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  والتقدير الشكر

 ال يشػػػكر ن مػػػن ال يشػػػكر النػػػاس؛ :اٟتمػػػد  يف األكذل كاآلخػػػرة، كالصػػػبلة كالسػػػبلـ علػػػى القا ػػػل
الشػػػامخ  ذا الصػػػرح العلمػػػ ٢تػػػ منحػػػل التصػػػاري أتقػػػدـ كلشػػػكر اٞتزيػػػل ٞتمهوريػػػة مػػػاليزاي الػػػيت يشػػػرفٍت أف ف
علػػى حرصػػهم علػػى تيسػػَت سػػبل  كعمػػدا ها اٞتامعػػة ا١تباركػػة مؤسسػػ  هػػذ أشػػكر ك  ،(ة ا١تدينػػة العا١تيػػةجامعػػ)

كػل ا١تسػؤكلُت يف هػذ  اٞتامعػة لالشػكر موصػوؿ ك  ،مواكبػة سػبل التطػور كالتواصػلجهػدهم يف ك  ،تلق  العلػم
اٟتميػػد ايسػػر عبد /الػػدكتور ا١تشػػارؾ األسػػتاذ علػػى هػػذ  الرسػػالة أسػػتاذم ا١تشػػرؼ كلشػػكر، كأخػػ  ا١تباركػػة
 خضػر عبدالناصػر/ الػدكتور ا١تشػارؾ األسػتاذ سػعادة كما أتقػدـ كلشػكر للةنػة ا١تناقشػة كالتقيػيم: ،جاد ن
 األسػػتاذ سػعادةا١تدينػة العا١تيػة ٔتػاليزاي(، ك  جامعػة كككيػل صػولهأك  الفقػه بقسػم األسػتاذ، )اٞتلسػة ر ػي  مػيبلد

 امعػػػةّت العلػػػـو دار بكليػػػة اإلسػػػبلمية الشػػػريعة أسػػػتاذ) ارج ٠تػػػا نػػػاق ا١ت - عبػػػدالرحيم دمحم إبػػػراهيم/ الػػػدكتور
 أسػػػتاذ) داخل الػػػ نػػػاق ا١ت - إبػػػراهيم عبداٟتميػػػد ٛتػػػزة أٯتػػػن/ الػػػدكتور ا١تشػػػارؾ األسػػػتاذ(، كسػػػعادة القػػػاهرة
 ايسػػػر/ الػػػدكتور ا١تشػػػارؾ األسػػػتاذ(، كسػػػعادة كلسػػػعودية ٧تػػػراف كجامعػػػة العا١تيػػػة ا١تدينػػػة ّتامعػػػة الفقػػػه أصػػػوؿ

ّتامعػة  كأصػوله الفقػه قسػم ر ػي   بكان -على الرسالة )أستاذ الفقه ا١تقارف  شرؼا١ت -ن جاد دعبداٟتمي
 بقسػػم سػػتاذاأل) الكليػػة عػػن ٦تػػ بل -عبػػدالعميم ٣تػػدم/ الػػدكتور ا١تسػػاعد األسػػتاذا١تدينػػة العا١تيػػة(، كسػػعادة 

سػػػػكرتَت ) -مهػػػػدم ميػػػػدعبداٟت أٛتػػػػد/ ؤلسػػػػتاذ(، كالشػػػػكر كػػػػذلك لالعا١تيػػػػة ا١تدينػػػػة ّتامعػػػػة كاصػػػػوله الفقػػػػه
 .اٞتامعة ( كٞتميع ا١تسؤكلُت يف إدارةالدراسات العليا

كن أسػػ ؿ  ، كمسػاعدين،كػػل مػن أفػػادشل كيسػر رل هػػذا البحػث مػػن أسػاتذة كإداريػػُتالشػكر لك  
وا  األجػػػأشػػػكر زكجػػػيت كرفيقػػػة درت الػػػيت يسػػػرت رل ال يفػػػوتٍت أف أف ٬تػػػزم اٞتميػػػع عػػػٍت خػػػَت اٞتػػػزا ، ك 

الػػذين اسػػتفدت مػػنهم سػػوا  مباشػػرة أك عػػ  الشػػبكة  هػػذ  الرسػػالة، كإخػػواشل طلبػػة العلػػم ا١تناسػػبة إل٘تػػاـ
اضػرات، أك شيوخ  الكراـ الذين تعلمل منهم العلم، سوا  من خػبلؿ اأخ  كلشكر ، ك العنكبوتية

، كأس ؿ ن أف ٬تزم كالدم عٍت خَت اٞتػزا ؛ ألممػا السػبب الر يسػ  يف حلقات العلممن الكتب، أك 
 أف يرٛتهما كما ربياشل صغَتا. -سبحانه- توجه  منذ الصغر لطلب العلم، كأس له

 خػػػَتعػػػٍت  اٞتميػػػعى  ٬تػػػزم أفك فضػػػله، كن أسػػػ ؿ أف ٬تعػػػل عملػػػ  هػػػذا خالصػػػا لوجػػػه، متقػػػببل ب 
 كاٟتمد  رب العا١تُت. ،حسناهتم موازين يف العمل هذا ٬تعل كأف اٞتزا ،
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 ص ملخ

 مكونة الرسالة (فقهية أصولية دراسة) العبادات يف كالتقييد ؽاإلطبل أحكاـعنواف الرسالة:  
 الرسالة، اختيار كأسباب أ٫تية على فاشتملل ا١تقدمة أما فصوؿ، ٙتانية فيهما ككبُت ،مقدمة من

 اٞتز  أما ،السابقة كالدراسات البحث هذا بُت الفرؽك  ،منها النمرم لةز ل السابقة كالدراسات
 األصولية ا١تباحث علىمن الرسالة  األكؿ الباب كاشتمل .كلدراسةمن قبل  أحد ٮتصصه مفل العمل 
 بُت كا١تقارنة ،كا١تقيد ا١تطلق تعريف اشتمل على األكؿ الفصلف ؛، يف ثبلثة فصوؿكا١تقيد للمطلق
 على ال اشل الفصل كاشتمل. الصفات بعض ا١تعاشل يف ألفاظ من مايشاركه ما كبُت ،كا١تقيد ا١تطلق
 من ال الث الفصل كاشتمل ،ٯتتنع كمىت ا١تقيد على ا١تطلق ٭تمل كمىت ،د يتقي ةكشركط طلقا١ت أحواؿ
كالباب ال اشل من الرسالة حوؿ ، قياسا على ٥تصصات العاـ، ا١تطلق مقيدات على األكؿ الباب

على  ، كمت تطبيق القواعد األصوليةللقواعد األصولية ا١تقررة يف الباب األكؿ الفقهيةالتطبيقات 
للقواعد األصولية  الفقهية اتاألحكاـ الواردة يف فقه العبادات: فالفصل األكؿ اشتمل على التطبيق

حكاـ التقييد للقواعد األصولية ألحكاـ التقييد يف فقه الطهارة، كالفصل ال اشل على التطبيق العمل  أل
حكاـ التقييد يف فقه ة ألللقواعد األصولييف فقه الصبلة، كالفصل ال الث اشتمل على التطبيق العمل  

حكاـ التقييد يف فقه الصياـ، األصولية أل للقواعدالزكاة، كالفصل الرابع اشتمل على التطبيق العمل  
حكاـ التقييد للقواعد األصولية ألكأما الفصل ا٠تام  كاآلخَت يف الباب ال اشل على التطبيق العمل  

كذكر ٙترة ا٠تبلؼ، كما اشتمل البحث على يف أحكاـ اٟتج، مع بياف سبب ا٠تبلؼ، كالًتجي ، 
، كللقواعد الفقهية آلاثرخا٘تة فيها نتا ج البحث، كعلى فهارس: لآلايت، كلؤلحاديث، كل

يف بداية البحث تول ا١توضوعات. كاٟتمد  كا١تصطلحات العلمية، كفهرس للمصادر، كفهرس 
 رب العا١تُت.
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Abstract 

   

Abstract of a thesis presented to gain the master’s degree in Usul Al-Fiqh (Fundamentals 

of Jurisprudence) Title of the Thesis: Rulings on Mutlaq (unrestricted) and Muqayyad 

(restricted) and their impact on Fiqh (Islamic jurisprudence) on acts of worship (An empirical, 

fundamental and juristic study). The thesis consists of an introduction and two sections, 

including eight chapters. The introduction tackles the importance of the topic of the thesis and 

reasons of choosing it, and the previous studies presented in the theoretical part and 

amendments made to them. The practical part has not been tackled before. The first section 

includes fundamental themes of the Mutlaq and Muqayyad rulings in three chapters; the first 

of which includes definitions of the Mutlaq and Muqayyad, comparisons between them and 

the words of meanings (AlFazh Al-Ma`any) they share in some attributes. The second chapter 

tackles cases of the Mutlaq, conditions restricting it, and the cases in which the Mutlaq rulings 

become restricted and those in which these rulings remain as they are. The third chapter 

includes restrictions on the Mutlaq, drawn from the texts that make general meanings specific. 

The second section of the thesis tackles practical applications of the fundamental rules stated 

in the first section. These rules are applied to rulings stated in the jurisprudence of worship; 

the first chapter includes practical application of the Mutlaq and Muqayyad rulings pertaining 

to the jurisprudence of Taharah (ritual purification). The second chapter includes practical 

application on the fundamental rules of Mutlaq and Muqayyad rulings pertaining to the 

jurisprudence of Salah (Prayer), while the third chapter tackles practical application of rulings 

pertaining to the jurisprudence  of Zakah (obligatory charity), and the fourth chapter tackles 

practical application of rulings pertaining to the jurisprudence  of Sawm (fasting). The fifth 

and final chapter in the second section includes the practical application of rulings pertaining 

to the jurisprudence of Hajj (pilgrimage), along with stating the reasons for controversy and 

giving precedence to certain opinions, as well as the outcome of the controversy. The 

conclusion of the thesis includes findings of the research. The thesis also includes some 

indexes of Qur’anic verses, Hadiths, Athar (narrations from the Companions), juristic rules, 

scholastic terminology, bibliography, and table of contents at the beginning of the research. 

All praise be to Allah, Lord of the worlds. 
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 31 ........................ :املطلب الرابع: احلالة الرابعة: أن يتحدا يف احلكم وخيتلفا يف السبب

 33 ............................................ ملقيداملبحث الثاين: شروط محل املطلق على ا

 38 .............. املبحث الثالث: أسباب خالف علما  األصول يف محل املطلق على املقيد وأثر 

 41 ......................................................... الفصل الثالث: ُمقيِّد ات املطلق

 42 ........................... املبحث األول: معىن التقييد والفرق بينه وب  التخصيص والنسخ

 42 ........................................... املطلب األول: معىن التقييد لغة واصطالحا:

 42 ..................................... :املطلب الثاين: الفرق ب  التقييد والتخصيص والنسخ

 42 ........................................... الفرع األول: الفرق ب  التقييد والتخصيص:

 44 ............................................... :لثاين: الفرق ب  التقييد والنسخالفرع ا

 46 ................................... املبحث الثاين: ُمقيِّدات املطلق ومذاهب األصولي  فيها

 46 ................................................... املطلب األول: الـُمقيِّدات املتصلة:
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 48 ................................................ الفرع األول: حكم التقييد باالستثنا :

 51 .................................................. الفرع الثاين: حكم التقييد بالشرط:

 53 .................................................. الفرع الثالث: حكم التقييد بالغاية:

 55 ................................................... الفرع الرابع: حكم التقييد بالصفة:

 60 ................................... مل:الراج  يف أقوال املذاهب يف عود الصفة على اجلُ 

 60 .................................. الفرع اخلامس: حكم الـُمقيِّدات الداخلة حت  الصفة:

 61 ....................................................... حكم تقييد املطلق باحلال -1

 61 ..................... :حكم التقييد بمرف الزمان واملكان وباجلار واجملرور -4.3.2

 61 ...................................................... حكم تقييد املطلق بالتمييز -5

 61 ................................... د املطلق باملفعول له واملفعول معه:حكم تقيي -7.6

 62 ........................................ :الفرع السادس: التقييد ببدل البعض من الكل

 62 ............................................حكم تقييد املطلق ببدل البعض من الكل:

 62 .................................................. املطلب الثاين: الـُمقيِّد ات املنفصلة:

 62 .......................................................... املراد بالـُمقيِّد ات املنفصلة:

 63 ................................................ الفرع األول: تقييد الكتاب بالكتاب:

 64 ................................................... الفرع الثاين: تقييد السنة بالكتاب:

 66 ........................................... الفرع الثالث: تقييد الكتاب بالسنة املتواترة:

 66 ........................................ الفرع الرابع: حكم تقييد السنة بالسنة املتواترة:

 67 ........................... الفرع اخلامس: تقييد الكتاب والسنة بالسنة الفعلية والتقريرية:
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 70 ................................................. حكم التقييد بالسنة الفعلية والتقريرية

 70 ............................... الفرع السادس: تقييد الكتاب والسنة املتواترة خب  اآلحاد:

 72 ............................... القول الراج  يف تقييد الكتاب والسنة املتواترة خب  الواحد

 72 ............. الفرع السابع: تقييد الكتاب والسنة باإلمجاع وتقييد اإلمجاع بالكتاب والسنة:

 73 ........................................... الفرع الثامن: تقييد الكتاب والسنة بالقياس

 74 ............................................... الفرع التاسع: التقييد مبذهب الصحات

 75 ........................................ يد بقول الصحات ومذهبهالقول املختار يف التقي

 76 ....................................................... الفرع العاشر: التقييد باملفهوم:

 76 ................................................. القسم األول: التقييد مبفهوم املوافقة:

 76 ................................................ القسم الثاين: التقييد مبفهوم املخالفة:

 76 .................................................... حكم االحتجاج مبفهوم املخالفة:

 76 ................................................ نفية وأدلتهم:القول األول: مذهب احل

 78 .......................... القول الثاين: مذهب اجلمهور أن مفهوم املخالفة حجة:

 79 .................................................. حكم تقييد املطلق مبفهوم املخالفة:

 80 ................................ الفرع احلادي عشر: التقييد بذكر بعض جزئيات املطلق:

 81 ............................................ الفرع الثاين عشر: التقييد بالعادة والعرف:

 82 ....................................... أدلة مانعي تقييد املطلق بالعادة واجلواب عليهم:

 83 ........................................ أدلة القائل  جبواز تقييد املطلق بالعادة الفعلية:

 84 ............................. م تقييد املطلق بالعرف والعادة:القول الراج  يف حك
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 85 ................... الباب الثاين: التطبيق العملي ألحكام اإلطالق والتقييد على فقه العبادات

 86 ...................................... الق والتقييد يف الطهارة:الفصل األول: أحكام اإلط

 86 ........................................ املبحث األول: اإلطالق والتقييد يف أحكام امليا :

 86 .................................... املطلب األول: اإلطالق والتقييد طهورية ما  البحر:

 87 ................................. املطلب الثاين: تقييد طهورية املا  مبا خالطه من طاهر:

 87 ... ، وال رحيهالفرع األول: حالة اختالط املا  بشي  من الطاهرات، ومل يتغري لونه، وال طعمه

 88 ............................. حكم تقييد طهورية املا  مبا خالطه من طاهر ومل يغري صفته

 88 ....... غرياً أخرجه عن اسم املا الفرع الثاين: حالة اختالط املا  بشي  من الطاهرات فغرير  ت

 89 ............... حكم تقييد طهورية املا  إذا اختل  بشي  من الطاهرات فغرير صفته أو امسه

 89 ............. بشي  من الطاهرات، ومل خيرجه عن مسمرى املا  الفرع الثالث: حالة تغري املا 

 91 ................... حكم تقييد طهورية املا  الذي خالطه طاهر ومل خيرج عن مسمرى املا :

 92 ......................................................... عدم التقييد مثرة اخلالف يف

 92 ............................... املطلب الثالث: حكم إطالق الطهارة على املا  املستعمل

 97 ............................ القول الراج  يف حكم طهورية املا  املستعمل ومثرة اخلالف:

 98 ............................... حكم تقييد طهورية املا  املستعمل مبا خالطها من جناسة:

 99 ............................. املبحث الثاين: اإلطالق والتقييد يف حد النجاسات وتطهريها.

 99 ............ املطلب األول: تقييد مطلق وجوب الطهارة من يسري النجاسة املعفو عنه

 108 ........................... قيد عام لكل جناسة معفو عنها وعالقة ذلك بقواعد التقييد

 109 ............................ بول الرضيع:املطلب الثاين: التقييد يف تطهري جناسة 
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 111 ...... :املطلب الثالث: اإلطالق والتقييد يف حديث إذا ولغ الكلب يف إنا  أحدكم

 113 ................................... املبحث الثالث: اإلطالق والتقييد يف أحكام التخلي.

 113 ...................... املطلب األول: يف تر  استصحاب املتخلي ملا فيه ذكر اهلل

 114 ......................................... املطلب الثاين: يف رد املتخلي للسالم

 116 ................................... املطلب الثالث: تقييد االستجمار باألحجار

 117 ........................................ والتقييد يف سنن الفطرةاملبحث الرابع: اإلطالق 

 117 .......................... املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف استعمال السوا :

 120 ................... لفطرة.املطلب الثاين: تقييد مطلق مدة التطهر يف بعض سنن ا

 121 ................ ثالثا: الراج  يف زمن االستحداد والتقليم والنتف وحلق الشارب:

 122 .............................. املطلب الثالث: اإلطالق والتقييد يف إعفا  اللحية

 124 ................................. املبحث اخلامس: اإلطالق والتقييد يف الوضو  ونواقضه:

 124 ............. اراملطلب األول: اإلطالق والتقييد يف املضمضة واالستنشاق واالستنث

 125 ........................ ثانيا: أوجه التقييد يف اجلمع ب  املضمضة واالستنشاق:

 128 ............................... املطلب الثاين: اإلطالق والتقييد يف األمر مبس  الرأس:

 130 ......................... املطلب الثالث: اإلطالق والتقييد يف املس  على اخلف

 136 ............... واجلورب والنعل وغريهم:الفرع األول: املس  على املوق )اجلرموق( 

 137 .............................. الفرع الثاين: املس  على ما يسمى اليوم بالشراب

 140 ........................... املبحث السادس: اإلطالق والتقييد يف الغسل وما يرتتب عليه.

 140 .............. املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف دخول احلائض واجلنب املسجد
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 143 .................. املطلب الثاين: اإلطالق والتقييد يف غسل اليدين قبل االغتسال

 145 ............................................ املبحث السابع: اإلطالق والتقييد يف التيمم

 145 .............................. املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف التيمم وصفته

 152 ........................ ييد يف املتيمم إذا وجد املا املطلب الثاين: اإلطالق والتق

 152 ........................... ثانيا: حكم تقييد صحة تيمم املصلي إذا وجد املا :

 153 .... :وق  الصالة بعد انتهائه منهاإذا وجد املا  يف القول الراج  يف حكم املتيمم 

 154 ....................... القول الراج  يف حكم املتيمم إذا وجد املا  أثنا  الصالة:

 155 ............................... يف األذان والصالةالفصل الثاين: أحكام اإلطالق والتقييد 

 155 .......................... املبحث األول: اإلطالق والتقييد يف التثويب يف األذان للصالة:

 155 .............................. ذانأوال: أوجه اإلطالق والتقييد يف التثويب يف األ

 155 ............................. : حكم تقييد التثويب يف األذان بصالة الفجرثانيا

 156 .......................................... أقوال الفقها  يف حمل التثويب:ثالثا: 

 156 ......................................... رابعا: القول الراج  يف حمل التثويب:

 157 .......................... املبحث الثاين: يف استقبال القبلة واحلركة املسموح هبا يف الصالة

 157 ............................. املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف استقبال القبلة

 158 ........................................... املطلب الثاين: السكون يف الصالة

 159 ................................ رب أثنا  الصالةاملطلب الثالث: قتل احلية والعق

 160 ................................. املطلب الرابع: محل املصلى آدميا أثنا  صالته:

 162 ................................. املبحث الثالث: اإلطالق والتقييد يف الصالة على وقتها
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 162 ........................ املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف وق  المهر والعشا 

 164 ...................................... القول الراج  يف تقدمي أو تأخري المهر والعشا 

 164 .........املطلب الثاين: اإلطالق والتقييد يف حديث: "من أدرا  ركعة من الصالة"

 165 ............................................... أوجه التقييد يف إدرا  وق  الصالة:

 166 ............................. املبحث الرابع: اإلطالق والتقييد يف دفع املصلي للمار أمامه

 166 ..................................... أوال: وجه اإلطالق يف دفع املصلي للمار أمامه:

 166 ........................................ وجه التقييد يف دفع املصلي للمار أمامهثانيا: 

 166 ............................... ثالثا: حكم تقييد دفع املصلي للمار أمامه بوجود سرتة

 167 .............................  الدعا  وقرا ة الفاحتة.يف اإلطالق والتقييداملبحث اخلامس: 

 167 ........................ املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف الدعا  أثنا  الصالة

 167 .................................. :الفرع األول: الدعا  املقيد مبوضع يف الصالة

 168 ......................................... الفرع الثاين: الدعا  املطلق وحمله من الصالة

 168 ................................................... وجه اإلطالق والتقييد يف الدعا 

 168 ....................... حكم تقييد الدعا  يف الصالة بالسجود وعقب التشهد األخري:

 169 ........................................................الفرع الثالث دعا  القنوت:

 170 .................... ق والتقييد يف قرا ة ما تيسر يف الصالةاملطلب الثاين: اإلطال

 171 ........................................... أوال: وجه اإلطالق يف ما تيسر من القرآن

 171 .............................................. ثانيا: وجه التقييد ملا تيسر من القرآن:

 174 ............................. يف ثواب صالة اجلماعة. اإلطالق والتقييداملبحث السادس: 
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 178 ............................. يف مسافة القصر للمسافر اإلطالق والتقييداملبحث السابع: 

 182 ....................................................املبحث الثامن: الصلوات املسنونة.

 182 ........................ املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف صفة صالة السنن الرواتب

 183 ....................................... :املطلب الثاين: يف صالة الكسوف واخلسوف

 187 .................................................. املطلب الثالث: يف حتية املسجد:

 191 ................... : الصالة على املي  بعد الدفناملبحث التاسع يف صالة اجلنازة: مطلب

 191 ................................. أوال: أوجه اإلطالق يف الصالة على املي  بعد الدفن

 195 ...................................... اةالفصل الثالث: أحكام اإلطالق والتقييد يف الزك

 195 ......................... .املبحث األول: اإلطالق والتقييد يف حوالن احلول لزكاة النقدين

 198 ................................... يف زكاة اإلبل والغنم. اإلطالق والتقييداملبحث الثاين: 

 198 ..................... أوال: أوجه اإلطالق والتقييد يف أحاديث زكاة اإلبل والغنم:

 201 ................................. يف زكاة البقر اإلطالق والتقييداملبحث الثالث: مطلب: 

 202 ........................................................ القول الراج  يف زكاة البقر

 203 ......................................... يف زكاة الفطر اإلطالق والتقييداملبحث الرابع: 

 203 ................ املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف زكاة الفطر عن العبد اململو :

 205 .................... املطلب الثاين: اإلطالق والتقييد يف وق  أخراج صدقة الفطر

 208 ...................................... فصل الرابع: أحكام اإلطالق والتقييد يف الصيامال

 208 ....................... يف إثبات رؤية هالل شهر رمضان اإلطالق والتقييداملبحث األول: 

 211 ......................................... الفطر يف رمضان بغري عذر: املبحث الثاين: يف
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 211 ................ املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف سبب الفطر املوجب للكفارة

 213 ....................................... ارةالقول الراج  يف سبب الفطر املوجب للكف

 213 ............ املطلب الثاين: اإلطالق والتقييد يف كفارة من أفطر عامدا يف رمضان:

 215 ..................................................... املبحث الثالث: يف صيام التطوع

 215 ...................... املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف صيام الس  من شوال

 215 .............................. فرع: اإلطالق والتقييد يف صفة صيام الس  من شوال:

 217 ............... املطلب الثاين: اإلطالق والتقييد يف صيام الثالثة أيام يف كل شهر:

 220 .......................... املطلب الثالث: اإلطالق والتقييد يف صيام يوم اجلمعة

 220 .................................... أوال: أوجه اإلطالق والتقييد يف صيام يوم اجلمعة

 222 ........... املطلب الرابع: اإلطالق والتقييد يف النهي عن إفراد يوم السب  بصيام:

 230 ................ يف النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق: اإلطالق والتقييداملبحث الرابع: 

 233 .................................. يف صيام يوم عرفة. اإلطالق والتقييداملبحث اخلامس: 

 236 ...................................... الفصل اخلامس: أحكام اإلطالق والتقييد يف احلج

 236 ....................................................... املبحث األول: يف شروط احلج

 236 ..................... طاعة للحجاملطلب األول: اإلطالق والتقييد يف شرط االست

 239 .............. املطلب الثاين: اإلطالق والتقييد يف اشرتاط احملرم أو الزوج حلج املرأة

 241 ........................... الغري:املطلب الثالث: اإلطالق والتقييد يف احلج عن 

 243 ................................... املبحث الثاين: اإلطالق والتقييد يف حممورات اإلحرام

 243 ................ املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف لبس النعل  واخلف  للمحرم:
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 245 ............................ املطلب الثاين: اإلطالق والتقييد فيما يقتلن يف احلل واحلرم

 246 .......................... املطلب الثالث: اإلطالق والتقييد يف كفارة قتل الصيد

 247 ........................................... املبحث الثالث: يف التطيب والتلبية والتكبري.

 247 ......... املطلب األول: اإلطالق والتقييد يف التطيب عند اإلحرام والتحلل األول:

 248 ........................... املطلب الثاين: اإلطالق والتقييد يف التلبية يف املزدلفة:

 249 ........ املطلب الثالث: يف التلبية والتكبري يف العشر من ذي احلجة وأيام التشريق:

 251 ......................... رابعا: القول الراج  يف التلبية والتكبري يف العشر وأيام التشريق

 252 ......................... املبحث الرابع: اإلطالق والتقييد يف بداية وق  الوقوف يف عرفة.

 254 ................................... املبحث اخلامس: اإلطالق والتقييد يف التحلل األول.

 257 ............................................................................ اخلامة:

 257 ............................... ئج الباب األول يف أحكام أصول الفقه:أوال: ملخص ونتا

 260 ............................ ثانيا: ملخص ونتائج الباب الثاين التطبيقي على فقه العبادات

 260 ..................... الطهارةام اإلطالق والتقييد يف أحكملخص ونتائج الفصل األول: 

 262 .................... ملخص ونتائج الفصل الثاين: أحكام اإلطالق والتقييد يف الصالة:

 264 ...................... يف الزكاة اإلطالق والتقييد ملخص ونتائج الفصل الثالث: أحكام

 264 ...................... يف الصيام اإلطالق والتقييدنتائج الفصل الرابع: أحكام ملخص و 

 265 ..................... يف احلج طالق والتقييداإلملخص ونتائج الفصل اخلامس: أحكام 

 267 ............................................................... فهرس اآليات القرآنية

 273 ................................................................... فهرس األحاديث
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 292 ....................................................................... فهرس اآلثار

 294 .................................................. فهرس املصطلحات والقواعد الفقهية

 296 .............................................................. فهرس املصادر واملراجع
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 المقدمة

لنشر دعوته حلمد هلل الذي هداين لطلب العلم ويسر ب طريقه، وأسأله سبحانه أن يستخدمين ا
نصرة دينه، والصالة والسالم على الادي البشري الذي جا  بأقوم شـرعة تنـري طريـق السـالك ، فرتكنـا و 
عليـــه صـــلى اهلل –علـــى احملجـــة البيضـــا ، والشـــرعة الســـمحا ، ووررث علمـــه  -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم-

أنــه  -صــلى اهلل عليــه وســلم-فقــد صــ  عنــه  ؛ألئمتنــا الســادة العلمــا ؛ ففــازوا مبــرياث األنبيــا  -وســلم
ًـا و ال   ِدين ـارًا يـُو رِّثُـوا مل ْ  األ ْنِبي ـا    ِإنر  األ ْنِبي ـاِ ، و ر ث ةُ  الُعل م ا    ِإنر ...قال: " ـنْ  الِعْلـم ، و ررثُـوا ِإَّنرـ ا ِدْرمه  ـذ   ف م   بِـهِ  أ خ 

ــذ   احلــ  األوفــر؛ إذ هــم ورثــوا الفقــه كــان مــن نصــيب الســادة علمــا  أصــول لقــد  و  ، (1)" و اِفــر   حِب ــ    أ خ 
عـــرف األحكـــام الشـــرعية الـــيت ترتتـــب عليهـــا الســـعادة الدنيويـــة فـــبعلمهم تُ  ؛قواعـــد هـــذا املـــرياث وأساســـه

 ألدرس لـــا؛ دريانشـــرح صـــو  -تعـــاىل-بعـــد أن اســـتخرت اهلل قـــد تقـــدم  بتلـــك الرســـالة واألخرويـــة، و 
؛ وصـفه الفائـدةعمـيم  ،علـمطلـب  ، إذ يسـر لنـا احلبـو يفوأتعلم يف علم أصول الفقه، وهلل احلمد واملنة

شـرفه وفخـر ، إذ هـو قاعـدة األحكـام   ن "فإن أصـول الفقـه علـم عمـيم قـدر ، بـ  بقوله: سنوياإلمام اإل
فللـــه احلمـــد يف األوىل ( 2) ا ومعـــادا"الشــرعية وأســـاس الفتـــاوى الفرعيـــة الــيت هبـــا صـــالح املكلفـــ  معاشــ

يف جامعـة  جهـدي، وأن جيـزي أسـاتذيقليـل ، وأن يبـار  يف يتقبـل عملـيواآلخرة، وأسأله سبحانه أن 
عــين خــري اجلــزا ، وأن يبــار  يف علمهــم، وأن  -الــذين يســروا ب هــذا املوضــوع- املدينــة العامليــة مباليزيــا
مــة الشــكر أل، وأكــرر يف هــذون اســا اجيعلهــم للحــق ضــيا   ســاتذة جامعــة املدينــة العامليــة الكــرام  املقد 

عامـة، وأسـاتذي بقسـم الفقــه وأصـوله خاصـة، ولألســاتذة األفاضـل الـذين قبلــوا منناقشـة تلـك الرســالة،  
مناقشـها، و  ا،واملشـرف عليهـ ا،كاتبهـ  االقبـول، وأن ينفـع هبـ لرسـاليتإن يكتـب  -سـبحانه–كما أسـأله 

 . وهو من اهلل املرجو واملأمول يف إخراجها، (3)ساهم ا، وكل من قارئهو 
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 العبــــادات يف والتقييــــد اإلطــــالق أحكــــام البحــــث " موضــــوع: البحــــث موضــــو  أهميــــة: أوال  
" حبــث أصــوب فقهــي تطبيقــي، وهــو مــن األمهيــة مبكــان؛ فمــن أمهيتــه أن املفــيت (فقهيــة أصــولية دراســة)

 أشـرف علـومإال  بعد أن يتمكنـا مـن  لذلك مؤهل  الفتوى والقضا ، وال يكونا والقاضي ال يتاح لما
، يتوقــف يعــد مــن أدوات الفقــهالــذي وهــذا العلــم علــم أصــول الفقــه،  وأمههــا وهــو الشــريعة اإلســالمية

ال بد من إذ املطلق واملقيد؛ معرفة أحكام  من أمهها ،كثرية  قواعدعلى معرفة  أحكام الفقه فيه استنباط
إذا كـــان بـــ   خاصـــة ،العالقـــة بينهمـــا والوقـــوف علـــى ،مهمـــااحكأو  د،املطلـــق واملقيـــ فهـــوممب اإلحاطـــة

 يف والتقييـــد اإلطــالق أحكــام، وتتجلــى أمهيــة حبـــث النصــ  لقــا  يف احلكــم أو يف ســـببه أو يف كليهمــا
 اإلطـالقيف أن موضوعه ينقسم إىل قسم ؛ قسم يبحث يف أحكـام  (فقهية أصولية دراسة) العبادات
نمريــة األصــولية، وقســم يبحــث يف تطبيــق هــذ  األحكــام عمليــا علــى فــروع فقــه مــن الناحيــة ال والتقييــد

نــه يتعلــق بضــواب  أصــولية مــن ضــواب  ألول تــ ز أمهيــة املوضــوع مــن حيــث إالعبــادات؛ ففــي القســم ا
أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية؛ ال غـــىن للفقيـــه عنـــه يف اســـتنباط األحكـــام الشـــرعية، كمـــا أن العلـــم هبـــذ  

اليت على رأسها املطلـق واملقيـد ممـا جيـب علـى الفقيـه اإلحاطـة بـه علـى وجـه الوجـوب  القواعد األصولية
مـن أهـم مباحـث علـم  وهـي األلفـاظ،دالالت واإللزام، وأمهية هذا البحث تأي كذلك من أنـه يتعلـق بـ

عي ويف هــذا املعــىن يقــول اإلمــام الشــاف ،األصــول الــيت تعتمــد علــى معرفــة أســاليب البيــان يف اللغــة العربيــة
 رمحه اهلل:

بكتابـــه العـــرب  بلســـاهنا، علـــى مـــا تـ ْعـــِرف ِمـــن معانيهـــا، وكـــان ممـــا تعـــرف مـــن  فإَّنـــا خاطـــب اهللُ "
يف هـــذا الســـياق أحـــوال العـــام، واخلـــاص، والمـــاهر،  -رمحـــه اهلل-ذكـــر مث  ..."معانيهـــا: اتســـاُع لســـاهنا

السـم الواحـد املعـاين الكثـرية"... وأن العرب ُتسمِّي الشي  الواحد باألمسا  الكثـرية، وتسـمِّي باوقال: "
 (1).ا ألفته العرب من كالمهامموأن كل ذلك هو 

 -رمحـه اهلل-ومما يشحذ المة يف البحث يف أحكام املطلق واملقيد خاصة؛ قـول اإلمـام الشـاط  
 :وهو يتكلم عن اعتبار الكلي واجلزئي معايف املوافقات 
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  )3) 

ِم ااِلْلِتف اِت إِل يـْه ا ف ال  ي ِص ُّ ِإمْه اُل النرم ِر يف ه   " ِذِ  اأْل ْطر اِف، ف ِإنر ِفيه ا مُجْل ة  اْلِفْقِه، و ِمْن ع د 
ِقيق ُتُه ن م رن ُمْطل قن يف م ق اِصِد الشرارِِع، و أ نر تـ ت بُّع  ُنُصوِصِه ُمْطل ق ًة و ُمق ير  ًة أ ْمرن أ ْخط أ  م ن أ ْخط أ ، و ح  د 

؛ ف ِبذ ِلك  ي ِص ُّ  ُة  و اِجبن تـ ْنزِيُل اْلم س اِئِل ع ل ى ُمْقت ض ى قـ و اِعِد الشررِيع ِة، و حي ُْصُل ِمنـْه ا ُصو رن ص ِحيح 
أن معرفة  -وكما قرر  غري  من أئمة األصول-فكما تب  من كالم اإلمام الشاط   .(1)"االعتبار

 هاالبد منمر أو النواهي؛ دالالت األلفاظ على العموم أو اخلصوص أو اإلطالق أو التقييد أو األوا
، واألوامر والتقييد واإلطالقلفتوى، حىت ال خيل  ب  العموم واخلصوص، للقضا  وللكل متصدر 

يف أمر يدل على االستحباب فيوقعه موقع الواجب، وال يف هني يدل مثال والنواهي، وحىت ال يفيت 
 فينزل احلكم فيه على اإلطالق. ، وال بأمر مقيد جيهل قيد  على الكراهة فيوقعه موقع التحرمي

حتتــاج ، أمــر مهــم مــع التطبيــق العملــي يف فقــه العبــادات خاصــة املطلــق واملقيــدواالهتمــام ببحــث 
؛ ألن يف علم أصـول الفقـه األلفاظ دالالتوكذلك االهتمام بصفة عامة بباقي إليه املكتبة اإلسالمية، 

لـيت تعتـ  مثـرة هـذا العلـم، وتتبـع النصـوص ومعرفـة تلك املباحث يرتتب عليها كثري من األمور العملية، ا
املطلق منها واملقيد أمر واجب؛ ليص  تنزيل األحكام على مقتضى القواعد األصـولية، وهنـا تـ ز أمهيـة 

 .التطبيقيالقسم الثاين يف املوضوع العملي 

ل كمـــا أن موضـــوع البحـــث حينمـــا يكـــون يف الفقـــه وأصـــوله ســـيلزم الباحـــث بـــاخلوض يف املســـائ  
قـه، وذلــك اخلالفيـة األصـولية والفقهيــة، والوقـوف علــى أدلـة األئمــة األعـالم علمــا  األصـول وعلمــا  الف

نه سينمي لدى الباحث امللكـة األصـولية الفقهيـة، وكـذلك ملكـة االسـتنباط من األمهية مبكان؛ حيث إ
، خاصـة إذا حتلـى الباحـث علـى املناقشـة والرتجـي  واالختيـار بـ  األدلـة واألقـوال الفقهية، وجيعله قادرا

 .سائل اخلالفمل حال تنواله رأيتعصب ملذهب أو ال وعدم بقواعد البحث من التجرد للحق،

 :وأهدافهوأسئلته  البحث مشكلة: اثاني

، وعــدم وجــود كتــب حتتــوي والتقييــد اإلطــالقاملوجــود نمريــا يف أحكــام  نــدرة: البحــث مشــكلة
أئمـة األصـول قـدميا وحـديثا مبباحـث العـام  امهتمـذلـك؛ ال على التطبيق العملي لتلـك القواعـد، ويرجـع

، ويكفي ملـن يلقـي واملقيد، فقد كانوا حييلون مباحثه على مباحث العام واخلاصاملطلق أما  ،وختصيصه
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قــد ذكرهــا املــألفون عقــب  -لكبــري شــبهها بالعــام-جيــد أن مباحــث تقييــد املطلــق نمــرة علــى مؤلفــاهتم 
ن أراد معرفـة أحكـام املطلـق واملقيـد علـى مـا ذكـرو  يف بـاب ختصـيص العـام، العام واخلاص، مث أحالوا م

مكتف  بقولم:  إن كل ما خيصص به العام يقيـد بـه املطلـق، وكـل مـا ال جيـوز أن خيصـص بـه العـام ال 
)واملطلــــق واملقيــــد كالعــــام جيــــوز أن يقيــــد بــــه املطلــــق. فيقــــول مــــثال شــــيخ اإلســــالم زكريــــا األنصــــاري: " 

   (1)" وما ال فال. ،فما خيص به العام يقيد به املطلق ؛ما مرّ واخلاص( في

بالتفصيل الـذي حميـ  بـه أحكـام  والتقييد اإلطالقومن هنا كان  املشكلة؛ فلم حت  أحكام 
العام واخلاص، و يف احلقيقة إن إحالـة اسـتنباط أحكـام املطلـق علـى مباحـث العـام، إمجـال وتفريـق بـ  

لق كان مثار نقاش طويل ب  العلما  من حيـث حتديـد ، والفـرق بينـه وبـ  مبحث  مهم ، إذ أن املط
العام؛ مما جيعل هذا البحث حيتاج إىل تدقيق وحترير مسائل متشابكة، ومن هنا أيضا تأي أمهيـة دراسـة 
أحكــام املطلــق واملقيــد يف قســم الدراســات العليــا؛ لنــدرة املعــروض وانعــدام تطبيــق تلــك القواعــد تطبيــق 

 على فقه العبادات، وسأحاول أن يكون البحث جميب على ما يثار من أسئلة:  عمليا

أســـئلة البحـــث حـــول خـــواص املطلـــق واملقيـــد الـــيت يتميـــز هبـــا عـــن العـــام  تـــدور: البحـــث أســـئلة
بعد الوقوف على تعريـف املطلـق واملقيـد عنـد أهـل األصـول، وبعـد  -إن شا  اهلل–واخلاص؛ وستتجلى 

 ملطلق واملقيد وب  العام واخلاص، وبينه وب  النكرة.الوقوف على الفرق ب  ا

واحلاجـــة إليهـــا، لـــذا ســـيتم  والتقييـــد اإلطـــالقأمهيـــة أحكـــام  -إن شـــا  اهلل  –وســـيجلي البحـــث 
حبث  أحكام محل املطلق على املقيد: مـىت حيمـل ومـىت ميتنـع محـل املطلـق علـى املقيـد، وكـذلك الوقـوق 

تصــلة الــيت تصــل  ألن تكــون مقيــدات للمطلــق، علــى ضــو  دراســة علــى املقيــدات ســوا  املنفصــلة أو امل
املخصصات اليت تصل  واليت ال تصل  لتقييد املطلـق، والوقـوف علـى أسـباب اخلـالف يف محـل املطلـق 

 على املقيد عند السادة األصولي  ومثرة ذلك.

، عــن احلاجـــة ويف البــاب الثــاين: ســتجيب التطبيقــات العمليــة للمطلـــق واملقيــد يف فقــه العبــادات
يف حـال اخـتالف الفقهـا ، وسـيتم  والتقييـد اإلطـالقلذ  األحكام األصـولية، وسـيتم الرتجـي  بقواعـد 

الـيت قـررت يف البـاب األول، مـع ذكـر مثـرة اخلـالف  والتقييـد اإلطـالقالتطبيق العملي على ضـو  قواعـد 
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خلــالف، ويــدرأ مــا ظــاهر  عنــد اخــتالف األصــولي  والفقهــا ، واملرجــو أن يقلــل البحــث مــن مســاحة ا
 التعارض ب  أقوال األئمة

يهــدف البحــث إىل تقريــر قواعــد أصــولية للتقييــد واإلطــالق، كمــا يهــدف إىل : البحــث أهــداف
لتوضـي  أسـباب خـالف الفقهـا  يف  ؛تطبيق عملـي لتلـك القواعـد األصـولية علـى أبـواب فقـه العبـادات

 : لذلك فللبحث أهداف تتمثل يف ؛ولقياس الراج  من املرجوح من أقوالم ؛الفروع
  :عامة أهداف -1
اخلدمـــة يف علـــم أصـــول الفقـــه؛ فهـــو شـــرف عمـــيم، أســـأل اهلل أن يســـتخدمنا فيـــه، فالدراســـة  -أ

والتفقـه يف علـم الفقـه وأصـوله تفيـد الباحـث أوال، مث إن قـدر اهلل لـذ  الدراسـة القبـول فسيسـتفيد منهـا 
ى أن تكون هـذ  الدراسـة مـن العلـم الـذي ينتفـع بـه، ويصـل املسلم  عامة، وطلبة العلم خاصة، ويرج

 فيه يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم. أسهمأجر  لكل من 
فت  جمال إلخواين طـالب العلـم وحـثهم علـى دراسـة مباحـث األصـول عامـة وأصـول الفقـه  -ب

 .(1) "الوصول حرم صولاأل محر  من"خاصة؛ فلقد استنب  من أقوال السلف قاعدة يف الطلب: 
اثرا  مكتبة الفقه وأصوله ببحـث وإن كـان جبهـد متواضـع إال أن  ميزتـه أنـه حبـث ال يوجـد  -جـ 

مـن أفـرد  بالدراسـة األصـولية مــع التطبيـق العملـي، والتطبيـق العملـي يف هــذا البحـث سـيكون علـى فقــه 
بدايــة لدراســات أصــولية وتطبيقــات  العبـادات الــيت ال غــىن لكــل مســلم عنــه، ولعــل هــذ  الدراســة تكــون

 عملية على أبواب الفقه األخرى.
االســتفادة العلميــة مــن توجيهــات أســاتذتنا املشــرف  علــى الرســالة فاالســتفادة مــن خــ هتم  -د 

 .هدف قيم، سائل اهلل ب ولم اإلخالص والقبول، وأن جيزيهم عنا خري اجلزا ، إنه مسيع قريب جميب

 :المباحث بتلك خاصة أهداف يحقق أن للبحث ىيرج: خاصة أهداف -2  

مـــنهج احلنفيـــة، ومــــنهج  ؛مـــن املنهجـــ  املشـــهورين والتقييـــد اإلطـــالقدراســـة وحتليـــل قواعـــد  -أ
أو الرتجــي  ، إن أمكـن مـع اجلمـع بينهمــا والوقـوف علـى حماســن كـل منهمـا، والتوفيــق بينهمـا ،اجلمهـور
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 ،رتجــي  األقــرب للــدليل الشــرعيب -ا  اهلل تعــاىلإن شــ– الباحــث فســيقومالرتجــي   ةيف حالــبينهمــا، و 
 .والتقييد اإلطالقلقواعد واملوافق 

على فقه العبـادات، فيمـا أعلـم يعتـ  عمـل جديـد مل يسـبق  والتقييد اإلطالقتطبيق قواعد  -ب
عـد إليه أحد، وسيفيد الباحث  يف هذا اجملال واملهتم  بالفقه وأصوله، ويفت  اجملال لتطبيق تلكـم القوا

 على أبواب الفقه األخرى.
أن يسـد عجـز مكتبـة الفقـه وأصـوله يف موضـوع البحـث، مبـنهج أصـوب فقهـي مقـارن، مـع  -جـ 

  الرتجي ، والوقوف على مثرة اخلالف إن وجدت، وتضييق مساحته.

حـــث ايف مب ماجســتري رســالت ك لـــهناأن  الباحــث بالبحــث وجــد :الســـابقة الدراســاتثالثــا: 
واحـدة ألن الثانيـة غـري  يعتـ ا رسـالة أن رساليت املاجستريويف احلقيقة وأطروحة دكتوراة، واملقيد، املطلق 

منشــورة، ومــع ذلـــك مل يفــرد أي مــن البـــاحث  النمريــات األصــولية بـــالتطبيق العملــي، فاالستشـــهادات 
 أمــا أطروحــة الــدكتوراة فموضــوعها التطبيقــي يفوحــدها ال تغــين عــن تطبيقــات عمليــة لتلــك القواعــد، 
النمريـة الـيت  والتقييـد اإلطـالقيف بعـض قواعـد  املعامالت والعقوبات، كما أن هـذا البحـث سـيخالفهم

 : األحباث فهيها، وأما قررو 

 : الدليل الشرعي بين اإلطالق والتقييد -1 
حبث مصور غري منشور، قرأته فوجدته جيدا، وهو حبث مقدم جلامعة امللك عبد العزير مبكة 

إبراهيم بن عبد اهلل بن حممد آل إبراهيم، وهو حبث  الفاضل/جة املاجستري، من إعداد املكرمة لنيل در 
م، وبذل فيه معد  جهدا مشكورا؛ 1979هـ 1399قدمي مكتوب على اآللة الكاتبة مقدم يف عام 

يف حترير املسائل األصولية يف مباحث اإلطالق والتقييد، تناول فيه األلفاظ وداللتها على املعىن، 
سيم علما  األصول واللغة للف ، مث حبث الفرق ب  املطلق والعام، واملطلق والنكرة، واملطلق وتق

واملعهود الذهين، مث حبث املقيد ومراتب التقييد، مث حبث اإلطالق والتقييد يف األفعال، مث يف الفصل 
ويب األخطا  األخري حبث حاالت اإلطالق والتقييد واحلمل فيهما، فمع جهد  املشكور وحرصه بتص

املطبعية، وإضافة السق  خب  يد ، فإن البحث ينقصه التطبيق العملي إذ األمثلة فيه حمدودة، كما أن 
هنا  ما مل يعد  من املقيدات، وهو من املقيدات بالضواب  املذكورة يف هذا البحث، وهنا  أيضا 

 ث على ذلك.بعض املباحث األصولية على خالف ما رج ، وستأي أمثلة يف طيات البح
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 :المطلق والمقيد وأثرهما في اختالف الفقهاء -2
، الطبعة الثانية عام اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، ونشرتهمحد بن محدي الصاعديللدكتور  
م، وهو حبث مقدم لنيل درجة املاجستري أيضا، بذل فيه الباحث جهدا طيبا 2007هـ 1428

د املنشور املشهور، فقد بدأ الباحث بتقسيم اللف  املفيد إىل عام وتنميما رائعا، وهو البحث الوحي
وخاص وأسهب يف تعريف العام واخلاص يف أكثر من مائة صفحة، مث تناول تعريف املطلق واملقيد، 
وداللة كل منهما، مث حبث حاالت محل املطلق على املقيد ذاكرا أسباب اخلالف وأثر  بأمثلة قليلة 

والصالة، واحلدود والكفارات، ويف مسائل متفرقة، مث ختم حبثه بباب: مقيدات  حمدودة، يف الطهارة
املطلق املتصلة منها واملنفصلة املتفق عليها واملختلف فيها، وهذا البحث كسابقه سيكون اخلالف معه 
حول بعض املقيدات والرتجيحات، وهنا  استدركات على مباحثه األصولية، أثبتها الباحث يف هذا 

 ، واملرجو أن يتميز هذا البحث باملفقود يف كليهما، وهو التطبيق العملي على فقه العبادات.البحث

 :فقه المعامالت والعقوباتد وأثرهما في يقيتوال طالقاإل -3

مصر، قدمته الباحثة/ مساح  -بالقاهرة  كلية البنات،  -مقدم جلامعة ع  مشس هذا البحث
م، وطبع عام 1995يف عام  أجيز والبحثالعربية وآداهبا،  ، لنيل درجة الدكتوراة يف اللغةشل 

البحث يف ثالثة أبواب: الباب األول يف معىن املطلق واملقيد، الباب الثاين يف م، 2001-هـ 1421
أحوال املطلق واملقيد وأحكامهما، والباب الثالث يف التطبيق على األحاديث الواردة يف املعامالت 

 ألوطار.والعقوبات من كتاب نيل ا

، مع أحباثهمواستفادي من تنميم  لم وجزى اهلل الباحث  خري اجلزا ، وأسجل هنا شكري
لباحث هنا يف هذا ها، وإضافيت ألخرى، ولقد بذل اعدد من القواعد النمرية اليت قررو اختاليف يف 

كن الذي مل ي فقه البعادات بالتطبيقيستقصي و ، للمباحث النمريةليضيف  البحث أقصى جهدا
 موضوعهم.

على استفدت منها  -جزى اهلل خريا كاتبيها- قصرية على الشبكة العنكوبتية اكما قرأت أحباث 
فوائد رجع  إىل ممان البحث يف كتب من كان  فيها وسجل  ما اقتبسته منها، وما   قصرها،

 لق.خلاص يف بعض مباحث تقييد املطاألصول واطلع  عليها، وكان معممها حييل لبحث العام وا
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 الفرق بين هذا البحث والدراسات السابقة:رابعا:   
نــه ال ، كمــا أالعبــادات فقــه يف العملــي التطبيــق إىل تتطــرق مللــذا البحــث  األحبــاث الســابقة -1

 .أحد األحباث قدمي جدا وغري منشور، إذ توجد يف املكتبات إال حبث 

  :منها دراسات السابقةات ب  هذا البحث والوترجيح خالف جرى النمري اجلز  يف -2
 معلــوم غــري موصــوف املســتثىن كــان إذا باإلســتثنا  التقييــد إمكانيــة الباحــث يف هــذا البحــث أثبــ  -أ

صـاحب رسـالة  الصـاعدي الـدكتور ذكـربينمـا  يف بيان جـواز االسـتثنا  مـن املطلـق، ،زوالا ميكن بصفة
بــدون  املقيــدات مــن لــيس ســتثنا اال أن ، والــدكتورة/ مســاح شــل :(451) :يف صــفحة: املطلــق واملقيــد

، وذلـــك يف  ســـتثنا االيف فصـــل الطهـــارة:  أثبـــ  الباحـــث التقييـــد ب العملـــي التطبيـــق يفأمـــا و ، تفصـــيل
ـــه فـــي؛ فاملســـجد واجلنـــب احلـــائض دخـــول مطلـــب   حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱٱ: تعـــاىل قول
 مح جح مج حج هتمث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
هنـــا  ســـتثنا اال، و ســـتثنا االإطـــالق مقيـــد ب (النســـا مـــن ســـورة  43) َّ جفحف مغ جغ
ٱ  .(1)التقييدبه ، فيص  زوالا ميكن وبصفة ،معلوم غري موصوف

 والسـنة الفعليـة بالسـنةاملطلـق  تقييـد إمكانية عدم إىل أصحاب األحباث الثالثة ذهب كما -ب
: "فقـــد قـــال الـــدكتورا وقالـــ : باحثــة  ،"متصـــور غـــري ذلــك إن" املاجســـتري: باحـــث وقـــاال ،(2)التقريريــة

األصوليون إنه جيوز تقييد الكتاب بفعله وتقرير  صلى اهلل عليه وسلم لكـن الواقـع الفعلـي ال يـدل علـى 
وواقـــع فعلـــي؛ ، متصـــور ذلـــك أن الباحـــث وأثبـــ واســـتدل  بـــنفس أدلـــة بـــاحث ّي املاجســـتري،  (3)ذلـــك"

 وضـرب  بـالكف، اليـدقطـع مطلـق  تقييـدالباحث يف مواضع، منها أثبته  كثري، العملية بالسنة التقييدف
 طبقــ  الثــاين البــاب يف العملــي التطبيــق ويف، (4) التقريريــةبالســنة و  الفعليــة بالســنة ديــللتقي كثــرية أمثلــة
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 .197املطلق واملقيد وأثرمها يف املعامالت والعقوبات، أطروحة دكتوراة، ص شل ، مساح (3)
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 بالسـنة التقييـد وفيـه ،املـا  وجـد إذا املتيمم يفوالتقييد  اإلطالق حكم مبحث يف كما مسائل يف ذلك
 .التقريرية

أمـا صـاحب  ،(1)العملـي العـرفالعـادة و ب التقييد يف الشرعي الدليل صاحب خالف  كما - جـ
 أنــه قــد، رغــم (2)إذ نقــل دعــوى اإلمجــاع علــى تقييــد املطلــق بالعــادة العمليــةوافقتــه املطلــق واملقيــد، فقــد 

ـــرجي ، ـــر  املســـألة بـــال ت قوليـــة وال أطروحـــة الـــدكتوراة فلـــم تتعـــرض للتقييـــد بالعـــادة ال ال أمـــا صـــاحبة ت
 ال العـــادة مســـتند داملقيِّـــ أن ، وأثبـــ يف هـــذا البحـــث التقييـــد بالعـــادة العمليـــة الباحـــث ورجـــ ، العمليـــة
 مـا علـى التقييـد مـدار أنأثبـ  الباحـث و  العـريف، السـكوي عا مجـاإل هو العادة مستند وأن ذاهتا، العادة

 . الشرعي النص على حاكمة تكون ال العملية العادة أن  شبهة فبطل  فيه، نص ال

هـــو املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي  البحـــثمـــنهج  :مـــنهل البحـــث والخطـــوات المتبعـــة: خامســـا
قياسـا علـى  التقييـدمت إجيـاد أو تعـديل بعـض قواعـد تاجي، التطبيقـي؛ املقـارن؛ ففيـه االستقارئي، االسـتن

ت، ومقارنتهـا مـع علـى فقـه العبـادا اإلطـالق والتقييـدقواعد التخصيص، وفيه التطبيقـي العملـي لقواعـد 
 املقررة يف الباب األول.اإلطالق والتقييد أقوال الفقها ، والرتجي  على ضو  قواعد 

 املادة وحتليلها قم الباحث باخلطوات التالية: مجع بعد املتبعة اخلطواتوأما 

 بتعريفبدأ الباحث : أو القاعدة األصولية عند التعريف باملفهوم االصطالحي  -1
إن كان  مثة حمرتزاته  مع بيان املختار التعريف وشرحاللغة، مث يف االصطالح، يف االصطالحات 

احرتازات، وإذا لزم األمر وض  بأمثلة تب  القاعدة بالقدر الذي يتب  به املراد بغري استفاضة إذ 
  تطبيقات البحث العملية تأي مفصلة يف الباب الثاين إن شا  اهلل تعاىل.

بذكر أقوال العلما   بدأ الباحث األصولية: واملباحثها  يف القواعد عند عرض آرا  الفق  -2
إذا كان و  ،من وجهة نمر أصحابه ومناقشته ،دليله ذ ك ر   كل رأي  ب  قِ ع  و يف املسألة أو القاعدة، 

                                                           

 ،والعادة بالعرف املطلق تقييد حكم، الباب األول: هذا البحثو  ،212ص:  ، مصور،الدليل الشرعي ،إبراهيم آل إبراهيم( 1)
 . وتطهريها اساتالنج حد يف واإلطالق التقييدوالباب الثاين: 

  الباحث  بعض العملي بالعرف التقييد على االتفاق حكي بلوقال: "  .504ص 1، طالمطلق والمقيد : الصاعدي،نمرا (2)
 " . حديثاً  األصول يف      



 

  )10) 

، كان هذا الغالب مبا ال خيل بعدد االعرتاض والرد عليه فذكر الباحثض، االدليل عليه اعرت 
 كما أثب   يف الامش بعض الفوائد واملالحمات. بحث،الصفحات احملددة لل

وما كان مناقشات كل فريق ألدلة الفريق اآلخر،  كل فريق معب  أدلة   قارن الباحث -3
قام عليه الدليل، وقام الباحث بالرتجي   ما الباحث ، مث رج ذكرهاملحوظة أو إضافة  للباحث من

  .وقواعد والتقييد اإلطالق ى أحكام بنا  عل
 ،إىل كتب الفقه املشهورة على فقه العبادات رجع الباحث التطبيقية املباحثعند عرض  -4

 وأثب   كتب كل مذهب يف ثب  املصادر واملراجع. املعتمدة،  واعتمد يف كل مذهب على كتبه

 يكتفي الباحث مل: سنةو قرآن ال من وردت بالبحثالنصوص الشرعية اليت الوامش:  -5
أما ، ذكر رقم اآلية واسم السورةبالقرآنية  اترجع إىل مصادرها األصلية، فضب  اآلي بنقلها عنهم، بل

تأكد من سالمة لفمه، فإن كان خمرجًا يف لات كتب احلديث لهإذا كان النص حديثًا فرجع إىل أم
بذلك، وأما إذا كان احلديث خمرجا يف غري الصحيح ، فذكر من  ىأو أحدمها اكتف الصحيح 

 .جامعا ب  حتقيق األقدم  واحملدث  عليه أهل االختصاص ناقال حكم، ة صحتهجخرجه ودر أ
، وما ال حيتمل التأخري، وأما ما يبدو واأللفاظ الغريبة ،املصطلحات شرح الباحث بالامش 

  أنه جممل مفسر يف مكان آخر من الرسالة؛ فقد أشار إىل إنه سيأي له تفصيل.
 الفهارس العلمية:حث يف هناية البحث أثب  البا -6

 فهرس اآليات القرآنية. -أ 

 فهرس األحاديث النبوية. -ب 

 فهرس اآلثار. -ج 

 فهرس املصطلحات والقواعد الفقهية. -د 

 ثب  املصادر واملراجع. -ه 

 وفهرس احملتويات ) يف أول البحث (. -و 
ٱ

 (1)َّ ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ
                                                           

 . 32من اآلية جز  سورة البقرة، ( 1)



 

  )11) 

 

 

 

 

 

 الباب األول: المباحث النظرية األصولية

تعلق بالقسم األول النمري من املبحث األصولية فيه: ثالثة فصول، وسبعة مباحث، الباب امل هذا
 وسبعة عشر مطلبا، وعشرين فرعا.

  



 

  )12) 

 الفصل األول: تعريف المطلق والمقيد والفرق بينهما وبين بعض ألفاظ العموم 

ه : التعريفات والفروق ب  املطلق واملقيد وبعض ألفاظ العموم، وفيموضوع هذا الفصل   
 مبحث ، وسبعة مطالب:

 لغة واصطالحا وأقسامهما وحكمهما تعريف المطلق والمقيدالمبحث األول: 

 :المطلب األول: تعريف المطلق والمقيد لغة 
 واإلرســال التخليــة علــى يــدل وهــو ،ق  ل ــمفعــول مــأخوذ مــن ط   اســم املطلــق: لغــة المطلــق: أوال

 واإلرسـال التخليـة: والتطليـق، أرسـله: العنان له طلقوأ وحرر ، أحله: الشي  أطلق؛ فالقيد من والتحرر
ــــقن وطــــاِلقن وُمْطل ــــقن ِإذا ُخلِّــــي ويف اللســــان: " العقــــد، وحــــل ــــاُل ُهــــو  ط ِليــــقن وطُُل ــــُن األ عــــرات: يـُق  و ق ــــال  اْب
يقــال: أطلــق األســري إذا خلــى ســبيله، وأطلــق القــوم مواشــيهم إذا فكــوا قيــدها وأرســلوها إىل ف (1)ع ْنــُه."
 يكــــون وعليـــه؛ املطلـــق يف األلفــــاظ ضـــد املقيــــد، و ى، وأطلـــق املــــتكلم يف كالمـــه أي عــــّم ومل يقيـــداملرعـــ

 .املع  وغري شرط، أو بقيد يقيد ال ما: املطلق

، املطلــق وهــو الــذي وضــع لـه قيــد مينعــه مــن التخليــة واالنفكــا  عكـس هــو: لغــة المقيــد: ثانيــا
مــا كــان يف رجلــه  تــه وأقيـد  تقييــًدا، فــرس مقيــد، أي:مقابــل املطلــق، تقــول العــرب: قيد املقيـد يف اللغــةف

، مُثر يسـتعاُر يف كـل ، قيد أو عقال مما مينعه مـن التحـرُّ  الطبيعـي قـال ابـن فـارس: )الق ْيـد، وهـو معـروفن
 ممـا احملسوسـة؛ األجسـام يف واملقيـد املطلـق اسـتعمال ويكثـر.(2)شي   حي ِْبس. يقـال: قيرْدتُـه أُقـ يِّـد  تقييـداً 

 أو رجل: يقال احملسوسات، من مستعاران األلفاظ يف والتقييد اإلطالق إن: يقول العلما  بعض جعل
 الــيت االختياريــة احلركــة موانــع مــن وحنــو  قيــد رجلــه يف كــان إذا ومقيــد قيــد، مــن خــال إذا مطلــق؛ حيــوان
 رث  يت ىت نت مت زت رت ُّٱ :وجـــل عـــز قولـــه يف فالرقبـــة جنســـه، أفـــراد بـــ  هبـــا ينتشـــر

أمـــا يف قولـــه عـــز وجـــل:  مطلقـــة مبعـــىن أي رقبـــة،ف (؛اجملادلـــة ســـورة 3 يـــةاآل مـــن) َّ نث مث زث
 فمقيدة باإلميان. (؛النسا سورة 92 ية)من اآل َّ ين ىن منٱٱٱُّ

                                                           

  .192ص: مادة "طلق" ،5ط ،ر الصحاحمختاالزاوي، والرازي، ، 1/229 مادة )طلق( ،3، طلسان العربابن منمور ،  (1)
 . 5/44 ،(قيد) مادة ،1ط ،ةمعجم مقاييس اللغابن فارس،  (2)
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 :المطلب الثاني: تعريف المطلق اصطالحا 
 ن:األصول يف تعريف املطلق اجتاها لعلما : اصطالحا املطلق: أوال

، كتعريف حيث الداللة على األفراد املوجودة يف اخلارج: النمر إىل املطلق من األول االجتا 
 وهم أكثر األصولي .  النمر إليه من حيث الداللة على املاهية الثاين: االجتا وابن احلاجب، و  اآلمدي

 تعريف المطلق عند األصوليين أصحاب االتجاه األول: -1 
تعريــف ابـــن ، و (1)"ههــو اللفــ  الـــدال علــى مــدلول شــائع يف جنســ":لمطلــقل يتعريــف اآلمــد

وهــذا التعريــف أقــرب لتعريــف أهــل اللغــة للنكــرة  ،(2)"مــا دل علــى شــائع يف جنســهاحلاجــب: "املطلــق 
"هـو املتنـاول  :لمطلـقل مطلب: الفرق ب  املطلق والنكـرة، وتعريـف ابـن قدامـة وسيأي الفرق بينهما يف

و "شـائع يف جنسـه"  ال بعينـه" لواحـد" قـولماملـراد ب، (3)لواحد ال بعينه باعتبار حقيقـة شـاملة جلنسـه"
 صاحب شرح مسلم الثبوت احلنفي وعرف كثرية، حِلصص حمتملة ِحصرة يكون أن هذا ومعىن: احلصة
 .(4)""ما دل على فرد ما منتشر : املطلق

(، اجملادلــة ســورة ،3 يــةن اآلمــجــز  ) َّنث مث ُّٱ الرقبــة يف قولــه تعــاىل: :ومثــال املطلــق 
وإن اختلفــــ   الســــابقة ويالحــــ  أن هــــذ  التعريفــــات ،(5)"ال نكــــاح إال بــــوبوكــــالوب يف احلــــديث: "

 . اعتبار الشيوع يف تعريف املطلقهنا مشرتكة يفإال إعباراهتا 

من وهم أصحاب التعريف  تعريف المطلق عند األصوليين أصحاب االتجاه الثاني: -2
ن حيث هي هي، من غري أن يكون ، أي: الداللة على احلقيقة واجلوهر، محيث الداللة على املاهية

                                                           

 .  3/3، 3، طاإلحكاماآلمدي،  (1)
 .    2/348، 1، طبيان المختصرأبو الثنا  األصفهاين، ( 2)
 . 2/101، 2، طروضة الناظرابن قدامة،  (3)
  .  1/379، 1، طفواتح الرحموتاللكنوي،  (4)
  ع نْ  الب اب و يف : وقال (،1101، رقم )3/399، بوب إال نكاح الأبواب النكاح، باب ما جا   ،سننال يف الرتمذي ( أخرجه5)

ــة ، ، و ابْـــنِ  ع اِئش  ، وبـــوب البخــاري بـــاب مــن قـــال ال نكــاح إال بـــوب ومل يـــذكر ، و أ ن ـــس   ُحص ــْ  ، بْـــنِ  و ِعْمــر ان   ُهر يـْـــر ة ، و أ ِت  ع برــاس 
: هذا حديث حسن، انمر: كتاب النكاح، باب شرح السنةيف  (، وقال اإلمام البغوي4075أخرجه ابن حبان يف صحيحه)و 

 . (7555) ، رقم3ط ،صحيح الجامعاأللباين،  وصححه (،2261حديث رقم ) 38 /9رد النكاح بغري وب، 



 

  )14) 

والفرد الذي يتحقق به مفهوم فيها داللة على شي  من قيود تلك احلقيقة سلبا كان القيد أم إجيابا، 
املاهية إَّنا يلزم عن طريق الضرورة؛ إذ ال وجود للماهية يف اخلارج بأقل من فرد من أفرادها، وهؤال  

 : ة بال قيدعرفوا املطلق: بأنه اللف  الدال على املاهي

، وهو اختيار (1)"هي هي إهنا حيث من احلقيقة على الدالة اللفمة" بأنه: املطلق عرف الرازي
وعرفه الزركشي: املطلق "هو ما دل على املاهية بال قيد من حيث هي هي"  .(2)القرايف والبيضاوي

ال بالنفي وال  "هو اللف  املتعرض للذات دون الصفات،:املطلق عبد العزيز البخاريوعرفه  (3)
 .(5)املطلق ما دال على املاهية بال قيد"السبكي الشافعي:"وعرفه ، (4)باإلثبات"

فأصحاب االجتا  األول: يرون أن املطلق موضوع للداللة على األفراد املوجودة يف اخلارج؛ 
يتناولم  لذلك تالق  تعريفاهتم على أنه الفرد الشائع يف جنسه، يعنون أنه فرد حمتمل ألفراد كثرية

على سبيل البدل، وأما أصحاب االجتا  الثاين: فريون أن املطلق موضوع للداللة على املاهية من 
حيث هي هي، والفرد الذي يتحقق به مفهوم املاهية إَّنا يلزم بطريق الضرورة؛ إذ ال وجود للماهية يف 

اهية ظاهر داللة اللف  فهي اخلارج بأقل من فرد من أفرادها، فأصحاب االجتا  الثاين نمروا إىل امل
حقيقته، أما األفراد فال ميكن ادعا  اإلطالق فيها؛ فحيث وجدت تقرتن معها القيود من حيث 

 الزمان واملكان والصفة.

ب  التعريف ، لقيامه على أمور  أنه ليس هنا  فرق جوهري وبالنمر إىل أقوال الفريق  يتض 
عن القيود مسي  مطلقًا واسم جنس، وإذا أخذت متحدة مع اعتبارية، فحيث اعت ت احلقيقة جمردة 

ويتض  لنا أن الفرق لفمي اعتباري حينما جندهم يتفقون على أن لف  بقرة األفراد مسي  نكرة، 
وهو يف  البقرة(،سورة  67من اآلية ) َّ خئمئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ :قوله تعاىل مطلق يف

وهو التعريف  طلق مبا جيمع األمرين مجيعاً مكن تعريف امليضو  ما سبق ف ىوعلنفس الوق  نكرة، 
                                                           

 .   2/314 ،3، طالمحصولالرازي،  (1)
 .     1/348 ،1، طمعراج المنهاج، واجلزري، 266 ، ص1ط، الفصول تنقيح شرحالقرايف، ( 2)
  . 5/5 ،1، طالبحر المحيطالزركشي،  (3)
 . 268 /2ط، .د ،كشف األسرارعبد العزيز البخاري،  (4)
 .      86-1/85 ، دط ،غاية الوصولزكريا األنصاري،  (5)



 

  )15) 

املطلق هو اللف  ؛ فيكون: (1)"جلنسه شاملة حقيقة باعتبار مع  غري واحدا تناول ما" املختار:
 املتناول لواحد غري مع  باعتبار حقيقة شاملة جلنسه.

  :المختار للمطلق شرح التعريفثانيا:  

يكــون اللفــ  صــاحلاً للداللــة علــى  ل البــدب، وهــو أناللفــ  املتنــاول: يــراد بالتنــاول التنــاو  - 1
أفــراد كثــرية غــري حمصــورة وغــري معينــة مــن ذات اللفــ ، ولكــن مفهومــه يتحقــق بواحــد منهــا، أي واحــد  
كــان. مثــل قولنــا: )أكــرم رجــاًل( : املتنــاول جلميـــع رجــال الــدنيا بــدون تعيــ ، ولكــن مفهومــه يصـــدق 

ا القيــد خيــرج عــن حــد املطلــق العــام؛ ألنــه يتنــاول أفــراداً كثــرية بإكرامــك واحــداً مــنهم أيــا كــان هــو، وهبــذ
 دفعة واحدة.

أعــم مــن الوحــدة احلقيقيــة فيشــمل التعريــف  املــرادة بــالتعريف الوحــدةفلواحــد غــري معــ :  - 2
 أمسا ؛ كملا فيها من التعي  ؛رفاملع "غري مع " خيرج اللف اجلمع واملثىن إذا كانا نكرت ، وهبذا القيد 

 ألن فيه بعض التعي . ؛املقيدخيرج و  ،املستغرق العامخيرج و  مع ، واحد مدلوله وما عالم،األ

أن تناول اللف  املطلق منمور فيه إىل مفهوم  املراد هناباعتبار حقيقة شاملة جلنسه:  - 3
كثر من مشرت  ب  األفراد، وهذا املفهوم يسمى حقيقة، وهبذا القيد خيرج املشرت ؛ ألنه وإن تناول أ

 واحد ال حبسب احلقيقة، بل حبسب الوضع.

: " أكرم طالبًا " أو " أكرم طالبا "، فإن هذا األمر قد تناول ملدرس املديرقول ي مثال:كأن
تناول مجاعة غري معين ، ومدلول هذا األمر شائع يف جنسه، فال يوجد طالب  وأواحدًا غري مع ، 

اختيار أي طالب  املدرسة معينة، بل الواجب على معروف، أو مجاعة من الطالب معروف  بصف
 .(2)ويكرمه، أو أي طالب فيكرمهم وت أ ذمته
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  )16) 

خبار، مثل أحدمها: أن يقع يف اإل املطلق قسمان: بالتدقيق جند أن المطلق: أقسام: ثالثا
رأي  رجال، فهو إلثبات واحد مبهم من ذلك اجلنس غري معلوم التعي  عند السامع، وجعل مقابال 

 ابن احلاجب. القسم ينزل كالمهذا وعلى   للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة.

والثــاين: أن يقــع يف اإلنشــا ، فهــذا يــدل علــى نفــس احلقيقــة مــن غــري تعــرض ألمــر زائــد، وهــو 
 ني ُّٱ معــىن قــولم: املطلــق هــو التعــرض للــذات دون الصــفات، ال بــالنفي وال باإلثبــات، كقولــه تعــاىل:

وعلى هذا القسم ينـزل قـول اجلمهـور  .البقرة(سورة  67من اآلية ) َّ خئمئ حئ جئ يي ىي
 من حيث هي هي. الداللة على املاهيةمن األصولي  الذين عرفوا املطلق 

 :ومراتبه اصطالحا المقيد تعريف: الثالث المطلب 
نا  على اختالفهم يف تعريف بِ  املقيد اختلف األصوليون يف تعريف: اصطالحا المقيد: أوال

الدال على املاهية من حيث هي هي فق ؛ فمن قال املطلق هو: ، املطلق؛ ألن املقيد عكس املطلق
 .(1)بوصف زائد على حقيقة جنسه موصوفاما تناول معينا فاملقيد عند :  ؛يقابله مبا املقيدعرف 

وجود عارض يقلل من شيوع " عرف املقيد بما دل على شائع يف جنسهومن قال املطلق: "
املطلق  ، وقد جيتمعتقارهبا يف املطلق واملعاين متقاربةللف  املقرون بقيد حيد من شيوعه، ؛ أي: ااملطلق
اإلطالق ؛ فكرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين، وأطلق  من حيث ما سوا ؛  يف لف  واحد واملقيد

  نس .والتقييد 

أو لغـري معـ  موصــوف  املتنـاول ملعـ ، اللفـ : هـو املقيـد -:للمقيـد المختـار التعريـف: ثانيـا
"، فقـد الـذكيأع  الطالب " أو  مثل: "أع  هذا الطالب"، (2)بأمر زائد على احلقيقة الشاملة جلنسه

 عن بقية الطالب. مبا أخرجهما ؛بالذكا وقيدنا الثاين بوصفه  ،ا الطالب األول بتعيينه باإلشارةقيدن

أو موصـوفا  ،حنو: أعتق زيدا مـن العبيـدواملقيد ما تناول معينا، " قال الطويف يف شرح الروضة: 
ٱ، و (النســـــا ســـــورة 92 يـــــة)مـــــن اآل َّ ين ىن ٱُّ بوصـــــف زائـــــد علـــــى حقيقـــــة جنســـــه، حنـــــو:
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  )17) 

، وصــف الرقبــة باإلميــان، والشــهرين بالتتــابع، (اجملادلــةســورة  4مــن اآليــة )ٱَّ نن  من زن ٱُّٱ
وكـافرة، والشـهرين ؛ ألن الرقبـة قـد تكـون مؤمنـة نوذلك وصـف زائـد علـى حقيقـة جـنس الرقبـة والشـهري

  (.1)"قد يكونان متتابع  وغري متتابع 

 باعتبـار قلـة القيـود وكثرهتـا، فمـا كثـرت فيـه قيـود  املقيـد مراتـب تتفـاوت :الُمقيـد مراتـبُ : ثالثا
 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱكقولـــه تعـــاىل:  أعلـــى رتبـــة ممـــا قلـــ  قيـــود ؛

 ؛مانية قيودبث تيداآلية قُ و  سورة التحرمي( 5) َّ مج حج  مث هت مت خت حت
 (؛النسـا سـورة 92 يـة)مـن اآل َّ ين ىن منٱٱٱُّهي أعلى رتبة مما قيود  أقل كقولـه تعـاىل: ف

 .(2) وبينهما مراتب ،فهي بقيد واحد

  :المطلب الرابع: حكم المطلق والمقيد
 يف أم املوضـع ذلـك يف سـوا  يُقيـد، أن دون موضـع يف مطلقـا الـنص ورد إذا :أوال: حكم املطلق

 تقييــد ، علــى دليــل يــُدل مل مــا إطالقــه علــى املطلــق محــل فيجــب اإلطــالق، علــى بــه يُعمــل فإنــه غــري ؛
 تقييد  ألجل وليس بإطالقه، العمل لوجوب فهو الشرع أطلقه حينما فاملطلق ؛فهذا ليس حمل خالف

فقـد ذكــر اهلل  :الزوجــة أم نكـاح حتــرمي يف - تعـاىل - اهلل قــول يف جليًّـا ذلــك ويمهـر، أخــرى مـواطن يف
فـأم  جـا  التحـرمي هنـا بـإطالق؛ ،(النسا سورة 23من اآلية ) َّمل يك ُّٱ:من احملرمات

وذلــك ألنر  ســوا  دخــل بابنتهــا أم مل يــدخل؛ الزوجــة حت ْــُرم علــى زوج ابنتهــا مبجــرد العقــد علــى ابنتهــا؛
لربيبــة كتقييــد حتــرمي ا  فيبقــى علــى إطالقــه وال يقيــد الـنصر ورد مطلًقــا مــن غــري تقييــد بالــدخول أو عدمــه،

ـــــ  من  زن رن مم ام يل ىلٱٱٱُّتعـــــاىل:  هبالـــــدخول علـــــى أمِّهـــــا يف قول
ســـــــــــــــورة 23مـــــــــــــــن اآليـــــــــــــــة ) َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن
 املقيـــد، حكـــم متعلـــق غــري املطلـــق حكـــم متعلــق كـــان إذا، قـــال الـــدكتور عبــد الكـــرمي النملـــة: "(النســا 
 املقيــد علــى املطلــق حيمــل ال فهنــا ،" حنثــتم إذا مؤمنــة رقبــة اعتقــوا: " وقولــه ،" الصــالة أدوا: " كقولــه
 . (3)"أصالً  باآلخر ألحدمها تعلق وال مناسبة، بينهما ليس ألنه اتفاقاً؛
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 عـن العـدول جيـوز وال قيـد ، مـع بـه العمـل جيـب فإنـره مقيـًدا الـنص ورد إذا: المقيـد حكـم: ثانيـا
لتتـابع يف كفرــارة المهــار تقييـد الصــيام با :ذلــك ومثـال القيــد، اعتبــار عـدم علــى الـدليل قــام إذا إالر  ذلـك

، اجملادلــةســورة  4)مــن اآليــة ٱٱَّ نن  من زن ٱُّٱ: -تعــاىل  -يقــول اهلل ؛ وكفــارة القتــل خطــأً 
ب العمـل بالقيـد، فـال جيـزَّ إالر صـيام ، فيه(النسا سورة 92:ومن اآلية ا تقييد الصيام بالتتابع، فهنا جي 

 ن داللة املقيد قطعية.، وذلك أيضا أل(1)شهرين متتابع ، ولو فررقهما مل جيز
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  )19) 

 المبحث الثاني: 
 الفرق بين المطلق والعام، والمطلق والنكرة، والمطلق والمعهود الذهني

  : المطلب األول: الفرق بين المطلق والعام

ولـذا كـان بعـض  ؛اجلملـةالعام واملطلق بينهما وجـه شـبه مـن حيـث إن كـال منهمـا لـه عمـوم يف 
 األئمـــة اصــطالح يف كــان والعــام واملطلـــق اجملمــل لفــ . قــال ابـــن تيميــة: "ال يفرقــون بينهمــااملتقــدم  
، لذا كان مهـم الوقـوف علـى الفـرق بـ  العـام واملطلـق (1)"سوا  وإسحاق عبيد وأت وأمحد كالشافعي

 .يف هذا املبحث
 :اصطالحا والمطلق العام معنى: أوال
 الفخـر الـرازي:عرفـه ، سـتغرِق جلميـع أفـراد  بـال حصـرامل اللفـ هـو  العـامُّ العام اصطالحا:  -1

 كــالمقــال الشــنقيطي هــو ". (2)""هــو اللفــ  املســتغرِق جلميــع مــا يصــل  لــه حبســب وضــع واحــد العــام
 .مانعـاً  تامـاً  تعريفـاً  فيكـون اللف  من" حصر بال دفعة واحد وضع حبسب له يصل  ما جلميع مستغرق

: بقولـه وخرج ،إنسان احليوان بعض: حنو يستغرق مل ما .."له يصل  ما جلميع مستغرق": بقوله فخرج
 ،واحــدة دفعــة ال بــدب اســتغراقها ولكــن،  مســتغرقة فإهنــا،  كرجــل اإلثبــات ســياق يف النكــرة، "دفعــة"

 .(3) .عشرة لف  "حصر بال": بقوله وخرج

، أو  ســهاللفــ  املتنـاول لواحــد غـري معــ  باعتبـار حقيقــة شـاملة جلن املطلـق اصــطالحا: هـو -2
"، ولكبـري الشـبه بـ  املطلـق والعـام  هو اللفـ  الـدال علـى مـدلول شـائع يف جنسـهكما عرفه اآلمدي: "

  كان البد من املقارنة اليت توض  خصائص كل منهما بأمثلة مع الوقوف مع الفوارق يف هذا املبحث.

 :والمطلق العام أمثلة: ثانيا

فاإلنسان لفـ   (العصرسورة  2)  ٱَّ حم جم يل ىل ُّٱ تعاىل: قوله -: العام أمثلة -1
، عــام دال علــى مجيــع مــا يصــدق عليــه أنــه إنســان، فكــل إنســان يف خســر إال مــن آمــن وعمــل صــاحلاً 
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  )20) 

فــيعم كــل نفــس، ولــذلك  ،(عمــران آلســورة 185مــن اآليــة  )ٱٱَّ ري ٰى ين ىن ٱُّٱ وقولــه:
 .زائد وصف عن اجملردة املاهية على الدال اللف  املطلق؛ وأما، فال توجد نفس ال تذوق املوت

، فالرقبـــة هنـــا (اجملادلـــة ســـورة 3 يـــةمـــن اآل) َّنث مث ُّٱ: قولـــه تعـــاىل: املطلـــق أمثلـــة -2
كــذلك قولــه ،  مطلقــة مــن حيــث اإلســالم والكفــر، والطــول والقصــر، والســواد والبيــاض، والــذكر واألنثــى

يقيد بأي مل  من حيث إنه ؛فالوب يف هذا احلديث مطلق (1):"ال نكاح إال بوب"اهلل عليه وسلمصلى 
 .قيد

  :منهما كل حقيقة حيث من والعام المطلق بين الفرق: ثالثا
   .(2)مدلوله ماهيةالعام: اللف  الدال على مجيع أجزا   -
  كما مر باملثال.املطلق: اللف  الدال على املاهية اجملردة عن وصف زائد،   -

عـــام مشـــوب؛ ألنـــه يشـــمل مجيـــع بـــ  العـــام واملطلـــق: أن عمـــوم ال"وعـــ  مـــا فـــّرق بـــه األصـــوليون 
ألنــه ال يشــمل مجيــع األفــراد الداخلــة حتتــه وإَّنــا  ؛تــه خبــالف عمــوم املطلــق فإنــه بــدباألفــراد الداخلــة حت
  . (3)"يكفي واحد منها

 :الحكم حيث من والعام المطلق بين الفرق: رابعا
مـا يـدخل يف ماهيـة إذا ورد يف الرتكيب ال يلزم منه أن يتناول مجيع من حيث احلكم املطلق  -

األفراد اليت تصل  للدخول حتته، بل يكفـي للخـروج مـن العهـدة أقـل مدلوله أو ال يلزم أن يتناول مجيع 
ال يلـزم املكلـف  ،(اجملادلة سورة 3 يةمن اآل) َّنث مث ُّٱٱما يطلق عليه االسم، فمثالً قوله تعاىل

وإَّنــا يكفيــه للخــروج مــن العهــدة  ،قــاببيــل العــام للزمــه حتريــر كــل الر ولــو كــان مــن ق ،حتريــر كــل الرقــاب
أمـا العـام فإنـه يتنـاول مجيـع األفـراد الصـاحلة للـدخول حتتـه، وال خيـرج املكلـف مـن  - .حترير رقبة واحـدة

ســـــورة  30) َّمك  لك خك حك ُّٱ العهـــــدة إال بفعـــــل اجلميـــــع، فمـــــثالً قولـــــه تعـــــاىل:
مـوم، ومل خيـرج أحـد مـنهم، ولـو  دل  هذ  اآلية على العموم فكل املالئكة يدخلون يف هذا الع (احلجر

 ، ويف هتذيب الفروق:كان من قبيل املطلق لكفى واحد للخروج من العهدة
                                                           

 .، وسبق خترجيهسننال يف الرتمذي ( أخرجه1)
 .459 /2 ،1، طشرح مختصر الروضة ،الطويف (2)
 .1/172، ط.د ،تهذيب الفروقحممد علي املالكي،  (3)



 

  )21) 

  : والعام المطلق عالمات: خامسا
، ويف هــذا ســبق الوقــوف علــى الفــرق بــ  املطلــق والعــام مــن حيــث حقيقــة كــل منهمــا وحكمــه

 :(1)قيد ميكن توضيحها يف نقاطالعنصر سيقف الباحث مع عالمات يتميز هبا كل من املطلق وامل

كبقرة   ؛يراد به أي واحد املطلقوأداة املطلق أي، فوهي أقوى صيغ العموم، أداة العام كل  -1 
؛ كاإلنسـان العـام يـراد بـه كـل واحـد، أمـا (اجملادلـة سورة 3 يةمن اآل) َّنث مث ُّٱيف قوله تعاىل: 
  .(العصرسورة  2)  ٱَّ حم جم يل ىل ُّٱيف قوله تعاىل: 

فقولـه  -إال يف حالة معينة وبشروط سيأي ذكرها - االستثنا يدخله  ال األصل أنه طلقامل -2
فــال يصــ  بعــد ذلــك أن نقــول: "إال رقبــة" بــل  (اجملادلــة ســورة 3 يــةمــن اآل) َّنث مث ُّٱ :تعــاىل

 خم حم جم يل ىل ُّٱ كمـا يف قولـه تعـاىل:يمكن االسـتثنا  منـه  فـالعـام أما حترير أي رقبة جتز ، 
 (.العصر سورة 3-2) َّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم

أمــا  كــأكرم رجــل أو رجلــ  أو رجــال،دل علــى فــرد أو أفــراد غــري معينــ    لفــ  هــو املطلــق -3
ومـن ألقـى السـالح  "يف حـديث:  "مـن ألقـى"لفـ  ف ؛دل علـى أفـراد غـري حمصـورين كـل لفـ   وفهـ العام

صـر يف فـرد معـ  أو ، لف  عـام يـدل علـى اسـتغراق كـل فـرد مـن غـري سـالحه مـن غـري ح(2)"فهو آمنن 
 أفراد معين .

ـــــــذوات ، أمـــــــا املطلـــــــق يكـــــــون يف الصـــــــفات كـــــــأكرم جمتهـــــــد -4   حكُّٱالعـــــــام يكـــــــون يف ال
أمـا العـام فقـد ، املطلق يكون دائماً نكرة، كبقـرة، ورجـل، وجمتهـد يف األمثلـة السـابقةو  ،(3)َّخك

 َّ ين ىن ُّٱوقــــد يكــــون معرفــــة كقولــــة تعــــاىل:، (4)"ال ضــــرر وال ضــــرار: "يكــــون نكــــرة
 (.38 اآلية من املائدة )

                                                           

 .142، ص95، ص2، طفي شرح المختصر المعتصر، املنياوي، 2/644 ،1، طشرح مختصر الروضةالطويف، انمر: ( 1)
  .(1780، رقم )1407 /3 مكة، فت  باب و السِّري ِ، اجلِْه ادِ  ِكت ابُ  ،الصحيح يف مسلم( أخرجه 2)
 .73 من اآليةجز  ، سورة ص( 3)
  النووي صححه ،(2340)رقم ،2/784جِب ارِِ ، ي ُضرُّ  م ا ح قِّهِ  يف  بـ ىن   م نْ  ب ابُ  ،كام، كتاب األحالسنن( أخرجه ابن ماجه يف 4)

  .حسن وهو متصاًل، طرق من وغري  الدارقطينّ  سنن ويف مرساًل، املوطأ يف روينا : وقال 627 ،2،طاألذكار يف



 

  )22) 

 :المطلب الثاني: الفرق بين المطلق والنكرة
أن  املطلـــق اصـــطالحاً  تعريـــف مبحـــث يف مـــر: والنكـــرة المطلـــق بـــين الخـــالف أوجـــه: أوال

 والثـاين مــذهب للنكرة، مـرادفاً  جعلـه من املطلق؛ األول مذهب تعريف فـي اجتاه  أو مذهب  للعلما 
ــا، اجلــنس اســم كمخالفـــة ـرة،للنكــ مـــخالفاً  جعلـــه مــن  غــري ِمـــن الْـمـــاهية علــى دلر  املطلــق مـــا: فقــالوا ل 

 داللتـه لعـدم احلــد؛ هــذا علـى النكــرة   املطلــقُ  وخــالف هـي، هـي حيـث مــن املاهية على دل مـا أو قيد،
 الثــاين لعـــلى القـــو كمــا مــر يف املبحــث الســابق؛ ف األصــول علمــا  مــن جـــمعن  هبـــذا وقـــال الوحـــدة، علــى

ســـيمهر خــــالفن بينــه وبـــ  النكـــرة معـــىن ولفمــا فــــي علـــم  ؛بــأن اْلمطلــــق مـــا دل علـــى املـــاهية بـــال قيــد
 األصـول، فأما اخلـالف فـي الْـمعىن فيمهر ِمـن ثالثة أوجه:

بعكـس املطلـق  ،كون النكرة يعت  فيهـا قيـد الــوحدة علـى مـذهب أغلـب العلمـا   الـوجـه األول:
فإنــه ي ـــرُِد فيــه التعـــدد، والكثــرة، وينشـــأ عــن ذلـــك  ؛اللتــه علـــى املاهيــة مـــن حيــث هـــي هــيبد ف  إن ُعــرِّ 

وعلـــــى الفـــــرق بينهمـــــا أســـــلوب املنطقيـــــ  "ابـــــن الســــبكي: قـــــال خــــالف يف بعـــــض املســـــائل الفقهيـــــة، 
واألصــولي  والفقهــا  ، حيــث اختلفــوا فــيم ن قــال المرأتــه: )إن كــان محلــك ذكــراً فأنــ  طــالقن(، فكـــان 

 .(1)"فقيل: ال تطلق نمـراً للتنكري الْـمشعر بالتوحيد، وقيل: تطلق حـمالً على اجْلنسذكرين، 

م ــْن ن م ـــر  فـــي هــذ  اْلمســألة إىل داللــة النكــرة علــى الوحـــدة قـــال: إنر اْلمــرأة ال ســبب اخلــالف: 
قـــال :  )اجلـنس( ماهيــةوم ــن نمــر إىل داللـة اْلـــمطلق علـى الْ ، ُتط لرــق، وغ ــضر الطّـْرف  عــن داللـة اْلمطلــق

 .لة اْلماهية على الـفرد واألكثرُتط لرق؛ لدال

الـوجـه الثاين: مصطلـ  النكـرة عند النحـوي ، والبالغي ، واللغوي  يطلـق عـلى االسـم املنكـر 
سوا  كـان فـي سياق اإلثبات، أو فـي سياق النفي، والنكرة فـي سياق النفي ال خـالف ب  

من ) َّ ننمن زن رن مم ام يل ُّٱ :مثل ـي كـوهنا ِمـن ألـفاظ الـعمـوم،األصـولي  ف
 وال قـائل  مبـرادفة الْـمطلق للف   مـن ألفاظ العموم الْـمعروفـة فـي كالم العرب. (النسا سورة  36اآلية 

                                                           

 . 281-1/280 ،3، طمواهب الجليلنمر: احلطاب، او  ،367-3/366، 1ط ،رفع الحاجبالسبكي، ( 1)



 

  )23) 

النكـرة فـي سياق اإلثبات ترادف الْـمطلق على مذهب قائليه،   على قول أنالـوجـه الثالث: 
فإنه ي رُِد على ذلك كون النكرة فـي سياق إثبات  اقرتن بأداة استغراق، ككون  ؛وغري  (1)كاآلمدي

  النكـرة فـي سياق الشرط ِمـن ألفـاظ العموم، كقوله تبار  وتعاىل:

ا يف (2من اآلية: ،الطالق سورة) َّين ىن نن من زن رن ُّٱ ، مع اتفاق الناس أ هنر
 َّ خف حف  جف مغ ُّٱ: يف مثل قوله تعاىل )كل(لـسياق اإلثبات، وكذلك النكرة اْلمضافة 

 ، وكذلك يف مقام اإلمتنان.(النبأ سورة 29 )

رة الــيت تــدل علــى العمــوم النكـ نضــب  أن ميكــن: العمــوم علــى تــدل التــي النكــرة ضــوابط: ثانيــا
 (2) أو بداللـة السـياق كمـا قـال الشـنقيطي ؛النكرة يف سياق اإلثبات ال تعـم إال بقرينـة :فنقولبقرينة؛ 

 أمثلة ذلك:طالقها، و ل  من القرينة فتبقى على إخفإن 
 هت مت خت حت ُّٱ كقولــه تعــاىل: :إذا كانــ  النكــرة موصــوفة بصــفة عامــة - 1
عـام،   (مرْعـُروفن )( فإن هذا الوصف سورة البقرة263)ٱٱَّ جس مخ جخ محجح  مج حج مث

 فتعم النكرة بعموم الوصف.

سـورة  14) َّ اك يق ىق يف ُّٱٱ :كقوله تعاىل: إذا كان املقام قرينة على العموم - 2
فلــــيس علــــم نفــــس مبــــا ؛ (االنفطــــار 5) َّ جي  يه ىه مه جه ُّٱ تعــــاىل: ( وكقولــــهالتكــــوير

 .أحضرت، أو مبا قدم  وأخرت، أمرا خاصا بواحد دون اآلخر، يف مقام احلساب يوم القيامة

مـــن )  َّ خمحم جم هل  مل خل حل ُّٱ: تــدل علــى العمـــوم بقرينــة كاالمتنــان: كقولـــه تعــاىل -3
تكون النكرة دالة علـى فـرد مـبهم شـائع يف جنسـه، علـى سـبيل  (، وبدون القرينةالنحل سورة 53 اآلية

  أي تكون مطلقا. ستغراقالبدل ال اال

 . أسري كل يعم فهذا دينار فله بأسري يأتيين من مثاله: الشرطإذا كان  يف سياق  -4
                                                           

 : "أما املطلق فعبارة عن النكرة يف سياق اإلثبات". وقال ،3/5، 3ط ،اإلحكاماآلمدي، ( انمر: 1)
 عبد اللطيف املنياوي، ، 103ص  ،ط.د ،المسودةآل تيمية، ،  247، ص 5، طمذكرة أصول الفقه  الشنقيطي،( انمر: 2)

 .  306ص:  ،1، طالشرح الكبير لمختصر األصول



 

  )24) 

 :والنكرة المطلق بين اللفظي واالختالف التشابه وجه: ثالثا

ـــن يقــول بداللــة املطلــق علــى  تتشــابه: شــابهالت وجـــه -1 النكــرة مـــع اْلمطلــق لفـــماً علــى رأي م 
 :ه تعــاىلالوحــدة الشــائعة إذا كــان  النكـــــرة مــحضة غــري خمتصـة بوصــف، أو إضـافة كـــ) رقبـة ( مـــن قــول

ة ؛ ألنر ) رقبــة ( هنــا يصــ  إطــالق لفــ  التنكــري عليهــا؛ لكوهنــا قـــابل(البلــد ســورة 13) َّمج حج ٱُّٱ
لعـالمـــات النكـــرة، ويصــ  إطـــالق لفــ  اْلمطلــق عليهــا؛ لعـــدم تقيُّــِدها بقيــد ِمـــن قيــود اْلـــمقيرد؛ ولـــكوهنا 

 فـي سياق إثبات مل  يقرتن بأداة استغـراق.

تل وجـه االختالف: -2 ف النكــرة مع املطــــلق لفمًا إذا كان  النكــرة مـختصة بوصف أو خت 
 ين ىن من خن حن  جن يم ُّٱ :تعاىلقوله  ِمن َّ ىن من ُّٱإضافة، حنو: 

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه

 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ

  ىق يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت

 ؛هنا قُيدت باإلميان َّىن ُّٱ النسا (؛ ألنر سورة  92من اآلية )  َّلك اك يق
ح األصولي ؛ جـــا  يف التقـــرير فأخرجها ذلك من اإلطالق إىل التقييد فُتس مرى باملقيد فــــي اصطال

فإهنا وإن كان   َّين ىن ُّٱ اْلمقيد: ما أخـــــرج مـن الشياع بوجـــه من الوجو ، كـ" والتحبري:
فقد أخرج  من الشياع بوجه ما حيث كان  شائعة ب  اْلمؤمنة وغري  ؛شائعة ب  الرقبات املؤمنات

  .(1)"، مقيداً من وجهمطلقا ِمـن وجه منة فكانوقيد باْلمؤ  ،فأزيل ذلك الشياع عنه ؛اْلمؤمنة

 ىن ُّٱ كـأما على اعتبار كون املقيد عند األصولي  مطلقًا من وجه ، ومقيدًا من وجه ،  

مقيدةن ِمـن جهـة عـدم دخـول غري اْلمؤمن  يف حكم العتق، ومطلقةن  َّىن ُّٱـ فـكلمة  َّين
، البدل، فهذا ال خُيرجها من ُمسّمى املطلق من جـهة صالحيتها لكلِّ فرد من املؤمن  على طـريق

وهذا مما جعل كثري من العلما  ال يفرقون ب  املطلق وب  النكرة؛ ألن النكرة أيضا ال  تفقد إطالقها 
 مهما قيدت.

                                                           

 . 1/363 ،2، طالتقرير والتحبيربن أمري حاج، ا (1)



 

  )25) 

 :المطلق والمعهود الذهنيالمطلب الثالث: الفرق بين  

 : الذهني المعهود تعريف
 اللف  الذي دخل  عليه أل العهدية حنو: ين فهو تعريفه أما املعهود الذه سبق املطلق

 ن أو قصــد املخاِطــب واملخاطـ ب إليــه، ومثالــهجـا  الضــيف، أي : الضـيف املعهــود املتوجــه ذهـ
 (، التوبةسورة  40من اآلية  ) َّ خت حت جت هبٱُّ:قوله تعاىل

 .املا  وشرب ُ  ،اخلبز له أيضاً: قولك: أكل ُ اومث
 .واللحم ،واملا ، والسوق ،فاخلبز"؛ واشرت اللحم ادخل السوق"قول السيد خلادمه: و  

 ممــــن قبيــــل املطلــــق؛ ألن "أل" الداخلــــة علــــيه املعهــــود الــــذهين أن (1)يــــرى بعــــض األصــــولي  
ك األلفــاظ فهــي مقيــدة فــإن قيــل: إن احلضــور الــذهين قـ يرــد تلــ؛ ليســ  لالســتغراق، لتعــذر احلمــل عليــه

 .وليس  مطلقة

يف الكالم، وإَّنا هو قيد اعتباري يتوقف تأثري  على القـرائن،  أجيب: أن ذلك القيد مل يذكرو  
 ومن هنا اختلف األصوليون يف املعهود الذهين، هل هو مطلق أو مقيد؟ 

تفســري النفـــي يف  فيهمــامبــىن اخلــالف ، و نامــذهب احلكــم علــى املعهــود الــذهينيف  ولألصــولي 
املقــدر  مأ ؟هــل املقــدر فيــه، بــال قيــد لفمــي، ف(2)"املطلــق الــدال علــى املاهيــة بــال قيــد" قــول األصــولي :

 .وعندئذ يص  التقييد بالنية مثالً  ؟بال اعتبار قيد

 ىل ُّٱ يستشــهد بقولــه تعــاىل: والتقييــد اإلطــالقفمــن يــرى االعتبــار هــو املــؤثر يف  
ولكنـه غـري  َّ مم ُّٱسورة النسـا (، فـاللف  موجـود  23من اآلية ) َّ مم ام يل

مــن يــرى أن املنفــي يف املطلــق هــو وجــود القيــد اللفمــي معــه، ال أمــا  ،معتــ ؛ ألنــه خــرج خمــرج الغالــب
ن املعهــود الــذهين يــدل ألو  ؛اعتبــار  يقــول: إن املعهــود الــذهين مــن املطلــق، لعــدم وجــود قيــد لفمــي معــه

  ؛ وألنه نكرة.على شائع يف جنسه
                                                           

 .  1/361، 1، طفواتح الرحموت، اللكنوي، 2/155 ،1، طحاشية التفتزانيالتفتزاين،  (1)
 .  2/44، طد.، جمع الجوامعابن السبكي،  (2)



 

  )26) 

 : القول الراجح في المعهود الذهني
أن املعهـود الــذهين  :(1)مـن قبيــل املقيـد لألمـور التاليـةاملعهـود الـذهين أن  -واهلل أعلـم-الـراج  

وال عهـد لـه مبـا  ،لمـا متع  عند املتكلم واملخاطـب، والعـ ة مبـن جيـري بيـنهم التخاطـب ال مبـن يسـمع
أن العرب استعمل  "ال" العهدية للداللة على األمـر املعهـود يف الـذهن املتعـ  لـدى ، يريد املتخاطبان

أن السيد لو أمر خادمه فقـال لـه اشـرت اللحـم واملعهـود بينهمـا . و   يبعد اإلطالقخاطب، ومع التعيامل
لـه، فلكـل ذلـك  ال يعـد ممتـثالً ألمـر سـيد ، وال عـذر ،أو مسك حلم الضأن، فاشرتى حلم بقر أو مجل،

 .يرج  الباحث أن املعهود الذهين من املقيد وإن كان بينه وب  املطلق تشابه، واهلل أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 الصاعدي،، 54ص  ط،، دالدليل الشرعيو ،إبراهيم آل إبراهيمهي نفس نتيجة وترجي  صاح  رساليت املاجستري، وانمر  (1)
. وال خالف ب  الباحث والباحث  السابق  يف هذا املبحث، وحنو ، وإَّنا أعيد تقريـر  هنـا 144ص، 1ط، المطلق والمقيد 

 مــن ركعــة أدرا  مــن: "حــديث يف التقييـدلتطبيقـه يف البــاب الثــاين، وقــد مت تطبيــق حكـم املعهــود الــذهين يف مطلــب: اإلطــالق و 
 ".الصالة



 

  )27) 

 الفصل الثاني: أحوال المطلق وشروط تقييده.

 :مطالب مباحث، وستة ثالثة وفيهالفصل الثاين موضوعه أحوال املطلق وشروط تقييد ، 

 األول: أحوال المطلق مع المقيد بحثالم

أن خيتلفا يف : إما حاالت للمطلق مع املقيد أربعاستقرأ علما  األصول النصوص فوجدوا أن 
يف  ، أو يتحدايف السبب ويتحداخيتلفا يف احلكم ، أو السببو يف احلكم  ، أو يتحدالسبباو  احلكم

 ؛ فيتفرع هذا املبحث إىل أربعة مطالب ألربعة أحوال:احلكم وخيتلفا يف السبب

 :السببو أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم الحالة األولى:  المطلب األول: 
 : األولى الحالة مثال: أوال

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٱعـــــــاىل:ت قولـــــــه

 ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ :هقولـمـع  (املائـدةسورة  6من اآلية ) َّ حن جن

 (.املائدةسورة  38) َّ ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه

  ثانيا: حكم حمل المطلق والمقيد إذا اختلفا في الحكم والسبب: 

يف اآليتــــ   احلكم؛ فــــيف احلكــــم والســــبب املطلــــق واملقيــــد يف اآليتــــ  اخــــتالفيف هــــذ  احلالــــة 
؛ غســل وقطــع، وكــذلك الســبب يف اآليتــ  خمتلــف؛ فالســبب يف اآليــة األوىل إرادة الصــالة، أمــا خمتلــف

ي: هـل نقطـع يـد أفهـل حيمـل املطلـق علـى املقيـد يف هـذ  احلالـة؟ ، السبب يف اآلية الثانية فهو السـرقة
أي: ال ، ملطلـــق علـــى املقيـــدال حيمـــل اه اتفـــق األصـــوليون علـــى أنـــيف هـــذ  احلالـــة  .الســـارق مـــن املرفـــق؟

؛ فلقـد قيـد (1)دليـل آخـرمـن يأي التقييـد  ال مينع ذلك أنتطبق قاعدة محل املطلق على املقيد، ولكن 
حبمـل املطلـق يف آيـة السـرقة علـى املقيـد يف آيـة الوضـو ، بـل بأدلـة الفقها  القطع يف السـرقة لكـن لـيس 

إمـــا أن خيتلـــف حكمهمـــا أو ال خيتلـــف فـــإن  قـــال اآلمـــدي: "إذا ورد مطلـــق ومقيـــد فـــال خيلـــوأخـــرى، 
اختلــف حكمهمــا فــال خــالف يف امتنــاع محــل أحــدمها علــى اآلخــر وســوا  كانــا مــأمورين أو منهيــ  أو 

                                                           

  -وسيأي يف الباب الثاين - القطع بأدلة أخرى؛ فقيد القطع من الكف، بأن الن  صلى اهلل عليه وسلم قطع من الكفيقيد ( 1)
 نصاب القطع ربع دينار.بو 



 

  )28) 

ـــا يف كو وقــال الشــ، (1) أحــدمها مــأمورا واآلخــر منهيـــا وســوا  احتــد ســببهما أو اختلـــف" اين: " أ ْن خي ْت ِلف 
ينُّ: و ِإم ـاُم  السرب ِب و احلُْْكِم، ف ال  حُيْم لُ  أ ح ُدمهُ ا ع ل ى اآْلخ ِر باالتفاق، كمـا حكـا  القاضـي أبـوبكر اْلب ـاِقالر

 .(2)احلْ ر م ْ ِ اجلُْو ْييِنُّ، و إِْلِكي ا اْل رراُس، و اْبُن بـ ْره ان ، و اآْلِمِديُّ و غ يـْرُُهْم"

عدم املنافـاة بـ   بأدلة منها:على عدم محل املطلق على املقيد يف مثل هذ  احلال  واوقد استدل
املطلق واملقيد، واحلمـل إَّنـا يكـون لـدفع املنافـاة ففـي مثـل هـذ  احلالـة يبقـى املطلـق علـى إطالقـه واملقيرـد 

قــال الطــويف: "إن فائــدة محــل املطلــق علــى املقيرــد هــو احتــاد احلكــم والــتخلص مــن تعــدد  ؛ علــى تقييــد 
ا كان حكمهما خمتلفاً بالنص كمـا يف هـذ  احلـال انتفـ  وتعارضه اللذين مها على خالف األصل؛ فإذ

 . (3) الفائدة املذكورة وامتنع اإلحلاق"

 :أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب :حالة الثانيةالمطلب الثاني: ال 
 : الثانية احلالة مثال: أوال

أتـــى (، املائـــدةســـورة  3 مـــن اآليـــة) َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قـــول اهلل تعـــاىل:
 ين ىن نن من  زن رن ممٱٱُّ مــع قــول اهلل تعــاىل:، مطلــق الــدم : املــرادأي ؛مطلــقيف اآليــة مي الــدم حتــر 
مــــــــــــن اآليــــــــــــة ) َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى
الـدم والـدم املسـفوح: هـو  َّٱمئ خئٱُّ أتى التحرمي يف اآليـة هنـا مقيـد(؛ فقد األنعامسورة  145

 .، يعين: ما خرج من العرق وانتقل إىل األرضهراقمُ ـال

علمـــا   اتفـــق: والســـبب الحكـــم فـــي اتحـــدا إذا المقيـــد علـــى المطلـــق حمـــل حكـــم: ثانيـــا
ـــةالســـبب احلكـــم ا يفاألصـــول علـــى محـــل املطلـــق علـــى املقيـــد إذا احتـــد  . (4)، وهـــو الـــراج  عنـــد احلنفي

ألن فيهمــا النجاســة؛  ؛واحلكــم يف املثــال هــو التحــرمي، والســبب: امليتــة حــرام للضــرر النــاجم منهــا والــدم
هذ  احلالة حيمل املطلق علـى املقيـد اتفاقـا؛ فيكـون: الـدم احملـرم هـو الـدم املسـفوح فقـ ، أي دون  ففي

 ما يف ثنايا اللحم والعروق.
                                                           

 .    4/3 ،3ط، اإلحكاماآلمدي، ( 1)
 .2/6 ،1ط ،إرشاد الفحولالشوكاين،  (2)
 .     2/644 ،1، طشرح مختصر الروضةالطويف،  (3)
 .    287 /2 ط،.د ،كشف األسرارعبد العزيز البخاري، انمر  (4)



 

  )29) 

بعد أن اتفاق علما   :المقصود من حمل المطلق على المقيد عند األصوليين: ثالثا
ق على املقيد؛ هل هو األصول على احلمل يف هذ  احلالة، وقع اخلالف بينهم يف سبب محل املطل

  بيان أم النسخ؟ ال

ا احلْ ْمل  ُهـو  بـ ي ـانن لِْلُمْطل ـِق، أ ْي: د اَل ع ل ـى أ نر "قال الشوكاين: فـ ر جر   اْبُن احلْ اِجِب و غ يـْرُُ  أ نر ه ذ 
ع ل ى ن ْسِخ ُحْكِم اْلُمْطل ِق السراِبِق حِبُْكـِم  اْلُمر اد  بِاْلُمْطل ِق ُهو  اْلُمق يرُد، و ِقيل : ِإنرُه ي ُكوُن ن ْسًخا، أ ْي: د االًّ 

ِحِق، و اأْل ورُل أ ْوىل     . (1)"اْلُمق يرِد الالر

ن الســـبب هـــو إهـــو البيـــان أقـــرب للصـــواب ممـــن قـــال  تـــرجي  ابـــن احلاجـــب أن ســـبب احلمـــلو 
حلكـــم مـــن املنســـوخ جيـــب أن يكـــون أســـبق يف اف ؛عرفـــة تـــاريخ احلكـــمملألن النســـخ حيتـــاج فيـــه ؛ النســـخ
ن التقييد يف هذ  احلالة إعمال للدليل  املطلق واملقيـد؛ فالـدم يف اآليـة األوىل مطلـق يصـ  ؛ وألالناسخ

طالقـه إولفـ  الـدم يصـ   ،إطالقه على بعض أفراد جنسه لـذلك مـن تـر  دمـا مسـفوحا فقـد تـر  الـدم
 ح؛ فالتقييد هنا إعمال للدليل .على الدم املسفو 

ـــة يكـــو و  - ن القيـــد يف احلكـــم أو يف ســـببه، فـــإن كـــان القيـــد يف احلكـــم؛ فيحمـــل يف هـــذ  احلال
فيحمــل املطلــق علــى املقيــد عنــد  ؛أمــا إن كــان القيــد يف ســبب احلكــم، املطلــق علــى املقيــد عنــد اجلميــع

 زم فعكس ومحل املقيد على املطلق.وخالف ابن ح ،اجلمهور

 :الحكم ويتحدا في السبب في المطلق والمقيد أن يختلف الثالثةحالة المطلب الثالث: ال
 : الثالثة الحالة مثال: أوال
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :تعــاىل يف الوضـــو  اهلل قــول

املائدة(، سورة  6من اآلية  ) َّ مهجه ين ىن  من خن حن جن يم
 مظ  حط مض خضٱُّ مــع قولــه تعــاىل يف التــيمم:أتــى حكــم غســل األيــدي مقيــد بــإىل املرافــق، 

ســـا ( وهنـــا أتـــى حكـــم تـــيمم النســـورة  43مـــن اآليـــة ) َّ حفجف مغ جغ مع جع
                                                           

 . 2/7 ،1، طإرشاد الفحول ،الشوكاين (1)



 

  )30) 

األيــدي مطلــق؛ فاحلكمــان خمتلفــان؛ غســل، وتــيمم، والســبب متحــد وهــو إرادة الصــالة، وأتــى أحــدمها 
 مطلق لليد وهو التيمم، وأتى الثاين مقيد لليد بإىل املرفق .

  :ثانيا: حكم حمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب

، بــل يبقــى املطلــق يف هــذ  احلالــة أن املطلــق ال حيمــل علــى املقيــدعلــى  األصــول علمــا مجهــور 
ويبقى املقيد على تقييد  ما فيكون التقييد من غري هذ  القاعدة، على إطالقه إال إذا قيد  دليل آخر، 

فــإن اختلــف احلكــم ؛ فــال محــل،  قــال ابــن قدامــة: "، مل يــرد دليــل غــري املطلــق يــدل علــى عــدم اعتبــار
 .(1)"م بالتتابع، وإطالق اإلطعام، إذ شرط اإلحلاق احتاد كتقييد الصو 

 :ثالثا: الراجح في حمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب

اآلمــدي، ك،  اإلمجــاع بعضــهم ال حيمــل املطلــق علــى املقيــد وهــو مــذهب اجلمهــور، بــل حكــى
إىل محل املطلق على  بعض حمققي الشافعية ذهب، و (2)وغريهم ابن احلاجب، وعال  الدين املرداوي،و 

 .قياساعندهم قيد املطلق عند اختالف احلكم يكون من باب القياس لذلك  يف هذ  احلالة املقيد

 

 

 

 

 
  

                                                           

 .   2/644، 1ط ،شرح مختصر الروضةالطويف،  (1)
 ،1، طالتحبيراملرداوي،  ،2/155، 1ط، مختصر المنتهىشرح العضد،  ،3/4، 3ط ،اإلحكاماآلمدي،  انمر:( 2)

 6/2719 . 



