو أك من بعده، كدل يصل كتابو إذل ىذه األحاديث، قٌلما توافر 

عن اإلسبلـ  ا٤برتبة جزافان كإ٭ٌبا جاءت بعد أف درسوه دراسةن كاعيةن على بصّبة كىدل، فجزاه هللا
 .كعن ا٤بسلمْب

 : شركحو
كقد اعتُب العلماء بصحيح البخارم كخدموه خدمةن عظيمة، فوضعوا لو عشرات الشركح ، كمن 

 ىذه الشركح:

 كىو من أعظم الشركحات كأشهرىا العسقبلين  فتح البارم لئلماـ-ُ
 دمحم بن دمحم ا٣بطايب أعبلـ السنن لئلماـ-ِ
 البن عبد الرب ا٤بالكي لى ا٤بسائل ا٤بستغربة من البخارماألجوبة ع-ّ
 عمدة القارم مود أٞبد بن موسى العيِب-ْ
 بن دمحم التميميشرح صحيح البخارم أليب القاسم أٞبد -ٓ
 إرشاد السارم شرح صحيح البخارم للقسطبلين -ٔ
 الفيض ا١بارم لشرح الصحيح البخارم إل٠باعيل بن دمحم بن عبد ا٥بادم -ٕ
 الكوكب الدارم للعبلمة مشس الدين دمحم بن علي بن دمحم بن سعيد الكرماين -ٖ

  



 

ّٔ 

 

 دراسة األمر كالنهي دراسة أصوليةالباب األكؿ:

هي من أىم مباحث أصوؿ الفقو حيث أهنما أساس التكليف ُب توجيو النث األمر ك مبح
ألف هبما يعرؼ ا٢ببلؿ ا٣بطاب إذل ا٤بكلفْب كأٌف معرفتهما تؤدم إذل معرفة األحكاـ الشرعية، ك 
، لذلك نرل كثّبان من من ا٢براـ، كهبما تثبت أكثر األحكاـ، كعليهما مدار تكليف اإلسبلـ

 .ا٤بوضوعات األصولية الٍب ٕبثوىا العلماء جعلهما ُب مقدمة

) أحق ما يبدأ بو ديث عن األمر كالنهي، حيث قاؿ:فقد بدأ السرخسي ُب كتابو اب٢ب 
األحكاـ كيتميز ا٢ببلؿ من ُب البياف األمر كالنهي ألف معظم االبتبلء هبما كٗبعرفتهما تتم معرفة 

 (ُ)(ا٢براـ

يث ، حالتاليْب فصلْبفي اللمن ا٢بديث عنهما بشيء من التفصيكاف ال بد لذا  
 لشكل التارل:مباحثعلى اعلى  فصلكل مل  تشي

 األكؿ:  فصلال
 :باحثم ... كفيو ستة دالالت األمر كصيغو

 األكؿ: تعريف األمر لغة كاصطبلحا ٤ببحثا -ُ
 الثاين: الصيغ الدالة على األمر بحثا٤ب -ِ
 كجوه استعماؿ صيغة األمرالثالث:  بحثا٤ب -ّ
 موجب األمر رابع: ال بحثا٤ب -ْ
 داللة األمر على التكرار أك الوحدةا٣بامس:  بحثا٤ب -ٓ
 السادس: داللة األمر على الفور أك الَباخي بحثا٤ب -ٔ

                                      

ىو دمحم بن أٞبد بن سهل أبو بكر مشس  ، ُُ، صُ، جْ، طأصوؿ السرخسي( السرخسي،  ُ)
األئمة قاضي من كبار علماء ا٢بنفية ٦بتهد من أىل سرخس)خراساف( كمن مؤلفاتو: ا٤ببسوط ُب الفقو كشرح السّب الكبّب 

ق، انظر أصوؿ ّْٖخسي، كتوُب سنة مد بن ا٢بسن ك٨بتصر الطحاكم ككتاب ُب أصوؿ الفقو يسمى أصوؿ السر 
 ِِّالفقو اترٱبو كرجالو ص

 



 

ّٕ 

 

 الثاين: فصلال
 :باحثمستة النهي كصيغو ....كفيو  دالالت

 األكؿ: تعريف النهي لغة كاصطبلحا ا٤ببحث -ُ
 يالثاين: الصيغ الدالة على النه بحثا٤بك  -ِ
 ا٤ببحث الثالث: كجوه استعماؿ صيغ الدالة على النهي -ّ
 نهيموجب ال: رابعال بحثا٤ب -ْ
 التكرار كالفور: داللة النهي على امسا٣ب بحثا٤ب -ٓ
 الفساد أك البطبلفهي : اقتضاء النسادسال بحثا٤ب -ٔ

  



 

ّٖ 

 

ااألمر كصيغه ةداللاألكؿ: فصلال  

األكؿ: تعريف األمر لغة كاصطالحا بحثاظت  
ُب كتابو: أمر،  منظور كىو مصدر أمر كٝبعو أكامر، قاؿ ابنمر ُب اللغة: ىو ضد النهي، األ

، كاألمر كاحد األمور، يقاؿ ل أمرهبقاألمر: معركؼ: نقيض النهي، أيمره أمران كإمارة فأٛبر أم 
 (ُ).أمر فبلف مستقيم كأموره مستقيمة، كاألمر: ا٢بادثة، كا١بمع أمور

ٝبعو أمور غريب الشرح الكبّب:)ء ـ ر( األمر ٗبعُب ا٢باؿ  كُب ا٤بصباح ا٤بنّب ُب
كاألمر ٗبعُب الطلب ٝبعو أكامر فرقان ( 97من اآلية:  ، جزءسورة ىود)(   ی ی جئ حئ ):كعليو

 .(ِ)بينهما كٝبع األمر أكامر

 :األمرُب اصطبلح األصوليْب
 :ثّبة، كمن تعاريفهماألمر على أقواؿ ك اختلف األصوليوف ُب تعريف

 فاشتمل التعريف على ثبلث قيود:، (ّ)لب الفعل ابلقوؿ على جهة االستعبلءط
كىذا ٱبرج طلب الَبؾ فإنو يسمى هنيان ال أمران، كاتفق األصوليوف على  ،طلب الفعل -ُ

 .ىذاالقيد، كاختلفوا على القيدين اآلخرين
 ابلقوؿ، أف يكوف ابلقوؿ ال ابلفعل أم خرج الطلب ابلكتابة كاإلشارة. -ِ
 .أف يكوف الطلب على جهة االستعبلء  -ّ

خالف فيو بعض األصوليْب كقالوا إف األمر قد يكوف ابلقوؿ كقد يكوف  ثاينفالقيد ال
اجملاز ا٤بفتقر  ا١بمهور قالوا: ال يسمى الفعل أمران إال على سبيلك .(ْ)كاإلشارة كالكتابةابلفعل  

 .(ٓ)إذل القرينة
                                      

 ِٕ، صْ، جّ"أمر" ط لساف العرب،( ابن منظور، ُ)

 ُِ، صُط، ج  ،اظتصباح اظتنّب يف غريب الشرح الكبّب( الفيومي، ِ)

 .ُِْ، صُ، جُ، طإرشاد الفحوؿ، انظر: الشوكاين، ُٕ، صِ، جّ، طاحملصوؿ يف علم األصوؿ( الرٌازم، ّ)
 

 ُٕ، صِ،جّطاحملصوؿ يف علم األصوؿ، ( الرازم، ْ)

، ُج،ُط،تفواتح الرزتو : عبد العلي االنصارم، ، انظر12، صُج، ُط ،أصوؿ السرخسي( السرخسي، ٓ)
 .ُِْ، صُج، ُ، طإرشاد الفحوؿ: الشوكاين،، انظرّٖٖص



 

ّٗ 

 

ىل تكوف دالة على الوجوب أـ ال؟ عند ا١بمهور  -ملسو هيلع هللا ىلص-بلؼ تظهر ُب أفعاؿ النيبكٜبرة ا٣ب 
ى الوجوب، ك٥بذا فإف أفعاؿ لقوؿ فقط ال تكوف دالة علقائلْب أبف لفظ األمر حقيقة ُب اال

، فمنهم (ُ)متابعتو فيهالى كجوب ع دٌؿ الدليل إذا اجملردة ال تكوف ٗبثابة األمر إال-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب
 ؿ:من قا

:ٰبمل على الندب كال ٰبمل على غّبه إال بدليل كىو قوؿ ا١بويِب كبعض أقواؿ الشافعية -ُ
 .(ِ)كىو القوؿ الثاين لئلماـ حنبل، كاختاره ابن ا٢باجب من ا٤بالكية، كإليو ذىب الظاىرية

  :فقد استدلوا ابلقرآف كا٤بعقوؿ
فِي زَسٌُلِ انهَّوِ أُسٌَْةٌ حَسَنَتٌ نًٍَِّ كَاٌَ يَسْجٌُ انهَّوَ ًَانْيٌَْوَ }نَقَدْ كَاٌَ نَكُىْ :استدلوا من القرآف: بقولو تعاذل -أ

 .(ُِ:يةاآل )سورة األحزاب،اآلخِسَ ًَذَكَسَ انهَّوَ كَثِريًا{

كجو الداللة: قاؿ"لكم" كدل يقل "عليكم" فدؿ ذلك على الندب، كما أنو سبحانو كتعاذل جعل 
 .كأدىن درجات ا٢بسنة ا٤بندكب فيحمل عليو  حسنة ملسو هيلع هللا ىلص بو التأسػي

أال يكوف إال حػسنة كا٢بػسنة  ملسو هيلع هللا ىلص استدلوا من ا٤بعقوؿ: حيث قالوا: إف الظاىر من فعلو -ب 
من  ملسو هيلع هللا ىلص ال ٚبرج عن الواجب كا٤بندكب كٞبلو على ا٤بندكب أكذل ؛ ألف غالب أفعالو

 .متيقن ؛ ألنو أقل أحواؿ الفعل فوجب ا٢بمل عليوكما أف الندب  ت،ا٤بنػدكاب

 .(ّ)إنو لئلابحة كإليو ذىب أكثر ا٢بنفية -ِ

اجملرد يدؿ على اإلابحة؛ كذلك ألف فعلو ال يكػوف حرامػان  ملسو هيلع هللا ىلص استدلوا اب٤بعقوؿ: قالوا: إف فعلو
حاد عدكؿ ا٤بسلمْب كال مكركىان ؛ ألف األصل عدمو كالظاىر خبلفو، فإف كقوع ذلك من آ

نػادر فكيف من أشرؼ ا٤برسلْب، كعند ذلك إما أف يكوف فعلو كاجبان أك مندكابن أك مباحان، 

                                      
، انظر ابن النجار، ٖ،صِهاج، ج، اإلهباج ُب شرح ا٤بنالبيضاكم، انظر ُِْص ُج، إرشاد الفحوؿ،الشوكاين،  (ُ)

 ٓ،صّ، جشرح الكوكب اظتنّب

 ُْٖ، صُ، جالربىاف( ا١بويِب، ِ)

 ُْ-ُّ، صِ، جاحملصوؿ( الرازم، ّ)



 

َْ 

 

كاألصل عدـ الوجوب كالندب ؛ ألهنما ال يثبتاف إال بدليل كدل يقم الدليل فتبقى اإلابحة كىو 
 .(ُ)ا٤بطلوب

 .(ِ)ض ا٢بنابلةليل عليو، كىو قوؿ أكثر الشافعية، كبعالوقف حٌب يقـو د -ّ

مَبدد بْب أف يكوف خاصان بو كبْب أف يكوف ليس  ملسو هيلع هللا ىلص استدلوا من ا٤بعقوؿ: قالوا: إف فعلو
خاصان بو، كما ليس خاصان بو مَبدد بْب الواجب كا٤بندكب كا٤بباح، كٞبلو على البعض بدكف 

 .(ّ)ف يقـو دليل التعيْبدليل ليس أكذل من ٞبلو على البعض اآلخر؛ لذلك يلـز الوقف إذل أ

دالة على الوجوب أيضان ألنو إذا   -ملسو هيلع هللا ىلص-تكوف أفعاؿ النيبة ابلفعل أما عند القائلْب أبنو حقيق 
كبو قاؿ اإلماـ  ،(ْ) داالن على اإلٯباب-ملسو هيلع هللا ىلص-أمران ككل أمر لئلٯباب يكوف فعلوكاف الفعل 

ماـ الشافعي ككثّب من ا٤بعتزلة كىو أحد أقواؿ اإلماـ أٞبد بن مالك كأكثر أتباعو كقاؿ لو اإل
 كاستدلوا ابلقرآف كالسنة: ،(ٓ)حنبل كإليو ذىب علماء ٠برقند

 }قُمْ إٌِ كُنتُىْ تُحِبٌٌَُّ انهّوَ فَاتَّبِعٌَُِي يُحْبِبْكُىُ انهّوُ ًَيَغْفِسْ نَكُىْ ذٌَُُبَكُىْ ًَانهّوُأدلتهم من القرآف، قولو تعاذل: -أ

)سورة }ًَىَـرَا كِتَابٌ أََزَنْنَاهُ يُبَازَكٌ فَاتَّبِعٌُهُ ًَاتَّقٌُاْ نَعَهَّكُىْ تُسْحًٌٌَُ{:ولو تعاذلكق( ُّسورة آؿ عمراف، اآلية:) غَفٌُزٌ زَّحِيى{

 .(ُٓٓاألنعاـ، اآلية:
فيجب علينا الداللة ُب قولو:)فاتبعوين( ك)فاتبعوه( أمر كاألمر يقتضي الوجوب ككجو 

 .(ٔ)ُب أقوالو كأفعالو مطلقان كمنها فعلو اجملرد ملسو هيلع هللا ىلص عواتبا
ًَيَا آتَاكُىُ انسَّسٌُلُ فَخُرًُهُ ًَيَا ََيَاكُىْ عَنْوُ فَاَتَيٌُا ًَاتَّقٌُا انهَّوَ إٌَِّ انهَّوَ شَدِيدُ }ككذلك قولو تعاذل: -ب

 .(ٕ:، اآليةا٢بشر) سورة انْعِقَاب{

مران هللا ُب اآلية أبخذ ما أتى بو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كاألمر للوجوب كفعلو ككجو الداللة قالوا: أ
                                      

 ُٖٓ، صُ، جهناية السوؿ(  األسنوم، ُ)

 ُٖٓ، صُ، جالربىاف، ويِب، انظر: ا١بْٓ،صِ، جاحملصوؿ( الرازم، ِ)

 َِّ،ص ّ، جاحملصوؿالرازم،  (ّ)

 بتصرؼ ُِٕ، صُ، جُطأصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو، (السلمي، ْ)

 ِْ،صُ، جالتبصرة( الشّبازم، ٓ)

 ِِّ،صِ، جاحملصوؿ، انظر الرازم، َُِ، صِ، جاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ(اآلمدم،  ٔ)



 

ُْ 

 

 .(ُ)ملسو هيلع هللا ىلص من ٝبلة ما أيٌب بو فوجب األخذ بو

 من السنة:

ابة إف الصحابة مهنع هللا يضر خلعوا نعا٥بم ُب الصبلة ٤با خلع نعلو ملسو هيلع هللا ىلص، ككجو الداللة: ٤با خلع الصح -أ
 .(ِ)لو ُب فعلو ملسو هيلع هللا ىلصنعلهم فإهنم قد فهموا كجوب ا٤بتابعة 

ما ركم عنو ُب صلح ا٢بديبية أنو أمر الصحابة ابلتحلل كا٢بلق كالذبح فتوقفوا، فشكا  -ب
 سلمة فأشارت إليو أف ٱبرج كينحر كٰبلق ففعل ذلك فذٕبوا كحلقوا.أـ ذلك إذل 

 مناقشة أدلة القائلْب ابلوجوب:

الرد على استدال٥بم ابآلية األكذل كالثانية: إف األمر اب٤بتابعة موقوؼه على معرفة ا١بهػة ؛ أم -أ
 فعل فعبلن  ملسو هيلع هللا ىلص حكم الفعل كالفعل اجملرد دل تعلم صفتو لذلك ال ٘بب فيو ا٤بتابعة، فلو أف النيب

 .ا حصلت ا٤بتابعة ك٤با ٙبققت كقصد فيو الندب مثبلن ففعلناه على قصد اإلابحة أك الوجوب ٤ب

إ٭با يكوف إذا علػم صػفة فعلو،  ملسو هيلع هللا ىلص الرد على استدال٥بم ابآلية الثالثة: إف األخذ ٗبا آاتان بو النيب
كالفعل اجملرد دل تعلم صفتو إذف فبل ٘بب ا٤بتابعة فيو، كما أنو يوجد ُب اآلية ما يدؿ على أف 

كما )متعلق ابلقوؿ دكف الفعل ؛ كذلك ألنو يقابلو ابلنهي بقولو  (هفخذك  )األمر ُب قولو تعاذل:
كالنهي ال يكوف إال ابلقوؿ ككذلك األمر ا٤بقابل لو، كبذلك ٱبرج الفعل  (هناكم عنو فانتهوا

ما هناكم"   " ألنو ذكر ُب مقابلػو لو تعاذل:"كما أاتكم" ما أمركمكيسقط، كيكوف ا٤بقصود بقو 
 .كما ذكران

كذلك من  ملسو هيلع هللا ىلص: ى استدال٥بم ٖبرب خلع الصحابة نعا٥بم ُب الصبلة كما خلعالرد عل -ُ
 :(ّ)كجهْب

                                      
 ِِّ،صّ، جاحملصوؿ( الرازم، ُ)

  ِْ، صُ، جالتبصرة(الشّبازم، ِ)

 ِْ، صُ، جالتبصرة( الشّبازم، ّ)



 

ِْ 

 

األكؿ: إف ذلك ال يدؿ على أهنم فعلوا ذلك على جهة الوجوب بل لعلهم رأكا متابعتو فػي  
ىو إنكاره خلػع النعل مبالغة ُب موافقتو، كالذم يدؿ على أف ا٣بلع بطريق ا٤بتابعة دل يكن كاجبان 

 .دل خلعتم نعالكم ملسو هيلع هللا ىلص بقولو عليهم 

صلوا  ) ملسو هيلع هللا ىلص الثاين: إهنم فهموا كجوب ا٤بتابعة ليس من الفعل كإ٭با من أدلة أخرل منها قولو 
ففهموا أف صبلتو بياف لصبلهتم فلما رأكه قد خلع نعلو اتبعوه ُب ذلك  (ُ)(كما رأيتموين أصلي

 .ذلك من ىيئات الصبلةلظنهم أف 

 :مناقشة استدال٥بم ٖبرب أـ سلمة رضي اهللا عنها من كجهْب -ِ

ُب ا٢بلق كالذبح كقع بياانن لقولو" خذكا عِب مناسككم" كال خبلؼ ُب  ملسو هيلع هللا ىلص األكؿ: إف فعلو 
 ل.القوؿ اجملرد عن الفعإذا كقع بياانن لقوؿ، بل ىذا أبلغ من داللة  ملسو هيلع هللا ىلص كجػوب اتباع فعلو

٥بم بػذلك غيػر أف الػصحابة كػانوا  ملسو هيلع هللا ىلص الثاين: أف كجوب التحلل كقع مستفادان من أمر النيب 
 ملسو هيلع هللا ىلص ينتظركف إ٪باز ما كعدىم اهللا من الفتح كالظهور على قريش ُب تلك السنة فلما ٙبلل

 .أيػسوا

كل فريق ُب ا٤بسألة يظهر أف سبب االختبلؼ بْب   بعد عرض أدلةكسبب ا٣ببلؼ: 
الٍب أتمر ابتباع الرسوؿ _ صلى  العلمػاء فيهػا يعػود الػى االختبلؼ ُب فهمهم للنصوص القرآنية

هللا عليو كسلم _ فمػن ٞبلها على الوجوب قاؿ ابلوجوب كمن ٞبلها على الندب قاؿ ابلندب 
 ا.كىكذ

كلكل  ،ؿ هبا كل فريق ٯبد أف ا٣ببلؼ قومٍب استدإف الناظر إذل األدلة الالَبجيح: 
كإذا كاف البد من الَبجيح فإف الذم يظهر رل بعػد ىذه  ،فريق كجهة نظره ا٤بقنعة إذل حد كبّب

صلى اهللا عليو كسلم _ اجملرد عن القرينة  _ا٤بناقشات بْب أصحاب األقواؿ ىو القوؿ أبف فعلو 
الة األعم من أفعالو _ صلى اهللا عليو كسلم _ ذلك أف الندب ٲبثل ا٢ب ،يدؿ على الندب

؛كألف الوجوب ٰبتاج اذل دليل خاص كما أف القوؿ ابإلابحػة أك التوقف ال يتناسب مع الفعل 
                                      

 سبق ٚبرٯبو (ُ)



 

ّْ 

 

 .الصادر عن النيب _ صلى اهللا عليو كسلم _ ألنو بعث مشرعا

:  (ُ)ءفقد اختلفوا فيو، فمنهم من اشَبط ُب مسمى األمر االستعبل :لثأٌما القيد الثا
أم يعرؼ من سياؽ الكبلـ أك من طريقة  أف اآلمر يستعلي على ا٤بأموركا٤براد ابالستعبلء 

حجتهم : أف ا٤بتضرع  ال ك  -سواء أكاف أعلى منو رتبة أك أدىن منو ُب كاقع األمر التكلم بو
إف  يطلق عليو أنو أمر ٖببلؼ ا٤بستعلى، أم: الطلب بدكف استعبلء ال يعد أمران ُب العرؼ، ك 

افعل كذا ال يعد أمران ُب كاف الطالب أعلى رتبة، ك٥بذا لو قاؿ السيد لغبلمو كقت ا٤بزاح معو 
 الشريعة. صدر٢بنفية كا ن ا٢باجب كالرازم كأكثركىذا ما ذىب إليو اآلمدم كابالعرؼ، 

رتبة من  مر ُب نفسو أعلىىو أف يكوف اآل -، كمعُب العلو(ِ)كمنهم من اشَبط العلو
كىذا ما ذىب إليو  ،كحجة ىؤالء: أف األمر من األدىن لؤلعلى دعاء  -كاقع األمر ا٤بأمور ُب

كمنهم من دل ،، كىذا ما ذىب إليو بعض ا٤بالكية(ّ)كمنهم من اشَبط األمراف معان ، أكثر ا٤بعتزلة
 .(ْ)يشَبط أاين منهما

و أعلى رتبة، أم ح مصدران للتشريع ال يكوف إال ٩بن ىلكهللا أعلم: أف األمر الذم يص كالراجح
 ، كلذا فاشَباط العلو ىو األقرب.-ملسو هيلع هللا ىلص- أك من رسولومن هللا

 

 

 

 

 
                                      

 ُٕٓ، صُ، جهناية السوؿ، انظر 1َْ، صِج، ط، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ: االىمدم، انظر( ُ)
 .ّٔ، صُج، ُط ،الربىاف يف أصوؿ الفقو،١بويِب( اِ)
 ّ، صِج،ط، اإلهباج يف شرح اظتنهاجلسبكي، ا (ّ)
 .ُٕٓص،ُ، جُطهناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ،، سنومإلا (ْ)



 

ْْ 

 

 األمرالدالة على صيغ الالثاين:  بحثاظت
يتحقق طلب الفعل بصيغة األمر ا٤بعركؼ ) افعل( أك بصيغة ا٤بضارع ا٤بقَبف ببلـ األمر أك 

كأبساليب أ اإلخبار، أك بصيغة اسم فعل األمر اب١بمل ا٣بربية الٍب يقصد هبا األمر كالطلب ال
 أخرل من أمثلتها:

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): قولو تعاذل ، مثلفعلاألكؿ: صيغة ا

 ،األعراؼسورة )(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ):كقولو تعاذل(ٔٓاآلية:  ،النور سورة)(   ڱ 

من  ، األحزاب)سورة ڎ  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ): كقولو تعاذل( ُٗٗاآلية: 
 (.ّّاآلية: 

سورة )(ہ ۀ ہ ہ ہ): الثاين: ا٤بضارع ا٤بقَبف ببلـ األمر كقولو تعاذل

، ا٢بجسورة )(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲)كقولو تعاذل(  ُٖٓاآلية:،من البقرة

، الطبلؽ)سورة (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ): تعاذل كقولو(ِٗاآلية: من

 .(ٕاآلية: من

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )قولو تعاذلة ا٤براد هبا الطلب كالثالث: ا١بملة ا٣بربي

اآلية:  ،الصفسورة )(ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ (   )ہ ہ 

ڃ ڃ ): تعاذل تعاذل أم ءامنوا كجاىدكا يغفر لكم ذنوبكم، ككقولو(  َُ,ُُ

أم ليَببص ا٤بطلقات، كيرل بعض علماء ا٤بعاين أف ( ِِٖاآلية: ، منالبقرةسورة )چ  (چ چ چ
 يغة ا٣برب أبلغ من األمر ابلصيغة ا٤بعتادة.األمر الوارد بص

ٱ ):كاية عن امرأة العزيز قاؿ تعاذلالرابع: اسم فعل األمر كذلك كقولو تعاذل ح

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 أم ىلم كأقبل.(ِّ) سورة يوسف، من اآلية: (   ڤ

)سورة (   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ ):مادة فعل األمر ٫بو قولو تعاذلا٣بامس: 
 (.ٖٓاآلية:، من النساء



 

ْٓ 

 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): : ا٤بصدر النائب عن فعل األمر كذلك كقولو تعاذلسادسال

 .ام فاضربوا الرقاب(ْاآلية:من  ،دمحمسورة )(ڎ

: تعاذل ولوق ( مثلكتب)كمن الصيغ األخرل الٍب يثبت األمر أف أيٌب الواجب ابللفظ 
ڻ ڻ  )تعاذل ( كقولوفرضأك)، (ُِٔاآلية: ، منالبقرةسورة )(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮸  ﮷  ﮶  ﮴  ﮵ ﮳  ڳ ڳ ): كقولو تعاذل: (قضىأك)(َٔاآلية: ،التوبةسورة )(   ﮲

 .(ِّاآلية: ،اإلسراءسورة )(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ): علو كيذـ اتركو، مثل قولو تعاذلكمن صيغو أف ٲبدح فا

 .(ٔٓاآلية:، من ا٤بائدة سورة)(   ىئ ىئ ی ی 
  



 

ْٔ 

 

 الثالث: كجوه استعماؿ صيغة األمر بحثاظت

ْب ُب كتبهم إذل كعٌدىا بعض األصولاتفق األصوليوف أف صيغة األمر تستعمل ُب كجوه كثّبة
 .(ُ)ٟبسة عشرة كجهان 

قاؿ األصوليوف: صيغة افعل مستعملة ُب "قاؿ الرازم ُب اصوؿ قاؿ الشوكاين: " 
 ك٫بن فيما يلي نذكر ا٤بشهور منها: ، (ّ)عٌدىا السبكي ستة عشر كجهان ، ك (ِ) "كجهان ٟبسة عشر 

)سورة (   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )الوجوب: كقولو تعاذل:
 .(ٔٓاآلية: ، من النور

عند ،(ّّاآلية:  من ، النورسورة )(ڃ ڃ ڃ ڃ چ)الندب: كما ُب قولو تعاذل: 
اليك ليست كاجبة كإ٭با ىي مندكبة بقرينة من يقوؿ إف األمر ىنا لغّب الوجوب، فمكاتبة ا٤بم

 أف ا٤بالك حر التصرؼ ُب ملكو.

ٻ ٻ ):كقولو تعاذل،(ِاآلية:من  ،ا٤بائدة)سورة (   ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ):اإلابحة: كقولو تعاذل

 ، جزء من األعراؼ)سورة (   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
 البشرية.بقرينة أف األكل كالشرب ٕبسب استدعاء الطبيعة ،(ُّاآلية:

 .(َْ، اآلية:فصلت)سورة (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ): التهديد: كقولو تعاذل

)سورة (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)تعاذل: اإلرشاد: كقولو 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ): تعاذلكالقرينة الٍب تصرؼ ىذا األمر إذل اإلرشاد قولو ،(ِِٖاآلية: ،البقرة

الٌدآئن أف يوثق ٗبدينو من غّب   فإنو يدؿ على أف،(ِّٖاآلية:، من البقرة)سورة (ٺ ٿ ٿ
 كتابة الدين عليو.

التأديب: كقولو عليو السبلـ لعمر بن أيب سلمة كىو دكف البلوغ كيده تطيش ُب 

                                      
 ِِْ -ِْْ، صِ،جُطاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، انظر: اآلمدم،، ّٗ-ُْ، صِ،جّطاحملصوؿ، ( الرازم، ُ)

 ِّٓ -ِٓٓ، صُج، ُ، طؿإرشاد الفحو ( الشوكاين، ِ)
 ُٓ، صِج، ط، اإلهباج يف شرح اظتنهاج( السبكي، ّ)



 

ْٕ 

 

 .(ُ)(الصفحة )اي غبلـ سم هللا ككل بيمينك ككل ٩با يليك

 .(َّية :اآلمن ، إبراىيم)سورة (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ):اإلنذار: كقولو تعاذل

(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )تعاذل: االمتناف: كقولو

 .(ٖٖاآلية:  ،٤بائدة)سورة ا

 .(ْٔاآلية:  ،ا٢بجرورة )س(   ۈ ۈ ٴۇ ):اإلكراـ: كقولو تعاذل

 .(ٓٔاآلية:  ،البقرة)سورة (   ک ک گ گ گ ):التسخّب كاالمتهاف: كقولو تعاذل

 ،النحل)سورة ( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ):التكوين: كقولو تعاذل

 .(َْ: اآلية
 .(ِّاآلية:  ،البقرة)سورة (   ائ ائ ەئ ەئ ):التعجيز: كقولو تعاذل

 .(ْٗاآلية:  ،الدخافسورة )(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ):تعاذل اإلىانة كقولو

)سورة (   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ):تعاذلالتسوية: كقو٥ب
 .(ُٔاآلية:  ،الطور

اآلية:  ،األعراؼ)سورة (   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ): الدعاء: كقولو

ٖٗ). 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ):عليو السبلـ ىاالحتقار: كقولو تعاذل حكاية عن موس

 .( َٖاآلية: من  ، يونس)سورة (   

ا٣برب: كحديث البخارم ) إف ٩با أدرؾ الناس من كبلـ النبوة األكذل إذا دل تستح فاصنع 
 أم صنعت ما شئت إذا دل ٲبنعك ا٢بياء. ،)ِ((ما شئت

                                      
 (ّٕٔٓ)قم: ، ر َُٕٗص، ُطعلى الطعاـ، كاألكل ابليمْب، التسمية:صحيح البخارم، بأخرجو البخارم ُب ( ُ)
 (َُِٔ)قم : ،ر ُُِٖص، ُط، مل تستح فاصنع ما شئت اذاصحيح البخارم،ؾ: األدب،ب:(أخرجو البخارم ُب ِ)



 

ْٖ 

 

سورة )(   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ): عاذلاالعتبار: كقولو ت
 .( ٗٗاآلية:  ،األنعاـ

إلسراء، اسورة )(   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب )تعاذل: التعجب: كقولو
 .(ْٖاآلية:

  



 

ْٗ 

 

 : موجب األمرلرابعا اظتبحث

ُب ا٤بعُب الذم كضع صيغة األمر ُب معاين كثّبة كالٍب ذكران بعضان منها، حصل ا٣ببلؼ  تدكر 
ة األمر عند ٘بردىا من القرائن الدالة على ا٤بعُب ا٤براد، ىل ىو كاجب فقط أك غّبه من لو صيغ

ل ٦براىا ال مدلوؿ ابقي ا٤بعاين الٍب هبا صيغة األمر، كا٤براد ابألمر ىنا: صيغة افعل كما جر 
 من ا٥بمزة كا٤بيم كالراء.اللفظ ا٤بركب 

 أذكر منها: (ُ)ُب ذلك على مذاىب العلماء اختلفلذا 
حقيقة كال تدؿ على غّبه من الندب أك اإلابحة  ا٤بذىب األكؿ:صيغة األمر تدؿ على الوجوب

اآلمدم كاختاره الرازم ، كغّبٮبا إال بقرينة. ىذا ما ذىب إليو أكثر األصوليْب كىم ا١بمهور
 .(ِ)كىو قوؿ ٝبهور الفقهاء

اإلماـ هيذىب إل ا٤بذىب الثاين: أنو حقيقة ُب الندب فقط ٦باز فيماعداه، كىذا ما 
 .(ّ)كٝباعة من الفقهاء قوليو لحدإالشافعي ُب 

يقة ُب اإلابحة، ٦باز فيما عداىا، ألهنا أدىن مراتب ا٤بطلوب ا٤بذىب الثالث: أنو حق
 .(ْ)كاألصل عدـ الوجوب كالندب

 .(ٓ)ن الشافعيعمنقوؿ الندب، كىذا ا٤بذىب الرابع: أنو مشَبؾ لفظي بْب الوجوب ك 

                                      
 .ِْٕ، صُ، جُ، طإرشاد الفحوؿ( الشوكاين، ُ)

: انظر .ْٓ،صِج، ّط، احملصوؿ: الرازم،انظر .ُْْ، صِج ط، ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ(االىمدم، ِ)
انظر: . ِْٕص، ُ، جُط،ارشاد الفحوؿ: الشوكاين،انظر .ُٓص ُج،ط، أصوؿ السرخسيالسرخسي،
 .ُْٔ، صُط، ج هناية السوؿ،اإلسنوم، 

 .ُٔ،صُجط، ، أصوؿ السرخسي. انظر: السرخسي،ِّ،صِجط، ، اإلهباج يف شرح اظتنهاج(السبكي، ّ)
، ِج ط، ،حكاـاإلحكاـ يف أصوؿ األانظر: االىمدم، ، ِْٕ، صُج، ُط، ارشاد الفحوؿ:الشوكاين، ظرنا

 .ُْْص
. انظر: ِِٓ،صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ: الشوكاين، انظر .ِّ،صِجط،  ،اإلهباج يف شرح اظتنهاج(السبكي، ْ)

 .ُٔ،صُجط، ، أصوؿ السرخسيانظر: السرخسي،، ُّٔ، صُج، ُط ،هناية السوؿاإلسنوم،
 ِْٖ، ص ُج، ُط ،إرشاد الفحوؿ: الشوكاين،، انظرُّٔ، صُج، ُط، هناية السوؿ(اإلسنوم، ٓ)



 

َٓ 

 

الندب، أم أنو مشَبؾ معنوم إنو حقيقة ُب القدر ا٤بشَبؾ من الوجوب ك :ا٤بذىب ا٣بامس
 ا. بينهم

أىي حقيقة ُب الوجوب أـ  م: قاؿ ابلتوقف ٗبعُب أف القائل بو دل يدر سادسا٤بذىب ال
من قرينة تدؿ على ا٤بقصود من الصيغة، كإال فهي من اجململ كحكمو بد الندب أـ فيهما، فبل 

 .(ُ)كٝباعة من اققْبليو الغزارل ب إىالتوقف، كىذا ما ذ

 :كمناقشتها أدلة اظتذاىب
 .(ِ)اب٤بنقوؿ كاإلٝباع كا٤بعقوؿ القائل أبف صيغة األمر تدؿ على الوجوب استدؿ ا١بمهور

النور، )سورة (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  )جاءُب القرآف الكرًن
 (ّٔية:اآلمن 

لف أمر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلفتنة كالعذاب ككجو الداللة من اآلية أف هللا توعد من ٱبا
األليم، كال يكوف ُب ٨بالفة األمر خوؼ الفتنة أك العذاب إاٌل إذا كاف ا٤بأمور بو كاجبان فدؿ 

 .(ّ)على أف امتثاؿ األمر كاجب

ُب اآلية مفرد مضاؼ فيعم كل أمر فٌدؿ ذلك  على أف أم أمر كاف يفيد أف لفظ أمره 
 .)ْ(٘برده عن القرآئن الوجوب عند

ک ک ک گ ):قولو تعاذل على لساف موسى عليو السبلـ ٨باطبان أخاه ىاركف

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ):كقولو تعاذل،(ّٗاآلية:  من  طو،)سورة (   گ 

 (كيتعد حدكده)كُب تفسّب القرطيب، (ُْالنساء، اآلية:سورة )(   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

                                      
 ُٖٕ، صِجط، ، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ: األمدم، انظر .ُّٔ، صّج، ُط، اظتستصفى( الغزارل،ُ)
 ُٔٔ، صُج، ُطهناية السوؿ،(اإلسنوم، ِ)

شرح انظر: القاضي عضد ا٤بلة كالدين، .ِِّص، ُِج، ِط، تفسّب القرطيب اصتامع ألحكاـ القرآف(القرطيب، ّ)
 .َِٓ، ص ُج، ُط، إرشاد الفحوؿانظر: الشوكاين، ، ُٓٔ، صُ، طتهى األصويلالعضد على ؼتتصر اظتن

 َّ، صِ، جُ، طاإلهباج يف شرح اظتنهاجالسبكي، (ْ)



 

ُٓ 

 

 .(ُ)أم ٱبالف أمره

اآلية الثانية جعلت ا٤بعصية ية األكذل جعلت ٨بالفة األمر معصية، ك ككجو االستدالؿ: أف اآل 
 لدخوؿ جهنم. سببا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ):قولو تعاذل

معناه إذا حكم هللا كرسولو أبمر فبل يكوف ،(ّٔاألحزاب، اآلية: )سورة(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ا إف شاؤكا قبلوا كإف شاؤكا دل يقبلوا، بل ٯبب ٤بؤمن كال مؤمنة أف يكوف ٥بم االختيار من أمرٮب

 .(ِ)عليهم االئتمار أبمرٮبا، كمثل ىذا ال يكوف إال ُب الواجب

أم ما (، ُِاألعراؼ، من اآلية: )سورة(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :قولو تعاذل ٨باطبان إبليس
 .(ّ)وجوببقي لك االختيار بعد أف أمرتك، فلم تركو السجود؟ فالذـٌ على تركو يوجب ال

 من السنة:
ككجو االستدالؿ: أف رسوؿ هللا بْب ، (ْ)(قولو ملسو هيلع هللا ىلص:) لوال أف أشق على أمٍب ألمرهتم ابلسواؾ 

أف سبب عدـ األمر ابلسواؾ ىوخوفو ا٤بشقة على األمة، كال مشقة إال ُب الواجب، ألنو ىو 
 .(ٓ)للندب الذم فيو عقوبة، كا٢بديث يدؿ على بطبلف القوؿ أبف األمر

كأما داللة اإلٝباع: أف فقهاء الصحابة كالتابعْب كانوا يستدلوف على الوجوب بصيغة 
 .(ٔ)األمر اجملردة عن القرآئن دكف نكّب من أحد منهم ٩با يعدكا إٝباعان على ذلك

                                      
 .َِٓ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ الشوكاين،، ِٖ،صٓج، ِط، اصتامع ألحكاـ القرآف( القرطيب، ُ)
 َْص، ّ، جِطشرح كوكب اظتنّب،، انظر: ابن النجار.َِٓ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ (الشوكاين،ِ)

 َْص، ّ، جِطشرح كوكب اظتنّب،انظر: ابن النجار، .ُٓٔ، ص ُ، جُ، طهناية السوؿ( اإلسنوم، ّ)

 (َِْٕ)قم: ، ر ُُْٗص، ُط، ابب ما جيوز من الل وصحيح البخارم،ؾ: التمِب: ب: (أخرجو البخارم ُب ْ)
، ُ، جُط أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو، مي ، انظر السلُِٓ، صُج، ُطإرشاد الفحوؿ(الشوكاين، ٓ)

 ِِّص
ط، أصوؿ السرخسي،السرخسي،، ُُِ، صُ، ط، جكشف األسرار، ِٗ، صِ، ط، جالفصوؿ يف األصوؿ(ٔ)

  .ُٖ،صُج



 

ِٓ 

 

كأٌما ا٤بعقوؿ: فؤلٌف السيد إذا أمر غبلمو بفعل كدل يفعل الغبلـ استحق العقوبة، فلو دل يكن 
 .(ُ)مر للوجوب ٤با استحق الغبلـ تلك العقوبةاأل

 :اظتذىب الثاين أدلة
ىلك من كاف قبلكم ) دعوين ما تركتكم، إ٭ٌبا -ملسو هيلع هللا ىلص-كاستدؿ أصحاب ىذا ا٤بذىب بقولو

فأتوا منو ن شيء فاجتنبوه كإذا أمرتكم بشيء بسؤا٥بم كاختبلفهم على أنبيائهم، فإذا هنيتكم ع
ككجو الداللة ُب ا٢بديث قولو ملسو هيلع هللا ىلص )إذا أمرتكم بشيء فأتوا منو ما استطعتم(  ،(ِ)(ما استطعتم

 .،  (ّ)كىذا ىو معُب الندب انرد األمر إذل مشيئت-ملسو هيلع هللا ىلص-كالرسوؿ

 ، كىذا، كإ٭با رده إذل استطاعتناانرد األمر إذل مشيئت-ملسو هيلع هللا ىلص-ال نسلم أف النيب -ا١بواب
دليل للقائلْب ابلوجوب، ال للقائلْب ابلندب، ألف ما ال نستطيعو ال ٯبب علينا، كإ٭با ٯبب 

 (ْ)علينا ما نستطيعو، كا٤بندكب ال حرج ُب تركو مع اإلستطاعة.

كاحتجوا أيضان أبنو ال فرؽ بْب قوؿ القائل لعبده اسقِب، كقولو أريد أف تسقِب، فإف 
 هموف من األخر.أىل اللغة يفهموف من أحدٮبا ما يف

، كأجيب عنو: أبف قولو: اسقِب يفيد طلب الفعل مع اإلرادة ٖببلؼ قولو: أف تسقِب
 .(ٓ)فليس إال ٦برد اإلخبار بكونو مريدان للفعل، كليس فيو طلب للفعل

استدلوا أبف ألفاظ األمر الواردة ُب الكتاب كالسنة منها ما ٞبل على الوجوب كمنها ما ٞبل 
                                      

، أبو حسْب البصرم، ُٕٔ، صُج، ُط، هناية السوؿ.اإلسنوم،ِْٖ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ( الشوكاين، ُ)
 .ٓٓ، صُ، جُ، طاظتعتمد

، ُطاالقتداء بسنن رسوؿ هللا،:صحيح البخارم، كتاب: االعتصاـ ابلكتاب كالسنة، ب(أخرجو البخارم ُب ِ)
 (ِٖٖٕ)قم: ر ، ُِْٖص

شرح العضد على ؼتتصر اظتنتهى انظر: القاضي عضد ا٤بلة كالدين، ، 252، صُج، ُطإرشاد الفحوؿ،(الشوكاين، ّ)
 ِّٓ، صُ، جِ، طالعدة يف أصوؿ الفقوى، انظر: القاضي أبو يعل، ُٓٔ، صُ، طاألصويل

شرح العضد على ؼتتصر اظتنتهى انظر: القاضي عضد ا٤بلة كالدين، ، 252، صُج، ُطإرشاد الفحوؿ،الشوكاين، ( ْ)
 ُٔٔ، صُ، طاظتنتهى األصويل

 ،252، صُج، ُطإرشاد الفحوؿ،الشوكاين، ( ٓ)



 

ّٓ 

 

چ چ چ  ):دؿ على أف األمر صاحل لكبل ا٤بعنيْب، كاستدلوا بقولو تعاذلعلى الندب، ٩با ي

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 كىذه ا٤بأمورات منها ما ىو كاجب كمنها ما ىو مندكب. ،(َٗالنحل، اآلية:)سورة (  ژ 

دل ن تصرفو عن الوجوب، ككبلمنا فيماكجدت قرائ، أبف اموؿ على الندب منها -وابا١ب
 .ُو قرينة صارفةتوجد مع

 اظتذىب الثالث:أدلة 
أبف صيغة األمر حقيقة ُب اإلابحة فقط؛ ألهنا أدىن مراتب ا٤بطلوب كاألصل عدـ  وااستدل

 الوجوب كالندب؛ كألف ا١بواز ٧بقق كاألصل عدـ الطلب. 

كا١بواب: أبنو ال ٲبكن أف يكوف موجب األمر لئلابحة؛ ألف األمر لطلب الفعل، كال بد من أف 
ف جانب إٯباد الفعل راجحا على جانب الَبؾ كليس ُب اإلابحة؛ ذلك ألف كليهما فيو يكو 

سواء ك٤با دل يكن بد من الَبجيح كال ٰبصل ذلك إال ابلوجوب أك الندب، كٗبا أنو سبق رد أدلة 
 القائلْب ابلندب فلم يتبق إال القوؿ ابلوجوب. 

 :كاطتامس اظتذىب الرابعأدلة 

َبؾ بْب الوجوب كالندب سواء كاف ذلك ابالشَباؾ اللفظي أك ا٤بعنوم، أبف األمر مش وااستدل
أبنو ثبت ُب قصد األمر رجحاف جانب الوجود ُب الفعل على جانب الَبؾ، كال ٨بصص لو ُب 

، لكن ٢بكم ابلوجوب ظاىران ُب حق ر فيكوف مشَبكا، أك ٤بطلق الطلبكاحد منهما دكف اآلخ
 .(ِ)العمل احتياطان دكف االعتقاد

من أدلة ا٤بذىب األكؿ أبنو تعْب أك ترجح على أنو موضوع الرد يكوف أبف ما ًب ذكره 

                                      
 ِِْ، صُ، جأصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو( السلمي، ُ)

انظر، ، ِْ ص، ّج، ِط شرح كوكب اظتنّب،انظر، ابن النجار، . ُِٗ، صّ، جُطالبحر احمليط،الزركشي، (ِ)
، ُ، طأصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو انظر، عياض السلمي،، َُِ، ص ُ، ط، جكشف األسرار

 .ِِٓ،صُج



 

ْٓ 

 

 .ألحدٮبا ٖبصوصو كىو الوجوب

 

 :سادساظتذىب الأدلة 
استدلوا أبف القائل بو دل يدرم أىي حقيقة ُب الوجوب أـ ُب الندب أـ فيهما؟ فبل بد من قرينة 

 .(ُ)وقفتكإال فهي من ال تدؿ على ا٤بقصود من الصيغة

أف ٦برد احتماؿ األمر ٤بعاف ٨بتلفة كاستعمالو فيها كالندب كاإلابحة كغّبٮبا ال ٱبرجو  -ا١بواب
عن موجبو كىو الوجوب، إذ لو أخرجو عن موجبو الستلـز بطبلف حقائق األشياء الحتماؿ 

م ُب تبد٥با ُب الساعات، أك بطبلف حقائق األلفاظ، ك٫بن هبذا القوؿ ال نٌدعي أف األمر ٧بك
أنو ال ٰبتمل غّبه أصبلن، بل نٌدعي أنو ظاىر ُب الوجوب كٰبتمل غّبه عند  أحد معانيو ٗبعُب

 ظهور قرينة.

بعد ىذه ا١بولة مع آراء العلماء كأدلتهم مضافان إليها ا٤بناقشات من األدلة كالرد على  
لكبلـ الفقهاء  ا٤بتتبع القائل أبف داللة األمر حقيقة ُب الوجوب ك ذىب األكؿبعضها أرجح م

ٯبدىم ٰبملوف األمر على الوجوب إال إذا كجدت قرينة صارفة أك عارض األمر دليل آخر، 
كعلى ذلك فإذا كرد ُب القرآف أك ُب السنة النبوية بعض األكامر الٍب تفيد االستحباب أك 

، مر من كجوب إذل الندب أك اإلابحةالندب فليس ذلك أبصل  اللغوم، بل بقرينة صارفة لؤل
 بط األحكاـ، كاالحتياط يقتضي ذلك.كعلى ذلك ٯبب أف نفهم النصوص كتستن

 األمر بعد ا٢بظرمسائلو: كمن 
قد مر معنا فيما سبق أف األمر للوجوب حقيقة إذا كردت صيغة األمر ابتداء ك٘بردت عن 

 القرآئن.

كىل يكوف ا٢بكم كذلك إذا كرد األمر بعد النهي فيحمل على الوجوب أـ أيخذ 
 ان جديدان بسبب تقدـ ا٢بظر عليو؟ حكم

                                      
 ِّٓ، صُ، جإرشاد الفحوؿ( الشوكاين، ُ)



 

ٓٓ 

 

 :منهااألمر على أقواؿ اختلف العلماء فيما يفيده ذلك 

عمبلن ٗبا ىو ه من األكامر الٍب دل تسبق ٕبظر األكؿ: األمربعد ا٢بظر للوجوب كغّب  لقوؿا
األصل ُب مقتصى األمر أبنو للوجوب فيحمل على ما ٰبمل عليو ابتداء، ككركد األمر بعد 

يعارض ىذا ا٤بقتضى، فكما ٲبكن االنتقاؿ من التحرًن إذل اإلابحة ٲبكن االنتقاؿ منو ا٢برمة ال 
وال يصرؼ عن الوجوب إذل غّبه إال بقرينة، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ الرازم كعامة إذل الوجوب

 .(ُ)كالسرخسيالشافعية كا٤بالكية كبعض ا٢بنفية 

 ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ):استدؿ ىؤالء: بقولو تعاذل

﮵  ﮶ ﮴  ُب ا٢بديث الذم ركتو عائشة رضي -ملسو هيلع هللا ىلص -كقولو(ٓالتوبة، اآلية:)سورة (   ﮲ ﮳
مرأة استحاض  افاطمة بنت أيب حبيش لرسوؿ هللا اي رسوؿ هللا إين : قالتالتأهنا قهللا عنها

ت فإذا أقبلاب٢بيضة، إ٭با ذلك عرؽ كليس ال ):بل أطهر أفأدع الصبلة؟ فقاؿ رسوؿ هللا ف
 .(ِ)صلي غسلي عنك الدـ كإذا أدبرت فاة فلصبلي ادعا٢بيضة ف

كقالوا:" أبف ا٤بقتضى للوجوب قائم، إذ أف الوجوب ىو األصل فيها، كالعارض ا٤بوجود 
 .(ّ)"ال يصلح معارضان 

مناقشة ىذا الدليل: أف األدلة ا٤بثبتة إلفادة األمر للوجوب إ٭با ىي ُب مطلق األمر، 
ينة على أف ا٤بقصود رفع التحرًن، ألنو ا٤بتبادر إذل الفهم، كىو ٰبصل قر ككركده بعد ا٢بظر 

 .ايدة على ما ٰبقق ا٤بقصود ابإلابحة، كالوجوب أك الندب ز 

الثاين: إف األمر بعد ا٢بظر لئلابحة، كىذا ما ذىب إليو ا٢بنابلة كبعض ا٤بالكية  القوؿ

                                      
، كشف األسرارانظر: ، ٔٗ، صِج، ّط، احملصوؿ. انظر: الرازم، ُٗ،صُجط، ، أصوؿ السرخسي(السرخسي، ُ)

، ُ، جِطالعدة، أبو يعلى، ، انظرٗٓ،صّج، ِ،طشرح الكوكب اظتنّبابن النجار، ، انظر َُِص، ُط، ج
 ِِٔص

  ّّّقم ا٢بديث، ر ِِٔص  ،ُج،اظتستحاضة كغسلها كصالهتاصحيح مسلم، كتاب: ا٢بيض، ب:  (ِ)
 .َّّ، صّ، جُ، طالبحر احمليطانظر: الزركشي، ، ُُِ، صُ، ط ، جكشف األسرار(ّ)



 

ٓٔ 

 

 .(ُ)كظاىر قوؿ الشافعي
دل ٘بد أمران  كقالو الشرعية الواردة بعد ا٢بظر، لؤلكامر  كاستدؿ ىؤالء: اإلستقراء كالتتبع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):بو اإلابحة، كمن ذلك قولو تعاذلكرد بعد ا٢بظر إال كا٤براد 

 .(ٗا١بمعة، اآلية:سورة )(    پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
ٴۇ ۋ  ):ككذلك،(ِِِالبقرة، اآلية:)سورة (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ):كقولو تعاذل

( ُا٤بائدة،اآلية:)سورة (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  )سبحانو كتعارل: قولوبعد  (ِا٤بائدة،اآلية:)سورة  (ۋ

فزكركىا، كهنيتكم عن ٢بـو األضاحي فوؽ ثبلث  كنت هنيتكم عن زايرة القبور):ملسو هيلع هللا ىلص-وكقول
كال تشربوا  فأمسكوا ما بدا لكم، كهنيتكم عن النبيذ إال ُب سقاء فاشربوا ُب األسقية كلها

ألمر بعد التحرًن مفيدان تفيد اإلابحة، فيكوف ا ة، ككل ىذه األكامر كغّبىا كثّب )ِ((مسكران 
 .)ّ(لئلابحة

 مناقشة ىذا الدليل:
رد السرخسي على األدلة السابقة فقاؿ:" كلكنا نقوؿ إابحة االصطياد للحبلؿ بقولو أكالن: 

غة األمر مقصودان بو، ككذلك إابحة البيع بعد ال بصي(ٓ: ، األيةةائدا٤بسورة جزء من )(ۈ ۈ ٴۇ)
 (ِٕٓ:، األيةالبقرةسورة جزء من )(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)الفراغ من ا١بمعة بقولو تعاذل: 

ة األمر ليست إلزالة ا٢بظر، كال لرفع ا٤بنع بل للطلبلمأمور بو كارتفاع ال بصيغة األمر، ٍب صيغ
ل مطلق اللفظ فيما يكوف موضوعان لو ا٢بظر كزكاؿ ا٤بنع من ضركرة ىذا الطلب، فأ٭با يعم

 (ْ)حقيقةن"

بعد ا٢بظر للوجوب كقولو  إٌف ىذه األدلة معارضة لنصوص أخرل كرد فيها األمراثنيان: 
                                      

انظر: ، َْٓص، ُط، ج فواتح الرزتوت،انظر: عبد العلي، ، ٕٓ، صّج، ِط، شرح الكوكب اظتنّب(ابن النجار، ُ)
 .ُٔ، ط،صاظتسودة يف أصوؿ الفقو، انظر: اىؿ تيمية، ُٖٕص، ِط، ج اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ،االىمدم، 

، ِج، استئذاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ربو عز كجل يف زايرة قرب أمو :با١بنائز،  ؾ:صحيح ا٤بسلم، سلم ُب ( أخرجو ا٤بِ)
 ٕٕٗ:قم ا٢بديث،ر ِٕٔص

 ٕٓ، صّج، ِط، شرح الكوكب اظتنّب، :ابن النجارنظرا،ُٗ،صُجط، ، أصوؿ السرخسي( السرخسي، ّ)
 .ُٗ،صُجط، ، أصوؿ السرخسيالسرخسي، ( ْ)



 

ٕٓ 

 

﮴  ):تعاذل ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 .(ُ)إذا تعارضا تساقطا كبقي دليل سا٤بان عن ا٤بنع فيفيد الوجوب ،(ٓالتوبة، اآلية:سورة )( ﮵ ﮶

يدؿ على التحرًن، فورككد األمر ن ذلك عند القائل ابإلابحة: فإف النهي كا١بواب ع
 .(ِ)بعده يكوف لرفع التحرًن كىوا٤بتبادر، كُب األية إ٭با علم بدليل خارجي

الوقف كعدـ ا١بـز بشيء من الوجوب أك اإلابحة كىذا ما ذىب إليو إماـ الثالث:  القوؿ
 )ّ(.ُب ىذه الصيغةا٢برمْب حيث قاؿ: الرأم ا٢بق عندم الوقف 

ا٤بذىب: أف األدلة متعارضة بعضها يثبت الوجوب كبعضها يثبت اإلابحة ىذا استدؿ 
كال مرجح لواحد منهماعلى اآلخر كما ىو كاضح من األمثلة السابقة، ك٫بن أماـ ذلك ال 
 يسعنا إال أف نتوقف عن القوؿ ٗبا يفيده األمر بعد ا٢بظر حٌب يظهر دليل مرجح ألحد ا٤بعاين

 .(ْ)ىناؾ ترجيح ألحد االحتماليْب على اآلخر بدكف مرجحالٍب جاء هبا، كحٌب ال يكوف 

: ا٢بظر إذاكاف معلبلن بعلة كعٌلق صيغة افعل بزكاؿ ىذه العلة كما ُب قولو الرابع القوؿ
فإف عرؼ االستعماؿ يبْب أف األمر ُب ىذه (ِمن اآلية: )سورة ا٤بائدة، (ٴۇ ۋ ۋ ):تعاذل

و لرفع الذـ فقط كيرجع ا٢باؿ إذل ما كاف عليو قبل ا٢بظر أما إذا دل يكن ا٢بظر ا٢بالة إ٭با ى
معلبلن بعلة كدل تكن الصيغة معلقة بزكاؿ ىذه الصيغة فإف موجب األمر مَبدد بْب الوجوب 

 .)ٓ(كىذا ما ذىب إليو الغزارل، كالندب كاإلابحة

مر بعد ذلك إذل ما كاف : إف األمر بعد ا٢بظر يرفع ا٢بظر، كيرجح األامسا٣ب القوؿ
عليو قبل ا٢بظر فإف كاف كاجبان كاف كاجبا، كإف كاف مباحان كاف مباحان، كإف كاف مستحبان كاف  

                                      
 .ْٓ، صِ، ط، جاإلهباج يف شرح اظتنهاج ( السبكي،ُ)

  ٗٓ-ٕٓ، صّ، جِ،طشرح الكوكب اظتنّب( ابن النجار،ِ)

 ُٕص ط،اظتسو دةااىؿ تيمية :نظرا. ٖٖ، صُج، ُط، الربىاف(  ا١بويِب، ّ)
 .ْٓ، صِ، ط، جاإلهباج يف شرح اظتنهاج(  السبكي، ْ)

، انظر: اىؿ تيمية، ٕٓ، صِج، ِ، طشرح كوكب اظتنّبانظر: ابن النجار، ، ُُِ، صُج، ُطاظتستصفى،( الغزارل، ٓ)
 .ُٕٓص، ُط شرح العضد،، انظر: عضد ا٤بلة كالدين، ُٕط،صاظتسودة،



 

ٖٓ 

 

 .(ُ)كذلك

استدؿ ىؤالء : بدليل تتبع كاستقراء األكامر الواردة بعد ا٢بظر كالتحرًن، فإف ا٤بتتبع ٯبد أف ما 
 أك إابحة.أك ندب ظر من كجوب يفيده ذلك األمر مطابقان ٤با كاف يفيده قبل ا٢ب

 كمثاؿ ذلك:
فقد كرد بنت أيب حبيش الذم مر معنا. فاطمة كاستدلو ٕبديثب: إفادة األمر للوجو  -ُ

لصبلة بعد النهي عنها ُب أايـ ا٢بيض فكاف األمر لرفع ا٢بظر الطارئ بعلة ا٢بيض ر اباألم
 ىو كجوب الصبلة.ك  كالعودة إذل ا٢بكم السابق على ا٢بظر

 الزايرةما إفادة األمر للندب كاألمر بزايرة القبور بعد النهي عنها فلقد كاف النهي عن ىذه أ -ِ
 ٍب تغّبت ا٤بصلحة فأمر هبذه الزايرة ككاف األمر للندب إبتفاؽ الفقهاء. ،اقتضت ذلك ٢باجة

 كأما إفادة األمر لئلابحة فاإلصطياد الذم حرمو اإلسبلـ على اـر ُب حاؿ إحرامو بعد -ّ
فهذا  فاصطادكا( حللتم)كاذا  :د التحلل من إحرامو بقولو تعاذلأف كاف مباحان ٍب أمر بو اـر بع

 .(ِ)صطياد قبل ا٢بظرمقرران لبلاألمر يدؿ على اإلابحة ببل نزاع كىو عْب ا٢بكم الذم كاف 

كألف فيو إعماؿ ١بميع  أدلتهم،كما سبق من   الراجح عند الباحث ىو القوؿ األخّب 
 .لة السابقة الٍب كرد فيها األمر بعد ا٢بظر كال شك أف اإلعماؿ خّب من اإلٮباؿاألد

 األمر ابألمر ابلشيءكمن اظتسائل الٍب يبحث فيو األمر أيضان: 
 الشخص يعد فهل مثبلن  اثلث لشخص أمران  مضمونو كاف إذا األمر أف: ا٤بسألة معُب ىذه

 األكؿ؟ اآلمر قبل من ماموران  الثالث

خرل أف الشارع إذا أمر مبلغان بشي فهل ىو أمران للمأمور الثاين بذلك كما لو كبعبارة أ
                                      

 َٔص، ّج، ِ، طشرح الكوكب اظتنّبانظر، ابن النجار، . ُٖط، ص اظتسودة،(  اىؿ تيمية، ُ)

، انظر: عضد ا٤بلة ُُِ، صُ،جُ،طاظتستصفى، انظر: الغزارل، ٕٓ،صّ،جِ، طشرح كوكب اظتنّب( ابن النجار، ِ)
، ُ، جِ، طالعدة، انظر: أبو يعلى، َِ، ط، ص، اظتسودة، انظر:اىؿ تيميةُٕٓ، صُ، طشرح العضدكالدين، 

 .ِٖٓص 



 

ٓٗ 

 

 توجو ٫بوه األمر من غّب كاسطة.

