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 يهخص انزطانح

 قاعدة تعارض اٜناظر كاٞنبيح دراسة أصولية تطبيقية .عنواف الرسالة : 
كقػد تمػت   .  اٞنا سػيًن . الدرجػة : فػارس بػجم ٠نػبع بػجم ر عػاف الع ػبماسم الباحػ  :

الرسػػػالة مقدمػػػة كذهػػػرت فياػػػا أسػػػباب اوييػػػار اٞنو ػػػوع د كوطػػػة الدراسػػػة د كٕنايػػػدان عرفػػػ  فيػػػ  
:دراسة نظرية لقاعدة تعارض اٜنػاظر كاٞنبػيح د  الفصل األوؿ: وفصلينّنصطلحات القاعدة د 

قسػاـ اليعػارض اشيتل  على سبعة مباحث د كهي على ال حو اآلٌب : اٞنعىن العاـ للقاعػدة د كأ
د كأسػػػباب اوػػػيلؼ العلتػػػاو ُب اٜنظػػػر كاةباحػػػة د كحأيػػػة القاعػػػدة د كأم لػػػة علػػػى القاعػػػدة د 

دراسػػػة تطبيقيػػػة عدػػػر قاعػػػدة والفصػػػل اليػػػا ي :كالقاعػػػدة اليقايػػػة ُب ا يتػػػاع اٜنظػػػر كاةباحػػػة د 
ٜنػاظر علػى تعارض اٜناظر كاٞنبيح ُب اليركع اليقاية د كاشيتل على ٖنانية مباحث د أدر تقدًن ا

اٞنبػػػػػيح ُب اليػػػػػركع اليقايػػػػػػة ُب العبػػػػػادات د كاٞنعػػػػػاملت د كال  ػػػػػػاح د كاٛن ايػػػػػات دكاع عتػػػػػػة د 
 كالذبائح د كبعض آداب الشرب د كبعض ال وازؿ اٞنعاصرة .

 ٍب ذيل  البحث ِنإنة كفياا أهم ال يائج كاليوصيات د كفاارس علتية مي وعة .
كصػػػػلى ا  كسػػػػلم علػػػػى نبي ػػػػا ١نتػػػػد كعلػػػػى آلػػػػ   كآوػػػػر دعوانػػػػا أف اٜنتػػػػد   رب العػػػػاٞنٌن

 كصحب  أٗنعٌن .
 
 

 الباحث :                                              اٞنشرؼ :     
 فارس بجم ٠نبع بجم ر عاف الع بم                  د.عبدالوهاب بجم عايد اع٘ندم
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Abstract  

Title of the study: "The Rule Of Opposes Between And Forbidden 

And Permitted Applied Fundamentalist Study". 

Researcher: FARES MUJZEA RDJAAN ALENZI.     Degree: Master 

The study included the introduction  in which I stated the reasons for 

choosing the topic, the plan of study, a preface in which I defined the terms 

of the rule, and two chapters. Chapter I: The theoretical study of the Rule 

of opposes between  forbidden and permitted, it included seven themes, as 

follows: the general meaning of the rule, sections of conflict, the reasons 

for Scientists differences in the ban and permitted, Authentic of the rule, 

examples of the rule, the rule of jurisprudence in the agreement of 

forbidden and permitted, Chapter II: An Empirical Study of the impact of 

the rule of opposes forbidden and permitted in the branches of 

jurisprudence, it included eight themes, the effect of preceding forbidden 

on permitted in the branches of worship jurisprudence, transactions , 

marriage, felonies, foods, sacrifices, some drinking traditions, and some 

contemporary calamity. 

Then appended with a conclusion with the most important findings 

and recommendations, a variety of scientific indexes. 

The latest prayer is that Praise be to Allah and blessings and peace 

upon our Prophet Muhammad, his family and companions. 

 

     Researcher:                                          Supervisor: 

FARES MUJZEA RDJAAN ALENZI         Dr. ABDULWAHAB AYED ALAHMADI 
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 المقدمة

إف اٜنتد   ٥نتده كنسيعي   كنسيغيره كنعوذ با  مجم شركر أنيس ا كمػجم سػيتات أعتال ػا 
مجم ياده ا  فل ممل ل  كمجم يملل فل هادم ل  كأشاد أف ال إل  إال ا  كحده ال شريك لػ  

 : كأشاد أف ١نتدا عبده كرسول
 چٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    چ 

ٱ  ٻ  چ  (ُ)

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

چٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ    
(ِ)

. 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    چ  

چ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  
(ّ)

. 

 كبعد:
؛  لػػػل العلػػػمد قػػػاؿ ا  أعظػػػم الطاعػػػات كالقربػػػات الػػػإ يييقػػػرب  ػػػا إ  ا   فػػػ ٌف مػػػجم

(ْ) چٺ  ٺ  ٿ  ٿ     چ تعا :
 

((مجم يرد ا  ب  وًنان ييق  ُب الديجم )) :كقاؿ سيد البشر 
(ٓ) . 

 :أما بعد
 ي ػدرج ٓنياػا ية  ف ل قاعػدة أصػول د ف ف للقواعد اعصولية أ٨نية بالغة ُب العلـو الشرعية 

تعػػػػػػارظ ال ػػػػػػا ر :ال ت ػػػػػػاد ت حصػػػػػػرد كمػػػػػػجم هػػػػػػذه القواعػػػػػػد قاعػػػػػػدة  تفػػػػػػركع فقايػػػػػػة ك بئيػػػػػػا
                                 

 .َُِسورة آؿ عتراف: (ُ)
 .ُ: ال ساوسورة (ِ)
 .ُٕد َٕ: اعحبابسورة (ّ)
 .ْ:   سورة (ْ)
(دكمسلم ُٕدرقم اٜنديث  )يرد ا  ب  وًنان ييق  ُب الديجم  د باب مجمعلم هياب الُب صحيح   ( أور   البخارم ٓ)

 (.  َُّٕرقم اٜنديث)دال اي عجم اٞنسألة  بابدالبهاة ُب صحيح  دهياب
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د هتا أف ٟنػا وحيٌن ليعلقاا ب صوص ال ؛هنا ٓنيل م بلة هبًنة بٌن قواعد اعصوؿإحيث دوالمبيح
 .(ُ)أدران هبًنان ُب اليركع اليقاية

كبعػػػػد إٕنػػػػاـ السػػػػ ة د  البػػػػدو ُب مرحلػػػػة اٞنا سػػػػيًن ُب أصػػػػوؿ اليقػػػػ يل  كٞنػػػػػسا يسػػػػر ا  
ُب اٞن يبػػػػة  كبعػػػػد أف أ لػػػػ  بصػػػػرم دلل يابػػػػة فيػػػػ اٞن اأيػػػػةد أوػػػػذت ُب البحػػػػث عػػػػجم مو ػػػػوع 

ف ػاف أف كقيػ  علػى ُنػػث  دكاٞنصػ يات ُب أصػوؿ اليقػ  بصػية واصػة داةسػلمية بصػية عامػة
جم عبػدالر٘نجم بػاالسػياذ الػدهيور ( ليميلة دراسة أصولية تطبيقية دبع واف )تعارض اٜناظر كاٞنبيح 

كاهييى بأم لة يسػًنة ُب اٛنانػل اليطبيقػي هتػا أشػار  ت لم في  عجم اٛنانل ال ظرمد١نتد القرين 
((كال أدعػػػي أين كفيػػػ  حقػػػوؽ القاعػػػدة كمطالباػػػا)):ُب مقدمػػة ُن ػػػ  بقولػػػ 

أف اجملػػػاؿ ال رأيػػػ   د(ِ)
صػةد يباؿ مييوحػان السػييياو اليػركع اليقايػة اٞن در ػة ٓنػ  هػذه القاعػدة ُب رسػالة علتيػة ميخص

 اسػػيأذن  الػػدهيور عبػػد الػػر٘نجم القػػرين ك فعقػػدت العػػـب علػػى أف ي ػػوف ُن ػػي للتا سػػيًن بعػػد أف
 –تعػػارظ ال ػػا ر والمبػػيح اسيشػػرت أهػػل االويصػػاص مػػجم أسػػاتذٌب كمشػػا٫نيد  كٚنييػػ  بػػػػػ )

 (. -دراسة أصولية تطبيقية 
 رة.كيعي ين على أمرم الدنيا كاآلو دكييسر يل أمرم دأف يشرح صدرم كأسأل  

 ِأهًُح انثسث  وأطثاب اختُار: 
 :دفعين الوييار اٞنو وع اعسباب اآلتية 

حيػػث إهنػا أصػػل هبػػًن يييػرع عليػػ  ه ػػًن مػػجم  ؛أ٨نيػة قاعػػدة تعػػارض اٜنػاظر كاٞنبػػيح -ُ
 .اليركع اليقاية

 .ٓنقيق الربط بٌن اليق  كأصول  -ِ
 ٓنرير اٞنسائل اٞن در ة ٓن  هذه القاعدة كب او اليركع علياا. -ّ
 تيبػػٌنإذ بػ   ؛م أصػػوؿ اليقػ  مػجم اٛنانػػل ال ظػرم إ  اٛنانػل اليطبيقػػيإوػراج علػ -ْ

                                 
 (. ٓ) ص للدهيور عبد الر٘نجم القرين( انظر: تعارض اٜناظر كاٞنبيح ُ)
 (. ٔ( تعارض اٜنظر كاٞنبيح )صِ)
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 .ال ترات اٞنرتتبة على القواعد اعصولية
 أف هذه الدراسة تعيرب إهتاالن للدراسة الإ سبق  اةشارة إلياا. -ٓ
 .-فيتا أعلم –ت  ُب رسالة علتية أهاد٬نية ميخصصة أف هذا اٞنو وع مل ٩ني  -ٔ

 انذراطاخ انظاتقح: 
كلػػػػػدل مرهػػػػػػب اٞنلػػػػػك فيصػػػػػل للبحػػػػػػوث  دؿ ُن ػػػػػي ُب فاػػػػػػارس الرسػػػػػائل العلتيػػػػػةوػػػػػلمػػػػػجم 

اٛنامعػػػػات  بعػػػػض كالدراسػػػػات اةسػػػػلميةد كم يبػػػػة اٞنلػػػػك فاػػػػد الو  يػػػػةد كمػػػػجم وػػػػلؿ ٢نا بػػػػة
ك امعة اةماـ ١نتد بجم سعود اةسلميةد ك امعة اٞنلك سعود(د  دالسعودية )اٛنامعة اةسلمية

 .-فيتا أعلم –لة علتية أهاد٬نية ميخصصة مل أ د مجم أفرد هذا اٞنو وع برسا
كاليػػرؽ بي ػػ  كبػػٌن الدراسػػة  دبحػػث الػػذم تقػػدم  اةشػػارة إليػػ  الكالػػذم كقيػػ   عليػػ  هػػو 

 :الإ سأقـو  ا
علػى ٖنانيػة فػركع فقايػة ُب اٛنانػل اليطبيقػي أف دراسة الدهيور عبدالر٘نجم القرين اشيتل  

حرمػة أهػل اليتسػاح  –حرمػة أهػل المػل  –)حرمة شرب بوؿ اةبل كلو لليداكم  :هيك فقط 
حرمػة أهػل  –حرمة اسيعتاؿ اٞناو القليل إذا كقع  في  ٤ناسة كلػو مل تغػًنه  –حرمة اٞنخابرة  –

حرمػة ٔنليػل  –حرمة االنيياع َنلػد اٞنييػة كلػو بعػد الػدب   –الصيد الذم أهل م   ال لل اٞنعلم 
 اٝنتر(. 

فرعػػػػػان  سػػػػػبعة كدلدػػػػػوفدالدراسػػػػػة   هػػػػػذهُب  بي تػػػػػا عػػػػػدد اليػػػػػركع اليقايػػػػػة الػػػػػإ سػػػػػأت اكٟنا
 دإ افة إ  توسعي ُب اٛنانل ال ظرم.فقايان 

ه ػػػاؾ مػػػجم ت لػػػم عػػػجم هػػػذه القاعػػػدة بشػػػ ل ٢نيصػػػر م ػػػل رسػػػالة الػػػدهيور عبػػػد اللطيػػػ  ك 
الربز٤ني ُب اليعارض كالرت ػيح د كل  ػ  مل ييوسػ  ُب اٜنػديث عػجم القاعػدة د هتػا مل ٬ن ػل علياػا 

 بأم لة تطبيقية .

  انثسثيُهح: 
 :سأسًن ُب هيابة هذا البحث كفق اٞن اج العلتي اآلٌب 
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كع د دٍب ترتياا على أبواب اليق  دٗن  فركع القاعدة اليقاية مجم هيل اليق  كاعصوؿ -ُ
ذهر اليركع اليقاية ُب القسم اليطبيقي ف نين أهييي بذهر اعقواؿ كأنسباا إ  قائلياا 

دكف م اقشة اعدلة دوشية اة الة دكنظران  كاذهر اعدلة  كك   الداللة م ااد كأر ح
عف ماسوؼ أذهره مجم اليركع إ٧نا هو تطبيق ٞنا سبق تر يح  ُب القاعدة اعصولية 

 الإ علياا مدار البحث كهي تقدًن اٜنظر على اةباحة .
 دكإذا مل أ د أعبك إ  مصادر فرعية .توديق اعقواؿ مجم مصادرها اعصلية -ِ
 .٣نا ل  صلة كا حة بالبحثكاٞنسائل اليقاية دمجم القمايا  الع اية بدراسة ما  د -ّ
  القرآنية.عبك اآليات  -ْ
كنقل أقواؿ العلتاو ُب اٜن ػم علياػا تصػحيحان أك  دٔنريج اعحاديث الواردة ُب البحث -ٓ

دف ف هػػػاف ُب الصػػػحيحٌن أك أحػػػد٨نا تمػػػعييان؛ إذا هػػػاف اٜنػػػديث ُب يػػػًن الصػػػحيحٌن
 ٟنا بالقبوؿ. اهييي  ب  عتا عداه ؛ليلقي اعمة

 .ٔنريج اآلدار مجم مصادرها اعصلية  -ٔ
 .ال لتات الغريبة معاين إيماح  -ٕ
أك أشعار أك يًنذلك  دأك فرؽ دأكقبائلدأماهجممصطلح أك إذا كرد ُب البحث ذهر  -ٖ

 كعبكها إ  مصادرها اٞنعيتدة.  دفسأقـو باليعري   ا
 .اعربعة اعئتةعة ك اعرب لياوسول اٝن الوارد ذهرهم ُب البحثدترٗنة اععلـ   -ٗ

 .أويم البحث ِنإنة أ ت اا أهم ال يائج كاليوصيات -َُ
 :اتباع البحث بالياارس الي ية اٞنيعارؼ علياا كهي -ُُ

 .فارس اآليات القرانية -
 .فارس اعحاديث ال بوية كاآلدار  -
 .فارس اععلـ -
 .فارس اٞنصادر كاٞنرا   -
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 .فارس اٞنو وعات -

 خطح انثسث: 
 .مةد كٕنايدد كفصلٌند كوإنةد كفاارس علتية  عل  البحث ُب مقدكقد 

كم اج  دكالدراسات السابقة دكتشيتل على أ٨نية اٞنو وع كسبل اويياره المقدمة:
 .كوطة البحث دالبحث

 :مطالل ٖنانيةكيشيتل على :في التعريف بعنواف الب   التمهيد
 .معىن اليعارض لغة:المطلب األوؿ

 .حان اليعارض اصطل تعري المطلب اليا ي:
 اليرؽ بٌن اليعارض كالي اقض .المطلب اليال  : 

 اليرؽ بٌن اليعارض كاليعادؿ.المطلب الرابع :
 .معىن اٜنظر لغة :خامسالمطلب ال
 اٜنظر اصطلحان.  تعري  :سادسالمطلب ال
 .معىن اٞنبيح لغة :سابعالمطلب ال
 .اٞنبيح اصطلحان  تعري  :يامنالمطلب ال

 ة لقاعدة تعارظ ال ا ر والمبيحالفصل  األوؿ: دراسة  ظري
 :كفي  سبعة مباحث

 .اٞنعىن العاـ للقاعدة : المب   األوؿ
 أقساـ اليعارض بٌن اعدلةد كفي  دلدة مطالل:  :المب   اليا ي
 .ح م اليعارض بٌن دليلٌن قطعيٌن :وؿالمطلب األ
 .ح م اليعارض  بٌن دليلٌن ظ يٌن : يالمطلب اليا

 . يعارض بٌن دليل قطعي كدليل ظينح م ال :يال المطلب ال
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 .أسباب اويلؼ العلتاو ُب اٜنظر كاةباحة المب   اليال :
 :مطاللسية كفي   دُب حأية القاعدة :المب   الرابع

 .اٞنذاهل ُب اٜن م ع د تعارض اٜناظر كاٞنبيح :المطلب األوؿ
 .أدلة هل مذهل :المطلب اليا ي

 .سبل اٝنلؼ :المطلب اليال 

 .م اقشة اعدلة :لرابعالمطلب ا
 .الرت يح:المطلب الخامس
 .بالقاعدةشركط االحيأاج  :المطلب السادس

 .أم لة القاعدة المب   الخامس:
 .القاعدة اليقاية ُب ا يتاع اٜنظر كاةباحة كآدارها اليقاية :المب   السادس

 :مطالل ٙنسة كفي  دك وه أورل مجم تعارض اٜناظر كاٞنبيح :المب   السابع
كأحد٨نا حاظر كاآلور  دمعار ة مذهل الصحايب للس ة مطلب األوؿ:ال

 مبيح. 
كأحد٨نا حاظر كاآلور  دمعار ة قوؿ الصحايب لصحايب آور المطلب اليا ي:

 .مبيح
 .تعارض القياسٌن اٜناظر كاٞنبيح المطلب اليال :
 .تعارض الييويٌن اٜناظرةكاٞنبيحة المطلب الرابع:

 .اٞنقرر للحظر كاٜند اٞنقرر لإلباحة تعارض اٜند المطلب الخامس:
 اليا ي: دراسة تطبيقية ألثر قاعدة تعارظ ال ا ر والمبيح في الفروع الفقهية الفصل

 :مباحث ٖنانيةكفي  
في األوؿ:أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية  المب  
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 : مطاللأربعة كفي   دالعبادات
 مسائل: سب  د كفي  لى اٞنبيح ُب الطاارة اٜناظر عأدر تقدًن األوؿ: المطلب

 سؤر اٜنتار. ح م المسألة األولى:
 مس الذهر.الو وو مجم ح م  المسألة اليا ية:
 الو وو مجم أهل ٜنم اعبل.ح م  المسألة اليالية:

 ك وو الر ل  بيمل ك وو اٞنرأة.ح م  المسألة الرابعة:
 سرة كالرهبة.مباشرة اٜنائض  فيتا بٌن الح م  المسألة الخامسة:
 االنيياع َنلود اٞنيية كلو بعد الدب .ح م  المسألة السادسة:
 إذا كقع  في  اليأرة.اٞنائ  الستجم  ح م المسألة السابعة:

 مسائل:س  د كفي  ُب الصلةاٜناظر على اٞنبيح أدر تقدًن  اليا ي: المطلب

 ال ظر إ   اليخذ. ح م المسألة األولى:
 ية اٞنسأد كق  ال اي.ٓنح م  المسألة اليا ية:
 م ث اٜنائض كاٛن ل ُب اٞنسأد .  مح المسألة اليالية:
 دووؿ اٞنشرؾ للتسأد.  مح المسألة الرابعة:

 ٓنية اٞنسأد كاةماـ ٫نطل. ح م المسألة الخامسة:

 لبس اع٘نر.ح م  المسألة السادسة:
 مسائل: ثدل د كفي الصياـ  ُباٜناظر على اٞنبيح أدر تقدًن  اليال : المطلب

 صياـ اليطوع. ُب فطاراة  مح المسألة األولى:
 فطر الصائم إذا سافر أد او ال اار.   مح المسألة اليا ية:

 .بالصياـ يـو السب إفراد   مح المسألة اليالية:
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 د كفي  مسألة كاحدة: ُب اٜنجاٜناظر على اٞنبيح أدر تقدًن  الرابع:المطلب 
 .عقد ال  اح للتحـر ح م

اليا ي:أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية في المب   
 :مطلبافكفي   دالمعامالت

أرب  بعض صور البي د كفي  ُب اٜناظر على اٞنبيح أدر تقدًن  األوؿ: المطلب
 مسائل:

 ربا اليمل.  مح المسألة األولى:
 بي  العربوف.  مح المسألة اليا ية:
 دبر.اٞنالعبد بي    مح المسألة اليالية:
 بي  اٜنيواف باٜنيواف نسيتة.ح م  المسألة الرابعة:

 اٛنعالةد كفي  مسألة كاحدة:ُب اٜناظر على اٞنبيح أدر تقدًن  اليا ي: المطلب
 .أوذ اع رة على تعليم القرآف  مح
 داليال :أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية في النكاح المب  

 :مسائلأرب  كفي  
 كاآلور هيابيان. اكد ين  ان اح مجم هاف أحد أبويا  مح األولى:المسألة 

 ن اح اٞنيعة.  مح المسألة اليا ية:
 كيل. ال  اح بل  مح المسألة اليالية:
 اٛنت  بٌن اعويٌن ُب الوطو ُب ملك اليتٌن.ح م  المسألة الرابعة:

 قهية في الرضاع,المب   الرابع:أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الف         
 كفي  مسألة كاحدة:

 مدة الر اع احملـر .
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يح في الفروع الفقهية في أثر تقديم ال ا ر على المب :خامسال المب  
 :سأليافمكفي   دالجنايات

 قيل اٜنر بالعبد.ح م  المسألة األولى:
  .يد السارؽ فيتا دكف عشرة دراهم قط ح م  المسألة اليا ية:

قديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية في أثر ت :سادسال المب  
 : مطلبافكفي   والذبائح ,األطعمة

 مسائل: أرب  د كفي  ُب اع عتةاٜناظر على اٞنبيح أدر تقدًن  األوؿ: المطلب
 أهل المل.  مح المسألة األولى:
 أهل المب .  مح المسألة اليا ية:
 أهل الق يذ.  مح المسألة اليالية:

 أهل اليتساح.  مح عة:المسألة الراب
 د كفي  مسألة: ُب الذبائحاٜناظر على اٞنبيح أدر تقدًن  اليا ي: المطلب
 . ذبيحة ال يايب الإ مل يذهر اسم ا  علياا  مح
  أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض :ابعالس المب  

 كفي  مسألة:  دالشرب آداب
 اٞناو قائتان. شرب  مح

 دالمعاصرة في بعض النوازؿال ا ر على المبيح أثر تقديم  :يامنال ب  الم
 :مسأليافكفي  

 اة ارة اٞن ياية باليتليك.ح م  المسألة األولى:
 ُب الديجم . الشرط اٛنبائيح م  المسألة اليا ية:

 :الخاتمة
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 كفياا ولصة البحث كأهم ال يائج. 
 :كتشيتل على الياارس اآلتية الفهارس:
 اآليات القرآنية. فارس-ُ
 ال بوية . فارس اعحاديث-ِ
 فارس اععلـ.-ّ
 فارس اٞنرا   كاٞنصادر.-ْ
 فارس اٞنو وعات.-ٓ

 انشكز وانتقذَز: 
كأوػص باليقػدير  عتوماندكل لية الشريعة وصوصػاندأتقدـ بالش ر كاليقدير ٛنامعة أـ القرل 

 .  اليحصيل العلتيُب مساندٌب ُبٗني  مشا٫ني الذيجم ٟنم اليمل بعد ا  تعا  
على - عبد الوىاب بن عايد األحمديالدهيور/ فميلة  كالش ر  أوص باليقديرهذلك ك 

تو يا  اٞنيواصل للخركج  ذه الرسالة على الو   اعفمػلد كهػذلك أشػ ر هػل مػجم سػاهم معػي 
 بيو ي  أك إرشاد أك ملحظة.

ر دعوانا أف اٜنتد   كصلى ا  كسلم على نبي ا ١نتد كعلى آل  كصحب  أٗنعٌند كآو
 .رب العاٞنٌن

 
 



 

 

 

 
 

 متهُـذ
 
 
 تؼُىاٌ انثسث تؼزَف

 : مطاللٖنانية كفي   

 .معىن اليعارض لغة المطلب األوؿ:

 .اليعارض اصطلحان  تعري المطلب اليا ي:
 اليرؽ بٌن اليعارض كالي اقض.المطلب اليال : 
 اليرؽ بٌن اليعارض كاليعادؿ.المطلب الرابع: 

 .معىن اٜنظر لغة :امسخالمطلب ال
 اٜنظر اصطلحان.  تعري :سادسالمطلب ال

 .معىن اٞنبيح لغة :سابعالمطلب ال
 .اٞنبيح اصطلحان  تعري :يامنالمطلب ال
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 متهُذ

 تقاػذج 
 
 تؼارض احلاظز وادلثُر(())تؼزَف

كصػػػاياا  د أكردهتػػػا معظػػػم اٞنؤليػػػات ُب علػػػم اعصػػػوؿد اعصػػػولية اٞناتػػػةهػػػذه القاعػػػدة 
)إذا  تعػػارض اٜنػػاظر  :كصػػيغة القاعػػدة هػػيد وف بعبػػارات ميقاربػػة اعليػػاظ  ّنعػػىن كاحػػداعصػػولي

 .كاٞنبيح قدـ اٜناظر(
 :كسأقـو باليعري  باٞنصطلحات الإ اشيتل  علياا القاعدة مجم ولؿ اآلٌب

 :يؼىن انتؼارض نغح: األول ادلطهة
كيػأٌب د د ػٌن فػأه راٌن د كباب اليياعل يدؿ علػى اٞنشػارهة بػ((تياعل))اليعارض على كزف 

 :أ٨نااد على عدة معاف
 .المعنى األوؿ: التقابل

  أم هيػػايب ب يابًػػ  كعار ػػ ي  د قابلػػ  :أممعار ػػة  بالشػػيوً   الشػػيوى  ضى ارى مػػأووذ  مػػجم عىػػ 
ژ ڎڈڈژژژكم   قول  تعا :د (ُ)قابلي 

(ِ). 
 . (ّ)ٞنا رأكا العذاب مسيقبلام :أم 

ػػةى  كم ػػ  حػػديث رسػػوؿ ا   ػػرس ًإ ىس ال سػػٌ  (ْ) عىػػجٍم فىاً تى أىفس ً رٍبًيػػلى  )):قالػػ : أىسى
ػػػػػػػػػ ىةود كىًإنس  ػػػػػػػػػلس سى ػػػػػػػػػافى يػيعىاًر يػػػػػػػػػىًن بًػػػػػػػػػاٍلقيٍرآًف هي ـى مىػػػػػػػػػرستػىٌٍنًد كىالى أيرىاهي ًإالس حىمىػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػهى    ي عىارى ىػػػػػػػػػىًن اٍلعىػػػػػػػػػا

 

                                 
 اين ) (د اليعرييات للأر ْْٗ/ُٖ(د تاج العركس للببيدم )  ِٖ/ٓ( انظر: لساف العرب البجم م ظور ) ُ)

ُ/ُُٓ.) 
 .ِْ: سورة اعحقاؼ(ِ)
 (. َِّ/ْ( انظر: تيسًن القرآف العظيم البجم ه ًن ) ّ)
د أماا ود٩نة ب   بجم عبد ا  بجم عبد اٞنطللدهان  أصغر ب ات ال    ( هي: فا تة البهراو ب   ١نتد ْ)

كلدت ل  اٜنسجم كاٜنسٌن كأـ  وويلدد كلدت قبل البع ة ِنتس س واتد تبك اا علي بجم أيب  الل بعد اٟنأرةد 
 = 
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((أى ىًلى
 .(ِ)فاٞنراد باٞنعار ة ه ا اٞنقابلة د (ُ)

 .المعنى اليا ي: التعادؿ
م ل   -ب سر العٌن  -الشسيو  كًعٍدؿي  دأم اليسساكم كاليستادل د اليعارض ّنعىن اليعادؿفيأٌب

 .(ّ)مجم   س  أك مقداره 
 المعنى اليَّال : التَّما ع: 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژ :د كم   قول  تعا (ْ)كيأٌب اليعارض ّنعىن اليتان  

 ژ ی ىئ ىئ
(ٓ) . 

((: بي  م كبٌن ما يقرِّب م إ  ا  تعا مانعان معرت اند أم)) :(ٔ)قاؿ اليًنكز آبادم
(ٕ). 

كاعمػػػراض  دضٍ رى لػػػذلك ٚنػػػي اٞنػػػرض بػػػالعى  د حػػػدكث الشػػػيو بعػػػد العػػػدـ المعنػػػى الرابػػػع:
 .(ٖ)باععراض

 ٣نا ل  علقة بالبحث.كاٞنعاين السابقة هي أهم معاين ) عرض ( 

 =                                 

د  بسية أشار. توفي  بعد كفاة رسوؿ ا  هل ـو
(دهتذيل اعٚناو كاللغات ُّٖٗ/ْانظر ترٗنياا ُب: االسييعاب ُب معرفة اعصحاب البجم عبد الرب )

 (.ِّٓ/ِلل وكم)
(د كمسلم ِّْٔث )( أور   البخارم ُب صحيح د هياب اٞن اقلد باب علمات ال بوة ُب اةسلـد رقم اٜنديُ)

 (.ُّْٗٔب صحيح د هياب فمائل الصحابةد باب فمائل فا تةد رقم اٜنديث )
 (. ُٗٓ( انظر: ال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر البجم اعدًن ) ص ِ)
 (.ِْٕ/ْ( انظر: مقاييس اللغة البجم فارس  ) ّ)
 (.ُّٗ/ ُ(د كاٞنيردات للرايل اعصيااين )ّٕ/ ٖ( انظر: تاج العركس) ْ)
 .ِِْ: سورة البقرة(ٓ)
١نتد بجم يعقوب بجم ١نتد بجم إبراهيم الشًنازم اليًنكز آبادمد ٠ند الديجم أبو الطاهرد  كلد ُب  فارسد ك ا ( هو:ٔ)

بصائر ذكم اليتييب ُب لطائ  ال ياب »ك  «القاموس احمليط»تيق د كنظر ُب اللغة فربز على أقران د مجم مص يات  
 (. هػ  ُٕٖدتوُب س ة )«العبيب

(د ك بقات ِّٕ/ ُ(د  كبغية الوعاة للسيو ي )َُٔ/ٕانظر ترٗني  ُب: إنباو الغتر بأب او العتر  البجم حأر )
                        (.                                                                                                                           ْْٖاٞنيسريجم للداكدم  )

 (.ََٔ/ُد كانظر: تيسًنابجم ه ًن )(ُّٗ/ِالقاموس احمليط  )(ٕ)
 (.َِْ/ِانظر: اٞنصباح اٞن ًن للييومي ) (ٖ)
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 :انتؼارض اصطالزا   يؼىن: ادلطهة انثاٍَ
أهػػم  -بعػػوف ا  -كسػػأذهر  د اليعػػارض بيعػػاري  ه ػػًنة يلحػػأ أف اعصػػوليٌن قػػد عرفػػوا

 هذه اليعاري :
(ُ)عرف  أبو اٜنسٌن البصرم -ُ

((باليتان  أك اليعادؿ أك الي اُب)) 
(ِ). 

((الي اقض أك الي اُب ))بػ (ّ)كعرف  إماـ اٜنرمٌن -ِ
(ْ). 

((تقابل اٜنأيٌن على سبيل اٞندافعة كاٞنتانعة )):بقول   (ٓ)عرف  السروسيك  -ّ
(ٔ) . 

٠نػرد  عن  يسيعتل ّنعػىن؛كهو ليأ مشرتؾ  دلي  أن   عل   س اليعري  اليقابلكيؤوذ ع
 ؛كاسػيعتاؿ اٞنشػرتؾ ُب اليعريػ  عيػلكاٞنقابلػة الػإ فياػا معػىن الػدف  كاٞن ػ د  اٞنقابلةد

أك  د ((ٕنػػػان  ))كيػػػدول فيػػػ  مػػػاليس م ػػػ دفاعك  أف يقػػػوؿ بدلػػػ   دعف اٞنشػػػرتؾ مػػػبام
 .(ٕ)ههتا قال  يًن   ((تداف ))

                                 
١نتد بجم علي الطيل البصرمد ي ىن أبو اٜنسٌند كهاف يشار إلي  بالب اف ُب اعصوؿ كعلم ال لـد كهاف هو: (ُ)

كيًنهاد توُب  «تصيح اعدلة»ك « اٞنعيتد »لبصرة كس جم بغداد مجم مؤليات : قوم الدفاع عجم آراو اٞنعيبلةد كلد با
 هػ. ّْٔس ة 

 (.ِّٕ/ُ)للتراييالييح اٞنبٌن د(ٕٖٓ/ُٕ) و للذه  انظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بل
 (.ِٕٗ/ِ) عيب اٜنسٌن البصرم( انظر: اٞنعيتدِ)
جم عبد ا  ابجم حيوي  اٛنوييند اعصويلد اعديلد اليقي د عبد اٞنلك بجم أيب ١نتد عبد ا  بجم يوس  ب( هو:ّ)

ك ويجم ناحية ب يسابورد كي ىن بأيب اٞنعايلد كيلقل بمياو الديجمد كيعرؼ ب ماـ اٜنرمٌند ل  مؤليات   دالشافعي
 «يياث اعمم »ُب أصوؿ اليق  ك « الورقات »ك « كاةرشاد »ك « الربهاف »ك « ال ااية ُب اليق »ه ًنة م اا: 

 ػ. (قْٖٕ)كيًنهاد توُب س ة 
 .(ُِٕ/ٓ) للسب ي ال ربل  بقات الشافعية(دُٕٔ/ّبجم ول اف )كفيات اععياف الانظر ترٗني  ُب: 

 (.ُِِٗ/ِالربهاف )(ْ)
١نتد بجم أ٘ند بجم أيب سال اٞنعركؼ بشتس اعئتة السروسي اليقي  اٜن يي اعصويل كالسروسي نسبة إ   :( هوٓ)

كقد توُب«.اٞنبسوط»ك « أصوؿ اليق  »مجم بلد وراسافد ل  مؤليات م اا  –كالراو بييح السٌن  –إ  سروس 
 هػ(.ِْٖس ة) 

 (.ْْ/ِ(د تاج الرتا م للأتايل اٜن يي )ِٖ/ِانظر ترٗني  ُب: اٛنواهر اٞنمية حملي الديجم اٜن يي )
 (. ُِ/ِ( أصوؿ السروسي ) ٔ)
 (.َِ/ُربز٤ني )انظر:  اليعارض كالرت يح بٌن اعدلة الشرعية لل(ٕ)
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((اٞنتانعػػػػة علػػػػى سػػػػبيل اٞنقابلػػػػة)) :بقولػػػػ  (ُ) كعرفػػػػ  البػػػػبدكم -ْ
كيؤوػػػػذ عليػػػػ  اٞنأوػػػػذ  د(ِ)

 .كهو اسيعتاؿ اٞنشرتؾ ُب اليعري  د السابق على تعري  السروسي

تقابػػل الػػدليلٌن علػػى  )) ّن ػػل تعريػػ  السروسػػيدكالببدكم  فقػػاؿ: (ّ)كعرفػػ  البرهشػػي -ٓ
((سبيل اٞنتانعة

(ْ). 

 .(ٕ)بالي اقض  (ٔ)كابجم قدامةد (ٓ)كعرف  الغبايل -ٔ
 

                                 

اشيار بعلم اعصوؿد  د( هو: علي بجم ١نتد بجم اٜنسٌن فخر اةسلـ الببدكم اليقي  اٜن يي اٞن ىن بأيب اٜنسجمُ)
ُب أصوؿ « ه ب اعصوؿ إ  معرفة اعصوؿ»ُب اليق د ك« اٞنبسوط»كعد مجم حياظ اٞنذهل اٜن ييد  مجم مؤليات  

 هػ(. ِْٖاليق دتوُب س ة)

 .(ُٓ/ِ)  للسودكين (د  تاج الرتا مَّٔ/ًُٖن أعلـ ال بلو ) انظر ترٗني  ُب: س

 (. ََِ/ُ( أصوؿ الببدكم ) ِ)
أصوليان أديبان فا لند مجم  ١نتد بجم  ادر بجم عبد ا د بدر الديجم أبو عبد ا  اٞنصرم البرهشيد هاف فقياان : هو ( ّ)

د «ٔنريج أحاديث الرافعي»ك  « البحر احمليط ُب أصوؿ اليق»ك « ال    على البخارم» فا لند مجم مؤليات :
 هػ (.  ْٕٗتوُب س ة ) 

 (.َٔ/ٔاععلـ للبرهلي)د(ُٖٔد ُٕٔ/  ّانظر ترٗني  ُب:   بقات الشافعية البجم قا ي شاب ) 
 (. َُٗ/ ٔ)للبرهشي (  البحر احمليط ْ)

يصاني  كالذهاو ( هو: ١نتد بجم ١نتد الطوسيد أبو حامد الغبايلد حأة اةسلـ كأعأوبة البمافد صاحل الٓ)
إحياو علـو »ُب اعصوؿ ك «اٞن خوؿ»ك« اٞنسيصيى»اٞنيرطد شيخ الشافعيةد برع ُب علـو ه ًنةد مجم مص يات : 

 هػ (. َُٓٓب فق  الشافعيةد توُب س ة ) « الو يب»ك « الوسيط»ك « البسيط»ك « الديجم

 .(ُِّ/ُٔه ًن)دالبداية كال ااية البجم  (ِِّ/ُٗانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )

عبد ا  بجم أ٘ند بجم ١نتد بجم قدامة اٞنقدسي ٍب الدمشقي اٜن بليد موفق الديجمد كه يي  أبو ١نتدد كلد س ة  :( هؤ)
هػ َنتاعيل  قرية ُب  بل نابلس د هاف حأة ُب اٞنذهل اٜن بليد كهاف زاهدا كرعان ميوا عاند ل  ُْٓس ة 

ُب أصوؿ اليق د « رك ة ال اظر»ُب اليق   ك «  العتدة»ك « ٞنق  ا»ك « ال اُب»ك « اٞنغين»مؤليات ه ًنة م ااد 
 .(ِّ/ُٕ(د الواُب بالوفيات للصيدم ) ُٓٔ/ِِانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو ) ػ. (قَِٔ)توُب س ة 

  (.َِٖ(د رك ة ال اظر) ص ِِٔ/ِ( انظر: اٞنسيصيى) ٕ)
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((اليعادؿ كاليقابل ))بػ  ( ِ)كابجم اٜنا ل د(ُ)كعرف  اآلمدم -ٕ
(ّ). 

ييػػػػوا بيعريػػػػ  حيػػػث اه ديلحػػػأ علياػػػػا االويصػػػار الشػػػػديد اتالسػػػػابق اتكاليعرييػػػ
 .كاليعري  ٪نياج إ  بياف كإيماح داليعارض ب لتة كاحدة

 أحػد٨نا هوهنتػا ُنيػث يقيمػي  :لٌنتعارض الػدلي)) :ُب تعريي  (ْ)كقاؿ صدر الشريعة  -ٖ
دبوت أمر كاآلور انيياوه مجم ١نل كاحد كمجم زمػاف كاحػد بشػرط تسػاكياتا ُب القػوة 

((أك زيادة أحد٨نا بوص  هو تاب 
(ٓ). 

 ويؤخذ على ىذا التعريف:
 .٣نا ي اُب هون  تعرييان  «كزماف كاحد د١نل كاحد»:الغتوض ُب قول 

 :هود ي  للتعىن اٞنرادكلعل أقرب اليعار  التعريف المختار:
 .((تقابل الدليلين على وجو يمنع كل منهما مقتضى صاحبو))

 . (ٕ)كاةس وم د(ٔ)كهو قريل مجم تعري  ابجم السب ي

                                 
  اعصويلد اٞنلقل بسي  الديجمد كه يي  أبو اٜنسجمد كلد س ة علي بجم أيب علي ١نتد بجم سامل اليغل  اليقي: هو (ُ)

م ياى »ك « اةح اـ ُب أصوؿ اعح اـ»بآمدد نشأ ح بليان ٍب ٕنذهل ّنذهل الشافعيد مجم مؤليات  (قُٓٓ)
 . (هػُّٔ)د توُب س ة «السوؿ ُب اعصوؿ

 (.ِّٗ/ّ)  ففيات اععيا(د ك ُِْ/ ُٕ)  البجم ه ًنانظر ترٗني  ُب:  البداية كال ااية
د هاف (قَٕٓ)ع تاف بجم عتر بجم أيب ب ر بجم يونس اٞنلقل َنتاؿ الديجمد كه يي  أبو عتركد كلد س ة: هو (ِ)

ُب ال حو « ال افية»ُب أصوؿ اليق  ك « م ياى السوؿ كاعمل»مي لتاند مجم مؤليات   أصوليان  كفقياان  فا لن  إمامان 
 (.ِّّ/ُٗ(د  الواُب بالوفيات ) َّْ/ُٔ:  سًن أعلـ ال بلو ) انظر ترٗني  ُب. (هػْٔٔ)كيًنهاد توُب س ة 

 .(َٕٔ/ّ) ى اعصويل للعمد اٞن يا٢نيصر شرح د (ُُٕ/ْ)  لآلمدم اةح اـ (ّ)
صويلد  ديلد ١ندثد ل  أعبيد ا  بجم مسعود البخارم اٜن يي اٞنلقل بصدر الشريعة اعصغرد فقي د  :( هوْ)

توُب ببخارل « الي قيح كشرح  اليو يح»ك «تعديل العلـو ُب ال لـ»ك« عاين كالبيافالوشاح ُب اٞن»مؤليات م اا 
 (. ّْٓ/ْ) للبرهلي علـ(د اعّٓٔ/ِانظر ترٗني  ُب:  اٛنواهر اٞنمية ) (هػ. ْٕٕس ة) 

 (.َُِ/ِ) لصدر الشريعة( اليو يح ٞننت الي قيح ٓ)
اة اج  «ا على ك   ٬ن   هل م اتا مقيمى صاحب اليعارض بٌن الشيتٌن هو تقابلات»:حيث عرف  بقول  (ٔ)

كابجم السب ي هو: أبو اٜنسجم علي بجم عبد ال اُب بجم علي السب يد تقي الديجمد اليقي  الشافعي  (.ُِٕ/ِ)
« شرح م ااج البيماكم ُب اعصوؿ»ك «شرح اٞن ااج ُب اليق »اٞنيسر اعصويل ال حوم اللغومد مجم مؤليات  

كالييح اٞنبٌن) (دُْ/ّانظر ترٗني  ُب:   بقات الشافعية البجم قا ى شابة  ) ى اعر ح. عل (هػٕٔٓ)توُب س ة 
ِ/ُٔٗ .) 

عبد الرحيم بجم اٜنسجم بجم علي بجم عتر القرشي اعموم  :كاةس وم هو.(َِٕ/ِ( انظر: هناية السوؿ ) ٕ)
 = 
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 :شرح التعريف
أـ تقابػػل  د سػػواو هػػاف ٠نػػرد تقابػػل د  ػػ س ُب اليعريػػ  يشػػتل أم تقابػػل :(تقابػػل) :قولػػ 

 .ًنهاكسواو هاف بٌن اعدلة أـ ي د في  تماد كٕنان 
 دكالػػدليلف م ػػىن دليػػػل د الػػػدليلٌن أكؿ ٢نػػرج ل ػػل تقابػػػل بػػٌن يػػًن قيػػػد(:الػػدليلين) :قولػػ 

 .(ُ)هو اٞنوصل بصحيح ال ظر في  إ  اٞنطلوب :كالدليل
٢نػػرج لليقابػػل علػػى ك ػػ  ال ييحقػػق فيػػ   دػػاف قيػػد(: علػػى وجػػو يمنػػع كػػل منهمػػا) :كقولػػ 

 .طلق كاٞنقيد كاجملتل كاٞنبٌنهاليقابل اٜناصل بٌن اٝناص كالعاـ كاٞنداليتان 
ُنيػػث ي ػػػوف أحػػد٨نا داالن علػػى اٜنظػػػر  د مػػػجم اٜنػػل أك اٜنرمػػة :(مقتضػػى صػػاحبو) :قولػػ 

 .فيت   هل دليل مقيمى اآلور د على اعباحة كاآلور داالن  د م لن 
 :انفزق تني انتؼارض وانتُاقط ادلطهة انثانث:

فاػل دؼ اليعارض بالي ػاقض د عرٌ مجم ولؿ اليعرييات السابقة ٤ند أف بعض اعصوليٌن ق
 .ه اؾ فرؽ بي اتا ؟

علػى  (ِ)اويل  اعصوليوف ُب مصطلحي اليعارض كالي اقض هل ٨نا مرتادفػاف أـ ميباي ػاف
 قولٌن:

كبي اتػػػػا فػػػػرؽد كبػػػػ  قػػػػاؿ البػػػػبدكم مػػػػجم  دأف اليعػػػػارض كالي ػػػػاقض ميباي ػػػػاف القػػػػوؿ األوؿ:
 . (ْ)كهو الصحيح ع د الشافعية  د(ّ)اٜن يية

 =                                 
هناية السوؿ ُب »ك د«كال ظائر اعشباه» اعس وم الشافعيد فقي  أصويلد مجم علتاو العربيةد ل  مؤليات م اا:

د(ِّٓ/ُ)  للشوهاينانظر ترٗني  ُب:البدر الطال  .(هػِٕٕ)د توُب س ة «اليتايد»ك د«شرح م ااج اعصوؿ
 (دّّْ/ّاععلـ ) 

 (.ُٓ/ُ( انظر: البحر احمليط )ُ)
:اٜنساـ كاٞنا د تطلق على م ل اعلياظ اٞنرتادفة هي: اعلياظ اٞنيردة الدالة على مستى كاحد باعيبار كاحدد (ِ)

 السي  يطلق على اآللة القا عةد م ل:كاعلياظ اٞنيباي ة هي: اعلياظ اٞنخيلية اٞنو وع ٞنعاف ميعددةد السي د
 .كاعسد يطلق على اٜنيواف اٞنيرتس

 (.ِٔ/ُاليعرييات)(دِٕٗ/ِالبحر احمليط ) (دِّٓ/ُانظر: احملصوؿ للرازم )
 (.ٕٔ/ّ) و الديجم البخارملعلهش  اعسرار انظر:( ّ)
 (.  ُُِ/ٖالبحر احمليط) (دَِ/ِ(د شرح اليلويح لليييازاين )ِِّ/ِ)للغبايل ( انظر: اٞنسيصيى ْ)
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((ال تيعارض ُب أنيساتا ك عان كال تي اقض)) ببدكم:قاؿ ال
فقد عطػ  الي ػاقض علػى  د(ُ)

 .(ِ)كمعلـو أف العط  يييد اليغاير  داليعارض
كاسػػػيدلوا بػػػأف الي ػػػاقض هػػػو ك ػػػود الػػػدليلٌن ُب بعػػػض الصػػػور مػػػ  ٔنلػػػ  اٞنػػػدلوؿ ع ػػػ  بػػػل 

تػػا  ػػد ماتو بػػ  مػػان د كاليعػػارض تقابػػل اٜنأيػػٌن اٞنيسػػاكييٌن علػػى ك ػػ  يو ػػل هػػل كاحػػد م ا
 .(ّ)اعورل

ك ػػػذا قػػػاؿ ٗناػػػور  د أف اليعػػػارض كالي ػػػاقض مرتادفػػػاف كلػػػيس بي اتػػػا فػػػرؽ القػػػوؿ اليػػػا ي:
أم  -كالظػاهر أهنتػا  )):(ٔ)قاؿ عبد العبيػب البخػارم اٜن يػي د (ٓ)كالغبايل مجم الشافعية (ْ)اٜن يية

((ّنعىن اٞنرتادفٌن -اليعارض كالي اقض
(ٕ) . 

حػػػق نقػػػارف بي ػػػ  كبػػػٌن تعريػػػ  د لقػػػولٌن البػػػد مػػػجم تعريػػػ  الي ػػػاقضكٞنعرفػػػة الػػػرا ح مػػػجم ا
 .اليعارض الذم سبق ذهره 

ُنيػث يقيمػي د (َُ)كالسػلل (ٗ)باة٩نػاب (ٖ)فالي اقض ُب االصطلح: اويلؼ القمػييٌن
 .(ُُ)يقيمي لذات  صدؽ إحدا٨نا كهذب اعورل 

فتػػػجم هػػػذه  د كمػػػجم وػػػلؿ تعريػػػ  الي ػػػاقض يظاػػػر ل ػػػا أف ه ػػػاؾ فرقػػػان بي ػػػ  كبػػػٌن اليعػػػارض
 :اليركؽ

                                 
 (.ُُٖ/ّ(هش  اعسرار )ُ)
 اٞنر   السابق.  انظر:( ِ)
  نظر: اٞنر   السابق.ا (ّ)
 (.ُّٔ/ّ)  عمًن باد شاه (د تيسًن اليحريرُِ/ِأصوؿ السروسي )انظر: ( ْ)
 (.ِِّ/ِاٞنسيصيى ) ( انظر:ٓ)
يجم البيخىارمد :هو(ٔ) و الدِّ فقي  ح يي أصويلد مجم أهل ِنارل. ل  تصاني د م اا عبد العبيب بجم أ٘ند بجم ١نتدد عىلى

 هػ(. َّٕد توُب س ة) «شرح اٞن يخل اٜنسامي»ك « هش  اعسرار»ٚناه  «شرح أصوؿ الببدكم»م اا 
 (.ُٖٖ/ُ)تاج الرتا م(د ُّٕ/ُانظر ترٗني  ُب: اٛنواهر اٞنمية )

 (.ُُٖ/ّ( انظر: هش  اعسرار )ٕ)
الشيتاٟنا علي  .انظر: شرح الشيخ حسجم القويسيين على منت السلم ؛ كهو اٜن مدالقمية: مأووذة مجم القماو (ٖ)

 (.ُِِب اٞن طق )ص 
 (.ّٕ)ص جم حـباليقريل ٜند اٞن طق البانظر:  .ادبات شيو بشيود م اؿ ذلك: اٝنتر حراـ اة٩ناب: (ٗ)
 (.ّٕهقول ا زيد ليس ب اتل. انظر: اٞنر   السابق )ص  نيي شيو عجم شيود م اؿ ذلك: السلل: (َُ)
 (.ٖٔ( انظر: اليعرييات للأر اين )ص ُُ)



 دراسة أصولية تطبيقية                          اليتايد «تعارض اٜناظر كاٞنبيح»قاعدة 

 

 

10 

 د نشػػاوت ػػوف إنشػػاو أك وػػربان ُب معػػىن اال كهػػي يالبػػان مػػا داليعػػارض ١نلػػ  اعدلػػة الشػػرعية -ُ
 .سواو هان  مجم اعدلة الشرعية أـ الدبي تا الي اقض ١نل  القمية مطلقان 

 ػوف ُب ِنػلؼ الي ػاقض ف نػ  يد أف اليعارض بٌن اعدلة الشرعية ي وف ُب الظػاهر فقػط -ِ
 .مرنيس اعالواق  ك 

يرتتل على اليعارض نيائج هي اٛنت  أك الرت يح أك يًنهػاد بي تػا الي ػاقض يرتتػل عليػ   -ّ
حيػػػػث إف االوػػػػيلؼ بػػػػٌن القمػػػػييٌن د السػػػػقوط ل ػػػػل مػػػػجم اٞني اقمػػػػٌن كعػػػػدـ اعيبار٨نػػػػا

 .(ُ)اٞني اقميٌن ي وف ُنيث يلـب م   صدؽ إحدا٨نا كهذب اعورل
عيٌن اةوبػػاريٌند م ػػل حػػديث ن احػػ  اليعػػارض كالي ػػاقض ُب الػػدليلٌن الشػػر  ا يتػػ كقػػد 
 م  حديث أن  ن حاا كهو ١نـر  (ّ)اٜنل ُب (ِ)ّنيتونة(ْ). 

ك ػذا يظاػػر د كمػجم وػلؿ هػذه اليػركؽ ييمػػح بػأف اليعػارض كالي ػاقض ليسػػا ّنعػىن كاحػد
 .كا  أعلم دأف القوؿ الرا ح هو القوؿ اعكؿ كهو أف اليعارض كالي اقض ميباي اف

 :فزق تني انتؼارض وانتؼادلانادلطهة انزاتغ :
اويلػػ  فياػػا  كقػػد د هػػذه اٞنسػػألة تظاػػر أيمػػان مػػجم وػػلؿ اليعرييػػات السػػابقة لليعػػارض

 :اعصوليوف على قولٌن
عنػ  ال ي ػػوف  د (ٓ) أف اليعػػادؿ ّنعػىن اليعػػارضإ   ٗناػور العلتػاوذهػػل  القػوؿ األوؿ:

 .باليعادؿ كال ييرقوف بي اتا تعارض إال بعد  اليعادؿد كلذلك ٤ند أهنم يعربكف عجم اليعارض

                                 
 (.ّٕ/ُ( انظر: اليعارض كالرت يح بٌن اعدلة الشرعيةد للربز٤ني )ُ)
تبك اا رسوؿ ا  ُب شواؿ س ة سب  مجم  ؤم ٌندكأـ اٞن ميتونة ب   اٜنارث بجم حبفد زكج رسوؿ ا  هي: ( ِ)

كالصحيح أن   ؟هل تبك اا كهو حلؿ أك كهو ١نـر م ااد كقد كق  اليعارض ُب زكاج رسوؿ ا   اٟنأرةد
 هػ(.ُٓتبك اا كهو حلؿد توفي  س ة )

 (.ْٖٗ/ّ(دسًن أعلـ ال بلو )َُٓ/ُٖب: الطبقات ال ربل البجم سعد ) اانظر ترٗنيا
تبك اا كهو حلؿد رقم اٜنديث  هياب ال  احد باب ما  او أف رسوؿ ا    د   مسلم ُب صحيح ( أور ّ)

(ّّْٕ.) 
د  د( أور   البخارم ُب صحيح ْ) كمسلم ُب صحيح   (دِْْٖرقم اٜنديث )هياب ال  احد باب ن اح احملـر

د رقم اٜنديث )هياب ال  احد باب تبكج رسوؿ ا    (.ّّْْميتونة كهو ١نـر
بياف  (دَُّٓ/ْ) أصوؿ اليق  البجم ميلح (دِٔ/ْ(د اليركؽ للقراُب )ُّٕ/ِ( انظر: اٞنسيصيى للغبايل )ٓ)

 (دَِّ/ُ) اجاٜنالبجم أمًن (د اليقرير كاليحبًنِّٕ/ُهناية السوؿ لإلس وم ) (دِّّ/ّاٞنخيصر لألصيااين )
 = 
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ييائػػ ؛ ف مػػا أف يعػػين إذا دؿ دليػػل علػػى دبػػوت شػػيو كاآلوػػر علػػى ان)) :(ُ)قػػاؿ اليييػػازاين
فيػي  دأك ال ادة أحد٨نا ّنا هو ّن بلػة اليػاب كعلى ال اين: إما أف ت وف زي دأك ال ييساكيا ُب القوة

 يحد كُب ال ال ػة ال معار ػة حقيقػةتر كال تر يحد كُب ال انية معار ة م   الصورة اعك  معار ة
((البي ائ  على اليعارض اٞن بئ عجم اليتادل...؛فل تر يح

(ِ). 
أم  -كهػػو د إ  أف اليعػػادؿ قسػػم مػػجم اليعػػارض (ّ)ذهػػل بعػػض اٜن ابلػػة :القػػوؿ اليػػا ي

عنػػ   ؛أمػا اليعػػارض فػأعم مػػجم ذلػك د اليعػارض الػػذم يسػيوم فيػػ  الػدليلف ُب القػػوة: -اليعػادؿ 
كتعػػارض ي ػوف عحػػد الػػدليلٌن اٞني ػػافيٌن فمػػل يػػر ح  د م إ  تعػػارض اسػػيول فيػػ  الػػدليلفيػيٍقسػ

 .ب  على اآلور
 .(ْ)كا  أعلم كاٝنلؼ ُب هذه اٞنسألة ليظيدكاعقرب أف قوؿ اٛنتاور هو الصواب 

 .يؼىن احلظز نغح: ايضادلطهة اخل
 .(ٓ)ر ُب اللغة: اٜنىٍأري كاٞنٍ  ي ظٍ اٜنى 

ژڃچچچچڇژ: كم   قول  تعا 
(ٔ). 

 .(ٕ)قال  اٜنسجم كيًنه  د٣ن وعان  :أم
 =                                 

 (.ِّٔ/ُتيسًن اليحرير )
هػد مجم أئتة العربية ُُٕجم اليييازايند كلد بيييازاف بلد وراساف س ة مسعود بجم عتر بجم عبد ا  سعد الدي :( هوُ)

 هػ. ّٕٗكيًنهاد توُب س ة  «شرح اليصري »ك « اليلويح على اليو يح ُب اعصوؿ»كالبياف كاٞن طقد مجم مؤليات  
 عاة للسيو يبغية الو  د(ُُِ/ٔ) الدرر ال ام ة ُب أعياف اٞنتة ال ام ة البجم حأر العسقلينانظر ترٗني  ُب: 

 (. َِٔ/ِ) الييح اٞنبٌن (دِٖٓ/ِ)
 (. َِٕ/ِاليلويح على اليو يح ) (ِ)
 (.َٔٔ/ْ(د٢نيصر اليحرير البجم ال أار )َُّْ/ٖ( انظر: اليحبًن شرح اليحرير للترداكم )ّ)
 (.ّْ/ُ(داليعارض كالرت يح للحي اكم )َْ/ُ( انظر: اليعارض كالرت يح للربز٤ني) ْ)
 (. ّْٖ(دالقاموس احمليط )ص َِّ-َِِ/ْ(د لساف العرب)ّْٔ/ِ)  لأوهرمل( انظر: الصحاح ٓ)
 .َِ: سورة اةسراو(ٔ)
 (.ْٗ/ّانظر: تيسًن القرآف العظيم )(ٕ)

أبو سعيد بجم أيب اٜنسجم يسار البصرمد اةماـ اليقي  اٞنشاورد أحد اليابعٌن ال بار اع لو علتان كعتلن  :كاٜنسجم هو
كأتى ب  إلي  فدعا ل  كح   د كمات  هػ( ُب أكاور ولفة عتر بجم اٝنطاب ُِ) ة س ةكإولصاند كلد ُب اٞندي

 = 
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 .(ُ)عهنا ٕن   الباائم مجم الييرؽ ؛ْنت  فياا  الباائمد ٚني  حظًنة كم   اٜنظًنة الإ

 : احلظز اصطالزا   تؼزَف: ظادصادلطهة ان

كهػػو نػػوع مػػجم أنػػواع اٜن ػػم الي لييػػيد دـت ػػوع كاحملػػرس تليػػأ احملظػػور مػػجم اعليػػاظ اٞنرادفػػة لل
 د اويل  اعصوليوف ُب تعري  اٜنراـ على تعاري  عدة: كق

((كالـ على اةقداـ علي دما ز ر الشارع ع  ))عرف  اٛنويين  بقول : ف -ُ
(ِ). 

فػل ٬نػدح  ُب فعلػ  د كيؤوذ على هذا اليعري  بأف اٞن ل  قد يرتؾ اٜنراـ كال نية ل 
 .على ذلكد كقد ييعل  م رهان أك ممطران فل يذـ على ذلك

((مايذـ فاعل  ك٬ندح تاره )) :تعري  آورل  قاؿكُب  -ِ
(ّ) . 

 .لوحأ على اليعري  السابق  كيلحأ على هذا اليعري  ما
مػجم حيػث هػو دبو   ما هو ما ي ياض فعل  سببا للذـ شرعان  )) كعرف  اآلمدم بقول : -ّ

((فعل ل 
(ْ). 

ض فعلػػ  مػػاي يا:كهػػو قولػػ  ((فالقيػػد اعكؿ))كقػػد ذهػػر اآلمػػدم ١نػػرتزات تعرييػػ  فقػػاؿ 
 .(ٓ)ـفاصل ل  عجم الوا ل كاٞن دكب كسائر اعح ا دسببا للذـ شرعان 

((ذـ شرعان فاعل مايي ))بقول : (ٔ)عرف  البيماكمك  -ْ
(ٕ). 

 =                                 
 هػ(.َُُبالبصرة ُب س ة) 

 (.ٕٓ/ُ)للذه (د تذهرة اٜنياظِٖٔ/ٗ) انظر ترٗني  ُب: البداية كال ااية
 (.ِْ/ُ) للستعاين( انظر: قوا   اعدلة ُ)
 (.َُٖ/ُ( انظر: الربهاف ُب أصوؿ اليق  )ِ)
 (.ٖ( انظر: الورقات )صّ)
 (.ُُّ/ُاةح اـ لآلمدم )(ْ)
 ( اٞنر   السابق.ٓ)
هو: عبد ا  بجم عتر بجم ١نتد بجم علي الشًنازم أبو اٝنًن القا ي ناصر الديجم البيماكم الشافعيد كلد ُب (ٔ)

ار الي بيل كأسرار أنو »د «م ااج الوصوؿ إ  علم اعصوؿ» اٞندي ة البيماو بيارسد كيل قماو شًنازد مجم مؤليات :
 (.َِٔ/ُٕالواُب بالوفيات )(دَٔٔ/ُٕانظر ترٗني  ُب: البداية كال ااية )هػ (.ٖٓٔتوُب س ة )«د اليأكيل

 .(ٖٓ/ُاة اج )م ااج الوصوؿ بشرح ( ٕ)
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عنػػ  قػػد ييعػػل اٜنػػراـ وطػػأ فػػل يػػذـ ؛كي يقػػد هػػذا اليعريػػ  بعػػدـ إ ػػافة قصػػد اليعل
 .(ُ)هوطو الشباة   ؛فاعل 

((ل  الذـمايلحق فاع)) بقول  : (3)كعرف  اعصبااين -ٓ
 (4). 

 كأف ذلك يًن مسيساغ. كي يقد هذا اليعري  بأن  عرؼ اٜنراـ ّنا هو مجم أح ام د
((ماتعلق العقاب باةتياف ب )) كعرف  علو الديجم البخارم بقول : -ٔ

(5). 
كي يقػػد عليػػ  مػػا انيقػػد علػػى اليعريػػ  السػػابق دكهػػو تعرييػػ  اٜنػػراـ ب ترتػػ  دكذلػػك 

 يًن مسيساغ .
 :في وف اليعري  د(ٓ)((هو  د الوا ل)) :ل كم ام مجم عرف  بقو  -ٕ

 .يسيحق فاعل  العقاب على فعل  ما -
 .توعد بالعقاب على فعل  ما -
 .(7)ُب فعل  عقاب  ما -

ؤوذ علياػا أهنػا عرفػ  اٜنػراـ كإف درج علياا ه ًن مجم اعصوليٌن إال أن  يي  دهذه اليعاري ك 
كهػػػي  -دكهػػػذه الطريقػػػة  باٜندعنػػػ  تعريػػػ  بالرسػػػم ال ٖنراتػػػ د كذلػػػك يػػػًن مسيسػػػاغ هػػػو مػػػجمّنػػػا 

 .مردكدة ع د اٞن طقيٌن –تعري  الشيو ب ترت  
 :(ٕ)قاؿ اعومرم

                                 

 ٞنر   السابق.( اُ)

صياايند أك اعصبااين: ١نتود بجم عبد الر٘نجم )أيب القاسم( ابجم أ٘ند بجم ١نتدد أبو ال  اود مشس الديجم اعهو: ( ِ)
توُب ميسرد هاف عاٞنا بالعقليات. كلد كتعلم ُب أصبااف. كرحل إ  دمشق فأهرم  أهلااد كأعأل ب  ابجم تيتية. 

د البياف ُب شرح ٢نيصر ابجم اٜنا ل د مطال  اعنظار ُب شرح  وال  اعنوار للبيماكم( مجم هيب : ْٕٗ ا س ة )
  (. ّٖٖ(د بغية الوعاة )ِّٕ/ْال ام ة )كيًنها.  انظر ترٗني  ُب: الدرر 

 (.ُّٖ/ُ) انظر: بياف اٞنخيصر شرح ٢نيصر ابجم اٜنا ل( ّ)

 (.ََّ/ِانظر: هش  اعسرار )( ْ)

 (.ُّٗ/ُ) ك ة ال اظر البجم قدامة ( انظر: ر ٓ)
 (.ِٗ/ُانظر: الوا ح ُب أصوؿ اليق  ال بجم عقيل )( ٔ)

. ر اعهو: عبد الر٘نجم بجم ١نتد بجم ١نتد بجم عام(ٕ) ومرمد اٞنغريبد اٞنال يد م طقيد مشارؾ ُب انواع مجم العلـو
 = 
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 (2)كع دهم ُب ٗنلة اٞنردكد      أف تدول اعح اـ ُب اٜندكد
 :التعريف المختار

 . (3) ((ويعاقب على فعلو ,متيالً امايياب على تركو )) اعك  أف يعرؼ اٜنراـ بأن :  
 :شرح التعريف

قيد أكؿ ٫نرج بػ  الوا ػل كاٞن ػدكب كاٞنبػاح دفػل ي ػاب علػى (: مايياب على تركو ) ول :ق
 .(4)ترهاا

قيد دػاين ٫نػرج بػ  مػجم تػرؾ احملظػور ووفػان مػجم ال ػاس أك حيػاون أك عأػباندفل متياًل(:ا:)قول  
 .(5)ي اب على تره  

بػاح كاٞن ػركه دف نػ  قيد دالث ورج ب  الوا ل كاٞن ػدكب كاٞن :)ويعاقب على فعلو(:كقول  
 . (6)فاعلااال يعاقل 

 د كالقبػػيح د كاٞنيوعػػد عليػػ  د كاٞنب ػػور ع ػ د كالػػذنل د كاٞنعصػػية داحملػـر :كمػجم أٚنػػاو احملظػػور
 (ٔ).كالياحشةد كالسيتة

دكيسػػتى ال ػػل كٗناػػور اعصػػوليٌن علػػى أف اٜن ػػم بػػاليحرًن ي بػػ  بالػػدليل القطعػػي كالظين
 حرامان كال در ات ُب احملـر .

 =                                 
  .كيًنها«اٛنوهر اٞن  وف»ُب اٞن طق كشرح د ك «السلم اٞن ورؽ»ل  مؤليات م اا 

 (.ُٕٖ/ٓانظر ترٗني  ُب: معأم اٞنؤليٌن )
 (.ُِشرح الشيخ حسجم بجم دركيش القويسيين على منت السلم ُب اٞن طق )ص (ُ)

 (.ْٕقات للتحلي )ص شرح الور ( ِ)

 (.ِٗانظر: اع٤نم الباهرات للتارديين )ص( ّ)

 (.ِٕانظر: اٞنسيصيى )ص( ْ)

 (.ِٗانظر: اع٤نم الباهرات )ص ( ٓ)

(د ٢نيصر اليحرير ِٓ/ُ(د هناية السوؿ)ُُّ/ُ(د اةح اـ لآلمدم )َُُ/ُ( انظر: احملصوؿ للرازم )ٔ)
 (.ِٔ(دإرشاد اليحوؿ  ) صّٔ/ُين )(د إ ابة السائل شرح بغية اآلمل للص عأّٖ/ُ)
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كلػذلك ٚنػوا ماي بػ  بػدليل  د ما اٜن يية فيشرت وف ل بوت اليحرًن أف ي ب  بػدليل قطعػيأ
 . (ُ)د كماي ب  بدليل قطعي ١نـر ظين م ركها هراهة ٓنرًن

 .نغح يؼىن ادلثُر :نظاتغاادلطهة 
 
ي
  د ك اةباحة هي اةذف ُب الشيود يل ّنعىن فاعلعً فى  :ُب اللغة بيحاٞن

ي
باح هو اٞنػأذكف كاٞن

 . (ِ)في 
كهػػػو سػػػعة الشػػػيو  د أف )البػػػاو كالػػواك كاٜنػػػاو( أصػػػل كاحػػػد صػػحيح (ّ)كذهػػر ابػػػجم فػػػارس

 .(ْ).. كمجم هذا الباب إباحة الشيو .كهي عرصة الدار د ح ٗن  باحةوٍ كبركزه كظاوره فالبػى 

 :ادلثُر اصطالزا   تؼزَف: ثايٍادلطهة ان
 فقيل:  عرؼ اعصوليوف اٞنباح بعدة تعريياتد

 . (ٓ)اه ما اسيول  رفهو   -ُ
فعػػاؿ فػػ ف أ كمػػجم  ػػركرة اليعريػػ  أف ي ػػوف مانعػػان؛ دكيؤوػػذ علػػى هػػذا اليعريػػ  أنػػ  يػػًن مػػان 

 .(ٔ)اا باٞنباحة كاليصح كصي دا  تعا  هذلك
 .(ٕ)مجم مدح أك ذـ  هو ماولكقيل:  -ِ

 .كهو يًن مسيساغ ع د أهل العلمد كيؤوذ علي  أن  عرؼ اٞنباح بذهر ح ت 
 .(ٖ)مجم يًن اقيماو كال ز ر دفي  بٌن اليعل كالرتؾ الشارع ماوًٌن هو  كقيل: -ّ

                                 
 (. ِْزهرة )ص  (د أصوؿ اليق  عيبٖٓ/ُ) شرح مسلم ال بوت لل  وم ( انظر: فواتح الر٘نوتُ)
 (. ُْٔ/ِ(د لساف العرب )  ُّٗ/ُ)  البجم فارس٠نتل اللغة انظر:(ِ)
هػ(د قرأ ِّٗقبكيجمد كلد س ة ) أ٘ند بجم فارس بجم زهريا القبكيين الرازمد مجم أئتة اللغة كاعدبد أصل  مجمهو:  (ّ)

 هػ( بالرم. ّٓٗد توُب س ة )«اجملتل»د «مقاييس اللغة»علي  البدي  اٟنتذايند كالصاحل بجم عبادد مجم تصانيي : 
 (.ِّٔ/ّ(د شذرات الذهل )ُِٓ/ِانظر ُب ترٗني : اليدكيجم ُب أوبار قبكيجم )

 (. ُّٓ/ُ)البجم فارسمقاييس اللغة (ْ)
 (. ُٕ/ُاليصوؿ للقراُب )انظر: شرح ت قيح (ٓ)
 (.ُِّ/ُ( انظر: اةح اـ لآلمدم )ٔ)
 (.ِِْ/ُ) البجم ال أار( انظر: شرح ال وهل اٞن ًن ٕ)
 (.ِِْفقرة )(دَُٖ/ُ( انظر: الربهاف للأويين )ٖ)
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فػػػػ ف ؛فيػػػػدول وصػػػػاؿ ال يػػػػارة ُب اليعري  ؛يؤوػػػػذ علػػػػى هػػػػذا اليعريػػػػ  أنػػػػ  يػػػػًن مػػػػان ك 
كُب حػاؿ فعػل أحػد اٝنصػاؿ ت ػوف د اٞن ل  ٢نًن ُب هل وصلة م اػا بػٌن اليعػل كالػرتؾ

كترهاػػا مػػ   داكهػػذلك الصػػلة ُب أكؿ كقياػػا هػػو ٢نػػًن بػػٌن أدائاػػد كا بػػة عليػػ  ال مباحػػة
 .(ُ)كم  ذلك هي كا بة كليس  مباحة د العـب على أدائاا

 .(ِ)كال مدح   يًن مقرتف بذـ فاعل د هو ما أذف ا  ُب فعل  كتره كقيل : -ْ
هو ما دؿ الدليل الستعي على وطاب الشارع باليخيًن في  بٌن اليعل كالػرتؾ مػجم كقيل: -ٓ

 .(ّ)يًن بدؿ
ٝنلػػػػوه عػػػػجم ه ػػػػًن مػػػػجم االعرتا ػػػػات اٞن ػػػػارة حػػػػوؿ  دكهػػػػذا اليعريػػػػ  هػػػػو اليعريػػػػ  اٞنخيػػػػار

 .اعورل  اليعاري 
 :شرح التعريف

 .(ْ)٫نرج ب  فعل ا  تعا  أكؿ  (: قيدمادؿ الدليل السمعي على خطاب الشارع)

 .(6)كاٞنراد بالدليل الستعي : القرآف كالس ة 
كب  ػافي   د كهلـ رسػول  دـ ا  عب ك ل كهو القرآف ال رًنهل :كوطاب الشارع هو

 .(7)هاٞنلئ ة كاٛنجم كاةنس  د ا إ  الشارع ٫نرج ب  وطاب يًن
ػػػػرج الوا ػػػػل كاحملػػػػـر كاٞن ػػػػركه دػػػػاين  قيػػػػدهػػػػذا  (:بػػػػالتخيير فيػػػػو بػػػػين الفعػػػػل والتػػػػرؾ) ٫ني

 .عن  ال ٔنيًن ُب فعل  كتره  ؛كاٞنسيحل

                                 
 (.ُِّ/ُ( انظر: اةح اـ لآلمدم )ُ)
 (.ُِٖ/ُ( انظر: رك ة ال اظر البجم قدامة )ِ)
 (.ُِّ/ُ( انظر: اةح اـ لآلمدم )ّ)
 (.ُِّ/ُ( انظر: اةح اـ لآلمدم )ْ)
 (.ْٓ/ُانظر: البحر احمليط )( ٓ)

 (.ُٕ/ُ(دهناية السوؿ)ِِٓ/ُانظر: شرح ٢نيصر الرك ة)( ٔ)
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كفػػػرض كاٞنوسػػػ  ُب أكؿ الوقػػػ د د٫نػػػرج بػػػ  الوا ػػػل اٞنخًندالػػػث (: قيػػػد  مػػػن  يػػػر بػػػدؿ)
 .(ُ)ال ياية
 

 
 

                                 
 (.ّٖٔ/ُ(دشرح ٢نيصر الرك ة )ُِّ/ُ( انظر: اةح اـ لآلمدم )ُ)



 

 

 

 
 

 األول انفصم 
تؼارض احلاظز )):دراطح َظزَح نقاػذج
 ((وادلثُر

 :وفيو سبعة مباح 

 .المعنى العاـ للقاعدة : المب   األوؿ
 .أقساـ التعارظ بين األدلة:المب   اليا ي

 .المب   اليال : أسباب اختالؼ العلماء في ال ظر واإلباحة
 لقاعدة في حجية ا : المب   الرابع

 .المب   الخامس: أميلة القاعدة
القاعدة الفقهية في اجتماع ال ظر واإلباحة وآثارىا  :المب   السادس

 .الفقهية
 .في وجوه أخرى من تعارظ ال ا ر والمبيح :المب   السابع
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 ادلثسث األول
 ادلؼىن انؼاو نهقاػذج

قاعدة ؼ اٞنعىن العاـ لي ا أف نعر بعد تعري  ميردات القاعدة لغة كاصطلحاند بقي عل
 .تعارض اٜناظر كاٞنبيح 

 د ٤ند أف اعصوليٌن قد بي وا معىن القاعدة إٗناالن  د كمجم ولؿ البحث ُب هيل اعصوؿ
ُب بعض اعلياظ كالإ يًن مؤدر كإف هاف ه اؾ ولؼ  د ييقوف على اٞنعىن العاـ كهم م

 .سأذهرها بعد ذهر اٞنعىن العاـ للقاعدة
 د إذا تعارض نصاف شرعياف أحد٨نا يدؿ على اليحرًن:للقاعدة ىوفالمعنى العاـ 

كاآلور يدؿ على اةباحةد يقدـ ال ص الذم مدلول  اليحرًن على ال ص الذم مدلول  اةباحةد 
 .(ُ)فيعتل ب  كيسقط اآلور 

 د ( الرت يح) بليأ كبعمام د ( اليقدًن)  بليأ ٤ند أف بعض اعصوليٌن يعرب:مل و ة
  :كلعل هذا اٝنلؼ م شأه مسألة أصولية ليظية كهيد ) اعك  ( بليأكبعمام 

 ىل تقديم ال ا ر على المبيح يسمى  سخاً أو ترجي اً ؟ 
أك  د تقدًن ال اسخ على اٞن سوخ مجم بابهل هو  د اويل  أهل العلم ُب نوع اليقدًن ه ا

 .(ِ)تقدًن الرا ح على اٞنر وحمجم باب 
كلذلك عربكا ع    د اظر على اٞنبيح مجم باب الرت يحفذهل اٛنتاور إ  أف تقدًن اٜن

 .بليظة )ير ح(
                                 

(د اليبصرة ُب أصوؿ اليق ِّّص) البجم الدهاف (د تقوًن ال ظرُٕٖ/ِ)  عيب اٜنسٌن البصرم ( انظر: اٞنعيتدُ)

(د اةح اـ لآلمدم) ّٔٗ/ِ(د رك ة ال اظر )ِْٓ/ِالربهاف ُب أصوؿ اليق ) (دْْٖ/ُ) للشًنازم
) ص  للش قيطي مذهرة ُب أصوؿ اليق (دٕٗٔ/ْ(د شرح ال وهل اٞن ًن )ُٓٗ/ٖ(د البحر احمليط)ِٗٔ/ْ

 (.ُّتعارض اٜناظر كاٞنبيح )ص د(ّٖٖ
(د ِٗٔ/ْ)(د اةح اـ لآلمدمّٔٗ/ِ(د رك ة ال اظر )ِّّ(د تقوًن ال ظر )صُٕٖ/ِ) انظر: اٞنعيتد(ِ)

 ( كيًنها. ٕٗٔ/ْشرح ال وهل اٞن ًن ) 
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كلذلك عربكا ع    د كذهل اٜن يية إ  أف تقدًن اٜناظر على اٞنبيح مجم باب ال سخ
كإ٧نا تعارض )) :كلذلك ٤ند أف بعمام يذهر ُب مباحث ال سخ فيقوؿد (ُ)دـ (بليظة ) قي 

((اٝنرباف مجم حيث فقدنا العلم بيار٫ناتا
(ِ). 

أف اٜناظر دال صٌن تعار ا ُب اٜنظر كاةباحةأما الذم ي ب  داللة فت ل )) كقاؿ الببدكم:
((داللة ناسخان  ٩نعل آوران 

(ّ). 
 

 
 

                                 
 (.ْٗ/ّ(د هش  اعسرار )َِْ/ُ(د أصوؿ الببدكم ) ُٕٔ/ ّ)  للأصاص ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿُ)
 (. َّّ/ِاليصوؿ ُب اعصوؿ ) (ِ)
  (.َِْ/ُ) ( أصوؿ الببدكمّ)



 

 

 

 
 
 
 

 ادلثسث انثاٍَ
 أقظاو انتؼارض تني األدنح 

 
 

 .حكم التعارظ بين دليلين قطعيين :المطلب األوؿ
 .نالمطلب اليا ي: حكم التعارظ  بين دليلين  نيي

 . حكم التعارظ بين دليل قطعي ودليل  ني :المطلب اليال 
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 :(2)ادلطهة األول: زكى انتؼارض تني دنُهني قطؼُني
 :اويل  اعصوليوف ُب كقوع اليعارض بٌن اعدلة القطعية على  قولٌن

د إ  عدـ كقوع اليعارض بٌن (ّ)د كاحملددٌن (ِ)ذهل ٗناور اعصوليٌن:القوؿ األوؿ
 .قطعيٌن ُب الواق  كنيس اعمر الدليلٌن ال

اتيقوا على أن  ال ٩نوز  )) :فقاؿ (ْ)كقد ح ى االتياؽ على ذلك شيخ اةسلـ ابجم تيتية
((تعادؿ اعدلة القطعية

(ٓ). 
ذهل بعض اعصوليٌن إ   واز كقوع اليعارض بٌن الدليلٌن القطعيٌن ُب   :القوؿ اليا ي

 د(ٕ)د كالرازم(ٔ)البصرم اٞنعيبيل اٜنسٌن كهذا قوؿ أيب دالواق  كنيس اعمر

                                 
يييد (د كاصطلحان: ماَُُ/ٓمعأم مقاييس اللغة ) ،انظر: مادة )ؽ ط ع ( ( القط  لغة: الصـر كاةبانة.ُ)

 (.َُِ/ّالعلم اليقيين. انظر: اة اج )
اةح اـ لآلمدم (دَّٗ/ِ(درك ة ال اظر)ّٕٓ/ُ(داٞنسيصيى)ُُٖ)ص  للشًنازم انظر: اللت  (ِ)

٢نيصر شرح  (دُّٕ/ّ) بياف اٞنخيصر شرح ٢نيصر ابجم اٜنا ل (دْْٖ)ص آلؿ تيتية (د اٞنسودةُِْ/ْ)
(د اٞندول إ  مذهل ِّٓ/ِفواتح الر٘نوت)(دُّٔ/ّد تيسًن اليحرير )(َٕٔ/ّ) ى اعصويل للعمد اٞن يا

 (.ّٔٗ)ص  البجم بدرافاةماـ أ٘ند 
 تدريل الراكم (دٖٔ/ْ) للسخاكم (د فيح اٞنغيثّّْ( انظر: ال ياية ُب علـو اٜنديث للخطيل البغدادم )صّ)

 (.َٔٔ/ِ) لل وكم
( أ٘ند بجم عبد اٜنليم بجم عبد السلـ بجم عبد ا  اٜنراين الدمشقي اٜن بليد أبو العباسد كلد ُنرافد كانيقل ب  أبوه ْ)

درو تعارض العقل »د «م ااج الس ة»إ  دمشقد أكذم كسأجم بسبل آرائ  العلتيةد ل  مؤليات ه ًنة م اا: 
 هػ(. ِٖٕاد مات ١نبوسان ُب سأجم القلعة ُب دمشق س ة )كيًنه«د كال قل

 (.ِٔٗ/ُٖ(دالبداية كال ااية )ُِٗ/ْانظر ترٗني  ُب: تذهرة اٜنياظ )
 (.ْْٖ( انظر: اٞنسودة )ص ٓ)
 (.َِْ/ُ( انظر: اٞنعيتد )ٔ)
(.َُْ/ٓ( انظر: احملصوؿ )ٕ)

مولده ُب الرم  دو عبد ا د فخر الديجم الرازمٌ ١نتد بجم عتر بجم اٜنسجم بجم اٜنسٌن الييتي الب رمد أبكالرازم هو: 
ُب تيسًن القرآف  «مياتيح الغيل»كاعصوؿد كأقبل ال اس على هيب د مجم هيب :  برع ُب الييسًن كإلياا نسبي د

 هػ(.َٔٔتوُب س ة ) دد كيًنهاُب أصوؿ اليق  « احملصوؿ»ال رًند 
 (.ُٖ/ٖية ال ربل للسب ي ) بقات الشافع(د ْْٕ/ُانظر ترٗني  ُب: كفيات اععياف )
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 .(ُ)كاةس وم
علم تقدـ أحد٨نا إما أف يي :كليس ٫نلو م ل هذيجم العتومٌن  )) قاؿ أبو اٜنسٌن البصرم:

أك مظ ونٌن دإما أف ي ونا معلومٌن :مل ٫نل؛ف ف مل يعلم ذلك  دعلم ذلكأك ال يي دعلى اآلور
ومٌن مل ٩نب تر يح أحد٨نا على اآلور بقوة ف هانا معل فدكاآلور مظ ونان  أك أحد٨نا معلومان د

((اةس اد
(ِ). 

 أك أحد٨نا عامان  د ذا تعارض دليلف ف ما أف ي ونا عامٌن أك واصٌنإ )) كقاؿ الرزام:
كعلى اليقديرات اعربعة د مجم ك   مجم ك   واصان  د أك هل كاحد م اتا عامان كاآلور واصان 

((كاآلور مظ ونا ا معلومان ف ما أف ي ونا معلومٌن أك مظ ونٌن أك أحد٨ن
(ّ). 

كصرح أيما بأف اليعارض كالرت يح  )) :كقد نص اةس وم على أف هذا قوؿ الرازم فقاؿ
((قد يق  ُب القطعيات على ك   واص يأٌب ذهرهد فدؿ على أف إ لؽ اٞن   مردكد

(ْ). 
 يعلم كالو   اٝناص الذم يقصده اةس وم ه ا د هو أف يق  اليعارض بٌن القطعيٌن دكال

اٞنيقدـ م اتا دف ن  ال ير ح أحد٨نا على اآلور بقوة اةس اد دك٩نوز أف ير ح ّنا ييمت   
أحد٨نا مجم هون  حاظران د كاآلور مبيح ؛فيقدـ اٜناظر على اٞنبيح د أك هوف أحد٨نا م بيان 

ف ُب ي و  د كالعف اٜن م ُب هذه اٜنالة ا ياادمه  فيقدـ اٞن ب  على ال اُب؛ كاآلور نافيان؛
 .(6)ا راحان لآلور  تر يح أحد٨نا على اآلورد

 :تعارظ األدلة القطعية بأدلة من أىمهاجواز واستدؿ القائلوف بعدـ 
فلو ك د دليل قطعي د لدليل القطعي ال بد أف ي وف مطابقان للواق أف ا :الدليل األوؿ

اع ال قيمٌن كهذا للـب م   ا يتد كعار   دليل قطعي آور يدؿ على ال ييد ٩نابيدؿ على اة

                                 
 (.ّٕٓ/ُ( انظر: هناية السوؿ )ُ)
 (.َِْ/ُ( اٞنعيتد)ِ)
 (.َْٖ/ٓ( احملصوؿ)ّ)
 (.ّٕٔ/ُ)هناية السوؿ ( ْ)
 (.ّٕٕ/ُ(دهناية السوؿ )ُِْ/ٓانظر: احملصوؿ )( ٓ)
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 .(ُ)١ناؿ
 د أف الرت يح إ٧نا يطلل ليقوية أحد الدليلٌن اٞنيعار ٌن على اآلور :الدليل اليا ي

 .(ِ)فل ٪نياج إ  الرت يح  ؛كاٞنعلـو اٞنقطوع ب  ال يقبل البيادة كال ال قصاف
القوؿ بيعارض القطعيٌن يلـب م   إما العتل  تا؛ كهذا ٗن  بٌن :الدليل اليال 

 .(ّ)كذلك ال٬ن جم ليساكياتا ؛أك تر يح أحد٨نا على اآلور د ل قيمٌنا
 د على دليل بعد ُنث كنظر عارض اعدلة القطعية فلم أق  ٟنمكأما بال سبة للقائلٌن بي

؛لقوة اعدلة دكعف كالرا ح هو قوؿ ٗناور العلتاو بعدـ  واز كقوع اليعارض بٌن اعدلة القطعية
اعدلة القطعية يؤدم إ  مياسد هبًنة مجم أ٨ناا ت اقض الشريعة د القوؿ َنواز اليعارض بٌن 

ژ ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈژ كا  تعا  يقوؿ :
(ْ). 

 

 

                                 
 (دََْ/ِحاشية العطار )(دّّٕ/ّبياف اٞنخيصر شرح ٢نيصر ابجم اٜنا ل) (دّْٗ( انظر: شرح العمد )ص ُ)

 (.َُٓ/ُد اليعارض كالرت يح بٌن اعدلة الشرعية )(ُْٖياية الوصوؿ لبهريا اعنصارم )ص
(دهش  ُِْ/ْ) اةح اـ لآلمدم (دّٕٓ(د اٞنسيصيى )ص ّّْ( انظر: ال ياية ُب علـو اٜنديث )ص ِ)

 (.َُُ/ْاعسرار )
 (.ُِْ/ْ( انظر: اةح اـ لآلمدم )ّ)
 .ِٖ: سورة ال ساو(ْ)
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 .: زكى انتؼارض تني دنُهني ظُُنيٍَادلطهة انثا

 :اويل  اعصوليوف ُب ح م اليعارض بٌن دليلٌن ظ يٌن على قولٌن
تيعارض اعدلة الظ ية  ُب الواق   ذهل ه ًن مجم العلتاو إ  أن  ال٩نوز أف :القوؿ األوؿ

 د(ْ)كاةماـ ابجم حـب د(ّ)كاةماـ أ٘ند  د (ِ)د كاةماـ الشافعي(ُ)كهو قوؿ اٜن يية د كنيس اعمر
 .(ٓ)كمذهل اٞنخطتة 

ذهل بعض اعصوليٌن إ   واز اليعارض بٌن الدليلٌن الظ يٌن ُب الواق   القوؿ اليا ي:
 د(ٗ)م مجم الشافعيةكاآلمد د(ٖ)كالرازم د(ٕ)الغبايل كاوياره د(ٔ)كنيس اعمر كهو مذهل اٞنال ية

 .(ُ)قوؿ اٝنطيل البغدادم مجم احملددٌنو كه د (َُ)كاٛنبائياف د(ٗ)الشافعية

                                 
 (.ّ/ّاليقرير كاليحبًن )(دُِ/ِ(دأصوؿ السروسي )ٕٔ/ّش  اعسرار )( انظر: هُ)
 (.ُِٕ -ُِٔانظر: الرسالة )ص (ِ)
 (.ْْٖ( انظر: اٞنسودة )ص ّ)
(ْ(  (.ْٔ/ٓ( انظر: اةح اـ البجم حـب
د القرشي اعندلسيدالظاهرمد أبو ١نتددل  نصيل كافر ُب اليق    كابجم حـب هو: علي بجم أ٘ند بجم سعيد بجم حـب

«داليصل ُب اٞنلل ُب اعهواو كال ِّحل»ديث كاعصوؿ كالٌ حل كاٞنللد مؤليات  تيأاكز أربعتتة ٠نلد م اا هياب كاٜن
 هػ(.ُْٔٓب أصوؿ اليق د توُب س ة )« اةح اـ ُب أصوؿ اعح اـ»ك 

 (.ِِٕ/ّ) تذهرة اٜنياظ (دِّٔ/ّ) كفيات اععياف (دُِٓٔ/ْ) للحتوم معأم اعدباوانظر ترٗني  ُب:
 (.ُٗٗ/ّ( انظر: اة اج )ٓ)

كاٞنخطتة: ٗناعة مجم اعصوليٌن ذهبوا إ  أف   تعا  ح تان معي اند كأف اٞنصيل ُب اٞنسائل اليرعية كاحدد كالباقي 
 (. ِٕٔ/ُ)(د اةح اـ البجم حـبِّٓانظر: اٞنسيصيى )ص  ٢نطئ.

(د ّْٕ/ّ)صر شرح ٢نيصر ابجم اٜنا لبياف اٞنخي(دْٕٓ)ص عيب الوليد البا ي( انظر:  إح اـ اليصوؿ ٔ)
 (.ْٓٗحل العقد كالعقل للتوصلي )ص 

٫نًن ُب م ل هذا  هاف مالك »كنسل أبو الوليد البا ي لإلماـ مالك القوؿ باليخيًن ع د تعارض اعمارتٌن فقاؿ:
 (.ْٕٓح اـ اليصوؿ )صإ«٣نا تيعارض في  اعوبار على هذا الو  

 (.ّٕٓ( انظر: اٞنسيصيى)صٕ)
 .(َُْ/ٓانظر: احملصوؿ ) (ٖ)
 (.ِِْ/ْاةح اـ لآلمدم )( انظر:ٗ)
 (. َٖٗ/ِالربهاف )(دَّٔ/ِ( انظر:  اٞنعيتد )َُ)

 = 



 ((تعارض اٜناظر كاٞنبيح))اليصل اعكؿ: دراسة نظرية لقاعدة 

 

 

27 

 :أدلة الما عين من وقوع التعارظ بين دليلين  نيين
 :اسيدؿ اٞنانعوف مجم كقوع اليعارض بٌن دليلٌن ظ يٌن  بعدة أدلة م اا

ژ ڌڌڎڎڈڇڇڇڍڍژ:قول  تعا :الدليل األوؿ
(ِ) . 

نيى كقوع االويلؼ ُب   أف ا  سبحان  كتعا  قدظاهر؛كهو  ووجو الدللة من اآلية
  كمايقاؿ عجم ال يابد فلو كق  اٝنلؼ للـب م   عدـ مصداقية هذا الوص د هياب  ال رًن

 .عهنا كحي هالقرآف  ؛يقاؿ عجم الس ة
د آف كاٜنديث الصحيح مييقاففصح  ذه اآلية صحةه  ركريةه أف القر  )) :قاؿ ابجم حـب

((٨نا شيو كاحد ال تعارض بي اتا كال اويلؼ
(ّ). 

مايقيمي قولٌن ٢نيليٌن مل يصدؽ  -أم القرآف –لو هاف في   )) :الشا  اةماـ كقاؿ 
((علي  هذا ال لـ على حاؿ

(ْ). 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ    :قول  تعا  :اليا ي الدليل

ژژ  ژ   ڑ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  
(ٓ)

 

 =                                 

١نتد بجم عبد الوهاب بجم سلـ بجم والد بجم ٘نراف بجم أبافد كاٛنبائياف ٨نا أبو علي كاب   أبو هاشم: أما أبو علي فاو
أئتة اٞنعيبلة؛ هاف إماما ُب علم ال لـد كل  ُب مذهل  د اٞنعركؼ باٛنبائيد أحدمو  ع تاف بجم عيافد 

هػ (.َّّاالعيباؿ مقاالت مشاورةد كتوُب س ة ) 

 (. َُّ/ُ بقات اٞنيسريجم للسيو ي )  د(ِٗٔ/ْكفيات اععياف )  ترٗني  ُب:انظر  
يبلةد ل  آراو انيرد  اد كأبو هاشم: هو عبد السلـ بجم ١نتد بجم عبد الوهاب اٛنبٌائيد عامل بال لـد مجم هبار اٞنع

« تذهرة العامل»ُب اليق د ك « الشامل»كل  مص يات « أيب هاشم»نسبة إ  ه يي   «الباشتية»كتبعي  فرقة ٚني  
هػ (.ُُِّب أصوؿ اليق د توُب س ة ) « العدة»ك 

 (.ُّٖ/ّ(د كفيات اععياف )ِّٕ/ُِانظر ترٗني  ُب:  تاريخ بغداد ) 
 (.ّْْلـو اٜنديث )ص ( انظر: ال ياية ُب عُ)
 .ِٖ: سورة ال ساو(ِ)
 (.ٔٗ/ُ)  البجم حـب اةح اـ(ّ)
 (.َٔ/ٓ) للشا   اٞنوافقات(ْ)
 .ُّٓ: سورة اعنعاـ(ٓ)
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اٜناصل باتباع اعدلة يؤدم إ  د أف اتباع الصراط اٞنسيقيم :وجو الدللة من اآلية
كهو  دكتعارض اعدلة هو مجم اتباع السبل اٞنؤدية إ  االويلؼد االتياؽ كعدـ االفرتاؽ

 . (ُ)ما٫نال  داللة اآلية 

خب  مب  ىب               يب  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  ژ  :تعا  قول  :اليال  الدليل

 ژجت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   
(ِ). 

أمر بالرد إ  ال ياب كالس ة ع د  ل كعل ظاهر؛ كهو أن   :ووجو الدللة من اآلية
فدؿ ذلك على أف ال ياب كالس ة ليس بي اتا اويلؼ؛عن  ال٬ن جم  كقوع الي ازع كاالويلؼ؛

 . (ّ)ت به الشريعة ع    كإال أصبح الرد عب ان دأف يأمرنا بالر وع مجم اويلؼ إ  اويلؼ
فلو   دفذـ ا  االويلؼ كأمر ع ده بالر وع إ  ال ياب كالس ة)) :(ْ)كقاؿ اةماـ اٞنبين

هاف االويلؼ مجم دي   ما ذم د كلو هاف الي ازع مجم ح ت  ما أمرهم بالر وع ع ده إ  
((ال ياب كالس ة

(ٓ). 
ن  ال٬ن   ا إُنث  د بٌن اعدلة الشرعية ان ض أف ه اؾ تعار لو فر  قالوا : :الدليل الرابع

 .(ٔ)للـب ا يتاع ال قيمٌن أك ارتياعاتادكتر يح أحد٨نا على اآلور ١ناؿ د الرت يح بي اا
كهذا أمر ي به الشارع اٜن يم  د تعارض اعدلة يلـب م   العأب كاٛنال:الدليل الخامس

                                 
 (.َٔ/ٓ(داٞنوافقات)ٔٔ/ٓ( انظر: اةح اـ البجم حـب )ُ)
 .ٗٓ: سورة ال ساو(ِ)
 (.ِِِ/ُ( انظر: اٞنوافقات )ّ)
«د  اليق  ُب« اٞنخيصر»اعيلد أبو إبراهيم اٞنبيند صاحل الشافعيد مجم مؤليات  إٚناعيل بجم ٪نٍن بجم إٚنهو: (ْ)

د قاؿ ع   الشافعي: اٞنبين ناصر مذه د توُب س ة «الرتييل ُب العلم»دك «اٛنام  الصغًن»د ك«اٛنام  ال بًن»
 هػ(.ِْٔ)

 (.ُّْ/َُ)أعلـ ال بلو سًن(دُِٕ/ُ)كفيات اععياف(دٕٗ/ُانظر ترٗني  ُب:  بقات اليقااو للشًنازم )
 (.َٗٗ/ِ ام  بياف العلم كفمل  )   (ٓ)
اة اج ُب شرح اٞن ااج (دِّٕ(د هناية السوؿ ) ص َِّٔ/ٔ) للا دم( انظر: هناية الوصوؿ ُب دراية اعصوؿٔ)

 (.َٕٔ/ْ(د شرح ال وهل اٞن ًن)ّْٓ)  للي ارم (د فصوؿ البدائ َُْ/ْ(د البحر احمليط ) ََِ/ّ)اٞن ااج
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 .(ُ)ع  
كل جم د راتل ٔنيل  باويلؼ ح م العقوؿ كالسأاياأف الظ وف ٟنا م :الدليل السادس

العقوؿ كالسأايا يًن م مبطة اٞنقدارد فتا نشأ ع اا يًن م مبط اٞنقدار؛فييعذر تساكم 
 (ِ)اعمارتٌن.