 

  )31) 

  :في السبب ويختلفافي الحكم يتحدا أن الرابعة: حالة المطلب الرابع: ال

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت ُّٱ قولــــــه تعــــــاىل: :الحالــــــة هــــــذه مثــــــال: أوال

  الرقبـــة (، فـــاحلكم حتريـــر رقبـــة، وأتـــاجملادلـــة ســـورة 3مـــن اآليـــة  ) َّ ىقيف ىف يث ىث نث مث
 جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱقـول اهلل تعـاىل يف كفـارة اليمـ : مطلقة مـن أي قيـد، و 

أيضـا، أمـا  أطلـق الرقبـة (، املائـدةسورة  89اآلية  من) َّمت خت حت جت هب مب  خب حب
 اآليـــة مـــن) َّين ىن من خن حن  جن يم ُّٱفإهنـــا وردت مقيـــدة : كفـــارة القتـــليف  

 ق الشــارعطلفــأ ؛يف الســبب دون احلكــم ففــي هــذ  احلالــة اختلــف املطلــق واملقيــد النســا (،ســورة  92
فـاحلكم واحـد وهـو وجـوب اإلعتـاق  ،باإلميان يف كفـارة القتـل وقيدها ، واليم ،الرقبة يف كفارة المهار

فهـذا  ؛سـبب  خمتلفـ  اليمـ  والقتـل، أو مـع كـون المهـار والقتـل ، أو اليم  والقتـل،المهار والقتل يف
وحكـــا  القاضـــي عبـــد  ،إىل عـــدم جـــواز التقييـــد (1)فـــذهب كافـــة احلنفيـــة ،القســـم هـــو موضـــع اخلـــالف

  .(2)الوهاب عن أكثر املالكية وذهب مجهور الشافعية إىل التقييد

عـاىل أعلـم وكان شرط اهلل تعاىل يف رقبـة القتـل إذا كانـ  كفـارة كالـدليل واهلل تقال الشافعي: " 
علــى أن ال جيــزَّ رقبــة يف الكفــارة إال مؤمنــة كمــا شــرط اهلل عــز وجــل العــدل يف الشــهادة يف موضــع  

فلمــا كانــ  شــهادة كلهـا اكتفينــا بشــرط اهلل عــز وجــل فيمــا شــرط  ؛(3)وأطلـق الشــهود يف ثالثــة مواضــع
وإَّنـا  ،عـىن مـا شـرطعلـى مثـل م -إن شـا  اهلل تعـاىل-واستدللنا علـى أن مـا أطلـق مـن الشـهادات  ،فيه

أموال املسلم  على املسلم  ال على املشرك  فمن أعتق يف ظهار غري مؤمنة فـال  -عز ذكر -رد اهلل 
  (4)"جيزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة
                                                           

 .    287 /2 ط،.د ،كشف األسرارز البخاري، عبد العزيانمر  (1)
 . 3/422 ،1، طالبحر المحيط، الزركشي، 24ص ،2، طاللمع، الشريازي، 146-3/145 ،3، طالمحصولالرازي،  (2)

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّٱٱقيدت الشهادة بالعدالة: عند الرجعة أو الفراق  (3)

 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت ُّٱســـورة الطــالق( وعنــد الوصـــية:  2)مــن اآليــة  َّ يث ىث 
 سورة املائدة(، وأطلق  يف البيوع، ورد مال اليتيم، وكتابة الدين.  106)من اآلية  َّ يق ىق  يف ىف يث

 .  5/298 ،ط.، داألمالشافعي،  (4)



 

  )32) 

فمذهب الشافعي واض  يف محل املطلق على املقيد يف هذ  احلالة، ولكن اختلف أصـحابه يف 
مـل حبكـم اللفـ  ومقتضـى اللسـان مـن غـري حاجـة إىل دليـل، ومـنهم تأويل مذهبه؛ فمنهم مـن قـال احل

من قال املطلق حممول على املقيد بالقياس لوجود علة جامعة بينهما، قال اآلمـدي: "وهـو األظهـر مـن 
فأمــــــا محلــــــه عليــــــه قياســـــــا بعلــــــة جامعــــــة فجــــــائز عنــــــدنا وعنــــــد املالكيـــــــة ويف املســــــّودة "، (1)مذهبــــــه"
ألن ذلك  ؛وقال  احلنفية ال جيوز (3)يف اإلحكام يف أصول األحكام مدياآل، وبه قال (2)"والشافعية

 .(1)وهو نسخ ال جيوز بالقياس ،زيادة على النص

  :السبب في واختلفا الحكم في اتحدا إذا المقيد على المطلق حمل حكم: ثانيا

خبـالف  اجلمهـورعلـى مـذهب  يف السـبب واختلفـايف احلكم إذا احتدا حيمل املطلق على املقيد 
ــــاف ــــدهم يكــــون األحن ؛ ألهنــــم ال يــــرون يف اخــــتالف األســــباب تعــــارض بــــ  النصــــوص، واحلمــــل عن

  للضرورة، ولنفي تعارض األدلة، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .  3/5 ،3، طاإلحكام اآلمدي، (1)
  . 145ص ،ط.، دة في أصول الفقهالمسودآل تيمية، ( 2)
  اآلمدي، املرجع السابق.( 3)



 

  )33) 

 المبحث الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد 

أن  مل يذكر األحناف شروطا معينة حلمل املطلق على املقيـد؛ ألهنـم  فيمـا يبـدو للباحـث يـرون
فمــا قــالوا فيــه باحلمــل يرجــع إىل تعــارض املطلــق مــع د املطلــق مــن بــاب در  التعــارض أو النســخ؛ يــتقي

املقيد، مث يرج  جانب املقيد المتيـاز  علـى املطلـق بالوصـف، ومـا مل يقـل األحنـاف فيـه باحلمـل؛ فإنـه 
ن التقييـد صـرف ، وحيـث إيعود إىل بـاب النسـخ، أو ختلـف شـرط املعارضـة فيبقـى املطلـق علـى إطالقـه

املطلق عن معنا  الماهر من النص املتبادر للفهم؛ فقد جعل اجلمهور حلمل املطلق على املقيـد شـروطا 
ضابطة، ذكرها الزركشي عن الشافعية يف البحر احملي ، وذكرها الشـوكاين يف إرشـاد الفحـول، وملخـص 

 :(2) ما ذكر  الزركشي والشوكاين أن شروط احلمل سبعة

 : الصفات باب من القيد يكون أن: األول الشرط

 ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ،املوضع  مع ثبوت الذوات يف كاإلميان،

 ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم

 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب

فأما يف إثبات أصل احلكم من  (3) َّلك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث
فال حيمل أحدمها على اآلخر، وهذا كاإلطعام يف كفارة القتل، فإن أظهر  زيادة خارجة أو عدد

وكذلك  ،هذا إَّنا هو إثبات احلكم، ال صفةألن  ؛، وإن ذكر  اهلل يف كفارة المهارالقول  أنه ال جيب
فإن اإلمجاع  ،عضوين يف التيمممس  مع االقتصار على إجياب غسل األعضا  األربعة يف الوضو  

 .أنه ال حيمل إطالق التيمم على تقييد الوضو منعقد على 

 
                                                                                                                                                                                     

 .227 /1، 2ط، الفصول في األصول، اجلصاص احلنفي (1)
  .31-5/21 ،1ط ،البحر المحيط ، الزركشي،10-2/9، 1ط ،إرشاد الفحوللشوكاين، انمر: ( ا2)
  .92 ( سورة النسا ، آية3)



 

  )34) 

 : واحد أصل إال للمطلق يكون ال أن: الثاني الشرط

، فهــي وغريهــا عالعدالــة يف الشــهود علــى الرجعــة والوصــية، وإطــالق الشــهادة يف البيــو  كاشـرتاط
 ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱشــرط يف اجلميــع، وكــذا تقييــد  مــرياث الــزوج  بقولــه: 

، إمـا إذا  املرياث فيما أطلق فيه، وكان ما أطلق مـن املواريـث كلهـا بعـد الوصـية والـدينوإطالقه  ،(1) َّ
فإن كـان السـبب خمتلفـا مل حيمـل إطالقـه علـى أحـدمها إال  ؛كان املطلق دائرا ب  قيدين متضادين نمر

 . ىفيحمل على ما كان القياس عليه أوىل، أو ما كان دليل احلكم عليه أقو  ؛بدليل

 : واإلثبات األوامر باب في يكون أن: لثالثا الشرط

ممـن و ، فإنه يلزم منه اإلخالل باللف  املطلق مع تنـاول النهـي ؛جانب النفي والنهي فال يف وأما
ال خـالف يف العمـل  والقـرايف؛ وقـالوا: أنـه اآلمدي وابـن احلاجـبال يرى التقييد جيري يف النفي والنهي 

فـــإذا قـــال: ال تعتـــق مكاتبـــا، ال تعتـــق مكاتبـــا كـــافرا، مل يعتـــق  ؛لعـــدم التعـــذر ؛مبـــدلولما واجلمـــع بينهمـــا
 .إذ لو أعتقه مل يعمل فيهما؛ مكاتبا كافرا وال مؤمنا أيضا

وإن كانا" أي املطلق واملقيـد "هنيـ " حنـو ال تعتـق مكاتبـا كـافرا، أو وقال ابن النجار احلنبلي: "
طلــق مبفهــوم" اللفــ  "املقيــد" علــى الصــحي  مــن  ر بعتــق كــافر "قيــد" بالبنــا  للمفعــول اللفــ  "املال تكّفــ

فالقائـل إن املفهـوم حجـة يقيـد قولــه "قـال ابـن العراقـي : . ألن املقيـد دل بـاملفهوم ؛كـون املفهـوم حجـة
ز إعتــاق املكاتــب املســلم، وهبــذا صــرح فيجــوّ  "ال تعتــق مكاتبــا كــافرا: ""ال تعتــق مكاتبــا" مبفهــوم قولــه

طالق. ومينـع ومن ال يقول بـاملفهوم يعمـل بـاإل ،قتضى كالم احملصولالفخر الرازي يف املنتخب، وهو م
 .(2)"وهبذا قال اآلمدي وابن احلاجب ،إعتاق املكاتب مطلقا

وبـ  الشـافعية يف داخـل املـذهب حـول التقييـد يف النفـي والنهـي خـالف ذكـر  الزركشـي: "قــال 
نقـول ، جيـري يف مجيـع أقسـام الكـالممحل املطلق على املقيـد ال خيـتص بـاألمر والنهـي، بـل األصفهاين: 

يف اخلــ : جــا ين رجــل مــن آل علــي، مث تقــول: جــا ين بقيــة العلــوي . ومثــال التمــين: ليــ  ب مــاال مث 
                                                           

 . 12سورة النسا : من اآلية: (1)
 . 3/399، 2، طشرح الكوكب المنيرابن النجار،  (2)



 

  )35) 

قـال: وإَّنـا خـص األئمـة الكـالم بـاألمر والنهـي للحاجـة إليهمـا  فإنه حيمـل عليـه. ؛تقول: لي  ب مجال
وقـال  ،"مـر والنهـي سـهل تعديتـه إىل بقيـة أقسـام الكـالموألنه إذا حتقـق األ ؛يف معرفة األحكام الشرعية

أبـــو إســـحاق اإلســـفراييين يف كتابـــه يف األصـــول: فمـــا كـــان يف حكـــم واحـــد، كـــان أحـــدمها مبنيـــا علـــى 
ْين"اآلخر، كقوله عليـه السـالم :  ـاِهد  ـاح  إالر بِـو ِب  و ش  ـاح  إالر بِـو ِب  مُ "، م ـع  قـ ْولِـِه : (1)"ال  ِنك  ْرِشـد  ال  ِنك 

 .(2)" و ش اِهد ْي ع ْدل  

  :اإلباحة جانب في يكون ال أن: الرابع الشرط

ذكر  ابن دقيق العيد أيضـا يف الكـالم علـى لـبس احملـرم اخلـف. وقـال: إن املطلـق ال حيمـل علـى 
 وفيه نمر.قال الزركشي: املقيد يف جانب اإلباحة إذ ال تعارض بينهما، ويف املطلق زيادة. 

 ،وإذا كانــا إبــاحت  فهمــا يف معــىن النهيــ  وكــذلك إذا كانــا كــراهت  :قلــ ات: "قــال أبــو ال كــ
إذا كانـا ، أي: (3)"وإن كانا خ ين عن حكم شرعي فينمر يف ذلك احلكـم ،وإن كانا ندب  ففيه نمر

ال لنهي ، وكذلك إذا كانا كراهت ، أي: أهنما يف معىن النهيـ  لفمـاً ومعـىن، فـا إباحت  فهما يف معىن
 .حيمل املطلق على املقيد يف جانب اإلباحة؛ ألنه ال تعارض بينهما واحلمل إَّنا يكون عند التعارض

 : بينهما الجمع يمكن ال أن: الخامس الشرط

 ابـــن حــديث :ومثالــه ،تعــ  إعمالمــا، فإنــه أوىل مــن تعطيــل مــا دل عليــه أحــدمها أمكــن فــإن
،م ـ و لـ هُ  ع ْبـًدا ابـْت ـاع   و م ـنِ : "... عمر الُـهُ  الن ُْبت ـاعُ  ي ْشـرت ِط   أ نْ  ِإالر  ب اع ـُه، لِلرـِذي ف م 

، وجـا  يف روايـة : (4)"امل
                                                           

  بأحاديث اإللمام العيد، دقيق ابن(، 6927، رقم )7/85، باب امليم، من امسه حممد، المعجم األوسط، لط اين( أخرجه ا1)
ا غـري الشرـاِهدين ذكـر يف  ي صـ  ال   أ نه حب ان اْبن و ذكر: "وقال(،1224، رقم )2/628، 2ط ،األحكام ـذ  وصـححه ، "اخْلـ     ه 
   .(1858: )رقم ،258/ 6، 2، طإرواء الغليليف  األلباين

 ( وقال: 2375، رقم )3/19، 1، طالسنن الصغرىوأخرجه البيهقي، يف  ،5/180د.ط،  ،األم يف الشافعي أخرجه (2)
تنقــيح ، كمــا أشــار يف املقدمــة، وضــعفه الــذه  يف 1/285، جعمــدة التفســير"احملفــوظ موقوفــا"، وصــححه أمحــد شــاكر يف 

 . 591، مسألة: 172 /2،كتاب النكاح، 1،  طالتحقيق
 .  147ص ،ط.د ،المسودةآل تيمية،  (3)
 .(2379) رقم ،3/115 ،... ح اِئ    يف  ِشْربن  أ وْ  مم  رَ  ل هُ  ي ُكونُ  الررُجلِ  ب ابُ  املساقاة، كتاب،  الصحيح يف البخاريأخرجه  (4)



 

  )36) 

الُُه لِلرِذي ب اع ُه إالر أ ْن ي ْشرت ِط  اْلُمْبت ـاعُ ...و " فـإن الروايـة األوىل تقتضـي أن بعـض ؛ (1)"م ْن ابـْت اع  ع ْبًدا ف م 
للتمليــك، واملــال فيــه حممــول علــى مــا ميلكــه الســيد إيــا ، العبيــد ال يكــون لــه مــال، فيكــون اإلضــافة فيــه 

ضــافة فيهــا إضــافة الثانيــة تشــمل كــل عبــد، فكانــ  اأمــا الروايــة و  ،ولــيس كــل عبــد ميلكــه الســيد مــاال
ألن كــل عبــد ال بــد لــه مــن ثيــاب خيــتص هبــا. قــال:  ؛ختصــيص ال مليــك، فيحمــل علــى ثيابــه الــيت عليــه

ذكرنا . وهو أوىل من تقييدها حبالة مليك السـيد املـال لـه. قـال: وال فهذ  الرواية مطلقة، تنزل على ما 
 حيمل املطلق على املقيد هنا ألن اجلمع ممكن.

 الشرط السادس: 

  :ذلك القدر الزائد أن ال يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد ألجل

إن قتلـ  مؤمنـا "مـع:  ".أعتق رقبـةإن قتل ، فـ"فال حيمل املطلق على املقيد هنا قطعا، مثاله: 
 ألن التقييـد هنـا إَّنـا جـا  للقـدر ؛، فال حيمل املطلق هنا  على املقيد هنـا يف املؤمنـة"فأعتق رقبة مؤمنة

 الزائد، وهو كون املقتول مؤمنا.

 : التقييد من يمنع دليل يقوم ال أن: السابع الشرط

 234مــــن اآليــــة ) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ: قولــــه تعــــاىل مثالــــه
 يت ىت نت مت زت ُّٱ بقولـه: ؛. فلـم يقيـد بالـدخول، وقيـد بـه يف عـدة الطـالقالبقـرة(ورة سـ

 49مـــــن اآليـــــة ) َّ ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث
ومل حيملــوا املطلــق هنــا  علــى املقيــد لقيــام املــانع، وهــو أن تقييــد املطلــق أو ختصــيص األحــزاب(، ســورة 

أحكـام الزوجيـة باقيـة يف  ؛ن املتـو  عنهـا زوجهـاأل ؛العام إَّنا يكـون بقيـاس أو مـرج ، وهـو هنـا منتـف
ولـو كانـ  يف حكـم املطلقـات البـوائن مل تـرث، فلمـا ظهـر  ؛ليل أهنا تغسله، وتـرث منـه اتفاقـاحقها بد

 .به التخصيص أو بالقياسالتقييد  يف الفرع ما يقتضي عدم إحلاقه باألصل امتنع

 
                                                           

 .(1543) ، رقم3/1172كتاب البيوع، باب من باع خنال عليها مثر،  ،الصحيح يف مسلمأخرجه ( 1)



 

  )37) 

 : الثامن الشرط

 : قيده لبيان الحاجة مع المقيد النص عن متأخرا المطلق النص يأتي ال أن

فلتقييــد املطلـــق جيــب أن ال يـــأي الـــنص  علــى مـــا قــرر  اجلمهـــور: ثامنـــا شــرطا الباحـــث أضــاف
يف النصـوص  صـلى اهلل عليـه وسـلم املطلق متأخرا عن النص املقيد مع احلاجة إىل بيان قيد ؛ فلقد أمـر

ــــِ ، فْلِيلــــب سِ لقطع وهــــو يف املدينــــة "األول: أمــــر مقيــــد بــــا اخلاصــــة بلــــبس اخلــــف للمحــــرم أمــــرين:  اخلُفر
." فجـــا  اخلفـــ  فليلـــبسْ  الثـــاين: أمـــر مطلـــق وهـــو يف مكـــة: ""؛ إن مل جيـــد احملـــرم نعلـــ ، و ولي قط ْعهمـــا

اإلطـــالق بلـــبس اخلفـــ ، ملـــن أراد أن حيـــرم ومل جيـــد النعلـــ ؛ مرخصـــا لـــه أن يلـــبس اخلفـــ  ومل يقيـــدمها 
ري البيان عن وق  احلاجة؛ فدل على أهنا إما رخصة جديدة، أو تشريع بالقطع، والقاعدة ال جيوز تأخ

جديــد ينســخ مــا قبلــه؛ فــال يقيــد ذلــك األمــر املتــأخر الــذي جــا  يف وقــ  احلاجــة والبيــان بقيــد القطــع 
املتقــدم؛ ألنــه لــو كــان القيــد واجــب لــذكر  صــلى اهلل عليــه وســلم مبكــة حــال احلــج، والنــاس يف حاجــة 

 أ ُحجُّ  ال   ل ع لِّي أ ْدرِي ال   ف ِإينِّ  م ن اِسك ُكْم، لِت ْأُخُذوا" لم قال وقديف حجة الوداع،  لتعلم مناسك دينهم،
 .(1) "ه ِذ ِ  ح جريِت  بـ ْعد  

 

 

 
                                                           

  (1297كتاب احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا..، رقم ) ،الصحيح يف مسلمرجه أخ (1)
أمـا الفاضـلة و  ،قال الباحث: وجدت أن الدكتور الصاعدي وكذلك آل الشيخ استنتجا أيضا هذا الشرط ولكن بصياغة أخرى

 احملـي ، البحـر يف الزركشـي اإلمـام لكـالم للمنبـع رجعـ  احلمـل شروطفق ، ويف دراسيت ل شروط سبعة ذكرتفقد  شل  مساح
، ولألمانة العلمية قد يكون توافق وقد يكون تداخل من كثرة الامش يف أشرت كما الفحول إرشاد يف الشوكاين اإلمام ولكالم

 :هي الذي استنتجتوشرط وشرطهما عباراهتماما حصلته من معلومات حول شروط احلمل، ولدفع هذا التوهم فلنتأمل 
 بقـي ذلـك اسـتلزم فـإن احلاجـة، وقـ  عـن البيـان تـأخري املقيـد علـى املطلـق محـل يسـتلزم ال أن: الثـامن الشرط" :الصاعدي قال

 :له سابق وهو الشرعي الدليل صاحب وقال "إطالقه على املطلق
 " إطالقه على املطلق بقي استلزمه فإن احلاجة، وق  عن البيان تأخري املقيد على املطلق محل يستلزم ال أن" 

 " قيد  لبيان احلاجة مع املقيد النص عن متأخرا املطلق النص يأي ال أن: الثامن الشرط:" هنا وذكرت



 

  )38) 

 المبحث الثالث: أسباب خالف علماء األصول في حمل المطلق على المقيد وأثره

 : د املطلق إىل عدة أسبابييرجع خالف السادة العلما  يف تقي

  : والمقيد المطلق تعريف في االختالف: أوال

 ومــنهم اخلــارج يف املوجــودة األفــراد علــى للداللــة موضــوع املطلــق أن راعــى التعريــف عنــد فمــنهم
 مفهــوم بـه يتحقـق الــذي والفـرد هـي، هــي حيـث مـن املاهيــة علـى للداللـة موضــوع املطلـق أن راعـى مـن

 سـحب للنكـرة مسـاوي جعلـه ومـن للنكـرة؛ مسـاوي جعلـه مـن ومـنهم الضـرورة، بطريـق يلـزم إَّنـا املاهية
 مـن طـالق كحكـم الفـروع؛ بعـض يف خـالف ذلـك عـن فنشـأ الوحـدة، حيـث من النكرة صفات عليه
  .تفصيله  مر وقد ذكرين، وضع  مث ذكر بطنك يف الذي احلمل كان إن طالق أن  لزوجته قال

   :المطلق تقييد سبب في المذاهب اختالف: ثانيا

د املطلــق عنــد يــافعية أن محــل املطلــق علــى املقيــد يكــون مـن بــاب القيــاس لــذلك فتقيالشــ ذهـب
اختالف احلكم عندهم قياسا، أما اجلمهور فجعلو  من باب اللف  واللغة والعمل بالدليل ؛ فإذا كان 

 ( 1القيد يف احلكم؛ فالعمل باحلكم املقيد يقتضي العمل باحلكم املطلق )

سبب؛ فاجلمع ب  النص  ممكن حبمل املطلـق علـى بعـض أفـراد ؛ مثـال أما اذا كان القيد يف ال
 و قوله تعـاىل: سورة املائدة( 3)من اآلية  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱذلك قوله تعاىل: 

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱ
ى (؛ فلف  الدم يف اآلية األوىل مطلـق يصـ  إطالقـه علـ سورة األنعام 145من اآلية:) َّحب جب

بعض أفراد جنسه لذلك من تر  دما مسـفوحا فقـد تـر  الـدم، وملـا كـان لفـ  الـدم يصـ  إطالقـه علـى 
الــدم املســفوح؛ فالتقييــد هنــا إعمــال للــدليل ، أمــا خــالف األحنــاف يف عــدم تقييــد املطلــق عنــد احتــاد 

ال  احلكم واختالف السبب إلعتبارهم ذلك من بـاب النسـخ؛ ونسـخ الـنص ال يكـون بالقيـاس؛ لـذلك
                                                           

   .7-3/4 ،3ط ،اإلحكام اآلمدي،انمر: ( 1)



 

  )39) 

يقيــد األحنـــاف إال بـــدليل يوافــق مـــذهبهم، وقـــد ترتــب علـــى تلـــك اخلالفــات يف األصـــول خالفـــات يف 
  الفروع الفقهية لكل مذهب.

  :المقيد على المطلق حمل في النص مفهوم دور: ثالثا

الــــنص أيضــــا دور يف تقعيــــد أصــــول كــــل مــــذهب؛ بــــل وميتــــد اخلــــالف داخــــل املــــذهب  ملفهــــوم
 املبحث  السابق ، فكان هنا  شبه اتفاق بـ  مجهـور األصـولي  مـا عـدا الواحد، وقد اتض  ذلك يف

األحنــاف يف تقييــد املطلــق عنــد احتــاد احلكــم، بينمــا وجــد اخلــالف بــ  اجلمهــور حينمــا كــان القيــد يف 
 .القيد اليت كان  منعدمة يف احلكمالسبب؛ وذلك الختالفهم يف مفهوم داللة 

داللة القيد من حيث املفهوم دون اللف  فكـذلك أيضـا علـى  قال ابن تيمية: "فأما إن كان  
أصلنا وأصل من يرى دليل اخلطاب ويقدم خاصـه علـى العمـوم فأمـا مـن ال يـرى دليـل اخلطـاب، أو ال 

(؛ فــدور املفهــوم مــؤثر يف تقييــد املطلــق أو بقائــه علــى 1) خيصــص العمــوم بــه فيعمــل مبقتضــى اإلطــالق"
احد ورد هـذا اخلـالف، وقـد مـر خـالف أئمـة الشـافعية يف حالـة احتـاد إطالقه، وحىت داخل املذهب الو 

 احلكم مع اختالف السبب. 

وكــذلك مفهــوم الــنص كمــا أثــر يف األحكــام الكليــة ويف القواعــد األصــولية، فقــد تــر  انعكاســا  
علــى أحكــام الفقهــا  يف فــروع األحكــام، حــال تنــزيلهم قواعــد األصــول علــى األحكــام الفقهيــة؛ فعلــى 

فهــوم املخالفــة فــذكر قيــد مبالتقييــد املثــال اخــتالفهم يف حكــم إســبال الثــوب؛ فمــنهم مــن أعمــل  ســبيل
: -مـارضـي اهلل عنه-بـن عمـر اومثل هذا املفهوم يمهر جليـا يف حـديث  ،لكونه منطوقا ااخليال  معت  

ذلك إال يقــول: "مــن جــر إزار  ال يريــد بــ ،بــأذين هــات  ،ل اهلل صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلممسعــ  رســو "
، فهــذا الـنص مـع النصـوص األخـرى الـيت توجـب الوعيــد (2)فـإن اهلل ال ينمـر إليـه يـوم القيامـة" ؛املخيلـة

ابن عبد ال : مفهومه أن اجلر تب  أن مفهوم القيد يف السبب يرتتب عليه احلكم عند الفقها ، فيقول 
 .مذموم على كل حال لغري اخليال  ال يلحقه الوعيد؛ إال أن جر القميص وغري  من الثياب

                                                           

 .  146ص ،ط.، دالمسودةآل تيمية،  (1)
 . (2085) ، رقم3/1651 ُخي ال   ، ْوبِ الثـر  ج رِّ  حت ِْرميِ  ب ابُ  والزينة، اللباس كتاب،  الصحيح يف مسلمأخرجه  (2)



 

  )40) 

ومن هذا القبيل سبب خالف ابن حزم وخمالفته للجمهور يف بعض صور تقييـد املطلـق؛ وهـو  
 ابن رشد يفوهذا موافق ملذهبه؛ ومثال ذلك ما ذكر   النصوص بماهرعمله مبفهوم النص وعمله عدم 

 .اهلل مسألة التيمم هل بالرتاب أم بكل ما حيمل اسم الصعيد، وسيأي مفصال إن شا 

بــال شــك أن مثــل هــذ  اخلالفــات مبنيــة علــى قواعــد علميــة قعــدها أصــوب كــل مــذهب، وأن و  
اخلــالف فيهــا غالبــا خــالف تنــوع ال خــالف تضــاد مــذموم، وإن انعكــاس ذلــك علــى فــروع الفقــه يــدل 
علــى التــزام كــل فقيــه بأصــول مذهبــه، وأن تلــك املــذاهب مبنيــة علــى أصــول متينــة قويــة، أظهــرت مرونــة 

 عية اإلسالمية، وتوافقها لكل زمان ولكل مكان.الشر 



 

  )41) 

 ُمقيَِّدات المطلقالفصل الثالث: 

نـه مـن مـن تكلـم يف مقيـدات املطلـق، وحيـث إنـه قـد سـبق مـن البـاحث  بدايـة حيـث إ: تمهيد
ذلك كـان لزامـا علـى الباحـث أن يت قد يعدل أو يضيف إليهـا الباحـث؛ فلـالضروري حتديد املقيدات ال

ليســـتخدمها يف التطبيـــق  املتفـــق فيهـــا مـــع البـــاحث  الســـابق  واملختلـــف فيهـــا معهـــم، يـــذكر املقيـــدات
ملــا كــان املطلــق مــن بــاب العــام، ، و وســيكون الرتكيــز علــى املختلــف فيــه معهــم العملــي يف البــاب الثــاين،

 ملطلـق بالتفصـيل واكتفـوادات ادات املطلـق علـى خمصصـات العـام، ومل يفـردوا مقيّـأحال األصوليون مقيّـ
"وإذا عـــرف معـــىن املطلـــق واملقيـــد، فكـــل مـــا  اآلمـــدي:، وقـــال (1)الشـــوكاين ذكـــر ذلـــككمـــا ،  باإلحالـــة

ذكرنــا  يف خمصصــات العمــوم مــن املتفــق عليــه، واملختلــف فيــه، واملزيــف، واملختــار؛ فهــو بعينــه جــار يف 
 .(2)تقييد املطلق، فعليك باعتبار  ونقله إىل هاهنا"

من املقـرر أن عمـوم العـام مشـوب؛ أي يشـمل مجيـع ف صه؛اخو  وملا كان للمطلق خواصه وللعام 
 ا يف فــرد مــن أفــراد  غــري معلــوم،بينمــا عمــوم املطلــق بــدب؛ فيكــون املطلــق شــائع ،األفــراد الداخلــة حتتــه

معيار العموم الذي يعرف  ستثنا االكان املطلق ال يدخله االستثنا ، و  كان  وملاوبعضهم سوا  بالنكرة، 
الـــذي  ســـتثنا االســـتثنا  كـــان عامـــا وال ميكـــن أن يكـــون مطلقـــا؛ فـــدل ذلـــك علـــى أن بـــه فمـــا دخلـــه اال

ا؛ لـيس علـى إطالقهـ "كـل مـا خيصـص العـام يقيـد املطلـق"خيصص العـام ال يقيـد املطلـق، وأن كالمهـم 
أما ما ال يصـل  بـه التقييـد مـن املخصصـات كل ما يصل  به التقييد من املخصصات؛   مرادهم فيكون
 من األمهية مبكان. قبل التطبيق العملي على العبادات د ات املطلقإفراد حبثا ملقيِّ  لذا كانفال؛ 

علــى وجــه االختصــار؛  -إن شــا  اهلل–ســيتناولا الباحــث د ات املطلــق مقيِّــواملباحــث اآلتيــة يف 
ألنــــه قــــد ســــبق مــــن كتــــب فيهــــا؛ وســــيجتهد الباحــــث علــــى أن ال خيــــل االختصــــاُر بالبحــــث عمومــــا، 

علــــى خــــالف الدراســــت  الســــابقت ، وهـــــذا  الباحـــــث ع الرتجيحــــات الــــيت أقرهــــاوخصوصــــا يف مواضــــ
، والتقييـــد اإلطـــالقبيـــق العملـــي تطبيـــق أحكـــام االختصـــار ضـــروري؛ ألن الباحـــث سيستقصـــي يف التط

 وسيأي التطبيق مطوال بقدر ما تسم  به الرسالة.
                                                           

 .2/10 ،1، طإرشاد الفحولالشوكاين، ( 1)
 .3/4 ،3، طاإلحكاماآلمدي، ( 2)
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 األول: معنى التقييد والفرق بينه وبين التخصيص والنسخ  بحثالم

 :: معنى التقييد لغة واصطالحالمطلب األولا 
 ق ّيد اسممُ ـوزن تفعيل، مأخوذ من الفعل الرباعي: "قـ يرد " وال على التقييد :لغة التقييد: أوال

والتقييد يف الكالم، إضافة  .احركته ومنعويقال: قـ ّيد الدابة تقييدًا إذا جعل يف رجلها قيدًا ، الفاعل
 ك يكون اللف  مقيدا.ار  به، وبذلقيد للف  واعتب

اللفــ  املتنــاول  :اللفــ  املقــرون بقيــد حيــد مــن شــيوعه، أو هــو املقيــد: اصــطالحا التقييــد: ثانيــا
(؛ فــيمكن أن خنلــص إىل أن 1ملعــ ، أو لغــري معــ  موصــوف بــأمر زائــد علــى احلقيقــة الشــاملة جلنســه)

كالوصـــف والشـــرط   ،ه مـــاالتقييـــد يف اصـــطالح األصـــولي  هـــو إخـــراج اللفـــ  املطلـــق عـــن الشـــيوع بوجـــ
   .(3حتديد شيوع اللف  املطلق بقيد يقلل من انتشار  يف أفراد جنسه): التقييدفيكون  ؛(2والمرف اخل)

 : : الفرق بين التقييد والتخصيص والنسخالمطلب الثاني
مـــر تعريـــف التقييـــد، أمـــا التخصـــيص فقـــد  :الفـــر  األول: الفـــرق بـــين التقييـــد والتخصـــيص

ذهب احلنفيــة إىل التفرقــة بــ  التخصــيص والتقييــد فقــالوا: إن  احلنفيــة واجلمهــور، فــاختلــف تعريفــه بــ 
التقييـــد نـــوع مـــن قصـــر العـــام علـــى أفـــراد ، ولكنـــه ال يســـمى ختصيصـــاً يف االصـــطالح، لعـــدم اســـتقالل 

 تقييد عن اللف  العام يف املعىن.الدليل الذي يكون به ال

  .(4)"قصر العام على بعض أجزائه"صيص: لتخا ابن النجار عرف: التخصيص تعريف: أوال
واحـــرتزوا  ،"قصـــر العـــام علـــى بعـــض أفـــراد  بـــدليل مســـتقل مقـــرتنالتخصـــيص: "وعنـــد احلنفيـــة 

 .(5)للتخصيص من معىن املعارضة هممستقل عن الصفة واالستثنا  وحنومها إذ ال بد عند مبقول
                                                           

 .2/191، 2، طروضة الناظرابن قدامة،  (1)
 هـ.1398 مصر -اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،العامة اإلسالمية املفاهيم موسوعة، تعريف المقيدانمر:  

 . ، الكوي 13/180 ،2-1ط ،اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة الكويتية، الفقهيةاملوسوعة ، لتقييدتعريف ا (2)
 . 2/13 ،2، طروضةالابن قدامة،  ،338 –283ص  ،67عجملة العدل السعودية،  ،قواعد تقييد المباحمهدي،  :نمرا (3)
 .  3/267، 2، طشرح الكوكب المنيرابن النجار،  (4)
 . 1/306، ط.د،  كشف األسرارالعزيز البخاري،  عبد :نمرا (5)



 

  )43) 

يكـون يف قـوة و ن ابه يف الزم املخصص للعام هو اللف  املستقل املقرتنفعلى تعريف األحناف: 
  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ ٱٱٱ:قولـــــــه تعـــــــاىل ومثالـــــــه:العـــــــام مـــــــن حيـــــــث القطعيـــــــة والمنيـــــــة، 

فـــــإن هــــذا اللفـــــ  العــــام قـــــد  النســــا (؛ســـــورة  24مــــن اآليــــة ) َّ ىيمي خي حي جي
وال علــى ابنـــة  ،وال علــى خالتهــا ،"وال تــنك  املــرأة علــى عمتهـــاصِّــص بقولــه صــلى اهلل عليــه وســـلم:خُ 

وهـــذا حـــديث مشـــهور ، ومبثلـــه  (1)إنكـــم إن فعلـــتم ذلـــك قطعـــتم أرحـــامكم" ؛ال ابنـــة أختهـــاأخيهـــا، و 
 . خيصص عام القرآن القطعي

 بـ  التفريـق عدم فقد ذهبوا إىل – واحلنابلة واملالكية ومنهم الشافعية – األصولي  مجهوروأما 
 ألن الـــرتادف؛ يلســـب علـــى ختصيصـــاً  أو قصـــراً  منهمـــا كـــل علـــى يطلقـــون حيـــث والتخصـــيص، التقييـــد

 داخالً  كان ما بعض إخراج هو أو بدليل، أفراد  بعض على العام مشول قصر: هو عندهم التخصيص
 قصـراً  تقييـد  فيسـمون العـام مـن نـوع عنـدهم وملا كان املطلق املخصص، عدم تقدير على العموم حت 

و أموصـــوال  ،قلو غـــري مســـتأص قـــد يكـــون مســـتقال ن املخصِّـــألـــى عاجلمهـــور ختصيصـــا، كمـــا أن  أو
 ، بينما األحناف يشرتطون شروطا ثالثة: ال أصب  نسخاإو  ،على ان ال يكون متاخرا ،منفصال

 ص يف املعىن؛ يكون نصاً مفيداً تام املعىن يف ذاته.استقالل املخصِ  -1
 . مساواته للعام يف الداللة والثبوت -3 أن يكون مقارناً للعام يف زمن تشريعه. -2

، (2) َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱٱٱ : قـال تعـاىل:لتخصـيصا أمثلـة: ثانيا
 97مــــن اآليــــة  ) َّ مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱٱ: وقولــــه تعــــاىل، ختصــــيص بــــإال

مـــــن اآليـــــة )  َّ  نت مت زت رت ٱُّٱ  اآليـــــة:، و ختصـــــيص بالوصـــــفهـــــذا ، آل عمـــــر ان(ســـــورة 
 :اآليةو ، (98، من اآلية:النسا سورة ) َّٱري ٰى ُّخصص  باآلية النسا ( سورة 97

                                                           

ْرأ ةِ  بـ ْ    اجلْ ْمعِ  حت ِْرميِ  ب ابُ  كتاب النكاح،،  حصحيالأخرجه مسلم يف  ،اجلز  األول من احلديث( 1) ال ِته ا أ وْ  و ع مرِته ا اْلم    ،... خ 
ــا ب ــابُ  النكــاح، أبــواب، الســننوأخرجــه الرتمــذي،  ،(1408) رقــم، 2/1028  ــ م  ــْنك  ُ  ال   ا   ج  ــْرأ ةُ  تـُ

 
ــا ع ل ــى امل  ع ل ــى و ال   ع مرِته 

ال ِته ا ى أن تُنك    املرأُة على عمرِتها أِو العمرُة على  (،1126رقم ) ،425/ 3 خ  بلف : " أنر رسول  اللرِه صلرى اللرُه عليِه وسلرم  هن 
 وقال خِتها. وال تُنك ُ  الصُّغرى على الُك ى، وال الُك ى على الصُّغر ى".ابنِة أخيها أِو املرأُة على خالِتها، أِو اخلالُة على بنِ  أ

 . يف  يف هامش سنن الرتمذي ، وصححه األلباينص ِحي ن  ح س نن  ح ِديثن 
 .3-2 :يةمن اآل ،العصرسورة ( 2)



 

  )44) 

: خصصـــــتها (،228، مــــن اآليــــة:البقــــرةســــورة ) َّ نبمب زب رب  يئ ىئ ُّٱ 
ــــة:)ســــورة الطــــالق َّحفجف مغ جغ مع جع مظ ٱُّ  وردالتخصــــيص ف( 4، مــــن اآلي

 .﴾املطلقات﴿و﴾الذين ﴿و﴾الناس﴿و﴾اإلنسان﴿ ما يفك عام،على لف  

 :والتخصيص التقييد بين الفرق: ثالثا
   .وال ورود القيدل البدل يصل  له اللف  املطلق بطريقكان التقييد إخراج بعض ما   -1

 .(1)فراد اليت استغرقها اللف  العام عن حكمهأما التخصيص فإخراج بعض األ
التقييــد يقتضــي إجيــاب شــي  زائــد، فــإذا قيــل: اعتــق رقبــة، فالرقبــة مطلقــة وجيــزَّ فيهــا أي  -2

يف املعتـق وإال ال  رقبة، أما حينما تُقيد، اعتق رقبة مؤمنة فالتقييد أوجب شـيئا زائـدا وهـي صـفة اإلميـان
جتز ، أم التخصيص فهو يف حقيقته ال يقتضي اإلجياب وإَّنا يقتضي دفع بعض ما تناوله احلكـم، فـإذا 
قيــل مــثال؛ كــافف املــوظف  كــان املــراد مكافــأة املــوظف  مجــيعهم، إمــا إذا خصصــهم بــاملواظب ؛ فتكــون  

فالتقييــد يف ظف ، جــا  يف املســّودة: "املكافــأة اقتصــرت علــى املــواظب  مــنهم وانــدفع  عــن بــاقي املــو 
 . (2)"احلقيقة زيادة حكم والتخصيص نقص وليس ب  املطلق واملقيد تعارض كما ب  اخلاص والعام

التقييـد تصـرف فيمــا سـك  عنــه اللفـ ، أمــا التخصـيص فهــو تصـرف فيمــا تناولـه اللفــ ،  -3
 قــا ســاكتا عــن اإلميــان والكفــر فجــا فتقييــد الرقبــة باإلميــان ســك  عنــه الــنص فكــان قبــل التقييــد مطل

أما التخصيص فجا  وتصرف فـيمن تنـاولم اللفـ  وهـم املـوظف   التقييد فشرع ما سك  عنه املطلق،
 .(3)أي جا  مبينا لعدم مشول النص والبعض ال يستحق وأخرجهم من املكافأةيستحق  البعضفجعل 

 :الفر  الثاني: الفرق بين التقييد والنسخ 
التقييد، أما النسخ فقد اختلـف معنـا  عنـد املتقـدم   تعريف مر: عند األقدمين النسخ: أوال

الـذي يمهـر مـن كـالم املتقـدم  أن النسـخ عنـدهم ، يقـول الشـاط : "ينعن تعريف األصـولي  املتـأخر 
يف اإلطـــالق أعـــم منـــه يف كـــالم األصـــولي ، فقـــد يطلقـــون علـــى تقييـــد املطلـــق نســـخا، وعلـــى ختصـــيص 

                                                           

    .260ص:  ،1، طالشرح الكبير لمختصر األصولاملنياوي، ، 437ص، 1ط، المطلق والمقيدالصاعدي، انمر:  (1)
 .  148ط، ص.، دالمسودةآل تيمية،  (2)
 . 1/364 ،1ط ،فواتح الرحموتنمر: اللكنوي، ا( 3)
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كمــا يطلقــون علــى رفــع   ،متصــل، أو منفصــل نســخا، وعلــى بيــان املــبهم واجملمــل نســخا العمــوم بــدليل
، ورفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متـأخر عنـه هـو مـا (1)"احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا

 استقر األصوليون عليه.

 ثانيا: الفرق بين التقييد والنسخ:
 يرفـع ومل ينتـه العمـل بـه؛ لشـيوع اإلطـالق التقييد ال يرفع حكم اإلطـالق، فـاحلكم بـاق مل -1

 يف النص، وإَّنا التقييد ضيق دائرة احلكم بالقيد الوارد يف النص املقيِّد، أم النسخ فهو رفع للحكم.
إذا كــان الــنص خــ ا فإنــه يقبــل التقييــد وال يقبــل النســخ؛ ألنــه لــو قبــل النســخ لكــان اخلــ    -2

 كاذبا، والشريعة منزهة عن ذلك.
يد يقع بالسابق والالحق واملقارن، بينما النسخ ال يقع إال بالالحق، أي: بالذي تأخر التقي-3

 تاريخ نزوله عن النص املنسوخ.
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 المبحث الثاني: ُمقيِّدات المطلق ومذاهب األصوليين فيها

 : تمهيد

شـروط  ة على ، ومبنييف خمصصات العام علما  األصولُمقيِّدات املطلق ختتلف تبعا الختالف 
وقـــد لـــة، بومـــنهم الشـــافعية واملالكيـــة واحلنا :اجلمهـــورمـــذهب األحنـــاف، ومـــذهب  :كـــل مـــن املـــذهب 

: خمصصـات متصـلة، وخمصصـات منفصـلة؛ وبنـا  علـي ذلـك تنقسم إىل قسم ذكروا أن املخصصات 
 املنفصلة.  داتُمقيِّ املتصلة، والثاين: الـ ُمقيِّداتفإن املقّيدات أيضا تنقسم إىل قسم : األول: الـ

ـــدات املـــراد: أوال غـــري مســـتقلة بنفســـها، بـــل تابعـــة للمطلـــق يف مـــام  كانـــ  مـــا: املتصـــلة باملقي
 الفائدة مثل: التقييد بالشرط والصفة وحنومها.

بنفســها عــن اللفــ  بتمــام الفائــدة، وهــذا  مســتقلة كانــ  مــا: املنفصــلة باملقيــدات املــراد: ثانيــا
   :على قسم  املنفصل القسم

  للمطلق يف نزوله إن كان قرآناً أو يف ورود  إن كان سنة. امقارن مستقالما كان  -1
إىل متصـلة ومنفصـلة علـى  ُمقيِّداتوتقسـيم الــ .عـن اللفـ  املطلـق امتـأخر  مسـتقالما كـان  -2

 .املقيدات على ما كان منفصالً مقارناً دون املتصل أما احلنفية فقدقول اجلمهور، 

، مث يبحـث مـذهب ؛ ألنـه أعـم وأمشـلللمقيـدات اجلمهـور تقسيمعلى  ثوعليه فسيجري البح
 مطلب :  يففسيكون هذا املبحث وعليه ؛ معت  عند احلنفية احلنفية حال ورود مقيد

 :المتصلة ُمقيِّداتالمطلب األول: الـ 
ـــــــُمقيِّدات يف اجلمهــــــور أقــــــوال ــــــق علــــــى  اجلمهــــــور أحــــــال: املتصــــــلة ال ــــــدات للمطل معرفــــــة املقي

صـــات للعـــام كمـــا ذُكـــر ســـابقا، فنســـتطيع أن نبـــين مـــذهب اجلمهـــور يف مقيـــدات املطلـــق علـــى املخص
مذهبهم وأقوالم يف خمصصـات العـام، وعليـه فينبغـي أن يسـتعرض الباحـث أقـوالم يف خمصصـات العـام 
مث يطبقها على ما يوافق خصائص املطلق وميكـن التقييـد بـه، وبـالرجوع إىل أقـوالم يف خمصصـات العـام 

 دها الباحث ثالثة أقوال:جي
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وهـي: االسـتثنا ، والشـرط، والغايـة، والصـفة. وهـو  ول: أن املخصصات املتصلة أربعـةقول األال
 .األصولي قول مجهور 

القول الثاين: أن املخصصات مخسة وهي: األربعة السابقة وزاد عليها، بدل البعض من الكل، 
من املخصصات اْلُمترِصل ة بدل اْلبـ ْعض من اْلكل، "اِوّي: ق ال  اْل م    (1)ابن احلاجب اآلمدي و وبه قال 

 يل ُّٱ، (97، مــن اآليــة:آل عمــر انســورة ) َّ مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ مثــل:

سـورة ) َّ ينىن من خن حن جن  ُّٱ(، 3-2من اآليـة املزملسورة ) َّ ىم مم خم حم جم
اِئد ة  .(2) "(، عد  اْبن احلْ اِجب من اْلُمخ ّصص71من اآلية  اْلم 

 : عليها يد  السابقة وزِ إن املخصصات املتصلة اثنا عشر خمصصاً اخلمسة الثالث:  القول
 التمييز،  -10اجلار مع اجملرور،  -9ظرف املكان،  -8ظرف الزمان،  -7احلال، -6

 .(3)الشوكاين حكاية عن القرايف هقال، واملفعول ألجله -12املفعول معه،  -11

الزائــدة يف القــول الثالــث جنــدها تــدخل حتــ  الصــفة،  وبــالنمر إىل املخصصــات الســبعة األخــرية
االســتثنا ، والشــرط،  والصــفة متفــق عليهــا يف األقــوال الثالثــة؛ فيكــون جممــل املخصصــات مخســة وهــي:

 والغاية، والصفة، وبدل البعض من الكل.

لى وملا كان املطلق له خواص ومميزات ميز  عن العام، فكان الزما أن ال حنمل كالم العلما  ع 
ظاهر  يف قولم: "أن كل ما خُيصص به العام يُقّيد به املطلق"، إَّنا مرادهم حيمل به املطلق إذا كان ممـا 
ميكن أن يقّيد به املطلق، ولذلك  سيقف الباحث مع املخصصات املتصلة يف هذا املبحث؛ ليثب  ما 

 يصل  لتقييد املطلق منها مما ال يصل  لتقييد املطلق منها. 
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 باالستثناء:  التقييد حكماألول:  الفر 
 : لغة االستثنا : أوال

ًيا ِمْن ب اِب ر م ىالفيومي قال ه و ر د ْدتُُه إذ ا ع ط ْفتُ  ،: "ااِلْسِتثْـن اُ  اْسِتْفع الن ِمْن ثـ نـ ْيُث الشرْي   أ ْثِنيِه ثـ نـْ
ا ف ااِل  ُتُه ع ْنُه و ع ل ى ه ذ  "  وقيل: ...ْسِتثْـن ا ُ ص ْرُف اْلع اِمِل ع ْن تـ ن اُوِل اْلُمْست ثْـىن  و ثـ نـ ْيُتُه ع ْن ُمر اِدِ  إذ ا ص ر فـْ

 (. 1من ثنيته عن الشي  إذا صرفته عنه )

، إخــراج بعــض أفــراد العــام بــإال أو إحــدى أخواهتــا : هــواالســتثنا : اصــطالحا االســتثنا : ثانيــا
  .(2)"أو ما قام مقامها االستثنا  إخراج بعض اجلملة بإال"وعرفه الطويف يف خمتصر الروضة: 

واالســتثنا  مــن خــواص العــام ومعيــار العمــوم الــذي يعــرف بــه العــام؛ فكــل لفــ  صــ  االســتثنا  
منــه فيمــا ال حصــر فيــه فهــو عــام، فمــا دخلــه االســتثنا  يكــون مــن العــام، ومــا ال يدخلــه االســتثنا  ال 

خولــه يف اللفــ  املســتثىن" ، علــى الــراج  هــو: "إخــراج مــا لــوال  لوجــب د ســتثنا االيكــون مــن العــام، و 
واملطلق ليس كـذلك فـاملطلق هـو الشـائع يف جنسـه أو النكـرة يف سـياق اإلثبـات، وقـد سـبق يف الفصـل 

 مـن) َّ ىن من ُّٱ :يدخله االسـتثنا  فقولـه تعـاىل ال بالعام، أن املطلق املطلقاألول عند مقارنة 
" بـل حتريـر أي رقبـة علـى البـدل جتـز ، فال يص  بعـد ذلـك أن نقـول: "إال رقبـة النسا (سورة  92 اآلية
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ كمـــا يف قولـــه تعـــاىل:يمكن االســـتثنا  منـــه  فـــالعـــام أمـــا 
ــــــ  أن (العصــــــر ســــــورة 3-2) َّ ين ىن من خن حن جن ؛ فممــــــا ســــــبق تب

االســـتثنا  وإن كـــان املخصصـــات فإنـــه ال يصـــل  أن يكـــون مـــن مقيـــدات املطلـــق؛ ألن املطلـــق وحـــدة 
د كالعــام، هــذا هــو األصــل، غــري أن هنــا  حــاالت يصــ  فيهــا االســتثنا  مــن واحــدة غــري حمــدد األفــرا

العــام يف األشــخاص مطلــق يف األحــوال لــا القــرايف فقــال: " د  املطلــق فيكــون تقييــدا، تلــك احلــاالت قعرــ
  .(3)"والبقاع واملتعلقات ةواألزمن
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شــرط ؛ ألن صلــيس بتخصــي (1)"القاتــل ال يــرث"قولــه عليــه الصــالة والســالم ومثــال ذلــك:   
فــإذا قلنــا يف الــدار رجــل، ؛ نفــي اخلــاص ال يلــزم منــه نفــي العــام، و املخصــص أن يكــون مناقضــاً للعمــوم

ألن )رجــاًل( بصــفة التنكــري مل يتعـ  لزيــد، فــال يلــزم مــن نفــي زيــد نفيــه،   ؛يناقضـه لــيس يف الــدار زيــد ال
اخلاصـة نفـي التوريـث يف حالـة  كذلك هنا ال يلزم من نفي اإلرث يف حالة القتـل أو غـري  مـن األحـوال

 .رةكر ن  مُ 

غــــري خمصــــوص أمــــا بالنســــا  فألهنــــن مل  (2)َّ هئ مئ ُّٱ قولــــه تعــــاىل:قـــال القــــرايف: " 
 ،فألهنـــم يقتلـــون يف حالـــة مـــا وهـــي إذا كـــ وا ؛ألهنـــا صـــيغة تـــذكري، وأمـــا الصـــبيان ؛ينـــدرجن يف الصـــيغة

فــال يتصــور فيــه ختصــيص بنــا   ؛الذمــةوكــذلك الرهبــان يقتلــون إذا قــاتلوا، وهــي حالــة مــا، وكــذلك أهــل 
وال تنـاقض بـ  ثبـوت احلكـم يف حالـة مـا وبـ  عـدم ثبوتـه يف حالـة خمصوصـة، ...  على هـذ  القاعـدة

بل الناقض عدم ثبوتـه يف مجيـع احلـاالت، وهبـذ  الطريقـة يمهـر لـك أن أكثـر مـا يعتقـد فيـه التخصـيص 
                                                           

 "هذا: وقال ،(2109) رقم، 4/425 الق اِتِل، ِمري اثِ  ِإْبط الِ  يف  ج ا    م ا ب ابُ  ،أبواب الفرائض ،السنن يف الرتمذي( أخرجه 1)
 ، حديث ال يص ، ال يعرف إال من هذا الوجه، ...، والعمل على هذا عند أهل العلم" 

 ". تقويه شواهد  أن إال به، تجحي ال اهلل عبد بن إسحاق[ فيه]و موصول"  وقال ،وأخرجه البيهقي يف السنن الك ى
: قـال وسـلم عليه اهلل صلى الن  عن جد  عن أبيه عن شعيب بن عمرو فلحديث املقتول من القاتل يرث ال: " الشوكاين قال

 ماجـه وابـن وأمحـد املوطـأ يف مالـك وأحـرج الـ  عبـد ابـن وقوا  الدارقطين وأعله والنسائي داود أبو أخرجه" شيئا القاتل يرث ال"
 مرياث لقاتل ليس يقول وسلم عليه اهلل صلى الن  مسع : قال اخلطاب بن عمر عن والبيهقي الرزاق وعبد والشافعي والنسائي

 ضـعيف وهـو مسـلم بـن كثـري إسـناد  ويف شـيئا" القاتـل يـرث ال" مرفوعـا عبـاس ابـن حـديث مـن الـدارقطين وأخـرج انقطـاع وفيه
 ولـد  أو والـد  كـان وإن لفـ  ويف غـري  وارث لـه يكـن مل وإن يرثـة ال فإنـه قتـيال تـلق من بلف  آخر حديثا عنه البيهقي وأخرج

 إســناد  ويف يــرث ال القاتــل بلفــ  هريــرة أت حــديث مــن ماجــه وابــن الرتمــذي وأخــرج ضــعيف وهــو بــرق بــن عمــرو إســناد  ويف
 " .القاتــل يــرث ال أنــه علــى تــدل وهــي بعضــا بعضــها يقــوي األحاديــث وهــذ  ضــعيف وهــو فــرو  أت بــن اهلل عبــد بــن إســحاق

 (. 437 /2، المضية لدراريا)
ــر   ِإىل   فـ رُِفــع   ع ْمــًدا، ابـْن ــهُ  ر ُجــلن  قـ ت ــل  " :مســند  يف أمحــد اإلمــام أخرجــه واحلــديث  بِــلِ  ِمــن   ِمائ ــةً  ع ل ْيــهِ  ف ج ع ــل   اخْل طرــاِب، بْــنِ  ُعم  : اإْلِ

ْع ُ  أ ينِّ  و ل ْوال اْلق اِتُل، ي ِرثُ  ال  : و ق ال   ث ِنيرًة، و أ ْرب ِع    ج ذ ع ًة، و ث الِث    ِحقرًة، ث الِث     ال  : " يـ ُقولُ  و س لرم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لرى اهللِ  ر ُسول   مسِ 
 شعيب بن عمرو عن يدلِّس كان وإن - أرطاة بن حجاج حسن، حديث: " األرنؤوط قال ( ."2) ل ق تـ ْلُتك  "  ِبو ل ِد ِ  و اِلدن  يـُْقت لُ 

: انمر" للحسيين( 31" ) اإلكمال"  يف ترمجته انمر احلديث، صاحل صدوق املنذر أبو عمرو بن أسد أمحد وشيخ. توبع قد -
 . 345، حديث رقم: 423 ، ص1، حتقيق األرنؤوط ج المسندأمحد، 
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خاصــــة ال يف مجيـــع احلـــاالت فـــال حيصــــل لـــيس خمصوصـــاً؛ فـــإن تلـــك األفــــراد إَّّنـــا خرجـــ  يف أحـــوال 
  .(1)"التناقض

االستثنا  من املطلـق بتلـك االعتبـارات  جيوز: المطلق من باالستثناء التقييد جواز بيان: ثالثا
 اليت تفرد بذكرها اإلمام القرايف، وبيان ذلك أن االستثنا  له حالتان:

"اقتلوا املشرك   ختصيصا، ومثاله: أن يستثىن شخصا أو نوعا يف حالة ما فيكون احلالة األوىل:
إال زيدا"، أو "اقتلوا املشـرك  إال بـين بكـر". هـذ  احلالـة تعتـ  ختصيصـا ألنـه ال يقتـل زيـد وال بـين بكـر 

 يف حالة القتال، فكان االستثنا  ختصيصا له.

فيكــون تقييــدا ال ختصيصــا  يســتثين موصــوف غــري معلــوم بصــفة ميكــن زوالــاأن  احلالــة الثانيــة:
ومثاله: "اقتلوا املشرك  إال من ال حيارب" فاالستثنا  هنا يقتضي اخراج من ال حيارب وقد كان مقتـوال 
لــوال االســتثنا ، فهــو مقتــول يف حالــة مــا، واالســتثنا  أخــرج حالــة مــن تلــك األحــوال وهــي حالــة مــن ال 

 حيارب؛ فكان االستثنا  تقييدا ال ختصيصا.

 من ال حيـارب" فهـذا االسـتثا  يقيـد مـثال بالصـ  واملـرأة واملـزارع : "اقتلوا املشرك  إالففي املثال
"ال حيارب" فإن زال عنهم القيد فأصبحوا حمارب   :والراهب؛ وقيدوا بصفة  ميكن زوالا، صفة: مسامل

أصــبحوا مــن املطلــق الــذي يقتــل بــإطالق، فالشــرط أن يقيــد املشــركون بصــفة ميكــن زوالــا، فلــو كانــ  
ن كــل األحــوال مــن القتــل، ولكــن حيــث إ    إال زيــدا" لكــان ختصيصــا؛ ألنــه مســتثى يف"اقتلــوا املشــرك

وجميدا للرمي مثال، أو املرأة  هذ  الصفة ميكن زوالا: فالص  مثال، قد يك  أو قد يكون صغريا وحماربا
و قـــد ختـــرج مـــن دارهـــا وتكـــون حماربـــة وجميـــدة لفـــن مـــن فنـــون القتـــال وأشـــد شـــوكة مـــن املقاتـــل الـــذكر، أ

الراهـب كــذلك قــد خيــرج مــن صــومعته ويكــون مقـاتال ولــو بــالرأي، فقــد جييــد التخطــي  للهجــوم وحنــو ، 
واملزارع قد يرت  شغله وصفته أنه مزارع ويلتحق باملشرك ؛ فيتقيد الص  واملرأة واملـزارع والراهـب، بـأهنم 

مـــن األصـــناف األربعـــة  غـــري حمـــارب ، ال لكـــوهنم فقـــ  صـــ  وامـــرأة ومـــزارع وراهـــب، فـــال عـــ ة بكـــوهنم
املـــذكورين، فهـــذا لـــيس ختصيصـــا كــــ" اقتلـــوا املشـــرك  إال زيـــدا" فزيـــد يف كـــل األحـــوال غـــري مقتـــول، أمـــا 
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يف حالة ما؛ فلذلك يف هذ  احلالة ال يصل   صناف األربعة يف املثال، فيقتلون يف حالة ما، ويرتكوناأل
  أن يكون احلكم ختصيصا بل هو تقييدا، واهلل أعلم.  

ــــد حكــــم التقييــــد باالســــتثنا  إال أن يســــتثىن  جيــــوز البنــــا  علــــى مــــا ســــبق : باالســــتثناء التقيي
 ميكن زوالا. موصوف غري معلوم؛ بصفة

 الفر  الثاني: حكم التقييد بالشرط: 
والشروط للصكو  ألهنا عالمات دالة على ، ومنه )أشراط الساعة( العالمة،: لغة الشرط: أوال

: إلـزام الشـي  والتزامـه يف البيــع يف القـاموس، و ه اجلـزا  شـرطا ألنـه عالمـة لنزولـهالتوثـق، ومسـي مـا علـق بـ
  .(1)واملستعمل على لسان الفقها  الشروط ال األشراط :  كالشريطة، ويف معراج الدرايةوحنو 

يلـــزم مـــن عدمـــه العــدم، وال يلـــزم مـــن وجـــود  الوجـــود وال  مــا الشـــرط: اصـــطالحا الشـــرط: ثانيــا
العقلـــي كاحليـــاة للعلـــم، والشـــرعي  ( 3) والشـــرط ثالثـــة أنـــواع: عقلـــي، وشـــرعي، ولغـــوي ،(2)العـــدم لذاتـــه

 كالوضو  للصالة، والُلغوي وهو املراد التقييد به هنا.

اعتق رقبة إن كان  مؤمنة"، د بالشرط ومثاله: "يالتقي جيوز: ومثاله بالشرط التقييد حكم: ثالثا
ملطلـق، فـال يصـ  إال عتـق رقبـة مؤمنـة، فـإذا عتـق املـأمور والشرط هنا يقتضي باتفـاق أهـل اللغـة تقييـد ا

رقبة؛ فالتقييد بالشرط جائز حيث أي رقبة مل يفعل ما أمر به؛ لذلك فالشرط مقيدا للف  املطلق وهو 
 نه ال يوجد ما مينع ذلك.إ

يشـرتط يف احلكـم الواحـد شـروطا كثـرية، إمـا علـى  وقـد: الواحـد احلكـم يف الشروط تعدد: رابعا
 .(4)ل، أو على اجلمع؛ فيتعدد القيد للمطلق إما على البدل أو على اجلمعالبد
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تلميـذا إن أتـى مبكـرا وأجـاب علـى األسـئلة" فـال  أكـرم: "اجلمـع على شرطه كان ما مثال -1
يستحق اإلكرام إال إذا حصل من األمرين أتى مبكرا وأجـاب علـى األسـئلة، فكـان الشـرط الثـاين زيـادة 

ادة يستحق اإلكرام حبضـور  مبكـرا، فلمـا زاد قيـد أصـب  ال يسـتحق اإلكـرام إال بعـد قيد، وكان قبل الزي
 حضور  مبكرا وإجابته على اإلسئلة وهكذا كلما زاد شرط زاد قيد.

 إن أتـــى مبكـــرا أو أجـــاب علـــى األســـئلة" تلميـــذا أكـــرم: "البـــدل علـــى شـــرطه ماكـــان مثـــال -2
إذا أتـــى مبكـــرا أو أجـــاب علـــى األســـئلة، فـــأي فيســـتحق الطالـــب اإلكـــرام بإحـــدى اثنـــ  علـــى البـــدل 

 الشرط  حصل استحق الطالب املكافأة.

عدة مجل مطلقة متعاقبة وأتى الشـرط بعـدها،  ذكر إذا: مجالً  تعقب إذا الشرط حكم: خامسا
 (.1)فإن اجلمهور العلما  ومنهم األئمة األربعة على أن الشرط يعود للجميع

 : تعددةم مجل عقب الوارد الشرط ومثال -1
. فــــإن الشــــرط علــــى الصــــحي  يعــــود علــــى "شــــعرا ، إن أقــــاموا عنــــد  وأعطــــي علمــــا ، أكــــرم"

اجلملت ، فيجب إكرام العلما  واعطا  الشعرا  إذا أقاموا عند املخاطب، وحكى الرازي قوال آخر: أن 
قييـــد الشـــرط يعـــود علـــى اجلملـــة األخـــرية؛ فيكـــون علـــى هـــذا القـــول إكـــرام العلمـــا  علـــى اإلطـــالق، والت

املســألة السادســة اختلفــوا يف أن الشــرط الــداخل علــى  بــاإلكرام عنــد اإلقامــة للشــعرا . فقــال الــرازي: "
علـى  -رمحـة اهلل عليهمـا-اجلمل هل يرجع حكمـه إليهـا بالكليـة فـاتفق اإلمامـان الشـافعي وأبـو حنيفـة 
ه إن كـان متـأخرا اخـتص رجوعه إىل الكل وذهب بعض األدبا  إىل أنه خيتص باجلملة اليت تليه حىت إن

 (2)"باجلملة األخرية وإن كان متقدما اختص باجلملة األوىل

 :بينهما والرتجي  الفريق  أدلة -2
: لـــه ومبطـــل الكـــالم يف فضـــلة الشـــرط أن: اجلمـــل علـــى الشـــرط عـــود بعـــدم قـــال مـــن دليـــل -أ

 فيختص مبا يليه، تقليالً ملخالفة األصل يف رفع ما تقرر بغري شرط.

 : اجلمهور أدلة  -ب
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 .العطف جعل اجلمل املتعددة كاجلملة الواحدة حرف إن -
 أن الشروط اللغوية أسباب، والسبب شأنه تضمن احلكم واملقاصد، فيتع  عموم تعلقه -
  (1).جبميع اجلمل تكثرياً لتلك املصلحة   
 ألن الشرط وإن كان متأخراً لفماً فهو متقدم يف الرتبة. -
 دون بعض حتكم. د على اجلميع فتخصيص ذلك ببعض اجلملصاحل للعو  الشرطإن  -

اســتعراض األدلــة تبــ  أن  بعــد: عنهــا متــأخرا كــان إن بالشــرط اجلمــل تقييــد يف الــراج  القــول
  د وختصيص اجلمل بالشرط إن كان متأخرا عنها.يرأي اجلمهور هو الراج  يف تقي

 :الفر  الثالث: حكم التقييد بالغاية 
ــــه يــــا ن،  مــــدى: لغــــة ايــــةالغ: أوال         ، وأ لُِف الشــــي ، وأقصــــا ، ومنتهــــا ، مــــأخوذة مــــن مــــادة غ ي ــــي 

ـــ  غايـــة، وتطلـــق الغايـــة علـــى معنيـــ : األول املنتهـــى يف املكـــان ومـــدى  وت ْصـــغريُها ُغيـ يرـــة، تقـــول: غ يـرْي
 .حىت، وإىلوللغاية لفم :  .(2)الشي ، ومسافته وأقصا  ومنتها . املعىن الثاين: املنتهى يف اجلودة"

حبـذف املضـاف إليـه لفمـاً املقطوع عن اإلضـافة؛  المرف هي: اللغة وأهل النحوي  عند الغاية
"المرف املقطوع عن اإلضافة . ففي كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم: مع كون اإلضافة مرادة معىن

 :قبـل وبعـد، أي وبـين املضـاف علـى الضـم مثـل حبذف املضاف إليه لفماً مع كون اإلضافة مرادة معىن
  .(3)"وإن مل يكونا ظرف   (ال غري وال حسب)حلّق بالغايات أقبل هذا وبعد هذا، و 

"هنايـة الشـي  املقتضـية لثبـوت احلكـم قبلهـا  الغايـة: األصـولي  : عنـد: اصـطالحا الغاية: ثانيا
قتضـي عنــدهم ، خالفـاً لـبعض احلنفيــة حيـث ال ت(4)وانتفائـه بعـدها"، وهـذا: هــو معناهـا عنـد اجلمهــور

وأن مـا بعـدها نفي احلكم عمـا بعـدها، بـل مـا بعـدها مسـكوت عنـه وغـري حمكـوم فيـه حبكـم مـا قبلهـا، 
من خمصصات العـام وقـد  والغاية ،(5)قبلها ملا جمانسا يكون أن جيب بعدها ما أن حيب عليهاليعطف 
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بـين مـيم إىل أن يكون التخصيص بذكر غاية واحد أو متعددة، ومثال ما خصـص بغايـة واحـدة: أكـرم 
فإن دخول الـدار يقتضـي اختصـاص اإلكـرام مبـا قبـل الـدخول، وإخـراج مـا بعـد الـدخول  ؛يدخلوا الدار

 عن عموم اللف ، ولوال ذلك لعم اإلكرام حالة ما بعد الدخول.

ــا ــة: ثالث متعــددة فكمــا مــر بالشــرط، إمــا أن  كانــ  إن :البــدل أو الجمــع علــى تكــون الغاي
كقولـه: أكـرم بـين مـيم إىل أن يـدخلوا الـدار،   لى البـدل، ومثـال مـا علـى اجلمـع:تكون على اجلمع أو ع

، وأمــا مــا كــان علــى ويــأكلوا الطعــام، فمقتضــى ذلــك اســتمرار اإلكــرام إىل مــام الغــايت  دون مــا بعــدمها
أكـــرم بـــين مـــيم إىل أن يـــدخلوا الـــدار أو الســـوق، فمقتضـــى ذلـــك اســـتمرار اإلكـــرام إىل انتهـــا  البـــدل: 

، والكالم يف حكمها إذا تعقبـ  اجلمـل سـوا  بالبـدل أو بـاجلمع كـالكالم يف االسـتثنا  ى الغايت إحد
 بالنسبة للتخصيص.

املتــــأخرون يف الغايــــة املخصصــــة أن يســــبقها عمــــوم  شــــرط: المخصصــــة الغايــــة شــــرط: رابعــــا
مثـل قولـه ..  ملهاواملراد بالغاية غاية تقدمها عموم يشـيف مجع اجلوامع: "ابن السبكي يشملها،  يقول 

  :تعاىل

ـــه:إ َّٱزت رت يب  ىب نب ُّٱٱ ، التوبـــةســـورة ) َّ مل يك ىكُّٱ ب قول
وأمــا إذ مل يتقــدم الغايــة عمــوم  ،لقاتلنــاهم أعطــوا اجلزيــة أم ال ]حــىت[ ( فإهنــا لــو مل تــأت29مــن اآليــة:

غاية مل  القدر( سورة  5) َّ ىل مل يك ىك مك ُّٱ :قوله تعاىلك يشملها فال تكون خمصصة؛
، وهــــذا الشــــرط عنــــد (1)"مــــا قبلهــــا فــــإن طلــــوع الفجــــر لــــيس مــــن الليلــــة حــــىت تشــــمله يشــــملها عمــــوم

ألنـــه يتنـــاول أفـــراد   ؛التخصــيص بالغايـــة يتحقـــق يف العـــام؛ باســـتغراق كـــل أفـــراد ، ال يتحقـــق يف املطلـــق
 بطريق البدل.

ضــو  مــا ســبق فــإن الغايــة غــري مقيــدة عنــد مــن يشــرتط  علــى: بالغايــة التقييــد حكــم: خامســا
ولكن  كالعام الشمول على يدل ال الغاية على املتقدم املطلق ألن ؛الغاية املخصصةى لعموم علتقدم ا

، ويتصـور ذلــك يف الغايـة املخصصـةى تقـدم العمـوم علــميكـن أن تقيـد املطلـق، علـى قــول مـن ال يقـول ب
"من حــىت طلــوع  و حــيت الكوفــة" حنــو: "ســرجانــب األفعــال، بــأن يكــون اإلطــالق مــن جانــب الفعــل 
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فــإن كــل فعــل مــن هــذ  األفعــال يقــدر مبصــدر  فيكــون نكــرة يف  و"صــّل إىل منتصــف الليــل"؛ فجــر"ال
وعليـه أيضـا ميكـن للغايـة ؛ (1) بالغايـةالسـابقة سياق اإلثبات وهي حقيقـة املطلـق، وقـد قيـد يف األمثلـة 

و صـام يف أن تقيد: صم زمانا إىل يوم الشك؛ فالزمـان يف املثـال مطلـق مقيـد بغايـة وهـي يـوم الشـك فلـ
يف جانـب هـي خمتلف فيه اختالفا معتـ ا، و فحكم التقييد بالغاية ، أذن يوم الشك مل يكن ممتثال لألمر

 األفعال من املقيدات؛ إذ يقدر الفعل مبصدر  فيكون نكرة يف سياق اإلثبات؛ وهي حقيقة املطلق.

 :الفر  الرابع: حكم التقييد بالصفة 

م بالشــي  مــن املعـاين احلســية واملعنويــة، فاحلســية كالبيــاض مــا قــاهـي  الصــفة: لغــة الصــفة: أوال
 النعـ : اسـميريدون هبا النحاة و  ،بالكسر هي والوصف مرتادفان لغة، والصفة والطول واملعنوية كالِعْلم

 .الفاعل أو املفعول

: تقيـــد لفـــ  ؛ فالصـــفةالصـــفة املعنويـــة: هبـــا يقصـــد: األصـــوليين اصـــطالح فـــي الصـــفة: ثانيـــا
 ؛ فعنــدهم بلفـ  آخـر خمـتص لـيس بشـرط وال غايـة، وال يريـدون هبـا النعـ  فقـ  كالنحـاةمشـرت  املعـىن

، بـل يعـين هبـا (2)أو صـفات مـا تعلـق بـه" ...النع : "هو التابع املكمل ملتبوعه ببيان صفة مـن صـفاته
لصـفة: املراد با، فـوغـري ، سـوا  كـان نعتـاً حنويـاً أو مل يكـن النع  األصوليون معىن أعم من ذلك يتناول

 .(3)تقييد لف  مشرت  املعىن بلف  آخر، خيتص ببعض معانيه

احلكــم علــى الــذات بأحــد األوصــاف، حنــو: يف ســائمة الغــنم  تعليــق هــو: الصــفة مفهــوم: ثالثــا
علـى  مـا سـبق زكاة، وكتعليق نفقة البينونة على احلمل، وشرط مثرة النخل للبائع إذا كان  مؤبرة، فيـدل

وال خـــالف بـــ  ، (4)، وال مثـــرة لبـــائع النخلـــة غـــري املـــؤبرةحلامـــلغـــري وال نفقـــة ل أن ال زكـــاة يف املعلوفـــة،
عطــف أحــدمها علـــى إذا شـــيئ  فصــاعداً وإن عقبــ  الصــفة املطلـــق بالصــفة،  تقييــدالعلمــا  يف جــواز 

فتكــون عائــدة  "؛كــرم العــرب والعجــم املــؤمن "أومثــال مــا تعقبــ  شــيئ  مــع العطــف: اآلخــر بــالواو، 
فهـــذ  ال خـــالف عليـــه، لكـــن  كرام يكـــون للمـــؤمن  منهمـــا، مـــادام هنـــا  عالقـــة بينهمـــا،، فـــاإل إليهمـــا
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اخلــالف جــار يف هــل تعــود إىل قبــل مــا يليهــا إذا خلــ  اجلمــل مــن دليــل؟ اجلــواب أن يف هــذ  احلالــة 
اختلف العلما  كاختالفهم يف عود االستثنا  إال مجـل متعـددة قبلـه، فـاألقوال هـي األقـوال واألدلـة هـي 

 (1) دلة لذلك حييل العلما  هذا اخلالف على اخلالف يف االستثنا .األ

 بيان ذلك: مثال االستثنا  الذي قام الدليل على عود االستثنا  جلميع اجلمل، قوله تعاىل:
 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زبٱُّ

 يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن ممام

(؛ فالتوبة تقبل من اجلميع باإلمجاع، وفيها عاد املائدةسورة  34-33) َّ حب جب هئ مئ
إىل مجيع املذكورين يف اجلمل قبله وال خالف يف  َّ زي ري ٰى ُّاالستثنا  يف قوله تعاىل: 

 حن جن يم ُّٱذلك، وقد يقوم الدليل على عودها لألول دون الثاين، كما يف قوله تعاىل: 

، من البقرةسورة ) َّ ىيمي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
  (.249 اآلية

وكما أنه ال خـالف يف االسـتثنا  يف حالـة قيـام الـدليل؛ فـال خـالف يف الصـفة الـيت قـام الـدليل 
عليهــا، إَّنــا حمــل اخلــالف يف الصــفة الــيت تعقــب مجــل ومل يقــم الــدليل علــى عودهــا ألي مــن اجلمــل الــيت 

بعــد مجــل  ةالــواردهب؛ ففــي عــود الصــفة تســبق الــيت تليهــا، ومبــا أهنــم قــد ذكــروا يف االســتثنا  ثالثــة مــذا
ثالثـة مـذاهب أيضــا، وتلـك املـذاهب عرفـ  باالســتنباط  عـود إىل اجلميــع أو إىل األخـريةتمتعاطفـة هـل 

  من إحالتهم على جمرى خالفهم يف االستثنا .

 :الراجح وبيان قبلها متعددة جمل على الصفة عود في المذاهب: رابعا
 .اجلملة األخرية فق تعود إىل  الصفة ىل أناحلنفية إ مذهب املذهب األول:
 من  أبو بكر البقالين ،كالقاضيذهب مجاعة من األصولي التوقف وهو  :املذهب الثاين

  (2)واملرتضى من الشيعة، واختار  الرازي، والغزاب من الشافعية.املالكية، 
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 إىل اجلميع. تعود الصفة ذهب الشافعية واملالكية واحلنابلة إىل أن املذهب الثالث:
 :وأدلتهم ، فقط يليها ما إلى الصفة عود في( لحنفيةل) :األول المذهب -1

 على أن الصفة تعود إىل ما يليها خاصة بعدة أدلة منها: (1)احلنفية استدل
إن الصفة ال تستقل بنفسـها يف إفـادة احلكـم، ولـذا وجـب تعليقهـا بغريهـا ضـرورة، وحيـث   أ.

ما يليها فتعلق به، وهبذا القدر تندفع الضرورة، فيكتفي بذلك، وال تتعلـق  نه ال خالف يف عودها إىلإ
 .(2)ابغري ، ألن الضرورة تقدر بقدره

أننـــا ال نســـلم أن الصـــفة ال تعـــود إال إىل القـــدر الـــذي تســـتقل بـــه يف اإلفـــادة، بـــل  جيـــاب عنـــهو 
جلميــع، وال تقيــد الصــفة إذا وردت بعــد شــي  واحــد عــادت إليــه، وإن وردت بعــد متعــدد عــادت إىل ا

كما لو دل الدليل على عودها إىل اجلميع؛ فإهنا تعـود إليـه إمجاعـاً، ومـع جـواز عودهـا ال يـتم   ،باألخري
كمــا أن هــذا االسـتدالل منقــوض بالشــرط واالســتثنا  باملشــيئة؛ فـإن كــال منهمــا غــري مســتقل   ،مـا ذكــرمت

ن الصـفة كـذلك واجلـامع بينهمـا عـدم فلـتك ؛بنفسه، ومع ذلك تعلق جبميع ما تقدمه حىت عنـد احلنفيـة
 االستقالل يف املعىن.

 .هو الماهر فال يعدل عنه إال بدليلو  ؛من اجلمل اإىل ما يليه الصفةرجوع باستدلوا:  ب.
واحلـق الــذي ال ينبغـي العـدول عنـه أن القيـد الواقـع بعـد مجــل  ،وجيـاب عنـه مبنـع دعـوى المهـور
 (3).من نفس اللف  وال من خارج عنه فهو عائد إىل مجعها إذا مل مينع مانع من عود  إىل مجيعها ال

إن الكالم األول مطلق، واألصل أن يبقى علـى إطالقـه، حـىت يقـوم دليـل ب واستدلوا أيضاً: جـ.
 (4) على تقييد ، وحيث ال يوجد دليل يف مسألتنا على عود الصفة إليه فيبقى على إطالقه.

د الصـفة إىل اجلميـع، ألنـه جيعـل املتعـدد يف حكـم أن العطـف بـالواو ظـاهر يف عـو بـ جياب عنـهو 
 الشي  الواحد فهو قرينة قوية على عود الصفة إىل اجلميع.
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أن املطلــق األخــري حائــل بــ  الصــفة واملطلــق األول، فيكــون مانعــاً مــن العــود : ومــن أدلــتهم د.
و منقـــوض مث هـــ، ذلـــك أهنمـــا مـــع العطـــف كالشـــي  الواحـــد فـــال يـــتم مـــا ذكـــرمت وجيـــاب عـــن(، 1)إليـــه

 .(2) بالشرط، إذ ال فرق بينهما، والشرط يعود إىل اجلميع اتفاقاً 

 : وأدلتهم الجمل على الصفة عود في بالتوقف قال من وهم الثاني المذهب -2
واختار   :قال سليم الرازي يف التقريب ،واملرتضى من الشيعة ،عن القاضي أت بكر حمكي وهو

بعــد أن ذكــر القــول باالشــرتا  والقــول بــالتوقف  قــال العضــد، (3)لــرازياوالغــزاب و  ،إمــام احلــرم  اجلــويين
، ومعـىن (4)معرفة مدلوله يف اللغة: "وهذان القوالن موافقـان لقـول احلنفيـة، وإن خالفـا يف املأخـذ" لعدم

ذلك: أن من توقف لالشرتا  ومن قـال بـالتوقف لعـدم معرفـة مدلولـه يف اللغـة موافقـان ملـذهب احلنفيـة 
صفة إَّنا تعود إىل األخرية خاصة لمهـور تناولـا لألخـرية عنـد احلنفيـة، وعـدم العلـم بعودهـا إىل يف أن ال

  .(5)ما قبل األخرية عند غريهم، فيلزم عودها إىل األخرية ضرورة عدم استقاللا

قال بالتوقف إما أنه  الذي: لها السابقة الجمل على الصفة عود في بالتوقف قال من أدلة
 :(6) ، أو لعدم العلم مبدلوله لغة، واستدل من قال بالتوقف لالشرتا  مبا يليتوقف لالشرتا

قالوا: إنه حيسن االستفهام عن عـود الصـفة إىل مـا يليهـا أو إىل اجلميـع ولـو كـان عودهـا إىل  أ.
مــا يليهــا أو إىل اجلميــع حقيقــة يف أحــد هــذ  احملامــل دون غــري  ملــا حســن االســتفهام وذلــك يــدل علــى 

أن حسن االستفهام ال يدل علـى االشـرتا ؛ جلـواز أن يكـون االسـتفهام لـدفع  عنه: ، وأجيباالشرتا 
  يف جواز االستفهام. احتمال بعيد أو للحصول على اليق  وهذا يكفي

بصــحة إطــالق الصــفة وإرادة عودهــا إىل األخــري أو اجلميــع أو إىل الـــبعض دون  اســتدلوا: ب.
 اإلطالق احلقيقة. واملعاين خمتلفة وذلك هو االشرتا . البعض بإمجاع أهل اللغة، واألصل يف
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واجلواب عن ذلك أن يقال: إن األصل عدم االشـرتا ، ومـا ورد فيـه عـود الصـفة إىل معـ  إَّنـا 
كان لدليل، والعطف هنا قرينة تدل على عود الصفة إىل اجلميع حيث مل مينع من ذلك مانع، فيجب 

 ة املذكورة.فة إىل اجلميع للقرينالقول بعود الص

واســــتدلوا بــــأن الصــــفة ال تســــتقل بنفســــها فكــــان احتمــــال عودهــــا إىل اجلميــــع أو األخــــري  جـــــ.
 وهذا هو االشرتا ، فيجب التوقف حىت يقوم دليل يع  ما تعود إليه الصفة. ،متساوياً 

منـع املسـاواة يف عودهـا إىل األخـري أو اجلميـع، ألن الـواو العاطفـة قرينـة مرجحـة  وأجيب عنهـا:
  عودها إىل اجلميع.ل

بــالتوقف لعــدم العلــم مبدلولــه يف اللغــة بالــدليل التــاب، حيــث قــال: إن الصــفة وردت  احــتجو  د.
وأيهما اجملاز، فنتوقف يف  ،وإىل ما يليها خاصة. وال يعلم أيهما احلقيقة ،عائدة إىل كل ما تقدم عليها

 .(1)الذي يع  عود الصفة حىت يقوم الدليل ؛احلكم بعودها إىل اجلميع أو األخرية خاصة

وجيـــاب عـــن هـــذا الـــدليل بـــأن عـــود الصـــفة إىل بعـــض مـــا تقـــدم عليهـــا تـــارة، وإىل اجلميـــع تـــارة 
أخرى، ال يلزم منـه االشـرتا  وال اجملـاز، بـل هـذ  حـاالت خمتلفـة تبعـاً لسـياق الكـالم ومـا يشـتمل عليـه 

 من ذلك مانع. من قرائن، والعطف هنا قرينة على العود إىل اجلميع حيث مل مينع

قولـه ظـاهر الفسـاد؛ ألن السـلف اختلفـوا يف هـذ  املسـألة وأجيب علـى مـن قـال بـالوقف: بـأن 
على قول : منهم من قال: إنه يعود إىل الكـل، ومـنهم مـن قـال: إنـه يعـود إىل األقـرب، ومل يقـل أحـد: 

سـتثنا  يـؤثر يف الكـالم  أيًضا: فإن اال، و إحداث قول ثالث، ال جيوز إثباتهإنه موقوف؛ فالقول بالوقف 
 .(2)كالشرط، ومعلوم أن الشرط يرجع إىل ما يليه، وال يتوقف فيه، كذلك االستثنا 

 :وأدلتهم الجمل جميع إلى الصفة بعود القائلون الجمهور وهم: الثالث المذهب -3
علــى عــود الصــفة إىل مجيــع مــا وا اســتدلبعــود الصــفة إىل مجيــع اجلمــل، و األصــولي   مجهــور قــال

  عند عدم القرينة املانعة بعدة أدلة منها:من مجل قدمها ت
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الشي  ، وإذا صار املتعدد  كاجلمل إذا تعاطف  صارت كاجلملة الواحدةاستدلوا بأن  أ.
 .؛ فيأخذ حكمهالواحد

  ؛ فكذلك الصفة.بدليل الشرط، واالستثنا  باملشيئة، فإهنما يرجعان إىل ما تقدم إمجاعا ب.
ر الصفة بعد كل واحد مـن املوصـوفات مسـتهجن لغـة، وجتنبـاً لـذلك اكتفـى قالوا: إن تكرا جـ.

وهو أن املتكلم إذا أراد أن يعيـد الصـفة إىل اجلميـع مل يكـن ، بذكرها بعد األخري لوجود ما يرج  ذلك
يـذكر الصـفة بعـد  ، أو أنأن يكـرر الصـفة عقـب كـل موصـوف وهـذا مسـتهجن لغـة أمامه إال طريقان:

مل يبــق أمامــه طريــق  ؛ومل جنــوز لــه ذلــك ؛فــإذا كــان غرضــه منهــا أن تعــود إىل اجلميــعاملوصــوف األخــري، 
 فكان ذكرها بعد األخري متعيناً، وهذا مرج  آخر جبانب العطف. ؛لعود الصفة إىل اجلميع

أن الصــفة صــاحلة إىل أن تعــود إىل كــل واحــد مــن املوصــوفات، ولــيس : ومــن أدلــتهم أيضــاً  د.
 .(1)هو "الفرض" فوجب عودها إىل اجلميع لعدم املرج بعضها أوىل من بعض كما 

 :ح في أقوال المذاهب في عود الصفة على الُجملالراج 

بعــد عــرض أقــوال العلمــا  وأدلــتهم يف هــذ  املســألة، وبنــا  علــى املناقشــة الســابقة، يمهــر أن مــا 
، نع من ذلك مانعحيث مل مي هو الراج ؛ عليها ذهب إليه اجلمهور من عود الصفة إىل مجيع ما تقدم

وبعـــد مقارنـــة الصـــفة حبـــاالت التخصـــيص، تـــرج  لـــدى الباحـــث أن حكـــم التقييـــد بالصـــفة حـــىت لـــو 
 تعاقب  مجل جائز، ما دام مل يقم دليل على منع التقييد هبا.

 :الفر  الخامس: حكم الـُمقيِّدات الداخلة تحت الصفة 
دات املطلــــق، تبقــــى مــــن بعــــد أن تــــرج  بالبحــــث يف املخصصــــات للعــــام أن الصــــفة مــــن مقيِّــــ

احلــال، املخصصــات الــيت نقــيس عليهــا املقيــدات، والــيت ذكرهــا الشــوكاين وغــري  ســبع خمصصــات وهــي: 
، فتلــــك ظــــرف الزمــــان، ظــــرف املكــــان، اجلــــار مــــع اجملــــرور، التمييــــز، املفعــــول معــــه، واملفعــــول ألجلــــه

أهنــا تأخــذ حكــم املخصصــات تــدخل حتــ  الصــفة مبصــطل  األصــولي ، وهــذ  املخصصــات املفــرتض 
 الصفة يف التقييد أيضا غري أن هنالك مالحمات على بعضها، وسيمثل لا الباحث باختصار:
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 احلــال شـبيه بالصــفة يف حكمـه حــىت أن أهـل اللغــة قــالوا: :حكـم تقييــد المطلــق بالحـال -1
 متوقـف علـى صـاحب احلـال؛ ألن احلـال ال تقيـد وحكمه يف التقييد (1)"فضلة منتصب حلال وصفُ "ا

إال صـاحبها، واملطلــق عبــارة عــن النكــرة يف ســياق اإلثبــات عنــد بعضــهم، والنحويــون خمتلفــون يف جمــي  
واملسـوغات  ، (2كمـا قـال ابـن هشـام يف شـرح األلفيـة )  مبسـوغ احلـال مـن النكـرة، إال أن الـراج  جـواز ذلـك

ب احلال حنو: "يف كثرية منها: أن يكون صاحب احلال موصوفاً، ومنها تقدم اجلار واجملرور على صاح
الدار جالساً رجل"، فصاحب احلال يف هذا املثال لف  "رجل" وقد تقدم اخل ، وهو جار وجمـرور "يف 

فحكـم التقييـد باحلـال جـائز إذا كـان صـاحب الدار" وجا  منه احلـال وهـو لفـ  "جالسـا" وعلـى ذلـك 
 . مطلقاً وأما إذا كان معرفة فال نقيد  حينئذ باحلال، ألنه ليس احلال نكرة، 

 :المجرورو الجار وب المكانو  ظرف الزمانحكم التقييد ب -4.3.2
أكــرم رجــال اليــوم، وأكــرم رجــال أمــام مســجد ، و أكــرم رجــال يف البيــ ؛ فحكــم تقييــد املطلــق 

 بمرف الزمان واملكان واجلار واجملرور جائز حيث ال يوجد مانع مينع من ذلك.

لــه رطــل ذهبــاً: فــالتمييز يف هــذا املثــال هــو  قولــك عنــدي :تقييــد المطلــق بــالتمييزحكــم  -5
" وقد جا  مقيداً للمطلق، وهو "رطـل"؛ ألنـه قبـل التمييـز كـان صـاحلاً لكـل مـا يـوزن وبعـد  لف  "ذهباً 

 أيضـاً بيـ  ابـن مالـك يف ألفيتـه حيـث يقـول: التمييز أصب  الرطل مقيداً بكونه ذهباً، ومن أمثلة ذلـك
 ،فقـد ذكـر يف هـذا الـنمم ألفاظـاً مطلقـة هـي: شـ ، (3)" ي ن عسـاًل ومـراوم ن ـو  ..كش   أرضا وقفيـز بُـرا 

"كشـ  أرضـاً" "وقفيـز بُـرا ومنـوين عسـال ومـرا" وإذا جـا  التمييـز :قفيز، منـوين، مث قيـدها بـالتمييز فقـال
 د املطلق بالتمييز جائز وال مانع مينع من ذلك.يحكم تقي، (4)عقب متعدد، فإنه يعود إىل اجلميع

، إكراماً واكسـه وزيـداً" زد : "مثاله :تقييد المطلق بالمفعول له والمفعول معهحكم  -7.6
لإلكـرام، وقيـدت الكسـوة يف اجلملـة الثانيـة مبعيـة زيـد وصـحبته،  هيد الفعل يف اجلملة األوىل بكونـفقد قُ 

املفعـول ألن  ؛فإن الواو هنا للمعيـة وليسـ  عاطفـة، وذلـك جـائز إذا كـان اإلطـالق يف جانـب األفعـال
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 ؛ العلـــة الـــيت ألجلهـــا وقـــع الفعـــل، واملفعـــول معـــه، معنـــا  تقييـــد الفعـــل بتلـــك املعيـــةبلـــه معنـــا  التصـــري  
 فحكم تقييد املطلق باملفعول له واملفعول معه: جائز وال يوجد مانع من ذلك.

ــــبعض مــــن الكــــل ــــدل ال ــــد بب ــــه يف  :الفــــر  الســــادس: التقيي ــــة البــــدل ممــــا اعــــرتض علي بداي
و ال يصــل  أن يكــون مــن املقيــدات؛ ألن خــواص املطلــق ال تقبلــه؛ فمــن خصــائص املخصصــات، وهــ

بــأنر الكلــير  :الفرق بــ  الكــلُّ و الكلــيُّ العــام أنــه كــلن ومــن خصــائص املطلــق أنــه كلــين وبينهمــا فــروق؛ فــ
فيصــ  أن يقــال: اإلنســان  جيــوز محلــه علــى أفــراد  وجزئياتــه محــل مواطــأة وجيــوز تقســيمه بــأداة التقســيم

وال جيــوز تقســيمه بــأداة  ،فــال جيــوز محلـه علــى أجزائــه محــل املواطــأ  :أمــا الكــل ،والفــرس حيــوان ،وانحيـ
) ، التقســيم فــال يصــ  )اجلــذُع شــجرةن أو األغصــاُن شــجرةن( وإَّنــا )الشــجرة ذاُت جــذع  و ذاُت أغصــان 

ــــراد  غــــري موجــــودة يف والكلــــي ال يوجــــد يف كالعــــام،  الكــــل يوجــــد يف اخلــــارجو   اخلــــارج   اخلــــارج، أي أف
فـــيمكن ختصيصـــه  أجـــزاؤ  حمصـــورة )العـــام(الكـــل واملطلـــق وهـــو كلـــي فيـــه الوحـــدة كـــالنكرة، و ، كـــاملطلق

 .)املطلق(فإهنا شائعة غري حمصورة ، خبالف جزئيات الكليبالبعض من الكل

ال جيـوز تقييـد املطلـق ببـدل الـبعض مـن الكـل  حكم تقييد المطلق ببـدل الـبعض مـن الكـل:
الثــاين: أن . و إال مــن كــل، واملطلــق كلــي ولــيس بكــلول: أن بــدل الــبعض ال يكــون األ وذلــك لــدليل :

 ؛هو جز  من كل وتقييد املطلق ال يكـون إال جبزئيـه ال جبزئـه .أكل  الرغيف ثلثه :دل البعض يف حنوب
  .(1)فلهذا ال يكون بدل البعض من مقيدات املطلق

 :المنفصلةُمقيَِّدات المطلب الثاني: الـ 

  المنفصلة:ُمقيَِّدات الـبالمراد 
 .معه املطلقما يستقل بنفسه وال حيتاج يف ثبوته إىل ذكر لف  هي 

وذلك بأن يكون اللف  املقّيد املنفصل مسـتقال عـن املطلـق فـال يقارنـه يف اخلطـاب؛ فـال يكـون 
طلـق يف لف  املطلـق داللـة علـى القيـد معـا يف نـص واحـد، وملـا كـان علمـا  األصـول حييلـون مقيـدات امل

علـــى خمصصـــات العـــام فســـيجري اســـتنتاج حبـــث املقيـــدات املنفصـــلة علـــى خمصصـــات العـــام املنفصـــلة، 
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وعلى ضو  ما اتفقوا عليه األصوليون وما واختلفوا فيه من شـروط، وبـالنمر يف أدلـتهم والرتجـي  بينهـا؛ 
 الستنباط ما يقّيد املطلق من املقيدات املنفصلة: 

ـــاب بال ـــابالفـــر  األول: تقييـــد الكت  آيـــة يف ومقيـــد آيـــة، يف مطلـــق لفـــ  يـــأي أن وهـــو :كت
مجهـور األئمـة ذهبـوا إىل جـواز  الثانيـة؟ اآليـة يف القيـد علـى األوىل اآلية يف اإلطالق حيمل فهل أخرى،

 .(2)إال ما حكي عن بعض الماهرية  ذلك، ومل خيالف يف (1)تقييد الكتاب بالكتاب 

 : بالكتاب الكتاب تقييد على الجمهور أدلة: أوال  

 خل ُّٱ :قوله تعاىل؛ وذلك كإطالق لف  الدم يف (3)والوقوع دليل اجلواز وقع التقييد أن -1

 ىن نن من  زن رن مم ُّٱمع قوله تعاىل (3، من اآلية:املائدةسورة ) َّ حم جم يل ىل مل
سورة ) َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 .األنعام، ومقيداً بكونه مسفوحاً يف آية املائدة ةحيث ورد الدم مطلقاً يف آي، (145 من اآلية األنعام

ٱفـالبقرة مطلقـة؛ قـُيّـدت بقولـه تعـاىل: َّخئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ وقوله تعـاىل: -

 حل ُّٱٱمث قـُّيــــدت بقولــــه تعــــاىل:  َّمع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص ٱُّ
ــــــــــــــــدت:  َّمم خم حم جم هل  مل خل  ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّٱمث قـُّي
 تاب بالكتاب.، هذا وغري  الكثري من تقييد الك(4) َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

التقييــد عمــل بالــدليل ؛ فــإذا وردت آيــة مطلقــة وأخــرى مقيــدة كمــا ســبق يف حتــرمي الــدم   -2
مثال، فإن األمر إما أن نعمل باملطلق على إطالقه واملقيد على تقييـد  وهـذا مـن احملـال، وإمـا أن نعمـل 

يف هــذ  احلالــة نكــون عملنــا بــاملطلق علــى إطالقــه لــزم منــه تــر  املقيــد، وأمــا أن نعمــل باملقيــد للمطلــق 
 بالدليل ؛ فيكون العمل بتقييد املطلق أوىل، وامتثاال لكال األمرين، والعمل به متيقن.
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 ىي مي خي  حي جي ُّٱ تعـاىل: قولـه: بالكتاب الكتاب ديلتقي املانع  أدلة: ثانيا
، قــالوا: ففــوض اهلل بيــان الكتــاب إىل (44 مــن اآليــة النحــلســورة ) ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي

  .(1)فوجب أن ال حيصل البيان إال بقوله صلى اهلل عليه وسلم -لى اهلل عليه وسلمص-رسوله 

 : بالكتاب الكتاب ديلتقي المانعين دليل على الجمهور رد: ثالثا
 رد اجلمهور من وجه : جا 

ليس فيه ما مينع كونه مبينا  -صلى اهلل عليه وسلم-الوجه األول: إن إضافة البيان إىل الرسول 
بالكتــاب؛ إذ الكــل مــن كتــاب وســنة وارد علــى لســانه، موصــوف بــه، فالكتــاب وحــي متلــو، الكتــاب 

ـــــــد اهلل:  ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ والســـــــنة وحـــــــي غـــــــري متلـــــــو، فالكـــــــل وحـــــــي مـــــــن عن
 .(2) َّيه

 ٍّ ُّٱالوجه الثاين: إن فهم املعارض  لآلية معارض مبا هو أوض  منه داللة؛ بقوله تعـاىل: 
والقــــرآن شــــي ؛ فكــــان مبينــــا   (89 اآليــــةمــــن ، النحــــلســــورة  ) َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

ٱلنفسه، وبالتقييد يستقيم املعىن وال يكون ب  اآليت  تعارض.

مجهـور األئمـة القـائل  جبـواز تقييـد  مـذهب هـو: بالكتـاب الكتـاب تقييـد فـي الـراجح القول
 الكتاب بالكتاب، لقوة أدلتهم وصحتها.

 :الفر  الثاني: تقييد السنة بالكتاب 

ه أن يــأي لفــ  مطلــق يف حــديث ويــأي تقييــد لــه يف كتــاب اهلل، ومثــال ذلــك مــا جــا  يف ومثالــ
 ىي مي ُّٱقولـه تعـاىل: مـع ، (3)"ال يقبُل اهلل  صالة  أحدِكم إذا أحدث  حىت يتوضأ  " الصحيح :

بـالتيمم بعـد  بعـد ذلـك وردت السـنة ، وال مينع أن(4) َّ  رب يئ ىئ نئ ُّ :إىل قوله  َّٱيي
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، َّٱيي ىي مي ُّٱ" مطلــق مقيــد حبالــة كونــه مريضــا؛ بقولــه تعــاىل: أحــدِكم" ؛ فقولــهنــزول اآليــة
فلــيس عليــه وضــو  إَّنــا عليــه التــيمم، فــإن كــان مريضــا قبلــ  صــالته بــالتيمم، وقيــد اإلطــالق يف الســنة 

 باآلية. 

 : بالكتاب السنة ديتقي في العلماء أقوال: أوال

: اجلمهــور: ذهبـوا إىل جــواز تقييــد العلمــا  يف حكـم تقييــد السـنة بالكتــاب علــى قـول  اختلـف
 ، وحجتهم: من احلنابلة رواية البن حامدهي الشافعية، و  السنة بالكتاب، وذهب بعض

 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱ قولــــــــــه تعــــــــــاىل: -1
، قــــالوا إن اهلل أضــــاف البيــــان اىل رســــوله؛ فكانــــ  الســــنة هــــي املبينــــة (44، مــــن اآليــــة:النحــــلســــورة )

 لكتاب مبينا لا فإن ذلك ينايف القرآن.للكتاب، وإذا جعلتم ا

واحتجــوا بــأن املتبــ   تــابع للُمبــ ، فلــو خصصــنا الســنة بــالقرآن لصــار تابعــا لــا. والتقييــد   -2
 .  (1)كالتخصيص فال جيوز حىت ال يكون الكتاب تابعا للسنة قياسا على قولم

 : بالكتاب السنة ديتقي منع من على الجمهور رد: ثانيا
امتنـاع كونـه مبينـا للسـنة مبـا يـرد  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-البيان إىل الرسول  إضافة ميلز  ال -1

وكالمهـا وحـي، غـري  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-على لسانه من القرآن؛ فتالوته لآليـات املقيـدة بيـان منـه 
 أنه من الوحي ما يتلى فيسمى قرآنا، ومن الوحي ما ال يتلى فيسمى سنة.

، النحـلسـورة ) َّ رئ ّٰ ِّ ُّٱعـارض مبـا وصـفه اهلل يف كتابـه: أن قول املانع  م -2
 فتدخل السنة يف هذا العموم، ويكون القرآن مبينا لا. (89 من اآلية

ومـا ذكـرو  مـن املعـىن فغـري صـحي ، فـإن القـرآن ال بـد وأن يكـون مبينـا لشـي  قال اآلمدي: " 
ر كــون دّ وأي شــي  قُــ ،(89 ، مــن اآليــةالنحــلســورة ) َّ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: قولــه تعــاىلل ؛ضــرورة
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بـه   ُ ب ـوأيضـا فـإن الـدليل القطعـي قـد يُـ ، القرآن مبينا له فليس القـرآن تبعـا لـه، وال ذلـك الشـي  متبوعـا
   .(1)"مراد الدليل المين، وليس منحطا عن رتبة المين

ألدلـة الفـرق  يتبـ  بطـالن حجـة مـن  بـالنمر :للكتـاب السنة ديتقي في الراجح القول: ثالثا
 نع تقييد السنة بالكتاب، وأن مذهب اجلمهور يف تقييد السنة بالكتاب هو الصحي .يقول مب

 :الفر  الثالث: تقييد الكتاب بالسنة المتواترة 

اتفق األصوليون علـي جـواز تقييـد الكتـاب بالسـنة املتـواترة؛ ألن كالمهـا يوجـب العلـم، كمـا أن 
لقـرآن بالسـنة، أمـا إذا كانـ  السـنة متـواترة : "جيوز ختصيص عمـوم اظاهر الكتاب يوجبه، قال اآلمدي

وقــال الشــيخ أبــو حامــد اإلســفراييين: ال خــالف يف ...، وقــال الشــوكاين: "(2)فلــم أعــرف فيــه خالفــا"
 ، وكذلك التقييد.(3)"ذلك إال ما حيكى عن داود يف إحدى الروايت 

و قــد : "حلنفــيأمــري بادشــا  اوعنــد األحنــاف: جيــوز ختصــيص الكتــاب باحلــديث املشــهور، قــال 
مْج اعُ   كذلك التقييد.  "؛ ف(4)على خت ِْصيص عمومات اْلكتاب باخْل  اْلم ْشُهور انـْع ق د اإْلِ

ختصـيص الكتـاب بالسـنة املتـواترة، ومبـا أن  جيوز أنه مبا: المتواترة بالسنة الكتاب تقييد حكم
تقييــد الكتــاب عنــد اجلميــع اتفاقــا، فيجــوز  ؛حكــم املتــواترة (املشــهورة) (5)الثابتــةاحلنفيــة جيعلــون للســنة 

 هذا احلكم بالنسبة للسنة القولية، وسيأي حكم التقييد حبديث اآلحاد وبالسنة الفعلية والتقريرية.

 : بالسنة المتواترة السنةتقييد حكم  الفر  الرابع: 

لسنة يف ختصيصها با (1)جيوز تقييد السنة بالسنة املتواترة، حكى الشوكاين اإلمجاع على ذلك 
ومجاعة من العلما  أن السنة ال تقيد  ،املتواتر فيجوز التقييد اتفاقا، إال ما حكي عن داود الماهري
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سورة ) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱٱبالسنة؛ لقوله تعاىل:
 قالوا السنة تكون مبينة ال حمتاجة للبيان. ،(44، من اآلية النحل

لم ســنته مبينــة للكتــاب ال مينــع مــن أن تكــون والــرد علــيهم: إن كــون النــ  صــلى اهلل عليــه وســ
 (؛ فتقييد السنة بالسنة املتواترة جائز بال خالف معت .2سنته مبينة بعضها لبعض)

 :الفعلية والتقريريةبالسنة  الكتاب والسنةتقييد  الفر  الخامس:
السـنة الفعليـة  تقدم أن القـرآن والسـنة يقيـدان بالسـنة، واملـراد فيمـا ذُكـر آنفـا السـنة القوليـة، أمـا

لــــــيس مــــــن  -صــــــلى اهلل عليــــــه وســــــلم-والتقريريــــــة فقــــــد ذهــــــب بعــــــض األصــــــولي  إىل أن فعــــــل النــــــ  
، ورسـالة رسالة الـدليل الشـرعي بـ  اإلطـالق والتقييـدوبِنا  على ذلك رجحا صاحبا  ؛(3املخصصات)

 يدات.ستا من املقرية لياملطلق واملقيد وأثرمها يف اختالف الفقها ؛ أن السنة الفعلية بل والتقري

صـــاحب رســـالة الـــدليل  قـــال: والتقريريـــة الفعليـــة بالســـنة التقييـــد بعـــدم قـــال مـــن أدلـــة: أوال
الشـــرعي:" ذكـــر بعـــض املتـــأخرين مـــن األصـــولي  أن فعـــل الرســـول وتقريـــر  صـــلى اهلل عليـــه وســـلم مـــن 

 (4قييد هبا")مقيدات املطلق، والذي يمهر ب عدم صالحيتها لتقييد املطلق لعدم إمكان تصور الت

يبـــدو ب أن فعـــل الرســـول وتقريـــر  ال يصـــلحان لتقييـــد "وقـــال صـــاحب رســـالة املطلـــق واملقيـــد: 
 (، وحجتهما يف منع التقييد هبما:5)"املطلق لعدم تصور التقييد هبما

إذا أُِمــر  أن يعتــق رقبــة؛ فعتــق رقبــة مؤمنــة؛ فــال يــدل  -صــلى اهلل عليــه وســلم-ألن الرســول  -1
اختــار األفضـل، ولنــا أن  -صـلى اهلل عليــه وسـلم-عمــوم الرقبـة، فغايــة األمـر أن النــ  ذلـك علــى تقييـد 

 نتأسى به ولكن يبعد أن يكون ذلك دليال على التقييد.
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صـلى اهلل عليـه -وكذلك إذا أعتـق أحـد الصـحابة رقبـة مؤمنـة يف المهـار مـثال، وأقـر  النـ   -2
الـواردة يف الـنص، أيضـا يبعـد أن يكـون ذلـك التقريـر  فهل يعد ذلك التقرير تقييدا ملطلـق الرقبـة -وسلم

 مقيدا للمطلق.

عليهما بأنه إذا كان  وجياب: والتقريرية الفعلية بالسنة التقييد بعدم قال من على الرد: ثانيا
متعــذر التقييــد يف مطلــق الرقبــة يف مثالكمــا بالســنة الفعليــة والتقريريــة فقــد قيــدت الرقبــة أدلــة أخــرى، وال 

تقييـــد الرقبـــة بالســنة الفعليـــة والتقريريـــة عـــدم إمكـــان التقييــد هبمـــا يف أحكـــام أخـــرى، فهنـــا   يعــين عـــدم
فأدلتهمــا املانعــة أحكــام مطلقــة يف الوضــو  والتــيمم علــى ســبيل املثــال قيــدهتا الســنة الفعليــة والتقريريــة، 

ال يوجد مانع مـن  منقوضة بوجود تقييد بالسنة الفعلية والتقريرية يف أحكام أخرى، ويدل هذا على أنه
 التقييد بالسنة الفعلية والتقريرية، ال كما قاال أنه غري متصور، وميكن الرد عليهما باألدلة التالية. 

 : والتقريرية الفعلية بالسنة التقييد على األدلة: ثالثا
يف آيـة الوضـو  أي مطلقـا وقيـد باملسـ  علـى اخلفـ ، وعلـى قـرا ة ابـن كثـري  الرجل  غسل -1

من حـديث املغـرية، وسـيأي  يكون املس  أتى مطلقا، وقيد بالسنة الفعليةُكْم{و أ ْرُجلِ }  اليت بكسروغري 
 مفصال يف الباب الثاين فصل الطهارة، وفيه تقييد مطلق اآلية بفعل الن  صلى اهلل عليه وسلم.

 ىن ٱُّٱقطـــع يـــد الســـارق إذ قيـــدت الســـنة الفعليـــة إطـــالق أيـــديهما يف قولـــه تعـــاىل:  -2

ســــــــــــورة  38) َّ ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه  جه ين
 (.1)كفال مفصل سارق ردا  صفوان منبفعله صلى اهلل عليه وسلم، فحّد املخزومية، وقطع  (املائدة

 تقييد مطلق النهي عن استقبال القبلة للمتخلي بفعل الن  صلى اهلل عليه وسلم وسيأي. -3
 ة بن  زين ، وغري  مما سيأي مفصال. يد مطلق السكون يف الصالة حبمل الن  ألماميتق -4

 ومن أدلة التقييد بالسنة التقريرية: 
                                                           

 ويف "كتاب احلدود" ألت الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر:"قال األلباين: . 13/319 ،1، طالحاوي الكبيراملاوردي، ( 1)
 .8/81 ،2ط الغليل، إروا  األلباين،  ".لن  صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من املفصلأن ا"

 ابـن وحسـن "املِفص ـلِ  من   سارق   يد   قطع   وسلرم   عليهِ  اللرهُ  صلرى اللرهِ  رسول   أنر "  بلف وروا  البيهقي من حديث عدي بن حامت 
 بـــن بكـــر أت عـــن مجيعـــا باالســـنادين البيهقـــي أخرجـــه حســن حـــديث هـــذا" وقـــال، 1/86، 2، طيف موافقـــة اخلـــ  اخلـــ  حجــر

 .حيان بن حممد أت عن احلارث



 

  )69) 

لصحات الذي فقـد املـا  فتـيمم، مث وجـد املـا  بعـد فراغـه ل -صلى اهلل عليه وسلم-إقرار    -5
ــــــــــة ــــــــــد لآلي ــــــــــه تقيي  يئ ىئ نئ ُّ إىل قولــــــــــه َّ يي ىي مي ُّٱ مــــــــــن الصــــــــــالة ومل يعــــــــــد، وفي

ن فلــم يقيــد بقبــل الفــراغ مــن الصــالة أم بعــدها، وقيــد حيــث وجــود املــا  مطلــق يف الزمــا (1) َّرب
 املتـيمم يف التقييـدو  اإلطـالق حكـمببعد الفراغ منها بالتيمم، وسـيأي تفصـيل ذلـك يف البـاب الثـاين يف 

 . املا  وجد إذا

أنر أبــا دجانــة  يــوم  ؛ فــروي: صــلى اهلل عليــه وســلم ألت دجانــة يف اخلــيال  يف احلــرب إقــرار  -6
إهنـا " :قـالو لن يف ِمشيِته بـ  الصرـفرْ ِ بعصابة  محرا   فنمر إليه صلرى اهللُ عليه وسلرم  وهو خمتا أحد  أعلم  

لقــرآن:  اويف  الســنة، بــل يف عــن اخلــيال لنهــي وهــو تقييــد ل(، 2")مشــيةن يبغُضــها اهللُ إال يف هــذا املوضــعِ 
  (.18 من اآلية لقمانسورة ) َّ هن من خن حن جن مم خم ُّٱ :قوله تعاىل يفكمطلق النهي 

حلكــة يف جلــد : وقـــد كــان هنــى يف ســنته القوليـــة عــن لــبس احلريـــر  احلريـــرإقــرار  ملــن لــبس  -7
يباج   "فقال:  " بـإقرار  صـلى اهلل عليـه وسـلم ال ت لب سـوا احلريـر   "(؛ فقيد مطلق3) " ..ال ت لب سوا احلرير  وال الدِّ

 ذنه عبد الرمحن يف لبس احلرير حلكة فأذن له. للزبري وابن عوف يف لبس احلرير حلكة، وروي أنه استأ

أنـه مـن السـنة التقريريـة بـن القـيم إقرار  صلى اهلل عليـه وسـلم لـبس احلريـر يف احلـرب: ذكـر ا -8
ِ  يف احلْ ْرِب و لُْبِس احلْ رِيِر ِفيهِ فقال: " ِإقـْر ارِِهْم ع ل ى اخْلُي ال   .(4)"و ك 

ختصـــيص الكتـــاب  يريـــة التخصـــيص: قـــال الـــرازي: "ألنـــه قـــد جـــرى بالســـنة الفعليـــة والتقر  -9
وأمــا بالفعــل فألهنــم خصصــوا قولــه .. أيضــا قــد وقــع ذلــك... بالســنة املتــواترة قــوال كــان أو فعــال جــائز

مبا تواتر عنه صـلى ( 2)سورة النور، من اآلية َّ مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ :تعاىل
ن ما خيصـص وحيث إ"؛ ة بالكتاب جائزوأيضا ختصيص السنة املتواتر  اهلل عليه وسلم من رجم احملصن

 به الكتاب والسنة املتواترة يقيد به املطلق؛ فالتقييد بالسنة الفعلية والتقريرية جائز ومتصور وواقع.
                                                           

 . 6:من اآليةأجزا  سورة املائدة، ( 1)
 .  "عرفهفيه من ال أ" وقال( 10071) رقم ،6/112 ،ُأُحد   و قْـع ةِ  يف  ِمْنهُ  باب، كتاب املغازي، ط.، دمجمع الزوائداليثمي،  (2)
، ِإن ا    يف  األ ْكلِ  باب، كتاب األطعمة، الصحيح يف البخاريأخرجه  (3)  .(5426) رقم ،7/77 ُمف ضرض 
 .2/279، 1، طإعالم الموقعين، ابن القيم( 4)



 

  )70) 

: بعــد اســتعراض األدلــة ومناقشــة أدلــة املخــالف يــرى حكــم التقييــد بالســنة الفعليــة والتقريريــة
ر علــى خــالف مــا ذهـــب إليــه صــاحب رســالة املطلـــق الباحــث أن التقييــد بالســنة الفعليــة وارد ومتصـــو 

واملقيد، وصاحب رسالة الدليل الشـرعي بـ  اإلطـالق والتقييـد، وبطـالن مـا ذهبـا إليـه إذ اجتمعـا علـى 
أن التقييــد بالســـنة الفعليـــة والتقريريــة غـــري متصـــور، وثبـــ  لــدى الباحـــث هنـــا بالــدليل أنـــه متصـــور وقـــع 

وتقريـر  وارد بشـرط أن تكـون السـنة الفعليـة أو  -لى اهلل عليه وسـلمص-التقييد به؛ فالتقييد بفعل الن  
 التقريرية واضحة الداللة أو حتفها القرائن، واهلل أعلم. 

  :الكتاب والسنة المتواترة بخبر اآلحادتقييد  الفر  السادس:  
تالفهم اختلف األصوليون يف حكم تقييد املطلق من الكتـاب والسـنة املتـواترة خبـ  الواحـد كـاخ 

  يف ختصيصه به على قول :
مــذهب اجلمهــور مــن  وهــو: الواحــد خبــ  املتــواترة والســنة الكتــاب يف املطلــق تقييــد جيــوز: األول 

فمــذهب األئمــة ( وقــال اآلمــدي: "1املالكيــة والشــافعية ومــذهب أت حنيفــة، وروايــة عــن اإلمــام أمحــد)
 (، 2")األربعة جواز 

مــذهب احلنفيــة ال  وهــو: الواحــد خبــ  املتــواترة والســنة الكتــاب يف املطلــق تقييــد جيــوز ال: الثــاين 
 (. 3جيوز ما مل يقيد بقاطع، فإن قيد بقاطع جاز تقييد  خب  الواحد)

 : النزا  محل تحرير

  :(4)ضربان ملسألة، حيث ذكر أن أخبار اآلحادالسمعاين حمل اخلالف يف هذ  ا حرر

ال "، و(1")ال مـرياث لقاتـل" كقولـه عليـه السـالم:  أحدمها: ما اجتمعـ  األمـة علـى العمـل بـه،
، (3)وابنـــة أخيهــا أو ابنـــة أختهـــا ،مــع بـــ  املــرأة وعمتهـــا أو خالتهــاوكنهيــه عـــن اجل ،(2")وصــية لـــوارث

                                                           

 . 120ص ،ط.، دالمسودةآل تيمية، ، 208ص  ،1ط ،التنقيحالقرايف، ( انمر: 1)
 .  2/322، 3ط ،اإلحكام ،اآلمدي (2)
 . 13-2/12 ،ط.د ،تيسير التحريرابن أمري بادشا ، ،  1/132، 1، طاألصولالسرخسي، ( 3)
 .  1/185، 1، ط قواطع األدلةالسمعاين، ( 4)



 

  )71) 

فيجــوز ختصــيص العمــوم بــه، ويصــري ذلــك كتخصــيص هــذا العمــوم بالســنة املتــواترة، ألن هــذ  األخبــار 
 ، ومــا جيــوز ختصــيصعلــى حكمهــا وإن مل ينعقــد اإلمجــاع علــى روايتهــامبنزلــة املتــواترة، النعقــاد اإلمجــاع 
 العموم به جيوز تقييد املطلق به.

وأمــا الضــرب الثـــاين مــن اآلحــاد: وهـــو مــا مل جتمــع األمـــة علــى العمــل بـــه، فهــي املســألة الـــيت  
 اختلف العلما  فيها.

 : الواحد بخبر المتواترة والسنة الكتاب تقييد جواز على الجمهور أدلة

بـــه كخـــ  التـــواتر باإلمجـــاع، اجلمهـــور بأدلـــة منهـــا: أوال: أن خـــ  الواحـــد جيـــب العمـــل  اســـتدل
 نه جيوز التقييد باملتواتر فيجوز التقييد باآلحاد.وحيث إ

( املطلــق واملقيــد، فــأن خــ  الواحــد مقيــدا للــدليل املطلــق، فمــن عمــل 4)ثانيــا: إعمــال بالــدليل 
ر بـاملطلق، بعكــس العمــل بـاملطلق فقــ  فــإن ال يكـون قــد عمــل خبــ  خبـ  الواحــد يكــون قـد امتثــل األمــ

 الواحد بل أبطله.

ثالثا: إن خ  الواحد وإن مل يكـن مقطوعـا بـه فإنـه يثبـ  العمـل بـه بـأمر مقطـوع بـه، كشـهادة 
الشاهدين؛ ال يقطع احلاكم هبا ولكنها ثبت  بأمر مقطوع به، وما ثب  بأمر مقطوع به جرى جمرا  يف 

 .(1العمل)
                                                                                                                                                                                     

 ، منالنسا سورة ) َّ منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّٱخص به  ، وسبق خترجيه،الرتمذي ( أخرجه1)
 . 74ص ،1ط ،اإلجما ، ابن املنذر . انمر:لقتل عمداوهذا احلكم حمل إمجاع ب  العلما  فيما إذا كان ا ،(11 اآلية 

 : حجر ابن قال ،(2120)، رقم 4/433الوصايا، باب ما جا  "ال وصية لوارث" أبواب  ،السنن يف الرتمذي( أخرجه 2)
ـهْ  و ابْـنُ  و التـِّْرِمـِذيُّ  د اُود و أ بُـو أ مْحـ دُ  ..." لِـو اِرث   و ِصيرة   ال  " ح ِديثُ  ـِدي ِمـنْ  م اج  ْسـن اد ح س ـنُ  و ُهـو   الترـامِّ  بِـاللرْف ِ  أُم ام ـة   أ ِت  ثِ ح  ، اإْلِ

 (.1654، حديث رقم)87 /6، إرواء الغليل، يف األلباين صححه(،و 1368، رقم )3/202، التلخيص
، حيــث إن بعــض العلمــا  (180مــن اآليــة البقــرة:)ســورة  َّ مض  خض حض ُّٱ واملخصــوص هنــا هــو قولــه تعــاىل: 

   .5/373 ،طد. ،فتح الباري، ابن حجر ، انمر:منسوخة، ولكنها خمصوصة بآية الفرائض وهبذا احلديث اعت وا أهنا ليس 
  (.5108)برقم:  ،7/12 النكاح، باب ال تنك  املرأة على عمتها، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (3)

  .353، ص2ط ،اللمع ،ريازي. الش9/163ط، د.، فتح الباري، ابن حجر، 9/191، ط، شرح مسلم ،لنوويوانمر: ا 
 .1619 /4 ،1، طالمهذبالنملة، ( 4)



 

  )72) 

احلنفيــة علــى عــدم  اســتدل: الواحــد خبــ  املتــواترة والســنة الكتــاب تقييــد منــع علــى احلنفيــة أدلــة
تقييد املطلق من الكتاب والسـنة املتـواترة خبـ  اآلحـاد: بـأن املطلـق مـن الكتـاب والسـنة املتـواترة مقطـوع 

فال جيمـع بينهمـا بـل يقـدم  به، وخ  الواحد ظين، والمين ال يعارض القطعي ألهنما مل يستويا يف الرتبة
  .(2)األرج  أي الدليل املقطوع به

 : الحنفية أدلة على الجمهور جواب

 َّ ىن من ُّٱاملقطـوع بـه أصــل احلكـم مــن الكتـاب أو السـنة املتــواترة؛ كقولـه تعــاىل:  أن
ر وإن  ولسنا نرفعه بل نقيد شيوعه احملتمل وشيوعه هذا ظـين، فبهـذا االعتبـا (اجملادلةسورة  3 اآلية من)

كان اخل  قطعي الثبوت ظين الداللة؛ فخ  الواحد ظين الثبوت قطعي الداللة فتسـاويا وبـذلك حيصـل 
التعــارض الــذي يزيلــه التقييــد للمطلــق مــن الكتــاب والســنة املتــاوترة خبــ  الواحــد، وهــذا خــري مــن أمهــال 

 أحدمها، وإن العمل باملقيد عمل هبما وبه تتم برا ة الذمة بيق .

بعـد عـرض أدلـة اجلمهـور  :الواحـد بخبـر المتـواترة والسـنة الكتاب تقييد في الراجحالقول 
واحلنفية، تب  أن الراج  هو قول اجلمهور، وهو تقييد املطلق من الكتاب والسنة املتواترة خب  الواحد، 

 لقوة أدلتهم.