صلى هللا  –كقولو (ُِّ)سورة طو، اآلية:(   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵):قولو تعاذل مثالو
ا كىم أبناء عشر كفرقو  عليها كاضربوىم سبع أبناء كىم ابلصبلة أكالدكم مركا: ) -عليو كسلم

 عليو هللا صلى الرسوؿ قبل من ابلصبلة مأموركف الصبياف إف يقاؿ فهل (ُ)(بينهم ُب ا٤بضاجع
 ؟كسلم 

 :حترير ػتل النزاع
 يفعل أف لو قل أك بكذا آمرؾ إين لفبلف قل:  األكؿ اآلمر قاؿ إذا النزاع ٧بل عن بعضهم أخرج
 .فحسب مبلغان  يكوف حينئذ ابألمر ا٤بأمور ألف كذا

للناس  هللا من أمران  يعد فإنو الناس أيمر أف رسولو هللا أمر النزاع ٧بل عن مبعضه كأخرج
 ىل بشيء الغّب أبمر تعلق أمر كل ُب النزاع أف األصوليْب كبلـ ظاىر: نقوؿ أف نستطيع كهبذا
  األكؿ؟ اآلمر من الغّب لذلك أمران  يعد

 : األقواؿ يف اظتسألة
 آمر الثالث ألنو مبلغ ال الطرؼ حق ُب الشيء بذلك أمران  ليس ابلشيء األمر أف: األكؿ القوؿ

 .(ِ)األصوليْب ٝبهور ما دل يدؿ عليو دليل ك ىذا ما ذىب إليو

 : كاستدلوا٥ببمايلي
مركا أكالدكم ابلصبلة كىم ): ُب ا٢بديث ا٤بذكور سابقان  -كسلم عليو هللا صلى -الرسوؿ قوؿ

 (بينهم ُب ا٤بضاجع أبناء سبع كاضربوىم عليها كىم أبناء عشر كفرقوا

 هللا صلى - الرسوؿ قوؿ لكاف أمران  ابألمر األمر أف لو كاف  ا٢بديث من الداللة ككجو
                                      

(، ْٓٗ)رقم: ، ّٕٔ، صُج، ُط، مٌب يؤمر الغالـ ابلصالة( ركاه أيب داكد ُب سنن أيب داكد، ؾ: الصبلة، ب: ُ)
 اكد.صححو األلباين ُب سنن أبو د

انظر: عبد . ِِٗ ، صِج، ُط، هناية السوؿ. انظر: اإلسنوم، ّْٓ، صّج، ُط، البحر احمليط(  الزركشي، ِ)
.  ِّٕ، صُج، ُطإرشاد الفحوؿ،انظر:الشوكاين، ، ُْٗص، ُج، ُط، فواتح الرزتوتالعلي االنصارم، 

 .ُِٔ، صُ،جُطتصفى،اظتسانظر: الغزارل، ، ٔٔص، ّج، ِط: الكوكب اظتنّب، شرح ابن النجار:انظر



 

َٔ 

 

 أف على قائم كإإلٝباع للصبياف -كسلم عليو هللا صلى - الرسوؿ من أمران  ( )... -كسلم عليو
 لو ككذلك ،(ُ)ا٤بذكور -كسلم عليو هللا صلى -الرسوؿ أبمر ابلصبلة مأمورين غّب الصبياف

ابلصبلة( أمران  أكالدكم )مركا -كسلم عليو هللا صلى - الرسوؿ قوؿ لكاف أمران  ابألمر األمر كاف
) رفع القلم : كسلم عليو هللا صلى قولو بدليل مكلفْب غّب الصبياف كلكن ٥بم، كتكليفان  للصبياف

 .(ِ)(يبلغ كعن الصيب حٌب، حٌب يربأ كعن ا٤ببتلى، عن النائم حٌب يستيقظ: عن ثبلثة

 كذا، يفعل أف عبدؾ مر:  العبد ٤بالك قاؿ إذا الرجل لكاف أمران، ابألمر األمر كاف لو
 األمر أف فعرفنا اللغة أىل عند كذلك كليس إذنو، دكف عبده أبمر ا٤بخاطب حق على متعداين 
 .(ّ) أمرا ليس ابألمر

فبل فائدة فيو لغّب الشيء، كإال  بذلك أمر ابلشيء ابألمر األمر أف: الثاين القوؿ  
كاختاره العبدرم كابن ا٢باجب ُب كبلمهما على  الشافعية، لبعض نسب القوؿ ا٤بخاطب كىذا

ا٤بستصفى كقاال: ىو أمر حقيقة لغة كشرعان بدليل )قوؿ األعرايب( آ أمرؾ هبذا فقاؿ نعم 
صلى  -بواسطة النيب ففهم األعرايب ا١باُب من أمر هللا لنبيو أف أيمرىم بذلك أنو مأمور بو كذلك

 .(ْ) فبادر إذل الطاعة -هللا عليو كسلم

 عنو هللا رضي عمر فأخرب حائض كىي زكجتو طلق عمر ابن أف كرد ككذلك استدلوا ٗبا
 طلق  عمر ابن أف ): بلفظ فلّباجعها( كركم )مره: فقاؿ  -كسلم عليو هللا صلى -الرسوؿ
 .(ٓ)(يراجعها أف مكسل عليو هللا صلى النيب فأمره حائض كىي زكجتو

                                      
. ِّٕص، ُج، ُط، إرشاد الفحوؿالشوكاين، . َِْص، ُج، ُط، فواتح الرزتوت(  عبد العلي األنصارم، ُ)

 .ٕٔص، ّج، ِطالكوكب اظتنّب:شرح ، انظر:ابن النجار

 :، رقمُّٗص ، ْج، ُط، يف اجملنوف يسرؽ أك يصيب حدان ( أخرجو أيب داكد ُب سنن أيب داكد، ؾ: ا٢بدكد، ب: ِ)
 ، قاؿ األلباين: صحيح  (ّْٖٗ)

 ِّٕ، صُ،جُ، طإرشاد الفحوؿ(الشوكاين، ّ)

 ِّٕص، ُج، ُط، إرشاد الفحوؿالشوكاين، : انظر، ّْٔ، صّج، ِط، البحر احمليط( الزركشي، ْ)

 ؾ: الطبلؽ، حديث عبد هللا بن عمر ،إحكاـ األحكاـ شرح عمدة االحكاـابن دقيق العيد، ( ٓ)
ك تقي الدين أبو الفتح دمحم بن علي بن كىب بن مطيع القشّبم ، قُٕٖ، صِجط، ، حائض أنو طلق امرأتو كىي

= 



 

ُٔ 

 

، أمران  عد اب٤براجعة ابنو أيمر أف لعمر كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ أمر أفككجو الداللة: 
 كلوال كاحدة، القصة ألف زكجتو، يراجع أف عمر ابن هللا رسوؿ أمر:  بلفظ ا٢بديث ركم لذا
 ك٤با ،-كسلم عليو هللا صلى -الرسوؿ من عمر البن أمران  ذلك عد ٤با أمر ابألمر األمر أف

 .(ُ)اب٤براجعة  عمر ابن أمر -كسلم عليو هللا صلى - النيب أف ركل من ركاية صحت

اعَبض الشوكاين كغّبه على ىذا فقاؿ: ال يتجو ٚبريج ىذه ا٤بسألة على تلك    
ابن ؿ لذلك قوؿ كيد -ملسو هيلع هللا ىلص -بنو كإ٭با ىو مبلغ لو أمر النيبالقاعدة فإف عمر هنع هللا يضر ليس آمران ال

أمرين هبذا كقاؿ ابن عمر ُب ركاية أخرل: كراجعها عبد  -ملسو هيلع هللا ىلص -عمر ُب ركاية: فإف رسوؿ هللا
 أيمر أبف عمر أمر كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، ابإلضافة إذل أف -رسوؿ هللا هللا كما أمره

 .(ِ)اللفظْب  من كل ركاية فصحت جعة،اب٤برا أمره عمر ابن لقيو ٤با ٍب ابنو،

 كأمره فأفتاه مستفتيان  كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ إذل جاء -عنو هللا رضي -عمر أف 
 .ابنو إذل الفتول بنقل

 ٤با بكذا، آمره إين: لفبلف قل: األكؿ قاؿ لو ما استثناء مع األكؿ، القوؿ ىو كالراجح
 .النزاع ٧بل ٙبرير ُب تقدـ

 

 : ذترةاطتالؼ
 منها: فرعية مسائل القاعدة ىذه على العلماء بعض خرج

                                      
= 

ق كتفقو على كالده، ككاف كالده مالكي ا٤بذىب ٍب تفقو ِٓٔا٤بنفلوطي الشافعي ا٤بالكي ا٤بصرم ، كلد ُب شعباف سنة 
كثّبة منها: اإل٤باـ، اإلقَباح، شرح على الشيخ عز الدين بن عبد السبلـ فحقق ا٤بذىبْب كأفٌب فيهما، كصنف تصانيف  

 ٨بتصر ابن ا٢باجب ُب الفقو ا٤بالكي كدل يكملو، شرح عمدة األحكاـ. توُب رٞبو هللا ُب صفر ابلقاىرة كدفن ابلقرافة. 

 

 ِْٕص، ُج، ُط، إرشاد الفحوؿ ، انظر: الشوكاين،ّْٔ،ص ّج، ُِطالبحر احمليط،( الزركشي، ُ)

نصب انظر: الزيلعي، . ِْٔ، صٔج، ُط، النهي عن الطالؽ يف اضتيض:الطبلؽ، ب :ؾ، نيل األكطار(الشوكاين، ِ)
 .ُِِ، ص ّج، ُط، سنة الطالؽ:الطبلؽ، ب :، ؾالراية



 

ِٔ 

 

 بناء إما مراجعتها، كجوب إذل العلماء بعض ذىب ا٢بيض، أثناء ُب ا٤بطلقة الزكجة مراجعة
 مباشرة عمر ابن أمر كسلم عليو هللا صلى الرسوؿ أف على بناء كإما أمر، ابألمر األمر أف على

 ٘بب ال ا٢بيض ُب ا٤بطلقة مراجعة أف إذل العلماء عضب كذىب البنو الفتول عمر فنقل أفٌب أك
 عمر ابن ابشر كسلم -عليو هللا صلى -النيب أف يثبت كدل أمرا، ليس ابألمر األمر أف على بناء

  .(ُ) ابألمر

إذا قاؿ مثبلن البنو: قل ألمك أنت طالق: فيقاؿ:إف أراد التوكيل فواضح، كإف دل يرد شيئان فإف 
ابلشيء كصدكر األمر من األكؿ كاف األمر ابإلخبار ٗبنزلة اإلخبار من  جعلنا األمر ابألمر

 األب فيقع، كإف قلنا ليس كصدكره منو دل يقع شيء.
  

                                      
( قاؿ ابن دقيق العيد: "كيتعلق اب٢بديث مسألة أصولية كىي أف األمر ابألمر ابلشيء ىل ىو أمر بذلك الشيء أـ ال؟ ُ)

ؾ/ الطبلؽ، حديث عبد هللا بن عمر أنو طلق امرأتو كىي حائض،  الحكاـ،إحكاـ األحكاـ شرح عمدة اانظر
 ِْٔ، صٔ، جنيل األكطار، انظر ُٖٖ، صِجط، 



 

ّٔ 

 

 ة: داللة األمر على التكرار أك الوحداطتامس بحثاظت
إذا أمر الشارع أبمر، كليس ىناؾ قرينة تدؿ على التكرار، فهل يقتضي ىذا األمر إٯباد ا٤بأمور 

 لى كجو التكرار أـ ال؟بو ع

 .(ُ)التكرار: ىو أف تفعل فعبلن ٍب تعود إليو، أم اإلتياف ٗبثل الفعل األكؿ

 حترير ػتل النزاع

، كأف يكوف األمر معلقان )ِ(قاؿ بعض ا٢بنفية: يستفاد طلب التكرار من القرائن الٍب ٙبيط بو
إنو (ٔ:اآلية ،ا٤بائدةسورة )(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) :على شرط ىو علة للمأمور بو مثل قولو تعاذل

تعاذل علق األمر ابلتطهّب كجود ا١بنابة، أك أف يكوف منوطان بثبوت كصف ىو علة للمأمور بو 
األمر إبيقاع ا١بلد ، ( ِ :اآلية ،سورة النور)(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ): تعاذلأيضا كقولو 

ا١بلد، فالتكرار ىنا مبِب  على الزاين يستفاد إذل ٙبقيق علتو كىي الزىن، فكلما تكرر الزىن تكرر
كأنو ال خبلؼ بْب العلماء ُب ذلك، كإ٭با ٧بل النػزاع ، ى تكرار علة ا١بلد ال إذل األمر اب١بلدعل

بْب األصوليْب فيما إذا كردت صيغة افعل مطلقة ٦بردة عن القرائن غّب مقَبنة ٗبا يدؿ على ا٤برة 
 .(ّ)أك ا٤برات

 منها: علي ا٤بذاىبعلى ا٤برة أك التكرار  اختلف األصوليْب ُب مدل داللة األمر
 اظتذىب األكؿ:

عزل الشوكاين إف األمر ا٤بطلق ال يدؿ على التكرار كال على ا٤برة كإ٭با يدؿ على ٦برد الطلب ك 
 .)ْ(كاآلمدم كابن ا٢باجب كالبيضاكم ا٢بنفية كا٢بنابلة إذلالقوؿ ىذا 

غّب إشعار ٗبرة أك تكرار، كلكن ٤باكاف ككجو قو٥بم: أف ماىية الفعل ا٤بأمور بو كإٯباده من 
ٙبصيل ا٤بأمور بو ال ٲبكن أبقل من مرة كاحدة صارت ا٤برة الواحدة ضركرية لئلتياف اب٤بأمور 

                                      
 ُّّ، صّ، جُط البحر احمليط،الزركشي، ( ُ)

 ِٖٓ، صُ، جإرشاد الفحوؿ،انظر َِ، صُجط، ، أصوؿ السرخسي( السرخسي، ِ)
 َِ، صُ، جأصوؿ السرخسي، انظر السرخسي، ُٔٔ، صِ، ط، جاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ(االىمدم، ّ)

،  ُٓٓ، صِ، ط، جاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـاالىمدم، انظر: ، َِ، صُجط، ،أصوؿ السرخسي(السرخسي، ْ)
 .ِٖٓ،صُج، ُط، إرشاد الفحوؿانظر: الشوكاين، ، ُِٕ، صُج، ُط، هناية السوؿ اإلسنوم،: انظر

 



 

ْٔ 

 

 (ِ).ال أف الصيغة بذاهتا تدؿ عليها، (ُ)بو

كاحتجوا أبف مدلوؿ الصيغة طلب حقيقة الفعل، كا٤برة كالتكرار خارجاف عن ا٢بقيقة، 
 .(ّ)متثاؿ بو ُب أيهما كجد دكف التقيد أبحدٮبافوجب أف ٰبصل اال

 اظتذىب الثاين: 
األمر يوجب التكرار ا٤بستوعب ١بميع العمر مع اإلمكاف إال إذا قاـ دليل ٲبنع من ذلك كىذا 

كنسبو البعض إذل أيب حنيفة  أصحاب الشافعيرأم الذم اختاره أيب اسحاؽ اإلسفراييِب من 
 .)ْ(كإماـ أٞبد كأكثر أصحابو

الستثناء ا ر ٤با صح االستثناء منو الستحالةدل يكن األمر للتكراكمن حجج ىؤالء أنو لو 
 من ا٤برة الواحدة، فيقاؿ صم إال يـو ا٣بميس.

صلى -ابلدليل ما ركم عن النيب)ٓ(كقالوا أيضان: إف ىذا ىو ا٤بفهـو لغة من صيغة األمر
ا فقاؿ رجل أكل عاـ اي رسوؿ أيها الناس، قد فرض عليكم ا٢بج فحجو : )-هللا عليو كسلم
، ٍب لو قلت نعم لوجبت، ك٤با استطعتم : -ملسو هيلع هللا ىلص-حٌب قا٥با ثبلاث، فقاؿ رسوؿ هللاهللا؟ فسكت 

، فإذا كاختبلفهم على أنبيائهمقاؿ : ذركين ما تركتكم فإ٭با ىلك من كاف قبلكم بكثرة سؤا٥بم 
 . )ٔ)(تكم عن شيء فدعوه، كإذا هنيمرتكم بشيء فأتوا منو ما استطعتمأ

 يفهم احتماؿ التكرار ٤با كاف لسؤالو معُب كلكاف ُب دلتدالؿ: أف السائل لو ككجو االس

                                      
انظر الزركشي، .ُِٕ، صُج، ُط، هناية السوؿ اإلسنوم،: انظر.ِٖٓ،صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ(الشوكاين، ُ)

 ُِّ، صّ، جُط البحر احمليط،
 ِٗٓ، ص، ُط، إرشاد الفحوؿ(الشوكاين، ِ)
 ِٔٓ، ص، ُط، إرشاد الفحوؿالشوكاين، (ّ)

 ُِّ، صّ، جُط البحر احمليط،انظر الزركشي، ، َِ، صُجط، ، أصوؿ السرخسي( السرخسي، ْ)
 ، ِٔٓ، صُ، جُط، لفحوؿإرشاد االشوكاين، 

 َِ، صُجط، ، أصوؿ السرخسي(السرخسي، ٓ)
 (ُّّٕ)قم: ر  ٕٓٗ، صِط، ج:،فرض اضتج مرة يف العمر:ا٢بج، ب :ؾ(أخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ٔ)



 

ٔٓ 

 

 .(ُ)سؤالو ملومان 

كرد بعضهم على ىذا االستدالؿ، كُب الوجيز " كا٢بق أف ىذا االستدالؿ ضعيف كال 
عكس ما ذىبوا إليو ألنو  ينهض حجة ٤با ذىبوا إليو، إذ ٲبكن أف يقوؿ: إف ىذا ا٣برب يدؿ على

لو كاف األمر يدؿ على التكرار لغة فلم سأؿ ىذا السؤاؿ؟ أال يدؿ سؤالو على أف ا٤بفهـو لغة 
من األمور ىو طلب الفعل ال تكراره فأراد أف يتأكد من بقاء ىذا ا٤بفهـو ابلنسبة للحج أك 

ات كالصبلة كالصياـ كالزكاة ا٢باقو ابلعبادات ا٤بتكررة كالصبلة كالزكاة؟ يوضحو أف بعض العباد
تكررت بتكرر األكقات، كا٢بج متعلق ابلزماف كا٤بكاف فكاف لو شبو ابلعبادات ا٤بتكررة، 

تعلقو  فستشكل عليو األمر، أيلحق هبا ابعتبار تعلقو ابلزماف، أك ال يلحق هبا ابعتبار
 .)ِ("لئلشكاؿ دفعان -ملسو هيلع هللا ىلص-اب٤بكاف؟ك٥بذا سأؿ الرسوؿ

احتج على أىل الردة ٤با منعوا  (ّ)ابإلٝباع.كقالوا: أف أاب بكر الصديق هنع هللا يضردلوا كاست
كدل ينكر عليو (َُُاآلية:  جزء منالبقرة،سورة )( ڳ ڳ   ):بقولو تعاذل(ْ)الزكاة بوجوب تكرارىا

 .)ٓ)أحد من الصحابة

 كيرد على ىذا الدليل ٗبا يلي:
ر من صيغة االمر اجملردة عن القرائن كلكن فهموا التكرار  نسلم أف الصحابة قد فهموا التكراال

يرسل السعات فيكل عاـ ١بمع الزكاة كأمر بذلك، -ملسو هيلع هللا ىلص -قرينة خارجية، إذ كاف رسوؿ هللا من

                                      
 َِ، صُجط، ، أصوؿ السرخسيالسرخسي، ( ُ)

 ِّٔص، ُ،طالوجيز يف أصوؿ الفقوزيداف، عبد الكرًن، (ِ)
بن أيب قحافة عثماف بن عامر القرشي التيمي، كاف أكؿ من آمن من الرجاؿ، قاؿ  -قاؿ: عتيقكي-ا٠بو عبد هللا  (ّ)

ملسو هيلع هللا ىلص: إف من أمن الناس علي ُب صحبتو كمالو أبو بكر، كلو كنت متخذا خليبل الٚبذت أاب بكر خليبل، كتوُب 
من ٝبادل اآلخرة، كعهد ابألمر بعده إذل عمربن ا٣بطاب. خليفة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبو بكر الصديق لثماف بقْب 

 ٕسّبة ا٣بلفاء الراشدكف ص ، ُط، سّب أعالـ النبالء: الذىيب، انظر
اقتداء بسنة رسوؿ هللا :القصة دارت بْب عمر كأبو بكر. ركاه البخارم ُب كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسنة، ب (ْ)

 (ِٖٕٓ):، رقمملسو هيلع هللا ىلص
 ، فيكوف حقيقة ُب القدر ا٤بشَبؾ بْب التكرار كا٤برة كىو طلب اإلتياف ابلفعل.ُّٕ-ُِٕ، صُج، ُط، هناية السوؿنوم، (اإلسٓ)

 ابلفعل.



 

ٔٔ 

 

 .  )ُ(كعلى ىذا يكوف الدليل ُب غّب ٧بل النزاع

كا١بامع أف كل منهما عليو  كاستدلوا أيضا: النهي يقتضي التكرار فكذلك األمر قياسان 
 . )ِ(الطلب كجوابو أف االنتهاء عن الشي أبدا ٩بكن

 .(ّ)أف ىذا القياس ُب اللغة كقد تقرر بطبلنوكأجيب 

 اظتذىب الثالث: 
أبف الصيغة األمر تدؿ على ا٤برة كٙبمل على التكرار بقرينةكىذا القوؿ نسبو بعض العلماء إذل 

 .)ْ(األماـ الشافعي

ر ا٤بطلق يتبادر منو طلب ا٤بأمور بو مرة كاحدة كالتبادرة أمارة كاستدلوا: أف األم
كمثالو: لو قاؿ السيد  ،و مرة كاحدة كُب أكثر منها ٦بازا٢بقيقية، كىو حقيقة ُب طلب ا٤بأمور ب

 لعبده افعل ففعلو مرة كاحدة عد ٩بتثبل، كلو كاف األمر يفيد التكرار ٤با عد ٩بتثبل لو.

٭با يصّب٩بتثبل لؤلمر أم ابلفعل مرة، ألف ا٤بأمور بو كىو نوقش ىذا الدليل: أبنو إ
 ا٢بقيقة حصل ُب ضمن ا٤برة ال ألف األمر ظاىر ُب ا٤برة ٖبصوصها.

كمنشأ ا٣ببلؼ يرجع إذل أف الصيغة كردت مقيدة اب٤برة ُب ا٢بج ككردت للمرات ُب 
 .(ٓ)الصبلة كالزكاة كالصـو

 اظتذىب الرابع:

 ، (ٔ)أك للتكرار أك للمطلققالوا ال ندرم أكضع للمرة 
                                      

 ُّٕ، صُج، ُط، هناية السوؿ(اإلسنوم، ُ)
 نفسوا٤برجع  (ِ)
 ِٕٓ، صُ، جُط، إرشاد الفحوؿالشوكاين، ( ّ)

 َِ، ص ُجط، ، أصوؿ السرخسي(السرخسي، ْ)

 ُِّ، ص ّ، جُط بحر احمليط،الالرزكشي، ( ٓ)

 .ِٔٓ، صُ، جُط، إرشاد الفحوؿانظر: الشوكاين، ، ْٕ، صُ، جُ، طالربىاف ا١بويِب،( ٔ)



 

ٕٔ 

 

 كؽتا ينبِب على ىذه القاعدة:
عمبلن  ،من مرة فهل يستحب لو تكرار القوؿ كما يقوؿ ا٤بؤذف ذاف أكثرإذا ٠بع األ -ُ

 )ُ(بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا ٠بعتم النداء فقولوا مثل ما يقوؿ ا٤بؤذف(
األكؿ حٌب لو ٠بع السبكي:" استحباب إجابة ا٤بؤذف ىل ىو ٨بتص اب٤بؤذف  قاؿ

يظهر ٚبريج ا٤بسالة على أف األمر ىل يقتضي اثنيان فبل يستحب إجابتو؟ 
 .(ِ)التكرار

لو قاؿ لوكيلو: طلق زكجٍب، فهل ٲبلك طلقة كاحدة أك ثبلاث؟ من قاؿ: إف األمر  -ِ
يفيد التكرار، فقياس مذىبو أنو ٲبلك ثبلاث، كمن قاؿ: ال يفيد التكرار، فمقتضى 

 (ّ)لك إال كاحدة.قولو أف ال ٲب
 .(ْ)تكرار الفاٙبة إذا فرغ ا٤بأمـو من قراءهتا ُب الصبلة السرية كدل يركع اإلماـ -ّ
، قاؿ الشافعية: أف ا٤بتيمم ال يصلي إالفريضة الصبلة بتيمم كاحد عدد من الفرائض -ْ

يصلي أما ا٢بنفية فقالوا: أف ا٤بتيمم  كاحدة، كلو أف يصلي ماشاء من النوافل.
رائض كالنوفل. ذىب ا٢بنابلة إذل أنو إذا تيمم  حضر الصبلة الٍب ماشاء من الف

حضر كقتها كصلى بو الفوائت، كال يصلي ابلتييمم فريضتْب ُب كقتْب. كذىب 
. فمن قاؿ أف األمر يقتضي التكراركخاصة إذا  (ٓ)ا٤بالكية إذل ما ذىب إليو الشافعية

يضة، كمن قاؿ أبف إذا كاف معلقان بشرط، أكجب تكرار الوضوء كالتيمم لكل فر 
 ٔاألمر ال يقتضي التكرار، دل يوجب الوضوء كالتيمم لكل فريضة

ىذه ا٤بسألة اختلف الفقهاء فيها، فذىب بعضهم إذل كجوب التكرار إذا تكرر الشرط، كذىب 

                                      
، ؾ: الصبلة، ب: القوؿ مثل قوؿ ا٤بؤذف ٤بن ٠بعو، ٍب يصلي على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٍب صحيح مسلمأخرجو مسلم ُب   (ُ)

 (ّّٖ)، رقم: ِٖٖ، ص ُجط، يسأؿ لو الوسيلة، 
 ْٓ، صِ، ط، جاإلهباج يف شرح اظتنهاج( السبكي،ِ)

 .ِّّ، صُ، جُ، طأصواللفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو(السلمي، ّ) 

 .ِّْ، صُ، جُ، طأصواللفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو(السلمي، ْ)
 

 َِّ، صِ، طأثر اإلختالؼ يف القواعد األصولية(ا٣بن، ٓ)

 ُِّ،صِ، طاعد األصوليةأثر اإلختالؼ يف القو ا٣بن، ( ٔ)



 

ٖٔ 

 

بعضهم إذل عدـ التكرار، إما ألجل أنو ال يرل أف األمر ا٤بعلق على شرط يقتضي التكرار 
ألجل أنو يرل التداخل مع الزمن، ك٥بذا قاؿ بعضهم ُب الصبلة على بتكرار الشرط، كإما 

 تكرر إذا اختلف اجمللس أك تكرر بعد طوؿ فاصل.-ملسو هيلع هللا ىلص -رسوؿ هللا
  



 

ٔٗ 

 

 يداللة األمر على الفور أك الَباخ:ادسسال بحثاظت
ة، كقبل أف لقد تكلم كثّب من األصوليْب عن ىذه ا٤بسألة كاختلفوا على مذاىب أشهرىا ثبلث

 نذكر مذاىبهم ُب ذلك نبْب ا٤بقصود من إفادة األمرعلى الفور أك الَباخي.

ا٤بقصود ابلفور: ا٤ببادرة إذل تنفيذ األمر ٗبجرد ٠باع التكليف مع كجود اإلمكاف، كإال  
كاف مأخذان.كا٤بقصود ابلَباخي: أنو ال ٯبب فوران كٯبوز أتخّب الفعل عن أكؿ أكقات 

 .(ُ)اإلمكاف
 .دموب األصوليْب ُب داللة األمرا٤بطلق على الفور أك عمذاى

 اظتذىب األكؿ:
األمر ا٤بطلق ال يدؿ على الفور كال على الَباخي كإ٭با يفيد مطلق الطلب كىو القدر ا٤بشَبؾ 
بينهما فيجوز التأخّب على كجو ال يفوت ا٤بأمور بو،  أما الفور أكالَباخي  فيستفاد من قرائن 

مر، كىذا ىو مذىب ٝبهور األصوليْب فهو ا٤بختار عن ا٢بنفية كبو قاؿ خارجة عن صيغة األ
الرازم افعية كىو مذىبٝبهورىم منهم السرخسي كقد نصب ىذا ا٤بذىب إذل ا٤بالكية كالش

 .)ِ(آلمدمكا

 اظتذىب الثاين:
وؿ إف مطلق األمر اجملرد عن القرائن للفور كىم الذين قالوا أبنو يقتضي التكرار ألنو يلـز الق

 .(ّ)ا٢بنفية كبعضكىذا ظاىر مذىب ا٢بنابلة بذلك 

 :اظتذىب الثالث
كىو اختيار إماـ ا٢برمْب كبعضهم التوقف، كىؤالء اختلفوا ُب أتثيم ا٤بتأخر فبعضهم أٜبو 

                                      
 ِّّ،صِ، طأثر اإلختالؼ يف القواعد األصوليةا٣بن، ( ُ)

انظر االىمدم، ، ُٕٓ،صُج، ُط، هناية السوؿ: اإلسنوم،انظر .ِٗٓ،صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ(الشوكاين، ِ)
، انظر: السرخسي، ُُّص، ِج، ّ، طاحملصوؿ انظر: الرازم،، ُٓٔص، ِ، ط، جاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ

 .ِٕص، ُ، ط، جأصوؿ السرخسي
 .ِٖص، ُ، ط، جأصوؿ السرخسيانظر: السرخسي،  ،ِٗٓ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ(الشوكاين، ّ)



 

َٕ 

 

 .(ُ)يأٜبو٤ب

 :أدلة اظتذاىب
 يدؿ أدلة ا٤بذىب األكؿ:من األدلة الٍب استدؿ هبا القائلوف أبف األمر ا٤بطلق يفيد الطلب ك ال

 على الفور كال على الَباخي إال بقرينة فيجوز التأخّب فيو ما يلي:
إف األكامر الشرعية استعملت اترة للفور كاترة ١بواز الَباخي فيجعل ا٢بقيقة ُب القدر ا٤بشَبؾ 

 .(ِ)كىو طلب اإلتياف دفعا لبلشَباؾ كاجملاز 

لفورألنو أمر مقيد كقولو إذا قاؿ السيد لعبده أفعل كذا ساعة كجب األئتمار بو على ا
ٰبكم أفعل مطلق، كبْب ا٤بطلق كا٤بقيد مغايرة  على سبيل ا٤بنافاة كال ٯبوز أف ٰبكم للمطلق ٗبا

 .)ّ(من غّب دليل اء لصفة اإلطبلؽ، كإثبات التقييدللمقيد ألف ُب ذلك إلف

 أدلة ا٤بذىب الثاين كمناقشتو:
ككجو الداللة ُب  (.ُِاألعراؼ، اآلية:  )سورة(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): قولو تعاذلالدليل األكؿ:

ىذه االىية أف هللا سبحانو كتعاذل ذـ إبليس كعاقبو على ترؾ السجود الىدـ ُب ا٢باؿ، كلو دل 
 .)ْ(يكن األمر للفور ٤با حسن توبيخو

نوقش ىذا الدليل: إف األمر ابلسجود دل يكن مطلقان بل ىومقَبف بقرينة لفظية موجبة 
ص، سورة )(   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )ورُب قولو تعاذل٢بملو على الف

على ىذه األكصاؼ ابلفاء الدالة على التعقيب كىي مفضية إذل كقوع السجود (،ِٕاآلية:
 .)ٓ(السجود مباشرة من غّب مهلة

                                      
، ط، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، االمدم:انظر .ٕٓ، صُج، ُط، يف أصوؿ الفقوالربىاف (ا١بويِب، ُ)

 .ُٓٔ،صِج
 ُٓٔ،صِج، ط، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، مدماالى ( ِ)

 ِٕ،صُجط، ،أصوؿ السرخسي السرخسي،: انظر(ّ)
 .ُِٔ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ:، انظرالشوكاين، ُٕٓ،ص ُج، ُ،طهناية السوؿ، (اإلسنومْ)
 .ُٕٔ،ص ُج، ُ،طهناية السوؿ، اإلسنوم، ُٔٔ،صِجط، ، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ( االىمدم، ٓ)

 



 

ُٕ 

 

ڦ  ):فعل ا٣بّبات، منها قولو تعاذل الدليل الثاين:استدلوا ابآلايت الدالةعلى االستعجاؿ ُب

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  )كقولو تعاذل(  ُْٖاآلية: من،البقرةسورة )(   ڦ ڦ ڦ

ككجو الداللة من ىذه اآلايت أف يفعل (ُّّآؿ عمراف،اآلية:  سورة)(   پ ڀ ڀ ڀ 
كا٤بسارعة تقتضي ايقاع الفعل بعد صدكر  ،ة فيجب ا٤بسارعة كا٤بسابقة  فيهاالطاعات مغفر 

 .(ُ)األمر مباشرة كذلك يعِب التعجيل كالفور

 :الدليلنوقش ىذا  
إف ، ك إف اب٤بسارعة دل يؤخذ من صيغة األمر نفسو، كإ٭با من مفهـو كلمة ) سارعوا( ك )سابقوا(

إ٭با ٰبمل على االستحباب كاألفضلية لؤلدلة الدالة على عدـ اقتضاء ا٤بسارعة ُب ىذه اآلايت 
 .(ِ)األمر للفور

 )ّ(. النهي ككذااألمرالدليل الثالث: النهي يدؿ على الفور ٗبجرد النهي كال يصح أتخّب
فالفور ضركم ُب اإلمتثاؿ  ،نوقش ىذا الدليلبل نسلم أبف النهي يدؿ بصيغتو على الفور

 )ْ(.كليس ىو مدلوؿ للنهي

 ا٤بذىب الثالث كمناقشتو:أدلة  

كأما ا٤ببادرفإنو من الواقفية من قاؿ: التوقف إ٭با ىو ُب ا٤بؤخر ىل ىو ٩بتثل أك ال؟ 
أيٍب ابلتأخّب؟ اختلفوا فيو فمنهم من قالبالتأثيم، كىو اختيار إماـ ٩بتثل قطعان، لكن ىل 

ا٢برمْب، كمنهم من دل أيٜبو. كمنهم من توقف ُب ا٤ببادرة أيضاي كخالف ُب ذلك إٝباع 
 .(ٓ)السلف

استدؿ القائلوف ابلوقف أبف ألفاظ الشارع منها ما أريد بو الفور كمنها ما أريد بو 

                                      
 ، ُُٔ، صِج، ّط، احملصوؿ: الرزام،انظر (ُ)
 .ُٕٔ،ص ُج، ُ،طهناية السوؿ، سنوماإل( ِ)

 .ُٕٔ،صُج، ُط،السوؿهناية  :اإلسنوم،انظر، ُٔٔص، ِ،جط ، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ(االىمدم، ّ)
 ُٕٕ، صُج، ُط، هناية السوؿ(اإلسنوم، ْ)
 ُٓٔص، ِ،جط ، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـاالىمدم، (ٓ)



 

ِٕ 

 

 انعداـ القرائن يتوقف عن التعيْب. ما على سبيل االشَباؾ كعندتو فيهالَباخي، فكاف حقيق

 :ذترةاطتالؼ
 ينبِب على ىذا ا٣ببلؼ مسائل كثّبة،  كمنها 

 ة:ا٤ببادرة إذل أداة الزكا -ُ
تأخّب ال ،إخراج الزكاة كدفعها إذل مستحقيها ىل ٯبوزف الفقهاء بناءن على ىذه القاعدةختلا

 من إخراجها. فيها إذا حاؿ عليو ا٢بوؿ كٛبكن
 )ُ(س ا٢بوؿأر  لفورقاؿ ٰبـر التأخّب منى امن قاؿ: أف األمرعل

 من قاؿ ال يفيد الفور قاؿ دل أيٍب إذا فعل كلو بعد حْب

ك٩با تفرع عن ىذه القاعدة من ا٣ببلؼ، خبلفهم ُب كجوب القضاء ما أفطره اإلنساف ُب  -ِ
ٯبب عند ا٢بنابلة يلـز ا٤ببادرة ك ي، فاخرمضاف عند اإلمكاف ىل ٯبب على الفور أك ٯبوز فيو الَب 

مع ٛبكنو منو إذل أف جاء رمضاف اىخر أٍب، ككجب عليو ه قضاؤه على الفور، حٌب لو أخر 
القضاء، ككجب مع القضاء كفارة للتأخّب، كعلى ىذا ال يصح صـو النافلة حٌب تؤدل 

ف األمر ابلفور مطلق كذىب ا٢بنفية ماعدا الكرخي إذل أنو يصح التأخّب مطلقاى، أل، الفريضة
 .  )ِ(فبل يصح تقييده برمضاف ا٤بقبل، كعلى ىذا لو أف يصـو ما يشاء من النوافل

 ألمر ابلشيء هني عن ضده:ا
 :٧بل النػزاع ٙبريراء ٯبب ُب ذلك خبلؼ بْب العلماء، كقبل ذكر آراء العلمك 

لضد فإنو ينافيو إف الضد مغاير للنقيض؛ ألف النقيض يناُب الشيء ابعتبار ذاتو، أما ا
كاب١بملة فالنقيضاف ٮبا األمراف اللذاف أحدٮبا كجودم ، ابعتبار أنو ٰبقق ا٤بناُب، كىو النقيض

 .كاآلخر عدمي ال ٯبتمعاف كال يرتفعاف مثل الوجود كالعدـ

أما الضداف: فهما األمراف الوجودايف اللذاف ال ٯبتمعاف، كقد يرتفعاف مثل البياض 

                                      
 ِّٔ، صِط،تالؼ الفقهاءأثر االختالؼ يف القواعد األصولية يف اخ(ا٣بن، ُ)

 ِّٕص، ِط،أثر االختالؼ يف القواعد األصولية يف اختالؼ الفقهاء( ا٣بن، ِ)



 

ّٕ 

 

ف كأيٌب بد٥بما تمعاف ُب شيء كاحد ُب كقت كاحد، كلكنهما قد يرتفعاكالسواد، فإهنما ال ٯب
كقد يكوف الضد مساكاي للنقيض إذا كاف النقيض ليس لو ما ٰبققو إال ضد ، الصفرة أك ا٢بمرة

 .(ُ)كاحد مثل ا٢بركة كالسكوف

 إذا علمنا ىذا:
ثبل؛ فإف لو أضدادا من فمحل النػزاع إذا كاف األمر ابلشيء لو أضداد كثّبة كاألمر ابلقياـ م

ُب ىذه ا٢بالة، ىل األمر ابلشيء هني  لسجود كاالضطجاع ك٫بوىا،القعود كالركوع كا
ىذا ىو موضع ا٣ببلؼ، أما إذا كاف لو ضد كاحد كصـو يـو العيد فالنهي ؟أـ ال اضدادىعن

دل عن صومو أمر بضده، كىو الفطر، ككذلك األمر ابإلٲباف هني عن الكفر ابإلٝباع كإال أل
األمر ابلشيء هني عن ضده، فيو تصريح ٗبحل ىل إذل التناقض؛ كلذلك كاف عنواف ا٤بسألة: 

 .(ِ)كفيو إشعار أبف النقيض ليس موضع خبلؼ، بل ىو منهي عنو اتفاقا، النػزاع، كىو الضد

 كفيها ثالثة مذاىب مشهورة كىي:

اؿ على األمر اب٤بطابقة يدؿ األمر ابلشيء يستلـز النهي عن ٝبيع أضداده، فالدا٤بذىب األكؿ:
 على النهي عن ضده ابلتضمْب أك االلتزاـ.

 .(ّ)كىو مذىب ا١بمهور كاآلمدم مراز كىذا ما ذىب إليو ال

 استدؿ ىؤالء:
أبف األمر داؿ على ا٤بنع من الَبؾ، كمن لواـز ا٤بنع من الَبؾ ا٤بنع من األضداد، فيكوف  -ُ

كما أف األمر يفيد كجوب ا٤بأمور بو؛ فا٤بأمور بو … دعىاألمر داال على ا٤بنع اباللتزاـ كىو ا٤ب
كاجب، كفعل ضد الواجب ترؾ للواجب، كترؾ الواجب حراـ، ففعل ضد الواجب حراـ، 

كأف األمر يقتضي الفورية عندما من يرل ذلك ، كمن ضركرة اقتضائو الفورية  كا٢براـ منهي عنو
                                      

 ِٓٔ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ(  الشوكاين،ُ)

 ِْٔ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ( الشوكاين، ِ)

انظر: ابن ، ّّٓ، صّج، ِط: لبحر احمليط. انظر: الزركشي، آِٔ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ( الشوكاين، ّ)
 ُٓ، صّج، ِط، الكوكب اظتنّبالنجار، 



 

ْٕ 

 

 . (ُ)ٰبوؿ دكف ا٤ببادرة ابلفعل ا٤بأمور بو أف يقتضي النهي عن التلبس بضده ألف التلبس ابلضد

كىذا ما  أم أنو ال يدؿ عليو البتة ،األمر ابلشيء ليس هنيا عن ضدها٤بذىب الثاين:
 .(ِ)ا٤بعتزلة  كبعض ماـ ا٢برمْب كالغزارلذىب إليو إ

 :ٗبا أيٌب استدلوا
عن الشيء  أبف اآلمر ابلشيء قد يغفل عن ضده فبل يكوف الضد منهيا عنو؛ ألف النهي -ُ

 . (ّ)مشركط بتصوره

ا١بواب: ال نسلم أف اآلمر ابلشيء قد يغفل عن نقيضو؛ ألف األمر ابلشيء بدكف ا٤بنع 
من نقيضو ٧باؿ؛ ألف ا٤بنع من النقيض جزء من األمر ابلشيء كٙبقيق الكل بدكف ا١بزء 

كوف منهيا ٧باؿ.كإف سلمنا أف األمر ابلشيء قد يغفل عن نقيضو لكن ال يلـز من ذلك أال ي
عنو فإنو ينتقض بوجوب مقدمة الواجب، أم ما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب، مع أف 
ا٤بوجب قد يكوف غافبل عنو. فكذلك النهي عن الضد مع ا٤ببلحظ أف اآلمر ُب النصوص 

 الشرعية ىو هللا عز كجل ال يغفل عن شيء.

ذا قاؿ مثبل: ٙبرؾ، ا٤بذىب الثالث:أف األمر ابلشيء ىو نفس النهي عن ضده، فإ
فمعناه ال تسكن، كاتصافو بكونو أمرا كهنيا ابعتبارين كاتصاؼ الذات الواحدة ابلقرب كالبعد 

 (ْ)ابلنسبة إذل شيئْب، كىذا ما ذىب إليو بعض ا٤بتكلمْب

 

 الراجح:
                                      

 ٓٓص، ّج، ِط، الكوكب اظتنّبانظر: ابن النجار، ، ِٓٔص، ُج، ُط، إرشاد الفحوؿ(  الشوكاين، ُ)

البحر الزركشي، : انظر، ِٓ، صّج، ِط، الكوكب اظتنّب، انظر: ابن النجار، ّٖ، صُ، جُط الربىاف،(ا١بويِب، ِ)
 ّّٓص، ّج، ِط، احمليط

 ِٔٔص، ُج، ُط، إرشاد الفحوؿ( الشوكاين، ّ)

ابن : ، انظرّّٓ، صّج، ِط، البحر احمليط، انظر: الزركشي، ِّٔص، ُج، ُط، إرشاد الفحوؿ( الشوكاين، ْ)
 ِٓ، صّج ، ِط،الكوكب اظتنّب النجار،



 

ٕٓ 

 

أف األمر ابلشيء يقتضي النهي عن ضده أك يستلـز النهي عن ضده، كال ٲبكن أف يقاؿ ىو 
عن ضده ألنو من حيث الصيغة ال ٲبكن القوؿ ابٙبادٮبا ككذا من حيث ا٤بعُب عْب النهي 

 ا٤بوضوع لو اللفظ أصبلن.

 أثر االختالؼ يف ىذه اظتسألة يف الفركع الفقهية:
نتيجة ٤با كقع بْب العلماء من خبلؼ حوؿ ىذه ا٤بسألة كقع خبلؼ بينهم ُب بعض الفركع 

 الفقهية منها:

الفت هنيي فأنت طالق، ٍب أمرىا ابلقياـ فقاؿ ٥با قومي ما إذا قاؿ لزكجتو: إف خ
 فقعدت.ففي الطبلؽ خبلؼ كمستند الوقوع كعدمو ىذه القاعدة.

فمن قاؿ: إف األمر ابلشيء يدؿ على النهي عن ضده يقوؿ: إف قولو قومي، فيو هني 
٨بالفة  عن القعود، فإذا قعدت تكوف قد خالفت هنيو فيقع عليها الطبلؽ ٢بصوؿ ا٤بعلق، كىو

 النهي.

كمن قاؿ إف األمر ابلشيء ال يدؿ على النهي عن ضده يقوؿ ال يقع عليو الطبلؽ؛ 
ألف قولو قومي، ليس فيو إال أمرىا ابلقياـ، كال تعرض لو للنهي عن القعود، فقعودىا ال يعترب 

 .٨بالفة للنهي، بل يكوف ٨بالفة لؤلمر

 :ما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب
فيد الوجوب أم إٯباد الفعل ا٤بأمور بو على كجو ا٢بتم كاإللزاـ، كلكن إٯباد الفعل أف األمر ي

ا٤بأمور بو يتوقف على إٯباد شيء آخر فهل يكوف ىذا الشيء كاجبان أيضان بنفس األمر األكؿ 
 الذم أثبت أصل الواجب أـ ال؟

اد الواجب للجواب على ذلك ال بد من القوؿ أكالن أبف الشيء الذم يتوقف عليو إٯب 
 :(ُ)قسماف

                                      
 َٔص، ُجط، ، اظتسودة يف أصوؿ الفقو(اىؿ تيمية، ُ)



 

ٕٔ 

 

مقدكران للمكلف مثل االستطاعة ألداء كاجب ا٢بج، فهذا القسم  غّب القسم األكؿ: أف يكوف
ال يكلف بو اإلنساف كال يتناكلو األمر، فبل ٯبب على ا٤بكلف ٙبصيل االستطاعة ليؤدم ا٢بج 

 كال ٙبصيل النصاب ليؤدم الزكاة.

ما كرد ُب كجوبو أمر كلف كىو نوعاف:القسم الثاين: أف يكوف الشيء مقدكران للم
ث، كمثاؿ ذلك الوضوء للصبلة فإنو كاجب على ا٤بكلف موضوع البح خاصوىذا ال يدخل ُب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )أبمر مستقل كىو قولو تعاذل

 .( ٔ)سورة ا٤بائدة، اآلية:( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

األصوليوف أف ىذا حيث قرر ،ما يتوقف عليو أداء الواجب كدل يرد بوجوبو أمر خاص 
كىناؾ من يرل بعدـ  النوع يكوف كاجبان بنفس األمر األكؿ الذم ثبت بو أصل الواجب

، كاألمثلة على ذلك:األمر اب٢بج يقتضي السفر إذل مكة ألداء ىذا الواجب فيكوف (ُ)كجوبو
مر ىذا السفر كاجبان بنفس األمر اب٢بج، ألف كاجب ا٢بج ال يتم أداؤه إال هبذا السفر، كاأل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )إبعداد القوة الكافية من ثبل األمة الثابت بقولو تعاذل:

ال يتم إال بتعلم العلـو (َٔ)سورة األنفاؿ (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
ا٢بديثةالتياستجدت ُب ٦باؿ الصناعة كالفيزايء كالكيمياء ك٫بوىا، فيكوف تعلم ىذه العلـو كاجبان 

 .(ِ)لقوةعلى الكفاية بنفس األمر القاضي إبعداد ا
  

                                      
 (ا٤برجع نفسوُ)
 ِّٕصط، ،جيزيف أصوؿ الفقوالو ( انظر: زيداف، ِ)



 

ٕٕ 

 

 النهي كصيغو لةدال:الثاين فصلال
 

ذلك أف التكليف إما طلب ، التكليف الشرعي فهو يقابل األمرأسلوب النهي ىو أحد ركِب 
فعل أك طلب ترؾ ، كاألصل ُب مطلوب الَبؾ ٙبرٲبو كعدـ فعلو، لكن قد ترد على النص 

ككما يل كثّبانُب ىذا الباب كلن أط ،الشرعي الوارد أبسلوب النهي صوارؼ تنقلو عن التحرًن
كزاف من قاؿ الغزارل:" أف ما ذكرانه من مسائل األكامر تتضح بو أحكاـ النواىي إذ لكل مسألة 

 .(ُ)النهي على العكس فبل حاجة إذل التكرار كلكنا نتعرض ٤بسائل ال بد من إفرادىا ابلكبلـ"
  

                                      
  ُِِ، صُج، ُط، اظتستصفىالغزارل، ( ُ)



 

ٕٖ 

 

 األكؿ: تعريف النهي لغة كاصطالحا بحثاظت
: الن هى: العقل، يكوف كاحدان كٝبعان، كالنهية: العقل، ابلضم، ٠بيت بذلك تعريف النهي لغة

 . (ُ)ألهنا تنهى عن القبيح

طلب كف عن فعل على جهة تعريف النهي اصطبلحان: القوؿ اإلنشائي الداؿ على 
ألنو ال استعبلء  ل غّب كف كخرج االلتماس كالدعاء، فخرج األمر ألنو طلب فعاالستعبلء

 . (ِ)فيهما

 ىل الكف فعل؟
 أضواء : " قاؿ الشنقيطي ُب)ّ(ا٤بنياكم يرل كثّب من العلماء أف الكف فعل من األفعاؿ، يقوؿ

الفرقاف، سورة )(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ):عند قولو تعاذل... البياف 

كىي أف الكف عن  أصولية مسألةالكرٲبة من  ستنبط من ىذه اآليةا ياعلم أف السبك( َّاآلية:
ل، كا٤براد ابلكف الَبؾ ... فإف األخذ التناكؿ كا٤بهجور ا٤بَبكؾ، فصار ا٤بعُب تناكلوه الفعل فع

ا٤بسلم من سلم ):-ملسو هيلع هللا ىلص-كقولو  كقد دلَّت أحاديث نبويٌة على ذلكمَبككنا، أم: فعلوا تركو.
ُب ىذا -ملسو هيلع هللا ىلص-، فقد ٠ٌبى((ْ)، كا٤بهاجر من ىجرما هنى هللا عنو ا٤بسلموف من لسانو كيده

ا٢بديث ترؾ أذل ا٤بسلمْب إسبلمنا، ك٩با يدٌؿ من كبلـ العرب على أف الَبؾ فعل قوؿ بعض 
٤بسجده اب٤بدينة: لئن قػىعىٍدان كالنيب يػىٍعمىل ** لذاؾ ًمنَّا العىمىلي  -ملسو هيلع هللا ىلص -الصحابة ُب كقت بنائو

يضىلَّلي 
 ا٤ب

 عمبلن مضلبلن..." عمل كتركهم لوفسٌمى قعودىم عن ال

كالراجح أف الكٌف فعل كما دٌؿ على ذلك أدلة كثّبة ُب الكتاب كالسٌنة كاللغة، كتقٌدـ ذكر 
 بعض منها.

                                      

 ّْٔ،صُٓج، ّطهنى،، لساف العرب(ابن منظور، ُ)
 

 ْٓٗ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ ،لشوكاينا(ِ)
 بتصرؼ ُِٖ -ُِٕ- ُِٔ، صُج ،ُ، طالشرح الكبّب ظتختصر األصوؿ من علم األصوؿ(ا٤بنياكم، ّ)
 (َُ)، رقم:ُُ، صُج، ُط،  اظتسلم من سلم اظتسلموفالبخارم، ؾ: اإلٲباف، ب: ( أخرجو البخارم ُب صحيح ْ)
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 النهي الدالة على صيغالالثاين:  بحثاظت

 للنهي صيغ ٨بتلفة تدؿ عليو منها:

كقولو  صيغ النهي الصرٰبةكىي من "" ال تفعل، الفعل ا٤بضارع ا٤بقركف ببل الناىية -ُ
سورة )(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ):تعاذل

كػ )مو( فإف معناه ال تفعل ك )صو( فإف معناه ال أ٠باء األفعاؿ   كيلحق هبا( ُا٤بمتحنة، اآلية:
 :)ُ(هاترد ىذه الصيغة ٗبعاف كثّبة، كقد ذكر الزركشي بعضان من.تتكلم

ڍ ڌ ڌ  ):ؿ ذلك قولو تعاذلقد يكوف ٗبادة النهي أك التحرًن أك نفي ا٢بل، مثا ِ

 )َٗسورة النحل، من االية 00((  ڎ ڎ

 )ُّٗسورة البقرة، من اآلية ({ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }نفي الفعل مثل قولو تعاذل: ّ

ڍ ڍ ڌ }: ك عقوبة دنيوية مثل قولة تعاذلاقَباف الفعل بوعيد أخركم أ ْ

 )ّْمن اآلية سورة التوبة({ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

  

                                      
انظر:عبلء الدين ، ٕٔص،ِج،اإلهباج يف شرح اظتنهاجنظر: السبكي، أّٔ، صّج، ُط،البحر احمليطلزركشي،(  اُ)

 ِْٔ،صُ، جفواتح الرزتوت، عبد العلي األنصارم،انظر:ِٔٓ،صُ،جكشف األسرارالبخارم، 



 

َٖ 

 

 كجوه استعماؿ صيغ الدالة على النهياظتبحث الثالث: 
 تستعمل الصيغ الدالة على النهي ُب كجوه كثّبة منها:

 )ّّسورة اإلسراء، اآلية:((گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )التحرًن:
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) :تعاذل قولو سبحانوك  :كراىية الفعل

ن ىذا الباب أيضان قولو كماألردأ، ىنا:(ا٣ببيث)بػ فا٤براد( ِٕٔسورة البقرة، من اآلية: )(ھ ھ 
 فالنهي ىنا هني كراىية، ال هني ٙبرًن(ّٕسورة اإلسراء، اآلية:){اًَالَ تًَْشِ فِي األَزْضِ يَسَحً}تعاذل:

سورة )(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ): قولو تعاذل:كالدعاء

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ) :قولو سبحانوك فالنهي ىنا مراد منو الدعاء. (ٖاآلية:آلعمراف،

سورة البقرة، من )(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
 (ِٖٔاآلية:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ):من ذلك قولو تعاذل:التحقّب

 (ُُّسورة طو، اآلية:)( ہ ھ ھ ھ ھ ے 

(   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ):قولو تعاذل:كبياف العاقبة

 (ُٗٔاآلية:آؿ عمراف،)سورة 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ):سبحانو كمثالو قولو :اليأس

كا٤براد من النهي ىنا تيئيس ا٤بنافقْب، ( ٔٔالتوبة، اآلية:سورة )(   ں ں ڻ ڻ ڻ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ):قولو عز كجلك ،كبياف أهنم غّب مصدًَّقْب ُب اعتذارىم

 (ٕالتحرًن، اآلية:سورة )(ی ی
فا٤براد من النهي من  ( َُٖف، اآلية:ا٤بؤمنو )سورة (   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ):تعاذل :كقولواإلىانة

 .كبلمو سبحانو إىانتهم، كبياف أهنم ال يستحقوف أف يكلمهم هللا، كال يزكيهم

﮸  ) :قولو تعاذل من ذلك :اإلرشاد ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 .(َُُا٤بائدة، اآلية:)سورة (
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ن فا٤براد م( ِّٕمن اآلية: البقرة،)سورة (ىئ ىئ ی ی):من ذلك قولو تعاذل :األدب
 .النهي ىنا تعليم أدب احَباـ حق الصحبة بْب الزكجْب بعد الطبلؽ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ):من ذلك قولو عز كجل :التحذير

 .من النهي ىنا التحذير من الردةا٤براد (َُِآؿ عمراف، اآلية: )سورة (   ڦ 

 .(َْالتوبة، من اآلية: )سورة (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) :من ذلك قولو سبحانو :التصرب

سورة )(ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ): كمن أمثلتو قولو تعاذل :اؿ األمنإدخ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) :ك٫بو ذلك قولو عز كجل(ُّالقصص، من اآلية:

 (.ِٓسورة القصص، من اآلية:)(   ہ ہ 

سورة الطور، من )(   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ):من ذلك قولو تعاذل:التسوية

 .عدمو سواءالنهي بياف أف صربىم ك مراد ( ُٔاآلية

ىذه بعض ا٤بعاين ،(ِِٖ:يةسورة البقرة، اآل)(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ):ا٣برب: كقولو تعاذل
الٍب تستعمل فيها صيغة النهي كقد اتفق العلماء على أنو ٯبب ا٤بصّب إذل ا٤بعُب الذم دلت 
 عليو القرينة كاختلفوا ُب النهي ا٤بطلق ىل يدؿ على التحرًن حقيقةن أك يدؿ على غّبه من ا٤بعاين

 السابقة.
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 النهيموجب : رابعال بحثاظت
ٗبوجب النهي ىو ما تدؿ عليو صيغة النهي أم مدلوؿ الصيغة ال مدلوؿ اللفظ ا٤بركب كا٤براد 

 .من النوف كا٥باء كالياء
 ٰبمػػل علػػى التحػػرًن كقولػػو لنهػػي الػػذم صػػحبتو قرينػػة تػػدؿ علػػى التحػػرًناتفػػق الفقهػػاء علػػى أف ا

، فوصفو أبنػو فاحشػة كأنػو (ِّورة اإلسراء: اآلية:)س(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ):تعاذل
طريػق بلػغ الغايػة ُب السػوء دليػل علػى ٙبرٲبػو، كالنهػي الػذم صػحبتو قرينػة تػدؿ علػى أنػو للكراىػة 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ):ٰبمػػػل علػػػى الكراىػػػة  كقولػػػو تعػػػاذل

 (ٕٖ:، اآليةا٤بائدة)سورة (ں ڻ ڻ ڻ 

ككذلك النهي عن البوؿ ،وليس ٗبحـرطيبات مكركىىي: أف منع النفس من ال كالقرينة
فيما يدؿ عليو النهي إذا ٘برد  كلكن اختلفواأنو ابؿ قائمان،  -ملسو هيلع هللا ىلص-قائمان مع ما ثبت عن النيب

أك غّبه من ابقي ا٤بعاين الٍب أتٌب ٥با صيغة ،أك الكراىة، عن القرائن ىل ىو التحرًن فقط
 .(ُ)النهي

 اظتذىب األكؿ:
٦باز فيما عداه، كال يدؿ هبا على يغة النهي إذا ٘بردت عن القرائن تكوف حقيقة ُب التحرًن ص

غّبه إال بقرينة كىذا ما ذىب إليو األئمة األربعة كغّبىم كابلغ الشافعي هنع هللا يضر ُب إنكار قوؿ من 
 )ِ(قاؿ، أهنا للكراىة.

 كاستدؿ ىؤالء أبدلة منها:

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ں  ):قوؿ هللا تعاذل: أكالن 

دعوين ما تركتكم إ٭با أىلك من كاف قاؿ:) -ملسو هيلع هللا ىلص -ككذلك قولو( ٕ:من اآلية ة ا٢بشر،سور )(ے
                                      

أصوؿ الفقو اإلسالمي، انظر:الزحيلي، ، ِّٕ، صُ، جأصوؿ الفقهالذم ال يسع الفقيو جهلوي،( السلمُ)
 ِِٗ،صُج

. انظر: ُِِ، صُج، ُط، اظتستصفى. انظر: الغزارل، ّٔٔ-ّٓٔ، صِج، ِط، البحر احمليط(الزركشي، ِ)
 .366،ص 3ج، 1ط،أصوؿ السرخسيالسرخسي، 
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قبلكم سؤا٥بم كاختبلفهم على أنبيائهم فإذا هنيتكم عن شي فاجتنبوه كإذا أمرتكم أبمر فأتوا منو 
 (ُ)ما استطعتم(. 