ك ود اعدلة اٞنيعار ة يؤدم إ  الي لي  ّنا ال يطاؽ؛ عن  ال ٬ن جم  :الدليل السابع
إذ ي وف د كالشارع ال ي ل  بأمر ال ٬ن جم القياـ ب د فللت ل  أف يأٌب  تا معان ك٨نا ميعار ا

 .هذا عبث ت به الشريعة ال املة ع  
لو قاؿ الشارع ُب اليعل الواحد مرة افعل  كمرة  ال تيعل مل ي جم للت ل   مياؿ ذلك:

كهذا  دلو ود اعمر بقول  افعل؛كمل ٩نب ل  أف ال ييعلدأف ييعل؛لو ود اٞنان  بقول  ال تيعل
 .(ّ)ا ال يطاؽ هتا ال ٫نيى  ت لي  ّن

كال سخ إ٧نا  د أدب  اليقااو ال اسخ كاٞن سوخ ُب نصوص ال ياب كالس ة:الدليل اليامن
ل اف البحث ُب  كلو هاف اليعارض  ائبان د يأٌب ُب اعدلة اٞنيعار ة ع دما ال ٬ن جم اٛنت 

 ال اسخ كاٞن سوخ عبث.
 .(ْ)اٜنقيقي بٌن اعدلة  هتا أف ك ود ال سخ دليل على عدـ كقوع اليعارض  
 :أدلة القائلين بجواز وقوع التعارظ بين الدليلين الظنيين 

 :أ٨ناا د بأدلة عديدةلوقوع اليعارض بٌن اعدلة الظ ية  يبكفاسيدؿ اجمل

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژ   قول  تعا ::األوؿ الدليل

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

                                 
اة اج (دُّٔٔ/ٔ(د هناية الوصوؿ ُب دراية اعصوؿ)ٕٔ/ّ(دهش  اعسرار)ُِ/ِر: أصوؿ السروسي )(انظُ)

 (.ََْ/ِ(دحاشية العطار) ُّٔ/ّ(د تيسًن اليحرير) ََِ/ّ) 
 (.ُْٕ( انظر: شرح ت قيح اليصوؿ )ص ِ)
 (. ْٖ/ُ اليعارض كالرت يح للربز٤ني )(دِّّٔ/ٔ(  انظر: هناية الوصوؿ ُب دراية اعصوؿ ) ّ)
 (.ْٗ/ُد اليعارض كالرت يح )(ِٔ/ٓ( انظر: اٞنوافقات )ْ)
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ژ          ﯁  ﯀     ﮿ ﮽﮾  ﮼  ﮻﮺ ﮹  ﮷﮸
(ُ). 

 د كقد كق  االويلؼ فياا د ك ود اآليات اٞنيشا ات ُب القرآف :وجو الدللة من اآلية
كل جم ال نسيطي   د كإف هاف اليوق  هو الوا ل د كإنباؿ الشارع ٟنا دليل أن  مقصود مجم قبل 

 واز  كهذا دليل علىد بٌن العلتاو أف ن يي ك ود اٞنيشا ات ُب القرآفد كباليايل كقوع اٝنلؼ
 . (ِ)تعارض اعدلة 

كإقراره ل ييأة اال يااد سواو هان   د تقرير الشارع لألمور اال يااديةالدليل اليا ي: 
د فػىلى ي أىٍ رىاًفد كىًإذىا )) :صوابان أك وطأند كمجم ذلك قول   ًإذىا حى ىمى اٜنٍىاًهمي فىاٍ يػىاىدى ٍبيس أىصىابى

((يػىاىدى ٍبيس أىٍوطىأىد فػىلى ي أىٍ ره حى ىمى فىا ٍ 
(ّ). 

كالذم م شأه د دؿ على إقراره اٝنلؼد فلتا أداب الشارع اجملياد حق لو أوطأ
كعتل اجملياديجم مجم عصر الصحابة إ  يوم ا  د(ْ)فل يصح ع د ذلك نيي اليعارض د اليعارض

ئتة اجملياديجم مجم يًن أف ي  ر كهيل اليق  مليتة باويلفات اعد ف هنم ا يادكا كاويليوا؛هذا
كُب هذا  د أـ أف اٞنصيل كاحد؟ د هل هل ٠نياد مصيل:كمجم ذلك قوٟنم بعمام على بعضد

 .(ٓ)إقرار ٟنم على اٝنلؼ كأن  سائ  ُب الشريعة
كهل٨نا د أف اٞنان  مجم  واز اليعارض إما أف ي وف دليلن عقليان أك ٚنعيان  :الدليل اليال 

فقد ٫نربنا ر ل د لعقل ف نا ال ٤ند مانعان مجم تساكم اعمارتٌن بالقوةفأما مجم  اة ا؛با ل
 .فيسيوم اعمارتاف ؛كهل٨نا ع دنا دقة د ك٫نربنا آور ِنلف د بشيو

الغيم الر ل ال  ي  ُب زمجم الشياو يسيوم العقلو أك عاقلف فقط ُب  مياؿ ذلك:

                                 
 .ٕ سورة آؿ عتراف:(ُ)
 (.ٓ/ٓٔ( انظر: اٞنوافقات )ِ)
رقم باب أ ر اٜناهم إذا ا ياد فأصاب أك أوطأد ( أور   البخارم ُب  هياب االعيصاـ بال ياب كالس ةدّ)

مجم حديث  (دُُٕٔرقم اٜنديث ) اهم إذا ا ياددباب أ ر اٜنمسلم ُب هياب اعقميةدك (د ِّٕٓ)اٜنديث
 . عترك بجم العاص 

 (.ٔٔ/ٓ) ( انظر: اٞنوافقاتْ)
 (.ٖٗ/ْ(داٞنوافقات)َِّ/ُ) البجم القيم (د إعلـ اٞنوقعٌنِّٕ/ْ( انظر:  اليصوؿ ُب اعصوؿ ) ٓ)
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ال بد أف ٩نيت  ُب العامل اد اف على مو ب  كما يقيمي  حال د كهذلك اٛندار اٞنيداعي للسقوط 
ح ت  كإف واليام الباقوف فيحصل اٞنقصود؛ ف نا ال ندسعي ك وب اليساكم بل  واز 

 .(ُ)اليساكم كذلك هاؼو فيتا ذهرناه
ف ف اٞنانعٌن مجم تعارض اعدلة الظ ية  ي يوف ك ود ليظة د كأما مجم  اة الدليل الستعي

كهذا با ل عف ٠نرد تعادؿ اعمارتٌن هو ّن بلة د عمر كال ايُب اٜن م الذم أتى ب  ا ((وىًٍن ))
((وىًٍن ))ليظة 

(ِ). 
كمعلـو أف الصحابة  د إقرار ٗناعة مجم العلتاو أف قوؿ الصحايب حأة :الدليل الرابع

 د أصحايب هال أـو)) :كذلك  لقول  د كاٞن ل  ٢نًن باعوذ بأم قوؿ مجم أقواٟنم د اويليوا
((هيدييما د بأيام اقيديييم

كباليايل هو دليل على  واز  د د كهو دليل على إقراره الويلفام(ّ)
 .(ْ)اليعارض بٌن اعدلة الشرعية
ُب أعتاٟنمد ال   لقد ني  ا  باويلؼ أصحاب ال  )) :(ٓ)قاؿ القاسم بجم ١نتد

                                 
 (.ُْٕ(د شرح ت قيح اليصوؿ )ص َّٔ/ِانظر: اٞنعيتد )(ُ)
اليعارض كالرت يح  د(ِّٖٔ/ٔ(د هناية الوصوؿ ُب دراية اعصوؿ ) ُٕٗ/ْم ) ( انظر: اةح اـ لآلمدِ)

 (.ِٔ/ُللربز٤ني)
( د ك ابجم بطة ُب اةبانة ال ربل ) َُٗٔ/ْد )باب ذهر فمل ٗني  الصحابة  د( أور   اآل رم ُب الشريعةّ)

اويلؼ العلتاو اظر ُبباب  ام  بياف ما يلـب ال  د(د كابجم عبد الرب ُب  ام  بياف العلم كفمل ْٔٓ/ِ
  ابرمجم حديث  (دٖٖٗ/ِ)

ك عي  شيخ  (دَُٖ/ٓاةح اـ) « هذه الركاية ركاية ساقطة»:كقاؿ ابجم حـبس اده ابجم عبد الربدإك ع   
: (د كقاؿ ابجم اٞنلقجم ُُٕ/ِكابجم القيم ُب إعلـ اٞنوقعٌن) (دّْٔ/ٖ) اةسلـ ابجم تيتية ُب م ااج الس ة ال بوية

(د كح م على ْٖٓ/ٗالبدر اٞن ًن )« يل مل يركه أحد مجم أصحاب ال يل اٞنعيتدة كل   رؽهذا حديث ير »
 (.ُْْ/ُاٜنديث بالو   اعلباين هتا ُب السلسلة المعيية )

 (.َٗ/ْ(د اٞنوافقات)ُٖٓ/ِ( انظر:  ام  بياف العلم كفمل  )ْ)
السبعة ُب اٞندي ة. كلد فيااد كتوُب بقديد القاسم بجم ١نتد بجم أيب ب ر الصديقد أبو ١نتد: أحد اليقااو  هو:( ٓ)

)بٌن م ة كاٞندي ة( حا ا أك معيترا. كهاف صاٜنا دقة مجم سادات اليابعٌند عتي ُب أكاور أيام . قاؿ ابجم عيي ة:  
 هػ(.َُٕدتوُب س ة )هاف القاسم أفمل أهل زمان 
 (.ْْ/ِ) شذرات الذهل(د ُّٖ/ِانظر ترٗني  ُب: حلية اعكلياو )
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((يعتل العامل بعتل ر ل م ام إال رأل أن  ُب سعةد كرأل أف وًنا م   قد عتل 
(ُ). 

اؿ عتر بجم عبد العبيبكق
د قاؿ القاسم: ((ما يسرين أف يل باويلفام ٘نر ال عم)) :(ِ)

؛ عن  لو  ((ما أحل أف أصحاب رسوؿ ا  مل ٫نيليوا)) لقد أعأبين قوؿ عتر بجم عبد العبيب:))
هاف قوالن كاحدان هاف ال اس ُب  يقد كإ٧نا أئتة يقيدل  م؛ فلو أوذ أحد بقوؿ ر ل م ام  

((ةهاف ُب سع
(ّ) . 

كبياف ذلك ٔنيًن ا  للت ل  بأف يأٌب ب حدل د آيات ال يارات:الدليل الخامس
كباليايل  واز كقوع اليعارض اٞنؤدم  ؛وصاؿ ال يارة يييد ٔنيًن اٞن ل  بٌن اعح اـ الشرعية

 . (ْ)إ  االويلؼ 
فللعامي  ؛أف أقواؿ العلتاو بال سبة للعامي هاعدلة بال سبة للتأيادالدليل السادس: 

كهذلك العامل ٫نيار مجم اعدلة د كهو ُب ذلك ُب سعةد أف يقلد مجم أقواؿ العلتاو مجم شاو
 د كاٝنلؼ بٌن العلتاو ال ي شأ إال مجم تعارض اعدلةد كمل ي جم ٍب مر حد مايشاو إذا تعار  

 . (ٓ)ف ذف يلـب مجم ذلك  دبوت تعارض اعدلة 
ف ف اعوًن  داٝنار ي على اليعارض الذهينك  قياس اليعارض الواقعي :الدليل السابع

 .(ٔ) ائب باالتياؽ؛فليأب اعكؿ قياسان علي  
 :مناقشة األدلة

مناقشة أدلة الما عين :)القائلين بأف التعارظ بين األدلة مست يل و ير  - أ
                                 

 (. َُٗ/ِ ام  بياف العلم كفمل  ) ُب  ابجم عبد الرب ( أور ُ)
عتر بجم عبد العبيب بجم مركاف بجم اٜن م اعموم القرشيد أبو حيص: اٝنليية الصاّبد كاٞنلك العادؿد كرّنا و:ه(ِ)

 هػ(. َُُتوُب س ة )هػ ك  ٗٗقيل ل  وامس اٝنلياو الراشديجم تشبياا ل   م. ككيل اٝنلفة س ة 
 . (ْٕٓ/ٕ(د هتذيل الياذيل )ِّٓ/ٓ: حلية اعكلياو )انظر: ترٗني  ُب

 (.َُٗ/ِأور   ابجم عبد الرب  ام  بياف العلم كفمل ) (ّ)
 (.ٗٓ)ص  للحي اكم( انظر:  اليعارض كالرت يح ع د اعصوليٌنْ)
 (.ٗٔ/ٓ( انظر: اٞنوافقات) ٓ)
(د فصوؿ البدائ  ) ص ََِ/ّااج)  اج شرح اٞن (د اةِّٕٔ/ٔؿ ُب دراية اعصوؿ ) ( انظر: هناية الوصو ٔ)

 (.ٔٔ/ُاليعارض كالرت يح ) (دّٓٓ
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 جائز(:
  كالإ هي عبارة عجم نصوص ظاهرها يدؿ  الدليل األوؿ واليا ي واليال  وقش

 ارض بٌن اعدلة بأ وبة ٢نيلية كهي :على م   كقوع اليع
ال سيتا على مذهل مجم قاؿ بيساقط  د أف تعارض اعدلة اليسيلـب كقوع اٝنلؼ :أولً 

ف ل  د أك بالر وع إ  دليل آور د أك مذهل مجم قاؿ باليخيًن بي اا د اعدلة ع د تعار اا
 .ذلك اليسيلـب اٝنلؼ

كاالويلؼ  د إ٧نا هو اويلؼ فقاي فقط د أف اٝنلؼ اٜناصل بسبل اليعارض :ثا ياً 
بدو مجم الصحابة إ  كقي ا  د كال يباؿ العلتاو ٫نيليوف ُب اٞنسائل اليقاية د اليقاي سائ  شرعان 

كاٝنلؼ اٞنذمـو شرعان هو اٝنلؼ  د اٞنعاصرد كمعلـو أف ليس هل ولؼ مذمـو شرعان 
 .العقدم فقط

بل االويلؼ اٞنذمـو فقط كهو د يلؼأف اآليات مل ت   ٗني  أنواع االو :ثالياً 
 .(ُ)كالي اقضد اويلؼ اليماد

كليس ُنتد  )) :مبي ا أف اٝنلؼ اٞن يي ُب اآلية إ٧نا هو اويلؼ اليماد(ِ)قاؿ الواحدم
فأما اويلؼ القراواتد كاويلؼ  دا  ُب القرآف اويلؼ ت اقضد كال اويلؼ تياكت

اـ ُب ال اسخ كاٞن سوخ ف ل حسجم كحقد كليس ذلك مقادير اآليات كالسورد كاويلؼ اعح 
((اويلفا يؤدم إ  فساد كت اقض

(ّ). 
  (.دلة يلـب م   اٗنياع ال قيمٌنكهو )أف القوؿ بيعارض اع :الدليل الرابع وقش 

                                 
 (. ِّٕ/ْ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ  ) ُ)
هو: علي بجم أ٘ند بجم ١نتد بجم علي بجم ميوي  الواحدمد  ال يسابورمد الشافعيد كهو صاحل اليياسًن ال لدة:  (ِ)

د كقد مرض مدة «ليحبًن ُب شرح اعٚناو اٜنسىنا»ك « أسباب ال بكؿ»كل  « الو يب»ك « الوسيط»ك « البسيط»
 هػ (. ٍْٖٔب هان  كفات  ب يسابور ُب ٗنادل اآلورة س ة ) 

 بقات اٞنيسريجم للسيو ي )ص  د(ٖٓ/ُٔالبداية كال ااية )  د(ّّٗ/ ُٖانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو ) 
ٕٖ .) 

 (.ٖٔ/ِالوسيط ُب تيسًن القرآف اجمليد ) (ّ)
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ف ف الرت يح ال ي اُب اليعارض عف الرت يح إ٧نا ي وف  د أف دليلام هذا عليام كليس ٟنم
إذ لوال د كال ي افي  د كك وده د ى أف القوؿ بالرت يح يؤيد  واز اليعارضعل د ع د ك ود اٞنر ح

 .(ُ)اليعارض ٞنا دع  اٜنا ة إ  الرت يح 
  تعارض اعدلة يلـب م   اٛنال كالعأب مجم  مقوٟن كهو):الدليل الخامس وقش

 (.قبل الشارع كهذا ١ناؿ
مر بالشيو لبياف أف فعل  قد ي وف اعك د اٛنواب علي  أف العأب هو ت لي  ّنا ال يطاؽ 

كال اي لبياف  د أك ي وف اعمر بالشيو لبياف  واز اليعلد كال اي ع   لبياف ال راهةد هو اعك 
 . (ِ)م اؿ ذلك ماكرد مجم هني رسوؿ ا  عجم البوؿ قائتاد كهذا ه ًن ُب الشريعة د أف تره  أفمل

في حي  د قائتا قـو فباؿ (4)أتى سبا ةأف ال    :كماكرد مجم حديث حذيية
 . (ْ)فيو أ كمسح على ويي  د فدنوت حق قت  ع د عقبي  د ((ادن )):فقاؿ

  : أف الظ وف ٟنا مراتل ٢نيلية باويلؼ العقوؿدكهي )كهو الدليل السادس
 يًن م مبطة (.

                                 
 (.َٔ/ُاليعارض كالرت يح للربز٤ني ) ( انظر:  ُ)
 .( ركم حديث ال اي عجم البوؿ قائتا بعدة  رؽ: مجم  ريق عترد كبريدةد كعائشة ِ)
أور   ابجم « أبوؿ قائتاند فقاؿ: ياعترد ال تبل قائتان. فتابل  قائتا بعدرآين رسوؿ ا  » حديث عتر قاؿ: 

 (.َّٖدرقم اٜنديث)دان باب ُب البوؿ قاع ،هياب الطاارة كس  اا  ُبما  
د أك أف ٬نسح  باي  قبل أف ييرغ »: كحديث بريدة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا    دلث مجم اٛنياو: أف يبوؿ الر ل قائتا ن

 (.ْٔٗ/ّ)أور   البخارم ُب الياريخ ال بًن « مجم صلت د أك ي يخ ُب سأوده
أور   أ٘ند « ه؛ ماهاف يبوؿ إال  السان مجم حدد م أف رسوؿ ا  باؿ قائتا  فل تصدقو »كحديث عائشة قال :  

ابجم (دك ُِدرقم اٜنديث)باب ما او ُب ال اي عجم البوؿ قائتاد هياب الطاارة  ُب س   د الرتمذمك (د ُّٔ/ٔ)
 . (َّٖ درقم اٜنديث)باب ُب البوؿ قاعدان د هياب الطاارة كس  اا  د ما  

 (.ِٖٗ/ُ) للشوهاين  انظر هذه اٞنسألة ُب:  نيل اعك ار
. انظر :ال ااية ُب يريل اٜنديث  اٞنو   الذم يرمى في  الرتاب كاعكساخ كما ي  س مجم اٞن ازؿ السبا ة :هي (ّ)

 (.ّّٓ/ِكاعدر)

(د كمسلم ُب  هياب الطاارةد باب ِِْباب البوؿ قائتان كقاعداند رقم اٜنديث )أور   البخارم هياب الو وود(ْ)
 (. ِِٔرقم اٜنديث ) اٞنسح على اٝنيٌند
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  رض يؤدم إ  الي لي  ّنا ال :كهو )أف ك ود اليعا السابع الدليلو
 .تالم أق  على  واب عليا(.فيطاؽ

   ك ود ال اسخ كاٞن سوخ دليل على عدـ ك ود  أف )كهو:الدليل اليامنوقش
 اليعارض(.

 د ال سخ مجم ٗنلة مايدف  ب  اليعارض كد ال سخ ال ي اُب اليعارض الظاهرمأ يل بأف 
كهذلك ال سخ ال يدف  في  هل تعارض بل ل  شركط مق ٓنقق  أم جم ال سخ كإال مل ٩نب 

 .ال سخ  بافان 
 :(حقيقيبين األدلة ممكن و القائلين بأف التعارظ المجيزين )لة مناقشة أد -ب 
  كهو )اسيدالٟنم باآليات اٞنيشا ات (.:الدليل األوؿ وقش 

عف الشارع مل ؛السيدالؿ باآليات اٞنيشا ات على شرعية اٝنلؼ ال يصحبأف ا
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ للبيلو  يم  اٞنيشا ات للخلؼ بل ك عاا

ژ  گ
كمعلـو أف  د كيعتل البائغوف كفق أهوائامد فيعتل الراسخوف كفق ما أمرهم ا د (ُ)

كلو قل ا  د في وف اٞنرو إما مصيل أك ٢نطئد فًن   اعمر إ  قوؿ كاحددالصواب م  الراسخٌن
 . (ِ)كمل ي جم ٖنة ٢نطئ د بشرعية االويلؼ عدل إ  أف اٛنتي  على صواب

  ر الشارع لألمور اال ياادية ددليل على إقراره كهو)إف إقرا:الدليل اليا ي وقش
 للخلؼ (.

ليس مقصودا شرعان حق ٪نيج ب  على ك ود اليعارض د أف وطأ القماة كاجملياديجم
ُب اٞنسائل الإ  د ف ف ا  ال يؤاوذ القماة كاجملياديجم إذا أوطتوا بعد اسييراغ كسعامد اٜنقيقي

كلذلك د هو لليوسعة كعدـ اليمييق على اٞن ليٌنكاٝنلؼ اٜناصل إ٧نا د ليس فياا نص قطعي
 .(ّ)مازاؿ الصحابة كاعئتة ٫نيليوف ُب الرأم ٍب ير عوف إ  الرأم الصواب إذا تبٌن ٟنم ذلك 

                                 
 .ِْاعنياؿ: ( سورة ُ)
 (.ٖٔ/ُاليعارض كالرت يح ) د(ُٕ/ٓ) ( انظر اٞنوافقاتِ)
 (.ٖٓ/ِ( انظر:  ام  بياف العلم كفمل  )ّ)
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  ض إما دليل عقلي أك دليل كهو )أف اٞنان  مجم كقوع اليعار :الدليل اليال  وقش
 ٚنعي دكهل٨نا با ل (.

العقل إف هاف ٠نردان عجم ال يائج الإ ترتتل علياا  بأف ْنويب مساكاة الدليلٌن ع د 
د كإف هاف م  مايرتتل علياا مجم نيائج مي افية مؤدية إ  البا لد فتسلم ذلك

 .(ُ)ٛنوزت نيائأة اٞني اقمة البا لة د إذ لو  وز هذاد فغًن مسلم
  بأيام اقيدييم د أصحايب هال أـو))اسيدالٟنم ُنديث كهو  :الدليل الرابع وقش

 ((يدييماه
فيسقط االسيدالؿ  د عف اٜنديث مطعوف ُب س ده ؛ال يصح أف هذا االسيدالؿ

 .(ِ)ب 
عف اٞنراد أف قوؿ الصحايب حأة ؛كلو سلت ا بصحة اٜنديث فل دليل في  على مرادهم

كذهل د ُنيث لو أف عاميان اسييق صحايب فافياه فعتل بييواه ؛إذا انيرد هل كاحد عجم اآلور
 .(ّ)صحايب آور فاسييياه فعتل بييواه كهان  مغايرة لييول الصحايب اعكؿ عامي آور إ  
  كهو )اسيدالٟنم بآيات ال يارات (.:الدليل الخامس وقش 

بل ياية مافياا أف اٞن ل  ٫نًن بي اا  د أف آيات ال يارات التسيلـب اليعارض
 .(ْ)م  أهنا يًن ميعار ة 

  العلتاو ال ي شأ إال مجم تعارض اٝنلؼ بٌن  فكهو )أ:الدليل السادس وقش
 اعدلة (.

ف ذا تعذر على اجملياد الوصوؿ  د ان كاحد ان الشارع ع دما ك   اعدلة ف ف ل  مقصودبأف 
بل الوا ل علي  اليوق  د فليس ل  أف ييخًن بي ااد كمل يسيط  الرت يح بٌن اعدلةد إ  اٜنق

                                 
 (. ٕٔ( انظر: اليعارض كالرت يح للربز٤ني )ص ُ)
 . (ُْص )  ( سبق ٔنر٩نِ)
 (.ّٗ/ْ( انظر: اٞنوافقات )ّ)
 (. َٔ( انظر  اليعارض كالرت يح ع د اعصوليٌن )ص ْ)
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ف ف  د ار مجم أقواؿ اٞنييٌن مايوافق هواهكالعامي هذلك ال ٫نيد حي تذ هتا كق  ل  ًن مجم اعئتة
 .كال ٩نوز ل  العتل بالقولٌن معان د بل ييب  مجم ي ق بدي   كعلت  د هذا ولؼ مقصود الشارع

  (.قياس اليعارض الذهين على اليعارض الواقعيكهو ) :الدليل السابع وقش 
ف ن  ؛لى  واز كقوع فاعكؿ عد لو ود اليارؽ ال بًن بٌن اليعار ٌند اليصحبأف هذا القياس 

فل يؤدم إ  العبثدبي تا  ؿك وطأ ُب االسيدالأد بالياريخ أك  الد ناتج عجم قصور ُب اليام
اليعارض اٝنار ي يرتتل على حدكد  العبث ف ف الر حاف ٞنا هاف حاصل ُب نيس اعمر مل 

 .(ُ)كإذا هاف ميقودان ُب نيس اعمر هاف الوا   عاب ان   د ي جم كا ع  عاب ان 
 الترجيح :

د كهو عدـ  واز كقوع  ف ف الرا ح هو قوؿ اٛنتاور أدلة القولٌن د مجم ولؿ م اقشة
كإف كق  تعارض فاو ُب ذهجم اجملياد فقط د ال ُب لقوة أدليام داليعارض بٌن اعدلة الظ ية د

 الواق  كنيس اعمر .

                                 
(داال اج شرح اٞن ااج ِّٗٔ/ٔ(د هناية الوصوؿ ُب دراية اعصوؿ) ّْٖ/ٓ( انظر: احملصوؿ للرازم ) ُ)

 (.ّٓٓ(د فصوؿ البدائ  ) ص ََِ/ّ)
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 .زكى انتؼارض تني دنُم قطؼٍ ودنُم ظٍُ :ادلطهة انثانث

 ُب كقوع اليعارض بٌن الدليلٌن القطعي كالظين على قولٌن: وفولياويل  اعص
ذهل ٗناور اعصوليٌن إ  عدـ  واز كقوع اليعارض بٌن الدليل القطعي   :القوؿ األوؿ

 .(ُ)كالدليل الظين
 . واز كقوع اليعارض بٌن الدليل القطعي كالدليل الظين :القوؿ اليا ي

 .(ّ)دكالرازم (ِ)رم ك٣نجم قاؿ  ذا القوؿ أبو اٜنسٌن البص
  القوؿ األوؿأص اب أدلة: 

 :اسيدؿ القائلوف بعدـ  واز اليعارض بٌن الدليل القطعي كالظين بأدلة مجم أ٨ناا
كال ييصور اليعارض بٌن دليل قا    د أف الرت يح ي وف ع د اليعارض :الدليل األوؿ

 .(ْ)كدليل ظين 
عف الدليل الظين اليبل  ؛الدليل الظيناليق  الرت يح بٌن الدليل القطعي ك :الدليل اليا ي

 .(ٓ)فل معىن للرت يح ؛رتبة الدليل القطعي كلو ر ح ّنا ر ح ل اف الدليل القطعي مقدمان علي 
 .(ٔ)السيحالة بقاو الظجم ُب مقابلة العلم ؛التعارض بٌن قطعي كظين:الدليل اليال 

 أدلة القوؿ اليا ي: 
هي  واز كقوع اليعارض بٌن دليل قطعي كدليل ك د واصة  ذه اٞنسألةمل أق  على أدلة 

فل مان  مجم كقوع اليعارض بٌن ؛هتا يق  اليعارض بٌن الظ يٌنظين دكإ٧نا ياية هلـ اجمليبيجم أن   
                                 

(د بياف اٞنخيصر شرح ٢نيصر ابجم ُِْ/ْ(داةح اـ لآلمدم)َّٗ/ِ(درك ة ال اظر)ُُٖ( انظر: اللت )ص ُ)
 (.ِّٔ/ِ(د فواتح الر٘نوت)ُّٕ/ّاٜنا ل)

 (َِْ/ُٞنعيتد)انظر:ا(ِ)
 (.ُُْ/ٓ( انظر: احملصوؿ)ّ)
 (.ُِْ/ْ( انظر: اةح اـ لآلمدم)ْ)
 (.ِْٓ/ُ) للخطيل البغدادم ( انظر: اليقي  كاٞنييق ٓ)
 (.ُُُ/ْ(دهش  اعسرار )ّْٗ( انظر: شرح العمد )ص ٔ)
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 .(ُ)القطعي كالظين 
ير حوف  د كم  ذلك؛ ف ف القائلٌن بو ود اليعارض بٌن الدليل القطعي كالدليل الظين

أف ي وف أحد٨نا معلوما  )) :هتا نص على ذلك الرازم فقاؿد  ينالدليل القطعي على الدليل الظ
كاآلور مظ ونا ف ما أف ي قل تقدـ أحد٨نا على اآلور أك ال ي قل ذلك ف ف نقل كهاف اٞنعلـو 
هو اٞنيأور هاف ناسخا للتيقدـ كإف هاف اٞنظ وف هو اٞنيأور مل ي سخ اٞنعلـو كإف مل يعلم تقدـ 

ل باٞنعلـو عن  إف هاف هو اٞنيأور هاف ناسخا كإف هاف هو أحد٨نا على اآلور ك ل العت
((اٞنيقدـ مل ي سخ  اٞنظ وف كإف هاف مقارنا هاف اٞنعلـو را حا علي  ل ون  معلوما

(ِ). 
 :الترجيح

لقوة أدليامد كسلمياا مجم اٞنعارض القادحدكأما أدلة ر حاف قوؿ اٛنتاور الذم يظار 
ة دكقد  اٞنسألة السابقة كهي  واز اليعارض بٌن اعدلة الظ ياجمليبيجم ف هنا ُب اٛنتلة تعود إ 

 اا ُب اٞنطلل السابق .ٍب إن  إذا فرض كحصل تقابل بٌن دليل سبق ذهر اعدلة كاٛنواب ع
دكن يي الدليل الظين دلعدـ تساكم الدليلٌن ُب قطعي كدليل ظين ف ن ا نر ح الدليل القطعي 

 .القوة 
أقواؿ العلماء في عدـ جواز التعارظ بين األدلة  بعض واختم ىذا المب   بذكر

 :في الواقع و فس األمر
حدي ٌن ٢نيليٌن إال كٟنتا ٢نىٍرىجه أك  - أم ال    –كمل ٤ند ع   ))الشافعي: ماـاة قاؿ

((لئعلى أحد٨نا داللة بأحد ما كصي : إما ّنوافقة هياب أك يًنه مجم س ي  أك بعض الدال
(ّ). 

أبدا قد صرح الشافعي بأن  ال يصح عجم ال   )): شرحاا فقاؿُب (ْ)كقرره الصًنُب
                                 

 (.ّٕٓ/ُ(دهناية السوؿ )َُْ/ٓ(داحملصوؿ )َِْ/ُاٞنعيتد )انظر: (ُ)
 (.َُْ/ٓر: احملصوؿ )( انظِ)
 (.ُِٕ -ُِٔ(الرسالة )صّ)
١نتد بجم عبد ا   الصًنُبد الشافعي البغدادمد أبو ب رد كيل القماو ّنصر دلث مراتد هاف إمامان ُب  :( هوْ)

شرح الرسالة » اليق  كاعصوؿد قاؿ الشاشي: الصًنُب أعلم ال اس باعصوؿ بعد الشافعيد مجم مؤليات :
 هػ(. َّّصر س ة) توُب  ّن«د للشافعي

 (. ُٖٔ/ْ(دشذرات الذهل )ُٗٗ/ْانظر ترٗني  ُب:كفيات اععياف )
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حدي اف صحيحاف ميمػاداف ي يػي أحدهػتا ما ي بي  اآلوػر مجم ييػر  اػة اٝنصوص كالعتـو 
((كاةٗنايل كالييسًن إال على ك   ال سخ كإف مل ٩نده

(ُ). 
صحيحٌن  حدي اف ب س اديجم ال أعرؼ أن  ركم عجم ال   )) :(ِ)كقاؿ ابجم وب٬نة

((فتجم هاف ع ده فليأت ب  حق أؤل  بي اتا د ميماداف
(ّ). 

ف ذا كق  اليعارضد ف ما دض ُنتد ا  بٌن أحادي   الصحيحةال تعار )):(ْ)كقاؿ ابجم القيم
د فال قة كقد يلط في  بعض الركاة م  هون  دقة دبيان  أف ي وف أحد اٜندي ٌن ليس مجم هلم  

لآلورد إذا هاف ٣نا يقبل ال سخد أك ي وف اليعارض ُب  ناسخان يغلطد أك ي وف أحد اٜندي ٌن 
د فل بد مجم ك   مجم هذه الو وه ال لدة كأما حدي اف فام السام د ال ُب نيس هلم  

صحيحاف صر٪ناف مي اقماف مجم هل ك  د ليس أحد٨نا ناسخا لآلورد فاذا ال يو د 
((أصل

(ٓ). 
((ُب نيس اعمر بل ُب نظر اجملياد ال تعارض ُب الشريعة)):(ٔ)قاؿ الشا   ك 

(ٕ) . 
                                 

 (.ُُْ/ْ( نقل عجم البرهشي ُب البحر احمليط ) ُ)
١نتد بجم إسحاؽ بجم وب٬نةد ال يسابورمد اٜنافأ اٜنأة اليقي د الشافعيد إماـ اعئتةد عرؼ بالسخاو هو: ( ِ)

ُب اٜنديثد توُب س ة  «الصحيح»ك ل  هياب « اليوحيد»مص يات  هياب  كال ـر كالشأاعة كاليقول كالبهدد مجم
 هػ (. ُُّ) 

البداية كال ااية (دَُٗ/ّ بقات الشافعية للسب ي ) (دّٓٔ/ُْانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو ) 
(ُُ/ُْٗ .) 

 (. ِّْال ياية ُب علم الركاية )ص انظر: (ّ)
سعد البرعيد ٍب الدمشقيد اٜن بليد اٞنعركؼ بابجم قيم اٛنوزيةد مشس الديجم  ١نتد بجم أيب ب ر بجم أيوب بجمهو: ( ْ)

 الـز ابجم تيتية كسأجم مع  ُب قلعة دمشقدمجم مؤليات :١ندثد لغومد أبو عبد ا دفقي د أصويلد ٠نيادد ميسرد
 هػ(.ُٕٓد توُب س ة )«هتذيل س جم أيب داكد»ك د«إعلـ اٞنوقعٌن»د ك«زاد اٞنعاد»

 (.َُٔ/ٗ)ل حالة الدمشقي(دمعأم اٞنؤليٌنََْ/ُّب: الدرر ال ام ة )انظر ترٗني  
 (.ُّٕ/ْ( زاد اٞنعاد ُب هدم وًن العباد)ٓ)
أبو إسحاؽد أصويل حافأد مجم إبراهيم بجم موسى بجم ١نتد اللختي الغرنا ي اٞنال يد الشاًن بالشا  دهو: (ٔ)

رسالة  «كاالنشاداتاالفادت»ك  «افقات ُب أصوؿ اليق اٞنو »أهل يرنا ةد هاف مجم أئتة اٞنال يةد  مجم مص يات   
 هػ (. َُٕٗب أصوؿ اليق د  توُب س ة )  «االعيصاـ»ُب اعدب ك

 (.ٕٓ/ُ(داععلـ ) ُُٖ/ُانظر ترٗني  ُب: معأم اٞنؤليٌن )
 (.ِْٗ/ْ) اٞنوافقات(ٕ)
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هل مجم ٓنقق بأصوؿ الشريعة؛ فأدلياا ع ده ال ت اد تيعارضد هتا أف هل   )) :كقاؿ أيما
لبيةد امجم حقق م اط اٞنسائل؛ فل ي اد يق  ُب ميشاب ؛ عف الشريعة ال تعارض فياا 

لبية اعارضد كلذلك ال ْند فاٞنيحقق  ا ميحقق ّنا ُب نيس اعمر؛ فيلـب أف ال ي وف ع ده ت
دليلٌن أٗن  اٞنسلتوف على تعار اتا ُنيث ك ل عليام الوقوؼ؛ ل جم ٞنا هاف أفراد اجملياديجم 

((يًن معصومٌن مجم اٝنطأ؛ أم جم اليعارض بٌن اعدلة ع دهم..
(ُ) . 

 

                                 
 (.ِّْ/ٓ( اٞنوافقات )ُ)
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 ادلثسث انثانث
 أطثاب اختالف انؼهًاء يف احلظز واإلتازح

   :تعا  قاؿد كاٜنراـ اٜنلؿ في  بٌٌن ك  على رسول  ا  هياب   أنبؿ
 . (ُ) ژڦڦڦڄڄڄژ

نبؿ عليك يا١نتد هذا القرآف بيانان ل ل )) :ُب تأكيل هذه اآلية (3)الطربماةماـ قاؿ 
((مابال اس إلي  اٜنا ة مجم معرفة اٜنلؿ كاٜنراـد كال واب كالعقاب

(ّ). 
: قاؿ تعا  د ل ا الديجم حق أهتل ا  إ  الرفيق اععلى  كما انيقل رسوؿ ا  

ژچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎژ
 :كقاؿ د (ْ)

((يم على بيماو نقية ليلاا ه اارها ال يبي  ع اا إال هالكتره))
(ٓ) . 

كلجم ييرتقا حق يردا د هياب ا  كس إ  د تره  في م شيتٌن لجم تملوا بعد٨نا)) :كقاؿ
((اٜنوض ىعل

(ٔ). 
كل جم بعض هذا البياف قد د  ان إال بي حلالن كال حرامعب ك ل كُب اٛنتلة ماترؾ ا  
 فقد دا   مجم كٜن تةد ي وف أظار مجم بعض   قدكبعمد ٫نيى على بعض أهل العلم

                                 
 .ٖٗ: ال حل( سورة ُ)
د الطربمد أبو  عيرد صاحل الييسًن ال بًن كالياريخ الشاًند هاف إماما ُب ف وف ه ًنة ١نتد بجم  رير بجم يبيهو: (ِ)

« الييسًن»كهاف مجم اعئتة اجملياديجمد ل  مص يات حافلة م اا  م اا الييسًن كاٜنديث كاليق  كالياريخ كيًن ذلكد
 هػ( ُب بغداد.َُّتوُب س ة ) كيًنهاد« الياريخ»ك

 (.ْٖٔ/ُْالبداية كال ااية ) (دُِٗ/ْعياف )انظر ترٗني  ُب: كفيات اع

 .(ّّّ/ ُْ( تيسًن الطربم ) ّ)
 .ّ: ائدةاٞن( سورة ْ)
هياب اة٬ناف كفمائل الصحابة كالعلمد باب اتباع س ة اٝنلياو   دكابجم ما   (دّٕٔ/ِٖأ٘ند )  أور  (  ٓ)

  اعلباين ُب ظلؿ اٛن ة كصححد مجم حديث العرباض بجم سارية  (دّْالراشديجم اٞناديٌند رقم اٜنديث )
 (.ْٔ)ص

كصحح  اعلباين ُب اٛنام  الصغًن كزيادت   دمجم حديث أيب هريرة  (دُِٕ/ُ)  ُب اٞنسيدرؾ اٜناهم أور  ( ٔ)
 (. ِّٗٗرقم اٜنديث ) 
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كٟنذا االويلؼ أسباب د كم ام مجم ٪نلل د شيتان ف أد مجم العلتاو مجم ٪نـر د ك د هذا اليبايجم
 :عديدة لعل أبرزها مايأٌب

 :(2)اختالفهم في فهم النصوص ودللتها  -2
 :قول  مجم االويلؼ ُب فام مراد رسوؿ ا  مجم ما كق  بٌن الصحابة م اؿ ذلك :

((ال يصلٌن أحد العصر إال ُب بين قريظة))
إال ُب بين   ام مجم امي ل ظاهر اعمر فلم يصلفتد (ِ)

 .كم ام مجم فام أف اٞنراد اةسراع ُب اليو   إ  بين قريظة كصلى العصر ُب كقياا د قريظة
 : الع على ال دي عدـ الط -3
بل د الصحابةبعض قد ويي  على  كد فقد ٔنيى بعض اعحاديث على بعض العلتاو 

ويي على أيب  م ل ما د كقد كردت أم لة ه ًنة على ذلكد على هبارهم أم اؿ اٝنلياو الراشديجم
كويي علي  د (ْ)توريث اٞنرأة مجم دية زك اا د كويي على عتر (ّ)مًناث اٛندة  ب ر

ووؿ ُب بلدة أصا ا الطاعوف حق أعلت  بذلك عبد الر٘نجم بجم عوؼح م الد
د كع تاف (ٓ)

مل ي جم لدي  علم أف اٞنيوَب ع اا زك اا تعيد ُب بي  الوفاة حق حددي    كع تاف بجم عياف

                                 
 ( .ِْٓ/٠َِنتوع اليياكل ) رف  اٞنلـ عجم اعئتة اععلـ لشيخ اةسلـ ابجم تيتية  تجم ( انظر: ُ)
كمسلم هياب  (دْٔٗلبخارمدهياب اٞنغازمد باب صلة الطالل كاٞنطلوب راهبان كإ٬نائاندرقم اٜنديث )( أور   اِ)

 (.َُٕٕاٛنااد كالسًند باب اٞنبادة  بالغبكد رقم اٜنديث )
(د ك عي  اعلباين ُب  عي  س جم ََُِ( أور   الرتمذم هياب اليرائضد باب مًناث اٛندةدرقم اٜنديث ) ّ)

 (. ِّٕ/ُالرتمذم ) 
(د كال سائي ُب ُّْٗ( أور   الشافعي هياب اليرائض كالوصيةد باب توريث اٞنرأة مجم دية زك اادرقم اٜنديث )ْ)

 (. ُِّٗٔب ال ربل هياب اليرائضد باب توريث اٞنرأة مجم دية زك اا رقم اٜنديث ) 
 (. ّٕٖٓ( أور   مسلم هياب الطلد باب الطاعوفدرقم  اٜنديث )ٓ)

بجم عوؼ بجم عبد عوؼ بجم عبد بجم اٜنارث القرشي البهرمدأبو ١نتدد هاف اٚن  ُب  الر٘نجمهو :عبد  كعبد الر٘نجم
كلد بعد الييل بعشر س ٌندهاف مجم اٞناا ريجم اعكلٌن ٗن  بٌن  عبد الر٘نجمد اٛناهلية عبد عتركد فستاه ال   

 هػ(.ُّتوُب س ة ) ٛن ةدكهو أحد العشرة اٞنبشريجم با دشاد بدران كاٞنشاهد هلاا م  رسوؿ ا   اٟنأرتٌند
 (.ْٕٓ/ّ) البجم اعدًنأسد الغابة  (دَٖٓ/ِ) البجم عبد الرب  االسييعاب انظر ترٗني  ُب:
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فأتبع  كقمى د ُندي اا ٞنا توُب ع اا زك اا (ِ)أو  أيب سعيد اٝندرم (ُ)اليريعة ب   مالك
 .(ّ)ب  

يشتل هل مجم إن  بل د ض اعحاديث واصان ببعض الصحابة فقطكمل ي جم وياو بع
قاؿ  دأف ٪نتل ال اس على مو أ مالك (ْ)الرشيد هاركف كلذلك ٞنا أرادد بعدهم مجم باب أك 

عف أصحاب رسوؿ ا   ؛أما ٘نل ال اس على اٞنو أ فليس إ  ذلك سبيل)) :ل  اةماـ مالك
علم  رو صٍ هل هل مً فع د أ د دوافحدٌ  اعمة ُب افرتقوابعده.... ))

(ٓ) . 

مجم اعيقد أف هل حديث صحيح قد بل  هل كاحد مجم اعئتة أك إمامان )) :قاؿ ابجم تيتية 
((فاو ٢نطئ وطأ فاحشان قبيحان  دمعي ان 

(ٔ). 

                                 
كهي أو  أيب سعيد اٝندرم سعد بجم مالك  اليريعة ب   مالك بجم س اف بجم دعلبة اٝندرية اعنصاريةدهي:  (ُ)

دشادت بيعة أسلت  اليريعة كبايع  رسوؿ ا   عبي  كأم د كأوياا حبيبة ب    عبد ا  بجم أيب بجم سلوؿد
 الر واف.

 (.ِِٔ/ّٓ(دهتذيل ال تاؿ )ِِٗ/ٕ(دأسد الغابة )ِِٕ/ٖالطبقات ال ربل ): انظر ترٗني  ُب
دهاف سعد بجم مالك بجم س اف بجم دعلبة اٝنبر ي اعنصارمد أبو سعيد اٝندرمد صاحل رسوؿ ا  هو: ( ِ)

دفجم  أحد اليقااو اجملياديجمدهاف ٪نيي شارب  هأوي اٜنلقد ٝن دؽ كبيعة الر وافدشاد ا يس جم اٞندي ة ك ا توُبد
 هػ(.ُْٕب البقي  س ة )

 (.ُِٕ/ّ(دسًن أعلـ ال بلو )َُِٔ/ّانظر ترٗني  ُب:معرفة الصحابة عيب نعيم )
َب ع اا (د كأبو داكد هياب الطلؽدباب اٞنيو ُِِٗرقم اٜنديث )  (دُٗٓ/ِ( أور   مالك ُب اٞنو أ )ّ)

(د  َُِْ(د كالرتمذم هياب الطلؽد أف تعيد اٞنيوَب ع اا زك اادرقم  اٜنديث)َِِّت يقلدرقم اٜنديث ) 
(د كصحح  ُب َِٔ/ ٕ(د ك عي  اعلباين ُب اةركاو ) ّٗٔٓ( رقم اٜنديث )َّٕ/ٓكال سائي ُب ال ربل )

 (. ُِٗٗ/ِس جم أيب داكد ) 
ابجم اٞنادم ١نتد بجم اٞن صور أيب  عير عبد ا  بجم ١نتد بجم علي بجم عبد ا  هاركف الرشيد أمًن اٞنؤم ٌند هو: ( ْ)

هػ ( كبوي  ل  باٝنلفة بعد موت أوي  ُْٔبجم عباس بجم عبد اٞنطلل القرشي اٟنامشيد أبو ١نتدد كلد س ة ) 
كحأا ب يس د كهاف الرشيد أبيما  ويل ٚني ا ٗنيلد هاف مجم أحسجم ال اس سًنةد كأه رهم يبكا  موسى اٟنادمد

 هػ (. ُّٗتوُب س ة ) 
 (. ٗ/ُٔتاريخ بغداد ) د(ِٕ/ُْانظر ترٗني  ُب: البداية كال ااية ) 

 (. َِٗ/ُ) للت اكم(د فيض القدير َِ/ُ)  للقارم ( انظر: مرقاة اٞنياتيح شرح مش اة  اٞنصابيحٓ)
اةح اـ ُب أصوؿ اعح اـ كانظر:  د(ِّٖ/٠َِنتوع اليياكل ) رف  اٞنلـ عجم اعئتة اععلـ  تجم  (ٔ)

أدر االويلؼ ُب القواعد  د(ُٔٗ/ُ ام  العلـو كاٜن م )  د(ِِّ/٠َِنتوع فياكل ابجم تيتية ) د (ِْٖ/ِ)
 = 
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 : الشك في ثبوت ال دي  -4
 د فل يقوؿ ّنو ب  د فقد يرد اٜنديث كيصل إ  العامل كل جم يشك ُب دبوت اٜنديث 

فيقوؿ قد كرد ُب هذا حديث ف ف  د ه ًنان مجم العلتاو يعلق اٜن م ب بوت اٜنديثكلذا ٤ند  
فقد هانوا يي بيوف مجم  د كقد كرد مجم فعل الصحابة مايدؿ على ذلك د دب  فأنا أقوؿ ب 

هتا حدث م  عتر ُب قصة   د اٜنديث كال ييسارعوف ُب القوؿ حق ي ب  لديام اٜنديث
دث أبو سعيد اٝندرم قاؿ: ه   ُب ٠نلس مجم ٠نالس حد دلدان  (ُ)اسيتذاف أيب موسى

اعنصارد إذ  او أبو موسى هأن  مذعورد فقاؿ: اسيأذن  على عتر دلداد فلم يؤذف يل 
: فر ع د فقاؿ: ما م عك؟ قل : اسيأذن  دلدا فلم يؤذف يل فر ع د كقاؿ رسوؿ ا  

 ليقيتجم علي  ببي ةد أم  م أحد فقاؿ: كا  ((إذا اسيأذف أحدهم دلدا فلم يؤذف ل  فلًن  ))
د ف    أصغر ٚنع  مجم ال    ؟ فقاؿ أيب  بجم هعل: كا  ال يقـو معك إال أصغر القـو

((قاؿ ذلك القـو فقت  مع د فأوربت عتر أف ال   
(ِ). 

كهذلك اعئتة مجم بعدهم مل ي ونوا يسيعألوف ُب  د كأم لة ذلك ه ًنة مجم فعل الصحابة
 (ّ).حق ي ب  لديام القوؿ ُب اٜنديث

 : اختالفهم في ص ة ال دي  وضعفو -5
د ك٫نيل  أهل العلم ُب صحي  ب او على اويلفام ُب إس ادهد فقد يأٌب اٜنديث اٜناظر 

 .(ْ)٣نا ي بين علي  اويلفام ُب اٜنظر كاةباحة د فيصحح   ائية كيمعي  آوركف

 =                                 
 (.ِْ)ص ٞنصطيى اٝنجماعصولية 

دها ر إ  اٜنبشةد كقدـ على عبد ا  بجم قيس بجم سليم اعشعرمد أبو موسىد صاحل رسوؿ ا  هو: ( ُ)
عاملن على اليت م م  معاذدكاله عتر البصرةدككاله ع تاف ال وفةدككاله بع   رسوؿ ا   ويربد يـو فيح ال   

 .هػ(ِْعلي ٓن يم اٜن تٌند مات ُب ال وفة س ة )
 (.ّْٔ/ّ(دأسد الغابة )ّٖ/ُ(د تاريخ أصبااف )ِٖ/ْانظر ترٗني  ُب: الطبقات ال ربل )

(دك مسلم هياب ُٖٗٓليم كاالسيتذاف دلداد رقم  اٜنديث )( أور   البخارم هياب االسيتذافد باب اليسِ)
 (.ٕٕٔٓاالسيتذافد باب االسيتذاف دلدادرقم اٜنديث )

 (. ٓٓ(د كأدر االويلؼ ُب القواعد اعصولية ) ص ِّٗ/َِ( انظر: ٠نتوع اليياكل ) ّ)
(ْ (  .(َِْ/َِ(د٠نتوع اليياكل ) ِْٖ/ِ( انظر: اةح اـ ُب أصوؿ اعح اـ البجم حـب
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 : (2)الشتراؾ في اللفظ -6
كقد تشرتؾ بعض اعلياظ د مجم حيث داللي  على اٞنعىن ف ف لليأ العريب أقساـ ميعددة 

كم اؿ ذلك هل يرتتل على كطو  د فيؤدم إ  اويلؼ العلتاو ُب اٜن م د ُب أه ر مجم معىن
 .البنا مايرتتل على الوطو اٜنلؿ ؟

كسبل  د م ام مجم أباح كم ام مجم حظر:هذه اٞنسألة اويل  فياا اليقااو على قولٌن
إذ ال  اح  د(ِ) ژڦڦڄڄڄڄڃژ:عا االويلؼ هو قول  ت
كيطلق على العقد  دكيطلق على الوطو تارةد يطلق على العقد تارة دمجم اعلياظ اٞنشرتهة
 . (ّ)كالوطو معان تارة أورل

 عدـ بلوغ النص : -7
كقد ي وف هذا ال ص حاظران د ك٫نيى على اآلور د ال ص بعض العلتاو قد يبل 

فيتا أصل   قوؿ اآلوركف ّنقيمى اةباحةكي دفيقوؿ بعض العلتاو ّنقيمى اٜنظر
كيقوؿ باٜناظر مجم مل يبلغ   د أك ي وف ال ص مبيحان فيقوؿ ّنقيماه مجم بلغ  د اةباحة

 . (ْ)فيتا أصل  اٜنظر 
 الجهل بالتاريخ : -8

 د كل جم ال يق  بعمام على الياريخد كقد يبل  ال صاف اٞنبيح كاٜناظر للعلتاو
في شأ ع ام االويلؼ ُب اٜنظر  ؛بال اسخفييوق  ُب اٜن م لعدـ معرفي  

 . (ٓ)كاةباحة
 اعتقاد أف أحد النصين أقوى من اآلخر : -9

كل جم يعيقد أف أحد٨نا أقول مجم اآلور د كقد يبل  ال صاف اٞنبيح كاٜناظر للعامل

                                 
ما ك   ٞنعىن ه ًن بو   ه ًند   كاٞنراد باالشرتاؾ:(. ِْٓ/َِ(د ٠نتوع اليياكل ) ُِ( انظر:بداية اجملياد ) ص ُ)

 (.ُِٓ.انظر :اليعرييات )ص هالعٌن؛ الشرتاه  بٌن اٞنعاين
 .ِِ:  ساوال( سورة ِ)
 (. ُُٕ/ٕ(د اٞنغين ) ُْٔ/ٓ( انظر اٞنسألة ُب: اعـ ) ّ)
 (. ُٔٗ/ُ)  البجم ر لـ كاٜن م ( انظر:  ام  العلو ْ)
 ( اٞنصدر السابق. ٓ)
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 .كقد ال يرل هذا اٞنر ح يًنه مجم العلتاو فيق  اليعارضد ٞنر ح يراه
د ـ فقد كرد ُب اٞنسألة نصاف أحد٨نا مبيح كاآلور حاظرُب مسألة ن اح احملر  :مياؿ ذلك

((ال ي  ح احملـر كال ي  ح)) :أما اٜناظر فقول  
 ركاه ابجم  كأما اٞنبيح ما د(ُ)

((١نـر كهو ميتونة تبكج أف ال   )) :(ِ)عباس
 دفا اؾ مجم ر ح اٜنديث اٞنبيحد (ّ)

 .(ْ)بسبل ذلك لعلتاو فوق  االويلؼ بٌن ا دكه اؾ مجم ر ح اٜناظر ٞنر ح يراه
 :أف ل يكوف في المسألة  ص  -:
بل يؤوذ اٜن م مجم عتـو أك مياـو د حاظر نصمبيح أك كقد ال ي وف ُب اٞنسألة نص  

 .كٔنيل  أفااـ العلتاو ُب هذا ه ًنان د أك قياس
ُب تأبيد حرمة البكاج فيتجم دول  ا كهي ماحصل م  عتر كعلي :مياؿ ذلك 

 ليحة هان  ٓن  رشيد ال قيي فطلقاا ألبية ف  ح  ُب عدهتا كذلك أف  د ُب عدة يًنه
ٍب قاؿ عتر بجم د ك رب زك اا باٞنخيقة  ربات كفرؽ بي اتافمر ا عتر بجم اٝنطاب 

أ٬نا امرأة ن ح  ُب عدهتا ف ف هاف البكج الذم تبكج  ا مل يدول  ا فرؽ بي اتاد )) :اٝنطاب
وا با مجم اٝنطاب كإف هاف دول  ا فرؽ بي اتا  ٍب اعيدت بقية عدهتا مجم زك اا اعكؿ كهاف

((ٍب اعيدت بقية عدهتا مجم زك اا اعكؿ ٍب اعيدت مجم زك اا اآلور ٍب مل ي  حاا أبدا
(ٓ). 

فقد قمى ُب الإ تبكج ُب عدهتاد أن  ييرؽ بي اتا كٟنا الصداؽ ّنا  دكأما علي 
كقاؿ إن  ي وف  د وراسيحل مجم فر اا كت تل ما أفسدت مجم عدة اعكؿ كتعيد مجم اآل

                                 
 (.ِّْٗ( أور   مسلم هياب ال  احد باب الي  ح احملـر كالي  ح كال٫نطلد رقم اٜنديث )ُ)
د ترٗناف القرآف عبد ا  بجم عباس بجم عبد اٞنطلل بجم هاشم القرشيد أبو العباس ابجم عم رسوؿ ا  هو:  (ِ)

شيتا ه ًناد كعجم ٗناعة مجم الصحابةد كأوذ ع   ولق مجم الصحابةد  وؿ ا  ركل عجم رسكحرب هذه اعمةد 
 هػ(.ٖٔكأمم مجم اليابعٌند كل  ميردات ليس  لغًنه مجم الصحابة ؛ التساع علت  كه رة فات دتوُب س ة )

 (.ُّّ/ّ(دسًن أعلـ ال بلو )ٖٕ/ُِانظر ترٗني  ُب: البداية كال ااية )
درقم  اٜنديث  )( أور   البخارم هياب اٜنّ) (د  كمسلم هياب ال  احد باب تبكج َُْٕجد باب تبكيج احملـر

درسوؿ ا    (. ّّْْرقم اٜنديث ) ميتونة كهو ١نـر
 (.ٕٗ(دأدر االويلؼ ُب القواعد اعصولية ) ص ِْٖ/ َِ( انظر: ٠نتوع اليياكل ) ْ)
 (.ِْٗ/ٓ( اعـ ) ٓ)
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فاتا هاه ا اويليا ُب اٞنسألة حلن كحرمة م  أن  ليس فياا د(ُ)وا با مجم اٝنطاب كمل ٓنـر علي 
 . (ِ)نص بل هو اليام فقط 

 وقوع الشتباه على العلماء : -21
علم م ل أف ييعارض مايي  د قد يق  االشيباه على العلتاو أنيسام ُب بعض اعشياوك 

 :فاعكؿ د علم ٓنر٬ن  كهو دبوت ملك الغًن علي كم اا مايي د ٞنييقجمسبل حل  كهو اٞنلك ا
ال يبكؿ ٓنر٬ن  إال بيقٌن العلم بانيقاؿ :كال ايند ال تبكؿ إباحي  إال بيقٌن زكاؿ اٞنلك ع  

 .اٞنلك في 
ما ال ييعلىم ل  أصل ملكو م ل ما ٩نده اةنساف ُب بيي  فل يدرم أهو ل  أـ  :مياؿ ذلك

إين عنقلل إ  أهلي فأ د اليترة ساقطة على فراشي فأرفعاا )): قاؿ ال    الغًنهد م ل م
((آلهلاا ٍب أوشى أف ت وف صدقة فألقياا

(ّ). 
 اعتقاد  سخ ال دي  ال ا ر : -22
كيقوؿ ب   د اٜناظر كال يقوؿ ب  بعض العلتاو عن  يرل أن  م سوخ اٜنديثي  دى رً أف يى 

د هتا كق  م  ابجم عتر(ْ)ه ا اٝنلؼ  فيق  ؛ ماآلوركف عهنم يركف أن  ١نيٍ 
ُب  (ٓ) 

 .(ٔ)آية ن اح ال يابيات 

                                 
 ( اٞنصدر نيس .ُ)
 ام  العلـو كاٜن م  (دُُٗبي  على اٞنعاين كاعسباب الإ أك ب  االويلؼ )ص انظر: اةنصاؼ ُب الي  (ِ)

(ُ/ُٕٗ.) 
(د كمسلم هياب البهاةد باب ََِّ( أور   البخارم هياب اللقطةد باب إذا ك د ٕنرة ُب الطريقد رقم اٜنديث )ّ)

 (.ِّْْاٜنديث ) رقم  دٓنرًن البهاة على رسوؿ ا  
 (.ُٕٗ/ُ م ) :  ام  العلـو كاٜنكانظر

(ْ)  (  (.ِْٖ/ِانظر: اةح اـ ُب أصوؿ اعح اـ البجم حـب
أبو عبد الر٘نجمد أسلم م  أبي  كهو صغًن مل يبل   عبد ا  بجم عتر بجم اٝنطاب بجم نييل القرشي العدكمدهو:  (ٓ)

اةتباع آلدار اٜنلمد مل يشاد بدران لصغر س  د كشاد أحدان كمابعدهاد كهاف مجم أهل الورع كالعلمد كهاف ه ًن 
 هػ(.ّٕ. شديد اليحرم كاالحيياط كاليوقي ُب فيواهد توُب ّن ة س ة )رسوؿ ا  

 (.ُٓٓ/ْ(داةصابة )ِٓٗ/ّانظر ترٗني  ُب: االسييعاب )
ٓنرًن ن اح ال يابيةد كقاؿ: إف آية اٞنائدة الإ  د فرأل ابجم عتر (َُٓ/ْ)  البجم عبد الرب ( انظر: االسيذهارٔ)

 = 
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 :اختالفهم في أصل الجبلة والخلقة -23
كاويلفام ُب مل اهتم ك بائعام كقد ي وف ال ويلفام ُب أصل اٛنبلة كاٝنلقة د 

كلذلك م ام مجم نبع إ  اليشدد د كم ام الصعلد فت ام اٟنٌن السالد كفاومام
كم ام مجم نبع إ  الييسًن كاعوذ باعسال ف يج ع   اويلؼ ُب اعح اـ  د كاالحيياط

 . (ُ)اال ياادية مجم حيث اٜنل كاٜنرمة 
 .(ِ)فاذه  أهم اعسباب اٞنقيمية الويلؼ العلتاو ُب اٜنظر كاةباحة كا  تعا  أعلم 

 
 

 =                                 

ڄ ڄ ژ  [د م سووة بآية البقرة:ٓ] اٞنائدة : ژ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ىژ  ٓنلاا:

 [د كأيد ذلك بقول : كأم شرؾ أعظم ٣نجم يبعم أف   كلد .ُِِ]البقرة : ژ ڃڄ ڄ ڃ
 (. َّ( انظر: شرح اٞنعيتد ُب أصوؿ اليق  للدهيور ١نتد اٜنبش ) ص ُ)
(د ُِ(د بداية اجملياد )ص ُُٗب  االويلؼ) ص ( انظر: اةنصاؼ ُب الي بي  على اٞنعاين كاعسباب الإ أك ِ)

 (.ُٔٗ/ُ(د  ام  العلـو كاٜن م ) ُِّ/٠َِنتوع اليياكل ) رف  اٞنلـ عجم اعئتة اععلـ  تجم 



 

 

 

 
 
 
 

 ادلثسث انزاتغ
 يف زدُح انقاػذج

 :كفي  مطالل

 .اىب في ال كم عند تعارظ ال ا ر والمبيحالمذ :المطلب األوؿ
 .أدلة كل مذىب :المطلب اليا ي

 .سبب الخالؼ :المطلب اليال 
 .مناقشة األدلة :المطلب الرابع

 الترجيح.  :المطلب الخامس
 شروط الحتجاج بالقاعدة. :المطلب السادس
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 .ادلذاهة يف احلكى ػُذ تؼارض احلاظز وادلثُر :ادلطهة األول

م  الدليل اٜناظر الدليل ع د تعارض  فيتا ٩نل على اجملياد فعل  صوليوف اويل  اع
 .أربعة أقواؿكذلك على اٞنبيح 

 .تقديم ال ا ر على المبيح عند التعارظ :القوؿ األوؿ
د كأه ر (ّ)كأه ر الشافعيةد (ِ)مجم أصحاب أيب ح يية كالرازم (ُ)ذهل ال روي

 .ح ع د اليعارضإ  تقدًن اٜناظر على اٞنبي (ْ)اٜن ابلة
 .تقديم اإلباحة على ال ظر :القوؿ اليا ي

 د تعار اتاد كهو مذهل كذهل بعض اعصوليٌن إ  تقدًن اةباحة على اٜنظر ع
 .(ٖ)ابجم اٜنا ل د ك(ٕ)اآلمدم ك د (ٔ)د كاوياره القا ي عبدالوهاب(ٓ)اليرج القا ي أيب

                                 
هػ(د كهو أحد علتاو اٜن يية هاف إمامان َِٔ( هو: أبو اٜنسجم عبيد ا  بجم اٜنسٌن بجم دالؿ ال روي. كلد س ة )ُ)

اٛنام  »(د كمجم مؤليات : َّْلصـو كالصلة. أصيل ُب آور عتره بالياِب. كتوُب س ة )فقايان أصولياند ه ًن ا
 . «هياب اعشربة»د «اٛنام  الصغًن»د «ال بًن

 (.ُّٗ(د تاج الرتا م )ّْٗ/ِنظر ترٗني  ُب: اٛنواهر اٞنميتة )ا
(د اليركؽ ُِ/ِ(دأصوؿ السروسي )َِْ/ُأصوؿ الببدكم ) (دِٔٗ/ِاليصوؿ ُب اعصوؿ )  انظر: (ِ)

 . (ّْٗ/ُلل رابيسي )
 (ِٗٓ/ْ(داةح اـ لآلمدم )َْٖ/ُ(د قوا   اعدلة )ْْٖ/ُ(اليبصرة ) ّ)
(د ّٔٗ/ِ(درك ة ال اظر )ِٗ/ٓ) البجم عقيل (د الوا ح ُب أصوؿ اليق َُُْ/ّ) عيب يعلىانظر: العدة  (ْ)

 (ُِّ/ُاٞنسودة )
 .(َّْ/ِاليصوؿ) شرح ت قيح (دْٕٔ)ص البجم  بم( انظر: تقريل الوصوؿ ٓ)

اٜناكم ُب مذهل »كأبو اليرج هو: عترك بجم ١نتد اللي ي البغدادمد  اليقي  اعصويل اللغومد القا يدمجم مؤليات : 
 هػ(. َّّتوُب س ة )«  اللت  ُب اعصوؿ»د ك«اةماـ مالك

 (. ُِٔ(د الديباج اٞنذهل لليعترم)صُٔٔ/ُانظر ترٗني  ُب:  بقات اليقااو)
 (.َُٕ/ٔالقوؿ إ  القا ي عبد الوهاب ُب: البحر احمليط)( انظر نسبة ٔ)
 (.َِٔ/ْ( انظر: اةح اـ لآلمدم )ٕ)
 (.ِٗ/ّ(د اليقرير كاليحبًن على ٓنرير ابجم اٟنتاـ)ّٖٗ( انظر: العمد على ابجم اٜنا ل )ص ٖ)
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 .التساقط :القوؿ اليال 
د تعارض اٜناظر كاٞنبيح ييساقطافد ك٣نجم قاؿ  ذا ذهل بعض اعصوليٌن إ  أن  ع 

 .(ّ)كالغبايل د(ِ)عيسى بجم أباف ك د (ُ)القوؿ أبو هاشم
 .القوؿ الرابع: الناقل عن األصل أولى

كأحد ال صٌن  د ذهل بعض اعصوليٌن إ  أن  إذا هاف للشيو أصل إباحة أك حظر
أك د ف ف مل ي جم ل  أصل فيي  ف ف ال اقل عجم اعصل  ؛يوافق ذلك اعصل كاآلور ِنلف 

 .(ٓ)د كهذا مذهل ابجم حـب الظاهرم(ْ)تقدًن اٞنبيح  :كاآلورد تقدًن اٜناظر :أحد٨نا :ك ااف
 .(ٓ)الظاهرم
 

 
 

                                 
 (.ُٖٔ/ِ(  انظر: اٞنعيتد )ُ)
 (.ّْٔ/ْ(د البحر احمليط )ِٗٓ/ْدم)(د اةح اـ لآلمَُُْ/ّ(د العدة ) ُٖٔ/ِانظر: اٞنعيتد ) (ِ)

كعيسى هو: بجم أباف بجم صدقة اٜن ييد قا ي البصرةد هاف مجم أصحاب اٜنديث ٍب يلل علي  الرأمد كهو مجم هبار 
 هػ(. ُِِتوُب س ة ) د«إدبات القياس»ك «اٜنأج»فقااو اٜن ييةد ل  هياب 

 (.ُّٕ/ًُنازم  ) بقات اليقااو للش (دَُْ/ُاٛنواهر اٞنميتة ) انظر ترٗني  ُب:
 (.ّٖٕ/ُ( انظر: اٞنسيصيى)ّ)
 .(ِٗ/ّاليقرير كاليحبًن ) (دّْٔ/ْ) انظر: البحر احمليط (ْ)
 (.َُٕ/ُ( انظر: اةح اـ ُب أصوؿ اعح اـ البجم حـب )ٓ)
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 :أدنح كم يذهة :ادلطهة انثاٍَ

 :بأدلة ه ًنة بيقدًن اٜناظر على اٞنبيح اسيدؿ القائلوف
ال يلل اٜنراـ على إد ا يت  حلؿ كحراـ ما)) :رسوؿ ا   اؿق :الدليل األوؿ

((اٜنلؿ
(ُ). 

فو ل تقدًن  د أن  قد ا يت  ُب اٞنسألة ما٪نلل ك٪نـر:من ال دي ستدلؿ وجو ال
 .(ِ)احملـر  على احمللل 

((يريبك إ  ماال يريبك دع ما)):رسوؿ ا   قاؿ :الدليل اليا ي
(ّ). 

عن  إف هاف ؛يريل واز ترؾ اليعل الذم ٥نجم في  ٣نا ال)) :من ال دي  الستدلؿوجو 
كإف هاف مباحان هاف  ائبا ِنلؼ  واز فعل  ف ن  ٣نا يريل ف ن  بيقدير د حرامان هاف الرتؾ كا بان 

((يريل أف ي وف حرامان ال ٩نوز فعل  فو ل تره  لألمر برتؾ ما
(ْ). 

ال د إف اٜنلؿ بٌن كإف اٜنراـ بٌن كبي اتا أمور مشيباات)):قول   :الدليل اليال 
كمجم كق  ُب الشباات كق  د فتجم اتقى الشباات اسيربأ لدي   كعر  د ه ًن مجم ال اس  يعلتاجم

                                 
(د كالبياقي ُب س    هياب ال  احد باب البنا ال ٪نـر اٜنلؿدرقم اٜنديث ُٗٗ/ٕ(أور   عبد الرزاؽ ) ُ)

 ُب مطلل م اقشة اعدلة.  ديثكسيأٌب ال لـ على صحة اٜن (.ُّٗٔٗ)
(د اليائق ُب َّّٕ/ ٖ)  للقراُب (د نيائس اعصوؿِٗٓ/ْ(د اةح اـ لآلمدم ) ّْٗ/ٓ( انظر احملصوؿ ) ِ)

(دالعمد على ابجم اٜنا ل ) ّٖٗ/ّ(د بياف اٞنخيصر )ِّٖٕ/ٖ(د هناية الوصوؿ ) ّّٔ/ ِأصوؿ اليق  ) 
د تعارض اٜناظر (ّٗ( اعشباه كال ظائر البجم ٤نيم ) ص ِّْ/ّ(د اة اج ) َِٓ/ْوؿ ) (د هناية السْٔٔ/ّ

 (.ِٓكاٞنبيح )ص 
درقم حديث اعقلاا كتوهل (د كالرتمذم ُب هياب صية القيامةد بابُِّٕ(درقم اٜنديث)ِْٖ/ّ( أور   أ٘ند)ّ)

اب اٜنث على ترؾ د كال سائي ُب هياب اعشربةد ب«هذا حديث صحيح»(د كقاؿ: ُِٖٓاٜنديث) 
(د كاعلباين ُب مش اة اٞنصابيح ُّ/ِ(د كاٜناهم )ِِٕكصحح  ابجم حباف ) (دُْٕٓالشبااتدرقم اٜنديث )

(ِ/ْٖٓ.) 
(د اليائق ُب ِٗٓ/ْ(د اةح اـ لآلمدم )ّْٗ/ٓكانظر احملصوؿ )  (دِّٖٕ/ٖهناية الوصوؿ للا دم )  (ْ)

 (.ْٔٔ/ّ(د العمد على ابجم اٜنا ل ) ّّٔ/ِأصوؿ اليق  ) 
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((...ُب اٜنراـ
(ُ). 

كاعك  ا ي اب د ع د اليعارض يشيب  اٜن م على اجملياد :من ال دي  الستدلؿوجو 
 . (ِ)فتق اشيب  اٜناظر باٞنبيح قدـ اٜناظر على اٞنبيح  د الشباات

: ك٨نا قول  تعا د افع دما تعار   ع ده آيي وا بقوؿ ع تاف كاسيدل:الدليل الرابع
ژٻٻٻٻپپپپژ

(ّ) . 

ژھھےےژ :كقول  تعا 
أحلياتا آية كحرمياتا آية )) :(ْ)

((كاليحرًن أك 
 د ٤ند أن  قدـ اليحرًن على اليحليل د فا ا ٞنا تعار   اآليياف ع د ع تاف (ٓ)

 .(ٔ)كمل ي  ر ف اف إٗناعان  د كاشيار ذلك م  
 د أك العار ة فاو إما ناسخ لإلباحة اعصلية د أف اٜناظر ناسخ بيقٌن :الدليل الخامس

 .(ٕ)كاعوذ باليقٌن أك د عن  إف تقدـ هاف مقرران لإلباحة اعصلية ال ناسخان ٟنا ؛كاٞنبيح ١نيٍيىًتل
 .(ٕ)أك 

                                 
(د كمسلم:هياب اٞنساقاةد ِٓ( أور   البخارم: هياب اة٬نافدباب فمل مجم اسيربأ لدي   كعر  د حديث )ُ)

 (. ُٗٗٓحديث:) باب أوذ اٜنلؿ كترؾ الشبااتد
(د شرح ت قيح اليصوؿ ِّٖ/ْاليتايد لل لوذاين) (دْْٖ/ُاليبصرة )  (دََّ/ِ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ)ِ)

 (.ُْٖ) ص 
 .ِْ: ل ساواورة ( سّ)
 .ِّ:  ساوال( سورة ْ)
أور   مالك ُب اٞنو أد هياب ال  اح: باب ما  او ُب هراهية إصابة اعويٌن ّنلك اليتٌند كاٞنرأة كاب يااد رقم  (ٓ)

د رقم (ّْٖ/ّ)د كابجم أيب شيبة ُب مص ي  (ُِِٖٕ)د رقم (ُٖٗ/ٕ)د كعبد الرزاؽ ُب اٞنص   (ّْ)
د هياب ال  اح: باب ما  او ُب ٓنرًن اٛنت  بٌن (ُْٔد ُّٔ/ٕ)جم ال ربل د كالبياقي ُب الس (ُِْٔٔ)

د َُٓٗد رقم َِٓد ِْٗ/ُٔاعويٌند كبٌن اٞنرأة كاب ياا ُب الوطو ّنلك اليتٌند كابجم عبد الرب ُب االسيذهار 
ص قاؿ اٜنافأ ابجم حأر ُب اليخلي د فذهره.مجم  ريق ابجم شااب عجم قبيصة بجم ذؤيل عجم ع تاف بجم عياف 

 (.  ُُْ/ِد كصحح  اعلباين ُب السلسلة الصحيحة )«مشاور عجم ع تاف (: »ّٖٕ/ّاٜنبًن )
 (. ّْٔ/ِ(د اليائق ) َُٓ/ُ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ ) ٔ)
(د اعشباه كال ظائر ٓٗ/ّ(دهش  اعسرار )ّْٗ/ُ(داليركؽ لل رابيسي )ُِ/ِ( انظر: أصوؿ السروسي )ٕ)

 (.َُٔ/ُللسيو ي )
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 ؛ةُب تقدًن اليحرًن على اةباحة احيياط فاو أك  مجم تقدًن اةباح :الدليل السادس
 .(ُ)كفعل احملظور يسيحق علي  العقاب د ف ف ترؾ اٞنباح ال يسيحق علي  العقاب

فاو أدول ُب اليعبد مجم اةباحة ف اف  د أف اٜنظر أشق مجم اةباحة:الدليل السابع
 .(ِ)أك 

أف اٜنظر كاةباحة إذا ا يتعا يلل اٜنظر على اةباحةد هاعمة بٌن  :الدليل اليامن
 د احد م اتا ك تااد ٞنا ا يت  فياا ملك أحد الشري ٌن كهو مبيح للوطوالشري ٌن ال ٪نل لو 

يلب ا  انل اٜنظر فت ع ا ك تاا مجم الشري ٌند كهاٞنيولد  د كملك اآلور كهو حاظر للوطو
 .(ّ)كهاٞنباح م اهحيام كمجم اليباح د بٌن مأهوؿ كيًنه

 د بعمام على بعضأن  لو يرؽ ٗناعة مجم اعقارب كويي علي ا تقدـ :الدليل التاسع
 .(ْ)فت ع ا اليوارث بي ام د مل نورث أحدا م ام كيلب ا  انل اٜنظر

كلو  عل ا اٜناظر  د أن ا نعلم أف اٞنبيح كاٜناظر ك دا ُب زمانٌن ٢نيليٌن:الدليل العاشر
 ان ٍب اٞنبيح ناسخان للحاظر ت رر ال سخد كل جم لو  عل ا اٜناظر ناسخد ناسخان لإلباحة اعصلية

 .(ٓ)ح مل يي رر ال سخ فاو أك  للتبي
ف ن  الييعلق  د أف فعل اٜنظر يسيلـب ميسدة ِنلؼ اةباحة:الدليل ال ادي عشر

                                 
(د أصػػػػػػػوؿ ْْٖ/ُ(داليبصػػػػػػػرة)َُُْ/ّ(دالعػػػػػػػدة )ُٖٖ/ِ(داٞنعيتػػػػػػػد)ََّ/ِاليصػػػػػػػوؿ ُب اعصػػػػػػػوؿ) ( انظػػػػػػػر:ُ)

 (د البحػػػر احملػػػيطِٗٔ/ِ) (داليحصػػػيل مػػػجم احملصػػػوؿ لألرمػػػومِٗٓ/ْاةح ػػػاـ لآلمػػػدم) (دُِ/ِ) السروسػػػي
دتعارض (ٕٗٔ/٢ْنيصر اليحرير ) (دُِٓ/ُ) ال وهل السا   (دُّْٖ/ٖاليحبًن شرح اليحرير ) (دّْٔ/ْ)

 (.ٕٓاظر كاٞنبيح)صاٜن
 (.ُٕٖ/ِ( انظر: اٞنعيتد)ِ)
(د الوا ح البجم ِّٖ/ْ(داليتايد لل لوذاين )ْْٖ/ُ(داليبصرة)َُِْ/ّ(د العدة)ُٕٖ/ِ( انظر: اٞنعيتد)ّ)

 (داليحبًن شرح اليحريرٓٔٔ(دحاشية اليييازاين )صّّٕ/ُ) للبرهشي (د اٞن  ور ُب القواعد اليقايةِٗ/ٓ) عقيل
(ٖ/ُّْٖ.) 

 . (ُٕٖ/ِ: اٞنعيتد )( انظرْ)
 (.ّّٔ/ُ)للحتوم (د يتب عيوف البصائرُِ/ِ(دأصوؿ السروسي)َِْ/ُ( انظر: أصوؿ الببدكم )ٓ)
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 .(ُ)بيعلاا أك ترهاا ميسدة 
 أدلة القائلين بتقديم اإلباحة على ال ظر: 

كمصلحة اٞن ل  ُب  د ييوت مقصود اةباحة د بيقدًن اٜناظر على اٞنبيح:الدليل األوؿ
عف احملـر ُب الغالل ت وف ؛كلو قدم ا اٞنبيح ال يلـب م   فوات مقصود اٜنظر  د باحفعل اٞن

 .(ِ)في وف عاٞنان  ا كّنقدكره ْن باا كدفعاا ؛اٞنيسدة ظاهرة في  للت ل 
د ِنلؼ اسييادة اٜنرمة مجم ال اي د أف اٞنباح مسيياد مجم اليخيًن قطعان  :الدليل اليا ي

 .(ّ)ف اف اٞنباح أك   د ةلرتددهابٌن اٜنرمة كال راه
ِنلؼ تقدًن اٜنظر  د تقدًن اةباحة نيي اٜنرج الذم هو اعصل ُب :الدليل اليال 

 .(ْ)ف اف أك  
 :أدلة القائلين بالتساقط

 اسيدلوا بأدلة ه ًنة :
إف احملـر ما أحل ا  هاٞنسيحل ماحـر )):ّناكرد عجم رسوؿ ا   وااسيدل:الدليل األوؿ

((ا 
(ٓ). 

فل مبية عحد٨نا على اآلور د أف ٓنرًن اٜنلؿ هيحليل اٜنراـ:وجو الدللة من ال دي 
 .(ٔ)فو ل اليساقط 

                                 
 (.ٕٗٔ/ْ(د٢نيصر اليحرير )ُِْٖ/ٖ(داليحبًن شرح اليحرير )ّٖٗ/ّ( انظر: بياف اٞنخيصر )ُ)
 للت صوربا  القاسم بجم ١نتد(دهداية العقوؿ ِٗ/ّ(د اليقرير كاليحبًن )َِٔ/ْ( انظر: اةح اـ لآلمدم)ِ)

(ِ/َّٕ.) 
 (َّٕ/ِ(دهداية العقوؿ للت صوربا  القاسم بجم ١نتد)َِٔ/ْ( انظر: اةح اـ لآلمدم)ّ)
(د هداية العقوؿ ُْْٖ/ٖ(داليحبًن شرح اليحرير )ّْٔ/ْ(د البحر احمليط)ّٖٗ/ّ( انظر: بياف اٞنخيصر)ْ)

 (.ٗٓدتعارض اٜناظر كاٞنبيح)ص(َٗٔ/ِ) (دن ر الوركدَّٕ/ِللت صوربا  القاسم بجم ١نتد)
إس اده مل أر مجم ذهر »: (ُٕٔ/ُُب اجملت  ) (د كقاؿ اٟني تيُُٕ/ِٓالطرباين ُب اٞنعأم ال بًن ) أور  ( ٓ)

 .«أه رهم
 (.ِٗ/ّ(د اليقرير كاليحبًن)ْْٔ/ْ(د البحر احمليط)ِّٗ/ْ( انظر:اليتايد لل لوذاين)ٔ)
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أف هل كاحد د ر ي ا  ع ام كاسيدلوا ّنا كردعجم ابجم عباس كابجم عتر:الدليل اليا ي
ابجم م اتا بعث ر لٌن ي ظراف إ  اليأرد فقاؿ أحد٨نا: قد  ل د كقاؿ اآلور: مل يطل د فقاؿ 

 عباس اويلييتا إذا شذا يبد كقاؿ ابجم عتر م ل ذلك. 
أهنتا أسقطا اٝنرب ع د اليعارضد كترها اعمر على اعصلد :من األثر ستدلؿوجو ال

 .(ُ)فالوا ل اسقاط اٝنربيجم كالر وع إ  اعصل د كهذه هي مسألي ا ُب تعارض اٜناظر كاٞنبيح
احد مجم اٝنربيجم احيتل أف ي وف  ارئا على اسيدلوا بأن  ٞنا هاف هل ك  :الدليل اليال 

د  صاحب  في سخ د ك ل أف يسقطا ٗنيعان إذا تساكياد هأهنتا مل يردا فيبقى الشيو على أصل 
 .(ِ)هأهنتا مل يردا

كال يعلم تقدـ أحد٨نا  د بأف الوليٌن لو عقد هل كاحد م اتا على اٞنولية :مياؿ ذلك
كهالغرقى إذا مل يعلم تقدـ أحد٨نا على اآلور د اآلورعن  ليس أحد٨نا أك  مجم ؛أهنتا يبطلف

 .(ّ)بطل ح م اةرث بي اتا
كمل ي جم للسام   دورب أحد اٞنخربيجم ب أاسة اٞناو كاآلور بطاارت أ إذا:الدليل الرابع

 .(ْ)ف هنتا ييساقطافد رأم ُب تر يح أحد اٝنربيجم
 .(ٓ)ة عحد٨نا على اآلورفل مبي د أف ٓنرًن اٞنباح  هيحليل اٜنراـ :الدليل الخامس
هتا   د أف الشيو مسيحيل أف ي وف مباحان ك١نرمان ُب كق  كاحد:الدليل السادس

ف ف شاادة اٛنتي  ؛كشاد آوراف أن  رئي ُب م ةد لوشاد ر لف على ر ل أن  رئي ُب اٞندي ة
ف ف اٝنرباف د هذلك لو كرد ورباف أحد٨نا يبيح كاآلور ٪نـر ُب كق  كاحدد  تسقط

 .(ٔ)طافقاسيي

                                 
 (.َُّ/ِ) ( انظر اليصوؿ ُب اعصوؿُ)
 (.ُٖٔ/ِاٞنعيتد) (دََّ/ِ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ)ِ)
 (.ْٗ/ّ(دهش  اعسرار)ُٖٔ/ِ( انظر: اٞنعيتد)ّ)
 (.ََّ/ِ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ)ْ)
 (.ْْٔ/ْ(د البحر احمليط)ْْٖ/ُاليبصرة) (دَُِْ/ّ) ( انظر: العدةٓ)
 (.َُّْ/ّ( انظر: العدة )ٔ)
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أهنتا ح تاف شرعياف صدؽ الراكم فياتا على كتًنة كاحدةد فل يقدـ  :الدليل السابع
 .(ُ)أحد٨نا على اآلور

 :أدلة القوؿ الرابع
ن ا على يقٌن مجم أن ا قد ه ا على ما ُب إ)) :بقول ٟنذا الرأم اسيدؿ ابجم حـب الظاهرم 

عتل باعمر الوارد ِنلؼ ما ه ا علي  بل لاٍب لبم ا يقي ا د ذلك اٜنديث اٞنوافق ٞنعاود اعصل
شكد فقد صح ع دنا يقي ا إورا  ا عتا ه ا علي د ٍب مل يصح ع دنا نسخ ذلك اعمر البائد 

كقد د الوارد ِنلؼ معاود اعصل كال ٩نوز ل ا أف نرتؾ يقي ا بشك كال أف ٦نال  اٜنقيقة للظجم
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ چ :هنى ا  تعا  عجم ذلك فقاؿ

چڳ  ڳ  ڳ  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  چ كقاؿ تعا : د (ِ)

چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
خت  مت   ىت   چ كقاؿ تعا  ذاما لقـو قالوا حاهتٌن بظ ام:د (ّ)

چيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس    حس  خس    مس  حص  مص  جض  حض   
(ْ) 

((ف ف الظجم أهذب اٜنديث)):كقاؿ رسوؿ ا  
(ٓ)...))

(ٔ). 

 

                                 
 (.ِٗ/ّرير كاليحبًن)(داليقّْٔ/ْانظر: البحر احمليط) (ُ)
 .ّٔ: يونس( سورة ِ)
 .ُُٔ: عاـاعن( سورة ّ)
 .ِّ: ٛناديةا( سورة ْ)
 (د٫ُّْٓنطل على وطبة أوي  حق ي  ح أك يدعدرقم اٜنديث ) ( أور   البخارم ُب هياب ال  احدباب الٓ)

ديث أيب هريرة مجم ح  (ِٖٔٔرقم  اٜنديث) كمسلم هياب اآلدابد باب ال اي عجم الظجم كاليأسس كالي افسد
. 

 (.ُٕٔ/ِ( اةح اـ ُب أصوؿ اعح اـ البجم حـب ) ٔ)
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 .طثة اخلالف :ادلطهة انثانث
 اٞنبيح مايأٌب: م مجم ولؿ ال ظر ُب اٞنسألة ييمح أف سبل اٝنلؼ ُب تعارض اٜناظر 

ف أصلاا إاٝنلؼ ُب أصل اعشياو هل هو اةباحة أك اٜنظرد فتجم قاؿ  -ُ
 د ف أصلاا اٜنظر عتل بال ص اٜناظرإكمجم قاؿ د افق لألصلاةباحة عتل بال ص اٞنبيح اٞنو 

إف اعصل ُب اعشياو  :قاؿ -مجم قاؿ إف اٞنبيح أك  )) :فقاؿ (ُ)كقد ذهر ذلك اعٚن دم
((...فقد عا ده اعصل د اةباحة

(ِ). 
فتجم ؟.باليخيي  أك اليشديد ع د االويلؼ دهل ي وف اٝنلؼ ُب العتل  -ِ

 هاف ف ن  ؛بأن  هو اعمر اعوًن مجم فعل رسوؿ ا  ذلك كعلل دحةـ اةباـ اليخيي  قدٌ قدٌ 
 .(ّ)ٍب ماؿ إ  اليخيي  ُب آور حيات  دل شوئام على عادات اٛناهلية  يغلأ أكالن 

 يأوذال اس هاف أمره بادئ ُب كذلك أف رسوؿ ا    د قٌدـ اليغليأ قٌدـ اٜنظركمجم 
 .(ْ)أظار ليشديدا تأوًن فاحيتاؿد كالرأفة كالشيقة بالر٘نة

 

                                 
أبو الييح ١نتد بجم عبد اٜنتيد بجم اٜنسجم اعٚن دمد اٞنعركؼ بالعلوداليقي  اعصويل اٜن ييد ل  مؤليات هو: ( ُ)

 (. هػِٓٓد كيًنها توُب س ة )«بذؿ ال ظر»كُب اعصوؿ  د«٢نيل  الركاية»ُب شق الي وفد ُب اليق  
 (.ْٕ/ِ(د اٛنواهر اٞنميتة ُب  بقات اٜن يية )ُِٖ/ّ(د الواُب بالوفيات )ٕٗ/ّٖانظر ترٗني  ُب: تاريخ اةسلـ )

 .(ّْٗ)ص ( انظر: بذؿ ال ظر لألٚن دمِ)
 (.ِٗ/ّاليقرير كاليحبًن ) (دَِٕ/ّ) للطوُب (  انظر: شرح ٢نيصر الرك ةّ)
 (.َِْٓ/ٖ) للترداكم شرح اليحرير اليحبًن (دِٗ/ّانظر: اليقرير كاليحبًن ) (ْ)
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 :يُاقشح األدنح :ادلطهة انزاتغ

 م اقشة أدلة أصحاب القوؿ اعكؿ: 
 الدليل األوؿ: 

بأف  د ((ما ا يت  اٜنلؿ كاٜنراـ إال كيلل اٜنراـ اٜنلؿ)):٩ناب على اسيدالٟنم ُنديث
 .كقد  عي  ٗن  مجم أهل العلم دال يصح االسيدالؿ ب د هذا اٜنديث  عي 

ك ابر  عي  د (ْ)عجم ابجم مسعود (ّ)عجم الشع  (ِ)ركاه  ابر اٛنعيي)) :(ُ)قاؿ البياقي
كإ٧نا ركاه يًنه ّنع اه عجم الشع  مجم قول  يًن مرفوع إ  د كالشع  عجم ابجم مسعود م قط 

((عبدا  بجم مسعود
(ٓ). 

                                 
الشافعيد اٜنافأداليقي د اعصويلد  بو ب رد البياقيد ال يسابورمدأ أ٘ند بجم اٜنسٌن بجم علي بجم موسىدهو:  (ُ)

قاؿ أبو اٞنعايل اٛنويين: ما مجم فقي  شافعي إال كللشافعي علي  م ة إال أبا ب ر البياقيد ف ف اٞن ة ل  على الشافعي 
« اعٚناو كالصيات»د ك«شعل اة٬ناف»د ك«الس جم ال ربل» نصرة مذهب دل  مؤليات ه ًنةد م اا: ليصانيي  ُب

 هػ(. ْٖٓكيًنهاد توُب س ة )
 (.ٖ/ْ(د بقات الشافعية )ُٖٔ/ُٖانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )

اؿ أبو يبيد د ك يقاؿ أبو ( هو:  ابر بجم يبيد بجم اٜنارث بجم عبد يغوث بجم هعل اٛنعيى د أبو عبد ا  د ك يقِ)
هػ(د كقيل: ُِٕتوُب س ة ) « عي  رافمي»١نتد ال وَبد مجم صغار اليابعٌند قاؿ اٜنافأ ابجم حأر: 

 هػ(. ُِّ)
 (.ْٖ/ِ)البجم حأر(د هتذيل الياذيل ّٕٗ/ُ)للذه  انظر ترٗني  ُب: ميباف االعيداؿ 

اكية مجم اليابعٌن يمرب اٞن ل ب  ُب اٜنيأد كلد كنشأ ٜنترمد أبو عترك ر اهو عامر بجم شراحبيل بجم عبد ذم هبار ( ّ)
. كسػتل عتػا بلػ  حيظػة فقػاؿ مػا   ُب ال وفةد أتصل بعبد اٞنلك بجم مركاف ف ػاف ند٬نػ  كٚنػًنة كرسػول  إ  ملػك الػرـك

 اهمهيب  سوداو ُب بيماو كال حددين ر ل ُنديث إال حيظي  كهو مجم ر اؿ اٜنديث ال قات اسيق
 سم أبي  فقيل شراحبيل كقيل عبد ا  نسبي  إ  شعل كهو بطجم مجم ٨نداف. ااويل  ُب عتر بجم عبد العبيب ك  

 (.ُِٓ/ّ(د اععلـ )ٓٔ/ٓ(د هتذيل الياذيل )ُٓ-ُِ/ّانظر ترٗني  ُب: الوفيات )
 عبد ا  بجم مسعود بجم يافل اٟنذيلد أبو عبد الر٘نجمد هاف إسلم  قد٬نان ُب أكؿ اةسلـد هاف يعرؼ بٌنهو: ( ْ)

د كيلج علي د شاد ل  رسوؿ ا  باٛن ةد توُب الصحابة بصاحل السواد كالسواؾ؛فقد هاف ٪نتل سواؾ ال   
 هػ(.ِّس ة )

 (.ُّٖ/ّأسد الغابة ) (دٖٖٗ/ّاالسييعاب ) انظر ترٗني  ُب:
 (.ُٗٔ/ٕ( س جم البياقي ) ٓ)
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((هو حديث ال أعرف )) :كقاؿ ابجم السب ي
(ُ). 