 :نةالكتاب والسنة باإلجما  وتقييد اإلجما  بالكتاب والستقييد الفر  السابع:  

ختصيص الكتاب اتفق األصوليون على جواز ختصيص الكتاب والسنة باإلمجاع فقال الرازي: "
فــإهنم خصصــوا آيــة اإلرث باإلمجــاع علــى أن العبــد ال  ؛وهــو جــائز ألنــه واقــع ،والســنة املتــواترة باإلمجــاع

ال مــدي: "("، وقـال اآل3) وخصصـوا آيـة اجللـد باإلمجـاع علـى أن العبـد كاألمـة يف تنصـيف احلـد ،يـرث
 ."(4)أعرف خالفا يف ختصيص القرآن والسنة باإلمجاع

                                                                                                                                                                                     

 . 2/556، 2، طالعدةأبو يعلى، ( 1)
 .227 /1، 2ط، الفصول في األصول، اجلصاص احلنفي (2)
 . 3/81، 3، طالمحصولالرازي،  (3)
 .  2/327، 3ط ،اإلحكام ،اآلمدي( 4)
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فلــذا المــانع مــن التقييــد بــه، وميكــن التمثيــل للتقييــد باإلمجــاع مبــا لــو انعقــد اإلمجــاع علــى أنــه ال 
 َّ ىن من ُّٱجيزَّ يف الكفارات إال رقبة مؤمنة فإنه يكون مقيدا لقوله تعاىل يف كفـارة المهـار: 

 اإلمجـاعألن  كتاب والسـنة: وهـو العكـس، ال جيـوز؛أما تقييد اإلمجاع بال،  (دلةاجملاسورة  3 اآلية من)
 . (1)غري جائزواإلمجاع على اخلطأ  ،خطأللحكم؛  املقيدعلى احلكم العام مع سبق 

 : حكم تقييد الكتاب والسنة باإلجما  والعكس

نة املتـــواترة مـــا جـــاز التخصـــيص بـــه جيـــوز التقييـــد بـــه؛ فيجـــوز تقييـــد الكتـــاب والســـ نـــهإحيـــث 
والذي يقع به التقييد هو دليل اإلمجاع الذي  ،باإلمجاع، وال يوجد مانع لذلك، ولكن ال جيوز العكس

   استند إليه العلما  يف إمجاعهم فيكون ذلك الدليل هو املقيد للمطلق فيهما.

: )الكتاب والسنة بالقياستقييد الفر  الثامن: 
2

)   

الســنة بالقيــاس، جنـد أقــوال العلمــا  كالتـاب: قــال اخلطيــب بـالنمر يف حكــم ختصــيص الكتـاب و  
("، 3)ألن القيـاس يتنـاول احلكـم فيمـا خيصـه بلفـ  غـري حمتمـل ؛وجيوز التخصيص بالقيـاسالبغدادي: "

                                                           

 . 3/81، 3ط ،المحصول ( انمر: الرازي،1)
 التقييد  بالقياس مل يفرد ببحث مستقل وإَّنا أحال األصوليون أدلته على أدلة التخصيص بالقياس؛ فناسب هنا أنن إوحيث ( (2

أذكر ملخص أقوالم كما سردها الرازي يف ختصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس فقال: املسألة الثانية: جيوز ختصـيص عمـوم 
ومنهم ، فعي وأت حنيفة ومالك وأت احلس  البصري واألشعري وأت هاشم أخرياالكتاب والسنة املتواترة بالقياس وهو قول الشا

األول: قـول عيسـى بـن أبـان  من منع منه مطلقا وهو قول اجلبائي وأت هاشم أوال ومنهم من فصل مث ذكـروا فيـه وجوهـا أربعـة:
ص بدليل منفصل جاز وإال فال. والثالث: والثاين: قول الكرخي وهو أنه إن خ أن تطرق التخصيص إىل العموم جاز وإال فال.

قول كثري مـن فقهائنـا ومـنهم ابـن سـريج جيـوز بالقيـاس اجللـي دون اخلفـي مث اختلفـوا يف تفسـري اجللـي واخلفـي علـى ثالثـة أوجـه: 
قضــي وثانيهـا: أن اجللــي هــو مثـل قولــه صــلى اهلل عليـه و ســلم ال ي أحـدها: أن اجللــي هــو قيـاس املعــىن واخلفــي هـو قيــاس الشــبه

وثالثهـا: قـول أت سـعيد  القاضي وهو غضبان وتعليل ذلك مبـا يـدهش العقـل عـن إمـام الفكـر حـىت يتعـدى إىل اجلـائع واحلـاقن.
والرابــع: قــول الغــزاب رمحــه اهلل وهــو أن العــام  االصــطخري وهــو أن اجللــي هــو الــذي إذا قضــى القاضــي خبالفــة ينــتقض قضــاؤ 

، وأما القاضي أبو بكر وأمام احلـرم  فقـد ذهبـا إىل الوقـف، حنا األقوى وإن تعادال توقفناوالقياس إن تفاوتا يف إفادة المن رج
أما املشاركة فألن املطلوب مـن ختصـيص ، قال إمام احلرم  والقول بالوقف يشار  القول بالتخصيص من وجه ويباينه من وجه

باينــة فهــي أن القائــل بالتخصــيص حيكــم مبقتضــى القيــاس وأمــا امل، العــام بالقيــاس إســقاط االحتجــاج بالعــام والوقــف يشــاركه فيــه
 .98-3/96، 3، طالمحصولالرازي،  والواقف ال حيكم به.

 .  1/310 ،2، طالفقيه والمتفقهاخلطيب،  ( 3)
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وعليه فتقييد الكتاب والسنة بالقياس جـائز، كمـا أن تقييـد  الكتـاب والسـنة بالقيـاس، كتقييـد الكتـاب 
اآلحاد، واجلامع بينهما أهنما أدلة ظنية، فستكون األدلة هـي األدلـة املـذكورة يف والسنة املتواترة حبديث 

دمها باإلمجــاع؛ فهــو يصــل  أن يكــون قييــالتقييــد خبــ  الواحــد، وأمــا التمثيــل لــا فهــو مــا مــر يف مثيــل ت
، جبـامع للقياس؛ فلو اتفق العلما  على قياس الرقبة يف كفـارة المهـار علـى الرقبـة يف كفـارة القتـل خطـا 

بينهما وهو التكفري، فقالوا ال جتزَّ يف كفارة المهار إال رقبة مؤمنة؛ لكان تقييـدا بالقيـاس علـى مطلـق 
وأما العكس فال جيوز كما مر  ،(سورة اجملادلة 3من اآلية ) َّ ىن من ُّٱالرقبة يف كفارة المهار 

 .يف اإلمجاع وحكا  الرازي، فال يقيد القياس بالكتاب والسنة وال يتصور

علــى مــا ســبق؛ فحكــم التقييــد بالقيــاس ملطلــق  بِنــا :  بالقيــاس والســنة الكتــاب تقييــد حكــم
 الكتاب والسنة جائز.

 : الفر  التاسع: التقييد بمذهب الصحابي  

التقييـد مبــذهب الصــحات والتمثيــل لــه؛ كــأن يــرد دليــل مطلــق: كــأمر  صــلى اهلل عليــه وســلم مــن 
(، مث يقـول الصـحات يلـزم مـن وطـف يف هنـار رمضـان عتـق 1)قبـة هنار رمضان بأن يكفر بعتـق ر وطف يف

 ، وكتقييد حد اإلعفا  يف اللحية وسيأي.رقبة مؤمنة؛ فهل قول الصحات يقيد مطلق الرقبة باإلميان؟

اختلف األصوليون يف التقييد مبذهب الصحات اختالفهم يف التخصيص بـه، وهـذا االخـتالف 
(؛ فمـن يـرى أنـه حجـة يقيـد بـه ومـن يـرى أنـه ال حجـة 2لصـحات)أصله من اختالفهم يف حجية قول ا

 فيه مل يقيد به، ولألصولي  يف التقييد مبذهب الصحات مذهبان:

 
                                                           

    .(1111) رقم ،2/781.. ر م ض ان   نـ ه ارِ  يف  اجلِْم اعِ  حت ِْرميِ  تـ ْغِلي ِ  ب ابُ  الصيام، كتاب،  حصحيال( انمر ما أخرجه مسلم يف 1)
 ،3/217، ط.د،  كشف األسرارنمر: عبد العزيز البخاري، وا، 2/105 ،األصولالسرخسي،  نمر حجية قول الصحات:( ا2)

مختصــر شــرح التفتــزا ، العضــد،  ،445ص ،1ط ،تنقــيحالالقــرايف، ، 3/132 ،ط.د ،تيســير التحريــرابــن أمــري بادشــا ، 
، 1، طالمستصــــفى، الغــــزاب،  1/162، البرهــــان ،جلــــويين، ا197ص ،ةمــــذكر الالشــــنقيطي،  ،3/572 ،1، طالمنتهــــى

، 2، طالعـــــدة، أبـــــو يعلـــــى، 8/55 ،1، طالبحـــــر المحـــــيط، الزركشـــــي،  3،4/149ط ،اإلحكـــــام ،، اآلمـــــدي 168ص
 . 127ص ،ط.، دالمسودةآل تيمية،  ،2/187، 1ط ،إرشاد الفحولالشوكاين،  ،4/1181
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 األول: ال جيوز التقييد مبذهب الصحات وهو مذهب اجلمهور.
 واستدلوا: بأن احلجة إَّنا هي يف االطالق الذي هو قول الشارع.

 الصحات، وهو رواية عن اإلمام أمحد وبه قال  احلنفية الثاين: جيوز التقييد مبذهب 
 ومجهور املالكية ونسب إىل الشافعي يف القدمي، وأنكر ذلك ابن القيم.

ويعمـــل  -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم-واســـتدلوا: بـــأن الصـــحات عـــدل فـــال يـــرت  مـــا ورد عـــن النـــ  
 خبالفه إال إذا ثب  عند  دليل ميكن التقييد به.

حصــر املســألة يف مــذهب الــراوي فقــ ، وبعضــهم أطلــق اخلــالف ســوا  كــان وبعــض األصــولي  
راويا أو غري راو، وبعضهم خص أقوال اخللفا  األربعة وبعضهم خص أقوال أبو بكـر وعمـر، وبعضـهم 

 اس.رج  مذهب الصحات إذا وافق القي

ول ومنهم من اشرتط علـم الصـحات بالعـام قبـل ختصيصـه كـابن تيميـة يقـول يف التخصـيص بقـ 
إن كــان الصــاحب مســع العــام وخالفــه قــوى ختصــيص العمــوم بقولــه أمــا إذا مل يســمع فقــد الصــحات: "

يقال هو لو مسع العموم لرت  مذهبه جلواز أن يكون مسـتند  استصـحابا أو دلـيال العـام أقـوى منـه وقـد 
ضـى أنـه ال يـرت  يقال لو مسعه ملا تر  مذهبه ألن عند  دليال خاصا مقدما عليه وكالمه يف الروضة يقت

 .("1) مذهبه للعموم وهو مستدر 

 : ي ومذهبهالصحاب بقولالقول المختار في التقييد 

وقيـــد  ومل  بـــاملطلقإن كـــان مســـع للمطلـــق بشـــرط : األول:  ومذهبـــه مقيـــد إن قـــول الصـــحات
 يعمل به على إطالقه، الثاين: انتشار قول الصحات ومل يعرف له خمالف.

  
                                                           

 . 127ص ،ط.، دالمسودةآل تيمية،  (1)
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 :  قييد بالمفهومالفر  العاشر: الت

(؛ 2( من داللة األلفاظ، وينقسم إىل قسم : مفهوم موافقة، ومفهـوم خمالفـة)1ملا كان املفهوم)
 فتقييد املطلق باملفهوم ينقسم إىل قسم :

اتفق األصوليون على تقييد املطلـق مبفهـوم املوافقـة، القسم األول: التقييد بمفهوم الموافقة:  
(، 3")النــدي اإلمجــاع علــى التخصــيص مبفهــوم املوافقــة يحكــى الصــفاين: "وعليــه اإلمجــاع، قــال الشــوك

القياس اجللي، وبعضهم يسميه املفهوم األوىل، وبعضهم يسميه فحـوى  بعضهم يسميهومفهوم املوافقه 
 (؛ وبالتاب فهم على التقييد به كالتخصيص به. 4، ويسمى عند احلنفية؛ داللة النص )اخلطاب

اختلـف األصـوليون يف حكـم تقييـد املطلـق مبفهـوم  قييد بمفهوم المخالفة:القسم الثاني: الت 
املخالفــة، وأصــل خالفهــم يرجــع إىل حجيــة مفهــوم املخالفــة، ولكــي نقــف علــى حكــم التقييــد مبفهــوم 

 املخالفة البد من عرض خالفهم وأدلتهم يف حكم مفهوم املخالفة:

خالفـة علـى قـول : تـرى احلنفيـة أنـه االحتجـاج مبفهـوم امل حكم االحتجاج بمفهوم المخالفة:
 أو الغايـة، أو الشرط، أو الوصف، مفهوم، بينما يرى اجلمهور أن مفهوم املخالفة سوا  (5)ليس حبجة

 حجة، عدا مفهوم اللقب. ما سبق حت  يندرج وما العدد

 ، (6)مفهوم املخالفة ليس حبجة، ووافقهم ابن حزم :وأدلتهم القول األول: مذهب الحنفية
 :نقاط بأدلة، ميكن إمجالا يف ثالثاستدل  احلنفية و 

؛ لـذلك املوصـوف بـه انتفى عنه القيد ،يرتدد السامع يف فهم ُحكم ما حسن االستفهام:أواًل: 
 إن: قـال مـن فـإن االسـتفهام حيسـن والقـالوا: "يسأل الساِمُع عنه، وال يسـتنكر املـتكلم ذلـك السـؤال، 

                                                           

 . 1/317 ،طد.، جمع الجوامعابن السبكي،  ، انمر:عررفه ابن السُّبكي: "ما دلر عليه اللف  ال يف حمل النطق"( 1)
 . 3/69، 3ط ،اإلحكام ،نمر اآلمدي( ا2)
     .2/27 ،ط.د، األصل الجامعو السيناوين،  ،2/66،84 ،ط.، دحاشية العطارالعطار،  (3)
      .2/253، ط.د،  كشف األسرارعبد العزيز البخاري،  ، 1/394، 1ط ،ولإرشاد الفح الشوكاين،انمر:  (4)
       .2/255، ط.د،  كشف األسرارعبد العزيز البخاري، انمر:  (5)
 .   7/2 ،2؛ طاإلحكامابن حزم، ، 2/253، ط.د،  كشف األسرارعبد العزيز البخاري،  (6)
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 مـن الزكـاة أخـرج: قـال وإذا ؟،أضـربه هـل خاطئًـا ضـربين إن يقـال أن نحُسـ ،فاضربه عامًدا زيد ضربك
 غــري أنــه علــى دل االســتفهام فحســن ؟العلوفــة مــن أخرجهــا هــل: يقــال أن نحُســ ،الســائمة ماشــيتك

 (.1) "مفهوم

على قوله دل : "اضرب الرجال الطوال" قائللو قال على خالف ذلك فالتحقيق أن بوجوابه: 
 ال تضرب القصار. :اختصاص الطول بالذكر، فيكون من باب املخالفةامتناع ضرب القصار بدليل 

ـــل مبفهـــوم املخالفـــة يف نصـــوص شـــرعية كثـــرية؛ ألنـــه لـــو عمـــل مبفهومهـــا املخـــالف  ثانًيـــا: مل يُعم 
، مــن اإلســرا ســورة ) َّ ىبيب نب مب  زب رب ُّٱ ألدرت إىل معــان  فاســدة، وذلــك كقولــه تعــاىل:

قــال ابـــن  خــالف علـــى وجــوب قتــِل األوالد يف حالــة الغــىن،(؛ حيــث يــدل الــنص مبفهومــه امل31 اآليــة
 مض ُّٱ وكقوله تعاىل: (2)"ويلزمهم أيضا إذ قالوا مبا ذكرنا أن يبيحوا قتل األوالد لغري اإلمالقحزم: "

(؛ حيـث 130اآليـة  ، مـنآل عمرانسورة ) َّ جف مغ جغ مع جع مظ  حط
  جتوِّز اآلية بدليل اخلطاب أكل  الرِّبا اليسري.

أن يكـون قيـد املنطـوق بـه معتـ ًا يف أن العمل مبفهوم املخالفة له ضـواب : منهـا  وجواب ذلك:
 مب  زب رب ُّٱ: فاآليــةاحُلكــم، فــإن مل يكــن كــذلك بــأن جــا  لغــرض آخــر، فــال مفهــوم خمالًفــا لــه؛ 

جـا   َّ ىب نب ُّٱ، ال مفهوم خمالًفا له؛ ألن القيـد (31، من اآلية اإلسرا سورة ) َّ يبىب نب
ال مفهـوم لـه؛ ألن القيـد جـا   َّ جف مغ ُّٱوقولـه تعـاىل: ،  اجلاهليـةحكايًة حلال العرب يف

 .(3)للتنفري من الرِّبا، وحكايًة حلالم

ـا  لـو  أي نـص الشـارع عليـه يف بعـض احلـاالت، ثالثًا: مفهوم املخالفة لو كان حجة شـرعية، ل م 
ــا أحــوج  ذلــك الشــارع  أ ــد عليــه يف معرفــة احلكــم الشــرعي، ل م  ن يــنص علــى املســكوت كــان دلــيالً يُعتم 

 عنه.
                                                           

   .2/257 لعبد العزيز البخاري، املرجع السابق (1)
 .   7/43 ،2؛ طاإلحكامابن حزم، ( 2)
 .   2005ص  ،1، طالمنطوق والمفهومأقصري، : نمر( ا3)



 

  )78) 

ومجيــع مفــاهيم قــال الشــوكاين:  أن مفهــوم المخالفــة حجــة: القــول الثــاني: مــذهب الجمهــور
    .(1)املخالفة حجة عند اجلمهور، إال مفهوم اللقب

 : م المخالفةو حجية مفهمن قال بعدم رد الجمهور على 
ة والفقهــا  الــذين يعملــون مبفهــوم أواًل: مــن النقــل اســتناًدا ِلمــا نقلــه علمــا  اللغــة وفهــم الصــحاب

املخالفــة ِلمــا يعرفونــه مــن لســان العــرب ولغــتهم، ففقيــهن مثــل اإلمــام الشــافعي هــو حجــة يف اللغــة، وقــد 
كمـا أن (،  2)ُأِخذ عنه واحتج بقوله، وهو مع مكانته هذ  يف اللغة اعتـ  مفهـوم  املخالفـة حجـًة شـرعية

م ن استنب  أحكاًما مبفهوم املخالفـة؛ ففهمـوا مـن قولـه  -صلى اهلل عليه وسلم-من صحابِة رسول اهلل 
 حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ُّٱ تعــــــــــــــــــــــــــاىل:
 أن القصـر ال يكـون إال يف حـال اخلـوف، وأنـه ال يكـون يف (101 ، مـن اآليـةالنسا سورة ) َّ  ميخي

  .حالة األمن

 مم خمٱُّقـال تعـاىل:  روي عن يعلي بن أميه أنه قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟، وقد
(، ووجـــه االحتجـــاج بـــه أن 101 ، مـــن اآليـــةالنســـا ســـورة  ) َّ مه جه هن من خن حن جن

يعلــي بـــن أميــة فهـــم مـــن ختصــيص القصـــر حبالـــة اخلــوف عـــدم القصــر عنـــد عـــدم اخلــوف، وهـــو مفهـــوم 
صـلى اهلل عليــه –املخالفـة ومل ينكـر عليـه عمـر، بــل قـال: "لقـد عجبـُ  ممـا عجبــ   منـه؛ فسـألُ  النـ  

(، ويعلي من فصحا  3عن ذلك فقال ب: "هي صدقة تصدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا صدقته") -موسل
 العرب فهم  ذلك، ومل ينكر صلى اهلل عليه وسلم على عمر، بل ذكر له سبب القصر يف األمن.

ثانيـا: أن الصـحابة اتفقــوا علـى أن قولــه صـلى اهلل عليـه وســلم: "إذا التقـى اخلتانــان فقـد وجــب 
املــا  مــن املــا " ( ولــوال أن قولــه: "1( ناســخ لقولــه صــلى اهلل عليــه وســلم "إَّنــا املــا  مــن املــا ")4)الغســل"

 يدل على نفي الغسل من غري إنزال ملا كان نسخا له.
                                                           

 .   265، ص: 1، طالمستصفىالغزاب، و  ،2/39 ،1ط ،إرشاد الفحولالشوكاين، انمر:  (1)
 . املصدران السابقان (2)
ةِ  ب ابُ  ،..املسافرينصالة  ِكت ابُ  ،الصحيح يف مسلم( أخرجه 3)  .     (686) رقم ،1/478 و ق ْصرِه ا ْلُمس اِفرِين  ا ص ال 
 : مبعنا  مسلم وروى صحي : النووي قال، (1183) ، كتاب الطهارة، باب الغسل، رقم456 /3، الصحيحابن  حبان، ( 4)

 .130 /2" اجملموع، الغسل وجب اخلتان اخلتان ومس األربع شعبها ب  جلس إذا": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال



 

  )79) 

فالعقــــل هــــو الــــذي يــــدر  أن القيــــد املــــذكور لــــو مل ينــــِف احلكــــم  عــــن  :الــــدليل العقلــــي ثالثــــا:
ز  عنه كالم الشارع؛ فالقيود الواردة يف النصـوص الشـرعية مـن املسكوت عنه، مل يكن لذِكر  فائدة، وين

وصف أو شرط أو غاية ليس  عبثًا، وال بد أن تكون لفائدة، فإذا حبثنا عن فائدهتا فلم جند لا فائدة 
إال ختصيص احُلكم يف املنطوق به ونفيه عمـا عـدا ، وجـب أن حيمـل علـى ذلـك، وإال كـان ذِكـر القيـد 

  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ :فاآليــة الكرميــة مــثالً ؛ بــث مــع الشــارع احلكــيمفيهــا عبثًــا، وال ع
ـــــــــــــــــدةســـــــــــــــــورة ) َّ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جتهب مب ، مـــــــــــــــــن املائ
املخـالف علـى  ن قتل الصيد عمـًدا، وتـدل مبفهـومتدلُّ مبنطوقها على وجوب اجلزا  على م (؛95 اآلية

 نفي اجلزا  على من قتل الصيد خطأ.

بعـد اسـتعراض أدلـة الفـريق  ملفهـوم املخالفـة تـرج  لـدى  :الفـةد املطلـق مبفهـوم املخيـحكم تقي
الباحــــث حجيــــة مفهــــوم املخالفــــة لقــــوة أدلــــة اجلمهــــور، ولــــذا فهــــو مــــن مقيــــدات املطلــــق ألنــــه جــــرى 

د املطلـق بـه يـ(،  وأنـه ال يوجـد مـانع مـن تقي2التخصيص به بال خالف بـ  القـائل  مبفهـوم املخالفـة )
هــور يف حجيــة داللــة مفهــوم املخالفــة، وأمــا مــن قــال بعــدم تقييــد املطلــق  ( الــيت وضــعها اجلم3بالشــروط)

مبفهــوم املخالفــة كاألحنــاف والماهريــة فهــم ال يــرون حجيــة مفهــوم املخالفــة أصــال فهــم متســقون مــع 
 أصولم، والراج  ما عليه اجلمهور من حجية مفهوم املخالفة، واتفاقهم على التقييد به.

                                                                                                                                                                                     

 . (343) رقم ،1/269 اْلم اِ ، ِمن   اْلم ا ُ  ِإَّنر ا ب ابُ  احليض، ِكت ابُ  ،الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)
 . 2/328، 3ط ،اإلحكام ،اآلمدي (2)
 ألول: أن ال يعارضه ما هو أرج  منه، الثاين: أنااشرتط القائلون مبفهوم املخالفة شروطا أمجلها الشوكاين يف مثانية شروط:  (3)

أن لثالث: ، ا(14  ، من اآليةالنحلسورة ) َّ حص مس خس حس ُّيكون املذكور قصد به االمتنان، كقوله تعاىل: ال

 َّ جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ وق جوابـــا عـــن ســـؤال متعلـــق حبكـــم خـــاصال يكـــون املنطـــ
 حيــل المـرأة تــؤمن "المثـلالرابــع: أن ال يكـون املــذكور قصـد بـه التفخــيم، وتأكيـد احلــال، ، (130، مــن اآليـة آل عمـرانسـورة )

 زث رث ٱُّٱ :؛ كقوله تعاىللو ذكر على وجه التبعية لشي  آخر، فاخلامس: أن يذكر مستقال ،باهلل واليوم اآلخر أن حتد"

 السادس: أن ال يمهر من السياق قصد التعميم، كقوله تعاب:  ،(187، من اآلية:البقرةسورة ) َّ يث ىث نث مث
 باإلبطـال،(، السابع: أن ال يعود على أصـله الـذي هـو املنطـوق 284 ، من اآليةالبقرةسورة ) َّ مل يك ىك مك لكٱُّ
 يل ىلُّٱ: أن ال يكـون قـد خـرج خمـرج األغلـب، الثـامن " فقد يكون عند   ولكنـه غائـب،عند  ليس ما تبع ال"
 . 42-2/40، 1ط ،إرشاد الفحول الشوكاين،، انمر. (النسا سورة 23)من اآلية  َّ مم ام



 

  )80) 

 : يد بذكر بعض جزئيات المطلقالفر  الحادي عشر: التقي 
مث يـذكر يف نـص "، إذا حلف  فـأعتق رقبـة" وصورته: أن يرد اللف  مطلقا يف نص شرعي حنو:

مث ، "رقبـة "إذا حلفـ  فـأعتقوحنـو:  مؤمنـة"، إذا حلفـ  فـأعتق رقبـة، "آخر جزئياً مـن جزئيـات املطلـق
اجلزئـير إمـا أن يكـون صـفة كمـا يف  املثـال  ؛ ففـي هـذين زيـداً" "إذا حلف  فأعتق  يذكر يف نص آخر

إذا كان جزئيُّ املطلق لقباً؛ فإنه ال يتقيد به؛ ألن اللقـب ال ، فاملثال األول، أو لقباً كما يف املثال الثاين
وإذا كان اجلزئي صفة، حنو أعتق رقبة مؤمنة، بعـد قولـه: "أعتـق رقبـة" فـإن املطلـق يتقيـد بـه؛  مفهوم له،

 .( فليس كذلك1أما مفهوم اللقب )هوم الوصف حجة يقيد هبا ألن اجلزئي هنا صفة ومف

وقد وهم من أطلق القول بعدم جواز تقييد املطلق بـذكر بعـض جزئياتـه بنـا  منـه علـى أن ذكـر 
، وقد صرح جالل الـدين احمللـى يف شـرحه علـى مجـع اجلوامـع بعـدم جـواز فرد من أفراد العام ال خيصصه

(، ولعل من وهم ذلك قاسه علـى ختصـيص العـام بإحـدى جزئياتـه 2تقييد املطلق بذكر بعض جزئياته )
فإنه ال جيوز ومثال ذلك: "اقتلوا املشـرك " مث "اقتلـوا زيـدا" فـاتفقوا هنـا علـى عـدم التخصـيص؛ والفـرق 
بــ  ذكــر الفــرد مــن العــام، وذكــر اجلزئــي مــن املطلــق، هــو أن الفــرد مــن العــام يكــون لقبــا فــال خيصــص 

ملشرك " و "اقتلوا زيدا" فيبقى العام على عمومه ويتوجه القتل لعموم املشـرك  ألن عمومه حنو "اقتلوا ا
اللقــب ال مفهــوم لــه حيــتج بــه. أمــا اجلزئــي مــن املطلــق فيكــون صــفة حنــو " أعتــق رقبــة " مــع "أعتــق رقبــة 

 .إذا كان جزئي املطلق لقب ال صفة؛ فال يص  إالمؤمنة" فقيد املطلق؛ ألن مفهوم الصفة حجة، 

ه جـائز إن كـان بـذكر بعـض جزئياتـاملطلـق  تقييـد: المطلق جزئيات بعض بذكر التقييد كمح
ألن الصحي  يف ذلك التفصيل، فإذا كان جزئيُّ املطلـق لقبـاً مل يتقيـد بـه املطلـق؛ اجلزئي صفة ال لقباً؛ 

ا كـان جزئـيُّ أمـا إذ، ألنه عندئذ يكـون بـداًل والبـدل ال يقيـد املطلـق كمـا تقـدم يف التقييـد ببـدل الـبعض
 . املطلق صفًة، وكان لا مفهوم، فإن املطلق يقيد به بالشروط السابقة اليت وضع  ملفهوم املخالفة

                                                           

 وخالفهم احلنفية. -عدا اللقب-فة وأدلته، واتفق عليه اجلمهور على التقييد مبفهوم املخالفة قد مر حكم التقييد بالص (1)
 . 1/193، 2، طالكوكب المنير، ابن النجار، 2/300، 3ط ،اإلحكام ،، اآلمدي249ص ،1ط ،تنقيحالالقرايف، انمر: 

 . 2/85، ط.، دحاشية العطار، العطار، 86ص ،ط.، دشرح لب األصول ،كريا األنصاري( ز 2)



 

  )81) 

 :الفر  الثاني عشر: التقييد بالعادة والعرف 
 .(1) ، وهو ما عاد عليه الناس مرّة بعد مرّة العود من: واصطالحا لغة العادة

ـــــه علـــــى حكـــــم العقـــــول وعـــــادوا إليـــــه مـــــرّة بعـــــد مـــــا اســـــتمر النـــــاس ع" :العـــــادةطالحاً صـــــاو  لي
 (.3")مة والعرف قاضالعادة حمكر "قاعدة: (، ومن القواعد املشهورة 2")أخرى

لــه "هــو املعــروف، ضــد النكــرة واســم مــن االعــرتاف، ومنــه قولــه:  لغــة: واصــطالحا لغــة العــرف
سـتقرت النفـوس عليـه بشـهادة ا امالعرف "اصطالحاً: (، و 4) اعرتافاً، وهو تأكيد :أي "علّي ألفن ُعْرفاً 

(، وليس هنا  كبري فـرق عنـد مجهـور األصـولي  بـ  العـادة والعـرف 5")الطبائع بالقبول ، وتلقتهالعقول
العــادة  تكــونجعــل العــادة هــي العــرف العملــي، ف علــى وااصــطلحفهمــا عنــدمها مرتادفــان، أمــا احلنفيــة 

النــوع مــن العــرف أنــه إذا ورد لفــ  الدابــة مــثاًل: يف ومعــىن تقييــد املطلــق هبــذا (، 6)قســيماً للعــرف القــوب
نص شرعي فهل حيمل على املعىن اللغوي، وهو كل ما يـدب علـى األرض، أو علـى ذوات األربـع الـيت 

 .جرت العادة بإطالقه عليها؟

إمــــــــا أن تكــــــــون متعــــــــارف عليهــــــــا قبــــــــل ورود  فالعــــــــادة: تفصــــــــيل علــــــــى بالعــــــــادة التقييــــــــد
ــــ  العــــادة نشــــأت بعــــد ورود  اخلطــــاب الشــــرعي أو بعــــد ، وإمــــا ــــة؛ فــــإن كان أن تكــــون قوليــــة أو فعلي

خطـــــاب الشــــــارع فإهنــــــا ال تقيـــــد ، إذ ال عــــــ ة هبــــــا بعـــــد اســــــتقرار مفهــــــوم النصـــــوص الشــــــرعية، كمــــــا 
ــــــام  أن أفعــــــال النــــــاس ال تكــــــون حجــــــة علــــــى الشــــــرع، إال أن تكــــــون عــــــادة وعــــــرف تعــــــارفوا عليــــــه أي

ــــــ  صــــــلى  ــــــه وســــــلم وأقــــــرهم الن ــــــ  صــــــلى اهلل علي اهلل عليــــــه وســــــلم أو أقرهــــــا اإلمجــــــاع، ويف هــــــذ  الن
(، والعــــــادة املتعــــــارف عليهــــــا بــــــ  7احلالــــــة يكــــــون يف احلقيقــــــة الــــــدليل بالســــــنة التقريريــــــة أو اإلمجــــــاع )

ــــــد هبــــــا  ــــــة قي ــــــ  قولي ــــــه؛ فــــــإذا كان ــــــة أو فعلي ــــــل ورود نصــــــوص التشــــــريع أمــــــا أن تكــــــون قولي النــــــاس قب
                                                           

 . 432 /8، مادة )عود( ،2، طتاج العروسنمر: الزبيدي، ا (1)
 . 188ص ،1ط ،التعريفات، واجلرجاين، 448ص ،1ط ،تنقيحالالقرايف، ، 4/484 ،2، طالكوكب المنيرابن النجار،  (2)
 املصدر السابق.، ، ابن النجار 2/356 ،ط.، دحاشية المحلى، احمللى، 93ص ،1ط ،األشباه والنظائربن جنيم، ا (3)
 .617، ص2ط فصل الع ، ،الكلياتوأبو البقا  احلنفي،  ،24/140 )عرف( ، مادة2، طتاج العروسالزبيدي، انمر:  (4)
 .املصدر السابق، أبو البقا  احلنفي، 193ص  1ط التعريفات، واجلرجاين، 30/53 ،1املوسوعة الكويتية، ط( العرف، 5)
  .423ص:  د.ط، ،منار األنوارشرح  ،، ابن ملك1/317 ،ط.د ،تحريرتيسير الابن أمري بادشا ،  (6)
 . 1/161، 1ط ،إرشاد الفحول ،  الشوكاين،1/229، 3، طالمحصولالرازي،  (7)



 

  )82) 

ا العــــــرب بــــــذوات األربــــــع مــــــن الــــــدواب فقــــــ ، املطلــــــق باتفــــــاق العلمــــــا ، ومثالــــــا لفــــــ  دابــــــة؛ قيــــــدهت
"القاعــــــدة أن ( 1فـــــإذا ورد نــــــص الدابــــــة مطلقــــــا حيمــــــل علـــــى ذوات األربــــــع تقييــــــدا مبقتضــــــى العــــــادة )

 (. 2)من له عرف وعادة يف لف  إَّنا حيمل لفمه على عرفه"

ل: ما تعارف عليه الناس يف أفعـالم دون أقـوالم، مثـ وهي: العملي العرف أو  الفعلية العادة
تعارفهم على أن الزوجة ال تزف إىل زوجها إال بعد أن  وأتعارف الناس البيع باملعاطاة من غري صيغة، 

اختلــف  (؛ فقــد3، وتعــارف النــاس علــى الطعــام املقصــود بــه مــا يتناولــه مــن بــر)تقــبض جــز اً مــن مهرهــا
 تقيد املطلق: الفعليةالعادة األول : مذهب القائل  بأن ا على قول : العلما  يف تقييد املطلق هب

، كالبــاجي  :وبعــض املالكيــة(، 4)قــول احلنفيــة وخمصــص للعمــوم، وهــوهــذا بنــا  علــى قــولم أنــه 
   .(5)واحتج هبا القرط  يف تفسري ، ونسبها لإلمام مالك، وابن خويز منداد

مــــذهب أكثــــر الشــــافعية ال تقيــــد املطلــــق: وهــــو  العــــادة الفعليــــةالثـــاين : مــــذهب القــــائل  بــــأن 
ــا  علــى قــولم حلنابلــة،وا أن العوائــد الفعليــة ال ختصــص العمــوم، واختــار  أيضــاً مــن املالكيــة القاضــي  بِن

 .(6)القرايفو  واملازري، الوهاب، عبد

  أدلة مانعي تقييد المطلق بالعادة والجواب عليهم:

دليـل إال بنطقه أو ما يستخرج منه، كـالفحوى، و  يقيدنطق الشارع، ونطقه ال  املطلقن وال: أأ
اخلطاب، وما شاهبها من الدالالت، أما العادة فهي من وضع حاجات النـاس واختيـاراهتم، واملشـاهدة 

                                                           

 .  2/334، 3ط ،اإلحكام ،، اآلمدي 1/301 ،1، طالمعتمدأبو احلس  املعتزب، ( 1)
 .  1/171، ط.د، الفروقالقرايف،  (2)
 .   93ص:  1، ابن جنيم، األشبا  والنمائر ط1/188ق: املصدر الساب (3)
 .    2/175 ،ط.، دكشف األسرار، البخاري، 1/190، 1، طاألصولالسرخسي، ( 4)
 .   3/172، 2، طالجامع ألحكام القرآن القرط ، ،269ص ، 1، طإحكام الفصول الباجي،( 5)
 ،519/،1، طالبحر المحيط، الزركشي، 247،ص1، طىالمستصف، الغزاب، 2/334، 3ط ،اإلحكام ،اآلمدي :نمرا (6)

 .       5/2144، 1يف، نفائس األصول، طار ، الق2694 /6 ،1، طالتحبير، املرداوي، 123ص ،ط.، دالمسودةآل تيمية، 



 

  )83) 

 (1)الـدليل الشـرعي تُقيـدقد دل  أن الناس قد يعتـادون القبـي ، كمـا يعتـادون احلسـن اجلميـل، فكيـف 
 . ؟!

يعة قاضــية عليــه، أن الشــريعة جــا ت لتغيــري العوائــد، فــال يعقــل أن يكــون مــا وردت الشــر ثانيــا: 
 (  2. )صار قاضياً عليها

وجيــاب عــن ذلــك: بــأن املقيّــد مســتند العــادة ال العــادة ذاهتــا، وأن مســتند العــادة هــو اإلمجــاع 
الســكوي العــريف، وأن مــدار التقييــد علــى مــا ال نــص فيــه، والعــرف فيمــا ال نــص فيــه مبنزلــة اإلمجــاع كمــا 

(؛ وعليـــه فالعــادة املعتــ ة يف تقييــد املطلـــق 3")عــدم الــنص العــرف مبنزلـــة اإلمجــاع عنــدقــال ابــن المــام "
 العادة الغري منكر عليها من أهل العلم، وإقرارهم لا إمجاع عليها، وسكوهتم كذلك. 

 :بالعادة الفعلية جواز تقييد المطلقبأدلة القائلين  
ام مــثال وكــان واحـتج مــن قــال جبــواز تقييــد املطلــق بالعــادة الفعليــة: بأنــه إذا أطلــق لفــ  طعــ -1

عادة الناس تناول طعام بر؛ فإن املتبادر إىل الذهن انصراف مدلول الف  املطلق إليه؛ فيتقيد به املطلق  
(، وُأجيــب عــن ذلــك: بــأن العــادة الفعليــة إَّنــا هــي مطــردة يف اعتيــاد أكــل 4كمــا يتقيــد بالعــادة القوليــة)

فــال يكــون ذلــك قاضــيا علــى مــا طعــام خمصــوص ال يف تقييــد اســم الطعــام بــذلك الطعــام املخصــوص 
 (.5اقتضا  اطالق لف  طعام خبالف العادة القولية)

مجــاع ، فيقــاس عليــه العــرف العملــي  إتفــاق و إهــو موضــع  ةالقوليــ بالعــادة التقييــدإذا كــان  -2
 (. 6)حتكم صري  ال دليل عليهوالتفريق كذلك الحتاد املوجب، 

                                                           

 .      406، ص:3ج: 1، المفري، الواض  يف أصول الفقه،: ط 279-1/278 ،1، طالمعتمدأبو احلس  املعتزب، ( 1)
 . 3/407 ،1ط ،الواضح في أصول الفقهمفري، ال( 2)
 . 2/22 ،ط.د ،األصل الجامع، السيناوين، 7/15 ،ط.، دفتح القديرابن المام،  (3)
 .         1/317 ،ط.د ،تيسير التحريرابن أمري بادشا ،  (4)
          3/85، 1، طمختصر المنتهىشرح ، العضد، 2/334، 3ط ،اإلحكام ،اآلمدي( 5)
 .         1/282 ،2، طالتقرير والتحبيرأمري حاج،  ابن (6)



 

  )84) 

عـــرف العملـــي، فــال مينـــع التقييـــد هبـــا، بـــل أنــه قـــد وقـــع التخصـــيص بالعــادة الفعليـــه وهـــي ال -3
 (. 1التقييد هبا أوىل)

أنــه قــد وقــع إقــرارهم بتقييــدها للمطلــق دون ختصيصــها للعــام يف مســألة: أمــر الســيد عبــد   -4
 (. 2يدها بالعادة شرا  الضأن، عند املالكية)يبشرا  اللحم، مع تق

رض أدلـة الفـريق  تبـ  أن بعـد عـ القول الراجح فـي حكـم تقييـد المطلـق بـالعرف والعـادة:
حكم التقييد بالعادة القولية جائز باتفـاق، وبعـد مناقشـة أدلـة املـانع  مـن التقييـد بالعـادة العمليـة تبـ  

د املطلق هبا كذلك، وسيأي تقييد املطلق بالعادة العملية أو العـرف يف البـاب الثـاين يأن الراج  هو تقي
  نه، واهلل أعلم.ومثاله: مقدار يسري النجاسة املعفو ع

 

 

 

 

 
                                                           

 . 2/250 ،1، طفواتح الرحموتاللكنوي، ( 1)
 .          3/85 ،1، طشرح العضد مع حاشية التفتزانيالتفتزاين،  (2)



 

  )85) 

 

 

 

 

 

 

 

 فقه العبادات على والتقييد اإلطالقالتطبيق العملي ألحكام  الباب الثاني:

 .فصول مخسة على ملتويش العبادات، فقه على العملي التطبيقي ،الثاين القسم هوو 
  



 

  )86) 

 :في الطهارة والتقييد اإلطالقالفصل األول: أحكام 

األول من الباب الثـاين موضـوعها الطهـارة، ويشـمل علـى ، يف الفصل والتقييد اإلطالقأحكام 
 ، ومخسة أفرع: مطلبا وعشرين أربعة فيها ،مباحث ةسبع

 : في أحكام المياهوالتقييد اإلطالق  األول: المبحث

  ماء البحر: اإلطالق والتقييد طهوريةالمطلب األول:  
 -لى اهلل عليـــه وســـلم صـــ -ســـأل رجـــل رســـول اهلل "قـــال:  -رضـــي اهلل عنـــه  -عـــن أت هريـــرة 

فقال: يـا رسـول اهلل إنـا نركـب البحـر، وحنمـل معنـا القليـل مـن املـا ، فـإن توضـأنا بـه عطشـنا، أفنتوضـأ، 
فاحلــديث ؛ "(1): هــو الطهــور مــاؤ ، احلــل ميتتــه-صــلى اهلل عليــه وســلم-مبــا  البحــر؟ فقــال رســول اهلل

ـــدةهنـــا تبـــدو أيـــدل علـــى أن مـــا  البحـــر طهـــور بـــإطالق، ولكـــن وردت نصـــوص   لإلطـــالق، وهـــي  مقّي
مـن وضـو  مـا  البحـر ال جيـزَّ " موقوفـا علـى ابـن عمـر بلفـ :روي موقوفة علـى بعـض الصـحابة؛ فقـد 

 .(2)"وال جنابة

 ومذهبــه قــد مــر يف البــاب األول أن قــول الصــحات :حكــم التقييــد بمــذهب الصــحابي أوال:
فــال يصــ   ؛ن هنــا  خمالفــاحيــث إ كــنإذا علــم بــاملطلق، وانتشــر مذهبــه ومل جيــد لــه خمــالف، ول مقيــد؛

قـــال يف اإلمـــام شـــرح "  نيـــل األوطـــار: قـــال الشـــوكاين يف  التقييـــد يف هـــذ  املســـألة مبـــذهب الصـــحات؛
اإلملام: فإن قيل:مل جيبهم بنعم ح  قالوا: )أفنتوضأ به( ؟ قلنا: ألنه يصـري مقيـدا حبـال الضـرورة ولـيس 

 .(3) بن املسيبواإال ابن عبد ال  وابن عمر العلما   واز الطهارة مبا  البحر قال مجيع، وجبكذلك

ن مــذهب الصــحات هنــا قــد وجــد لــه خمــالف  حيــث إ: البحــر مــاء طهوريــةتقييــد حكــم  ثانيــا:
فعارض املرفوع، وعارض اإلمجاع، وخالف مجهور الصحابة، فإنه ال يقيد بـه املطلـق؛ وهـو طهوريـة مـا  

                                                           

  ، قال البغوي: حسن صحي ،(83)رقم  ،62 /1 ،البحر مبا  الوضو  بابكتاب الطهارة،  ،السنن ،داود خرجه أبوأ( 1)
   .(2877، رقم)557 /1، صحيح الجامعاأللباين، صححه (، و 281، رقم )2/55، شرح السنة 

 قال (، وقال هكذا روي موقوفا،8665) رقم، 547 /4 ، كتاب احلج، باب ركوب البحر،السنن الكبرىلبيهقي، ( أخرجه ا2)
 .        1/30، 1، طنيل األوطارالشوكاين،   بن عمر.الشوكاين: وروي مثل ذلك عن أت هريرة وروايته ترد ، وكذا رواية عبد اهلل 

 السابق.  ( انمر: املرجع3)
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ويبقــى فحكــم مــا  البحــر طهــور  ألصــغر بــالنص واإلمجــاع؛ث األكــ  واالبحــر؛ فمــا  البحــر يرفــع احلــد
 .والعمل باملطلق على إطالقه واجب ما مل يأي قيد يقيد  ؛ ألن القيد غري معت ،على إطالقه

 :طاهر من خالطهبما الماء طهورية  تقييدالمطلب الثاني:  
 لك اك يق  ىق ٱُّٱ، قـــــال تعــــــاىل: بـــــالطهور بــــــإطالق يف القــــــرآن املــــــا  موصـــــوفجـــــا  

 ســتلزم التقييــد مبــاصــفة الطهوريــة يفهــل هــذا اإلطــالق يف ، (48) ســورة الفرقــان، مــن اآليــة  َّ مك
اهرا هـل يبقـى طـ أي؟  عنـد خمالطتـه لشـي  مـا طـاهر هل يبقى على إطالقه طهـوراو طاهر،  منخالطه 

 مطهرا؛ صاحلا للوضو  والغسل؟.

 فرع لذا املطلب:، وهن ثالثة أحاالت طلق إذا خالطه شي  طاهر فله ثالثاملا  امل
 .ط املا  بشي  من الطاهرات، ومل يتغري لونه، وال طعمه، وال رحيهاختالالفرع األول: حالة 
 من الطاهرات، فغرير  تغرياً خُيرجه عن اسم املا . املا  بشي  طاختالالفرع الثاين: حالة 
 .املا عن مسمرى  هتغري املا  بشي  من الطاهرات، ومل خيرج الفرع الثالث: حالة

 .الفر  األول: حالة اختالط الماء بشيء من الطاهرات، ولم يتغير لونه، وال طعمه، وال ريحه
غـري  يف مـا ،  وأسق  شي  قليل من الباقال، أو احلمص، أو الـورد، أو الزعفـران ومثاله: أن ي 

طـاهرا مطهـرا باتفـاق،  ته، يف هذ  احلالة يبقى املـا  علـى إطالقـهوال رائح هوال لون املا  طعم يف يغريمل و 
صـلى اهلل والدليل علـى أن اليسـري الـذي مل يـؤثر يف املـا  ال خيرجـه عـن إطالقـه؛ حـديث اغتسـال النبـ  

 و س لرم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لرى النرِ ر  أ نر " ع نـْه ا، اللرهُ  ر ِضي  ع ْن أُمِّ ه اِنف   من قصعة فيها أثر عج : " عليه وسلم
ــــل   ــــا ق ْصــــع ة   يف  و اِحــــد   ِإن ــــا    ِمــــنْ  ُمون ــــة  و م يْ  اْغت س  ؛ فــــاملطلق طهوريــــة املــــا  يف اآليــــة (1) "اْلع ِجــــ  أ ثـ ــــرُ  ِفيه 

 ؛بــ  الــنص املطلــق واملقييــد ، ومل حيــدث التعــارضوهــو شــي  يســري "أ ثـ ــُر اْلع ِجــ ِ " واملقييــد، واحلــديث
كـل طـاهر خـال  املـا ، مـامل   -عجـ وهـو مـا فيـه أثـر ال - ، ويقاس علـي املقيـد فكالمها صاحل للوضو 

 يغري أوصافه اجملمع عليها.
                                                           

 الررُجلِ  ب ابُ  الطهارة، كتاب،  السننواحلديث: أخرجه ابن ماجه يف  ،2/457 ،1، طمرقاة المفاتيحالروي، انمر ( 1)
ــْرأ ةِ   نِ  و اْلم  ، رقــم 1/67، خالصــة األحكــامل النــووي: صــحي  اإلســناد، قــا (،378، رقــم )1/134 و اِحــد ، ِإن ــا    ِمــنْ  يـ ْغت ِســال 

 . (378)رقم:  450 ،1، وصححه األلباين، صحي  وضعيف ابن ماجه، 14
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إىل أقـوال السـادة  بـالنمر: يتغيـر ولـم الطـاهرات مـن بشـيء المـاء اخـتلط إذا الفقهاء أقوال
مــن الــدليل  بــالنص والقيــاس؛ فالصــحي   ورهم اتفــق علــى مــا تقــرر بإعمــال كــلالفقهــا ، وجــد أن مجهــ

 طهوريتـه ب  لِ وأما صفة التغـري فـإن كـان تغـريا كثـريا ُسـه: قال النووي:"نه يبقى على إطالقعند الشافعية أ
قطعا: وإن كان يسريا بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفر قليال أو صابون أو دقيق فابيض قليال حبيث ال 

 (" 1)وهو املختار نه طهور لبقا  االسمأيضاف إليه فوجهان الصحي  منهما 

الصاغاين: "إذا مل يُنسب املا  إليه، يف رواية  قال اإلمام أمحد: عند احلنابلة: يبقى على إطالقه
أي: يبقى على إطالقه مـا مل يقيـد ويقـال مـا  زعفـران، وقـال ابـن  ".(2. )فيقال: ما  كذا، فال بأس به

 (" 3)وال نعلم خالفا ب  أهل العلم يف جواز الوضو  مبا  خالطه طاهر، مل يغري قدامة: "

 (.4ل على أنه طاهر ما مل ينقع أو يطبخ فيغري أجزا   )عند املالكية ما يد

ال فغلــب عليــه: صــار احلكــم لــه، ومــا خــال  املــا  شــي  ســوا ، عنــد احلنفيــة: قــال الطحــاوي: "
 (.5")للما ، وإن مل يغلب عليه: كان احلكم للما ، ال له

خالطه  : يبقى املا  الذير ولم يغير صفتهطاه من خالطه بما الماء طهورية تقييدحكم 
  طاهر على إطالقه باتفاق، وال يقيد  اليسري الطاهر الذي وقع فيه، ما مل يغري أحد أوصافه.

 .خرجه عن اسم الماءأيء من الطاهرات فغيَّره تغيراً ط الماء بشاختالالفر  الثاني: حالة 

ه: ، فغري لونه وطعمه، حبيث صار ال يقال لمثالشاي يف املا  عشب الوضع ومثال ذلك: إذا 
؛ فهــذا باتفــاق قــد لــو طــبخ حلمــاً يف املــا ، فهــذا املــا  قــد تغــري وصــار مرقــاً  أو : شــاي، يقــالمــا ، وإَّنــا 

فقد املا  إطالقه فأصب  شـيئا آخـر وال خـالف يف هـذ  احلالـة أنـه مل يصـب  طهـورا وإن كـان طـاهرا يف 
                                                           

 .         104-1/103 ،ط.، دالمجمو النووي، ( 1)
 .           1/122، 1، طاالنتصارالكلوذاين،  (2)
 .            1/13ط، .، دالمغنيابن قدامة املقدسي، ( 3)
 .            1/155 ،2، طالكافيابن عبد ال ،  ،1/114 ،1ط ،المدونةمالك،  (4)
 . 1/227، 1،  طشرح مختصر الطحاوياجلصاص،  (5)
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ن املــرق واخلــل ال وال خــالف أيًضــا أنفسـه؛ فــال يصــل  لرفــع حــدث أصــغر وال أكـ . قــال اجلصــاص: "
  .("1)  الثمر: يسلبه اسم املا  املطلقجيوز الوضو  هبما، واملعىن فيه أن ما غلب عليه من أجزا

مــا خالطــه طــاهر فغــري امســه، وغلــب علــى أجزائــه، حــىت صــار صــبغا، أو قــال ابــن قدامــة: "...
فجميـع  البـاقال املغلـي. ح ا، أو خال، أو مرقا، وحنو ذلك. الثالث، ما طبخ فيه طاهر فتغري به، كمـا 

 (".2)هذ  األنواع ال جيوز الوضو  هبا، وال الغسل، ال نعلم فيه خالفا

: قيـد املـا  صـفته أو اسـمه إذا اختلط بشيء من الطاهرات فغيَّرطهورية الماء تقييد حكم 
 ن املقيِّـــدكـــم املطلـــق علـــى حكـــم املقيـــد، وحيـــث إ؛ فيحمـــل حأفقـــد  امســـه وصـــفته املطلـــق بقيـــد معتـــ 

ال جيـوز التطهـر بـه، ومجهـور الفقهـا   )املا  املختل (ال جيوز التطهر به، فاملطلق حكمه  )الشاي مثال(
 على ذلك. 

 .عن مسمَّى الماء هلم يخرجو تغير الماء بشيء من الطاهرات،  الفر  الثالث: حالة
ان فغـري املا  الـذي خالطـه صـابون فغـري لونـه، أو وقـع فيـه محـص فغـري طعمـه، أو زعفـر ومثاله:  

 ، فهل تغري  هذا يقيد  وخيرجه عن إطالقه؟ رائحته، ولكن ال يزال اسم املا  يشمله

 :مسماه عن يخرجه ولم الطاهرات من بشيء الماء تغير إذا الفقهاء أقوال
 األول: وهو قول اجلمهور: إذا تغريت صفات املا  خيرج عن إطالقه. لقول ا

 (.4واملالكية) ،د احلنابلة، وبه قال  الشافعيةوهو املشهور عن (،3وهو رواية عن أمحد )

الثاين: التغري بطاهر ال خيرج املا  عن إطالقـه وال عـن مسـما ، وهـو قـول احلنفيـة، وروايـة القول 
 (.5) وهو قول ابن حزمعن أمحد، 

                                                           

             ، للجصاص.السابق جعاملر ( 1)
 .           1/11 ط،.، دالمغنيابن قدامة،  (2)
 .          املصدر السابق، ، وابن قدامة1/122 ،1، طاالنتصارنمر: الكلوذاين، ا (3)
 .            ، املرجع السابقابن عبد ال ، مالك، املرجع السابق، 1/103 ،ط.د ،المجمو لنووي، انمر: ( ا4)
 .             1/24 ،ط.، دالمحلىابن حزم،  نمر:املصدر السابق، ا، ابن قدامة، املصدر السابقنمر: الكلوذاين، ( ا5)
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 خض ُّٱ:بقولــه تعــاىل اســتدلوا: إطالقــه عــن يخرجــه ال بطــاهر المتغيــر المــاء نإ قــال مــن أدلــة
وهذا عام يف كل ما ؛ ألنـه " (،  قال ابن قدامة:43 من اآلية النسا رة سو ) َّ مظ  حط مض

 -نكرة يف سـياق النفـي، والنكـرة يف سـياق النفـي تعـم، فـال جيـوز التـيمم مـع وجـود ، وأيضـا قـول النـ  
؛ وهــذا واجــد للمــا (، 1")الــرتاب كافيــك مــا مل جتــد املــا "يف حــديث أت ذر:  -صــلى اهلل عليــه وســلم 

وأصــحابه كــانوا يســافرون، وغالــب أســقيتهم األدم، والغالــب أهنــا  -صــلى اهلل عليــه وســلم - وألن النــ 
تغري املـا ، فلـم ينقـل عـنهم تـيمم مـع وجـود شـي  مـن تلـك امليـا ؛ وألنـه طهـور خالطـه طـاهر مل يسـلبه 

 .("2)اسم املا ، وال رقته، وال جريانه، فأشبه املتغري بالدهن

 (3رحيه حكى اإلمجاع ابن املنذر. )  باملا  اآلجن املتغري أدلتهم اإلمجاع على الوضو ومن 

وقالوا: أن العرب ترد املا  املتغري وتقول وردنا املـا ،  وأن اإلضـافة يف مـا  زعفـران إضـافة جمـاز، 
 وإال فما  الزعفران حقيقة ملا  اعتصر منه، وما  الورد كذلك. 

قــالوا قــولكم ال يصــ  مــن  :القــهإط عــن يخــرج بطــاهر المتغيــر المــاء بــأن القــائلين جــواب
وجو : أحدها: إن خالفنـا فيمـا زال عنـه إطـالق اسـم املـا ؛ فـنحن نسـأل أهـل اللسـان فـإن قـالوا: هـذا 

 (4ما  مطلق. قلنا جيوز الوضو  به، وإن قالوا قد زال عنه إطالق اسم املا  ثب  ما ذكرنا. )

 أي شي  هذا؟ وما  أي شي  هو؟ والثاين: أنه لو مل يزل اإلطالق ملا حسن االستفهام عنه:

(، أو الزعفـران 5والثالث: أنه لو قال لعبد : اسقين ما ، أو اشرت ب ما ، فسـقا  مـا  األشـنان)
 حسن لومه، ولو اشرتا  له؛ مل يلزمه قبوله.

                                                           

  ،مجمع الزوائد، : رجاله رجال الصحي ليثميقال ا (،1333، رقم )2/86، 1ط، األوسط المعجميف أخرجه الط اين  (1)
 . (1666) ، رقم1/342، 1ط صحيح الجامعاأللباين، صححه (، و 1410، رقم )1/261 ،ط.د

 ؛فيجنب ويتوضف به الدهن على وجهه . وسبب ذكر  املتغري بدهن، أن املتغري بدهن يطفو1/11 ،ط.، دالمغنيابن قدامة،  (2)
 ألنه ال خيال  جزئيات املا ، ولكن ما خاطه أدهان وزعفران قوالن يف مذهب الشافعي وأمحد. 

 .              1/259 ،1ط ،األوسطابن املنذر،  (3)
 .                125-1/122 ،1، طاالنتصارالكلوذاين، ( 4)
 .               األشنان: نب  يغسل به (5)
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 (.1والرابع: لو حلف ال يشرب ما  فشرب ما  تغري بلنب أو عج  أو غري  مل حينث عندكم)

 وز للمحرم استعماله، ولو استعمله لزمه الفدية.واخلامس: أنه ال جي

وقالوا: وأما قولكم: إن حقيقة ما  الزعفـران مـا  اعتصـر منـه، فلـيس كـذلك؛ ألنـه يقـال: دهـن 
اللوز ملا  اعتصر منه، ودهن البنفسج والورد ملا  تروح برحيه ومل يعتصر منه، فأمـا العـرب ال تقـول وردنـا 

 ول وردنا ما  آجنا وآسنا. قال الشاعر: املا  إذا كان متغريا؛ إال وتق

 (.2)وصبيبُ  معا حنرا ن  األْجنِ  ِمن  **   مِجام هُ  كأنر  ما ً  فأوردهُتا -21

غــري أن املــانع  بعضــهم يســتثين املــا  املتغــري بأصــل خلقتــه، أو مبحلــه كاملــار علــى علــى صــخور 
اورة، فهـم قـد اسـتثنوا أنواعـا متغـرية لونـا ملحية وحنوها، وبعضهم فرق ب  املتغـري باملخالطـة واملتغـري باجملـ

 أو رائحة أو طعما.

  :ولم يخرج عن مسمَّى الماء الماء الذي خالطه طاهرطهورية تقييد حكم 

بعد استعراض أدلة الفريق  وحججهم، تب  أن حكم املا  الـذي خـال  طـاهر ومل خيرجـه عـن 
  ال خيرجـه عـن أصـله، ومل يغلـب علـى جزئياتـه مسما ، على تفصيل: فاملا  املتغري بطاهر، إذا كان تغري 

حبيـث يغـري قوامـه، فهـو مـا  طهـور علـى إطالقـه؛ إذ أن هـذا التغيـري ميكـن أن جيـري علـى رحيـه وطعمـه، 
ن ، وحيـث إالطهوريـةالشـارع عنـه إطـالق  ى صخور أو حشائش، ومع ذلك مل ينفإذا مر يف حمله عل

بفسـاد املـا  اآلجـن واآلسـن، أيضـا شقة عنهم، فلم يلزمهم الشرع جا  مبا يصل  العباد ويرفع احلرج وامل
ـــة ال تقيـــد وتبقـــى علـــى  ومل ينـــف عنـــه طهـــور  وإن عافتـــه األنفـــس؛ فحكـــم طهوريـــة املـــا  يف هـــذ  احلال

 إطالقها.
                                                           

 . 8/183ط،.، دالمبسوطعند احلنفية، وينمر السرخسي، أي  (1)
، علقمـة الفحـل بشـرح األعلـم الشـنتمري ديوانانمر: الفحل، ، اجلاهلي: علقمة بن عبدة املعروف بالفحل البي  للشاعر (2)

 ط ح ا، ومطلع القصيدة: 42م ص: 1969 -هـ1389حلب  –، دار الكتاب العرت 1حتقيق: لطفي الصقال ودرية اخلطيب،  ط
       .مادة )أجن(، 13/8 ،اللسان ابن منمور،. وانمر:  طروبُ  احِلسان يف ق لبن  بك  



 

  )92) 

بعـدم التقييـد، لـو حفـ  املـا  أو طهـر   قـال من أنتكمن يف : في عدم التقييد الخالف ثمرة
غري يف لونه أو طعمه أو رائحتـه ال ينفـي عنـد  اطـالق الطهـور عنـه، وهـو مبواد )كالكلور( وماشبهه؛ فت

 واهلل أعلم. حي ،الص

املقصـود بـه  :املـا  املسـتعمل: المطلب الثالث: حكم إطالق الطهارة على الماء المستعمل
 املـا مطلـق الطهـارة يف حبـث  بالبحـث هنـا؛املقصـود  .(1)و املغتسلأاملتوضف  املا  املنفصل عن أعضا 

ل  صــت علــى إطالقهــا، أي طهوريتــه، إذ األصــل أنــه طــاهر بــإطالق، فهــل إذا اســتعمل ظلــ  املســتعمل
 لرفع احلدث  مرة أخرى؟

ملستعمل قيد بقيود ذكرها الفقهـا ، تلـك ا املا : الفقهاء عند المستعمل الماء مقيدات: أوال
مطلـــق يف األحـــوال واألزمنـــة  []أو األفـــراد العـــام يف األشـــخاصالقيـــود تنـــدرج حتـــ  القاعـــدة األصـــولية: 

أزيـل بـه حـدث أو اسـتعمل يف  : مبـايف حـال فقيـد املـا  املسـتعمل عنـد احلنفيـة ،(2")والبقاع واملتعلقـات
ويــنجس بغمــس ذراع  يف بئــر،(، ويــنجس إذا اســتعمل لرفــع جنابــة ولــو كــان 3بــدن علــى وجــه القربــة )

مـا و ، ملساحة يف الطـول والعـرض دون العمـقأو با املا ، قدرو  حبركة؛ والذي ال ينجس عندهم اجلنب،
 .(4) رعذرع يف عشرة أذعليه الفتوى ما يبلغ عشرة أ

وال يكون املا  مستعمالً (، 6( عند الشافعية واحلنابلة )5)املا  املستعمل مبا دون القلت  وقيد
 ، وقد كان مطلق من حيث القلة والكثرة. اهبإذا أدخل يد  يف اإلنا  ليغرتف عندمها 

 قيد املا  املستعمل عند املالكية بثالث صفات:و 
 أن يكون يسريا، وهو املا  املستخدم يف األواين. -1

                                                           

 . 2،1/199ط ،حاشيةال ابن عبدين،، و 1/394 ،1ط ،البنايةانمر: العيىن، ( 1)
  .207 :ص ،1، طشرح تنقيح الفصولالقرايف، ( 2)
 . 1/23 ،ط.د ، اللبابامليداين،  (3)
 حلنفية يف املا  الكثري الذي ال ينجس إىل اثنا عشر قوال وما عليه الفتوى: ما مساحته عشرة أذرع يفوصل  األقوال عند ا( 4)

 . 1/22 ،ط.د ،الهداية، واملرغيناين، 1/14 ،ط.د، االختيارعشرة أذرع، وينمر: ابن مودود،  
 . 1/22 ،1ط ،متن الغايةاحلصين،  ، انمر:مخسمئة رطل تقريبا القلتان (5)
 .1/41،ط.، دالمغنيابن قدامة، و  ،1/67 ،1ط ،عجالة المحتاجابن امللقن،  ( انمر،6)



 

  )93) 

 حكم خبث. إزالة أن يكون استعمل يف رفع حدث ال  -2
 ( 1لة عندهم مبا كان يف األواين عادة)أن يكون االستعمال الثاين يف رفع حدث، وحد القِ  -3

 املستعمل حالت : لما ل: المستعمل الماء حاالت: ثانيا
 غسل.  وأاحلالة األوىل: املستعمل يف وضو  

 احلالة الثانية: املستعمل يف إزالة النجاسة.

الفقهـا  يف  اختلـف: غسـل وأ وضـوء فـي المسـتعمل بالمـاء الطهـارة حكـم: األولى الحالة
املـا  املسـتعمل ول: إطالق الطهورية على املا  املستعمل يف وضو  أوغسل علـى ثالثـة أقـوال: القـول األ

املـا  املسـتعمل طـاهر  القـول الثـاين:، و جتوز الطهارة به كالوضو  منـه والغسـل بـه للجنابـة بإطالق طهور
 جنس. املا  املستعملالثالث: القول ، و يف نفسه غري مطهر لغري 

الطهــارة بــه  فتجــوز :بــالطالق طهــور غســل أو وضــوء فــي المســتعمل المــاء: األول القــول
وهـو إحـدى الـروايت  عنـد  -رضـي اهلل عـنهم –عن علي، وابن عمـر، وأت أمامـة  مروي بإطالق: وهو

تفصــيل: (، وللمالكيــة 2) امحـد ومالــك، والقـول الثــاين للشــافعي وقـول ابــن حـزم واختيــار شــيخ االسـالم
وجتـوز ازالـة اخلبـث بـه بـال   ،ن وجـد غـري إلكـن مـع الكراهـة  ،طهور جيوز رفع احلـدث بـه املا  املستعمل

 .(3) كراهة

 : إطالقه على طهور المستعمل الماء أنة من قال أدل

ــــة الفرقــــانســــورة ) َّ مك لك اك يق  ىق ُّٱ قــــول اهلل تعــــاىل::أوراًل   و(، 48 مــــن اآلي
ــــــة األنفــــــالســــــورة ) َّنب مب زب رب يئ ىئ  نئٱُّ قولــــــه:  (، قــــــالوا:11 مــــــن اآلي
كـررر منـه الفعـل، مثـل يقتضي جواز التطهري به مرًة بعد أخرى، فهو على وزن )ف عول( ملا يت َّمكُّٱ

 (.4)كما يصلي يف الثوب الواحد مرارا، فيجوز استخدامه مرارا  شكور وصبور
                                                           

 . 25ص ،ط.، دالقوانين الفقهية، وابن جزي، 42-1/41 ،ط.د ،حاشيةال نمر: الدسوقي،ا (1)
 املوسوعة الفقهية، موقع الدرر السنية. : حكم املا  املستعمل،نمر( ا2)
 . 1/37 ،ط.، دبلغة السالكالصاوي،  (3)
 .                1/153 ،ط.، دالمجمو النووي، ، 3/437 ،1، طأحكام القرآناجلصاص، انمر:  (4)



 

  )94) 

 جـه الدراللـة:و و  .(1")إنر املـا  ط هـورن ال يُنجِّسـه شـي ن "الن ُّ صـلرى اهلل عليـه وسـلرم:  ثانيا: قول 
مــا تغــرير لونــه، أو طعمــه، أو  عمــوم احلــديث، فاملــا  طهــورن ال ينجِّســه شــي ، وال ُيســتثىن مــن ذلــك إالر 

إنر املــا  ال "ابــن عبرــاس رضــي اهلل عنهمــا، قــال: قــال رســوُل اهلل صــلرى اهلل عليــه وســلرم: ه، وحــديثرحيــ
 (.3)أنر املا   ال يتعدرى إليه ُحكم احلد ث وجه الداللة:و  ،(2)"جيُنب

بالـاجرة، فـأي  -وسـلم  صـلى اهلل عليـه -خرج علينـا رسـول اهلل ": حديث: دليل طهارته ثالثا
ذا توضـأ  كـان إ( وحـديث: "4")بوضو  فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسـحون بـه

 .ايضا على طهارته يدل ؛ وذلك("5)كادوا يقتتلون على وضوئه

 .والدليل، و سنة أو إمجاعأال بدليل من كتاب إطهور وال ننتقل عن ذلك ه صل أناأل :رابعا

ل به حمل طاهر، فلم تزل بـه طهوريتـه، كمـا لـو غسـل بـه الثـوب؛ وألنـه القـى : ألنه غسخامسا
  (6) حمال طاهرا، فال خيرج عن حكمه بتأدية الفرض به، كالثوب يصلى فيه مرارا.

 -وألن الن   ؛ول الذراعأقد مت تيقن استعماله يف و خر الذراع أ: املا  الذي يسال على سادسا
ون يف األقــداح واألتــوار ويغتســلون يف اجلفــان، ؤ ونســا   كــانوا يتوضــ وأصــحابه -صــلى اهلل عليــه وســلم 

 .(7)فلو جنس لنجس املا  الذي يقع فيه، لومثل هذا ال يسلم من رشاش يقع يف املا  من املستعمِ 

  :لغيره مطهر غير نفسه في طاهر المستعمل الماء: الثاني القول

 ( وأدلتهم: 1)يومالك وقول للشافع ،محدأو  ،رواية عن أىب حنيفةهي 
                                                           

  وسبق خترجيه، الرتمذي( أخرجه 1)
  جرير ابن قال، حسن صحي  وقال، (65رقم ) ،1/94 ذ ِلك   يف  الرُّْخص ةِ  ب ابُ  الطهارة،أبواب  يف السنن، الرتمذي( أخرجه 2)

، 1/284، فـــتح البـــاري، وصـــححه ابـــن رجـــب يف 2/692، مســـند ابـــن عبـــاس اآلثـــار هـــذيبت إســـناد  صـــحي ، :الطـــ ي
   (.27، رقم )1/64 ،إرواء الغليل يف وصححه األلباين

 .    20/519 ،طد.، مجمو  الفتاوىابن تيمية،  (3)
                 (.187) رقم ،49 /1 النراِس، و ُضو ِ  ف ْضلِ  اْسِتْعم الِ  ب ابُ  الوضو ، كتاب ، الصحيح يف البخاريأخرجه  (4)
 .               (189، رقم )للبخاري املصدر السابق (5)
 .               1/16 ط،.، دالمغنيابن قدامة، ( انمر: 6)
 .                1/17 ط،.، دالمغنيابن قدامة، ، 1/182 ،ط.د ،المحلىابن حزم، ( انمر: 7)



 

  )95) 

فـدل ذلـك علـى  ؛(2")ال يغتسلن أحـدكم يف املـا  الـدائم وهـو جنـب"وال :حديث أت هريرة: أ
 .كان ال يؤثر ملا هنى عنه غتسال يؤثر يف املا  ولون اإلأ

وأصحابه احتاجوا يف مـواطن مـن أسـفارهم الكثـرية إىل  -صلى اهلل عليه وسلم-ثانيا: أن الن  
 .(3)ستعمل ال ستعماله مرة أخرىومل جيمعوا امل ،املا 

 :لغيره مطهر غير طاهر المستعمل الماء قال من على أصحاب القول األول جواب

و تقييد  بأنـه مسـتعمل ولـو أشارة اليه مل يأت ذكر املا  املستعمل يف احلديث وال حىت اإل:أوال
جنابـــة، واملـــدعى ألن غايـــة مـــا فيـــه خـــروج املســـتعمل لل ؛نا ذلـــك فـــإن الـــدليل أخـــص مـــن الـــدعوىســـلم

 .خروج كل مستعمل عن الطهورية

ولـذا مل جيمعـو  للشـرب والطـبخ والعجـن والتـ د  ؛ثانيا: ال يلزم من عـدم مجعـه منـع الطهـارة بـه
فــإن النفــوس تعافــه يف العــادة وإن كــان  ؛لكــن تــر  مجعــه لالســتقذار ،مــع جوازهــا بــه باالتفــاق ،وحنوهــا

مقتصــدون يف الوضــو   -رضــي اهلل عــنهم-وأصــحابه  -وســلمصــلى اهلل عليــه -طــاهرا . وأيضــا فــالن  
   .(4)فمع هذا فإنه ال يكاد يبقى منه شف للجمع ؛ن السنة الوضو  باملدأل

 : نجس المستعمل الماء: الثالث القول

(، واملشهور يف مذهب أت حنيفة وصاحبه أت 5)بو يوسفأواية عن أىب حنيفة واختارها ر  هي
 :وأدلتهم(6س يف بئر ينجس املا ، وميثلون بذلك مبسألة البئر جح ، )يوسف أن اجلنب إذا انغم

                                                                                                                                                                                     

 .                  1/33 ،، د.طبداية المجتهدابن رشد، ، 1/201 ،2ط ،حاشيةال ،، وابن عابدين1/394، 1ط ،البنايةالعيىن،  ( انمر:1)
ْغِتس الِ  ع نِ  النـرْهيِ  ب ابُ  الطهارة، ِكت ابُ  ،الصحيح يف مسلم( أخرجه 2)                  . (283) رقم ،1/236 الرراِكِد، اْلم ا ِ  يف  اال 

 . 1/99، 2ط، الرائق البحرابن جنيم، ( انمر: (3
 .                 1/37 ،1، طنيل األوطارالشوكاين، ( 4)
 .                  1/99 ،2، طالبحر الرائقابن جنيم، و ، 1/394 ،1، ط البنايةالعيىن،  (5)
 على بدنه جناسة ط: وصورهتا جنب انغمس يف البئر للدلو أو للت د وال ح )مسألة البئر جح ( ضاب  حكم مسألة البئر ج (6)

فعند أت حنيفة الرجل واملا  جنسان وعند أت يوسف الرجل جنب على حاله واملا  مطهر على حاله، وعند حممد الرجل طاهر 
واملا  طاهر طهور: فاجليم من النجس عالمة جناستهما واحلا  من احلال أي كالمها حباله، والطا  من الطاهر فرتب حروفه على 

 .                  1/102، 2، طالبحر الرائقرف األول لإلمام األعمم والثاين للثاين، والثالث للثالث. ابن جنيم، ترتيب األئمة فاحل



 

  )96) 

اِئمِ  املـــا ِ  يف أحـــدُكم ي بـــول نر  ال:" قـــال -وســـلم عليـــه اهلل صـــلى- النـــ  ألن:  أوال  ال الـــذي الـــدر
: قـالوا(، 2")ال يبولن أحدكم يف املا  الـدائم مث يغتسـل فيـه":مسلم ويف رواية(، 1)"فيه يغت ِسلُ  مث جي ْري،

 .(3)قد هنى عنهما مجيعا -لمصلى اهلل عليه وس-نجس املا  فكذا االغتسال؛ ألنه والبول ي

  (4. )ثانيا: وألنه يسمى طهارة والطهارة ال تكون إال عن جناسة، إذ تطهري الطاهر ال يعقل

الداللـة علـى  وضو  غاية ما فيهـا -صلى اهلل عليه وسلم-لثا: أحاديث استعمال فضل الن  ثا
هــذا ال يصــل   ، وقــالوا: ومــعولعــل ذلــك مــن خصائصــه -صــلى اهلل عليــه وســلم-ة مــا توضــأ بــه طهــار 

، -عليـه الصـالة والسـالم  -ألن هذا الذي مسحوا به ليس هو املتساق  من أعضـائه  ؛دليال للمدعي
 ) (.  فإنه جيوز أن يكون هو ما فضل من وضوئه

 : المستعمل الماء بنجاسة قال من على الجواب

فــــال يلــــزم مـــــن ورود النهــــى عـــــن  ،يلــــزم مــــن االشـــــرتا  يف النهــــي االشــــرتا  يف احلكـــــم ال :أوال
 ( 5)قرتان ضعيفخذ بداللة اإلواألاالغتسال مع النهى عن التبول يف املا  الدائم استوائهما يف احلكم 

فصــــاحبها  ،بـــدليل مشـــروعية جتديــــد الوضـــو  ؛ثانيـــا: ال يســـلم أن الطهــــارة تكـــون عـــن جناســــة
ن احملـدث لـيس أنـه ثبـ  أىل إباإلضـافة  .يضـا قـولم تطهـري الطـاهر ال يعقـلأوهذا يـرد  ،فعلمتطهر بال

 أبــا مــع أنّ (، 6)ن املــؤمن ال يــنجس" إت هريــرة " أل -صــلى اهلل عليــه وســلم  -قــول النــ   يف ؛بــنجس
 .عتباروأيضا هو مسك بالقياس يف مقابلة النص، وهو فاسد اإل، هريرة كان جنبا

                                                           

ا ِ  يف  البـ ْولِ  ب ابُ  الوضو ، ، كتابصحيحاليف  البخاريخرجه أ( 1)
 
ائِِم، امل   (.239) رقم ،57/ 1 الدر

 وقال الشوكاين: واعلم أنه ال بد من إخراج هذا احلديث (،282) ، رقم1/235، الطهارة ِكت ابُ  ،الصحيح يف مسلم( أخرجه 2)
ألن االتفاق واقع على أن املا  املستبحر الكثري جدا ال تؤثر فيـه النجاسـة، ومحلتـه الشـافعية  ؛عن ظاهر  بالتخصيص أو التقييد

 ،1الشــوكاين، نيــل األوطــار: ط،  بــالتغريالقلت  فمــا فوقهمــا ال يــنجس إالبــقــدر مــا يعلــى مــا دون القلتــ  ألهنــم يقولــون: إن 
1/50                 . 

 .                 1/99، 2، طالبحر الرائقابن جنيم احلنفي،   (3)
 .        1/17 ط،.، دالمغنيابن قدامة، ( انمر: 4)
 .                 1/34، 1ط ،نيل األوطارالشوكاين،  (5)
 .(285) رقم ،1/65 و غ رْيِِ ، السُّوقِ  يف  و مي ِْشي خي ْرُجُ  اجلُُنبُ  باب الغسل، تابك ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (6)



 

  )97) 

 (1)وحكم أمته واحد إال أن يقوم دليل باالختصاص وال دليل. الن  ل أن حكمثالثا: األص

 :الماء المستعمل وثمرة الخالفطهورية حكم  في لقول الراجحا

؛ عمـالً باألصـل، وباألدلـة امطهـر  اعلى إطالقه، طاهر  املا  املستعمل بقا  للباحث ترج الذي 
وال ينتقــل مــا جعلــه اهلل طهــوراً ال يكــون إال بــدليل،  دتقييــن أطهــور؛ إذ  املســتعمل الدالــة علــى أن املــا 

أنــه   حــىت ، وال دليــل للمخــالف  يــنهض لــذلكمــن إطــالق الطهــور وهــو املتــيقن إىل التقييــد إال مبتــيقن، 
أرجو أن ال يثبـ  روايـة النجاسـة فيـه "يقول:  احلنفي كان قاضي القضاة أبو حازم عبد احلميد العراقي

 (. 2")، وهو اختيار احملقق  من مشاخينا مبا ورا  النهر-رمحه اهلل-عن أت حنيفة 

ومثـــرة هـــذا اخلـــالف: أنـــه ميكـــن جتميـــع ميـــا  املســـاجد، واملـــدارس، وأحـــواض الســـباحة وحنوهـــا، 
وإعادة استعمالا بعد معاجلتها خاصة يف الدول الفقرية يف امليا ، إذ أنه طاهر مطهر ولـو عافتـه الـنفس 

  خدم يف الوضو  والغسل وغريمها. واهلل أعلم.قبل معاجلته وتدوير  ليست

 

  

 

 
                                                           

 السابق.                   جعر نيل األوطار، امل (1)
 .    1/399 ،1ط ،البنايةالعيين، ( 2)



 

  )98) 

 : نجاسة إزالة في المستعمل الماء: الثانية الحالة

املســتعمل يف إزالـة جنــس إذا انفصـل عــن حملـه ال خيلــو مـن حــالت :  إمـا أن ينفصــل متغــريا  املـا 
 بالنجسة، وإما ينفصل غري متغري بالنجاسة.

 : بالنجاسة تغير ذاإ المستعمل الماءفي  الفقهاء أقوال

عند األئمـة األربعـة، وحكـى فهو جنس  لونه أو طعمه أو رحيه إن تغري بالنجاسةاملستعمل  املا 
قـال البـاجي: ابـن عبـد الـ ، و مـن املالكيـة (، و 1مـن احلنفيـة) ابـن جنـيماإلمجاع على جناسته: الطحاوي و 

وحكى اإلمجاع ابـن (، 3) الشافعية من النووي(، و 2)"ما تغري بنجاسة خالطته، فال خالف يف جناسته"
 .(4) قدامة من احلنابلة

الطهــور يف قولــه إطــالق  :نجاســةمــن هوريــة المــاء المســتعمل بمــا خالطهــا حكــم تقييــد ط
وإطـــالق احلكـــم يف قولـــه ، (48مـــن اآليـــة  الفرقـــانســـورة ) َّ مك لك اك يق  ىق ُّٱتعـــاىل: 

 ديث: "، مقيدا حبال ينجسه شي  طهور املا " :صلى اهلل عليه وسلم

(، ويكــون حــديث القلتــ  مقيــدا باإلمجــاع، واإلمجــاع 5")إذا كــان املــا  قلتــ  مل ينجســه شــي "
وقيــد يف  ،قيــد يف اللــون ا  املســتعمل عنــد امتزاجــه بنجاســة:جعــل قيــودا لتقييــد الطهــارة املطلقــة يف املــ

 واهلل أعلم. ، فيفقد املا  املتستعمل طهورية بتلك القيود املذكورة،الرائحةوقيد يف  ،الطعم

 

 
                                                           

        .         1/78 ،البحر الرائقابن جنيم،  ،1/12 ،1، طشرح معاني اآلثارالطحاوي،  نمر:( ا1)
 .                 1/332 ،ط.، دالتمهيد، ابن عبد ال ، 1/59 ،1، طالمنتقى شرح الموطأالباجي، ( 2)
 .  1/212 ،ط.، دالمجمو النووي، نمر: ( ا3)
 .  1/31 ط،.، دالمغنيابن قدامة، ( انمر: 4)
  جرير ابن صححهو (، 1249) ، رقم58 /4، 2، ط،كتاب الطهارة، باب امليا الصحيح يف ابن حبان( أخرجه 5)

                  .(417، رقم )1/135 ،صحيح الجامع، األلباين صححهو  ،736/ 2 ،اآلثار تهذيب يف الط ي



 

  )99) 

 في حد النجاسات وتطهيرها.التقييد و اإلطالق المبحث الثاني: 

ــــد فيــــه علــــى القاعــــدة األصــــولية: حــــد مبحــــث   يف العــــام"النجاســــات وتطهريهــــا، مــــدار التقيي
التحرمي املطلـــق للنجاســـة ، فـــ "واملتعلقـــات والبقـــاع واألزمنـــة األحـــوال يف مطلـــق[ األفـــراد أو] األشــخاص

 .ستبحث يف املطالب التالية، لا مقيداتوجد هبا، ت ا ومتعلقات احلكمأحوالو  اصفاهت سوا  يف

 :يسير النجاسة المعفو عنهتقييد مطلق وجوب الطهارة من ألول: المطلب ا

 : في اليسير من النجاسة المعفو عنهاالتقييد و اإلطالق أوجه  أوال:
 عنــه أمــا اليســري املعفــولقــة، أتــى األمــر بوجــوب الطهــارة واجتنــاب النجاســة بــأوامر ونــواهي مط

 وكما سبق يف الباب األول أن ملفهوم النص دور يف تقييد املطلق. ،من مفهوم النص فمأخوذ
  ومن هذ  النصوص اليت أطلقها الشرع:

 ( أي من النجاسة.املدثر 4) َّ مت خت ُّٱ :-تعاىل  - اهلل قول -1

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي خيمي حي جي يه ىه ُّٱ :ومــــن مفهــــوم قولــــه تعــــاىل -2
أبــــو حنيفــــة، علــــى أن جناســــة (، واســــتدل اإلمــــام النحــــلســــورة  66) َّ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

فقــــد مجــــع بــــ  الفــــرث والــــدم؛ لكوهنمــــا جنســــ ، مث بــــ ر ؛ جناســــة مغلمــــة وعلــــى أهنــــا، ةالــــروث مطلقــــ
األعجوبة للخلق يف إخراج ما هو هناية يف الطهارة، مـن بـ  شـيئ  جنسـ ، واألعجوبـة تكـون بـإخراج 

  الطهارة، من ب  ما هو هناية يف النجاسة.ما هو هناية يف

 ع ل ْيــهِ  اهللُ  ص ــلرى- اللرــهِ  ر ُســول   أ نر  -عنــهرضــي اهلل -ابــن مســعود  ومــن املطلــق أيضــا حــديث -3
ثـ ةِ  اْئِتيِن : »فـ ق ال   اخْل ال     أ ت ى -و س لرم   ـار   بِث ال  ـر ْينِ  ف أ تـ ْيتُـهُ  «أ ْحج  ـذ   و ر ْوثـ ة ، حِب ج  ـر ْينِ احلْ   ف أ خ   الررْوثـ ة ، و أ ْلق ـى ج 
  .(1)جنس :أي ."رِْجسن  ِهي  ": و ق ال  

                                                           

 81-1/80 ،2، طبدائع الصنائعالكاساين، ( انمر: 1)
ا: »و ق ال   «الررْوث ة   و أ ْلق ى احل ج ر ْينِ  ف أ خ ذ    بلف  البخاريعند : واحلديث    (. 156) ، رقم1/43 الصحي  ،«رِْكسن  ه ذ 



 

  )100) 

تنرزهــوا مــن البــول؛ فــإن عامــة عــذاب ": -صــلى اهلل عليــه وســلم  - النــ  قــولمــن املطلــق و  -4
 (.1")الق  منه

حترمي النجاسـة بـإطالق، و  وجوب الطهارة من النجاسة بإطالق، فالنصوص السابقة دل  على
 اليت استدل هبا الفقها : وهي النصوص ،بنصوص أخرى تلك األحكام دي تقيولكن قد مت

: "إذا كـان مثـل فقـال عمر بن اخلطاب ح  سـئل عـن القليـل مـن النجاسـة يف الثـوبفتوى  -
 .ومذهبه مستوفيا شروطه وهذا تقييد بقول الصحات(. 2)ظُفري هذا، ال مينع جواز الصالة"

ما كان إلحدانا إال ثـوب، فيـه حتـيض، "عن عائشة، قال :  يا  البخار ما رو ومن املقيدات  -
قـد كـان يكـون إلحـدانا الـدرع، "، ويف روايـة "فإن أصابه شي  من دمها بلته بريقها، مث قصـعته بمفرهـا

 .(3)"فيه حتيض وفيه تصيبها اجلنابة، مث ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه بريقها

موضــع االســتجماِر رع، فقــد عفــى الشــارع عــن عليــه الشــ ومــن املقيــدات اإلمجــاع علــى مــادل -
ر، مــع قيــام اإلمجــاع علــى أن ذلــك ال يُزيــل النجاســة، حبيــث لــو قعــد املســتجمُر يف مــا  قليــل، احجــباأل

(، ومــن هنــا قــدرها 4)جنرســه باإلمجــاع، فهــذا دليــلن مــن الشــارع علــى أن القليــل مــن النجاســة معفــَو عنــه
                                                           

 (، قال شعيب: احملفوظ مرسل.459رقم ) ،231 /1،1ط، اْلبـ ْولِ  جن  اس ةِ  ب ابُ  الطهارة،كتاب   ،السنن يف الدارقطين أخرجه (1)
ر ْيِن، و س لرم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لرى النرِ ُّ  م رر : ق ال   حديث ابن عباس من وص   ـاإِ : " فـ ق ال   ِبق بـْ ب اِن، نـرُهم  ب انِ  و م ـا ل يُـع ـذر بِـري ، يف  يـُع ـذر  أ مرـا ك 

ــُدمُه ا ــان  : أ ح  ــرُ  و أ مرــا - بـ ْولِــهِ  ِمــنْ : و ِكيــعن  ق ــال   - البـ ــْولِ  ِمــن   ي ْســتـ ْنزِ ُ  ال   ف ك  ــان  : اآْلخ  ــةِ  مي ِْشــي ف ك  ــذ   مُثر ".  بِالنرِميم  ًة، أ خ  ــقره ا ج رِيــد   ف ش 
ةً  قـ ْ    ُكلِّ  يف  ز  فـ غ ر   بِِنْصف ْ ِ، ا؟ ص نـ ْع    مِل   اهللِ  ر ُسول   ي ا: فـ ق اُلوا. و اِحد  ـا: " قـ ال   ه ذ  ـا خُي فرـف   أ نْ  ل ع لرُهم  ُهم   قـ ال   - يـ ْيب س ـا مل ْ  م ـا ع نـْ

ــا: و ِكيـعن  أمحــد،  انمــر: . "الشــيخ  شــرط علــى صـحي  إســناد : " شــعيب قــال، و 2/548 ،ط.، دالمجمــو النــووي، ، " تـ ْيب س 
 .  3/132، اجملموع،  حسن: النووي(، وقال 1979،حديث رقم: )1، طالمسند تحقيق شعيب األرنؤوط

ِبرِي وهو قـ ْوُل ع امرِة اْلُعل م ا ِ  وهو يروى عن ( مل أقف على األثر مسندا،2) ْره ِم اْلك  ْن ُع حىت ي ُكون  أ ْكثـ ر  من ق ْدِر الدِّ  الشع  "ال  مي 
ار  ظفر "  وهو الصرِحي ُ                       . 1/80 ،2، طبدائع الصنائعالكاساين، انمر: و ِلم ا ر و يـْن ا عن ُعم ر  رضي اللرُه عنه أ نرُه ع در ِمْقد 

ْرأ ةُ  ُتص لِّي ه لْ  باب احليض، كتاب ، الصحيح يف البخاريأخرجه  (3)
 
 ية (، والروا312) رقم ،1/69 ،ِفيِه؟ ح اض  ْ  ثـ ْوب   يف  امل

 .(364، رقم )272 /1 ،1ط ،..ثوهبا تغسل املرأة باب كتاب الطهارة، ،السنن يف أبو داود اأخرجهالثانية: 
 .                  1/52 ،1ط ، العاصمي، الروض املربع،1/108 ،1ط ،شرح منتهى اإلرادات، البهوي (4)



 

  )101) 

التقــدير بالــدرهم، جــا  يف شــرح ابــن عابــدين الــدر املختــار: "األحنــاف النجاســة املغلمــة املعقــو عنهــا 
 (1") بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج احلدث من الدبر

وهـي قاعـدة عميمـة مـن قواعـد أصـول  :"املشـقة جتلـب التيسـري" عنـد الفقهـا ومن املقيدات  -
ع اليت أتـ  لرفـع احلـرج واملشـقة يف (، ومستنبطة من استقرا  نصوص الشر 2الفقه، اتفق عليها العلما  )

قــد رد اإلمــام الق ــرايف اخلــالف يف فــروع هــذا الفصــل بــ  العلمــا ، إىل قاعــدة لو املــأمور بــه واملنهــي عنــه، 
كل مـأمور  يشـق علـى العبـاد فعلُـه سـق  األمـُر بـه، وكـل منهـي  شـق علـيهم " :مترفق عليها بينهم، وهي
؛ فيكـون األمـر األمـر أو النهـي تقييـديُبىن عليـه  ًذا هي املدار الذي؛ فاملشقة إ"اجتنابُه سق  النهُي عنه

املطلق أو النهي املطلق أو عمـوم األمـر والنهـي مقيـد حبـال كـون هنالـك مشـقة معتـ ة، وكـل ذلـك حـىت 
]أو  العـام يف األشـخاص"  وإن كان األمر أو النهي عاما وليس مطقـا منـدرج حتـ  القاعـدة األصـولية:

 املستنبطة املشقة على مدار  التقييد فيكون ؛(3")يف األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقاتمطلق  األفراد[
 .النص مفهوم من

 :األربعة الفقهاء عند عنها المعفو النجاسة ُمقيِّدات: ثانيا

 مغلمــة،: نـوع  إىل النجاسـة قسـم احلنفيـة مـذهب: عنـه المعفـو لليسـير الحنفيـة تقييـد -1
 يف تشــددوا أهنــم غــري والضــرورة، البلــوى لعمــوم مطلــق؛ النجاســة قليــل عــن العفــو أن ويــرون ،(4)وخمففــة

 يف الثـوب ربـع عـن وعفـوا املغلمـة، يف الكـف مقـدار عـن بـالعفو واكتف ـوا املخففـة، عـن املغلرمة النجاسة
 ملــا فأقــل؛ الكبــري الــدرهم قــدر   كــان مبــا عنهــا، املعفــو الغليمــة النجاســة مــن اليســري احلنفيــة فقيــد غريهــا؛

 مــن قريًبــا ظفــر  كــان وقــد عنــه، معفــوًّا النجاســة مــن ظفــر  مقــدار ُعــدر  -عنــه اهلل رضــي- عمــر أن ُروي
                                                           

     .              316، ص: 1ج:  2ط ،الدر المختارابن عابدين،  (1)
 .  1/64 ،1، طاألشباه والنظائرابن جنيم، ( 2)
  .207 :ص ،1، طشرح تنقيح الفصولالقرايف، ( 3)
 املغلرمة هي ما ورد النص على جناستها، ومل يرِد نَص آخر معارضن له يدل على الطهارة، وعند أت يوسف وحممد: أن الغليمة( 4)

                 .1/80 ،2، طبدائع الصنائعنمر: الكاساين، ااختلفوا فيها.  هي ما اتفق العلماُ  على جناستها، واخلفيفة ما
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 قــدر يبلــغ وذلــك االســتنجا ، موضــع يف النجاســة وبــأثر الكبــري، الــدرهم مقــدار هــو وهــذا كّفنــا،مقعــر  
 .(1)املبطون حق يف خصوصا الدرهم

مســـاحة الـــدرهم هـــو املعتـــُ  عنـــد احلنفيـــة يف ؛ فوقيـــدت النجاســـة الـــيت لـــا ِجـــرمن بـــوزن الـــدرهم 
فـــإن االعتبـــار يف  -كالعـــِذرة وحنوهـــا   -النجاســـة املائعـــة كـــالبول وحنـــو ، وأمـــا مـــا لـــه ِجـــرم مـــن النجاســـة 

وقيـــدوا ، (2)أو الـــدرهم الكبـــري جناســـتها بـــالوزن، والقليـــل منهـــا هـــو مـــا يكـــون بـــوزن مثقـــال  مـــن ذهـــب
التقـدير ع ذيل الثوب، أو ش ا يف ش ، قياسا على اخلف، فقالوا: "النجاسة اخلفيفة بربع الثوب، أو رب

 ؛وأمــا التقــدير بالــذراع وبــاطن اخلفــ  شــ  يف شــ . فــألن أكثــر الضــرورة تقــع لبــاطن اخلفــاف. ؛بالشــ 
كــر  أن حيــد ، ويف روايــة: أن أبــا حنيفــة  فــألن الضــرورة يف ظــاهر اخلفــ  وباطنهمــا، وذلــك ذراع يف ذراع

 . فيكــون قيـــد، وقــال: الكثــري الفــاحش مــا يستفحشــه النــاس ويســتكثرونه(3) حــدا فــو عنــهليســري املعل
 .والعادة والعرف من مقيدات املطلق كما مر إقرار  ،النجاسة املخففة مرتو  للعرف والعادة حرمة

 -مالـك، والشـافعي، وأمحـد  -اجلمهـور  مـذهب :عنـه المعفـو لليسـير الجمهور تقييد -2 
جاسة ككثريها، فال يُعفـى عـن شـي  منهـا، اللهـم إال يف مسـتثنيات قليلـة رأوا اإلعفـا  يرون أن قليل الن

حــرتاز عــدُم إمكــان اإللوســبب اســتثنائهم لــا، لــيس عمــوُم البلــوى كمــا يقــول احلنفيــة، وإَّنــا  .عــن قليلهــا
أن "ملقـررة: وذلـك أن مـن القواعـد ا، حرتاز، كما يقـول املالكيـة، والشـافعية، واحلنابلـةعنها، أو ُعسر اإل

 .فمدار قيد تلك النجاسات على املشقة "حرتاُز عنه، فهو معفو عنهما ال ميكن اإل

وهـذ  ، إال إذا عسر على املر  االحرتاُز عنها، والكثريةال يفرقون ب  النجاسة القليلة واجلمهور 
 أمثلة ملا قيد به اجلمهور مطلق يسري النجاسة املعفو عنه:

                                                           

                .1/202ط، .د ،العنايةالبابري،  ،1/80 ،2، طبدائع الصنائعنمر: الكاساين، ا (1)
                 .2/64، 2، طتحفة الفقهاء، عال  الدين السمرقندي، 1/52 ،ط.د ،اللبابامليداين،  نمر:ا (2)
  .1/202ط، .د ،العنايةالبابري،  نمر:( ا3)
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الشارُع عن أثـر النجاسـة يف احملـل بعـد االسـتجمار،  فقد عفا: جاءالعفو عن محل االستن -أ
ملطلـــق التحــرمي للنجاســـة يف هــذ  احلالـــة، مفهـــوم  ؛ فيكـــون املقيــدوهــذا ممـــا ال خــالف فيـــه بــ  العلمـــا 

 .(1) العفو عن آثر االستنجا  يف حمله اإلمجاع عنقيد بكذلك تُ أحاديث اإلستجمار، و  نصوص

أكثــِر أهــل العلــم، مــنهم ابــن  وهــذا مــذهب والقــيح والصــديد: العفــو عــن قليــل الــدماء -ب
عباس، وأبو هريـرة، ومالـك والشـافعي يف أحـد قوليـه، وأمحـد، وال فـرق يف ذلـك بـ  سـائر الـدما ، ولـو  
كانـــ  مـــن حـــيض  أو غـــري ، فالقليـــل مـــن الـــدما  معفـــَو عنـــه مـــن ســـائر احليـــوان، يف روايـــة العفـــو عنـــد 

، أو مقيــد بــالعرف، ومهــا روايتــ  عــن علــى أثــر االســتنجا  ف بالقيــاس( مقيــدة حبجــم الكــ2)الشــافعية
 (. 3الشافعي)

قـدر النجاسة املعفـو عنـه مـن دم أو قـي  أو صـديد مب يف تقييد اليسري من عند املالكية واملعتمدُ 
، (، وهــذا تعبـــري املالكيـــة4) وهـــو الـــدائرة الســودا  الكائنـــة يف ذراع البغـــلقـــال الصــاوي: الــدرهم البغلـــي 

 الكف.راحة مقدار  :واملراد

أن احلنابلــة اشــرتطوا أن يكــون  وعنــد احلنابلــة يعفــى عــن اليســر مــن دم أو قــي  أو صــديد، إال
، فال يُعفى عن دم الكلب واخلنزير ولو كان قل  .(5)يالً الدُم من حيوان طاهر يف حياته، وإال فال عفو 

  سوا ، أن قليل  الدم وكثري   -غريمها كالشافعي يف رواية ثانية، واحلسن و   -ويرى بعُض العلما  
الة إذا خـرج منـه واسـتدلوا مبـا ُروي عـن ابـن عمـر، أنـه كـان ينصـرف مـن الصـ فال يُعفى عن شي  منـه.

أي أثـــر دم  تقصـــعها بريقهـــا"" ف حلـــديث عائشـــة أهنـــا كانـــ والـــرأي األول أرجـــ ؛  ،(6)الــدم ولـــو قلـــيالً 
                                                           

 وهل يُعفى عن الع ر ق املتولِّد من حمل االستجمار؟ يف ذلك روايتان عند الشافعية واحلنابلة: إحدامها بالعفو؛ فقد نُقل عن (1)
يف الروضــة واألصــ  العفــو لعســر أمحــد أنــه قــال يف املســتجِمر يعــرق يف ســراويله، ال بــأس بــه، والروايــة الثانيــة: أنــه يــنجس؛ قــال 

 .  119-1/118 ط،.، دالمغنيابن قدامة، و ، 1/279 ،3، طروضة الطالبيننمر: النووي، ا .االحرتاز
 .  ، املصدر السابقنمر: النوويا (2)
 .  1/295 ،1، طالحاوي الكبيراملاوردي، ( 3)
 .   1/74 ،ط.د ،بلغة السالكالصاوي، انمر   (4)
 .    2/60 ط،.، دالمغني، ابن قدامة، 23-22ص ،1، طدليل الطالبحلنبلى، الكرمى ا ( انمر:5)
 .    2/59 ط،.، دالمغنيابن قدامة، انمر: 6) )
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ري مـن الـدم؛ ألن الريـق  ال يطهـر بـه، بـل ويتـنجرس بـه داللـة علـى العفـو عـن اليسـ هوفيـ احليض كما مـر؛
 .وال يصُدر إال عن أمر  -صلى اهلل عليه وسلم  -ها، ومثل هذا ال خيفى عن الن  ظفرُ 

أنـه عصــر بثْـرة، فخــرج منهــا وأجيـب علــى حـديث ابــن عمــر أن فعلـه خــالف ذلـك؛ فــروي عنــه 
 روايـــة فكـــان خيـــرج يـــد  وهـــي تقطـــر (، ويف1) شـــي ن مـــن دم وقـــي ، فمســـحه بيـــد ، وصـــلى ومل يتوضـــأ

 يف الباب األول. املقيدات املقررة ، وهي منوهذا يعد تقييد مبذهب الصحات ،(2) دما

اإلمـام ظـاهر مـذهب  :المقيد لليسير المعفو عنه من دم أو قـيح أو صـديد عنـد الجمهـور
 يفحــش كــان قلــياًل، أمحــد: أن ذلــك مــردُّ  إىل الشــخص نفســه، فمــا فُحــش يف قلبــه كــان كثــريًا، ومــا مل

، ونقــل عنــه: أنــه يف شــ    ونُقــل عــن أمحــد أيًضــا: أنــه شــ ن  -رضــي اهلل عنهمــا-وهــذا قــول ابــن عبــاس 
، وقيل عنه: إنه موضع الدرهم وهو بذلك يوافق احلنفية يف حد القلـة والكثـرة يف النجاسـة  ،مقدار كف 

 ( 3)املغلمة.

فمــا دونــه قليــلن، ومــا زاد عنــه فهــو   (4) البغلــيِّ أن قــدر الــدرهم  -كاحلنفيــة   -يــرون  :واملالكيــة
األص  هو و ويف اجلديد قدر الكف، أو قدر الدينار،  يف القدمي روايت :وأما الشافعية، فعندهم  كثري.

والعفو عن (، 5)الرجوع إىل العادة، فما يقع التلطُّخ به غالًبا، ويعسر االحرتاز عنه، فقليل، وإال فكثري 
دم أجنـ ، وأمـا لـو خـرج مـن  مبـا كـان مقيد والقروح عند الشافعية، واملالكية، إَّنا هواليسري من الدما  

اإلنسان نفِسه دون عصر، بأن سـال  الـدماميل أو القـروح علـى بدنـه أو ثيابـه، فإنـه يُعفـى عـن الكثـري 
ن القلــة (، ومــن جممــل أقــوالم يكــون املـــُقيِّد إمــا العــرف والعــادة وهــو مــا تعــارف عليــه مــ6) منهــا أيًضــا

والكثرة وهي ختتلف من مكان ملكان ومن زمان إىل زمان، أو التقييد بالقيـاس فقاسـوا علـى موضـع أثـر 
                                                           

 رأيُ  ابن  عمر  عصر  بْثرًة يف وجِهه فخرج شي ن من دم  ، فحكرُه بأصبِعه مث صلرى ومل يتوضْأ" عن بكر بن عبد اهلل املزين: "( 1)
 (.1469رقم )،128/ 1 ُوُضوً ا، ِفيهِ  يـ ر ى و ال   ِفيهِ  يـُر خِّصُ  ك ان   م نْ  باب، كتاب الطهارات، المصنف أخرجه ابن أت شيبة،

       البثرة: ُخرراج صغري.و  .1/178 ،1، طمغني المحتاجالشربيين،  ،1/136 ط،.، دالمغنيابن قدامة، ( انمر: 2)
 . 1/137 ط،.، دالمغنيدامة، ابن قانمر:  ،22-23ص  ،1، طدليل الطالبالكرمى، ( 3)
  مسِّي بالبغلي؛ نسبة إىل الدائرة السودا  الكائنة يف ذراع البغل.( 4)
 . 1/380 ،3، طروضة الطالبينالنووي، ( 5)
   .1/77 ،ط.، دبلغة السالكالصاوي،  :، وللمالكية1/381املصدر السابق: النووي، ( انمر: 6)
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النجاســة مــن موضــع الــدبر، وهــو التقييــد بالــدرهم البغلــي أو الكبــري، أو مســاحة اخلفيــ  وهــو التقــدير 
 بالش  والذراع.

ال اغيـث، والبـق،  قهـا ، أن دم: يـرى معمـم الفالعفو عن يسير دم البراغيث وأشـباهها -جـ
؛ ألنه ليس له دم يف احلقيقة، وألنه وإن   -والذباب، والبعوض، وغري ذلك مما ال نفس له سائلة  طاهرن

كان الدُم اخلارج منه منقواًل مـن إنسـان أو حيـوان، فهـو لـيس بـدم مسـفوح  حـىت يقـال بنجاسـته، وممـن 
وايت ، وهـو املنقـول عـن أمحـد يف إحـدى الـروايت  ذهب إىل طهارته: أبو حنيفة، ومالك يف إحـدى الـر 

وعند الشافعية أن دم  ال اغيث جِنس، لكن يُعفى عن يسري ، وهـذا القـول منقـول عـن اإلمـام : ، أيًضا
؛ وذلك ألهنم ير ون جناسـة الـدم مطلًقـا، دون اشـرتاط كونـه مسـفوًحا، والعلـة يف العفـو (1)مالك، وأمحد

 ف، وتعذُّر التحرز منه.عن قليله، هو إمجاُع السل

ال اغيث وما شاهبها طاهر، ومقيـد إلطـالق جناسـة  دم: شابهها وما البراغيث دم في المقيد
الـــدم؛ ألنـــه دم مـــا النفـــس لـــه ســـائلة علـــى قـــول، أو جنـــس، ومقيـــد بـــالعفو عـــن اليســـري منـــه كمـــا عنـــد 

 . هو إمجاع السلفرمة للح، ويكون املقيد املشقة جتلب التيسريلك، إذ الشافعية وقول ألمحد وما

إذا كــان أقــلر مــن  القــي : العفــو عــن يســير القــيء والمنــي والمــذي والــودي وقيــد ذلــك -د
منــه؛ فقيــد  ، فلــيس بــنجس عنــد احلنفيــة، وأمــا غــريهم، فقــد اختلفــوا يف العفــو عــن القليــل(2)مــل  الفــم

 القي  عند احلنفية بأقل من مل  الفم حبيث ال مينعه من الكالم.

يرون أن املين طـاهر، فـال جمـال إًذا للقـول بـالعفو عـن قليلـه، وأمـا القـي ، فُيعفـى عـن  الشافعيةو 
 (، فقيد اليسري املعفو عنه من القي  املرض عند الشافعية.3)املريض به( ) به فق  قليله وكثري  للُمبتلى

                                                           

  ،1/269 ،2، طأسهل المداركالكشناوي،  :نمراللشافعي قول ؛ و م مطلًقا، مذهب مالك وأمحد العفو عن قليل الد( 1)
 .2/725 ،، دطالشرح الكبير، والدسوقي، 2/59 ، دط،المغنيابن قدامة، و  ،1/295 ،1، طالحاوي الكبيراملاوردي، 

 . 1/7 ،ط.، دالمبسوطالسرخسي،  انمر: (2)
 . 1/240 ،ط.، دنهاية المحتاجالرملي،  انمر: (3)



 

  )106) 

القليــل  اإلمــام مالــك، فعنــد  أن املــين جنــس، كغــري  مــن األشــيا  املــذكورة، ويف العفــو عــن وأمــا-
منها، يبدو أن عند  روايت : فقد نقل صاحُب "أسهل املدار " أنه يُعفى عن يسري كل جنس، ما عدا 

 فاملعفو عنه من املين عند اإلمام مالك مقيد بالقليل دون الكثري على األرج . .(1)األخبث  

يتـــ  األشـــهر روا املـــينففـــي  ؛أمـــا اإلمـــام أمحـــد، فقـــد اختلفـــ  الروايـــة عنـــه يف كـــل مـــا تقـــدمو  -
نُقل عنه قوله يف القي : "هـو عنـدي مبنزلـة الـدم"، ونُقـل عنـه يف املـذي أنـه قـال: "يغسـل مـا الطهارة، و 

مثُل هذا القـول يف  بن املسيب وعروة بن الزبريا، وُروي عن (2)أصاب الثوب  منه، إال أن يكون يسريًا"
 .(3)لتحرُّز منه، فيعفى عن يسري  كالدم املذي، وأيًضا فإن املذي خيرج من الشباب كثريًا، فيشقُّ ا

فُقّيد عند اإلمام أمحد فيما نقل عنه باليسري، واليسري عند  كما مر مرتو  للعرف، فيكون قيد يسري 
 ين واملذي والودي العرف والعادة.القي  وامل

عنـــه باتفـــاق الفقهـــا :  : وممـــا يعفـــىالعفـــو عمـــا ال يدركـــه الطـــرف مـــن النجاســـة وقيـــده -هــــ
وكذبابـة، أو بعوضـة تقـع  ،سة اليت ال يدركها الطرف؛ كنقطة مخـر، أو بـول يسـرية ال تبص ـر لقلتهـاالنجا

  .على جناسة مث تطري عنها، فتقف على الثوب أو البدن أو اآلنية؛ ألن هذا كله مما يشق االحرتاُز عنه

طريقــة أت  وعنــد الشــافعية مــن، قالــ  احلنفيــة: القليــل ممــا ال يدركــه الطــرف معفــو عنــه إمجاعــا
إسحاق املروزي أن يف تنجيس املا  والثوب مبا ال يدركه الطرف قول ، واألقـرب كمـا يف الشـرح الكبـري 

وعنــد احلنابلــة رويتــ  أحــدامها: ، وعنــد املالكيــة: يعفــى مــا ال ميكــن الــتحف  منــه للمشــقة، العفــو عنــه
عـــن يســـري مجيـــع النجاســـات يعفـــى عمـــا يشـــق التحـــرز منـــه غالبـــا. واختـــار الشـــيخ تقـــي الـــدين: العفـــو 

 فما ال يدركه الطرف من جناسة قيد العفو عنه فيه باملشقة. .(4)مطلقا
                                                           

 . 1/269 ،2، طأسهل المداركالكشناوي،  انمر: (1)
 .    68-2/61 ، دط،المغنيابن قدامة،  (2)
 .   61ص  ،السابق رجعامل( 3)
 ،الشرح الكبير، و الدسوقي، 1/294 ،1، طالحاوي الكبيراملاوردي،  ،1/73 ،1ط ،تبيين الحقائقنمر: الزيلعي، ا (4)

 .    1/334 ،ط.د ،اإلنصاف، واملرداوي، 1/108 ،ط.، دشرح مختصر خليل، اخلرشي، 1/208 ،ط.د 
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 كأن خيتل  الط  بالرروث أو العـِذرة،وقيده:  طين الشوار  إذا ُعلم اختالطه بالنجاسة -و
، أو فإنــه يعفــى عــن قليلــه دون كثــري  عنــد الشــافعية واملالكيــة، وســوا  كــان الطــ  بســبب مطــر، أو رش

ومل ينقـل عــن احلنابلــة قــولن (، 1)أال تغلِــب النجاسـة علــى الطــ  ويشــرتط للعفــو عنـد املالكيــة:، مسـتنقع
اإلمام حممد بن احلسن العفو عـن طـ  هذ  املسألة وروي العفو عن اليسري جممال، ويرى يف العفو عن 

 (.2؛ وذلك لعموم البلوى)الشوارع املختل  بروث احليوان مهما تفاح ش

كون قيـد املعفـو عنـه مـن الطـ  املتـنجس عنـد الشـافعية واملالكيـة للقليـل دون الكثـري، وعنـد في 
احلنفيــة لعمــوم البلــوى، وعنــد احلنابلــة ميكــن أن يكــون مشــقة التحــرز كمــا ســبق يف جناســة مــا ال يدركــه 

 الطرف. 

ي لكـل ذ العفـواملالكيـة يف : توسـع العفو عن آحاد النـاس لمشـقة تالزمهـم وقيـد ذلـك -ز
يعفى عند املالكية عن كل جناسة، ُتالزم آحاد الناس ؛ فمهنة، عما يصيبه من النجاسات بسبب مهنته

ــــه مــــن  فقــــالوا "دون عــــامتهم، ويشــــق علــــيهم االحــــرتاز عنهــــا،  يعفــــى عــــن كــــل مــــا يعســــر التحــــرز عن
ا  مـع ويتفـق بقيـة الفقهـ(، 3")النجاسات بالنسبة للصالة ودخول املسـجد ال بالنسـبة للطعـام والشـراب

املالكيــة يف العفــو عــن أصــحاب األعــذار القهريــة، كمــن بــه ســلس أو قــي  متكــرر، أو جــرح يســيل، أو 
أصــحاب ، خبــالف مكــان ذلــك مالزًمــا لــ  ( حــىت وإن4؛ خلــروج الــنجس خــارج عــن إرادهتــم)استحاضــة

 املهن، واملرضعة وحنوها؛ ومن أمثلة ذلك:

منـه هـذ  األحـداث بنفسـها كـل يـوم،  م ن بـه سـل س بـول، أو مـْذي، أو ودي، حبيـث تسـيل -
 ولو مرة، فإنه يعفى عن النجاسة يف ثيابه، وبدنه، ومكان سجود ، وال جيب عليه الغسل، إذا مل يكن

 ، ويتوضأ لكل صالة. بأن يصيب ه النجس ثانًيا وثالثًا ؛مفيًدا الغسل
                                                           

    .    1/74 ،ط.، دالشرح الكبيرالدسوقي،  (1)
 .     204 /1 ،ط.، دفتح القديرابن المام، ( 2)
 .     1/72، بلغة السالك ،الصاوي (3)
 .     1/249 ، دط،نيالمغابن قدامة، ، 1/46 ،ط.د ،اللبابامليداين، ، 1/240 ،ط.، دنهاية المحتاجالرملي، ( 4)
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 -جـام؛ لقولـه ومن ذلك أيًضا: سيالن الدم على ثوب املستحاضة، بعد نفـاذ  مـن احلشـر والل
: يــا رســول اهلل، إين امــرأة ُأســتحاض فــال ســألتهلفاطمــة بنــ  أت حبــيش ملــا  -صــلى اهلل عليــه وســلم 

، ذلك إَّنا ال،" أطهر، أفأد ع الصالة ؟ قال:  ، وليس   ِعْرقن  الصالة ، ف د ِعي ح ْيض ُتكِ  أقب ل ْ  فإذا حِب ْيض 
-الـزُّبريِ  بنِ  ُعروة   أبيه عن هشامن  ح ك ىأي  -أت وقال: قال  .صلي مث الدرم   عْنكِ  فاغسلي أْدبـ ر تْ  وإذا
ــــِئي مث":  ــــي    حــــىت صــــالة ، ِلُكــــلِّ  تـ و ضر ــــك جيِ  العفــــو يف االستحاضــــة  احلــــديث فقيــــد؛ (1) "الو ْقــــ ُ  ذل

 الوضو  لكل صالة.الغسل، وبوألصحاب األعذار السابقة ب

إنه يعفـى عنـه، إذا كانـ  جتتهـد ثوب املرضع يصيبه بول أو غائ  من الص ، فعند املالكية: و 
 يف در  النجاسة عنها حال نزولا، خبالف املفرِّطة يف االحرتاز من النجاسة، فال يعفى عنها.