كاألمر للوجوب فيكوف  ،النتهاء عن ا٤بنهي عنوابمران ألْب السابقْب أننا ككجو االحتجاج ابلدلي
كإذا كاف االنتهاء عن ا٤بنهي عنو كاجب كاف فعل ا٤بنهي  ،االنتهاء كاجب ألف األمر للوجوب

 (ِ)فيكوف النهي للتحرًن.عنو ٧برمان 

ككذلك استدلوا كاستدلوا أبف العقل يفهم ا٢بتم من الصيغة اجملردة عن القرآئن،  :اثنيان 
 .(ّ)ابستدالؿ السلف أبف صيغة النهي اجملردة تدؿ على التحرًن

 اظتذىب الثاين:
صيغة النهي حقيقة ُب الكراىة ال للتحرًن، ألهنا يقْب فحمل عليو كدل ٰبمل على التحرًن إال 

 (ْ)."حكاه بعض أصحابنا كجهان ":بدليل كىذا ما ذىب إليو ٝباعة من القفهاء كقاؿ الزركشي
أبف ك أبف النهي إ٭با يدؿ على مرجوحية ا٤بنهي عنو كىو ال يقتضي التحرًنكاستدلوا  

 ،الكراىة طلب الَبؾ مع عدـ ا٤بنع من الفعل أما التحرًن فإنو طلب الَبؾ مع ا٤بنع من الفعل
كإذا كاف األصل عدـ ا٤بنع من الفعل كانت الكراىة موافقة لؤلصل فتكوف الصيغة ٥با 

 (ٓ).كضعها
األصل ُب األشياء اإلابحة أم: استواء الفعل كالَبؾ كُب الكراىة على ذلك أبف كأجيب 

أهنا دل توضع الصيغة فيها ٦بازا أم: ترجيح جانب الَبؾ فلم تكن موافقة لؤلصل فتكوف

                                      
، ٔج، ُ، طاالقتداء بسنن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:تصاـ ابلكتاب كالسنة، باالع :، ؾُب صحيح البخارم ركاه البخارم (ُ)

 (ٖٖٓٔ)رقم:ِٖٓٔص
 ِٔٓ،صُ، جكشف األسرار، انظر:عبلء الدين البخارم، ٕٔ،صِط، جاإلهباج يف شرح اظتنهاج، (  السبكي، ِ)
 َِٖ، صُ، جإرشاد الفحوؿ( الشوكاين، ّ)

. ّٓٗ، صُج ، ُط،فواتح الرزتوت.انظر: عبد العلي األنصارم، ّٓٔص، ّج، ُط،البحر احمليط( الزركشي، ْ)
ص  ،ِجط، ، يف أصوؿ األحكاـ اإلحكاـ ،آلمدم. انظر:اَِٖص  ،ُ، جُ، طإرشاد الفحوؿ نظر:الشوكاين،ا

ِِّ 

 َِٖص  ،ُ، جُ، طإرشاد الفحوؿ نظر:الشوكاين،ا، ِٔ، صِجط، اإلهباج ، لسبكي( آ)
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 (ُ).، كأبف السابق إذل الفهم عند التجرد ىو التحرًنللكراىة

 اظتذىب الثالث:

فبل يتعْب  لكراىة كىو مطلق طلب الَبؾْب التحرًن كاصيغة النهي تستعمل للقدر ا٤بشَبؾ ب
 (ِ). أحدٮبا إال بدليل كإال كاف جعلو ألحدٮبا ترجيحان من غّب مرجح

قد ثبت استعماؿ صيغة النهي ُب التحرًن كالكراىة كجعلو ألحدىا كاستدلوا أبنو 
ؾ بينهما ٖبصوصو أك مشَبكا بينهما قوؿ من غّب دليل فبل يصح فوجب جعلو للقدر ا٤بشَب 

 دفعا للمجاز كاالشَباؾ اللذين ٮبا خبلؼ األصل.
ال نسلم أف جعل النهي ألحدٮبا قوؿ ببل دليل بل ثبت جعلو للتحرًن كأجيب    

 أبدلتنا الٍب سقناىا على أنو حقيقة ُب التحرًن ٦باز ُب غّبه.

 اظتذىب الرابع:
، كىو مذىب كاف الدليل ظنيان نو يكوف للتحرًن إذا كاف الدليل قطعيان كيكوف للكراىة إذا  أ

 .(ّ)ا٢بنفية 

كأجيب أبف النزاع إ٭با ىو ُب طلب الَبؾ كىذا طلب قد يستفاد بقطعي فيكوف قطعيان 
 كقد يستفاد بظِب فيكوف ظنيان.

 ذترة اطتالؼ يف اظتسألة:
كٜبرة ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة أنو إذا كرد ُب نص الشارع هني، فإنو ٰبمل على التحرًن عند 

مهور، كال يعدؿ عنو إذل غّبه إال بقرينة صارفة، بينما ٰبمل عند غّبىم على الكراىة ابتداء، ا١ب
 .(ْ)كال يعدؿ عنها إذل غّبىا إال بصارؼ، أك يكوف من قبيل اجململ الذم ٰبتاج إذل بياف

                                      
 ( ا٤برجع نفسوُ)

 َِٖص، ُج، ُط، إرشاد الفحوؿ، (الشوكاينِ)

، ُط، ج كشف األسرار،انظر: عبلء الدين البخارم، ، ّٕٓ، صُ، ط، جالتييسّب كالتحبّب( أمّب ابد شاه، ّ)
 . ٕٗ، صُ، ط، جأصوؿ السرخسي. انظر: السرخسي، ِٕٓص

 .ّّْ، صِ، ط، أثر اإلختالؼ يف القواعد األصولية( ا٣بنْ)
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انصرؼ (ُِمن اآلية: ) سورة ا٢بجرات،(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): فإذا قاؿ هللا تعاذل
ابتداء، فبل يعدؿ عنو إذل غّبه إال بصارؼ عند ا١بمهور، كانصرؼ عند النهي إذل التحرًن 

 .(ُ)البعض إذل الكراىة ابتداء، فبل يعدؿ عنو إذل غّبه إال بصارؼ

لعل أرجح األقواؿ: ىو قوؿ ا١بمهور كىو القوؿ أبف الصيغة للتحرًن كضعا، ألنو 
أمر كىو للوجوب  فإنو( ٕآلية:سورة ا٢بشر، ا)(ۀ ۀ ہ ہ): و الفهم كلقولو تعاذلا٤بتبادر إلي

ألف عمل السلف يؤيد القوؿ بعمـو ذلك ُب  ٤بنهي عنو كذلك يفيد ٙبرًن ا فيكوف االنتهاء كاجبان 
كأيضا فإف النهي ُب اللغة للداللة على طلب ترؾ ا٤بنهي عنو على  ،كل هني ٘برد عن القرينة

فيكوف ىو ا٤بعُب ا٢بقيقي للنهي  كىذا ىو معُب التحرًن ُب اصطبلح الفقهاء ،كجو ا٢بتم كاللزـك
، كما قاؿ الشوكاين:" النهي فبل ٯبوز أف يصرؼ عنو إذل غّبه إال بقرينة تدؿ على ذلك

 (ِ).ا٢بقيقي ىوالتحرًن، كىو ا٢بق

  

                                      
 (ا٤برجع نفسوُ)

 .ِٕٗص،ُج، ُ،طإرشاد الفحوؿالشوكاين، ، ِٗٓ، صُجط، ، كشف األسرارالبخارم،  (عبلء الدينِ)
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 داللة النهي على التكرار كالفور: امساطت بحثاظت

دؿ على ا٤برة أك التكرار  من ا٤بسائل الٍب كقع فيها ا٣ببلؼ بْب العلماء اختبلفهم ُب النهي ىل ي
كما اختلفوا ُب داللتو على الفور أك الَباخي، كللعلماء ُب ىاتْب ا٤بسألتْب رأايف، كقبل ذكر 

 آراء العلماء ُب ذلك ال بد من ٙبرير ٧بل النػزاع أكالن:
النهي إف كرد مقيدان بقيد فإنو ٰبمل على ما قيد بو سواء أكاف ىذا القيد للتكرار أـ غّبه مثاؿ 

ذا ذلك: قوؿ القائل ال تسافر اليـو فإنو ليس هنيان عن السفر مطلقان كإ٭با ىو مقيد بكونو ُب ى
فهذه اآلية تقتضي النهي ( َُٖالتوبة، اآلية: سورة )(ڤ ڤ ڦ ڦ): اليـو كأيضا قوؿ هللا تعاذل

دؿ على كإ٭با ا٣ببلؼ فيما إذا كرد النهي مطلقا ىل ي،عن الصبلة ُب مسجد الضرار دائمان كأبدان 
 التكرار كالفور؟

ا٤بذىب األكؿ:صيغة النهي ال تقتضي الفور كالتكرار بل ىي حقيقة ُب القدر ا٤بشَبؾ 
 إليوكالَباخي كا٤برة كالتكرار فهي كاألمر ا٤بطلق كىو جملرد الطلب كىذا ما ذىب  بْب الفور

 .)ُ(كأتباعوالرازم 
 :كاستدؿ ىؤالء

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ):تعاذلكقو٥بكرد داالن على التكرار   أف النهي قد -ُ

٣ببلؼ التكرار كقوؿ الطبيب: ال تشرب اللنب كال أتكل اقد يرد ك ( ِّ)سورة اإلسراء: اآلية:(گ
اللحم كٗبا أف االشَباؾ كاجملاز خبلؼ األصل فيكوف حقيقة ُب القدر ا٤بشَبؾ بينهما حذران من 

 .)ِ(االشَباؾ اللفظي كاجملاز

ا٤بريض إ٭با لقرينة  عن ٧بل النػزاع ألف عدـ التكرار ُب أمرا١بواب:أبف ىذا الدليل خارج 
 .)ّ(كالكبلـ ُب النهي العارم عن القرينةكىو ا٤برض، 

                                      
 ُٖٕص، ُج، هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿانظر: اإلسنوم، ، ِِٖ، صِج، ّط،احملصوؿ( الرازم،ُ)

 ِّٖ، صِج، ّطاحملصوؿ لرازم، ا( ِ)

 ،ٖٔ، صِ،جج يف شرح اظتنهاجاإلهبا انظر السبكي،، ُْٗ، صِ، جاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـاآلمدم، (ّ)
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، قاؿ اآلمدم:" اتفق العقبلء رارا٤بذىب الثاين:ذىب إذل أف صيغة النهي تدؿ على الفور كالتك
 )ُ).شاذينعلى أف النهي عن الفعل يقتضي االنتهاء عنو دائمان، خبلفان لبعض ال

ُب الوجود كال  أحدىا أف قولو ال تضرب يقتضي امتناع ا٤بكلف من إدخاؿ ماىية الضرب
ٰبصل ذلك إال ابالمتناع عن إدخاؿ كل األفراد كال يتحقق اإلمتثاؿ إال ابإلمتناعفكاف التكرار 

 . (ِ)من لواـز اإلمتثاؿ

ي حقيقة الفعل كال يتحقق ىذا أنو يتبادر إذل الذىن من أف صيغة النهي تدؿ على نف *        
مفسدة، كا٤بفسدة ٯبب االبتعاد عنها فوران على ، كأف ا٤بنهي عنو مإال ابالنتهاء الدائ

كالقبيح ٯبب اجتنابو على الفور كُب كل  ،الناىي ال ينهى إال عن شيء قبيح أيضان ،ك الدكاـ
 .(ّ)كقت

 القوؿ الراجح
 كما قاؿ   ْب أبف النهي يقتضي التكرار كالفورمن ىذه الردكد كا٤بناقشات يتبْب رجحاف القائل

ألف الفعل ا٤بنهي عنو إ٭با هنى الشارع عنو ٤بفسدتو كال ٲبكن درء ا٤بفسدة إال  ا١بمهور،
 ،كال يسمى ا٤بكلف منتها إال إذا سارع إذل الَبؾ على الدكاـ ،ابالمتناع عنو حاالن كدائمان 

 أبف يكوف الَبؾ ُب كل و ال يتحقق إالكترؾ ا٤بنهي عن،فيجب االمتناع عن الفعل دائمان 
لف مرة أدل ذلك إذل عدـ إذ لو خالف ا٤بك ،تثاؿ للنهياالمفالفور ضركرم ُب األكقات،
، ٖببلؼ األمر ألف األمر يقتضي إٯباد الفعل فإذا فعل مرة كاحدة ُب أم زماف أك االمتثاؿ

 .رار إال بدليل كىو الراجحضي التكمكاف كاف ا٤بأمور ٩بتثبل عند من يرل أنو للمرة كال يقت
  

                                      
انظر:السبكي، ُْٗ، صِ،جاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـاآلمدم، ،انظر:  ِٕٗ، صُ،جإرشاد الفحوؿ(الشوكاين، ُ)

 ٖٔ، صِ،جاإلهباج يف شرح اظتنهاج

، أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو انظر: عياض السلمي،، ٖٔ، صِ،جاإلهباج يف شرح اظتنهاج(  السبكي، ِ)
 ِٕٓص، ُج

كشف نظر: عبلء الدين البخارم، ، إِٓ، صُ، جأصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو عياض السلمي،( ّ)
 ِٕٓص، ُ،جاألسرار
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 أك البطالففساد الالنهي  : اقتضاءسادسال بحثاظت

٤با ٥با من آاثر عديدة ُب ا٤بسائل الفقهية ُب كاف للفقهاء ُب ىذه ا٤بسألة آراء ٨بتلفة كمتبانية 
  ىذه ا٤بسألة من ا٤بسائل الكبّبة ُب أصوؿ الفقو، كقد اعتُب هبا العلماء عنايةك نطاؽ ا٤بعامبلت، 

، كيقوؿ العبلئي: "مسألة اقتضاء ليذكر ُب ابب النهي إال ىذه ا٤بسائ ف بعضهم الأكبّبة حٌب 
من الفرعية إليها كٚبريج النهي الفساد من مهمات الفوائد، كأمهات القواعد، لرجوع كثّب 

ككاف ا٢بنفية سبب إاثرة البحث فيها لتفرقتهم بْب الفاسد (ُ)خبلؼ األئمة ُب مأخذىم عليها".
 .(ِ)الباطل كمنشأا٣ببلؼ بينهم كبْب غّبىم ىو أثر النهي ُب ا٤بنهي عنو من ا٤بعامبلتك 

قبل الشركع ُب بياف ما يقتضيو النهي من فساد أك بطبلف، ال بد من بياف معُب الفساد كمعُب 
 .البطبلف

فمعناه ُب العبادة عدـ سقوط القضاء ابلفعل، كذلك كمن كطئ ُب معُب البطبلف: 
كمعناه ُب عقود ا٤بعامبلت: ٚبلف األحكاـ عنها،  ،إلحراـ، كقبل التحلل األكؿبعد ا ا٢بج

، أك على أخت الزكجة ما  كعقد  هنا أسباابن مفيدة لؤلحكاـ،كخركجها عن كو  النكاح على ااـر
 (ّ).دامت الزكجة ٙبت عصمتو، فالبطبلف مقابل للصحة

ور الفقهاء، فكبلٮبا عبارة عن معُب معُب الفساد: كأما الفساد فهو مرادؼ للبطبلف عند ٝبه
 .(ْ)كاحد

كعند ا٢بنفية الفساد قسم اثلث مغاير للصحة كالبطبلف، فالفاسد عندىم ىو ما كاف 
 .(ٓ)مشركعنا أبصلو، غّب مشركع بوصفو

                                      
 َٔ(العبلئي، ٙبقيق ا٤براد ُب أف النهي يقتضي الفساد، ط، ج، صُ)

 ِٖٕ، صيو جهلوأصوؿ الفقو الذم ال يسع الفق، انظر: السلمي، ُُِ،صأصوؿ الفقو اإلسالميالزحيلي، (ِ)
، ُج، ط اإلهباج يف شرح اظتنهاج،انظر: السبكي، ، ِّٖج، ص،ُط إلسالميا الكايف الوايف يف أصوؿ الفقو( ا٣بن، ّ)

 ِٗ-ِٖ، صُ، جُطهناية السوؿ،انظر: اإلسنوم، ، ٕٔص

 إلسالميا والكايف الوايف يف أصوؿ الفقا٣بن، ، انظر:ِٖٕ، صأصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، ( ْ)
، ُ، جُطهناية السوؿ،انظر: اإلسنوم،  .ٕٔص، ُج، ط اإلهباج يف شرح اظتنهاج،السبكي، ، ِّٖج،ُط

 ِٗ-ِٖص
 
 

 ِّٖج،ُط إلسالميا الكايف الوايف يف أصوؿ الفقو(  ا٣بن، ٓ)
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النهي كما سبق يفيد التحرًن على الراجح من األقواؿ إذا ٘بردت صيغتو عن القرائن 
ا٤بنهي عنو كإال ٢بقو اإلٍب كالعقاب ُب اآلخرة، ىذا جزء أخركم كمن ٍب فبل ٯبوز للمكلف فعل 

كلذلك  ،ذا كرد ُب العبادات أك ا٤بعامبلتإذل جانب ىذا فإف للنهي أثرا دنيواي ُب ا٤بنهي عنو إ
عن مرادىم  فقد سلك األصوليوف ُب بياف أحواؿ النهي ُب ىذه ا٢بالة مسالك متعددة كعربكا

إف دؿ على أف قبحو لعينو الفعل الشرعي ا٤بنهي عنو أف  " ازاينكذكرالتفت ،ةبعبارات ٨بتلف
فباطل، كإف دؿ على أنو لغّبه فذلك الغّب إف كاف ٦باكران فهو صحيح مكركه، كإف كاف كصفان 

 .(1)ففاسد عند أيب حنيفة 
 :تنحصر ُب األحواؿ التاليةأقساـ النهي ك 

ل ككيانو الشرعي كما لوركد النهي كىي النهي على ما يؤثر ُب حقيقة الفعاضتالة األكىل:
، فإف النهي ُب ، أك النهي عن بيع الكلبعن بيع ا١بنْب ُب بطن أمو أك عن الصبلة ببل كضوء

كا٤بعدـك كأف دل يكن، فهو كا٤بعدـك سواء،   واعتبارهنهي عنو كبطبلهنىذه ا٢بالة يقتضي الفساد ا٤ب
ن ا٤بنهي عنو ىو ما يعرب عنو بعض العلماء كىذا النوع م ،َبتب عليو األثر ا٤بقرر لو شرعان ال ي

كاتفق األصوليوف على أف النهي  بقو٥بم: ىو ما هنى عنو الشارع لعينو أم: لذات الفعل كجزئو،
 (ِ).يدؿ على البطبلفىنا 

لغةن، كاستدؿ ىؤالء أبف العلماء دل يزالوا يستدلوف بو كمنهم من يقوؿ أنو يقتضي الفساد 
 على الفساد.

 (ّ)أ٭با استدلوا بو على الفساد لداللة الشرع عليو، ال لداللة اللغة. كأجيب أبهنم

كا١بمهور يقتضيو شرعان، كاستدلوا على اقتضائو للفساد شرعان أبف العلماء ُب ٝبيع األعصار دل 
يزالوا يستدلوف بو على الفساد ُب أبواب الربوايت كاألنكحة كالبيوع كغّبىا. كاستدلوا كذلك 

                                      
 ُْٓ، صُط، ج، شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين، ( ُ)

، انظر: ُُِ،صأصوؿ الفقو اإلسالميالزحيلي، ،انظر ُْٓ، صُط، ج ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين، (ِ)
 َِٖ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿالشوكاين،  ِٕٗ، صأصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، 

 بتصرؼ ُِٖ -َِٖ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿ(الشوكاين، ّ)
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الصحة كالنهي نقيضو، كالنقيضاف ال ٯبتمعاف فيكوف النهي مقتضيان  أبف األمر يقتضي
 (ُ)للفساد.

 (ِ)كالبعض االىخر قاؿ أف النهي يفيد ُب العبادات دكف ا٤بعامبلت.

إذا كاف النهي غّب متوجة إذل ذات الشي، بل إذل أمر مقارف أك ٦باكر لو اضتالة الثانية:
اىاثره ا٤بقررة ا٤بغصوبة، ٗبعُب أف الفعل يَبتب عليو كلكنو غّب الـز للفعل، كالصبلة ُب األرض 

 (ّ).كراىة الفعل، ال فساده كبطبلنوور الفقهاء: إف أثر النهي ىنا ىو  فقاؿ ٝبه،شرعان 
ا٢بنابلة إذل فساد الفعل ُب ىذه ا٢بالة ألف النهي عندىم يقتضي كذىب قليل منهم ك

، كاستدلوا أبف األمر يدؿ مر مقارف لوواء كاف كركده لذات الشي كما بو قوامة أك ألسالفساد 
على الصحة كا١بواز، فوجب اف يدؿ النهي على البطبلف كالفساد، ألانلنهي ضد األمر، فما 

 (ْ)أفاده األمر ُب ا٤بأمور ٯبب أف يفيد النهي ضده ُب ا٤بنهي عنو.

ـز أثر النهي عن التصرفات الشرعية إذا كاف النهي متجهان إذل كصف الاضتالة الثالثة:
ُب داللتو على الفساد، فذىب فاختلف العلماء ،للفعل الشرعي كالنهي عن صـو أايـ العيد

ا١بمهور إذل بطبلنو كعدـ كجوده كعدـ ترتب االىاثر الشرعية عليو كيستوم ُب ذلك عندىم 
العبادات كا٤بعامبلت، كال كجود لو كال ثواب عليو، بل أيٍب فاعلو كال تربأ بو ذمتو من صـو 

 (ٓ).عليوكاجب 
                                      

، انظر: ِِّ،صأصوؿ الفقو اإلسالميحيلي، الز ،انظر ُْٓ، صُط، ج، شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين، (ُ)
 َِٖ، صُج، ُط، إرشاد الفحوؿالشوكاين،  ِٕٗ، صأصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، 

 ُّٖ ص، ّج، ُط، البحر احمليطانظر: الزركشي، بتصرؼ، 

 ُِٗ، صِ، ط ، جاحملصوؿ(الرازم، ِ)

إرشاد الشوكاين،: انظر. ُٕٗ، ص ُ، جُ، طاية السوؿهن. انظر: اإلسنوم، ٗٔ، صِجط، اإلهباج لسبكي، (  اّ)
 ِِٖص، ُ، جُط، الفحوؿ

انظر: أبو ، ٕٔص، ُج، ُط، إلهباجانظر: السبكي، ا، ّٗ، صّ،جِ، طشرح الكوكباظتنّب(  ابن النجار،ْ)
 .ّْٖ، صِ، جِط العدة،يعلى،

، ُ، طهناية السوؿاإلسنوم، . ََّص، ِ، ط، جاحملصوؿالرازم، . ّْْ، صِ، جِط العدة،(انظر: أبو يعلى،ٓ)
 .ُٕٗص، ُج
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استدؿ ا١بمهور أبف هني الشارع عن العمل ٣بلل ُب أكصافو يستلـز عدـ االعتداد    
هبذا العمل الذم خالف هنيو فبل تَبتب االىاثر الشرعية عليو كيكوف ابطبلن ألف صحة العمل إ٭با 

 .(ُ)تستمد من حكم الشارع هبا كال يتفق قولو بصحتها مع هنيو عنها

من أحدث ُب أمران )سلما٤ب ُب ا٢بديث الذم ركاه -ملسو هيلع هللا ىلص -سوؿكيؤيد ىذا قوؿ الر    
، كقد أٝبع العلماء مع أم مردكد على صاحبو كابطل كغّب مقبوؿ (ِ)(ىذا ما ليس فيو فهو رد

اختبلؼ أعصارىم على االستدالؿ ابلنواىي على أف ا٤بنهي عنو ليس من الشرع، كأنو ابطل ال 
 ..(ّ)كوف النهي مقتضيان للفساديصح، كىذا ىو ا٤براد ب

إذل أنو يدؿ على الفساد ا٤بغاير للبطبلف سواء كاف ذلك ُب أما ا٢بنفية فقد ذىبوا 
العبادات كا٤بعامبلتوقالوا: إف صـو يـو العيد فاسد ال ابطل، ألنو مشركع أبصلو دكف كصفو 

اف الغد يـو ٕبسب أصلو النذر٩بن قاؿ:  علي صـو يـو غد فك كرتبوا على مشركعيتو
فقد اعتربكا نذره صحيحا ٯبب الوفاء بو إال أنو ال يصـو يـو العيد كإ٭با يصـو ُب يـو (ْ).العيد

آخر صاحل للصـو بدال عنو، كرتبوا على عدـ مشركعيتو ٕبسب الوصف أف من شرع ُب صـو 
لٍب دل ينو ىذا اليـو تطوعا ٍب أفطر فيو دل يلزمو صـو يـو آخر بدال عنو ٖببلؼ صياـ األايـ ا

الشارع عن صيامها فإف الشركع ُب صيامها يوجب إٛبامها فإف أفطر كجب عليو صياـ يـو آخر 
 (ّّمن اآلية سورة دمحم)(ڎ ڈ ڈ  ):بطل عملو عمبل بقوؿ هللا تعاذلبدال عنو حٌب ال ي

كذلك بيع الدرىم ابلدرٮبْب فإف البيع مشركع ابعتبار ذاتو كلكنو غّب مشركع ابعتبار ما ك 
 (ٓ)شتمل عليو من الوصف كىو الزايدة، كلذلك إذا اتفق العاقداف على حط الزايدة صح العقدا

فكأف ا٢بنفية أعطوا للفعل ىنا ما يستحق من رعاية بناء على كجود كيانو كأعطوا  (ٓ)العقد
                                      

 ِِٖ، صُ، جُ، طإرشاد الفحوؿالشوكاين، (ُ)

، ُّّْص، ّط، ج،نقض األحكاـ الباطلة، كرد ػتداثت األمور، ؾ: األقضية، ب: ُب صحيح مسلم ركاه مسلم( ِ)
 .(ُُٖٕ)رقم: 

 ِِٖ، صُ، جُ، طإرشاد الفحوؿالشوكاين، ( ّ)

، ُط، ج،التقرير كالتحبّبانظر:ابن أمّب ا٢باج،  ،ُْٓ، صُط، ج، لى التوضيحشرح التلويح ع( التفتازاين، ْ)
 ُٕٗ،ص ُ، جُ، طهناية السوؿانظر: اإلسنوم، .ُّٖص، ّ، جّط، البحر احمليط.انظر: الزركشي، َّّص

 .ُّٗ، صِط، ج،الفصوؿ يف األصوؿ(ا١بصاص، ٓ)



 

ِٗ 

 

 النهي حقو نظرا لفوات بعض أكصاؼ الفعل فقالوا ابلفساد ال ابلبطبلف.
قوا ُب ىذه الركاية بْب العبادات كا٤بعامبلت ُب كىناؾ ركاية أخرل عن ا٢بنفية:حيث فر 

ىذه ا٢بالة فقالوا: عن العبادة ا٤بنهي عنها ٣بلل ُب كصفها ابطلة، ألف العبادة تقرب إذل هللا 
تعاذل كال يتقرب إليو سبحانو ٗبا هني عنو فإف النهي أخرجها عن أف تكوف عبادة كطاعة فيكوف 

 . تربأ بو الذمة من صـو كاجبصـو يـو العيد ابطل كال يثاب عليو كال
رأم ا١بمهور فإف اختبلؿ العمل ُب كصفو يَبتب عليو عدـ اعتداد  يكوفلراجح ا

الشارع بو عبادة كاف أك معاملة كىذا ىو معُب البطبلف كا٢بنفية أنفسهم يعَبفوف بذلك فإهنم ال 
لى العقد ُب ذاتو يرتبوف على العقد الباطل عند ٝبهور العلماء كالذم ٠بوه فاسدا أم أثر ع

 كإ٭با بعض اآلاثر على أمر آخر كالقبض ُب البيع الفاسد الدخوؿ ُب الزكاج الفاسد.
كا٢بق أف كل هني من غّب فرؽ بْب العبادات كا٤بعامبلت يقتضي ٙبرًن » قاؿ الشوكاين: 

ى ا٤بنهي عنو كفساده ا٤برادؼ للبطبلف اقتضاء شرعيا كال ٱبرج عن ذلك إال ما قاـ الدليل عل
 (ُ)«.عدـ اقتضائو لذلك

                                      
 ِِٖص  ،ُج، ُط، إرشاد الفحوؿ( الشوكاين، ُ)



 

ّٗ 

 

 الباب الثاين

 رمدراسة األمر كالنهي دراسة تطبيقية يف كتاب النكاح من صحيح البخا

بعد تعريفنا لؤلمر كالنهي كاستعراض استعماالهتما كما يفهم منهما ككذلك ذكر خبلؼ العلماء 
الوجوب كداللة  ُب مدلوالهتما كتبيْب دليل كل فريق منهم، على ضوء قاعدة داللة األمر على

النهي على التحرًن، نبْب التطبيقات اآلتية ُب كتاب النكاح ُب مدل اختبلؼ العلماء ُب كل 
من   -الذين ال يلتفتوف للقرآئن –من مدلوؿ األمر كالنهي سواء بْب علماء ا١بمهور كالظاىرية 

جانب، كبْب علماء ا١بمهور أنفسهم من جانب آخر، بناء على اختبلفهم ُب فهم 
من خبلؿ فصلْب كٙبت كل  القرآئن،ابإلضافة إذل بعض الفؤائد الٍب قد تسنتبط من ا٢بديث

 كما يلي:  باحثفصل  عدة م

 مباحث تسعةالفصل األكؿ: األحاديث الواردة ابلصيغة الدالة على األمر كلو 
 ا٤ببحث األكؿ: ابب الوليمة كلو بشاة

 ا٤ببحث الثاين: ابب ضرب الدؼ ُب النكاح كالوليمة
 ا٤ببحث الثالث: ابب التزكيج ابلقراف بغّب كليمة

 ا٤ببحث الرابع: ابب إجابة الداعي ُب العرس كغّبه 
 ا٤ببحث ا٣بامس: ابب ترغيب الزكاج

 ا٤ببحث السادس: ابب األكفاء ُب ا٤باؿ كتزكيج ا٤بقل 
 ا٤ببحث السابع: ابب لنب الفحل

 ا٤ببحث الثامن: ابب ما ٰبـر من قليل الرضاع الكبّب
 بحث التاسع: ابب اإلكفاء ُب الدينا٤ب

 مبحثا ثالثة عشرالفصل الثاين: األحاديث الواردة ابلصيغة الدالة على النهي كلو 
 ا٤ببحث األكؿ : ابب ال ينكح األب كغّبه البكر كالثيب إال برضاٮبا.
 ا٤ببحث الثاىن :ابب ال ٱبطب على خطبة أخيو حٌب ينكح أك يدع.

 نكح ا٤برأة على عمتها.ا٤ببحث الثالث : ابب ال ت
 ا٤ببحث الرابع : ابب ال تطيع ا٤برأة زكجها ُب معصية.



 

ْٗ 

 

 ا٤ببحث ا٣بامس : ابب نكاح الشغار .
 عن نكاح ا٤بتعة.-ملسو هيلع هللا ىلص- ا٤ببحث السادس : ابب هنى النيب
 ا٤ببحث السابع : ابب اإلخصاء.

 ذف.ا٤ببحث الثامن : ابب ال أتذف ا٤برأة َب بيت زكجها إال إب
 ابب ما يكره من ضرب النساء. ا٤ببحث التاسع :

 .يلتمس عثراهتم ابب ال يطرؽ أحدكم على أىلو بيتو ليبلن ٨بافة أف ٱبوهنم أك:ا٤ببحث العاشر
 ا٤ببحث ا٢بادم عشر: ابب ال ٱبلوف رجل ابمرأة إال ذك ٧بـر

 ا٤ببحث الثاين عشر: ابب ال تباشر ا٤برأة ا٤برأة
 الشركط الٍب ال ٙبل ُب النكاح ا٤ببحث الثالث عشر: ابب

 قبل ا٢بديث عنهما سأذكر بشكل موجز النكاح كما يتعلق بو:لكن  ك

 :يف النكاح كدليل مشركعيتوتعر 
الزكاج ىو السبيل الشرعي لتكوين األسرة الصا٢بةابإلضافو إذل كونو األسلوب الذم اختاره هللا 

ٯبمع بْب الرجل كا٤برأة يفيد إابحة العشرة كىو عقده والد كالتكاثر كاستمرار ا٢بياة، تعاذل للت
بينهما كتعاكهنما ُب مودة كرٞبة، كدل يشأ هللا أف ٯبعل اإلنساف كغّبه من العوادل فيدع غرائزه 
تنطلق دكف كعي بل كضع النظاـ ا٤ببلئم لسيادتو كالذم من شأنو أف ٰبفظ شرفو كيصوف  

أذكر ذلك ة ىذا العقد كأٮبيتو، كسمكانكرامتو، كجاءت نصوص كثّبة ُب القرآف كالسنة أتٌكد 
 .فيما يلي

 تعريف النكاح 
 كاصطبلحان  النكاح لغةالفرع األكؿ: تعريف 

النكاح لغة: يطلق ٗبعُب ا١بمع كالضم، كمنو قوؿ العرب تناكحت األشجار إذا اجتمت 
.أٌما ُب (ُ)عليهالط ُب ثراىا كاعتمد ، كيقاؿ نكح ا٤بطر األرض اختكدخل بعضها ُب بعض

االصطبلح: فقد تنوعت تعريفات العلماء ُب معُب النكاح، كىي من ابب اختبلؼ التنوع ال 
                                      

 ِْٔ، صُج،ط، قاموس احمليط.  انظر: الفّبكس أابدم، ُٓٗ، صِج،ط، معجم الوسيطالعربية، ( ٦بمع اللغة ُ)
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، كعند الشافعية: " عقد (ُ)التضاد، فا٢بنفية يركف أبنو "عقد كضع لتملك ا٤بتعة ابألنثى قصدان"
كأكثر د ، كا٤بالكية:"يطلق على الوطء كالعق(ِ)يتضمن إابحة كطء بلفظ إنكاح أك التزكيج"

فيو لفظ "، كأٌما ا٢بنابلة: "عقد تعترب (ّ)الو ُب الوطء كيسمى بو العقد لكونو سببان فيواستعم
كىو حقيقة ُب العقد ٦بأف يعقد على امرأة بقصد االستمتاع هبا، نكاح أك تزكيج أكترٝبتو)

 (ْ).كحصوؿ الولد كغّب ذلك، من مصاحل النكاح

 مشركعية النكاح كفوائده 
 كاحالفرع األكؿ: مشركعية الن

 :ٝباع اإلاح القرآف كالسنة ك األصل ُب مشرعية النك

گ گ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک) :قولو تعاذلُب القرآف: 

فدلت اآلية الكرٲبة على أف النكاح مؤذكف بو شرعان، إذ أف هللا تعاذل (ّمن اآلية: النساء )سورة(   
 الزاـ، كالصارؼ من الواجب إذل أحل لنا بقولو فانكحوا كىذا أمر إابحة كليس أبمر كجوب كال

الندب قولو تعاذل: )... ما طاب لكم( ألف هللا تعاذل حْب أمر بو علقو على االستطاب 
 .(ٓ)كالواجب ال يقف على االستطابة فدؿ على أف ا٤براد ابألمر الندب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ):ككذلك قولو تعاذل

كغّبىا من  ة أيضان على مشركعية النكاحفهي دال( ِّالنور، اآلية:سورة )(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
 اآلايت.

                                      
 ْ، صّج، ِط رد احملتار على الدر اظتختار،. انظر: ابن العابدين، ٗٗ، صّج،ط، شرح فتح القدير(ُ)

 ََِ،صْج، ُط،مغِب احملتاج (  الشربيِب،ِ)

  ّْٕ، صُج، ُط البهجة يف شرح التحفة،( التسورل، ّ)

 ّ، صٕؾ: النكاح، ج، طاظتغِب،  ( ابن قدامةْ)

 ْ،صٕجط، ،اظتغِبابن قدامة،(ٓ)



 

ٗٔ 

 

استطاع منكم الباءة ) اي معشر الشباب من قاؿ:-ملسو هيلع هللا ىلص-أٌما ُب السنة: فإف النيب
فليتزكج( أصل يدؿ على )فلفظ ، ((ُ)فإنو لو كجاء فعليو ابلصـو قليتزكج، كمن دل يستطع

 .(ِ): )تزكجوا الودكد كالولود فإين مكاثر بكم(-ملسو هيلع هللا ىلص-مشركعية النكاح كاإلذف بو، كقولو

تزكج كأقر الصحابة على الزكاج فعن أنس هنع هللا يضر يقوؿ:)جاء ثبلثة رىط -ملسو هيلع هللا ىلص-كثبت أنو 
قالوىا فقالوا كأين م تفلما أخربكا كأهن-ملسو هيلع هللا ىلص-يسألوف عن عبادة النيب -ملسو هيلع هللا ىلص-زكاج النيبإذل بيوت أ

قد غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما أتخر قاؿ أحدىم أما أان فإين أصلي الليل -ملسو هيلع هللا ىلص-٫بن من النيب
أبدا كقاؿ آخر أان أصـو الدىر كال أفطر كقاؿ آخر أان أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدا فجاء رسوؿ 

ذين قلتم كذا ككذا أما كهللا إين ألخشاكم  كأتقاكم لو لكِب إليهم فقاؿ أنتم ال-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 
ابإلضافة إذل ذلك ، (ّ)أصـو كأفطر كأصلي كأرقد كأتزكج النساء فمن رغب عن سنٍب فليس مِب

ٕبيث أجاز بعضها كلكن ىٌذبو كأبقاه  هالنكاح كاف معركفان ُب ا١باىلية كجاء اإلسبلـ فأقر  فإف
 ة السنة قوالن كفعبلن كتقريران.كحرـٌ بعضها، فاجتمعت دالل

 (ْ)ُب ذلك. إلٝباع: فقد اجتمعت األمة على مشركعية النكاح كال خبلؼ بينهمأما ا

 

 

 

 :فوائد النكاح

                                      
، رقم: ّ، صٕج، ُط..،  قوؿ النيب من استطاع منكم(  أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ُ)

(َٓٔٓ) 

يف قاؿ ا٢بافظ ابن حجر  ،(ِِّٕ):قم، ر ّٕٕص، ِط، ب: كراىية تزكيج العقيم،سنن النسائي(أخرجو النسائي ُب ِ)
: األحاديث الواردة ُب ذلك كثّبة، فأما حديث: فإين مكاثر بكم؛ فصح من حديث أنس بلفظ: فتح البارم

 تزكجوا الودكد الولود فإين مكاثر بكم يـو القيامة. أخرجو ابن حباف.
 (َّٔٓ) :قمر ،َُّٖص، ُط، الَبغيب يف النكاح، ؾ: النكاح، ب: ُب صحيح البخارم البخارم (أخرجوّ)

، : انظر، ْ، صٕجط، اظتغِب، (  ابن قدامة، ْ)  ِٔ، صُجط، مراتب اإلرتاع،ابن حـز



 

ٕٗ 

 

 بقاء ف لا٤بقصد األصلي للزكاج التناسل كطلب الولد كىو مطلب فطرم جبل عليو اإلنسا
پ پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ):سليم قاؿ تعاذلالوجو الالنوع اإلنساين على 

، اءسنسورة ال)(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 (.ُاآلية:

 :أما اظتقاصد الفرعية للزكاج
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ):يليب نداء الفطرة كإٯباد السكن النفسي كالركحي بْب الزكجْب قاؿ تعاذل

، (   ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  )سورة الرـك
 .(ُِاآلية:

كإحصاهنا كصيانتها من االستمتاع اـر الذم يفسد اجملتمعات البشرية إعفاؼ الفركج 
:)اي معشر الشباب من -ملسو هيلع هللا ىلص –الذم ًب ذكره سابقان يقوؿ النيب  كُب ا٢بديث ،كيهدـ أخبلقها

استطاع منكم الباءة فليتزكج فإنو أغض للبصر كأحصن للفرج كمن دل يستطع فعليو ابلصـو فإنو 
 (.لو كجاء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ):قاؿ تعاذليو من أسباب حصوؿ الرزؽ كنزكؿ الربكة ف

 .(ِّالنور، اآلية:)سورة (   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
إحكاـ الصلة بْب األسر كالقبائل كابلزكاج ٰبصل التقارب كالتعارؼ كاالتصاؿ بينهما 

ۈئ ېئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ):كلذا جعل هللا الصهر قسميان للنسب قاؿ تعاذل

 .(ْٓالفرقاف، اآلية:سورة )(   ېئ ېئ 
كىدـ ما عداه من األنكحة  النكاح الذم ارتضاه هللا، كأبقى عليو اإلسبلـ،كىذاىو 

لى رضاٮبا كعلى إٯباب كقبوؿ اتصاؿ الرجل ابألنثى اتصاالن كرٲبان مبنيان ع جعلارمة، ك 
بيلها ا٤بأمونة، كٞبى النسل من إشهاد على أف كبلن منها صار لآلخر، كهبذا كضع للغريزة سكعلى

كلكن ىناؾ أنكحة  ٚبالف ىذا الضياع كصاف ا٤برأة من أف تكوف كؤلن مباحان لكل راتع، 
 كسأذكر بعض من ىذه ،كل ما اختل ركن من أركانو ككرد الشرع بتحرٲبو  وكىالنكاح الشرعي، 

 منها:ك، األنكحة الٍب كرد النهي فيها
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لكلب يشغر شغران: رفع إحدل رجليو ليبوؿ، كقيل: رفع إحدل نكاح الشغار: لغة: الرفع،شغر ا
كاصطبلحان: قيل شغر ، (ُ)رجليو ابؿ أك دل يبل، كقيل: شغر الكلب برجلو شغران رفعها فباؿ

يل أيضان: الشغر ىو البعد، كأنو بعد عن طريق ، كقد إذا خبل، كذلك ٣بلوه من الصداؽالبل
 .(ِ)ا٢بق

تو لرجل آخر على أف يزكجو موليتو كدل يكن بينهما مهر إذا زكج الرجل مولياصطبلحان: 
 .حرمتوذىب ا١بمهور إذل  فهو نكاح الشغار حيث جعلت أنثى ُب مقابل أنثى

 .(ّ)نكاح ا٤بتعة:لغة: مشتق من ا٤بتاع كىو أف تتزكج امرأة تتمتع هبا أايمان ٍب ٚبلي سبيلها

، كىو النكاح ا٤بؤقت أبمد معلـو أك اصطبلحان: ال ٱبرج ا٤بعُب االصطبلحي من ا٤بعُب اللغوم
ٗبجهوؿ، كىو أف يتزكج رجل امرأة بشيء من ا٤باؿ مدة معينة ينتهي النكاح ابنتهائها من غّب 
طبلؽ كليس فيو كجوب نفقة كال سكن كال توارث ٯبرم بينهما إذا مات أحدٮبا قببلنتهاء مدة 

 (ْ)النكاح.

أئمة ا٤بسلمْب على ٙبرًن ىذا النكاح إال اتفق ا١بمهور إذل حرمة نكاح ا٤بتعة كقد أٝبع 
ء على أف ىذه ا٤بتعة كانت ، كُب شرح النوكم: " قاؿ القاضي كاتفق العلما.عن بعض الشيعة

إذل أجل ال مّباث فيها كفراقها ٰبصل ابنقضاء األجل من غّب طبلؽ ككقع اإلٝباع بعد  نكاحان 
 .(ٓ)ذلك على ٙبرٲبها من ٝبيع العلماء إال الركافضة

 أف يطلق الرجل امرأتو ثبلاثن فيتزكجها رجل اىخر بشرط أف يطلقها بعدلغة:  كاح الل:ن
 .(ٔ)مواقعتو إايىا لتحل للزكج األكؿ

                                      
  ُْٕ، صُج، ِط، قاموس احمليط. انظر: فّبكز أابدم، ُْٕ، صْج، ّط، لساف العربابن ا٤بنظور، (ُ)

 ّٗ، صٓجط، ، كشاؼ القناعانظر: البهوٌب،  .ََِ، ص ٗج ط، شرح اظتسلم(  النوكم، ِ)

 ِٕٔ، صُجط، ، القاموس احمليط:الفّبكس أابدم، نظر( اّ)

 ُْٖ، صِج،ط، سبل السالـ(  الصنعاين، ْ)

 ُُٖ، صٗج،ط، شرح النوكم( النوكم، ٓ)

 ُٕٔ، صُُج، ّطلساف العرب،( انظر: ابن منظور، ٔ)



 

ٗٗ 

 

قاؿ ابن أثّب: من ىذه اللفظة ثبلث لغات حٌللت كأحٌللت كحللت فعلى األكذل يقاؿ 
لت فأان ىاؿ كىو حٌلل فهو ٧بلل كعلى الثانية يقاؿ أحٌل فهو ٧بل كعلى الثالث تقوؿ حلٌ 

 . )ُ(٧بلوؿ كقيل ٧بلبلن بقصده إذل التحليل

ثبلاثن مراتو كىو أف يطلق الرجل ا، )ِ(كال ٱبرج ا٤بعُب اإلصطبلحي عن ا٤بعُب اللغوم
 )ّ(فيتزكجها رجل اىخر بشرط أف يطلقها بعد مواقعتو إايىا لتحل للزكج األكؿ.

ا األكؿ حٌب تنكح زكجان غّبه فقاؿ اتفق الفقهاء على أف ا٤بطلقة ثبلاثن ال ٙبل لزكجه
 .(ْ)القرطيب ىذا ٦بتمع عليو كال اختبلؼ فيو

اختلف الفقهاء ُب النكاح الل فذىب ٝبهور من ا٤بالكية كا٢بنبلية كالظاىرية  كلكن
إذل أف النكاح الل حراـ كفاسد، يفسخ قبل الدخوؿ كبعده كال ٙبل بو ا٤برأة ٤بطلقها األكؿ، 

ليل شرط ُب العقد أك بنية الزكج الل من غّب شرط، أك بنية اإلحبلؿ مع سواءن كاف التح
اإلمساؾ إف أعجبتو، فالعقد فاسد ُب كل صفاتو السابقة كٯبب فيو ما ٯبب ُب العقد الفاسد، 

 .(ٓ)كال ٙبل بو ا٤برأة للزكج

                                      
 ُّْ،صُجط، ، ابب ا٢بلل، النهاية يف غريب اضتديث كاألثر( ابن األثّب: ُ)

ابن تيمية ىو أٞبد بن عبد ، ٖ، ص ٔ،جُطؾ: إقامة الدليل على اإلبطاؿ  موع الفتاكل،غت(  ابن تيمية، ِ)
ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن القاسم بن تيمية ا٢براين الدمشقي ا٢بنبلي تقي الدين أبو العباس شيخ اإلسبلـ كإماـ 

عبلف كابن النمر كمن آخرين، نظر ُب الرجاؿ كالعلل ق ٠بع من ابن عبد الداًن كا٤بسلم ابن ُٔٔاألئمة اجملتهد، كلد سنة 
 ّٔص ُق. انظر البدر الطالع جّٖٕكتفقو كٛبهر كتقدـ، كصنف كأفٌب كفاؽ األقراف، مات رٞبو  هللا سنة 

 

 ُٕٔ، ص ُُج، ّط، لساف العرب( ابن منظور، ّ)

 ُْٕ، صّ، جِط اصتامع ألحكاـ القرَاف،( القرطيب، ْ)

احملرمات ، ؾ: النكاح، ب: ركضة اظتربع شرح زاد اظتستنقعالبهوٌب،  .َُٖ، صٕجط، ظتغِب، ا( انظر: ابن قدامة، ٓ)
، .ِٓٓ، صُجط، ،يف النكاح رغب اظتطلق ثالاثن إىل من يتزكجها كيطؤىا ؾ: الطبلؽ، مسألة " احمللى، ابن حـز
ؾ: اظتدكنة، الك، ، ك اإلماـ مُٖ، صّجط، ، بداية اجملتهد، انظر: ابن رشد، ِِْ، صٗجط، " ليحلها لو

 نكاح التحليل، ؾ: النكاح الثالث، ب: َِٗ، ص ِج  ، ُطنكاح التحليل، النكاح الثالث، ب: 



 

ََُ 

 

قد كذىب ا٢بنفية كالشافعية إذل أف الزكاج الذم يقصد بو التحليل من غّب شرط ُب الع
صحيح مع الكراىو، أما إذا أضمر ذلك فبل يكره عند ا٢بنفية كيكره عند الشافعية، كٙبل 
لؤلكؿ عند الفريقْب، ألف النية ُب ا٤بعامبلت غّب معتربة فوقع الزكاج صحيحان لتوافر شركط 

 .(ُ)الصحة ُب العقد

انة من هللا كاجبة كنستلخص فيما ذكرانه سابقان أف الزكاج ميثاؽ ٯبب الوفاء بو كتقديره، كأم
اب السامية، الرعاية، شأنو من السمو كالرفعة ُب ٙبقيق ا٤بثل العليا كاألخبلؽ الكرٲبة كاآلد

ا١بمهور ببطبلف نكاح التحليل، فبل يصح بعد ىذا كلو أف يقاؿ عن  يوما ذىب إل صحلذلك 
، ملعوف فاعلو على لس رَـّ  -اف ا٤بصطفىنكاح التحليل إنو نكاح جائز، بل ىو نكاح ابطل ٧بي

كأنو يتعْب على كل مسلم يريد اافظة على دينو كصيانة عرضو أف يتجنب مثل ىذا  -ملسو هيلع هللا ىلص
 النوع من األنكحة.

  

                                      
، ٓجط، نكاح احمللل كنكاح اظتتعة،، ؾ: النكاح: ب: األـ. الشافعي،  ْْٕ، صِجط، ،اظتهذب(  الشّبازم، ُ)

  ٖٔص



 

َُُ 

 

 األحاديث الواردة ابلصيغة الدالة على األمر: الفصل األكؿ

يع اإلسبلمي بعد كما بيٌنا سابقان أف السنة النبوية ا٤بطهرة تعد ا٤بصدر الثاين من مصادر التشر 
القراىف الكرًن، كأف من أىم مباحثها ) األمر كالنهي( لكوف أحكاـ ا٤بكلفْب تدكر عليهما. 
فالسنة النبوية فيها الكثّب من األكامر كالنواىي كيَبتب على ذلك الكثّب من األحكاـ الفقهية، 

أف أذكر بعض  الٍب من شأهنا تنظيم حياة األفراد، كتعرفهم أبمور دينهم، ألجل ذلك أكد
 :مباحث عةكفيو تس كتاب النكاح من الصحيح البخارم، األحاديث الواردة ُب صيغة األمر ُب

 ابب الوليمة كلو بشاة ا٤ببحث األكؿ:
 ابب ضرب الدؼ ُب النكاح كالوليمة ا٤ببحث الثاين:

 صداؽابب التزكيج ابلقراف بغّب  ا٤ببحث الثالث:
 العرس كغّبه  ابب إجابة الداعي ُب ا٤ببحث الرابع:

 ابب ترغيب الزكاج ا٤ببحث ا٣بامس:
 ابب األكفاء ُب ا٤باؿ كتزكيج ا٤بقل  ا٤ببحث السادس:
 ابب لنب الفحل ا٤ببحث السابع:

 ا٤ببحث الثامن: ابب ما ٰبـر من قليل الرضاع الكبّب
 ا٤ببحث التاسع: ابب اإلكفاء ُب الدين

  



 

َُِ 

 

لو بشاةك  اظتبحث األكؿ: ابب الوليمة  

 اضتديث:

عبد الرٞبن بن عوؼ  كتزكج امرأة من األنصار  كم -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: سأؿ النيب  (ُ)ن  أنس هنع هللا يضرع
٠بعت أنسان قاؿ ٤با قدموا ا٤بدينة نزؿ ا٤بهاجركف  (ِ)أصدقتها قاؿ كزف نواة من ذىب كعن  ٞبيد

ك مارل كأنزؿ لك سعد بن الربيع  فقاؿ أقا٠بر  فنزؿ عبد الرٞبن بن عوؼ على على األنصا
عن إحدل امرأٌب قاؿ ابرؾ هللا لك ُب أىلك كمالك فخرج إذل السوؽ فباع كاشَبل فأصاب 

 .(ّ)أكدل كلو بشاة" -ملسو هيلع هللا ىلص-شيئان من أقط ك٠بن فتزكج فقاؿ النيب

و كل طعاـ صنع لعرس أك غّبه، قاؿ أب: طعاـ العرس كاإلمبلؾ، كقيل ىو :لغة الوليمة
 اإلمبلؾأاب زيد يقوؿ: ٠بي طعاـ الذم يصنع عند العرس الوليمة كالذم عند  عبيد ٠بعت

 .(ْ)التقيعة

 ىي تطلق عمومان على كل طعاـ يتخذ لسركر حادث من عرس أك غّبه،اصطبلحان: 

 .(ٓ)نصوص الشرعية ككبلـ العلماء على طعاـ العرس خاصةاللب إطبلقها ُب غ  لكنك 
                                      

ار اإلماـ ، ا٤بفٍب ، ا٤بقرئ ، ادث ، راكية اإلسبلـ، أنس بن مالك بن النضر بن جندب بن عامر بن عدم بن النج(ُ)
علما ٝبا ، كعن أيب بكر ، كعمر ، كعثماف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ملسو هيلع هللا ىلص ، كآخر أصحابو مواتن،ركل عن النيب  -خادـ رسوؿ هللا 

الصحبة ، كالزمو أكمل ا٤ببلزمة منذ ىاجر ، أًب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، كمعاذ ..اخل، كعنو خلق عظيم  فصحب أنس نبيو 
 ّٓٗص ّج، ُط، سّب أعالـ النبالءانظر: الذىيب،   كإذل أف مات ، كغزا معو غّب مرة ، كابيع ٙبت الشجرة .

( ىو ٞبيد بن أيب ٞبيد الطويل البصرم، كاف موذل طلحة الطلحات، كيقاؿ كاف موذل سلمى،كقيل غّب ذلك. كُب ِ)
عاـ كفاة ابن عباس. ٠بع عن أنس بن مالك، ا٢بسن البصرم، أاب  ٖٔهرىا )ترية(. كلد ُب سنة اسم أبيو أقواؿ أش

سّب ا٤بتوكل كعكرمة. توُب ُب أكاخر سنة ثبلث كأربعْب كمئة عن عمر يناىز ا٣بامسة كالسبيعْب. انظر: الذىيب، 
 .ُّٔ، صٔ،جُ، طأعالـ النبالء

. أخرجو (ُٕٔٓ): رقم، ِْ، صٕج، ُط، الوليمة كلو بشاةب: ح، النكا  :صحيح البخارم،ؾ( أخرجو البخارم ُب ّ)
 (ُِْٔ، رقم: )َُِْ، ص ِج ط، ، الصداؽا٤بسلم ُب صحيح ا٤بسلم، ؾ: النكاح، ب: 

 ّْٔ، ص ُِج، ّط،لساف العرب(ابن منظور، ْ)

، ؾ: دسوقيحاشية الالدردير، ، انظر: َّْ، صْج، ُط، الوليمة ؾ: النكاح، ب: مغِب احملتاج،الشربيِب، (ٓ)
  ّّٕ، صِجط، ، الوليمةالنكاح، ب: 



 

َُّ 

 

 :صيغة األمر
الصيغ الصرٰبة َب كىى ،فعلكىو على كزف ا) أكدل ( -ملسو هيلع هللا ىلص -قولوألمر ُب جاء اُب ىذا ا٢بديث 

 .(ُ)كىو ٛباـ شيء كاجتماعو" كدل"كالظاىر أنو للوجوب، كىو مأخوذة من األمر 

 داللة صيغة األمر:
 .ٙبمل داللة األمر ىنا على االستحباب كما قاؿ ا١بمهور كإف كاف ىناؾ من  يرل بوجوهبا

 الفقهي للحديث:األثر 
ُب حكم  لكن اختلفواك ،" أكدل كلو بشاه"ا٢بديث لداللة على مشركعية الوليمة  الفقهاءاتفق 

 الوليمة أىي للوجوب أـ لبلستحباب، ككاف خبلفهم على رأيْب:
 .(ِ)ىذا ما ذىب إليو ا١بمهورك  الرأم األكؿ: على أف إقامة الوليمة سنة

 . (ّ)ذىب إليو بعض ا٤بالكية كالشافعية كبو قاؿ الظاىرية ما الرأم الثاين: الوليمة كاجبة كىو

 األدلة:
 أدلة القائلْب ابالستحباب

 :الذين قالوا أبف الوليمة سنة مؤكدة أبدلة من السنة كا٤بعقوؿمهور ا١باستدؿ 

 السنة:

                                      
 ّْٔ، صُّ، جّطلساف العرب(  ابن منظور، ُ)
نيل  . انظر: الشوكاين،ِٕٔ، صٕج، طاظتغِب، انظر: ابن قدامة،  َْْ، ص.ْج، ُط، مغِب احملتاج( الشربيِب، ِ)

الشرح انظر: الدردير، . ّْٕ، صٔج، ِط ،احملتار رد حاشية عابدين، ابن انظر:. ِْٓ، صُِج، ُطاالكطار،

 .ّّٕ، صٔج، ط،  الكبّب

(ّ ، ، ْج، ُط، مغِب احملتاج، انظر: الشربيِب، َِ،صٗجط، ،ؾ: النكاح، مسألة: الوليمة ُب النكاح احمللى،(  ابن حـز
ىو علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز الظاىرم، عادل األندلسي ُب عصره، كأحد أئمة اإلسبلـ، كاف ُب ، َْْص

ـ( كمن مؤلفاتو: ْٗٗ -قّْٖكثّب ينتسبوف إذل مذىبو، يقاؿ ٥بم )ا٢بزمية( كلد بقرطبة سنة)األندلس خلق  
ق، ْٔٓاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، الى ُب اآلاثر، الفصل ُب ا٤بلل كالنحلل، الناسخ كا٤بنسوخ، توُب رٞبو هللا )

 ـ(َُْٔ



 

َُْ 

 

سنية، كالقرينة كفسركا ىذا ا٢بديث أبنو لل ،لعبد الرٞبن بن عوؼ ) أكدل كلو بشاة( -ملسو هيلع هللا ىلص -قولو
من ا٢بديث نفسو، كلو كاف للوجوب لوجبت الشاة، كىي ال ٘بب إٝباعان، فدؿ على أنو 

 .(ُ)سنة

على شيء من نسائو ما أكدل  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنس: "ما أكدل رسوؿ هللا  كاستدلوا أيضان ٕبديث
 (ِ)على زينب أكدل بشاه".

عض أصحاب أىل العلم كقاؿ ب : "كليست كاجبة ُب قوؿ أكثر(ّ)قاؿ ابن قدامى
 ،أمر هبا عبد الرٞبن بن عوؼ، كألف اإلجابة إليها كاجبة -ملسو هيلع هللا ىلص -ألنو، الشافعي: ىي كاجبة

كلنا إهنا طعاـ للسركر حادث: فأشبو سائر األطعمة، كا٣برب ٧بموؿ على االستحباب، بدليل ما 
 .(ْ)ذكرانه" 

 :اظتعقوؿ
 .(ٓ)ث سركر فلم ٯبب كسائر الوالئمأف كليمة العرس طعاـ ٢باد 

 .(ٔ)أف ىذه الوليمة طعاـ ال ٱبتص ابتاجْب فأشبهت كاألضحية -
 .(ٕ)ألف سببها عقد النكاح كىو غّب كاجب ففرعو أكذل أف يكوف غّب كاجب -

 

 :أبدلة من السنة كا٤بعقوؿ م الثاين القائلْب بوجوب الوليمةأصحاب الرأاستدؿ 
                                      

 ّٖٗ، صّج، ٕطإعالـ األانـ،( نور الدين عَب، ُ)

 . (ُٖٔٓ) ، رقم: ِْ، صٕج، ُط، ؾ: النكاح، ب: الوليمة حق، صحيح البخارمرم ُب ( أخرجو البخاِ)

دمحم بن عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن قدامة بن العبلمة اجملتهد شيخ اإلسبلـ موفق الدين أبومولده ٗبجاعيل مقداـ بن (ّ)
ف من ٕبور العلم كأذكياء العادل، توُب نصر ا٤بقدسي ا١بماعيلي ٍب الدمشقي الصا٢بي ا٢بنبلي صاحب " ا٤بغِب " ، كا

 ِِ، صٓج، ُطسّب أعالـ النبالء،، انظر: الذىيب:  سنة عشرين كستة مائة

 ِٕٔص ،ٕجط، ،اظتغِب،بن القدامى( اْ)

 ٔٓٓ، صٗجط، الوليمة كالنثر.....(.ؾ: الصداؽ، ابب ) اضتاكم الكبّب،( ا٤باكردم، ٓ)

 ٔٓٓ، صٗجط، الوليمة كالنثر.....(.ابب )ؾ: الصداؽ،  اضتاكم الكبّب،( ا٤باكردم، ٔ)

 ( ا٤برجع نفسوٕ)



 

َُٓ 

 

 :السنة
رأل على عبد الرٞبن بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-بن مالك هنع هللا يضر، أف النيب يث الذم ركاه أنساستدلوا اب٢بد

أثر صفرة، فقاؿ: ما ىذا؟ قاؿ: اي رسوؿ هللا، تزكجت امرأة على كزف نواة من ذىب، ؼ عو 
 .")ُ(قاؿ: "فبارؾ هللا لك أكدل كلو بشاة

ره ابلوليمة؛ فلو رخص ُب تركها، ٤با كقع األمر ما–ملسو هيلع هللا ىلص-ككجو الداللة أف رسوؿ هللا
كليس ىنا قرينة  ر الذم ذكر ُب ا٢بديث أمر للوجوبؤلملذلابستدراكها بعد انقضاء الدخوؿ، ك 

 تصرفو من نص اك اٝباع .

قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-لنيب، أف ا(ِ)ككذلك كاف استدال٥بم اب٢بديث الذم ركاه أبو ىريرة هنع هللا يضر
لطعاـ طعاـ الوليمة ٲبنعها من أيتيها كيدعى إليها من أيابىا، كمن دل ٯبب الدعوة فقد "شر ا

 )ّ(".عصى هللا كرسولو

ككجو الداللة أف ا٢بديث دؿَّ على كجوب إجابة الدعوة، ككجوب اإلجابة دليل على 
 كجوب الوليمة.

 من فرض على كىي(ْ)،على بعض نسائو( ملسو هيلع هللا ىلص ) أكدل -كأف النيب

 

 .(ٓ)دعي إذل كليمة أك طعاـ أف ٯبيب، كاستدلوا بقولو اجيبوا الدعوة إذا دعيتم ٥با

                                      
 ، ُِٔ، صٗجط، ، الصداؽ كجواز كونو تعليم قرآف كخاًب حديد:ب ،النكاح :ؾ ،صحيح مسلمُب  أخرجو مسلم( ُ)

الزاىد، أبو ىريرة الدكسي، أبو ىريرة اإلماـ، الفقيو، اجملتهد، ا٢بافظ، ا٤بقرئ صاحب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، اجملاىد، العابد، (ِ)
 بكر اليماين، سيد ا٢بفاظ األثبات، ركل أبو ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص علما كثّبا، طيبا، مباركا فيو، كركل عن: أيب

تابعْب. قاؿ كعمر كأييٌب بن كعب كأسامة بن زيد كعائشة كالفضل مهنع هللا يضر اخل. كحدث عنو: خلق كثّب من الصحابة كال
 ٖٕٓص، ِج، ُطسّب أعالـ النبالء،انظر: الذىيب:  البخارم: ركل عنو ٜبا٭بائة أك أكثر.

 .َُْٓ، صِج ط، ، األمر إبجابة الداعي إذل دعوة: ب ،النكاح :ؾ،صحيح مسلم( أخرجو مسلم ُب ّ)

(ْ ،  َِ،صٗجط، ، احمللى( ابن حـز

(ٓ ،  ِّ، صٗجط، ، احمللى( ابن حـز



 

َُٔ 

 

 :اظتعقوؿ
 .(ُ)ما نكح قط إال أكدل ُب ضيق أك سعة -ملسو هيلع هللا ىلص-إف النيب -ُ
٤با كانت إجابة الداعي إليها كاجبة، دؿَّ على أف فعل الوليمة كاجب؛ ألف كجوب ا٤بسبب -ِ

 (ِ)ب السبب.دليل على كجو 

 :اظتناقشة
بعد العرض السابق ألدلة الفريقْب؛ نوقشت أدلة القائلْب ابلوجوب من قبل القائلْب 

 ابالستحباب فقالوا:

أبف االستدالؿ ٕبديث عبد الرٞبن بن عوؼ "أكدل كلو بشاة" ال حجة ٥بم فيها؛  -(ُ
، كاألكذل بشاة كىي غّب كاجبة اتفاقنا أمره -ملسو هيلع هللا ىلص-ألف األمر ٧بموؿ على االستحباب، كلكونو 

شاه كلو كاف األمر ية كسائر الوليمة كألنو أمر فيو ابلٞبلو على الندب قياسان على األضح
كىي ال ٘بب إٝباعان ال عينان كال كفاية، كألف ا٤بقصود إظهار النكاح كالتمييز بت جللوجوب لو 
 .(ّ)عن السفاح

الدعوة فقد عصى هللا كرسولو" ال حجة٥بم أف االستدالؿ ٕبديث "كمن دل ٯبب  -(ِ
ابة ُب فيها أيضنا على كجوب الوليمة؛ ألف العصياف ُب ترؾ اإلجابة ال ُب ترؾ الوليمة، كال غر 

 .كجوب اإلجابة دكف الوليمة

كىو أف الوليمة سنة مؤكدة لقوة النصوص  الراجح ُب نظر الباحثكقوؿ ا١بمهور ىو  :الراجح
 ا األمر ٖبرب زكاج عبد الرٞبن بن عوؼ ىو أمر ٧بموؿ على االستحبابالٍب استندكا إليها، أم

 كما قاؿ ا١بمهور.
 ضرب الدؼ يف النكاح كالوليمة اظتبحث الثاين:

 اضتديث: 
                                      

 ٔٓٓ،ص ٗجط، ، اضتاكم( ا٤باكردم، ُ)

 ( ا٤برجع نفسوِ)

 َْٓ-َْْ، صْج، ُط، مغِب احملتاج( الشربيِب، ّ)



 

َُٕ 

 

فدخل حْب بِب علي فجلس على  -ملسو هيلع هللا ىلص-قالت :جاء النيب( ُ)بنت معوذ بن عفراءعن الربيع  
ندبن من قتل من آابئي يـو بدر كي لنا يضربن ابلدؼ فراشي كمجلسك مِب فجعلت جويرايت

 .(ِ)(دعي ىذه كقورل ابلذم كنت تقولْب(إذ قالت إحداىن كفينا نيب يعلم ما ُب غد فقاؿ 

د،ؼ،ؼ ) الدؼ( ابلضم الذم يضرب بو، كالفتح لغة فيو، الدؼ لغة:  
ؿ كىو ا٤بغشي من ، عرفو بعض الفقهاء ابلطار أك الغرابّك)دافة()مدافو()دفافا( أجهز عليو

كقاؿ بعض ا٤بالكية: الدؼ ىو: ا٤بغشي من  ،جهة كاحدة، ٠بي ذلك لتدفيف األصابع عليو
كقاؿ غّبىم: كلو كاف فيو أكاتران كال يباشر ابلقرع  حدة إذا دل يكن فيو أكاتر أك جرس،جهة كا

 .ْابألصابع

 صغية األمر:
األمر الدالة على الَبؾ، ك) قورل( ىي من صيغ ) دعي( ك  صيغتا األمر بقولو كرد ُب ا٢بديث

دؿ األمر إذل جواز ٠باع  .على غرار )افعل( كىي من الصيغ الصرٰبة لؤلمر أمركىي صيغة 
عن ا٤بدح الذم فيو اإلطراء  -ملسو هيلع هللا ىلص -كهنى النيبا٤بدح ٩با ليس فيو مبالغة تفضي إذل الغلو، 

 (ٓ)ا٤بنهي عنو بقولو )دعي( أم اتركي.

 فقهي للحديث:األثر ال
 كاستدلوا ٗبا يلي:(ٔ)على مشركعيتو ضرب الدؼ ُب النكاح للنساء كا١بوارمء اتفق الفقها

                                      
(ىي من بِب النجار، ٥با صحبة كركاية، زارىا النيب ملسو هيلع هللا ىلص صبيحة عرسها صلة لرٞبها. عمرت دىران كركت أحاديث عن ُ)

، ص ّج ، ُط،سّب أعالـ النبالء .انظر: الذىيب،النيب. توفيت ُب خبلفة عبد ا٤بلك، سنة بضع كسبعْب اهنع هللا يضر
ُٖٗ. 

 (ُْٕٓ):قمر ، َُْٓ، ص ٗج، ُطؾ: النكاح، ، صحيح البخارم(أخرجو البخارم ُب ِ)
 َُٓ، ص: ُج:ط، ، ؼتتار الصحاح: الرازم،انظر(ّ)

. ّْٓ،صْج ط،،الذخّبةلقراُب،انظر: ا، ّّٗ،صِج،طالوليمة، :النكاح،ؼ :، ؾحاشيةالدسوقيك  شرح الكبّب(ْ)
 .ِِٖ، ص ُُج،ط،ركضة الطالبْبانظر: النوكم،

 َِّ، صُ، جفتح البارم( انظر: ٓ)

، حاشية الدسوقي، انظر: الدرديرم، َّٓ، صٔج،ط، ؾ: ا١بذر كاإلابحة، حاشيةابن عابدين( ابن عابدين، ٔ)
 ِِٖص، ُُج،ط، ؾ: الشهادات، ركضة الطالبْبانظر: النوكم، ، ّّٗ، ص ِج،طؾ:النكاح، ؼ:الوليمة، 



 

َُٖ 

 

الداللة من ىذا حديث الربيع بنت معوذ الذم أخرجو البخارم ُب صحيحو، ككجو 
إعبلف  يفيد مشركعيةر على ا١بوارم ضرهبن ابلدؼ كىذا  ينو كدل ينكدل-ملسو هيلع هللا ىلص-أف النيبا٢بديث 

 .(ُ)النكاح ابلدؼ كالغناء ا٤بباح

ذا النكاح كاضربوا عليو علنوا ىا)قاؿ: -صلى هللا عليو- أف النيبما ركتو عائشة اهنع هللا يضر
ككجو الداللة أمره عليو الصبلة كالسبلـ ابلضرب ابلدؼ إظهاران  للنكاح كإشهاران (ِ)(ابلغرابؿ

 ؼ.ألمره فيكوف دليبلن على مشركعية الضرب ابلد

كجو "ك ّ(فصل ما بْب ا٢ببلؿ كا٢براـ الدؼ كالصوت ُب النكاح)"-ملسو هيلع هللا ىلص -قولو
للنكاح بْب الناس كلذا جعل إشهار جعل ضرب الدؼ -ملسو هيلع هللا ىلص -االستدالؿ ُب ىذا ا٢بديث أنو

من عبلنو، كيعترب ىذا إالدؼ فارقا بْب النكاح كالسفاح الذم حرمو الشارع ٣بفائو كعدـ 
 أكضح األدلة على مشركعية الضرب ابلدؼ ُب النكاح.

 كلكن اختلفوا بضرب الدؼ للرجاؿ على رأيْب.

كأكثر إال أصبغ ضرب الدؼ للرجالوإليو ذىب ٝبهور ا٤بالكية  وازج :كؿالرأم األ
 .(ْ)فيةكا٢بنأصحاب الشافعي 

 .(ٓ)لةكا٢بناببعض الشافعية، اؿ ق بوك  ضرب الدؼ للرجاؿ كراىة: ثاينالرأم ال

                                      
 َِِ، صٗجط، ،فتح البارم( ابن حجر، ُ)

 َٗ، ص ّج، ُط، سنن ابن ماجة( أخرجو ابن ماجة ُب ِ)

جامع الَبمذم، ٚبريج  ،ُٗص ،ّج، ُط، ؾ: النكاح، ب: إعبلف النكاح سنن ابن ماجة،(أخرجو ابن ماجة ُب ّ)
 ُّٗاألحاديث من البخارم كمسلم ككضع أحكاـ الشيخ األلباين، ص

، ْج، ُط، ؾ: الشهادات، الكايف يف فقو اإلماـ أزتدانظر: ابن قدامة،  ،ِْٓ، صْج،ط، الذخّبةراُب، (  القْ)
ؾ:  الشرح الكبّب،، انظر: الدردير، َّٓ، صٔج،ط،ؾ: ا٢بظر كاإلابحة، حاشية ابن عابدينانظر:  ،ِْٕص

 ِِٖ، صُُج،ط،ركضة الطالبْب، انظر: النوكم، ّّٗص ،ِج،ط، الوليمةالنكاح، فصل 

، ُط، ؾ: الشهادات، مغِب احملتاج. انظر: الشربيِب، ِْٕ، صْج، ُط،الكايف يف فقو اإلماـ أزتد، ةبن قدام( آ)
 ّْٖ، صٔج



 

َُٗ 

 

 :األدلة 
 أدلة القائلْب ابظتنع:

 استدؿ القائلْب ابظتنع أبدلة منها:

أنو دل ك  .(ُ)أف الضرب ابلدؼ من أعماؿ النساء، كُب ضرب الرجاؿ تشبو هبن فيكوف ٩بنوعان 
ٰبفظ عن أحد من رجاؿ السلف أنو ضرب بو، كما أف األحاديث كاألاثر إ٭با كردت ُب ضرب 

يكوف سكوت ا١بمهور عن بيانو لداللة األخبار على أنو ُب العادة من  النساء كا١بوارم لو، فقد
 . (ِ)أعماؿ النساء

 استدؿ القائلْب ابصتواز:
النكاح كاضربوا عليو  علنواكحديث )ا  ف عمـو األحاديث الواردة ُب جواز الدؼ ك األمر بوأب 

 .(ّ)على مشوؿ جواز الضرب للرجاؿ كالنساء ابلغرابؿ( يدؿ

 :اظتناقشة 
 : كارىْب ضرب الدؼ للرجاؿعلى أدلة ال لقائلْب ا١بوازقش اان

اعَبضوا على أف الضرب ابلدؼ من أعماؿ النساء أبف األصل إشَباؾ الذكور كاإلانث 
ُب األحكاـ إال ما كرد الشرع فيو ابلفرقة بينهم كدل يرد ىنا شي كليس ضرب ابلدؼ ٩با ٱبتص 

 .(ْ)شبو هبن فيوابلنساء حٌب يقاؿ أنو ٰبـر على الرجاؿ الت

كانقشوا دليلهم الثاين أبنو ال يلـز من عدـ الضرب أحد من السلف بو أنو غّب جائز، فإف 
 ضرب الدؼ ال يفعلو ُب العادة أىل ا٥بيئات.

                                      
 .ّٖ،صُج، طب: ُب أقساـ الغناء كاـر كغّبه، كف الرعاع عن ػترمات اللهو كالسماع،( ا٥بيتمي، ُ)

 ( ا٤برجع نفسوِ)

 ِِٔ، صٔج،ط، فتح البارم( ابن حجر، ّ)
 ّّٗ، صِجط، ،حاشية الدسوقي( الدردير، ْ)



 

َُُ 

 

كأما الذين ذىبوا ٔبواز ضرب الدؼ للرجاؿ نوقش دليلهم أبف ا٣بطاب إ٭با كاف   
إبظهار النكاح ليتميز عن نكاح السر، كيكوف  للرجاؿ ألهنم الذين بيدىم عقدة النكاح، فأمركا

ا٤بقصود أبمرىم بضرب الدؼ عليو، أف أيمركا النساء كا١بوارم ابلقياـ بذلك ال أف يضربوا 
 . (ُ)أبنفسهم

كٲبكن أف ٯباب عن ىذا االعَباض: أبنو خبلؼ الظاىر، فاألصل أف النصوص عامة   
 دليل ىنا، كلو كاف خاصان ابلنساء ك٤با ترؾ للرجاؿ كالنساء إال ما دؿ الدليل على خبلفو، كال

 دكف بياف.

 ح:الراج
أرحج الرأم الثاين لقوة أدلتهم حيث بنو على األصل من عمـو ا٣بطاب للرجاؿ كالنساء، كأما 
ما ذكره أصحاب القوؿ األكؿ من كوف ضرب الدؼ للرجاؿ ٩بنوع كىو من شأف النساء مطلقان 

البلداف ال يضرب فيها النساء ابلدؼ، كإ٭با الذم يتوذل  غّب مسلم فإف األعراؼ ٚبتلف كبعض
 ضربو الرجاؿ فبل تشبو حينئذ.

ُب ا٢بديث فوائد أخرل غّب الفوائد الفقهية الٍب ذكرهنا كىي أف داللة األمر ُب ا٢بديث 
يعلم p)دعي ىذه( ك ) قورل ابلذم كنت تقولْب( إنكار ا٣بطأ ُب قوؿ ا١بارية: " كفينا نيب 

)دعي( من ابب التوجيو كالتعليم كتقوًن السلوؾ،  -عليو الصبلة كالسبلـ -ث قاؿغد"حي ماُب
ذلك ألف تصحيح ا٣بطأ منهج قراىين كسنة  (ة الصواب ) قورل ابلذم كنت تقورلكقبوؿ بقي

 .على كل مسلمصيحة ُب الدين كالٍب تعترب كاجبةنبوية كىي من الن
  

                                      
 ِِٔ، صٗج،ط، فتح البارم. انظر: ابن حجر، ّٖص  ،ُج ،ط، كف الرعاع( ا٥بيتمي،ُ)



 

ُُُ 

 

ّب صداؽابب التزكيج على القرَاف كبغاظتبحث الثالث:   

 اضتديث:
إذ قامت امرأة  -ملسو هيلع هللا ىلص-وؿ: إين لفي القـو عند رسوؿ هللايق (ُ)بن سعد الساعدمعن سهل 

إهنا قد كىبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم ٯببها شيئا ٍب قامت فقالت اي  :فقالت اي رسوؿ هللا
ٍب قامت الثالثة فقالت إهنا رسوؿ هللا إهنا قد كىبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم ٯببها شيئا 

قد كىبت نفسها لك فر فيها رأيك فقاـ رجل فقاؿ اي رسوؿ هللا أنكحنيها قاؿ ىل عندؾ من 
شيء قاؿ ال قاؿ اذىب فاطلب كلو خاٛبا من حديد فذىب فطلب ٍب جاء فقاؿ ما كجدت 

كذا قاؿ شيئان كال خاٛبان من حديد فقاؿ ىل معك من القرآف شيء قاؿ معي سورة كذا كسورة  
 (ِ).اذىب فقد أنكحتكها ٗبا معك من القرآف

ص، د،ؽ( )صداؽ( ا٤برأة مهرىا، كالكسر أفصح كٝبعو )صيديؽ( :)لغةن  الصداؽ 
كُب ٨بتار الصحاح)ص د ؽ(: )كالٌصداؽ( بفتح الصاد ككسرىا  ،(ّ)كاألصدقة قياس ال ٠باع

 .(ْالنساء، اآلية:) سورة {ڻ ۀ ۀ ہ):كمنو قولو تعاذل ،ْمهر ا٤برأة ككذا الٌصديقة

عند ا٢بنابلة: أنو العوض ُب النكاح سواء ٠بي ُب العقد أك فرض اصطبلحان: الصداؽ 
عند  ،(ٓ)كوطء شبهة، كالزان أبمة أك مكرىةأم ٫بو النكاح  بعده، بَباضيهما أك ا٢باكم ك٫بوه 

 .(ٔ)الشافعية: أنو ما كجب بنكاح أك كطء أك تفويت بضع قهران كرضاع كرجوعشهود
                                      

أبو العباس ا٣بزرجي األنصارم الساعدم ، ككاف  -ابن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة، اإلماـ ، الفاضل ، ا٤بعمر (ُ)
كاف سهبل يقوؿ: شهدت ا٤بتبلعنْب عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأان ،ملسو هيلع هللا ىلص  -النيب أبوه من الصحابة الذين توفوا ُب حياة 

بنو عباس، كأبو حاـز األعرج ، كعبد هللا بن عبد احدث عنهك ابن ٟبس عشرة سنة، ركل سهل عدة أحاديث 
، ّج، ُط، عالـ النيالءأسّب الذىيب،، انظر: ، كىو آخر من مات اب٤بدينة من الصحابةكغّبىم الرٞبن بن ا٢بارث

 ِِْص

، َِ، صٕ، جُ، ط، ؾ: كتاب النكاح، ب: التزكيج على القراف كبغّب صداؽصحيح البخارم(أخرجو البخارم ُب ِ)
 (.ُْٗٓرقم: )

 ِٓٔ، ص ُجط، ، اظتغرب يف ترتيب اظتعرب٤بطرزم، :اانظر(ّ)

 ُْٕ،صُج:ط، ،ؼتتار الصحاحالرازم، (ْ)

 ُِٖ،ص ٓج، ط، كشف القناع عن اظتًب اإلقناع: البهوٌب،انظر(ٓ)

 ّٔٔ، ص ْج، ُط، مغِب احملتاج(  الشربيِب، ٔ)



 

ُُِ 

 

 ة األمر:صيغ
كىي  بوزف )افعل(كىو أمر )فاطلب(  -ملسو هيلع هللا ىلص -ت صيغة األمرُب قولوُب ىذا ا٢بديث كرد 

ىو أمر من ك ، ب مادل يرد صارفا يصرفو عن ذلكجو كيدؿ على الو ؤلمر الصرٰبة ل الصغية
 .(ُ): طلبتو أطلبو طلبان (طلبالفعل)

 داللة صيغة األمر:
 .كأف أقل الصداؽ ليس مقدر ٗبقدار معْب ،على كجوب الصداؽ دؿت ةالصيغ

 األثر الفقهي للحديث:
لشرؼ  اتفق الفقهاء ٝبيعا بناء على مدلوؿ األمر أف الصداؽ كاجب على كل زكج إظهاران 

ال، كال ٲبلك الزكج كال الزكجة كال أكلياءىا اإلشَباط ُب العقد على أف يكوف الزكاج بدكف 
 السنة كاإلٝباع.ك  لقرآفكاألصل ُب كجوبو، ا.صداؽ

 القراف:
ڱ ڱ ): يضا قولو تعاذلأك (ْ) سورة النساء، اآلية:{ڻ ۀ ۀ ہ):: قولو تعاذل

اآلية: سورة النساء، ) {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
ِٓ) 

 ،(ِ)كا٣بطاب ُب كبل األيتيْب موجة إذل األزكاج بناء على الرأم الراجح ُب تفسّبىا
بقولو  كاستدلوا أيضان ، الواجبعن و عنو أم لعدـ كجود قرينة تصرفكاألمر فيهما للوجوب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )تعاذل:

 .(َِورة النساء، اآلية:)س(   ٺ ٺ ٺ ٿ 

 السنة: 

                                      
، ِجط، ، اظتصباح اظتنّب يف غريب الشرح الكبّب، انظر: الفيومي،َٔٓ، صُج، ّط، لساف العرب( ابن منظور، ُ)

 ّٕٓص

 ، َّٖ، صٔج، ُط، تفسّب الطربم( الطربم، ِ)



 

ُُّ 

 

األمر فيو داؿ على الوجوب فليس ىناؾ ما  (ُ)(من حديد ان )فاطلب كلو خاٛب -ملسو هيلع هللا ىلص -قولو
 كلو كاف قليبل.يصرفو عن الوجوب. فدؿ ذلك على كجوب الصداؽ 

ام  - فقلت ايرسوؿ هللا ابن يب قاؿ: ) تزكجت فاطمة اهنع هللا يضر (ِ)كعن ابن عباس أف عليان 
قاؿ: اعطها شيئا، قلت ماعندم من شيئ ، قاؿ أين درعك ا٢بطمٌية؟ قلت  -الدخوؿ ابلزكجة

 (ّ).ىي عندم، قاؿ:فاعطها إاٌيه

 :اإلرتاع 
ى كجوب الصداؽ ُب الزكاج كقاؿ الطربم رٞبو هللا ُب لكقد أٝبع ا٤بسلموف ُب كل العصور ع 

ىذه اآلية تدؿ على كجوب ك (ْاآلية:سورة النساء ،){ڻ ۀ ۀ ہ):تفسّب قولو تعاذل
 للمرأة كىو ٦بمع عليو ال خبلؼ فيو.الصداؽ 

أنو ترؾ ا٤بهر ُب أم زكاج كلو كاف غّب كاجب لَبكو -ملسو هيلع هللا ىلص -كدل يثبت كذلك عن النيب
 مرة ليدؿ على عدـ كجوبو،لكن دل يَبكو فدؿ ذلك على كجوبو. كلو

ع يىناؾ اختبلفات كثّبة بْب الفقهاء فيما يتعلق ابلصداؽ، كسأذكر موضعْب من ا٤بواض
 ا٤بختلف فيها:

 ؟ىل الصداؽ عوض عن انتفاع الزكج ابلبضع أـ أنو تكرمة كعطية من هللا أكالن:
 كاختلفوا ُب ذلك على رأيْب:

                                      
 َِ، صٕج، ُط، التزكيج على القراف كبغّب صداؽلبخارم، ؾ: النكاح، ب: ( أخرجو البخارم ُب صحيح اُ)

علي بن أيب طالب بن عبد مناؼ بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ ، أمّب ا٤بؤمنْب ، أبو ا٢بسن القرشي (ِ)
 اب٤بدينة، ركل الكثّب عن ا٥بامشي، كأمو فاطمة بنت أسد ا٥بامشية، كانت من ا٤بهاجرات كتوفيت ُب حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

النيب ملسو هيلع هللا ىلص كعرض عليو القرآف كأقرأه، كركل عن علي : أبو بكر كعمر كبنوه ا٢بسن كا٢بسْب كابن عمو ابن عباس 
سّب : الذىيب،كخلق كثّب، ككاف من السابقْب األكلْب ، شهد بدرا كما بعدىا ، ككاف يكُب أاب تراب أيضا، انظر

 ِِٓ، صِٖج، ُط، ءأعالـ النبال

 صحيح النسائي( ركاه ابو داكد كالنسائي، كصححو األلباين ُب ّ)



 

ُُْ 

 

عوض عن شيء ملكو الزكج ُب مقابلة، كىو ملك ا٤بتعة، كمن ىنا حكموا ىو  كؿ:الرأم األ
، (ُ)بفساد العقد إذا تزكجها على أف ال مهر ٥با، كذلك قياسا لو على البيع إذا نفى فيو الثمن

قاؿ مالك: النكاح أشبو شيء ابلبيع ٤با فيو من أحكاـ البيوع، كىو كجوب العوض، كإبقائو، 
 .(ِ)كرده ابلعيب

 .(ّ)الرأم الثاين: إنو ىدية الزمة فرضها الشارع من غّب مقابل شيء

 األدلة:
 أدلة الرأم األكؿ القائلْب أبنو عوض: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ) :تعاذل القرآف ٠باه أجرا ُب قولومن القرآف: أٌف 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )كقولو تعاذل:، (ِْاآلية:  سورة النساء، ){ڦ

ككجو الداللة من اآلية )فآتوىن ، (ِٓة:سورة النساء، اآلي){ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
 .(ْ)فسٌماه أجران، فوجب أف ٱبرج بو عن حكم النحلة إذل حكم ا٤بعاكضات أجورىن(

لقرآف ٠باه ٫بلة ُب قولو أدلة الرأم الثاين القائلْب أبهنا ىديةمن غّب مقابل: أف ا
 .(ْسورة النساء،اآلية:){ڻ ۀ ۀ ہ):تعاذل

نساف كيعطيو ىبة عن طيب نفس بدكف مقابل، قاؿ كالنحلة تطلق على ماينحلو اإل
ن آتوىن ذلك كا١بٌصاص" يعِب بطيب أنفسكم يقوؿ التعطوىن مهورىن كأنتم كارىوف كل

 (ٓ).كأنفسكم بو طيبة

                                      
 ِّٗ،صِجط، ، حاشية الدسوقي( الدردير، ُ)
، كركم عن اإلماـ مالك أنو قاؿ: يفسد النكاح لفساده، فيفسخ قبل كبعد ُْْ، صُج،  ّطأحكاـ القرآف، (ابن العريب، ِ)

 كا٤بشهور أنو يفسخ قبل الدخوؿ.

 ُّٓ، صِجط، ، أحكاـ القرآف( ا١بصاص، ّ)

 ُْْ، صُج،  ّطأحكاـ القرآف، (ابن العريب، ْ)

 ُّٓ،صِجط، أحكاـ القرآف،( ا١بصاص، ٓ)



 

ُُٓ 

 

كقد رد أصحاب الرأم الثاين،أبف البيع بغّب ذكر ٜبن ال ٰبل، كالزكاج بغّب ذكر صداؽ 
 صحيح.

 الَبجيح: 
 و الرأم الثاين، ألف الرأم األكؿ يقتضي أف ا٤بعاشرة ا١بنسية الراجح ُب ىذه ا٤بسألة ى

 حق للرجل كحده، مع أهنا حق لكليهما.

 مقدارهاثنيان: 
 ُب ىذه ا٤بسألة على ثبلثة آراء:اختلف العلماء 

: أنو ليس للصداؽ حد أدىن فهو غّب ٧بدد بقدر معْب، كل ما : الرأم األكؿ ىو قوؿ ابن حـز
أك ا٤بّباث جاز أف يكوف صداقان سواءحل بيعو أك دل ٰبل كا٤باء كالكلب، جاز أف يتملك اب٥ببة 

ككل ما لو نصف قل أك كثر كلو كاف حبة بر أكحبة شعّب ككل عمل حبلؿ موصوؼ يصح أف 
 .(ُ)يكوف صداقان 

:  كىو قوؿ الشافعية كا٢بنابلة: أف أقل الصداؽ ال يقدر بقدر معْب، بل  الرأم الثاين
نان ُب البيع أك عوض ُب إجارة من دين أك عْب كثّبان كاف أك قليبلن صح  كل ماجاز أف يكوف ٜب

 .(ِ)كونو صداقان كأف يكوف لو قيمةُب ا١بملة

:كىو قوؿ ا٢بنفية كا٤بالكية: أف الشيء ا٢بقّب ال يصح مهران، كال بد ُب الرأم الثالث
ر دراىم )على قوؿ أيب ، ك٤با كانت يد السارؽ ال تقطع إال ُب عشا٤باؿ ا٤بهر من قدر معلـو من

 .(ّ)حنيفة( كُب ربع دينار )على قوؿ مالك( اعترب ىذا القدر ُب ا٤بهر قياسان على حد السرقة

 األدلة:
 لرأم األكؿ من الكتاب كالسنة:ب ااستدؿ أصحا

                                      
(ُ ،  .ِٗ-ُٗ، صٗجط، ، احمللى(  ابن حـز
 ُِٗ، ص:ٓجط، ، كشف القناعانظر: البهوٌب، ، ُِّص ،ٗج،ط، اظتنهاج شرح صحيح اظتسلم(  النوكم، ِ)

 

 ُٓ، صِج:ط، ، بداية اجملتهد، انظر:ابن رشد، ُِّ، صٗجط، ، ظتنهاج شرح صحيح اظتسلما( النوكم، ّ)



 

ُُٔ 

 

 من الكتاب:
ڱ ڱ ڱ ):كقولو تعاذل،  (ْسورة النساء، اآلية: ){ڻ ۀ ۀ ہ):قولو تعاذل

 ،(ِٓالنساء، اآلية: سورة){ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ): كقولو تعاذل أيضان 

كقالوا أف هللا دل يذكر شيئا من  ، (ِّٕسورة البقرة، اآلية: )(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
 (.ْٔسورة مرًن، اآلية: )(   مج جح مح جخ  )(ُ)كتابة الصداؽ ٧بددا بقدر معْب بل أٝبلو إٝباال

ُب ا٢بياة الدنيا كيقـو يقـو  د بشهادة  هللا عز كجل"ك٫بن نشهكقاؿ ابن ا٢بـز أيضا 
أٮبلو كال أغفلو  ٤باداؽ حدان ال يكوف أقل منو أف هللا عز كجل لو أراد أف ٯبعل للصاألشهاد، 
 (ِ)".بو حنيفة ك مالك !! كحسبنا هللا كنعم الوكيلأحٌب يبينو 

صيص العمـو كأجيب عن ىذا الدليل : أبف قولو ) ىل عندؾ شي( ال دليل على ٚب
الواردة ُب اآلايت ابلقرينة ألف لفظ شي  يشمل ا٣بطّب كالتافو كىو كاف ال يعدـ شيئا اتفها  

 .(ّ)كالنواة ك٫بوىا كلكنو فهم أف  ا٤براد مالو قيمة ُب ا١بملة  فلذلك نفى أف يكوف عنده شيء

 السنة: من 
و خاٛبا من تمس كللؤلعرايب : )فالصلي هللا عليو كسلم قولو  حديث سهل بن سعد كفيو

األعرايب أبف يطلب شيئا كلفظ الشي عاـ يشمل التافو كا٣بطّب -ملسو هيلع هللا ىلص-حديد( فقد أمر الرسوؿ
صلى هللا -الرسوؿكأجيب: أبف قوؿ ،(ْ) كىذا يدؿ على جواز النكاح أبم شي كاف كلو قليبل

نسبة ٤با فوقو كال شك أف ُب )التمس كلو خاٛبا من حديد(  كرد مورد التقليل  ابل-عليو كسلم
 (ٓ).خاًب من ا٢بديد لو قيمة كىو أعلى خطران من النواة كحبة الشعّب

                                      
(ُ ،  ْٗ، صٗجط، ،احمللى(  ابن حـز

 ( ا٤برجع نفسوِ)
 211، صٗجط، ، فتح البارم( ابن حجر،ّ)

، اْ)  ٓٗ، صٗجط، ، حمللى( ابن حـز

 211، صٗجط، ، فتح البارم( ابن حجر، ٓ)



 

ُُٕ 

 

 أدلة القوؿ الثاين القائلْب أف أقل الصداؽ ال يقدر بقدر معْب:استدلوا من القراف كالسنة : 

 القراف:
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ) :قولو تعاذل 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 (ِْالنساء، اآلية:سورة )(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ككجو الداللة من اآلية الكرٲبة: قولو أبموالكم مقابلة ا١بمع اب١بمع فيقتضي توزع الفرد 
على الفرد فبهذا يقتضي أف يتمكن كل كاحد من ابتغاء النكاح ٗبا يسمى ماالن، كالقليل كالكثّب 

ا االسم سواء فيلـز من ىذه اآلية جواز ابتغاء النكاح أبم شيء يسمى ُب ىذه ا٢بقيقة كُب ىذ
 (ُ)ماالن من غّب تقدير

 السنة:
من أعطى ُب صداؽ امرأة )قاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-بد هللا رضي هللا عنهما أف النيبعن جابر بن عاستدلوا 

صحة كوف الصداؽ شيئان  ، فقالوا إف ا٢بديث يدؿ على(ِ)(ملء كفيو سويقان أك ٛبران فقد استحل
فبل يشَبط أف ، كٙبل بو ا٤برأة ،قليبلن كا٤بد من الطعاـ كأنو ٯبرم مطلق السويق كالتمر كإف قل

 (ْ).كأجيب أبف حديث جابر ال يصح ألنو موقوؼ(ّ).يكوف الصداؽ من الدراىم أك الداننّب
 (ٓ)ٗبا يلي:أصحاب الرأم الثالث الذين قالوا ابلتحديد استدؿ

 القرآف:
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ): قولو تعاذل

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

                                      
 ّٗص، َُج، ِط تفسّب الكبّب،( الرازم، ُ)
 ْْٖ، صّج، ُط، قلة اظتهر( أخرجو أيب داكد ُب سنن أيب داكد، ؾ: النكاح، ب: ِ)

 .ُِٗ، صٓجط، ، كشف القناع ( البهوٌب، ّ)

 ََِص ّج، ُط، نصب الراية( الزيلعي، ْ)
 

  ِّ،صِجط، ،بداية اجملتهد( ابن رشد، ٓ)



 

ُُٖ 

 

فقالوا أف هللا تعاذل  ،(ِْالنساء، اآلية: )(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ال قيد التحليل بقيد كىو االبتغاء اب٤باؿ فيجب أف يكوف بدؿ البضع ماؿ، كالدرىم كالدرٮباف 

 (ُ).صداقاها  تصح أف ٪بعلتسمى أمواالن فبل

كاعَبض عليو أبف اآلية دالة على أف االبتغاء ابألمواؿ جائز، كليس فيها داللة على أف  
 (ِ)ال تقولوف بو. كأنتماالبتغاء بغّب األمواؿ ال ٯبوز إال على سبيل مفهـو ا٤بخالفة 

 السنة:
: ال تنكحوا النساء إال األكفاء كال -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللاعن جابر بن عبد هللا 

 (ّ).يزكجوىن إال األكلياء، كال مهر دكف عشر دراىم

فقالوا: إف ا٢بديث صريح ُب أف أقل ا٤بهر الواجب عشر دراىم كال يصح أف يقل عن 
 (ْ)ىذا ا٤بقدار

قاؿ البيهقي: " بعد أف ذكر ىذا نوقشت أدلتهم أبف ىهذا ا٢بديث ضعيف، كما 
 (ٓ)يث: ىذا حديث ضعيف ٗبرة"ا٢بد

كقاؿ ابن قيم "حديث العشر دراىم ال يصح ألنو من كضع حراـ بن عثماف كقد صح 
 "(ٔ)عن جابر جواز النكاح على القليل كالكثّب

جزء من  -أم ا٢بديث - إنوإف ا٢بديث الذم استدؿ بو ا٢بنفية ال تقـو بو حجة ٍبفلذا 
كاألحناؼ كما ىو معركؼ ُب مذىبهم ال يعملوف هبذا ) كال يزكجهٌن إال األكلياء( وحديث كفي

                                      
 َِّ، صِجط، سدة ٣بلل ُب شركط الصداؽ، ؾ: الصداؽ، ؼ: األنكحة الفاحاشية الدسوقي، ( الدردير،ُ)

 ّٗ، صَُج تفسّب الكبّب،( الرازم،ِ)

 ّٖٓ،صّج، ُط، اظتهر ( أخرجو الدارقطِب ُب سنن الدرقطِب، ؾ: النكاح، ب:ّ)

 ِٕٓ، صِج، ِط، بدائع الصنائع( الكاساين، ْ)

 ُّّ، صٕجط، ، سنن الكربل ( البيهقي،ٓ)

 ّٗ، صّج، ُط، إعالـ اظتوقعْب( ابن القيم، ٔ)



 

ُُٗ 

 

 (ُ)نعقاد النكاحاحيث الوالية عندىم ليس شرطان ُب ا٢بديث ُب الوالية 

كما استدؿ ا٤بالكية على قو٥بم ابلقياس حيث قاسوا أقل الصداؽ على أقل ما تقطع بو 
قل من ذلك، فكذلك يد السارؽ، قالوا ال ٯبوز صداؽ أقل من ربع دينار ألف اليد ال تقطع أب

 (ِ).أقل ما يستباح بو القطع ا١بامع أف كبلن منهما عضو ٧بَـب

كقد أجاب ابن حـز على ىذا القياس حيث قاؿ: " كأما قو٥بم إنو قياس على قطع يد 
السارؽ فهذا أسخف قياس ُب العادل ألنو ال شبو بْب النكاح كالسرقة، كأيضان فإف اليد تقطع  

 (ّ)كالنكاح طاعة كالسرقة معصية البتة كالفرج ال يقطع،

كأجيب عن ىذا القياس أبنو غّب صحيح ألنو ُب مقابلو النص الصريح ا٤بتفق عليو  
 (كقولو ملسو هيلع هللا ىلص: ) التمس كلو خاٛبان من حديد

الرجل فليس ألحد بعده أف يصدؽ  كما اعَبض عليو أبف خاًب ا٢بديد خاص هبذا
 امرأتو ىذا ا٤بقدار.

 بد ٥با من ا دعول ال تقـو هبا حجة ٍب إف األصل عدـ ا٣بصوصية إذ الكأجيب أبهن
 .أكغّبه كدل يرد دليل شرعي يثبت ذلك-ملسو هيلع هللا ىلص-دليل سواء خاص للنيب

 الراجح:
أف يكوف أبف أقل ا٤بهر غّب مقدر ٗبقدار معلـو إ٭با ىو على ما تراضى بو ا٤بتناكحاف كأنو ٯبوز 

كذلك زايدة ُب التيسّب إذا أف الناس ٱبتلفوف ُب الغُب كالفقر، ، نّبمن غّب الدراىم كالدان
كيتفاكتوف السعة كالضيق  فَبكت الشريعة التحديد ليعطى كل كاحد على قدر طاعتو كحسب 

)التمس كلوخاٛبا من حديد(  دليل -عليو الصبلة كالسبلـ-"قالوا فقولوحالو.كُب بداية اجملتهد:
 و لو كاف لو قدر لبينو إذ ال ٯبوز أتخّبعلى أنو ال قدر ألقلو ألن

                                      
 ّٗ، صَُج، تفسّب الكبّبانظر: الرازم،. ُُٕ، صّج،ِط،البحر الرقائق( زين الدين ا٤بصرم، ُ)

 َِّ، صِجط، ، حاشية الدسوقي( الدردير، ِ)

، اّ)  ِٗ ص، ٗجط، ، حمللى( ابن حـز



 

َُِ 

 

 .(ُ)البياف عن كقت ا٢باجة" 
 الفؤائد اظتستنبطة من اضتديث: بعض

 ختفيف اظتهور
ليس ُب الشريعة ما يفيد أٌف للمهر حدان  ال ٯبوز ٘باكزه، كذلك لعدـ قياـ دليل على ٙبديد حد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):لقولو تعاذلأدىن 

 (.َِاآلية: النساء،)(   ڀ 

قاؿ ابن كثّب ُب تفسّب اآلية: " كُب ىذه اآلية داللة على جواز اإلصداؽ اب٤باؿ 
كُب جامع األحكاـ: "فهو دليل على جواز ا٤بغاالة ُب ا٤بهور ألف هللا تعاذل ال ٲبثل إال (ِ)ا١بزيل"

 (ّ)".مباح
لفقهاء على كابلرغم من صراحة اآلية ُب عدـ تعيْب أٌم حد ألعلى ا٤بهر فقد اتفق ا 

استحساف االعتداؿ ُب ا٤بهور، كحثوا على تسهيل الزكاج كتيسّب أموره كهني عن ا٤بغاالة ُب 
اؿ كالنساء، فهذا خّب ا٤بهور ٤با يَبتب على ذلك من مفاسد كثّبة كتفشي ا٤بنكرات بْب الرج

 ٗبا يساكم أربعة دراىم، كاإلسبلـ اعترب لعلي هنع هللا يضر -اهنع هللا يضر –يزٌكج ابنتو فاطمة -ملسو هيلع هللا ىلص-البشر دمحم
 (ْ)(.:)خّب الٌنكاح أيسره-ملسو هيلع هللا ىلص-ليبلن كاف أكثر خّبا كبركة، كقاؿأف ا٤برأة كٌلما كاف مهرىا ق

 جعل القرآف صداقا
يدؿ على جواز أف قد أنكحتكها ٗبا معك من القراف( أكالن: األمر الوارد ُب ا٢بديث)اذىب ف

م القراف صداقا كقد أٝبع معظم العلماء على جواز أف يكوف تعليم القرآف صداقا، يكوف تعلي
كقاؿ اإلماـ النوكم عند شرحو ٥بذا ا٢بديث:)اذىب فقد ملكتها ٗبا معك( "... كُب ىذا 

 .ا٢بديث دليل ١بواز كوف الصداؽ تعليم القرآف

                                      
 ُ، صِج،طبداية اجملتهد، ( ابن رشد، ُ)

 ُِِ، صِج، ِط، تفسّب القرآف العظيم(  ابن كثّب،  ِ)
 ٗٗ، صٓج، ُطاصتامع ألحكاـ القرآف،القرطيب، ( ّ)

 .صحيح اصتامع( ركاه ابن حباف، كصححو األلباين ُب ْ)



 

ُُِ 

 

ما جاء ُب ا٢بديث من وا أٌف اثنيان: كُب ا٢بديث رد على ما يدعيو بعض منكرم السنة الذين قال
نو كتاب الرجل ٗبا ٰبفظ من القرآف ٱبالف الغاية الٍب جاء هبا القرآف، كىي أ-ملسو هيلع هللا ىلص-تزكيج النيب

إذل سلعة ٲبكن أف تكوف ٜبنان ُب سوؽ ا٤باؿ، تؤخذ ُب مقابلها -ملسو هيلع هللا ىلص-ىداية، كبذلك حولو النيب
 األعياف كا٤بنافع.

دعاء ابطل ال يقـو على دليل فبل خبلؼ ُب أف غاية القرآف العظمى ىي ىذا اإلك 
صداؽ امرأة تعليمها  -ملسو هيلع هللا ىلص-يم، كال تناقض بْب أف ٯبعل النيبىداية الناس إذل طريق ا٤بستق

لعة القرآف س-ملسو هيلع هللا ىلص-دل ٯبعل النيبك بعض السور القرآف، فما ذلك إال ضرب من ضركب ا٥بداية، 
غاية العظمى الٍب جاء هبا ُب سوؽ ا٤باؿ كما يزعم ىؤالء كإ٭با جعل القرآف كسيلة لبلوغ ال

 .القرآف
  



 

ُِِ 

 

هاظتبحث الرابع: ابب إجابة الداعي يف العرس كغّب   

 اضتديث
صلى -ضي هللا عنهما قاؿ :  قاؿ رسوؿ هللا ر  ركل البخارم ُب صحيحو عن عبد هللا بن عمر

(1).حدكم إذل الوليمة فليأهتا"ي أع:" إذا د-هللا عليو كسلم  

 صيغة األمر:
كىو مأخوذ  (فعل ا٤بضارع ا٤بقركف ببلـ األمر بلفظ )فليأهتات صيغة األمر بُب ىذا ا٢بديث كرد

 . (ِ)مر، كأتى ٗبعُب جاءكاقَبف ببلـ األ -أيٌب–الفعل أتى الذم مضارعو من 

اؿ كنا ُب دعوة فبلف أم إذل : دعا ) الدعوة( إذل الطعاـ بفتح الداؿ، فيقالدعوة لغة
ال ٱبرج عن  االصطبلحك ا٤بعُب للطعاـ، )كالدعوة( بكسر الداؿ تكوف ُب النسب، دعوة
دعاة أم إذل مأدبة يتخذىا، كما يدعو الرجل الناس إذل ماللغوم ففي لساف العرب )ا٤بعنى

 .((ّ)يدعو الناس إليوكطعام

 داللة صيغة األمر:
إف كانت  ب كإف كاف ىناؾ خبلؼ بْب الفقهاء ُب مدلو٥باداللة األمر ُب ا٢بديث للوجو 

 .للوجوب أك االستحباب

 األثر الفقهي للحديث:
)فليأهتا(، ك٥بم ُب ذلك  من خبلؿ صيغة األمر الواردة ُب ا٢بديثُب حكمها  اختلف الفقهاء

 :أيْبر 
 (ّ)، كا٢بنابلة(ِ)، كالشافعية(ُ)، كا٤بالكية(ْ)ذىب ا٢بنفية ىو ما الرأم األكؿ:

                                      
، ُط، حق إجابة الوليمة كالدعوة كمن أكمل سبعة أايـ كؿتوه( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ُ)

 (ُّٕٓ) ، رقم: ِْ، صٕج

 ْص،ُجط، ،اظتعجم الوسيط( ٦بمع اللغة العربية، ِ)

 َِٔ، صُْج، ّط، لساف العرب: ابن منظور،انظر(ّ)

 .ّْٕ، صٔج، ِط، ؾ: ا٢بظر كاإلابحة، رد احملتار( ابن عابدين، ْ)



 

ُِّ 

 

، أما الدعوة لغّب كليمة (ٓ)بشركطها إذل كجوب إجابة الداعي إذل كليمة العرس (ْ)كالظاىرية
العرس على اختبلؼ أنواعها يرل ا١بمهور أف إجابتها مستحبة، كدل ٱبالف إال بعض الشافعية 

 .كالظاىرية فأكجبوىا

إجابة الداعي إذل الرأم الثاين: ىو ما ذىب إليو بعض الشافعية كا٢بنابلة ُب ركاية، أف 
، كقالوا: أبف اإلجابة إ٭با ىي (ٔ)كليمة العرس فرض كفاية، إذا قاـ بو البعض سقط عن الباقْب

 إكراـ كمواالة فهي كرد السبلـ.

 األدلة: 
 استدؿ أصحاب الرأم األكؿ ٗبا يلي:

إذا دعي أحدكم : )قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-عمر رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللاا ركم  عن عبد هللا بن * م
 (ٕ)(.إذل كليمة فليأهتا

قاؿ: )أجيبوا ىذه الدعوة إذا -ملسو هيلع هللا ىلص-بن عمر رضي هللا عنهما أف النيب ما ركم عن عبد هللا* 
 (ٖ) .(دعيتم ٥با

قاؿ:)إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسان كاف -ملسو هيلع هللا ىلص-ابن عمر رضي هللا عنهما أف النيبعن * 
 (ٗ)(.وهأك ٫ب

                                      
= 
 ، ّّٕ، صِجط، ، ؾ: النكاح، ب: الوليمة، شرح الكبّب( الدردير، ُ)

 ِِْ، ص ٗجط، ، ؾ: النكاح، ب: حق إجابة الوليمة كالدعوة، فتح البارم( ابن حجر، ِ)

 ِٕٕ، ص ٗجط، ، ؾ: النكاح، ب: كجوب اإلجابة إذل الوليمة ٤بن دعي إليها،  اظتغِب(  ابن قدامة، ّ)

(ْ ،  ِّ، صٗجط، ، احمللى( ابن حـز

 َْْ، صٗج، ِط، ؾ: النكاح، ؼ: الوليمة مغِب احملتاج( الشربيِب، ٓ)

 َْٓ، صْج، ِط، ؾ: النكاح، ؼ: ُب الوليمة مغِب احملتاج( الشربيِب، ٔ)

، ِْ،صٕج، ُطحق إجابة الوليمة كالدعوة...،ركاه البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ( ٕ)
 (ُِْٗ، رقم: )َُِٓ، صِج،ط، صحيح مسلمركاه مسلم ُب  (، ُّٕٓرقم:)

، رقم: ِٓ،صٕج، ُط، إجابة الداعي يف العرس كغّبه( ركاه البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ٖ)
 .(ُِْٗ، رقم: )َُّٓ، صّجط، صحيح مسلم،م ُب ركاه مسل (.ُٕٗٓ)

 (ُِْٗ)، رقم: ِجط، ، األمر إبجابة الداعي إىل دعوة( أخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: النكاح، ب: ٗ)



 

ُِْ 

 

ككجو االستدالؿ من األحاديث السابقة أف فيها األمر إبجابة الدعوة إذل كليمة، كا٤بعلـو أصوليان 
 أنداللة األمر للوجوب مادل ترد قرينة تصرفها عن ذلك، كال كجود ٥بذه القرينة ىنا.

الطعاـ طعاـ الوليمة كاف يقوؿ: )شر   -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع هللا يضر قاؿ: أف النيب عن أيب ىريرة -ُ  
 (ُ)(.ترؾ الدعوة فقد عصى هللا كرسولون يدعى إليها األغنياء، ككتَبؾ الفقراء كم

ال يطلق  لوجوب إلجابة الدعوة ألف العصيافككجو االستدالؿ من ا٢بديث أنو يفيد ا
 (ِ).إال على ترؾ كاجب

كغّب العرس كىو عن انفع هنع هللا يضر قاؿ: "كاف عبد هللا أيٌب الدعوة ُب العرس  -ِ
 .جب عليو اإلجابةي ك ك أتكد على أف كل من دع (ّ)،صائم"

يقوؿ: " حق ا٤بسلم على ا٤بسلم -ملسو هيلع هللا ىلص- قاؿ: ٠بعت رسوؿ هللان أيب ىريرة هنع هللا يضرع -ّ
 (ْ)ٟبس: رد السبلـ، كعيادة ا٤بريض، كاتباع ا١بنائز، كإجابة الوليمة.

 أفٌ ، ك كفايةأبف فرض   استدلوا بعمـو األدلة السابقة كقالوا أما أصحاب الرأم الثاين فقد
 .(ٓ)جابة إكراـ كمواالة فهي كرد السبلـاإل

 

 اظتناقشة:
                                      

، ِٕٓ، صُج، ُط، ؾ: النكاح، ب: من ترؾ الدعوة فقد عصى هللا كرسولو، صحيح البخارم( أخرجو البخارم ُب ُ)
ط، ، ؾ: النكاح، ب: األمر إبجابة  الداعي إذل دعوة، صحيح مسلمُب ، أخرجو مسلم (ُٕٕٓ، رقم: )ِٕٓص
 (ُِّْ)، رقم: َُٓٓ، ص ِج

 ِْٓ، صٗجط، ،فتح البارم( ابن حجر، ِ)

، رقم: ِٓ،صٕج، ُط، ؾ: النكاح، ب: إجابة الداعي ُب العرس كغّبه،صحيح البخارم(  أخرجو البخارم ُب ّ)
(ُٕٓٗ) 

، ؾ: ا١بنائز، ب: ماجاء ابتباع ا١بنائز. كأخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: مصحيح البخار ( أخرجو البخارم ُب ْ)
 ماجاء يف عيادة اظتريضا١بنائز، ب: 

 ِِْ، صٗجط، ، فتح البارم( ابن حجر، ٓ)



 

ُِٓ 

 

انقش ا١بمهور أدلة القائلْب أبف إجابة الدعوة إذل الوليمة فرض كفاية ألهنا إكراـ كمواالة كرد 
ة ُب رد السبلـ يكوف ُب حاؿ  ٯباب عنو أبف فرض الكفايأف  السبلـ أبنو غّب مسلم بو، كٲبكن

فإف  ٱبص ا٤بسلم ابلسبلـ كاحدان بعينو،كوف ا٤بسلم عليهم ٝباعة اجتمعوا ُب مكاف كاحدكدل 
 خارج عن ا٤بوضوع الذم ٫بن بصدده خرين عليو، كىوو كجب عليو الرد، كال ٯبزئ رد اآلخص

 . (ُ)فإف الوجوب ىنا يكوف حاؿ كوف ا٤بدعو معينان ابلتعيْب

 الَبجيح:
من خبلؿ التأمل ُب األحاديث الواردة ُب ىذه ا٤بسألة ٪بدىا ظاىرة الداللة على القوؿ األكؿ 
كىو القوؿ ابلوجوب مطلقان، كىو قوؿ ٝبهور أىل العلم، كىذا أقول ُب نظرم لقوة أدلتو، كألف 
ٞبل حديث أيب ىريرة كالذم فيو إطبلؽ العصياف على من دل ٯبب الدعوة على كليمة العرس 

 قوة كيكوف كافيان ُب ٚبصيص كليمة العرس ُب الوجوب دكف غّبىا. فيو 

 شركط إجابة دعوة العرس:
 يكن حضور دل(ِ)لكن العلماء اشَبطوا شركطان إلجابة الدعوة فإذا دل تتحقق ىذه الشركط

 .ُب بعض األحياف الدعوة كاجبان كال مستحبان، بل ٰبـر ا٢بضور

 كمن ىذه الشركط: 
حق ُب ا٢بديث السابق:)  -ملسو هيلع هللا ىلص-٘بب إجابتو لقولو، كإال دل (ّ)سلمان أف يكوف الداعي م* 

 (. ا٤بسلم على ا٤بسلم ٟبس: رد السبلـ، كعيادة ا٤بريض، كاتباع ا١بنائز، كإجابة الوليمة
 (ْ)أف يكوف مكلفان حران * 
 (ٓ)شرعان كالظادل، كصاحب البدعةأف ال يكوف ٩بن يهجر * 

                                      
، ِجط، ، ؾ: النكاح، ب: الوليمة، شرح الكبّب، انظر: الدردير، ِِْ، صٗجط، ،فتح البارم( ابن حجر، ُ)

 ّّٕص

 ِّْ، صّج، ِط، مغِب احملتاجانظر: الشربيِب، . ِٓٓ، صُِج، ُط، األكطار نيل( الشوكاين، ِ)

 . ِِْ، صٗج ط، ،فتح البارم( ابن حجر، ّ)

 ( ا٤برجع نفسوْ)

  ِٕٔ، ص ٗجط، ، اظتغِب(ابن قدامة، ٓ)



 

ُِٔ 

 

 (ُ)يمة مباحان ٩با ٯبوز أكلوأف يكوف طعاـ الول* 
 (ِ)أف أاليكوف ىناؾ منكر* 
أف ال يتعْب على ا٤بدعو حق يتأخر بو عن حضور الوليمة كأداء الشهادة، كصبلة ا١بنازة، أك * 

 (ّ)يكوف مشغوالن ٰبفظ مالو، أك ماؿ غّبه
 (ْ)أال ٰبضرىا األغنياء* 
ضرين ُب ٦بلس عاـ ٕبضور كليمتو أف ٱبص ا٤بدعو الداعي ابلدعوة، ٖببلؼ ما لو دعا ا٢با* 

 (ٓ)فبل يلزمو ا٢بضور عند األكثر
 اليـو الثاين، ككره ُب الثالثة.أف تكوف ىي الوليمة األكذل، فإف أكدل أكثر من يـو استحب ُب * 

  

                                      
 ( ا٤برجع نفسوُ)

 ِٕٕ، صٗ( ا٤برجع نفسو، جِ)

 ِٕٕ، صٗج( ا٤برجع نفسو، ّ)
 

 ِِْ، صٗج ط، ،فتح البارم(  ابن حجر، ْ)

 ِٕٕ، صٗجط، ، اظتغِب( ابن قدامة، ٓ)



 

ُِٕ 

 

 اظتبحث اطتامس: ابب ترغيب الزكاج

 اضتديث:
لشباب ، من استطاع منكم ا اي معشر": -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ: قاؿ لنا رسوؿ هللا بن مسعود عن عبد هللا

 (ُ)."فليتزكج كمن دل يستطع فعليو ابلصـو فإنو لو كجاء الباءة
 

مع أيضا ن على شيبة : معشر ٝباعة يشملهم كصف ما كالشباب ٝبع شاب كٯبي
 .(ِ)كشباف

الباءة ُب اللغة: ا٤بباءة كىي موضع الذم تبوء إليو اإلبل ىذا أصلها ٍب جعلت عبارة عن 
زؿ مطلقا ن ٍب كِب هبا عن النكاح ُب قولو عليو الصبلة كالسبلـ:) عليكم ابلباءة فإنو أغض ا٤بن

،) بٌوأه( منزال ن ىيأه ، للبصر كأحصن للفرج( ) ب،ك، أ( تبوأ : منزال ن نزلة، ك ) بٌوأ( لو منزال ن
 .(ّ)كمٌكن لو فيو

ف ؽ البيضتْب حٌب تنفضح فيكو كجاء: ) ك، ج، أ( الوجاء: ابلكسر عرك 
نوع من ا٣بصاء كىو أف تضرب العركؽ ٕبديدة كتطعن فيها من غّب إخراج ك  (ْ).اب٣بصاءان شبيه

 .(ٓ)البيضتْب يقاؿ كبش موجود إذا فعل بو ذلك

 صيغة األمر:
مضارع مقركف : )فليتزكج( كىو -عليو الصبلة كالسبلـ -ُب ا٢بديث ىو قولو ةوارداألمر الصيغة 

 .(ٔ)جاكيأزكاجان كأز ببلـ األمر من الفعل زٌكج كٯبمع 
                                      

، ّ، صٕج، ُطقوؿ النيب )من استطاع منكم ...(( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ُ)
 (َٓٔٓ)رقم:

 َُٖ، صٗجط، ، فتح البارم( ابن حجر، ِ)

 ُْ، صُجط، ، ؼتتار الصحاح( الرازم، ّ)

 ّّّ، صُج،ط، ؼتتار الصحاحلرازم، (  اْ)

 ْٕٕ، صُجط، ،اظتغرب يف ترتيب اظتعرب،٤بطرزما( ٓ)

 ِِٗ، صِج، ّط، لساف العرب( ابن منظور، ٔ)



 

ُِٖ 

 

 األمر يف اضتديث:داللة 
يدؿ على كجوب  هظاىر : )فليتزكج( -عليو الصبلة كالسبلـ-قولو ُب األمر الوارد ُب ا٢بديث

للوجوب أك للندب أـ لغّبٮبا؟ ٕبيث دخلوا ُب إال أف الفقهاء اختلفوا ُب مدلو٥با أىي  الزكاج،
 رائن الٍب ٙبف بو.تفصيل ىذا ا٤بوضوع بناء على مدلوؿ األمر كالق

 األثر الفقهي للحديث:
، ك (ِ)ستحب ، كذىب الشافعية إذل أنو م(ُ)وا١بمهور إذل اف النكاح مندكب إليذىب 

 .على كل قادر للوطء (ّ)٥بم قوؿ كاحد كىو الوجوبالظاىرية 

كما  أشبو ذلك من األخبار ُب ا٢بديث  -كسبب اختبلفهم ىل ٙبمل صيغة األمر
 (ْ)الوجوب؟ أـ على الندب؟ أـ على اإلابحة؟  لىع -الواردة ُب ذلك

٭با ىو ُب ا٢باالت العادية الٍب أيمن فيها اإلنساف على إأبف ىذا االختبلؼ  علمان  
، أما إف خشي على نفسو الوقوع ُب الزىن فإنو ال خبلؼ ُب أف النكاح  نفسو من اقَباب ااـر

 ٢براـ كاجب فتعْب عليو الزكاج.يصبح عليو كاجبان، ألف صيانة النفس كإعفافها عن ا

 :األدلة
 ابلقراف كالسنة استدؿ القائلْب ابلندب:

: قولو تعاذل (،ّاآلية:النساء سورة ){ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): قولو تعاذلالقراف: 
فيبقى األمر  ما طاب لكم( يدؿ على كجود التخيّبكاالستطابة، كاالستطابة تناُب الوجوب،)

 .(ُ)ستحبابا عن الوجوب إذل االمصركف
                                      

، ّجط، ، بداية اجملتهدانظر: ابن رشد،  ،ٖٔ، صّج، ِط، البحر الرائق شرح كنز الرقائق( زين الدين ا٤بصرم، ُ)
 .ِِٖص، ِج، ِط، لصنائعبدائع اانظر: الكاساين، ، ْ، صٕجط، ، ظتغِبانظر: ابن قدامة، ا، َّص

 .ُّٕص ،ٗجط، شرح النوكم على مسلم،انظر: النوكم، ، َِّ،صْج، ِط، مغِب احملتاج(  الشربيِب، ِ)

، اّ) انظر: ابن رشد، ، ُّٕ، صٗجط، شرح النوكم على مسلم،انظر: النوكم، ، ّ، صٗجط، ، حمللى(  ابن حـز
داكد أنو كاجب ُب العمر مرة" انظر: ابن قدامة، ، كقاؿ ابن قدامة: " كحكى َّ، صّجط، ، بداية اجملتهد

 .ْ، صٕجط، ، اظتغِب

 .َّ، صّجط، ، بداية اجملتهد( ابن رشد، ْ)



 

ُِٗ 

 

 السنة:
 لشباب، من استطاع منكم الباءةا اي معشر) : -ملسو هيلع هللا ىلص-بقولو استدلوا ٕبديث ىذا الباب 

لفاظ الدالة على الوجوب كلكن من األكقالوا فهو  (فليتزكج كمن دل يستطع فعليو ابلصـو
(  :-ملسو هيلع هللا ىلص-بقية ا٢بديث ُب قولو الصارفمن الوجوب اذل الندب )من دل يستطع فعليو ابلصـو

 الزكاج ليس بواجب.ف ف الزكاج كالبدؿ فدؿ على أأؿ على كالصـو غّب كاجب كىو يد

ثبلثة رىط إذل بيوت أزكاج  جاء:)يقوؿ عنهككذلك استدلوا ٕبديث أنس رضي هللا 
م تقالوىا فقالوا كأين ٫بن من النيب فلما أخربكا كأهن-ملسو هيلع هللا ىلص-يسألوف عن عبادة النيب -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب

كقاؿ  ،قاؿ أحدىم أما أان فإين أصلي الليل أبدا ،قد غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما أتخر -ملسو هيلع هللا ىلص-
-فجاء رسوؿ هللا  ،كقاؿ آخر أان أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدا ،آخر أان أصـو الدىر كال أفطر

أما كهللا إين ألخشاكم  كأتقاكم لو لكِب أصـو  ،أنتم الذين قلتم كذا ككذاإليهم فقاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص
فجعل ذلك من سنتو  (ِ)( كأفطر كأصلي كأرقد كأتزكج النساء فمن رغب عن سنٍب فليس مِب

 (ّ)نة من سنن األنبياء كا٤برسلْب.دؿ على أف األصل ُب النكاح مستحب كأنو سايكىذ-ملسو هيلع هللا ىلص-

 

 

 

 

 القائلْب ابإلابحة: ؿ الشافعيةستدا
 القرآف:

                                      
= 
 .ْ، صٕجط، ، اظتغِب، انظر: ابن قدامة، َِّ، صْج، ِط، مغِب احملتاج(الشربيِب، ُ)

 ( َّٔٓ)، رقم: ِص ،ٕج، ُط، الَبغيب يف النكاح( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ِ)

 ِِٗ، صِج ، ِط،بدائع الصنائع(الكاساين، ّ)



 

َُّ 

 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ):قالوا : قولو تعاذل

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

معطوفة كلها ىنا على ما ىو مباح من جنس الطيبات ٤با كاف (ٓ)سورة ا٤بائدة، اآلية:(   ىئ ی
كم الطعاـ فهو مباح أيضا ن فهذا يدؿ على الطعاـ مباح ككاف الزكاج معطوفا عليو كاف للزكاج ح

 أف األصل ُب النكاح اإلابحة.

