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 حُٔٔظوِٚ

ىذا البحث بعنواف اآلراء الفقهية الٍب حكم عليها ابن تيمية ابلشذكذ )دراسة أتصيلية تطبيقية( 
 ككما يتضح من اسم البحث أنو يقـو على ا٤بنهج االستقرائي كاالستنتاجي، كلو ركناف أساسياف. 

د ابن تيمية، كالذم اتضح فيو أف فالركن األكؿ ىو الدراسة التأصيلية لنظرية الشذكذ الفقهي عن
ابن تيمية خالف ا٤بعهود فلم ٯبعل الشذكذ مقاببل لئلٝباع بل جعلو ىو ٨بالفة الدليل الشرعي من 
الكتاب كالسنة كاإلٝباع القطعي كالقياس ا١بلي، كًب معا١بة كل ىذا ُب الباب األكؿ مع متعلقاتو  

ابن تيمية من القوؿ الشاذ كالقائل بو كموقف كانعكاساتو أيضا كموقف  ،كعبلقة الشذكذ ابإلٝباع
 العلماء من نظرة ابن تيمية أيضا. 

أما الركن الثا٘ب من البحث فهو الدراسة التطبيقية لآلراء الفقهية الٍب حكم عليها ابن تيمية 
ابلشذكذ، كذلك ٤بعرفة أثر نظريتو على الفركع الفقهية الشاذة من كجهة نظره كقياس مدل انطباؽ 

ه العاـ على أحكامو ا١بزئية على الفركع، كلبلستفادة من ٨برجات استقراء ىذه الفركع كٙبليلها تنظّب 
٣بدمة النظرية، كىذا ما ًب فعبل ُب البابْب الثا٘ب كالثالث، حيث جعلت الثا٘ب منهما لآلراء ا٣باصة 

 أببواب العبادات كالثالث لآلراء ا٣باصة اب٤بعامبلت. 
 اٛبة الٍب تضمنت أىم النتائج كالتوصيات. كُب هناية البحث أتٌب ا٣ب



Abstract 
This research follows a fundamental-applied approach and aims to 

investigate the jurisprudential opinions that Ibn Taimiyah claims to be 

irregular. The research، which adopts an inclusive induction-deduction 

method, has two main bases. The first is the fundamental study on Ibn 

Taimiyah's theory of jurisprudential irregularities. It turns out that Ibn 

Taimiyah does not consider the irregular opinions as Consensus 

contrasting-opinions, but as against all pieces of evidence from the Holy 

Quran, Authentic Sunnah, Decisive Consensus, and Evidential Analogy. 

This all is dealt with in Chapter One that also includes some other 

relations such as the relation between Consensus and irregularities; and 

some reflections such as Ibn Taimiyah's view on what he considers 

irregular claims and on their scholars، on the one hand, and the view of 

scholars, in general, on Ibn Taimiyah's claims, on the other hand.  

The second is the applied study of the jurisprudential opinions that Ibn 

Taimiyah considers irregular. This study, in turn, shows the impact of his 

theory on what he claims to be irregular jurisprudential branches, and 

measures how generally his theory has affected his particular claims on 

those branches and how this helps serve the theory. This is dealt with in 

Chapters two that focuses on the opinions related to the acts of worship 

and devotions، and Three that focuses on the opinions related to the acts 

of doings. Following that is the summary including the findings and 

recommendations.  
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 المقدمة

يعنا كىالى ﴿ُب ٧بكم التنزيل قائبل:  كا١بماعة لوحدةا٢بمد  الذم أمر اب كىاٍعتىًصميوا ًٕبىٍبًل اَّللهً ٝبًى
كىمىٍن ييشىاًقًق ﴿، كا٢بمد لو سبحانو على بياف سبيل ا٤بؤمنْب بقولو: [301]آل عمران  ،﴾تػىفىرهقيوا

ًبي ى لىوي ا٥ٍبيدىل كىيػىتهًبٍع غىيػٍرى سى ًل اٍلميٍؤًمًنْبى نػيوىٌلًًو مىا تػىوىٔبه كىنيٍصًلًو جىهىنهمى الرهسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبه
، [13]سبأ  ،﴾كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى الشهكيوري ﴿، كالقائل عن عباده: [331]النساء  ،﴾كىسىاءىٍت مىًصّبنا

قىانًتنا َّللًهً ًإفه ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيمهةن ﴿كالقائل عن ا٣بليل عليو السبلـ الذم ضادتو أمة األرض آنذاؾ: 
ًنيفنا كىٓبٍى يىكي ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى  ، كالصبلة كالسبلـ األٛباف األكمبلف على سيد [320]النحل  ،﴾حى

، كالقائل: " إفه هللاى ال ٯبمعي أمهٍب على (ُ)ا٣بلق كأشرؼ ا٤برسلْب القائل: " يد هللا مع ا١بماعة " 
 ، أما بعد: (ِ)إٔب النار "  شذٌ  ضبللةو، كيدي هللًا على ا١بماعًة كمن شذٌ 

فإف لكل عصر فقهو الذم يتسم بسمات قد ٚبتلف عن األعصر األكؿ، كإف من ٠بات 
على مسمع كمرأل من  ،فقو العصر ا٢بإب ىو إاثرة ا٤بسائل الشائكة كانتفاش الفتاكل الشاذة

، كذلك عرب الفضائيات ككسائل اإلعبل ـ أصحاب العقوؿ كذكم الفهـو من أكٕب العلـو
كأشباىو من التصدر  ا٤بغمور كالتواصل الٍب جعلت العوآب عا٤با كاحدا كالقرية، فمكنت الركيبضة

                                 
، كابن حباف ٫بوه ُب صحيحو ُِٔٔ( أخرجو الَبمذم ُب ا١بامع، ابب ما جاء ُب لزـك ا١بماعة، كاللفظ لو، برقم ُ)

 رؽ ا١بماعة يرتكض ". كزاد: " كىًإفه الشهٍيطىافى مىعى من فا ّْٖ/َُ
، كصححو ِِْ/ٓجود إسناده ا٥بيثمي ُب اجملمع ، ك ِٖ/ٓصحح معناه ابن العريب ُب عارضة األحوذم  كا٢بديث

 . ُِّٔ، كاأللبا٘ب ُب صحيح ا١بامع برقم ْٔٓٔالسيوطي ُب ا١بامع الصغّب برقم 
: " سليماف ا٤بد٘ب منكر ا٢بديث "، كُب وفي ؛ كقاؿٕٗٓبرقم  ِّّ( أخرجو الَبمذم ُب العلل الكبّب كاللفظ لو ص ِ)

بي مىا جىاءى ُب ليزيكـً ا١بىمىاعىًة، برقم   ، كقاؿ عنو: " غريب من ىذا الوجو ". ُِٕٔا١بامع لو، ابى
، كقاؿ ا٤بباركفورم ُِّ/ٗ، كصححو الشوكا٘ب ُب نيل األكطار ُُّٓب شرح كتاب الشهاب ص  بن بدرافكحسنو ا

، ما عدا لفظ: " كمن ُِٕٔو شواىد "، كصححو األلبا٘ب ُب صحيح الَبمذم برقم : " لُٔ/ُٔب ٙبفة األحوذم 
 . ُِٕٔ... "، كاألرانؤكط ُب ٙبقيقو ١بامع الَبمذم برقم  شذ
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اكتشافهم ما  زاعمْب ،ليصل فكرىهم النشاز إٔب العامةبغية االشتهار أك االسَبزاؽ كغّبه 
، مع هتافت بعض الناس أيضا على زالت ُ كمبددين ظبلـ السنْب قصرت عنو عقوؿ ا٤بسلمْب

أك قد يكوف عن اتباع  ،ًة ُب الفقو كالتجديد ُب الدينسقطات الفضبلء ٕبجة ا١ًبده لماء ك الع
 ا ُب أقاصي األرض. هنفيلتقطوهنا كينشرك  ،للهول

مع أف التحذير كارد ُب الشرع كعن أئمة السلف من زلة العآب كاتباع الشواذ، حٌب صار 
 عقيدتو ا٤بشهورة:  ألىل السنة كما قاؿ الطحاكم رٞبو هللا ُب ذلك ر٠با

 . (ِ)" كنتبع السنة كا١بماعة ك٪بتنب الشذكذ كا٣ببلؼ كالفرقة " 
 كقد أجاد الشاعر حينما قاؿ: 

ػػػػػػػػػػػػا  تشػػػػػػػػػػػػكو الفتػػػػػػػػػػػػاكل ُب زمانًػػػػػػػػػػػػك حا٥بى
 

 ػػػػػػػػا  مػػػػػػػػن بعػػػػػػػػد مػػػػػػػػا سػػػػػػػػلب الفضػػػػػػػػاءي ٝبا٥بى
 صػػػػػػػػػػػػػػارت مبلبلػػػػػػػػػػػػػػةى الفػػػػػػػػػػػػػػؤاًد أتشػػػػػػػػػػػػػػػتكي 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا علماءىىػػػػػػػػػػػػػػػػا أـ تشػػػػػػػػػػػػػػػػتكي جيهها٥بى

(ّ) 
ت.. حاجة ىذا العصر فعبل إٔب االجتهاد كالتجديد لكثرة النوازؿ كيقابل ىذا التهاف 

الٍب ٙبتم على معاشر الفقهاء كا٤بتفقهة مواجهتها على أرض الواقعات،  ،كا٤بستجدات
ابلتصدم ٥با ابلتكييف الفقهي السليم كالفتول الصحيحة عرب استخداـ آليات الفتول من 

يزاف االنضباط ليبتعدكا عن غياىب الشذكذ أصوؿ راسخة ككسائل قدٲبة كحديثة، متزنْب ٗب
 . (ْ)كليصلوا إٔب شواطئ ا٢بق إبذف ا٢بق سبحانو 

                                 
( كبعض الفتاكل الشاذة ا٤بنتشرة ُب كسائل التواصل كاإلعبلـ كالٍب أفٌب هبا بعض ا٤بشهورين كالٍب ىي أقرب للطرفة من ُ 

واز شرب ا٣بمر بكمية ال تسكر، كفتول أف استخداـ الواقي الذكرم ٰبوؿ دكف كقوع الزان، كفتول الفتيا ) كفتول ج
إرضاع ا٤بوظفة زميلها ابلعمل لنفي ا٣بلوة، كنكاح الزكجة الػميتوفاة، كنكاح البهائم، كزكاج ا١بنْب، كجواز النظر إٔب 

 يور بدال من هبيمة األنعاـ .. (.      ا٤برأة ا٤بتربجة ألهنا أسقطت ا٢بجاب عن نفسها، كالتضحية ابلط

، بتخريج األلبا٘ب، كشرح الطحاكية البن أيب العز َٕ( بياف عقيدة أىل السنة كا١بماعة )الطحاكية( للطحاكم ص ِ)
 . ْْٓ/ِا٢بنفي 

لى الشبكة ( البيتاف مطلع قصيدة بعنواف )تشكو الفتاكل( للدكتور الشاعر عبدالرٞبن العشماكم، ينظر موقع الديواف عّ)
 (. https://www.aldiwan.net/poem6741.html: )  العنكبوتية

( كمن ٭باذج شذكذ ا٤بسائل العصرية ا٤بستجدة فتول الشيخ ٧بمود شلتوت إبابحة الفوائد البنكية )الراب( لعلل غريبة  ْ)
= 

https://www.aldiwan.net/poem6741.html
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كمن ىنا نبعت ا٢باجة الداعية إٔب الرجوع إٔب تراثنا الفقهي اجمليد كنتاج فقهائنا التليد، 
لنسرب أغواره كنعرؼ منهج أصحابو، فنستفيد منو بنقلو حيا إٔب كاقعنا ا٤بعاصر، فتخرج 

 قاتنا كما خرجت تطبيقات أكلئك األعبلـ بعيدة عن الشذكذ مصيبة للصواب ٕبوؿ هللا. تطبي
إماـ األئمة كمفٍب األمة كلعل من أبرز أكلئك األماجد بعد عصر الصحابة شيخ اإلسبلـ 
الفقيو أٞبد بن عبدا٢بليم كٕبر العلـو العبلمة كالعضب الصمصامة زينة ٧بافل ا٤بناظرة كا١بداؿ 

ق، ا٢باضر بفكره كعلمو بيننا، مالئ الدنيا كشاغل الناس، ٢ِٕٖبرا٘ب، ا٤بتوَب عاـ بن تيمية ا
فمنذ سطع ٪بمو ٓب يشهد اترٱبنا حضورا علميا حاؿ حياتو كبعد ٩باتو لشخصية مثلو، حٌب 
ٝبعت لو السّب، كدكنت لو االختيارات، ككتب ُب منهجو التنظّبات، كأثبتت لو ا٤بؤلفات، 

بو كابن القيم كانتهاء إٔب يومنا ىذا، كما زاؿ الناس يكتبوف عن الظاىرة بداية من أكابر طبل
 . (ُ)التيمية كما أكثر ما كتبوا حٌب قارب ما كتب عنو من رسائل جامعية فقط ا٤بائٍب رسالة! 

كالناس حولو ُب معَبكْب، معَبؾ بْب أحبابو من أقصى اليمْب ا٤بتشدد إٔب أقصى الشماؿ 
 صبل بو كينتزع ٝببل من كتبو ليزكؽ هبا كبلمو كيربر مقصوده. ا٤بتساىل، فكل يدعي ك 

كمعَبؾ آخر بْب مؤيدم الشيخ ك٨بالفيو، فقد امتد أتثّبه ليشغل ٨بالفيو ُب الرد عليو من 
 .ِ لعلمية كما ٲبتلكو من رؤل ثقافيةأصحاب الفرؽ الضالة كغّبىم، كما ذاؾ إال لعمق مكانتو ا

=                                                             
 القت صخبا إعبلميا كضج هبا معاشر الفقهاء، كقد رد عليو ردا مفصبل اإلماـ دمح كحاجة االقتصاد كغّبىا، كالٍب

 َّٕبوث ُب الراب أليب زىرة ص ، ينظربفعل الرأ٠بالية كغّبىا أبو زىرة كبْب أف ىذا من الراب اـر كلو تغّبت أ٠باؤه
للدكتور ٝباؿ شعباف ٔبامعة األزىر، كىو الفتاكل الشاذة كأثرىا على اجملتمع )دراسة فقهية تطبيقية( ك  كما بعدىا،

-َِ: )خبلؿ الفَبة  ٔبامعة القصيم ية الشريعةلٗبؤٛبر الفتول كاستشراؼ ا٤بستقبل ُب كٕبث علمي منشور 
 ىػ(.ُّْْ/ٔ/ُِ

طبع مؤسسة الوقف اإلسبلمي، عاـ ( ينظر دليل الرسائل ا١بامعية ُب علـو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية لعثماف شوشاف، ُ)
األستاذ مشرؼ الشهرم ُب موقع تويَب على الشبكة العنكبوتية أبف ما كتب عن ابن تيمية ُب  دى كقد غره ىػ، ُِْْ

 ، كرابط التغريدة:مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية ابلرايض يقارب األلفي عنواف؛ كقد قاـ بنشر ىذه العناكين

(https://twitter.com/ktbdros/status/1174796561202761743?lang=ar. ) 
: " اعلم أف ابن تيمية رجل عآب، لو اطبلع على ّٕٖ/ّبط ابن العجمي الشافعي ُب نور النرباس ( قاؿ ا٢بافظ سً ِ)

= 

https://twitter.com/ktbdros/status/1174796561202761743?lang=ar
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

ء كاف لو موقف من الشذكذ عموما كالفقهي خصوصا تنظّبا كالشيخ كغّبه من أكابر الفقها
كحكما كاحتسااب، فعلى مستول النظرية قاؿ رٞبو هللا: " كما أحد شٌذ بقوؿ فاسد عن 
ا١بمهور، إال كُب الكتاب كالسنة ما ييبْبًٌ فساد قولو، كإف كاف القائل كثّبان..، كأما القوؿ الذم 

كإف كاف  ،ذا كإف كاف القائل بو أقل من ذلك القوؿيدؿ عليو الكتاب كالسنة فبل يكوف شا
القائل بو كاحدا، فبل عربة بكثرة القائل ابتفاؽ الناس، ك٥بذا كاف السلف من الصحابة كالتابعْب 

 . (ُ)٥بم إبحساف يرٌدكف على من أخطأ ابلكتاب كالسنة، ال ٰبتجوف ابإلٝباع إال عبلمة " 
 اندركإف زيًعمى أنو مسبوؽ إال أنو  كالتجديدم يكأزعم أف ىذا ا٤بوقف التنظّبم التصحيح

، أما عند كثّب من الفقهاء فهو (ِ)الوجود، فالشذكذ لغة ىو: ا٤بفارقة كالندرة كاالنفراد كالقلة 
، ك٥بذا تصطدـ حقيقة (ّ)إبٝباؿ: " القوؿ الذم خالف فيو صاحبو أقواؿ سائر الفقهاء " 

 من الفقهاء من جهة: ىل الشذكذ ىو ٨بالفة الشذكذ الفقهي عند الشيخ ٕبقيقتو عند كثّب
من أيضا أـ ٨بالفتو لئلٝباع؟، كلعل ىذا  ،أـ ٨بالفة الفقيو لسائر الفقهاء؟ ،الكتاب كالسنة؟

 . (ْ)األسباب الٍب جعلت بعضهم يتهم الشيخ ابلشذكذ عموما أك ُب بعض فتاكيو خصوصا 
اسخ بلغ رتبة االجتهاد ا٤بطلق، كقد كأما على مستول الفركع الفقهية، فالشيخ عآب فقيو ر  

ل، كقد كقع ىذا ُب العديد من فتش الفركع الدقائق كأخرج منها ما يراه شذكذا كبْبه كحكم كعلٌ 
كحكمو ابلشذكذ على قوؿ سعيد بن ا٤بسيب رٞبو   ، (ٓ)مع انشغالو ابلتصنيف العقدم ا٤بواطن

=                                                             
 عليو اب٥بويُب ".  السنن، كال ينبغي أف يردٌ 

 . ْٗٓ-ّٗٓ/ُالنبوات البن تيمية  ،أم عبلمة على كجود النص (ُ)
 . ْْٗ/ّ، كلساف العرب البن منظور َُٖ/ّ، كمقاييس اللغة البن فارس ُِٕ/ُُ( ينظر هتذيب اللغة لؤلزىرم ِ)
كىناؾ مفاىيم أخرل تشابو الشاذ ليست موضوع ٕبثنا؛ كالقوؿ  ،ِٓٓ( معجم لغة الفقهاء لقلعجي كقنييب ص ّ)

الف أصوؿ إماـ ا٤بذىب كأصولو، ينظر الفوائد ا٤بدنية فيمن يفٌب بقولو من أئمة الفاسد كالوجو الشاذ الذم ٱب
 . ّْالشافعية للكردم ص

 ( كما سيتبْب ذلك من خبلؿ البحث. ْ)
: أنو أكثر من التصنيف ُب أصوؿ الدين كالرد على ا٤بخالفْب  ّٓ( كما يذكر تلميذه البزار عنو ُب األعبلـ العلية ص ٓ)

= 
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ٔٔ 

 

 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

 . (ُ)د على الثا٘ب هللا، عن ٙبليل ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ ٗبجرد العق
فاستعنت اب أكال ٍب ٝبعت أمرم كشحذت ما توفر من ٮبٍب على أف أٝبع ما تفرؽ كما  

كا٤بنثورة ُب كتبو عن الفركع الفقهية الشاذة مع أتصيل  ،توحش من نصوص ابن تيمية رٞبو هللا
ىتماـ النظرية ألحبس كل ذلك ُب موطن كاحد، كأركضو حٌب يفهم كيستساغ، ٍب أكليو اال

كيربز  ،للفركع الفقهية، لتخرج النظرية ٦ببلةالبينية ابلدراسة الفقهية التحليلية للنظرية كا٤بقارنة 
انطباقها على فركعها الفقهية عند الشيخ، آمبل أف يكوف ىذا البحث نرباسا موثوقيتها ك  مدل

يق من هللا فما كاف من صواب فهو توف، تجديد كاالجتهاد بعيدا عن الشواذلكل من أراد ال
كحده صاحب ا٤بنة كالفضل، كإف كاف من خطأو فمن نفسي كالشيطاف، كهللا كرسولو منو 

  بريئاف.
 أسباب اختيار الموضوع. 

 أىم أسباب اختيار ا٤بوضوع تتلخص ُب اآلٌب: 
أف ٙبرير اآلراء الفقهية الشاذة ىو جزء من معرفة ا٣ببلؼ الفقهي، حيث يعد قسيما  -ُ

عرفة ا٣ببلؼ ىو ركح الفقو اإلسبلمي للفقيو، حٌب جاء ُب األثر عن من أقساـ ا٣ببلؼ، كم
 .(ِ)أنفيوي الفقوى "  مٍ شي ٓب يى  تادة: " من ٓب يعرؼ ا٣ببلؼى قى 

اإلٝباع  ، كىي مواطنعند كثّب من الفقهاء عرفة ما يقابلو غالباأف معرفة الشاذ مهمة ٤ب -ِ

=                                                             
 البهم على السنة كإبطا٥بم للشريعة ؛ كأف أمر الفركع قريب ابلنسبة لؤلصوؿ.     فيها ٤با رأل تك

 .ْٗٓ-ّٗٓ/ُالنبوات البن تيمية ( ينظر ُ)
 . ُٖٓ/ِ( أخرجو ابن عبدالرب مسندا ُب جامع بياف العلم عن قتادة ِ)

األقواًؿ..، قائبل: حسبي الفقيو ما عليو كيقوؿ التاج السبكي: " كال ييهوًٌفي الفقيوي ما ٫بكيو من غرائًب الوجوًه كشواًذ 
يضىيًٌعي للفقًو..، فإفٌ 

ُب  ا١بملي  ا٣ببلؼ كا٤بأخذ، ال يكوف فقيها حٌب يلجى  إذا ٓب يعرؼ علمى  ا٤برءى  الفتيا، فليعلم أف ىذا ا٤ب
 . ُّٗ/ُا٣بياط "، طبقات الشافعية الكربل  سمًٌ 
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ٕٔ 

 

 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

 ، كما قاؿ الغزإبة مسائل اإلٝباع كاالتفاؽٗبعرف ، كال تناؿ رتبة الفقو ُب الدين إال(ُ)كاالتفاؽ 
ٍٝبىاعً : " عن اجملتهد  ًؼ اإٍلً ٍٝبىاًع حىٌبه الى يػيٍفًٍبى ًٖبًبلى يػهزى ًعٍندىهي مىوىاًقعي اإٍلً بىًغي أىٍف تػىتىمى  .ِ"  يػىنػٍ

 ا٣بلط بينو كبْب الرخصة الشرعية،للفقيو، حٌب ال يقع  أف ٛبييز الشاذ عن غّبه مهمه  -ّ
 ،، ككذلك معرفة ىذا مهم للقاضيفبل بد من ٘بنبو ُب الفتول رة عن زلة العآبألف الشاذ عبا

 . (ّ)فإف قضاءه ابلشاذ قد يعرض حكمو للنقض 
: طائفة من  منهم طوائفي انتشار الشذكذ الفقهي أتصيبل كآراء، كقد ساىم ُب ىذا  -ْ

 قريب منهم، ك بدعول إعادة قراءة النصوص ا٤بتعصرنْبغلوىم، كطائفة من  شرعنواالغبلة لي
 بطوف الكتب آراءن من  ينقبوف ُب الَباث ليخرجواالذين كانوا  يبيْبكالتغر طائفة من ا٤بستشرقْب 

، كقد هتافت بعض العامة على ىذه اآلراء ُب ٛبزيق األمة لتطويعها ُب خدمة نواايىم شاذةن 
فتاكل الشاذة، ٩با ككٌفر كفٌجر إ٭با كاف مستنده بعض ال كافتتنوا هبا، بل إف بعض من غبل كضله 

/ب كاتريخ: ُّٕٖٔدعا حاكم ببلد ا٢برمْب رٞبو هللا منذ سنوات إٔب إصدار أمره ذم الرقم: 
تتعْب ا٤بهمة على األمة لذلك ، ق، ا٤بتضمن النهي عن الفتول ابآلراء الشاذة ..ُُّْ/ٗ/ِ

 تحذير منها.٥بذه اآلراء الشاذة بتفنيدىا كردىا كال النقد الفقهيإٔب طبلب العلماء ك من ال
 األكضاع السياسيةكثرة ا٤بسائل كالنوازؿ ُب ىذا العصر ال سيما ما يتعلق بفقو  -ٓ

كالٍب دعت بعض الفقهاء إٔب  ،أك النوازؿ الفقهية ُب ببلد ا٤بهجر األقليات، كفقو كاالقتصادية
كالتوظيف  ،التجديد بنهج التيسّب على كل حاؿ ببل ضابط كآخركف إٔب، التشنج ُب الفتول

اطئ ٤بقاصد الشريعة خبلؿ تصديهم ٥بذه النوازؿ كا٤بسائل ابلفتيا، فوقع بعضهم ُب التلفيق ا٣ب
  .من حيث يدرم أك ال يدرمكمقاصد الشرع كالشذكذ كالعبث ابلَباث 

                                 
 ُّٔ/ّ( ينظر الفصوؿ ُب األصوؿ للجصاص ُ)
 .ّّْى للغزإب ص( ا٤بستصفِ 
ابن فرحوف ُب ، ك ّٗٔ/ُ، كالسبكي ُب فتاكيو ِٔ/ُٔالسرخسي ُب ا٤ببسوط ( كقد نقل ا١بـز بنقض ا٢بكم ابلشاذ ّ)

 . ُّٓ/ٔكشاؼ القناع للبهوٌب ، ك ُُْ/ٖالتاج كاإلكليل للمواؽ  ظر أيضا، كينَٖ/ُتبصرة ا٢بكاـ 
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

أىلو  ، كينابذي تهم هبا ا٢بق  يي  أف مصطلح الشذكذ منذ القدٙب حٌب عصران ىذا كاف هتمةن  -ٔ
كأىل ، بْب الطوائف كاألشخاصمادة للَباشق اإلعبلمي ذكذ كأصبح الش بسبب ىذا االفَباء،
اء، براءة الذئب من دـ ابن يعقوب، لذلك كانت ا٢باجة داعية إٔب ضبط بر ا٢بق من كل ذلك 
من غّبه، فبل يكوف سببا من أسباب إرابؾ العواـ  ديد معا٤بو، ليعرؼ الشاذ  ىذا ا٤بصطلح كٙب

 .ل اللجلج، كخلط ا٢بق األبلج ابلباطكطبلب العلم
أف الشيخ ابن تيمية من علماء اإلسبلـ اجملددين كالفقهاء اجملتهدين الذين بلغوا ُب  -ٕ

فلو  ،الفقو غايتو كُب معرفة ا٣ببلؼ الفقهي هنايتو، ككاف لو عناية خاصة ابلشذكذ الفقهي تنظّبا
مى ىو نفسيو ابلشذكذ، كما أنو  لنقداب ايتصد من أكثر الفقهاء نظريتو ا٣باصة بو، حٌب اهتً 

، كا٢بكم ابلشذكذ يعد اختيارا لو عليها بذلك االشاذة كحكمكثّب من اآلراء الفقهية ل الفقهي
 بتضعيف القوؿ، ٩با دعا٘ب إٔب دراسة كل ذلك ك٘بليتو لًييستفاد منو. 

أف بعض ىذه اآلراء الٍب حكم عليها ابن تيمية ابلشذكذ ٓب يبْب الشيخي كجوى الشذكذ  -ٖ
لقوؿ هبا ألحد، أك قد ال يكوف الرأم شاذا ُب حقيقة األمر، بل قد يكوف فيها، أك ٓب ينسب ا
تفردا من ابن تيمية، ٩با ٰبتاج معو إٔب تبيْب   كقد يعد ا٢بكم ابلشذكذ عليو ،ا٣ببلؼ فيو معتربا

 كل ذلك كدراستو دراسة فقهية. 
 حدود البحث. 

 ًب ٙبديد البحث اب٢بدكد اآلتية: 
 ة عن حقيقة الشذكذ. دراسة نصوص الشيخ ابن تيمي -ُ
على اآلراء الفقهية ابلشذكذ، سواء ما ذكرىا ُب كتبو  التقيد أبحكاـ الشيخ ابن تيمية -ِ
 نقلها عنو طبلبو ا٤بعتربين ُب كتبهم، كذلك ُب ا٤بطبوع منها دكف ا٤بخطوط. ما أك 

 االقتصار على اآلراء الفقهية دكف غّبىا من اآلراء العقدية كاللغوية كغّبىا.  -ّ
وف ا٢بكم ابلشذكذ على الرأم الفقهي أك من قاؿ بو نصا صرٰبا أك ظاىرا أف يك -ْ
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أك إٔب األحكاـ األخرل ا٤بشاهبة كالغرابة كالبطبلف، كذلك  ،ظهورا جليا، كال يينظر إٔب غّب ذلك
 حوؿ فهم نصوص ابن تيمية. كالتنازع ٘بنبا للخبلؼ 

ية مقارنة اب٤بذاىب دراسة ىذه اآلراء الٍب حكم ابن تيمية بشذكذىا دراسة فقه -ٓ
 . من غّب ا٤بذاىب األربعة كما دعت ا٢باجة إٔب ذكره من مذاىب أىل العلم كآرائهم ،األربعة

 الدراسات السابقة. 

، الشاذة ىناؾ بعض الدراسات السابقة الٍب عا١بت موضوع الشذكذ الفقهي كاآلراء الفقهية
دتو ابلدراسة كىو: )اآلراء الفقهية إال أ٘ب ٓب أجد دراسة سابقة عا١بت ذات ا٤بوضوع الذم حد

 دراسة أتصيلية تطبيقية(، كمن ىذه الدراسات:  –الٍب حكم ابن تيمية بشذكذىا 
د. أٞبد بن سّب مباركي، عضو ىيئة كبار لشاذ كأثره ُب الفتيا، أتليف: أ.القوؿ ا -ُ

ين، كالكتاب ق ُب ٦بلدُِّْالعلماء اب٤بملكة العربية السعودية، طبع: دار العزة ابلرايض عاـ 
عبارة عن دراسة أصولية للقوؿ الشاذ كحقيقتو، ككيفية تعامل ا٤بفٍب كا٤بستفٍب معو، كٓب يذكر 

 سول ٭باذج من األقواؿ الشاذة بلغت ٜبا٘ب مسائل فقط. 
دمح خالد منصور، د.العمل ابلقوؿ الشاذ كأثره ُب اضطراب األحكاـ الفقهية، أتليف:  -ِ
ـ عن طريق عمادة البحث العلمي اب١بامعة ََِٖ ٕبث علمي ٧بكم كمنشور عاـكىو 

( ابلعدد األكؿ، كالبحث ّٓاألردنية، ُب ٦بلة دراسات ُب علـو الشريعة كالقانوف ابجمللد رقم )
أيضا مقدـ إٔب قسم أصوؿ الفقو ليعاِب موضوع الشذكذ من انحية أصولية فخرج ُب قالب 

ُب خاٛبة ٕبثو بعض الفركع الشاذة من ابب مشابو للدراسة ا٤بذكورة ابلفقرة األكٔب، كقد ذكر 
 التمثيل دكف دراسة ٥با. 

عبدهللا بن علي السديس، كىي لفقهية )دراسة نقدية(، أتليف: د.الشذكذ ُب اآلراء ا -ّ
مية، كىي ق ُب قسم الفقو بكلية الشريعة اب١بامعة اإلسبلَُّْرسالة دكتوراه نوقشت عاـ 
قريبا، فالقسم األكؿ يعد دراسة أصولية ٤بوضوع من ألف صفحة ت فعبارة عن قسمْب يتكوان
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الشذكذ، كأما القسم الثا٘ب فهو ٨بتص ببعض اآلراء الفقهية اكـو عليها ابلشذكذ عموما ُب 
 أبواب الفقو من عبادات كمعامبلت كدراستها دراسة فقهية دكف التقيد بقوؿ عآب معْب. 

، أتليف: د. صاّب بن ا٢بفيد البن رشد األقواؿ الشاذة ُب بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد -ْ
ق، ُِّْعلي الشمرا٘ب، كأصلو رسالة ماجستّب مطبوعة، قد نوقشت ٔبامعة أـ القرل عاـ 

قاـ إبخراجها الحقا ُب كتاب مستقل أطلق ك ُب مقدمة الكتاب ٝببل عن الشذكذ ا٤بؤلف قدـ 
فهو حصر للمسائل الٍب  عليو اسم: )إرساؿ الشواظ على من تتبع الشواذ(، كأما بقية الكتاب

  .سة فقهية، كقد زادت عن مئة مسألةحكى ابن رشد ُب كتابو شذكذىا كدراستها درا
 كالكتاب كما يتضح بعيد عن اسم كمسمى ٕبثي. 

عبدالعزيز بن عبدهللا سة استقرائية نقدية، أتليف: د.اآلراء الشاذة ُب أصوؿ الفقو، درا -ٓ
كقد نوقشت ٔبامعة اإلماـ دمح بن سعود اإلسبلمية عاـ النملة، كأصلو رسالة دكتوراه مطبوعة، 

 ق، كىي دراسة أصولية ٕبتة كمتميزة لآلراء األصولية الشاذة. ُِْٖ
، كىو ٕبث علمي  -ٔ مصطلح القوؿ الغريب ُب الفقو، أتليف: د. ايسْب كرامة هللا ٨بدـك

عية الفقهية ٧بكم يقع ُب مئة صفحة تقريبا، منشور ُب العدد التاسع عشر من ٦بلة ا١بم
ق، كالبحث يناقش موضوع القوؿ الغريب أصوليا، كإف كاف قد يتقاطع ُّْٓالسعودية عاـ 

 الغريب كالشاذ ُب الضعف كترؾ العمل كعدـ االعتبار. 
اآلراء الفقهية اكـو عليها ابلشذكذ، كىو مشركع علمي تقدـ بو بعض الباحثْب لنيل  -ٕ

كقد نوقش منو كخرج مطبوعا ما ٱبص: الطهارة  درجة الدكتوراه ٔبامعة اإلماـ ابلرايض،
ق، كما ٱبص: الزكاة ُّّْأتليف: تركي بن سليماف ا٣بضّبم عاـ  ،كالصبلة: ٝبعا ك دراسة

ق، كما ٱبص ُُّْكالصياـ كا٢بج: ٝبعا كدراسة، أتليف دمح بن عبدهللا الطيار عاـ 
أما ما  ػ،قُُّْسديس عاـ ي السرة: ٝبعا ك دراسة، أتليف: عمر بن علا٤بعامبلت ك فقو األ

ٱبص: ا١بهاد ك الفرائض ك ا١بناايت ك ا٢بدكد كاألطعمة كاألقضية، أتليف: عبدهللا بن 
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 . بعد ق كٓب ينشر ُِّْعبدالعزيز بن عبدهللا الصمعا٘ب، فقد نوقش عاـ 
( دراسة للنوكم األكجو الشاذة ُب مذىب الشافعية من خبلؿ كتاب )ركضة الطالبْب -ٖ

ـ بقسم الشريعة ُب جامعة بغداد لؤلستاذ ا٤بساعد  َُُِدكتوراه نوقشت عاـ مقارنة، رسالة 
كرٙب بن زحلف الدليمي، كتنقسم الرسالة إٔب قسمْب، األكؿ منهما: عن اإلماـ النوكم كحياتو 
كمرتبتو ُب ا٤بذىب الشافعي ككتابو ركضة الطالبْب، كالقسم الثا٘ب: عن األكجو الشاذة ُب 

 ء من أبواب العبادات كانتهاء إٔب آخر أبواب األٲباف كالشهادات. ا٤بذىب الشافعي ابتدا
 ككما يتضح من عنواف الرسالة كمضموهنا أهنا بعيدة كل البعد عن موضوع دراسٍب. 

األقواؿ الشاذة كالضعيفة دراسة أتصيلية على أصوؿ ا٤بذىب ا٢بنفي، رسالة دكتوراه  -ٗ
لبارم، كىي ٨بتصة أيضا بدراسة األقواؿ ٔبامعة األزىر، للباحث: سيف االسبلـ حسْب عبدا

 كبعيدة عن موضوع دراسٍب ٛباما.  ،الشاذة كالضعيفة لدل ا٢بنفية كفق أصوؿ ا٢بنفية
كم عليها ابلشذكذ عند ا٤بالكية، كىو مشركع علمي اب١بامعة األقواؿ الٍب حي  -َُ

اجستّب شامل ألبواب العبادات كالعادات، سجلت فيو أربع رسائل م ،اإلسبلمية اب٤بدينة
كنوقشت ألربعة ابحثْب ىم: عثماف صو كى داكد تياك كى مامادك جالو كى دمح طاه سليماف ابه، 

 كا٤بوضوع كما يظهر منو أنو ٨بتص ابآلراء الٍب حكم بشذكذىا عند ا٤بالكية فقط. 
اآلراء الفقهية ا٤بعاصرة اكـو عليها ابلشذكذ، رسالة ماجستّب للباحث: علي بن  -ُُ

ا٤بعيد ُب قسم الفقو ُب كلية الشريعة ابلرايض ُب جامعة اإلماـ دمح بن سعود  رميح الرميحي
اإلسبلمية، كقد ًب ترشيح الرسالة من قبل كرسي الشيخ عبدهللا بن جربين ٔبامعة اإلماـ دمح بن 

 سعود اإلسبلمية ابلرايض، كىي ٨بتصة ابلقضااي الفقهية ا٤بعاصرة. 
قيم بشذكذىا، إٔباث علمية ٧بكمة منشورة ُب ا٤بسائل الفقهية الٍب حكم ابن ال -ُِ

ـ ََُِبعض اجملبلت العلمية، منها ما نشر ُب ٦بلة جامعة أـ القرل لعلـو الشريعة عاـ 
للدكتور صاّب السلطاف، كآخرين ٨بتصْب أببواب العبادات كا٤بعامبلت للدكتور دمح بن إبراىيم 
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 ق. ُِْٗر، عاـ مص-ٔبامعة االزىر-النملة كا٤بنشور ابجمللة العلمية
ككما يتضح من ىذه األٕباث أهنا ليست موسعة ٕبكم كوهنا إٔباث علمية ٧بكمة، كما أهنا 

 ٨بتصة اببن القيم فهي بعيدة عن موضوع البحث. 
اآلراء الشاذة ُب الفقو اإلسبلمي بْب االعتبار كاإلنكار، ٝبع كدراسة، رسالة دكتوراه  -ُّ

ة القاىرة ٗبصر، للباحث: دمح إبراىيم فايد ق بقسم الشريعة ُب جامعُُّْنوقشت عاـ 
األستاذ ا٤بساعد بقسم الشريعة، كالدراسة ٨بتصة بتأصيل الشذكذ الفقهي كحدكده كاألحكاـ 
ا٤بتعلقة بو كضابط اعتباره من إنكاره، كما ذكر بعض األمثلة التطبيقية، فهو ال يتقاطع مع 

 موضوع ٕبثي إال ُب نزر يسّب. 
ماـ النوكم ُب كتابو اجملموع )قسم العبادات(، ٕبث تكميلي الشاذ فقها عند اإل -ُْ

ـ، ََُِمقدـ لنيل درجة ا٤باجستّب كنوقش بقسم الشريعة ُب جامعة مؤتة ابألردف عاـ 
 كالبحث ٨بتصر ال يزيد عن ٜبانْب صفحة ك٨بتص بعنوانو كهبذا فهو بعيد عن موضوع دراسٍب.

هبا ككيف نعا١بها كنتوقاىا، ليوسف الفتاكل الشاذة : معايّبىا كتطبيقاهتا كأسبا -ُٓ
 القرضاكم، كىو كتاب عاـ ُب التحذير من الشذكذ ُب الفتول كحدكده كأسبابو كخطره.

اآلراء الشاذة ُب مسائل ا٤بعامبلت ا٤بالية مع التطبيق على ا٤بسائل ا٤بعاصرة، ٢بمود  -ُٔ
ـ، َُِِبن شاُب العجمي، كىي رسالة ماجستّب مقدمة إٔب جامعة ا٤بنيا ٗبصر عاـ 

 كموضوعها ٧بصور ُب اآلراء الفقهية الشاذة ُب ا٤بعامبلت ا٤بالية مع بعض التطبيقات ا٤بعاصرة.
الٍب تنشر أك تقدـ إٔب  اكمة كغّب اكمة الصغّبة كىناؾ بعض األٕباث العلمية     

 : ا٤بؤٛبرات العلمية
عدد كا٤بنشور ُب ال ،دحكم العمل ابلقوؿ الشاذ من الفتول للدكتور فضل مرابحث: ك       

  .ـ ٗبجلة انصرَُِٓا٣بامس عاـ 
كٕبث: الفتول ا٤بعاصرة بْب االنضباط كاالضطراب لؤلستاذ الدكتور توفيق الغلبزكرم       
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منشور ٗبوقع ىو ٕبث مقدـ إٔب مؤٛبر الفتول كاستشراؼ ا٤بستقبل ك ك  ،ٔبامعة القركيْب اب٤بغرب
  .ا٤بنهل
ات اإلسبلمية وغّب ػػوأثره على األمن الفكري للمجتمعالشذوذ ُب الفتوى  :ٕبثك      

ٕبث مقدم إٔب ا٤بؤٛبر العلمي الدوٕب حول إشكالية الفتوى بْب الضوابط كىو  ،اإلسبلمية
  .بن ٰبي أم كلثومق للدكتور ُِّْاـ عالشرعية وٙبديات العو٤بة 

كأسبابو منشور ٗبجلة كلية اإلماـ األعظم ببغداد بعنواف الشذكذ ُب الفتول ماىيتو  :كٕبث     
 .كعبلجو للدكتور عبدالستار عبدا١ببار ا٤بدرس بذات الكلية

كٕبث: الفتاكل الشاذة كخطرىا ٤بفٍب ا١بمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور دمح رشيد قبا٘ب،      
 كا٤بنشور على الشبكة العنكبوتية.

حجو، ا٤بفٍب كٕبث: الفتاكل الشاذة كأثرىا السليب على االستقرار للشيخ حافظ ٝبإب      
كالقاضي الشرعي ٤بدينة كوموتيِب بشماؿ اليوانف، كا٤بقدـ إٔب مؤٛبر دكر الفتول ُب استقرار 

بتاريخ :  اجملتمعات كالٍب أقامتو األمانة العامة لدكر ىيئات اإلفتاء ُب العآب بدار اإلفتاء ا٤بصرية
 ق.ُّْٗ/ُ/ِٖ-ِٔ
راببعو كالدكتور علي الصوا، كىو ٕبث  كٕبث: الشذكذ ُب الفتول أسبابو كآاثره ٢بسن     

 مقدـ ٗبجلة ا١بامعة األردنية كمنشور على الشبكة العنكبوتية.
كٕبث: اآلراء الفقهية الشاذة ُب العبادات كا٤بعامبلت أليب بكر األصم ا٤بعتزٕب، للدكتور      

ُب العراؽ،  ىيمن الباليستا٘ب، كا٤بقدـ بكلية العلـو اإلسبلمية ٔبامعة صبلح الدين أبربيل
 ـ، كا٤بنشور على الشبكة العنكبوتية.َُِٓ/ُِ/ُٓبتاريخ:  

كٕبث: أثر الفتول ُب اجملتمع كمساكئ الشذكذ ُب الفتول، للدكتور دمح بن أٞبد الصاّب      
، كا٤بقدـ إٔب اجملمع الفقهي األستاذ ابلدراسات العليا ٔبامعة اإلماـ دمح بن سعود ابلرايض

 سبلمي ٗبكة ا٤بكرمة.برابطة العآب اإل
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كبعض ا٤بقاالت العلمية: كمقاؿ الشذكذ ُب الفتول األسباب كاألبعاد لعبدالرٞبن العقل،      
 ـ.َُُِ/ُ/ُّكاتريخ  ِّٖكا٤بنشور ٗبجلة البياف ابلعدد 

كلكن ما ذكرتو يعد من كجهة نظرم ىي أىم الدراسات السابقة الٍب عا١بت موضوع الشذكذ  
 ،ا، إال أهنا من عناكينها كابطبلعي على ٧بتواىا ٚبتلف مع ٕبثيعموما أتصيبل كفركع

 الختصاص ٕبثي بنظرية ابن تيمية عن الشذكذ الفقهي كدراسة اآلراء الٍب حكم عليها بذلك. 
 منهج البحث. 

