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 الشكر
 ، فلو اٟتمدصىكال ٖت تعدذل ا١تنعم ا١تتفضل، على نعمو الغزار، اليت ال هلل تعا اٟتمد كالشكر كالثناء

 أكالن كآخران، ظاىران كابطنان.
، اللذين قاما على تربييت كتعليمي ذل موصوؿ إذل الوالدين الكرٯتُتمث الشكر بعد هللا تعا

زا٫تا هللا عٍت خَت كإرشادم كتوجيهي، فأانرا رل درب اٟتياة، ككاان خَت عوف رل بعد هللا تعاذل، فج
 اٞتزاء.

، كلو ىذا البحث التكميليأشكر ٚتيع أساتذيت كمعلمي الفضالء، ككل من ساىم يف إ٧تاح 
 الدكتور ا١تشارؾ األستاذ، كأخّص ابلذكر منهم شيخي كأستاذم الفاضل: دعاءبكلمة أك نصيحة أك 

كزكدين ابلنصائح البحث ىذا ، الذم قاـ متفضالن ابإلشراؼ على طرشاين الرٛتن عبد دمحم ايسر
 كاإلرشادات، كصرب علّي طيلة ىذه ا١تدة ا١تاضية، فجزاه هللا عٍت خَت اٞتزاء.

إذل كافة منسويب جامعة ا١تدينة العا١تية، ذلك الصرح العلمي العامر كما أتقدـ ابلشكر اٞتزيل 
 الذم فتح لطالب العلم آفاؽ ا١تعرفة، كأخذت أبيديهم إلكماؿ مسَتهتم العلمية.

أف ٬تعل كل ما قاموا بو عمال صاٟتا كعمال انفعا ٬ترم أجره إذل يـو قدير أسأؿ هللا العلي ال
 القيامة كاٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٟتات.
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 أمر هللا تعاذل بشكر٫تا مع شكره..إذل من 

 كبر٫تا..كأكصى ابإلحساف إليهما 
ٯتد عمره  أف تعاذل هللا أسأؿ الفاضل، ا١تريب الشرعي، لعلما طلب على عٍتيشج دائما كافأيب الذم  
 كيرزقٍت بره.، ك٭تفظو أينما كضعت أقدامو، يف طاعتو
 أف تعاذل هللا أسأؿ اآلالـ، كبلسم اٟتناف، ينبوع جاح،كالن ابلتوفيق رل تدعوا دائما كانت أمي اليت

 .بّرىا كيرزقنا عافيتها، عليها كيدـك كعمرىا، صحتها يف يبارؾ
 ىذا ٚتيعان  ٢تم أىدم كٗتّرجي، بنجاحي فرح من ككل كزمالئي، كأصدقائي كأخوايت، إخويت إذل

 .العمل
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 ملخص البحث

الصالة من صحيح البخارم ك الوضوء  يف أحاديث كتايب اللة النهي الواردن دالبحث ع ىذا يتحدث
يلية كدراسة فقهية مقارنة، كذكر ، كدراسة ىذه الدالئل دراسة أتصيلية ٖتلاألحكاـ الفقهية ىا يفكأثر 

الرأم الراجح فيها كاألثر ا١تبٍت عليها من ىذا االختالؼ يف األحكاـ الفقهية، كتكمن إشكالية 
ا١توضوع يف عدـ كضوح داللة النهي، كا١تعٌت الراجح يف األحاديث اليت كرد فيها النهي، ك٢تذا السبب 

. يهدؼ ىذا البحث إذل بياف ىذه طبيقهاإشكاؿ عند بعض الناس يف فهم ىذه النصوص كتحصل 
الداللة كتوضيحها يف كل حديث كرد فيو النهي ضمن عينة الدراسة، ككذلك بياف التعريف ا١تختار 

 النهي للنهي كالراجح من آراء األصوليُت يف صيغتو ك٥تتلف دالالتو، كدراسة آراء الفقهاء يف داللة
ا١تسائل الفقهية ا١تستنبطة من األحاديث كالًتجيح يف  مئهآرا األحاديث ا١تختارة من خالؿ يف الوارد

، كا١تنهج الذم سلكتو يف األحاديث ا١تختارة على األحكاـ الفقهية النهي الوارد بينها، كاستنباط أثر
ىو ا١تنهج االستقرائي، حيث تقـو ّتمع ا١تعلومات ا١تتعلقة ابٞتانب النظرم، كذلك من خالؿ الباحثة 

ا١تنهج التحليلي، كيكوف يف ٖتليل أقواؿ الفقهاء ك كتب الفقو كأصولو،   استقراء الكتب خاصة
دالالت النهي الوارد يف األحاديث. كاألصوليُت لعملية الًتجيح كاستنباط اآلاثر الفقهية ا١تًتتبة من 

تتلخص أىم نتائج ىذه الدراسة يف أف التعريف االصطالحي ا١تختار لكلمة النهي ىو طلب الكف 
إذا كاف لعُت ا١تنهي عنو أك لوصف ، كأف النهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو بصيغة ال تفعل ٦تن ىو دكنو

أف النهي يف حديث ال يتوضأ من الشك حىت ك  ،عنو إذا كاف ألمر خارج الفسادكال يقتضي  مالـز لو
ث النهي يف حدي، كأف الفقهاء من ا١تذاىب األربعة ابتفاؽ يستقُت يدؿ على التحرًن ابعتبار األصل

كأّف كوف اٟتكم يف ما يتعلق ابآلداب، ل الكراىة يفيدالنهي عن االستنجاء كمس الذكر ابليمُت 
الفقهاء من ا١تذاىب األربعة متفقوف على ٛتل النهي يف حديث النهي عن طواؼ اٟتائض على 

يف  أف النهي، ك التحرًن، كخالفهم يف ذلك ابن تيمية كتلميذه ابن قيم كبعض ا١تعاصرين رفعا للحرج
حديث الصالة يف مواضع ا٠تسف كالعذاب يفيد الكراىة، كالصارؼ من التحرًن إذل الكراىة ىو 

 .طهارة ا١تكاف
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ABSTRACT 
 
This research deals with the indications of the prohibitions which are in the hadiths of the two 

books, ablution and prayer in Sahih al-Bukhari and their effect on the jurisprudential (Fiqh) 

rulings. Tthe researcher adopted the fundamentalist, analytical and comparative 

jurisprudential approaches, in which she mentioned the most correct view and the resulted 

effect of this difference in jurisprudential rulings. The problem of this topic lies in the 

inclarity of the prohibition indication and the most preferred meaning in the hadiths in which 

prohibitions are mentioned. For this reason, a perplexity confuses people’s understanding and 

implementation of these texts. The objectives of this research are to explain and clarify this 

indication in every Hadith in which the prohibition is included in the sample of the study, to 

also declare the chosen definition of the prohibition and the most preferred views of the 

fundamentalists in its phraseology and various indications, to study the jurists’ views 

regarding the indication of indications of the prohibitions deduced from the chosen hadiths, 

and to deduce the impact of the prohibitions in the chosen hadiths on the jurisprudential 

rulings. The research implemented the inductive method, where data related to the theoretical 

side are collected, through the extrapolation of books, and the analytical method through 

which the statements of jurists and fundamentalists about preference process and 

extrapolation of jurisprudential impacts of the implications of the prohibition contained in the 

hadiths are analysed. The most important results of this study include the selected 

terminological definition of prohibition which implies that the superior asks the inferior to 

undo something with the imperative expression, “do not do”. It also indicates that the 

prohibition entails the corruption of the prohibited, be it either itself or its qualities but 

corruption is not stuck to it if the reason is external to it. The Hadith which says: “He should 

not perform ablution if uncertain” indicates prohibition based on the original rule which is 

agreed upon by the consensus of the four schools of Islamic law; and that the discouragement 

of the Hadith which is the cleaning and touching the genitals with the right hand indicates 

abhorrence of such action because it can classified under etiquettes. Also, the jurists of the 

four schools of Islamic law agreed on the discouragement of making tawaf for the 

menstruating women indicates prohibition. Only Ibn Taymiyyah, his disciple Ibn Al-Qayyim 

and some contemporary scholars disagreed with them because they want to remove difficulty. 

In addition, the prohibition of praying in places where a divine torture and termination 

occurred indicates abhorrence, the reason of which is to insure the purity of the place. 
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 ادلقدمة
كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال اٟتمد هلل ٨تمده 

مضل لو، كمن يضلل فال ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو كأشهد أف دمحمان عبده 
 كرسولو.

ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهٹٱٹٱُّٱقاؿ هللا عز كجل يف كتابو العزيز: 

 ٕٓٔ: آؿ عمرافٍََّّّ

 أما بعد:
 سبب اختيار ادلوضوع:

، كاالجتهاد يف فهم كتاب هللا تعاذل كسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص لتطبيقو عمل شريف  إف شرؼ العلم بشرؼ ا١تعلـو
ال شك فيو ٦تا يفيد الناس يف حياهتم. كمن ىذا ا١تنطلق رغبت الباحثة يف بػذؿ جهدىا على جزء منو. 

العصر من ال يهتموف بسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، فأحبت أف تبحث فيها الزدايد العلو  كلألسف من الناس يف ىذا
من شأهنا يف أعُت الناس. كىذا البحث سيكوف يف اٞتامع الصحيح لإلماـ البخارم الذم يعد أصح 

ا الصالة ٢تذا البحث كذلك لشدة تعلقهك الوضوء  الكتاب بعد كتاب هللا تعاذل. كقد اختارت كتايب
كتتمٌت ابٟتياة اليومية للفرد ا١تسلم، كٔتا فيو من عدد ال أبس بو من أحاديث اليت كردت فيها النهي. 

 إبذنو سبحانو كتعاذل. الباحثة أف ينفع ىذا اٞتهد اليسَت
 مشكلة البحث:

قد ٭تصل اإلشكاؿ  قد اختلف الفقهاء يف داللة النهي الواردة يف كتاب هللا تعاذل كسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص ٦تا
عند بعض الناس يف فهم ىذه النصوص كتطبيقها. فيأيت ىذا البحث ليزيل بعض من ىذا اإلشكاؿ كىي 

الصالة من صحيح البخارم. كلعل ىذا البحث يساىم يف ا١تكتبة ك الوضوء  اليت تتعلق أبحاديث كتايب
 .من موضوع الفقو كأصولوزء يسَت تكمال ٞتالعلمية 

  أسئلة البحث:
بناء يف أحاديث كتاب الوضوء إذل كتاب الصالة من صحيح البخارم كأثرىا يف  الوارد داللة النهي ما

 األحكاـ الفقهية؟
 كيتفرع عن ىذا السؤاؿ تساؤالت فرعية ىي:
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 ؟ األصولية و كدالالتوتصيغما الراجح يف لنهي ك ا١تختار للفظ ا تعريفالما -ٔ
 ؟ا١تختارة كالراجح منها يف األحاديث ء الفقهاء يف داللة النهي الواردما آرا-ٕ
 على األحكاـ الفقهية؟ ا١تختارة يف األحاديث ما أثر النهي الوارد-ٖ

 أىداف البحث:
 .ك٥تتلف دالالتو بياف التعريف ا١تختار للنهي كالراجح من آراء األصوليُت يف صيغتو-ٔ
ا١تسائل الفقهية يف  ئهمآرا من خالؿ األحاديث ا١تختارة يف الوارد النهي آراء الفقهاء يف داللة دراسة-ٕ

 كالًتجيح بينها.ا١تستنبطة من األحاديث 
 .على األحكاـ الفقهية يف األحاديث ا١تختارة النهي الوارد أثراستنباط -ٖ

 أمهية البحث:
إذل آخر  تظهر أ٫تية ىذا البحث من خالؿ أنو سيبُت داللة النهي الواردة يف أحاديث كتاب الوضوء 

حث يف ىذا من صحيح البخارم كأثر اختالؼ الفقهاء فيها على األحكاـ الفقهية. كالبالصالة كتاب 
. مث إف معرفة داللة النهي الواردة يف النصوص الفقو كأصولوىو علم يربط بُت علمُت من العلـو الشرعية 

كمعرفة الشرعية مهمة لتطبيق ما أراده الشارع اٟتكيم للمكلف ال سيما األحكاـ ا١تتعلقة أبفعالو، 
اختالؼ الفقهاء فيها تبُت جهود العلماء يف خدمة الشريعة اإلسالمية كتؤكد أف اختالفهم فيها ليس 
عبثا. إضافة إذل أف تناكؿ البحث ألحاديث صحيح البخارم يرفع شأف السنة كيربز مكانة كتاب اٞتامع 

 .الصحيح لكونو حامال لألحاديث الصحيحة الواردة عن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 مفهوم األثر-مفهوم النهي-مفهوم الداللة مصطلحات البحث:

كوف اللفظ مىت أطلق أك أحس فهم منو معناه   كىومفهـو الداللة: دللت هبذا الطريق داللة: عرفتو، -ٔ
 (2) آخر. شيء فهم شيء فهم من كيف االصطالح: ىي ما يلـز (1)للعلم بوضعو.

ا١تنع، كىو يف االصطالح القوؿ اإلنشائي الداؿ على طلب كف  مفهـو النهي: النهي يف اللغة معناه-ٕ
عن فعل على جهة االستعالء، فخرج األمر؛ ألنو طلب فعل غَت كف، كخرج االلتماس كالدعاء؛ ألنو ال 

 (1)استعالء فيهما.

                                                      

 .ٜٛٗ، صٕٛجد.ط، ، اتج العروسالزبيدم،   (1)
 .ٕ٘ٔ، صٔج ،شرح الكوكب ادلنرير اٟتنبلي، ابن النجا  (2)
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ر كأثور.-ٖ ظ أما اصطالحا فال ٮترج استعماؿ الفقهاء للف (2)مفهـو األثر: ىو بقية الشيء، كٚتعو آاثا
 (3)عن ا١تعاين اللغوية، كأكثر ما يستعملو الفقهاء للداللة على بقية الشيء، أك ما يًتتب على الشيء. أثر

 كاألثر ٔتعٌت ما يًتتب على الشيء ىو ا١تقصود عند إطالقو يف ىذا البحث.
 السابقةالدراسات 

أثرىا يف األحكاـ : صيغ األمر كالنهي يف أحاديث فقو العبادات من صحيح مسلم ك الدراسة األوىل
 . تطبيقيةالفقهية، دراسة 

كىي رسالة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت يف أصوؿ الفقو للطالب إبراىيم عزيز الرٛتن برزؽ مهر، ٖتت 
كلية العلـو -األستاذ ا١تساعد الدكتور عبد العظيم أبو اٟتسب علي،  قسم الفقو كأصولو  إشراؼ

 ـ.ٕٔٔٓعاـ ماليزاي،  اإلسالمية يف جامعة ا١تدينة العا١تية،
قسمة إذل ٘تهيد كاببُت كخا٘تة. ففي التمهيد تناكؿ الباحث التعريف ابإلماـ مسلم مىػػذه الرسالة 

من حيث شخصيتو كحياتو كمؤلفاتو كآاثره العلمية كثناء العلماء عليو، كتعريف كتابو اٞتليل صحيح 
يف الفصل األكؿ منو األمر تعريفان، كصيغان، تناكؿ  ،مسلم. مث انتقل إذل الباب األكؿ فجعل ٖتتو فصلُت

 و، كمعانيو، كحاالتو.يغكداللةن مث تطرؽ يف الفصل الثاين إذل النهي مفهومو، كص
مث شرع يف الباب الثاين صيغ األمر كالنهي يف أحاديث فقو العبادات من صحيح مسلم كأثرىا يف 

يف األحاديث كأثرىا يف توجيو اٟتكم  فاألكؿ اشتمل على صيغ األمر .توجيو األحكاـ، كفيو فصالف
ما كرد على صيغة فعل األمر )افعل(، مث صيغة ا١تضارع ا١تتصل بالـ  الفصلالفقهي حيث تكلم يف ىذا 

األمر)لتفعل(. كيف الفصل األخَت تكلم عن صيغ النهي يف األحاديث كأثرىا كيف توجيو اٟتكم الفقهي، 
 م النتائج اليت توصل إليها كالتوصيات.أى تضمنتكختم الباحث يف ْتثو ىذا خا٘تة 

أكجو  القارئفال ٮتفى عن ، البحث ىذا أما كجو ا١تقارنة بُت ىذه الدراسة كبُت موضوع
 ابالختصار كما يلي: األكجو  بياف تلكك  العنوانُتاالختالؼ كاالتفاؽ اٟتاصل بينهما من 

  
                                                      

 .ٕٛٚ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحولالشوكاين،   (1)
 .ٕٔ، صٓٔجد.ط، ، اتج العروسالزبيدم،   (2)
، ٙٙ، ٣تلة البحوث اإلسالمية، العددأثر التوبة على عقوبة القذف يف الفقو اإلسالميعبد هللا بن سليماف ا١تطركدم، (  (3
 .ٕٛ٘ص
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 : األكجو االتفاؽ: أوال
كىو ا١تسلك الذم ستسلكو  .التطبيقياٞتانب انب النظرم ك ٞتجانبُت، اإذل  مقسمة ىذه الدراسة-ٔ

 .ىذا البحثالباحثة يف 
 كىو ا١تتعلق ٔتباحث النهي.تتفق ىذه الدراسة كالبحث يف جزء من اٞتانب النظرم -ٕ
وضوء الدراسة على داللة النهي الوارد يف األحاديث من فقو العبادات كيف ضمنها ال ىذهتشتمل -ٖ

 من خالؿ كتاب صحيح البخارم.عنها تم الباحثة ستهاليت كالصالة 
 : أكجو االختالؼ: اثنيا

على موضوع ىذا البحث  يقتصراب١تقابل  كليهما،  تناكلت الدراسة السابقة موضوع األمر كالنهي-ٔ
 اٞتانب التطبيقي.١تناسبتو مع  فقط النهي

 يثو من صحيح البخارم.األحاديث يف ىذه الدراسة تؤخذ من صحيح مسلم، أما ىذا البحث فأحاد-ٕ
األحاديث اليت كردت فيها النهي دكف األمر يف صحيح البخارم يف اٞتانب التطبيقي اكتفت الباحثة -ٖ

، كىي جزء من ابب العبادات، بينما تضمنت الدراسة السابقة صيغ فقط الصالةك الوضوء  من كتايب
 م.من صحيح مسل ٚتيعها يف أحاديث العبادات الواردةاألمر كالنهي 

  .: األمر كالنهي يف السنة كداللتهما عند األصوليُتالدراسة الثانية
ىي أيضا رسالة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت يف الفقو كالتشريع بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح ك 

، ٖتت إشراؼ الدكتور حسن شعابية، للطالب إبراىيم ٚتاؿ سعيد احملتلةالوطنية يف انبلس فلسطُت 
 ـ. ٖٕٔٓ، عاـ خضر

ىذه الدراسة جعل ابحثها أربعة فصوؿ كخا٘تة فيها أىم النتائج كالتوصيات؛ ففي الفصل األكؿ 
ذكر فيو مقدمات البحث كتعريف األمر كالنهي، كمفهـو السنة النبوية عند علماء اٟتديث كالفقو 

الفصل الثاين فخص  كاألصوؿ كختم فيو ببياف مكانة السنة عند العلماء كحجيتها، كأقسامها. كأما
، كأثر القرائن احمليطة بو يف توجيو داللتو على الفور أك الًتاخي. مث كاستعماالتوالكالـ حوؿ صيغ األمر 

كأقواؿ العلماء يف داللتو على الدكاـ أك  كاستعماالتوانتقل إذل الفصل الثالث فتحدث عن صيغ النهي، 
على الفساد أك البطالف. كيف الفصل األخَت ذكر فيو عدمو، كمن مث تطرؽ إذل الكالـ حوؿ داللة النهي 

تطبيقات على األمر كالنهي يف السنة النبوية كأتى ببعض األمثلة. كىذه خالصة ما تطرقت الدراسة 
 السابقة، ٗتتلف عن موضوع ىذا البحث ّتوانب عدة كما تتفق معو ّتوانب أخرل.



 

5 
 

مفهـو النهي كما يتعلق بو  فكال٫تا تناكال، صااٞتانب النظرم خصو هبذا البحث يف تتفق ىذه الدراسة 
اٞتانب التطبيقي يف جزء يسَت من أيضا  عنوكداللتو. كما ال ٗتتلف  كاستعماالتومن صيغو، كحالتو 

 لكوهنا تشمل العبادات كغَتىا من األبواب الفقهية. 
 يمكن حصره يف النقاط اآلتية: فكأما ما تفارؽ ىذه الدراسة عن البحث 

موضوع صيغ األمر كالنهي معان يف السنة النبوية، كدالالهتما كاستعماالهتما بينما  الدراسةىذه  تناكلت-ٔ
 اٞتانب النظرم.النهي كىذا يف عن موضوع  تاز٬تال  ىذا البحثموضوع 

، فلم تستهدؼ الدراسة السابقة كتااب خاصا من كتب اٟتديث بل أتى ببعض أما اٞتانب التطبيقي-ٕ
النبوية لتطبيقات عملية على اآلاثر الفقهية ا١تًتتبة على االختالؼ يف داللة األمر  األمثلة من السنة

 كالنهي بينما ىذه الدراسة تستهدؼ أحد كتب السنة النبوية الذم ىو صحيح البخارم.
تطرقت ىذه الدراسة إذل اآلاثر الفقهية ا١تًتتبة على االختالؼ يف داللة األمر كالنهي حيث أتى -ٖ
اديث اليت كرد فيها األمر كالنهي سواء كاف يف العبادات أك ا١تعامالت أك غَتىا، ٓتالؼ بعض األحب

موضوع البحث فإنو من جانب التطبيقي ال يتعدل عن األحاديث الواردة يف أحكاـ الوضوء كالصالة 
 من صحيح البخارم.

صاحب الدراسة فإف ، التطبيقكيفية ترتيب موضوعات   ىذا البحث يف٥تتلفة عن  ىذه الدراسة-ٗ
السابقة رتبها حسب ا١تسائل الفقهية ا١تختلفة فيها. اب١تقابل التطبيقات العملية لداللة النهي يف ىذا 

 البحث ستكوف مرتبة حسب أبواب كتايب الوضوء كالصالة يف صحيح البخارم.
 .: دالالت النهي عند األصوليُت كأثرىا يف الفركع الفقهيةالدراسة الثالثة
٤تكم نشر يف ٣تلة فضيلة للبحوث العلمية احملكمة، جامعة أـ القرل، العدد األكؿ عاـ  ىو ْتث علمي

علي بن عباس اٟتكمي من كلية الشريعة ٞتامعة أـ القرل. يتناكؿ ىذا البحث الدكتور ـ. كتبو ٜٛٛٔ
، البطالفك التحرًن ك الفور ك أربع قواعد أصولية كلها متعلقة ابلنهي من حيث اقتضاءه دكاـ الًتؾ 

مث أكرد أمثلة توضح أثر ىذه القواعد  ،كاستعرض الباحث آراء األصوليُت فيها كأىم أدلتهم مع ا١تناقشة
 على أحكاـ الفركع الفقهية. 

سبق ذلك ٘تهيد  تعرض فيو حقيقة النهي كصيغو كأساليب القرآف كالسنة يف التعبَت عن طلب يك 
ساد عند أىل اللغة كاألصوؿ. كيف األخَت الكف عن الفعل. كما تعرض معٌت الصحة كالبطالف كالف

 تطرؽ إذل أىم النتائج اليت توصل إليها.
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 فتتمثل يف األمور اآلتية. البحث الذم بُت أيديناأما أكجو ا١تقارنة بُت ىذا البحث كبُت 
 أوال: أوجو االتفاق:

حيث ا١تفهـو يتفق ىذا البحث مع موضوع الدراسة اليت ٨تن بصددىا تطرقو إذل دالالت النهي من -ٔ
  .كآراء الفقهاء فيها مع مناقشتها

كقد تكوف  ،تناكؿ ىذا البحث بعض ا١تسائل الفقهية كأمثلة ألثر اختالؼ الفقهاء يف الدالالت-ٕ
كالصالة من كتاب صحيح  الوضوءالنواىي الواردة يف أحاديث  منبعض ىذه ا١تسائل الفقهية استنبطت 

 البخارم. 
 اثنيا: أوجو االختالف: 

إف الدراسة السابقة جل اىتمامها انصب على دالالت النهي عند األصوليُت كاختالؼ آرائهم، -ٔ
يف أحاديث خاص  الواردةٓتالؼ ىذا البحث كإف كاف يهتم البحث بداللة النهي إال أنو يركز النواىي 

اىي من صحيح البخارم حيث تقـو الباحثة ّتمع األحاديث ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث كاستخراج النو 
 منها كمن مث ٖتليل داللتها كبياف أثرىا يف األحكاـ الفقهية.

تعد تطبيقا لدالالت النهي. فالباحث يف ٮتتلف البحثاف يف طريقة ترتيب ا١تسائل الفقهية اليت -ٕ
الدراسة السابقة ذكر ا١تسائل الفقهية اليت فيها أثر اختالؼ الفقهاء يف الداللة اتبعا لنوع الداللة من 

، أما ىنا يف ىذا البحث فقد تناكلت الباحثة ا١تسائل الفقهية تبعا لألحاديث ا١تختارة من  مثيلابب الت
 كتاب البخارم.

عد مقدمة لبحوث أخرل مستقلة، هتتم ْتصر ا١تسائل الفرعية ا١تنبثقة من ه الدراسة السابقة تىذ-ٖ
الوضوء  كذلك ألحاديث كتايبليسد إحدل جزئياتو  ىذا البحثيأيت فقواعد الدالالت يف أبواب الفقو. 

 الصالة من صحيح البخارم.ك 
 .ٕٕ: صيغ األكامر كالنواىي كداللتها األصولية يف سورة النور من أكؿ السورة إذل آية الدراسة الرابعة

ىو ْتث كتبو الطالب خالد بن دمحم بن عويد القناكم من كلية الشريعة ابٞتامعة اإلسالمية اب١تملكة 
ـ. قسم ْتثو قسمُت النظرم كالتطبيقي، أما النظرم فتناكؿ موضوع األمر ٕٗٔٓعاـ العربية السعودية 

كالنهي ابختصار. كأما التطبيقي فذكر صيغ األمر كالنهي ا١توجودة يف سورة النور من أكؿ السورة إذل آية 
 مع ذكر اٟتكم ا١تدلوؿ دكف التفصيل فيو.  ٕٕ
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أكجو كٮتتلف يف أكجو أخرل، كأما أكجو االختالؼ يف  البحث الذم ٨تن بصددهفهذا البحث يتفق مع 
 فهي كالتارل: 

الدراسة السابقة تتفق مع ىذا البحث يف جزء من اٞتانب النظرم حيث تناكؿ موضوع صيغ النهي -ٔ
 كداللتو.

 فكرة تطبيق قاعدة أصولية على جزء ٤تدد من النصوص متشاهبة.-ٕ
يث ستهتم الباحثة أبحاديث األحكاـ اليت كردت أما كجو االختالؼ فتختلف يف اٞتانب التطبيقي ح

الصالة من صحيح البخارم مع بياف آراء الفقهاء يف ا١تسائل الفقهية فيها ك الوضوء  فيها النهي يف كتايب
 ككذلك بياف أثر االختالؼ يف النهي يف األحكاـ الفقهية.

 كتطبيقها يف الدعوة.: األمر كالنهي يف سورة لقماف دراسة ٖتليلية بالغية الدراسة اخلامس
ىي رسالة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت يف الًتبية اإلسالمية يف جامعة سالتيجا اإلسالمية اٟتكومية 

ـ. اىتم الباحث ٔتوضوع األمر كالنهي من الناحية اللغوية كالبالغية ٕٓٔٓللطالب سيسوانطو عاـ 
راسة العربية كتعريف األمر كالنهي يف كليست أصولية حيث تضمن ْتثو أ٫تية فهم األمر كالنهي يف الد

العلـو العربية كالقرآف كاٟتديث، كالوجوه البالغية يف سورة  لقماف عن األمر كالنهي، كتطبيق فهم األمر 
كالنهي يف الدعوة اإلسالمية. إال أف ىناؾ جابنا يسَتا تطرؽ إذل موضوع داللة األمر كالنهي، كذلك 

 وب كالنهي للتحرًن. عندما تكلم عن إفادة األمر للوج
كاف ا٢تدؼ من دراستو ١توضوع األمر كالنهي يف سورة لقماف ىو استنباط قواعد الدعوة أم يف 
األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر. فمجاؿ االىتماـ ٥تتلف حيث ا٢تدؼ من ىذا البحث ىو بياف داللة 

 سائل الفقهية كىو دراسة أصولية.النهي الواردة يف األحاديث ا١تختارة كأثر االختالؼ فيها على ا١ت
: نظرية األمر كالنهي كأثر٫تا يف األحكاـ الفقهية ا١تستنبطة من الزىراكين دراسة أصولية سادسةالالدراسة 
 تطبيقية.

األستاذ الدكتور أٛتد صاحل قطراف،  للطالب دمحم سليماف األىدؿ، ٖتت إشراؼ الدكتوراهرسالة ىي 
 كليمنسسالمي ا١تشارؾ بكلية الًتبية جامعة صنعاء، يف جامعة سانت  أستاذ أصوؿ الفقو كالفكرم اإل

 العا١تية لتعليم ا١تفتوح كالدراسة عن بعد. اشتملت ىذه الرسالة على مقدمة كاببُت كخا٘تة.
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بشكل ٥تتصر تناكلت الرسالة النظرية األصولية يف األمر كالنهي من حيث اٟتقيقة كالصيغ كالداللة مث 
يف األحكاـ الفقهية ا١تستنبطة من الزىراكين )البقرة كآؿ عمراف( سواء كاف أحكاما متعلقة  انتقل إذل أثر٫تا

 م النتائج.ىابلعبادات أك ا١تعامالت، كيف األخَت ا٠تامت كفيها أ
 البحث الذم ٨تن بصدده يف األمور اآلتية: معكتتفق كٗتتلف ىذه الرسالة 

 أوال: أوجو االتفاق:
 داللة النهي كصيغو كمفهومو.لتعرضها ذا البحث مع ىتتفق ىذا الرسالة -ٔ
من مصادر الشريعة اإلسالمية  اابلعبادات كاستخراجه ةعن النواىي ا١تتعلق تالدراسة السابقة ٖتدث-ٕ

  فقد تتفق مع بعض ا١تسائل ا١توجودة يف ىذا البحث. كبياف آاثره على األحكاـ الفقهية
 اثنيا: أكجو االختالؼ:

 اقتصر ىذا البحثتناك٢تا عن األكامر كالنواىي معا بينما ىذا البحث ة عن ٗتتلف ىذه الدراس-ٔ
 النواىي فقط.