 .(ّ)صوؿ فيتا ال أصل ل  ُب أكؿ هياب  ُب اع (ِ)كهذا أدر   ابجم ميلح 
((هو  عي  م قط )) :(ْ)كقاؿ ابجم حأر

(ٓ). 
((في  انقطاع ك ع )) :(ٔ)كقاؿ السخاكم

(ٕ). 
 . (َُ)تمعيي   (ٗ)هلـ البياقي السابق كنقل عجم البيجم العراقي (ٖ)كنقل العألوين 

                                 
 (.ِّْ/ّ( اة اج ) ُ)
اٞنقدسيد الصاٜنيد اٜن بليد شيخ اٜن ابلة ُب كقي د  بد ا د١نتد بجم ميلح بجم ١نتد بجم ميرجد أبو عهو:  (ِ)

اشغل ُب اليق  كبرع في دقاؿ ابجم القيم: مآن  قبة اليلك أعلم ّنذهل أ٘ند مجم ابجم ميلحد ل  مؤليات  اليقي د
 هػ(.ّٕٔتوُب س ة )«د اآلداب الشرعية»ك«د أصوؿ اليق »ُب اليق د ك« اليركع» م اا:

 (.ُْ/ٔالدرر ال ام ة ) (دِٗٔ/ٓف العصر للصيدم )عياأانظر ترٗني  ُب: 
 (.ٕ/ُ( انظر: أصوؿ اليق  البجم ميلح ) ّ)
أبو اليملد ال  ايند العسقليند الشافعيد يعرؼ بابجم حأر  أ٘ند بجم علي بجم ١نتد بجم ١نتد بجم عليدهو:  (ْ)

البارم ُب شرح صحيح  فيح»ل  مؤليات ه ًنة  دان م اا:  كهو لقل لبعض آبائ دعامل ١ندِّث فقي  أديلد
هػ(.انظر ترٗني  ِٖٓد كيًنهاد توُب س ة )«هتذيل الياذيل» د«اةصابة ُب ٕنييب أٚناو الصحابة»د «البخارم

 (.ْٕ/ُ(دشذرات الذهل )ّٔ/ِ) للسخاكم ُب:الموو اللم 
 (.  ِْٓ/ِ)  ُب ٔنريج أحاديث اٟنداية البجم حأر ( انظر: الدرايةٓ)
أبو اليملد السخاكمد الشافعيد اٜنافأد اٞنؤرخ ال بًندرحل  جم بجم ١نتد بجم أيب ب رد١نتد بجم عبد الر٘نهو: ( ٔ)

إ  عدد هبًن مجم اعمصار لطلل العلمد كأذف ل  يًن كاحد باةفياو كاليدريسد كالـز اٜنافأ ابجم حأر كأقبل علي  
 هػ(.َِٗد توُب س ة )«س ةاٞنقاصد اٜن»ك«د الموو اللم  ُب أعياف القرف الياس »ب ليي دل  مؤليات م اا: 

 (.ٕٔ/ُ(دشذرات الذهل )ٓ/ٖانظر ترٗني  ُب: الموو اللم  )
 (. ِّٔ) ص  للسخاكم ( اٞنقاصد اٜنس ةٕ)
إٚناعيل بجم ١نتد بجم عبد اٟنادمد أبو اليداود اٛنراحيد العألويندالدمشقيدالشافعيد١ندث كميسر هو:  (ٖ)

 هػ(.ُُِٔدتوُب س ة )«ض اٛنارم ُب شرح صحيح البخارماليي»دك «هش  اٝنياو» ل  مؤليات م اا: ك٥نومد
 (.ٖٗ/ُ(دفارس الياارس لل ياين )ِٗٓ/ُسلك الدرر ُب أعياف القرف ال اين عشر للحسيين ) ُب: انظر ترٗني 

عبد الرحيم بجم اٜنسٌن بجم عبد الر٘نجم بجم أيب ب رد أبو اليملدالعراقيد الشافعيد يعرؼ بالعراقيدحافأ هو:  (ٗ)
د كأحل اٜنديث فأه ر مجم الستاعدالعصرد ا كتقدـ ُب فجم اٜنديث ُنيث هاف شيوخ عصره يبالغوف  شيغل بالعلـو

 هػ(.َٖٔتوُب س ة )«.اعليية ُب اٜنديث»د ك«ٔنريج أحاديث اعحياو» ُب ال  او علي  باٞنعرفةد ل  مؤليات م اا:
 (.ٕٖ/ٗ(د شذرات الذهل )ِٕ/ْالموو اللم  ) انظر ترٗني  ُب:

 (.ُُٖ/ِ)  للعألوينظر: هش  اٝنياو ( انَُ)
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دع مايريبك  )كهو قول  كعلى تقدير صحة اٜنديث أ يل ع   كعجم الدليل  ال اين 
أف اٞنراد مجم اٝنرب اعكؿ ما ا يت  في   ايا اٜنل كاٜنرمة   :َنواب كهو (ُ)  ما ال يريبك (إ 

كهتا إذا دال حال  أن  مذبوح أك مي  كهالذم  ي د هاٞنيولد بٌن مايؤهل ٜنت  كبٌن ماال يؤهل
ي ؛ كهون  مشيباان باٞنيية يو ل حرم د  لس ف ف هون  مذبوحان يو ل حً  ؛اشيب  اٞنذبوح باٞنيية

أما ما ٥نجم في  ف ن  ليس ُب اليعل  ايا اٜنل كاٜنرمة بل كرد في  ورباف أحد٨نا  د فو ل تره 
كليس ٩نل أف ي وف ذلك ب او على  ايٌن في ؛ ف ن  لو   د يو ل حل  كاآلور يو ل حرمي 

 . (ِ)كإذا هاف هذلك فل نسلم لدليل م  د هاف ب او على ذلك لقل ا ب 
ف ف تلك د كبٌن اٝنربيجم اٜناظر كاٞنبيح د اإ اٜنل كاٜنرمةأن  ال فرؽ بٌن بكأ يل 

كإذا هاف هذلك فتا عرؼ هوهنتا  اإ اٜنل كاٜنرمة د اٛنايٌن ال تو ل اٜنل كاٜنرمة لذاتياتا
فألف ي وف ا يتاع اٝنربيجم مو بان لذلك بطريق ؛ف ذا هاف ا يتاعاتا مو بان للحرمةد إال بال ص

 .(ّ)اعك  
 :اٛنواب كاعرتض على هذا  -
كمو باتا للحل كاٜنرمة  دياف ُب ذلك الشيو حصوالن حقيقيان حاصل ٌنبأف اٛناي 

د ِنلؼ اٝنربيجم اٜناظر كاٞنبيح ف هنتا يًن حاصلٌن في  إال على سبيل البدلية د ميحقق معان 
د بل الذم ييحقق يالبان أف أحد٨نا م سوخ باآلورد٨نا للحل كاٜنرمة يًن ميحقق معان كاقيماؤ 

 .(ْ)حرمة ما كرد في  ورب اٜنل كاٜنرمة  د لـب مجم حرمة مافي   ايا اٜنل كاٜنرمةكال ي
ك في  ف ف الذم شي  د يصح ُب بعض الصور دكف يًنها  كأ اب اٛنتاور بأن -

إف اٞنو ل ٜنرمي  ليس هو   :ياية مايقاؿد أن  مذبوح أك مي  مل ييحقق في  إال أحد اعمريجم
ف ف ؛كهو بعي   حاصل فيتا ٥نجم في د كهو حاصل في  دي باٞن بل هون  مشيباان  دهون  مييان 

كاٞنو ل ةباحي  هو هون  مقوالن في  باةباحةد د اٞنو ل ٜنرمي  هو هون  مقوالن في  باٜنرمة
فلم يظار فرؽ بي   كبٌن ماحصل في  د كهذاف الوصياف حاصلف في  حسل حصول  ُب يًنه

                                 
 (. ّٔسبق ٔنر٩ن  ص )( ُ)
 (.ُٕتعارض اٜناظر كاٞنبيح)ص  د(ّْٔ/ ِ(د اليائق ) ِّٖٕ/  ٖ( انظر: هناية الوصوؿ ) ِ)
 ( اٞنصدر السابق. ّ)
 انظر: اٞنصدر السابق .( ْ)
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 . (ُ) ايا اٜنل كاٜنرمة 
(ِ)لث كهو حديث ال عتاف بجم بشًندليلام ال ا كنوقش - اٜنلؿ بٌن كاٜنراـ )):

((...بٌن
هالراعي يرعى   )):كذلك أف قول    د بعدـ تسليم داللة الشاهد في  على اٜن م (ّ)

د كهو نص على أف ماحوؿ اٜنتى ليس (ْ)يدؿ أف ذلك حلؿ كأف تره  كرع  ((حوؿ اٜنتى
 .(ٓ)ف ي  ي وف الواق  فياا كاق  ُب اٜنـرد حراـ كأف اٞنشيباات ليس  يقي ان  د مجم اٜنتى

فقد )) :قول  ل بل هو كا ل  د كأ اب اٛنتاور بأنا ال نسلم أف ترهاا كرعان  -
 .(ٔ)فتجم مل يسيربأ لدي   كعر   فقد كق  ُب اٜنراـ ((اسيربأ لدي   كعر  

 أحلياتا آية كحرمياا آية كاليحرًن أحل)):اسيدالٟنم بأدر ع تاف الدليل الرابع: 
((إيل

 .ع   مجم دلدة أك   أ يلد (ٕ)
 د ركم هذا اعدر مجم ك   آور معارض ٞنا اسيدؿ ب  أصحاب القوؿ اعكؿ :الو   اعكؿ

 .(ٖ)فيسقط االسيدالؿ حي تذ
 .(ٗ)أن  ركم عجم ع تاف أن  توق  ُب اٞنسألة كمل يقط  باليحليل أك اليحرًن  :الو   ال اين

(ٗ). 
م ام عتر كعلي كابجم مسعود د ة واليوا هذا القوؿمجم الصحاب ان الو   ال الث: أف ه ًن 

                                 
  اٞنصدر السابق.( انظر: ُ)
 دمجم أ لو الصحابة. مجم أهل اٞندي ة در ي اعنصارمد أبو عبد ا ال عتاف بجم بشًن بجم سعد بجم دعلبة اٝنب هو: ( ِ)

ك٘نص نبؿ الشاـ. كشاد صيٌن م  معاكية. ككيل القماو بدمشقد  دكهو أكؿ مولود كلد ُب اعنصار بعد اٟنأرة
 هػ(. ٓٔتوُب س ة )

 (. ِِِ/ٓ(د أسد الغابة )ِٖٓٔ/ٓانظر ترٗني  ُب: معرفة الصحابة عيب نعيم )
 . (ّٔص ) ٔنر٩ن ( سبق ّ)
 (. ْْ( انظر: شرح اعربعٌن ال وكية البجم دقيق العيد  ) ص ْ)
 (.ّ/ٔ( انظر: اةح اـ البجم حـب )ٓ)
 ( انظر اٞنصدر السابق.ٔ)
 .(ْٔص ) ( سبق ٔنر٩ن ٕ)
 (.ُِِ/ّ(دفيح القدير البجم اٟنتاـ)َُٓ/ُ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ)ٖ)
 (.ُٓٗ/ُ) للتارديين الشافعي ع٤نم الباهراتا (دِٔٗ/ُ( انظر: شرح الس ة للبغوم)ٗ)
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 .(ُ)كابجم عباس كيًنهم 
 )أف اٜناظر ناسخ بيقٌن دكاعوذ باليقٌن أك  (ددليلام اٝنامس نوقشالدليل الخامس: 

فو ل كق   د ف ف بقاوه م  كركد ورب اةباحة ١نيتل؛كإف هاف كركده بيقٌن بأف ورب اٜنظر
حيتاؿ أف ي وف ورب اةباحة ال؛أورل مجم يًن هذيجم اٝنربيجمح م اٜنظر كاةباحة على داللة 

إماأف يوق   أحد أمريجم كإف هاف ذلك  ائب فياتا ك لد بعد اٜنظر في وف رافعان ل  ان كارد
 .(ِ)أك يبقى الشيو على ح م اةباحة اٞنقدمة د كيطلل الرت يح مجم مر ح آور اٝنرباف

د ٞنا علت ا كركد اٜنظر على اةباحة عنا؛بأن  ال ٩نل ذلك د هذا اةيراد جمكأ يل ع
عف ورب اةباحة لو تأور هاف ٩نل أف  د كدبوت ح ت  بعده مل ٩نب ل ا اٜن م ببكال  إال بيقٌن

ورب تأور اٜنظرد هتا ُب ورب زيارة  لى قى ف اف ٩نل أف ي قل  مجم نػى  د عرف  مجم عرؼ ورب اٜنظريى 
علت ا أف ورب اةباحة  د باحة ميأوران عجم اٜنظرفلتا مل ي قلوا تاريخ اة د كميعة ال ساو د القبور

 .(ّ)كارد على اعصل الذم هاف علي  الشيو قبل كركد حظره 
أنا ال نسلم  )كهو أف ُب تقدًن اٜنظر احييا ان(دالدليل السادس نوقش:الدليل السادس

يتا هو هتا حظر علي ا اعيقاد اةباحة فد  عن  ١نظور علي  اعيقاد اٜنظر فيتا هو مباح ؛ذلك
 . (ْ)فتجم اعيقد اٜنظر فيتا  از أف ي وف مباحان فاو تارؾ للحيياط  د ١نظور

كهاف  د عن  إذا هاف مأموران برتؾ اةقداـ على ماال يأم   ١نظوران  ؛كأ يل بأن  ليس هذلك
 . (ٓ)ف ف االحيياط ي وف برتؾ احملظور  ؛ذلك أصل داب  ُب الشريعة

أن  ليس ب نوقش (داٜنظر أدول ُب اليعبد مجم اةباحة أف :)قوٟنمنوقش  :الدليل السابع
 .(ٔ)كقد ييعبدنا باةباحة د عف ا  قد ييعبدنا باٜنظر ؛أحد٨نا أدول ُب العبادة مجم اآلور

                                 
 (.ُُٕ/ٓ( انظر: تيسًن القر  )ُ)
 (.ِٖٗ/ِ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ )ِ)
 (. ُِٖ/ِ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ )ّ)
 (ََّ/ِ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ )ْ)
 ( اٞنر   السابق. ٓ)
 (.ُٕٖ/ِ( انظر: اٞنعيتد)ٔ)
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  (دبٌن الشري ٌن يغلل  انل اٜنظر فيت   ك تاانوقش قوٟنم :)اعمة الدليل اليامن:
فلم د كملك أحد الشري ٌن ليس مبيحان للوطو د أف اٛناة اٞنبيحة للوطو هو ملك اعمة هلااب

كم ل  ٓنرًن د ٪نصل ُب هذه اعمة  اياف لو انيردت أباح  كاعورل لو انيردت حظرت
 .(ُ)كمجم ٪نل ن احام كمجم ال٪نلد اٞنيولد بٌن مأهوؿ كيًنه
أف هذا بد (ٕن يلام بالغرقى كعدـ توريث أحد م امنوقش دليلام كهو)الدليل التاسع: 

د كهذا يًن كارد ُب ورب اٜنظر كاةباحةد فلم ييقدـ أحد على أحد ي ونوا يرقوا معان  ائب أف 
 .(ِ)فل ٩نوز أف يردا معان 

فرفعاا  ؛اةباحة اعصلية ليس  ح تان شرعيان  بأفنوقش الدليل العاشر  :الدليل العاشر
إذا قدم ا فل يي رر ال سخ د عف ال سخ إزالة ٜن م شرعي كهي ليس  هذلك ؛ال ي وف نسخان 

 .(ّ)بي تا يي رر إذا قدم ا اٜناظرد اٞنبيح
 : القائلين بتقديم اإلباحة على ال ظر مناقشة أدلة أص اب القوؿ اليا ي

كهو قوٟنم :)بيقدًن اٜناظر على اٞنبيح ييوت مقصود  نوقش الدليل اعكؿد:الدليل األوؿ
ال  د ف ُب اليعل مصلحة ل أف اعيقاد اٞن ل  أب اةباحة كمصلحة اٞن ل  ُب فعل اٞنباح (د

كهاف اٜنظر ب او على مصلحة  د كاعح اـ تابعة ٞنصاّب العباد د يشرتط أف ي وف موافقا للواق 
 .(ْ)ف اف تقد٬ن  أك  مجم اٜنظر ؛ُب الرتؾ أك ميسدة ُب اليعل

نوقش الدليل ال اين دكهو قوٟنم:)أف اسييادة اٜنرمة مجم ال اي مرتددة بٌن  الدليل اليا ي:
 .(ٓ)أن  قد يسيياد اليحرًن بليأ صريح  رمة كال راهة دف اف اٞنباح أك  (داٜن

                                 
 (.ُّْٖ/ٖيحبًن شرح اليحرير)ال (دُٕٖ/ِ( انظر: اٞنعيتد)ُ)
 (.ُٖٖ/ِ( انظر:اٞنعيتد)ِ)
 (.ّّٔ/ُ( انظر: يتب عيوف البصائر)ّ)
 . (ِٗ/ّ( انظر: اليقرير كاليحبًن )ْ)
 (.ّْٔ/ِ( انظر: اليائق )ٓ)
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 :  مناقشة أدلة أص اب القوؿ اليال 
 ((إف احملـر ما أحل ا  هاٞنسيحل ماحـر ا )):اسيدالٟنم ُنديث الدليل األوؿ:

 كل جم ٬ن جم أف د مل  أ د  وابان على هذا اٜنديث فيتا كقي  علي  مجم هيل اعصوؿ
كال يصح االسيدالؿ د بأف هذا االسيدالؿ صحيح فيتجم حـر اٜنلؿ أك أحل اٜنلؿ ي اقش

فاو مل دعف اٜنلؿ مشيب  باٜنراـ كاٞن ل  مطلوب م   االحيياط ع د اليشاب ؛علي  ُب مسألي ا
 .٪نلل حرامان كمل ٪نـر حلالن 

ث هل كاحد م ام ع دما بع كهو )اسيدالٟنم بأدر ابجم عباس كابجم عتردالدليل اليا ي:
مل أ د هذا اعدر قاؿ ابجم عباس: اويلييتا إذا شذا يب(د فتا اويلياد ر لٌن ي ظراف إ  اليأرد
 .كمل يذهره فيتا كقي  علي  إال الرازم ُب هياب  اليصوؿ ُب اعصوؿ د ُب هيل اٜنديث كاعدر
م ي جم العتل أف ي وف هل كاحد مجم اٝنربيجم هو اٞنيأور فل زو :)٩نقوٟنم الدليل اليال :

 .(بأحد٨نا أك  مجم اآلور
.  (ُ)عف اٞنخال  يقوؿ العتل باٜناظر أك  كإف علت ا تقدم  ؛نيس اٝنلؼنوقش بأن  

أف تعارض اٜناظر ب فقد نوقشد كأما اليت يل بعقد الوليٌن على اٞنرأة بيعارض اٜناظر كاٞنبيح
د كهذلك كاآلور مبيحان  ديجم حاظران عن  ليس أحد العق؛كاٞنبيح اليشب  عقد الوليٌن على اٞنرأة

 .(ِ)ك اة إباحة د الغرقى ليس فيام  اة حظر
ك ل  د اسيدالٟنم بأن  لو أورب أحد ر لٌن ب أاسة ماو كاآلور بطاارت  :رابعالدليل ال

 . تره  كيسقط اٝنرباف
 د كإف مل ٫نرب بالسبل د ل قول بً قي  د هاف اةوبار بسبل يو ل ال أاسة نوقش بأن  إذا

اليقدح في  ورب ك دكيبقى اٞناو على  اارت  اعصلية د  يقبل م   إال بعد بياف السبلفل
 .(ّ)فل حأة ل م  ذا االسيدالؿ  د كال يؤهد  اارت  ورب مجم أورب بطاارت  د ال أاسة

                                 
 . (ّْٗ)ص لألٚن دم بذؿ ال ظر (دُٕٖ/ِ( انظر: اٞنعيتد )ُ)
 (ُٕٖ/ِ) ( انظر: اٞنعيتدِ)
 (.ٓٗ/ٓ) ( انظر: الوا حّ)
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ف ٓنرًن اٞنباح ه باحة احملظور فل مبية عحد٨نا على :إكهو قوٟنم  :خامسالدليل ال
 ة ك وه:مجم دلد نوقش داآلور

 .(ُ)أن  ليس هذلك إال فيتا دبي  إباحي  كهاه ا مل ت ب  اةباحة :الو   اعكؿ
 د كهي أن  ي ب  كإف مل ت يتل الشركطد أف للحظر مبية على اةباحة :الو   ال اين

ولؼ اةباحة فل ت ب  حق ت يتل الشركطد م اؿ ذلك البي  ٪نـر بو ود شرط كاحد 
 .(ِ)الشركط هلاا  ييسده كال ٪نل حق ت يتل

أف للتحظور مبية كهو أن  يأٍب فاعل  ِنلؼ اٞنباح فل يأٍب برته  فتجم ه ا   :الو   ال الث
 .(ّ)هاف احملظور أك 

كهو قوٟنم :)أف اٜنظر كاةباحة ح تاف شرعياف صدؽ الركام فياتا  :دسالدليل السا
ٟنذا اسيحال  رؤية الر ل ك د أف الشاادة هان  على حقيقة اليعل على كتًنة كاحدة (دنوقش

د كليس هذلك ُب وربم اٜنظر كاةباحة د فيساقط  البي ياف د ُب م ة كاٞندي ة ُب كق  كاحد
كْنويب المرر ُب اةقداـ يو ل د بل ه ا إوبار عجم إ٩ناب ْن لدكإوبار عجم أ٩ناب إقداـ

اةحأاـد كعن  ٩نوز أف ي وف الشيو مباحان ُب اعصل ٍب ٪نظره ال    
(ْ). 

 :مناقشة أدلة القوؿ الرابع
أف أدلة تقدًن اٜناظر  كهو قوٟنم :)أف ال اقل عجم اعصل أك (د دليل القوؿ الراب  نوقش

 د بل قدم  اٜناظر على اٞنبيح ُب هل اعحواؿد مجم اعحاديث كأقواؿ الصحابة مل تيصل
 . (ٓ)فو ل تقدًن اٜناظر  على اٞنبيح بدكف تيصيل

 

                                 
 (َُِْ/ّ( انظر: العدة)ُ)
 (َُّْ/ّ( انظر: العدة)ِ)
 (.ِّٗ/ْ) (د اليتايد لل لوذاينْْٖ/ُ( انظر: اليبصرة)ّ)
 (.ْٗ/ٓ) (دالوا حَُّْ/ّ( انظر: العدة)ْ)
 (. ْٗ( انظر: تعارض اٜناظر كاٞنبيح للقرين ) ص ٓ)
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 هة ادلختار:ادلذ :ادلطهة اخلايض

أف القوؿ اعكؿ كهو تقدًن اٜناظر على اٞنبيح  د كم اقشياا ذهر اعدلة ييبٌن مجم ولؿ 
كيعمد ذلك د هتا سبق ُب اٛنواب ع اا دكاٞن اقشة الإ ك ا  عدليام  عييةد هو الرا ح

 د كالعتل باالحيياط أصل مجم أصوؿ الشريعةدأف القوؿ بيقدًن اٜناظر في  العتل باالحيياط
 . اعدلة علي  ه ًنة مجم ال ياب كالس ةك 

چوئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئچ فتجم ال ياب قول  تعا : 
ۀ      ۀ  چ :كقول  تعا د (ُ)

چہ  ہ      ہہ
 .كيًنها مجم اآلياتد (ِ)

 :كأيما قول   د مااسيدؿ ب  أصحاب القوؿ اعكؿ مجم اعحاديث السابقة نةومن الس  
(( حق يدع ماال بأس ب  حذرا ٣نا ب  بأسال يبل  العبد أف ي وف مجم اٞنيقٌن))

 ُب كقول    د(ّ)
 د ف ذا ك دت م  هلبك هلبان يًنه كقد قيل فل تأهل)) :الصيد ُب (ْ) حاًب بجم عدم حديث

((ف نك التدرم أياتا قيل 
(ٓ). 

كٟنا ال  ًن مجم اليطبيقات اليقاية د كاالحيياط قاعدة شرعية مشاورة بٌن العلتاو
ف اف اعوذ بيقدًن اٜناظر  د وؿ بيقدًن اٞنبيح على اٜناظر ٫نال  هذه القاعدةكالق د(ٔ)ع دهم

                                 
 .ّٔ: سراواة( سورة ُ)
 .ُٓٗ:بقرةال( سورة ِ)
(د كابجم ما   هياب البهددباب الورع ُِْٓصية القيامةدبابدرقم اٜنديث )الرتمذم ُب هياب  أور  ( ّ)

 (.َِّٔ(دكاٜنديث حس   الرتمذمد ك عي  اعلباين ُب  عي  اٛنام  الصغًن )ُِْٓكاليقولدرقم اٜنديث )
اد عدم بجم حاًب بجم عبد ا  بجم سعد بجم اٜنشرج الطائيد أبو كهل كأبو  ري : أمًند صحايبد مجم اع و هو: ( ْ)

هػ كشاد فيح العراؽد ٍب س جم ال وفة كشاد  ٗالعقلو. هاف رئيس  يئ ُب اٜناهلية كاالسلـ. كهاف إسلم  س ة 
د توُب اٛنتل كصيٌن كال اركاف م  علٌي. عاش أه ر مجم متة س ة. كهو ابجم حاًب الطائي اٌلذم يمرب َنوده اٞن ل

 هػ(. ٖٔس ة )
 (. ْٖٔ/ِ(د اةصابة )ُِٔ/ّأسد الغابة ) (دِِ/ٔانظر ترٗني  ُب: الطبقات ال ربل )

(دكمسلم ُب هياب الصيدد ْٕٔٓالبخارم ُب هياب الذبائح كالصيدد باب صيد اٞنعراضدرقم اٜنديث )أور   ( ٓ)
 . (ََِٓالصيدد باب الصيد بال لب اٞنعلتة كاٞنعراض كالقوسدرقم اٜنديث )

 (.ُُٓ( انظر: رف  اٜنرج ليعقوب الباحسٌن )ص ٔ)
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 .اٜناظر أك 
  ُب  ان ييمتجم ح ت الدليلٌن عف أحد ؛قوؿ يًن  ائبفاو كأما القوؿ بيساقط الدليلجم 

 .ترؾ للدليل الذم تمتجم اٜن م كهذا ال ٩نوز ةسقاطفالقوؿ باد اٞنسألة
ض بأفعاؿ الصحابة هتا ُب فاو معارى د ٞنعارض لألصليقدًن ال ص اب كأما قوؿ ابجم حـب 

 .(ُ)فقد ر ح ال ص اٜناظر م  أن  هو اٞنوافق لألصلد ُب اٛنت  بٌن اعويٌن أدر ع تاف 
 

 
 

                                 
 (.ٕٗرض اٜناظر كاٞنبيح )ص ( انظر: تعاُ)
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 شزوغ االزتداج تانقاػذج: :ادلطهة انظادص

 دكتطبيق هذه القاعدة ل   وابط شركط ل  ((تعارض اٜناظر كاٞنبيح))االحيأاج بقاعدة 
قد اسيقرأت هيل اعصوؿ الإ ذهرت القاعدة ك د اعصوليوف ع د حدي ام عجم القاعدة ذهرها

 كالموابط :الشركط  ماكقي  علي  مجم هذه كاسيخر  
 :أف يكوف النصاف متعارضين :الشرط األوؿ

فا ا ٬ن جم تطبيق د كاآلور يدؿ على اةباحةد ُنيث أف أحد٨نا يدؿ على اٜنرمة
 ؛فل ٬ن جم تطبيق القاعدة ؛ا يييد اٜنرمة أك هل٨نا يييد اٜنلأما إذا هاف هل٨ند القاعدة

 .(2)التياقاتا ُب اٜن م
 :أف ليمكن الجمع بين النصين :الشرط اليا ي

كق   أما إذا د ال ٬ن جم اٛنت  بٌن ال صٌن كفل ييم تطبيق القاعدة حق يق  اليعارض 
د (ِ)إم انية اٛنت  بو   مقبوؿ أم جم اٛنت  فاٛنت  أك د كال يصح اليعارض م  ك  اليعارض 

ُب اٛنت  بٌن اعويٌن ّنلك نصاف فقاؿ ع دما تعارض  (ّ)كقد ذهر هذا الشرط اٛنصاص
((ل اآلييٌنفأدب  ح م اٜنظر ع د تعارض مو ً )) :اليتٌن

(ْ). 
 :عرؼ التاريخأف ل يُ  :الشرط اليال 

لم الياريخ ف ف اٞنيأور ف عي ف د علم تاريخ اٜناظر كاٞنبيحكمجم شركط العتل بالقاعدة أف اليي 

                                 
 (.ِٕٗ/ِانظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ ) (ُ)

 (.ِْٔ/ِ( انظر: إرشاد اليحوؿ )ِ)
هػ (د  َّٓأ٘ند بجم علي أبو ب ر الرازم اةماـ ال بًن الشأفد اٞنعركؼ باٛنىصساصد كهو لقلد كلد س ة  ) هو: (  ّ)

اف إماـ أصحاب أيب ح يية ُب كقي  كهاف مشاوران س جم بغداد كع   أوذ فقااؤها كإلي  انيا  رياسة اعصحابد ه
 «شرح اعٚناو اٜنسىن»ك  «شرح ٢نيصر الطحاكم»ك  «أح اـ القرآف»كالورع كالبهد كالصيانةد كل  مجم اٞنص يات: 

 هػ (.  َّٕتوُب س ة )
 (.  ٖٓد ْٖ/ ُاٛنواهر اٞنمية ُب  بقات اٜن يية  )  انظر ترٗني  ُب:

 (.ِٕٗ/ِوؿ )( انظر: اليصوؿ ُب اعصْ)
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 .ناسخ للتيقدـ
كمل يعلم الياريخ         د فقد كق  اليعارض بٌن اٜناظر كاٞنبيحد ُب هش  اليخذمياؿ ذلك:

 (ِ)عجم أبي  (ُ)فدليل اٜنظرما او عجم عبد ا  بجم  رهد اعسلتيد فقدم ا اٜناظر على اٞنبيح
((عورة اليخذ)) :قاؿ عجم ال    

(ّ). 
عجم أنس د ث مبيح ل ش  اليخذ كأن  ليس بعورةكعار   حدي

 ال   ))أف  (ْ)
 .(ٓ)(( ال   فخذ بياض إ  عنظر إين حق فخذه عجم اةزار حسر ويرب يـو

فاقيمى هذا اٝنرب إباحة هش  اليخذد كاقيمى )) :ك٣نجم أ رل القاعدة اٛنصاص فقاؿ
((ورب  رهد كمعتر حظر هشياتا فصار ورب اٜنظر أك 

(ٔ). 
عتل باٞنيأور سواو هاف حاظران أك بل يي د لم الياريخ ف ن ا ال ٤نرم هذه القاعدةا إذا عي أم

 . مبيحان 

ڳڱ  چ : ف هنا هان  مباحة لعتـو قول  تعا  د ٓنرًن ٜنـو اٜنتر اعهلية :مياؿ ذلك

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

                                 
 ( عبد ا  بجم  رهد اعسلتيد ركل عجم أبي  حديث اليخذ عورةد ذهره ابجم حباف ُب ال قات.ُ)

 (.ِِ/ٓال قات البجم حباف ) (دّٔ/ٓانظر ترٗني  ُب: الياريخ ال بًن للبخارم )
جم أهل الصية د ( هو:  رهد بجم رزاح بجم عدل اعسلتى د اٞندىن د يقاؿ أبو عبد الر٘نجمد شاد اٜنديبيةد كهاف مِ)

 كتوُب ُب آور ولفة معاكية . 
 (. ْٔٔ/ُ(د اةصابة )ُِٔ/ِانظر ترٗني  ُب: معرفة الصحابة عيب نعيم )

(د كقاؿ: ِٕٓٗ)د باب ما او أف اليخذ عورةدرقم اٜنديثُب هياب اعدب عجم رسوؿ ا  أور   الرتمذم  (ّ)
 (.ِٕٗ/ُاةركاو ) كصحح  اعلباين ُبد «هذا حديث حسجم يريل مجم هذا الو  »

اٞندي ة كهو ابجم  د قدـ ال   أنس بجم مالك بجم ال مر اٝنبر ي اعنصارمد أبو ٘نبةد وادـ رسوؿ ا  هو: ( ْ)
هػ( كهو ابجم متة ّٗتوُب س ة ) عشر س ٌند دعى ل  رسوؿ ا  ب  رة اٞناؿ كالولد كالربهة فياتاد ف  ر مال  ككلدهد

 س ة كعشر س ٌن.
 (.ُُٓ/ُأسد الغابة ) (دُُُ/ُ: االسييعاب )انظر ترٗني  ُب

 (.ُّٕ( أور   البخارم هياب الصلةد باب مايذهر ُب اليخذدرقم اٜنديث )ٓ)
 (.ِٖٗ/ِ( اليصوؿ ُب اعصوؿ )ٔ)
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چ﮵﮶ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  
(ُ) . 

سخ  إباحة اٜنتر اعهلية ُب عاـ ويرب كهو بعد ٍب ني د كهذا ُب سورة اعنعاـ كهي م ية
أبا  ٞنا هاف يـو ويربد أمر رسوؿ ا   :قاؿ هتا ذهر ذلك أنس بجم مالك   د اٟنأرة
((ف هنا ر س داعهلية إف ا  كرسول  ي ايان م عجم ٜنـو اٜنتر))د ف ادل: (3) لحة

فل  د(ّ)
في سخ اةباحة الورادة ُب اآلية د ليأور اٜناظر عجم اٞنبيح ؛ض ه ا بٌن اٜنظر كاةباحةتعار 

 .(ْ)باليحرًن الوارد ُب اٜنديث 
 .نيشرط الرابع: أف يكوف النصاف شرعيال

كقد ذهر هذا د فل ْنرم في  القاعدة ؛ف ف هاف اٞنيعار اف عقليٌن أك عاديٌن أك لغويٌن
إذا هانا د كب ون  ورب حظر ع دما ي وف اآلور إباحة)) :فقاؿ (ٓ)الشرط صيي الديجم اٟن دم

((شرعيٌن
(ٔ). 

 .أف يكوف التعارظ في النصين ل في ال كم :الشرط الخامس
ف ف هاف ُب اٜن م فاذه د كمجم شركط االحيأاج بالقاعدة أف ي وف اليعارض ُب ال ص

                                 
 .ُْٓ: نعاـاع( سورة ُ)
اعىٍنصىارًٌم  زيد ٍبجم سال بجم اعسود بجم حراـ بجم عترك ابجم زيد م اة بجم عدم بجم عترك بجم مالك ٍبجم ال أارهو: ( ِ)

كيبا ُنرى الشاـد فتات في  د شاد العقبةد ٍب شاد بدرنا كما بعدها مجم اٞنشاهدد مشاور ب  يي د ال أارم اٝنبر ي
 . ُب الٌسيي ةد كقيل: تػيويٌُب باٞندي ةد كصٌلى علي  ع تاف

 د (ُٕٗٔ/ ْاالسييعاب ُب معرفة اعصحاب )انظر ترٗني  ُب: 

(د كمسلم ُب هياب ُِٗٗب اٛنااد كالسًند باب الي بًن ع د اٜنربدرقم اٜنديث  )البخارم ُب: هيا أور   (ّ)
 (.َُْٗرقم اٜنديث  ) الصيدد باب ٓنرًن اعهل مجم ٜنـو اٜنتر اعنسيةد

 (. َُّ( انظر: مذهرة ُب أصوؿ اليق  ) ص ْ)
بالظاهريةد كتيق  َنده  صيي الديجم ١نتد بجم عبد الرحيمد اليقي  اعصويل الشافعي نبيل دمشقد  درسهو:  (ٓ)

عم د كأوذ عجم سراج الديجم اعرموم العقلياتد كٚن  مجم اليخر عليد كص   كأفق كدرسد كهاف في  ديجم كتعبد 
 هػ(.ُٕٓكدرس ُب اٛنام د كٔنرج ب  أئتة كفملود توُب س ة ) 

 (.ُٖٖ/ِ(د البدر الطال  )َِٓ/ْ: مرآة اٛن اف كعربة اليقظاف ) ي انظر ُب ترٗن
 (.ّّٔ/ِاليائق ) ( ٔ)
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 .(ُ)قاعدة فقاية مشاورة  
كهاٛنارية اٞنشرتهة بٌن الر لٌن ال ٪نل لواحد د وراٞنيولد بٌن اٞنباح كاحملظ :م اؿ ذلك

كال ص كاحد  د اليعارض ُب اٜن مفياا هذه اٞنسائل كق  د كهذبيحة اجملوسي د م اتا ك ؤها
 .ل القاعدة اليقاية كليس  القاعدة اعصوليةبيف ان  مجم قد

 .النصاف في الص ة والضعف أف يستوي :الشرط السادس
ف ف اليعارض إذا هاف  د س واصان بيعارض اٜناظر كاٞنبيحكهذا شرط ُب هل تعارض كلي

ف أفل بد  د سقط االحيأاج بالمعي  ان إذا هاف أحد٨نا صحيحا كاآلور  عييد بٌن حدي ٌن
 .ي وف هل اٜندي ٌن صحيحان حق ييم العتل بالقاعدة

 :أف يكوف التعارظ في م ل واحد في زمن واحد :الشرط السابع
 .بل ال بد أف ي وف ١نل اٜن م كاحدان د لٌن ٢نيليٌنيصح اليعارض ُب ١ن فل

لذلك ال د كيو ل اٜنرمة ُب أماا كاب ياادال  اح يو ل اٜنل ُب اٞن  وحة :مياؿ ذلك
 .عف ١نل اٜن م ليس كاحدان ؛بٌن اٜناظر كاٞنبيح ان تعار  ؾف ه اإيقاؿ 

صـو على اٞنرأة كحرمة الد  اوت الشريعة بو وب الصـو على اٞنرأة الطاهرة :ومياؿ آخر
 عف الدليلٌن مل ييواردا على ١نل كاحد ُب زمجم كاحد. ؛تعارضكق    نإفل نقوؿ د اٜنائض
 

 
 

                                 
 ( سيأٌب ال لـ ع اا ُب اٞنبحث السادس. ُ)
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 ادلثسث اخلايض
 أيثهح انقاػذج

كسأذهر بعمان م اا بغرض د ٟنذه القاعدة أم لة عديدة م  ورة ُب هيل اليق  كاعصوؿ
 .اين اليطبيقيكسيأٌب ذهر ه ًن مجم اعم لة ُب اليصل ال  د اليت يل

كذلك ُب  داليعارض الواق  ُب مسألة اٛنت  بٌن اعويٌن ُب ملك اليتٌن:المياؿ األوؿ
چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ: قول  تعا 

ھ  چ : كقول  تعا د (ُ)

چھ  ے  ے        
(ِ). 

 ع تاف قاؿ حقد  ع د بعض أصحاب ال    يافاآلي اتافه اكقد تعار ي
((اتا آية كاليحرًن أك أحلياتا آية كحرمي))

كهذا م اؿ على تعارض اٜناظر كاٞنبيح ُب  د(ّ)
 .(ْ)القرآف ال رًن

كسبل  ؟كهل اليخذ عورة أـ الد اليعارض ُب مسألة تغطية اليخذ :المياؿ اليا ي
 .اٝنلؼ كركد أحاديث ميعار ة بعماا يبيح كاآلور ٪نـر

 :كأهنا عورة كم اإن   مجم هش  اليخذ  فقد  اوت عدة أحاديث عجم ال   
كُب  د((اٍليىًخذي عىٍورىةه  ))قىاؿى  عىجًم ال سً  د حديث عبدا  بجم  رهد اعسلتي عجم أبي 

((أىمىا عىًلٍت ى أىفس اٍليىًخذى عىٍورىةه  )):كُب ركاية د((يىطِّ فىًخذىؾى فىً نػساىا ًمجمى اٍلعىٍورىًة  ))ركاية 
(ٓ). 

((اٍليىًخذي عىٍورىةه  )):قىاؿى  ًبِّ عىجًم ال س د حديث عبدا  بجم عباس 
(ٔ). 

                                 
 .ِْ:  ساوال( سورة ُ)
 .ِّال ساو:( سورة ِ)
 .(ْٔص ) ( سبق ٔنر٩ن ّ)
 (. ّْٔ/ِ(د اليائق ) َُٓ/ُ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ ) ْ)
 . (ُٖص ) سبق ٔنر٩ن ( ٓ)
 د(ِٕٔٗدرقم اٜنديث )أف اليخذ عورة د باب ما اوهياب اعدب عجم رسوؿ ا  د  ( أور   الرتمذمٔ)

 (.ِٕٗ/ُكصحح  اعلباين  اةركاو )
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 حشحديث ١نتد بجم 
مىرس عىلىى مىٍعتىرو   أىفس ال سًبس   ال سًبِّ  (ِ)ونت (ُ)

ًبًي ىاًو  (ّ)
اٍلتىٍسًأًد ١نيٍيىًبيان 

فىً فس  ؛فىًخذىؾى يىا مىٍعتىري  (ٓ)ٙنىِّرٍ ))  هىاًشيان عىجٍم  ىرىًؼ فىًخًذًه فػىقىاؿى لى ي ال سًبى   (ْ)
 (ٔ).((اٍليىًخذى عىٍورىةه 

قىاؿى  أىفس رىسيوؿى اللسً  )) دككرد عجم يًنه دكف القصة دحديث علي بجم أيب  الل  
د كىالى مىيِّ و  : الى تىٍ ًشٍ  فىًخذىؾد كىالى تػىٍ ظيٍر فىًخذى حىيٍّ ((لًعىًليٍّ

(ٕ). 
 :م اا كأن  ليس مجم العورةد ُب حٌن  اوت أحاديث أورل تبيح هش  اليخذ

ٍب حسر اةزار عجم فخذه حق إين أنظر إ  بياض فخذ ن  ا  )) :حديث أنس 
))

(ٖ). 
حديث أنس أس د )):ُب صحيح د فقاؿ (ٗ)ك٣نجم ذهر هذا اليعارض اةماـ البخارم

                                 
١نتد بجم عبد ا  بجم  حش اعسدمد ها ر م  أبي  كعتي  إ  اٜنبشةد ٍب ها ر م  أبي  مجم م ة إ  هو: ( ُ)

تدان إ  ل  صحبة كركايةدهاف مولده قبل اٟنأرة ِنس س ٌند كهاف قد أكصى عبد ا  بجم  حش باب   ١ن اٞندي ةد
 فاقطع  ماالن  ِنيرب كاشرتل ل  داران بسوؽ الرقيق باٞندي ة. رسوؿ ا  

 (.ُّ/َُ(د اةصابة )ُّّٕ/ُّب:االسييعاب ) انظر ترٗني 
 (.َّٗ/ُ(دٗنارة اللغة لألزدم )ِّٖ/ْاٝننت: الصار. انظر: هياب العٌن لليراهيدم ) (ِ)
دكم. هىافى شيخا مجم شيوخ بين عدمد كأسلم قد٬ناد كتأورت معتر بجم عبد ا  بجم نملة القرشي الع :( هوّ)

 هأرت  ًإ ى اٞندي ة عن  هىافى ها ر اٟنأرة ال انية ًإ ى أرض اٜنبشةد كعاش عترا  ويلد فاو معدكد ًُب أهل اٞندي ة.
 (.ِِٕ/ٓ(د أسد الغابة البجم اعدًن )ُّْْ/ّانظر ترٗني  ُب: االسييعاب البجم عبد الرب )

يباو: هو أف يمم اةنساف ر لي  إ  بط   ب وب ٩نتعاتا ب  م  ظارهد كيشده علياا. كقد ي وف االحيباو ( االحْ)
 (. ّّٓ/ُباليديجم عوض ال وب.  انظر: ال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر)

 (.ٕٕ/ِ( اليختًن: اليغطي . انظر: ال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر)ٓ)
ُب الييح  قاؿ ابجم حأرد ك «ركاه أ٘ند كر ال  دقات»قاؿ اٟني تي: ( ُِّٕٓ( أور   أ٘ند ُب اٞنس د ) ٔ)

 . «ر ال  ر اؿ الصحيح يًن أيب ه ًن»: (َِٔ/ُ)
(د كالبياقي  َُْٓد َُّْهياب اٜنتاـد باب ال اي عجم اليعرمدرقم اٜنديث ) د  أور   أبو داكد( ٕ)

 (. ِٔٗ/ِ)  « عي   دا:»قاؿ اعلباين ُب اةركاو (دِِٖ/ِ)
 (.ّْٔور   البخارم ُب هياب أبواب الصلة ُب ال يابد باب مايذهر ُب اليخذد رقم اٜنديث )( أٖ)

١نتد بجم إٚناعيل بجم إبراهيم بجم اٞنغًنة بجم بردزب د أبو عبد ا  البخارم اٜنافأد إماـ أهل اٜنديث ُب هو:  (ٗ)
ولق »د ك«الياريخ ال بًن»ك«د صحيحال»زمان دهياب  الصحيح أٗن  على قبوؿ مافي  كصحي  العلتاودمجم مؤليات  

 = 
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((كحديث  رهد أحوط حق ٫نرج مجم اويلف 
(ُ). 

ق  ُب مسألة بي  العربوفد اليعارض الوادكمجم أم لة تعارض اٜناظر كاٞنبيح :المياؿ اليال 
 .كُب اٞنقابل أحاديث ٓنظر هذا البي  د فقد كردت أحاديث تبيح هذا ال وع مجم البيوع

عجم  (ّ)عجم أبي  (ِ)فتتا كرد ُب ال اي عجم بي  العربوف حديث عجم عترك بجم شعيل
((د نػىاىى عىجٍم بػىٍيً  اٍلعيٍربىافً أىفس ال سً س )) :(ْ) ده

(ٓ) . 
كاٍشيػىرىل نىاًف ي ٍبجمي عىٍبًد ))كهو د عارض ال اي عجم بي  العربوف كيبيح كقد كرد حديث ي

 =                                 
 هػ( ليلة عيد اليطر.ُِٔٓب ورت ك س ة )توُب  «دأفعاؿ العباد

 (.ِْ/ُشذرات الذهل ) (دِٔٓ/ُْالبداية كال ااية ) انظر ترٗني  ُب:

 (.ُْٓ/ُ( صحيح البخارم )ُ)

عظم ركايات  ع  دكهو ليس عترك بجم شعيل بجم ١نتد بجم عبد ا  بجم عترك بجم العاص القرشيد ٚن  أباه كمهو: ( ِ)
بيابعيد بل مجم تابعي اليابعٌند قاؿ اعكزاعي: مارأي  قرشيان أهتل مجم عترك بجم شعيلدكاويليوا ُب االحيأاج 

 ُندي  د قاؿ ال وكم: الصحيح اٞنخيار صحة االحيأاج ب  عجم أبي  عجم  ده هتا قال  اعه ركف.

 (.َّ/ِاعٚناو كالغات )(د هتذيل ٕٕ/ْٔانظر ترٗني  ُب: تاريخ ابجم عساهر )

اٜنأازل ) كالد عترك بجم شعيل د ك  الساتى : شعيل بجم ١نتد بجم عبد ا  بجم عترك بجم العاص القرشى( هوّ)
 قد ي سل إ   دهد صدكؽ د دب  ٚناع  مجم  ده. 

 (.  ُْ/ٖ(د هتذيل الياذيل )ُٓٔ/ٓانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )

مجم أهل م ة. هاف ي يل ُب اٛناهليةد ك٪نسجم د صاحل رسوؿ ا   العاص عبدا  بجم عترك بجم : ( هوْ)
د ُب أف ي يل ما يست  م  د فأذف ل . كعتي ُب آور حيات  السريانية. كأسلم قبل أبي . فاسيأذف رسوؿ ا  

 هػ(. ٓٔتوُب س ة )

 (. ُّٓ/ِ) (د اةصابةٕٗ/ّ(د سًن أعلـ ال بلو )ّّٕ/ِانظر ترٗني  ُب: الطبقات ال ربل )

(د كاةماـ ُُِٕأور   اةماـ مالك ُب اٞنو أد ُب هياب البيوعد باب ما  او ُب بي  العربافد رقم اٜنديث ) (ٓ)
(د ك ابجم ما   َِّٓ(دكأبو داكد  ُب هياب البيوعد باب ُب العربافد رقم اٜنديث )ُّٖ/ِأ٘ند ُب مس دهد )

 (ْْ/ُّب اليلخيص اٜنبًن ) (د ك عي  ابجم حأرُُِٗفي ياب اليأاراتد باب بي  العربافد رقم اٜنديث )
في  راك مل يسمسد كٚني ُب ركاية البجم ما    عيية عبد ا  بجم عامر اعسلتيد كقيل هو ابجم ٟنيعةد ك٨نا »قاؿ:ف

 (.ُِٗ/ٓد ك عي  اعلباين ُب صحيح ك عي  س جم ابجم ما   )« عيياف
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دىارنا لًلسٍِّأجًم ّنى سةى ًمجٍم صىٍيوىافى ٍبجًم أيمىيسةى  (ُ)اٜنىاًرثً 
عىلىى أىفس عيتىرى ًإٍف رىً يى فىاٍلبػىٍي ي بػىيػٍعي يد كىًإٍف ملىٍ  (ِ)

((ارو يػىٍرضى عيتىري فىًلصىٍيوىافى أىٍربىعًتتىًة ًدي ى 
(ّ). 

كمجم أ ل اليعارض الواق  بٌن اٜندي ٌن حصل اٝنلؼ ُب ال اي عجم بي  العرباف مجم 
 .(ْ) وازه

فقد تعار   أقواؿ أهل العلم د اليعارض الواق  ُب ح م أهل ٜنم المل:المياؿ الرابع
مجم اعشياو اٞنسيقبحة كقد حـر ا  هل رأل أن  فتجم ذهل إ  ٓنر٬ن  د مابٌن مبيح كحاظر

چڈ  ڈ   ژ  چ : كذلك ُب قول  تعا  دمسيقبح شيو
 د د كالمل مجم اٝنبائث(ٓ)

د (ٔ)الطًن مجم ٢نلل ذم كهل السباع مجم ناب ذم هل عجم كهذلك ل  ناب كقد هنى ال   
ًم المسلِّ  كاسيدلوا أيمان بىأفس رىسيوؿى اللسً   نػىاىى عىجٍم أىٍهًل ٜنٍى

(ٕ). 
المل لس  آهل  كال )):يح كهو قول  حديث مبد كقد عارض هذا اٜنديث اٜناظر

                                 
يل: إن  أسلم يـو الييح كأقاـ ّن ة كمل ياا رد كهاف عامل عتر قد ناف  بجم عبد اٜنارث اٝنباعىد ل  صحبةهو:  (ُ)

 د ركل ل  اٛنتاعة. بجم اٝنطاب على م ة
 (.َْٕ/َُ(د هتذيل الياذيل )َُٓ/ّترٗني  ُب: االسييعاب ُب معرفة اعصحاب ) انظر

اد الًنموؾد قيل أبوه يـو بدر هافراد كأسلم هو بعد فيح م ةد كشهو: صيواف بجم أمية بجم ول  بجم كهلد  (ِ)
 د توُب ُب ولفة ع تاف. كهاف مجم اٞنؤلية

 (.  ُْٓ/ٓ(د اةصابة )ِٔٓ/ِترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو ) انظر
رقم د هياب البيوعد باب ما  او ُب بي  دكر م ة كهرائاا ك رياف اةرث فيااد  أور   البياقي ُب الس جم ال ربل (ّ)

/  ٓ  باب ال راو ُب اٜنـر كهل تبوب دكر م ة كال راو ّنىند ) (د كابجم أيب شيبة ُب اٞنص َُِٔٗ) اٜنديث
د ) ِّٗ  (.ُٗ/ ّ(د كعلق  البخارم ُب صحيح د ُب هياب اٝنصوماتد باب الربط كاٜنبس ُب اٜنـر

 ( سيأٌب مبيد ُنث ٞنسألة بي  العربوف ُب اليصل اليطبيقي. ْ)
 .ُٕٓ: عراؼاع( سورة ٓ)
 (دَّٓٓكالصيدد باب باب أهل هل ذم ناب مجم السباعد رقم اٜنديث ) هياب الذبائح  دأور   البخارم (ٔ)

بىاًئًح كىمىا يػيؤٍهىلي ًمجمى اٜنٍىيػىوىاًفد بىابي ٓنىٍرًًًن أىٍهًل هيلِّ ًذم نىابو ًمجمى السِّبىاًع  كىهيلِّ ًذم ٢ًنٍلىلو ًمجمى كمسلم هياب الصسٍيًد كىالذس
 (.ُِّٗالطسًٍنًدرقم اٜنديث)

(دكحس   اعلباين ُب صحيح ّٖٕٗهياب اع عتةد باب ُب أهل الملد رقم اٜنديث)  دد( أور   أبوداك ٕ)
 (.ّٖٕٗك عي  س جم أيب داكد )
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((أحرم 
(ُ). 
كلذلك ٤ند أف مجم اليقااو مجم عتل بقاعدة تعارض اٜناظر كاٞنبيح ُب هذه اٞنسألة   

 .(ِ)فقدـ اٜناظر على اٞنبيح 
 

 
 

                                 
(دكمسلم هياب الصيد كالذبائحد ّٔٓٓهياب الذبائح كالصيدد باب الملدرقم اٜنديث )د  ( أور   البخارمُ)

 (.ُّْٗباب إباحة الملد رقم اٜنديث )
 (.َُٓ/ٗ)للعيين اية ( انظر: الع اية شرح اٟندِ)
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 ادلثسث انظادص
 .انقاػذج انفقهُح يف اختًاع احلظز واإلتازح وآثارها انفقهُح

إذا تعارض اٜناظر كاٞنبيح قدـ )):اظاا مجم القاعدة اعصوليةه اؾ قاعدة فقاية قريبة ُب ألي
 نقاط:كال لـ ُب هذه القاعدة ُب عدة د ((اٜناظر

 : ص القاعدة:أولً 
ـي )) :كنص القاعدة ـي يىلىلى اٜنٍىرىا ؿي كىاٜنٍىرىا ((إذىا اٍ يىتى ى اٜنٍىلى

ككردت بألياظ أورل قريبة  د(ُ)
 .مجم هذا الليأ

 :للقاعدة المعنى العاـ :ثا ياً 
فاٞنعىن العاـ د اٞنعىن العاـ للقاعدة اليقاية ٢نيل  عجم اٞنعىن العاـ للقاعدة اعصولية

 :للقاعدة اليقاية هو
 أوذ اٛنتي  ح م اٜنراـ. -أم اويلطا- ا يتعا معان  إذاأف اٜنراـ كاٜنلؿ 

 .بي تا ُب القاعدة اعصولية ال ظر لألدلةد فال ظر ُب القاعدة ه ا ٜناؿ اٞن ل 
 أدلة القاعدة: :ثالياً 

كقد سبق ذهر أدلة القاعدة دهي نيساا أدلة القاعدة اعصولية أدلة القاعدة اليقاية
ٱٻ  چ :قول  تعا  كتبيد القاعدة اليقاية بدليل واص كهو د اعصولية ُب اٞنبحث الراب 

چٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   
(ِ)  . 

د اٝنتر كاٞنيسر كاعنصاب كاعزالـ : أمر با ي اب هذه اعربعةإف ا ك   االسيدالؿ :
دكهو أف  فا يت  فياتا مبيحد كم اف  لل اس ان هبًن   ان كعلل ا ي اب اٝنتر كاٞنيسر بأف فياتا إٖن

                                 
 (َُٓ/ُ( انظر: اعشباه كال ظائر للسيو ي )ُ)
 .َٗ: ائدةاٞن( سورة ِ)
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 .(ُ)؛عف  انل اٜنظر أه رفغلل  انل اٜنظر كهو أف فياا أٍب كممار د كحاظر فياا م اف  د
 :على القاعدة رابعاً: الفروع المبنية

 :انبىن على هذه القاعدة ٗنلة هبًنة مجم اليركع اليقاية م اا
هتيولد بٌن ٘نار كحشي   د لو اصطاد احملـر حيوانان  ميولدان مجم مأهوؿ برم كميوحش -ُ

 .(ِ)للحيياط كتغليبان ٛنانل اٜنرمةد ف ن  ٪نـر علي  د أك بٌن شاة كظ د ك٘نار أهلي
ال يتاع  د ف ن  ال ٪نل لواحد م اتا ك ؤهاد ة بٌن ر لٌنلو أف ه اؾ  ارية مشرته -ِ

 .(ّ)اٜنظر كاةباحة ُب عٌن كاحدة فيغلل  انل اٜنظر على اةباحة 
لو أف ه اؾ امرأة أحد أبوياا هيايبد كاآلور ٠نوسيد أك كديند ال ٪نل ن احاا كال  -ّ

 .(ْ)ذبيحيااد تغليبا ٛنانل اليحرًن
فليس ل  الوطود كال با ياادد سواو هجم ١نصورات أـ لو اويلط  زك ي  بغًنهاد  -ْ 

 .(ٓ)ال
 .خامساً: الفرؽ بين القاعدة األصولية والفقهية

أف القاعدة د ُب مسألة البحث ه ا بٌن القاعدة اعصولية كالقاعدة اليقاية اليرؽ
 ي وف ٠ناٟنا ُب نصبي تا القاعدة اليقاية د عتل  ا ع د تعارض نصٌن ٢نيليٌناعصولية يي 

 .بي تا ُب القاعدة اليقاية ُب فعل اٞن ل د مو وع القاعدة اعصولية هو ُب اعدلةعف د كاحد
 

 
 

                                 
 (.ُّٔ( انظر: م ظومة أصوؿ اليق  كقواعده البجم ع يتٌن )ص ُ)
 (.ّّْ/ّ( انظر: هناية احملياج للرملي )ِ)
 (.ْْٖ/ُ( انظر: اليبصرة ُب أصوؿ اليق  )ّ)
 (.َُٔ/ُي )( انظر: اعشباه كال ظائر للسيو ْ)
 ( اٞنر   السابق. ٓ)



 

 

 

 
 
 
 

 ادلثسث انظاتغ
 يف وخىِ أخزي يٍ تؼارض احلاظز وادلثُر

 :كفي  مطالل

 .معارضة مذىب الص ابي للسنة وأحدىما حا ر واآلخر مبيح :المطلب األوؿ
 ابي لص ابي آخر وأحدىما حا ر واآلخر معارضة قوؿ الص :المطلب اليا ي

 .مبيح
 .تعارظ القياسين ال ا ر والمبيح :المطلب اليال 
 .تعارظ الفتويين ال ا رةوالمبي ة :المطلب الرابع

 .تعارظ ال د المقرر لل ظر وال د المقرر لإلباحة :المطلب الخامس
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خز يؼارظح يذهة انصساتٍ نهظُح وأزذهًا زاظز واِ :ادلطهة األول
 .يثُر

لى اٞنبيح ُب حاؿ تعارض ُب هذا اٞنطلل نبحث هل تطبق قاعدة تقدًن اٜناظر ع
 .مذهل الصحايب م  الس ة كأحد٨نا حاظر كاآلور مبيح

 :المياؿ األوؿ: ال ج عمن لم ي ج
د ردي  ال    (ُ)د قاؿ: هاف اليمل ة عجم عبد ا  بجم عباس كرد ُب السى 

يصرؼ ك    يمل ي ظر إلياا كت ظر إلي د فأعل ال   فأاوت امرأة مجم و عمد فأعل ال
اليمل إ  الشق اآلورد فقال : إف فريمة ا  أدره  أيب شيخا هبًنا ال ي ب  على الراحلةد 

 .(ِ)كذلك ُب حأة الوداع ((نعم))أفأحج ع  ؟ قاؿ: 
عجم ٚن  ر ل يقوؿ لبيك    ة مجم حديث ابجم عباس أف رسوؿ ا  ُب  السى  ككرد أيمان 

قاؿ:  د هل حأأ  قط ؟ :قاؿ د قاؿ: قريل يل د: مجم شربمة ؟فقاؿ رسوؿ ا   دشربمة
 .(ّ)الد قاؿ  فا عل هذه عجم نيسك ٍب حج عجم شربمة

ال  :كوال  ابجم عتر فقاؿ د(ْ)كٟنذا ذهل ٗناور أهل العلم إ   واز اٜنج عجم اٞني 
ظر الذم هو قوؿ الصحايب م  د كمل أ د أحدان أعتل قاعدة تعارض اٜنا(ٓ)٪نج أحد عجم أحد

                                 
: اليمل بجم العباس بجم عبد اٞنطلل اٟنامشي القرشي: مجم شأعاف الصحابة كك وهام. هاف أسجم كلد ( هوُ)

. كورج بعد كفاة «ردؼ رسوؿ ا »كراوه ُب حأة الوداعد فلقل العباس. دب  يـو ح ٌن. كأردف  رسوؿ ا  
 كقعة أ  اديجم )بيلسطٌن( كقيل: مات ب احية اعردف ُب  اعوف عتواس ا إ  الشاـد فاسيشاد ُب٠ناهدن ال   
 هػ(.ُّس ة )

 (.   ِٕٖ/ٓ(د اةصابة )ّٕ/ْانظر ترٗني  ُب: الطبقات ال ربل )

 (دُٖٓٓهياب اٜنجد باب حج اٞنرأة عجم الر لد رقم اٜنديث ) دور   البخارمأ( ِ)
هياب اٜنجد باب   د(دكابجم ما  ًُُّٖنهدرقم اٜنديث )هياب اٜنجد باب الر ل ٪نج عجم ي  د( أور   ابو داكدّ)

 (دكصحح  اعلباين.َِّٗاٜنج عجم اٞني درقم اٜنديث )
(داالسيذهار البجم ِْٓ/ْ(دشرح صحيح البخارم البجم بطاؿ )ِِٖ/ْانظر: إهتاؿ اٞنعلم للقا ي عياض ) (ْ)

 (ٖٗ/ٗ(د شرح ال وكم على مسلم )ُٖٔ/ْعبد الرب )
 (.ٔٔ/ ْ(د كصحح إس اده اٜنافأ ابجم حأر ُب الييح )َّٖ/ ُّب اٞنص   ) أور   ابجم أيب شيبة (ٓ)
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بل اهييوا بالقوؿ أف اٜنديث حأة على مجم ذهل مذهل د كرد ُب الس ة اٞنبيح الذم هو ما
 .(ُ)ابجم عتر 

كمل يليي  إ  قاعدة تعارض د بي تا اعيذر بعض اعصولٌن ٞنخالية الصحايب للس ة
د عجم أحد ال ٬ن   كهذلك قوؿ ابجم عتر ال ٪نج أح)) :م ام السروسي فقاؿد اٜناظر كاٞنبيح

العتل باٜنديث الوارد ُب اةحأاج عجم الشيخ ال بًن ٛنواز أف ي وف ذلك ويي علي  كهذا 
فل يرتؾ العتل ب  باعيبار عتل ٣نجم هو  عف اٜنديث معتوؿ ب  إذا صح عجم رسوؿ ا  

((دكن  ِنلف 
(ِ). 

 .المياؿ اليا ي: قطع صالة الرجل بمرور المرأة بين يديو
س ة اٜنظر مجم مركر اٞنرأة بٌن يدم الر ل ُب الصلة فعجم أيب ذر كرد ُب ال

 :قاؿ (ّ)
 داٜنتاري  :ًورة الرحلآالر ل إذا مل ي جم بٌن يدي  ًقيدى  ةيقط  صل)) :قاؿ رسوؿ الٌل  

يا ابجم  :قاؿ؟ما باؿ اعسود مجم اع٘نر مجم اعصير مجم اعبيض  :كال لل اعسود كاٞنرأة فقل 
((شيطاف اعسود ال لل :فقاؿ هتاسأليين   أوي سأل  رسوؿ اللٌ 

(ْ). 
كحديث أيب هريرة 

 كاٜنتار اٞنرأة :الصلة يقط  )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ ا   (ٓ)
((ميؤىوِّرىًة الرحل م ل ذلك كيقيد كال لل

 (ٔ). 

                                 
 (.ُُٕ/ِ( انظر: معامل الس جم )ُ)
 (.َِٖ/ّ(د كانظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ )ٖ/ِ( أصوؿ السروسي )ِ)
:  ي دب بجم  ي ادة بجم سيياف بجم عبيدد مجم بين ًييارد مجم ه انة بجم وب٬نةد أبو ذر: صحايبد مجم هبارهم. ( هوّ)

 دًن اةسلـد يقاؿ أسلم بعد أربعة كهاف وامسا. يمرب ب  اٞن ل ُب الصدؽ. كهو أكؿ مجم  يا رسوؿ ا  ق
إ  بادية الشاـد فأقاـ إ  أف توُب أبو ب ر كعتر ككيل ع تافد فس جم بيحية اةسلـ. ها ر بعد كفاة ال   

 (. َٔ/ٕةصابة )(د آِِ/ُ) انظر ترٗني  ُب: االسييعاب هػ(. ِّتوُب س ة )دمشق 
 . (َُِٕهياب الصلةد باب مق يقط  اٜنتار كاٞنرأة كال لل اعسود الصلةد رقم اٜنديث )د  ( أور   مسلمْ)
عبد الر٘نجم بجم صخر الدكسيد اويل  ُب اٚن  كاسم أبي  على أقواؿ ميعددةد كهذا هو اعشارد أسلم عاـ هو: ( ٓ)

 هػ(.ٕٓه ًن مجم الصحابة كاليابعٌند توُب س ة )عاـ ويربد كهاف مجم حياظ الصحابةد حدث ع   ولق  
 (ٖٕٓ/ِسًن أعلـ ال بلو ) (دّٔٔ/ُُانظر ترٗني  ُب: البداية كال ااية )

د (َُْٕهياب الصلةد باب مق يقط  اٜنتار كاٞنرأة كال لل اعسود الصلةد رقم اٜنديث)د  ( أور   مسلمٔ)
اعيرب اليقااو مؤورة الرحل ُب مقدار أقل السرتةد »: (ْٕٔ/ُابجم حأر ُب الييح ) مؤورة الرحل: قاؿ اٜنافأ

 = 
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ُب قط  اٞنرأة لصلة الر ل كأباح  مركرها ٞنا ذهر ع دها  (ُ)كوالي  عائشة 
كإين  د يصلي لقد رأي  ال   د شبايتونا باٜنتر كال لب؟! كا )):ل فقا دمايقط  الصلة

 فأهره أف أ لس فأكذم ال   د فيبدك يل اٜنا ةد على السرير بي   كبٌن القبلة ممطأعة
((ر لي   دفأنسل مجم ع

(ِ). 
 ٞنا هاف اليعارض بٌن الس ةد ك٤ند ه ا أف اعصوليٌن مل ٩نرك قاعدة تعارض اٜناظر كاٞنبيح

كاٝنربي داب ه )) :قاؿ ابجم وب٬نةد بل اهييوا بيقدًن الس ة على قوؿ الصحايب كقوؿ الصحايبد
أفس ال لل اعسود كاٞنرأة اٜنائض كاٜنتار يقط  الصلةد كما مل ي بٍ    صحيحه عجم ال س ِّ 

 .(ّ)(( بمدِّ ذلك مل ٩نىيب القوؿ كاليييا ِنلؼ ما دب  عجم ال س ِّ   وربه عجم ال س ِّ 
ُب حاؿ تطبيقاا صح ياعم لة اليطبيقية ٤ند أف القاعدة ال  ماسبق مجم ذهرهكمجم ولؿ 

عف مذهل الصاح  ال يقول على إلغاو س ة  ؛ ةالسى بٌن  اليعارض بٌن مذهل الصحايب ك
مبيحة د كإ٧نا يعيذر  د كس ة رسوؿ ا  دحق لو هاف مذهل الصحايب حاظران  ال   

 كا  أعلم . بأف اٜنديث اٞنبيح مل يبلغ د ل  الس ة ُب فيواه أك عتل دللصحايب الذم وا
  

 
 

 =                                 
كاويليوا ُب تقديرها بيعل ذلك. فقيل: ذراعد كقيل: دل ا ذراع كهو أشارد ل جم ُب مص   عبد الرزاؽ عجم ناف  أفس 

 .«مؤورة رحل ابجم عتر هان  قدر ذراع
ّن ةد كابيىن  ا باٞندي ة كهي  ال   د تبك اا عائشة ب   أيب ب ر الصديقد أـ اٞنؤم ٌن زكج ال   هي: ( ُ)

مجم أعلم ال اس باليق  كالطل كالشعرد توفي  س ة  ب ران يًنهاد هان   اب ة تس  س ٌند مل ي  ح ال   
 هػ(.ٕٓ)

 (.ُٖٖ/ٔ(دأسد الغابة )ُُٖٖ/ُْب: االسييعاب ) اانظر ترٗنيا
د  (دكمسلمُْٓ  الصلة شيود رقم اٜنديث)هياب أبواب سرتة اٞنصليدباب مجم قاؿ اليقطد  ( أور   البخارمِ)

 (.ُِٓهياب الصلةد باب االعرتاض بٌن يدم اٞنصليدرقم اٜنديث)
 (.ِّ/ِ( صحيح ابجم وب٬نة )ّ)
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يؼارظح قىل انصساتٍ نصساتٍ آخز وأزذهًا زاظز  :ادلطهة انثاٍَ
 .واِخز يثُر

مل أ د د كاآلور مبيحان  كهاف أحد٨نا حاظران  د ُب حاؿ تعارض قوؿ الصحايب م  آور
بل ٩نرم ُب هذه د مجم ر ح اٜناظر على اٞنبيحفيتا كقي  علي  مجم هيل اعصوؿ كاليق  

د أك ييخًن مجم أقواٟنمد إما ا راحاتا ٗنيعان د الصحابة أقواؿ  اليعارض بٌن اٝنلؼ ُب اٞنسألة 
 .(ُ)أك يعدؿ إ  الرت يح ّنر ح وار ي 

ع د مجم يرل حأية قوؿ  الصحايب لصحايب آورد ف تعارض قوؿإعلى أن  ٬ن جم القوؿ 
 د ل أم تعارض آور ي بغي أف ْنرل في  القاعدة إذا مل ٤ند مر حان وار يام ل  م  د الصحايب

 .(ِ)فاو أك  مجم ا راح القولٌن 
الذهل اٞنصوغ ُب بي   (ْ)م  قوؿ عبادة بجم الصام  (ّ)تعارض قوؿ معاكية :مياؿ ذلك

 .كالبيادة مجم أ ل الص عة دبذهل والص أه ر م  
يرل  واز بي   فتعاكية  ة كعبادة هذه اٞنسألة كق  فياا اٝنلؼ بٌن معاكي

ث  ا كقد  رل بي اتا حاددة حدٌ ديرل أف هذا مجم الربا كعبادة د الذهل اٞنصوغ إ  أ ل

                                 
 (ٔٓ/ٖ(د البحر احمليط )ٖٕانظر: إٗناؿ اةصابة ُب أقواؿ الصحابة للعلئي )ص (ُ)
 (ٖٕإٗناؿ اةصابة ُب أقواؿ الصحابة للعلئي )ص (ِ)
عاكية بجم أيب سيياف صخر بجم حرب بجم أمية بجم عبد مشس بجم عبد م اؼد كلد ّن ةد كأسلم يـو فيحاا : م( هوّ)

د كهو أكؿ مجم رهل هػ ُْاٝنلفة س ة  كيلُب هيساب . هػ كتعلم ال يابة كاٜنسابد فأعل  رسوؿ ا   ٖس ة 
 هػ(د بعد أف عاد باٝنلفة اب   يبيد.َٔالبحر يازينات توُب س ة )

 (. ُُٗ/ّ(د سًن أعلـ ال بلو )ِّ/ّٗني  ُب: الطبقات ال ربل )انظر تر 
اٞنوصوفٌن بالورع.  : عبادة بجم الصام  بجم قيس اعنصارم اٝنبر يد أبو الوليدد مجم صحابة رسوؿ ا  ( هوْ)

. شاد العقبةد كهاف أحد ال قباود كبدرا كسائر اٞنشاهد. ٍب حمر فيح مصر. كهو أكؿ مجم كيل القماو بيلسطٌن
 هػ(. ّْكمات بالرملة أك ببي  اٞنقدس س ة )

 (. ِِّ/ٓ(د اةصابة )ٓ/ِانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )
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يبكنا يباة كعلى ال اس معاكيةد فغ ت ا ي ائم ه ًنةد ف اف فيتا ي ت ا  :فقاؿ (ُ)أبو اعشعث
سد فيسارع ال اس ُب ذلكد فبل  آنية مجم فمةد فأمر معاكية ر لن أف يبيعاا ُب أعطيات ال ا

ي اى عجم بي  الذهل بالذهلد  إين ٚنع  رسوؿ ا  ))عبادة بجم الصام د فقاـد فقاؿ: 
كاليمة باليمةد كالرب بالربد كالشعًن بالشعًند كاليتر باليترد كاٞنلح باٞنلح إال سواو بسواو عي ان 

 :فبل  ذلك معاكيةد فقاـ وطيباند فقاؿ د فرد ال اس ما أوذكاد((فتجم زاد أك ازداد فقد أرىب دبعٌن
أحاديث قد ه ا نشاده كنصحب  فلم نستعاا  أال ما باؿ ر اؿ ييحددوف عجم رسوؿ ا  

كإف   م  د فقاـ عبادة بجم الصام د فأعاد القصةد ٍب قاؿ: ل حددجم ّنا ٚنع ا مجم رسوؿ ا  
 .(ِ)ليلة سػوداو مػا أبايل أف ال أصحب  ُب   ده –أك قاؿ: كإف ريم–هره معاكية 

كم ام مجم ر ح دكلذلك اويلي  أقواؿ العلتاو ُب اٞنسألة فت ام مجم ر ح قوؿ معاكية 
إال أف بعض  د(ّ)كل  ام مل يذهركا أف سبل الرت يح هو تقدًن اٜناظر على اٞنبيحدقوؿ عبادة

كالشك أف اليقااو اٞنعاصريجم  قدـ اٜناظر على اٞنبيح ُب هذه اٞنسألة احييا ان كسدان للذريعة 
 .(ْ)هذه العلة هي أحد اعسباب ليقدًن اٜناظر على اٞنبيح 

 

 

                                 
: شراحيل بجم آدة د أبو اعشعث الص عاىن د ك يقاؿ شراحيل بجم شرحبيل بجم هليل بجم آدة د قيل شراحيل ( هوُ)

 ب اٞنيرد كمسلمد كأصحاب الس جم. البخارم ُب اعدبجم شراحيلد مجم هبار اليابعٌند دقةد ركل ل  
 (. ُّٗ/ْ(د هتذيل الياذيل )ّٕٓ/ْانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )

 (.َُْٔهياب البيوعد باب الصرؼ كبي  الذهل بالورؽ نقدادرقم اٜنديث )د  ( أور   مسلمِ)
إعلـ اٞنوقعٌن البجم القيم (دُِٔ/ِ( انظر اٞنسألة ُب: تيسًن آيات أش ل  على ه ًن مجم العلتاو البجم تيتية )ّ)

(ِ/ُّٔ.) 
 (.ِْٗ/ٖ( انظر: الشرح اٞنتي  البجم ع يتٌن )ْ)
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 .تؼارض انقُاطني احلاظز وادلثُر :ادلطهة انثانث

 .كاآلور مبيح د ُب هذا اٞنطلل نبحث مسألة تعارض قياسٌن أحد٨نا اٜن م في  حاظر
 كالبحث ُب هذا اٞنطلل هو نيس البحث ُب مسألة تعارض ال صٌن أحد٨نا حاظر

كل جم  د كقد تقدـ فأيىن عجم إعادت  ه ا دمجم حيث اعدلة كاٞن اقشة كالرت يح دكاآلور مبيح
 .٧ن ل ليعارض قياسٌن أحد٨نا حاظر كاآلور مبيح

عن   بو ميصل ؛ قياس الشافعية شعر اٞنيية على سائر أعمائاا ُب ال أاسة:مياؿ ذلك 
م  قياس اٜن يية كبعض الشافعية د سفاو ٤ن ؛باٜنيواف اتصاؿ ولق   فل ييارق  ُب ال أاسة

اٜنيواف م اتا ٩نوز أف يؤوذ مجم  َنام  أف هلن  دشعر اٞنيية على اٜنتل كالبيض ُب الطاارة
 .(ُ)ف ذا بعد اٞنوت  دكي يي  ب  ُب حاؿ اٜنياة

كه ا أيمان ير ح القياس د كقد تقدـ تر يح اٜناظر على اٞنبيح ع د تعارض ال صٌن
 .يقدـ قياس الشافعية على قياس اٜن ييةفد اٜناظر على اٞنبيح

 

 
 

                                 
(د اليعارض كالرت يح بٌن اعقيسة بٌن ال ظرية ُِّ/ُ(د اجملتوع لل وكم)ٔٔ/ُ( انظر: اٜناكم ال بًن للتاكردم )ُ)

 (.ِْٓ)صللبايل كاليطبيق 
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 .وادلثُسح تؼارض انفتىَني احلاظزج :ادلطهة انزاتغ

كاٞنراد أف تعرض للعامي مسألة فيسأؿ ع اا فيييي  عامل باةباحة كاٜنلد كيييي  اآلور 
  فتا ذا ييعل العامي حي اا؟. باٜنظر كاليحرًند

 :األقواؿ في المسألة
اعصوليٌن مجم  بعض كهو قوؿ د معرفة اعفمل كاععلم ٍب يقلده٩نياد ُب :القوؿ األوؿ

 . (4)كركاية عجم اةماـ أ٘ند (3)كاٞنال ية  د(ُ)اٜن يية
 (5)ٗناور اعصوليٌن دمجم اٜن ييةكهو قوؿ ديقلد مجم شاو مجم العلتاو القوؿ اليا ي:

اره أبو إسحاؽ اويدك (9)اٝنطيل البغدادمدكصحح   (8)كاٜن ابلة(7)كالشافعية  (6)كاٞنال ية
 (:)الشًنازم

 .(21)كهو قوؿ بعض الشافعية  ،أن  يأوذ باعيلأ كاعشد  القوؿ اليال :

 .(22)كهو ك   للشافعية ،يأوذ بأسال اعمريجم كأيسر٨نا :القوؿ الرابع
 :أدلة األقواؿ

 :القائلين بأف العامي يجتهد في معرفة األفضل ثم يقلده  أدلة القوؿ األوؿ
                                 

 .(ِِٖ/ْ( انظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ )ُ)
 (.ُٖ/ٓوافقات)انظر: اٞن( ِ)

 (.ِْٔ(داٞنسودة)صِٕٓ/ُانظر: الوا ح البجم عقيل )( ّ)

 (.ِِٖ/ْانظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ )( ْ)

 (.ّْْانظر: شرح ت قيح اليصوؿ)ص( ٓ)

 .(ُْٓليبصرة )صانظر:ا (ٔ)

 (.ِْٔاٞنسودة)ص د(ّٖٓ/ِرك ة ال اظر)انظر: ( ٕ)

 .(ِّْ/ِ  كاٞنييق  )ياليق انظر:( ٖ)

 (.ُْٓة )ص انظر: اليبصر ( ٗ)

 (.ّٕٔ/ٖالبحر احمليط) (دّٕٓ/ِانظر: قوا   اعدلة )( َُ)

 (.ّٖٔ/ٖانظر: البحر احمليط)( ُُ)
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 .(ُ)ُب معرفة اعفمل كاععلم احيياط لدي   أف ُب اال يااد  -ُ
 .(ِ)أف بوسع  كمقدكره معرفة اعفمل كاععلم  -ِ
كقد تعارض ع ده الدليلجم فلبم  االوذ بالرا ح هاجملياد إذا  دأف أحد القولٌن وطأ -ّ

 .(ّ)تعارض ع ده دليلٌن 
 : القائلين بأف العامي يقلد من يشاء من العلماء  أدلة القوؿ اليا ي

ف ذلك ال٩نل علي  اال يااد ُب  د ٩نل علي  اال يااد ُب  لل اٜن م عن  مل -ُ
 .(ْ)تقليد أحد اٞنييٌن 

 .(ٓ)كعف العامي ال يعلم حقيقة اعفمل كليس لدي  اٞنقدرة ُب معرفي    -ِ
كإف اسييق عاٞنٌن: ف ف اتيقا على اٛنواب عتل ّنا قاالهد )) :(7)قاؿ القا ي أبو يعلى

ا: مباحد كاآلور ١نظوردم ل إف اسييياه ُب صريح الطلؽ كإف اويلياد فقاؿ أحد٨ن
إذا نواه دلداند فقاؿ ل  ح بلي:  لق  كاحدةدكقاؿ ل  شافعي:  لق  دلداند ف ن  

((يقلد مجم شاو م اتاد كال يلبم  أف يأوذ بقوؿ مجم يلسأ علي 
(ٕ). 

؛ ف ف لم  ك ود اليا  أ٘ند ما يدؿ على  واز تقليد اٞنيموؿاةماـ كقد ركم عجم 
فقاؿ ل : يا أبا عبد  ((إف فعل ح ث))سأل  عجم مسألة ُب الطلؽ فقاؿ:  (ٖ)اٜنسٌن بجم بشار

                                 
 (ِِٖ/ْانظر: اليصوؿ ُب اعصوؿ ) (ُ)
 ( اٞنر   السابق. ِ)
 (ّٕٖ/ِ( انظر: رك ة ال اظر)ّ)
 (ُِِٔ/ْانظر: العدة ) (ْ)
 (ّٖٔ/ِ( انظر:رك ة ال اظر)ٓ)
ل   دأصويل فقي  دشيخ اٜن ابلة دالقا ي أبو يعلى دجم ول  بجم أ٘ند اليرٌاو البغدادم١نتد بجم اٜنسٌن بهو:  (ٔ)

هياب الركاييٌن »ك د«العدة ُب أصوؿ اليق »مص يات :مجم  دهػ َّٖكلد س ة  دمشارهة ُب سائر الي وف
 هػ.   ْٖٓد توُب س ة «كالو اٌن

 (.ٖٗ/ُٖ)(د سًن أعلـ ال بلو ُّٗ/ِترٗني  ُب:  بقات اٜن ابلة ) ظران
 (ُِِٕ/ْالعدة ) (ٕ)
اٜنسٌن بجم بشار بجم موسى اٞنخرميد أبو علي اٝنياطد مجم أصحاب اةماـ أ٘نددٚن  أبا بلؿ اعشعرمد  :( هوٖ)

 . هػ(ِٖٔتوُب س ة ) كنصر بجم  رير بجم ال اتلد كهاف دقةد
 = 
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فقاؿ:  -حلقة بالرصافة-فقاؿ: تعرؼ حلقة اٞندنيٌن؟  -يعين: ال ٪ن ث-ا د إف أفياين إنساف 
 .(ُ)إف أفيوين ب  حل؟ قاؿ نعم

 : القائلين بأف العامي يأخذ باأل لظ  أدلة القوؿ اليال 
((كالبا ل ويي  كيب د اٜنق دقيل مرمو)):قوؿ ابجم مسعود 

(ِ). 
ك   الداللة : اٜنديث كا ح أف اٜنق م  اعشد دال سيتا أف اٜنق دقيل د كدقل  دليل 

 .(4)على أحقيي  

 :القائلين بأف العامي يأخذ باأليسر أدلة القوؿ الرابع

چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    چ: قول  تعا  -ُ
(ْ). 

كال شك أف اعوذ بالقوؿ  اليسرد ا  الداللة مجم اآلية: أف ا  أورب أن  يريد ب ك 
 اعو  هو اٞنوافق لآلية .

((أيسر٨نا إالاويار أمريجم بٌن  ا  رسوؿ وًن ما)) :كقول   -ِ
(ٓ). 

ك   الداللة: اٜنديث كا ح ُب أن  ع د تعارض أمريجم ُب الشرع دف ف اٞنسييإ 
 . ا فعل رسوؿ ا  هت يأوذ اعيسر م اتاد

 =                                 

 (.َْٔ/ُِ)البجم اٛنوزم (د اٞن يظمِْ/ٖانظر ترٗني  ُب: تاريخ بغداد )
 (.ُّٖ/ُبقات اٜن ابلة )( انظر:  ُ)
 (.ِْٖ/ِور   اٝنطيل البغدادم ُب اليقي  كاٞنييق  )أ( ِ)
 انظر: موق  اٞنسييإ مجم اٞنييٌن للدهيور عبد الوهاب بجم عايد اع٘ندمدُنث ُب ٠نلة اجملت  اليقاي اةسلميد( ّ)

 (.ِِٖ)ص  دالعدد ال لدوف

 .ُٖٓ: بقرةال( سورة ْ)
د  (د كمسلمَْْٔ) دكدد باب أقامة اٜندكد كاالنيقاـ ٜنرمات ا د رقم اٜنديثهياب اٜند  ( أور   البخارمٓ)

 (.ُُٖٔرقم اٜنديث ) دلأليسر كتره  االنيقاـ ل يس  باب اويياره  دهياب فمائل ال   
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 :مناقشة األدلة
 :مناقشتو أدلة القوؿ األوؿ

 .(ُ)ة اععلم إ٩ناب معرفُب كهذا اٞنعىن مو ود دمشقة كإ رارالعلم ة إ٩ناب معرف ُب
 :مناقشة أدلة القوؿ اليا ي

أك بأف يرل اٞنيموؿ ير    د أف ه اؾ علمات يدرؾ  ا العامي اعفمل بستاع ال اس
 .(ِ)إ  اليا ل 

 :مناقشتو أدلة القوؿ اليال 
كه اؾ مسائل ليس فياا أدقل د فقد ي وف ُب اعيسر دأف اٜنق اليلـب أف ي وف ُب اعدقل

 .(ّ)أك أيسر 
 :الترجيح

 الذم يرت ح مجم اعقواؿ ُب اٞنسألة د أف العامي ع د تعارض اليىيػٍوىيػىٌٍن اٜناظرة كاٞنبيحةد
 يول اٜناظرة د كا  أعلم .ف ن  يأوذ باالحيياط لدي   د فيعتل بالي

 
 

                                 
 (.ُْٓاليبصرة )ص (ُ)
 (.ٔٔٔ/ّ( انظر: شرح ٢نيصر الرك ة )ِ)
 (.ُِٖ( انظر: اللت  )صّ)
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 .تؼارض احلذ ادلقزر نهسظز واحلذ ادلقزر نإلتازح :ادلطهة اخلايض

كيق  اليعارض بٌن د (3)كٚنعية (2)ف اليعرييات كاٜندكد ت قسم إ  عقليةأذهر اعصوليوف 
كير ح بعماا على د هتا يق  بٌن ال صوص الظ يةد  هذه اليعرييات كاٜندكد الستعية الظ ية

 .(ّ)عضب
د (ْ)كمرادنا هي ىا اٜنٍيديكد الشسٍرًعيسة كىًهي: حيديكد اٍعىٍح ىاـ الظ ية اٞنييدة ٞنعاف ميٍيردىة تصورية

ف ذا هاف أحد اٜندكد حاظران كاآلور مبيحان هل ٬ن جم (ٓ)ال العقلية الإ هي تعري  اٞناهيات
 ؟.(ٔ)تر يح اٜند اٜناظر على اٞنبيح

ف ن  ير ح ؛كهاف أحد٨نا حاظران كاآلور مبيحان دالظ يٌن  ع د تعارض اٜنديجم الستعيٌن
 .(ٕ)اٜند اٜناظر على اٞنبيح 

كمل أ د م االن على تعارض اٜند اٜناظر م  اٜند اٞنبيح دُب هيل أصوؿ اليق  الإ كقي  
 علياا .
 

                                 
(داليحرير كاليحبًن ِٓٓ/ّتش ي  اٞنسام  لياج الديجم السب ي) ي حدكد اٞناهيات . انظر :اٜندكد العقلية : ه( ُ)

(ٖ/ِْٖٔ.) 

 (.ُِٗٔ/ْاٜندكد الستعية :هي اٜندكد اٞنييدة ٞنعافو ميردة تصورية.انظر: أصوؿ اليق  البجم ميلح ) (ِ)

 (.ْٕٓ/ْ(دشرح ال وهل اٞن ًن)َْٗ/ّ( انظر: ٢نيصر ابجم اٜنا ل )ّ)
 (.ِْٖٔ/ٖاليحبًن شرح اليحرير ) انظر: (ْ)
 (.ِْٖٔ/ٖ(داليحبًن شرح اليحرير )ْٕٔ/ْ( انظر: شرح ال وهل اٞن ًن )ٓ)
 (.ِِٖ/ْ( انظر: اةح اـ لآلمدم)ٔ)
(د أصوؿ اليق  البجم َٕٓ/ْ(د شرح ال وهل اٞن ًن)َْٗ/ّ( انظر اٞنسألة ُب: ٢نيصر ابجم اٜنا ل )ٕ)

 (.ِِٖ/ِإرشاد اليحوؿ ) د(َُّٔ/ْميلح)



 

 

 

 

 انفصم انثاٍَ
دراطح تطثُقُح ألثز قاػذج تؼارض 
 احلاظز وادلثُر يف انفزوع انفقهُح

 :مباحث ٖنانية كفي 
 .أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية العبادات :المب   األوؿ
أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض  :المب   اليا ي

 .البيوع
 .أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية في النكاح :المب   اليال 

 م ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية في الرضاع.المب   الرابع: أثر تقدي
أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية في  :خامسالمب   ال

 .الجنايات
أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية في  :سادسالمب   ال

 .األطعمة والذبائح
ع الفقهية في بعض أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفرو  :بعالمب   السا

 آداب الشرب .
 .أثر تقديم ال ا ر على المبيح في بعض النوازؿ المعاصرة :يامنالمب   ال

 



 

 

 

 
 
 

 ادلثسث األول
أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف انفزوع 

 انفقهُح انؼثاداخ
 

 :كفي  مطالل
 

 أثر تقديم ال ا ر على المبيح  في الطهارة.  :المطلب األوؿ
 .في الصالةال ا ر على المبيح  أثر تقديم  المطلب اليا ي:
 .الصياـ  فيال ا ر على المبيح  أثر تقديم  :المطلب اليال 
 .في ال جال ا ر على المبيح  أثر تقديم  :المطلب الرابع



 

 

 

 

 
 ادلطهة األول

 أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف انطهارج
 

 :كفي  سب   مسائل
 

 .سؤر ال مار حكمالمسألة األولى: 
 حكم الوضوء من مس الذكر. :المسألة اليا ية
 .الوضوء من أكل ل م األبلحكم   :المسألة اليالية
 .وضوء الرجل  بفضل وضوء المرأةحكم  :المسألة الرابعة

 .مباشرة ال ائض  فيما بين السرة والركبةحكم  :المسألة الخامسة
 .ال تفاع بجلود الميتة ولو بعد الدبغحكم  :المسألة السادسة
 .السمن إذا وقعت فيو الفأرة حكم :المسألة السابعة

 
 
 
 



 الطاارةاٞنبيح ُب  على اٜناظراٞنطلل اعكؿ: أدر تقدًن 

 

 

015 

 :ال مار (2)سؤر حكم:المسألة األولى
كمجم د كاويليوا ُب سؤر مااليؤهل ٜنت د (ِ)أٗن  العلتاو على  اارة سؤر مايؤهل ٜنت 

اٜنتار بعماا يدؿ على ٤ناسي  كبعماا يدؿ  فقد تعار   اعدلة ُب سؤرد ذلك سؤر اٜنتار
كلذلك اويلي  أقواؿ د (ّ) د كتعارض اآلدار أيمان ُب سؤره بٌن الطاارة كال أاسةعلى  اارت

 .قولٌناارة ك٤ناسة سؤر اٜنتار على أهل العلم ُب  
 .٤ناسة سؤر اٜنتارالقوؿ األوؿ: 

 إ  ٤ناسة سؤر اٜنتار. (ٓ)د كاٜن ابلة  (ْ)ذهل بعض اٜن يية 
 . اارة سؤر اٜنتارالقوؿ اليا ي: 
 .إ   اارة سؤر اٜنتار (ٕ)كالشافعية  (ٔ)ة ذهل  اٞنال ي
 أدلة ال ظر: 

((إف ا  كرسول  ي ايان م عجم ٜنـو اٜنتر ف هنا ر س)) : أنس حديث
 (ٖ). 

 .(:)في وف ٤نسان أيمان ك   الداللة مجم اٜنديث: أف ٜنم اٜنتار ٤نس ؛فيقاس علي  سؤره 

                                 
 كالصحاح (دّْ/ُّ) زهرمانظر: هتذيل اللغة لأل ( السؤر ُب اللغة: هو اليا ل كالباقي مجم هل شيودُ)

 (.ّْٖ/ُُ) تاج العركس (دٕٓٔ/ِ)
 .(ّٖ/ُاٞنغين)(دّّ( انظر: اةٗناع البجم اٞن ذر )ص ِ)
دلة (د قوا   اعَِِ/ُ(د أصوؿ الببدكم )ُٕ/ِ(د أصوؿ السروسي)ْٗ/ُ( انظر: اٞنبسوط للسروسي )ّ)

(د ُِ/ّ(د هش  اعسرار )َِٗ/ِ(دشرح اليلويح على اليو يح )ُّٕ/ُنصل الراية للبيلعي ) (دُّٖ/ِ)
 (.ُُٓ/ُ(دحاشية ابجم عابديجم )ُِٔ/ٖالبحر احمليط )

 (.ٓٔ/ُ(دبدائ  الص ائ  ُب ترتيل الشرائ  لل اساين )ْٓ/ُ( انظر: ٓنية اليقااو للسترق دم )ْ)
 (.ِّْ/ُ(د اةنصاؼ للترداكم)ٕ/ُركاية أيب داكد السأسياين ) ( انظر: مسائل اةماـ أ٘ندٓ)
 (.ُّٗ/ُ(داليتايد البجم عبد الرب )ُُٓ/ُ( انظر: اٞندكنة )ٔ)
 (.ّٓ/ُ) أبو اٜنسٌن اليتين ( انظر: البياف ُب مذهل اةماـ الشافعيٕ)
(دكمسلم ُب هياب َِٖٓث)( أور   البخارم ُب هياب الذبائح كالصيدد باب ٜنـو اٜنتر اعنسيةد رقم اٜنديٖ)

 (.ََٔٓالصيدد باب ال اي عجم ٜنـو اٜنتر اةنسيةد رقم اٜنديث)
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 .(2)أيمان 
 :أدلة اإلباحة

قيل: يا رسوؿ ا د أنيو أ ّنا أفمل   د قاؿ:(ِ)  ما ركم عجم  ابر بجم عبد ا  -ُ
((نعمد كّنا أفمل  السباع هلاا))اٜنتر؟ قاؿ: 

(ّ). 
الو وو ّنا أفمل  اٜنتر د دليل على   أباحة ال   ك   الداللة مجم اٜنديث:

  د كلو هان  ٤نسة مل يبح ال  ؤرها؛ فل ٩نوز الو وو إال بطاهر اارة س
 .(5)رها ٢نيلطان باٞناوالو وو ّنا أفمل د كإ٧نا تيمل سؤ 

إهنا ليس  ب أس إهنا مجم )) قاؿ رسوؿ ا   :قاؿ ُنديث أيب قيادة اسيدلوا  -ِ
((الطوافٌن علي م كالطوافات

(ٓ). 
بطاارة الطوافٌن علي ا د كم اا اٜنتر   ح م ال   ك   الداللة مجم اٜنديث:

 .(7)؛ف هنا مجم الطوافٌن علي ا كالطوافات
قاؿ: قل : يا رسوؿ ا د أصابي ا س ةد كٚنٌن  د(ٕ)رعجم يالل بجم أَن مكمارك  -ّ

                                 
 (.ٓٔ/ُانظر: بدائ  الص ائ  )( ُ)

 ابر بجم عبد ا  بجم عترك بجم حراـ اعنصارم السلتيدأبو عبد ا د شاد العقبة ال انية م  أبي  كهو صغًند هو: ( ِ)
ٖناف عشرة يبكةد هاف مجم اٞن  ريجم  شاد بعدها م  رسوؿ ا  صغًند مل يشاد بدران كال أحدان م ع  أبوهد ك 

 هػ(.ْٕاٜنياظ للس جمد ه  بصره ُب آور عترهد توُب ُب اٞندي ة س ة )
 (.ْٔٓ/ُاةصابة ) (دَِِ/ُانظر ترٗني  ُب: االسييعاب )

 (.ٕٗ/ُ(د كالبياقي)َُُ/ُ( أور   الدارقطين ُب س    )ّ)
 (.ْٓٔ/ِانظر : مرقاة اٞنياتيح )( ْ)

كأبو داكد هياب الطاارةد باب الو وو بسؤر ال للدرقم  (دِِّٔٔاٜنديث ) رقم (دُّٔ/ّٕ( أور   أ٘ند )ٓ)
حسجم »( كقاؿ:ِٗكالرتمذم هياب الطاارةد باب ما او ُب سؤر اٟنرةدرقم اٜنديث ) (دٕٓ) ال للدرقم اٜنديث

اب الطاارةد بابداٜنديث كابجم ما  دهي (دٖٔباب سؤر اٟنرةدرقم اٜنديث) كال سائي هياب الطاارةد د«صحيح
بجم وب٬نة كأبو حاًب كابجم حباف كأبو  عير العقيلي ك (د ُِٗ/ُانظر اليلخيص اٜنبًن ) صحح  البخارمد
انظر:  كأعل  ابجم م ده كتعقب  اٜنافأ ابجم حأرد (دُّٔانظر: تذهرة احملياج البجم اٞنلقجم )ص كالدارقطين كال وكمد

 (.ُِٗ/ُُب إركاو الغليل ) كصحح  اعلباين (دُِٗ/ُاليلخيص اٜنبًن )
 (.ّْٔ/ُالشرح اٞنتي  ) انظر:( ٔ)

ٍبينٌ هو: ( ٕ)
ي
 د قاؿ أبو حاًب: ل  صحبة. كيقاؿ يالل ٍبجم ديخ يعد ًُب ال وفيٌن د يالل بجم أَنر اٞن

 = 
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أ عم أهلك مجم ٚنٌن ٘نرؾد ف ٧نا قذرهتا مجم  وايل ))مايل ُب اٜنترد فقاؿ: 
((القرية

(ُ). 
مجم أ ل   كإ٧نا حرماا رسوؿ ا  أف ٜنم اٜنتر حلؿدك   الداللة مجم اٜنديث: 

د كل جم اٜنديث  عي  (3)تةفي وف سؤره  اهران قياسان على  اارة ٜن  وايل القرية؛
 .(4)ب  فل يصح االحيأاج

 :الترجيح
ف ن ا نقدـ اٜناظر على  ؛قاعدة تعارض اٜناظر كاٞنبيحللرا ح مجم تبعان ك تعار   اعدلة 

 . (ْ)كأحوط للعبادةد أدلة اٜنظر كاةباحة هو أك  مجم  رحك  ٤ناسة سؤر اٜنتاردكنرٌ ح  داٞنبيح
 

 
 

 =                                 
 (. ُِْ/ٓ(د اةصابة )ُِّٓ/ّانظر ترٗني  ُب: االسييعاب )

 (.ِٕٔ/ُٖأم ال بًن)كالطرباين ُب اٞنع (دُِّ/ٓ( أور   ابجم أيب شيبة )ُ)
 (.ْٕٓ/ِمرقاة اٞنياتيح) (دّْ/ُانظر: تبيٌن اٜنقائق)( ِ)

 (.ٔٓٔ/ٗفيح البارم) (دُٗ/ُّ) انظر: شرح ال وكم على مسلم( ّ)

 (.ِْٗ/ُ( انظر: الب اية شرح اٟنداية )ْ)



 الطاارةاٞنبيح ُب  على اٜناظراٞنطلل اعكؿ: أدر تقدًن 

 

 

019 

 مس الذكر. وضوء منالحكم  :المسألة اليا ية
كأحاديث تدؿ على د مجم مس الذهر تدؿ على نقض الو ووكق  اليعارض بٌن أحاديث 

 كمجم ٍب فقد اويل  أهل العلم ُب هذه اٞنسألة على قولٌن .د عدـ ال قض
 :األقواؿ في المسألة

 .مس الذهرك وب الو وو مجم  :القوؿ األوؿ
 .(ِ)كأ٘ند  (ُ)كهو مذهل الشافعي 

 .مس الذهر عدـ انيقاض الو وو مجم  :القوؿ اليا ي
 .(ّ)كهو مذهل اٜن يية 

 أدلة ال ظر: 
مجم مس ذهره )) :قاؿ ؛ أف رسوؿ ا  (ْ)حديث بسرة ب   صيواف  -1

((فلييو أ
(ٓ). 