 عدم التفري .ما أصاب املرضعة من جناسة صبيها؛ فقيد العفو عند املالكية ع

در  النجاســة   اجلــزار، والطبيـب، إن أصــاب ثــوب  أي  مــنهم الـدُم بعــد اجتهــاد  يفومثـل ذلــك: 
كاملرضعة، فإنه يعفى عنهم يف ذلك، وينطبق ذلك أيًضا على مرتِّ املاشية الذي يباشر ذلـك بـالرعي، 
، أو بـول، وسـوا  كانـ  الـدواب ممـا يؤك ـل كبهيمـة األنعـام،  أو العلف، أو الـرب ، إذا أصـابه منهـا روثن

ر الـــدواب واخليــل؛ ألن املشـــقة أو ممــا ال يؤكــل كـــاحلمري، وكــذلك يعفـــى عــن ذلـــك للغــازي الـــذي يباشــ
غري أنه يندب يف حق كل من تقدم، أن يتخذ ثوبًا يصلي فيه؛ ليقـف  بـ  يـدى  .حاصلةن يف ذلك كله
 .(2)ربه على طهارة تامة 

فقيـــد الرخصـــة يف جناســـة بـــدن وثيـــاب أصـــحاب املهـــن عـــدم التفـــري  وأال يكـــون مـــا أصـــاهبم 
 العرف؛ فقيدت حرمة النجاسة لم بتلك املقيدات.يما يعفى عنه إمجاعا يقيد بفاحش، والفاحش ف

 : وعالقة ذلك بقواعد التقييد قيد عام لكل نجاسة معفو عنها

عدة متفق عليها تصل  أن تكـون قيـدا عامـا لكـل مـا عفـي عنـه مـن يسـري اق ذكر اإلمام القرايف
علـيهم اجتنابـه الناجاسات وهي: " كل مأمور يشق على العباد فعله، سق  األمر به، وكل منهي شـق 

                                                           

 .    (228، رقم )1/55 ، الدرمِ  غ ْسلِ  ب ابُ  الوضو ، كتاب،  صحيحاليف  البخاريأخرجه ( 1)
 .     1/74 ،، دطبلغة السالكالصاوي،  (2)



 

  )109) 

أن املشقة صفة قد تلحق باألمر أو النهي والتقييد اإلطالق ، أما عالقتها بقواعد (1سق  النهي عنه")
مطلــــق يف  ]أو األفــــراد[ العــــام يف األشــــخاص" فتقيــــد ؛ كــــل ذلــــك بنــــا  علــــى قاعــــدة اإلمــــام القــــرايف: 

 . (2")األحوال واألزمنة والبقاع واملتعلقات

 : الرضيع بولد في تطهير نجاسة المطلب الثاني: التقيي
 بول الرضيع: تطهري أوال: أوجه اإلطالق والتقييد يف 

 من النجاسة. :: املدثر( أي4) َّ مت خت ُّٱ: قال تعاىل

 .(3")تنرزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب الق  منه": صلى اهلل عليه وسلم وقول

ـلرم   ع ل ْيـهِ  اهللُ  ص ـلرى النرـِ ِّ  ع ـنِ  األنصاري، قـ ت اد ة   أ ِت  وع نْ   ي ْأُخـذ نر  فـال أحـدُكم بـال   إذا: "قـ ال   و س 
 (.4)... "بيميِنه ي ْستـ ْنجِ  وال ، بيميِنه ذكر  

ومل و "الغالم"بــإطالق بــإطالق، وجــا  لفــ  "أحــدكم" مــن جناســة  الطهــارةجــا  حكــم وجــوب 
 إلطالق منها:  ، وجا ت أحاديث قيدت ذلك ا؟بأي صفة أصغري أم كبري أم رضيع كذلك  يدتقي

                                                           

 أو سالنف املرتبة العليا فيعفى عنها إمجاعا كما لو كان  طهارة احلدث أو اخلبث تذهب؛ فومبىن اخلالف على رتبة املشقة( 1)
األعضــا ، واملرتبــة الــدنيا فــال يعفــى عنهــا إمجاعــا كطهــارة احلــدث واخلبــث باملــا  البــارد يف الشــتا ، ومشــقة مــرتددة بــ  املــرتبت  

 .1/196 ،1، طالذخيرة ،القرايف ، انمر:فمختلف يف إحلاقها باملرتبة العليا فتؤثر يف اإلسقاط أو باملرتبة الدنيا فال تؤثر
  .207 :ص ،1، طنقيح الفصولشرح تالقرايف، ( 2)
 (، قال شعيب: احملفوظ مرسل.459رقم ) ،231 /1،1ط، اْلبـ ْولِ  جن  اس ةِ  ب ابُ  الطهارة،كتاب   ،السنن يف الدارقطين أخرجه (3)

ر ْيِن، و س لرم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لرى النرِ ُّ  م رر : ق ال   حديث ابن عباس من وص   ـا: " فـ ق ال   ِبق بـْ ب اِن، ِإنـرُهم  ب انِ  و م ـا ل يُـع ـذر بِـري ، يف  يـُع ـذر  أ مرـا ك 
ــُدمُه ا ــان  : أ ح  ــرُ  و أ مرــا - بـ ْولِــهِ  ِمــنْ : و ِكيــعن  ق ــال   - البـ ــْولِ  ِمــن   ي ْســتـ ْنزِ ُ  ال   ف ك  ــان  : اآْلخ  ــةِ  مي ِْشــي ف ك  ــذ   مُثر ".  بِالنرِميم  ًة، أ خ  ــقره ا ج رِيــد   ف ش 

ةً  قـ ْ    ُكلِّ  يف  فـ غ ر ز   بِِنْصف ْ ِ، ا؟ ص نـ ْع    مِل   اهللِ  ر ُسول   ي ا: فـ ق اُلوا. و اِحد  ـا: " قـ ال   ه ذ  ـا خُي فرـف   أ نْ  ل ع لرُهم  ُهم   قـ ال   - يـ ْيب س ـا مل ْ  م ـا ع نـْ
ــا: و ِكيـعن  انمــر: أمحــد،  . "الشــيخ  شــرط علــى صـحي  إســناد : " شــعيب قــال، و 2/548 ،ط.، دالمجمــو النــووي، ، " تـ ْيب س 

 . 3/132، اجملموع،  حسن: النووي(، وقال 1979،حديث رقم: )1، طلمسند تحقيق شعيب األرنؤوطا
  (.154، رقم )1/42 ،ب ال   ِإذ ا بِي ِميِنهِ  ذ ك ر  ُ  مُيِْسكُ  ال   ب ابُ  الوضو ، كتاب،  صحيحاليف  البخاريأخرجه  (4)



 

  )110) 

البخاري: ع ْن أُمِّ قـ ْيس  بِْنِ  حِمْص ن ، أ نـره ا "أ ت ْ  بِاْبن  ل  ا ص ِغري ، ملْ  ي ْأُكِل الطرع ـام ، ِإىل  ر ُسـوِل  ما روا  -
ْجرِِ ، فـ ب ـال  ع ل ـى ثـ ْوبِـِه، فـ د ع ا اللرِه ص لرى اهللُ ع ل ْيِه و س لرم ، ف أ ْجل س ُه ر ُسوُل اللرِه ص لرى اهللُ ع ل ْيِه و س لرم  يف ح  

ُه و ملْ  يـ ْغِسْلُه"  .(1)مب ا  ، فـ ن ض ح 

أ نر ر ُسول  اهلِل صـلى اهلل عليـه وسـلم قـ ال  يف بـ ـْوِل الغُـال ِم الررِضـيِع:  -رضي اهلل عنه-عن علي و  -
ـــــُل بـ ـــــْوُل اجل ارِي ـــــِة، ق ـــــال  قـ ت ـــــا ـــــُ  بـ ـــــْوُل الغُـــــال ِم، و يـُْغس  ـــــا ُغِســـــال  يـُْنض  ـــــا، ف ـــــِإذ ا ط ِعم  ـــــا ملْ  ي ْطع م  ا م  ـــــذ  د ُة: و ه 

يًعا."  .(2)مجِ 

أهنا أبص ر ْت أمر سلمة  ت ُصبُّ على بوِل الغالِم ما مل ي ْطع ْم، فإذا " :احلسِن عن أمِّه ما روا  -
 .(3)"ط ِعم غس ل ْته ، وكان  تغسُل بـ ْول  اجلاريةِ 

  :ودقي عدة األحاديث السابقة يف ورد قدو 
يكون تقييدا للف  الص  والصغري و  ،بالرضيعهذا تقييد للف  الغالم  "؛الرضيعُ " :األول القيد

 احلديث. روايات بعضوالذكر الواردة يف 

 ". ما مل ي ْطع مْ و""ملْ  ي ْأُكِل الطرع ام "   القيد الثاين: أكل الطعام بقيد

 : (4)ا يعت  طعام؛ وذلك على ثالثة أقوالمبعرفا قيد مطلق  القيد الثالث: بالنسبة للطعام فهو

املـراد بالطعــام مــا عــدا اللـنب الــذي يرضــعه والتمــر الــذي حينـك بــه، والعســل الــذي يلعقــه األول: 
 .ذلك حنوللمداواة، و 

 .: املراد بالطعام ما عدا اللنب فق الثاينو  
                                                           

ي اِن،الصِّ  بـ ْولِ  ب ابُ  الوضو ، كتاب،  صحيحاليف  البخاريأخرجه  (1)   (. 223) رقم ،1/54 بـْ
 وأصله عند البخاري يف احلديث السابق. .(610، رقم )749 /1، وقال هذا حديث حسن، السننأخرجه الرتمذي يف  (2)
، ُيِصيبُ  الصرِ ِّ  بـ ْولِ  ب ابُ  الطهارة،أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب  (3) يف  حجر ابن صححه، و (379، رقم )103 /1 الثـرْوب 

      . 228 /2 صحيح أبي داوودعلى شرط مسلم،  صحي  إسناد قال األلباين: ، و 1/187، لخيصالت
   .1/65 ،1ط ،الشوكاين، نيل األوطار (4)



 

  )111) 

ر: واألول أظهـر قـال احلـاف  ابـن حجـ، : مل يأكل: أي مل يستقل جبعل الطعام يف فيـهالثالثو  
 .وبه جزم املوفق ابن قدامة وغري 

 تطهير بول الغالم:  قيدت حكم: ثانيا

 وينتقــل الرضــيع بــول غســل حكــم بــه خيفــف الــذي الطعــام يقيــد بــول الغــالم بأنــه رضــيع، ويقيــد
 والعسـل ،بـه حينـك الـذي التمـر ويسـري ،اللنببالعرف أي مبا تعارف عليه بأنه ال يعد طعاما؛ كـ للنض 
 وما يتناوله من دوا  عامة، واهلل أعلم. ،يتداوى به الذي

 :فـي حـديث إذا ولـل الكلـب فـي إنـاء أحـدكموالتقييد : اإلطالق الثالثالمطلب 
: ق ــال  ر ُســوُل اللرــِه  ــلرم   -ع ــْن أ ِت ُهر يـْــر ة  ق ــال  ْلــُب يف إن ــاِ  -ص ــلرى اللرــُه ع ل ْيــِه و س  : "إذ ا و ل ــغ  اْلك 

"أ ح دُِكْم فـ    .(1)، ويف رواية "أوالهن بالرتاب"ْلرُيِْقُه مُثر ْليـ ْغِسْلُه س ْبع  م ررات 

 : مطلق الولوغ وصفة اإلناءفي التقييد أوال: حكم 

ال يقيــد ولــغ الكلــب" جــا  الفعــل مطلــق ســوا  ولــغ مــن املــا  أو مــن شــراب غــري ،  قولــه: " -1
أو حنوهـا؛ ألنـه خـرج خمـرج الغالـب؛  أو لـنبن أو زيـ ن  ال فرق ب  أْن يكون يف اإلنا  مـا ن الولوغ باملا ، ف

 .(2وشرط التقييد مبفهوم املخالفة أال يكون الكالم خرج خمرج الغالب، كما مر )

هـل اإلنـا  الصـغري أي إنا ؟ جا  اإلنا  مطلق يف الصفة؛ فلم حيدد  " يف إن اِ  أ ح دُِكمْ وقوله "  
لكــن وهـو خيــرج مـا كـان مـن امليـا  يف غـري اآلنيـة، و  ،اآلنيـةب وتقييـد  الولـوغ إطـالقظـاهر  أم الكبـري؟، و 

، فهو ليس تقييدا باإلنـا ؛ ألنـه قيل: أصل الغسل معقول املعىن وهو النجاسة فال فرق ب  اإلنا  وغري 
لـورود  دون القلتـ ،ولكـن بقيـد  الكلـب، ولـغ فيـه إنـا  أيخرج خمرج الغالب، فيبقى احلكـم مطلقـا يف 

 .النص هبا

 علـى أنـه  ق األصـولياتف؛ إلالولوغ، دون الصيد واألكلجناسة الكلب بهذا احلكم  يديق -2
 إذا اختلفا يف احلكم والسبب. ال حيمل املطلق على املقيد

                                                           

ْلِب، ُوُلوغِ  ُحْكمِ  ب ابُ  الطهارة، ِكت ابُ  ،الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)    .(172وحنو  للبخاري: )، (279) رقم ،1/234 اْلك 
            .1/55، 1ط ،نيل األوطار، الشوكاين، "قال العراقي: ذكر اإلنا  خرج خمرج األغلب ال للتقييد" قال الشوكاين: (2)



 

  )112) 

مـا ولـغ الكلـب فيـه؛ ألن املطلـق واملقيـد إتفقـا مقيـدة ملطلـق الغسـل يف تطهـري  مرار، السبع -3
 سبب ولوغ الكلب فيه. يف احلكم والسبب؛ فاحلكم تطهري اإلنا  وال

 .باألوىل اتقييد " أوالهن بالرتاب" : قيدهتا رواية مسلم يف الصفة مطلقةالسبع و  -4

جيـزي عنـه، فإيهمـا فعـل  ؛تقييـد بـاألوىل أو األخـرية (1)" أوالهـن أو أخـراهن " :لف  الرتمـذيو 
ابِ  " ،وألت داود، شـك مـن الـراوي "أو"إن مل تكن  هذا ولكنهـا مل  تقييـد بـأخرهن (2)" السرـابعُة بـالرتُّ

ابِ تص ، ويف رواية عبد اهلل بن مغفل: "  ( 3")وع فِّرو  الثامنة  يف الرتُّ

دائـر بـ  األوىل واألخـرية؛ ألنـه قـد  : أن القيـدإحـداهن بـالتراب قوله ثانيا: الراجح في تقييد
، فيكـون أيهمـا فعـل ص  رواية: "أوالهن أو آخرهن" وصح  رواية وعفروا الثامنة أي األخرية بـالرتاب

، وبـــه يـــتم واألقـــيس مبفهـــوم التطهـــري األوىلجيـــزي، ســـوا  األوىل أو األخـــرية، وال تعـــارض بـــ  القيـــدين، 
وكــل ذلــك تقييــد  العمــل بكــل األدلــة، ويــتم بــه مقتضــى محــل املطلــق علــى إحــدى املــرات املبهمــات، 

 واهلل أعلم.ملتعلقات اإلمر  بوجوب التطهري، 

 

 

 
                                                           

ْلِب، ُسْؤرِ  يف  ج ا    م ا ب ابُ  الطهارة، أبواب ،السنن يف الرتمذي( أخرجه 1)  وقال حسن حصي ، (، 91رقم ) ،1/151 الك 
                         .2/133 ريب،طرح التثقال العراقي إسناد  صحي  يف  

  لف  السابعة. األلباينه وضعف (،73، رقم )1/19 الكلب، بسؤر الوضو  ابب ، الطهارة كتاب،  السننيف  أبو داود أخرجه (2)
 (. 280، رقم )1/235 ،اْلك ْلبِ  ُوُلوغِ  ُحْكمِ  ابُ بالطهارة،    ِكت ابُ  ،الصحيح يف مسلم( أخرجه 3)



 

  )113) 

 .في أحكام التخليالتقييد و اإلطالق : الثالث المبحث

 اخلـ ـــــال  إىل خــــــرجهــــــو مــــــن  املتخلــــــيقضــــــا  احلاجــــــة مــــــن بــــــول أو غــــــائ ، و هــــــو التخلــــــي  
  مطالب: ثالثة، ويف هذا املبحث هحاجت   لقضا ِ 

عن أنس قال: "كان الن   :ما فيه ذكر اهللل المتخلي األول: في ترك استصحاب طلبالم 
(. روا  اخلمسـة إال أمحـد وصـححه الرتمـذي. 1اخلـال  نـزع خامـه" )إذا دخـل  -صلى اهلل عليـه وسـلم-

صــلى اهلل عليــه  -(، وروي بلفمــه: "أن الرســول 2وقــد صــ  "أن نقــش خامــه كــان: حممــد رســول اهلل")
 (.3لبس خاما نقشه حممد رسول اهلل فكان إذا دخل اخلال  وضعه" ) -وسلم 

: دل احلديث على النهي ما فيه ذكر اهللفي استصحاب المتخلي لوالتقييد أوال: اإلطالق  
عن استصـحاب املتخلـي مـا فيـه ذكـر اهلل بـإطالق، وهـذا مقيـد مبـا إن كـان منقوشـا أي مكتوبـا وظـاهر 
الكتاب، فـال يطلـق ليشـمل مـا فيـه ذكـر اهلل كـالواتف الذكيـة وأجهـزة احلاسـوب الـيت خيـزن فيهـا القـرآن 

 من حيث التخزين يف احلكم. واألذكار، وذلك ألهنا أشبه بذاكرة اإلنسان

  ثانيا: حكم التقييد في ترك المتخلي استصحاب ما فيه ذكر اهلل وثمرته:

الكتابــة منقوشــة ظــاهرة مقــرو ة  فيــه مبــا إذا كانــ  قيــد احلــديث املستصــحب يف قضــا  احلاجــة؛
يه قاعدة تقييـد ، وهذ  من املسائل املعاصرة، اليت تطبق ففيخرج ما كان خمزنا يف ذاكرة األجهزة احلديثة

 .واهلل أعلم املطلق،
                                                           

 قال حسن (، و 1746) رقم ،229/ 4 الي ِم ِ  يف  اخل امت ِ  لُْبسِ  يف  ج ا    م ا ب ابُ  اللباس، أبواب ،لسننا يف الرتمذي( أخرجه 1)
 األلباينوضعفه  .(38 /1، المضية لدراريا)" التضعيف يف احلجة به تقوم مبا ضعفه من فيه يأت : "ملالشوكاين وقالغريب، 

 .(343، رقم )1/111،مشكاة المصابيحيف 
ْيِفهِ  و ع ص اُ ، و س لرم ، ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لرى النرِ ِّ  ِدرْعِ  ِمنْ  ذُِكر   م ا ب ابُ  اخلمس،فرض  كتاب ،الصحيح يف البخاريه أخرج (2)  و س 

ِحِه،  هِ  و ق د  ، حُم مردن : "ولفمه (،3106) رقم ،4/82 ،و خ امِ  ، و ر ُسولُ  س ْطرن                       " س ْطرن  و اللرهِ  س ْطرن
 فيه  ، وقال الذه  يف املهذب: "1/95، السنن الكبرىالبيهقي،  واحلديث أخرجه ،1/99 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين،  (3)

 . )ن ( الدرر السنية املوسوعة احلديثية انمر: حيىي هذا بصري ما علم  أحداً وها  "



 

  )114) 

 في رد المتخلي للسالم المطلب الثاني:

 :أوال: أوجه اإلطالق والتقييد في رد المتخلي للسالم

 .(86)سورة النسا  من اآليةٱَّ  هنمن خن حن جن  خم حم جم ُّٱقال تعاىل: 

 علــى كــل حــال، ولكــن جــا  قيــد مــن التحيــة ردوجــب أمــر مطلــق أ َّٱممٱٱٱُّقولــه تعــاىل: يف ٱٱ
يبــول فســلم  -صــلى اهلل عليــه وســلم-ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا: " أن رجــال مــر ورســول اهلل حــديث 

 بأن ال يكون حال قضا  احلاجة. ؛فقيد احلديث مطلق اآلية يف الرد (،1عليه فلم يرد عليه")

، فلم فل ِقي ه رجلن فسلرم عليهوعند البخاري من حديث أت جهيم بن احلارث األنصاري: "... 
يـــه، مث ردر عليـــه، فموســـلرم، حـــىت أقب ـــل علـــى اجلـــدارِ  ُردر عليـــه النـــ ُّ صـــلرى اهللُ عليـــهيـ ـــ ـــ  بوجِهـــه ويد   س 

حبـال قضـا  احلاجـة حـىت السـابقة يـة بـرد التحيـة يف اآل فقيد حديث البخاري مطلـق األمـر ؛(2السالُم")
 .يتيمم أي يتطهر

ا إذ مل يفتــه وجــوب رد الســالم علــى مقيــد مبــو  وعــدم رد الســالم يف حــال قضــا  احلاجــة مطلــق،
 ، وهذا تقييد مبفهوم النص.ألن الن  صلى اهلل عليه وسلم مل يفته الرد ؛س لِّممُ ـال

يف  ملطلـق الـذكر مقيـد احلـديث  السـابق يف  حـال التخلـيذكر هلل تعاىل، وتـر  الـرد  السالمو   
 .(3)ُه ع ل ْيِه و س لرم  ي ْذُكُر اللره  ع ل ى ُكلِّ أ ْحي انِِه""ك ان  النرِ ُّ ص لرى اللر  :رضي اهلل عنها حديث عائشة

 
                                                           

                          .(370رقم ) ،281 /1 و غ رْيِه ا، اجلْ ن اب ةِ  ح الِ  يف  ع اىل  تـ   اهللِ  ِذْكرِ  ب ابُ  الطهارة، ِكت ابُ  ،الصحيح يف مسلمأخرجه  (1)
                      .   (337) ، رقم74 /1..، احل ض رِ  يف  التـري مُّمِ  ب ابُ  التيمم، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (2)
  (373رقم ) ،1/282 و غ رْيِه ا، اجلْ ن اب ةِ  ح الِ  يف  تـ ع اىل   اهللِ  ِذْكرِ  ب ابُ  الطهارة، ِكت ابُ  ،الصحيح يف مسلم( أخرجه 3)



 

  )115) 

مطلـق مـل املطلـق علـى املقيـد، فيتقيـد حي :حال قضاء الحاجـة لسالما رد تقييد أحكام: ثانيا
، وأن يتــيمم إذا مل يفتــه الــرد علــى املســلِّم بقيــود: أن ال يكــون حــال قضــا  احلاجــة، رد الســالموجــوب 

 يف حديث عائشة. اهلل ذكرطلق احلاجة مقيد ملوأن حال قضا  

  : الحاجة قضاء حال السالم رد ترك في العلماء أقوال ثالثا

 جة:قضا  احلا حال رد السالماألربعة على أنه يكر   املذاهب الفقهية  اتفق

 الــبغض هـو واملقـ  ذلـك علـى ميقـ  تعـاىل اهلل فـإن اخلـال  عـن يـتكلم وال : "قالـت الحنفيـة 
 (.1") املؤذن جييب وال السالم يرد وال عاطسا يشم  وال عطس إذا حيمد وال اهلل ريذك وال

ـــ ـــةقال  وال عليـــه يســـلم وال: عيـــاض. للحـــدث جلوســـه حـــال يف أحـــد يـــتكلم ال : "ت المالكي
 .(2)"يرد

 فـإن. لضـرورة إال خروجـه، قبـل بشي  يتكلم أو تعاىل، اهلل يذكر أن ويكر  : "قالت الشافعي
 الـذي وهـذا: "املهـذبوقال النووي يف اجملموع شرح . (3)"لسانه حير  وال بقلبه، عاىلت اهلل محد عطس
 .(4)"األذكار وسائر التسبي  وكذا عندنا عليه متفق بعد  وما السالم رد كراهة من املصنف ذكر 

 وعطــا  عبــاس ابــن ذلــك وكــر  بقلبــه إال حاجتــه علــى تعــاىل اهلل يــذكر وال: " الحنابلــةقالــت 
 أن: ولنـا. حـال كـل علـى حممـود ذكـر  تعـاىل اهلل ألن بـه؛ بـأس ال والنخعـي سـريين ابـن قالو  وعكرمة،

   .(5)"أوىل اهلل فذكر احلال، هذ  يف السالم يرد مل - وسلم عليه اهلل صلى - الن 

                                                           

    .256 /1، 2ط، البحر الرائقابن جنيم،  (1)
   .397 /1 ،1، طالتاج واإلكليلاملواق،  (2)
   .1/66 ،3، طروضة الطالبينالنووي،  (3)
   .2/89 ،ط.، دالمجمو النووي،  (4)
   .123 /1 ط،.د ،المغنيابن قدامة،  (5)



 

  )116) 

قيـــل " عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد قـــال: عـــن   :باألحجـــار االســـتجمار: تقييـــد الثالـــث طلـــبالم
 ،أجـل" فقـال:  :. قـال"كـلر شـي  . حـىت اخلِـرا ة  -صلرى اهللُ عليِه وسلرم  -يُّكم لسلمان: قد علرمكم نب

أو أن نســتنجي  بأقــلر مــن ثالثــِة  ،أو أن نســتنجي  بــاليم ِ  ،لقــد هنانــا أن نســتقبل  القبلــة  لغــائ   أو بــول  
. ،أحجار    .("1) أو أن نستنجي  برجيع  أو بعمم 

ــد وجــه: أوال  أحجــار بثالثــة لالســتنجا  مقيــدا النهــي ورد: األحجــارب االســتجمار فــي التقيي
قيـد االسـتنجا  باألحجـار  بعـض الماهريـة وقـد ، باألحجـار؟ فقـ  يكـون االستنجا  فهل األقل، على

 .، وال يص غري  ي عنهصلى اهلل عليه وسلم عليها فال جيز ن االستجمار باحلجر متع  لنصه وقالوا: إ

 متعينـا، لـيس احلجـر أن إىل اجلمهـور ذهـب: باألحجـار ماراالسـتج فـي الفقهـاء أقوال: ثانيا
: تعــاىل قولــهفــال يكــون لــه مفهــوم كمــا يف  :النــووي قــال مقامــه، ذلــك وغــري واخلشــب اخلرقــة تقــوم بــل
قال الشوكاين: ويدل على عدم تع  احلجـر هنيـه  صـلى اهلل ،  َّ حض  جض مص خص حص ُّٱ

    .(2)تعينا لنهى عما سوا  مطلقاولو كان م ؛والرجيع ،والبعر ،عن العمم: عليه وسلم

 ألن يصــ ؛ ال باألحجــاراإلســتجمار  ديــتقي إن: باألحجــار االســتجمارحكــم تقييــد : ثالثــا
فيجــوز يف  ؛وكــان غالــب اســتنجائهم باحلجــارة الغالــب، خمــرج خــرج عــن أقــل مــن ثالثــة أحجــار، النهــي

يف  ويعفـى ار مـن إزالـة النجاسـة،وبكـل مـا حيـل حمـل األحجـ عصرنا االستنجا  بـاألوراق واالكتفـا  هبـا،
عــن أثـــر االســتنجا  الـــذي ال يــزال إال باملـــا ، وتقييــد االســتنجا  باملـــا  ال يصــ  إَّنـــا هــو أفضـــل  الكــل  
، فمــن مل يصــ  تقييــد احلــد األدين بثالثــة أحجــار ملــن اســتجمرلكــن و أهــل قبــا ، وبــه ُمــدح  (3)وأنقــى

  .(4)ثة أحجار فلزمه الزيادة حىت يطهرتكفه الثال
                                                           

ْسِتط اب ِة، ب ابُ  الطهارة، ِكت ابُ  ،الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)               (.262) رقم ،1/223 اال 
                        ،151: اآلية منجز   األنعام سورة ، واآلية:124 -1/123 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين، ( 2)
ٱ(:44، رقم )1/11 بِاْلم اِ ، ااِلْسِتْنج ا ِ  باب الطهارة، كتاب ،السنن يف داود أبو أخرجهاملراد حديث أت هريرة الذي  (3)

 باملــا ( قــال: "كــانوا يســتنجون 108 مــن اآليــة: التوبــةســورة  ) َّيت ىت نت  متزت رت يب ىب نب ُّٱ
 تعليق األلباين يف الامش صحي :و  ."اآلية هذ  فيهم فنزل 

                            ".ثالث بدون االستجمار جواز عدم على دل  قد املتعاضدة واألدلة: "وقال. 1/125 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين،  (4)



 

  )117) 

 في سنن الفطرةوالتقييد اإلطالق : الرابع بحثالم

 مــن عشــرن : "-وســلم عليــه اهلل صــلى- اهلل رســول قــال: قالــ  -عنهــا اهلل رضــي- عائشــة عــن
ــاربِ  قــصُّ : الِفطــرةِ  ــواُ ، واستنشــاُق املــاِ ، وقــصُّ األظفــاِر، وغســُل الــ اجِم، الشر ، وإعفــاُ  اللِّحيــِة، والسِّ

: ونسـيُ  العاشـرة . إالر أن تكـون  ونتُف اإلبِ ، وحْلُق العان ِة، وانتقـاُص املـاِ . قـال زكريـراُ : قـال مصـعبن
 مطالب:  ثالثةهذا املبحث فيه  .(1)"املضمضة . زاد قُتيبُة: قال وكيعن: انتقاُص املاِ  يعين االستنجا   

وردت عـدة أحاديــث مطلقــة يف  اســتعمال الســواك:فــي والتقييــد : اإلطــالق األول طلـبالم
حــديث  منهــا: مبطلــق شــرعيته تفأشــعر  ،بوقــ  معــ  وال حبالــة خمصوصــة تقيــد ومل عمال الســوا ، اســت

الســــوا  مطهــــرة للفــــم مرضــــاة "قــــال:  -صــــلى اهلل عليــــه وســــلم-أن النــــ   -رضــــي اهلل عنهــــا-عائشــــة 
مــا ال أحصــي  -صــلى اهلل عليــه وســلم  -رأيــ  رســول اهلل "عــامر بــن ربيعــة قــال: وحــديث ( 2")للــرب

صـــلى اهلل عليـــه  - النـــ قالـــ : قـــال  -رضـــي اهلل عنهـــا  -عائشـــة ، وحـــديث (3")و صـــائميتســـو  وهـــ
 .املبحثوهو حديث  ("،4)..عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفا  اللحية والسوا ، ": -وسلم 

الســـوا   اســـتعمال أتـــى الســـابقة األحاديـــث يف: الســـواك اســـتعمال فـــي التقييـــد أوجـــه: أوال
العــام يف "  قاعــدة أقرهــا اإلمــام القــرايف: وال حــال، وقــد مــر يف البــاب األولمل يقيــد بــأي صــفة  ،مطلــق

 جـــا   ألمر بالتســـو فـــا ؛ (5)"مطلـــق يف األحـــوال واألزمنـــة والبقـــاع واملتعلقـــات [أو األفـــراد] األشـــخاص
  منها: هذا اإلطالق تقييد تبدو أهناأت  أحاديث أخرى وقد  كان،واملزمن الال و احل يفمطلق 

                                                           

 . (1سو  26) رقم، 1/223 اْلِفْطر ِة، ِخص الِ  ب ابُ  الطهارة،، كتاب  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)
  ذكر  حسن،: " البغوي قال ،(1067، رقم )348 /3كتاب الطهارة، باب سنن الوضو ،  ،الصحيحابن حبان، أخرجه  (2)

  .(66يف اإلروا ، حديث رقم ) األلباين وصححه، 394 /1، شرح السن، " إسناد بال جامعه يف البخاري 
 وحسنه ابن ، وقال حسن ،(725، رقم )1/373 السِّو اِ ، يف  ج ا    م اباب  كتاب الصوم، ،السننيف  أخرجه الرتمذي (3)

  .625 /1، مشكاة المصابيحيف  وضعفه األلباين، 3/441، 1ط، الوهم واإليهامالقطان يف  
      (.261) رقم، 1/223 اْلِفْطر ِة، ِخص الِ  ب ابُ  الطهارة،، كتاب  الصحيح يف مسلم( أخرجه 4)
  .207 :ص ،1، طشرح تنقيح الفصولالقرايف، ( 5)



 

  )118) 

لوال أن أشـق علـى أمـيت ألمـرهتم " : -صلى اهلل عليه وسلم  -أت هريرة عن الن  عن "األول: 
 بوق  الصالة.يف الزمان  األمر املطلق(، واحلديث يقيد 1") بالسوا  عند كل صالة

األمــر املطلــق واحلــديث يقيــد (، 2") ألمــرهتم بالســوا  مــع كــل وضــو " الثــاين: يف روايــة ألمحــد: 
 حبال بالوضو . يف احلال

لوال أن أشـق علـى أمـيت ألمـرهتم بالسـوا  " : صلى اهلل عليه وسلمقال ئشة الثالث: حديث عا
 واحلديث يقيد األحاديث املطلقة بقيدين الوضو  والصالة.، (3.)" مع الوضو  عند كل صالة

: بـأي شـي   -رضـي اهلل عنهـا  -قلـ  لعائشـة " الرابع: وعن املقدام بن شري  عن أبيه قال:  
(، واحلــــديث يقيــــد 4")إذا دخــــل بيتــــه؟ قالــــ : بالســــوا  -صــــلى اهلل عليــــه وســــلم  -النــــ  كــــان يبــــدأ 

  األحاديث املطلقة حبال دخوله البي .

كـان النـ ُّ صــلرى اهللُ عليـِه وسـلرم إذا قــام  "حذيفـة قــال:  عنـد البخـاري مــن حـديثاخلـامس: و 
كنا نـؤمر بالسـوا  إذا قمنـا مـن " ل: حذيفة قا من حديثللنسائي وعند  (،5") ِمن الليِل يُشوُص فا ُ 

كـان ال يرقـد لـيال   -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -أن النـ  "  –رضـي اهلل عنهـا  -وعـن عائشـة (، 6)الليل"
(، واألحاديـث هنـا تقيـد األحاديـث املطلقـة بقيـد اإلسـتيقاظ مـن النـوم 7")وال هنارا فيستيق  إال تسـو 

 ، كما يف حديث عائشة رضي اهلل عنها.ليال، أو باالستيقاظ مطلقا؛ ليال أو هنارا
                                                           

                      .        (252، رقم )1/223 ، كتاب الطهارة، باب السوا ، الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)
  يف صحيحه يف البخاري وذكر  صحي وقال النووي: "، (1238، رقم )2/57، 1ط ،المعجم األوسط يف الط اينأخرجه  (2)

  (5317األلباين يف صحي  اجلامع رقم ) ، وصححه273 /1، المجمو  "جزم بصيغة تعليقا الصيام كتاب 
  ،65 /1كتاب الطهارة، باب سنن الوضو ،  ،موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ،، اليثميابن حبان( أخرجه 3)

 .   (100/ 1" )غيبرتر ال التعليق" - صحي  حسن: األلباينقال  (،142) رقم 
                      .         (253) ، رقم1/220 ، كتاب الطهارة، باب السوا ، الصحيح يف مسلم( أخرجه 4)
                      .         (889) ، رقم2/4اجلمعة، باب السوا ..،  كتاب ،الصحيح يف خاريالبأخرجه  (5)
  ،212/ 3 ، السِّو ا ِ  ِمن   اللرْيلِ  ِمن   ق ام   ِإذ ا يـ ْفع لُ  م ا ب ابُ  النـره اِر، و ت ط وُّعِ  اللرْيلِ  ِقي امِ  كتاب،  السننيف  النسائي أخرجه 6))

 األلبـاين، صـحي  صـححه ،4/1887، ذخيـرة الحفـاظ، سعيد بن سـنان لـيس بـالقوي: فيه القيسراينابن قال (، 1623)رقم
 . 1622 : رقم1ط النسائي،

 : األلباين وقال ،ضعيفبن زيد  علي فيه ،التلخيصابن حجر  (،57، رقم )1/15 ،، كتاب، بابالسننيف أبو داود  أخرجه (7)



 

  )119) 

وروايـة البخــاري بلفــ : " كــان إذا قـام ليتهجــد يشــوص فـا  بالســوا " السـادس: عنــد مسـلم:  
قـال الشـوكاين بعـد أن (، واحلـديث يقيـد األحاديـث املطلقـة بالقيـام للتهجـد لـيال، 1) "إذا قام للتهجد"

املقيد، ولكنه بعد معرفـة أن العلـة التنميـف ال  "فيحمل املطلق على استفاض يف ذكر الروايات املقيدة:
 ." (2)ألنه مندوب إليه يف مجيع األحوال ؛يتم ذلك

علـى املقيّـد؛ ألنـه ال تعـارض بـ   املطلـق حيمـل ال: السـواك استعمال في التقييد حكم: ثانيا
ليـل أو  مطلق ومقيد؛ وألن الروايات املتعددة وردت للحث على نمافة الفم بالسوا  يف كـل وقـ  مـن

 .هنار؛ ويف كل حال خاصة يف األوقات واألحوال املذكورة يف األحاديث، واهلل أعلم

ـــا  عنـــد تطبيـــق هـــذ   الفقهـــا  ألقـــوال وبـــالنمر: الســـواك اســـتعمال فـــي الفقهـــاء أقـــوال: ثالث
( على استحباب السوا  يف كل وق  مبا يف ذلـك وقـ  الصـيام، وذهـب 3القاعدة: وِجد أن اجلمهور)

ديث أت هريــرة: أن النــ  صــلى اهلل عيــه حبــ مســتدلون ؛إىل كراهــة الســوا  للصــائم آخــر النهــار ةالشــافعي
: فصــار اخللــوف ممــدوحاً واقــال (4)وســلم قــال: "خللــوف فــم الصــائم أطيــب عنــد اهلل مــن ريــ  املســك"

 أصـــله مــن املعـــدة ولــو زال بالســـوا أن اخللــوف  (، وأجيــب عنـــه:5) شــرعاً، فــال ينبغـــي إزالتــه بالســـوا 
؛ ألن اخللــوف عنـــد  ال -رمحــه اهلل  -وأباحــه مالــك قــال البــاجي: " لوجــب أن مينــع منــه قبــل الــزوال.

 .(6")يزول بالسوا 

 
                                                                                                                                                                                     

 .876 /2 ،صحيح الجامعحسن، 
 (.1136رقم ) ،2/51 ،اللرْيلِ  ص ال ةِ  يف  الِقي امِ  ُطولِ  ب ابُ  التهجد، كتاب ،الصحيح يف اريالبخأخرجه  (1)
 .  1/137، 1ط ،نيل األوطارالشوكاين،  (2)
 ،1/72 ،ط.د ،كشاف القنا البهوي، ، 1/19 ،2، طبدائع الصنائعالكاساين، ، 2/74، 1، طالمنتقىنمر: الباجي، ا( 3)

 ، واستغرهبا.6/377 ،ط.، دالمجمو  يكر  يف أي وق  ال قبل الزوال وال بعد " النووي، " ال :وللشافعي رواية 
  (، 5927) رقم ،7/164 ،املِْسكِ  يف  يُْذك رُ  م ا ب ابُ  اللباس، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (4)

 : تغري رائحة فم الصائم إذا خل  معدته من األكل.  واخللوف 
 .  1/33، 1ط ،مهذبالنمر: الشريازي، ا( 5)
 . 2/74، 1ط ،المنتقىالباجي،  (6)



 

  )120) 

 :السواك استعمال حكم في الراجح: رابعا

ــــراج  أن الســــوا  مســــتحب بــــإطالق ملوافقتــــه لقواعــــد اإلطــــالق  وهــــو مــــذهب اجلمهــــور؛، ال
وألنه ال يوجد تعـارض بـ  األحاديـث الـيت حتـث  لقة واملقيدة؛األحاديث املطب وبه يتم العمل، والتقييد

علـــى الســـوا ، وحـــديث: "خللـــوف فـــم الصـــائم"؛ ألن اخللـــوف مصـــدر  املعـــدة، والســـوا  تطهـــريا للفـــم 
 ، واهلل أعلم. واألسنان

 سنن الفطرة. بعض التطهر فيمدة مطلق تقييد  :طلب الثانيالم

أت هريـرة قـال: قـال كمـا يف حـديث:  دة بزمـانمخسة من سنن الفطرة مطلقة، غـري مقيـوردت 
 : -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

 (،1)"مخس من الفطرة: االستحداد، واخلتان، وقص الشارب، ونتف اإلب  وتقليم األظفار"

 قال: -رضي اهلل عنه–أنس بن مالك  رواية مسلم من حديث يفوورد قيد لا 

ظفار، ونتف اإلب ، وحلق العانة أن ال نرت  أكثر مـن وق  لنا يف قص الشارب، وتقليم األ" 
 .(2)أربع  ليلة"

 :األظفار وقص اإلبط، ونتف الشارب، وقص االستحداد، زمن في التقييد حكم: أوال

جــــا  و يف احلــــديث األول مطلــــق يف الزمــــان،  ،والتقلــــيم ،قــــصالوالنتــــف، و  ،ســــتحداداال جــــا 
أربعــ  ، وهــو إىل اجلــائز املســموح بــالرت  تلــك الســنن إليــهحلــد األقصــى للزمــان بااحلــديث الثــاين مقيــدا 

فيحمــل املطلــق علــى املقيــد  للحــد الــذي ينبغــي علــى املســلم إن ال يتجــاوز ، تقييــد وضــب ، وهــو ليلــة
أكثر تر  استحداد العانة، وال نتف اإلب ، وال قص الشارب، وال تقليم األظفار، ويتقيد به، فال جيوز 

  .من أربع  يوما

 
                                                           

 .العانة ح ْلق: واالستحداد. (258) ، رقم1/222، اْلِفْطر ةِ  ِخص الِ  ب ابُ  الطهارة،، كتاب  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)
 . (257)لم مس وانمر ،(5889) ، رقم160 /7، الشراِربِ  ق صِّ  ب ابُ  اللباس، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (2)



 

  )121) 

 :  األظفار وقص اإلبط، ونتف الشارب، وقص االستحداد، في الفقهاء أقوال: اثاني

أكثــر  األظفــار وقــص اإلبــ ، ونتــف الشــارب، وقــص االســتحداد، تــر  أن: احلنفيــة مــذهب -
 (  1")وال عذر فيما ورا  األربع  ويستحق الوعيدمن أربع  يوما يكر  كراهة حترمي؛ قال ابن عابدين: "

ويكـر  كراهـة شـديدة، تأخريهـا عـن أربعـ  يومـا، للحـديث يف قال النووي: " مذهب الشافعية:
قـــال النـــووي: تركـــا  "أن ال نـــرت وقـــال: يف شـــرح مســـلم: "، (2)"بـــالنهي عـــن ذلـــك« صـــحي  مســـلم»

ال أنه وق  لـم الـرت  أربعـ ، قـال: واملختـار أنـه يضـب  باحلاجـة والطـول فـإذا طـال  ،نتجاوز به أربع 
بل املختار أنه يضـب  بـاألربع  ": الشوكاين بعدما أورد كالم النووي لاقالكراهة، و فحمله على  ؛حلق

 .(3")فال جيوز جتاوزها وال يعد خمالفا للسنة من تر  القص وحنو  بعد الطول إىل انتها  تلك الغاية ..

 ا ويقلـم ظفـر  ... وحيلـق عانتـه، ولــه قصـه وإزالتـه مبـا شــومـذهب احلنابلـة:  قـال ابـن مفلــ : " 
 (4)ويفعله كل أسبوع، وال يرتكه فوق أربع  يوما عند أمحد"

وقــص الشــارب قــال مالــك يؤخــذ منــه حــىت يبــدو طــرف الشــفة وقــال ابــن ومــذهب املالكيــة: "
وليس لقص األظفار وأخذ الشارب وحلق العانة حد إذا انتهى إليه أعاد  ولكن إذا طال : القاسم عنه

 (. 5") حداذلك وكذلك شعر الرأس وال أعلم فيه 

السـتحداد، جواز تر  ا :زمن االستحداد والتقليم والنتف وحلق الشاربالراجح في ثالثا: 
ربعـــ  يومـــا، ومـــن زاد عـــن أربعـــ  فهـــو خمـــالف إىل األ رافـــقـــص الشـــارب، ونتـــف اإلبـــ ، وقـــص األظو 

أخــرى  بضـواب  ومتعلقــات االســتحباب والكراهـة واحلرمــة؛ كمــا ويقيـد أيضــا  ودخــل يف احلرمـة، للسـنة،
جناســة أو عـدم وصـول مــا  الغسـل والوضــو  إىل األعضـا  فيحــرم ومبـا يرتتــب علـى الــرت  مـن  ،احلاجـةك

 وإن كان قبل األربع ، وال يتجاوز قيد األربع  إال لضرورة كجهاد أو مرض أو حنومها، واهلل أعلم.
                                                           

                      .           6/407، 2ط ،رد المحتارابن عابدين، ( 1)
                      .         3/234، 3، طروضة الطالبينالنووي،  (2)
                      .          1/143 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين،  (3)
   .1/153 ،1ط ،حيح الفرو الفرو  مع تصابن مفل ؛ واملرداوي،  (4)
 . 7/232، 1، طالمنتقىالباجي،  (5)



 

  )122) 

  في إعفاء اللحيةوالتقييد المطلب الثالث: اإلطالق 
  وغريمهــا بــاألمر بإعفــا  وتــوفري وإرخــا  اللحيــة، بــإطالق منهــا:أحاديــث يف الصــحيح جــا ت 

خـــالفوا املشـــرك ، وفـــروا : "قـــال رســـول اهلل  صـــلى اهلل عليـــه وســـلممـــا روا  الشـــيخان: عـــن ابـــن عمـــر 
 مســلموعنــد  .(2)"عفــوا اللحــىأأهنكــوا الشــوارب، و " ومــا روا  البخــاري. (1)"اللحــى، وأحفــوا الشــوارب

ـــوار بلفـــ : " ـــىأحفـــوا الشر جـــزوا الشـــوارب، وأرخـــوا اللحـــى، خـــالفوا " أيضـــاعنـــد  و  ،(3)"ب  وأوفـــوا اللِّح 
، وأ رجـوا"مرفوعـا: هريـرة  وأبـ، ومـا روا  (4)"اجملـوس ورد قـد و ، (5)"اللِّح ـى –أو أ وفـوا  – جـزُّوا الشرـوارب 

يف إعفـــا  اللحيـــة، تـــدور حـــول هـــذ  األلفـــاظ اخلمـــس الـــيت حصـــرها النـــووي  اأكثـــر مـــن عشـــرين حـــديث
لـــى عـــدم كـــل هـــذ  األلفـــاظ مطلقـــة وتـــدل ع،  عفـــوا، أوفـــوا، أرجـــوا، أرخـــوا اللحـــىأوالشـــوكاين: وفـــروا ، 

 ،أعفـوا وأوفـوا وأرخـوا وأرجـوا ووفـروا :قال النووي: " فحصـل مخـس روايـات، تقييدها ال طوال وال عرضا
 .(6)"هذا هو الماهر من احلديث الذي تقتضيه ألفاظه ،ومعناها كلها تركها على حالا

 : اللحية إعفاء في ديالتقي أوجه: أوال
ــــه-عمــــر  ابــــن فعــــل: األول وفيمــــا روا   ،(7)"عفــــوا اللحــــىأو " راوي حــــديث:  -رضــــي اهلل عن

خـالفوا املشـرك : وفـروا "قـال:  -صلرى اهلل عليه وسلرم  -عن نافع، عن ابن عمر، عن الن  البخاري: 
 (.8)"عتمر، قبض على حليته، فما فضل أخذ إوكان ابن عمر إذا حج أو  ،اللحى، وأحفوا الشوارب

التفــث: الرمــي والــذب ، واحللــق " ، عــن ابــن عبــاس قــال: بســند : مــا روا  ابــن أت شــيبة الثــاين
 .(9)" والتقصري، واألخذ من الشارب واألظفار واللحية

                                                           

 .  (5892) ، رقم160 /7، األ ْظف ارِ  تـ ْقِليمِ  ب ابُ  اللباس، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
 .  (5893) املصدر السابق، رقم (2)
 .  (259رقم ) ،1/222 اْلِفْطر ِة، ِخص الِ  ب ابُ  الطهارة،، كتاب  الصحيح يف مسلم( أخرجه 3)
 .(260) ، رقممسلم ( املصدر السابق4)
 . 13/181 ،1، طب األفكارخنالعيين،  (5)
 . 3/151 ،2ط ،المنهاجالنووي،  (6)
 ، وسبق خترجيه.البخاريأخرجه  (7)
 .(5892) ، رقم160 /7، األ ْظف ارِ  تـ ْقِليمِ  ب ابُ  اللباس، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (8)
 .(15673)م قر  ،3/429 ،{تـ ف ثـ ُهمْ  لِيـ ْقُضوا: }تـ ع اىل   قـ ْوِلهِ  يف  احلج،كتاب  ،1ط ،المصنف يف بن أت شيبةا أخرجه (9)

   (.13/441)السلسلة الضعيفة  ".صحي  وسند . مثله جماهد عن روى مث.عنه جيد بسند جرير ابن أخرجه: " األلباينقال 



 

  )123) 

ال قـ(، 1") ي السـبال إال يف حـج أو عمـرةعفِّـكنـا نُ "أبو داود، عن جابر قال: : ما روا  الثالث
نرتكه وافرًا، وهذا يؤيد مـا نقـل عـن ابـن  :أي .ي" بضم أوله وتشديد الفا عفِّ احلاف  يف الفت : قوله: "نُ 

ـــب لة بفتحتـــ : وهـــي مـــا طـــال مـــن شـــعر  ـــب ال بكســـر املهملـــة وختفيـــف املوحـــدة: مجـــع س  عمـــر، فـــإن السِّ
 .(2)"اللحية، فأشار جابر إىل أهنم يقصرون منها يف النسك

تــوفرت شــروط القيــد يف التقييــد  قــد حيــث: اللحيــة والــوفرة فــي عفــاءد اإلتقييــ حكــم: ثانيــا
مبذهب الصحات املقررة يف الباب األول؛ فقد علم الصـحات الـوارد عنـه التقييـد بـاملطلق وانتشـر تقييـد  

األمـر له، ووافقه بعض الصحابة، ومل يعرف له خمالف فإن املطلق يقيد مبذهب الصـحات، واملطلـق هنـا 
 . ، فيكون بيانا حلد اإلعفا ، واملقيد األخذ ما زاد عن القبضةوالوفرة اإلعفا بوجوب 

اختلفـوا علـى حرمـة حلقهـا، و  األئمـة اتفقـوا: اللحيـة مـن األخـذ فـي الفقهيـة المـذاهب: ثالثا
: منهـا شـي  أخـذ جـواز عـدم: األول القـول :فيما لو أخذ منها شيئاً مع بقائهـا وافـرة كثـرية علـى قـول 

مــن معــىن اإلعفــا  الــرت  وهــو  ويأخــذاألمــر باإلعفــا   الفريــق األول بأحاديــث اإلطــالق وفيهــا واســتدل
 واســتدل: وإرخائهــا توفريهــا مــع منهــا األخــذ جــواز: الثــاين القــول. والــوفرة: الــرت  أحــد معنيــي اإلعفــا 

ا: فمـن تـر  حليتـه ودلـيلهم أن اإلعفـا  يـأي يف اللغـة مبعـىن الكثـرة، قـالو الفريق الثـاين بأحاديـث التقييـد، 
، وهـي فقد حقق اإلعفا  الواجب، كما استدلوا بفعل عدد مـن الصـحابة ؛وأعفاها حىت طال  وكثرت

 اآلثار املقيدة.

بالتحقيق جند أن فعل الصحابة بيان لإلعفا ، فأخذ اليسري مـن اللحيـة : رابعا: القول الراجح
رضـي اهلل – مبعىن الكثـرة والـوفرة، فـابن عمـر ال يؤثر على وفرهتا، وحيقق حد اإلعفا ؛ ألن اإلعفا  يأي

 حلـد فعلـه مبينـابل  ،خيالف روايته مل -صلى اهلل عليه وسلم–وهو شديد التمسك بسنة الن   -عنهما
"،  وكــــذلك أقــــوال األئمــــة دائــــرة حــــول معــــىن مــــا ال خيــــل الــــراوي أدرى مبــــا روى، والقاعــــدة: "اإلعفــــا 

عر، ومازاد من طول اللحية بعد القبضة؛ فالراج  جواز أخذ باإلعفا : كأخذ اليسري، وما شذ من الش
 اليسري، ومن تركها ومل يأخذ منها شيئا فقد عمل باألحوط، وخرج من اخلالف، واهلل أعلم.

                                                           

 حسنه ابنو  ،وضعفه األلباين(، 4201، رقم )84 /4 الشارب، أخذ يف ابب كتاب الرتجل، ،السننأخرجه أبو داود يف  (1)
 .   10/362 ،طد. ،فتح الباري، يف حجر 

 .   10/350 ،طد. ،فتح الباري، وحسنه ابن حجر (2)



 

  )124) 

 :ونواقضهفي الوضوء والتقييد اإلطالق الخامس:  المبحث

 مطالب:  ثالثةوفيه 
    :اراالستنثو  نشاقالمضمضة واالست فيوالتقييد : اإلطالق األول المطلب 

نــووي: قــال مجهــور أهــل اللغــة والفقهــا  واحملــدثون: االســتنثار هــو إخــراج املــا  مــن األنــف ال لقــ
بعد االستنشاق. وقال ابن األعرات وابن قتيبـة: االسـتنثار: هـو االستنشـاق، قـال: قـال أهـل اللغـة: هـو 

 .مأخوذ من النثرة وهي طرف األنف

 : واالستنثار واالستنشاق المضمضة في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال

إذا توضـأت حـديث لقـي  مرفوعـا: "املضمضمة واالستنشاق منهـا:  يف مطلقة أحاديث وردت
حديث عشـر مـن الفطـرة، ورد فيـه االستنشـاق واملضمضـة مطلقـا عـن أي صـفة؛ فلـم ، و (1)"فمضمض

اشـــــــرة، إالر أن تكـــــــون ونســـــــيُ  الع ...واستنشـــــــاق املـــــــا يشــــــمل عـــــــدد املـــــــرات، وال الكيفيـــــــة: وفيـــــــه "
دعـا بإنـا   فـأفرغ  علـى كفْيـه ثـالث  مـرار  فغسـل هما، مث : "عثمان رضـي اهلل عنـهوحديث ، (2")املضمضة

ــه ثالثًــا، ويدْيــه إىل املــرفق  ثــالث  مــرار ، مث  ، مث غســل  وجه  أدخــل  ميين ــه يف اإلنــاِ  فمضــمض  واستنشــق 
رسـوُل اهلِل صـلى اهلل عليـه وسـلم:  :لكعبـِ ، مث قـال: قـالإىل ا مس   برأِسه، مث غسل رجلْيه ثالث  مرار  

 ( 3" )من توضأ  حنو ُوضوِئي هذا، مث صلى ركعت  ال حُيدُِّث فيهما نفس ه ُغِفر  له ما تقدرم  من ذنِبه"

إذا توضأ أحدكم فليجعـل " قال -صلرى اهلل عليه وسلرم  -اهلل رسول  أت هريرة أنر  وحديث -
(؛ فاألحاديـث السـابقة وردت مطلقـة عـن 4") م ـن توضرـأ، فليسـتنثرويف روايـة "  "،لينتثـر يف أنفه مـا  مث

 التقييد، مل تقييد فيها املضمضة واالستنشاق ال بالصفة وال باحلال.
                                                           

 قال الشوكاين: إسناد  صحي ، انمر: (،144، رقم )1/36 ،، كتاب الطهارة، باب االستنثارالسننيف  أبو داود ( أخرجه1)
 .245 /1صحي  أت داود  "صحي  إسناد : " األلباين،  قال 1/44الدراري املاضية،  

   . بتمامه(، ومر احلديث 261) رقم، 1/223 اْلِفْطر ِة، ِخص الِ  ب ابُ  الطهارة،، كتاب  الصحيح يف مسلم( أخرجه 2)
 "،واستنشق"، لف  البخاري (159رقم ) ،1/43، اث ال ثً  ث ال ثًا الُوُضو ُ  ب ابُ  الوضو ، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (3)

  .(226) انمر مسلم حديث رقم "استنثر" وبلف  
يت ارِ  ب ابُ  الطهارة، كتاب،  الصحيح يف مسلمأخرجه  (4) ْسِتْنث اِر، يف  اإْلِ  .237رقم  ،1/212 اال 



 

  )125) 

 :ووردت أحاديث مقيدة لهذا اإلطالق منها

ـــالغ يف االستنشـــاق إال أن تكـــون صـــائماحـــديث لقـــي  بـــن صـــ ة: "  - ق قيـــد مطلـــف؛ (1")وب
 املبالغة يف غري الصيام.صفة املضمضة واالستنشاق؛ باألمر ب

صلرى اهلل  -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما  -وورد قيد يف حديث: ابن عباس  -
 ثالث على التخيري.  أو  رت مببالعدد   (؛ فقيد2استنثروا مررت  بالغت  أو ثالثًا "): "-وسلرم  عليه

يث علي رضي اهلل عنه: " ... مث أدخل يد  اليمىن يف اإلنا  فمضمض وورد قيدان من حد -
" وفيه " مث قال: هذا طُهور ن  اهلل صلى اهلل  مرات ثالث ذلك ، فعلواستنشق ونثر بيد  اليسرى

املضمضة واالستنشاق واالستنثار بثالث مرات، واالستنثار األمر بد ي؛ وفيه تقي(3)عليه وسلم"
دل على أن السنة أن يتمضمض ويستنشق باليم ؛ ألنه قيد االستنثار باليسرى؛ ومبفهومه: 

 وسلرم   عليهِ  اللرهُ  يُد  صلرى صلى اهلل عليه وسلم ففي احلديث: "كان   التقييد هديهباليسرى، ووافق 
 . (4)أًذى" من كان   وما خلالئِِه، الُيسرى يُد ُ  و كان  وط عاِمِه، لطُهورِ ِ  الُيمىن

 :  التقييد في الجمع بين المضمضة واالستنشاقثانيا: أوجه 
 ثالثًـا واستنشـق ثالثًـا، مضمض مث: "علي حديث من: واالستنشاق املضمضة ب  الفصل ورد

ْيــف   أُرِي ُكــمْ  أ نْ  أ ْحب ْبــ ُ : ق ــال   مُثر ...  ــان   ك  ــلرى اهللِ  ر ُســولِ  طُُهــورُ  ك  ــهِ  اللرــهُ  ص  ــلرم   ع ل ْي  علــى تــدل (5)" و س 
 ثــالث عضــو كــل األعضــا  بــاقي علــى القيــاس ذلــك علــى ويــدل. واالستنشــاق املضمضــة بــ  الفصــل

                                                           

 (، 1/351صححه النووي: )اجملموع  ،(142) ، رقم1/35، كتاب الطهارة، باب يف االستنثار، السنن أبو داود( أخرجه 1)
  . 242 /1، صحي  أت داود، وصححه األلباين 

 د.ط،، الفتح انمر: ابن حجر،، (2848) ، رقم445 /4 ،1ط، اْلع براسِ  ْبنُ  اللرهِ  ع ْبدُ  أ ْسن د   و م ا ،المسندالطيالسي،  ( أخرجه2)
 إسناد  حسن.   :وقال ،1/315 

  .1/231، سنن الدراقطين، صحي  قريب معنا : الدراقطين قال، (1133) رقم ،1ط ،المسندأمحد،  ( أخرجه3)
 .  2/261 حتقيق أمحد شاكر: أمحدصحي ، مسند  إسناد  :أمحد شاكرقال 

 ،112 /1 المشكاةيف  وصححه األلباين ،(33) ، رقم1/9كتاب الطهارة، باب يف االستنثار، ،  السننيف أبو داود  أخرجه( 4)
 .2/449 ،القاري عمدةقال العيين، إسناد  صحي ، و   (،348رقم ) 

 ،1/315، شرح السنةقال البغوي: حسن يف ، (48) ، رقم103 /1 كتاب الطهارة، باب ، ،سننال يف الرتمذي( أخرجه 5)
 .   1/48، صحيح وضعيف سنن الترمذيوصححه األلباين يف  



 

  )126) 

يف  -رضــي اهلل عنــه-عــن عبــد اهلل بــن زيــد  ، كمــا ورد اجلمــع بينهمــا يف كــف واحــد مــن حــديثمــرات
ة  ، فـ ف ع ـل  ذ  " وصف وضو  الن  صلى اهلل عليه وسـلم قـال:  لِـك  مث م ْضـم ض  و اْستـ ْنش ـق  ِمـْن ك فرـة  و اِحـد 

 ." ث ال ثًا
ة   "لبخــــاري: عنــــد او   ــــررات  ِمــــْن غ ْرف ــــة  و اِحــــد  وبــــوب عليــــه  .(1)"ف م ْضــــم ض  و اْســــتـ ْنثـ ر  ث ــــال ث  م 

وفيه ورد التقييد بقيدين بينهما تعارض؛  : باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة.البخاري بقوله
 . الفصل ب  املضمضة واالستنشاق واجلمع بينهما بكف واحد

 : واالستنثار واالستنشاق المضمضة في التقييدم أحكا: ثالثا
 أن:  تب  املقيدة واألحاديث املطلقة األحاديث عرض بعد
املطلق يف املضمضة واالستنشـاق قيـد بالعـدد يف روايـة مبـرة، ويف رويـة مبـرت  أو ثـالث، وورد  -

ق واالســتنثار علــى إطالقــه؛ المتنــاع التقييــد بــثالث؛ فيبقــى املطلــق يف العــدد مــن املضمضــة واالستنشــا
تقييد املطلق بأكثر من قيـد متعـارض؛ فيبقـى املطلـق علـى إطالقـه، وتكـون املـرة الواحـدة أو اإلثنتـ  أو 

 الثالثة يقع بأي منهم حد اإلجزا . 

 اإلنــــا ِ  يف ميين ــــه أدخــــل   مث: " عثمــــان حبــــديث بــــاليم  واالستنشــــاق املضمضــــة ديــــتقيجــــا   -
 مينــــع مــــا يـــأي ومل ،"ونثــــر بيـــد  اليســــرى" :علــــيّ  حـــديث يف املخالفــــة ومبفهـــوم ،"واستنشــــق   فمضـــمض  

 .باليمىن واالستنشاق املضمضة إطالق فيقيد املقيد على املطلق فيحمل باليمىن؛ تقييدمها

جا  تقييد االستنثار باليسرى من حـديث علـّي رضـي اهلل عنـه، وال يوجـد مـانع أصـوب مينـع  -
 .وسلم عليه اهلل صلى الن  لدي موافقيقيد االستنثار باليد اليسرى، وهو من تقييد  باليسرى، ف

أما تقييد مطلق املضمضة واالستشاق بغرفـة واحـدة، فـال يصـ  التقييـد فيـه؛ لـورود القيـد يف  -
صفت : الفصل بينهما، واجلمع بينهما بغرفة واحدة، فيتعذر اجلمع؛ فلـيس حبمـل املطلـق علـى أحـدمها 

 . ر، فيبقى املطلق على إطالقه، وأيهما فعل جيزَّ عنهأوىل من اآلخ

 
                                                           

ة   غ ْرف ة   ِمنْ  و اْستـ ْنش ق   م ض  م ضْ  م نْ  ب ابُ  الوضو ، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  ((1  .(191رقم ) ،49 /1 ،و اِحد 



 

  )127) 

 : منها والراجح واالستنثار واالستنشاق المضمضة في الفقهاء أقوال: رابعا

 يســتدل عليـه مـن غـري قواعـد اإلطــالق سـنيتهما، أو واالسـتنثار واالستنشـاق املضمضـة وجـوب
 وجد الباحث حال التطبيق أن:تقييد وال، فال جمال لعرض إدلتها هنا، أما ما خيص اإلطالق التقييد

اإلمجـــاع علـــى أن الواجـــب فـــيهم واحـــدة ومـــا زاد علـــى ذلـــك فســـنة؛ إن مـــرة أو مـــرت  أو  -1
و قـ ْد أ مْجـ ع اْلُمْسـِلُمون  ع ل ـى أ نر اْلو اِجـب يف غ ْســِل  : "يف شـرح مســلم -رمحـه اهلل-ال النـووي ثـالث؛ فقـ

اِديـث الصرـِحيح ة بِاْلغ ْسـِل م ـررة م ـررة، و ث الثًـا  األ ْعض ا  م ررة م ررة، و ع ل ـى أ نر  ـا  ْت األ ح  الـثرالث ُسـنرة، و قـ ْد ج 
ـا د لِيـل ع ل ـى  ـا : ف اْخِتالفه  ـو از ث الثًا، و بـ ْعض األ ْعض ا  ث الثًـا و بـ ْعضـه ا م ـررتـ ْ ِ و بـ ْعضـه ا م ـررة . قـ ال  اْلُعل م  ج 

ا حُيْم ل ِاْخِتالف األ ح اِديثذ ِلك  ُكّله، و أ نر الثرال ة جُتْزَُِّ، فـ ع ل ى ه ذ    .(1)"ث ِهي  اْلك م ال و اْلو اِحد 

الفقهـا  علـى أن املضمضـة واالستنشـاق  اتفـق: واالستنشـاق املضمضة يف بالصفة التقييد  -2
ذا باتِّفــاق ُتســنُّ املبالغــة يف املضمضــة واالستنشــاق، وهــبــاليمىن واالســتنثار بالشــمال، واتفقــوا علــى أن 

ــــافعيرة واحلنابلــــة وحكــــى النــــووي اإلمجــــاع يف املباغــــة يف ، (2)املــــذاهب الفقهيرــــة: احلنفيرــــة واملالكيرــــة  والشر
وكـــل هـــذا موافـــق ، (3)"املبالغـــة يف املضمضـــة واالستنشـــاق ســـنة بـــال خـــالف"املضمضـــة واالستنشـــاق: 

  .والتقييد لقواعد اإلطالق

بــ  املضمضـــة  أم الفصـــل ،ملضمضــة واالستنشـــاق اجلمــعهــل الســـنة يف االفقهـــا   اختلــف -3
  ؟ على قول :واالستنشاق

، وقـول يف مـذهب (4) وهـو مـذهب احلنفيـة: بـ  املضمضـة واالستنشـاق الفصل: القول األول
 .والقياس املطلقة األحاديثهم ودليل (،1) ، وعليه أكثر الشافعية(5) املالكية

                                                           

 .     2/106، 2ط ، المنهاجالنووي،  (1)
 الحاويالبهوي،املاوردي،  ،1/354 ،3، طمواهب الجليلاحلطاب،  ،1/23، ط.، دفتح القديرابن المام،  :نمرا 2))

 . 1/94 ،ط.د ،كشاف القنا ،1/106 ،1، طالكبير 
 .        396، 1: ج: ، دطالمجمو وي، النو ( 3)
 "وكيفيته: أن ميضمض ثالثًا، يأخذ لكل مرة ما  جديًدا، مث يستنشق كذلك". :قال، و 1/23 ،ط.د ،الهدايةاملرغيناين، ( 4)

 .1/22 ،2، طالبحر الرائق، ابن جنيم، 1/11 ،3، طاإلحكاماآلمدي،  :وانمر
 . 1/134 ،ط.د ،مختصر خليلرشي، ، واخل 1/45 ،1، طالمنتقىالباجي،  ( انمر:5)



 

  )128) 

اختــار  ابــن رشــد مــن : ضمضــة واالستنشــاق بغرفــة واحــدة: الســنة أن جيمــع بــ  املالقــول الثــاين
وهـــــو املشـــــهور مـــــن مـــــذهب  ،(4) ، ورجحـــــه النـــــووي(3)وهـــــو املنصـــــوص عـــــن الشـــــافعي، (2)املالكيـــــة
 .ودليلهم ما ورد فيها القيد بغرفة واحدة(، 5) احلنابلة

 األمـر واالستنشـاق أتـى املضمضـة: واالستنشـاق المضمضـة بين الجمع في الراجح الحكم
مطلقـــا، ويبقـــى علـــى إطالقـــه، والفصـــل واجلمـــع بكـــف واحـــد كالمهـــا ســـنة وأيهمـــا فعـــل جيـــزَّ،  اهبمـــ

ألن غايــة ورود ال يقيــدا بغرفــة واحــدة،  دة؛ ألن أدلــة اجلمــع أقــوى، ولكــنواألفضــل اجلمــع بغرفــة واحــ
 اجلمع بكف واحدة يدل على اجلواز.

   :مسح الرأسب األمر فيوالتقييد : اإلطالق الثاني المطلب 
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱيف قولــــــه تعــــــاىل:  ا  األمــــــر مبســــــ  الــــــرأس مطلــــــقجــــــ

 َّ مهجه ين ىن  من خن حن جن يم ىم  مم خم
مث مســ   برأِســه، مث : "... ديث عثمــان الســابق ورد املســ  مطلــقويف حــ ،(6 مــن اآليــة، املائــدةســورة )

توضــأ  حنــو غســل رجلْيــه ثــالث  مــرار  إىل الكعبــِ ، مث قــال: قــال رســوُل اهلِل صــلى اهلل عليــه وســلم: مــن 
 .(6)"ُوضوِئي هذا، مث صلى ركعت  ال حُيدُِّث فيهما نفس ه ُغِفر  له ما تقدرم  من ذنِبه

واحلــديث مطلــق مل  اآليــة يف باملســ  األمــر ورد: الــرأس بمســح األمــر فــي التقييــد أوجــه: أوال
ن ، فيجــزَّ كــل مـــا يصــدق عليــه املســـ  ســوا  كــان مســـ  الــرأس كلــه أو بعضـــه؛ ألحيــدد بقــدر يقيـــد 

لصـفة  مقيـدةتبـدوا أهنـا روايـات يف نصـوص أخـرى احلديث مل يذكر مقدار مس  الـرأس، ولكـن وردت 
                                                                                                                                                                                     

 قول ، " ونص البويطي أن الفصل أفضل"، مث قال: وأما اجلمهور الذين حكوا :قال، و 1/397 ،ط.د ،المجمو ، النووي (1)
 وكثريون الفصل .  ،والرافعي ،واحملاملي، والروياين –يقصد الشريازي صاحب املهذب-فاختلفوا يف أصحهما، فصح  املصنف 

 . 1/45 ،1، طالمنتقىالباجي، ، 1/134 ،2ط ،حاشيةال، العدوي :( انمر2)
 أحب إب أن يبدأ املتوضف بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثالثًا، يأخذ بكفه" ، وقال1/24، ط.، داألمالشافعي، ( 3)

 .  "غرفة لفيه وأنفه
 تماهرة فيه".  لألحاديث الصحيحة امل ؛قال النووي: "والصحي  بل الصواب تفضيل اجلمعو  (4)
 .  170-1/169 ،ط.د ،المغني، ابن قدامة، 1/93 ،ط.د ،كشاف القنا البهوي،  ( انمر:5)
 .(226) رقم ،1/204 اْلُوُضوِ ، ِصف ةِ  ب ابُ  الطهرة، كتاب،  الصحيح يف مسلموأخرجه ، (159) البخاري، سبق خترجيه رقم (6)



 

  )129) 

مســ  رأســه بيديــه " –صــلى اهلل عليــه وســلم  -عبــد اهلل بــن زيــد أن رســول اهلل  حــديث ملســ  منهــا:ا
 " ويف روايـة:  فأقبل هبما وأدبر، مبقدم رأسه، مث ذهب هبما إىل قفا ، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منـه

فاحلـديث قيــد مطلــق املســ  مبســ  الــرأس كلــه، (؛ 1فمســ  الــرأس كلــه")"، ويف روايــة: "فـأدبر بــه وأقبــل"
بـــدأ مبقدمـــة رأســـه حـــىت اســـتوعب الـــرأس كلـــه مث عـــاد بيديـــه  -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم–وبيانـــه أن النـــ  

 .املس  باستيعاب الرأسفقيد الشريفت  إىل مقدمة الرأس مرة أخرى فأدبر وأقبل على كل شعر ؛ 

 ، ِقطريرـــةن  عمامـــةن  وعليـــهِ  ، يتوضرـــأُ  وســـلرم   عليـــهِ  اللرـــهُ  صـــلرى اللرـــهِ  رســـول   رأيـــ ُ  " :حـــديث أنـــس هـــامنو  -
 ثـــان ففـــي احلـــديث قيـــد(، 2)"العمامـــة   يـــنُقضِ  ومل ، رأِســـهِ  مقـــدرم   فمســـ    العمامـــةِ  مـــن يـــد  ُ  فأدخـــل  

إنـه صـلى اهلل "حـديث املغـرية بلفـ : صـ   مبقـدم الـرأس، وهـو ضـعيف، لكـنحـدد  للمس  
. ويف هــذا احلــديث قيــد ثالــث مجــع (3)"توضــأ فمســ  بناصــيته وعلــى العمامــة"عليــه وســلم  

 .ب  الناصية والعمامة

 علـى املطلـق محـل شـرط وأن القيـد تعـدد قـد نـهإ حيـث :الـرأس مسح في التقييد حكم: ثانيا
ه يف مســ  الــرأس قــا لشــروط تقييــد املطلــق علــى إطالقــبفيبقــى ط واحــد؛ قيــد إال لــه يكــون ال أن املقيــد

 .فيصدق على كل ما يعد مس  كله أو بعضه

قاعــدة محــل املطلــق املقيــد وجــد أن  وبتطبيــق: الــرأس مســح مقــدار فــي الفقهــاء أقــوال: ثالثــا
 الفقها  اختلفوا يف مقدار مس  الرأ س على أقوال:

 (.4) ربع الرأس مقدار الناصية، وهو هايكفي يف مسحمذهب احلنفية: 
                                                           

 ة عبد اهلل بنيوالرواية الثانية روا ،(185، رقم )1/48 ،ُكلِّهِ  الررْأسِ  م ْس ِ  ب ابُ  الوضو ، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
 . (199، رقم )التـرْورِ  ِمن   الُوُضو ِ  ب ابُ  السابق، ، املصدرالبخاريأخرجها زيد  

  إسناد  نمر،، قال ابن حجر يف(147، رقم )1/36، كتاب الطهارة، باب املس  على العمامة، السننيف  أبو داودأخرجه (  2)
 . (147، ضعيف أت داود )األلباينضعفه و  ،  :1/48، التلخيص 

 . (226) ، سبق خترجيه رقممسلم( أخرجه 3)
 .1/99، 2ط، حاشيةال، ابن عابدين، 1/4 ،2، طبدائع الصنائعنمر:  الكاساين، ا (4)



 

  )130) 

، (2)املشــهور مــن مــذهب احلنابلــة، وهــو (1) جيــب مســ  مجيــع الــرأس قــالوا :مــذهب املالكيــة
 .(3)واختار  املزين من الشافعية
 .(4)أقل ما يتناوله اسم املس ، ولو شعرةهو املفروض مذهب الشافعية: 

املطلقـة، ال تـدل  ثواألحاديـ اآلية أن أعلم واهلل الراج : الرأس مسح حد في الراجح: رابعا
علــى حــد معــ ، ومل تــأت جمملــة  يف كــم بعينــه، ولقــد أتــ  الســنة بروايــات خمتلفــة بعضــها عــن بعــض، 
فبعضــها مبســ  الناصــية وإن كــان فيهــا ضــعف إال أن الروايــات يقــوي بعضــها بعضــا، كمــا أتــ  بعــض 

مامـة، وكـل الروايـات الروايات باستيعاب الرأس، وأت  بعضها باجلمع بـ  املسـ  علـى الـرأس وعلـى الع
املقصــود هبــا حصــول املســ  مطلقــا، فبــأي جــز  حصــل املســ  فهــو صــحي ، وهــذا هــو املوافــق لقواعــد 

حيـث ميتنـع التقييـد مـع وجـود أكثـر مـن قيـد، ويبقـى املطلـق علـى إطالقـه، وبـأي مـن والتقييـد اإلطالق 
  النصوص حصل املس  وقع اإلجزا ، واهلل أعلم. 

  : في المسح على الخفوالتقييد  اإلطالق طلب الثالث:الم

 يف قولـه (5)ُكـْم{و أ ْرُجلِ } ر لف  أرجلكم بالكسرةجبقرا ة يف يف آية املائدة: جا  املس  مطلق 
رُۡجلَُكمۡم ﴿ :يف اآليـةتعـاىل 

َ
مسـ   واسـتفيد منهـا (6، مـن اآليـة:املائـدةسـورة ) ﴾ َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

ابن كثـري، وغـري ؛ فتكـون ى مس  الرأس، وهي قرا ة صحيحة قرأ هبا ، ألن العطف يكون عل(6)اخلف 
 .(7) القولية والفعليه رواية اجلر فيها مس  لألرجل مطلق، قيد بأحاديث املس  على اخلف 

                                                           

  .1/202، 3، طمواهب الجليل، احلطاب، 1/38 ،1، طالمنتقىنمر: للباجي، ( ا1)
  . 1/86 ،ط.د ،المغني، ابن قدامة، 1/161 ،ط.، داإلنصافاملرداوي، نمر: ( ا2)
     .94 /8 ،ط.د ،المختصراملزين،  (3)
 .  1/114 ،1، طالحاوياملاوردي، ، 1/430 ،ط.د ،المجمو النووي، نمر: ( ا4)
 ثنتان متواترتان. أما الشاذة: فقرا ة الرفع،قوله تعاىل: }وأرجلكم{ ثالث قرا ات: واحدة شاذة، واأوجه قرا ة أرجلكم: يف ( 5)

وهي قرا ة احلسن؛ وأما املتواترتان: فقرا ة النصب، وقرا ة اخلفض: أما النصب : فهـو قـرا ة نـافع، وابـن عـامر ، والكسـائي ، 
، وعاصم، ويف وعاصم يف رواية حفص من السبعة ، ويعقوب من الثالثة . وأما اجلر: فهو قرا ة ابن كثري، ومحزة ، وأت عمرو

   . من سورة املائدة( 6:تفسري اآلية)ط، .، دأضواء البياننمر: الشنقيطي، ارواية أت بكر. 
    .1/226 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين، انمر واجلرموق أك  منه يلبس فوقه واجلورب أك  من اجلرموق.  اخلف نعل من أدم (6)
 أن اآلية عامة مطلقا باعتبار حاليت لبس اخلف وعدمه، فتكون أحاديث اخلف لشوكاين: وأما دعوى النسخ فاجلواب قال ا (7)

   .225، ص: 1ج: 1خمصصة أو مقيدة فال نسخ. الشوكاين، نيل األوطار: ط



 

  )131) 

 جا  املس  على اخلف  يف أحاديث مطلقة منها:كما 

ل: نعـــم، جريـــر، أنـــه بـــال مث توضـــأ ومســـ  علـــى خفيـــه فقيـــل لـــه: تفعـــل هكـــذا؟ قـــا حـــديث -
، قـال إبـراهيم: فكـان  "بـال، مث توضـأ ومسـ  علـى خفيـه -صلى اهلل عليه وسـلم  -رأي  رسول اهلل "

  .(1) يعجبهم هذا احلديث؛ ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة

أنــه  -صــلى اهلل عليــه وســلم  -ســعدا حدثــه عــن رســول اهلل  عبــد اهلل بــن عمــر أن حــديث -
صـلى -ن عمر سأل عن ذلك عمر، قال: نعم إذا حـدثك سـعد عـن النـ  وأن اب . ميس  على اخلف 

  .(2)"شيئا فال تسأل عنه غري  -اهلل عليه وسلم

؛ فأحاديــث املســ  علــى فعــال منــه وقــوال ،قــال احلســن البصــري: روى املســ  ســبعون نفســا -
 .(3)اخلف  من األحاديث املتواترة

 األحاديـث يف اخلفـ  علـى باملسـ  األمـر ورد: ينالخفـ علـى المسـح فـي التقييـد أوجه: أوال
، وال بكيفيــة مســ  وال حبــال اإلقامــة أو الســفرمعينــة  وال حبضــر وال مبــدة بســفر يقيــد مل مطلــق الســابقة

 :ملا ورد يف مطلقا األحاديث السابقة ةدون أخرى، ووردت أحاديث مقيد

صـلى اهلل  -النـ  كن  مـع " :قال شعبة بن املغرية عن: والسفر بالطهارة المسح تقييد -1
ومســ   ،فغســل وجهــه وغســل ذراعيــه ،فأفرغــ  عليــه مــن اإلداوة ،ذات ليلــة يف مســري -عليــه وســلم 

وألت داود: (، 4")برأسه مث أهوي  ألنزع خفيه، فقال: دعهما فإين أدخلتهما طـاهرت  فمسـ  عليهمـا
 . (5") فمس  عليهما ؛دع اخلف  فإين أدخل  القدم  اخلف  ومها طاهرتان"

                                                           

 ،(387) ، رقم87 /1، اخِلف افِ  يف  الصرال ةِ  ب ابُ  الصالة، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
ْس ِ  ب ابُ  الوضو ، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (2)

 
 (.202) رقم 1/51 ،اخلُفرْ ِ  ع ل ى امل

     .3/164 ،2ط ،المنهاجالنووي،  (3)
  (.206) ، رقم1/52 ،ط اِهر ت انِ  و مُه ا رِْجل ْيهِ  أ ْدخ ل   ِإذ ا ب ابُ  الوضو ، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (4)
 (.151، رقم )1/38باب املس  على اخلف ، كتاب الطهارة،   ،السنن يف أبو داود أخرجه (5)

 (.151) صحيح أبي داوديف وصح  األلباين ، 3/19، البدر المنيرصححه ابن امللقن يف  



 

  )132) 

أي السـفر، وبإدخالـا  باملسـري التقييـد جـا : والسـفر بالطهـارة الخفـين مسـح تقييـد حكم -
أمــا قيــد ف لــة مــن غســل ووضــو  مــن مفهــوم احلــديث؛حــال طهورمهــا قبــل املســ ، واملــراد الطهــارة الكام

سفر ألنه جا  يف أحاديث أخر أن الن  وق  لم املس  يف ال ؛ال يص  التقييد بهدون احلضر فالسفر 
د إن ال يكـــون يف مبـــاح ؛ فيبقـــى املســـ  حـــال الســـفر يـــواحلضـــر، فـــال تعـــارض بينهمـــا، ويشـــرتط للتقي

واحلضر مطلقا حىت تأي األحاديث اليت تقيـد  باملـدة، وأمـا قيـد الطهـارة يف احلـديث  السـابق  وغريمهـا 
الســابقة بالطهـــارة حــال اللــبس قبـــل املســ  فهـــو قيــد ال يوجـــد لــه منــازع؛ فيقيـــد املطلــق يف األحاديـــث 

ومبفهوها وبعرف الشرع أهنا مـن احلـدث  األكـ  واألصـغر، أي الطهـارة الكاملـة؛ وعليـه فيحمـل املطلـق 
علـــى املقيـــد يف قيـــد الطهـــارة الكاملـــة، فتكـــون الطهـــارة قيـــد للمســـ  علـــى اخلفـــ ، ويبقـــى املســـ  علـــى 

 .دون احلضر إطالقه ال يقيد بالسفر

 -عنــه اهلل رضـي– عســال بـن صـفوان عــن:  الزمـان بظــرف الخفـين مســحاألمـر ب تقييـد -2
أن َّنســ  علــى اخلفــ  إذا حنــن أدخلنامهــا علــى طهــر  -وســلم عليــه اهلل صــلى النــ  يعــين- أمرنــا: "قــال

ثالثـــا إذا ســـافرنا ويومـــا وليلـــة إذا أقمنـــا، وال خنلعهمـــا مـــن غـــائ  وال بـــول وال نـــوم وال خنلعهمـــا إال مـــن 
  (1)"جنابة

أمسـ  علـى اخلفـ  قـال: نعـم  -صلى اهلل عليه وسـلم- للن أنه قال " عمارة بن  تّ حديث أُ و 
ًعا بـ ل غ   ح ىتر "  رواية ويف (2")وما شئ  يوم  قال: وثالثة أيام قال: نعمقال: يوما قال: و  بـْ : ل هُ  ق ال  . س 

 .  (3")بدا لك وما

 ؛مقيـدالسـابقة  األحاديـث يف املسـ مطلـق  ورد: الزمان بظرف الخفين مسح تقييد حكم -
للمسافر، وبيوم بليلته للمقيم، ومقيد مبشـيئة املاسـ  عليـه يف احلـديث  أيام بثالثة األول  احلديث  فيف

                                                           

 : الشوكاين قال ،(1319) رقم، 147 /4 ،اْلم ْس    بِأ نر  اْلبـ ي انِ  ِذْكرُ  بابكتاب الطهارة،  ،الصحيح يف ابن حبان ( أخرجه1)
 ابــن حتقيــق يف األرنــؤط شــعيب قــال ،1/228، مجاعــة تابعــه وقــد احلفـ  ســي  صــدوق وهــو النجــود تأ بــن عاصــم علــى مـدار 
 .    148/ 4 ، النجود، أت بن عاصم أجل من حسن إسناد : حبان

 قال النووي: ضعيف باالتفاق،(، 158، رقم )1/40 ، كتاب الطهارة، باب التوقي  يف املس ،السننيف  أبو داود ( أخرجه2)
    .    (158، ضعيف أت داود )ضعفه األلباين، 3/176، هاجالمن  

، ِبغ رْيِ  اْلم ْس ِ  يف  ج ا    م ا ب ابُ  الطهارة، كتاب،  السننأخرجه ابن ماجه يف ( 3)  قال النووي: (، 557، رقم )185 /1 تـ ْوِقي  
           .(110، ضعيف ابن ماجه )ضعفه األلباين، 3/176، المنهاجضعيف باالتفاق،  



 

  )133) 

فال  ؛تقييد الصحي  االثالث، وبالنمر إىل إسناد احلديث الثالث ورواياته وجد أهنا ضعيفة؛ ال يص  هب
ن  العــدد أو مشــيئة املاســ ؛ وحيــث إيفخــالف الصــحي   بالضــعيف الــذي مطلــق األمــر باملســ قيــد يت

، فيتقيــد مــا يقــوى علــى منــع التقييــد بــهاألحاديــث املطلقــة ورد لــا قيــد، ومســتويف الشــروط، وال يوجــد 
 .مطلق املس  بثالثة أيام للمسافر وبيوم وليلته للمقيم، واهلل أعلم

أنر رسـول  اهلِل أبو نعيم يف احللية عن املغرية: "  روى: المسح بصفة الخفين مسح تقييد -3
 (.1")صلرى اهللُ عليه وسلرم توضرأ فمس  أسفل  اخُلفِّ وأعال 

ووردت صفة املس  يف حديث املغرية: "فمسـ  عليهمـا" مبفهومـه أنـه مسـحهما معـا، بكلتـا  -
 يديه كمس  الرأس واألذن ؛ ألنه مل يقل فبدأ باليم .

لــو كــان الــدين علــي رضــي اهلل عنــه: " كمــا ورد مكــان املســ  مبــا روا  أبــو داود مــن حــديث -
بــالرأي لكــان مســ  أســفل اخلــف أوىل مــن أعــال ، ولقــد رأيــُ  رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ميســُ  

 .(2")على ظاهر خفيه

 فقـــد اخلـــف وأســـفل أعلـــى املغـــرية روايـــة أمـــا: المســـح بصـــفة الخفـــين مســـح تقييـــد حكـــم -
رضـي –ص  تقييد املطلـق هبـا، والتقييـد حبـديث علـي وقال األلباين منكرة؛ فال ي، احلديث أهل ضعفها
وبفعله، هو الصحي  حيث مل يبقى إال قيـد واحـد للمطلـق فتحمـل املطلـق عـن الكيفيـة الـيت  -اهلل عنه

أمـا التقييـد بـاملفهوم املغـرية،  رواها علي رضي اهلل عنه، وال يوجد مـا مينـع ذلـك بعـد ثبـات ضـعف روايـة
كمــــس األذنــــ  والــــرأس فيوجــــد لــــه منــــازع ألنــــه ميكــــن أن يكــــون   بأهنــــا مســــ  عليهمــــا يف وقــــ  واحــــد

فمسحهما بيـد  اليمـ  القـدم اليمـىن مث القـدم اليسـرى بـاليم  أيضـا، فيكـون للمعـىن أكثـر مـن مفهـوم 
 .القيد فال يتقيد بأحدمها؛ فقوله: "فمس  عليهما" ليس فيه ما يدل على

 :الخفين على المسح وكيفية ومدة الطهارة شرط في الفقهاء أقوال: ثانيا
                                                           

 ، مسند المسندأمحد يف  وأخرجه ،رجا  حديث من غريب: وقال، 5/201 ،ط.د ،حلية األولياءأبو نعيم، أخرجه  (1)
األلبـاين يف السلسـلة الضـعيفة  قال األرنؤوط: إسناد  ضعيف، وقالو (، 18197، رقم )134 /30حديث املغرية،  الكوفي ، 

  ، منكر بزيادة األسفل.(5553رقم ): 1ط
 قال ابن حجر اسناد  صحي ،  (،162، رقم )1/42يف السنن، كتاب الطهارة، باب كيف املس ،  أبو داود ه( أخرج2)

  .(162)يف صحي  أت داود:  وصححه األلباين، 1/251،التلخيص 



 

  )134) 

 يلــبس أن اشــرتطوا أهنــم وجــد الفقهــا  أقــوال إىل بــالنمر :بالطهــارة املســ  الفقهــا  تقييــد: -1
فمذهبنا أنـه قال النووي: "  . املقيد للمطلق بالطهارةحلديث املغرية بن شعبة ؛  كاملة طهارة على اخلّف 

فـاجلمهور   ، بعض جزئّيات هذا الّشـرط وقد اختلف الفقها  يف، (1)"يشرتط لبسهما على طهارة كاملة
أمـا الّشـافعّية فيجـّوزون أن تكـون   ، غري الّشافعّية يشرتطون أن تكون الّطهـارة باملـا  مـن وضـو  أو غسـل

يـــرى (، و 2)بـــل لعـــدم القـــدرة علـــى اســـتعماله  ، ولكـــن لـــيس لفقـــد املـــا  مـــثالً   ، الّطهـــارة باملـــا  أو بـــالّتيمم
بينمـــا يـــرى   ، املـــًة بـــأن يلبســـهما بعـــد مـــام الّطهـــارة بالوضـــو  أو بالغســـلاجلمهـــور أن تكـــون الّطهـــارة ك

إذ أّن الرّتتيـب يف   ، احلنفّية أن تكـون الّطهـارة كاملـًة ولـو مل يـراع فيهـا الرّتتيـب وقـ  احلـدث بعـد اللـبس
ســل وغ  ، فلــو غســل رجليــه أّوالً مثّ مســ  رأســه  ، وهــو شــرط عنــد اجلمهــور  ، الوضــو  لــيس شــرطاً عنــدهم

وعليـه (؛  3)وجهه ويديه إىل املرفق  مثّ لبس اخلّف فيجـوز لـه املسـ  عنـد انتقـاض وضـوئه عنـد احلنفيّـة
فالتقييد بالطاهرة أمجعوا عليـه أمـا خالفهـم يف اجلزئيـات السـابقة؛ فمرتتـب علـى خـالف خـارج مبحـث 

 .تقييد املس  بالطهارة

 : المسح ووقت الفقهاء -2

بليلتــه للمقــيم،  ويــوم للمســافر أيــام ثالثــة املســ  مــدة تقييــد علــى :احلنفيــة وفــيهم اجلمهــور -أ
  .(4) ابق املقيد للمطلق يف مدة املس ودليلهم احلديث الس

رضــي  -خـالف املالكيــة، واسـتدلوا حبــديث املغــرية الضـعيف الســابق، ومبــا روي عـن عمــر  -ب
: ؟ قــال: ســبعا فقــال عمــرســأل عقبــة بــن عــامر وقــد قــدم مــن الشــام: مــىت عهــد  باملســ "  –اهلل عنــه 

 . (5)" أصب  السنة )وبلغ باملس  سبعا( رضي اهلل عنه
                                                           

 .  3/170 ،2ط ،المنهاجالنووي،  (1)
     .      املرجع السابق( النووي، 2)
 ،170، ص:3، ج:املنهاج ،، النووي1/49، ط.د ،األم لشافعي،ا، 147-1/145، ط.، دفتح القديرابن المام، ( انمر: 3)

     .       1/113 ،ط.د ،كشاف القنا ، البهوي، 1/468 ،1، طالتاج واإلكليلاملواق،  
 . 1/113 ،ط.دع، ،  البهوي، كشاف القنا 1/8، 2بدائع الصنائع، ط، الكاساين، 1/50، ط.، داألمالشافعي، انمر:  (4)
     .         1/324 ،1، طالذخيرةنمر: القرايف، ( ا5)
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املوافـق لقواعـد ؛ ألنـه الـراج  وهـو اجلمهـور مـذهب: المسـح وقـت حكـم فـي الـراجح القول
 .ما استدل به املالكية ضعيف وال خيلوا من مقالأو  ولقوة أدلتهم، ،والتقييد اإلطالق

 : الخف على لمسحا صفة في الفقهاء أقوال: ثالثا

املســ  علــى ظــاهر  احلنفيــة وعنــد اخلفــ ، أعلــى علــى املســ  أن علــى: الجمهــور مــذهب -1
حبـديث  اسـتدلو او ، اخلف، وعلى باطنه مستحب، خطوطا باألصابع، يبدأ من قبل األصابع إىل الساق

مــدمها مــن وضــع يديــه علــى خفيــه و  -صــلى اهلل عليــه وســلم  -أن النــ  "  –رضــي اهلل عنــه  -املغــرية: 
صـلى اهلل عليـه  -األصابع إىل أعالمها مسحة واحدة، وكأين أنمر إىل أثر املس  على خف رسول اهلل 

 .(1)"خطوطا باألصابع -وسلم 

فعنــدهم املســ  علــى أعلــى وأســفل اخلــف، وال إعــادة ملــن  املالكيــة أمــا: المالكيــة مــذهب -2
خيــرج الوقــ ، ودلــيلهم فعــل ابــن عمــر  مســ  علــى ظــاهر اخلــف مــع خــروج الوقــ  ويعيــد الصــالة إذا مل

 . (2)رضي اهلل عنهما، واألحاديث الضعيفة اليت امتنع التقييد هبا

هــو الــراج  املوافــق ملــا تقــرر يف قواعــد  اجلمهــور مــذهب: المســح صــفة فــي الــراجح القــول 
 التقييـــد فـــالراج  املســـ  علـــى أعلـــى اخلـــف، أمـــا القـــول باملســـ  علـــى ظـــاهر وأســـفل اخلـــف معـــا فأدلتـــه

 .ضعيفة

 واإلمجــاع والفعليــة، القوليــة الســنة قيــدت: الخفــين علــى المســح فــي التقييــد ملخــص: رابعــا
علــى اخلفــ ، وقيــد املســ  علــى  باملســ  -الصــحيحة القــرا ة يف الــوارد- القــرآن يف املســ ب األمــر مطلــق

ســ  علــى اخلفــ  بــأن يكــون اخلــف ملبوســاً علــى طهــارة؛ باألحاديــث املتــواترة، وقيــدت األحاديــث امل
اخلفــ  مبــدة ثالثــة أيــام للمقــيم، ويــوم وليلــة للمســافر، وهــو موافــق لقــول اجلمهــور، وقيــد املســ  علــى 

 اإلطالق حكمويتفرع على مطلب اجلمهور، وهو األص ، واهلل أعلم، اخلف  بأعلى اخلف، وهو قول 
 فرع  فيما يلي:  اخلف على املس  يف والتقييد

                                                           

 . 149، 1/148، ط.، دفتح القدير، ابن المام، 1/12 ،2بدائع الصنائع، طالكاساين،  (1)
            ومل أقف عليه مسندا. ،180، ص:1ج: 1ط ،واحلديث: قال الزيلعي: غريب، نصب الراية 

  .1/143 ،ط ا ،المدونةنمر مالك، ( ا2)
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 :وغيرهم والجورب والنعلوق )الجرموق( الفر  األول: المسح على الم 
ميســ  علـــى  -صــلى اهلل عليـــه وســلم-رأيـــ  رســول اهلل " عـــن بــالل قــال: روى ابــن خزميــة  -

  (. 1)"املوق  واخلمار

كان خيرج يقضـي حاجتـه فآتيـه باملـا  فيتوضـأ "الرمحن السلمي:  عبد أتعن  داود وعند أت -
 (.2)" وميس  على عمامته وموقيه

ومســ   علــى  -صــلرى اللرــُه عليــِه وســلرم  -توضرــأ  النرــ ُّ "  :املغــرية بــن شــعبةلرتمــذي عــن وروى ا -
الشــوكاين: واخلــف نعــل مــن أدم يغطــي الكعبــ  واجلرمــوق أكــ  منــه يلــبس (. قــال 3")اجل ــور بِ  والنرعلــ ِ 

ســ  علــى املــوق  احلــديث جبميــع رواياتــه يــدل علـى جــواز املوقـال: واجلــورب أكــ  مــن اجلرمــوق. فوقـه، 
ـــه ابـــن ســـيد  واألزهـــري ،ومهـــا ضـــرب مـــن اخلفـــاف وهـــو مقطـــوع الســـاق  قالـــه يف الضـــيا . وقـــال  :قال

 .  (4)اجلوهري: املوق: الذي يلبس فوق اخلف، قيل: وهو عرت، وقيل: فارسي معرب

علــى املــوق  واجلــورب والنعــل  املســ : والنعــل والجــورب المــوقين علــى المســح تقييــد حكــم
غطي الكعب  أتـى علـى اإلطـالق بـدون تقييـد، فيقاسـوا مجـيعهم علـى اخلـف مـا اسـتوفوا شـروط الذي ي

املس ؛ فيكون تقييدهم باحلديث، وبالقياس عند من مل يصـح  احلـديث، واخلـالف جـاري يف الفـروع 
 يف املس  عليهم.

                                                           

  به احتج (،189رقم ) ،1/95،اْلُموقـ ْ ِ  ع ل ى اْلم ْس ِ  يف  الرُّْخص ةِ  كتاب الوضو ، ب ابُ  ،الصحيحيف  ابن خزمية( أخرجه 1)
إسناد  صحي ،  ،مغلطاي قال(، الثقات رواية من صحي  خب  إال حنتج مل: )املقدمة يف وقال، 305 /1يف احمللى،  حزم، ابن

 .2/160شرح ابن ماجه: انمر: 
  (.153)رقم  ،1/39، كتاب الطهارة، باب املس  على اخلف ، السنن داود وأب( أخرجه 2)

              (.153)يف صحي  أت داود:  صححه األلباين، ز 1/408، المجمو قال النووي إسناد  جيد،  
ْس ِ  باب، كتاب الطهارة، السننيف  الرتمذي( أخرجه 3)

 
 .وقال: حسن صحي (، 99) ، رقم1/167 النـرْعل ْ ِ،و   اجل ْور بـ ْ ِ  ع ل ى امل

(. وصـححه األلبـاين الثقـات روايـة مـن صـحي  خبـ  إال حنتج مل: )املقدمة يف وقال، 322 /1، المحلىيف  حزم، ابن به احتج
 . 269 /1: صحيح وضعيف سنن النسائييف 

     .           228و 1/226 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين، ( 4)
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ــوم بالشــراب  ــاني: المســح علــى مــا يســمى الي : لقــد صــ  املســ  علــى العصــائب الفــر  الث
لتســــاخ  وســــيأي، وعليهــــا قاســــوا مســــ  مــــا يســــمى اليــــوم "بالشــــراب" علــــى اجلــــورب والعصــــائب وا

والتساخ ، ولكن التساخ  كان  قوية ميشون ويغزون هبا، وبِنا ا علـى نمـرة كـل فريـق لشـروط املسـ  
ة ولعلته؛ جـرى اخلـالف بـ  الفقهـا  املعاصـرين يف املسـ  علـى "الشـراب"؛ فقـال كثـري مـن العلمـا  العلـ

 . (1هي مشقة النزع، وقال آخرون منهم الشيخ ابن عثيم : العلة الرخصة والتسهيل)

 : الشراب على المسح عليها قاسوا التي األدلة: أوال

ال د فلما قدموا  فأصاهبم سرية وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بعث: "قال ثوبان حديث -1
م مــن الــ د فــأمرهم أن ميســحوا علــى العصــائب علــى النــ  صــلى اهلل عليــه وســلم شــكوا إليــه مــا أصــاهب

ألن الـــرأس يعصـــب هبـــا و  ؛قـــال ابـــن األثـــري يف )النهايـــة(: )العصـــائب( هـــي العمـــائم(. و 2)"والتســاخ 
؛ فقاسـوا " (3)وال واحد لا من لفمهـا ،)التساخ ( كل ما يسخن به القدم من خف وجورب وحنومها

الشــراب اخلفيــف املصــنوع مــن  وقايــة مــن الــ د، وقاســواالشــراب علــى التســاخ  بعلــة جامعــة بينهمــا ال
: أنــس بــن مالــك أنــهمبــا روي عــن  املصــنوع مــن صــوف أو كتــان الــذي ميشــى عليــه؛ علــى اخلــفقطــن 

 " وهو الدليل الثاين:هنما خفان ولكن من صوفإوملا سئل قال  مس  على جورب  من صوف"

واألدلـة األصـلية الـيت بـىن  للقامسي:"قال أمحد شاكر يف مقدمة رسالة املسـ  علـى اجلـورب  -2
املؤلــف عليهــا رســالته ثالثــة أحاديــث: حــديث ثوبــان، وحــديث املغــرية بــن شــعبة، وحــديث أت موســى 

 :فقال ". وبعد أن حقق تلك األحاديث أتى بدليل قوي يف حمل النزاعاألشعري

د : فــروى وبعــد: فــإن هنــا  حــديثاً آخــر عــن أنــس بــن مالــك صــري   الداللــة صــحي  اإلســنا"
( ، قــال : ) أخــ ين أمحــد بــن شــعيب، عــن عمــرو بــن  181ص  1الــدوالت يف الكــىن واألمســا  ) ج 

علي، قال : أخ ين سهل بن زياد أبو زياد الطحان، قال: حدثنا األزرق بـن قـيس، قـال: "رأيـ  أنـس 
                                                           

     .          11/167 ،1ط ،مجمو  فتاوى ،بن العثيم ا (1)
 (.146، رقم )1/36 كتاب الطهارة، باب املس  على العمامة،  ،السننيف  داود وأب( أخرجه 2)

     .          (146) صحيح سنن أبي داوديف  األلباين ، وصححه1/228، السنن الكبرىالبيهقي يف  صححه 
 .13ص ،ط.، دوربين والنعلينالمسح على الجالقامسي، ( 3)
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بـــن مالـــك أحـــدث فغســـل وجهـــه ويديـــه، ومســـ  علـــى جـــورب  مـــن صـــوف، فقلـــ : أمســـ  عليهمـــا؟ 
 .ال: إهنما خفان، ولكنهما من صوف"  قال أمحد شاكر: وهذا إسناد صحي فق

 : الجورب على المسح في االستدالل وجه: ثانيا

ولكـن وجـه احلجـة فيـه أنـه  وقولـه، فعلـه مـن أنـس علـى موقـوف احلديث وهذا:" شاكر أمحد قال
شـاكر: وأنـس بـن مل يكتف بالفعل، بـل صـرح بـأن اجلـورب  )خفـان ولكنهمـا مـن صـوف(. قـال أمحـد 

مالك صحات من أهـل اللغـة قبـل دخـول العجمـة واخـتالط األلسـنة. فهـو يبـ  أن معـىن )اخلـف( أعـم 
من أن يكون من اجللد وحد ، وأنه يشمل كل ما يسـرت القـدم ومينـع وصـول املـا  إليهـا؛ إذ أن اخلفـاف  

ن يكـون مـن اجللـد، كان  يف األغلب مـن اجللـد فأبـان أنـس أن هـذا الغالـب لـيس حصـراً للخـف يف أ
وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع األمر يف اخلِفاف إذ ذا . ومل يأِت دليـل مـن الشـارع 

 .(1)يدل على حصر اخلفاف يف اليت تكون من اجللد فق "

فاستدل الشيخ أمحد شاكر بفعل وقول الصحات أنس بن مالك، وتصرحيه بأن اجلورب هو نوع 
ف مــن صــوف، ويشــرت  مــع اخلــف يف أنــه مينــع وصــول املــا ، واعــرتض الشــيخ مــن اخلفــاف ولكنــه خــ

 لشيخ أمحد شاكر يف هامش التحقيق:األلباين على كالم ا

قوله و) مينع وصول املا  إليها ( قل : لعل هذا القول سـبق قلـم مـن العالمـة أمحـد شـاكر رمحـه "
هـو أعـم مـن ذلـك بـدليل أن الصـوف ال اهلل، فإنه ليس يف أثر أنس املـذكور هـذا القيـد أو الشـرط، بـل 

مينــع وصــول املــا  إىل القــدم كمــا هــو معلــوم بالتجربــة. فــأرى أن الصــواب حــذف هــذا القــول مــن ســياق  
وألنـه أليـق مبوضـوع رسـالة العالمـة القـامسي رمحـه  ؛ألنه ال دليل عليـه كمـا سـبق ؛كالم العالمة رمحه اهلل

وهـــو احلـــق. وهـــذا القـــول ينافيـــه كمـــا ال  –ب الرقيـــق اهلل تعـــاىل الـــذي اختـــار جـــواز املســـ  علـــى اجلـــور 
 خيفى".

مــن املكاتــب اإللكرتونيــة املخــزن كلهــا قــال الباحــث: وقــد ُحــِذف   مقدمــة الشــيخ أمحــد شــاكر  
حذفه الشيخ األلبـاين فقـ ، وقـد ذكـرت ذلـك ألن كاملكتبة الشاملة ال ما أشار إىل عليها هذ  الرسالة  

يريد اإلطالع عليها، هذا وقد تب  من حـديث أنـس أنـه ال يشـرتط يف عندي الرسالة كاملة خمزنة؛ ملن 
                                                           

     .            السابق رجعامل ،لقامسي( ا1)
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اخلف أن يكون من اجللد فق ، فلقد مس  أنس على خف مـن صـوف، وذكـر أمحـد شـاكر قيـد وهـو 
منع وصول املا ، وهذا القيد معت  مأخوذ مما تعـارف عليـه واصـطل  عليـه مـن صـفات اجلـورب وقتئـذ، 

يؤيــد أن الفــرق مــؤثر يف احلكــم وميكــن الــدفع بــه عــن قيــد الشــيخ أمحــد وهــو ممــا يقاربــه مــن اخلــف، وممــا 
 شاكر؛ قول ابن القيم رمحه اهلل الذي نقله الشيخ أمحد شاكر:  

فيمـا نقلنـا  عنـه  –إن مل يكـن صـرحياً مامـاً  –وقد أشار اإلمام ابن القيم إىل مثـل هـذا املعـىن "
ي   القياس، فإنه ال يمهر ب  اجلورب  واخلف  فرق آنفاً، من قوله: )وإَّنا عمدته هؤال  الصحابة وصر 

مــؤثر يصــ  أن حُيــال احلكــم عليــه(. فجعــل ابــن القــيم )اجلــورب ( مقيســان علــى )اخلفــ ( قياســاً جليــاً، 
ولكن املعىن يف حـديث أنـس أدّق. )من غري فرق مؤثر يص  أن حيال احلكم عليه(. قال أمحد شاكر: 

لى اخلفر  بل هو: أن اجلورب  داخالن يف مدلول كلمة )اخلف ( بداللة فليس األمر قياساً للجورب  ع
الوضع اللغوي لأللفاظ على املعاين. واخلفان ليس املس  عليهما موضع خالف، فاجلوربان من مدلول  

عـن أنـس:  –مـن غـري وجـه  –وقـد ثبـ   كلمة ) اخلف  (، فيدخالن فيهما بالداللة الوضعية اللغوية.
وانمـــر احمللـــى البـــن حـــزم بتحقيقنـــا . اجلـــورب . فهـــو يؤيـــد روايـــة الـــدوالت الـــيت ذكرنـــا أنـــه مســـ  علـــى

انتهـى مــن مقدمـة الشــيخ أمحـد شــاكر علـى رســالة  . (1)"( . واحلمـد هلل رب العــامل 85-84ص2)ج
 .القامسي

 الـذي الشـراب علـى املسـ  يف الراج : وتقييده الشراب على المسح في الراجح: ثالثا
قال عنه أنس رضي اهلل عنه أنه خف؛ ما كان من صوف وحنـو  ممـا ال  والذي فاخل على يقاس

يشف وال ينفذ منه ما  املس  إىل القدم، فمن رأى علة التيسري فال أقل من أن يرى أن ال ينفذ 
مــا  املســ  إىل القــدم، وإال فــاجلورب مــن صــوف لــو إدخــل يف مــا  أو خــاض بــه البســه يف مــا ؛ 

، كما ميكن محل قيد الشيخ أمحد شـاكر علـى عـدم نفـوذ املـا  اليسـري، فأقلـه لنفذ املا  إىل قدميه
الشـيخ ابـن أن ال ينفذ ما  املس  إىل القدم اعتبارا بعلة الرخصة والتسهيل اليت بىن عليها احلكـم 

وعليــه فـــإذا كــان )الشــراب( متـــ  قــوي غــري شـــفاف يقــاس علــى اخلـــف، أو يعتــ  هـــو عثيمــ ؛ 
السابقة من طهرة ومـدة ومكـان املسـ ، الـيت جتـري والتقييد ام اإلطالق اخلف، وجتري عليه أحك

  على اخلف واملوق، واجلورب، واهلل أعلم. 
                                                           

     .             8ص   ،ط.د، ، حتقيق: احملدث ناصر الدين األلباينالمسح على الجوربين والنعلينأمحد شاكر، مقدمة رسالة:  (1)
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 .الغسل وما يترتب عليهفي  والتقييد اإلطالق: السادس المبحث

  وفيه مطلب :

  :دخول الحائض والجنب المسجدفي  والتقييد اإلطالق :المطلب األول
 -رضـي اهلل عنهـا– عائشـةحلائض واجلنب املسجد بـإطالق يف حـديث ادخول  النهي عنورد 

ووجـو  بيـوت أصـحابه شـارعة يف املسـجد، فقـال:  -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -جـا  رسـول اهلل "قال : 
ومل يصـنع القـوم شـيئا  -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -وجهوا هذ  البيوت عن املسجد، مث دخـل رسـول اهلل 

ج إليهم، فقال: وجهوا هذ  البيوت عن املسـجد فـإين ال أحـل املسـجد رجا  أن ينزل فيهم رخصة فخر 
وقـــد دل احلـــديث علـــى منـــع دخـــول احلـــائض واجلنـــب املســـجد بـــإطالق، فلـــم . (1)"حلـــائض وال جنـــب

 يفرق ب  حال وحال، فلم يفرق ب  دخوله حلاجة أو لغري حاجة.

ي علـى مواضـع الصـالة يف ن االقرتاب من الصالة حىت يغتسـل، ومُحـل النهـهني للجنب عوورد 
 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ قولـــــــــــــه تعــــــــــــــاىل:

وقـد جـا  النهـي للجنـب مقيـد  .(43 ، مـن اآليـةالنسا سورة ) َّ مثهت مت خت  حت جت هب
 .لسبيل وهو قيد بصفة ميكن زوالابعابر ا

اجلنـب بقولـه  ملطلـق النهـي تقييـد جـا : للمسجد والجنب الحائض دخول ديتقي أوجه: أوال
بصــفة ميكــن و  موصــوف غــري معلــوموهــو اســتثنا   َّ مثهت مت خت  حت جت هب مب ُّٱ تعــاىل:
لنـوع مـن ؛ فلذلك فهو تقييد وليس بتخصيص كما قعد لذلك اإلمام القرايف، وقد مر حبـث هـذا ازوالا

قيــــد املنــــع املطلــــق للحــــائض واجلنــــب مــــن دخــــول جــــا ت أحاديــــث تُ كمــــا املقيــــدات يف البــــاب األول،  
ناوليين اخلمـرة مـن ": -صلى اهلل عليه وسلم-قال ب رسول اهلل "قال : عائشة  املسجد ومنها حديث

 (2)"إن حيضتك ليس  يف يد "فقل : إين حائض، فقال:  "املسجد
                                                           

 ، وضعفه األلباين، وصححه الشوكاين(232) رقم، 1/60باب اجلنب يدخل املسجد،  ،كتاب الطهارة،  السنن يف أبو داود (1)
  .1/287 ،نيل األوطار يف

 .  (298) رقم ،1/244 ،... ز ْوِجه ا ر ْأس   احلْ اِئضِ  ُغْسلِ  ج و ازِ  ب ابُ  احليض، كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 2)
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ــان  " وعــن ميمونــة قالــ :  - ــلرم   ع ل ْيــهِ  اهللُ  ص ــلرى اللرــهِ  ر ُســولُ  ك  ــهُ  ي ض ــعُ  و س  ان ا ِحْجــرِ  يف  ر ْأس   ِإْحــد 
ُلو ، ِهي  و   اْلُقْرآن   فـ ي تـْ ان ا و تـ ُقومُ  ح اِئضن ا اْلم ْسِجدِ  ِإىل   خِبُْمر تِهِ  ِإْحد   .(1) " ح اِئضن  و ِهي   فـ ت ْبُسطُه 

فدل األثران علـى (؛ 2)"كان أحدنا مير يف املسجد جنبا جمتازا"قال: رضي اهلل عنه وعن جابر 
يفهــم مــن  خــرج خمــرج الغالــب، وكــذلك، (43، مــن اآليــة:النســا ســورة ) َّ خت  حت جتُّٱأن قيــد 

 -النصــوص املقيــدة أن جــواز دخــول اجلنــب واحلــائض يكــون للحاجــة، ســوا  كانــ  وضــع متــاع للنــ  
أو اجتيــــاز الصــــحابة، فمفهــــوم القيــــد: احلاجــــة، ولــــيس حصــــرا ملــــا ذكــــر يف  -صــــلى اهلل عليــــه وســــلم

مــن  أخــرج ابــن جريــر عــن يزيــد بــن أت حبيــب أن رجــاالاألحاديــث املقيــدة؛ بداللــة ســبب نــزول اآليــة: 
األنصـــار كانـــ  أبـــواهبم إىل املســـجد فكانـــ  تصـــيبهم جنابـــة فـــال جيـــدون املـــا  وال طريـــق إليـــه إال مـــن 

 . (43، من اآلية:النسا سورة ) َّ خت  حت جت هب مب ُّاملسجد فأنزل اهلل تعاىل: 

ائض واحلـ للجنـب املنـع مطلـق :المسـجد والجنـب الحـائض دخـول فـي التقييـد حكم :ثانيا
واز جــد منــه وهــو ار  النصــوص املقيــدة، وحيمــل علــى املــلــى القيــد الــوارد يفمــن دخــول املســجد حيمــل ع

 .ملكث فيه، وال حيمل على اوحنو ملرور دخول احلائض واجلنب املسجد للحاجة إىل ا

 أقوال: ثالثة على اختلفوا: والحائض للجنب المسجد دخول في الفقهاء أقوال: ثالثا
 اإلباحة بإطالق؛ سوا  املرور أو املكث فيه، الثاين:احلنفية ومالك. و  عندبإطالق  املنع األول:

 .ة واحلنابلةالشافعيوهو قول  ،إال لعابر فيه املنع بن حزم. الثالث:ال
 احلنفيـة وهـم :وأدلـتهم بـالطالق المسجد والحائض الجنب لدخول المانعين: األول القول

وبـأمر رسـول اهلل يف (، 1)"بفـإين ال أحـل املسـجد حلـائض وال جنـ(، احلـديث املطلـق وفيـه: "3ومالك)
 . (2)"وأمر  احلُيرض  أن يعتزْلن  ُمصلرى املسلم   صالة العيد، بأخراج ذوات اخلدور واحليض، وفيه: "

                                                           

 قال الشوكاين له  (،385رقم) ،1/192 ْسِجِد،اْلم   يف  اخْلُْمر ة   احلْ اِئضِ  ب ْس ُ  ،، كتاب احليضالسننأخرجه النسائي يف  (1)
 . 213 /1يف إروا  الغليل،  إسناده حسنوقال األلباين:  ،1/286، نيل األوطارشواهد،  

 قم، ر 286 /2ِفيِه، ُجُلوس   غ رْيِ  ِمنْ  اْلم ْسِجدِ  يف  اجْلُُنبِ  ُمُرورِ  يف  الرُّْخص ةِ  باب، كتاب الصالة، الصحيحأخرجه ابن خزمية يف  (2)
  .(1331ابن خزمية ) صحي ، مدلس فإنه الزبري أت لعنعنة ضعيف إسناد : األلباين قال: األلباين قال(، 1331) 

 ،2ط ،الهندية الفتاوى ،البلخي، "حيرم عليهما وعلى اجلنب الدخول يف املسجد سوا  كان للجلوس أو للعبور" ( قالوا:3)
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للحــديث  فلتضــعيفه: بــالطالق المســجد والحــائض الجنــب دخــول أبــاح مــن: الثــاني القــول
( 3ليـل عنـد ، وهـو قـول ابـن حـزم)املطلق، وأن األصـل عنـد  اإلباحـة، وال منـع إال بـدليل، فلـم يصـ  د

 !.اآلية؟يف  َّ مث خت  حت جت ُّٱومل يقل مبفهوم النص يف اآلية، ويعرتض عليه: فما فائدة ذكر 

اشــرتطوا عــدم هؤال : والحــائض للجنــب فقــط المســجد عبــور اســتثنى مــن: الثالــث القــول
 (. 5)، واحلنابلـة (4) وهـذا مـذهب الشرـافعيرةاملكث يف املسجد، واألمـن مـن التلـوث بالنسـبة للحـائض؛ 

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱقــول اهلل تعــاىل: ومــن أدلــتهم: 
  .(43، من اآلية:النسا سورة ) َّ مثهت مت خت  حت جت هب مب خب

أي:  -وجــه الدراللــة: أنر االســتثنا  مــن املنهــيِّ عنــه إباحــة، واملعــىن: ال تقربــوا مواِضــع الصــالة 
ـــب، حـــىتر تغتســـلوا مـــن وأنـــتم ســـكارى، حـــىتر تُفيقـــوا مـــ -املســـاجد  ن ُســـكركم، وال تقربوهـــا وأنـــتم ُجُن

جتيـاز واملـرور، فـال بـأس بـه، واحلـائض ُحكمهـا ُحكـم اجلنابة، إالر إذا كان دخولكم إيراها على وجـه اال
، ومــن أدلــتهم حــديث التقييــد الســابق عــن عائشــة يف دخولــا حلاجــة النــ : صــلى اهلل اجلُنــب يف ذلــك

 ين تعليقا على حديث عائشة: قال الشوكاعليه وسلم، 

"وميكــن  قـال:و ، جـة ملـن قــال جبـواز دخـول احلـائض املسـجد للحاجـةوأمـا وضـع اخلمـرة فهـو حُ 
يدل على أنر املراد  َّٱمئ خئ ُّوهو قوله:  َّٱجئ يي ُّأن يقال: إنر بعض قيود النهي أعين: 

علــى أنر املــراد: يــدل  َّٱٱٱٱخت  حت جت ُّبالصــالة: معناهــا احلقيقــي، وبعــض قيــود النهــي وهــو قولــه: 
مواضع الصالة، وال مـانع مـن اعتبـار كـل واحـد منهمـا مـع قيـد  الـداّل عليـه، ويكـون ذلـك مبنزلـة هنيـ  
مقيد كل واحد منهما بقيد؛ ومها: ال تقربوا الصالة اليت هي ذات األذكار واألركان وأنتم سكارى، وال 
                                                                                                                                                                                     

ال جيلـس اجلنـب واحلـائض يف "قال مالك: و  ،"اشرتط عند احلاجة التيممو  ،2،1/38، طبدائع الصنائعالكاساين، و  ،1/38 
 . 1/125 ،1ط ،النَّوادر والزِّياداتمسجد بيتهما، وال يدخال املسجد ال جمتازين وال جللوس فيه". النفزي، 

     وهو ضعيف. سبق خترجيه (1)
ةِ ِإب ا ِذْكرِ  ب ابُ  العيدين، صالة كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 2) ْين يف  النِّس ا ِ  ُخُروجِ  ح   .    (890) رقم ،2/605 ،... اْلِعيد 
 .     187-2/184 ،ط.،  دالمحلىابن حزم، ( انمر: 3)
     .1/135 ،3ط ،روضة الطالبينالنووي، ( انمر: 4)
 .    1/347 ،ط.، داإلنصافاملرداوي، ( انمر: 5)
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املسجد من جانـب إىل جانـب، وغايـة مـا تقربوا مواضع الصالة حال كونكم جنباً إال حال عبوركم يف 
 . (1)يقال يف هذا أنه من اجلمع ب  احلقيقة، واجملاز، وهو جائز بتأويل مشهور"

 : المسجد والجنب الحائض دخول في الراجح القول: رابعا

وذلـك جلمعـه بـ  األدلـة، وملوافقتـه قاعـدة  ،للحاجة املرور أباح الذي الثالث القول هو الراج 
ق على املقيد، ولـدفع تعـارض اجلـواز واملنـع، يف نصـوص الكتـاب والسـنة الـيت ورد فيهـا النهـي محل املطل

 مطلقا، واهلل أعلم.