سواء كاف يف العبادات  ألكامر كالنواىي الواردة يف سوريت البقرة كآؿ عمرافابالدراسة السابقة اىتمت -ٕ
م من كتاب يركز حوؿ داللة النهي يف أحاديث صحيح البخار  ىذا البحث الذم، ٓتالؼ أك ا١تعامالت

 كال يتجاكز عن ذلك. الوضوء إذل آخر كتاب الصالة كأثرىا يف األحكاـ الفقهية
 :منهجية البحث
 ، كبيانو ما يلي:ىذا البحث ىو ا١تنهج االستقرائي التحليليكتابة ا١تنهج ا١تتبع يف  

لك من خالؿ ا١تنهج االستقرائي، حيث ستقـو الباحثة ّتمع ا١تعلومات ا١تتعلقة ابٞتانب النظرم، كذ-ٔ
 الفقو كأصولو.خاصة كتب كتب الاستقراء 

لعملية الًتجيح كاستنباط اآلاثر الفقهية ا١تنهج التحليلي، كيكوف يف ٖتليل أقواؿ الفقهاء كاألصوليُت -ٕ
 .الوارد يف األحاديث النهي دالالتا١تًتتبة من 

ت اآلتية:طواستقـو الباحثة اب٠تك 

 .البخارم ككتابو اٞتامع الصحيح مث إعطاء نبذة ٥تتصرة عنهماٚتع ا١تعلومات اليت تتعلق ابإلماـ  .1
 كمقارنة ٖتليلمث كبياف صيغتو ، كتكوف بتعريفو دراستهاٚتع ا١تعلومات اليت تتعلق ٔتوضوع النهي ك  .2

 يف ا١توضوع. مع بياف رأم الباحثةاألصولية آراء األصوليُت يف ٥تتلف دالالتو 
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يف كتاب الوضوء إذل كتاب  يغة النهي الصر٭تةص اليت كردت فيها أحاديث األحكاـحصر  .3
 .الصالة من صحيح البخارم مع ذكر تراجم ركاة غَت مشهورين كشرح األلفاظ الغريبة

ا١تسائل استقراء آراء األصوليُت كالفقهاء يف مث  ا١تختارةاستخراج مسائل فقهية من األحاديث  .4
  .بياهنااستنبطت ك اليت  الفقهية

 .كٖتليلها كل رأم  ذكر حججف سبب خالؼ الفقهاء يف ا١تسألة مث ٖترير ٤تل النزاع كبيا .5
 ترجيحها حسب قواعد الًتجيح.ك كحججهم قارنة ىذه اآلراء ناقشة كمم .6
 .على األحكاـ الفقهيةيف األحاديث ا١تختارة  داللة النهي الوارد بياف أثر .7
 ا١تسائل الفقهية.يف  كا١تعتمد فيها ا١تذاىب األربعةاالقتصار على  .8
 حسب قواعد التخريج.ج ٚتيع األحاديث ا١توجودة يف البحث ٗتري .9

 ما عدا ذلك تكوف يف اٟتاشية.ك التعليقات من اٟتكم على اٟتديث أك شرح لفظ غريب  .10
  حدود البحث:

صيغة ، لغة كاصطالحاكىي التعريف سيكوف ىذا البحث مقتصرا على مباحث النهي يف جانبو النظرم، 
الوضوء  كتايب  ٥تتارة منأحاديث  عشر على دراسة فيقتصر ،و التطبيقيأما يف جانب. ودالالتك النهي، 

كدراستها تكوف ببياف آراء الفقهاء  .من صحيح البخارم اليت كردت فيها صيغة النهي الصر٭تةالصالة ك 
١تعرفة  مقارنة ىذه اآلراء كترجيحها مث مع ذكر حججهم،ىذه األحاديث ا١توجودة يف ا١تسائل الفقهية يف 

على يف األحاديث ا١تختارة  الوارد أثر داللة النهي بياف كمن مث. النهي الذم كرد يف ىذه األحاديثداللة 
 .األحكاـ الفقهية
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 الفصل التمهيدي
 ادلطلب األول: تعريف ابإلمام البخاري

 أوال: امسو ونشأتو
 بعد كلد بردزبو، ناب ا١تغَتة بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن دمحم هللا عبد أبو الصحيح، صاحب اإلماـ ىو

 عند السبت ليلة تويفك  كمائة، كتسعُت أربع سنة شواؿ شهر من خلت ليلة عشرة لثالث اٞتمعة صالة
 ٓترتنك، كدفن كمائتُت، كٜتسُت ست سنة الظهر بعد الفطر يـو كدفن الفطر، عيد ليلة العشاء صالة
 (1).ٝترقند من فرسخُت على قرية

 إبراىيم أمو فرأت ،صغره يف عيناه ذىبت قد. ابلقصَت كال ابلطويل ليس اٞتسم، ٨تيفكاف 
 فأصبح ."لو دعائك بكثرة بصره ابنك على هللا رد قد": ٢تا فقاؿ ا١تناـ يف كالسالـ الصالة عليو ا٠تليل

 بصره. عليو هللا رد كقد
يف  كأما بدء أمره فقد ريب ابلقصَت، صغَت فنشأ يتيمنا يف حجر كالدتو تويف أبوه إٝتاعيل كىو

قاؿ أٛتد بن حفص: دخلت على أيب اٟتسن  .من العلماء الورعُت هككاف أبو  حجر العلم حىت راب،
 (2)".علم يف ٚتيع مارل در٫تنا من شبهةال أ" :إٝتاعيل بن إبراىيم عند موتو فقاؿ

 وتالميذه للعلماثنيا: طلبو 
فقد ركم عن دمحم بن أيب حامت، كيف طلبو للعلم، اٟتوار ا١تشهور الذم دار بينو كبُت دمحم بن أيب حامت، 

 قاؿ: قلت ألايب عبد هللا: كيف كاف بدء أمرؾ؟
 قاؿ: أ٢تمت حفظ اٟتديث كأان يف الكتاب.

 فقلت: كم كاف سنك؟
فقاؿ: عشر سنُت، أك أقل، مث خرجت من الكتاب بعد العشر، فجعلت أختلف إذل الداخلي كغَته، 

الزبَت، عن إبراىيم، فقلت لو: إف أاب الزبَت دل يرك عن  فقاؿ يوما فيما كاف يقرأ للناس: سفياف، عن أيب
 إبراىيم.

 فانتهرين، فقلت لو: ارجع إذل األصل فدخل فنظر فيو، مث خرج، فقاؿ رل: كيف ىو اي غالـ؟
                                                      

، ا٠تطيب البغدادم، ٖٛٗ، صٕٗج، ٔط، هتذيب الكمال، ا١تزم، ٛٙ، صٔجد.ط، ، ذيب األمساء واللغاتهتالنوكم،  ( (1
 .ٙ، صٕج، ٔط، اتريخ بغداد

 .ٖٔ، صٔج، ٚط،  إرشاد الساريالقسطالين،  ( (2
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 قلت: ىو الزبَت بن عدم، عن إبراىيم، فأخذ القلم مٍت، كأحكم كتابو، كقاؿ: صدقت.
 ليو؟فقيل للبخارم: ابن كم كنت حُت رددت ع

قاؿ: ابن إحدل عاشرة سنة، فلما طعنت يف ست عشرة سنة، كنت قد حفظت كتب ابن ا١تبارؾ 
كككيع، كعرفت كالـ ىؤالء، مث خرجت مع أمي كأخي أٛتد إذل مكة، فلما حججت رجع أخي هبا! 

فلما طعنت يف ٙتاف عشرة جعلت أصنف فضائل الصحابة كالتابعُت  (1)كٗتلفت يف طلب اٟتديث.
يف الليارل  التاريخ إذ ذاؾ عند قرب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصم، كذلك أايـ عبيد هللا بن موسى، كصنفت كتاب كأقاكيله
 ا١تقمرة.

 (2): قل اسم يف التاريخ إال كلو عندم قصة، إال أين كرىت تطويل الكتاب.ؿاكق

إذل ٤تدثى  رحل البخارل، رٛتو هللا تعاذل،"رٛتو هللا:  البغدادما٠تطيب أما شيوخو فقاؿ 
األمصار، ككتب ٓتراساف، كاٞتباؿ، كمدف العراؽ كلها، كابٟتجاز، كالشاـ، كمصر، ككرد بغداد دفعات. 
كركينا من جهات عن جعفر بن دمحم القطاف، قاؿ: ٝتعت البخارل يقوؿ: كتبت عن ألف شيخ من 

 (3) "حديث إال أذكر إسناده. عندمالعلماء كزايدة، كليس 
حجر شيوخ البخارم إذل ٜتس طبقات، األكذل من حدثو عن التابعُت،  كقد قسم اٟتافظ ابن

الثاين من كاف يف عصر ىؤالء لكن دل يسمع من ثقات التابعُت، الثالثة ىي الوسطى من مشاٮتو كىم من 
دل يلق التابعُت بل أخذ عن كبار تبع األتباع، ىذه الطبقة قد شاركو مسلم يف األخذ عنهم، الرابعة رفقاؤه 

 (4)لطلب كمن ٝتع قبلو قليال، ا٠تامسة قـو يف عداد طلبتو يف السن كاإلسناد ٝتع منهم للفائدة.يف ا
ٝتع  :قاؿ الفربرم، فأكثر من أف ٭تصركا، كأشهر من أف يذكركا. مكأما اآلخذكف عن البخار 

. كقد ركل عنو خالئق غَت ذلك، "الصحيح من البخارل سبعوف ألف رجل، فما بقى أحد يركيو غَتل
اإلماـ  األعالـ:كذكر أنو كاف ٭تضر ٣تلسو أكثر من عشرين ألفنا أيخذكف عنو، ك٦تن ركل عنو من األئمة 

 (5)بن خزٯتة، كآخركف من اٟتفاظ كغَتىم.كا، كأبو حامت، النسائيك ، الًتمذم، ك مسلم

                                                      

 .ٜٖٗ، صٕٗج، ٔط، هتذيب الكمالا١تزم،  ،ٖٜٖ، صٕٔج، ٖط، سري أعالم النبالءالذىيب،  ( (1
 .ٚ، صٕج، ٔط، اتريخ بغدادغدادم، ا٠تطيب الب ( (2

 .ٖٚ-ٔٚ، صٔجد.ط، ، هتذيب األمساء واللغاتالنوكم،   (3)
 .ٜٚٗ، صٔج، ٔط، فتح الباريابن حجر،  ( (4

 .ٖٚ-ٔٚ، صٔجد.ط، ، هتذيب األمساء واللغاتالنوكم،   (5)
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 ادلطلب الثاين: تعريف ابجلامع الصحيح
 أوال: أتليفو
ر ١تا انتشر العلماء يف األمصار ككثر االبتداع. فكانوا يصنفوف  اثأكاخر عصر التابعُت تدكين اآل حدث يف

كل ابب على حدة، إذل أف قاـ كبار أىل الطبقة الثالثة فدكنوا األحكاـ كما صنف اإلماـ مالك ا١توطأ 
كتوخى فيو القوم من حديث أىل اٟتجاز كمزجو أبقواؿ الصحابة كفتاكل التابعُت، إذل أف رأل بعض 

 د حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص خاصة كذلك على رأس ا١تائتُت. األئمة أف يفر 
البخارم هنع هللا يضر ىذه التصانيف كجدىا ْتسب الوضع جامعة بُت ما يدخل ٖتت  فلما رأل

ٝتُت فحرؾ ٫تتو ٞتمع اٟتديث  لغثةالتصحيح كالتحسُت كالكثَت منها يشملو التضعيف فال يقاؿ 
بن راىويو فقاؿ البخارم: كنا عند إسحاؽ اٝتعو من أستاذه إسحاؽ ما  كالصحيح كقول عزمو على ذل

فوقع ذلك يف قليب فأخذت يف  "لو ٚتعتم كتااب ٥تتصرا لصحيح سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :بن راىويو فقاؿ
 ٚتع اٞتامع الصحيح.

 ككأنٍت كاقف رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص"كركم عن دمحم بن سليماف بن فارس قاؿ ٝتعت البخارم يقوؿ: 
بُت يديو كبيدم مركحة أذب هبا عنو، فسألت بعض ا١تعربين فقاؿ رل أنت تذب عنو الكذب فهو الذم 

 "ٛتلٍت على إخراج اٞتامع الصحيح.
 ٝتى كتابو اٞتامع الصحيح ا١تسند من حديث رسوؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو.كقد 

فوائد الفقهية كالنكت اٟتكمية فاستخرج بفهمو من ا١تتوف معاين كثَتة مث رأل أف ال ٮتليو من ال
فرقها يف أبواب الكتاب ْتسب تناسبها كاعتٌت فيو آبايت األحكاـ فانتزع منها الدالالت البديعة كسلك 

 يف اإْلشارة إذل تفسَتىا السبل الوسيعة.
تصار على األحاديث فقط بل قاؿ الشيخ ٤تيي الدين: نفع هللا بو ليس مقصود البخارم االق  

 (1)مراده االستنباط منها كاالستدالؿ ألبواب أرادىا.
 اثنيا: ترتيبو وعدد أحاديثو وشروطو

قد رتب اإلماـ البخارم صحيحو على أبواب الفقو، فقد جعلو سبعا كتسعُت كتااب، أك٢تا كتاب بدء 
 الوحي، كآخرىا كتاب التوحيد.

                                                      

 .ٛ-ٚ، صٔج، ٔط، فتح الباريابن حجر،   (1)
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حي، ألنو منبع ا٠تَتات، كبو قامت الشرائع، كجاءت الرساالت، قدـ كتاب بدء الو "قاؿ ابن حجر: 
. ككاف أصل العصمة أكال كآخرا ىو توحيد هللا، فختم بكتاب التوحيد.  "كمنو عرؼ اإلٯتاف كالعلـو

كقد بدأ اإلماـ البخارم كتابو ْتديث إ٪تا األعماؿ ابلنيات، كختم ْتديث كلمتاف حبيبتاف إذل 
 بو مشتمل على األبواب، ككل ابب مشتمل على عدد من األحاديث.ب من كتاككل كتا الرٛتن.

أما ترتيب األحاديث فَتتبها حسب الغرض الذم من أجلو يسوؽ اٟتديث، فتارة  يقدـ اٟتديث 
 العارل، كاترة ابٟتديث األكثر داللة على اٟتكم الفقهي، كاترة يبدأ ابٟتديث ا١تعنعن مث الصريح ابلسماع.   

ث، فقد اختلف العلماء فيو، فرأم ابن حجر أف ٚتيع ما فيو اب١تكرر سول أما عدد األحادي
ا١تعلقات كا١تتابعات سبعة آالؼ كثالٙتائة كسبعة كتسعوف حديثا. كترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي بلغ سبعة 

 (1)آالؼ كٜتسمائة كثالث كستوف. كيبدك العدد الذم ذكره دمحم فؤاد ىو األدؽ ألنو قد رقمو متسلسال.

أف ٮترج اٟتديث ا١تتفق على ثقة نقلتو إذل الصحايب ركط اإلماـ البخارم يف صحيحو أما ش
اف للصحايب ف كإكيكوف إسناده متصال غَت مقطوع ك  ا١تشهور من غَت اختالؼ بُت الثقات االثبات

 ف دل يكن اال راك كاحد كصح الطريق إليو كفى.إراكايف فصاعدا فحسن ك 
ك٬تدر ابلذكر ىنا أف اإلماـ البخارم قد . ىي شركط اٟتديثأف نقوؿ أف شركطو فنستطيع 

اشًتط ثبوت اللقاء يف اٟتديث ا١تعنعن، كيركم األحاديث من الطبقة األكذل للركاة كمن الطبقة الثانية 
انتقاء كىي اليت شاركت األكذل يف التثبت اال أف األكذل ٚتعت بُت اٟتفظ كاإلتقاف كبُت طوؿ ا١تالزمة 

 (2)نية دل تالـز اال مدة يسَتة فكانوا يف اإلتقاف دكف األكذل.كالطبقة الثا

كاٟتديث عن اإلماـ العالمة البخارم ككتابو اٞتامع الصحيح يطوؿ، كتكتفي الباحثة هبذا القدر 
 و.بكلعلها قد أبرزت أىم النقاط ا١تتعلقة 

 

                                                      

 .ٖٓ-ٜٕصد.ط، ، دراسات يف مناىج احملدثنيأمُت دمحم القضاة كعامر حسن صربم،  ( (1
 .ٜ، صٔج، ٔط، فتح الباريابن حجر،  ( (2
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 الفصل األول
 ادلبحث األول: تعريف النهي وصيغتو

 ي لغة واصطالحاادلطلب األول: تعريف النه
 أوال: تعريف النهي لغة

 (1)قاؿ ابن فارس: "النوف كا٢تاء كالياء أصل صحيح يدؿ على الغاية كالبلوغ".
 (2)كف".  كتناىى: فانتهى هنيان  ينهاه هناه األامر. خالؼ "النهي: منظور: كابن الرازم كقاؿ
 (3)إليو. ينتهى ا١تاء فأل ا١تاء، غدير كالنهي الفعل. قبيح عن ينهى ألنو هنية العقل كٝتي

 منظور كابن الصحاح، ٥تتار يف الرازم ذكره األمر. أم بضده النهي عرفوا قد اللغويوف معظم أف كالظاىر
 (4)احمليط. القاموس يف آابدم كالفَتكز العركس، اتج يف كالزبيدم العرب، لساف يف

 (5)."بكاجتنا لقوؿاب أك ابلفعل الشيء عن الزجر لغة: "النهي الكليات: يف الكفوم كقاؿ
 تعريف النهي اصطالحا اثنيا:

قد تنوعت عبارات األصوليُت يف تعريف النهي، كذلك راجع إذل اختالفهم يف اعتبار أمور يركهنا البد 
 منها لتحقق معٌت النهي.

فقد عرفو أبو حسُت البصرم ا١تعتزرل يف كتابو ا١تعتمد أبنو قوؿ القائل لغَته ال تفعل على جهة 
 (6)الء إذا كاف كارىنا للفعل كغرضو أف ال يفعل.االستع

 (7)كعرفو الشَتازم يف كتابو اللمع أبنو القوؿ الذم يستدعي بو ترؾ الفعل ٦تن ىو دكنو.

                                                      

 .ٖٓٙ-ٜٖ٘، ص٘جد.ط، ، معجم مقاييس اللغة ابن فارس،  (1)
 . ٖٖٗ، ص٘ٔج، ٖط، لسان العرب، . ابن منظورٕٖٔ-ٕٖٓ، صٔج، ٘ط، خمتار الصحاحالرازم،  ( (2
. ٕٖٔ-ٕٖٓ، صٔج، ٘ط، خمتار الصحاح. الرازم، ٖٓٙ-ٜٖ٘ص ،٘جد.ط، ، معجم مقاييس اللغة ابن فارس، ( (3

 .  ٖٔٗٔص، ٛط، القاموس احمليطالفَتكزآابدم، 
اتج . الزبيدم، ٖٖٗ، ص٘ٔج، ٖط، لسان العرب، . ابن منظورٕٖٔ-ٕٖٓ، صٔج، ٘ط، خمتار الصحاحالرازم،   (4)

 .  ٖٔٗٔص، ٛط، القاموس احمليط. الفَتكزآابدم، ٛٗٔ، صٓٗجد.ط، ، العروس
 .ٖٜٓصد.ط، ، الكليات الكفوم، ( (5
 .ٛٙٔ، صٔج، ٔط، ادلعتمد يف أصول الفقوأبو اٟتسُت البصرم ا١تعتزرل،  ( (6
 .ٕٗ، صٔج، ٕط، اللمع يف أصول الفقوالشَتازم،  ( (7
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كإماـ اٟترمُت قد عرفو يف كتابو التلخيص ابقتضاء الطاعة بًتؾ ا١تنهي عنو كالنهي معٌت يف النفس ال 
 (2)ورقات ابستدعاء الًتؾ ابلقوؿ ٦تن ىو دكنو على سبيل الوجوب.كيف كتابو ال (1)يرجع إذل العبارات،

 (3)أما الزركشي فقد عرفو بعبارة موجزة يف كتابو البحر احمليط: ىو اقتضاء كف عن فعل.
الشوكاين عرؼ النهي يف كتابو إرشاد الفحوؿ ابلقوؿ اإلنشائي الداؿ على طلب كف عن فعل على ك 

 (5)السوؿ اإلسنوم عرفو ابلقوؿ الطالب للًتؾ داللة أكلية. كصاحب هناية (4)جهة االستعالء.
يظهر من ىذه التعريفات كىي جزء من التعريفات الكثَتة لدل األصوليُت لكلمة النهي أف فيها 

 اختالفات يسَتة ملحوظة.
فأبو اٟتسُت البصرم ا١تعتزرل قد خالف الباقُت يف اشًتاطو كراىية الناىي ا١تنهي عنو كىو مذىب 

 عتزلة. ا١ت
 كمنهم من عرب النهي ابلكف كاآلخركف ابلًتؾ لكن مرادىم كاحد كىو االمتناع عن الفعل.

 منهم من قيد النهي ابلقوؿ كمنهم من أطلقوا ٣ترد طلب الكف كيفهم من ذلك عدـ اشًتاطهم القوؿ.
ىن ال كالبعض اشًتطوا العلو أك االستعالء من طالب الكف فإذا كاف النهي ليس من األعلى لألد

 يسمى النهي اٟتقيقي.
 كمن األصوليُت من قيدكا النهي بصيغة ال تفعل كاآلخركف ال يشًتطوف صيغة معينة.

فطلب الكف ، الفعل ٦تن ىو دكنو بصيغة ال تفعلكا١تختار أف النهي ىو طلب الكف عن 
أما  اس. ذلك ال يكوف هنيا بل دعاء أك التم اٟتقيقي يستلـز أف يكوف من األعلى لألدىن، كخالؼ

حسب ما يريده كال يتعلق كراىية الناىي ا١تنهي عنو فليس بشرط، ألف من حق الناىي أف ينو عن فعل 
  ذلك بكراىتو للمنهي عنو.

                                                      

 .ٓٚٗ، صٔجد.ط، ، التلخيص يف أصول الفقواٞتويٍت،  ( (1
 .٘ٔصد.ط، ، الورقاتاٞتويٍت،   (2)
 .ٖ٘ٙ، صٖج، ٔط، ر احمليطالبحالزركشي،  ( (3
 .ٕٛٚ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحولالشوكاين،  ( (4
 .ٚٚٔ، صٔج، ٔط، هناية السول، إلسنوما ( (5
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 ادلطلب الثاين: صيغة النهي
للنهي صيغة مبنية تدؿ ٔتجردىا عليو كىي قوؿ القائل: "ال تفعل". كىذا ىو ما عليو ٚتهور 

ما يف معناه كأٝتاء األفعاؿ اليت ترد ٔتعٌت طلب الكف عن الفعل على سبيل  كزاد بعضهم (1)األصوليُت.
 (2)اٟتتم  كمو.

كقد خالف اٞتمهور يف ىذا ا١تعتزلة كاألشاعرة، فا١تعتزلة يركف أف النهي ال يكوف هنيا لصيغتو بل 
 3 قائم يف النفس.إبرادة الناىي كراىية ا١تنهي عنو. أما األشاعرة فَتكف أف النهي ال صيغة لو، فهو معٌت

 (4) قاؿ إماـ اٟترمُت: "النهي معٌت قائم يف النفس ال يرجع إذل العبارات."
كالصحيح ىو ما عليو اٞتمهور من أف للنهي صيغة ىي ال تفعل، ألف أىل اللغة قد قسموا 

: "ال الكالـ إذل ا٠ترب كاالستخبار كاألمر كالنهي. فاألمر كقوؿ القائل: "افعل" كالنهي كقوؿ القائل
تفعل". أيضا أف السيد إذا قاؿ لعبده: "ال تفعل كذا" عقل منو كفو عن ذلك ا١تنهي عنو حىت إف خالفو 

 كفعل ا١تنهي عنو استحق العقوبة، فذلك يدؿ على أف اللفظ كضع لذلك.
كما قيل من أف صيغة ال تفعل قد ترد ٔتعٌت طلب الكف عن الفعل كقد ترد بغَت ىذا ا١تعٌت من 

اء أك اإلرشاد أك التهديد كغَتىا فيجاب أبف إطالؽ الصيغة ال يعقل منها إال طلب الكف معٌت الدع
 (5)عن الفعل يف اللغة، إ٪تا ٭تمل على غَته من ا١تعاين بقرينة.

، أك فعل أمر (6)كقد أييت النهي يف النصوص الشرعية بغَت ىذه الصيغة، كالنفي يف معٌت النهي
جتنب، أك اللفظ الذم يدؿ ٔتادتو على النهي كنهى أك حـر أك نفي الذم يدؿ على النهي كذر ككف كا

 (1)حل، أك اقًتاف الفعل ابلوعيد كغَتىا.

                                                      

. ٕٛٗ-ٕ٘ٗ، صٕج، ٕط، العدة يف أصول الفقو. ابن الفراء، ٕٗ، صٔج، ٕط، اللمع يف أصول الفقوالشَتازم،  ( (1
 .ٖ٘ٙ، صٖج، ٔط، البحر احمليطالزركشي، 

 .ٖ٘ٚ، صٔجد.ط، ، تيسري التحريردشاه اٟتنفي، أمَت اب ( (2
أبو ا٠تطاب  ،ٖ٘ٙ، صٖج، ٔط، البحر احمليط. الزركشي، ٕٛٗ-ٕ٘ٗ، صٕج، ٕط، العدة يف أصول الفقوابن الفراء،   (3)

 .ٕٖٙ-ٖٓٙ، صٔج، ٔط، التمهيد يف أصول الفقوالكلوذاين اٟتنبلي، 
 .ٓٚٗ، صٔجد.ط، ، التلخيص يف أصول الفقواٞتويٍت،   (4)
، التمهيد يف أصول الفقو. أبو ا٠تطاب الكلوذاين اٟتنبلي، ٕٛٗ-ٕ٘ٗ، صٕج، ٕط، العدة يف أصول الفقوابن الفراء،  ( (5
 .ٕٖٙ-ٖٓٙ، صٔج، ٔط

 .ٖٓٚ، صٖج، ٔط، البحر احمليطالزركشي،  ( (6
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األصل يف صيغة ال تفعل أهنا للنهي أم طلب الكف كقد ٖتمل على غَته بقرينة. كقد كثرت ف
كرىم ٢تا على سبيل استعماالهتا ٦تا ذكرىا األصوليوف كاختلفوا فيها اختالفا يسَتا، كلعل ىذا بسبب ذ 

 التمثيل ال اٟتصر. كأشهر استعماالهتا يف سبعة ٤تامل:
نيميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليكٹٱٹٱُّٱ، : التحرًنأوال
.ٖٖاإلسراء:   َّجبهئمئخئحئجئييىي  

لكاكيقىقيفىفيثىثنثٹٱٹٱُّٱ: الكراىة، اثنيا يلىلمليكىكمك

 .ٖٕ٘البقرة:  َّٰىام

حنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكٹٱٹٱُّٱلى لساف عبده: : الدعاء كقولو تعاذل عاثلثا

.ٕٙٛالبقرة:  َّميخيحيجيٰهمهجههنمنخن  

ٹٱٹٱُّٱ: التحقَت،: رابعا من جئييىينيميزيريٰىينىننن حبجبهئمئخئحئ

 .ٖٔٔطو:  َّمبخب

حلجلمكلكخكحكٹٱٹٱُّٱ: بياف العاقبة،: خامسا ممخمحمجمهلملخل

 .ٕٗإبراىيم:  َّحنجن

 .ٚالتحرًن:  َّهلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفٱٹٱٹٱُّ: التيئيس، سادسا

(2).ٔٓٔا١تائدة:   َّحطمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبٹٱٹٱُّٱ: اإلرشاد، سابعا
 

جييهٹٱٹٱُّٱزاد على ىذه احملامل ابن الفراء كابن النجار اٟتنبلي كغَت٫تا كوهنا للتحذير 

ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحي من ا٠توؼ ككوهنا إليقاع األمن  ،ٕٓٔآؿ عمراف:  ٍََّّّ
ٰىٹٱٹٱُّٱ ككوهنا للتصرب الذم اصطلح عليو ابن  ،ٕ٘القصص:  َّحئجئييىينيميزيري

(3).ٓٗالتوبة:   َّمقمخجخمحجحمجحجٹٱٹٱُّٱالفراء بقولو تسكُت النفس 
 

                                                      

 .ٕٗث ٤تكم، ص، ْتدالالت النهي عند األصوليني وأثرىا يف الفروع الفقهيةبن عباس اٟتكمي،  د. علي ( (1
شرح الكوكب . ابن النجار اٟتنبلي، ٛٙٔٔ-٘ٙٔٔ، صٖج، ٔط، هناية الوصول يف دراية األصولصفي الدين ا٢تندم،   (2)
 .ٛٚٔ-ٚٚٔ، صٔج، ٔط، هناية السول. اإلسنوم، ٖٛ-ٚٚ، صٖج، ٕط، ادلنري
، ٖج، ٔط، شرح الكوكب ادلنري . ابن النجار اٟتنبلي،ٕٛٗ-ٕ٘ٗ، صٕج، ٕط، العدة يف أصول الفقوابن الفراء،  ( (3
 .ٖٛ-ٚٚص
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حنجنيمىمممٹٱٹٱُّٱكزاد على ذلك أيضا ابن النجار اٟتنبلي كوهنا للتسوية ٨تو 

(1).ٙٔالطور:   َّجييهىهمهجهينىنمنخن
 

 (3).(2)عالء الدين البخارم كوهنا للشفقة كقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تتخذكا الدكاب كراسي" كذكر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 .ٖٛ-ٚٚ، صٖج، ٔط، شرح الكوكب ادلنريابن النجار اٟتنبلي،  ( (1
ابب يف النهي عن أف ، سننو، كالدارمي يف ٛٓ٘ٔ، حٕٛٗ، صٖٔجحديث معاذ بن أنس اٞتهٍت،  مسنده،أخرجو أٛتد يف  ( (2

ابب ا١تثلة، ، صحيحو، كابن حباف يف ٕ٘٘، ص٘، جلكربىا سننو، كالبيهقي يف ٕٕٗٚ، حٕٕٛ، صٛجتتخذ الدكاب كراسي، 
، كاٟتاكم يف ٕٗٗ٘ح ،ٕٗٔص ،ٗجابب الزجر عن اٗتاذ الدكاب كراسي، ، صحيحو، كابن خزٯتة يف ٓٔٚ٘، حٕٓٙ، صٖٕج

احلسان على ، كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد كدل ٮترجاه. قاؿ األلباين: صحيح. األلباين، ٚٚ٘ٔ، حٜٙٔ، صٗ، جمستدركو
 .ٜٓ٘٘، حٓٓٙ، صٛ، جصحيح ابن حبان ودتييز سقيمو من صحيحو وشاذه من حمفوظو

 .ٕٙ٘، صٔجد.ط، ، ، كشف األسرارعالء الدين البخارم اٟتنفي ( (3
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 ادلبحث الثاين: دالالت النهي
 ادلطلب األول: األصل يف داللة النهي

اختلف العلماء يف ا١تعٌت اٟتقيقي للنهي النهي قد يدؿ على التحرًن، كقد يدؿ على الكراىة كغَتىا. ف
 إطالقو إذا كاف ٣تردا عن القرائن إذل عدة أقواؿ:عند 

، كاستدلوا ٔتا (1): النهي ا١تطلق يفيد التحرًن. كىو قوؿ اٞتمهور من األئمة األربعة كغَتىمالقول األول
 يلي:
، يدؿ على كجوب االنتهاء 7اٟتشر:  َّهبحئجئييىينيميزيريٰىٹٱٹٱُّٱ: أوال

(2)دؿ على التحرًن.عن ا١تنهي عنو كابلتارل يفيد أف النهي ي
 

: إٚتاع الصحابة رضواف هللا عليهم، فقد كانوا يرجعوف يف التحرًن إذل ٣ترد النهي. ركم عن ابن عمر اثنيا
قاؿ: "كنا ٩تابر أربعُت سنة كال نرل بذلك أبسان حىت أخربان رافع بن خديج أف النيب صلى هللا  هنع هللا يضر، أنو

 (4).(3)ا لقوؿ رافع"عليو كسلم هنى عن ا١تخابرة فًتكناى
 : ا١تعقوؿ، كىو من عدة كجوه:اثلثا

الوجو األكؿ: إف العقل يفهم ا١تنع اٟتتم من صيغة النهي اجملردة عن القرائن، فهو أمارة اٟتقيقة يف التحرًن 
 (5)ك٣تاز يف غَته لعدـ اٟتاجة إذل القرينة.

                                                      

. ٖٛ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنري. ابن النجار اٟتنبلي، ٖٚٙ-ٖٙٙ، صٖج، ٔط، البحر احمليطالزركشي،  ( (1
 .ٜٕٚ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحولالشوكاين، 

 .ٖٚٙ-ٖٙٙ، صٖج، ٔط، البحر احمليط. الزركشي، ٛٚٔ، صٔج، ٔط، هناية السول، اإلسنوم ( (2
كتاب اإلجارة، ابب إذا استأجر أرضا فمات يف   صحيحوركم اٟتديث اب١تعٌت، كىو حديث متفق عليو. أخرجو البخارم يف  ( (3

 ٕٔٛٛ، حٓ٘ٔ، صٛتاب البيوع، ابب كراء األرض، جيف كصحيحو . كمسلم بلفظ مغاير يف ٕٕٗٔ، حٖٙ، صٛأحد٫تا، ج
 .ٜٕٚ، ص٘ج، ٕط، إرواء الغليلاأللباين،  .اؿ األلباين: صحيحعن سادل، . ق ٕٗٛٛ، حٖ٘ٔعن انفع، كص

، ٔج، ٔط، التمهيد يف أصول الفقو. أبو ا٠تطاب الكلوذاين اٟتنبلي، ٜٜ، صٔج، ٔط، التبصرة يف أصول الفقو الشَتارم، ( (4
 .ٖٖٙ-ٕٖٙص
د.ط، ، تيسري التحرير. أمَت ابدشاه اٟتنفي، ٜٖٔ-ٖٛٔ، صٔج، ٔط، قواطع األدلة يف األصولأبو ا١تظفر السمعاين،  ( (5
 .ٜٕٚ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحول. الشوكاين، ٖٙٚ-ٖ٘ٚ، صٔج
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عن فعل شيء مث خالفو أبف فعل ذاؾ : أف السيد إذا قاؿ لعبده "ال تفعل كذا" أم هناه الوجو الثاين
الشيء، استحق التوبيخ كالعقوبة. فإف عاقبو سيده دل يلم يف عقوبتو. كلو دل يكن النهي للتحرًن ١تا 

  (1)استحق العقوبة، فثبت أف النهي ا١تطلق يقتضي التحرًن.
تنع كجوده بكل إال : كٯتكن أف يقاؿ النهي ١تا كاف لطلب االمتناع من الفعل كالفعل ال ٯتالوجو الثالث

 (2)امتناع كجوده بكل حاؿ من حيث الشرع يكوف ابلتحرًن. أمابلتحرًن فكاف مقتضيا للتحرًن 
: صيغة األمر تقتضي اإل٬تاب، فكذلك صيغة النهي تقتضي التحرًن. فقوؿ شخص لغَته ال الوجو الرابع

 (3)ى طلب الفعل ال ٤تالة.تفعل يقتضى طلب ترؾ الفعل ال ٤تالة مثلما أف قولو لغَته افعل يقتض
 (4): النهي ا١تطلق يفيد الكراىة، كىذا القوؿ عزاه أبو ا٠تطاب اٟتنبلي لقـو كدل يسمهم.القول الثاين

 كدليلهم:
 : أف النهي يدؿ على مرجوحية ا١تنهي عنو كىذا ال يقتضي التحرًن.أوال

 (5)رائن.كأجيب ٔتنع ذلك بل السابق إذل الفهم ىو التحرًن عند ٕترده عن الق
 النهي يفيد التنزيو ألنو يقُت أم مقطوع فيو فهو أدىن طلب الكف، كال يقتضي التحرًن إال بدليل. اثنيا:

 (6)إطالقو يقتضي الًتؾ بدليل أف ٥تالفو يستحق العقوبة. ك٬تاب على ذلك أبف
النهي قد جاء  : النهي مشًتؾ بُت التحرًن كالكراىة، فال يتعُت أحد٫تا إال بدليل. ألفالقول الثالث

على سبيل التحرًن كقد جاء على سبيل الكراىة، كالقوؿ أبنو يفيد التحرًن ترجيح من غَت مرجح كىذا 
 (7)غَت جائز.