أبنو سيدا ن كحصورا ن كنبيا ن من  -عليو السبلـ-كقالوا أيضا ن أٌف هللا امتدح نبيو ٰبٓب 
الصا٢بْب، قالوا  ا٢بصور من ال أيٌب النساء فهذا يدؿ على أف التخلي كالتفرغ للعبادة عند من 

 اعتدؿ حالو راجح.

كالٌتخلي للعبادة كنوافلها أكذل من النكاح، إذا ن صار النكاح مباحا ن كالٌتخلي للعبادة 
 .(ُ)كالطاعة مندكب فقدـ ا٤بندكب على ا٤بباح

تعبّب ا٢بل {ۆ ۈ ۈ ٴۇ}تعاذل: أدلة الشافعية فقالوا: أٌف قولو انقش ا١بمهور
ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ )، قاؿ تعاذل:فيها أكرد بعد بياف أنواع األطعمة ارمة

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

فناسب أف أيٌب بعد ٙبرًن ا٤بيتة كارمات من األطعمة ما  (ّ)سورة ا٤بائدة، اآلية:(ڤ ڤ
يباح طعمتو من ىذه ا٤بباحات من الطيبات كليس ا٤بقصود بياف أف حكم الزكاج حبلؿ أك ٫بو 

باحات ال يدؿ أنو لو نفس ا٢بكمثم إهنم ذلك ٩با فهموه، كأف كوف النكاح جاء بْب أشياء م
، كا٢بصور من  -عليو السبلـ –قالوا: أٌف هللا عز كجل امتدح نبيو ٰبٓب  كحصورا ن أبنو كاف سيدا ن

ال أيٌب النساء كنقوؿ إف كاف ال أيٌب النساء عن عجز منو فهذا ليس بكماؿ البشر كهللا تعاذل  
على أنو قيل إنو كاف  -عليو السبلـ –عفتو  ال ٲبتدح نبيو إال بكماؿ كإ٭با ا٤بمدكح فيو

. كدل يكن عزااب ن  متزكجا ن

 :ابلقرَاف كالسنة استدؿ الظاىرية

                                      
 ِِٖ، صِج، ِط، بدائع الصنائع(الكاساين، ُ)



 

ُُّ 

 

 القرآف:
سورة )(ژ ژ ڑ ڑ ک ک )تعاذل: ف اآلمرة ابلتزكيج مثل قولوآقالوا: لنا عمومات القر 

 .(ّالنساء، اآلية:

 :السنة
من استطاع منكم الباءة  عشر الشباب) اي م  -ملسو هيلع هللا ىلص –قولو  استدلوا أيضا ن ٕبديث ىذا الباب

) فليتزكج( ىومضارع :-ملسو هيلع هللا ىلص-قولووجاء(، قالواُب فليتزكج كمن دل يستطع فعليو ابلصـو فإنو ٥ب
 مقركف ببلـ األمر، كاألمر للوجوب.

 اظتناقشة:
ب ٗبا كرد ُب الوجوب إذل االستحبا (صرؼفانكحوا ما طاب لكم)أجيب أبف قولو تعاذل: 

نفس اآلية من تقييد األمر ابالستطاعة ألف الواجب الـز كال ٯبوز إلنساف أف يكوف ٨بّبا ن ُب 
 ىذا األمر الذم كجبو هللا.

 -سبحانو كتعاذل  -" قاؿ اإلماـ ا٤بازرم : ىذا حجة للجمهور ألنو رح مسلمكُب ش
ا خّب بينو كبْب التسرم، ألف ال خّب بْب النكاح كالتسرم ابالتفاؽ، كلو كاف النكاح كاجبان ٤ب

 (ُ)يصح عند األصوليْب التخيّب بْب الواجب كغّبه ألف  يؤدم إذل إبطاؿ حقيقة الواجب 

كاف الصـو الذم ىو بدلو ليس بواجب   كردىم على ا٢بديث الذم استدلوا بو أنو إذا
ة أف يقوؿ قاؿ فمبدلو مثلو، كتعقب أبف األمر ابلصـو مرتب على عدـ اإلستطاعة، كال استحال

 (ِ)أكجبت عليك كذا، فإف دل تستطع فأندبتك إذل كذا" 
بعد عرض األدلة كا٤بناقشات لكبل الرأيْب، فإف الرأم الراجح ىو رأم ا١بمهور ُب   الراجح:

 كوف النكاح مندكابن كصرفهم األمر الوارد ُب ا٢بديث من الوجوب إذل الندب.
  

                                      
 ُْٕ-ُّٕ، ص ٗجط، ، شرح النوكم على مسلم(  النوكم، ُ)

 َُُ، ص ٗجط، ، فتح البارم(ابن حجر، ِ)



 

ُِّ 

 

 كتزكيج اظتقل اظتثريةابب األكفاء يف اظتاؿ، اظتبحث السادس: 

 اضتديث:
ًَإٌِْ خِفْتُىْ أاَلَّ تُقْسِطٌُاْ فِي انْيَتَايَى فَاَكِحٌُاْ يَا }:عائشة اهنع هللا يضر عن قولو تعاذل أنو سأؿ (ُ)عركة بن الزبّب نع

َ اننِّسَاء حجر اي ابن أخٍب ىذه اليتيمة تكوف ُب  قالت: عائشة (ّ{ )سورة النساء، اآلية:طَابَ نَكُى يٍِّ
نكاحهن إال أف يقسطوا  كليها فّبغب ُب ٝبا٥با كما٥با كيريد أف ينتقص من صداقها فنهوا عن

استفٌب الناس رسوؿ  عائشة ٥بن ُب إكماؿ الصداؽ كأمركا بنكاح من سواىن من النساء قالت
ذات ماؿ كٝباؿ عز كجل ٥بم ُب ىذه اآلية أف اليتيمة إذا كانت  بعد ذلك فأنزؿ هللا-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا

رغبوا ُب نكاحها كنسبها كالصداؽ كإذا كانت مرغواب عنها ُب قلة ا٤باؿ كا١بماؿ تركوىا كأخذكا 
غّبىا من النساء قالت فكما يَبكوهنا حْب يرغبوف عنها فليس ٥بم أف ينكحوىا إذا رغبوا فيها 

 (ِ).إال أف يقسطوا ٥با كيعطوىا حقها األكَب من الصداؽ

 صيغة األمر:
األمر ُب ا٢بديث على كجو اإلخبار ٗبادة جاء ،"مركاأديث قوؿ عائشة اهنع هللا يضر: "األمر ُب ا٢ب صيغة

 .(ّ)أمران أم كلفو شيئان  كأمر عليوأمر كىي من صيغ األمر الغّب صرٰبة. 

 األثر الفقهي للحديث:
٤بناقشات، األدلة كا معإذل ما ذىب إليو ا١بمهور كالظاىرية أف تكلمنا عن حكم النكاح ك سبق 

 ا٢بديث . قد تستنبط من كسأذكر ىنا مسائل أخرل 

                                      
 بن العواـ بن خويلد بن أسد بن عبد العزل بن قصي بن  كابن عمتو صفية ، الزبّب -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابن حوارم رسوؿ هللا (ُ)

حدث عن ، كبلب ، اإلماـ ، عادل ا٤بدينة ، أبو عبد هللا القرشي األسدم ، ا٤بدين ، الفقيو ، أحد الفقهاء السبعة
، هبا أبيو بشيء يسّب لصغره ، كعن أمو أ٠باء بنت أيب بكر الصديق ، كعن خالتو أـ ا٤بؤمنْب عائشة، كالزمها كتفقو

 ِِْ، صْج، ُطسّب أعالـ النبالء،انظر: الذىيب، 

، ٖ، صٕج، ُطاألكفاء يف اظتاؿ كتزكيج اظتقل اظتثرية،(  أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب:ِ)
 (َِٗٓرقم: )

 ّْْ، صُجط، القاموس احمليط،( انظر: الفّبكس أابدم، ّ)



 

ُّّ 

 

 {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک}أكالن: الربط بْب اآلية
 اثنيان: حكم التعدد؟

 اثلثان: ىل األصل التعدد أـ اإلفراد؟
 رابعان: مشركعية التعدد 
 خامسان: شركط التعدد

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ):ُب قولو تعاذل الربط بْب" كإف خفتم" "فانكحوا" أكالن:

النساء، )سورة(   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
 .(ّاآلية:

ىناؾ أكجو كثّبة ُب تفسّب العلماء ٥بذه اآلية يقوؿ الطربم: "اختلف أىل التأكيل ُب 
ُب ح كما ذكر بعض علماء ، إال أف تفسّب عائشة اهنع هللا يضر ٥بذه اآلية كاف أظهر كأكضُأتكيل ذلك"

 أقواؿ بعض ا٤بفسرين: ىنا تفاسّبىم، كسأذكر

ال ٱبفى ما يسبق إذل الذىن ُب ىذه اآلية ":اآليةاألمْب الشنقيطي ُب تفسّب  قاؿ دمحم
الكرٲبة من عدـ ظهور كجو الربط بْب ىذا الشرط كىذا ا١بزاء كعليو ففي اآلية نوع إٝباؿ، 

نو كاف رجل تكوف عنده اليتيمة... فظهر من ىذا كمعُب كما قالت أـ ا٤بؤمنْب عائشة اهنع هللا يضر: أ
ا٤بعُب كإف خفتم أال تقسطوا ُب زكاج اليتيمات فدعوىن كأنكحوا ما طاب لكم من النساء 
سواىن، كجواب الشرط دليل كاضح على ذلك ألف الربط بْب الشرط كا١بزاء يقتضيو، كىذا ىو 

 .(ِ)"أظهر األقواؿ لداللة القرآف عليو

كعلم أف بْب عدـ القسط ُب يتامى النساء كبْب األمر بنكاح النساء " كقاؿ ابن عاشور
كقاؿ أخّبان ... ككبلمها  ،حيح البخارمكبيانو ما ُب ص ال ٧بالة كإال لكاف الشرط عبثان  ارتباطان 

 (ّ)".ىذا أحسن تفسّب ٥بذه اآلية

                                      
 ّٖٓص ،ٔ، جُط ،جامع البياف عن أتكيل آم القرآف( الطربم، ُ)

 ُِِ، صُجط، ، أضواء البياف(الشنقيطي، ِ)

 ِِّ -ِِِ، ص ْجط، التحرير التنوير( ابن عاشور، ّ)



 

ُّْ 

 

 :اثنيان: حكم التعدد
وب إال اذا اعَباه ما يغّب حكمو من ذىب ا١بمهور إذل أف األصل ُب التعدد اإلابحة ال الوج

اإلابحة إذل غّبىا، إما االستحباب أك الوجوب أك الكراىة أك التحرًن، فيكوف مستحبان إذا كاف 
 يؤدم إذل أمر مستحب كراعية أرامل ا٤بسلمْب كيكوف كاجبان 

إذا كاف عدمو يؤدم إذل ٧بـر أك ٲبنع من كاجب، كيكوف مكركىان إذا كاف فعلو يؤدم 
كيكوف ٧برمان إذا كاف يعَبيو ما ٰبرمو كأف ٯبمع بْب ا٤برأة كأختها أك غلب على مكركه،  إذل

 الزكج الظن أنو لن يستطيع العدؿ بْب زكجاتو فيما ٯبب عليو العدؿ.

، كما قاؿ ف ال يزيد على كاحدة إف حصل هبا اإلعفاؼكىناؾ من الفقهاء من قاأل
كاحدة إف حصل هبا اإلعفاؼ، على الصحيح من ا٤برداكم: "يستحب أيضان أف ال يزيد على 

ا٤بذىب، جـز بو ُب ا٤بذىب، كمسبوؾ الذىب، كا٣ببلصة كالرعايتْب، كا٢باكم الصغّب كغّبىم، 
 . ُقاؿ ُب ا٥بداية، كا٤بستوعب كإدراؾ الغاية كالفائق: األكذل أف ال يزيد على نكاح كاحدة"

 اثلثان: ىل األصل التعدد أك اإلفراد
 اء ُب ىذه ا٤بسألة إذل رأيْب:اختلف الفقه

 الرأم األكؿ: األصل التعدد 
 الرأم الثاين: األصل اإلفراد

من  ّجزء من االية  (كثبلث كرابع الرأم األكؿ القائل ابلتعدد استدؿ ابآلية ) مثُب
ككذلك اب٢بديث تزكجوا الودكد  ،ىذه اآليةابلتثنية ُب الؿ أف هللا بدأ ككجو االستد سورة النساء

 ود.الول
 :لقائلوف ابإلفراداستدؿ ا
 القرآف:

 كقالوا إف العدؿ {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک }تعاذل:قولو ُب 

                                      
 ُٔ، صٖ، جِؾ: النكاح، طاإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اطتالؼ،  ( ا٤برداكم،ُ)



 

ُّٓ 

 

شديد كثقيل على الكثّب كدليل ذلك قولو تعاذل:) كلن( كإذا كاف شديد فاالقتصار على 
 الواحدة أكذل.

مى آلية سيقت ُب حالةمعينة كىي خوؼ عدـ القسط ُب اليتاأبف  نوقش الرأم األكؿ
البلٌب بْب يدم ا٤بوذل، فلو أف ينكح من غّبىن ما شاء إذل أربعة نساء كىذا يدؿ ا١بواز 

عٌدد ُب النساء فبل -ملسو هيلع هللا ىلص-ع حٌب يكوف ىو األصل، ككوف النيبكاإلابحة ال أنو مطلب للشار 
األمر ابمرأة  يعِب أف ىذا ىو األصل إ٭با أخذ اب١بواز كاإلابحة، كأما ا٢بديث يصدؽ امتثاؿ ىذا

 كاحدة.

 كالراجح:
ألف االقتصار على كاحدة أسلم لكن إذا كاف اإلنساف يرل من نفسو ،ىو الراجحالرأم الثاين 

 أف الواحدة ال تكفيو كال تعفو لو أف يتزكج اثنية كاثلثة كرابعة.

 رابعان: مشركعية التعدد
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڌ :}سبحانو كتعاذل قد أابح هللا للرجاؿ تعدد الزكجات حيث قاؿ

كاحدة أك  زكجأف يتد، كللرجل ُب شريعة اإلسبلـ فهذا ُب إابحة التعد{  ژ ڑ ڑ ک ک
الزايدة على األربع كهبذا قاؿ ا٤بفسرين كالفقهاء كأٝبع عليو  لواثنتْب أك ثبلاثن أك أربعا، كال ٯبوز 

 ا٤بسلموف كال خبلؼ فيو.

 مشركعية التعددخامسان:أدلة 
ا٢بافظ قاؿ {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک}:و تعاذل: من الكتاب قولأكالن 

ابن كثّب رٞبو هللا" كقولو مثُب كثبلث كرابع" أم انكحوا ما شئتم من النساء سواىن إف شاء 
ۀ ۀ ہ ہہہ ھ }:إف شاء ثبلاثن كإف شاء أربعان كما قاؿ تعاذلك   أحدكم ثُب

 و ثبلثة أم منهم من لو جناحاف كمنهم من ل (ُمن اآلية: )سورة فاطر،ھ {ھ

 (ُ)عليو." كمنهم من لو أربع كال ينفي ما عدا ذلك ُب ا٤ببلئكةلداللة الدليل

                                      
 ُّٖ،صِج، ِط،تفسّب القرآف العظيم( ابن كثّب، ُ)



 

ُّٔ 

 

: من كانت لو امرأاتف فماؿ إذل أحدٮبا جاء يـو القيامة كشقو -ملسو هيلع هللا ىلص-من السنة: قولو اثنيان:
ٜباين   قاؿ: أسلمت كعندمعن ا٢بارث بن قيس بن عمّبة هنع هللا يضر)أيضان: -ملسو هيلع هللا ىلص-كقولو، (ُ)مائل

 (ِ).(فقاؿ: اخَب منهن أربعان فقلت ذلك لو، -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب فأتيتنسوة 

قاؿ: قاؿ رل ابن عباس ىل تزكجت: قلت ال،قاؿ فتزكج فإف  (ّ)كعن سعيد بن جبّب
ذا ، كمعلـو أف ابن عباس ال يقوؿ ذلك برأيو ك٥بذا فإف ى(ْ)خّب ىذه األمة أكثرىا نساء

 .ا٤بوقوؼ لو حكم الرفع

 اإلرتاع:

وة أٝبع العلماء على مشركعية التعدد كعلى أنو ال ٰبل للرجل أف ٯبمع ٙبتو أكثر من أربعة نس
، قاؿ القرطيب رٞبو هللا ُب تفسّبه (ٓ)-صلى هللا عليو كسم-حرائر إال ما خص بو رسوؿ هللا

العدد مثُب  " اعلم أف ىذا{ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک}لقولو تعاذل: 
كثبلث كرابع ال يدؿ على إابحة تسع، كما قاؿ من بعد فهمو للكتاب كالسنة كأعرض عما  

صلى هللا كسلم  -كاف عليو سلف ىذه األمة كزعم أف الواك جامعة كعضد ذلك أبف النيب 
نكح تسعان كٝبع بينهن ُب عصمتو كالذم صار إذل ىذه ا١بهالة كقاؿ ىذه ا٤بقالة  -عليو

                                      
، ُج، ُطؾ: النكاح، ب: الرجل يسلم كعنده أكثر من أربعة نسوة، ، سنن ابن ماجو( أخرجو ابن ماجة ُب ُ)

 كقاؿ: حسن صحيح سنن ابن ماجوحسنو األلباين ُب  (ُِٓٗ):قم،ر ِٖٔص

حسنو ، ِٖٔ، صُج، ُط،، ب: الرجل يسلم كعنده أكثر من أربعة نسوةسنن ابن ماجو( أخرجو ابن ماجة ُب ِ)
 سنن ابن ماجواأللباين ُب 

اـ ا٢بافظ ا٤بقرئ ا٤بفسر الشهيد أبو دمحم ، كيقاؿ : أبو عبد هللا األسدم، ركل عن ابن عباس ، كعن ابن ىشاـ، اإلم(ّ)
عبد هللا بن مغفل ، كعدم بن حاًب ، كأيب موسى ا٣بدرم ... كركل عن التابعْب ، مثل أيب عبد الرٞبن السلمي ، 

سّب أعالـ : الذىيب،عمرك بن العبلء كطائفة، انظرككاف من كبار العلماء، قرأ القرآف على ابن عباس  كقرأ عليو أبو 
 ِِّ، صْج، ُط،النبالء

 (َٗٔٓ)، رقم:ّ، صٕج، ُط، كثرة النساء( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ْ)

 َُ، صِ، جُؾ: النكاح، أبواب اإلٝباع ُب ا٤بناكح، ط اإلقناع يف مسائل اإلرتاع،( الفاسي، ٓ)



 

ُّٕ 

 

بعض أىل الظاىر ... كىذا كلو جهل ابللساف كالسنة ك٨بالفة إلٝباع األمة إذا دل الرافضة ك 
 (ُ)".يسمع عن أحد من الصحابة كال التابعْب أنو ٝبع ُب عصمتو أكثر من أربع

 شركط التعدد:
كمن ىذه القيود  ،بقيود كضوابطكلكن الزكجات للرجاؿ تعدد أابح هللا سبحانو كتعاذل 

 ضوابط:لكا

ڌ }كتعاذل:قولو سبحانو زيد على أربع زكجات ُب كقت كاحد كدليل ذلك أف ال ي-ُ

عن ا٢بارث بن قيس بن ككذلك ما جاء ، { ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
فقاؿ: اخَب فقلت ذلك لو،   -ملسو هيلع هللا ىلص -النيب فأتيتعمّبة هنع هللا يضر قاؿ: أسلمت كعندم ٜباين نسوة 

 .(ِ)منهن أربعان 

جل الذم يريد التعدد مستطيعان قادران على ذلك أم قادران على النفقة أف يكوف الر  -ِ
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ):ٝبيعان قاؿ تعاذلعليها أكعليهن كعلى أكالدىن ٗبا يكفيهم 

كأف يكوف لديو أيضان القدرة على ا١بماع ألف من كاجب )ّّالنور، اآلية: ((ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
زكجة أك الزكجات حٌب يساعدىٌن على العفة الزكج ٘باه زكجتو أف يليب الرغبات الطبيعية لل

مساؾ حٌب كلو زكجة كاحدة ٙبتو إكالطهارة، فإذا كاف الزكج عاجزان عن ذلك فإنو ال ٯبوز لو 
ُب  -ملسو هيلع هللا ىلص -أف ٲبسك ٙبتو أكثر من زكجة، قاؿ على ألنو إبمساكو يكوف ظا٤بان ٥با فضبلن 

من استطاع منكم الباءة فليتزكج كمن دل يستطع فعليو اي معشر الشباب ا٢بديث ا٤بذكور سابقان:)
 (.ابلصـو فإنو لو كجاء

٤ببيت كاألاثث كما إذل ذلك من أف يكوف قادران على إقامة العدؿ بينهن كذلك ُب ا -ّ
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  } :تعاذل مور الظاىرة ا٤بقدكر عليها، قاؿ تعاذلاأل

                                      
 ُٖ، صٓج، ِط، مع ألحكاـ القرآفاصتا( القرطيب، ُ)

، ُج ، ُط،الرجل يسلم كعنده أكثر من أربعة نسوةب:ؾ: النكاح، سنن ابن ماجو، ( أخرجو ابن ماجة ُب ِ)
 كقاؿ: حسن صحيح  سنن ابن ماجو حسنو األلباين ُب(،ُِٓٗرقم:) ،ِٖٔص



 

ُّٖ 

 

رسوؿ  حديثأيضان ك ، (ُِٗمن اآلية:)سورة النساء،(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
 .(من كانت لو امرااتف فماؿ إذل أحدٮبا جاء يـو القيامة كشقو مائل)-السابق ملسو هيلع هللا ىلص-هللا

پ }:تعاذل اؿ سبحانوق، التعدد اإلضرار ابلزكجة األكذل أف ال يكوف الغرض من -ْ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  }:كقولو تعاذل(ٔمن اآلية: سورة الطبلؽ، )(پ پ ڀ

 .(ُِّن اآلية:مسورة البقرة، )(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤٿ 

تعاذل لكل من يريد أف يتزكج أكثر من كاحدة أف يتزكج إف شاء اثنتْب  سبحانو فأذف
كدل أيذف لو سبحانو أبكثر من أربع ، كاألصل  ،كإف شاء ثبلاث كإف شاء أربعا إف دل ٱبف ا١بور

 ا١بمع بْب أكثر هللا كأذف فيو ، كدل أيذف ُبُب الفركج التحرًن ، فبل ٯبوز إال ُب حدكد ما بْب 
 .على أصل التحرًن فكاف ما زاد على ذلك ابقيان  ،من أربع زكجات

  



 

ُّٗ 

 

للنب الفح اظتبحث السابع: ابب  

 اضتديث:
عن عركة بن الزبّب عن عائشة أف أفلح أخا أيب القعيس جاء يستأذف عليها كىو عمها من 

أخربتو ابلذم -ملسو هيلع هللا ىلص-ذف لو فلما جاء رسوؿ هللايت أف آالرضاعة بعد أف نزؿ ا٢بجاب فأب
 (ُ).صنعت فأمرين أف آذف لو

" يريد ابلفحل الرجل  قاؿ ابن أثّب ُب غريب ا٢بديث كاألثر : "أف لنب الفحل ٰبـر
تكوف لو إمرأة كلدت منو كلدان ك٥با لنب، قاؿ: من أرضعتو من االطفاؿ هبذا اللنب فهو ٧بـر على 

 (ِ)وتو كأكاله كمن غّبىا ألف اللنب للزكج، حيث ىوسببو كىذا مذىب ا١بماعة.الزكج كأخ

 صيغة األمر:
 .(ّ)أم كلفو شيئان ، كأمر عليو أمران جاء بلفظ أمر( فأمرين) ا اهنع هللا يضر:قو٥با٢بديث  ُب صيغة األمر

 داللة األمر يف اضتديث:
الدخوؿ على النساء، كا٣بلو، كالنظر،  أف للرضاع حكم النسب ُب إابحة داللة األمر ىنا  تفيد

 ألنو سبب ٧برمية مؤدية للنكاح.

 األثر الفقهي للحديث:
ف ب على النسب ألتتب على الرضاع ما يَب تكوف ُب منزلة األـ، كيَب ة اتفق الفقهاء أف ا٤برضع

بعضية من ا٤برضعة الٍب ىي سبب اللنب جزء من ا٤برضعة كصار جزء من الرضيع، فتثبت ال
قاؿ النوكم:" أٝبعت األمة على ثبوهتا )حرمة الرضاع( بْب ، ، ىذا ٩با ال خبلؼ فيوحرًنالت

 .الرضيع كا٤برضعة، كأنو يصّب ابنها

                                      
 (َُّٓ، رقم: )َُ، صٕج، ُط، لنب الفحل( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ُ)

 ِِٕ،صْجط، مادة )لنب( ،  غريب اضتديث كاألثرانظر: ابن األثّب: (ِ)
 

 ّْْ، صُجط، ،القاموس احمليط، انظر: الفّبكس أابدم، ِٔ، صُجط، ، اظتعجم الوسيط( ٦بمع اللغة العربية، ّ)



 

َُْ 

 

اختلف لكن .(ُ)حرموا من الرضاع ما ٙبرموف من النسباؿ عركة فبذلك كانت عائشة تقوؿ "ق
 ا٢برمة أـ ال؟ ينشر اصل ُب لنب الفحل،ىلا٢بالعلماء ُب ا٢بكم 

 :موا إذل رأيْبفانقس

رأة معان، بلن ذلك أف سبب نزكؿ اللنب ىوماء الرجل كا٤بمنهم من قاؿ ابإلثبات، معل 
كمنهم من قاؿ ابلنفي معلبلن ذلك أف اللنب ال ينفصل من الرجل، بل ، كعليو فالرجل فيو نصيب

 (ِ).من ا٤برأة

نب الفحل ذىب ا١بمهور من الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم إذل أف لالرأم األكؿ: 
، ألف  (ّ)أف يتعلق بو التحرًن. باللنب للرجل، كقد حدث بسببو فوج ٰبـر

كإذل ىذا القوؿ ذىب فقهاء األمصار كاألكزاعي ُب أىل الشاـ، كالثورم كأيب حنيفة 
كصاحبيو أيب يوسف ك دمحم ُب أىل الكوفة، كابن جريح ُب أىل مكة، كمالك ُب أىل ا٤بدينة، 

 لى قوؿ ا١بمهور يصّب صاحب اللنب أابن للرضيع.فع ،كإليو ذىب الشافعية

قاؿ: ال تثبت ا٢برمة بلنب الفحل، كىو منقوؿ ك داكد الظاىرم  الرأم الثاين: كبو ذىب
 .(ْ)عن بعض الصحابة كالتابعْب كعن ربيعة الرأم

 األدلة:
 .ٝبلة من األدلة منهاًن القائلْب أبف لنب الفحل يوجب التحر استدؿ ا١بمهور 

دلوا اب٢بديث السابق الذم ركم عن عركة بن الزبّب عن عائشة اهنع هللا يضر ك٥بذا است أكالن:
عركة  ا٢بديث ركاايت ٨بتلفة كمنها ما أخرجو مسلم عن طريق يزيد بن أيب حبيب عن عراؾ عن

                                      
فتح انظر:  ،َُٗٔص،ِجط، ،حترًن الرضاع من لنب الفحل:الرضاع، ب :ؾ ،صحيح ا٤بسلم( أخرجو مسلم ُب ُ)

 .ُِٗ، ص ٔجط، ، السالـ شرح عمدة األحكاـ من فتح البارم

 ُٖٗ،صٔجط، ،البارمتح فابن حجر، (ِ)

، انظر: ابن حجر، ُُٗ، صٔجط، ، فتح البارمانظر: ابن حجر، ، ّٕٓص ،ُُجط، اضتاكم الكبّب،( ا٤باكردم، ّ)
 ُٖٗ،صٔجط، ، فتح البارم

(ْ ،  ُٕٗ،صَُجط، احمللى،( ابن حـز



 

ُُْ 

 

من لعائشة " ال ٙبتجيب منو، فإنو ٰبـر من الرضاعة ما ٰبـر -ملسو هيلع هللا ىلص-ُب ىذه القصة إذ قاؿ النيب
النسب" إف األحاديث الواردة بركاايهتا ا٤بختلفة، كألفاظها، كمعانيها ا٤بتقاربة دليل صريح على 

 (ُ).أف لنب الفحل يوجب التحرًن

كأضاؼ ا١بمهور ٥بذا ا٢بديث حديثان اىخر كىو أف عائشة اهنع هللا يضر ٠بعت صوت رجل 
ف ُب بيتك: قالت: فقاؿ أذاي رسوؿ هللا ىذا رجل يست : فقلتيستأذف ُب بيت حفصة قالت 

قالت عائشة: لو كاف فبلانن حيان لعمها من الرضاعة، أراه فبلانن، لعم حفصة من -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب
 .(ِ)والدةـر من الٙبما ـر ٙبنعم الرضاعة  لرضاعة، دخل عليفقاؿ ا

(   چ چ ڇ):قولو تعاذل كىي همابىية من القراىف الكرًن لتأييد مذىب أيضان استدؿ  اثنيان:

قاؿ: كا٤بعلـو أف األب دل يلد أكالده اب٢بمل كالوضع كما صنعت األـ، كإ٭با ، (ّ :سورة البلد، اآلية)
٢بمل كالوضع، فإذا أرضعتو ما ابصار بذالك كالدان  ككلدىم من مائو ا٤بتولد عنو ا٢بمل كاللنب، ف

 بلبنو كانت أمو ككاف ىو كالده.

كإف دل تكن من مائو، ألنو كاف سببان ُب حدكث األب البنت ٧برمة على ا١بد  اثلثان:
الذم ىو من مائو، كذلك الرجل ٤با كاف ىو سبب نزكؿ اللنب من ا٤برأة كجب أف يتعلق بو 

 .التحرًن كإف دل يكن اللنب منو، إذ أنو كاف سببو، كما يتعلق بو التحرًن من جهة األـ
 القائلْب أبف لنب الفحل ال يوجب التحرًن: استدؿ

 كالن: الكتابأ
ڍ ڌ ):قالوا: أف هللا تعاذل ذكر األمهات ُب أية التحرًن ابلرضاع، إذ قاؿ هللا تعاذل

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ت ارما ةبْب هللا تعاذل ُب ىذه اآلي (ِّسورة النساء، اآلية: )(ک ک گ گ
إال أف هللا  األمهات كالبنات كالعمات كا٣باالت كبنات اإلخوة كبنات األخوات،ابلنسب كىي 

                                      
 ََُٕ، صِجط، حترًن الرضاع من ماء الفحل،( أخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: الرضاعة، ب: ُ)

، رقم: ٗ، صٕج، ُط" كأمهاتكم الاليت أرضعنكم( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: " ِ)
(َٓٗٗ) 



 

ُِْ 

 

اآلابء ككجو االستدالؿ أف هللا دل ييبْب سول األمهات كاألخوات من الرضاعة ر دل يذك
غّبٮبا، كأتكيد ذلك قولو كخصصها ابلذكر دكف سواٮبا، كىذا يدؿ على نفي ا٢بكم من 

( ِْ)سورة النساء، اآلية:(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) :تعاذل

 (ُ).ال ٰبـر ية عندىم على أف لنب الفحلفدلت اآل

أهنا خصصت بعض أفراد العامة ابلذكر ية ا١بمهور على أف أقصى ما ُب اآلأجاب 
كىذا التخصيص للعامة ال يدؿ على نفي ا٢بكم عما عداه، ال سيما كقد جاءت بو األحاديث 

بل إذا ،(ِ)الصحيحة فحديث عائشة ا٤بشهور ُب قصة أيب القديس نص ُب موضوع ا٣ببلؼ
ا تدؿ ٤بذىب ا١بمهور، كتوجيو ذلك أنو ٠بي ا٤برضع أمان، كبنتها أختان ) كاألـ ىأتملنا األية ٪بد

 (ّ).ىي األصل، كاالخت الفرع، فنبو بذلك على ٝبيع األصوؿ كالفركع

  اثنيان:السنة  
، حيث أهنا ال تسمح أف تدخل عليها من  أف عائشة اهنع هللا يضر كانت ترل أف لنب الفحل ال ٰبـر

ا ابلدخوؿ عليها،٩با يعزز ات أخيها، كال تسمح من أرضعتو نشاء أخوهتأرضعتو أخوىا كبن
 .(ْ)أبهنا كانت ترل أف لنب الفحل ال ٰبـرالقوؿ 

: ألف عائشة اهنع هللا يضر إف  أجيب: أبنو ليس ُب ذلك داللة على أف لنب الفحل ال ٰبـر
حرة ُب ذلك أتذف  ألهنا، س معُب ذلك أف دخو٥بم عليها حراـمنعتهم من الدخوؿ عليها، فلي

 .(ٓ) ٤بن تشاء من ٧بارمها، كٙبجب من تشاء

كمن أدلتهم كذلك إسنادىم ُب نقلهم لئلٝباع عن ما ركم عن عبد هللا بن زمعو بن األسود أنو 
قاؿ: أف أمو زينب بنت أـ سلمة أـ ا٤بؤمنْب أرضعتها أ٠باء بنت أيب بكر إمرأة الزبّب، قالت: " 

                                      
 ّٔٓ، صُُجط، اضتاكم الكبّب،. انظر: ا٤باكردم، ُٖٗ، صٔجط، ، فتح السالـ( ابن حجر، ُ)

اضتاكم . انظر: ا٤باكردم، َْٓ، ص ٓج، ِٕط، زاد اظتعاد. ابن القيم، ُٖٗ، صٔجط، ، فتح السالـ( ابن حجر، ِ)
 ّٔٓ، صُُجط، ، الكبّب

 ِٔ، ص َُج، ِطمفاتيح الغيب، ( الرازم، ّ)

(ْ ،  َُٖ، ص َُجط، ، احمللى اباَلاثر( ابن حـز

(ٓ ،  َُٖ، ص َُجط، ، احمللى اباَلاثر( ابن حـز



 

ُّْ 

 

بّب ٱبطب ابنٍب أـ كلثـو على أخيو ٞبزة بن الزبّب، ككاف بن الكلبية، فأرسل إرل عبد هللا بن الز 
فأرسل إرل ابن الزبّب، إ٭با تريد ا٤بنع أان كما  ،فقلت لرسولو: كىل ٙبل لو؟ إ٭با ىي بنت أخيو

كلدت أ٠باء إخوانك، كماكاف من كلد الزبّب من غّب أ٠باء فليس لك أبخوة، فأرسلي كاسأرل 
متوافركف كأمهات ا٤بؤمنْب فقالوا: أف  -ملسو هيلع هللا ىلص –ت كأصحاب رسوؿ هللافأرسلت فسأل ،عن ىذا

 .(ُ)الرضاعة من قبل الرجاؿ ال ٙبـر شيئان، فأنكحتها إايه فلم تزؿ عنده حٌب ىلكت

قالوا: كدل ينكر ذلك الصحابة رضواف هللا عليهم، كقالوا أنو من أف الرضاعة من جهة 
 .(ِ)ا٤برأة ال من جهة الرجل

كأجيب: عن طريق ا٤باكردم أنو قاؿ: قد خالف فيو علي كابن عباس كمع خبلفهما 
 .(ّ)يبطل اإلٝباع

 رابعان: اظتعقوؿ
أف لنب ال ينفصل من الرجل حٌب تنتشر ا٢برمة إليو، كإ٭با ينفصل عن ا٤برأة، كال دخل للرجل ُب 

 لنب الفحل.، كعليو فبل اعتبار ل(ْ)ذلك

كأيضان فإف سبب اللنب ىوالرجل  ،ة النص فبل يلتفت إليوكأجيب: أبنو قياس ُب مقابل
رًن كلد الولد ٙبكا٤برأة معان، فوجب أف يكوف الرضاع منهما، كا١بد ٤با كاف سبب الولد أكجب 

 .(ٓ)بو لتعلقو بولده

 :الراجح
يتضح أبف الراجح ُب ا٤بسألة ىو ما ذىب إليو ا١بمهور ُب ة الطرفْب كمناقشتهما بعد عرض أدل

 ا٢بساسة مثل ىذه كاجبة كضركرية. حتياط ُب ا٤بسائل الفحل يوجب التحرًن كأف االف لنبأ
                                      

(ُ ،  ُٕٗ، صَُجط، ، احمللى( ابن حـز

 َّٓ، صٓج ، ِط، زاد اظتعاد( ابن القيم، ِ)

 َْٓ، ص ٓج، ِط، زاد اظتعاد. انظر: ابن القيم، ُُجط، ،اضتاكم الكبّب( ا٤باكردم، ّ)

 ُٖٗ، صٔجط، ، فتح السالـ شرح عمدة األحكاـ يف فتح البارم( ابن حجر، ْ)

 ( ا٤برجع نفسو ٓ)



 

ُْْ 

 

  



 

ُْٓ 

 

 اظتبحث الثامن: ابب ما حيـر من قليل الرضاع ككثّبه

 اضتديث: 
دخل عليها كعندىا رجل فكأنو تغّب كجهو كأنو كره ذلك  -ملسو هيلع هللا ىلص -أف النيب عن عائشة اهنع هللا يضر 

 .(ُ)اجملاعة من إخوانكن فإ٭با الرضاعة من انظرفٌ  :اؿفقالت إنو أخي فق
من  كرضيعك : أخوؾ، كالراضعتاف: ثنيتا الصيب كعنق: امتص ثديها رضعالرضاع لغة:

، مرضع  ٥با كلد ترضعو، فإف كصفتها إبرضاع الولد قلت:مرضعة كأرضعت ا٤برأة فهي الرضاعة
كُب بطنها كلد كأف يرضع معو  كا٤براضعة : أف يرضع الطفل أمو ،كاسَبضع: طلب مرضعة

 .(ِ)آخر
 .(ّ)اسم ٢بصوؿ لنب امرأة أك ما حصل منو ُب معدة طفل أك دماغو كاصطبلحان:

 صيغة األمر:
( كىو على كزف افعل، كىى من الصيغ  انظرفٌ ) -ملسو هيلع هللا ىلص -ُب ىذا ا٢بديث جاء األمر ُب قولو

 "نظر".فعل وذة منمأخ يَب األمر كالظاىر أنو للوجوب، كىالصرٰبة 

 داللة األمر يف اضتديث
ىل ىو  رضاع  ،ذلك فيما كقع من ،أتمل) انظرف من إخوانكٌن( ىو أمر -ملسو هيلع هللا ىلص -قولو 

 شركط اـ ال؟الصحيح مستجمع لل

قد ُب الصغر حٌب تسد الرضاعة اجملاعة، ك الرضاع إ٭با ىي  كُب ا٢بديث داللة على أف حرمة
 .(ْ)من قاؿ أف الرضاع الكبّب ال يقتضي التحرًن مطلقان كىم ا١بمهورذا ا٢بديث هب احتجٌ 

 

                                      
، رقم: َُ،صٕج، ُط، ما حيـر من قليل الرضاع ككثّبهم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ( أخرجو البخار ُ)

(َُِٓ) 

 ِِٕ، صُجط، ، القاموس احمليط( الفّبكس أابدم، ِ)

 ُِّ،صٓج، ِط، ؾ: الرضاع، مغِب احملتاج( الشربيِب، ّ)

  ُْٖ، صٗجط، ، ؾ:النكاح، ب: ال رضاع بعد ا٢بولْب،فتح البارم( ابن حجر، ْ)



 

ُْٔ 

 

 األثر الفقهي للحديث:
 كقد ثبت ٙبرًن الرضاع للنكاح ابلقرآف كالسنة كإٝباع األمة:

، (ِّسورة النساء، اآلية: )(ک ک ک }رمتهن ُب قولو تعاذل:نص القراف ح
٧برمان للرضاع، كقد ركم عن أـ  -ملسو هيلع هللا ىلص- أما ُب السنة الشريفة فقد كرد أكثر من أثر عن النيب

ككذلك ( (ُ)ٙبـر ما ٰبـر الوالدةرضاعة الإف )قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ا٤بؤمنْب عائشة اهنع هللا يضر أف رسوؿ هللا 
 (.( ِ))ٰبـر من الرضاع ما ٰبـر من النسب -ملسو هيلع هللا ىلص–قولو 

على ٙبرًن الرضاع للنكاح كدل يشد أحد منهم عن ذلك،  أما اإلٝباع: فالعلماء ٦بمعوف
 إال أهنم 

اختلفوا ُب نوعية ىذا الرضاع أك كميتو أك زمانو، كدل يذكر خبلفان عن عدـ ٙبرًن الرضاع 
 .كأصبح معلومان من الدين ابلضركرةللنكاح حٌب شاع كانتشر 

 اء كثّبة، منها:اختلف الفقهاء ُب عدد الرضعات الٍب تكوف انشرة للحرمة إذل آر 

الرأم األكؿ: ذىب إليو ا٢بنفية كمالك كقالوا اليشَبط مقدار معْب من الرضعات بل  
كلما كصل إذل ا١بوؼ كفتق األمعاء كانشز العظم تنشر بواسطتو ا٢برمة سواء كاف اللنب الواصل 

 : كاحتجوا بعدة أدلة منها ،(ّ)كىو مذىب كثّب من الصحابة كالتابعْبقليبلن أك كثّبان 

فقالوا: إف اآلية ىنا عامة تتناك١بميع {ک ک ک :}استدلوا بقولو تعاذل
 أنواع الرضاع سواء كاف قليبلن أك كثّبان كأهنا دل تنص على مقدار معْب من

                                      
، (َٗٗٓ، رقم: )ٗ، صٕج، ُط،كأمهاتكم اآليت أرضعنكم( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ُ)

، َُٔ، صِجط، ، حيـر من الرضاعة ما حيـر من الوالدةكأخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: الرضاع، ب: 
 (ُْْْرقم: )

، رقم: ََُٕ، صِجط، ، ضاع من ماء الفحلما حيـر من الر ( أخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: الرضاع، ب: ِ)
(ُْْٓ.) 

 ُُٕ، صٖجط، ، اظتغِب(ابن قدامة، ّ)



 

ُْٕ 

 

 .(ُ)الرضاعات 

)أنو قاؿ ُب بنت ٞبزة إهنا ابنة أخي من  -ملسو هيلع هللا ىلص-استدلوا ٗبا ركم عن الرسوؿ
 .((ِ)الرضاع

لعائشة اهنع هللا يضر ٤با سألتو عن أفلح يعِب عمها من  -ملسو هيلع هللا ىلص -تدلوا ٗبا قالو الرسوؿككذلك اس
) انظرف إخوتكن من  -ملسو هيلع هللا ىلص–كاستدلوا أيضان بقولو  (( ّ)الرضاع) إنو عمك فليلج عليك

ُب ذلك عددان للرضاع اـر  -ملسو هيلع هللا ىلص-فقالوا دل يذكر الرسوؿ  (ْمن اجملاعة ، فإ٭با الرضاعةالرضاعة
 .(ٓ)فلما دل يبْب دؿ ذلك على عدـ اشَباط العدد -ملسو هيلع هللا ىلص-كلو كاف ىناؾ عدد لبينو 

لسهلة بنت سهيل زكجة أيب حذيفة ٤با سألتو عن سادل  -ملسو هيلع هللا ىلص –كاستدلوا أيضان ٗبا قالو 
 ا٤بقدار الذم ٰبـر من الرضاع ك٤با دل يبْب ينصرؼ ( كدل يفصل النيب(ٔ))أرضعيو ٙبرمي عليو

 (ٕ)ا١بميع قليبلن أك كثّبان. إذلاللفظ 

كقالوا:إف ا٤بصة أك  (ٖ):ا الرأم فريق آخر من العلماءالرأم الثاين: كذىب إذل ىذ
ا٤بصتْب كالرضعة كالرضعتْب ال تنشئ ا٢برمة كاشَبطوا النتشار ا٢برمة ثبلث رضعات فأكثر أما 

 .(ٗ)دكف ذلك فبل ينشر ا٢برمة أبداما كاف 

 )ال ٙبـر الرضعة أك الرضعتاف أك ا٤بصة أك -ملسو هيلع هللا ىلص–كاستدلوا بقولو

                                      
(ُ ،  ُُٕ، صٖجط، ، اظتغِب، انظر: ابن قدامة، ُٖٗ، صَُجط، ، احمللى( ابن حـز

 (ُْْٕ، رقم: )َُُٕ، صِج ط، ، ؾ: الرضاع، ب: ٙبرًن ابنة األخ من الرضاعة،صحيح مسلم( أخرجو مسلم ُب ِ)

 (ُْْٓ، رقم: )ََُٕ، صِجط، ، ؾ: الرضاع، ب: ٙبرًن الرضاعة من ماء الفحل،صحيح مسلمو مسلم ُب ( أخرجّ)

 (ُْٓٓ، رقم: )َُٖٕ، صِجط، ، ؾ: الرضاع، ب: إ٭با الرضاعة من اجملاعة،صحيح مسلم( أخرجو مسلم ُب ْ)

(ٓ ،  ُِٕ، صٖجط، ، ظتغِب، انظر: ابن قدامة، اُُٗ، صَُجط، ، احمللى( ابن حـز

 (.ُّْٓرقم: ) ،َُٕٔ، صِجط، ، ؾ: الرضاع، ب: رضاعة الكبّب، صحيح مسلمأخرجو مسلم ُب  (ٔ)

 ُْٔ، صٗجط، ، ؾ:النكاح، ب: ال رضاع بعد ا٢بولْب، فتح البارم( ابن حجر، ٕ)

 داكد كابن ا٤بنذر كبو قاؿ سليماف بن يسار كسعيد بن جبّب ك ركاية عن أٞبد بن حنبل كاسحاؽ بن راىويو(ٖ)

، ُِٕ،صٖجط، ، اظتغِبن قدامة، ( ابٗ)  ُُٗ، صَُجط، احمللى،، انظر: ابن حـز



 

ُْٖ 

 

 (ُ)ا٤بصتاف( 
أنو قاؿ:)ال ٙبـر ا٤بصة كال  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاستدلوا كذلك ٗبا جاء ُب صحيح مسلم عن النيب 

، كقالوا: إف رسوؿ هللا (ّ)) ال ٙبـر اإلمبلجة كال اإلمبلجتاف( -ملسو هيلع هللا ىلص–ككذلك قولو  (( ِ)ا٤بصتاف
ذكر أف ا٤برة أك ا٤برتْب ال تنشر ا٢برمة فيبقى ما زاد على ذلك كىو الثبلث كما زاد  -ملسو هيلع هللا ىلص–هللا 

 كىو أقل ا١بمع حٌب يعترب الرضاع.