ك   الداللة مجم اٜنديث :اعمر بالو وو بعد مس الذهر دليل على حرمة الصلة 

                                 
ُب (د الوسيط ُِٕ/ُ) للأويين (د هناية اٞنطلل ُب دراية اٞنذهلُٓٗ/ُ( انظر: اٜناكم ال بًن )ُ)

 (.ُّٖ/ُاٞنذهل)
 (.ُّٓ/ُ(د اٞنبدع ُب شرح اٞنق   )ِْْ/ُ(دشرح البرهشي على ٢نيصر اٝنرقي )ُِّ/ُ( انظر: اٞنغين )ِ)
 (.ْٕ/ُ(داحمليط الربهاين ُب اليق  ال عتاين )َّ/ُ(د بدائ  الص ائ  )ٔٔ/ُ( انظر: اٞنبسوط)ّ)
قصي القرشية اعسديةد كهي اب ة أوي كرقة ٍبجم  بسرة ب   صيواف ٍبجم نوفل ٍبجم أسد ٍبجم عبد العبل ٍبجمهي:  (ْ)

نوفلد كأو  عقبة ٍبجم أيب معيط عم د ركت ع اا أـ هل ـو ب   عقبة بجم أيب معيطد كركل ع اا مركاف بجم 
 اٜن مد كسعيد بجم اٞنسيلد كيًنهم.

 (.ّٖ/ٕ) (د أسد الغابةُٕٔٗ/ُْب: االسييعاب) اترٗنيا انظر
(د كال سائي هياب الطاارةد ُُٖرقم اٜنديث ) د باب الو وو مجم مس الذهرد( أور   أبو داكد هياب الطاارةٓ)

(د كالرتمذم هياب أبواب الطاارةد باب الو وو مجم مس الذهرد ُّٔباب الو وو مجم مس الذهرد رقم اٜنديث )
د (د كأ٘نْٕٗ(د كابجم ما   هياب الطاارة كس  ااد باب الو وو مجم مس الذهرد رقم اٜنديث )ِٖرقم اٜنديث )

(د كاعلباين ُب صحيح س جم أيب ََْ/ّ(د كصحح  الرتمذم كابجم حباف )ِِّٕٗ(درقم اٜنديث )ِٓٔ/ْٓ)
 (.ِْ/ُ(د  البخارم: هو أصح شيو ُب الباب هتا نقل  ع   اٜنافأ ابجم حأر ُب بلوغ اٞنراـ )ِّٖ/ُداكد )
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 .(2)بعد مس الذهر 
فمى أحديهيم بيده إ  ذهره؛ ليس دكهنا ًسرٍت فقد إذا أ)) :حديث أيب هريرة  -2

((ك ل علي  الوي يوو
(ِ). 

 .(4)ك   الداللة مجم اٜنديث :أف ٞنس الذهر مجم يًن حائل مو ل ل قض الو وو 
 أدلة اإلباحة: 
الر ل  :مسس  ذهرم أك قاؿ :قاؿ ر ل :قاؿ (ْ)   ىٍلق بجم علي اسيدلوا ُنديث
((إ٧نا  هو إال بمعة م ك د ال  : وو ؟ فقاؿ ال  أعلي  ك  د ٬نس ذهره ُب الصلة

(ٓ). 
أف الذهر عمو مجم أعماو اةنساف د كليس ُب أعماو اةنساف مايو ل  ك   الداللة:

د كهذا العمو إما أف ي وف ٤نسان أك ي وف  اهران د كُب هليا اٜناليٌن ال يعيرب س الو وو مجم م
 .(7)مس  ناقما مجم نواقض الو وو 

 اقش هذا اليو ي  د بعدـ صحة قياس الذهر على سائر اععماو ؛عف ل  ك٬ن جم أف ي
                                 

 (.ُِّ/ُانظر: اٞنغين )( ُ)

(د كال سائي هياب الغسل ٖٖالو وود رقم اٜنديث )( أور   الشافعي هياب الطاارةد باب ُب نواقض ِ)
كصحح  اعلباين ُب صحيح  (دَُْ/ّكابجم حباف ) (دْْٓكالييتمدباب الو وو مجم مس الذهرد رقم اٜنديث )

 (.ِّٔاٛنام  برقم )
 (.ُّّ/ُانظر: اٞنغين )( ّ)

يل. ركل ع   اب   قيسد  لق بجم علي بجم  لق بجم عترك السحيتي اٜن يي اليتاميد أبو علي صحايب  لهو:  (ْ)
 كعًتل مع  ُب ب او اٞنسأد. كعبد الر٘نجم بجم علي بجم شيباف. أحدي الوفد الذيجم قًدموا على رسوؿ ا  

 (.ّْٕ/ّ(د اةصابة ُب ٕنييب الصحابة)ٕٕٔ/ِانظر ترٗني  ُب: االسييعاب ُب معرفة اعصحاب )
أم: ُب ترؾ الو وو مجم مس الذهر رقم اٜنديث  أور   أبو داكد ُب هياب الطاارةد باب الروصة ُب ذلكد (ٓ)

(د كقاؿ في : ُُّ/ُ(دكأور   الرتمذم ُب هياب الطاارةد باب ما  او ُب ترؾ الو وو مجم مس الذهر )ُِٖ)
دكأور   ال سائي ُب هياب الطاارةد باب ترؾ الو وو مجم «هذا اٜنديث أحسجم شيو ركم ُب هذا الباب»

جم ما   ُب هياب الطاارةد باب الروصة ُب ذلك أم: ُب ترؾ الو وو مجم كأور   اب (دُٓٔذلكدرقم اٜنديث )
د »(دكقاؿ في  الطحاكم: ُِٖٔٔرقم اٜنديث ) (دُِْ/ِٔ(دكأور   أ٘ند )ّْٖمس الذهر ) فحديث ملـز

٣نا ركي ا أكالن مجم اآلدار  -ع دنا-صحيح مسيقيم اةس ادد يًن ممطرب ُب إس ادهد كال ُب مي  د فاو أك  
 (.َُّ/ُ(د كصحح  اعلباين ُب ٕناـ اٞن ة )ٕٔ-ٕٓ/ُدشرح معاين اآلدارد )«ة ُب أسانيدهااٞنمطرب

 (.ٔٔ/ُانظر: اٞنبسوط)( ٔ)
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 .(2)أح اـ مسيقلة ٔنيل  عجم يًنه دمجم ك وب الغسل ب يل   كاٜند كاٞنار 
 :الترجيح

هو تقدًن حديث بسرة كأيب  تبعان ٞنا تر ح مجم تعارض اٜناظر كاٞنبيح دالقوؿ الرا ح 
عن  حاظر كحديث  لق  ؛على حديث  لق هريرة القائل بو وب الو وو مجم مس الذهر

 .(ِ)كُب ك وب الو وو احييا ان لديجم اٞن ل   د اٜناظر على اٞنبيح فيقدـ ؛مبيح
أف بيقرير الو وو مجم مس الذهر تسلم ال يس مجم عذاب مظ وفد )) :(ّ)قاؿ الطوُب

((كبيقدير عدـ الو وو م   يلحقاا عذاب مظ وف
(ْ). 

 
 

 

                                 
 (.ُِّ/ُانظر: اٞنغين)( ُ)

 (.ٕٔ/ُ(د الشرح اٞنتي  البجم ع يتٌن  )ُُّ/ِ( انظر: شرح ٢نيصر الرك ة )ِ)
رم ٍب البغدادمد أبو الربي د اليقي  اعصويل اٞنيي جمد اهتم سليتاف بجم عبد القوم بجم عبد ال رًن الطوُب الصرصهو: ( ّ)

ُب أصوؿ  «٢نيصر الرك ة»ُب أصوؿ الديجمد ك «بغية السائل ُب أماات اٞنسائل» م اا ل  تصاني  ه ًنةد بالرفضد
 هػ(.ُٕٔاليق د كيًنهاد توُب س ة )

 (.ٗٗٓ/ُبغية الوعاة ) (دُْٓ/ْانظر ترٗني  ُب: ذيل  بقات اٜن ابلة )
 /ِشرح ٢نيصر الرك ة ) (ْ)



 الطاارةاٞنبيح ُب  على اٜناظراٞنطلل اعكؿ: أدر تقدًن 

 

 

001 

 .وضوء من أكل ل م األبلالحكم  :المسألة اليالية
 .مجم اٞنسائل الإ كرد فياا اليعارض بٌن اٜناظر كاٞنبيح مسألة الو وو مجم أهل ٜنم اعبل

 :األقواؿ في المسألة
 .ك وب الو وو مجم أهل ٜنم اعبل :القوؿ األوؿ

كهو مجم ميردات  (ُ)ذهل إ  القوؿ بو وب الو وو مجم أهل ٜنم اعبل اٜن ابلة
 .(ِ)مذهبام

 .عدـ ك وب الو وو مجم أهل ٜنم اعبل اليا ي:القوؿ 
إ  عدـ ك وب الو وو  (ٓ)كالشافعية (ْ)كاٞنال ية  (ّ)ذهل ٗناور أهل العلم مجم اٜن يية 

 .مجم أهل ٜنم اعبل
 أدلة ال ظر: 

 :اسيدؿ القائلوف بو وب الو وو مجم ٜنم اعبل بعدة أدلة م اا
((جم ٜنـو الغ مكا مؤ كال تو  دكا مجم ٜنـو اةبلؤ تو )) :قول   -ُ

(ٔ). 
د كاعصل ُب اعمر اعمر بالو وو مجم ٜنـو اعبل :ك   الداللة مجم اٜنديث

                                 
 .(ُِْ/ُ(د اٞنبدع ُب شرح اٞنق   )ِٕٓ/ُشرح البرهشي) (دُّٖ/ُ( انظر: اٞنغين )ُ)
 (.ُِٔ/ُاةنصاؼ ) ( انظر:ِ)
 (.ُُْ/ُ(داللباب ُب اٛنت  بٌن الس ة كال ياب )ِّ/ُ(د بدائ  الص ائ  )ٕٗ/ُ( انظر: اٞنبسوط )ّ)
 (ِّٓ/ُللقراُب ) (د الذوًنةْٔ/ُ( انظر: بداية اجملياد )ْ)
 .(ٕٓ/ِ(داجملتوع )ُّٔ/ُ(دهناية اٞنطلل )َِٔ/ُ( انظر:  اٜناكم ال بًن )ٓ)
د (ُْٖ(رقم )ُِٖ/ُ)هياب الطاارة: باب الو وو مجم ٜنـو اةبلد د  د كأبو داكد(َّّ/ْ)أور   أ٘ند  (ٔ)

د كابجم ما ة هياب (ُٖ)د اٜنديث  (ُِّ -ُِِ/ُ)باب الو وو مجم ٜنـو اةبل  دأبواب الطاارةد كالرتمذم
كنقل د مجم حديث الرباو  د(ْْٗ)اٜنديث (د ُٔٔ/ُ)الطاارة: باب ما  او ُب الو وو مجم ٜنـو اةبلد 

: حديث قاؿ إسحاؽ: صح ُب هذا الباب حدي اف عجم رسوؿ ا  »الرتمذم عجم إسحاؽ بجم راهواي  قول : 
 «.الرباود كحديث  ابر بجم ٚنرة
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 .(2)الو وب
د فأتاه ر لد فقاؿ: يا م  ال    قاؿ: ه   قاعدان  (ِ)  ابر بجم ٚنرةحديث  -ِ

إف شت  تو أ م  د كإف شت  ال تو أ ))رسوؿ ا د أنيو أ مجم ٜنـو الغ م؟ قاؿ: 
قاؿ:  ((نعمد فيو أ مجم ٜنـو اةبل))تو أ مجم ٜنـو اةبل؟ قاؿ: قاؿ: أفأ ((م  

نعمد صل ))قاؿ: أنصلي ُب مرابض الغ م؟ قاؿ:  ((ال))ف صلي ُب مبارؾ اةبل؟ قاؿ: 
((ُب مرابض الغ م

(ّ). 
اعمر بالو وو مجم ٜنـو اعبل د كاعصل ُب اعمر  ك   الداللة مجم اٜنديث:

لييريق بٌن ٜنم اعبل كٜنم الغ م ؛فأمر الو وبد كيدؿ على الو وب أيمان ا
 بالو وو مجم ٜنـو اعبل كمل يأمر بالو وو مجم ٜنـو الغ م.

تو ؤكا مجم ٜنـو اةبلد كال ))يقوؿ:  ع  رسوؿ ا  : ٚنحديث ابجم عتر  -ّ
((..تو ؤكا مجم ٜنـو الغ م

(ْ). 
اعبل كبٌن  كالييريق بٌن ٜنم اعمر بالو وو مجم ٜنـو اعبلد ك   الداللة مجم اٜنديث:

ٜنم الغ م ُب ك وب الو وو ديدؿ على ك وب الو وو مجم أهل ٜنم اعبل دكف ٜنم 
 .(6)الغ م

 :أدلة  اإلباحة 
 :كاسيدؿ القائلوف بعدـ ك وب الو وو مجم أهل ٜنم اعبل بعدة أدلة م اا

                                 
 .(َّّ/ُانظر: الشرح اٞنتي )( ُ)

صحايبد هاف حلي  بين زهرة. ل  كعبي  صحبة. نبؿ ال وفة كابيىن  ا دارا  د ابر بجم ٚنرة بجم   ادة السوائيهو: ( ِ)
 . . ركل ل  البخارم كمسلم كيًن٨ناهػ(ْٕس ة ) كتوُب ُب كالية بشر على العراؽ
 (.  ُِِ/ُ(د اةصابة )ُٖٔ/ّانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )

 (.َّٔسلم هياب اٜنيضد باب الو وو مجم ٜنـو اعبلد رقم اٜنديث )( أور   مّ)
د قاؿ (ْٕٗ)اٜنديث (د ُٔٔ/ُ)هياب الطاارة: باب ما  او ُب الو وو مجم ٜنـو اةبلد     دأور   ابجم ما  (ْ)

 هذا إس اد في  بقية بجم الوليد كهو مدلسد كقد ركاه بالع ع ةد كشيخ  والد»: (ُٕٗ/ُ)البوصًنم ُب البكائد 
 .«٠ناوؿ اٜناؿ»: (َِِ/ُ)ا. هػ.كقاؿ اٜنافأ ُب اليقريل  «٠ناوؿ اٜناؿ

 (.ِِّ/ُ(دٓنية اعحوذم)ُّٖ/ُانظر: اٞنغين)( ٓ)
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الو وو ٣نا ٫نرجد ال ٣نا ))أن  قاؿ:  عجم ال   ركم عجم ابجم عباس  -ُ
((يدول

(ُ). 
أن  ال٩نل الو وو إال ٣نا ورج مجم البدف مجم ال أاسات دكأما مادول اللة :ك   الد

 البدف فل يو ل الو وو د كٜنم اعبل ٣نا يدول البدف .
: ترؾ الو وو ٣نا مس  هاف آور اعمريجم مجم رسوؿ ا  ))كركم عجم  ابر قاؿ:  -ِ

((ال ار
(ِ). 

فل ي يقض الو وو  دك   الداللة :أف اعمر بالو وو مجم أهل ٜنم اعبل م سوخ
 .(4)باعهل مجم ٜنم اٛنبكر

 الترجيح: 
كمجم ولؿ ماسبق تر يح  ُب قاعدة تعارض  دالذم يظار مجم ولؿ اعدلة كم اقشياا

عن ا إذا قل ا  ؛ر حاف القوؿ اعكؿ القائل بو وب الو وو مجم أهل ٜنم اٛنبكر اٜنظر كاةباحةد
فتجم تو أ مجم أهل ٜنم اٛنبكر  د يياط لدي  ابو وب الو وو مجم أهل ٜنم اٛنبكر عتل ا باالح

فت ام  ؛كمجم مل ييو أ فيي صحة صلت  ولؼ بٌن العلتاود فالصلة صحيحة قوالن كاحدان 
 الشباات برتؾ أمرنا كال   د فيي صحة صلت  شباة دكم ام مجم صححاا دمجم أبطلاا

((مجم اتقى الشباات فقد اسيربأ لدي   كعر  )):فقاؿ
(ْ).  

                                 
أور   الدارقطين ُب س   د هياب الطاارةد باب ُب الو وو مجم اٝنارج مجم البدف هالرعاؼ كالقيو كاٜنأامة  (ُ)

: هياب الطاارة: باب الو وو مجم الدـ ورج (ُُٕد ُُٔ/ُ)(د كالبياقي ُب الس جم ّٓٓك٥نوهد رقم اٜنديث )
 مجم أحد السبيلٌن كيًن ذلك.

 (.ُٖٓ(د رقم )ِّّ/ُ) «اليلخيص»ك عسي : البياقيد كابجم حأرد كيًنهمد انظر 
(د كال سائيد هياب ُِٗ( أور   أبو داكدد هياب الطاارةد باب ُب ترؾ الو وو ٣نا مسس  ال ارد رقم اٜنديث )ِ)

ت ال ار رقم اٜنديث )الطاارة (. قاؿ أبو حاًب الرازم: هذا حديث ممطرب ُٖٓد باب ترؾ الو وو ٣نا يًنس
أهل هييان كمل ييو أ. هذا ركاه ال قات عجم ابجم اٞن  در عجم  ابرد ك٪نيتل أف ي وف  اٞننتد إ٧نا هو أف ال  س 

 .(ُْٕ( رقم )ِٔٓ/ُالب   ) «العلل»شعيل حىدسث ب  مجم حيظ  فوهم في . 
 (.ُْٗ/ُانظر: البياف ُب مذهل اةماـ الشافعي)( ّ)

 .(ّٔص ) ( سبق ٔنر٩ن ْ)
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((يريبك إ  ما ال يريبك دع ما)) :كقاؿ
(ُ). 

 
 

 
 

                                 
 .(ّٔص ) ( سبق ٔنر٩ن ُ)

 (.ََّ/ُكانظر: الشرح اٞنتي  )
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 .وضوء الرجل  بفضل وضوء المرأةحكم  :المسألة الرابعة
دكعلى  واز ك وو (ُ)إناو كاحد  مجمٗن  أهل العلم على  واز ك وو الر ل كاٞنرأة معان أ

 :كاويليوا  ُب  ك وو الر ل بيمل ك وو اٞنرأة على قولٌند (ِ)اٞنرأة فيتا أفمل الر ل
كهو ركاية ُب مذهل اةماـ أ٘ند د بيمل ك وو اٞنرأةحرمة ك وو الر ل :الوؿ القوؿ

 .(ْ)دكمذهل الظاهرية (ّ)
د (ٓ)كهذا مذهل اٜن ييةد ك وو الر ل بيمل ك وو اٞنرأةإباحة :القوؿ اليا ي

 .(ٖ)دكركاية ُب مذهل اةماـ أ٘ند (ٕ)دكالشافعية (ٔ)كاٞنال ية
 :أدلة ال ظر

لغيارم حديث اٜن م بجم عترك ا -ُ
هنى أف ييو أ الر ل  أف رسوؿ ا  )) :(ٗ)

((بيمل ك وو اٞنرأة
(َُ) . 

                                 
 (.ُُٗ/ِ( انظر: اجملتوع )ُ)
 ( اٞنر   السابق. ِ)
 (.ََّ/ُي )(دشرح البرهشُٕٓ/ُ(داٞنغين )ٖ/ُ( انظر: مسائل اةماـ أ٘ند ركاية أيب داكد السأسياين )ّ)
 (.َِْ/ُ( انظر: احمللى )ْ)
 (.ُّّ/ُ(دحاشية ابجم عابديجم )ِٔ/ُ(داٞنبسوط)ِٔ/ُ( انظر:شرح معاين اآلدار )ٓ)
 (.ُٓٔ/ُْ(داليتايد )ِٕ/ُ(دالياج كاعهليل )ُّ/ُ( انظر: بداية اجملياد )ٔ)
 (.ٕٕ/ُ(دٓنية احملياج)ُُٗ/ِ(داجملتوع )ُِ/ُانظر: اعـ ) (ٕ)
  (.ْٖ/ُ(داعنصاؼ)َِّ/ُشرح البرهشي ) (دُٕٓ/ُ)( انظر: اٞنغين ٖ)
إ٧نا هو مجم بين نعيلة بجم  يلل علي  أن  مجم بين ييار كليس هذلكد اٜن م بجم عترك الغيارمد أبو عتركدهو: ( ٗ)

 هػ(.َٓحق ماتد ٍب نبؿ البصرةدككاله زياد وراسافدفتات  ا س ة ) مليل أوي ييارد صحل ال   
 (.ُٓ/ِ(دأسد الغابة )ّٖٓ/ُيعاب )انظر ترٗني  ُب: االسي

رقم  باب ُب ال اي عجم ذلكد كأبو داكد ُب هياب الطاارةد (دُٖٕٔٗرقم اٜنديث) (دُِّ/ْ( أور   أ٘ند )َُ)
حديث »( كقاؿ:ْٔباب ُب هراهية فمل  اور اٞنرأةد رقم اٜنديث) كالرتمذم ُب هياب الطاارةد (دِٖاٜنديث )

كابجم ما   ُب هياب  (دّّْال اي عجم فمل ك وو اٞنرأةدرقم اٜنديث ) دكال سائي ُب هياب الطاارةدباب«حسجم
(د كابجم حباف ُب هياب الطاارةدباب الو وو ّّٕأبواب الطاارة كس  اادباب ال اي عجم ذلكدرقم اٜنديث )

 . (َُِٔبيمل ك وو اٞنرأةدرقم اٜنديث)
 = 
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ال اي عجم الو وو بيمل ك وو اٞنرأةد كال اي يييد  ك   الداللة مجم اٜنديث:
 اليحرًن .

أف يغيسل الر ل  هنى رسوؿ ا  ))قاؿ:  :(ُ) حديث  عبد ا  بجم سر س -ِ
((كل جم يشرعاف ٗنيعا بيمل ك وو اٞنرأةد كاٞنرأة بيمل الر لد

(ِ). 
 ك   الداللة :ال اي عجم اييساؿ الر ل بيمل ك وو اٞنرأة دكال اي يقيمي اليحرًن .

 :أدلة اإلباحة
 .(ّ)ميتونة بيمل تو أ : أف ال   حديث ابجم عباس  -ُ

يدؿ على إباحة الو وو بيمل  بيمل ميتونةد  تو أ ال   ك   الداللة:
 .(5)اٞنرأة

ُب  ي ةد فأاو ال    اييسل بعض أزكاج ال   ))قاؿ: حديث  ابجم عباس  -ِ
   لييو أ م اا أك يغيسلد فقال : يا رسوؿ ا  إين ه     با. فقاؿ رسوؿ ا
إف اٞناو ال ٩ن ل :))

(ٓ). 

 =                                 
ٜن م بجم عترك قاؿ: كبلغين عجم أيب كال أراه يصح عجم ا»عجم البخارم قاؿ:  (ُِٗ/ُنقل البياقي ُب الس جم  )ك 

 .«عيسى الرتمذم أن  قاؿ: سأل  ١نتدان عجم هذا اٜنديث فقاؿ: ليس بصحيح
.كصحح  «كصحح  ابجم حبافدكأيرب ال وكم فقاؿ: اتيق اٜنياظ على تمعيي »(:ََّ/ُقاؿ اٜنافأ ُب الييح )
 (.ّْ/ُاعلباين ُب اةركاو )

د أهل م  ال سً ٌ  حبةدعبد ا  بجم سر س اٞنبيند ل  صهو:  (ُ) وببا كٜنتاند كاسيغير  قيل: ل  حل  ُب بين ٢نبـك
 ل د عداده ُب البصريٌند مات ًُب دكل  عبد اٞنلك بجم مركافدس ة ني  كٖنانٌند بالبصرة.

 (.ّْْ/ْ(د سًن أعلـ ال بلو )ِٕٓ/ّانظر ترٗني  ُب: أسد الغابة )
 (د كالدارقطين هياب الطاارةدّْٕب ال اي عجم ذلكدرقم اٜنديث)با ( أور   ابجم ما   هياب أبواب الطاارةدِ)

 (.ُْٖرقم اٜنديث ) باب ال اي عجم الغسل بيمل يسل اٞنرأةد
فصح عجم عبد ا  بجم سر س الصحايب كسعيد بجم اٞنسيل كاٜنسجم البصرم »: (ََّ/ُىيي الييح )قاؿ ابجم حأر 

 .«أهنم م عوا اليطار بيمل اٞنرأة
 (.َٔٔرقم اٜنديث ) الطاارةد باب االييساؿ بيمل اٞنرأةد( أور   مسلم هياب ّ)
 (.ُٕٔ/ُ) انظر: ٓنية اعحوذم( ْ)

باب البوؿ ُب اٞناو الراهددرقم  كأبو داكد ُب هياب الطاارةد (دُُِّرقم اٜنديث ) (دِِٖ/ٓ( أور   أ٘ند )ٓ)
ال سائيد كابجم ما   ُب  (د ك ٓٔ(د كالرتمذم هياب الطاارةدباب الروصة ُب ذلكدرقم اٜنديث )ٖٔاٜنديث )

 = 
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أف اٞناو كإف فمل مجم يسل أك  اارة امرأة ف ن  الي أس دكتباح ك   الداللة :
 .(2)الطاارة ب 

 :الترجيح
كعلي  دفيقدـ ال ص اٜناظر على اٞنبيح د اٜناظر م  ال ص اٞنبيح ُب اٞنسألة تعارض ال ص

ٍب على تقدير اليعارض )):فقاؿ (ِ)اٜن بلي البرهشي كر ح  فل ٩نوز ك وو الر ل بيمل اٞنرأةد
((بأن  حاظر -كهوالقوؿ باليحرًن  -ير ح اعكؿ

(ّ). 
 

 
 

 =                                 
(د كابجم حباف هياب الطاارةدباب الو وو َّٕرقم اٜنديث ) باب الروصة بيمل ك وو اٞنرأةد هياب الطاارةد

(دكالبياقي ُب هياب الطاارةدباب ُب فمل اٛن لدرقم اٜنديث ُُِٔرقم اٜنديث ) بيمل ك وو اٞنرأةد
(درقم اٜنديث َّٗ/ُُب صحيح اٛنام  الصغًن )كاعلباين  (دَُٗ/ِكصحح  ال وكم ُب اجملتوع ) (دَِٗ)
(ُِْٗ.) 

 (.ّٖ/ُانظر: معامل الس جم )( ُ)

العلمة احملقق اٞنيقجمدهاف إمامان ُب اٞنذهلدل   أبو عبد ا د ١نتد بجم عبد ا  بجم ١نتد البرهشي اٜن بليدهو: ( ِ)
كل  شرح على اٝنرقي ٢نيصر كصل  د قيل: إن  مل يسبق إ  م ل د«شرح ٢نيصر اٝنرقي»تصاني  مييدة أشارها  

 هػ(.ِٕٕفي  إ  أد او باب اع احي كل  يًن ذلك ٣نا مل ي تلد توُب س ة )
 (.ِِّ/ُاٞندول البجم بدراف ) (دُٖٓ/ٖانظر ترٗني  ُب: شذرات الذهل )

 (.َّّ/ُ( انظر: شرح البرهشي )ّ)
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(2)مباشرة حكم  :المسألة الخامسة
 .ين السرة والركبةال ائض  فيما ب 

د  (ِ)  اٜنائض ّنافوؽ السرة كدكف الرهبةو على أف للر ل أف يسيتي  مجم زك أٗن  العلتا
دكأٗنعوا على أن  ال ٩نوز ل  ك تاا (ّ)كأٗنعوا على أن  ٩نوز ل  أف يسيتي  م اا ّنافوؽ اةزار 

 .(ْ)ُب اليرج
 :لى قولٌنكاويليوا ُب االسيتياع باٜنائض فيتا بٌن السرة كالرهبة ع

 .حرمة مباشرة اٜنائض فيتا بٌن السرة كالرهبة :القوؿ األوؿ
 .(ٕ)كالشافعية (ٔ)كاٞنال ية (ٓ)كهو قوؿ اٛنتاور مجم اٜن يية

 .إباحة مباشرة اٜنائض فيتا بٌن السرة كالرهبة :القوؿ اليا ي
 .(ٖ)كهو قوؿ اٜن ابلة كهو مجم ميرداهتم 

 :أدلة ال ظر

چہ  ہ  ھھہچ : اسيدلوا بقول  تعا  -1
(ٗ). 

ك   الداللة مجم اآلية :اعمر باعيباؿ ال ساو ُب احمليض يسيلـب حرمة مباشرهتجم فيتا 

                                 
تاج :ُب دوب كاحد فلمس  بشرت  بشرهتا.انظر ( اٞنباشرة ُب اللغة:اٞنلمسة يقاؿ باشر الر ل اٞنرأة إذا صاراُ)

 (.ُِٗ/َُالعركس)
(د اٞنق   كمع  الشرح ال بًن َِْ/ّ(د شرح ال وكم على مسلم )ُِ/ِانظر: أح اـ القرآف للأصاص ) (ِ)

 (.ِِّ/ُ(داٞنبدع شرح اٞنق   )ّْٕ/ِكاةنصاؼ )
 ( اٞنرا   السابقة.ّ)
 ( اٞنرا   السابقة.ْ)
 (.ُٕٔ/ُ(د شرح فيح القدير )َُٔ/َُ(د اٞنبسوط)ُِ/ِآف للأصاص )( انظر: أح اـ القر ٓ)
 (.ِٔ(د٢نيصر وليل)صِٔ/ُ(د بداية اجملياد )ُِِ/ُ( انظر: الياذيل ُب اويصار اٞندكنة )ٔ)
 (َِٖ/ُ(د مغين احملياج للشربيين )ٕٕ/ُ) اٞناذب للشًنازم (دَُُ/ٓ( انظر: اعـ )ٕ)
 (.ّْٕ/ِح ال بًن كاةنصاؼ )اٞنق   كمع  الشر  (دِِْ/ُ( اٞنغين )ٖ)
 .ِِِ: بقرةال( سورة ٗ)
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 .(2)بٌن السرة كالرهبة كهجم حيض 
فأراد رسوؿ ا   هان  إحدانا إذا هان  حائمان )):قال  ركم عجم عائشة  ما -2

 ٬نلك إرب    قال  كأي م .أف يباشرها أمرها أف تيبر ُب فور حيمياا ٍب يباشرها
((٬نلك إرب  هتا هاف ال   

(ِ). 
هاف إذا أراد أف يباشر إحدل زك ات  يأمرها أف تيبر كال     أف ال   ك   الداللة:

 . (4)كلو هاف  ائبان مل يأمرها أف تيبر يباشرها دكف اةزارد
يباشر نساوه  هاف رسوؿ ا    ))قال :  عجم ميتونة ب   اٜنارث اٟنللية  -3

((ار كهجم حيضفوؽ اةز 
(ْ). 

نساوه فوؽ اةزار يدؿ على أف اٞنباح هو مافوؽ   مباشرة رسوؿ ا  ك   الداللة:
 .(6)اةزار ال مادكن  

: ما ٪نل يل مجم امرأٌب كهي : أن  سأؿ رسوؿ ا  (ٔ)عبد ا  بجم سعد اعنصارم -4
((ما  فوؽ اةزار))حائض؟ قاؿ: 

(ٕ). 
ما ))باشر امرأت د كهي حائض قاؿ ل : د ُب الر ل يد عجم ال   عجم عائشة -5

((فوؽ اةزار
(ٖ). 

                                 
 (.ُِ/ِانظر :أح اـ القرآف للأصاص )( ُ)

(دكمسلم هياب اٜنيضد باب مباشرة َِّ( أور   البخارم هياب اٜنيضدباب مباشرة اٜنائضد رقم اٜنديث)ِ)
 (.ِّٗاٜنائضدرقم اٜنديث)

 (.ِٖٔ/ّانظر: عتدة القارم)( ّ)

 (.ِْٗباب مباشرة اٜنائض فوؽ اعزاردرقم اٜنديث) يضد( أور   مسلم هياب اٜنْ)
 (.ُِْ/ُانظر: أح اـ القرآف للطحاكم)( ٓ)

اعمولد مجم الصحابة س جم دمشقد شاد القادسيةد  اٜنرامىد كيقاؿ القرشى ( هو: عبد ا  بجم سعد اعنصارلٔ)
 . كهاف على مقدمة اٛنيشد ركل ل  أبو داكد كالرتمذم كابجم ما  

 (. ُِ/ُٓ(د هتذيل ال تاؿ )ُٕٗ/ّي  ُب: االسييعاب )انظر ترٗن
البياقي ُب س    هياب اٜنيضد باب (د ك ُِِ(د رقم )ٓٓ/ُأبو داكد هياب الطاارةد باب ُب اٞنذم ) ( أور  ٕ)

 (. ِِٖ/ُد ك ود إس اده ال وكم ُب اٝنلصة )(ُِّ/ُمباشرة اٜنائض فيتا فوؽ اةزار )
اٞنبارؾد عجم أيب عتراف اٛنويند عجم يبيد بجم د مجم  ريق (ِّْْٔديث )(درقم اٜنْٓٗ/َْ( أور   أ٘ند )ٖ)

. انظر: هتذيل اٞنبارؾد كهو ابجم فمالةد مدلس كيسومد كقد ع عجم. كُب هذا اةس اد: باب وسد عجم عائشة
 = 
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عجم معاذ بجم  بل  -6
عتا ٪نل يل مجم امرأٌب كهي  قاؿ: سأل  رسوؿ ا  (ُ)

((ما فوؽ اةزار كاليعي  عجم ذلك أفمل))قاؿ:  .حائض 
(ِ).  

يدؿ على أف أف ظاهر هذه اعحاديث  ك   الداللة مجم اعحاديث ال لدة السابقة:
 .(4)اٞنباشرة فوؽ اةزار فقط  اٞنباح هو
 :أدلة اإلباحة

((اص عوا هل شيو إال ال  اح)) :قاؿ أف رسوؿ ا   عجم أنس  -ُ
(ْ). 

كماسول ذلك مباح كم اا مباشرهتا  أف احملـر ٗناع اٜنائض فقطد ك   الداللة:
 .(6)مابٌن السرة كالرهبة دكف إزار

امرأت  إذا هان  : ما ٪نل للر ل مجم قاؿ: قل  لعائشة (ٔ)عجم مسركؽ -ِ
 .(ٕ)حائما؟ قال : هل شيو إال اٛنتاع

أف الذم ٪نـر على الر ل مجم امرأت  اٛنتاع د كماسول ذلك مباح ك   الداللة :

 =                                 
 (.ُّ/َُالياذيل )

اعنصارمد ( هو: معاذ بجم  بل بجم عترك بجم أكس اعنصارم بجم عائذ بجم عدم بجم هعل د أبو عبد الر٘نجم ُ)
بي   كبٌن  اٝنبر يد اٞنديند البدرمد كهو أحد السبعٌن الذيجم شادكا العقبة مجم اعنصار كآوى رسوؿ ا  

كبع   رسوؿ ا  بعد يبكة تبوؾ  ا  بجم مسعود د كشاد بدرا كأحدا كاٝن دؽ كاٞنشاهد هلاا م  رسوؿ ا  عىبد
 ُٖ) توُب س ةككيل أبو ب رد فعاد إ  اٞندي ة.  توَب ال    قا يا كمرشدا عهل اليتجمد فبقى ُب اليتجم إ  أف

 .هػ ( 
 (.َُِْ/  ّ)د االسييعاب ِْْ( - ِِٖ/  ُ) د حلية اعكلياو( َِٓ/  ٕ)انظر ترٗني  ُب:  بقات ابجم سعد 

ل ك ع  إس اده ابجم القيم ُب هتذي (دُِّ(د رقم )ٓٓ/ُهياب الطاارةد باب ُب اٞنذم )  ( أور   أبو داكددِ)
 (.ُْٗ/ٔس جم أيب داكد)

 (.ُِّ/ُانظر: االسيذهار)( ّ)

 (.َِّأور   مسلم هياب اٜنيضدباب اص عوا هل شيو إال ال  احدرقم اٜنديث) (ْ)
 (.ّْْ/ُانظر: شرح البرهشي)( ٓ)

 (.ّٔ( كقيل )ِٔهو: مسركؽ بجم اع دع بجم مالك اٟنتذاين ال وُب دقة فقي  عابد ٢نمـر مات س ة ) (ٔ)
 (.َِٗ/َُ(د هتذيل الياذيل )ِِْ/ُِب: تقريل الياذيل ) انظر ترٗني 

(د كاعلباين ُْٗ/ْد كصحح إس اده اٜنافأ ُب الييح)(َُِٔ( رقم )ِّٕ/ُ( أور   عبد الرزاؽ ُب مص ي  )ٕ)
 (.ُْٗ/ُُب ٕناـ اٞن ة )
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 كم   مباشرهتا دكف حائل .
 الترجيح: 

مجم ولؿ ماسبق تر يح  ُب قاعدة تعارض اٜنظر كاةباحة د يرت ح القوؿ اعكؿ د كهو 
 فيتا بٌن السرة كالرهبة دلألسباب اآلتية : عدـ  واز مباشرة اٜنائض

 .(ُ)مجم باب االحيياط كقطعان للذريعة  -ُ
فيقدـ اٜناظر على اٞنبيح ؛كأدلة القوؿ ال اين مبيحةد عف أدلة  القوؿ اعكؿ حاظرة  -ِ

فالرت يح ل  عن  مان  كذاؾ )) :فقاؿ (ِ)كقد نص على ذلك ال تاؿ بجم اٟنتاـ
((مبيح

(ّ). 
 
 

 
 

                                 
 ائر البجم ٤نيماعشباه كال ظ (دَُٔ/ُاعشباه كال ظائر للسيو ي) (دٕٖ/ّ( انظر: اٛنام  عح اـ القرآف )ُ)

(ُ/ّٗ.) 
( هو: ١نتد بجم عبد الواحد بجم عبد اٜنتيد بػجم سػعود السيواسػي اٞنعػركؼ بال تػاؿ ابػجم اٟنتػاـ. هانػ  كالدتػ  عػاـ ِ)

اليحريػػػر ُب أصػػػوؿ »هػػػػ. عٌلمػػػة ُب اليقػػػ  كاعصػػػوؿ كال حػػػو كاليصػػػري  كاٞنعػػػاين كالبيػػػافد مػػػجم أهػػػم مصػػػ يات : َٕٗ
 هػ. ُٖٔتوُب عاـ  «شرح اٟنداية»ك  «اٞنسايرة ُب أصوؿ الديجم»ك  «اليق 

 ( . َٖ(د اليوائد الباية )َٕ(د بغية الوعاة )ِٖٗ/ٕ: شذرات الذهل )ترٗني  ُب انظر
 (.ُٕٔ/ُ( انظر: فيح القدير )ّ)
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 .ال تفاع بجلد الميتة ولو بعد الدبغ حكمدسة:المسألة السا
كسبل االويلؼ هو د اويل  أهل العلم ُب مسألة االنيياع َنلد اٞنيية بعد الدب 

 .(ُ)اليعارض اٜناصل بٌن اٜنظر كاةباحة ُب أدلة هذه اٞنسألة 
 :األقواؿ في المسألة

كهو قوؿ لإلماـ د  تطاراالنيياع َنلد اٞنيية كلو بعد الدب  كأهنا ال حرمة:القوؿ األوؿ
 .(ّ)د كمذهل اٜن ابلة(ِ)مالك 

كهو مذهل د بالدب  دكتطار  لود اٞنييةاالنيياع َنلد اٞنيية بعد الدب يباح :القوؿ اليا ي
 .(ٔ)كالشافعية  د(ٓ)كاٞنال ية  د(ْ)اٜن يية

 أدلة ال ظر:
ف ال ت ييعوا قبل موت : أ أتانا هياب رسوؿ ا  ))قاؿ:  (ٕ)حديث عبد ا  بجم ع يم

((كال عصل (ٖ)مجم اٞنيية ب هاب
(ٗ). 
                                 

 (.ٖٔ/ُ( انظر: بداية اجملياد )ُ)
 (.ٖٓ/ُ(د بداية اجملياد )ََُ/ُ( انظر: البياف كاليحصيل البجم رشد )ِ)
 (.ْٔ/ُ(دالشرح ال بًن )ٔ/ُ(د احملرر ُب اليق  )ْٗ/ُ)( انظر: اٞنغين ّ)
 (.ْٕ/ُ(داللباب ُب اٛنت  بٌن الس ة كال ياب )ِٕ/ُ( انظر: ٓنية اليقااو )ْ)
 (.ٖٓ/ُ(د بداية اجملياد )ََُ/ُ(د البياف كاليحصيل البجم رشد )ُٖ/ُ( انظر: الرسالة للقًنكاين )ٓ)
 (.ِٗ/ُ(دهناية اٞنطلل )َٔ/ُاٜناكم ال بًن ) (دِِ/ُ( انظر: اعـ )ٔ)
بلريلد  كصحبي د كقد أسلم ُب حياة ال    عبد ا  بجم ع يم اٛنايند اويل  ُب ٚناع  مجم ال   هو: ( ٕ)

 هػ(.ٖٖتوُب  س ة )«د كال يعرؼ ل  ٚناع أدرؾ ال   »:د قاؿ البخارمكصلى ول  أيب ب ر الصديق 
 (.َُٓ/ّ(د سًن أعلـ ال بلو )ُِٔ/ّبة )(دأسد الغآَٗ/ّانظر ترٗني  ُب: االسييعاب )

(دال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر  ْٖ/ُ( اةهاب: اسم للألد قبل الدب .انظر: يريل اٜنديث البجم اٛنوزم )ٖ)
(ُ/ّٖ.) 

(د كأبو داكد ُب  هياب اللباسد باب مجم ركل أف ال ي يي  ُٖٕٖٓ(رقم اٜنديث) ُٖ/ُّأور   أ٘ند ) (ٗ)
(د كال سائي ُب هياب اليرع كالعيًنةد باب ما يدب  ب   لود اٞنييةدرقم اٜنديث ُِْٖاٜنديث) ب هاب اٞنييةد رقم

(د كابجم ما   ُب   ُِٕٗ(د كالرتمذم ُب  هياب اللباس ُب باب ما  او ُب  لود اٞنييةد رقم اٜنديث )ِْْٗ)
(د قاؿ الرتمذم: ُّّٔهياب اللباسد باب مجم قاؿ ال ي يي  مجم اٞنيية ب هاب كال عصلد رقم اٜنديث )

هاف أ٘ند بجم ح بل يذهل إ  هذا اٜنديث... ٍب ترؾ أ٘ند بجم ح بل هذا اٜنديث ٞنا »د كقاؿ: «حديث حسجم»
 .«ا طربوا ُب إس اده

 = 
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 د(2)ال اي عجم االنيياع مجم  لد اٞنييةد كال اي يقيمي اليحرًنك   الداللة مجم اٜنديث :
 . (3)فاو ناسخ ٞنا قبل قبل كفات   كهذا ال ياب مجم ال   

يييد  دال((ال ت ييعوا مجم اٞنيية ب هاب كال عصل)) : كنوقش هذا االسيدالؿ بأف قول  
  .(4)كاٞندبوغ ال يستى إهابا كإ٧نا يستى أد٬نا دقبل الدباغ إ٧نا يستى إهابان  اليحرًن؛عف اٛنلد

 .(5)كنوقش أيمان بأف اٜنديث ممطرب فل يصلح االحيأاج ب  

 :أدلة اإلباحة
((فقد ار اةهاب دب  إذا)):قاؿ رسوؿ ا   :قاؿ حديث ابجم عباس  -ُ

د (ٓ)
((دب  فقد  ارإ٬نا إهاب )) :كُب ليأ

(ٔ). 
إباحة االنيياع َنلود اٞنيية بعد  اارة ك أف هذا اٜنديث نص ُب  ك   الداللة:

 .(8)الدب 
 إها ا؟ هلأوذًب: فقاؿ ٩نركهناد بشاة مر)): أف ال    حديث ميتونة -ِ

 =                                 

 .«هو مرسلد كال صحبة البجم ع يم»قاؿ البياقي كآوركف: 
د كعجم مشيخة ٠ناولٌند كعف علل  عامة العلتاو؛ لعدـ صحبة ابجم ع يمد كعللوه أيما بأن  ممطرب»قاؿ اٝنطايب: 

 (.ِٓ/ّ.انظر: معامل الس جم )«اةهاب اٛنلد قبل الدباغ ع د ٗناور أهل اللغة
كذهل ابجم حباف إ  أف إس اده صحيح ميصلد كأن  ال تعارض بي   كبٌن حديث ميتونة. انظر هلم  ُب 

 (. ُِٕٗرقم ) «صحيح »
(درقم ٕٔ/ُ(د كصحح  اعلباين ُب إركاو الغليل )ُْ)(د ك اليلخيص اٜنبًن رقم ُُِ/ُكانظر: نصل الراية )

(ّٖ.) 
 (.ُّْ/ُانظر: أح اـ القرآف للأصاص )( ُ)

 (.ْٖ/ُ(دنيل اعك ار)َّ)صإوبار أهل الرسوخ ُب اليق  كاليحديث ّنقدار اٞن سوخ مجم اٜنديثانظر: ( ِ)

 (.ُّْ/ُانظر: أح اـ القرآف للأصاص )(ّ)

 (.ْٖ/ُانظر: نيل اعك ار)( ْ)

 (.َْٕ( أور   مسلم ُب هياب الطاارةد باب إذا دب  اةهاب فقد  اردرقم اٜنديث )ٓ)
(د كالرتمذم هياب الطاارةد باب ما او ُب  لود اٞنيية إذا دبغ  ُٖٓٗ(درقم اٜنديث )ِّٖ/ّ( أور   أ٘ند )ٔ)

لطاارةد باب (دكابجم ما  د هياب اُِْْ(د كال سائي هياب الطاارةد باب  لود اٞنيية )ُِٖٕرقم اٜنديث )
 (.َّٗٔلبس  لود اٞنيية إذا دبغ درقم اٜنديث )

 (.َِٕ/ُ)اٞنعيصر مجم اٞنخيصر مجم مش ل اآلدار انظر:( ٕ)



 الطاارةاٞنبيح ُب  على اٜناظراٞنطلل اعكؿ: أدر تقدًن 

 

 

014 

(ُ)كالقرظ اٞناو يطارها: قاؿ مييةد إهنا: قالوا
))

(ِ). 
 .(4)  اارة اٛنلد بعد الدب  أف هذا اٜنديث نص صريح ُب ك   الداللة :

((دباغ  لود اٞنيية  اورها)) :: قاؿ رسوؿ ا  قال  عائشة حديث  -ّ
(ْ) . 

 .(6)أف  لد اٞنيية يطار بعد الدب   :لةك   الدال
 :الترجيح

 د ف قدـ اٜناظر على اٞنبيح د تعار   أحاديث اٜنظر كاةباحة ُب االنيياع َنلود اٞنيية
 .لود اٞنيية كلو بعد الدب فل ٩نوز االنيياع َن

كأصحاب ا يقولوف: حدي  ا ميأور كهو حاظرد كاٜنظر )) :(ٔ)قاؿ ابجم عبد اٟنادم
((مقدـه 

(ٕ). 
 كلعل  ال ٬ن جم تطبيق القاعدة على هذا اٞن اؿ ؛كذلك بسبل  ع  اٜنديث اٜناظر .

 
                                 

 (.َّ/ِ(دهتذيل اللغة لألزهرم )ُّّ/ٓ( القرظ: كرؽ السلم يدب  ب  اعدـ.انظر: هياب العٌن لليراهيدم )ُ)
(د كال سائيد هياب اليرع ُِْٔب ُب أهل اٞنييةد رقم )(د كأبو داكدد هياب اللباس: باّّْ/ٔأور   أ٘ند ) (ِ)

 (.ُْٕ/ٕكالعيًنة: باب ما يدب  ب   لود اٞنيية )
. اٝنلصة رقم «ركاه أبو داكد كال سائي ب س اديجم حس ٌند كركل البياقي مع اه مجم ركاية ابجم عباس»قاؿ ال وكم: 

ولصة البدر «»جم ركاية ميتونة بأسانيد حس ةركاه أبو داكد كال سائي كابجم حباف م»قاؿ ابجم اٞنلقجم: د (ّٓ)
 (.ّْد اليلخيص اٜنبًن رقم )«صحح  ابجم الس جم كاٜناهم»قاؿ ابجم حأر: ك  (.ْٓرقم ) «اٞن ًن

 (.ٖٔ/ُانظر: الشرح اٞنتي )( ّ)

كابجم حباف   (ُْٕ/ٕد )هياب اليرع كالعيًنة: باب  لود اٞنيية   دال سائي(دك ُٓٓ – ُْٓ/ ٔ)أور   أ٘ند  (ْ)
د قاؿ مجم حديث عائشة ( َُبرقم ) (ْْ/ ُ)الدارقطين(د ك ُِٕٖ( رقم )ُِٗ/ِ اةحساف )هتا ُب

 «. إس اده حسجم ر ال  هلام دقات»الدارقطين: 
 (.ّٖ/ُانظر: نيل اعك ار)( ٓ)

ة ١نتد بجم أ٘ند بجم عبد اٟنادم اٞنقدسيد اٜن بليد اليقي  اٞنقرئ احملدث اٜنافأد عين باٜنديث كف ون  كمعرفهو: ( ٔ)
« اعح اـ ال ربل»د ك«ت قيح اليحقيق ُب أحاديث اليعليق»ة الر اؿ كالعللد ص   تصاني  ه ًنة م اا كمعرف

 هػ(.ْْٕكيًنهاد توُب س ة )
(د ذيل  بقات اٜن ابلة ِّٕ/ْأعياف العصر كأعواف ال صر للصيدم ) (دِٕ/ُانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )

(ٓ/ُُٕ.) 
 (.ُُٕ/ُ( ت قيح اليحقيق )ٕ)
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 .السمن المائع إذا وقعت فيو الفأرة حكم :المسألة السابعة
ف ن  تلقى اليأرة كماحوٟنا ؛لى أف الستجم إذا هاف  امدان ككقع  في  فأرةٗن  العلتاو عأ

هل ي أس أك يبقى  اهران د كاويليوا فيتا إذا هاف الستجم مائعان ككقع  في  اليأرة د(ُ)كي يي  ب 
 :على قولٌن

د (ِ)كهو مذهل اٜن يية د أن  ي أس الستجم اٞنائ  إذا كقع  في  اليأرة :القوؿ األوؿ
 .(ٓ)كركاية ُب مذهل اةماـ أ٘ند د(ْ)كالشافعية د (ّ)كاٞنال ية

 .(ٔ)أ٘ند  اةماـ كهو ركاية ُب مذهلدأن   اهر د إال أف ييغًن :القوؿ اليا ي
 :أدلة ال ظر

ف ف هاف  امدا فألقوها كما د إذا كقع  اليأرة ُب الستجم)) :حديث أيب هريرة  -ُ
((كإف هاف مائعا فل تقربوهد حوٟنا

(ٕ). 
 .(9)ة :أف الستجم إذا هاف مائعان ؛ف ن  الي يي  ب  بل يلقى ٗنيع  ل أاسي ك   الدالل
 .(9)ل أاسي 

ستل عجم اليأرة تق   :أف رسوؿ ا  عجم ميتونة  حديث ابجم عباس  -ِ

                                 
 (.َْ/ٗ( انظر: اليتايد البجم عبد الرب )ُ)
 (.ُِٖ/ُالبحر الرائق ) (دّْٓ/ُ(د الب اية )ٔٔ/ُ( انظر: بدائ  الص ائ  )ِ)
 (.ٕٖٓ/ُحاشية العدكم ) (دّٖٗ/ُاليواه  الدكاين ) (دُُُ/ُ( انظر: مواهل اٛنليل )ّ)
 (.ِّٓ/ُ)(د هياية اعويارُُٓ/ٖفيح العبيب) (دُٕٓ/ُٓ( انظر: اٜناكم ال بًن )ْ)
 (.ٗٗٔ/ٔشرح البرهشي ) (دُّ/ُالشرح ال بًن ) (دِّ/ُ( انظر: اٞنغين )ٓ)
 (.ََٕ/ٔشرح البرهشي ) (دُّ/ُالشرح ال بًن ) (دِّ/ُ(انظر: اٞنغين )ٔ)
باب ُب اليأرة تق  ُب الستجمد رقم  هياب اع عتةد  دكأبوداكد (دََٕٔ(درقم اٜنديث)ِْ/ُّ( أور   أ٘ند )ٕ)

 (.ِّْٖاٜنديث )
د «هو كهم»: (ّّٗ/ُْب العلل )(د كقاؿ أبو حاًب ِٔٓ/ْس جم الرتمذم )هتا ُب «د هو وطأ»ؿ البخارم: قا

(د ّٔ/ٗاجملتوع )ُب  كصحح إس اده ال وكم«د هو حديث يًن ١نيوظ»(: ِٔٓ/ْ)ُب الس جم  كقاؿ الرتمذم
 (.ُْٕ/ُ)ك عي  اعلباين ُب اٛنام  الصغًن  د(َْٗ/٠ُِنتوع اليياكل ) ُب ك عي  ابجم تيتية

 (.ٗ/ِانظر: سبل السلـ )( ٖ)
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ألقوها كما حوٟناد كإف هاف مائعا فل فإف هاف  امدا ))ُب الستجمد فقاؿ: 
((تقربوه

(ُ). 
 سابق مجم حيث ك   الداللة .ك   الداللة :يقاؿ في  م ل ماقيل ُب اٜنديث ال

 .(3)كنوقش هذا الدليل دبأف زيادة كإف هاف مائعان التصح 
 :أدلة اإلباحة

((ألقوهاد كما حوٟنا كهلوه)): عجم ميتونة حديث ابجم عباس 
(ّ). 

ك   الداللة :أف اٜنديث مل ييرؽ بٌن الستجم اٛنامد كاٞنائ  دفح تاتا كاحد مجم حيث 
 .(5) كقع  في  ٤ناسة تلقى كماحوٟنا دكي يي  بالباقيدكأن  إف ال أاسة كالطاارة

 :الترجيح
ك٣نجم ر ح ذلك  د كع د اليعارض ف ف اٜناظر مقدـ على اٞنبيح د تعارض اٜناظر كاٞنبيح 
كإف هاف )) :ال يصلح ٞنعار ة حديث  -أم حديث اةباحة  -هو)):فقاؿ (ٓ)الشوهايناةماـ 

((ك انل اٜنظر مقدـ على  انل اةباحةدٜنديثف ن  أر ح مجم هذا ا ((مائعا فل تقربوه
(ٔ). 

كلعل الرا ح ُب هذه اٞنسألة هو تقدًن اٞنبيح على اٜناظر د كذلك لمع  اٜنديث 
 اٜناظر .

 
                                 

(د كال سائي ُب  ُٖٕٗأور   الرتمذم ُب هياب اع عتةد باب ما  او ُب اليأرة تق  ُب الستجمدرقم اٜنديث) (ُ)
 (.َِْٔهياب اليرع كالعيًنةد باب اليأرة تق  ُب الستجمدرقم اٜنديث )

 (.ِْْ/ُانظر: اليياكل ال ربل البجم تيتية )( ِ)

د (ّٖٓٓلبخارمد هياب الذبائح كالصيدد باب إذا كقع  اليأرة ُب الستجم اٛنامد أك الذائلد رقم )أور   ا (ّ)
 (.َّّ/ٗكصحح  اعلباين ُب صحيح ك عي  س جم اعلباين )

 (.ِْْ/ُانظر:اليياكل ال ربل البجم تيتية )( ْ)

"نيل  د أصويلد مجم مؤليات : ١نتد بجم علي بجم ١نتد الشوهايند اٝنواليند الص عايند ميسرد ١ندثد فقي :هو (ٓ)
 هػ(. َُِٓتوُب س ة ) اعك ار "د " إرشاد اليحوؿ "د

 (.  ُْٓ/ّ(دمعأم اٞنؤليٌن) ُِٔ/ُانظر ترٗني  ُب: البدر الطال   )
 (.ِّ/ُ( السيل اٛنرار )ٔ)



 

 

 

 
 

 ادلطهة انثاٍَ
 يف انصالج احلاظز ػهً ادلثُرأثز تقذَى 

 
 :كفي  سية  مسائل

 
 .النظر إلى  الفخذحكم  :المسألة األولى

 .ت ية المسجد وقت النهيحكم  : يةالمسألة اليا
 .مك  ال ائض والجنب في المسجد  حكم :المسألة اليالية
 .دخوؿ المشرؾ للمسجد كم ح :المسألة الرابعة

 .المسجد واإلماـ يخطب حكم  :المسألة الخامسة
 .لبس األحمرحكم  :المسألة السادسة
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 .النظر إلى الفخذ حكم:األولى المسألة
كاويليوا ُب اليخذ هل هي د (ُ) ف السووتٌن عورة ك٨نا القبل كالدبرعلى أأٗن  العلتاو 

 .(3)سبل اٝنلؼ كركد أحاديث ميعار ةك  د على قولٌن دكذلكعورة أـ ال 
كهو قوؿ ٗناور أهل العلم مجم دكأهنا عورة دال ظر إ  اليخذٓنرًن  :القوؿ األوؿ

كر ح  ٗناعة مجم اٞنعاصريجم  د(ٕ)ح  القر  د كر (ٔ)كاٜن ابلة (ٓ)كالشافعية(ْ)كاٞنال ية (ّ)اٜن يية
 .(ٖ)ابجم باز  اةماـ اٞنعاصريجم م ام

كب  د (ٗ)كهو ركاية ُب مذهل اةماـ أ٘ند  دفقط أف العورة القبل كالدبر :القوؿ اليا ي

                                 
ير (دفيح القدِِٔ/ُٓ(د  اٛنام  عح اـ القرآف ) ٕٔ/ٓ(د اعكسط )ْٗ( انظر:  اةٗناع البجم اٞن ذر )ُ)

 (. ِٓ/ْللشوهاين ) 
 (.ُُْ/ُانظر: بداية اجملياد )( ِ)

 .( ُٕٕ/  ٓ(دبدائ  الص ائ  )  ُٕٗ/  ِِ(د فيح القدير )  ُْٓ/  َُاٞنبسوط ) انظر:  (ّ)
اٞن يقى شرح اٞنو أ د ( ِٖٓ/  ُ(دحاشية الصاكم على الشرح الصغًن )  ُِٓ/  ُانظر: حاشية الدسوقي )  (ْ)

 (ُ  /ِّٗ .) 
 (.ُُُ/ِ(دٓنية احملياج )ُُٗ/ُ(دهياية اعويار )َُٕ/ّر: اجملتوع شرح اٞناذب )( انظٓ)
 .(َُٓ/ٕاٞنغين )(د ََِ/ّ( انظر: اةنصاؼ ) ٔ)
  (.ُِٖ/ ٗ( انظر: اٛنام  عح اـ القرآف ) ٕ)

ارمد اعندلسيد ١نتد بجم أ٘ند بجم أيب ب ر فرٍٍح ) ب س اف الراو كاٜناو اٞناتلة ( د أبو عبدا د اعنصكالقر   هو: 
كهو مجم أ ل  « ام  أح اـ القرآف»د مجم مص يات : هيابالعلتاو العارفٌن الورعٌنالقر  د اٞنيسرد هاف مجم 

 هػ (.  ُٕٔد توُب س ة ) «اليذهرة بأمور اآلورة» كد«شرح أٚناو ا  اٜنسىن»اليياسًند ك 
 (.ٓٔ/ٕجم ناصر الديجم)دتو يح اٞنشيبة الب( ُّٖد ُّٕانظر ترٗني  ُب: الديباج اٞنذهل) 

 . (َُْ/َُ( ٠نتوع فياكل كمقاالت مي وعة ) ٖ)
ميإ عاـ  هػ ّندي ة الرياضدَُّّاةماـ العلمة عبدالعبيب بجم عبدا  بجم عبد الر٘نجم بجم باز دكلد س ة كابجم باز هو: 

توُب  حق نب دعلتاو حيأ القرآف ال رًن قبل سجم البلوغ ٍب  د ُب  لل العلم على الاٞنتل ة العربية السعودية د
  هػ(.َُِْس ة )

د علتاو كمي ركف عرفيام حملتد اجملذكب  (ِّْٓ)العلمة ب ر أبو زيد برقم:   علتاو اٜن ابلة انظر ترٗني  ُب:
(ُ/ٕٕ .) 

 .(َُٓ/ٕاٞنغين )(د ََِ/ّانظر: اةنصاؼ )  ( ٗ)
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 .(ُ)قاؿ أهل الظاهر
 .كقد كرد ُب ح م ال ظر إ  اليخذ دليلف ميعار اف أحد٨نا حاظر كاآلور مبيػح

 أما دليل ال ظر: 
 :ٕن   مجم هش  اليخذ كأهنا عورة كم اا  فقد  اوت عدة أحاديث عجم ال   
((اليخذ عورة )) :قىاؿى  عجم ال   د حديث عبدا  بجم  رهد اعسلتي عجم أبي  -ُ

 د(ِ)
((عورة

((يأ فخذؾ ف هنا مجم العورة ))كُب ركاية  د(ِ)
أما علت  أف  )):كُب ركاية د(ّ)

 (ْ).((اليخذ عورة
((اليخذ عورة  )):قىاؿى  ل    عجم اد حديث عبدا  بجم عباس  -ِ

(ٓ). 
يبيانهاشيان  أىفس ال   ؛ حديث ١نتد بجم  حش -ّ مر على معتر بي او اٞنسأد ١ني

((ٙنر فخذؾ يا معتر ف ف اليخذ عورة)):عجم  رؼ فخذه فقاؿ ل  ال   
(ٔ) . 

ال ت ش  فخذؾ كال )) :قاؿ أىفس رسوؿ ا  : حديث علي بجم أيب  الل   -ْ
((حى كال مي   ت ظر إ  فخذ

(ٕ). 

                                 
 . ( ُٖٗ ِ( انظر: احمللى ) ُ)
(د كقاؿ: هذا حديث ِٕٓٗ)باب ما او أف اليخذ عورةدرقم اٜنديثهياب أبواب اعدبد ( أور   الرتمذم  ِ)

 (.ِٕٗ/ُاةركاو ) كصحح  اعلباين  ُبحسجم يريل مجم هذا الو  د 
هذا حديث »كقاؿ:  .(ِٖٕٗ)رقم اٜنديث دأبواب اعدبد باب ما او أف اليخذ عورة(أور   الرتمذم هياب ّ)

 .«حسجم
  (.ْٖبق ٔنر٩ن  ص )س( ْ)
كصحح  اعلباين  د(ِٕٔٗ) هياب أبواب اعدبد باب ما او أف اليخذ عورةد رقم اٜنديث  م( أور   الرتمذٓ)

 (.ِٕٗ/ُاةركاو )
قاؿ ابجم د ك «ركاه أ٘ند كر ال  دقات»قاؿ اٟني تي: ( ِِْْٗ)(درقم اٜنديثُٓٔ/ّٕ)( أور   أ٘ند ُب اٞنس د ٔ)

 .«ر ال  ر اؿ الصحيح يًن أيب ه ًن»: (َِٔ/ُُب الييح ) ابجم حأر
كقاؿ هذا اٜنديث في  ن ارةد كالبياقي د (َُْٓرقم اٜنديث ) ور   أبو داكد هيابد باب ال اي عجم اليعرمدأ( ٕ)

(د كابجم ما    هياب ِِّّكالبياقي ُب الس جم ال ربل هياب الصلةد باب عورة الر لدرقم اٜنديث )
 (. ِٔٗ/ِدا ) (د قاؿ اعلباين ُب اةركاو  عي   َُْٔرقم اٜنديث)  اٛن ائبدباب ما او ُب يسل اٞني د
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إذا زكج أحدهم )):قاؿ أف ال   : حديث عترك بجم شعيل عجم أبي  عجم  ده -ٓ
((وادم  فل ي ظر إ  ما دكف السرةد كفوؽ الرهبة

(ُ). 
مجم السىيػٍرىًة    وفمو   سرتةد فو ل أٌف ي اليخذأٌف  ك   الداللة مجم اعدلة :

هالقيبيًل كالدىبير
ل اي عجم هش  اليخذ مجم االحيياط د كٞنا ُب اعوذ بأحاديث ا(ِ)

 .(4)كاٝنركج مجم اويلؼ العلتاو
أف ي اقش هذا اليعليل بأف االحيياط الي وف دائتان ُب اٝنركج مجم اويلؼ ك٬ن جم 

 العلتاو بل البد مجم الرت يح بٌن أقواٟنم ع د ك ود اٞنر ح .
 :وأما أدلة اإلباحة فهي

حسر اةزار عجم فخذه حق إين يـو ويرب  ال   ))أف   حديث  أنس بجم مالك -ُ
((عنظر إ  بياض فخذ ال   

(ْ) . 
((كإف رهبإ ليتس فخذ ن  ا  ))كاحيأوا هذلك بقوؿ أنس ُب اٜنديث السابق 

(ٓ).  
كمس العورة بدكف حائل ال  د إذا ظاهره أف اٞنس هاف  بدكف حائل)):قاؿ ابجم حأر

((٩نوز
(ٔ). 

فاسيأذف  دالسان هاشيان عجم فخذههاف    أف رسوؿ ا  : حديث عائشة -ِ
ٍب  دفأذف ل  كهو على حال  دٍب اسيأذف عتر دعلى حال  فأذف ل  كهو دأبو ب ر

يا رسوؿ ا  اسيأذف أبو ب ر  :فلتا قاموا قل  دفأروى علي  دياب  داسيأذف ع تاف

                                 

رقم ( َِٓ/ٔ) دژ گ گ گ  ک ک ژ: أور   أبو داكد  هياب اللباسد باب ُب قول   (ُ)
هياب الصلة: باب اعمر بيعليم الصلوات كالمرب علياا كحد العورةد   دكالدارقطيند (ُُْْاٜنديث )

مجم  (ِِٗ/ِ) هياب الصلة: باب عورة الر ل   جمد كالبياقي ُب الس جم ال ربى(ّد ِ)حديث (د َِّ/ِ)
 حديث عترك بجم شعيل عجم أبي  عجم  ده

 (.ُٔ/ّانظر : اٞنسالك ُب شرح مو أ مالك )( ِ)

 (.ُٖٗ/ِانظر: فيح البارم البجم ر ل )( ّ)

 (.ُّٕ درقم اٜنديث)باب مايذهر ُب اليخذ د( أور   البخارم هياب الصلةْ)
 ( اٞنر   السابق. ٓ)
 (.ِّٔ /ُ( فيح البارم )ٔ)
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 .فلتا اسيأذف ع تاف أروي  عليك ديابك دفأذن  ٟنتا كأن  على حالك دكعتر
((ائشة أال أسيحيي مجم ر ل كا  إف اٞنلئ ة تسيحيي م   ؟يا ع)):فقاؿ

(ُ) . 
 ك   الداللة مجم اعدلة :

 . (3)كلو هان  مجم العورة ٞنا هشياا دهاف هاشيان ليخذه أف ال   
بسبل البحاـ  كي اقش هذا االسيدالؿ أف هش  ال   ليخذه هاف مجم يًن قصد أك 

 .(4)هتا ُب حديث أنس 

 :الترجيح
قاعدة   إعتاؿجم  رؽ الرت يح بٌن هذه اعحاديث الإ ظاهرها اليعارض ٤ند أف م

البخارم ُب صحيح  ُب هذه اٞنسألة اةماـ هذه القاعدة  عتلكقد أ دبيحتعارض اٜناظر كاٞن
((كحديث  رهد أحوط د حديث أنس أس د)):فقاؿ

(ْ). 
ية مسلتة كالعتل باالحيياط قم د كال شك أف اعحيياط ي وف بالعتل  ذه القاعدة

 .عقلن كشرعان 
فاقيمى هذا اٝنرب  إباحة هش  )):فقاؿ اٜن يي القاعدة أيمان اٛنصاصهذه ك٣نجم أ رل 

((اليخذد كاقيمى ورب  رهد كمعتر حظر هشياتا فصار ورب اٜنظر أك  
(ٓ). 

أدلة القائلٌن بأف اليخذ ليس )):فقاؿ (ٔ)اليخذ اعلباين  هش   كهذلك ر ح حرمة

                                 
 (. َِِْ)رقم اٜنديثهياب فمائل الصحابةد باب مجم فمائل ع تاف بجم عيافدصحيح   ُب  ( أور   مسلمُ)
 (.ِِّ/ٓانظر: اليو يح لشرح اٛنام  الصحيح البجم اٞنلقجم )( ِ)

 اٞنر   السابق. (ّ)

 (. َِٔ/ُ( فيح البارم )ْ)
 (.ِٖٗ/ِ( اليصوؿ ُب اعصوؿ )ٓ)
د ٍب رحل إ  دمشق كأقاـ  اد كتيلتذ  ُّّّلد بألبانيا عاـ ناصر الديجم بجم اٜناج نوح اعلباين ك  و: ١نتد ( هٔ)

 دزادت عجم اٞنائة كل  عدد هبًن مجم اليحقيقات كاٞنؤليات دعلى كلده كعدد مجم العلتاو حق نب  ُب علم اٜنديث
توُب س ة  كيًنها د سلسلة اعحاديث المعيية د م اا صحيح الس جم ك عيياا دسلسلة اعحاديث الصحيحة د

 . (ػهَُِْ)
 = 
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كحاظرة دكأدلة القائلٌن بأن  عورة قولية مجم  اة دكمبيحة مجم  اة أورل د اةبعورة فعلية مجم 
كمجم القواعد اعصولية الإ تساعد على الرت يح بٌن اعدلة كاالوييار بعيدا د مجم  اة أورل

((....اعك : اٜناظر مقدـ على اٞنبيح عجم اٟنول كالغرض قاعدتاف:
(ُ). 

 
 

 
 

 =                                 
حياة اعلباين كآداره  انظر ترٗني  ُب: اةماـ اعلباين ر٘ن  ا  تعا  دركس كمواق  كعرب للشيخ عبد العبيب السدحاف د

 .كد او العلتاو علي  حملتد بجم إبراهيم الشيباين

 (.ُٗٓ( ٕناـ اٞن ة ُب اليعليق على هياب فق  الس ة )ص ُ)



 الصلةاٞنبيح ُب  على اٜناظراٞنطلل ال اين: أدر تقدًن 

 

 

023 

 :جد وقت النهيت ية المس حكم :المسألة اليا ية

كسبل اٝنلؼ هو  د اويل  أهل  العلم ُب ح م ٓنية اٞنسأد كق  ال اي على قولٌن
 .تعارض اعدلة بٌن اةباحة كاٜنظر

 د(ِ)د كاٞنال ية(ُ)كهذا مذهل اٜن يية د ٓنية اٞنسأد كق  ال اي حرمة:القوؿ األوؿ
 .(ّ)كركاية ُب مذهل اةماـ أ٘ند

كركاية ُب  (ْ)كهو مذهل الشافعية د سأد كق  ال ايٓنية اٞنإباحة  :القوؿ اليا ي
 .(ٓ)مذهل اةماـ أ٘ند 
 أدلة ال ظر: 

حديث عقبة بجم عامر اٛناين  -ُ
دلث ساعات هاف ي اانا رسوؿ ا  )):قاؿ :(ٔ)

  أف نصلي فياجم أك أف نقرب فياجم موتانا: حٌن تطل  الشتس بازية حق ترتي د
((شتسد كحٌن تمي  للغركب حق تغربكحٌن يقـو قائم الظاًنة حق ٕنيل ال

(ٕ). 
هنى عجم الصلة ع د  لوع )) أف رسوؿ ا   :حديث علي بجم أيب  الل   -ِ

الشتسد حق تطل  كع د يرك ا حق تغربد كب ص  ال اار حق تبكؿ 
((الشتس

(ٖ). 
                                 

 (.ِٔٗ/ُ(دبدائ  الص ائ  )َُٓ/ُو )(د ٓنية اليقاآَُ/ُ( انظر: اٞنبسوط )ُ)
 (.ُٓٗ/ُ(دال اُب للقر   )ِْ/ُ(دإرشاد السالك )َُُ/ُ( انظر: بداية اجملياد )ِ)
 (.ِٖٓ/ُ(دشرح م ياى اةرادات )َِٖ/ِ( انظر: اعنصاؼ )ّ)
 (.ُٗٗ/ُ(دأسىن اٞنطالل )ُِٖ/ُ(دهياية اعويار )َُٕ/ْ( انظر: اجملتوع )ْ)
 (.ْٕ/ِ(داٞنبدع )َِٖ/ِ( انظر: اعنصاؼ )ٓ)
س جم مصران كهاف اٞندي ة كهو يرعى ي تان ل د عقبة بجم عامر بجم عبس اٛنايندأبو أسيدد قدـ رسوؿ ا  هو:  (ٔ)

د كهاف مجم أصحاب  كشاد مع  صيٌند كفيوح الشاـد كهاف مجم كاليان عليااد كتوُب ُب آور ولفة معاكية 
 هػ(.ٖٓأحسجم ال اس صوتان بالقرآفدتوُب س ة )

 (.ُٓٓ/ّ(دأسد الغابة )َُْٕ/ّانظر ترٗني  ُب: االسييعاب )
 .(ُّٖ( أور   مسلم هياب الصلةد باب اعكقات الإ هني عجم الصلة فيااد رقم اٜنديث )ٕ)
كقاؿ:  د مجم  ريق أيب إسحاؽ السبيعيد عجم اٜنارث اععورد عجم علي (ٖٔ/ّ( أور   الببار ُب مس ده )ٖ)

 = 
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د فلم ييرؽ عتـو ال اي عجم الصلة ُب أكقات ال اي ك   الداللة مجم اعحاديث:
فيدول ٓنية اٞنسأد ُب عتـو ال اي  اليطوع اٞنطلق كاليطوع اٞنقيد ها ادالشارع بٌن 

 .(2)؛فيحظر على اٞنصلي أداوها ُب كق  ال اي ه ا
 :أدلة اإلباحة

حديث أيب قيادة  -ُ
إذا دول أحدهم اٞنسأد )): قاؿ رسوؿ ا   :قاؿ :(ِ)

((فلًنه  رهعيٌن قبل أف ٩نلس
(ّ). 

حديث  بًن بجم مطعم -ِ
بين عبد م اؼ ال ٕن عوا  يا)):قاؿا  أف رسوؿ  :(ْ)

((أحدا  اؼ  ذا البي  كصلى أية ساعة مجم ليل أك هنار
(ٓ). 

أحاديث إباحة الصلة عامة ُب أم كق  د كأحاديث  ك   الداللة مجم اعحاديث:

 =                                 

 «. : إال مجم هذا الو  د كال ركاه عجم عليد إال اٜنارثل عجم عليد عجم ال   هذا اٜنديث ال نعلت  يرك »
بجم عبد ا  اععور اٟنتدانىاٜنوتىاٝنارَب د أبو زهًن ال وَبد لٌن شيعى د قاؿ ال سائى كيًنه : ليس بالقول د كاٜنارث 

 (.ُْٔ/ِل الياذيل )قاؿ ابجم حأر: َب حدي    ع  د هذب  الشعبىيى رأي  د ك رمى بالرفض. انظر: هتذي
 (.َُٔ/ُ(د ٓنية اليقااو)َِّ/ّانظر: إهتاؿ اٞنعلم بيوائد مسلم للقا ي عياض )( ُ)

اٜنارث بجم ربعي بجم بلدمةدأبو قيادة اعنصارم السلتيد يقاؿ عيب قيادة فارس رسوؿ ا د اويل  ُب هو:  (ِ)
د كهو الذم صلى علي  س ة ُب ولفة علي  شاوده بدراند كاتيقوا على أن  شاد أحدان كمابعدهادتوُب بال وفة

 هػ(.ْٓ)
 (.ِِٕ/ٕ(داةصابة )َٓٔ/ُ(دأسد الغابة )ِٖٗ/ُانظر ترٗني  ُب: االسييعاب )

(د كمسلم ُب  ّّْ( أور   البخارم هياب أبواب اٞنسا دد باب إذا دول اٞنسأد فلًنه  رهعيٌندرقم اٜنديث )ّ)
 (.ُْٕية اٞنسأد برهعيٌند رقم اٜنديث)هياب صلة اٞنسافريجم كقصرهادباب اسيحباب ٓن

 بًن بجم مطعم بجم عدم بجم نوفل بجم عبد م اؼ القرشيدأبو عدمد هاف مجم حلتاو قريش كساداهتمد كهاف هو:  (ْ)
د فاو الذم ي لت  ُب أسارل بدردفقدهاف عبي  يدان ع د رسوؿ ا   يؤوذ ع   ال سلد  او إ  رسوؿ ا  

 هػ(.ٕٓأسلم يـو الييحد توُب ُب اٞندي ة س ة ) أ اره ٞنا قدـ مجم الطائ د
 (.ِّّ/ُانظر ترٗني  ُب: االسييعاب )

(دكالرتمذم هياب اٜنجدباّنا او ُب ُْٖٗ( أور   أبو داكد هياب اٜنجدباب الطواؼ بعد العصردرقم اٜنديث )ٓ)
ل سائي هياب دكا«حديث حسجم صحيح»(دكقاؿ:ٖٖٔالصلة بعد العصر كبعد الصبح ٞنجم يطوؼدرقم اٜنديث )

(دكابجم ما   هياب أبواب إقامة ٖٓٓاٞنواقي دباب إباحة الصلوات ُب الساعات هلاا ّن ةدرقم اٜنديث )
(دكأ٘ند ُِْٓالصلوات كالس ة فيااد باب ما  او ُب الروصة ُب الصلة ّن ة ُب هل كق درقم اٜنديث )

 .(ِّٖ/ِ(دكصحح  اعلباين ُب اةركاو )ُّٕٔٔ(درقم اٜنديث )ِٕٗ/ِٕ)
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فتخصوص ال اي ٢نصوصة باليطوع اٞنطلق د كأما ماهاف ل  سبل هيحية اٞنسأد 
 .(2)مجم هذا ال اي 

 :الترجيح
فل ٩نوز أداو د ٞنا تعارض اٜناظر كاٞنبيح ُب هذه اٞنسألة ف ن ا نقدـ اٜناظر على اٞنبيح

ف ف هاف تر يح اٜنظر على اةباحة )):فقاؿ دكقد ذهر الشوهاين ذلكد ٓنية اٞنسأد كق  ال اي
إذا أمرت م بأمر فأتوا م   ما اسيطعيم كإف ))مجم اٞنر حات اٞنعتوؿ  ا هتا يدؿ علي  حديث: 

((هاف اٞنيعٌن ترؾ ٓنية اٞنسأد ُب اعكقات اٞن ركهة  ((هنيي م عجم شيو فا ي بوه
(ِ). 

كاٜنأة ُب )) :فقاؿ (ّ)ك٣نجم نص على ذلك مجم اٞنعاصريجم الشيخ ١نتد بجم ع يتٌن  
مجم الوقوع ُب  ذلك: أن  ا يت  مبيح كحاظرد أك ا يت  أمر كهنيد فاالحيياط اليأ ل ووفان 

((ا يت  مبيح كحاظر قدـ اٜناظر ال ايد هتا قالوا: إذا
(ْ) . 

 
 

 
 

                                 
 (.ْٖ/ّ(د نيل اعك ار)ِِٔ/ٓانظر :شرح ال وكم على مسلم )( ُ)

 (.ُُٔ( السيل اٛنرار )صِ)
١نتد بجم صاّب الع يتػٌن اليتيتػي دبػرز ُب ف ػوف شػق د عمػو هيتػة هبػار العلتػاو ُب اٞنتل ػة العربيػة السػعودية هو:  (ّ)

 هػ(.ُُِْللقرآفد توُب: س ة )دل  تصاني  ه ًنة م اا: شرح رياض الصاٜنٌند تقريل اليدمريةد تيسًن 
انظػػر ُب ترٗنيػػ : الػػدر ال تػػٌن ُب ترٗنػػة ابػػجم ع يتػػٌن لعصػػاـ بػػجم عبػػد اٞنػػ عم اٞنػػرمد العقػػد ال تػػٌن ُب القصػػص كاٞنواقػػ   

 اٞنشرفة لإلماـ ابجم ع يتٌن ليوس  الر٘نة . 

 (.ُِٓ/ْ( الشرح اٞنتي  )ْ)
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 .مك  ال ائض والجنب في المسجد كم ح :المسألة اليالية

كاويليوا ُب د(ُ)أٗن  العلتاو على أف احملدث حددان أصغر ٩نوز ل  اٞن ث ُب اٞنسأد
 :م ث اٛن ل كاٜنائض على قولٌن

ٛنتاور مجم كهو مذهل ا دحرمة م ث اٜنائض كاٛن ل ُب اٞنسأد :القوؿ األوؿ
 .(ٓ)كاٜن ابلة (ْ)كالشافعية (ّ)كاٞنال ية (ِ)اٜن يية

د كابجم (ٔ)كهو قوؿ اٞنبيند  واز م ث اٜنائض كاٛن ل ُب اٞنسأد :القوؿ اليا ي
 .(ٖ)كالظاهرية د(ٕ)اٞن ذر

 :أدلة ال ظر

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ : قول  تعا   -ُ

                                 
 (.ُّٕ/ِ( انظر: اجملتوع )ُ)
 (.ُُٕ/ُ(دحاشية ابجم عابديجم )ُٓٔ/ُ(دفيح القدير )ّٖ/ُ( انظر: بدائ  الص ائ  )ِ)
 (.ِٔ(د٢نيصر وليل )ص ْٓ/ُ(دبداية اجملياد )ُّٓ/ُاٞنقدمات اٞنتادات البجم رشد ) ( انظر:ّ)
 (.ٕٔ/ُ(داةق اع للشربيين )َُٔ/ِ(د اجملتوع )ِٕٔ/ِانظر:اٜناكم ) (ْ)
 (.ُٔٔ/ُ(داٞنبدع )ّْٕ/ُنصاؼ )(د اةَُٕ/ُ( انظر: اٞنغين )ٓ)
 (.ُُِ/ٖ( انظر: ٢نيصر اٞنبين )ٔ)

  اهاف زاهدن د أبو إبراهيم إٚناعيل بجم ٪نٍن بجم إٚناعيل بجم عترك بجم إسحاؽ اٞنبينكاٞنبين هو: 
ن
 ام اظرن  ا٠نيادن  اعاٞن

٢نيصر »د ك«اٛنام  الصغًن»د ك«اٛنام  ال بًن»ص   هيبان ه ًنة:  دعلى اٞنعاين الدقيقة ااصن وس يى  اا ن أى ١ًنٍ 
. قاؿ الشافعي: اٞنبين «هياب الودائق»د ك«الرتييل ُب العلم»د ك«اٞنسائل اٞنعيربة»د ك«اٞن  ور»ك د«اٞنخيصر

 هػ(.ِْٔتوُب ّنصر س ة ) دناصر مذه 
 (.ٖٓ/ُ بقات الشافعية البجم قا ي شابة )(د ٕٗانظر ترٗني  ُب:  بقات اليقااو للشًنازم )ص/

 (.َُٗ/ِ( انظر: اعكسط )ٕ)
كعداده ُب  م ةدهاف فقياا ن ٠نيادان كرعاند نبيل أبو ب رد تد بجم إبراهيم بجم اٞن ذر ال يسابورمدهو: ١ن كابجم اٞن ذر

 اليقااو الشافعيةد ص   ُب اويلؼ العلتاو هيبان مل يص   م لااد كاحياج إلياا اٞنوافق كاٞنخال دمجم مؤليات :
 هػ(.ُّٗكيًنهادتوُب س ة ) «اةٗناع»د ك«اعكسط»د ك«اعشراؼ»
 (.َُِ/ّ بقات الشافعية ) (دَْٗ/ُْ) سًن أعلـ ال بلو (دَِٕ/ْ) كفيات اععياف ترٗني  ُب: انظر

 (.ََْ/ُ( انظر: احمللى )ٖ)



 الصلةاٞنبيح ُب  على اٜناظراٞنطلل ال اين: أدر تقدًن 

 

 

028 

چے  ے  ۓ  ۓ       ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  
(ُ). 

للأ ل إال مركران دبأف  أف ا  هنى عجم قرباف موا   الصلة    الداللة مجم اآلية:ك 
 .(3)يدول مجم باب ك٫نرج مجم آور

كنوقش هذا االسيدالؿد بأف ال اي ُب اآلية د إ٧نا هو ال اي عجم الصلة حاؿ اٛن ابة 
 . (4)حق يغيسل اٛن لد إال إذا هاف مسافران فيييتم

أف ٦نيٍرًجد ُب العيديجمد )) -تعين ال    -أمرنا  قال : :(ْ)حديث أـ عطية -ِ
العىوىاتق

((كأمر اٜنٍييسض أف يعيبًٍلجم مصلى اٞنسلتٌن (ٔ)كذكات اٝندكر (ٓ)
(ٕ). 

أف معىن اعيباؿ اٜنيض للتصلى دهو عدـ دووٟنجم  ك   الداللة مجم اٜنديث:
 اٞنسأد.

يا عائشة ناكليين ))ُب اٞنسأد فقاؿ:  قاؿ بي تا رسوؿ ا   :حديث أيب هريرة  -ّ
((إف حيميك ليس  ُب يدؾد ف اكلي ))فقال : إين حائضد فقاؿ:  ((ال وب

(ٖ). 
ٞنا قال  إين  أقر عائشة على عدـ  واز دووٟنا اٞنسأدد  ك   الداللة :أف ال  

 .(:)حائضد كل جم بٌن ٟنا أف ٟنا أف تدول يدها دكف أف تدول اٞنسأد

                                 
 .ّْ:  ساوال( سورة ُ)
 (ّٓ/ٕانظر:  ام  البياف )( ِ)

 اٞنر   السابق .( ّ)

كيبت مع د ٕنرض  ل   ( نسيبة ب   هعل أـ عطية اعنصاريةد مجم هبار نساو الصحابةد أسلت  كبايع  اْ)
 اٞنر ىد كتغسل اٛنرحىدكهان  تغسل اٞنوتى.

 (.ُْٕٗ/ْ(داالسييعاب )ّْٓٓ/ٔ(دمعرفة الصحابة )ّّْ/ُٖب: الطبقات ال ربل ) اانظر ترٗنيا
 انظر: ( ٗن  عاتق: كهي الشابة أكؿ ما تدرؾد كقيل: هي الإ مل تنب مجم كالدياا كمل تبكجد كقد أدره  كشب .ٓ)

 (.ُٖٕ/ّ يريل اٜنديث كاعدر )ال ااية ُب
صاحبات اٝندكر ٗن  ودر كهو سرت ي وف ُب ناحية البي  تقعد الب ر كراوه أك هو البي  نيس . انظر شرح  (ٔ)

 (.ُٖٕ/ٔصحيح مسلم )
( كمسلم ُب هياب ُّٖأور   البخارم ُب هياب العيديجمد باب وركج ال ساو كاٜنيض إ  اٞنصلىدرقم اٜنديث) (ٕ)

 (.َٖٗيجم باب وركج ال ساو إ  اٞنصلى كشاود اٝنطبة ميارقات للر اؿدرقم اٜنديث )هياب صلة العيد
 (.ُٓٔأور   مسلم ُب هياب اٜنيضد باب اٜنائض تي اكؿ مجم اٞنسأددرقم اٜنديث ) (ٖ)
 (.َُِ/ّانظر: شرح ال وكم على مسلم )( ٗ)
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كهي حائض كرسوؿ ا   رسوؿ ا   (ُ)أهنا هان  تر ل)):حديث عائشة  -ْ
  حي تذ ٠ناكر ُب اٞنسأد يدين ٟنا رأس  كهي ُب حأرهتا فرت ل  كهي

((حائض
(ِ). 

ف ين ال أحل اٞنسأد ٜنائض كال ))قاؿ:  أف ال   :حديث عائشة  -ٓ
((  ل

(ّ). 
كأن  ال ٩نوز ٟنا  ُب عدـ إباحة اٞنسأد للحائضد ظاهرة مجم اٜنديثد ك   الداللة:

 اٞنسأد. دووؿ
 :أدلة اإلباحة

فافعلي ما ييعل اٜناج يًن أف ال ))قاؿ:  : أف رسوؿ ا  حديث عائشة  -ُ
((تطوُب بالبي  حق تطارم

(ْ). 
 ك   الداللة: اٜنديث يبٌن إباحة دووؿ اٜنائض للتسأد دكتيعل ماييعل اٜناجد

 سول الطواؼ .
   ل فا٦ن س ة كهولقي  ُب بعض  ريق اٞندي  : أف ال   حديث أيب هريرة   -ِ

ه     با :أيجم ه   يا أبا هريرة ؟. قاؿ :م   فذهل فاييسل ٍب  او فقاؿ
                                 

 (.َِّ/ِديث كاعدر )الرت يل: تسريح الشعر كت ظيي  كٓنسي  .انظر ال ااية ُب يريل اٜن (ُ)
(د كمسلم ُب  ِِٗأور   البخارم ُب هياب اٜنيضد باب يسل اٜنائض رأس زك اا كتر يل درقم اٜنديث) (ِ)

 (.َُٔهياب اٜنيضد باب  واز يسل اٜنائض رأس زك اا كتر يل درقم اٜنديث)
كالبياقي ُب س    ُب   (دِّّأور   أبو داكد ُب هياب الطاارة باب ُب اٛن ل يدول اٞنسأددرقم اٜنديث ) (ّ)

(د كابجم حـب ُب احمللى ُب هياب ِّّْهياب الصلةد باب اٛن ل ٬نر ُب اٞنسأد ماران كال يقيم في درقم اٜنديث)
 (.ََْ/ُاٜنيضد مسألة للحائض كال يساو أف ييبك ا كأف يدول اٞنسأد كهذلك اٛن لد)

كنقل ابجم حأر تصحيح ابجم وب٬نة ل .انظر:  اويل  ُب صحة اٜنديث ك عي د فقد حس   البيلعي كابجم القطافدك 
 (.ّٕٔ/ُ(داليلخيص اٜنبًن )ُْٗ/ُنصل الراية )

(دإركاو ُُٔ/ِ(داجملتوع )ٕٕٗ/ُ(د احمللى )ُّٓ/ٓك عي  ابجم اٞن ذر كابجم حـب كال وكم كاعلباين.انظر: اعكسط )
 (.ُِٔ/ُالغليل )

هذا شيو هيب  ا  على ب ات :»كقوؿ ال   أور   البخارم ُب هياب اٜنيضد باب هي  هاف بدو اٜنيض  (ْ)
رقم  (دكمسلم ُب هياب اٜنجد باب بياف ك وه اةحراـ كاٛنت  بٌن العترة كاٜنجدَِٗد رقم اٜنديث )«آدـ

 (.ُِٖٖاٜنديث )
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سبحاف ا  إف اٞنسلم ال )):ف ره  أف أ السك كأنا على يًن  اارة فقاؿ
((ي أس

(ُ). 
ك   الداللة :إف اٞنؤمجم ال ي أس دفل ٕن ع  اٛن ابة د أك اٜنيض للترأة مجم دووؿ 

 اٞنسأد .
أعطي  ٙنسان مل ييعطاجم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  جم عبد ا حديث  ابر ب -ّ

أحد مجم اعنبياو قبلي: نصرت بالرعل مسًنة شارد ك عل  يل اعرض مسأدان 
((ك اوراند كأ٬نا ر ل مجم أمإ أدرهي  الصلة فليصل.....

(ِ). 
ك   الداللة : أف اعرض هلاا مسأد ك اور للتسلم د ف ذا حرم ا علي  دووؿ 

 د د حرم ا علي  هل بقعة ُب اعرض د كهذا ال ييصور .اٞنسأ
 :الترجيح

 ؛ٞنا كق  اليعارض بٌن أدلة اةباحة كاٜنظر ُب مسألة م ث اٜنائض كاٛن ل ُب اٞنسأد
فيحـر حي تذ م ث اٜنائض كاٛن ل ُب اٞنسأد كا  ؛ف ن ا نقدـ أدلة اٜنظر على أدلة اعباحة 

 .أعلم
 دعن   ارئ على اةباحة ال ١نالة؛ورب اٜنظر أك  )):ك٣نجم ر ح ذلك اٛنصاص فقاؿ

ٜنرمة  كٞنا دب  باتياؽ اليقااو حظر القعود في  ع ل اٛن ابة تعظيتان  دفاو ميأور ع اا
كعف العلة ُب حظر القعود  دك ل أف ي وف هذلك ح م اال يياز تعظيتا للتسأد داٞنسأد

((كذلك مو ود ُب اال يياز دفي  هو ال وف في    بان 
(ّ). 

 
 

                                 
(د كمسلم ُب  ِٕٗأور   البخارم ُب هياب الغسلدباب عرؽ اٛن ل كأف اٞنسلم ال ي أسدرقم اٜنديث ) (ُ)

 (.ُّٕب الدليل على اٞنسلم ال ي أسدرقم اٜنديث )هياب اٜنيضد با
(د كمسلم ُب هياب اٞنسا دد باب ِّٖهياب الييتم ُب أكؿ هياب الييتمدرقم اٜنديث )  دأور   البخارم (ِ)

ا ك اورناد  (.ُِٓرقم اٜنديث )  يعل  يل اعرض مسأدن
 (.ُٗٔ/ّ( أح اـ القرآف )ّ)
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 :دخوؿ المشرؾ للمسجدكم ح :المسألة الرابعة

 د مسألة دووؿ اٞنشرؾ للتسأد دمجم اٞنسائل الإ كق  فياا اليعارض بٌن اٜنظر كاةباحة
 :ويل  فياا العلتاو على قولٌناكقد 

كركاية  (ِ)كبعض الشافعية (ُ)كهو قوؿ اٞنال ية حرمة دووؿ اٞنشرؾ اٞنسأد :القوؿ األوؿ
 .(ّ)ماـ أ٘ند ُب مذهل اة

كركاية ُب  (ٓ)كالشافعية (ْ)كهو قوؿ اٜن يية د دووؿ اٞنشرؾ اٞنسأد إباحة القوؿ اليا ي:
 .(ٕ)كالظاهرية(ٔ)مذهل اةماـ أ٘ند 
 أدلة ال ظر: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ :ل  و اسيدلوا بق  -ُ

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ
(ٖ). 