                                                      

، ٔج، ٔط ،قواطع األدلة يف األصول. أبو ا١تظفر السمعاين، ٜٜ، صٔج، ٔط، التبصرة يف أصول الفقو الشَتارم، ( (1
 . ٖٖٙ-ٕٖٙ، صٔج، ٔط، التمهيد يف أصول الفقو. أبو ا٠تطاب الكلوذاين اٟتنبلي، ٜٖٔ-ٖٛٔص
 .ٜٖٔ-ٖٛٔ، صٔج، ٔط، قواطع األدلة يف األصولأبو ا١تظفر السمعاين،  ( (2
 .ٜٖٔ-ٖٛٔ، صٔج، ٔط، قواطع األدلة يف األصولأبو ا١تظفر السمعاين،  ( (3
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ، صٔج، ٔط، التمهيد يف أصول الفقونبلي، أبو ا٠تطاب الكلوذاين اٟت ( (4
 .ٕٓٛ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحولالشوكاين،  ( (5
، ٖج، ٔط، البحر احمليط. الزركشي، ٖٖٙ-ٕٖٙ، صٔج، ٔط، التمهيد يف أصول الفقوأبو ا٠تطاب الكلوذاين اٟتنبلي،  ( (6
 .ٖٚٙ-ٖٙٙص
 .ٕٓٛ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحول. الشوكاين، ٜٜ، صٔج، ٔط، التبصرة يف أصول الفقو الشَتارم، ( (7
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كأجيب على ذلك أف للفظ معٌت متبادر إذل الذىن، فمثال كلمة البحر. فإنو يرد كا١تراد بو ا١تاء 
ادل. لكن عند إطالقو ال يفهم منو إال ٔتعٌت ا١تاء الكثَت الكثَت اجملتمع كيرد كا١تراد بو الرجل السخي أك الع

التحرًن، فهو ا١تعٌت ا١تتبادر إذل الذىن، كقد يرد  للنهي معٌت حقيقيا كىوفهذا يدؿ على أف ( 1)اجملتمع.
 كا١تراد بو الكراىة على سبيل اجملاز.

 كغَته من ا١تعاين فال يدؿ على كألف النهي قد كرد ٔتعٌت التحرًن ،: التوقف، لتعارض األدلةالقول الرابع
 (2)أحدىم إال بدليل. كىذا ما ذىب إليو األشاعرة.

: النهي الذم يفيد التحرًن ىو قوؿ القائل "ال تفعل"، أما إذا جاء النص بلفظ "هنى" القول اخلامس
يف كتابو كره ٦تن ذىب إذل ىذا الرأم اإلماـ اإلسنوم، ذ ( 3) فهو أعم من التحرًن، يفيد التحرًن كغَته.

 التمهيد.
 فهو ا١تعٌت ا١تتبادر يفيد التحرًن، اجملرد يظهر من عرض اآلراء قوة قوؿ اٞتمهور القائل أبف النهي

كىذا كالناىي ال يودل على عقوبة ا١تخالف، فا١تخالف عن النهي ينتظر العقوبة،  إذل الذىن عند إطالقو.
 يصرؼ إذل الكراىة بقرينة. كقد يدؿ على أف النهي يفيد ا١تنع اٟتتم كىو التحرًن.
 ادلطلب الثاين: داللة النهي على الفور والتكرار

اختلف العلماء يف داللة النهي على الفور كالتكرار كما قد اختلفوا يف داللة األمر على الفور كالتكرار. 
اـ. كقاؿ فجمهور العلماء يركف أف النهي يفيد طلب الكف على الفور كالتكرار. كالتكرار ىنا ٔتعٌت الدك 

  (4)أبو حامد اإلسفراييٍت كابن برىاف كأبو زيد الدبوسي اإلٚتاع على ذلك.
كقد خالف بعض العلماء يف ذلك كعلى رأسهم صاحب احملصوؿ اإلماـ الرازم كالقاضي أبو 
بكر الباقالين، كقيل ىذا ىو ا١تعركؼ عند الشافعية. فَتكف أف النهي ال يفيد الفور كالتكرار بل يكوف 

 (1)ة الواحدة كاألمر أك للقدر ا١تشًتؾ بُت التكرار كا١ترة الواحدة.للمر 
                                                      

، ٔج، ٔط، التمهيد يف أصول الفقو. أبو ا٠تطاب الكلوذاين اٟتنبلي، ٜٜ، صٔج، ٔط، التبصرة يف أصول الفقو الشَتارم،  (1)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙص
ن النجار . ابٖٚٙ-ٖٙٙ، صٖج، ٔط، البحر احمليط. الزركشي، ٜٜ، صٔج، ٔط، التبصرة يف أصول الفقو الشَتارم، ( (2

 .ٖٛ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنرياٟتنبلي، 
 . ٖٚٙ-ٖٙٙ، صٖج، ٔط، البحر احمليطالزركشي،  ( (3
. ابن النجار اٟتنبلي، ٕٖٚ-ٖٓٚ، صٖج، ٔط، البحر احمليط. الزركشي، ٘ٗٚ، صٕج، ٔط، أصول الفقوابن مفلح،  ( (4

 .ٜٛ-ٜٚ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنري
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كقد طالت حجج ا١تذىبُت إلثبات ما ذىبوا إليو ٦تا ستذكر بعد قليل، لكن ٕتدر اإلشارة قبل 
ذلك إذل أف اندرا ما فرقوا حججهم بُت ما للفور كما للتكرار لشدة التعلق بينهما، فالذين قالوا ابلتكرار 

قاؿ ابن  (2)لفور كالعكس. كٯتكن أف يقاؿ أف اقتضاء النهي الفور قائم على اقتضائو التكرار.قالوا اب
  (3)النجار اٟتنبلي: "كيؤخذ من كونو للدكاـ كونو للفور ألنو من لوازمو."

 الذين قالوا أبف النهي يفيد الفور كالتكرار: كىم اٞتمهور حجج ا١تذىب األكؿ
ة ففعلو يف أم كقت كاف عد ٥تالفا لغة كعرفا، فا١تتبادر إذل الذىن عند : من هني عن فعل بال قرينأوال

فالسيد إذا قاؿ لعبده "ال تفعل كذا"، اقتضى أف ال يفعل  (4)ٝتاع الصيغة ىو الكف على سبيل الدكاـ.
ذاؾ الشيء على الفور كالدكاـ. كإف خالف ذلك أبف فعل ا١تنهي عنو استحق العقوبة كىو ما جرل عليو 

 (5)كيفهمو سائر العقالء. العرؼ
: االنتهاء عن ا١تنهي عنو ال يتحقق إال ابستيعابو يف العمر فال يتحقق الكف إال ابستمراره، ألف ال اثنيا

 (6)انتهاء إال بعدـ ا١تنهي عنو من قبلو، كال يتم االنعداـ من قبلو إال ابلثبوت عليو.
فسدة كالقبيح ال ٭تصل إال إذا اجتنبها دائما. فإذا : النهي يعتمد على ا١تفاسد كالقبيح، كاجتناب ا١تاثلثا

 (7)قاؿ الوالد لولده "ال تقرب األسد"، ال تتحقق الطاعة إال إذا اجتنبو الولد دائما.
 : النهي منع من إدخاؿ ا١تاىية يف الوجود، فال يتحقق إال إذا امتنع منها دائما.رابعا

اىية الضرب يف الوجود، كذلك يكوف ابالمتناع فقوؿ القائل "ال تضرب"، يفيد ا١تنع من إدخاؿ م
 عن إدخاؿ كل فرد من أفرادىا، ألنو لو أدخل فردا من أفرادىا لكاف قد أدخل ا١تاىية يف الوجود، ضركرة

                                                      

. ابن النجار اٟتنبلي، ٕٖٚ-ٖٓٚ، صٖج، ٔط، البحر احمليط. الزركشي، ٕ٘ٛ-ٕٔٛ، صٕج، ٖط، احملصولالرازم،  ( (1
 .ٜٛ-ٜٚ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنري

 .ٕٖٚ-ٖٓٚ، صٖج، ٔط، البحر احمليط. الزركشي، ٔٚٔ، صٔج، ٔط، شرح تنقيح الفصولالقرايف،   (2)
 .ٜٛ-ٜٚ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنريابن النجار اٟتنبلي،  ( (3
 .ٜٛ-ٜٚ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنري. ابن النجار اٟتنبلي، ٘ٗٚ، صٕج، ٔط، أصول الفقوابن مفلح، (  (4
العدة يف أبو يعلى الفراء،  .٘ٚٔٔ-ٓٚٔٔ، صٖج، ٔط، هناية الوصول يف دراية األصولصفي الدين األرموم ا٢تندم،  ( (5

 .ٖٗٙ-ٖٖٙ، صٔج، ٔط، التمهيد يف أصول الفقوٟتنبلي، . أبو ا٠تطاب الكلوذاين إٛٗ، صٕج، ٕط، أصول الفقو
 .ٜٛ-ٜٚ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنري. ابن النجار اٟتنبلي، ٕٖٚ-ٖٓٚ، صٖج، ٔط، البحر احمليطالزركشي،  ( (6
 ،ٔط، شرح تنقيح الفصولالقرايف،  .ٖٗٙ-ٖٖٙ، صٔج، ٔط، التمهيد يف أصول الفقوأبو ا٠تطاب الكلوذاين اٟتنبلي،  ( (7
 .ٔٚٔ، صٔج
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أف ذلك الفرد مشتمل على ا١تاىية. كالظاىر أف االمتناع عن إدخاؿ فرد من أفرادىا إ٪تا يكوف ابالمتناع 
 (1) دائما.

ستثناء أم زمن شاء يف النهي، كاالستثناء عبارة عما لواله الندرج ا١تستثٌت يف اٟتكم. : يصح اخامسا
 (2)فهذا يدؿ على أف ٚتيع األزمنة مندرجة يف اٟتكم فثبت أف النهي يدؿ على الدكاـ.

ما ال  : ٛتل النهي على الفور كالتكرار أحوط للعمل بو لقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "دع ما يريبك إذلسادسا
 .(3)يريبك"
: أكثر النواىي ا١تطلقة يف الشرع يفيد الفور كالتكرار، كىذا ال يشك فيو أحد بعد الفحص سابعا

 (4)كاالستقراء. كإف قيل أف منها ما ليست للفور كالتكرار، فهي القليل كاعتماده خالؼ األصل.
بتة يف الدنيا، كذلك أف النهي عنده : القائل أبف النهي ال يفيد التكرار يلزمو أف ال يوجد عاص الاثمنا

يقتضي مطلق الًتؾ كلو مرة كاحدة. كالعاصي ال بد أف يكوف قد ترؾ ا١تنهي عنو يف إحدل األكقات 
 كىذا ٤تاؿ. (5)فيخرج عن عهدة النهي يف ذلك الوقت كال يكوف عاصيا.

مفهـو النهي : قوؿ شخص "ال تضرب" يعد مناقضا يف عرؼ اللغة لقولو "اضرب"، فبما أف اتسعا
مناقض ١تفهـو األمر، كجب أف يتناكؿ كل األكقات ألف األمر يفيد طلب الفعل مرة كاحدة كذلك حىت 

 تتحقق ا١تنافاة.

                                                      

. صفي الدين األرموم ٔٚٔ، صٔج، ٔط، شرح تنقيح الفصول. القرايف، ٕ٘ٛ-ٕٔٛ، صٕج، ٖط، احملصولالرازم،  ( (1
  .٘ٚٔٔ-ٓٚٔٔ، صٖج، ٔط، هناية الوصول يف دراية األصولا٢تندم، 

 .ٔٚٔ، صٔج، ٔط، شرح تنقيح الفصولالقرايف،   (2)
، سننو، كالدارمي يف ٕٕٓ٘، حٜٖٕ، صٖ، جسننو الكربى، كالنسائي يف ٕٕٗٗ، حٛ٘، صٜ، جسننوأخرجو الًتمذم يف  ( (3

، صحيحو، كابن خزٯتة يف ٖٖ٘، ص٘، جسننو الكربى، كالبيهقي يف ٕٚٛ٘، حٖٔ، صٛجابب دع ما يريبك إذل ما ال يريبك، 
، ٘، جومستدرك، كاٟتاكم يف ٖٕٚ، حٜٖٗ، صٖجابب الورع كالتوكل، ، صحيحو، كابن حباف يف ٖٕٛٗ، حٜ٘، صٗج

صحيح ، كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد كدل ٮترجاه كقد ركم بلفظ آخر. كقاؿ األلباين: صحيح. األلباين، ٜٕٕٔ، حٖٕٚص
 .ٔٔٚ٘، حٕٔٔ، صٕٔ، جٕٛٔ٘، حٛٔ، صٙ، جوضعيف سنن الرتمذي والنسائي

 .٘ٚٔٔ-ٓٚٔٔ، صٖ، جهناية الوصول يف دراية األصولصفي الدين األرموم ا٢تندم،  ( (4
 .ٔٚٔ-ٛٙٔ، صٔج، ٔط، شرح تنقيح الفصولالقرايف،  ( (5
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فالقوؿ بعدـ  ،دليل على ٛتلو فوجب ا١تصَت إليو : النهي ال ٯتتنع ٛتلو على التكرار كقد دؿعاشرا
دكاـ ٦تكن كمتصور. أما الدليل فألف ليس يف االمتناع ألف كوف اإلنساف ٯتتنع عن فعل على سبيل ال

 (1)الصيغة ٗتصيص بوقت دكف كقت آخر فيحمل على الكل دفعا لإلٚتاؿ.
 أما حجج ا١تذىب الثاين الذين قالوا أبف النهي ال يفيد الفور كالتكرار:

األكؿ كالنهي عن : النهي قد كرد ٔتعٌت الدكاـ، كقد كرد كال يراد منو معٌت الدكاـ بل ا١ترة الواحدة، فأوال
السرقة كشرب ا٠تمر كالزان كىو متفق عليو. كالثاين كاٟتائض عن الصالة ككقوؿ الطبيب: "ال تشرب 
اللنب كال أتكل اللحم" أم يف ىذه الساعة. فالنهي يفيد القدر ا١تشًتؾ بُت التكرار كا١ترة الواحدة كىو 

 مطلق الًتؾ دفعا لالشًتاؾ كاجملاز، ألهنما خالؼ األصل. 
 كاٞتواب على ذلك من عدة كجوه:

: أف عدـ الدكاـ لقرينة، كالكالـ عند عدـ كجود القرائن. ففي ا١تثاؿ، جاء ا١تنع بسبب الوجو األول
 (2) اٟتيض. ككوف النهي حقيقة للدكاـ أكذل من ا١ترة ١تا مرت من األدلة.

ياـ الداللة عليو. كما من : أف اجملاز كإف كاف على خالؼ األصل، لكن يصار إليو عند قالوجو الثاين
األدلة على تبادر الدكاـ إذل الفهم من النهي ا١تطلق تدؿ على أنو حقيقة فيو. فوجب أف يكوف ٣تازا يف 
غَته. كألف التجوز خَت من االشًتاؾ. أيضا يقتضي القدر ا١تشًتؾ أف يكوف داال على مطلق الًتؾ بدكف 

 (3)الؼ ما ٬تده الشخص ا١تنصف.قرينة، كأف ال يفهم الدكاـ إال بقرينة كىذا خ
: أف العلماء دل يزالوا يستدلوف ابلنهي على كجوب الًتؾ من غَت ٗتصيص بوقت دكف الوجو الثالث

 (4)كقت، كلوال أنو للدكاـ ١تا صح ذلك.
: لو قاؿ شخص: ال تفعل كذا دائمنا، أك يف ىذه الساعة، أما يف الساعة األخرل فافعل دل يكن اثنيا

 (5)ا كالثاين نقضا فثبت أف النهي ال يفيد التكرار.األكؿ تكرارن 

                                                      

 .ٕ٘ٛ-ٕٔٛ، صٕج، ٖط، احملصولالرازم،  ( (1
 .ٜٛ-ٜٚ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنريابن النجار اٟتنبلي،  .ٛٚٔ، صٔج، ٔط، هناية السولاإلسنوم،  ( (2
 .٘ٚٔٔ-ٓٚٔٔ، صٖج، ٔط، هناية الوصول يف دراية األصولصفي الدين األرموم ا٢تندم،  ( (3
 .ٖٙٚ، صٔجد.ط، ، تيسري التحريرأمَت ابدشاه اٟتنفي،  ( (4
، ٖج، ٔط، هناية الوصول يف دراية األصولصفي الدين األرموم ا٢تندم،  .ٕ٘ٛ-ٕٔٛ، صٕج، ٖط، احملصولالرازم،  ( (5
 .٘ٚٔٔ-ٓٚٔٔص
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كبعد عرض حجج الفريقُت، تظهر قوة حجج الفريق األكؿ. فال ريب أف النهي يفيد الفور 
كإذا فعل  الشخص ال يكوف مطيعا إال إذا كف عن الفعل ا١تنهي عنو على الفور كالدكاـ،كالتكرار، ألف 

 كىذا ىو ما جرل عليو العرؼ كيفهمو سائر العقالء. ا١تنهي عنو فيعد عاصيا يستحق العقوبة 
 ادلطلب الثالث: داللة النهي على الفساد

 (1)أف النهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو من حيث اٞتملة العلماء ٔتا فيهم األئمة األربعة اتفق ٚتهور
صفو ا١تالـز أك لوصف كقد تعددت أقوا٢تم تبعا لنوع ا١تنهي عنو فهو إما لعينو أك لو  ،كاختلفوا يف التفصيل

كمنهم من فرقوا بُت العبادات كا١تعامالت. كٯتكن  .و لغَته أك ألمر خارج٣تاكر لو كيعرب عنو اب١تنهي عن
 حصر اآلراء إذل ٜتس مذاىب.

: النهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو مطلقا سواء كاف لعينو أك لوصف مالـز أك ألمر خارج ادلذىب األول
ٟتق آدمي، كتلق، ك٧تاْش، كساْوـ، كِخْطبة، كتدليس، كسواء كاف يف العبادات إال إذا كاف عن غَت عقد 

 (2)أك ا١تعامالت، كىو ما ذىب إليو اٟتنابلة كقيل ا١تالكية.
 :ما يليكأدلتهم 

، كا١تنهي عنو ليس من أمر الشارع فهو رد (3): حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص "كل أمر ليس عليو أمران فهو رد"أوال
اسد. فالرد إذا أضيف إذل العبادات اقتضى عدـ اعتدادىا أبف ال تربئ الذمة كلو أضيف إذل أم ف

 (4) ا١تعامالت اقتضى فسادىا.
كاعًتض ابعًتاضات منها أف معٌت الرد يف اٟتديث أف العمل غَت مقبوؿ كطاعة، كال شك أف 

حكم بدليل أف ذبح شاة الغَت  احملـر ال يقع طاعة. لكن ىذا ال يعٍت أف العمل ال يكوف سببا إلثبات
 (1)ليس من أمر الشارع كيف نفس الوقت ليس برد هبذا ا١تعٌت.

                                                      

 .ٕٗٛ-ٕٓٛ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحول. الشوكاين، ٘ٗٚ-ٖٓٚ، صٕج، ٔط، أصول الفقوابن مفلح،  ( (1
. ٕٗٓ، صٔج، ٔط، حترير ادلنقول وهتذيب علم األصول . ا١ترداكم،٘ٗٚ-ٖٓٚ، صٕج، ٔط، أصول الفقوابن مفلح،  ( (2

 .ٜٙ-ٗٛ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنريابن النجار اٟتنبلي، 
ب إذا اصطلحوا على بلفظ من أحدث يف أمران ىذا ما ليس منو فهو رد، اب صحيحوحديث متفق عليو، أخرجو البخارم يف  ( (3

بلفظ البخارم كآخر من عمل عمال ليس عليو أمران  صحيحو. كأخرجو مسلم يف ٜٕٗ، حٕٔٓ، صٜصلح جور فالصلح مردكد، ج
 .ٖٕٖٗك ٕٕٖٗ، حٜٔٔ، صٜفهو رد، ابب نقض األحكاـ الباطلة كرد ٤تداثت األمور، ج

. ابن ٕٗٛ-ٕٓٛ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحولوكاين، الش .ٖٓٔ-ٓٓٔ، صٔج، ٔط، التبصرة يف أصول الفقو الشَتارم، ( (4
 .ٜٙ-ٗٛ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنريالنجار اٟتنبلي، 
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كمن االعًتاضات أف اٟتديث من أخبار اآلحاد فال ٬توز أف يستدؿ بو يف مسائل األصوؿ. 
كجواب  ك٬تاب على ذلك أبف اٟتديث كإف كاف من أخبار اآلحاد إال أف األمة تلقتو ابلقبوؿ فيحتج بو.

 (2)أف ىذا كإف كاف من مسائل األصوؿ إال أنو من ا١تسائل االجتهادية فهي ٔتنزلة ا١تسائل الفرعية. فاث
، ك"ال (3): أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص اليت ظاىرىا تنفي الفعل لعدـ توفر شرط ما مثل "ال صالة إال بطهور"اثنيا

، فمعلـو أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص دل يرد نفي نفس (5)الليل" ، ك"ال صياـ ١تن دل يبت الصياـ من(4)نكاح إال بورل"
 (6)الفعل ألف الفعل موجود كإ٪تا أراد نفي حكمو. فوجود الفعل كعدمو ال يعتد بو داؿ على فساده. 

                                                      

. ابن النجار اٟتنبلي، ٘ٗٚ-ٖٓٚ، صٕج، ٔط، أصول الفقو. ابن مفلح، ٕٕٗ-ٕٕٔ، صٔج، ٔط، ادلستصفىالغزارل،  ( (1
 .ٜٙ-ٗٛ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنري

. ابن ٘ٗٚ-ٖٓٚ، صٕج، ٔط، أصول الفقو. ابن مفلح، ٖٓٔ-ٓٓٔ، صٔج، ٔط، أصول الفقو التبصرة يف الشَتارم، ( (2
 ،ٕط، شرح الكوكب ادلنريالنجار اٟتنبلي، 

 .ٜٙ-ٗٛ، صٖج
قاؿ ابن حجر: دل أر ىذا اٟتديث هبذا اللفظ، كأصلو يف صحيح مسلم بلفظ: "ال تقبل صالة بغَت طهور". ابن حجر،  ( (3

، ابب صحيحو. كاٟتديث الذم أخرجو مسلم يف ٖٚٔ، حٜٖٕ، صٔ، جأحاديث الرافعي الكبري التلخيص احلبري يف ختريج
، ٔ، جسننو. كجاء اٟتديث بلفظ "ال صالة ١تن ال كضوء لو"، أخرجو ابن ماجو يف ٜٕٖ، ح٘، صٕكجوب الطهارة للصالة، ج

، كاٟتاكم يف ٜٓ٘ٓ، حٖٜ، صٜٔ، جمسنده، كأٛتد يف ٕٖٕ، حٕٗ٘، صٔ، جسننو، كالدارقطٍت يف ٕٜٖ، حٕٛٗص
، كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد، كقد احتج مسلم بيعقوب بن أيب سلمة كدل ٮترجو كلو شاىد. ٕٚٗ، حٚ، صٕ، جمستدركو

 .ٜٓ، حٛٙٔ، صٔ، جصحيح أيب داودكقاؿ األلباين: حديث صحيح، قواه ا١تنذرم كابن حجر كحسنو ابن الصالح. األلباين، 
، ٛٚٗ، ص٘، جسننو، كقاؿ: ىو حديث عندم حسن، كأبو داكد يف ٕٓٓٔ، حٕٚٛ، صٗ، جوسننأخرجو الًتمذم يف  ( (4
، سننو، كالدارمي يف ٕٖٙ٘، حٖٖٔ، صٛ، جسننو، كالدارقطي يف ٓٚٛٔ، حٚٛٗ، ص٘، جسننو، كابن ماجو يف ٘ٛٚٔح
، ٙ٘ٛٔح، ٕٚٗ، ص٘، جسننو الصغري، كالبيهقي يف ٜٚٙٛٔ، حٗٔ، صٓٗ، جمسنده، كأٛتد يف ٖٕٕٚ، ح٘ٗٗ، صٙج

، كقاؿ: ركاه ٚتاعة من ٕٚ٘ٙ، حٖٙٔ، صٙ، جمستدركو، كاٟتاكم يف ٕ٘ٔٗ، ح٘٘ٔ، صٚٔجصحيحو كابن حباف يف 
 الثقات.

، ٛ، جوالصغرى، ٜٕٗٙ، حٚٔٔ، صٕ، جسننو الكربى، كالنسائي يف ٕٙٙ، حٜٚٔ، صٖ، جسننوأخرجو الًتمذم يف  ( (5
، ٕٕٓ، ص٘، جسننوبلفظ "دل ٬تمع"، كابن ماجو يف  ،ٕٕٓٗ، حٗٚٗ، ص٘، جسننو، كالدارقطٍت يف ٜٕٕٙ، حٖٙص
، ٕٚٗ، صٜٔ، جاألوسط، كالطرباين يف ٖٕٕٚ، حٗٚٗ، ص٘ج سننو، بلفظ "دل يفرضو"، كالدارقطٍت أيضا يف ٜٓٙٔح
، صحيح وضعيف سنن الرتمذي والنسائي وابن ماجو، بلفظ "دل يؤرضو". كقاؿ األلباين: حديث صحيح. األلباين، ٛٗٔٔٔح
 .ٓٓٚٔ، حٕٓٓ، صٗ، جٖٖٕٙ، حٓٛٗ، ص٘، جٖٓٚح ،ٖٕٓ، صٕج

، ٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنريابن النجار اٟتنبلي،  .ٓٗٗ-ٕٖٗ، صٕج، ٕط، العدة يف أصول الفقوابن الفراء،  ( (6
 .ٜٙ-ٗٛص
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: إٚتاع الصحابة، فقد كانوا يستدلوف على الفساد ابلنهي. مثال احتجاج ابن عمر رضي هللا عنهما اثلثا
نكاح ا١تشركات بقولو تعاذل: }كال تنكحوا ا١تشركات حىت يؤمن{، كاستدالؿ الصحابة مهنع هللا يضر على فساد 

 .(1)على فساد عقود الراب ْتديث "ال تبيعوا الذىب ابلذىب إال مثال ٔتثل"
اعًتض أبف احتجاجهم كاف على التحرًن كليس على الفساد. كأجيب أبف احتجاجهم كاف على 

، 2ا بدليل حديث بيع الصاعُت من التمر بصاع، فقد قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "أكه عُت الراب"التحرًن كالفساد مع
 (3)أمر برده ككاف ذلك بعد القبض.

أما يف العبادات فألف 4: ا١تعقوؿ، فالعلماء دل يزالوا يستدلوف على الفساد ابلنهي، كاألصل عدـ قرينة.رابعا
عنو غَت ا١تأمور بو؛ فلم أييت اب١تأمور بو، كمن دل أيت اب١تأمور بو بقي  ا١تكلف أتى اب١تنهي عنو، كا١تنهي

يف عهدة التكليف، فذلك يدؿ على فساد ا١تنهي عنو. كأما يف ا١تعامالت فألف النهي يعتمد كجود 
ا١تفسدة يف ا١تنهي عنو، فلو ثبت ا١تلك كاإلذف يف التصرؼ لكاف ذلك تقريران لتلك ا١تفسدة، كا١تفسدة ال 

 (5)بغي أف تقرر، كإال ١تا كرد النهي عنها.ين
: النهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو إذا كاف لعينو أك لوصف مالـز لو  كذلك يف العبادات ادلذىب الثاين

 (6)كا١تعامالت، كال يقتضي الفساد إذا كاف ا١تنهي عنو لغَته، كىو مذىب مالك كالشافعية.
ضى من استدالالت ا١تذىب األكؿ إال يف النهي كاستدالالهتم على مذىبهم ال ٮتتلف عن ما م

 (1)عن الشيء لغَته فال يقتضي الفساد عندىم لعدـ مضادتو لوجوب أصلو لتغاير ا١تتعلقتُت.
                                                      

، كابب بيع الفضة ٜٕٕٓ، حٜٖٙ، صٚ، ابب بيع الذىب ابلذىب، جصحيحوحديث متفق عليو، أخرجو البخارم يف  ( (1
، كابب بيع ٜٕٙٙ-ٜٕٗٙ، حٕٗ٘-ٕٕ٘، صٛ، ابب الراب، جصحيحو. كأخرجو مسلم يف ٖٕٔٓ، جٜٜٖ، صٚة، جابلفض

 .ٜٕٓٛ، حٕٔٚ، صٛالقالدة فيها خرز كذىب، ج
. ٕ٘ٗٔ، حٗٓٔ، صٛ، ابب إذا ابع الوكيل شيئا فاسدا فبيعو مردكد، جصحيحوحديث متفق عليو، أخرجو البخارم يف   (2)

 .ٜٕ٘ٛ، حٕٚٚ، صٛب بيع الطعاـ مثال ٔتثل، ج، ابصحيحوكأخرجو مسلم يف 
-ٓٓٔ، صٔج، ٔط، التبصرة يف أصول الفقو الشَتارم، .ٓٗٗ-ٕٖٗ، صٕج، ٕط، العدة يف أصول الفقوابن الفراء،  ( (3

 .ٜٙ-ٗٛ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنريابن النجار اٟتنبلي،  .ٖٓٔ
 .٘ٗٚ-ٖٓٚ، صٕج، ٔط، أصول الفقوابن مفلح،  ( (4
. ٕ٘، صٔج، ٕط، اللمع يف أصول الفقو. الشَتازم، ٖٓٔ-ٓٓٔ، صٔج، ٔط، التبصرة يف أصول الفقو شَتارم،ال ( (5

 .ٙٚٔ-ٖٚٔ، صٔج، ٔط، شرح تنقيح الفصولالقرايف، 
شرح احمللي،  .ٚٚٔ، صٔج، ٔط، هناية السول . اإلسنوم،ٔٚ، صٔج، ٔط، احملصول يف أصول الفقو ابن العريب، ( (6

 .ٜٔٔ-ٚٔٔ، صٔج، ٔط، لفقوالورقات يف أصول ا
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: النهي يقتضي الفساد إذا كاف ا١تنهي عنو لعينو كيقتضي فساد الوصف كصحة الشيء ادلذىب الثالث
 الفساد إذا كاف ألمر خارج عنو، كىو رأم اٟتنفية. إذا كاف ا١تنهي عنو لوصف مالـز لو، كال يقتضي

فاحملـر عندىم كقوع الصـو يف العيد ال الواقع، فهو عندىم طاعة يصح النذر بو، ككصف قبحو 
 الـز للفعل ال لالسم، كال يلـز ابلشركع. 

كحجتهم أف النهي عما ال يكوف ٤تاؿ، فلو دل يصح الشيء ١تا هنى الشارع عنو أصال. كما ال 
 (2)قاؿ لألعمى: "ال تبصر".ي

رد أبف ىذا فاسد ألف األمر ٔتجرده ال يدؿ على الصحة فكيف يدؿ عليها النهي؟ بل األمر 
كعدمها فيحتاج إذل دليل  األجزاءكالنهي يدؿ على اقتضاء الفعل كاقتضاء الًتؾ كالوجوب كالتحرًن، أما 

 (3)آخر.
 لعبادات دكف ا١تعامالت.النهي يقتضي الفساد إذا كاف يف ا ادلذىب الرابع:

كحجتهم أف العبادات ا١تنهي  (4)كمن الذين ذىبوا إذل ىذا الرأم أبو اٟتسُت البصرم كالغزارل كالرازم.
عنها لو صحت لكانت مأمورا هبا نداب، لعمـو أدلة مشركعية العبادات فيجتمع النقيضاف، ألف األمر 

فيها  افتضاهـ اقتضاءه يف ا١تعامالت فألنو لو لطالب الفعل كالنهي لطالب الًتؾ كىو ٤تاؿ. كأما عد
 لكاف غسل النجاسة ٔتاء مغصوب غَت مستتبعة آلاثرىا من زكاؿ النجاسة. كالالـز ابطل فا١تلزـك مثلو.

كأجيب ٔتنع كوف النهي يف األمور ا١تذكورة لعينها بل ألمر خارج عنها، كلو سلم لكاف عدـ 
 (5)اقتضاءه للفساد لدليل خارجي.