 :قبل االغتسال ينفي غسل اليدالتقييد و : اإلطالق المطلب الثاني 

كـان رسـوُل اهلِل قالـ : " -رضـي اهلل عنهـا-جا  غسـل اليـدين قبـل الغسـل مطلقـا مـن حـديث عائشـة 
ْيــه. مث يـُْفــرُِغ بيمينــه علــى مِش الِــه، في غســُل صــلى اهلل  عليــه وســلم إذا اغتســل  ِمــن اجل ن اب ــِة، يبــدأُ في غســُل يد 

فرج ه، مث ي توضأُ وضوئ ه للصالِة، مث يأخُذ املا  ، فُيدِخُل أصابـ ع ه يف أصوِل الشرعِر، حـىت إذا رأى أ ْن قـد 
، مث أ (، فهـــذ  2")فــاض  علـــى ســائِر جســـِد ، مث غســل  رجليـــهاســت أ ، ح ف ـــن  علــى رأِســـه ثــالث  ح ف ن ـــات 

أن ": أخـرىيف روايـة الرواية مطلقـة يف املقـدار؛ فلـم تُقيـد بعـدد مـرات غسـل اليـدين، ولكـن جـا  القيـد 
  .(3")، فبدأ  فغسل  كف ْيه ثالثًااغتسل  ِمن اجلنابةِ  -عليه وسلم صلى اهلل-الن ر 

 :سالاالغت قبل يناليد غسل تقييد حكم :أوال

وبنــا  علــى قواعــد محــل ودخــل التقييــد علــى احلكــم، املطلــق واملقيــد يف احلكــم والســبب،  احتــد 
املطلــق واملقيــد يف هــذ  احلالــة؛ فيحمــل املطلــق علــى املقيــد باتفــاق، فيســن غســل اليــد قبــل االغتســال 

 :التابثالثا، وعند تطبيق القاعدة وجدنا أقوال الفقها  على النحو 
                                                           

 .     1/468، 1، طفتح القديرالشوكاين،  (1)
     (.316)مسلم ، وأخرجه (248) رقم ،1/59 ،الُغْسلِ  قـ ْبل   الُوُضو ِ  ب ابُ  الغسل، كتاب ،الصحيح يف البخاريخرجه ( أ2)
 (. 316) ، رقم254 /1 اجلْ ن اب ِة، ُغْسلِ  ِصفةِ  ب ابُ  احليض، كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 3)



 

  )144) 

 : وصفته االغتسال قبل اليدين غسل في قهاءالف أقوال: ثانيا

واملالكيــة إىل أنــه يســن غســل اليــدين قبــل الغســل وإدخالمــا يف اإلنــا  ثالثــا،  احلنفيــة ذهــب -
 (.1بإطالق سوا  مرة أو مرت  أوثالث، أخذا باحلديث املطلق)

يف اإلنـا  واحلنابلـة إىل أنـه يسـن غسـل اليـدين ثالثـا قبـل الغسـل وإدخالمـا  وذهب الشـافعية -
 .(2)أخذا باحلديث املقيد

 : وصفته االغتسال قبل اليد غسل حكم في الراجح: ثالثا

وإدخالمـــا اإلنـــا  ويقيـــد بـــثالث  الغســـل قبـــل اليـــدين غســـل يســـن أنـــه واحلنابلـــة الشـــافعية قـــول
 مرات؛ ملوافقته قاعدة محل املطلق على املقيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .     1/135 ،ط.د ،الحاشيةالدسوقي،  "وىل سنة ومازاد مندوبااأل" :عند املالكيةو ، 1/14 ،1، طتبيين الحقائقالزيلعي،  (1)
  . 1/45، ط.د ،العدة املقدسي،هبا  الدين ، 1/218 ،1، طالحاوي الكبيراملاوردي، ( 2)
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 في التيممد والتقيي: اإلطالق السابع المبحث

  فيه مطلب :و 

 :وصفته في التيمم والتقييد اإلطالق :طلب األولالم

–مطلق من حديث أت هريرة  (1)جا  التيمم بالصعيد :الصعيد في والتقييد اإلطالق: أوال
الصعيُد وضو ُ املسلِم وإن مل جِيِد املا   عشر  قل: "  -صلى اهلل عليه وسلم-أن الن   -رضي اهلل عنه

 (.2)"فإذا وج د املا   فليتِق اهلل  ولُيِمسره بش ر   فإن ذلك خرين  سن   

أن رسـول  اهلِل صـلى  "قـال:  -رضـي اهلل عنـه - عمران بن حص  ويف البخاري من حديث -
اهلل عليــه وســلم رأى رجــالً معتــزاًل، مل يصــلِّ يف القــوِم، فقــال: يــا فــالُن، مــا منعــك أن ُتصــلي  يف القــوِم؟ 

 (.3")فإنه ي كفيك ؛ل  اهلِل، أصابتين جنابةن وال ما  ، قال:عليك بالصعيدِ فقال: يا رسو 

 . (4")فأمر   رسوُل اهلِل صلرى اهللُ عليِه وسلرم  فتيمم بالصعيدِ وعند مسلم: " 

مطلــق عــن أي  املــا  فقــدان عنــد بالصــعيد التــيمم جــا  لقــد: التــيمم فــي الصــعيد تقييــد أوجــه
 طاهر وما هو غري طاهر، ووردت نصوص تقيد : صفة تقيد ، ومن الصعيد ما هو

ـــــــ ـــــــالقرآن والســـــــنةالتقيي  نب  مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ: قـــــــال تعـــــــاىل: د ب

إنر الصــعيد  الطيــب  التقييــد بالســنة: "، و (6ســورة املائــدة، مــن اآليــة:) َّ  زترت يب ىب
 .(5)"ك خرين طهوُر املسلِم، وإن مل جيِد املا   عشر  سن ، فإذا وجد املا   فْليمسره بشرت ه، فإن ذل

                                                           

     .   1/66 ،ط.، داألمالشافعي،  ،قال الشافعي: " ال يقع اسم الصعيد إال على تراب ذي غبار" (1)
 . "الصحي  رجاله رجال"وقال( 1408)رقم: ، 1/266، كتاب الطهارة، باب التيمم، ،دطالزوائدمجمع اليثمي، أخرجه (2) 

 .(3861) ،صحيح الجامع وصححه األلباين،، كما اشرتط مبقدمته، 1/108، اإللمام العيد، دقيق ابنوصححه 
     .   (348) ، رقم1/78 ،ض ْرب ةن  التـري مُّمُ  ب ابن  التـري مُّم، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (3)
ةِ  ق ض ا ِ  ب ابُ  املساجد، كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 4)      .     (682)رقم  ،1/474 اْلف ائِت ِة، الصرال 
 حسن صحي . وقال، (124، رقم )211 /1 لِْلُجُنِب، التـري مُّمِ  ب ابُ ، كتاب الطهارة، السننيف  الرتمذي ( أخرجه5)

 . صحي  شاهد وله مجاعة صححه: وقال (506. )المشكاة، وصححه األلباين يف 1/94، المجمو صححه النووي يف 
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املطلــق  فيحمــل والســبب؛ احلكــم يف واملقيــد املطلــق احتــد لقــد: بالطيــب الصــعيد تقييــد حكــم
السـنة مطلـق على املقيرـد باتفـاق؛ فـال جيـوز التطهـر إىل بالصـعيد الطيـب أي الطـاهر، وقـد مت فيـه تقييـد 

 .بالسنةالسنة مطلق بالكتاب، و 

الطيـــب الطـــاهر يشـــمل مـــا علـــى وجـــه  دالصـــعي: بـــالتراب الطـــاهر الطيـــب الصـــعيد تقييـــد -
األرض من الرتاب، والرمل، واألحجار، وغري  مما يتولد من األرض، فهو مطلق، وورد ما يبـدو أنـه قيـد 

 من حديث الن  صلى اهلل عليه وسلم عند مسلم وغري :

جعل   :فضلنا على الناس بثالث :-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :عن حذيفة قال"
وجعلــ  تربتهــا لنــا طهــورا إذا مل جنــد  ،وجعلــ  لنــا األرض كلهــا مســجدا ،كصــفوف املالئكــة اصــفوفن

 .(1)"املا  وذكر خصلة أخرى

إطــالق اســم األرض يف جــواز التــيمم هبــا يف بعــض روايــات احلــديث املشــهور، وتقييــدها قــال ابــن رشــد: "
فـــإن يف بعـــض رواياتـــه   " ض مســـجدا وطهـــوراجعلـــ  ب األر  " بـــالرتاب يف بعضـــها، وهـــو قولـــه عليـــه الصـــالة والســـالم 

وقـد اختلـف   " جعل  ب األرض مسجد وجعلـ  ب تربتهـا طهـورا " ويف بعضها   " جعل  ب األرض مسجدا وطهورا " 
واملشـهور عنـدهم أن يقضـي باملقيـد علـى   ؟ أهل الكالم الفقهي هل يقضي باملطلق على املقيد أو باملقيد على املطلـق

ر، ومذهب أت حممد بن حـزم أن يقضـي بـاملطلق علـى املقيـد، ألن املطلـق فيـه زيـادة معـىن، فمـن كـان املطلق وفيه نم
رأيه القضا  باملقيد على املطلق ومحل اسم الصعيد الطيب على الرتاب مل جيز التيمم إال بالرتاب، ومن قضى باملطلق 

 .(2)" أجاز التيمم بالرمل واحلصى على املقيد ومحل اسم الصعيد على كل ما على وجه األرض من أجزائها

إىل املطلق وهو "األرض" واملقيد وهو "تربتها"، وأوض  مذاهب  -رمحه اهلل–فأشار ابن رشد  
الفقهــا ، ولكــن ميكــن أن يعــرتض علــى التقييــد بــأن تربتهــا خرجــ  خمــرج الغالــب ال للتقييــد، وأن الرتبــة 

 .خالف باللقبلقب، ويف التقييد 

 أهــل مجهــور قــول علــى بــالرتاب الصــعيد مطلــق تقييــد جيــوز ال: التراببــ الصــعيد تقييــد حكــم
وقد مر يف فصل ُمقّيدات املطلق أنه ال يص  التقييد باللقـب؛ ألن اللقـب  لقب، الرتاب ألن األصول؛

ال مفهوم له، فلو قال: "اقتلوا املشـرك " مث قـال "اقتلـوا زيـدا" ال يقيـد املشـرك  بزيـد، فـالرتاب ال يصـ  
                                                           

  .(522)رقم ، 1/371 وطهورًا، مسجًدا األرض ب ُجعل  باب املساجد، كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)
 .    1/77 ،، د.طبداية المجتهدابن رشد، ( 2)
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د به، وإَّنا يرج  بغري قواعد التقييـد؛ فينمـر يف العمـل بكـال الـدليل  أو الرتجـي  بـالقوة والضـعف التقيي
 .على إطالقه، واهلل أعلم الطيب ب  األحاديث؛ فيبقى مطلق الصعيد

 : الضربات وعدد يدياأل في والتقييد اإلطالق: ثانيا

  سابقة مطلقا:ال اآلية يف واملس  األيدي ووردت: اإلطالق والتقييد أوجه

(، وجـــا  يف صــــحي  6ســـورة املائـــدة، مـــن اآليـــة:)َّ زترت يب ىب نب ٱُّٱ
ف ض ـر ب  النرـِ ُّ ص ـلرى اهللُ ...قـال: " -رضـي اهلل عنـه-البخاري، تقييـد األيـد بـالكف  مـن حـديث عمـار 

، و نـ ف خ  ِفيِهم ا، مُثر م س    هِبِم ا و ْجه هُ   .(1)"و ك فرْيهِ  ع ل ْيِه و س لرم  ِبك فرْيِه األ ْرض 

 للوجه والكف : ففي صحي  مسلم:  وجا  يف صحي  مسلم: تقييد الضرب بواحدة -

إَّنـــا كـــان ي ْكفيـــك أن تقـــول  بيـــدْيك هكـــذا، مث ضـــرب  بيديـــه األرض  ضـــربًة واحـــدًة ، مث ...  "
 (. 2)"م س    الشمال  على اليمِ ، وظاهر  كف ْيه، ووجه ه

ربت  وباملسـ  إىل املناكــب واآلبـاط حبــديث صـححه األلبــاين بضـ صـفة املســ  ييــد تـقوجـا   -
ــم مسرــحوا : " -رضــي اهلل عنهمــا–واألرنــؤوط عنــد أت داوود عــن عبــد اهلل بــن عمــر  أنرــُه كــان  حيــدُِّث أهنر

مثر  ،عيد  بالصرــعيِد لصـــالِة الفجــِر فضــربوا بــأ ُكفِّهُم الصرـــ -صـــلرى اللرــُه عليــِه وســلرم  -و ُهــم مــع  رســوِل اللرــِه 
مثر عـادوا فضـربوا بـأ ُكفِّهُم الصرـعيد  مـررًة أخـرى فمسـحوا بأيـديهم ُكلِّهـا  ،مسحوا وجوه ُهم مسحًة واحـدةً 

ناكِب واآلباِط من بطوِن أيديِهم
 
 وفيه التقييد، مبسحة واحدة، وبإىل املناكب واألباط. ؛ (3)"  إىل امل

 املس  إىل املرفق  من هذ  األحاديث منها:قيد الضربة بضربت ، و تُ  مرفوعةوتروى أحاديث 
                                                           

ُتـ ي مِّمُ  بن ب ا التيمم، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
ُفخُ  ه لْ  امل  .      (338رقم ) ،1/75 ،ِفيِهم ا؟ يـ نـْ

 .      (368) رقم، 1/280احليض، باب التيمم،  كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 2)
  .(318) رقم ،86 /1، كتاب الطهارة، باب التيمم، السنن يف أبو داود أخرجه (3)

 .   (318) داود أت صحي  يف األلباين وصححه ،1/115 لرايةا نصب: انمر موصوال، وروي منقطع: الزيلعي قال



 

  )148) 

التــــيمُم : "-صــــلى اهلل عليــــه وســــلم-عــــن النــــ   -رضــــي اهلل عنهمــــا-بــــن عمــــر امــــا روي عــــن 
يِن إىل املـرفق  ِ  مثر نفـخ فيهـا ومسـ   ، ومـا روي عنـد أت داود: "(1)"ضربتاِن: ضـربةن للوجـِه وضـربةن لليـد 

ــه وكفرْيــه إىل املـِـرفق ْ  أو إ مــا وهــذ  أحاديــث ضــعيفة ال تقــوى علــى معارضــة (، 2)"ىل الــذِّراع ْ  هبــا وجه 
 .ص  عند البخاري وغري ، ولكن ص  تقييد اليد إىل املناكب واآلباط، وبضربت 

 ان وجـد النصوص باستقرا : التيمم في الضربات وعدد اليدين حد في التقييد حكم: ثالثا
للتـــيمم مـــرة بضـــربة ومـــرة بضـــرت ،  املســـ  تقييـــد مت: الصـــحيحة األحاديـــث مـــن واملقيرـــد املطلـــق جممـــل

وجــا ت اليــدين مطلقــة وجــا  لــا قيــدين: األول: إىل الكفيــ ، والثــاين: إىل املناكــب واآلبــاط، والثالــث 
: يبقـى حكـم مطلـق املسـ  للتـيمم، ومطلـق اإلطـالق والتقييـدوهو ضعيف إىل املـرفق ، وطبقـا لقواعـد 

نــع التقييــد بــأكثر مــن قيــد متضــاد، وإن كانــ  أحاديــث التقييــد حــد اليــدين علــى إطالقهمــا، حيــث ميت
اإلطـــالق بـــالكف وبضـــربة واحـــدة أقـــوى، لكـــن يبحـــث عـــن اجلمـــع أو الرتجـــي  مـــن غـــري طريـــق قواعـــد 

 .والتقييد

 الفقـه فـروع علـى اإلطـالق والتقييـد قواعـد تطبيـق عنـد: التـيمم صفة في الفقهاء أقوال: رابعا
تقييـد الصـعيد بالطيـب، واختلفـوا يف املـراد بالصـعيد، واختلفـوا يف تقييـد   على اتفقوا الفقها  أن وجدنا

 : بضربة واحدة، واختلفوا يف تقييد اليدين بالكف ، وسيكون البحث على النحو التاب

 أقوال الفقهاء في المراد بالصعيد: اختلفوا في المراد بالصعيد على قولين: -1

أىب  روايــة عــن يوهــ :ذي لــه غبــار وال يجــوز غيــرهن الصــعيد هــو التــراب الــإلقــول األول: ا
 يف اجلديـد وجـزم بـه، الشـافعيقـول و  حتفة الفقها  وهـو قولـه األخـري، صاحب، قال يوسف من احلنفية

 رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ: واحتجـوا بقولـه تعـاىل(، 3)، ودواد المـاهرياملـذهب اأمحـد وعليهـرواية عن و 
                                                           

ا و الصرو ابُ : "البيهقي، قال (13366، رقم )367 /12باب الع ،  ،المعجم الكبير( أخرجه الط اين يف 1)   ع نِ  اللرْف ِ  هِب ذ 
      .(3427) ضعفه األلباين، السلسلة الضعيفةو  ،"م ْوُقوفن  ُعم ر   اْبنِ  

  مث جيد بإسناد داود أبو روا ل ابن كثري: " قا ،(325رقم ) 89 /1، كتاب الطهارة، باب التيمم، السنن يف أبو داود أخرجه2) )
 دون املــرفق  والــذراع  وصــححه األلبــاين، 1/72، إرشــاد الفقيــه ،(املــرفق  إىل) فقــال مــبهم رجــل وفيــه آخــر وجــه مــن روا 

       .(325)صحي  أت داود: 
 ،ط.، دالمجمو النووي،  ،1/41 ،2، طتحفة الفقهاء، السمرقندي، 2،1/53، طبدائع الصنائعلكاساين، ا( انمر: 3)
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وهــذا ال يكــون . (6ســورة املائــدة، مــن اآليــة:) َّ زترت يب ىب نب  مب زب
ـا احتجـوا حبـديث مسـلم: "و ، إال فيما يعلق باليد والوجه والصخر لـيس كـذلك و ُجِعل ـْ  ل ن ـا اأْل ْرُض ُكلُّه 

ـا    ـِد اْلم  ـا ل ن ـا ط ُهـورًا، ِإذ ا ملْ  جنِ  : فعـم األرض حبكـم املسـجد وخـص قـالواو  .(1")م ْسِجًدا، و ُجِعل ْ  تـُْربـ تـُه 
الطهارة اختص  بأعم املائعات وجوداً وهو املا ، فتختص بـأعم اجلمـدات  وألن؛ تربتها حبكم الطهارة
 . وجوداً وهو الرتاب

 أو تـراب سـوا  مطلقـاً  أجزائهـا مـن صـعد مـا كـل: األرض وجه هو الصعيد نإ: الثاني القول
وروايـة عـن أمحـد إذا مل جيـد  ،ذهب أبو حنيفة وحممد ومالك وإليه، مدام طاهراً  موحنوه حصى أو رمل

 (زب) :تعـاىل هبقولـ (، واسـتدلوا2، وابـن حـزم علـى تفصـيل)رتاب واختار  شيخ اإلسالم ابـن تيميـهال
 ىب نب مب ٱُّٱ: يد هــو الصــاعد علــى وجــه األرض وهــذا يعــم كــل صــعيد لقولــه تعــاىلعق ــاُلوا: والصــ

مـــــن  ســــورة الكهــــف، ) َّ حئ  جئ يي ُّٱ :و قولــــه (ســــورة الكهــــف 8) َّزت رت يب
 اسـتدلوا حبـديث:و صـعيد،  احلائ (. فقالوا 3) حائ لرد السالم على  تيمم الن باستدلوا و (، 40اآلية:

ْتــُه الصرـال ُة فـ ْلُيص ــلِّ ..." كثــري ( قــالوا: و 4")و ُجِعل ـْ  ِب األ ْرُض م ْســِجًدا و ط ُهــورًا، ف أ ميُّ ــا ر ُجـل  ِمــْن أُمرــيِت أ ْدر ك 
 .يثحدلفاً للامن األرض ليس فيها تراب حرث فإن مل جيز غري  كان خم

يف أي مكـان علـى األرض؛  الصـالة جـواز عليـه املتفـق مـن :الصـعيد صـفة فـي الراجح القول
جعلـــ  ب األرض مســـجدا وطهـــورا" فحيثمـــا املســـلم أدركتـــه الصـــالة ففـــي األرض مســـجد  " :حلـــديث

وطهور ، فيصلى على حصى أو رمل أو فوق جبل رخام، وعليه فمن صلى على رأس جبـل حصـى أو 
بنص احلديث مسجد  وطهور ، فله أن يتيمم بالصعيد من حصى أو رمل أو رخام رخام فيكون عند  

                                                                                                                                                                                     

 .    2/37 ،1ط ،األوسط، ابن املنذر، 1/182 ،ط.، دالمغنيابن قدامة، ، 2/214 
     .(522مسلم )ه، جي( سبق ختر 1)
 ،الحاشيةي، ، العدو 1/350 ،3، طمواهب الجليلاب، احلط، 1/534، 1، طالبناية، العيين، املصدر السابقالكاساين،  (2)

.  وعند ابن حزم جيوز 21/364ط، د.، مجمو  الفتاوى، ابن تيمية، 1/284 ،ط.، داإلنصاف، املرداوي، 1/228 ،2ط 
 التيمم بالصعيد الطيب، حصى كان أو الصفا أو الرخام أو الرمل أو معـدن كحـل أو معـدن زرنـيخ أو جيـار وحنوهـا مـا مل يـزال

     .1/377 ،ط.، دالمحلىنمر: ابن حزم، امن األرض ويوضع يف إنا ، 
 (.337) ، رقم74 /1..، احل ض رِ  يف  التـري مُّمِ  ب ابُ  التيمم، كتاب ،الصحيح انمر ما أخرجه البخاري يف (3)
       .(335) رقم املصدر السابق (4)



 

  )150) 

أي جـز  مـن أجـزا  األرض وحنوها؛ وألن الصـعيد يـدخل فيـه لغـة مـا كـان مـن أجـزا  األرض صـاعدا، فـ
وألنـه أيضـا موافـق لبقـا  املطلـق  ،كمـا تصـ  الصـالة فوقـه  ،يصـ  التـيمم عليـه ، غري متولـد منهـابطبيعته

الصعيد ؛ لذلك كله فالقول الثاين: اإلطالق والتقييدالمتناع محله على اللقب تبعا لقواعد على إطالقه 
 .واهلل أعلم الراج ، بقيد واحد أن يكون طيبا، هو هو وجه األرض

يف عـــدد الضـــربات التـــيمم علـــى  الفقهـــا  اختلـــف: الضـــربات عـــدد فـــي الفقهـــاء أقـــوال -2
 :قول 

عبـد اهلل (، وبـه قـال 1مذهب احلنفيـة واملالكيـة والشـافعية) وهو :ضربتان التيمم: األول القول
ْيِن ِإىل  اْلِمــْرفـ ق ْ ِ :"واســتدلوا حبــديث، بــن عمــر وجــابر  ،(2)"التـرــي مُُّم ض ــْربـ ت اِن ض ــْرب ةن لِْلو ْجــِه، و ض ــْرب ةن لِْلي ــد 

ـــاِر حبـــواســـتدلوا  ـــحوا و ُهـــم مـــع  رســـولِ "ديث ع مر ـــم مسر اللرـــِه صـــلرى اللرـــُه عليـــِه وســـلرم   أنرـــُه كـــان  حيـــدُِّث أهنر
ــعيِد لصــالِة الفجــِر فضــربوا بــأ ُكفِّهُم الصرــعيد  مثر مســحوا وجــوه ُهم مســحًة واحــدًة مثر عــادوا فضــربوا  بالصر

ناكِب واآلباطِ 
 
 .(3)"بأ ُكفِّهُم الصرعيد  مررًة أخرى فمسحوا بأيديهم ُكلِّها إىل امل

ــاني القــول ، ابــن املنــذر وابــن حــزم واختــار  احلنابلــة، مــذهب وهــو :حــدهوا ضــربة التــيمم: الث
: س أ ْلُ  النرِ ر  فـ أ م ر ين ض ـْرب ًة : "ع ـِن التـرـي مُّمِ -صلى اهلل عليه وسـلم- واستدلوا حبديث ع مراِر ْبِن ي اِسر  ق ال 

ًة لِْلو ْجــِه و اْلك فرــْ ِ  ، -صــلى اهلل عليــه وســلم- ف ض ــر ب  النرــِ ُّ "، وبروايــة البخــاري: (4)"و اِحــد  ِبك فرْيــِه األ ْرض 
ُه و ك فرْيهِ  ةً " :و  رواية "،و نـ ف خ  ِفيِهم ا، مُثر م س    هِبِم ا و ْجه  ُه و ك فرْيِه و اِحد   .(5)"و م س    و ْجه 

ألن حـديث  واحـدة؛ ضـربة أهنـا الضـربات عـدد يف الـراج : التـيمم ضربات عدد في الراجح
يكون اإلجـزا  مبـا يتحقـق  اإلطالق والتقييدن الن  أمرهم بذلك، وبنا  على قواعد ابن عمر ليس فيه أ

 .به املس  وهي ضربة واحدة، وميكن اجلمع بأن يقال الضربة الواحدة حد اإلجزا  والضربة الثانية سنة
                                                           

 .106 /1، ط.، دالمبسوط، السرخسي،  2/47، 1ط ،وسطاأل، ابن املنذر، 2/114 ،2، طشرح السنة ،لبغوىانمر: ( ا1)
 .      ضعيف وسبق خترجيه(، 13366( أخرجه الط اين: )2)
 .صحي ، سبق خترجيه ،(318) أبو داود أخرجه( 3)
  ( 327، رقم )89 /1، كتاب الطهارة، باب التيمم، السنن يف أبو داود أخرجه (4)

 .     161: اإلرواءيف  وصححه األلباين، 1/95، السنن الصغرىغرى، قال البيهقي: ثب  من وجه ، السنن الص 
 .     سبق خترجيهو  (347) ،1/77( و 338رقم ) ،1/75( أخرجه البخاري: 5)



 

  )151) 

يف  أيضـا الفـريق  اختلـف السـابقة األدلـة علـى وبِنـا ً : اليـدين حـد فـي الفقهـاء اختالف -3
  اليدين فمن قال بأن التيمم ضربتان أوجبوا املس  إىل املرفق  قياساً على الوضو ، ومن قال حد مس

 .(1)حباد فمستز بأن التيمم ضربًة واحدًة أوجب املس  إىل الرسغ  وما 

 : اليدين مسح حدي تقييد ف الراجح

همـا، ففـي آيـة ألن اهلل فـرق بين؛ الرسـغ  إىل هو أن يكـون املسـ  اليدين مس  الراج  يف حد
ـــــدةســـــورة ) َّمه حن جن يم ىم  مم خم ُّٱ :الوضـــــو  قـــــال تعـــــاىل مـــــن  ،املائ

، مـــن النســـا ســـورة ) َّ جفحف مغ جغ مع ٱُّ :، و  آيـــة التـــيمم قـــال تعـــاىل(6اآليــة:
ســورة ) َّ مه  جه ين ىن ٱُّٱ تعــاىل قـ ـال  ، و إىل املــرفق بــ يقيــدومل (، 43اآليــة:

بــل قياســها حبــد يــد الســارق أصــ ؛ وألن  ،، وإَّنــا تقطــع يــد الســارق مــن الكــف(38مــن اآليــة: ،ملائــدةا
، فال يعدل عنه للقياس؛ قياس مس  الكف  يف التـيمم (2)اليد لغة: حقيقة يف الكف، وجمازا يف غريها

فـنعم، فـإن بقـا  اليـد والتقييـد إىل القياس على الوضو  إىل املرافق. وأما موافقة أقـوالم لقواعـد اإلطـالق 
 د اإلجزا  هو اليد، ومازاد فهو سنة، واهلل أعلم.مطلقا يصدق فيه اإلطالق فيكون ح

 

 

 

 

 
                                                           

  ،ط.د ،كشاف القنا ، البهوي، 1/99 ،1ط، مغني المحتاج، الشربيين، 1/158 ،2ط ،الحاشية، ابن عابدينانمر:  (1)
 .    1/151 ،، دطسالكبلغة الالصاوي،  ،1/174 

 .     1/75 ،، د.طبداية المجتهدابن رشد، ( انمر: 2)



 

  )152) 

عـدم التيمم مع األمر ب جا  :المتيمم إذا وجد الماءفي التقييد و اإلطالق  :المطلب الثاني
الصـعيُد قـال: " نـ  صـلى اهلل عليـه وسـلمأن ال املـا  مطلقـا: مـن حـديث أت هريـرة رضـي اهلل عنـهوجود 

  (.1)"ا   عشر  سن   فإذا وج د املا  ؛ فليتِق اهلل  ولُيِمسره بش ر  وضوُ  املسلِم وإن مل جِيِد امل

خــرج رجــالن يف ســفر فحضــرت الصــالة "قــال:  رضــي اهلل عنــه أت ســعيد اخلــدري مــع حــديث
وليس معهما ما  فتيمما صعيدا طيبا فصليا، مث وجدا املا  يف الوقـ  فأعـاد أحـدمها الوضـو  والصـالة، 

فذكرا ذلك له، فقـال للـذي مل يعـد: أصـب   -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ياومل يعد اآلخر، مث أت
 .(2)"السنة وأجزأتك صالتك؛ وقال للذي توضأ وأعاد: لك األجر مرت 

 -صــلى اهلل عليــه وســلم-قولــه  :المــاء وجــد إذا المتــيمم فــي التقييــداإلطــالق و  أوجــه: أوال
يقيـــد وجـــود املـــا  بوقـــ ؛ ومل يقيـــد وجـــود  يف وقـــ   "فـــإذا وجـــد املـــا " الفعـــل مطلـــق يف الزمـــان، فلـــم

الصــالة، أم بعــد خــروج وقــ  الصــالة، أم أثنــا  الصــالة، وجــا  حــديث أت ســعيد يقيــد مطلــق الزمــان، 
بوقــ  الصــالة؛ فالصــحات الــذي تــيمم ومل يعــد كــان قــد وجــد املــا  يف وقــ  الصــالة؛ وحكــم لــه النــ  

أنـه جتـزَّ صـالة املتـيمم  -صـلى اهلل عليـه وسـلم–مـا النـ  صلى اهلل عليه وسلم بإجزا  صالته، فب  ل
إن وجد املا  يف الوق  وال يعيد فإن أعاد فله األجر مرت ، ومبفهوم املخالفة جيب عليه إعـادة الصـالة 

 إن وجد املا  قبل أن يفرغ من صالته. 

يف احلكــم قــد احتــد املطلــق واملقيــد  إذا وجــد المــاء:المصــلي تــيمم صــحة تقييــد ثانيــا: حكــم 
ووجـــد املـــا   زَّ صـــالة املتـــيمم إن مل جيـــد املـــا ، والســـبب، احلكـــم التـــيمم، والســـبب فقـــدان املـــا ، فتجـــ

مطلــق قــد يكــون قبــل أن يصــلي أو بعــد أن يصــلي أو أثنــا  الصــالة، قيــد  حكــم النــ  صــلى اهلل عليــه 
دين: األول: االنتهـا  وسلم يف حديث أت سعيد: بـإجزا  الصـالة إذا انتهـى منهـا قبـل وجـود املـا ، بقيـ

قبـل وقـ   انتهـى منهـا والثـاين:فـإن وجـد ملـا  قبـل أن ينهـي أو أثنـا  صـالته بطـل تيممـه. من الصالة، 
                                                           

     .   وهو صحي  ،(1408)اليثمي، أخرجه  ،سبق خترجيه (1)
  لتصحيحه: العيدقال ابن دقيق  ،(338، رقم )93 /1، كتاب الطهارة، باب يف املتيمم جيد املا ، السنن يف أبو داود أخرجه (2)

صحيح أبي  األلباين وصححه، 1/335 ،نيل األوطار، قال الشوكاين: له شاهد، 1/109،اإللمام، اإلمام يف مذكور طريق
     .   (338)رقم:  داود



 

  )153) 

فيحمـل املطلـق علـى املقيـد فتيممـه صـحي  وصـالته صـحيحة، وجود املا ، ولو مل خيرج وق  الصالة؛ 
 .بهبإتفاق ويقيد 

 املتـيمم أن علـى أمجعـوا الفقهـا  أن وجـد لتطبيـقا عنـد: القاعـدة وتطبيـق الفقهـاء أقوال: ثالثا
 :، أما إذا وجد  يف الوق  فله حالت (1)خروج الوق  فال إعادة عليه بعد املا  وجد إذ

الفقهــا  علــى  اختلــف: هــامن انتهائــه بعــد الصــالة وقــت فــي المــاء وجــد إذا: األولــى الحالــة
، وحجـتهم احلـديث مهور وفيهم األئمـة األربعـةالقول األوىل: ال إعادة عليه: وهو قول اجلثالثة أقوال: 

القــول الثــاين: يســتحب لــه اإلعــادة: وهــو مــذهب األوزاعــى وروى عــن احلســن، والقــول املقيــد للمطلــق، 
الثالــث: جيــب عليــه اإلعــادة: وهــو قــول ســعيد بــن املســيب وعطــا  وطــاوس والقاســم ومكحــول وابــن 

 .(2)والزهري سرين وربيعة

ــيمم القــول الــراجح فــي حكــم ال ــه بعــد الصــالة وقــت فــي المــاء وجــد إذامت  :هــامن انتهائ
الراج  قول اجلمهور؛ وهو ال إعادة عليه ملوافقتـه للحـديث، وملوافتـه لقاعـدة تقييـد املطلـق، أمـا والقـول 
الثــاين يوافــق قــول اجلمهــور؛ ألنــه مل يوجــب اإلعــادة ولكــن ذكرهــا علــى االســتحباب، وراعــى قــول النــ  

 .أعلم واهللن له أجرين، أما القول بالوجوب فمخالف للنص والقاعدة، للصحات الذي أعاد أ

اجلمهـور يف عـدم اإلعـادة إذا فـرغ  اتفـق أن بعـد: الصـالة أثنـاء الماء وجد إذا: الثانية الحالة
 املتيمم من الصالة مث وجد املا ، اختلفوا يف حالة وجود املا  أثنا  الصالة على قول :

م: وعليــه أن خيــرج مــن الصــالة؛ لريفــع احلــدث الــذي تــيمم مــن أجلــه، القــول األول: بطــل التــيم
، وابــن حــزم، وابــن رشــد (4)، واختــار  املــزين وابــن ســريج مــن الشــافعية(3)وهــو مــذهب احلنفيــة واحلنابلــة

، مـــن النســـا ســـورة ) َّ مظ  حط مض خض ُّٱ، واســـتدلوا بقولـــه تعـــاىل: (5)احلفيـــد مـــن املالكيـــة
وقـالوا ؛ بطلـ  الصـالة، فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكـم التـيمم ؛(، قالوا وهذا وجد ما 43اآلية:

                                                           

 2/342 ،ط.، دالمجمو النووي، ، 1/67 ،1ط ،اختالف األئمة العلماءابن ُهبـ يـْر ة،  ،1/36، 1، طاإلجما  ،ابن املنذر (1)
    .1/352 ،ط.، دالمحلىابن حزم، ، 64-2/63 ،1ط ،األوسطابن املنذر، ، 2/306 ،ط.، دالمجمو النووي، انمر: ( 2)
 .   1/103 ،ط.، دالمغنيابن قدامة، ، 103، ص:1: دط ج: المبسوطنمر: الشيباين، ( ا3)
 .  1/252 ،1، طالحاوي الكبيراملاوردي، ( انمر 4)
 . 1/73 ،، د.طمجتهدبداية الابن رشد، ، 1/315 ،ط.، دالمحلىابن حزم، ( انمر: 5)
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والقــول الثــاين: يــتم ، إن التــيمم يف الطهــارة بــدل مــن املــا  عنــد فقدانــه؛ فــإذا وجــد األصــل ارتفــع البــدل
، وروايـة عـن أمحـد، وقـال بـه داود المـاهري، واسـتدلوا باآليـة: صالته: وهو مـذهب املالكيـة، والشـافعية

(، قــالوا: أمــر باســتعمال املــا  يف احلــال 43، مــن اآليــة:النســا ســورة ) َّ مظ  حط مض خض ُّٱ
اليت لو مل جيد املا  لتيمم، فلما كان وق  األمر بالتيمم قبل الصالة، وجب أن يكـون وقـ  اسـتعمال 

(، 33ســـورة حممـــد، مـــن اآليـــة:) َّ نث  مث زث ُّ: املـــا  قبـــل الصـــالة، واســـتدلوا بقولـــه تعـــاىل
 .(1)ال شتغاله باملأمور ة سق  عنه املطلوبا دخل يف الصالإذ :وقالوا

بعـد اسـتعراض أدلـة الفـريق  ماء أثناء الصـالة: الالقول الراجح في حكم المتيمم إذا وجد 
فالراج  ما ذهب إليه احلنفية واحلنابلة، وهو أنه يبطـل التـيمم إذا وجـد املـا  أثنـا  الصـالة؛ ألهنـا عبـادة 

د إجزا  صالة من انتهى من صالته بقبل وجود املا ، أما من مل يأخذ فيها باألحوط؛ وألن احلديث قي
 ينتهي منها قبل وجود املا  فال يقاس على من انتهى من الصالة بعد وجود املا ، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 1/253 ،1، طالحاوي الكبير، املاوردي، 292-19/291 ،ط.، دالتمهيدابن عبد ال ، ( انمر: 1)
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 في األذان والصالة والتقييد اإلطالقالفصل الثاني: أحكام 

 .ة مباحثالفصل الثاين موضوعه األذان والصالة، ويشمل على تسع

 األذان للصالة: التثويب في في اإلطالق والتقييد المبحث األول: 

ذان مطلــق يف التثويــب يف األ: جــا  فــي التثويــب فــي األذانوالتقييــد اإلطــالق أوجــه أوال:  
 ابـن" وعنـد كـان األذاُن بعـد ح ـيِّ علـى الفـالِح الصـالُة خـرين مـن النـوِم مـرت "ابن عمر بلف : حديث 

، اْبنِ  نِ ع   شيبة، أت ةُ ": أ ذ انِهِ  يف  يـ ُقولُ  ك ان   أ نرهُ  ُعم ر  يـْرن  الصرال  "بعـد حـي علـى  فقولـه ؛(1)"النـرـْومِ  ِمـن   خ 
يف الصـــفات واألحـــوال، فلـــم يبـــ  أيقـــال حـــال النـــوم أم يف  الصـــالة خـــري مـــن النـــوم" مطلـــق ،الفـــالح

فجــا    فــدعا  ذات  ...وفيــه:" زيــد نعبــد اهلل بــصــلوات النهــار، وجــا  لــذا اإلطــالق قيــد مــن حــديث 
ـــر خ  بـــاللن بـــأعلى صـــوتِه:  غـــداة  إىل الفجـــِر، فقيـــل  لـــه: إن رســـول  اهلِل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم نـــائمن. فص 

 .(2)"بن املسيب: فأدخل  هذ  الكلمة يف التأذين إىل صالة الفجراالصالُة خرين ِمن النوِم. قال 

املطلــق مــن حــديث ابــن عمــر  حيمــل: فجــرال بصــالة األذان فــي التثويــب تقييــد حكــم: ثانيــا
د املطلــق واملقيــد يف الفجــر لإليقــاظ مــن النــوم، وقــد احتــعلــى املقيــد مــن األحاديــث الــواردة بقيــد صــالة 

د بيانــا للمطلــق، ويتقيــد بــه، ويكــون حمــل التثويــب صــالة الفجــر، وحــال موضــوع األذان، ويكــون املقيِّــ
 ،وابنــه ،عمــر بـن اخلطــابالتثويـب، قــال مبشـروعيته: تطبيـق القاعــدة وجـد أهنــم متفقـون علــى مشــروعية 

وأنس واحلسن البصري وابن سريين والزهري ومالك والثوري وأمحد وإسحاق وأبو ثور وداود وأصـحاب 
 .(3) الشافعي وهو رأي الشافعي يف القدمي، ومكرو  عند  يف اجلديد، وهو مروي عن أت حنيفة

                                                           

 (،2160رقم ) ،1/189 النوم، من، كتاب األذان، من كان يقول يف األذان الصالة خري المصنفأخرجه ابن أت شيبة يف  (1)
 .حسن إسناد : ، وقال2/18 ،1ط ،نيل األوطارشوكاين، الأورد   واحلديث األول مل أقف عليه مسندا 

 الشوكاين: له متابعات قال (،16477، رقم )399/ 26، مسند املدني ، حديث عبد اهلل بن زيد، المسند( أخرجه أمحد يف 2)
 .15/365، اآلثار مشكل شرحصححه الطحاوي،  .2/18: نيل األوطار، ترفع احتمال تدليس حممد بن إسحاق 

 .2/46 ،1ط ،نيل األوطارلشوكاين، ا (3)
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ــا أن التثويــب بالصــالة خــري مــن  (1)تفــق اجلمهــورا أقــوال الفقهــاء فــي محــل التثويــب:: ثالث
وانكر  ابن  ،(2)الشافعي يف اجلديد مكرو ، وقال عقب حي على الفالح، يف صالة الفجر حملهالنوم، 

ابـــن عمـــر مل ينكـــر مطلـــق التثويـــب بـــل أنكـــر  يف صـــالة المهـــر وروايـــة قـــال الشـــوكاين: " .عمـــر وعلـــي
ومـن علـم  ،ألن املثبـ  أوىل ؛ال تقدح يف مـروي غـري بعد صحتها  -عليه السالم  -اإلنكار عن علي 

 .(3)"حجة، والتثويب زيادة ثابتة فالقول هبا الزم

هو ما اتفق عليه اجلمهور أن التثويب بالصالة خـري  : القول الراجح في محل التثويب:رابعا
قيــدة مــن النــوم، ويكــون عقــب حــي علــى الفــالح، يف صــالة الفجــر؛ ملوافقتــه األحاديــث الصــحيحة امل

 ملطلق التثويب، وهو قول اجلمهور، وقول الشافعي يف القدمي، ورجحه الشافعية، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

  

                                                           

  . 1،1/202، طالكافيابن قدامة، ، وانمر 46-2/45، 1ط ،الذخيرةالقرايف، ، 2،1/148، طبدائع الصنائعالكاساين، ( 1)
 .    1/104 ،ط.، داألمالشافعي،  (2)
    السابق. املرجع( 3)
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 في الصالة المسموح بها في استقبال القبلة والحركة :الثاني المبحث

 وفيه أربعة مطالب:
لقا يف جا  األمر باستقبال القبلة مط :في استقبال القبلة والتقييد اإلطالقالمطلب األول:  
 ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يكٱٱٱُّ: تعـــــــــــــــــــــــاىل قولـــــــــــــــــــــــه

قـال " ... : صالته املسي  حديث يف وكذلك ،( 150 من اآلية البقرةسورة ) َّٱ  زي  ري
بـِّــْر واقــر ْأ مبــا "يف الثالثــِة : فــأعِلْمين، قــال:  إذا ُقمــ   إىل الصــالِة، فأســِبِغ الُوضــو  ، مث اســتـ ْقِبِل الِقبل ــة ، فك 

من القرآِن، مث ارك ْع حىت ت طم ِئنر راكًعـا، مث ارفـ ْع رأس ـك حـىت تعت ـِدل  قائًمـا، مث اسـُجْد حـىت تيسرر  مع ك 
ــِئنر ســاجًدا، مث ارف ــْع حــىت  ــِئنر جالًســا، مث اســُجْد حــىت ت طم  ــِئنر ســاجًدا، مث ارف ــْع حــىت ت ســت ِوي  وت طم  ت طم 

 .(1) ت ست ِوي  قائًما، مث افع ْل ذلك يف صالِتك كلِّها

 :الصالة حال القبلة استقبال في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال

أتى األمر يف "استقبل القبلة" مطلق عن أي صفة أو حال، سوا  يف خوف أو أمن، يف فـرض 
أو نفل، أو يف سفر أو حضر؛ فـدل علـى وجـوب اسـتقبال القبلـة مطلقـا، ولكـن وردت روايـات أخـرى 

كـــان رســـوُل اهلِل صـــلى اهلل عليـــه ث جـــابر رضـــي اهلل عنـــه قـــال:  تفيـــد تقييـــد هـــذا اإلطـــالق منهـــا: حـــدي
 . (2)"وسلم، ُيصلِّي على راحلِته حيث توجرهْ ، فإذا أراد  الفريضة ، نزل فاستقبل  القبلة  

رأيــُ  النــ ر صــلرى اهللُ عليــه وســلرم وأتــى التقييــد مــن روايــة عــامر بــن ربيعــة رضــي اهلل عنــه: "  -
ــْ  بِــه ُيصــلِّي علــى راِحل ِتــهِ  يــُث تـ و جره  فقيــدت الروياتــان الســابقتان إطــالق الوجــب يف اســتقبال (، 3)"ح 

 القبلة؛ وأفادتا أنه ال جيب استقبال القبلة يف النفل، وأنه مقيد بالفرض.

إذا  -رضي اهلل عنهما–فكان عبد اهلل بن عمر  ،وأتى قيد ملطلق الوجوب يف صالة اخلوف -
 قال: " ... فإن كان خوف هو أشد من ذلك ، صلوا رجاال وقياماسئل عن صالة اخلوف وصفها مث 

                                                           

 (. 6667، رقم )8/135 ،األ مْي انِ  يف  ن اِسًيا ح ِنث   اِإذ   ب ابُ  والنذور،اإلميان  كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  ((1
ل ةِ  حن ْو   التـرو جُّهِ  ب ابُ  الصالة، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (2)  .                (400) رقم ،1/89 ،ك ان   ح ْيثُ  الِقبـْ
ابرةِ  ع ل ى الترط وُّعِ  ص ال ةِ  ب ابُ  الصالة، كتاب،  الصحيح يف البخاريأخرجه  (3)  . (1093رقم ) ،2/44 ،الدر
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(؛ فدل قوله "فإن كان خوف أشد من 1)على أقدامهم أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غري مستقبليها"
 .ذلك" على تقييد مطلق الوجوب يف استقبل القبلة بإنه غري واجب يف الفريضة يف حالة شدة اخلوف

  : النفل وصالة والحرب بالخوف القبلة استقبال وجوب تقييد حكم: ثانيا

يتقيد األمر و  ،حيمل املطلق على املقيد يف اآلية، واألحاديث الواردة، يف وجوب استقبال القبلة
 يتقيــد مطلــق الوجــوب حبالــة، و فــال جيــب اســتقبالا يف تلــك احلــاالت ال احلــرب واخلــوف مــن العــدوحبــ

املقيدة بيانا للمطلق يف اآليـة واحلـديث، وبـالنمر إىل أقـوال  صالة النفل على الدابة، وتكون األحاديث
( وجـــد أهنـــم متفقـــ  علـــى وجـــوب اســـتقبال القبلـــة إال يف حالـــة شـــدة اخلـــوف أو يف صـــالة 2الفقهـــا )

التطــوع علــى الراحلــة حــامل  األحاديــث املطلقــة علــى املقيــدة إال يف بعــض التفاصــيل الــيت هــي خــارج 
 .اإلطالق والتقييدنطاق حبث 

 : في الصالة السكونالمطلب الثاني:  
صلى اهلل عليـه وسـلم بالسـكون، وعـدم االشـتغال بغـري الصـالة؛ فقـال صـلى اهلل  جا  أمر الن  

 (. 4)وبأمر  صلى اهلل عليه وسلم: "اسكنوا يف الصالة"(، 3)عليه وسلم: "إن يف الصالة لشغال"

، ويفيد اإلطالق يف الصفات، ويدل وجه اإلطالق: فعل األمر "اسكنوا" متضمنا ملصدر نكرة
على وجوب السكون، سوا  كان  احلركة قليلة أو كثرية، يف الفرض أو النفـل، وجـا ت أحاديـث تفيـد 

صـــلى اهلل عليـــه –تقييـــد هـــذا اإلطـــالق، منهـــا أحاديـــث قتـــل احليـــة والعقـــرب يف أثنـــا  الصـــالة، ومحلـــه 
أنـه يف صـالة  -صلى اهلل عليـه وسـلم  -نه وثب  ع ،فإذا سجد وضعها وإذا قام محلهاأمامة؛  -وسلم

 .(5)الكسوف ملا عرض  عليه اجلنة تقدم خطوات، وملا عرض  عليه جهنم تأخر خطوات
                                                           

ۡو ُرۡكَبان   }: و ج لر  ع زر  قـ ْوِلهِ  ب ابُ  القرآن، تفسري كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
َ
 .                (4535) رقم ،{ا  فَإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجاًلا أ

 ،2/34، 1ط ،الذخيرةالقرايف،  (، 1/241 ،1ط ،المدونةمالك،  ،231-1/101 ،1، طتبيين الحقائقالزيلعي،  ( انمر:2)
 .1/320 ،1ط ،الكافيابن قدامة: ،  72، ص: 2ج: 1، طالحاوي، املاوردي، 1/117 ،ط.، داألمالشافعي،  

 .(1216رقم ) ،2/65 الصرال ِة، يف  السرال م   يـ ُردُّ  ال   ب ابُ  الصالة، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 3)
ِة، يف  بِالسُُّكونِ  اأْل ْمرِ  ب ابُ  الصالة، كتاب،  حالصحي يف مسلم( أخرجه 4)  .          (430) ، رقم1/322الصرال 
ةِ  يف  و س لرم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لرى النرِ ِّ  ع ل ى ُعِرض   م ا ب ابُ  الكسوف، كتاب،  الصحيح يف مسلم( انمر ما أخرجه 5)  اْلُكُسوِف، ص ال 



 

  )159) 

  :بها المسموح الحركات بقدر الصالة في السكون تقييد حكم

دل  األحاديث على قيود متضمنة ألفعال فيها حركات قليلة، ال حتول املصـلي عـن قبلتـه الـيت 
 يف الصــالة، كمــا أن تلــك احلركــة القليلــة مل حتــدد بعــدد معــ ؛ فــدل  القيــود علــى أن احلركــةهــي شــرط 

تســاوي محــل اآلدمــي ووضــعه، واخلطــوات اليســرية لســد فرجــة يف الصــف وحنوهــا ال تبطــل  الــيت ةالقليلــ
غال الصالة، بل احلركات اليسرية عرفا من تعـديل ثيـاب وحنـو  ال تبطـل الصـالة، وإن كـان األوىل االنشـ

بالصــالة لتحصــيل اخلشــوع، وحيمــل املطلــق علــى املقيــد، ويكــون القيــد بيانــا للمعفــو عنــه يف احلركــة يف 
 الصالة، وستأي أقوال الفقها  يف احلركة بقتل العقرب واحلية، ومحل آدميا، يف املطلب  التالي .

عن  -عنه رضي اهلل-: عن أت هريرة المطلب الثالث: قتل الحية والعقرب أثناء الصالة
 .(1)" اقتلوا األسو د ْين يف الصرالِة: العقرب  واحليرة  "قال: -صلى اهلل عليه وسلم-الن  

  :الصالة أثناء والعقرب الحية قتل في وحكمه اإلطالق وجه: أوال

ألنـه  "اقتلوا" فعل األمر يفيد مشـروعية قتـل احليـة والعقـرب بـإطالق؛قوله صلى اهلل عليه وسلم 
نكــرة يفيــد اإلطــالق يف الصــفات، والقاعــدة أن املطلــق يبقــى علــى إطالقــه، مــامل يــأي يتضــمن مصــدر 

 :دليل يقيد ، وعند التطبيق والنمر إىل أقوال الفقها  وجد أهنم على أقوال

 : الصالة أثناء والعقرب الحية قتل في الفقهاء أقوال: ثانيا

ا: مــن أجــل أنــه سيشــغله عــن قــالو  :ومجاعــة النخعــي مــذهب وهــو: مطلقــا املنــع: األول القــول
  . "اسكنوا يف الصالة املتقدم وحبديث: "  " إن يف الصالة لشغاًل  الصالة، واستدلوا باملطلق كحديث "

                                                                                                                                                                                     

ي   بالنــاِر. وذلكــم حــ  رأيُتمــوين تــأخررُت خمافــة  أن ُيصــيب ين مــن ل ْفِحهــا" و "مث جــي   وفيــه: "لقــد جــ ،(904) رقــم ،2/622 
 باجلنِة . وذلكم ح  رأيُتموين تقدرمُ  حىت قمُ  يف مقامي ... ".          

 مختصر ن، وقال الرتمذي: حس (،921، رقم )1/242كتاب الصالة، باب العمل يف الصالة،   ،السنن يف أبو داودأخرجه  (1)
  (.921رقم )يف صحي  أت داود:  وصححه األلباين(، 2352، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه: )2/320، األحكام



 

  )160) 

(، واسـتدلوا 1القول الثاين: اجلواز مطلقا: جيوز قتل احلية والعقرب مطلقا: وهو مذهب احلنفيـة)
لــق يف عــدد احلركــات، وقــالوا: "ألنــه حمتــاج إىل ذلــك حبــديث"اقتلوا األســو د ْين" املقيــد للقــول األول املط

 .(2لدفع أذاها عن نفسه" وروية الكراهة عن أت حنيفة: "فأما إذا كان ال خياف األذى يكر ")

القول الثالث: جيوز بضربة أو ضربت : مذهب الشافعية واحلنابلة: ال جيوز قتل احلية والعقرب  
(، واسـتدل الشـافعية واحلنابلـة حبـديث قتـل 3من ضربة أو ضربت ) أثنا  الصالة إذا احتاج فيه إىل أكثر

األسودين ومحلو  على العمل اليسري، القـول الرابـع: جيـوز إذا قصـدته: اشـرتط  املالكيـة إذا أرادتـه أي: 
 .(4بأذى وإال يكر  )

 احلنفيـة إليـه ذهـب مـا هـو: الصالة أثناء والعقرب الحية قتل حكم في الراجح القول: ثالثا
والعقرب أثنا  الصالة بإطالق، ملوافقته قاعدة بقـا  املطلـق علـى إطالقـه مـا مل يـأي  احلية قتل جواز من

 دليل يقيد ، واليقيد بضرت ، وإن مل تكن يف اجتا  القبلة فلن يراها، واهلل أعلم.

 عـن أت قتـادة "أن رسـول  اهلِل صـلى اهلل المطلب الرابع: حمل المصلى آدميا أثنـاء صـالته:
 .(5، وإذا قام محل ها")فإذا سجد وضع ها... بن  زينب عليه وسلم كان يصلي، وهو حاملن أُمامه  

 : والضرورة بالنفل صالته أثناء آدميا المصلى حمل تقييد حكم: أوال

حـال  نفـل، أو فـرض يف سـوا  حـال، أو صـفة أي عـن بـإطالق" حامـلن " لفـ  احلـديث يف أتى
يف روايـة أخـرى، أنـه كـان محلهـا يف المهـر أو العصـر؛ ويف حـديث  ضرورة، أو غري ضرورة، ولكـن جـا 

ـُن و احلُْس ـْ ُ أت هريرة: "   ـا  ، فـ ِإذ ا س ـج د  و ثـ ب  احلْ س  ُكنرا ُنص لِّي م ع  ر ُسوِل اهلِل ص لرى اهللُ ع ل ْيِه و س لرم  اْلِعش 
                                                           

 .    1/194، ط.، دالمبسوط، السرخسي، 1/166 ،1، طتبيين الحقائقالزيلعي، انمر:  (1)
 .   املصدر السابقالزيلعي ( 2)
 .1/430 ،1ط ،المبد بن مفل ، ا ،466، 2،ط، مسائل أحمدسج، الكو  ،1/323 ،2، طمختصرالنمر: اخلرشي، ( ا3)
 .2/31، 3، طمواهب الجليلاحلطاب، نمر: ا (4)
 .    (516) ، رقم1/109 ،.. ص ِغري ةً  ج ارِي ةً  مح  ل   ِإذ ا ب ابُ  الصالة، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 5)



 

  )161) 

ْلِفِه أ ْخًذا ر ِفيًقا، فـ ي ض ُعُهم ا ع ل ى اأْل ْرِض، ف ِإذ ا ع ـاد  ع ـاد ا  ع ل ى ظ ْهرِِ ، ف ِإذ ا ر ف ع  ر ْأس ُه، أ خ ذ مهُ ا بِي ِد ِ  ِمْن خ 
ت هُ  ـــىتر ق ض ـــى ص ـــال  ال ؛ فـــدل علـــى جــــواز ذلـــك يف الفـــرض، والنفـــل مـــن بـــاب أوىل، وال يقيــــد (1).."ح 
الفقهــا   حيـث ال توجــد معارضـة؛ وال دليــل يصــرفه عـن إطالقــه، وبـالنمر إىل أقــوالبـالفرض وال بالنفــل 

 :التاب النحو على أهنا وِجد ،حال التطبيق

 : آدميا المصلي حمل في الفقهاء أقوال: ثانيا 

 أمامـة حبـديث واسـتدلوا والشـافعية، احلنفيـة قـول وهـو: مطلقا الصبيان محل جواز: األول القول
 .  السابق هريرة أت وحبديث اإلطالق، وفيه

قـــول امللكيـــة ومحلـــوا حـــديث  وهـــو: للضـــرورة الفـــرض ويف النفـــل، يف ذلـــك جـــواز: الثـــاين القـــول
(؛ ألن وضــعها وإعادهتــا مــن العمــل الكثــري الــذي يبطــل 2أمامــة علــى صــالة النفــل، أو علــى الضــرورة)

صــالة الفريضــة، وجيــاب عــن تــأويلهم بصــالة النفــل: مبــا روي يف صــالة الفــرض، وجيــاب علــى قــولم: 
 .(3قييد بالضرورة: بإنه محل على املطلق بغري دليل)عمل كثري، بأنه عمل مسموح به، وجياب على الت

اجلــواز قــول احلنفيــة والشــافعية:  هــوالــراج  : آدميــا المصــلي حمــل فــي الــراجح القــول: ثالثــا
بـــإطالق، مـــع التنبيـــه أن هـــذا اإلطـــالق ال يشـــمل مـــا يســـمى اليـــوم باحلفراظـــات الـــيت حتمـــل جناســـات 

 األطفال.

 

 
  

                                                           

 األرنؤوط.       ه ، حسن(10659مسند أت هريرة، رقم ) ،المسند يف أمحدأخرجه  (1)
 .      1/235 ،1ط ،النَّوادر والزِّياداتالنفزي، ، و 509-1/508 ،1ط ،التنبيهنمر: التنوخي، ا( 2)
 .       5/22 ،2ط ،المنهاجالنووي،  (3)



 

  )162) 

  في الصالة على وقتهاييد والتق: اإلطالق الثالث المبحث
 : فيه مطالبو 
  :في وقت الظهر والعشاء والتقييد اإلطالقالمطلب األول:  

مطلقـة حتـث علـى الصـالة يف وقتهـا  أحاديـث جا ت :وقت الظهر في التقييد: األولالفر  
 عند البخاري ومسلم وغريمها، قال:  ابن مسعودحديث منها: 

أي العمـــــل أحـــــب إىل اهلل؟ قـــــال: الصـــــالة علـــــى  -م صـــــلى اهلل عليـــــه وســـــل -ســـــأل  النـــــ  "
إطالق، سـوا  صـالة المهـر دل احلديث على اسـتحباب أدا  الصـالة علـى وقتهـا بـ(، وقد 1)..."وقتها

 أو غريها.

وجــا ت أحاديــث حتــث علــى تــأخري صــالة المهــر، وأخــرى علــى تقدميــه؛ بقيــد احلــر أو الــ د  
يف سـفر فـأراد  -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -نا مع النـ  ك"قال:  -رضي اهلل عنه-أت ذر ومنها: حديث

: أبــرد، مث أراد أن يــؤذن، فقــال لــه: أبــرد -صــلى اهلل عليــه وســلم  -املــؤذن أن يــؤذن للمهــر فقــال النــ  
: إن شـدة احلـر مـن فـي  جهـنم، فـإذا اشـتد -صـلى اهلل عليـه وسـلم-حىت رأينا يف  التلول، فقـال النـ  

  .(2)"احلر فأبردوا بالصالة

ــر   الــ دُ  اشــت در  إذ ا وســلم   عليــهِ  اهللُ  صــلرى النــ ُّ  ن  أ": مــن روايــة أنــس وعنــد البخــاري  بالصــالِة، بكر
ة   أ بـو أ خبـ ر نـا ُبك ـري ، بـنُ  يُـوُنسُ  قـال. اجلمعـة   يعـيِن  بالصـالِة، أبـر د   احلرُّ  اشت در  وإذ ا ْلـد   ومل بالصرـال ةِ  فقـال خ 

إذا كـان احلـر أبـرد بالصـالة وإذا كـان الـ د "اجلمعـة: النسـائي بـدون ذكـر  عنـدوهـو  .(3) "اجلُُْمع ـة يـ ْذُكرِ 
   (4)"عجل

                                                           

 .                (85) :مسلمو ، (527) رقم ،1/112 ِلو ْقِته ا، الصرال ةِ  ف ْضلِ  ب ابُ  الصالة،مواقي   كتاب،  الصحيح يف البخاريأخرجه ( 1)
 .(539) رقم ،1/113 السرف ِر، يف  بِالمُّْهرِ  اإِلبـْر ادِ  ب ابُ  الصالة،مواقي   كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 2)
 .(539) رقم ،1/113 ،إذا اشتد احلر يوم اجلمعة ب ابُ  ،اجلمعة كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (3)
 وصححه األلباين يف  .(499) رقم ،248 /1 ، باب تعجيل المهر يف ال د،واقي امل كتاب،  السنن يف النسائي أخرجه (4)

 (، وأصله يف البخاري من رواية أنس.499صحي  النسائي: ) 



 

  )163) 

يف األحاديــث الســابقة قيـــدين  ورد: وثمرتـــه التبكيــر أو بالتــأخير الظهـــر وقــت تقييــد حكــم
ومها: تأخري صالة المهر عند شدة احلر، والتبكري هبـا عنـد شـدة الـ د؛ فـدل  األحاديـث املقيـدة علـى 

ة المهر األفضل فيهـا التـأخري عـن أول الوقـ  ومقيـدة بـاإلبراد يف شـدة احلـر، والتعجيـل هبـا يف أن صال
بقيـد تـأخري المهـر يف حـر ، الصـلوات علـى أول وقتهـاأفضـلية أول وقتها إذا كـان الـ د، فيحمـل مطلـق 

صـالة المهـر  : أنومثـرة حكـم التقييـد، قيـداملطلـق و امل، وال تعـارض بـ  الصيف، وتقدميه يف برد الشتا 
يف الـــبالد احلـــارة يســـتحب تأخريهـــا عنـــد شـــدة احلـــر، حـــىت تنكســـر حـــدة الشـــمس، وأن صـــالة المهـــر 
يســـتحب تعجيلهـــا يف الـــبالد البـــاردة، حـــىت ال يـــؤدي التـــأخري إىل ضـــياعها؛ خاصـــة مـــع قصـــر النهـــار 

 . (1.)برادمهور يقولون باستحباب اإلاجلوتقارب األوقات، وعند استعراض املذاهب الفقهية، وجد أن 

 :الفر  الثاني: التقييد في وقت صالة العشاء

أحاديث تقيد مطلق "الصالة علـى وقتهـا" يف صـالة  جا ت: العشاء صالة في التقييد أوجه
؛ فقيد حديث (2)"العشا    يؤخر   أن -صلى اهلل عليه وسلم يستحب وكان"قال:  أت برزةعن العشا : 
وقتها" بتأخري صالة العشا ، واحلـديث أيضـا مطلـق مـن جهـة  "الصالة على -رضي اهلل عنه– أت برزة

 أخــرى؛ فلــم يبــ  هــل لثلــث الليــل أم لنصــفه فهــو مطلــق يف حــد التــأخري، وجــا  قيــد لــه مــن حــديث
 قال :  -رضي اهلل عنها– عائشة

فقيــــد مطلــــق (؛ 3)"كــــانوا يصــــلون العتمــــة فيمــــا بــــ  أن يغيــــب الشــــفق إىل ثلــــث الليــــل األول"
ث الليل األول، وجا  التقييد لثلث الليل أو نصفه، من حديث أت هريرة رضي اهلل عنه: التأخري إىل ثل

لــوال أن أشــق علــى أمــيت ألمــرهتم أن يــؤخروا العشــا  ": -صــلى اهلل عليــه وســلم  -قـال: قــال رســول اهلل 
 ؛ فقيد التأخري إىل الثلث أو النصف.(4)"إىل ثلث الليل أو نصفه

                                                           

 ، 1/91 ،ط.، داألمالشافعي، ، 2/27، 1ط ،الذخيرة، القرايف، 2،1/125، طبدائع الصنائعالكاساين، ( 1)
  .1/469 ،1، طى الزادعلحاشية الابن قاسم،  

 .              (547) رقم ،1/114 الع ْصِر، و ْق ِ  ب ابُ  الصالة، مواقي  كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 2)
 س اِجدِ  ِإىل   النِّس ا ِ  ُخُروجِ  ب ابُ  األذان، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 3)

 .                 (864) رقم ،1/172 ،..امل
 وقال حسن صحي . (، 167، رقم )1/310 اْلِعش اِ ، ت ْأِخريِ  يف  ج ا    بامب ا كتاب الصالة،،  السنن يف الرتمذي ه( أخرج4)

   (.167) صحيح الترمذييف  وصححه  األلباين(، 1539: )صحيحهوأخرج ابن حبان يف  



 

  )164) 

 يرجـع التقـدمي والتـأخري ملصـلحة النـاس، :أخير الظهـر والعشـاءفي تقـديم أو تـ الراجحالقول 
أحـوال الـبالد مـن حـر ومراعـاة  سوا  يف صالة المهر أو العشا ، مـع مراعـاة رفـع املشـقة واحلـرج عـنهم،

يــوم وقصــر ، وإمــام املســجد هــو مــن يقــدر حاجــة النــاس إىل اإلبــراد والتــأخري، أو تقــدمي الوبــرد، وطــول 
ويكـــون ذلـــك بعـــد استشـــارهتم، ومراعـــاة مصـــاحلهم، لـــذلك جعـــل الشـــرع إقامـــة  الصـــالة خشـــية فواهتـــا،

ـامِل أ ِت النرْضـِر: "أ نر النرـِ  صـلى اهلل عليـه وسـلم   الصالة من حق اإلمام؛ ملـا روا  البيهقـي مـْن حـديث س 
اِ  ِإىل  اْلم ْســِجدِ  ــان  خي ْــرُُج بـ ْعــد  النِّــد  ُهْم مج  اع ــًة مُثر ف ــِإذ ا ر أ ى  أ ْهــل  اْلم ْســِجِد  ؛ك  ــىتر يـ ــر ى ِمــنـْ ق ِلــيالً ج ل ــس  ح 

ـــر ج  فـ ــر أ ى مج  اع ـــًة أ ق ـــام  الصرــال ة   ـــان  ِإذ ا خ   تمراعـــاة أن يف الوقــ  احلاضـــر  قـــد كثـــر (، مـــع 1")ُيص ــلِّي، و ك 
 ، سوا  يف البالد احلارة أو الباردة، واهلل أعلم.واملساجد ،املكيفات يف املواصالت

  :"الصالة ركعة مندراك حديث: "من أ التقييد فياإلطالق و : نيالثاالمطلب  

ـــرة الصـــالة مطلـــق إدرا  جـــا  "مـــن أدر  ركعـــة مـــن  يرفعـــه: يف حـــديث أت ســـلمة عـــن أت هري
 مــن وجــا ت روايــة أخــرى تــدل علــى تقييــد مطلــق اإلدرا  وهــي أيضــا(، 2)الصــالة فقــد أدر  الصــالة"

قــال: "مــن  -صــلى اهلل عليــه وســلم -أن رســول اهلل  -عنــهرضــي اهلل –أت ســلمة عــن أت هريــرة  روايــة
أدر  مــن الصــب  ركعــة قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدر  الصــب  ومــن أدر  ركعــة مــن العصــر قبــل أن 

 .(3)تغرب الشمس فقد أدر  العصر"

 ؛الم العهـديف احلـديث األول هـي  أن الالم يف لفـ  "الصـالة" بيانة بالثاني الرواية تجا كما 
صـالة الصـب  ، "من الصـالةمن أدر  ركعة املراد من الصالة يف قوله صلى اهلل عليه وسلم: " فبين  أن

 اشــرتي لســيد  العبــد قــال إذا: لــه التمثيــل ســبق العهديــة الــالم ، وحكــموالعصــر وأهنــا مقيــدة ال مطلقــة
 إذا مـالم العبـد ويكـون الضـأن، بلحـم باتفـاق يقيـد فإنـه الضـأن؛ حلم بينهم املعهود وكان. بكذا اللحم

                                                           

 .(2283رقم ) ،31 /2 ،3طمجاع أبواب صفة الصالة،  ،السنن الكبرى يف البيهقي ( أخرجه1)
  .(3219: )السلسلة الصحيحةيف  وصححه األلباين ،2/130، فتح الباريقال ابن حجر: إسناد  قوي مع إرساله، 

  (.580، رقم )120 /1 ر ْكع ًة، الصالة ِمن   أ ْدر     م نْ  ب ابُ  الصالة،مواقي   كتاب ،1ط ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 2)
   .(579) رقم، للبخاري املصدر السابق( 3)



 

  )165) 

 يف الـالم أن القيـد هـذا يقـوي وممـا سـيد ، وبـ  بينـه واملتعـارف املعهـود هـو ألنـه الضأن؛ حلم يشرتي مل
   . سلمة أبو هو احلديث  كال يف هريرة أت عن الراوي أن للعهد الصالة

 العصـــر، مـــع المهـــر أن العصـــر، وصـــالة الصـــب  صـــالة مقيـــدة بصـــالة الصـــالة أن يقـــوي وممـــا
 وأنـه والعكـس، الضـرورة عنـد الثانيـة صـالة وقـ  هـو األوىل صلة وق  منهما كل العشا ، مع واملغرب

 .واملغرب العصر ب  وال والمهر الصب  ب  مجع ال

  :الصالة التقييد في إدراك وقت أوجه

قبــل أن بقولــه صــلى اهلل عليــه وســلم "، يقيــد مطلــق يف الزمــانجــا   الفعــل ""مــن أدر قولــه:  -
أي مـن صـلى الصـب  هبـذا القيـد  "قبل أن تغرب الشمسقوله صلى اهلل عليه وسلم "" وبتطلع الشمس

مــن أدر  صــالة العصــر هبــذا و ، يف وقتهــا صــالة الصــب فقــد أدر   قبــل وقــ  الشــروق بركعــةوالكيفيــة 
 عصر.صالة الوق    در " فقد أقبل وق  الغروب بركعةالقيد: "

الصـالة يف احلــديث تقييــد أن الم العهـد بــ ة:د الصــالة باجلمعـة واإلدرا  بفريضــة اجلمعـيـوتقي -
ِة الذي ذكر  ابـن خزميـة يف صـحيحه:  احلديث بياهناويكون صالة اجلمعة؛ باألول  "م ـْن أ ْدر    ِمـْن ص ـال 

ة " ـــْد أ ْدر    الصرـــال  ـــًة فـ ق  ـــِة ر ْكع  بينهـــا حـــديث ابـــن خزميـــة،  الم العهـــد لصـــالة اجلمعـــة، كـــونتف ؛(1)اجلُُْمع 
؛ ، وال تعارض ب  كـل هـذ  القيـوديف صالة اجلمعة بإدرا  ركعة مع اإلماممقيد درا  ويكون مطلق اإل

 فيتقيد هبا الصالة واإلدرا ، واهلل أعلم.

وعنــــد تطبيــــق القاعــــدة وجــــدنا أن الفقهــــا  متفقــــون علــــى أن إدرا  الصــــب  يكــــون بركعــــة قبــــل 
  ، واهلل أعلم.  العصر يكون بركعة قبل الغروبالشروق، وإدرا

                                                           

ةِ  ِمنْ  ر ْكع ةً  اْلُمْدرِ ِ  ب ابُ  الصالة، كتاب،  الصحيحأخرجه ابن خزمية يف  (1) م اِم، م ع   اجلُُْمع ةِ  ص ال    (، 1850) ، رقم173 /3 ،اإْلِ
إســـناد   (1851رقــم )بــاين يف حتقيـــق الروايــة التاليـــة: األلاألعممــي وقـــال إســناد  صـــحي ، وقــال  وصــححه يف حتقيــق الكتـــاب

   .حسن



 

  )166) 

 في دفع المصلي للمار أمامهوالتقييد : اإلطالق بحث الرابعالم

إذا كــان أحــدكم يصــلي فــال يــدع  قــال: " -صــلى اهلل عليــه وســلم  -عــن ابــن عمــر أن النــ  
يف الروايـة املقيـدة اآلتيـة، وجا  تفسـري القـرين . (1)فليقاتله فإن معه القرين" ؛أحدا مير ب  يديه فإن أىب

  .(2)شيطان" إَّنا هوف: "وعند البخاري

دفـع املـار أنه يسـن احلديث  من ويستفاد أوال: وجه اإلطالق في دفع المصلي للمار أمامه:
فلـم  ؛الفعل "يصـلي" فعـل مطلـق مصـدر  نكـرة يفيـد اإلطـالق يف صـفة الصـالةف بإطالق؛ أمام املصلي

صــفة  يتضــمن مصــدر مطلــق عــنميــر، فعــل فاليقيــد بصــالة نفــل وال بفــرض، وكــذلك "ميــر بــ  يديــه" 
مل حيـدد الـدفع  ؛لصـالة بسـرتة أم بـدون سـرتة، وكـذلك الـدفع مطلـقكانـ  اهـل   ؛ فلم يبّ  وحال املرور

 .أم الحال وجود سرتة وصفته وهل يكون 

–جا  القيـد مـن روايـة أت سـعيد اخلـدري  :جه التقييد في دفع المصلي للمار أمامهو ثانيا: 
ُ  رسـوُل اهلِل صـلى اهلل عليـه وسـلم يقـوُل : إذا صـلى وفيـه: "... قـال أبـو سـعيد : مسعـ -رضي اهلل عنه

أحدُكم إىل شي   ي ستـُرُ  من الناِس، فأراد أحدن أن جيتاز  بـ  يديـه، فْليـْدفْع يف حنـرِ ، فـإن أىب فليقاتِْلـه ، 
يث ابن عمر فقوله يف حديث أت سعيد " إىل شي   ي ستـُرُ  " قيد املطلق يف حد، (3)فإَّنا هو شيطانن"

فليــدفع مــن مــر بــ  يديــه، ويــدفع  ؛"  فــدل القيــد علــى أن مــن كــان لــه ســرتةكــان أحــدكم يصــلي  " إذا
كــن لــه ســرتة ال يــدفع مــن مــر بــ  يديــه وال تقاتلتــه، ومــن مل ملبــاألخف فاألشــد حــىت لــو وصــل األمــر 

 يقاتله.

حيمـــل املطلـــق علـــى املقيـــد   :بوجـــود ســـترة دفـــع المصـــلي للمـــار أمامـــهتقييـــد  ثالثـــا: حكـــم
فيـدفع املـار  مـن صـلى إىل سـرتة، وبـالنمر إىل أقـوال الفقهـا  وجـد دمها يف احلكم والسبب باتفاق، الحتا

أهنــم متفقــون يف دفــع املصــلي املــار أمامــه، وذكــر بعضــهم شــروطا لــذلك، وبعضــهم أوضــ  التــدرج يف 
 الدفع. 

                                                           

 ارِّ  م ْنعِ  ب ابُ  الصالة، كتاب،  الصحيح يف مسلمأخرجه ( 1)
 ،                 (506) رقم ،1/363 اْلُمص لِّي، ي د يِ  بـ ْ    امل

ُص لِّي يـ ُردُّ : ب ابن  الصالة، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 2)
ْيهِ  بـ ْ    م رر  م نْ  امل  .  (509) رقم ،1/107 ،ي د 

 ارِّ  م ْنعِ  ب ابُ  الصالة، كتاب،  حيحالص يف مسلم( أخرجه 3)
 .       (505) ، رقم1/362 اْلُمص لِّي، ي د يِ  بـ ْ    امل
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 .في الدعاء وقراءة الفاتحة اإلطالق والتقييدالمبحث الخامس: 

 فيه مطلب :و 
 :أثناء الصالة الدعاء في والتقييد اإلطالق: األولطلب الم 

 :: الدعا  املقيد مبوضع يف الصالةالفر  األول
 مقيد باالستفتاح يف الركعة األوىل من الفرض والنفل. عا  االستفتاحد -
 وهو مقيد بالركوع يف كل ركعة فرضا أو نفال. دعا  الركوع -
 فع من الركوع.وهو مقيد بالر  دعا   الرفع من الركوع -
 وهو مقيد بالسجود يف الفريضة أو النفل. دعا  السجود -
 وهو مقيد باجللسة ب  السجدت . دعا  اجللسة ب  السجدت  -
 وهو مقيد بالتالوة يف الصالة وخارجها. دعا  سجود التالوة -
 مقيد بالتشهد.  -صلى اهلل عليه وسلم-الصالة على الن   -
 .السالممقيد بقبل  التشهد األخري وقبل السالمبعد املقيد الدعا   -

أن رسـول  اهلِل صــلرى اهللُ " عائشـة  عـن: الصــالة فـي بموضـع يقيـده قيــد ولـه المطلـق الـدعاء
سـيِ  

 
عليه وسلرم كان ي ْدعو يف الصالِة : اللرُهمر إين أعـوُذ بـك ِمـن ع ـذاِب الق ـ ، وأعـوُذ بـك ِمـن ِفتن ـِة امل

 ْغر ِم . الدرجراِل، وأعوذُ 
أمثِ  وامل

 
ماِت، اللرُهمر إين أعوُذ بك ِمن  امل

 
 ْحيا وِفتن ِة امل

 ( 1) .."بك ِمن ِفتن ِة امل

 -قال: قـال رسـول اهلل  ولكنه أتى قيد له من حديث أت هريرة ،احلديث مطلق يف الدعا ورد 
ن أربع: من عذاب جهـنم، إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليتعوذ اهلل م": -صلى اهلل عليه وسلم 

رضـي – فحـديث أت هريـرة؛ (2)"ومن عذاب الق ، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شـر املسـي  الـدجال
حمـل املطلـق علـى املقيـد فيكــون يمقيـد ملطلـق حـديث عائشـة: " كـان يــدعو يف الصـالة "، ف -اهلل عنـه

 ا للمطلق.هذا الدعا  املذكور يف احلديث  بعد التشهد، ويكون القيد بيان
                                                           

  (.832) رقم ،1/166 ،السرال مِ  قـ ْبل   الدُّع ا ِ  ب ابُ  األذان، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 1)
ِة، يف  ِمْنهُ  ُيْستـ ع اذُ  م ا ب ابُ  املساجد، كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 2)  . (588، رقم )1/412 الصرال 



 

  )168) 

ورد احلث على الدعا  مطلقا بغري صيغة و : الفر  الثاني: الدعاء المطلق ومحله من الصالة
وهــو الــدعا  املطلــق؛ فجــا  احلــث علــى الــدعا  يف الســجود واالجتهــاد فيــه مبــا حيتاجــه العبــد يف الــدنيا 

 .واآلخرة، وبالدعا  مبا يشا  ومبا حيب، وبطلب حاجته

أنر أبا بكر  الصديق  رضي اهلل عنه قال للن ِّ صلرى اهللُ : "احلديث يف جا : املطلق الدعا  مثال
: اللهــم إين ظل مــُ  نفســي ُقــلْ  "عليــه وســلرم: يــا رســول  اهلِل، علِّمــين دعــاً  أدعــو بــه يف صــالي. قــال: 

 . (1)"لرحيمُ ظُلًما كثريًا، وال يغفُر الذنوب  إال أن ، فاغِفْر ب من ِعنِد  مغفًرة، إنك أن  الغفوُر ا

جــا  احلــديث مطلقــا عــن احملــل الــذي يكــون فيــه هــذا  :فــي الــدعاءوالتقييــد وجــه اإلطــالق 
جــا ت أحاديــث تقيــد ، و الــدعا ، فلــم يقيــد مبحــل مــن القيــام أو يف الركــوع أو الســجود أو بعــد التشــهد

أقــرب مــا : "مواضــع الــدعا  املطلــق؛ فعــن أت هريــرة رضــي اهلل عنــه أن النــ  صــلى اهلل عليــه وســلم قــال
 . (2)"يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعا 

" ... قـال:  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-أن الن   -رضي اهلل عنهما–وعن عبد اهلل بن عباس  -
 الســجودُ  وأمـا وجــل عـز الــربر  فيـه فعممــوا الركـوعُ  فأمــا، سـاجًدا أو راكًعــا القـرآن   أقــرأ   أن هُنيـ ُ  وإين أال

 .(3)لكم" يستجاب   أن فق ِمنن  دعا ِ ال يف فاجتهدوا
كنــا إذا كنــا مــع  النــ ِّ صــلرى اهللُ عليــه وســلرم يف   قــال:  -رضــي اهلل عنــه –وعــن ابــن مســعود  -

، فقال الن ُّ صلرى اهللُ عليـه وسـلرم:  صالة، قـُْلنا : السالُم على اهلِل من عباِدِ ، السالُم على ُفالن  وُفالن 
، اهلِل، فــإن اهلل  هــو الســالُم، ولكــن قولــوا : الترحيرــاُت لِلرــِه، والصرــل واُت،والطريِّباتُ  ال تقولــوا الســالُم عل ــى
  .(4)"فيدعو ُ  ؛مث يتخرُي من الدعاِ  أعجبُه إليه...السالُم عليك  أ يُّها الن ُّ 

دلــ  األحاديــث علــى  :بالســجود وعقــب التشــهد األخيــر الــدعاء فــي الصــالةتقييــد  حكــم
ـــ دعا  املطلـــق بالســـجود وعقـــب التشـــهد األخـــري بعـــد الصـــالة اإلبراهيميـــة؛ فيحمـــل مطلـــق القيـــد يف ال

 الدعا  الوارد يف حديث أت بكر الصديق على املقيد؛ فيقيد بالسجود وبعد التشهد، واهلل أعلم.
                                                           

يًعا اللرهُ  و ك ان  :}تـ ع اىل   اللرهِ  قـ ْولِ  ب ابُ  التوحيد، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 1)  .(7387) رقم ،9/118، {ب ِصريًا مسِ 
 .(482) رقم ،1/350 و السُُّجوِد، الرُُّكوعِ  يف  يـُق الُ  م ا ب ابُ  الصالة، كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 2)
  (.479رقم ) ،1/348 و السُُّجوِد، الرُُّكوعِ  يف  اْلُقْرآنِ  ِقر ا  ةِ  ع نْ  النـرْهيِ  باب الصالة،، كتاب الصحيح يف مسلم ( أخرجه3)
يـررُ  م ا ب ابُ  األذان، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 4)  .  (835) ، رقم167/ 1 ..،الترش هُّدِ  بـ ْعد   الدُّع ا ِ  ِمن   يـُت خ 



 

  )169) 

املقيــد منــه مــا كــان يف الفجــر أو الــوتر، وأمــا املطلــق مــا كــان يف ت: الفــر  الثالــث دعــاء القنــو 
أىب هريـــرة رضـــي اهلل عنـــه أن النـــ  صـــلي اهلل عليـــه وســـلم كـــان يقـــول يف خلمـــس؛ كحـــديث الصـــلوات ا

اللهـــم أنـــج الوليـــد بـــن الوليـــد، وعيـــاش بـــن أىب ربيعـــة، وســـلمة بـــن هشـــام، واملستضـــعف  مـــن " قنوتـــه: 
و  الصـحيح  (، 1)"املؤمن ، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلهما عليهم سن  كسين يوسـف

ِس بِن مالك  ؛ أنر الن ر صلرى اهللُ عليِه وسـلرم  قنـ   شـهرًا . يلعـُن رعـاًل وذكـوان . وُعص ـيرُة أنمن حديث 
، والـدعا  مناسـب للنازلـة، فـدعا  القنـوت فيـه املقيـد وهـؤال  قبائـل مـن العـرب، (2) "عصْوا اهلل  ورسـول ه

لـى إطالقـه يف دعـا  القنـوت واملقيـد وهو دعا  القنوت، وفيه املطلق وهو دعا  النوازل، فيبقى املطلـق ع
 .بقيد ، واهلل أعلم

 :الفقها  يف إطالق الدعا  على قول  اختلف :الصالة في الدعاء في الفقهاء أقوال

مجهــور الفقهــا   إىل ذلــك ذهــب: واآلخــرة الــدنيا حلاجــات بــإطالق الــدعا  جــواز: األول القــول
ــبُّ مــن املالكيــة والشــافعية وبعــض احلنابلــة إىل جــواز الــ دعا  يف الصــالة حباجــات الــدنيا املتنوعــة، ممــا حيُِ

صــلي أن يــدعو  بــه وحيتــاج إليــه
ُ
اســتدلوا ، كمــا كــأن يــدعو بــالزواج أو الــرزق أو النجــاح وغــري ذلــك  ؛امل

ـــم  -رضـــي اهلل عنـــه-حـــديث ابـــن مســـعود ك باألحاديـــث املطلقـــة؛ أن النـــ  صـــلى اهلل عليـــه وســـلم عّل
يـرـرُ  مُثر ": روايـة ويف .(3)"مث يتخرُي من الدعاِ  أعجبُه إليه فيـدعو ُ  الصحابة التشهد مث قال يف آخر :  يـ ت خ 

ْســـأ ل ةِ  ِمـــن   ـــا اْلم  ـــا    م  ق ـــال  م الِـــكن : و ال  ب ـــْأس  أ ْن ي ـــْدُعو  الررُجـــُل جِب ِميـــِع ح و اِئِجـــِه يف اْلم ْكُتوب ـــِة، ، و (4) "ش 
ــو اِئِج ُدنـْي ــاُ  و آِخر تِــِه، يف اْلِقي ــاِم و   ــُجوِد "ح  مــذهبنا أنــه جيــوز أن يــدعو ": قــال النــووي، و (5)اجْلُُلــوِس و السُّ

: اللهـم ارزقـين   -أن يقـول  –فيها بكل ما جيوز الدعا  به خارج الصالة من أمور الدين والدنيا ، ولـه 
كســبا طيبــا، وولــدا، ودارا، وجاريــة حســنا  يصــفها، واللهــم خلــص فالنــا مــن الســجن، وأهلــك فالنــا، 

 .(6)"، وال يبطل صالته شي  من ذلك عندناوغري ذلك
                                                           

  . (583) رقم ،1/120 الشرْمُس، تـ ْرت ِفع   ح ىتر  الف ْجرِ  بـ ْعد   الصرال ةِ  ب ابُ  الصالة،مواقي   كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 1)
يعِ  يف  اْلُقُنوتِ  اْسِتْحب ابِ  ب ابُ  املساجد، كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 2) ِة، مجِ   (.677) رقم ،1/468 الصرال 
يـررُ  م ا ب ابُ  األذان، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه ( 3)  .  (835، رقم )167 /1 الترش هُِّد، بـ ْعد   الدُّع ا ِ  ِمن   يـُت خ 
ةِ  يف  الترشهُّدِ  ب ابُ  ،الصالة كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 4)  (.   402رقم ) ،1/301 ، الصرال 
 . 1/192 ،1ط ،المدونةمالك، ( 5)
 . 3/454، ط.، دالمجمو النووي، ( 6)



 

  )170) 

 قالـ  بـذلك القول الثاني: عدم الجواز بالدعاء المطلق الشامل ألمور الدنيا في الصالة:
قالـ  احلنابلـة:  :بـبطالن صـالة مـن دعـا بـأي شـي  مـن ذلـكبعضـهم  قـال احلنفية وأكثـر احلنابلـة، بـل

ُــوُز الــدُّع اُ  بِــذ ِلك  يف الــدُّع اُ  ِبغ ــرْيِ م ــا و ر د ، و ل ــْيس  ِمــْن أ  " ــْذه ِب: أ نرــُه ال  جي  ْمــِر اآْلِخــر ِة: ف الصرــِحيُ  ِمــْن اْلم 
ـــُر اأْل ْصـــح ابِ  ُة بِـــِه و ع ل ْيـــِه أ ْكثـ  ِة، و تـ ْبطُـــُل الصرـــال  ُـــوُز الـــدُّع اُ   -أي عـــن اإلمـــام أمحـــد  –و ع ْنـــُه ، الصرـــال  جي 

ُــوُز ا ــاحِب ــو اِئِج ُدنـْي ــاُ ، و ع ْنــُه جي  ِذه  ْســن ا  ، و ُحلرــًة   ؛لــدُّع اُ  حِب ــو اِئِج ُدنـْي ــاُ  و م الر ارِيـ ـًة ح  ك ق ْولِــِه: اللرُهــمر اُْرزُْقــيِن ج 
ــًة، و حن ْــو  ذ لِــك  " ج  ن ــة  ف الصرــِحيُ  أ نرــُه قالــ  احلنفيــة: و  .خ ْضــر ا  ، و د ابرــًة مِهْال  : اللرُهــمر اُْرزُْقــيِن ُفال  " و ل ــْو ق ــال 

ا بـ ْ   النراِس"يـ فْ  ا اللرْف   أ ْيًضا ُمْستـ ْعم لن ِفيم   . (1)ُسُد؛ أِل نر ه ذ 

ــة المــانعين للــدعاء بــالطالق: إن هــذ  ":  -صــلى اهلل عليــه وســلم-بقولــه  املــانعون حــتجإ أدل
وبالقيــاس ، (2)"الصـالة ال يصــل  فيهـا شــي  مـن كــالم النـاس، إَّنــا هـو التســبي  والتكبـري وقــرا ة القـرآن

بقولــه صــلى اهلل  أجــاب اجمليــزون:و ؛ فإنــه ال جيــوز كــذلك الــدعا ، رد الســالم وتشــمي  العــاطسعلــى 
فتناول كل  ؛فأطلق األمر بالدعا  ومل يقيد (؛ 3)"وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعا "عليه وسلم : 

ى أنـه ال حجـر خمتلفة، فدل علـ دعا يف مواضع بأدعية -صلى اهلل عليه وسلم-وألنه ، ما ُيس مرى دعا ً 
: أن الـدعا  ال يـدخل حـديثهم عـن وأجـابوا، واحتجوا باألحاديث املطلقة يف الصـحيح  وغريمهـا، فيه

التشــمي  ورد الســـالم مــن كــالم النــاس؛ ألهنمــا خطــاب آلدمـــي  ســهم: بــأنقيا وعــن. يف كــالم النــاس
 خبالف الدعا .

ــدعاء: افعية وبعــض احلنابلــة، مــن الــراج  مــا ذهبــ  إليــه املالكيــة والشــ القــول الــراجح فــي ال
جـــواز الـــدعا  بـــإطالق أي حباجـــات الـــدنيا واآلخـــرة؛ لقـــوة أدلـــتهم، وموافقتهـــا للنصـــوص، وملـــوافقتهم 

  ، واهلل أعلم.اإلطالق والتقييدلقواعد 
 القــرآن قــرا ةجــا ت  :قــراءة مــا تيســر فــي الصــالة فــي والتقييــد اإلطــالق: الثــانيالمطلــب  

يف حــــديث مطقــــة و   ،(20، مــــن اآليــــة:املزمــــلســــورة )  ٱ َّ يثىث نث مث زثٱُّ :قولــــه تعــــاىلمطلقــــة يف 
                                                           

  .1/100 ،2ط ،الهندية الفتاوى ،البلخي، و 2/82 ،ط.، دنصافاإل، املرداوي( 1)
مِ  حت ِْرميِ  ب ابُ  ،املساجد كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 2) ِة، يف  اْلك ال   . (537) ، رقم1/381 الصرال 
 وأصله يف .(224رقم ) ،269/ 1 و السُُّجوِد، الرُُّكوعِ  يف  اْلِقر ا  ةِ  نِ ع   النـرْهيِ  ب ابُ  الصالة، كتاب،  المسندأخرجه الشافعي يف  (3)

 ".  لكم يستجاب   أن فق ِمنن  الدعا ِ  يف فاجتهدوا السجودُ  وأما: " بلف مسلم من حديث ابن عباس وسبق  



 

  )171) 

! مــا ُأْحِســُن غــري  هــذا، ع لِّْمــين. قــال: ".. عنــد البخــاري ومســلم:  املســي  صــالته: والــذي بع ث ــك بــاحلقِّ
بـِّْر، مث اقرْأ ما تـ ي سرر  معك ِمن القرآنِ "  .(1)" إذا ُقْم   إىل الصالِة فك 

 : من القرآنأوال: وجه اإلطالق في ما تيسر 
املسـي   ديثلفاحتة وغريها مـن القـرآن، ويف حـيف اآلية مطلق: يشمل ا " ما تـ ي سرر  "جا  لف  

 "  ما تيسر من القرآن مطلق كذلك. معك ِمن القرآنِ ما تـ ي سرر   ، مث اقرأْ : "صالته أت  القرا ة مطلقة

  ثانيا: وجه التقييد لما تيسر من القرآن:

ــــر ْأ مبـ ـــا ِشــــْئ   " بلفــــ :  روايــــة وردتيف حــــديث املســــي   ــــر ْأ بِــــأُمِّ اْلُقــــْرآِن، مُثر اقـْ "، (2)،...مُثر اقـْ
صـلى  -عـن عبـادة بـن الصـام  أن النـ  هذا القيد؛ فـروى البخـاري ومسـلم  أخرى وأكدت أحاديث
ال يقـرأُ  ال جتـزَُّ صـالةن ويف روايـة: "( ،3)"ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب" قال:  -اهلل عليه وسلم 

 (.4)  "بأمِّ القرآنِ "بفاحتة الكتاب" وروي فيها 

  :تقييد ما تيسر في الصالة بالفاتحة ثالثا: حكم

حيمل املطلق على املقيد ال حتادمها يف احلكم والسبب؛ واملطلق هو "ما تيسـر" علـى املقيـد مـن 
، وال بـد منهـا يف (5)ممـا يتيسـر األحاديث املـذكور فيهـا قـرا ة الفاحتـة، ودل القيـد علـى أن قـرا ة الفاحتـة

                                                           

 (. 397) ، رقم1/297 ،..ْكع ة  ر   ُكلِّ  يف  اْلف احِت ةِ  ِقر ا  ةِ  ُوُجوبِ  ب ابُ  ،الصالة كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)
 (. 18995) ، رقم31/328 رِف اع ة ، ح ِديثُ  ،مسند الكوفيين أمحد يفأخرجه "  اْلُقْرآنِ  بُِأمِّ  اقْـر أْ  مُثر " : زيادةاحلديث ب (2)

، قـيحتنقـيح التن(، وقـال الـذه  إسـناد  جيـد، 1787(، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه: )859وأخرجه أبو داود يف سننه: )
 صــححه(، و 324، وحســنه األلبــاين يف صــحي  اجلــامع: )3/401شــرح ابــن ماجــه  ، وقـال مغلطــاي: ســند  صــحي ،1/161

 .(18995) :رقم، المسند ت األرنؤوطيف حتقيق  طو األرنؤ 
  .(394) ، رقم1/295، سلمملاملصدر السابق، ( 3)
 (. قال النووي إسناد  صحي ، 1789رقم ) 91/ 5ة، ، كتاب الصالة، باب باب صفة الصالالصحيحأخرجه ابن حبان يف  (4)

خزميـة يف ابـن أخرجـه (. وبلفـ : "أم القـرآن" 1786، رقـم)298 /3، وصـححه األلبـاين يف التعليقـات احلسـان، 69، األذكـار
لِيلِ  ِذْكــرِ  ،كتـاب الصـالة  ،الصـحيح ةُ الصرـ جُتْــزَُّ  ال   الـرِذي الـنـرْقصُ  ُهـو  ...اخْلِــد اج   أ نر  ع ل ـى الـدر  (،490، رقــم )248 /1 م ع ـُه، ال 

 . (490)، قال األعممي إسناد  صحي ، حتقيق ابن خزمية هامش حديث رقم: 3/451، البدر المنيرصححه ابن امللقن يف 
 قال الشوكاين: " فقوله "ما تيسر" جممل مب  أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر بذلك ألن الفاحتة كان  هي املتيسرة حلف  (5)



 

  )172) 

الصــالة؛ ليــتم حــد اإلجــزا ، فــإن اســتطاع مــع الفاحتــة شــي  فهــو الســنة، وحــال التطبيــق وجــد أن أقــوال 
 الفقها  على النحو التاب:

  : رابعا: أقوال الفقهاء في قراءة الفاتحة

تركهــا مـــع  قــالوا وال جيـــزَّ غريهــا؛ فمـــن: قـــرا ة الفاحتــة شـــرط يف صــحة الصـــالة: القــول األول
 . (1)القدرة عليها مل تصّ  صالته: وهو قول اجلمهور منهم: مالك والشافعي وأمحد

الصـالة جتـزَّ بـدون فاحتـة الكتـاب ف : قرا ة الفاحتة واجب ولكنها ليس  بشرط:القول الثاني
، وأقلــه ثــالث آيــات قصــار، أو آيــة طويلــة ،مــع اإلســا ة وال تبطــل صــالته، بــل الواجــب مطلــق القــرا ة

 و مذهب الثوري وأت حنفية. وه

باألحاديـث املقيـدة ملطلـق مـا تيســر  : اسـتدلواأدلـة الجمهـور علـى تعـين الفاتحـة فــي الصـالة
ال صــالة ملــن مل يقــرأ بفاحتــة  ": يرفعــهحــديث ُعبــادة بــن الصــام  منــه يف الصــحيح  وغريمهــا، ومنهــا 

احتـة يف الصـالة، فـإّن قولـه صـلى اهلل قالوا: فهـذ  اآلثـار كّلهـا تـدل علـى وجـوب قـرا ة الف، (2)"الكتاب
 .  يدل على نفي الصحة "ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب"عليه وسلم: 

 : أدلة الحنفية على عدم اشتراط الفاتحة

 أن بنـــا  علـــى مـــذهبهم، (20، مـــن اآليـــة:املزمـــلســـورة )  ٱ َّ يثىث نث مث زث ٱُّ :تعـــاىل قولـــه
والــذي ال  ،ألن وجوهبــا إَّنــا ثبــ  بالســنة ؛حة الصــالةوجوب ليســ  شــرطا يف صــقــول بــالمــع ال الفاحتــة

ال يثبــ  مبــا يزيــد علــى القــرآن، وقــد قــال تعــاىل:  احلنفيــة والفــرض عنــد ا،فرضــيكــون تـتم الصــالة إال بــه 
تعـ  الفاحتـة ملـا كـان و  ،فالفرض قرا ة ما تيسر ؛(20، من اآلية:املزملسورة )  ٱ َّ يثىث نث مث زث ٱُّ

وال تكون الفاحتة ركنا؛ ألهنا ثبت  خبـ   يتعمد تركه،يأمث من عندهم، با إَّنا يثب  باحلديث فيكون واج
                                                                                                                                                                                     

   .    2/245 ،1ط ،نيل األوطار لا" الشوكاين، املسلم 
        .1/246 ،1، طالكافي ، ابن قدامة،2/233 ،1، طالحاوي، املاوردي، 2/202 ،2، طالكافي، : ابن عبد ال رنم( ا1)
  (. 394، ملسلم: )سبق خترجيه (2)



 

  )173) 

ا مــع الكراهــة، هــذا علــى مــذهبهم يف إثبــات الفــرض والواجــب، ومحلــوا وجتــزَّ الصــالة بــدوهناآلحــاد، 
 .(1)أحاديث التقييد اليت تنفي الصالة بدون  الفاحتة، على نفي الكمال

 وأجيب عليهم: 

ديث يتوجــه إىل الــذات إن أمكــن انتفاؤهــا، وإال توجــه إىل مــا هــو أقــرب النفــي املــذكور يف احلــ"
، واحلمـــل علـــى إىل الـــذات وهـــو الصـــحة ال إىل الكمـــال ألن الصـــحة أقـــرب اجملـــازين والكمـــال أبعـــدمها

 ."(2)قرب واجباأل

 : القول الراجح في قراءة الفاتحة في الصالة

فمن تركهـا مـع القـدرة  وال جيزَّ غريها؛هو قول اجلمهور: قرا ة الفاحتة شرط يف صحة الصالة 
، واهلل اإلطــالق والتقييــد؛ لقــوة أدلــتهم، وصــحتها وصــراحتها، وملوافقتهــا لقواعــد عليهــا مل تصــّ  صــالته

 أعلم.

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           

   .   39ص، 1، طالغرة المنيفة، أبو حفص احلنفي، 1/19، ط.، دالمبسوطالسرخسي،  (1)
   .     2/243 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين، ( 2)



 

  )174) 

 .في ثواب صالة الجماعة اإلطالق والتقييدالمبحث السادس: 

صـالُة الرجـِل  " عليـه وسـلم:قـال : قـال رسـول اهلل صـلى اهلل  -رضـى اهلل عنـه-أىب هريرة  عن 
ـــأ   ـــعرُف علـــى صـــالتِه يف بيِتـــه، ويف ُســـوِقه، مخًســـا وعشـــرين ِضـــعًفا، وذلـــك أنـــه: إذا توضر يف اجلماعـــِة ُتض 
ـُ  ُخطـو ًة، إال رُِفع ـْ  لـه هبـا درجـةن،  فأحس ن  الُوضو  ، مث خر ج إىل املسجِد، ال خُيرُِجه إال الصـالُة، مل خي 

، فـإذا صـلرى، مل تـ ـز ْل املالئكـُة تصـلي عليـه، مـا دام يف ُمص ـالر : اللهـم صـلِّ عليـه، وُح ر عنه هبا خ طيئ ـةن 
  . (1)"اللهم ارمح ْه، وال ي زاُل أحدُكم يف صالة  ما انت م ر الصالة  

قــال : قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم:   -رضــي اهلل عنهمــا–وعــن عبــد اهلل بــن عمــر  -
 .(2)لفذ بسبع وعشرين درجة " "صالة اجلماعة تفضل صالة ا

 قـــال : قـــال رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم:  -رضـــى اهلل عنـــه-وعـــن أت ســـعيد اخلـــدري -
 .(3)"صالُة اجلماعِة تفضُل صالة  الفذِّ خبمس  وعشرين درجةً "

 :بالمسجد بأدائها الجماعة صالة ثواب تقييد حكم: أوال

كـــان؛ فيـــدل علـــى أن هـــذا األجـــر ملـــن جـــا  فضـــل وأجـــر صـــالة اجلماعـــة مطلـــق يف ظـــرف امل 
صــالها مجاعـــة يف املســـجد أو الســوق أو البيـــ ، ومطلـــق يف احلــال: مطلـــق يف ســـفر أو يف حضـــر، ومل 
يــأي دليــل يقيـــد هــذا الثــواب لصـــالة اجلماعــة، وكــذلك جـــا ت صــالة املنفــرد خاليـــة مــن أي صـــفة أو 

: بسبع وعشرين أو مخس وعشـرين حال؛ فدل على أن صالة اجلماعة تفضل مطلقا على صالة املنفرد
درجــة علــى اخــتالف الرويــات، وهــذا احلكــم يثبــ  الفــرق بينهمــا كيفمــا كــان األدا ، خاليــا مــن الصــفة 
واحلال؛ فحكـم املطلـق أن يبقـى علـى إطالقـه مـا مل يـأي دليـل يقيـد ، ومل يـأي دليـل يقيـد ثـواب صـالة 

 خارجه.اجلماعة فيبقى املطلق على إطالقه سوا  يف املسجد أو 
                                                           

 . (647) ، رقم1/131 اجل م اع ِة، ص ال ةِ  ف ْضلِ  ب ابُ  األذان،، كتاب الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
  . (645)املصدر السابق ( 2)
 . (646) املصدر السابق البخاري (3)



 

  )175) 

وعنـــد التطبيـــق وجـــد أن الفقهـــا  متفقـــون علـــى  ثانيـــا: أقـــوال العلمـــاء فـــي صـــالة الجماعـــة:
صالة اجلماعـة، فـالبعض يراهـا سـنة حكم اختلفوا يف أفضلية صالة اجلماعة على صالة الفذ، ولكنهم 

 قال بوجوهبا عينا. ومنهم منمؤكدة، والبعض اآلخر يراها فرض كفاية، 

، وهـو الصـحي  مـن مـذهبهم، ومـنهم مـن قـال إهنـا سـنة فـرض كفايـة:مذهب الشافعية: أنها 
اختلف أصـحابنا يف اجلماعـة فقـال أبـو عبـاس وأبـو إسـحاق: هـي فـرض علـى الكفايـة : "قال الشريازي

وقــال ، (1)"جيــب إظهارهــا يف النــاس فــإن امتنعــوا مــن إظهارهــا قوتلــوا عليهــا وهــو املنصــوص يف اإلمامــة
كفايــة، وهــو الــذي نــص عليــه الشــافعي يف كتابــه "اإلمامــة" كمــا ذكــر    والصــحي  أهنــا فــرض" :النــووي

ومجهـور أصـحابنا املتقـدم ، وصـححه  ،وأت إسحاق ،املصنف، وهو قول شيخي املذهب: ابن ُسريج
 .  (2)"أكثر املصنف ، وهو الذي تقتضيه األحاديث الصحيحة

ل أبـو الوليــد البــاجي يف وقــال بعضـهم: فــرض كفايـة، قــا مـذهب المالكيــة: أنهــا سـنة مؤكــدة:
شــرحه علــى موطــأ اإلمــام مالــك عنــد شــرحه حلــديث: صــالة اجلماعــة تفضــل علــى صــالة الفــذ بســبع 

وهذا الذي ذكر  يدل على أن اجلماعة ليس  بشرط يف صـحة الصـالة ، قال الباجي: "وعشرين درجة
ن اجلماعـــة وال بفــرض، واختلـــف العلمـــا  يف ذلـــك، فـــذهب بعـــض أصـــحابنا وأصـــحاب الشـــافعي إىل أ

فــرض علــى الكفايــة، وذهــب بعضــهم إىل أهنــا ســنة مؤكــدة، وقــال داود: إن صــالة اجلماعــة فــرض، وال 
 جتوز صالة الفذ مع القدرة عليها، والدليل على صحة ذلك اخل  الذي ذكرنا ، ووجه الدليل معنيان:

ملا وصـف   أنه جعل صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ، ولو مل تكن صالة الفذ جمزئة :أحدمها
 وب  ما ليس بصالة. ،ألنه ال يص  أن يفاضل ب  صالة اجلماعة ؛بأن صالة اجلماعة تفضلها

أنــه حــد ذلــك بســبع وعشــرين درجــة، فلــو مل تكــن لصــالة الفــذ درجــة مــن الفضــيلة ملــا  :والثــاين
مل يكــن ألنــه إذا  ؛جـاز أن يقــال إن صــالة اجلماعــة تزيـد عليهــا ســبعا وعشــرين درجـة وال أكثــر وال أقــل

 .(3)"فال يص  أن تتقدر الزيادة عليها بدرجات معدودة مضافة إليها ؛لصالة الفذ مقدار من الفضيلة
                                                           

 . 1/176 ،1ط ،المهذبالشريازي،  (1)
 .185-4/184 ،ط.، دالمجمو  النووي،( 2)
 .  229-1/228 ،1ط ،المنتقىالباجي،  (3)



 

  )176) 

اجلماعـة "ابـن جنـيم: قـال ، الراج  عنـد احلنفيـةهو  مذهب الحنفية: وجوب صالة الجماعة:
 البــدائع سـنة مؤكـدة، أي قويــة تشـبه الواجـب يف القــوة، والـراج  عنــد أهـل املـذهب الوجــوب، ونقلـه يف

  .(1)"عن عامة مشاخينا

وذهـب إىل : (2) مذهب الحنابلة: واجبة على األعيان لكل فريضـة وليسـت بشـرط صـحة
واجلماعـة  وزاد أهنـا شـرط صـحة فقـال: " ،شيخ اإلسالم ابن تيميـة وجوب صالة اجلماعة يف املسجد:

علــى  ؟حة الصــالةوهــل هــي شــرط يف صــ .واجبــة أيضــا عنــد كثــري مــن العلمــا  بــل عنــد أكثــر الســلف
ـع   م ـنْ "  عن الن  صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:ملا روا  ابن عباس قول :  ا    مسِ   غ ـرْيِ  ِمـنْ  جيُِـب   فـ ل ـمْ  النِّـد 
ة   ف ال   ُعْذر ، " أهنا سنة و"أحد األقوال ،ةفايى الك. وعند طائفة من العلما : أهنا واجبة عل(3)" ل هُ  ص ال 

ا  أن صــــالة الرجــــل يف مجاعــــة تزيــــد علــــى صــــالته وحــــد  مخســــا وعشــــرين مؤكــــدة وال نــــزاع بــــ  العلمــــ
مـن أوجـب فعلهــا يف املسـجد: هـمُّ النــ  صـلى اهلل عليـه وســلم بتحريـق بيــوت  أدلــةومـن ، (4)"اهــضعفا

ال صـالة "من ختلـف عنهـا، وحـديث األعمـى وقولـه لـه : فأجـب فـإين ال أجـد لـك رخصـة، وحـديث: 
 ."جلار املسجد إال يف املسجد

وأجيــب عـــن ، بداللــة الســياق، وبأنـــه مل يفعــل، أجيــب عــن الـــم بــالتحريق: بأنــه يف املنـــافق و 
عتبـان بـن مالـك حديث األعمى: بأنه معارض مبا يف  الصحيح : بأنه صلى اهلل عليـه وسـلم رخـص ل

، يف الصــالة يف بيتــه -صــلى اهلل عليــه وســلم-فــرخص لــه النــ   ؛كــان ضــرير البصــر  ،(5) رضــي اهلل عنــه
جلمع بينهمـا بـأن عتبـان كـان يصـليها مجاعـة يف بيتهـا، وأن سـؤال ابـن مكتـوم كـان عـن أجـر اجلماعـة وا

وأجــاب اجلمهــور عــن ذلــك بأنــه ســأل هــل لــه رخصــة يف أن يصــلي يف بيتــه منفــردا، قــال الشــوكاين: "
 ؛لســبب عــذر ؟ فقيــل: ال، ويؤيــد هــذا أن حضــور اجلماعــة يســق  بالعــذر ؛وحتصــل لــه فضــيلة اجلماعــة

                                                           

 .  1/24 ،2، طالبحر الرائقابن جنيم،  (1)
      .1/94 ،1، طالهداية على مذهب اإلمامنمر: الكلوزاين، ( ا2)
 (.4303، رقم )4/314، باب الع ، من امسه عبد اهلل،األوسطأخرجه الط اين يف  (3)

 .327: تمام المنةصحي  على شرط الشيخ ، : األلباين، قال 5/239، عمدة القاريناد  صحي ، قال العيين: إس
    .   11/616ط، د.، مجمو  الفتاوىابن تيمية،  (4)
 ط ِر، يف  الرُّْخص ةِ  ب ابُ  األذان،، كتاب الصحيحيف  البخاري ما أخرجه نمر( ا5)

 .  667 ، رقم1/134 امل



 

  )177) 

كمـا يف حـديث عتبـان بـن مالـك وهـو يف   ،إذا مل جيـد قائـدا ؛مجاع املسلم ، ومن مجلة العذر العمـىبإ
 .  (1)" الصحي 

 ثالثا: القول الراجح في صالة الجماعة: 

الـــذي تقتضـــيه األحاديــــث الـــراج  قـــول الشـــافعية أهنـــا فـــرض علـــى الكفايـــة يف املســـجد وهـــو 
وهــو مــا  أداهــا مجاعــة يف املســجد أو خارجــه؛ قــق ملــنصــالة اجلماعــة مطلــق يتح ؛ أمــا ثــوابالصــحيحة

بقـا  املطلـق يف ثواهبـا علـى قاعـدة إطالقه ما مل يـأي قيـد يقيـد ، كمـا أن يوافق قاعدة بقا  املطلق على 
 دليل على أن اجلماعة ليس  بشرط صحة للصالة، واهلل أعلم. إطالقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           

 . 3/150 ،1ط ،ارنيل األوطالشوكاين، ( 1)



 

  )178) 

 القصر للمسافرفي مسافة  اإلطالق والتقييد: المبحث السابع

 ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ُّٱقــــــــــال تعـــــــــــاىل: 
  النسا (.سورة 101) َّمت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي

 مم خم حم جم  هل مل ُّٱقلــــُ  لعمــــر  بــــِن اخلطــــاِب: "عــــن يـ ْعل ــــى بــــِن أُم يرــــة  قــــال: و 
فقــــد  (101 ، مــــن اآليـــةالنســـا ســـورة ) َّ ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن

عــن ذلــك  -صــلرى اهللُ عليــِه وســلرم  -فســألُ  رســول  اهلِل  ؛ا عجبــ   منــهُ أ ِمــن  النــاُس! فقــال: عجبــُ  ممــ
 .(1)فاقبلوا صدقت ه" ،صدقةن تصدق  اهللُ هبا عليكمهي " :فقال

  :في مسافة القصر اإلطالق والتقييدأوجه أوال: 

فــأتى الســفر املوجــب للقصــر مطلــق يف كتــاب اهلل، عــن  راد بضــربتم يف األرض أي: ســافرمت؛املــ
صــفة أوحــال، فلــم يقــدر مبســافة زمنيــة أو مكانيــة، وال مبشــقة، أو عــدم مشــقة، وكــذلك أي مطلــق أي 
ـــِحب ُ " :عمـــر حـــديث ابـــنمـــن   علـــى الســـف رِ  يف ي زيـــدُ  ال فكـــان ، وســـلرم عليـــه اهللُ  صـــلرى اهللِ  رســـول   ص 

ديث مطلقـا مل حيـدد أي السفر يف احلـف؛ (2)"عنهم اهللُ  رضي كذلك وُعثمان   وُعم ر   بكر   وأبا ، ركعت  ِ 
جــا  مطلــق مــن كــل صــفة أو حــال، وجــا ت أحاديــث ظاهرهــا ة زمنيــة وال مبســافة توجــب القصــر، مبــد

 حتديد مدة القصر منها:

كـان رسـوُل اهلِل صـلرى اهللُ عليـه وسـلرم  إذا خـرج، : "-رضـي اهلل عنـه-عن أنـس بـن مالـك  -1
فهـذا احلـديث قيـد السـفر بثالثـة (؛ 3)"صلرى ركعت  ِ  (شعبة مسرية  ثالثِة أميال  أو ثالثة  فراسخ  ، )شك

 . (4)أميال أو ثالثة فراسخ 
                                                           

ةِ  ب ابُ  ،صالة املسافرين كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)  . (686) ، رقم1/478 و ق ْصرِه ا، اْلُمس اِفرِين   ص ال 
  (.1102، رقم )2/45 من مل يتطوع دبر الصالة وقبلها، ب ابُ  ،الصالة كتاب،  الصحيح يف البخاريأخرجه  (2)
ةِ  ب ابُ  ،ة املسافرينصال كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 3)  .(691، رقم )1/480 و ق ْصرِه ا، اْلُمس اِفرِين   ص ال 
 حبث  عن امليل يف أكثر من مصدر وجدته، أربعة آالف ذراعا، قال الشيخ وهبة الزحيلي: "الذراع املقصود فقهاً هو الامشي : (4)

  ( م 5544( أميال أو )3( باع. الفرسخ: )1000( ساعة أو )1/ 2م( أو )1848( ذراع أو )4000امليل: ) ،( سم2،61)  
م( أو 22176( فراســــــــــخ أو )4ل يــــــــــد العــــــــــرت: )اســــــــــاعة، واحــــــــــد ونصــــــــــف. 1( 1/ 2( خطــــــــــوة، حــــــــــواب )12000أو )

 . 1/142 ،2ط ،الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ نمر: الزحيلي، ا ،( ساعات"6كم أو حواب ) (22.176)



 

  )179) 

إذا سافر فرسـخا  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل "عن أت سعيد قال:  ما روي -2
 وفيه التقييد بفرسخ ال ثالث فراسخ كما مر. (1)"يقصر الصالة

 هذ  قيد مبسافة بريد.. و (2)"ال تسافر املرأة بريدا"ويف رواية  -3
، اْبنُ  و ك ان  "  وعند البخاري تعليقا -4 ُهْم، اللرـهُ  ر ِضـي   ع برـاس   و اْبنُ  ُعم ر   و يـُْفِطـر انِ  يـ ْقُصـر اِن، ع ـنـْ

  .(3)" فـ ْرس ًخا ع ش ر   ِسترة   و ِهي   بـُُرد   أ ْربـ ع ةِ  يف 
م  المهـر  باملدينـة أربًعـا وصـليُ  صليُ  مع رسوِل اهلِل صلرى اهللُ عليـه وسـلر "عن أنس قال:  -5

" قيـد باملسـافة معه العصـر بـذي احلليفـةويف ظاهر قوله: "وصلي   (4)"معه العصر  بذي احلُليفِة ركعت  
 القصرية، وتُعِقب كما ذكر الشوكاين بأنه كان  أول صالة مث أكمل صلى اهلل عليه وسلم مسري .

 التقييد باملسافات احلديثة:
 س حنو مخسة كيلو مرتا ونصف أو ستة عشرة كيلو مرتا ونصف.يف حديث أن -1
 ويف رواية أت سعيد بدون شك أهنا حنو مخسة كيلو مرتاً ونصف. -2
 ويف رواية ابن حبان يكون القيد بال يد وهو حنو اثن  وعشرين كم. -3
 كم.88ويف حديث عطا  بن أت رباح: تكون املسافة حنو  -4

   على النحو التالي:وجاء القيد بمدة السفر 

لُّ  ال  " ففي احلديث: ـاِفر   أ نْ  اآلِخـرِ  و اليـ ـْومِ  بِاللرـهِ  تـُـْؤِمنُ  اِلْمر أ ة   حيِ  ل ـة   يـ ـْوم   م ِسـري ة   ُتس  ـا لـ ْيس   و ل يـْ  م ع ه 
وعـــن أت ســـعيد ، وهـــذا القيـــد: قيـــد مســـافة القصـــر بمـــرف الزمـــان، وهـــو مســـرية يـــوم وليلـــة(؛ 5)"ُحْرم ـــة

ال حيـلُّ إلمـرأة  تـؤمُن بـاهلِل واليـوِم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " - عنهرضي اهلل–اخلدري 
                                                           

ة ، يـ ْقُصرُ  ك مْ  م ِسري ةِ  يف  ،المصنفأخرجه ابن أت شيبة يف  (1)  (.8113رقم ) ،200 /2 الصرال 
لتلخيص ومل يتكلم عليه، فإن صـ  كـان الفرسـخ هـو املتـيقن وال يقصـر فيمـا دونـه إال  وقد أورد احلاف  هذا يف" قال الشوكاين"

 . 3/247 ،1ط ،نيل األوطار "إذا كان يسمى سفرا لغة أو شرعا
 .(2727) ، رقم6/439، كتاب الصالة، فصل يف سفر املرأة، الصحيح يف ابن حبان( أخرجه 2)

 . (7302: )اجلامع صحي  األلباين، وصححه .احلديث هذا إال املق ي عن سهيل أسند نعلم ال: البزار قال 
  .2/43 الصرال ة ، يـ ْقُصرُ  ك مْ  يف  ب ابن  ،، معلقا، أبواب تقصري الصالةالصحيح البخاري يف( أخرجه 3)
ةِ  ب ابُ  ،صالة املسافرين كتاب،  الصحيح يف مسلمه ( أخرج4)  . (690، رقم )1/480 و ق ْصرِه ا، اْلُمس اِفرِين   ص ال 
 . (1088) البخاري، املصدر السابق( أخرجه 5)



 

  )180) 

اآلخِر، أن تسافر  سفرًا يكون ثالثة  أيام  فصاعًدا، إال ومعها أبوهـا أو ابُنهـا أو زوُجهـا أو أخوهـا أو ذو 
 . قيد مسافة القصر بمرف الزمان وهو مسرية ثالثة أيام.(1)"حمرم  منها

واعلم أنه قـد وقـع اخلـالف الطويـل بـ  علمـا  اإلسـالم يف مقـدار املسـافة الـيت الشوكاين: " قال
أقـل مـا قيـل يف ، قال يف الفت : فحكى ابن املنذر وغري  فيها حنوا من عشرين قـوال ،يقصر فيها الصالة

روا  ابـن أت  كمـا  :وقيـل: أقـل مـا قيـل يف ذلـك امليـل يوم وليلة، وأكثـر : مـا دام غائبـا عـن بلـد . ذلك:
 .للماشي أي: أقل من اثن  كم، أو مسافة نصف ساعة (2) "شيبة بإسناد صحي  عن ابن عمر.