، (ْ)ا٢بنابلة اإلماـ الشافعي كابن حـز الظاىرم كبو قاؿ كىو مذىبالرأم الثالث: 
كذىبوا إذل أف الرضاع ال ٰبـر إال ما كاف ٟبس رضاعات فأكثر أما ما كاف دكف ذلك فبل 

 (ٓ)ٲبكن أف تنتشر فيو  ا٢برمة

كاف فيما أنزؿ من القرآف عشر رضعات ركم عن عائشة اهنع هللا يضر أهنا قالت:   كاستدلوا ٗبا
، كىن فيما يقرأ من  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  ، فتوُب رسوؿٖبمس معلومات ،ٍب نسخن ،معلومات ٰبرمن

أمره سهلة بنت سهيل عندما جاءت إذل  -ملسو هيلع هللا ىلص–، ككذلك استدلوا ٗبا ركم عن النيب (ٔ)القرآف
رضعيو أ: -ملسو هيلع هللا ىلص-حيث قاؿ (ٕ)الرسوؿ تسأؿ ُب شأف سادل فأمرىا أف ترضعو ٟبس رضعات

 ،(ٖ)ٙبرمي عليو

                                      
 (ُُْٓ، رقم:)َُْٕ، صِجط، ، ؾ: الرضاع، ب:ال ٙبـر ا٤بصة أك ا٤بصتاف، صحيح مسلم( أخرجو مسلم ُب ُ)

 (َُْٓ، رقم:)َُّٕ، صِجط، ، ؾ: الرضاع، ب: ال ٙبـر ا٤بصة أك ا٤بصتاف، صحيح مسلم( أخرجو مسلم ُب ِ)

 (ُُْٓ، رقم:)َُْٕ، صِجط، ، ؾ: الرضاع، ب: ال ٙبـر ا٤بصة كال ا٤بصتاف، صحيحي مسلمخرجو مسلم ُب ( أّ)

(ْ ، مغِب ، الشربيِب، ُٖٗص َُجط، ، ؾ: الرضاع، مسألة: ال ٰبـر من الرضاعة إال ٟبس رضعات، احمللى( ابن حـز
، ؾ: اظتغِب، انظر: ابن قدامة، ُْٗ، صٓج، ِط، ؾ: الرضاع، فصل: اإلقرار ابلرضاع كاالختبلؼ فيو،احملتاج

 ُُٕ، صٖجط، الرضاع، مسألة: الرضاع الذم ال يشك ُب ٙبرٲبو،

 ُْٕ، صٗجط، ، ؾ:النكاح، ب: ال رضاع بعد ا٢بولْب،فتح البارم( ابن حجر، ٓ)

 (ُِْٓ، رقم: )َُٕٓ، صِجط، ،، ؾ: الرضاع، ب: التحرًن ٖبمس رضعات، صحيح مسلم( أخرجو مسلم ُب ٔ)

 ُِٕ، صٖج ط، ،اظتغِب قدامة، ( ابنٕ)

 (.ُّْٓرقم:)، َُٕٔ، صِجط، ، ؾ: الرضاع، ب: رضاعة الكبّب، صحيح مسلم( أخرجو مسلم ُب ٖ)



 

ُْٗ 

 

ما كاف ٟبس سنة كبينت أف الرضاعة ارمة ىي ملة فسرهتا ال٦بف آية )كأمهاتكم( كقالوا: أب
ار ك٫بملها على برضعات، كقالوا: صريح ما ركيناه ٱبصص مفهـو ما رككه فنجمع بْب األخ

 (ُ)كىو قوؿ عائشة كعبد هللا بن مسعود كعبد هللا بن الزبّب.. صريح ما ركيناه

ذل أف الرضاع اـر ما كاف سبع رضعات فأكثر أما إذا  الرأم الرابع: كذىب قـو آخر إ
كاف أقل من سبع رضعات فإنو ال يثبت بو حرمة النكاح،كٯبوز الزكاج حٌب كلو كاف الرضاع 

 (ِ).حصل ست مرات

 اظتناقشة:
 نوقش على أدلة الرأم األكؿ أف من علٌق التحرًن ابلقليل كالكثّب فإنو ٱبالف أحاديث 

رضعات فإنو كإف دل ٱبالف  ثبلثالرأم الثاين الذين قالوا ب كالرضعتْب، كأماة نفي التحرًن ابلرضع
 . (ّ)فهو ٨بالف ألحاديث ا٣بمس أحاديث الرضعة كالرضعتْب

ألهنم دل ٱبالفوا  رضعات الراجح كهللا أعلم الرأم الثالث الذين علقوا التحرًن اب٣بمس
إعماؿ الدليلْب أكذل من إٮباؿ ،ك الثاينأصحاب الرأم األكؿ ك  هبا استدؿشيئا من النصوص الٍب 

، كا٤بصة كا٤بصتاف إذا دل تغن شيئان من تهم ٨بصصة لعمـو اآلية كاألحاديثأحدٮبا، كألف أدل
 (.انظرٌف من إخوانكن فإ٭با الرضاعة من اجملاعةديث)ا٢بدفع ا١بوع ال ٙبـر بداللة 

ب كثّب من علماء كمن ا٤بسائل الٍب فيها ا٣ببلؼ: السن الٍب ٰبـر هبا الرضاعذى
السلف إذل أف الرضاع اـر ما كاف خبلؿ مدة الرضاع فقط، كقدركىا بسنتْب فإذا رضع 
الرضيع خبلؿ السنتْب ثبتت ا٢برمة، أما إذا رضع بعد انصراؼ السنتْب فبل رضاع كال حرمة 

 .(ْ)كىذا ىو مذىب ا١بمهور

                                      
 ُِٕ، صٖجط، ، اظتغِب ( ابن قدامة،ُ)

(ِ ،  ُِٗ، صَُج ط، ،احمللى( ابن حـز

(ّ ،  ُٗٗ، صَُجط، احمللى،( ابن حـز

.انظر: ابن ُٕٕ، صٖجط، اظتغِب، انظر: ابن قدامة،  ِٔٗ، صِج، ُط، ؾ: الرضاع اظتدكنة(  اإلماـ مالك، ْ)
  ُِٔ، صّج،ُطالفتاكل الكربل،تيمية، 



 

َُٓ 

 

بد هللا بن عمر كعبد هللا بن كمن الذين قالوا بذلك عمر بن ا٣بطاب كعلي بن أيب طالب كع
إال عائشة اهنع هللا يضر ككذلك قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص-مسعود كعبد هللا بن عباس كأبو ىريرة مهنع هللا يضر ككافة أزكاج النيب 

بو الشعيب كابن شربمة كاألكزاعي كالشافعي كأبو يوسف كدمحم صاححب أيب حنيفة كركاية عن 
 .(ُ)فرية كالزيديةاإلماـ مالك كبو قاؿ ا١بع

 كاستدلوا أبدلة كثّبة منها:
﮳﮴  )قولو تعاذل: كُب (ِّّسورة البقرة، من اآلية: (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

ٛباـ إجعل  {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ }:مغِب اتاج قولو تعاذل
 .ِهم أبف ا٢بكم بعد ا٢بولْب ٖببلفوالرضاعة ُب حولْب فأف

دخل عليها  -ملسو هيلع هللا ىلص-شة اهنع هللا يضر أف رسوؿ هللا حديث ىذا الباب كىو ما ركم عن عائ
 -فقالت: اي رسوؿ هللا إنو أخي من الرضاعة فقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص -ككجد عندىا رجبلن فتغّب كجو النيب

ككجو االستدالؿ أف  ( انظرٌف من إخوانكن فإ٭با الرضاعة من اجملاعة:)-عليو الصبلة كالسبلـ
 خاصة إبمراة أيب كقالوا أف القصة الٍب استدلت هبا عائشة اهنع هللا يضر ،ّسد الرضاعة جوعتوالكبّب ال ت

رخصة خاصة بسادل كما قاؿ الشافعية، كقاؿ ابن ا٤بنذر: ليس ٱبلو أف يكوف  ٗبعُب أهناحذيفة
، (ْ)ئشة اهنع هللا يضرإال عا -ملسو هيلع هللا ىلص–منسوخان أك خاصان بسادل كما قالت أـ سلمة كسائر أزكاج النيب 
ال ٰبـر من الرضاعة  -ملسو هيلع هللا ىلص-ككذلك استدلوا ٗبا ركم عن أـ سلمة أهنا قالت: قاؿ رسوؿ هللا 

 . (ٓ)إال ما فتق األمعاء ُب الثدم ككاف قبل الفطاـ
 انقسم الفقهاء ُب ٙبديد الوقت الذم تثبت هبذه ا٢برمة:

 أف ا٤بدة الٍب تثبت هبا ا٢برمة حوالف كشهرذىب اإلماـ مالك ُب ا٤بشهور عنو إذل 

                                      
 ِٔٗص ،ِج،ُط،الرضاع :ؾ، اظتدكنة، انظر: اإلماـ مالك،ُٕٕ،صٖجط، ،اظتغِب، (  ابن قدامةُ)

 ُٖٕ،صٖجط، اظتغِبابن قدامة، ، انظر: ُِٖ، صٓج،ِط، مغِب احملتاج( الشربيِب، ِ)

 ُْٖص، ٖجط، ، فتح البارمحجر، ( ابن ّ)

 ُٖٕ، صٖجط، اظتغِب،. انظر: ابن قدامة، ُِٖ-ُِٗص ،ٖج،ِط، مغِب احملتاج( الشربيِب، ْ)

 ،َْٓص، ّج، ِط،ما جاء أف الرضاعة يف الصغر دكف اضتولْب:ؾ: الرضاع ب ُب سنن الَبمذم، خرجو الَبمذمأ (ٓ)
 صححو األلباين ُب سنن الَبمذم، (ُُِٓقم: )ر 



 

ُُٓ 

 

كُب ركاية حوالف كشهراف، كقاؿ إف الطفل مٌب ما فطم ال بد لو من مدة ليعتاد هبا على األكل  
بدؿ اللنب كإف مدة ٙبولو من رضيع إذل طفل أيكل الطعاـ كيتغذل بو ٙبدد ٕبوارل شهر أك 

 . (ُ)شهرين

لٍب تثب هبا ا٢برمة ىي مدة سنتْب كنصف كىي كذىب اإلماـ أبو حنيفة إذل أف ا٤بدة ا
 ثبلثوف شهرا، فقاؿ: إف الرضاع إذا كاف ُب ىذه ا٤بدة اعترب ٧برامان أما إذا كاف بعدىا فبل يعترب

فقاؿ إف ،(ُٓسورة األحقاؼ، اآلية:)(ڀ ڀ ٺ ٺ ) :٧برمان، كاستدلوا  بقولو تعاذل
 . (ِ)ٞبل األحشاء ا٤بقصود اب٢بمل ىو ٞبلو مدة الرضاع كليس ا٤بقصود بو

كقاؿ الزفر من فقهاء ا٢بنفية إف مدة الرضاع الٍب اذا رضع الطفل خبل٥با اعتربت انشره 
للحرمة ىي ثبلث سنوات فما دكف فمٌب ما حصل الرضاع خبلؿ ىذه ا٤بدة اعتربت ٧برمان أما 

وؿ ليتجوؿ بو إذا ٘بازكىا فإنو ال يعترب ٧برمان، كحجتو ُب ذلك أف ا٤بدة ىي حوالف ٍب يتم لو ح
 . (ّ)ضاع إذل حاؿ اإلعتماد على الطعاـمن حاؿ إذل حاؿ أم من حاؿ الر 

الرأم الثاين: ذىبوا إذل عدـ ٙبديد كقت للرضاع بل ما حصل الرضاع تثبت بو ا٢برمة 
سواء كاف ُب سن الصغر أك الكرب كىذا ىو مذىب عائشة اهنع هللا يضر ككذلك من القائلْب بو ابن حـز 

الصغّب  كال كما ٰبـر رضاع   -كلو أنو شيخ ٰبـر-رضاع الكبّب ٧بـر "يث قاؿ: الظاىرم ح
 كالليث كداكد  كمن القائلْب ابلتحرًن أيضان عطاء(ْ)فرؽ"

                                      
، ُٕٗ، صْج، ّطمواىب اصتليل يف شرح ؼتتصر خليل، ٢بطاب، ( اُ) ، َُجط، ، احمللى. انظر: ابن حـز

 ُٕٕ، صٖجط،، اظتغِب. انظر: ابن قدامة، َِْص

، ُِٕص، ُجط،،الرضاع :ؾ ،اعتداية( ا٤برغيناين، ِ) : ابن انظر. َِْ،صَُجط،، احمللى. انظر: ابن حـز
 ُٕٕ، صٖجط،، اظتغِبقدامة،

، ُِٕص ،ُجط،اعتداية، ( الرغيناينّ) ، ٖجط،، اظتغِب: ابن قدامة،انظر. َِْ، صَُجط،، احمللى. انظر: ابن حـز
 ُٕٕص

(ْ ،  َِِص ،َُجط،،احمللى( ابن حـز



 

ُِٓ 

 

فقالوا دل يقل هللا عز كجل ُب حولْب { ک ک ک  }بقولو تعاذل:كاستدلوا ٗبا يلي:
ة األعمار كىو عمـو ال ٯبوز كال ُب كقت دكف كقت بل اآلية عامة تتناكؿ ٝبيع األكقات ككاف

 .(ُ)ٚبصيصو إال بنص

عن عائشة أف سا٤با موذل أيب حذيفة كاف مع أيب عائشة أـ ا٤بؤمنْب  جوا ٕبديثاحت
حذيفة كأىلو ُب بيتهم فأتت )تعِب ابنة سهيل( النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( فقالت: إف سا٤با قد بلغ ما يبلغ 

نا كإين أظن أف ُب نفس أيب حذيفة من ذلك شيئا، فقاؿ الرجاؿ كعقل ما عقلوا كأنو يدخل علي
: أرضعيو ٙبرمي عليو كيذىب الذم ُب نفس أيب حذيفة، فرجعت فقالت: إين -ملسو هيلع هللا ىلص -٥با النيب 

 .(ِ)قد أرضعتو فذىب الذم ُب نفس أيب حذيفة

 -نيبكأجاب ا١بمهور عن ىذا ا٢بديث أبف ذلك كاف خاصان بو كما ىو قوؿ أزكاج ال
 أك أنو منسوخ. -ملسو هيلع هللا ىلص

ككذلك احتجوا أبف عائشة اهنع هللا يضر كانت تدخل الكبّب إذا أرضعتو إحدل أخواهتا حالة  
كربه ككانت إذا أرادت ادخاؿ شخص عليها أرسلتو إذل إحدل أخواهتا أك بنات أختها فَبضعو 

 .(ّ)فيدخل عليها

غّب عائشة اهنع هللا يضر أبْب أف يدخل عليهٌن إال من رضع كىو ُب  -ملسو هيلع هللا ىلص-إال أف سائر أزكاج النيب
 .(ْ)من دكف الناس -ملسو هيلع هللا ىلص-ا٤بهد كقلن لعائشة: كهللا ما ندرم لعلها رخصة لسادل من النيب

إال أف ابن حـز رد على ىذا االعَباض كقاؿ: جاء ُب ا٢بديث أهنٌن قلن: ما نرل ىذا إال 
 (ُ)ف الظن ال يعارض السنةدل كما ندرم لعلو رخصة لسادل فإذان ىو ظن ببل شك، فإخاصان لسا
 (ّٔاآلية: من)سورة يونس،(   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ):قاؿ تعاذل

                                      
(ُ ،  َُِ، صَُج، ُ، احمللى( ابن حـز

، انظر: ابن (ُّْٓقم:)ر  ،َُٕٔص، ِجط،، رضاعة الكبّب( أخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: الرضاع، ب: ِ)
 ،  َِٓ، صَُجط،، حمللىاحـز

(ّ ،  َِٓ، صَُجط،، احمللى( ابن حـز

 ِٖص، ٖجط،،اظتغِب(  ابن قدامة، ْ)



 

ُّٓ 

 

:" يرل بعض العلماء أف مطلق ا٢باجة تبيح رضاع الكبّب الشيخ ابن عثيمْب قاؿك 
٢باجة ا٤بوازية لقصة سادل، كا٢باجة كلكننا إذا أردان أف ٫بقق قلنا: ليس مطلق ا٢باجة، بل ا

ا٢بكم، كأما دعول  ىا٤بوازية لقصة سادل غّب ٩بكنة، ألف التبِب أبطل فلما انتفت ا٢باؿ انتف
 .(ِ)النسخ فإهنا التصح أل٭بن شرط النسخ أف نعلم التاريخ كىنا ال نعلم"

ھ ھ ھ ھ  )كالراجح عند الباحث ما ذىب إليو ا١بمهور لقولو تعاذل

﮴ ے ے ۓ ۓ  ٛباـ ا٢بولْب كما كاف بعد إفبل شيئ بعد ، (ِّّسورة البقرة، من اآلية:)(﮲ ﮳
ُب اآلية موزع  األجل ا٤بضركب كألفحولْب كاملْب فإنو ال ٰبـر شيئا ، ألنو ال معقوؿ ُب مقابل 

 .. كهللا أعلم(ّ)ؿعلى ا٢بمل كالفصا
  

                                      
= 
(ُ ،  ُُِ، صَُجط،، احمللى( ابن حـز

 ّْٔ، صُّجط،، ؾ: الرضاع، الشرح اظتمتع على زاد اظتستنقع( ابن العثيمْب، ِ)

 ُٖٕ،صٖجط،، اظتغِب( ابن قدامة، ّ)



 

ُْٓ 

 

 : ابب اإلكفاء يف الدينتاسعاظتبحث ال

 اضتديث:
قاؿ: " تنكح ا٤برأة ألربع: ٤با٥با ك٢بسبها كٝبا٥با كلدينها،  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن أيب ىريرة هنع هللا يضر، عن النيب 

 (ُ)".فاظفر بذات الدين،تربت يداؾ(
 (ِ).ا٢بسب: الشرؼ ابالىابء كابألقارب

قدر، لصقتا ابلَباب، كىي كناية عن الفقر، كُب الكبلـ شرط م: تربت يداؾ ُب اللغة
 .(ّ)كا٤بعُب: إف دل تتزكج ذات الدين افتقرت

كقولو: )فاظفر بذات الدين تربت يداؾ( ، فإف حقيقة ىذه اللفظة عند أىل اللغة يراد 
هبا اإلخبار عن حلوؿ الفقر. قاؿ ابن السكيت: يقاؿ: تربت يداه، إذا افتقر. كقاؿ أبو عمرك: 

صمعى َب تفسّب ا٢بديث: دل يرد النىب )صلى أصاهبما الَباب، كدل يدع عليو ابلفقر. كقاؿ األ
هللا عليو كسلم( الدعاء عليو ابلفقر، كإ٭با أراد بو االستحثاث كما يقوؿ الرجل: انخ ثكلتك 
أمك، إذا استعجلتو، كأنت ال تريد أف تثكلو أمو. كقاؿ ابن قتيبة: كىذا من ابب الدعاء الذل 

 (ْ).ال يراد بو الوقوع

 صيغة األمر:
كىى من الصيغ الصرٰبة ، األمر ُب ا٢بديث بلفظ ) اظفر( كىي على كزف افعلجاءت صيغة 

 فعل"ظفر". مأخوذة من يَب األمر كالظاىر أنو للوجوب، كى

 داللة األمر:
: أبف ىذه ا٣بصاؿ  -كما قاؿ القرطيب  -تدؿ صيغة األمر الواردة ُب ا٢بديث على اإلخبار

 ، فهو خرب عما ُب الوجود من ذلك،األربعة ىي الٍب يرغب ُب نكاح ا٤برأة ألجلها
                                      

 (ََٗٓ، رقم:)ٕ، صٕج،ُط، اإلكفاء يف الدين، ؾ: النكاح، ب: أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم (ُ)

 ْٕ، صُجط،، القاموس احمليط( الفّبكس أابدم، ِ)
 ِّٕص، ٕط،، ؾ: النكاح، ب: اختيار ا٤برأةإعالماألانـ شرح بلوغ اظتراـ( نور الدين عَب، ّ)

 ،ُٕٖص، ٕج،ُطؾ: النكاح، ب: اإلكفاء ُب الدين، ،شرح صحيح البخارم(  ابن حجر، ْ)



 

ُٓٓ 

 

 ال أنو كقع األمر بذلك، بل ظاىره إابحة النكاح لقصد كل من ذلك، لكن قصد الدين أكذل. 

 األثر الفقهي للحديث:
 من األغراض الٍب ذكرت ُب ا٢بديث،ا٢بديث يدؿ بعمومو على إابحة النكاح ألم غرض 

 الكفاءة إذل رأيْب:اختلف العلماء ٗبعُب كلكن دينية كانت أك دنيوية.
 مع الدين. ابلكفاءة ُب النسب كا٤باؿ الرأم األكؿ: قالوا

 الرأم الثاين:  قاؿ ابلكفاءة ُب الدين فقط.

 األدلة:
كقالوا: أبف العار يدخل على األكلياء كا٤بناسبْب، ألف الذين قالوا ابلكفاءة ُب النسب كا٤باؿ  

ا ركم عن ابن عباس أنو قاؿ: قريش بعضهم حق الكفاءة دفع العار عنها كعنهم، كاستدلوا ٗب
 (ُ).لبعض كفء، كا٤بواذل بعضهم لبعض كفء، إال ا٢باكة كا٢بجامْب

إذل أف الكفاءة تكوف ُب الدين فقطاستدلوا ٕبديث  الذين ذىبوا البعض االىخرأما 
ي عائشة أف أاب حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبُب سا٤بان كأنكحو بنت أخيو الوليد بن عتبة، كى

 سيدة أايمى قريش، كسادل موذل إلمرأة من األنصار، كتزكج ضباعة بنت الزبّب بن عبد ا٤بطلب
ا٤بقداد بن األسود، كىو عريب حليف لؤلسود بن عبد يغوث تبناه  -ملسو هيلع هللا ىلص -بنت عم النيب

العمدة ) فاظفربذات الدين تربت يداؾ( فجعلوا أيضان الباب ىذا كنسب إليو. كاستدلوا ٕبديث 
 .(ِ)ذات الدين، فينغي أف تكوف العمدة ُب الرجل أيضان 

 اظتناقشة:
ر يدخل عليها كعلى األكلياء أبف مع الدين كالصبلح ال يدخل ًب الرد على من قاؿ إف العا

 )تنكح ا٤برأة ٤با٥با(، يدؿ على أف للزكج -ملسو هيلع هللا ىلص -عار على أحد،كأف قولو
 ؽ ٗبتاعها، كلوال ذلك دل يفدان قولو: )تنكح ا٤برأة ٤با٥با( فائدة، االستمتاع ٗبا٥با كاالرتفا

                                      
 .ُْٖ، صٕج،ُط، اإلكفاء يف الدين:النكاح، ب:، ؾشرح صحيح البخارم( ابن حجر،ُ)

 ُٕٖ، صٕج،ُط، اإلكفاء يف الدين:النكاح، ب :، ؾ شرح صحيح البخارم( ابن حجر،ِ)
 



 

ُٓٔ 

 

 (ُ)الرغبة فيها كلتساكت الغنية كالفقّبة َب قلة

 الراجح:
الراجح ُب القوؿ أنو المانع ُب اختيار الزكج للزكجة ذات النسب كا٤باؿ كا١بماؿ كلكن ٯبب أف 

على مصاحبة أىل الدين ُب كل ينصب اختياره األكؿ على صاحبة الدين، لذلك جاء ا٢بث 
  (ِ)شيء ألنو يستفيد من أخبلقهم كبركتهم كحسن طرائقهم كأيمن ا٤بفسدة من جهتهم.

                                      
 ُٕٖ، صٕج،ُطاإلكفاء ُب الدين، :النكاح، ب :ؾ شرح صحيح البخارم( ابن حجر،ُ)

 .ِٓ، صَُجط،، ؾ: النكاح، ب: استحباب نكاح ذات الدين، مشرح النوكم على مسل( النوكم، ِ)



 

ُٕٓ 

 

 :فصل الثاينال

 األحاديث الواردة ابلصيغة الدالة على النهي
 ابب ال ينكح األب كغّبه البكر كالثيب إال برضاٮبا.ا٤ببحث األكؿ : 
 بة أخيو حٌب ينكح أك يدع.ابب ال ٱبطب على خطا٤ببحث الثاىن :

 ال تنكح ا٤برأة على عمتها.ا٤ببحث الثالث : ابب 
 .ابب ال تطيع ا٤برأة زكجها ُب معصيةا٤ببحث الرابع : 

 . ابب نكاح الشغارا٤ببحث ا٣بامس : 
 .ابب هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن نكاح ا٤بتعة ا٤ببحث السادس :

 .اإلخصاءا٤ببحث السابع : ابب 
 .والثامن : ابب ال أتذف ا٤برأة َب بيت زكجها إال إبذن ا٤ببحث

 ابب ما يكره من ضرب النساءا٤ببحث التاسع :
 ابب ال يطرؽ أحدكم على أىلو بيتو ليبلن ٨بافة أف ٱبوهنم أك يلتمس عثراهتما٤ببحث العاشر :

 ا٤ببحث ا٢بادم عشر: ابب ال ٱبلوف رجل ابمرأة إالذك ٧بـر
 ال تباشر ا٤برأة ا٤برأة ا٤ببحث الثاين عشر: ابب

 ا٤ببحث الثالث عشر: ابب الشركط الٍب الٙبل ُب النكاح
  



 

ُٖٓ 

 

اب كغّبه البكر كالثيب إال برضامهابب ال ينكح األكؿ: اظتبحث األ  
 : اضتديث

 ٌب تستأمركال تينكىحي البكرحٌب تستأذفح " ال تينكىحي األًن –ملسو هيلع هللا ىلص-عن أىب ىريرة قاؿ رسوؿ هللا
 "(ُ).وا : اي رسوؿ هللا ككيف إذهنا قاؿ : أف تسكتالفق

، كقد تطلق ٗبوت أك طبلؽ كىذا ىو األصل فيهاىى الثيب الٌب فارقت زكجها  األًن:
، فا٤براد من زالت بكارهتا بكران كانت أـ ثيبان على كل من ال زكج ٥با كبّبة كانت أك صغّبة 
 .(ِ)بنكاح صحيح أك فاسد أك زان أك كثبة كغّب ذلك

: ىو طلب األمر كا٤براد أف األًن ال يعقد عليها حٌب يطلب منها صريح االستئمار
 .(ّ)اإلذف

وف سكوهتا الٌب دل تزؿ بكارهتا بوطء َب عقد صحيح أك فاسد فلذلك يكي : ىالبكر
، لذلك كقعت التفرقة بْب البكر كالثيب ابالستئمار كاالستئذاف فاألكؿ ىو إذهنا لكثرة حيائها

 .(ْ)د ا٤بشاكرة أما الثاىن فهو دائر بْب القوؿ كالسكوتيدؿ على أتكي
 :صيغة النهي

 " بفتح الكاؼ فعل مبِب " ال تينكىحً  –ملسو هيلع هللا ىلص -ببل الناىية ُب قولو قركفا٤بجاء بصيغة ا٤بضارع  
، كرفعها للخرب كىو أبلغ َب غة اجملهوؿ كىو بكسر ا٢باء للنهي، كالفعل على صيوؿللمجه

                                      
، استئذاف الثيب ىف النكاح ابلنطق كالبكر ابلسكوت( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ:النكاح، ب: ُ)

، ُُٕص، ٗجط،، كما أخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: النكاح، (ُّٔٓ) ، رقم:ُٕ، صٕج،ُط
 (ُُْٗرقم:)

. ابن ّٓص، ِجط،اظتهذب،، ّٕ، صْجط،،إحكاـ األحكاـ، ابن دقيق العيد، ّّٗص ،العمدة يف األحكاـ(ِ)
سبل السالـ، . الصنعاين، ْٓص، ٖج،ٕطإرشاد السارم، القسطبلين،  .ُُُص، ٗجط، فتح البارم،حجر، 

 ٔٓٗ، صّجط،

 ( انظر ا٤براجع السابقةّ)

سبل ، الصنعاين، ْٓص، ٖج،ٕطإرشاد السارم،. القسطبلين، ُُُص، ٗجط،فتح البارم،( ابن حجر، ْ)
 ّّٗصط، العمدة ىف األحكاـ،، ٔٓٗص، ّجط،السالـ،



 

ُٓٗ 

 

 .(ِ)طء، كالعقد لوكالنكاح ىو الو (ُ)ا٤بنع
 : داللة النهي

 (.ّ)على التحرًن أك على الكراىة الن و م٧بكوف ي َب ىذا ا٤بوضع إما أف النهي
 : للحديث األثر الفقهي

 .ا "حكم تزكيج الوذل للبكر كالثيب بغّب رضاٮب"

 كعتا عدة حاالت :  ،أكالن البكر

فاقان ألهنما اف األب أك ا١بد تزكٯبها بدكف رضاىا اتسواء ك : البكر الصغّبة للورلالة األكىلاضت
ة كال أٝبع العلماء على أف لؤلب أف يزكج ابنتو الصغّب :، قاؿ ابن عبد الربأعلم منها ٗبصلحتها

عائشة كىي بنت ست سنْب، إال أف العراقيْب قالوا: ٥با  -ملسو هيلع هللا ىلص -يشاكرىا، لتزكيج رسوؿ هللا
 . ذلك أىل ا٢بجازأىبا٣بيار إذا بلغت، ك 

البكر العاقلة البالغة قاؿ ٝبهور الفقهاء من ا٤بالكية كالشافعية ُب : اضتالة الثانية
كلكن يستحب استئذاهنا ألف  جبار حيث لو تزكٯبها بدكف إذهناكا٢بنابلة أف للوذل عليها كالية إ

ت تئذاف أف يرسل إليها نسوة ثقااالس قلبها، كا٤بستحب ُبأمر بذلك كفيو تطييب  –ملسو هيلع هللا ىلص-النىب
 (ْ).ألهنا تطلع على ما ال يطلع عليو غّبىا ،كاألـ أكذل بذلك نظرف ما َب نفسها،ي
 :ألب ابنتو البكر بغّب إذهنا شركطكلكن قالوا لتزكيج ا 

                                      
فتح ، ابن حجر، ْٓص، ٖج إرشاد السارم،، القسطبلين، ّٕص، ْجط،إحكاـ األحكاـ،( ابن دقيق العيد، ُ)

  ُُُص، ٗجط،البارم،

 .ُٓٗ، صِجط،، جم الوسيطاظتع: ٦بمع اللغة العربية،انظر .ِْٔ، صُجط،،القاموس احمليط( الفّبكس أابدم، ِ)

 .ّٖص، ْجط،،إحكاـ األحكاـ( ابن دقيق العيد، ّ)

 ماضتاك ا٤باكردم، ، ِٓ ، ص ِجط،،اظتهذب.َّٗ -َِٗص، ِج،ُط،اظتدكنة الكربل( اإلماـ مالك، ْ)
، ٕجط،، ظتغِبا . ابن قدامة،ِٗٓ-ِٖٓ، صْج،ِط،احملتاج مغِب. الشربيِب،ٕٓ-ٔٓ، صٗجط،،الكبّب

فتح ، ابن حجر، ّٓ، صٖج،ِط،اإلنصاؼ ىف معرفة الراجح من اطتالؼكم،ا٤بردا. ّٖٓ -ّْٖص
، ّج، ٕط،سبل السالـ. الصنعاين،ْٓص،ٖج،ٕطم،إرشاد السار .القسطبلين، ُُِص، ٗجط،م،البار 
 ّٖص، ْجط،،إحكاـ األحكاـ. ابن دقيق العيد، ِٓٓ -ِْٓص، ٔج،ُط،نيل األكطارالشوكاين، .ٔٓٗص



 

َُٔ 

 

 .كاف فليس لو تزكٯبها إال إبذهنا  فإف ،ال يكوف بينو كبينها عداكة ظاىرة: أاألكؿ
 .ن كفء: أف يزكجها مالثاىن

 .: أف يزكجها ٗبهر ا٤بثلالثالث
 .: أف يكوف ا٤بهر من نقد البلدبعالرا

 .: أال يكوف الزكج معسران اب٤بهرا٣بامس
 (ُ)كجها ٗبن تتضرر ٗبعاشرتو كاألعمى: أال يز السادس

ألهنا  ، ٯبوز للوذل إجبارىا على النكاح: العاقلة البالغة عند ا٢بنفية قالواأما البكر ال
ألف الوالية علػى الصغيػرة لقصور عقلها كقد   ،يكوف للغّب عليها كالية اإلجبار فبلحرة ٨باطبة 

كإذا  ،٭با ٲبلك األب قبض الصداؽ برضاىاكإ ،لبلوغ بدليل توجيو ا٣بطاب إليهاكمل اب
، عن إظهار الرغبة يألهنا تستح ،لرضاألف معُب سكوهتا ا ،استأذهنا فسكتت فهو إذف

 ،ألنو دليل السخط كالكراىة ،السكوت ٖببلؼ ما إذا بكتلرضا من كالضحك أدؿ على ا
 (ِ).لم يكن ردا ٠بعت ال يكوف رضا كإف بكت بصوت: إف ضحكت كا٤بستهزئة ٗبكقيل

، كقيل لو إجبارىا إف كاف ٲبلك ر اجملنونة للوذل إجبارىا مطلقان : البكاضتالة الثالثة
 إجبارىا كإال فبل.

 وجب اإلجبار ىل ىو البكارة أك الصغر؟كسبب خبلفهم يرجع إذل إختبلفهم ُب م
رب البكر البالغ، كمن قاؿ البكارة قاؿ: ٘برب البكر البالغ كال ٘برب ٘بفمن قاؿ الصغر قاؿ: ال 

قاؿ: ٘برب البنت البالغة  -الثيب الصغّب كمن قاؿ: كل كاحد منهما يوجب اإلجبار إذ انفرد
 (ّ).كالثيب الغّب ابلغة

 األدلة 
                                      

 -ٓٓ،ْٓ،ّٓ، صٕجط،،ركضة الطالبْبانظر: النوكم، . ُٗٓ -َُٓ -ُْٗص، ّج، ِط،احملتاج مغِب( الشربيِب، ُ)
ْٗ. 

اعتداية شرح ،ا٤برغيناىنانظر: ، ّّّص، ُجط،، غتمع األهنر ىف شرح ملتقى األحبر ،عبد هللا بن دمحم بن سليماف(ِ)
 ُُٗ -ُُٖ ص، ِج،ُط،تبيْب اضتقائق، انظر: الزيلعي،ُٓٓ -ُْٓ ،ُجط،، مبداية اظتبتد

 ّْ، صّجط،، بداية اجملتهد( ابن رشد، ّ)



 

ُُٔ 

 

 األكؿ من السنة كا٤بعقوؿ: استدؿ أصحاب الرأم
 من السنة

قاؿ: ) األًن أحق بنفسها من كليها، كالبكر -ملسو هيلع هللا ىلص-بن عباس رضي هللا عنهما أف النيبعن ا
قسم النساء قسمْب كأثبت ا٢بق  -ملسو هيلع هللا ىلص-فالرسوؿ،(ُ)تستأذف ُب نفسها، كإذهنا صمتها(

 عن األخرل كىي البكر كابلتارل فوليها أحق منها هبا. ألحدٮبا كىي األًن كىذا يدؿ على نفيو
كىي ابنة ست أك  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاستدلوا ٕبديث عائشة اهنع هللا يضر كىو أف أابىا زكجها رسوؿ هللا

 (ِ)سبع سنوات.

 أيذف، كإال ٤با دل ابئهن كإفكاستدؿ اإلماـ الشافعي على أف األمر ُب التزكيج األبكارالى 
 (ّ)حٌب تبلغ فتأذف.اهنع هللا يضر بكر هنع هللا يضر تزكيج عائشة  جاز أليب

 اظتعقوؿ:من 
ألف البكر .ا٤باؿألف كل كالية تثبت لؤلب على الصغّبة البكر دل تزؿ ٗبجرد البلوغ كالوالية ُب 

كإف كانت عاقلة ابلغة فبل تعلم ٗبصاحل النكاح، إذ أف العلم هبا يقف على التجربة كا٤بمارسة 
ابلثيابة كدل توجد فالتحقت ابلبكر الصغّب فبقيت كالية اإلستبداد عليها، ك٥بذا ملك كذلك 

األب قبض صداقها من غّب رضاىا ٖببلؼ الثيب البالغة ألهنا علمت ٗبصاحل النكاح كمصاحبة 
 (ْ)الرجاؿ فانقطعت كالية اإلستبداد عنها.

 استدؿ أصحاب الرأم الثاين من السنة كا٤بعقوؿ:
 :من السنة

                                      
، ِجط،، إستئذاف الثيب يف النكاح ابلنطق كالبكر ابلسكوت:النكاح، ب :،ؾُب صحيح مسلم أخرجو مسلم(ُ)

 (ُُِْقم:)ر ، َُّٕص

، ُٕص ،ٕج،ُط، تزكيج األب ابنتو من اإلماـ( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ:النكاح، ب: ِ)
، َُّٗص ،ِجط،، تزكيج األب البكر الصغّبم ُب صحيح مسلم، ؾ:النكاح، ب: أخرجو مسل (.ُّْٓرقم:)
 (ُِِْرقم:)

 ُّٔ، صٕجط،، األـ( الشافعي، ّ)

 .ُِْ، صِج،ِط، ؾ: النكاح، ب: الذم يرجع إذل ا٤بوذل عليو كالنكاح، بدائع الصنائع( الكاساين، ْ)



 

ُِٔ 

 

قاؿ: ) ال تنكح األًن حٌب تستأمر، كال تنكح البكر -ملسو هيلع هللا ىلص-أبو ىريرة هنع هللا يضر أف النيبا ركم عن م
ككجو الداللة ُب  (ُ)حٌب تستأذف( قالوا: اي رسوؿ هللا ككيف يكوف إذهنا؟ قاؿ: أبف تسكت

لنهي يقتض التحرًن كىو عاـ ُب  حٌب تستأذف كىذا اهنى عن إنكاح البكر -ملسو هيلع هللا ىلص-ا٢بديث أنو
 كل بكر ككذلك ُب كل كرل.

قاؿ: ) األًن أحق بنفسها من كليها، -ملسو هيلع هللا ىلص-بن عباس رضي هللا عنهما أف النيبعن ا
 (ِ).كالبكر تستأذف ُب نفسها، كإذهنا صمتها(

فذكرأتف أابىا زكجها -ملسو هيلع هللا ىلص -نيبعنهما ) أف جارة بكران  أتت ال عن ابن عمر رضي هللا
 (ّ).-صلى هللا علية كسلم-ىبنكارىة فخّبىا ال  يكى

للبكر ُب أنو ليس ألبيها إجبارىا على النكاح بغّب  -ملسو هيلع هللا ىلص -كىذا صريح ُب قضائة
 (ْ)رضاىا.

: ٰبتمل أف ىذه ا٤برأة ىي الٍب قالت زكجِب من ابن أخيو لّبفع رل ةكقاؿ ابن قدام
 ا لتزكٯبها من غّب كفئها، كىذا يثبت ا٣بيار كال يبطل النكاح.خسيستو فتخيّبى

ى أنو زكجها من غّب  لرضي هللا عنهما ىذا ٧بموؿ عكقاؿ البيهقي: حديث ابن عمر 
 (ٓ)كفؤ.

كقاؿ صاحب سبل السبلـ: أتكيل البيهقي ال دليل عليو، فلو كاف كما قاؿ لذكرتو 
العلة كراىيتها، فعليها علق التخيّب، فأينما كجدت بل إ٭با قالت: أنو زكجها كىي كارىة ف ،ا٤برأة

                                      
، ٕج،ُط، األب كغّبه البكر كالثيب إال برضامهاال ينكح ( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ُ)

 (ُّٔٓ، رقم:)ُٕص

، ِجط،، إستئذاف الثيب يف النكاح ابلنطق كالبكر ابلسكوت( أخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: النكاح، ب: ِ)
 ( ُُِْ):قم، ر َُّٕص

، ِِّ، صِج،ُط، رىايف البكر يزكجها أبوىا كال يستأم( أخرجو أيب داكد ُب سنن أيب داكد، ؾ: النكاح، ب: ّ)
 (َِٔٗ)رقم:

 ْٖ، صٔج،ِط، ؾ: النكاح، ب: ُب البكر يزكجها أبوىا كال يستأمرىا، عوف اظتعبود كحاشية ابن القيم( ابن القيم، ْ)

 ْٖ، صٔج،ِط،، ؾ: النكاح، ب: ُب البكر يزكجها أبوىا كال يستأمرىاعوف اظتعبود كحاشية ابن القيم( ابن القيم، ٓ)



 

ُّٔ 

 

 (ُ)الكراىة ُب تزكيج الورل البالغة العاقلة البكر ثبت ا٢بكم كىو التخيّب.
 اظتناقشة 

" أحق بنفسها من كليها" على أف الورل ٯبرب -ملسو هيلع هللا ىلص-من استدؿ بقوؿ النيب على بن القيمرد ا
 البكر، كذلك من عدة أكجو أٮبها:

أف ىذا ا٢بديث ليس فيو ما يدؿ على جواز تزكٯبها بغّب رضاىا مع بلوغها كعقلها 
كرشدىا، كال أف للورل أف يزكجها أببغض ا٣بلق إليها إذا كاف كفؤان، كىذا إ٭با يدؿ بطريق 

، فبل ٯبوز تقدٲبو على ا٤بنطوؽ الصريح  (ِ)ا٤بفهـو
 الَبجيح

من  أصحاب الرأم الثاينأرجح ما اختاره  للشك ٞببلن لؤلمر على ما يقتضيو من اليقْب، كدفعان 
على النكاح كال تزكج  ال ٯبوز إجبار البكر البالغ موجب ا٢بكم ُب األحاديث السابقة أنو أف

 لنصوص الشريعة كركحها.األقرب ىو ك  ،(ّ)إال برضاىا
 كعتا حالتاف : ،اثنيان : الثيب

 حالتْب: حكم إجبار الثيب على النكاح للعلماء ُب ىذه ا٤بسألة
( ْ)كهبذا قاؿ اإلماـ مالكتزكٯبها بغّب إذهنا  : الثيب إذا كانت صغّبة فللورل ىلاضتالة األك 

 (ٓ)ا زالت بكارهتا ابلوطء ال بغّبهكدمحم فبل إذ يأما الشافع ،كا٢بنفية

                                      
 ٖٔ، صٔج،ِط، وف اظتعبود كحاشية ابن القيمع( ابن القيم، ُ)

 َٗ، صٓج،ِٕط، زاد اظتعاد( ابن  القيم، ِ)

 .ٖٖ، صٓج،ِٕطُب الثيب كالبكر يزكجهما أبوٮبا، -ملسو هيلع هللا ىلص -فصل: ُب حكمو، ، ؾ: النكاحزاد اظتعاد( ابن القيم، ّ)

، ّجط،، فتح القدير، . ِْٖ، صُج،ُط، الكايفابن عبد الرب، . ّٔٔ، صٔجط،، بداية اجملتهد( ابن رشد، ْ)
 ّٓٔص ،ط، شرح العمدة. ُِْ، صِج،ِط، بدائع الصنائع.ُِٔص

، ابن ، كىو كجة ُب مذىب ا٢بنيفةُْٗ،صّج،ِط، مغِب احملتاج. الشربيِب، ُّٗ، صٓجط،، ألـا( الشافعي، ٓ)
 ِْ-ِّ، ص ّجط،، اظتبدع، ِْٗ، صٔج ط،اظتغِبقدامة،



 

ُْٔ 

 

: الثيب البالغة العاقلة فبل بد من إذهنا عند الشافعية كا٢بنابلة كا٤بالكية  اضتالة الثانية
 (ُ).نفية كعلى ىذا لو زكجها بغّب إذهنا فباطل كإف رضيت بعد ذلككا٢ب

 األدلة:
 تزكيج الثيب الصغّب  ا٢بق ُب للورل أبف ليساستدؿ القائلْب 

 من السنة:
: الثيب أحق بنفسها من كليها، أنو قاؿ-ملسو هيلع هللا ىلص-باس رضي هللا عنهما عن رسوؿ هللاما ركاه ابن ع

 .(ِ)سها، كإذهنا صماهتا، كُب ركاية  األًن أحق بنفسهاكالبكر تستأذف ُب نف
أنو قاؿ : ال تنكح البكر حٌب تستأذف، كال -ملسو هيلع هللا ىلص-أبو ىريرة هنع هللا يضر عن النيبما ركاه 

، كُب ركاية: ال تنكح ر، فقيل: اي رسوؿ هللا كيف إذهنا؟ قاؿ: إذا سكتتالثيب حٌب تستأم
 .(ّ)نكح البكر حٌب تستأذفاألًن حٌب تستأمر، كال ت

، كلوركدىا ُب التصريح بذلك ُب الركاايت األخرل" بدليل قالوا: ا٤براد ابألًن ُب ا٢بديثْب "الثيب
 ا٢بديثْب ُب مقابل البكر.

: شاكركا النساء ُب -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللاما ركاه عدم بن عدم الكندم عن أبيو 
يل لو: اي رسوؿ هللا إف البكر تستحي، قاؿ: الثيب تعرب عن نفسها، كالبكر أنفسهن، فق

 .(ْ)رضاىا صمتها

 ج إال إبذهنا.دؿ على أف الثيب صغّبة أك كبّبة ال تزكٌ : عمـو ىذه األحاديث تقالوا
                                      

 ،ِٓ، صِجط،،ظتهذبا،َُ -ٖ،ٕ، ِجط،،الفواكو الدكاىن. َّٗ-َِٗ، ِج ،ُط،لكربلاظتدكنة ا:مالك، نظر(  اُ)
، اظتغُب، ابن قدامة. ِٗٓ-ِٖٓ، صْج،ِط،مغُب احملتاج. الشربيِب،ٕٓ-ٔٓ، صٗجط،،اضتاكل الكبّبا٤باكردم، 

فتح ابن حجر،  ،ّٓ، صٖج،ِط،اإلنصاؼ ىف معرفة الراجح من اطتالؼ. ا٤برداكم،ّٖٓ -ّْٖ، صٕجط،
، ّجط،،سبل السالـالصنعاين، ، ْٓ، صٖج،ٕط، إرشاد السارلالقسطبلين، ، ُُِ، صٗجط،م، ر البا
 .ّٖ، صْ جط،، إحكاـ األحكاـ. ابن دقيق العيد، ِٓٓ -ِْٓص، ٔج،ُط،نيل األكطار. الشوكاين،ٔٓٗص

 (ُٖ، رقم:)َْٔ، صِج،ِطما جاء يف استئمار البكر كالثيب،( أخرجو الَبمذم ُب سنن الَبمذم، ؾ: النكاح، ب: ِ)

 (. ٖٔٗٔ، رقم: )ِٓ، صٗج،ُط، ؾ: النكاح،صحيح البخارم( أخرجو البخارم ُب ّ)

 (.ُّٖٔ، رقم:)ِّٓ، صٔجط،، إركاء الغليل يف ختريج األحاديث( األلباين، ْ)



 

ُٔٓ 

 

 العقل:من 
 ، ألف الثيب قد اختربت ا٤بقصود،فزالت ا١بهالة أبمرلثيوبة دليل العلم ٗبصاحل النكاحأف ا

كالية اإلجبار عن الثيب  ، كىذاكاؼ لدفعدة إ٭با ٙبصل بعد العقل كالتمييزالنكاح، كالثيوبة عا
 .الصغّبة

 :تزكيج الثيب الصغّب ا٢بق ُب استدؿ القائلْب أف للورل
 السنة:من 

سكتت فهو  تستأمر اليتيمة ُب نفسها، فإفأنو قاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-أبو ىريرة هنع هللا يضر عن النيبما ركاه 
 ، كإف أبت فبل جواز عليها.إذهنا

، فإف ُب نفسهامة ال تستأمر اليتيأنو قاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-أبو موسى هنع هللا يضر عن النيب ما ركاه
 ، كإف أبت دل تكره.سكتت فقد أذنت

هـو ، كيدالف ٗبفٗبنطوقهما على أف اليتيمة تستأذفا٢بديثاف يدالف  كجو الداللة:
، كىي ذات األب، بكرا كانت أك ثيبا ال تستأذف إال ما أٝبع عليو على أف غّب اليتيمةا٤بخالفة 

 عامة أىل العلم من استئمار الثيب البالغ.

أنو غّب ٨باطب ، لقصور عقل الصغّب، بدليل أف العلة ُب اإلجبار ىي الصغر
، فيصح الصغّبةه العلة موجودة ُب الثيب ، كىذابلتكاليف الشرعية، كال يصح تصرفو ُب مالو

 من ، كعلى القوؿ أبف كبلبكر الصغّبة كعلى الغبلـ الصغّبإجبارىا على النكاح قياسا على ال
 إحداٮبا  مستقلتْب فزالت ، فإف ا٢بكم إذا ثبت بعلتْبالصغر كالبكارة علة لئلجبار

 ثبت ا٢بكم ابألخرل.

نفسها من كليها ، ككوهنا أحق بالٍب تدؿ على كجوب استئمار الثيبقالوا: كاألخبار 
، كالصغّبة ال حق ٥با، لقصور فإنو جعلها أحق بنفسها من كليها ٧بمولة على الثيب الكبّبة،

 عقلها.
  



 

ُٔٔ 

 

 عينكح أك يد : ال خيطب على خطبة أخيو حٌب اظتبحث الثاين

 اضتديث:
ع بعض، أف يبيع بعضكم على بي -ملسو هيلع هللا ىلص -عن ابن عمر رضي هللا عنهما كاف يقوؿ: هنى النيب

 .(ُ)كال ٱبطب الرجل على خطبة أخيو حٌب يَبؾ ا٣باطب قبلو أك أيذف لو ا٣باطب(

يبػىتي ك  ًخٍطبيوي كخيٍطبػىتيوي ا٣بطبة لغة:خطب ا٤برأة خطبان كىي  ، و، ًخطًٌ :ًخٍطبه يقوؿي ا٣باطبي
: ًنٍكحه، كييضىم   ٍخطوبي

ى
 .(ِ)ابلكسر كييضىم ، فيقوؿي ا٤ب

كال ٱبلو حاؿ ، لكسرخطبة الرجل ا٤برأة لينكحهااب ٣بطبةكاصطبلحا: قاؿ ابن قدامو:ا
أتذف لوليها ُب إجابتو أك أك أف تسكن إذل ا٣باطبلها، فتجيبو،ا٤بخطوبة من ثبلثة أقساـ أحدىا: 

األكؿ، كإيقاع على ا٣باطب ألف ُب ذلك إفسادا ن ، ، فهذه ٰبـر على غّب خاطبها خطبتهاتزكٯبو
 ، إال أف قوما ٞبلوا النهي على الكراىةخبلفا بْب أىل العلمنعلم ُب ىذا ، كال العداكة بْب الناس

 .(ّ)كالظاىر أكذل

 صيغة النهي:
كىو من الصيغ الضمنية الٌب تدؿ عليو،  يلفظ النه ك، "لفظ "هنىابستخداـ جاء النهي ىنا 

 .كفو كمنعو  مهناه ينهاه هنيان أ ك يفيد التحرًن

التحرًن؛ألف ا٢بديث صريح ُب النهي عن  أف النهي ُب ىذا ا٤بوضع ٰبمل علىداللة النهي:
 (ْ)ا٣بطبة على ا٣بطبة.

 األثر الفقهي للحديث 
                                      

، ال خيطب على خطبة أخيو حٌب ينكح أك يدع:النكاح، ب :صحيح البخارم، ؾ( أخرجو البخارم ُب ُ)
 (.ُِْٓ)قم:، ر ُٗص،ٕج،ُط

 ُٖ،صُجط،، القاموس احمليط( الفّبكس أابدم، ِ)

 بتصرؼُّْ، صٕجط،، اظتغِب( ابن قدامة، ّ)

، ٗجط،، ؾ: النكاح، ب: ٙبرًن ا٣بطبة على خطبة أخيو حٌب أيذف أك يَبؾ.  اظتنهاج شرح صحيح مسلم( النوكم، ْ)
 ُٕٗص



 

ُٕٔ 

 

 اختلف الفقهاء ُب داللة النهي ُب ا٢بديث على ا٢بكم ُب البيع كا٣بطبة.
 :يف البيع -أ

، كلكن اختلفوا، فمن ابع على بيع أخيو ىل (ُ)أٝبع العلماء على ٙبرًن البيع على بيع أخيو
 اإلٍب؟ أـ أف بيعو ابطل؟ ذىبوا ُب ذلك إذل رأيْب:يصح بيعو مع 

إذل صحة البيع مع  (ّ)كىو كجو عند ا٢بنابلة(ِ)الرأم األكؿ: ىو ما ذىب إليو ا١بمهور
إذ دل يفقد  -كىو اإليذاء -اإلٍب، ألف النهي ال يعود إذل نفس العقد، بل إذل أمر خارج عنو

 ىذا البيع شرطان كال ركنان.

إذل أف البيع غّب  (ٓ)ُب ا٤بشهور، كالظاىرية (ْ)إليو اإلماـ أٞبد الرأم الثاين: ذىب
صحيح، فبل ينعقد للنهي عنو، كالنهي يقتضي الفساد ٤با فيو إضرار اب٤بسلم كاإلفساد 

 عليو.كسبب ا٣ببلؼ ىو ا٣ببلؼ ُب اقتضاء النهي الفساد.

 األدلة: 
 أدلة الرأم االكؿ:

 ٧بموؿ على التحرًن فقط،  (ٔ)يع على بيع بعضا١بمهور أبف أحاديث النهي عن الباستدؿ 
 كال يقتضي الفساد؛ ألف النهي ألمر خارج، كاألصل ُب البيع الصحة ما دل يدؿ دليل

 صريح على الفساد. 
                                      

انظر: ابن  ،ُّّ، صْج،ِط،اإلنصاؼ انظر:ا٤برداكم،،ُٖٓ، صَُج ط،،شرح النوكم على مسلم( النوكم، ُ)
 َُٗص، ٓج،ُط، نيل األكطارانظر: الشوكاين،، ّّٓ، صْجط،، فتح البارمحجر،

 

-َُٔص، ٓج،ِط، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين:انظر ،477، صٔجط،، شرح فتح القدير( ِ)
انظر: النوكم،  ،183، ص3جط،، بداية اجملتهدابن رشد،: انظر، ََُ، صٓجط،، اظتنتقى القرطيب،انظر:،ُُُ

إحكاـ األحكاـ ، انظر: ابن دقيق العيد، ُْٔ،صّجط،، البيوع اظتنهي عنهاؾ: البيع، ب: ، ركضة الطالبْب
  ُّٗص، ِج،ِطمغِب احملتاجانظر: الشربيِب، ، ُُّ، صِجط،، شرح عمدة األحكاـ

 
 

 ِّّص، ْج،ِط، اإلنصاؼانظر: ا٤برداكم، ، َّٔص، ٔجط،،اظتغِب( ابن قدامة، ّ)

 ِّّ، صْج،ِط،اإلنصاؼ:ا٤برداكم،، انظرَّٔ،صٔجط،،اظتغِب( ابن قدامة، ْ)
 

، ، ُّٖ، صّجط،، بداية اجملتهد( ابن رشد، ٓ)  ُّٕ، صٕجط،، احمللىانظر: ابن حـز
 

 ُِْٓ:، رُٗ، صٕج،ُطصحيح البخارم، (أخرجو البخارم ُب ٔ)



 

ُٖٔ 

 

 أدلة الرأم الثاين:
ا٢بديث  ،(ُ)بيع بعض"قاؿ: "كال يبع بعضكم على -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕبديث ابن عمر عن النيباستدلوا
كال "، كُب الى:ليو، كما ُب معناه من األحاديث، كالنهي ُب ا٢بديث يقتضي الفسادمتفق ع

فإف فعل  -ا٤بسلم كالذمي سواء -ٰبل ألحد أف يسـو على سـو آخر، كال أف يبيع على بيعو
 .(ِ)"فالبيع مفسوخ

 اظتناقشة:
ا لذات البيع بل ألمر خارج، فبل يقتضي الفسا د، كإ٭با يقتضي أف النهي ُب ا٢بديث ليس عائدن

 التحرًن فقط.

 الَبجيح:
أرجح الرأم الذم ذىب إليو ا١بمهور أبف النهي ال يقتضي الفساد، إذ أف األصل ُب الشريعة 

 صيانة العقود كا٢بفاظ عليها من اإلبطاؿ ما أمكن، كالتحرًن كاؼو ُب الردع عن مثل ىذا.

 يف اطتطبة: -ب
٤بسلم، كلكن اختلفوا ُب ماىيتو ىل ىي للتحرًن أـ أٝبع العلماء على ٙبرًن ا٣بطبة على خطبة ا

 للكراىو كذىبوا بذلك إذل رأيْب:

، كجزموا أبف النهي للتحرًن الرأم االكؿ: للجمهور كذىبوا إذل ٙبرًن ا٣بطبة على ا٣بطبة
 (ّ)كلكن ال يبطل العقد.

ي النيب هنأم  -نهي للكراىو، كقاؿ: هنيو عن ذلكالرأم الثاين: كقاؿ بو ا٣بطايب: أف ال
كال قاؿ ا٢بافظ:"ك ، (ْ)"عند أكثر الفقهاء هني أتديب كليس بنهي ٙبرًن يبطل العقد" -ملسو هيلع هللا ىلص

                                      
، صحيح مسلمُب  مسلم ، أخرجو(ُِّٗرقم:)، ِّٓ، صْ،جالبيوع:ؾ، صحيح البخارم( أخرجو البخارم ُب ُ)

 (ُُِْ،رقم:)ُُْٓ، صّج،ُط، البيوع:ؾ
 

(ِ ،  َّٕ، صٕج،ط، احمللى ابآلاثر(ابن حـز

 ُِِ،ص ْج ،ِط، مغِب احملتاج، انظر: الشربيِب، ُٗٗ، صٗجط،، فتح البارم( ابن حجر، ّ)

 ُْٗ،صّج،ُط،معامل السنن( ا٣بطايب،ْ)



 

ُٔٗ 

 

، "مبلزمة بْب كونو للتحرًن كبْب البطبلف عند ا١بمهور بل ىو عندىم للتحرًن كال يبطل العقد
فذىب بعض الفقهاء  كحكى النوكم أف النهي فيو للتحرًن ابإلٝباع كلكنهم اختلفوا ُب شركطو

 . (ُ)أنو ٧بل التحرًن إذا صرحت ا٤بخطوبة ابإلجابة أك كليها الذم أذنت لو

 األدلة:
 استدؿ ا١بمهور ابلسنة كاإلٝباع 

 :السنة -أ
على خطبة أخيو حٌب ينكح  : )ال ٱبطب الرجلقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النيب" أيب ىريرة ٤با ركم عن  

 (ِ).(أك يَبؾ

لة ُب ا٢بديث أف قولو "ال ٱبطب" ركم بسكوف الباء على النهي كالنهي ككجو الدال
للتحرًن، كركم ابلرفع على النفي كىو إخبار، كاإلخبار ىنا يفيد النهي، )بل ىو أبلغ ُب النهي، 

ديث عقبة بن كح  ، ككذا استدلوا أبحاديث أخرل(ّ)ألف خرب الشارع ال يتصور كقوع خبلفو(
كال قاؿ: ا٤بؤمن أخو ا٤بؤمن فبل ٰبل للمؤمن أف يبتاع على بيع أخيو  -ملسو هيلع هللا ىلص -عامر أف رسوؿ هللا

 .(ْ)ٱبطب على خطبة أخيو حٌب يذر

 اإلرتاع: -ب
 (ٓ)كقالوا: كبذلك نقل النوكم اإلٝباع على التحرًن.

 

 الَبجيح: 
                                      

 ُٕٗ، صٗجط،، اظتنهاج شـر صحيح مسلم،انظر النوكم،  ُٗٗ، صٗجط،، فتح البارم( ابن حجر، ُ)
 

، ٕج،ُط، ال خيطب على خطبة أخيو حٌب ينكح أك يدع:النكاح، ب :صحيح البخارم، ؾ(أخرجو البخارم ُب ِ)
 ُْْٓ ، رُٗص

  ِٖٔ، صّج،ٕط، ؾ: النكاح، ب: ٙبرًن ا٣بطبة على ا٣بطبة، إعالـ األانـ شرح بلوغ اظتراـ( نور الدين عَب، ّ)

 ُُْْ، ر:َُّْ، صِ، جصحيح مسلمأخرجو مسلم ُب (  ْ)

 ُٕٗ، صٗجط،، اظتنهاج شـر صحيح مسلم( النوكم، ٓ)
 



 

َُٕ 

 

لتحرًن كليس ذىب إليو ا١بمهور، أبف النهي الوارد ُب ا٢بديث ل يرل الباحث أف الراجح ىو ما
كألف ا٣بطبة على ا٣بطبة ٙبمل معُب اإلعتداء كاإليذاء ككبل األمرين منهي عنو، ، للكراىة

 فيحرمعلى ا٤بسلم أف يؤذم أخاه ال ُب البيع كال ُب ا٣بطبة.
  



 

ُُٕ 

 

 ال تنكح اظترأة على عمتهاابب : الثالث بحثاظت

 اضتديث:
 " (ُ)أف تنكح ا٤برأة على عمتها أك خالتها -ملسو هيلع هللا ىلص -هنى رسوؿ هللا قاؿ " –هنع هللا يضر-عن جابر 

رأة كعمتها كبْب ال ٯبمع بْب ا٤بقػاؿ " -ملسو هيلع هللا ىلص -أف النىب (ِ)كبلفػظ آخر عن أىب ىريرة
 (ّ)."ا٤برأة كخالتها

 صيغ النهى: 
 كاستخداـ لفظ ،لشىء" كمعناه طلب الكف كاالمتناع عن اهنىىى صيغة " :الصيغة األكذل

 .أك ضمنان  " من الصيغ الٌب تفيد النهى ٦بازان هنى"

كركم ابلرفع على النفي  مضارع مقركف ببل الناىية" ال ٯبمعيغة الثانية: ىى صيغة "الص
ك٘بمع القـو اجتمعوا من كىو مأخوذ من ٝبع الشىء ا٤بتفرؽ فاجتمع . كىو إخبار يفيد النهي

 (ْ).كل شىء تطلق على القليل كالكثّب  من ، كا١بماعةىنا كىنا، كٝبعت الشىء ٝبعان كٝبعتو
 :  داللة النهى

 ىنا يدؿ على التحرًن أل أنو ٰبـر على الرجل ا١بمع بْب ا٤برأة كعمتها أك خالتها يالنه
ناٮبا كأخت ا١بد كلو من ، كا٣بالة ىى أخت األـ كيدخل ما َب معكالعمة ىى أخت األب 

، (ُ)مها كإف علت كلو من قبل األبة كأ، كأخت ا١بد، كأخت األب كلو عبلجهة األـ
 .تْبكالباعث على التحرًن ىو قطيعة الرحم مع ا٤بنافسة القوية بْب الضر 

                                      
 .(َُٖٓرقم:)، ُِص ،ٕج،ُط،ال تنكح اظترأة على عمتها:النكاح، ب :، ؾ(أخرجو البخام ُب صحيح البخارمُ)
ة بن سليم بن فهم بن غنم بن دكس بن  ىو أبو ىريرة بن عامر بن طريف بن عتاب بن أىب صعب بن سعد بن ثعلب (ِ)

كعب الدكسى كاف ا٠بو َب ا١باىلية عبد مشس بن صخر فسماه النىب عبد الرٞبن ككنيتو أاب ىريرة ؛ ألنو كاف ٰبمل 
قطة صغّبة َب كمو فقيل لو أبو ىريرة أٝبع أىل ا٢بديث على أنو أكثر الصحابة حديثان كقيل ركل ٟبسة آالؼ 

: ىػ ٍب توَب بعد ذلك )ينظرٗٓيل صلى على عائشة َب رمضاف كأمر سلمة َب شواؿ سنة ىػ كقٗٓحديث توَب عاـ 
 .َِٕ -َُِ ،ُٗٗص، ٕجط،، اإلصابةابن حجر،

 .(َُٗٓ:)، رقمُِص،ٕج،ُط، التنكح اظترأة على عمتها: النكاح، ب:البخارم، ؾ (أخرجو البخارم ُب صحيحّ)
 .ُّٓص  ،ُ، ط،جاظتعجم الوسيطمع اللغة العربية،: ٦بانظر، ّٓ، صٖج،ّط، لساف العرب( ابن منظور، ْ)



 

ُِٕ 

 

 األثر الفقهي للحديث
ألهنم مرقو من الدين كما قاؿ  -اتفق ٝبهور العلماء إال نذران يسّبان ٩بن ال يعتد ٖببلفهم 

كقد نقل اإلٝباع على ذلك  ا كبْب خالتها،٤برأة كعمتها كبينهأنو ٰبـر ا١بمع بْب ا (ِ) -القرطيب
كقد خرج عن ىذا اإلٝباع  كابن حـز ككذلك النوكم، ابن عبد الرب،من أىل العلم منهم: ٝبهرة 

ختبلفان ابن ا٤بنذر لست أعلم ُب منع ذلك اكقاؿ " عية. قاؿ الشوكاينطائفة من ا٣بوارج كالش
، كإ٭با قاؿ اب١بواز فرقة من ا٣بوارج  (ّ)"اليـو

 دلة:األ
 اإلٝباع ابلسنة ك  ا١بمهور القائلْب ابلتحرًن استدؿ

 من السنة:
ىذا دليل ك ال ٯبمع بْب ا٤برأة كعمتها، أك ا٤برأة كخالتها(.:)-ملسو هيلع هللا ىلص-استدلوا بقوؿ رسوؿ هللا

 رأة كعمتها كبينها كبْب خالتها.ا٤بذاىب كافة ُب ٙبرًن ا١بمع بْب ا٤ب

 من اإلرتاع:
من ا٤بفتْب ال خبلؼ بينهم ُب "ٙبرًن ا١بمع بْب من ذكر ىو قوؿ من لقيتو قاؿ الشافعي: 

كقاؿ الَبمذم بعد ٚبرٯبو: العمل على ىذا كاف عند عامة أىل العلم ال نعلم بينهم ذلك، 
نكح ا٤برأة على عمتها إختبلفان أنو ال ٰبل لرجل أف ٯبمع بْب ا٤برأة كعمتها أك خالتها كال أف ت

 (ْ)أك خالتها.

، كإ٭با قاؿ ا٣بوارج اب١بواز: لست أ(ٓ)ؿ ابن ا٤بنذركقا ، كما علم َب منع ذلك خبلفان حٌب اليـو
(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ):تعاذل٣بوارج كاستدلوا بقولو حكى ىذا اإلٝباع القرطىب كاستثُب ا

                                      
= 
، ٗج،ط،ٙبرًن ا١بمع بْب ا٤برأة كعمتها أك خالتها:النكاح، ب:ؾ،  ،شرح النوكم على صحيح مسلم(النوكم، ُ)

 ُُٗص
 ُِٓ،صٓج،ُط، تفسّب القرطيب(  القرطيب، ِ)
 ُٕٔ، صٔج،ُطا أكخالتهاالنهي ُب ا٢بمع بْب البنت كعمته:النكاح، ب :،ؾنيل األكطار(الشوكاين، ّ)

 ُُٔ، صٗجط،كأف ٘بمعوا بْب األختْب، :، ؾ: النكاح، بفتح البارم( ابن حجر، ْ)

ىػ من تصانيفو ِِْىو: دمحم بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورل من كبار الفقهاء اجملتهدين دل يكن يقلد أحدان كلد عاـ (ٓ)
= 



 

ُّٕ 

 

إال أف ىذا ا٢بديث خصص عمـو اآلية كىو دليل جواز ٚبصيص ( ِْمن اآلية  ،جزء سورة النساء)
 ب ٖبرب اآلحاد.عمـو الكتا

استدلوا ابلقراىف، بقولو تعاذل: ) كأحل لكم ما كراء  الذين قالوا ابلكراىو الرأم الثاين:
ذلكم( كٞبلوا النهي ا٤بذكور ُب ا٢بديث على الكراىية، كجعلوا القرينة ما ُب حديث ابن عباس 

 من التعليل بلفظ ) فإنكن إذا فعلًب ذلك قطعًب أرحامكن(.

٦برد ٨بافة القطيعة ال يستلـز حرمة النكاح كإال لـز حرمة بْب بنات  كقالوا: ال شك أف
 (ُ)عماهتن ك بنات خالتهن لوجود علة النهي ُب ذلك.

كأجيب أبف قطيعة الرحم من الكبائر ابإلتفاؽ، فما كاف مفضيان إليها من األسباب 
اع على خبلفو، فهذا يكوف ٧برمان، كأما اإللزاـ بتحرًن ا١بمع بْب سائر القراابت فّبده اإلٝب

فعمـو ٨بصص (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )٨بصص لعمـو العلة أك لقياسها، كأما قولو تعاذل: 
 (ِ)أبحاديث الباب.