 النهي ال يقتضي الفساد مطلقا، ال يف العبادات كال يف ا١تعامالت. ب اخلامس:ادلذى
كحجتهم أف النهي لو دؿ على الفساد لناقض التصريح ابلصحة كالالـز ابطل. ألف الشارع لو قاؿ: 

 هنيتك عن الراب كلو فعلت لكاف البيع موجبا للملك لصح.
                                                      

 .ٕٗٛ-ٕٓٛ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحولالشوكاين،  ( (1
-ٗٛ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنري. ابن النجار اٟتنبلي، ٙٚٔ-ٖٚٔ، صٔج، ٔط، شرح تنقيح الفصولالقرايف،   (2)
 .ٕٗٛ-ٕٓٛ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحول. الشوكاين، ٜٙ
 ٕٕٗ-ٕٕٔ، صٔج، ٔط، ادلستصفى الغزارل، ( (3
. ٜٜٕ-ٜٕٔ، صٕج، ٖط، احملصول . الرازم،ٓٚٔ، صٔج، ٔط، ادلعتمد يف أصول الفقوأبو اٟتسُت البصرم ا١تعتزرل،  ( (4

 .ٕٕٗ-ٕٕٔ، صٔج، ٔط، ادلستصفىالغزارل، 
 .ٕٗٛ-ٕٓٛ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحولالشوكاين،  .ٓٛٔ-ٛٚٔ، صٔج، ٔط، هناية السول اإلسنوم، ( (5
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أيضا ألف ال دليل على  لو. صارفوقرينة  كاعًتض ٔتنع ا١تالزمة، ألف التصريح ٓتالؼ النهي
 (1)اقتضاءه الفساد. كأجيب ابألدلة ا١تتقدمة.

كاحتجوا أبف مصاحل العبادات حاصلة يف تلك الصور، كإ٪تا قارنتها مفسدة، كمقصد الرباءة 
حصوؿ ا١تصلحة ال عدـ مقارنة ا١تفسدة، ألنو لو أعطاه دينو كضربو دل يقدح ذلك يف براءة الذمة من 

دين، كال يف مصلحة الدراىم ا١تأخوذة. كأما يف ا١تعامالت فألف األسباب الشرعية ليس من شرط ال
إفادهتا للملك أف تكوف مشركعة يف نفسها، فالسرقة ٤ترمة، كىي سبب القطع كالغـر كسقوط العدالة 

 (2)كغَت ذلك.
اد ا١تنهي عنو لعينو. أف األئمة األربعة كأتباعهم اتفقوا على أف النهي يقتضي فس يظهر ٦تا سبق

 لكنهم اختلفوا يف كونو يقتضي الفساد شرعا أك لغة.
 حجة الذين يرون اقتضاءه شرعا:

 أف العلماء دل يزالوا يستدلوف ابلنهي على الفساد يف أبواب الربوايت كاألنكحة كالبيوع.
 
 

 حجة الذين يرون اقتضاءه لغة: 
ساد كىذا يدؿ على أنو يقتضي الفساد لغة ابعتبار أف : العلماء دل يزالوا يستدلوف ابلنهي على الفأوال

 العلماء كانوا من أىل اللغة.
 : األمر يقتضي الصحة، كالنهي نقيضو، كالنقيضاف ال ٬تتمعاف فلـز أف يكوف النهي مقتضيا للفساد.اثنيا

 كأجيب عن األكؿ أف العلماء استدلوا بو لداللة الشرع ال اللغة كعن الثاين أف األمر يقتضي
  (3)الصحة شرعا ال لغة.

الشافعية، كىو أف النهي ك  ا ا١تالكيةكبعد عرض ىذه اآلراء كاألدلة، ٘تيل الباحثة إذل ما ذىب إليه
اد يقتضي الفساد يف العبادات كا١تعامالت إذا كاف لعُت ا١تنهي عنو أك لوصف مالـز لو، كال يقتضي فس

لفساد إذا كاف المر خارج ألف الفعل يف ىذه الصورة فالنهي ال يقتضي ا. ا١تنهي عنو إذا كاف ألمر خارج
                                                      

 .ٕٗٛ-ٕٓٛ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحول. الشوكاين، ٘ٗٚ-ٖٓٚ، صٕج، ٔط، وأصول الفقابن مفلح،  ( (1
 .ٙٚٔ-ٖٚٔ، صٔج، ٔط، شرح تنقيح الفصولالقرايف،   (2)
 . ٕٗٛ-ٕٓٛ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحول. الشوكاين، ٘ٗٚ-ٖٓٚ، صٕج، ٔط، أصول الفقوابن مفلح،  ( (3
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مستكمل الشركط كاألركاف فيجب اٟتكم بصحتو، كيقتضي الفساد يف ابقي الصور إلٚتاع الصحابة 
على داللة النهي على الفساد ككركد األحاديث اليت تنفي صحة الفعل إذا كاف غَت مستكمل األركاف أك 

 الشركط.
 الفعل أفكالشافعية مع اٟتنابلة كقع بسبب انفكاؾ اٞتهة، فمن رأل  كلعل ا٠تالؼ بُت ا١تالكية

 الفساد، يقتضي ال النهي إف: قاؿ معصية، عنو امنهي كونو حيث كمن ،قربة بو مأمورنا كونو حيث من
 النهي إف: قاؿ قربة، يقع أف ٯتكن كال ٤ترمنا يقع الفعل أف ٔتعٌت منفكة ليست كاحدة اٞتهة أف رأل كمن

 (1) .الفساد اقتضى كاحدة جهتو كانت إف عنو ا١تنهي أف على متفق كالكل لفسادا يقتضي
 ذا ىوفهلغة أك شرعا، فًتجح الرأم القائل ابقتضاءه شرعا.  أما يف كوف النهي يقتضي الفساد

 الرأم الذم يف نظر الباحثة ٘تشي مع األدلة الشرعية كتوافقو األدلة اللغوية كالعقلية.
  

                                                      

 .ٓٔٗ، ص٘، طسنة واجلماعةمعامل أصول الفقو عند أىل الدمحم بن حسُت اٞتيزاين،  ( (1
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 حاديث الطهارة والصالةالثاين: أالفصل 
 ادلبحث األول: أحاديث الطهارة

 حىت يستيقن (1)ادلطلب األول: حديث ال يتوضأ من الشك
، أنو شكا إذل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الرجل الذم ٮتيل إليو أنو ٬تد الشيء يف (3)، عن عمو(2)عن عباد بن ٘تيم

  (5)مع صوات أك ٬تد ر٭تا".حىت يس-أك ال ينصرؼ-(4)الصالة؟ فقاؿ: "ال ينفتل
 قوال الفقهاء فيهاأو يف احلديث الفرع األول: ادلسألة الفقهية 

مث شك ىل أحدث بعده أك ال كىو  كضوؤهحكم من تيقن ا١تسألة الفقهية ا١تتضمنة يف اٟتديث: : أوال
 يف صالتو.

 أقواؿ الفقهاء يف ا١تسألة:: اثنيا
مث شك اٟتدث بعده فهو  كضوؤهأف من تيقن  (8)كاٟتنابلة (7)عيةكالشاف (6)اتفق ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية

. فإف كاف يف صالة، ٯتضي صالتو كال يلتفت إذل شكو. أما ا١تالكية فَتكف البناء على الشك كضوؤهعلى 
يف ىذا اٟتاؿ، فعلى من شك إعادة كضوءه كجواب ما دل يكثر ذلك عليو. كالكثرة تقاس ٔترة يف يـو فمن 

                                                      

، ٓٔج، ٖط، لسان العرب، ابن منظور، ٛٙٔ، صٔج، ٘ط، خمتار الصحاح. الرازم، ضد اليقنيالشك يف اللغة:  ( (1
. كيف اصطالح الفقهاء كاألصوليُت: ٕتويز أمرين ال مزية ألحد٫تا على ٜ٘ٗ، صٔج، ٛط، القاموس احمليط، الفَتكزآابدم، ٔ٘ٗص

 .٘ٛص، ٔط، لورقات يف أصول الفقوشرح ااآلخر. احمللي، 
 .ٖٕٖٔىو عباد بن ٘تيم بن غزية األنصارم ا١تازين ا١تدين، من كسطى التابعُت. ثقة، من رجاؿ الشيخُت.  ركاة التهذيبُت، رقم  ( (2
ابن حجر: ىو الصحايب عبد هللا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصارم ا١تازين ا١تدين، أمو أـ عمارة نسيبة بنت كعب. قاؿ  ( (3

 .ٖٖٖٔصحايب شهَت، قاؿ الذىيب: لو صحبة. ركاة التهذيبيُت، رقم 
 . ٗٗٔ، صٖٓجد.ط، ، اتج العروس، الزبيدم، ٗٔ٘، صٔٔج، ٖط، لسان العرب. ابن منظور، االنصراف االنفتاؿ: ( (4
، ٜٖ، صٔيقن، جكتاب الوضوء، ابب ال يتوضأ من الشك حىت يست  ،صحيحوحديث متفق عليو، أخرجو البخارم يف  ( (5
. كطرفو يف ابب من دل ير الوضوء إال من ا١تخرجُت من القبل كالدبر كقوؿ هللا تعاذل ))أك جاء أحد منكم من الغائط((]ا١تائدة: ٖٚٔح
مث شك يف اٟتدث فلو  كتاب اٟتيض ابب الدليل على من تيقن الطهارة،  ، صحيحو. كأخرجو مسلم يف ٚٚٔ، حٙٗ، صٔ[، جٙ

 .ٖٔٙ، حٕٙٚ، صٔتلك، جأف يصلي بطهارتو 
 .ٖٖ، صٔج، ٕط، بدائع الصنائعالكاساين،  ((6
 .ٕٚٓ، صٔج، ٔط، احلاوي الكبريا١تاكردم،  ( (7
 .٘ٚ، صٔج، ٔط، شرح منتهى االرادات، البهويت، ٘ٗٔ-ٗٗٔ، صٔجد.ط، ، ادلغينابن قدامة،  ( (8



 

32 
 

كلكن إذا احتمل لو حصوؿ شيء ابلفعل ال يدرم ىل ىو حدث  (1)لغي الشك كجواب.أصابو ذلك في
 (2) إال أف يشم ر٭تا أك يسمع صوات كما يف اٟتديث. ،أك غَته فظاىر ا١تذىب إلغاؤه ألنو كىم

 الفرع الثاين: حترير حمل النزاع وبيان سبب اخلالف
 ٖترير ٤تل النزاع: : أوال

ا١تتيقن من كضوءه كطرئ عليو شك يف اٟتدث كال ٭تدث ذلك عنده إال  النزاع كاقع يف حالة ا١تصلي
اندرا. فمن شك يف كقوع اٟتدث بعد كضوءه ابلكثرة ال يلتفت إذل الشك قوال كاحدا ألف ذلك من 

 الوسواس.
 بياف سبب ا٠تالؼ: : اثنيا

لوضوء. فمن الوضوء شرط يف صحة الصالة، فإذا شك ا١تكلف يف كضوءه فهل ٯتضي صالتو أـ يعيد ا
يرل أنو ٯتضي صالتو، استدؿ هبذا اٟتديث، كمن يرل أنو يعيد الوضوء فَتل عدـ جواز الصالة مع 

 الشك يف طهارتو ألهنا شرط يف الصحة.
 أدلة الفريقنيالفرع الثالث: 

 : أدلة اٞتمهور: أوال
ا كجد أحدكم يف بطنو شيئا فأشكل عليو، أخرج أايب ىريرة هنع هللا يضر، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إذ حديث-ٔ

 (4).(3)منو أـ دل ٮترج فال ٮترج من ا١تسجد حىت يسمع صوات أك ٬تد ر٭تا"
كجو الداللة يف اٟتديث: النهي عن ا٠تركج من ا١تسجد يدؿ على النهي عن إعادة الوضوء ألف 

أحدث أـ ال، فهو ابؽ مكاف الوضوء خارج ا١تسجد. فهو يدؿ على من كاف على كضوء، مث شك ىل 
 (5) .ذكر ا١تسجد فوصف طردم ال يقتضي التقييدكأما على كضوءه ال يعيده إال إذا أيقن أنو أحدث. 

                                                      

، ادلغين، ابن قدامة، ٕٚٓ، صٔج، ٔط، لكبرياحلاوي ا، ا١تاكردم، ٘ٔٔ-ٗٔٔ، صٔجد.ط، ، منح اجلليلابن عليش،   (1)
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ، صٔجد.ط، 

 .٘ٔٔ-ٗٔٔ، صٔ، د.ط، جمنح اجلليلابن عليش،   (2)
كتاب اٟتيض، ابب الدليل على من تيقن الطهارة، مث شك يف اٟتدث فلو أف يصلي بطهارتو تلك،   ،صحيحوأخرجو مسلم يف  ( (3
 .ٕٖٙ، حٕٙٚ، صٔج

 .٘ٗٔ-ٗٗٔ، صٔج.ط، د، ادلغينابن قدامة،  ( (4
 .ٕٚ٘، صٔ، جٔ، طنيل األوطارالشوكاين،  ( (5
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حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إف أحدكم إذا دخل يف الصالة جاء الشيطاف -ٕ
لو جاء الشيطاف فأاضرط بُت أاليتيو يفتنو عن صالتو فإذا كجد  فأنشر كما ينشر الرجاؿ بدابتو فإذا سكن

 (2).(1)أحدكم مثل ذلك فال ينصرؼ حىت يسمع صوات أك ٬تد ر٭تا"
كجو الداللة يف اٟتديث: أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف الشيطاف يوشك ا١تصلي يف كضوءه، فإذا شك يطرح 

 شكو كٯتضي صالتو ال يقطعو. 
صلي، فقد تعارض عنده أمراف، فوجب سقوطهما كالبينتُت إذا تعارضتا كيرجع إذل إذا شك ا١ت -ٖ

اليقُت، سواء غلب على ظنو أحد٫تا أك تساكاي عنده األمراف، ألف غلبة الظن إذا كانت غَت مضبوطة 
بضابط شرعي ال يلتفت إليهما كما ال يلتفت اٟتاكم إذل قوؿ أحد ا١تتداعيُت إذا غلب على ظنو صدؽ 

فطرؤ الشك على اليقُت يوجب البقاء على اليقُت كما لو طرأ شك الطهر على  (3)ا بغَت دليل.أحد٫ت
 (4)اٟتدث بيقُت.

 : دليل ا١تالكية:اثنيا
اعترب الشك احتياطا ألف الصالة أعظم أركاف اإلسالـ، كمع سهولة الوضوء ككثرة نواقضو كغلبة كقوعو، 

 (5)لزمت إعادتو.
 دلة مناقشة األالفرع الرابع: 

 :أدلة اٞتمهورمناقشة : أوال
بعدـ إعادة الوضوء إذا  ياألحاديث اثبتة كفيها هنال نزاع يف حجية األحاديث اليت استدؿ هبا اٞتمهور، ف

 لكن ٭تمل النص على حالة كثرة كقوع الشك. أما يف حاؿ العادة، فيؤخذ ابالحتياط.شك فيو، 

                                                      

بلفظ: إف أحدكم إذا كاف يف الصالة جاء الشيطاف، فأبس بو كما أيبس الرجل بدابتو، فإذا سكن لو،  مسندهأخرجو أٛتد يف   (1)
ه قوم، رجالو ثقات رجاؿ : إسناداألرانؤكط. قاؿ شعيب ٜٖٙٛ، ح٘ٓٔ، صٗٔ. جصالتو. إخلأضرط بُت أليتيو ليفتنو عن 

 الشيخُت غَت الضحاؾ بن عثماف، فمن رجاؿ مسلم كىو صدكؽ. يظهر من قولو أف اٟتديث ٭تتج بو كهللا أعلم.
 .ٕٚٓ، صٔج، ٔط، احلاوي الكبريا١تاكردم،  ( (2
 .٘ٚ، صٔج، ٔط، شرح منتهى االرادات، البهويت، ٘ٗٔ-ٗٗٔ، صٔجد.ط،  ادلغين،ابن قدامة،  ( (3
 .ٕٚٓ، صٔج، ٔط، احلاوي الكبرياكردم، ا١ت ( (4
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ، صٔجد.ط، ، منح اجلليلابن عليش،  ( (5
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السبب  يف الشك ىكألغ مقصد كىي للصالة طاحتا ألنو راجح مالك إليو ذىب اقاؿ العراقي: م
 أكذل للمقاصد كاالحتياط ا٢ت الناقض اٟتدث يف الشك ىكألغ كسيلة كىي للطهارة احتاط كغَته ا١تربئ

 للوسائل. االحتياط من
 إذل االنصراؼ بعدـ أمر ألنو اٟتديث ١تدلوؿ مغاير لكنو قوم النظر حيث من ذلك أفك٬تاب  

 ادتو يعارض هني النيب ملسو هيلع هللا ىلص.فاألمر إبع (1)،ققحيت أف
 دليل ا١تالكية:: مناقشة اثنيا
يف كوف الصالة أعظم أركاف اإلسالـ، كقو٢تم بكثرة نواقض الوضوء كغلبة كقوعها حجة خالؼ ال 

عليهم. فمن يسر الشريعة أف ال يلتفت إذل ٣ترد شك. فالقوؿ ببناء اٟتكم على الشك ٬تعل األمور غَت 
 و ينايف ما أراده الشارع اٟتكيم. أيضا ال حجة يف االحتياط أماـ نص.منضبطة كى

 الرتجيحالفرع اخلامس: 
٘تيل الباحثة إذل ترجيح ما ذىب إليو اٞتمهور، كذلك لوضوح النصوص الثابتة على ا١تنع من إعادة 

الالت. كمن الوضوء بعد يقينو إذا شك فيو. فالنصوص الواردة فيو من قبيل عبارة النص كىي أقول الد
ىذه األحاديث قد استنتج العلماء قاعدة عظيمة أساسية يف الفقو كىي قاعدة اليقُت ال يزكؿ ابلشك. 
أما حجة ا١تالكية يف االحتياط، فال يلتفت إليو ما داـ اٟتكم اثبت يف النص كلعلو من يسر الشريعة 

يعة اإلسالمية كىو التيسَت كرفع اإلسالمية على األمة. فالقوؿ بطرح الشك يوافق مقصد من مقاصد الشر 
 اٟترج.

 أثر النهي يف احلكم الفرع السادس: 
اتفق الفقهاء على ٛتل النهي يف ىذا اٟتديث على التحرًن ابعتبار األصل يف داللة النهي، إال أف 

   . أما اٞتمهور فأبقوه على عمومو.ا١تالكية خصص اٟتديث يف حالة ما إذا كثر الشك للمصلي
 (2) دليل على أف الريح ا٠تارجة من السبيل يوجب الوضوء. كيف اٟتديث

 ادلطلب الثاين: حديث ال تستقبل القبلة بغائط أو بول
، فال يستقبل القبلة كال (1)عن أيب أيوب األنصارم، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا أتى أحدكم الغائط

  (2)يو٢تا ظهره، شرقوا أك غربوا".
                                                      

 .ٖٕٛ، صٔ، جفتح الباريابن حجر،   (1)
 .ٖٗ٘، صٔ، جٕ، طشرح السنةالبغوم،   (2)
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 ل: ادلسألة الفقهية يف احلديث وأقوال الفقهاء فيهاالفرع األو 
 ا١تسألة الفقهية ا١تتضمنة يف اٟتديث: حكم اسقباؿ القبلة كاستدابرىا عند قضاء اٟتاجة.: أوال
 أقواؿ الفقهاء يف ا١تسألة:: اثنيا

 اختلف الفقهاء يف حكم اسقباؿ القبلة كاستدابرىا عند قضاء اٟتاجة إذل عدة أقواؿ. 
كعن أيب حنيفة يف  سواء. أك الفضاءأك االستدابر، يف البنياف  االستقباؿيركف كراىية  فاٟتنفية

 (3) االستدابر ال أبس بو.
كا١تالكية يركف كراىية االستقباؿ أك االستدابر يف الفضاء دكف البنياف، ففي البنياف جائز من غَت  

  (4)كراىة.
دابر يف الفضاء بال حائل، كإابحة ذلك يف أما الشافعية فذىبوا إذل حرمة االستقباؿ أك االست

 (5)البنياف إذا قرب من الساتر ٨تو ثالثة أذرع.
كللحنابلة عدة ركاايت يف حكم االستقباؿ كاالستدابر، كالصحيح من ا١تذىب حرمة ذلك يف 

 (6)الفضاء كجواز ذلك يف البنياف.
 الفرع الثاين: حترير حمل النزاع وبيان سبب اخلالف

 ٤تل النزاع: ٖترير : أوال

                                                      

تسع فيو حىت صار أصل الغائط ا١تطمئن من األرض الواسع، ككاف الرجل إذا أراد أف يقضي اٟتاجة أتى الغائط. مث ا الغائط:  (1)
، ٘ط، خمتار الصحاح، الرازم، ٜٖ٘، صٖجد.ط، ، النهاية يف غريب احلديث واألثريطلق على قضاء اٟتاجة نفسو. ابن أثَت، 

 .ٖ٘ٙ، صٚج، ٖط، لسان العرب، ابن منظور، ٖٕٔ، صٔج
أك بوؿ، إال عند البناء: جدار أك  كتاب الوضوء، ابب ال تستقبل القبلة بغائط  ،صحيحومتفق عليو، أخرجو البخارم يف  حديث ( (2

، ٔ. كطرفو يف ابب قبلة أىل ا١تدينة كأىل الشاـ كا١تشرؽ، ليس يف ا١تشرؽ كال يف ا١تغرب قبلة، جٗٗٔ، حٔٗٔ، ص٨ٔتوه، ج
 .ٕٗٙكتاب الطهارة، ابب االستطابة، ح  ، صحيحو. كأخرجو مسلم يف ٜٖٗ، حٛٛص

 .ٖٚ، صٔجد.ط، ، االختيار١توصلي، ، إٙ٘، صٔج، ٕط، البحر الرائقابن ٧تيم،   (3)
 .ٕٔ، صٔج، ٔط، النوادر والزايدات، ابن أيب زيد القَتكاين، ٚٔٔ، صٔج، ٔط، دلدونةمالك بن أنس، ا ( (4
، حتفة احملتاج، ابن حجر ا٢تيثمي، ٕٓ، صٔج، ٔط، عمدة السالك، ابن النقيب، ٛٚ، صٕجد.ط، ، اجملموعالنوكم،  ( (5

 .٘ٙٔ-ٕٙٔ، صٔجد.ط، 
، ٔج، ٔط، شرح منتهى اإلرادات، البهويت، ٕٚٔ-ٕ٘ٔ، صٔج، ٔط، الفروع وتصحيح الفروع للمرداويابن مفلح،  ( (6
 .ٖٙ-ٖ٘ص
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ا٠تالؼ كاقع بُت اٞتواز كا١تنع يف استقباؿ القبلة كاستدابرىا عند قضاء اٟتاجة خاصة مث يف تفريقها حالة 
 كوهنا يف البنياف أك الفضاء. 

 بياف سبب ا٠تالؼ:: اثنيا
 أحاديث اثبتة ظاىرىا التعارض، أحدىا األحاديث الناىية عن استقباؿ القبلة أك استدابرىا عند قضاء

 (1)اٟتاجة كالثاين األحاديث اليت تثبت أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قضى حاجتو مستقبل القبلة أك مستدبرىا.
 دلة الفرع الثالث: األ

 : أدلة اٞتواز:أوال
حديث عبد هللا بن عمر هنع هللا يضر أنو قاؿ: "ارتقيت على ظهر بيت أخيت حفصة، فرأيت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ
 (3).(2)اعدا ٟتاجتو على لبنتُت مستقبل الشاـ مستدبر القبلة"ق

، فهذا يدؿ القبلةكجو الداللة يف اٟتديث: ثبت يف اٟتديث أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قضى حاجتو مستدبر 
 على جوازه ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يفعل ا١تنهي عنو.

ملسو هيلع هللا ىلص أف تستقبل القبلة ببوؿ فرأيتو قبل أف يقبض بعاـ هنع هللا يضر: "هنى النيب  (4)حديث جابر-ٕ
 (6).(5)يستقبلها"

كجو الداللة يف اٟتديث: ىذا اٟتديث يدؿ على أف النهي عن استقباؿ القبلة عند قضاء اٟتاجة  
 كاف يف أكؿ األمر مث نسخ قبل كفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعاـ.

                                                      

 .ٜ٘-ٜٗ، صٔجد.ط، ، بداية اجملتهدابن رشد،  ( (1
م أخرجو مسلك  ،ٛٗٔ، حٕٗ، صٔالتربز يف البيوت، جكتاب الوضوء، ابب   ،صحيحوحديث متفق عليو، أخرجو البخارم يف  ( (2
 .               ٕٙٙ، حٕ٘٘، صٔكتاب الطهارة، ابب االستطابة، ج  ،صحيحويف 
 .ٜٚ-ٜٙ، صٔج، ٔط، الكايف، ابن قدامة، ٙ٘ٔ، صٔج، ٔط، مغين احملتاجالشربيٍت،  ( (3
ن كأبو دمحم، ىو الصحايب جابر بن عبد هللا بن عمرك بن حراـ األنصارم ا٠تزرجي السلمي، أبو عبد هللا كيقاؿ أبو عبد الرٛت ( (4

 .ٔٚٛ، رقم رواة التهذيبنيا١تدين. 
، ٖٔ، حٗ، صٔ، جسننو، كقاؿ: حديث حسن غريب. كأخرجو أبو داكد يف ٜ، ح٘ٔ، صٔ، جسننوأخرجو الًتمذم يف  ( (5

، ٔ، جسننو، كالدارقطٍت يف ٓٗٗ، حٓ٘ٔ، صٔ، جسننو الكربى، كالبيهقي يف ٕٖ٘، حٚٔٔ، صٔ، جسننوكابن ماجو يف 
: األرانؤكط. قاؿ شعيب ٛ٘، حٖٗ، صٔ، جصحيحوقاؿ األلباين: صحيح كحسن. كأخرجو ابن خزٯتة يف  ،ٕٙٔ، حٖٜص

 إسناده حسن.
 .ٙ٘ٔ، صٔج، ٔط، مغين احملتاجالشربيٍت،  ( (6
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: أف انسان كانوا يكرىوف استقباؿ القبلة بفركجهم فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص "كقد فعلوىا عائشة اهنع هللا يضر حديث-ٖ
 (2()1)حولوا ٔتقعديت إذل القبلة"

كجو الداللة يف اٟتديث: أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف ٭تولوا مقعدتو إذل إتاه القبلة ليثبت جواز ذلك كعدـ  
 كراىتو.

أنو قاؿ: "أانخ ابن عمر بعَته مستقبل القبلة، مث جلس يبوؿ إليو  (3)اف األصفرما جاء عن مرك  -ٗ
فقلت: اي أاب عبد الرٛتن أليس قد هني عن ىذا؟ قاؿ: بلى إ٪تا هني عن ىذا يف الفضاء أما إذا كاف 

 (5).(4)بينك كبُت القبلة شيء يسًتؾ فال أبس"
اؿ القبلة عند قضاء اٟتاجة إذا كاف داخل كجو الداللة يف األثر: ىذا األثر نص على جواز اسقب

 البنياف كعدـ جواز ذلك يف الفضاء. كاألثر أيخذ حكم ا١ترفوع.
 : دليل ا١تنع:اثنيا
الذم فيو هني صريح عن استقباؿ القبلة أك استدابرىا عند قضاء  ا١تختاردليل ا١تنع فهو ىذا اٟتديث  أما

 (6) .يصلوفأبف فيو خلقا من ا١تالئكة كاٞتن عن االستقباؿ يف الفضاء ا١تنع  كعلل اٟتاجة.
 مناقشة األدلة الفرع الرابع: 

 أدلة اٞتواز:مناقشة  أوال:
حديث عبد هللا بن عمر هنع هللا يضر يثبت أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد قضى حاجتو مستدبر القبلة، كاٟتديث متفق -ٔ

 عليو فال نزاع يف صحة ا٠ترب.
                                                      

شرح سنن ، كالطحاكم يف ٕٕٚٓٙ، حٕ٘ٔ، صٖٗ، جمسنده، كأٛتد يف ٚٙٔ، حٜ٘، صٔ، جسننوأخرجو الدارقطٍت يف  ( (1
 : إسناده ضعيف. األرانؤكط. قاؿ شعيب ٜٛ٘ٙ، حٖٕٗ، صٗ، جاآلاثر

 .ٜٚ-ٜٙ، صٔج، ٔط، الكايف، ابن قدامة، ٘٘، صٔجد.ط، ، ادلهذب الشَتازم، ( (2
ىو أبو خلف البصرم، يقاؿ مركاف بن خاقاف كيقاؿ ابن سادل، من الطبقة الرابعة اليت تلي الوسطى من التابعُت. ثقة، من رجاؿ  ( (3

 .ٙٚ٘ٙ، رقم يبنيرواة التهذالشيخُت. 
، ٔ، جسننو الصغري، كالبيهقي يف ٔٙٔ، حٕٜ، صٔ، جسننو، كالدارقطٍت يف ٔٔ، حٖ، صٔ، جسننوأخرجو أبو داكد يف  ( (4
، مستدركو، كاٟتاكم يف ٓٙ، حٖ٘، صٔ، جصحيحو، كابن خزٯتة يف ٖٛٗ، حٜٗٔ، صٔ، جسننو الكربى، كيف ٙ٘، حٖ٘ص
: إسناده ضعيف، كقاؿ األلباين: حسن اإلسناد. األلباين، األرانؤكطم. قاؿ شعيب ، كقاؿ: على شرط البخار ٔ٘٘، حٕٙ٘، صٔج

 .ٔٙ، حٓٓٔ، صٔ، جإرواء الغليل
 .ٖٙ-ٖ٘، صٔج، ٔط، شرح منتهى اإلرادات، البهويت، ٜٚ-ٜٙ، صٔج، ٔط، الكايفابن قدامة،  ( (5
 .ٛٚ، صٕجد.ط، ، جملموع، النوكم، اٚٔٔ، صٔ، جٔ، طادلدونةمالك بن أنس،  ( (6
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اٟتديث على كراىية االستقباؿ أك االستدابر توفيقا بُت ىذا اٟتديث  فاٟتنفية يستدلوف هبذا
كحديث أيب أيوب هنع هللا يضر. فهذا اٟتديث يصرؼ النهي يف حديث أيب أيوب هنع هللا يضر من التحرًن إذل الكراىة. 

ستقباؿ ، لكن الصحيح عدـ التفريق بُت حالة االاالستدابر استدالال هبذا اٟتديث كأبو حنيفة يرل جواز
 كاالستدابر لوركد أحاديث أخرل تدؿ على جواز االستقباؿ فينبغي التسوية بينهما يف اٟتكم.

أما اٞتمهور من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة فحملوا ىذا اٟتديث على االستقباؿ أك االستدابر يف 
 البنياف، فيستدلوف هبذا اٟتديث على اٞتواز يف البنياف.

 يثبت أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد استدبر القبلة عند قضاء اٟتاجة كيدؿ على نسخ النهي عن حديث جابر هنع هللا يضر-ٕ
االستقباؿ. فجمهور الفقهاء استدلوا هبذا اٟتديث على جواز االستقباؿ لكن ٛتلوه على حالة كونو يف 

 البنياف ٚتعا بُت األدلة. 
فريق بُت الفضاء كالبنياف فهو حجة على اٟتنفية الذين يركف ما ركم عن ابن عمر هنع هللا يضر يدؿ على الت-ٖ

 عدـ التفريق.
 دليل ا١تنعمناقشة  اثنيا:

يف اٟتديث هني صريح عن اسقباؿ القبلة كاستدابرىا، كاختلف الفقهاء يف استنباط داللتها. فاٟتنفية 
لك بياان عدـ التحرًن. كا١تالكية أيضا ٛتلوا ٛتلوا النهي يف اٟتديث على الكراىة لثبوت فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذ

النهي على الكراىة لكن خصصوه ْتالة الفضاء. أما الشافعية كاٟتنابلة فقد ٛتلوا النهي على أصلو كىو 
 التحرًن كخصصوه ْتالة الفضاء. كالتخصيص لدل الفقهاء للتوفيق بُت دليل ا١تنع كدليل اٞتواز.

 الرتجيحالفرع اخلامس: 
ثة إذل ترجيح ما ذىب إليو الشافعية كاٟتنابلة، ألف األصل أف النهي يفيد التحرًن كدل يظهر ٘تيل الباح

صارؼ قوم يصرفو إذل الكراىة. كأحاديث اٞتواز ٗتصص حديث ا١تنع فتبُت أف ا١تقصود من النهي حالة 
 الفضاء فأحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص تفسر بعضها بعضا. 

 ي يف احلكم أثر النهالفرع السادس: 
األصل يف داللة النهي ىو التحرًن، لكن اإلشكاؿ كاقع عند ثبوت فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص لألمر ا١تنهي عنو ٦تا 

لفقهاء يف يلـز عدـ إطالؽ النهي على التحرًن، ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يفعل ٤ترما حاشاه. كقد تنوعت طريقة ا
منهم من ٛتل النهي على الكراىة ٚتعا بُت األدلة كمنهم من ف ،يف ىذه ا١تسألةكما   التوفيق بُت األمرين

 خصص النهي ٟتالة معينة كىو قضاء اٟتاجة يف الفضاء كما سبق بيانو.
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 ادلطلب الثالث: حديث النهي عن االستنجاء ومس الذكر ابليمني
: "إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف ، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص(2)، عن أبيو(1)عن عبد هللا بن أيب قتادة

 .  (3)اإلانء، كإذا أتى ا٠تالء فال ٯتس ذكره بيمينو، كال يتمسح بيمينو"
 الفرع األول: ادلسألة الفقهية يف احلديث ورأي الفقهاء فيها

 .ا١تسائل الفقهية ا١تتضمنة يف اٟتديث: حكم االستنجاء كمس الذكر ابليمُت: أوال
 الفقهاء يف ا١تسألة: رأم : اثنيا

اتفق الفقهاء من ا١تذاىب األربعة أف االستنجاء كمس الذكر ابليمُت مكركه إال لعذر فمباح للضركرة 
 مباشرة عن كمصونة كاإلعطاء كاألخذ كالشرب لألكل السنة أدب يف مرصدة اليمُت أف كذلك (4)إليو.