أسعى لبللتزاـ بو ُب ىذا البحث، أكجز معا٤بو ُب  ،منهجنا –ٕبوؿ هللا  -سوؼ أسلك 
 ا٤بعايّب اآلتية: 

 ىذه الدراسة على ا٤بنهج االستقرائي االستنباطي. تقـو  -ُ
عن  التأصيل لنظرية ابن تيمية عن الشذكذ الفقهي، كذلك ابستقراء كبلـ الشيخ -ِ

 . و الكلية الٍب ترجع إليها بقية جزئيات الدراسة التطبيقيةطّب نظريتأتتسطّب كالشذكذ كتوظيفو ل
ا موافقة للضوابط ا٤بذكورة ٕبدكد ذكر ا٤بسائل الفقهية الٍب نص ابن تيمية على شذكذى -ّ

 البحث، مع العزك ٤بوطن كل مسألة من كتب الشيخ أك كتب من حكى ذلك عنو من طبلبو. 
على حسب تصنيف كتاب ما أمكن جعلت ترتيب ا٤بسائل الفقهية ُب ىذا البحث  -ْ

 للموفق بن قدامة ا٤بقدسي، كىو ما عليو أكثر ا٤بتأخرين من فقهاء ا٢بنابلة. « ا٤بقنع»
 تتم دراسة ا٤بسألة الفقهية ا٤بنصوص على شذكذىا عن طريق اآلٌب:  -ٓ
 أحرر ليتضح ا٤بقصود من دراستها، ٍب  ،أذكر ا٤بسألة، كأعرض تصويرىا إف احتيج لذلك

كأف يكوف بعض صور ا٤بسألة ٧بل اتفاؽ كبعضها ٧بل   ،٧بل النزاع إف احتيج لذلك أيضنا
 خبلؼ. 
 ذلك  كأكثققل عنو ا٢بكم على ا٤بسألة ابلشذكذ، أذكر حكم الشيخ ابن تيمية أك من ن

على ذلك، كأشّب إٔب ا٤بصادر ُب  النصه  الرسالةً  صلبى  ني مًٌ ضى من مصادره ا٤بعتربة، ٕبيث أي 
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ا٥بوامش، كلو تكرر النص أك ا٢بكم ُب موطن آخر أشرت إليو ما أمكن، كإذا اختلف ا٢بكم 
 قدمت قوؿ الشيخ من كتبو. بْب نصوص الشيخ ُب كتبو كمن نقل عنو من تبلمذتو 

 متدرجنا من القوؿ من قاؿ هبا من أىل العلم ُب ا٤بسألة مع بياف الفقهية ذكر األقواؿ ،
٘ب إذا نقلت القوؿ ابلنص غّب الشاذ إٔب غّبه ٤بناسبة ذلك للحكم ابلشذكذ ما أمكن، علمنا أ

 «. يينظىر » لمة: ٤برجع مباشرة، كإذا نقلت مضمونو فأصدر اإلحالة اب٥بامش بكإٔب اأحيل 
 االقتصار على ا٤بذاىب الفقهية األربعة، مع ذكر ما تيسػر الوقوؼ عليو ٩با  :األصل

 دعت إليو ا٢باجة من أقواؿ ا٤بذاىب األخرل كبعض العلماء ا٤بعركفْب. 
  حسب ُب ا٥بوامش من مصادرىا ُب ا٤بسائل ا٤بذكورة الفقهية  ا٤بذاىب أقواؿتوثيق

كتب ا٢بنفية،  ، ٕبيث أقدـى أف يكوف من ضمنها مصادر معتربةعل ،ٱبيالَبتيب ا٤بذىيب كالتار 
 ٍب ا٤بالكية، ٍب الشافعية، ٍب ا٢بنابلة، ٍب كتب من تيسر ذكر أقوا٥بم من أىل العلم. 

  عرض أدلة األقواؿ مع كل قوؿ حٌب ال ينفصل القوؿ عن دليلو، مع بياف كجو الداللة
اب بو عنها، كما إال إف كاف كجو الداللة جليًّا، كذكر  ما يرد عليها من مناقشات، كما ٯبي

 ييعَبض بو على ىذه األجوبة، كأذكر ذلك بعد ذكر الدليل مباشرة. 
  .الَبجيح بْب األقواؿ مع ذكر السبب 
  .بياف كجو الشذكذ إذا كاف الرأم شاذا أـ خبلؼ ذلك 
  .ذكر سبب ا٣ببلؼ كٜبرتو، إف احتيج لذلك 
 ك٘بنب االستطراد ا٣بارج عن موضوع البحث. الَبكيز على موضوع البحث  -ٔ
 بصلب الرسالة بْب قوسْب.  ،ترقيم اآلايت كبياف مواضع سورىا من القرآف الكرٙب -ٕ
ٚبريج األحاديث من مصادرىا ا٤بعتربة عند أكؿ ذكر ٥با ابلبحث، مع تقدٙب ا٤بصدر أك  -ٖ

كذلك إف  ،«كاللفظ لو»كتعرٯبي عليو بقوٕب:  ،الكتاب الذم نقلت منو أكالن ٤بناسبتو للمقاـ
أك ا١بزء كالصفحة، كأبْب  ،عزكت ألكثر من مصدر، ٍب أثبت الكتاب أك الباب كرقم ا٢بديث
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فإف كانت ابلصحيحْب أك أحدٮبا فأكتفي حينئذ بتخرٯبها  ،ما ذكره أىل الشأف ُب درجتها
كفة أك األربعة ا٤بعر  سننمنهما أك من أحدٮبا فقط، فإف ٓب أجده ابلصحيحْب خرجتو من ال

كسنن ابن ماجو(،  " اجملتىب " أحدىا: )سنن أيب داكد كجامع الَبمذم كسنن النسائي الصغرل
أك خرجتو ٩با تيسر من كتب ا٢بديث األخرل السيما الٍب تعُب ابلصحيح كصحيحي ابن 
خزٲبة كابن حباف كمستدرؾ ا٢باكم مع بياف درجتو، كُب حاؿ تكرار األحاديث أشّب اب٥بامش 

كالدراية ٗبوضع التخريج تكوف عن طريق معرفة أكؿ موضع يذكر بو ا٢بديث  ،ٚبرٯبو أبنو تقدـ
 عن طريق فهرس األحاديث النبوية، كذلك ٘بنبا للتكرار. 

ٚبريج اآلاثر من مصادرىا ا٤بعتربة، مع ذكر حكم أىل الشأف ُب درجتها، كعملي هبا   -ٗ
 كعملي ابألحاديث النبوية. 

أك من كتب  ،لفن الذم يتبعو ا٤بصطلحالتعريف اب٤بصطلحات من كتب ا -َُ
ا٤بصطلحات ا٤بعتمدة، كذلك حسب ا٢باجة الداعية لتعريف ا٤بصطلح، على أف ال تقل 

 ا٤بصادر ا٤بعتربة عن مصدر كاحد. 
، -حسب ا٢باجة لذلك  -شرح األلفاظ الغريبة كتوثيقها من معاجم اللغة ا٤بعتمدة   -ُُ

فحة، أك هبما معنا، على أف ال تقل اإلحالة للمصادر كتكوف اإلحالة عليها اب٤بادة أك ا١بزء كالص
 ا٤بعتربة عن مصدر كاحد. 

الَبٝبة إبٯباز ٤بن ٰبتاج للَبٝبة من األعبلـ الوارد ذكرىم ُب البحث، كقد نظرت ُب  -ُِ
 كا٢باجة الداعية إٔب ترٝبتو.  ،الَبٝبة إٔب عدـ شهرة العلم

ٌب الثا٘ب عشر نصوص العلماء يستثُب من ا٤بعايّب ا٤بذكورة من ا٤بعيار السابع ح -ُّ
 ا٤بنقولة لبلستشهاد هبا، إال إف احتيج فعليا لبياف شيء ما. 

، كاستخداـ عبلمة التنصيص ربية، كاإلمبلء، كعبلمات الَبقيممراعاة قواعد اللغة الع -ُْ
"..." كاألقواس للنصوص ا٤بنقولة، كما تتم زايدتو للتوضيح ُب ىذه النصوص يكوف بْب ىذين 
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 .. [.القوسْب ] 
 تكوف ا٣باٛبة متضمنة أىم النتائج كالتوصيات من دراسة البحث.  -ُٓ
 أتبعت الرسالة ابلفهارس الفنية كالتفصيلية ا٤بتعارؼ عليها. -ُٔ

 تبويب البحث. 

 ادلقدمة. 
 دتهيد. 

 كيشمل: 
أكال: نبذة عن حياة ابن تيمية )مولده كنشأتو، شيوخو كتبلمذتو، حياتو العلمية كدعوتو 

 (. كجهاده، كفاتو
 اثنيا: حقيقة الشذكذ الفقهي لغة كاصطبلحا. 

 اثلثا: األحكاـ ا٤بتعلقة ابلشذكذ الفقهي. 
 الباب األول: معامل النظرية التيمية عن الشذوذ الفقهي. 

 . ) قراءة موضوعية ( الفصل األول: ماهية الشذوذ الفقهي عند ابن تيمية
 كٙبتو ثبلثة مباحث: 

 أنواعه. ادلبحث األول: ماهية الشذوذ و 
 ا٤بطلب األكؿ: حقيقة الشذكذ كأنواعو. 

 ا٤بطلب الثا٘ب: دراسة ٙبليلية للنظرية التيمية عن الشذكذ الفقهي. 
 ا٤بطلب الثالث: بْب النظرة التصحيحية كالنزعة الظاىرية ُب التعريف. 

 ادلبحث الثاين: أسباب الشذوذ الفقهي. 
 ته. ادلبحث الثالث: عالقات الشذوذ الفقهي وتداخال

 ا٤بطلب األكؿ: الشذكذ الفقهي كاإلٝباع. 
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

 ا٤بطلب الثا٘ب: الشذكذ الفقهي كاالجتهاد. 
 ا٤بطلب الثالث: الشذكذ الفقهي كاالبتداع. 

 . ) قراءة اترخيية ( الفصل الثاين: موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته
 كٙبتو ثبلثة مباحث. 

 لقول الشاذ والقائل به. من ا ابن تيمية ادلبحث األول: موقف
 اهتامه ابلشذوذ والللو وتكفهر.. عليه ابه انعكاس موقفادلبحث الثاين: 

 ادلبحث الثالث: أتثر طالبه بنظريته )مشس الدين ابن القيم أمنوذجا(. 
 الباب الثاين: اآلراء الفقهية اليت حكم عليها ابن تيمية ابلشذوذ يف أبواب العبادات. 

 رة. الفصل األول: الطها
 كٙبتو مبحثاف. 

 ادلبحث األول: النية. 
 ا٤بسألة األكٔب: القوؿ أبف النية ٧بلها القلب كاللساف كالتلفظ هبا. 

 ا٤بسألة الثانية: اشَباط النية ُب طهارة إزالة ا٣ببث. 
 ادلبحث الثاين: الوضوء. 

 ا٤بسألة األكٔب: إٯباب الطهارة من ا٢بدث األصغر لقراءة القرآف دكف مسو. 
 ٤بسألة الثانية: إٯباب الوضوء من ٤بس النساء بغّب شهوة. ا

 ا٤بسألة الثالثة: إٯباب الوضوء لكل صبلة. 
 الفصل الثاين: الصالة. 

 كٙبتو ستة مباحث. 
 ادلبحث األول: شروط الصالة. 

 ا٤بسألة األكٔب: إٯباب قضاء اجملنوف للصلوات إذا أفاؽ. 
 جهة من ا١بهات األربع عند اشتباه القبلة. كل إٔب  ا٤بسألة الثانية: إٯباب الصبلة 
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

 م دالئل القبلة. عل  ها ٤بن أمكنو تى كقتي  أتخّب الصبلة حٌب ٱبرجى جواز ا٤بسألة الثالثة: 
 ا٤بسألة الرابعة: عدـ استحباب أتخّب العشاء. 

 ادلبحث الثاين: األذان. 
 ا٤بسألة األكٔب: منع التثنية أك الَببيع ُب األذاف. 

 انية: إٯباب أك منع الَبجيع ُب األذاف. ا٤بسألة الث
 ا٤بسألة الثالثة: زايدة حي على خّب العمل ُب األذاف. 
 ا٤بسألة الرابعة: منع اإلفراد أك التثنية ُب إقامة الصبلة. 

 ادلبحث الثالث: صفة الصالة وصالة التطوع. 
 لفاٙبة ُب الصبلة. ابلبسملة عند قراءة اأك ٯبهر  قرأا٤بسألة األكٔب: بطبلف صبلة من ٓب ي

 ا٤بسألة الثانية: إٯباب بعض صيغ التشهدات الواردة ُب الصبلة دكف بعض. 
 ا٤بسألة الثالثة: التطوع ابلصبلة مضطجعا للصحيح. 
 ا٤بسألة الرابعة: القنوت الدائم ُب الصلوات ا٣بمس. 

 ادلبحث الرابع: صالة اجلماعة. 
 اإلماـ ُب الصبلة ا١بهرية. ا٤بسألة األكٔب: جهر ا٤بأمـو ابلقراءة خلف 

 ا٤بسألة الثانية: بطبلف صبلة ا٤بأمـو خلف إماـ أتى ابلواجبات كلكنو ال يعتقد كجوهبا 
 .  كما يعتقده ا٤بأمـو

 ا٤بسألة الثالثة: عدـ سقوط القياـ كالفاٙبة عن ا٤بسبوؽ حاؿ ركوع اإلماـ كلو ٓب يتسع
 كقتو إلدراؾ الركوع.  

 معة وادلسافر. ادلبحث اخلامس: صالة اجل
 ا٤بسألة األكٔب: إقامة ا١بمعة ُب السفر. 

 ا٤بسألة الثانية: تفضيل تربيع الصبلة ُب السفر. 
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

 ا٤بسألة الثالثة: تفضيل ا١بمع بْب الصلوات ُب السفر على إقامة كل صبلة ُب كقتها. 
 ادلبحث السادس: اجلنائز. 

 بعد موتو.  سلما٤بسألة األكٔب: خًب ا٤ب
  نية: الصبلة على الغائب ُب البلد الواحد. ا٤بسألة الثا

 ا٤بسألة الثالثة: استحباب السفر إٔب القبور لزايرهتا. 
 الفصل الثالث: الزكاة والصيام. 

 كٙبتو مبحثاف. 
 ادلبحث األول: الزكاة. 

 ا٤بسألة األكٔب: عدـ كجوب زكاة عركض التجارة. 
 ادلبحث الثاين: الصيام. 
 واقيت الصياـ كالفطر كالنسك اب٢بساب الفلكي. ا٤بسألة األكٔب: إقامة م

 ا٤بسألة الثانية: عدـ إٯباب الكفارة على من جامع عمدا ُب هنار رمضاف. 
 الفصل الرابع: احلج واجلهاد. 

 كٙبتو مبحثاف. 
 ادلبحث األول: احلج. 

 ا٤بسألة األكٔب: عدـ ترتيب ا١بزاء على اـر ُب الصيد الثا٘ب. 
 إٛباـ بقية أعماؿ ا٢بج ٤بن فاتو الوقوؼ بعرفة. ا٤بسألة الثانية: 

 ا٤بسألة الثالثة: عدـ إجزاء حج الفرض كالنذر عن ا٤بيت. 
 ادلبحث الثاين: اجلهاد. 

 ا٤بسألة األكٔب: عدـ مشركعية االنغماس ُب العدك كتقحم ا٤بهالك ُب ا١بهاد. 
 ذ يف أبواب ادلعامالت. الباب الثالث: اآلراء الفقهية اليت حكم عليها ابن تيمية ابلشذو 
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

 الفصل األول: ادلعامالت ادلالية والفرائض. 
 كٙبتو ٟبسة مباحث. 

 ادلبحث األول: الراب. 
 ا٤بسألة األكٔب: تعليل ٙبرٙب الراب ُب األصناؼ الستة اب٤بالية. 

 ادلبحث الثاين: اإلجارة. 
 ا٤بسألة األكٔب: اإلجارة الزمة للمستأجر دكف ا٤بؤجر. 

 انية: عدـ انفساخ اإلجارة إذا تلفت العْب ا٤بؤجرة قبل االنتفاع هبا. ا٤بسألة الث
 ا٤بسألة الثالثة: انفساخ اإلجارة فيما مضى إذا تلفت العْب ا٤بؤجرة أثناء االنتفاع هبا. 

 ادلبحث الثالث: ادلسابقة. 
 ا٤بسألة األكٔب: جواز اللعب ابلنرد ببل عوض. 

 ادلبحث الرابع: العطية. 
 كٔب: صحة عطية الوالد لبعض أكالده إذا مات كٓب يسلمها. ا٤بسألة األ

 ادلبحث اخلامس: الفرائض والعتق. 
 ا٤بسألة األكٔب: توريث ا٤بسلم من الكافر. 

 ا٤بسألة الثانية: توريث النصرا٘ب من ابنتو ا٤بسلمة. 
 ا٤بسألة الثالثة: توريث كلد ا٤ببلعن من أبيو. 

 إال إذا أريد بو كجو هللا. ا٤بسألة الرابعة: عدـ كقوع العتق 
 الفصل الثاين: األحوال الشخصية. 

 كٙبتو ثبلثة مباحث. 
 ادلبحث األول: النكاح. 

 ا٤بسألة األكٔب: اشَباط عقد النكاح ابللغة العربية ٤بن يقدر على الكبلـ هبا. 
 ا٤بسألة الثانية: اشَباط اإلشهاد على إذف الزكجة ُب عقد النكاح. 
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

 اشَباط العلم بعدالة الشهود عند عقد النكاح.  ا٤بسألة الثالثة:
 ا٤بسألة الرابعة: قبوؿ ادعاء الوٕب ُب عدـ إذنو كأف الزكجة ٙبت حجره كأف الزكج ٓب ينفق 

 عليها مع أنو تسلمها التسلم الشرعي. 
 ا٤بسألة ا٣بامسة: تزكيج النصرا٘ب البنتو ا٤بسلمة. 

 ذا سبيت كاسَبقت دكف زكجها ا٢بريب. ا٤بسألة السادسة: عدـ مشركعية كطء ا٤برأة إ
 ادلبحث الثاين: الطالق. 

 ا٤بسألة األكٔب: عدـ كقوع الطبلؽ ا٤بعلق مطلقا. 
 ا٤بسألة الثانية: إطبلؽ الكبلـ من القيد ا٤بلحق بو ُب الطبلؽ كالعتاؽ. 

 . ا٤بسألة الثالثة: التفرقة بْب قوؿ القائل أنًت طالق كعليك ألف، كقولو: أنت طالق أبلف
 ا٤بسألة الرابعة: إابحة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ ٗبجرد العقد على الثا٘ب أك بوطء الدبر 

 مثلو.  ٯبامعمن زكج آخر أك إذا كطئها الصغّب الذم ال 
 ادلبحث الثالث: اإليالء واللعان والعدة. 
 وٕب إذا حلف اب كىفىاءى. ػي ا٤بسألة األكٔب: عدـ كجوب الكفارة على ا٤ب

 سألة الثانية: إابحة نكاح بنت ا٤ببلعنة للمبلعن. ا٤ب
 ا٤بسألة الثالثة: استئناؼ ا٤بطلقة الرجعية لعدهتا إذا أردفها بطلقة أخرل قبل الرجعة. 

 الفصل الثالث: اجلناايت واألطعمة واألديان. 
 كٙبتو مبحثاف. 

 ادلبحث األول: اجلناايت. 
 سلم إذا رفع أمره إٔب السلطاف كثبت عليو ا٤بسألة األكٔب: عدـ كجوب إقامة ا٢بد على ا٤ب

 ا٢بد ٍب اتب.  
 ا٤بسألة الثانية: قتل الكافر ا٤برتد إذا اتب كأسلم. 
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها 

 ادلبحث الثاين: الذكاة واألديان والنذور. 
 . ا٤بسألة األكٔب: انعقاد اليمْب ابلنيب 

 الفصل الرابع: القضاء والشهادات. 
 كٙبتو مبحث كاحد. 

 شهادات. ادلبحث األول: ال
 ا٤بسألة األكٔب: غناء األجنبية للرجاؿ.  

 كفيها أىم النتائج كالتوصيات. اخلادتة: 
 الفهارس: 

  .فهرس اآلايت 
  .فهرس األحاديث النبوية 
  .فهرس آاثر الصحابة كالتابعْب 
  .فهرس األعبلـ ا٤بَبجم ٥بم 
  .فهرس ا٤بصادر كا٤براجع 
  .فهرس ا٤بوضوعات 
 للتعديل اجلزئي حسب مقتضيات البحث.  قابلة   ة  ط  : اخلخ بيهتن
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 ط٤ٜٔي

 : ويشمل

 

:  نبذة عن حياة ابن تيمية.  أوًلا

 حقيقة الشذكذ الفقهي لغة كاصطبلحا.  ثانياا:

 األحكاـ ا٤بتعلقة ابلشذكذ الفقهي.  ثالثاا:
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 أوال: نبذة عن حياة ابن تيمية. 

 نسبه. 
شهاب الدين أيب ااسن عبد ا٢بليم بن ٦بد الدين أيب  ىو: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن

الربكات عبد السبلـ بن أيب دمح عبد هللا بن أيب القاسم ا٣بضر النمّبم ا٢برا٘ب الدمشقي، نسبو 
من بِب عامر بن صعصعة بن ىوازف إحدل ٝبرات العرب كالقبائل  :ينتهي إٔب قبيلة ٭بيىّبو كىم

ٍب نفر أجزاء منهم إٔب ا١بزيرة  ،ا٢بجاز كما جاكره من جزيرة العرب ا٤بضرية العداننية ا٤بوجودة ُب
فقيل أهنا حراف أك حوراف ُب سوراي  الٍب ينسب إليها الفراتية ما بْب العراؽ كالشاـ، كأما حراف

كقيل حوراف كادم يقع حاليا بغرب العراؽ كتقع شرقا عنها، ابلقرب منها كمن أعماؿ دمشق 
بداير مضر كاألرجح ىي مدينة تقع من ابدية الشاـ كيصب ابلفرات ، أيٌب حافظة األنبار ٗب

كقيل  ،ي اببن تيمية نسبة إٔب جدتوجنوب شرؽ تركيا كيتواجد هبا الصابئة منذ القدٙب، كقد ٠بيًٌ 
بتيماء عائدا من ا٢بج فرأل  ره كقيل إف جده دمح بن القاسم مى  ،أمو كأهنا كانت من أىل العلم

 زكجو كجدىا كلدت بنتا فناداىا تيمية، كقد ارٙبل آؿ تيمية من حراف ك٤با عاد إٔب ،جارية
 . (ُ) ُب دمشق فكانوا من أبرز حنابلتو نتيجة الزحف ا٤بغوٕب على ببلد ا٤بشرؽ اإلسبلمي، كنزلوا

 مولد. ونشأته. 
للهجرة ُب بيت علم، فأبوه عبدا٢بليم كاف من  ُٔٔراف ُب سنة ٕببن تيمية  أٞبدي  لدى كي 
 ،ا٢بنابلة ا٤بعركفْب الذين انربكا للتعليم كالتدريس ُب ا١بامع األموم كدار ا٢بديث السكريةفقهاء 

تلميذ أيب الربكات عبدالسبلـ بن تيمية  جده أيبأبوه تتلمذ على على يديو، ك  الشيخكقد تتلمذ 

                                 
العمراف، كينظر أيضا العقود  يعلك مد مشس تو بلـ كتكملىذه ا٤بادة من كتاب ا١بامع لسّبة شيخ اإلس انتقيت( ُ)

كما بعدىا، كمعجم الشيوخ الكبّب للذىيب  َِٖ/ْ، كطبقات علماء ا٢بديث لو ُٖالدرية البن عبدا٥بادم ص 
، كابن تيمية حياتو كعصره ْٓٗ/ْ، كذيل طبقات ا٢بنابلة البن رجب ْٗ/ُٓ، كاتريخ اإلسبلـ للذىيب ٔٓ/ُ

 . ّّٓ/ُ، كموسوعة ا٤بدف ُب العراؽ لفرنسيس ُُٓٗ/ّة، كمعجم قبائل العرب لعمر كحالة مد أبو زىر 
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 حيوكمن مصحُب مذىب أٞبد ربين ا٤بعتا٢بنابلة من الفرج عبدالرٞبن ابن ا١بوزم ا٢بنبلي، كىو 
من الكتب الٍب لقيت عناية كصاحب ارر ُب الفقو كمنتقى األخبار ُب ا٢بديث كغّبىا، كٮبا 

 عرفوا أيضا ابلعلم كالفقو.  كعمتو ٩بنجدتو ك ة الشيخ كقرابتو، كإخو كقبوال
كقد اشتغل الشيخ منذ نعومة أظفاره ابلعلم كنبغ كحفظ القرآف كا١بمع بْب الصحيحْب 

ٌب قاؿ عنو من رآه من أىل العلم ليكونن لو شأف، كتتلمذ على أيدم ح ،للحميدم كىو صغّب
 عشرات الشيوخ كأخذ من ٝبيع العلـو كالصنوؼ الشرعية كغّبىا كالفلسفة كا٤بنطق كالكبلـ

، كشرع ُب التصنيف مبكرا ٍب جلس للتدريس مكاف أبيو كىو ُب العشرين كتعلم العربية كغّبىا
 . (ُ)ب عقًٌ كا١بهاد كٓب يتزكج أك يي كا٤بناظرة لعلم كالدعوة من عمره، كعرؼ عنو أنو انشغل اب

تهة اٍلًكبىار كاألجزاء، كىمن  بىل مىرهات كى٠بع اٍلكتب السًٌ نػٍ " كى٠بع ميٍسند اإًلمىاـ أىٍٞبد بن حى
مكتب مسموعاتو ميٍعجم الطربا٘ب اٍلكىًبّب كىعىًِبى اًب٢بٍىًديًث كىقػىرىأى كىنسخ كىتعلم ا٣ٍبط كا٢بساب ُب الٍ 

، ٍبه فهمها كىأخذ يتىأىمهل كتاب ماٍلعىرىبيهة على اٍبن عبد القو  كىحفظ اٍلقيٍرآف كىأىٍقبل على اٍلًفٍقو كىقػىرىأى 
ًسيبػىوىٍيوو حىٌبه فهم النهٍحو، كىأىٍقبل على التػهٍفًسّب إقباال كليا حىٌبه حىاز ًفيًو قصب السهبق كىأحكم 

ا كيلو كىىيوى بعد اٍبن بضع عشرىة سنة فانبهر أىل دمشق من فرط أصوؿ اٍلًفٍقو كىغّب ذىًلك، ىىذى 
ذكائو كسيبلف ذىنو كىقػيوهة حافظتو كىسيٍرعىة ًإٍدرىاكو " 
(ِ) . 

 أبرز شيوخه وتالمذته. 
شيخو أبو الفرج عبدالرٞبن بن قدامة ا٢بنبلي صاحب الشرح من أبرز شيوخ ابن تيمية 

الذم ترعرع على يديو كقرأ القرآف كتفقو،  ،ن عبدالسبلـأبوه عبدا٢بليم بالكبّب على ا٤بقنع، ك 
كقد ٠بع ابن تيمية ا٢بديث من ابن عبدالدائم ا٤بقدسي، كالشيخ مشس الدين ا٢بنبلي، كالقاضي 

                                 
، كاألعبلـ العلية للبزار ص َِالعقود الدرية البن عبدا٥بادم ص ، ك ُِٔاالنتصار ألىل األثر البن تيمية ص( ينظر ُ)

 يثم ا٢بمرم.٥ب بن تيمية، كا٤بناظرات العقدية الَٖٓ – ُْٗ/ْ، كذيل طبقات ا٢بنابلة البن رجب ُٖ-ُٕ
 . ُٗ( العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص ِ)
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مشس الدين بن عطاء ا٢بنفي، كالشيخ ٝباؿ الدين بن الصّبُب، كابن عبلف كغّبىم حٌب ذكر 
 . (ُ)خ و فوؽ ا٤بائٍب شيابن عبدا٥بادم أف شيوخى 

فمنهم: ابن عبدا٥بادم ا٢بنبلي كابن القيم  ،فحدث كال حرجمن أتثركا بو  كأأما تبلمذتو 
ا١بوزية كاإلماـ الذىيب كابن كثّب كابن مفلح ا٤بقدسي كسراج الدين البزار كٝباؿ الدين 

كابن شاكر الكتيب كابن الوردم كابن أيبك الصفدم كخليل  كابن رشيق ا٤بغريب الصرصرم
كغّبىم من  كابن شيخ ا٢بىزهاًمْب ي كابن قاضي ا١ببل كالربزإب كابن اسبا سبلر البعليالعبلئ

 . (ِ) كنشركا علمو كدعوتوأخذكا عنو  كأالذين أتثركا بو  األعبلـ الكبار
 حياته العلمية ودعوته وجهاد.. 

قضى ابن تيمية حياتو بْب درس كدعوة كعلم كعمل، حٌب أذىل خصومو قبل مؤيديو 
، ك٩با ذيكر عنو أنو كتب مع أهنم تسببوا ُب معاانتو اعو فأثنوا عليو ٝبيعهم، كعظموه كأجلوهكأتب

ا٢بموية على أٮبيتها كعمقها ُب قعدة بْب الظهر كالعصر، ككتب التحفة العراقية ُب األعماؿ 
 . (ّ)شائكة معرفية القلبية كىو عجبلف مع أهنا تعاِب قضية 
 و: كمن خصـو الشيخ الذين شهدكا ل

الذم مدح كتابو منهاج السنة النبوية ُب الرد على منهاج الكرامة  ،ْ تقي الدين السبكي -
 فقاؿ:  ،البن مطهر ا٢بلي الرافضي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ا٤بطىٌهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً   خىبلئًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٓب تٍطهي
 

  ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو ُب تىعصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبو داعو إٔب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهفض 
                                  

، كذيل طبقات ا٢بنابلة البن ُِْ/ُْ، كالبداية كالنهاية البن كثّب ُٗ( ينظر العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص ُ)
 . ّْٗ/ْرجب 

بن تيمية كمن أخذكا عنو كما بعدىا؛ فقد ذكر معظم أصحاب ا ِٕ( ينظر معجم أصحاب ابن تيمية لبدكم من ص ِ)
مرتبْب على حركؼ ا٤بعجم ترتيبا ألفبائيا، كلعل كثرة أتباع الشيخ من العلماء مع عظم شأهنم يعود كما قاؿ ىو ُب 

 ٦بموع الفتاكل: " كما صدؽ هللا عبده إال صيًنعى لو ".
 . ّٕ، كالتحفة العراقية البن تيمية ص ّٖ( ينظر العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص ّ)
( كقد تسبب السبكي كنصر ا٤بنبجي كاإلخنائي كغّبىم ُب فتنة الشيخ كأذيتو ُب مسائل الطبلؽ كشد الرحاؿ للقبور ْ 

 كما بعدىا. ّْٓكغّبىا، كالٍب سجن بسببها، ينظر العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص
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 كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تيػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رد  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 أضػػػػػػػػػريًبو   الػػػػػػػػػرهٌد كاسػػػػػػػػػتيفاءً ػػػػػػػػػػػػػو أجػػػػػػػػػادى ُبػػ
(ُ) 

 كأثُب أيضا على كتابو الصاـر ا٤بسلوؿ البن تيمية فقاؿ:  
" كقد كقفت على تصنيف أليب العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ ابن تيمية 
٠باه: الصاـر ا٤بسلوؿ على شاًب الرسوؿ، استدؿه على تعْب  قتلو بسبعو كعشرين طريقة أطاؿ 

 . (ِ)أجاد، ككسع القوؿ ُب االستدالؿ كاآلاثر كطرؽ النظر كاالستنباط " فيها ك 
يقوؿ: " ما رأينا أتقى من ابن حيث القاضي زيد الدين ابن ٨بلوؼ قاضي ا٤بالكية   -
 .(ّ)٩بكنا ُب السعي فيو ك٤با قدر علينا عفا عنا "  ٓب نبقً  ،تيمية

 أتباع الشيخ وتالميذ. عليه: العلماء وبعض ومن ثناء 
 . (ْ)ٱبلق مثلك "  يقاؿ: " مىا كنت أىظن أىف هللا بقف منوبعد أف ٠بع  ،ابن دقيق العيد -
قاؿ: " كاف ابني تيمية ٩بهن أدرؾ من العلـو حظًّا، ككاد  ،ابن سيد الناس اليعمرم -

يستوعب الس نىنى كاآلاثرى ًحٍفظنا، إف تكلهمى ُب التفسّب فهو حامل رايتو، أك أفٌب ُب الفقو فهو 
ميدرًؾه غايتو، أك ذاكر اب٢بديث فهو صاحب علمو كذك ركايتو، أك حاضر ابلنًٌحىل كا٤بلىل ٓب يػيرى 

                                 
 . ُٖٗ/ِ( الدرر الكامنة البن حجر ُ)
 . ّٕٖ( السيف ا٤بسلوؿ للسبكي ص ِ)

جد ُب كتاب كتبو العبلمة قىاًضي القضاة أىبيو ا٢بٍىسىن : " ك٩با كي َّٓ/ْابن رجب ُب ذيل طبقات ا٢بنابلة قاؿ 
 ،فا٤بملوؾ يتحقق كرب قدرهسيدم ُب الشيخ  السبكي إٔب ا٢بافظ الذىيب ُب أمر الشيخ تقي الدين ا٤بذكور: أما قػىٍوؿي 

كى ا٤ببلغ الهًذم يتجاكز كبلوغو ُب كيل من ذىلً  ،كفرط ذكائو كاجتهاده ،سعو ُب العلـو الشرعية كالعقليةكتو  ،كزخارة ٕبره
 ،نةمىعى مىا ٝبعو اَّلله لىوي من الزىادة كالورع كالداي ،ره ُب نفسي أكرب من ذىًلكى كأجلكقد ،كا٤بملوؾ يقوؿ دائما ،الوصف

كغرابة مثلو ُب  ،من ذىًلكى اب٤بأخذ األكَبكأخذه  ،كجريو عىلىى سنن السلف ،كالقياـ ًفيًو ال لغرض سواه ،كنصرة ا٢بق
ا الزهمىاف  بىل من أزماف ".  ،ىىذى

 . ٓٗ-ْٗ/ُٖ، كينظر للقصة ُب البداية كالنهاية البن كثّب ِٗٗ( العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص ّ)
كن الدين ا٤بظفر ر  كيانصر األمّب ا٤بملو ٍب بسبب كبلمو ُب الواسطية، ُب مصر الشيخ  ككاف ابن ٨بلوؼ ٩بن حاكم     

كعاد الػميلك لقبلككف  تل ا١باشنكّبقبلككف، فلما دارت الرحى كقي  ضد السلطاف ا٤بملوكيفانقلب بيربس ا١باشنكّب 
 كطلب ابن تيمية أف يفٍب بقتلهم فنهره الشيخ كامتنع، قاـ ابستتابة العلماء الذين انصركا ا١باشنكّب كمنهم ابن ٨بلوؼ

 .من االنتقاـ لنفسو
 . ُّٓص  العقود الدرية البن عبدا٥بادم (ْ)
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أكسىع من ٫بلتو ُب ذلك، كال أرفع من درايتو، برز ُب كل فنٌو على أبناء جنسو، كٓب تػىرى عىٍْبي مىٍن 
 . (ُ)و ا١بم  الغفّب " رآه مثلىو، كال رأٍت عينيو مثل نفسو، كاف يتكلهم ُب التفسّب، فيحضر ٦بلسى 

 نىفسو، كىمىا رىأىٍيتي  مثلو كىالى رأل ىيوى مثلى  ا٢بافظ أبو ا٢بجاج ا٤بزم، كقاؿ عنو: " مىا رىأىٍيتي  -
أحدا أعلم ًبًكتىاب هللا كىسنة رىسيولو كىالى أتبع ٥بىما ًمٍنوي " 
(ِ) . 

، كمعرفتيو ابلت - فسّب إليها ا٤بنتهى، ا٢بافظ الذىيب، قاؿ: " كشيوخيو أكثري من مائٍب شيخو
كًحٍفظيو للحديث كرجالو كصحهتو كسقمو فما ييلحىق فيو، كأما نقليو للفقو كمذاىب الصحابة 
كالتابعْب فضبلن عن ا٤بذاىب األربعة، فليس لو فيو نظّبه، كأما معرفتيو اب٤بلىًل كالنًٌحىل كاألصوؿ 

على سّبتو مثلي، فلو  وى أف ينبه ، كقاؿ: " ىو أكرب من (ّ)كالكبلـ فبل أعلم لو فيها نظّب " 
      ، كقاؿ: (ْ)نفسو "  بْب الركن كا٤بقاـ ٢بلفت أ٘ب ما رأيت مثلو، كأنو ما رأل مثلى  حلفتي 
أربعة: ابن دقيق العيد كالدمياطي كابن تيمية كا٤بزم، فابن دقيق العيد أفقههم  من رأيتي  " أحفظي 

مية أحفظهم للمتوف، كا٤بزم أعرفهم ُب ا٢بديث، كالدمياطي أعرفهم ابألنساب، كابن تي
 . (ٓ)"  ابلرجاؿ
قاؿ: " اختصه هللا ابن تيمية بسرعة ا٢بفظ كإبطاء النسياف، ٓب  ،سراج الدين عمر البزار -
 .(ٔ)إما بلفظو أك معناه " ،يقف على شيءو أك يستمع لشيءو غالبنا، إال كيبقى على خاطره يكن
: ٠بعت الشيخ عبلء الدين البسطامي ببيت يقوؿحيث الدهيرم  القاضي مشس الدين ابن -

                                 
 . ِٓ( العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص ُ)
 . ِّ( العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص ِ)
 . َْ( الشهادة الزكية للكرمي ص ّ)
 . ّٓ( الرد الوافر البن انصر الدين ص ْ)
 . ِٕٓكى  ُْٓ/ُ( فهرس الفهارس للكتا٘ب ٓ)
 . ُٔص ( األعبلـ العلية للبزار ٔ)

كلل للقنوجي ا٤ب تاجسنة.. إْب، ينظر ال ََْك٩با قيل فيو: أنو ٓب يناظر أحدا إال كغلبو، كأنو ٓب ير مثلو منذ      
 ، كا٤بناظرات العقدية البن تيمية للحمرم.ُْٖص
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فقاؿ: نعم، قلت: كيف   ،ىل رأيت الشيخ تقيه الدين ابن تيمية؟ -كقد سألو-ا٤بقدس يقوؿ 
قاؿ: كاف كقبة الصخرة ميًلىء كتبنا  ،لت: نعمق ،الصخرة؟ قبهة  فقاؿ: ىل رأيت  ،كانت صفتو؟
 .ُ ٥با لسافه ينطق

 مكانته يف ادلذهب احلنبلي. 
قولو جاء  تربفما من حنبلي معركؼ كمع ،نابلة٩با اتفق عليو متأخرك ا٢ب در الشيخعلو ق

بعد ابن تيمية إال كىو يعظمو حٌب قيل على بعض األلسنة أنو: " ال تصح حنبلية من ٓب يعظم 
ُب عناية العلماء آبراء الشيخ االعتقادية كالفقهية كا٤بنافحة  ، كىذا التعظيم جلي  (ِ)"  تيمية ابن
عت اختياراتو ُب أكثر من عن و، ابتداء من طبلبو كأتباعو كمؤيديو من معاصريو ا٢بنابلة، فقد ٝبي

مصنف كمختصر الفتاكل ا٤بصرية لبدر الدين البعلي الذم ىو ُب حقيقتو أشبو ٔبمع 
الختيارات الشيخ، كأيضا األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

ابن اللحاـ كاختيارات ابن تيمية للربىاف ابن القيم، كاىتم أىل التصانيف هبا  لعبلء الدين
كأرعوىا عناية ابلذكر ُب كتبهم كالشمس ابن مفلح ُب كتابو الفركع كالربىاف ابن مفلح ُب  

، كعٌد بعض ا٤بتأخرين اختيارات كالنكت كالفوائد السنية على مشكل ارر ،كتابيو: ا٤ببدع
  ا٤بذىب. الشيخ كجوىا ُب 

يلهج ابختياراتو ُب كتابو ا٤بعتمد ُب ا٤بذىب  فقد كافالقاضي ا٤برداكم أما مصحح ا٤بذىب 
                                 

 .ُٕٕ/ُ للسخاكم ا١بواىر كالدرر ُب ترٝبة شيخ اإلسبلـ ابن حجر( ُ 

وقف متأخرم ا٢بنابلة منو مد عبدالواحد األزىرم ا٢بنبلي؛ منشور ُب عدة مواقع ( ينظر مقاؿ اعتقاد ابن تيمية كمِ)
 (.  https://majles.alukah.net/t152840: )على الشبكة العنكبوتية منها: موقع األلوكة 

ارضو كي عنهم أهنم عارضوا الشيخ ُب بعض ا٤بسائل كما عكقد كاف ىناؾ بعض ا٢بنابلة ا٤بعاصرين البن تيمية من حي 
ما ييذكر ُب مسألة االستغاثة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص كرد عليو مع تعظيمو للشيخ، أك  ْٕٗ/ُتلميذه الطوُب ُب اإلشارات اإل٥بية 

تسببا ُب  بن ٰبٓب ا٢برا٘ب ا٢بنبلي كالقاضي أٞبد بن عمر ا٤بقدسي ا٢بنبليعبدالغِب قاضي القضاة شرؼ الدين من أف 
ا١بامع لسّبة شيخ ، ك ُِٕ/ُ، كالدرر الكامن البن حجر ٕٓ/ُٖالبداية البن كثّب ، ينظر لةأذيتو مع أتباعو ا٢بناب

 . ِْ، كتكملة ا١بامع لسّبة شيخ اإلسبلـ ص َٔٓكى  ُِِاإلسبلـ لشمس كالعمراف ص 
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كا٤بشهور ابإلنصاؼ، بل اعتمد ُب مقدمة كتابو كبلما البن تيمية كجعلو معيارا على تصحيح 
 الركاايت كاألقواؿ ا٤بختلف فيها ُب مذىب أٞبد اعتمادا على أصولو كأنو من اققْب

كر عن ٝبع من ا٢بنابلة أهنم يعدكف الشيخ ٦بتهدا مطلقا كأىيهدى ، كذي  (ُ)٤بصححْب ٤بذىب أٞبدا
 . (ِ)ذلك أبف تصرفات الشيخ كفتاكيو تدؿ على ذلك 

 . (1) من أشهر مصنفاته
 درء تعارض العقل كالنقل أك موافقة صحيح ا٤بنقوؿ لصريح ا٤بعقوؿ.  -ُ
 الرد على ا٤بنطقيْب.  -ِ
 ية ُب أتسيس بدعهم الكبلمية. بياف تلبيس ا١بهم -ّ
 منهاج السنة النبوية ُب الرد على منهاج الكرامة ُب معرفة اإلمامة.  -ْ
 . ا١بحيماقتضاء الصراط ا٤بستقيم ُب ٨بالفة أصحاب  -ٓ
 الصاـر ا٤بسلوؿ على شاًب ا٤بسلوؿ.  -ٔ
 ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح.  -ٕ
 األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.  -ٖ
 رعية. السياسة الش -ٗ

                                 
 كقد كاف أتباعو من غّب ا٢بنابلة يعرضوف عليو مذىب أٞبد أيضا لتصحيحو ، كما عرض عليو ا٢بافظ العبلئي ُ))

الشافعي ما كرد عن اإلماـ أٞبد ُب جواز التمسح ابلقرب الشريف كتقبيلو فأنكره، ينظر العلل كمعرفة الرجاؿ ألٞبد 
، كالتعريف ببطبلف ما نسب إٔب اإلماـ أٞبد ٔبواز  ُِْ/ٗ، كعمدة القارم للعيِب ِْٗ/ِبركاية ابنو عبدهللا 

 .ُٓالتمسح كتقبيل القرب الشريف للدكتور صادؽ سليم ص 
 . ِٗٓ/ُِكى  ُٖ/ُاإلنصاؼ للمرداكم ، ك ِٖٔ/ّ للطوُب شرح ٨بتصر الركضة( ينظر ِ)
عت ا٤بؤلفات ا٤بطبوعة البن تيمية فقاربت الثبلٜبئة مصنف، ينظر ٕبث منشور على الشبكة بعنواف : قائمة ( كقد ٝبي ّ)

 على الرابط:  ، كالقائمة موجودة ٗبوقع الشيخ ا٢بصْب ٗبؤلفات ابن تيمية لعبدالسبلـ ا٢بصْب
       (elm.net/almoshref/play.php?catsmktba=90-http://t .)  
 بن رجب( –ابن القيم–األثبات ُب ٨بطوطات األئمة )ابن تيمية تو:ُب رسالبل أما ا٤بخطوطات فقد ٝبع د.علي الش      