  :بالمدة والزمانمسافة القصر تقييد  حكمثانيا: 

ومل يــأي دليــل صــري  يف  -جـا  الســفر مطلقــا يف كتــاب اهلل وســنة رســوله صــلى اهلل عليــه وســلم
تعــددت، وال حيمــل املطلــق  -صــلى اهلل عليــه وســلم-ة مــن ســنته تقييــد ، وأن هــذ  املقيــدات املســتنبط

، ويبقـى  اإلطـالق والتقييـدعلى قيدين متعارض  فأكثر؛ فحكم املطلق يبقى على إطالقه تبعا لقواعـد 
الســفر مطلــق يف املســافة، كمــا أطلقــه الشــرع، فمــا تعــارف النــاس عليــه أنــه ســفر؛ فهــو ســفر يقصــر فيــه 

 . واهلل أعلم.املسافر ويفطر فيه الصائم

  ثالثا: أقوال الفقهاء في تحديد مسافة القصر:

ومهــا مثانيــة وأربعــون مــيال هامشيــة كمــا قــال  : ال جيــوز إال يف مســرية مــرحلت :مــذهب الجمهــور
 .كم تقريبا  88. ما يعادل: (3) النووي

قــدر أن مســافة القصــر م :أت حنيفــة عــن: األوىل: وبــالزمن باملســافة روايتــان: الحنفيــة مــذهب
أيــام  (4)أن مســافة القصــر ثالثــةعلــى الصــحي ، الثانيــة:  ر بأحــد وعشــرين فرســخابــثالث مراحــل، فقــدّ 

                                                           

ْرأ ةِ  س ف رِ  ب ابُ  ،احلج كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1) ، م ع   اْلم   . (1340رقم ) ،2/977 حم ْر م 
 . 3/245 ،1ط ،ل األوطارنيالشوكاين، ( 2)
 .  5/195 ،2ط ،المنهاجالنووي، انمر:  (3)
 . 1/265 ،ط.د ،المبسوطالشيباين، ، 110-1/109 ،1ط ،تبيين الحقائقنمر: الزيلعي، ( ا4)



 

  )181) 

وقــال (.1)"...ال تســافر املــرأة ثالثــة أيــام، وهــو موافــق لكــل يــوم مرحلــة حلــديث "بســري اإلبــل واألقــدام
 .(2)"كم83كم. وقدرها بعضهم بـ   86ة حواب يوعند احلنفالشخ وهبة الزحيلي: 

 : القصر مسافة تحديد في الراجح: عاراب

السفر جا  مطلقا ويبقى مطلقا المتناع محله على أكثر مـن قيـد متضـاد، فمـا تعـارف عليـه  نإ
الناس أنه سفر فهو سفر يقصر فيه املسافر ويفطر فيه الصائم، فيكون تقييد  بالعرف؛ وهـذا مـا يوافـق 

 ، واهلل أعلم.اإلطالق والتقييدقواعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.1340) ،43 /2 أخرجه البخاري يف الصحي ، أبواب تقصري الصالة، باب يف كم يقصر الصالة، (1)
 ( كم ". 88.704تساوي: )و ال: ". وق142، ص: 1ج: 2ط ،سالميُّ الِفْقُه اإلالزحيلي،  (2)



 

  )182) 

 .لمبحث الثامن: الصلوات المسنونةا

  :ثالثة مطالبفيه و 

 :صفة صالة السنن الرواتب في والتقييد اإلطالق: األولالمطلب 
قالــ : " مــن صــلرى اثنــيت عشــرة   -رضــي اهلل عنهمــا–أم حبيبــة رملــة بنــ  أت ســفيان  عــن -

صـالة اثنـا عشـر ركعـة مطلقـا؛  حـث احلـديث علـى، (1ين لـه هبـن بيـ ن يف اجلنـِة")ركعًة يف يوم  وليلة  ، بُـ
ا عشــر ركعــة مطلقــة فلــم حيــدد احلــديث ظرفهــا قبــل أو بعــد تــفمــن صــلهن يــدخل اجلنــة، وجــا ت االثن

 الصلوات املكتوبة، وجا  رويات بتقييد هذا اإلطالق منها:

 -صــلرى اهللُ عليـه وســلرم  -عـن عبـد اهلل بــه شـقيق قــال: سـألُ  عائشــة  عـن صــالِة رسـوِل اهلِل  -
مث يـدخل فيصـلي  ،مث خيـرج فيصـلي بالنـاسِ  ،طورِعه؟ فقال : كان يصـلي يف بيـيت قبـل  المهـِر أربًعـاعن ت

ويـدخل بيـيت  ،ويصـلي بالنـاس العشـا    ،مث يـدخل فيصـلي ركعت ـ  ،وكـان يصـلي بالنـاس املغـرب   ،ركعت  
 (.2فيصلي ركعت  ..." )

 سـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم:قـال ر  -رضـي اهلل عنهـا –ويف سنن الرتمذي عـن أم حبيبـة  -
ين  لــه بيــ ن يف اجلنرــِة: أْربـ ًعــا قبــل  المُّهــِر، وركعتــْ ِ بعــد ها، "م ــن صــلرى يف يــوم  وليلــة  ثِْنــيت ْ ع ْشــرة  ركعــة ، بـُــ

 (.3صالِة الغ داِة ") -وركعتْ ِ بعد  املغِرِب، وركعتـ ْ ِ بعد  الِعشاِ ، وركعتْ ِ قبل  الف جرِ 

ابن عمر رضي اهلل عنهمـا: أهنـا عشـر وأن الراتبـة قبـل المهـر ركعتـان، ولكـن  من حديثوثب  
حفمتا أربعا قبل المهر، والقاعدة أن من حف  حجـة علـى مـن  -رضي اهلل عنهما-عائشة وأم حبيبة 

 مل حيف ، ويؤكد ذلك أن النوافل تصلى يف البي  وأمهات املؤمن  لا أحصى وأحف .
                                                           

  . (728رقم ) ،1/502 الرراتِب ِة، السُّن نِ  ف ْضلِ  ب ابُ  ،صالة املسافرين كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)
 .  (730رقم ) ،1/504 و ق اِعًدا، ق ائًِما النراِفل ةِ  ج و ازِ  ب ابُ  ، ،صالة املسافرين كتاب،  الصحيح يف مسلمأخرجه  (2)
ل ة   يـ ْوم   يف  ص لرى ِفيم نْ  ج ا    م ا ب ابُ ، كتاب الصالة، السنن يف الرتمذي ( أخرجه3)  وقال حسن ، (415، رقم )2/274 و ل يـْ

 .  (415رقم )يف صحي  سنن الرتمذي  وصححه األلباين، 22/218صحي ، صححه ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 



 

  )183) 

حيمـل املطلـق علـى املقيـد  :القبلية والبعديـة تبواالسنن الر عة بتقييد األثنتي عشرة رك حكم
ويعت  املقيد بيانا للمطلق، فتكون االثنا عشر ركعة املطلقة مقيدة بالسنن الرواتب اليت حكي موضـعها 

 .عائشة وأم حبيبةقبل أو بعد أو قبل وبعد الصلوات املفروضة على النحو الوارد يف أحاديث 

والنمـر إىل أقـوال  ، وعنـد التطبيـقالراتبـة السـنن صـالة صفة يف والتقييد اإلطالقهذا هو حكم 
متفقـون علـى أن السـنن الراتبـة هـي سـنن الصـالة القبليـة والبعديـة مـع الفـرائض، غـري  وِجد أهنـمالفقها  

ومــنهم مـن أخــذ حبـديث عائشــة وأم  ،مــنهم مـن أخــذ حبـديث ابــن عمـر :أن اخلـالف يف عــدد الركعـات
 ة، ومنهم من أطلق أو أضاف إليها.السنن الراتبركعات  عدد ديف حتدي ،حبيبة

 : المطلب الثاني: في صالة الكسوف والخسوف 
قــال:  -رضــي اهلل عنــه–عــن املغــرية بــن شــعبة  :(1) أوال: صــفة صــالة الكســوف والخســوف

صـلى -وُل اهلِل فقـال رسـ ؛انكس ف ِ  الشمُس يوم  مات  إبراهيُم، فقال النـاُس: انك س ـف ْ  ملـوِت إبـراهيم  "
: إن الشــمس  والقمــر  آيتــان ِمــن آيــاِت اهلِل، ال يـ ْنك ِســفان ملــوِت أحــد  وال حلياتِــه، فــإذا -اهلل عليــه وســلم

 .(2)" رأيتمومها فادعوا اهلل  وصلُّوا حىت يـ ْنج ِلي  

 :والخسوف الكسوف صالة في والتقييد اإلطالق أوجه: ثانيا

ل علــى اســتحباب الصــالة حالــة كســوف الشــمس أو قولــه صــلى اهلل عليــه وســلم: "وصــلوا" د
القمر مطلق يف الصفة؛ فلـم يقيـد بـاجلهر وال اإلسـرار، وال بطـول القـرا ة أو قصـرها، وال بأدائهـا مجاعـة 

 أو منفردا، وال بعدد الركعات، وجا ت أحاديث تقيد هذا اإلطالق منها:

صـلرى اهللُ عليـِه وسـلرم  يف صـالِة  جهـر النـ ُّ قيـد بـاجلهر: " -رضي اهلل عنهـا–يف رواية عائشة -
اخلســوِف بقرا تــه، فــإذا فــرغ مــن قرا تِــه كــ  فركــع، وإذا رفــع مــن الركعــِة قــال : مســع اهللُ ملــن محــد ، ربنــا 

 . (3)"ولك احلمُد . مث يعاود القرا ة  يف صالة الكسوِف، أربُع ركعات  يف ركعت  ، وأربُع سجدات  
                                                           

 .شي  واحد، ويقال لما كسوفان وخسوفان، واألشهر يف تعبري الفقها : ختصيص الكسوف بالشمسالكسوف واخلسوف:  (1)
 .   (1060) ، رقم2/39 اخُلُسوِف، يف  الدُّع ا ِ  باب، أبواب اخلسوف، الصحيح يف البخاريأخرجه  (2)
 .   (1065رقم )، 2/40 ُكُسوِف،ال يف  بِالِقر ا  ةِ  اجل ْهرِ  ب ابُ  ،، أبواب الكسوفالصحيح( أخرجه البخاري يف 3)



 

  )184) 

جهــر يف صــالِة  أنر النــ ر صــلرى اهللُ عليــه وســلرم  يف الركعــة: " ويف روايــة مســلم، قيــد بركــوع  -
 .(1)"فصلرى أربع  ركعات  يف ركعت ِ  وأربع  سجدات   ،اخلسوِف بقرا تِه

خسف  الشمُس يف حياة الن ِّ صلرى اهللُ عليِه وسـلرم ، فخـرج إىل ومثله يف الصحيح  أيضا: "
فـاقرتأ رسـوُل اهلِل صــلرى اهللُ عليـِه وسـلرم  قـرا ًة طويلـًة، مث كـ  فركــع املسـجد، فصـّف النـاس  ورا   ، فكـ ، 

ركوًعــا طــوياًل، مث قــال : مســع اهللُ ملــن محــد  . فقــام ومل يســجد، وقــرأ قــرا ًة طويلــًة، هــي أد  مــن القــرا ِة 
ن محـد ، ربنـا ولـك األوىل، مث ك  وركع ركوًعا طوياًل، وهو أد  من الركـوِع األوِل، مث قـال : مسـع اهللُ ملـ

 .(2) احلمُد . مث سجد، مث قال يف الركعِة اآلخرِة مثل  ذلك

صــــّلى اهلل عليــــه -مســــلم عــــن جــــابر: أن النــــ   قيــــد بــــثالث ركعــــات يف الركعــــة روايــــة روىو  -
  (3): "صلى س  ركعات بأربع سجدات"-وسلم

مث  ،قرأ مث ركع ، كسوف  أنه صلرى يف" وروي بقيد أربع ركوعات يف كل ركعة، ملا روى ابن عباس: -
 .(4)"قال: واألخرى مثُلها ،مث سجد ،مث قرأ مث ركع ،مث قرأ مث ركع، قرأ مث ركع

مخــــس ركوعــــات يف كــــل ركعــــة، ملــــا روى أبــــو العاليــــة عــــن أت بــــن كعــــب قــــال: وروي بقيــــد  -
مث انكسـف  الشــمس علــى عهــد النــ  صــّلى اهلل عليــه وسـلم وأنــه صــلى هبــم، فقــرأ ســورة مــن الطــوال، "

ركع مخـس ركعـات، وسـجد سـجدت ، مث قـام إىل الثانيـة، فقـرأ سـورة مـن الطـوال، وركـع مخـس ركعـات، 
 .(5)"وسجد سجدت ، مث جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حىت اجنلى كسوفها

األحاديـــــث الـــــيت يف  قيـــــدت: القـــــراءة وبطـــــول وبالجماعـــــة بـــــالجهر التقييـــــد حكـــــم: ثالثـــــا
ا جهريـــة، وبصـــالهتا مجاعـــة، وبقـــرا ة طويلـــة، وقـــد احتـــد املطلـــق الصـــحيحن صـــفة صـــالة اخلســـوف بأهنـــ

                                                           

ةِ  ب ابُ  ،الكسوف كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)  . (901رقم ) ،620 /2 اْلُكُسوِف، ص ال 
  (.901رقم )، 2/619املصدر السابق، ( 2)
 . (904، رقم )623 /2 ، مسلم:املصدر السابق( 3)
 (.909، رقم )2/627 س ج د ات، أ ْرب عِ  يف  ر ك ع ات   مث  انِ  ع  ر ك   ِإنرهُ  ق ال   م نْ ذكر  ب ابُ : ، مسلم( املصدر السابق4)
  :ضعيف أبي داوديف  ، وضعفه األلباين(1182) ، رقم1/307كتاب الصالة، باب صالة الكسوف، ،السنن يف أبو داود (5)

  .227، ص:2ج: 1ط ،الراية نصب مقال، فيه ماهان بن اهلل عبد بن عيسى الرازي جعفر أبو[ فيه: ]الزيلعي قال (1182)



 

  )185) 

واملقيـــد يف املوضـــوع، وهـــو صـــالة التطـــوع، واحتـــدا يف احلكـــم وهـــو اســـتحباب صـــالة التطـــوع؛ فيحمـــل 
 .املطلق على املقيد، ويكون القيد بيانا للمطلق

 : الواحدة الركعة في الركعات عدد في والتقييد اإلطالق حكم: رابعا

عدد الركعات أكثر من قيد يف األحاديث الصحيحة، ورد ركوع   وثالث ركوعات يف  يف  ورد
كـــل ركعـــة، وورد أربعـــة ومخســـة ركوعـــات يف كـــل ركعـــة يف أحاديـــث فيهـــا مقـــال؛ فـــإذا اعتـــ  القيـــد يف 
األحاديث الصحيحة فق ؛ فيكون قيدين متضادين، فال حيمـل املطلـق علـى قيـد دون قيـد؛ ألن شـرط 

علــى قيــد واحــد، وإذا وجــد أكثــر مــن قيــد متضــاد ميتنــع محــل املطلــق علــى أي مــنهم؛  املطلــق أن حيمــل
 .فيبقى املطلق يف عدد الركوع يف كل ركعة على إطالقه. واهلل أعلم

 :الكسوف صالة صفة في الفقهية المذاهب: خامسا

يهــا بــال أذان وال إقامــة وتســن ف عنــد تطبيــق القاعــدة وجــد أن الفقهــا  اتفقــوا علــى مشــروعيتها
 :، واختلفوا يف عدد الركوع يف كل ركعة، ويف اجلهر واإلسرار فيها، على النحو التاباجلماعة

كهيئـة الصـلوات األخـرى مـن   :هـي ركعتـانقـالوا  :الكسـوف صـالة صـفة في الحنفية مذهب
كـوع بـل ر  ،تكـرار ركـوع يف كـل ركعـة وال ،إقامـة أذان وال بـال خطبـة وال ،والنافلة ،واجلمعة ،صالة العيد

أما اجلهـر واإلسـرار يت مل تذكر عدد الركوع يف الركعة، ، واستدلوا باألحاديث املطلقة الواحد وسجدتان
 بالقرا ة فاختلف  احلنفية فيه على قول :

 .سراً و حنيفة: خيفي اإلمام القرا ة يف صالة الكسوف وأما اخلسوف ففرادى  أبواألول: قال 
 . يف صالة الكسوفالصاحبان: جيهر اإلمام الثاين: قال 

 -صــّلى اهلل عليــه وســلم-صــلي  مــع النــ  "فقــال:  ابــن عبــاسحــديث  دليــل اإلســرار بــالقرا ة:
 وســلرم   عليــهِ  اللرــهُ  صــلرى النرــ ر  أنر "حــديث مســرة فقــال: و ، (1)"الكســوف فلــم أمســع منــه حرفــاً مــن القــرا ة

                                                           

 .2/89، ط.، دفتح القديرابن المام، انمر  وحسنه األرنؤوط، ،(2673مسند ابن عباس، رقم ) ،المسند( أخرجه أمحد يف 1)
، صححه أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند: 1/224، الدراية، ليعة ابن فيه وليس: الط اين وروا . ليعة ابن فيه: حجر ابنقال 
    (2673رقم )



 

  )186) 

، (2) واألصـل يف صـالة النهـار اإلخفـا قـالوا  ،(1)"صـوتًا لـ ه نسـم عُ  ال الشرمِس، ُكسوفِ  يف هِبِم صلرى
 .ودليل أبو يوسف وحممد: األحاديث املثبتة للجهر

 ؛اثنـ  يف الركعة الواحدة الركوع عدد: الكسوف صالة صفة في والشافعية المالكية مذهب
الــــيت ذكــــر فيهــــا أربــــع ركعــــات وســــجدت  يف صــــالة الكســــوف، قــــال لألحاديــــث الصــــحيحة الســــابقة 

أصـ  مـا يف البـاب ركوعـان، ومـا خـالف ذلـك "عن ابن عبد ال  أنه قال:  :وحكى النووي"الشوكاين: 
الســجود لألحاديــث الصــحيحة الســابقة، واتفقــا علــى طــول القــرا ة والركــوع و ، (3)"فمعلــل أو ضــعيف

حلـديثي ابـن عبـاس ومسـرة  ؛يسر اإلمام يف صالة الكسـوفأما اجلهر واإلسرار عند املالكية والشافعية: و 
وألهنا صالة هنارية، كمـا قـال احلنفيـة، وجيهـر يف صـالة خسـوف القمـر؛ ألهنـا صـالة ليـل أو  ؛تقدم امل

 .(4)ليه وسلم يف صالة اخلسوفملحقة هبا، وقد جهر صّلى اهلل ع

الكســـوف علــى كـــل صـــفة  صــالة فعـــل جيــوز :الكســـوف صـــالة صــفة فـــي الحنابلـــة مــذهب
وإن شـــا  فعـــل صـــالة الكســـوف كنافلـــة بركـــوع ، يف كـــل ركعـــة بركـــوع  واألفضـــلوردت عـــن الشـــارع، 
؛ جيهر يف صالي الكسـوف واخلسـوفأما اجلهر واإلسرار عند احلنابلة: ، و ليه سنةواحد؛ ألن ما زاد ع

 .  (5)"..إن الن  صّلى اهلل عليه وسلم جهر يف صالة اخلسوف بقرا ته"لقول عائشة: 

ومــن وافقهــم يف  احلنابلــة مــذهب هــو الــراج : الكســوف صــالة صــفة فــي الــراجح: خامســا
اجلهــر، وقــولم يف جــواز كــل الصــور الثابتــة الــواردة عــن الشــارع: اجلهــر أرجــ  مــن اإلســرار، وهــو قــول 
احلنابلــة، ووافقهــم مــن احلنفيــة: أبــو يوســف وحممــد بــن احلســن؛ ألن اجلهــر مصــرح بــه، وملوافقتــه لقواعــد 

أن املثبـ  للجهـر مقـدم علـى النـايف لـه، وأن وجياب على مـن قـال باخفـا  القـرا ة: بـ، اإلطالق والتقييد
مـــن مســـع مقـــدم علـــى مـــن مل يســـمع، لـــورود االحتمـــال أن عـــدم مساعهمـــا لبعـــد أو غـــري ، ومـــا دخلـــه 

                                                           

 و يف الب اِب ع ْن وقال:  ( 562رقم ) 1/701، كيف القرا ة يف الكسوف  باب الصالة، ، كتابالسننيف  الرتمذي أخرجه (1)
ا، و ُهـو  قـ ـْوُل الشرـاِفِعيِّ »ع اِئش ة :  ـذ  ُر ة  ح ِديثن ح س نن ص ـِحي ن، و قـ ْد ذ ه ـب  بـ ْعـُض أ ْهـِل الِعْلـِم ِإىل  ه  [ : ]وردقـال العيـين. ح ِديُث مس 

  . (562رقم )ضعيف الرتمذي:  ، وضعفه األلباين يف5/360 ،نخب األفكارمن أربع طرق صحاح، 
 .    3/135 ،1ط ،البنايةالعيىن،  نمر:ا( 2)
   .3/389 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين، ( 3)
   .5/62 ،ط.، دالمجمو ، النووي، 2/661 ،1، طالبيان ابن أت اخلري، ،2/105 ،2، طشرح مختصر خليلاخلرشي،   4))
 ، واألحاديث سبق خترجيها.2/313 ،ط.، دالمغنيابن قدامة، ، 2/64 ،ط.د ،كشاف القنا البهوي،  (5)
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أمـا الـراج  يف عـدد الركـوع يف  ذا إذا ثب  صحة اإلسرار ومل تثب ، و االحتمال سق  به االستدالل، ه
فعـــل صـــالة الكســـوف علـــى كـــل صـــفة وردت عـــن جيـــوز كـــل ركعـــة فهـــو قـــول احلنابلـــة أيضـــا إذ قـــالوا: 

، وهو املوافق لبقا  املطلق على اطالقه المتناع محله على قيد دون قيد، ويف العمل بكل ما ورد الشارع
 يحة الواردة دون إمهال شي  منها.حتقيق لإلطالق، وعمل باألحاديث الصح

ول املسـجد، والنهـي أتى األمر بصالة ركعت  عنـد دخـ :المطلب الثالث: في تحية المسجد
 دخـل إذا": قـال – وسـلم عليه اهلل صلى – الن  أن قتادة أت حديث عن تركها يف األحاديث التالية:

 جيلــس فــال املســجد أحــدكم دخــل إذا": روايــة ويف ،(1)"جيلــس أن قبــل ركعتــ  فلريكــع املســجد أحــدكم
  .(2)"ركعت  يصلي حىت

ـان  ": قال أنه جابر حديث -  و ز اد ين، فـ ق ض ـاين  د يْـنن  -وسـلم عليـه اهلل صـلى- لنرـِ ِّ ا ع ل ـى ِب  ك 
 . (3)"ر ْكع تـ ْ ِ  ص لِّ : ِب  فـ ق ال   ؛اْلم ْسِجد   ع ل ْيهِ  و د خ ْل ُ 

 –صلى اهلل عليه وسلم  –حديث جابر قال: جا  سليك الغطفاين يوم اجلمعة ورسول اهلل  -
إذا جا  أحـدكم يـوم "، مث قال :  " وجتوز فيهمايا سليك! قم فاركع ركعت "خيطب فجلس فقال له : 

  (4) . "اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعت  وليتجوز فيهما

وهذا التوجيه من آداب دخول املسجد يصرفه عـن الوجـوب إىل االسـتحباب؛ تـر  النـ  صـلى 
خـرج مـن حجرتـه اهلل عليه وسلم لصالهتما عند دخوله فكان بالل إذا رأى الن  صلى اهلل عليه وسلم 

ــر  بــالل أن ينتمــر حــيت يصــليهما،    أقــام الصــالة، ولــو كانــ  واجبــة يــأمث مــن تركهــا؛ مــا تركهــا النــ  وأل م 
كما أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يوم اجلمعة إذا خرج  مـن بيتـه صـعد املنـ  واشـتغل باخلطبـة، ومل يـرد 

اجلمهـور علـى أهنمـا سـنة، وكثـري مـنهم أنه صـلى قبـل اجلمعـة، وكـذلك اخللفـا  مـن بعـد ، كمـا أن قـول 
 .(5)ذهب إىل اإلمجاع على سنيتهما وأهنما ليستا بواجبت 

                                                           

ْسِجد   أ ح دُُكمُ  د خ ل   ِإذ ا ب ابُ  الصالة، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
 
 .  444رقم ،96/ 1... فـ ْليـ رْك عْ  امل

، م ثْـىن   الترط وُّعِ  يف  ج ا    م ا ب ابُ  ،الصالة كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (2)  (.   1167)رقم ،2/57 م ثْـىن 
يرةِ  اْسِتْحب ابِ  ب ابُ  ،صالة املسافرين كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 3)  (. 715رقم ) ،1/495 اْلم ْسِجِد، حتِ 
م امُ  الترِحيرةُ  ب ابُ  ،اجلمعة كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 4)  (.875، رقم )2/597 خي ُْطُب، و اإْلِ
 أما حكم املسألة فأمجع العلما  علي استحباب حتية املسجد، ويكر  أن جيلس من غري حتية بال" قال:فاإلمجاع النووي حكى ( 5)

 .       224-6/222 ،1، طاالستذكارابن عبد ال ، : وحكى اإلمجاع، 3/544 ،ط.، دالمجمو النووي،  "عذر  



 

  )188) 

 :المسجد تحية في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال

جا  األمر املطلق بصالة ركعت  مقيد يف النصوص السـابقة بـدخول املسـجد، ومقيـد بالتجـاوز 
جــا  كمــا ن اجللــوس مقيــد أيضــا بصــالة الــركعت ،  فيهمــا أي ختفيفهمــا حــال اخلطبــة، وجــا  النهــي عــ

األمر بصالة ركعيت حتية املسجد مطلق يف الزمان؛ فلـم يقيـدمها بوقـ  دون آخـر، وجـا  قيـد بأحاديـث 
 النهي عن الصالة يف مخسة أوقات:

رضــي - عقبــة حلــديث ؛الســما  كبــد يف تعامــدها وعنــد غياهبــا وعنــد الشــمس شــروق عنــد -1
 أن أو ،فــيهنر  ُنصــلِّي   أن ينهانــا وســلرم   عليــه اهللُ  صــلرى اهللِ  رســولُ  كــان ســاعات   ثُ ثــال: "قــال -اهلل عنــه

 ،الشـمسُ  ميـل   حـىت المهـريةِ  قـائمُ  يقـومُ  وح  ،ترتفع   حىت بازغةً  الشمسُ  تطلعُ  ح : موتانا فيهن ن ق   
لشـــروق وحـــال "؛ فجـــا  يف احلـــديث ثالثـــة قيـــود حـــال اتغـــرب   حـــىت للغـــروبِ  الشـــمسُ  ت ضـــيرفُ  وحـــ 

 .(1)الغروب وعند تعامدها 

: الغـروب يف تشـرع حـىت العصـر صـالة بعـد ومـا الشـمس، تطلـع حـىت الفجـر بعـد ما وق  -2
 ســعيد أت، وحلــديث (2)"الفجــرِ  ركعــيت إالر  الفجــرِ  طلــوع بعــد صــالة   الحلــديث: عبــد اهلل بــن عمــرو:  "

 وال الشمُس، ترتفع   حىت الصب ِ  بعد   صالة   ال: يقولُ  وسلرم   عليهِ  اهللُ  صلرى اهللِ  رسول   مسع ُ " :اخلدري
ولكـن جــا  معـارض لـذا القيـد مـن السـنة الفعليـة والســنة ، (3)"الشـمسُ  تغيـب   حـىت العصـرِ  بعـد   صـالة  

التقريرية؛ فبالسنة الفعلية صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: سنة المهر بعد العصر ملا شغل عنها، 
 عليه وسلم من صلى بعد فريضة الصب  ركعيت الفجر: وأقر الن  صلى اهلل 

 هاتـــانِ  مـــا:  فقـــال الصُّـــْبِ ، بعـــد ركعتـــ  أصـــلي وأنـــا - وســـلرم عليـــهِ  اهللُ  صـــلرى - النـــ ُّ  رآين -
 عليـــــهِ  اهللُ  صـــــلرى اهللِ  رســـــولُ  عنـــــه فســـــك  الفجـــــِر، ر ْكع ـــــيت ِ  صـــــلي ُ  أ ُكـــــنْ  مل إين: فقلـــــ ُ  الركعتـــــاِن؟،

                                                           

ي   الريِت  اأْل ْوق اتِ  ب ابُ  ،صالة املسافرين كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)
ةِ  ع نِ  هنُِ       .(831) ، رقم568 /1 ِفيه ا، الصرال 

  الثوري[ فيه]وقال  ،(4126) رقم اْلف ْجِر، ر ْكع يت ِ  ِإالر  اْلف ْجرِ  بـ ْعد   ُيص لِّ  مل ْ  م نْ  ،653 /2، السنن الكبرى( أخرجه البيهقي يف 2)
 بـن بكـر أبـا أن إال قوي إسناد ، وقال السخاوي: مرسل شاهد وله به، حمتج غري زياد بن الرمحن عبد[ وفيه] غري ، من أحف 
 ابـن حبـديث تأيـد وقـد صـحي  إسناد  قال أمحد شاكر: 1/151، األجوبة المرضية، وا  فهو س ة أت ابن هو كان إن حممد
  .3/32، احمللى ت أمحد شاكر، عمر

     .(586رقم ) ،1/121 الشرْمِس، ُغُروبِ  قـ ْبل   الصرال ةُ  تـُت ح ررى ال   باب، كتاب مواقي  الصالة، الصحيحلبخاري يف ( أخرجه ا3)
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 مـررةً  ر كعتـ ِ  العصـرِ  بعد   بيِتها يف صلرى وسلرم   عليهِ  اللرهُ  صلرى النر ر  أنر أم سلمة: " .  وحلديث(1)"وسلرم
ا واحدةً   صـلري ُ  حـىتر  عنُهمـا فُشـِغل ُ  المُّهرِ  بعد   أصلِّيِهما كن ُ  ر كعتانِ  مها :فقال   ل هُ  ذِلك   ذ كرت وأهنر
 بعــد   صــلرى إال يــوم   يف وســلرم   عليــهِ  اهللُ  صــلرى اهللِ  رســولُ  أتــاين مــابــل يف حــديث لعائشــة "، (2)"العصــر  
 .(3): قال األلباين يف السلسلة الصحيحة حمفوظ من طرق عنها"ركعتْ ِ  العصرِ 

بـــإطالق فيـــه عـــن الصـــالة بعـــد  -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم–أمـــا الوقـــ  املوســـع الـــذي هنـــى النـــ  
فــدل التقييــد علــى أن النهــي  يــة والتقريريــة؛الفجــر؛ فقيــد إطــالق هــذا النهــي بالســنة الفعلالعصــر وبعــد 

للكراهة، حىت شروق الشمس أو شروعها يف الغروب؛ ودل االتقييد علـى أن ركعـيت حتيـة املسـجد تبقـى 
 .على إطالقها فتصلى بعد العصر ما مل تشرع الشمس يف الغروب وما مل تطلع الشمس، أو تتعامد

 منــع يــرون الفقهــا  مجهــور: النهــي قــاتأو  المســجد تحيــة صــالة فــي الفقهــاء أقــوال: ثانيــا
 هبـــــذ  اســــتدالالً  كتحيــــة املســـــجد؛  األســـــباب ذوات حــــىت اخلمســـــة، األوقــــات هـــــذ  يف مطلًقــــا لتنفــــلا

ومنهـا  األسـباب ذوات أن يـرون والشـافعية األوقـات، هـذ  يف الصـالة عن تنهى اليت املطلقة األحاديث
 جانـب غّلبـوا العلم أهل ومجهور فيها، الصالة نع النهي جا  اليت األوقات هذ  يف تُفعل حتية املسجد

 شـي    عـن هنيـُتكم فإذا": -صلى اهلل عليه وسلم–، وتغليب جانب احلمر هو املوافق لقول الن  احلمر
 . (4)"استطعتم ما منه فأتوا بأمر   أمرُتكم وإذا فاجتنبو ،

 : في تحية المسجد تقييدالأحكام 

الة حتيــة املســجد بــإطالق، وقيــدت بــالتخفيف حــال أمــر النــ  صــلى اهلل عليــه وســلم: بصــ -
 إال صــــالة   فـــال الصــــالةُ  أُقيمـــ ِ  إذاخطبـــة اجلمعـــة، وقيــــدت بـــأن ال تكــــون يف وقـــ  إقامـــة الصــــالة: "

، وقيــد مطلــق دخــول املســجد يف حــق اإلمــام؛ بــأن ال يكــون دخولــه للخطبــة، وال للصــالة (5)"املكتوبــةُ 
كعـــيت حتيـــة املســـجد بـــأن ال تكـــون صـــالهتا يف وقـــ  النهـــي املكتوبـــة، وذلـــك بالســـنة الفعليـــة، وقيـــدت ر 

                                                           

 .األلباين(، صححه 169، رقم) 57 /1 ، كتاب الصالة، الباب األول يف مواقي  الصالة،المسند( أخرجه الشافعي يف 1)
ةِ  يف  الرُّْخص ةُ  ،واقي ، كتاب املالسنن( أخرجه النسائي يف 2)   األلباين. (، وصححه578، رقم)1/281 اْلع ْصِر، بـ ْعد   الصرال 
   .ه األلباينصحح(، و 1279، رقم)2/25 ،..فيهما رخص من باب ،الصالة ، كتابالسنن( أخرجه أبو داود يف 3)
ا ِ  باب كتاب االعتصام، ،صحيحال أخرجه البخاري يف (4)  (.7288، رقم)9/94 و س لرم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لرى اللرهِ  ُسولِ ر   ِبُسن نِ  ااِلْقِتد 
  .(710) ، رقم1/493 اْلُمؤ ذِِّن، ُشُروعِ  بـ ْعد   ن اِفل ة   يف  الشُُّروعِ  ك ر اه ةِ  باب صالة املسافرين، كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 5)



 

  )190) 

املضيق؛ لنهى الن  صلى اهلل عليه وسلم عن الصـالة ودفـن امليـ  فيـه وهـو: وقـ  الشـروق حـىت ترتفـع 
 الشمس، ووق  الشروع يف الغروب، ووق  تعامد الشمس حىت يفي  المل.

ة حتيــة املســجد وال يتوجــه وهنــى النــ  صــلى اهلل عليــه وســلم بــإطالق عــن اجللــوس قبــل صــال -
النهي للجلوس بـل يتوجـه للحـث علـى صـالهتما، ودليـل ذلـك تقييـد النهـي بفعـل النـ  صـلى اهلل عليـه 
وســلم؛ فكــان يــدخل للخطبــة وجيلــس علــى املنــ . وهنــى النــ  بــإطالق عــن الصــالة بعــد العصــر وبعــد 

واز صــالة مالــه ســبب يف الوقــ  وقيــد بالســنة الفعليــة والتقريريــة؛ فــدل علــى جــ -الوقــ  املوســع-الفجــر
 شروق الشمس أو شروعها يف الغروب، واهلل أعلم.قبيل املوسع، وأن النهي للكراهة، حىت 
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  الصالة على الميت بعد الدفنالمبحث التاسع في صالة الجنازة: مطلب: 

ـــرة  - بًّا( أنر امـــرأًة ســـودا   كانـــ  تـ ُقـــمُّ املســـجد  )أو شـــاقـــال: " -رضـــي اهلل عنـــه-عـــن أت هري
أفــــال كنــــُتم  :قــــال .فســــأل عنهــــا )أو عنــــه( فقــــالوا: مــــات ؛ففقــــدها رســــوُل اهلِل صــــلرى اهللُ عليــــه وســــلرم  

لُّو . فصـلرى عليهـا .آذ نـُْتمو . قال: فكأهنم ص غرروا أمر ها )أوأمر  (. فقـال: ُدلُـّوين علـى ق ِهـا مث قـال  ،فـد 
 (.1)"اهلل  عزر وجلر يُنوِّرُها لم بصالي عليهم وإنر  ،إنر هذ  القبور  مملو ةن ظُلمًة على أهِلها

ـلرم  م ـرر ِبق ـْ   قـ ْد ُدفِـن  " رضـي اهلل عنهمـا:  وعن ابن عباس - أ نر ر ُسـول  اللرـِه ص ـلرى اللرـُه ع ل ْيـِه و س 
: أ فـ ال آذ نـُْتُمـوين  ـة . قـ ال  ا؟ قـ اُلوا: اْلب ارِح  ـذ  : م ىت  ُدفِـن  ه  ـِة اللرْيـِل ف ك رِْهن ـا ل ْيال، فـ ق ال  ؟! قـ اُلوا: د فـ نرـاُ  يف ظُْلم 

ْلف ُه، ق ال  اْبُن ع براس  و أ ن ا ِفيِهْم ف ص لرى ع ل ْيهِ  . فـ ق ام  ف ص ف ْفن ا خ    . (2)"أ ْن نُوِقم ك 

ـلرم   أ نـرُهْم خ ر ُجوا م ع  ر ُسوِل اللرـِه ص ـلرى اللرـهُ " : -رضي اهلل عنه- يزيد بن ثاب وعن  - ع ل ْيـِه و س 
ــا ر ُســ ، فـ ع ر فـ ه  ن  ــْوالُة ب ــيِن فُــال  ــِذِ  ُفالن ــُة، م  ا؟ ق ــاُلوا: ه  ــذ  ــا ه  : م  ــال  ِديــًدا، فـ ق  ــرًا ج  ــر أ ى قـ بـْ وُل اللرــِه ذ ات  يـ ــْوم  فـ 

ْم حنُِـبر أ ْن نُوِقمـ ك  هِبـ ا، فـ ق ـام  ص لرى اللرُه ع ل ْيِه و س لرم ، م ات ْ  ظُْهرًا و أ ْن   ن اِئمن ق اِئلن )أي: يف القيلولة( فـ ل  
ُـ : ال مي  ا أ ْربـ ًعا، مُثر قـ ال  بـرر  ع ل يـْه  ْلف ُه، و ك  وُت فِـيُكْم م يِّـ ن ر ُسوُل اللرِه ص لرى اللرُه ع ل ْيِه و س لرم  و ص فر النراس  خ 

  .(3)"ِي ل ُه ر مْح ةن م ا ُدْمُ  بـ ْ   أ ْظُهرُِكْم ِإال آذ نـُْتُموين ِبِه؛ ف ِإنر ص ال

: فجــا ت يف األحاديــث صــحة أوال: أوجــه اإلطــالق فــي الصــالة علــى الميــت بعــد الــدفن
الصــالة علــى امليــ  بعــد دفنــه بــإطالق؛ مطلــق يف املــدة ســوا  كانــ  قليلــة أو كثــرية، وســوا  كــان امليــ  

 .انتفخ او مل ينتفخ، وسوا  صلى عليه أحد قبل الدفن أم مل يصل عليه

ــا ــه بعــد الميــت علــى الصــالة اإلطــالق فــي حكــم: ثاني األحاديــث مطلقــة يف  جــا ت :دفن
ـــلرى ع ل ْيهـــالزمـــان فقولـــه: " ـــلرى ع ل ْيـــهِ  ا" يف احلـــديث األول، وقولـــه: "ف ص  ـــفر " يف الثـــاين، وقولـــه: "ف ص  و ص 

ْلف هُ  ا أ ْربـ ًعا ،النراس  خ  بـرر  ع ل يـْه  مـان مـوت امليـ ، واألصـل أن " أي صالة اجلنازة، كل ذلـك مطلـق يف ز و ك 
                                                           

 . (956) ، رقم2/659 ، الصالة على الق باب اجلنائز، كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)
ي انِ  ُصُفوفِ  باب ،اجلنائز، كتاب الصحيح البخاري يف( أخرجه 2)  .  (1321) رقم، 2/87 اجل ن ائِِز، يف  الرِّج الِ  م ع   الصِّبـْ
، مبرسـل لـيس: املبـاركفوري قـال ،(2022) رقـم ،4/84 القـ ، علـى الصـالة بـاباجلنـائز، كتـاب   ،السـنن يف النسـائي ( أخرجـه3)

   .1/89ص  ،4ط ،أحكام الجنائز، مسلم شرط على صحي  إسناد : األلباين، قال 3/481، األحوذي فةتح
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يبقى املطلق على إطالقه ما مل يأي دليـل يقيـد ، فتصـ  الصـالة علـى امليـ  مطلقـا بعـد دفنـه، قصـرت 
 .مدة الدفن أم طال ، وسوا  تغري حال املي  أم مل يتغري، وسوا  صلى عليه أحد أم مل يصل عليه

 : الدفن بعد الميت علي الصالة في الفقهاء أقوال: ثالثا

 :النحو التاب على الفقها  أقوال أن وِجد   التطبيق الح

 : عليه ُصلي   يكن مل ما ُيصلى: الحنفي المذهب

" قالوا: فمن مل يصلى عليه أوىل؛ ألن الن  صلى يصلى عليه إىل ثالثة أيام " :يوسف أبو قال
؛ (1)دنـــه يكـــون تفـــرقعلـــى املـــرأة الـــيت ُصـــلِّي  عليهـــا، وال يصـــلى عليـــه يف قـــ   بعـــد ثالثـــة أيـــام؛ ألن ب

 .فاشرتطوا ثالثة أيام وبقا  اجلسد، ومل يأي هبذا الشرط نص يقيد اإلطالق

 : األوىل اجلنازة بصالة يكتفى: المالكية مذهب

ومن أتى وقد فرغ الناس من الصالة على اجلنازة فال يصـلي عليهـا بعـد ذلـك، وال علـى " :قالوا
، وسـقوط فرضـها أن يصـلي عليهـا مجاعـة مـن املسـلم ، . فـال تعـاد الصـالة إذا سـق  فرضـها(2)"الق 

. وهـــذا شـــرط مل تـــأي بـــه (3)"مل يتـــيقن ذهابـــه واشـــرتطوا يف الصـــالة علـــى القـــ  ملـــن مل يصـــل عليـــه "إن
 النصوص أيضا وال ميكن تقييد املطلق به. 

والصحي  عند املالكية، ال يسق  الفرض إذا صـلوا بـدون وب امليـ ، فحضـر فيعيـد أو يصـلي 
أن لى الق ، وأجابوا عن صالة الن  صلى اهلل عليـه وسـلم علـى املـرأة يف احلـديث املطلـق: أنـه أمـرهم ع

 . (4)صلى عليها -صلى اهلل عليه وسلم  -فلما دفنوها دون إعالمه  ؛ال يدفنوها حىت يستأذنو 
                                                           

 .  1/315، 2، طبدائع الصنائعالكاساين، ( انمر: 1)
 .  1/340 ،1، طالتهذيبابن ال اذعي، ( 2)
 .  1/293 ،ط.د ،الفواكه الدانيةالنفراوي، ( 3)
 .  1/1198 ،1ط ،التلقيناملازري، ( انمر: 4)
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وال بــأس أن  " :الشــافعي قــال: الــدفن بعــد امليــ  علــى الصــالة يســتحب: الشــافعية مــذهب
طلقـــة، وبعـــض آثـــار . مث ســـاق األحاديـــث امل(1)"لى علـــى القـــ  بعـــدما يـــدفن امليـــ  بـــل نســـتحبهيصـــ

 الصحابة يف ذلك.

 وذكر النووي أربعة أوجه لوق  الصالة على املي : 
م ســـعد بـــن عبـــادة أصـــلى علــي ألن النـــ  صــلى اهلل عليـــه وســـلم " إب شـــهر جتــوز الصـــالة -1

  .(2)رضي اهلل عنهما بعد ما دفن  بشهر"
 .يصلي عليه ما مل يبل النه إذا بلي مل يبق ما يصلي عليه -2
هل اخلطاب بالصالة عليه أالنه كان من  ؛هل الفرض عند موتهأيصلى عليه من كان من  -3

 .هل اخلطاب بالصالة عليهأما من يولد بعد موته أو بلغ بعد موته فال يصلي عليه النه مل يكن من أو 
. (3)د مـن الصـالة علـي امليـ  الـدعا  والـدعا  جبـوز كـل وقـ ن القصـبـدا ألأيصلي عليـه  -4

وقولم يبلى ال ينضب  أيضا به احلكم، أما قولم يصلي من هو من أهل الفرض فهذا فيه إطـالق نعـم 
ولكــن إذا مل يقيــد بالشــهر، وهــو ضــاب  حســن للمصــلي ال صــالة اجلنــازة نفســها، أمــا قــولم الصــالة 

وصـــة وهـــي صـــالة اجلنـــازة، ال املعـــىن اللغـــوي، كمـــا أن دلـــيلهم يف دعـــا  فـــالكالم علـــى الصـــالة املخص
اشرتاطهم شهرا ال يساعدهم؛ ألنـه جيـاب عليـه: إَّنـا وافـق أن النـ  صـلى علـى أم سـعد بـن عبـادة بعـد 

 .التقييد علىشهر وثب  أنه صلى قبل ذلك، فهي موافقة ال دليل فيها 

فلـه أن يصـلي علـى قدامـة يف املغـين: "ابـن  قـال: الـدفن بعد شهر إىل يصلى :الحنابلة مذهب
يصــلى عليــه يف مجيــع  -صــلى اهلل عليــه وســلم  -ولــو جــاز ذلــك لكــان قــ  النــ  ...  القــ  إىل شــهر

صـلى اهلل  -يروي عن الن   ؛: ومن شك يف الصالة على الق -رمحه اهلل  -قال أمحد ... ."األعصار
مـن أهـل الصـالة، فيسـن لـه  -اهلل عليه وسلمصلى – وألنه ؛من ستة وجو  كلها حسان -عليه وسلم 

ال يصــلى عليــه؛ ألنــه ال يصــلى علــى  -صــلى اهلل عليــه وســلم-الصــالة علــى القــ ، كــالوب، وقــ  النــ  
                                                           

 .  1/309 ،ط.، داألمالشافعي،  (1)
 ، (، وقال مرسل صحي 7021، رقم)4/80باب الصالة على الق ،  اجلْ ن ائِِز، كتاب ،السنن الكبرى( أخرجه البيهقي يف 2)

  (. 737: )الغليل إروا ، األلباين ، وضعفه2/264، املوقع  أعالم ،القيم ابنصححه  
 .  5/244 ،ط.، دالمجمو النووي،  (3)
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"والصــحي  أنــه نصــلي علــى القــ  ولــو بعــد  :قــال الشــيخ ابــن عثيمــ  رمحــه اهلل، (1)"القــ  بعــد شــهر
 .طالق؛ ألنه مل يأي مقيد يعتد به. قال الباحث: وهو الصحي  ويوافق اإل(2)"شهر

امليـ  بعـد دفنـه  علـى الصـالة نإ: الـدفن بعـد الميـت على الصالة في الراجح القول: رابعا
تبقـــى علـــى إطالقهـــا، والضـــاب  أن مـــن يصـــلي علـــى امليـــ  بعـــد دفنـــه، مـــن كـــان مـــن أهـــل اخلطـــاب 

املذكور جا  يف كالم اإلمام والتكليف عند دفن املي ، فإن كان من غريهم يكتفي بالدعا ، والضاب  
أمحــد يف قولــه: "أن النــ  صــلى اهلل عليــه وســلم مــن أهــل الصــالة علــى امليــ "، وهــو الوجــه الــذي ذكــر  

"، وهو الوجـه الـذي رجحـه الشـيخ ابـن هل الفرض عند موتهأيصلى عليه من كان من اإلمام النووي: "
مليــ ، كمــن مل يكــون ولــد بعــد أو مل ؛ وعليــه فمــن مل يكــن مــن أهــل التكليــف وقــ  وفــاة ا(3)عثيمــ 

يصل لسن البلوغ؛ فليس له أن يصلي على املي  بعد دفنه يف ق  ، أما من كان من أهل التكليف ومل 
يصل؛ ألي سبب كسفر أو حنـو ؛ فلـه أي يصـلي علـى قـ  ميتـه يف أي وقـ  تيسـر لـه، وهبـذا الضـاب  

رضـوان اهلل علـيهم -ة والتـابع  ومـن تـبعهم والصـحاب -صلى اهلل عليـه وسـلم–ال يصلى على ق  الن  
 إَّنا يكتفى من أتى بعدهم بالدعا  لم، واهلل أعلم.  -أمجع 

 

 

 

 

 
  

                                                           

 .   382، 2/381 ،ط.، دالمغنيابن قدامة، ( 1)
     .5/436 ،1، طالشرح الممتعابن العثيم ،  (2)
  .العثيم  السابق رجعامل (3)



 

  )195) 

 في الزكاة اإلطالق والتقييدالفصل الثالث: أحكام 

 مطالب: مخسةمباحث، فيها  أربعةالفصل الثالث موضوعه الزكاة، ويشمل على 

 .زكاة النقدينالن الحول لفي حو  اإلطالق والتقييدالمبحث األول: 

.. ويف الرقـة ربـع العشـر، فـإن مل تكـن إال .: "قـال -صلى اهلل عليـه وسـلم-الن   أنس عنعن 
 .(1)تسع  ومائة فليس فيها شي  إال أن يشا  رهبا"

 : النقدين لزكاة الحول حوالن في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال

منهـــا  لـــه قيـــد قيـــد  بـــاحلول يف أحاديـــث احلـــديث مطلقـــا عـــن حتديـــد احلـــول، ولكـــن جـــا  جـــا 
 املرفوع ومنها من له حكم الرفع:

 : قال -صلى اهلل عليه وسلم-عن الن   -رضي اهلل عنه-عن علي بن أت طالب ف

سُة دراهم   ي عـين -ول يس  عليك  شي ن  ،"فإذا كان   ل ك  مائتا درهم  وحال  عل يها احلوُل ف فيها مخ 
ف فيهـا  ؛وحـال  عل يهـا احلـ ولُ  ،فـإذا كـان  لـ ك  ِعشـرون  دينـارًا ؛ون  ل ك  ِعشرون  دينـارًاحىتر ي ك -يف الذره بِ 

أو رفع ـُه إىل النرـ ِّ  ،فال أ دري أعلِـَي يقـوُل فِبحسـاِب ذلِـك   :قال   .ف ما زاد  فِبحساِب ذِلك   ،ِنصُف دينار  
ـ .صلرى اللرُه عل يـِه وسـلرم   ابـُن و ْهـب  يزيـُد  :إالر أنر ج ريـرًا قـال   ،ول  عل يـِه احلـ ولُ ولـ يس  يف مـال  ز كـاةن حـىتر حي 

 .(2)يف احل ديِث عِن النر ِّ صلرى اللرُه عل يِه وسلرم  ل يس  يف مال  ز كاةن حىتر حيول  عل يِه احل وُل"

ـ: قـال -رضـي اهلل عنهمـا–عن عبـد اهلل بـن عمـر و  ول  "مـن اسـتفاد مـااًل فـال زكـاة  عليـه حـىتر حي 
  .(3)عليه احلوُل عند ربِِّه "

                                                           

 .والرقة: هي الفضة ،1454 رقم ،2/118 الغ ن ِم، ز ك اةِ  ب ابُ  الزكاة، كتاب،  الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
  وقد حسن: حجر ابنقال  ،(1573) رقم ،2/100 السائمة، زكاة يف باب كتاب الزكاة، ،السنن يف أبو داود ( أخرجه2)

 األلباين ، وصححه4/199 ،األوطار نيل، منج  فيه الذي الضعف :الشوكاين ، قال174: 7، طاملرام بلوغ ،رفعه يف اختلفوا
 .  (1573): الرقم داود أت صحي يف 

  بِْن ِ  س ررا    ع نْ  الب ابِ  و يف وقال: ، (631) ، رقم18 /3 م ااًل، اْستـ ف اد   م نِ  ب ابُ  ،كاةالز  كتاب،  السنن( أخرجه الرتمذي يف 3)



 

  )196) 

ــلرم  يـ ُقــوُل:  -رضــي اهلل عنهــا-وعــن عائشــة   ــلرى اهللُ ع ل ْيــِه و س  ْعــُ  ر ُســول اللرــِه ص  ال  "ق ال ــْ : مسِ 
 .  (1)"ز ك اة  يف م ال  ح ىتر حي ُول  ع ل ْيِه احلْ ْولُ 

 :الحول بحوالنالنقدين  كاةز  تقييد حكم: ثانيا

فيحمــل  احلكــم؛ علــى والتقييــد اإلطــالق ودخــل والســبب، احلكــم يف واملقيــد طلــقامل احتــد لقــد 
 -بالقيـاس احلديثـة الـيت حلـ  حملهمـا والنقـود-املطلق على املقيد، فتجب زكاة الفضة وكذلك الذهب 

عنــد تطبيــق القاعــدة وجــدنا ، ويكــون املقيــد بيانــا للمطلــق، و إذا بلغــ  النصــاب، وحــال عليهــا احلــول
 :  على النحو التابأقوال الفقها

 : النقدين لزكاة الحول حوالن في الفقهاء أقوال: ثالثا

ن حـوالن احلـول أمتفقـون علـى  األربعـة، األئمـة ومنهم: احلول حوالن اشرتاط اجلمهور مذهب
 .أثنا  احلول النصاب شرط يف إخراج الزكاة، على اختالفات يسرية يف دوام

 : لم يشترط حوالن الحول من مذهب

مل و  ،احلــديث املطلـــق موحجــته ،علــى املالـــك إذا اســتفاد نصــابا أن يزكيــه يف احلـــال جيــب اقــالو 
قـال الشـوكاين: " وذهـب رضـي اهلل عنهمـا؛  ابـن عبـاس، و ابـن مسـعود، وهو مذهب حيملو  على املقيد

أنــه جيــب علــى املالــك إذا اســتفاد  :وداود إىل ،والناصــر ،والبــاقر ،والصــادق ،وابــن مســعود ،ابــن عبــاس
 .  (2)وهو مطلق مقيد هبذا احلديث" .صابا أن يزكيه يف احلال مسكا بقوله: "يف الرقة ربع العشر"ن

                                                                                                                                                                                     

ــان   صـــحي   األلبــاين: وصــححه، 3/338 الســنة شــرح  ،األصــ وهــو عليــه موقوفـــاً  عمــر ابــن عــن نــافع روا  :البغــوي ، قــالنـ بـْه 
 .(631) رقمالرتمذي، 

  مرفوعاً  روي: البيهقي قال ،(1792) ، رقم571 /1 م ااًل، اْستـ ف اد   م نِ  ب ابُ  ،لزكاةا كتاب،  السنن( أخرجه ابن ماجه يف 1)
 :القـيم ابن، وقال 5/361: اجملموع يف النووي، وضعفه 4/95: للبيهقي الك ى السنن ،خب   حيتج ال حارثة[ فيه]و وموقوفاً،
 . (1792) رقماجه: ابن م صحي  األلباين: وصححه ،4/447 :السنن هتذيب، صحي  إسناد 

 ، واحلديث املقيد املشار إليه هو حديث علي رضي اهلل عنه.      1،1/524ط ،نيل األوطارالشوكاين،  (2)



 

  )197) 

والتــابع   ،"... خــالف جلماعــة مــن الصــحابة :وقــال الصــنعاين بعــدما ذكــر مــذهب اجلمهــور
 :وأجيــب "،يف الرقــة ربــع العشــر"إلطــالق حــديث  ؛فقــالوا: إنــه ال يشــرتط احلــول ،وداود ،وبعــض اآلل

 . (1)وما عضد  من الشواهد" ،أنه مقيد هبذا احلديثب

 : النقدين لزكاة الحول حوالن في الراجح القول: رابعا

املوافـق وهـو حـوالن احلـول شـرط يف إخـراج الزكـاة،  أن وهـو اجلمهور، عليه ما الراج  الصحي 
 .واهلل أعلم ،اإلطالق والتقييدلقواعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 املذكور يف األحاديث املقيدة.       . وقوله مقيد هبذا احلديث:  أي حبديث علين 1/524 ،ط.د ،سبل السالمالصنعاين، ( 1)



 

  )198) 

 في زكاة اإلبل والغنم. اإلطالق والتقييدالمبحث الثاني: 

 - أحاديث زكاة اإلبل والغنم: في والتقييد اإلطالق أوجهأوال: 

 قال:  -رضي اهلل عنه-عن أت ذر  -1
يــُ  إىل النــ ِّ  " قــال : والــذي نفســي بيــِد ، أو : والــذي ال إلــه   -صــلرى اهللُ عليــه وســلرم-انته 

، أو غـنمن، ال يـؤدي حقرهـا، إال ُأِي  هبـا يـوم   ما من رجل   -أو كما حل ف  -غريُ   تكوُن له إبلن، أو بقرن
القيامــِة، أعمــم  مــا تكــوُن وأمسن ــه، تطــؤ  بأخفاِفهــا، وت نط ُحــه بقروهِنــا، كلمــا جــاز ْت ُأخراهــا ُردرْت عليــه 

 .(1)"أُوالها، حىت يُقض ى ب  الناسِ 

، أو غـنمن  والغنم، وقوله: " جا  يف احلديث الرتهيب من تر  زكاة اإلبل والبقر   له إبـلن، أو بقـرن
 " مطلق يف الصفات فيصدق يف زكاة اإلبل والبقر والغنم، السائمة واملعلوفة، وكذلك مل يقيد بنصاب.

كتــب لــه هـــذا الكتــاب، ملـــا   -رضــي اهلل عنـــه-أن أبــا بكـــر  :-رضـــي اهلل عنــه–عــن أنــس  -2
صــلرى اهللُ -  فريضــة الصــدقة، الــيت فــرض رســول اهلل بســم اهلل الــرمحن الــرحيم هــذ"وجهــه إىل البحــرين : 

على املسلم ، واليت أمر اهلل هبا رسوله، فمن سـألا مـن املسـلم  علـى وجههـا فليعطهـا،  -عليه وسلرم
ومن سئل فوقها فال يع : يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوهنـا، مـن الغـنم، مـن كـل مخـس شـاة، فـإذا 

ثالثــ  ففيهــا بنــ  خمــاض أنثــى، فــإذا بلغــ  ســتا وثالثــ  إىل مخــس بلغــ  مخســا وعشــرين إىل مخــس و 
وأربع  ففيها بن  لبون أنثى، فإذا بلغ  ستا وأربع  إىل ست  ففيها حقة طروقـة اجلمـل، فـإذا بلغـ  

ســتا وسـبع  إىل تســع  ففيهــا  -يعــين  -واحـدة وســت  إىل مخـس وســبع  ففيهــا جذعـة، فــإذا بلغـ  
إحدى وتسـع  إىل عشـرين ومائـة ففيهـا حقتـان طروقتـا اجلمـل، فـإذا زادت علـى  بنتا لبون، فإذا بلغ 

عشرين ومائة ففي كل أربع  بنـ  لبـون، ويف كـل مخسـ  حقـة، ومـن مل يكـن معـه إال أربـع مـن اإلبـل 
 .(2)..."فليس فيها صدقة، إال أن يشا  رهبا، فإذا بلغ  مخسا من اإلبل ففيها شاة 

                                                           

 .  (1460) ، رقم2/119 البـ ق ِر، ز ك اةِ  بابتاب الزكاة، ، كالصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
 (.1454) ، رقم2/118 ،الغنم ز ك اةِ  باب، كتاب الزكاة، الصحيح يف البخاريأخرجه  (2)



 

  )199) 

كاة اإلبل وقيد أنصبتها، ولكنه يف صفة اإلبـل مـازال مطلـق، ونص حديث أنس على وجوب ز 
"  وهكذا يف كـل املقـادير، يصـدق فيـه فإذا بلغ  مخسا من اإلبل فقوله " يف كل مخسة شاة " وقوله "

لـــيس فيمـــا دون مخ ْـــِس ذ ْود  صـــدقةن مـــن  اإلبـــل الســـائمة واإلبـــل املعلوفـــة، ويف روايـــة أخـــرى للبخـــاري: "
أيضا مطلقة يف (، 1)"دون مخ ِْس أ و اق  صدقةن، وليس فيما دون مخ ْس ِة أ ْوُسق  صدقةن  اإلِبِل، وليس فيما

 الصفة سوا  كان  معلوفة أو سائمة، ولكن جا  قيد يف أحاديث أخرى لإلبل والغنم منها:

يف كـلِّ سـائمِة إبـل  يف أربعـ    مطلـق اإلبـل مـن روايـة حيـدة بـن معاويـة عنـد أت داود: " قيدُ  -
رًا فل ه أجرُها ومن منع ها فإنرا آِخذوها وشطر  مالِه بن ُ  لبون  وال يفررُق إبلن عن حساهِبا من أعطاها مؤجتِ 

فقيـد احلـديث وجـوب زكـاة اإلبـل إذا  (؛ 2)"ع زمًة من عز ماِت ربِّنا عزر وجـلر لـيس  آلِل حُممرـد  منهـا شـي ن 
 ال جتب يف اإلبل املعلوفة. كان  اإلبل سائمة، فدل مبفهوم املخالفة أن الزكاة

 مطلق الغنم يف حديث البخاري الطويل السابق يف اإلبل: وقيدُ  -

: يف سائمتها إذا كان  أربع  إىل عشرين ومائة شـاة، فـإذا زادت علـى ويف صدقة الغنم"...  
زادت عشــرين ومائــة إىل مــائت  شــاتان، فــإذا زادت علــى مــائت  إىل ثالمثائــة ففيهــا ثــالث شــيا ، فــإذا 

على ثالمثائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانـ  سـائمة الرجـُل ناقصـة مـن أربعـ  شـاة واحـدة، فلـيس فيهـا 
 .(3)"صدقة إال أن يشا  رهبا

   :بالسَّوم والغنم اإلبل زكاة تقييد حكم
                                                           

 .(1447) ، رقم2/116 ،الورق ز ك اةِ  باب، كتاب الزكاة، الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
 .(1575) ، رقم2/101باب زكاة السائمة،  ، كتاب الزكاة،السننيف  داود ( أخرجه أبو2)

 ابـن، وقـال 1/309 :اإللمـام [،جـد  عـن أبيـه عـن حكـيم بـن هبـز صـحيفة أي] فيـه خمتلـف تصـحيحها: العيد دقيق ابنقال  
 إسـناد : العسـقالين حجـر ابـن، وقـال 1/296: المنيـر البـدر خالصـة ،توثيقـه علـى واجلمهـور هبز غري علة له أعلم ال: امللقن
 .   (1575) رقمصحي  أت داود:  وصححه األلباين، 221: الشاف الكايف ،حسن

 . (1454) ، رقم2/101، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، السننيف  داود (أخرجه أبو3)



 

  )200) 

قيــد وجـوب الزكـاة بصـفة الســوم وهـو املرعـى بـدون كلفــة  "سـائمتها يف الغـنم صـدقة ويف: "قولـه
يـــد الزكــــاة يف اإلبـــل والغــــنم ييف اإلبـــل والغــــنم علـــى املقيــــد يف األحاديـــث الســــابقة؛ فتق فيحمـــل املطلــــق

 .بالسائمة، ويدل مبفهوم املخالفة عدم وجوب الزكاة على الغنم املعلوفة

وجــد أن  اإلطــالق والتقييـدعنــد تطبيـق أحكـام  :والغـنم اإلبــل زكـاة فــي الفقهـاء أقــوال: ثانيـا
 :ابأقوال الفقها  على النحو الت

 : فق  السائمة يف جتب: األول القول

إىل وجوب الزكـاة علـى اإلبـل السـائمة والغـنم  (1)من احلنفية والشافعية واحلنابلة اجلمهور ذهب
الســـائمة، واســـتدلوا الشـــافعية واحلنابلـــة باألحاديـــث املقيّـــدة الســـابقة، وحجـــتهم أنـــه مبفهـــوم املخالفـــة ال 

، أمــا احلنفيــة فاســتدلوا علــى عــدم وجــوب الزكــاة يف اإلبــل والغــنم جتــب الزكــاة يف اإلبــل والغــنم املعلوفــة
، واســتدلوا بــدليل مســتقل؛ (2)"لــيس  يف احلوامــِل والع وامــِل وال يف البقــرِة املثــريِة صــدقةن املعلوفــة حبــديث: "

ألهنــم حيملــون املطلــق علــى املقيــد يف حالــة الضــرورة؛ وألن احلــديث املقّيــد يوجــب الزكــاة علــى املعلوفــة 
 .  فهوم املخالفة؛ وهم ال يأخذون مبفهوم املخالفةمب

 : السائمة وغري السائمة يف جتب: الثاني القول

يف الغنم واإلبل الزكاة سوا  كانـ  سـائمة أو غـري سـائمة، وعملـوا بـاملطلق مـن  املالكية أوجب 
ي أن السـائمة يقتضـ "يف كل أربع  شاة شـاة"عموم قوله عليه الصالة والسالم: بو األحاديث السابقة، 

 .(3)يف هذا مبنزلة غري السائمة

وأجــابوا علــى األحاديــث املــذكور يف الســوم، بأهنــا خرجــ  خمــرج الغالــب، وحبــديث احلنفيــة أنــه 
من كان  له غنم أو بقـر أو إبـل يعمـل ضعيف ال يعارض املطلق يف زكاة اإلبل والبقر والغنم؛ فقالوا: "

                                                           

 . 2/430 ،ط.، دالمغنيابن قدامة، ، 2/5 ،ط.، داألمالشافعي، : نمرا، 1/100 ،ط.د ،الهدايةاملرغيناين، انمر:  (1)
 ."شي  العوامل على وليس"، وعند  أت داود: 2/360 ،1ط ،نصب الرايةالزيلعي، الزيلعي غريب هبذا اللف ،  قال 2))

 وامل اليت أعـدت حلمـل األثقـال، واملثـرية الـيت تثـريومعىن العوامل: اليت أعدت لألعمال، واحلصححه األلباين،  (،1572رقم)
 . 3/350 ،1ط ،ةالبنايالعيىن، نمر: ا  .األرض أي حترث هبا األرض

   . 1/498 ،ط.، دالحاشية ،، العدوي2/13 ،، د.طبداية المجتهدابن رشد، ( انمر: 3)



 

  )201) 

جتـــب فيهـــا الصـــدقة، وكـــان مالـــك يقـــول: العوامـــل وغـــري  عليهـــا ويعلفهـــا، ففيهـــا الصـــدقة إن بلغـــ  مـــا
 .(1)"العوامل سوا 

قال أمحد: ليس يف العوامل زكاة، وأهل املدينـة يـرون فيهـا الزكـاة، ولـيس عنـدهم وأجيب عنه: "
يف  "يف كـل سـائمة يف كـل أربعـ  بنـ  لبـون": -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -يف هذا أصل ولنا قول الن  

فيحمــل  ،فــدل علــى أنــه ال زكــاة يف غريهــا، وحــديثهم مطلــق ؛فقيــد  بالســائمةحــديث هبــز بــن حكــيم 
 .(2)"على املقيد

  :والغنم اإلبل زكاة في الراجح القول: ثالثا

اجلمهــور مــن احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة، يف تقييــد وجــوب الزكــاة علــى اإلبــل والغــنم  قــول هــو
ن زيــادة ســائمة هــي مــن بــاب البيــان للمجمــل، واهلل ؛ وألاإلطــالق والتقييــدبالســائمة؛ ملوافقتــه قواعــد 

 أعلم.

 في زكاة البقر اإلطالق والتقييدالمبحث الثالث: مطلب: 

أنر رسول  اللرِه صلرى اللرُه عل يِه وسلرم  بعث ُه إىل اليمِن وأمر ُ  أن يأخذ  من كـلِّ عن معاذ بن جبل "
، ومن  البقِر من  .(3)"ثالث   ت بيًعا أو ت بيعًة، ومن كلِّ أربع   ُمسنرةً  حامل  دينارًا أو عدل ُه معافر 

 : البقر زكاة في اإلطالق وجه: أوال 

البقـــر ورد مطلـــق يف الصـــفات؛ فمـــاهر  أنـــه جتـــب علـــى الســــائمة لفـــ  "ومـــن البقـــر"  قولـــه نإ
ال  عيد ملنواملعلوفة، وكذلك مر اإلطالق يف املسألة السابقة يف حديث أت ذر رضي اهلل عنه، وفيه الو 

 .(4)حق اهلل يف اإلبل والبقر والغنم يؤدي 
                                                           

    . 1/357 ،1ط ،المدونةمالك،  (1)
   . 2/430 ،ط.، دالمغنيابن قدامة، ( 2)
  ابن وقال منقطع اهدش له: حجر ابنقال ، (2450) ، رقم5/25، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، السننيف  النسائي( أخرجه 3)

  . 2452: النسائي صحي  ،صحي  حسن: األلباين، قال 1/251، الدراية، صحي  ال  عبد 
 .  (1460وسبق خترجيه)الصحي   يف البخاري( أخرجه 4)



 

  )202) 

، أو غنمن  ووجه اإلطالق يف احلديث الوعيد يف مانع الزكاة يف قوله: "  " يدل علـى إبلن، أو بقرن
الوجوب يف اإلبل والبقـر والغـنم، وقـد مـرت يف املسـألة السـابقة النصـوص الـيت قيـدت اإلبـل والغـنم، ومل 

 .ريص  حديث يف تقييد البق

 :بالسوم قياسا على اإلبل والغنم البقر زكاة تقييد حكم: ثانيا

والسـنة بالقيـاس، ومل يـأي نـص صـحي  يف  الكتـاب مطلـق تقييـد جواز األول الباب يف مر قد 
تقييـد البقــر بالسـائمة، ولكــن البقـر ورد يف األحاديــث املطلقــة السـابقة يف مجلــة اإلبـل والغــنم، املفــروض 

يف وجـوب الزكـاة،  "بالسـائمة"مع بينهم أهنا أموال اختذت للنما ؛  فيص  تقييد البقر فيها الزكاة، واجلا
ليســ  كمــا يف اخليــل الــيت بــ  الفقهــا   (1) قياســا علــى اإلبــل والغــنم، والعلــة النمــا ، وهــي علــة كاملــة

 .فيها نزاع، وهبذا القياس قال اجلمهور

 : البقر زكاة في الفقهاء أقوال: ثالثا

وجـــوب زكـــاة البقـــر بالســـائمة  تقييـــد يـــرون ال والغـــنم اإلبـــل زكـــاة يف مـــر كمـــا يـــةاملالك مـــذهب
واألدلــة هــي األدلــة الســابقة؛ العمــل بــاملطلق، واجلمهـــور قــاس البقــر علــى اإلبــل والغــنم وقــال بوجـــوب 

 زكاهتا إذا كان  سائمة.

 : القول الراجح في زكاة البقر

ة؛ ملوافقــة قواعــد تقييــد املطلــق بالقيــاس، واهلل هــو قــول اجلمهــور املقيــد لزكــاة البقــر بكوهنــا ســائم
  أعلم.

  

                                                           

 عقال الشيخ القرضاوي: "لقد عرض شيوخنا األساتذة: حممد أبو زهرة وعبد الوهاب خالف وعبد الرمحن حسن، لذا املوضو ( 1)
يف حبثهم عن الزكاة، فاستنبطوا من اخل  الذي ثب  عن عمر أنه يسوغ لنا القياس يف أمر الزكاة، فليس  نصوصها غري معللة، 
بل هي نصوص لا علة تقبل التعديـة، وقـد عـداها الفـاروق عمـر بـن اخلطـاب، رضـى اهلل عنـه، فأوجـب يف اخليـل الزكـاة لتحقـق 

فيصــ  بــالتخريج علــى هــذا املنهــاج أن نقــول: إن الزكــاة ...ا شــيخ فقهــا  القيــاس أبـو حنيفــةوتبعــه يف قياســه-العلـة وهــي النمــا  
جتب يف كل احليوانـات الـيت تتخـذ للنمـا ، وترعـى يف كـأل مبـاح، وبلغـ  النصـاب، وهـو مـا قيمتـه عشـرون مثقـااًل مـن الـذهب، 

 لشيخ القرضاوي.  اوقع م. 247-246ص ،عيةنمر: حلقة الدراسات االجتماا. فإنه يكون فيها الزكاة مبقدار ربع العشر"



 

  )203) 

 في زكاة الفطر اإلطالق والتقييدالمبحث الرابع: 

 وفيه مطلب : 
عبــد اهلل بــن  عــن عــن العبــد المملــوك: الفطــر زكــاة فــي والتقييــد اإلطــالق: األول المطلــب 

لرم صدقة  الِفطـِر، صـاًعا مـن شـعري  فر ض رسوُل اهلِل صلرى اهللُ عليه وسقال: " -رضي اهلل عنهما–عمر 
 .  (1)"أو صاًعا من مر ، على الصغرِي والكبرِي، واحلرِّ واململو ِ 

 : المملوك العبد عن الزكاة في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال

فـ ـرض " :مســلم روايــة ويف كــافر، أو مســلم كــان ســوا  الصــفات يف مطلــق" واململــو : " قولــه
علـى كـلِّ عبـد  أو  ،أو صـاًعا مـن شـعري   ،زكـاة  الفطـِر صـاًعا مـن مـر   - عليـه وسـلرم  صلرى اهللُ -رسوُل اهلِل 

، وقولـــه: "كـــل عبـــد أو حـــر". عـــام يف األفـــراد ومطلـــق يف األحـــوال واألزمـــان، (2)"ُحـــر  صـــغري  أو كبـــري  
 فالماهر منه أهنا جتب عليه سوا  كان مسلما أو كافرا.

 .ظــاهر  إخــراج العبــد عــن نفســه، ومل يقــل بــه إال داود :()علــى العبــد واحلــر قـال ابــن حجــر: " 
فقــال: جيــب علــى الســيد أن ميكــن العبــد مــن االكتســاب لــا، كمــا جيــب عليــه أن ميكنــه مــن الصــالة، 

. "ليس يف العبد صـدقة إال صـدقة الفطـر"وخالفه أصحابه والناس، واحتجوا حبديث أت هريرة مرفوعا: 
ـــيس "أخرجـــه مســـلم، ويف روايـــة لـــه:  صـــدقة إال صـــدقة الفطـــر يف  ،وال فرســـه ،علـــى املســـلم يف عبـــد ل

فـي األحاديـث السـابقة جـا  لفـ  عبـد أو مملـو  مطلـق عـن أي صـفة؛ فيصـدق يف ذلـك (، ف3)"الرقيق
ابـــِن عمـــر   -العبـــد املســـلم والعبـــد الكـــافر، ولكـــن وردت أحاديـــث تقيـــد هـــذا اإلطـــالق منهـــا حـــديث: 

 ؛لرى اهللُ عليـــه وســـلرم  فـــرض  زكـــاة  الفطـــِر مـــن رمضـــان  علـــى النـــاسِ أنر رســـول  اهلِل صـــ" رضـــي اهلل عنهمـــا:
ويف روايــة: ، "ذكـر  أو أنثــى مــن املســِلم  ،أو عبــد   ،علــى كــلِّ حــر   ،أو صــاًعا مــن شـعري   ،  صـاًعا مــن مــر

                                                           

ق ةُ  بابالزكاة،  كتاب،  الصحيح البخاري يف( أخرجه 1) ِبرِي، الصرِغريِ  ع ل ى الِفْطرِ  ص د   .  (1512) ، رقم2/132 و الك 
   . (984رقم ) ،2/677 ِعرِي،و الشر  الترْمرِ  ِمن   اْلُمْسِلِم    ع ل ى اْلِفْطرِ  ز ك اةِ  بابالزكاة،  كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 2)
  البدر خالصة، صحي  متصل إسناد  ،امللقن ابنواحلديث: قال .  1432فت  الباري، دط،  شرح احلديث: ابن حجر، ( 3)

 . 133ص 6صححه أمحد شاكر على حتقيق، احمللى، ج، و 1/314، املنري 



 

  )204) 

م ، علـى كـلِّ نفـس  مـن املسـلِ  ،فـرض زكـاة  الفطـِر مـن رمضـان   -صلرى اهللُ عليه وسـلرم  -أنر رسول  اهلِل "
  .(1)"أو صاًعا من شعري   ،صاًعا من مر   ،صغري  أو كبري   ،أو رجل  أو امرأة   ،حر  أو عبد  

"صــفة اإلســالم كــلِّ نفــس  مــن املسِلم " ويف الثــاين: "مــن املســِلم فجــا  يف احلــديث األول: "
 .قيد لألحاديث املطلقة، ويستفاد منها وجوب الزكاة على العبد املسلم

لفـ  عبـد ومملـو  مطلـق يف  جـا : حال إخـراج الزكـاة عنـه بالمسلم العبد قييدت حكم: ثانيا
علـى  اإلطـالق والتقييـداألحاديث املطلقة، وجا  لا قيد يف األحاديث املقيـدة بصـفة اإلسـالم، ودخـل 

ســـبب احلكـــم؛ فـــاملطلق واملقيـــد احتـــدا يف احلكـــم وهـــو وجـــوب الزكـــاة علـــى العبـــد اململـــو ، واختلفـــا يف 
و اإلطـــالق لشـــموله املســـلم والكـــافر، والتقييـــد وهـــو العبـــد املســـلم؛ فيحمـــل املطلـــق علـــى الســـبب، وهـــ

املقيد؛ فتجب زكـاة الفطـر علـى كـل عبـد مملـو  مسـلم؛ فـال جتـب علـى الكـافر. إي: ال خيرجهـا السـيد 
عن عبد  إن مل يكن مسلما، وعند التطبيق وجـدنا أن الفقهـا  اتفقـوا علـى وجوهبـا علـى السـيد املسـلم 

 .ى عبد  املسلم واختلفوا يف وجوهبا على السيد املسلم على عبد  الكافرعل

 :الراجح والقول العبد عن الفطر زكاة في الفقهاء أقوال: ثالثا

 علـى للمطلـق محـال: املسـلم عبـد  يف املسـلم السـيد علـى جتـب الفطـر زكـاة: الجمهـور مـذهب
الفطـِر طُْهـرًة للصرـائِم مـن  اللرغـِو  ز كـاة   وسـلرم   عل يـهِ  لرـهُ ال صـلرى اللرهِ  رسولُ  فرض  : "حبديث واستدلوا املقيد،

والررفــِث، وطُعمــًة للمســاكِ ، فمــن أدراهــا قبــل  الصرــالِة ف هــي  ز كــاةن مقبولــةن، وم ــن أدراهــا بعــد  الصرــالِة ف هــي  
 . (2)" وأنكروا أن خترج عن الكافر:كيف يتطهر هبا! وهو ال صوم لهصدقةن من  الصردقاتِ 

 واســـتدلوا: الكـــافر عبـــد  عـــن الفطـــر صـــدقة أدا  املســـلم الســـيد علـــى جيـــب: الحنفيـــة مـــذهب
املقيــدة  األحاديــث وأمــا كــافر، أو مســلم كــان ســوا  العبــد علــى واجبــة هــي وقــالوا املطلقــة باألحاديــث

بب ورد علـــى ســـ اإلطـــالق والتقييــدالــواردة يف املســـلم؛ فيعمـــل هبــا أيضـــا يف املســـلم، فــال تعـــارض؛ ألن 
احلكم، وال تنازع يف األسباب، وهذا على مـذهبهم يف األصـول أهنـم ال حيملـون املطلـق علـى املقيـد إذا 

                                                           

 .  (984، رقم )2/677 و الشرِعرِي، الترْمرِ  ِمن   اْلُمْسِلِم    ع ل ى اْلِفْطرِ  ز ك اةِ  بابالزكاة،  كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 1)
 ،3/104ط، .، دشرح مختصر خليل، عليش، 2/430 ،ط.د ،المغنيابن قدامة، ، 2/5 ،ط.، داألمالشافعي، ( انمر: 2)

 حسن. قال األلباين:، و (1827) ، رقم585 /1 ،صدقة الفطر ب ابُ  ،الزكاة كتاب،  السننأخرجه ابن ماجه يف  :واحلديث



 

  )205) 

بــن عمـر كــان خيـرج عــن أهـل بيتــه حـرهم وعبــدهم صـغريهم وكبــريهم اأن اختلفـا يف السـبب، واســتدلوا بـ
افر وهـو أعـرف كان خيرج عـن عبـد  الكـ  ،بن عمر راوي احلديثا: اقالو و  ،مسلمهم وكافرهم من الرقيق

 .(2)مل على أنه كان خيرج عنهم تطوعا وال مانع منهحل ؛لو ص . وأجيب: (1)مبراد احلديث

 واهلل اعلم. والتقييد، اإلطالق قواعد وملوافقته أدلتهم؛ لقوة اجلمهور؛ قول: الراج  القولو 

ري أت سـعيد اخلـد : عـن أخراج صـدقة الفطـر وقت في والتقييد اإلطالق: الثاني المطلب 
، أو صـاًعا مــن شــعري ، أو صــاًعا مــن مــر ، أو صــاًعا مــن قـال: " كنــا خُنــرُِج زكــاة  الِفطــِر، صــاًعا مــن طعــام 

صــلرى اهللُ -كنــا خُنــرج زكــاة  الفطــِر، ورســوُل اهلِل ، ويف روايــة مســلم: "(4)"، أو صــاًعا مــن زبيــب  (3)أِقــ   
: صــاًعا مــن مــر  حــر  ومملــو    ،فينــا، عــن كــلِّ صــغري  وكبــري   -عليــه وســلرم   صــاًعا مــن  ،مــن ثالثــِة أصــناف 

فـرأى أنر ُمـدريِن مـن بـُـر  تعـدُل صـاًعا  ،فلـم نـزل خنرُجـه كـذلك حـىت كـان معاويـةُ  ؛صاًعا من شـعري   ،أ ِق   
 .(5)"من مر . قال أبو سعيد : فأما أنا فال أزال ُأخرُجه كذلك

 صــحة علــى احلــديثان فــدل :الفطــر صــدقة إخــراج وقــت فــي والتقييــد اإلطــالق أوجــه: أوال
اخلروج للصالة أو بعـدها، ولكـن جـا   قبل كان سوا  حيدد، مل مطلق، ما، وق  يف مطلقا الفطر زكاة

أنر النــ ر صــلرى اهللُ عليــه وســلرم أم ــر بزكــاِة الِفطــِر، قبــل  قيــد يف الصــحيحن مــن حــديث ابــن عمــر قــال: "
 إخراج زكاة الفطر بقبل صالة العيد. فقيد احلديث وق (؛ 6) "خروِج الناِس إىل الصالةِ 

                                                           

 .  103 /3، ط.، دالمبسوطالسرخسي، ، 523، ص: 1ج: 3، طالحجة على أهل المدينةنمر: الشيباين، ا( 1)
   . 3/371 ،ط.، دفتح البارينمر: ابن حجر، ( ا2)
 لنب حممض جيمد حىت يستحجر، ويطبخ أو يطبخ به. :األق ( 3)
ق ةُ  ببا ،الزكاة كتاب،  الصحيح البخاري يف( أخرجه 4) ، ِمنْ  ص اعن  الِفْطرِ  ص د   .(1506) ، رقم2/131 ط ع ام 
 . (985) ، رقم2/678 و الشرِعرِي، الترْمرِ  ِمن   اْلُمْسِلِم    ع ل ى اْلِفْطرِ  ز ك اةِ  بابالزكاة،  كتاب،  الصحيح يف مسلم( أخرجه 5)
ق ةِ  بابكتاب الزكاة، ،  الصحيح يف لبخاري( أخرجه 6)  .  (1509، رقم )2/131 يِد،العِ  قـ ْبل   الصرد 



 

  )206) 

ز كـاة  الفطـِر  -صـلرى اللرـُه علْيـِه وسـلرم  -فـرض  رسـوُل اللرـِه  :قال   رضي اهلل عنهما عِن ابِن عبراس  و 
ومن أدراهـا  ،من أدراها قبل  الصرالِة ف هي  ز كاةن مقبولةن  ،طُهرًة للصرائِم من  اللرغِو والررفِث وطعمًة للمساك ِ 

 .ذلك على قبولا وعلق الصالة فدل على تقييدها بقبل(؛ 1)"بعد  الصرالِة ف هي  صدقةن من  الصردقاتِ 

املطلق واملقيـد مـن األحاديـث  احتدا: بقبل صالة العيد الفطر صدقة وقت تقييد حكم: ثانيا
ات علــى وقــ  أدا  الفــرض، فــبعض الرويــ اإلطــالق والتقييــديف وجــوب إخــراج صــدقة الفطــر، ودخــل 

مطلــق وبعضــها مقيــد؛ فيحمــل املطلــق علــى املقيــد، ويتقيــد وقــ  إخــرج زكــاة الفطــر بقبــل صــالة العيــد، 
واألحاديث املطلقة حممولة على املقيدة، حممولة على الوجوب، وعند التطبيق وجد أن الفقها  اختلفـوا 

 : التاب النحويف وق  إخراج زكاة الفطر على 

 : الفطر زكاة راجإخ وق  يف الفقها  أقوال: ثالثا

فهـي كالكفـارات، وزكـاة املـال، ففـي ا قـالو  ؛وبعـدها الصالة قبل األدا  صحة :الحنفية مذهب
، واســتدلوا باألحاديـث املطلقــة كمــا يف سـائر الواجبــات املوسـعةأي وقـ  أداهـا يكــون أدا اً ال قضـا اً،  

  األحاديـــث، وقـــالوا: يف وقـــ  زكـــاة الفطـــر، وصـــرفوا األحاديـــث املقيـــدة علـــى االســـتحباب، مجعـــا بـــ
 .(2)وتعجيلها جائز

 تأخريهــا جيــوز وال: اليــوم بقيــة وجيــوز العيــد صــالة قبــل إخراجهــا اســتحباب: الجمهــور مــذهب
وقــ  وجـــوب أدائهــا متعـــ  بيــوم العيـــد كاألضــحية فـــال جيــوز تأخريهـــا عنــه إال لعـــذر ف العيـــد، يــوم عــن

، وقـالوا: إن ال أدا ً  كون إخراجه لا قضـا ً شرعي، ومن فعل فأخرها عن ذلك اليوم بدون عذر أمث، وي
 .  (3) املستحب فيها أن تؤدى قبل خروج الناس إىل املصلى

                                                           

 (.1609، رقم )2/111كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، ،  السنن يف أبو داود ( أخرجه1)
، 4/284: املغــين ،حســن إســناد  :قدامــة ابــن ، وقــال2/327 :الــدارقطين ســنن ،جمــروح فــيهم لــيس[ رواتــه: ]الــدارقطينقــال  
  . (1609رقم ) يف صحي  أت داود: صححه األلباينو 

 .    110 /3، ط.، دالمبسوطالسرخسي، ، 2/74، 2، طبدائع الصنائعالكاساين، ( انمر: 2)
 . 4/297، ط.، دالمغنيابن قدامة، ، 6/126 ،ط.، دالمجمو النووي،  ،232-2/231 ،2، طمختصر خليلاخلرشي، ( 3)
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محــل الشــافعي التقييــد بـــ اهلل عليــه وســلم، و  صــلى النــ  فعــل: اجلمهــور عنــد االســتحباب دليــلو 
ـــل الصـــالة" علـــى االســـتحباب، لقولـــه عليـــه الصـــالة والســـالم: " و "اليـــوم" غنـــوهم يف هـــذا اليـــوم" ا"قب

 .(1) يصدق على مجيع النهار

كنا خُنــرُِج يف عهــِد رســوِل اهلِل صــلرى اهللُ حــديث أت سـعيد اخلــدري:"ودليـل اجلــواز بقيــة اليــوم:  
، واألقِــ    عليــه وســلرم يــوم  الِفطــِر صــاًعا مــن طعــام  . وقــال أبــو ســعيد  : وكــان طعاُمنــا الشــعري  والزبيــب 

  (.3)"فإن أخرها عن يوم العيد أمث ولزمه القضا " ابن قدامة:قال (، و 2)"والتمر  

يرى مجهور الفقها  أن تأخريها عن الصالة مكرو ؛ ألن املقصود األول منها إغنا  الفقري عن و 
قــال  ،الســؤال والطلــب يف هــذا اليــوم، فمــىت أخرهــا، فــات جــز  مــن اليــوم دون أن يتحقــق هــذا اإلغنــا 

راجها قبل صالة العيد إَّنا هو مسـتحب فقـ ، وجزمـوا بأهنـا وقد ذهب اجلمهور إىل أن إخالشوكاين: "
 .(4)"جتزَّ إىل آخر يوم الفطر، واحلديث يرد عليهم

 قبــل أداهــا فمـن العيــد، صــالة قبـل إخراجهــا: الفطــر صـدقة إخــراج وقــت فــي الــراجح: رابعـا
ة وليســ  بــ  احلــديث ، ومــن أداهــا بعــد الصــالة فهــي صــدق تعــارض فــال العيــد يــوم أداهــا فقــد الصــالة

إخراجهـا جيوز و بتقييد الزكاة بقبل الصالة،  اإلطالق والتقييدزكاة، فقول اإلمام الشوكاين موافق لقواعد 
(، واألحــوط يف وقــ  5)مــن أول شــهر رمضــان، وهــو املفــىت بــه عنــد احلنفيــة والصــحي  عنــد الشــافعية

أقـرب إىل حتقيــق املقصــود،  وختــرج قبلهـا بيــوم أو يـوم ، وهــ (6)مالـك وأمحــداإلمــام  الزكـاة مــا روي عـن
إذا كانـ  تعطـى جلمعيـات لتنـوب عـن املزكـي يف توزيعهـا؛ فـال  ، أمـاإغناؤهم يف يوم العيد بالـذات من 

 حرج أن تعطى قبل ذلك لتتمكن من توزيعها قبل العيد، واهلل أعلم.
  

                                                           

 (.2133، )3/89، زكاة الفطرباب ، السننأخرجه الدراقطين يف واحلديث: .3/375ط: .، دفتح الباري، ابن حجرانمر  (1)
 . 388 المنة: تمام يف األلباين، وضعفه 5/620: المنير البدر ، وا  جني  معشر أبو[ فيه]: امللقن ابن 

 .  (1510) ، رقم2/131 ،الصدقة قبل العيد باب، كتاب الزكاة، الصحيح يف البخاريأخرجه  (2)
 .   3/67 ،ط.د ،المغنيابن قدامة، ( 3)
 . 4/218 ،1ط ،نيل األوطاركاين، الشو  (4)
 .2/74، 2، طبدائع الصنائعالكاساين، ، 6/87 ،ط.، دالمجمو ، النووي،  2/75 ،ط.، داألمالشافعي، انمر:  (5)
 .   1/508 ،ط.، دحاشيةالنمر: الدسوقي، ( ا6)



 

  )208) 

 في الصيام اإلطالق والتقييدالفصل الرابع: أحكام 

باحث، م مخسةم، وتشمل على ياموضوعها الصابع فصل الر ، يف الاإلطالق والتقييدأحكام 
 :طالب، وفرعا واحدام فيها تسعة

 في إثبات رؤية هالل شهر رمضان اإلطالق والتقييدالمبحث األول:  

صـلرى اهللُ -تـرا  ى النرـاُس الـالل  فـأخ ُت رسـول  اهلِل "قـال:  -رضـي اهلل عنهمـا–عن ابِن عمـر  
 . (1)"أيُته ف صام ه وأمر النراس  بصياِمهِ أينِّ ر  -عل يِه وسلرم  

جا   أعراَت إىل النر ِّ صلرى اللرُه عليِه وسـلرم  قال: " -رضي اهلل عنهما–وعن عبد اهلل بن عباس 
 :قـال   .أتشـهُد أن ال إلـ ه  إالر اللرـهُ  :فقـال   ؛رمضـان   :قال  احلس ُن يف حديثِـِه يعـين .إينِّ رأيُ  الالل  : فقال  
 .(2)يا بالُل أذِّن يف النراِس فليصوموا غًدا"" :قال   .نع م :قال   .أتشهُد أنر حممرًدا رسوُل اللرهِ  :قال   .نع م

 : رمضان شهر هالل رؤية إثبات في اإلطالق أوجه: أوال

الفعـل مطلـق يف الصـفات، واألحـوال، فلـم حيـدد حالـة اجلـو   "الـالل   رأيـ ُ "  و"  رأيتُـه"  قوله
 . غيم حال رؤية الالل صحو أو

 : بحال الجو رمضان شهر هالل رؤية إثبات تقييد حكم: ثانيا

يف احلـديث علـى  للهـالل ةاملثبت الرؤية فتبقى يقيد ؛ قيد يأي مل ألنه إطالقه؛ على املطلق يبقى
إطالقهــا؛ لوجــوب العمــل بـــاملطلق علــى إطالقــه مـــا مل يــأي قيــد يقيــد ؛ فيقبـــل خــ  الواحــد العـــدل يف 

 .إثبات رؤية الالل سوا  كان اجلو صحو أو غيم
                                                           

 .  (3447، رقم)8/231كتاب الصوم، باب رؤية الالل،  ،الصحيح يف ابن حبان ( أخرجه1)
، 185رقـم:  املـرام بلـوغ، وصـححه ابـن حجـر يف 4/212 ،ثقـة وهـو وهـب، ابـن عـن حممـد بـن مـروان بـه تفـرد :الدارقطين قال

  (.1920، رقم: )املصابي  مشكاة ختريج، مسلم شرط على صحي  إسناد : األلباينوقال 
  .(2340، رقم)2/302 رمضان، هالل رؤية على الواحد شهادة بابكتاب الصوم،  ،السنن يف أبو داود ( أخرجه2)

قــال األلبــاين: علتــه اإلرســال ولــه  ،6/282 ،صــحيحة االتصــال وطــرق ، مرســل طــرق ومــن ، موصــول طــرق مــن: النــوويقــال  
   .8/2: الرضية التعليقات، شاهد بسند حسن بل صحي 



 

  )209) 

 : رمضان شهر هالل رؤية إثبات في الفقهاء أقوال: ثالثا

 : الحنفية مذهب

بشـهادة  ؛بسبب غـيم أو غبـار وحنـو : اكتفـى اإلمـام يف رؤيـة الـالل صحواً  السما  تكن مل إذا
فــال  ؛ذا كانــ  السـما  صــحواً ، واســتدلوا حبـديث ابــن عمـر املطلــق، إمـا إمسـلم واحــد عـدل بــالغ عاقـل

أمـــا رؤيـــة هـــالل شـــوال؛ فقـــد اشـــرتطوا والفطـــر أو العيـــد،  ،بـــد مـــن رؤيـــة مجـــع عمـــيم إلثبـــات رمضـــان
 (. 1شاهدين)

 : مذهب المالكية

أن يرا  مجاعة كثرية وإن مل يكونوا عدواًل: وهم كل عدد يـؤم ن يف بيثب  هالل رمضان بالرؤية 
  عــدالن فــأكثر: فيثبــ  هبمــا الصــوم والفطــر يف حالــة الغــيم، أو يــرا وأ العــادة تــواطئهم علــى الكــذب،

، فــال يثبــ  الــالل عنــد املالكيــة برؤيــة واحــد؛ وإن كــان عــدال، ال يف غــيم و ال صــحو، وهــو الصــحو
يكـون واشـرتطوا أن  دان يف الغـيم، واجلماعـة يف الصـحو.مذهب مالك واملعمول به، وقيـل يقبـل الشـاه

صلرى اللرُه عل يِه -حس  بن احلارث اجلدب: "ع ِهد  إلينا رسوُل اللرِه  ا حبديثواستدلو ، ذكرا عدال، بالغا
ـــهادهِتِما" ؛أن ننُســـك  للرُّؤيـــةِ  -وســـلرم   ـــْكنا بش  ـــِهد  شـــاهدا ع ـــدل  نس  ؛ فـــدل قولـــه:  (2)فـــإن مل نـــر ُ ، وش 

فة عدم قبول شـهادة "، على ثبات الرؤية بشهادة شاهدين عدل ، ومبفهوم املخالوش ِهد  شاهدا ع دل  "
  (.3الواحد)

                                                           

 .   2/80، 2، طبدائع الصنائعالكاساين، ، 310-309ص:  2دط  ج: ،المبسوطالشيباين،   ( انمر:1)
 ، 2/370، الدارقطين سنن، صحي  متصل إسناد : الدارقطينقال (، 2338) كتاب باب،، رقم  ، السنن يف أبو داود ( أخرجه2)

، صـححه األلبـاينو ، 4/261، نيـل األوطـار: صـدوق وهـو اجلدب احلارث بن احلس  إال الصحي  رجال رجاله :الشوكاينقال 
 .(2338) رقمصحي  أت داود: 

 . 1/334 ،2،: طالكافي، ابن عبد ال ، 1/267 ،1ط ،دونةالممالك، ( 3)



 

  )210) 

بشــهادة رجـــل  :تثبــ  رؤيـــة هــالل رمضــان أو شـــوال أو غريمهــا: مــذهب الشــافعية والحنابلـــة
واحــد، واشــرتط احلنابلــة العدالــة ظــاهرا وباطنــا، ومل تشــرتطها الشــافعية، بــل اشــرتطوا عــدال ولــو مســتور 

 .(1احلال، وتقبل عندمها من الذكر واألنثى واحلر والعبد)

ــ ــة إثبــات فــي الــراجح القــول: ارابع  الشــافعية إليــه ذهبــ  مــا هــو: رمضــان شــهر هــالل رؤي
لــورود اإلطــالق يف احلــديث؛ وألنــه مل يــأي مــا  والصــحو، الغــيم يف الواحــد شــهادة قبــول مــن واحلنابلــة

، وقولما يف قبول شهادة الواحد مقدم على مفهوم اإلطالق والتقييديقيد ؛ وألن قولما موافق لقواعد 
ملخالفة الذي قال  به املالكية يف عدم قبول خ  الواحد؛ فـورود حـديث فيـه "شـاهدا عـدل" ال ينفـي ا

 قبول شهادة الواحد؛ إذ اجلمع ب  احلديث  ممكن بقبول شهادة الواحد وشاهدة اإلثن ، واهلل أعلم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .1/177 ،1ط ،عبد اهلل، مسائل أمحد ،73،ص:1، املواردي، اإلقناع، دط ج:1/263 ،ط.، داألمالشافعي،  (1)



 

  )211) 

 :الثاني: في الفطر في رمضان بغير عذر المبحث

صــلرى اللرــُه -فــأمر ُ  رســوُل اللرــِه  ؛أنر رجــاًل أفطــر  يف رمضــان   " -ضــي اهلل عنــهر -عــن أت هريــرة 
فقـال   .ال أجـدُ  :قـال   .أو يطعـم  سـتِّ   مْسـكيًنا ،أو يصوم  ش هريِن متتـابع ِ  ،أن يعتق  رقبةً  -علْيِه وسلرم  

اللرـِه صـلرى اللرـُه علْيـِه وسـلرم  بعـرق  فيـِه مـرن فقـال   اجِلس فُأِي  رسـولُ  :ل ُه رسوُل اللرِه صلرى اللرُه علْيِه وسلرم  
صـلرى اللرـُه علْيـِه -فضـِحك  رسـوُل اللرـِه  .يا رسـول  اللرـِه مـا أحـدن أحـوُج مـينِّ : فقال   .خذ هذا فتصدرق ِبه

 لب :يف هذا احلديث يف مط اإلطالق والتقييد و(. 1)"حىتر بد ت أنيابُُه وقال  ل ُه كْله -وسلرم  

  : في سبب الفطر الموجب للكفارة والتقييد اإلطالق: األول المطلب

 : والتقييد اإلطالق أوجه: أوال

يف الصـــفات واألحـــوال واملتعلقـــات، فلـــم يـــذكر كيفيـــة  مطلـــق الفعـــل" أفطـــر رجـــل أن"  قولـــه يف
و جبمـاع، اإلفطار فهي مطلقة من هذا اجلانب، فيصدق فيها مطلـق اإلفطـار سـوا  بطعـام أو بشـراب أ

 :" -رضـي اهلل عنـه–عن أت هريـرة ذا اإلطالق يف الصحيح  وغريمها؛ فولكن وردت روايات مقيدة ل

أنر رجــاًل وقــع بامرأتِــه يف رمضــان  فاســتفىت رســول  اهلِل صــلرى اهللُ عليــِه وســلرم  عــن ذلــك. فقــال: هــل جتــُد 
 .(2)ا"قال: فأطعم ست  مسكينً قال: ال.  .رقبًة؟ قال: ال. قال: وهل تستطيُع صيام  شهرين؟

 : بالجما  للكفارة الموجب الفطر سبب تقييد حكم: ثانيا

"، فيه قيد ملطلـق اإلفطـار يف قولـه: و قـ ْعُ  على امرأي" ويف رواية: "أنر رجاًل وقع بامرأتِه" :قوله
ع واحلكـم ودخـل "رجل أفطر" والروية بين  أن سبب اإلفطار اجلماع، فاحتدا املطلـق واملقيـد يف املوضـو 

على السبب؛ فيحمل املطلق على املقيد ويكون املقيد بيانا للمطلق؛ فتجب الكفـارة  اإلطالق والتقييد
اإلطـــالق علـــى مـــن أفطـــر جبمـــاع يف شـــهر رمضـــان، هـــذا هـــو األصـــل يف قواعـــد  -املبينـــة يف احلـــديث-

                                                           

 .(2392) ، رقم2/313 رمضان، يف أهله أتى من كفارة باب ، كتاب الصوم،السنن يف أبو داود ( أخرجه1)
ع زوجتــه"، ورواهـــا مطولــة بــذكر الســبب: حــديث رقـــم وايــات احلــديث عنــد مســـلم بــدون ذكــر الســبب: "واقــالروايــة أحــدى ر  
، وصـــححه 8/306، االفكـــار خنـــب، صـــحي  طريقـــه ،العيـــينقـــال (، 3523(، وأخرجهـــا ابـــن حبـــان يف صـــحيحه: )1111)

  . (2392) رقماأللباين، صحي  أت داود: 
       .(1111، رقم )2/781ر م ض ان ، نـ ه ارِ  يف  اجلِْم اعِ  حت ِْرميِ  تـ ْغِلي ِ  باب الصيام، كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 2)



 

  )212) 

طـر عمـدا باجلمـاع يف هنـار وعند التطبيـق وجـد أن الفقهـا  اتفقـوا علـى أن الكفـارة جتـب مـن أف والتقييد
 :التاب النحورمضان، واختلفوا يف من أفطر عمدا بطعام أو شراب على 

 : رمضان في عمدا المفطر كفارة سبب في الفقهاء أقوال: ثالثا 

  :الكفارة سبب في والمالكية الحنفية مذهب

 ، ودلـيلهم: أن من أفطر  عمدا سوا  بطعام أو شراب أو مجاع ، فتجب عليه الكفارة والقضا
 رمضـــان   يف أفطـــر   مـــن: "مرفوعـــا روي ومـــا، "أفطـــر رجـــال أن" وفيهـــا املطلقـــة الســـابقة هريـــرة أبـــو روايـــة

ــارة إمث إفســاد الصــوم ال اجلمــاع علــة وقــالوا، وهــو ضــعيف "املمــاِهر   علــى مــا فعلْيــهِ  )متعمــدا(  ،(1)الكفر
ـــرة، وأن وأجيـــب: بـــأن احلـــديث األول هـــي روايـــة مطلقـــة أتـــى لـــا قيـــد بينهـــا يف  روايـــة أخـــرى ألت هري

 .(2)احلديث الثاين ال أصل له

 :والحنابلة الشافعية مذهب

أمـا مـن أفطــر بطعـام أو شـراب أو حنومهـا، فيــأمث  :فقـ  باجلمـاع أفطــار مـن علـى الكفـارة جتـب 
، ودلـيلهم علـى (3)واالستغفار وال جتب عليـه الكفـارةوصيامه باطل، وجيب عليه القضا ، وعليه التوبة 

عــدم وجــوب الكفــارة: احلــديث املقيــد ملطلــق اإلفطــار وكالمهــا مــروي عــن أت هريــرة، وقــالوا مل يــرد نــص 
، واتفقــوا (4)واألصــل بــرا ة الذمــةمــن الكتــاب والســنة يوجــب الكفــارة علــى مــن أكــل أو شــرب عامــدا، 

عـذر على القضا  يف حق مـن أفطـر عامـدا، ودلـيلهم: القيـاس علـى مـن أفطـر بعـذر؛ فمـن أفطـر بـدون 
وأجــابوا علــى احلنفيــة واملالكيــة الــذين أوجبــوا الكفــارة ، (5)أوىل، واتفقــوا أن عليــه أن ميســك بقيــة اليــوم

                                                           

             1/432 ،1ط ،اإلشراف، القاضي عبد الوهاب، 2/98، 2، طبدائع الصنائعالكاساين، ( انمر: 1)
  .1/276 ،1ط ،العمدة شرحنمر: ابن تيمية، اقال ابن تيمية: "ال يعرف له إسناد وال أصل".   (2)
 . 3/22 ،ط.، دالمغنيابن قدامة،  ،1،3/128ط ،اإلشراف، و ابن املنذر، 2/96 ،ط.، داألمالشافعي،  (3)
                .6/411 ،1، طالشرح الممتعابن العثيم ،  (4)
             .  1/423 ،1ط ،أسنى المطالب، زكريا األنصاري، 6/328 ،ط.، دالمجمو النووي، ( انمر: 5)



 

  )213) 

على مـن أكـل وشـرب متعمـدا: بعـدم صـحة قيـاس كفـارة مـن أكـل عامـدا علـى كفـارة اجلمـاع، يف هنـار 
 .(1) رمضان؛ فقد ورد النص يف اجلماع، وما سوا  ليس يف معنا ؛ ألن اجلماع أغل 

 : القول الراجح في سبب الفطر الموجب للكفارة

وغــــريُ  يــــأمث؛ لقـــــوة  ب الكفــــارة علـــــى مــــن أفطــــار باجلمـــــاع،هــــو قــــول الشــــافعية واحلنابلـــــة، جتــــ
 ، واهلل أعلم.اإلطالق والتقييداستداللم؛ وملوافقتهم لقواعد 

 في كفارة من أفطر عامدا في رمضان: اإلطالق والتقييدالمطلب الثاني:  

 : في كفارة من أفطر عامدا في رمضان اإلطالق والتقييدوجه أأوال: 

صـلرى اللرـُه -فأمر ُ  رسوُل اللرـِه  وردت الكفارة يف أحاديث املطلب السابق مطلقة: ففي رواية: "
ــُد مــا تُعِتــُق ر قـ ب ــةً ". ويف روايــة: "أن يعتــق  رقبــةً  -علْيــِه وســلرم   ، (2)"هــل جتــُد رقبــًة؟ ". ويف روايــة: "هــل جتِ 

 يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ووردت الكفــارة مقيـــدة يف حكـــم القتـــل اخلطـــأ:

 ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن

 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب

 .  (النسا سورة  92 ) َّ لك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث

  :رمضان في عامدا أفطر من كفارةالرقبة باإليمان في   تقييد حكم: ثانيا

ففــــي  الســــبب، يف واختلفــــا الرقبــــة، عتــــق وهــــو احلكــــم يف واملقيــــد املطلــــق احتــــد احلالــــة هــــذ  يف
احلـــديث: الســـبب اجلمـــاع يف هنـــار رمضـــان، ويف اآليـــة: القتـــل اخلطـــأ، ويف القتـــل وردت الرقبـــة مقيـــدة 

لــى املقيــد يف هــذ  باإلميــان، وقــد مــر اخلــالف يف البــاب األول بــ  احلنفيــة واجلمهــور يف محــل املطلــق ع
احلالة، فاجلمهور على أن الرقبـة املطلقـة حتمـل علـى الرقبـة املقيـدة؛ فتجـب رقبـة مؤمنـة يف كفـارة اجلمـاع  

                                                           

  .3/447 ،ط.، دتحفة المحتاجاليتمي،  (1)
  .خترجيها الروايات سبق (2)



 

  )214) 

كمــــا جتــــب يف كفــــارة القتــــل خطــــأ، وذلــــك ألن الكفــــارة أتــــى بياهنــــا يف موضــــع وأطلقــــ  يف موضــــع،  
التكفـــري عـــن ذنـــب،  العلـــةأو  ،كاشـــرتاط العدالـــة يف الشـــهود، أو قياســـا، والعلـــة بينهمـــا انتهـــا  حرمـــة

، واخلـالف مبـين علـى ألن ذلـك زيـادة علـى الـنص وهـو نسـخ ال جيـوز بالقيـاس ؛ال جيوزوقال  احلنفية 
 .ما اختلف فيه الفريق  يف قواعدهم األصولية

 : الراجح القول: ثالثا

ن، قياسـا تقييد الرقبة باإلميان، يف كفارة من أفطر جبماع يف شهر رمضـا بأن اجلمهور، قول هو
علــى كفــارة القتــل خطــأ، وهــو املوافــق ملقاصــد الشــرع يف عــودة مثــرة العتــق يف الكّفــارة علــى املســلم ، 

 والقيد يكون بيانا للمسكوت عنه يف كفارة اجلماع، واهلل أعلم.
  



 

  )215) 

 في صيام التطو  :الثالث المبحث

 وفيه أربعة مطالب: 
– األنصــاري أيــوب عــن: ن شــوالالســت مــصــيام  فــي والتقييــد اإلطــالق: األولالمطلــب  

مــن صــام رمضــان مث أتبعــه ســتا مــن "قــال:  -صــلى اهلل عليــه وســلم  -عــن رســول اهلل  -رضــي اهلل عنــه
  .(1)"شوال فذا  صيام الدهر

: قولــه صــام رمضــان مث أتبعــه، مطلــق يشــمل صــيام الســ  بعــد والتقييــد اإلطــالق أوجــه: أوال
رضـي اهلل – ثوبـان يكن، ولكن قيد هذا اإلطالق برواية رمضان مطلقا سوا  كان فيهم يوم العيد أو مل

ـان   اْلِفطْـرِ  بـ ْعـد   أ يـرام   ِسـترة   ص ـام   م ـنْ "  أنـه قـال: -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -عن رسول اهلل   -عنه  م ـ ام   ك 
بعد اليوم الذي  :أي "الفطر بعد"قوله وجه التقييد: ، و (2) " أ ْمث اِل ا ع ْشرُ  فـ ل هُ  بِاحلْ س ن ةِ  ج ا    م نْ  السرن ِة،

 .يوم عيد الفطار :يفطر فيه وهو

ــا املطلــق علــى املقيــد فيصــام  حيمــل: ببعــد العيــد شــوال مــن الســت صــيام تقييــد حكــم: ثاني
بعــد الســ  مــن شــوال بعــد يــوم العيــد، ويبقــى اإلطــالق يف تتــابع الصــيام بعــد يــوم العيــد؛ ففــي قولــه: "

م شــوال مــن بعــد العيــد إىل آخــر يــوم مــن شــوال، ومل يــأي مــا "  إطــالق؛ فتشــمل البعديــة كــل أيــاالفطــر
يقيد هذا اإلطالق، فيبقى املطلق على إطالقه، فيجوز صيام الس  بال فاصل ب  التابع واملتبوع؛ ب  

 الس  من شوال ويوم العيد، كما جيوز تفريقها خالل الشهر، واهلل أعلم.

 ال:صفة صيام الست من شو  في والتقييد اإلطالق: فر 
يف  اجلمهــور القــائلون بصــيام الســ  اختلــف: الســت صــيام صــفة فــي الجمهــور قــول: أوال

 :قول جمتمعة، بعد العيد مباشرة أم يؤخر ذلك على  وأصفة صومها متفرقة 
                                                           

، ِمنْ  أ يرام   ِسترةِ  ص ْومِ  اْسِتْحب ابِ  ب ابُ  بابالصيام،  كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 1)    . (1164) ، رقم2/822ش ورال 
، ِمنْ  يرام  أ   ِسترةِ  ِصي امِ  ب ابُ  ،الصيام كتاب،  السننأخرجه ابن ماجه يف ( 2)  .(1715) ، رقم547 /1 ش ورال 

  .215 /4: ماجه ابن صحيح وضعيف سنن يف األلباين، وصححه 906/2: الغفار فتح ،شاهد له :الرباعيقال  



 

  )216) 

وهـذا فإن فرقها فهـو جـائز، األول: يستحب صيامها من أول الشهر بعد العيد متتابعة، القول 
 فــإن شــوال، أول يف متتابعــة يصــومها أن ويســتحب: قــالوا": النــووي قــال ،ومــن وافقــه مــذهب الشــافعي

 قـال وبـه وإطالقـه، احلـديث لعمـوم السـنة هـذ  ألصل فاعالً  وكان جاز، شوال أول عن أخرها أو فرقها
ـا ُمتتابعًة، الِفطرِ  بعد   أيرام   سترة   صام "منف: ي، واستدلوا حبديث ضع(1)"وداود أمحد  السرـنة   صـام   فكأَّنر
   .(2)ها"كلر 

، ورجحــه الثــاين: ال فــرق بــ  تتابعهــا وتفرقهــا يف الشــهر كلــه، وهــذا مــذهب وكيــع وأمحــدالقــول 
وإذا ثب  هذا أي صيامها فال فرق ب  كوهنـا متتابعـة أو مفرقـة، يف أول الشـهر أويف ابن قدامة وقال: "

صـري مـع الشـهر سـتة وثالثـ  وألن فضيلتها لكوهنـا ت ؛ألن احلديث ورد هبا مطلقاً من غري تقييد ؛آخر 
يوماً، واحلسنة بعشر أمثالا، فيكون ذلك كثالمثائة وست  يومـاً، وهـي السرـنة كلهـا، فـإذا ُوجـد ذلـك يف  

 .(3")كل سنة صار كصيام الدهر كله، وهذا معىن حيصل مع التفريق، واهلل أعلم

إليـه احلنابلـة؛ هـو مـا ذهـب  الـراج  :شـوال مـن السـت صـيام صـفة في الراجح القول: ثانيا
واإلطـالق جيعـل  ؛ ألنـه مل يـأي مـا يقيـد ،ورد بـإطالق ويبقـى علـى إطالقـه الس  من شوال ن صيامأل

فلــه هــا يف األمـر ســعة، فمــن صــامها بعــد العيــد مباشــرة فلــه ذلـك، ومــن آخرهــا فلــه ذلــك، ومــن تــابع بين
واهلل  ،ب املسـارعة يف اخلـرياتفله ذلك، وإن كان التعجيل والتتابع أفضـل مـن بـاها ذلك، ومن فررق بين

 أعلم.

 
 
 

  
                                                           

   .379 /6 ،ط.، دالمجمو النووي،  (1)
 (، وقال تفرد به شاذان.7607، رقم)315 /7، من امسه حممد، األوسطأخرجه الط اين يف  (2)

، المعـارف لطـائف، أيضـا ضـعيف بإسـناد مبعنـا  قولـه مـن عبـاس ابن عن وروي موقوفاً  وروي ضعيفة طرق من: رجب ابنال ق
 .(5189، حديث رقم )الضعيفة السلسلة ،اللف  هبذا منكر :األلباين، وقال 390

   .3/177 ،ط.، دالمغنيابن قدامة،  (3)
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 :ثالثة أيام في كل شهرالفي صيام  اإلطالق والتقييدالمطلب الثاني: 
صـلرى -أكـان رسـوُل اهلِل " ر ِضـي  اهللُ عنهـا: سـأل ْ  أُمر املـؤمن   عائشـة  أهنـا  ُمعاذُة الع دويرةُ قال  
؟ قالــ : نعــم. فقلــُ  لــا: مــن أيِّ أيــاِم الشــهِر كــان يصــوم مــن كــلِّ شــهر  ثالثــة  أيــ -اهللُ عليــه وســلرم   ام 

(، فدل على أن صـيام الثالثـة أيـام مسـتحب 1")يصوم؟ قال : مل يكن يُباب من أيِّ أياِم الشهِر يصومُ 
 مطلقا يف أول الشهر أو يف وسطه أو يف آخر ، جمتمعة أو متفرقة.

هللُ عليــه وســلرم : ثــالثن مــن كــلِّ شــهر  مث قــال رســوُل اهلِل صــلرى اومــن حــديث أت قتــادة: ".. -
 (، دل كذلك على استحباب صيام ثالثة أيام مطلقة.2")ورمضاُن إىل رمضاُن فهذا صياُم الدهِر كلِّه

ُصــْم مــن الشــهِر كــذلك وردت الثالثــة مطلقــة يف حــديث ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا: "...   -
. قال: أُطيُق أكثر  من ذلك   (. 3..." ) ثالثة  أيام 

أوصـاين خليلـي صـلرى كذلك ورد صـيام الثالثـة مطلـق يف حـديث أت هريـرة رضـي اهلل عنـه: "-
: بصياِم ثالثِة أيام  من كل شهر  وركعيت الضحى وأن أوتر  قبل أن أرقد    . (4")اهللُ عليِه وسلرم  بثالث 

 : منها مقيدة أحاديث وردت: التقييد وجه: أوال
ان رســول اهلِل صــلى اهلل عليــه وســلم يأمرنــا أن نصــوم البــيض كــأبــو داود وغــري : "مــا روا   -1

 فهذا قيد بأوس  الشهر. (،5)"هن كهيئة الدهر :وقال :ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة قال

ي صـوُم  -صـلرى اهللُ عليـه وسـلرم  -كـان رسـوُل اهلِل قالـ : " -رضـي اهلل عنهـا–وعن عائشة  -2
ـِر الثُّالثـا   واألربعـا   واخلِمـيس   ،إلثن   من الشرهِر السْب   واأل ح د  وا قيـد بإيـام يف ، (1)"ومـن الشرـهِر اآلخ 

 شهر وبأخرى يف الشهر الذي يليه والماهر أن ذلك إلستيعاب أيام اإلسبوع، عدا اجلمعة فهي عيد. 
                                                           

ث ةِ  ِصي امِ  اْسِتْحب ابِ  ب ابُ  الصيام، كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 1)   . (1160، رقم )2/818 و ص ْوم، ش ْهر   ُكلِّ  ِمنْ  أ يرام   ث ال 
ث ةِ  ِصي امِ  اْسِتْحب ابِ  ب ابُ  الصيام، كتاب،  الصحيح مسلم يفأخرجه  (2)   . (1162) ، رقم2/815 و ص ْوم، ش ْهر   ُكلِّ  ِمنْ  أ يرام   ث ال 
                (.1159) ، رقم2/818 الدرْهِر، ص ْومِ  ع نْ  النـرْهيِ  ب ابُ  ،امالصي كتاب،  الصحيح مسلم يفأخرجه  (3)
ةِ  اْسِتْحب ابِ  ب ابُ صالة املسافرين،  كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 4)              .   (721) ، رقم1/498 الضُّح ى، ص ال 
 .(2449) ، رقم2/328 شهر، كل من الثالث صوم بابكتاب الصوم، ،  السنن يف أبو داود ( أخرجه5)

(، وصححه األلباين يف 3656: رقم )صحيحه يف ابن حبان أخرجهو  ،9/453: الزخار البحر ،وجه غري من روي: البزارقال 
      . (2449): صحيح سنن أبي داود
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يصـوُم  -صلرى اللرـُه علْيـِه وسـلرم  -كان  رسوُل اللرِه "قال  :  -رضي اهلل عنها-حفصة  وعن  -3
وهـذا التقييـد فيـه بـاإلثن  (، 2)"واالثنـِ  مـن  اجلمعـِة اأُلخـرى ،االثنـِ  واخلمـيس   :ثالثة  أيـرام  مـن  الشرـهرِ 

 يف أسبوع  واخلميس.