 خدمة يف اليسرل كامتهنت. كالنجاسات األثفاؿ ٣تارم ىي اليت األعضاء ٦تاسة كعن كا١تغابن السفل
 (5) .كالشعث الدنس من فيها ٭تدث ما كتنظيف القذارات من ىنالك ما إلماطة البدف أسافل

كاستدلوا هبذا اٟتديث كحديث عائشة اهنع هللا يضر قالت: "كانت يد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اليمٌت لطهوره 
  (7).(6)كاف من أذل"كطعامو ككانت يده اليسرل ٠تالئو كما  

                                                      

ىو عبد هللا بن أيب قتادة األنصارم السلمي، أبو إبراىيم، كيقاؿ أبو ٭تِت، ا١تدين، من الوسطى من التابعُت. ثقة، من رجاؿ   (1)
 .ٖٖٛ٘، رقم رواة التهذيبنيالشيخُت. 

ا١تدين، شهد أحدا كما ، كقيل عمرك كالنعماف، السلمي بلدموىو الصحايب أبو قتادة األنصارم، قيل اٝتو اٟتارث بن ربعي بن  ( (2
 .ٖٔٔٛ، رقم رواة التهذيبنيبعدىا. لقب بفارس النيب ملسو هيلع هللا ىلص. 

. كطرفو يف ابب ال ٖ٘ٔ، حٕٗ، صٔكتاب الوضوء، ابب النهي عن االستنجاء ابليمُت، ج  ،صحيحوأخرجو البخارم يف  ((3
 .ٗ٘ٔ، حٕٗ، صٔٯتسك ذكره بيمينو إذا ابؿ، ج

، ابن النقيب، ٖٚٔ-ٕٚٔ، صٔج ، د.ط،ادلعونة، عبد الوىاب البغدادم، ٕ٘٘، صٔج، ٕط، الرائقالبحر ابن ٧تيم،  ( (4
 .ٕٔ، صٔجد.ط، ، الروض ادلربع، البهويت، ٕٔ، صٔج، ٔط، عمدة السالك

 .ٔٔ، صٔ، جٔ، طمعامل السننا٠تطايب،  ( (5
، شعب اإلميان، كالبيهقي يف ٖٕٕٛٙ، حٖٚٔ، صٖٗ، جمسنده، كأٛتد يف ٖٖ، حٜ، صٔ، جسننوأخرجو أبو داكد يف  ( (6
. قاؿ شعيب ٕٚٔ، حٕٗٗ، صٔ، جيف شرحو، كالبغوم ٛٗ٘، حٕٛٔ، صٔ، جسننو الكربى، كيف ٗ٘ٗ٘، حٖٓ، صٛج

صحيح : حديث حسن بطرقو كشاىده، كقاؿ األلباين: إسناده صحيح، ككذا قاؿ النوكم، كىو على شرط مسلم. األلباين، األرانؤكط
 .ٕٙ، حٗٙ، صٔ، جأيب داود

 .ٜ٘، صٔجد.ط، ، ادلهذب، الشَتازم، ٖٚٔ-ٕٚٔ، صٔج ، د.ط،ادلعونةعبد الوىاب البغدادم،  ( (7
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كجو الداللة يف اٟتديث ا١تختار أف النهي يفيد االمتناع، لكنو يفيد الكراىة ألف األفعاؿ من 
لنيب ملسو هيلع هللا ىلص كاتباع اآلداب فيصرؼ النهي من التحرًن إذل الكراىة. أما حديث عائشة اهنع هللا يضر، فيخرب فعل ا

 ترؾ السنة مكركه.ك  أفعاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص سنة
  أثر النهي يف احلكمالفرع الثاين: 

النهي يف ىذا اٟتديث على الكراىة. كالذم يصرؼ  الفقهاء ٛتلوااألصل أف النهي يفيد التحرًن، لكن 
النهي عن التحرًن إذل الكراىة ىو كوف اٟتكم من اآلداب، فالفقهاء متفقوف على أف معظم اآلداب 

 (1)٤تمولة على الندب.
 طلب الرابع: حديث االستنجاء ابحلجارةادل

 ابغيعن أيب ىريرة، قاؿ: اتبعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كخرج ٟتاجتو، فكاف ال يلتفت، فدنوت منو، فقاؿ: "
كال أتْتٍت بعظم، كال ركث، فأتيتو أبحجار بطرؼ ثيايب، فوضعتها إذل -أك ٨توه-هبا (2)أحجارا أستنفض

 (3)ى أتبعو هبن".جنبو، كأعرضت عنو، فلما قض
 ا١تسائل الفقهية ا١تتضمنة يف اٟتديث: حكم االستنجاء بغَت ا١تاء كحكم االستنجاء ابلركث أك العظم.

 حكم االستنجاء بغري ادلاء ادلسألة األوىل:
 أقوال الفقهاء يف ادلسألة الفرع األول: 

نجاء ابٟتجر لألحاديث الثابتة كجاز االست ،اتفق الفقهاء على أف األصل يف التطهَت ىو ابستخداـ ا١تاء
كذلك أبف يستجمر مث يتبعو اب١تاء، كإف أراد االقتصار على ، كىو األفضل يف ذلك، ك٬توز اٞتمع بينهما

فذىب اٞتمهور من  (4)كاختلفوا يف جواز االستنجاء بغَت٫تا من اٞتامدات.أحد٫تا فا١تاء أفضل. 

                                                      

 .ٜٗ، صٔجد.ط، ، بداية اجملتهدابن رشد،  ( (1
، ٖط، لسان العرب، ابن منظور، ٜٚ، ص٘جد.ط، ، النهاية يف غريب احلديث واألثراالستنجاء. ابن أثَت،  االستنفاض: ( (2
 .ٙٛ، صٜٔجد.ط، ، اتج العروسدم، ، الزبئٕٗ، صٚج

 .٘٘ٔ، حٖٗ، صٔكتاب الوضوء، ابب االستنجاء ابٟتجارة، ج  ،صحيحوأخرجو البخارم يف   (3)
، د.ط، ادلغين، ابن قدامة، ٜٔ-ٜٓ، صٔجد.ط، ، بداية اجملتهدرشد،  بن، اٖٛ، صٔ، جٕ، طالصنائعبدائع لكاساين، ا ( (4
 .ٕٔٔ، صٔج
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٦تا يقـو مقاـ اٟتجر، ما داـ طاىرا قالعا للنجاسة غَت ٤تًـت  إذل جوازه (3)كاٟتنابلة (2)كالشافعية (1)اٟتنفية
. كذىب ا١تالكية إذل كراىية االستنجاء بغَت ا١تاء أك اٟتجر.  (4)أك مطعـو

 الفرع الثاين: حترير حمل النزاع وبيان سبب اخلالف
 ٖترير ٤تل النزاع: : أوال

يهما، كاتفقوا أيضا على أف االستنجاء أمر اتفق الفقهاء على جواز االستنجاء اب١تاء أك اٟتجر للنص عل
. كاختلفوا يف  معلل فيجوز أبم شيء ٭تصل ا١تراد بو أبف يكوف طاىرا قالعا للنجاسة غَت ٤تًـت أك مطعـو
ىل اٟتجر مقصود بذاتو عند الشارع أـ القصد يف أكصافو. فالذين يركف أنو مقصود بذاتو ذىبوا إذل  

 كف أف ا١تقصود يف األكصاؼ ذىبوا إذل إابحة االستنجاء بغَته.كراىة االستنجاء بغَته كالذين ير 
 بياف سبب ا٠تالؼ: : اثنيا

فالذين يركف أف العلة يف كوف اختالفهم يف استنباط إشارة النص يف اٟتديث، كذلك من العلة يف النهي. 
تو، كالذين يركف أف اٟتجر غَت مقصود بذا ا١تطعوماتالركث من النجاسات كالعظاـ من احملًتمات أك 

 يركف أف النهي لكوف الركث كالعظم ليسا من جنس اٟتجر يركف أف اٟتجر مقصود بذاتو.
 أدلة الفريقنيالفرع الثالث: 

 أوال: أدلة مذىب اجلمهور:
فقاؿ لو: "ائتٍت بثالثة أحجار، فأاته ْتجرين  ٟتاجتوحديث عبد هللا بن مسعود أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص مر -ٔ

 .(5)خذ اٟتجرين كرمى ابلركثة، كقاؿ: إهنا رجس"كركثة، فأ
 كجو الداللة يف اٟتديث: علل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا١تنع من الركثة لنجاستها كليست لكوهنا ليست حجرا.

 (1)حديث أيب ىريرة أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "كليستنج بثالثة أحجار"، كهنى عن الركث كالرمة.-ٕ

                                                      

، ٔج، ٔط، البناية ، العيٍت،ٖٙ، صٔجد.ط، ، االختيار، ا١توصلي، ٛٚ-ٚٚ، صٔج، ٔط، قتبيني احلقائالزيلعي،  ( (1
 .ٜٗٚص
 .ٕٔ، صٔج، ٔط، عمدة السالك، ابن النقيب، ٙٙٔ، صٔج، ٔط، احلاوي الكبريا١تاكردم،  ( (2
 .٘ٔ، صٔجد.ط، ، عمدة الفقو، ابن قدامة، ٔٓٔ-ٜٜ، صٔج، ٔط، الكايفابن قدامة،  ( (3
 .ٙ٘-٘٘، صٔج، ٕط، البيان والتحصيل، ابن رشد، ٜ٘ٔ، صٔج، ٕطم، الكافالرب، ابن عبد  ( (4
 .ٙ٘ٔ، حٖٗ، صٔكتاب الوضوء، ابب ال يستنجى بركث، ج  ،صحيحوأخرجو البخارم يف  ( (5
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يف اٟتديث: استثٌت النيب ملسو هيلع هللا ىلص الركث كالرمة ك٫تا ليسا من جنس اٟتجر، فهذا يدؿ  كجو الداللة
 (2) على أف األحجار يلحقها ما يف معناىا. كإال فليس لتخصيص الركث كالرمة ابلذكر معٌت.

 حديث ركم أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابؿ كامتسح ابٟتائط. -ٖ
 (3)ىذا اٟتديث يدؿ على جواز االستنجاء بغَت ا١تاء أك اٟتجر.كجو الداللة يف اٟتديث: 

أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "فليستطب بثالثة أحجار، أك ثالثة أعواد، أك ثالثة  (4)حديث ركل طاككس-ٗ
 (6).(5)حثيات من تراب"

ستنجى بو، كىذا يدؿ على كجو الداللة يف اٟتديث: أعطى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا٠تيار يف الشيء الذم ي
 عدـ تعيُت ا١تاء كاٟتجر يف االستنجاء.

قياس اٞتامدات على األحجار ١تعٌت معقوؿ فيو إذ إف ا١تقصود من االستنجاء ىو االنقاء، فيعترب ما -٘
 (7)ىو ا١تقصود.

 اثنيا: أدلة مذىب ا١تالكية:
 سئل عن االستطابة فقاؿ: "أكال ٬تد أحدكم أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص (1)عن أبيو (8)حديث عن ىشاـ بن عركة-ٔ

 (2)ثالثة أحجار؟".

                                                      

سننو ، كالبيهقي يف ٔٔ٘، حٔٚٔ، صٔ، جمستخرجو، كأبو عوانة يف ٖٖ، حٖٙٔ، صٔ، جمسندهأخرجو الشافعي يف  ( (1
، كقاؿ: ٖٚٔ، حٖٙ٘، صٔ، جشرحو، كالبغوم يف ٖٖٗ، حٛٗٔ، صٔ، جسننو الكربى، كيف ٓ٘، حٖٖ، صٔ، جالصغري

 .ٜٖٕ، حٜ٘ٔ، صٔ، جكشف ادلناىج والتناقيحىذا حديث صحيح. قاؿ ا١تناكم: أخرجو مسلم ٥تتصرا. ا١تناكم، 
 .ٕٙٔ، صٔ، جٔ، طنيل األوطارالشوكاين،  ( (2
 كاٟتديث دل ٕتده الباحثة.. ٙٙٔ، صٔج، ٔط، احلاوي الكبريا١تاكردم،  ( (3
ىو طاككس بن كيساف اليماين، أبو عبد الرٛتن اٟتمَتم موالىم، الفارسي، يقاؿ اٝتو ذكواف. من الوسطى من التابعُت، من  ( (4

 .ٜٖٓٓ، رقم رواة التهذيبنيرجاؿ الشيخُت. قاؿ ابن حجر: ثقة فقيو فاضل. كقاؿ عمرك بن دينار: ما رأيت أحد مثلو قط. 
 . اٟتديث مرسل.ٙ٘ٔ-٘٘ٔ، حٜٔ-ٜٓ، صٔ، جسننوأخرجو الدارقطٍت يف  ( (5
 .ٔٓٔ-ٜٜ، صٔج، ٔط، الكايفابن قدامة،  ( (6

، ابن ٙٙٔ، صٔج، ٔط، احلاوي الكبري، ا١تاكردم، ٜٗٚ، صٔ، جالبناية، العيٍت، ٖٙ، صٔجد.ط، ، االختيارا١توصلي،   (7)
 .ٔٓٔ-ٜٜ، صٔج، ٔط، الكايفقدامة، 

ىشاـ بن عركة بن الزبَت بن العواـ القرشي األسدم، أبو ا١تنذر، كقيل أبو عبد هللا ا١تدين. من صغار التابعُت، من رجاؿ  ىو ( (8
، رقم رواة التهذيبنيالشيخُت. قاؿ ابن حجر: ثقة فقيو، رٔتا دلس. كقاؿ الذىيب: أحد األعالـ، قاؿ ابن حامت: ثقة إماـ يف اٟتديث. 

ٖٕٚٓ. 
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كجو الداللة يف اٟتديث: اختص النيب ملسو هيلع هللا ىلص الطلب ابألحجار، فال ٬تزم فيو ما عداىا إال ا١تاء؛ 
 (3)لقولو: "إنو أطهر كأطيب".

 اء.االستنجاء ٥تصوص ابألحجار ألنو رخصة فاألصل أف االستنجاء يكوف اب١ت-ٕ
 مناقشة األدلة الفرع الرابع: 

 أدلة اٞتمهور:مناقشة : أوال
يف حديث ابن مسعود هنع هللا يضر، قد خصص النيب ملسو هيلع هللا ىلص الطلب بثالثة أحجار، فأتى ابن مسعود هنع هللا يضر -ٔ

ٟتديث على أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص علل ْتجرين كركثة فرمى النيب ملسو هيلع هللا ىلص الركثة كقاؿ: إنو رجس. استدؿ اٞتمهور اب
 عدـ استخداـ الركثة أبنو رجس فيفيد اٞتواز إذا كاف غَت رجس. كىذا يدؿ على عدـ ٗتصيص اٟتجر.

كٯتكن أف يعًتض أبف نص النيب ملسو هيلع هللا ىلص الطلب ابٟتجر يدؿ على أف اٟتجر مقصود بذاتو. ك٬تاب 
فهذا يدؿ على عدـ كلذلك أتى ابلركثة، من الطلب اٟتجر أك ما يقـو مقامو،  أبف ابن مسعود هنع هللا يضر فهم

 قصد اٟتجر بذاتو.
هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن استخداـ الركث كالرمة يف حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر ٦تا يدؿ على اسثناء٫تا كجواز -ٕ

يدؿ على قصد قد ر ابالستنجاء ابٟتجر يف اٟتديث ٦تا النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد أمقد يعًتض أبف غَت٫تا. لكن 
 اٟتجر.

 حديث أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابؿ كامتسح ابٟتائط ليس اثبتا فال ٭تتج بو.-ٖ
 حديث طاكس مرسل، فال يصح االحتجاج بو. -ٗ
القوؿ بقياس اٞتامدات على األحجار مقبوؿ، لكن ال يعٍت ذلك أف ليس للحجر خصوصية يف -٘
 شرع.ال

 
 

                                                      

عبد هللا ا١تدين. من الوسطى من التابعُت، من رجاؿ الشيخُت. قاؿ  آبواالزبَت بن العواـ بن خويلد القرشي األسدم،  ىو عركة بن ( (1
 . ٔٙ٘ٗ، رقم رواة التهذيبنيابن حجر: ثقة. كقاؿ ابن سعد: كاف فقيها عا١تا كثَت اٟتديث ثبتا مأموان. 

، معرفة السنن واآلاثر، كالبيهقي يف ٖ٘ٔ، حٛٛ، صٔ، جسننو ، كالدارقطٍت يفٕٚ، حٕٛ، صٔ، جموطأهأخرجو مالك يف  ( (2
، ٓٓٗ، صٔ، جمسنده، كاٟتميدم يف ٜٚٙ٘، ححٕٔٔ، صٙ، جمعجمو الكبري، كالطرباين يف ٚ٘ٛ، حٖ٘ٗ، صٔج
 .ٜٜٙ، حٖٜٖ، صٕ، جسلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة. قاؿ األلباين: ضعيف. األلباين، ٖٙٗح

 .ٙ٘-٘٘، صٔج، ٕط، تحصيلالبيان والابن رشد،  ( (3
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 أدلة ا١تالكية:: مناقشة اثنيا
كالعدد كاٞتنس قطعي الداللة ٦تا نص النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف اٟتديث على ثالثة أحجار كىو عدد كجنس، -ٔ

راد بو اٟتجر أك ما يقـو مقامو ي يعًتض أبف ا١تعٌت ٭تتمل أف لكنيدؿ على أف اٟتجر مقصود بذاتو. 
اـ العدد جاز اجملاكزة عليو عند تعذر االنقاء فكذلك جاز العدكؿ عن لكوف االستنجاء أمر معلل. كما د

 (1)األحجار إذل كل ما كجد فيو االنقاء.
 ليس يف كوف االستنجاء ابٟتجر رخصة دليل على خصوصيتو.يعًتض أبف -ٕ

 الرتجيح الفرع اخلامس: 
اح أبم شيء يقـو مقامو ما لعل الراجح يف ا١تسألة ىو ما ذىب إليو اٞتمهور من عدـ تعيُت اٟتجر، فيب

. كذلك ١تعقولية ا١تعٌت يف االستنجاء، فهو ليس من  داـ طاىرا قالعا للنجاسة غَت مطعـو أك ٤تًـت
 العبادات احملضة كال ٭تتاج إذل نية يف إجزاءه.

  أثر النهي يف احلكم الفرع السادس: 
ر، فاختلفوا يف كوف اٟتجر مقصود قد استنتج الفقهاء من النهي مسألة االستنجاء بغَت ا١تاء أك اٟتج

 بذاتو أك ال انٕتا عن االختالؼ يف علة النهي. 
 : حكم االستنجاء ابلروث والعظمادلسألة الثانية

 أقوال الفقهاء يف ادلسألة: ولالفرع األ
إذل حرمة االستنجاء ابلركث كالعظم لألحاديث الناىية عن االستنجاء هبما.  (2)ذىب ٚتهور الفقهاء

 (3)يف ذلك ا١تالكية فذىب مالك إذل كراىة ذلك. كخالفهم
يركف أنو ٬تزئ مع الكراىة، كالشافعية كاٟتنابلة يركف عدـ  (5)كا١تالكية( 4)كلو فعل ذلك، فاٟتنفية

 (6).األجزاء
                                                      

 .ٙٙٔ، صٔج، ٔط، احلاوي الكبريا١تاكردم،  (1) 
، ٔط، احلاوي الكبري، ا١تاكردم، ٛٚ-ٚٚ، صٔ، جتبيني احلقائق، الزيلعي، ٜٔ-ٜٓ، صٔجد.ط، ، بداية اجملتهدابن رشد،  ( (2
 .٘ٔ، صٔ، جعمدة الفقوابن قدامة، ، ٙٙٔ، صٔج

 .ٙ٘-٘٘، صٔج، ٕط، البيان والتحصيل، ابن رشد، ٜٔ-ٜٓ، صٔجد.ط، ، بداية اجملتهدابن رشد،  ( (3
 .ٜ٘ٚ، صٔج، ٔط، البناية، العيٍت، ٕ٘٘، صٔج، ٕط، البحر الرائقابن ٧تيم،  ( (4
 .ٙ٘-٘٘، صٔج، ٕط، البيان والتحصيل، ابن رشد، ٜٔ-ٜٓ، صٔجد.ط، ، بداية اجملتهدابن رشد،  ( (5
 .ٜ٘ٚ، صٔج، ٔط، البنايةالعيٍت،  ( (6
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 الفرع الثاين: حترير حمل النزاع وبيان سبب اخلالف
 ٖترير ٤تل النزاع:: أوال

 إذا استنجي هبما. جزاءاإلث كالعظم بُت اٟترمة كالكراىة، مث يف ا٠تالؼ كاقع يف حكم االستنجاء ابلرك 
 بياف سبب ا٠تالؼ: : اثنيا

ىل االستنجاء أمر تعبدم أـ معلل ٔتعٌت معقوؿ، فمن ير أنو أمر تعبدم ٛتل النهي على التحرًن -ٔ
 كمن ير أنو معلل ٔتعٌت معقوؿ ٛتل النهي على الكراىة.

فساد ا١تنهي عنو، فمن ير أنو ال يقتضي الفساد ير أف االستنجاء اختالفهم يف داللة النهي على -ٕ
 (1).األجزاءابلركث أك العظم ٬تزئ كال يؤدم إذل إبطاؿ االستنجاء كمن ير فساد ا١تنهي عنو ير عدـ 

 األحاديث اليت تنهى عن االستنجاء ابلركث كالعظم: 
 قاؿ لو: "ابغٍت أحجارا استقض هبا كال أتتٍت بعظم كال بركثة. حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص-ٔ

 (3).(2)قلت: ما ابؿ العظاـ كالركثة؟ قاؿ: ٫تا من طعاـ اٞتن"
حديث ابن مسعود هنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "ال تستنجوا ابلركث، كال ابلعظاـ فإنو زاد إخوانكم من -ٕ

 (5).(4)اٞتن"
ائتٍت بثالثة أحجار، فأاته ْتجرين كركثة،  مر ٟتاجتة كقاؿ البن مسعود: "أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص حديث ركم-ٖ

 (6)فأخذ اٟتجرين كرمى ابلركثة، كقاؿ: إهنا رجس".
أف نستنجي ابليمُت، كأف نستنجي أبقل من ثالثة -يعٍت النيب ملسو هيلع هللا ىلص-حديث سلماف هنع هللا يضر: "لقد هناان-ٗ

 (8).(7)أحجار، كأف نستنجي برجيع أك عظم"

                                                      

 .ٜٔ-ٜٓ، صٔجد.ط، ، بداية اجملتهدبن رشد، ا ( (1
 .ٖٓٙٛ، حٙٗ، ص٘كتاب بدء ا٠تلق، ابب ذكر اٞتن، ج  ، صحيحوأخرجو البخارم يف  ( (2
 .ٕ٘٘، صٔج، ٕط، البحر الرائقابن ٧تيم،  ( (3
 .ٓ٘ٗح، ٕٖٖ، صٔكتاب الصالة، ابب اٞتهر ابلقراءة يف الصبح كالقراءة على اٞتن، ج  ، صحيحوأخرجو مسلم يف  ( (4
 . ٔٓٔ-ٜٜ، صٔج، ٔط، الكايفابن قدامة،  ( (5
 . كاٟتديث سبق ٗتر٬تو.ٙٙٔ، صٔج، ٔط، احلاوي الكبريا١تاكردم،  ( (6
 .ٕٕٙكتاب الطهارة، ابب االستطابة، ح  ،صحيحوأخرجو مسلم يف  ( (7
 .ٔٓٔ-ٜٜ، صٔج، ٔط، الكايفابن قدامة،  ( (8
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كجو الداللة يف األحاديث: يف األحاديث هني عن االستنجاء ابلركث كالعظم، كعلل النهي 
 بنجاسة الركث ككوف العظم من طعاـ اٞتن. كالنهي يفيد ا١تنع كعدـ اٞتواز.

 الفرع الثالث: مناقشة اآلراء
اٟتنابلة إذل حرمة االستنجاء ابلركث كالعظم لنهي النيب صلى ذىب ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كالشافعية ك 

هللا عليو كسلم عن ذلك كالنهي يفيد التحرًن. كقد علل النيب ملسو هيلع هللا ىلص النهي بكوف الركث ٧تسة كالعظم من 
طعاـ اٞتن، كالتعليل يزيد قوة ا١تنع. أما ا١تالكية فقد ٛتل النهي على الكراىة كالصارؼ ىو كوف 

 الستنجاء أمر معلل ٔتعٌت معقوؿ. ا
أما رأم اٟتنفية يف اإلجزاء إف استنجي هبما، فذلك بسبب أحد أصو٢تم يف دالالت النهي كىو 

 قو٢تم بعدـ فساد ا١تنهي عنو إذا كاف النهي ليس يف عُت الفعل. 
 الرتجيحالفرع الرابع: 

كث كالعظم، كذلك لنهي النيب صلى هللا الراجح ىو ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء من حرمة االستنجاء ابلر 
عليو كسلم عن ذلك مع التعليل بنجاسة الركث ككوف العظم من طعاـ اٞتن. فكيف يطهر النجس شيئا 

يف قضية أما  (1) عظم لزج ال يتماسك.أيضا الكىو أصال ليس بطاىر، كالتطهَت ٔتطعـو ينايف األخالؽ. 
 جيح فساد ا١تنهي عنو يف ىذه اٟتالة.اإلجزاء فتميل الباحثة إذل عدـ اإلجزاء لًت 

  أثر النهي يف احلكمالفرع اخلامس: 
اختلف الفقهاء يف ٛتل النهي يف ىذا اٟتديث على التحرًن أك الكراىة. فاٞتمهور ٛتل النهي على 
التحرًن ابعتبار األصل لكوف ا١تنهي عنو معلل ٔتا ىو ٤تظور يف الشرع. فالركث من النجاسات كالعظم 

ـ اٞتن. أما ا١تالكية فقد ٛتل النهي على الكراىة كالصارؼ يف ذلك ىو حصوؿ ا١تقصود من من طعا
 استخدامهما كىو االستنجاء. 

مث اختالفهم يف اإلجزاء انبع من اختالفهم يف فساد ا١تنهي عنو، فاٟتنفية يركف اإلجزاء يف ا١تسألة 
.ألهنم ذىبوا إذل عدـ فساد ا١تنهي عنو إذا كاف النهي لوصف  أما الشافعية كاٟتنابلة فَتكف عدـ  2مالـز

 1ي عنو يفسد يف ىذه اٟتالة عندىم.اإلجزاء ألف ا١تنه
                                                      

 .ٜٔٔ، صٔ، د.ط، جسبل السالمالصنعاين،  ( (1
-ٗٛ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنري. ابن النجار اٟتنبلي، ٙٚٔ-ٖٚٔ، صٔج، ٔط، شرح تنقيح الفصولالقرايف،  ( (2
 .ٕٗٛ-ٕٓٛ، صٔج، ٔط، إرشاد الفحول. الشوكاين، ٜٙ
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 ادلطلب اخلامس: حديث سؤر الكلب
، قاؿ: سألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: "إذا أرسلت كلبك ا١تعلم فقتل فكل، كإذا أكل فال (2)عن عدم بن حامت

لت: أرسل كليب فأجد معو كلبا آخر؟ قاؿ: "فال أتكل، فإ٪تا ٝتيت أتكل، فإ٪تا أمسكو على نفسو" ق
 (3)على كلبك كدل تسم على كلب آخر".

 الفرع األول: ادلسألة الفقهية يف احلديث وأقوال الفقهاء فيها
عدد ، كمن ىذه ا١تسألة تظهر مسألة منة يف اٟتديث: طهارة سؤر الكلبا١تسائل الفقهية ا١تتض: أوال

 ا كلغ الكلب فيو. غسل اإلانء إذ
 طهارة سؤر الكلبادلسألة األوىل: 

 الفرع األول: أقوال الفقهاء يف ادلسألة
أف سؤر الكلب ٧تس، كخالفهم يف ذلك  (6)كاٟتنابلة (5)كالشافعية (4)اتفق ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية

 (7)ا١تالكية فَتكف أف سؤر الكلب طاىر.

 ب اخلالفالفرع الثاين: حترير حمل النزاع وبيان سب
 ٖترير ٤تل النزاع:أوال: 

 .، كيراد بو لعاب الكلببيف ٧تاسة سؤر الكل ا٠تالؼ
 
 

                                                      
 

 .ٜٔٔ-ٚٔٔ، صٔج، ٔط، شرح الورقات يف أصول الفقواحمللي،  .ٚٚٔ، صٔج، ٔط، هناية السول اإلسنوم، ( (1
، رقم رواة التهذيبني عدم بن حامت بن عبد هللا بن سعد بن اٟتشرج الطائي، أبو طريف، كيقاؿ أبو كىب. ىو الصحايب  (2)

ٗ٘ٗٓ. 
 .٘ٚٔ، حٙٗ، صٔكتاب الوضوء، ابب ا١تاء الذم يغسل بو شعر اإلنساف، ج  ، صحيحوأخرجو البخارم يف  ( (3
، ٔ، جاالختيار، ا١توصلي، ٖٓ، صٔ، جلطحطاويحاشية ا، الطحطاكم، ٖٙٔ-ٖٗٔ، صٔ، جالبحر الرائقابن ٧تيم،  ( (4
 .ٜٔص
، ٔط، مغين احملتاج، الشربيٍت، ٕٛ٘-ٓٛ٘، صٕجد.ط، ، اجملموع، النوكم، ٜ٘-ٜٗ، صٔجد.ط، ، ادلهذب الشَتازم، ( (5
 .ٜٖٕ، صٔج

 .ٔٙٔ-ٓٙٔ، صٔج، ٔط، الكايف، ابن قدامة، ٖٔٔ-ٖٓٔ، صٔج، ٕط، االنصافا١ترداكم،  ( (6
 .٘ٔٔ، صٔج، ٔط، ادلدونة مالك بن أنس، ( (7
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 بياف سبب ا٠تالؼ: اثنيا:
بسبب اختالؼ الفقهاء يف فهم إشارة النص من األحاديث  قد كقع ا٠تالؼ يف ٧تاسة سؤر الكلب

الكلب  سل اإلانء الذم كلغبغ ةمر اآل األحاديث ه منيركف بنجاستو، استنتجو ا١تتعلقة ابلكلب. فالذين 
 كالذين يركف بطهارتو استدلوا هبذا اٟتديث ا١تختار.فيو 

 ذىبنيأدلة ادلالفرع الثالث: 
 أدلة اٞتمهور:أوال: 

  (1)حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر: "طهور إانء أحدكم إذا كلغ فيو الكلب أف يغسل سبع مرات"-ٔ
، أم يصبح طاىرا أف اإلانء كاف غَت طاىر يدؿ علىكلمة "طهور" كجو الداللة يف اٟتديث:  

 بعد غسلو.
 . (2)"إذا كلغ الكلب يف إانء أحدكم فلَتقو مث ليغسلو سبع مرات" :أيضا أيب ىريرة هنع هللا يضر حديث عن-ٕ

 فتدؿ على ٧تاسة السؤر. ،٤تل االستشهاد ىو كلمة "اإلراقة"كجو الداللة يف اٟتديث: 
 ىريرة تواترت طرقو ككثرت عنو كاألمر ابإلراقة دليل التنجس إف حديث أيب"قاؿ ابن عبد الرب: 

ككذا الطهور؛ ألنو مصدر ٔتعٌت الطهارة فيستدعي سابقيو اٟتدث أك ا٠تبث كال حدث يف اإلانء فتعُت 
الثاين؛ كألنو مىت دار اٟتكم بُت كونو تعبداي كمعقوؿ ا١تعٌت كاف جعلو معقوؿ ا١تعٌت ىو الوجو لندرة 

 (3)."التعقل التعبد ككثرة
 دليل ا١تالكية: اثنيا:

، فقالوا: كيف يؤكل صيد الكلب إذا كاف سؤره ا١تختار أما ا١تالكية فقد استدلوا هبذا اٟتديث
 [، دل أيمر بغسلو.ٗأيضا قوؿ هللا تعاذل: }فكلوا ٦تا أمسكن عليكم{]ا١تائدة: ( 4)٧تسا.

 
 
 

                                                      

 .ٜٕٚ، حٖٕٗ، صٔكتاب الطهارة، ابب حكم كلوغ الكلب، ج،  صحيحوأخرجو مسلم يف  ( (1
 .ٜٕٚ، حٖٕٗ، صٔكتاب الطهارة، ابب حكم كلوغ الكلب، ج  ،صحيحوأخرجو مسلم يف  ( (2
 ، نقال عن ابن عبد الرب.ٖٙٔ-ٖٗٔ، صٔج، ٕط، البحر الرائقابن ٧تيم،  ( (3
 .ٜٕٖ، رسالة دكتوراه، صفقو اإلمام البخاري يف الوضوء والغسلن، نور حس ( (4
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  ناقشة األدلةالفرع الرابع: م
األمر ابلغسل من قبيل طهارة ف، مرات ابألمر بغسل اإلانء سبع سؤر الكلبعلى ٧تاسة  استدؿ اٞتمهور

كاعًتض ا١تالكية على ذلك فقالوا أف ذلك ليس دليال على النجاسة، فاألمر ا٠تبث فيدؿ على النجاسة. 
 ابلغسل تعبد.