كظاىر ا٢بديث يقتضى التسوية بْب ا١بمع بينهما على صفة ا٤بعية كا١بمع على صفة 
كاحهما ا إذا نكحهما معان فنكإذا كاف النهى يقتضى فساد ا٤بنهى عنو فعلى ىذ ،(ّ)الَبتيب

 ف حصل الَبتيبفى العقدين؛ ألف ىذا عقد حصلفيو ا١بمع ا٤بنهى عنهفيفسد، كإابطل
 .(ْ)؛ ألف مسمى ا١بمع حصل بوابطل فالثاين 

                                      
= 

)  ُّٗالختبلؼ كاإلشراؼ على مذاىب أىل العلم توَب عاـ ا٤ببسوط َب الفقو ، األكسط َب السنن ، اإلٝباع ، ا
 .ٓص ،ّج،ُطتذكرة اضتفاظ:الذىيب،ينظر

 .ُٕٔ، صٔج ،ُط،نيل األكطار( الشوكاين، ُ)

 .ُٕٔ، صٔج،ُط، نيل األكطار( الشوكاين، ِ)

سبل الصنعاين،،ّٗص، ٖج،ٕطم،إرشاد السار القسطبلين، ،ْٕص، ٗجط،م، فتح البار (ابن حجر، ّ)
إحكاـ األحكاـ شرح عمدة ابن دقيق العيد،، ّٖٗص العمدة ىف األحكاـ، ْٔٗص، ّجط،،السالـ

الشرح ، ابن قدامةط،، اظتغُبابن قدامة، ، ُٕٗص، ِجط،،اظتبسوطالسرخسي، ، ِّص، ْجط،،األحكاـ
 ْٖٕص، ٕجط،على مًب ا٤بقنع َب فقو أٞبد بن حنبل لئلمامْب موفق الدين،  الكبّب

شرح الزرقاىن على موطأ الزرقاين،  ،ّٖٗص ،العمدة ىف األحكاـ، ِّص، ْجط،ـ األحكاـإحكاابن دقيق العيد (ْ)
 .َُِص، ّج،ط، مالك



 

ُْٕ 

 

 علة حترًن اصتمع:
من ا٤بعلـو أف قطع صلة الرحم من الكبائر ُب اإلسبلـ، لذلك حـر الشرع ا١بمع بْب البنت 

  ىي العلة الٍب من أجلها جاء ىذا التحرًن.كعمتها أك خالتها ٨بافة القطيعة كالٍب

قاؿ ا٣بطايب رٞبو هللا تعاذل مبينان العلة الٍب من أجلها حـر ا١بمع بْب كل من ذكران 
أنفان: )يشبو أف يكوف ا٤بعُب ُب ذلك ما ٱباؼ من كقوع العداكة بينهن، ألف مشاركة ُب ا٢بظ 

 .(ُ)الرحممن الزكج توقع ا٤بنافسة بينهن فيكوف منها القطيعة 

ك٥بذا قاؿ القرطيب رٞبو هللا تعاذل ُب ذلك السياؽ: ) كذلك ٤با يفضي إليو ا١بمع من 
 .(ِ)(قطع األرحاـ القريبة،٩با يقع بْب الضرائر من الشناىف كالشركر بسبب الغّبة

نو يفضي ألعلة التحرًن ُب ا١بمع بينهما: ) ُب بياف -ٞبو هللا تعاذلر  -ىكقاؿ ابن قدام
 (ّ).(بْب الزكجات من التغاير كالتنافر، كما الرحم اـرإذل قطيعة 

  

                                      
 ُٖٗ، صّج،ُ،ط، ؾ: النكاح، ب:ما يكره ا١بمع بينهن من النساءمعامل السنن( ا٣بطايب، ُ)

 ُِٔ، ص ٓج،ُط، اصتامع ألحكاـ القرَاف( القرطيب، ِ)

 ِٔ، صّج ،ُطح، ب: ما ٰبـر من النكاح،، ؾ: النكا الكايف( ابن قدامة، ّ)



 

ُٕٓ 

 

 اظتبحث الرابع: ابب ال تطيع اظترأة زكجها يف معصية
 : اضتديث

 -شعر رأسها، فجاءت إذل النيبط مرأة من األنصار زكجت ابنتها، فتمعٌ اف أ اهنع هللا يضر –عن عائشة 
أمرين أف أصل ُب شعرىا فقاؿ: "ال" إنو قد لعن هللا تذكر ذلك لو فقالت، إف زكجها  -ملسو هيلع هللا ىلص

 (ُ).ا٤بوصبلت

وصولة: الٍب تصل كا٤ب (ِ)ٛبعط: أم الشعر ُب جسده كتساقط من داء يعرض لو.
 .(ّ)شعرىابشعر غّبىا، كا٤بستوصلة:الطالبة لذلك

 صيغة النهي:
 (ٓ)الكبّبة. ، كىو من عبلمات(ْ)ا٣بّبلعن( كمعناه الطرد كاإلبعاد عن على لفظ ) جاءت 

 دالؿ النهي:
، كألف (ٔ)ى التحرًن من أقول الدالالتالنهي ىنا ٰبمل على التحرًن ألف داللة اللعن عل

يكوف  وا٢بديث فيو كعيد شديد على من فعل ذلك، ككل ذنب رتب هللا عليو عقوبة اللعن فإن
 من الكبائر.

 األثر الفقهي للحديث:
الكبائر الٍب تستحق بو اللعن، كقد اختلفوا ُب  شعرىا منعلى أف كصل ا٤برأة  دؿ ا٢بديث

 :إذل رأيْبتفصيل ىذا ا٢بكم 
الوصل مطلقان سواءن كاف بشعر اىدمي أك شعر غّب اىدمي، كسواءن كاف أنو ٰبـر  :الرأم األكؿ

                                      
، ِّ، صٕج،ُط، ال تطيع اظترأة زكجها يف معصية( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ُ)

 (.َِٓٓ)رقم:

 . ٕٕٖ، صِجط،، اظتعجم الوسيط. انظر: ٦بمع اللغة العربية، َْٓ، صٕج،ّط، لساف العرب ( ابن منظور،ِ)

 َُّٕ، صِج ط،،اظتعجم الوسيط. انظر: ٦بمع اللغة العربية، ِٕٕ، صُُج،ّط، عربلساف ال ( ابن منظور،ّ)

 .ِٖٗ، صِج ط،،اظتعجم الوسيط. انظر: ٦بمع اللغة العربية،ّٕٖ، صُّج،ّطلساف العرب، ( ابن منظور،ْ)

 .ّٕٗ، صَُج ط،، فتح البارم( ابن حجر، ٓ)

 ( ا٤برجع نفسؤ)



 

ُٕٔ 

 

ٖبرقة أك صوؼ، كىذا القوؿ جعلو النوكم الظاىر ا٤بختار كىو الذم ذكره ا٢بافظ ُب الفتح  
 كمذىب ا١بمهور.

الوصل ابلشعر ٩بنوع مطلقان ٤با فيو من التزكير سواءن كاف بشعر اىدمي : ثاينرأم الال
 أكبشعر حيواف اىخر، كلكن ال أبس بوصلو بصوؼ أك خرؽ أك غّبىا كىو قوؿ الليث بن سعد.

 األدلة:
 :الذين قالوا ابظتنع مطلقان  اصتمهوراستدلوا 

 من السنة
لعن هللا ):-ملسو هيلع هللا ىلص-كرد فيها اللعن للواصلة، كقولول ٕبديث ىذا الباب كأبحاديث أخر  استدلوا

 -ملسو هيلع هللا ىلص -السابقة ىي عمـو هني رسوؿ هللا ككجو الداللة ُب األحاديث، (ُ)(الواصلة كا٤بستوصلة
صلى  -رسوؿ هللال ا٤برأة شعرىا، كألف الوصل من ا٣بصائل ارمة الٍب لعن فاعلها ُب أف تص
 ك أف اللعن ال ٯبوز بفعل مباح. -سلمهللا عليو ك 

 -وؼ أك غّبهال أبس بوصلو بص -ْبك استدؿ القائل
 من السنة:

ككجو  ،(ِ)(ال أبىٍسى اًبلقىراىًملً )قاؿ: الذم ركم عن سعيد بن جبّب  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٕبديث رسوؿ هللا
ع ىو كصل الشعر الداللة ُب ا٢بديث جواز كصل الشعر بغّبه من خرقة ك٫بوىا، كأف ا٤بمنو 

لقوة أدلتهم، ر ن ٙبرًن مطلق لوصل الشعما ذىب إليو أصحاب الرأم األك٤ب لراجح ىوكاابلشعر.
سبحانو  -هللااالٍب خلقهباإلضافة إذل ما فيهمن تغيّب ا٣بلقةالنهي فيو على التنزيهم ك٢بمله
 .كىذا من ابب  الفساد العظيم -كتعاذل

 
 

                                      
 (َْٗٓ، رقم:)ُٔٔ، صٕج،ُط،اظتوصولة اللباس، ب: ( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ:ُ)

قاؿ األلباين (، ُُْٕ، رقم:)ٖٕ، صْج،ُط، يف كصل الشعر( أخرجو أيب داكد ُب سنن أيب داكد، ؾ: الَبجل، ب: ِ)
 .ُٖ، صُج،، ضعيف سنده غاية ا٤براـغاية اظتراـُب 



 

ُٕٕ 

 

 
 اظتبحث اطتامس: ابب نكاح الشغار

 اضتديث:
هنى عن الشغار، كالشغار أف يزكج " -ملسو هيلع هللا ىلص  -أف رسوؿ هللا -ارضى هللا عنهم -(ُ)عن ابن عمر

" قاؿ الشافعى ال أدرل التفسّب عن النىب (ِ)الرجل ابنتو على أف يزكجو ابنتو ليس بينهما صداؽ
 .(ّ)أك عن ابن عمر

 : صيغة النهى
كفو كمنعو كىو من الصيغ م  خوذ من هناه ينهاه هنيان أمأ -كما ذكرت -" كىوىى لفظ " هنى

 .(ْ)الٌب تدؿ على النهى ضمنان 
 :داللة النهي

 .(ٓ)كما سواه ٰبتاج إذل القرينة  على التحرًن ألنو حقيقة َب النهي تدؿ
 : للحديث األثر الفقهي

 ؟ اح أـ الأٝبع العلماء على أف الشغار منهى عنو لكن اختلفوا ىل النهى يقتضى إبطاؿ النك
 :على آراء

                                      
بنت مظعوف ا١بمحية كلد سنة ثبلث من مبعث  ىو: عبد هللا بن عمر بن ا٣بطاب بن نفيل القرشى العدكل أمو زينب(ُ)

النىب ىاجر كىو بن عشر سنْب أسلم مع أبيو كىاجر كعرض على النىب ببدر فاستصغره ٍب أبحد فكذلك ٍب 
 ( َُٕ، صْجط،إلصابةاابن حجر، ىػ )  ُْٖاب٣بندؽ فأجازه كىو ابن ٟبس عشرة سنة،توَب 

 انظر: أخرجو مسلم ُب صحيح، (ُُِٓرقم:) ،ُِص، ٕج،ُط النكاح، :، ؾمالبخار  ( أخرجو البخارم ُب صحيحِ)
 (.ُُْٓقم:)ر  ،ُٖٔ، صٗجط،، حترًن نكاح الشغار:النكاح، ب :ؾ، مسلم

 

 .ٕٓ، صٗجط،م، فتح البار انظر: ابن حجر، ، ّٗ، صٖج ،ٕط،مإرشاد السار (  القسطبلين، ّ)
 

القاموس الفّبكس أابدم، ،ّّٗصط،،ؼتتار الصحاحالرازم، ، ِٗٔ، صِجط،، اظتصباح اظتنّب( الفيومي، ْ)
 ٕٕٓ، صْجط،،احمليط

 

، ّجط،،سبل السالـالصنعاين، ، َْ-ّٗ، صٖج،ٕط،إرشاد السارل، ٕٓ، صٗجط،،فتح البارل( ابن حجر، ٓ)
  ُِٔ، صّجط،، شرح الزرقاىنالزرقاين، ، ِٖٕ، صٔج ،ُطنيل األكطارالشوكاين، ، َٔٗص



 

ُٕٖ 

 

إذل حرمة نكاح الشغار كاستدلوا أبحاديث منها: ففي الصحيحْب عن انفع عن   ذىب ا١بمهور
كالشغار أف يزكج الرجل ابنتو ، عن الشغار -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا عنهما قاؿ:هنى رسوؿ هللا ابن عمر رضي

 .(ُ)على أف يزكجو اآلخر ابنتو كليس بينهما صداؽ

عن الشغار كقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-هنع هللا يضر قاؿ هنى رسوؿ هللا مسلم عن أيب ىريرة كُب صحيح
 .(ِ)ملسو هيلع هللا ىلص:)ال شغار ُب اإلسبلـ(

كذىب ا٢بنفية إذل أنو صحيح مع اإلٍب، لكن ال يبقى شغاران كيلـز فيو مهر ا٤بثل، 
 .(ّ)كجب فيو مهر ا٤بثل كأجابوا عن ا٢بديث أبان عملنا بو فلم يبق شغاران، ألنو

كسبب اختبلفهم ىل النهي ا٤بعلق بذلك معلل بعدـ العوض أك غّب معلل، فإف قلنا  
غّب معلل لـز الفسخ على اإلطبلؽ، كإف قلنا العلة عدـ الصداؽ صح بفرض صداؽ ا٤بثل مثل 

 .(ْ)العقد على ٟبر أكعلى خنزير

نكاح الشغار ٤با فيو من التبلعب  كالراجح كهللا أعلم ما ذىب إليو ا١بمهور بعدـ جواز
ٗبسوؤلية الوالية كما تقتضيو من كجوب النصح كبذؿ ا١بهد ُب اختيار من يكوف عوانن ٥با، كألف 
ُب ذلك أيضان حرماف النساء من مهور أمثا٥بن كىذا قد يؤدم إذل النزاع كا٣بصومة بعد الزكاج 

 .العقوابت العاجلة ٤بن خالف الشرعكرٗبا ىذا من 
  

                                      
 (ُُِٓ):قم، ر َُْٕص،ُ، طالشغار: بكاح، ؾ: النصحيح البخارم، (أخرجو البخارم ُب ُ)
 (ُُْٓ):قم،ر ّٕٔص،ط،حترًن نكاح الشغار كبطالنوؾ: النكاح، ب:  صحيح مسلم،(أخرجو مسلم ُب ِ)
 َُٓ، صّج،ِط، رد احملتار على درء اظتختار(ابن عابدين، ّ)
 ّْ، صِج ،ط،بداية اجملتهد: ابن رشد، انظر (ْ)



 

ُٕٗ 

 

 عن نكاح اظتتعة –ملسو هيلع هللا ىلص–هنى النىب:ابب: سادسبحث الاظت

 : اضتديث
هنى عن نكاح ا٤بتعة كعن ٢بـو ا٢بمر األىلية  -ملسو هيلع هللا ىلص -أف النىب -هنع هللا يضر -عن على بن أىب طالب

 .(ُ)يـو خيرب
 : يصيغة النه

 .يدؿ على النهي ٦بازان أك ضمنان  ي" فاستخداـ لفظ النههنى"

 ديثلة اضتدال
 .فالنهى يدؿ على التحرًن ابالتفاؽ: نكاح ا٤بتعة األمر األكؿ

 :َب داللة النهى فيها إذل مذىبْب حيث ذىب العلماء ،األمر الثاىن: ٢بـو ا٢بمر األىلية

 .(ِ): للجمهور حيث إف النهى يدؿ على التحرًن ا٤بذىب األكؿ
ؿ على الكراىة كالتقييد ابألىلية ٱبرج : إف النهى يد٤بذىب الثاىن للمالكية حيث قالواا

 .(ّ)الوحشية حيث ال خبلؼ َب إابحتها 
 :األثر الفقهي للحديث

 اتفق ا١بمهور إذل حرمة نكاح ا٤بتعة كقد أٝبع أئمة ا٤بسلمْب على ٙبرًن ىذا النكاح إال عن 
نكاحان   قاؿ القاضي كاتفق العلماء على أف ىذه ا٤بتعة كانتبعض الشيعة، كُب شرح النوكم: "

إذل أجل ال مّباث فيها كفراقها ٰبصل ابنقضاء األجل من غّب طبلؽ ككقع اإلٝباع بعد ذلك 
 .(ْ)"على ٙبرٲبها من ٝبيع العلماء إال الركافضة

                                      
، ٕج،ُط،نكاح اظتتعة أنو أبيح مث نسخ كاستقر حترديوب:  النكاح،: ؾ ( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم،ُ)

 (َُْٕ)قم:ر ، َُٔ، صٗجط،النكاح،  :ؾ ،مسلمصحيح انظر: أخرجو مسلم ُب ، (ُُٓٓقم:)، ر ُِص
 

، سبل السالـالصنعاين، ، ِّٗصط،،العمدة ىف األحكاـ، ّٔ، صْجط،،إحكاـ األحكاـ( ابن دقيق العيد، ِ)
 ِٖ، صٗجط،،فتح البارلحجر، ابن ، ٕٔٗ، صّجط،

 

 ّٔ، صْجط،، إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ( ابن دقيق العيد، ّ)

 ُُٖ، صٗجط،، شرح النوكم(النوكم، ْ)



 

َُٖ 

 

 كاستدلوا على ٙبرًن نكاح ا٤بتعة ابلقرآف، كالسنة، كاإلٝباع كا٤بعقوؿ.

 القرآف: 
ۋ ۅ ۅ (   )ۈ ٴۇ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(   )ے ے ۓ ۓ):قاؿ هللا تعاذل

كقاؿ الطربم رٞبو هللا: كقولو فمن ابتغى كراء ( ُّ -ِٗا٤بعارج، اآلية:  سورة)(   ۉ ۉ ې ې
ذلك يقوؿ: فمن التمس لفرجو منكحان  سول  زكجتو كملك ٲبينو فؤلئك ىم العادكف يقوؿ: 

 .(ُ)فهم العادكف حدكد هللا اجملاكزكف ما أحل هللا ٥بم إذل ما حـر عليهم

داللة ُب اآلية أف هللا سبحانو كتعاذل أخربان أبف األصل ُب الفركج ا٢برمة كال ككجو ال
ٰبل الوطء إال أبحد سببْب إما النكاح إما ملك اليمْب، فإذا ثبت أف ا٤بتمتع هبا ليست زكجو  
كانت إذان ٧برمة كغّب داخلة ُب االستثناء كأف ا٤بتمتع هبا ليست زكجة عند ا١بمهور كذلك 

 :(ِ)ةلؤلمور اآلتي
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ):ليست فيو السكن كا٤بودة كالرٞبة كما قاؿ تعاذل* 

، اآلية:)(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ فخرج ( ُِسورة الرـك
 عن صورة الزكاج الٍب ذكره هللا تعاذل ُب كتابو كامًب هبا على الناس كجعلها آية من آايتو.

 قطاع الوقت ا٤بتفق عليو.*ا٤بتمتع هبا ال تطلق بل يفسخ العقد ٗبجرد ان
 *ا٤بتمتع هبا ليست عليها عدة ا٤بتزكجات الٍب كردىا هللا ُب كتابو.

 *ليست ٥با نفقة كال تثبت هبا التوارث.
 *كقد كردت الركاايت ُب كتب الشيعة اإلمامية مصرحة أبف ا٤بتمتع هبا ليست زكجو.

 السنة:
أين قد كنت آذنت لكم ُب االستمتاع أال كإف هللا قد  : اي أيها الناس-ملسو هيلع هللا ىلص-كقاؿ رسوؿ هللا

 حرمها إذل يـو القيامة فمن كاف عنده منهنشيء فليخل سبيلها 

                                      
 ِّٕ، صٕج،ُط، تفسّب الطربم(الطربم، ُ)
 ِِٖ-ِِٕ،صُجط،، ؼتتصر التحفة اإلثِب عشرية(الدىلوم، ِ)



 

ُُٖ 

 

 .(ُ)كال أتخذكا ٩با آتيتموىن شيئان 

-اب خطب الناس فقاؿ: إف رسوؿ هللاكعن ابن عمر هنع هللا يضر قاؿ: ٤با كرل عمر بن ا٣بط
،كهللا ال أعلم أحدا يتمتع كىو ٧بصن إال رٝبتو اب٢بجارة عة ثبلاث ٍب حرمهاذف لنا ُب ا٤بتأ-ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ِ)أحلها بعد أف حرمها-ملسو هيلع هللا ىلص-أف رسوؿ هللاإال أف أيتيِب أبربعة يشهدكف 

كاف من إابحتو فهو منسوخ ىذه األحاديث كغّبىا تدؿ على ٙبرًن نكاح ا٤بتعة كأف ما  
 .-ملسو هيلع هللا ىلص-إبعبلنو

 اإلرتاع:  
ٝباع بْب ا٤بسلمْب قاؿ ا٣بطايب: ٙبرًن ا٤بتعة كاإلالعلماء على ٙبرًن نكاح ا٤بتعة، فانعقد إٝباع

 -ذلك ُب آخر أايـ الرسوؿك  كقد كاف ذلك مباحان ُب صدر اإلسبلـ ٍب حـر ُب حجة الوداع
 .(ّ)ليو بعض الركافضةاليـو فيو خبلؼ بْب األئمة إال شيئان ذىب إقى فلم يب -ملسو هيلع هللا ىلص

إليو من الركافض، قاؿ الطربم:"ٝبع السلف كا٣بلف على ٙبرٲبها إال من دل يلتفت 
: جاء عن األكائل الرخصة فيها كال أعلم اليـو أحدان ٯبيزىا إال بعض الركافضة كقاؿ بن ا٤بنذر

ٍب كقع اإلٝباع من ٝبيع  .كقاؿ عياض(ْ)-ملسو هيلع هللا ىلص-لقوؿ ٱبالف كتاب هللا كسنة رسولوكال معُب 
 (ٓ)على ٙبرٲبها إال الركافضةالعلماء 

 اظتعقوؿ:
 فإف الزكاج إ٭با شرع مؤبدان ألغراض كمقاصد اجتماعية مثل سكن النفس كإ٪باب األكالد 

                                      
 (َُْٔ، رقم:)َُِٓ، صِجط،، نكاح اظتتعة( أخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: النكاح، ب: ُ)
 ُْٓص، ِج،ُط،ابن ماجة سنن( أخرجو ابن ماجة ُب ِ)

 َُٗ، صّج،ُط،معامل السنن( ا٣بطايب، ّ)

 ُّٕ، صٗجط،، فتح البارم( ابن حجر، ْ)

 ُّٕ، صٗجط،، فتح البارم( ابن حجر، ٓ)



 

ُِٖ 

 

كتكوين األسرة، كأما زكاج ا٤بتعة كىو ارتباط الرجل إبمرأة ٤بدة ٰبدداهنا لقاء أجر معْب فبل 
ذم أشران إليو، ألجل ىذا القوؿ بتحرًن ا٤بتعة كبطبلف زكاجها كبطبلف يتحقق فيو ا٤بعُب ال

 .(ُ)الزكاج ا٤بؤقت ىو ما يتقبلو ا٤بنطق كركح الشريعة

 أدلة الشيعة اإلمامية:
 استدلوا على مشركعية نكاح ا٤بتعة مطلقانما يلي:

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )* بقولو تعاذل

نو عرب ابالستمتاع دكف الزكاج كابألجور إ(ِْنساء، اآلية:السورة )(   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
 دكف ا٤بهور.

 )إذل أجل مسمى(. مسعود *قراءة ابن
 *أبحاديث إابحتها كتكرار ىذه اإلابحة.

 كأجاب اصتمهور عن أدلة اجملوزين أجوبة كثّبة منها:
ر ُب ا٤بذكو النكاح الصحيح ألنو  ىو(..ڤ ڤ ڤ ڤ )إف ا٤براد ابالستمتاع ُب اآلية *

أكؿ اآلية كآخرىا كىو استمتاع أيضان، كلفظ االستمتاع كما قاؿ األزىرم: يقوؿ: ا٤بتاع ُب 
 .(ِ)اللغة: كل ما انتفع بو فهو متاع ...اخل

كقاؿ الزٌجاج: "إف ىذه اآلية غلط فيها قـو غلطان عظيمان ١بهلهم ابللغة كذلك أهنم  
ٝبع أىل العلم أهنا حراـ كإ٭با معُب ) من ا٤بتعة الٍب قد أ(..ڤ ڤ ڤ ڤ )ذىبوا إذل قولو 

اإلحصاف، ى الشرطية الٍب جرل ُب اآلية أهنفما استمتعتم بو منهن( أم فما نكحتم منهن عل
أف تبتغوا أبموالكم ٧بصنْب أم عاقدين التزكيج، أم: فما استمتعتم بو منهن على عقد التزكيج 

على أف ا٤براد ابالستمتاع ىنا ما  فدؿ (ّ)فآتوىن أجورىن فريضة أم مهورىن ،الذم جرل ذكره
 كاف طريق النكاح كليس ا٤براد بو ا٤بتعة ارمة شرعان.

                                      
 حيلي رٞبو هللا( بعض أقواؿ العلماء ا٤بعاصرين مثل الشيخ القرضاكم كد: كىبة الز ُ)

 ِّٗ، صٖج،ّط، لساف العرب( ابن منظور، ِ)

 ِّٗص،ّط، لساف العرب( ابن منظور، ّ)



 

ُّٖ 

 

ڱ ڱ ڱ ڱ  ):أما التعبّب ابألجر فإف ا٤بهر ُب النكاح يسمى ُب اللغة أجران لقولو تعاذل

 (.ِٓاآلية: النساء، )(   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 ،ا٤بصحف فبل تنهض هبا ا٢بجةكأما قراءة ابن مسعود فهي قراءة شاذة ٨بالفة لرسم 
 .(ُ)كقد ثبت أف ابن عباس آؿ إذل ٙبرًن نكاح ا٤بتعة

كذلك ُب عاـ الفتح -ملسو هيلع هللا ىلص-على إابحتها فهي منسوخة إبعبلنو كاألحاديث الٍب تدؿ
ه كلفظو عند مسلم: كأهنا ٧برمة إذل يـو القيامة، كما ثبت ذلك من عدة طرؽ عند مسلم كغّب 

 .(ِ)هنى عن ا٤بتعة كقاؿ: أال إهنا حراـ من يومكم ىذا إذل يـو القيامة-ملسو هيلع هللا ىلص-أف رسوؿ هللا

 :كالراجح
الزان ٛبامان  فبل معُب ك  ة إال قضاء الشهوة بنحو مؤقت فهوىو قوؿ ا١بمهور ألنو ليس ُب ا٤بتع 

 من ٙبرٲبو مع إابحة ا٤بتعة كبو يتبْب رجحاف أدلة ا١بمهور.

 اضتمر األىلية:الوارد يف اضتديث: النهي الثاين 
قاؿ: ) أكلنا زمن خيرب  -هنع هللا يضر -٢بديث جابر (ّ)اتفق الفقهاء على إابحة ٢بـو ا٢بمر الوحشية

 (ْ)األىلي( عن ا٢بمار  -ملسو هيلع هللا ىلص -هناان النيبا٣بيل، كٞبر الوحش، ك 

، قاؿ يةفهم معارضة اآلكاختلفوا ُب حكم أكل اللحـو األىلية على رأيْب كسبب اختبل
لؤلحاديث ( ٖسورة النحل، اآلية:)(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ):تعاذل

 الثابتة ُب ذلك.

 الفقهاء كركاية عن مالك. الرأم األكؿ: حرمة أكل اللحـو األىلية، كىو قوؿ عامة

                                      
 َُِ، صٗجط،فتح البارم( ابن حجر، ُ)

 ُٖٗ، صٗجط،، مسلم صحيحأخرجو مسلم ُب (ِ)
 .ٔٓٔ، صٗجط،، فتح البارم( ابن حجر، ّ)

، ّجط،، يف أكل ضتـو اطتيلا٢بيواف، ب:  (أخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: الصيد كالذابئح كما أيكل منْ)
 .(ُُْٗ، رقم:)ُُْٓص



 

ُْٖ 

 

 .الرأم الثاين: كراىية أكل اللحـو األىلية، كىي أشهر الركاايت عن اإلماـ مالك

 األدلة:
 :استدؿ أصحاب الرأم األكؿ ابلسنة 

 (ُ)عن ٢بـو ا٢بمر األىلية( -ملسو هيلع هللا ىلص-ر هنع هللا يضر قاؿ: ) هنى النيبابن عم حديث عن *
: سألت عبد هللا بن أيب أكَب عن ٢بـو ا٢بمر عن الشيباين، قاؿ *حديث أكفاء القدكر

كقد أثبنا للقـو ٞبراء خارجة  -ملسو هيلع هللا ىلص -األىلية، قاؿ: أصابتنا ٦باعة يـو خيرب ك٫بن مع رسوؿ هللا
)أف اكفئوا القدكر،  -ملسو هيلع هللا ىلص –لتغلي، إذ اندل منادم رسوؿ هللا من ا٤بدينة، فنحرانىا، فإف قدكران

كال تطعموا من ٢بـو ا٢بمر شيئان(، فقلت: حرمها ٙبرًن ماذا؟ قاؿ: ٙبدتنا بيننا، فقلنا: )حرمها 
 (ِ)رمها من أجل أهنا دل ٬بمس( البتة، كح

) أال إف هللا كرسولو ينهيانكم عنها فإهنا رجس من عمل  -ملسو هيلع هللا ىلص -* كاستدلوا أيضان بقولو
 حاديث ظاىرة الداللة على ا٢برمة.كىذه األ(ّ)الشيطاف(

ا٥بذه كقاؿ النوكم ُب شرحو: "فقاؿ ا١بماىّب من الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم بتحرًن ٢بومه
األحاديث الصحيحة الصرٰبة، كقاؿ ابن عباس ليست ٕبراـ كعن مالكثبلث ركاايت أشهرىا: 
اهنا مكركىة كراىة تنزيهية شديدة كالثانية حراـ كالثالثة مباح كالصواب التحرًن كما قالو 

 (ْ)".ا١بماىّب

                                      
، نسيةٙبرًن أكل ٢بـو ا٢بمر اإل:ا٢بيواف، ب منالصيد كالذابئح كما أيكل  :، ؾصحيح مسلم( أخرجو مسلم ُب ُ)

 (ُٔٓ):قم، ر ُّٖٓ، صّجط،

أكل ٢بـو ا٢بمر اإلنسية،  ، ؾ: الصيد كالذابئح كما أيكل من ا٢بيواف، ب: ٙبرًنصحيح مسلم( أخرجو مسلم ُب ِ)
 .(ُّٕٗ،  رقم:)ُّٖٓ، صّجط،

، ٙبرًن أكل ٢بـو ا٢بمر اإلنسية: الصيد كالذابئح كما أيكل من ا٢بيواف، ب :ؾ، صحيح مسلم( أخرجو مسلم ُب ّ)
 .(َُْٗ، رقم:)َُْٓ، ص ّجط،

، ّجط،ضتـو اضتمر اإلنسية،حترًن أكل (النوكم، شرح صحيح مسلم، ؾ: الصيد كالذابئح كما أيكل من ا٢بيواف، ب: ْ)
 .ُٗص



 

ُٖٓ 

 

ألهنا  قاؿ القرطيب: ظاىره أف الضمّب ُب أهنا رجس عائد على ا٢بمر،كقاؿ الشوكاين: "
ا٤بتحدث عنها ا٤بأمور إبكفائها من القدكر كغسلها، كىذا حكم النجس فيستفاد منو ٙبرًن 

 (ُ)" .أكلها لعينها ال ٤بعُب خارج عنها

 :السنةدؿ أصحاب الرأم الثاين ابلقراىف ك است

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ):قولو تعاذل من القراىف *

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽ ﮾ ﮿  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

ابر بن ركل البخارم بسنده عن عمر ابن دينار قاؿ: قلت ١ب،( ُْٓسورة األنعاـ، االية: )(   ﯀
هنى عن ا٢بمر األىلية، فقاؿ: قد كاف يقوؿ ذلك ا٢بكم  -ملسو هيلع هللا ىلص -زيد: يزعموف أف رسوؿ هللا

 (ڳ ڱ ڱ)قرأ بن عمرك الغفارم عندان ابلبصرة، كلكن أىب ذلك البحر بن عباس ك 

غالب بن إٔبر قاؿ: أصابتناسنة فلم يكن ُب مارل شي أطعم السنة حديث  ن كم *
 -حـر ٢بـو ا٢بمر األىلية فأتيت رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -أىلي إال شي من ٞبر، كقد كاف رسوؿ هللا

أىلي إال ٠باف ٞبر، كأنك  فقلت: اي رسوؿ هللا أصابتنا سنة فلم يكن ُب مارل ما أطعم -ملسو هيلع هللا ىلص
إ٭با حرمتها من أجل جواؿ حرمت ٢بـو ا٢بمر األىلية، فقاؿ: ) أطعم أىلك من ٠باف ٞبرؾ، ف

 قاؿ النوكم: يعِب ٔبواؿ الٍب أتكل ا١بلة كىي العذرة.(ِ)،القرية(

: عن ا٢بمر األىلية فقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص -عن أـ نصر ااربة أف رجبلن سأؿ رسوؿ هللاك  *
 )أليس ترعى الكؤل كأتكل الشجر؟ قاؿ: نعم قاؿ: ) فأصب من ٢بومها(.

 نوقش ىذا االستدالؿ ٗبا يلي :
 (ّ)االستدالؿ ابآلية فيقاؿ: إهنا آية مكية كٙبرًن ٢بـو ا٢بمر األىلية كاف ُب خيرب.-ُ

                                      
 ٔٓٔ، ص ٗجط،، ب: ٢بـو ا٢بمر األىلية،فتح البارم( ابن حجر، ُ)

، ّٔٓ، صّج،ُط، يف أكل ضتـو اضتمر األىلية( أخرجو أيب داكد ُب سنن أيب داكد، ؾ: األطعمة، ب: ِ)
 سنن أيب داكد.. صححو األلباين ُب (َّٖٗرقم:)

 .ُِٗص ، ٖج،ُط، نيل األكطار(الشوكاين، ّ)



 

ُٖٔ 

 

 ا دليمإ٭با يتم ف للحديثأثر ابن عباسرضي هللا عنو: فقد قاؿ ابن حجر: االستدالؿ هبذا  -ِ
بتحرٲبو، كقد تواترت األخبار بذلك، كالتنصيص على التحرًن  -ملسو هيلع هللا ىلص -أيت فيو نص عن النيب

 (ُ)مقدـ على عمـو التحليل كعلى القياس.

:" ال أدرم ُب النهي عن ا٢بمر األىلية فقاؿ كنقل الشعيب عن ابن عباس أنو توقف
ٞبولتهم أك حرمها البتة جل أنو ٞبولة الناس فكره أف تذىب من أ -ملسو هيلع هللا ىلص-أهنى عنو رسوؿ هللا

 .جاء عنو اب١بـز ابلعلة ا٤بذكورة : كىذا الَبدد أصح من ا٣برب الذمقاؿ ابن حجر ؟ يـو خيرب

مع ذلك منو ٝباعة : إف ابن عباس أابحها أكالن حيث دل يبلغو النهي فسكقاؿ ابن القيم
ره ، ٍب ٤با انظىو للتحرًن أـ ألجل كوهنا ٞبولة توقف ىل، ٍب بلغو النهي عنها ففرككا ما ٠بعوه

 .علي بن أيب طالب جـز ابلتحرًن

طرب ٨بتلف اإلسناد : ىذا ا٢بديث مضر فقد قاؿ عنو النوكمغالب بن إٔبأما حديث -ّ
 (ِ).مل على األكل منها حاؿ االضطرار، كلو صح ٢بشديد االختبلؼ

و ثبت احتمل أف يكوف قبل ، كلُب سند مقاؿفقد قاؿ عنو ابن حجر كأما حديث أـ نصر -ْ
 .التحرًن

كهبذا يظهر رجحاف ، فهو قياس ُب مورد نص فبل يعمل بو، كأما القياس على ا٣بيل -ٓ
 .مذىب ا١بمهور لقوة أدلتهم كسبلمتها من ا٤بناقشة كضعف أدلة ا٤بخالفْب

 

 

 صاءعدـ جواز اطت : اببالسابعاظتبحث 

 اضتديث:
                                      

 (ا٤برجع السابق.ُ)

 .َُّ،صّج،ُط، نيل األكطار( الشوكاين، ِ)



 

ُٖٕ 

 

لنا نساء، فقلنا: اي كليس  -ملسو هيلع هللا ىلص -كنا نغزك مع رسوؿ هللا)قاؿ:  -هنع هللا يضر -(ُ)عن ابن مسعود
 .(ِ)(عن ذلك٬بتصي؟ فنهاان  ، أالرسوؿ هللا

أخصيتو قطعت ذكره فهو ٨بصى  : ىو سل ا٣بصيتْب ، كخصيت الفرسا٣بصاء لغة
 .(ْ)نثيْب كانتزاعهما: ىو انشاؽ األاصطبلحان ، (ّ)، كا٣بصية البيضة من أعضاء التناسلكخصى

 صيغة النهي: 
الصيغ الٌب تدؿ على النهي  " مأخوذ من هناه ينهاه هنيان أل كفو كمنعو كىو منىى لفظ "هناان

 (ٓ).ضمنان 

، كعلة النهى ما َب ا٣بصاء من تعذيب النفس النهى ىنا يدؿ على التحرًنداللة النهى: 
ككفر النعمة، ألف خلق الشخص رجل من  كالتشويو كإبطاؿ معُب الرجولية، كتغيّب خلق هللا

النعم العظيمة، فإذا زاؿ ذلك تشبو اب٤برأة، كما أف فيو قطعان للنسل كىو ا٤بقصود من النكاح 
 (ٔ)شرعان.

 األثر الفقهي للحديث:

                                      
عبد هللا بن مسعود بن غافل كفاء ابن حبيب بن ٠بح بن فار بن ٨بزـك بن صاىلة بن ا٢برث أبو عبد الرٞبن بن زىرة (ُ)

قْب ، أسلم أبوه حالف عبد ا٢برث بن زىرة أمو أـ عبد هللا بنت عبد كد بن سواءة أسلمت كصحبت أحد الساب
كحدث عنو ابلكثّب كعن عمر كسعد بن معاذ  –ملسو هيلع هللا ىلص –قدٲبان كىاجر ا٥بجرتْب كشهد بدران كا٤بشاىد كلها كالـز النىب

أمره عثماف على الكوفة ٍب عزلو فأمره ابلرجوع إذل ا٤بدينة كقاؿ على : لو كنت مؤمران أحدان بغّب مشورة ألمرت ابن 
 (. َُّ-ُِٗ، صْجط،،اإلصابةابن حجر،  :. انظرأـ عبد هللا

،  (َُٕٓ:)قمر  ،ْ، صٕج ،تزكيج اظتعسر الذل معو القرآف:النكاح، ب :، ؾالبخارم أخرجو البخارل َب صحيح( ِ)
، ّّٗ، صّج ،ما جاء ىف النهى عن التبتل:النكاح، ب :، ؾالَبمذم كما أخرجو الَبمذل َب سنن

 كاللفظ للبخارل.(َُِٖ)رقم:

، ٕجط،،اظتغُبابن قدامة،  ،ُُٖ، صٗجط،،فتح البارل،  ابن حجر، ُُٕ، صُجط،،اظتصباح اظتنّب (  الفيومي،ّ)
 ُْٕص

 ُٕ، ص ٕجط،اظتغُبابن قدامة،  ،ُُٖ، صٗجط،فتح البارل( ابن حجر، ْ)

 ِّْ، صِجط،مناىل العرفافانظر: الزرقاين، ، ٕ، صِجط،، الربىاف ىف علـو القرآف( الزركشي، ٓ)

 ُُٗ، صٗجط،،فتح البارلابن حجر، ،ُُ-َُ، صٖج،ٕط،رشاد السارلإ( القسطبلين، ٔ)



 

ُٖٖ 

 

، بدليل النهي الصريح الوارد ُب كاف أـ كبّبان صغّبان   اتفق الفقهاء على ٙبرًن اإلخصاء لبلىدمي
 :رأيْب اختلفوا ُب إخصاء البهائم علىكلكن  ا٢بديث،

ذىب ا١بمهور إذل جواز ا٣بصاء للمأكوؿ من البهائم الصغّبة لتطييب األكؿ: الرأم 
 .(ُ)اللحم، كعدـ جواز ا٣بصاء لغّب ا٤بأكوؿ

ذىبوا إذل عدـ جواز خصاء البهائم مطلقان صغّبة كانت أك كبّبة، مأكولة  الرأم الثاين: 
 .(ِ)ا٣بصاء ُب الصغر كٰبـر ُب الكرب ٯبوز،كانت أك غّب مأكولة

 األدلة:
 :ػبواز ١بلْب اباستدؿ أصحاب الرأم األكؿ القائ

 السنة:
اف إذا ادار أف يضحي اشَبل كبشْب ك -ملسو هيلع هللا ىلص -عائشة أك عن أبو ىريرة أف رسوؿ هللاعن 

كشهد لو ابلببلغ عظيمْب ٠بينْب أملحْب موجوءين فذبح أحدٮبا ألمتو ٤بن شهد  ابلتوحيد 
 .(ّ)كذبح االىخر عن دمحم كعن اىؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

بن كاستدٌلوا ٗبا ركم عن ا  ، الوارد عن إيبلـ ا٢بيواف ذلك للنهي كقد كره اإلماـ أٞبد 
يو فأابح خصٌي الغنم ٤با ف «عن إخصاء البهائم هنيان شديدان -ملسو هيلع هللا ىلص-هنى رسوؿ اللٌ »  : عٌباس قاؿ

   . كغّبىا كالٌشدخ أىوف من ا١ببٌ  كقاؿ بكراىتها للخيل من إصبلح ٢بمها، 

 :ػالقائلْب بعدـ ا١بواز ب يناستدؿ أصحاب الرأم الثا

 السنة:

                                      
 .ُُ، صٖج،ٕط، إرشاد السارم( انظر: القسطبلين، ُ)

 َُٕ، صْج ط،، ؾ: أبواب النكاح، ب: ما يكره من التبتل كا٣بصاء، حتفة األحوذم(ِ)

، َُّص ،ْج،ُط، أضاحي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص( أخرجو ابن ماجة ُب سنن ابن ماجة، أبواب األضاحي، ب: ّ)
 (.ُِِّرقم:)

 



 

ُٖٗ 

 

ذلك ٕبديث ، كك(ُ))هنى عن خصاء ا٣بيل ك البهائم( -ملسو هيلع هللا ىلص -أف النيباستدلوا ٕبديث ابن عمر 
 (ِ))هنى عن صرب الركح ك خصاء البهائم( -ملسو هيلع هللا ىلص -عن ابن عباس أف النيب

  

                                      
 (ٔٓٗٔ): ) صحيح ( انظر حديث رقم: عصحيح اصتامركاه اٞبد ُب مسنده كقاؿ الشيخ ٧بدث العصر األلباين ُب ( ُ)

 (َٔٗٔ): ) صحيح ( انظر حديث رقم : صحيح اصتامعقاؿ الشيخ األلباين ُب (ِ)



 

َُٗ 

 

 اظتبحث الثامن: ابب ال أتذف اظترأة يف بيت زكجها ألحد إال إبذنو

 اضتديث:

ال ٰبل للمرأة أف تصـو كزكجها شاىد إال إبذنو، )قاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللاعن أيب 
 .(ُ)(و، كما أنفقت من نفقة عن غّب أمره فإنو يؤدل إليو شطرهكال أتذف ُب بيتو إال إبذن

 صيغة النهي:
)ال( بصيغة ا٤بضارع ا٤بقركف بػ  ات)ال أتذف(كرد)الٰبل( ك -ملسو هيلع هللا ىلص-قولو -النهي ُب ىذا ا٢بديث

 . كركم ابلرفع على النفي كىو إخبار يفيد النهي،الشيء الناىية، لطلب الكف عن فعل

حل لو ما حـر ، ٗبعُب: الن الفعل أحٌل ٰبل إحبلضارع )ٰبل( مأخوذ من الفعل ا٤ب
أابح، كأذف لو ُب إذانن، ٗبعُب: أيذف كالفعل ا٤بضارع )أتذف( مأخوذ من الفعل أذف  . (ِ)عليو

 (ّ)شي أم أابحو لو.

 :داللة النهي
لو علمت رضا   ٧بموؿ ىنا على ما تعلم رضا الزكج بو أما والنهي ُب ا٢بديث يفيد التحرًن كلكن

الزكج بذلك فبل حرج عليها، كمن جرت عادتو إبدخاؿ الضيفاف موضعان معدان ٥بم سواءن كاف 
 (ْ)حاضران أـ غائبان فبل يفتقر إدخا٥بم إذل إذف خاص لذلك.

 

 األثر الفقهي للحديث: 

  زكجها بغّب إذفنفالن أكالن: صـو اظترأة 
                                      

، ٕج،ُط، ال أتذف اظترأة يف بيت زكجها ألحد إال إبذنوب:  ( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح،ُ)
 (ُٓٗٓ، رقم:)َّص

 .ُْٗ، ص ُجط،، اظتعجم الوسيط. انظر: ُٔٔ ، صُُج،ّط، لساف العرب( ابن منظور، ِ)

 ُِ، صُجط،،اظتعجم الوسيط. انظر:  َُ، صُّج ،ّط،لساف العرب( ابن منظور، ّ)

 ِٔٗ، ص ٗجط،، فتح البارم( ابن حجر، ْ)



 

ُُٗ 

 

ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ كالدليل عن أيب ال إبذنو، ال ٯبوز للمرأة أف تصـو نفبلن كزكجها حاضر إ
كىذا ابتفاؽ ا٤بذاىب ، (ُ)قاؿ: ) ال ٰبل للمرأة أف تصـو كزكجها شاىد إال إبذنو( -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا

ىلو، كتعلم ا٤برأة أ" ذلك ٱبتلف من الرجاؿ من ٰبتاج إذل اإلماـ مالكقاؿ ، (ِ)الفقهية األربعة
 حاجة لو فيها فبل  أحب ٥با أف تصـو إال أف تستأذنو، كمنهن من تعلم أنو الأف ذلك شأنو،فبل

" ا٢برمة ٗبا يتكرر صومو، أما ما ال يتكرر صومو كعرفة  خصوافقد  الشافعية ، أماأبس أف تصـو
 كعاشوراء فلها صومها بغّب إذنو إال إذا منعها. 

كإف كاف الصـو حرامان،  لو صامت بغّب إذف زكجها صح ابتفاؽ أصحابناقاؿ النوكم:"
 (ّ).ألف ٙبرٲبو ٤بعُب اىخر ال ٤بعُب يعود إذل نفس الصـو فهو كالصبلة ُب دار ا٤بغصوبة"

زكجها فلهو أف يفطرىا إذا احتاج إذل ذلك، كىذا  نفبلن بغّب إذف ا٤برأة إذا صامت أما
 (ٔ)، الشافعية(ٓ)، ا٤بالكية(ْ)ابتفاؽ ا٤بذاىب األربعة ا٢بنفية

 . (ٖ)لذلك ألف حقو الواجب ىو ا٤بقدـ على صـو التطوع (ٕ)كا٢بنابلة 

 اثنيان: أذف اظترأة يف بيت زكجها بغّب إذنو 

                                      
، ِج،ُط، صحيح مسلم، كأخرجو مسلم ُب (ُٓٗٓ، رقم:)َّ،صٕ، جصحيح البخارم( أخرجو البخارم ُب ُ)

 (َُِٔ، رقم:) ُُٕص

تبيْب ، انظر: الزيلعي، ِٓٔ، ص،ِج ط،،شرح ؼتتصر خليل،انظر: ا٣برشي، ِٕٗ، صُج،ُط، اظتدكنة( مالك، ِ)
كانظر: ابن مفلح،  ُٕٖ، صِج،ِط، حملتاجمغِب اانظر: الشربيِب،،ِّّ، صُج،ُط، اضتقائق كحاشية الشليب

 َِٖ، صٓج ،ُط، الفركع

 .ِّٗ، صٔج ط،،اجملموع شرح اظتهذب( النوكم، ّ)

 .ِّّ، صُج،ُط، تبيْب اضتقائق كحاشية الشليب( الزيلعي، ْ)

شرح ؼتتصر ( نص ا٤بالكية على جواز تفطّبىا للجماع فقط، أما لؤلكل كالشرب فليس لو ذلك. انظر: ا٣برشي، ٓ)
 .ُْٓ، صُجط،، حاشية الدسوقي ، الدردير،ِٓٔ، صِج ط،،خليل

 ّْٓ، صِ جط،، هناية احملتاج( الرملي، ٔ)

 .ُّٓ، صٓج،ُط، الفركع(  ابن مفلح، ٕ)

 .ّْٕ، صٓج ط،،كشاؼ القناع(  البهوٌب، ٖ)



 

ُِٗ 

 

قاؿ النوكم: "كا٤بختار أف معناه: أف ال أيذف ألحد يكرىونو ُب دخوؿ بيوتكم كا١بلوس ُب 
لنهي أك إمرأة أك أحد من أقارب الزكجة، فاأذكف لو رجبلن أجنبيان منازلكم، سواءن كاف ا٤ب

 يتناكؿ ٝبيع ذلك".

كىذا حكم ا٤بسألة عند الفقهاء أنو ال ٰبل ٥با أف أتذف لرجل أك إمرأة كال غّبه ُب  
 (ُ)دخوؿ منزؿ الزكج إال من علمت أك ظنت أف الزكج ال يكرىو

قاؿ ُب الفتح: كُب ا٢بديث حجة على ا٤بالكية ُب ٘بويز دخوؿ األب ك٫بوه بيت 
وا عن ا٢بديث أبنو معارض بصلة الرحم كإف بْب ا٢بديثْب ا٤برأة بغّب إذف زكجها كأجاب

عمومنا كخصوصنا كجهيًّا فيحتاج إذل مرجح كٲبكن أف يقاؿ صلة الرحم إ٭با تندب ٗبا ٲبلكو 
الواصل كالتصرؼ ُب بيت الزكج ال ٛبلكو ا٤برأة إال إبذف الزكج ككما ألىلها أف ال تصلهم 

 .(ِ)يت كذلك انتهىٗبالو إال إبذنو فإذهنا ٥بم ُب دخوؿ الب
  

                                      
 ُْٖ، صٖجط،شرح  صحيح مسلم،( النوكم، ُ)

اح، ب: ال أتذف ا٤برأة فيبيت زكجها ألحد إال إبذنو، ، ؾ: النكإرشاد السارم لشرح البخارم( القسطبلين، ِ) 
 .ٕٗ، صٖج،ٕط



 

ُّٗ 

 

 : ابب ما يكره من ضرب النساءتاسعاظتبحث ال

 اضتديث:
قاؿ: ) ال ٯبلد أحدكم امرأتو جلد العبد ٍب ٯبامعها ُب  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن عبد هللا بن زمعة عن النيب

 .(ُ)(اىخر اليـو

 صيغة النهي:   
"ال" الناىية، لطلب  كرد بصيغة ا٤بضارع ا٤بقركف بػ ()ال ٯبلد -ملسو هيلع هللا ىلص-قولوالنهي ُب ىذا ا٢بديث 

كالفعل ا٤بضارع  ،ابلرفع على النفي كىو إخبار يفيد النهي أيضان  كركمالكف عن فعل الشيء، 
 .(ِ)ضربو كأصاب جلده)ٯبلد( مأخوذ من الفعل جلد ٯبلد جلدان ٗبعُب 

 داللة النهي:
ان لوركد النهي فيو، بل فيو ما يكره كراىة ظاىر ا٢بديث يشّب إذل أف ضرب النساء ال يباح مطلق

 . (ّ)تنزيو أك ٙبرًن

 االثر الفقهي للحديث:
، كألف ضرب ا٤برأة إ٭با أبيح من تو ببل سبب كلو كاف ضرابن يسّبان ٰبـر على الزكج ضرب زكج 

قاؿ يقصد بو إيذاء الزكجة أك إىانتها، أجل عصياف زكجها فيما ٯبب من حقو عليها، ال أف 
: " فجعل ٥بم الضرب كجعل ٥بم العفو، كأخرب أف ا٣بيار ترؾ -رٞبو هللا -الشافعياإلماـ 

 الضرب.
" فيو أف ضرب الزكجة كا٣بادـ كالدابة، كإف كاف مباحان لؤلب  -رٞبو هللا -قاؿ اإلماـ النوكم

 .  (ْ)فَبكو أفضل"

                                      
 (َِْٓ، رقم:)ِّ،صٕج،ُط، ما يكره من ضرب النساء( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ُ)

 .ُِٗ، صُجط،، اظتعجم الوسيط. انظر:  ٦بمع اللغة العربية، ُِٓ، صّج،ّط، لساف العرب( ابن منظور، ِ)

 بتصرؼ.. َّٓ، صٗجط،، فتح البارمن حجر، ( ابّ)

 ْٖ، ص ُٓجط،، شرح صحيح مسلم( النوكم، ْ)



 

ُْٗ 

 

ا يلجأ إليو نص الفقهاء على أف ىذا الضرب مع كونو رقيقان غّب مربح ٯبب أف يكوف اىخر م
الزكج، كال ٯبوز ا٥بجر كال الضرب ٗبجرد توقع النشوز قبل حصولو اتفاقان، كٰبـر ىذا الضرب 
الغّب ا٤بربح إذا علم أنو قد يصلح غّبه، بل نصوا على ٙبرٲبو أيضان إ ذا علم أنو ال يفيد ُب 

 .(ُ)ثران أإصبلحها، أك أنو ٲبكن أف يؤذيها أك يَبؾ فيها 

حاديث على إظهار العتاب كاللـو رب الذم كرد ُب القراىف كاألكعلى ىذا ٰبمل الض
 إقراران للجلد أك العقاب البدين. الفعل، كليس من كعدـ الرضا

  

                                      
 ُٔ-ُٓ، صْج،ّطمواىب اصتليل،(  ا٣بطاب، ُ)



 

ُٗٓ 

 

طاؿ الغيبة ؼتافة أف خيوهنم أك يلتمس أ: ابب ال يطرؽ أىلو ليالن إذا العاشراظتبحث 
 عثراهتم

 اضتديث:
) إذا طاؿ أحدكم الغيبة فبل يطرؽ على : -ملسو هيلع هللا ىلص -ن عبد اهللا يقوؿ: قاؿ رسوؿ هللاعن جابر ب
 .(ُ)أىلو ليبلن(

  صيغة النهي: 
كرد بصيغة ا٤بضارع ا٤بقركف بػ )ال( الناىية، كىي  "ال يطرؽ" -ملسو هيلع هللا ىلص-قولو النهي ُب ىذا ا٢بديث

ذ من الفعل طرؽ ؽ( مأخو يطر كالفعل ا٤بضارع ) على النهي، الوحيدة الٍب تدؿ صرٰبةالصيغة ال
ٗبعُب اإلتياف ابلليل، كطرؽ النجم طركقان من ابب قعد طلع ككل ما أتى ليبلن فقد طرؽ كىو 

 .(ِ)طارؽ

 داللة النهي: 
داللة النهي ُب ىذا ا٢بديث تفيد التحرًن ا٤بطلق، كلكن ُب ا٢بديث تقييد ٤بن طالت غيبتو كدل 

كاف أىلو عا٤بْب بقدكمو فبل ـ كاليومْب، أك قصرت غيبتو كاليو  يكن أىلو عا٤بْب بقدكمو، أما من
يتناكؿ النهي، ألف العلة من النهي ُب ىذه ا٢بالة منتفية، كا٢بكم يدكر مع العلة كجوابن كعدمان. 

 كالعلة ىنا ىي أال يرل من أىلو ما ال يسره فيؤدم ذلك إذل النفرة منهم.

 األثر الفقهي للحديث:
نو يشمل الزكجة أيضان، لوجود ا٤بعُب ا٤بشَبؾ بينهما النهي ُب ا٢بديث موجة إذل الزكج، كلك

كمن األثر  ،الذم من أجلو كرد النهي، ككذلك مراعاة ىذا األدب مع غّب ا٤بَبزكجْب أكذل
ف  الفقهي للحديث ٙبرًن ٘بسس الزكج على زكجتو ما دامت ملتزمة ابألحكاـ الشرعية، أل

                                      
، ّٗ، صٕج،ُطال يطرؽ أىلو ليال إذا طاؿ الغيبة،( أخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: ُ)

 (ِْْٓ)رقم:

، ٖ، طالقاموس احمليط،انظر: الفّبكزأابدم، ُّٕ، صِط، ج ب الشرح الكبّب،اظتصباح اظتنّب يف غري( الفيومي، ِ)
 .َّٗ، صُج



 

ُٗٔ 

 

التجسس على الزكجة يعترب من ابب إساءة  األصل فيهما ىو السبلمة من ا٤بعاصي كاألاثـ كألف
 .(ُ)الظن

قاؿ الشوكاين: التخوف أف يظن كقوع ا٣بيانة لو من أىلو، كالعثرات: ٝبع عثرة، كىي 
 (ِ)الزلة.