كان  يصوُم   -صلرى اللرُه عل يِه وسلرم  -أنر رسول  اللرِه قال:" -رضي اهلل عنه–وعن ابن عمر  -4
ـــ ــــهِر، واخلمـــيِس الرــــذي يليــــِه، مثر اخلمــــيِس الرــــذي ثالثـــة  أيرــــام  مــــن كــــلِّ ش  ْهر ؛ يــــوم  االثنــــِ ، ِمــــن أورِل الشر

وهـــذا التقييـــد فيــه اإلثنـــ  واخلمـــيس واخلمــيس، ويف هـــذا والـــذي قيــل دليـــل علـــى اســـتحباب  ،(3)"يليــهِ 
 . صيام اإلثن  واخلميس

 :دة في األحاديث السابقةباإلزمنة الوار  شهر كل في أيام ثالثةال صيام تقييد حكم: ثانيا

 بــأي مــنيشــرتط يف تقييــد املطلــق أن ال حيمــل علــى أكثــر مــن قيــد، وعليــه فــال تقيــد الثالثــة  
املقيــدات الســابقة، ويبقــى املطلــق علــى إطالقــه، ومــا ورد هــو حكايــة للصــحابة عــن مــا رأو  مــن صــيام 

عليه وسـلم علـى صـيام ثالثـة  الن  صلى اهلل عليه وسلم، وكان الن  يكثر من الصوم، وحث صلى اهلل
يف صــيام أيــام فــي اإلثنــ  واخلمــيس واإلثنــ ، واخلمــيس واإلثنــ  واخلمــيس، و فمــن كــل شــهر مطلقــة، 

أما األيام البيض فهي غري الثالثة، وسيأي  األسبوع عدا اجلمعة مقسمة على شهرين إن ص  حديثها،
 .حكمها، واهلل أعلم

 : شهر كل من أيام ثةالثال صيام في العلماء أقوال: ثالثا

صيام الثالثة أيام البيض وهـي الثالثـة  يستحب: الشهر أوس  يف تستحب :الجمهور مذهب
، ومحلـوا املطلـق علـى املقيـد، امس عشـراخلـرابـع عشـر، و الو  ،ثالـث عشـراليت يف وس  الشـهر البـيض، ال

                                                                                                                                                                                     

 .وقال حسن (،746) ، رقم3/113 ِس،و اخل ِمي ااِلثـْنـ ْ ِ  يـ ْومِ  ص ْومِ  يف  ج ا    م ا باب، كتاب الصوم، السنن يف الرتمذي ( أخرجه1)
 يف األلبـــاين وصـــححه ،2/342، المصـــابيح مشـــكاة تخـــريل مقدمـــة يف اشـــرتط كمـــا؛  حســـن :العســـقالين حجـــر ابـــنقـــال 

  .(4971) ، رقم3ط صحيح الجامع، ويف (260) رقم، 2ط ،لشمائلا مختصر
 يف  وحسنه األلباين(، 2451) ، رقم2/328،واخلميس االثن  قال من بابكتاب الصوم، ،  السنن يف أبو داود ( أخرجه2)

  . (2451) رقمصحي  سنن أت داود:  
ث ة   ي ُصومُ  ك ْيف   بابكتاب الصيام، ،  السنن يف النسائي ( أخرجه3) ، ث ال   (.2414) ، رقم4/220 أ يرام 

 . 415(، وحسنه يف مام املنة: 2414) رقم صحي  النسائي: ،قال األلباين صحي  لغري   
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. وأجيـب عـن "صـام ال يبـاب مـن أي الشـهر": ويشكل على هذا قول عائشـة املتقـدم قال الشوكاين: "
ذلـك بـأن النـ  صــلى اهلل عليـه وسـلم لعلــه كـان يعـرض لـه مــا يشـغله عـن مراعــاة ذلـك ، أو كـان يفعــل 

  (.1")ذلك لبيان اجلواز

عائشـــة وآخـــرون صـــيام الســـب  واألحـــد واالثنـــ  مـــن عـــدة شـــهر، مث أم املـــؤمن  واختـــارت  -
قــال النــووي:  عنهــا. املســألةاملــذكور يف  للحــديث ؛الثالثــا  واألربعــا  واخلمــيس مــن الشــهر الــذي بعــد 

 .(2")واختار آخرون ثالثة من أّوله منهم احلسن"

الكراهـة كمـا يف السـ   :عـن مالـكروايتـان  :واالسـتحباب الكراهـة روايتـان: المالكيـة مذهب
 (. 3من شوال، واإلدلة واألجوبة عليها كما هي يف املسألة السابقة، وروي عنه االستحباب)

أول يوم الشهر والعاشر والعشرين، وقيل: إنه صيام مالك بـن أنـس، وروى عنـه  ": يوقال النوو 
وقـــال ابـــن شـــعبان املـــالكي: أول يـــوم مـــن الشـــهر واحلـــادي عشـــر واحلـــادي ، كراهـــة صـــوم أيـــام البـــيض

قال يف الفت : ويف كـالم غـري واحـد مـن العلمـا : إن اسـتحباب صـيام وقال الشوكاين: "، (4")وعشرون
وهذا هو احلق؛ ألن محل املطلـق علـى  ري استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر انتهى.أيام البيض غ

 (. 5")املقيد ههنا متعذر

إن استحباب صيام األيـام البـيض  : ثالثة أيام في كل شهرالفي صيام رابعا: القول الراجح 
شــهر، وأن  مقيــد بأوســ  الشــهر وهــو قــول اجلمهــور، وصــيام األيــام البــيض غــري صــيام ثالثــة مــن كــل

والــيت منــع الثالثــة مــن كــل شــهر مطلقــة ال تتقيــد بــالبيض وال بغريهــا؛ لتعــدد النصــوص الســابقة فيهــا، 
فيعمــل باملقيــد بقيــد ، وبــاملطلق علــى إطالقــه، وهــذا القــول هــو املوافــق لقواعــد  التقييــد؛ لتعــدد القيــد؛

كيفمـــا تيســـر، مـــع صـــيام األيـــام   ،  ومثرتـــه هـــي الرتغيـــب يف إدرا  صـــيام ثالثـــة أيـــام،اإلطـــالق والتقييـــد 
  البيض، واهلل اعلم.

                                                           

  .1/75 ،1ط ،النَّوادر والزِّياداتالنفزي، ،  1/332، تبين الحقائق ،، الزيلعي4/300 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين، ( 1)
 .  8/52 ،2ط ،المنهاجالنووي،  (2)
 .  2/322 ،2ط ،البيان والتحصيلابن رشد، ( انمر: 3)
 السابق.   رجعامل ( النووي،4)
   . 4/301 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين، ( 5)
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ـِد بْـِن ع برـاِد بْـِن ج ْعف ـر   :صـيام يـوم الجمعـة فـي والتقييـد اإلطـالق: الثالـثالمطلب  ع ـْن حُم مر
ــا، و ُهــو  ي طُــوُف بِاْلبـ ْيــ ِ  ُهم  ــاِبر  ْبــن  ع ْبــِد اهلِل ر ِضــي  اهللُ ع نـْ ــأ ْلُ  ج  ــ :س  ــى ر ُســوُل اهلِل ص  لرى اهللُ ع ل ْيــِه " أ نـ ه 

ا اْلبـ ْي ِ  : نـ ع ْم، و ر بِّ ه ذ    (.1")و س لرم  ع ْن ِصي اِم يـ ْوِم اجلُُْمع ِة؟ فـ ق ال 

" علـى أن صـوم يـوم اجلمعـة: أفاد قوله: "صيام يوم الجمعة في والتقييد اإلطالق أوجهأوال: 
بيوم قبله أو بعد ، ولكن جا   النهي مطلق عن أي صفة سوا  كان صيام يوم اجلمعة منفردا أو مقرونا

ْعـُ  النـ ر "قـال:  -رضـي اهلل عنـه-له قيد من حديث أت هريرة  يقـوُل: ال  -صـلرى اهللُ عليـه وسـلرم-مسِ 
ْعــُ  ر ُســول  اهلِل  ، ويف روايــة عنــه:(2)"يصــوم نر أحــدُكم يــوم  اجلُمعــِة إال يوًمــا قبل ــه أو بعــد   ص ــلرى اهللُ -مسِ 

ــلر  ِإنر يـ ــْوم  اجلُُْمع ـِة يـ ــْوُم ِعيــد ، ف ــال  جت ْع لُــوا يـ ـْوم  ِعيــدُِكْم يـ ــْوم  ِصــي اِمُكْم، ِإالر أ ْن ت ُصــوُموا " يـ ُقــوُل: -م  ع ل ْيـِه و س 
" ُ ل ُه أ ْو بـ ْعد  أو بعـد ، والعلـة أنـه  على أن النهـي مقيـد بصـيام يـوم قبـل يـوم اجلمعـةفدل ما سبق ؛ (3)قـ بـْ

 يوم عيد أسبوعي.

ال ختتصُّوا : "-صلى اهلل عليه وسلم–قال: قال: رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-هريرة عن أت و -
إالر أْن يكـون  يف صـوم   ؛وال ختصُّـوا يـوم  اجلمعـِة بصـيام  مـن بـِ  األيـرامِ  ،ليلة  اجلمعِة بقيام  من ب  اللريـاب

 سبب: كصيام اعتاد . ، فقيد النهي بتخصيص اجلمعة دون أن يكون لصيامها(4)"يصوُمُه أحدُُكمْ 

دخ ـل عليهـا  -صـلرى اهللُ عليـه وسـلرم-أن النـ ر  " -رضي اهلل عنها–عن أم املؤمن  جويرية و -
 .قال: أتريدين أن تصومي غًدا. قالْ : ال .يوم  اجلُمعِة، وهي صائمةن، فقال: أُصمِ  أمِس. قالْ : ال

 .  فقيد النهي بإفراد اجلمعة بالصيام .(5)"قال: فأفِطري
                                                           

ف رًِدا، اجلُُْمع ةِ  يـ ْومِ  ِصي امِ  ك ر اه ةِ  ب ابُ  ،الصيام كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 1)  االبخاري تعليقأخرجه  و ،(1143رقم ) ُمنـْ
"بلف    (.1984) رقم الصحيحانمر  : "أن ينفرد  بصوم 

   .1985رقم ،3/42 اجُلُمع ةِ  يـ ْومِ  ص ْومِ  ب ابُ  الصوم، كتاب ،الصحيح يف البخاريأخرجه  (2)
  اشرتط كما] حسن أو صحي : امللقن ابنقال  .(8012)رقم ،8/128 هريرة، أت مسند ابتدا  ،المسند يف أمحد أخرجه (3)

 . 15/176 :أحمد مسندت  ،صحي  إسناد : شاكر أمحد، وقال 2/112: المحتاج تحفة، [املقدمة يف
ف رًِدا، اجلُُْمع ةِ  يـ ْومِ  ِصي امِ  اه ةِ ك ر   ب ابُ  ،الصيام كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 4)  . (1144) ، رقم2/801 ُمنـْ
 .    (1986) ، رقم3/42 ،...اجُلُمع ةِ  يـ ْومِ  ص ْومِ  ابُ ب ،الصيام كتاب،  الصحيح البخاري يف( أخرجه 5)



 

  )221) 

دل   :السابقة األحاديث في الواردة بالصفات الجمعة يوم صيام تقييد حكم: ثانيا
األحاديث السابقة على قيد النهي عن صيام يوم اجلمعة بأن يصام منفردا؛ بأن ال يصام معه يوم قبله 

فيحمل أو ان ال يكون بسبب عادة كمن يصوم يوم ويفطر يوما،  خيص بالصيام،أو يوم بعد ، أو 
 .، وبصوم معتادلق النهي على األحاديث املقيد؛ فيتقيد بصيام يوم معه، وبعدم ختصيصه بصياممط

 :بصيام الجمعة يوم افراد في الفقهاء أقوال: ثالثا

صــوم يــوم اجلمعــة  يكــر  القــالوا : منفــردا اجلمعــة صــيام يســتحب :والمالكيــة الحنفيــة مــذهب
، وبالقياس على أنه ال يكر  صومه مع غـري ، قـالوا منفردا، بل يستحب، ودليلهم: عدم السماع بالنهي

ومن غرائب املقام ما احتج به بعض املالكية علـى عـدم كراهـة  قال الشوكاين: ". و (1) يوم من أيام اهلل
صوم يوم اجلمعة، فقال: يوم ال يكر  صومه مع غري  فال يكر  وحد ، وهذا قياس فاسد االعتبار؛ ألنه 

ويف ذلــــك إمهــــل ألحاديــــث النهــــي عــــن إفــــراد اجلمعــــة  .(2)"الصــــحيحةمنصــــوب يف مقابلــــة النصــــوص 
 .بالصيام وأمر  ملن مل يصم يوم قبله أو نوى صيام يوم بعد  أن يفطر

 .(3) بصيام اجلمعة يوم افراد يكر : والحنابلة الشافعية مذهب

 : بصيام الجمعة يوم إفراد في الراجح القول: رابعا

 م؛ة صـــيام يـــوم اجلمعـــة بـــإفراد  بالصـــو كراهـــ لتقييـــدهمبلـــة هـــو مـــذهب الشـــافعية واحلنا الـــراج 
 الدليل مل يصلهما، واهلل أعلم.  لى الدليل املقيد، والعذر للحنفية والشافعية؛ ألنوالستنادمها ع

  
                                                           

 .   1/243 1ط ،المقدمات، ابن رشد، 1/350 ،2ط ،الكافي، ابن عبد ال ، 1/344، 2، طتحفة الفقهاءالسمرقندي، ( 1)
 . 4/297 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين، ( 2)
  .1/137 ،1، طمسائل اإلمام أحمد، السجستاين، 1/190 ،1ط ،اللباباحملاملي، ( 3)
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 في النهي عن إفراد يوم السبت بصيام: اإلطالق والتقييدالمطلب الرابع: 
 اهلل صـلى النـ  مسعـ  أهنـا -ضي اهلل عنهمـار  وامسها الصما -عبد اهلل بن بسر عن أخته عن 

ال تصوموا يوم السب  إال فيما افرتض عليكم، فإن مل جيـد أحـدكم إال حلـا  عنبـة  " :يقول وسلم عليه
 .(1)أو عود شجرة فليمضغه "

 السـابق احلـديث ظـاهر يدل: السبت يوم صيام عن النهي في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال
، منفـردا، سوا  كان النفل أياما متتالية فيهـا السـب  أو السب يوافق يوم  نفل كلل املطلق التحرمي على

ســــوا  كــــان يف الســــ  مــــن شــــوال، أو يف األيــــام البــــيض، أو كــــان يومــــا مســــنونا صــــيامه: كيــــوم عرفــــة، 
وعاشــورا ، ومحــل احلــديث علــى ظــاهر  احملــدث الشــيخ اإللبــاين رمحــه اهلل، وال أعلــم أحــدا قــال بــذلك 

مجهور أهل العلم والفقه، ومنهم األئمـة األربعـة، إىل أن النهـي يف احلـديث علـى الكرهـة؛  غري ، وذهب
فيكر  إفراد يوم السب  بصيام، كـالنهي يف إفـراد يـوم اجلمعـة، وذهـب اجلمهـور إىل القـول بتأويـل ظـاهر 

 احلديث، وعدم نسخه؛ وال احلكم عليه بالشذوذ كما حكم عليه البعض، فكان تأويل النهي: 
                                                           

 وحسنه. (،744، رقم)3/111 السرْبِ ، يـ ْومِ  ص ْومِ  ك ر اِهي ةِ  يف  ج ا    م ا بابأبواب الصوم، ، السنن يف الرتمذي ( أخرجه1)
 إسـناد : تيمية ابن، وقال 1/363،الكافي ،صحي  حسن: قدامة ابن (، وقال3615: رقم )صحيحال يف ن حباناب أخرجهو 

 :البهــوي، وقـال 22/365، الكمـال تهـذيب ،عنهــا كثـرية طـرق[ لـه: ]املـزي، وقــال 2/653 ،(الصـيام) العمـدة شـرح ،جيـد
 علـى صـحي : األلبـاين، وقـال اللثـام كشـف ،جيـد  إسـناد: احلنبلـي السـفاريين ، وقـال2/341، القنـا  كشـاف ،جيد إسناد 
 .4/118، الغليل إرواء ،البخاري شرط

ْع ُ : ق ال  وقال احلاكم بعد أن أورد هذا حديث ابن بسر: " ....  ، اْبنِ  ع نِ  حُي دُِّث، اللرْيث   مسِ   أ نرهُ  ل ُه، ذُِكر   ِإذ ا ك ان   أ نرهُ  ِشه اب 
ا: ق ال    ِ السربْ  يـ ْومِ  ِصي امِ  ع نْ  نـ ه ى ـِديثن  ه ذ   ص ـلرى اللرـهِ  ر ُسـول   ِإنر " مث سـاق حـديث : "ص ـِحي    بِِإْسـن اد   ُمع ـاِرضن  و لـ هُ " مِحِْصـيَ  ح 
ــلرم   ع ل ْيـهِ  اهللُ  ـان   م ــا أ ْكثـ ـر   و س  ـِد، السرــْب ِ  يـ ـْومُ  اأْل يرــامِ  ِمـن   ي ُصــومُ  ك  ــان   و اأْل ح  ــا: »يـ ُقـولُ  و ك  ، يــد  عِ  يـ ْوم ـا ِإنـرُهم   أ نْ  أُرِيــدُ  و أ ن ــا لِْلُمْشـرِِك  

اِلف ُهمْ   " ووافقه الذه . ُأخ 
: العيـد دقيق ابن، وقال 5/248، األولياء حلية، ثور عن عيسى به تفرد خالد حديث من غريب وقال: نعيم أبوممن ضعفه و 
 .5/760: يرالمن البدر ،[علة فيه: ]امللقن ابن، وقال 1/360، اإللمام، صحي  بإسناد معارض له

 الضــب  بقلــة وينبــف الروايــة يــوهي احلــديث يف التلــون هــذا:الصــنعاين ، وقــال7/67، الســنن تهــذيب ،كــذب :القــيم ابــن وقــال
، األوطار نيل ،باالضطراب أعل: الشوكاين ،وقال2/273، السالم سبل ،بسر بن اهلل عبد عن أيضا الراوي على فيه واختلف

 شــرح ،بــه يعمــل ال شــاذ: عثيمــ  ابــن ، وقــال183،الكريمــة التحفــة ،املــن شــاذ اداإلســن مضــطرب: بــاز ابــن ، وقــال4/339
 .4/101، عثيم  البن مسلم
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ن خيص يوم السب  بصيام كما خيص يف فريضة رمضـان، وعلـى هـذا التأويـل يكـون النهـي يف أ
احلـديث مقيــدا بــأن ال خيــّص السـب  بصــيام كمــا خيــص يف رمضــان، وللحـديث قيــود أخــرى ومــن تلــك 

 القيود:

أ نر  ..: " من حديث كريب موىل ابـن عبـاس ماهييف صحيحابن حبان و ابن خزمية ما روا   -1
ـلرم  -م ْوىل  ابْـِن ع برـاس  أ ْخبـ ـر ُ  أ نر ابْـن  ع برـاس  و ن اًسـا ِمـْن أ ْصـح اِب ر ُسـوِل اللرـِه  ُكر يـًْبا  -ص ـلرى اللرـُه ع ل ْيـِه و س 

ـان  ر ُسـوُل اللرـِه  ـلرم  -بـ ع ُثوين ِإىل  أُمِّ س ل م ة  ُأس ائُِله ا ع ْن أ يِّ اأْل يـراِم ك  أ ْكثـ ـر  ِلِصـي اِمه ا؟  -ص ـلرى اللرـُه ع ل ْيـِه و س 
، فـ ق ـاُموا بِـ أ نـرُهْم أ ْنك ُروا ذ لِـك  ـا، فـ ق ال ْ : يـ ْوم  السرْبِ  و اأْل ح ِد، فـ ر ج ْعُ  إِل ْيِهْم ف أ ْخبـ ْرتـُُهْم، ف ك  أ مْج ِعِهْم إِل يـْه 

ا ــذ  ا و ك  ــذ  ا يف ك  ــذ  ــر   أ نرــِك قُـ  ،فـ ق ــاُلوا: ِإنرــا بـ ع ثْـن ــا إِل ْيــِك ه  ، ِإنر ر ُســول  اللرــِه و ذ ك  ا، فـ ق ال ــْ : ص ــد ق  ــذ  -ْلــِ  ك 
ــلرم   ــان  يـ ُقــوُل:  -ص ــلرى اللرــُه ع ل ْيــِه و س  ــِد، و ك  ــْبِ  و اأْل ح  ــان  ي ُصــوُم ِمــن  اأْل يـرـاِم يـ ــْوُم السر ــا )أ ْكثـ ــُر م ــا ك  ِإنـرُهم 

الِف ُهمْ  اِن لِْلُمْشرِِك  ، و أ ن ا أُرِيُد أ ْن ُأخ   (1)"( ِعيد 

ـــيس مبطلـــق إذ صـــامه النـــ    يف هـــذا  -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم–دل احلـــديث علـــى أن النهـــي ل
 احلديث مع يوم األحد؛ فيقيد اإلطالق يف هذا احلديث بقيدين:

: وهو باملفهوم مـن صـيام يـوم األحـد معـه؛ ومـن القيد األول: بصوم يوم معه إن كان بال سبب
ن إفراد يوم اجلمعة وهو عيد املسـلم  يرفعـه صـيام يـوم السـب  الدليل من املسألة السابقة؛ إن النهي ع

وهــو عيــد اليهــود، فــدل علــى جــواز صــوم اجلمعــة مــع الســب ، وذكــر األحــد؛ ألنــه أوىل يف الصــيام مــن 
 صوم يوم عيدنا، ولصيام اجلمعة معه جاز وعليه فهو مقيد بصيام يوم معه.

ـــُد أ ْن صـــوص عليهـــا يف احلـــديث: ": واملخالفـــة منالقيـــد الثـــاين: مقيـــد بقصـــد املخالفـــة  و أ ن ـــا أُرِي
ــالِف ُهمْ  "، وملــا كــان الســب  واألحــد أعيــاد املشــرك  فــذكر معــا، فمــن قصــد املخالفــة ولــو فقــ  بصــيام ُأخ 

                                                           

ُ ، اأْل ح دِ  يـ ْوم   ص ام   ِإذ ا السرْب ِ  يـ ْومِ  يف  الرُّْخص ةِ  بابكتاب الصيام،   ،صحيحاليف  ابن خزميةأخرجه ( 1)   رقم ،3/318 بـ ْعد 
 ،السلسـلة الضـعيفة ه يف]مث تراجـع الشـيخ وضـعف .حسـن إسـناد  قيقـه علـى صـحي  ابـن خزميـةيف حت األلبـاين وقال(، 2167) 

 ابـن صـحي  علـى حتقيقـه يف األرنـؤوط وقـال(، 3616، رقـم: )381 /8وأخرجه ابـن حبـان يف الصـحي ،  ،[1099رقم ،1ط
 الـذه  اإلمـام ووثقهمـا مجـع، عنهمـا وروى ،"الثقـات" يف املؤلـف ذكرمهـا وأبـو  عمر بن حممد بن اهلل عبد قوي إسناد :" حبان

  ."ثقات رجاله السند وباقي ،"الكاشف" يف
  .(1593) ، رقم602 /1 ،المستدركوأخرجه احلاكم يف املستدر  على الصحيح ، ووافقه الذه ، 
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السب  منفردا فقد عمل بإحدى مقيدات إطالق النهي، اليت يف هذا احلديث وإمجالـا: صـيام السـب  
بعـــدما أنكـــر علـــى مـــن قـــال  قـــال ابـــن حجـــربقيـــد املخالفـــة،  بـــال ســـبب مـــع األحـــد أو الســـب  منفـــردا

وفـــرادى امتثـــاالً لعمـــوم  )أي: الســـب  واألحـــد(فـــاألوىل أن يصـــاما معـــاً  "...: بالكراهـــة مـــن الشـــافعية 
 .(1)"األمر مبخالفة أهل الكتاب

صــلرى اهللُ عليــه -كــان رســوُل اهلِل قالــ : " -رضــي اهلل عنهــا–عــن عائشــة روى الرتمــذي  -2
ِر الثُّالثا   واألربعا   واخلِميس   -م  وسلر   . (2)"ي صوُم من الشرهِر السْب   واأل ح د  واإلثن   ومن الشرهِر اآلخ 

صــلى -ويسـتفاد مــن هــذ  الروايــة أن النهــي عــن صــيام يــوم الســب  لــيس مبطلــق؛ إذ صــام النــ  
كـل شـهرين، لـيعم صـيامه يـوم السـب  ضـمن الثالثـة أيـام الـيت كـان يسـتحب صـيامها   -اهلل عليه وسـلم

فتوزيــع طاعــة الصــوم علــى أيـــام   -عيــد املســلم -صــلى اهلل عليــه وســلم أيــام األســبوع، عــدا اجلمعـــة 
األســبوع هــو الُســّنة، ويقيــد النهــي املطلــق بقصــد عــدم هجــران يــوم الســب  بالطاعــة، ملــن قصــد صــيام 

 أسبوع.

ه وســلم يأمرنــا أن نصــوم البــيض كــان رســول اهلِل صــلى اهلل عليــأبــو داود وغــري : "مــا روا   -3
(. ووجــه االســتدالل أن يف 3)"هــن كهيئــة الــدهر :وقــال :ثــالث عشــرة وأربــع عشــرة ومخــس عشــرة قــال

هــذ  الــثالث مــع تقلــب الشــهور واأليــام فــال بــد وأن يــأي يــوم ســب  فيهــا يصــام؛ فــدل علــى أن النهــي 
 املطلق مقيد بصيام األيام البيض.

 صيام الس  من شوال، فيقيد بصيامهم ولو أكثر من مرة.مبا روي فيما سبق يف فضل  -5

؛  -6 صيام يوم عرفة مل يأي هني عن صيامه منفردا، ويوم عرفة حتما يأي يف أعـوام يـوم سـب  
 فدل مبفهومه أن اإلطالق يف النهي عن صوم يوم السب  مقيد بصوم يوم عرفة. 

 ه أن يصوم يوم  فيهما السب .بصيام عاشورا : فلو أتى يوم مجعة أو سب  أو أحد فل -7
                                                           

 .       362، ص: 10ط السلفية ج:  ،فتح الباري،ابن حجر العسقالين،  (1)
  سبق خترجيه.و ، (746) قمر ، السننيف  الرتمذي أخرجه (2)
 .(، وسبق خترجيه2449) رقم ،السنن داود، وأب أخرجه (3)
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 وكيـف؟: قـال السـالم عليـه داود   صـيام   فصـمْ ماروا  البخاري عـن عبـد اهلل بـن عمـرو" ...  -8
 ." فقيد بصيام داود، وقيد بالقياس: صيام من كان  له عادةيوًما ويُفطرُ  يوًما يصومُ  كان: قال

يث النهـي عـن صـيام يـوم حـد جـا : السـبت يـوم صـيام عـن النهـي فـي التقييـد أحكام: ثانيا
 السب  مطلق، وجا  فيما وقف  عليه أحد عشر قيدا بالنص وباملفهوم:

 القيد األول: بأال ينوي اختصاص السب  بصيام، وهذا مبفهوم كل من صح  احلديث عدا األلباين.
 .بال سببصيامهما تنفال  إن كانو  قبله أو بعد ، صوم يوم معهالقيد الثاين: جبمع 

 ث: بقصد خمالفة اليهود والنصارى معا، بصيام السب  مع األحد، وهو سنة. القيد الثال
 القيد الرابع: بقصد خمالفة اليهود، بأن ينوي بصوم السب  خمالفة اليهود، ال الختصاصه وتعميمه. 
 القيد اخلامس: بقصد عدم هجران يوم السب  بالطاعة، ملن قصد صيام أسبوعا موزعا على الشهر.

 األيام البيض إذا أتى فيها يوم سب .بصيام : السادس القيد
 القيد السابع: بصيام الس  من شوال متفرقة أو جمتمعة، ولو صام فيهم سب  أو أكثر.

 بصيام يوم عرفة إذا وافق السب ، وله أن يصومه منفردا.: الثامن القيد
 لسب  مع أحدمها. القيد التاسع: بصيام عاشورا : لو وافق مجعة أو سب  أو أحد، فله أن يصوم ا

 عبد اهلل بن عمرو. -صلى اهلل عليه وسلم-القيد العاشر: بصيام داود الذي أرشد إليه الرسول 
 .داود صيام على قياسا يوم ؛القيد احلادي عشر: بصوم معتاد: كمن كان يصوم يوما ويفطر 

 أن غــري نمــ تطوعــاً  بالصــوم الســب  يــوم إفــراد: الســبت يــوم صــيام فــي الفقهــاء أقــوال: ثالثــا
 :أقوال على العلم أهل فيه اختلف بعد ، أو قبله بيوم   مقروناً  وال عادًة، يكون

 : بالصوم السبت إفراد يكره: األول القول

 : األربعة الفقهية املذاهب باتفاق وهذا

غري ، ونصوا على العلـة هـي التعمـيم  إليه ضم إذا إال باليهود للتشبه يكر : الحنفية مذهب -
 .(1)"ال أن يوافق" ذلك اليوم "عادته" لفوات علة الكراهة بصوم معتاد "إفقالوا: 

                                                           

 .1/237 ،1، طمراقي الفالحالشرنبالب،  (1)
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خصوصـا". والكراهـة  وصـوم يـوم السـب .. )واملكرو ( صوم الـدهر: قالوا "مذهب المالكية -
 . (1)على أن خيص بصيام 

، أو بعــد  معــه مل يكــر  فــإن صــام قبلــه ،يكــر  إفــراد يــوم الســب  بالصــوم: مــذهب الشــافعية -
 .(2)"صرح بكراهة إفراد  أصحابنا منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغريهموي: "قال النو 

أمـا إذا صـامه بسـبب كـأن اعتـاد صـوم يـوم وفطـر يـوم  وقال شيخ اإلسـالم زكريـا األنصـاري: " 
ال ختصوا يـوم اجلمعـة بصـيام  :وخل  مسلم ،كما يف صوم يوم الشك  ،فوافق صومه يوما منها فال كراهة

، ومــذهب الشــافعية  (3)"وقــيس باجلمعــة البــاقي ،ام إال أن يكــون يف صــوم يصــومه أحــدكممــن بــ  األيــ
كــذلك يف تقييــد وقــ  الكراهــة بصــالة مــا لــه ســبب، لفعــل النــ  صــلى اهلل عليــه وســلم: صــالة ســنة 

السابقة، والسنة الفعلية من مقيـدات املطلـق كمـا المهر بعد العصر، وهنا لصيامه السب  يف النصوص 
 الباب األول. يف مر يف

قــال األثـرم: قــال أبـو عبــد اهلل: أمــا صـيام يــوم الســب  : قــال ابـن قدامــة: "مـذهب الحنابلــة - 
فقد جا  فيه حديث الصما ، وكان حيىي بن سعيد يتقيه، أي: أن حيدثين به، ومسعتـه مـن أت  ؛يفرد به
وإن وافـــق صـــوما  يريـــة.واملكـــرو  إفـــراد ، فـــإن صـــام معـــه غـــري  مل يكـــر ؛ حلـــديث أت هريـــرة وجو  ،عاصـــم

 .(4)"إلنسان، مل يكر ، ملا قدمنا 

تعميمــــا لــــذا اليــــوم، وصــــرح   حتــــري إفــــراد  بالصــــومفاتفقــــ  املــــذاهب األربعــــة علــــى كراهــــة 
الشــافعية وغــريهم بأنــه يصــام إذا كــان لــه ســبب، وبــذلك ال يكــون صــيامه تعميمــا، ولــو منفــردا وضــربوا 

إفطار يـوم؛ وهـذا ال بـد أن يصـوم السـب  منفـردا، وأقـوال للسبب مثاال: كمن كان  عادته صيام يوم و 
 .األئمة راع  املقيدات للمطلق فاستدل  به

                                                           

 .    2/497، 1ط ،الذخيرةالقرايف،  (1)
 .    6/439 ،ط.، دالمجمو النووي، ( 2)
 .    1/145 ،ط،د ،شرح منهل الطالبزكريا األنصاري،  (3)
 "يقصد رواية اإلمام أمحد يف جواز صيام اجلمعة منفردا ملن وافق: . وقولو : ملا قدمنا 3/171 ،ط.، دالمغنية، ابن قدام( 4)

 .     3/170: نمراصيامه يوم عادته؛ كمن يصوم يوم ويفطر يوم،  
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وهـو سـوا  كـان مفـرداً أم مقرونـاً بغـري  فيصـام  :مطلقـاً  السـبت يـوم صـوم يجوز: الثاني القول
 "شــــاذاحلــــديث  : "الطحــــاويقــــال  إذ يف صــــحته خــــالف: (1)قــــول مــــن مل يصــــح  احلــــديث املطلــــق

ففــي ذلــك دليــل علــى  ؛ومل يقــل إن كــان يــوم الســب  فــال تصــومو ل بأحاديــث صــيام عاشــورا ، واســتد
 .(3)هو اختيار ابن تيميةو (، 2)، واستدل بصيام األيام البيض، وصيام داوددخول كل األيام فيه

 -عرفـة كيـوم- مسـتحب يـوم صـيام السـب  صـيام وافـق وإن :بـالطالق النهـي: الثالث القول 
مـن الصـحي ،  منهـا املعلـول وبـ  طرقـه وسـاق احلديث وصح   -اهلل رمحه– أللباينا الشيخ قول وهو

وهــو عاّلمــة عصــر  يف احلــديث رمحــه اهلل، وممــا أجــاب بــه، إجابتــه عــن حــديث صــيام يــوم الســب  مــع 
وقــد كــان بعــض املناقشــ  عــارض حــديث الســب  حبــديث اجلمعــة هــذا، فتأملــ  يف اجلمعــة بقولــه: "

تعــارض واحلمــد هلل، وذلـك بــأن نقــول: مــن صـام يــوم اجلمعــة دون اخلمــيس فعليــه ذلـك، فبــدا ب أن ال 
أن يصــوم الســب ، وهــذا فــرض عليــه لينجــو مــن إمث خمالفتــه اإِلفــراد ليــوم اجلمعــة، فهــو يف هــذ  احلالــة 

 .(4)"(إال فيما افرتض عليكم)يف حديث السب :  -صلى اهلل عليه وسلم  -داخل يف عموم قوله 

ل نمــر فقــد جعــل صــوم الســب  داخــال ضــمن الفــرض؛ لرفــع إمث إفــراد صــوم يــوم ويف هــذا التأويــ
حـــرام   اجلمعـــة؛ للوصـــول إىل حتـــرمي صـــوم يـــوم الســـب  بـــإطالق، فـــإفراد صـــيام اجلمعـــة أو الســـب  عنـــد 

أقــوال مــن قــال خــالف بــذلك أقــوال  الفقهــا  ومــنهم األئمــة األربعــة، و  كحرمــة صــيام العيــدين، فخــالف
املــــن، وهــــم أيضــــا مــــن أئمــــة  طالق لضــــعف احلــــديث وشــــذوذ يف الســــند أوبإباحــــة صــــيام الســــب  بــــإ

  احلديث.

ـان   م ـا أ ْكثـ ـر  " :جياب عليه مبـا صـححه احلـاكم ووافقـه الـذه و   السرـْب ِ  يـ ـْومُ  اأْل يـرامِ  ِمـن   ي ُصـومُ  ك 
   .ا بالصياماليت جعل صيام السب  لا فرضا حىت يكفر إمث إفرادهاجلمعة  ا، وليس فيهم(5)"و اأْل ح ِد،

                                                           

 قد أنكر  كثرين فيه، ومن قال بعدم الكراهة مطلقا مل يص  عندهم يف النهي عن إفراد يوم السب  بالصوم حديثن يعتمد عل( 1)
مــن احلفــاظ املتقــدم  ســنداً ومتنــاً، كمالــك واألوزاعــي وأمحــد وأت حــامت والرتمــذي، وحكــم أبــو داود عليــه بالنســخ، ونصــر ابــن 

 .       1/442املبحث الرابع: إفراد يوم السب  بالصوم:  للدرر، تيمية من ضعفه ومن قال أنه شاَذ أو منسوخ. املوسوعة الفقهية
 .      2/80 ،1ط ،شرح معاني اآلثارلطحاوي، ا (2)
 .       5/378 ،1ط ،الفتاوى الكبرىابن تيمية،  (3)
 . 2/734 ،1ط ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،األلباين (4)
 ة يف ابن خزميأخرجه ووافقه الذه . و (، وقال على شرط الشيخ ، 1593) ، رقم602 /1 ،المستدركأخرجه احلاكم يف  5))



 

  )228) 

علـى  -واجلمعـة كـذلك –عـن إفـراد السـب  بالصـيام أنـه حيمـل النهـي  علـى ويدل كـالم الشـيخ
العيـدين، حمرما كحرمة صـيام  صيام السب إفراد  ، ومل يسبقه يف ذلك أحد؛ فلو كانالتحرمي ال الكراهة

ه مـع األحـد الـذي اجلمعة اليت قبله، وال أن يكون ج ا لصيامها، وما ص  صيام ما ص  أن يصام مع
 :وليس حبرام والدليل على أنه مكرو بعد ، 

راوي حـــديث -مـــن حـــديث عبـــد اهلل بـــن بســـر  -رمحـــه اهلل –نفســـه مـــا صـــححه األلبـــاين  -1
مسعُ  ثوبان  موىل الن ِّ صلرى اهللُ التحرمي:  -رمحه اهلل–الذي أخذ منه الشيخ األلباين  -النهي بإطالق

ـُلوا عبـد  اهلِل بـن  ُبسـر   عليِه وسلرم  عن صـياِم يـومِ  صـياُم يـوِم السرـبِ  ال "فُسـئل  فقـال:  ،السـبِ  فقـال: س 
 ، وهو تقييد ملطلق النهي بقول الصحات الراوي ومذهبه وقد استو  الشروط.(1)"لك  وال عليك

أهنـا دخلـْ  علـى رسـوِل اهلِل وما روي عن أخته الصما  بن  بسر راوية احلديث املطلق: " -2
 :اهللُ عليــــِه وســــلرم  يــــوم  الســــبِ  وهــــو يتغــــدرى فقــــال تعــــاب تغــــدِّي فقالــــ  إين صــــائمةن فقــــال لــــاصــــلرى 

 .(2)"ال لِك وال عليكِ  فإنر صيام  يوِم السب ِ  ؛ُكلي  :قال .ال :قال  .أ ُصمِ  أمسِ  "

ـــار مـــن منطوقهـــا ومفهومهـــا أن النهـــي للكراهـــة ال للتحـــرمي، ولـــو كـــان  فـــدل  األحاديـــث واآلث
مــع  -صــلى اهلل عليــه وســلم–م حمرمــا، ويســتحق مــن صــام الســب  اإلمث؛ مــا أمــر بــه رســول اهلل الصــيا

قهــا  ومـــنهم فاجلمعــة، فغايــة مــا قيــل عــدم إفــراد  بالصـــوم، أو الكراهــة كمــا ذهــب إىل ذلــك مجهــور ال
، ولكــــن ذكــــرت أقواهــــا، ردود أخــــرى ال يتســــع املقــــام لســــردها -رمحــــه اهلل–األئمــــة األربعــــة. ولأللبــــاين 

 .، واهلل أعلماإلطالق والتقييدورجح  الصحي  على ضو  قواعد 

يقـل بـه أحـد قبلـه، وممـا يؤكـد  يعـذر يف اجتهـاد  الـذي مل -رمحـه اهلل–واحملدث الشـيخ األلبـاين 
خــ   -رضــوان اهلل علــيهم– فلقــد اســتنكر مجــع مــنهمالصــحابة،  أشــكل  علــىاملســألة هــذ  ، أن عــذر 

                                                                                                                                                                                     

 (، وصححه األرنؤوط، وسبق خترجيه.3616وصححه األلباين، وأخرجه ابن حبان يف الصحي  رقم ) (2167)رقم  الصحي  
فِ  ِذْكرُ  الصيام، كتاب،  السنن الكبرىأخرجه النسائي يف ( 1)  .(2785رقم) ،3/213 ، ي زِيد   ْبنِ  ثـ ْورِ  ع ل ى ااِلْخِتال 

  :(27076) ، وللحديث رواية أخرى عن الصما ، مسند أمحد:1/446 ،السلسلة الصحيحة، إسناد  جيد األلباين وقال 
  مجمع ،ليعة ابن فيه: اليثميوقال ( 27076) ، رقم8 /45، مسند النسا ، حديث الصما ، المسندأخرجه أمحد يف  (2)

تقــــدم مــــن  كـــان يف إســــناد  مــــن ال حيــــتج بـــه إذا انفــــرد لكــــن يــــدل عليـــه مــــا قـــال ابــــن القــــيم: "هــــذا وإنو  ،3/201، الزوائــــد
 . 7/70 ،1ط ،تهذيب السنناألحاديث"، 



 

  )229) 

: مــن صــيام يــومي الســب  ففــي حــديث كريــب مــوىل ابــن عبــاس -لمصــلى اهلل عليــه وســ–إكثــار النــ  
ص ـلرى اللرـُه ع ل ْيـِه -أ نر ُكر يـًْبا م ـْوىل  ابْـِن ع برـاس  أ ْخبـ ـر ُ  أ نر ابْـن  ع برـاس  و ن اًسـا ِمـْن أ ْصـح اِب ر ُسـوِل اللرـِه ... "

ــلرم   ــائُِله ا ع ــْن أ   -و س  ــل م ة  ُأس  ــان  ر ُســوُل اللرــِه بـ ع ثُــوين ِإىل  أُمِّ س  ــلرم  -يِّ اأْل يرــاِم ك  ــلرى اللرــُه ع ل ْيــِه و س  ــر   -ص  أ ْكثـ 
ـــُروا ذ لِـــك   ـــأ نـرُهْم أ ْنك  ْعـــُ  إِل ـــْيِهْم ف ـــأ ْخبـ ْرتـُُهْم، ف ك  ـــِد، فـ ر ج  ـــْبِ  و اأْل ح  ـــاُموا ِلِصـــي اِمه ا؟ فـ ق ال ـــْ : يـ ـــْوم  السر ، فـ ق 

ابِأ مْج ِعِهْم إِل يـْه ا، فـ ق اُلوا ـذ  ا و ك  ـذ  ا يف ك  ـذ  ، ِإنر  ،: ِإنرا بـ ع ثْـن ا إِل ْيِك ه  ا، فـ ق الـ ْ : ص ـد ق  ـذ  ـر   أ نـرِك قـُْلـِ  ك  و ذ ك 
 . (1)"أ ْكثـ ُر م ا ك ان  ي ُصوُم ِمن  اأْل يراِم يـ ْوُم السرْبِ  و اأْل ح دِ  -ص لرى اللرُه ع ل ْيِه و س لرم  -ر ُسول  اللرِه 

ا للمحـدث األلبـاين إال أن احلـق أحـق أن يتبـع، مـع اليقـ  بأنـه مـأجور علـى ومع عميم تقـديرن
، واهلل أعلــم اإلطــالق والتقييــداجتهــاد  وإن جانبــه الصــواب، وقــد مت حبــث احلكــم مبــا يناســب أحكــام 

 .بالصواب

  :السبت يوم صيام في الراجح القول: رابعا

هب الفقهيــة األربعــة، القــائلون بــأن وفــيهم أئمــة املــذا اجلمهــور قــول األول، القــول هــو الــراج 
النهــي حممــول علــى كراهــة إفــراد يــوم الســب  بصــيام علــى وجــه التخصــيص، أو كمــا قــال بعضــهم علــى 
وجــه التعمــيم؛ لقــوة أدلــتهم؛ وللعمــل بكــل األحاديــث الصــحيحة الــواردة، وألن أدلــتهم تؤيــدها قواعــد 

 ، واهلل أعلم.اإلطالق والتقييد

 

 

 

 

 
                                                           

  .(1593) رقم(، واملستدر  3616) رقم، وابن حبان: (2167) رقم: ، صحي  ابن خزميةسبق خترجيه( 1)



 

  )230) 

 :في النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق طالق والتقييداإل: الرابع بحثالم

عـن صـوِم  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-هنـى النـ ُّ قـال: " -رضـي اهلل عنـه–يد اخلدري عن أت سع
 .(1)يوِم الفطِر والنحِر"

ويوُم  ،قال: "يوُم عرفة   -صلى اهلل عليه وسلم-أن الن   -رضي اهلل عنه–عن عقبة بن عامر و 
" ،ياُم التشريقِ وأ ،النحرِ   . (2) عيدنا أهل  اإلسالِم، وهّي أياُم أكل  وشرب 

بعثـه وأْوس   -صـلرى اهللُ عليـِه وسـلرم  -أنر رسـول  اهلل ِ  : "-رضي اهلل عنـه–عن كعب بن مالك و 
ثاِن أيام  التشريقِ  " ،فنادى أنه ال يدخُل اجلنة  إال مؤمنن  ،بن  احلد   . (3)وأياُم ِمىًن أياُم أكل  وُشرب 

  :التشريق وأيام العيدين صيام في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال

السابقة النهي عن صـيام العيـدين وأيـام التشـريق، وورد النهـي مطلـق عـن أي  األحاديث يف ورد
صــفة أو حــال للصــائم، فهــو مطلــق للحــاج ولغــري ، ومطلــق ملــن حــج متمتــع أو مقــرن أو مفــرد، وســوا  

 ت أحاديث تقييد هذا اإلطالق منها:وجد الدي أو مل جيد، وورد

قــاال: " مل يـُــر خرْص يف أيــاِم التشــريِق أن  -رضــي اهلل عــنهم–عــن عبــد اهلل بــن عمــر وعائشــة  -
ن مل جِيِد ال دي "

 
 . (4)ُيص ْمن ، إال مل

ـن م ترـع  بـالُعمر ِة إىل احلـ جِّ إىل يـوِم  -رضي اهلل عنهمـا– وعن ابِن ُعم ر   -
 
عرفـة ، قـال: "الصـياُم مل

فإن مل جِيْد ه ديًا ومل يُصْم صام أيام ِمىًن". وعن ابـِن ِشـهاب  عـن ُعـْرو ة  عـن عائشـة  مثل ـه. تاب عـه إبـراهيُم 
 .(5)بُن سعد  عن ابِن ِشهاب  "

                                                           

    .  (1991) ، رقم3/42 الِفْطِر، يـ ْومِ  ص ْومِ  باب ، كتاب الصوم،الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
 (، وقال: 773) رقم ،134/ 3 الترْشرِيقِ  أ يرامِ  يف  الصرْومِ  ك ر اِهي ةِ  يف  ج ا    م ا ب ابُ  الصوم، وابأب ،السنن يف الرتمذي( أخرجه 2)

وصححه ، (3603): رقم الصحيح يف حبان ابن أخرجهو ، 1/347، عمر مسند ،الط ي جرير ابنصححه حسن صحي . 
 (.773): رقم ،الترمذي صحيحيف  األلباين، وصححه التعليق تغليق ،العسقالين حجر ابن

                  .    (1142) ، رقم2/800 الترْشرِيق، أ يرامِ  ص ْومِ  حت ِْرميِ  ب ابُ  ،الصيام كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 3)
                  .    (1997) ، رقم3/43 الترْشرِيِق، أ يرامِ  ِصي امِ  بابُ  ،مو الص كتاب،  الصحيح البخاري يف( أخرجه 4)
  .(1999) رقم ،الترْشرِيقِ  أ يرامِ  ِصي امِ  بابُ  ،مو الص كتاب،  الصحيح البخاري يف(أخرجه 5)



 

  )231) 

فـــدل  األحاديـــث أن مطلـــق النهـــي عـــن الصـــيام مقيـــد ملـــن حـــج وهـــو متمتـــع أو قـــارن ومل جيـــد 
حلــج، أيــام التشــريق الثالثــة، أو يصــوم بعضــها قبــل عرفــة، وبعضــها هـديا، فلــه أن يصــوم الثالثــة أيــام يف ا

 جن مم ُّٱ وبعضها يف أيام التشريق، وأصـل هـذ  الرخصـة يف الصـيام بـدال مـن الـدي يف قـول اهلل تعـاىل:

 .  (196 ، من اآليةالبقرةسورة ) َّ مئهئ هي مي حيخي جي  ٰه مه جه هن من خن حن

النهـي  جـا : الهـدي وجود بعدم شريقال أيام و العيدين صيام عن النهي تقييد حكم: ثانيا
النهـي عـن صـيام العيـدين علـى إطالقـه،  طلقين، ومل يأي ما يقيد ؛ فيبقى ممطلق عن صيام أيام العيد

احلكم حترمي صيام العيدين؛ ألنه مل تأي قرينة تصرفه للكراهـة، أمـا النهـي املطلـق يف صـيام ويستفاد منه 
طلـــق التحـــرمي يف الرخصـــة مبـــن مل جيـــد الـــدي؛ فيحمـــل أيـــام التشـــريق، فقـــد جـــا ت أحاديـــث قيـــدت م

يف  اإلطـالق والتقييـداملطلق علـى املقيـد، وجيـوز صـيام أيـام التشـريق ملـن مل جيـد الـدي، هـذا هـو حكـم 
 .هذ  املسألة وبالتطبيق وجد أن السادة الفقها  اتفقوا يف أحكام واختلفوا يف أحكام

علـــى حتـــرمي صـــوم  الفقهـــا  اتفـــق: والتشـــريق ينالعيـــد أيـــام صـــيام فـــي الفقهـــاء أقـــوال: ثالثـــا
 :حيد هديا، فكان  أقوالم على النحو التاب ن ملالعيدين، وأما صوم أيام التشريق مل

 وابـن املنـذر ،(1)أبـو حنيفـة مـذهب وهـو: مطلقـا التشـريق أيـام صيام يجوز ال: األول القول
، واســـتدلوا للشـــافعي الثـــاين القـــولجـــ   كمـــا قـــال اإلمـــام النـــووي ور   (2)قـــوب الشـــافعيأظهـــر وغريمهــا، و 

"باحلــديث املطلــق: " ن كــل يــوم ال جيــوز أل ؛ال جيــوز، وقــال الشــافعي: "(3)وأيــاُم ِمــىًن أيــاُم أكــل  وُشــرب 
 .(4)"كيوم العيد  ؛تمتعمل جيز فيه صوم امل ،فيه صوم غري املتمتع

ن يقضــي رمضــان؛ وكـذلك قالــ  احلنفيــة: إلن جــاز لــه صــيامه جــاز صــيام يــوم العيــد، وجــاز ملــ
، ت ر ب اح و ط اُوسأجُم اِهد و ع ط ا  بن صيام التشريق والعيد، واستدلوا بالنهي املطلق، واستدلوا بآثار عن 

                                                           

             . 2/44 ،1ط، تبيين الحقائق، الزيلعي( انمر: 1)
    . 8/17 ،2ط ،المنهاجالنووي، ( انمر: 2)
                  .    (1142)رقم ، 2/800 الترْشرِيق، يرامِ أ   ص ْومِ  حت ِْرميِ  ب ابُ  ،الصيام كتاب،  الصحيح مسلم يفأخرجه  (3)
  .6/441 ،ط.، دالمجمو النووي، ( 4)
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ــىتر مْيِضــي اْلعْشــر فالبــد مــن دم يهريــقأهنــم قــالوا: إ ، واســتدلوا بفتــوى رويــة عــن عمــر يف ذا مل يصــم ح 
 من ذي احلجة. وجوب الدم على من مل يصم يف الثالثة يف العشر

وجياب عن ذلك: بأن اهلل رخص للمتمتع يف كتابه إن مل جيد هديا أن يصـوم  ثالثـة يف احلـج، 
وسـبعة إذا رجــع، وأيــام مــىن مــن أيــام مناســك احلـج، وكمــا صــ  النهــي عــن صــيامها، صــ  يف البخــاري 

ملقيـدة للنهـي، ويف وغري  الرخصة؛ ملن مل جيد الدي، وما استدلوا به ال ينهض يف معارضة األحاديـث ا
 .  بالدليل  وعدم إمهال أحدمها التقييد عمال

 حكا : النووي قال: وغيره تطوعاً  أحد لكل مطلقا التشريق أيام صيام يجوز: الثاني القول
، وهــو عكـس القــول األول: قـالوا إذا جــاز (1)وابــن سـريين عمـر، وابــن العـوام، بــن الـزبري عــن املنـذر ابـن

شريق جاز لغري ، وهو مفهوم معارض بنص األحاديث الصرحية الصحيحة الناهية للمتمع صيام أيام الت
 .فق عن صيام أيام التشريق، وبتقييد الرخصة للمتمع 

: لغيـره يجـوز وال الهـدي يجـد لـم إذا للمتمتـع التشـريق أيـام صـيام يجـوز: الثالـث القـول 
، (4)يف القــــدمي ، والشــــافعياقواالوزاعــــي وإســــح، (3)، واحلنابلــــة(2)املالكيــــة :اجلمهــــور مــــذهب وهــــو

 .ودليلهم األحاديث اليت قيدت املطلق

 : التشريق أيام صيام في الراجح القول: رابعا

ألن أدلــتهم اعتمــدت علــى الصــحي  الصــري  يف املســألة والــذي ال  اجلمهــور؛ إليــه ماذهــب هــو
اإلطـالق وافق لقواعـد ملا هو يقوم أمامه املفهوم الذي ذهب إليه أصحاب القول األول والثاين، كما أنه

 ، والعمل بكل األدلة الواردة يف هذ  املسألة، واهلل أعلم.والتقييد
 

                                                           

                 . املصدر السابق المنهاج( انمر 1)
                 . 383 /1 ،2، طالكافيابن عبد ال ، ( انمر 2)
                  .3/383 ،ط.، دالمغنيابن قدامة، ( انمر 3)
                 . 6/441 ،ط.، دالمجمو النووي، انمر ( 4)
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 .يوم عرفةفي صيام  اإلطالق والتقييدالخامس:  بحثالم

 : عرفة يوم صيام في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال

ُم يوِم عرفة ، صيا... " عن الن  صلى اهلل عليه و سلم قال: -رضي اهلل عنه- قتادة أت عن -
، ورد صـيام يـوم عرفـة مطلـق عـن (1)"...والسـنة  الـيت بعـد  ،أ حتسُب على اهلِل أن ُيكفِّر  السنة  اليت قبل ه

أي صفة وحال، فيفهم منه أن املسلم يصومه، إذا كـان حاجـا، أوغـري حـاج، ولكـن ورد لـذا اإلطـالق 
 ما يقيد :

شكر الناُس يوم  عرفـ ة  يف صـوِم النـ ِّ ل : "قا -رضي اهلل عنها-عن أم الفضل بن  احلارث  -
فهـذا احلـديث ، (2)بش ـر اب  فش ـرب ُه" -صلرى اهللُ عليـِه وسـلم  -فبـ ع ْثُ  إىل الن ِّ  -صلى اهللُ عليِه وسلرم  -

 م ن اِســك ُكْم، لِت ْأُخــُذوا"للحــاج أن يفطــر، يف موقــف قــال فيــه:  -صــلى اهلل عليــه وســلم–بيــان مــن النــ  
ــيِت  بـ ْعــد   أ ُحــجُّ  ال   ل ع لِّــي أ ْدرِي ال   ف ــِإينِّ  ــِذ ِ  ح جر ، وســنته الفعليــة مــن مقيــدات املطلــق؛ ألهنــا يف هــذا (3)"ه 

املوقف ليس  من األفعال اجلبلية، بـل صـدر فعلـه بيانـا؛  لرفـع اللـبس يف شـكهم يف صـيامه مـن عـدم؛ 
 ديبية، عندما حلق متحلال امتثلوا أمر .والفعل يف هذا املوقف أبلغ من البيان بالقول، كما فعل يوم احل

 : بفعل النبي صلى اهلل عليه وسلم عرفة يوم صيام تقييد حكم: ثانيا

أن املســتحب فعــل النــ  صــلى اهلل عليــه وســلم، فبــ   اســتحباب صــيام يــوم عرفــة قيــد  مطلــق
احلـج وِجـد   للحاج هو اإلفطار، واملسـتحب لغـري احلـاج الصـوم، وحـال التطبيـق علـى أحكـام الصـيام يف

 :أن أقوال الفقها  على النحو التاب
                                                           

ث ةِ  ِصي امِ  اْسِتْحب ابِ  ب ابُ  ،مالصيا كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 1)  .(1162) ، رقم2/818 ،..ش ْهر ُكلِّ  ِمنْ  أ يرام   ث ال 
                   . (1658) ، رقم2/161 ع ر ف ة ، يـ ْومِ  ص ْومِ  ب ابُ  احلج، كتاب،  الصحيح البخاري يف( أخرجه 2)
  (.1297كتاب احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا..، رقم ) ،الصحيح يف مسلمأخرجه  (3)
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  :عرفة يوم صيام في الفقهاء أقوال: ثالثا

واستشــهدوا حبــديث ، (1)لغــري احلــاج واســتحبابه يــوم عرفــة اتفــق الفقهــا  علــى مشــروعية صــوم
 : االستحباب املطلق السابق، واختلفوا يف استحباب صيامه بالنسبة للحاج على قول 

وروايـة عنـد  ، احلنفيـة قـول وهـو: ُيضـِعف ه مل إن للحـاج مسـتحب عرفـة يوم صوم :األول القول
 . (2)احلنابلة، ومن العلما  من استحبه للحاج مطلقا

ــاني القــول قــول اجلمهــور ومــنهم مــن  وهــو: مطلقــا للحــاج مســتحب غــري عرفــة يــوم صــوم: الث
ه للحـاج إن مل يضـعفه: حـديث وأدلـة أصـحاب القـول األول القـائل  باسـتحباب، (3)ذهب إىل الكراهة

وأخـ  أنــه ، قـد حــض علـى صــيام يـوم عرفــة -صــلى اهلل عليـه وســلم-إن النـ   أت قتـادة املطلـق، وقــالوا
، ومل يثبــ  أنــه هنــى احلــاج عــن يكفــر ذنــوب ســنت  فــال يســتثىن احلــاج مــن هــذا الفضــل وهــو فيــه كغــري 

حلـج كـأم املـؤمن  عائشـة، وعثمـان بـن أت صيامه، واسـتدلوا بأثـار للصـحابة يف صـومهم ليـوم عرفـة يف ا
 .(4)العاص، وفعلهم يدل على ثبوت االستحباب 

وفعــل لألفضـل بالنســبة للحــاج يف هــذا املوقــف؛  املبــ املقيــد الســابق احلــديث أدلـة اجلمهــور: و  
و أب ، ويف ذلك بيان لألفضل، واستدلوا مبا روا الن  صلى اهلل عليه وسلم حينما شك الناس يف صيامه

 .(5)"م يوم عرفة بعرفةو هنى عن ص" –صلى اهلل عليه وسلم-أن الن   :عن أت هريرة داود
                                                           

  .  7/17 ،ط.، دالمحلىابن حزم، ، 3/179 ،ط.، دالمغني، ابن قدامة، 2/79، 2، طبدائع الصنائعنمر: الكاساين، ا (1)
 . 3/344 ،ط.، داإلنصاف، املرداوي، 2/350، ط.، دفتح القديرابن المام، ، املصدر السابق، نمر: الكاساينا (2)
 . 3/344 ،ط.، داإلنصاف، املرداوي، 2/472 ،1، طالحاوياملاوردي، ، 2/273 ،الفواكه الدوانينمر: النفراوي، ( ا3)
                   .    4/439 ،ط.، دالمحلىابن حزم،  (4)
  أبي ضعيف، األلباينضعفه (، 2440، رقم)103 /4 بعرفة ، عرفة   يوم صوم باب، كتاب الصوم، السننأبو داود يف أخرجه  (5)

 أبـو قـال حـرب بـن مهـدي[ فيـه] :الـذه ، وقـال 6/380، المجمو  ،جمهول إسناد  يف: النووي(، قال 2440): رقم ،داود
ــدال ميــزان ،أعرفــه ال: حــامت ــرة إتحــاف: حســن إســناد ديث ابــن عبــاس، ، ولــه شــاهد مــن حــ4/195، االعت ، المهــرة الخي

 .15/180، أمحد مسندت  ،صحي  إسناد : شاكر أمحد، وقال 3/215
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أن رجال سـأل عبـد اهلل بـن عمـر بآثار منها:  -رضي اهلل عنها-وأجابوا عن أثر صيام عائشة  
رضي اهلل عنها عن صوم يوم عرفـة فقـال: "حججـ  مـع رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم فلـم يصـمه، 

 بكر فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلـم يصـمه ، وأنـا ال أصـومه وال آمـر  وال ومع أت
، وهذا مما يبعد االستحباب أو علـى األقـل يثبـ  (1)أهنا  عنه، إن شئ  فصم وإن شئ  فال تصم "

 هـو حسـن لغـريوقـالوا:  ن يثب  االسـتحباب مـن فعـل الصـحابة.أهنم اختلفوا؛ فال حجة فيه ملن يريد أ
الصــوم و  لصــعوبة العمــل وكثرتـه يف ذلــك املوقــف، ؛احلـاج؛ ألن باحلــاج حاجــة شــديدة إىل تقويـة جســمه

 .(2) يضعفه، ومينعه الدعا  يف هذا اليوم املعمم

 :عرفة يوم صيام في الراجح القول: رابعا

وذلــك ليتفــرغ بــركن احلــج  صــوم يــوم عرفــة غــري مســتحب للحــاج،قــول اجلمهــور القــائل  بــأن  
وهو الـذي أحبـه النـ  صـلى اهلل  ، يوم عرفة الذي يغفر له فيه ذنوب ما تقدم له من سين عمر ،األك 

د املطلــق بفعــل النــ  صــلى اهلل يــوقــول اجلهــور يوافــق تقيعليــه وســلم ألصــحابه، وحضــهم عليــه بفعلــه، 
 .واهلل وأعلمعليه وسلم؛ إذ صدر فعله على وجه البيان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 يف حتقيقه على املسند: إسناد   أمحد شاكر قال، (5420) ، رقم61 /5، مسند عبد اهلل بن عمر، المسند يف أمحد أخرجه (1)
، عمـر مسـند،  صـحي  إسـناد : الطـ ي جريـر ابن(، وقال 751): رقم ،يالرتمذ سنن ،حسن: وقال الرتمذيوروا  صحي ، 

1/356.  
      .3/180 ،ط.، دالمغني، ابن قدامة، 2/402، 3، طمواهب الجليلاحلطاب، ( انمر: 2)
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 الحلفي  اإلطالق والتقييد: أحكام الخامسالفصل 

 علـى وتشـمل احلـج، موضوعها الثاين الباب من اخلامس الفصل يف ، اإلطالق والتقييد أحكام
  :مباحث، وفيها أحد عشر مطلبا مخسة

 : األول: في شروط الحل بحثالم
 وفيه ثالثة مطالب:

 مب خب حب ُّٱ قال تعاىل:: شرط االستطاعة للحل في والتقييد اإلطالق: األولالمطلب  

رضــــي -ابــــن عمــــر وعــــن ، (1) َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب
مُ  بُـيِن  : "-صـلى اهلل عليـه وسـلم-رسـول اهلل  :قال: قال -اهلل عنهما ْسـال  ، ع ل ـى اإْلِ ْـس   ال   أ نْ  ش ـه اد ةِ  مخ 

ِة، و ِإق امِ  و ر ُسولُُه، ع ْبُد ُ  حُم مرًدا و أ نر  اهللُ، ِإالر  إِل ه   اِة، ا ِ و ِإيت   الصرال   .(2)"ر م ض ان و ص ْومِ  اْلبـ ْيِ ، و ح جِّ  الزرك 

 : االستطاعة في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال

األمــر بــاحلج يف النصــوص الســابقة مقيــد باالســتطاعة، وجــا ت االســتطاعة والســبيل  جــا  لقــد
: "قيـل قـال -رضـي اهلل عنـه-مطلق من حيث الصفات؛ وقيد هذا اإلطالق آثـار منهـا: حـديث أنـس 

جـا  "قـال:  -رضـي اهلل عنهمـا-، وحـديث ابـن عمـر(3)"يا رسول اهلل ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلـة
 .(4)"رجل إىل الن  صلى اهلل عليه وسلم، فقال: يا رسول اهلل، ما يوجب احلج؟ قال: )الزاد والراحلة(

علم باإلطالق وميكن أن تتقيد مبذهب الصحات، وشرطه يف التقييد: أن يكون الصحات 
  مث انتشر قوله، ومل يعلم له خمالف؛ وقد توفرت هذ  الشروط يف اآلثار اآلتية:وقيد ، 

                                                           

 .من مل حيج، أو من أعرض عن احلج وقصد تركه، مع توفر االستطاعة :، ومعىن: )ومن كفر( أي97، اآلية:آل عمران( سورى 1)
مُ  ُبيِن   و س لرم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لرى النرِ ِّ  قول ب ابُ  ،اإلميان كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 2) ْسال  ، ع ل ى اإْلِ  (.16) ، رقم1/45 مخ ْس 
ن اِسِك، ِكت ابِ  أ ورلُ  ،المستدركأخرجه احلاكم يف  3))   ابنصححه (، وقال على شرط الشيخ ، 1613، رقم)609 /1 اْلم 

 جا : ]باز ابن، قال 1/543القدير فت  ،لغري  حسنا يكون أن أحواله أقل: الشوكاين، وقال 2/133، المحتاج تحفة ،امللقن
  .25/225، باز ابن فتاوى جمموع ،لغري  احلسن باب من فهي لبعض بعضها يشهد لكن ضعيفة كلها[ طرق من

 قال: "هذا حديثو  ،(813، رقم )إجياب احلج بالزاد والراحلة احلج، باب ما جا  يف أبواب ،السنن يف الرتمذي( أخرجه 4)
 ، وسبق ذكر من صححه.167-4/160 ،اإلرواءاأللباين يف  ضعفهاوله طرق كثرية  ،حسن، والعمل عليه عند أهل العلم 



 

  )237) 

"، زاد وراحلة"أنه قال يف استطاعة السبيل إىل احلج:  -رضي اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 
ضي اهلل ر -عن أنس "، و زاد، وبعري": يف االستطاعة رضي اهلل عنهما أنه قال أيضاً  عن ابن عباسو 

مل  " يف تفسريهاابن عمر  "، وقالزاد، وراحلة" َّ هتمث مت خت حت ُّٱيف تفسري  : قال-عنه
 .(1)"بطنه، وراحلة يركبها

وميكن أن تتقيد االستطاعة بالقياس على سفر اجلهاد، بعلة السفر للطاعة، ورفع املشقة يف  
ق منها املسافر للحج؛ إذ ال جيب الفرض، بتوفر الدابة والزاد، أو تتوفر النفقة اليت يركب هبا وينف

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱاجلهاد على من مل جيد النفقة والسفر؛ لقوله تعاىل: 
 حئجئ يي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام

 .؛ فقياسا ال جيب على املسلم احلج؛ إذا عدم النفقة والدابة(التوبةسورة  91) َّ هئ مئ خئ

 : الستطاعةول لحلل تقييدال ماحكأ: ثانيا

املستنبطة من نصوص  األصول قواعدقيد فرض احلج باالستطاعة بالنص، وهو موافق للي -
ال واجب مع العجز وال حمرم مع " أو "ال واجب بال اقتدار وال حمرم مع اضطرارأنه: "ب ؛الشريعة
 .(2)"الضرورة

 سفر ألدا  واجب.كالمها  جلهاد، جبامع أنعلى سفر ا اقياسج باالستطاعة احلسفر تقيد ي -

تتقيد مبفهوم االستطاعة ، أو بنص احلديث الزاد والراحلةتتقيد االستطاعة يف سفر احلج، ب -
  .يقوي بعضها بعضا هذا القيد آثاردا  املناسك؛ و ما يقوم مقامهما من نفقة احلاج اليت تبلغه أوهو 

ستطاعة حصر االوال يعين هذا القيد وتتقيد االستطاعة مبذهب الصحات:  الزاد والراحلة،  –
؛ فقد جيد اإلنسان الدابة وميلك الزاد، ولكن ال تتم استطاعته مها قيد أوب ، إَّنايف الزاد والراحلة

 ام أمن الطريق.عدنالأو مبرض، أو خوف 
                                                           

 . 4/54 ،ط.، دالمحلىابن حزم، ( 1)
                  .  102ص:  1ط ،رسالة لطيفةآل سعدي، ( 2)



 

  )238) 

 وقيدها الفقها عية الزوج أو احملرم ككل سفر لا؛ مب للحج ملرأةا سفرمع االستطاعة قُيد و  -
 واهلل أعلم.، احملرم قيدعليه ل مفهوم دوهو  حفمها،بالرفقة اآلمنة لصيانتها و 

 : الحل فريضة ألداء الواجبة االستطاعة في الفقهاء أقوال: ثالثا

 مب خب حب ُّٱ، لقولــه تعــاىل: (1) العلــم علــى أن االســتطاعة شــرط لوجــوب احلــج أهــل أمجــع

وألن التكليــف مبــا ال يطــاق  ،(97 ، مــن اآليــةآل عمــرانســورة ) َّهتمث مت خت حت  جت هب
 يف االستطاعة العامة على قول : -رمحهم اهلل-وا اختلفو ، (2)اً وعقالً منتف شرع

، (4)، والشـافعية(3)ذهـب إىل ذلـك احلنفيـة وممـن: والراحلـة الزاد هي االستطاعة: األول القول
 باإلدلة املقيدة السابقة.: واستدلوا  .(5)واحلنابلة

يشرتط الزاد والراحلـة،  وال: الكيةامل قال : الوصول إمكان باالستطاعة املقصود: الثاني القول
إذ ليســـا مهـــا املقصـــودين يف االســـتطاعة، إال أن ابـــن حبيـــب املـــالكي خـــالفهم، وقـــال: إن االســـتطاعة 

 . املوجبة للحج، هي ملك الزاد والراحلة، كما هو قول اجلمهور

 : الحل ألداء الواجبة االستطاعة في الراجح القول: رابعا

وهــــو قــــول ابــــن حبيــــب املــــالكي، بــــأن  واحلنابلــــة، والشــــافعية فيــــةاحلن مــــن اجلمهــــور، قــــول هــــو
االســتطاعة، هــي الــزاد والراحلــة، فــال يكفــي يف االســتطاعة القــدرة علــى املشــي إىل مكــة لوجــوب احلــج 

، واحلــرج مرفــوع حبكــم ومشــقة شــديدةعليــه؛ ألن تكليــف النــاس بــاحلج مشــًيا علــى األقــدام فيــه حــرج 
يف تقييــد عمــوم االســتطاعة؛ بــالزاد والراحلــة، ومبفهومــه: امــتال  نفقــة فــالرج  قــول اجلمهــور ، اإلســالم

 وصوله وإقامته، وعودته، واهلل أعلم.
                                                           

                  .  2/124، 1، طشرح العمدة كتاب الحلتيمية، ابن  (1)
 ،ط.، دالمجمو ، النووي، 1/327 ،، د.طبداية المجتهدابن رشد،  ،2/121، 2، طبدائع الصنائعالكاساين، ( انمر: 2)

  .2/386 ،ط.د ،كشاف القنا ، البهوي، 7/48 
    . املصدر السابقالكاساين، ( انمر: 3)
  .470-1/463 ،1ط، مغني المحتاج، الشربيين( 4)
  .454-2/450 ،ط.د ،كشاف القنا البهوي، ( 5)



 

  )239) 

   :لمرأةأو الزوج لحل ااشتراط المحرم  في والتقييد اإلطالق: الثانيالمطلب  

 ال خيلـو نر  : "-صلى اهلل عليه وسـلم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-ابن عباس  عن 
. وال تسـافُر املـرأُة إال مـع ذي حمـرم   فقـام رجـلن فقـال: يـا رسـول  اهلِل! إنر  .رجلن بامرأة  إال ومعهـا ذو حمـرم 

 .(1)"وإين اكتتبُ  يف غزوِة كذا وكذا. قال انطِلْق فُحجر مع امرأتك   ،امرأي خرج  حاجةً 

احملـرم للمـرأة  شـرتاطا علـى احلـديث دل: للحل المرأة سفر في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال
يف مطلــق الســفر؛ فقولــه "ال تســافر" فعــل مصــدر  مطلــق يف الصــفة ســوا  كــان الســفر طويــل أو قصــري، 

-وسوا  كان للحج أو كان لغري ، وجا ت أحاديث تقيـد إطـالق سـفر املـرأة منهـا: حـديث أت هريـرة 
فقيـد احلـديث (؛ 2)"ملرأة بريداال تسافر اقال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " -رضي اهلل عنه-

النهي عـن سـفر املـرأة بـدون حمـرم مبسـافة بريـد، وعـن أت سـعيد اخلـدري قـال: قـال رسـول اهلل صـلى اهلل 
ال حيـلُّ إلمــرأة  تــؤمُن بـاهلِل واليــوِم اآلخــِر، أن تسـافر  ســفرًا يكــون ثالثـة  أيــام  فصــاعًدا، إال  عليـه وســلم: "

. وهـذا القيـد قيـد النهـي بمـرف الزمـان (3)"ا أو أخوهـا أو ذو حمـرم  منهـاومعهـا أبوهـا أو ابُنهـا أو زوُجهـ
ال حيل المـرأة تـؤمن بـاهلل واليـوم اآلخـر أن تسـافر " وهو مسرية ثالثة أيام، ويف صحي  البخاري أيضا: 

 . فقيد النهي عن سفرها بدون حمرم بيوم وليلة.(4)"مسرية يوم وليلة إال ومعها ذو حمرم

 أو حمـرم بوجـود املـرأة سـفر يقيـدم وتقييد مسافة السفر: بمحر  المرأة سفر دتقيي حكم: ثانيا
 ســفر يف احملــرم ختــص خمتلفــة كثــرية قيــود لوجــود احلمــل، فتعــذر الســفر مســافة لتقييــد بالنســبة أمــا زوج،
فتعــذر احلمــل، فلــيس محــل املطلــق علــى واحــد مــنهم أوىل مــن محلــه علــى اآلخــر، فيبقــى اشــرتاط  املــرأة،
 كما مر يف مسافة القصر.  بالعرفقيد السفر توي ،سفر املرأة مطلقا يف مسافة السفراحملرم ل

                                                           

ْرأ ةِ  س ف رِ  ب ابُ  ،احلج كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 1)           .)1341) ، رقم978 /2 و غ رْيِِ ، ح ج   ِإىل   حم ْر م   م ع   اْلم 
 وصححه وقال حمفوظ، ، (2727، رقم)6/439ر املرأة، كتاب الصالة، فصل يف سف ،الصحيح يف ابن حبان( أخرجه 2)

  .15/166، الزخار البحر ،احلديث هذا إال املق ي عن سهيل أسند نعلم ال: البزار قاليف هامش التحقيق، و  رنؤوطاأل
ْرأ ةِ  س ف رِ  ب ابُ  ،احلج كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 3)  .  (1340) ، رقم977 /2 و غ رْيِِ ، ح ج   ِإىل   حم ْر م   م ع   اْلم 
 (.1088) ، رقم43 /2 الصرال ة ، يـ ْقُصرُ  ك مْ  يف  ب ابُ  الصرال ِة، تـ ْقِصريِ  أ بـْو ابُ  ،الصحيح البخاري يف( أخرجه 4)



 

  )240) 

يف  اإلطـالق والتقييـدحكـم  تطبيـق عنـد: الـزوج أو المحـرم اشـتراط في الفقهاء أقوال: ثالثا
 اشرتاط احملرم أو الزوج ملطلق سفر املرأة للحج، وجد أن أقوال الفقها  على النحو التاب:

 قـــول وهـــو: الـــزوج أو المحـــرم رفقـــة للمـــرأة الفريضـــة أداء لوجـــوب يشـــترط: األول القـــول
، واستدلوا باألحاديـث (2)واحلنابلة(، 1)"الفتنة وحدها السفر من عليها خياف املرأة أن: "احلنفية،وقالوا

أمجــع وقــالوا إن مــن شــرط اإلســتطاعة يف اآليــة أن يكــون للمــرأة حمــرم، وإن كــان حــج نفــل فقــد املقيــدة، 
 .(3)ابن املنذر اإلمجاع: علم على اشرتاط إذن الزوج يف جواز إحرام املرأة يف النفل، نقلأهل ال

بـل  الشـافعية، قـول وهـو: الـزوج أو المحـرم وجـود الحـل لوجـوب يشـترط ال: الثـاني القول
يكفــي وجــود النســوة الثقــات حــىت لــو فــرض وجــود الــزوج واحملــرم القــادرين علــى الســفر معهــا، وهــذا هــو 

 .(4)وألنه سفر واجب ال يشرتط له احملرم" ؛ألن الرفقة تقطع األطماع فيهن ؛من املذهباملشهور 

إىل  املالكيـة ذهـب :المحـرم تعـذر عنـد المأمونـة الرفقـة اشـترط مـن مـذهب: الثالـث القول
وجـــوب وجـــود الـــزوج أو احملـــرم، فـــإن مل يوجـــدا، أو ُوجـــدا لكـــن امتنعـــا أو عجـــزا عـــن مرافقتهـــا، فرفقـــة 

ملعتمـــد صـــحة ذلـــك برفقـــة الرجـــال املـــأمون  أو النســـا  املأمونـــات، واألحـــرى أن تكـــون مـــن مأمونـــة، وا
 . (5)اجلنس  معاً، على أن تكون املرأة مأمونة يف نفسها

اإلمـام أمحـد يف روايـة بـ  الشـابة  وفـررق: والعجـوز الشابة بين فرق من مذهب: الرابع القول
وز كبـرية لـيس لـا حمـرم، ووجـدت قومـاً صـاحل ؟ قـال: إن والعجوز، قال املروزي : وسئل عن امرأة عج

ألهنــا تفــارق غريهــا يف جــواز النمــر إليهــا،  ؛تولــ  هــي النــزول والركــوب، ومل يأخــذ رجــل بيــدها، فــأرجو
إن -ذهب ابـن تيميـة إىل جـواز سـفر املـرأة حبـج الفريضـة بـدون حمـرم ، بل لألمن من احملمور، فكذا هنا

 .(6)وقال: إن هذا متوجه يف كل سفر طاعة، إذا أمن  على نفسها -ُعدم
                                                           

 . 2/5 ،1ط ،تبيين الحقائقالزيلعي،  (1)
 . 3/291 ،ط.، داإلنصافاملرداوي، : انمر( 2)
 ."أمجعوا على أن للرجل منع زوجته من اخلروج إىل حج التطوع"، وقال: 51ص ،1، طاإلجما ابن املنذر،  (3)
 .25-7/22 ،1ط ،فتح العزيزالرافعي،  (4)
   . 524-2/522، 3، طمواهب الجليلاحلطاب، ( 5)
  .245-5/244 ،1: ط،تصحيح الفرو املرداوي،  (6)



 

  )241) 

هــو القــول الرابــع؛  الــراج : للحــل المــرأة لســفر المحــرم اشــتراط فــي الــراجح القــول: رابعــا
ملراعاته مقاصد الشـريعة مـن وجـود احملـرم: وهـو صـيانتها مـن املطـامع؛ فـإن كانـ  شـابة ال ختـرج إال مـع 

كانـــ  عجـــوز وبرفقـــة آمنـــة، فـــيمكن إن حتـــل ذي حمـــرم، خاصـــة وأن احلـــج فـــرض علـــى الســـعة، أمـــا إن  
الرفقة اآلمنة حمـل احملـرم، خاصـة مـع تقـدم وسـائل النقـل، وانتشـار األمـن يف املطـارات والطـرق، بـل يعـد 

 هذا املقصد تقييدا ملطلق مفهوم احملرم، وهبذا ال حيد مطلق قيد احملرم إال يف حالة أمنها، واهلل أعلم.

 :في الحل عن الغير ييداإلطالق والتق: طلب الثالثالم 

ــد اإلطــالق أوجــه: أوال رضــي اهلل  – عبــاس بــن اهلل عبــد عــن: الغيــر عــن الحــل فــي والتقيي
فقالـْ  : إنر أُمـي نـذرْت أْن حتـجر،  -صـلرى اهللُ عليـِه وسـلرم  -أنر امـرأًة جـا ْت إىل النـ ِّ قـال: " -عنهما

ُحجِّي عنها، أرأي   لو كـان  علـى أمِّـِك د يـنن أكنـِ   قال: ) نعْم، .فماتْ  قبل  أْن حتجر، أفأحجُّ عنها؟
: )فاْقضــوا اهلل  الــذي لــُه، فــإنر اهلل  أحــقُّ بالوفــاِ (  .قاضــيِتِه(. قالــْ : نعــمْ  وعــن عبــد اهلل بــن ، (1)"فقــال 

ْثعم  عام  حجرِة الوداِع، قال : يا رسـول  اهلل ، إن : قال: "-رضي اهلل عنهما–عباس  جا ت امرأةن من خ 
فريضـــة  اهلِل علـــى عبـــاِد  يف احلـــجِّ أدركـــْ  أت شـــيًخا كبـــريًا، ال يســـتطيُع أن يســـتوي  علـــى الراحلـــِة، فهـــل 

 .(2)."ي قضي عنه أن أُحجر عنه؟. قال: نعم

السـائلة أن تقضـي احلـج عـن الغـري؛ يف  -صـلى اهلل عليـه وسـلم–يف هذين احلديث  أخ  الن  
لثـــاين تقضـــي عـــن أبيهـــا، وجـــا  اجلـــواز بـــإطالق ســـوا  كانـــ  احلـــديث األول عـــن أمهـــا، ويف احلـــديث ا

السائلة حج  عن نفسها أم مل حتج، ويف احلديث الثـاين سـوا  كـان احملجـوج عنـه حيـا أو ميتـا، وجـا  
أنر النرـ ر صـلى " قـال: -رضي اهلل عنهمـا-لذا اإلطالق تقييدا يف حديث أخر عن عبد اهلل بن عباس 

: أخن ب أو قريـبن باهلل عليه وسلم مسع  رجالً  : مـن شـ مة ؟ قـال  :  . يقوُل: لبـرْيـك  عـن شـ مة. قـال  قـال 
: حجر عن نفِسك  مثر حجر عن ش مة   : ال. قال  ؟ قال   .(3)"حجج   عن نفِسك 

                                                           

                  .  (7315) ، رقم3/42 الِفْطِر، يـ ْومِ  ص ْومِ  باب ، كتاب احلج،الصحيح يف البخاريأخرجه  (1)
         .(1853) رقم ،9/102 ،..ي ْست ِطيعُ  ال   ع مرنْ  احل جِّ  باب ،، كتاب االعتصام بالكتاب والسنةالصحيح يف البخاريأخرجه  (2)
 : طينالدارققال  ،(3988، رقم)9/299كتاب احلج، باب احلج واالعتمار عن الغري،  ،الصحيح يف ابن حبان( أخرجه 3)

 الـــوهم ]كمـــا شـــرط يف املقدمـــة[ صـــحي  أو حســـن :القطـــان ابـــن، قـــال 2/517، الـــدارقطني ســـنن ،عبـــاس ابـــن عـــن صــحي 
  .(994): رقم، الغليل إروا : األلباين، وصححه 5/450 ،واإليهام



 

  )242) 

املطلـق واملقيـد  احتد :بقيد أن يكون حل عن نفسه الغير عن الحل جواز تقييد حكم: ثانيا
على احلكم؛ فمرة مطلق، ومرة مقيـد بـأن يكـون حـج  اإلطالق والتقييدخل يف احلكم، وهو اجلواز، ود

عن نفسه؛ فيحمل املطلق على املقيد، فيكون احلكـم: يسـتحب احلـج عـن الغـري بقيـد أن احلـاج يكـون 
قد حج حج  الفريضة عن نفسه أوال، أما احملجوج عنه فأتى مرة مقيد باملوت ومـرة مطلـق، وال يقيـد 

موافقــة املطلــق للمقيــد يف احلكــم فــال يتقيــد بــه، هــذا هــو حكــم التقييــد يف هــذ   بــاملوت ألن ذلــك مــن
 املسألة وبالتطبيق وجد أن أقوال الفقها  على النحو التاب: 

احلـج عـن الغـري إذا   جيـوز ال أنه على الفقها  اتفق:  الغير عن الحل في الفقهاء أقوال: ثالثا
   أقوالم على النحو التاب:كان مستطيعا، أما عن من يؤدي عن غري  فكان

حـج عـن نفسـه أم مل حيـج، وهـو  احلـاج كـان سـوا : مطلقـا الغري عن احلج جيوز: األول القول
يف املســألة، وأجــابوا عــن حــديث:  ، واســتدلوا باألحاديــث املطلقــة الــواردة(2)، واملالكيــة(1)قــول احلنفيــة

بنا   وجوزوا احلج عن الغرييث املسألة؛ لبيك عن ش مة" بأنه حممول على األفضلية للجمع ب  أحاد"
عـن نفسـك؛ فـدل علـى  مل يستفسـر منهـا أحجـ ِ ؛ ألنـه صـلى اهلل عليـه وسـلم على حـديث اخلثعميـة 

اختلفــوا يف جــواز احلــج عنــه إذا كــان حيــا أو ميتــا، فــذهب  احلنفيــة بــاجلواز املطلــق ســوا  كــان و اجلــواز، 
 .عنه باحلج أوصى حملجوج عنه ميتا ويكونحيا أو ميتا، أما املالكية فاشرتط  أن يكون ا

 الشــافعية قــول وهــو: الفريضــة حجــة نفســه عــن حــج ملــن الغــري عــن احلــج جــواز: الثــاني القــول
 ومحلوا األحاديث املطلقة على املقيدة يف جواز احلج بقيد أن يكون حج الفريضة. واحلنابلة،

احلنابلـة جبـواز احلـج عـن الغـري الشـافعية و  قـول هـو: الغيـر عـن الحـل في الراجح القول: رابعا
بقيد أن يكون حج عن نفسه حجة الفريضة، وبالنسبة للمحجوج عنه الراج : قول احلنفية باإلطالق 

 ، واهلل أعلم.اإلطالق والتقييدسوا  كان ميتا أو حيا ال يستطيع، وهو املوافق لقواعد 

 
  

                                                           

 .213-2/212، 2، طبدائع الصنائعالكاساين، انمر:  (1)
 .1/458 ،اإلشرافعبد الوهاب، ( انمر: 2)



 

  )243) 

 محظورات اإلحرام في اإلطالق والتقييد: بحث الثانيالم

 ثالثة مطالب: وفيه 

  :للمحرم لبس النعلين والخفين في والتقييد اإلطالق: األولالمطلب 
مـن مل جيــِد نعلــ  ": -صـلى اهلل عليــه وســلم  -قــال: قـال رســول اهلل  رضـي اهلل عنــه عـن جــابر

 وعــن ابــن عبــاس قــال: مسعــُ  النــ ر صــلرى اهللُ ، (1)"ومــن مل جيــْد إزارًا فليلــبْس ســراويل   ،فليلــبْس خفــ 
ـــر اويل  " يــِه وســلرم  خيطُــُب بع ر فـ ـات  عل مـــْن مْل جِيــْد النـرْعل ــِ  فـ ْليـ ْلــب ْس اخلُفرـــِ ، ومــْن مْل جيــْد إزارًا فـ ْليـ ْلــبْس س 

، ففـــي تلـــك الروايـــات أتـــى لـــبس (3)"ال"ومل يقـــل ليقطعهمـــا؟ قـــال: "قلـــ : ويف روايـــة:  .(2)"للُمْحـــرمِ 
 ، فهمـا مطلقـان عـن أي صـفة، وجـا  مـن األحاديـث اخلف والسروال بدون وصف زائـد؛ قطـع أو غـري 

أن رجـالً قـال: يـا رسـول  اهلِل، مـا يلـب ُس احملـرُم مـن الثيـاِب؟ "عـن ابـن عمـر رضـي اهلل عنهمـا: ما يقيد : 
، وال  اِنس  ، وال العماِئم ، وال السرويالت، وال ال   قال رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم:ال تلب سوا الُقُمص 

، وليقطْعهمـــا أســـفل  مـــن الكعبـــ ، وال تلب ســـوا مـــن  ؛إال أحـــدن ال جيـــد  النعلـــ  فليلـــب ْس خفـــ  اخلفـــاف 
 .، ففيه تقييد بقطع اخلف  ملن مل جيد النعل (4)"الثياِب شيًئا مسره الزعفران وال الوْرسُ 

ــالقطع والخفــين النعلــين لــبس تقييــد حكــم:أوال النــ  صــلى اهلل عليــه وســلم هنــى عــن  إن: ب
امللبوسـات باملدينـة قبـل احلـج،  وقـد جـا  النهـي عـن تلـكأنواع من اللباس تشمل مجيع ما حيـرم،  مخسة

، وقـرن بـه بـإطالققيد فيها اخلف بالقطع، ولكـن ورد حـديث ابـن عبـاس لغـري الواجـد بلـبس السـروال و 
يــدة املق روايــة ابــن عمــرابــن عبــاس متــأخرة عــن  روايــةبــالقطع، و  تقييــد بــدون بــإطالق؛اخلــف بعرفــات 

لـيس علـى شـروط التقييـد إذ  -وهـو قطـع اخلـف مبكـة–متقدم فحمل املطلق املتأخر على قيد ؛ بالقطع
احلاجــة د املطلــق: أن ال يكــون يف جانــب اإلباحــة؛ مبعــىن أبــاح لــم الرســول يف موقــف يــمــن شــروط تقي

هــذ  احلالــة ، كمــا أنــه يف يف شــروط التقييــد ، كمــا اشــرتط ابــن دقيــق العيــدوالبيــان لــبس اخلــف بــال قطــع
                                                           

    .  (1179) ، رقم836 /2 ُعْمر ة ، أ وْ  حِب ج   لِْلُمْحرِمِ  يـُب احُ  م ا ب ابُ  ،احلج كتاب،  الصحيح مسلم يفجه ( أخر 1)
دِ  مل ْ  ِإذ ا لِْلُمْحرِمِ  اخلُفرْ ِ  لُْبسِ  ب ابُ  الصيد، جزا  كتاب،  الصحيح البخاري يف( أخرجه 2)  (.1841) ، رقم16 /3 النـرْعل ْ ِ، جيِ 
 ، 2/23، (املناسك) العمدة شرح: تيمية ابن صححه (،5182، رقم)11/359، مسند ابن عباس،المسندلبزار، ( أخرجه ا3)

 .3/317، أمحد مسندت  ،صحي  إسناد : شاكر أمحدوقال  ،4/123، اللثام كشف ،احلنبلي السفاريينوصححه  
  .(5803) رقم، 144 /7 البـ ر اِنِس، ب ابُ  ،اللباس كتاب،  الصحيح البخاري يف( أخرجه 4)



 

  )244) 

يعـرتض عليـه بالقاعـدة األصـولية: ال جيــوز تـأخري البيـان عـن وقـ  احلاجــة، وقـد ذكـر الباحـث يف اجلــز  
النمري أنه ميكن إضافة شرط ثامن وهو: "أن ال يأي النص املطلق متأخرا عن النص املقيد مع احلاجة 

 أ ْدرِي ال   فـ ِإينِّ  م ن اِسـك ُكْم، ْأُخـُذوالِت  "إىل بيان تقييد ". كما يف هذا املوقف، وهـو موقـف توجيـه لألمـة: 
ـِذ ِ  ح جريِت  بـ ْعد   أ ُحجُّ  ال   ل ع لِّي فلـم يبـ  لـم القيـد بـالقطع فيمتنـع احلمـل علـي قيـد سـابق؛ فيبقـى  (1)"ه 

املطلــق علــى إطالقــه؛ لفقدانــه شــرط  مــن شــروط التقييــد: األول أن ال يكــون أنــه يف جانــب اإلباحــة، 
وهـذ ممـا  .أن ال يأي النص املطلق متـأخرا عـن الـنص املقيـد مـع احلاجـة إىل بيـان تقييـد والشرط الثاين: 

 . القطعالتقييد بيؤكد عدم 

 : للمحرم والخفين النعلين لبس في العلماء أقوال: ثانيا

يلــبس اخلفــ  بشــرط أن يقطعهمــا، وبــه قالــ  احلنفيــة  النعلــ ، جيــد مل مــن: الجمهــور مــذهب
وابن عمر وابن عباس حافمـان عـدالن  :قال الشافعية، واستدلوا باحلديث املقيد ، "واملالكية والشافعي

 .(2)"فوجب قبولا ؛ال خمالفة بينهما لكن زاد أحدمها زيادة

ـــة مـــذهب أمحـــد مـــن مل جيـــد النعلـــ  يلـــبس اخلفـــ  وال  اإلمـــام مـــذهب مـــن املشـــهور: الحنابل
يف عرفات، أمـا حـديث ابـن عمـر فقـد كـان يف  يقطعهما، واحتجوا: حبديث ابن عباس، وقالوا إنه كان

القطع، وال جيوز تأخري البيان عن وق  احلاجـة، وقـالوا  -صلى اهلل عليه وسلم-املدينة، ومل يذكر الن  
 . (3)إنه ملبوس أبي  لعدم غري ، فأشبه السراويل، وقطعه ال خيرجه عن حالة احلمريف القطع فساد، و 

 : للمحرم والخفين نعلينال لبس في الراجح القول: ثالثا

بـ  املطلـق  تعارض ال وألنه والتقييد، اإلطالق للقواعد املوافق وهو احلنابلة مذهب هو الراج 
واملقيــــد حــــال الرخصــــة، وال يتقيــــد املطلــــق مبــــا ســــبق يف املدينــــة لفقــــدان شــــرط  للتقييــــد، األول تــــأخر 

ألنه يف جانـب اإلباحـة، والرخصـة لعـدم  اإلطالق عن التقييد مع عدم البيان يف وق  احلاجة، والثاين:
 وجود للنعل ، واهلل أعلم.  

                                                           

  (.1297كتاب احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا..، رقم ) ،الصحيح يف مسلمأخرجه  (1)
 . 266-7/265 ،ط.، دالمجمو النووي، ( 2)
   . 282-3/281 ،ط.، دالمغنيابن قدامة، ( انمر: 3)



 

  )245) 

  

 مـا: عمـر   ابـن   رجـلن  سـأل :يقتلن في الحل والحـرم فيما والتقييد اإلطالق: الثاني طلبالم 
ثـ ْتين": قال حُمرمن؟ وهو الدوابِّ  من الرجلُ  يقتلُ   كـان أنـه وسـلرم ؛ عليـهِ  اهللُ  صـلرى النـ ِّ  نسـوةِ  إحـدى حـدر
يرا، والفارِة، العقوِر، الكلبِ  بقتلِ  يأمرُ  ، وجـا  قيـد (1)".أيًضـا الصـالةِ  ويف: قـال. واحليـةِ  والغراِب، واحُلد 

مخــسن  قالــ : قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم:" -رضــي اهلل عنهــا–للغــراب يف حــديث عائشــة 
يرافواسقن يُقتْلن  يف احللِّ واحلرِم: احليُة، والغراُب األبقُع، وال   .(2)" فارُة، والكلُب العقوُر، واحُلد 

فيـه القيـد للكلـب  األول احلـديث جـا : والغـراب بـاألبقع الكلـب بـالعقور تقييـد حكم :أوال
أم املــؤمن   روايــةمــن احلــديث الثــاين  ، فقــد جــا  يفبــاألبقع فيقيــد بــه اتفاقــا، أمــا قيــد الغــراب ؛بــالعقور
واحلكــم، فيحمــل املطلــق علــى املقيــد اتفاقــا، وتكــون الزيــادة ، واحتــد املطلــق واملقيــد يف الســبب عائشــة
 الغراب األبقع محال للمطلق على املقيد.و  الكلب العقور إىل فيتوجه األمر بالقتلبيانا؛ 

علـى قتـل  الفقهـا  اتفـق: والحـرم الحـل فـي يقـتلن اللواتي الخمس في العلماء أقوال: ثانيا
ــرِ   أصــحابنا " :-رمحــه اهلل-قــتلهن: قــال اجلصــاص احلنفــي اخلمــس  يف احلــل واحلــرم، واختلفــوا يف علــة وك 

ألنـه يأكـل اجلِي ـف، ومل يكرهـوا الغـراب الزرعـي، فخـص  األبقـع بـذلك، فصـار أصـالً يف   ؛الغراب األبقـع
 .: مالكية وشافعية وحنابلة(4)"، وهو يقتل أيضا عند اجلمهور(3)كراهة أشباهه مما يأكل اجلِي ف

بـالعقور، وإن كـل  الكلـب قتـل تقييـد هـو: والحرم الحل في يقتلن فيما الراجح القول: ثالثا
مــا كــان مثلــه أو شــد فتكــا منــه يقتلــه احملــرم قياســا، وكــذلك احليــة لورودهــا يف بعــض الرويــات، وأن قتــل 

خبيــث يأكــل اجليــف؛  األبقــع الغــراب مقيــد بــاألبقع، فــال يقتــل مــا عــدا  مــن الغربــان، كمــا أن الغــراب
 األرج  يف حترمي أكله بإطالق، واهلل أعلم. فقول اجلهور هو 

                                                           

ل هُ  و غ رْيِ ِ  ْحرِمِ لِْلمُ  يـ ْنُدبُ  م ا باب ،احلج كتاب،  الصحيح مسلم يف أخرجه( 1)    .(1200) رقم ،2/858 ،... قـ تـْ
ل ه و غ رْيِ ِ  لِْلُمْحرِمِ  يـ ْنُدبُ  م ا ب ابُ  ،احلج كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 2)  .(1198) ، رقم856 /2 ،... قـ تـْ
                  .  1،3/24ط ،أحكام القرآناجلصاص،  (3)
 .302 /3، د.ط، المقنعشرح  ،ابن قدامة ،153 /8 ،ط.، دنهاية المحتاجلرملي، ا، 74 /2، ط.د ،حاشيةال الدسوقي، ( 4)



 

  )246) 

 مئ خئ ٱُّٱ : قال تعاىل:كفارة قتل الصيد في والتقييد اإلطالق: الثالثالمطلب  
 .  (1)َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ

مطلق، فدل على أن ما  الدي جا : الصيد قتل كفارة في والتقييد اإلطالق أوجه :أوال
 ، فمن قدم هديا جزع من الضأن أو ثين من املعز، أو مجال فقد قدم هديا قدم هديا من النعم أجزأ

{ ه ْدياً سوا  كان املقتول صغريا أو كبريا، هذا هو اإلطالق ولكن علم من وجه اإلعراب أن }
فيقيد باحلال: باملثل، فإن قتل احملرم حيوانا كبريا فيخرج  ،{ِمْثُل ما قـ ت ل  منصوب على احلال من }

 .قتل صغريا خيرج مثله صغريا. وهذا هو احلكم املوافق لقواعد اإلطالق والتقييد ، وإنمثله

إذا قتل الصيد جزا   احملرم على أن الفقها  اتفق: الصيد قتل كفارة في العلماء أقوال: ثانيا
فمن أصول هذا الباب ما روي عن يف اجلملة، واختلفوا يف تفصيل اجلزا  والتخيري، قال ابن رشد: "

ن اخلطاب "أنه قضى يف الضبع بكبش، ويف الغزال بعنز، ويف األرنب بعناق، ويف الريبوع عمر ب
. وخالف مالك هذا احلديث، فقال يف األرنب والريبوع: ال يقومان إال مبا جيوز هديا (2)جبفرة"

وأضحية، وذلك اجلذع فما فوقه من الضأن، والثين فما فوقه من اإلبل والبقر. وحجة مالك قوله 
 مج حج مث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱىل: تعا
ن اإلمام مالك مسك مبطلق الدي إذا كان أي أ،  (95)سورة املائدة، من اآلية:ٱَّ  جخ مح جح

واجلمهور على أن الكفارة على  عند  أقل من هدي املطلق كاألضحية.املقتول صغريا فال جيزَّ 
 .(3)، وأرجع أبو حنيفة اخليار للحكم التخيري ب  ذب  الدي أو إطعام املثل أو صيام املثل

فـــي املثـــل يف هـــدي الكفـــارة قـــول الراجح: الكفـــارة هـــدي تحديـــد فـــي الـــراجح القـــول: ثالثـــا
اجلمهور وما حكم به اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، وهو تقييد  باحلال، أي: باملثل، 

لحكمـان، والت خيـري ملخـرج الـدي؛ ألنـه املخاطـب ، وأن احُلكـم ل اإلطالق والتقييـدوهو املوافق لقواعد 
 علم مبا يتوفر لديه، واهلل أعلم.به، وهو الذي سيخرج الكفارة وهو األ

                                                           

                   .95سورة املائدة، من اآلية: (1)
 اجلفرة ما أكل واستغىن عن الرضاع. و والعناق من املعز،   الريبوع: دويبة لا أربع قوائم وذنب،( 2)
                  . 2/126، ، د.طبداية المجتهدابن رشد، انمر:  (3)



 

  )247) 

 في التطيب والتلبية والتكبير. :بحث الثالثالم

 وفيه ثالثة مطالب: 

 والتحلل األول:  في التطيب عند اإلحرام اإلطالق والتقييد: األول طلبالم 

 -صـــلى اهلل عليـــه وســـلم-كنـــُ  أطيِّـــُب رســـول  اهلِل   "قالـــ :  -اهلل عنهـــا رضـــي– عـــن عائشـــة
 . (1)"إلحراِمه ح  حيُِرُم، وحِلِلِّه قبل  أن يطوف  بالبي ِ 

 : األول والتحلل لإلحرام التطيب في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال
التحلـــل للمحـــرم أن يتطيـــب قبـــل إحرامـــه وبعـــد  الســـنة علـــى احلـــديث دل: اإلطـــالق وجـــه -1

صـــلى اهلل عليـــه -األول؛ بعـــد رمـــي مجـــرة العقبـــة الكـــ ى، وورد التطيـــب مطلقـــا، فالســـنة أن يقتـــدي بـــه 
 مجيع احلجاج، وجا  التطيب مطلق سوا  للنسا  حبضرة رجال أم ال. -وسلم

أت موســـى األشـــعري منهـــا حـــديث  التطيـــب للمـــرأةتقيـــد : جـــا ت أحاديـــث وجـــه التقييـــد -2
ــا امــرأة  اســتـ ْعط رت فمــررت علــى قــوم  -صــلى اهلل عليــه وســلم-رســول اهلل رضــي اهلل عنــه قــال قــال  : " أميُّ

 . (2)لِيِجدوا رحي ها فهي زانيةن وكلُّ ع   زانيةن "

 احملــرم تعطــر أن علــى القيــد دل: بــالمحظور علــى المــرأة المحــرم تطيــب تقييــد حكــم: ثانيــا
يف جممـع مـن الرجـال، أو  ؛ بـأال يكـون تعطرهـابـاحملمور علـى املـرأةمقيـد  األول، وللتحل إلحرامه مطلق

فتكـــون بعيـــدة، أمـــا اآلن فـــإن األمـــر أن تتحـــرز تســـتطيع لعـــل املـــرأة قـــدميا كانـــ  ختـــتل  هبـــم، و  بـــأن ال
، أن يكـون طيبهـا خفيفـاً لـيس لـه رائحـة ظـاهرة، فرت  تطيبها أوىل حىت ال تقع يف احملمور، ولـا صعب

 واهلل أعلم. اجتنب  احملمورات،  إذاقبل اإلحرام، وعند التحلل األول، 
                                                           

ْحر ام، ِعْند   لِْلُمْحرِمِ  الطِّيبِ  ب ابُ  ،احلج كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 1)   (. 1189) ، رقم846 /2 اإْلِ
  رقميف السنن،  الرتمذيوروا  ، (4424، رقم)10/270كتاب احلدودـ باب الز  وحد ، ،الصحيح يف ابن حبانأخرجه  (2)

  . (2701): رقم، اجلامع صحي  ،حسن: األلباينوقال   ، صحي حسن(، وقال: 2786)



 

  )248) 

  في التلبية في المزدلفة: اإلطالق والتقييد :الثاني المطلب 
: مسعـُ  ا لـذي أُنزلـْ  عليـه سـورُة البقـرِة، عن عبُد الـررمحِن بـُن ي زيـد : "قـال: عبـُد اهلِل وحنـن جبمـع 

(") أن ابـــن  -رمحـــه اهلل– الـــراوي يف هـــذا احلـــديث أخـــ  (.1يقـــول يف هـــذا املقـــاِم )لبريـــك اللهـــمر! لبريـــك 
مسعـ   -رضي اهلل عنـه-كان جبمع، أي: باملزدلفة، يل ؛ فأُنكر عليه، فقال   -ر ضي اهللُ عنهُ -مسعود 

أي رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم، وخـــص ســـورة البقـــرة؛ ألن فيهـــا -الـــذي أنـــزل عليـــه ســـورة البقـــرة 
 ، يك  يف هذا املقام. -أحكام احلج

 : المزدلفة في التلبية في والتقييد طالقاإل أوجه: أوال

مــع": فهـو مطلـق يف احلـال؛ فيشــمل حـال إقـامتهم باملزدلفـة، وحــال قـول عبـد الـرمحن "وحنـن جبُ 
عبـُد الـررمحِن بـُن إفاضتهم منها، ولكن جا ت رواية أخرى مطولة عند مسلم قيـدت وقـ  التلبيـة: فعـن 

. فقيل: أعـراَت هـذا؟ فقـال عبـُد اهلِل: أ ن ِسـي  النـاُس أم ض ـلُّوا؟ أنر عبد  اهلِل ل ر ح  أفاض من مج"ي زيد   ع 
 (.2)"(لبريك اللهمر! لبريك)مسعُ  الذي أنزلْ  عليه سورُة البقرِة يقول، يف هذا املكاِن 

 : حال اإلفاضة المزدلفةب التلبية تقييد حكم: ثانيا

حـ  أفـاض " ومـرة مقيـدة باإلفاضـة "مـع  وحنـن جب)املزدلفـة( مـرة مطلقـة: " مجـع يف التلبية وردت
"؛ فيحمــل املطلــق علــى املقيــد ويكــون بيانــا لــه، وحيمــل علــى االســتحباب، فكلمــا تنقــل كــان مــن مجــع  

فــإذا بلــغ مكانــا مــن األمكنــة الــيت شــعار احملــرم التلبيــة، ولتلــك الســنة أشــار ابــن تيميــة رمحــه اهلل فقــال: "
وقصــد مكانــا آخــر  ،للتلبيــة مــا دام فيــه، فــإذا خــرج منــهفقــد وصــل إىل املقصــد فــال معــىن  ؛دعــي إليهــا

 ، واهلل أعلم.(3)"لىب
                                                           

                  .  (1283) ، رقم932 /2 ،...التـرْلِبي ة   احلْ اجِّ  ِإد ام ةِ  اْسِتْحب ابِ  ب ابُ  احلج، كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 1)
 .إحدى روايات حديث مسلم السابق (2)
                 .2/461 ،1، طشرح العمدةابن تيمية،  (3)



 

  )249) 

 : وأيام التشريق من ذي الحجة العشرفي تكبير التلبية والفي الث: الث المطلب 

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل ُّٱ تعاىل: قال

   (احلج سورة 28) َّمئ خئ  حئ جئ يي ىيني مي زي ري

 من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل ٱُّٱوقال تعاىل: 
 203) َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يهىه مه جه ين ىن

 ، (البقرةسورة 

  :والتكبير التلبية في للحاج والتقييد اإلطالق أوجه: أوال

جا  ذكر اهلل مطلق يف اآلية األوىل يف األيام املعلومات: وهي أيام العشر من ذي احلجة، 
وهي أيام التشريق الثالثة بعد  وآخرها يوم النحر، وكذلك جا  ذكر اهلل مطلق يف األيام املعدودات:

يوم النحر، وحمل اإلطالق يف حال املك  هل حاج أو غري حاج، ويف الذكر هل يل  احلاج أم يك ، 
 ذكر يف عقب الصلوات مقيد أم مطلق.أو جيمع بينهما، وهل ال

رضي اهلل -عن أنس  وجا ت السنة مقيدة للمطلق ومبينة له، ومن هذ  األحاديث املقيدة: 
أ هل هبما مجيًعا، لبيك عمرة وحجًا لبيك  -صلرى اهلل عليه وسلرم-مسع  رسول اهلل قال: " -نهع

عن نافع قال: "كان ابن عمر: إذا دخل أد  احلرم أمسك عن ، و . أي: من امليقات(1)"عمرة وحجاً 
ليه صلى اهلل ع-التلبية، مث يبي  بذي طوى، مث يصلي به الصب  ويغتسل، وحيدث أن ن  اهلل 

  .(2كان يفعل ذلك")  -وسلم

مــن ركوبــه مــن امليقــات حــىت حــدود احلــرم، وإن كــان احلــاج يف أيــام العشــر  التلبيــة تقييــد جــا و 
فهنا  مطلـق التكبـري يف األيـام املعلومـات، مثلـه مثـل غـري احلـاج، يسـتحب التكبـري يف تلـك األيـام، إمـا 

كمـا مـر املطلـب السـابق املسـتحب يف ذهابـه ملـىن،   إذا كان متمتعا وأحرم باحلج يف يوم الرتوية، فالتلبيـة
                                                           

لِ  ب ابُ  احلج، كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 1)   (.1251) ، رقم915 /2 و ه ْدِيه، و س لرم   ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لرى النرِ ِّ  ِإْهال 
  .(1573) رقم ـ2/144 ،م كرة   ُدُخولِ  ِعْند   ااِلْغِتس الِ  ب ابُ  ،، كتاب احلجالصحيح يف البخاريأخرجه  (2)



 

  )250) 

وإذا استقر فاملستحب التكبري، وهكذا يف ذهابه لعرفات ملبيا ويف إفاضـته أثنـا  الطريـق للمزدلفـة، كمـا 
 قيد على االستحباب يف املسألة السابقة.

ق ومقيــد؛ ري مطلــت، ومــن التكبــأمــا ذكــر اهلل املطلــق فبــالتكبري يف األيــام املعلومــات واملعــدودا 
 قال البخاري: 

بـِّـُر " و ك ان  ُعم ُر ر ِضي  اللرُه ع ْنُه، "باب  بـِّـُرون  و ُيك  ْسـِجِد، فـ ُيك 
 
ُعُه أ ْهـُل امل بـُِّر يف قـُبرِتِه مبِىًن فـ ي ْسـم  ُيك 

ـر   "أ ْهُل األ ْسو اِق ح ىتر تـ ْرت جر ِمىًن ت ْكِبريًا بـِّـُر مبِـىًن تِ " و ك ان  اْبُن ُعم  ْلـك  األ يـرام ، و خ ْلـف  الصرـل و اِت و ع ل ـى ُيك 
يًعا ان ْ  م ْيُمون ُة:  "ِفر اِشِه و يف ُفْسط اِطِه و جم ِْلِسِه، و مم ْش اُ  تِْلك  األ يرام  مجِ  بـُِّر يـ ْوم  النرْحرِ "و ك  و ُكنر النِّس اُ   "ُتك 

بـِّْرن  خ ْلف  أ ب ان  ْبِن ُعْثم ان ، و ُعم ر  ْبنِ  ْسِجِد") ُيك 
 
ع ْبِد الع زِيِز ل ي اِب  الترْشرِيِق م ع  الرِّج اِل يف امل

1). 

  :المشاعرللحاج في  التكبير تقييد حكم: ثانيا

ب  التكبري املطلق، والتكبري املقيد ببعـد الصـلوات، وحكمـه أن املطلـق علـى  ديثاحاأل  مجع
مـن فجـر عرفـة إىل قيـد : ببعـد الصـلوات  املقيـدالتكبـريتعارض بينهما، و إطالقه، واملقيد على قيد ، وال 

 .وسيأي دليله اإلمجاع أيام التشريق وقيرد  بذلك عصر اليوم الثالث من

  :المقيد التكبير في الفقهاء أقوال: ثالثا

 ،مــن يــوم عرفــة إىل ثالــث أيــام التشــريقيكــون املــذاهب الفقهيــة علــى أن التكبــري املقيــد  اتفقــ 
: بـأي -ر مِحـ ُه اللرـُه تـ ع ـاىل   -وقيل لإلمام أمحد صحابة إمجاعا، قال ابن قدامة: "ودليلهم ما روي عن ال

حـديث تـذهب إىل أن التكبـري مـن صـالة الفجـر يــوم عرفـة، إىل آخـر أيـام التشـريق؟ قـال: بإمجـاع عمــر 
ُهْم  -وعلي، وابن عباس، وابن مسـعود  م النحـر، ، ويف حـق احملـرم مـن صـالة المهـر يـو -ر ِضـي  اللرـُه ع ـنـْ

 .ألنه قبل ذلك مشتغل بالتلبية ؛إىل آخر أيام التشريق العصر

وهــو كــذلك ، (2)" وعــن أمحــد: ينتهــي بصــالة الفجــر مــن آخــر أيــام التشــريق، واألول املــذهب 
 صر اليوم الثالث من أيام التشريق.عند احلنفية والشافعية، من صب  يوم عرفة لع

                                                           

               .)معلق( ،2/20 ،باب التكبري أيام مىن وإذا غدا إىل عرفة ،، كتاب احلجالصحيح يف البخاريجه أخر  (1)
  .289-3/288 ،ط.، دالمغنيابن قدامة، ( 2)



 

  )251) 

 .(1)غروب مشس الثالث من أيام التشريقوعند الشافعية يك  يف الفرض والنفل ل 

يبتدَّ عقب صالة المهر يـوم العيـد وق  التكبري املقييد ببعد الصلوات أما املالكية فعندهم و  
 .(2وينتهي بصالة الصب  من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق)

  :وأيام التشريق العشرفي تكبير التلبية والفي رابعا: القول الراجح 

أن التكبري املقيد بالصلوات يبدأ من فجر عرفة إىل عصر اليـوم  : وهوا عليه اجلمهورمالراج   
الثالــث مــن أيــام التشــريق، وأن احلــاج يبتــدَّ التكبــري مــن ظهــر يــوم النحــر، وقبــل ذلــك يكــون منشــغال 

 بأعمـال احلـج، وللحــاج أن جيمـع بــ  التلبيـة والتكبــري؛ لقـول أنـس رضــي اهلل عنـه: "
ُ
ل ــ ِّ ال كــان يـُل ـ ِّ امل

بـُِّر فال يـُْنك ُر عليهِ  ُك 
 ، واهلل أعلم. (3)"يـُْنك ُر عليِه، وُيكبـُِّر امل

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1/132 ،1ط ،اللباب، احملاملي، 1/384 ،ط.د ،المبسوطالشيباين، ( انمر: 1)
                  .1/248 ،1ط ،المدونةمالك، ( انمر: 2)
                  .(970، رقم )20 /2باب،  ِمىًن، أ يرام   الترْكِبريِ  ب ابُ  العيدين،أبواب ، الصحيحيف  البخاري( أخرجه 3)



 

  )252) 

 . في بداية وقت الوقوف في عرفة اإلطالق والتقييدالمبحث الرابع: 

 :يعـين .باملوقف -صلى اهلل عليه وسلم-أتي  رسول اهلِل  عن عروة بن مضرس الطائي قال: "
واهلل مــا تركــ  مــن  ،وأتعبــ  نفســي ،ســول اهلِل مــن جبــل طيــف أكللــ  مطيــيتجئــ  يــا ر  :قلــ  .جبمــع

مــن أدر  معنــا  :-صــلى اهلل عليــه وســلم-فقــال رســول اهلِل  ؟.فهــل ب مــن حــج ؛بــل إال وقفــ  عليــهح
 .(1)"وقضى تفثه ،فقد مت حجه ؛وأتى عرفات قبل ذلك ليال أو هناراً  ،هذ  الصالة

  احلـا  املهملـة وإسـكان املوحـدة أحـد حبـال الرمـل وهـو قوله: من حبل بفت قال الشوكاين: " 
 .(2)"ما اجتمع فاستطال وارتفع

يف قولــه صــلى اهلل  جــا : عرفــة فــي الوقــوف وقــت بدايــة فــي والتقييــد اإلطــالق وجــهأ: أوال 
"، مطلــق: فالنهــار يشــمل قبــل الــزوال ليــوم عرفــة، وبعــد الــزوال، قبــل ذلــك لــيال أو هنــارا  عليــه وســلم: "

للنـ  صـلى السـنة الفعليـة فأي جز  من النهار يدخل ضمن قبل ذلك، ولكن قيد هذا اإلطالق وعليه 
صـلى اهلل عليـه -رضـي اهلل عنـه، الـذي وصـف فيـه حجـة النـ   (3)اهلل عليه وسلم؛ ففـي حـديث جـابر

وأنــه خطــب بنمــرة ومجــع المهــر والعصــر مجــع تقــدمي، مث توجــه للموقــف فوقــف يف عرفــة بعــد  -وســلم
 ففيه قيد للمطلق بفعل الن  صلى اهلل عليه وسلم؛ وهو الوقوف بعد الزوال.الزوال، 

وق  الوقـوف بعرفـة  بداية جا ت: ببعد الزوال ةفعر ب الوقوف وقت بداية تقييد حكم: ثانيا
بأهنـا بعـد الـزوال، وقـد احتـد املطلـق  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-مطلقة، وقيدهتا السنة الفعلية، لرسول اهلل 

 احلكـم والســبب؛ فيحمـل املطلـق علــى املقيـد، ويتقيـد وقــ  بـد  الوقـوف بعرفــة ببعـد الــزوال؛ واملقيـد يف
 لِت ْأُخــُذوا"اهلل عليــه وســلم  ألن فعــل النــ  صــلى اهلل عليــه وســلم صــدر علــى وجــه البيــان، إذ قــال صــلى

                                                           

 النيسبوري:  احلاكم قال .(1950) ، رقم3/321 عرفة، يدر  مل من باب، كتاب املناسك، السنن يف أبو داود ( أخرجه1)
صـحيح سـنن أبـي ، وصـححه األلبـاين، 3/582، االسـتذكار ،صحي  ثاب : عبدال  ابنل ، وقا52، ص المدخل صحي ،

             (1950): رقم، داود
  .5/71 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين، ( 2)
                  .(1218) ، رقم886 /2 و س لرم، ع ل ْيهِ  اهللُ  ص لرى النرِ ِّ  ح جرةِ  ب ابُ  احلج، كتاب،  الصحيح مسلم يف( أخرجه 3)



 

  )253) 

الفقـه وجـد أن فيكون القيد بيانا للمطلق، هذا هو حكـم التقييـد وعنـد تطبيقـه علـى فـروع  ؛م ن اِسك ُكمْ 
 الفقها  على قول .

  :عرفة في الوقوف وقت بداية في الفقهاء أقوال: ثالثا

، إىل (2)وروايـة عـن أمحـد، (1)احلنفيـة، واملالكيـة، والشـافعيةمن : اجلمهور ذهبم: القول األول
لســـنة أن الوقـــوف يبتـــدأ مـــن بعـــد الـــزوال إىل فجـــر يـــوم النحـــر، ومحلـــوا املطلـــق علـــى املقيـــد، واســـتدلوا با

إال بعـد  مل يقفوا يف عرفـةالفعلية، كما وصفها جابر يف حديث مسلم، وبسنة اخللفا  الراشدين، كلهم 
  الزوال.