 ىػ. ُِِْالبن تيمية، طبع مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية ابلرايض، عاـ ن مائتْب كستْب ٨بطوطة ما يزيد ع

http://t-elm.net/almoshref/play.php?catsmktba=90
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 شرح العمدة ُب الفقو.  -َُ
 القواعد النورانية.  -ُُ
 الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ.  -ُِ
 االستغاثة ُب الرد على البكرم.  -ُّ
 اإلخنائية أك الرد على اإلخنائي. -ُْ
 قاعدة ُب الرد على الغزإب. -ُٓ

 دعوته واحتسابه وجهاد.. 
القلب، فقد كاف  شي دىً لعجب كيي ما ذكره ا٤بَبٝبوف عن عبادة الشيخ كدعوتو كجهاده يثّب ا

يقضي كقتو ما بْب علم كعمل، فإما ٘بده ُب الدرس أك ٧بتسبا بْب الناس أك ماشيا ُب قضاء 
 . (ُ) لشيء من ذلككسأعرض  ،حاجة مسلم أك منكرا على األمراء أك ٦باىدا ُب سبيل هللا

صغّب ككعدكه أف  فظ القرآف كىو٢بفمن صور زىده ُب الدنيا أف دفعوا لو أربعْب درٮبا  
 أتقاضى على حفظ القرآف عاىدت ريب أف ال" فأىب كقاؿ:  ،مثلها كل شهر إذا استمر يعطوه
 . (ِ) كاف متواضعا كثّب الصدقة ما ُب يديو للفقراء بل حٌب ينزع بعض ثيابو ليعطيها ٥بم، ك "شيئا

جر عليو فيأٌب كمن صور تعبده ما ذكره البزار من انشغالو ابلتعبد ُب ليلو حٌب يطلع الف
فإذا أحـر ابلصبلة تنخلع القلوب ٥بيبتو، فإذا دخل ُب الصبلة تراه ترتعد  ؛بسنة الفجر كيصلي

 . (ّ)منشغبل ابلذكر حٌب تطلع الشمس  ه، كيبقىأعضاؤي 
عليو فره ]منها[ إٔب  ، كاستعصتا٤بسائل أعيتو  إذا  ،اَّلله ركحوقدهس كمن صور تعلقو ابلعلم " 

إليو، كاستنزاؿ الصواب من عنده كاالستفتاح من وء غفار كاالستغاثة ابَّلله كاللهجى التوبة كاالست
                                 

 . َٖ-ّٔ( ينظر األعبلـ العلية للبزار من ص ُ)
 . ْٖكى  ْٓص األعبلـ العلية للبزار ( ينظر ِ)
 . ّٔص  األعبلـ العلية للبزار ( ينظر ّ)
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 .ُ"  اا٤بدد اإل٥بي أف يتتابع عليو مىدًّ خزائن رٞبتو فقلهما يلبث 
نىوي كىبػىٍْبى الس ٍلطىاًف  أم ]كمن صور حلمو ككرعو كصربه على من آذكه ما ذيكر ٩با " كىافى بػىيػٍ

ـً لىمها انٍػفىرىدىا ُب ذىًلكى الش بهاًؾ الهًذم جىلىسىا ًفيًو، كىأىفه الس ٍلطىافى مً  [الناصر بن قبلككف نى اٍلكىبلى
ًبعىٍزلًًو  اٍستػىٍفٌبى الشهٍيخى ُب قػىٍتًل بػىٍعًض اٍلقيضىاًة ًبسىبىًب مىا كىانيوا تىكىلهميوا ًفيًو، كىأىٍخرىجى لىوي فػىتىاكىل بػىٍعًضًهمٍ 

كىأىخىذى  ،[يقصد ابن تيمية]اًيعىًة ا١بٍىاٍشنىًكًّب، كىأىنػههيٍم قىاميوا عىلىٍيكى كىآذىٍكؾى أىٍنتى أىٍيضنا! ًمنى اٍلميٍلًك كىميبى 
نػىقيوي عىلىٍيًهٍم ًبسىبىًب مىا كىانيوا  [السلطاف] ًإ٭بهىا كىافى حى ًلكى عىلىى أىٍف يػيٍفًتيىوي ُب قػىٍتًل بػىٍعًضًهٍم، كى ٰبىيث وي ًبذى

ٍن عىٍزلًًو كىميبىايػىعىًة ا١بٍىاٍشنىًكًّب، فػىفىًهمى الشهٍيخي ميرىادى الس ٍلطىاًف، فىأىخىذى ُب تػىٍعًظيًم اٍلقيضىاًة سىعىٍوا ًفيًو مً 
دي ًبٍعدىىيٍم  ًء الى ٘بًى ا ًمنػٍهيٍم سيوءه، كىقىاؿى لىوي: ًإذىا قػىتػىٍلتى ىىؤيالى ًمثٍػلىهيٍم، كىاٍلعيلىمىاًء، كىيػيٍنًكري أىٍف يػىنىاؿى أىحىدن

، كىمىٍن آذى فػى  ل قىاؿى لىوي: ًإنػههيٍم قىٍد آذىٍكؾى كىأىرىاديكا قػىتػٍلىكى ًمرىارنا، فػىقىاؿى الشهٍيخي: مىٍن آذىا٘ب فػىهيوى ُب ًحلٌو
تىًقمي ًمٍنوي، كىأىانى الى أىنٍػتىًصري لًنػىٍفًسي، كىمىا زىاؿى ًبًو حىٌبه حىليمى  ٍلطىافي عىنػٍهيمي الس   اَّللهى كىرىسيولىوي فىاَّللهي يػىنػٍ

 .(ِ)" كىصىفىحى 
ائًًو، كىأىشى  كىًجٍئتي يػىٍومنا كقاؿ عنو ابن القيم : "  رنا لىوي ٗبىٍوًت أىٍكربىً أىٍعدى اكىةن كىأىذنل لىوي ميبىشًٌ ًىٍم عىدى  ،دًٌ
ـى ًمٍن فػىٍورًًه ًإٔبى بػىٍيًت أىٍىًلًو فػىعىزهاىيٍم، كى  ،فػىنػىهىرى٘ب كىتػىنىكهرى ٕب كىاٍستػىٍرجىعى  : ًإ٘بٌ لىكيٍم مىكىانىوي، كىالى ٍبيه قىا قىاؿى

ـً  ،يىكيوفي لىكيٍم أىٍمره ٙبىٍتىاجيوفى ًفيًو ًإٔبى ميسىاعىدىةو ًإاله كىسىاعىٍدتيكيٍم ًفيوً  ا ًمنى اٍلكىبلى فىس ريكا ًبًو  ،كى٫بىٍوى ىىذى
 .ّ"  كىعىظهميوا ىىًذًه ا٢بٍىاؿى ًمٍنوي  ،كىدىعىٍوا لىوي 
بو بْب العلماء أنو عمد إٔب أحجار كاف يقصدىا الناس للزايرة  كمن صور احتسابو ٩با تفرد 

دثي  من بدع كمنكرات عند  الناسي  كالتقرب فكسرىا كهنى الناس عنها ككعظهم، كبلغو ما ٰبي
 داخل )الباب الصغّب( الذم عند )درب النافدانْبُب دمشق؛  ا٤بطلٌي اب٣بلوؽ العمود ا٤بػيخىلهق

                                 
 .ٖٔ-ٕٔ/ٔ( إعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم ُ 
 . ْٗ/ُٖبداية كالنهاية البن كثّب ( الِ)
 .ِّٗ/ِ( مدارج السالكْب البن القيم ّ 
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 . (ُ)ره حٌب اضطرب الناس بْب مؤيد للشيخ كمعارض ( فعمد إليو ككسأك الناقديْب
٩بن ذىب مذىب كمناظرهتم كمن ذلك احتسابو ُب الرد على ا٤بخالفْب لعقيدة السلف 

صدر كما كقع بينو كبْب   د بينو كبينهم اجملالس ُب الشاـقً األشاعرة كا٤باتريدية كغّبىم، حٌب عي 
الٍب قرأت ٗبجلس قاضي الشافعية بدمشق ابن الوكيل الشافعي بشأف الفتول ا٢بموية الدين 

امتحن ُب الشاـ بسبب ٍب إماـ الدين القزكيِب فانفض اجمللس بعد ذلك كسكنت القضية، 
رل الشافعي : ابن صصكمنهمكحضرىا العلماء كالقضاة كانظرىم كظهر عليهم عقيدتو الواسطية 
حبسوه بزعامة ف قيدتوعحوكم مرة أخرل ٗبصر بسبب  إال أنو ،األرموما٥بندم كصفي الدين 

ك٪بم  عبلء الدين الباجي٩بن انظره ككاف معو مشس الدين ابن عدالف ك ابن ٨بلوؼ ا٤بالكي 
، حٌب خرج سنة كستة أشهر حبسو ُبالشيخ  بقيابن ٝباعة، فبدر الدين بن الرفعة ك الدين ا

 . (ِ) كالٍب بلغت سبع سجنات كما ىذه إال إحدل سجناتو ُب سبيل هللا
 ،٤با غزا قازاف الشاـ بلبناف قل الرافضة كغّبىم من أىل الضبلؿ ٔببل ًكسرىكىافكعندما است

ابألمّب األفـر انئب  الشيخ كخرجوا على الناس كهنبوا فأخافوا السبل كقطعوا الطريق، اجتمع
 دمشق كجيوشو ككعظهم ُب سفح ا١ببل كما زاؿ يعظهم كيثبتهم كيشاركهم حٌب دخل العساكري 

 الرافضة.  وكةي رت شسً ككي  ا١ببلى 
اجتمع  ،، فعندما غزا قازاف ملك ا٤بغوؿ الشاـكما أكثر ما ذكر عن جهاده كشجاعتو 

 كغلظة حٌب تيقن من رافقوه ا٤بوت.  فقابلو ككعظو بشدةالشيخ أبعياف البلد كتوجو إليو 
كقد كاف يكتب الكتب للوالة كا٤بسلمْب على إثر غزك ا٤بغوؿ ببلد الشاـ يثبتهم فيها 

                                 
( كاف اإلماـ النوكم يقوؿ: " اللهم أقم لدينك رجبل يكسر العمود ا٤بخلق، كٱبرب القرب الذم ُب جّبكف "، ينظر ُ)

د النارنج؛ ، كينظر الحتسابو أيضا قصتو مع مسجُّْ-ُِّا١بامع لسّبة شيخ اإلسبلـ لشمس كالعمراف ص 
 . ْٔ/ُٖالبداية كالنهاية البن كثّب 

 كما بعدىا، ِٕ/ُٖكالبداية كالنهاية البن كثّب  ،كما بعدىأِٔ كى  ُِِ( ينظر العقود الدرية البن عبدا٥بادم صِ)
 ا٤بناظرات العقدية البن تيمية للحمرم.لبلستزادة ينظر ك 
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ابلنصر من عند هللا العزيز القدير، ككتابو عندما قدـ التتار إٔب حلب ككتابو إٔب  كيعدىم
كُب معركة شىقحىب أك مرج الص فر الٍب كقعت ابلقرب ، ُا٤بسلمْب عامة ٰبرضهم على القتاؿ 

، حث الناس على ا١بهاد كثبتهم عندما عبلىم ا٣بوؼ ٤با رأكا جيوش قَِٕعاـ  من دمشق
كنصح السلطاف كا٣بليفة ابالستعانة اب  ،سيل كتلوح ُب أيديهم األسلحةكال  ،التَب متحدرة

ف حٌب و هنع هللا يضر، كقاتل ىو كا٤بسلم كحده كأف هللا سينصرىم، كهناه عن االستغاثة ٖبالد بن الوليد
حصركا التَب عند جبل صغّب فما زاؿ يصيح ابلناس كٰبرضهم حٌب نصر هللا ا٤بسلمْب على 

 . (ِ)جيوش قازاف 
 ،الواقع السياسي كالعلمي آنذاؾكاقعيتو ُب ذلك كسّبة الشيخ الدعوية كا١بهادية تبْب 

كمدل االنقساـ بْب فرؽ األمة كضعفها كتسلط األعداء عليها كتفشي البدع كالضبلالت بْب 
أرجاءىا، كمع ىذا كاف رٞبو هللا متسا٧با يؤلف بْب ا٤بسلمْب كٯبمع كلمتهم كينهى عن الغلو 

بديع كالتكفّب جزافا حٌب ٝبع هللا بو بْب ا٢بنابلة كاألشاعرة كما قاؿ: " كىالنهاسي يػىٍعلىميوفى كعن الت
ٍلًي بىًليهًة كىاأٍلىٍشعىرًيهًة كىٍحشىةه كىمينىافػىرىةه، كىأىانى كيٍنت ًمٍن أىٍعظىًم النهاًس أتى فنا لًقيليوًب أىنهوي كىافى بػىٍْبى ا٢بٍىنػٍ

ا أيًمٍرانى ًبًو ًمٍن ااًلٍعًتصىاـً ًٕبىٍبًل اَّللهً، كىأىزىٍلت عىامهةى مىا   اٍلميٍسًلًمْبى كىطىلىبنا ًتًهٍم، كىاتًٌبىاعنا لًمى اًلٌتًفىاًؽ كىًلمى
تىسً   ًبْبى إٔبى كىافى ُب النػ فيوًس ًمٍن اٍلوىٍحشىًة، كىبػىيػهٍنت ٥بىيٍم أىفه اأٍلىٍشعىرًمه كىافى ًمٍن أىجىلًٌ اٍلميتىكىلًًٌمْبى اٍلمينػٍ

تىًصرًينى ًلطىرًيًقًو كىمىا يىٍذكيري اأٍلىٍشعىرًم  ذىًلكى ُب كيتيًبوً  مىاـً أىٍٞبىدى رىًٞبىوي اَّللهي كى٫بىٍوًًه اٍلمينػٍ ا مىعى أىٌ٘بً اإٍلً ...، ىىذى
: أىٌ٘بً ًمٍن أىٍعظىًم النهاًس نػىٍهينا عىٍن أىٍف يػيٍنسى  ه إٔبى تىٍكًفّبو دىائًمنا كىمىٍن جىالىسىًِب يػىٍعلىمي ذىًلكى ًمِبًٌ بى ميعىْبه

كىتػىٍفًسيقو كىمىٍعًصيىةو، إاله إذىا عيًلمى أىنهوي قىٍد قىامىٍت عىلىٍيًو ا٢ٍبيجهةي الرسالية " 
(ّ) . 

                                 
 .ِْْ/ِٖكى  َُْ/ِٖ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ 

، كا١بامع لسّبة شيخ ُٕٗ/ُٕ، كالبداية كالنهاية البن كثّب ُٓٗكى  ُُٗينظر العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص  (ِ)
 .َْٗكى  ِّّ-ِِّاإلسبلـ لشمس كالعمراف ص 

عية منو ، بل ُب كاقالقبوريةكالشيخ ٤با رأل االستغاثة بغّب هللا ٓب يوؿًٌ انفضا يده معلبل ذلك أبف ىؤالء ٝبع من الصوفية      
 كآزر كقاتل مع ا٤بسلمْب عدك األمة ٝبعاء. رى كه ُب التعامل مع ا٢بدث أنكر كذى 

، كينظر نصيحتو ُب التحذير من التفرؽ كالتحزب بْب أىل العلم كطبلبو ِِٗكى  ِِٕ/ّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
= 
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 وفاته. 
بسجن  لى قً عتي حيث ا للمرة السابعة، عشرين يوما كىو ٧ببوس أكثر منض رٞبو هللا ر داٮبو ا٤ب
لزايرة  بب فتواه ُب ٙبرٙب شد الرحاؿبس كٓب يعلم عنو أحد ،لقلمكىميًنعى من الد كاًة كاقلعة دمشق 

فعاده الطبيب كأبلغو أف مطالعتو للعلم كالكتب تزيد ، أعدائو بو عند السبلطْب كسعي القبور
أليست النفس إذا  ،كأان أحاكمك إٔب علمك ،ال أصرب على ذلكفرد عليو قائبل : "  ،ا٤برض

فإف نفسي  :فقلت لو ،بلى :-الطبيب– فقاؿ ؟،٤برضفرحت كسرت قويت الطبيعة فدفعت ا
 . (ُ)"  ىذا خارج عن عبلجنا:  -الطبيب- فقاؿ ،تسر ابلعلم فتقول بو الطبيعة فأجد راحة

كشرع ُب  ،حٌب كافتو ا٤بنية سجينا مدة سنتْب كأشهر بعد أف ختم القرآف ٜبانْب ختمة
ثنْب من عشرين ذم القعدة من عاـ إلفتوُب ُب سحر ليلة ا ،الواحدة كالثمانْب ُب ىذا ا٢ببس

على األبراج  كاندل بو ا٢برسي  ،للهجرة، فأعلم بو مؤذف القلعة من على منارة ا١بامع ِٖٕ
منهم دكاكينهم كاجتمعوا عند  فتسامع الناس بذلك، كبعضهم علم بذلك ُب منامو، فاعتزؿ كثّبه 
زم كابن كثّب كغّبىم كخرجوا بو ابب القلعة يبكوف، كرثوه ابلقصائد، كحضر جنازتو أتباعو كا٤ب

قدرت ٗبا يزيد عن ا٤بئة ألف بكثّب كشيعوه حٌب  ،إٔب الصبلة ُب ا١بامع األموم ُب حشود ىائلة
 .(ِ)بدمشق، فكاف يـو جنازتو فيصبل بينو كبْب خصومو كمعارضيو  دفن ُب مقربة الصوفية

 
 
 
 

=                                                             
 .ُٓ/٦ِٖبموع الفتاكل لو 

 .َٕ( ركضة ابْب البن القيم صُ)
كما بعدىا، كالبداية كالنهاية  ُٖكما بعدىا، كاألعبلـ العلية للبزار ص  ّٕٕد الدرية البن عبدا٥بادم ص ( ينظر العقو ِ)

 ِٕٔكما بعدىا، كا١بامع لسّبة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ص  ّٔ، كالشهادة الزكية للكرمي ص ََّ/ُٖالبن كثّب 
 كما بعدىا. 
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها تمهيد

 ثانيا: حقيقة الشذوذ الفقهي لغة واصطالحا. 

 الفقهاء. كثّب منإلٝباع ٤بعرفة ما يقابلو من الشذكذ عند  ابتعريف الٯبب ابدئ ذم بدء 
أصلو من ٝبع الشيء أم ضمو إٔب بعضو  ،: من أٝبع ٯبمع ، أم اتفق كيتفق فاإلٝباع لغة

 . ُ أحكم أمره كعـز عليوكأٝبع أمره أم  البعض،
اتفاؽ اجملتهدين  نو :، كمن أشهرىا أفقد قيل فيو تعاريف كثّبة ،لفقهيكأما ُب االصطبلح ا

 . ِمن فقهاء أمة دمح ملسو هيلع هللا ىلص بعد كفاتو ُب عصر من العصور على حكم مسألة شرعية 
كإٝباعهم إٝباع عامة يشَبؾ فيو كل مسلم   :كاإلٝباع من حيث نوع اجملمعْب ينقسم إٔب

 .ّ لتجارةٝباعهم على زكاة عركض اكإ  ، كإٝباع خاصة ألىل الفقو ُب الدينعلى الفرائض
   كألم إٝباع منعقدو مستنده يرتكز عليو على الصحيح، كىو الدليل من الكتاب أك السنة

، معلوما أك غّب الدليل قطعيا أـ ظنياىذا ، سواء كاف -كُب استناده على القياس خبلؼ-
ألف اإلٝباع ال بد أف يكوف مبنيا على الوحي كذلك ، فعدـ العلم ال يقتضي علم العدـ ،معلـو
ا قي ﴿إال كاف قوال على هللا بغّب علم، كقد قاؿ تعأب : ك  هى ٍل ًإ٭بهىا حىرهـى رىيبًٌى اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍ

ٍٍبى كىاٍلبػىٍغيى ًبغىٍّبً ا٢بٍىقًٌ كىأىٍف تيٍشرًكيوا اًبَّللهً مىا ٓبٍى يػينىزًٌٍؿ ًبًو سيٍلطىاانن كىأىٍف   مىا تػىقيوليوا عىلىى اَّللهً كىمىا بىطىنى كىاإٍلً
 .ْ [11 األعراف] ،الى تػىٍعلىميوفى﴾

ساف الفقهاء على أف ىناؾ ألفاظا دارجة على ل -قبل التعريف ابلشاذ- تنبيوالكما ٯبب 

                                 
 .ُٖٗ/ّالبن منظور ، كلساف العرب  ٓٓ( ينظر ٨بتار الصحاح للرازم صُ 
 .ّْٗ/ِ، كركضة الناظر البن قدامة ُّٕ/ُ( ينظر ا٤بستصفى للغزإب ِ 

كىناؾ مسائل كثّبة تندرج ٙبت اإلٝباع كحجيتو كانقسامو إٔب إٝباع صريح كسكوٌب كغّبه، ينظر لبلستزادة ركضة      
 كما بعدىا. َْْ/ِالناظر 

  .ِٖٓ/ّ( ينظر الفصوؿ للجصاص ّ 
، كشرح ٨بتصر أصوؿ الفقو ُُِ-ُُٖ/ّ، كشرح ٨بتصر الركضة للطوُب ُٓٗ/ُٗع فتاكل ابن تيمية ( ينظر ٦بمو ْ 

 كما بعدىا. ِٕٔ/ُللجراعي ا٢بنبلي 
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها تمهيد

قوؿ كال ،الذم قيل بو ٍب ىيجر كتيرؾا٤بهجور ، كالقوؿ الضعيف كالقدٙبقوؿ تشابو الشاذ، كال
القوؿ ك ك يوافق معُب الشذكذ عند بعضهم، كالغريب الذم قد يكوف ٗبعُب البعيد أ الوقوع، نادرال

، كلكل مصطلح الذم ٓب يقل بو أحد .. كا٤بطركح، نتيجة آلاثره الفاسدالقوؿ ك  ،ا٤بنكر الباطل
أخرل خاصة، كالتوسع ُب تعداد ىذه قد يكوف ىناؾ منها حقيقة لغوية كاصطبلحية عامة ك 

الشذكذ، إال أنو تنبغي األلفاظ كٙبديد مفاىيمها ليس موضوع البحث، بل موضوعو ىو 
اإلشارة إٔب سبب ىذا االشتباه كىو: كوهنا ٝبيعا من األقواؿ ا٤بردكدة كا٤بخالفة للدليل أك 

أك أبحد ىذه  ،ا٤بذىب، كلذلك قد يوصف الرأم أبنو شاذ كابطل كفاسد ُب آف كاحد
كال يراد درة قد يطلق على الرأم النفلبلشَباؾ ُب ىذه ا٢بقيقة، غّبه أيضا  معو األكصاؼ كيراد

يراد هبا ما كاف خبلؼ ا٤بشهور من ا٤بذىب قد ك ، أك الغرابة الشديدة ةهبا الشذكذ كإ٭با القل
كليس ما يقصده بعض الفقهاء من الشذكذ الذم ىو ٨بالفة اإلٝباع أك ا١بمهور عندىم، لذلك 

، (ُ) ان غّبىفإف ُب تعريف الشاذ كذكر حده كأنواعو عند الفقهاء ٙبديده ٤باىيتو كٛبييز ٥با ع
 فأقوؿ اب مستعينا: 

من شذ يشذ شذكذا كىو اسم الفعل كٯبمع على شذكذات، أما اسم الفاعل  الشذوذ للة:
كىو من الناس خبلؼ السوم، كٝبعو شاذكف  ،فهو شاذ كصفة تطلق على الواحد الشاذ

بقوؿ أك فعل شاذ،  كشواذ كشيذهاف، كشذ الرجل أم ابتعد كأقصى ُب االبتعاد، كيىشيذ ينفرد كيند  
، كالشذكذ ُب اللغة أيٌب (ِ)كأيضا " ابلضم على الشذكذ كالندرة، كابلفتح خبلؼ القياس " 

لعدة معا٘ب كيستعمل، كالشذكذ عن ا١بماعة كالشيء ُب غّب موضعو كالشذكذ ٗبعُب الغرابة 

                                 
من ٦بلة ا١بمعية الفقهية  ُٗكما بعدىا؛ كىو ٕبث ٧بكم منشور ابلعدد  ِْٗ( ينظر القوؿ الغريب ٤بخدـك ص ُ)

 . ْٔ/ُ، كاآلراء اكـو عليها ابلشذكذ للخضّبم ٖٗ/ُلنملة السعودية، كاآلراء الشاذة ُب أصوؿ الفقو ل
 . ِّْ/ٗ( اتج العركس للزبيدم ِ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها تمهيد

 . (ُ)ككذلك االفَباؽ أك الندرة 
 كمنو قوؿ امرؤ القيس: 

انَ   ااااااذ  اااااام   " ت طَاااااايخر  ش  ََناسخ َصااااان اخ  احلَح
 

 َعَرا ر  َأمح اَلبخ الحع َجن َملحث وم َها َغياح  .(ِ) "صخ

 كشذاف ا٢بصى: ا٤بتطاير منها. 
كا٤بعُب الكلي العاـ الذم ٯبمع ىذا كلو أف الشذكذ ُب اللغة: ىو االفَباؽ كالتفرد بسبب 

 ا٤بخالفة. 
علـو الشرعية كغّبىا، كلو كأما ُب االصطبلح العلمي: فالشذكذ مصطلح ظهر مبكرا ُب ال

عدة حقائق كتعاريف ٚبتلف ابختبلؼ العلـو كالفنوف، فالشاذ ُب علم اللغة يشبو الشاذ ُب 
علـو النحو، كلكنهما ٱبتلفاف عن الشاذ ُب علم القراءات أك ُب ا٢بديث النبوم، كإف كانوا 

 يشَبكوف ٝبيعا ُب ا٤بعُب الكلي كىو االفَباؽ كالتفرد. 
قاؿ ابن جِب ُب ابب  ،لم اللغة: ما كاف ٨بالفا لبلستعماؿ كا٤بشهور كالَبكيبفالشذكذ ُب ع

القوؿ على االطراد كالشذكذ: " فجعل أىل علم العرب ما استمر من الكبلـ ُب اإلعراب كغّبه 
من مواضع الصناعة مطردنا، كجعلوا ما فارؽ ما عليو بقية اببو كانفرد عن ذلك إٔب غّبه 

كُب النحو و الشذكذ ُب علم العركض كاألكزاف كالبحور ا٤بهجورة كا٤بخالفة، كقريب من، (ّ)شاذنا"
 .(ْ)أيضا ىو: ما خرج عن القاعدة كالقياس النحوم 

كأما الشذكذ ُب القراءات فهو: فقداف أحد شركط القراءة ا٤بقبولة أك أكثر كىي: التواتر 
و من الوجوه، كبعضهم يعتربه ما ٓب كموافقة اللغة كلو بوج كلو احتماال كموافقة ا٤بصحف العثما٘ب

                                 
، كلساف ٓٔٓ/ِ، كالصحاح للجوىرم َُٖ/ّ، كمقاييس اللغة البن فارس ُِٕ/ُُ( ينظر هتذيب اللغة لؤلزىرم ُ)

 . ّّْ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم ص ْْٗ/ّالعرب البن منظور 
 . َُٖ/ّس اللغة البن فارس مقايي (ِ)
 . ٖٗ/ُ( ا٣بصائص البن جِب ّ)
 . ٔٓ/ُ( ينظر األصوؿ ُب النحو البن السراج ْ)
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها تمهيد

 . (ُ)يتواتر من القرآف 
ما تفرد بو ىو : ركاه الثقة ٨بالفا ٤بن ىو أرجح منو، كقيل  كُب علم ا٢بديث الشذكذ ىو: ما

 .(ِ)الثقة كٓب يركه من ىو أرجح منو 
  .ّكالشذكذ عند ا٤بفسرين ىو: تفسّب لؤللفاظ ٗبعا٘ب ضعيفة كبعيدة كغّب مرادة 

 يعنينا ىنا ىو الشذكذ فقها، كىو مصطلح مركب من كلمتْب: كالذم 
 األكٔب: الشذكذ، كقد ذكر معناه ُب اللغة. 

كالثانية ىي الفقهي نسبة إٔب الفقو كىو: الفهم كالفطنة كاإلدراؾ كالعلم ابلشيء لغة، كأصلو 
كمنو قولو  ،وفىًقوى يفقو فقها كفقيو اسم الفاعل كعلى كزف صيغة مبالغة )فعيل( أم كثّب الفق

ًء اٍلقىٍوـً الى يىكىاديكفى يػىٍفقىهيوفى حىًديثنا﴿سبحانو تعأب:  ، كيستعمل الفقيو [87]النساء  ،﴾فىمىاًؿ ىىؤيالى
 . (ْ)العآب ابألحكاـ الشرعية غالبا  :ُب

كأما ُب االصطبلح فالفقو ىو: ا٤بعرفة ا٤بكتسبة ابألحكاـ الشرعية العملية من أدلتها 
كقيل ُب  ،كتاب كالسنة كاإلٝباع كالقياس، كذلك ابالستدالؿ هبا على مدلوالهتاالتفصيلية، كال

 . (ٓ)ىذا تعاريف أخرل متقاربة 
كبضم الكلمتْب ينتج مصطلح الشذكذ الفقهي عند الفقهاء، كىو أيضا مستعمل عندىم 

                                 
، كمقدمات ُْٖ/ُ، كمناىل العرفاف للزرقا٘ب ٗ/ُ لو(، كالنشر ٖٓ-ٔٓ( ينظر أبيات طيبة النشر البن ا١بزرم رقم )ُ)

٤بعُب الشذكذ ُب القراءات كا٢بديث ُب الفصل األكؿ من  ، كسيأٌب مزيد بيافُِٕب علم القراءات جملموعة مؤلفْب ص 
 الباب األكؿ. 

، ٖٓ-ٔٓ/ُ، كالباعث ا٢بثيث البن كثّب ٗٓ/ُكما بعدىا، كاجملموع للنوكم  ٕٔ( ينظر مقدمة ابن الصبلح ص ِ)
 . ِٕٔ/ُكتدريب الراكم للسيوطي 

 للدكتور عبدالرٞبن الدىش. كآاثرىانشأهتا كأسباهبا األقواؿ الشاذة ُب التفسّب: ( ينظر لبلستزادة ّ 

، ْٔٓ/ّٔ، كاتج العركس للزبيدم ِِٓ/ُّ، كلساف العرب البن منظور ِْْ/ْ( ينظر مقاييس اللغة البن فارس ْ)
 . ٓ، كا٤بستصفى للغزإب ص َُٓ/ُكالتلخيص ُب أصوؿ الفقو للجويِب 

، كالتمهيد ِٕ/ِ للسبكيشرح ا٤بنهاج ، كاإلهباج ٖٕ/ُ، كاصوؿ للرازم َٗ/ُ( ينظر الواضح البن عقيل ٓ)
 . َٓلئلسنوم ص 
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 على حقائق بينها بعض التفاكت، كيظهر ٕب أف الشذكذ عند الفقهاء نوعاف: 
مذىيب، أم شذكذه ليس مطلقا من كل كجو شرعي خاص أك : شذكذ فقهي النوع األكؿ

بل لو نظر خاص، ٕبسب استخداـ بعض ا٤بذاىب كالفقهاء كاعتباراهتم، فقد يطلق على ٨بالفة 
نص اإلماـ أك ا٤بذىب، بل كما قاؿ النوكم: " قد ٯبـز عشرة من ا٤بصنفْب بشيء كىو شاذ 

 . (ُ)ف ٤با عليو ا١بمهور " ابلنسبة إٔب الراجح ُب ا٤بذىب ك٨بال
كا٢بنفية أحياان قد يطلقوف الشاذ على الغريب أك ما يقابل الصحيح أك ا٤بشهور أك األصح، 
ا ىيوى اٍلمىٍشهيوري ًعٍندى  قاؿ ابن عابدين ا٢بنفي: " )قػىٍوليوي: كىاأٍلىصىح  آكىدي ًمٍن الصهًحيًح( ىىذى

: أىٍم الصهًحيحي ميقىاًبله لًلضهًعيًف، لىًكٍن ُب حىوىاًشي أًلىفه اأٍلىصىحه ميقىاًبله  ،ا١ٍبيٍمهيورً  لًلصهًحيًح، كىىيوى
بىًغي أىٍف يػيقىيهدى ذىًلكى اًبٍلغىاًلبً  أًلىانه كىجىٍدانى ميقىاًبلى اأٍلىصىحًٌ الٌرًكىايىةى الشهاذهةى كىمىا ُب شىرًٍح  ،اأٍلىٍشبىاًه..: يػىنػٍ

اٍلمىٍجمىًع. اىػ. " 
كىمىا قىالىوي حىق  ميطىاًبقه لًٍلكيتيًب اٍلميٍعتػىبػىرىًة كىمىا .. : " ضا ٗبوطن آخرأي ، كقاؿ(ِ)

فيوي شىاذ    . (ّ) " ٙبىىقهقىت كىًخبلى
ما قاؿ الفقيو ا٢بطاب عن ك  ،كالشاذ عند ا٤بالكية ىو: ما خالف ا٤بشهور من مذىبهم

ا ًمٍن الش ذيكًذ ا٣بٍىارًًج (ربعدـ الوضوء اب٤باء ا٤بتغّب ُب الغدراف بسبب أكراؽ الشج) القوؿ : " كىىىذى
بىًغي أىٍف يػيٍلتػىفىتى إلىٍيًو كىالى يػيعىوهؿي عىلىٍيًو انٍػتػىهىى "  عىٍن أىٍصًل مىٍذىىًب مىاًلكو ُب اٍلًميىاًه، فىبلى يػىنػٍ
(ْ) (ٓ) ،

                                 
 . ْٕ/ُ( اجملموع للنوكم ُ)
 . ّٕٓ/ِٓ، كا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ِْٗ/ٔ، كينظر البحر الرائق البن ٪بيم ّٕ/ُ( حاشية ابن عابدين ِ)
 . ْٗٔ/ْ( حاشية ابن عابدين ّ)
 . ِٔ/ُ( مواىب ا١بليل للحطاب ْ)
 . ُٔ/ُ، كفتح العلي لعليش َْ/ُ، كالبهجة شرح التحفة للتسوٕب َٖ/ْ ( ينظر الفركؽ للقراُبٓ)

قيل إف ا٤بشهور عند ا٤بالكية ىو ما كاف ُب ا٤بدكنة كقيل ركاية ابن القاسم عن مالك ُب ا٤بدكنة، كقيل قوؿ مالك ُب 
، كعلى ىذا كاف ُْ-َْ/ُينظر البهجة شرح التحفة للتسوٕب ا٤بوطأ، كقيل ما شهره ا٤بغاربة، كقيل غّب ذلك، 

١بليل للحطاب يقابل بعضهم بْب القوؿ ا٤بشهور كالشاذ ُب ا٤بسألة الواحدة كمسألة ا٤بطلقة الرجعية؛ ينظر مواىب ا
 .َِّ، كينظر كيف ٬بدـ الفقو ا٤بالكي البن حنفية العابدين صٗٗ/ْ
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ٍلعىمىًل اًبلشهاذًٌ الهًذم ًفيًو اٍلميقىلًًٌد ًمٍن اٍلعىمىًل اًبٍلمىٍشهيوًر إٔبى ا ا٤بالكي: " خيريكج يشي لً عً أيضا كقاؿ 
ـً ليزيكـً تػىٍقًليًد اأٍلىٍرجىًح" : ريٍخصىةه ًمٍن غىٍّبً تػىتػىب عو لًلر خىًص  صىًحيحه ًعٍندى كيلًٌ مىٍن قىاؿى ًبعىدى

(ُ) . 
كقد يطلق الشذكذ ُب ا٤بذىب الشافعي على الوجو الشاذ ُب ا٤بذىب الذم ًب ٚبرٯبو على 

أك ٨بالفا لنص اإلماـ، كقوؿ النوكم عن ٞبل  كاف ٨بالفا للصحيحأك   ،غّب أصوؿ ا٤بذىب
قىًتو، كىو ".. كحكى القاضي حسْب كا٤بتوٕب كجها أف ٯبوز ٞبلي  ا٤بػيحًدًث للمصحًف: و ًبًعبلى

ا رٞبو هللا قولو مثلو ، ك (ِ) شاذ ُب ا٤بذىب كضعيف" عن كضع فراش ٙبت ا٤بيت ُب قربه: " كىىىذى
ريىيٍم ًمٍن اٍلعيلىمىاًء " الهًذم ذىكىرىهي شيذيك  ذه كى٨بيىاًلفه لًمىا قىالىوي الشهاًفًعي  كىاأٍلىٍصحىابي كىغىيػٍ

ككقولو ُب  ،(ّ)
: ىيوى الهًذم أىرىٍدتي اًباًلٍسًتثٍػنىاًء، قيًبلى قػىٍوليوي بًيىًميًنًو االستثناء ُب اليمْب : "  ا فػىقىاؿى فىًإٍف مىاتيوا ًإاله كىاًحدن

كما   ،ْ"  ضىٍعًفوً  عىلىى  ميتػهفىقه  ذ  شىا أًلىنهوي ٧بيٍتىمىله. كىًقيلى: الى يػيٍقبىلي، لًلتػ ٍهمىًة، كىىيوى  ،عىلىى الصهًحيحً 
أبنو ٯبوز تعجيل الزكاة مطلقا ببل قيد أبنو :  ما ذكره بعض الشافعية من كجوو أيضا كصف 

  .(ٓ)٨بالف لنص اإلماـ كا٤بذىب كشاذ ابطل 
أيضا على الركاية الشاذة عن اإلماـ الشذكذ ا٢بنابلة، كقد يطلق كىذا قد يقع أيضا عند 

كقوؿ ابن قدامة ا٤بقدسي أف ا٤ببلعنة ٙبل   ،ٔ أٞبد ا٤بخالفة للمشهور من الركاايت األخرل
يؤبهًد، كعن أٞبدى ػي مػللمبلعن إذا أكذب نفسو: " فال

ًقيىةه على التهٍحًرًٙب ا٤ب ا ابى ٍشهيوري ُب ا٤بذىًب أهنه

                                 
 . ُٔ/ُ( فتح العلي ا٤بالك مد عليش ُ)
 . َِّكينظر منهج البحث ُب الفقو اإلسبلمي لعبدالوىاب أبو سليماف ص ، ْٖ/ِ( اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ِ)
 . ِّٗ/ٓ( اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ّ)
 .ِّْ/ُ، كينظر حواشي الشركا٘ب على ٙبفة اتاج للهيتمي َْٗ/ْللنوكم  ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب( ْ 

 .ُْٔ/ٔاجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ينظر ( ٓ)
ٍد تػىٍعرًيفنا لىوي ًعٍندى الشهاًفًعيهًة، كىٓبٍى : " ّٖٓ/ِٓ ا٤بوسوعة الفقهية الكويتيةالشاذ ُب  كجاء عن      ا  يػيعىربًًٌ  كىٓبٍى ٪بًى ا٢بٍىنىابًلىةي ًفيمى

عيهيمي اٍلعىمىل ًبًو ديكفى تػىٍرًجيحو  ميهيٍم عىًن الضهًعيًف كىمىنػٍ   ." نػىٍعلىمي اًبلشهاذًٌ، فػىيىٍشمىليوي كىبلى
 أف ا٣ببلؿ كصاحبو يغلطونو فيها. َْٓ/ُٔمفاريد حنبل عن اإلماـ أٞبد، فقد ذكر ابن تيمية ُب ٦بموع الفتاكل ( كٔ 
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ل  لو "  رًكاية ا ٙبًى يطلق على ا٣ببلؼ ا٤بذىيب الشاذ أحياان، كمنو ما نقلو ابن قد ، ك (ُ)شاذهة، أهنه
: " كُب ا٤بذىب خبلؼ شاذ بقولو  مفلح عن ابن تيمية ُب مسألة اإلشهاد على إذف البكر

ثػيرى ُب استعما٥بم إطبلؽ(ِ)يشَبط اإلشهاد على إذهنا "   على ما خالف الكتاب الشذكذ ، كىكى
عن ا٢بامل بولدين أف عدهتا تنقضي بوضع األكؿ كال تتزكج إال بعد ، كقوؿ ابن مفلح كالسنة

ا شىاذ  ٨بيىاًلفه : " كضع الثا٘ب   . (ّ) " اٍلًكتىاًب كىقػىٍوًؿ أىٍىًل اٍلًعٍلمً  ًلظىاًىًر  كىىىذى
 النوع الثا٘ب: شذكذ فقهي عاـ. 

الفقهاء  أقواؿ، كىنا ٚبتلف ْ كميقع ُب االستنباط الفقهي للحمن حيث األصل كىذا 
، (ٓ) ديد حقيقة الشذكذ الفقهي ا٤بطلقخبلؿ عملية ٙب -ٕبسب تصوراهتم  -كاصطبلحاهتم 

 كمن تلك األقواؿ: 
 . (ٔ)أف " الشذكذ ىو مفارقة العآب ١بماعة الفقهاء أك سائرىم "  -ُ
ٍصر ًإذا خىالف من كمنها ما نقلو أبو ا٢بسْب البصرم بقولو: " ًإف اٍلوىاًحد من أىل اٍلعى  -ِ

سواهي من أىل اٍلعىٍصر ييوصف ابلشذكذ " 
سْب بعد أف ساؽ ىذا القوؿ ، كلكن أاب ا٢ب(ٕ)

 ُب حكم ما ٓب ييسلم لو كٓب يفصل فيو أيضا، كلعلو أراد أف ٦برد ٨بالفة الواحد للجماعة حكايةن 
 هم السبلـ. ال تعد شذكذا، فقد يكوف ا٢بق معو كإف كاف كاحدا، كحاؿ بعض األنبياء علي

ما نقلو الغزإب عن بعضهم: " الشهاذ  ًعبىارىةه عىٍن ا٣بٍىارًًج عىٍن ا١بٍىمىاعىًة بػىٍعدى الد خيوًؿ ًفيهىا،  -ّ
                                 

 . َُّ/َِ( الشرح الكبّب البن قدامة ُ)
 . ُْٓ/ُ( الفركع البن مفلح ِ)
 . ّٖٓ/ِٓة كا٤بوسوعة الفقهية الكويتي ،ِْ/ِٔينظر الشرح الكبّب البن قدامة ك  ،ّٕ/ٕا٤ببدع البن مفلح  (ّ)
( كقد يقع الشذكذ ُب أمرين، األكؿ : خبلؿ عملية االستنباط الفقهي للحكم، كالثا٘ب : خبلؿ عملية تنزيل ىذا ا٢بكم ْ 

على الواقع، فأما األكؿ فهو ا٤بعِب ابلدراسة كالذم ينطبق عليو معُب الشذكذ الفقهي العاـ فعبل ألنو خلل ُب أصل 
 لشذكذ ُب التنزيل فهذا خطأ عملي ُب التطبيق مع أف أصل النظر قد يكوف صحيحا. النظر الفقهي، أما الثا٘ب كىو ا

 .ْٖٗ-ْٖٖ/ُٔب البحر ايط  ا٣ببلؼ ( كقد أشار الزركشي إٔب ىذآ)
 . ِٓٓ، كمعجم لغة الفقهاء لقلعجي كرفيقو ص ِٖ/ٓ( ينظر اإلحكاـ البن حـز ٔ)
 . ُّ/ِ( ا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو للبصرم ٕ)
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هي كىىيوى الش ذيكذي، أىمها الهًذم ٓبٍى يىٍدخيٍل أىٍصبلن فىبلى  فيوي بػىٍعدى ٍٝبىاًع الى يػيٍقبىلي ًخبلى ييسىمهى كىمىٍن دىخىلى ُب اإٍلً
كييورد عليو أف ا٣بارج عن ا١بماعة قد يكوف ، ِكأيهد ىذا سيف الدين اآلمدم ، (ُ)اذًّا " شى 

خارجا عن الباطل عائدا إٔب ا٢بق فبل يكوف شاذا، كٰبتمل أف ا٣بارج عن ا١بماعة قد يكوف 
 ٍب ا٣بركج منها.  الشاذة مثلو شاذا أصبل دكف ا٢باجة للدخوؿ ُب ا١بماعة

قهي ىو ٨بالفة ما حيًكيى من اإلٝباع، سواء كاف ٨بالفا آخركف عدكا الشذكذ الف -ْ
إلٝباع الصحابة أك غّبىم، كىذا يكثر ُب استعماؿ الفقهاء حيث ٰبكوف اإلٝباع كيذكركف من 

ًنٍصفي  ، كمنو قوؿ )اٍبني اٍلميٍنًذًر كىاٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ: أىٍٝبىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى أىفه ًديىةى اٍلمىٍرأىةً (ّ)شذ عنو 
: ًديػىتػيهىا كىًديىًة الرهجيلً  ، أىنػههيمىا قىاالى ريٮبيىا عىٍن اٍبًن عيلىيهةى كىاأٍلىصىمًٌ لًقىٍولًًو عليو  ،ًديىًة الرهجيًل، كىحىكىى غىيػٍ

ا قػىٍوؿه شىاذ ، ٱبيىاًلفي إٍٝبىاعى الصهحى  ًبًل "، كىىىذى ابىًة( السبلـ: " ُب نػىٍفًس اٍلميٍؤًمنىًة ًمائىةه ًمٍن اإٍلً
(ْ) ،
غىٍّبً كمثلو قوؿ " اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ: أىٍٝبىعيوا عىلىى أىفه اٍلوىًصيهةى غىيػٍري كىاًجبىةو، إاله عىلىى مىٍن عىلىٍيًو حيقيوؽه بً 

بػىتػٍهىا "  بػىيًٌنىةو، كىأىمىانىةه ًبغىٍّبً إٍشهىادو، إاله طىائًفىةن شىذهٍت فىأىٍكجى
أىٍٝبىعى ، ككذلك قوؿ ابن قدامة: " (ٓ)

ًتًو، إاله مىا الى ذىكىاةى لىوي، كىالسهمىًك كىا١بٍىرىاًد، فى  ًإنػههيٍم أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى ٙبىًٍرًٙب صىٍيًد اٍلمىجيوًسيًٌ كىذىبًيحى
رى أىفه مىاًلكنا كىاللهٍيثى كىأىابى ثػىٍورو، شىذ كا عىٍن ا١بٍىمىاعىًة "  ًتًو، غىيػٍ حى أىٍٝبىعيوا عىلىى إابى
(ٔ) . 