 أما ا١تالكية فحجتهم أف النصوص اليت تباح الصيد ابلكلب دل أتمر بغسل الصيد فتدؿ على عدـ
فتفيد  بغسل سؤر الكلب تدؿ على كجوب طهارتوكيعًتض أبف النصوص اآلمرة  ٧تاسة سؤر الكلب.

 ٧تاسة السؤر.
 الرتجيحالفرع اخلامس: 

يف ا١تسألة ىو ما ذىب إليو اٞتمهور من ٧تاسة سؤر الكلب. كذلك ألف يف األمر بغسل لعل الراجح 
٧تاسة السؤر. كترل تطهَت اإلانء فيدؿ على  أ٫تيةاإلانء سبع مرات إذا كلغ الكلب فيو أتكيد على 

الباحثة أف القوؿ أبف األمر بغسل الإلانء من قبيل التعبد أمر بعيد إذ الطهارة من ا٠تبث أمر معقوؿ 
 أما حجة ا١تالكية ابلصيد، فهو أمر ٥تصوص لو أحكاـ خاصة. ا١تعٌت.

 أثر النهي يف احلكمالفرع السادس: 
ىذا اٟتديث على التحرًن كاستنتجوا من اٟتديث ٧تاسة سؤر الكلب ألف  ٛتل ٚتهور الفقهاء النهي يف

  قد هنى عن أكل سؤر الكلب.النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 ادلسألة الثانية: عدد غسالت اإلانء إذا ولغ فيو الكلب

 أقوال الفقهاء يف ادلسألة: الفرع األول
فذىب اٟتنفية إذل كجوب غسلو  إانء. يف عدد الغسالت كنوعها إذا كلغ الكلب يف فقهاءاختلف ال

إذل كجوب غسلو  (3)كاٟتنابلة (2)كذىب الشافعية (1)ثالث مرات، كيندب غسلو سبعا إحداىن ابلًتاب.
 (1) كجوب غسلو سبعا تعبدا. كعند ا١تالكية سبعا إحداىن ابلًتاب.

                                                      

، ا١توصلي، ٖٓ، صٔج، ٔط، حاشية الطحطاوي، الطحطاكم، ٖٙٔ-ٖٗٔ، صٔج، ٕط، البحر الرائقابن ٧تيم،   (1)
 .ٜٔ، صٔج، ٔط، االختيار

، ٔط، مغين احملتاجلشربيٍت، ، إٛ٘-ٓٛ٘، صٕجد.ط، ، اجملموع، النوكم، ٜ٘-ٜٗ، صٔجد.ط، ، ادلهذبالشَتازم،  ( (2
 .ٜٖٕ، صٔج

 .ٔٙٔ-ٓٙٔ، صٔج، ٔط، الكايف، ابن قدامة، ٖٔٔ-ٖٓٔ، صٔج، ٕط، االنصافا١ترداكم،  ( (3
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 الفرع الثاين: حترير حمل النزاع وبيان سبب اخلالف
  ٖترير ٤تل النزاع:: أوال

 .إانء بُت الثالث كالسبع إذا كلغ الكلب يف الواجبة عدد الغسالتاختلفوا يف 
 بياف سبب ا٠تالؼ: : اثنيا

٠تالؼ يف عدد الغسالت كاقع بسبب تعارض حديثُت من نفس الراكم كىو أبو ىريرة هنع هللا يضر. فقد ركل ا
 بغسل اإلانء إذا كلغ الكلب فيو ثالث مرات كركل غسلو سبع مرات.

 أدلة ادلذاىبفرع الثالث: ال
 :(2): أدلة اٟتنفيةأوال
 .(3)حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "يغسل اإلانء من كلوغ الكلب ثالاث"-ٔ

 ىذا اٟتديث يفيد أف العدد يف الغسل ثالث.كجو الداللة يف اٟتديث: 
 .(4): "يغسل اإلانء من كلوغ الكلب ثالاث أك ٜتسا أك سبعا"أيب ىريرة قاؿ: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص حديث-ٕ

كجو الداللة يف اٟتديث: ىذا اٟتديث يدؿ على أف ا١تكلف ٥تَت يف عدد الغسالت بُت ثالث 
 أك ٜتس أك سبع لكن أقلها ثالث.

 (5)عمل الراكم ابلتثليث يف الغسل يدؿ على أف التسبيع ليس للوجوب بل الندب.-ٖ
 ما يصيبو بولو يطهر ابلثالث، فما يصيبو سؤره كىو دكنو أكذل. -ٗ
 األمر الوارد ابلسبع ٤تموؿ على ابتداء اإلسالـ. -٘

                                                      

د.ط،  ،اجملموع النوكم،، ٔٙٔ، صٔ، جٕ، طالكايف، ابن عبد الرب، ٓٛٔ، صٔ، د.ط، جا١تعونةعبد الوىاب البغدادم،  ( (1
 .ٕٛ٘-ٓٛ٘ص ،ٕج

، ا١توصلي، ٖٓ، صٔج، ٔط، حاشية الطحطاوي، الطحطاكم، ٖٙٔ-ٖٗٔ، صٔج، ٕط، حر الرائقالبابن ٧تيم،   (2)
 .ٓٚٗ-ٜٙٗ، صٔج، ٔط، البناية، العيٍت، ٜٔ، صٔج، ٔط، االختيار

 ٓٗٚٔح ،ٛ٘، صٕ، جمعرفة السنن واآلاثرالبيهقي يف ك  .ٜٚٔك ٜٙٔ، حٜٓٔ، صٔ، جسننوأخرجو الدارقطٍت يف  ( (3
 اغسلو مث فاىرقو اإلانء يف الكلب كلغ إذا: ) عليو موقوفا ىريرة أيب عن عطاء عن سليماف أيب بن ا١تلك عبد عن ركم الذم : كأماكقاؿ
  .الثقات فيو ٮتالف ما منو يقبل ال ا١تلك كعبد ا١تلك عبد غَت يركه دل فإنو( مرات ثالث

، ٕج ،معرفة السنن واآلاثرهقي يف ، كقاؿ: ىو موقوؼ، كالبيٜٗٔك ٖٜٔ، حٛٓٔ، صٔ، جسننوأخرجو الدارقطٍت يف  ( (4
 ، عبد الوىاب بن الضحاؾ مًتكؾ اٟتديث.، كقاؿ: ىذا ضعيفٕٛٚٔ، حٙ٘ص
 .ٖٖٙ، رسالة دكتوراه، صفقو اإلمام البخاري يف الوضوء والغسلنور حسن،  ( (5
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 :(1)أدلة الشافعية كاٟتنابلة اثنيا:
حديث أيب ىريرة رضي هللا عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: "يغسل اإلانء إذا كلغ فيو الكلب سبع مرات -ٔ

أيب داكد: "طهور إانء أحدكم إذا كلغ فيو الكلب أف ك . كيف لفظ ١تسلم (2)اىن ابلًتاب"أكالىن كأخر 
 يغسل سبع مرات".

كجو الداللة يف اٟتديث: يف اٟتديث خرب يفيد األمر بغسل اإلانء سبع مرات إحداىن ابلًتاب 
 إذا كلغ فيو الكلب.

 .(3)كم فلَتقو مث ليغسلو سبع مرات"حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر: "إذا كلغ الكلب يف إانء أحد -ٕ
كجو الداللة يف اٟتديث: أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بغسل اإلانء سبع مرات إذا كلغ فيو الكلب، كاألمر يفيد 

 الوجوب.
 دليل ا١تالكية اثلثا:

 (4) غسل اإلانء منو تعبد ألنو غسل مقيد بعدد فأشبو الوضوء.
  ناقشة األدلةالفرع الرابع: م

 أدلة اٟتنفيةمناقشة : أوال
حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر يف غسل سؤر الكلب ثالاث أك اختياراي بُت الثالث أك اعًتض على اٟتنفية أبف 

غسل اإلانء سبعا إحداىن ا٠تمس أك السبع غَت مشهور كٮتالف اٟتديث ا١تتفق عليو الذم ركم فيو 
 ب فال ٭تتج بو.ابلًتا

أما قياسهم على بوؿ الكلب فال يؤخذ بو ألف ض أبنو ليس اثبتا، استدال٢تم بعمل الراكم يعًت 
 النص قد ثبت ابلغسل سبعا كال قياس أماـ نص.

نسخ حديث السبع، كىو قوؿ بدكف  أما قو٢تم أبف األمر ابلسبع ٤تموؿ على ابتداء اإلسالـ فَتاد
 دليل إذ ال يعلم ا١تتقدـ من ا١تتأخر لركاايت أيب ىريرة هنع هللا يضر.

                                                      

، ٔط،  احملتاجمغين، الشربيٍت، ٕٛ٘-ٓٛ٘، صٕجد.ط، ، اجملموع، النوكم، ٜ٘-ٜٗ، صٔجد.ط، ، ادلهذبالشَتازم،  ( (1
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ، صٔج، ٔط، الكايف، ابن قدامة، ٜٖٕ، صٔج

 ، . قاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح، كقاؿ األلباين: حديث صحيح.ٜٔ، حٔ٘ٔ، صٔ، جسننوأخرجو الًتمذم يف  ( (2
 .سبق خترجيواٟتديث  ( (3
 .ٔٛٔ، صٔ، د.ط، جا١تعونةعبد الوىاب البغدادم،  ( (4
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 كاٟتنابلة: الشافعيةأدلة  مناقشة :نيااث
ركاية أيب ىريرة هنع هللا يضر بغسل اإلانء سبعا إحداىن ابلًتاب حديث اثبت يعًتض على الشافعية كاٟتنابلة أبف 

متفق عليو، لكن ثبت أف أاب ىريرة هنع هللا يضر غسل اإلانء ثالاث فعمل الراكم خالؼ ما ركل، كال يعقل أف 
نفسو يف ٥تالفة العدد فهو قطعي ابلنسبة لو كىذا يدؿ على نسخ حديث التسبيع يف يكوف قد اجتهد ب

 الغسل.
قاؿ الطحاكم: "كلو كجب العمل بركاية السبِع كال ٬تعل منسوخا لكاف ما ركل عبد اّلّل بن 

ًتاب" كالزائد أكذل من ا١تغفل يف ذلك عن ملسو هيلع هللا ىلص أكذل ٦تا ركل أبو ىريرة ألنو زاد عليو "كعفركا الثامنة ابل
 الناقص فكاف ينبغي للمخالف أف يعمل هبذه الزايدة فإف تركو لزمو ما لـز خصمة يف ترؾ السبع."

 (1)كقد ٭تمل التسبيع على الندب بدليل ركاية أيب ىريرة هنع هللا يضر يف التخيَت.
 على اٟتنفية أبف عمل أيب ىريرة هنع هللا يضر دل يثبت.اب ك٬ت

 شة دليل ا١تالكيةمناق اثلثا:
ألف الوضوء عبادة ٤تضة، أما طهارة ٯتكن أف يعًتض عليهم أبف قياسهم على الوضوء قياس مع فرؽ 

 ا٠تبث فهو أمر معقوؿ ا١تعٌت.
 الرتجيح الفرع اخلامس: 

كذلك إذل ترجيح ما ذىب إليو اٞتمهور من كجوب الغسل سبع مرات إحداىن ابلًتاب،  ٘تيل الباحثة
فالقوؿ بتسبيع الغسل احتياط  .الكلب ٚتهور الفقهاء على ٧تاسة سؤرذلك ٦تا استنبط ثبوت النص يف ل

من أيب ىريرة هنع هللا يضر كال يعلم ا١تتقدـ من ا١تتأخر لكن يف غسل سؤر الكلب الركاايت  كلو ،يف التطهر
 السند فيًتجح على حديث التثليث. أحاديث التسبيع أقول من انحية

 النهي عن الطواف للحائضادلطلب السادس: حديث 
عن عائشة تقوؿ: خرجنا ال نرل إال اٟتج، فلما كنا بسرؼ حضت، فدخل علي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأان 

آدـ، فاقضي ما  أبكي، قاؿ: "ما لك أنفست؟". قلت: نعم، قاؿ: "إف ىذا أمر كتبو اّلله على بنات
  (2)حى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن نسائو ابلبقر.يقضي اٟتاج، غَت أف ال تطويف ابلبيت" قالت: كض

                                                      

 .ٖٙٔ-ٖٗٔ، صٔج، ٕط، الرائقالبحر ابن ٧تيم،  ( (1
. كطرفو يف ابب تقضي اٟتائض ا١تناسك  ٜٕٗكتاب اٟتيض، ابب األمر ابلنفساء إذا نفسن، ح  ، صحيحوأخرجو البخارم يف  ( (2

 .ٖ٘ٓكلها إال الطواؼ ابلبيت، ح
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 : ا١تسألة الفقهية يف اٟتديث كرأم الفقهاء فيهاالفرع األول
 ا١تسألة الفقهية ا١تتضمنة يف اٟتديث: حكم الطواؼ للحائض.: أوال
 رأم الفقهاء يف ا١تسألة:: اثنيا

ٟتائض ٢تذا اٟتديث، كألف الطواؼ يفتقر إذل على ٖترًن الطواؼ على ا اتفق الفقهاء من ا١تذاىب األربعة
كيف صحة الطواؼ إذا أدتو اٟتائض خالؼ، فاٟتنفية يركف  (1)الطهارة كال تصح الطهارة من اٟتائض.

 كالقوؿ ابلصحة رأم عند (2)بصحتو ألف الطهارة عندىم شرط كماؿ كإف كانت عاصية معاقبة بفعلها.
 اٟتنابلة لكن ا١تعتمد عندىم عدـ الصحة. 

 ّتواز الطواؼ للحائض عند الضركرة. كىو القوؿكتلميذه ابن قيم ن تيمية بكيف ا١تسألة رأم عند ا

ألف القوؿ بعدـ اٞتواز مطلقا  ،كالذم ٯتيل إليو الباحثة  بو ٚتاعة من ا١تعاصرين،كىو الرأم الذم أفيت  (3)
 لتيسَت كرفع اٟترج. كذلك ينايف مقصد من أعظم مقاصد الشريعة ىو ايكوف مشقة ابلغة للمرأة 

 أثر النهي يف احلكمالفرع الثاين: 
على حرمة الطواؼ ابلنسبة للحائض.  اتفق الفقهاء من ا١تذاىب األربعةالنهي يدؿ على التحرًن، كلذلك 

لكن يف صحة الطواؼ خالؼ، كلعل مسألة ىل النهي يدؿ على فساد ا١تنهي عنو تؤثر يف ذلك. 
ارة شرط كماؿ عندىم فالنهي ليس يف عُت الطواؼ ٦تا ٬تعل عدـ توفر فاٟتنفية يركف بصحتو لكوف الطه

 الشرط ال يؤدم إذل فساد الطواؼ.
 

                                                      

، ٖ، د.ط، جاحملتاجهناية ، الرملي، ٖٙ٘، صٕجد.ط، ، اجملموعالنوكم،  ،ٜٕٓ، صٕ، د.ط، جبداية اجملتهدابن رشد،  ( (1
 .ٕٛٚص
حاشية ابن ، ابن عابدين، ٕٙ، صٔج، ٔط، مراقي الفالح، حسن الشرنبالرل، ٕٚٓ، صٔج، ٕط، البحر الرائقابن ٧تيم،  ( (2

 .ٕٜٕ، صٔج، ٕط، عابدين
 .ٖٛٗ، صٔج، ٕط، االنصاف، ا١ترداكم، ٖٗ٘، صٔج، ٔط، الفروعابن مفلح،  ( (3
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 ادلبحث الثاين: أحاديث الصالة
 ادلطلب األول: حديث النهي عن كشف ادلنكبني يف الصالة

 (2)شيء". (1)يس على عاتقيوعن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ل
 الفرع األول: ادلسألة الفقهية يف احلديث وأقوال الفقهاء فيها

 ا١تسألة الفقهية ا١تتضمنة يف اٟتديث: حكم إظهار ا١تنكبُت يف الصالة.أكال: 
 أقواؿ الفقهاء يف ا١تسألة:اثنيا: 

ىب ٚتهور الفقهاء من اختلف الفقهاء يف حكم إظهار ا١تنكبُت للرجاؿ يف الصالة على رأيُت، فذ
إذل كراىة ذلك كخالفهم يف ذلك اٟتنابلة فذىبوا إذل ٖترٯتو كيركف أف  (5)كالشافعية (4)كا١تالكية (3)اٟتنفية

كلكن قد تعددت آراءىم يف تفاصيل ذلك من حيث ىل النفل   (6)سًت ا١تنكبُت شرط يف صحة الصالة.
بد من سًت٫تا معا كا١تعتمد يف ا١تذىب أف السًت  كالفرض يف السًت كىل يكفي بسًت أحد ا١تنكبُت أـ ال

 (7)شرط صحة يف الصالة ا١تفركضة دكف النافلة ك٬تزئ سًت أحد ا١تنكبُت فقط.
 الفرع الثاين: حترير حمل النزاع وبيان سبب اخلالف

 ٖترير ٤تل النزاع:: أوال
جواز إظهاره ا١تنكبُت يف الصالة اتفق الفقهاء على أف عورة الرجل بُت السرة كالركبة، كلكنهم اختلفوا يف 

 لألحاديث الناىية عن ذلك. فا٠تالؼ يف إظهار الرجل منكبيو حالة الصالة خاصة.
                                                      

، ٓٔج، ٖط، لسان العرب، ابن منظور، ٜٜٔ، صٔج، ٘ط، خمتار الصحاح١تنكب، الرازم، العاتق: ىو موضع الرداء من ا ( (1
 .ٖٕٔ، صٕٙجد.ط، ، اتج العروس، الزبيدم، ٖٕٛص
 .ٜٖ٘، حٔٛ، صٔكتاب الصالة، ابب إذا صلى يف الثوب الواحد فليجعل على عاتقيو، ج  ،صحيحوأخرجة البخارم يف  ( (2
، ٔ، جحاشية الطحطاوي، الطحطاكم، ٗٓٗ، صٔ، جحاشية ابن عابدينبن عابدين، ، ا٘ٗ، صٔ، جاالختيارا١توصلي،  ( (3
 .ٕٔٔص
 .ٖٕٔ، صٔجد.ط، ، بداية اجملتهد، ابن رشد، ٖٕٔ، صٔجد.ط، ، ، ادلعونةعبد الوىاب البغدادم ( (4
، ٔط، لكعمدة السا، ابن النقيب، ٘ٚٔ، صٖجد.ط، ، اجملموع، النوكم، ٜٓٔ-ٛٓٔ، صٔجد.ط، ، األمالشافعي،  ( (5
 .ٕٗ، صٔج

، شرح منتهى اإلرادات، البهويت، ٙ٘ٗ-ٗ٘ٗ، صٔج، ٕط، اإلنصاف، ا١ترداكم، ٘ٔٗ، صٔجد.ط، ، ادلغينابن قدامة،  ( (6
 .ٔ٘ٔ، صٔج، ٔط

، البهويت، ٜٖ-ٖٚ، صٕج، ٔط، الفروع وتصحيح الفروع للمرداوي، ابن مفلح، ٕٕٛ، صٔج، ٔط، الكايفابن قدامة،  ( (7
 .ٖٚ، صٔجط، د.، الروض ادلربع
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 بياف سبب ا٠تالؼ: : اثنيا
األصل أف ا١تنكبُت ليسا من عورة الرجل، لكن كردت أحاديث تنهى عن إظهاره يف الصالة. فاختلف 

 إذل الكراىة لكوف األصل أف ا١تنكبُت ليسا من عورة الرجل. الفقهاء يف ٛتل النهي على التحرًن أـ صرفو
 أدلة الفريقني الفرع الثالث: 

 : أدلة اٞتمهور:أوال
 (1)حديث ميمونة اهنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "أنو كاف يصلي يف ثوب كاحد بعضو عليو كبعضو عليها".-ٔ

 صلى فيما صلى فيو من ثوب ميمونة مؤتزرا بو؛ ألف كجو الداللة يف اٟتديث: أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص
كفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يدؿ على اإلابحة فيجوز  (2)الثوب ال يسًته أبدا إال مؤتزرا بو إذا كاف بعضو على غَته.

 االكتفاء ابإلزار يف الصالة.
 (4).(3)"فإف كاف كاسعا فالتحف بو، كإف كاف ضيقا فاتزر بو"حديث جابر هنع هللا يضر كفيو قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: -ٕ

كجو الداللة يف اٟتديث: أجاز النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٞتابر أف يتزر إذا كاف الثوب ضيقا كىذا يدؿ على 
 جواز االتزار فقط كعدـ سًت ا١تنكبُت.

كدل ينكشف منها شيء النهي جاء من ابب سد ذريعة أال تنكشف عورة الرجل، فإذا سًت عورتو -ٖ
 صحت صالتو.

 : أدلة اٟتنابلة:اثنيا
(5).31األعراؼ:   َّمهممخمحمجميلىلملٹٱٹٱُّٱقوؿ هللا تعاذل: -ٔ

 

 كجو الداللة يف اآلية: سًت ا١تنكبُت من الزينة، فمن كشف منكبيو دل يقم ابلزينة ا١تأمورة يف اآلية.
 أف يصلي يف ٟتاؼ ال يتوشح بو. كاآلخر أف تصلي يف هنع هللا يضر قاؿ: هنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص (1)حديث بريدة-ٕ

 (3).(2)سراكيل كليس عليك رداء"

                                                      

، بلفظ: كاف النيب صلى ٗٔ٘، حٖٚٙ، صٔكتاب الصالة، ابب االعًتاض بُت يدم ا١تصلي، ج  ، صحيحوأخرجو مسلم يف   (1)
 هللا عليو كسلم يصلي من الليل كأان إذل جنبو، كأان حائض كعلي مرط كعليو بعضو إذل جنبو. كا١ترط ىو أكيسة النساء.

 .ٜٓٔ-ٛٓٔ، صٔجد.ط، ، األمالشافعي،  ( (2
 . كالراكم سبق تعريفو.ٖٔٙ، حٔٛ، صٔكتاب الصالة، ابب إذا كاف الثوب ضيقا، ج  ، صحيحوأخرجو البخارم يف  ( (3
 .ٕٙ، رسالة ماجستَت، صفقو اإلمام البخاري يف كتاب الصالةمٌت صاحل،  ( (4
 .ٖٕٔ، صٔجد.ط، ، بداية اجملتهدابن رشد،  ( (5
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كجو الداللة يف اٟتديث: هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يلبس الرجل السراكيل بدكف رداء فيكوف كاشف 
عنو فهو يدؿ على أنو شرط يف ا١تنكبُت، كالنهي يدؿ على التحرًن. أيضا النهي يدؿ على فساد ا١تنهي 

 صحة الصالة.
 مناقشة األدلة الفرع الرابع: 

 أدلة اٞتمهور:مناقشة : أوال
 حديث ميمونة اهنع هللا يضر ليس صر٭تا يف جواز االكتفاء ابالتزار.-ٔ
ق حديث جابر هنع هللا يضر يدؿ على جواز االتزار إذا كاف ضيقا فيشَت إذل اٞتواز عند الضركرة كليس مطل-ٕ

 اٞتواز.
 النهي قد يكوف من ابب التعبد كليس معلال، فال يعلل النهي بسد ذريعة كشف العورة. -ٖ

 أدلة اٟتنابلةمناقشة اثنيا: 
 (4)ليست يف اآلية داللة على منع كشف ا١تنكبُت يف الصالة، كاآلية نزلت يف شأف الطواؼ عاراي.-ٔ
شف العورة، فالسراكيل ساتر للعورة كاندر ما اٟتديث رد على من قاؿ أف النهي معلل بسد ذريعة ك-ٕ

تنكشف. لكن النهي يف اٟتديث قد ٭تمل على الكراىة كليس التحرًن لتعارضو مع أحاديث تثبت جواز  
 كشف ا١تنكبُت يف الصالة.

 الرتجيحالفرع اخلامس: 
واب ابعتبار أف الراجح ىو ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء، ٚتعا بُت أدلة اٞتواز كأدلة ا١تنع. كلعلو الص

ا١تنكبُت ليسا من عورة الرجل أصال. فالنهي جاء من ابب آداب ا١تصلي فينبغي أف يكوف يف أحسن 
 حاؿ أماـ هللا عز كجل كإظهار ا١تنكبُت ٮتـر ا١تركءة فيبتعد عنو ما أمكن.

 
 

                                                      

بن عبد هللا بن اٟتارث األسلمي، أبو عبد هللا، كيقاؿ أبو سهل كأبو ساساف كأبو اٟتصيب. قاؿ ىو الصحايب بريدة بن اٟتصيب  ( (1
 .ٓٙٙ، رقم رواة التهذيبنيالذىيب: شهد خيرب. 

، كقاؿ: ىذا حديث ٜٗٔ، حٜٖٚ، صٔ، جمستدركو، كاٟتاكم يف ٖٙٙ، حٕٚٔ، صٔ، جسننوأخرجو أبو داكد يف  ( (2
 : إسناده حسن.األرانؤكطه. قاؿ األلباين: حسن. قاؿ شعيب صحيح على شرط الشيخُت كدل ٮترجا

 .ٕٙ، رسالة ماجستَت، صفقو اإلمام البخاري يف كتاب الصالةمٌت صاحل،  ( (3
 .ٜٛٔ، صٚج، ٕط، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  ( (4
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 أثر النهي يف احلكم الفرع السادس: 
تالفهم يف داللة النهي يف ىذا اٟتديث بُت كونو االختالؼ الواقع بُت الفقهاء يف ىذه ا١تسألة بسبب اخ

يفيد التحرًن ابعتبار األصل أـ يفيد الكراىة لكوف ا١تنكبُت ليسا من عورة الرجل فيصرؼ النهي من 
 فيمكن أف يعترب الصارؼ ىو كوف النهي يف اٟتديث يف آداب ا١تصلي. التحرًن إذل الكراىة.

ين قالوا بتحرًن كشف ا١تنكبُت كىم اٟتنابلة يركف مث النهي يدؿ على فساد ا١تنهي عنو، فالذ
 ا١تنكبُت شرط لصحة الصالة. فساده فيستنبط من ذلك كوف سًت

 (1)ادلطلب الثاين: حديث البزاق يف ادلسجد
يف القبلة، فشق ذلك عليو حىت رئي يف  (2)اٟتديث األكؿ: عن أنس بن مالك، أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص رأل ٩تامة

اـ فحكو بيده، فقاؿ: "إف أحدكم إذا قاـ يف صالتو فإنو يناجي ربو، أك إف ربو بينو كبُت كجهو، فق
القبلة، فال يبزقن أاحدكم قبل قبلتو، كلكن عن يساره أك ٖتت قدميو" مث أخذ طرؼ ردائو، فبصق فيو مث 

 (3)رد بعضو على بعض، فقاؿ: "أاك يفعل ىكذا".
د أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأل ٩تامة يف جدار ا١تسجد، فتناكؿ اٟتديث الثاين: عن أيب ىريرة كأيب سعي

حصاة فحكها، فقاؿ: "إذا تنخم أحدكم فال يتنخمن قبل كجهو، كال عن ٯتينو كليبصق عن يساره، أك 
 (5).(4)ٖتت قدمو اليسرل"

 
 

                                                      

، ٖط، لسان العرب، ابن منظور، ٕٕٛص، ٕجد.ط، ، النهاية يف غريب احلديث واألثرالبزاؽ: ىو الريق السائل، ابن األثَت،   (1)
 .ٜٜٗ، صٕجد.ط، ، اتج العروس، الزبيدم، ٛٔٗ، صٔج

. ابن األثَت،  ( (2 ، ٘جد.ط، ، النهاية يف غريب احلديث واألثرالنخامة: البزقة اليت ٗترج من أقصى اٟتلق، أك ما ٮترج من ا٠تيشـو
 .٘ٙٚ، صٔج، ٛالقاموس احمليط، ط ، الفَتكزآابدم،ٕٚ٘، صٕٔج، ٖط، لسان العرب، ابن منظور، ٖٗص
 .٘ٓٗ، حٜٓ، صٔكتاب الصالة، ابب حك البزاؽ ابليد من ا١تسجد، ج،  صحيحوأخرجو البخارم يف  ( (3
. كطرفاه ٜٓٗ-ٛٓٗ، حٜٓ، صٔكتاب الوضوء، ابب حك ا١تخاط ابٟتصى من ا١تسجد، ج،  صحيحوأخرجو البخارم يف  ( (4

، ٜٔ، صٔ، كابب النخامة يف ا١تسجد، جٔٔٗ-ٓٔٗ، حٜٓ، صٔيف الصالة، جيف كتاب الصالة، ابب ال يبصق عن ٯتينو 
 .ٙٔٗح

ركم يف البخارم أحاديث أخرل ٔتعاين متقاربة، كلها عن أنس هنع هللا يضر كفيها صيغة النهي. كاكتفت الباحثة ْتديث منها ليكوف  ( (5
، كابب ليبزؽ ٕٔٗب ال يبصق عن ٯتينو يف الصالة، ح، كتاب الصالة، ابصحيح البخاري٪توذجا كبذلك ٭تصل ا١تقصود. البخارم، 

 .ٚٔٗ، ك ابب إذا بدره البزاؽ فليأخذ بطرؼ ثوبو، حٖٔٗعن يساره أك ٖتت قدمو اليسرل، ح
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 الفرع األول: ادلسألة الفقهية يف احلديث وأقوال الفقهاء فيها
 هية ا١تتضمنة يف اٟتديث: أحكاـ البزاؽ يف الصالة كا١تسجد.ا١تسألة الفق: أوال
 أقواؿ الفقهاء يف ا١تسألة:: اثنيا

أف البزاؽ مكركه يف الصالة  (4)كاٟتنابلة (3)كبعض الشافعية (2)كا١تالكية (1)يرل ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية
لو كإف كاف بزقو يف طرؼ ثوبو إال إذا اضطر ذلك. كمن ابدره البزاؽ فلو أف يبزقو عن يساره أك ٖتت رج

أكذل. كيكره لو البزاؽ أمامو أك عن ٯتينو. كىذا إذا كاف خارج ا١تسجد، أما إذا كاف داخل ا١تسجد فعليو 
أف يبزؽ يف طرؼ ثوبو ك٭تك بعضو ببعض لئال يقذر ا١تسجد فينفر الناس منو. فإف بزؽ فيو فعليو أف 

  (5)أرض ا١تسجد.. كيرل بعض الشافعية حرمة البزاؽ على يدفنو
 الفرع الثاين: حترير حمل النزاع وبيان سبب اخلالف

 ٖترير ٤تل النزاع: : أوال
اتفق الفقهاء على كراىية البزاؽ يف الصالة إال للضركرة. كاتفقوا على كراىية البزاؽ إذل األماـ أك عن 

البزاؽ على طرؼ الثوب  اليمُت كجواز البزاؽ عن اليسار أك ٖتت قدمو اليسرل. كاتفقوا أيضا على ندب
 إذا كاف داخل ا١تسجد. كاختلفوا يف جواز البزاؽ على أرض ا١تسجد.

 بياف سبب ا٠تالؼ: : اثنيا
البزاؽ شيء قذر كلكنو ليس بنجس، كاحملافظة على نظافة ا١تسجد كاجب. فهل ٭تـر على ا١تصلي فعلو 

فاٞتمهور ٛتلوا النهي عن البزاؽ  ة.النهي يف اٟتديث ٭تمل على التحرًن أـ الكراىك على أرض ا١تسجد، 
 على أرض ا١تسجد على الكراىة كبعض الشافعية ٛتلوه على التحرًن.

                                                      

حاشية  ، الطحطاكم،ٕٙٔ، صٔج، ٕط، بدائع الصنائع، الكاساين، ٛٙٔ، صٔج، ٔط، تبيني احلقاٍئق، الزيلعي ( (1
 .ٖٛٗ، صٔج، ٔط، الطحطاوي

، ٔط، الذخرية، القرايف، ٕٖٓ، صٔج، ٕط، البيان والتحصيل، ابن رشد، ٜٔ-ٜٓ، صٔج، ٔط، ادلدونةمالك بن أنس،  ( (2
 .ٖٛٗ، صٖٔج

، حتفة احملتاج، ابن حجر ا٢تيثمي، ٕٙ-ٓٙ، صٕجد.ط، ، هناية احملتاج، الرملي، ٜٙٔ، صٔجد.ط، ، ادلهذبالشَتازم،  ( (3
 .٘ٙٔ-ٗٙٔ، صٕجد.ط، 

، ٔجد.ط، ، زاد ادلستقنع، اٟتجاكم، ٖٕٚ، صٕج، ٔط، لفروع، ابن مفلح، إٚٛ، صٔج، ٔط، الكايفابن قدامة،  ( (4
 .ٚٗص
 .ٕٓٔ-ٓٓٔ، صٔجد.ط،  اجملموع،النوكم،  ( (5
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 األدلة الفرع الثالث:
اٟتديثاف ا١تختاراف، فاختلفوا يف استنباط اٟتكم بُت  منهافريقُت قد استدلوا بنفس األحاديث كال ال

 .التحرًن كالكراىة
 الرتجيحالفرع الرابع:  

اجح يف ا١تسألة ىو ما ذىب إليو اٞتمهور من كراىة البزاؽ على أرض ا١تسجد إال إذا كاف ٕتاه لعل الر 
إذل  القبلة فهو حراـ. كذلك لكوف النهي يف أحد آداب ا١تصلي داخل ا١تسجد فيصرؼ النهي من التحرًن

ة فلألحاديث اليت . أيضا البزاؽ ليس ٧تسا فلم ينجس ا١تصلي ا١تسجد ليأمث عليو. أما ٕتاه القبلالكراىة
 فيها هتديد للفاعل فيدؿ على اٟترمة. كلعل ىذا الرأم إعماؿ ٞتميع األدلة.