؛فال اي  اٜنراـ شرهٌن اٞنسأداآلية نص ُب م   دووؿ اٞن ك   الداللة مجم اآلية :
عف العلة ُب  كتييد ٓنرًن دووؿ اٞنشرؾ سائر اٞنسا د؛ د(:)ُب اآلية يييد اليحرًن

فيت   مجم دووؿ سائر  م ع  دووؿ اٞنسأد اٜنراـ هي ال أاسة كالشرؾ؛

                                 
 (.ُٖٕ/ُ(دحاشية الصاكم )ُّٓ/ُة )الذوًن  (دَْٗ/ُ( انظر: البياف كاليحصيل )ُ)
 (.ُٖٔ/ِ(د ٓنية احملياج)ِْٔ/ُ( انظر:مغين احملياج )ِ)
 (.َِْ/ْاةنصاؼ ) د(ّّٗ/ّ(داآلداب الشرعية )ّّْ/َُ(انظر: اليركع )ّ)
 (.َِٗ/ْ(دحاشية ابجم عابديجم )ْٔ/ُبدائ  الص ائ  ) (دْٕ/ُ( انظر: اٞنبسوط )ْ)
 (.ُُٓ/ُ(د الغرر الباية للس ي ي )ِٔٗ/ُالبٌن )رك ة الط (دُُْ/ِ( انظر: اعـ )ٓ)
 (.َِْ/ْ( اةنصاؼ )ّّْ/َُ(د اليركع )ُٖٔ/ِ( انظر: احملرر جملد الديجم ابجم تيتية )ٔ)
 (.ُّٔ/ّ( انظر: احمللى )ٕ)

كه اؾ قوؿ دالث هو:  واز دووؿ ٗني  اٞنسا د سول اٞنسأد اٜنراـ كذهل إ  هذا القوؿ الشافعية كاٜن ابلة ُب 
 (.َِْ/ْاةنصاؼ ) (دّٖٓ/ٗاٞنغين ) (دَِّ/ّاٞناذب ) (دِٖٔ/ِة. انظر: اٜناكم )ركاي

 .ِٖ: يوبةال( سورة ٖ)
 (.َُْ/ٖ) انظر: اٛنام  عح اـ القرآف( ٗ)
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 .(2)اٞنسا د
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ :كاسيدلوا أيمان بقول   -ِ

چ﮲    ﮳  ﮴  ﮵﮶ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       
(ِ) . 

ك   الداللة :أف اٞنسلم الس راف كهذا اٛن ل ٬ن عاف مجم قرباف الصلة د كال اي 
عجم قرباف الصلة هو هني عجم قرباف موا عاا د الإ هي اٞنسا د ؛فتجم باب أك  

 .(4)أف ٬ن   ال افر مجم دووؿ اٞنسأد 
خت    مئىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت  چ :كاسيدلوا بقول  تعا  -ّ

چمت    ىت  يت   
(ْ) . 

كال ي وف أف البيوت الإ أمر ا  أف يذهر اٚن  فياا هي اٞنسا د د ك   الداللة :
كاٞنشرؾ ال ييعل شيو مجم ذلك ؛فل ٩نوز أف يدول  دذهر ا  إال مجم اٞنسلم

 اٞنسأد إال اٞنسلم .
 دإف هذه اٞنسا د ال تصلح لشيو مجم هذا البوؿ)): :حديث أنس بجم مالك  -ْ

((كالصلة كقراوة القرآف دال القذر إ٧نا هي لذهر ا  ك 
(ٓ). 

أف اٞنشرؾ ٤نس كال ٫نلو مجم هذه القاذكرات الإ ال ٩نوز أف ت وف  ك   الداللة:
ُب اٞنسا دد كأيمان ال افر ال يصح م   الصلة كال قراوة القرآف الإ هي اٞنقصودة 

 .(7)مجم دووؿ اٞنسأد

                                 
 ٞنر   السابق .ا( ُ)
 .ّْ:  ساوال( سورة ِ)
 (.ُٖٗ)ص  عيب ب ر اٛنراعي انظر: ٓنية الراه  كالسا د (ّ)

 .ّٔ:  ورال( سورة ْ)
 (.ٕٖٓرقم اٜنديث ) أور   مسلم هياب الطاارةد باب صل اٞناو على البوؿ ُب اٞنسأدد( ٓ)
 (.َُْ/ٖ) انظر: اٛنام  عح اـ القرآف( ٔ)
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 :أدلة اإلباحة
جم أيب العاصحديث ع تاف ب -ُ

كفد دقي  ٞنا قدموا على رسوؿ ا   أف :(ُ)
كال  (ّ)كال يعشركا (ِ)فاشرت وا أف ال ٪نشركا؛أنبٟنم اٞنسأد لي وف أرؽ لقلو م
ل م أف ال ٓنشركا كال تعشركا كال وًن ُب ديجم ليس )):فقاؿ رسوؿ ا   (ْ)٩نبوا

((في  رهوع
 (ٓ). 

 .(7) واز دووؿ ال افر اٞنسأد اٜنديث صريح الداللة ُب  ك   الداللة:
ِنيل قبل ٤ندد فأاوت بر ل مجم  بعث رسوؿ ا  )) :قاؿ :حديث أيب هريرة  -ِ

((د فربطوه بسارية مجم سوارم اٞنسأد(ٕ)بين ح ييةد يقاؿ ل ؛ ٖنامة بجم أداؿ
(ٖ) 

 ف ف رسوؿ ا  اٜنديث ظاهر الداللة ُب  واز دووؿ ال افر اٞنسأد؛ ك   الداللة:

                                 
على  ي ىن أبا عبد ا د اسيعتل  رسوؿ ا   ع تاف بجم أيب العاص بجم بشر بجم عبد بجم د٨ناف ال قييدهو:  (ُ)

د ٍب عبل  عتر ككاله كس يٌن مجم ولفة عتر  كولفة أيب ب ر  الطائ د فلم يبؿ علياا حياة رسوؿ ا  
س ة ٙنس عشرة على عتاف كالبحريجمدس جم ع تاف بجم أيب العاص البصرةدك هاف سبل إمساؾ دقي  عجم الردة 

 .حٌن ارتدت العربد توُب ُب ولفة معاكية 
 (.ْٕٓ/ّ(دأسد الغابة )َُّٓ/ّانظر ترٗني  ُب: االسييعاب )

 (.ّٖٗ/ُ: هو  ال دب إ  اٞنغازم.انظر: ال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر )اليحشًن (ِ)
 (.ِّٗ/ّاليعشًن:أم أوذ عشر اعمواؿ.انظر: ال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر ) (ّ)
 (.ِّٖ/ُأصل اليأبية: أف يقـو اةنساف قياـ الراه .انظر: ال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر ) (ْ)
(د كابجم َِّٔرقم اٜنديث)  هياب اٝنراج كاةمارة كالييود باب ما  او ُب ورب الطائ دأور   أبو داكد ُب (ٓ)

(د كابجم وب٬نة  ُب هياب الو وود َُٕٔما   ُب هياب الصياـد باب فيتجم أسلم ُب شار رممافدرقم اٜنديث)
 هياب الصلة باب (د كالبياقي ُبُِّٖباب الروصة ُب إنباؿ اٞنشرهٌن اٞنسأد يًن اٞنسأد اٜنراـدرقم اٜنديث)

 (.َّٖ/ٗ(د ك عي  اعلباين ُب سلسلة اعحاديث المعيية )ّّْْاٞنشرؾ يدول اٞنسأددرقم اٜنديث )
 (.ّٓ/ّانظر: معامل الس جم)( ٔ)

كٞنا دل  شعرد ٖنامة بجم أداؿ بجم ال عتاف اليتاميد مجم بين ح ييةد أبو أمامة: صحايبد هاف سيد أهل اليتامةهو:  (ٕ)
تامة ُب في ة )مسيلتة( دب  هو على إسلم د كٜنق بالعلو بجم اٜنمرمٌيد ُب ٗن  ٣نجم دب  كٞنا ارتدس أهل اليدشعر

 هػ(. ُِس ة ) كقيل بعيد ذلكد مع د فقاتل اٞنرتديجم مجم أهل البحريجم
 (. ِٓٓ/ُ(د الغصابة )ٕٓ/ٔانظر ترٗني  ُب: الطبقات ال ربل )

(د كمسلم  ُب هياب ْٕٓأددرقم اٜنديث )أور   البخارم ُب هياب الصلةد باب دووؿ اٞنشرؾ اٞنس (ٖ)
 (.ُُْٔاٛنااددباب ربط اعسًن كحبس درقم اٜنديث )
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 مة اٞنسأد كلو مل ي جم  ائبان مل يدول أدول ٖنا  . 
كنوقش هذا االسيدالؿ دبأف دووؿ ٖنامة اٞنسأد هاف ٜنا ة د كهي رؤيي  لصلة 

 اٞنسلتٌن كلعل  أف يسلم كيرؽ قلب  ٞنا يرل حسجم صلهتم دكقد حصل هذا .
كهو  الس  أتى الياود ال   )): قاؿ رسوؿ ا   :اؿق :حديث أيب هريرة  -ّ

((د ُب أصحاب  فقالوا: يا أبا القاسم ُب ر ل كامرأة زنياُب اٞنسأ
(ُ). 

مجم  دوول  كلو هاف   ك   الداللة :أف الياود دولوا اٞنسأد كمل ٬ن عام ال  
 ١نرمان ٞن عام .

كاعرتض على هذا الدليل بأف دووٟنم إ٧نا هاف ٜنا ة د كهي حاددة عٌن اليسيدؿ 
 .(3)أد ا على عتـو  واز دووؿ اٞنشرهٌن اٞنس

 :الترجيح
كع د تعارض اٜناظر كاٞنبيح يقدـ اٜناظر على د تعار   اعدلة بٌن اٜنظر كاةباحة

 .فل ٩نوز للتشرؾ دووؿ أم مسأد مجم مسا د اٞنسلتٌن كا  أعلم ؛اٞنبيح
 

 
 

                                 
باب أح اـ الذمة كإحصائام إذا زنوا كرفعوا إ  اةماـدرقم اٜنديث  أور   البخارم ُب هياب اٜندكدد (ُ)

 (.ْْٔٓكالدياتد باب ر م الياود ُب البنادرقم اٜنديث) (د كمسلم ُب هياب اٜندكدُْٖٔ)
 (.َُٓ/ٖانظر: اٛنام  عح اـ القرآف)( ِ)



 الصلةاٞنبيح ُب  على اٜناظراٞنطلل ال اين: أدر تقدًن 

 

 

034 

 :ت ية المسجد واإلماـ يخطب حكم:المسألة الخامسة
 :على قولٌناويل  العلتاو ُب ح م ٓنية اٞنسأد كاةماـ ٫نطل 

 .(ِ)كاٞنال ية د(ُ)كهو مذهل اٜن يية  حرمة ٓنية اٞنسأد كاةماـ ٫نطلد:القوؿ األوؿ
 .(ْ)كاٜن ابلة (ّ)ٓنية اٞنسأد كاةماـ ٫نطلدكهذا مذهل الشافعية إباحة :القوؿ اليا ي
 :أدلة ال ظر

ۆۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ :اسيدلوا بقول  تعا  -ُ

چۅ
(ٓ). 

يقرأ القرآف ُب اٝنطبة د كاالشيغاؿ بالصلة أد او اٝنطبة ك   الداللة :أف اٝنطيل س
 .(7)ييوت االسيتاع للخطبة 

إذا قل  لصاحبك يـو اٛنتعة: ))قاؿ:  أف رسوؿ ا   :حديث أيب هريرة  -ِ
((أنص د كاةماـ ٫نطلد فقد لغوت

 (ٕ). 
  فرض ك   الداللة :أف اعمر باٞنعركؼ أد او اٝنطبة ٪نـر كيبطل أ ر اٝنطبة دم  أن

 .(9)ع د رؤية اٞن  ر د كٓنية اٞنسأد نافلة فيحـر مجم باب أك  أد او اٝنطبة 

                                 
 (.ّٕ/ِ(د الب اية )َّْ/ُ(داللباب )ِٕ/ُ( انظر: بداية اٞنبيدم للتريي اين )ُ)
 (ِٓٔ/ُاليواه  الدكاين ) (دّْٔ/ِالذوًنة ) (دُّٕ/ُ( انظر: بداية اجملياد )ِ)
 (.ُْٕياية اعويار )ص (دهٔٗٓ/ِالبياف ُب مذهل اةماـ الشافعي ) (دِْٗ/ِ( انظر: اٜناكم )ّ)
 (.ُٕٕ/ِ(داٞنبدع)ُُٗ/ِ(دشرح البرهشي )ِّٔ/ِ( انظر: اٞنغين )ْ)
 .َِْ: عراؼاع( سورة ٓ)
 (.ِْٗ/ِاٜناكم ال بًن) (دِْٔ/ُ) انظر: بدائ  الص ائ ( ٔ)

(د كمسلم ُب  ّْٗ( أور   البخارم هياب اٛنتعةد باب اةنصات يـو اٛنتعة كاةماـ ٫نطلد رقم اٜنديث )ٕ)
 (.ُٖٓياب اٛنتعة باب اةنصات يـو اٛنتعة ُب اٝنطبة رقم اٜنديث ) ه

 (.ٖٖ/ُانظر: تبيٌن اٜنقائق )( ٖ)
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حديث عبد ا  بجم بسر -ّ
ه    السا إ    ل اٞن رب يـو اٛنتعة فأاو :قاؿ :(ُ)

٫نطل ال اسد فقاؿ ل  رسوؿ ا   ر ل ييخطى رقاب ال اسد كرسوؿ ا  
:(( ا لسد فقد آذي  كآني))

(ِ). 
مل يأمره أف يصلي ٓنية اٞنسأد ؛عف الصلة تشغل  عجم   أف ال   ة :ك   الدالل

 .(4)اسيتاع اٝنطبة
 :أدلة اإلباحة

٫نطلد  : قاؿ: دول ر ل يـو اٛنتعة كال   حديث  ابر بجم عبد ا    -ُ
((قم فصل رهعيٌن))فقاؿ: أصلي ؟د قاؿ: الد قاؿ: 

(ْ). 
سأد أف يصلي رهعيٌن دكهذا كهو ٫نطل مجم دول اٞن  أمر ال   ك   الداللة:

 .(6)ظاهر ُب  واز صلة ٓنية اٞنسأد كاةماـ ٫نطل
 أمسك عجم اٝنطبة حق ييرغ ٪نيتل أن دكنوقش هذا االسيدالؿ بأف ال   

 .(7)مجم صلت  دبدليل أن  ت لم م  الداول كأكق  اٝنطبة  الداول
دهم يـو إذا  او أح))وطلد فقاؿ:  :أف ال   حديث  ابر بجم عبد ا   -ِ

                                 
هود كأبوهد كأم د كأووه  عبد ا  بجم بسر اٞنازيند أبو بسرد يقاؿ: إن  ٣نجم صلى القبليٌند صحل ال   و: ه( ُ)

كتسعٌند كهو آور مجم مات بالشاـ ُنتص مجم هػ(د كهو ابجم أرب  َٖعطيةد كأوي  الصتاود مات بالشاـ س ة )
 أصحاب رسوؿ ا  

 (.ُٖٓ/ّأسد الغابة ) (دْٕٖ/ّانظر ترٗني  ُب: االسييعاب )
أبو داكد ُب هياب الصلةد باب ٔنطي رقاب ال اس يـو ك  (دُْٕٕٔرقم اٜنديث ) (دُِِ/ِٗ( أور   أ٘ند )ِ)

د باب ال اي عجم ٔنطي رقاب ال اس كاالماـ على اٞن رب كال سائي ُب هياب اٛنتعة (دُُُٖاٛنتعةد رقم اٜنديث )
كابجم وب٬نة ُب صحيح  هياب اٛنتعةد باب ال اي عجم ٔنطي ال اس يـو  (دُّٗٗرقم اٜنديث ) يـو اٛنتعةد

 (دِٖٕ/ّك عي  ابجم حـب ) (دِْْ/ُكصحح  اٜناهم ) (دُُُٖرقم اٜنديث ) اٛنتعة كاةماـ ٫نطلد
 (.ُِٖ/ْ داكد )كصحح  اعلباين ُب صحيح س جم أيب

 (.ِّٔ/ِ) انظر: اٞنغين( ّ)

(د كمسلم ُب  ُّٗ( أور   البخارم هيابد باب مجم  او كاةماـ ٫نطل صلى رهعيٌن وييييٌندرقم اٜنديث )ْ)
 (.ٕٖٓ) هياب اٛنتعةد باب اليحية كاةماـ ٫نطل رقم اٜنديث

 (.ِْٔ/ُ) انظر:بدائ  الص ائ ( ٓ)

 (.ٖٖ/ُ) انظر: تبيٌن اٜنقائق( ٔ)
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((اٛنتعةد كقد ورج اةماـد فليصل رهعيٌن
(ُ). 

اعمر بصلة رهعيٌن ٓنية اٞنسأد د كاعمر يييد الو وب هتا هو مقرر  :ك   الداللة
 ُب أصوؿ اليق  د كاقل أحوال  ه ا أن  يييد اةباحة .

ترؾ اٝنطابة أد او  بأف هذه قمية عٌن دفييحيتل أن   كنوقش هذا االسيدالؿ؛
أن  م سوخ ّنا أك  دي ب  ال اس إ  فاقة هذا الداول لداولد أك أن  أراد أفصلة ا

 (3)يركل مجم ال اي عجم الصلة
 السد فمرب بيده بٌن هييي  دول  اٞنسأد كرسوؿ ا   :حديث أيب ذر  -ّ

إف ل ل شيو ٓنيةد كٓنية اٞنسأد أف تصلي رهعيٌن إذا دول د قم ))كقاؿ يل: 
((فصل

(ّ). 
أف هذا اٜنديث يبقى على عتوم  كهو صلة ٓنية اٞنسأد على هل ك   الداللة : 

 .(5)حاؿ دحق كاةماـ ٫نطل 
 :الترجيح

 (6)ك٣نجم ر ح ذلك فخر الديجم البيلعيدفيقدـ اٜناظر على اٞنبيح ؛تعارض اٜناظر كاٞنبيح
                                 

 (.ٕٖٓأور   مسلم ُب هياب اٛنتعةد باب اليحية كاةماـ ٫نطل رقم اٜنديث) (ُ)
 (.ّْٔ/ِانظر: الذوًنة )( ِ)

( مجم  ريق َّْْ( رقم )ِْٔ/ٗكالببار ُب مس ده ) (دُِْٓٓ(درقم اٜنديث )ُّْ/ّٓ( أور   أ٘ند )ّ)
 تجم  اٝنشخاشد عجم أيب ذرعتر الدمشقيد عجم عبيد بجم  أيب عجمد عبدالر٘نجم بجم عبدا  بجم عيبة اٞنسعودم

 حديث  ويل. 
ٛناالة عبيد بجم اٝنشخاشد كلمع  أيب عتر الدمشقيد كقاؿ الدارقطين: اٞنسعودم عجم أيب عتر كإس اده  عي د 

 (. ّْٓ/ْ. انظر: البدر اٞن ًن )الدمشقي مرتكؾ
خاش ال نعلم ركل عجم أيب ذر هذا ال لـ ال نعلت  يركل  ذا الليأ إال عجم أيب ذر. كعبيد بجم اٝنش»كقاؿ الببار : 

 (.  ٓٓ-ْٓ/ِكانظر: اليلخيص اٜنبًن )«. إال هذا اٜنديث
 (.ِْٗ/ِانظر: اٜناكم ال بًن )( ْ)

 ل هػ فأفق كدٌرسد   َٕٓقدـ القاهرة س ة د فقي  ح يي دع تاف بجم علي بجم ١نأجمد فخر الديجم البيلعيهو:  (ٓ)
يق د ك" ترهة ال لـ على أحاديث اعح اـ " ك " شرح ال ُب ق"د" تبيٌن اٜنقائق ُب شرح ه ب الدقائمؤليات م اا 

 ق( ُب رمماف بقرافة مصر .ّْٕتوُب س ة ) داٛنام  ال بًن " 
 (.َُِ/ْ) اععلـ (دّْٓ/ُُب ترٗني  :اٛنواهر اٞنمية ُب  بقات اٜن يية )انظر 
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 .(2) ((عف احملـر مقدـ على اٞنبيح فو ل تره )) فقاؿ:
 –أم حديث  ابر  –هذا اٜنديث )):فقاؿ (ِ)لعيينبدر الديجم ا أيمان  ك٣نجم قدـ ذلك 

((...اٜنظر مقدـ على اةباحة :..الراب .اليعارض اعصوؿ مجم أك  
(ّ). 

 

 

                                 
 (.ٖٖ/ُ) انظر: تبيٌن اٜنقائق( ُ)

مجم هبار احملددٌن. أصل  مجم حلل  ددد أبو ١نتدد بدر الديجم العيين اٜن يي١نتود بجم أ٘ند بجم موسى بجم أ٘نهو: ( ِ)
كمولده ُب عي ياب )كإلياا نسبي ( أقاـ مدة ُب حلل كمصر كدمشق كالقدس. ككيل ُب القاهرة اٜنسبة كقماو 

شرح  عتدة القارم ُب». مجم هيب  هػ(ٖٓٓس ة ) كع   على اليدريس كاليص ي  إ  أف توُب بالقاهرة داٜن يية
 كيًنها ال  ًن.  «الب اية ُب شرح اٟنداية» «مغاين اعويار ُب ر اؿ معاين اآلدار» «البخارم

 (. ِٖٔ/ٕ(د شذرات الذهل )ُُّ/َُانظر ترٗني  ُب: الموو اللم  )
 (.ّٕ/ِ( الب اية )ّ)
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 .لبس األحمرحكم  :المسألة السادسة
دكاويليوا (ِ)د ك واز لبس يًنه مجم اعلواف (ُ)اتيق العلتاو على اسيحباب لبس البياض

 :ُب لبس  اع٘نر على قولٌن
د كبعض (ْ)كبعض الشافعيةد(ّ)كهو قوؿ بعض اٜن ييةد حرمة لبس اع٘نر :األوؿ القوؿ

 .(ٓ)اٜن ابلة 
د (ٖ)د كالشافعية (ٕ)د كاٞنال ية (ٔ)كهو مذهل اٜن يية  دلبس اع٘نر إباحة :القوؿ اليا ي

 .(ٗ)د كاٜن ابلة (ٖ)
 :أدلة ال ظر

چڦڦ  ڄ   ڄ  ڄڄچ :اسيدلوا بقول  تعا   -ُ
(َُ). 

أكرد اآلية ُب  كا   ركف ورج على قوم  البسان ديابان ٘نراندأف قا ك   الداللة:
 .(22)٣نا يدؿ أف ال ياب اٜنتر معيبة ع د ا  مذمومة  دمعرض الذـ

دوبٌن  يس على  رأل رسوؿ ا   ::قاؿحديث عبد ا  بجم عترك بجم العاص  -ِ
((إف هذه مجم دياب ال يار فل تلبساا)):فقاؿ دمعصيريجم

(ُِ). 

                                 
 (.ِْٓ/ْ( انظر: اجملتوع )ُ)
 ( اٞنر   السابق.ِ)
 (.ّٖٓ/ِٔيار )(د رد احملُِّ/ُ) درر اٜن اـ ( انظر:ّ)
 (.ٖٔ/ِ( انظر: رك ة الطالبٌن )ْ)
 (.ُّٖ/ُ(د زاد اٞنعاد )َّٖ/ُ( انظر: شرح عتدة اليق  البجم تيتية )ٓ)
 (.ّٖٓ/ِٔرد احمليار ) (دِّٓ/ِ(د ٠نت  اعهنر )ُِّ/ُانظر: درر اٜن اـ) (ٔ)
 (.ِّٓ/ُلخرشي )(د شرح ٢نيصر وليل لَٔٓ/ُمواهل اٛنليل ) (دِٕٔ/ُٕالبياف كاليحصيل ) ( انظر:ٕ)
 (.ْٕ/ِالغرر الباية ) (دِٕ/ّٓنية احملياج ) (دّْٓ/ْ( انظر: اجملتوع )ٖ)
 (.ِٕٓ/ُ(د حاشية الركض اٞنرب  )َُٓ/ُالشرح ال بًن ) (دَِْ/ُ( انظر: اٞنغين )ٗ)
 .ْٖ: قصصال( سورة َُ)
 (.ّٕٓانظر: شرح عتدة اليق  )ص( ُُ)

د كال وب (ْٖٓٓلبس الر ل ال وب اٞنعصيرد رقم اٜنديث )ور   مسلم ُب هياب اللباسدباب ال اي عجم أ( ُِ)
 = 
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د فال ياب  علاا مجم دياب ال يار د كهذا دليل ٓنر٬ناا  أف ال  :ك   الداللة 
 .(2) اٞنصبوية بالعصير أك باع٘نر هلاا ١نرمة 

ر ل علي  برداف  دول على ال   )):قاؿ: حديث عبد ا  بجم عترك  -ّ
((أ٘نرافد فسلمد فلم يرد ال   

(ِ). 
 .(4)  للبس الر ل الربد اع٘نرأف ال   مل يرد علي  السلـ دليل هراهيك   الداللة :

حديث عتراف بجم حصٌن -ْ
إياهم كاٜنترة ف هنا مجم )):قاؿ رسوؿ ا   ::قاؿ(ْ)

((أحل البي ة إ  الشيطاف
(ٓ). 

ك   الداللة :ال اي عجم اٜنترةد كال اي يييد اليحرًن هتا هو معلـو مجم أصوؿ 
 .(7)اليق 

((اٜنتر دراٞنيا عجم هنى)): أف ال   حديث الرباو بجم عازب  -ٓ
(ٕ). 

 .(9)عجم اٞنيادر اٜنتر د كال اي يييد اليحرًن   هني ال  ك   الداللة :
حديث  راف  بجم وديج -ٔ

ُب سيرد فرأل  قاؿ: ور  ا م  رسوؿ ا   :(ٗ)
 =                                 

 (.ُٖٓ/ْاٞنعصير هو :ال وب اٞنصبوغ بالعصير دكالعصير صب  أصير اللوف دانظر :لساف العرب )
 (.ِِِ/ِ) انظر: الشرح اٞنتي ( ُ)

 او ُب هراهية (د كالرتمذم هيابد باب ماَْٗٔاللباسدباب ُب اٜنترةدرقم اٜنديث ) ب( أور   أبو داكد ُب هياِ)
هو حديث  عي  »د كقاؿ ابجم حأر:«حسجم يريل»(د كقاؿ: َِٕٖرقم اٜنديث) لبس اٞنعصير للر لد

 (.ّّْ/ُ(دك عي  اعلباين ُب  عي  س جم الرتمذم )ْٖٓ/ُ.انظر: فيح البارم )«اةس اد
 (.ُٕٓ/ُانظر: شرح م ياى اةرادات)( ّ)

أسلم عاـ ويربدهاف مجم فملو الصحابة  ال ع د أبو ٤نيدد عتراف بجم حصٌن بجم عبيد بجم ول د اٝنباعيهو:  (ْ)
 هػ(.ِٓس جم البصرةد كمات  ا س ة ) كهاف ٠ناب الدعوة كمل يشاد اليي ةد كفقاائامد

 (.ِٗٔ/ْ(دأسد الغابة )َُِٖ/ّسييعاب )انظر ترٗني  ُب: اال
اعلباين ُب  (دكَّٔ/َُبارم)ابجم حأر ُب فيح ال (د ك عي ُّٕرقم اٜنديث ) (دُْٖ/ُٖ( أور   الطرباين )ٓ)

 (.ُُٕٕ(درقم اٜنديث )َِٕ/ْسلسلة اعحاديث المعيية )
 (.َّٖانظر: شرح عتدة اليق )ص( ٔ)

 (.ُُٓٓرقم اٜنديث ) ( أور   البخارم هياب اللباسد باب اٞني رة اٜنتراودٕ)
 (.ُِٗانظر:شرح عتدة اليق )ص( ٖ)

 ؛يـو بدر ال أارم اٝنبر يد أبو عبد ا د رده رسوؿ ا   راف  بجم وديج بجم راف  بجم عدمد اعنصارمهو:  (ٗ)
كانيقم   راحي  ُب  عن  اسيصغرهد كأ ازه يـو أحدد فشاد أحدا كاٝن دؽ كأه ر اٞنشاهددأصاب  سام ُب أحدد

 = 
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على ركاحل ا كعلى إبل ا أهسية فياا ويوط عاجم ٘نرد فقاؿ رسوؿ  رسوؿ ا  
حق  فقت ا سراعا لقوؿ رسوؿ ا  ((أال أرل هذه اٜنترة قد علي م؟)): ا  

((نير بعض إبل اد فأوذنا اعهسيةد ف بع اها ع اا
 (ُ). 

على الصحابة تغطييام اعبل بأهسي  فياا ويوط   إن ار ال   :ك   الداللة
 .(3)عمره د٣نا يدؿ على حرمة لبس اع٘نر كامي اٟنم  ٘نرد

 :أدلة اإلباحة

چٻ  پ  پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  چ:اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
(ّ). 

فيباح لبس أم  ؛بي ة عاـ دكيبقى العاـ على عتوم اعمر بأوذ ال :ك   الداللة
 .(5)لوف

(ٔ)عجم أبي   (ٓ)حديث هلؿ بجم عامر -ِ
 :رأي  رسوؿ ا  )): قاؿ  ٫نطل على
((بغلة كعلي  برد أ٘نرد كعلي أمام  يعرب ع  

(ٕ). 
٘نرد كلو هاف ١نرمان مالبس  علي  لبس الربد اع  أف رسوؿ ا  ك   الداللة:

 =                                 

 هػ(.ْٕتوُب س ة ) زمجم عبد اٞنلك ابجم مركافد
 (.ِِّ/ِأسد الغابة ) (دْٕٗ/ِانظر ترٗني  ُب: االسيعاب )

(د أبو داكد ُب هياب اللباسد باب ُب اٜنترةد رقم َُٕٖٓ(درقم اٜنديث )ُُٓ/ِٓور   أ٘ند ُب اٞنس د )( أُ)
 .)؟؟؟( ك عي  اعلباين ُب صحيح ك عي  س جم أيب داكد (دََْٕاٜنديث )

 (.َِْ/ُانظر: اٞنغين )( ِ)

 .ُّ: عراؼاع( سورة ّ)
 (.ُِّ/ُانظر: درر اٜن اـ )( ْ)

ركل ل  أبو داكد كال سائيد ذهره ابجم حباف ُب ال قات بجم عترك اٞنبيند ال وُبدركل عجم أبي دهلؿ بجم عامر هو: ( ٓ)
 ككدق : الذه  كابجم حأر. 

 (. ُٖ/ُُ(د هتذيل الياذيل )ُٕٓ/ٕد ال قات البجم حباف )(َّْ/َّهتذيل ال تاؿ ) انظر ترٗني  ُب:
 أبي  .ركل عجم  عامر ٍبجم عترك اٞنبيند أىبيو هلؿدل  صحبةدهو:  (ٔ)

 (.َْٖ/ّ(داةصابة )ُِّ/ّانظر ترٗني  ُب: أسد الغابة )
كحسجم إس اده ابجم اٞنلقجم (د َّْٕرقم اٜنديث ) ( أور   أبو داكد ُب هياب اللباسدباب ُب الروصة ُب ذلكدٕ)

 (.َّٓ/َُكحسجم إس اده أيمان ابجم حأر ُب فيح البارم ) (دٕٕٔ/ُْب البدر اٞن ًن )
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 .(2)الصلة كالسلـ 
ورج رسوؿ ا  ُب حلة ٘نراو )):(ّ)عجم أبي (ِ)حديث عوف بجم أيب  حيية -ّ

((صلى إ  الع بة بال اس رهعيٌن دمشترا
(ْ). 

ُب اٜنلة اٜنتراو يدؿ على  واز الصلة ُب ال وب   ك   الداللة :صلة ال  
 .(6)اع٘نر 

ما رأي  مجم ذم ٞنة ُب حلة ٘نراو أحسجم مجم )):قاؿ: بجم عازب حديث الرباو  -ْ
ل  شعر يمرب م  بي  بعيد ما بٌن اٞن  بٌن ليس بالقصًن كال  رسوؿ ا  

((بالطويل
(ٔ). 
 .(8)للحلة اٜنتراو دليل على  واز لبساا   لبس ال   ك   الداللة:

 الترجيح:

ك٣نجم ذهر ذلك ابجم ٤نيم د اٞنبيحفيقدـ ال ص اٜناظر على ؛تعارض اٜناظر م  اٞنبيح

                                 
 (.ُُِ/ِانظر: نيل اعك ار )( ُ)

 . عوف بجم كهل بجم عبد ا  السوائي مجم بين عامر بجم صعصعةدٚن  أباههو: ( ِ)
 (.ْْٕ/ِِ(د هتذيل ال تاؿ )ُٓ/ٕانظر ترٗني  ُب: الياريخ ال بًن )

كهل بجم عبد ا  السوائي مجم بين عامر بجم صعصعةدأبو حييةد نبؿ ال وفةد كهاف مجم صغار الصحابةد هو: ( ّ)
كركل ع  . ك عل  على ابجم أيب   حيية ملٍى يبل  اٜنلمد كل    ٚن  مجم رسوؿ ا  بو توُب كىأذهركا أف رسوؿ ا 

 الل على  بي  اٞناؿ بال وفةد كشاد مع  مشاهده هلااد كهاف ٪نب  كي ق إلي د كيستي  كهل اٝنًند ككهل ا  
 هػ(.ِٕأيماد توُب س ة )

 (.ْٗ/ٓبة )(د أسد الغاُِّ/ِانظر ترٗني  ُب:الطبقات ال ربل )
(د كمسلم ُب هياب ّٗٔ( أور   البخارم ُب هياب الصلةدباب الصلة ُب ال وب اع٘نرد رقم اٜنديث )ْ)

 (.َُٓٓالصلةدباب مركر اٜنتار كال للدرقم اٜنديث )
 (.ُِٖ/ِانظر: فيح البارم البجم ر ل )( ٓ)

(د كمسلم ُب هياب اليمائلد باب ّّٖٓد رقم اٜنديث)( أور   البخارم ُب هياب اٞن اقلد باب صية ال   ٔ)
 (.ُّْٔدرقم اٜنديث )باب ما او ُب شعر ال   

 (.ِٓٗ/ِانظر:إح اـ اعح اـ البجم دقيق العيد)( ٕ)



 الصلةاٞنبيح ُب  على اٜناظراٞنطلل ال اين: أدر تقدًن 

 

 

042 

((.... كاٜناظر مقدـ على اٞنبيح لو تعار ا)):فقاؿ د(ُ)ٜن ييا
(ِ). 

 
 

 

 

 

 

                                 
البحر »زيجم الديجم بجم إبراهيم بجم ١نتد بجم ١نتد الشاًن بابجم ٤نيم اٞنصرمداٜن ييدفقي د أصويلدمجم مؤليات  هو:  (ُ)

 هػ(.َُٕٗب اعصوؿد توُب س ة ) «شرح اٞن ار»د ك«ل ظائراعشباه كا»ُب اليق د ك «الرائق
 (.ُِٗ/ْ(د معأم اٞنؤليٌن )ّٓٓ/ٖانظر ترٗني  ُب: شذرات الذهل )

 (.ُُٕ/ِ( البحر الرائق )ِ)



 

 

 

 
 

 
 

 ادلطهة انثانث
 صُاوان أثز تقذَى احلظز ػهً اإلتازح يف

 
 :كفي  دلث مسائل 

 
 .صياـ التطوعكم  اإلفطار في ح :المسألة األولى

 .إذا سافر أثناء النهارالصائم  كم فطر المسألة اليا ية: ح
 حكم إفراد يـو السبت بالصياـ . :المسألة اليالية
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 . حكم اإلفطار في صـو التطوع :المسألة األولى

 : م قماو صـو اليطوع على قولٌناويل  أهل العلم ُب ح
كهو د القماو علي  ل ٩نك د صـو اليطوع بدكف عذرُب فطار اة ٪نـر  :القوؿ األوؿ

 .(ِ)كاٞنال ية (ُ)مذهل اٜن يية
د (ّ)كهو مذهل الشافعية د صـو اليطوع بدكف عذر يباح اعفطار ُب :القوؿ اليا ي

 .(ْ)كاٜن ابلة
 أدلة ال ظر: 

(ڎ ڈ ڈ)اسيدلوا بقول  تعا :  -ُ
 (ٓ). 

 .(7)أف هل مجم شرع بعتل   كبدأ ب  فليس ل  إبطال  كإف هاف تطوعان ك   الداللة :
 عاـ كه ا صائتيٌن فأفطرناد  (ٕ)ٜنيصة:قال : أهدم يل ك حديث عائشة   -ِ

فقل ا: يا رسوؿ ا د إنا أهدم ل ا هدية فاشياي اها فأفطرناد  ٍب دول رسوؿ ا  
((علي تا صوما يوما آور م ان دال))فقاؿ: 

(ٖ). 

                                 
 (.ّْٓ/ُ(د احمليط الربهاين )ٗٔ/ّ(داٞنبسوط )ِٕٗ/ُ( انظر: أح اـ القرآف )ُ)
 (.َّْ/ِاف كاليحصيل )(دالبيّْْ/ُ(د ال اُب )ِْٕ/ُ( انظر: اٞندكنة )ِ)
 (.ُْٓ/ُ(دفيح الوهاب للس ي ي )ّّٗ/ٔ(داجملتوع )ِّْ/ُ( انظر: اعـ )ّ)
 (.ٓٓ/ّ(داٞنبدع ُب شرح اٞنق   )َِٔ/ِ(دشرح البرهشي )ُُٓ/ٓ( انظر: اليركع )ْ)
 .ّّ: ١نتد( سورة ٓ)
 (.ِِٕ/ْانظر: اٞنسالك ُب شرح مو أ مالك )( ٔ)

كلدت ّن ة كتبك اا و يس بجم حذافة كأـ اٞنؤم ٌن  زكج رسوؿ ا   هي: حيصة ب   عتر بجم اٝنطابد( ٕ)
الساتيد ف ان  ع ده إ  أف ظار اةسلـد فأسلتا. كها رت مع  إ  اٞندي ة فتات ع ااد فخطباا رسوؿ ا  

 كاسيترت ُب اٞندي ة بعد كفاة ال   د مجم أبيااد فبٌك   إياهاد س ة اد يٌن أك دلث للاأرةوفي   اإ  أف ت 
 هػ(. ْٓس ة )

 (. ِّٕ/ْ(د اةصابة )ٔٓ/ٖانظر ترٗنياا ُب: الطبقات ال ربل )
د ما٩نل على الصائم اٞنيطوع إذا أفطردرقم اٜنديث )ٖ)  (دِّٕٕ( أور   ال سائي ُب الس جم ال ربل هياب الصـو

د باب مجم رأل علي  القماودرقم اٜنديث ) ابجم القطاف ُب الوهم (دك عي  ّٖٔٔكالبياقي ُب الس جم هياب الصـو
 = 
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دبقماو اليـو الذم أفطرتاه د٣نا لعائشة كحيصة   أمر ال   ك   الداللة :
 وع إذا أفطره اٞن ل  .يدؿ على ك وب قماو صياـ اليط

مجم دعي فليألد ف ف هاف ))يقوؿ:  :قاؿ: ٚنع  ال   حديث أيب هريرة  -ّ
((ميطرا أهلد كإف هاف صائتا فليصل كليدع ٟنم

(ُ). 
مل يروص للصائم باليطر إذا دعي إ  كليتة ك٥نوها دكلو   ك   الداللة :أف ال  

 .(ِ)  مل ي جم إٕناـ الصـو كا بان لروص ل  رسوؿ ا 
 :أدلة اإلباحة

كأنا صائتة فأٌب ب ناو  :قال : دول علي رسوؿ ا  (ّ)حديث أـ هانئ -ُ
مجم لنب فشرب ٍب ناكلين فشرب د فقل : يا رسوؿ ا د إين ه   صائتة كل ين  

إف هاف مجم قماو رمماف فاقمي يوما )): هره  أف أرد سؤرؾد فقاؿ رسوؿ ا  
ف ف شت  فاقمي كإف شت  فل م ان د كإف هاف مجم يًن قماو رمماف 

((تقمي
كإف شاو  د إف شاو صاـ د الصائم اٞنيطوع أمًن نيس  )) :كُب ركايةد (ْ)

((أفطر
(ٓ). 

 =                                 

 (.ُّٓ/ّ. انظر: ت قيح اليحقيق )«هذا اٜنديث م  ر»(دكقاؿ ابجم عبد اٟنادم: ِٖٔ/ّكاةيااـ )
 (.َُّْ( أور   مسلم  هياب ال  احدباب اعمر ب  ابة الداعي إ  دعوةدرقم اٜنديث )ُ)
 (.ّٖٓ/ّانظر : االسيذهار)( ِ)

أو  علي بجم أيب  الل شقيقي د اويل  ُب اٚناا  ل بجم هاشمدأـ هانئ ب   أيب  الل بجم عبد اٞنطلهي:  (ّ)
فقيل ه د. كقيل فاويةد هان  ٓن  هبًنة بجم أيب كهل اٞنخبكميدأسلت  عاـ الييحدكفر زك اا كمات ُب ٤نراف 

 مشرهان.
 (.َِٖ/ٕ(دأسد الغابة )ُْٔٗ/ُْب: االسيعاب ) اانظر ترٗنيا

دباب الروصة للصائم اٞنيطوع أف ييطرد رقم اٜنديث )( أور   ال سائي ُب الس جم ال ربل هياب الصْ)  (دُِّٗـو
د باب صياـ اليطوع كاٝنركج م   قبل ٕنام درقم اٜنديث ) قاؿ  (دّْٖٔكالبياقي ُب الس جم ال ربل هياب الصـو

(دكحس   اعلباين ُب سلسلة اعحاديث ُّٖ/ّانظر: ت قيح اليحقيق ) .«ُب إس اده اويلؼ»ابجم عبد اٟنادم: 
 (.ُٕٕ/ٔيحة )الصح

دِّٖٗٔرقم اٜنديث ) (دّْٔ/ْْ( أور   أ٘ند )ٓ)  باّنا او ُب أفطار الصائم اٞنيطوعد (دكالرتمذم هياب الصـو
 .«حديث أـ هانئ ُب إس اده مقاؿ»(د كقاؿ: ِّٕرقم اٜنديث )
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ٔنيًن الصائم اٞنيطوع بٌن اليطر كالصـو ديدؿ على أف صـو اليطوع ك   الداللة :
 .(2)يباح اٝنركج م   كاليلـب م   القماو 

هل  ديا عائشة :ذات يـو ا  قاؿ يل رسوؿ  ::قال حديث عائشة   -ِ
 :ف ين صائم قال  :ما ع دنا شيو قاؿ ديا رسوؿ ا  :فقل  :ع دهم شيو ؟ قال 

فلتا ر   رسوؿ ا   :قال  دأك  اونا زكر دفأهدي  ل ا هدية فخرج رسوؿ ا  
  كقد وبأت لك  دأك  اونا زكر دأهدي  ل ا هدية ديا رسوؿ ا  :قل
قد ه    :ٍب قاؿ دهاتي  فأت  ب  فأهل)):قاؿ د(ِ)حيس :ل ما هو ؟ ق :قاؿدشيتا

((أصبح  صائتا
(ّ). 

يدؿ على أن  اليلـب إٕنام  د كلو أفطر مل  صـو اليطوعد  ك   الداللة :أفطار ال  
 .(5)يلبم  القماو 

  :الترجيح
ر ك٣نجم ذهد كاٜناظر مقدـ على اٞنبيح ع د اليعارضد تعار   اعدلة بٌن اٜنظر كاةباحة

أحدها أن  مق كرد ورباف :اعوبار اٞنو بة للقماو أك  مجم ك وه )):ذلك اٛنصاص فقاؿ
كوربنا حاظر لرتؾ دأحد٨نا مبيح كاآلور حاظر هاف ورب اٜنظر أك  باالسيعتاؿ

((...ف اف وربنا أك  مجم هذا الو   دكوربهم مبيحدالقماو
(ٓ). 

 كمل ييرؽ ال   دفطار مجم يًن عذر فاذاف ورباف ٪نظراف على الصائم اة)):كقاؿ إيمان 
((بٌن الصائم تطوعا أك مجم فرض

(ٔ). 

 

                                 
 (.َُّْ/ْانظر: مرقاة اٞنياتيح )( ُ)

 (.ْٕٔ/ُنظر: ال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر )( اٜنيس: هو الطعاـ  اٞنيخذ مجم اليتر كاعقط كالستجم. اِ)
د باب فطر الصائم اٞنيطوعدرقم اٜنديث )ّ)  (.ِْٖٔ( أور   مسلم هياب الصـو
 (.ِْٓ/ُانظر: ال اُب)( ْ)

 (.ِٕٗ/ُ( أح اـ القرآف )ٓ)
 ( اٞنر   السابق.ٔ)
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 .الصائم إذا سافر أثناء النهار حكم فطر المسألة اليا ية: 

 :اويل  العلتاو ُب ح م فطر الصائم إذا سافر أد او ال اار  على قولٌن
اٛنتاور مجم  ٪نـر اليطر على الصائم إذا سافر أد او ال ااردكهو قوؿالقوؿ األوؿ: 

 .(ْ)كركاية ُب مذهل اةماـ أ٘ند  د(ّ)د الشافعية(ِ)د كاٞنال ية (ُ)اٜن يية
 د(ٓ)كهو قوؿ بعض الشافعية د إباحة اليطر للصائم إذا سافر أد او ال اار :القوؿ اليا ي

 .(ٔ)كركاية ُب مذهل اةماـ أ٘ند 
 أدلة ال ظر: 

 .(ٕ) (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) :اسيدلوا بقول  تعا 
 الداللة مجم اآلية : ك  

 .(9)أف هذا اٞنسافر يصدؽ علي  أن  شاد الشار ؛ف ف سافر أد او ال اار حـر علي  
مجم أدره  رمماف كهو مقيم )):: قاؿأدر علي بجم أيب  الل ك٬ن جم أف يسيأنس ب

ۀ ہ ہ ہ ہ  ): عف ا  تعا  يقوؿ ؛ٍب سافر لبم  الصـو

(((ھ
(ٗ). 

                                 
 (.ِّْ/ِحاشية ابجم عابديجم ) (دٓٗ/ِبدائ  الص ائ  ) (دٖٔ/ّ( انظر: اٞنبسوط )ُ)
 (.ّٖٕ/ّالياج كاعهليل ) (دُّٓ/ِالذوًنة ) (دِِٕ/ُ( انظر: اٞندكنة )ِ)
 (.َّْ/ّ(دٓنية احملياج )َِٔ/ٔاجملتوع ) (دِٓ/ْ( انظر: هناية اٞنطلل )ّ)
 (.ِٖٗ/ّاةنصاؼ ) (دُُٕ/ّاٞنغين ) (دّْٓ/ُ( انظر: ال اُب )ْ)
 (.َِٔ/ٔ( انظر: اجملتوع )ٓ)
 (.ِٖٗ/ّ(داةنصاؼ )ُُٕ/ّ) (د اٞنغينّْٓ/ُ( انظر: ال اُب )ٔ)
 .ُّٓ: بقرةال( سورة ٕ)
 (.ّْ/ُُ) انظر: عتدة القارم( ٖ)

(د كابجم ايب شيبة ُب مص ي  ُِّ/ُ(د كابجم ايب حاًب ُب تيسًنه )َْٓ/ّأور   ابجم  رير ُب تيسًنه )( ٗ)
سعيد بجم كركم عجم عائشةد كابجم عترد كابجم عباسد ك »(د كقاؿ ابجم ايب حاًب عقب : ََُٗ(د رقم )ِِٖ/ِ)

 بًند كعبيدةد كابجم اٜن ييةد كوي تةد كسويد بجم ييلةد كعلي بجم اٜنسٌند كإبراهيم ال خعيد ك٠ناهدد كالشع د 
 = 
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باآلية على لبـك الصـو على مجم سافر ُب هنار اسيدؿ  أف علي  ك   الداللة:
 رمماف.
 :أدلة اإلباحة

(ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵) :اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
 (ُ). 

 ك   الداللة :
 أف اآلية أ لق  الروصة للتسافر أف ييطر كمل تقيده بالسير ُب الليل أك ال اارد

 فيبقى على عتوماا .
حديث أيب بصرة الغيارم  -ِ

ُب سيي ة مجم اليسطاط ُب شار رمماف  : أن  رهل(ِ)
فدف د ٍب قرب يداه فلم ٩ناكز البيوت حق دعا بالسير. ٍب قاؿ: اقرتب قيل: 

 .(4)فأهل ألس  ترل البيوت؟ قاؿ: أتريل عجم س ة رسوؿ ا  
 ك   الداللة :

 .(5)يدؿ على إباحة اليطر ٞنجم سافر أد او ال اار فعل الصحايب كقول  أن  س ة د
 :الترجيح

جم قدـ هذا ابجم قدامة ٣نك د ف قدـ ال ص اٜناظر؛تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح
ال يباح؛ عهنا عبادة ال ٔنيل  بالسير كاٜنمرد ف ذا ا يتعا )) :فقاؿ ُب فطر اٞنسافر أد او ال اار
((فياا يلل ح م اٜنمر هالصلة

(ٓ). 

 
 =                                 

 «. كأيب ٠نلبد كالسدم ٥نو ذلك
 .ُٖٓ: بقرةال( سورة ُ)
يل بجم بصرة بجم كقاص بجم حا ل بجم ييار د أبو بصرة الغيارلد صحايب س جم مصرد كركل ل  هو: ( ِ) ٘ني

 ُب اعدب اٞنيردد كمسلم كأبو داكد كال سائي. البخارم
 (.ّٕ/ٕ(د اةصابة )ّْٔ/ٕانظر ترٗني  ُب: الطبقات ال ربل )

(د كصحح  ُِِْأور   أبو داكد ُب س    هياب الصياـد باب مق ييطر اٞنسافر إذا ورج درقم اٜنديث)( ّ)
 (.ّٔ/ْ) اعلباين ُب اةركاو

 (.ُُٕ/ّ) انظر: اٞنغين( ْ)

 (.ُُٕ/ّ(د اٞنغين )ّْٓ/ُ: ال اُب )( انظرٓ)
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 .حكم إفراد يـو السبت بالصياـ :المسألة اليالية

 :بالصياـيـو السب   إفرادُب ح م  على قولٌن العلتاو اويل 
 (2)كهو مذهل اٜن ييةدصـو يـو السب  ميردان ُب يًن اليريمة هراهة :القوؿ األوؿ

 .(ٓ)اعلباين ر ح ك  د(5)د كال راهة مجم بعمام لليحرًن  (4)كاٜن ابلة (3)كالشافعية
د (ٔ)كهو قوؿ اةماـ مالكد يمةإباحة صـو يـو السب  ميردان ُب يًن الير  :القوؿ اليا ي

 .(ٕ)كشيخ اةسلـ ابجم تيتية 
 :أدلة ال ظر

 :قاؿ رسوؿ ا   :: قال (ٖ)حديث عبد ا  بجم بسر  عجم أوي  الصتاو
((ال تصوموا يـو السب  إال فيتا افرتض علي م))

(ٗ). 

                                 
 .(ٕٗ/ِ(د بدائ  الص ائ  )ّّْ/ُٓنية اليقااو )انظر: (ُ)

 .(َِٗ/ّ(دهناية احملياج )ّْٗ/ٔاجملتوع )انظر: (ِ)

 (.ْٕٖ/ُ(دشرح م ياى اةرادات )ُُٕ/ّاٞنغين )انظر: (ّ)

 بجم القيم على س جم أيب داكد(دحاشية إّ/ِ(دبداية اجملياد)َٖ/ِانظر: شرح معاين اآلدار للطحاكم ) (ْ)
 (.ّْٔ/ٔ(دالشرح اٞنتي )َٓ/ٕ)

 .(َْٕ( انظر: ٕناـ اٞن ة )ص ٓ)
 (.َُْ/ِ( نقل ذلك ع   ابجم اٛنوزم انظر: اليحقيق ُب أحاديث اٝنلؼ )ٔ)
 (.ِْٔ/ْ( انظر: اليياكل ال ربل )ٕ)
 . ( هي: الصتاو ب   بسر اٞنازنية د يقاؿ اٚناا  ية ك يقاؿ  يتةٖ)

 (.  ُِٕ/ٖ(د اةصابة )ُْٕٖ/ْرٗنياا ُب: االسييعاب )انظر ت
د  د(أور   أبو داكدد هياب الصـوٗ) د (ُِِْ)حديث (د َٖٓ/ِ)باب ال اي أف ٫نص يـو السب  بصـو

: باب ما  او ُب صـو يـو السب د  ال سائي ُب ال ربل (د ك ْْٕ)حديث (د َُِ/ّ)كالرتمذمد هياب الصـو
د مجم (ُِٕٔ)حديث  (َٓٓ/ُ) اـ: باب ما  او ُب صياـ يـو السب دد كابجم ما  د هياب الصي(ُّْ/َِ

 ريق دور بجم يبيد عجم والد بجم معداف عجم عبد ا  بجم بسر السلتي عجم أوي  الصتاو ب .كقاؿ الرتمذم: 
 .«حديث حسجم»

 . ككافق  الذه  «صحيح على شرط البخارم»قاؿ اٜناهم: 
إس اده على ك وه: فقيل: عجم عبد ا  بجم بسر عجم أوي د كقيل:  كقد أيعل هذا اٜنديث باال طرابد فقد اويل  ُب

 = 
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عجم صـو يـو السب  إال ُب اليريمة د كال اي يقيمي   ك   الداللة :هني ال  
 ليحرًن هتا هو معلـو مجم أصوؿ اليق  .ا

 :أدلة اإلباحة
هاف يصـو السب  كاعحد   أف ال   )):(ُ)حديث أـ اٞنؤم ٌن أـ سلتة

((٨نا عيداف للتشرهٌن فأنا أحل أف أوالياتا))كيقوؿ: 
(ِ). 

ليـو السب  كتعليل  أن  قصد ٢نالية الياود ددليل على  ك   الداللة :صـو ال   
 ُب يًن اليريمة . إباحة صيام 

 :الترجيح
ف قدـ د تعارض اٜناظر كاٞنبيح ُب أحاديث صياـ يـو السب  ميردان ُب يًن اليريمة

 =                                 

 عجم عبد ا  بجم بسرد كليس في  عجم أوي  الصتاود كقيل: ع   عجم أبي  بسرد كقيل: ع   عجم الصتاو عجم عائشة. 
 هػػذا اليلػػوف ُب اٜنػػديث الواحػػد باةسػػ اد الواحػػد مػػ  آنػػاد»: (ِِٗ/ُِب اليلخػػيص اٜنبػػًن ) قػػاؿ اٜنػػافأ ابػػجم حأػػر

اٞنخػػرج ييػػوهجم راكيػػ  كيي بػػئ بقلػػة  ػػبط  إال أف ي ػػوف مػػجم اٜنيػػاظ اٞن  ػػريجم اٞنعػػركفٌن َنتػػ   ػػرؽ اٜنػػديث فػػل ي ػػوف 
 .«ذلك داال على قلة  بط د كليس اعمر ه ا هذا بل اويل  في  أيما على الراكم عجم عبد ا  بجم بسر أيما

رم حػديث الصػتاو ُب هراهػة صػـو يػـو السػب د كمل كلقد أن ر البه»: (ُٖ/ُِب شرح معاين اآلدار ) كقاؿ الطحاكم
سػتل البهػرم عػجم صػـو »د ٍب ساؽ ب س اده عجم الليػث بػجم سػعد قػاؿ: «يػىعيدسه مجم حديث أهل العلم بعد معرفي  ب 

ُب هراهي د فقاؿ: ذاؾ حديث ٘نػصيد فلػم يػىعيػدسه  يـو السب  فقاؿ: ال بأس ب د فقيل ل : فقد ركم عجم ال   
 .«يقاؿ ب د ك عي البهرم حدي ان 
: قػػاؿ أبػػو عبػػدا : قػػد  ػػاو فيػػ  حػػديث الصػػتاو كهػػاف ٪نػػٍن بػػجم »: ( ُِّ/ُّب اليػػركع ) كقػػاؿ ابػػجم ميلػػح قػػاؿ اعدػػـر

: كحأة أيب عبدا  ُب الروصة ُب صـو يـو السب  أف اعحاديث هلاا  سعيد ييقي د كأىب أف ٪نددين ب د قاؿ اعدـر
 «.٢نالية ٜنديث عبدا  بجم بسر

ه د ب   أىب أمية : حذييةد كيقاؿ سايل بجم اٞنغًنة بجم عبد ا  بجم عتر بجم ٢نبـك د أـ سلتة القرشية ي: ه( ُ)
ُب الس ة الرابعة مجم اٟنأرةد هان  مجم أهتل ال ساو عقل كولقاد عترت  اٞنخبكمية د أـ اٞنؤم ٌند تبك اا ال   
 هػ(.ِٔ ويلد كهان  كفاهتا باٞندي ة س ة )

 (. َُِ/ِ(د سًن أعلـ ال بلو )َُِٗ/ُْب: االسييعاب )انظر ترٗنياا 
د كالبياقي (ِٕٕٔ)حديث ( ُْٔ/ِ)أور   ال سائي ُب الس جم ال ربلد هياب الصياـ: باب صياـ يـو اعحد  (ِ)

كصحح  ابجم  (دّْٔ/ُكاٜناهم ) د(ُّٔٔهتا ُب اةحساف رقم )  د ابجم حبافَّّٗ/ْ)ُب الس جم ال ربل 
 .(ُِّ/ ّ) اليركعابجم ميلح ُب إس اده ك ود كاٜناهمد  حباف
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أف ه اؾ ٠ناال آور )):حيث قاؿاعلباين الشيخ ك٣نجم ذهر هذه القاعدة د اٜناظر على اٞنبيح
لتية اٞن صوص علياا لليوفيق كاٛنت  بي   كبٌن تلك اعحاديث إذا ما أردنا أف نليـب القواعد الع

: قوٟنم: إذا تعارض حاظر كمبيح قدـ اٜناظر على كم اا:أكالن  دُب هيل اعصوؿ
عن  حاظر كهي  ؛اٞنبيح......فاٛنت  بي اا كبٌن اٜنديث يقيمي تقدًن اٜنديث على هذا ال وع

((أتريديجم أف تصومي يدا)): (ُ)ٛنويرية مبيحة. كهذلك قول  
ا كما ُب مع اه مبيح أيم (ِ)

((فيقدـ اٜنديث علي 
(ّ). 

 

 
 

                                 
يـو  د تبك اا ال   مجم بىن اٞنصطلقد  ويرية ب   اٜنارث بجم أىب  رار اٝنباعية اٞنصطلقية أـ اٞنؤم ٌنهي:  (ُ)

د توفي  س ة ٙنسٌند كقيل: س  يبكة اٞنريسي  ُب الس ة اٝنامسةد كهان  حلوة ملحة هتا قال  عائشة 
 .كٙنسٌن

 (. ُِٖ/ُِ(د اةصابة )ُِٔ/ِ: سًن أعلـ ال بلو )انظر ترٗنياا ُب
د باب صـو يـو اٛنتعةد ) (ِ)  .(ُٖٔٗ(د حديث )ِْ/ّأور   البخارمد هياب الصـو
 (.َْٕ( ٕناـ اٞن ة )ص ّ)



 

 

 

 
 
 
 

 
 ادلطهة انزاتغ

 أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف احلح
 
 

 كفي  مسألة كاحدة: 
 

 .عقد النكاح للم ـر حكم
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 .عقد النكاح للم ـرالمسألة األولى : حكم 
د كالسبل ُب ذلك اليعارض اويل  أهل العلم ُب ح م عقد ال  اح للتحـر على قولٌن

 :(2)ٌن اعدلة اٜناظرة كاٞنبيحة اٜناصل ب
 (ِ)كهو مذهل ٗناور اليقااو مجم اٞنال يةد حرمة عقد ال  اح للتحـر :القوؿ األوؿ

 .(ٓ)كالظاهرية(ْ)كاٜن ابلة (ّ)كالشافعية
 .(ٔ)كهو مذهل اٜن يية د إباحة عقد ال  اح للتحـر:القوؿ اليا ي

 أدلة ال ظر: 
ال ي  ح احملـر كال ي  ح كال ))قاؿ:  :أف رسوؿ ا  حديث ع تاف بجم عياف   -ُ

((٫نطل
(ٕ). 

 .(9)ك   الداللة : ال اي عجم ن اح احملـر د كمو ل ال اي اليحرًن 
((ال ييبكج احملـر كال يبكج))قاؿ:  :أف ال   حديث أنس بجم مالك  -ِ

(ٗ). 
 ال اي عجم تبكج احملـر كعجم تبك٩ن  د كال اي يقيمي اليحرًن .ك   الداللة :

((تبك اا حلال كبىن  ا حلال أف رسوؿ ا  )):نة حديث ميتو  -ّ
(َُ). 

                                 
 (.ُّّ/ُ) انظر: بداية اجملياد( ُ)

 (.َُّ/ّالذوًنة ) (دٔٗ/ِبداية اجملياد ) (دُُٖ/ْانظر: االسيذهار ) (ِ)
 (.ُِّ/ُٔاجملتوع) (دُِّ/ْاٜناكم ال بًن ) (دُُّ/ِاعـ )انظر:  (ّ)
 (.ُُٓ/ٕلشرح اٞنتي  )ا (دِّٓ/ٓشرح البرهشي ) (دَِٓ/ّانظر: شرح عتدة اليق  ) (ْ)
 (.ُُِ/ٓ( انظر: احمللى )ٓ)
 (.ْٕ/ٓالب اية شرح اٟنداية ) (دِٖٔ/ِبدائ  الص ائ  ) (دُُٗ/ْ( انظر: اٞنبسوط)ٔ)
  .(ٔٓص ) سبق ٔنر٩ن ( ٕ)
 (.ُِٔ/ُانظر: سبل السلـ )( ٖ)

د مجم  ريق ١نتد بجم إبراهيم الطاحي عجم (ُٔ)حديث  (ُِٔ/ّ) هياب ال  اح: باب اٞنارد  دأور   الدارقطين (ٗ)
: ال ييبكج احملـر كال يبكج. قاؿ أبو الطيل آبادم: ُب اليعليق اٞنغين عجم أباف عجم أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  

 حي ّناتلة قاؿ ال سائي كأبو زرعة: ال بأس ب  كاويل  هلـ ابجم معٌن في .: ١نتد بجم دي ار الطا(ُِٔ/ّ)
د (َُ)  .(ُُُْرقم )(د ْٕٖ/ِ) أور   مسلم ُب صحيح  ُب هياب ال  احد باب ٓنرًن ن اح احملـر
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تبك اا حلالن د كهي أعلم   أف رسوؿ ا   ك   الداللة :إوبار ميتونة
؛  .(2)ليعلق القمية  ا  بقميياا ٣نجم حدث أن  تبك اا كهو ١نـر

حديث أيب راف   -ْ
تبكج ميتونة حلال كبىن  ا حلال )): :أف رسوؿ ا  (ِ)

((  الرسوؿ بي اتاكه 
(ّ). 

يقاؿ ُب حديث أيب راف  م ل ماقيل ُب حديث ميتونة دبأف أبا راف   ك   الداللة:
 . (5)كميتونة  عن  هاف الرسوؿ بٌن رسوؿ ا  أعلم بالقمية مجم ابجم عباس؛

 :أدلة اإلباحة
تبكج )):د كُب ركاية((تبكج ميتونة كهو ١نـر))::أف ال   حديث ابجم عباس 

((ة ب   اٜنارث ك٨نا ١نرمافميتون
(ٓ). 

حاؿ زكا   مجم ميتونة كأن    وبار ابجم عباس عجم حاؿ ال  إ ك   الداللة:
.  تبك اا كهو ١نـر ددليل على  واز ن اح احملـر

 :الترجيح
هذا شيخ اةسلـ ابجم  رٌ حك٣نجم د فيقدـ ال ص اٜناظر ؛تعارض ال صاف اٜناظر كاٞنبيح

حاظر كحديث ابجم عباس مبيحد كاعوذ باٜناظر أحوط مجم  أف حديث ع تاف)):تيتية فقاؿ
((اعوذ باٞنبيح

(ٔ). 
ن  إ)):كهذلك ر ح البرهشي تقدًن اٜناظر على اٞنبيح ُب مسألة عقد ال  اح للتحـر فقاؿ

                                 
 (.ُْٗ/ٗانظر: شرح ال وكم على مسلم )( ُ)

أسلمد كيقاؿ داب د كيقاؿ هرمبد مجم الصحابةد د يقاؿ اٚن  إبراهيمد كيقاؿ  ( هو: أبو راف  القبطىد مو  ال بِ)
 د ركل ل  اٛنتاعة. الصحابةد توُب ُب أكؿ ولفة علي 

 (.ُِٖ/ُُ(د اةصابة )ُٔ/ِانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )
د (ّ) (د كأ٘ند ُب ُْٖرقم )( ْٖٓ/ِ)أور   الرتمذم ُب س   د هياب اٜنجد باب ما  او ُب هراهة تبكيج احملـر

 .( كحس   الرتمذمُِٕٕٗمس ده برقم )
 (.ّْٖ/ْانظر: اٞنسالك ُب شرح مو أ مالك )( ْ)

 . (ٕٓص ) سبق ٔنر٩ن ( ٓ)
 (.َِٓ/ّ( انظر: شرح عتدة اليق  )ٔ)
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((مق تعارض دليل اٜنظر كاةباحة هاف دليل اٜنظر مقدما
(ُ). 

 
 

                                 
 (.ِّٖ/ٓ( انظر: شرح البرهشي )ُ)



 

 

 

 

 
 ادلثسث انثاٍَ

يف انفزوع  أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر
 انفقهُح يف انثُىع

 :مطلبافكفي  

 .في بعض صور البيع :المطلب األوؿ
 .في الجعالة :المطلب اليا ي

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 ادلطهة األول

 يف تؼط صىر انثُغ
 مسائل:  ةوفيو أربع

 ربا الفضل. حكمالمسألة األولى: 
 بيع العربوف.كم سألة اليا ية: حالم

 المدبر. عبدال بيع كمالمسألة اليالية: ح
 بيع ال يواف بال يواف  سيئة.حكم المسألة الرابعة: 
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 .(2)حرمة ربا الفضل :المسألة األولى

 :على قولٌن كاويليوا ُب ح م ربا اليمل د(ِ)أٗن  العلتاو على ٓنرًن ربا ال سيتة
 (ْ)كاٞنال ية (ّ)حرمة ربا اليمل كهذا مذهل اٛنتاور مجم اٜن يية :القوؿ األوؿ

 .(ٔ)كاٜن ابلة (ٓ)كالشافعية
 .(ٕ)كهذا مذهل ابجم عباسد إباحة ربا اليمل:القوؿ اليا ي

 :أدلة ال ظر
ال تبيعوا الٌدي ار بالٌدي اريجم ))  : قاؿ أٌف رسوؿ الٌل   :حديث ع تاف بجم عٌياف  -ُ

((كال الٌدرهم بالٌدر٨نٌن
(ٖ) .  

 اٜنديث نص على ٓنرًن ربا اليمل . ك   الداللة :
الٌذهل بالٌذهلد كاليٌمة )):قاؿ رسوؿ الٌل    : قاؿ لٌصام  حديث عبادة بجم ا -ِ

د سواون  باليٌمةد كالرٌب بالرٌبد كالٌشعًن بالٌشعًند كالٌيتر بالٌيترد كاٞنلح باٞنلحد م لن ّن لو
ا بيدود ف ذا اويلي  هذه اعص اؼ فبيعوا هي  شتيم إذا هاف يدان  بسواوود يدن

((بيدو 
(ٗ).  

 .(21)م ل ن ّن ل د سواو بسواو د دليل على ٓنرًن ربا اليمل  قول  : ك   الداللة:

                                 
 (.ُّٖ/ٓ( ربا اليمل: هو زيادة عٌن ماؿ شر   ُب عقد البي  على اٞنعيار الشرعي. انظر: بدائ  الص ائ  )ُ)
 (.ُّٖ/ٓربا ال سيتة:هو فمل اٜنلوؿ على اع لد كفمل العٌن على الديجم.انظر: بدائ  الص ائ  ) (ِ)
 (.ُٔ/ّاٟنداية ) (دُٖٓ/ٓ(دبدائ  الص ائ  )ُُِ/ُِ( انظر: اٞنبسوط )ّ)
 (.ُْٕ/ُ(د٢نيصر وليل )ُْٖ/ّ(دبداية اجملياد )َُِ/ُ( انظر: الرسالة للقًنكاين )ْ)
 (.ِِ/ِسىن اٞنطالل )أ (دَٓ/َُجملتوع )ا (دُٓ/ّ( انظر: اعـ )ٓ)
 (.َْٖ/ّشرح البرهشي ) (دُِّ/ْ(دالشرح ال بًن )ْ/ْ( انظر: اٞنغين )ٔ)
 (.ْ/ْاٞنغين) (دَٓ/َُ(داجملتوع )ُُِ/ّ( انظر: بداية اجملياد )ٕ)
 (.ُٖٓٓدرقم اٜنديث )الرباد باب اٞنساقاةهياب د  أور   مسلم (ٖ)
 (.َُْٔب الصرؼ كبي  الذهل بالورؽ نقدادرقم اٜنديث )هياب البيوعد باد  ( أور   مسلمٗ)
 (.ُٓ/ِانظر: سبل السلـ )( َُ)
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 :أدلة اإلباحة
حديث أسامة بجم زيد 

((إ٧ٌنا الرٌبا ُب الٌ سيتة))  : قاؿ :أٌف الٌ ٌ  (ُ)
(ِ). 

 حصر الربا ُب ال سيتة .  أف رسوؿ ا  ك   الداللة :
ف قل الركام لى سؤاؿ دإ٧نا كرد  وابان ع كنوقش هذا االسيدالؿ دبأف هلـ ال   

أن  الربا ُب ال سيتة  اٛنواب كمل ي قل السؤاؿد كنوقش أيمان بأف حصر ال   
 .(4) ١نتوؿ على اٛن س الواحد ٩نوز اليتادل في  نقدا كال ٩نوز نسيتة

 :الترجيح
ك٣نجم د تعارض ال صاف اٜناظر كاٞنبيحد كع د تعار اتا يقدـ ال ص اٜناظر على اٞنبيح

أف حديث الرباو كزيد مبيح  كمجم اٞنر حات أيمان )) :فقاؿ تقي الديجم السب ي نص على ذلك
كأحاديث عبادة كأصحاب  ١نرمة... كإف حصل اليعارض ُب اليحرًن كاةباحة مجم يًن اعيماد 

((بأصل فاحملـر را ح على اٞنبيح
(ْ). 

 
 

 
 

                                 
أٌمره رسوؿ ا د  د٪نب  حبا ٗناكهاف رسوؿ ا   دأسامة بجم زيد بجم حاردةد كلد ّن ةد كنشأ على اةسلـهو:  (ُ)

أسامة إ  كادم القرل فس   د ا د قبل أف يبل  العشريجم مجم عترهد ف اف مظيرا موفقا. كٞنا توُب رسوؿ ا  رحل 
ٍب انيقل إ  دمشق ُب أياـ معاكيةد فس جمد اٞنبةد كعاد بعد إ  اٞندي ة فأقاـ إ  أف مات باٛنرؼد ُب آور ولفة 

 هػ(. ْٓس ة ) معاكية
 (. ِٗ/ُ(د اةصابة )ِْ/ْانظر ترٗني  ُب: الطبقات ال ربل )

 (.ُٔٗٓدرقم اٜنديث )م ل ّن لبي  الطعاـ د باب اٞنساقاةهياب د  أور   مسلم (ِ)
 (.ٕٕ/ٓانظر: اٜناكم ال بًن )( ّ)

 (. ٖٓ/َُاجملتوع شرح اٞناذب )( ْ)
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 .(2)بيع العربوف حكم :المسألة اليا ية
 :على قولٌن اويل  العلتاو ُب بي  العربوف

 (ّ)كالشافعية (ِ)كهذا مذهل اٛنتاور مجم اٞنال يةد حرمة بي  العربوف :القوؿ األوؿ
 .(ْ)كركاية ُب مذهل اةماـ أ٘ند

 .(ٓ)كهذا ركاية ُب مذهل اةماـ أ٘ند د إباحة بي  العربوف :القوؿ اليا ي

 أدلة ال ظر: 

ژ ڱڱڱںںژ: اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
(ٔ). 

 .(8)فل ٩نوز اليباي  ب   لعربوف مجم أهل اعمواؿ بالبا لدأف بي  اك   الداللة:
عجم بي    هنى رسوؿ ا ))::قاؿحديث عترك بجم شعيل عجم أبي  عجم  ده  -ِ

((العرباف
(ٖ). 

                                 
بي  العربوف:هو أف يشرتم السلعة فيدف  إ  البائ  در٨نا أك يًنه على أن  إف أوذ السلعة احيسل ب  مجم ال تجمد  (ُ)

 (.ُٕٓ/ْكإف مل يأوذ فذلك للبائ .انظر: اٞنغين )
 (.ِّْ/ٔ(دالياج كاعهليل )ُْٗ/ُ(د٢نيصر وليل )َُٖ/ّبداية اجملياد ) ( انظر:ِ)
 (.ُِّ/ْ(دٓنية احملياج )ُّ/ِسىن اٞنطالل )أ (دّّٓ/ٗ( انظر: اجملتوع )ّ)
 (.ّٕٓ/ْنصاؼ )(داةُٖٗ/ٔ(داليركع )ُٕٔ/ْ( انظر: اٞنغين )ْ)
 (.ّٕٓ/ْنصاؼ )(داةُٖٗ/ٔ(د اليركع )ٖٓ/ْ(انظر: الشرح ال بًن )ٓ)
 .ُٖٖ: بقرةال( سورة ٔ)
 (دِٕ/ِ(د اٞنقدمات اٞنتادات )َْٗ/ّالبحر احمليط ُب الييسًن) (دَُٓ/ٓ) انظر:اٛنام  عح اـ القرآف( ٕ)

 (.ََُ/ّحاشية الصاكم على الشرح الصغًن)

عجم ال قة ع دهد عجم عترك  د(ُ)دحديث (َٗٔ/ِ)هياب البيوع: باب ما  او ُب بي  العرباف    دأور   مالك (ٖ)
دحديث (ِّٖ/ّ)هياب البيوع: باب ُب العرباف   دأور   أبو داكدكمجم  ريق   عينب عجم أبي د عجم  دهدبجم ش

مجم حديث عترك بجم د (ُِِٗ)د حديث (ّٖٕ/ِ)باب بي  العرباف د هياب اليأارات   دد كابجم ما (َِّٓ)
 شعيلد عجم ابي  عجم  دهد 
ُب ال قة ع د مالك ُب هذا اٞنو   كأشب  ما قيل في  كقد ت لم ال اس (: »ٗ-ٖ/ُٗ)قاؿ ابجم عبد الرب ُب االسيذهار 

 اهػ. «ن  ابجم ٟنيعة عف هذا اٜنديث أه ر ما يعرؼ عجم ابجم ٟنيعة عجم عترك بجم شعيلأ
 د مجم هذا الو  .ّّْ/ٓكقد أور   البياقي 

 = 
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 .(2)ك   الداللة :ال اي الوارد ُب اٜنديث دليل على ٓنرًن هذا ال وع مجم البي  
 :أدلة اإلباحة

 .(ّ)تل عجم بي  العرباف فأحل  س::أف ال   (ِ)حديث زيد بجم أسلم  -ُ
 هذا نص على  واز بي  العربوف .ك   الداللة :

مجم ك   يصح إباحة بي   بأن  اليعرؼ عجم رسوؿ ا   كنوقش هذا االسيدالؿد
 .(5)العرباف

بأربعتائة  اشرتل لعتر دار السأجم مجم صيواف بجم أمية أن  بجم اٜنارث ناف  حديث -ِ
 .(ٓ)ناف  صيواف بجم أمية أرب  مائةإف ر ياا أوذهاد كإف هرهاا أعطى 

دليل على  واز بي  العربافد كاحيج اةماـ أ٘ند بيعل   فعل عتر ك   الداللة:
 .(7)عتر 

 =                                 

د د مجم  ريق حبيل بجم أيب حبيل عجم عب(ُِّٗ)د هياب اليأارات: باب بي  الرعباف حديث  كأور   ابجم ما 
 ا  بجم عامر اعسلتي عجم عترك بجم شعيل عجم أبي  عجم  ده ب .

 .«ل جم حبيبا مرتكؾ ال يشيغل ُندي   كيقولوف: إن  هذاب فيتا ٪ندث ب »: (ٗ/ُٗ)قاؿ ابجم عبد الرب ُب االسيذهار 
 (.ّّٖ/ٓانظر: اٜناكم ال بًن)( ُ)

فقي  ميسرد مجم أهل اٞندي ة. هاف م  د د ا زيد بجم أسلم العدكم العترمد موالهمد أبو أسامة أك أبو عبهو: ( ِ)
 هػ(. ُّٔجم توُب س ة )عتر بجم عبد العبيب أياـ ولفي . كهاف دقةد ه ًن اٜنديثد ل  حلقة ُب اٞنسأد ال بوي

 (. ّٓٗ/ّ(د هتذيل الياذيل )ُِْ/ُانظر ترٗني  ُب : تذهرة اٜنياظ )
دك عي  اعسلتي عجم زيد بجم أسلم( مجم  ريق ْٓ/ّ) أور   عبد الرزاؽ ُب مص ي د هتا ُب اليلخيص اٜنبًن( ّ)

 اٜنافأ ابجم حأر.
هو (: »ُِٖ/ٓكقاؿ الشوهاين ُب ال يل )د «هذا  عي  م  اةرساؿ(: »ْٓ/ّقاؿ ابجم حأر ُب اليلخيص اٜنبًن )

 «. مرسلد كُب إس اده إبراهيم بجم أيب ٪نٍن كهو  عي 
 (.ِْٔ/ٔانظر: االسيذهار )( ْ)

 .  (ٕٖص ) سبق ٔنر٩ن  (ٓ)
 (.ُٕٓ/ْانظر: اٞنغين )( ٔ)
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فقاؿ: إف مل أورج يـو  (ِ)أف ر لن اهرتل مجم ر ل ظاره (ُ)ماركم عجم ابجم سًنيجم -ّ
 : مجم شرط على(ّ)شريح هذا كهذا فلك هذا كهذاد فلم ٫نرج يومتذ كحبس  فقاؿ

 .(ْ)نيس   ائعان يًن م ره فاو علي 
أف اٞنشرتم اشرتط على نيس  شر ان د كهل مجم اشرتط على نيس  شر اند  ك   الداللة:

 .(6)لبم  هذا الشرط ع د ٓنقق اٞنشركط

 :الترجيح
 د على اٞنبيح دكالرا ح تقدًن اٜناظرتعارض ال صاف اٜناظر كاٞنبيح ُب مسألة بي  العربوف

كاعك  ما ذهل إلي  اٛنتاور؛ عف حديث عترك بجم )):حيث قاؿ هاين ك٣نجم قدـ هذا الشو 

                                 

هػد مجم اليابعٌن ال قات احملددٌند هاف  أبوه مو   ١ّّنتد بجم سًنيجم البصرمد اعنصارم بالوالود كلد س ة  :هو (ُ)
عنس بجم مالكد ٍب هاف هو هاتبان عنس بيارسد هاف إماـ كقي  ُب علـو الديجم بالبصرةد اشيار بالورع كتأكيل 

 . (قَُُ)عد: مل ي جم بالبصرة أعلم م   بالقماود توُب س ة الرؤياد كقاؿ ابجم س
 . (َٔٔ/ْ(د سًن أعلـ ال بلو )ُُٖ/ْ: كفيات اععياف )ترٗني  ُب نظرا
 (. ٖٕٓ/ِاهرتل الدار كيًنها: اسيأ رها انظر: اٞنعأم اعكسط ) (ِ)
سلـد أصلة مجم أكالد اليرس شار القماة ُب صدر االأشريح بجم اٜنارث بجم قيس بجم اٛنام ال  دمد مجم هو: ( ّ)

كمل يست  م  د ك  القماو ال وفة ُب زمجم عتر كع تاف كعلي كمعاكية الذيجم هانوا باليتجمد هاف ُب زمجم ال   
 هػ هاف دقة ُب اٜنديثد مامونان ُب القماود ل  باع ُب الشعر  ٕٕد كاسيعيي ُب أياـ اٜنأاج فأعياة س ة

 هػ. ٖٕكاالدبد مات بال وفة س ة 
(د كفيات اععياف البجم ول اف َِّ/ُ: شذرات الذهل ُب أوبار مجم ذهل البجم العتاد اٜن بلي )ترٗني  ُب نظرا

 .(ََُ/ْسًن أعلـ ال بلو للذه  )(د َْٔ/ِ)
باب ما ٩نوز مجم االشرتاط كال  يا ُب اةقرارد كالشركط الإ ييعارفاا علق  البخارم ُب صحيح  د هياب الشركطد ( ْ)

د ا ( مجم  ريق سعيد بجم م صورد ُْٓ/ّ(د ككصل  ابجم حأر ُب تغليق اليعليق )ُٖٗ/ّ)  امييعارفاا ال اس بي
هشيم عجم ابجم عوف عجم ابجم سًنيجم أف ر ل ت ارل مجم ر ل إبل فقاؿ أورج يـو اعد ٌن ف ف مل أورج فلك 

يًن م ره أ بنا مجم شرط على نيس   ائعا  :ع دم مائيا درهم فخرج يـو اعربعاو فاويصتا إ  شريح فقاؿ شريح
 . كمل أقي  علي  ُب اٞنطبوع مجم س جم سعيد بجم م صور. علي 

 (.َُّ/ّانظر:إعلـ اٞنوقعٌن)( ٓ)
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كعن  ييمتجم اٜنظر كهو أر ح مجم اةباحة هتا  ؛شعيل قد كرد مجم  رؽ يقوم بعماا بعما
((تقرر ُب اعصوؿ

(ُ). 
 

 

 
 

                                 
 (.ُِٖ/ٓ( نيل اعك ار )ُ)
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 .(2)المدبرالعبد  بيع  كمح :المسألة اليالية

 :اٞندبر على قولٌنالعبد اويل  العلتاو ُب ح م بي  
 .(ّ)ك اٞنال ية(ِ)كهو مذهل اٜن يية داٞندبرالعبد حرمة بي   :القوؿ األوؿ
 .(ٓ)كاٜن ابلة(ْ)كهو مذهل الشافعية داٞندبرالعبد إباحة بي   :القوؿ اليا ي

 أدلة ال ظر: 

((ال يباع اٞندبر كال يشرتل)):قاؿ :أف رسوؿ ا  حديث ابجم عتر  -ُ
(ٔ). 

 .(8)ر د كال اي يييد اليحرًنال اي عجم بي  اٞندبك   الداللة :
((هنى عجم بي  اٞندبر أف رسوؿ ا  )):حديث  ابر -ِ

(ٖ). 
يقاؿ ُب ك   الداللة ه ا دم ل ماقيل ُب ك   الداللة ُب اٜنديث ك   الداللة :

 .(:)السابق

                                 
 (.ُٖٕ/ٕم  . انظر: اٞنبسوط ) رو بي اليدبًن:هو عبارة عجم العيق اٞنوق  ُب اٞنتلوؾ بعد موت اٞنالك عجم دي  (ُ)
 (.ٕٖٔ/ّ(دحاشية ابجم عابديجم )َُِ/ْئ  الص ائ  )(دبداُٖٕ/ٕ( انظر: اٞنبسوط )ِ)
 (.ِِٗ/ُُ(د الذوًنة )َْٓ/ٔ(داٞنسالك ُب شرح مو أ مالك )ْْٕ/ٕانظر:االسيذهار ) (ّ)
 (.ِْْ/ٗ(داجملتوع)َُٓ/ٔ(داٜناكم ال بًن )ِٕٓ/ٕ( انظر: اعـ)ْ)
 (.ْٗٓ/ِ(دشرح م ياى اةرادت )ّْٕ/ٕ(داةنصاؼ )ّْٖ/َُ( انظر:اٞنغين )ٓ)
مجم  ريق عبيدة بجم حسافد عجم أيوبد  (ِٗٓ/َُ(د كالبياقي ُب الس جم ال ربل )ِْْ/ٓ)الدارقطينأور    (ٔ)

مل يس ده يًن »: لدراقطينقاال دعجم ناف د عجم ابجم عتر مرفوعا بليأ: اٞندبر ال يباع كال يوهلد كهو حر مجم ال لث
هذا الصحيحد عجم ابجم »قاؿ البياقي: د ك «عبيدة بجم حسافد كهو  عي د كإ٧نا هو عجم ابجم عتر موقوفا مجم قول 

 «. عتر مجم قول  موقوفا د كقد ركم مرفوعا ب س اد  عي 
 (.َُِ/ْانظر: بدائ  الص ائ  )( ٕ)

(د كمل أق  علي  مس دان كهو َُِ/ْ(د كال اساين ُب بدائ  الص ائ  )َُِ/ُٖذهره اٞناكردم ُب اٜناكم ) (ٖ)
 .  ٫نال  ما ركم عجم  ابر 

 (.َُِ/ْالص ائ ) انظر: بدائ ( ٗ)



 بعض صور البي اٞنبيح ُب  على اٜناظراٞنطلل اعكؿ: أدر تقدًن 

 

 

075 

 :أدلة اإلباحة

 .(ُ) ژٹٹٹژاسيدلوا بقول  تعا :  -ُ
لبيوع إال مادؿ الدليل على إباحة سائر ا داآلية تقيمي بعتوماا ك   الداللة:

 .(3)ٓنرمي 

  ژڦڄڄڄڄڃڃڃژ :كاسيدلوا أيمان بقول  تعا  -ِ
(ّ). 

 .(5)فلبأس ببيع  عجم تراض أف بي  اٞندبر ْنارة عجم تراضد :ك   الداللة
بأهنتا ٢نصوصاف باعحاديث اٜناظرة لبي   ؛كنوقش هذا االسيدالؿ كالذم قبل 

 .(6)اٞندبر 
ل  ليس ل  ماؿ يًنه فقاؿ  دبر ر ل م ا يلمان  :قاؿ : ابر بجم عبد ا  حديث  -ّ

 . (ٕ)(ٔ)عيم بجم ال حاـفاشرتاه ني  (( مجم يشرتي  ))  :ال  
كبيع  لغلـ الر ل الذم دبره د أقل أحوال  أن  يدؿ على   فعل ال   ك   الداللة:

 اٛنواز.

                                 
 .ِٕٓ: بقرةال( سورة ُ)
 (.ُِٗ/ِانظر: أح اـ القرآف للأصاص )( ِ)

 .ِٗ:  ساوال( سورة ّ)
 (.ِِٗ/ُُالذوًنة ) (ْ)

 اٞنر   السابق.( ٓ)

عف  ؛نعيم بجم عبد ا  بجم أسيد بجم عوؼ بجم عبيد بجم عويج بجم عدم ٍبجم هعل ٍبجم لؤم. كإ٧نا ٚني ال حاـهو: ( ٔ)
: دول  اٛن ة فستع  ٥نتة مجم نعيمو ًفياىا. كال حتة السعلة. كقيل ال حتة ال ح حة اٞنتدكدة قىاعف ال سً ٌ  ؿى

: إن  أسلم بعد عشرة أنيسو قبل إسلـ عيتىر  ـد يػيقىاؿي ًلك ال حاـ. هىافى نعيم ال حاـ قدًن اٍةًٍسلى آورهاد فستي ًبذى
   اديجم ُب ولفة عتر.  أد قيل يـو مجم اٟنأرة ٍبجم اٝنطاب. كىهىافى ي يمي إسلم د كم ع  قوم  لشرف  فيام

 (.  َُٕٓ/ْ(د االسييعاب )ْٖ/ُانظر ترٗني  ُب: مشاهًن علتاو اعمصار )

(د كمسلمد هياب اال٬نافد باب  واز ُِْٓأور   البخارمد هياب اٝنصوماتد باب مجم رد أمر السيي  رقم )( ٕ)
 (. ٕٗٗ واز بي  اٞندبر رقم )
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فأمرت  دفاعرتف  بالسحر ددبرت  ارية ٟنا فسحرهتا :أهناحديث عائشة  -ْ
((فبيع  دأف تباع مجم اععراب ٣نجم يسيو مل اا)) عائشة ا 

(ُ). 
دليل على اٛنواز د السيتا أن  اليعرؼ ٟنا ٢نال    فعل عائشة ك   الداللة:
 .(3)مجم الصحابة

 :الترجيح

 د كع د اليعارض يقدـ ال ص اٜناظر على ال ص اٞنبيحد ض ال صاف اٜناظر كاٞنبيحتعار 
 كعف وربنا يييد اٜنظر كوربهم)):فقاؿ (ّ)كقد  او ٔنريج هذه اٞنسألة صر٪نان ُب هلـ القراُب

((أك  يييد اةباحة كاٜنظر 
(ْ). 

اعحاديث كلعل الرا ح ُب هذه اٞنسألة تقدًن اةباحة على اٜنظر د كذلك لمع  
 اٜناظرة كصحة اعحاديث اٞنبيحة .

 
 
 

 
                                 

د كمجم  ريق  أور    (ُِِ)حديث  (ٕٔ/ ِ)هد هياب العيق: باب ُب اليدبًند أور   الشافعي ُب مس د (ُ)
عجم  دمجم  ريق مالك عجم أيب الر اؿ (ُّّ/ ٖ) البياقيد هياب اٞندبر: باب اٞندبر ٩نوز بيع  مق شاو مال  

جم كصحح  ابجم حأر ُب اليلخيص اٜنبًن ... فذهره اٜندي عجم أم  أف عائشة  د١نتد بجم عبد الر٘نجم
(ْ/ُُُ.) 

 (.ِِٗ/ُُالذوًنة )انظر: (ِ)

هو أ٘ند بجم إدريس القراُب اٞنال يد هاف إمامان ُب اليق  كاعصوؿ كالعلـو العقليةد أوذ ه ًن العلـو عجم سلطاف  (ّ)
كهو  «الذوًنة ُب اليق »د ك«اليركؽ»ك «القواعد»ك «شرح احملصوؿ»العلتاو العب بجم عبدالسلـد مجم مص يات : 

 هػ.  ْٖٔيةد توُب س ة مجم أ ل هيل اٞنال 
 (.ِٔص ) ُب معرفة أعياف علتاو اٞنذهل البجم فرحوف (د الديباج اٞنذهلُْٔ/ٔ: الواُب بالوفيات )ترٗني  ُب نظرا
 (.ِِٗ/ُُالذوًنة ) (ْ)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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 .بيع ال يواف بال يواف  سيئة كمح :المسألة الرابعة
 :اويل  العلتاو ُب ح م بي  اٜنيواف باٜنيواف نسيتة على قولٌن

دكراية ُب مذهل (ُ)كهو مذهل اٜن ييةد حرمة بي  اٜنيواف باٜنيواف نسيتة :القوؿ األوؿ
 .(ِ)اٜن ابلة

 .(ْ)كاٜن ابلة(ّ)كهو مذهل الشافعيةد إباحة بي  اٜنيواف باٜنيواف نسيتة :ليا يالقوؿ ا
 :أدلة اٜنظر

حديث ٚنرة بجم   دب  -ُ
عجم بي  اٜنيواف باٜنيواف هنى  أف ال   )) :قاؿ(ٓ)

 .(ٔ) ((نسيتة
 يييد اليحرًن. ال اي عجم بي  اٜنيواف باٜنيواف نسيتةدك   الداللة :

ف حديث ٚنرة  عي  فاو مجم ركاية اٜنسجم البصرم كمل بأ كنوقش هذا االسيدالؿ؛
 .(8)ي ب  ٚناع اٜنسجم مجم ٚنرة 

عجم بي  اٜنيواف باٜنيواف  هنى رسوؿ ا  ))::قاؿحديث ابجم عباس  -ِ
((نسيتة

(ٖ). 
                                 

 (.ٕٕ/ٕشرح فيح القدير ) (دُِ/ٕالع اية شرح اٟنداية ) (دُِّ/ُِ( انظر: اٞنبسوط )ُ)
 (.ُْٔ/ْاٞنبدع) (دَّْ/ّلبرهشي )شرح ا (دُُ/ْ( انظر: اٞنغين )ِ)
 (.َّْ/ٗاجملتوع) (دََُ/ٓ( انظر: اٜناكم ال بًن )ّ)
 (.ُْٔ/ْ(داٞنبدع)َّْ/ّشرح البرهشي ) (دُُ/ْانظر: اٞنغين ) (ْ)
القادة. نشأ ُب اٞندي ة. كنبؿ البصرةد ف اف زياد يسيخلي   د مجم الصحابةٚنىيرة بجم   دب بجم هلؿ اليبارمهو: ( ٓ)

 هػ(. َٔس ة ) سار إ  ال وفة. مات بال وفة. كقيل بالبصرةعلياا إذا 
 (. ّْٓ/ِ(د أسد الغابة )ّْ/ٔانظر ترٗني  ُب: الطبقات ال ربل )

د  (د كالرتمذمّّٔٓ)(د رقتاٜنديثِّْ/ٓد هياب البيوعد باب ُب اٜنيواف باٜنيواف نسيتة )أبو داكدأور   ( ٔ)
مجم  ريق اٜنسجمد عجم ٚنرة بجم   دب (د ُُِٖ)د رقتاٜنديث(ُٖٓ/ِهياب البيوعد باب اٜنيواف باٜنيوافد )

  قاؿ (: » ْٖ/ْد كقاؿ البيلعي ُب نصل الراية )«حديث ٚنرة حديث حسجم صحيح»قاؿ الرتمذم: ب د
 (. ْٕ/ْكانظر: البدر اٞن ًن )«. أه ر اٜنياظ ال ي بيوف ٚناع اٜنسجم مجم ٚنرة ُب يًن حديث العقيقةالبياقي: 

 (.ِْٕ/ّاد )انظر: زاد اٞنع( ٕ)

  (دُِِٖ) (د رقمُٖٓ/ِد هياب البيوعد باب ما  او ُب هراهيو بي  اٜنيواف باٜنيواف نسيتةد )الرتمذمأور    (ٖ)
 = 
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ك   الداللة :يقاؿ ُب ك   الداللة مجم حديث ابجم عباس دم ل ماقيل ُب حديث 
 ٚنرة .

اٜنيواف اد اف بواحد ال يصلح ))قاؿ:    :أف ال حديث  ابر بجم عبد ا   -ّ
((نساود كال بأس ب  يدا بيد

(ُ). 
 كٓنرًن ال سأ. اٜنديث صريح ُب  واز الييا ل بشرط اليقابضد: ك   الداللة

 .(3)بأف حديث  ابر  عي  دفل يصح االحيأاج ب   كنوقش هذا الدليل؛

 :أدلة اإلباحة
أمره أف ٩ناب  يشنا  وؿ ا  أف رس)):حديث عبدا  بجم عترك بجم العاص  -ُ

الصدقةد ف اف يأوذ البعًن بالبعًنيجم إ   (ّ)ف يذت اةبلد فأمره أف يأوذ ُب قلص
((إبل الصدقة

(ْ). 
 ك   الداللة :هذا اٜنديث صريح ُب  واز بي  اٜنيواف باٜنيواف نيسيتة .