 ُبيطلق الشذكذ أيضا على ما خالف قوؿ ا١بمهور، كمثاؿ ذلك ما حكاه ابن رشد  -ٓ
، كىشى  رى مىٍعقيولىًة اٍلمىٍعُبى ذه زيفػىري التيمم قائبل: " فىا١ٍبيٍمهيوري عىلىى أىفه النًٌيهةى ًفيهىا شىٍرطه ًلكىٍوهًنىا ًعبىادىةن غىيػٍ

: ًإفه النًٌيهةى لىٍيسىٍت ًبشىٍرطو ًفيهى  ، ك٫بوه قوؿ ابن قدامة ا٤بقدسي عن شركط شهود حد (ٕ)ا " فػىقىاؿى
                                 

 . ْٖٖ/ٔ، كالبحر ايط للزركشي ُِّ/ِ، كينظر شرح النوكم على صحيح مسلم ُْٕ/ُستصفى للغزإب ( ا٤بُ)
 .ِّٖ/ُ( ينظر اإلحكاـ لآلمدم ِ 
 .إلٝباع ُب ا٤بسائل كمن شذ عنو( ينظر مثبل كتاب نوادر الفقهاء مد بن ا٢بسن التميمي ا١بوىرم، ككاف يذكر اّ)
 . َِْ/ٖ( ا٤بغِب البن قدامة ْ)
 . ُّٕ/ٔ( ا٤بغِب البن قدامة ٓ)
 . ِّٗ/ٗ( ا٤بغِب البن قدامة ٔ)
 . ّٕ/ُ( بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ٕ)
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اًء عىلىى أىنهوي ييٍشتػىرىطي أىٍف يىكيونيوا رًجىاالن أىٍحرىارنا، فىبلى تػيٍقبىلي شىهىادىةي النًٌ  سىاًء كىالى الزان: " كىٝبيٍهيوري اٍلعيلىمى
: تػيٍقبىلي ًفيًو شىهىادىةي اٍلعىًبيًد، كىًبًو يػىقيوؿي مىاًلكه كىالشهاًفًعي  كىأىٍصحىابي ال رهٍأًم، كىشىذه أىبيو ثػىٍورو، فػىقىاؿى

اٍلعىًبيًد " 
(ُ) . 
أف الشاذ ىو: ٨بالفة الصواب كا٢بق، كىذا رأم ابن حـز حيث قاؿ: " إف حد  -ٔ

كسواء كانوا  ،الشذكذ ىو ٨بالفة ا٢بق، فكل من خالف الصواب ُب مسألة ما فهو فيها شاذ
بعضهم، كا١بماعة كا١بملة ىم أىل ا٢بق كلو ٓب يكن ُب األرض  أىل األرض كلهم أبسرىم أك

، كىذا ا٢بد يلـز منو أف تكوف كل ٨بالفة للحق كالصواب (ِ)منهم إال كاحد فهو ا١بماعة " 
شذكذا، كمن ا٤بعلـو قطعا أف ذلك ليس بصحيح فقد تكوف ا٤بخالفة مرجوحة أك ٥با كجاىة 

 .(ّ)الشذكذ كشيء من ا٢بق أضعف كلكن ال تصل إٔب حد 
ا٢بديث خبلؿ  ىو ٨بالفة الدليل الشرعي كذلك لشذكذحقيقة اأف بعضهم إٔب  أ٤بح -ٕ

      اؿ :فق عن الشذكذ الذم شابو كبلمو كبلـ ابن تيميةصنع القراُب عن أثره كحكمو، كما 
ؼ الشهاذٌ "  ٍبًِبًٌ عىلىى  ا٣بًٍبلى ؼى فىًإنهوي الى يػىٍرفىعي  الضهًعيفً  اٍلميٍدرىًؾ  اٍلمى كيل  شىٍيءو " ، كقاؿ:  ْ"  ا٣بًٍبلى

يىاهي ًفيًو  اَلفخ   :عىلىى أىفٍػٌبى ًفيًو اٍلميٍجتىًهدي فىخىرىجىٍت فػيتػٍ َاعخ  خخ الحَقَواعخدخ َأوح الن صخِّ َأوح الحقخَياسخ  َأوح  اإلحخْجح
َلخيخِّ  قيلىوي لًلنهاًس كىالى يػيٍفًٍب ًبًو ُب ًديًن اَّللهً السهآبًً عىٍن اٍلميعىاًرًض الرهاًجًح الى ٯبىيوزي لًميقىلًًٌدًه أىٍف  اجلح يػىنػٍ
 .ٓ" لىٍو حىكىمى ًبًو حىاًكمه لىنػىقىٍضنىاهي  ..تػىعىأبى 
عرؼ بعض ا٤بعاصرين الشذكذ أبنو: " االنفراد عن ا١بماعة ابجتهاد ُب حكم فرعي  -ٖ

 .(ٔ)تبْب قطعا كقوعو ُب غّب ٧بلو " 
                                 

 . َُّ/َُ( ا٤بغِب البن قدامة ُ)
 . ٕٖ/ٓ( اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ البن حـز ِ)
 ابن تيمية. ( كسيأٌب بياف مزيد من ا٤بآخذ على تعريف ابن حـز عند ا٤بقارنة بْب تعريفو كتعريف ّ)
 .ُٓ/ْ( الفركؽ للقراُب ْ 

، كقريب من ىذا الرأم ذىب الدكتور عجيل النشمي ُب مقاؿ لو منشور ٗبوقعو على الشبكة َُٗ/ِ( الفركؽ للقراُب ٓ 
 العنكبوتية بعنواف: الفتول الشاذة كخطورهتا.

 . ْٗ/ُ( الشذكذ ُب اآلراء الفقهية للسديس ٔ)
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ل أبنو ىو : " استحداث فتاكل خاطئة ُب كقاؿ بعضهم أيضا عن الشذكذ ُب الفتو  -ٗ
 . ُ"أال كإف ٞبى هللا ٧بارمو ،ى هللاتؤدم ابآلخذين هبا إٔب ا١برأة على اقتحاـ ٞبدين هللا تعأب، 

كال عربة بكثرة ا٤بخالفْب، كىذا  لفقهي ىو: ٨بالفة الدليل الشرعي،أف الشذكذ ا -َُ
ة الشذكذ، قاؿ ابن تيمية: " كما أحد عن ماىيالقراُب رأم ك القوؿ فيو تقارب مع رأم ابن حـز 

شٌذ بقوؿ فاسد عن ا١بمهور، إال كُب الكتاب كالسنة ما ييبْبًٌ فساد قولو كإف كاف القائل  
كثّبان...، كأما القوؿ الذم يدؿ عليو الكتاب كالسنة فبل يكوف شاذا، كإف كاف القائل بو أقل 

 . (ِ)اؽ الناس " من القائل بذاؾ القوؿ..، فبل عربة بكثرة القائل ابتف
كالذم يظهر ٕب أف ٝبيع التعاريف ا٤بذكورة ٢بقيقة الشذكذ أتثرت ابالعتبار اللغوم ٤بعُب 
الشذكذ من حيث القلة كالندرة ا٤بخالفة للكثرة حٌب من جعل الشذكذ ىو ٨بالفة اإلٝباع، ما 

كالندرة  عدا تعريف ابن حـز الذم جعل الشذكذ ىو ٨بالفة ا٢بق كقطع العبلقة بْب الشذكذ
  ، ككذلك إ٤باحة القراُب الٍب شاهبت كبلـ ابن تيمية.كالقلة، كأىدر أتثّب الكثرة
، (ّ)ذىب إليو ابن تيمية ككافقو عليو ابن القيم ىذا التعريف الذم كما يَبجح لدم ىو 

كمدل  ابن تيمية ىذا البحث تتبْب أغوار ىذه النظرية عند الشيخُب دراسة خبلؿ الكلعل 
 . (ْ)الفركع اكـو عليها ابلشذكذ  ٙبققها على

كلذلك فالشذكذ الفقهي ىو: كل اجتهاد ينتج عنو رأم فقهي ُب حكم فرعي ٱبالف أك 
                                 

، كىو ٕبث مقدـ إٔب اجملمع الفقهي برابطة ّٕاكئ الفتاكل الشاذة للدكتور دمح الصاّب ص( أثر الفتول ُب اجملتمع كمسُ 
 العآب اإلسبلمي ٗبكة ا٤بكرمة. 

 . ْٗٓ/ُ( النبوات البن تيمية ِ)
، كسيأٌب مبحث خاص عن أتثر ابن القيم بنظرية شيخو ابن تيمية عن الشذكذ ََّ( ينظر الفركسية البن القيم ص ّ)

 الفقهي. 
 ( كسيأٌب بياف حقيقة ىذا التعريف عند الكبلـ ُب الباب األكؿ عن رؤية الشيخ ابن تيمية للشذكذ الفقهي. ْ)

إال أنو ٓب يسم ذلك ابلشذكذ الفقهي: اإلماـ الشاطيب حيث  أيضا ك٩بن قارب الشيخ ابن تيمية كشاهبو ُب نظريتو
خالف الدليل القطعي من الكتاب كالسنة كاإلٝباع،  جعل ا٤بطركح من األقواؿ ا٤بختلف فيها بْب اجملتهدين ىو ما

 . ُّٗ/ٓينظر ا٤بوافقات لو 
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أك اإلٝباع أك  ،الصحيح كالصريح من الكتاب أك السنة ،يضاد الدليل الشرعي الكلي أك ا١بزئي
ك أكثر، كىذا موافق ٤با ارآته سواء كانت ا٤بخالفة لواحد ٩با ذكر من األدلة أ ،القياس القطعيْب

 .كهللا أعلم ،ابن تيمية كابن القيم رٞبهما هللا
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 ثالثا: األحكام المتعلقة بالشذوذ الفقهي. 

 . عند العلماء الشذوذ بداية
٩با اٙبدت فيو تعريفات الشذكذ الفقهي ا٤بختلفة ىو: نكارة القوؿ الشاذ ك٨بالفتو، سواء  

لفة ٨بالفة للدليل من الكتاب كالسنة أك اإلٝباع أك ا١بماعة بعد الدخوؿ كانت تلكم ا٤بخا
فيها، كال شك أف الشذكذ ٰبمل ُب معناه كحقيقتو القبح كالشناعة كإال ٤با كاف شاذا، بل يقف 

فعبل ىي الفقهي الشذكذ  ركحالشذكذ الفقهي على حد مقابل للصواب كا٢بق، كذلك أف 
كأف تتبع  الشرعي، كلذلك حكى ابن حـز اإلٝباع على ذـ الشذكذ٨بالفة ا٢بق الثابت ابلدليل 
 . (ُ)كاآلاثر ُب ذلك كثّبة  ،ال ٰبل رخص كل أتكيل فاسد فسقه 

إال الطوُب ا٢بنبلي رٞبو  العآب، من ُب ذـ الشذكذ -فيما أعلم- من أىل العلم كٓب ينازع أحد
، اٍلميًثّبي هللا، فقد قاؿ: " الش ذيكذى اٍلمىٍذميوـى اٍلمىٍنًهيه  ـً ٍسبلى عىٍنوي شىٍرعنا ىيوى الش ذيكذي الشهاؽ  عىصىا اإٍلً

ً، كىشيذيكًذ ا٣بٍىوىارًجً  لًٍلًفًبى
ُب أىٍحكىاـً ااًلٍجًتهىاًد" كىاٍلميٍعتىزًلىًة كىالرهاًفضىًة كى٫بىًٍوًىٍم، الى الش ذيكذي  (ِ)

(ّ) ،
 الفقهيالشذكذ ك ا٤بذمـو لعقدم ُب التفريق بْب الشذكذ ا رٞبو هللا ٧باكلة منو أظنهاك 

، ٖببلؼ الفقهي ، كأف العقدم يَبتب عليو االفَباؽ ككقوع الفتنة ُب أصوؿ الديناالجتهادم
 سديد.  غّبي  أف ىذا كبلـه ٕب  كالذم يظهر

                                 
 .ُٕٓ، كمراتب اإلٝباع لو صٖٔ/ٓ( ينظر اإلحكاـ البن حـز ُ)
إهنم  ( ا٣بوارج : فرقة ضالة مبتدعة تفرع منها فرؽ جزئية كالنجدات كاألزارقة كاكمة األكٔب كا٢بركرية كاإلابضية، قيل ِ)

هنم الوعيدية، كقيل كل من كفر ابلكبّبة، كمن اعتقاداهتم نفي الشفاعة، إلى اإلماـ ا٢بق، كقيل ع كل من خرج
 .ُُْ/ُ، كا٤بلل كالنحل للشهرستا٘ب ُٕكٚبليد مرتكب الكبّبة ُب النار، ينظر الفرؽ بْب الفرؽ للبغدادم ص

تظهر إال متأخرة عن ظهورىم، كأف بداية الظهور إال أف الذم يظهر ٕب أف معظم اعتقادات ا٣بوارج ا٤بنسوبة إليهم ٓب       
صاحبو أمراف مهماف كٮبا : التكفّب ٗبا ليس ٗبكفر، كا٣بركج عن ٝباعة ا٤بسلمْب كاستباحة دمائهم، فكل من ٛبيز 

بع مركز ، طعبد هللا العجّبملتنقيبه عن مىفهوـً ا٣بوارًج بْب النهصًٌ كالتاريًخ  -ا٤بنشىق وفهبذا كاف من ا٣بوارج، ينظر 
 ىػ.ُّْٖ: ، سنةلندف -تكوين للدراسات كاألٕباث

 . ٗٓ/ّ( شرح ٨بتصر الركضة للطوُب ّ)
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" قلم التوقيع عن هللا كرسولو كىو قلم الفقهاء كا٤بفتْب، كىذا  :كالسبب أف االجتهاد ىو
ُب كل شيء من تصرفات العباد من العبادات  (ُ)فإليو التحاكم " غّب ٧بكـو  القلم حاكمه 

 كىو ُب إٔب هللا ىذا ا٢بكم كٰبكم ٕبكم كينسب العآب تهدا٤بعامبلت، فبل ٯبوز إٝباعا أف ٯبك 
 . (ِ)كأمره كالشاذ فقها كحكمو حقيقة األمر ٨بالف ٤براد هللا 

فقاؿ: " كل ما أقاـ هللا  -اذ قطعا كمنو الش -كسيئل الشافعي رٞبو هللا عن ا٣ببلؼ اـر 
 . (ّ)بو ا٢بجة ُب كتابو أك على لساف نبيو منصوصان بينان: ٓب ٰبل االختبلؼ فيو ٤بن علمو " 

ا أىفه مىٍأخىذى اٍلميخىاًلًف إٍف كىافى ُب غىايىًة الضهٍعًف  كقاؿ العز بن عبدالسبلـ: " الضهاًبطي ُب ىىذى
فىبلى نىظىرى إلىٍيًو كىالى اٍلًتفىاتى عىلىٍيًو "  كىاٍلبػيٍعًد ًمٍن الصهوىاًب،

 . كالشاذ من أدٗب دركات الضعيف ،(ْ)
 رواية األقوال الشاذة ونقلها. 

ُب  اسببقد يكوف قد يكوف أحد أسباب انتشار الباطل ىو ركايتو كنقلو، كعدـ ذلك 
 ،احبها من فساد كإفسادإماتتو، كقد هنى أىل العلم كالفقو عن ركاية األخبار الشاذة، ٤با قد يص

ال سيما أىل العلم كالفضل  ،كمن نسبة الشذكذ كما ٰبملو ُب طياتو من شر ٤بن نسبت إليو
فتنقص منزلتهم، بل إف منهم من ىم براء من تلك األقواؿ الشاذة عند التحقيق، كما إف ُب 

رٞبن بن مهدم: نشر تلك األقواؿ فتنة لبعض الناس كإيقاع ٥بم ُب ا٤بنكرات، كلذلك قاؿ عبدال
عى، كىالى يىكيوفي ًإمىامنا ُب اٍلًعٍلًم مىٍن ٰبيىدًٌثي  عىٍن   " كىالى يىكيوفي ًإمىامنا ُب اٍلًعٍلًم مىٍن ٰبيىدًٌثي ًبكيلًٌ مىا ٠بًى

كيلًٌ أىحىدو، كىالى يىكيوفي ًإمىامنا ُب اٍلًعٍلًم ًمٍن ٰبيىدًٌثي اًبلشهاذًٌ ًمنى اٍلًعٍلًم " 
(ٓ) . 

ٍرانى زىلهةى اٍلعىآبًً -كبلما جامعا ُب نقل األقواؿ الشاذة   -لقيم كقاؿ ابن ا : " فىًإٍف كينها قىٍد حىذه

                                 
 . َِٗ/ِ( التبياف ُب أٲباف القرآف البن القيم ُ)
 . ِْٓٗ/ٕ سبكي، كاإلهباج للَُٗ/ِ( ينظر الفركؽ للقراُب ِ)
 . َٔٓ( الرسالة للشافعي ص ّ)
 . ِّٓ/ُ( قواعد األحكاـ البن عبدالسبلـ ْ)
 . ْ/ٗ( حلية األكلياء أليب نعيم ٓ)
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نىا، كىأيًمٍرانى مىعى ذىًلكى أىٍف الى نػىٍرًجعى عىٍنوي، فىاٍلوىاًجبي عى  لىى مىٍن كىًقيلى لىنىا: إنػههىا ًمٍن أىٍخوىًؼ مىا ٱبيىاؼي عىلىيػٍ
ٍن يػىتػىقىلهديىىا، شىرىحى اَّللهي صىٍدرىهي ًلئٍلً  ـً إذىا بػىلىغىٍتوي مىقىالىةه ضىًعيفىةه عىٍن بػىٍعًض اأٍلىئًمهًة أىٍف الى ٰبىًٍكيػىهىا لًمى ٍسبلى

فىكىًثّبنا مىا ٰبيٍكىى عىٍن اأٍلىئًمهًة مىا  ،بىٍل يىٍسكيتي عىٍن ًذٍكرًىىا إٍف تػىيػىقهنى ًصحهتػىهىا، كىًإاله تػىوىقهفى ُب قػىبيو٥ًبىا
بيوًعوً الى حى  ـى  ،ًقيقىةى لىوي، كىكىًثّبه ًمٍن اٍلمىسىاًئًل ٱبيىٌرًجيهىا بػىٍعضي اأٍلىتٍػبىاًع عىلىى قىاًعدىةو مىتػٍ مىا مىعى أىفه ذىًلكى اإٍلً

ا تػيٍفًضي إٔبى ذىًلكى  ا اٍلتػىزىمىهىا "  لىٍو رىأىل أىنػههى لىمى
: لبعض الطبلب عن حاؿ ا٤براىقة العلمية كقاؿ ،(ُ)

اٍلمسىاًئل.. "  ٮبتو على تتبع شواذًٌ  صري ب اٍلعلم قى " كأٌخس ٮبم طبل
(ِ) . 

 العمل ابلقول الشاذ والفتيا والقضاء به. 
أف ا٤بقصود ابلفقو ىو: ٙبقيق مراد فق على حكم العمل ابلشاذ مبِب على حقيقتو، فإذا ات  

: قيقتها ىيالفتول ُب حأف ك  هللا بفعل أكامره كاجتناب نواىيو الواردة ُب ا٣بطاب التكليفي،
٨بالفة مذمومة  ىو الشذكذ تكييفكأف  ،ّجواب غّب ملـز ٱبرب عن حكم هللا ُب مسألة ما 

كمن نقلو كفعلو كاإلفتاء كالقضاء بو، كىو  الشاذ تفرع عن ذلك كجوب ا٢بذر من ،لشرعل
  زالت العلماء، كزلة العآب ال يصح اعتمادىا كال األخذ هبا. أك بلءجهل ا١به معدكد من

كتقليد ا٤بقلد فيو العآب  ،ا يزيد الشاذ شذكذا كانتشارا ىو اإلفتاء بو كنقلو للعمل بو٩بإف ك 
طٌ كيينسىبي كل ذلك إٔب مراد هللا كهللا ٓب يرده، فيقول األثر  ،الذم جاء بو  أي كيهجر الدليل كٚبي

ا رأم كفعل ١بمع الشريعة من كوهنا رأم إٔب كوهن ٨بالفةي  كتكربي  كينتشر الشر   كيزيد ا٣ببلؼي األمةي 
من الناس فتعظم الفرقة، كقد تصّب ا٤بعصية الصغّبة كبّبة، كقد ٰبل ا٢براـ فتنتهك الشريعة، أك 

 كيهدـ الدين كتبدؿ السنة. كينفركا ق على الناس يه ضى يي ٰبـر ا٢ببلؿ فػى 
ىخىاؼي عىلىى أيمهًٍب ًمٍن بػىٍعًدم ًمنٍ ..  ) ثىةو "، قىاليوا: كىمىا  كىقىٍد جىاءى ُب ا٢ٍبىًديًث: " ًإٌ٘بً ألى أىٍعمىاؿو ثىبلى

، كىًمٍن حيٍكًم جىائًر، كىًمٍن ىىونل  : " أىخىاؼي عىلىٍيًهٍم ًمٍن زىلهًة اٍلعىآبًً ؟، قىاؿى  ًىيى ايى رىسيوؿى اَّللًه

                                 
 . ِِِ/ّالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ُ)
 . ُٔ( الفوائد البن القيم ص ِ)
 .ُُِ/َُ، كالذخّبة لو ٖٗ/ْ( ينظر الفركؽ للقراُب ّ 
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 . (ّ)، كلذلك حكى العلماء اإلٝباع على ٙبرٙب الفتول ابلشاذ (ِ) (ُ) ميتػهبىعو "
تطبيق ؟، فإف القضاء الشرعي ىو  البطبلف فكيف يقضى بوكما كاف مبناه كذلك على 

كتطبيق العدؿ كرفع الظلم،  ،سم مادة ا٣ببلؼ إبحقاؽ ا٢بق كإبطاؿ الباطلٕب كحكمو مراد هللا
كإرجاع ا٢بقوؽ ألىلها كنصرة ا٤بظلـو ككف الظآب امتثاال للشرع ا٢بكيم، كال شك أف القضاء 

ألف الشاذ ليس ٗبراد ُب شريعة هللا، كلذلك نص  ،ابلشاذ يتناَب مع غاية القضاء الشرعي
الفقهاء أف القضاء ابلشاذ ال يصح، كا٢بكم بو منقوض جزما ٤بخالفتو الشارع عند ا٤بذاىب 

 . (ْ) من الفقهاء األربعة كغّبىم
قاؿ ابن القيم: " الرأم ثبلثة أقساـ: رأم ابطل ببل ريب، كرأم صحيح، كرأم ىو موضع 

الثبلثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأم الصحيح، كعملوا بو كأفٍػتىوا  كاألقساـ ،االشتباه
بو، كسىوهغيوا القوؿ بو، كذم وا الباطل، كمنعوا من العمل بو كالفتيا كالقضاء بو، كأطلقوا ألسنتهم 

 .(ٓ)بذمو كذـ أىلو " 
  الشرعي. لكلذلك ٓب ٯبوز أحده العمل ابلشاذ اب٤بعُب العاـ ا٤بتضمن ٨بالفة الدلي

بل قدـ الفقهاء العمل اب٤بذاىب األخرل كمذىب ا٢بنفية كالشافعية على العمل ابلشاذ ُب 
ا٤بذىب، كمنعت ا٢بنابلة من العمل ابلشاذ مطلقا، كأف على الفقيو أف ال يتخّب ُب مسألة ذات 

                                 
 . ٖٕٗ/ِ، كابن عبدالرب ُب جامع بياف العلم ُٕ/ُٕ( أخرجو الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب كاللفظ لو ُ)

، كفيو كثّب بن عبد هللا بن عمرك بن َٓ/ِ، كابن مفلح ُب اآلداب الشرعية ُٖٗ/ٕن عدم ُب الكامل كضعفو اب
 عوؼ ا٤بز٘ب كىو ضعيف. 

، كٚبريج األلبا٘ب على ّٔٓ/ِكركم ٫بوه موقوفا على عمر بن ا٣بطاب بطرؽ جيدة، ينظر مسند الفاركؽ البن كثّب 
 . ٖٗ/ُمشكاة ا٤بصابيح للتربيزم 

 كما بعدىا من كبلمو حوؿ زلة العآب كآاثرىا.  ُِّ/ٓوافقات للشاطيب ( ينظر ا٤بِ)
 . ِْٓٗ/ٕ سبكيكاإلهباج لل، ِٗكاإلحكاـ للقراُب ص، َُٗ/ِ( ينظر الفركؽ للقراُب ّ)
، كابن فرحوف ُب ّٗٔ/ُالسبكي ُب فتاكيو ، ك ِٔ/ُٔالسرخسي ُب ا٤ببسوط كقد نقل ا١بـز بنقض ا٢بكم ابلشاذ ( ْ)

، كحاشية ابن ُّٓ/ٔ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ُُْ/ٖ، كينظر أيضا التاج كاإلكليل للمواؽ َٖ/ُ تبصرة ا٢بكاـ
 .ُّٔ-َّٔ/ٓعابدين 

 . ُِٓ/ِالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ٓ)
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 .(ُ)قولْب شيئا لنفسو كال يفٍب بو إال إذا كاف ىو األقرب للصواب كاألقول أدلة 
هللا عند سؤالو عن جواز  قل الشاطيب مقرا كمستشهدا عن اإلماـ ا٤بازرم ا٤بالكي رٞبهماكن
كىلىٍستي ٩بهٍن ٰبىًٍملي النهاسى عىلىى قوؿ ٨بالف للمشهور من ا٤بذىب حاؿ الضركرة فقاؿ : " العمل ب

 .ِ"  غىٍّبً اٍلمىٍعريكًؼ اٍلمىٍشهيوًر ًمٍن مىٍذىىًب مىاًلكو كىأىٍصحىاًبوً 
كقائع  ُب العمل ابلقوؿ الشاذ ُب ا٤بذىب، كذلك رخصة للمقلد زى جوٌ  ا٤بالكية أف بعضإال 
فإف ا٤بقلد ال قوة  ،دكف اتباع للرخص كا٥بول لضركرة الداعية فعبل إٔب ا٣بركج عن الراجحمعينة ل

ًمٍن  ًعًليشي ا٤بالكي: " خيريكج اٍلميقىلًٌدً  كما قاؿلو على ٛبييز الراجح، كىو ُب ذمة من أفتاه،  
كيلًٌ اٍلعىمىًل اًبٍلمىٍشهيوًر إٔبى اٍلعىمىًل اًبلشهاذًٌ الهًذم ًفيًو ريٍخصىةه ًمٍن غىٍّبً تػىتػىب عو لًلر خىًص : صىًحيحه ًعٍندى  

ـً ليزيكـً تػىٍقًليًد اأٍلىٍرجىحً   .ّ " مىٍن قىاؿى ًبعىدى
وؿ الشاذ كنقض حكم كٓب يقف الفقهاء إٔب ىذا ا٢بد ُب الكبلـ عن التحذير من الفتيا ابلق

الفتول الشاذة الٍب  كأثر مسؤكليةعن  -ُب سبق منهم للقوانْب الوضعية–تكلموا القضاء بو، بل 
أك  َبتب عليها تلفبعد اإلفتاء هبا، كأف يٚبالف الدليل الشرعي من النص أك اإلٝباع القطعي 

كالصحيح  ،ٕباؿ نو ال يضمن: إكل حاؿ، كقيل: إف ا٤بفٍب يضمن على  ، فقيلضياع حق
 التفصيل. 

أك لغرض غّب مشركع   ،فإف كانت الفتول غّب ملزمة للمستفٍب، كأفٌب ا٤بفٍب ببل علم
كإف كاف أىبل للفتول كاجتهد ُب ذلك يضمن، ٰباسب ك فإنو  ،فيو كخبلعةوف جملكتعصب أك 

                                 
فٍػتىاءي ُب ًديًن اَّللهً كىا اٍلعىمىلي  كىاًب١ٍبيٍملىًة فىبلى ٯبىيوزي : " ُِٔ/ْ إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبكُب ىذا يقوؿ ابن القيم ُب  (ُ) إٍلً

فػىيػىٍعمىلي ًبًو، كىيػيٍفًٍب ًبًو، كىٰبىٍكيمي ًبًو،  اًبلتهشىهًٌي كىالتهخىّب ً كىميوىافػىقىًة اٍلغىرىًض فػىيىطٍليبي اٍلقىٍوؿى الهًذم يػيوىاًفقي غىرىضىوي كىغىرىضى ًمٍن ٰبيىابًيوً 
ًه،  ا ًمٍن أىٍفسىًق اٍلفيسيوًؽ كىأىٍكربىً اٍلكىبىائًًر، كىاىَّللهي اٍلميٍستػىعىافي كىٰبىٍكيمي عىلىى عىديكًًٌه كىيػيٍفًتيًو ًبًضدًٌ  ." كىىىذى

كما بعدىا، ٕبث  ُِٗصحكم العمل ابلقوؿ الشاذ من الفتول لفضل مراد ، ك ِٖٗ/ٓحاشية ابن عابدين ينظر ك      
ابلقوؿ الشاذ كأثره ُب اضطراب  ـ، كالعملَُِٓمنشور ٗبجلة الناصر العدد ا٣بامس ابجمللد الثا٘ب لشهر يناير

كما بعدىا، ٕبث منشور ٗبجلة دراسات ُب علـو الشريعة كالقانوف بكلية الشريعة  ُْاألحكاـ ٣بالد منصور ص 
 ـ. ََِٖعاـ  ّٓابجمللد  ُاب١بامعة األردنية، العدد 

 .َُُ/ٓ للشاطيب ا٤بوافقات( ِ 
 .ُٔ/ُ( فتح العلي ا٤بالك لعليش ّ 
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها تمهيد

 .ُ فإنو ال يضمن
ا٤بفٍب  كفتول ت فتول ملزمةن أك كان ،كحكم ا٢باكم ٓب تكن فتول ككانت قضاءن  كأما إذا

يضمن إف ٓب يكن أىبل ٰباسب ك إنو يصدر ا٢باكم إال عن رأيو، ف تاء كالذم الئلفلنصوب ا٤ب
كاف ا٢بكم كالفتول تنبعاف من غرض غّب مشركع كتحصيل رشوة كغّبىا، أما إذا   كأيضالذلك، 

إذا تسبب  يضمن أيضا على األرجح ولحق من مؤىل فإنلإرادة ك إف صدر ذلك عن اجتهاد 
عىٍن ، ٤با كرد ِ دكف غّبه، كيكوف الضماف على بيت ا٤باؿ التلف أك الضياعىذا ُب صّبه تقب

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  ًه، قىاؿى ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًٌ ،  مىٍن  " : ملسو هيلع هللا ىلص عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو كىٓبٍى يػيٍعلىٍم ًمٍنوي  تىطىبهبى
، فػىهيوى ضى    .ّ"  اًمنه ًطب  قػىٍبلى ذىًلكى

 

                                 
، كمواىب ا١بليل للحطاب ُْٖ/ٔ، كإعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم َُُفٍب كا٤بستفٍب البن الصبلح ص( ينظر أدب ا٤بُ 

ُ/ّّ. 

 ُْٖ/َُكما بعدىا، كركضة الطلبْب للنوكم  ِٔٓ/ُْ، ا٤بغِب البن قدامة ُٔ/ٕ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ِ 
 .ّٕ/ٓكما بعدىا، كمواىب ا١بليل للحطاب 

بي ننو كاللفظ لو، ( أخرجو ابن ماجو ُب سّ  ،  مىٍن  ابى ، كالدراقطِب ُب سننو ّْٔٔ، برقم كىٓبٍى يػيٍعلىٍم ًمٍنوي ًطب   تىطىبهبى
 .ِِْ/ٖ، كالبيهقي ُب الكربل ِٓٔ/ْ
 .ّٓٔككافقو الذىيب، كاأللبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة برقم  ِّٔ/ْكا٢بديث صححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ      
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 حُزخد حألٍٝ

 ٓؼخُْ حُ٘ظ٣َش حُظ٤ٔ٤ش ػٖ حًٌُ٘ٝ حُلو٢ٜ

 : فصالنوفيه 

 

 : األول الفصلللللللللل 

 

 ) قراءة موضوعية( ماىية الشذكذ الفقهي عند ابن تيمية

 الثللللاني : الفصلللل 

 

 )قراءة اترٱبية(موقف ابن تيمية من الشذكذ الفقهي كانعكاساتو
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 حُلَٜ حألٍٝ

 ي حرٖ ط٤ٔ٤شػ٘ ًٝ حُلو٢ٜٓخ٤ٛش حٌُ٘

 : ثالثة مباحثوفيه 

 

 : الوبحلللللللث األول

 

 .كأنواعوالفقهي ماىية الشذكذ 

 الوبحلللث الثلللاني :

 

 .أسباب الشذكذ الفقهي

 الوبحللللث الثالللللث:

 

 .عبلقات الشذكذ الفقهي كتداخبلتو
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 المبحث األول

 ماهية الشذوذ الفقهي عند ابن تيمية

 :  مطالب ةثالثوفيه 

 : طلللللللل  األولالو

 

 حقيقة الشذكذ كأنواعو. 

 الوطلللل  الثلللاني :

 

 دراسة ٙبليلية للنظرية التيمية عن الشذكذ الفقهي. 

 الوطللللل  الثالللللث:

 

 النظرة التصحيحية كالنزعة الظاىرية ُب التعريف.بْب 
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 ٤ٔشٓخ٤ٛش حًٌُ٘ٝ حُلو٢ٜ ػ٘ي حرٖ ط٤: حُٔزلغ حألٍٝ ماهية الشذوذ الفقهي عند ابن تيمية: الفصل األول

 ر١ّٙذ

حياتو سّبة الشيخ ابن تيمية رٞبو هللا تعأب، كا٤بركر على أىم مبلمح موجز لبعد استعراض 
 العلمية، كما كقع فيها من فًب للشيخ ك٧بن سيًجنى على إثرىا ، يتضح لنا أمر ُب غاية األٮبية. 

كخرؽ اإلٝباع على لساف بعض علماء زمانو  كىو أف الشيخ رٞبو هللا عندما اهتم ابلشذكذ
 : ألسباب منها، إ٭با كاف ذلك  -كما سيأٌب الحقا   – كمن جاء بعد انداثر عصره

 إف الشيخ فاؽ أقرانو كما شهد هبذا أكلياؤه كأعداؤه، فكاف كما قاؿ الشاعر: األكؿ: 
 حسػػػدكا الفػػػٌب إف ٓب ينػػػالوا سػػػعيو 

 
 فػػػػػػػػػػالقـو أعػػػػػػػػػػػداء لػػػػػػػػػػو كخصػػػػػػػػػػػـو 

 
 

 كضػػػػػرائر ا٢بسػػػػػناء قلػػػػػن لوجههػػػػػا 
 

 حسػػػػػػػػػػػدا كظلمػػػػػػػػػػػا إنػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػدميم 
 

(ُ) 

و د هبر علمي كىذا ا٢بسد كاالهتاـ الباطل نتيجة طبيعية لتفوؽ الشيخ علميا كعمليا، فق
و، كقد عمل بعلمو فكاف داعية بْب الناس كمعلما بْب الطبلب ك٦باىدا ُب جيش خصومى 

 . الثامن ا٤بسلمْب، كقد طرز كل ىذا ابجتهاده التجديدم حٌب كاف ٦بدد ذلك القرف
الثا٘ب: نظرة الشيخ للشذكذ، فالشيخ لو عقلو الفقهي ا٣باص، كمن األئمة النظار كالنقاد 

ن ٥بم عناية فائقة ابلتأصيل العلمي كالفقهي كالتصحيح ا٤بنهجي، فقد انتقد طوائف الكبار الذي
، كمن ىنا كاف للشيخ تصوره ا٣باص عن ِ زمانو ابتداء من الفبلسفة حٌب أصحابو ا٢بنابلة

الشذكذ الفقهي، كالذم ال أزعم أنو ٓب يسبق إليو مطلقا، كلكنو كاف فريدا كإف شاهبو بعض من 
 فيو بعض من ٢بقوه. سبقوه، كقلده 

كال شك أف ىذه النظرية التيمية للشذكذ الفقهي كاف ٥با تبعاهتا الٍب انعكست على الشيخ 
ُب صورة اهتامو ٖبرؽ اإلٝباع كالشذكذ ُب ا٤بنهج كُب الفتول أيضا، كىذا ما سنتطرؽ إليو ُب 

 ا٤بباحث القادمة. 
                                 

 . ُُّ/ٔ، كشرح أبيات مغِب اللبيب للبغدادم ٕٔٓ/ٖالدؤٕب، ينظر خزانة األدب للبغدادم ( األبيات أليب األسود ُ)
( قاؿ ابن تيمية : " كُب ا٢بنبلية أيضا مبتدعة ..، كبدعتهم غالبا ُب زايدة اإلثبات ُب حق هللا " ، ينظر ٦بموع ِ 

 .ُٖٔ/َِالفتاكل
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 ٓخ٤ٛش حًٌُ٘ٝ حُلو٢ٜ ػ٘ي حرٖ ط٤ٔ٤ش: حُٔزلغ حألٍٝ ماهية الشذوذ الفقهي عند ابن تيمية: الفصل األول

 ؽم١مخ اٌشزٚر ٚأٔٛاػٗ. اٌّطٍت األٚي: 

أف الشذكذ لو أقساـ كأنواع لعدة اعتبارات كغّبه من العلماء، فالشذكذ لو يرل ابن تيمية 
معُب عاـ، كىو التفرد كا٤بخالفة كعدـ التجانس، كلو تداخبلتو مع كل العلـو الٍب قد تنقلو من 
ا٤بعُب اللغوم العاـ إٔب معُب خاص بكل علم، كال ٱبلو علم من شاذ من القوؿ، كُب سياؽ 

رٞبو هللا: )قاؿ إايس بن معاكية: " إايؾ مقررا ن الشاذ ُب العلم عموما يقوؿ التقرير كالتحذير م
كالشاذ من العلم "، كقاؿ إبراىيم بن أدىم: " إنك إف ٞبلت شاذا من العلم ٞبلت شرا  

 . (ُ)كثّبا.."( 
كقد يكوف الشذكذ عنده أيضا كاقعا ُب اللغة ذاهتا مثل لفظ: " الغيٍسل ابلضم اسم 

تساؿ اإلنساف لنفسو أكمل من غىٍسًلو لغّبه، تقوؿ ُب ىذا: غيٍسل ا١بمعة االغتساؿ، كاغ
ألف ا٤بصدر غىٍسل اإلنساف لغّبه، ىذا ىو اللغة ا٤بشهورة  ،كغيٍسل ا١بنابة، ألف ا٤براد االغتساؿ

٠باعنا كقياسنا، كما نيًقل غّب ذلك فإما خطأ كإما شاذ " 
(ِ) . 

ُب سياؽ الذـ لفعا٥بم ُب ٚبريج  -ة كعلى لساهنم كيقوؿ رٞبو هللا عن نفاة الصفات اإل٥بي
: " ٍب ىم ىهنا فريقاف، أكثرىم يقولوف: ما ٓب تثبتو عقولكم -معا٘ب الصفات على شواذ اللغة 

 فانفوه. 
كمنهم من يقوؿ بل توقفوا فيو...، كما كاف مذكورا ُب الكتاب كالسنة ٩با ٱبالف قياسكم 

و ال لتأخذكا ا٥بدل منو، لكن لتجتهدكا ُب ٚبرٯبو على ىذا..، فاعلموا أ٘ب امتحنتكم بتنزيل
 . (ّ)شواذ اللغة ككحشي األلفاظ كغرائب الكبلـ.. " 

إذف ىناؾ نوعاف من الشذكذ: شذكذ مطلق، كىناؾ شذكذ مقيد، أك نسيب، حٌب على 
                                 

 . ْٗٓ/ُ( شرح العمدة ُب الفقو البن تيمية )كتاب ا٢بج( ُ)
 . َْ/ُ( جامع ا٤بسائل البن تيمية، طبع دار عآب الفوائد )اجملموعة األكٔب( ِ)
 . ِِْ( ا٢بموية البن تيمية ص ّ)
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 ٓخ٤ٛش حًٌُ٘ٝ حُلو٢ٜ ػ٘ي حرٖ ط٤ٔ٤ش: حُٔزلغ حألٍٝ ماهية الشذوذ الفقهي عند ابن تيمية: الفصل األول

ض مستول اللغة العربية، الٍب ىي أساس العلـو كمادهتا، فاأللفاظ منها ا٤بشهور كالشاذ، كسنعر 
ُب ىذا ا٤بقاـ لبعض أنواع الشذكذ الٍب ٙبدث عنها ابن تيمية حٌب نصل للشذكذ الفقهي الذم 

 ىو جوىر القضية. 
 الشذوذ الشرعي والعقلي. 

ابتداء من العقيدة إٔب مسائل الفقو  -ىناؾ العديد من القضااي الشرعية ا٤بتنوعة، 
 الشرعي الذم يعد قسيما للعقلي. الٍب حكم ابن تيمية بشذكذىا، كىذا ىو الشذكذ  -كا٢بديث

كٝبيع تقاسيم الشذكذ الشرعي ٯبمعها ا٤بعُب العاـ للشذكذ من حيث التفرد كعدـ 
التجانس، كالشاذ شرعا قد يكوف شاذا عن الشريعة ككل، كما قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " كىقىٍد 

ا غىلىطه قىًبيحه حىكىى ٝبىىاعىةه ًمٍن أىٍصحىابًنىا أىفه عىٍورىتػىهىا السهٍوأىاتى  ًف فػىقىٍط كىالٌرًكىايىًة ُب عىٍورىًة الرهجيًل، كىىىذى
، كقد يكوف الشذكذ ابعتبار خاص (ُ)فىاًحشه عىلىى اٍلمىٍذىىًب خيصيوصنا، كىعىلىى الشهرًيعىًة عيميومنا " 

 ،أك ُب بعض مسائل الفقو ٤بخالفتها نصا معينا ،ُب الشريعة كالشذكذ ُب ا٢بديث كما سيأٌب
، كما ىو مبْب ُب ا١بزء إذا حج عنو ا٢بي كالقوؿ بعدـ إجزاء ا٢بج الواجب على ا٤بيت

 التطبيقي من ىذه الرسالة. 
أما الشذكذ العقلي فهو يكمن ُب ا٣بركج عن القضااي ا٤بتفق عليها بْب ٝبهور العقبلء، 

يعى ال يقبلو العقل كيضاده، كىذا ا٤بعيار قاؿ عنو الشيخ: ".. كىكىجٍ  كذلك بقوؿو  وي اٍلًقٍسمىًة أىفه ٝبًى
تػىهيمٍ  ًء الى بيده ٥بىيٍم ًمٍن أيميورو يػيٍؤمىريكفى هًبىا كىأيميورو يػينػٍهىٍوفى عىنػٍهىا، فىًإفه مىٍصلىحى ـى اٍلعيقىبلى الى تىًتم  ًبديكًف  بىًِب آدى

نٍػيىا بىٍل كىالى يىًعيشي اٍلوىاًحدي  ، كىالى ٲبيًٍكني أىٍف يىًعيشيوا ُب الد  ا  ذىًلكى ًمنػٍهيٍم لىٍو انٍػفىرىدى ًبديكًف أيميورو يػىٍفعىليونػىهى
فيونػىهىا تىٍدفىعي عىنػٍهيٍم اٍلمىضىرهةى... فىعىةى كىأيميورو يػىنػٍ نػٍ  .  ٘بىًٍلبي ٥بىيٍم اٍلمى

ًء  ا بػىٍْبى اٍلعيقىبلى هى  الشهوىاذًٌ ًمنػٍهيٍم ًٕبىٍيثي الى يػيٍلتػىفىتي إٔبى  -فىًإمها أىٍف تىكيوفى تًٍلكى اأٍليميوري ميتػهفىقنا عىلىيػٍ

                                 
 . ِّٓ/ٓ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
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ًلكى فىًإمها أىٍف  -الهًذينى خىرىجيوا ًعٍندى ا١ٍبيٍمهيوًر عىٍن اٍلعىٍقًل  ، كىمىا لىٍيسى كىذى ًلكى ًإمها أىٍف الى تىكيوفي كىذى كى
ًإمها أىٍف ٱبىٍتىصه ًبًو أىٍىلي  ـً " يىكيوفى ميتػهفىقنا عىلىٍيًو بػىٍْبى اأٍلىٍنًبيىاًء كىاٍلميٍرسىًلْبى، كى ٍسبلى شىرًيعىًة اإٍلً

(ُ) . 
كابلنظر إٔب جدلية العبلقة بْب النقل كالعقل السابقة، يشّب الشيخ أف ا٤بتفق عليو عقبل ال 

عليو  تفقٗببد أف يكوف موافقا للشرع كالشرع يوافقو كهبذا االعتبار فهو شرعي أيضا، كما ليس 
عة أىل اإلسبلـ، كيقاس عليو الشاذ عقبل، قد تتفق عليو شرائع األنبياء، كقد يكوف خاصا بشر 

بل حٌب ُب الفطرة  ،أيضا، فإف ما اتفق العقبلء على شذكذه ال بد أف يكوف ُب الشرع شاذا
 يكوف كذلك. 