  

                                      
، ؾ: النكاح، ب: ال يطرؽ أىلو ليبلن إذا أطاؿ الغيبة ٨بافة أف يتخوهنم أك يلتمس فتح البارم( ابن حجر، ُ)

 بتصرؼ ُّْ-َّْ، صٗجط،عثراهتم،

 َِْ، ص ٔج،ُطسافر أف يطرؽ أىلو بقدكمو ليبلن، ، ؾ: الوليمة، ب: هني ا٤بنيل األكطار( الشوكاين، ِ)



 

ُٕٗ 

 

 ال خيلوف رجل ابمرأة إال ذك ػتـرابب اظتبحث اضتادم عشر: 
 اضتديث: 

 .(ُ)جل ابمرأة إال مع ذم ٧بـرر  ال ٱبلوفٌ  :عن ابن عباس عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ

: من خبل الرجل كأخلى: كقع ُب موضع خاؿ ال ييزاحىم فيو، كخلت الدار إذا دل يبق لغةن  ا٣بلوة
فيها أحد، كخبل لك الشيء كأخلى ٗبعُب فرغ، كقاؿ بعضهم: أخليت بفبلف أخلي بو إخبلءن 

 .(ِ)ي خاليان ٗبعُب خلوت بو، كيقوؿ الرجل للرجل: اخل معي حٌب أكلمك أم كن مع

 صيغة النهي:
)ال( الناىية، كىي كرد بصيغة ا٤بضارع ا٤بقركف بػ "لوفٌ "ال ٱب -ملسو هيلع هللا ىلص-النهي ُب ىذا ا٢بديث قولو

 .خبل ( مأخوذ من الفعللوفٌ ٱبتدؿ على النهي، كالفعل ا٤بضارع )الصيغة الصرٰبة الوحيدة الٍب 

 داللة النهي:
كالنهي يقتضي ، لورككد النهي فيو ٣بلوة ابلنساء األجنبياتااستدؿ هبذا ا٢بديث على ٙبرٲب

إال إذا كجدت قرينة تصرفو عن ذلك، كليس ىناؾ قرينة تصرؼ النهي عن التحرًن  التحرًن
 . (ّ)كابلتارل فالنهي ىنا يدؿ على التحرًن ابتفاؽ العلماء

 األثر الفقهي للحديث:
، كىذه ا٢برمة رحم  و زكجة، كال ذاترأة ليست لمالفقهاء على حرمة خلو الرجل ابتفق ا ٧بـر

 (ْ).على اإلطبلؽ، سواء أمنت الفتنة أـ دل تؤمن، كسواء كجدت العدالة أك دل توجد

حراـ معهما فهو قاؿ اإلماـ النوكم رٞبو : "كأما اذا خبل األجنيب ابألجنبية من غّب اثلث 
كثبلث ك٫بو ذلك  كابن سنتْبابتفاؽ العلماء، ككذا لو كاف معهما من ال يستحى منو لصغره  

                                      
كالدخوؿ على  ال خيلوف رجل ابمرأة إال ذك ػتـر:ب ،النكاح :ؾ ُب صحيح البخارم، البخارم ( أخرجوُ)

 (ِّّٓ، رقم:)ّٕ، صٕج،ُطاظتغيبة،

 ِّٖ، صُْج،ّط، لساف العرب(  ابن منظور، ِ)

 َُٗ، صٗ، ط، جشرح صحيح مسلم( النوكم، ّ)

 ْٔٓ، صُُج ،ُط،غتموع الفتاكليمية، (ابن تْ)



 

ُٖٗ 

 

نو ُب مكاف ال يراٮبا فيو عأنو ال ٰبل لرجل أف ينفرد ابمرأة أجنبية ، أم "(ُ)ـفإف كجوده كالعد
ما يغضب هللا تعاذل من الفاحشة أك الوقوع فيخشية  ٧بارمها،من معها أحد أحد، إال إذا كاف 

 . كسائلها

 منها:وا أبدلة استدل

أال ال يبيًب رجل عند امرأة ببيت إال أف يكوف : -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ رسوؿ هللا :جابر هنع هللا يضر قاؿعن 
زكجها أك كاف إال إذا  ، ففي ا٢بديث ىذا هني عن ا٤ببيت عند األجنبية (ِ)انكحان أك ذا ٧بـر

 كاإلذف ٥بما يدؿ على حل خلوهتما، أك أحدٮبا هبا.أحد ٧بارمها، 

فقاؿ رجل من   قاؿ:إايكم كالدخوؿ على النساء،عن عقبة بن عامر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
صلى هللا -الزكج، كقولوا٢بمو أخو ، ك (ّ)األنصار: اي رسوؿ هللا أفرأيت ا٢بمو قاؿ ا٢بمو ا٤بوت

لتمكنو من  أكثر من غّبه كالشر يتوقع منو وا٣بوؼ منفمعناه أف  ا٢بمو ا٤بوت -عليو كسلم
كألف األصل كلما كاف ، (ْ)هبا من غّب أف ينكر عليو ٖببلؼ األجنيبالوصوؿ إذل ا٤برأة، كا٣بلوة 

سببان للفتنة ينبغي حسم مادتو، كسد ذريعتو كدفع ما يفضي إليو إذا دل يكن منو مصلحة 
 .راجحة

أة ما كرد عن جابر هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "من كاف يؤمن اب كاليـو اآلخر فبل ٱبلوف ابمر 
ففي ىذا ا٢بديث هني عن ا٣بلوة اب٤برأة من غّب ذكات ، (ٓ)ليس ٥با ٧بـر فإف اثلثهما الشيطاف

                                      
، ٗجط،، ؾ: ا٢بج، ب: سفرا٤برأةمع ٧برمإذل حج أك غّبه، اظتنهاج شرح صحيح مسلم بن اضتجاج( النوكم،  ُ)

 َُٗص

، ْجط،حترًن اطتلوة ابألجنبية كالدخوؿ عليها،، ؾ: السبلـ، ب: ُب صحيح مسلم أخرجو مسلم(ِ)
 ( ُُِٕقم:)،ر َُُٕص

 ،ُُُٕ، صْجط،، حترًن اطتلوة ابألجنبية كالدخوؿ عليهاصحيح مسلم، ؾ: السبلـ، ب: ( أخرجو مسلم ُب ّ)
 ( ُِِٕرقم:)

 ُْٓ، صُْجط،، ؾ: السبلـ، ب: ٙبرًن ا٣بلوة ابألجنبية كالدخوؿ عليها،شرح النوكم على مسلم( انظر: النوكم، ْ)

الَبمذم: ىذا حديث  كقاؿ لغّبه،حسن ، (ُُْٓٔ، رقم:)ُٗ، صِّجط،، مسند أزتد(  أخرجو اإلماـ أٞبد ُب ٓ)
 غريب حسن



 

ُٗٗ 

 

اف عدـ بياف أف من مقتضى اإلٲبأيضان ُب ا٢بديث ، ك يدؿ على إابحتو ُب ذكات ااـر ااـر ٩با
 .كىو ال يوجد إال ليوقع ُب ا٢براـ للشيطافا٣بلوة مشاركة ف فيا٣بلوة ابألجنبية، أل

 

 رجل أبكثر من امرأةمسألة خلو ال*
إذل اختبلفهم فيتخصيص عمـو األدلة اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسالة، كسبب اختبلفهم يرجع 

الواردة ُب التحرًن مطلقان، فمن قاؿ ابلعمـو كعدـ التخصػيص قػالبالتحرًن، كمن قاؿ بتخصيص 
 .(ُ)األدلة قاؿ اب١بواز

إذا  أجنبية لغّب ضركرة أك حاجة شديدةأكثر من امرأة الرجل مع ٙبـر خلوةاألكؿ: الرأم
، كُب حاشية ابن عابدين" ا٣بلوة ابألجنبية مكركىة كإف كانت دل يكن معهن ٧باـر أك أزكاج

 (ِ)أخرل كراىة ٙبرًن".معها 

 األدلة:
شديدة بعمـو حاجة ٕبرمة خلوة ا٤برأة األجنبية أبكثر من رجل أجنيب لغّب ضركرة أك  كاستدلوا

 ڇ ڇ )، منها:قولو تعاذل:دلة الدالة على ٙبرًن ا٣بلوة من الكتاب كالسنةاأل

تدؿ اآلية الكرٲبة على أنو ٯبب على ، (33) سورة النور، االىية: ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ 
الرجل األجنيب أف يغض بصره عن النساءاألجنبيات خوفنا من الوقوع ُب اظور، فإف كاف 

"ك٤با كاف النظر داعية إذل فساد ألهنا تشمل النظر كغّبه، يضان فا٣بلوة ٧بظورة أ النظر ٧بظورنا،
القلب ككما قاؿ بعض السلف النظرة سهم سم إذل القلب، لذلك أمر هللا ٕبفظ الفركج كما 

 .(ّ)"أمر ٕبفظ األبصار

 من السنة:

                                      
 ْٓ، ط، صأحكاـ اطتلوة يف الفقو اإلسالمي( أٞبد ٧بمود عاشور، ُ)

 ّٖٔ، صٔج،ِطالدر احملتار كحاشية ابن عابدين،(  ابن عابدين، ِ)

 ّٗ، صٔج،تفسّب القرآف العظيم( ابن كثّب، ّ)



 

ََِ 

 

،  ال مع ذمقاؿ:) ال ٱبلٌوف رجل ابمرأة إ -ملسو هيلع هللا ىلص-بن عباس رضي هللا عنهما عن النيبعن ا ٧بـر
 رجعاكتتبت ُب غزكة كذا ككذا، قاؿ: اك فقاـ رجل فقاؿ: اي رسوؿ هللا: امرأٌب خرجت حاجة، 

 .(ُ)فحج مع امرأتك

إف دل يكن معها على أنو ٙبـر خلوة الرجل اب٤برأة األجنبية  داللة  الشريفكُب ا٢بديث 
.  ٧بـر

ة، إذا دل يكن معها ٧بـر أك زكج ٘بوز خلوة الرجل أبكثر من امرأة أجنبية ثقالثاين: الرأم
ألف  ،جواز خلوة رجل بنسوة ال ٧برىـ لو فيهن لعدـ ا٤بفسدة غالبان "كا٤بشهور: :يقوؿ النوكم

 (ِ)."ُب ذلك النساء يستحْب من بعضهن بعضان 

صلى  -حاًب قاؿ: "بينما أان عند النيب استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٕبديث عدم بن
شكى إليو الفاقة، ٍب أاته آخر، فشكا إليو قطع السبيل، فقاؿ: رجل فإذ أاته -هللا عليو كسلم

اي عدم، ىل رأيت ا٢بّبة،قلت:دل أرىا، كقد أنبئت عنها، قاؿ فإف طالت بك حياة لَبين )
ا إال هللا  (ّ)(.الظعينة، ترٙبل من ا٢بّبةحٌب تطوؼ ابلكعبة ال ٚباؼ أحدن

ألداة فريضة ا٢بج ببل ٧بـر أكزكج عند دؿ ا٢بديث الشريف على جواز السماح للمرأة أف تسافر 
كما يدؿ كذلك على جواز خركج ا٤برأة األجنبية مع رجل أجنيب، أك أكثر ألداء ،أمن الفتنة

، إذا كاف معها امرأة ثقة أك أكثر  (ْ).فريضةا٢بج، مع عدـ كجود ٧بـر

:الراجح  
أجنبية عند كجود من امرأل  يرل الباحث أنو ٯبوز خلوة الرجل أبكثر القولْببعد استعراض 

 ضركرة:

                                      
لوف رجل ابمرأة إال ذك ػتـر كالدخوؿ على ال خي: النكاح، ب ؾ:، ُب صحيح البخارم ( أخرجو البخارمُ)

 (ِّّٓ):قم، ر ّٕ، صٕج،ُط،اظتغيبة
 ٕٖ، صٕجط،، اجملموع( النوكم، ِ)

 (ّٓٗٓرقم:)، ّٖٔص، ُط، عالمات النبوة يف اإلسالـ:ا٤بناقب، ب :: ؾالبخارم أخرجو البخارم ُب صحيح(ّ)

  ّٕٓ، صٔج ط،،فتح البارم شرح صحيح البخارم(ابن حجر، ْ)



 

َُِ 

 

نص ،ككذلك االنفراد، كُب حالة التعدد دل ينفرد الرجل اب٤برأة، كدل تنفرد بوا٣بلوة معناىا  *إذ أف
الصورة الٍب كقع فيها أم خلو الرجل ابمرأة كاحدة فقط أما  "ال ٱبلوف رجل ابمرأة"ا٢بديث:

 .التعدد ال تدخل ُب نص ا٢بديث
 .ا٤بظنة بعيدة أصبحت، كمع كجود التعدد هنا مظنة الفتنةلوة إ٭با كاف ألأف منع ا٣ب* 

  



 

َِِ 

 

ال تباشر اظترأة اظترأةابب عشر:  يناظتبحث الثا  

 :اضتديث
: ) ال تباشر ا٤برأة ا٤برأة، فتنعتها لزكجها   -ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ: قاؿ النيب -هنع هللا يضر -عن عبد هللا بن مسعود

 (ُ)كأنو ينظر إليها( 

 صيغة النهي:
)ال( الناىية، كىي  " كرد بصيغة ا٤بضارع ا٤بقركف بػال تباشر" -ملسو هيلع هللا ىلص-والنهي ُب ىذا ا٢بديث قول

 ( مأخوذ من الفعلتباشرالصيغة الصرٰبة الوحيدة الٍب تدؿ على النهي، كالفعل ا٤بضارع )
 . (ِ)ا، كابشر األمر توااله ببشرتو كىي يده، كابشر الرجل زكجتو ٛبتع ببشرهت)ابشر(

 داللة النهي: 
الوصف ا٤بذكور، فيفضي ذلك إذل اإلفتتاف اب٤بوصوفة ججاء النهي ىنا خشية أف يعجب الزك  

 .(ّ)كتطليق الزكجة، كىذا أصل ٤بالك ُب سد الذرائع كما ُب الفتح

 األثر الفقهي للحديث:
ا٤برأة، ككذلك نظر  ال خبلؼ بْب الفقهاء ُب ٙبرًن نظر الرجل إذل عورة الرجل، كا٤برأة إذل عورة

 .(ْ)ة الرجل، كىذا ٙبرًن ابإلٝباع، كيستثُب الزكجافور الرجل إذل عورة ا٤برأة، كا٤برأة إذل ع

كلكن اختلفوا ُب الشي الذم ٯبوز أف تظهره ا٤برأة أماـ النساء من زينتها، كللعلماء ُب ىذا 
 رأايف:

                                      
، ّٖ، ص ٕج،ُط، ال تباشر اظترأرة اظترأة فتنعتها لزكجهاجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: أخر  (ُ)

 (َِْٓرقم: )

 ،ْٗ، صُط، ج اظتصباح اظتنّب يف غريب الشرح الكبّب،( الفيومي، ِ)

 .ّّٖ، صٗجط،، ما ٰبل من الدخوؿ كالنظر إذل النساء ُب الرضاع، ؾ: النكاح، ب:فتح البارمابن حجر،  (ّ)

فتح ، انظر: ابن حجر،  َّ، صْجط،، ؾ: ا٢بيض، ب: ٙبرًن النظر إذل العورات، شرح صحيح مسلمالنوكم،  (ْ)
 .ّّٗ، صٗ جط،، ما ٰبل من الدخوؿ كالنظر إذل النساء ُب الرضاع، ؾ: النكاح، ب: البارم



 

َِّ 

 

كإليو ذىب (ُ)سرة إذل الركبةالرأم األكؿ: كىو ماذىب إليو ٝبهور الفقهاء إذل أهنا من ال
 الشافعية كا٤بالكية كا٢بنابلة كىو األصح عند ا٢بنفية.

أف ا٤برأة تنظر من ا٤برأة ما  يرل بعض أىل العلم كىي ركاية عن أيب حنيفةالرأم الثاين: 
 .(ِ)يراه الرجل من ٧بارمو، كىو مواضع الزينة فتنظر إذل الرأس كالوجو كالعنق كالعضد كالساؽ

 األدلة:
 استدؿ ا١بمهور ابلسنة كاإلٝباع

 من السنة:

" ما فوؽ الركبتْب من العورة كما يقوؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-ارم هنع هللا يضر قاؿ ٠بعت النيب* عن أيب أيوب األنص
 (ّ)أسفل من السرة من العورة"

تحديد  ا٢بديث: ىذا ا٢بديث نص صريح ُب ٙبديد العورة كىو عاـ للرجاؿ كالنساء فليس ُبقالوا
 .فيحمل على العمـو

 -كسلم صلى هللا عليو-وؿ هللا* ما جاء من حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده أف رس
قاؿ: علموا صبيانكم الصبلة كأدبوىم عليها ُب عشر كفرقوا بينهم ُب ا٤بضاجع، كإذا زكج 

 (.ْ)"أحدكم أمتو عبده أك أجّبه فبل ينظر إذل عورهتا كالعورة ما بْب السرة كالركبة
 

 من اإلرتاع
 ٝبع  أىل العلم على جواز قياـ ا٤برأة بتغسيل ا٤برأة كما يغسل الرجل الرجل، فكما للرجلأ

 أف تظهر  ان ذإاالطبلع على ما فوؽ السرة كدكف الركبة من الرجل حيان ك ميتان، فيجوز 
                                      

عوف . انظر: ابن القيم، ُّص ،ْجط،، ؾ: ا٢بيض، ب: ٙبرًن النظر إذل العورات، شرح صحيح مسلمالنوكم،  (ُ)
سَب ، ؾ: الصبلة، ب: اجملموع ، انظر: النوكم، ّٗ، صُُج،ِط، النهي عن التعرم، ؾ: ا٢بٌماـ، ب: اظتعبود
 .ُٔٔ، صّجط،، العورة

 .ُِٗ، ص ٖج،ِط،، فصل: ينظر الرجل إذل الرجل إال العورةالبحر الرقائقزين الدين ا٤بصرم،  ( ِ)

 .(ِّّٕ)، رقم: ِّْ، صِجط،، ؾ: الصبلة، ب: عورة ا٤برأة ا٢بر، البيهقي سنن( أخرجو البيهقي ُب ّ)

 .(ِّّٔ)، رقم: ِّْ، صِجط،ؾ: الصبلة، ب: عورة ا٤برأة ا٢بر،  سنن البيهقي،( أخرجو البيهقي ُب ْ)



 

َِْ 

 

ر كا٤بنظور إليو  ا٤برأة للمرأة ما فوؽ السرة كدكف الركبة لوجود اجملانسة الٍب تبيح ذلك، فالناظ
 (ُ)كبلٮبا من النساء.

 استدؿ أصحاب الرأم الثاين ابلقراىف كالسنة
 :من القرَاف

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ):* قاؿ هللا تعاذل

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮼  ﮽ ﮾﮿  ﯀﯁   ﮸  ﮹ ﮺﮻  ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶﮷ 

                 ڭ ڭ 

  (ُّ، سورة النور، اآلية)(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

: ُب اآلية األمر بغض البصر عما ال ٰبل كحفظ الفرج عما حـر هللا، كالنهي عن قالوا
كموضع الشاىد ُب األية قولو تعاذل: " أك نسائهن"  إبداء الزينة إال ما ظهر منها دكف قصد.

ند ٧بارمها، كالرأس كالرقبة كالكف ٗبعُب أنو ٯبوز للمرأة أف تكشف عند النساء ما تكشفو ع
 (ِ)كالساؽ كالذراع أك ما شابو ذلك.

 من السنة: 
: " ال تباشر ا٤برأة ا٤برأة -ملسو هيلع هللا ىلص -الذم ركاه البخارم رٞبو ُب قولو ث ىذا البابياستدلوا ٕبد 

يق الواصفة أك فتنعتها لزكجها كأنو ينظر إليها" كىذا النهي عن ا٤بباشرة ألنو قد يفضي إذل تطل
االفتتاف اب٤بوصوفة، كما أف فيو إسقاطان ٤بعُب ا٢بجاب كا٤بقصود منو كإظهار ما دل ٘بر العادة 

بداىة فيمنع كعرؼ النساء إبظهاره من أقول الوسائل للوقوع ُب ىذا اظور كما ىو معلوم
 إظهار ما زاد على ا٤بعتاد من جهتْب.

الثاين: ألنو كسيلة للوقوع ُب اظور الذم ا١بهة ك  ،تقريره : ألنو من العورة كما سبقا١بهة األكذل
 .جاء ا٢بديث النبوم السابق ذكره ابلزجر عنو

                                      
 .ّّٖ، صِجط،، ؾ: ا١بنائز، مسألة: ٘بريد ا٤بيت عند غسلو كسَب عورتو ٗبئزر، اظتغِب( ابن قدامة، ُ)

 .ُْٕ، ص ٓج ط، ،أحكاـ القرَاف١بصاص، ا (ِ)



 

َِٓ 

 

ركل مسلم رٞبو هللا ُب صحيحو من حديث أيب سعيد ا٣بدرم هنع هللا يضر قاؿ، قاؿ رسوؿ  
عورة ا٤برأة، كال يفضي الرجل إذل ) ال ينظر الرجل إذل عورة الرجل، كال ا٤برأة إذل  :" -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا

كُب ىذا ا٢بديث النهي عن (ُ)الرجل ُب ثوب كاحد، كال تفضي ا٤برأة إذل ا٤برأة ُب ثوب كاحد(
النظر إذل عورة ا٤برأة كىي ما سول ا٤بظهر عرفان كلو دل ٰبصل الوصف من الناظرة عن ا٤بنظور 

 .إليها

 الرأم الراجح:
هبا أصحاب الرأيْب، فإف الراجح ُب ا٤بسألة ما ذىب إليو بعد النظر إذل األدلة الٍب استدؿ   

لكن ىذا ال يعِب أف النساء يلبسن ا١بمهور إذل أف عورة ا٤برأة مع ا٤براة من السرة إذل الركبة، 
خرج شيء  و إذاكلكن معُب ذلك أن ،أماـ النساء ثياابن قصّبة ال تسَب إال ما بْب السرة كالركبة

كىذا من ابب  فإف ىذا ليس فيو إٍب. ايتما أشبو ذلك أماـ األخر  من ساقها أك من ٫برىا أك
)سورة  (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):اىف حْب قاؿ اللهسبحانو كتعاذلالتعفف الذم أمر بو القر 

 .(َٔالنور، اآلية:
  

                                      
 .(ّّٖ، رقم:) ِٔٔ، ص ُجط،، حترًن النظر إىل العوراتأخرجو مسلم ُب صحيح مسلم، ؾ: ا٢بيض، ب:  (ُ)



 

َِٔ 

 

حالشركط الٍب ال حتل يف النكا ابب : رعش ثالثاظتبحث ال  
 اضتديث:

مرأة تسأؿ طبلؽ أختها،  لتستفرغ قاؿ: ) ال ٰبل ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النيب عن أيب ىريرة هنع هللا يضر،
 . (ُ)صحيفتها، فإ٭با ٥با ما قدر ٥با(

من الفعل فرغ من ابب قعد، كفرغ الشيء خبل، كأفرغت الشيء صببتو إذا كاف  :اإلستفراغ
 .(ِ)يسيل

 .  (ّ)عة مستطيلةكىو اإلانء كالقصعة، كٝبعو صحاؼ، كقاؿ الز٨بشرم الصحفة قص :الصحيفةن 
ا٤براد بو ما ٰبصل من الزكج، كقاؿ بعضهم الصحفة إانء كالقصعة ا٤ببسوطة، كىذا :كاصطبلحان 

 .(ْ)مثل يريد االستئثار عليها ٕبظها فيكوف كمن قلب إانء غّبه ُب إانئو

 صيغة النهي: 
)ال( الناىية، كىي قركف بػكرد بصيغة ا٤بضارع ا٤ب "ل"ال ٰب -ملسو هيلع هللا ىلص-النهي ُب ىذا ا٢بديث قولو

 حلَّ  ( مأخوذ من الفعلٰبلالصيغة الصرٰبة الوحيدة الٍب تدؿ على النهي، كالفعل ا٤بضارع ) 
 .(ٓ)كحٌل الشي ٰبل كحبلن خبلؼ ا٢براـ فهو حبلؿ، كأحل هللا البيع أم أابحو

 داللة صيغة النهي:
ؿ على ما إذا دل يكن كىو ٧بمو  ،تدؿ على التحرًن أهنا صيغة النهي الواردة ُب ا٢بديثظاىر " 

ر ُب عصمة الزكج، كيكوف ذلك  ا٤برأة، كال ينبغي معها أف تستمُبكريبة ز ذلك  ىناؾ سبب ٯبي
كلكن ٞبلو بعض  .زكج منهاللعلى سبيل النصيحة اضة، أك لضرر ٰبصل ٥با من زكج أك 

نفي ا٢بل صريح ُب دل يفسخ النكاح، كتعقبو ابن بطاؿ إبف الندب، فلو فعل  على العلماء 

                                      
، رقم: ُِ، ص ٕج،ُط، الشركط الٍب ال حتل يف النكاحأخرجو البخارم ُب صحيح البخارم، ؾ: النكاح، ب: (ُ)

(ُِٓٓ). 

 َْٕ، صِ، ط، جنّب يف غريب الشرح الكبّبظتصباح اظت( الفيومي، اِ)

 ّّْ، صُ، ط، جظتصباح اظتنّب يف غريب الشرح الكبّب(الفيومي، اّ)
 

 .َِِ، صٗ، ط، جفتح البارم( العسقبلين، ْ)

 .ُْٕ، صُط، ج اظتصباح اظتنّب يف غريب الشرح الكبّب،( الفيومي، ٓ)



 

َِٕ 

 

التحرًن، كلكن ال يلـز منو فسخ النكاح، كإ٭با فيو تغليظ على ا٤برأة أف تسأؿ طبلؽ األخرل، 
 (ُ)" .كلَبضى ٗبا قسم هللا ٥با

 األثر الفقهي للحديث:
 : ثبلثة أقساـالشركط الٍب ال ٙبل ُب النكاح تنقسم إذل 

ٍب دل تتضمن تغيّب حكم هللا كرسولو،  ال من مقتضيات العقد أكالن: شركط معتربة شرعان، كىي
ما قاؿ ابن قيم: " تضمن ىذا ا٢بكم كجوب الوفاء بشركط الٍب شرطت ُب العقد، إذا دل ك

 (ِ)كرسولو". .تتضمن تغيّب حكم هللا

  الشركط ا٤بعتربة شرعان ٯبب على الزكج أف يوُب هبا، كٯبب على الزكجة أف توُب هبا،
سكن ٗبكاف معْب من جانب ا٤برأة، ككاشَباط البكارة كالنسب أك الالعشرة اب٤بعركؼ، كاشَباط 

كتتضمن  -ملسو هيلع هللا ىلص -كرسلو -تعاذل -ىي الشركط الٍب أحلها هللاالشركط  ك (ّ)من جانب الزكج.
 مصلحة كال تضار. 

غّب معتربة شرعان، كتناُب مقتضى العقد، كما قاؿ الشوكاين: " كمن  اثنيان: شركط
اُب مقتضى العقد أف تشَبط عليو أال يقسم لضرهتا، أك ينفق عليها، أك يطلق الشركط الٍب تن

من كانت ٙبتو، فبل ٯبب الوفاء بشيء من ذلك، أما غّب ذلك من الشركط فبل ضّب فيو ما 
قاؿ: )إف أحق  -ملسو هيلع هللا ىلص -داـ ال ٰبـر حبلالن كال ٰبل حرامان، ٤با ركاه عقبو بن عامر أف النيب

 (ْ)أف توفوا هبا ما استحللتم بو الفركج(".الشركط 

فتارة ٰبكم بصحة الشرط كاعتباره  -هللا تعاذلرٞبهم  -شركط اختلف فيها العلماءاثلثان:
 كلـز الوفاء بو، كاترة ٰبكم بعدـ اعتباره كعدـ كجوب الوفاء بو.

                                      
 .َِِ، صٗ، ط، جفتح البارمين، ، انظر: العسقبلَُٕ، ص ٔج،ُط، نيل األكطار( الشوكاين، ُ)

 .ٕٗ، صٓج،ُط، ؾ: النكاح، فصل: ُب حكمو ملسو هيلع هللا ىلص ُب الشركط ُب النكاح، زاد اظتعاد( ابن القيم، ِ)

 .ُٖٕ، صِجط،، : الشركط يف النكاح، ؾ: النكاح، بتيسّب أعالـ شرح عمدة األحكاـ(  عبد هللا  بن بساـ، ّ)

 .َُٕ، صٔج،ُط، نيل األكطار( الشوكاين، ْ)



 

َِٖ 

 

ٍب كنا ُب صددىا، رٞبهم هللا تعاذل، ا٤بسألة الأقواؿ العلماء كمن ىذه الشركط الٍب ٚبتلف فيها 
 كىي أف تسأؿ ا٤برأة طبلؽ ضرهتا، فإف للعلماء قوالف ٥بذا الشرط:

كقالوا: فيو  -رٞبو هللا -القوؿ األكؿ: قاؿ بعضهم بصحتو، كاختاره أبو ا٣بطاب
مصلحة للزكجة، كأف الزكجة ٚباؼ من الضرر بوجود الضرة كأف تكوف شديدة الغّبة، كقالوا : 

قاؿ ُب ا٢بديث الصحيح أف أحق ما كفيتم بو من الشركط ما استحللتم بو  -ملسو هيلع هللا ىلص -أف النيب
الفركج ُب ىذا ا٢بديث داللة على أف الوفاء ابلشركط كاجبة، ألف شرط النكاح أحق ما يوَب 

 .(ُ)بو

القوؿ الثاين: ذىب طائفة من العلماء إذل أهنا لو شرطت عليو طبلؽ ضرهتا فشرطها 
 .(ِ)ء بو، كىذا ما ذىب إليو ا١بمهورابطل ال يلـز الوفا

الزكج عدـ الزكاج أف تشَبط على ُب مع ىذا فقد أجاز بعض العلماء أحقية ا٤برأة 
 ، كلكن إذا فعل دل ٰبق ٥با أف تسأؿ طبلؽ الضرة، كالفرؽ بينهما كضحو ابن القيم ُبعليها

اب بيتها، كمشاتة قولو: " أف ُب اشَباط طبلؽ الزكجة من اإلضرار هبا، ككسر قلبها، كخر 
 (ّ)أعدائها، ما ليس ُب اشَباط عدـ نكاحها كنكاح غّبىا، كقد فرؽ النص بينهما".

  

                                      
 .ٓ، صِٕٕ، دركسصوتية من موقع الشبكة اإلسبلمية، درسشرح زاد اظتستنقع( الشنقيظي، ُ)

شرح . انظر: النوكم، ٓ، صِٕٕ، دركسصوتية من موقع الشبكة اإلسبلمية، درسشرح زاد اظتستنقع(الشنقيظي، ِ)
 .َِِ، صٗجط،ها ُب النكاح، ، ؾ: النكاح، ب: ٙبرًن ٝبع ا٤برأة مع عمتها أك خالتالنوكم على مسلم

 .ٕٗ، صٓج،ُط، ؾ: النكاح، فصل: ُب حكمو ملسو هيلع هللا ىلص ُب الشركط ُب النكاح، زاد اظتعاد( ابن القيم، ّ)
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 اطتادتة

ا٢بمد  الذم مكنِب من إٛباـ ىذا البحث فأشكره كأٞبده سبحانو كتعاذل كأسألو أف يكوف 
 خالصان لوجهو الكرًن.

حانو للناس إ٭با كانت ٗبا ينفعهمم أما بعد: فإف رٞبة هللا تعاذل كلطفو أف أكامره سب   
كيوصلهم إذل سعادهتم ُب الدارين، كأف نواىيو سبحانو كتعاذل كانت ٩با يضرىم كيبعدىم عن 

 سعادهتم.

كمن خبلؿ االستقراء ُب نصوص القرآف الكرًن كالسنة النبوية ا٤بطهرة ٪بد أهنما دل   
ك أساليب متنوعة اقتضتها ببلغة يستعمبل ُب بياف األحكاـ أسلوابن كاحدان بل ٥بما ُب ذل
 النصوص الشرعية لتكوف ابعثة على القبوؿ كحب االمتثاؿ.

 كفيما يلي بياف أىم النتائج كالتوصيات الٍب توصلت إليها من خبلؿ البحث:

*  أٮبية ا٤بباحث اللغوية عند علماء أصوؿ الفقو كٚبريج الفركع الفقهية عليها من 
 خبلؿ نصوص الكتاب كالسنة.

ن خبلؿ استقراء نصوص القرآف الكرًن كالسنة السنوية ُب األمر كالنهي ٪بد أهنما دل * م
إذ دل يعربا ُب كل ما كاف كاجبان ٗبادة كجب كال ُب   ،يستعمبل ُب بياف األحكاـ أسلوابن كاحدان 

فَبل األحكاـ  كل ما كاف ٧برمان ٗبادة حـر حٌب ال يبعث ُب نفوس ا٤بكلفْب سآمة كال ملل
 .ابلتبشّب كاإلنذار اترة كالوعظ كالتذكّب اترة أخرل٩بزكجو 

لؤلمر صيغ ٚبصو كتدؿ عليو كىذه الصيغ منها ما ىو صريح كمنها ما ىو غّب  *
 صريح، كصيغة األمر " افعل " حقيقة ُب الوجوب كال يصرفها عن ذلك إال بقرينة من القرائن.

قـو مقامها، ك٥با أيضان * النهي لو صيغ ٚبصو كتدؿ عليو كىي " ال تفعل" أك ما ي
يصرؼ عن ذلك إال بدليل نقلي  معاين كثّبة كلكن عند االطبلؽ ال تدؿ إال على التحرًن كال

 صحيح أك قرينة معتربة.
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كثّبان من أىم ا٤بباحث ُب النهي كالٍب اختلف فيها األصوليوف   فساد"لل اقتضاء النهي* مسألة "
 فقهية.كترتب على ذلك اختبلفهم ُب بعض ا٤بسائل ال

* النكاح ُب الشريعة اإلسبلمية لو أٮبية ابلغة كقد كرد ُب القرآف الكرًن كالسنة النبوية 
ا٤بطهرة الكثّب من اآلايت كاألحاديث ُب مشركعيتو كبياف أحكامو، كاعتُب الفقهاء بذلك غاية 

صده فصلوا كأكضحوا فيو مقاُب مصنفاهتم كخصصوا للنكاح كأحكامو مكاانن رحبان  ،االعتناء
 كآاثره.

التالية:أكصي  على التوصيةراسة فإنِب أؤكد ُب ضوء النتائج الٍب توصلت هبا ُب ىذه الد
البخارم أك غّبه من كتب  ُب الصحيحالباحثْب كالباحثات أف يواصلوا دراسة األمر كالنهي 

 حٌب ٬برج بقواعد األصوؿ من النظرية إذل التطبيق. السنن

دراسة األمر كالنهي دراسة ما يلي:الباحثْب إبجراء  التوصية السابقة أكصيكُب ضوء 
إذ أهنا من األبواب ا٤بهمة كالٍب ٯبب ا٤بتداكلة بْب الناس   ُب ا٤بعامبلت كالبيوعأصولية تطبيقية 

 على كل مسلم أف يفقهو كيتعلمو حٌب ال يقع ُب ا٢براـ. 

صبت فمن هللا، كإف ، فإف أأف أعانِب ٥بذا ا١بهد ا٤بتواصع ك ا٢بمد من قبل كمن بعد
ُب سد ثغرات ىذا البحث كأسألو سبحانو أف يوفقِب  كمن الشيطاف، يأخطأت فمن نفس

 كإكماؿ نواقصو ُب ا٤بستقبل القريب.

 كآخر دعواان أف اضتمد هلل رب العاظتْب
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 64سورة مرًن اآلية:                                                                                                                                                                                                                                                                                        (مج جح مح جخ  )

 51سورة غافراالىية:                                                                                                                                                                                                      ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 24النساء اآلية:سورة                                                                                       (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  )

 23النساء اآلية:سورة                                                                                                                    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 3النساء اآلية:سورة                  {ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

 5سورة ا٤بائدة اآلية:                                                                                          (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ی)

 3سورة ا٤بائدةاآلية:                                                                                                      (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

 1سورة فاطراآلية:                                                                                           ھ{ہ ہ ہ ھ ھۀ ۀ ہ }

 33اآلية: سورة النور                                (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 ُِٗاآلية: النساءسورة                                                                                                                                     (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ }

 ٔسورة الطبلؽ اآلية:                                                                                                                                                                                                                                      (پ پ پ ڀ}

 ُِّاآلية:سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }

 ّ :اآليةسورة البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (چ چ ڇ )

 ِّاآلية:  سورة النساء                                                                                                                                                                                                      (ڍ ڌ ڌ )

 ِْاآلية: سورة النساء                                                                                                                                                                                (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )



 

ُِٗ 

 

 ِّّاآلية:  سورة البقرة                                                                                                                                (ھ ھ ھ ھ ے ے )

 ُٓاآلية: سورة األحقاؼ                                                                                                                                                                                                                         (ڀ ڀ ٺ ٺ )

 ّٔاآلية: النجمسورة                                                                                                                                                                                                                          (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )

 24االىية: سورة النساء                                                                                                                                                                                                                                 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 29اآلية: ا٤بعارج سورة                                                                                                                                                                                                                                                (   ے ے ۓ ۓ)

 33االىية: سورة ا٤بعارج                                                                                                      (  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )

 31سورة ا٤بعارج االىية:                                                                                                                                                                                                                    (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

 21:سورة الرـك اآلية                                                                                                                               (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

 24:اآلية النساءسورة                                                                                                                                                 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

 25: النساء  اآليةسورة                                                                                                                     (   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  )

 8:اآلية سورة النحل                                                                                                                                                                                   (ٺ ٿ ٿ ٿ)

 145االية: سورة األنعاـ                                                                                                                                                                                                                        (   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)

 31: اآلية سورة النور                                                                                                                                                                                        (ک ک گ گ گ)

 63:اآلية سورة النور                                                                                                                                                                                                                                       (ڃ ڃ ڃ چ چ چ )

 33: االىية سورة النور                                                                                                                                                                                            (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڌ )

 5ية: اآلسورة ا٤بائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (ۈ ۈ ٴۇ)
  



 

َِِ 

 

 فهرس األحاديث                                                                                الصفحة

 ُ........................................ان يفقو ُب الدينمن يرد هللا بو خّب 
 ٓ.........................................أال إين أكتيت الكتاب كمثلو معو

 9................................................من سٌن ُب اإلسبلـ سنة 
  َُ................................... لتتبعن سنن من كاف قبلكم شربا شربا

 ُُ.................................................. إ٭ٌبا األعماؿ ابلنيات

 ُُ............................................. إذا أحسن أحدكم إسبلمو

  11...........................................صلوا كما رأيتموين أصلي 

 ُِ............................... صر إال ُب بِب قريظةال يصٌلٌْب أحدكم الع

 ُِ.................................................أصبت السنة كأجزأتك

 ُٔس.................................................بِب اإلسبلـ على ٟب

 ُٕ......................................ليس فيما دكف ٟبس أكاؽ صدقة 

 ُٕالقاتل ال يرث ........................................................

 ُٖ................................................. أحل لنا ميتتاف كدماف

 ُِكل أمٍب يدخلوف ا١بنة .............................................. 

 ْٖ..........................................اي غبلـ سم هللا ككل بيمينك 

 ْٖ................................ إف ٩با أدرؾ الناس من كبلـ النبوة األكذل

 ِٓ........................................ لوال أف أشق على أمٍب ألمرهتم 

 ّٓ.دعوين ما تركتكم إ٭با ىلك........................................... 

 ٔٓ.........................................ال إ٭با ذلك عرؽ كليس اب٢بيضة



 

ُِِ 

 

 ٕٓ......................................كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزكركىا

 َٔ....................................... مركا أكالدكم ابلصبلة كىم أبناء سبع

 ُٔ........................................................رفع القلم عن ثبلثة 

 ٓٔ. ........................................أيها الناس قد فرض هللا عليكم ا٢بج

 ٖٔ....................................اذا ٠بعتم النداء فقولوا مثل ما يقوؿ ا٤بؤذف

 ٕٗ......................................ا٤بسلم من سلم ا٤بسلموف من لسانو كيده

 ِٗ......................................................من أحدث ُب أمران ىذا

 ٔٗ............................. اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج

 َُّ............................................................. أكدل كلو بشاه

 َُٓ.......................................ما أكدل رسوؿ هللا على شيء من نسائو

 َُٔ.................................................... شر الطعاـ طعاـ الوليمة

 َُٖ….....................................دعي ىذه كقورل ابلذم كنت تقولْب

 َُٗ.....................................ربوا عليو ابلغرابؿاعلنوا ىذا النكاح كاض

 َُٗ................................................ ما بْب ا٢ببلؿ كا٢براـفصل 

 ُُِ.........عن سهل الساعدم يقوؿ: إين لفي قـو عند رسوؿ هللا اذ قامت امرأة

 ُُْ.................................................فاطلب كلو خاًب من حديد

 ُُٖ.........................................من أعطى ُب صداؽ امرأة ملء كفيو

 ُُٗ................................................ال تنكحوا النساء إال األكفاء



 

ِِِ 

 

 ُِّ...........................................إذا دعي أحدكم إذل الوليمة فليأهتا

 ُِْ.......................................... أجيبوا ىذه الدعوة إذا دعيتم ٥با

   ُِْ.............................................إذا دعا أحدكم أخاه فليجب

 ُِٓ.............................................حق ا٤بسلم على ا٤بسلم ٟبس

 ُّّ.............................تقسطوا ُب اليتامى حديث عركة كإف خفتم أال

 ُّٕ.................................... من كانت لو امرأاتف فماؿ إذل أحدٮبا

 ُّٖ......................................................... اخَب منهن أربعا

 َُْ........أذف عليهاأف أفلح أيب القعيس جاء يست عن عائشة عن عركة بن الزبّب

 ُُْ.................................. حرموا من الرضاع ما ٙبرموف من النسب

 ُِْ.................... ال ٙبتجيب منو فإنو ٰبـر من الرضاعة ما ٰبـر من النسب

 ُْٔ.................................انظرٌف من إخوانكن فإ٭با الرضاعة من اجملاعة

 ُْٕاعة ٙبـر ما ٰبـر الوالدة.......................................... إف الرض

  ُْٕ.................ٰبـر من الرضاع ما ٰبـر من النسب .....................

 ُْٖ................................................... إنو عمك فليلج عليك

 ُْٖ................................. ...................أرضعيو ٙبرمي عليو

 ُْٗ............................. ال ٙبـر الرضعة أك الرضعتاف ا٤بصة كال ا٤بصتاف

 ُْٗ......................................... ال ٙبـر اإلمبلجة كال اإلمبلجتاف

 ُُٓ.....................................ال ٰبـر من الرضاع إال ما فتق األمعاء



 

ِِّ 

 

 ُٓٓ...........................تنكح ا٤برأة ألربع: ٤با٥با ك٢بسبها كٝبا٥با كلدينها

 ُٗٓ......................ال تنكح األًن حٌب تستأمر كال تنكح الكر حٌب تستأذف

 ُِٔ..............................األًن أحق بنفسها من كليها كالبكر تستأذف

  ُٔٔ............................................ ُب أنفسهنشاكركا النساء 

 ُٖٔ............................... هنى النيب أف يبيع بعضكم على بيع بعض

 ُُٕ................... ال ٱبطب الرجل على خطبة أخيو حٌب ينكح أك يَبؾ

  ُّٕ.................... هنى رسوؿ هللا أف تنكح ا٤برأة على عمتها أك خالتها

 ُّٕ......................... ال ٯبمع بْب ا٤برأة كعمتها  كبْب ا٤برأة كخالتها

 ُٕٕ.....عن عائشة أف امرأة من األنصار زكجت ابنتها  فتمٌعط شعر رأسها

 ُٖٕ......................................... لعن هللا الواصلة كا٤بستوصلة

 ُٖٕ.................................................... ال أبس ابلقرامل

 َُٖال شغار ُب اإلسبلـ..................................................

 ُُٖ...........حديث أف النيب هنى عن نكاح ا٤بتعة كعن ٢بـو ا٢بمر األىلية

 ُِٖ.أال................ اي أيها الناس أين قد كنت آذنت لكم ُب االستمتاع

 ُٖٔ..........أال إف هللا كرسولو ينهيانكم عنها فإهنا رجس من عمل الشيطاف

 ُٕٖ..........أطعم أىلك من ٠باف ٞبرؾ، فإ٭با حرمتها من أجل جواؿ القرية

 ُٖٗ............. عن ابن مسعود  قاؿ كنا نغزك مع رسوؿ هللا كليس لنا نساء

 َُٗ...........البهائم ........عن ابن عباس قاؿ: هنى رسوؿ هللا عن إخصاء 



 

ِِْ 

 

 ُُٗ......................عن ابن عمر أف النيب هنى عن خصاء ا٣بيل كالبهائم

 ُُٗعن ابن عباس أف النيب هنى عن صرب الركح كخصاء البهائم ............. 

 ُِٗ.........................ال ٰبل للمرأة أف تصـو كزكجها شاىد إال إبذنو

 ُٓٗ...................................... كم امرأتو جلد العبدال ٯبلد أحد 

 ُٕٗ.........................إذا طاؿ أحدكم الغيبة فبل يطرؽ على أىلو ليبلن 

 ُٗٗ.................................ال ٱبلوٌف رجل ابمرأة إال مع ذم ٧بـر

 ََِ.....................................أال ال يبيًب رجل عند امرأة ببيت 

 ََِ......…………...…...……….إايكم كالدخوؿ على النساء 

 ََِ.........من كاف يؤمن اب كاليـو اآلخر فبل ٱبلوف ابمرأة ليس ٥با ٧بـر
 َِْ.....................ال تباشر ا٤برأة ا٤برأة، فتنعتها لزكجها كأنو ينظر إليها

 َِٓ..................ليها ُب عشر كفرقواعلموا صبيانكم الصبلة كأدبوىم ع

 َِٕ...............ال ينظر الرجل إذل عورة الرجل، كال ا٤برأة إذل عورة ا٤برأة

 َِٔ..................ال ٰبل المرأة تسأؿ طبلؽ أختها،  لتستفرغ صحيفتها

 َِٗ................... إف أحق الشركط أف توفوا هبا ٗبا استحللتم بو الفركج

  

  



 

ِِٓ 

 

 فهرس اظتراجع

 

 :د،د.ط ) د.ـدمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميٙبقيق:  ،اظتسودة يف أصوؿ الفقواىؿ تيمية،  -ُ
 ىػ(ِٖٔدار الكتاب العريب، 

) بّبكرت:  ، د.طاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـاالىمدم، أبو ا٢بسن سيد الدين،  -ِ
 (، د.تدمشق: لبناف: ا٤بكتب اإلسبلمي

 -ػىَُِْ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، طلسوؿهناية اعبد الرٞبن، اإلسنوم،  -ّ
 ـ( ُٗٗٗ

دار طوؽ النجاة، د.ـ: ) ُ، طصحيح البخارمالبخارم، دمحم بن إ٠باعيل،  -ْ
 ىػ(ُِِْ

، ) بّبكت: دار ُ، ٙبقيق: خليل ا٤بيس، طاظتعتمد البصرم، أبو ا٢بسْب الطيب، -ٓ
 ىػ(َُّْالكتب العلمية، 

 (ػىَُّْلرسالة العلمية، دار اد.ـ: ) د.ط ،كشاؼ القناعالبهوٌب،  -ٔ
)بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُ، طمنهاج الوصوؿ إىل علم الوصوؿالبيضاكم،  -ٕ

 ـ( ََِٔ
، ) مصر: مكتبة البايب ا٢بليبِ، طسنن الَبمذمالَبمذم، دمحم بن عيسى بن سورة،  -ٖ

 (د.ت
) بّبكت: دار الكتب ُ، ط، البهجة يف شرح التحفةعلي بن عبد السبلـالتسورل،  -ٗ

 ـ(ُٖٗٗىػ/ ُُْٖالعلمية 
) د.ـ: دار الكتب ُ، طالفتاكل الكربل، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية، -َُ

 ـ(ُٕٖٗىػ/ َُْٖالعلمية، 
)بّبكت: دار  ُ، طالتعريفاتا١برحاين، علي بن دمحم بن علي الزين الشريف،  -ُُ

 ـ(ُّٖٗىػ/ َُّْالكتب العلمية،
إحياء بّبكت: دار ط) ٙبقيق: دمحم صادؽ القمحاكم، ، أحكاـ القرآفا١بصاص،  -ُِ

 ىػ( َُْٓ، الَباث العريب



 

ِِٔ 

 

، الربىاف يف أصوؿ الفقوإماـ ا٢برمْب عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف، ا١بويِب،  -ُّ
 ـ(ُٕٗٗىػ/ ُُْٖر الكتب العلمية: )بّبكت: دا ُط

منتهى الوصوؿ كاألمل يف علمي ابن حاجب، ٝباؿ الدين بن عمرك بن أيب بكر،  -ُْ
 (، د.ت: دار الكتب العلمية) بّبكت ُ، طاألصوؿ كاصتدؿ

ُٓ-  ،  (، د.ت) بّبكت: دار الفكر د.ط،احمللىابن حـز
)دار  ّ، طمواىب اصتليل يف شرح ؼتتصر خليل ،ا٢بطاب، مشس الدين -ُٔ

 ـ(ُِٗٗ/ػىُُِْالفكر،
 ـ(ُِّٗ/ػىُُّٓ)حلب: ا٤بطبعة العلمية،ُ، طمعامل السننا٣بطايب،  -ُٕ
دار د.ـ: )  ِ، طوأصوؿ اضتديث علومو كمصطلحا٣بطيب، دمحم العجاج ،  -ُٖ

 (، د.تالفكر
 ـ(ُْٕٗ ،فد.ـ، د.،)ٖط علم أصوؿ الفقوا٣ببلؼ، عبدالوىاب،  -ُٗ
، أثر االختالؼ يف القواعد األصولية يف اختالؼ الفقهاء،ا٣بن،مصطفى -َِ

 ـ(ََِّدار مؤسسة الرسالة، د.ـ: )ِط
: شعيب أرنؤكط، حسن عبد ا٤بنعم شليب، عبد يققٙب، سنن الدارقطِبالدارقطِب،  -ُِ

 ـ( ََِْ/ػىُِْْ) بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُط،يف حرز هللا، أٞبد برىـواللط
) دار الرسالة العا٤بية، ُ، طسنن أيب داكدابن داكد، أبو داكد سليماف السحستاين،  -ِِ

 ـ(ََِٗ /ىػَُّْ
سعيد أٞبد بن يوسف البالن  ٙبقيق:، حجة هللا البالغة، هللا الدىلوم، شاه كرل -ِّ

 ـ(ََُِ /ػىُُّْ،ّببن كث: دار ادمشق) ُط، بورم
 ـ(ُٖٗٗ  -ػىُُْٗ) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، طتذكرة اضتفاظالذىيب،  -ِْ
ـ( ََِٔ -ػىُِْٕ)القاىرة: دار ا٢بديث، ُ، طسّبة أعالـ النبالءالذىيب،  -ِٓ

 .حققو: شعيب أرنؤكط
 د.ـ:) ّ، طاحملصوؿ يف علم األصوؿدمحم علي شاىْب، فخر الدين الرازم،  -ِٔ

 ـ(ُٕٗٗىػ/ ُُْٖمؤسسة الرسالة، 



 

ِِٕ 

 

) بّبكت: ّ، طمفاتيح الغيبالتفسّب الكبّبك دمحمعلي شاىْب،فخر الدين الرازم،  -ِٕ
 (ػىَُِْدار إحياء الَباث العريب، 

) ا٤بدينة ا٤بنورة: مكتبة الغرابء االثرية، ُ، طمقدمة فتح البارمابن رجب،  -ِٖ
 ـ(ُٔٗٗ /ػىُُْٕ

 /ػىُِْٓدار ا٢بديث،  )القاىرة: ، د.طبداية اجملتهد كهناية اظتقتصدابن رشد،  -ِٗ
 ـ(ََِْ

، الطبعة األخّبة )بّبكت: دار هناية احملتاج إىل شرح اظتنهاج،الرملي،مشس الدين -َّ
 ـ( ُْٖٗ/قَُْْالفكر،

 ، د.طاتج العركس من جواىر القاموسالزبيدم، دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ،  -ُّ
 (، د.تدار ا٥بدايةد.ـ: )
 ـ(ََِٗق: دار الفكر، ) دمشُٕ، طأصوؿ الفقو اإلسالميالزحيلي،  -ِّ
 ـ(ُِٗٗ/ق ُُّْدار ا٤بكتيب، د.ـ: ) ِ، طالبحر احمليطالزركشي،  -ّّ
) القاىرة: ا٤بطبعة الكربل ُ، طتبيْب اضتقائق كحاشية الشليب،الزيلعي،فخر الدين -ّْ

 ق(ُُّّاألمّبية، 
)جدة: دار مؤسسة الرايف للطباعة  ُ، طنصب الراية األحاديث اعتدايةالزيلعي،  -ّٓ

 ـ(ُٕٗٗ /قُُْٖكالنشر، 
دار  د.ـ:)ُ، طالسنة كمكانتها يف التشريع اإلسالمي،السباعي،مصطفى -ّٔ

 ـ(َََِللنشر كالتوزيع، الوراق
، اإلهباج يف شرح اظتنهاجالسبكي، تقي الدين أبو ا٢بسن علي بن عبد الكاُب،  -ّٕ

 ـ(ُٓٗٗىػ/ ُُْٔ)بّبكت: دار الكتب العلمية،  د.ط
)مصر: مكتبة السنة، ُط ،فتح اظتغيب بشرح ألفية اضتديثالسخاكم،  -ّٖ

 ـ(ََِّ/قُِْْ
)بّبكت: دار الكتب العلمية،  د.ط ،أصوؿ السرخسيالسرخسي،دمحم بن أٞبد،  -ّٗ

 (ـُّٗٗ ػ/ىُُْْ



 

ِِٖ 

 

 ُط،أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، عياض بن انمي بن عوض،  -َْ
 ( ـََِٓ ػ/ىُِْٔ-:دار التدمرية)الرايض

) بّبكت: دار الكتب العلمية ُ، طضتفاظطبقات ااإلماـ جبلؿ الدين، السيوطي،  -ُْ
 ـ(ُّٖٗىػ/ َُّْ

) ُ، طقطف األزىار اظتتناثرة يف األخبار اظتتواترةاإلماـ جبلؿ الدين، السيوطي، -ِْ
 ـ( ُٖٓٗ /ىػَُْٓدار ا٤بكتب اإلسبلمي 

) بّبكت: دار ا٤بعرفة،  ، د.طاألـ إبراىيم بن موسى بن دمحم،  الشافعي، -ّْ
 ـ(َُٗٗ/قَُُْ

دار د.ـ: ) ُ، طاظتوافقات يف أصوؿ الشريعةيم بن موسى بن دمحم، الشاطيب، إبراى -ْْ
 ـ(ُٕٗٗىػ/ ُُّٕابن عثماف، 

 ُ، طمغِب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ اظتنهاجالشربيِب، ا٣بطيب الشربيِب،  -ْٓ
 ، د.ت(دار الكتب العلمية .ـ:)د

اضتق من  إرشاد الفحوؿ إيل حتقيقالشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا،   -ْٔ
 ـ(ُٗٗٗىػ/ ُُْٗ)بّبكت: دار الكتب العلمية،  ُ، طعلم األصوؿ

 ـ(ُّٗٗ/قُُّْ)مصر: دار ا٢بديث،ُ، طنيل األكطاردمحم بن علي، الشوكاين،  -ْٕ
 ىػ(ُِِْدار ىجرة للطباعة  د.ـ: ) ُ، طالبياف عن أتكيل آم القرآفالطربم،  -ْٖ
دار ىجر، د.ـ: ) ُط،يد.عبدهللا بن ٧بسن الَبك قيق:ٙب، تفسّب الطربمالطربم،  -ْٗ

 ـ(.ََُِ/قُِِْ
مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، د.ـ: )َُ، طتيسّب مصطلح اضتديثالطحاف،  -َٓ

 ـ(ََِْىػ/ ُِْٓ
) بّبكت: دار الفكر، ِ، طرد احملتار على الدر اظتختارابن العابدين الدمشقي،  -ُٓ

 ـ(ُِٗٗ/قُُِْ
 ـ(ُْٖٗنسية، ) تونس: دار النشر التو  ، د.طالتحرير التنويرابن عاشور،  -ِٓ
، فواتح الرزتوت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي بن نظاـ الدين،األنصارم -ّٓ

 ـ(ََِِىػ/ُِّْ)بّبكت: دار الكتب العلمية، ُط



 

ِِٗ 

 

) بّبكت:  ، د.طغتمع األهنر ىف شرح ملتقى األحبرعبد هللا بن دمحم بن سليماف،  -ْٓ
 (، د.تدار إحياء الَباث العرىب

د.ـ: دار ، د.ط ) كشف األسراربن أٞبد،  عبلء الدين البخارم، عبد العزيز -ٓٓ
 الكتاب اإلسبلمي، د.ت(

) بّبكت: دار ّ، علق عليو: دمحم عبد القادر عطا، طأحكاـ القرَافابن العريب،  -ٔٓ
 ـ(ََِّىػ/ ُِْْالكتب العلمية، 

، د.ط ) بّبكت: دار فتح البارم شرح الصحيح البخارمالعسقبلين، ابن حجر،  -ٕٓ
 ىػ(ُّٕٗ -الكتب العلمية

ٙبقيق: أبو دمحم عبد ، فتح السالـ شرح عمدة األحكاـعسقبلين، ابن حجر، ال -ٖٓ
 د.ت( -ط ) د.ـ: د.فالسبلـ بن دمحم العامر، د.

، نزىة النظر توضيح ـتبة الفكر يف مصطلح أىل األثرابن حجر ، ، العسقبلين -ٗٓ
 ـ(ََُِ /ػىُِِْ)الرايض: مطبعة السفّب، ُط

) الكويت: دار الكتب  ، د.طتضي الفسادحتقيق اظتراد يف أف النهي يقالعبلئي،  -َٔ
 (، د.تالثقافية

) بّبكت: دار الكتب ُ، طاظتستصفى من علم األصوؿ اإلماـ أبو حامد ،الغزارل،  -ُٔ
 ـ(ُّٗٗ /قُُّْالعلمية، 

، ) بّبكت: ا٤بكتبة العلمية د.ط،اظتصباح اظتنّب يف غريب الشرح الكبّبالفيومي،  -ِٔ
 (د.ت

 ـ(ُٖٔٗ/قُّٖٖرة: مكتبة القاىرة، ) القاى ، د.طاظتغِبابن قدامة،  -ّٔ
) بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، طالكايف يف فقو اإلماـ أزتد، ةابن قدام -ْٔ

 ـ(ُْٗٗ/ىػُُْْ
 /ىػُّْٖ) القاىرة: دار الكتب ا٤بصرية ِ، طاصتامع ألحكاـ القرآفالقرطيب،  -ٓٔ

 ـ(ُُٔٗ
: ) مصرٕ، طإرشاد السارم لشرح الصحيح البخارمالقسطبلين،أٞبد بن دمحم،  -ٔٔ

 ق(ُِّّا٤بطبعة الكربل األمّبية، 



 

َِّ 

 

دار ابن ا١بوزم، د.ـ: )ُ، طإعالـ اظتوقعْب عن رب العاظتْبا١بوزم، ، ابن القيم  -ٕٔ
 (ىػُِّْ

مؤسسة الرسالة  د.ـ: ) ِٕ، طزاد اظتعاد يف ىدم خّب العبادابن القيم ا١بوزية،  -ٖٔ
 ـ(ُْٗٗ /قُُْٓ

)بّبكت: دار الكتب  ِ، طعوف اظتعبود كحاشية ابن القيمابن القيم ا١بوزية،  -ٗٔ
 ىػ(ُُْٓالعلمية 

ّبكت: دار الكتب ب)ِ، طبدائع الصنائععبلء الدين،  ،الكاساين -َٕ
 ـ(ُٖٔٗ /ػىَُْٔالعلمية،

 /قَُِْدار طيبة، د.ـ: ) ِ،طتفسّب القرآف العظيم،ابن كثّب، أبو الفدا -ُٕ
 ـ( ٙبقيق سامي بن دمحم سبلمة.ُٗٗٗ

 )ُ، طتصراظتنتهى األصويلشرح العضد على ؼتالٯبي، عضد ا٤بلة كالدين،  -ِٕ
 ـ(َََِىػ/ ُُِْبّبكت: دار كتب العلمية، 

دار  د.ـ: )ُ، طسنن ابن ماجةابن ماجة، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب،  -ّٕ
 ـ(ََِٗ /ىػَُّْالرسالة العا٤بية، 

 ـ(ُْٗٗ/قُُْٓ)بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ، طاظتدكنةمالك،  -ْٕ
) بّبكت: دار الكتب  د.ط ،حتفة األحوذمبد الرٞبن، ا٤بباركفورم، أبو العبل دمحم ع -ٕٓ

 (، د.تالعلمية
 ،فد.ـ: د.) ُ، طسّبة اإلماـ البخارمأبو العبل دمحم عبد الرٞبن، ا٤بباركفورم،  -ٕٔ

 ق( عٌلق عليو الدكتور عبد العليم عبد العظيم.ُِِْ
 (، د.تدار الدعوة د.ـ:)د.ط، اظتعجم الوسيط٦بمع اللغة العربية ابلقاىرة،  -ٕٕ
دار إحياء الَباث د.ـ: ) ِ، طاإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اطتالؼ٤برداكم، ا -ٖٕ

 (، د.تالعريب
دار  د.ـ: )ِ، طالبحر الرائق شرح كنز الرقائق،ا٤بصرم، زين الدين بن ٪بيم -ٕٗ

 (، د.تالكتاب اإلسبلمي
 ـ(ََِّ /قُِْْمؤسسة الرسالة،  د.ـ:)ُ، طالفركعمشس الدين، ا٤بفلح،  -َٖ



 

ُِّ 

 

دار ا٤بسلم د.ـ: ) ُط،: فؤاد عبد ا٤بنعمقيقٙب، عاإلرتا ابن ا٤بنذر،  -ُٖ
 ـ(.ََِْ/قُِْٓ

)بّبكت: دار صادر،  ّ، طلساف العربابن منظور، دمحم بن مكـر بن علي،  -ِٖ
 ىػ(ُُْْ

 ِط، ٙبقيق د.دمحم الزحيلي ك د. نزيد ٞباد، شرح الكوكب اظتنّبابن النجار،  -ّٖ
 ـ( ُٕٗٗ/قُُْٖمكتبة العبيكاف، د.ـ: )
)حلب: مكتبة ِ، طسنن النسائيالرٞبن أٞبد ا٣برساين،  النسائي، أبو عبد -ْٖ

 ـ( ُٖٔٗ /ىػَُْٔا٤بطبوعات اإلسبلمية، 
 ـ(.ُٗٗٗ)دمشق: دار الفرفور ٕ، طإعالـ األانـ شرح بلوغ اظتراـنور الدين عَب،  -ٖٓ
)بّبكت: دار الكتاب ُ، طالتقريب كالتيسّب ظتعرفة سنن البشّب النذيرالنوكم،  -ٖٔ

 ـ(ُٖٓٗ /ىػَُْٓالعريب، 
 (، د.تدار الفكرد.ـ: ) ، د.طاجملموع شرح اظتهذبالنوكم،  -ٕٖ
) بّبكت: دار إحياء الَباث  د.ط،صحيح مسلمالنيسابورم، مسلم بن ا٢بجاج،  -ٖٖ

 (، د.تالعريب
: عبد ا٢بميد قيقٙب،كف الرعاع عن ػترمات اللهو كالسماعا٥بيتمي،  -ٖٗ

 ، د.ت(فد.ط ) د.ـ: د.،األزىرم
ىػ/ َُُْ)د.ـ: د.ف،  ِ، طيف أصوؿ الفقوالعدة أبو يعلى، دمحم بن حسْب،  -َٗ

 ـ(ُٗٗٗ