إىل أن الوقوف يبتدأ من فجـر عرفـة، قـال  (3)ذهب اإلمام أمحد يف الرواية الثانية : القول الثاني
وغـري  وهــو  ،وقدمـه يف الفـروع ،وقطـع بـه كثـري مـنهم، وهـذا املـذهب وعليـه مجـاهري األصـحاباملـرداوي 

ـهُ  وأتى عرفات قبل ذلك ليال أو هنارا" :، ودليل هذ  الرواية احلديث املطلقمن املفردات "، فقـد متر ح جُّ
 . ويستمر وق  الوقوف إىل فجر يوم النحر

 : عرفة في الوقوف وقت بداية في الراجح القول: رابعا

اإلمـام أمحـد: أن الوقـوف يبتـدأ   عـنروايت ال حدىوإ اجلمهور قولالقول األول وهو  هوالراج  
من بعد الزوال إىل فجر يوم النحر، فمن وقف يف هذا الوق  ساعة من ليل أو هنـار فقـد وقـف بعرفـة، 

 ، واهلل أعلم.اإلطالق والتقييداملوافق لقواعد ألنه وهو الراج ؛ ألنه املوافق للسنة العملية، و 
 
 
 
 

  

                                                           

               . 3/97 ،3ط ،وضةالر النووي،  359 /1، 2ط، الكافيابن عبد ال ، ، 2/125، 2، طبدائع الصنائعالكاساين، ( 1)
                  .4/29 ،ط.، داإلنصافاملرداوي، ( 2)
  .نفس الصفحة السابق جعاملر  (3)



 

  )254) 

 .في التحلل األول التقييداإلطالق و بحث الخامس: الم

 ،طيربــُ  رسـول  اهلِل صـلرى اهللُ عليـه وسـلرم بي ـدي هــات  ِ "قالـ :  -رضـي اهلل عنهـا-عـن عائشـة 
يها ،ح   أ حر م، وحلِلِّه ح   أح لر  ، وبس ط ْ  يد   .(1)"قبل  أن يطوف 

 صلى اهلل عليـه أن رسول اهلل احلديث أفاد  :األول التحلل في والتقييد اإلطالق أوجه: أوال
وسلم أحل من إحرامـه يف التحلـل األصـغر، قبـل أن يطـوف طـواف اإلفاضـة، وجـا  الطـواف مطلـق يف 
الزمان فيمكن أن يكون أحل النـ  صـلى اهلل عليـه وسـلم قبـل غـروب يـوم النحـر وميكـن أن يكـون بعـد 

 ولا "أحل" مطلق يف الزمان.الغروب، فق

كانــ  ليلــيت الــيت يصــرُي إبر فيهــا قالــ : " - عنهــارضــي اهلل-جــا  قيــد مــن حــديث أم ســلمة و 
وم ع ـُه  ،ودخـل علـير وهـُب ابـُن زمعـة   ،فصـار إبر  ،مسـا   يـوِم النرحـرِ  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-رسوُل اهلِل 

ِد هـل أف ْضـ   أبـا عبـ :فقـال رسـوُل اهلِل صـلى اهلل عليـه وسـلم لوْهـب   .م تـ ق مِِّص    :رجلن من آِل أ ِت أُم يرة  
فـ نـ ز ع ــُه ِمــْن   :قالــ .انــزِْع عنــك  القمــيص   "قــال صــلى اهلل عليــه وســلم .ال واهلِل يــا رســول  اهللِ  :قــال .اهلل

إنر هذا يومن ُرخِّص  لكم إذا أنتم  :قال ؟ومل  يا رسول  اهللِ  :مث قال ،ونزع صاِحُبُه قميص ُه ِمْن رأِسهِ  ،رأِسهِ 
لُّــوا  -رميــُتم اجلمــرة   ــُرْمُتم منــه إال النســا ُ مــ :يعــين–أن حتِ  فــإذا أمســيتم قبــل  أْن تطوفــوا هــذا  -ن كــل مــا ح 

 . (2)"البي   صرمُت حُرًما كهْيئ ِتكم قبل  أْن تـ ْرموا اجلمرة  حىت تطوفوا ِبهِ 

احملـــرم بقيـــد، وهـــو أن يطـــوف  افـــدل القيـــد علـــى أن هـــذ  الرخصـــة يف التحلـــل األول، يســـتحقه
 حىت يطوف بالبي . إلحرامه فإن غاب  الشمس رجعيوم النحر؛  طواف اإلفاضة قبل غروب

                                                           

  .(1754) ، رقم179 /2 اإِلف اض ة، قـ ْبل   و احل ْلقِ  اجِلم ارِ  ر ْميِ  بـ ْعد   الطِّيبِ  ب ابُ  احلج، كتاب،  الصحيح البخاري يف( أخرجه 1)
 (.1999)رقم ،353/ 3 احلج، منكتاب املناسك، باب اإلفاضة   ،السنن يف أبو داود ( أخرجه2)

ن اِسِك، ِكت ابِ  أ ورلُ  ،المستدركأخرجه احلاكم يف و   اية: أبو عبيدة عن أبيه وعن أمه وهو من رو (، 1800) ، رقم665 /1 اْلم 
ثـ ْتيِن : مؤكداويف هناية احلديث قال أبو عبيدة    .قـ ْيس   أُمُّ  و ح در

ــــى ِإذ ا و اللِّب ــــاسِ  الطِّيـــبِ  ع ــــنِ  النـرْهــــيِ  بـ ــابُ  املناســــك، كتــــاب،  الصـــحيحأخرجـــه ابــــن خزميــــة يف   أ نْ  قـ ْبــــل   النرْحــــرِ  يـ ــــْوم   احلْـ ــاجُّ  أ ْمس 
  يف تعليقه على ابن خزمية: حسن صحي . األلباين وقال(، 2958) قمر  ،4/312 ،...يُِفيض  

 وعن أمِّ قيس"  وسك  عنه احلاف  أبا عبيدة روا  عن أبيه وعن أمِّه فإنّ  حمفوظن  احلديث أنّ  على يدلّ  وهذا: "القيم ابن قال
  . 5/335 ،1يف التلخيص. ابن القيم،  هتذيب السنن، ط
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 : بالطواف قبل غروب يوم النحر األول التحلل تقييد حكم: ثانيا

احتد املطلق واملقيد يف احلكم والسبب، ودخل التقييد على احلكم؛ فيحمـل املطلـق علـى املقيـد 
إحرامـه، واهلل أعلـم، ويف ويكون بيانا له؛ فمن أحل التحلل األول، مث أمسى قبـل أن يطـوف يرجـع إىل 

لُّوا  قوله صلى اهلل عليه وسلم: " "، وكأنه قـال هـذا إنر هذا يومن ُرخِّص  لكم إذا أنتم رميُتم اجلمرة  أن حتِ 
 يوم رخص لكم؛ يوم ترمون اجلمرة، أي يوم النحر. 

اهلل طيبــ  رسـول اهلل صــلى بزيـادة بيــان حلـديث أم املــؤمن  عائشـة: "احلـديث املقيــد وقـد جــا  
"، ففيـه دليـل قبـل أن يطـوف، وبسـط  يـديها ،عليه وسلم بيدي هـات  حـ  أحـرم، وحللـه حـ  أحـل

ن اإلحالل يكون بعد الرمي واحللق؛ إلنه دل على أن إحالله كـان قبـل طـواف اإلفاضـة، أي ملن قال إ
تحلــل ال-لطــواف اإلفاضــة، فــإن أمســى املتحلــل  ، مث بعــد هــذا تطيــب ولــبس ثيابــهبعــد أن رمــي وحلــق

 ومل يطف، فعليه أن يرجع إلحرامه، وال يتحلل إال بعد طواف اإلفاضة. -األصغر

 : المسألة في المعاصرين الفقهاء أقوال: ثالثا

وحجـة ابـن بـاز : اهلل رمحـه بـاز ابن قال وبه: مطلقا إحرامه إىل يعود ال حتلل من: األول القول
قيِّد ضعيف، ال تقوم به حجة، كما أن الن  ُـ ديث املأن احلاحلديث املطلق، ورد على التقييد برمحه اهلل 

 .(1) صلى اهلل عليه وسلم مل يب  هذا احلكم مع احلاجة إليه

 وصـــح : اهلل رمحـــه األلبـــاين قـــال وبـــه ،رمحـــه اهلل الـــزبري بـــن عـــروة مـــذهب وهـــو: الثـــاني القـــول
 ،ولـو مل ينحـر أو حيلـق ،فإذا انتهى من رمي اجلمرة حل لـه كـل شـي  إال النسـا  د وقال:يالتقي حديث

إذا أراد أن يســـتمر يف  ؛لكـــن عليـــه أن يطـــوف طـــواف اإلفاضـــة يف اليـــوم نفســـه، فيلـــبس ثيابـــه ويتطيـــب
فعليـه أن ينـزع ثيابـه ويلـبس  ؛متعه املذكور وإال فإنه إذا أمسى ومل يطف عاد حمرما كمـا كـان قبـل الرمـي

و حـديث صـحي  وقـد قـوا  مجـع مـنهم اإلمـام وهـواستدل حبديث أم سلمة املقّيد، وقال:  ثوت اإلحرام
 .(2)"1745ه يف صحي  أت داود "ابن القيم كما بينتُ 

                                                           

 .235-25/234، أمسى يوم النحر ومل يطف حكم من ،فتاوىال، ابن باز( 1)
   .33ص ،1ط ،مناسك الحل والعمرة، األلباين( انمر: 2)
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 : يطف ولم الليل عليه وأمسى األول التحلل تحلل من في الراجح القول: رابعا

واهلل – الـراج و ، األربعـة األئمـة مـن ألحـد قـول علىفيها  أقف ملتلك من املسائل النادرة اليت 
مذهب عروة وما ذهب إليـه التحلل األصغر، مث أمس عليه الليل ومل يطف،  حتلل من حكم يف -أعلم

حيـــث أن ، و دل عليـــه الـــنصهـــو الـــذي مـــا قـــام عليـــه الـــدليل، و احملـــدث األلبـــاين؛ ألن هـــذا القـــول هـــو 
، فيحمـل احلـديث أصـل بذاتـه فيكـون ديث وحكمـوا عليـه بالصـحة؛د قوا  بعض أئمة احلـيّ احلديث املق

الرخصـــة يف  ، وتتقيـــدطلـــقحـــديث أم ســـلمة حـــديث عائشـــة امليقيـــد املقيـــد ويتقييـــد بـــه، فاملطلـــق علـــى 
لــبس  احلــاج إىل عــاد مل يطــف، أدر  احلــاج مســا  يــوم النحــر وهــو فــإن، حــىت املســا التحلــل بــالطواف 

فـإن أصـب  فمـن  ؛جهـد املقـل وهنا أكون قد وصل  خلامة البحـث، قـدم  فيـه حىت يطوف، إحرامه
وسـلم علـى سـيدنا  ماللهـ واهلل ورسوله منه برا ، وصل ،ن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وإوحد  اهلل

 حبمد اهلل.البحث مت   آله وصحبة وسلم،على حممد و 
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 الخاتمة:

أحــ  رحلــي يف هنايــة حبثــي، راجيــا مــن اهلل أن ال يتوقــف يف طلــب العلــم حبــوي، وبعــد رحلــة 
أسأل اهلل حسن اخلامة، وفيها بعد محد اهلل تعاىل علـى شاقة ماتعة يف الفقه وأصوله، أصل إىل اخلامة، 

 نتائج البحث يف نقاط:ملخص و مام البحث، أسجل 
 أصول الفقه:أحكام نتائل الباب األول في ملخص و أوال: 

 .جلنسه شاملة حقيقة باعتبار مع  غري لواحد املتناول اللف  :هو لمطلقأمجع التعاريف ل .1

  تناوت. – بدب فعمومه منحصر  غري ارد مو  ألن بالشيوع، يوصف املطلق .2

  .الصفات ناحية من املطلق يف العموم أنكما يقع يف اإلنشا ، و   خبار،يقع يف اإلأن اإلطالق  .3

، ملقيد هو: اللف  املتناول ملع ، أو لغري مع  موصوف بـأمر زائـد علـى احلقيقـة الشـاملة جلنسـها .4
 .كثرهتاتتفاوت باعتبار قلة القيود و مراتب التقييد و 

يـد وجوبـا ، وحيمل املطلق على املققيد قطعي الداللة أيضااملحكم ، و قطعي الداللةحكم املطلق  .5
 دليل يصرفه. مل يأت ما

مطلقـاً مـن وجـه ، ومقيـداً وميكن أن يكـون املقيـد ع بوجـــه من الوجو ، و ما أخـــــرج مـن الشي املقيد .6
 .آخر من وجه  

 . بواملخاط   املخاِطب عند متع نه أل ؛املقيد قبيل من الذهين املعهود  .7

عـــدم ، لالســـببو يف احلكـــم اختلفـــا ن ، إال حيمـــل املطلـــق علـــى املقيـــده اتفـــق األصـــوليون علـــى أنـــ .8
 . ب  املطلق واملقيد التعارض

  احلمل بيانا. ويكون، احلكمو السبب  ا يفإذا احتد ،مل املطلق على املقيدحي  .9

 يف احلكم واحتدا يف السبب. إذا اختلفا  املطلق ال حيمل على املقيد .10
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ـــــد  .11 علـــــى مـــــذهب مجهـــــور  يف الســـــبب واختلفـــــايف احلكـــــم إن احتـــــدا حيمـــــل املطلـــــق علـــــى املقي
 . األصولي 

 ومسـاواته املقيِّـد ورود حبسـب خيتلـف احلنفيـة وعنـد اجلمهـور، عند بيان املقيد على املطلق محل .12
 .يف الرتبة للمطلق

 علــى املطلــق بقــي وإال منهمــا، األقــيس علــى لمحــ واحــد: مطلــق علــى خمتلفــان مقيــدان ورد إذا .13
 ذلك على مسألة غسل ما ولغ يف الكلب سبعا إحداهن بالرتاب.الباحث إطالقه، وقد طبق 

د املطلق من بـاب يمل يذكر األحناف شروطا معينة حلمل املطلق على املقيد؛ ألهنم  يرون أن تقي .14
لضــب  تقييــد املطلــق، أضــاف إليهــا شــروط  ةالتعــارض أو النســخ، أمــا اجلمهــور فقــد وضــعوا ســبع

 طلق متأخرا عن النص املقيد مع احلاجة إىل بيان قيد . امل: أن ال يأي النص اثامن احث شرطالبا

ملفهـوم داللـة القيــد أثـر يف تقعيـد القواعــد األصـولية عنــد األصـولي ، وملفهـوم داللــة الـنص أثــر يف  .15
 .اختالف الفقها  يف فروع الفقه

إال أن يســـتثىن موصـــوف غـــري معلـــوم  العمـــوم، معيـــار االســـتثنا  ألن ؛باالســـتثنا ال جيـــوز التقييـــد  .16
 بصفة ميكن زوالا. 

 مل يقم دليل على غري ذلك.ما  اجلمل مجيع إىل رجوعها جاز مجل، بعد وردت إذا الصفة .17

د اجلمـل بالشـرط إن  يـلـراج  جـواز تقينه ال يوجد مـا مينـع ذلـك، واث إالتقييد بالشرط جائز حي .18
 .متأخرا عنها لشرطا كان

حكم التقييد بالغاية خمتلف فيه اختالفا معت ا، وهـي مـن املقيـدات إذا كـان املطلـق يسـبقه فعـل؛  .19
 فيقدر مبصدر ؛ فيكون املصدر نكرة يف سياق اإلثبات، وهي حقيقة املطلق.

 لو تعاقب  مجل جائز، ما دام مل يقم دليل على منع التقييد هبا.و حكم التقييد بالصفة  .20

املفعــول و التمييــز، و اجلــار مــع اجملــرور، و ظــرف املكــان، و ظــرف الزمــان، و احلــال، يتبــع الصــفة كمــا  .21
، فتلك املقيدات تدخل حت  الصـفة مبصـطل  األصـولي ، ويـتم التقييـد هبـا معه، واملفعول ألجله
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اإلطــالق يف  مــع مالحمــة: أن صــاحب احلــال جيــب أن يكــون نكــرة لتقييــد  باحلــال، وأن يكــون
 .تقييد املطلق باملفعول له واملفعول معه عند ال،جانب األفع

ويقيـــد  بـــدل الـــبعض ال يكـــون إال مـــن كـــل ألن ؛ال جيـــوز تقييـــد املطلـــق ببـــدل الـــبعض مـــن الكـــل .22
التفاحة كل إذا أخذنا ربعها؛ فنكون أخـذنا )  .ال كل، ويقيد جبزئيه ال جبزئه ، واملطلق كليّ جبزئه

   أن نأخـذ جـز  مـن رقبـة،فـال يصـ، يكلـ  طلـق فهـواملأمـا  ،وهذا يصل  يف العـام ،بعض من كل
  ( إن دل عليها قيد قيدها كوحدة واحدة ال تتجز فالرقبة ال بد من تقييدها جبزئيها؛ أي 

واجلمهــور علــى تقييــد الكتــاب حبــديث الكتــاب بالســنة املتــواترة، د الســنة بالكتــاب، و يــييصــ  تق .23
 اآلحاد.

وسـلم جـائز بشـرط أن تكـون السـنة الفعليـة أو التقريريـة التقييد بفعل وتقرير الن  صـلى اهلل عليـه  .24
 واضحة الداللة  أو حتفها القرائن على التقييد هبا. 

 وال جيوز العكس. ،والذي يقع به التقييد هو دليل اإلمجاعجيوز تقييد الكتاب والسنة باإلمجاع،  .25

وقيـد  ومل يعمـل  بـاملطلق،مسـع  يكـونن أمقيـد للمطلـق بشـرط : األول:  ومذهبـه قول الصـحات .26
 به على إطالقه. الثاين: انتشار قول الصحات بتقييد املطلق ومل يعرف له خمالف.

مـع مراعـاة الشـروط الـيت وضـعها عـدا مفهـوم اللقـب، ، جـائز د املطلق مبفهـوم املخالفـةيحكم تقي .27
 .اجلمهور حلجية مفهوم املخالفة

 وحكــم الشــرع، خطابــات يف رعيةشــ حجــة لــيس أنواعــه جبميــع املخالفــة مفهــوم أن احلنفيــة يــرى .28
 .يشغلها ما يرد حىت -التكاليف من الذمة برا ة على باق عنه املسكوت احملل

فإذا كان جزئـيُّ املطلـق لقبـاً ه جائز إن كان اجلزئي صفة ال لقباً؛ بذكر بعض جزئياتتقييد املطلق  .29
  .مل يتقيد به املطلق

 .، والعرفج  أيضا التقييد بالعادة العمليةحكم التقييد بالعادة القولية جائز باتفاق، والرا .30
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 فقه العبادات التطبيقي علىالباب الثاني نتائل ملخص و ثانيا: 

 : الطهارة في والتقييد اإلطالق أحكامنتائل الفصل األول: ملخص و 

ذهب الصـــحات حيـــث مل تتـــوفر فيـــه يتقيـــد مبـــال و ، إطالقـــه علـــى اطهـــور  يبقـــى البحـــر مـــا  حكـــم .31
 شروط التقييد.

فهــو إذا كــان تغــري  ال خيرجــه عــن أصــله، املــا  الــذي خــال  طــاهر ومل خيرجــه عــن مســما ، حكـم  .32
 .يبقيه طهوراطهر  مبواد )كالكلور( أن حف  املا  أو ت، ومثرة ذلك ما  طهور على إطالقه

ومثرة اخلالف عمالً باألصل، ، جتوز الطهارة بهو  اطهور  يف وضو  أو غسلاملا  املستعمل حكم   .33
الســـباحة ملـــا  املســـتعمل يف أنـــه ميكـــن جتميعـــه مـــن املســـاجد، واملـــدارس، وأحـــواض يف طهوريـــة ا

  امليا .  منخاصة يف الدول الفقرية  وحنوها، وإعادة استعماله بعد معاجلته

 باإلمجاع، وتتقيد طهورتيه. جنسا  املستعمل إذا تغري بالنجاسة حكم امل  .34

املعفــو عنــه، قيــدت بعــدم التفــري  وأال  الرخصــة يف جناســة بــدن وثيــاب أصــحاب املهــن يف اليســري .35
 يكون ما أصاهبم فاحش، والفاحش فيما يعفى عنه إمجاعا مقيد بالعرف.

شــق علــى العبــاد فعلــه، ســق  األمــر ور كــل مــأمقاعــدة يقــاس عليهــا يســري النجاســة املعفــو عنهــا:   .36
 .به، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سق  النهي عنه

اللـنب، ويسـري التمـر الـذي حينـك بـه، والعسـل الـذي يتـداوى  :طعامـه كـانن  ينض  إبول الرضيع  .37
 به، وما يتناوله من دوا  عامة. 

قيد تطهري ما ولغ فيه الكلب سبعا إحـداهن بـالرتاب دائـر بـ  األوىل واألخـرية، وال تعـارض بـ   .38
 )وفيه تطبيق الرتجي  بأقيس القيدين وأقرهبما(القيدين، واألقيس مبفهوم التطهري األوىل. 

 ؛ظــاهرة مقــرو ة ،مبــا إذا كانــ  الكتابــة منقوشــة : يقيــدتــر  استصــحاب مــا فيــه ذكــر اهللم حكــ .39
 ، وهذ  من املسائل املعاصرة. فيخرج ما كان خمزنا يف ذاكرة األجهزة احلديثة
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  .على املسلم رد السالم وتأخري  مقيد بأال يفوترد السالم مقيد بقضا  احلاجة،  .40

خــــرج خمــــرج  عــــن االســــتجمار باألحجــــار ؛ ألن النهــــيرتقييــــد االســــتجمار باألحجــــا ال يصــــ  .41
 .الغالب، فيجوز يف عصرنا االستنجا  باألوراق واالكتفا  هبا

السوا  مستحبا مطلقا، ويستحب يف األوقات اليت جا ت هبا السنة وال يتقيد هبـا؛ ألهنـا وردت  .42
 من باب املوافقة ال التقييد.

ر بــأربع  يومــا، افــنتــف اإلبــ ، وقــص األظقــص الشــارب، و تقييــد احلــد األقصــى لالســتحداد، و  .43
ومــن زاد عــن أربعــ  فهــو خمــالف للســنة، وُيضــب  االســتحباب والكراهــة واحلرمــة؛ باحلاجــة ومبــا 

 يرتتب على الرت ، فيستحب كل أسبوع، وقد حيرم الرت  قبل األربع .

عـن القبضـة،  تقييد إطالق اللحية بفعل الصحات استو  الشروط فيقيد به فيجوز األخذ مـا زاد .44
 والوفرة، ومقيد لا. إلعفا حلد اوفعل الصحابة بيان 

حكم املضمضة واالستنشاق على إطالقهما يف العدد؛ فتكون املـرة الواحـدة جمزئـة لإلطـالق ومـا  .45
 فوق ذلك فهو سنة. 

أن املضمضــة واالستنشــاق بــاليم ، فيقيــد علــى د االســتنثار بالشــمال يــدل بفهــوم املخالفــة يــتقي .46
    .، ومبفهوم املخالفةباحلديث فيهمااإلطالق 

غرفــة واحــد أو ينهمــا بب مطلــق، ويبقــى علــى إطالقــه، واجلمــع اجلمــع بــ  املضمضــة واالستنشــاق .47
 غرفت  كالمها سنة وأيهما فعل أجزأ ، واألفضل اجلمع بغرفة واحدة؛ ألن اجلمع أدلته قوية.

 . له أو بعضهك-فيه كل ما يعد مسحا  يصدقو ، من املطلق مقدار مس  الرأس .48

  بإدخال القدم  قبل املس  طاهرت .قيد املس  على اخلف  .49

 يتقيد مطلق املس  بثالثة أيام للمسافر وبيوم وليلته للمقيم.و  .50

 يتقيد املس  بأعلى اخلف حبديث علي رضي اهلل عنه.و  .51
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 باليدين معا يف وق  واحد كمس  األذن  والرأس. على اخلف ال يتقيد املس و  .52

 على املوق  واجلورب والنعل قياسا على اخلف إذا استوفوا شروط املس . يتقيد املس   .53

إىل  املسـ  مـا مقيد بتغطية القـدم ومبـا ال يشـف وال ينفـذ منـه  الشراب الذي يقاس على اخلف؛ .54
 .القدم

 .فيه ملكثمقيد باحلاجة؛ حباجة املرور ال اجلنب واحلائض من دخول املسجد منع ا .55

 بثالث مرات.ُغسل وإدخالما اإلنا ، ال غسل اليدين قبل يتقييد .56

 تيمم بالصعيد من حصى أو رمل أو رخام وحنوها لبقا  املطلق على إطالقه.يُ  .57

ويبطـل التـيمم إذا  ، وجتزئه إذا صالها مث وجد املا  يف الوق ،زَّ صالة املتيمم إن مل جيد املا جت .58
 وجد املا  أثنا  الصالة.

 :في الصالة الق والتقييداإلطنتائل الفصل الثاني: أحكام ملخص و 

 يف صالة الفجر.و عقب حي على الفالح، ب مقيدالتثويب بالصالة خري من النوم،  .59

العــدو، وبصــالة النفــل علــى  حبــال احلــرب واخلــوف مــناســتقبال القبلــة حــال الصــالة مقيــد شــرط  .60
 وحنوها. الدابة

 ووضعه. تساوي محل اآلدمي اليت ةالقليل األمر بالسكون يف الصالة مقيد باحلركة .61

 .يف عدد الضربات ثنا  الصالة بإطالقجيوز قتل احلية والعقرب أ .62

هذا اإلطالق ال يشـمل مـا ، و املطلقمحل املصلى آدميا أثنا  صالته يف الفرض، والنفل من باب  .63
 يسمى اليوم باحلفاظات اليت حتمل جناسات األطفال.
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، يف الشـتا  ا، والتبكـري بصـالهتبـراد صـيفا بصـالة المهـريد الصـالة علـى وقتهـا: باسـتحباب اإلقتُ  .64
وإمـــام املســـجد هـــو  التقـــدمي والتـــأخري مصـــلحة النـــاس، يف وباســـتحباب تـــأخري العشـــا ، ويراعـــى

 املسؤول عن تقدير ذلك.

الصـــالة،  قيـــديالصـــالة املعهـــودة والـــالم عهديـــة، فمقيـــد ب املطلـــق يف إدرا  وقـــ  الصـــالة بركعـــة .65
 أكثر من قيـد مـا مل يكـن مثـة تعـارض بيـنهم، فيقيـدبالصب  والعصر، وال مانع من تقييد املطلق ب

 بإدرا  صالة اجلمعة، وبتحصيل أجر اجلماعة. أيضا

 دفع املصلي للمار بالتدرج حىت املقاتلة، مقيدن بوضع املصلي سرتة أمامه. .66

ه نــ؛ كــدعا  االســتفتاح، والركــوع، والســجود، والقنــوت، وماالــدعا  يف الصــالة منــه مــا ورد مقيــد .67
دلـــ  األحاديـــث علـــى تقييـــد  بالســـجود وعقـــب التشـــهد، وجيـــواز الـــدعا  فيهمـــا املطلـــق الـــذي 

 بإطالق. أي: حباجات الدنيا واآلخرة.

 قيد بقرا ة الفاحتة يف الصالة.الق يف قرا ة ما تيسر من القرآن ماإلط .68

وقاعـدة اإلطـالق دليـل ملـن ، ملن أداها مجاعة يف املسجد أو خارجه ؛ثواب صالة اجلماعة مطلق .69
 ن اجلماعة ليس  بشرط صحة للصالة.قال بأ

، فمـــا تعـــارف عليـــه النـــاس أنـــه ســـفر فهـــو ســـفر يقصـــر يف املســـافر ويفطـــر فيـــه ورد الســـفر مطلقـــا .70
 الصائم.

 .الرواتب بالسنن قيدتطلقة وهي مركعة  ةا عشر تاثنورد الوعد باملثوبة ملن صلى  .71

يجـوز فعــل كـل ركعـة، ف  عـدد الركــوع يفأمـا صـالة اخلسـوف قيـدت بأهنـا جهريــة، وبقـرا ة طويلـة،  .72
 ؛ ألهنا بقي  على إطالقها. صالة الكسوف على كل صفة وردت عن الشارع

، وقيـدت بـالتخفيف حـال خطبـة اجلمعـة، وقيـدت بـأن بـإطالقحتية املسجد أتى األمـر بصـالهتا  .73
ال تكون يف وق  إقامة الصالة، وقيدت بأن ال تكون صـالهتا يف أوقـات النهـي املضـيق الثالثـة، 

 للصالة املكتوبة. أويف حق اإلمام؛ بأن ال يكون دخوله للخطبة،  صالهتا لقوقيد مط
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، والضــاب  أن مــن يصــلي علــى امليــ  بعــد دفنــه، مطلقــة يف الزمــانالصــالة علــى امليــ  بعــد دفنــه  .74
 . عند موتهمن كان من أهل اخلطاب والتكليف 

 :في الزكاة اإلطالق والتقييدنتائل الفصل الثالث: أحكام ملخص و 

قيد ، ويكون الاحلول وحوالنالنصاب،  وغبلمقيد ب - والنقود-الذهب و زكاة الفضة ب وجو  .75
 بيانا للمطلق.

 يقيد وجوب زكاة اإلبل والغنم بصفة السوم.  .76

تقييد البقر بالسائمة يف وجوب الزكاة، قياسا على اإلبل والغنم، والعلة النما ، وهي علـة كاملـة   .77
 فيها نزاع. ليس  كما يف اخليل اليت ب  الفقها 

 بقبل صالة العيد.مقيد وق  إخرج زكاة الفطر  .78

 . لزكاة القوي بقيد أن يكون مكتسبال يستحق ا .79

 :في الصيام اإلطالق والتقييدالفصل الرابع: أحكام نتائل ملخص و   

  .الصحو وأيف الغيم بإطالق سوا  شهادة الواحد إلثبات رؤية الالل  تقبل .80

مقيدة مبن أفطار باجلماع،  ،ستِّ   مْسكيًنا إطعامهريِن متتابعِ  أو ش   صيامعتق رقبة أو الكفارة ب .81
 وعليه التوبة. أما من أفطر بطعام أو شراب أو حنومها، فيأمث وصيامه باطل

الــراج  تقييــد الرقبــة باإلميــان، يف كفــارة مــن أفطــر جبمــاع يف شــهر رمضــان، ويكــون التقييــد بيانــا  .82
 للمسكوت عنه.

قيد بأن يكونوا بعد يوم العيد، والبعدية مطلقة؛ فتشمل كل أيام شـوال صيام الس  من شوال م .83
 خالل الشهر. متفرقة متتابعة اومن بعد العيد إىل آخر يوم من شوال؛ فيجوز صيام الس  

 .املطلقة يام البيض مقيدة بوس  الشهر، وهي غري استحباب ثالثة من كل شهراأل .84
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عشـر قيـدا بـالنص وبـاملفهوم: األول: بـأال ينـوي  بأحـد السـب  يوم صيام عن النهي قيد الباحث .85
الثالــث: بقصــد خمالفــة  قبلــه أو بعــد ، صــوم يــوم معــهاختصــاص الســب  بصــيام،  الثــاين: جبمــع 

اليهــود والنصــارى معــا، الرابــع: بقصــد خمالفــة اليهــود، اخلــامس: بقصــد عــدم هجــران يــوم الســب  
بصـيام يـوم السـ  مـن شـوال، الثـامن:  األيـام البـيض، السـابع: بصـيامبصيام بالطاعة، السادس: 

عرفة، التاسع: بصيام يوم عاشورا ، العاشر: صيام يوم وإفطار يـوم كصـيام داود، احلـادي عشـرا: 
 بصوم معتاد قياسا على صيام داود.

 العيدين، ألنه مل تأي قرينة تصرفه للكراهة. يوميطلق عن صيام النهي م .86

، ومبـن لـه صـوم د بأحاديـث الرخصـة ملـن مل جيـد الـديقيـمالنهي املطلق يف صـيام أيـام التشـريق،  .87
 .اعتاد 

 مطلق استحباب صيام يوم عرفة قيد بغري احلاج. .88

 :الحلفي  اإلطالق والتقييدأحكام  :الخامسالفصل  نتائلملخص و 

االســتطاعة يف ســفر احلــج مقيــدة، بقيــد أوب وهــو الــزاد والراحلــة، أو مــا يقــوم مقامهمــا مــن نفقــة  .89
  ، باإلضافة إىل باقي الشروط.غه إدا  املناسكاحلاج اليت تبل

عليــه أنــه ســفر  النــاس مســافة ســفر املــرأة مبحــرم للحــج أو العمــرة أو لغريمهــا، مطلقــة؛ فمــا تعــارف .90
 ليها أن تكون فيه مع حمرم يصوهنا، خاصة إن كان  شابة.عو فهو سفر، 

 نفسه أوال.مقيد بأن يكون املتطوع حج حجة الفريضة عن  ،استحباب احلج عن الغري .91

 .بالقطع مقيد غري مطلق نعل  جيد مل ملن للمحرم اخلف  لبس  .92

وأن كـل مـا كـان مثلـه أو أشـد فتكـا منـه  ،التقييد فيما يقتلن يف احلل واحلرم: قيد الكلب بالعقور .93
 ، وكذلك احلية لورودها يف بعض الرويات، وأن قتل الغراب مقيد باألبقع. يقاس عليه

باملثـل؛ فـإن قتـل احملـرم حيـوان كبـريا فيخـرج مثلـه، وإن  مقيـد صـيد احملـرماإلطالق يف هدي كفـارة  .94
 قتل صغريا خيرج مثله.
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مقيـد بـأال تكـون يف فتعطرهـا لمرأة ل بالنسبة ، أمامطلق وللتحل األول ،إحرامهبداية تعطر احملرم ل .95
 . جممع من الرجال

 مل على االستحباب.باإلفاضة؛ وحت مقيدةاملزدلفة التلبية يف  .96

تكبري املقيد بالصلوات يبدأ من فجر عرفة إىل عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، وأن احلـاج ال  .97
 يبدأ التكبري يف حقه من ظهر يوم النحر.

  بعد الزوال.ب مقيد بعرفة،وق  الوقوف بداية  .98

  طواف الركن.، مقيد بمن حتلل التحلل األول وأمسى عليه الليلبقا  إحالل حكم  .99

 فباالهتمـــام هبـــا وتطبيقهـــا؛ ، اإلطـــالق والتقييـــدأحكـــام ب الباحـــث باالهتمـــام ويف اخلتـــام يوصـــي .100
وصـــل اللهـــم وســـلم علـــى نبينـــا  ، وتبـــىن األحكـــام علـــى قواعـــد أصـــولية صـــحيحة،تقـــل اخلالفـــات

 .حممد

 (1) َّ ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت  ُّٱ
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 فهرس اآليات القرآنية

رقم 
 السورة

 رقم  اآلية
 اآلية

 رقم الصفحة

  ت 1 خل مل ىل يل   الفاحتة .1

 10،266 32  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت . البقرة2

  14،16،63  67  خئمئ حئ جئ يي ىي ني 

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص  
 مع

68 63 

 63  69 مم خم حم جم هل  مل خل حل 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّٱ 
َّ ُّ ِّ 

71  63 

 منزن رن مم  ام يل ىل مل يكٱٱٱ 

 زي  ري ٰى ين ىن نن

150  157 

 71 180  مض  خض حض 

 مي حيخي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم 

 مئهئ هي

196  231 

 جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل 
  خيحي جي يهىه مه جه ين ىن من خن حن
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

203 
 

249 

 44 228  نبمب زب رب  يئ ىئ 

 36 240 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ 

 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم 

 مي خي حي جي يه

249 
 

56 
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 محجح  مج حج مث هت مت خت حت 
 جس مخ جخ

263 23 

 79  284  مل يك ىك مك لك 

. آل 3
 عمران

 مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب  

  جس مخ جخ مح جح

97 
 

238 

 77،77،79 130  جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض 

 20 185  ري ٰى ين ىن 

 71 11  منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك . النسا 4

 34 12  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي 

 17 23 مل يك 

 من  زن رن مم ام يل ىلٱ 
 ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن
  يي

23 
 

17،25،79 

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من 

  ىيمي خي

24 
 

43 

 22 36  ننمن زن رن مم ام يل 

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي 
 هتمث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب
 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص

  جفحف مغ جغ

43  
 

8،29،90،140،
141،142،151
154. 

  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل 

  ىه مه جه ين ىن من خن حن

92 
 

12،17،24،31،
33،213  
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  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه

 ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 يب ىب  نب مب زب رب يئ

 مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت

 اك يق  ىق يفىف يث ىث نث

 لك
 من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل 

 مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن
 مت هب

101  78،178. 

 3  حم جم يل ىل مل خل . املائدة5
 

28،38،63، 
 

  مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ 

  من خن حن جن يم ىم

 مي  خيحي جي يه ىه مهجه ين ىن

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

  زترت يب ىب نب

 

6 
 
 
 

29،128،130،
145،147،148،
151 . 

 

 مت زت رت يب ىب نب مب  زب 

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت

 مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف

 ٰى ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل

 هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري

33 34 
 

56 
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  حب جب
 جي يه ىه مه  جه ين ىن 

 ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي

38 
 

21،27،68،151 

 47 71  ينىن من خن حن جن 

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ 
 مت خت حت جت هب مب

89 31 

 حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ 
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

95 7979،246181 
 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم . األنعام6
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

145 28،38،63 

 
 116 151 حض  جض مص خص حص 

 9393  11 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ . األنفال8

 49 5 هئ مئ . التوبة9

 25 40 خت حت جت هبٱ 

 ..زت رت يب  ىب نب 
  مل يك ىك

29 54 54 

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك 
 ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن

 هئ مئ خئ حئجئ يي ىي

91  237 

يت ىت نت  متزت رت يب ىب نب   108  116 

15 .
 احلجر

 20،21 30 مك  لك خك حك

16 .
 النحل

 79  14  حص مس خس حس
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 23 53  خمحم جم هل  مل خل حل 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي 
ٌّ 

44  64،65،67 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي خيمي حي جي يه ىه 
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

66 99 
 

 64،65  89 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ 

17 .
 اإلسرا 

 77،77  31  ىبيب نب مب  زب رب

18 .
 الكهف

 149  8 زت رت يب ىب نب مب

 149  40 حئ  جئ يي 

 نن من زن رن مم ام يل  ىل . احلج22
 يي ىيني مي زي ري ٰى ين  ىن
 مئ خئ  حئ جئ

28  
 

249 

24. 
 النور

 69 2  مه جه ين ىن من خن حن جن

31 .
 لقمان

 69  18  هن من خن حن جن مم خم

33 .
 األحزاب

 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت
  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

49 36 

 20،21 73 َّخك حك . ص38

  154  33  نث  مث زث . حممد47

53 .
 النجم

 6464 4 3 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

60. 
 ادلةاجمل

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
 يف ىف يث ىث

 12،13،20،20،
21،31،72،73،
74 . 
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 17،18 4  نن  من زن17 نن  من زن 

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت 

 يث ىث 

2 31 

65 .
 الطالق

 23 2 ين ىن نن من زن رن

 44 4 جف مغ جغ مع جع مظ 

73 .
 املزمل

 47 2 1 ىم مم خم حم جم يل

 170،172  20   يثىث نث مث زث 

74 .
 املدثر

 99  4 مت خت

66. 
 التحرمي

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

  مج حج  مث هت مت خت حت

5 17 

 23 29  خف حف  جف مغ بأ. الن78
81 .

 التكوير
 2323 14  اك يق ىق يف

82 .
 االنفطار

 23 5  جي  يه ىه مه جه

97 .
 القدر

 54 5  ىل مل يك ىك مك

103 .
 العصر

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
  ين ىن من خن حن

2 3 19،21،43،48 
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 فهرس األحاديث 

 رقم الصفحة (1خترجيه) احلديث
جئ  يا  :قل  .جبمع :يعين .باملوقف -صلى اهلل عليه وسلم-أتي  رسول اهلِل 

بل حواهلل ما ترك  من  ،وأتعب  نفسي ،سول اهلِل من جبل طيف أكلل  مطييتر 
 :-صلى اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلِل  ؟.فهل ب من حج ؛إال وقف  عليه

 ،فقد مت حجه ؛وأتى عرفات قبل ذلك ليال أو هناراً  ،من أدر  معنا هذ  الصالة
 وقضى تفثه

ص  د. ص  
 ت. ص  ن

252 

  122 م. وأوفوا اللِّح ى ب  أحفوا الشروار بلف : "
 78 حب، ص  جه،  "إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل"

 124 خ. م. م ن توضرأ، فليستنثرويف رواية "  "،لينتثر إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ما  مث
 124 د. ص  د. إذا توضأت فمضمض

إذا صلى أحدُكم إىل شي   ي ستـُرُ  من الناِس، فأراد أحدن أن جيتاز  ب  يديه، 
 فْليْدفْع يف حنرِ ، فإن أىب فليقاتِْله ، فإَّنا هو شيطانن 

 166 م.

ن أربع: من عذاب جهنم، ومن إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليتعوذ اهلل م
 عذاب الق ، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شر املسي  الدجال

م. ص جه. ص 
 د.

167 

 119 خ. .. يشوص فا ورواية البخاري بلف : "إذا قام للتهجد
فليقاتله فإن معه  ؛إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير ب  يديه فإن أىب

 إَّنا هوف: "يف الرواية املقيدة اآلتية، وعند البخاريوجا  تفسري القرين . ()القرين"
 166 خ. م.

                                                           

 النسائي السنن الك ى: ن  .الرتمذي: ت. النسائي: ن.  الرموز املتبعة يف األحاديث واآلثار: البخاري:خ. مسلم:م. (1)
. الط اين املعجم الكبري: ط  مستدر  احلاكم: مس حا مص شي. مسند أمحد: مس أ.أت شيبة: ماجة: جه. مصنف ابن  ابن

مس كب. واملعجم األوس : ط أو. والصغري: ط صغ. األم، ش أم. البيهقي:هق. سنن الدراقطين: س ق . مسند الطيالسي: 
ضــوع: ع. صــحي  الرتمــذي: مثــي. أمحــد شــاكر: شــا. صــحي : صــ . ضــعيف: ف. ضــعيف جــدا: ض ج. مو  اليثمــي:طيــا. 

إروا   صــ  ت. صــحي  ابــن ماجــه: صــ  جــه. صــحي  النســائي: صــ  ن. صــحي  اجلــامع: صــ  جــا. موطــأ مالــك: مــو مــا.
صــريي إحتــاف اخلــرية بزوائــد املســانيد العشــرة: بــص، إحتــا. و الغليــل: إر. ابــن عســاكر: عســا. العيــين عمــدة القــاري : ع قــار. الب

حبان: ص  حب. صحي  ابن خزمية: ص  خز. صحي  الرتغيب: ص  تر. أبو نعيم  مستدر  احلاكم: مس حا. صحي  ابن
حلية األوليا : نع حل. خنب األفكار يف تنقي  مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار للعيين: نخ عي. السلسلة الصحيحة: سـل 

رايـــة: زي نـــص. اليثمـــي مســـلم شـــرح النـــووي: م ش ن. الزيلعـــي نصـــب الالبيهقـــي: هـــق. ص. السلســـلة الضـــعيفة: ســـل ض. 
 ضعيف ابن ماجه: ض جه. مدونة مالك: مد ماالشوكاين نيل األوطار: شو ن. هث مج.  اجملموع:
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 شيطان"
 162 ص  ن. إذا كان احلر أبرد بالصالة وإذا كان ال د عجل

 
 "إذا كان املا  قلت  مل ينجسه شي "

.  ص  حب
 مس أ. ص 

 شا. 

98 

ْلُب يف إن اِ  أ ح دُِكْم فـ    .ْلرُيِْقُه مُثر ْليـ ْغِسْلُه س ْبع  م ررات  إذ ا و ل غ  اْلك 
 .أوالهن بالرتاب -
 أوالهن أو أخراهن  -
ابِ  -   السرابعُة بالرتُّ
ابِ  -   وع فِّرو  الثامنة  يف الرتُّ

 خ. م. ص  ن
 م.

 ص  ت. هق.
 د. ضع د.

ن.جه. م.د.
 ص 

111 
112 

" 
" 
" 

مس طيا. مس  مررت  بالغت  أو ثالثًااستنثروا : "-وسلرم  
أ.  مص شي. 

د. ن  . جه.  
داود، مس حا. 

 هق. ص . 

125 

 158،159 م. اسكنوا يف الصالة
واجلمعة   –عن إفراد السب  بالصيام أنه حيمل النهي  على ويدل كالم الشيخ

حمرما كحرمة صيام  صيام السب إفراد  ، ومل يسبقه يف ذلك أحد؛ فلو كانعلى التحرمي ال الكراهة -كذلك
ه مع األحد الذي بعد ، اجلمعة اليت قبله، وال أن يكون ج ا لصيامها، وما ص  صيام العيدين، ما ص  أن يصام مع

:وليس حبرام والدليل على أنه مكرو   

من حديث عبـد اهلل  -رمحه اهلل –نفسه ما صححه األلباين  -1
الـذي أخـذ منـه الشـيخ األلبـاين  -راوي حديث النهـي بـإطالق-بن بسر 

مسعـُ  ثوبـان  مـوىل النـ ِّ صـلرى اهللُ عليـِه وسـلرم  عـن التحـرمي:  -رمحه اهلل–
صياُم يوِم "فُسئل  فقال:  ،السبِ  فقال: س ُلوا عبد  اهلِل بن  ُبسر   صياِم يومِ 

، وهــو تقييــد ملطلــق النهــي بقــول الصــحات ()"السرــبِ  ال لــك  وال عليــك
 الراوي ومذهبه وقد استو  الشروط.

اهللُ عليِه وسلرم  يوم  أهنا دخلْ  على رسوِل اهلِل صلرى وما روي عن أخته الصما  بن  بسر راوية احلديث املطلق: " -2

هتذيب السنن 
 القيم

228 
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فإنر صيام   ؛ُكلي  :قال .ال :قال  .أ ُصمِ  أمسِ  " :السبِ  وهو يتغدرى فقال تعاب تغدِّي فقال  إين صائمةن فقال لا
 ال لِك وال عليكِ  يوِم السب ِ 

 122 مس أ. ص  شا  عفوا اللحىأو 
 207 ض. غنوهم يف هذا اليوما

د. ص  د. ص   اقتلوا األسو د ْين يف الصرالِة: العقرب  واحليرة  
 حب.

159 

أقرب ما يكون العبد من أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعا 
 ربه وهو ساجد فأكثروا الدعا 

 168 م.

؟ قال : يصوم من كلِّ شهر  ثالثة  أي -صلرى اهلُل عليه وسلرم  -أكان رسوُل اهلِل  ام 
نعم. فقلُ  لا: من أيِّ أياِم الشهِر كان يصوم؟ قال : مل يكن يُباب من أيِّ أياِم 

 الشهِر يصومُ 

 217 م.

. 
 اهلل رضي– عسال بن صفوان عن:  الزمان بمرف اخلف  س األمر مب تقييد -2

أن َّنس  على اخلف  إذا  -وسلم عليه اهلل صلى الن  يعين- أمرنا: "قال -عنه
إذا أقمنا، وال خنلعهما من غائ  وال بول  حنن أدخلنامها على طهر ثالثا إذا سافرنا ويوما وليلة

 وال نوم وال خنلعهما إال من جنابة

 132 ص  حب. 

لبس خاما نقشه حممد رسول اهلل فكان  -صلى اهلل عليه وسلم  -"أن الرسول 
 إذا دخل اخلال  وضعه

 113 هق س.

إنر الصعيد  الطيب  طهوُر املسلِم، وإن مل جيِد املا   عشر  سن ، فإذا وجد املا   
 ك خرين فْليمسره بشرت ه، فإن ذل

ت. ص  ت. 
 ص  حب.

145 

ا    ِإنر ..." ًا و ال   ِدين ارًا يـُو رِّثُوا مل ْ  األ نِْبي ا    ِإنر  األ نِْبي اِ ، و ر ث ةُ  الُعل م   الِعْلم ، و ررثُوا ِإَّنر ا ِدْرمه 
 " و اِفر   حِب     أ خ ذ   بِهِ  أ خ ذ   ف م نْ 

 1 ت. ص 

ت. جه. د.    إنر املا  ال جيُنب"
 ص  د.

94 

 96 خ. م.  ن املؤمن ال ينجس"إ" 
 118 د. ص  د. كان ال يرقد ليال وال هنارا فيستيق  إال تسو   -صلى اهلل عليه وسلم  -أن الن  
مدمها من األصابع وضع يديه على خفيه و  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن الن  

 -إىل أعالمها مسحة واحدة، وكأين أنمر إىل أثر املس  على خف رسول اهلل 
 خطوطا باألصابع -صلى اهلل عليه وسلم 

 135 نص. ض زي
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 143 م. د. ، فبدأ  فغسل  كف ْيه ثالثًااغتسل  ِمن اجلنابةِ  -عليه وسلم صلى اهلل-أن الن ر 
 205 خ. م. أنر الن ر صلرى اهللُ عليه وسلرم أم ر بزكاِة الِفطِر، قبل  خروِج الناِس إىل الصالةِ 

فصلرى أربع   ،جهر يف صالِة اخلسوِف بقرا تِه أنر الن ر صلرى اهلُل عليه وسلرم  
 ركعات  يف ركعت ِ  وأربع  سجدات  

 184،186 م.

دخ ل عليها يوم  اجلُمعِة، وهي صائمةن، فقال:  -صلرى اهلُل عليه وسلرم-أن الن ر 
قال:  .قال: أتريدين أن تصومي غًدا. قالْ : ال .أُصمِ  أمِس. قالْ : ال

 فأفِطري

 220 خ.

: من أنر النر ر صلى اهلل عليه وسلم مسع  رجالً   يقوُل: لبـرْيك  عن ش مة. قال 
: أخن ب أو قريبن ب :  .ش مة ؟ قال  : ال. قال  ؟ قال  : حجج   عن نفِسك  قال 
 حجر عن نفِسك  مثر حجر عن ش مة  

حب. ص  د. 
 ه.ص  ج

241 

مث يتخرُي  أن الن  صلى اهلل عليه وسلم عّلم الصحابة التشهد مث قال يف آخر :
   .()"من الدعاِ  أعجبُه إليه فيدعو ُ 

 169 خ.

أنر امرأًة سودا   كان  تـ ُقمُّ املسجد  )أو قال: " -رضي اهلل عنه-ن أت هريرة 
فسأل عنها )أو عنه( فقالوا:  ؛بًّا( ففقدها رسوُل اهلِل صلرى اهلُل عليه وسلرم  شا

أفال كنُتم آذ نـُْتمو . قال: فكأهنم ص غرروا أمر ها )أوأمر  (. فقال:  :قال .مات
لُّو . فصلرى عليها .ُدلُّوين على ق ِها مث قال إنر هذ  القبور  مملو ةن ظُلمًة على  ،فد 

 اهلل  عزر وجلر يُنوِّرُها لم بصالي عليهم وإنر  ،أهِلها

 191 خ. م.

ُحجِّي  قال: ) نعْم، .إنر أُمي نذرْت أْن حتجر، فماتْ  قبل  أْن حتجر، أفأحجُّ عنها؟
:  .عنها، أرأي   لو كان  على أمِِّك د ينن أكنِ  قاضيِتِه(. قالْ : نعمْ  فقال 

 )فاْقضوا اهلل  الذي لُه، فإنر اهلل  أحقُّ بالوفا ِ 

 241 خ.

 140 م. إن حيضتك ليس  يف يد "
أن يعتق   -صلرى اللرُه علْيِه وسلرم  -فأمر ُ  رسوُل اللرِه  ؛أنر رجاًل أفطر  يف رمضان  

فقال  ل ُه  .ال أجدُ  :قال   .أو يطعم  ستِّ   مْسكيًنا ،أو يصوم  ش هريِن متتابع ِ  ،رقبةً 
اللرِه صلرى اللرُه علْيِه وسلرم   اجِلس فُأِي  رسولُ  :رسوُل اللرِه صلرى اللرُه علْيِه وسلرم  

 .يا رسول  اللرِه ما أحدن أحوُج مينِّ : فقال   .بعرق  فيِه مرن فقال  خذ هذا فتصدرق بِه
 حىتر بد ت أنيابُُه وقال  ل ُه كْله -صلرى اللرُه علْيِه وسلرم  -فضِحك  رسوُل اللرِه 

، 211 دم. ص  
213 

أن رجاًل قال: يا رسول  اهلِل، ما يلب ُس احملرُم من الثياِب؟ قال رسوُل اهلِل صلى اهلل 
، وال  اِنس  ، وال العمائِم ، وال السرويالت، وال ال   عليه وسلم:ال تلب سوا الُقُمص 

 243 خ. م.
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، وليقطْعهما أسفل  من الكعب ،  ؛إال أحدن ال جيد  النعل  فليلب ْس خف  اخلفاف 
 .وال تلب سوا من الثياِب شيًئا مسره الزعفران وال الوْرسُ 

ص  ن. ص  د يبول فسلم عليه فلم يرد عليه -صلى اهلل عليه وسلم-أن رجال مر ورسول اهلل  
 حب.

114 

أنر رجاًل وقع بامرأتِه يف رمضان  فاستفىت رسول  اهلِل صلرى اهلُل عليِه وسلرم  عن 
قال:  .ذلك. فقال: هل جتُد رقبًة؟ قال: ال. قال: وهل تستطيُع صيام  شهرين؟

 اقال: فأطعم ست  مسكينً ال. 

 211 م.

أ ْكثـ ُر م ا ك ان  ي ُصوُم ِمن  اأْل يراِم يـ ْوُم السرْبِ   -ص لرى اللرُه ع ل ْيِه و س لرم  -ِإنر ر ُسول  اللرِه 
الِف ُهمْ )و اأْل ح ِد، و ك ان  يـ ُقوُل:  اِن لِْلُمْشرِِك  ، و أ ن ا أُرِيُد أ ْن ُأخ  ا ِعيد   (ِإنـرُهم 

ص  خز. طب. 
 حا. هق. 

223 

أنر رسول  اللرِه صلرى اللرُه عل يِه وسلرم  بعث ُه إىل اليمِن وأمر ُ  أن يأخذ  من كلِّ حامل  
، ومن  البقِر من  ثالث   ت بيًعا أو ت بيعًة، ومن كلِّ أربع   ُمسنرةً  دينارًا أو عدل ُه معافر 

 201 ص  ن.

ثاِن أيام  التشريقِ  -صلرى اهلُل عليِه وسلرم  -أنر رسول  اهلل ِ   ،بعثه وأْوس  بن  احلد 
 وأياُم ِمىًن أياُم أكل  وُشرب   ،فنادى أنه ال يدخُل اجلنة  إال مؤمنن 

 230 م.

نع حل. سل  أنر رسول  اهلِل صلرى اهللُ عليه وسلرم توضرأ فمس  أسفل  اخُلفِّ وأعال 
 ض.

133 

أن رسول  اهلِل صلى اهلل عليه وسلم رأى رجاًل معتزاًل، مل يصلِّ يف القوِم، فقال: يا 
ل  اهلِل، أصابتين جنابةن وال ما  ، فالُن، ما منعك أن ُتصلي  يف القوِم؟ فقال: يا رسو 

(.")فإنه ي كفيك ؛قال:عليك بالصعيدِ   
 فأمر   رسوُل اهلِل صلرى اهللُ عليِه وسلرم  فتيمم بالصعيدِ وعند مسلم: " 

 145 خ. م.

على كلِّ  ،فرض زكاة  الفطِر من رمضان   -صلرى اهلُل عليه وسلرم  -أنر رسول  اهلِل 
صاًعا من  ،صغري  أو كبري   ،أو رجل  أو امرأة   ،م ، حر  أو عبد  نفس  من املسلِ 

 أو صاًعا من شعري   ،مر  

 204 م. حب
 

 ؛لرى اهلُل عليه وسلرم  فرض  زكاة  الفطِر من رمضان  على الناسِ أنر رسول  اهلِل ص
ذكر  أو أنثى من  ،أو عبد   ،على كلِّ حر   ،أو صاًعا من شعري   ،  صاًعا من مر

 املسِلم 

 203 م.

... بن  زينب عليه وسلم كان يصلي، وهو حاملن أُمامه   أن رسول  اهلِل صلى اهلل
 ، وإذا قام محل هافإذا سجد وضع ها

 160 خ.

 218 ص  ن.ْهر ؛ يوم  كان  يصوُم ثالثة  أيرام  من كلِّ ش    -صلرى اللرُه عل يِه وسلرم  -أنر رسول  اللرِه 
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 االثنِ ، ِمن أورِل الشرهِر، واخلميِس الرذي يليِه، مثر اخلميِس الرذي يليهِ 
ا؟  : م ىت  ُدِفن  ه ذ  أ نر ر ُسول  اللرِه ص لرى اللرُه ع ل ْيِه و س لرم  م رر ِبق ْ   ق ْد ُدِفن  ل ْيال، فـ ق ال 

: أ ف ال آذ نـُْتُموين  ِة اللرْيِل ف ك رِْهن ا أ ْن ق اُلوا: اْلب ارِح ة . ق ال  ؟! ق اُلوا: د فـ نراُ  يف ظُْلم 
ْلف ُه، ق ال  اْبُن ع براس  و أ ن ا ِفيِهْم ف ص لرى ع ل ْيهِ  . فـ ق ام  ف ص ف ْفن ا خ   نُوِقم ك 

 191 خ.

. فقيل: أعراَت هذا؟ فقال عبُد اهلِل: أ ن ِسي  أنر عبد  اهلِل ل ر ح  أفاض من مج ع 
لبريك )الناُس أم ض لُّوا؟ مسعُ  الذي أنزلْ  عليه سورُة البقرِة يقول، يف هذا املكاِن 

 اللهمر! لبريك

 248 م.

 158،159 خ. م. ص  د. إن يف الصالة لشغال
 113 خ. أن نقش خامه كان: حممد رسول اهلل

إن هذ  الصالة ال يصل  فيها شي  من كالم الناس، إَّنا هو التسبي  والتكبري 
 وقرا ة القرآن

 170 م.

ِإنر يـ ْوم  اجلُُْمع ِة يـ ْوُم ِعيد ، ف ال  جت ْع ُلوا يـ ْوم  ِعيدُِكْم يـ ْوم  ِصي اِمُكْم، ِإالر أ ْن ت ُصوُموا 
ل ُه أ ْو بـ ْعد  ُ   قـ بـْ

مس أ. ص  
 شا. ص  أر.

220 

قال : والذي نفسي بيِد ، أو : والذي  -صلرى اهلُل عليه وسلرم-انته يُ  إىل الن ِّ 
، أو غنمن، ال  ما من رجل   -أو كما حل ف  -ال إله  غريُ   تكوُن له إبلن، أو بقرن

يؤدي حقرها، إال ُأِي  هبا يوم  القيامِة، أعمم  ما تكوُن وأمسن ه، تطؤ  بأخفاِفها، 
 وت نط ُحه بقروهِنا، كلما جاز ْت ُأخراها ُردرْت عليه أُوالها، حىت يُقض ى ب  الناسِ 

 198 خ.

انكسف  الشمس على عهد الن  صّلى اهلل عليه وسلم وأنه صلى هبم، فقرأ 
مث ركع مخس ركعات، وسجد سجدت ، مث قام إىل الثانية، فقرأ سورة من الطوال، 

سورة من الطوال، وركع مخس ركعات، وسجد سجدت ، مث جلس كما هو 
 مستقبل القبلة يدعو حىت اجنلى كسوفها

 184 ض د.

فقال  ؛انكس ف ِ  الشمُس يوم  مات  إبراهيُم، فقال الناُس: انك س ف ْ  ملوِت إبراهيم  
: إن الشمس  والقمر  آيتان ِمن آياِت اهلِل، ال -صلى اهلل عليه وسلم-وُل اهلِل رس

ِلي    يـ ْنك ِسفان ملوِت أحد  وال حلياتِه، فإذا رأيتمومها فادعوا اهلل  وصلُّوا حىت يـ ْنج 

 183 خ.

 78 م. "إَّنا املا  من املا "
إَّنا كان ي ْكفيك أن تقول  بيدْيك هكذا، مث ضرب  بيديه األرض  ضربًة واحدًة ، 

 مث م س    الشمال  على اليمِ ، وظاهر  كف ْيه، ووجه ه
 147 م.

   129 د. ض د.  "
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أمس  على اخلف  قال: نعم قال: يوما  -صلى اهلل عليه وسلم- للن أنه قال 
ًعا بـ ل غ   ح ىتر "  رواية ويف. وما شئ  يوم  قال: وثالثة أيام قال: نعمقال: و  بـْ . س 

 .بدا لك وما: ل هُ  ق ال  

 د. ض د.
 جه. ض جه.

132 

م مسرحوا و ُهم مع  رسوِل اللرِه   -صلرى اللرُه عليِه وسلرم  -أنرُه كان  حيدُِّث أهنر
مثر مسحوا وجوه ُهم مسحًة  ،عيد  بالصرعيِد لصالِة الفجِر فضربوا بأ ُكفِّهُم الصر 

مثر عادوا فضربوا بأ ُكفِّهُم الصرعيد  مررًة أخرى فمسحوا بأيديهم ُكلِّها إىل  ،واحدةً 
ناكِب واآلباِط من بطوِن أيديِهم

 
  امل

د. ن. مــــــــــــــس أ.  
صــــــــ  أر. صــــــــ  

 د. 
 

147 ،
،150 

 69 مثي. "إهنا مشيةن يبغُضها اهللُ إال يف هذا املوضعِ "
 122 خ.  عفوا اللحىأأهنكوا الشوارب، و 

ِديًدا،  أ نـرُهْم خ ر ُجوا م ع  ر ُسوِل اللرِه ص لرى اللرهُ "  رًا ج  ع ل ْيِه و س لرم  ذ ات  يـ ْوم  فـ ر أ ى قـ بـْ
ا ر ُسوُل اللرِه ص لرى اللرُه  ، فـ ع ر فـ ه  ن  ِذِ  ُفالن ُة، م ْوالُة ب يِن ُفال  ا؟ ق اُلوا: ه  : م ا ه ذ  فـ ق ال 

ْم حنُِبر أ ْن نُوِقم ك  ع ل ْيِه و س لرم ، م ات ْ  ظُْهرًا و أ ْن   ن اِئمن ق اِئلن )أي: يف القيلولة( فـ ل  
ا أ ْربـ ًعا،  بـرر  ع ل يـْه  ْلف ُه، و ك  هِب ا، فـ ق ام  ر ُسوُل اللرِه ص لرى اللرُه ع ل ْيِه و س لرم  و ص فر النراس  خ 

ُوُت ِفيُكْم م يِّ ن م ا ُدْمُ  بـ ْ   أ ْظُهرُِكْم ِإال آذ نـُْتُموين بِِه؛ ف ِإنر ص ال : ال مي  ِي مُثر ق ال 
 ل ُه ر مْح ةن 

 191 ص  ن.

: نـ ع ْم، و ر بِّ أ نـ ه ى ر ُسوُل اهلِل ص   لرى اهلُل ع ل ْيِه و س لرم  ع ْن ِصي اِم يـ ْوِم اجلُُْمع ِة؟ فـ ق ال 
ا اْلبـ ْي ِ   ه ذ 

 220 خ. م.

: بصياِم ثالثِة أيام  من كل شهر   أوصاين خليلي صلرى اهلُل عليِه وسلرم  بثالث 
 وركعيت الضحى وأن أوتر  قبل أن أرقد  

 217 م.

ا امرأة  استـ ْعط رت فمررت على قوم  لِيِجدوا رحي ها فهي زانيةن وكلُّ ع   زانيةن  حب. ص  خز.  أميُّ
 ص  ن.

247 

صلرى اهللُ -  فريضة الصدقة، اليت فرض رسول اهلل بسم اهلل الرمحن الرحيم هذ
على املسلم ، واليت أمر اهلل هبا رسوله، فمن سألا من املسلم   -عليه وسلرم

على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فال يع : يف أربع وعشرين من اإلبل فما 
دوهنا، من الغنم، من كل مخس شاة، فإذا بلغ  مخسا وعشرين إىل مخس 

ثالث  ففيها بن  خماض أنثى، فإذا بلغ  ستا وثالث  إىل مخس وأربع  ففيها و 
بن  لبون أنثى، فإذا بلغ  ستا وأربع  إىل ست  ففيها حقة طروقة اجلمل، فإذا 

ستا  -يعين  -بلغ  واحدة وست  إىل مخس وسبع  ففيها جذعة، فإذا بلغ  

 198 خ.
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إحدى وتسع  إىل عشرين ومائة  وسبع  إىل تسع  ففيها بنتا لبون، فإذا بلغ 
ففيها حقتان طروقتا اجلمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربع  بن  
لبون، ويف كل مخس  حقة، ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها 

أبو بكر  ..صدقة، إال أن يشا  رهبا، فإذا بلغ  مخسا من اإلبل ففيها شاة 
 الصديق

 . 
 : الشراب على املس  عليها قاسوا اليت األدلة: أوال
 فأصاهبم سرية وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بعث: "قال ثوبان حديث -1

م من صلى اهلل عليه وسلم شكوا إليه ما أصاهب ال د فلما قدموا على الن 
 ال د فأمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخ 

 137 د.د. ص  

أيُته ف صام ه أينِّ ر  -صلرى اهلُل عل يِه وسلرم  -ترا  ى النراُس الالل  فأخ ُت رسول  اهلِل 
 وأمر النراس  بصياِمهِ 

ص  د. ص  
 حب

208 

 90 ص  جا.  "الرتاب كافيك ما مل جتد املا "
 122 مص شي. التفث: الرمي والذب ، واحللق والتقصري، واألخذ من الشارب واألظفار واللحية

س ق . ص    "تنرزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب الق  منه"
 إر.

100  

 136 ص  ت. ومس   على اجل ور بِ  والنرعل ِ  -صلرى اللرُه عليِه وسلرم  -توضرأ  النر ُّ " 
 129 م. توضأ فمس  بناصيته وعلى العمامة"

يِن إىل املرفق  ِ   148،150 ض ج  سل. التيمُم ضربتاِن: ضربةن للوجِه وضربةن لليد 
 171 مس أ. ص  شع مُثر اقْـر أْ بِأُمِّ اْلُقْرآِن، مُثر اقْـر أْ مب ا ِشْئ   

هللُ عليه وسلرم : ثالثن من كلِّ شهر  ورمضاُن إىل رمضاُن مث قال رسوُل اهلِل صلرى ا
 فهذا صياُم الدهِر كلِّه

 217 م.

." ِلك  ث ال ثًامث م ْضم ض  و اْستـ ْنش ق  ِمْن ك فرة  و اِحد ة  ، فـ ف ع ل  ذ    
 ف م ْضم ض  و اْستـ ْنثـ ر  ث ال ث  م ررات  ِمْن غ ْرف ة  و اِحد ة   "لبخاري: عند او  

 126 خ. م.

راع ْ  مثر نفخ فيها ومس  هبا وجه ه وكفرْيه إىل املِرفق ْ  أو إ  148 د. ض ىل الذِّ
قال  احلس ُن  .إينِّ رأيُ  الالل  : جا   أعراَت إىل النر ِّ صلرى اللرُه عليِه وسلرم  فقال  

 :قال   .نع م :قال   .أتشهُد أن ال إل ه  إالر اللرهُ  :فقال   ؛رمضان   :يف حديِثِه يعين
يا بالُل أذِّن يف النراِس فليصوموا " :قال   .نع م :قال   .أتشهُد أنر حممرًدا رسوُل اللرهِ 

 208 د.
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 غدً 
جا  رجل إىل الن  صلى اهلل عليه وسلم، فقال: يا رسول اهلل، ما يوجب احلج؟ 

 قال: )الزاد والراحلة(
 ت. جه. هق. 

 ص  إر.
236 

ْثعم  عام  حجرِة الوداِع، قال : يا رسول  اهلل ، إن  فريضة  اهلِل جا ت امرأةن من خ 
على عباِد  يف احلجِّ أدركْ  أت شيًخا كبريًا، ال يستطيُع أن يستوي  على الراحلِة، 

 فهل ي قضي عنه أن أُحجر عنه؟. قال: نعم

 241 خ.

، وأ رجوا  122 نخ عي.  اللِّح ى –أو أ وفوا  – جزُّوا الشروارب 
 122 م. جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا اجملوس

صلرى اهلُل عليِه وسلرم  يف صالِة اخلسوِف بقرا ته، فإذا فرغ من قرا تِه   جهر الن ُّ 
ك  فركع، وإذا رفع من الركعِة قال : مسع اهلُل ملن محد ، ربنا ولك احلمُد . مث 

 يعاود القرا ة  يف صالة الكسوِف، أربُع ركعات  يف ركعت  ، وأربُع سجدات  

 183 خ.

وكان ابن عمر إذا حج أو  ،خالفوا املشرك : وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب
 عتمر، قبض على حليته، فما فضل أخذ إ

 122 خ.

 122 خ. خالفوا املشرك ، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب
 37 .م ه ِذ ِ  ح جريِت  بـ ْعد   أ ُحجُّ  ال   ل ع لِّي أ ْدرِي ال   ف ِإينِّ  م ن اِسك ُكْم، لِت ْأُخُذوا

خرج رجالن يف سفر فحضرت الصالة وليس معهما ما  فتيمما صعيدا طيبا 
فصليا، مث وجدا املا  يف الوق  فأعاد أحدمها الوضو  والصالة، ومل يعد اآلخر، مث 

فذكرا ذلك له، فقال للذي مل يعد:  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ياأت
 أصب  السنة وأجزأتك صالتك؛ وقال للذي توضأ وأعاد: لك األجر مرت 

 152 د. ص  د.

بالاجرة، فأي بوضو  فتوضأ،  -وسلم  صلى اهلل عليه -خرج علينا رسول اهلل "
 "فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به

 94 خ.

خسف  الشمُس يف حياة الن ِّ صلرى اهلُل عليِه وسلرم ، فخرج إىل املسجد، فصّف 
فاقرتأ رسوُل اهلِل صلرى اهلُل عليِه وسلرم  قرا ًة طويلًة، مث ك  الناس  ورا   ، فك ، 

فركع ركوًعا طوياًل، مث قال : مسع اهلُل ملن محد  . فقام ومل يسجد، وقرأ قرا ًة 
طويلًة، هي أد  من القرا ِة األوىل، مث ك  وركع ركوًعا طوياًل، وهو أد  من 

ن محد ، ربنا ولك احلمُد . مث سجد، مث قال يف الركوِع األوِل، مث قال : مسع اهللُ مل
  الركعِة اآلخرِة مثل  ذلك

 184 خ. م.

 245 م.فارُة، والكلُب مخسن فواسقن يُقتْلن  يف احللِّ واحلرِم: احليُة، والغراُب األبقُع، وال
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يرا  العقوُر، واحُلد 
مخس من الفطرة: االستحداد، واخلتان، وقص الشارب، ونتف اإلب  وتقليم 

 األظفار
 120 م.

 131 د. ص  د. فمس  عليهما ؛دع اخلف  فإين أدخل  القدم  اخلف  ومها طاهرتان
 157 خ. م. ح يُث تـ و جره ْ  ِبه رأيُ  الن ر صلرى اهللُ عليه وسلرم ُيصلِّي على راِحل ِتهِ 

 131 خ. م.  "بال، مث توضأ ومس  على خفيه -صلى اهلل عليه وسلم  -رأي  رسول اهلل 
ص  خز. طب  .ميس  على املوق  واخلمار -صلى اهلل عليه وسلم-رأي  رسول اهلل 

 أو.  ص
136 

أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال: الصالة  -م صلى اهلل عليه وسل -سأل  الن  
 على وقتها

 162،163 خ.م.

ًة لِْلو ْجِه : "ع ِن التـري مُّمِ -صلى اهلل عليه وسلم- س أ ْلُ  النرِ ر  ف أ م ر ين ض ْرب ًة و اِحد 
 و اْلك فرْ ِ 

د. ص  د. ص  
 خز.

150 

  
: مسعُ  ا أُنزلْ  عليه  لذيعن عبُد الررمحِن بُن ي زيد : "قال: عبُد اهلِل وحنن جبمع 

)  سورُة البقرِة، يقول يف هذا املقاِم )لبريك اللهمر! لبريك 

 248 م.

ْعُ  الن ر  يقوُل: ال يصوم نر أحدُكم يوم  اجلُمعِة إال  -صلرى اهلُل عليه وسلرم-مسِ 
 يوًما قبل ه أو بعد  

 220 خ.

أ هل هبما مجيًعا، لبيك عمرة وحجاً  -صلرى اهلل عليه وسلرم-مسع  رسول اهلل 
 لبيك عمرة وحجا

 249 خ. م.

ص  حب، ص   السوا  مطهرة للفم مرضاة للرب"
  خز. ص  تر.

117 

فبـ ع ْثُ  إىل  -صلى اهلُل عليِه وسلرم  -شكر الناُس يوم  عرف ة  يف صوِم الن ِّ ل : "قا 
 بش ر اب  فش رب هُ  -اهللُ عليِه وسلم  صلرى -الن ِّ 

 233 خ.

فإذا وج د املا   فليتِق اهلل   الصعيُد وضوُ  املسلِم وإن مل جِيِد املا   عشر  سن   
 ولُيِمسره بش ر   فإن ذلك خرين 

 145،152 ص  جا.

 174 خ. صالُة اجلماعِة تفضُل صالة  الفذِّ خبمس  وعشرين درجةً 
 174 خ. لفذ بسبع وعشرين درجةصلى اهلل عليه وسلم:  "صالة اجلماعة تفضل صالة ا 

 174 خ.صالُة الرجِل يف اجلماعِة ُتض عرُف على صالتِه يف بيِته، ويف ُسوِقه، مخًسا وعشرين 
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ِضعًفا، وذلك أنه: إذا توضرأ  فأحس ن  الُوضو  ، مث خر ج إىل املسجِد، ال خُيرُِجه إال 
ُ  ُخطو ًة، إال رُِفع ْ  له هبا درجةن، وُح ر عنه هبا خ طيئ ةن  ، فإذا الصالُة، مل خي 

صلرى، مل تـ ز ْل املالئكُة تصلي عليه، ما دام يف ُمص الر : اللهم صلِّ عليه، اللهم 
 ارمح ْه، وال ي زاُل أحدُكم يف صالة  ما انت م ر الصالة  

 184 م. صلى س  ركعات بأربع سجدات
م سعد بن عبادة رضي اهلل عنهما أصلى علي ألن الن  صلى اهلل عليه وسلم " 

 بعد ما دفن  بشهر
 193 ض.

م  المهر  باملدينة أربًعا وصليُ  معه صليُ  مع رسوِل اهلِل صلرى اهلُل عليه وسلر 
 العصر  بذي احلُليفِة ركعت  

 179 خ. م.

. قال: أُطيُق أكثر  من ذلك  217 خ. م.  ُصْم من الشهِر ثالثة  أيام 
 ن م ترع  بالُعمر ِة إىل احل جِّ إىل يوِم 

عرفة ، فإن مل جِيْد ه ديًا ومل يُصْم صام الصياُم مل
 أيام ِمىًن 

 230 خ.

 233 م. والسنة  اليت بعد  ،ُم يوِم عرفة ، أ حتسُب على اهلِل أن يُكفِّر  السنة  اليت قبل هصيا
ح   أ حر م، وحلِلِّه ح    ،طيربُ  رسول  اهلِل صلرى اهلُل عليه وسلرم بي دي هات  ِ 

يها ،أح لر  ، وبس ط ْ  يد   قبل  أن يطوف 
 254 خ.

: -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال: قال  -عنها اهلل رضي- عائشة عن
، وإعفاُ  اللِّحيِة، والسِّواُ ، واستنشاُق املاِ ، الشراربِ  قصُّ : الِفطرةِ  من عشرن "

ِة، وانتقاُص املاِ . قال وقصُّ األظفاِر، وغسُل ال اجِم، ونتُف اإلبِ ، وحْلُق العان
: ونسيُ  العاشرة . إالر أن تكون  املضمضة . زاد قُتيبُة: قال  زكريراُ : قال مصعبن

 وكيعن: انتقاُص املاِ  يعين االستنجا   

 117،124 م.

فإن مل نر ُ ،  ؛أن ننُسك  للرُّؤيةِ  -صلرى اللرُه عل يِه وسلرم  -ع ِهد  إلينا رسوُل اللرِه 
 وش ِهد  شاهدا ع دل  نس ْكنا بش هادهِتِما

 209 مد ما. 

سُة دراهم   ول يس  عليك   ،فإذا كان   ل ك  مائتا درهم  وحال  عل يها احلوُل ف فيها مخ 
فإذا كان  ل ك  ِعشرون   ؛ون  ل ك  ِعشرون  دينارًاحىتر ي ك -ي عين يف الذره بِ -شي ن 
 :قال   .ف ما زاد  فِبحساِب ذِلك   ،ف فيها ِنصُف دينار   ؛وحال  عل يها احل ولُ  ،دينارًا

 .أو رفع ُه إىل النر ِّ صلرى اللرُه عل يِه وسلرم   ،فال أ دري أعِلَي يقوُل فِبحساِب ذِلك  
ابُن و ْهب  يزيُد يف  :إالر أنر ج ريرًا قال   ،ول  عل يِه احل ولُ ول يس  يف مال  ز كاةن حىتر حي  

 احل ديِث عِن النر ِّ صلرى اللرُه عل يِه وسلرم  ل يس  يف مال  ز كاةن حىتر حيول  عل يِه احل ولُ 

 195 ص  د.
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على أقدامهم أو ركبانا،  فإن كان خوف هو أشد من ذلك ، صلوا رجاال وقياما
 مستقبلي القبلة أو غري مستقبليها

 157 خ.

أو صاًعا من  ،زكاة  الفطِر صاًعا من مر   - عليه وسلرم  صلرى اهللُ -ف رض رسوُل اهلِل 
 على كلِّ عبد  أو ُحر  صغري  أو كبري   ،شعري  

 203 م.

. 
:الراج  والقول العبد عن الفطر زكاة يف الفقها  أقوال: ثالثا  

 محال: املسلم عبد  يف املسلم السيد على جتب الفطر زكاة: اجلمهور مذهب
الفطِر طُْهرًة  ز كاة   وسلرم   عل يهِ  لرهُ ال صلرى اللرهِ  رسولُ  فرض  : "حبديث واستدلوا املقيد، على للمطلق

الِة ف هي  للصرائِم من  اللرغِو والررفِث، وطُعمًة للمساكِ ، فمن أدراها قبل  الصرالِة ف هي  ز كاةن مقبولةن، وم ن أدراها بعد  الصر 
 صدقةن من  الصردقاتِ 

ه. ص  ص  ج
 د.

204 

لرم صدقة  الِفطِر، فر ض رسوُل اهلِل صلرى اهلُل عليه وسقال: " -رضي اهلل عنهما
 على الصغرِي والكبرِي، واحلرِّ واململو ِ صاًعا من شعري  أو صاًعا من مر ، 

 203 خ.

ا ... ، و نـ ف خ  ِفيِهم ا، مُثر م س    هِبِم  ف ض ر ب  النرِ ُّ ص لرى اهلُل ع ل ْيِه و س لرم  ِبك فرْيِه األ ْرض 
 و ك فرْيهِ  و ْجه هُ 

 147 خ.

وجعل  لنا  ،كصفوف املالئكة اجعل  صفوفن :فضلنا على الناس بثالث
وجعل  تربتها لنا طهورا إذا مل جند املا  وذكر خصلة  ،األرض كلها مسجدا

 أخرى

 146 م.

وسلرم، حىت أقب ل على  ُردر عليه الن ُّ صلرى اهلُل عليه، فلم يـ  فل ِقي ه رجلن فسلرم عليه
يه، مث ردر عليه، فماجلدارِ   السالمُ  س   بوجِهه ويد 

 114 خ.

 129 د. ص  د. فمس  الرأس كلهويف رواية: " 
ُ  لبون  وال يفررُق إبلن عن حساهِبا من أعطاها يف كلِّ سائمِة إبل  يف أربع   بن

ًرا فل ه أجُرها ومن منع ها فإنرا آِخذوها وشطر  ماِله ع زمًة من عز ماِت ربِّنا عزر  مؤجتِ 
 وجلر ليس  آلِل حُممرد  منها شي ن 

 199،201 ص  د.

 49 ت. ص  جا "القاتل ال يرث"
إذا ُقم   إىل الصالِة، فأسِبِغ الُوضو  ، مث "قال يف الثالثِة : فأعِلْمين، قال: 

بـِّْر واقر ْأ مبا تيسرر  مع ك  ِئنر راكًعا، استـ ْقِبِل الِقبل ة ، فك  ْع حىت ت طم  من القرآِن، مث ارك 
ِئنر ساجًدا، مث ارف ْع حىت  مث ارف ْع رأس ك حىت تعت ِدل  قائًما، مث اسُجْد حىت ت طم 
ِئنر ساجًدا، مث ارف ْع حىت ت ست ِوي   ِئنر جالًسا، مث اسُجْد حىت ت طم  ت ست ِوي  وت طم 

 157 خ. م.
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 قائًما، مث افع ْل ذلك يف صالِتك كلِّها
: اللهم إين ظل مُ  نفسي ظُلًما كثريًا، وال يغفُر الذنوب  إال أن ، فاغِفْر ب ُقلْ 

 لرحيمُ من ِعنِد  مغفرًة، إنك أن  الغفوُر ا
 168 خ.

صلى اهلل عليه  -الن  : بأي شي  كان يبدأ -رضي اهلل عنها  -قل  لعائشة 
 إذا دخل بيته؟ قال : بالسوا  -وسلم 

 118 م

 169 خ. م. قن   شهرًا . يلعُن رعاًل وذكوان . وُعص يرُة عصْوا اهلل  ورسول ه
كلر شي  . حىت -صلرى اهلُل عليِه وسلرم  -يُّكم قيل لسلمان: قد علرمكم نب

أو أن  ،لقد هنانا أن نستقبل  القبلة  لغائ   أو بول   ،أجل" فقال:  :. قال"اخِلرا ة  
أو أن نستنجي  برجيع   ،أو أن نستنجي  بأقلر من ثالثِة أحجار   ،نستنجي  باليم ِ 

.  أو بعمم 

م. د. ص  د. 
 ص  ت.

116 

 236 ض قيل يا رسول اهلل ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة
كان ابن عمر: إذا دخل أد  احلرم أمسك عن التلبية، مث يبي  بذي طوى، مث 

كان يفعل   -ليه وسلمصلى اهلل ع-يصلي به الصب  ويغتسل، وحيدث أن ن  اهلل 
 ذلك

 249 خ.

 94 خ.  (")ذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهكان إ"
 119 م.  كان إذا قام ليتهجد يشوص فا  بالسوا 

 118 خ. كان الن ُّ صلرى اهللُ عليِه وسلرم إذا قام ِمن الليِل يُشوُص فا ُ 
 114 م. ُه ع ل ْيِه و س لرم  ي ْذُكُر اللره  ع ل ى ُكلِّ أ ْحي انِهِ ك ان  النرِ ُّ ص لرى اللر 

 179  إذا سافر فرسخا يقصر الصالة -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل 
ْيه. مث كان رسوُل اهلِل صلى اهلل  عليه وسلم إذا اغتسل  ِمن اجل ن اب ِة، يبدأُ في غسُل يد 

يـُْفرُِغ بيمينه على مِش الِه، في غسُل فرج ه، مث ي توضُأ وضوئ ه للصالِة، مث يأخُذ املا  ، 
فُيدِخُل أصابـ ع ه يف أصوِل الشرعِر، حىت إذا رأى أ ْن قد است أ ، ح ف ن  على رأِسه 

، مث أ  فاض  على سائِر جسِد ، مث غسل  رجليهثالث  ح ف ن ات 

 143 خ. م.

كان رسوُل اهلِل صلرى اهللُ عليه وسلرم  إذا خرج، مسرية  ثالثِة أميال  أو ثالثة  فراسخ  
 صلرى ركعت  ِ  (شعبة ، )شك

 178 خ. م.

ان رسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثالث عشرة وأربع ك
 هن كهيئة الدهر :وقال :عشرة ومخس عشرة قال

 217 ص  د.

 224 ص  د.ه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثالث عشرة وأربع كان رسول اهلِل صلى اهلل علي
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 هن كهيئة الدهر :وقال :عشرة ومخس عشرة قال
االثنِ   :يصوُم ثالثة  أيرام  من  الشرهرِ  -صلرى اللرُه علْيِه وسلرم  -كان  رسوُل اللرِه 

 واالثنِ  من  اجلمعِة اأُلخرى ،واخلميس  
 218 ص  د.

ي صوُم من الشرهِر السْب   واأل ح د   -صلرى اهلُل عليه وسلرم  -كان رسوُل اهلِل 
ِر الثُّالثا   واألربعا   واخلِميس   ،إلثن   وا  ومن الشرهِر اآلخ 

 217 ت.

ي صوُم من الشرهِر السْب   واأل ح د   -م  صلرى اهلُل عليه وسلر -كان رسوُل اهلِل 
ِر الثُّالثا   واألربعا   واخلِميس    واإلثن   ومن الشرهِر اآلخ 

 224 ت.

كان رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم، ُيصلِّي على راحلِته حيث توجرهْ ، فإذا 
 أراد  الفريضة ، نزل فاستقبل  القبلة  

 157 خ.
 

 136 ص  د. كان خيرج يقضي حاجته فآتيه باملا  فيتوضأ وميس  على عمامته وموقيه
مث يدخل فيصلي  ،مث خيرج فيصلي بالناسِ  ،كان يصلي يف بييت قبل  المهِر أربًعا

ويصلي بالناس  ،مث يدخل فيصلي ركعت   ،وكان يصلي بالناس املغرب   ،ركعت  
 ويدخل بييت فيصلي ركعت   ،العشا   

 182 م.

مسا   يوِم  -صلى اهلل عليه وسلم-كان  ليليت اليت يصرُي إبر فيها رسوُل اهلِل 
 :وم ع ُه رجلن من آِل أ ِت أُم يرة   ،ودخل علير وهُب ابُن زمعة   ،فصار إبر  ،النرحرِ 

ِد هل أف ْض   أبا عب :فقال رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم لوْهب   .م تـ ق مِِّص   
 .انزِْع عنك  القميص   "قال صلى اهلل عليه وسلم .ال واهلِل يا رسول  اهللِ  :قال .اهلل
 ؟ومل  يا رسول  اهللِ  :مث قال ،ونزع صاِحُبُه قميص ُه ِمْن رأِسهِ  ،فـ نـ ز ع ُه ِمْن رأِسهِ   :قال

لُّوا  -إنر هذا يومن ُرخِّص  لكم إذا أنتم رميُتم اجلمرة   :قال ن كل ما م :يعين–أن حتِ 
فإذا أمسيتم قبل  أْن تطوفوا هذا البي   صرمُت حُرًما   -ح رُْمُتم منه إال النسا ُ 

 كهْيئ ِتكم قبل  أْن تـ ْرموا اجلمرة  حىت تطوفوا بِهِ 

ص  د. مس أ. 
 ض شع

254 

 163 خ. كانوا يصلون العتمة فيما ب  أن يغيب الشفق إىل ثلث الليل األول
كنا إذا كنا مع  الن ِّ صلرى اهلُل عليه وسلرم يف صالة، قـُْلنا : السالُم على اهلِل من 
، فقال الن ُّ صلرى اهلُل عليه وسلرم: ال تقولوا  عباِدِ ، السالُم على ُفالن  وُفالن 

اهلِل، فإن اهلل  هو السالُم، ولكن قولوا : الترحيراُت لِلرِه،  السالُم عل ى
 ؛مث يتخرُي من الدعاِ  أعجبُه إليه...، السالُم عليك  أ يُّها الن ُّ والصرل واُت،والطريِّباتُ 

 فيدعو ُ 

 168 خ.

 162 خ.م.يف سفر فأراد املؤذن أن يؤذن للمهر  -صلى اهلل عليه وسلم  -نا مع الن  ك
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مث أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد حىت ، : أبرد-صلى اهلل عليه وسلم  -فقال الن  
: إن شدة احلر من في  -صلى اهلل عليه وسلم-رأينا يف  التلول، فقال الن  

 جهنم، فإذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة
، أو صاًعا من شعري ، أو صاًعا من مر ، أو  كنا خُنرُِج زكاة  الِفطِر، صاًعا من طعام 

 ، أو صاًعا من زبيب  ()صاًعا من أِق   
 205 خ.

فينا، عن كلِّ صغري   -صلرى اهلُل عليه وسلرم  -كنا خُنرج زكاة  الفطِر، ورسوُل اهلِل 
: صاًعا من مر  حر  ومملو    ،وكبري   صاًعا من  ،صاًعا من أ ِق    ،من ثالثِة أصناف 
فرأى أنر ُمدريِن من بـُر  تعدُل  ،فلم نزل خنرُجه كذلك حىت كان معاويةُ  ؛شعري  

 صاًعا من مر . قال أبو سعيد : فأما أنا فال أزال أُخرُجه كذلك

 205 م.

كنا خُنرُِج يف عهِد رسوِل اهلِل صلرى اهلُل عليه وسلرم يوم  الِفطِر صاًعا من طعام  . 
، واألِق   والتمر    وقال أبو سعيد  : وكان طعاُمنا الشعري  والزبيب 

 207 خ.

ُكنرا ُنص لِّي م ع  ر ُسوِل اهلِل ص لرى اهلُل ع ل ْيِه و س لرم  اْلِعش ا  ، ف ِإذ ا س ج د  و ث ب  احلْ س ُن 
ْلِفِه أ ْخًذا ر ِفيًقا،  و احلُْس ْ ُ ع ل ى ظ ْهرِِ ، ف ِإذ ا ر ف ع  ر ْأس ُه، أ خ ذ مهُ ا بِي ِد ِ  ِمْن خ 

ت هُ  ا ع ل ى اأْل ْرِض، ف ِإذ ا ع اد  ع اد ا ح ىتر ق ض ى ص ال   فـ ي ض ُعُهم 

مس أ. ص  
 شع.

160 

 123 ض د. ص.   ي السبال إال يف حج أو عمرةعفِّ كنا نُ 
 118 ص  ن. كنا نؤمر بالسوا  إذا قمنا من الليل

إلحراِمه ح  حيُِرُم، وحِلِلِّه قبل   -صلى اهلل عليه وسلم-كنُ  أطيُِّب رسول  اهلِل 
 أن يطوف  بالبي ِ 

 247 خ. م.

فأفرغ  عليه من  ،ذات ليلة يف مسري -صلى اهلل عليه وسلم  -الن  كن  مع 
ومس  برأسه مث أهوي  ألنزع خفيه، فقال:  ،فغسل وجهه وغسل ذراعيه ،اإلداوة

 دعهما فإين أدخلتهما طاهرت  فمس  عليهما

 131 خ. م.

 171 ص ال يقرأُ فيها  ال جتزَُّ صالةن 
وال ختصُّوا يوم  اجلمعِة بصيام  من بِ   ،ال ختتصُّوا ليلة  اجلمعِة بقيام  من ب  اللرياب

 إالر أْن يكون  يف صوم  يصوُمُه أحدُُكمْ  ؛األيرامِ 
 220 م.

 179،239 ص  حب. ال تسافر املرأة بريدا
 181 ص  حب. ..ال تسافر املرأة ثالثة أيام

ال تصوموا يوم السب  إال فيما افرتض عليكم، فإن مل جيد أحدكم إال حلا  عنبة 
 أو عود شجرة فليمضغه 

مس أ. د. ت. 
ن  . ص  جه. 

222 
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ص  خز. ص  
 جا.

يباج   "  69 خ.  " ..ال ت لب سوا احلرير  وال الدِّ
اة  يف م ال  ح ىتر حي ُول  ع ل ْيِه احلْ ْولُ   196 ص  جه. ال  ز ك 

 171،172 خ. م ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب
جه، طب، ص  "ال ضرر وال ضرار"

 جه 
21 

ت. جه. ص   "ال مرياث لقاتل" 
 ت. ص  جه. 

70 

ت، د. جة ،   ال نكاح إال بوب 
 ص جا.

13 ،19، 

شا أم. هق ،  "ْرِشد  و ش اِهد ْي ع ْدل  ال  ِنك اح  إالر ِبو ِب  مُ "
 ص  شا،  

35 

ْين  35 ط، ص  ال  ِنك اح  إالر ِبو ِب  و ش اِهد 
ت. جه. ن.  "ال وصية لوارث"

 ص . 
70 

 96 م. "فيهال يبولن أحدكم يف املا  الدائم مث يغتسل ":مسلم ويف رواية
 79 خ. م.   حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتد""المثل

ال حيلُّ إلمرأة  تؤمُن باهلِل واليوِم اآلخِر، أن تسافر  سفرًا يكون ثالثة  أيام  فصاعًدا، 
 إال ومعها أبوها أو ابُنها أو زوُجها أو أخوها أو ذو حمرم  منها

 179،239 م.

. وال تسافُر املرأُة إال مع ذي حمرم   ال خيلو نر  فقام  .رجلن بامرأة  إال ومعها ذو حمرم 
وإين اكتتبُ  يف غزوِة كذا  ،رجلن فقال: يا رسول  اهلِل! إنر امرأي خرج  حاجةً 

 وكذا. قال انطِلْق فُحجر مع امرأتك  

 239 خ. م.

 95 م.  "ال يغتسلن أحدكم يف املا  الدائم وهو جنب"
 64 خ. م.  "ال يقبُل اهلل  صالة  أحدِكم إذا أحدث  حىت يتوضأ  "

مس أ. ص    ألمرهتم بالسوا  مع كل وضو 
 شا.

118 

 119 خ. م. خللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ري  املسك
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ي   بالناِر. وذلكم ح  رأيُتموين تأخررُت خمافة  أن ُيصيب ين من ل ْفِحها" و لقد ج
 "مث جي   باجلنِة . وذلكم ح  رأيُتموين تقدرمُ  حىت قمُ  يف مقامي

 159 م.

ن مل جِيِد ال دي  
 
 230 .خ مل يـُر خرْص يف أياِم التشريِق أن ُيص ْمن ، إال مل

اللهم أنج الوليد بن الوليد، وعياش بن أىب ربيعة، وسلمة بن هشام، واملستضعف  
من املؤمن ، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلهما عليهم سن  كسين 

 يوسف

 169 خ. م.

سيِ  الدرجراِل، وأعوذُ 
 
 اللرُهمر إين أعوُذ بك ِمن ع ذاِب الق  ، وأعوُذ بك ِمن ِفتن ِة امل

 ْغر ِم 
أمثِ  وامل

 
ماِت، اللرُهمر إين أعوُذ بك ِمن  امل

 
 ْحيا وِفتن ِة امل

 بك ِمن ِفتن ِة امل
 167 خ. م.

لوال أن أشق على أميت ألمرهتم أن يؤخروا العشا  إىل ثلث الليل أو نصفه
  

 163 ت. ص  ت.

 118 م. لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسوا  مع الوضو  عند كل صالة
 118 ص  ت. لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسوا  مع الوضو  عند كل صالة

 203 ص  شا. صدقة إال صدقة الفطر يف الرقيق ،وال فرسه ،على املسلم يف عبد ليس 
 200 ض. ليس  يف احلوامِل والع وامِل وال يف البقرِة املثريِة صدقةن 

 203 م ليس يف العبد صدقة إال صدقة الفطر
مس  رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر، مبقدم رأسه، مث ذهب هبما إىل قفا ، مث "

 .فأدبر به وأقبل" " ويف رواية:  ردمها إىل املكان الذي بدأ منه
 129 خ.

 164 خ. م. من أدر  ركعة من الصالة فقد أدر  الصالة
من أدر  من الصب  ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدر  الصب  ومن أدر  

 ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدر  العصر
 164 خ. م. 

 195 ص  ت. ول  عليه احلوُل عند ربِّهِ من استفاد مااًل فال زكاة  عليه حىتر حي  
ُث فيهما نفس ه ُغِفر  له ما " من توضأ  حنو ُوضوِئي هذا، مث صلى ركعت  ال حُيدِّ

 تقدرم  من ذنِبه
، 124 م.خ. 

128 
 39 م.  فإن اهلل ال ينمر إليه يوم القيامة" ؛ذلك إال املخيلة"من جر إزار  ال يريد ب

 215 م. من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال فذا  صيام الدهر
 182 م. ين له هبن بي ن يف اجلنةِ من صلرى اثنيت عشرة  ركعًة يف يوم  وليلة  ، بُ 
ين  له بي ن يف اجلنرِة: أْربـ ًعا قبل  المُّهِر، م ن صلرى يف يوم  وليلة  ثِْنيت ْ ع ْشرة  ركعة ، بُـ 

 -وركعتْ ِ بعد ها، وركعتْ ِ بعد  املغِرِب، وركعتـ ْ ِ بعد  الِعشاِ ، وركعتْ ِ قبل  الف جرِ 
 182 ص  ت.
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 صالِة الغ داِة 
 243 م. ومن مل جيْد إزارًا فليلبْس سراويل   ،من مل جيِد نعل  فليلبْس خف 

عن صوِم  -صلى اهلل عليه وسلم-هنى الن ُّ قال: " -رضي اهلل عنه–يد اخلدري 
 يوِم الفطِر والنحرِ 

 230 خ.

ض د. مس أ،  م يوم عرفة بعرفةو هنى عن ص
 ص  شا.

234 

 هو الطهور ماؤ ، احلل ميتته
 
 

ص  د. ت. ن. 
جه. مو ما. 

 مس أ. 

86 

 78،178 م. فاقبلوا صدقت ه" ،صدقةن تصدق  اهللُ هبا عليكمهي "
 178 م. فاقبلوا صدقت ه ،صدقةن تصدق  اهللُ هبا عليكمهي "

! ما أُْحِسُن غري  هذا، ع لِّْمين. قال:  إذا ُقْم   إىل الصالِة "والذي بع ث ك باحلقِّ
بـِّْر، مث اقرْأ ما تـ ي سرر  معك ِمن القرآنِ   فك 

 171 خ. م.

 170 حب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعا 
 141 م. وأمر  احلُيرض  أن يعتزْلن  ُمصلرى املسلم   

د. ت. ص   وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما
حب. ص  جه 

ص  ن. ص  د. 
 ص  ت.

125 

ِد اْلم ا    ا م ْسِجًدا، و ُجِعل ْ  تـُْربـ تـُه ا ل ن ا ط ُهورًا، ِإذ ا ملْ  جنِ   149 م. و ُجِعل ْ  ل ن ا اأْل ْرُض ُكلُّه 
ْتُه الصرال ُة فـ ْلُيص لِّ ...  149 خ. و ُجِعل ْ  ِب األ ْرُض م ْسِجًدا و ط ُهورًا، ف أ ميُّ ا ر ُجل  ِمْن أُمريِت أ ْدر ك 

د. ض د. ص   وجهوا هذ  البيوت عن املسجد فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب
شو ن. زي 

 نص. 

140،141 

ويف الرقة ربع العشر، فإن مل تكن إال تسع  ومائة فليس فيها شي  إال أن يشا  
 رهبا

 195 خ.

بـُِّر مبِىًن تِ " و ك ان  اْبُن ُعم ر   ْلك  األ يرام ، و خ ْلف  الصرل و اِت و ع ل ى ِفر اِشِه و يف يُك 
يًعا  ُفْسط اِطِه و جم ِْلِسِه، و مم ْش اُ  تِْلك  األ يرام  مجِ 

 250 خ.
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ُر ر ِضي  اللرُه ع ْنُه،  بـُِّرون  " و ك ان  ُعم  ْسِجِد، فـ ُيك 
 
ُعُه أ ْهُل امل بـُِّر يف قـُبرِتِه مبِىًن فـ ي ْسم  يُك 

بـُِّر أ ْهُل األ ْسو اِق ح ىتر تـ ْرت جر ِمىًن ت ْكِبريًا  "و يُك 
 250 خ.

 163 خ. العشا    يؤخر   أن -صلى اهلل عليه وسلم يستحب وكان
بـُِّر يـ ْوم  النرْحرِ "و ك ان ْ  م ْيُمون ُة:  بـِّْرن  خ ْلف  أ ب ان  ْبِن ُعْثم ان ،  "ُتك  و ُكنر النِّس اُ  يُك 

ْسِجدِ  و ُعم ر  ْبنِ 
 
 ع ْبِد الع زِيِز ل ي اِب  الترْشرِيِق م ع  الرِّج اِل يف امل

 250 خ.

ال ابنة وال على ابنة أخيها، و  ،وال على خالتها ،"وال تنك  املرأة على عمتها
  إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" ؛أختها

م. ص  ت. 
   جا.ص

43 

الُُه لِلرِذي ب اع ُه إالر أ ْن ي ْشرت ِط  اْلُمْبت اعُ ...و "  36 م.  "م ْن ابـْت اع  ع ْبًدا ف م 
 21 م.  "ومن ألقى السالح  فهو آمنن "

ومل يقل "قل : ويف رواية:  .()"ومْن مْل جيْد إزاًرا فـ ْليـ ْلبْس س ر اويل  للُمْحرمِ 
 ال" ليقطعهما؟ قال:

 خ. م.
 ص.  -

243 

ت. د. حب.  عيدنا أهل  اإلسالِم، وهّي أياُم أكل  وشرب   ،ياُم التشريقِ وأ ،ويوُم النحرِ  ،يوُم عرفة  
 ص  أر.

230 
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 فهرس اآلثار

 رقم الصفحة خترجيه األثر
 237 احمللى  "زاد، وبعري": يف االستطاعة رضي اهلل عنهما أنه قال أيضاً  ابن عباس
 237 احمللى . مل  بطنه، وراحلة يركبها" يف تفسريهاابن عمر 

شيئا فال تسأل عنه  -صلى اهلل عليه وسلم-إذا حدثك سعد عن الن  
 . ابن عمرغري 

خ. مس أ. 
 ص  شا.

131 

 100 عسا. عمر بن اخلطاب "إذا كان مثل ظُفري هذا، ال مينع جواز الصالة"
 بكر حجج  مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم يصمه، ومع أت

فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا ال أصومه 
 . ابن عمروال آمر  وال أهنا  عنه، إن شئ  فصم وإن شئ  فال تصم 

ص  ت. مس 
 أ، ص  شا.

235 

رأيُ  ابن  عمر  عصر  بْثرًة يف وجِهه فخرج شي ن من دم  ، فحكرُه بأصبِعه 
 . بكر بن عبد اهلل املزينمث صلرى ومل يتوضأْ 

 104 ع قا. ص  

و ما ال أحصي يتسو  وه -صلى اهلل عليه وسلم  -رأي  رسول اهلل 
 . عامر بن ربيعةصائم

د. ق . 
مس  هق.طي.

 أ. ص  أر.

117 

؛ فأحاديث املس  على اخلف  فعال منه وقوال ،روى املس  سبعون نفسا
 . احلسن البصريمن األحاديث املتواترة

 131 م ش ن.

أنه ميس  على  -صلى اهلل عليه وسلم  -سعدا حدثه عن رسول اهلل 
 اخلف 

خ. مس أ. 
 ص  شا.

131 

السبِ  فقال:  مسعُ  ثوبان  موىل الن ِّ صلرى اهللُ عليِه وسلرم  عن صياِم يومِ 
صياُم يوِم السربِ  ال لك  وال "فُسئل  فقال:  ،س ُلوا عبد  اهلِل بن  ُبسر  

 ثوبان .عليك

 228 سل ص 

الكسوف فلم أمسع منه حرفاً  -صّلى اهلل عليه وسلم-صلي  مع الن  
 . ابن عباسمن القرا ة

 185 ض.

بن املسيب: افص ر خ  باللن بأعلى صوتِه: الصالُة خرين ِمن النوِم. قال 
 فأدخل  هذ  الكلمة يف التأذين إىل صالة الفجر

 155 صحي 
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: 
 من اآلية: التوبةسورة  ) َّيت ىت نت  متزت رت يب ىب نب ُّٱ

( قال: "كانوا يستنجون 108   

د. ت. جه. 
 ص  أر. 

116 

 237 احمللى عمر  "زاد وراحلة"قال يف استطاعة السبيل إىل احلج: 
 237 احمللى . أنسوراحلة ،زاد" َّ هتمث مت خت حت ُّٱيف تفسري  قال

ما كان إلحدانا إال ثوب، فيه حتيض، فإن أصابه شي  من دمها بلته "
قد كان يكون إلحدانا الدرع، فيه حتيض وفيه تصيبها "ويف رواية ، "بريقها، مث قصعته بمفرها

 عائشة  "اجلنابة، مث ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه بريقها

 103، 100 د. ص  د.

 141  . جابر بن عبد اهللكان أحدنا مير يف املسجد جنبا جمتازا
. عبد اهلل كان األذاُن بعد ح يِّ على الفالِح الصالُة خرين من النوِم مرت 

 بن عمر
 155 حسن

ش أم. س هق.  . ابن عباس ْرِشد  و ش اِهد ْي ع ْدل  ال  ِنك اح  إالر ِبو ِب  مُ 
 مس أ. ص . 

35 

لو كان الدين بالرأي لكان مس  أسفل اخلف أوىل من أعال ، ولقد رأيُ  
. علي بن أت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميسُ  على ظاهر خفيه

 طالب

 133 د. ص  د.

دون مخ ِْس أ و اق   ليس فيما دون مخ ِْس ذ ْود  صدقةن من اإلِبِل، وليس فيما
ِة أ ْوُسق  صدقةن   صدقةن، وليس فيما دون مخ ْس 

 199 خ.

 86 ص .  هق. ابن عمر "من وضو  وال جنابةما  البحر ال جيزَّ "
هنما خفان ولكن من إوملا سئل قال  مس  على جورب  من صوف

 . أنس بن مالكصوف
 137 ص  شا.
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 فهرس المصطلحات والقواعد الفقهية 

 رقم الصفحة القاعدة أو املصطل 
 48 الطويف "أو ما قام مقامها االستثنا  إخراج بعض اجلملة بإال"

 42  ،"قصر العام على بعض أفراد  بدليل مستقل مقرتنالتخصيص: "
 42 حتديد شيوع اللف  املطلق بقيد يقلل من انتشار  يف أفراد جنسه: التقييد

 61 ابن مالك "منتصبفضلة  حلال وصفُ "ا 
 123 الراوي أدرى مبا روى

يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجود   ما الشرط: اصطالحا الشرط: ثانيا
 الوجود وال العدم لذاته

51 

 55  بلف  آخر خمتص ليس بشرط وال غاية، : تقيد لف  مشرت  املعىنفالصفة
 81 "ليه على حكم العقول وعادوا إليه مرّة بعد أخرىما استمر الناس ع"العادة 

 81 "مة والعرف قاضالعادة حمكر "
 "وضع واحد "هو اللف  املستغرِق جلميع ما يصل  له حبسب العام الفخر الرازي:
 الفخر الرازي

19 

  .()"والبقاع واملتعلقات ةالعام يف األشخاص مطلق يف األحوال واألزمن"
 القرايف.  

48 ،117 

 81 العرف "ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول"
 53 "هناية الشي  املقتضية لثبوت احلكم قبلها وانتفائه بعدها" الغاية:

كل مأمور  يشق على العباد فعُله سق  األمُر به، وكل منهي  شق عليهم اجتنابُه " :
 القرايف "عنه سق  النهيُ 

101،108  

 237 ال واجب بال اقتدار وال حمرم مع اضطرار
 237 ال واجب مع العجز وال حمرم مع الضرورة

 4 . ما خيصص به العام يقيد به املطلق
 105، 101 ""املشقة جتلب التيسري

 13 اللكنوي  ""ما دل على فرد ما منتشر : املطلق
 13 ابن قدامة "هو املتناول لواحد ال بعينه باعتبار حقيقة شاملة جلنسه" :لمطلقل

 14 . الزركشي  املطلق "هو ما دل على املاهية بال قيد من حيث هي هي"
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 14 الرازي  "هي هي إهنا حيث من احلقيقة على الدالة اللفمة" بأنه: املطلق الرازي
 14 . السبكي الشافعي:املطلق ما دال على املاهية بال قيد"السبكي الشافعي:"

 13 ابن احلاجب "ما دل على شائع يف جنسه"املطلق 
 13،19 اآلمدي  "هاللف  الدال على مدلول شائع يف جنس هو":لمطلقل

ال بالنفي  "هو اللف  املتعرض للذات دون الصفات،:املطلق عبد العزيز البخاري
 عبد العزيز البخاري وال باإلثبات"

14 

اللف  املتناول ملع ، أو لغري مع  موصوف بأمر زائد على احلقيقة الشاملة املقيد 
 جلنسه

42 

 42 بقيد حيد من شيوعه اللف  املقرون املقيد: اصطالحا التقييد: ثانيا
 16 . الطويف حقيقة جنسهبوصف زائد على  موصوفاما تناول معينا فاملقيد عند : 

أو لغري مع   املتناول ملع ، اللف : هو املقيد -:للمقيد املختار التعريف: ثانيا
 الطويف بأمر زائد على احلقيقة الشاملة جلنسهموصوف 

16 

 5  الوصول حرم صولاأل محر  من
أو صفات ما تعلق  ...النع : "هو التابع املكمل ملتبوعه ببيان صفة من صفاته

 ابن عقيل به"
55 
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 والمراجعالمصادر  فهرس

  مسلسل

، رسالة الدليل الشرعي بين اإلطالق والتقييدإبراهيم آل إبراهيم، إبراهيم بن عبد اهلل بن حممد،   -1
 (.م1979ه، 1399جامعة امللك عبد العزيز،  ماجستري، كلية الشريعة )السعودية:

، البيان في مذهب اإلمام الشافعيابن أت اخلري اليمين، حيىي بن أت اخلري بن سامل العمراين،   -2
 م(.2000ه1421، )جدة: دار املنهاج 1حتقيق: قاسم حممد النوري، ط

، حتقيق: كمال المصنف في األحاديث واآلثارابن أت شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم،   -3
 (. 1409ض: مكتبة الرشد، ، )الريا1احلوت، ط

اآليات البينات في عدم سما  األموات على ابن اآللوسي، نعمان بن حممود بن عبد اهلل،   -4
، )بريوت: املكتب اإلسالمي 2، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين، طمذهب الحنفية السادات

 هـ (. 1399

، التهذيب في اختصار المدونة، ابن ال اذعي، خلف بن أت القاسم حممد، األزدي القريواين  -5
، ) دت: دار البحوث للدراسات اإلسالمية 1حتقيق: حممد األم  ولد حممد سامل بن الشيخ، ط

 م(.  2002 -هـ  1423) وإحيا  الرتاث،

ابن احلاجب املالكي؛ عضد الدين اإلجيي؛ سعد الدين التفتزاين؛ الشريف اجلرجاين؛ حسن الروي؛   -6
، وحاشية الجرجاني-شرح مختصر المنتهى شرح العضد وحاشية التفتزانى الوراقي اجليزاوي؛

 هـ(. 1424م، 2004، ) بريوت: دار الكتب العلمية، سنة 1حتقيق حممد حسن إمساعيل، ط

، حتقيق: مهدي حسن الحجة على أهل المدينةابن احلسن الشيباين، حممد بن احلسن بن فرقد،   -7
 ه(. 1403مل الكتب، ، )بريوت: عا3الكيالين القادري، ط

، 1، طالشرح الممتع على زاد المستقنعابن العثيم ، حممد بن صاحل بن حممد العثيم ،   -8
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 هـ(.   1428 - 1422: دار ابن اجلوزي،  اإلسكندرية -)القاهر 

شرح بلوغ المرام = فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح ابن العثيم ، حممد بن صاحل بن حممد،   -9
املكتبة : القاهرة)1ط، صبحي بن حممد رمضان؛ أم إسرا  بن  عرفة: حتقيق وتعليق، بلوغ المرام
 ـ(.م2006 ه 1427 اإلسالمية:

، مجع وترتيب: فهد بن مجمو  فتاوى ورسائل العثيمينابن العثيم ، حممد بن صاحل بن حممد،   -10
 هـ(.  1413 -ناصر، )السعودية: دار الوطن، دار الثريا، ط 

، خرج أحاديثه وعلرق عليه: حممد عبد أحكام القرآنمد بن عبد اهلل أبو بكر، ابن العرت، حم  -11
 م(. 2003  -هـ 1424، )بريوت: دار الكتب العلمية، 3القادر عطا، ط

، حتقيق: شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد احلنبلي، عبد احلي بن أمحد بن حممد،   -12
هـ  1406، )بريوت: دار ابن كثري، 1ادر األرناؤوط، طحممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد الق

 م (.  1986 -

، حتقيق: بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكامابن القطان، علي بن حممد بن عبد امللك،   -13
 م(. 1997-هـ1418 -، )الرياض: دار طيبة 1احلس  آي  سعيد، ط

 عبد: ، حتقيقن الكامل البن عدي(ذخيرة الحفاظ )م ،حممد بن طاهر بن علي، القيسراين ابن  -14
  (. م1996- هـ 1416 الرياض – السلف دار : )السعودية 1ط ،الفريوائي الرمحن

، حتقيق: إمساعيل بن غازي تهذيب السننابن القيم، حممد بن أت بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية،   -15
 (. م2007 – ه1428، ) الرياض: مكتبة املعارف، 1مرحبا، ط

، 2، طالسعادتين وباب الهجرتين طريق، حممد بن أت بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، ابن القيم  -16
 (. هـ1394، دار السلفية: مصر)

 عبد حممد: حتقيق، إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، حممد بن أت بكر بن أيوب،   -17
 (.م1991 - هـ1411 دار الكتب العلمية: يريوت) 1ط ،إبراهيم السالم
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، )بريوت: 27، طزاد المعاد في هدي خير العبادبن القيم، حممد بن أت بكر بن أيوب، ا  -18
 م(.  1994-هـ 1415مكتبة املنار اإلسالمية، الكوي ،  -مؤسسة الرسالة، 

، القواعد والفوائد األصولية ومايتبعها من األحكام الفرعيةابن اللحام، عال  الدين أبو احلسن،   -19
 م(. 1999 ،هـ1420)بريوت:املكتبة العصرية:  1طفضيلي، عبد الكرمي ال حتقيق

البدر المنير في تخريل األحاديث واألثار ابن امللقن، عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري،   -20
بن سليمان وياسر بن كمال،  ، حتقيق: مصطفى أبو الغي  وعبد اهللالواقعة في الشرح الكبير

 م(. 2004-هـ1425، )الرياض: دار الجرة ، 1ط

نري، ط  -21
ُ
) الرياض: مكتبة  1ابن امللقن، عمر بن علي بن أمحد الشافعي، خالصة البدر امل

  م (.1989-هـ1410الرشد للنشر والتوزيع، 

، حتقيق: عز الدين هشام عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجابن امللقن، عمر بن علي بن أمحد،   -22
 م(.  2001 –ه 1421، )األردن: دار الكتاب، 1البدراين، ط

 ،املشيق  أمحد بن العزيز عبدحتقيق:  ،األحكام عمدة بفوائد اإلعالم ،علي بن عمر امللقن، ابن  -23
 (. م 1997 - هـ 1417 والتوزيع، للنشر العاصمة دار)السعودية:  1ط

ض: ، )الريا1، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، طاإلجما ابن املنذر، حممد بن إبراهيم النيسابوري،   -24
 مـ (. 2004 - هـ1425دار املسلم للنشر والتوزيع، 

، حتقيق صغري أمحد اإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر، حممد بن إبراهيم النيسابوري،   -25
 م(. 2004-ه1425مكتبة مكة الثقافية، ، ،)اإلمارات: رأس اخليمة1األنصاري، ط

، حتقيق: ي السنن واإلجما  واالختالفاألوسط فابن املنذر، حممد بن إبراهيم النيسابوري،   -26
 م(1985-هـ 1405، )الرياض: دار طيبة 1صغري أمحد بن حممد حنيف، ط

، ) 2، ط:شرح الكوكب المنيرابن النجار، حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي،   -27
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 مـ( .    1997هـ  1418السعودية: مكتبة العبيكان، 

 ، دط، )بريوت: دار الفكر، دت(.فتح القديراحد، ابن المام، حممد بن عبد الو   -28

، ) بريوت: دار الكتب 2، طالتقرير والتحبيرابن أمري حاج، حممد بن حممد بن حممد احلنفي ،   -29
 م (. 1983 -هـ 1403العلمية، 

، 2ط ، حتقيق: ياسر بن إبراهيم،شرح صحيح البخارىابن بطال، علي بن خلف بن عبد امللك،   -30
 م (.2003 -هـ 1423ة الرشد، )الرياض: مكتب

هـ 1408، ) بريوت: دار الكتب العلمية، 1، طالفتاوى الكبرىابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،   -31
 م(. 1987 -

، حتقيق: في بيان مناسك الحل والعمرة الفقه شرح عمدةابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،   -32
 م (.  1988 - هـ1409)الرياض: مكتبة احلرم ،  1صاحل بن حممد احلسن، ط

 1، حتقيق: خالد املشيق ، طكتاب الصالة  الفقه شرح عمدةابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،   -33
 م (.  1997 -هـ  1418)الرياض: دار العاصمة، 

: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ، حتقيقمجمو  الفتاوى ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  -34
 م(. 1995 - هـ1416مللك فهد: السعودية، الناشر: جممع ا)

 رسول عن الثابت وتفصيل اآلثار تهذيب ،كثري بن يزيد بن جرير بن حممد، جرير الط يابن   -35
 منشوراتالسعودية، ، )شاكر حممد حممود: ، حتقيقاألخبار من (وسلم عليه اهلل صلى) اهلل

  (.م1982 ـ هـ 1403 الرياض ـ اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة

 ت(.ن، د.ط، د.، حتقيق: حممد موالي، )دالقوانين الفقهيةابن جزي، حممد بن أمحدالكل ،   -36

 في اإلحسان=  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد،   -37
 هـ 1408، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1حتقيق: شعيب األرنؤوط، ط ،حبان ابن صحيح تقريب
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 (.  م 1988 -

التلخيص الحبير في تخريل أحاديث ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد،   -38
 - هـ1416، )مصر: مؤسسة قرطبة، 1، حتقيق حسن بن عباس بن قطب، طالرافعي الكبير

 (.م 1995

 :، حتقيقاألحكام أدلة من المرام بلوغابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد،   -39
 (.هـ 1424 الفلق دار: الرياض، )1، ط الزهري أم  بن مسري

، )الند: مطبعة 1، طتهذيب التهذيبابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد،   -40
 ه (. 1326دائرة املعارف النمامية، 

، حتقيق موافقة الخبر الخبر في تخريل أحاديث المختصرابن حجر العسقالين، أمحد بن علي،   -41
، )الرياض: مكتبة الرشد 2محدي عبد اجمليد السلفي، صبحي السيد جاسم السامرائي، طوتعليق: 

 م (. 1993 -هـ   1414للنشر والتوزيع، 

، راجعها تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر اليتمي، أمحد بن حممد بن علي،   -42
صاحبها مصطفى وصححها: جلنة من العلما ، د ط، ) مصر: املكتبة التجارية الك ى مبصر ل

 م (. 1983 -هـ  1357حممد، 

، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي،   -43
 ه(.  1379)بريوت: دار املعرفة  دط حتقيقق حمب الدين اخلطيب، تعليق ابن باز،

، ) املنريية ط ،شاكر حممد أمحد: احملقق، المحلى باآلثارابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد ،   -44
  (هـ 1352، املنرييةمطبعة ، مصر

، 2، حتقيق: أمحد شاكر ، طاإلحكام في أصول األحكامابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد،   -45
 م(. 1983 –هـ  1403)بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، 

، )القاهرة: 1ط، حتقيق: أمحد حممد شاكر، المسندابن حنبل، اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،   -46
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 م(. 1995 -هـ  1416دار احلديث، 

عادل مرشد،  -، حتقيق: شعيب األرنؤوط المسندابن حنبل، اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،   -47
 -هـ  1421، ) بريوت: مؤسسة الرسالة، 1وآخرون، إشراف: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، ط

 م(. 2001
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