كفاحشة اللواط، فقبحها كشذكذىا معلـو ابلشرع كما قاؿ تعأب على لساف لوط عليو 
ٍتيوفى الذ ٍكرىافى ًمنى اٍلعىالىًمْبى، ﴿السبلـ:  كىتىذىريكفى مىا خىلىقى لىكيٍم رىب كيٍم ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم بىٍل أىنٍػتيٍم قػىٍوـه أىأتى
كلذلك قاؿ  ،، كأيضا فإهنا فاحشة معلومة القبح ُب الفطرة كالعقل[366-361]الشعراء  ،﴾عىاديكفى 

 الشاعر: 
 قػػػػبح اللػػػػواط مػػػػن ا٤بعلػػػػـو ابلفطػػػػر 

 
 لػػػػػػو ٓب يػػػػػػرد فيػػػػػػو هنػػػػػػي هللا كالنػػػػػػذر 

 

(ِ) 

، (ّ)اذ شرعا كعقبل أيضا: القوؿ بوجوب قضاء اجملنوف للصلوات الفائتة إذا أفاؽ كمثاؿ الش
ألف فيو تكليف ٗبا ال يطاؽ، فاجملنوف مرفوع عنو التكليف لزكاؿ آلة التكليف، ٍب إذا أفاؽ  
كيف لو أف ٰبصي ما فاتو؟!، كما قد تكوف ا٤بدة الٍب زاؿ عقلو فيها طويلة فتجتمع ُب حقو 

ٔبواز  ىا لكثرهتا، كىذا من الشاذ شرعا كعقبل ألف القوؿءالٍب ال يستطيع قضاآالؼ الصلوات 
 . (ْ)قوؿ شاذ أصبل كٓب يقل بو سول طوائف من ا٤ببتدعة ٗبا ال يطاؽ  التكليف

كقد قرر الشيخ رٞبو هللا ُب مواطن أخرل أف صريح ا٤بعقوؿ ال ٲبكن أف يعارض صحيح 
                                 

 . ّٖٔ/ٕ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 ( ٓب أعثر على قائلو. ِ)
 . ُِٕ/ّ( ينظر درء تعارض العقل كالنقل البن تيمية ّ)
 . ٓٔ/ُ، كدرء التعارض لو ْٖٗكى  ْٗٔ/ٖ( كا١بهمية كاألشاعرة، ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ْ)
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عليو الكتاب كالسنة فإنو موافق لصريح ا٤بعقوؿ، كأف ا٤بنقوؿ، قاؿ رٞبو هللا: " كل ما يدؿ 
العقل الصريح ال ٱبالف النقل الصحيح، كلكن كثّبان من الناس يغلطوف إما ُب ىذا كإما ُب 
ىذا، فمن عرؼ قوؿ الرسوؿ كمراده بو كاف عارفان ابألدلة الشرعية كليس ُب ا٤بعقوؿ ما ٱبالف 

 . (ُ)ا٤بنقوؿ " 
تتعارض، كالقوؿ بتعارضها يؤدم إٔب التناقض ُب التصديق فيكوف كذلك ألف اليقينيات ال 

أحدٮبا كاذاب، كال ٲبكن للعقل أف يثبت كذب الشرع لثبوت صدؽ الشارع ابلرباىْب العقلية،  
 كما ال ٲبكن للشارع أف يثبت كذب العقل كقد أمر ابعتباره. 

ع على شذكذه بدليل كلي كبناء على ىذا فالشاذ ُب العقل يقينا شاذ ُب الشرع، كيدؿ الشر 
أك جزئي، ككذلك الشاذ ُب الشرع يقينا ببل خبلؼ بْب أىل اإلسبلـ شاذ ُب العقل كإابحة 
السرقة مطلقا، كلذلك قاؿ ابن تيمية: " كوف الدليل عقليان أك ٠بعيان ليس ىو صفة تقتضي 

السمع أك العقل، مدحان كال ذمان كال صحة كال فسادان، بل ذلك يبْب الطريق الذم بو علم، كىو 
كإف كاف السمع ال بد معو من العقل، ككذلك كونو عقليان أك نقليان، كأما كونو شرعيان فبل يقابل 
بكونو عقليان، كإ٭با يقابل بكونو بدعيان، إذ البدعة تقابل الشرعة، ككونو شرعيان صفة مدح، ككونو 

 . (ِ)بدعيان صفة ذـ، كما خالف الشريعة فهو ابطل " 
ااي الشرعية غّب اليقينية، قد ال يثبتها العقل أك قد يعارضها، فإف كاف ثبوهتا كلكن القض

                                 
 . ْٔ/ّ( ٦بموعة الرسائل كا٤بسائل البن تيمية ُ)

كقد بُب ابن تيمية كتابو درء تعارض العقل كالنقل على ىذا ا٤ببدأ كتوسط بْب القائلْب بتقدٙب النقل مطلقا أك تقدٙب 
كرد ُب كتابو بياف تلبيس ا١بهمية على القانوف الكلي للرازم الذم قدـ العقل مطلقا كأنو أساس النقل   العقل مطلقا،

من أنو إذا تعارضت القواطع العقلية كالظواىر النقلية قدمت القواطع  َُُّب كتابو أساس التقديس ُب ص كما 
راد. قلت: مع أف الرازم رٞبو هللا نقض ذات العقلية ككانت الظواىر النقلية إما غّب صحيحة أك أف ظاىرىا غّب م

مهلى ُب القيرآًف كىجىدى مىا يىقريبي من ًمائػىٍبى آيىًة تىديؿ  عىلىى كيجيوًب  التقرير ُب كتابو ا٤بعآب ُب أصوؿ الفقو فقاؿ: " كىمىٍن أتى
 . ّْٗ/ِو تىقًدًٙب النهص عىلىى الرهأًم "، نقبل عن شرح ا٤بعآب البن التلمسا٘ب ُب أصوؿ الفق

 . ُٖٗ/ُ( درء التعارض البن تيمية ِ)
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بدليل نقلي صحيح فإف العقل ال يعارضها، كإف كاف ىناؾ معارضة من العقل ٥با، فليس ىناؾ 
 إال احتماالف: 

، كما قاؿ رٞبو (ُ)إما أف ا٤بعارض العقلي ليس بصريح، أك الدليل النقلي ليس بصحيح 
" ال يعلم حديث كاحد ٱبالف العقل، أك السمع الصحيح، إال كىو عند أىل العلم هللا: 

ُب األمر كالنهي أٝبع ا٤بسلموف  ضعيف، بل موضوع، بل ال يعلم حديث صحيح عن النيب 
ٍب قاؿ: " كالنصوص  ،(ِ)على تركو إال أف يكوف لو حديث صحيح يدؿ على أنو منسوخ " 

ه قط، كال يعارضها إال ما فيو اشتباه الثابتة ُب الكتاب كالسنة ال ي عارضها معقوؿ بػىْبًٌ
 . (ّ)كاضطراب" 

كمثاؿ الشاذ شرعا بشكل غّب يقيِب كالذم ٓب يثبت العقل شذكذه: ا٢بكم بشذكذ صحة 
 ،، فإف كاف ىذا القوؿ قد حكم عليو بعض العلماء ابلشذكذ(ْ)التنفل مضطجعا للصحيح 

 أف ا١بـز أبنو شاذ عقبل ٓب يقم عليو الربىاف العقلي ٤بخالفتو بعض أدلة الشريعة عنده، إال
القاطع، كما إف العقل ٓب يعارض ذلك أيضا، ك٥بذا قاؿ بعض علماء ا٤بذاىب بصحة صبلة 

 . (ٓ)النفل إذا صبلىا الصحيح مضطجعا 
كأيضا من ا٤بسائل الٍب قد تتنازعها كجهات النظر القوؿ بشذكذ إابحة اللعب ابلنرد ببل 

                                 
 . ُْٗ/ٕ( ينظر منهاج السنة البن تيمية ُ)
 . ُُٓ-َُٓ/ُ( درء تعارض العقل كالنقل البن تيمية ِ)

كلبلستزادة حوؿ موضوع رد مًب ا٢بديث ٤با فيو من علل ينظر رسالة علل األصوليْب ُب رد مًب األحاديث كاالعتذار 
 ة أصولية فقهية حديثية( للدكتور فيصل آؿ البحر. عن العمل بو )دراس

 . ُٓٓ/ُ( درء تعارض العقل كالنقل البن تيمية ّ)
، كا٤برداكم ٕٖ/ُ( كقد حكم على ىذا القوؿ ابلشذكذ ابن تيمية؛ كما نقل عنو الربىاف ابن مفلح ُب النكت كالفوائد ْ)

 . ُٖٗ/ُِب اإلنصاؼ 
 . ٖٔ/ِ، كشرح الزركشي ِٕٔ/ّ، كاجملموع للنوكم ُٖٗ/ُالتلقْب للمازرم  ، كشرحَُُ/ِ( ينظر الى البن حـز ٓ)
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، كلو مسبباتو الٍب بناء عليها حكم (ُ)ىذا رأم الشيخ ابن تيمية رٞبو هللا عوض، فإف 
ابلشذكذ، كىذا ا٢بكم ينسجم مع نظرة الشيخ للشذكذ الفقهي أبنو كل ما عارض الدليل من 

قد يكوف قوال فقهيا  -جواز اللعب ابلنرد ببل عوض  –الكتاب كالسنة، إال أف ىذا القوؿ 
يكوف، فليست ا٤بسألة يقينية، كلذلك ال ٲبكن للعقل أف ٰبكم  شاذا ُب نفس األمر كقد ال

 بشذكذىا، كما أنو ٓب يعارضها أيضا. 
 الشذوذ العقدي. 

إف من أىم ما ٲبيز أىل السنة كا١بماعة بعدىم عن الشذكذ ٖببلؼ غّبىم من الفرؽ 
ىم، الضالة، بل كل حق ٘بده لدل أصحاب ىذه الفرؽ فأىل السنة أكٔب بو كىو موجود عند

فىرًديكا عىٍن أىٍىًل  اٍلميٍعتىزًلىةي كىا١بٍىٍهًميهةي كُب ىذا يقوؿ ابن تيمية: " كىأىمها ا٣بٍىوىارًجي كى  فىًإنػههيٍم أىٍيضنا ٓبٍى يػىنػٍ
، بىٍل كيل  مىا مىعىهيٍم ًمنى ا٢بٍىقًٌ فىًفي أىٍىًل الس نهًة مىٍن يػىقيوؿي ًبًو "  الس نهًة كىا١بٍىمىاعىًة ًٕبىقٌو
(ِ) . 

كسبب ذلك ىو اتباع الدليل كاالنقياد لو، فمن سار ُب ظل الدليل ٓب يقع ُب قيظ الشذكذ، 
ُب اتباع الدليل الشرعي،  ْبالكامن  قائم على التصديق بو كطاعتوكذلك أف اإلٲباف اب

كما سيأٌب مزيد بياف ٥بذا   ،كالشذكذ يكمن أيضا ُب ٨بالفة الدليل كمعارضتو كالتمسك بغّبه
 هللا ُب الكبلـ عن رؤية الشيخ للشذكذ الفقهي.  ٕبوؿ

ٲبىافي ابًىَّللهً كىرىسيولًًو كىىيوى أىٍصلي اٍلًعٍلًم  : اإٍلً ٲبىاًف ىيوى كقاؿ رٞبو هللا: " مىٍعليوـه أىفه أىٍصلى اإٍلً
 .... يًٌ ٥بًى  اإٍلً

ٲبىافي ابًىَّللهً فػىهيوى ُب ا١ٍبيٍملىًة قىٍد أىقػىره ًبًو ٝبيٍ  ًئقً فىأىمها اإٍلً ًسفىًة  ،هيوري ا٣بٍىبلى إاله شىوىاذه اٍلًفرىًؽ ًمٍن اٍلفىبلى
فىقى ًفيًو ًمٍن اٍلميٍظًهرًينى لًلتهمىس ًك اًبٍلًملىًل...، كى  ٠ٍبىاًعيًليهة كى٫بىًٍوًىٍم أىٍك مىٍن انى ٍىرًيهًة كاإٍلً ٲبىافي الده أىمها اإٍلً

ٲبىاًف ًبًو.. إٍذ ىيوى الطهرًيقي إٔبى اَّللهً سيٍبحىانىوي..،  اًبلرهسيوًؿ فػىهيوى اٍلميًهم  إٍذ الى يىًتم   ٲبىافي ابًىَّللهً ًبديكًف اإٍلً اإٍلً
                                 

 ، كسيأٌب بياف ا٤بسألة ضمن القسم التطبيقي. ِّٓ/ِّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ُٕٕ/ٓ( منهاج السنة البن تيمية ِ)
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قٍػرىاري  ٲبىافى ىيوى اإٍلً قٍػرىاري ًضٍمنى قػىٍوًؿ اٍلقىٍلًب الهًذم ىيوى  كىمىٍعليوـه أىفه اإٍلً  ،التهٍصًديقي :الى ٦بيىرهدي التهٍصًديًق، كىاإٍلً
"ٍلًب الهًذم ىيوى ااًلٍنًقيىادي: تىٍصًديقي الرهسيوًؿ ًفيمىا أىٍخبػىرى كىاكىعىمىًل اٍلقى  اًلٍنًقيىادي لىوي ًفيمىا أىمىرى

(ُ) . 
كمن ىذا الباب كثّبا ما يصف الشيخ رٞبو هللا ا٤بخالفْب من الفرؽ كا٤بلل الضالة ابلشواذ، 

كا٤ببلئكة الذم يصدؽ بو عمـو لعدـ إٲباهنم كتصديقهم ابلدليل كانقيادىم لو، كاإلقرار اب١بن 
 . (ِ)بِب آدـ إال فئاـ من شواذ الفرؽ كا٤بلل 

 الشذوذ يف القراءات القرآنية. 
يعترب الشيخ رٞبو هللا مسألة اختبلؼ القراءات من ا٤بسائل الكبار الٍب تكلم عن أحكامها 

األحرؼ السبعة الٍب أىل العلم، كأف ا٣ببلؼ ُب القراءات ا٤بتواترة ىو من ابب التنوع، كأهنا من 
 . (ّ)أينزؿ هبا القرآف 

يب )كىأىمها اٍلًقرىاءىةي الشهاذهةي ا٣بٍىارًجىةي عىٍن رىٍسًم اٍلميٍصحىًف اٍلعيٍثمىا٘بًٌ ًمٍثلي ًقرىاءىًة اٍبًن مىٍسعيودو كىأى 
ٍردىاًء رضي هللا عنهما  -3]الليل  ، ﴾كىالذهكىرى كىاألينٍػثىى﴿، ﴾كىالنػههىاًر ًإذىا ٘بىىلهى﴿، ﴾كىاللهٍيًل ًإذىا يػىٍغشىى﴿الده

، كىمىا قىٍد ثػىبىتى ذىًلكى ُب الصهًحيحىٍْبً [1
ـو ميتػىتىاًبعىاتو ﴿، كىًمٍثلي ًقرىاءىًة عىٍبًد اَّللهً:  ْ ثىًة أىايه ـي ثىبلى ، ﴾فىًصيىا

ًذًه إ ،﴾إٍف كىانىٍت اأٍلىٍزًقيىةي كىاًحدىةن ﴿كىكىًقرىاءىتًًو:  ، فػىهى ٍل كى٫بىًٍو ذىًلكى ذىا ثػىبػىتىٍت عىٍن بػىٍعًض الصهحىابىًة فػىهى
ًة؟.   ٯبىيوزي أىٍف يػيٍقرىأى هًبىا ُب الصهبلى

 : مىاـً أىٍٞبىدى كىرًكىايػىتىاًف عىٍن مىاًلكو ًف عىٍن اإٍلً  عىلىى قػىٍولىٍْبً لًٍلعيلىمىاًء: ٮبيىا رًكىايػىتىاًف مىٍشهيورىاتى
ًة. إٍحدىاٮبيىا: ٯبىيوزي ذىًلكى أًلىفه الصهحىا  بىةى كىالتهاًبًعْبى كىانيوا يػىٍقرىءيكفى هًبىًذًه ا٢ٍبيريكًؼ ُب الصهبلى

 ةن عىنٍ كىالثهانًيىةي: الى ٯبىيوزي ذىًلكى كىىيوى قػىٍوؿي أىٍكثىًر اٍلعيلىمىاًء، أًلىفه ىىًذًه اٍلًقرىاءىاًت ٓبٍى تػىثٍػبيٍت ميتػىوىاتًرى 
ًإٍف ثػىبىتى فىًإنػههىا مىٍنسي   النهيبًٌ  حىاًح عىٍن عىاًئشىةى  وخىةه اًبٍلعىٍرضىًة اآٍلًخرىًة، فىًإنهوي قىٍد ثػىبىتى كى كىاٍبًن  ُب الصًٌ

                                 
 . ّٗٔ-ّٖٔ/ٕ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ُْٗ/ُالنبوات البن تيمية ينظر ( ِ)
 كما بعدىا.  ُْْ/ْكى  ُُٓ/ِ، كالفتاكل الكربل لو ُْٗ/ُ( ينظر اقتضاء الصراط ا٤بستقيم البن تيمية ّ)
 .ّْْٗينظر ا١بامع الصحيح للبخارم، كتاب التفسّب، برقم  (ْ)
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ـي  عىاـو مىرهةن، فػىلىمها كىافى  ُب كيلًٌ  أىفه ًجرٍبًيلى عليو السبلـ كىافى يػيعىاًرضي النهيبه  عىبهاسو مهنع هللا يضر: " اٍلعىا
 ًو مىرهتػىٍْبً ". الهًذم قيًبضى ًفيًو عىارىضىوي بً 

: أى  ًبتو كىغىٍّبًًه، كىًىيى الهًٍب أىمىرى ا٣ٍبيلىفىاءي الرهاًشديكفى بيو بىٍكرو كىاٍلعىٍرضىةي اأٍلىًخّبىةي ًىيى ًقرىاءىةي زىٍيًد ٍبًن اثى
ري  ا أىبيو بىٍكرو، كىعيمى تػىبػىهى فىًة أىيب بىٍكرو ُب كىعيمىري كىعيٍثمىافي كىعىًلي  ًبًكتىابىًتهىا ُب اٍلمىصىاًحًف، كىكى ُب ًخبلى

ًإٍرسىا٥ًبى  ،صيحيفو  فىًتًو ًبًكتىابىًتهىا ُب اٍلمىصىاًحًف كى ًبتو ًبًكتىابىًتهىا، ٍبيه أىمىرى عيٍثمىافي ُب ًخبلى ا أىمىرى زىٍيدى ٍبنى اثى
ا اًبٌتًفىاؽو ًمٍن ا  . (ُ) (ٍّبًهً لصهحىابىًة عىًليٌو كىغى إٔبى اأٍلىٍمصىاًر كىٝبىىعى النهاسى عىلىيػٍهى

سول التأكيد أف الشيخ رٞبو هللا  ،كال أظن ىذا النص الشاُب الكاُب ٰبتاج ٤بزيد توضيح
يرل أف الشذكذ ُب القراءات ىو عدـ تواتر القراءة أك عدـ موافقتها لرسم ا٤بصحف العثما٘ب، 

 - أعلم كهللا –كلعل ىذا  ،(ِ)كأنو ٓب يشَبط ُب شذكذ القراءة أف تكوف ٨بالفة للغة العربية 
يرجع إٔب أنو يرل أف القرآف ىو قاعدة اللغة العربية، فمٌب ما تواترت القراءة ككافقت ا٤بصحف 

 . (ّ)فبل ترد ٤بخالفتها اللغة، بل تكوف قواعد اللغة العربية تبعا ٥با  كلو احتماال العثما٘ب
                                 

 . ُْٖ/ْ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
، أك خالفت ٓب يصح سندىالعثما٘ب كلو تقديرا، أك ( القراءة الشاذة عند اققْب من القراء ىي: كل ما خالف الرسم اِ)

كُب ىذا يقوؿ ابن ، ّٗينظر اإلابنة ٤بكي بن أيب طالب صقواعد اللغة العربية كٓب توافقها كلو ُب كجو من الوجوه، 
                   (: ٖٓ-ٔٓا١بزرم ُب طيبة النشر )األبيات: 
 ال حيويسم احتما... وكان للر  حنوخ  وجهَ  ما وافقَ  فكل  

 إسنادا هو القرآن... فهذ. الثالثة األركان وصح  
 وحيثما خيتل ركن أثبت... شذوذ. لو أنه يف السبعة.

كاشَبط بعض القراًء التواترى ُب القراءة فقط، كأف ا٤بتواتر ال بد أف يكوف موافقا للرسم كقواعد اللغة كلو احتماال 
 كما بعدىا. َْٓ، كالبدكر الزاىرة للقاضي صُْ-ُّكى  ٗ/ُكتقديرا، كينظر النشر البن ا١بزرم 

كبعض الفقهاء كالقراء جعل الشاذ ما كاف كراء القراءات العشر كالسبكي رٞبو هللا كما نقل عنو الصفاقسي ُب غيث 
 . ُْالنفع ص 

" كلو تصدل  :ِّ/ٕ( كالشيخ ابن تيمية من أىل ا٤بعرفة ابلتفسّب كالقرآف؛ كما قاؿ عنو الصفدم ُب الواُب ابلوفيات ّ)
كقد ذكر ابن عبدا٥بادم ُب لشرح البخارم أك لتفسّب القرآف العظيم لقلد أعناؽ أىل العلم بدر  كبلمو النظيم "، 

كقاؿ الكرمي : أف البن تيمية تفسّبا ُب ٫بو ثبلثْب ٦بلدا كرٗبا طالع ُب اآلية الواحدة مئة تفسّب، ِْالعقود الدرية ص
: "أنو ٩بن قرأ القرآف كالفقو كانظر كاستدؿ كىو دكف سن البلوغ كبرع ِّٖدرية ص نقبل عن الذىيب ُب الكواكب ال

ُب العلم كالتفسّب "، كقد طالعت بعض نصوص أخرل للشيخ عن القراءات فلم أجده يشَبط ُب قبوؿ القراءة أف 
فات ُب قواعدىا بْب تكوف موافقة كلو لوجو من كجوه اللغة، فلعلو اجتهاد منو أنو ال يشَبط ذلك السيما مع ا٣ببل

البصريْب كالكوفيْب كخركج بعضهم عن ا٤بدرستْب كاستقبل٥بم، كقد جرل بْب ابن تيمية كأيب حياف مناظرة ُب اللغة 
ُب « الكتاب»فأغلظ ابن تيمية القوؿ ُب سيبويو كقاؿ: " ما كىافى سيبويو نيٌب النحو كال كىافى معصومنا، بل أىخطأ ُب 

= 
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 الشذوذ عند احملدثني. 
 ىيوى الهًذم ٢بديث يقوؿ: " ا٢بٍىًديث الشهاذٌ شاذ ُب اُب مشاركة من ابن تيمية رٞبو هللا عن ال

نػىٍتوي اأٍلىحىاًديثي اٍلمىٍشهيورىةي "  ؼى مىا تىضىمه يػىتىضىمهني ًخبلى
ًإ٭بهىا الشهاذ  مىا خىالىفى ًبًو (ُ) ، كقاؿ: " كى

الثًٌقىاًت الى مىا انٍػفىرىدى ًبًو عىنػٍهيٍم " 
(ِ) . 

تضمنو ا٢بديث ا٤بشهور، كىذا سبب شذكذه كىنا كصف الشاذ من ا٢بديث أبنو مضاد ٤با 
 . حفوظ أك ا٤بشهور عند بعضهمشهرتو، كلذلك فالشاذ قسيم للمكعدـ 

مل على العمل بو، إذا لو كاف ا٢بديث صحيحا لكاف بو من الظهور كا٤بوافقة لغّبه ما ٰب
ن نتج عنو ٨بالفة مقتضى م –الذم ييقبل تفرده  -عند ادث الثقة  ما كلكن ٢بدكث خلل

ا  ،ىو أكثق منو ىو ما جعل ا٢بديث من الشاذ الذم ال يقبل، كلذلك قاؿ رٞبو هللا: " ىىذى
ؼي مىا رىكىاهي النهاسي الثًٌقىاتي األثبات عىٍن  ،ا٢بٍىًديثي لىٍو كىافى تػىقيوـي ًبًو ا٢ٍبيجهةي لىكىافى شىاذًّا أًلىنهوي ًخبلى

، أىنىسو كىعىٍن أىٍىًل اٍلمىًدينىًة كىأىٍىًل الشه  ، كىًمٍن شىٍرًط ا٢بٍىًديًث الثهاًبًت أىٍف الى يىكيوفى شىاذًّا كىالى ميعىلهبلن اـً
ا شىاذ  ميعىلهله إٍف ٓبٍى يىكيٍن ًمٍن سيوًء ًحٍفًظ بػىٍعًض ريكىاًتًو "  كىىىذى
(ّ) . 

كأىم ما ٲبيز الشذكذ ا٢بديثي أنو شذكذ مقيد، فالشاذ حديثيا ىو ما عارض فيو الثقة من 
 ثق كأرجح منو، كىذا ا٤بعُب أيٌب متناسقا مع ا٤بعُب العاـ للشذكذ من حيث ا٤بعارضةىو أك 

 . (ْ)كا٤بخالفة كعدـ التجانس 

=                                                             
، كالستزادة ينظر  ّٕٗكى  ٓٓٔكى  ُْٓشيخ اإلسبلـ ص ها أىنت! "، ينظر ا١بامع لسّبة ٜبانْب موضعنا! ما تفهم

  كتاب البياف ُب ا٣ببلؼ بْب ابن تيمية كأيب حياف للدكتور دمح الوليد.
 . ُٖٓ( شرح العمدة البن تيمية )كتاب ا٢بج( ص ُ)
 . ُٓٗ/ٔ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
، كالكبلـ الشيخ ىنا عن حديث كجوب ا١بهر ابلبسملة ا٤بركم ُب قصة صبلة ُٕٗ/ِمية تي( الفتاكل الكربل البن ّ)

 .ُِٖٔ، برقم ِٗ/ِمعاكية أبىل ا٤بدينة، كقد أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو 
 .ِٕٔ/ُ، كتدريب الراكم للسيوطي ٖٓ-ٔٓ/ُ( ينظر الباعث ا٢بثيث البن كثّب ْ)

 .عبدالرٞبن الفريوائي للدكتور يمية كجهوده ُب ا٢بديث كعلوموشيخ اإلسبلـ ابن تكلبلستزادة ينظر كتاب     
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اٌّطٍت اٌضبٟٔ: دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍٕظش٠خ اٌز١ّ١خ ػٓ 
 اٌشزٚر اٌفمٟٙ. 

من الطبيعي لعقل فقهي كعقل ابن تيمية أف يكوف لو نظره ا٣باص عن الشذكذ الفقهي، 
كما يعرؼ   ،الذم يتبلحم معرفيا مع النظر ا٤بنهجي كالكلي للشيخ لعمـو الشريعة ىذا النظر

 ىذا من يقرأ نصوص الشيخ كيعلم مدل انضباطو بقواعده ا٤بنهجية كبعده عن التناقض. 
كٲبكن ا٢بفر عميقا كاستقراء ىذه الصورة النمطية التيمية عن الشذكذ الفقهي من مصدرين 

 اثنْب: 
خ الصرٰبة عن الشذكذ عموما كعن الشذكذ الفقهي خصوصا، كالٍب األكؿ: نصوص الشي

 يػيعىربًٌي فيها كلو إبٯباز عن ماىية ىذا الشذكذ كمتعلقاتو كاألسباب الداعية إليو. 
الثا٘ب: ٨برجات دراسة ا٤بسائل الفقهية الٍب حكم عليها ابلشذكذ، كٲبثلو ا١بزء التطبيقي من 

  كالثالث. ا٤بتمثل ُب البابْب الثا٘ب ،الدراسة
 ادلصدر األول. 

 قاؿ رٞبو هللا: " العصمة إ٭ٌبا ىي للمؤمنْب ألمة دمح، ال لبعضهم، لكن إذا اتفق علماؤىم 
شيء، فسائرىم موافقوف للعلماء، كإذا تنازعوا كلو كاف ا٤بنازع كاحدان، كجب رٌد ما تنازعوا  على

 فيو إٔب هللا كالرسوؿ. 
هور، إال كُب الكتاب كالسنة ما ييبْبًٌ فساد قولو، كإف  كما أحده شٌذ بقوؿ فاسد عن ا١بم

كقوؿ سعيد ُب أف ا٤بطلقة ثبلاثن تباح ابلعقد، فحديث عائشة ُب الصحيحْب   ،كاف القائل كثّبان 
 يدؿ على خبلفو، مع داللة القرآف أيضان، ككذلك غّبه. 

القائل بو أقل من القائل كأما القوؿ الذم يدٌؿ عليو الكتاب كالسنة، فبل يكوف شاٌذان كإف كاف 
من الصحابة، كالتابعْب ٥بم  ،بذاؾ القوؿ، فبل عربة بكثرة القائل ابتفاؽ الناس، ك٥بذا كاف السلف

 . (ُ)عبلمة" إبحساف يرٌدكف على من أخطأ ابلكتاب كالسنة، ال ٰبتجوف ابإلٝباع إال
                                 

 . ْٗٓ-ّٗٓ/ُ( النبوات البن تيمية ُ)
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الشيخ ضمن  فمن الضركرم أف نعرؼ مساقو، حيث ساقو  ،كقبل البدء بتحليل ىذا النص
كتابو النبوات ٙبت موضوع رئيس كىو: أف كل ما خالف الكتاب كالسنة فهو ابطل، كٙبت 
ىذا ا٤بوضوع انقش الشيخ ا٤ببتدعة الذين ينفوف الصفات اإل٥بية كقو٥بم ُب القرآف كطرقهم 
الضعيفة ُب إثبات الصانع، كزعمهم اإلٝباع على بعض ما ادعوه من أقواؿ شاذة ابطلة، 

ألهنا إٝباعات غّب منعقدة  ،كال إٝباع فيها من جهة أخرل ،ا الكتاب كالسنة من جهة٤بخالفته
 لوجود ا٤بخالف ٥بم من أىل السنة. 

ـى الشيخ نظرتو التصحيحية كىي: أف اإلٝباع ا٤بعِب ابلعصمة ىو للمؤمنْب من أمة  ٍب قىده
ة أيضا إذا اجتمعوا على كىو إٝباع العامة، كأهنم تبع لعلمائهم، كأف علماء ىذه األم  دمح

حكم شرعي من دكف ٨بالف كاحد ٥بم، امتنع أف ٱبرج ا٢بق عنهم ألهنم ىم أعرؼ الناس 
 ، كلو خالف أحدىم لكاف الفيصل بينهم الكتاب كالسنة. (ُ)بشرعة هللا كىذا إٝباع ا٣باصة 

ىو أصل  ٍب نقل الشيخ ما قرره من أصل على الفركع الفقهية، كفرع عليو أف الدليل الشرعي
عند االختبلؼ يرد ا٢بكم إٔب هللا كرسولو، كلذلك فالغالب من كلذا العلم ابألحكاـ الشرعية 

كالشاذ منهم إٔب القلة كالتفرد أقرب  ،ٝبهور أىل العلم ابلشريعة أهنم متبعوف للدليل كموافقوف لو
لقضية كىذه ىي النتيجة الطبيعية، كلكن ىذا ليس مطردا ُب كل األحواؿ، فقد تنعكس ا

كالسواد كا١بماعة ىم ا١بمهور  فيكوف القليل حينئذ ،فا للدليل كا٤بوافق قليلفيكوف األكثر ٨بال
، كا٤بعيار اتكم إليو عندئذ ىو الدليل الشرعي ذاتو من الكتاب كالسنة سواء كاف نقليا األعظم
وؿ ا٤بخالف كشذكذه ىو ا٤بعيار ا٤ببْب لفساد قىذا ك  ،أم األدلة الشرعية ا٤بتفق عليها أك عقليا

                                 
( ينقسم اإلٝباع إٔب قسمْب: أكال إٝباع العامة، كىو ما أٝبع عليو ا٤بسلموف كىذا ال يكوف إال على القطعيات مثل ُ)

اصة، كىو إٝباع العلماء، كىذا إذا اتفقوا فيو كٓب ٱبرج كجوب الصلوات ا٣بمس كالزكاة كصـو رمضاف، كاثنيا إٝباع ا٣ب
منهم كلو كاحد فهو قطعي، كأما مع كجود ا٤بخالف فهو ظِب، كغالب ما ٰبكى من إٝباعات من ىذا النوع الظِب، 
كىو ما يقع فيو أكثر ا٣بطأ فيظن أنو إٝباع كليس إبٝباع لوجود ا٤بخالف أك عدـ العلم بو؛ كقد يعارض بو بعضهم 

 . ِّْ/ُ، كاآلراء الشاذة ُب أصوؿ الفقو للنملة ُِٕ/ُلنصوص الشرعية، ينظر الفقيو كا٤بتفقو للخطيب البغدادم ا
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 فالقوؿ الذم يدؿ عليو الكتاب كالسنة ال يكوف شاذا.  ،نظرا ٤بخالفتو الدليل
كعندئذ  كليا  جزئيا كعندئذ يكوف نقليا ٧بضا، كقد يكوف النقلي قد يكوفالشرعي كالدليل  

 (ُ) الكلية ىي أصوؿ الشريعة كقواعدىاالنقلية األدلة فيكوف مركبا من النقل كالعقل، 
، كالٍب تنسجم كتتجانس مع نصوص الشريعة كال ٚبالفها ألهنا انبعة منها ك٦بموع صدىاكمقا

ها، كالٍب يتوصل هبا أيضا إٔب األحكاـ الشرعية ُب حاؿ خلو ا٤بسألة من ئا كاستقرامضموهن
 األدلة ا١بزئية. 

افرت النصوص ُب تقريرىا: ٙبرٙب الظلم، كىذا أصل عقلي ضفمن أصوؿ الشريعة الٍب ت 
ضا ألف الظلم أمر قبيح ابالتفاؽ بْب العقبلء، فمن الظلم مثبل: عدـ التسوية ُب العطية بْب أي

األبناء، كضرر ىذا معلـو ٤با ٰبدثو من الغل كا٢بسد ُب القلوب كالتنافر كالفرقة بْب النفوس، 
كذ من الظلم كالشذ -كلو فرضنا أنو ٓب يرد فيو نص جزئي معْب ٰبرمو  -ك٥بذا كاف ىذا القوؿ 

الذم يتناَب مع أصوؿ الشريعة، كلذلك حكم ابن تيمية بشذكذ القوؿ بصحة عطية الوالد 
 . (ِ)لبعض أكالده دكف بعض إذا مات كٓب يسلم العطية 

كمن قواعد الشريعة الكربل كا٤بقررة: أف الضرر يزاؿ، كلو ٓب يكن دفعو إال ابرتكاب ما ىو 
لكافر اارب الذم سيفتك اب٤بسلمْب كيقضي دكنو من مفاسد، كدفع ضرر العدك الصائل أك ا

كيستأصل شأفتهم، فإف دفعو قد يؤدم ٤بفاسد كأضرار كلكنها كيستبيح بيضتهم على دينهم 
ًكني ٙبملها كلحوؽ الضرر كا٥ببلؾ ببعض األنفس، ألنو قد يي  تىمىلة الوقوع كٲبي دفع العدك دكف ٧بي

ظ البقية، كىذا أىوف من ضرر اعتداء كلو دفع ككقع ىبلؾ بعض األنفس فستحف ،ىذا ا٥ببلؾ

                                 
( أصوؿ الشريعة مصطلح انشئ، كيطلق على عدة معا٘ب، فيطلق على مصادر األحكاـ كىي: الكتاب كالسنة كاإلٝباع ُ)

، ٕ/ُالصورة ا٤بقيس عليها، ينظر هناية السوؿ لئلسنوم كالقياس، كيطلق على قواعد الشريعة العامة، كيطلق على 
 . كما بعدىا ُٕكما بعدىا، كنظرية ا٤بقاصد عند الشاطيب للريسو٘ب ص ُِكالقواعد الفقهية للسدالف ص

 ، كسيأٌب بياف ا٤بسألة ُب ا١بزء التطبيقي. َُٖ/ْ، كالفتاكل الكربل لو ِٕٗ/ُّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
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س، كلذلك ا٣بم تاضركر لىذا ا٤بعتدم الفتاؾ، كال شك أف ُب ىذا الدفع للمعتدم حفظ ل
إذا  ،حكم ابن تيمية بشذكذ القوؿ بعدـ مشركعية االنغماس ُب العدك كتقحم ا٤بهالك ُب ا١بهاد

 . (ُ)اقتضت ا٤بصلحة الشرعية ذلك االنغماس كالتقحم 
كضادىا كاف قوال شاذا،  ا٤بقررة ابلنصوص ف أصوؿ الشريعة كقواعدىا العامةفكل ما خال

٤بصاّب  صورة ما ِبإذا كرد من الشارع دليل خاص يستثكذلك ُب أحواؿ قليلة مستثناة، إال 
مع كونو بيع ربوم  ،ا٤بزابنةبيع و من ئة ُب بيع العرااي بشركطو كاستثنامعينة، كالرخصة الوارد
شك أف ىذا الغرر الواقع بسبب ا٣برص سيؤدم للتفاضل كإف كاف يسّبا، ٔبنسو خرصا، كال 

 . (ِ) كمع ذلك أبيحت العرااي تقديرا ٢باجة الناس إٔب ىذا النوع من البيوع
أك الربىا٘ب  -من ابب القياس الكلي  االستدالؿ ابلقواعد كاألصوؿ كبعضهم ٯبعل ىذا

االستدالؿ بقضية كلية على قضية جزئية  كىو: - كلذا تعد عقلية هبذا االعتبار عند بعضهم
، فيقوؿ مثبل: كل ظلم ٧بـر ُب الشريعة كىذا القوؿ فيو (ّ)إلدراجها ضمن حكم القضية الكلية 

، كهبذا االعتبار ال يكوف القياس الكلي معيارا للشذكذ الفقهي إذا خولف إال إذا   ،ظلم فيحـر
قاعدة الكلية الثابتة ابستقراء ٦بموع كاف جليا كمادتو يقينية ٕبيث ينتفي الفارؽ بْب ال

تسوية بْب  ،كالقضية ا١بزئية ا٤بقيسة فيدخل ا١بزء ضمن حكم ىذا الكل حتما ،النصوص
 . (ْ) تا٤بتماثبل

                                 
، ك٦بموع فتاكل ُِّ-ُُّ/ُطبع دار عآب الفوائد )اجملموعة ا٣بامسة(  –جامع ا٤بسائل البن تيمية  ( ينظرُ)

 . َْٓ/ِٖتيمية  ابن
 .ِْٔ/ِٗوع الفتاكل لو ، ك٦بمُِٕ، كالقواعد النورانية لو ص َُِ( ينظر ا٤بسائل ا٤باردينية البن تيمية ص ِ)

لتمر، كأما بًيع الرطب خرصا ُب النخل ابلتمر كيبل فيما دكف ٟبسة أكسق كا٤بزابنة ىي: بيع الرطب ُب رؤكس النخل اب     
 .َٓٓ/ِ، كمغِب اتاج للشربيِب ِٗ/ٓ، كاإلنصاؼ للمرداكم ٔ/ِّفهو العرااي، ينظر ا٤ببسوط للسرخسي 

كى  ٓ-ْبن تيمية ص ( ىذا معُب القياس الربىا٘ب؛ كقيل أف الربىا٘ب: ما كانت مادتو يقينية، ينظر الرد على ا٤بنطقيْب الّ)
 كما بعدىا.  َٕ، كإيضاح ا٤ببهم من معا٘ب السلم للدمنهورم ص َُٕ

 . ِّٓ/ِ( ينظر شرح ا٤بعآب ُب أصوؿ الفقو للتلمسا٘ب ْ)
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كالذم أشار  السنة، كحديث عائشة اهنع هللا يضرا١بزئية فهي: نصوص الكتاب ك النقلية أما األدلة 
كىو حديث امرأة رفاعة القرظي كالذم هنى فيو  ،ْبلو الشيخ ُب النص السابق أنو ُب الصحيح

كالذم قاؿ فيو  ،عن عودة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ حٌب يدخل هبا الزكج الثا٘ب  النيب
، حىٌبه تىذيكًقي  ملسو هيلع هللا ىلص للمرأة بعد أف تزكجت برجل آخر: " أىتيرًيًدينى أىٍف تػىٍرًجًعي ًإٔبى رًفىاعىةى؟ الى

لىتى  يػٍ لىتىًك " عيسى يػٍ وي، كىيىذيكؽى عيسى
(ُ) . 