أر ح  بأف هذا هاف ٜنا ة اٛنااد د كمصلحة ْنايب اٛنيش كنوقش هذا االسيدالؿ؛

 =                                 
ركاه الطرباين ُب ال بًند كاعكسطد : »(َُٓ/ ْ)د كقاؿ اٟني تي ُب اجملت  «حديث حسجم»كقاؿ:   (دُِِٖ)

 .«كر ال  ر اؿ الصحيح
 (دُِّٖ) (د رقمَّٓ/ِب ما  او ُب هراهيو بي  اٜنيواف باٜنيواف نسيتةد )د هياب البيوعد باالرتمذمأور   ( ُ)

 (. ِٓ/ْد كانظر: الي قيح )«حديث حسجم»كقاؿ: 
 (.ِْٕ/ّانظر: زاد اٞنعاد)( ِ)

. انظر: ال ااية ُب يريل ٗن  قلصد كالقلص ٗن  قلوصد كهي ال اقة الشابة -ب سر القاؼ  -القلص  (ّ)
 (.  ََُ/ْاٜنديث )

د (ّّٕٓ)د حديث (ّٓٔ- ِٓٔ/ّ)هياب البيوع: باب ُب الروصة ُب بي  اٜنيواف باٜنيواف   در   أبو داكدأو (ْ)
د (ٕٓ-ٔٓ/ِ)د كاٜناهمد (ِّٔ)حديث (د َٕ/ّ)هياب البيوعد د  د كالدارقطين(ُِٔد ُُٕ/ِ)كأ٘ند 

  بجم عترك ب .د هياب البيوع: باب اٜنيواف كيًنه ٣نا ال ربا في  مجم حديث عبد ا (ِٕٖ/ٓ)كالبياقي 
 ككافق  الذه .«صحيح على شرط مسلم»كقاؿ اٜناهم: 

قاؿ ابجم القطاف ُب هياب : هذا حديث »: (ْٕ/ْ)كقد  ع  ابجم القطاف هذا اٜنديث فقاؿ البيلعي ُب نصل الراية 
 «. عي  ممطرب اةس اد

البيوع: باب اٜنيواف  د هياب(ِٖٖ-ِٕٖ/ٓ)د كالبياقي (ُِٔ)رقم  دل جم للحديث  ريق آور:أور   الدارقطين
 كيًنها ٣نا ال ربا في  مجم  ريق عترك بجم شعيل عجم أبي  عجم  ده مرفوعا كهذا الطريق صحح  البياقي.
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 .(2)مجم ميسدة بي  اٜنيواف باٜنيواف نسيتة 
((اسيسل  بعًنا ب را كقمى رباعيا أن  )):حديث أيب راف   -ِ

(ِ). 
كهو  كقماه بأفمل م  د اشرتل بعًنان نسيتةد  اٜنديث نص ُب أن  :ك   الداللة

.  ال ييعل احملـر
 :الترجيح

ك٣نجم ورج هذه د ال ص اٞنبيح فيقدـ ال ص اٜناظر علىد تعارض ال صاف اٜناظر كاٞنبيح 
((ال اي مقدـ على اٞنبيح)):فقاؿ (ّ)اٞنسألة على القاعدة الس دم

(ْ). 
((قد تقرر ُب اعصوؿ أف دليل اليحرًن أر ح مجم دليل اةباحة)):الشوهاين قاؿ ك 

(ٓ). 

 
 
 

                                 
 (.ِْٕ/ّانظر: زاد اٞنعاد)( ُ)

الب ر اليق  «:ب را»(د قول : ََُٔأور   مسلمد هياب اٞنساقاةد باب مجم اسيسل  شيتنا فرد وًن م   د رقم )( ِ)
 غلـ مجم اآلدميٌن كاعن ى ب رة كقلوص كهي الصغًنة هاٛناريةمجم اةبل هال

الرباعي مجم اةبل ما أتى علي  س  س ٌن كدول ُب السابعة حٌن  لع  رباعيي  كالرباعية بوزف ال تانية  «:رباعيا»
 (.  ّٕ/ُُ. انظر: شرح ال وكم على صحيح مسلم )السجم الإ بٌن ال  ية كال اب

 ددم الييومد أبو اٜنسجمد نور الديجم الس دم: فقي  ح يي عامل باٜنديث كالييسًن كالعربية١نتد بجم عبد اٟناهو: ( ّ)
 «حاشية على س جم أيب داكد»ك  « حاشية على س جم ابجم ما »ل   دأصل  مجم الس د كمولده فيااد كتو جم باٞندي ة 

 (.هػُُّٖس ة ) توُب «دحاشية على مس د اةماـ أ٘ند»ك  «حاشية على صحيح البخارم»ك 
 (. ِّٓ/ٔ(د اععلـ )ٔٔ/ْانظر ترٗني  ُب: سلك الدرر )

 (.ّٖ/ِ( حاشية الس دم )ْ)
 (.ِّْ/ٓ( نيل اعك ار )ٓ)



 

 

 

 
 
 

 ادلطهة انثاٍَ
 اجلؼانحأثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف 

 
 كفي  مسألة كاحدة: 

 
 أخذ األجرة على تعليم القرآف كمح
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 أخذ األجرة على تعليم القرآف.  كمح: األولى  مسألةال
 :اويل  أهل العلم ُب ح م أوذ اع رة على تعليم القرآف على قولٌن

كركاية ُب د (ُ)كهو مذهل اٜن ييةد حرمة أوذ اع رة على تعليم القرآف القوؿ األوؿ:
 .(ِ)مذهل اةماـ أ٘ند

 د(ّ) واز أوذ اع رة على تعليم القرآفد كهو مذهل اٞنال ية :القوؿ اليا ي
 .(ٓ)ُب مذهل اةماـ أ٘ند كركاية د(ْ)كالشافعية

 :أدلة ال ظر
حديث ع تاف بجم أيب العاص  -ُ

أف أٔنذ  إف آور ما عاد إيل ال   )):قاؿ (ٔ)
((مؤذنا ال يأوذ على أذان  أ را

(ٕ). 

                                 
(دحاشية ابجم عابديجم ِّٖ/ّ(د اٟنداية ُب شرح بداية اٞنبيدم )ُِٓ/ُانظر: بدائ  الص ائ  ُب ترتيل الشرائ ) (ُ)

(ٔ/ٓٔ.) 
 (.ِٖٓ/ِ(دشرح م ياى اةرادات )َِٕ-َِٔ/ َّ(د ٠نتوع اليياكل )ُّْ/ٔانظر: اٞنغين) (ِ)
 (.ُٕ-ُٔ/ْ(دحاشية الدسوقي )َُْ/ٓ(دالذوًنة )ٗ/ْانظر:  بداية اجملياد) (ّ)
(د حاشييا شااب الديجم القليويب كالشيخ عتًنة على ِٖٗ/ٓ(دهناية احملياج )ِْٔ-ُْٔ/ّانظر:مغين احملياج ) (ْ)

 (.ٕٔ/ّم ااج الطالبٌن لل وكم)
 (.ِٖٓ/ِ(دشرح م ياى اةرادات )َِٕ-َِٔ/ َّ(د ٠نتوع اليياكل )ُّْ/ٔين)انظر: اٞنغ (ٓ)
 صحايبد مجم أهل الطائ د اسيعتل  ال    دع تاف بجم أيب العاص بجم بشر بجم عبد بجم د٨نافد مجم دقي هو: ( ٔ)

  ل  فيوح كيبكات باٟن د كفارس. هػ(ُٓس ة ) س جم البصرة إ  أف توُبك على الطائ د . 
 (. ِْٓ/ٓ(د اةصابة )ِّٕ/ٓ: الطبقات ال ربل )انظر ترٗني  ُب

اٜنديث ( ّّٔ/ُ)هياب الصلة: باب أود اع ر على اليأذيجمد   دد كأبو داكد(ِ ُ/ْ)أور   أ٘ند  (ٕ)
( َُْ/ُ)هياب الصلة: باب ما  او ُب هراهية أف يأوذ اٞنؤذف على اعذاف أ راد   دد كالرتمذمُّٗٓ)

د كابجم (ِّ/ِ) اعذاف: باب أناذ اٞنؤذف الذم ال يأوذ على أذان  أ راهياب د  د كال سائي (َِٗ)اٜنديث 
( مجم حديث ُُٗ/ُ)د كاٜناهم (ُٕ ْ)اٜنديث ( ِّٔ/ُ)هياب اعذاف: باب الس ة ُب اعذافد    دما ة

أن  إمامام فاقيد بأ عيامد كأنذ »ا علين إماـ قوميد قاؿ:  قل  يا رسوؿ ا  »ع تاف بجم أيب العاص كفي :
 .«ذنا ال يأوذ على أذان  أ رامؤ 

 .«صحيح على شرط مسلم»د كقاؿ اٜناهم: «حسجم»كقاؿ الرتمذم: 
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اف دكم لاا سائر القرب هيعليم القرآف حرمة أوذ اع رة على اعذك   الداللة :
 .(2)ال٩نوز أوذ اع رة علي  

علت  ناسان مجم أهل الصية القرآف ))أن  قاؿ:  :حديث عبادة بجم الصام   -ِ
كال يابةد فأهدل إيل ر ل م ام قوسادن قل : قوسان كليس  ّناؿد أتقلدها ُب سبيل 

((قبلااأقوسان مجم نار ففقاؿ: إف سرؾ أف يقلدؾ ا   دفذهرت ذلك لل   .ا 
)ِ(. 

على تعلتي  القرآف ناران د   ما أعطي عبادة   عل رسوؿ ا  ك   الداللة:
 .(4)دليل على حرمة أوذ اع رة على تعليم القرآف

أن  علم ر لن سورة مجم القرآفد فأهدل إلي  ٙنيصة أك  (ْ)يب بجم هعلركم عجم أي  -ّ
لبسياا أك أوذهتا ألبسك ا  م اهنا لو أنك ))فقاؿ:  ددوباند فذهر ذلك لل   

(( دوبان مجم نار
 (ٓ) . 
دليل على حرمة  الوعيد الشديد على أوذ اع رة على تعليم القرآفد ك   الداللة:

 .(7)ذلك
                                 

 .(ِّٖ/ّاٟنداية ُب شرح بداية اٞنبيدم ) انظر:( ُ)

كابجم  (دُّْٔ)حديث ( ُْٔ/ ّ)باب ُب هسل العلم  دكأبو داكد  هياب اة ارة (دُّٓ/ ٓ)أور   أ٘ند  (ِ)
د كصحح  اٜناهم (ُِٕٓ)حديث  (َّٕ -ِٕٗ/ ِ) على تعليم القرآف هياب اليأازات: باب اع ر  دما ة

 (. ُٖ/ْكانظر: اليلخيص اٜنبًن ) .«في  مغًنة بجم زياد كهو صاّب اٜنديث كتره  ابجم حباف»كتعقب  الذه  فقاؿ: 
 (.ّّٓ/ُانظر: اٛنام  عح اـ القرآف)( ّ)

هاف قبل اةسلـ حربا مجم أحبار د  بو اٞن ذرأبرجد أيب بجم هعل بجم قيس بجم عبيدد مجم بين ال أارد مجم اٝنهو: ( ْ)
كٞنا أسلم هاف مجم هياب الوحي. كشاد بدرا كأحدا كاٝن دؽ  دالياودد مطلعا على ال يل القد٬نةد ي يل كيقرأ 

 ق(. ُِد توُب س ة )كهاف ييإ على عادهكاٞنشاهد هلاا م  رسوؿ 
 (.ِِٔ/ِ(د هتذيل ال تاؿ )ٓٔ/ُانظر ترٗني  ُب: االسييعاب )

كالبياقي    (ُِٖٓ)حديث  (َّٖ/ ِ)هياب اليأاراتد باب اع ر على تعليم القرآفد   دأور   ابجم ما ة (ٓ)
 .(ُِٔ -ُِٓ/ ٔد )هياب اة ارةد باب: مجم هره أوذ اع رة علي 

هذا إس اد ممطرب؛ قال  الذه  ُب ترٗنة عبد الر٘نجم بجم سلمد »: (ُٓٔ/ ِمصباح الب ا ة)قاؿ البوصًنم ُب 
 «.قاؿ العلئي ُب اٞنراسلد عطية بجم قيس عجم أيب بجم هعل مرسلك 

 (.ٔٗ/ُِانظر: عتدة القارم)( ٔ)
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هاف ع د أيب بجم هعل ناس يقرئام مجم أهل   ))قاؿ:  (ُ)ركم عجم أيب إدريس اٝنوالين -ْ
 :  تعايلد فقاؿ ل  رسوؿ ا  اليتجمد فأعطاه أحدهم قوسان ييسلحاا ُب سبيل ا

((أٓنل أف تأٌب  ا ُب ع قك يـو القيامة ناران ؟
(ِ). 

ك   الداللة :الوعيد الشديد ٞنجم أوذ شيتان على تعليت  القرآفددليل على حرمة أوذ 
 .(4)اع رة على تعليم القرآف

يقوؿ:  قاؿ: ٚنع  رسوؿ ا   (ْ)ركم عجم عبد الر٘نجم بجم شبل اعنصارم -ٓ
((قروكا القرآف كال تغلوا في د كال ْنيوا ع  د كال تأهلوا ب د كال تسي  ركا ب ا))

(ٓ). 
ك   الداللة :ال اي عجم اعهل بالقرآف ددليل على حرمة أوذ اع رة على 

 .(7)تعليت 
  :أدلة اإلباحة

حديث سال بجم سعد  -ُ
ت  امرأة تعرض او لوسا فأقاؿ: ه ا ع د ال   (ٕ)

                                 
هو: عائذ ا  بجم عبد ا  بجم عتركد كيقاؿ عيذ ا د أبو إدريس اٝنوالىند العوذلد كيقاؿ العيذلد مجم هبار  (ُ)

 هػ(. َٖوُب س ة )اليابعٌند كلد عاـ الييحد كهاف أحد علتاو الشاـد ركل ل  اٛنتاعةد ت
 (. َٖ/ٓ(د هتذيل الياذيل )ِِٕ/ْانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )

عبد ا  بجم ركح اٞندائين الصدكؽ: ( مجم  ريق ُِٔ/ِ(د كالذه  ُب اٞنيباف )ِّ/ٗأور   ابجم حـب ُب احمللى )( ِ)
... فذهره. قاؿ  عجم أيب إدريس اٝنوالين حدد ا شبابةد حدد ا عبد ا  بجم العلو بجم زبرد حدد ا بسر بجم عبيد ا د

 «. هذا مرسل  يد اةس اد يريل»الذه  عقب : 
 (.ٖ/ِانظر: حاشية الس دم على س جم ابجم ما  )( ّ)

اعكسى د اٞندىن أحد نقباو اعنصار كفقاائامد نبؿ الشاـد  هو: عبد الر٘نجم بجم شبل بجم عترك بجم زيد اعنصارل (ْ)
 اٞنيردد كأبو داكد كال سائي كابجم ما  د توُب بالشاـ أياـ معاكية . الشاـد ركل ل  البخارم ُب اعدب 

 (. ِٔٔ/ْ(د اةصابة )ِٕٔ/ْانظر ترٗني  ُب: الطبقات ال ربل )
٪نٍن بجم أيب ه ًن عجم ( مجم  ريق ِٓٗٓ(د كالطرباين ُب اٞنعأم اعكسط رقم )ْْْ/ّأور   أ٘ند ُب مس ده )( ٓ)

 ... فذهره.  يقوؿ: ر٘نجم بجم شبل: ٚنع  رسوؿ ا  أيب راشد اٜنربايند قاؿ: قاؿ عبد ال
ركاه أ٘ندد كالببار : »(ُٖٔ/ ٕ)د كقاؿ اٟني تي ُب اجملت  «س ده قوم(: »َُُ/ٗقاؿ اٜنافأ ابجم حأر ُب الييح )

 «. ب حوهد كر اؿ أ٘ند دقات
 (.ّٖٔ/ّانظر: مطالل أك  ال اى)( ٔ)

الساعدل د أبو العباس د كيقاؿ أبو ٪نٍن د اٞندىند  ٝنبر ىا ( هو: سال بجم سعد بجم مالك بجم والد اعنصارلٕ)
 هػ(.ُٗمجم بين ساعدة: صحايبد مجم مشاهًنهمد مجم أهل اٞندي ة. عاش ٥نو متة س ةد توُب س ة )

 (. ُِٔ/ٓ(د سًن أعلـ ال بلو )ُِٕ/ٓانظر ترٗني  ُب: الطبقات ال ربل )
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ال ظر كرفع  فلم يردها فقاؿ ر ل مجم أصحاب  زك  ياا يا  نيساا علي  فخيض فياا
كال وإنا مجم )): ما ع دم مجم شيو قاؿ :قاؿ ((أع دؾ مجم شيو)): رسوؿ ا  قاؿ

قاؿ كال واًب مجم حديد كل جم أشق بردٌب هذه العطياا ال ص  كآوذ د ((حديد
 ي اا اذهل فقد زك )): قاؿ دنعم :قاؿ ((هل معك مجم القرآف شيو)): ال ص  قاؿ

((ّنا معك مجم القرآف
(ُ) . 

ك   الداللة : عل تعليم اٞنرأة القرآف ماران ددليل على  واز أوذ اع رة على تعليم 
 .(3)القرآف

فيام لدي   دمركا ّناو مجم أصحاب ال    قاؿ: أف نيران ركم عجم ابجم عباس  -ِ
او إف ُب اٞن دهل في م مجم راؽ :فقاؿ دفعرض ٟنم ر ل مجم أهل اٞناو دأك سليم

فأاو  دفربأ دفقرأ بيآنة ال ياب على شاو دفانطلق ر ل م ام دسليتان أك  ر ل لديغان 
حق قدموا  دأوذت على هياب ا  أ ران  :ف رهوا ذلك كقالوا دبالشاو إ  أصحاب 

إف )):فقاؿ رسوؿ ا   دأوذ على هياب ا  أ ران  ديا رسوؿ ا  :فقالوا داٞندي ة
((هياب ا   أحق ما أوذًب علي  أ ران 

(ّ). 
 .(5)أف هذا اٜنديث نص ُب  واز أوذ اع رة على تعليم القرآف  ك   الداللة:

 :الترجيح
ك٣نجم قدـ هذا العيين د فيقدـ ال ص اٜناظر على اٞنبيحد تعارض ال صاف اٜناظر كاٞنبيح

((كإذا تعارض نصاف أحد٨نا مبيح كاآلور ١نـر يدؿ على ال سخ)):فقاؿ
(ٓ) . 

 

                                 
 (.ُُِٓاٞنرأة نيساا على الر ل الصاّبد برقم )أور   البخارم ُب صحيح د هياب ال  احد باب عرض  (ُ)
 (.ُُِ/ّانظر: معامل الس جم )( ِ)

 . (ّٕٕٓرقم  (دُٗٗ – ُٖٗ/  َُالطلد باب الشركط ُب الرقية بيآنة ال ياب) دهيابأور   البخارم  (ّ)
 (.ُٗ/ِانظر:اللباب ُب علـو ال ياب)( ْ)

 (.ِٔ/ُِ( عتدة القارم )ٓ)



 

 

 

 
 

 
 سث انثانثادلث

انفزوع أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف 
 انفقهُح يف انُكاذ 

 :مسائلةأربعكفي  

 .وثني واآلخر كتابياً  ا كاح من كاف أحد أبويه حكم :المسألة األولى
 . كاح المتعة كمح :المسألة اليا ية
 .النكاح بالولي كمح :المسألة اليالية
 في الوطء في ملك اليمين.  الجمع بين األختينحكم  :المسألة الرابعة
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 .وثني واآلخر كتابياً  ا كاح من كاف أحد أبويه حكمالمسألة األولى: 
 :اويل  العلتاو ُب ح م ن اح مجم هاف أبوها كدين كأماا هيابية على قولٌن

كهو مذهل د حرمة ن اح مجم هاف أبوها كدين كأماا هيابية :القوؿ األوؿ
 . (ِ)ابلةدكركاية ُب مذهل اٜن (ُ)الشافعية

كهو مذهل د إباحة ن اح مجم هاف أبوها كدين كأماا هيابية :القوؿ اليا ي
 .(ْ)كركاية ُب مذهل اٜن ابلةد(ّ)اٜن يية

 أدلة ال ظر: 

ژ ڄڄڄڄڃژ: اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
(ٓ) 

كهذا الولد ي طلق علي  اسم  ك   الداللة :عتـو ال اي عجم ن اح اٞنشرهاتد
 .(7)اٞنشرؾ

 :أدلة اإلباحة

ژ ەئەئوئوئۇئۇئۆئژ: يدلوا بقول  تعا اس -ُ
(ٕ). 

أف هذه يصدؽ علياا أهنا مجم أهل ال يابدإذا هاف أحد أبوياا هيابيان ك   الداللة :
 .(9)دتغليبان ٛنانل ال يايب على  انل الودين 

هل مولود يولد على اليطرة فأبواه ياودان  أك ))أن  قاؿ:  ما ركم عجم ال    -ِ
س فياا مجم اةبل مجم  يتة ٗنعاو هل ٓنت يج  ي صران  أك ٬نأسان د هتا

                                 
 (.ِّٓ/ّ) حاشييا قليويب كعتًنة (دُّْ/ْ) معين احملياج (دَّْ/ٗ)( انظر: اٜناكم ال بًن ُ)
 (.ُِٖ/ٓ(دشرح البرهشي )َّٓ/ٕ) اٞنغين (دَُِ/ُ( انظر: ٢نيصر اٝنرقي )ِ)
 (.ِٗ/ّ) اللباب ُب شرح ال ياب (دُِٕ/ِ( انظر: بدائ  الص ائ  )ّ)
 (.ُِٖ/ٓشرح البرهشي ) (دُِّ/ٕ) اٞنغين (دَُِ/ُانظر: ٢نيصر اٝنرقي ) (ْ)
 .ُِِ: بقرةال( سورة ٓ)
 (.َّْ/ٗ) انظر: اٜناكم ال بًن( ٔ)

 .ٓ: ائدةاٞن( سورة ٕ)
 (.ُِٕ/ِ) انظر: بدائ  الص ائ ( ٖ)
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(( دعاو
(ُ). 

ك   الداللة :أف هذا الولد مل يبؿ على اليطرة دكمل ي قل  ع اا هوف أحد أبوي  ياوديان 
 .(3)أك نصرانيان أك ٠نوسيان 

 :الترجيح
ك٣نجم ورج هذه  د ف قدـ ال ص اٜناظر على ال ص اٞنبيح د تعارض ال صاف اٜناظر كاٞنبيح

عن  قد ا يت  ُب هذا الولد مو ل حظر كإباحة )):فقاؿ (ّ)القاعدة اٞناكردم اٞنسألة على
((فو ل أف يغلل ح م اٜنظر على ح م اةباحة

(ْ). 
 
 

 
 

                                 
(د كمسلمد هياب القدرد باب ُّٖٓأور   البخارمد هياب هياباٛن ائبف باب إذا اسلم الص  فتاتد رقم )( ُ)

٩نعلن  ياوديا أك  «:ياودان  أك ي صران  أك ٬نأسان ». قول : (ِٖٓٔمعىن قول  هل مولود يولد على اليطرة رقم )
 يتة »تلد الدابة العأتاو.  «اةبلت يج »نصرانيا أك ٠نوسيا حسل ملياتا برتييباتا ل  ُب ذلك أك بيبعيي  ٟنتا. 

 تامة اععماو مسيوية اٝنلق. «ٗنعاو
 (. َِٖ/ُٔانظر: شرح ال وكم على صحيح مسلم )

 (.َّْ/ٗم ال بًن)انظر: اٜناك ( ِ)

هػ دإماـ ّْٔهو: أبو اٜنسجم علي بجم ١نتد بجم حبيل البصرم الشافعي اٞنعركؼ باٞناكردمد كلد بالبصرة س ة  (ّ)
 ليل القدرد رفي  الشأفد فقي  أصويل دقة دب  ميسر أديل سياسيدعامل الشافعية ُب زمان د  ص   تصاني   

دالئل »د ك«أدب القا ي»د ك«أدب الديجم كالدنيا»د ك«يق اةق اع ُب ال»ك «اٜناكم ال بًن»ه ًنة كم اا: 
 هػ(.َْٓد كيًن ذلكد كاٞناكردم نسبة إ  بي  ماو الوردد توُب س ة )«ال بوة

 .(ْٗٗ/ِ(د معأم اٞنؤليٌن )ِٖٓ/ّ(د شذرات الذهل )َُِ/ُِنظر ترٗني  ُب: تاريخ بغداد )ا
 (.َّٓ/ٗاٜناكم ال بًن )( ْ)
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 .(2) كاح المتعة حكم :المسألة اليا ية

 :اويل  أهل العلم ُب ح م ن اح اٞنيعة على قولٌن

 د (ّ)كاٞنال يةد(ِ)ٜن ييةكهو مذهل اٛنتاور مجم ادحرمة ن اح اٞنيعة :القوؿ األوؿ
 .(ٓ)كالصحيح مجم مذهل اٜن ابلة د(ْ)كالشافعية

كاوييار بعض د(ٔ)كهو مذهل ابجم عباس  دإباحة ن اح اٞنيعة :القوؿ اليا ي
 . (ٕ)اٜن ابلة

 :أدلة ال ظر

هنى عجم ميعة ال ساو يـو ويربد )):أف رسوؿ ا  حديث علي بجم أيب  الل  -ُ
((كعجم أهل ٜنـو اٜنتر اةنسية

(ٖ). 
 .(:)ف ف ال اي يييد اليحرًن  هذا نص ُب حرمة اٞنيعة؛ ك   الداللة:

                                 

االنيياعد يقاؿ: ٕنيع  ب ذاد كاسيتيع  ّنعىند كاالسم اٞنيعةد كم   ميعة ال  احد كميعة أصل اٞنيعة ُب اللغة:  (ُ)
 (. ِٕٓ/ُانظر: ال ااية ُب يريل اٜنديث ) الطلؽد كميعة اٜنجد عن  انيياع.

 (دُِٓ/ٓ) اٞنبسوط (دٖٓ/ٓ: إٔني  بك هذا مجم اٞندة ب ذا مجم البدؿ. انظر: اعـ )لترأةلن اح اٞنيعة هو أف يقوؿ 
 (.َٗ/ُالرسالة للقًنكاين )

 (.ِْٖ/ّالع اية شرح اٟنداية ) (دِِٕ/ِبدائ  الص ائ  ) (دُِٓ/ٓ( انظر: اٞنبسوط )ِ)
 (.ُُ/ِاليواه  الدكاين ) (دَٖ/ّبداية اجملياد ) (دَٗ/ُ( انظر: الرسالة للقًنكاين )ّ)
 (.ِْٗ/ُٔ) اجملتوع (دِّٖ/ٗاٜناكم ال بًن ) (دٖٓ/ٓ( انظر: اعـ )ْ)
 (.ُّٔ/ٖاةنصاؼ ) (دِّ/ِاحملرر ) (دُٖٕ/ٕ( انظر: اٞنغين )ٓ)
 (.ُٖٕ/ٕ) اٞنغين (دَٖ/ّ) بداية اجملياد (دُِٓ/ٓ) ( انظر: اٞنبسوطٔ)
 (.ُّٔ/ٖاةنصاؼ ) (دِّ/ِاحملرر ) (دُٖٕ/ٕانظر: اٞنغين ) (ٕ)
 صحيح د هياب (د كمسلم ُبُِْٔ( أور   البخارم ُب صحيح د هياب اٞنغازمد باب يبكة ويربد برقم )ٖ)

 (َُْٕال  احد باب ن اح اٞنيعةد برقم )
 (.ِِٓ/ٓانظر: شرح البرهشي)( ٗ)
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حديث الربي  بجم سربة اٛناين -ِ
 حدد  أن  هاف م  رسوؿ ا   (ِ): أف أباه(ُ)

يا أياا ال اس إين قد ه   أذن  ل م ُب االسيتياع مجم ال ساود كإف ا  ))فقاؿ: 
ه م اجم شيو فليخل سبيل د كال قد حـر ذلك إ  يـو القيامةد فتجم هاف ع د

((تأوذكا ٣نا آتييتوهجم شيتا
(ّ). 

 .(5)ًن ن اح اٞنيعة إ  يـو القيامةدكال اي يييد اليحرًنال ص على ٓنر  ك   الداللة:
 .(5)اليحرًن

اٞنيعة ال  اح  -أك هدـ  -حـر )):قاؿ: قاؿ رسوؿ ا   حديث أيب هريرة  -ّ
((كالطلؽ كالعدة كاٞنًناث

(ٓ). 
ٜنديث في  ال ص على ٓنرًن ن اح اٞنيعة د كأن  يادـ ال  اح ك   الداللة :هذا ا

 كالطلؽ كالعدة كاٞنًناث دفل يعيد ببكاج اٞنيعة دكال يعيرب زكا ان شرعيان.
 :أدلة اإلباحة

 .(ٔ) ژڤڤڤڤڦڦڦژ:اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
                                 

( هو: الربي  بجم سربة بجم معبد د كيقاؿ : ابجم عوسأة د اٛنا ىاٞندىند مجم الطبعة الوسطى مجم اليابعٌند ركل ل  ُ)
 مسلم كأبو داكد كالرتمذم كال سائي كابجم ما  د كدق  الذه  كابجم حأر. 

 (. ِْْ/ّ(د هتذيل الياذيل )ِٖ/ٗترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو ) انظر
( هو: سربة بجم معبد ك يقاؿ سربة بجم عوسأة كيقاؿ سربة بجم معبد بجم عوسأة اٛناىن أبو درية ك يقاؿ أبو دلأة ِ)

 ركل ل  البخارم تعليقا كمسلم كأصحاب الس جم.  دكيقاؿ أبو الربي  اٞندىند ل  صحبة
 (.ُُْٕ/ّ((د معرفة الصحابة عيب نعيم ِٗٓ/ْالطبقات ال ربل ) انظر ترٗني  ُب:

 .(َُْٔأور   مسلم ُب صحيح د هياب ال  احد باب ن اح اٞنيعةد برقم ) (ّ)
 (.ْٓٔ/ٖانظر: اويلؼ اٜنديث)( ْ)

(د رقم ْٔٓ/ٗ(د كابجم حباف هتا ُب اةحساف )ِٓٔٔ(د رقم )َّٓ/ُُأور   أبو يعلى ُب مس ده )( ٓ)
باب ن اح  دد كالبياقيد هياب ال  اح(ْٓ(د رقم )ِٗٓ/ّ) باب اٞنار دالدارقطيند هياب ال  احك (د ُْْٗ)

مؤمل بجم إٚناعيل د نا ع رمة بجم عتار د عجم سعيد اٞنقربم د عجم أيب هريرة د عجم ( مجم  ريق َِٕ/ٕ) اٞنيعة
 ... فذهره. د ال   

ي  مؤمل بجم إٚناعيل كدق  ابجم معٌن كابجم حباف ك عي  ركاه أبو يعلى كف»: (ِٕٔ/ْ)اٟني تي ُب ٠نت  البكائد  قاؿ
 (.  ّّّ/ّد كحسجم إس اده اٜنافأ ابجم حأر ُب اليلخيص اٜنبًن )«البخارم كيًنه كبقية ر ال  ر اؿ الصحيح

 .ِْ:  ساوال( سورة ٔ)
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أف االسيتياع بال ساو هو ن اح اٞنيعة دهتا هاف يسيدؿ ك   الداللة مجم اآلية :
 .(2)ابجم عباس بذلك 

 .(3)بأف اٞنراد باالسيتياع ه ا هو ال  اح  كنوقش هذا االسيدالؿ؛
: قاال: ورج علي ا م ادم (ّ)حديث  ابر بجم عبد ا  كسلتة بجم اعهوع -ِ

قد أذف ل مد فاسيتيعواد يعين ميعة  إف رسوؿ ا  ))د فقاؿ: رسوؿ ا  
((ال ساو

(ْ). 
 اح اٞنيعة دهو دليل على إباحياا.ب    إذف رسوؿ ا  ك   الداللة:

((بال وب ه ا نيتي  على عاد رسوؿ ا  ))قاؿ:  حديث أيب سعيد  -ّ
(ٓ). 

كمل ي  ر عليام دكهذا  د ك   الداللة :أهنم هانوا ييتيعوف على عاد رسوؿ ا 
 دليل على إباحة ن اح اٞنيعة.

ا نساود فأردنا د كليس مع ه ا نغبك م  رسوؿ ا  )):قاؿ حديث ابجم مسعود  -ْ
ٍب روص ل ا أف ن  ح اٞنرأة إ  أ ل  دأف ٦نيصيد ف اانا عجم ذلك رسوؿ ا  

((بالشيو
(ٔ). 

كترويص  هذا هو ن اح اٞنيعةد الروصة ُب ن اح ال ساو إ  أ لد ك   الداللة:
  ٟنم بذلك دليل على إباحة ن اح اٞنيعة .  رسوؿ ا 

                                 
 (.ُٕٕ/ٖانظر: تيسًن الطربم)( ُ)

 اٞنر   السابق.( ِ)

تة بجم كهيل بجم اعهوع د اعسلتى د أبو مسلم د كيقاؿ أبو إياسد سلتة بجم عترك بجم اعهوعد كيقاؿ سلهو: ( ّ)
دلث مرات: َب أكؿ ال اسد كَب  ك يقاؿ أبو عامرد اٞندىند أحد الذيجم بايعوا ٓن  الشأرةد كباي  رسوؿ ا  

  ( س ة.َٖ(د كل  )ْٗمات باٞندي ة س ة )ركل ل  اٛنتاعةد أكسطامد كَب آورهمد كبايع  يومتذ على اٞنوتد 
 (. ُِٕ/ّ(د اةصابة )ُّّٗ/ّانظر ترٗني  ُب: معرفة الصحابة عيب نعيم )

 . (ُّْٓأور   مسلم ُب صحيح د هياب ال  احد باب ن اح اٞنيعةد برقم ) (ْ)
ركاه أ٘ند كالببارد كر اؿ أ٘ند »: (ِْٔ/ْ)٠نت  البكائد (د قاؿ اٟني تي ُب ِِ/ّور   أ٘ند ُب مس ده )أ( ٓ)

 «. ر اؿ الصحيح
]اٞنائدة:  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ژ باب قول  تعا : دأور   البخارمد هياب الييسًن (ٔ)

 (.َُْْ)باب ن اح اٞنيعةد حديث  دهياب ال  اح  دد كمسلم(ُْٓٔ)[ د حديث ٕٖ
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نسيتي  بالقبمة مجم اليتر كالدقيق  ه ا  )):قاؿ: حديث  ابر بجم عبد ا   -ٓ
((كأيب ب ر حق هنى ع   عتر اعياـ على عاد رسوؿ ا  

(ُ). 
د دليل على ت اقض أقواؿ اٞنانعٌن مجم  ك   الداللة :أف تأور ال اي إ  زمجم عتر

ن اح اٞنيعة دفام يقولوف أف ال اي كرد ُب عاـ ويرب د كُب أحاديث أورل يقولوف 
 . فيح م ة دكه ا ال اي ُب زمجم عتر ال اي كرد ُب عاـ

د ك٩نوز ت رار ال اي ُب بأف ال اي هاف ُب زمجم ال    كنوقش هذا االسيدالؿد
ميبعة هتا أمر بذلك رسوؿ  هتا أف س ة عتر  حق يشيار ال ايد زمجم عترد

ا  
(3). 

 :الترجيح
يقدـ ال ص اٜناظر  كع د اليعارضد تعارض ال صاف اٜناظر كاٞنبيح ُب مسألة ن اح اٞنيعة

أن  كهو ))دفقاؿ:(ّ)نصر بجم إبراهيم ال ابلسي قاعدة البحثى اٞنبيحد ك٣نجم ورج اٞنسألة على عل
عهنا حاظرة ؛اف اٞنصًن إلياا كاعوذ  ا أك ل دهتا ذهرنا لو مل ٪نصل عوبارنا الرت يح

((كأوبارهم مبيحةد كإذا ا يت  اٜنظر كاةباحة قدـ اٜنظر على اةباحة
(ْ). 

 

                                 
 .(َُْٓأور   مسلم ُب صحيح د هياب ال  احد باب ن اح اٞنيعةد برقم ) (ُ)
 (.ّٓٓ/ْانظر: إهتاؿ اٞنعلم )( ِ)

نصر بجم إبراهيم بجم نصر بجم إبراهيم ابجم داكد ال ابلسي اٞنقدسيد أبو الييح: شيخ الشافعية ُب عصره : هو( ّ)
هاف يعرؼ بابجم أيب حافأ. كقاـ برحلةد كعتره ٥نو عشريجم عاماد فييق  بصور كصيدا   دبالشاـ. أصل  مجم نابلس

 «اٜنأة على تارؾ احملأة»مجم هيب   هػ(َْٗد توُب بدمشق س ة )كيبة كديار ب ر كدمشق كالقدس كم ة كبغداد
 كيًنها. «الياذيل»ُب اٜنديثد 

 (. ُّٓ/ٓ(د  بقات الشافعية للسب ي )ُّٔ/ُٗانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )
 (.َُّٓنرًن ن اح اٞنيعة  لل ابلسي)ص( ْ)
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 .(2)ولي النكاح بال كمح :المسألة اليالية
 :اويل  أهل العلم ُب ح م ال  اح بل كيل على قولٌن

 د(ِ)حرمة ال  اح بدكف كيلد كهو مذهل اٛنتاور مجم اٞنال ية :القوؿ األوؿ
 .(ْ)كاٜن ابلة (ّ)كالشافعية

 .(ٓ)كهو مذهل اٜن ييةد إباحة ال  اح بدكف كيل :القوؿ اليا ي

 :ظرأدلة ال 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ :تعا  بقول  اسيدلوا -ُ

ژ  ک ک ک
(ٔ). 

هذه اآلية مجم أك ح اعدلة على حرمة ال  اح بدكف كيل ؛عن  عب  :ك   الداللة
 .(8)ك ل هنى الويل عجم اٞن   دكإ٧نا ييحقق اٞن   م   إذا هاف اٞنت وع ُب يده 

 .(ٖ) ژ ڇڇڍڍڌڌژ: كاسيدلوا أيمان بقول  تعا  -ِ
إذا أراد ن احاا  إ  كليااد عل إن اح اٞنرأة  أف ا   :لداللة مجم اآليةك   ا
 كذلك بعد إ٬نان . داٞنشرؾ

((ال ن اح إال بويل)): قاؿ:قاؿ رسوؿ ا   حديث أيب موسى اعشعرم  -ّ
(ٗ). 

                                 
 (.ْٓ/ّهو البال  العاقل الوارث.انظر: حاشية ابجم عابديجم) (ُ)
 (.ُْٗ/ْالذوًنة) (دّٕ/ّبداية اجملياد ) (دَُٔ/ِ( انظر: اٞندكنة )ِ)
 (.ُْٔ/ُٔاجملتوع) (دّٖ/ٗ(داٜناكم ال بًن )ُّ/ٓ( انظر: اعـ)ّ)
 (.ّٕٔ/ِشرح م ياى اةرادات) (دُِِ/ٖ) اليركع (دٕ/ٕ( انظر: اٞنغين )ْ)
 (.ٓٓ/ّ(د حاشية ابجم عابديجم )ِْٕ/ ِ(د بدائ  الص ائ  )َُ/ٓ(انظر: اٞنبسوط )ٓ)
 .ِِّ: قرةبال( سورة ٔ)
 (.ُُ/ٓ) انظر: اٞنبسوط( ٕ)

 .ُِِ: بقرةال( سورة ٖ)
(د كالرتمذم ُب س   د هياب ال  اح باب َِٖٓأور   أبو داكد ُب س   د  هياب ال  اح باب ُب الويلد برقم ) (ٗ)

(د كابجم ما ة ُب س   د هياب ال  اح باب ال ن اح إال بويلد برقم َُُُباب ما  او ال ن اح إال بويلد برقم )
د كصحح  ابجم حباف «هذا حديث حسجم»(. كقاؿ الرتمذم: ُُٖٓٗ(د كأ٘ند ُب مس ده برقم )ُُٖٖ)

 = 
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أ٬نا امرأة ن ح  بغًن إذف كلياا ف  احاا ))قاؿ:  أف ال   حديث عائشة  -ْ
  احاا با لد ف ف دول  ا فلاا اٞنار ّنا اسيحل مجم با لد ف  احاا با لد ف

((فر ااد ف ف اشيأركا فالسلطاف كيل مجم ال كيل ل 
(ُ). 

ال تبكج اٞنرأة اٞنرأةد كال تبكج اٞنرأة نيساا؛ ))قاؿ:  أف ال    حديث أيب هريرة  -ٓ
((ف ف البانية هي الإ تبكج نيساا

(ِ). 
يث هلاا ت ص على بطلف زكاج اٞنرأة أف هذه اعحاد ك   الداللة مجم اعحاديث:

 . (4)دكأف ال  اح يًن صحيحبدكف كيل
 :أدلة اإلباحة

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ :اسيدلوا بقول  تعا  -ُ

ژ  ک ک ک ک ڑ
(ْ). 

ك   الداللة مجم اآلية :إ افة العقد إ  البك ة مجم يًن شرط إذف الويل د كهنية عجم 
 (6)ال  اح بدكف كيل دليل على أباحة العمل إذا ترا ى البك افد

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :كاسيدلوا بقول  تعا  -ِ

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ

 ژ ڤ ڤ
(ٔ). 

 =                                 
 .(ِّٓ/ٔ(د إركاو الغليل ُب ٔنريج أحاديث م ار السبيل لأللباين )ِّْ/ّنظر: اليلخيص اٜنبًن )اكاعلباين. 

ذم ُب س   د  هياب ال  احد (د كالرتمَِّٖأور   أبو داكد ُب س   د هياب ال  احد باب ُب الويلد برقم ) (ُ)
(د كابجم ما ة ُب س   د  هياب ال  احد باب ما  او ال ن اح إال َُُِباب ما  او ال ن اح إال بويلد برقم )

 . (ِّْ/ٔد كصحح  اعلباين ُب إركاو الغليل )«حديث حسجم»(. كقاؿ الرتمذم: ُٕٖٗبويلد برقم )
( كصحح  اعلباين ُب إركاو الغليل ُِٖٖإال بويلد برقم ) أور   ابجم ما ة ُب هياب ال  احد باب ال ن اح (ِ)

(ٔ/ِْٖ) . 
 (.َٕ/ُِانظر: الشرح اٞنتي )( ّ)

 .ِِّ: بقرةال( سورة ْ)
 (.ََُ/ِانظر: أح اـ القرآف للأصاص )( ٓ)

 .ِّْ: بقرةال( سورة ٔ)
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 .(2)أف ا  أباح فعلاا ُب نيساادمجم يًن اشرتط الويل  ك   الداللة مجم اآلية:
أحق ب يساا مجم كليااد  (ِ)اعًن))قاؿ:  أف رسوؿ ا   حديث ابجم عباس  -ّ

((أذف ُب نيساا كإذهنا صتاهتاكالب ر تسي
(ّ). 

ك   الداللة :أف اٜنق ٟنا ُب العقد على نيساا د كليس للويل حق ُب م عاا مجم 
 .(5)العقد على نيساا 

ليس للويل م  ال يل أمرد كاليييتة تسيأمر )): عجم ال   حديث ابجم عباس  -ْ
((كصتياا إقرارها

(ٓ). 
 .(7)ُب العقد  ك   الداللة :ُب اٜنديث اسقط اعيبار الويل

فقال : يا رسوؿ ا : إف   اوت فياة إ  ال   ))قال : حديث عائشة  -ٓ
زك ين ابجم أوي  لًنف  يب وسيسي  قاؿ: فأعل اعمر إلياا  -كنعم اعب هو -أيب

فقال : إين قد أ بت ما ص   أيبد كل جم أردت أف تعلم ال ساو أف ليس إ  اآلباو 
((مجم اعمرشيو

(ٕ). 
كفي   مباشرة الويل لعقد ال  اح ليس  حقان دابيان ل  ديييد بعتوم  أف  :ك   الداللة

 .(9)قوٟنا دليل مجم  اة تقريره 

                                 
 (.ُِ/ٓانظر: شرح البرهشي على ٢نيصر اٝنرقي)( ُ)

(دكال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر ُٔٔ/ُر ل ال مرأة ل .انظر: مقاييس اللغة )اعًن: اٞنرأة ال بعل ٟنا كال (ِ)
(ُ/ٖٓ.) 

 .(ُُِْأور   مسلم ُب صحيح د هياب ال  احد باب اسيتذاف ال يل ُب ال  احد برقم ) (ّ)
 (.َُِ/ِانظر: أح اـ القرآف للأصاص )( ْ)

(د كال سائي ُب س   د هياب ال  اح باب ََُِرقم )أور   أبو داكد ُب س   د هياب ال  احد باب ُب ال يلد ب (ٓ)
(د كصحح  اعلباين ُب صحيح َّٕٖ(د كأ٘ند ُب مس ده برقم )ِّّٔباب اسيتذاف الب ر ُب نيسااد برقم )

 .(ِّّ/ٔأيب داكد )
 (.َُِ/ِنظر: أح اـ القرآف للأصاص ) ا (ٔ)

ف ك عي  اعلباين ُب  عي  ( ُْٕٖرقم )د بمجم زكج اب ي  كهي هارهةابجم ما ة ُب هياب ال  احد باب أور   ( ٕ)
 (. ّْٕ/ْ)  عي  س جم ابجم ما  

 (.ِّٔ/ّانظر :شرح فيح القدير )( ٖ)
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 :الترجيح
 د كع د اليعارض يقدـ ال ص اٜناظر على اٞنبيحد تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح

حييا ان لألنساب كاد إبراو للذمةد كُب مسألة ال  اح بدكف كيل يقدـ ال ص اٜناظر على اٞنبيح
 .(ُ)كاععراض
 

 
 

                                 
 (.ِٔٔ/ُ( انظر: الوالية ُب ال  اح لعوض العوُب )ُ)
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 .الجمع بين األختين في الوطء في  ملك اليمين كمح :المسألة الرابعة
 :اويل  أهل العلم ُب ح م اٛنت  بٌن اعويٌن ُب ملك اليتٌن على قولٌن

 د(ُ)كهو مذهل اٜن ييةد حرمة اٛنت  بٌن اعويٌن ُب ملك اليتٌن :القوؿ األوؿ
 .  (ْ)كاٜن ابلة (ّ)ةكالشافعي (ِ)اٞنال ية

 .(ٓ)كهو مذهل الظاهرية د إباحة اٛنت  بٌن اعويٌن ُب ملك اليتٌن :القوؿ اليا ي

 :أدلة ال ظر

ژھھےےژ: اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
(ٔ). 

الداللة مجم اآلية :عتـو اآلية يدؿ على ال اي عجم اٛنت  بٌن اعويٌن دُب سائر ك   
 .(8)ٌن ملك ٬ن هانياالو وه سواو هانيا حرتٌن أك 

((مجم هاف يؤمجم با  كاليـو اآلور فل ٩نتعجم ماوه ُب رحم أويٌن))حديث  -ِ
(ٖ). 

ك   الداللة مجم اٜنديث :عتـو ال اي ُب اٜنديث عجم ك   ماو الر ل ُب رحم 
 أويٌندسواو هانيا حرتٌن أك هانيا ملك ٬نٌن .

                                 
 (.ِْٔ/ِ(دبدائ  الص ائ )َُِ/ْ(داٞنبسوط)ُٓٔ/ِ( انظر: أح اـ القرآف)ُ)
 (دّّّ/ّ(دم ح اٛنليل )ُٕ/ِ( انظر: اليواه  الدكاين )ِ)
 (.ِٖٖ/ُٔ(داجملتوع)َِِ/ٗ(داٜناكم ال بًن)ّ/ٓ( انظر: اعـ)ّ)
 (.ْٓٔ/ِ(دشرح م ياى اةرادات)َُٕ/ٓ(دشرح البرهشي )ُِْ/ٕ( انظر: اٞنغين)ْ)
 (.ُّّ/ٗ( انظر: احمللى )ٓ)
 .ِّ:  ساوال( سورة ٔ)
 (.ّٕ/ّانظر: أح اـ القرآف للأصاص )( ٕ)

د هياب ال  اح: باب فصل ُب بياف احملرماتد  ذا الليأ كقاؿ: (ُٖٔ/ّ)ذهره البيلعي ُب نصل الراية  (ٖ)
مجم هاف يؤمجم با  كاليـو اآلور فل : »(ُّٔ/ ّاليلخيص اٜنبًن )د كقاؿ اٜنافأ ابجم حأر ُب «حديث يريل»

ال أصل ل  بالليظٌن كقد ذهر ابجم اٛنوزم   د٩نت  ماوه ُب رحم أويٌن كيركل ملعوف مجم ٗن  ماو ُب رحم أويٌن
كقاؿ ابجم عبد اٟنادم مل أ د ل  س دا بعد أف فيش  علي  ُب  ...الليأ ال اين كمل يعبه إ  هياب مجم هيل اٜنديث 

 «. هيل ه ًنة
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 :أدلة اإلباحة

ژ ٻٻٻٻپپپژ: اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
(ُ). 

 .(3)وص ملك اليتٌن مجم ال اي عجم اٛنت  بٌن اعويٌن ف ا  ك   الداللة :أ
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ :كاسيدلوا بقول  تعا  -ِ

 ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
(ّ). 

أف كطو ملك اليتٌن اليعيرب مجم اليعدم ُب اليركج دفاآلية عامة ُب ك   الداللة :
 لك .إباحة كطو ملك اليتٌن دكمل تقيد ذلك بعدـ هوهنتا أويٌن أك يًن ذ

 :الترجيح
ف ن ا نقدـ ال ص اٜناظر على ال ص  ؛كع د تعار اتاد اٜناظر كاٞنبيح تعارض ال صاف

ك٣نا يدؿ على أف )):اٛنصاص اٜن يي فقاؿ قاعدة البحثك٣نجم ورج هذه اٞنسألة على د اٞنبيح
اليحرًن أك  لو تساكت اآليياف ُب إ٩ناب ح تياتا أف فعل احملظور يسيحق ب  العقاب كترؾ 

ٞنباح ال يسيحق ب  العقابد كاالحيياط االمي اع ٣نا ال يأمجم اسيحقاؽ العقاب ب د فاذه قمية ا
((كا بة ُب ح م العقل

(ْ). 
حٌن ستل عجم  دكقد ركم ٥نو هذا االعيبار عجم علي بجم أيب  الل ))كقاؿ أيمان:

فأدب  ح م  (( أحلياتا آية كحرمياتا آية كاليحرًن أك ))اٛنت  بٌن اعويٌن ّنلك اليتٌن فقاؿ: 
((اٜنظر ع د تعارض مو ل اآلييٌن

(ٓ). 
((كل  ا نقوؿ ع د اليعارض يرت ح  انل اٜنرمة)):كور اا أيمان السروسي فقاؿ

(ٔ). 

                                 

 .ِْ:ل ساوا( سورة ُ)

 (.ُّْ/ٗانظر: احمللى )( ِ)

 .ٔ-ٓ: ؤم وفاٞن( سورة ّ)

 (.ُٓٔ/ِ) ( أح اـ القرآفْ)

 (.ِٗٗ/ِ( اليصوؿ ُب اعصوؿ )ٓ)

 (.َُِ/ْ( اٞنبسوط)ٔ)
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((أحلياتا آية كحرمياتا آية)): أما قوؿ ع تاف: )):فقاؿ (ُ)كور اا أيمان ال اساين
 (ِ) 

د كال مأٍب ُب فاعوذ باحملـر أك  ع د اليعارض احييا ا للحرمة؛  عن  يلحق  اٞنأٍب بارت اب احملـر
ترؾ اٞنباح؛ كعف اعصل ُب اعبماع هو اٜنرمة كاةباحة بدليلد ف ذا تعارض دليل اٜنل كاٜنرمة 

((تدافعا فيأل العتل باعصل
(ّ) . 

 

                                 
هو أبو ب ر بجم مسعود بجم أ٘ند علو الديجمد م سوب ايل هاساف بلدة بالرتهسيافد ول  هنر سيحوف. مجم أهل  (ُ)

ٓنية »حللد مجم أئتة اٜن ييةد هاف يستي ملك العلتاو أوذ عجم علو الديجم السترق دم كشرح هياب  اٞنشاور 
 .(هػٕٖٓ)هو شرح ٓنية اليقااود كتوُب ُنلل س ة ك «بدائ  الص ائ  ُب ترتيل الشرائ »مجم مص يات : د «اليقااو

 (.َٕ/ِ(د االعلـ للبرهلي )ِْٓ/ِاٛنواهر اٞنمية ُب  بقات اٜن يية حمليي الديجم اٜن يي ) انظر ترٗني  ُب:
 (.ْٔسبق ٔنر٩ن  ص ) (ِ)
 (.ِْٔ/ِ( بدائ  الص ائ )ّ)



 

 

 

 

 
 

 ادلثسث انزاتغ
 أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف انفزوع

 انزظاع انفقهُح يف
 

  
 .مدة الرضاع الم ـر لمسألة:ا
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.األولى  المسألة  : مدة الرضاع الم ـر
 ـ على قولٌن:اويل  أهل العلم ُب مدة الر اع احملرِّ 

 .(ُ)مدة الر اع احملـر دلدوف شاراند  كهو مذهل أيب ح يية القوؿ األوؿ:
 (ّ)كاٞنال ية (ِ)مدة الر اع حولٌن هاملٌند كهو مذهل بعض اٜن يية القوؿ اليا ي:

 .(ٓ)كاٜن ابلة (ْ)شافعيةكال
 أدلة ال ظر: 

ژکککژ: اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
(ٔ). 

 .(ٕ)لبماف اةر اع كمل ييعرض دأدب  اٜنرمة بالر اع مطلقاك   الداللة مجم اآلية :

 ژیییجئحئژ: كبقول  تعا  -ِ
(ٖ) 

فتجم ادعى  دأدب  ٟنتا إرادة االسرت اع مطلقا عجم الوق ك   الداللة مجم اآلية :
 .(ٗ) ولٌن فعلي  الدليلاليقييد باٜن

 أدلة اإلباحة:

ژھھھھےےژ: اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
(َُ). 

                                 
 (.ُِٖ/ِ)تبيٌن اٜنقائق  (دٕ/ْ) الص ائ  بدائ  (دُّٔ/ٓ) ( انظر: اٞنبسوطُ)
 ( اٞنرا   السابقة.ِ)
 (.ُٕٗ/ْمواهل اٛنليل ) (دِْٖ/ُ) ال تر الداين (دِٖٗ/ِ) ( انظر: اٞندكنةّ)
 (.ُِْ/ّاٞناذب) (دّٔٔ/ُُاٜناكم ال بًن ) (دَّ/ٓ( انظر: اعـ )ْ)
 (.ّّّ/ٗاةنصاؼ) (دُٕٗ/ٗ) الشرح ال بًن (دَِِ/ّ) ال اُب ( انظر:ٓ)
 .ِّ:  ساوال( سورة ٔ)
 (.ٔ/ْ) : بدائ  الص ائ انظر( ٕ)

 .ِّّ: بقرةال( سورة ٖ)
 اٞنر   سابق.( ٗ)

 .ِّّ: بقرةال( سورة َُ)
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 عل اٜنولٌن ال املٌندٕناـ مدة الر اع كليس كراو اليتاـ  ك   الداللة :أف ا  
 . (ُ)شيو 

 .(ِ) ژڇڇڇژ: كبقول  تعا  -ِ
 .(ّ) ژڀڀٺٺٺژ: كبقول  تعا  -ّ

فيبقى مدة اليصاؿ  شاردك   الداللة مجم اآلييٌن :أف أقل مدة اٜنتل سية أ
 .(ْ)عامٌن

ر اع أال ماهاف ُب   ال)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  حديث ابجم عباس  -ْ
((اٜنولٌن

(ٓ). 
 .(ٔ) هذا اٜنديث نص ُب اٞنسألة دُب أن  ال ر اع إال ُب اٜنولٌن :ك   الداللة

 الترجيح: 
ى ال ص كع د اليعارض نقدـ ال ص اٜناظر علدعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيحت

على أن  كق  اليعارض )) :حيث قاؿال اساين  قاعدة البحثج هذه اٞنسألة على اٞنبيحد ك٣نجم ورس 
((كالعتل باٜناظر أك  احييا ان د جم ما تلونا حاظر كما تلوًب مبيحل دبٌن اآليات ظاهران 

(ٕ). 

                    

                                 
 اٞنر   السابق.( ُ)

 .ُْ: لقتاف( سورة ِ)
 .ُٓ: اعحقاؼ( سورة ّ)
 (.ٔ/ْانظر: اٜناكم ال بًن)( ْ)

 . ارد عجم ابجم عباسعترك بجم دي د عجم ٟني م بجم ٗنيلد عجم ابجم عيي ة(د مجم  ريق إُْ/ ْ)أور   الدارقطين (ٓ)
اٟني م بجم ٗنيل كدقة اةماـ أ٘ندد كالعأيليد كابجم حبافد كيًن »:  (ُِٗد ُِٖ/ ّ)قاؿ البيلعي ُب نصل الراية 

كاحدد كهاف مجم اٜنياظد إال أن  كهم ُب رف  هذا اٜنديثد كالصحيح كفق  على ابجم عباسد ه ذا ركاه سعيد بجم 
 . ا. هػ.«م صور عجم ابجم عيي ة موقوفا

/ ٕ)موقوفا مجم  ريق ابجم عيي ةد كمجم  ريق  البياقي  (َٖٗ(د رقم )َِٖ/ُُب س    )ر   سعيد بجم م صور كأو
 . «الصحيح موقوؼ»(. قاؿ البياقي: ِْٔ

 (.ٔ/ْانظر: اٜناكم ال بًن)( ٔ)

 (.ٕ/ْ( بدائ  الص ائ )ٕ)



 

 

 

 
 

 
 
 اخلايض ادلثسث 

 فزوعأثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف ان
 اجلُاَاخانفقهُح يف 

 
 المسألة األولى : حكم قتل ال ر بالعبد .

 المسألة اليا ية : حكم قطع يد السارؽ فيما دوف عشرة دراىم .
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 .قتل ال ر بالعبد :المسألة األولى
 :اويل  أهل العلم ُب ح م قيل اٜنر بالعبد على قولٌن

 د(ِ)كالشافعية د(ُ)اور مجم اٞنال يةكهو مذهل اٛنت دحرمة قيل اٜنر بالعبد :القوؿ األوؿ
 .(ّ)كاٜن ابلة

 .(ْ)كهو مذهل اٜن ييةدإباحة قيل اٜنر بالعبد :القوؿ اليا ي

 أدلة ال ظر: 

 ژگگگگژاسيدلوا بقول  تعا : -ُ
(ٓ). 

 .(ٔ)ك   الداللة مجم اآلية :ظاهر اآلية أن  اليقيل حر بعبد 
((ال يقيل حر بعبد))قاؿ:  أف ال   حديث ابجم عباس  -ِ

 (ٕ). 
 .(ٖ)ك   الداللة:اٜنديث نص ُب حرمة قيل اٜنر بالعبد 

((مجم الس ة أف ال يقيل حر بعبد))أن  قاؿ: حديث علي بجم أيب  الل  -ّ
(ٗ). 

                                 
 (.َِٔ/ْالياج كاعهليل ) (دِْٕ/ُِالذوًنة ) (دُِٓ/ُ( انظر: الرسالة للقًنكاين )ُ)
 (.َِْ/ٖٓنية احملياج) (دُٕ/ُِاٜناكم ال بًن ) (دَُ/ٔ) ( انظر: اعـِ)
 (. ْٗٔ/ٗاةنصاؼ) (دُّٕ/ٗاليركع) (دِٕٗ/ٖ( انظر: اٞنغين )ّ)
 (.ُِٓ/َُالع اية شرح اٟنداية ) (دَِٕ/ِ(داللباب)ِّٖ/ٕ( انظر: بدائ  الص ائ  )ْ)
 .ُٕٖ: بقرةال( سورة ٓ)
 (.ُٕ/ُِانظر :اٜناكم ال بًن)( ٔ)

د كالبياقيد هياب اٛن ايات: (ُٖٓ)حديث ( ُّّ/ ّ)أور   الدارقطيند ُب هياب اٜندكد كالديات كيًنهد  (ٕ)
مجم  ريق عبد الصتد بجم علي نا السرم بجم سال نا عبد ا  بجم رشيد نا (د ّٓ/ ٖ) باب ال يقيل حر بعبد

 .. اٜنديث.قاؿ: . ع تاف الربم عجم  ويرب عجم المحاؾ عجم ابجم عباس أف ال   
 ويرب بجم سعيد أبو (: »ُّّ/ ّ)قاؿ العظيم آبادم ُب اليعليق اٞنغين د ك «ُب هذا اةس اد  عي »قاؿ البياقي: 

القاسم اعزدم البلخي اٞنيسر صاحل المحاؾ قاؿ ابجم معٌن: ليس بشيود كقاؿ اٛنوز اين: ال يشيغل ب د كقاؿ 
 .« اٞنيبافال سائي كالدارقطين كيًن٨نا: مرتكؾ اٜنديث هذا ُب

 (.ُٕ/ُِانظر: اٜناكم ال بًن)( ٖ)

د كالبياقي د هياب اٛن ايات: (َُٔ)حديث  (ُّْ/ ّ)أور   الدارقطيند ُب هياب اٜندكد كالديات كيًنهد  (ٗ)
 = 
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قوؿ الصحايب مجم الس ة دل  ح م اٞنرفوع دكمل يعرؼ ل  ٢نال  مجم  ك   الداللة:
 .(ُ)فدؿ على حرمة قيل اٜنر بالعبد الصحابةد
 أدلة اإلباحة:

 .(ِ) ژےےۓۓ﮲﮳ژ:دلوا بقول  تعا اسي -ُ
 .(ّ)عتـو اآلية يدؿ على ك وب قيل اٜنر بالعبد ك   الداللة:

اٞنؤم وف تي افأ )):قاؿ رسوؿ ا   :قاؿ حديث علي بجم أيب  الل  -ِ
((دماؤهم

(ْ). 
 ؛فرؽ بٌن دـ اٜنر كدـ العبدد ماداما مؤم ٌن ك   الداللة :اٜنديث يدؿ على أن  ال

 عبد.فيقيص مجم اٜنر لل
 :الترجيح

كع د تعار اتا ف ن ا نقدـ ال ص اٜناظر على د تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح

 =                                 

 ...مجم  ريق إسرائيل عجم  ابر عجم عامر قاؿ: قاؿ علي ( د ّْ/ ٖ) باب ال يقيل حر بعبد
 (. ٖٖٔ)اليقريل  انظر: عي  رافميد  :عييك ابر هذا هو ابجم يبيد بجم اٜنارث اٛن

 (.ُٕ/ُِانظر: اٜناكم ال بًن)( ُ)

 .ْٓ: ائدةاٞن( سورة ِ)
 (.َُِ/ٔ) انظر: تبيٌن اٜنقائق( ّ)

حديث  (ٕٔٔ/ ْ)د كأبو داكدد هياب الديات: باب أيقاد اٞنسلم بال افرد  (ُِِ/ ُ)أور   أ٘ند  (ْ)
د كالطحاكم ُب (ُٗ/ ٖ) قود بٌن اعحرار كاٞنتاليك ُب ال يسد كال سائي د هياب القسامة: باب ال(َّْٓ)

د هياب اٜندكد كالديات:  (ٖٗ/ ّ) د كالدارقطين (َٗ/ ِ)اآلدار  لد كُب مش (ُِٗ/ ّ)شرح معاين اآلدار 
د مجم  ريق اٜنسجم عجم قيس بجم عباد قاؿ: انطلق  أنا كاعشرت (ِٗ/ ٖ)د كالبياقي (ُُْ/ ِ)د كاٜناهم بابه 

شيتا مل يعاده لل اس عامة قاؿ: ال إال ما هاف ُب هيايب هذا فأورج   ل ا: هل عاد إليك رسوؿ ا  إ  علي فق
هيابا مجم قراب سيي  ف ذا في : اٞنؤم وف تي افأ دماؤهم كيسعى بذميام أدناهم كهم يد على مجم سواهم ال يقيل 

ددا أك آكل ١نددا فعلي  لع   ا  مؤمجم ب افر كال ذك عاد ُب عاده كمجم أحدث حددا فعلى نيس  كمجم أحدث ح
 كاٞنلئ ة كال اس أٗنعٌن.

 .ككافق  الذه «صحيح على شرط الشيخٌن كمل ٫نر اه»كقاؿ اٜناهم: 
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كالظاهر عدـ )):حيث قاؿالشوهاين  قاعدة البحثك٣نجم ورج هذه اٞنسألة على د ال ص اٞنبيح
((دبوت قيل اٜنر بالعبد السيتا م  تعارض اعدلة تر يحان ٛنانل اٜنظر

(ُ). 
 

 
 
 

                                 
 (.ٕٖٔالسيل اٛنرار )ص  (ُ)
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 .قطع يد السارؽ فيما دوف عشرة دراىم  حكم:يا يةالمسألة ال
 :اويل  أهل العلم ُب قط  يد السارؽ فيتا دكف عشرة دراهم  على قولٌن

 .(ُ)كهو مذهل اٜن يية  د حرمة قط  يد السارؽ فيتا دكف عشرة دراهم :القوؿ األوؿ
 (ِ)ل يةكهو مذهل اٞنا د إباحة قط  يد السارؽ فيتا دكف عشرة دراهم :القوؿ اليا ي

 .(ْ)كاٜن ابلة (ّ)كالشافعية
 أدلة ال ظر: 

ال تقط  يد السارؽ إال فيتا بل  ٖنجم )):قاؿ عجم ال   حديث عائشة  -ُ
((فتا فوق  (ٓ)اجملجم

(ٔ). 
ك   الداللة :اٜنديث ٫نصص عتـو اآلية ُب قط  يد السارؽ إذا بلغ  ٖنجم اجملجم 

 .(8)دكعدـ  واز القط  فيتا دكف ذلك 
ال قط  فيتا )): قاؿ: قاؿ رسوؿ ا   يل عجم أبي  عجم  ده عجم عترك بجم شع -ِ

((دكف عشرة دراهم
(ٖ). 

                                 
 (.ْٕٓ/ِاللباب ) (دُّٔ/ٗاٞنبسوط) (دَِٓ/ِ( انظر:أح اـ القرآف)ُ)
 (.َّٔ/ٔلياج كاعهليل)ا (دُِّ/ْبداية اجملياد) (دّٔٓ/ْ) ( انظر:اٞندكنةِ)
 (.ُُْ/ْأسىن اٞنطالل) (دَِٕ/ُّ) (داٜناكم ال بًنَُْ/ٔ( انظر: اعـ)ّ)
 (.ُِّ/ٔ) (دهشاؼ الق اعّٗٔ/ّ) (دشرح م ياى اةراداتَُٕ/ٗ) ( انظر: اٞنغينْ)
 (.َّٖ/ُعن  يسرت حامل . انظر ال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر ) ؛( اجملجم: هو الرتسٓ)
د كمسلمد هياب (ٖٕٗٔ)بخارمد هياب اٜندكد: باب السارؽ كالسارقة فاقطعوا أيدياتاد حديث أور   ال (ٔ)

 (.ُْٖٔ)اٜندكد: باب حد السرقة كنصا اد حديث 
 (.ِٔ/ْانظر: أح اـ القرآف للأصاص )( ٕ)

 د كال سائيد هياب قط (َّْٗ)حديث (د َٓٓ/ْ)أور   أبو داكدد هياب اٜندكد: باب ما ال قط  في د  (ٖ)
حديث  (ٖٓٔ/ ِ)د كابجم ما ةد هياب اٜندكد: باب مجم سرؽ مجم اٜنرزد(ٖٔ/ٖ) السارؽ: باب ال تر يسرؽ

د مجم (ُّٖ/ ْ)د كاٜناهمد هياب اٜندكد: باب ح م حربية اٛنبل(َِٕد َِّد َُٖ/ ِ)د كأ٘ند (ِٔٗٓ)
 ... ريق عترك بجم شعيل عجم أبي  عجم  ده 

يل عجم  ده عبد ا  بجم عترك بجم العاص كإذا هاف الراكم عجم عترك هذه س ة تيرد  ا عترك بجم شع»كقاؿ اٜناهم: 
 .«بجم شعيل دقة كهو هأيوب عجم ناف  عجم ابجم عتر



 اٞنبحث اٝنامس: أدر تقدًن اٜناظر على اٞنبيح ُب اليركع اليقاية ُب اٛن ايات

 

 

118 

ك   الداللة :اٜنديث ٫نصص آية قط  يد السارؽ ؛فل تقط  يد السارؽ فيتا دكف 
 عشرة دراهم .
 أدلة اإلباحة:

 .(ُ) ژ ٺٺٺٿژ:اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
ارؽ دإال ماوص  الدليل سعتـو اآلية يدؿ على ك وب قط  يد ال :ك   الداللة

 .(3)كالدليل وص مادكف عشرة دراهم ُب القط  دكاةٗناع
((قط  ُب ٠نجم قيتي  دلدة دراهم)):أف ال   حديث ابجم عتر  -ِ

(ّ). 
((تقط  يد السارؽ ُب رب  دي ار))قاؿ  أف ال   حديث عائشة    -ّ

(ْ). 
بيمة فيقط  يده لعجم ا  السارؽ يسرؽ ال))قاؿ: أف ال   حديث أيب هريرة  -ْ

((كيسرؽ اٜنبل فيقط  يده
(ٓ). 

ك   الداللة :اعحاديث السابقة نص على أن  تقط  يد السارؽ ُب أقل مجم عشرة 
 دراهم .

 :الترجيح
كع د تعار اتا نقدـ ال ص اٜناظر على ال ص  د تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح

وربنا أك  ٞنا في  مجم )):حيث قاؿص اٛنصاالبحث قاعدة ك٣نجم ورج هذه اٞنسألة على د اٞنبيح
((كوربهم مبيح ل د كورب اٜنظر أك  مجم ورب اةباحةدحظر القط  عتا دكهنا

(ٔ). 

 

                                 
 .ّٖ: ائدةاٞن( سورة ُ)
 (.ُِٕ/ُّانظر: اٜناكم ال بًن)( ِ)

[ د ّٖ]اٞنائدة:  ژٺٺٺٿژالبخارمد هياب اٜندكد: باب قوؿ ا  تعا : أور    (ّ)
مجم  ريق ناف  عجم ابجم عتر أف  (ُٖٔٔ)ب اٜندكد: باب حد السرقةد حديث د كمسلمد هيا(ٕٓٗٔ)حديث 

 قط  ُب ٠نجم ٖن   دلدة دراهم.رسوؿ ا  
 (.َٕٗٔ)د حديث ژٺٺٺٿژأور   البخارمد هياب اٜندكد: باب  (ْ)
 د كمسلمد هياب اٜندكد: باب(ّٖٕٔ)د حديث لعجم السارؽ إذا مل يسمالبخارمد هياب اٜندكد: باب أور    (ٓ)

 (.ُٕٖٔ)د حديث كنصا ا حد السرقة باب
 (.ٓٔ/ْأح اـ القرآف)( ٔ)



 

 

 

 
 

 
 
 انظادصادلثسث 

نفزوع أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف ا
 انصُذانفقهُح يف األطؼًح، و

 
 : مطلبافكفي  

 
 .ألطعمةأثر تقديم ال ا ر على المبيح في ا :المطلب األوؿ

 .صيدالمطلب اليا ي: أثر تقديم ال ا ر على المبيح في ال
 
 



 

 

 

 
 

 
 ادلطهة األول

 أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف األطؼًح
 

 
 .أكل الضب كمح :المسألة األولى
 .أكل الضبع كمح :المسألة اليا ية

 .أكل القنفذ كمح :المسألة اليالية 
 .أكل التمساح كمح :المسألة الرابعة
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 .أكل الضب حكم :سألة األولىالم

 :اويل  أهل العلم ُب ح م أهل المل على قولٌن
 .(ُ)حرمة أهل المل كهو مذهل اٜن يية :القوؿ األوؿ

 .(ْ)كاٜن ابلة د(ّ)كالشافعية د(ِ)إباحة أهل المل كهو مذهل اٞنال ية القوؿ اليا ي:

 :أدلة ال ظر

 .(ٓ) ژڈڈژژ: اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
هاف   عف ال    حـر اٝنبائث د كالمل مجم ٗنلياا؛ ا   أفك   الداللة :

 .(ٔ)يسيقذرها 
عجم أهل  ف ره   :أن  أهدم ٟنا  ل فسأل  رسوؿ ا  حديث عائشة  -ِ

((لٌنطعتٌن ما ال تأهي أتي )) :فأاو سائل فأرادت أف تطعت  إياه فقاؿ
(ٕ). 

حرمي  دفلو   دليل على دأف تيصدؽ بالمل عائشة  م   ال    :ك   الداللة
 .(ٖ)هاف مباحان ٞنا هناه عجم ذلك 

حديث داب  بجم كديعة -ّ
ُب  يشد فأصب ا ب   ه ا م  رسوؿ ا  ))قاؿ:  (ٗ)

                                 
  (.َُٓ/ٗالع اية ) (دُِّ/ُُاٞنبسوط) (دَُٗ/ْ( انظر: أح اـ القرآف)ُ)
 (.ِٗٔ/ُٕالبياف كاليحصيل ) (دّْٕ/ُ( انظر: ال اُب )ِ)
 (.ِِٕ/ّرك ة الطالبٌن) (دُْٔ/ُٓاٜناكم ال بًن) (دِٓٔ/ِ( انظر: اعـ)ّ)
 (.ِٗٔ/ٔشرح البرهشي) (دْٖ/ُُالشرح ال بًن) (دِّْ/ٗ) غيناٞن ( انظر:ْ)
 .ُٕٓ: عراؼاع( سورة ٓ)
 (.ِٕٗ/ِانظر: حاشية الس دم على س جم ابجم ما  )( ٔ)

د  (ّْٗ - ّْٖ/ٕكع اأبو يعلى ُب مس ده )(دِّْْٓ(د رقم )ُِّ/ٓأور   ابجم أيب شيبة ُب مص ي  )( ٕ)
 «. حديث يريل»ؿ: (د كقآُٗ/ْكذهره البيلعي ُب نصل الراية )

 (.ّٕ/ٓانظر: بدائ  الص ائ )( ٖ)

( هو: داب  بجم كديعة بجم عترك بجم قيس د كيقاؿ داب  بجم يبيد بجم كديعة اعنصارل د أبو سعيد اٝنبر ىاٞندىند ٗ)
 مجم الصحابةد شاد ويرب د كس جم ال وفةد ركل ل  أبو دكاد د ك ال سائى د ك ابجم ما ة حدي ا كاحد. 

 = 



 اع عتة اٞنبيح ُب  على اٜناظراٞنطلل اعكؿ: أدر تقدًن 

 

 

101 

 بابا. قاؿ: فشري  م اا  با كأتي  رسوؿ ا  فو عي  بٌن يدي د قاؿ: فأوذ 
عودا فعد ب  أصابع  فقاؿ: إف بين آدـ مسخ  دكاب ُب اعرضد كال أدرم أم 

((هي؟ قاؿ: فلم يأهل كمل ي  الدكاب 
(ُ). 

مل يأهل م   وشية أف ي وف مسخاند كهذا دليل على  أف ال    ك   الداللة:
 حرمة أهل  .

((أن  هنى عجم أهل ٜنم المل))أف ال    :حديث عبد الر٘نجم بجم شبل  -ْ
(ِ). 

يدؿ على حرمي  دإذ أف ال اي يقيمي  ال اي عجم أهل ٜنم الملد ك   الداللة:
 .(ّ)ًن اليحر 

 :أدلة اإلباحة
مل ي جم مجم  عاـ ))ستل عجم المل فقاؿ:  أف ال   حديث ابجم عتر  -ُ

 =                                 
 (.ُّٓ/ُ(د اةصابة )ِٕٔ/ْالطبقات ال ربل )انظر ترٗني  ُب: 

(د كابجم ما   هياب اع عتةد ّٕٓٗ(د رقم )ُٓٔ/ٓأور   أبو داكدد هياب اع عتةد باب ُب أهل الملد ) (ُ)
عجم داب  بجم كديعةد قاؿ: د د عجم زىيًد بجم كهلبجم عبدالر٘نجم حيصىٌنو   ريق( مجم ِّّٖباب ٜنم الملد رقم )

 ... فذهرهُب  يشه ا م  رسوؿ ا  
قاؿ ابجم الس جم كابجم عبد الرب : حدي   َب المل ٫نيليوف في  اويلفا  (: »ُٕ/ِقاؿ اٜنافأ ابجم حأر ُب الياذيل )

 «. س ده صحيح(: »ّٔٔ/ٗد كقاؿ ُب الييح )«صحح  الدارقطين د كقده ًنا
يق إٚناعيل بجم  ر ( د مجم ّٕٔٗ(د رقم )ُٓٔ/ٓأور   أبو داكدد هياب اع عتةد باب ُب أهل الملد )( ِ)

 ب .  عجم عبد الر٘نجم بجم ًشٍبلو  عياشعجم  ىٍتمم بجم زيزعةد عجم شيرىيًح بجم عيبيدد عجم أيب راشد اٜنيرٍبانيِّ 
د كقاؿ اٛنورقاين ُب اعبا يل «هذا ي يرد ب  إٚناعيل بجم عياشد كليس ُنأة(: »ِّٔ/ٗقاؿ البياقي ُب ال ربل )

د كقاؿ ابجم اٛنوزم ُب «كإٚناعيل بجم عياش  عي  اٜنديثهذا حديث م  رد كإس اده ليس ّنيصلد »(: َٖٔ)
د كحسجم إس اده اٜنافأ ابجم حأر ُب «هذا حديث ال يصحد كإٚناعيل بجم عياش  عي »(: َُٕٗالعلل )
أن  هنى عجم المل أور   أبو داكد بس د حسجم ف ن  مجم ركاية  قد  او عجم ال   »( فقاؿ: ٓٔٔ/ٗالييح )

زرعة عجم شريح بجم عيبة عجم أيب راشد اٜنرباين عجم عبد الر٘نجم بجم شبل إٚناعيل بجم عياش عجم  تمم بجم 
كحديث بجم عياش عجم الشاميٌن قوم كهؤالو شاميوف دقات كال يغرت بقوؿ اٝنطايب ليس إس اده بذاؾ كقوؿ بجم 
 حـب في   عياو ك٠ناولوف كقوؿ البياقي تيرد ب  إٚناعيل بجم عياش كليس ُنأة كقوؿ بجم اٛنوزم ال يصح فيي هل

 «. ذلك تساهل ال ٫نيى ف ف ركاية إٚناعيل عجم الشاميٌن قوية ع د البخارم كقد صحح الرتمذم بعماا

 (.ِّٕٔ/ٕانظر: مرقاة اٞنياتيح)( ّ)
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((قومي فأ د نيسي تعاف  فل أحل  كال أحرم 
(ُ).  

أف عبد ا  بجم عباس كوالد بجم الوليد دول م  رسوؿ ا  حديث ابجم عباس  -ِ
    بي  ميتونةد زكج السوؿ ا  د فأهول إلي  ر (ِ)د فأٌب بمل ١ن وذ 

بيدهد فلتا أورب أن   لد رف  يده. فقاؿ ل  والد بجم الوليد: أحراـ يا رسوؿ ا ؟ 
فقاؿ: الد كل    مل ي جم بأرض قومي فأ دين أعاف . قاؿ والد: فا رترت  فأهلي د 

((ي ظر كرسوؿ ا  
(ّ). 

 عجم والد كهو يأهل المل ددليل على أن  حلؿ؛ ك   الداللة :س وت ال   
 .(ْ)ال يس   عجم حراـ  ن  ف 

 :الترجيح
ف ن ا ؛كع د تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيحد تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح

اٛنصاص  قاعدة البحثك٣نجم ورج هذه اٞنسألة على  د اٞنبيحال ص نقدـ ال ص اٜناظر على 
كرد اٝنرباف ُب شيو  لو دب  اةباحة  ذه اعوبار لعار ياا أوبار اٜنظر كمق)):حيث قاؿ 

((كأحد٨نا مبيح كاآلور حاظر فخرب اٜنظر أك 
(ٓ). 

ٍب اعصل أن  مق تعارض الدليلف )):فقاؿ قاعدة البحث كهذلك ور اا السروسي على
((أحد٨نا يو ل اٜنظر كاآلور يو ل اةباحة يغلل اٞنو ل للحظر

(ٔ). 

                                 

د كمسلم د هياب الصيد كالذبائح: باب  (ّٔٓٓ)أور   البخارمد هياب الذبائح كالصيد: باب الملد حديث  (ُ)
 (.ُّْٗ)إباحة الملد حديث 

 (.َْٓ/ُ: أم مشوم.انظر: ال ااية ُب يريل اٜنديث كاعدر)( ١ن وذِ)

د (ُّٗٓ)ال يأهل حق يستى ل  فيعلم ما هود حديث أور   البخارمد هياب اع عتة: باب ما هاف ال    (ّ)
 (.ُْٔٗ)كمسلمد هياب الصيد كالذبائح: باب إباحة المب د حديث 

 (.ِٓٓ/ٕانظر: اٞنسالك ُب شرح مو أ مالك )( ْ)

 (.َُٗ/ْأح اـ القرآف) (ٓ)

 (.ُِّ/ُُ( اٞنبسوط)ٔ)
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لمع  اعحاديث اٜناظرة كالرا ح ُب هذه اٞنسألة هو إباحة أهل ٜنم المل د كذلك 
 د كعدـ صراحياا ُب اليحرًن .
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 .أكل الضبعحكم  :المسألة اليا ية

 :اويل  أهل العلم ُب ح م أهل المب  على قولٌن
 .(ِ)كاٞنال ية د(ُ)حرمة أهل المب  كهو مذهل اٜن يية :القوؿ األوؿ

 .(ْ)كاٜن ابلة د(ّ)إباحة أهل المب  كهو مذهل الشافعية القوؿ اليا ي:

 أدلة ال ظر: 
عجم هل ذم ناب مجم السباع  هنى رسوؿ ا  ))قاؿ: حديث ابجم عباس  -ُ

((كعجم هل ذم ٢نلل مجم الطًن
(ٓ). 

 .(7)فيدول ُب ال اي  المب  ذك ناب مجم السباع؛ ك   الداللة:
حديث وب٬نة بجم  بو -ِ

ما تقوؿ ُب المب ؟ قاؿ:  قاؿ: قل : يا رسوؿ ا   (ٕ)
((كمجم يأهل المب ؟!))قاؿ: 

(ٖ). 
 على مجم يأهل المب  ددليل على حرمة أهل المب . ان ار ال    ك   الداللة:

                                 
 (.ٖٔٓ/ُُال باية) (دِٓٗ/ٓتبيٌن اٜنقائق) (دُِٔ/ِ) ( انظر: اللبابُ)
 (.ُّ/ّ(دشرح ٢نيصر وليل)ُٗ/ِ) (دالياذيل ُب اويصار اٞندكنةُْٓ/ُ( انظر: اٞندكنة)ِ)
 (.ُُِ/ُٖ(دهناية اٞنطلل)ْْٗ/ُ(داٞناذب)ِّٕ/ِ) ( انظر: اعـّ)
 (.ّٓٓ/َُاةنصاؼ ) (دِِْ/ٗ(داٞنغين )ُْٔ/٢ُنيصر اٝنرقي ) ( انظر:ْ)
أور   مسلم ُب صحيح  دهياب الصيد كالذبائح كمايؤهل مجم اٜنيواف دباب ٓنرًن أهل هل ذم ناب مجم ( ٓ)

 (.ُّْٗالسباع كهل ذم ٢نلل مجم الطًندرقم اٜنديث)
 (.َٖٓ/ُُانظر: الب اية شرح اٟنداية )( ٔ)

دكركل ع   أوواه حباف حدي ان كاحدان  س جم البصرة دركل عجم ال    ل  صحبةد مدوب٬نة بجم  بو اعسد (ٕ)
 كوالد.

 (.ِْٓ/ٖ(دهتذيل ال تاؿ)ُِٗ/ِانظر ترٗني  ُب : معرفة الصحابة عيب نعيم)
دباب ما او ُب أهل المب درقم  أور   الرتمذم ُب س    دهياب اع عتة عجم رسوؿ ا  ( ٖ)

إس اده بالقومد كابجم ما   ُب س    دهياب أبواب الصيد دباب المب  درقم  كقاؿ : ليس (دُِٕٗاٜنديث)
 (.َِْ/ُ(دك عي  اعلباين ُب  عي  س جم الرتمذم )ِّّٕاٜنديث)
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 :أدلة اإلباحة
بأهل المب . قل : صيد هي؟ قاؿ:  قاؿ: أمرنا رسوؿ ا   حديث  ابر  -ُ

((نعم))
(ُ). 

دليل على أن  حلؿ اعهل د  للصحابة أهل المب د  إباحة ال   ك   الداللة:
 .(3)ال اي عجم أهل ذكات السباع كأن  ٢نصوص مجم أحاديث

 :الترجيح
تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح ُب مسألة أهل ٜنم المب د كع د اليعارض ف ن ا 

بدر الديجم  قاعدة البحثك٣نجم ورج هذه اٞنسألة على د نقدـ ال ص اٜناظر على ال ص اٞنبيح
ف ن  بعتوم  يي اكؿ هل ذم رد كحأيام في  اٜنديث اٞنذهو  دال يؤهل المب )):حيث قاؿ العيين 
كاحملـر يقمي على اٞنبيح  دكالمب  ذك ناب. كحديث  ابر ليس ّنشاورد كهو ١نلل دناب

((احييا ا
(ّ). 
 

 
 
 

                                 
حديث ( ٕٓ -ْٕ/ ِ)د كالدارميد هياب اٞن اسك: باب ُب  باو المب د (ِِّ -ُّٖ/ ّ)أور   أ٘ند  (ُ)

د هياب الصيد: باب المب د  د كابجم ما (ََِ/ ٕ) اب المب د كال سائيد هياب الصيد كالذبائح: ب (ُُٕٗ)
كاٜناهم  (ٕٗٗهتا ُب اةحساف رقم )د كابجم حباف  (ُِٖ/ ْ)د كابجم وب٬نة (ِّّٔ)حديث ( َُٖٕ/ ِ)
قاؿ: د مجم  ريق عبد ا  بجم عبيد عجم ابجم أيب عتار قاؿ: نعم قل : ٚنع  ذلك مجم رسوؿ ا   (ِْٓ/ ُ)

 .نعم
كصحح  ابجم وب٬نة كابجم د «صحيح على شرط الشيخٌن»كقاؿ اٜناهم: د «يث حسجم صحيححد»كقاؿ الرتمذم: 

 حباف.
 (.ِّْ/ٗ) انظر: اٞنغين( ِ)

 (.ُِّ/ُِ) ( عتدة القارمّ)
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 .أكل القنفذ حكم :المسألة اليالية 
 :اويل  أهل العلم ُب ح م أهل الق يذ على قولٌن

 .(ِ)لةكاٜن اب(ُ)حرمة أهل الق يذ كهو مذهل اٜن يية :القوؿ األوؿ
 .(ْ)الشافعية(ّ)إباحة أهل الق يذ كهو مذهل اٞنال ية :القوؿ اليا ي

 أدلة ال ظر: 

 (ٓ) ژڈڈژژ: اسيدلوا بقول  تعا  -ُ
 حـر اٝنبائث د كالق يذ مجم ٗنلياا . أف ا   ك   الداللة:

أن  سيًتل ع  د فأباح د كاسيدؿ بقول  تعا : حديث ابجم عتر  -ِ
ژ ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻژ

د كقاؿ فقاـ شيخ  (ٔ) ُب القـو
فقاؿ: إف قاؿد فاو هتا  ((إهنا مجم اٝنبائث))قاؿ:  أشاد أف رسوؿ ا  

((قاؿ
(ٕ). 

 مجم اٝنبائث . اٜنديث نص ُب أف الق يذ ك   الداللة:
 :أدلة اإلباحة

ژگگڳڳڳڳڱڱڱڱژ: اسيدلوا بقول  تعا 
(ٖ). 

                                 
 (.َُٔ/ُُ(دالب اية )ُٔٗ/ِ(دبدائ  الص ائ  )َُٗ/ْ( انظر: أح اـ القرآف )ُ)
 (.ّٖٓ/َُ(داةنصاؼ)ِٕٔ/ٔ(دشرح البرهشي )َْٔ/ٗ( انظر: اٞنغين)ِ)
 (.ّْٖ/ْ(دالياج كاعهليل)ُٖٕ/ُٓ(داليتايد )َْٓ/ُ( انظر:اٞندكنة )ّ)
 (.ُْٖ/ٔ(دمغين احملياج)ُِّ/ُٖ(دهناية اٞنطلل)َُْ/ُٓ( انظر: اٜناكم ال بًن)ْ)
 .ُٕٓ: عراؼاع( سورة ٓ)
 .ُْٓ: نعاـاع( سورة ٔ)
د كالبياقيد   (ّٕٗٗ)حديث  (ّْٓ/ ّ)أور   أبو داكدد هياب اع عتة: باب ُب أهل حشرات اعرضد  (ٕ)

(د قاؿ ابجم حأر ُب اليلخيص اٜنبًن ِّٔ/ ٗ) هياب المحايا: باب ما ركم ُب الق يذ كحشرات اعرض
 «.قاؿ اٝنطايب: ليس إس اده بذاؾد كقاؿ البياقي: في   ع د كمل يرك إال  ذا اةس اد(: »ّّٖ/ْ)

 .ْ:ائدةاٞن( سورة ٖ)
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 على ٓنر٬ن دإال مانص الدليل  عتـو اآلية يدؿ على إباحة الطيباتد ك   الداللة:
 إال حديث ابجم عتر كقد  عي  بعض أهل العلم . كال دليل على ٓنرًن الق يذد

 :الترجيح
كع د تعار اتا يقدـ ال ص اٜناظر على ال ص د تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح

كمل أ د مجم ورج اٞنسألة د عهنا م طبقة علياا ؛قاعدة البحثك٬ن جم ٔنريج اٞنسألة على د اٞنبيح
 .كا  أعلم دالقاعدة مجم اليقااو أك اعصوليٌن م  اسييراغ اٛناد ُب البحث عجم ذلكعلى 
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 :أكل التمساح حكم :المسألة الرابعة
 :اويل  أهل العلم ُب ح م أهل اليستاح على قولٌن

 .(ّ)كاٜن ابلة(ِ)كالشافعية (ُ)حرمة أهل اليتساح كهو مذهل اٞنال ية :القوؿ األوؿ
 .(ْ)باحة أهل اليتساح كهو ركاية ُب مذهل اٜن ابلة إ :القوؿ اليا ي

 أدلة ال ظر: 

حديث أيب دعلبة اٝنشين 
عجم هل ذم ناب مجم  هنى رسوؿ ا  )):قاؿ :(ٓ)

((السباع
(ٔ). 

 .(ٕ)ك   الداللة: عتـو ال اي عجم هل ذم ناب د كاليستاح ذك ناب كييقول ب اب  
 أدلة اإلباحة:

ژٻٻٻٻٱژ: اسيدلوا بعتـو قول  تعا 
 (ٖ). 

ك   الداللة :عتـو اآلية يدؿ على إباحة ٗني  صيد البحرد كاليتساح مجم صيد 
 .(ٗ)البحر

                                 
 (. َِْ/ِقرآف البجم العريب)(دأح اـ الٔٗ/ْ( انظر: الذوًنة)ُ)
 (.ّٖٕ/ٗ(دٓنية احملياج)ٔٔٓ/ُ(دأسىن اٞنطالل )ِٕٓ/ّ( انظر: رك ة الطالبٌن)ِ)
 (.ّٓٔ/َُ(داةنصاؼ)ٖٖ/ُُ(دالشرح ال بًن )ٖٓٓ/ُ( انظر: ال اُب)ّ)
 (.ّٓٔ/َُ(داةنصاؼ)ّٕٕ/َُ(داليركع)ُٖٗ/ِ( انظر: احملرر )ْ)
د ُب اٚن  كاسم أبي  اويلفا هبًناد هو: أبو دعلبة اٝنشيند صحايب اويل  ( ٓ) فقيل:  رهمد كقيل  رٍب كقيل  رهـو

د كقيل  ردـو   هػ(. َْإ  يًن ذلكد ركل ل  اٛنتاعةد كتوُب ُب أكؿ ولفة معاكية بالشاـ س ة ) رهـو
 (. َٓ/ٕ(د اةصابة )ٕٔٓ/ِانظر ترٗني  ُب: سًن أعلـ ال بلو )

  (ُِْسبق ٔنر٩ن  ص )( ٔ)
 (.ٔٔٓ/ُالل)انظر: أسىن اٞنط( ٕ)

 .ٔٗ: اٞنائدة( سورة ٖ)
 (.ِْٓ/ٗانظر: اٞنغين)( ٗ)
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 الترجيح:
 د كع د اليعارض يقدـ ال ص اٜناظر على اٞنبيح د تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح

البحرد اويل  علتاؤنا ُب اٜنيواف الذم ي وف ُب الرب ك )) :فقاؿ (2)كقد ر ح ذلك ابجم العريب
هل ٪نل صيده للتحـر عن  مجم حيواف البحر أـ ال ٪نل عن  مجم حيواف الرب؟ على قولٌند 

 كلذلك اويل  الصدر اعكؿ.
كالصحيح م ع ؛ عن  تعارض في  دليلف: دليل ٓنليلد كدليل ٓنرًند فغلب ا دليل اليحرًن 

((احييا ا
(ِ). 

؛ عن   اليتساح؛ عن  كهره أ٘ند )):ابجم قدامة فقاؿكهذلك  ذك نابد فيحيتل أن  ١نـر
((سب  ك٪نيتل أن  مباح لآلية

(ّ). 
 
 

 
 
 

                                 
١نتػػد بػػجم عبػػد ا  بػػجم ١نتػػد بػػجم عبػػد ا  بػػجم أ٘نػػد اةمػػاـ أبػػو ب ػػر بػػجم العػػريب اٞنعػػافرم اعندلسػػي اٜنػػافأ. هػػو:  (ُ)

ياػادد هػد كرحل إ  اٞنشرؽد كبرع ُب اعدبد كبل  رتبػة اال ْٖٔقاضد مجم حياظ اٜنديث. كلد ُب إشبيلية س ة 
عار ػة اعحػوذم ُب شػرح »ػ ل  مجم اٞنص يات م اا: (قّْٓ)وطيبا. توُب س ة كص  د كٗن د كهاف فصيحاد بليغاد 

 . «احملصوؿ ُب اعصوؿ»د كفسر القرآف اجمليدد فأتى ب ل بدي د ك« ام  أيب عيسى الرتمذم
/ َِط الرسالة )د سًن أعلـ ال بلو (ّْٖ/ ُُ(د تاريخ اةسلـ ت بشار )ِٔٗ/ ْ: كفيات اععياف )ترٗني  ُب نظرا

 (َِّ/ ٔاععلـ للبرهلي )(د َُٓ بقات اٞنيسريجم للسيو ي )ص: (د ُٗٗ
 (.َِْ/ِالقرآف البجم العريب) أح اـ (ِ)
 (.ٖٓٓ/ُال اُب) (ّ)



 

 

 

 
 
 
 

 
 ادلطهة انثاٍَ

 أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف انذتائر
 

 كفي  مسألة كاحدة: 
 

 .ذبي ة الكتابي التي لم يذكر اسم اهلل عليها  حكم 
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 . عليها ذبي ة الكتابي التي لم يذكر اسم اهلل حكم :األولى  مسألةال
 :اويل  أهل العلم ُب اشرتاط اليستية ُب ذبيحة ال يايب على قولٌن

كهو مذهل د حرمة أهل ذبيحة ال يايب الإ مل يذهر اسم ا  علياا :القوؿ األوؿ
 .(ِ)دكركاية ُب مذهل اٜن ابلة(ُ)اٜن يية

مذهل  كهود إباحة أهل ذبيحة ال يايب الإ مل يذهر اسم ا  علياا القوؿ اليا ي:
 .(ٓ)كركاية ُب مذهل اٜن ابلة (ْ)كالشافعية (ّ)اٞنال ية

 أدلة ال ظر: 
ژڇ ڇ ڍ ڍڌ  ڌ  ڎ ڎ ژ اسيدلوا بقول  تعا :

(ٔ). 
ك   الداللة :عتـو ال اي عجم اعهل ٣نا مل يذهر اسم ا  علي  دسواو هاف الذابح مسلتان 

 أك هيابيان.
 :أدلة اإلباحة

ژۉ ې ۋ ۅ ۅ ۉ ژ اسيدلوا بقول  تعا :
(ٕ). 