 -كاألحاديث اليت فيها ذـ من يبصق ٕتاه القبلة ىي:
 . (2)هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "من تفل ٕتاه القبلة جاء يـو القيامة كتفلو بُت عينيو" (1)حديث حذيفة-ٔ
حديث ابن عمر رضي هللا قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "يبعث صاحب النخامة يف القبلة يـو القيامة -ٕ

 .(3)كىي يف كجهو"
: "أف رجال أـ قوما فبصق يف القبلة، فلما فرغ قاؿ رسوؿ هللا: ال يصلي (4)حديث السائب بن خالد-ٖ

 (6).(5)لكم. كفيو أنو قاؿ: إنك آذيت هللا كرسولو"
 
 

                                                      

 .ٙ٘ٔٔ، رقم رواة التهذيبنيىو الصحايب حذيفة بن اليماف بن جابر بن أسيد، أبو عبد هللا العبسي، لقب بصاحب السر.   (1)
، كابن حباف يف ٕٜ٘، حٕٙ، صٕ، جصحيحو، كابن خزٯتة يف ٕٖٗٛ، حٖٓٙ، صٖ، جسننوبو داكد يف أخرجو أ ( (2

. قاؿ األلباين: صحيح. قاؿ األعظمي: ٘٘ٓ٘، حٛٓٔ، صٖ، جسننو الكربى، كالبيهقي يف ٜٖٙٔ، حٛٔ٘، صٗ، جصحيحو
 : إسناده صحيح على شرط البخارم.األرانؤكطإسناده صحيح. قاؿ شعيب 

 . قاؿ األعظمي: إسناده صحيح.ٖٖٔٔ، حٕٛٚ، صٕ، جصحيحوبن خزٯتة يف أخرجو ا ( (3
ىو الصحايب السائب بن خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرك بن حارثة األنصارم ا٠تزرجي، أبو سهلة ا١تدين، قاؿ ابن حجر: لو  ( (4

 صحبة.
. قاؿ األلباين: حسن. ٖٙٙٔ، ح٘ٔ٘، صٗ، جصحيحو، كابن حباف يف ٔٛٗ، حٖٓٔ، صٔ، جسننوأخرجو أبو داكد يف  ( (5

 : حسن لغَته.األرانؤكطقاؿ شعيب 
 .ٜ٘ٙ، صٔج، ٔط، فتح الباريابن حجر،   (6)
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  أثر النهي يف احلكمالفرع الرابع: 
. فَتل ٚتهور اٟتديث ختالؼ الفقهاء يف داللة النهي يفكقع االختالؼ يف حكم ا١تسالة بسبب ا

الفقهاء أف النهي يف ىذا اٟتديث ٭تمل على الكراىة لكوف ا١تنهي عنو من اآلداب. فقد اتفق الفقهاء 
البا كىو بُت الندب أك الكراىة. كخالفهم يف ذلك بعض على أف أمور اآلداب يكوف يف دائرة اإلابحة غ

 الشافعية فأبقوا داللة النهي على أصلو كىو التحرًن. 
 ادلطلب الثالث: حديث الصالة على ادلقربة

 (1)عن ابن عمر، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم كال تتخذكىا قبورا".
 الفقهية يف احلديث وأقوال الفقهاء فيها الفرع األول: ادلسألة

 الفقهية ا١تتضمنة يف اٟتديث: حكم الصالة يف ا١تقربة ألةا١تس: أوال
 أقواؿ الفقهاء يف ا١تسألة:: اثنيا

اختلف الفقهاء يف ىذه ا١تسألة على ثالثة مذاىب. فاٟتنفية كالشافعية يركف أف الصالة يف ا١تقربة 
أما اٟتنابلة  (3)كا١تالكية يركف إابحة الصالة يف ا١تقربة. (2)رض طاىر.مكركىة، كىذا إذا كاف ظاىر األ

  (4)تصح. فذىبوا إذل ٖترًن الصالة يف ا١تقربة، كيف صحة الصالة فيها خالؼ كالذم عليو ا١تذىب أهنا ال
كاٟتكم يف ىذه ا١تسألة ابستثناء صالة اٞتنازة، فال كراىة فيها عندىم ٚتيعا إال ركاية عند أٛتد 

 (5)ليت قاؿ بكراىة ذلك.ا
 
 

                                                      

 . ٕٖٗ، حٜٗ، صٔكتاب الصالة، ابب كراىية الصالة يف ا١تقابر، ج  ، صحيحوحديث متفق عليو، أخرجو البخارم يف  ( (1
، ٕج، ٔط، احلاوي الكبري، ا١تاكردم، ٕٔٔ، صٔجد.ط، ، األـ، لشافعي، ا٘ٔٔ، صٔج، ٕط، بدائع الصنائعالكاساين،  ( (2
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ، صٔجد.ط، ، ادلهذب ، الشَتازم،ٕٔٙص
، ابن عبد الرب، ٜٕٔ، صٔج، ٔط، النوادر والزايدات، ابن أيب زيد القَتكاين، ٕٛٔ، صٔج، ٔط، ادلدونةمالك بن أنس،  ( (3

 .ٕٕٗ، صٔج، ٕط، الكايف
-ٜٛٗ، صٔج، ٕط، اإلنصاف، ا١ترداكم، ٚٓٔ-ٙٓٔ، صٕج، ٔط، صحيح الفروع للمرداويالفروع وتابن مفلح،  ( (4

 .ٔٛٔ، صٔج، ٔط، منتهى االرادات، ابن النجار اٟتنبلي، ٜٔٗ
-ٜٛٗ، صٔج، ٕط، اإلنصاف ، ا١ترداكم،ٚٓٔ-ٙٓٔ، صٕج، ٔط، الفروع وتصحيح الفروع للمرداويابن مفلح،  ( (5

ٜٗٔ. 
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 الفرع الثاين: حترير حمل النزاع وبيان سبب اخلالف
 ٖترير ٤تل النزاع: : أوال

اتفق األئمة األربعة أف صالة اٞتنازة يف ا١تقربة جائزة، كاتفقوا أيضا أف ا١تقربة اليت كجدت فيها ٧تاسة ال 
كاقع يف الصالة اليت ليست صالة  ٕتوز الصالة فيها الشًتاط طهارة ا١تكاف يف الصالة. فاالختالؼ

 اٞتنازة يف ا١تقربة اليت ظاىرىا طاىرة. 
 بياف سبب ا٠تالؼ: : اثنيا

تعارض ظاىر األحاديث ا١تتعلقة ابٟتكم، كىي بُت األحاديث اليت تبُت طهارة األرض كاألحاديث اليت 
، كمنهم ذىبوا طريقة تنهى عن الصالة يف مواضع من ضمنها ا١تقربة. فمنهم من ذىبوا طريقة الًتجيح

كلعل أصل ا٠تالؼ يف اٟتكم ىو مسألة ىل النهي عن (1)التخصيص، كمنهم من ذىبوا طريقة اٞتمع.
 الصالة يف ا١تقربة معللة بنجاسة ا١تكاف أـ ىو أمر تعبدم.  

 األدلةالفرع الثالث: 
 : أدلة اٞتواز:أوال
األرض مسجدا كطهورا فحيث ما  رلجعلت  : "حديث جابر بن عبد هللا قاؿ: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص-ٔ

 (3).(2)أدركتك الصالة فصل"
 كجو الداللة يف اٟتديث: اٟتديث يدؿ على جواز الصالة يف أم مكاف.

حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر: "أف امرأة سوداء أك رجال كاف يقم ا١تسجد ففقده النيب ملسو هيلع هللا ىلص فسأؿ عنو فقيل -ٕ
  (5).(4) آذنتموين بو قاؿ دلوين على قربه فدلوه فصلى عليو"مات فقاؿ أال

: بلغٍت أف بعض أاصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانوا رضواف هللا عليهم، فقد قاؿ مالك فعل الصحابة -ٖ
 كفعل الصحابة يستأنس بو. (1)يصلوف يف ا١تقربة.

                                                      

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ، صٔجد.ط،  ،بداية اجملتهدابن رشد،  ( (1
، ٔكتاب الصالة، ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: جعلت رل األرض مسجدا كطهورا، ج  ،صحيحوحديث متفق عليو، أخرجو البخارم يف  ( (2
 .ٕٔ٘كتاب ا١تساجد كمواضع الصالة، ابب جعلت رل األرض مسجدا كطهورا، ح  ، صحيحو. كأخرجو مسلم يف ٖٛٗ، حٜ٘ص
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ، صٔجد.ط، ، بداية اجملتهد، ابن رشد، ٕٕٗ، صٔج، ٕط، الكايفالرب،  ابن عبد ( (3
، ٔكتاب الصالة، ابب كنس ا١تسجد كالتقاط ا٠ترؽ كالقذل كالعيداف، ج  ، صحيحوحديث متفق عليو، أخرجو البخارم يف  ( (4
 .ٜٙ٘، حٜ٘ٙ، ٕكتاب اٞتنائز ابب الصالة على القرب، ج  ، صحيحو. كأخرجو مسلم يف ٛ٘ٗ، حٜٜص
 .ٜٕٔ، صٔج، ٔط، النوادر والزايداتابن أيب زيد القَتكاين،  ( (5
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 : أدلة ا١تنع:اثنيا
ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "لعن هللا اليهود، اٗتذكا قبور أنبيائهم مساجد، فال  حديث أيب ىريرة كعائشة أف النيب-ٔ

  (3).(2)تتخذكا قربم بعدم مسجدا"
حديث عائشة كعبد هللا بن عباس: "لعنة هللا على اليهود كالنصارل اٗتذكا قبور أنبيائهم مساجد: -ٕ

 (5).(4)٭تذر ما صنعوا"
 (6) الصالة يف ا١تقربة ١تا فيو من التشبيو ابليهود.كجو الداللة يف اٟتديثُت: هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص

هنع هللا يضر قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل أف ٯتوت ٓتمس يقوؿ: "إف من كاف قبلكم   (7)حديث جندب-ٖ
عن كانوا يتخذكف قبور أنبيائهم كصاٟتيهم مساجد أاال فال تتخذكا القبور مساجد إين أهناكم 

 (9).(8)ذلك"
 كجو الداللة يف اٟتديث: هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يتخذ القبور موضعا للصالة كالنهي يفيد التحرًن.

 (2).(1)األرض كلها مسجد إال ا١تقربة كاٟتماـ" قاؿ: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " 10حديث أيب سعيد ا٠تدرم-ٗ
                                                      

 .ٕٛٔ، صٔج، ٔط، ادلدونةمالك بن أنس،  ( (1
كتاب اٞتنائز،   ، صحيحوأخرجو الشيخاف بلفظ: لعن هللا اليهود كالنصارل، اٗتذكا قبور أنبياءىم مسجدا، فأخرجو البخارم يف  ( (2

كتاب ا١تساجد كمواضع الصالة،   ، صحيحو. كأخرجو مسلم يف ٖٖٓٔ، حٛٛ، صٕجد على القبور، جابب ما يكره من اٗتاذ ا١تسا
 .ٖٓ٘-ٜٕ٘، حٖٙٚ، صٔابب النهي عن بناء ا١تساجد على القبور كاٗتاذ الصور فيها كالنهي عن اٗتاذ القبور مساجد، ج

 .٘ٔٔ، صٔج، ٕط، بدائع الصنائعالكاساين،   (3)
. كأخرجو مسلم ٖ٘ٗ، حٜ٘، صٔكتاب الصالة، ابب الصالة يف البيعة، ج،  صحيحوو البخارم يف حديث متفق عليو، أخرج ( (4
كتاب ا١تساجد كمواضع الصالة، ابب النهي عن بناء ا١تساجد على القبور كاٗتاذ الصور فيها كالنهي عن اٗتاذ القبور   ، صحيحويف 

 .ٖٔ٘، حٖٚٚ، صٔمساجد، ج
 .ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ، صٖجد.ط، ، اجملموعالنوكم،  ( (5
 .٘ٔٔ، صٔج، ٕط، بدائع الصنائعالكاساين،  ( (6
رواة ىو الصحايب جندب بن عبد هللا بن سفياف البجلي، مث العلقي، أبو عبد هللا، كيقاؿ جندب بن خالد بن سفياف.  ( (7

 .ٜ٘ٚ، رقم التهذيبني
اجد على القبور كاٗتاذ الصور فيها كالنهي كتاب ا١تساجد كمواضع الصالة، ابب النهي عن بناء ا١تس،  صحيحوأخرجو مسلم يف  ( (8

 .ٕٖ٘، حٖٚٚ، صٔعن اٗتاذ القبور مساجد، ج
 .ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ، صٖجد.ط، ، اجملموعالنوكم،  ( (9

ىو الصحايب سعد بن مالك بن سناف بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األّتر كىو خدرة بن عوؼ بن اٟتارث بن ا٠تزرج  ( (10
 .ٖٕٕ٘، رقم رواة التهذيبنيب الشجرة، فقيو نبيل. األنصارم. قاؿ الذىيب: من أصحا
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اٟتديث أف الصالة تؤدل يف أم مكاف من األرض  كجو الداللة يف اٟتديث: بُت النيب يف
 كاستثٌت ا١تقربة كاٟتماـ.

حديث ابن عمر هنع هللا يضر: "أنو عليو الصالة كسالـ هنى أف يصلي يف سبعة مواطن: يف ا١تزبلة، كاجملزرة، -٘
 (4).(3)كا١تقربة، كقارعة الطريق، كيف اٟتماـ كيف معاطن اإلبل، كفوؽ ظهر بيت هللا"

 لة يف اٟتديث: هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص الصالة يف سبعة مواطن منها ا١تقربة، كالنهي يفيد اٟترمة.كجو الدال
أنو هنى أف ٕتعل القبور ٤تاريب". -ٙ  (5)حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "ا

كجو الداللة يف اٟتديث: احملراب ىو موضع صالة اإلماـ، فاٟتديث ينهى عن الصالة يف القبور 
 النهي يفيد التحرًن.ك 

 مناقشة األدلة الفرع الرابع: 
 أدلة اٞتوازمناقشة : أوال
 حديث "جعلت رل األرض مسجدا كطهورا" صحيح اثبت لكنو عاـ قابل للتخصيص.-ٔ
حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر أيضا صحيح اثبت لكن ٖتمل الصالة فيو على صالة اٞتنازة إذ النيب ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ

 إذل ا١تقربة كصلى فيها فور ٝتاع الوفاة، كصالة اٞتنازة خارجة ٤تل النزاع. ذىب
كوف صالة اٞتنازة فال دليل ا٠ترب بفعل الصحابة رضواف هللا عليهم دل يثبت فيو نوع الصالة فقد ي-ٖ

 بذلك.
                                                      

، ٔ، جسننو، كابن ماجو يف ٕٜٗ، حٕٖٔ، صٔ، جسننو،  كأبو داكد يف ٖٚٔ، حٖٔٔ، صٔ، جسننوأخرجو الًتمذم يف  ( (1
، كاٟتاكم يف ٖٓٗٔ، حٗٚٛ، صٕ، جسننو، كالدارمي يف ٛٛٚٔٔ، حٕٖٔ، صٛٔ، جمسنده، كأٛتد يف ٘ٗٚ، حٕٙٗص

، ٜٔٚ، حٚ، صٕ، جصحيحو، كابن خزٯتة يف ٜٛٔ، حٕٓ، صٔ، جمسنده، كالشافعي يف ٜٜٔ، حٖٓٛص، ٔ، جمستدركو
معرفة السنن ، كالبيهقي يف ٖٓ٘ٔ، حٖٓ٘، صٕ، جمسنده، كأبو يعلى يف ٜٜٙٔ، حٜٛ٘، صٗكابن حباف يف صحيحو، ج

: األرانؤكطح. كقاؿ شعيب . قاؿ األلباين: صحيٕٕٚٗ، حٜٓٙ، صٕ، جسننو الكربى، كيف ٔٛٓ٘، حٔٓٗ، صٖ، جواآلاثر
 حديث صحيح.

 .ٕٔٔ، صٔجد.ط، ، األمالشافعي،  ( (2
معرفة السنن ، كالبيهقي يف ٙٗٚ، حٕٙٗ، صٔ، جسننو، كابن ماجو يف ٖٙٗ، حٚٚٔ، صٕ، جسننوأخرجو الًتمذم يف  ( (3

 . قاؿ األلباين: ضعيف.ٙٓ٘ٗ، حٕٕٙ، صٖ، جواآلاثر
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔص ،ٔجد.ط، ، بداية اجملتهدابن رشد،  ( (4
. ال يوجد حديث هبذا اللفظ، كلعل ا١تؤلف قصد ا١تعٌت كىو الوارد يف األحاديث ٕٔٙ، صٕج، ٔط، احلاوي الكبريا١تاكردم،  ( (5

 السابقة.



 

64 
 

 أدلة ا١تنع:مناقشة : اثنيا
ن يفيد اٟتظر، كعلل النهي بعدـ حديث اللعن صحيح اثبت، كفيو هني عن الصالة يف ا١تقربة. كاللع-ٔ

التشبو ابليهود. كمن ا١تعلـو أف التشبو بغَت ا١تسلمُت ٤تظور كيزداد اٟتظر ىنا لنص النيب ملسو هيلع هللا ىلص على نوع 
 الفعل.

نص يف حديث جندب أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن الصالة يف ا١تقربة قبل ٜتسة أعواـ من كفاتو، فهذا يدؿ -ٕ
 ى أتخر كركد اٟتديث ٦تا يكوف ردا على من قاؿ بنسخ اٟتديث النهي.عل
يف حديث أيب سعيد كابن عمر نص صريح على استثناء ا١تقربة من مواضع الصالة كالظاىر أف النهي -ٖ

 فيهما يفيد التحرًن.
حديث ابن عمر ضعيف، كالضعيف ال ٭تتج بو. لكن االستشهاد ىنا يف حكم ا١تقربة، كقد كردت -ٗ
 حاديث أخرل صحيحة عنها.أ

ا١تالكية ٛتلوا لفظ ا١تقربة الواردة يف األحاديث على مقابر ا١تشركُت ألهنا حفرة من حفر النار كا١تقابر -٘
 (1)القدٯتة توقعا الختالط األرض بعظاـ ا١تيتتة.

 : ا٠تالصة:اثلثا
لناىية عن يالحظ أف ظهور التعارض يف حديث "جعلت رل األرض مسجدا كطهورا" كاألحاديث ا

الصالة يف ا١تقربة، ككال٫تا صحيحة اثبتة فال نزاع يف الثبوت. يلجأ الفقهاء إذل عدة طرؽ ٟتل ا١تسألة 
 كىي طريقة اٞتمع أك النسخ أك التخصيص. 

فاٟتنفية كالشافعية ذىبوا طريقة اٞتمع بُت األحاديث. فقد ٛتلوا النهي يف األحاديث الناىية عن 
 الكراىة، كالذم يصرؼ النهي من التحرًن إذل الكراىة ىو أحاديث اٞتواز. الصالة يف ا١تقربة على 

أما ا١تالكية فقد ذىبوا مذىب الًتجيح، فرجحوا حديث "جعلت رل األرض مسجدا كطهورا" كقالوا ألف 
 (2)ذلك من فضائل النيب فهو ٦تا ال ٬توز نسخو.

ض مسجدا كطهورا" عاـ، كاٟتنابلة ذىبوا مذىب التخصيص، فقالوا حديث "جعلت رل األر 
كاألحاديث الناىية عن الصالة يف ا١تقربة خاص، فيحمل ا٠تاص على العاـ، كتبقى داللة النهي على 

                                                      

 .ٕٕٗ، صٔج، ٕط، الكايف، ابن عبد الرب، ٜٕٔ، صٔج ،ٔط ،النوادر والزايداتابن أيب زيد ،  ( (1
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ، صٔج د.ط،، بداية اجملتهدابن رشد،  ( (2
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فالصالة يف ا١تقربة ال  1أصلها كىو التحرًن. مث النهي يدؿ على فساد ا١تنهي عنو مطلقا على مذىبهم،
 تصح كعلى ا١تصلي اإلعادة.

 الرتجيحالفرع اخلامس: 
ض األدلة كمناقشتها، ٘تيل الباحثة إذل ٖترًن الصالة يف ا١تقربة كىو ما ذىب إليو اٟتنابلة إال أف بعد عر 

الصالة فيها صحيحة فتخالف اٟتنابلة يف ذلك. كالقوؿ ابلتحرًن للنصوص الصر٭تة يف النهي عنها 
" عاـ كالنهي يفيد التحرًن، ككركد اللعن يقوم ذلك. فحديث "جعلت رل األرض مسجدا كطهورا

كاألحاديث الناىية عن الصالة يف ا١تقربة ٗتصصو كبذلك يعمل اٟتديثُت كىو أكذل من إ٫تاؿ أحد٫تا. 
أيضا القوؿ بتحرٯتها أحوط يف التأكد من طهارة ا١تكاف كسد لذريعة الصالة على أرض ٧تس كىو ليس 

النهي ألمر خارجي كقد  من اٟترج لتوفر أماكن أخرل ألداء الصالة. أما القوؿ بصحة الصالة فيها ألف
 فيما سبق عدـ فساد ا١تنهي عنو إذا كاف ألمر خارجي.  ترجح

 أثر النهي يف احلكم الفرع السادس: 
اختلف الفقهاء يف داللة النهي يف ىذا اٟتديث بُت التحرًن ابعتبار أصلو كبُت الكراىة بقرينة تصرفو عن 

حرًن كىم اٟتنابلة يركف عدـ صحة الصالة يف ا١تقربة التحرًن ىي أحاديث اٞتواز. مث الذين ذىبوا إذل الت
إف صلي فيها ابعتبار أف النهي يدؿ على فساد ا١تنهي عنو كإف كاف ا١تنهي عنو أمر خارج عن ماىية 

 2ذىبهم يف مسألة فساد ا١تنهي عنو.الفعل كىذا ىو م
 ادلطلب الرابع: حديث الصالة يف مواضع اخلسف 

 عنهما: أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "ال تدخلوا على ىؤالء ا١تعذبُت إال أف عن عبد هللا بن عمر رضي هللا
 (3)تكونوا ابكُت، فإف دل تكونوا ابكُت فال تدخلوا عليهم، ال يصيبكم ما أصاهبم".

 
 

                                                      

. ٕٗٓ، صٔج، ٔط، حترير ادلنقول وهتذيب علم األصول . ا١ترداكم،٘ٗٚ-ٖٓٚ، صٕج، ٔط، أصول الفقوابن مفلح،  ( (1
 .ٜٙ-ٗٛ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنريابن النجار اٟتنبلي، 

. ٕٗٓ، صٔج، ٔط، ولحترير ادلنقول وهتذيب علم األص . ا١ترداكم،٘ٗٚ-ٖٓٚ، صٕج، ٔط، أصول الفقوابن مفلح،  ( (2
 .ٜٙ-ٗٛ، صٖج، ٕط، شرح الكوكب ادلنريابن النجار اٟتنبلي، 

 .ٖٖٗ، حٜٗ، صٔكتاب الصالة، ابب الصالة يف مواضع ا٠تسف كالعذاب، ج  ، صحيحوأخرجة البخارم يف  ( (3
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 الفرع األول: ادلسألة الفقهية يف احلديث ورأي الفقهاء فيها

 ث: حكم الصالة يف مواضع ا٠تسف كالعذاب.ا١تسألة الفقهية ا١تتضمنة يف اٟتدي: أوال
 رأم الفقهاء يف ا١تسألة:: اثنيا

  (1)يرل ٚتهور الفقهاء كراىة الصالة يف مواضع ا٠تسف كالعذاب، كقد استدلوا هبذا اٟتديث.
نزؿ هبا سخط هللا يدؿ على ذلك قولو:  اليتقاؿ ا١تهلب: إ٪تا ىذا من جهة التشاـؤ ابلبقعة 

، فوٓتهم تعاذل على ذلك، ككذلك تشاءـ 45إبراىيم: َّرثنبمبزبربيئىئٹٱٹٱُّٱ
موضع  يففكراىية الصالة  (2)انـ فيها عن الصالة كرحل عنها مث صلى، اليتعليو السالـ، ابلبقعة 

ا٠تسف أكذل، إال أف إابحة الدخوؿ فيو على كجو البكاء كاالعتبار يدؿ أف من صلى ىناؾ ال تفسد 
(3)تضرع كخشوع كاعتبار.صالتو؛ ألف الصالة موضع بكاء ك 

 

كاستدلوا أيضا ْتديث علي هنع هللا يضر قاؿ: "هناين رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف أصلي يف ا١تقربة كهناين أف أصلي 
 (5).(4)يف أرض اببل فإهنا ملعونة"

قاؿ ا٠تطايب: "يف إسناد ىذا اٟتديث مقاؿ كال أعلم أحدا من العلماء حـر الصالة يف أرض 
كقد عارضو ما ىو أصح منو كىو قولو ملسو هيلع هللا ىلص جعلت رل األرض مسجدا كطهورا كيشبو أف يكوف اببل، 

معناه لو ثبت أنو هناه أف يتخذ أرض اببل كطنا كدارا لإلقامة فتكوف صالتو فيها إذا كانت إقامتو هبا 

                                                      

 .ٙ٘، صٕجد.ط، ، ادلغين ، ابن قدامة،ٜ٘ٔ، صٖجد.ط، ، اجملموع، النوكم، ٛٗٔ، صٔج، ٔط، معامل السننا٠تطايب،  ( (1
الؿ اٟتديث ا١تعٍت ىنا: عن أيب ىريرة أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حُت قفل من غزكة خيرب سار ليلو حىت إذا أدركو الكرل عرس كقاؿ لب ( (2

ذل راحلتو مواجو الفجر فغلبت اكأل لنا الليل فصلى بالؿ ما قدر لو كانـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأصحابو فلما تقارب الفجر استند بالؿ إ
ؿ هللا بالال عيناه كىو مستند إذل راحلتو فلم يستيقظ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كال بالؿ كال أحد من أصحابو حىت ضربتهم الشمس فكاف رسو 

نفسي الذم أخذ أبيب أنت كأمي اي رسوؿ هللا بنفسك قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص أك٢تم استيقاظا ففزع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ أم بالؿ فقاؿ بالؿ أخذ ب
من نسي  اقتادكا فاقتادكا ركاحلهم شيئا مث توضأ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأمر بالال فأقاـ الصالة فصلى هبم الصبح فلما قضى الصالة قاؿ

 الصالة فليصلها إذا ذكرىا فإف هللا قاؿ أقم الصالة لذكرم.
 .ٓٛٙ، حٔٚٗ، صٔكتاب ا١تساجد كمواضع الصالة، ج،  يحوصحأخرجو مسلم يف 

، بدر الدين العيٍت، ٖٗٗ، صٔج، ٚط، إرشاد الساري، القسطالين، ٛٛ، صٕج، ٕط، شرح صحيح البخاريابن بطاؿ،   (3)
 .ٜٔٔ، صٗجد.ط، ، عمدة القاري

. قاؿ األلباين: ٖٗٙٗ، حٕٖٙ، صٕ، جسننو الكربى، كالبيهقي يف ٜٓٗ، حٕٖٔ، صٔ، جسننوأخرجو أبو داكد يف  ( (4
 : إسناده ضعيف النقطاعو.األرانؤكطضعيف. قاؿ شعيب 

 .ٙٔٔ، صٕج، ٔط، الفروع وتصحيح الفروع للمرداويابن مفلح،  ( (5
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و لو ٔتا أصابو من احملنة ك٥ترج النهي فيو على ا٠تصوص أال تراه يقوؿ هناين كلعل ذلك منو إنذار من
 (1)ابلكوفة كىي أرض اببل كدل ينتقل أحد من ا٠تلفاء الراشدين قبلو من ا١تدينة".

فحديث علي هنع هللا يضر مطعوف يف إسناده، كلعل ما يقوم صحة ا٠ترب األثر الذم ركل ابن أيب شيبة: 
لنا الصالة، فسكت مث قلنا "خرجنا مع علي إذل النهركاف حىت إذا كنا ببابل حضرت صالة العصر، ق

 (2)الصالة فسكت، فلما خرج منها صلى مث قاؿ: ما كنت ألصلي أبرض خسف هبا ثالث مرات".
 أثر النهي يف احلكمالفرع الثاين: 

اتفق الفقهاء أف النهي يف ىذا اٟتديث يفيد الكراىة، كالذم يصرؼ النهي عن التحرًن ىو كوف ا١تكاف 
 .(3)نيب ملسو هيلع هللا ىلص: "جعلت رل األرض مسجدا كطهورا"طاىر فيدخل يف عمـو قوؿ ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 . كاٟتديث متفق عليو، سبق ٗتر٬تو.ٛٗٔ، صٔج، ٔط، معامل السننا٠تطايب،  ( (1
 .ٙ٘٘ٚ، رقم ٔ٘ٔ، صٔ، جمصنفوأخرجو ابن أيب شيبة يف  ( (2
 اٟتديث متفق عليو كقد سبق ٗتر٬تو. ( (3
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 اخلادتة
اٟتمد هلل رب العا١تُت، من فضلو سبحانو كتعاذل قد ٘تت كتابة ىذا البحث، كتوصلت الباحثة من خالؿ 

 كتوصيات، كبياهنا يف النقاط اآلتية: ْتثها إذل عدة نتائج
 أكال: النتائج:

 .٦تن ىو دكنو بصيغة ال تفعلعريف االصطالحي ا١تختار لكلمة النهي ىو طلب الكف التأف -ٔ
 األصل يف النهي أنو يفيد التحرًن، ك٭تمل على غَته بقرينة صارفة من التحرًن إذل غَته.-ٕ
 النهي يدؿ على الفور كالتكرار ٔتجرد صيغتو.-ٖ
سواء كاف يف العبادات  أك لوصف مالـز لو،إذا كاف لعُت ا١تنهي عنو النهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو -ٗ

 عنو. إذا كاف ألمر خارج الفسادكال يقتضي  أك ا١تعامالت،
اتفق الفقهاء من ا١تذاىب األربعة أف النهي يف حديث ال يتوضأ من الشك حىت يستقُت يدؿ على -٘

 ن خركج الريح.التحرًن ابعتبار األصل، فال يقطع ا١تصلي صالتو إلعادة الوضوء ما داـ دل يتقُت م
يفيد التحرًن ابعتبار األصل  أنو حديث ال تستقبل القبلة بغائط أك بوؿيف النهي الوارد يف الراجح  -ٙ

 .كىو الرأم الذم ذىب إليو الشافعية كاٟتنابلة
اتفق الفقهاء على ٛتل النهي يف حديث النهي عن االستنجاء كمس الذكر ابليمُت على الكراىة، -ٚ

 ًن إذل الكراىة ىو كوف اٟتكم يف ما يتعلق ابآلداب.كالصارؼ من التحر 
الراجح يف داللة النهي يف حديث االستنجاء ابٟتجارة أنو يفيد التحرًن لتعليل النهي ابلنجاسة، كأف -ٛ

 التطهَت ال ٬تزئ كىو رأم الشافعية كاٟتنابلة.
 الوارد النهي بداللة ذلك استنبطوا كقد اٞتمهور، رأم كىو ٧تاستو ىو الكلب سؤر مسألة يف الراجح-ٜ

 .التحرًن على
 اٞتمهور، رأم ىو كما التحرًن على يدؿ ال اٟتائض طواؼ عن النهي حديث يف النهيالراجح يف -ٓٔ

 للحرج. رفعان  ا١تعاصرين كبعض القيم ابن ذهيكتلم تيمية ابن اإلماـ ذلك إذل كذىب
 رأم ىو الصالة يف ا١تنكبُت كشف عن النهي حديث يف الواردة النهي داللة يف الراجح الرأم -ٔٔ

 جاء النهي فلعل الرجل؛ عورة من ليسا ا١تنكبُت كالعتبار األدلة؛ بُت ٚتعان  الكراىة على ْتملو اٞتمهور
 .ا١تصلي آداب ابب من
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 على النهي ْتمل القائل اٞتمهور رأم ىو ا١تسجد يف البزاؽ حديث يف الراجحة النهي داللة -ٕٔ
؛ القبلة ٕتاه كاف إذا إالّ  اآلداب، ابب يف اٟتكم فيقع ٧تسان  ليس زاؽالب ألفّ  كذلك الكراىة؛  لوركد فيحـر
 .ذلك يف التهديد

 يفيد أبنو القائل اٟتنابلة رأم ىو ا١تقربة على الصالة حديث يف الواردة النهي داللة من الراجح -ٖٔ
 مظنة ا١تقربة كلكوف ا١تكاف؛ ارةطه يف االحتياط إذل إضافةن  ا١تقربة، يف الصالة يف اللعن لوركد التحرًن؛

 ألمر النهي ألفّ  كقعت إف الصالة بصحة ترل الباحثة أفّ  إال األدلة؛ بُت ٬تمع الرأم ىذا كلعل النجاسة،
 .خارجي

اتفق الفقهاء على أف النهي يف حديث الصالة يف مواضع ا٠تسف كالعذاب يفيد الكراىة، -ٗٔ
 ا١تكاف.كالصارؼ من التحرًن إذل الكراىة ىو طهارة 

 اثنيا: التوصيات:
 كقبل أف يبلغ البحث هنايتو، تسر الباحثة أف تعطي التوصيات اآلتية:

ينبغي على طالب العلم أف ٬تمع بُت أكثر من علم من العلـو اإلسالمية يف أْتاثهم فتزداد اإلفادة -ٔ
 كترفع ا١تلكة العلمية عندىم.