كال شك أف قوؿ سعيد بن ا٤بسيب رٞبو هللا إبابحة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ ٗبجرد العقد 
على زكج اث٘ب دكف أف يدخل هبا مصادـ ٥بذا النهي الوارد ُب ا٢بديث الصحيح الصريح، ٩با 

قدره ُب العلم، كعلى ىذا فقس   يؤدم حتما إٔب ا٢بكم بشذكذ قوؿ سعيد رٞبو هللا مع جبللة
فإنو قوؿ شاذ بناء على  ،للنصوص الصحيحة الصرٰبة كمضاد ٥با عاكسكل قوؿ فقهي م

قاعدة الشيخ، كقد قرر ىذا أيضا ُب موطن آخر قائبل: " كىأىٍيضنا فىاٍلوىاًحدي ًإذىا خىالىفى النهصه 
ًؼ سىًعيًد  فيوي شىاذًّا كىًخبلى ا اٍلمىٍعليوـى، كىافى ًخبلى اثن ًإذىا نىكىحىٍت زىٍكجن يهًب ُب أىفه اٍلميطىلهقىةى ثىبلى ٍبًن اٍلميسى

ًفًو ٓبٍى يػي  ا لىمها جىاءىًت السهنىةي الصهًحيحىةي ًٖبًبلى رىهي أيبًيحىٍت ًلؤٍلىكهًؿ ٗبيجىرهًد اٍلعىٍقًد، فىًإفه ىىذى  . (ِ)ٍعتىده ًبًو " غىيػٍ
 جاءت النصوص ابعتبارٮبا.  لذافالكالقياس كيدخل ٙبت ىذه األدلة أيضا: اإلٝباع 

فىًإذىا كىافى اٍلقىٍوؿي ٱبيىاًلفي سينهةن، أىٍك إٍٝبىاعنا كقد قاؿ الشيخ رٞبو هللا عن معارضة اإلٝباع : " 
كدعول اإلٝباع ليست ىي دليل منفصل ٛباما عن النص، بل ، ّ"  ًكفىاقنا إٍنكىاريهي  كىجىبى   قىًدٲبنا

متداد للنص، كمندرجة فيو كالظل للشيء، كذلك أف اإلٝباع ىو مظنة يرل الشيخ أبهنا ا
، فبل ينعقد اإلٝباع ضد النص كإال جاز أف يعارض النص أك ينسخو، بل ال يقع إال ْالنص

                                 
( سيأٌب نص ا٢بديث كامبل كٚبرٯبو اب١بزء التطبيقي ٙبت مسألة: إابحة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ ٗبجرد العقد على ُ)

 زكج آخر .. .
 . ّّٔ/ٖ( منهاج السنة النبوية البن تيمية ِ)
 .َِٓ/ّ، كا٤بستدرؾ على ٦بموع الفتاكل ٔٗ/ٔ( الفتاكل الكربل البن تيمية ّ 
قاؿ الشيخ ابن تيمية : " كل ما أٝبعوا عليو فبل بد أف يكوف فيو نص عن الرسوؿ، فكل مسألة يقطع فيها ابإلٝباع  (ْ)

= 
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ضمن ا٤بنطقة الٍب يغطيها النص سواء بشكل مباشر كنص جزئي على ا٤بسألة اجملمع عليها، أك 
 النص يغطيها بشكل غّب مباشر بدليل كلي.  منطقة ٱبلو منها النص ا١بزئي، لكن

كأنقل ىنا نصا طويبل ألٮبيتو يقوؿ فيو ابن تيمية: " كىمىٍن ادهعىى إٍٝبىاعنا ٱبيىاًلفي نىصه الرهسيوًؿ 
ًعيو ٍٝبىاًع لًلرهسي  ،ًمٍن غىٍّبً نىصٌو يىكيوفي ميوىاًفقنا لًمىا يىده كىأىفه  ،وًؿ ًبرىٍأًيًهمٍ كىاٍعتػىقىدى جىوىازى ٨بيىالىفىًة أىٍىًل اإٍلً

ًء، كى  ا ًمٍن ًجٍنًس ىىؤيالى ـً كىالرهٍأًم فػىهىذى ٍٝبىاعى يػىٍنسىخي النهصه كىمىا تػىقيوليوي طىائًفىةه ًمٍن أىٍىًل اٍلكىبلى أىمها إٍف  اإٍلً
ا ًلؤٍلى  ًسخن ليٍغنىا يىكيوفي انى ٍٝبىاعى يىديؿ  عىلىى نىصٌو ٓبٍى يػىبػٍ ًإٍف كىافى ٓبٍى يػىقيٍل كىافى يػىٍعتىًقدي أىفه اإٍلً ا كى كهًؿ، فػىهىذى

ا، فػىهيوى ٦بيٍتىًهده ُب ذىًلكى  يػيبػىٌْبي لىوي فىسىادى مىا قىالىوي، كىمىٍن عىارىضى حىًديثنا صىًحيحنا ًٕبىًديثو  ،قػىٍوالن سىًديدن
ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن حىقًّا لىًكٍن يػيبػىٌْبي  ـى ضىًعيفو اٍعتػىقىدى ًصحهتىوي، فىًإفه قػىٍولىوي كى ى لىوي عىدى لىوي ضىٍعفىوي، كىذىًلكى أبًىٍف يػيبػىْبًٌ

ى لىوي أىنهوي ٓبٍى ٘بىٍتىًمٍع اأٍليمهةي عىلىى ٨بيىالىفىًة نىصٌو إاله كىمى  ٍٝبىاًع اٍلميخىاًلًف لًلنهصًٌ أىٍك يػيبػىْبًٌ عىهىا نىص  مىٍعليوـه اإٍلً
ٍعوىل تػى  ًطلىةه، كىيػيبػىٌْبى عىاريًض النهصًٌ كىايػىٍعلىميوفى أىنهوي النهاًسخي ًلؤٍلىكهًؿ، فىدى ٍٝبىاًع ابى ا الى  إٍلً لىوي أىفه ًمٍثلى ىىذى

ٍٝبى  ،ٯبىيوزي  تػىب ًعهىا كىاتًٌبىاًعهىا، كىأىمها ثػيبيوتي اإٍلً اًع عىلىى فىًإفه الن صيوصى مىٍعليومىةه ٧بىٍفيوظىةه كىاأٍليمهةي مىٍأميورىةه بًتػى
ًفهىا ًبغىٍّبً نىصٌو  . فػىهى  ،ًخبلى اًء اٍلميٍسًلًمْبى خىالىفى ذىًلكى النهصه ا الى ٲبيًٍكني اٍلًعٍلمي أبًىفه كيله كىاًحدو ًمٍن عيلىمى  ذى

، كىأىمه  ًؼ النهصًٌ ا الى سىًبيلى إٔبى أىٍف يػيٍعلىمى إٍٝبىاعه قىٍطًعي  عىلىى ًخبلى ٍٝبىاعي نػىٍوعىاًف: قىٍطًعي ، فػىهىذى ا كىاإٍلً
فنا أىٍك الظهِبًٌ  فػىهيوى اإٍلً  دي ُب ذىًلكى ًخبلى ٍٝبىاعي اإلقرارم كاالستقرائي: أبًىٍف يىٍستػىٍقرًئى أىقٍػوىاؿى اٍلعيلىمىاًء فىبلى ٯبًى

ًإٍف جىازى ااًلٍحًتجىاجي ًبًو فى  ا اإٍلًٍٝبىاعي كى ا أىٍنكىرىهي، فػىهىذى بلى ٯبىيوزي أىٍف يىٍشتىًهري اٍلقىٍوؿي ُب اٍلقيٍرآًف كىالى يػىٍعلىمي أىحىدن
ٍنسىافي ًبًصحهًتهىا ،تيٍدفىعى الن صيوصي اٍلمىٍعليومىةي ًبوً  ا حيجهةه ظىنًٌيهةه الى ٯبىًٍزـي اإٍلً فىًإنهوي الى ٯبىًٍزـي اًبٍنًتفىاًء  ،أًلىفه ىىذى

ٍٝبىاعي قىٍطًعي ، كىأىمها إذىا كىافى يىظين   اًلًف فىاإٍلً عىدىمىوي كىالى يػىٍقطىعي بًًو  اٍلميخىاًلًف كىحىٍيثي قىطىعى اًبٍنًتفىاًء اٍلميخى
ـي عىلىى مىا  ىيوى ديكنىوي فػىهيوى حيجهةه ظىنًٌيهةه، كىالظهِبًٌ  الى ييٍدفىعي ًبًو النهص  اٍلمىٍعليوـي لىًكٍن ٰبيٍتىج  ًبًو كىيػيقىده

=                                                             
 .ّٗ/ٕا ٩با بْب هللا فيو ا٥بدل " ، ٦بموع الفتاكل كابنتفاء ا٤بنازع من ا٤بؤمنْب، فإهن

كقاؿ رٞبو هللا أيضا : " استقرأان موارد اإلٝباع ؛ فوجدانىا كلها منصوصة ، ككثّب من العلماء ٓب يعلم النص " ،      
 .ُٔٗ/٦ُٗبموع الفتاكل 
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 . (ُ)اًبلظهنًٌ.. " 
كىمىا يػىقيوليوي بػىٍعضي النهاًس   ،خي شىرًيعىًة نىًبيًٌهىاكقاؿ رٞبو هللا: " قػىٍوؿ مىٍن ٯبىٍعىل اأٍليمهةى ٯبىيوزي ٥بىىا نىسٍ 

ٍٝبىاعى يٍنسخي  بًتىةو  ،ًمٍن أىفه اإٍلً بًتىةه إاله ًبسينهةو اثى رىؾي سينهةه اثى ًر اأٍلىقٍػوىاًؿ ًعٍندى أىٍٞبىد، فىبلى تػيتػٍ ا ًمٍن أىٍنكى كىىىذى
ًؼ سينه  ٍٝبىاًع عىلىى ًخبلى ٍتىًنعي اٍنًعقىادي اإٍلً ًسخىةه كىٲبى ٍٝبىاًع سينهةه مىٍعليومىةه نػىٍعلىمي أىنػههىا انى ةو إاله كىمىعى اإٍلً

"  . (ِ)ًلؤٍليكٔبى
من أف السلف رٞبهم هللا ال يقصركف االحتجاج على  ،كىذا يؤكد معُب كبلـ الشيخ السابق

ليو ما ذىبوا إ بعضا٤بخالف ابإلٝباع فقط، كما كانت عادة ا٤ببتدعة ُب دعاكيهم اإلٝباع على 
من بدع، بل كانوا ٰبتجوف ابلدليل من الكتاب كالسنة النبوية، أما اإلٝباع فما ىو عندىم إال 

ككجود التابع  ،، سواء كاف إٝباع العامة أك ا٣باصة ألهنما اتبعاف لوّعبلمة على كجود النص
الظِب فهو  اعي ، أما اإلٝبالنصه  القطعي   ، فبل ٲبكن أف يعارض اإلٝباعي قببل يلـز منو كجود ا٤بتبوع

علومة معارض للنص فبل يؤخذ بو كال ترد النصوص ا٤ب كإماا اتبع للنص مؤيد لو فيحتج بو، إم
 . ْ على ما ىو دكنو من الظنوفكإما أنو ال يعارض النص فهو حجة  بو لكونو ظِب،

حيث  ،كعلى ىذا التقرير خرجت كثّبا من أحكاـ الشيخ على ا٤بسائل الفقهية ابلشذكذ 
 لك ٗبخالفة النص كاإلٝباع، كقليللشذكذ كيعلل ذلك ٗبخالفة األدلة، كأحياان يعلل ذٰبكم اب

، كعلى كل حاؿ فقد تقرر لدل فة اإلٝباع كحده كال يذكر الدليلجدا ما يعلل الشذكذ ٗبخال

                                 
 . ِٖٔ-ِٕٔ/ُٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ِٕٓ/ُٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
كما يقوؿ ابن تيمية : " عادة الصحابة كالتابعْب ٥بم إبحساف إذا خالف أحده منهم ٝبهورىىم ُب مسألة فيها نص،  (ّ)

ردكا عليو ابلنص، كٓب يقولوا لو : خالفت ا١بمهور ، كال قولك شاذ ألنو خالف ا١بمهور ، كإف ٓب يكن ُب ا٤بسألة 
 .َِٓاد " ، جامع الفصوؿ البن تيمية ، ٙبقيق الغيهب صنص ٓب ينكركا عليو ، بل جعلوىا من مسائل االجته

( كيقوؿ الشيخ رٞبو هللا : " اإلٝباع كىو متفق عليو بْب ا٤بسلمْب ...، لكن ا٤بعلـو منو ىو ما كاف عليو الصحابة، كأما ْ)
 .ُّْ/ُُما بعد ذلك فتعذر العلم بو غالبا"، ٦بموع الفتاكل 
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  الشيخ رٞبو هللا أف موارد اإلٝباع كلها منصوصة.
د أف ذكر بعض األقواؿ فيها: " كىًفيهىا كمن ذلك قولو رٞبو هللا عن علة األصناؼ الربوية بع

ٍٝبىاًع السهلىًف "  ،قػىٍوؿه شىاذ : أىفه اٍلًعلهةى اٍلمىالًيهةى  كىىيوى ٨بيىاًلفه لًلن صيوًص كىإلًً
(ُ) . 

سواء   -ا٤براد بو ىنا ىو ا١بزئي أك التمثيليمن ا٤بعلـو أنو دليل شرعي عقلي، ك أما القياس ف
 ، -كليس الكلي أك الربىا٘ب الذم سبق ذكره أك القياس اب١بامع ٤بؤثرا كاف القياس بنفي الفارؽ

، لبلشَباؾ ُب ا٢بقيقة أك العلة مثبل،  (ِ)كىو: االستدالؿ بقضية جزئية على قضية جزئية ٩باثلة 
فىأي٢ًبقى الفرعي كىو النبيذ ابألصل  ،كاالستدالؿ ٕبرمة ا٣بمر على حرمة النبيذ لبلشَباؾ ُب العلة

للعلة ا١بامعة بينهما كىي اإلسكار، كلذلك إذا اعترب الشارع علة ما كثبت أف كىو ا٣بمر 
 . (ّ)ا٢بكم يدكر معها فإف ا٢بكم يتوفر مٌب توفرت العلة كينتفي مٌب ما انتفت 

كالنظر للقياس ىنا ليس ابعتبار أصلو بل ابعتبار آحاده، كإال فالقياس من حيث أصلو فهو 
 جاءت النصوص إبقراره.  قدك فق عليها ا٤بتمن أصوؿ األحكاـ كأدلتها 

حجة ُب النظر الفقهي شرعا كعقبل، ألف النظرين أك ما كانت مادتو يقينية كالقياس القطعي 
ك" اىَّللهي تػىعىأبى الى  ،الشرعي كالعقلي متبلٞباف ُب التسوية بْب ا٤بتماثبلت كالتفرقة بْب ا٤بختلفات

ا ًمٍن اٍلعىٍدًؿ كىاٍلًقيىاًس ا١بٍىًليًٌ "  يػيفىٌرًؽي بػىٍْبى اٍلميتىمىاثًلىٍْبً بىلٍ  ا كىىىذى التهٍسًويىةي بػىٍْبى ىىذى
ما  أيضا ، كىذا(ْ)

، كىذا (ٓ)كا٤بسكوت عنو بْب ا٤بنصوص عليو ا٤بؤثر  يقتضيو القياس القائم على نفي الفارؽ

                                 
 . ُْٕ/ِٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . َُْٓ/ٖ( ينظر هناية الوصوؿ لؤلرموم ِ)
 . ِّٖ( ينظر ا٤بستصفى للغزإب ص ّ)
 . ِّْ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ْ)
( ىذا ما قيل ُب تعريف القياس ا١بلي، كقيل أنو ما نص الشارع على علتو تصرٰبا كقولو تعأب: } كىٍي الى يىكيوفى ديكلىةه ٓ)

 . ِٓ/ُ{، ينظر التمهيد للكلوذا٘ب  بػىٍْبى األٍغًنيىاًء ًمٍنكيمٍ 
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 ،(ُ)ألكٔب من ابب ا٤بساكاة أك من ابب ا أك، جليا قائما على نفي الفارؽ قطعا القياس إذا كاف
قد اختلف فيو لقوتو ُب الداللة ألنو ال ٰبتاج إٔب فكر كأتمل، حٌب قيل أنو ليس بقياس بل 

مو بعضهم على قوؿ الصحايب، كلذلك قد جعلو دليل شرعي يتناكلو لفظ النص ٗبفهومو كقده 
ضرب الوالدين قياسا على ٙبرٙب ، كتحرٙب قوتوبعض منكرم القياس من ىذا الباب كأقر بو ل

الشارع كل مسكر فإنو يدخل فيو دخوال أكليا ا٣بمر، كما يدخل فيو قوؿ أؼ ٥بما ، كٙبرٙب 
 . (ِ)دخوال اثنيا ما استحدث من أنواع ا٤بسكرات لبلتفاؽ ُب اإلسكار كانتفاء الفرؽ ا٤بؤثر 

كلقوة ىذا القياس ا١بلي كقطعيتو حكم على من أنكره ابلشذكذ، ألف " معُب حكم ا٤بنطوؽ 
ا٤بسكوت عنو لفظا أكٔب كأظهر ظهورا جليا يفهم من سياقو الكبلـ للعآب كالعامي،  ُب جانب 

ك٫بوه،  ﴾فىبل تػىقيٍل ٥بىيمىا أيؼٌو ﴿كقو٥بم فبلف ما ٱبوف ُب فلس كال يظلم مثقاؿ ذرة ككقولو تعأب: 
 مل الظاىر، فحكى أبو القاسم ا٣برز كىذا قوؿ ٝباعة أىل العلم إال ما شذ من بعض أى

كغأب قـو كىم ٝباعة  ،كحكى ابن برىاف عن داكد كقولنا ،ةعن داكد أنو ليس ٕبج []الظاىرم
فقالوا: ىو مستفاد من اللفظ  ]الكلوذا٘ب[ من ا٤بتكلمْب كأىل الظاىر كبو قاؿ أبو ا٣بطاب

جلي كحكاه ابن برىاف  أك قياسه  كاضحه  قياسه : كقاؿ أكثر الشافعية ىو مع كونو حجة ، لغة
كذكر ُب ضمن كبلـ لو قبل ذلك أنو قياس ُب أقصى غاايت الوضوح  عن الشافعي نفسو،

 . (ّ)كا١ببلء بل ُب درجة القطع ٕبيث ال ٯبوز أف يرد الشرع ٖببلفو " 
ُب ا٤بآزؽ الفكرية كا٤بنهجية حٌب ذكر ابن حـز عند قولو تعأب عن  عه وقً مي  ببل شك كإنكاره 

﴾الوالدين:  ، فعقب عليو ابن (ْ)فيها ٙبرٙب ضرهبما كال قتلهما  ليسأنو :  ﴿فىبل تػىقيٍل ٥بىيما أيؼو

                                 
 . ِٗٗ( ينظر ا٤بذكرة ُب أصوؿ الفقو للشنقيطي ص ُ)
 . ِٓٗ/ّ، كالتسعينية البن تيمية ّٖٗ، كالتبصرة للشّبازم ص ّٖكى  ِْ( ينظر رسالة ُب أصوؿ الفقو للعكربم ص ِ)
 . ّْٔ( ا٤بسودة ُب أصوؿ الفقو آلؿ تيمية ص ّ)
 . ّٖٖ/ِ( ينظر اإلحكاـ البن حـز ْ)
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فىبل تػىقيٍل ٥بىيما ﴿قائبل: " كابن حـز كمن قاؿ إبحدل ركايٍب داكد يقولوف إف قولو:  و هللارٞب تيمية
ال يدؿ على ٙبرٙب الشتم كالضرب، كىذا قوؿ ضعيف جدا ُب غاية الفساد عند عامة  ،﴾أيؼو 

ًمٍن ًبدىًع الظهاًىرًيهًة الهًٍب ٓبٍى يىٍسًبٍقهيٍم هًبىا أىحىده ًمٍن  -أم القياس  –، " فىًإٍنكىاريهي (ُ)العلماء " 
ا "   . (ِ)السهلىًف، فىمىا زىاؿى السهلىفي ٰبىٍتىج وفى ٗبًٍثًل ىىذى

كٗبا أف صحيح النقل كصريح العقل متبلٞباف فبل ٲبكن أف يرد نص على خبلؼ قياس 
ؼ النص، ألف " من تدبر األدلة الشرعية: منصوصها جلي كال يرد قياس جلي على خبل

كمستنبطها، تبْب لو أف القياس الصحيح ىو التسوية بْب ا٤بتماثلْب، كىو من العدؿ الذم أمر 
عث ابلعدؿ، فلم يسوًٌ بْب بي   هللا بو كرسولو، كأنو حق ال ٯبوز أف يكوف ابطبلن، فإف الرسوؿ

تلك التسوية، كٓب يفرؽ بْب اثنْب ُب حكم إال  شيئْب ُب حكم إال الستوائهما فيما يقضي
الفَباقهما فيما يقتضي ذلك الفرؽ، كال ٯبوز أف يتناقض قياس صحيح كنص صحيح، كما ال 
يتناقض معقوؿ صريح كمنقوؿ صحيح، بل إذا ظن بعض الناس تعارض النص كالقياس، كاف 

 . (ّ)لة لو" أحد األمرين الزمان: إما أف القياس فاسد، كإما أف النص ال دال
النقل  مقتضى خالف فهو قوؿ شاذ ألنو فإذف ما خالف القياس ا١بلي من األقواؿ الفقهية 

خالف  ، أك-كما قرران سابقا فهو ٨بالف ألحد األصوؿ أك القواعد الشرعية الثابتة   -كليا 
ابن تيمية كحكم الشيخ   ،-كما قرران أيضا فهو ٨بالف لنص معْب   -جزئيا  النقلمقتضى 

يؤدم  العْب أك القوؿ أبف تلف ،على أف تلف العْب ا٤بؤجرة ال يؤدم النفساخ اإلجارةلشذكذ اب
 . (ْ)أهنما قوالف ٨بالفاف للشريعة كالقياس القطعي ، ك فساخ اإلجارة فيما مضى من العقد إٔب ان

                                 
 . ُِْ( الرد على اإلخنائي البن تيمية ص ُ)
 . َِٕ/ُِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . ِّْ/ٕ( درء تعارض العقل كالنقل البن تيمية ّ)
 ( كسيأٌب ُب ا١بزء التطبيقي كجو ٨بالفة ىذين القولْب كمضادهتما ٤بقاصد الشريعة كأصو٥با. ْ)
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ككحكمو رٞبو هللا على القوؿ أبف الطبلؽ ا٤بعلق ال يقع مطلقا أبنو قوؿ شاذ ٨بالف للنص 
يفىرًٌؽى بْب  على القوؿً  الشاذًٌ  ىذا القوؿً  يتضمن ترجيحى  ا٤بعَبضً  فقاؿ: " كبلـي  ،القياس ا١بليك 

ا٤ب
عن الصحابة كأكابر التابعْب كٝبهور العلماء، بل ىو القوؿ  الثابتي  كتعليق، كىو القوؿي  تعليقو 

 . (ُ)"  الذم ال يقوـي دليله شرعي ال من كتاب كال سنة كال إٝباع كال قياس إال عليو
 ادلصدر الثاين. 

ىناؾ العديد من ا٤بسائل كاآلراء الفقهية الٍب حكم ابن تيمية بشذكذىا، كقد اقتصر البحث 
كستْب  إحدلسائل البحث البالغة أكثر من على ما صرح فيو ابلشذكذ دكف غّبه، كٝبيع م

ٓب يوافقو بعض مسألة ٓب يشذ منها مسألة كاحدة عن قاعدة الشيخ ُب ٙبديد الشاذ فقها، كإف 
 . (ِ)الفقهاء ُب ا٢بكم ابلشذكذ على ا٤بسألة أك الَبجيح بْب األقواؿ 

كعادة الشيخ أف ٲبيز ا٢بكم ابلشذكذ على ا٤بسألة بتعليل أك كصف يدؿ على شذكذه، أك 
 ذكر السبب ا٤بؤدم إٔب ىذا الشذكذ، كمن ذلك: 

لصحيح الصريح، فيعترب أنو ٰبكم بشذكذ القوؿ كيعلل ذلك ٗبخالفة ىذا القوؿ للنص ا -ُ
 ذلك سببا ُب شذكذه. 

كحكمو السابق على قوؿ سعيد بن ا٤بسيب إبابحة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ ٗبجرد 
 العقد، كمن ذلك أيضا أنو اعترب القوؿ بعدـ استحباب أتخّب العشاء قوال شاذا كعللو بقولو: 

 . (ّ)اختبلفا شاذا " " فإنو ٓب ٚبتلف األحاديث فيو كال اختلف الناس فيو إال 
القوؿ :  مثبلبذكر السبب ا٤بؤدم ٥بذا الشذكذ ، فيعلل  أنو يعلل شذكذ القوؿ الفقهي -ِ

أبف من اشتبهت عليو القبلة فعليو أداء أربع صلوات إٔب ا١بهات األربع، أبف فيو تكليف ٗبا ال 
                                 

 . ْٖٔ/ِبلؽ البن تيمية ( الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطُ)
( كما قمت ٔبمع العديد من ا٤بسائل الٍب ضعفها الشيخ كتعد على ميزانو الفقهي شاذة؛ إال أنو ٓب يصرح بشذكذىا، ِ)

 التيمية للشذكذ الفقهي.  سجاـ ىذه ا٤بسائل مع تلكم النظرةكاتضح ٕب بعد دراستها ان
 . ِِٔ/ُ( شرح العمدة البن تيمية )كتاب الصبلة( ّ)
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الفاسد، حيث يطاؽ كىذا ٨بالف ألصوؿ الشريعة كأف السبب ا٤بؤدم ٥بذا الشذكذ ىو القياس 
، أربع صلوات إٔب ا١بهات األربع.. قاؿ: " بعض ا٤بتأخرين قاؿ ٯبب عند االشتباه أف يصلي

كما لو نسي صبلتو من يـو ال ك ، إذا كاف معو ثياب طاىرة ك٪بسة.. كىو قياس ا٤بذىب كما
 يعلم عينها، كذلك ألنو اشتبو الواجب بغّبه فوجب فعل ما يتيقن بو فعل الواجب.. 

، كقاؿ: " كىذا ألف (ُ)"  كا٤بنصوصي  على خبلفو كالصوابي  اإلٝباعي  ،مسبوؽ شاذه  وؿه كىذا ق
من الصبلة إٔب كاحدة  د  األصل جواز استقباؿ الوجو إٔب ٝبيع ا١بهات، لكن إذا ٓب يكن بي 

ى عى  ،منها الوجوه إليو كأكجب ذلك، فإذا تعذر ذلك اب١بهل  أحبًٌ  سبحانو لنا استقباؿى  هللاي  ْبه
 . (ِ)جز سقط ىذا الوجوب حينئذ ألف اإلٯباب حينئذ ٧باؿ " كابلع
إف  :من يقوؿكيبْب ٨بالفتو ٤بقاصد الشريعة كأصو٥با كقوؿ قوؿ الكم بشذكذ ٰبأنو  -ّ

اإلجارة الزمة من ا٤بستأجر دكف ا٤بؤجر، ألنو ٨بالف ٤بقاصد الشريعة من الوفاء ابلعقود كائتماف 
د كٛبامها فقاؿ: " كىاىَّللهي تػىعىأبى قىٍد أىمىرى اًبٍلوىفىاًء اًبٍلعيقيوًد استقرار العقو تحقيق الطرفْب لبعضهما ل

كىأىمىرى اًبٍلوىفىاًء اًبٍلعىٍهًد.. " 
(ّ) . 

ابستئناؼ ا٤بطلقة الرجعية للعدة من جديد إذا أردفها زكجها بطلقة  ل أف القوؿى أنو ير  -ْ
من أتخّب عدهتا كاإلضرار هبا  عتدةى تلحق ا٤ب شاذ، ٤با فيو من مفاسدى  أخرل أثناء العدة ىو قوؿه 

ألهنم كانوا ُب أكؿ اإلسبلـ  ،ضعيف كىذا من الظلم اـر شرعا كعقبل، فقاؿ: " فإف ىذا قوؿه 
 طيلى يي راجعها، ٍب طلقها لً  العدةً  امرأتو طلقها حٌب إذا شارفت انقضاءى  إضرارى  إذا أراد الرجلي 

 . (ْ)حبسها " 
عارض ٥بذا مع كجود النص ا٤ب ،تو اإلٝباع كعبلمةٰبتج على شذكذ القوؿ ٗبخالفأنو  -ٓ

                                 
 . ّْٓص  شرح العمدة البن تيمية )كتاب الصبلة( (ُ)
 . ّْٓص  شرح العمدة البن تيمية )كتاب الصبلة(( ِ)
 . ّٗٔ، كينظر ٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية للبعلي ص ُِٖ/َّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 . ٕٗ/ّّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ِْٗ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ْ)
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عمل ا٢باسب اب٢بساب الفلكي ُب خاصة نفسو، حيث قاؿ  لة جوازً أالقوؿ الشاذ أيضا، كمس
 . (ُ)رٞبو هللا: " ىو شاذ مسبوؽ ابإلٝباع على خبلفو " 

تقريره  ككل ىذه النماذج من التعليبلت كغّبىا ٩با سّبد ُب ا١بزء التطبيقي تؤكد حقيقة ما ًب
النص الصحيح الصريح أك اإلٝباع األدلة الشرعية ا٤بتفق عليو أك أحدىا من من أف ما خالف 
 ْب ال يكوف إال قوال ضعيفا شاذا.أك القياس القطعي

الشذوذ اليت يراها الشيخ هنا تصلح أن تكون ميثاق شرف بني الفقهاء يوحد  حقيقةو 
خارجا عن مطردا موضوعيا  ضبطا للشذوذموقفهم جتا. قضية الشذوذ الفقهي، ألنه أعطن 

 تتلهر بسببال و  يتفق عليها اجلميع، تتجاوز الزمان وادلكان،وقيمة اثبتة النظرة الذاتية، 
ابلكثرة وال بدعوى اإلْجاع الظين، وال هذ. احلقيقة  ال تتأثرف، العوامل اخلارجيةتلهر 

الطائفية وال ابلتعصبات ات ابلعداوات الشخصية وال ابإلشكالي وال ،ابنقالهبا إىل قلة
، فليس للشذوذ معني دد وال عصركبار أهل العلم وال علماء بلد حمخالفة  ا وال ،ادلذهبية

 : ) خمالفة الدليل الشرعي (. جوهرية الشذوذ هي، إمنا حدود جلرافية وال وقتية
 اترخيية الشذوذ الفقهي. 

أف الذم يتضح أف الشذكذ  ليس ىناؾ حد زمِب فاصل لبدء حركة الشذكذ الفقهي، إال
أفراد من الصحابة الذين اجتهدكا  كأمن بعض الناس   كقع كحاالت ٧بدكدة ُب عهد النيب

  .الصحيحة الصرٰبة بشكل عاـ أك خاصكأدل هبم اجتهادىم إٔب ٨بالفة النصوص 
كبعض من كصفهم ابن تيمية أبنو ال علم ٥بم فاجتهدكا كأفتوا صاحب الشجة أبف يغتسل 

كىذا القوؿ فيو من ا٤بخالفة للكتاب كالسنة كاإلٝباع ما ٯبعلو شاذا  ،نابة فاغتسل كماتمن ا١ب
 . (ِ)مع كونو قد يؤدم إٔب الضرر كإزىاؽ النفس الٍب حـر هللا 

                                 
 . ُّّ/ِٓابن تيمية  ( ٦بموع فتاكلُ)
 . َِٖ/ِٓ، ك٦بموع الفتاكل لو ُْ-َْ( ينظر رفع ا٤ببلـ البن تيمية ص ِ)
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كقد قاؿ رٞبو هللا: )لكن من ا٤بعلـو أف الصواب الذم أيًمٍران بو اتباعي النصوص، كأف ال 
 مفسدةو. نردهىا ٗبا نراه من مصلحةو أك 

ك٥بذا اتفقى أئمة العلماء على تيمم ا١بنب لداللة الكتاب كالسنة على ذلك..، ٍب التيمم 
 .  مشركع عند عدـ ا٤باء كعند خشية الضرر ابستعمالو كما ُب القرآف..

، ككذلك   ا٤باءى قد هنى عنو النيب حٌب ٯبدى  فتأخّب الصبلًة مع ا١بنابةً  ُب غّب حديثو
قاؿ ُب صاحب الشجهة: " قػىتىلوه قتػىلىهم هللا، ىبله سألوا إذا ٓب يعلموا، فإ٭با  اغتساؿ ا٤بريض، كقد
، كمع ىذا فقد أتكهؿ خبلؼى ذلك من كاف من أعياف الصحابة ُب (ُ)ًشفاء الًعيًٌ الس ؤاؿ " 

 .(ِ)كبعد كفاتو، كأف ا١بنب ال يصلًٌي، كأنو يغتسل مع ضركرة(   حياًة النيب
ُب  منهم أفراده  هللا عليهم أبعد الناس عن الشذكذ الفقهي كإف كقع ككاف الصحابة رضواف

مظعوف  بن  دامة كما كقع ُب عهد ا٣بليفة الراشد عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر من " قمسائل معدكدة،  
أتكؿ ُب خبلفة عمر ما أتكؿ ُب استحبلؿ ا٣بمر من قولو تعأب: }لىٍيسى ] أنو [  ،ككاف بدراي
حٌب أٝبع رأم عمر كأىل  ،آمىنيوا كىعىًمليوا الصها٢ًبىاًت جينىاحه ًفيمىا طىًعميوا{ اآلية عىلىى الهًذينى 

 .ّ"  الشورل أف يستتاب ىو أصحابو فإف أقركا ابلتحرٙب جلدكا كإف ٓب يقركا بو كفركا
      كُب ىذا يقوؿ الشيخ :ُب إابحة راب الفضل كزكاج ا٤بتعة،  هنع هللا يضربن عباس عبدهللا كقوؿ ك 

                                 
، كأٞبد ُب ا٤بسند ٔٗ/ُ، كابن أيب شيبة ُب مصنفو ِِٓ/ُا٢بديث أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو كاللفظ لو ( ُ)

ٓ/ُّٕ . 
، ُٓٔ/ِكابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب ، ُُّْ، كصححو ابن حباف برقم ّّٔكقد سكت عنو أبو داكد ُب سننو برقم 

 . ِّْٔ، كاأللبا٘ب ُب صحيح ا١بامع برقم ِِ/ٓكالشيخ أٞبد شاكر ُب ا٤بسند 
 .ٕٓالفتول ا٢بموية البن تيمية ص ( جواب االعَباضات ا٤بصرية على ِ)

ٍنسىافي عىلىى اتًٌبىاًع الن صيوًص  ،ٗبًيزىاًف الشهرًيعىةً  لىًكنه اٍعًتبىارى مىقىاًديًر اٍلمىصىاًلًح كىاٍلمىفىاًسًد ىيوى كقاؿ رٞبو هللا : "       فىمىٌبى قىدىرى اإٍلً
لىًتهىا عىلىى  ،كىًإاله اٍجتػىهىدى ًبرىأًٍيًو ًلمىٍعرًفىًة اأٍلىٍشبىاًه كىالنهظىائًرً  ،ٓبٍى يػىٍعًدٍؿ عىنػٍهىا كىقيٍل إٍف تعوز الن صيوصى مىٍن يىكيوفي خىًبّبنا هًبىا كىًبدىالى

 .ُِٗ/ِٖ" ، ٦بموع الفتاكل  أٍلىٍحكىاـً ا
 .َّٓ( الصاـر ا٤بسلوؿ البن تيمية صّ 
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أشهر من كثّب من أقواؿ ا٤بتبوعْب من  -أم زكاج ا٤بتعة كراب الفضل– قولو ُب ا٤بتعة كالصرؼ" 
كىقىٍد أىٍنكىرى عىلىٍيًو  " ،ُ" مع أنو قوؿ مرجوح ٨بالفه للنص، كٝبهور األمة على خبلفو ،العلماء

 .ِ"  الصهحىابىةي ذىًلكى 
 بطيئة، كتزيدمن التابعْب عدىم كىكذا استمرت حركة الشذكذ ُب عهد الصحابة كمن ب

 حٌب كاقعنا ا٤بعاصر. كلما ابتعدان عن القركف ا٤بفضلة٫بو الشذكذ   ككثرة سرعة
 

 

                                 
 .ٕٗٔ/ِ( الرد على السبكي البن تيمية ُ 
 .ُُّ/٦ِٕبموع فتاكل ابن تيمية ( ِ 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

47 

 

 ٓخ٤ٛش حًٌُ٘ٝ حُلو٢ٜ ػ٘ي حرٖ ط٤ٔ٤ش: حُٔزلغ حألٍٝ ماهية الشذوذ الفقهي عند ابن تيمية: الفصل األول

اٌّطٍت اٌضبٌش: ث١ٓ إٌظشح اٌزصؾ١ؾ١خ ٚإٌضػخ اٌظب٘ش٠خ 
 فٟ اٌزؼش٠ف. 

لعل أكؿ ما ينقدح ُب ذىن بعض القراء لكبلـ الشيخ عن الشذكذ: أف الشيخ ٰبصر الشاذ 
    كقولو:   لو ا خالف آحاد نصوص الكتاب كالسنة فقط، ال سيما بعض العبارات ا٤بوٮبةفيم

فيوي شىاذًّا "  " كىأىٍيضنا فىاٍلوىاًحدي ًإذىا خىالىفى النهصه اٍلمىٍعليوـى، كىافى ًخبلى
(ُ) . 

كىذا إف كاف صحيحا كيدخل دخوال أكليا ُب مراد الشيخ، إال أف الشيخ ال ٰبصر الشاذ 
رد خبلؼ آحاد النصوص كظواىرىا، بل يصحح الشيخ ىذه الرؤية كيطرد ذلك حٌب ُب ُب ٦ب

٨بالفة أدلة الشريعة الكلية كاإلٝباع القطعي كالقياس ا١بلي، كما سبق كتقرر، كال شك أف ما 
 خالف ذلك كاف شاذا كخبلؼ ا٢بق. 

رة ابن حـز أم أقصد نظ ،تشابو نوعا ما النزعة الظاىريةقد كىذه النظرة التصحيحية  
مقتضى مذىبو الظاىرم أف ا٢بق عنده ما  كما إف،  الذم يرل الشذكذ ُب ٨بالفة ا٢بق الظاىرم

 ، كاإلٝباع القطعي الذم ٰبصره ُب إٝباع ٝبيع الصحابة.ظاىر النصوص كافق
: " إف حد الشذكذ ىو ٨بالفة ا٢بق، فكل من خالف الصواب ُب مسألة  كقد قاؿ ابن حـز

سواء كانوا أىل األرض كلهم أبسرىم أك بعضهم، كا١بماعة كا١بملة ىم أىل ما فهو فيها شاذ، ك 
فهو ا١بماعة كىو ا١بملة، كقد أسلم أبو بكر  ا٢بق كلو ٓب يكن ُب األرض منهم إال كاحده 

أىل   كخدٯبة مهنع هللا يضر فقط فكاان ىم ا١بماعة، ككاف سائر أىل األرض غّبٮبا كغّب رسوؿ هللا
 . (ِ)الشذكذ " 

قبلو  ااؿ: " فكل من أداه الربىاف من النص أك اإلٝباع ا٤بتيقن إٔب قوؿ ما كٓب يعرؼ أحدكق
ففرض عليو القوؿ ٗبا أدل إليو الربىاف، كمن خالفو فقد خالف ا٢بق كمن  ،قاؿ بذلك القوؿ

                                 
 . ّّٔ/ٖ( منهاج السنة البن تيمية ُ)
 .ْٗ، كالنبذ لو صُْٖ-ُْٕ/ْكى  ِٕ/ِكى  ْٕ/ُ، كينظر منو ٕٖ/ٓ( اإلحكاـ البن حـز ِ)
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 . (ُ)خالف ا٢بق فقد عصى هللا تعأب " 
ث أكرده ُب ابب عن حقيقة كىذا الكبلـ منو عن الشذكذ يعد فيصبل ُب رؤيتو للشذكذ حي

 . (ِ)كأقواؿ الناس فيو، كانتقد بقية الرؤل كقرر ما سبق  الشذكذ
 كىذه الرؤية ا٢بزمية تشابو الرؤية التيمية نوعا ما إال أهنا ٚبتلف معها ُب فارقْب مهمْب: 

، فما خالف (ّ)األكؿ: أف ابن حـز كما ىو معلـو عنو يبطل القياس ُب أحكاـ الدين 
فىبل ﴿فليس بشاذ، كما مضى قولو ُب آية:  قطعيا لكلي كا١بزئي عنده كلو كاف جلياالقياس ا

، أهنا ال تدؿ على ٙبرٙب ضرب الوالدين بناء على ٙبرٙب قوؿ األؼ [21]اإلسراء  ،﴾تػىقيٍل ٥بىيمىا أيؼٌو 
 ٥بما، مع أف القياس ىنا يدؿ بداللة األكٔب بشكل جلي كقاطع. 

كىو التسوية بْب ا٤بتماثبلت كنفي الفارؽ -ه أف القياس ا١بلي أما ابن تيمية فكما تقرر عند
سواء كاف كليا أك جزئيا ىو معيار من معايّب إثبات شذكذ القوؿ الفقهي  ،-ا٤بؤثر قطعا بينهما

 ُب حاؿ أف القوؿ خالفو كضاده، ألف القياس ا١بلي ال ٱبالف النص كمبلـز لو. 
و هللا عن وف شاذا بل ما خالفو، كما قاؿ رٞبفالقوؿ الذم يدؿ عليو القياس ا١بلي ال يك

و كىو صحيحه أف يصلي ٝباعة كقائما فمنعو العذر من ذلك، أنو يكوف ا٤بعذكر إذا كانت عادت
ألف ىذه ىي عادتو كإ٭با منعو العذر كذلك يتضمن  ،لو من األجر كما كاف لو صحيحا

التسوية بْب ا٤بتماثبلت، كأما " مىٍن ٞبىىلى ا٢بٍىًديثى 
ةى  (ْ) عىلىى غىٍّبً اٍلمىٍعذيكًر يػىٍلزىميوي أىٍف ٯبىٍعىلى صىبلى

ًطله ٓبىٍ  ا قػىٍوؿه ابى ًة ُب ٝبىىاعىةو كىىىذى فىرًدنا ًمٍثلى الصهبلى تىوي مينػٍ ًة اٍلقىاًئًم، كىصىبلى ا ًمٍثلى صىبلى ا قىاًعدن يىديؿه  ىىذى

                                 
 . ٖٖ/ٓ اإلحكاـ البن حـز (ُ)
 . ْٗ( كقد قرره أيضا ُب النبذة الكافية لو ص ِ)
 كما بعدىا.  ّٓ/ٕ( ينظر اإلحكاـ البن حـز ّ)
، كيًتبى لىوي ْ) ا ًمٍثلي مى ( يقصد ما ركاه أبو موسى هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: " ًإذىا مىًرضى العىٍبدي، أىٍك سىافػىرى ا كىافى يػىٍعمىلي ميًقيمن

بي ييٍكتىبي لًٍلميسىاًفًر ًمٍثلي مىا كىافى يػىٍعمىلي ُب اإًلقىامىًة، برقم   . ِٔٗٗصىًحيحنا "، أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
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بتسوية غّب  يتضمن التسوية بْب ا٤بختلفات نو، أل(ُ)عىلىٍيًو نىص  كىالى ًقيىاسه كىالى قىالىوي أىحىده " 
 .عنده ا٤بعذكر اب٤بعذكر

كليس معيارا موضوعيا  ،الثا٘ب: أف ا٤بعيار الذم قدمو ابن حـز رٞبو هللا ىو معيار ذاٌب
يرل ُب ذاتو أنو على ا٢بق كأنو ٲبتلك الدليل قد ٰبتكم إليو عند ا٣ببلؼ، ٗبعُب أف كل إنساف 

يضا عند اجملتهدين ابعتبار أكجهو فهذا يصيبو من كجو كذاؾ من كجو القاطع، كقد يتعدد ا٢بق أ
 كاألبعدي  اآلخري  آخر، كقد يكوف أحدٮبا أقرب إٔب ا٢بق من اآلخر لكن ال يكوف ىذا ا٤بخالفي 

شاذا ٤با معو من ا٢بق، فمن الشاذ عندئذ؟، ال سيما أف كثّبا من مسائل الفقو مبنية على غلبة 
 الظن. 

ال تكم إليو ٤بعرفة ا٢بق من غّبه كالصحيح من الشاذ، قدـ معيارا موضوعيا ٰبي أما ابن تيمية ف
الصحيح الشرعي كذلك ا٤بعيار ىو ٨بالفة الدليل يتأثر بنسبية الرؤية الذاتية لكل شخص، 

الصريح، سواء كاف من الكتاب أك السنة أك اإلٝباع القطعي أك القياس ا١بلي، كىذا ما يعطي 
ن حيث ا٢بكم األصلي ال تتغّب ابعتبار الزماف كا٤بكاف، كال ابنعقاد إٝباع للشذكذ قيمة اثبتة م

 ليس بقطعي كال نقضو ٗبخالفة أحد كال ابنعقاد خبلفو. 
 

 

                                 
 . ِّٕ/ِّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
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ذا السبب الرئيس للشذكذ الفقهي ىو ترؾ اتباع الدليل، كلكن ىيرل الشيخ ابن تيمية أف 
كوف سببا ، قد يالسبب مفيها الدليل  َبؾواف يي الَبؾ ال يكوف ىكذا ٦بردا، بل يتلوف بعدة أل

، كقد يكوف سببا خارجيا  كالكذب كا١بهل كرغبة االشتهارعود إٔب ذات ا٤بفٍب ابلشاذ  ي اذاتي
  ضغوط ا١بماىّبية أك السياسية.رضوخ للكال

 سأذكر أٮبها:  ،اب للشذكذ الفقهيكابستقراء نصوص الشيخ يتبْب أنو يذكر عدة أسب
 السبب األول: الشذوذ الفكري. 