 باحة  عاـ أهل ال ياب د مجم يًن تيصيل ُب اليستية مجم عدماا.عتـو أ ك   الداللة:
 :الترجيح

 د كع د تعار اتا نقدـ ال ص اٜناظر على ال ص اٞنبيح د تعارض ال صاف اٜناظر كاٞنبيح
فلتا تعارض العتـو اٜناظرد كهو قوؿ ا  تعا : )):ك٣نجم قدـ ذلك ابجم تيتية فقاؿ

ژپپپڀڀژ
د ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ژ كالعتـو اٞنبيحد كهو قول :  د(ٖ)

                                 
 (.ِٖٓ/ُُ(د البداية )ْٔ/ٓبدائ  الص ائ ) (دِّٕ/ُُ( انظر:اٞنبسوط)ُ)
 (.ِّ/ٖاٞنبدع) (دَْٗ/َُ( انظر: اةنصاؼ )ِ)
 (.ُّْ/ِم ح اٛنليل) (دُِّ/ِبداية اجملياد ) (دْْٓ/ُ( انظر: اٞندكنة )ّ)
 (.ِّٔ/ٓحاشية اٛنتل ) (دِّٔ/ٗٓنية احملياج) (دُِ/ُٓ( انظر: اٜناكم ال بًن )ْ)
 (.ِّ/ٖاٞنبدع) (دَْٗ/َُانظر: اةنصاؼ ) (ٓ)
 .ُُِ: نعاـاع( سورة ٔ)
 .ٓ: ائدةاٞن( سورة ٕ)
 .ّ: ائدةاٞن( سورة ٖ)
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((اويل  العلتاو ُب ذلك... كعن  قد تعارض دليلفد حاظر كمبيحد فاٜناظر: أك 
(ُ) . 

 
 

                                 
 (.َٔ/ِ( اقيماو الصراط اٞنسيقيم )ُ)



 

 

 

 

 
 تغادلثسث انظا

أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف 
آداب  انفزوع انفقهُح يف تؼط

 انشزب
 
 مسألة كاحدة: كفي   
 

 اً.الشرب الماء قائم كمح
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 الشرب الماء قائماً. كمح :المسألة األولى
 اويل  العلتاو ُب مسألة شرب اٞناو قائتان على قولٌن: 

 .(ُ)كهو مذهل الظاهرية د حرمة شرب اٞناو قائتان :القوؿ األوؿ
 (ّ)كاٞنال ية (ِ)كهو مذهل اٛنتاور مجم اٜن يية د إباحة شرب اٞناو قائتان  القوؿ اليا ي:

 (ٓ) ابلةكاٜن (ْ)كالشافعية
 أدلة ال ظر: 

((ر ل شرب قائتا ز ر رسوؿ ا  ))قاؿ: حديث أيب سعيد اٝندرم  -ُ
(ٔ). 

للر ل الذم شرب قائتان ددليل على حرمة الشرب   ز ر ال   ك   الداللة:
 . كلو هاف مباحان ماهاف ليب ره رسوؿ ا  قائتاند

كسألي  عجم  قاؿ: ((هنى عجم الشرب قائتا)) :أف ال    :حديث أنس  -ِ
((ذاؾ أوبث))اعهل؟قاؿ: 

(ٕ). 
ال يشربجم أحد م  م قائتاد فتجم )): قاؿ: قاؿ رسوؿ ا   حديث أيب هريرة  -ّ

((نسي فليسيقئ
(ٖ). 

 ال اي ُب اٜندي ٌن السابقٌن عجم الشرب قائتان د كال اي يييد اليحرًن. ك   الداللة:

                                 
 (.ِِٗ/ٔ( انظر: احمللى )ُ)
 (.ُِٗ/ُ(دحاشية ابجم عابديجم)َُٓ/ُ( انظر: اللباب)ِ)
 (.ِٖٓ/ُّ(دالذوًنة)ُٖٗ/ُٖ( انظر: البياف كاليحصيل )ّ)
 (.ُّْ/ْ(دالغرر الباية)َّْ/ٕ( انظر: رك ة الطالبٌن)ْ)
 (.ِّْ/ّ(داةق اع)َّّ/ٖ( انظر: اةنصاؼ)ٓ)
مسلمد هياب اعشربة: باب هراهية (د  ك ِٔٔٓأور   البخارمد هياب اعشربةد باب اوي اث اعسقيةد رقم )( ٔ)

 (د كالليأ ل .  ُُِِْ(د رقم )َُِ/ٓ(د كابجم أيب شيبة ُب مص ي  )َِِٓ)الشرب قائتاد حديث 
 (.َِِْ)أور   مسلمد هياب اعشربة: باب هراهية الشرب قائتاد حديث  (ٕ)
 (.َِِٔ)   مسلمد هياب اعشربة: باب هراهية الشرب قائتاد حديث أور  (ٖ)
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 أدلة اإلباحة:
حوائج ال اس َب باب رحبة ال وفةد ٍب قعد َب  أن  صلى الظار حديث على  -ُ

حق حمرت صلة العصرد ٍب أتى ّناو فشربد كيسل ك ا  كيدي د كذهر رأس  
كر لي د ٍب قاـ فشرب فمل  كهو قائمد ٍب قاؿ: إف ناسا ي رهوف الشرب قائتاد كإف 

 .(ُ) ص   م ل ما ص ع  ال   
دليل على  شرب قائتاند  كقول  أف ال   كشرب  قائتاند  فعل علي ك   الداللة:

 .(3) واز الشرب قائتان 
 .(ّ) مجم زمـب فشرب قائتا قاؿ: سقي  ال   حديث ابجم عباس  -ِ

مجم زمـب قائتان ددليل على إباحة الشرب قائتاندكأدىن  ك   الداللة :شرب ال   
 اةباحة.  در ات فعل 

 الترجيح:
قدـ ال ص اٜناظر على ال ص كع د تعار اتا ن د تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح

إذا تعارض )):القاعدة ب صاا  حيث ذهراعلباين  قاعدة البحثك٣نجم ورج اٞنسألة على د اٞنبيح
((اٜنا ر كاٞنبيح قدـ اٜنا ر على اٞنبيح

(ْ) . 
 

 
 
 

                                 
 (. ُٔٔٓأور   البخارمد هياب اعشربةد باب الشرب قائتاد رقم ) (ُ)
 (.ِٖ/َُانظر:فيح البارم)( ِ)

د رقم ) (ّ) (د كمسلمد هياب االشربةد باب ُب الشرب ُّٕٔأور   البخارمد هياب اٜنجد باب ما  او ُب زمـب
 (.  َِِٕائتا رقم )مجم زماـ ق

 (.ِّٗ/ٗ( تيري  سلسلة اٟندل كال ور)ْ)



 

 

 

 
 

 
 ثايٍادلثسث ان

أثز تقذَى احلاظز ػهً ادلثُر يف تؼط 
 انُىاسل ادلؼاصزج

 
 

 :مسألياف كفي 
 .اإلجارة المنتهية بالتمليكحكم  :ولىالمسألة األ

 .في الدين الشرط الجزائيحكم  :المسألة اليا ية
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 .(3)المنتهية بالتمليك (2)اإلجارة حكم:المسألة األولى
 :كت وف صورة اٞنسألة هاليايلد اة ارة اٞن ياية باليتليك مسألة معاصرة

د معي ة مقابل أ رة معي ةيؤ ر في  أحد٨نا آلور سلعة دأف ي وف ه اؾ عقد بٌن  رفٌن
ت يقل بعدها اٞنل ية ع د سداد القسط اعوًن د تدف  على ش ل أقساط ولؿ مدة معي ة

 (ّ).كبعقد  ديد
 :اة ارة اٞن ياية باليتليك على قولٌن ح ماويل  أهل العلم اٞنعاصريجم ُب 

 .(ْ)كهو رأم اللأ ة الدائتةدحرمة اة ارة اٞن ياية باليتليك  :القوؿ األوؿ
 م امدكهو رأم بعض العلتاو اٞنعاصريجم دإباحة اة ارة اٞن ياية باليتليك القوؿ اليا ي:

 .(ٓ)عبد ا  بجم م ي :الشيخ 
 :أدلة ال ظر

عجم بيعيٌن ُب  هنى رسوؿ ا  ))قاؿ: : حديث عترك بجم شعيل عجم أبي  عجم  ده

                                 

( اة ارة عرفاا ابجم فارس بقول : اٟنتبة كاٛنيم كالراو أصلف ٬ن جم اٛنت  بي اتا باٞنعىند فاعكؿ ال راو على ُ)
 يد.كال اين  رب العظم ال سًند فأما ال راو فاع ر كاع رةد كأما  رب العظم فيقاؿ م  : أ رت ال

رب ب  حال  فيتا ٜنق  مجم هد فيتا عتل .انظر:  فاذاف اعصلفد كاٞنعىن اٛنام  بي اتا أف أ رة العامل هأهنا شيو ٩ني
 (.ِٔ/ُمعأم مقاييس اللغة  )

كُب االصطلح هي: عقد على م يعة معلومة مباحة مجم عٌن معي ةد أك موصوفة ُب الذمةد أك على عتل معلـو 
 (.ٕ - ٔ/ٗ(د كحاشػية ابجم عابػديجم )ُّٕ/ٓانظر: الذوًنة للقراُب )بعوض معلـو مدة معلومة.

 – ُّٓ/ٓاليتليك:مشيق مجم اٞنلكد كاٞنلك ُب اللغة يطلق على القوة كالصحة.انظر:معأم مقاييس اللغة  ) (ِ)
ِّٓ.) 

 (.ٖ)صلياد اٜنسوف  ( انظر:اة ارة اٞن ياية باليتليك ُب اليق  اةسلميّ)
 (.ِْٕ-ِّٕوالد الػحاُب ُب هياب  اة ػارة اٞن يػاية باليتليك ُب  ػوو اليػق  اةسلمي )صػ نقل هذا القرار  (ْ)
الييى  لقرار هيتة هبار العلتاو رقم ) (ٓ) ص وؾ »(د ُٖٗكٍ اىة نظر الشيخ عبدا  بجم م ي  الإ بىنى علياا ٢ني

 (.ِِٕد )ص:«اة ارة
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((بيعةد كعجم بي  كسل د كعجم ربح مامل يمتجمد كعجم بي  ماليس ع دؾ
(ُ). 

ك   الداللة :إف اة ارة اٞن ياية باليتليك دهي عبارة عجم بيعيٌن ُب بيعة د كهذا مانص 
 اٜنديث على ٓنر٬ن  .

 :أدلة اإلباحة

ژٹٹٹژ: اسيدلوا بقول  تعا 
(ِ). 

ك   الداللة :عتـو اآلية يدؿ على إباحة البي  مطلقاند كاة ارة اٞن ياية باليتيلك هي 
 مجم ٗنلة البي  اٞنباح.

 :ترجيحال
كع د اليعارض نر ح ال ص اٜناظر على ال ص  د تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح

 .كا  أعلم دكلذلك ٓنـر اع ارة اٞن ياية باليتليكد اٞنبيح
 

 
 

                                 
   جم( د كالرتمذيَّْٓ(رقم )َّّ/ّ)ل يبي  ما ليس ع ده د هياب البيوع د باب ُب الر   دأور   أبو داكد (ُ)

هياب البيوع د  ( د كال سائيُِّْ( رقم ) ّٓٓ/ّ)هياب البيوع د باب ما  او ُب هراهية بي  ما ليس ع دؾ د 
( د كابجم ما   هياب اليأارات د باب ال اي عجم بي  ُُْٔ) د ح (ِٖٖ/ٕ)د باب بي  ما ليس ع د البائ  د 

( د كالدارمي ِٖٔٔد ح: ُْٕ/ِ( د كأ٘ند )ُِٖٖ) د ح(ّٕٕ/ِ)عجم ربح ما مل يمتجم ما ليس ع دؾ ك 
 .  ( مجم حديث عبد ا  بجم عترك بجم العاص ِّٓ/ِ)هياب البيوع د باب ال اي عجم شر ٌن ُب بي   

 . «هذا حديث حسجم صحيح»قاؿ الرتمذم: 
  ككافق  الذه .د «هذا حديث على شرط ٗناعة مجم أئتة اٞنسلتٌن صحيح»كقاؿ اٜناهم: 

 .ِٕٓ: بقرةال( سورة ِ)
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 الشرط الجزائي في الدين .حكم المسألة اليا ية : 
تأور اٞنديجم عجم كصورت  أف ييمتجم العقد شر ان يدف  ّنو ب  اٞنديجم مبلغان للدائجم إذا 

 السداد .
 اويل  العلتاو اٞنعاصركف ُب الشرط اٛنبائي ُب الديجم على قولٌن :

 .(ُ)حرمة الشرط اٛنبائي ُب الديجمد كهو مذهل ٗناور العلتاو اٞنعاصريجم القوؿ األوؿ :
إباحة الشرط اٛنبائي ُب الديجمدكهو رأم الشيخ مصطيى  القوؿ اليا ي :

 .(ّ)بجم م ي  عبد ا الشيخ ك د(ِ)البرقاو
 أدلة ال ظر: 

 . (ْ) ژٹٹٹڤڤڤژاسيدلوا بقول  تعا : 
ك   الداللة :أف البيادة اٞنيرك ة على اٞنديجم إذا تأور عجم السداد دفياا مشباهة لرىب 

 .(6)د كا  حـر الربا كأحل البي  ((كإما أف تريب قميدإما أف ت)) اٛناهلية كهي قوٟنم:
 أدلة اإلباحة:

أحل  على  مطل الغين ظلمد كإذا)):قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  حديث ابجم عتر -ُ
((مليو فاتبع د كال بيعيٌن ُب كاحدة

(ٔ). 

                                 

 .(ُّٕ/ُد ٠ٗنلة اجملت  )ع  د(ٗ/ِ)  ٖٓانظر: قرارات اجملت  اليقاي اةسلمي قرار رقم  ( ُ)
 (.ُُِ-َُّ/ِانظر: ٠نلة أُناث االقيصاد اةسلميدالعدد ال اين )( ِ)
 قوبي (.انظر: ُنوث ُب االقيصاد اةسلمي )ُنث مطل الغين ظلم ٪نل عر   كع( ّ)
 .ِٕٓ: بقرةال( سورة ْ)
 (.ُُٓ/ُٓانظر: فياكل اللأ ة الدائتة )( ٓ)

عجم ناف  عجم  دعجم يونس بجم عبيد دد مجم  ريق هشيمُِٗٗد رقم  (ََُ/ِ)د كالببار (ُٕ/ِ)(أور   أ٘ند ٔ)
 ركاه الببار كر ال  ر اؿ الصحيح ول: »د كقاؿ(ُُّ/ْ)كاٜنديث ذهره اٟني تي ُب اجملت  د  ابجم عتر 

 «.اٜنسجم بجم عرفة كهو دقة
 كاٞنطل: هو م   قماو ما اسيحق أداؤه. كأراد بالغين: القادر على اعداو.

 = 
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يل الوا د ٪نل ))قاؿ:  د عجم رسوؿ ا  (ِ)د عجم أبي (ُ)حديث عترك بجم الشريد-ِ
((عر   كعقوبي 

(ّ). 
  د ك   الداللة :أف هذا الوا د إذا تأور ُب السداد ؛ف ف ذلك ٪نل عر   كهي ييبي

ك٪نل عقوبي  سواو هان  مادية أك  سدية باٜنبس كيًنه دكهذا دليل على إباحة الشرط 
 اٛنبائي ُب الديجم.

 الترجيح:
ف قدـ ال ص اٜناظر على ال ص اٞنبيح د كعلي   تعارض ال ص اٜناظر م  ال ص اٞنبيح؛

 ٪نـر أوذ البيادة على الديجم ُب حاؿ تأور اٞنديجم عجم السداد .

 

 =                                 

 على مليود  تبةد ه رًند أك هو هغين ليظا كمعىند كاعكؿ هو اعصل.
 (.ْٓٔ/ْ)د فيح البارم (ُُِ-َُِ/ٖ)شرح الس ة :مجم تب د أم: فليقبل اٜنوالة. انظر فاتبع :

 ل  ركل دقةد دجم الشريد بجم سويد ال قييد أبو الوليد الطائييد مجم الطبقة الوسطى مجم اليابعٌنهو: عترك ب (ُ)

  ال قات. ُب حباف ابجم كذهره اٛنتاعةد
  (.َُٖ/ٓ) حباف البجم ال قات (دْٔ/ِِ) ال تاؿ هتذيل ُب: ترٗني  انظر

اب   عتركد كتوُب ُب ولفة يبيد بجم هو: الشريد بجم سويد ال قييد ل  صحبةد كقيل إن  مجم حمرموتد ركل ع   ( ِ)
 معاكية بجم أيب سيياف. 

 (. َٖٕ/ِ(د االسييعاب )ْٖٓ/ُِانظر ترٗني  ُب: هتذيل ال تاؿ )
د (ّٖٖ/ْ)أور   أ٘ند (د ك ٕٓ/ٓعلق  البخارم ُب صحيح د هياب االسيقراضد باب لصاحل اٜنق مقاؿ )( ّ)

د كال سائيد هياب البيوع: باب مطل (ِّٖٔ)حديث ( ْٓ/ْ)كأبو داكدد هياب اعقمية: باب اٜنبس ُب الديجم 
د (ِِْٕ)حديث  (دُُٖ/ِ) د هياب الصدقات: باب اٜنبس ُب الديجم كاٞنلزمة د كابجم ما (ُّٔ/ٕ) الغين

د مجم  ريق كبر بجم أيب دليلة (ُٓ/ٔ) د كالبياقيد هياب الييليس: باب حبس مجم علي  الديجمد(َُِ/ْ)كاٜناهم 
 ... فذهره. قاؿ:  سي ة عجم عترك بجم الشريد عجم أبي  عجم رسوؿ ا  د ا ١نتد بجم ميتوف بجم م

 .ككافقاالذه  «صحيح اةس اد كمل ٫نر اه»قاؿ اٜناهم: 
كاٜنديث اٞنذهور كصل  أ٘ند كإسحاؽ ُب مس دياتا كأبو داكد كال سائي مجم (: »ٕٔ/ٓ)قاؿ اٜنافأ ُب الييح ك 

 .«يظ  كإس اده حسجمحديث عترك بجم الشريد بجم أكس ال قيي عجم أبي  بل
انظر:  : بييح اللـ كتشديد الياود كالوا د: القادر على أداو ما علي  مجم الديجمد كلي : تأوره.«يل الوا د»قول : 

 (. َِٖ/ْال ااية ُب يريل اٜنديث )
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 اخلامتح

اٜنتد   على ما مجٌم ب  مجم إٕناـ هذا البحث د الذم أر و أف ي وف لب ة صاٜنة تمم 
إ  اٞن يبة اةسلمية د كالذم قد أوذ مين  ادان هبًنان هو  اد اٞنقل د كما هاف ليخرج إال 

 .بيوفيق كإعانة مجم ا  
 كبعد :

 ة ما يلي :فإف من أىم النتائج التي خرجت بها من ىذه الرسال
أف اٞنعىن العاـ للقاعدة هو :إذا تعارض نصاف شرعياف أحد٨نا يدؿ على اليحرًند   -ُ

كاآلور يدؿ على اةباحةد يقدـ ال ص الذم مدلول  اليحرًن على ال ص الذم مدلول  
 اةباحةد فيعتل ب  كيسقط اآلور.

 . عدـ  واز كقوع اليعارض بٌن الدليلٌن القطعيٌن ُب الواق  كنيس اعمر -ِ
 عدـ  واز كقوع اليعارض بٌن الدليل القطعي كالدليل الظين ُب الواق  كنيس اعمر . -ّ
 عدـ  واز كقوع اليعارض بٌن الدليلٌن الظ يٌن ُب الواق  كنيس اعمر . -ْ
أف اليعارض اٜناصل بٌن الدليلجم الظ يٌن هو ُب ذهجم اجملياد فقط دكف الواق  كنيس  -ٓ

 اعمر .
كاةباحة ل  أسباب ه ًنة ذهرت ٗنلة م اا ُب أد او  أف اويلؼ العلتاو ُب اٜنظر -ٔ

 البحث .
ع د كقوع اليعارض بٌن اٜناظر كاٞنبيح؛ف ن ا نقدـ اٜناظر على اٞنبيح ُب ٗني  اٞنسائل  -ٕ

 ع د توفر شركط االحيأاج بالقاعدة .
أف هذه القاعدة ياية ُب اع٨نية فاي ٓنل ه ًنان مجم اةش االت ُب اليركع اليقاية  -ٖ

 ل الإ ظاهرها تعارض اٜناظر كاٞنبيح.كاٞنسائ
أف ه اؾ قاعدة فقاية شبياة بالقاعدة اعصولية د كل جم ه اؾ فرؽ هبًن ُب اليطبيق د  -ٗ

أف اٜنراـ كاٜنلؿ إذا ا يتعا  فالقاعدة اليقاية ُب ا يتاع اٜنظر كاةباحة كمع اها:
ة  ٜناؿ أوذ اٛنتي  ح م اٜنراـدفال ظر ُب القاعدة اليقاي -أم اويلطا-معا 
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 اٞن ل د بي تا ُب القاعدة اعصولية ال ظر لألدلة.
ع د تعارض اٜناظر كاٞنبيح بٌن الس ة كقوؿ الصحايب؛ف ن ا النقدماٜناظر على اٞنبيحد  -َُ

 بل نقدـ الس ة حق لو هان  مبيحة كقوؿ الصحايب حاظران.
اٜناظر ع د تعارض أقواؿ الصحابة كأحد٨نا حاظر كاآلور مبيح ؛ف ن  ٬ن جم أف ير ح  -ُُ

 على اٞنبيحد كهو أك  مجم ا راح القولٌن.
 ع د تعارض القياسٌن اٜناظر كاٞنبيحدنقدـ القياس اٜناظر على القياس اٞنبيح . -ُِ
 . يقدـ اٜنظر على اةباحةف ف اٞنسييإ  ع د تعارض الييويٌن اٜناظر كاٞنبيح؛ -ُّ
 اٜند اٞنبيح.أحد٨نا حاظر كاآلور مبيحد نقدـ اٜند اٜناظر على دع د تعارض اٜنديجم  -ُْ

 التوصيات:
ش ل على ه ًن مجم كالإ قد تي داسي تار هذه القاعدة ُب اٞنسائل اليقاية اٞنسيأدة -ُ

 لب العلم ع د تعارض اٜناظر كاٞنبيحد كُب تطبيق هذه القاعدة سد باب شر هبًن 
 على اٞنسلتٌن كاحيياط لدي ام .

بيقاا ب  لقاا بدكف مراعاة اليقيد بشركط تطبيق القاعدة ع د اليطبيقد كعدـ تط -ِ
 شركط.

الع اية بالقواعد اعصولية عامةد لشدة أ٨نيياا كفائدهتا ُب  بط ال  ًن مجم اٞنسائل  -ّ
 اليقاية القد٬نة كاٞنعاصرة.

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 انفهارص
 

  وتشمل:
 

 فهرس اآليات القرا ية. -
 فهرس األحادي  النبوية واآلثار . -
 فهرس األعالـ. -
 فهرس المصادر والمراجع. -
 لموضوعات.فهرس ا -
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 فهزص اَِاخ انقزآَُح -1

 اَِح
 

 انصفسح رقًها

 سورة البقرة

 ُٕٖد ُٖٓ ُّٓ (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) 

  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵)

 چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    
 ُٗٓد ََُ ُٖٓ

 َِْ ُٕٖ ژگگگگژ

 ُُٕ ُٖٖ ژڱڱڱںںژ

 ٖٕ ُٓٗ چہۀ      ۀ  ہ  ہ      ہچ 

 ُّٗد ُٕٖ ُِِ ژڄڄڄڄڃژ

 ُُٗ ِِِ چھہہ  ہ  ھچ 

 ُٓ ِِْ ژی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ

 ژ ک ک ک ک ڑ
 ُْٗد ُّٗ ِِّ

 َُِ ِّّ ژےھھھھےژ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ

 ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

ِّْ ُْٗ 

 ِٕٓ ژٹٹٹژ
 ِِٖد ُٕٔ
 ِِٗد

 سورة آؿ عمراف
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 اَِح
 

 انصفسح رقًها

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ ڻ

  ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ۓ ۓ ے

 ژ         ﯁ ﯀      ﮿ ﮾ ﮽﮼ 

ٕ َْ 

ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ 

 چڦ
َُِ ّ 

 سورة النساء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

 چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ    

ُ ّ 

 ٔٓ ِِ ژڦڦڄڄڄڄڃژ

 ِّ ژھھےےژ
 ْٖد ٓٔ
 َُِد

 ِْ ژپٻٻٻٻپپپژ
 ْٖد ٓٔ

 ُٖٗد َُٗد

 ُٕٔ ِٗ ژڃڦڄڄڄڄڃڃژ

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ 

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  
 ُِْد ُّٖ ّْ

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  ژ 

 ژىت  يت  جث  مث  ىث  متجت  حت  خت
ٓٗ ّٖ 

 ّٕد ّٓ ِٖ ژڌڌڎڎڈڇڇڇڍڍژ
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 اَِح
 

 انصفسح رقًها

 سورة المائدة

چچچڇڇڇڇڍڍژ

 ژڎڌڌ
 ُِِد ِٓ ّ

 ُِٔ ْ ژڱڳڱڱڱڳگگڳڳژ

 ُِِد ُٕٖ ٓ ژەئەئوئوئۇئۇئۆئژ

 َِٖ ّٖ ژٺٺٺٿژ

 َِٓ ْٓ ژےےۓۓ﮲﮳ژ

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  چ 

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   
َٗ ٖٗ 

 ُِٖ ٔٗ ژڱڳڱڱڱڳگگڳڳژ

 سورة األ عاـ

ې       ې    ۉۉ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ 

 چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ُُٔ ٖٔ  

 ُِِ ُُِ ژڇ ڇ ڍ ڍڌ  ڌ  ڎ ڎ ژ 

ڇ  ڇ  ڍ     ڇچ  چ  چ  چ  ڇژ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 ژ

ُّٓ ّٖ 

ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  چ 

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     

 چ﮶ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

 ُِٔد ِٖ ُْٓ

 سورة األعراؼ
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 اَِح
 

 انصفسح رقًها

 ُُٓ ُّ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ

 ُٕٓ چڈ  ڈ   ژ  چ 
د ٕٖ

 ُِٔدُُِ

ۆۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ 

 چۅ
َِْ ُْٓ 

 سورة األ فاؿ

 ْٓ ِْ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 سورة التوبة

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ 

 چڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
ِٖ ُُْ 

 سورة يو س

گ  گ     گڑ  ک  ک  ک  ک  گڑ    ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژچ 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ّٔ ٖٔ 

 سورة الن ل

 ِٓ ٖٗ ژڦڦڦڄڄڄژ

 سورة اإلسراء

 ِّ َِ ژڃچچچچڇژ

 ٖٕ ّٔ چېئوئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ 

 سورة طو

 ّ ْ چٺ  ٺ  ٿ  ٿ     چ 

 سورة المؤمنوف

 ُٖٗ ٓ ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ
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 اَِح
 

 انصفسح رقًها

 ُٖٗ ٔ ژ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ژ

 سورة النور

حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت   مئىئ  يئ  جب چ 

 چمت    ىت  يت   
ّٔ ُِْ 

 سورة القصص

 ُْٗ ْٖ چڄڦڦ  ڄ   ڄ  ڄچ 

 سورة لقماف

 َُِ ُْ ژڇڇڇژ

 سورة األحزاب

 ّ َٕ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  چ 

 چ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  
ُٕ ّ 

 سورة الجاثية

مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  خت  مت   ىت   يت  جث  چ 

 چمخ  جس    حس  خس    مس  حص  مص  جض  حض   
ِّ ٖٔ 

 سورة األحقاؼ

 َُِ ُٓ ژڀڀٺٺٺژ

 ُْ ِْ ژڎڈڈژژژ
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 فهزص األزادَث انُثىَح -2

 انصفسح طزف احلذَث 
قبػػل موتػػ : أف ال ت ييعػػوا مػػجم اٞنييػػة  أتانػػا هيػػاب رسػػوؿ ا  

 ُِْد ُِّ ب هاب كال عصل

 ُْٖ ٌب  ا ُب ع قك يـو القيامة ناران ؟أٓنل أف تأ
 ُٗٓ فأهلأتريل عجم س ة رسوؿ ا  

 ُِٔ أتريديجم أف تصومي يدا
 ُُِ أتيطعتٌن ما ال تأهيلٌن

 ُْْ كهو  الس ُب اٞنسأد ُب أصحاب  أتى الياود ال   
 ُْٔ ا لسد فقد آذي  كآني 

ومي أحراـ يا رسوؿ ا ؟ فقاؿ: الد كل    مل ي جم بأرض ق
 ُِّ فأ دين أعاف 

د ْٖد ّٕد ْٔ أحلياتا آية كحرمياتا آية كاليحرًن أك 
ُٗٗ 

 ٕٔ اويلييتا إذا شذا يب
 ٓٓ إذا اسيأذف أحدهم دلدا فلم يؤذف ل  فلًن  

إذا أفمى أحديهيم بيده إ  ذهره؛ ليس دكهنػا ًسػرٍت فقػد ك ػل 
 َُُ علي  الوي يوو

 ُْٔ اةماـد فليصل رهعيٌن إذا  او أحدهم يـو اٛنتعةد كقد ورج
د فػىلى ي أىٍ رىافً   َْ ًإذىا حى ىمى اٜنٍىاًهمي فىاٍ يػىاىدى ٍبيس أىصىابى

 ُِْ إذا دب  اةهاب فقد ار
 ُّٓ إذا دول أحدهم اٞنسأد فلًنه  رهعيٌن قبل أف ٩نلس

إذا زكج أحػػػدهم وادمػػػ  فػػػل ي ظػػػر إ  مػػػا دكف السػػػرةد كفػػػوؽ 
 ُُّ الرهبة
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 انصفسح طزف احلذَث 
يـو اٛنتعة: أنص د كاةماـ ٫نطػلد فقػد  إذا قل  لصاحبك

 ُْٓ لغوت

إذا كقعػػػ  اليػػػأرة ُب السػػػتجمد فػػػ ف هػػػاف  امػػػدا فألقوهػػػا كمػػػا 
 ُِٕد ُِٔ حوٟنا

 ُٓ أىفس ً رٍبًيلى هىافى يػيعىاًر يىًن بًاٍلقيٍرآًف هيلس سى ىةو  :أىسىرس ًإ ىس ال سٌ  
ػػةى ًمػػجٍم صىػػٍيوىافى اٍشػػيػىرىل نىػػاًف ي بٍػػجمي عىٍبػػًد اٜنىػػاًرًث دىارنا لً  ػػٍأجًم ّنى س لسِّ

 ُِٕد ٕٖ ٍبجًم أيمىيسةى 

د  بأيام اقيديييمد  اهيدييم  ُْ أصحايب هال أـو
 ُُِ اص عوا هل شيو إال ال  اح

 َُٕ أ عم أهلك مجم ٚنٌن ٘نرؾد ف ٧نا قذرهتا مجم  وايل
أعطيػػػػ  ٙنسػػػػان مل ييعطاػػػػجم أحػػػػد مػػػػجم اعنبيػػػػاو قبلػػػػي: نصػػػػرت 

 َُْ بالرعل

رآف كال تغلػػوا فيػ د كال ْنيػوا ع ػػ د كال تػأهلوا بػػ د كال اقػروكا القػ
 ُْٖ تسي  ركا ب 

 ُٖٓ إف أحق ما أوذًب علي  أ ران هياب ا 
أف أٔنػػذ مؤذنػػا ال يأوػػذ علػػى  إف آوػػر مػػا عاػػد إيل ال ػػ  

 ُِٖ أذان  أ را

إف اٜنػػػلؿ بػػػٌن كإف اٜنػػػراـ بػػػٌن كبي اتػػػا أمػػػور مشػػػيبااتد ال 
 يعلتاجم ه ًن مجم ال اس

د ّٕد ّٔ
ُُْ 

 ِٖ إف ا  كرسول  ي ايان م عجم ٜنـو اٜنتر اعهليةد ف هنا ر س
 ُُٕ إف اٞناو ال ٩ن ل

 ٕٔد ٔٔ إف احملـر ما أحل ا  هاٞنسيحل ماحـر ا 
 ُِِ أن  هنى عجم أهل ٜنم المل أف ال   
د د ٕٓ تبكج ميتونة كهو ١نـر أف ال   
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 انصفسح طزف احلذَث 
ُُْٔٓٔ 

 ُُٕ نةتو أ بيمل ميتو  أف ال   
٨نػػا عيػػداف ))هػػاف يصػػـو السػػب  كاعحػػد كيقػػوؿ:   أف ال ػػ  

 ُُٔ للتشرهٌن فأنا أحل أف أوالياتا

لقيػػ  ُب بعػػض  ريػػق اٞندي ػػة كهػػو   ػػل فػػا٦ن س  أف ال ػػ  
 ُّٗ م   فذهل فاييسل ٍب  او فقاؿ: أيجم ه   يا أبا هريرة ؟

 ِِْ هنى عجم الشرب قائتا أف ال   
 َُٓ اٞنيادر اٜنتر هنى عجم أف ال   
 ُٕٗد ُٖٕ عجم بي  اٜنيواف باٜنيواف نسيتةهنى  أف ال   

د ٖٓد ُٖ يـو ويرب حسر اةزار عجم فخذه أف ال   
ُُّ 

 ُِٕ :ستل عجم بي  العرباف فأحل أف ال   
 ٖٔ د نػىاىى عىجٍم بػىٍيً  اٍلعيٍربىافً أىفس ال سً س 
 ْْ ((ادن ))اد في حي  فقاؿ:أتى سبا ة قـو فباؿ قائتأف ال   
 َِٖ قط  ُب ٠نجم قيتي  دلدة دراهم أف ال  

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ژ  إف آية اٞنائدة الإ ٓنلاا:

 ژ ۇئ
ٖٓ 

 ُٕٕ أف تباع مجم اععراب ٣نجم يسيو مل ااد فبيع 
هنػػػى عػػػجم ميعػػػة ال سػػػاو يػػػـو ويػػػربد كعػػػجم أهػػػل  أف رسػػػوؿ 

 ُٖٗ ٜنـو اٜنتر اةنسية

ٚنػػ  ر ػػل يقػػوؿ لبيػػك عػػجم شػػربمةد فقػػاؿ   أف رسػػوؿ ا  
 ِٗ : مجم شربمة ؟رسوؿ ا  

ػػا ف يػػذت اةبػػلد فػػأمره  أف رسػػوؿ ا   أمػػره أف ٩ناػػب  يشن
 ُٕٗ أف يأوذ ُب قلص



 الياارس

 

 

133 

 انصفسح طزف احلذَث 
 ُُٗ قد أذف ل مد فاسيتيعواد يعين ميعة ال ساو إف رسوؿ ا  
 ُُٔ هنى أف ييو أ الر ل بيمل ك وو اٞنرأة أف رسوؿ ا  

 ُٕٓ هنى عجم بي  اٞندبر سوؿ ا  أف ر 
تػػػػػبكج ميتونػػػػػة حػػػػػلال كبػػػػػىن  ػػػػػا حػػػػػلال )): أف رسػػػػػوؿ ا  

 ُْٔ كه   الرسوؿ بي اتا

 ُّٖ إف سرؾ أف يقلدؾ ا  قوسان مجم نار فاقبلاا
 ُُّ إف شت  تو أ م  د كإف شت  ال تو أ م  

 َُٕ أف عائشة ليس  ب أس إهنا مجم الطوافٌن علي م كالطوافات
 ُِٔ ف هاف  امدا فألقوها كما حوٟناد كإف هاف مائعا فلإ

إف هاف مجم قمػاو رممػاف فاقمػي يومػا م انػ د كإف هػاف مػجم 
 ُٔٓ يًن قماو رمماف

 ُْٕ إف ل ل شيو ٓنيةد كٓنية اٞنسأد أف تصلي رهعيٌن
ص   م ل ما  إف ناسا ي رهوف الشرب قائتاد كإف ال   

 ِِٓ ص ع 

 ُّٖ جمد العىوىاتق كذكات اٝندكر كأمر اٜنٍييسضأف ٦نيٍرًجد ُب العيدي
إف هػػذه اٞنسػػا د ال تصػػلح لشػػيو مػػجم هػػذا البػػوؿد كال القػػذر 

 دإ٧نا هي لذهر ا  
ُِْ 

 ُْٗ إف هذه مجم دياب ال يار فل تلبساا
 َُٕ إ٧ٌنا الرٌبا ُب الٌ سيتة

 َُٖ اسيسل  بعًنا ب را كقمى رباعيا أن  
 كهػي حػائض كرسػوؿ ا    أهنا هان  تر ػل رسػوؿ ا 

 ُّٗ حي تذ ٠ناكر ُب اٞنسأد

 ُِٔ إهنا مجم اٝنبائث
 ٔٗ ي اى عجم بي  الذهل بالذهل إين ٚنع  رسوؿ ا  
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 انصفسح طزف احلذَث 
 ٖٓ إين عنقلل إ  أهلي فأ د اليترة ساقطة

 َُٓ إياهم كاٜنترة ف هنا مجم أحل البي ة إ  الشيطاف
ف ُب نيساا كإذهنا اعًن أحق ب يساا مجم كليااد كالب ر تسيأذ

 ُٓٗ صتاهتا

أ٬نػػا امػػرأة ن حػػ  بغػػًن إذف كلياػػا ف  احاػػا با ػػلد ف  احاػػا 
 ُْٗ با ل

ِنيػػل قبػػل ٤نػػدد فأػػاوت بر ػػل مػػجم بػػين  بعػػث رسػػوؿ ا  
 ُّْ ح ييةد يقاؿ ل ؛ ٖنامة بجم أداؿ

 ِٓ تره  في م شيتٌن لجم تملوا بعد٨ناد  هياب ا  كس إ
 ِٓ ه اارها ال يبي  ع اا إال هالك  ترهيم على بيماو نقية ليلاا

 َِٖ تقط  يد السارؽ ُب رب  دي ار
 ّٓ توريث اٞنرأة مجم دية زك اا

 ُُّد ُُِ تو ؤكا مجم ٜنـو اةبلد كال تو ؤكا مجم ٜنـو الغ م
 ُّْ أف نصلي فياجم دلث ساعات هاف ي اانا رسوؿ ا  

 َُٗ اثاٞنيعة ال  اح كالطلؽ كالعدة كاٞنًن  -أك هدـ  -حـر 
 ََُ اٜنق دقيل مرمود  كالبا ل ويي  كيب

 ُٕٗ اٜنيواف اد اف بواحد ال يصلح نساود كال بأس ب  يدا بيد
ورج رسوؿ ا  ُب حلة ٘نراو مشتراد صلى إ  الع ػبة بال ػاس 

 ُِٓ رهعيٌن

علػى  ُب سػيرد فػرأل رسػوؿ ا   ور  ا م  رسػوؿ ا  
وط عاجم ٘نرد فقاؿ رسوؿ ركاحل ا كعلى إبل ا أهسية فياا وي

 أال أرل هذه اٜنترة قد علي م؟)): ا  
َُٓ 

؛ فىً فس اٍليىًخذى عىٍورىةه   َُّد ٖٓ ٙنىٍِّر فىًخذىؾى يىا مىٍعتىري
 ُِٓ دباغ  لود اٞنيية  اورها
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 انصفسح طزف احلذَث 
مػجم  ))  :دبر ر ل م ا يلمان ل  ليس ل  ماؿ يًنه فقػاؿ ال ػ 

 ُٕٔ يشرتي 

برداف أ٘نػرافد فسػلمد فلػم يػرد  ر ل علي  دول على ال   
 َُٓ ال   

 ّٓ الدووؿ ُب بلدة أصا ا الطاعوف

د ِٕد ّٔ دع ما يريبك إ  ماال يريبك
ُُٓ 

 ُٗٔ الٌذهل بالٌذهلد كاليٌمة باليٌمةد كالرٌب بالربٌ 
٫نطل على بغلة كعليػ  بػرد أ٘نػرد كعلػي  رأي  رسوؿ ا  

 ُُٓ أمام  يعرب ع  

 ِِْ ر ل شرب قائتا ز ر رسوؿ ا  
 ِِٓ مجم زمـب فشرب قائتا سقي  ال   

 شػػػػػبايتونا بػػػػػاٜنتر كال ػػػػػلب؟! كا د لقػػػػػد رأيػػػػػ  ال ػػػػػ  
 ْٗ يصلي

 ٕٖ المل لس  آهل  كال أحرم 
د ُب الر ػل يباشػر امرأتػ د كهػي حػائض قػاؿ لػ : عجم ال ػ  

 َُِ ما فوؽ اةزار

تأهػلد  ف نػك ف ذا ك دت م  هلبػك هلبػان يػًنه كقػد قيػل فػل 
 ٖٕ التدرم أياتا قيل 

 ُّٗ فافعلي ما ييعل اٜناج يًن أف ال تطوُب بالبي  حق تطارم
 ٖٔ ف ف الظجم أهذب اٜنديث

 ُّٗ ف ين ال أحل اٞنسأد ٜنائض كال   ل

 اليخذ عورة
د ْٖد ُٖ

َُّ 
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 انصفسح طزف احلذَث 
 ُْٔ قم فصل رهعيٌن

: تػرؾ الو ػوو ٣نػا مسػ  هاف آور اعمريجم مجم رسوؿ ا  
 ُُْ ال ار

د فأػػػػاوت امػػػػرأة مػػػػجم وػػػػ عمد هػػػػاف اليمػػػػل رديػػػػ  ال ػػػػ  
يصػرؼ  فأعل اليمل ي ظر إلياا كت ظر إلي د فأعل ال ػ  

 ك  
ِٗ 

 َُِ يباشر نساوه فوؽ اةزار كهجم حيض هاف رسوؿ ا  
أف  هانػػػػػ  إحػػػػػدانا إذا هانػػػػػ  حائمػػػػػان فػػػػػأراد رسػػػػػوؿ ا  

 َُِ يباشرها أمرها أف تيبر

 ُٕٖ اليطرة فأبواه ياودان هل مولود يولد على 
 لوسػػػا فأأتػػػ  امػػػرأة تعػػػرض نيسػػػاا عليػػػ  ه ػػػا ع ػػػد ال ػػػ  

فخيػػض فياػػا ال ظػػر كرفعػػ  فلػػم يردهػػا فقػػاؿ ر ػػل مػػجم أصػػحاب  
 أع دؾ مجم شيو))زك  ياا يا رسوؿ ا  قاؿ: 

ُْٖ 

ُب  يشد فأصب ا ب   بابا. قاؿ:  ه ا م  رسوؿ ا  
 ُُِ فشري  م اا  با

 ُُٗ بال وب عاد رسوؿ ا  ه ا نيتي  على 
ه ػػػا نسػػػيتي  بالقبمػػػة مػػػجم اليتػػػر كالػػػدقيق اعيػػػاـ علػػػى عاػػػد 

 ُُٗ رسوؿ ا  

د كلػػػيس مع ػػػا نسػػػاود فأردنػػػا أف ه ػػػا نغػػػبك مػػػ  رسػػػوؿ ا  
 ُُٗ ٦نيصيد ف اانا عجم ذلك رسوؿ ا  

 ُٗٔ ال تبيعوا الٌدي ار بالٌدي اريجم كال الٌدرهم بالٌدر٨نٌن
أة اٞنرأةد كال تبكج اٞنرأة نيساا؛ ف ف البانية هي الإ ال تبكج اٞنر 
 ُْٗ تبكج نيساا

 َُٔ ال تصوموا يـو السب  إال فيتا افرتض علي م
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 انصفسح طزف احلذَث 
 َِٕ ال تقط  يد السارؽ إال فيتا بل  ٖنجم اجملجم فتا فوق 
د كىالى مىيِّ و   َُّد ٖٓ الى تىٍ ًشٍ  فىًخذىؾد كىالى تػىٍ ظيٍر فىًخذى حىيٍّ

 َِِ ماهاف ُب  اٜنولٌن ال ر اع أال
 َِٕ ال قط  فيتا دكف عشرة دراهم

 ُّٗ ال ن اح إال بويل
 ُٕٓ ال يباع اٞندبر كال يشرتل

ال يبلػػػ  العبػػػد أف ي ػػػوف مػػػجم اٞنيقػػػٌن حػػػق يػػػدع مػػػاال بػػػأس بػػػ  
 ٖٕ حذرا ٣نا ب  بأس

 ِٗ ال ٪نج أحد عجم أحد
 ِِْ ال يشربجم أحد م  م قائتاد فتجم نسي فليسيقئ

 ّٓ  أحد العصر إال ُب بين قريظةال يصلٌن
 َِْ ال يقيل حر بعبد

 ُْٔد ٕٓ ال ي  ح احملـر كال ي  ح
 َُُ الد  إ٧نا  هو إال بمعة م ك

لعجم ا  السارؽ يسرؽ البيمة فيقط  يده كيسرؽ اٜنبل 
 فيقط  يده

َِٖ 

 ُّْ ل م أف ال ٓنشركا كال تعشركا كال وًن ُب ديجم ليس في  رهوع
عاـ قومي فأ د نيسي تعاف  فل أحل  كال مل ي جم مجم  

 ُِِ أحرم 

 َُٔ ا  كرسول  ي ايان م عجم ٜنـو اٜنتر ف هنا ر س
 ُّٖ لو أنك لبسياا أك أوذهتا ألبسك ا  م اهنا دوبان مجم نار

 َِّ يل الوا د ٪نل عر   كعقوبي 
 ُٓٗ ليس للويل م  ال يل أمرد كاليييتة تسيأمر كصتياا إقرارها

 َٕد ّٔ يت  حلؿ كحراـد إال يلل اٜنراـ على اٜنلؿما ا 
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 انصفسح طزف احلذَث 
 ََُ بٌن أمريجم إالاويار أيسر٨نا ما وًن رسوؿ ا  

 ما رأي  مجم ذم ٞنة ُب حلػة ٘نػراو أحسػجم مػجم رسػوؿ ا  
 ُِٓ ل  شعر يمرب

 ُُِ ما فوؽ اةزار كاليعي  عجم ذلك أفمل
شػيو ما ٪نل للر ل مجم امرأت  إذا هان  حائما؟ قالػ : هػل 

 ُُِ إال اٛنتاع

 َُِ ما  فوؽ اةزار))ما ٪نل يل مجم امرأٌب كهي حائض؟ قاؿ: 
 ْٓ اٞنيوَب ع اا زك اا تعيد ُب بي  الوفاة

مػػػػػػػػػر بشػػػػػػػػػاة ٩نركهنػػػػػػػػػاد فقػػػػػػػػػاؿ: هلأوػػػػػػػػػذًب إها ػػػػػػػػػا؟ قػػػػػػػػػالوا: 
 ُِْ إهنامييةدقاؿ: يطارها اٞناو كالقرظ

ُب  مطل الغين ظلمد كإذاأحل  على مليو فاتبع د كال بيعيٌن
 ِِٗ كاحدة

 ُٖٓ مجم أدره  رمماف كهو مقيم ٍب سافر لبم  الصـو
 َِْ مجم الس ة أف ال يقيل حر بعبد

مػػػجم دعػػػي فليأػػػلد فػػػ ف هػػػاف ميطػػػرا أهػػػلد كإف هػػػاف صػػػائتا 
 ُٔٓ فليصل كليدع ٟنم

 ُّٕ مجم شرط على نيس   ائعان يًن م ره فاو علي 
ُب رحػػػم مػػػجم هػػػاف يػػػؤمجم بػػػا  كاليػػػـو اآلوػػػر فػػػل ٩نتعػػػجم مػػػاوه 

 ُٕٗ أويٌن

 َُٗ مجم مس ذهره فلييو أ
 ّ مجم يرد ا  ب  وًنان ييق  ُب الديجم 

 َِٓ اٞنؤم وف تي افأ دماؤهم
 ّٓ مًناث اٛندة

 ُُٕ أف يغيسل الر ل بيمل ك وو اٞنرأة هنى رسوؿ ا  
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 انصفسح طزف احلذَث 
 ِِٖ عجم بيعيٌن ُب بيعةد كعجم بي  كسل  هنى رسوؿ ا  
ناب مجم السباع كعجم هل عجم هل ذم  هنى رسوؿ ا  

 ُِْ ذم ٢نلل مجم الطًن

 ُُٕ عجم بي  العرباف  هنى رسوؿ ا 
 ُّْ هنى عجم الصلة ع د  لوع الشتسد حق تطل  كع د يرك ا

 ُُْ الو وو ٣نا ٫نرجد ال ٣نا يدول
يػػػا أياػػػا ال ػػػػاس إين قػػػد ه ػػػ  أذنػػػػ  ل ػػػم ُب االسػػػيتياع مػػػػجم 

 َُٗ ال ساو

 ُّٓ أحدا  اؼ  ذا البي  يا بين عبد م اؼ ال ٕن عوا
كمجم يأهل ))ما تقوؿ ُب المب ؟ قاؿ:  يا رسوؿ ا  

 المب ؟
 ُِٖد ُِْ

زك ػػػػين ابػػػػجم أويػػػػ   -كنعػػػػم اعب هػػػػو -يػػػػا رسػػػػوؿ ا : إف أيب
 ُٓٗ لًنف  يب وسيسي 

يا رسوؿ ا د إنا أهػدم ل ػا هديػة فاشػياي اها فأفطرنػاد فقػاؿ: 
 ُٓٓ ال علي تا صوما يوما آور م ان 

نعػػػمد كّنػػػا ))يػػػا رسػػػوؿ ا د أنيو ػػػأ ّنػػػا أفمػػػل  اٜنتػػػر؟ قػػػاؿ: 
 َُٕ أفمل  السباع هلاا

يػػػا عائشػػػة أال أسػػػيحيي مػػػجم ر ػػػل كا  إف اٞنلئ ػػػة تسػػػيحيي 
 ُُّ م  ؟

 ُّٖ يا عائشة ناكليين ال وب فقال : إين حائض
يا عائشػةد هػل ع ػدهم شػيو ؟ قالػ : فقلػ : يػا رسػوؿ ا د 

 ُٕٓ ين صائمما ع دنا شيو قاؿ: ف 

يقط  الصلة: اٞنرأة كاٜنتار كال للد كيقي ذلك م ل ميػؤىوِّرىًة 
 ّٗ الرحل
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 انصفسح طزف احلذَث 
يقطػػػ  صػػػله الر ػػػل إذا مل ي ػػػجم بػػػٌن يديػػػ  ًقيػػػدى أًوػػػرة الرحػػػل 

 ّٗ اٜنتاري 
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 فهزص األػالو-3

 انصفسح انؼهى

 َٓ إبراهيم بجم موسى بجم ١نتد اللختي الغرنا ي اٞنال ي= الشا   (ُ
 ُِٖ ٝنشينأبو دعلبة ا (ِ
 ُٓٔ أبو راف  القبطى (ّ
 ِّ أبو سعيد بجم أيب اٜنسجم يسار البصرم (ْ
 ُّٖ أيب بجم هعل بجم قيس بجم عبيد (ٓ
 ُٕٕ أ٘ند بجم إدريس القراُب اٞنال ي (ٔ
 َٕ أ٘ند بجم اٜنسٌن بجم علي بجم موسىد أبو ب ر= البياقي (ٕ
 ّّ ابجم تيتيةأ٘ند بجم عبد اٜنليم بجم عبد السلـ بجم عبد ا  اٜنراين=  (ٖ
 َٖ أ٘ند بجم علي أبو ب ر الرازم اةماـ ال بًن الشأف= اٛنىصساص (ٗ

 ُٕ أ٘ند بجم علي بجم ١نتد بجم ١نتد بجم علي= ابجم حأر (َُ
 َُٕ أسامة بجم زيد بجم حاردة (ُُ
 ُٕ إٚناعيل بجم ١نتد بجم عبد اٟنادمد أبو اليداو= العألوين (ُِ
إٚناعيل بجم ٪نػٍن بػجم إٚناعيػل بػجم عتػرك بػجم إسػحاؽ أبػو إبػراهيم=  (ُّ

 اٞنبين
ُّٕ 

 ّٖ إٚناعيل بجم ٪نٍن بجم إٚناعيل= أبو إبراهيم اٞنبين (ُْ
 ُٔٓ أـ هانئ ب   أيب  الل بجم عبد اٞنطلل بجم هاشم (ُٓ
 ُٖ أنس بجم مالك بجم ال مر اٝنبر ي اعنصارم= أبو ٘نبة (ُٔ
بسػػػرة ب ػػػ  صػػػيواف بٍػػػجم نوفػػػل بٍػػػجم أسػػػد بٍػػػجم عبػػػد العػػػبل بٍػػػجم قصػػػي  (ُٕ

 القرشية اعسدية
َُٗ 

 ُُِ قيس داب  بجم كديعة بجم عترك بجم (ُٖ
 ُّْ ٖنامة بجم أداؿ بجم ال عتاف اليتامي (ُٗ
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 انصفسح انؼهى

 ُُّ  ابر بجم ٚنرة بجم   ادة السوائي (َِ
 ابر بػجم عبػد ا  بػجم عتػرك بػجم حػراـ اعنصػارم السػلتيدأبو عبػد  (ُِ

 ا 
َُٕ 

 َٕ  ابر بجم يبيد بجم اٜنارث بجم عبد يغوث بجم هعل اٛنعيى (ِِ
 بػػًن بػػجم مطعػػم بػػجم عػػدم بػػجم نوفػػل بػػجم عبػػد م ػػاؼ القرشػػي=أبو  (ِّ

 معد
ُّٓ 

 ُٖ  رهد بجم رزاح بجم عدل اعسلتى د اٞندىن = أبو عبد الر٘نجم (ِْ
 ّٗ  ي دب بجم  ي ادة بجم سيياف بجم عبيد= أبو ذر (ِٓ
 ُِٔ  ويرية ب   اٜنارث بجم أىب  رار اٝنباعية اٞنصطلقية (ِٔ
 ُّٓ اٜنارث بجم ربعي بجم بلدمة= أبو قيادة اعنصارم السلتي (ِٕ
 ٗٗ علي اٝنياطاٜنسٌن بجم بشار بجم موسى اٞنخرمي= أبو  (ِٖ
 ُٓٓ حيصة ب   عتر بجم اٝنطاب (ِٗ
 ُُٔ اٜن م بجم عترك الغيارمد أبو عترك (َّ
يػػػػل بػػػػجم بصػػػػرة بػػػػجم كقػػػػاص بػػػػجم حا ػػػػل بػػػػجم ييػػػػار د أبػػػػو بصػػػػرة  (ُّ ٘ني

 الغيارل
ُٓٗ 

 ُِْ وب٬نة بجم  بو اعسدم (ِّ
 َُٓ راف  بجم وديج بجم راف  بجم عدمد اعنصارم ال أارم اٝنبر ي (ّّ
 َُٗ الربي  بجم سربة بجم معبد (ّْ
د بٍػػػجم سػػػال بػػػجم اعسػػػود بػػػجم حػػػراـ بػػػجم عتػػػرك ابػػػجم زيػػػد م ػػػاة بػػػجم زيػػػ (ّٓ

 عدم بجم عترك بجم مالك ٍبجم ال أار اعىٍنصىارًٌم= أبو  لحة
ِٖ 

 َُٗ سربة بجم معبد ك يقاؿ سربة بجم عوسأة (ّٔ
سعد بجم مالك بجم س اف بجم دعلبة اٝنبر ي اعنصارم= أبو سػعيد  (ّٕ

 اٝندرم
ْٓ 
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 انصفسح انؼهى

 ُُٗ سلتة بجم عترك بجم اعهوع (ّٖ
 ُُُ بد القوم بجم عبد ال رًن= الطوُب سليتاف بجم ع (ّٗ
 ُٖٕ ٚنىيرة بجم   دب بجم هلؿ اليبارم (َْ
 ُْٖ سال بجم سعد بجم مالك بجم والد اعنصارل اٝنبر ى الساعدل (ُْ
 ٔٗ شراحيل بجم آدة = أبو اعشعث الص عاىن (ِْ
 ُّٕ شريح بجم اٜنارث بجم قيس بجم اٛنام ال  دم (ّْ
 َِّ الشريد بجم سويد ال قيي (ْْ
 ٖٔ عبد ا  بجم عترك بجم العاصشعيل بجم ١نتد بجم  (ْٓ
 ٕٖ صيواف بجم أمية بجم ول  بجم كهل (ْٔ
 ِٖ صيي الديجم ١نتد بجم عبد الرحيم (ْٕ
 َُٔ الصتاو ب   بسر اٞنازنية (ْٖ
 لػق بػجم علػي بػجم  لػق بػجم عتػرك السػحيتي اٜن يػي اليتػاميد أبػػو  (ْٗ

 علي
َُُ 

 َٕ عامر بجم شراحبيل بجم عبد ذم هبار اٜنترم= أبو عترك (َٓ
 ُُٓ بينعامر ٍبجم عترك اٞن (ُٓ
عائػػػػذ ا  بػػػػجم عبػػػػد ا  بػػػػجم عتػػػػركد كيقػػػػاؿ عيػػػػذ ا د أبػػػػو إدريػػػػس  (ِٓ

 اٝنوالىن
ُْٖ 

 ْٗ عائشة ب   أيب ب ر الصديق= أـ اٞنؤم ٌن (ّٓ
 ٓٗ عبادة بجم الصام  بجم قيس اعنصارم اٝنبر ي= أبو الوليد (ْٓ
 ُْٖ عبد الر٘نجم بجم شبل بجم عترك بجم زيد اعنصارل اعكسى (ٓٓ
 ّٗ = أبو هريرةعبد الر٘نجم بجم صخر الدكسي (ٔٓ
 ّٓ عبد الر٘نجم بجم عوؼ بجم عبد عوؼ بجم عبد بجم اٜنارث القرشي (68
 ِٓ الر٘نجم بجم ١نتد بجم ١نتد بجم عامر= اعومرم عبد (ٖٓ
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 انصفسح انؼهى

 ُٗ عبد الرحيم بجم اٜنسجم بجم علي بجم عتر القرشي= اةس وم (ٗٓ
 ُٕ عبد الرحيم بجم اٜنسٌن بجم عبد الر٘نجم بجم أيب ب ر= البيجم العراقي (َٔ
 ّٕ تد بجم عبد الوهاب= اٛنٌبائيعبد السلـ بجم ١ن (ُٔ
و الدِّيجم البيخىارم (ِٔ  َِ عبد العبيب بجم أ٘ند بجم ١نتد عىلى
 ُٕ عبد ا  بجم أ٘ند بجم ١نتد بجم قدامة اٞنقدسي (ّٔ
 ُْٔ عبد ا  بجم بسر اٞنازيند أبو بسر (ْٔ
 ُٖ عبد ا  بجم  رهد اعسلتي (ٓٔ
 ُُٕ عبد ا  بجم سر س اٞنبين (ٔٔ
 َُِ رامىعبد ا  بجم سعد اعنصارل اٜن (ٕٔ
 ٕٓ عبد ا  بجم عباس بجم عبد اٞنطلل بجم هاشم القرشي (ٖٔ
 ُِّ عبد ا  بجم ع يم اٛناين (ٗٔ
 ٖٓ عبد ا  بجم عتر بجم اٝنطاب بجم نييل القرشي العدكم (َٕ
عبػػد ا  بػػجم عتػػر بػػجم ١نتػػد بػػجم علػػي الشػػًنازم أبػػو اٝنػػًن القا ػػي  (ُٕ

 ناصر الديجم= البيماكم
ِْ 

 ٓٓ أبو موسى اعشعرم عبد ا  بجم قيس بجم سليم اعشعرم= (ِٕ
 َٕ عبد ا  بجم مسعود بجم يافل اٟنذيل= أبو عبد الر٘نجم (ّٕ
عبػػػد اٞنلػػػك بػػػجم أيب ١نتػػػد عبػػػد ا  بػػػجم يوسػػػ  بػػػجم عبػػػد ا  ابػػػػجم  (ْٕ

 حيوي  = إماـ اٜنرمٌن
ُٔ 

 ُِٗ عبدالعبيب بجم عبدا  بجم عبد الر٘نجم= ابجم باز (ٕٓ
 ٖٔ عبدا  بجم عترك بجم العاص (ٕٔ
 ُٔ دالؿ= أبو اٜنسجم ال رويعبيد ا  بجم اٜنسٌن بجم  (ٕٕ
 ُٖ عبيد ا  بجم مسعود البخارم اٜن يي= صدر الشريعة (ٖٕ
 ُّْ ع تاف بجم أيب العاص بجم بشر بجم عبد بجم د٨ناف (ٕٗ
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 انصفسح انؼهى

 ُِٖ ع تاف بجم أيب العاص بجم بشر بجم عبد بجم د٨ناف (َٖ
 ُٖ = ابجم اٜنا لع تاف بجم عتر بجم أيب ب ر بجم يونس  (ُٖ
 ٖٕ ٜنشرج الطائيعدم بجم حاًب بجم عبد ا  بجم سعد بجم ا (ِٖ
 ُٖ علي بجم أيب علي ١نتد بجم سامل اليغل = اآلمدم (ّٖ
 ُٗ أبو اٜنسجم علي بجم عبد ال اُب= ابجم السب ي (ْٖ
 ُٕ علي بجم ١نتد بجم اٜنسٌن فخر اةسلـ = الببدكم (ٖٓ
 ُٖٖ علي بجم ١نتد بجم حبيل البصرم الشافعي اٞنعركؼ باٞناكردم (ٖٔ
 َُٓ عتراف بجم حصٌن بجم عبيد بجم ول = أبو ٤نيد (ٕٖ
 َِّ عترك بجم الشريد بجم سويد ال قيي (ٖٖ
عتػػػرك بػػػجم شػػػعيل بػػػجم ١نتػػػد بػػػجم عبػػػد ا  بػػػجم عتػػػرك بػػػجم العػػػاص  (ٖٗ

 القرشي
ٖٔ 

 ُٔ عترك بجم ١نتد اللي ي البغدادم= أبو اليرج (َٗ
 ُِٓ عوف بجم كهل بجم عبد ا  السوائي (ُٗ
 ِٔ عيسى= عترك بجم ١نتد اللي ي البغدادم (ِٗ
ٍبين  (ّٗ

ي
 َُٕ يالل بجم أَنر اٞن

 ُْ بجم عبد ا  بجم عبد اٞنطلل راو ب   ١نتد فا تة البه (ْٗ
 ْٓ اليريعة ب   مالك بجم س اف بجم دعلبة اٝندرية اعنصارية (ٓٗ
 ِٗ اليمل بجم العباس بجم عبد اٞنطلل اٟنامشي القرشي (ٔٗ
 ُْ القاسم بجم ١نتد بجم أيب ب ر الصديق (ٕٗ
 ُٗٗ ال اساين = أبو ب ر بجم مسعود بجم أ٘ند علو الديجم (ٖٗ
 ُّّ بجم اٜناج نوح اعلباينناصر الديجم  ١نتد  (ٗٗ

 ُّٕ ١نتد بجم إبراهيم بجم اٞن ذر ال يسابورم= أبو ب ر (ََُ
 َٓ ١نتد بجم أيب ب ر بجم أيوب بجم سعد البرعي= ابجم قيم اٛنوزية (َُُ
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 انصفسح انؼهى

 ُِٗ ١نتد بجم أ٘ند بجم أيب ب ر فرٍٍح= القر   (َُِ
 ُٔ = السروسي ١نتد بجم أ٘ند بجم أيب سال (َُّ
 ُِٓ ١نتد بجم أ٘ند بجم عبد اٟنادم اٞنقدسي (َُْ
 َٓ ١نتد بجم إسحاؽ ال يسابورم= ابجم وب٬نة (َُٓ
١نتػػد بػػجم إٚناعيػػل بػػجم إبػػراهيم بػػجم اٞنغػػًنة بػػجم بردزبػػ = أبػػو عبػػد ا   (َُٔ

 البخارم اٜنافأ
ٖٓ 

١نتػػد بػػجم اٜنسػػٌن بػػجم ولػػ  بػػجم أ٘نػػد اليػػرٌاو البغػػدادم= القا ػػي  (َُٕ
 أبو يعلى

ٗٗ 

١نتػػػد بػػػػجم  ػػػادر بػػػػجم عبػػػػد ا د بػػػدر الػػػػديجم أبػػػو عبػػػػد ا  اٞنصػػػػرم  (َُٖ
 ي=البرهش

ُٕ 

 ِٓ ١نتد بجم  رير بجم يبيد الطربم= أبو  عير (َُٗ
 ُّٕ ١نتد بجم سًنيجم البصرم (َُُ
 ٗٔ ١نتد بجم عبد اٜنتيد بجم اٜنسجم أبو الييح = اعٚن دم (ُُُ
 ُٕ ١نتد بجم عبد الر٘نجم بجم ١نتد بجم أيب ب ر= السخاكم (ُُِ
 ٖٓ ١نتد بجم عبد ا  بجم  حش اعسدم (ُُّ
أبػػػو  = د اةمػػاـ١نتػػد بػػجم عبػػد ا  بػػجم ١نتػػد بػػػجم عبػػد ا  بػػجم أ٘نػػ (ُُْ

 ب ر بجم العريب
ُِٗ 

 ُُٖ ١نتد بجم عبد ا  بجم ١نتد= البرهشي اٜن بلي (ُُٓ
 َُٖ ١نتد بجم عبد اٟنادم الييوم (ُُٔ
١نتػػػػد بػػػػجم عبػػػػػد الواحػػػػد بػػػػػجم عبػػػػد اٜنتيػػػػد بػػػػػجم سػػػػعود السيواسػػػػػي  (ُُٕ

 اٞنعركؼ =ال تاؿ ابجم اٟنتاـ
ُِِ 

١نتػػد بػػجم عبػػد الوهػػػاب بػػجم سػػلـ بػػجم والػػػد بػػجم ٘نػػراف بػػجم أبػػػافد  (ُُٖ
 ف بجم عياف= أبو علي اٞنعركؼ باٛنبائيمو  ع تا

ّٕ 
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 ُٔ ١نتد بجم علي الطيل البصرم= أبو اٜنسٌن (ُُٗ
 ُِٕ ١نتد بجم علي بجم ١نتد الشوهاين (َُِ
 ّّ ١نتد بجم عتر بجم اٜنسجم بجم اٜنسٌن الييتي الب رم=الرازم (ُُِ
 ُٕ ١نتد بجم ١نتد الطوسي = الغبايل (ُِِ
 ُٕ ١نتد بجم ميلح بجم ١نتد بجم ميرج= أبو عبد ا  (ُِّ
بػػجم يعقػػوب بػػجم ١نتػػد بػػجم إبػػراهيم الشػػًنازم ٠نػػد الػػديجم أبػػو  ١نتػػد (ُِْ

 = اليًنكز أبادمالطاهر
ُٓ 

 ُْٖ ١نتود بجم أ٘ند بجم موسى بجم أ٘ندد أبو ١نتد= بدر الديجم العيين (ُِٓ
١نتػػػود بػػػػجم عبػػػد الػػػػر٘نجم )أيب القاسػػػػم( ابػػػجم أ٘نػػػػد بػػػجم ١نتػػػػدد أبػػػػو  (ُِٔ

 ال  اود مشس الديجم= اعصبااين
ِْ 

 ُُِ تذاينمسركؽ بجم اع دع بجم مالك اٟن (ُِٕ
 ِِ مسعود بجم عتر بجم عبد ا  سعد الديجم= اليييازاين (ُِٖ
معاكية بجم أيب سيياف صخر بػجم حػرب بػجم أميػة بػجم عبػد مشػس بػجم  (ُِٗ

 عبد م اؼ
ٗٓ 

 ٖٓ معتر بجم عبد ا  بجم نملة القرشي العدكم (َُّ
 ُِ ميتونة ب   اٜنارث بجم حبف (ُُّ
 ٕٖ ناف  بجم عبد اٜنارث اٝنباعى (ُِّ
 ُّٖ نصاريةنسيبة ب   هعل أـ عطية اع (ُّّ
 ُِٗ نصر بجم إبراهيم بجم نصر بجم إبراهيم ابجم داكد ال ابلسي اٞنقدسي (ُّْ
 ُٕٔ نعيم بجم عبد ا  بجم أسيد بجم عوؼ بجم عبيد بجم عويج (ُّٓ
هػػػاركف الرشػػػيد أمػػػًن اٞنػػػؤم ٌند ابػػػجم اٞناػػػدم ١نتػػػد بػػػجم اٞن صػػػور أيب  (ُّٔ

 عيػػػر عبػػػد ا  بػػػجم ١نتػػػد بػػػجم علػػػي بػػػجم عبػػػد ا  بػػػجم عبػػػاس بػػػجم عبػػػد 
 اٞنطلل

ْٓ 
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 انصفسح انؼهى

 ُُٓ لؿ بجم عامر بجم عترك اٞنبينه (ُّٕ
 ُُٔ ه د ب   أىب أمية : حذيية (ُّٖ
 ُِٓ كهل بجم عبد ا  السوائي (ُّٗ
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 فهزص ادلصادر وادلزاخغ 

عيب عبدا  اٜنسٌن بجم إبراهيم بجم اٜنسٌن األباطيل والمناكير والص اح والمشاىير,  (ُ
: الدهيور عبد الر٘نجم بجم هػ(د ٓنقيق كتعليقّْٓبجم  عيرد اٟنتذاين اٛنورقاين )اٞنيوَب: 

اٞنتل ة العربية  -عبد اٛنبار اليريوائيد ال اشر: دار الصتيعي لل شر كاليوزي د الرياض 
 -هػ  ُِِْالسعوديةد مؤسسة دار الدعوة اليعليتية اٝنًنيةد اٟن دد الطبعة: الرابعةد 

 ـ. ََِِ
م اٞنعركؼ عيب عبد ا  عبيد ا  بجم ١نتد بجم ١نتد بجم ٘ن, اإلبا ة الكبرى (ِ داف العيٍ ربى

هػ(د احملقق: ر ا معطيد كع تاف اعديويبد كيوس  ّٕٖبابجم بىطسة الع ربم )اٞنيوَب: 
الوابلد كالوليد بجم سي  ال صرد ك٘ند اليو٩نرمد ال اشر: دار الراية لل شر كاليوزي د 

 الرياض.
وي ))منهاج الوصوؿ إلي علم األصوؿ للقاضي البيضا اإلبهاج في شرح المنهاج (ّ

عيب اٜنسجم تقي الديجم علي بجم عبد ال اُب بجم علي بجم ٕناـ ىػ((, 896المتوفي سنو 
بجم حامد بجم ٪نيي السب ي ككلده تاج الديجم أبو نصر عبد الوهابد ال اشر: دار 

 ـ. ُٓٗٗ -هػ ُُْٔبًنكتد عاـ ال شر: –ال يل العلتية 
سة الرسالة د الدهيور مصطيى اٝنجمد مؤسأثر الختالؼ في القواعد األصولية (ْ

 ـ.ََِٗ-هػَُّْناشركفد بًنكتد لب اف دالطبعة اعك  
١نتد بجم إٚناعيل الص عايند ٓنقيق: القا ي حسٌن إجابة السائل شرح بغية اآلمل,  (ٓ

بًنكت  –بجم أ٘ند السيايي كالدهيور حسجم ١نتد مقبويل اعهدؿد مؤسسة الرسالة 
 ُٖٔٗدلطبعة اعك د 

 لياد اٜنسوفد اٞن يبة الشاملة . لفقو اإلسالمي,اإلجارة المنتهية بالتمليك في ا (ٔ
والد بجم عبد ا  بجم براؾ اإلجػارة المنتػهية بالتمليك في ضػوء الفػقو اإلسالمي,  (ٕ

 هػ.ُُِْاٜناُب د الطبعة ال انية 
(د ٓنقيق: أبو ٘ناد صغًن ُّٗد لػأيب ب ر ١نتد بجم إبراهيم بجم اٞن ذر )ت: اإلجماع (ٖ
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 هػ. َُِْالطبعة اعك  أ٘ندد دار  يبةد الرياضد 
د لػ/ صلح الديجم أبو سعيد وليل بجم هي لدم إجماؿ اإلصابة في أقواؿ الص ابة (ٗ

هػ(د احملقق: د. ١نتد سليتاف اعشقرد ُٕٔبجم عبد ا  الدمشقي العلئي )اٞنيوَب: 
 ـ.َُْٕال وي د الطبعة: اعك د  –ال اشر: ٗنعية إحياو الرتاث اةسلمي 

د للحافأ اةماـ أيب حاًب ١نتد بجم حباف ص يح ابن حباف اإلحساف في ترتيب (َُ
 شعيل ٓنقيق: اليارسيد الديجم علي بجم بلباف هػ(د برتتيل: علوّْٓالبسإ )ت:
 هػ. َُْٕ اعك  الرسالةدالطبعة مؤسسة بًنكتد اعرناؤكطد

د البجم دقيق العيدد ال اشر: مطبعة الس ة شرح عمدة األحكاـ إحكاـ األحكاـ (ُُ
 الطبعة: بدكف  بعة كبدكف تاريخ.   احملتديةد

عيب الوليد سليتاف بجم ول  البا ي في أحكاـ األصوؿ, إحكاـ الفصوؿ  (ُِ
 هػ(د ٓنقيق: عبداجمليد ترهيد دار الغرب اةسلمي. ْْٕ)ت

هػ(د ٓنقيق: َّٕد لػ/ أيب ب ر أ٘ند بجم علي الرازم اٛنصاص )ت: أحكاـ القرآف (ُّ
 هػ. َُْٓبًنكت/لب افد س ة الطب  -اث العريب١نتد الصادؽ قتحاكمد دار إحياو الرت 

لػأيب اٜنسجم سيد الديجم علي بجم أيب علي بجم ١نتد بجم سامل ال عل  اآلمدم اإلحكاـ,  (ُْ
 -هػ(د ٓنقيق: عبد الرزاؽ عييييد ال اشر: اٞن يل اةسلميد بًنكتُّٔ)ت: 
 لب اف. -دمشق

القر   الظاهرم عيب ١نتد علي بجم أ٘ند بجم سعيد بجم حـب اعندلسي  اإلحكاـ, (ُٓ
هػ(د احملقق: الشيخ أ٘ند ١نتد شاهرد قدـ ل : اعسياذ الدهيور إحساف ْٔٓ)اٞنيوَب: 

 عباسد ال اشر: دار اآلفاؽ اٛنديدة
د عيب اليرج إخبار أىل الرسوخ في الفقو والت دي  بمقدار المنسوخ من ال دي  (ُٔ

هػ(د قدـ ل : الشيخ ٕٗٓٗناؿ الديجم عبد الر٘نجم بجم علي بجم ١نتد اٛنوزم )اٞنيوَب: 
١نتد الغبايلد ٓنقيق: أيب عبد الر٘نجم ١نتود اٛنبائرمد ال اشر: م يبة ابجم حأر لل شر 

 ـ. ُٖٖٗ -هػ  َُْٖكاليوزي د م ة اٞن رمةد الطبعة: اعك د 
د عيب عبد ا  الشافعي ١نتد بجم اختالؼ ال دي  )مطبوع مل قا باألـ للشافعي( (ُٕ
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شاف  بجم عبد اٞنطلل بجم عبد م اؼ اٞنطل  القرشي  إدريس بجم العباس بجم ع تاف بجم
 ـَُٗٗهػ/َُُْبًنكتد س ة ال شر:  –هػ(د ال اشر: دار اٞنعرفة َِْاٞن ي )اٞنيوَب: 

د عيب عبد ا  ١نتد بجم ميلح بجم ١نتد بجم ميرجد اآلداب الشرعية والمنح المرعية (ُٖ
هػ(د ال اشر: عامل ّٕٔمشس الديجم اٞنقدسي الراميىن ٍب الصاٜني اٜن بلي )اٞنيوَب: 

 ال يل
١نتد بجم علي بجم ١نتد بجم عبد إلى ت قيق ال ق من علم األصوؿ,  إرشاد الف وؿ (ُٗ

هير   -هػ(د ٓنقيق: الشيخ أ٘ند عبك ع ايةد دمشق َُِٓا  الشوهاين اليتين )اٞنيوَب: 
بط اد قدـ ل : الشيخ وليل اٞنيس كالدهيور كيل الديجم صاّب فرفورد ال اشر: دار 

    ـ.ُٗٗٗ -هػ ُُْٗالعريبد الطبعة: الطبعة اعك   ال ياب
د لػ/ لعلمة ١نتد ناصر الديجم اعلباين إرواء الغليل في تخريج أحادي  منار السبيل (َِ

هػ(د ال اشر: اٞن يل اةسلميد إشراؼ ١نتد زهًن الشاكيش الطبعة اعك  َُِْ)ت:
 هػ. ُّٗٗ

١نتد بجم عبد الرب بجم عاصم  د عيب يوس  عتر يوس  بجم عبد ا  بجمالستذكار (ُِ
هػ(د ٓنقيق: سامل ١نتد عطاد ١نتد علي معوضد ّْٔال ترم القر   )اٞنيوَب: 
 .َََِ – ُُِْبًنكتد الطبعة: اعك د  –ال اشر: دار ال يل العلتية 

لػأيب عتر يوس  بجم عبد في معرفة األص اب, الستيعاب في معرفة األص اب  (ِِ
هػ(د ٓنقيق: علي ١نتد ّْٔاصم ال ترم القر   )ت: ا  بجم ١نتد بجم عبد الرب بجم ع

 .ـ ُِٗٗ -هػ  ُُِْالبأاكمد ال اشر: دار اٛنيلد بًنكتد الطبعة: اعك د 
لػأيب اٜنسجم علي بجم أيب ال ـر ١نتد بجم ١نتد بجم عبد ال رًن بجم عبد , أسد الغابة (ِّ

ي ١نتد هػ(د ٓنقيق: علَّٔالواحد الشيباين اٛنبرمد عب الديجم ابجم اعدًن )ت: 
عادؿ أ٘ند عبد اٞنو ودد ال اشر: دار ال يل العلتيةد الطبعة: اعك د س ة  -معوض 
 .ـ  ُْٗٗ -هػ ُُْٓال شر: 

د لػ/ زيجم الديجم بجم إبراهيم بجم ١نتدد األشباه والنظائر على مذىب أبي حنيفة النعماف (ِْ
شر: دار هػ(د ٓنقيق: الشيخ زهريا عتًناتد ال إَٗاٞنعركؼ بابجم ٤نيم اٞنصرم )ت: 
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 ـ. ُٗٗٗ -هػ  ُُْٗلب افد الطبعة اعك د  –ال يل العلتيةد بًنكت 
هػ(د ُُٗد لػ/ عبد الر٘نجم بجم أيب ب رد  لؿ الديجم السيو ي )ت: األشباه والنظائر (ِٓ

 ـ.  َُٗٗ -هػ ُُُْال اشر: دار ال يل العلتيةد الطبعة: اعك د 
بجم حأر العسقلين عيب اليمل أ٘ند بجم علي  اإلصابة في معرفة الص ابة (ِٔ

 هػ(د ٓنقيق: علي ١نتد البأاكمد دار هنمة مصرد القاهرة .ِٖٓ)ت:
علي بجم ١نتد الببدكم اٜن يي كنز الوصوؿ إلى معرفة األصوؿ, أصوؿ البزدوي,   (ِٕ

     ـ. ُُٗٗهػ(د دار ال ياب العريبد بًنكتد الطبعة اعك  ِْٖ)ت
تة السروسي )اٞنيوَب: د ١نتد بجم أ٘ند بجم أيب سال مشس اعئ أصوؿ السرخسي (ِٖ

 بًنكت.   –هػ(د ال اشر: دار اٞنعرفة ّْٖ
   ١نتد أبو زهرةد دار الي ر العريب . أصوؿ الفقو, (ِٗ
١نتد بجم ميلح اٞنقدسي اٜن بليد ٓنقيق: فاد بجم ١نتد السدحاف أصوؿ الفقو,  (َّ

 أ باو( د م يبة العبي اف د الرياض . ْ)دهيوراه د 
لػ/ ١نتد بجم أيب ب ر بجم أيوب بجم سعد مشس عن رب العالمين,  إعالـ الموقعين (ُّ

هػ(د ٓنقيق: ١نتد عبد السلـ إبراهيمد ال اشر: دار ُٕٓالديجم ابجم قيم اٛنوزية )ت: 
 ـ.ُُٗٗ -هػ ُُُْبًنكتد الطبعة: اعك د  –ال يل العلتية 

لػ/ وًن الديجم بجم ١نتود بجم ١نتد بجم علي بجم فارسد البرهلي الدمشقي )ت:  األعالـ, (ِّ
أيار / مايو  -ال اشر: دار العلم للتليٌند الطبعة: اٝنامسة عشر  هػ(دُّٔٗ
 ـ.  ََِِ

د لػ/ صلح الديجم وليل بجم أيبك الصيدم )اٞنيوَب: أعياف العصر وأعواف النصر (ّّ
هػ(د احملقق: الدهيور علي أبو زيدد الدهيور نبيل أبو عشتةد الدهيور ١نتد موعدد ْٕٔ

ازف عبد القادر اٞنبارؾد ال اشر: دار الي ر الدهيور ١نتود سامل ١نتدد قدـ ل : م
 -هػ  ُُْٖسورياد الطبعة: اعك د  –لب افد دار الي رد دمشق  -اٞنعاصرد بًنكت 

 ـ. ُٖٗٗ
د لػ/ مشس الديجمد ١نتد بجم أ٘ند اٝنطيل الشربيين في حل ألفاظ أبي شجاعاإلقناع  (ّْ



 الياارس

 

 

153 

ي رد ال اشر: دار ال -هػ(د ٓنقيق: م يل البحوث كالدراسات ٕٕٗالشافعي )ت: 
 بًنكت. –دار الي ر 

د عيب اليمل عياض بجم موسى بجم عياض بجم عتركف إكماؿ المعلم بفوائد مسلم (ّٓ
هػ(د احملقق: الدهيور ٪ٍنٍنى ًإٍٚنىاًعيلد ال اشر: دار الوفاو ْْٓاليحص  السبإد )اٞنيوَب: 

 ـ. ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗللطباعة كال شر كاليوزي د مصرد الطبعة: اعك د 
هػ(د دار اٞنعركفةد بًنكتد َِْلػأيب عبد ا  ١نتد بجم إدريس الشافعي )ت:  دألـا (ّٔ

 هػ. ُّّٗلب افد الطبعة ال انيةد 
 د للشيخ عبد العبيب السدحاف داإلماـ األلبا ي رحمو اهلل تعالى دروس ومواقف وعبر (ّٕ

 .حياة اعلباين كآداره كد او العلتاو علي  حملتد بجم إبراهيم الشيباين
عيب اليمل أ٘ند بجم علي بجم ١نتد بجم أ٘ند بجم حأر  غمر بأبناء العمر,ال إ باء (ّٖ

هػ(د احملقق: د حسجم حبشيد ال اشر: اجمللس اععلى للشتوف ِٖٓالعسقلين )اٞنيوَب: 
  . ـُٗٔٗهػد ُّٖٗٛن ة إحياو الرتاث اةسلميد مصرد عاـ ال شر: -اةسلمية 

د اٞنؤل : مشس الديجم ؿ الفقواأل جم الزاىرات على حل ألفاظ الورقات في أصو  (ّٗ
هػ(د احملقق: عبد ال رًن بجم ١ُٖٕنتد بجم ع تاف بجم علي اٞنارديين الشافعي )اٞنيوَب: 

 ـُٗٗٗالرياضد لطبعة: ال ال ةد  –علي ١نتد بجم ال تلةد ال اشر: هيبة الرشد 
د عيب ١نتد اإل صاؼ في التنبيو على المعا ي واألسباب التي أوجبت الختالؼ (َْ

هػ(د احملقق: د. ١نتد ر واف ُِٓبجم ١نتد بجم السيد البطليوسي )اٞنيوَب:  عبد ا 
 .َُّْبًنكتد الطبعة: ال انيةد  –الدايةد ال اشر: دار الي ر 

في معرفة الراجح من الخالؼ على مذىب اإلماـ المبجل أحمد بن اإل صاؼ  (ُْ
اٜني اٜن بلي د لػ/ أيب اٜنسجم علو الديجم علي بجم سليتاف اٞنرداكم الدمشقي الصحنبل
هػ(د ٓنقيق: ١نتد حامد اليقايد دار إحياو الرتاث العريبد الطبعة ال انيةد ٖٖٓ)ت: 

 هػ. ََُْ
د عيب ب ر ١نتد بجم إبراهيم بجم اٞن ذر األوسط في السنن واإلجماع والختالؼ (ِْ

هػ(د ٓنقيق: أبو ٘ناد صغًن أ٘ند بجم ١نتد ح ي د ال اشر: ُّٗال يسابورم )اٞنيوَب: 
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 ـ. ُٖٓٗهػد  َُْٓ -السعوديةد الطبعة: اعك   –الرياض  - دار  يبة
لػ/ أيب عبد ا  بدر الديجم ١نتد بجم عبد ا  بجم ي أصوؿ الفقو, الب ر الم يط ف (ّْ

 -هػ ُُْْهػ(د ال اشر: دار ال ي د الطبعة: اعك د ْٕٗ ادر البرهشي )ت: 
 ـ. ُْٗٗ

٠نلة  ل عرضو وعقوبتو(, ب وث في القتصاد اإلسالمي )ب   مطل الغني  لم ي (ْْ
 اجملت  اليقاي اةسلمي دالس ة ال انية دالعدد ال اين .

د لػأيب الوليد ١نتد بجم أ٘ند بجم ١نتد بجم أ٘ند بجم و هاية المقتصد بداية المجتهد (ْٓ
هػ(د مطبعة مصطيى اٜنل  كأكالدهد ٓٗٓرشد القر   الشاًن بابجم رشد اٜنييد )ت: 

 هػ.ُّٓٗمصرد الطبعة الرابعةد 
لػأيب اليداو إٚناعيل بجم عتر بجم ه ًن القرشي البصرم ٍب الدمشقي   البداية والنهاية, (ْٔ

هػ(د ٓنقيق: علي شًنمد ال اشر: دار إحياو الرتاث العريبد الطبعة: اعك  ْٕٕ)ت: 
 ـ  ُٖٖٗ -د هػ َُْٖ

د لػ/علو الديجم أيب ب ر بجم مسعود ال اساين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ْٕ
 هػ.   َُْٔهػ(د دار ال ياب العريبد بًنكتد  ٕٖٓت اٜن يي )

لػ/ ١نتد بجم علي بجم ١نتد بجم عبد ا  بم اسن من بعد القرف السابع, البدر الطالع  (ْٖ
 هػ(َُِٓالشوهاين اليتين )ت: 

عيب حيص البدر المنير في تخريج األحادي  واآلثار الواقعة في الشرح الكبير,  (ْٗ
هػ(د ٓنقيق: ٠نتوعة َْٖاعنصارم ابجم اٞنلقجم )ت:سراج الديجم عتر بجم علي بجم أ٘ند 

 هػ  . ُِْٓمجم احملققٌند دار اٟنأرةد الرياضد الطبعة اعك  
د اةماـ علو الديجم ١نتد بجم عبد اٜنتيد اعٚن دم )ت بذؿ النظر في األصوؿ (َٓ

 ـ. ُِٗٗهػ(د ٓنقيق: ١نتد زهي عبدالربد دار الرتاثد  ِٓٓ
ٞنعايل عبد اٞنلك بجم عبد ا  بجم يوس  بجم ١نتد عيب ا, البرىاف في أصوؿ الفقو (ُٓ

هػ(د احملقق: صلح بجم ١نتد ْٖٕاٛنوييند رهجم الديجمد اٞنلقل ب ماـ اٜنرمٌن )اٞنيوَب: 
 -هػ  ُُْٖلب افد الطبعة اعك   –بجم عويمةد ال اشر: دار ال يل العلتية بًنكت 
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 ـ.  ُٕٗٗ
الر٘نجم بجم أيب ب رد  لؿ الديجم لػ/ عبد في طبقات اللغويين والن اة, بغية الوعاة  (ِٓ

 -هػ(د ٓنقيق: ١نتد أبو اليمل إبراهيمد ال اشر: اٞن يبة العصرية ُُٗالسيو ي )ت: 
 لب اف / صيدا.

هػ(د  بط نص  ِٖٓالعسقلين )ت: حأر بجم علي بجم أ٘ند د لػ/ اٜنافأبلوغ المراـ (ّٓ
   هػ. ُِْٔكعلق علي  : أ٘ند بجم سليتافد م يبة الرشدد الطبعة اعك  

د عيب ١نتد ١نتود بجم أ٘ند بجم موسى بجم أ٘ند بجم حسٌن الغيياىب البناية شرح الهداية (ْٓ
بًنكتد  -هػ(د ال اشر: دار ال يل العلتية ٖٓٓاٜن يى بدر الديجم العيىن )اٞنيوَب: 

 ـ. َََِ -هػ  َُِْلب افد الطبعة: اعك د 
يب القاسم( ابجم ١نتود بجم عبد الر٘نجم )أ, بياف المختصر شرح مختصر ابن ال اجب (ٓٓ

هػ(د احملقق: ١نتد ْٕٗأ٘ند بجم ١نتدد أبو ال  اود مشس الديجم اعصيااين )اٞنيوَب: 
 .ـُٖٔٗهػ / َُْٔمظار بقاد ال اشر: دار اٞنديند السعوديةد الطبعة: اعك د 

د عيب اٜنسٌن ٪نٍن بجم أيب اٝنًن بجم سامل العتراين البياف في مذىب اإلماـ الشافعي (ٔٓ
 –هػ(د احملقق: قاسم ١نتد ال ورمد ال اشر: دار اٞن ااج ٖٓٓ)اٞنيوَب:  اليتين الشافعي

 ـ. َََِ -هػ ُُِْ دةد الطبعة: اعك د 
د لػ/ أيب الوليد والشرح والتوجيو والتعليل لمسائل المستخرجةالبياف والت صيل  (ٕٓ

هػ(د حقق : د ١نتد حأي كآوركفد ١َِٓنتد بجم أ٘ند بجم رشد القر   )ت: 
 ُٖٖٗ -هػ  َُْٖلب افد الطبعة: ال انيةد  –الغرب اةسلميد بًنكت ال اشر: دار 

 ـ.
زيجم الديجم أبو العدؿ قاسم بجم قطلوبغا السودكين في طبقات ال نفية,  تاج التراجم (ٖٓ

هػ(د احملقق: ٕٖٗ)نسبة إ  معيق أبي  سودكف الشيخوين( اٛنتايل اٜن يي )اٞنيوَب: 
 -هػ  ُُّْد دمشقد الطبعة: اعك د ١نتد وًن رمماف يوس د ال اشر: دار القلم

 ـ ُِٗٗ
لػ/ ١نٌتد بجم ١نٌتد بجم عبد الرزٌاؽ من جواىر القاموس,  تاج العروس للزبيدي (ٗٓ
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هػ(د ٓنقيق: ٠نتوعة مجم َُِٓاٜنسييند أبو الييضد اٞنلٌقل ّنرتمىد البسبيدم )ت: 
 احملققٌند ال اشر: دار اٟنداية. 