التطبيقي من القواعد األصولية، كيف ذلك تفعيل ما  على الباحثُت يف أصوؿ الفقو أف يهتموا ابٞتانب-ٕ
 أسسو العلماء السابقوف كتطوير ٢تذا العلم اٞتليل يف حد ذاتو.

ماؿ ابقي األبواب كينبغي على الباحثُت فيما بعد إك ىذا البحث قد تناكؿ جزءا من ا١تسائل الفقهية،-ٖ
 الفقهية كبذلك تتم الفائدة.

فكل خَت من فضل هللا تعاذل كالتقصَت من الباحثة الفاقرة إليو.  نسأؿ هللا أف ينفع ىذا البحث،
كجزل هللا خَت اٞتزاء لكل من ساىم يف إ٧تاز ىذا البحث، كلعل اٞتهود ا١تبذكؿ يف ىذا البحث ٤تسوب  

 كعمل صاحل يف ميزاف اٟتسنات.
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 فهرس اآلايت
اآليةرقم  رقم الصفحة  السورة اآلية 

 آؿ عمراف ٌٍّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييه 102 1
 اإلسراء ينىنننمنزنرنمماميلىلمليك 33 17
لكاكيقىقيفىفيثىثنث 235 17   البقرة 
 البقرة خنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمك 286 17
 طو جئييىينيميزيريٰىينىنننمن 131 17
ملخلحلجلمكلكخكحك 42 17  ابراىيم 
 التحرًن ملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمف 7 17
 ا١تائدة مجحجمثهتمتختحتجتهبمبخب 101 17
 القصص جئييىينيميزيريٰى 25 17
 التوبة مخجخمحجحمجحج 40 17
 الطور ىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىممم 16 17
 اٟتشر حئجئييىينيميزيريٰى 7 18
 ا١تائدة خئحئجئييٱ 4 47
 األعراؼ ممخمحمجميلىلمل 31 54
 ابراىيم نبمبزبربيئىئ 45 65
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 اجعادلصادر وادلر 
  ،غريب  النهاية يفابن األثَت، أبو السعادات ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن دمحم الشيباين اٞتزرم

 .(ـٜٜٚٔ ،ا١تكتبة العلمية)بَتكت: د.ط، ، احلديث واألثر
  ،األرانؤكطشعيب  :، ٖتقيقادلسندأٛتد، أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ الشيباين ،

 .(ـٕٔٓٓ رسالة،مؤسسة ال، )بَتكت: ٔط
 د.  :، ٖتقيقهناية الوصول يف دراية األصولا٢تندم، ، صفي الدين دمحم بن عبد الرحيم األرموم

، ا١تكتبة التجارية، )مكة ا١تكرمة: ٔطبن سادل السويح،  كد. سعدبن سليماف اليوسف  صاحل
 .(ـٜٜٙٔ

 شرح منهاج الوصول هناية السول، عبد الرحيم بن اٟتسن بن علي الشافعيأبو دمحم نوم، اإلس ،
 .(ـٜٜٜٔ ،دار الكتب العلمية، )بَتكت: ٔط
  إرواء ، ج نوح بن ٧تايت بن آدـ األشقودرماأللباين، أبو عبد الرٛتن دمحم انصر الدين بن اٟتا

 .(ـٜ٘ٛٔ، ا١تكتب اإلسالمي، )بَتكت: ٕط، الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل
 التعليقات ، ج نوح بن ٧تايت بن آدـ األشقودرمين بن اٟتا األلباين، أبو عبد الرٛتن دمحم انصر الد

، د.ـ: ٔط، احلسان على صحيح ابن حبان ودتييز سقيمو من صحيحو وشاذه من حمفوظو
 .(ـٖٕٓٓ ،دار ابكزير

  سلسلة ، ج نوح بن ٧تايت بن آدـ األشقودرماأللباين، أبو عبد الرٛتن دمحم انصر الدين بن اٟتا
دار ا١تعارؼ، ، )الرايض: ٔط، وعة وأثرىا السيء يف األمةاألحاديث الضعيفة وادلوض

 .(ـٕٜٜٔ
  صحيح ، ج نوح بن ٧تايت بن آدـ األشقودرماأللباين، أبو عبد الرٛتن دمحم انصر الدين بن اٟتا

 .(ـٕٕٓٓ، مؤسسة غراس، كويت: ٔط، األم-أيب داود
  صحيح ، ن آدـ األشقودرمج نوح بن ٧تايت باأللباين، أبو عبد الرٛتن دمحم انصر الدين بن اٟتا

 .(د.ت، مركز نور اإلسالـد.ط، )اإلسكندرية: ، وضعيف سنن الرتمذي
  صحيح ، ج نوح بن ٧تايت بن آدـ األشقودرماأللباين، أبو عبد الرٛتن دمحم انصر الدين بن اٟتا

 .(د.ت، مركز نور اإلسالـد.ط، )اإلسكندرية: ، وضعيف سنن النسائي
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 ،دار الكتب د.ط، )بَتكت: ، تيسري التحريرمُت بن ٤تمود البخارم، دمحم أ أمَت ابدشاه اٟتنفي
 .(ـٖٜٛٔ ،العلمية

  ،د.ط، )عماف: ، دراسات يف مناىج احملدثنيأ.د.أمُت دمحم القضاة كأ.د. عامر حسن صربم
 .(ـٕٕٔٓ، جهينة

  ،ختصر اجلامع ادلسند الصحيح ادلالبخارم، أبو عبد هللا دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة
دار طوؽ ، )بَتكت: ٔطدمحم زىَت بن انصر،  :، ٖتقيقمن أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو

 .(ـٕٔٓٓ، النجاة
 عمدة القاري ، ن أٛتد بن موسى بن أٛتد الغيتايببدر الدين العيٍت اٟتنفي، أبو دمحم ٤تمود ب

 ، د.ت.(ريبدار إحياء الًتاث العد.ط، )بَتكت: ، شرح صحيح البخاري
 أبو ٘تيم  :، ٖتقيقشرح صحيح البخاريا١تلك،  عبد بن خلف بن علي اٟتسن ابن بطاؿ، أبو

 .(ـٖٕٓٓمكتبة الرشد، ، )الرايض: ٕطايسر إبراىيم، 
  ، األرانؤكطشعيب  :، ٖتقيقشرح السنةالبغوم، أبو دمحم اٟتسُت بن مسعود بن دمحم بن الفراء، 

 .(ـٖٜٛٔا١تكتب اإلسالمي،  ، )دمشق:ٕط
  ،دقائق أويل النهى لشرح ادلنتهى البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن اٟتنبلي

 .(ـٖٜٜٔعادل الكتب، ، د.ـ: ٔط، ادلعروف بشرح منتهى اإلرادات
  ،الروض ادلربع شرح زاد البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن اٟتنبلي

 .(، د.تمؤسسة الرسالةد.ط، )بَتكت: ، ادلستقنع
 عبد ا١تعطي أمُت قلعجي، : ، ٖتقيقالسنن الصغري، ي، أٛتد بن اٟتسن بن علي بن موسىالبيهق

 .(ـٜٜٛٔجامعة الدراسات اإلسالمية، ، كراتشي: ٔط
 دمحم عبد القادر عطا،  :، ٖتقيقالسنن الكربى، ي، أٛتد بن اٟتسن بن علي بن موسىالبيهق

 .(ـٖٕٓٓ، دار الكتب العلمية، )بَتكت: ٖط
 د. عبد العلي عبد اٟتميد  :، ٖتقيقشعب اإلميان، ىالبيهقي، أٛتد بن اٟتسن بن علي بن موس

 .(ـٖٕٓٓمكتبة الرشد، ، )الرايض: ٔطحامد، 
 عبد ا١تعطي أمُت  :، ٖتقيقمعرفة السنن واآلاثر، ي، أٛتد بن اٟتسن بن علي بن موسىالبيهق

 .(ـٜٜٔٔ، دار قتيبة، )دمشق: ٔطقلعجي، 
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 د.ط، بشار عواد معركؼ،  :، ٖتقيقالرتمذيسنن  بن عيسى بن سورة بن موسى، الًتمذم، دمحم
 .(ـٜٜٛٔ، دار الغرب اإلسالمي)بَتكت: 

 التلخيص يف أصول ، د هللا بن يوسف بن دمحم اٞتويٍتعبد ا١تلك بن عبأبو ا١تعارل ٞتويٍت، ا
دار البشائر اإلسالمية، د.ط، بَتكت: عبد هللا جودل النبارل كبشَت أٛتد العمرم،  :، ٖتقيقالفقو
 .(د.ت

  ،د. عبد :، ٖتقيقالورقات، د هللا بن يوسف بن دمحم اٞتويٍتعبد ا١تلك بن عبأبو ا١تعارل اٞتويٍت 
 د.ت. فد. د.ـط، اللطيف دمحم العبد، د.

  ادلستدرك على ، النيسابورماٟتاكم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٛتدكيو
،  دار الكتب العلمية، )بَتكت: ٔطصطفى عبد القادر عطا، م :، ٖتقيقالصحيحني

 .(ـٜٜٓٔ
  ،صحيح ابن الدارمي البسيت،  ميميدمحم بن حباف بن أٛتد بن حباف التأبو حامت ابن حباف

 .(ـٖٜٜٔ ،مؤسسة الرسالة، )بَتكت: ٕط، األرانؤكطشعيب  :، ٖتقيقحبان
 ادلستقنع يف اختصار ادلقنع زادا١تقدسي،  ، موسى بن أٛتد بن موسى بن سادلاٟتجاكم ،

 .(دار الوطن للنشر، د.تد.ط، )الرايض: عبد الرٛتن بن علي بن دمحم العسكر،  :ٖتقيق
  ،فتح الباري شرح صحيح البخاريأٛتد بن علي العسقالين الشافعي، أبو الفضل ابن حجر ،

 .(ـٜٜ٘ٔدار ا١تعرفة، د.ط، )بَتكت: 
  ،فتح الباري شرح صحيح البخاريين الشافعي، أٛتد بن علي العسقالأبو الفضل ابن حجر ،

 .(ـٕٓٓٓدار السالـ، ، )الرايض: ٔط
  حتفة احملتاج يف شرح ادلنهاج، ا٢تيثميابن حجر ا٢تيثمي، أٛتد بن دمحم بن علي بن حجر ،

 .(ـٖٜٛٔا١تكتبة التجارية الكربل، د.ط، )القاىرة: 
  مراقي الفالح شرح م اٟتنفي، ، حسن بن عمار بن علي الشرنبالرل ا١تصر الشر بالينحسن

 .(ـٕ٘ٓٓ، ا١تكتبة العصرية، )د.ـ: ٔط، منت نور اإليضاح
 خليل  :، ٖتقيقادلعتمد يف أصول الفقويب ا١تعتزرل، أبو اٟتسُت البصرم، دمحم بن علي الط

 .(ـٕٜٛٔ، دار الكتب العلمية، بَتكت: ٔطا١تيس، 
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  قيق، ٖتمسند احلميدي، د هللا القرشيبَت بن عيسى بن عبياٟتميدم، أبو بكر عبد هللا بن الز :
 .(ـٜٜٙٔدار السقا، ، )دمشق: ٔطحسن سليم أسد الداراين، 

  حلب: ٔط، معامل السننالبسيت،  ا٠تطابا٠تطايب، أبو سليماف ٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن( ،
 .(ـٕٖٜٔا١تطبعة العلمية، 

 صحيح ابن ي النيسابورم، ابن خزٯتة، أبو بكر دمحم بن إسحاؽ بن خزٯتة بن ا١تغَتة السلم
 .(، د.ت ا١تكتب اإلسالميد.ط، )بَتكت: ، خزمية

  ،ٖتقيقالتمهيد يف أصول الفقوأبو ا٠تطاب الكلوذاين، ٤تفوظ بن أٛتد بن اٟتسُت اٟتنبلي ،: 
 .(ـٜ٘ٛٔجامعة أـ القرل، ، )مكة ا١تكرمة: ٔطمفيد دمحم أبو عمشة، 

  مصطفى  :، ٖتقيقاتريخ بغداد، بت بن أٛتدبكر أٛتد بن علي بن اثا٠تطيب البغدادم، أبو
 .(ـٜٜٙٔدار الكتب العلمية، ، )بَتكت: ٔطعبد القادر عطا، 

 ٔط ،الدار قطينسنن البغدادم،  الدارقطٍت، أبو اٟتسن علي بن عمر بن أٛتد بن مهد ،
 .(ـٕٗٓٓمؤسسة الرسالة،  )بَتكت:

  مسند التميمي السمرقندم،  راـبن عبد الرٛتن بن الفضل بن هبالدارمي، أبو دمحم عبد هللا
دار ، )الرايض: ٔطحسُت سليم أسد الداراين،  :، ٖتقيقالدارمي ادلعروف بسنن الدارمي

 .(ـٕٓٓٓا١تغٍت، 
  ،سنن أيب داودأبو داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت األزدم السجستاين ،

 .(صرية، د.تا١تكتبة العد.ط، )صيدا: دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد،  :ٖتقيق
  ،سنن أيب أبو داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد األزدم السجستاين

دار الرسالة العا١تية، ، )بَتكت: ٔطكدمحم كامل قده بللي،  األرانؤكطشعيب  :، ٖتقيقداود
 .(ـٜٕٓٓ

  ٣تموعة من  :قيق، ٖتسري أعالم النبالء، دمحم بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتازالذىيب، أبو عبد هللا
 .(ـٜ٘ٛٔ، ةمؤسسة الرسال)بَتكت: ، ٖط، األرانؤكطا١تؤلفُت إبشراؼ الشيخ شعيب 

  ٖتقيقخمتار الصحاح، بن أيب بكر بن عبد القادر اٟتنفيالرازم، زين الدين أبو عبد هللا دمحم ،: 
 .(ـٜٜٜٔا١تكتبة العصرية، ، )بَتكت: ٘طيوسف الشيخ دمحم، 
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 احملصول، ا١تلقب بفخر الدين  بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيميالرازم، أبو عبد هللا دمحم ،
 .(ـٜٜٚٔمؤسسة الرسالة، ، )بَتكت: ٖطد.طو جابر فياض العلواين،  :ٖتقيق

 البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل دلسائل ، بن رشد، أبو الوليد دمحم بن أٛتدا
 .(ـٜٛٛٔر الغرب اإلسالمي، دا، )بَتكت: ٕطد.دمحم حجي،  :، ٖتقيقادلستخرجة

 د.ط، ، بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد، بن أٛتد بن دمحم بن أٛتد القرطيبدمحم  ابن رشد، أبو الوليد
 .(ـٕٗٓٓدار اٟتديث، )القاىرة: 

 هناية احملتاج إىل شرح ، زة شهاب الدينالرملي، مشس الدين دمحم بن أيب العباس أٛتد بن ٛت
 .(ـٜٗٛٔار الفكر، دد.ط، )بَتكت: ، ادلنهاج

  ،اتج العروس من جواىر القاموس،  بن دمحم بن عبد الرزاؽ اٟتسيٍتدمحمأبو الفيض الزبيدم ،
 .(دار ا٢تداية، د.تد.ط، )اإلسكندرية: 

 ٔط، البحر احمليط يف أصول الفقو، دمحم بن عبد هللا بن هبادر الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين ،
 .(ـٜٜٗٔدار الكتيب، )القاىرة: 

 ٔط، النوادر والزايداتالقَتكاين،   بن أيب زيد عبد الرٛتن النفزمابن أيب زيد، أبو دمحم عبد هللا ،
 .(ـٜٜٜٔدار الغرب اإلسالمي، )بَتكت: 

 ٔط، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق اٟتنفي، ٤تجن البارعي الزيلعي، عثماف بن علي بن ،
 .(ـٜ٘ٛٔا١تطبعة الكربل األمَتية، )القاىرة: 

  ،قواطع األدلة يف  ا١تركزم، أٛتد بن اٞتبار عبد بن دمحم بن منصور ا١تظفر أبوابن السمعاين
 .(ـٜٜٜٔدار الكتب العلمية، ، )بَتكت: ٔطدمحم حسن دمحم حسن،  :، ٖتقيقاألصول

 د.ط، ، األم بن إدريس بن العباس بن عثماف ا١تطليب القرشي، دمحم الشافعي، أبو عبد هللا
 .(ـٜٜٓٔا١تعرفة، دار )بَتكت: 

 مسند اإلمام دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف ا١تطليب القرشي،  الشافعي، أبو عبد هللا
 .  (ـٜٔ٘ٔ، دار الكتب العلميةد.ط، )بَتكت: دمحم عابد السندم،  :، ترتيبالشافعي

  ،فاظ مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألالشربيٍت، مشس الدين دمحم بن أٛتد ا٠تطيب الشافعي
 .(ـٜٜٗٔ، ةدار الكتب العلمي، )بَتكت: ٔط، ادلنهاج
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  ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم الشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا اليمٍت
 .(ـٜٜٜٔدار الكتاب العربية، ، د.ـ: ٔطالشيخ أٛتد عزك عناية،  :، ٖتقيقاألصول

  ،ٖتقيقنيل األوطار شرح منتقى األخبار مٍت،دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا اليالشوكاين ،: 
 .(ـٖٜٜٔدار اٟتديث، ، )القاىرة: ٔطعصاـ الدين الصبابطي، 

 ادلصنف يف األحاديث عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثماف العبسي،  ابن أيب شيبة، أبو بكر
 .(ـٜٛٛٔمكتبة الرشد، ، )الرايض: ٔطكماؿ يوسف اٟتوت،   :، ٖتقيقواآلاثر

  ٖتقيقالتبصرة يف أصول الفقوازم، أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشافعي، الشَت ، :
 .(ـٕٜٛٔدار الفكر، ، )دمشق: ٔطد.دمحم حسن ىيتو، 

 ٕط، اللمع يف أصول الفقو، الشافعي بو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسفالشَتازم، أ ،
 .(ـٖٕٓٓدار الكتب العلمية، )بَتكت: 

  ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي، افعيإبراىيم بن علي بن يوسف الشالشَتازم، أبو إسحاؽ ،
 .(دار الكتب العلمية، د.تد.ط، )بَتكت: 

  ،د.ط، )القاىرة: ، سبل السالمدمحم بن إٝتاعيل بن صالح بن دمحم اٟتسٍت، أبو إبراىيم الصنعاين
 .(دار اٟتديث، د.ت

  ،ادلعجم الكبري، َت اللخمي الشاميبن أيوب بن مط سليماف بن أٛتدأبو القاسم الطرباين ،
 .(ـٜٜٗٔمكتبة ابن تيمية، ، )القاىرة: ٕطٛتدم بن عبد اجمليد السلفي،  :ٖتقيق

  ٖتقيقشرح معاين اآلاثر، األزدمالطحاكم، أبو جعفر أٛتد بن دمحم بن سالمة بن عبد ا١تلك ،: 
 .(ـٜٜٗٔعادل الكتب، ، د.ـ: ٔطدمحم زىرم النجار كدمحم سيد جاد اٟتق، 

 حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح ، أٛتد بن دمحم بن إٝتاعيل اٟتنفي، اكمطالطح
 .(ـٜٜٚٔدار الكتب العلمية، ، )بَتكت: ٔطدمحم عبد العزيز ا٠تالدم،  :، ٖتقيقنور اإليضاح

  ،رد احملتار على الدر ادلختار الدمشقي اٟتنفي،  دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيزابن عابدين
 .(ـٕٜٜٔ، دار الفكر، )بَتكت: ٕط، وف حباشية ابن عابدينادلعر 

  ،٣تلة البحوث أثر التوبة على عقوبة القذف يف الفقو اإلسالميعبد هللا بن سليماف ا١تطركدم ،
(، ٜٕٗ/ٔـ، نقال عن ا١توسوعة الفقهية الكويتية)ٖٕٓٓ، ٕٛ٘، صٙٙاإلسالمية، العدد

 (.ٜٔٔ/ٕاألعلى للشؤكف اإلسالمية ٔتصر)كموسوعة الفقو اإلسالمي الصادرة عن اجمللس 
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  ،الكايف يف فقو أىل ادلدينةابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم النمرم القرطيب ،
 .(ـٜٓٛٔمكتبة الرايض اٟتديثة، ، )الرايض: ٕطٖتقيق دمحم دمحم أحيد كلد ماديك ا١توريتاين، 

 ادلعونة على علي بن نصر الثعليب ا١تالكي،  عبد الوىاب البغدادم، أبو دمحم عبد الوىاب بن
 .(ا١تكتبة التجارية، د.تد.ط، )مكة ا١تكرمة: ٛتيش عبد اٟتق،  :، ٖتقيقمذىب عامل ادلدينة

  ،احملصول يف أصول ا١تعافرم اإلشبيلي ا١تالكي،  القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكرابن العريب
 .(ـٜٜٜٔدار البيارؽ، ، )عماف: ٔطحسُت علي اليدرم كسعيد فودة،  :، ٖتقيقالفقو

  ،كشف األسرار شرح أصول عالء الدين البخارم اٟتنفي، عبد العزيز بن أٛتد بن دمحم
 .(، د.تد.ط، )بَتكت: دار الكتاب اإلسالمي، البزدوي

  ،ْتث دالالت النهي عند األصوليني وأثرىا يف الفروع الفقهيةد.علي بن عباس اٟتكمي ،
 ـ.ٜٛٛٔقرل، العدد األكؿ، ٤تكم، ٣تلة جامعة أـ ال

  ،منح اجلليل شرح خمتصر خليلدمحم بن أٛتد بن دمحم عليش ا١تالكي، أبو عبد هللا ابن عليش ،
 .(ـٜٜٛٔ، ردار الفكد.ط، )بَتكت: 

  ،ٖتقيقمستخرج أيب عوانةأبو عوانة، يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم النيسابورم االسفراييٍت ،: 
 .(ـٜٜٛٔ، فد.ـ: ، د.ٔطأٯتن بن عارؼ الدمشقي، 

  بَتكت: ٔط، البناية شرح اذلداية، بن أٛتد بن حسُت الغيتايب اٟتنفيالعيٍت، أبو دمحم ٤تمود( ،
 .(ـٕٓٓٓدار الكتب العلمية، 

  ،ٔطدمحم عبد السالـ عبد الشايف،  :، ٖتقيقادلستصفىالغزارل، أبو حامد دمحم بن دمحم الطوسي ،
 .(ـٖٜٜٔدار الكتب العلمية، )بَتكت: 

 ٖتقيقمعجم مقاييس اللغة، مالقزكيٍت الراز  زكرايأٛتد بن فارس بن أبو اٟتسُت بن فارس، ا ،: 
 .(ـٜٜٚٔدار الفكر، د.ط، )دمشق: عبد السالـ دمحم ىاركف، 

 ٖتقيقالعدة يف أصول الفقو، ابن الفراء، القاضي أبو يعلى دمحم بن اٟتسُت بن دمحم بن خلف ،: 
 .(ـٜٜٓٔ، ، د.ـ: د.فٕط، بن علي بن سَت ا١تباركي ٛتدد. أ

 مكتب ٖتقيق  :، ٖتقيقالقاموس احمليط، د الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوبالفَتكزآابدم، ٣ت
 .(ـٕ٘ٓٓمؤسسة الرسالة، ، )بَتكت: ٛطالًتاث يف مؤسسة الرسالة، 
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  ،عمدة الفقوابن قدامة، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن دمحم اٞتماعيلي ا١تقدسي ،
 .(ـٕٗٓٓا١تكتبة العصرية، د.ط، د.ـ: أٛتد دمحم عزكز،  :يقٖتق

 الكايف يف فقو ، اٞتماعيلي ا١تقدسي الدين عبد هللا بن أٛتد بن دمحم ابن قدامة، أبو دمحم موفق
 .(ـٜٜٗٔ، دار الكتب العلمية، )بَتكت: ٔط، اإلمام أمحد

  ادلغين، دامة اٞتماعيلي ا١تقدسيدمحم بن قابن قدامة، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن ،
 .(ـٜٛٙٔمكتبة القاىرة، د.ط، )القاىرة: 

  ،ٔط، الذخريةالقرايف، أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي ،
 .(ـٜٜٗٔدار الغرب اإلسالمي، )بَتكت: 

 رح تنقيح ش، بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي القرايف، أبو العباس شهاب الدين أٛتد
 .(ـٖٜٚٔ، شركة الطباعة الفنية ا١تتحدة، د.ـ: ٔططو عبد الرؤكؼ سعد،  :، ٖتقيقالفصول

  اجلامع ألحكام ، أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجيالقرطيب، أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن
 .(ـٜٗٙٔدار الكتب ا١تصرية، ، )القاىرة: ٕطأٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،  :، ٖتقيقالقرآن

  ،إرشاد الساري ، القتييب ا١تصرمأٛتد بن دمحم بن أيب بكر بن عبد ا١تلك أبو العباس القسطالين
 .(ـٜ٘ٓٔا١تطبعة الكربل األمَتية، ، )القاىرة: ٚط، لشرح صحيح البخاري

 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعأبو بكر بن مسعود بن أٛتد اٟتنفي،  الكاساين، عالء الدين ،
 .(ـٜٙٛٔدار الكتب العلمية، ، )بَتكت: ٕط
  ،الكليات معجم يف ادلصطلحات أيوب بن موسى اٟتسيٍت القرٯتي اٟتنفي، أبو البقاء الكفوم

مؤسسة الرسالة، د.ط، )بَتكت: عدانف دركيش كدمحم ا١تصرم،  :، ٖتقيقوالفروق اللغوية
 .(د.ت

  ،دمحم فؤاد عبد الباقي،  :يق، ٖتقسنن ابن ماجوابن ماجو، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت
 .(دار إحياء الكتب العربية، د.تد.ط، )القاىرة: 

  ،كدمحم   األرانؤكطشعيب  :، ٖتقيقسنن ابن ماجوابن ماجو، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت
 .(ـٜٕٓٓدار الرسالة العا١تية، ، د.ـ: ٔطكامل قده بللي، 

  دار الكتب ، )بَتكت: ٔط، ادلدونةا١تدين، مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي
 .(ـٜٜٗٔ، العلمية
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  ،دمحم مصطفى  :، ٖتقيقادلوطأمالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا١تدين
 .(ـٕٗٓٓ، مؤسسة زايد بن سلطاف، )أبو ظيب: ٔطاألعظمي، 

  ،الكبري يف فقو احلاوي ا١تاكردم، أبو اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم
الشيخ علي دمحم معوض كالشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود،  :، ٖتقيقمذىب اإلمام الشافعي

 .(ـٜٜٜٔدار الكتب العلمية، ، )بَتكت: ٔط
 ٘ط ،واجلماعة السنة أىل عند الفقو أصول معامل اٞتيزاين، حسُت بن حسن بن دمحم ،

 .(ـٕٙٓٓدار ابن اٞتوزم، )الرايض: 
 شرح الورقات يف أصول الفقون دمحم بن أٛتد بن دمحم بن إبراىيم الشافعي، احمللي، جالؿ الدي ،

 .(ـٜٜٜٔجامعة القدس، ، القدس: ٔطالدين بن موسى عفانة،  د. حساـ :ٖتقيق
  ،االنصاف يف ا١ترداكم، عالء الدين أبو اٟتسن علي بن سليماف الدمشقي الصاٟتي اٟتنبلي

 .(إحياء الًتاث العريب، د.ت دار، )د.ـ: ٕط، معرفة الراجح من اخلالف
  ،حترير ادلنقول ا١ترداكم، عالء الدين أبو اٟتسن علي بن سليماف الدمشقي الصاٟتي اٟتنبلي

كزارة األكقاؼ ، )قطر: ٔطالعريب،  كد. ىشاـعبد هللا ىاشم  :، ٖتقيقوهتذيب علم األصول
 .(ـٖٕٔٓ، كالشؤكف اإلسالمية

  ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، الكليب بن يوسف يوسف بن عبد الرٛتنأبو اٟتجاج ا١تزم ،
 .(ـٜٓٛٔ، ةمؤسسة الرسال، )بَتكت: ٔطد. بشار عواد معركؼ،  :ٖتقيق

  ،ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل مسلم، مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم
دار إحياء د.ط، )بَتكت: د الباقي، دمحم فؤاد عب :، ٖتقيقالعدل إىل العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(د.ت، الًتاث العريب
  ،ٖتقيقأصول الفقوالصاٟتي اٟتنبلي،  دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرجأبو عبد هللا ابن مفلح ، :

 .(ـٜٜٜٔ، مكتبة العبيكاف، )الرايض: ٔطبن دمحم السدحاف،  د. فهد
   ،كتاب الفروع ومعو ، الصاٟتي اٟتنبلي دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرجأبو عبد هللا ابن مفلح

مؤسسة ، د.ـ: ٔطعبد هللا بن عبد احملسن الًتكي،  :، ٖتقيقتصحيح الفروع للمرداوي
 .(ـٖٕٓٓالرسالة، 
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  ،كشف ادلناىج والتناقيح يف ختريج ، ىيم بن إسحاؽ السلميدمحم بن إبراأبو ا١تعارل ا١تناكم
الدار العربية  ، )بَتكت:ٔط راىيم،د. دمحم إسحاؽ دمحم إب :، ٖتقيقأحديث ادلصابيح

 .(ـٕٗٓٓللموسوعات، 
  ،لسان العربألنصارم الركيفعي اإلفريقي، ا دمحم بن مكـر بن عليأبو الفضل ابن منظور ،

 .(ـٖٜٜٔدار صادر، ، )بَتكت: ٖط
   ،فقو اإلمام البخاري يف كتاب الصالة من جامعو الصحيح دراسة مٌت صاحل عبد هللا ا١تزركع

                                ـ.ٕٕٓٓمكة ا١تكرمة، -سالة ماجستَت، كلية الشريعة يف جامعة أـ القرل، ر مقارنة
  ،االختيار لتعليل ادلختاراٟتنفي،  البلدحيعبد هللا بن ٤تمود بن مودكد أبو الفضل ا١توصلي ،

     .(ـٖٜٚٔمطبعة اٟتليب، د.ط، )القاىرة: 
 شرح و البقاء دمحم بن أٛتد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، ابن النجار اٟتنبلي، تقي الدين أب

 .(ـٜٜٚٔ ،مكتبة العبيكاف، )الرايض: ٕطدمحم الزحيلي كنزيو ٛتاد،  :، ٖتقيقالكوكب ادلنري
  ،منتهى ابن النجار اٟتنبلي، تقي الدين أبو البقاء دمحم بن أٛتد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي

 .(ـٜٜٜٔمؤسسة الرسالة، ، د.ـ: ٔطبن عبد احملسن الًتكي، عبد هللا  :، ٖتقيقاالرادات
  ،ٕط، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٧تيم، زين الدين بن إبراىيم بن دمحم اٟتنفي ا١تصرم ،

 .(دار الكتاب اإلسالمي، د.تد.ـ: 
  ،د عب :، ٖتقيقاجملتىب من السننالنسائي، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساين

 .(ـٜٙٛٔمكتب ا١تطبوعات اإلسالمية، ، )حلب: ٕطالفتاح أبو غدة، 
  ،عمدة السالك وعدة الشافعي،  لؤلؤ بن عبد هللا الركمي، أٛتد بنأبو العباس ابن النقيب

 .(ـٕٜٛٔ، الشؤكف الدينية، )قطر: ٔطعبد هللا بن أبراىيم األنصارم،  :، ٖتقيقالناسك
  ،مام البخاري يف الوضوء والغسل مقاران بفقو أشهر فقو اإلنور حسن عبد اٟتليم قاركت

 ـ.ٜٜٔٔمكة ا١تكرمة، -، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة ّتامعة أـ القرلاحملدثني
 دار د.ط، )بَتكت: ، هتذيب األمساء واللغات، بو زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼالنوكم، أ

 .(الكتب العلمية، د.ت
 دار د.ط، )بَتكت: ، اجملموع شرح ادلهذب، بن شرؼ بو زكراي ٤تيي الدين ٭تِتالنوكم، أ

 .(الفكر، د.ت
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 ٖتقيق، مسند أيب يعلى ادلوصلي، ن علي بن ا١تثٌت بن ٭تِت التميميأبو يعلى ا١توصلي، أٛتد ب: 
 .(ـٜٗٛٔدار ا١تأموف للًتاث، ، )دمشق: ٔطحسُت سليم أسد، 