خلق هللا عقل اإلنساف مركبا من غرائز كمبادئ كأفكار أكلية تلحقها كيتفرع عنها أفكار 
، حٌب تكتمل ىذه العقلية على أم ا٘باه كانت، ك٥بذا فمن الطبيعي أف تكوف كرؤل اثنوية

كأف تلقي بظبل٥با على رؤل اإلنساف لبقية شؤكنو، كىكذا للخلفية الفكرية كالعقائدية آاثرىا 
أصحاب اآلراء الفقهية الشاذة، فمنهم من يكوف لديو خلفيات فكرية كعقائدية شاذة تنبع 
منها ىذه اآلراء ا٤بخالفة حٌب تكوف ىذه ديدان كميزة ٥بم، ألنو من ا٤بعلـو قطعا أف ا٣ببلؼ ُب 

  الدالئل يؤدم إٔب ا٣ببلؼ ُب ا٤بسائل.
كاف خطأ العآب   ،كلذلك ٤با كاف أىل السنة كا١بماعة متمسكْب ابلدليل من الكتاب كالسنة

منهم ككقوعو ُب الشاذ يعد اب٤بسائل كليس شعارا كمنهجا، قاؿ رٞبو هللا: " قىٍد يػىقىعي ًمٍن بػىٍعًض 
الًفيوفى الس نهةى الظهاًىرىةى اٍلمىٍعليومىةى " لىًكنه أىٍىلى اٍلًبدىًع ٱبيى  ،ُب بػىٍعًض اٍلمىسىاًئلً  أىٍىًل اٍلًعٍلًم خىطىأه 

(ُ) . 
، حيث يرل الشيخ إهنم ٤با ادعوا أف مذىبهم (ِ)كخّب مثاؿ على ذلك الشيعة االثنا عشرية 

                                 
 . ِٕ/ُٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
رؽ الضالة، يندرج ٙبتها عدة طوائف كالزيدية كاإل٠باعيلية كالرافضة اإلثِب عشرية ( الشيعة فرقة كأصل من أصوؿ الفِ)

الذين يدعوف اإلمامة ُب علي كساقوىا من بعده ُب أحد عشر إماما آخرىم دمح العسكرم كادعوا عصمتهم، كقد 
البيت كإمامتهم  خرجت الشيعة ُب صدر اإلسبلـ كردة فعل على الناصبة، كتزعم طوائف الشيعة عموما ٧ببة آؿ

كتفضيلهم على الشيخْب، كجعلوا علي بن أيب طالب هنع هللا يضر أكؿ أئمتهم، كلبعضهم كالكيسانية كا٣بطابية اعتقادات 
، كا٤بلل كالنحل للشهرستا٘ب ُّٕ/ْغاية ُب الكفر كتأليو األئمة كعصمتهم كٙبريف القرآف، ينظر الفصل البن حـز 

 كما بعدىا.  ُِٔكى  ُْٔ/ُ
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قاؿ:  ،الفقهي قد استقوه من األئمة ا٤بعصومْب، كافَبكا عليهم ابألسانيد جاؤكا بكل شاذ غريب
ًر ٓبٍى يػىتػىلىقهٍوهي الى عىٍن  " كىشيييوخي الرهاًفضىًة ميٍعَبىً  فىاًت كىاٍلقىدى ا ااًلٍعًتقىادى ُب التػهٍوًحيًد كىالصًٌ فيوفى أبًىفه ىىذى

ًإ٭بهىا يػىٍزعيميوفى أىفه اٍلعىٍقلى دى٥بهيٍم عىلىٍيًو، كىمىا يػىقيوؿي ذىًلكى  ًكتىابو كىالى سينهةو كىالى عىٍن أىئًمهًة أىٍىًل اٍلبػىٍيًت، كى
ًإ٭بهىا يػىٍزعيميوفى زًلىةي، كىىيٍم ُب ا٢بٍىًقيقىًة ًإ٭بهىا تػىلىقهٍوهي عىًن اٍلميٍعتىزًلىًة كىىيٍم شيييوخيهيٍم ُب التػهٍوًحيًد كىاٍلعىٍدًؿ، كى اٍلميٍعتى 

ًة الشهرىاًئعى، كىقػىٍو٥بييٍم ُب الشهرىاًئًع غىالًبيوي ميوىاًفقه لًمىٍذىى  ًب أىٍىًل الس نهًة أىٍك بػىٍعًض أىنػههيٍم تػىلىقهٍوا عىًن اأٍلىئًمه
اًىبً  هىا أىحىده، كى٥بىيٍم ميٍفرىدىاته عىًن اٍلمىذى ًنيعىةه ٓبٍى يػيوىاًفٍقهيٍم عىلىيػٍ اأٍلىٍربػىعىًة قىٍد  أىٍىًل الس نهًة، كى٥بىيٍم ميٍفرىدىاته شى

ري اأٍلىٍربػىعىًة، ًمنى السهلىًف كىأىٍىًل الظهاًىًر كىفػيقىهى  ًء، فػىهىًذًه كى٫بىٍويىىا ًمٍن قىاؿى هًبىا غىيػٍ اًء اٍلميٍعتىزًلىًة كىغىٍّبً ىىؤيالى
ًؼ الشهاذًٌ الهًذم يػيٍعرىؼي أىنهوي الى أىٍصلى لىوي ُب كً  اًد الهًٍب يػىهيوفي اأٍلىٍمري ًفيهىا، ًٖبًبلى تىاًب مىسىاًئًل ااًلٍجًتهى

بػىقىهيٍم ًإلىيٍ  اَّللهً، كىالى سينهًة رىسيولًوً  ًو أىحىده " ، كىالى سى
(ُ). 

 منهجكىنا يتضح أثر الشذكذ الفكرم على الفركع الفقهية، فإهنم ٤با خالفوا أىل السنة ُب 
كأنكركا اإلٝباع كأقواؿ كٓب يتقيدكا بفهم السلف أكلوا النصوص  ،األحكاـأصوؿ التلقي ك 

يعرفوف بو  من هللاالصحابة، كاعتمدكا على آؿ البيت كاعتقدكا فيهم العصمة كأهنم أىل عرفاف 
ما ال حصر لو زعموا كنسجوا على ألسنتهم من الركاايت الكاذبة الشنيعة ك  الباطل،من ا٢بق 

 ظلما كجورا كهبتاان ليسندكا هبا مذىبهم ا٤بعوج. إٔب آؿ البيتكنسبوىا 
أف أصلها ىو:  -مع تعظيمهم للقرآف  –عن ٨بالفات ا٣بوارج أيضا كقد قاؿ رٞبو هللا 
إنكار ٝبلة من األحكاـ الشرعية ك  الشذكذ دـ االلتزاـ هبا، ٩با حداىم إٔبا٣بركج عن السنة كع
 . (ِ)الثابتة كالرجم كغّبه 
من مسائل الفقو كغّبىا لدل ىؤالء كغّبىم من الفرؽ، إال كىو موجود  كأف ما من حقٌو 

أخطاء إال ما انفردكا بو من  ،موفور لدل أىل السنة كا١بماعة كفقهائهم، كما انفردكا ٕبق عنهم

                                 
 ، كينظر لبلستزادة أتثّب ا٤بعتزلة ُب ا٣بوارج كالشيعة للحفظي.ّٗٔ/ِالسنة النبوية البن تيمية منهاج ( ُ)
 . َِٖ/٦ُّبموع فتاكل ابن تيمية ، ك َُٕ/ُِالى البن حـز ( ينظر ِ)
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 . (ُ)كشذكذ 
 السبب الثاين: اجلهل ابألدلة الشرعية. 

 كا١بهل ىنا نوعاف:الٍب تتسبب ُب الوقوع ُب الشاذ، الَبكيب كىذا من األسباب البسيطة 
الفقهاء كا٤بثقفْب األكؿ: جهل كلي ابلشريعة كأدلتها كمقاصدىا، كبعض ا٤بتعا٤بْب كأنصاؼ 

 كنصف ونصف فقيهمتكلم  نصف  إ٭با يفسد الناس : " ، فإف ىؤالء قاؿ الشيخ عنهم ا٤بتطفلْب
٫بوم كنصف طبيب، ىذا يفسد األدايف، كىذا يفسد البلداف، كىذا يفسد اللساف، كىذا 
يفسد األبداف، ال سيما إذا خاض ىذا ُب مسألة ٓب يسبق إليها عآب كال معو فيها نقل عن 

لقولْب، بل ىجم فيها على ما ٱبالف أحد، كال ىي من مسائل النزؿ بْب العلماء فيختار أحد ا
 .ِ"  دين اإلسبلـ ا٤بعلـو ابلضركرة عن الرسوؿ

دلة األنصوص ك المن عآب أدرؾ ٝبيع آحاد الثا٘ب : جهل ببعض األدلة الشرعية ، فما  
 األحاديث. نصوص ال سيما  الشرعية

الىفىهىا مىٍن قاؿ ابن تيمية: " كىٓبٍى ٱبيىاًلٍف ىىًذًه اأٍلىحىاًديثى الصهًحيحىةى ا ًإ٭بهىا خى لصهرٰبىةى مىٍن بػىلىغىٍتوي، كى
ـى حىًديثي عىٍمروك أبًىنػههيٍم إذىا صىاميوا عىٍن اٍلميٍسًلًم نػىفىعىوي، كىأىمها ا٢بٍىج  فػىييجٍ  ليٍغوي، كىقىٍد تػىقىده زًم ًعٍندى ٓبٍى تػىبػٍ

                                 
 . ُٖٕ-ُٕٕ/ٓ ٦بموع فتاكل ابن تيميةينظر  (ُ)

الشذكذ الفقهي، كقد ظهر مؤخرا بشكل جلي لدل  كما زاؿ ىذا الشذكذ الفكرم من أىم األسباب ا٤بؤدية إٔب
أصحاب الفكر غّب ا٤بعتدؿ سواء من أىل الغلو الذين أداىم غلوىم إٔب التكفّب اب١بملة كالتفجّب كاستباحة الدماء 

ية ثركا ابألفكار الغربية الوافدة كالرأ٠بالية كالعا٤بانٗبجرد فعل الكفر، أك أىل الفكر االهنزامي الذين أتكاألمواؿ 
كالليربالية، فيتتبعوف الشاذ من األقواؿ كإابحة الفوائد الربوية ابسم الضركرة االقتصادية ، كيستجيزكف االختبلط اـر 

  . كا٤بساكاة كتكافؤ الفرص بْب ا١بنسْب ابسم ا٢برية
ُب اجملتمعات الشذكذ ُب الفتول كأثره على األمن الفكرم ٕبوث ُب الراب مد أبو زىرة ، ك كلبلستزادة ينظر: 

، كىو ٕبث علمي مقدـ إٔب ا٤بؤٛبر العلمي الدكٕب حوؿ بلمية كغّب اإلسبلمية، أتليف: د.اإلس بن ٰبٓب أـ كلثـو
 ىػ. ُِّْإشكالية الفتول بْب الضوابط الشرعية كٙبدايت العو٤بة كا٤بقاـ ٔبامعة كىراف عاـ 

 .ُُْ( االستغاثة ُب الرد على البكرم البن تيمية صِ 
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ؼه شىاذ  "  ٓب يبلغو أف األحاديث  و كشذه ين خالف ف، ألف م(ُ)عىامهًتًهٍم، لىٍيسى ًفيًو إاله اٍخًتبلى
 نفعو ذلك ا٢بج.  ا٢بج الواجب الصحيحة الصرٰبة دلت على أنو إذا حجوا عن ا٤بسلم

بل " كثّب من ٦بتهدم السلف كا٣بلف قد قالوا كفعلوا ما ىو بدعة كٓب يعلموا أنو بدعة.. 
 . (ِ)ا٤بسألة نصوص ٓب تبلغهم "  كُب

ٲبيز فقو أىل السنة ىو اىتمامهم هبذه األدلة الشرعية كٝبعهم  إال أف ا١بدير ابلذكر أف ما
 للنصوص كاالستدالؿ هبا كاالنقياد ٥با. 

ٲبيزكف بْب ا٢بديث الصحيح كغّب  ال  أىل البدع،    عامة" من كذلك على خبلؼ غّبىم 
مع أف  -الذين يكثر فيهم ا١بهل أبدلة الشارع كنصوصو لقلة االىتماـ هبا ، ك ّ"  الصحيح

ال سيما الرافضة منهم الذم  -الدليل النقلي ىو أصل األحكاـ الشرعية كمادهتا العلمية 
 . (ْ)كما قرر الشيخ ذلك   ،اعتاضوا عن نصوص الشارع بنصوص أئمتهم ا٤بعصومْب زعما

 السبب الثالث: اخلطأ يف االجتهاد )التأويل البعيد أو الفاسد(. 
األخطاء، " فبػىٍعضي ىىًذًه اٍلمىسىاًئًل قىٍد ثػىبىتى خىطىأي  كىذه طبيعة النفس البشرية أف ال تسلم من

ًؿ بػىٍعًض السهلىًف كىا٣بٍىلىًف لًبػىٍعًض أىنٍػوىا  ٍٝبىاًع اٍلقىًدًٙب، ًمٍثلي اٍسًتٍحبلى ًع الٌرابى اٍلمينىازًًع ًفيهىا اًبلن صيوًص كىاإٍلً
ًؿ آخىرًينى لًبػىٍعًض أىنٍػوىاًع ا٣بٍىٍمًر كىاٍستً  نىًة " كىاٍسًتٍحبلى ًؿ آخىرًينى لًٍلًقتىاًؿ ُب اٍلًفتػٍ ٍحبلى

(ٓ) . 
ال سيما إذا كاف الدليل   كمع أف فقهاء الشريعة متفقوف على كجوب متابعة الرسوؿ

 كٝباعها ثبلثة أمور:  ،صحيحا صرٰبا، إال أف ىذه األخطاء ال مناص من كقوعها
ـي اٍعًتقىاًدًه أىفه النهيبه   لىوي. قىا  " أىحىديىىا: عىدى

                                 
 ، كسيأٌب الكبلـ عن ا٢بديث كا٤بسألة اب١بزء التطبيقي.َُّ/ِْوع فتاكل ابن تيمية ( ٦بمُ)
 . ُُٗ/ُٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 .ُْٗ( قاعدة ُب الفرؽ بْب عبادات أىل اإلسبلـ كاإلٲباف كعبادات أىل الشرؾ كالنفاؽ البن تيمية صّ 

 .َُّ/ِْكى  ُُٗ/ُٗ ٦بموع فتاكل ابن تيميةينظر  (ْ)
 . ْٓٗ/ُِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٓ)
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ًلكى اٍلقىٍوًؿ.  ـي اٍعًتقىاًدًه إرىادىةى تًٍلكى اٍلمىٍسأىلىًة ًبذى  كىالثها٘ب: عىدى
: اٍعًتقىاديهي أىفه ذىًلكى ا٢ٍبيٍكمى مىٍنسيوخه "  كىالثهاًلثي
(ُ) . 

إذا اجتهدكا كأخطأكا، كأف من أخذ  ،رٞبو هللا من اتباع ترخص العلماءالشيخ كقد حذر 
 . (ِ)ٝبع الشر ُب نفسو برخصة كل عآب فقد 

 السبب الرابع: الكذب واالفرتاء. 
كىذا السبب ال يقع من عآب صاحب نفس زكية، بل من جرد نفسو  أطاع الدليل 

ه، كال ؤ كانساؽ لو، كٓب ٙبملو نفسو على التقوؿ على أحد أك الكذب ابدعاء دليل ٓب ينعقد لوا
كقد يصل  ،، ألف ىذا من الظلم ا٤بنهي عنوحٌب التشغيب على ا٣بصـو إذا علم أف ا٢بق معهم

 الكذب ابلكاذب إٔب الفجور ُب ا٣بصومة. 
حىًة اللًٌوىاًط اًبٍلعىًبيًد، فػىهيوى  (ّ)كما قاؿ رٞبو هللا عن ابن مطهر ا٢بلي  : " أىمها مىا حىكىاهي ًمٍن ًإابى

اًء أىٍىًل الس نهًة، كىأىظين   .. " كىًذبه ٓبٍى يػىقيٍلوي أىحىده ًمٍن عيلىمى وي قىصىدى التهٍشًنيعى ًبًو عىلىى مىاًلكو
(ْ) . 

 ككدعول بعضهم اإلٝباع على ما ذىب إليو من قوؿ ٨بالف للدليل، ليربىن لنفسو أنو على
صواب، كادعاء بعضهم إٝباع ا٤بسلمْب على استحباب السفر لزايرة القبور، كىذا قوؿ شاذ ٓب 

تربه ابن تيمية من الشذكذ كالكذب يقل بو أحد من السلف ك٨بالف للنصوص، كقد اع
                                 

 . ٗ( رفع ا٤ببلـ عن األئمة األعبلـ البن تيمية ص ُ)
 . ِٗ/ٔ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
( ىو: ٝباؿ الدين ا٢بسن بن يوسف بن علي بن ا٤بطهر ا٢بلي، أحد كبار فقهاء كمتكلمي الشيعة اإلمامية ُب القرف ّ)

، ككاف من علماء الدكلة االليخانية ا٤بغولية الرافضية لي ُب اافل الشيعية العبلمة ا٢بليالسابع ا٥بجرم، كييقاؿ للح
إلمامة، كقد رد عليو ابن ىػ، لو كتاب منهاج الكرامة ُب معرفة إِٔ، توُب عاـ اب٤بشرؽ ككانت ُب نزاع مع ا٤بماليك 

 . ِِٕ/ِ، كاألعبلـ للزركلي ُِٕ/ُِ بكتابو منهاج السنة النبوية، ينظر الواُب ابلوفيات للصفدم تيمية
كشنع  أقواال إٔب أىل السنة فقد نسب ْٗ-ْٕ/ُ، كينظر منهاج الكرامة للحلي ّْٓ/ّ( منهاج السنة البن تيمية ْ)

 ىػ.ُُِْ، عاـ مؤسسة عاشوراء للتحقيق كالدراسات اإلسبلميةعليهم، ٙبقيق عبدالرحيم مبارؾ، طبع  اهب
ضة تزخر ابألقواؿ الشنيعة كالشاذة ما هللا بو عليم، كا٤بتعة اب٤برأة دكف السؤاؿ عنها أىي مع أف كتب الشيعة الراف     

 .ِّٓ/ٕ، كهتذيب األحكاـ للطوسي ُّ/ُِمتزكجة أـ ال، كالتمتع ابلفاجرة، ينظر كسائل الشيعة للحر العاملي 
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 . (ُ) الظاىر
السبب اخلامس: اتباع الشاذ وادلردود من األحاديث اليت ختالف النصوص الصحيحة 

 الصرحية. 
إذا اتصفا ٗبخالفة  ،للمشهوركذلك أف ا٢بديث ا٤بردكد كالضعيف كا٢بديث الشاذ ا٤بخالف 

هبذه الضعاؼ كالشواذ مؤدو للشذكذ فإف األخذ  ،النصوص األخرل ا٤بعلـو صحتها كصراحتها
 الفقهي. 

كقد حكم الشيخ رٞبو هللا على القوؿ ابلنهي كا٤بنع عن متعة ا٢بج أبنو قوؿ ضعيف كخركج 
، كالذين فعلوا ذلك كاف (ِ)عن ا١بماعة من بعض شواذ ا٤بتفقهة ا٤بخصومْب ابلكتاب كالسنة 

ج، كقد قرر رٞبو هللا أهنا أحاديث بناء على ما كرد من أحاديث ُب النهي عن التمتع ُب ا٢ب
أف  على الدالةك  كاإلٝباع  شاذة منكرة، ٨بالفة للنصوص الصرٰبة من كتاب هللا كسنة نبيو

 . (ّ)ال ينسخ، ألنو خرب من الشارع ُب دخوؿ العمرة إٔب ا٢بج إٔب يـو القيامة  متعة ا٢بجحكم 
كما قاؿ رٞبو هللا: " ٩با ٯبب أف   ،كىذا التقرير مطرد ُب ٝبيع أبواب الشريعة كباب العقائد

أنو ال ٯبوز أف يعتمد ُب الصفات إال األحاديث ا٤بشهورة  ،يعلم ُب ىذا الباب كٰبكم القوؿ فيو
الٍب قد ثبتت صحة أسانيدىا كعدالة انقليها، فإف قومنا من أىل ا٢بديث قد تعلقوا منها أبلفاظ 

يد كالشواذ فجعلوىا أصبلن ُب الصفات ال تصح من طريق السند، كإ٭با ىي من ركاية ا٤بفار 
 . (ْ)كأدخلوىا ُب ٝبلتها.. " 

 السبب السادس: خمالفة اإلْجاع القطعي. 
 -بنوعيو إٝباع العامة كا٣باصة  -كذلك أنو تقرر مسبقا أف الشيخ يرل أف اإلٝباع القطعي 

                                 
 . ّٗٓ/ُ( ينظر اإلخنائية البن تيمية ُ)
 . ٓٗ/٦ّّبموع فتاكل ابن تيمية ينظر ( ِ)
 . ْٗٓ/ُشرح العمدة البن تيمية )كتاب ا٢بج( ينظر ( ّ)
 . ّٖ/ّ نقبل عن ا٣بطايب ( بياف تلبيس ا١بهمية البن تيميةْ)
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كلكن قد ٱبفى الدليل ، قببل عبلمة على النص، ألنو اتبع لو كالتابع يلـز منو كاقعا كجود ا٤بتبوع
الدليل  كنه على بعضهم لكونو جزئيا فبل ٰبيط بو أك حٌب قد ال يتوفر الدليل ا١بزئي ا٤بؤيد، لى 

 الكلي مؤيد لئلٝباع، كعاضد لو فينعقد اإلٝباع بناء عليو. 
كيتفرع على ىذا أف ٨بالف اإلٝباع القطعي ٨بالف للنص الصحيح الصريح سواء كاف عاما 

عىةي عيٍثمىافى فىاتػهفىقى النهاسي كيل هيٍم   ،يكوف القوؿ شاذا أك خاصا كهبذا كما قاؿ رٞبو هللا: " كىأىمها بػىيػٍ
بػىبيوي  ، فػىلىٍم ييٍدرًٍكهىا، كىٚبىىل في سىٍعدو قىٍد عيًرؼى سى فىًة عيمىرى فىًإنهوي   ،عىلىيػٍهىا، كىكىافى سىٍعده قىٍد مىاتى ُب ًخبلى

ًمّبنا، كىٯبىٍعىلى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى أىًمّبنا كىًمنى اأٍلىٍنصىاًر أىًمّبنا، كىمىا طىلىبىوي سىٍعده ٓبٍى كىافى يىٍطليبي أىٍف يىًصّبى أى 
ًإٍٝبىاًع اٍلميٍسًلًمْبى.   يىكيٍن سىائًغنا بًنىصًٌ رىسيوًؿ اَّللهً   كى

ًإذىا ظىهىرى خىطىأي اٍلوىاًحًد اٍلميخىاًلًف ًلئٍلًٍٝبىاًع، ثػىبىتى أىفه اإٍلً  ، كىأىفه ذىًلكى اٍلوىاًحدى كى ٍٝبىاعى كىافى صىوىاابن
ٍرًعيهةن ًمًن  ًؼ اٍلوىاًحًد الهًذم ييٍظًهري حيجهةن شى الهًذم عيًرؼى خىطىؤيهي اًبلنهصًٌ شىاذ  الى يػيٍعتىد  ًبًو، ًٖبًبلى

فىو، كىقىٍد يىكيوفي ا٢بٍىق   ا ييسىوًٌغي ًخبلى ريهي "  اٍلًكتىاًب كىالسهنىًة، فىًإفه ىىذى مىعىوي كىيػىٍرًجعي ًإلىٍيًو غىيػٍ
(ُ) . 

 السبب السابع: خمالفة القياس اجللي. 
كقد تقرر مسبقا أف القياس ا١بلي مبِب على النص الشرعي، فا٤بخالف للقياس ا١بلي 
ًب  كالقطعي ٨بالف ٤بقتضى النص الذم بِب عليو القياس، ألف " اٍلًقيىاسي الصهًحيحي ًمٍن ابى

لىةي اٍلًقيىاًس الصهًحيًح تػيوىاًفقي فى  ،اٍلعىٍدؿً  لىةى ًإنهوي تىٍسًويىةه بػىٍْبى اٍلميتىمىاثًلىٍْبً كىتػىٍفرًيقه بػىٍْبى اٍلميٍختىًلفىٍْبً، كىدىالى  دىالى
لىةى النهصًٌ فػىهيوى ًقيىاسه فىاًسده كىالى ييوجىدي نىص  ٱبيىاًلفي ًقيىاسنا صىحً  ، فىكيل  ًقيىاسو خىالىفى دىالى ا  النهصًٌ يحن

نػٍقيوؿى الصهًحيحى "  كىمىا الى ييوجىدي مىٍعقيوؿه صىرًيحه ٱبيىاًلفي اٍلمى
(ِ) . 

 السبب الثامن: القياس الفاسد. 
كىو مفتقره إٔب شركط حٌب يكوف  ،القياس غّب ا١بلي ىو: ما ٰبتاج إٔب تفكر كأتمل

                                 
 . ُّّ/ٖ( منهاج السنة النبوية البن تيمية ُ)
 . ِٖٖ/ُٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
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 صحيحا، كٝبلة " شركط القياس الصحيح أربعة: 
 كمو بنص آخر. أف يكوف األصل غّب ٨بصوص ٕب

  كأف ال يكوف ا٢بكم معدكالن بو عن القياس. 
 كأف يتعدل ا٢بكم الشرعي بنص بعينو إٔب فرع ىو نظّبه كال نص فيو. 
 . (ُ)كأف يبقى حكم األصل ا٤بعلوؿ بعد التعليل على ما كاف قبل التعليل " 

صورة معينة ب اكفساد القياس ٰبصل ابختبلؿ أحد شركطو السابقة: كأف يكوف ا٢بكم خاص
، كإال للخصوصية فبل ٲبكن أف يتعدل ا٢بكم من األصل إٔب الفرع قياسا ،ٗبوجب نص آخر

بل  ،عارض القياس ٚبصيص النص اآلخر، أك أف األصل ال ٯبرم على سنن القياس ا٤بعركفة
القياس خبلفو فبل ٲبكن القياس عليو كالوضوء من ٢بـو اإلبل فإهنا خبلؼ القياس فبل يقاس 

، أك أف العلة ال تتعدل إٔب الفرع كال تتوفر فيو فبل ٲبكن عليها  الوضوء من غّبىا من اللحـو
 . (ِ)ا٤بساكاة بينها، أك يكوف حكم األصل منسوخا 

الشهرٍ ألف كبناء عليو فهذا القياس الفاسد حتما سيؤدم إٔب معارضة الشرع،  دىائًمنا يػيٍبًطلي  ع" ى
.. " اٍلًقيىاسى اٍلفىاًسدى كىًقيىاًس إبٍ  ، ألنو ما من مسألة إال كيغطي حكمها الشارع سواء كاف (ّ)ًليسى

 بدليل كلي أك جزئي كنص عاـ أك خاص. 
، كأف امود ما كافق الكتاب كالسنة،  ك٩با قرره رٞبو هللا التفريق بْب الرأم امود كا٤بذمـو

 . (ْ)ض الكتاب كالسنة كا٤بذمـو كالقياس الذم يهدـ اإلسبلـ كٰبلل ا٢براـ كٰبـر ا٢ببلؿ كيعار 
 كقد حكم الشيخ على بعض ا٤بسائل ابلشذكذ كأابف أف سببو ىو القياس الفاسد، كحكمو

على الصبلة على الغائب ُب البلد بناء على ا٢بكم على الغائب فقاؿ: " فقاس  ابلشذكذ
                                 

 . ِٕٗ( تقوٙب األدلة للدبوسي ص ُ)
 . ِٖٓ/ُٗصحيح كالفاسد: ٦بموع فتاكل ابن تيمية ( ينظر لبلستزادة عن القياس الِ)
 . ّٗٓ/َِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 . ُْٓ/ٔ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ْ)
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كم، عليو، كىذا إٔب غاية الضعف كالشذكذ، مع ما بْب الصبلة كا٢ب الصبلةى عليو على القضاءً 
 . (ُ)كبدعة ظاىرةه "  كال يىسَبيب من لو أدٗب معرفة أف تشريعى مثل ىذا حىدىثه 

 السبب التاسع: احليل الفقهية احملرمة. 
اًئغو مىٍشريكعو ُب الظهاًىًر أىٍك غىٍّبً  ، عىلىى ًإٍسقىاًط حيٍكمو  ا٢بيلة ىي: " التهحىي لي ًبوىٍجوو سى أىٍك  سىاًئغو

، ًٕبىٍيثي الى يىٍسقيطي أىٍك الى يػىنػٍقىًلبي ًإاله مىعى تًٍلكى اٍلوىاًسطىًة، فػىتػيٍفعىلي لًيػيتػىوىصهلى هًبىا  قػىٍلًبًو ًإٔبى حيٍكمو  آخىرى
ًإٔبى ذىًلكى اٍلغىرىًض اٍلمىٍقصيوًد، مىعى اٍلًعٍلًم ًبكىٍوهًنىا ٓبٍى تيٍشرىٍع لىوي " 
(ِ) . 

كليهما، كتؤدم ُب حقيقتها إٔب   كا٢بيل ارمة ٙبـر إما من جهة الوسيلة أك ا٤بقصد أك
العبث ابألحكاـ الشرعية، ألف التحيل اـر " يػينىاًقضي سىده الذهرىاًئًع مينىاقىضىةن ظىاًىرىةن، فىًإفه الشهارًعى 

، كىاٍلميٍحتىاؿي ييرًيدي أىٍف يػىتػىوىسهلى إلىٍيًو، كى٥ًبى   ًبكيلًٌ طىرًيقو
ا لىمها اٍعتػىبػىرى سىده الطهرًيقى إٔبى ذىًلكى اٍلميحىرهـً ذى

 كىكىمهلى هًبىا الشهارًعي ُب اٍلبػىٍيًع كىالصهٍرًؼ كىالنًٌكىاًح كىغىٍّبًىىا شيريكطنا سىده بًبػىٍعًضهىا التهذىر عى إٔبى الٌزانى كىالٌرابى 
ذىا أىرىادى ااًلٍحًتيىاؿى بًبػىٍعًض ىىًذًه مىٍقصيودى اٍلعيقيوًد، ٓبٍى ٲبيىكًٌٍن اٍلميٍحتىاؿى ا٣ٍبيريكجى عىنػٍهىا ُب الظهاًىًر، فىإً 

ليوي ًبزىٍعًمًو إٔبى نػىٍفًس ذىًلكى الشهٍيًء  ،اٍلعيقيوًد عىلىى مىا مىنىعى الشهارًعي ًمٍنوي  أىتىى هًبىا مىعى ًحيلىةو أيٍخرىل تػيوىصًٌ
ًقيقىةه، بىٍل يػىبػٍقىى ٗبىٍنزًلىًة الهًذم سىده الشهارًعي ذىرًيعىتىوي فىبلى يػىبػٍقىى لًًتٍلكى الش ريكًط الهًٍب أتىٍ  ٌب هًبىا فىاًئدىةه كىالى حى

اٍلعىبىًث كىاللهًعًب كىتىٍطًويًل الطهرًيًق إٔبى اٍلمىٍقصيوًد ًمٍن غىٍّبً فىاًئدىةو " 
(ّ) . 

ك٥بذا ٤با قرر الشارع ٙبرٙب رجوع ا٤بطلقة ثبلاث إٔب زكجها كأابهنا منو بينونة كربل، حٌب تنكح 
كجا آخر كيدخل هبا ٍب يطلقها، أراد من ذلك زجر الزكجْب كأتديبهما عن العودة ز  الزكجةي 

، فإف ُب ىذا احتماؿ انصرافهما عن بعضهما كصبلح ..للطبلؽ كحسم مادة ا٣ببلؼ بينهما
كلو كاف ُب ظاىره جائزا لتحليل الزكجة لزكجها األكؿ ألحوا٥بما، فالتحيل أبم طريق آخر 

                                 
 . ُٕٗ/ُطبع عآب الفوائد )اجملموعة الرابعة(  -( جامع ا٤بسائل البن تيمية ُ)
 . َُٔ/ّ( ا٤بوافقات للشاطيب ِ)
 . ُُٖ/ٔ ( الفتاكل الكربل البن تيميةّ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٔٓٓ 

 

 أٓزخد حًٌُ٘ٝ حُلو٢ٜ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ماهية الشذوذ الفقهي عند ابن تيمية: الفصل األول

كقد أطاؿ ابن تيمية رٞبو هللا النفس ، ٧بـر ا٤بقصود الشرعي ىو ٙبيله ا٢بكم ك كلكنو ٱبالف ذلك 
ُب إبطاؿ الوسائل ارمة كلو كانت ٤بقاصد شريفة كالكذب كشهادة الزكر لتحصيل دين أك 

نكاح التحليل كطرقو كشنع على  حيل، ككذلك ٝبيع (ُ)حق كالذم يفٍب بو بعض الفقهاء 
، ككصف بعضها ابلشذكذ كقوؿ بعضهم (ِ)صد الشارع الفقهاء القائلْب هبا ٤بناقضتهم مق

 . (ّ)ها الصغّب الذم ال يطأ مثلو ئطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ إذا كطابحة ا٤بإب
 الضلوط السياسية. ادلمارسات و السبب العاشر: 

ما انفك ُب يـو من األايـ أثر الدين على السياسة كال أثر السياسة على الدين، فإف  
جزء من الدين، كمن ظن أف السياسة منها ما ىو شرعي كما ىو دنيوم فقط  السياسة الشرعية

أخطأ، فالسياسة إما موافقة للدين فتكوف شرعية أك ٨بالفة لو فتكوف غّب شرعية، كمن ىذا 
الباب ٘برأ بعض الوالة كاألمراء فأحدث أقواال شاذة بنفسو أك ٩بن حولو من علماء السبلطْب 

 : عن دعاكل التهم  ها ليربىن شرعية أفعالو، كُب ىذا قاؿ رٞبو هللاأك استغل ما ىو موجود من
يًع ىىًذًه الدهعىاكىل ٰبىًٍلفي كىيػيٍرسىلي ًببلى حىٍبسو كىالى غىٍّبًًه ًمٍن ٝبىً  يًع " مىٍن قىاؿى إفه اٍلميدهعىى عىلىٍيًو ُب ٝبًى

ًة اأٍليميورً  ًقًو مىٍذىىبي  ،كيالى ا عىلىى إٍطبلى ًقًو فػىلىٍيسى ىىذى ا عىلىى إٍطبلى أىحىدو ًمٍن اأٍلىئًمهًة، كىمىٍن زىعىمى أىفه ىىذى
ٍٝبىاًع اأٍليمهًة، كىٗبًٍثًل   كىعيميوًمًو ىيوى الشهرٍعي فػىهيوى غىلىطى غىلىطنا فىاًحشنا ٨بيىاًلفنا لًنيصيوًص رىسيوًؿ اَّللهً  كىإلًً

ةي عىلى  ا اٍلغىلىًط اٍلفىاًحًش اٍستىٍجرىأى اٍلويالى [ ى ٨بيىالىفىًة الشهرًٍع كىتػىوىٮبهيوا أىفه ٦بيىرهدى الشهرًٍع الى ىىذى ًبًسيىاسىًة  ]يقـو
، كىتػىوىلهدى ًمٍن جىٍهًل اٍلفىرًيقىٍْبً ًٕبىًقيقى  ٍكا حيديكدى اَّللهً ُب ذىًلكى ًة الشهرًٍع خيريكجي اٍلعىآبًى كىٗبىصىاًلًح اأٍليمهًة كىاٍعتىدى

يىاًسيهًة " النهاًس عىٍنوي إٔبى أى  نٍػوىاعو ًمٍن اٍلًبدىًع السًٌ
(ْ). 

                                 
 . َُٗكى  ٓٗ/ٔ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
 ( كألف ُب ىذا كتابو ا٤بوسـو إبقامة الدليل )أك بياف الدليل( على بطبلف التحليل. ِ)
 . ِٓٗ/ٔ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)
 .ُِْ-ُِّ، كينظر الطرؽ ا٢بكمية البن القيم صََْ/ّٓ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ْ)

عن شيخو ابن تيمية: " ك٠بعت شيخنا يقوؿ: ٠بعت بعض األمراء يقوؿ  ُِْ/ٔ إعبلـ ا٤بوقعْبكقاؿ ابن القيم ُب 
= 
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كقد مٌر بنا موقف الشيخ رٞبو هللا تعأب من السلطاف الناصر ابن قبلككف حينما طلب منو 
كابن   ضده ا١باشنكّبمع السلطاف ركن الدين بيربس  تواطؤكاأف يفٍب بقتل العلماء الذين 

 .ُذلك لكي رٞبو هللا، إال أف الشيخ أىب ٨بلوؼ ا٤با
 السبب احلادي عشر : التعصب ادلذهيب.

كىذه من جناايت التعصب ا٤بذىيب أف يقلد التابع ا٤بتبوع كيذىب معو كل مذىب فيحكر 
ا٢بق على متبوعو كيغض النظر عن الدليل كاتباعو، كُب ىذا يقوؿ الشيخ عن ا٣ببلؼ ُب صيغ 

فرؽ حٌب يوإب كيعادم كيقاتل األذاف كالتشهدات : " كأما من بلغ بو ا٢باؿ إٔب االختبلؼ كالت
الذين فرقوا دينهم فهؤالء من على مثل ىذا ك٫بوه ٩با سوغو هللا تعأب، كما يفعلو أىل ا٤بشرؽ 

ككذلك بعض األئمة كال أحب تسميتو من كراىة بعضهم للَبجيع كأف أاب ٧بذكرة  ككانوا شيعا،
وسط أنو ال يكره ال ىذا كال .. ، كال من خالفهم لشفع اإلقامةغلط ُب نقلو، .. كمن كراىة 

 . ِىذا" 
 

=                                                             
عن بعض ا٤بفتْب من أىل زمانو يكوف عندىم ُب ا٤بسألة ثبلثة أقواؿ، أحدىا: ا١بواز، كالثا٘ب: ا٤بنع، كالثالث: 

 التفصيل، فا١بواز ٥بم، كا٤بنع لغّبىم، كعليو العمل". 
 .ْٗ/ُٖ( ينظر البداية كالنهاية البن كثّب ُ 

كال "  :َِٓص اإلحكاـ ُب ٛبييز الفتاكل عن األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـكُب مثل ىذا يقوؿ القراُب ُب      
، كا٣بواصه للمفٍب: ًإذا كاف ُب ا٤بسألة قوالًف أحديٮبا فيو تشديده كاآلخىري فيو ٚبفيف: أف ييفٍب العامهةى ابلتشديد ينبغي  

من كالًة األمور ابلتخفيف، كذلك قريبه من الفسوًؽ كا٣بيانًة ُب الٌدين، كالتبلعًب اب٤بسلمْب، كدليلي فراًغ القلب من 
نعوذ اب تعأب من  ،تعظيًم هللا تعأب كًإجبللو كتقواه، كًعمارتًو ابللهعًب كحيب الرايسة كالتقر ًب ًإٔب ا٣بلق دكف ا٣بالق!

 ". افلْبصفاًت الغ

، كسيمر معنا ُب ا١بزء التطبيقي حكم الشيخ ابلشذكذ على القوؿ بتضعيف ٕٔ-ٔٔ/ِِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ 
 كمنع بعض صيغ األذاف كالتشهدات الثابتة.
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 إلعّبع. اٌّطٍت األٚي: اٌشزٚر ٚا

بعيدا عن الشذكذ ا٤بذىيب الذم قد يكوف لو اصطبلحات فقهية خاصة، فإف الشذكذ 
الفقهي العاـ عند كثّب من الفقهاء ىو: ٨بالفة العآب الواحد سائر العلماء، أك ٨بالفة إٝباع 

 . (ِ)ها، كقد يكوف ٝباع ىذا القوؿ ىو ا٤بخالفة للكثرة بعد ا٤بوافقة ال قبل(ُ)العلماء أك ما قاربو 
 كىذه الرؤية للشذكذ انتقدىا ابن تيمية رٞبو هللا العتبارات ثبلث: 

 االعتبار األول: حقيقة الشذوذ. 
اإلٝباع كال ا١بماعة دعول ٨بالفة ٦برد ٨بالفة الواحد أك ُب فليس الشذكذ ُب الفقو ىو: ُب 
 . (ّ)مطلقا، سواء بعد االتفاؽ أك قبلو 

نصوص الكتاب كالسنة صريح الفة الدليل الشرعي، من بل الشذكذ كما بينو الشيخ ىو: ٨ب
 كما سبق بيانو.   ،كاإلٝباع كالقياس القطعيْبالصحيحة 

فشذكذه ليس ٤بخالفتو اإلٝباع  ،اإلٝباع دعول الفتورد ٨بكما يظنو بعض الناس أنو شاذ جمل 
أىٍف يىكيوفى ًفيًو نىص  عىٍن  كحده على جهة االستقبلؿ، بل ألف " كيله مىا أىٍٝبىعيوا عىلىٍيًو فىبلى بيده 

ٍٝبىاًع كىاًبٍنًتفىاًء اٍلمينىازًًع ًمٍن اٍلميٍؤًمًنْبى  ،الرهسيوؿً  ى اَّللهي ًفيًو  ،فىكيل  مىٍسأىلىةو يػيٍقطىعي ًفيهىا اًبإٍلً فىًإنػههىا ٩بها بػىْبه
 ٕب ىذا اإلٝباع القطعيكالٍب تقود إٔب إٝباع ا٤بسلمْب، كابلتا ،، ٩با يعِب أسبقية النص(ْ)ا٥ٍبيدىل"

يعود مرة أخرل ليؤكد قطعية النص من حيث الثبوت كالداللة كاتفاؽ  ا٤بستند على النص
ا٤بسلمْب على ذلك ببل ٨بالف، فبل يقبل خبلؼ أحد بعدئذ، كىذه العبلقة ُب التأثر كالتأثّب 

                                 
 . ُْٕ/ُ( ينظر ا٤بستصفى للغزإب ُ)
، كالبحر ِّٖ/ُلآلمدم ، كاإلحكاـ ٕٖ-ٖٔ/ٓ، كاإلحكاـ البن حـز ُُٕ/ِّ( ينظر التمهيد البن عبدالرب ِ)

 . ْٖٖ/ٔايط للزركشي 
( كلذلك ٘بد أحياان يقَبف الكبلـ عن الشذكذ ٗببحث اإلٝباع لرؤية بعضهم أهنما متضاداف، كما قاؿ أبو ا٢بسْب ُب ّ)

ا قػىٍو٥بم ًإف اٍلوىاًحد من أىل اٍلعىٍصر ًإذا خىالف من سواهي من أىل اٍلعىٍصر ييوصفُّ/ِا٤بعتمد   ابلشذكذ ".  : " كىًمنػٍهى
 . ّٗ/ٕ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ْ)

حٌب ما ذكره بعض الفقهاء من أنو من ا٤بسائل الٍب ال نص فيها كقد استدؿ الفقهاء على إابحتها ابإلٝباع كا٤بضاربة 
 .ُٓٗ/ُٗكى  كما بعدىا ُٓٗ/ْموع الفتاكل كغّبىا؛ قد تتبعها ابن تيمية كبْب نصوصها، ينظر ٦ب
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التابع ال ٲبكن  كلكن ،فهو اتبع لو كمؤكد لوجود ا٤بتبوع ،تؤكد معُب كوف اإلٝباع عبلمة للنص
  .اقَبافكإف كاف بينهما نوع  وده إال مَباخيا بعد ا٤بتبوعكج

دليل الشرعي لنظرة كأف ا٤بعيار ىو ٨بالفة الكالتطبيقات العملية للشيخ تبْب ٛبسكو هبذه ا
فما ىو إال ٦برد اتبع كعبلمة على كجود النص  ،، كأف اإلٝباع إذا انعقد أـ الكخصوصا النص
 فيها كالٍب اإلٝباع بعضهم حكايةكذ مع ٰبكم على العديد من ا٤بسائل ابلشذ ا٤بتبوع، فتجده

، كذلك ٤بخالفتها عنده كاشتهاره ىذه ا٤بسائل ؼ ُبكقوع ا٣ببلأك  تؤيد أك ٚبالف رأيو قد
ابستحباب  اإلٝباع، كحكمو بشذكذ القوؿ دعول الفتهارد ٨بالدليل الصحيح الصريح كليس جمل

مس ا٤برأة بغّب شهوة ينقض أف  ، أكزعم بعضهم اإلٝباع عليو معبور زايرة القلالسفر 
 ابلتطبيقات.قوؿ الشافعية كالظاىرية، كما سيأٌب بيانو مسألة خبلفية ك ، مع أنو (ُ)الوضوء

 االعتبار الثاين: اخلطأ الواقع يف اإلْجاع. 
فزع ٫بوه، كييكفهري يرل ابن تيمية أف " اإلٝباع قاعدة من قواعد ا٤بلة ا٢بنيفية، ييرجع إليو، كيي 

 . (ِ) مستند على النص اإلٝباع القطعي ، ألفمن خالفو إذا قامت عليو ا٢بجة أبنو إٝباع "
كلكن بعض الفقهاء قد يقع ُب ا٣بطأ ُب تصور حقيقة اإلٝباع أك التساىل ُب نقلو، ٍب 

 ىو قوؿ شاذ. ك: أف ما خالف دعول ىذا اإلٝباع على ذل يرتب
 وف من جهتْب: كا٣بطأ ُب اإلٝباع يك

 ا٣بطأ ُب تصور حقيقة اإلٝباع.  ا١بهة األكٔب:
، أك (ّ)حيث يتصور بعض الفقهاء أف اإلٝباع ينعقد ابلكثرة أك مع ٨بالفة الواحد أك أكثر 

أف ٨بالفة بعضهم لئلٝباع ال تعترب كخبلؼ الظاىرية كأهنم كالعواـ، مع أف منهم علماء أجبلء 
                                 

 . ّٖٔ/َِتاكل ابن تيمية ( ينظر ٦بموع فُ)
 . ِٖٓ( نقد مراتب اإلٝباع البن تيمية ص ِ)
كعدـ انعقاد اإلٝباع بقوؿ األكثر مذىب ا١بمهور، كذىب بعضهم كما بعدىا،  ُُٖ/ْ( ينظر اصوؿ للرازم ّ)

  .َّْ-َِْ/ُكنسب بعضهم ىذا الرأم إٔب اإلماـ أٞبد إٲباءن، ينظر ركضة الناظر البن قدامة النعقاده، 
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 . (ُ)ن حـز األندلسي كابالظاىرم كفقهاء كبار كداكد 
ى كقد بػى  علم فيو أك ما ال يي  األكثرً  كأف قوؿى  اإلٝباعً  رٞبو هللا حقيقةى  ابن تيمية الشيخي  ْبه
، كما إف ٨بالفة الواحد من قطعيا العلم اب٤بخالف ليس إٝباعاعدـ مع عدـ القطع ب خبلؼه 

خبلفو،  غي وًٌ سى جة شرعية تي العلماء ال ينعقد معها اإلٝباع، ال سيما إذا كاف ىذا الواحد معو ح
شرعا كاتفق ا٤بسلموف عليو  اال بد من كونو مبين قطعياألكثر إليو، كأف اإلٝباع ال بل قد يعود

 اإلٝباعً  شرطى  حـز ُب أفه  رٞبو هللا ابنى  دى يه أك علمائهم مع القطع بعدـ ا٤بخالف، كلذلك أى 
 مس. كفر من خالفو، كمن خالف ُب كجوب الصلوات ا٣ب  :ىو قطعيال

كىذا ا٤بوقف التصحيحي من الشيخ ٢بقيقة اإلٝباع ىو أساس موقفو ٩با يَبتب عليو الحقا  
 . (ِ)كموقفو من حقيقة الشذكذ الفقهي 

أما الظاىرية فقد أثُب ابن تيمية على ابن حـز كأنو فقيو معظم للحديث كإلماـ أىل السنة 
ى أٞبد بن حنبل كبػى  خبلؼ الظاىرية فيما ٓب ينفردكا رٞبو هللا ية ما لو كما عليو، كاعترب ابن تيم ْبه

، أما ما انفردكا بو أك ما -كندر  كلو قلٌ  -فيو ككاف من أىل السنة كا١بماعة من كافقهم عليو 
: " ليس ُب عنهم بنوه على أصو٥بم الضعيفة كنفيهم للقياس ا١بلي فبل يعتد بو، كقاؿ رٞبو هللا

نفردكا بو عن غّبىم، كال ما بنوه على أصو٥بم الضعيفة أقوا٥بم الٍب اعتددان ٖببلفهم فيها ما ا
 . (ّ)الٍب انفردكا هبا " 

كقد أكد ىذا ُب موطن آخر بْب فيو أف انفرادىم عن الفقهاء األربعة كسائر فقهاء أىل 
 مى لً السنة ال يكوف إال خطأ، كال يكوف صوااب إال كقد كافقهم من كافقهم من فقهاء أىل السنة عى 

                                 
، كلبلستزادة ينظر االعتداد ٖببلؼ ِْْ/ٔ، كالبحر ايط للزركشي ُٔٓ/ِ( ينظر اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ُ)

الظاىرية ُب الفركع الفقهية "دراسة أتصيلية" للدكتور عبدالسبلـ الشويعر، كىو ٕبث علمي منشور ُب ٦بلة البحوث 
 . ِّّ-ِّٗص  ٕٔعدد ال ،اإلسبلمية الٍب تصدرىا دار اإلفتاء ُب ا٤بملكة

، كمنهاج السنة النبوية لو ْٗٓ-ّٗٓ/ُ، كالنبوات البن تيمية ِٖٓ( ينظر نقد مراتب اإلٝباع البن تيمية ص ِ)
ٖ/ُّّ . 