بجم يوس  بجم أيب القاسم بجم يوس   د لػ/ ١نتدلمختصر خليل التاج واألكليل (َٔ
هػ(د ال اشر: دار ال يل ٕٖٗالعبدرم الغرنا يد أيب عبد ا  اٞنواؽ اٞنال ي )ت: 

 ـ. ُْٗٗ-هػُُْٔالعلتيةد الطبعة: اعك د 
عيب نعيم أ٘ند بجم عبد ا  بجم أ٘ند بجم إسحاؽ بجم تاريخ أصبهاف = أخبار أصبهاف,  (ُٔ

هػ(د احملقق: سيد هسركم حسجمد ال اشر: َّْ موسى بجم ماراف اعصبااين )اٞنيوَب:
 ـ.َُٗٗ-هػ َُُْبًنكتد الطبعة: اعك د  –دار ال يل العلتية 

/ أيب عبدا  ١نتد بجم إٚناعيل بجم إبراهيم بجم اٞنغًنة البخارمد )ت: لػ التاريخ الكبير, (ِٔ
 الدهجمد  ب  ٓن  مراقبة: –هػ(د الطبعة: دائرة اٞنعارؼ الع تانيةد حيدر آباد ِٔٓ

 ١نتد عبد اٞنعيد واف .
لػ/ أيب ب ر أ٘ند بجم علي بجم داب  بجم أ٘ند بجم مادم اٝنطيل  ,تاريخ بغداد (ّٔ

هػ(د ٓنقيق: الدهيور بشار عواد معركؼد ال اشر: دار الغرب ّْٔالبغدادم )ت: 
  ـ. ََِِ -هػ ُِِْبًنكتد الطبعة: اعك د  –اةسلمي 

براهيم بجم علي بجم يوس  الشًنازم اٞنؤل : أيب اسحاؽ إ ,التبصرة في أصوؿ الفقو (ْٔ
دمشقد الطبعة:  –هػ(د احملقق: د. ١نتد حسجم هييود ال اشر: دار الي ر ْٕٔ)اٞنيوَب: 
 هػَُّْاعك د 

د لػ/فخر الديجم ع تاف بجم علي البيلعي اٜن ييد شرح كنز الدقائق تبيين ال قائق (ٓٔ
 هػ. ُُّّاٞنطبعة ال ربل اعمًنيةد بوالؽد القاهرةد الطبعة اعك  

د علو الديجم أبو اٜنسجم علي بجم سليتاف في أصوؿ الفقوالت بير شرح الت رير  (ٔٔ
هػ(د احملقق: د. عبد الر٘نجم اٛنربيجمد ٖٖٓاٞنرداكم الدمشقي الصاٜني اٜن بلي )اٞنيوَب: 

السعودية / الرياضد  -د. عوض القريند د. أ٘ند السراحد ال اشر: م يبة الرشد 
 ـَََِ -هػ ُُِْالطبعة: اعك د 

د لسراج الديجم ١نتود بجم أيب ب ر اعرمومد احملقق : عبد الت صيل من الم صوؿ (ٕٔ
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هػ /  َُْٖاٜنتيد علي أبو زنيدد ال اشر : مؤسسة الرسالةد الطبعة : اعك  د 
 ـ ُٖٖٗ

د لػ/ أيب العل ١نتد عبد الر٘نجم بجم عبد الرحيم ت فة األحوذي بشرح جامع الترمذي (ٖٔ
 بًنكت.  –ال اشر: دار ال يل العلتية هػ(د ُّّٓاٞنبارهيورل )ت: 

 أبو ب ر بجم زيد اٛنراعي الصاٜني اٜن بليعيب ب ر اٛنراعيد ت فة الراكع والساجد,  (ٗٔ
  .ـََِْ -هػ ُِْٓد كزارة اعكقاؼ ال ويييةد الطبعة اعك  

د حملتد بجم أ٘ند بجم أيب أ٘ندد أبو ب ر علو الديجم السترق دم )اٞنيوَب: ت فة الفقهاء (َٕ
هػ  ُُْْلب افد الطبعة: ال انيةد  –هػ(د ال اشر: دار ال يل العلتيةد بًنكت ٥َْٓنو 

 ـ. ُْٗٗ -
د اٞنؤل : أ٘ند بجم ١نتد بجم علي بجم حأر اٟنييتيد ت فة الم تاج في شرح المنهاج (ُٕ

رك ع  كصحح : على عدة نسخ ّنعرفة ٛن ة مجم العلتاود ال اشر: اٞن يبة اليأارية 
 -هػ  ُّٕٓر لصاحباا مصطيى ١نتدد الطبعة: بدكف  بعةد عاـ ال شر: ال ربل ّنص

 ـُّٖٗ
د عيب اليرج ماؿ الديجم عبد الر٘نجم بجم علي بجم ١نتد الت قيق في أحادي  الخالؼ (ِٕ

هػ(د احملقق : مسعد عبد اٜنتيد ١نتد السعديند ال اشر : دار ٕٗٓاٛنوزم )اٞنيوَب : 
  ُُْٓ د بًنكتد الطبعة : اعك  –ال يل العلتية 

د اٞنؤل : عبد الر٘نجم بجم أيب ب رد في شرح تقريب النواويللنووي  تدريب الراوي (ّٕ
هػ(د حقق : أبو قييبة نظر ١نتد الياريايبد ال اشر: ُُٗ لؿ الديجم السيو ي )اٞنيوَب: 

 دار  يبة.
د لعبد ال رًن بجم ١نتد بجم عبد ال رًند أبو القاسم الرافعي التدوين في أخبار قزوين (ْٕ

هػ(د احملقق: عبيب ا  العطاردمد ال اشر: دار ال يل العلتيةد ِّٔكيين )اٞنيوَب: القب 
 ـ.ُٕٖٗ-هػَُْٖالطبعة: 

عيب عبد ا  مشس الديجم ١نتد بجم أ٘ند بجم ع تاف بجم قىا٬ٍناز للذىبي,  ال فاظ تذكرة (ٕٓ
لب افد الطبعة: اعك د -هػ(د ال اشر: دار ال يل العلتية بًنكتْٖٕالذه  )ت: 
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  ـ.ُٖٗٗ -هػُُْٗ
بجم ١نتد القريند م يبة الرشدد الرياضد للدهيور عبد الر٘نجم ال ا ر والمبيح,  تعارظ (ٕٔ

 قُِْٗ
عبد اللطي  بجم عبد ا  الربز٤نيد دار التعارظ والترجيح بين األدلة الشرعية,  (ٕٕ

 ـ.ُٔٗٗ-هػُُْٕال يل العلتيةد بًنكت د
د  يلين يلتا مامي البايل التعارظ والترجيح بين األقيسة بين النظرية والتطبيق (ٖٕ

 ق.ُُُْدُنث ما سيًن مقدـ ٛنامعة أـ القرل د 
١نتد إبراهيم ١نتد اٜني اكمد دار الوفاو للطباعة , التعارظ والترجيح عند األصوليين (ٕٗ

 ـ.ُٕٖٗ-هػَُْٖكال شر كاليوزي  د اٞن صورة دالطبعة ال انيةد
د هػ(ُٖٔر اين )اٞنيوَب: لػ/ علي بجم ١نتد بجم علي البيجم الشري  اٛن التعريفات, (َٖ

ال اشر: دار ال يل العلتية  احملقق:  بط  كصحح  ٗناعة مجم العلتاو ب شراؼ ال اشرد
 ـ.ُّٖٗ-هػ َُّْلب افد الطبعة: اعك  –بًنكت 

د عيب اليمل أ٘ند بجم علي بجم ١نتد بجم أ٘ند بجم حأر العسقلين تغليق التعليق (ُٖ
جم موسى القبقيد ال اشر: اٞن يل هػ(د احملقق: سعيد عبد الر٘نِٖٓ)اٞنيوَب: 

 .َُْٓاعردفد الطبعة: اعك د  –بًنكت د عتاف  -اةسلميد دار عتار 
 د اٞن يبة الشاملة .تفريغ سلسلة الهدى والنور (ِٖ
د اٞنؤل : أبو ١نتد عبد الر٘نجم بجم ١نتد بجم إدريس بجم اٞن ذر تفسير ابن أبي حاتم  (ّٖ

هػ(د احملقق: أسعد ١نتد الطيلد ِّٕٞنيوَب: اليتيتيد اٜن ظليد الرازم ابجم أيب حاًب )ا
 -اٞنتل ة العربية السعوديةد الطبعة: ال ال ة  -ال اشر: م يبة نبار مصطيى الباز 

 هػ. ُُْٗ
د عيب  عير ١نتد بجم  رير بجم يبيد تفسير الطبري= جامع البياف في تأويل القرآف (ْٖ

: أ٘ند ١نتد شاهرد هػ(د احملققَُّبجم ه ًن بجم يالل اآلمليد الطربم )اٞنيوَب: 
 ـ. َََِ -هػ  َُِْال اشر: مؤسسة الرسالةد الطبعة: اعك د 

عيب اليداو إٚناعيل بجم عتر بجم ه ًن القرشي البصرم ٍب تفسير القرآف العظيم,  (ٖٓ
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هػ(د احملقق: سامي بجم ١نتد سلمةد ال اشر: دار  يبة لل شر ْٕٕالدمشقي )اٞنيوَب: 
  ـ ُٗٗٗ -ػ هَُِْكاليوزي د الطبعة: ال انية 

د أ٘ند بجم عبد اٜنليم بجم عبد تفسير آيات أشكلت على كيير من العلماء لبن تيمية (ٖٔ
الرياضد الطبعة: -السلـ بجم تيتية د ٓنقيق عبد العبيب بجم ١نتد اٝنلييةدم يبة الرشد 

 ـُٔٗٗهػ = ُُْٕاعك د 
لين د عيب اليمل أ٘ند بجم علي بجم ١نتد بجم أ٘ند بجم حأر العسقتقريب التقريب (ٕٖ

سورياد الطبعة: اعك د  –هػ(د ٓنقيق: ١نتد عوامةد ال اشر: دار الرشيد ِٖٓ)ت: 
 ـ.ُٖٔٗ – َُْٔ

د ١نتد بجم أ٘ند بجم  بم الغرنا ي اٞنال ي دٓنقيق تقريب الوصوؿ إلى علم األصوؿ (ٖٖ
 ـ.َُٗٗ-هػ١َُُْنتد علي فرهوس ددار الرتاث اةسلمي اٛنبائر د الطبعة اعك  

د عيب ١نتد نطق والمدخل إليو باأللفاظ العامية واألميلة الفقهيةالتقريب ل د الم (ٖٗ
هػ(د احملقق: ْٔٓعلي بجم أ٘ند بجم سعيد بجم حـب اعندلسي القر   الظاهرم )اٞنيوَب: 

 .ََُٗبًنكتد الطبعة: اعك د  –إحساف عباسد ال اشر: دار م يبة اٜنياة 
ا د مشس الديجم ١نتد بجم ١نتد عيب عبد على ت رير ابن الهماـ,  التقرير والت بير (َٗ

هػ(د ٕٖٗبجم ١نتد اٞنعركؼ بابجم أمًن حاج كيقاؿ ل  ابجم اٞنوق  اٜن يي )اٞنيوَب: 
 . ـُّٖٗ -هػ َُّْال اشر: دار ال يل العلتيةد الطبعة: ال انيةد 

كنبذ مذهبية نافعةد اٞنؤل : ١نتد بجم علي بجم تقويم النظر في مسائل خالفية ذائعة,  (ُٗ
هػ(د احملقق: د. صاّب بجم ِٗٓد فخر الديجمد ابجم الدسهساف )اٞنيوَب: شعيلد أبو شأاع

السعودية / الرياضد الطبعة: اعك د  -ناصر بجم صاّب اٝنبًند ال اشر: م يبة الرشد 
 ـ.ََُِ -هػ ُِِْ

د لػأيب اليمل أ٘ند بجم علي بجم التلخيص ال بير في تخريج أحادي  الرافعي الكبير (ِٗ
د ال اشر : دار ال يل العلتيةد الطبعة اعك  هػ(ِٖٓحأر العسقلين )ت:

 ـ.ُٖٗٗهػ.ُُْٗ
هػ(د ّٕٗسعد الديجم مسعود بجم عتر اليييازاين )اٞنيوَب: التلويح على التوضيح,  (ّٗ
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  ال اشر: م يبة صبيح ّنصرد الطبعة: بدكف  بعة كبدكف تاريخ.
الديجمد بجم د عيب عبد الر٘نجم ١نتد ناصر تماـ المنة في التعليق على كتاب فقو السنة (ْٗ

هػ(د ال اشر: دار َُِْاٜناج نوح بجم ٤ناٌب بجم آدـد اعشقودرم اعلباين )اٞنيوَب: 
 الرايةد الطبعة: اٝنامسة .

١نيوظ بجم أ٘ند بجم اٜنسجم ال لوذاين اٜن بلي  د عيب اٝنطابالتمهيد في أصوؿ الفقو (ٓٗ
مرهب  : (د ٓنقيق: مييد ١نتد أبو عتشةد ١نتد بجم علي بجم إبراهيمد ال اشرَُٓ)ت: 

هػ / َُْٔ امعة أـ القرلد س ة ال شر  -البحث العلتي كإحياو الرتاث اةسلمي 
 ـد الطبعة اعك .  ُٖٓٗ

د لػأيب عتر يوس  بجم عبد ا  بجم التمهيد لما في الموطأ من المعا ي واألسا يد (ٔٗ
هػ(د ٓنقيق: مصطيى بجم أ٘ند ١ّْٔنتد بجم عبد الرب بجم عاصم ال ترم القر   )ت: 

 –وم د ١نتد عبد ال بًن الب رمد ال اشر: كزارة عتـو اعكقاؼ كالشؤكف اةسلمية العل
 هػ . ُّٕٖاٞنغربد عاـ ال شر: 

د لشتس الديجم ١نتد بجم أ٘ند بجم عبد اٟنادم تنقيح الت قيق في أحادي  التعليق (ٕٗ
هػ(د ٓنقيق : سامي بجم ١نتد بجم  اد ا  كعبد العبيب بجم ناصر ْْٕاٜن بلي )اٞنيوَب : 

 ََِٕ -هػ ُِْٖالرياضد الطبعة : اعك  د  –اٝنبايند دار ال شر : أ واو السل  
 ـ.

لػأيب زهريا ١نيي الديجم ٪نٍن بجم شرؼ ال وكم )ت: تهذيب األسماء واللغات,  (ٖٗ
هػ(د ع ي  ب شره كتصحيح  كاليعليق علي  كمقابلة أصول : شرهة العلتاو ّنساعدة ٕٔٔ

  لب اف. –ل العلتيةد بًنكت إدارة الطباعة اٞن ًنيةد دار ال ي
هػ(د ِٖٓلػأيب اليمل أ٘ند بجم علي بجم حأر العسقلين )ت:تهذيب التهذيب,  (ٗٗ

   هػ. ُِّٓالطبعة اعك د ّنطبعة دائر اٞنعارؼ ال ظامية باٟن دد 
لػأيب اٜنأاج يوس  بجم عبد الر٘نجم بجم يوس د تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ,  (ََُ

هػ(د ٓنقيق: د. ِْٕد القماعي ال ل  اٞنبم )ت: ٗناؿ الديجم ابجم البهي أيب ١نت
 - ََُْبًنكتد الطبعة: اعك د  –بشار عواد معركؼد ال اشر: مؤسسة الرسالة 
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 ـ.  َُٖٗ
د اٞنؤل : ١نتد بجم أ٘ند بجم اعزهرم اٟنركمد أبو م صور )اٞنيوَب: تهذيب اللغة (َُُ

بًنكتد  –عريب هػ(د احملقق: ١نتد عوض مرعلد ال اشر: دار إحياو الرتاث الَّٕ
 ـ.ََُِالطبعة: اعك د 

د عيب سعيد ٝنل  بجم أيب القاسم ١نتدد اعزدم التهذيب في اختصار المدو ة (َُِ
هػ(د دراسة كٓنقيق: الدهيور ١نتد ِّٕالقًنكايند ابجم الرباذعي اٞنال ي )اٞنيوَب: 

او اعمٌن كلد ١نتد سامل بجم الشيخد ال اشر: دار البحوث للدراسات اةسلمية كإحي
 ـ. ََِِ -هػ  ُِّْالرتاثد ديبد الطبعة: اعك د 

د ١نتد بجم عبد في ضبط أسماء الرواة وأ سابهم وألقابهم وكناىمتوضيح المشتبة  (َُّ
ا  )أيب ب ر( بجم ١نتد بجم أ٘ند بجم ٠ناهد القيسي الدمشقي الشافعيد مشس الديجمد 

العرقسوسيد ال اشر: هػ(د احملقق: ١نتد نعيم ِْٖالشاًن بابجم ناصر الديجم )اٞنيوَب: 
 ـ. ُّٗٗبًنكتد الطبعة: اعك د  –مؤسسة الرسالة 

عبيد ا  بجم مسعود احملبويب البخارم لصدر الشريعة, التوضيح لمتن التنقيح  (َُْ
 -هػ ُُْٔهػ.ٓنقيق: زهريا عتًناتد دار ال يل العلتيةدُٕٗاٜن يي. س ة الوفاة 

 ـ.ُٔٗٗ
لبخارم اٞنعركؼ بأمًن بادشاه اٜن يي لػ/ ١نتد أمٌن بجم ١نتود اتيسير الت رير,  (َُٓ

 د ال قات البجم حباف .بًنكت –هػ(د ال اشر: دار الي ر ِٕٗ)اٞنيوَب: 
د اٞنؤل : صاّب بجم عبد الستي  اليمر الدا ي شرح رسالة ابن أبي زيد القيروا ي (َُٔ

 بًنكت. –هػ(د ال اشر: اٞن يبة ال قافية ُّّٓاآليب اعزهرم )اٞنيوَب: 
د اٞنؤل : عبد الر٘نجم بجم أيب ب رد  لؿ الديجم السيو ي ادتوالجامع الصغير وزي (َُٕ

هػ(د م  ال ياب: أح اـ ١نتد ناصر الديجم اعلبايند هذا ال ياب ُُٗ)اٞنيوَب: 
اةل رتكيند ٬ن ل ٗني  أحاديث اٛنام  الصغًن كزيادت  للسيو يد م  ح م الشيخ 

د مجم فيض ناصر مجم صحيح أك  عي  اٛنام  الصغًند كهو منت مرتبط بشرح 
إل رتكين فقطد ال يو د  - ذا الرتتيل  -القدير للت اكمد ]ال ياب مرقم آلياد فاو 
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 مطبوعا[.
د لبيجم الديجم عبد الر٘نجم بجم أ٘ند بجم ر ل بجم اٜنسجمد جامع العلـو وال كم (َُٖ

هػ(د احملقق: شعيل ٕٓٗالسىلميد البغدادمد ٍب الدمشقيد اٜن بلي )اٞنيوَب: 
بًنكتد الطبعة: السابعةد  – سد ال اشر: مؤسسة الرسالة إبراهيم با -اعرناؤكط 

 ـ.ََُِ -هػ ُِِْ
وسننو وأيامو =   الجامع المسند الص يح المختصر من أمور رسوؿ اهلل   (َُٗ

عيب عبد ا  ١نتد بجم إٚناعيل أبو عبدا  البخارم اٛنعييد , البخاريص يح 
ال أاة )مصورة عجم السلطانية احملقق: ١نتد زهًن بجم ناصر ال اصرد ال اشر: دار  وؽ 

 هػ.ُِِْب  افة ترقيم ترقيم ١نتد فؤاد عبد الباقي(د الطبعة: اعك د 
عيب عتر يوس  بجم عبد ا  بجم ١نتد بجم عبد الرب بجم , جامع بياف العلم وفضلو (َُُ

هػ(د ٓنقيق: أيب اعشباؿ البهًنمد ال اشر: دار ّْٔعاصم ال ترم القر   )اٞنيوَب: 
 ـ.  ُْٗٗ -هػ  ُُْْٞنتل ة العربية السعوديةد الطبعة: اعك د ابجم اٛنوزمد ا

د لػأيب عبدا  ١نتد بجم أ٘ند بجم أيب ب ر بجم فرح اعنصارم الجامع ألحكاـ القرآف (ُُُ
هػ(د ٓنقيق: أ٘ند الربدكين كإبراهيم أ ييشد ُٕٔاٝنبر ي مشس الديجم القر   )ت: 

 ـ.  ُْٔٗ -هػ ُّْٖال انيةد القاهرةد الطبعة:  –ال اشر: دار ال يل اٞنصرية 
هػ(د ُِّد عيب ب ر ١نتد بجم اٜنسجم بجم دريد اعزدم )اٞنيوَب: جمهرة اللغة لألزدي (ُُِ

بًنكتد الطبعة: اعك د  –احملقق: رمبم م ًن بعلب يد ال اشر: دار العلم للتليٌن 
 ـ.ُٕٖٗ

القرشيد لػ/ عبد القادر بجم ١نتد بجم نصر ا   دالجواىر المضية في طبقات ال نفية (ُُّ
  -هػ(د ال اشر: مًن ١نتد هيل وان  ٕٕٓأبو ١نتدد ١نيي الديجم اٜن يي )ت: 

 هراتشي. 
د اٞنؤل : ابجم عابديجمد ١نتد أمٌن بجم عتر بجم عبد العبيب عابديجم حاشية ابن عابدين (ُُْ

بًنكتد الطبعة: ال انيةد -هػ(د ال اشر: دار الي رُِِٓالدمشقي اٜن يي )اٞنيوَب: 
 ـ.ُِٗٗ -هػ ُُِْ
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سعد الديجم اليييازاين ٓنقيق : ١نتد حسجم ية التفتازا ي على شرح العضد, حاش (ُُٓ
 -هػُُِْلب اف د الطبعة اعك  د  –إٚناعيلد دار ال يل العلتيةد بًنكت 

 ـ.َََِ
هػ(د َُِّد حملتد بجم أ٘ند بجم عرفة الدسوقي اٞنال ي )اٞنيوَب: حاشية الدسوقي (ُُٔ

 تاريخ. ال اشر: دار الي رد الطبعة: بدكف  بعة كبدكف
د حاشية السندي على سنن ابن ماجو= كفاية ال اجة في شرح سنن ابن ماجو (ُُٕ

هػ(د ُُّٖعيب اٜنسجم ١نتد بجم عبد اٟنادم الييومد نور الديجم الس دم )اٞنيوَب: 
 بًنكت . -ال اشر: دار اٛنيل 

=بلغة السالك ألقرب المسالك المعروؼ حاشية الصاوي على الشرح الصغير  (ُُٖ
ى الشرح الصغير )الشرح الصغير ىو شرح الشيخ الدردير ب اشية الصاوي عل

َماـِ َماِلٍك( د عيب العباس أ٘ند بجم لكتابو المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَىِب اإْلِ
هػ(د ال اشر: دار اٞنعارؼد ١ُُِْنتد اٝنلوٌبد الشاًن بالصاكم اٞنال ي )اٞنيوَب: 

 الطبعة: بدكف  بعة كبدكف تاريخ.
ٜنسجم بجم ١نتد ح الجالؿ الم لي على جمع الجوامع, على شر  حاشية العطار (ُُٗ

هػ(د ال اشر: دار ال يل العلتيةد الطبعة: َُِٓبجم ١نتود العطار الشافعي )اٞنيوَب: 
 بدكف  بعة كبدكف تاريخ. 

د ع٘ند حاشيتا شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة على منهاج الطالبين للنووي (َُِ
 بًنكت.  -ال اشر: دار الي ر  سلمة القليويب كأ٘ند الربلسي عتًنةد

د عيب ال اوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المز ي (ُُِ
اٜنسجم علي بجم ١نتد بجم ١نتد بجم حبيل البصرم البغدادمد الشاًن باٞناكردم 

الشيخ عادؿ أ٘ند عبد  -هػ(د احملقق: الشيخ علي ١نتد معوض َْٓ)اٞنيوَب: 
-هػ  ُُْٗلب افد الطبعة: اعك د  – يل العلتيةد بًنكت اٞنو ودد ال اشر: دار ال

 ـ ُٗٗٗ
لػأيب نعيم أ٘ند بجم عبد ا  بجم أ٘ند بجم إسحاؽ وطبقات األصفياء,  حلية األولياء (ُِِ
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َنوار ١نافظة  -هػ(د ال اشر: السعادة َّْبجم موسى بجم ماراف اعصبااين )ت: 
 ـ. ُْٕٗ -هػ ُّْٗمصرد 

د عيب زهريا ١نيي الديجم ٪نٍن وقواعد اإلسالـ خالصة األحكاـ في مهمات السنن (ُِّ
هػ(د حقق  كورج أحادي  : حسٌن إٚناعيل اٛنتلد ٕٔٔبجم شرؼ ال وكم )اٞنيوَب : 

 ـ.  ُٕٗٗ -هػ ُُْٖبًنكتد الطبعة : االك  د  –لب اف  -ال اشر: مؤسسة الرسالة 
ال تٌن ُب  لعصاـ بجم عبد اٞن عم اٞنرمد العقدالدر اليمين في ترجمة ابن عييمين,  (ُِْ

  القصص كاٞنواق  اٞنشرفة لإلماـ ابجم ع يتٌن ليوس  الر٘نة .
د عيب اليمل أ٘ند بجم علي بجم الدراية في تخريج أحادي  الهداية لبن حجر (ُِٓ

هػ(د ٓنقيق: عبد ا  هاشم اليتايند م يبة ابجم تيتيةد ِٖٓحأر العسقلين )ت:
 القاهرة. 

يدر ووا   أمٌن أف دم )اٞنيوَب: د لعلي حدرر ال كاـ في شرح مجلة األحكاـ (ُِٔ
 -هػ ُُُْهػ(د تعريل: فاتي اٜنسييند ال اشر: دار اٛنيلد الطبعة: اعك د ُّّٓ
 ـ.ُُٗٗ

عيب اليمل أ٘ند بجم علي بجم ١نتد بجم أ٘ند الدرر الكامنة في أعياف المائة اليامنة,  (ُِٕ
ال اشر:  هػ(د ٓنقيق  كمراقبة / ١نتد عبد اٞنعيد  افدِٖٓبجم حأر العسقلين )ت: 

 .صيدر اباد/ اٟن د -٠نلس دائرة اٞنعارؼ الع تانية 
د لػ/ إبراهيم بجم علي بجم ١نتدد في معرفة أعياف علماء المذىب الديباج المذىب (ُِٖ

 -هػ(د ال اشر: دار ال يل العلتية ٕٗٗابجم فرحوفد برهاف الديجم اليعترم )ت: 
 بًنكت 

عبد الر٘نجم اٞنال ي الشاًن  د عيب العباس شااب الديجم أ٘ند بجم إدريس بجمالذخيرة (ُِٗ
هػ(د ٓنقيق: ١نتد حأيد كآوركف ال اشر: دار الغرب ْٖٔبالقراُب )ت: 

 ـ.  ُْٗٗبًنكتد الطبعة: اعك د  -اةسلمي
د لػ/ زيجم الديجم عبد الر٘نجم بجم أ٘ند بجم ر ل بجم اٜنسجمد ذيل طبقات ال نابلة (َُّ

قيق: د عبد الر٘نجم بجم هػ(د ٓنٕٓٗالسىلميد البغدادمد ٍب الدمشقيد اٜن بلي )ت: 
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 -هػ  ُِْٓالرياضد الطبعة: اعك د  –سليتاف الع يتٌند ال اشر: م يبة العبي اف 
 ـ.  ََِٓ

د لػ/ ابجم عابديجمد ١نتد أمٌن بجم عتر بجم عبد العبيب عابديجم الدمشقي رد الم تار (ُُّ
 -هػ ُُِْبًنكتد الطبعة: ال انيةد -هػ(د ال اشر: دار الي رُِِٓاٜن يي )اٞنيوَب: 

 ـ.ُِٗٗ
د عيب عبد ا  ١نتد بجم إدريس بجم العباس بجم ع تاف بجم شاف  بجم عبد الرسالة (ُِّ

هػ(د احملقق: أ٘ند َِْاٞنطلل بجم عبد م اؼ اٞنطل  القرشي اٞن ي الشافعي )اٞنيوَب: 
 ـ.َُْٗهػ/ُّٖٓشاهرد ال اشر: م يب  اٜنل د مصرد الطبعة اعك د 

زيد( عبد الر٘نجم ال يبمد القًنكايند اٞنال ي د عيب ١نتد عبد ا  بجم )أيب الرسالة (ُّّ
 هػ(د ال اشر: دار الي ر.ّٖٔ)اٞنيوَب: 

د لػأيب زهريا ١نيي الديجم بجم شرؼ ال وكمد إشراؼ: وعمدة المفتينروضة الطالبين  (ُّْ
 هػ.  َُْٓزهًن الشاكيشد اٞن يل اةسلميد الطبعة ال انية 

ب اإلماـ أحمد بن حنبل, وضة النا ر وجنة المنا ر في أصوؿ الفقو على مذىر  (ُّٓ
لػأيب ١نتد موفق الديجم عبد ا  بجم أ٘ند بجم ١نتد بجم قدامة اٛنتاعيلي اٞنقدسي ٍب 

هػ(د ال اشر: مؤسسة َِٔالدمشقي اٜن بليد الشاًن بابجم قدامة اٞنقدسي )ت: 
   ـ.ََِِ-هػُِّْالريٌاف للطباعة كال شر كاليوزي د الطبعة: الطبعة ال انية 

لػ/ ١نتد بجم أيب ب ر بجم أيوب بجم سعد مشس , دي خير العبادزاد المعاد في ى (ُّٔ
م يبة اٞن ار  -هػ(د ال اشر: مؤسسة الرسالةد بًنكت ُٕٓالديجم ابجم قيم اٛنوزية )ت: 

  ـ.ُْٗٗهػ /ُُْٓاةسلميةد ال وي د الطبعة: السابعة كالعشركف د 
د ال حلين د عيب إبراهيم ١نتد بجم إٚناعيل بجم صلح بجم ١نتد اٜنسينسبل السالـ (ُّٕ

هػ(د ال اشر: دار ٍُُِٖب الص عايند عب الديجمد اٞنعركؼ هأسلف  باعمًن )اٞنيوَب: 
 اٜنديث.  

د لػ/ ١نتد ناصر سلسلة األحادي  الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء في األمة (ُّٖ
 هػ.  ُّٗٗهػ (د اٞن يل اةسلميد الطبعة اعك  َُِْالديجم اعلباين )ت:



 الياارس

 

 

177 

د حملتد وليل بجم علي بجم ١نتد بجم ١نتد ف القرف اليا ي عشرسلك الدرر في أعيا (ُّٗ
هػ(د ال اشر: دار البشائر اةسلميةد دار َُِٔمراد اٜنسييند أبو اليمل )اٞنيوَب: 

د الطبعة: ال ال ةد   ـ. ُٖٖٗ -هػ  َُْٖابجم حـب
 فؤاد ١نتد هػ(د ٓنقيقِّٕالقبكيين )ت: يبيد بجم ١نتد ا  عبد لػأيب ,ابن ماجوسنن  (َُْ

   الي ر. دار : ال اشر الباقيد دعب
عيب عيسى ١نتد بجم عيسى بجم سىٍورة بجم موسى بجم المحاؾد , الترمذيسنن  (ُُْ

د ُهػ(د ٓنقيق كتعليق: أ٘ند ١نتد شاهر ) ػ ِٕٗالرتمذمد أبو عيسى )اٞنيوَب: 
(د كإبراهيم عطوة عوض اٞندرس ُب اعزهر الشري  ّ(د ك١نتد فؤاد عبد الباقي ) ػ ِ

مصرد الطبعة:  –ال اشر: شرهة م يبة كمطبعة مصطيى البايب اٜنل  (د ٓد ْ) ػ 
 ـ. ُٕٓٗ -هػ  ُّٓٗال انيةد 

د عيب اٜنسجم علي بجم عتر بجم أ٘ند بجم مادم الدارقطين سنن الدارقطني (ُِْ
هػ(د ٓنقيق: عبد ا  هاشم ٬ناين اٞنديند دار احملاسجم للطباعةد القاهرة ّٖٓ)ت:

 هػ. ُّٖٔ
هػ(د ٓنقيق : َّّد بجم شعيل أبو عبد الر٘نجم ال سائي )ت:د لػ/ أ٘نالسنن الكبرى (ُّْ

د.عبد الغيار سليتاف الب دارم د سيد هسركم حسجمد ال اشر : دار ال يل العلتية 
 ـ.  ُُٗٗ -هػ  ُُُْبًنكتد الطبعة اعك د  –

 : هػ(د ال اشرْٖٓالبياقي )ت: حسٌن بجم أ٘ند ب ر لػ/ اةماـ أيب دالسنن الكبرى (ُْْ
 س ة  اعك  الطبعة اٟن دد اٞنعارؼد دائرة ٠نلس ّنطبعة  ب  ًنكتدب اٞنعرفةد دار

 ق.ُّْْ
د عيب ع تاف سعيد بجم م صور بجم شعبة اٝنراساين اٛنوز اين سنن سعيد بن منصور (ُْٓ

اٟن دد  –هػ(د احملقق: حبيل الر٘نجم اععظتيد ال اشر: الدار السليية ِِٕ)اٞنيوَب: 
 ـ.ُِٖٗ-هػ َُّْالطبعة: اعك د 

هػ(د ْٖٕلػأيب عبد ا  مشس الديجم ١نتد بجم أ٘ند الذىهى  )ت: , عالـ النبالءسير أ (ُْٔ
ٓنقيق: ٠نتوعة ١نققٌن ب شراؼ شعيل اعرناؤكطد مؤٌسسة الرسالةد ط.ال انيةد س ة 
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 هػ.َُِْ
د اٞنؤل : ١نتد بجم علي بجم ١نتد بجم السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار (ُْٕ

د الطبعة: الطبعة َُِٓيوَب: عبد ا  الشوهاين اليتين )اٞن هػ(د ال اشر: دار ابجم حـب
  اعك .

د عيب اليلح عبد اٜني بجم أ٘ند بجم ١نتد ابجم في أخبار من ذىبشذرات الذىب  (ُْٖ
هػ(د ٓنقيق: ١نتود اعرناؤكطد كعبد القادر َُٖٗالعتاد العى رم اٜن بليد )ت: 

 -هػ  َُْٔ: اعك د بًنكتد الطبعة –اعرناؤكطد ال اشر: دار ابجم ه ًند دمشق 
 ـ.  ُٖٔٗ

اٞنؤل : سعد الديجم مسعود بجم عتر اليييازاين على التوضيح,  شرح التلويح (ُْٗ
 هػ( د ال اشر: م يبة صبيح ّنصرد الطبعة: بدكف  بعة كبدكف تاريخ.ّٕٗ)اٞنيوَب: 

د لػ/ مشس الديجم ١نتد بجم عبد ا  البرهشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (َُٓ
هػ(د ٓنقيق: عبداٞن عم وليل إبراهيمد دار ال يل العلتيةد ِٕٕت: اٞنصرم اٜن بلي )
 هػ. ُِّْبًنكتد لب افد 

د لػ/ ١نيي الس ةد أبو ١نتد اٜنسٌن بجم مسعود بجم ١نتد بجم اليراو شرح السنة للبغوي (ُُٓ
١نتد زهًن الشاكيشد -هػ(د ٓنقيق: شعيل اعرنؤكطُٔٓالبغوم الشافعي )ت: 

 ـ. ُّٖٗ -هػ َُّْشقد بًنكتد الطبعة: ال انيةد دم -ال اشر: اٞن يل اةسلمي 
حسجم بجم شرح الشيخ حسن بن درويش القويسني على متن السلم في المنطق,  (ُِٓ

 دركيش القويسين دم يبة دار اعماف د الرباط . 
عيب عترك ع تاف بجم عتر بجم أيب ب ر  ,شرح العضد على مختصر ابن ال اجب (ُّٓ

 ارؽ ٪نٍند  -احملقق: فادم نصي    يد ٗناؿ الديجم أبو عترك ابجم اٜنا ل اٞنال
  ـ . َََِ -هػ ُُِْس ة ال شر:  ال اشر: دار ال يل العلتية د  

عيب اليرج عبد الر٘نجم بجم ١نتد بجم أ٘ند بجم قدامة الشرح الكبير على متن المقنع,  (ُْٓ
هػ(د ال اشر: دار ال ياب ِٖٔاٞنقدسي اٛنتاعيلي اٜن بليد د مشس الديجم )اٞنيوَب: 

 ل شر كاليوزي د أشرؼ على  باعي : ١نتد رشيد ر ا صاحل اٞن ارالعريب ل
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عيب البقاو الديجم ١نتد بجم أ٘ند بجم عبد العبيب , لبن النجار شرح الكوكب المنير (ُٓٓ
هػ(د ٓنقيق: ١نتد البحيلي ِٕٗبجم علي الييوحي اٞنعركؼ بابجم ال أار اٜن بلي )ت: 

  مػ. ُٕٗٗ -هػ ُُْٖبعة ال انية كنبي  ٘نادد ال اشر: م يبة العبي افد الطبعة: الط
د حملتد حبشد م  مقدمة: للدهيور ١نتد البحيليد شرح المعتمد في أصوؿ الفقو (ُٔٓ

 ]ال ياب مرقم آليا يًن موافق للتطبوع[ .
هػ(د دار ال شر: ُُِْد حملتد بجم صاّب بجم ١نتد الع يتٌن )اٞنيوَب: الشرح الممتع (ُٕٓ

 هػ. ُِْٖ - ُِِْدار ابجم اٛنوزمد الطبعة: اعك د 
د عيب زهريا ١نيي الديجم ٪نٍن بجم شرؼ ال وكم شرح النووي على ص يح مسلم (ُٖٓ

بًنكتد الطبعة: ال انيةد  –هػ(د ال اشر: دار إحياو الرتاث العريب ٕٔٔ)اٞنيوَب: 
ُِّٗ. 

ٛنلؿ الديجم ١نتد بجم أ٘ند بجم ١نتد بجم إبراهيم احمللي الشافعي شرح الورقات,  (ُٗٓ
حقق  كعلسق علي : الدهيور حساـ الديجم بجم موسى عيانةد هػ(د قدسـ ل  ك ْٖٔ)اٞنيوَب: 

ص  كت سيق: حذيية بجم حساـ الديجم عيانةد ال اشر:  امعة القدسد فلسطٌند 
 ـ. ُٗٗٗ -هػ  َُِْالطبعة: اعك د 

د عيب العباس أ٘ند بجم شرح تنقيح الفصوؿ في اختصار الم صوؿ في األصوؿ (َُٔ
يل البحوث كالدراسات بدار الي رد احملقق: م  إدريس القراُب شااب الديجمد 

 ـ . ََِْ – ُِْْس ة ال شر:  ال اشر: دار الي رد  
د لػأيب اٜنسجم علي بجم ول  بجم عبد اٞنلك الشاًن بابجم شرح ص يح البخاري (ُُٔ

 -هػ(د ٓنقيق: أبو ٕنيم ياسر بجم إبراهيمد دار ال شر: م يبة الرشد ْْٗبطاؿ )ت: 
 ـ. ََِّ -هػ ُِّْالسعوديةد الرياضد الطبعة: ال انيةد 

د عيب العباس تقي الديجم أ٘ند بجم عبد اٜنليم بجم عبد السلـ بجم شرح عمدة الفقو (ُِٔ
عبد ا  بجم أيب القاسم بجم ١نتد ابجم تيتية اٜنراين اٜن بلي الدمشقي )اٞنيوَب: 

هػ(د احملقق: والد بجم علي بجم ١نتد اٞنشيقحد ال اشر: دار العاصتةد الرياضد ِٖٕ
 ـ.ُٕٗٗهػ/ُُْٖالسعوديةد الطبعة: اعك د اٞنتل ة العربية 
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هتاؿ الديجم ١نتد بجم عبد الواحد السيواسيددار الي ر د شرح فتح القدير,  (ُّٔ
 بًنكت.

د لػأيب الربي  سليتاف بجم عبد القوم بجم ال رًن الطوُب شرح مختصر الروضة (ُْٔ
هيد هػ(د احملقق : عبد ا  بجم عبد احملسجم الرت ُٕٔالصرصرمد ٤نم الديجم )اٞنيوَب : 

 ـ. ُٕٖٗهػ /  َُْٕال اشر : مؤسسة الرسالةد الطبعة : اعك  د 
لػأيب  عير أ٘ند بجم ١نتد بجم سلمة بجم عبد اٞنلك بجم سلتة شرح معا ي اآلثار,  (ُٓٔ

هػ(د حقق  كقدـ ل : )١نتد ُِّاعزدم اٜنأرم اٞنصرم اٞنعركؼ بالطحاكم )ت: 
لشري د را ع  كرقم هيب  ١نتد سيد  اد اٜنق( مجم علتاو اعزهر ا -زهرم ال أار 

الباحث ّنرهب ودمة الس ة باٞندي ة  -كأبواب  كأحادي  : د يوس  عبد الر٘نجم اٞنرعشلي 
   ال بوية .

د ٞن صور بجم يونس بجم شرح منتهى اإلرادات= دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ُٔٔ
امل هػ(د ال اشر: عَُُٓصلح الديجم ابجم حسجم بجم إدريس الباوتى اٜن بلى )اٞنيوَب: 

 ـ.ُّٗٗ -هػ ُُْْال يلد الطبعة: اعك د 
عيب ب ر ١نتد بجم اٜنسٌن بجم عبد ا  اآل يرِّمى البغدادم )اٞنيوَب: الشريعة,  (ُٕٔ

هػ(د احملقق: الدهيور عبد ا  بجم عتر بجم سليتاف الدميأيد ال اشر: دار الو جم َّٔ
 ـ. ُٗٗٗ -هػ  َُِْالرياض / السعوديةد الطبعة: ال انيةد  -

هػ(د ٓنقيق: ّّٗعيب نصر إٚناعيل بجم ٘ناد اٛنوهرم اليارايب )اٞنيوَب: , احالص  (ُٖٔ
بًنكتد الطبعة: الرابعة  –أ٘ند عبد الغيور عطارد ال اشر: دار العلم للتليٌن 

 ـ. ُٕٖٗ - هػ َُْٕ
 ٓنقيق هػ(دُُّوب٬نة )ت: بجم إسحاؽ بجم ١نتد ب ر لػأيب دص يح ابن خزيمة (ُٗٔ

 اةسلمي. اٞن يل : ال اشر داععظتي مصطيى ١نتد الدهيور
د عيب عبد الر٘نجم ١نتد ناصر الديجمد بجم اٜناج نوح ص يح الجامع الصغير وزياداتو (َُٕ

هػ(د ال اشر: اٞن يل َُِْبجم ٤ناٌب بجم آدـد اعشقودرم اعلباين )اٞنيوَب: 
 اةسلمي.
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 د عيب عبد الر٘نجم ١نتد ناصر الديجمد بجم اٜناج نوح بجم ٤ناٌبص يح سنن أبي داود (ُُٕ
هػ(د ال اشر: مؤسسة يراس لل شر َُِْبجم آدـد اعشقودرم اعلباين )اٞنيوَب: 

 كاليوزي د ال وي . 
د عيب عبد الر٘نجم ١نتد ناصر الديجمد بجم اٜناج نوح ضعيف الجامع الصغير وزيادتو (ُِٕ

هػ(د أشرؼ على  بع : زهًن َُِْبجم ٤ناٌب بجم آدـد اعشقودرم اعلباين )اٞنيوَب: 
 اٞن يل اةسلمي.  الشاكيشد ال اشر:

هػ(د مصدر َُِْد حملتد ناصر الديجم اعلباين )اٞنيوَب: ضعيف سنن ابن ماجو (ُّٕ
مجم إنياج مرهب نور اةسلـ  -اجملاين  -ال ياب: برنامج م ظومة اليحقيقات اٜندي ية 

 عُناث القرآف كالس ة باةس  درية.
هػ(د مصدر َُِْد حملتد ناصر الديجم اعلباين )اٞنيوَب: ضعيف سنن الترمذي (ُْٕ

مجم إنياج مرهب نور اةسلـ  -اجملاين  -ال ياب: برنامج م ظومة اليحقيقات اٜندي ية 
 عُناث القرآف كالس ة باةس  درية.

د لػأيب اٝنًن مشس الديجم ١نتد بجم عبد الر٘نجم بجم الضوء الالمع ألىل القرف التاسع (ُٕٓ
ل اشر: م شورات هػ(د ا١َِٗنتد بجم أيب ب ر بجم ع تاف بجم ١نتد السخاكم )ت: 

 بًنكت.  –دار م يبة اٜنياة 
هػ(د ٓنقيق: ِٔٓد لػأيب اٜنسٌن ابجم أيب يعلىد ١نتد بجم ١نتد )ت: طبقات ال نابلة (ُٕٔ

 بًنكت.  –١نتد حامد اليقيد ال اشر: دار اٞنعرفة 
لػ/ تاج الديجم عبد الوهاب بجم تقي الديجم , الكبرى للسبكي طبقات الشافعية (ُٕٕ

: د. ١نتود ١نتد الط احي د. عبد اليياح ١نتد اٜنلود هػ(د ٓنقيقُٕٕالسب ي )ت: 
  هػُُّْال اشر: هأر للطباعة كال شر كاليوزي د الطبعة: ال انيةد 

د لػأيب ب ر بجم أ٘ند بجم ١نتد بجم عتر اعسدم الشا  الدمشقيد طبقات الشافعية (ُٖٕ
 هػ(د ٓنقيق: د. اٜنافأ عبد العليم وافد دارُٖٓتقي الديجم ابجم قا ي شابة )ت: 

 هػ  َُْٕبًنكتد الطبعة: اعك د  –ال شر: عامل ال يل 
هػ(د ْٕٔلػ/ أيب إسحاؽ إبراهيم بجم علي الشًنازم )ت: , طبقات الفقهاء للشيرازي (ُٕٗ
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هػ(د ٓنقيق: إحساف عباسد ال اشر: دار ُُٕهذب ي: ١نتد بجم م ـر ابجم م ظور )ت: 
 ـ. َُٕٗلب افد الطبعة: اعك د  –الرائد العريبد بًنكت 

لػأيب عبد ا  ١نتد بجم سعد بجم م ي  اٟنامشي بالوالود البصرمد , طبقات الكبرىال (َُٖ
هػ(د ٓنقيق: ١نتد عبد القادر عطاد ال اشر: َِّالبغدادم اٞنعركؼ بابجم سعد )ت: 

   ـ. َُٗٗ -هػ  َُُْبًنكتد الطبعة: اعك  –دار ال يل العلتية 
 رد  لؿ الديجم السيو ي لػ/ عبد الر٘نجم بجم أيب بالعشرين, طبقات المفسرين  (ُُٖ

القاهرةد الطبعة:  –هػ(د ٓنقيق: علي ١نتد عترد ال اشر: م يبة كهبة ُُٗ)ت: 
 هػ.ُّٔٗاعك د 

لػ/ مشس الديجم ١نتد بجم علي الداكدمد دار ال يل العلتيةد , طبقات المفسرين (ُِٖ
  ـ.  ََِِبًنكتد لب افد 

المحاؾ بجم ٢نلد  د عيب ب ر بجم أيب عاصم كهو أ٘ند بجم عترك بجم الؿ الجنة (ُّٖ
هػ(د ال اشر: اٞن يل اةسلميد الطبعة: الطبعة اعك د ِٕٖالشيباين )اٞنيوَب: 

 ـ.َُٖٗهػ/ ََُْ
د عيب يعلى ١نتد بجم اٜنسٌن بجم ١نتد بجم ول  بجم اليراو العدة في أصوؿ الفقو (ُْٖ

هػ(د حقق  كعلق علي  كورج نص  : د أ٘ند بجم علي بجم سًن اٞنبارهيد ْٖٓ)اٞنيوَب : 
 امعة اٞنلك ١نتد بجم سعود اةسلميةد  -سياذ اٞنشارؾ ُب هلية الشريعة بالرياض اع

 ـ.  َُٗٗ -هػ  َُُْال اشر : بدكف ناشرد الطبعة : ال انية 
د ع٘ند بجم علي مبارهيد رسالة ما سيًند الطبعة العرؼ وأثره في الشريعة والقا وف (ُٖٓ

 هػ. ُُِْاعك  
الديجم عبد الر٘نجم بجم أ٘ند اع٩ني د القا ي عمد  العضد على ابن ال اجب, (ُٖٔ

لب اف د الطبعة اعك   –ٓنقيق : ١نتد حسجم إٚناعيل ددار ال يل العلتية د بًنكت 
 ـ.َََِ -هػُُِْد 

د لشتس الديجم ١نتد بجم أ٘ند بجم عبد اٟنادم بجم يوس  العلل لبن أبي حاتم (ُٕٖ
 د تقدًن: هػ(د ٓنقيق: سامي بجم ١نتد بجم  اد إْْالدمشقي اٜن بلي )اٞنيوَب: 
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فميلة الشيخ احملدث عبد ا  بجم عبد الر٘نجم السعدد ال اشر: أ واو السل د 
 ـ. ََِّ -هػ  ُِّْالرياضد الطبعة: اعك د 

 2531ىػ إلى وفيات عاـ  352من اإلماـ أحمد المتوفى سنة  علماء ال نابلة (ُٖٖ
 ػ.  ه ُِِْب ر بجم عبدا  أبو زيدد دار ابجم اٛنوزمد الطبعة اعك  ىػ, 

 د دار الشواؼد الطبعة الرابعة.  د حملتد اجملذكبعلماء ومفكروف عرفتهم (ُٖٗ
د لػ/ أيب ١نتد ١نتود بجم أ٘ند بجم موسى بجم عمدة القاري شرح ص يح البخاري (َُٗ

هػ(د ال اشر: دار إحياو ٖٓٓأ٘ند بجم حسٌن الغييايب اٜن يي بدر الديجم العيين )ت: 
 بًنكت.  –الرتاث العريب 

د عيب عبدا  ١نتد بجم ١نتد بجم ١نتودد أهتل الديجم بجم الشيخ ايةالعناية شرح الهد (ُُٗ
هػ(د ال اشر: دار ٖٕٔمشس الديجم ابجم الشيخ ٗناؿ الديجم الركمي البابرٌب )اٞنيوَب: 

 الي رد الطبعة: بدكف  بعة كبدكف تاريخ. 
د عيب عبد الر٘نجم اٝنليل بجم أ٘ند بجم عترك بجم ٕنيم اليراهيدم البصرم كتاب العين (ُِٗ

هػ(د احملقق: د مادم اٞنخبكميد د إبراهيم السامرائيد ال اشر: دار َُٕيوَب: )اٞن
 كم يبة اٟنلؿ . 

د اٞنؤل : زهريا بجم ١نتد بجم أ٘ند بجم زهريا  اية الوصوؿ في شرح لب األصوؿ (ُّٗ
هػ(د ال اشر: دار ال يل ِٔٗاعنصارمد زيجم الديجم أبو ٪نٍن الس ي ي )اٞنيوَب: 

 ا ا: مصطيى البايب اٜنل  كأووي (العربية ال ربلد مصر )أصح
د زيجم الديجم أبو ٪نٍن الغرر البهية, لزكريا بن م مد بن أحمد بن زكريا األ صاري (ُْٗ

هػ(د ال اشر: اٞنطبعة اٞنيت يةد الطبعة: بدكف  بعة كبدكف ِٔٗالس ي ي )اٞنيوَب: 
 تاريخ.

يين د ع٘ند بجم ١نتد م يد أبو العباسد شااب الديجم اٜنس مز عيوف البصائر (ُٓٗ
هػ(د ال اشر: دار ال يل العلتيةد الطبعة: اعك د َُٖٗاٜنتوم اٜن يي )اٞنيوَب: 

 ـ.ُٖٓٗ -هػ َُْٓ
د صيي الديجم ١نتد بجم عبد الرحيم بجم ١نتد اعرموم الفائق في أصوؿ الفقو (ُٔٗ
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لب اف دالطبعة اعك   –اٟن دمد ٓنقيق ١نتود نصارد دار ال يل العلتية د بًنكت 
 ـ.ََِٓ-قُِْٔ

عيب العباس تقي الديجم أ٘ند بجم عبد اٜنليم بجم عبد السلـ بجم عبد  وى الكبرىالفتا (ُٕٗ
هػ(د ِٖٕا  بجم أيب القاسم بجم ١نتد ابجم تيتية اٜنراين اٜن بلي الدمشقي )اٞنيوَب: 

 ـُٕٖٗ -هػ َُْٖال اشر: دار ال يل العلتيةد الطبعة: اعك د 
تية كاةفياود ٗن  كترتيل: أ٘ند للأ ة الدائتة للبحوث العل فتاوى اللجنة الدائمة, (ُٖٗ

اةدارة العامة  -بجم عبد الرزاؽ الدكيشد ال اشر: رئاسة إدارة البحوث العلتية كاةفياو 
 الرياض. –للطب  

د ع٘ند بجم علي بجم حأر أبو اليمل العسقلين فتح الباري شرح ص يح البخاري (ُٗٗ
اب  كأحادي  : ١نتد د رقم هيب  كأبو ُّٕٗبًنكتد  -الشافعيد ال اشر: دار اٞنعرفة 

فؤاد عبد الباقيد قاـ ب ورا   كصحح  كأشرؼ على  بع : ١نل الديجم اٝنطيلد 
 علي  تعليقات العلمة: عبد العبيب بجم عبد ا  بجم باز

د لبيجم الديجم عبد الر٘نجم بجم أ٘ند بجم ر ل بجم اٜنسجمد فتح الباري لبن رجب (ََِ
هػ(د ٓنقيق: ١نتود بجم ٕٓٗ: السىلميد البغدادمد ٍب الدمشقيد اٜن بلي )اٞنيوَب

اٞندي ة ال بويةد اٜنقوؽ:  -شعباف بجم عبد اٞنقصودد ال اشر: م يبة الغرباو اعدرية 
 ـ. ُٔٗٗ -هػ  ُُْٕالقاهرةد الطبعة: اعك د  –م يل ٓنقيق دار اٜنرمٌن 

د لػ/ هتاؿ الديجم ١نتد بجم عبد الواحد السيواسي اٞنعركؼ بابجم اٟنتاـ فتح القدير (َُِ
 هػ(د ال اشر: دار الي رد الطبعة: بدكف  بعة كبدكف تاريخُٖٔ: )اٞنيوَب

د حملتد بجم علي بجم ١نتد بجم عبد ا  الشوهاين اليتين )اٞنيوَب: فتح القدير (َِِ
دمشقد بًنكتد الطبعة:  -هػ(د ال اشر: دار ابجم ه ًند دار ال لم الطيل َُِٓ
 هػ. ُُْْ -اعك  

  مصطيى اٞنرايي ال اشر: ١نتد علي د عبد االفتح المبين في طبقات األصوليين (َِّ
 هػ. ُّٔٔع تاف مطبعة أنصار الس ة احملتدية ّنصر س ة ال شر: 

عيب اٝنًن مشس الديجم ١نتد بجم عبد الر٘نجم بجم ١نتد بجم أيب ب ر بجم , فتح المغي  (َِْ
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هػ(د احملقق: علي حسٌن عليد ال اشر: َِٗع تاف بجم ١نتد السخاكم )اٞنيوَب: 
 ـ.ََِّهػ / ُِْْالطبعة: اعك د مصرد  –م يبة الس ة 

د عيب ٪نٍن هريا بجم ١نتد بجم أ٘ند بجم زهريا اعنصارمد زيجم الديجم فتح الوىاب (َِٓ
هػ(د ال اشر: دار الي ر للطباعة كال شرد الطبعة: ِٔٗالس ي ي )اٞنيوَب: 

 ـ .ُْٗٗهػ/ُُْْ
شاًن عيب العباس شااب الديجم أ٘ند بجم إدريس بجم عبد الر٘نجم اٞنال ي ال الفروؽ, (َِٔ

 هػ(د ال اشر: عامل ال يلد الطبعة: بدكف  بعة كبدكف تاريخ.ْٖٔبالقراُب )اٞنيوَب: 
د عيب اٞنظير سعد بجم ١نتد بجم اٜنسٌند ٗناؿ اةسلـ ال رابيسي ال يسابورم الفروؽ (َِٕ

د را ع : د. عبد السيار أبو يدةد َٕٓاٜن يي )اٞنيوَب:  هػ(د احملقق: د. ١نتد  تـو
 ـ لل رابيسي. ُِٖٗ -هػ َُِْاؼ ال ويييةد الطبعة: اعك د ال اشر: كزارة اعكق

حملتد بجم ٘نبة بجم ١نتدد مشس الديجم الي ارم )أك اليى ىرم( الركمي , فصوؿ البدائع (َِٖ
هػ(د احملقق: ١نتد حسٌن ١نتد حسجم إٚناعيلد ال اشر: دار ال يل ّْٖ)اٞنيوَب: 

 هػ. ُِْٕ -ـ  ََِٔلب افد الطبعة: اعك د  –العلتيةد بًنكت 
عيب ب ر أ٘ند بجم علي الرازم اٛنصاص اٜن يي )اٞنيوَب: , الفصوؿ في األصوؿ (َِٗ

  ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْْهػ(د ال اشر: كزارة اعكقاؼ ال ويييةد الطبعة: ال انيةد َّٕ
د عيب ب ر أ٘ند بجم علي بجم داب  بجم أ٘ند بجم مادم اٝنطيل الفقيو والمتفقو (َُِ

و عبد الر٘نجم عادؿ بجم يوس  الغرازمد هػ(د احملقق: أبّْٔالبغدادم )اٞنيوَب: 
 ق. ُُِْالسعوديةد الطبعة: ال انيةد  –ال اشر: دار ابجم اٛنوزم 

د لػ/ ١نتد واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالتفهرس الفهارس  (ُُِ
عىٍبد اٜنىٌي بجم عبد ال بًن ابجم ١نتد اٜنسين اةدريسيد اٞنعركؼ بعبد اٜني ال ياين 

بًنكت  -قيق: إحساف عباسد ال اشر: دار الغرب اةسلمي هػ(د ٓنُِّٖ)ت: 
 ـ. ُِٖٗد ِالطبعة: 

عبد العلي ١نتد بجم نظاـ الديجم ١نتد بشرح مسلم اليبوت, فواتح الرحموت  (ُِِ
ال اشر: دار  الساالوم اعنصارم الل  ومد ٓنقيق: عبد ا  ١نتود ١نتد عترد 
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  ـ . ََِِ – ُِّْس ة ال شر:  ال يل العلتيةد 
د لبيجم الديجم ١نتد اٞندعو بعبد الرؤكؼ بجم تاج العارفٌن بجم علي بجم زيجم القدير فيض (ُِّ

هػ(د ال اشر: اٞن يبة اليأارية َُُّالعابديجم اٜندادم ٍب اٞن اكم القاهرم )اٞنيوَب: 
 .ُّٔٓمصرد الطبعة: اعك د  –ال ربل 

)ت: ٠ند الديجم أبو  اهر ١نتد بجم يعقوب اليًنكزآبادل لػ/ ط, القاموس الم ي (ُِْ
هػ(د ٓنقيق: م يل ٓنقيق الرتاث ُب مؤسسة الرسالةد ب شراؼ: ١نتد نعيم ُٕٖ

لب افد  –العرقسيوسيد ال اشر: مؤسسة الرسالة للطباعة كال شر كاليوزي د بًنكت 
 . ـ  ََِٓ -هػ  ُِْٔالطبعة: ال ام ةد 

د د عيب اٞنظيرد م صور بجم ١نتد بجم عبد اٛنبار ابجم أ٘نقواطع األدلة في األصوؿ (ُِٓ
هػ(د احملقق: ١نتد حسجم ْٖٗاٞنركزل الستعاين اليتيتي اٜن يي ٍب الشافعي )اٞنيوَب: 

١نتد حسجم اٚناعيل الشافعيد ال اشر: دار ال يل العلتيةد بًنكتد لب افد الطبعة: 
 . ـ ُٗٗٗهػ/ُُْٖاعك د 

د عبد العبيب بجم أ٘ند بجم ١نتدد علو الديجم كشف األسرار شرح أصوؿ البزدوي (ُِٔ
 هػ(د ال اشر: دار ال ياب اةسلمي. َّٕاٜن يي )اٞنيوَب: البخارم 

هػ(د ال اشر: ُُِٔد ةٚناعيل بجم ١نتد العألوين اٛنراحي )اٞنيوَب: كشف الخفاء (ُِٕ
 هػ. ُُّٓالقاهرةد عاـ ال شر:  –م يبة القدسيد لصاحباا حساـ الديجم القدسي 

بجم ١نتد اٜنسيين د لػ/ تقي الديجم أيب ب ر في حل  اية الختصاركفاية األخيار  (ُِٖ
هػ(د ٓنقيق: علي عبداٜنتيدد ك١نتد كه د دار اٝنًند دمشقد ِٖٗاٜنصيين )ت:

 هػ.ُُْٗ
د عيب ب ر أ٘ند بجم علي بجم داب  بجم أ٘ند بجم مادم الكفاية في علم الرواية (ُِٗ

هػ(د ٓنقيق أيب عبدا  السورقي د إبراهيم ٘ندم ّْٔاٝنطيل البغدادم )اٞنيوَب: 
 اٞندي ة اٞن ورة.  - يبة العلتية اٞنديند ال اشر: اٞن

د عيب ١نتد ٗناؿ الديجم علي بجم أيب ٪نٍن اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (َِِ
هػ(د احملقق: د. ١نتد ٖٔٔزهريا بجم مسعود اعنصارم اٝنبر ي اٞن بأي )اٞنيوَب: 
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 اف لب -سوريا / دمشق  -الدار الشامية  -فمل عبد العبيب اٞنرادد ال اشر: دار القلم 
 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْْ/ بًنكتد الطبعة: ال انيةد 

عيب اليمل ١نتد بجم م ـر بجم علىد د ٗناؿ الديجم ابجم م ظور  ,لساف العرب (ُِِ
بًنكتد الطبعة:  –هػ(د ال اشر: دار صادر ُُٕاعنصارم الركييعى اةفريقى )ت: 

 هػ.  ُُْْ -ال ال ة 
هػ(د ال اشر: ْٕٔ)اٞنيوَب: عيب اسحاؽ إبراهيم بجم علي بجم يوس  الشًنازم  اللمع, (ِِِ

  هػ. ُِْْ -ـ  ََِّدار ال يل العلتيةد الطبعة: الطبعة ال انية 
د ةبراهيم بجم ١نتد بجم عبد ا  بجم ١نتد ابجم ميلحد أبو المبدع شرح المقنع (ِِّ

 –هػ(د ال اشر: دار ال يل العلتيةد بًنكت ْٖٖإسحاؽد برهاف الديجم )اٞنيوَب: 
 ـ. ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖلب افد الطبعة: اعك د 

د ١نتد بجم أ٘ند بجم أيب سال مشس اعئتة السروسي )اٞنيوَب: المبسوط للسرخسي (ِِْ
هػ ُُْْبًنكتد الطبعة: بدكف  بعةد تاريخ ال شر:  –هػ(د ال اشر: دار اٞنعرفة ّْٖ

 ـ.ُّٗٗ -
د عيب عبد الر٘نجم أ٘ند بجم شعيل المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي (ِِٓ

هػ(د ٓنقيق: عبد اليياح أبو يدةد ال اشر: َّّال سائي )اٞنيوَب:  بجم علي اٝنراسايند
 ُٖٔٗ - َُْٔحللد الطبعة: ال انيةد  –م يل اٞنطبوعات اةسلمية 

د عيب اٜنسجم نور الديجم علي بجم أيب ب ر بجم سليتاف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (ِِٔ
القدسيد  هػ(د ٓنقيق: حساـ الديجم القدسيد ال اشر: م يبةَٕٖاٟني تي )ت: 

 ـ  ُْٗٗهػد  ُُْْالقاهرةد عاـ ال شر: 
عيب اٜنسٌن أ٘ند بجم فارس بجم زهرياو القبكيين الرازمد )اٞنيوَب:  مجمل اللغة, (ِِٕ

 –هػ(د دراسة كٓنقيق: زهًن عبد احملسجم سلطافد دار ال شر: مؤسسة الرسالة ّٓٗ
 . ـ ُٖٔٗ -هػ  َُْٔ -بًنكتد الطبعة ال انية 

العباس تقي الديجم أ٘ند بجم عبد اٜنليم بجم تيتية اٜنراين )ت د لػأيب مجموع الفتاوى (ِِٖ
هػ(د ٓنقيق: عبد الر٘نجم بجم ١نتد بجم قاسمد ال اشر: ٠نت  اٞنلك فاد لطباعة ِٖٕ
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اٞنصح  الشري د اٞندي ة ال بويةد اٞنتل ة العربية السعوديةد عاـ ال شر: 
 ـ. ُٓٗٗهػ/ُُْٔ

هػ(د  ٕٔٔبجم شرؼ ال وكم )ت د لػأيب زهريا ٪نٍن الديجم المجموع شرح المهذب (ِِٗ
 دار الي ر. 

د عبد العبيب بجم عبد ا  بجم باز )اٞنيوَب: لبن باز مجموع فتاوى ومقالت متنوعة (َِّ
 هػ(د أشرؼ على ٗنع  ك بع : ١نتد بجم سعد الشويعرَُِْ

د لعبد السلـ بجم عبد ا  بجم اٝنمر بجم ١نتدد ابجم تيتية اٜنرايند الم رر في الفقو (ُِّ
الرياضد الطبعة:  -هػ(د ال اشر: م يبة اٞنعارؼ٠ِٔٓند الديجم )اٞنيوَب: أبو الربهاتد 
 مػ .ُْٖٗ-هػ َُْْالطبعة ال انية 

لػأيب عبد ا  ١نتد بجم عتر بجم اٜنسجم بجم اٜنسٌن الييتي الرازم اٞنلقل , الم صوؿ (ِِّ
هػ(د دراسة كٓنقيق: الدهيور     ابر َٔٔبيخر الديجم الرازم وطيل الرم )ت: 

  ـ. ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖيند ال اشر: مؤسسة الرسالةد الطبعة: ال ال ةد فياض العلوا
د عيب ١نتد علي بجم أ٘ند بجم سعيد بجم حـب اعندلسي القر   الم لى باآلثار (ِّّ

 بًنكت.   –هػ(د ال اشر: دار الي ر ْٔٓالظاهرم )اٞنيوَب: 
عبد العبيب د لػ/ برهاف الديجم ١نتود بجم أ٘ند بجم الم يط البرىا ي في الفقو النعما ي (ِّْ

 هػ(د دار إحياو الرتاث العريب.   ُٔٔبجم عتر بجم مىازىةى البخارم اٜن يي )ت: 
عيب البقاو تقي الديجم ١نتد بجم أ٘ند بجم عبد العبيب بجم علي  مختصر الت رير, (ِّٓ

هػ(د احملقق: ١نتد البحيلي كنبي  ِٕٗالييوحي اٞنعركؼ بابجم ال أار اٜن بلي )اٞنيوَب: 
 مػ. ُٕٗٗ -هػ ُُْٖالعبي افد الطبعة: الطبعة ال انية ٘نادد ال اشر: م يبة 

هػ(د ِْٔد عيب إبراهيم إٚناعيل بجم ٪نٍن بجم إٚناعيلد اٞنبين )اٞنيوَب: مختصر المز ي (ِّٔ
 ـ.َُٗٗهػ/َُُْبًنكتد س ة ال شر:  –ال اشر: دار اٞنعرفة 

د ٝنليل بجم إسحاؽ بجم موسىد  ياو الديجم اٛن دم اٞنال ي اٞنصرم مختصر خليل (ِّٕ
هػ(د احملقق: أ٘ند  ادد ال اشر: دار اٜنديث/القاهرةد الطبعة: اعك د ٕٕٔٞنيوَب: )ا

 مػ.ََِٓهػ/ُِْٔ
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د عبد القادر بجم بدراف  الدمشقيد المدخل إلى مذىب اإلماـ أحمد بن حنبل (ِّٖ
ٓنقيق: عبد ا  بجم عبد احملسجم الرتهي د مؤسسة الرسالة د بًنكت د لب اف د الطبعة 

 هػ.  َُُْال انية 
د لػ/ اةماـ مالك بجم أنس بجم مالك بجم عامر اعصبحي اٞندين )ت: الكبرىالمدو ة  (ِّٗ

هػ(د ٓنقيق: زهريا عتًناتد ال اشر: دار ال يل العلتيةد الطبعة: اعك د ُٕٗ
 ـ. ُْٗٗ -هػ ُُْٓ

د ١نتد اعمٌن بجم اٞنخيار مذكرة أصوؿ الفقو على روضة النا ر للعالمة ابن قدامة (َِْ
 السليية د باٞندي ة. الش قيطيد اٞن يبة 

عيب ١نتد عيي  الديجم عبد ا  بجم أسعد بجم علي بجم مرآة الجناف وعبرة اليقظاف,  (ُِْ
هػ(د ك   حواشي : وليل اٞن صورد ال اشر: دار ٖٕٔسليتاف اليافعي )اٞنيوَب: 

 ـ. ُٕٗٗ -هػ  ُُْٕلب افد الطبعة: اعك د  –ال يل العلتيةد بًنكت 
د لعلي بجم )سلطاف( ١نتدد أبو اٜنسجم نور المصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  (ِِْ

لب افد  –هػ(د ال اشر: دار الي رد بًنكت َُُْالديجم اٞنل اٟنركم القارم )اٞنيوَب: 
 ـ.ََِِ -هػ ُِِْالطبعة: اعك د 

د للقا ي ١نتد بجم عبد ا  أبو ب ر بجم العريب المسالك في شرح موطأ مالك (ِّْ
هػ(د قرأه كعٌلق علي : ١نتد بجم اٜنسٌن ّْٓيوَب: اٞنعافرم االشبيلي اٞنال ي )اٞن

السىليتاين كعائشة ب   اٜنسٌن السىليتايند قدسـ ل : يوس  القىرى ىاكمد ال اشر: دىار 
 ـ. ََِٕ -هػ  ُِْٖالغىرب اةسلميد الطبعة: اعك د 

د عيب داكد سليتاف بجم اعشعث مسائل اإلماـ أحمد رواية أبي داود السجستا ي (ِْْ
هػ(د ِٕٓسحاؽ بجم بشًن بجم شداد بجم عترك اعزدم السًِّأٍسياين )اٞنيوَب: بجم إ

ٓنقيق: أيب معاذ  ارؽ بجم عوض ا  بجم ١نتدد ال اشر: م يبة ابجم تيتيةد مصرد 
 ـ. ُٗٗٗ -هػ  َُِْالطبعة: اعك د 

د لػأيب عبد ا  ١نتد بجم عبد ا  بجم المستدرؾ على الص ي ين في ال دي  (ِْٓ
هػ(د دار َْٓالم د الطاتاين ال يسابورمد الشاًن باٜناهم )ت: ٘ندكي  بجم نعيم
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 هػ. ُّٖٗالي رد بًنكتد لب افد 
هػ(د ٓنقيق: َٓٓعيب حامد ١نتد بجم ١نتد الغبايل الطوسي )اٞنيوَب: , المستصفى (ِْٔ

هػ ١ُُّْنتد عبد السلـ عبد الشاُبد ال اشر: دار ال يل العلتيةد الطبعة: اعك د 
 ـ.ُّٗٗ -

هػ(د ال اشر ُِْلػأيب عبد ا  أ٘ند بجم ح بل الشيباين )ت: مد بن حنبل, سند أحم (ِْٕ
 القاهرة.  –: مؤسسة قر بة 

د عيب ب ر أ٘ند بجم عترك بجم عبد اٝنالق مسند البزار المنشور باسم الب ر الزخار (ِْٖ
هػ(د احملقق: ١نيوظ ِِٗبجم ولد بجم عبيد ا  العي ي اٞنعركؼ بالببار )اٞنيوَب: 

(د كعادؿ بجم سعد )حقق اع باو مجم ٗإ   ُا د )حقق اع باو مجم الر٘نجم زيجم 
(د ال اشر: م يبة العلـو ُٖ(د كصربم عبد اٝنالق الشافعي )حقق اٛنبو ُٕإ   َُ

 ـ(.ََِٗـد كانيا  ُٖٖٗاٞندي ة اٞن ورةد الطبعة: اعك د )بدأت  -كاٜن م 
جم العباس بجم ع تاف بجم د عيب عبد ا  الشافعي ١نتد بجم إدريس بمسند الشافعي (ِْٗ

هػ(د ال اشر: َِْشاف  بجم عبد اٞنطلل بجم عبد م اؼ اٞنطل  القرشي اٞن ي )ت: 
 لب اف.  –دار ال يل العلتيةد بًنكت 

= ص يح  المسند الص يح المختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إلى رسوؿ اهلل  (َِٓ
 قيق:ٓن هػ(دُِٔالقشًنم )ت:  اٜنأاج بجم مسلم اٜنسجم لػ/ اةماـ أيب ,مسلم
 س ة اعك  الطبعة بًنكتد العريبد الرتاث إحياو ال اشر:دار عبد الباقيد فؤاد ١نتد

 هػ.     ُّْٕ
د اٞنؤل : آؿ تيتية ))بدأ بيص يياا اٛنٌد: ٠ند الديجم عبد المسودة في أصوؿ الفقو (ُِٓ

هػ( د كأ اؼ إلياا اعبد : عبد اٜنليم بجم تيتية )ت: ِٓٔالسلـ بجم تيتية )ت: 
هػ( (( احملقق: ١نتد ١نيي ٍِٖٕب أهتلاا االبجم اٜنييد: أ٘ند بجم تيتية )هػ( د ِٖٔ

  الديجم عبد اٜنتيدد ال اشر: دار ال ياب العريب. 
د حملتد بجم حباف بجم أ٘ند بجم حباف بجم معاذ بجم مىٍعبدىد مشاىير علماء األمصار (ِِٓ

علي : هػ(د حقق  ككدق  كعلق ّْٓاليتيتيد أبو حاًبد الدارميد البيسإ )اٞنيوَب: 
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اٞن صورةد الطبعة:  –مرزكؽ على ابراهيمد ال اشر: دار الوفاو للطباعة كال شر كاليوزي  
 ـ . ُُٗٗ -هػ  ُُُْاعك  

د عيب عبد ا  ١نتد بجم عبد ا  اٝنطيل العترمد كيل الديجمد مشكاة المصابيح (ِّٓ
هػ(د ٓنقيق: ١نتد ناصر الديجم اعلبايند ال اشر: اٞن يل ُْٕاليربيبم )ت: 

 . ُٖٓٗبًنكتد الطبعة: ال ال ةد  –اةسلمي 
د لػ/ أ٘ند بجم أيب ب ر بجم إٚناعيل الشاًن مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو (ِْٓ

هػ(د ٓنقيق: ١نتد اٞن يقى ال ش اكمد دار العربيةد َْٖبشااب الديجم البوصًنم )ت:
 هػ.  َُْٓسورياد الطبعة اعك  

لػ/ أ٘ند بجم ١نتد بجم علي الييومي ٍب في  ريب الشرح الكبير, المصباح المنير  (ِٓٓ
  هػ(د اٞن يبة العلتيةد بًنكت .َٕٕاٜنتومد أيب العباس )ت: ٥نو 

لػأيب ب ر عبد ا  بجم ١نتد بجم أيب شيبة ال وُب المصنف في األحادي  واآلثار,  (ِٔٓ
هػ(د ٓنقيق: هتاؿ يوس  اٜنوتد م يبة الرشدد الرياضد الطبعة اعك  ِّٓ)ت:

 هػ.  َُْٗ
 الر٘نجم هػ(د ٓنقيق: حبيلُُِالص عاين )ت: الرزاؽ عبد ب ر عيب دالمصنف (ِٕٓ

  هػ. َُّْ س ة ال انية الطبعة اةسلميد اٞن يل توزي : اععظتيد
ٞنصطيى بجم سعد بجم عبده السيو ي شارةد الرحيباىن مولدا ٍب مطالب أولى النهى,  (ِٖٓ

الطبعة: ال انيةد هػ(د ال اشر: اٞن يل اةسلميد ُِّْالدمشقي اٜن بلي )اٞنيوَب: 
 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْٓ

د لػأيب سليتاف ٘ند بجم ١نتد بجم إبراهيم بجم اٝنطاب البسإ اٞنعركؼ معالم السنن (ِٗٓ
هػ  ُُّٓحللد الطبعة: اعك   –هػ(د ال اشر: اٞنطبعة العلتية ّٖٖباٝنطايب )ت: 

 ـ.  ُِّٗ -
جم د عيب احملاسجم ليوس  بجم موسى بالمعتصر من المختصر من مشكل اآلثار (َِٔ

ىلىطي اٜن يي )اٞنيوَب: 
 بًنكت. –هػ(د ال اشر: عامل ال يل ١َّٖنتدد ٗناؿ الديجم اٞن

هػ(د ّْٔد حملتد بجم علي الطيل أبو اٜنسٌن البىٍصرم اٞنعيبيل )اٞنيوَب: المعتمد (ُِٔ
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 .َُّْبًنكتد الطبعة: اعك د  –احملقق: وليل اٞنيسد ال اشر: دار ال يل العلتية 
ريل إ  معرفة اعديلد لشااب الديجم أيب عبد ا  ياقوت إرشاد اعمعجم األدباء,  (ِِٔ

هػ(د احملقق: إحساف عباسد ال اشر: دار ِٔٔبجم عبد ا  الركمي اٜنتوم )اٞنيوَب: 
  ـ . ُّٗٗ -هػ  ُُْْالغرب اةسلميد بًنكتد الطبعة: اعك د 

ػ(د هَّٔلػ/ اٜنافأ أيب القاسم سليتاف بجم أ٘ند الطرباين )ت:المعجم الكبير,  (ِّٔ
ٓنقيق: ٘ندم عد اجمليد السلييد اٛنتاورية العراقيةد كزارة اعكقاؼد مطبعة اعمةد 

 بغداد.
لػ/ عتر بجم ر ا بجم ١نتد رايل بجم عبد الغين هحالة الدمشق , معجم المؤلفين (ِْٔ

   بًنكتد دار إحياو الرتاث العريب بًنكت. -هػ(د ال اشر: م يبة اٞن ىن َُْٖ)ت: 
يب اٜنسٌن أ٘ند بجم فارس بجم زهرياو القبكيين الرازمد أيب د ع معجم مقاييس اللغة (ِٓٔ

هػ(د ٓنقيق: عبد السلـ ١نتد هاركفد ال اشر: دار الي رد عاـ ّٓٗاٜنسٌن )ت: 
 ـ. ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗال شر: 

د عيب نعيم أ٘ند بجم عبد ا  بجم أ٘ند بجم إسحاؽ بجم موسى بجم معرفة الص ابة (ِٔٔ
قيق: عادؿ بجم يوس  العبازمد ال اشر: دار هػ(د ٓنَّْماراف اعصبااين )اٞنيوَب: 

 ـ  ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗالو جم لل شرد الرياضد الطبعة: اعك  
د لشتس الديجمد ١نتد بجم أ٘ند اٝنطيل الشربيين الشافعي )اٞنيوَب: مغني الم تاج (ِٕٔ

 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْٓهػ(د ال اشر: دار ال يل العلتيةد الطبعة: اعك د ٕٕٗ
الديجم عبد ا  بجم أ٘ند بجم ١نتد بجم قدامة اٛنتاعيلي عيب ١نتد موفق د المغني (ِٖٔ

هػ(د دار َِٔاٞنقدسي ٍب الدمشقي اٜن بليد الشاًن بابجم قدامة اٞنقدسي )ت: 
 هػ. ُُْْالي رد بًنكتد لب افد 

لػأيب القاسم اٜنسٌن بجم ١نتد اٞنعركؼ بالرايل المفردات في  ريب القرآف,  (ِٗٔ
ناف الداكدمد ال اشر: دار القلمد الدار هػ(د ٓنقيق: صيواف عدَِٓاعصيااىن )ت: 

  هػ. ُُِْ -دمشق بًنكتد الطبعة: اعك   -الشامية 
عيب اٝنًن المقاصد ال سنة في بياف كيير من األحادي  المشتهرة على األلسنة,  (َِٕ
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هػ(د َِٗمشس الديجم أبو اٝنًن ١نتد بجم عبد الر٘نجم بجم ١نتد السخاكم )اٞنيوَب: 
بًنكتد الطبعة: اعك د  – د ال اشر: دار ال ياب العريب احملقق: ١نتد ع تاف اٝنش

 ـ.ُٖٓٗ -هػ  َُْٓ
د عيب الوليد ١نتد بجم أ٘ند بجم رشد القر   )اٞنيوَب: المقدمات الممهدات (ُِٕ

 ـ ُٖٖٗ -هػ  َُْٖهػ(د ال اشر: دار الغرب اةسلميد الطبعة: اعك د َِٓ
الديجم عبد الر٘نجم بجم علي بجم  د عيب اليرج ٗناؿالمنتظم في تاريخ الملوؾ واألمم (ِِٕ

هػ(د احملقق: ١نتد عبد القادر عطاد مصطيى عبد القادر ١ٕٓٗنتد اٛنوزم )اٞنيوَب: 
 ـ. ُِٗٗ -هػ  ُُِْعطاد ال اشر: دار ال يل العلتيةد بًنكتد الطبعة: اعك د 

د عيب الوليد سليتاف بجم ول  بجم سعد بجم أيوب بجم كارث المنتقى شرح الموطأ (ِّٕ
َنوار  -هػ(د ال اشر: مطبعة السعادة ْْٕقر   البا ي اعندلسي )اٞنيوَب: اليأي  ال

 هػ.  ١ُِّّنافظة مصرد الطبعة: اعك د 
د عيب عبد ا  بدر الديجم ١نتد بجم عبد ا  بجم  ادر المنيور في القواعد الفقهية (ِْٕ

نيةد هػ(د ال اشر: كزارة اعكقاؼ ال ويييةد الطبعة: ال إْٗالبرهشي )اٞنيوَب: 
 ـ.  ُٖٓٗ -هػ َُْٓ

د ١نتد بجم صاّب الع يتٌن د دار ابجم منظومة أصوؿ الفقو وقواعده لبن عييمين (ِٕٓ
 ق.ُِْٔاٛنوزم دالطبعة اعك  

د لػأيب إسحاؽ إبراهيم بجم علي بجم يوس  الشًنازم المهذب للشيرازي (ِٕٔ
 هػ(. دار ال يل العلتيةد بًنكتد لب اف. ْٕٔ)ت:

وسى بجم ١نتد اللختي الغرنا ي الشاًن بالشا   )ت: د لػ/ إبراهيم بجم مالموافقات (ِٕٕ
هػ(د ٓنقيق: أبو عبيدة مشاور بجم حسجم آؿ سلتافد ال اشر: دار ابجم عيافد َٕٗ

   ـ.ُٕٗٗهػ/ ُُْٕالطبعة: الطبعة اعك  
هػ(د ٓنقيق : ١نتد ُٕٗد لػ/ اةماـ مالك بجم أنس أبو عبدا  اعصبحي )ت:لموطأا (ِٖٕ

 مصر. –: دار إحياو الرتاث العريب فؤاد عبد الباقيد ال اشر 
د لػأيب عبد ا  ١نتد بجم أ٘ند بجم ع تاف الذه  ميزاف العتداؿ في  قد الرجاؿ (ِٕٗ
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 هػ(د ٓنقيق: علي ١نتد البأاكمد دار اٞنعرفةد بًنكتد لب اف.  ْٖٕ)ت:
د ١نتد اعمٌن بجم ١نتد اٞنخيار الش قيطي د دار  ير الورود على مراقي السعود (َِٖ

 ـ.ََِِ -هػ ُِّْر كاليوزي  د  دة د الطبعة ال ال ة اٞن ارة لل ش
عيب ١نتد ٗناؿ الديجم عبد ا  بجم يوس  اٜن يي  صب الراية ألحادي  الهداية,  (ُِٖ

  هػ(د الطبعة ال انيةد اجمللس العلتي.ِٕٔالبيلعي )ت:
د عيب ١نتد عبد الرحيم بجم اٜنسجم بجم علي  هاية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ (ِِٖ

-هػ(د ال اشر: دار ال يل العلتية ِٕٕد ٗناؿ الديجم )اٞنيوَب: اةس وم الشافعيٌ 
 ـُٗٗٗ -هػَُِْلب افد الطبعة: اعك  -بًنكت

د لشتس الديجم ١نتد بجم أيب العباس أ٘ند بجم ٘نبة شااب الديجم  هاية الم تاج (ِّٖ
 -هػ(د ال اشر: دار الي رد بًنكتد الطبعة: ط أوًنة ََُْالرملي )اٞنيوَب: 

 ـ.ُْٖٗهػ/َُْْ
د عيب اٞنعايل عبد اٞنلك بجم عبد ا  بجم يوس  بجم اية المطلب في دراية المذىب ه (ِْٖ

هػ(د حقق  كص   ١ْٕٖنتد اٛنوييند رهجم الديجمد اٞنلقل ب ماـ اٜنرمٌن )اٞنيوَب: 
فاارس : أ. د/ عبد العظيم ١نتود الٌديلد ال اشر: دار اٞن ااجد الطبعة: اعك د 

 ـ.ََِٕ-هػُِْٖ
الشيخ صيي الديجم ١نتد بجم عبد الرحيم للهندي,  اية األصوؿ هاية الوصوؿ في در  (ِٖٓ

    هػ(د  بعة اٞن يبة اليأارية ّن ة اٞن رمة.ِٕٓاعرموم اٟن دمد )ت 
لػ/ ٠ند الديجم أيب السعادات اٞنبارؾ بجم ١نتد بجم , النهاية في  ريب ال دي  واألثر (ِٖٔ

هػ(د ال اشر: ١َٔٔنتد بجم ١نتد ابجم عبد ال رًن الشيباين اٛنبرم ابجم اعدًن )ت: 
١نتود  -ـد ٓنقيق:  اهر أ٘ند الباكل ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗبًنكتد  -اٞن يبة العلتية 
  ١نتد الط احي.

لػ/ ١نتد بجم علي بجم ١نتد بجم عبد ا  الشوهاين اليتين )ت: ,  يل األوطار (ِٕٖ
هػ(د ٓنقيق: عصاـ الديجم الصبابطيد ال اشر: دار اٜنديثد مصرد الطبعة: َُِٓ
  ـ.ُّٗٗ -ػ هُُّْاعك د 
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د اٜنسٌن بجم اٞن صور با  القاسم بجم ىداية العقوؿ للمنصور باهلل القاسم بن م مد (ِٖٖ
 ١نتد د اٞن يبة اةسلمية . 

عيب ب ر برهاف الديجم علي بجم أيب ب ر بجم عبداٛنليل الهداية شرح بداية المبتدي,  (ِٖٗ
   هػ( اٞن يبة اةسلمية. ّٗٓاٞنريي ايند )ت 

هػ(د ٓنقيق: ُّٓد عيب الوفاو علي بجم عقيل اٜن بلي )ت والواضح في أصوؿ الفق (َِٗ
  ورج مقدسيد  بعة اٞنعاد اعٞناين. 

لػ/ صلح الديجم وليل بجم أيبك بجم عبد ا  الصيدم )ت: , الوافي بالوفيات (ُِٗ
 –هػ(د ٓنقيق: أ٘ند اعرناؤكط كترهي مصطيىد ال اشر: دار إحياو الرتاث ْٕٔ

 . ـَََِ -هػَُِْبًنكتد عاـ ال شر:
هػ(د َٓٓد عيب حامد ١نتد بجم ١نتد الغبايل الطوسي )اٞنيوَب: الوسيط في المذىب (ِِٗ

القاهرةد  –احملقق: أ٘ند ١نتود إبراهيم د ١نتد ١نتد تامرد ال اشر: دار السلـ 
 .ُُْٕالطبعة: اعك د 

د علي بجم أ٘ند الواحدم ال يسابورمد ٓنقيق الوسيط في تفسير القرآف المجيد (ِّٗ
لب اف دالطبعة اعك   –اٞنو ود كآوركفد دار ال يل العلتيةد بًنكت  عادؿ أ٘ند عبد

 ـ.ُْٗٗ-ُُْٓد
لػ/ أيب العباس مشس الديجم أ٘ند بجم ١نتد بجم  وأ باء أبناء الزماف,وفيات األعياف  (ِْٗ

هػ(د ٓنقيق: إحساف ُٖٔإبراهيم بجم أيب ب ر ابجم ول اف الربم ي اةربلي )ت: 
 .بًنكت –عباسد ال اشر: دار صادر 
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 فهزص ادلىظىػاخ

 انصفسح ادلىظىع
 أ ملخص الرسالة بالعريب

 ب ملخص الرسالة باة٤نليبية
 4 المقدمة

 ْ أ٨نية البحث كأسباب اويياره
 ٓ الدراسات السابقة

 ٓ م اج البحث
 ٕ وطة البحث    

 ُِ الش ر كاليقدير
 25 تمهيد: تعريٌف بقاعدة: تعارظ ال ا ر والمبيح

 ُْ معىن اليعارض لغة اٞنطلل اعكؿ:
 ُٔ اٞنطلل ال اين: معىن اليعارض اصطلحان 

 ُٗ اٞنطلل ال الث: اليرؽ بٌن اليعارض كالي اقض
 ُِ المطلب الرابع: الفرؽ بين التعارظ والتعادؿ:

 ِِ اٞنطلل اٝنامس: معىن اٜنظر لغة
 ِّ اٞنطلل السادس: تعري  اٜنظر اصطلحان 

 ِٔ ح لغة. اٞنطلل الساب : معىن اٞنبي
 ِٔ اٞنطلل ال امجم: تعري  اٞنبيح اصطلحان 

 الفصل  األوؿ
 دراسة  ظرية لقاعدة: تعارظ ال ا ر والمبيح

3: 

 َّ اٞنعىن العاـ للقاعدة المب   األوؿ:
 ِّ : أقساـ اليعارض بٌن اعدلةالمب   اليا ي
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 انصفسح ادلىظىع
 ّّ اٞنطلل اعكؿ: ح م اليعارض بٌن دليلٌن قطعيٌن

 ّٔ ح م اليعارض بٌن دليلٌن ظ يٌن اٞنطلل ال اين:
 ْٖ اٞنطلل ال الث: ح م اليعارض بٌن دليل قطعي كدليل ظين.

 63 أسباب اويلؼ العلتاو ُب اٜنظر كاةباحة المب   اليال :
 َٔ ُب حأية القاعدة المب   الرابع:

 ُٔ اٞنطلل اعكؿ: اٞنذاهل ُب اٜن م ع د تعارض اٜناظر كاٞنبيح
 ّٔ : أدلة هل مذهل:اٞنطلل ال اين

 ٗٔ اٞنطلل ال الث: سبل اٝنلؼ
 َٕ اٞنطلل الراب : م اقشة اعدلة

 ٖٕ اٞنطلل اٝنامس: اٞنذهل اٞنخيار
 َٖ اٞنطلل السادس: شركط االحيأاج بالقاعدة

 ْٖ أم لة القاعدة المب   الخامس:
 القاعدة اليقاية ُب ا يتاع اٜنظر كاةباحة كآدارها المب   السادس:

 اليقاية.
ٖٗ 

 ُٗ ُب ك وه أورل مجم تعارض اٜناظر كاٞنبيح المب   السابع:
اٞنطلل اعكؿ: معار ة مذهل الصحايب للس ة كأحد٨نا حاظر 

 3: كاآلور مبيح.

اٞنطلل ال اين: معار ة قوؿ الصحايب لصحايب آور كأحد٨نا حاظر 
 ٓٗ كاآلور مبيح.

 ٕٗ بيح.اٞنطلل ال الث: تعارض القياسٌن اٜناظر كاٞن
 ٖٗ اٞنطلل الراب : تعارض الييويٌن اٜناظرة كاٞنبيحة.

 َُِ اٞنطلل اٝنامس: تعارض اٜند اٞنقرر للحظر كاٜند اٞنقرر لإلباحة
 214 اليصل ال اين
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 انصفسح ادلىظىع
 دراسة تطبيقية عدر قاعدة تعارض اٜناظر كاٞنبيح ُب اليركع اليقاية

روع الفقهية المب   األوؿ: أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الف
 العبادات

َُْ 

 216 اٞنطلل اعكؿ: أدر تقدًن اٜناظر على اٞنبيح ُب الطاارة
 217 المسألة األولى:حكم سؤر ال مار

 َُٔ أدلة اٜنظر
 َُٕ أدلة اةباحة

 َُٖ الرت يح
 :21 المسألة اليا ية: حكم الوضوء من مس الذكر

 َُٗ أدلة اٜنظر
 َُُ أدلة اةباحة

 ُُُ الرت يح
 223 المسألة اليالية: حكم الوضوء من أكل ل م األبل

 ُُِ أدلة اٜنظر
 ُُّ أدلة اةباحة

 ُُْ الرت يح
 ُُٔ المسألة الرابعة: حكم وضوء الرجل  بفضل وضوء المرأة.

 ُُٔ أدلة اٜنظر
 ُُٕ أدلة اةباحة

 ُُٖ الرت يح
 :22 ركبةال ائض  فيما بين السرة وال المسألة الخامسة: حكم مباشرة

 ُُٗ أدلة اٜنظر
 ُُِ أدلة اةباحة

 ُِِ الرت يح
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 انصفسح ادلىظىع
 234 المسألة السادسة:حكم ال تفاع بجلد الميتة ولو بعد الدبغ

 ُِّ أدلة اٜنظر
 ُِْ أدلة اةباحة

 ُِٓ الرت يح
 ُِٔ المسألة السابعة: حكم السمن المائع إذا وقعت فيو الفأرة

 ُِٔ أدلة اٜنظر
 ُِٕ أدلة اةباحة

 ُِٕ الرت يح
 239 المطلب اليا ي:  أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الصالة  

 ُِٗ المسألة األولى:حكم النظر إلى الفخذ
 َُّ أدلة اٜنظر

 َُّ أدلة اةباحة
 ُِّ الرت يح

 245 المسألة اليا ية: حكم ت ية المسجد وقت النهي
 ُّْ أدلة اٜنظر

 ُّٓ أدلة اةباحة
 ُّٔ الرت يح

 248 المسألة اليالية: حكم مك  ال ائض والجنب في المسجد
 ُّٕ أدلة اٜنظر

 ُّٗ أدلة اةباحة
 َُْ الرت يح

 252 المسألة الرابعة: حكم دخوؿ المشرؾ للمسجد
 ُُْ أدلة اٜنظر

 ُّْ أدلة اةباحة
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 انصفسح ادلىظىع
 ُْْ الرت يح

 ُْٓ المسألة الخامسة:حكم ت ية المسجد واإلماـ يخطب:
 ُْٓ أدلة اٜنظر

 ُْٔ أدلة اةباحة
 ُْٕ الرت يح

 ُْٗ المسألة السادسة: حكم لبس األحمر
 ُْٗ أدلة اٜنظر

 ُُٓ أدلة اةباحة
 ُِٓ الرت يح

 265 الصياـ المطلب اليال : أثر تقديم ال ظر على اإلباحة في
 ُٓٓ المسألة األولى: حكم اإلفطار في صـو التطوع

 ُٓٓ أدلة اٜنظر
 ُٔٓ أدلة اةباحة

 ُٕٓ الرت يح
 ُٖٓ المسألة اليا ية: حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار

 ُٖٓ أدلة اٜنظر
 ُٗٓ أدلة اةباحة

 ُٗٓ الرت يح
 َُٔ المسألة اليالية: حكم إفراد يـو السبت بالصياـ

 َُٔ أدلة اٜنظر
 ُُٔ أدلة اةباحة

 ُُٔ الرت يح
 ُّٔ لمبيح في ال جالمطلب الرابع: أثر تقديم ال ا ر على ا
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 انصفسح ادلىظىع
 ُْٔ المسألة األولى : حكم عقد النكاح للم ـر

 ُْٔ أدلة اٜنظر
 ُٓٔ أدلة اةباحة

 ُٓٔ الرت يح
اٞنبحث ال اين: أدر تقدًن اٜناظر على اٞنبيح ُب اليركع اليقاية ُب بعض 

 ُٕٔ البيوع

 ُٖٔ المطلب األوؿ: في بعض صور البيع 
 ُٗٔ لالمسألة األولى: حرمة ربا الفض

 ُٗٔ أدلة اٜنظر
 َُٕ أدلة اةباحة

 َُٕ الرت يح
 ُُٕ المسألة اليا ية: حكم بيع العربوف

 ُُٕ أدلة اٜنظر
 ُِٕ أدلة اةباحة

 ُّٕ الرت يح
 ُٕٓ المسألة اليالية: حكم بيع  العبد المدبر

 ُٕٓ أدلة اٜنظر
 ُٕٔ أدلة اةباحة

 ُٕٕ الرت يح
 ُٖٕ ل يواف بال يواف  سيئةالمسألة الرابعة: حكم بيع ا

 ُٖٕ أدلة اٜنظر
 ُٕٗ أدلة اةباحة

 َُٖ الرت يح
 ُُٖ المطلب اليا ي: أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الجعالة
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 انصفسح ادلىظىع
 ُِٖ المسألة األولى : حكم أخذ األجرة على تعليم القرآف

 ُِٖ أدلة اٜنظر
 ُْٖ أدلة اةباحة

 ُٖٓ الرت يح
تقدًن اٜناظر على اٞنبيح ُب اليركع اليقاية ُب  اٞنبحث ال الث: أدر    

 ُٖٔ  ال  اح

 ُٕٖ المسألة األولى: حكم  كاح من كاف أحد أبويها وثني واآلخر كتابياً 
 ُٕٖ أدلة اٜنظر

 ُٕٖ أدلة اةباحة
 ُٖٖ الرت يح

 ُٖٗ المسألة اليا ية: حكم  كاح المتعة
 ُٖٗ أدلة اٜنظر

 َُٗ أدلة اةباحة
 ُِٗ الرت يح

 ُّٗ المسألة اليالية: حكم النكاح بال ولي
 ُّٗ أدلة اٜنظر

 ُْٗ أدلة اةباحة
 ُٔٗ الرت يح

المسألة الرابعة: حكم الجمع بين األختين في الوطء في  ملك 
 اليمين

ُٕٗ 

 ُٕٗ أدلة اٜنظر
 ُٖٗ أدلة اةباحة

 ُٖٗ الرت يح
 ََِاليركع اليقاية ُب  اٞنبحث الراب : أدر تقدًن اٜناظر على اٞنبيح ُب     
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 انصفسح ادلىظىع
 الر اع

 َُِ المسألة األولى : مدة الرضاع الم ـر
 َُِ أدلة اٜنظر

 َُِ أدلة اةباحة
 َِِ الرت يح

المب    الخامس: أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع 
 الفقهية في الجنايات

314 

 َِْ المسألة األولى: قتل ال ر بالعبد
 َِْ أدلة اٜنظر

 َِٓ ةباحةأدلة ا
 َِٓ الرت يح

 َِٕ المسألة اليا ية:حكم قطع يد السارؽ فيما دوف عشرة دراىم
 َِٕ أدلة اٜنظر

 َِٖ أدلة اةباحة
 َِٖ الرت يح

المب   السادس: أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع 
 الفقهية في األطعمة, والصيد

َِٗ 

 321 ح في األطعمةالمطلب األوؿ: أثر تقديم ال ا ر على المبي
 ُُِ المسألة األولى: حكم أكل الضب

 ُُِ أدلة اٜنظر
 ُِِ أدلة اةباحة

 ُِّ الرت يح
 ُِٓ المسألة اليا ية: حكم أكل الضبع
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 انصفسح ادلىظىع
 ُِٓ أدلة اٜنظر

 ُِٔ أدلة اةباحة
 ُِٔ الرت يح

 ُِٕ المسألة اليالية : حكم أكل القنفذ
 ُِٕ أدلة اٜنظر

 ُِٕ أدلة اةباحة
 ُِٖ رت يحال

 ُِٗ المسألة الرابعة: حكم أكل التمساح
 ُِٗ أدلة اٜنظر

 ُِٗ أدلة اةباحة
 َِِ الرت يح

 ُِِ المطلب اليا ي: أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الذبائح
 ِِِ المسألة األولى : حكم ذبي ة الكتابي التي لم يذكر اسم اهلل عليها

 ِِِ أدلة اٜنظر
 ِِِ أدلة اةباحة

 ِِِ الرت يح
المب   السابع: أثر تقديم ال ا ر على المبيح في الفروع الفقهية 

 في بعض آداب الشرب
ِِْ 

 ِِٓ المسألة األولى: حكم الشرب الماء قائماً 
 ِِٓ أدلة اٜنظر

 ِِٔ أدلة اةباحة
 ِِٔ الرت يح

المب   اليامن: أثر تقديم ال ا ر على المبيح في بعض النوازؿ 
 المعاصرة

338 
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 انصفسح ادلىظىع
 ِِٖ المنتهية بالتمليك  المسألة األولى:حكم اإلجارة

 ِِٖ أدلة اٜنظر
 ِِٗ أدلة اةباحة

 ِِٗ الرت يح
 َِّ المسألة اليا ية : حكم الشرط الجزائي في الدين

 َِّ أدلة اٜنظر
 َِّ أدلة اةباحة

 ُِّ الرت يح
 343 الخاتمة
 ِّٓ الياارس

 ِّٔ فارس اآليات
 ُِْ فارس اعحاديث

 ِِٓ فارس اععلـ
 َِٔ فارس اٞنصادر كاٞنرا  

 ِٔٗ فارس اٞنو وعات

 
 