 . ِْٖ/ِ( الرد على السبكي البن تيمية ّ)
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نديرى أك كىثير  ،بو من جهل لى هً بو من علم كجى 
، أما عدـ موافقتهم ُب فقههم على ما بنوه على (ُ)

فهي أحكاـ هللا، كهللا ال ٰبكم على  ،فؤلف الشريعة معللة ،أصو٥بم الضعيفة كنفيهم للقياس
تيٍم أى٭بهىا خىلىٍقنىاكيٍم عىبىثان ﴿شيء عبثا كما قاؿ تعأب:  ن فهم حكمة ، " فم[331]ادلؤمنون  ،﴾أىفىحىًسبػٍ

، فإف " خاصة الفقو ُب الدين .. ىو معرفة حكمة الشريعة (ِ)الشارع كاف ىو الفقيو حقا " 
 .ّمقاصدىا ك٧باسنها " 

كلذلك جاء بعض الظاىرية ببعض العجائب كتفردكا هبا، كإٯباهبم االضطجاع بعد ركعٍب 
: كى سنة الفجر كاشَباط ذلك لصحة الصبلة، كُب ىذا يقوؿ ابن القيم : "  ٍعتي ابن تيمية يػىقيوؿي ٠بًى

، كىًإ٭بهىا الصهًحيحي عىٍنوي اٍلًفٍعلي الى اأٍلىٍمري هًبىا، كىاأٍلىٍمري تػىفىرهدى ًبًو عىبٍ  ًطله، كىلىٍيسى ًبصىًحيحو ا ابى دي اٍلوىاًحًد ىىذى
بػىعىوي، فىًإنػههيٍم ييوًجبي   كىمىٍن اتى

ٍزـو دو كىغىًلطى ًفيًو، كىأىمها اٍبني حى ٍزـو ٍبني زايى وفى ىىًذًه الضهٍجعىةى، كىيػيٍبًطلي اٍبني حى
ةى مىٍن ٓبٍى يىٍضطىًجٍعهىا ا ٩بها تػىفىرهدى ًبًو عىًن اأٍليمهةً  صىبلى ا ا٢بٍىًديًث، كىىىذى  .ْ"  هًبىذى

إذا ٓب يكن ا٣ببلؼ  اإلٝباعانعقاد كالذم يظهر ٕب أف انفراد الظاىرية اب٣ببلؼ مؤثر ُب 
، ال (ٓ) إٔب اعتبار خبلفهم عموما العلماءذىب ٝباعة من ، ك عصرىمسابقه ٥بم بل حادثه ُب 

ف الظاىرية إو، كما قولي  ٥بم من فقهاء أىل السنة كقد ال يعرؼ كيندثري  عرؼ ا٤بوافقي سيما أنو قد يي 
كإ٭با  ،ليست فرقة عقدية بل ىي مذىب فقهي، كلذلك اختلف األصوليوف ُب اعتبار خبلفهم

 ك٘بويزىم إحداث قوؿ اثلث جديد. القياس الذم ىو مادة االجتهادٓب يعتربه بعضهم لنفيهم 
كما   ، كعظم ابن حـز(ٔ)جعلو ابن تيمية من أئمة السنة فقد إمامهم داكد الظاىرم أما ك 

                                 
 . ِْٖ/ِ ، كالرد على السبكي لوُٗ/ْ، ك٦بموع الفتاكل لو ُٖٕ/ٓ( ينظر منهاج السنة النبوية البن تيمية ُ)
 .ُّٓ( بياف الدليل البن تيمية ص ِ)
 .    َّ/ٓ( ٦بموعة الرسائل كا٤بسائل البن تيمية ، ٝبع دمح رشيد رضا ّ 
 .َّٗ-َّٖ/ُالبن القيم  زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد( ْ 

ًو اأٍلىٲٍبىًن اٍلفىٍجًر ٓبٍى ٘بيٍزً  رىٍكعىٍبىٍ  رىكىعى  كيل  مىٍن : "  ِِٕ/ِكقاؿ ابن حـز ُب الى      ةي الص ٍبًح إاله أًبىٍف يىٍضطىًجعى عىلىى ًشقًٌ ًه صىبلى
ًة الص ٍبحً  ًمًو ًمٍن رىٍكعىٍبىٍ اٍلفىٍجًر، كىبػىٍْبى تىٍكًبّبًًه ًلصىبلى  ". بػىٍْبى سىبلى

 . من الصفحة السابقة ُ، كا٤بصادر ا٤بذكورة اب٥بامش رقم ُٕ-ُٔ( ينظر إبطاؿ اإلٝباع للحسن دمح خّب ص ٓ)
 . ّّٓ/ٓ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٔ)
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كقاؿ إف لو علم كاسع ال ينكره إال مكابر، كأف لو من ا٤بعرفة اب٢بديث كٛبييزه كأقواؿ  سبق
 . (ُ) السلف ما ٓب يقع لغّبه من الفقهاء

 ا١بهة الثانية: التساىل ُب نقل اإلٝباع.  
كيرل ابن تيمية أف التساىل ىنا سببو ىو إما عدـ ٕبث الفقيو عن ا٤بخالف ُب ا٤بسألة 
بشكل كاؼ ٕبيث يقطع بعدـ كجود ا٤بخالف، كإما نقل الفقيو عن غّبه من الفقهاء دكف 

" من  :بقوؿ اإلماـ أٞبد تجا التوثق من صحة دعول اإلٝباع، كلذلك نقل ُب عدة مواطن ٧ب
 . (ِ)ادهعى اإلٝباع ُب مثًل ىذا فقد كىذىبى " 

 ،بل يقوؿ: إف بعضهم حٌب إذا نيوظر ابلسنن كاآلاثر الثابتة ردىا بدعول معارضة اإلٝباع
كما يقع ىذا الصنيع الغريب من   ،(ّ)كليس معو إال أقاكيل لبعض فقهاء الكوفة أك ا٤بدينة 

كقد قاؿ رٞبو هللا : " .. فإنو دائما يقوؿ : قاؿ أىل ا٢بق، ، (ْ)كا٤بتكلمة بعض فقهاء الرأم 
كإ٭با يعِب أصحابو، كىذه دعول ٲبكن كل أحد أف يقوؿ ألصحابو مثلها، فإف أىل ا٢بق الذين 

 .ٓفيهم ىم ا٤بؤمنوف الذين ال ٯبتمعوف على ضبللة .. " ال ريب 
                                 

 . َِ-ُٗ/ْ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
ىحىبهتو ُب ا٢بىًدٍيًث الصهًحٍيح، كىمىٍعرًفىًتًو َُِ/ُٖكقد قاؿ الذىيب ُب سّب أعبلـ النببلء 

: " كىٕب أىانى مىٍيله ًإٔبى أىيب ٧بيىمهدو؛ ٤ب
ًإٍف كيٍنتي الى أيكىاًفقي  ىسىاًئل البىًشعىًة ُب األيصيٍوًؿ كىالفركع، كىأىقطعي ٖبطًئًو ُب ًبًو، كى

ًثٍّبو ٩بها يىقوليوي ُب الٌرًجىاًؿ كىالعلل، كىا٤ب غىٍّبً  وي ُب كى
يسىا٧بىة كىللميٍسًلًمٍْبى كىأىخضعي لً 

 فىٍرًط ذكىاًئًو كىسىعىة عليٍوًمًو ". مىا مىٍسأىلىةو، كىلىًكن الى أيكىفًٌره، كىالى أيضىلًٌليوي، كىأىٍرجيو لىوي العفوى كىا٤ب
؛ خلص الباحث إٔب أف ابن حـز كافق ِْٕكُب خاٛبة رسالة ابن حـز كموقفو من اإل٥بيات للدكتور أٞبد ا٢بمد ص 

 أىل السنة ُب العديد من ا٤بسائل العقدية، إال أف الرجل كاف ٦بتهدا كلو أخطاؤه. 
ف ٖببلؼ الظاىرية كيعتربنو نقضا لئلٝباع على من يدعيو، ينظر أىل العلم أهنم يعتدك  بعض كقد رأيت من صنيع

 . َٓٓ/ُالركضة الندية للقنوجي مع التعليقات الرضية لؤللبا٘ب 
 . ُِٕ/ُٗ، ك٦بموع الفتاكل ْٗٓ، كينظر اإلخنائية لو ص ُّٕ/ُ( الرد على السبكي البن تيمية ِ)
أف إٝباع الناس على خبلؼ النص من غّب نسخ كال  ْٗٓ/ْ( كقد اعترب ابن حـز رٞبو هللا ُب كتابو اإلحكاـ ّ)

أف رد النص ابسم اإلٝباع من ا١بهل كسوء  ُٖٖ/ْ إعبلـ ا٤بوقعْبٚبصيص كفر ٦برد، كما عد ابن القيم رٞبو ُب 
 ظن ٔبماعة ا٤بسلمْب. 

 . ِٕٖ-ِٖٔ/ٔ، كالفتاكل الكربل لو ِٖٔ-ِٕٔ/ُٗ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ْ)
 .َٖٔ/ٔلكربل البن تيمية ( الفتاكل آ 
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ىو:  ،كما قاؿ اإلماـ أٞبدي   -تساىل ُب نقلها على ال -كغاية ما ُب دعول اإلٝباع ا٤بنقولة 
، كإال فاإلٝباعات القطعية كما (ُ)عدـ العلم اب٤بخالف كليس ا١بـز إبٝباع العلماء كالفقهاء 

 . (ِ)قرر ابن تيمية ىي معلومة من جهة النص قببل إما بطريق عاـ أك خاص 
ان: اإلٝباعات ا٤بتناقضة ُب من نتائج ىذا التساىل ُب نقل اإلٝباع أف ٘بد أحياأقوؿ إف : ك 

فقد قاؿ عنو ابن حـز رٞبو هللا: " كىاتػهفىقيوا  ،ا٤بسألة الواحدة، كاإلٝباع اكي ُب الرجم اب٢بجارة
أىنو الى ٯبوز قىتلو ًبغىٍّب ا٢بًٍجىارىة "
، ككافقو ابن القطاف فقاؿ: " كاتفقوا أنو ال ٯبوز قتل ا٤برجـو (ّ)

ا دىلًيله لًمىا اتػهفىقى تفاؽا النوكم رٞبو هللا فقاؿ مدعيا اال. كعارضهم(ْ)بغّب ا٢بجارة "  : " ىىذى
ًر أىًك اٍلًعظىاـً أىًك ا٣بٍىزىًؼ أىًك ا٣بٍىشىًب، كىغى  ًر أىًك اٍلمىدى ٍّبً ذىًلكى ٩بها عىلىٍيًو اٍلعيلىمىاءي أىفه الرهٍجمى ٰبىٍصيلي اًب٢بٍىجى

ي  اأٍلىٍحجىاري " ٰبىٍصيلي ًبًو اٍلقىٍتلي كىالى تػىتػىعىْبه
(ٓ) . 

ُب خبلفو كما قاؿ ابن تيمية عن اإلٝباعات  ُب مسألة كيكوف الصوابي  ى اإلٝباعي عى ده كقد يي 
إٝباعات من ىذا  -رٞبو هللا تعأب-الٍب حكاىا ابن حـز ُب مراتب اإلٝباع: " كقد ذكر 

ؼ انتقاضيها، فإف ا١بنس ُب ىذا الكتاب، كٓب يكن قصدان تتبع ما ذكره من اإلٝباعات الٍب عيرً 
                                 

 . َْٔ/ِ( ينظر الرد على السبكي البن تيمية ُ)
حيث قاؿ: " كقد تتبعت ما جاء من  ُّْ/ُٖ( ك٩بن كصل إٔب ىذه النتيجة العبلمة ا٤بعلمي ُب آاثره اجملموعة ِ)

عي كأٞبد؛ فتحرهر ٕب من ذلك  الكتاب كالسنة كآاثر الصحابة مهنع هللا يضر ُب اإلٝباع، ٍب أتملت ما نقل عن اإلمامْب الشاف
كلو: أفه اإلٝباع إ٭با يتحقهق ُب الفرائض القطعية كفرضية الصلوات ا٣بمس ك٫بوىا، كأما ما عدا ذلك فإ٭با ٰبصل 

 العآب منو على عدـ العلم ٗبخالف ". 
 . َُّ( مراتب اإلٝباع البن حـز ص ّ)
 . ِٖٓ/ِ( اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع البن القطاف ْ)
 . ُٖٗ/ُُ( شرح النوكم على صحيح مسلم ٓ)

: " إف بعض العلماء ينقل اإلٝباع ُب ٕ/ُُكقد جاء ُب موسوعة اإلٝباع ُب الفقو اإلسبلمي جملموعة من العلماء 
مسألة، كغّبه ينقل اإلٝباع على نقيضها، كمن ىنا تكمن أٮبية التحقق من كجود اإلٝباع ُب تلك ا٤بسائل "، كما 

 من كتابو إبطاؿ اإلٝباع إحدل عشرة مسألة تناقضت فيها اإلٝباعات.  ُِّب ُب ص ٝبع ا٢بسن دمح خ
ًء اٍلقىٍوـً ِٖٕ/ٖكقد عاب ابن حـز رٞبو هللا ُب الى  على بعض الفقهاء تساىلهم ُب دعول اإلٝباع بقولو: " ىىؤيالى

ٍٝبىاًع، فىًإٍف ٓبٍى ٲبيًٍكنػٍهيٍم ذىًلكى ٓبٍى تىكيٍن عىلىٍيًهٍم ميٍؤنىةه ًمٍن إذىا اٍجتىمىعى رىأٍيػيهيٍم عىلىى شىٍيءو كىافى أىٍسهىلي شىٍيءو عىلىٍيًهٍم  دىٍعوىل اإٍلً
فىوي شيذيكذه ".   دىٍعوىل: أىنهوي قػىٍوؿي ا١ٍبيٍمهيوًر، كىأىفه ًخبلى
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ىذا يزيد على ما ذكرانه، مع أف أكثر ما ذكره من اإلٝباع ىو كما حكاه ال نعلم فيو نزاعنا، 
كإ٭با ا٤بقصود أنو مع كثرة اطبلعو على أقواؿ العلماء كتبز زًه ُب ذلك على غّبًه، كاشَباطو ما 

مشهورة، كقد يكوف  اشَبطو ُب اإلٝباع الذم ٰبكيو، يظهر فيما ذكره ُب اإلٝباع نزاعات
الراجح ُب بعضها خبلؼ ما يذكره ُب اإلٝباع، كسبب ذلك دعول اإلحاطة ٗبا ال ٲبكن 

ىو ا٢بجة ال غّبه، فهااتف قضيتاف البٌد ٤بن ادعاٮبا  ياطة بو، كدعول أف اإلٝباع اإلحاطاإلح
علم عدـى ا٤بنازع من التناقض إذا احتج ابإلٝباع، فمن ادعى اإلٝباع ُب األمور ا٣بفية ٗبعُب أنو ي

فقد قىفا ما ليس لو بو علم، كىؤالء الذين أنكر عليهم اإلماـ أٞبد، كأما من احتج ابإلٝباع 
ٗبعُب عدـ العلم اب٤بنازع فقد اتبع سبيل األئمة، كىذا ىو اإلٝباع الذم كانوا ٰبتجوف بو ُب مثل 

 . (ُ)ىذه ا٤بسائل " 
 االعتبار الثالث: مقاربة اجلماعة للحق. 

ية العبلقة بْب ا١بماعة أك األكثرية كا٢بق مسألة ُب أصلها ىي مسألة عقدية كأصولية، جدل
ألقت بظبل٥با على كتب الفقو، كذلك أف ا٢بق ال يقاس ابلكثرة كما ادعاه بعضهم، فقد قاؿ 

: " عيًرضىٍت  ، كقىاؿى رىسيوؿي اَّللهً [301]يوسف  ،﴾كىمىا أىٍكثػىري النهاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٗبيٍؤًمًنْبى ﴿تعأب: 
عىلىيه األيمىمي، فىجىعىلى النهيب  كىالنهًبيهاًف ٲبىير كفى مىعىهيمي الرهٍىطي، كىالنهيب  لىٍيسى مىعىوي أىحىده.. " 
، فمعيار ا٢بق (ِ)

عند الشيخ ىو اتباع ا٢بق كلو كنت كحدؾ، فالقوؿ " الذم يدؿ عليو الكتاب كالسنة ال يكوف 
، (ّ)القائل ابتفاؽ الناس "  ةلقائل بو أقل من القائل بذاؾ القوؿ، فبل عربة بكثر شاذا كإف كاف ا

كليست كثرة النافرين ميزاان للحق ألف " من ا٤بعلـو أف ٦برد نفور النافرين أك ٧ببة ا٤بوافقْب: ال 
بل االستدالؿ بذلك ىو  ،يدؿ على صحة قوؿ كال فساده إال إذا كاف ذلك هبدل من هللا

                                 
 . َِّ( نقد مراتب اإلٝباع البن تيمية ص ُ)
بي مىًن اٍكتػىوىل ِ) رىهي، كىفىٍضًل مىٍن ٓبىٍ يىٍكتىًو، برقم ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى  . َٕٓٓأىٍك كىوىل غىيػٍ
 . ْٗٓ/ُ( النبوات البن تيمية ّ)
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، بل قد يكوف أىل ا٢بق ىم الغرابء لقلتهم حٌب (ُ)تباع ا٥بول بغّب ىدل من هللا " استدالؿ اب
 . (ِ)قد يصفهم األكثرية أبهنم أىل الشذكذ كالبدعة كيتهموهنم ٗبفارقة السواد األعظم 

ُب مواطن أخرل أىل السنة كا١بماعة ىم ا١بمهور األكرب كالسواد تيمية  ابني  ده عى كلذلك 
، كذلك ابعتبار أف دين اإلسبلـ قائم على مقارنة أبىل البدعأحياان ن قلتهم ابلرغم م األعظم

اتباع الوحي من كتاب كسنة، كا٢بق يدكر معهما، فكانت نتيجة ذلك أف ا١بماعة ىم من 
قع بينهم من خبلفات ُب ك اجتمعوا على ا٢بق كاعتصموا ابلكتاب كالسنة كٓب يفَبقوا على ما 

اؿ: مٌب تكوف ا١بماعة أك األكثرية على ا٢بق؟، كالواقع العملي الفركع، كىذا ىو جواب السؤ 
ابلشريعة ٦بتمعوف على ا٢بق كالدراية أف كثّبا من أىل العلم غالبا َبجم ىذا فتجد قد يأيضا 

 معتصموف ابلكتاب كالسنة. 
كتفرقهم عند أم  (ّ)أما أىل التفرؽ كاالبتداع " فشعارىم مفارقة الكتاب كالسنة كاإلٝباع " 

اختبلؼ، كىم أىل الشذكذ كالتشرذـ، كذلك الفتقارىم للسبيل ا٤بوحد ٥بم على ا٢بق كىو اتباع 
 . (ْ)الكتاب كالسنة 

ضركرة أف تكوف على ا٢بق، بل ىي إما من الكبناء عليو فدعول اإلٝباع عند الشيخ ليس 
س ىناؾ فلي ،قببل  قطعية كابلتإب ىي دعول حق فتكوف ٩با بينو ا٥بدل من هللا كرسولو

إٝباع قطعي إال ما كاف فيو كتاب كسنة، كإما دعول إٝباع ظنية كعندئذ فا٤برجح ليست الكثرة 
 . (ٓ) بل الدليل، كقد تكوف ىذه الدعول على ا٢بق كقد تكوف على خبلفو

 

                                 
 . ِّْ/ُ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ُٖٖ/ّ( ينظر لكبلـ ابن تيمية عن الغربة ما نقلو عنو ابن القيم ُب مدارج السالكْب ِ)
 . ّْٔ/ّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 . ِْٖ/ٖاج السنة النبوية البن تيمية ( ينظر منهْ)
 .َِّنظر نقد مراتب اإلٝباع البن تيمية صي( ٓ)
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 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: اٌشزٚر اٌفمٟٙ ٚاالعزٙبد. 

ؽ، كاالجتهاد بذؿ الوسع هد ىو الفعل الشااالجتهاد لغة: من جهد ٯبهد جهدا، كا١بي 
 . (ُ)كبلوغ الغاية 

حيث جعلو بعضهم فعل اجملتهد  ،كأما ُب اصطبلح األصوليْب فقد تقاربت تعاريفهم لو
 . (ِ)للوصوؿ إٔب حكم شرعي، كقيده آخركف ببذؿ الوسع للوصوؿ إٔب ىذ ا٢بكم 

حكاـ كنظر بعض األصوليْب إٔب االجتهاد على أنو صفة مكتسبة للمجتهد يصل هبا أل
كبعضهم أطلق  ،، كقصره بعضهم فقاؿ: أنو طلب ا٢بق ابلقياس(ّ)الشرع الٍب ال نص فيها 

 . (ْ)فجعلو طلب ا٢بق بقياس كغّب قياس 
كخبلصة ىذا أف االجتهاد ُب اإلسبلـ ىو: بذؿ الوسع من الفقيو أبحكاـ الشرع إلدراؾ 

  حكم شرعي ألمر ما ال نص فيو، كذلك من خبلؿ األدلة الشرعية.
يرل أف طرؽ معرفة األحكاـ  (ٓ)كابن تيمية رٞبو هللا اجملتهد ا٤بطلق كما عده بعضهم 

ا٤بسلمْب: الكتاب كالسنة النبوية الصحيحة  تفاؽىي اب - ىي مادة االجتهاد الٍب -الشرعية 
 . (ٔ) ..كاإلٝباع كالقياس 

سنة، كٗبا أهنا كذلك تعود إٔب الكتاب كال طرؽ اإلٝباع كالقياس ٝبيعهاا تقرر مسبقا أف ككم
يقينية، فبل ٲبكن ٥با أف تعارض الكتاب كالسنة الثابتة، كال أف مادهتا أدلة شرعية ككانت 

النظاـ األصوٕب  اك من اجملتهدين ىذتتعارض فيما بينها ألف اليقينيات ال تتعارض، فمن سل
 الفقهي سلوكا صحيحا ٓب يقع ُب ٨بالفة الكتاب كالسنة كبل كال جزءا. 

                                 
 . ِٕٓ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم ص ُّّ/ّ( ينظر لساف العرب البن منظور ُ)
 . ُٗٔ/ْ( ينظر اإلحكاـ لآلمدم ِ)
 . ُٕ( ينظر ا٤بناىج األصولية ُب االجتهاد للدريِب ص ّ)
قلت: ٮبا ا٠باف ٤بعُبن ، االجتهاد؟ أـ ٮبا مفَبقاف؟ القياس؟ أىو  قاؿ: فما : "  ْٕٕ/ُسالة للشافعي كجاء ُب الر  (ْ)

 ، َِّ/ِ، كقواطع األدلة للسمعا٘ب ٕٔ/ٓينظر اإلحكاـ البن حـز " ، ك  كاحد
 . ّْٖ/َّ( كما عده بعض ا٢بنابلة ا٤بتأخرين كعلى رأسهم ا٤برداكم ُب اإلنصاؼ ٓ)
 كما بعدىا.  ّّٗ/ُُاكل ابن تيمية ( ينظر ٦بموع فتٔ)
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 االجتهاد. بعض أنواع زمة الشذوذ و متال
 حديثو  مسائل االجتهاد ىي: " ما ٓب يكن فيو دليل ٯبب العمل بو كجواب ظاىرا، مثلي 

االجتهادي لتعارض األدلة ا٤بقاربة أك  -ذلك ـى دً إذا عي - لو من جنسو، فيسوغي  معارضى  صحيح ال
 . (ُ)٣بفاء األدلة فيها " 

 كمسائل االجتهاد على نوعْب: 
 قدٲبة قد تكلم الفقهاء ُب أحكامها.  مسائل

كتتطلب البحث  ،كمسائل النوازؿ كالواقعات ا٤بستجدة غّب ا٤بسبوقة كالٍب ال نص فيها معْب
 . (ِ)عنها عرب طرؽ معرفة األحكاـ الشرعية كا٢بكم عليها 

 كا٤بسائل القدٲبة يكوف االجتهاد فيها أبحد نوعي اجتهاد: 
بَبجيح قوؿ  ألدلة ا٤برجحة، كيقع الشذكذ فيواألقواؿ ا٤بأثورة ابمن  النوع األكؿ: بَبجيح قوؿو 

 ضعيف ٨بالف للدليل الشرعي. 
يقع الشذكذ فيو لكونو إحداث قوؿ قد كالنوع الثا٘ب: إبحداث قوؿ جديد ال سابق لو، ك 

يتضمن أشبو ما يكوف أنو القوؿ ٔبواز إحداث قوؿ جديد  ألف ،جديد ٓب يقل بو أحد من قبل
غياب حجة هللا عن الناس كىذا ٩بتنع ُب حق يلـز منو ك  ،اؼ اإلسبلـ من جديددعول اكتش

كاف السابق   ، سواءه  ،كٚبطئة أصحاهبا إبطاؿ ما سبق من أقواؿكما يلـز منو  أعدؿ العادلْب،
قولْب فأكثر، كاف أك  أك غّبىم  -على جبللة قدرىم-من قبل الصحابة قوال كاحدا ٦بمعا عليو 

، أك إٝباعا مركبا من خبلؼ على األقواؿ ا٤بأثورة يعد عند بعضهم إٝباعا ألف اتفاؽ العلماء
كقاؿ رٞبو هللا ُب ىذا الشأف :   فالزايدة عليها بقوؿ جديد مضاد ٥با يعد نقضا ٥بذا اإلٝباع، 

                                 
 . َِٔ/ّ( ا٤بستدرؾ على ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)

كقاؿ ابن تيمية: " كاجملتهد ينظر كيناظر، كىو مع ظهور قولو ال يسوغ قوؿ منازعيو الذم ساغ فيو االجتهاد، كىو ما 
 . ُّْ/ّّٓب يظهر أنو خالف نصنا كال إٝباعنا "؛ ٦بموع الفتاكل 

 من كتاب فقو النوازؿ للجيزا٘ب.  ِٓ-ِْظر ٤بعُب النوازؿ اصطبلحا ص ( ينِ)
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ٓب يكن ٤بن بعدىم إحداث قوؿ اثلثو عند عامة العلماء،  ،الصحابة على قولْب ذا اختلف ) إ
، إذ كاف ال فإفه إحداثى قوؿ ، الصحابة صواب ال ٱبرج عن أقاكيل اثلث كإحداث قوؿ اثفو

يلـز مىٍن قاؿ: ٱبرج من أقاكيلهم إذا اختلفوا: أىٍف ٱبرج من أقاكيلهم " ك٥بذا قاؿ أٞبد بن حنبل: 
 .ُ" (  إذا اجتمعوا

 إٔب جواز إحداث قوؿ اثلث جديد، كعدٌ  كمن كافقهم كقد ذىبت الظاىرية كالشيعة
 . (ِ)وف كالغزإب ىذا القوؿ اب١بواز رأاي أصوليا شاذا األصولي

قػىٍوؿو  رٞبو هللا يرل أف: " كيلٌ  و، ألنعند الشيخ نوع الثا٘ب يكوف أقرب إٔب الشذكذكىذا ال
ري عىٍن اٍلميتػىقىدًًٌمْبى كىٓبٍى يىٍسًبٍقوي إلىٍيًو أىحىده ًمنػٍهيٍم فىًإنهوي يىكيوفي خى  فىرًدي ًبًو اٍلميتىأىخًٌ ـي يػىنػٍ مىا طىأن، كىمىا قىاؿى اإٍلً

ـه "  ؾى أىٍف تػىتىكىلهمى ُب مىٍسأىلىةو لىٍيسى لىك ًفيهىا إمىا : إايه بىلو نػٍ أىٍٞبىدي ٍبني حى
(ّ).  

لكيبل تبطل حيجىج هللاي  " لٍن ٚبلوى األرضي من قائمو  ًٕبيجهة : )كما قاؿ   كذلك ألنو
طئ الصحايب  ُب حكمو كبيناتو كال يكوف ُب العصر انطق ابلصواب ُب ذلك  "، فلو جاز أف ٱبي
ٓب يكن ُب األيمهة قائم اب٢بقًٌ ُب ذلك ا٢بكم، ألهنم بْب ساكت أك ٨بطئ كٓب يكن ُب  ،ا٢بكم

األرض قائمه  ٕبجهة ُب ذلك األمر، كال من أيمر فيو ٗبعركؼ أك ينهى فيو عن منكر، حٌب 
كنػىهىٍت عن ا٤بنكر، كىذا خبلؼ ما دؿه عليو نبغت النابغة فقامت اب٢بجهة كأمىرىت اب٤بعركؼ 

 ، كعلى ىذا ٰبمل االنفراد ا٤بذمـو عند الشيخ كمن كافقو. (ْ)(  الكتابي كالسنةي كاإلٝباعي 
، الفتقارىا إٔب مستحدثةكأما مسائل النوازؿ فمن الطبيعي أف يكوف االجتهاد فيها أبقواؿ 

ما قررانه  الشذكذ فيها ٗبخالفة االجتهادً يقع ك النصوص ا٤بعينة كاألقواؿ الفقهية السابقة، كلذل
 ألدلة الشرعية من الكتاب كالسنة.مسبقا من ٨بالفة ا

 كهبذا يظهر التبلـز بْب الشذكذ كبعض أنواع االجتهاد عند الشيخ.
                                 

 .ْٕٗ/ِ( الرد على السبكي البن تيمية ُ 

 كما بعدىا.  ْٗٓ/ُ، كاآلراء الشاذة ُب أصوؿ الفقو للنملة ُْٓ( ينظر ا٤بستصفى للغزإب ص ِ)
 . ُِٗ/ُِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 . ٕٖٓ/ِا١بدؿ الباطل البن تيمية  ( تنبيو الرجل العاقل على ٛبويوْ)
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يءي عىلىى  -ًعٍندىانى  -يقر فيو ما نقلو عن بعضهم: " كىالشهاذ   كللشيخ كبلـ ىيوى الهًذم ٯبًى
ؼً  ٍئ أىحىده ٗبًٍثًلًو، كىٓبٍى ٱبيىالًفٍ  ًخبلى يءي كىٍحدىهي ًبشىٍيءو ٓبٍى ٯبًى ريهي، كىلىٍيسى الشهاذ  الهًذم ٯبًى وي مىا جىاءى ًبًو غىيػٍ
ريهي "  غىيػٍ
(ُ) . 

كمقتضى ىذا أف القوؿ ا٤بستحدث ُب مسألة فقهية قدٲبة كٓب يسبق إليو أحد ال يكوف خطأ 
كإف كاف صحيحا إال على ما سبق، كلكن ىذا الكبلـ ا٤بعارضة ك أك شاذا إال إذا عاد ابإلبطاؿ 

ُب ا٢بديث كتفرد ضمن سياؽ كبلـ الشيخ عن الشذكذ ُب ا٢بديث كأنو ليس كل زايدة  أنو كاف
 ، بل ىو مقيد ابلزايدة من الثقًة ا٤بعارضًة ٤بن ىو أرجح منو. تعد شذكذا  من الثقة

                                 
 . َٓٓ/ُ( شرح العمدة ُب الفقو البن تيمية )كتاب ا٢بج( ُ)
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 ػالهخص حًٌُ٘ٝ حُلو٢ٜ ٝطيحهالطٚ: حُٔزلغ حُؼخُغ ماهية الشذوذ الفقهي عند ابن تيمية: صل األولالف

 اٌّطٍت اٌضبٌش: اٌشزٚر اٌفمٟٙ ٚاالثزذاع. 

تبْب مسبقا معُب الشذكذ ُب اللغة كاالصطبلح كأنواعو كأقسامو، كالذم يهمنا ىنا 
 عند ابن تيمية. ابالبتداع استحضار حقيقة الشذكذ الفقهي كعبلقتو 

أما االبتداع فلغة: أصلو بىدىعى، كابتدع يبتدع ابتداعنا أم: أتى ببدعة، كأبدع أم: جاء 
بتدىع ػػمي ػالخَباع الذم ٓب يعرؼ مثلو، كالكل ٧بدثة، كعلى ا  ابلبديع، كُب اللغة البدعة تطلق على:

 . (ُ)يستعمل ٤با ٰبمد أك يذـ من اداثت، كلكنو عرفنا ُب الذـ أكثر 
كُب االصطبلح الشرعي: قد اختلفت عبارات العلماء حوؿ ٙبديد ماىية البدعة، كقد كاف 

كما ٱبرج عنها من األقواؿ  ٥بذا ا٣ببلؼ انعكاسو العظيم حوؿ ٙبديد ما يدخل ُب البدع
 كاألفعاؿ. 

 العلماء إٔب حقيقة البدعة من خبلؿ ثبلث زكااي رئيسية:  أكثركقد نظر 
حيث قاؿ: " البدعة: ا٢بدث ُب  (ِ)األكٔب: زاكية ا٢بقيقة اللغوية، كعلى ىذا ا١بوىرم 

خل فيما حيث يرل أف اسم البدعة " يد (ْ)رطوشي ، كقاربو الط  (ّ)الدين بعد اإلكماؿ " 
 . (ٓ)ٚبَبعو القلوب كفيما تنطق بو األلسنة كفيما تفعلو ا١بوارح " 

                                 
، كالنهاية ِٔ، ك٨بتار الصحاح للرازم ص َُُ( ينظر مادة )بدع( من: مفردات ألفاظ القرآف للراغب األصفها٘ب ص ُ)

، ْْٗ/ِالقاموس ايط للفّبكزآابدم ، ك ّٕ/ِ، كلساف العرب البن منظور َُٔ/ُُب غريب ا٢بديث البن األثّب 
 . ّّّكالكليات أليب البقاء الكفوم ص 

( ىو: أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الَبكي، من أكائل الذين حاكلوا الطّباف، كلكنو مات ُب سبيلو، إماـ من أئمة ِ)
، ٔٓٔ/ِم األدابء للحموم ؛ ينظر: معجىّّٗاللغة، لو ا٤بعجم الشهّب ابلصحاح كمقدمة ُب النحو، توُب عاـ 

 . َٖ/ُٕكسّب أعبلـ النببلء للذىيب 
 . ُُْٖ/ّ( الصحاح للجوىرم ّ)
( ىو: أبو بكر دمح بن الوليد بن دمح القرشي الط رطيوشي، بضم الطائْب نسبة ٤بدينة طرطوشة ابألندلس، كا٤بعركؼ اببن ْ)

، ينظر: ىَِٓسراج ا٤بلوؾ، توُب عاـ  البدع كى وادث ك بداينتو، كلو من الكتب ا٢برندقو، كاف مالكي ا٤بذىب كاشتهر 
 . ِِٔ/ْ، ككفيات األعياف البن خلكاف ِْٔ/ِالديباج ا٤بذىب البن فرحوف 

 . ُِ( ا٢بوادث كالبدع للطرطوشي ص ٓ)
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الثانية: زاكية اللفظ الوارد ُب ا٢بديث النبوم: " من أحدث ُب أمران ىذا ما ليس فيو فهو 
فجعل البدعة: " ما أحدث ٩با ال  ،(ِ)، كعلى ىذا سار ابن رجب ا٢بنبلي رٞبو هللا (ُ)رد " 

 . (ّ)ة يدؿ عليو " أصل لو ُب الشريع
الثالثة: زاكية حقيقة البدعة شرعنا، كبياف صفتها كٝبيع معا٤بها، ابلنظر إٔب ٦بمل النصوص 
 كاألدلة، كىذا النظر أصح األنظار ٢بقيقة البدعة، كمن أشهر من سار على ىذا النحو اثناف: 

اؿ: " كقد قرران حيث ق - (ْ)كىو من أكثر الناس عناية بتفنيد البدع  –أك٥بم: ابن تيمية 
ُب القواعد ُب قاعدة السنة كالبدعة، أف البدعة ىي الدين الذم ٓب أيمر هللا بو كرسولو فمن داف 

 . (ٓ)ديننا ٓب أيمر هللا كرسولو بو فهو مبتدع " 
اثنيهم: اإلماـ الشاطيب، يقوؿ رٞبو هللا: " فالبدعة إذف: عبارة عن طريقة ُب الدين ٨بَبعة، 

قصد ابلسلوؾ عليها ا٤ببالغة ُب التعبد  سبحانو، كىذا على رأم من ال تضاىي الشرعية، ي
يدخل العادات ُب معُب البدعة، كإ٭با ٱبصها ابلعبادات، كأما على رأم من أدخل األعماؿ 
العادية ُب معُب البدعة فيقوؿ: البدعة طريقة ُب الدين ٨بَبعة، تضاىي الشرعية، يقصد 

 . (ٔ)يقة الشرعية " ابلسلوؾ عليها ما يقصد ابلطر 
                                 

 ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح عن عائشة اهنع هللا يضر، ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردكد، برقمُ)
َِٓٓ . 

( ىو: زين الدين أبو الفرج عبدالرٞبن بن ا٢بسن بن دمح البغدادم شيخ ا٢بنابلة كا٢بافظ اإلماـ، لو شرح قطعة من ِ)
ىػ، ينظر: السحب الوابلة للنجدم ٕٓٗصحيح البخارم كالقواعد الفقهية كاللطائف كغّبىا، توُب ُب رجب من عاـ 

 . ِٓٗ/ّ، كاألعبلـ للزركلي ُٕٗص 
 . ُِٕ/ِالعلـو كا٢بكم البن رجب  ( جامعّ)
ا كىمىا كىافى ْ) ـً كىأىكهؿي مىٍن ابٍػتىدىعىهى ثىٍت ُب اإٍلًٍسبلى اًعهىا"؛ ( حيث قاؿ رٞبو هللا عن نفسو: " أىانى أىٍعلىمي كيله ًبٍدعىةو حىدى  سىبىبى ابًٍتدى

 . ُْٖ/٦ّبموع الفتاكل لو 
خر ٤بعُب البدعة مقارب لتعريفو السابق يقوؿ فيو: " البدعة ُب الدين آ ح، كالبن تيمية شر ٓ/ُتيمية ( االستقامة البن ٓ)

ىي ما ٓب يشرعو هللا كرسولو، كىو ما ٓب أيمر بو أمر إٯباب كال استحباب، فأما ما أمر بو أمر إٯباب أك استحباب 
ذلك، كسواء كاف ىذا  كعلم األمر بو ابألدلة الشرعية فهو من الدين الذم شرعو هللا، كإف تنازع أكلو األمر ُب بعض

 . َُٖ-َُٕ/ْ، ٦بموع الفتاكل "مفعوالن على عهد النيب أك ٓب يكن
، كقد رجح الشاطيب أف البدعة تدخل ُب العادات كما تدخل ُب العبادات بشركط ْٕ/ُ( االعتصاـ للشاطيب ٔ)

 . -علم كهللا أ -كضوابط ذكرىا ُب الباب السابع من كتابو، كىو الصحيح كما يتبْب من التعريف 
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كىذا األخّب من أشهر التعاريف كأضبطها، ألف هللا ذـ كل تشريع يتخذ دينا كٓب أيذف بو 
كما    ، كالرسوؿ [23]الشورى  ،﴾أىـٍ ٥بىيٍم شيرىكىاءي شىرىعيوا ٥بىيٍم ًمنى الدًٌيًن مىا ٓبٍى أيىٍذىٍف ًبًو اَّللهي ﴿قائبل: 

 ُب الدين كليس منو. ُب ا٢بديث السابق رد كل إحداث جديد 
كقد اقَبف الشذكذ ابلبدعة ُب كبلـ أىل العلم من قدٙب كقوؿ اإلماـ الدارمي رٞبو هللا: " ًإفه 

هًتًٍم، كىالهذً  ، يػىتهًبعي الشهاذه ًمنى قػىٍوًؿ اٍلعيلىمىاًء، كىيػىتػىعىلهقي ًبزىاله ـ  ا٢بٍىقه ُب الهًذم ييرًيدي الش ذيكذى عىًن ا٢بٍىقًٌ  م يػىؤي
تىدىؿ  هًبًمىا نػىٍفًسًو يػىتهًبعي اٍلمىٍشهيورى ًمٍن قػىٍوًؿ ٝبىىاعىًتًهٍم، كىيػىنػٍقىًلبي مىعى ٝبيٍهيورًًىٍم، فػىهيمىا آيػىتىاًف بػىيًٌنػىتىاًف ييسٍ 

اًعًو "  عىلىى اتًٌبىاًع الرهجيًل، كىعىلىى اٍبًتدى
(ُ) . 

ل بدعة ُب حقيقتها ىي كأيضا قد قرف الشيخ ابن تيمية بينهما ُب عدة مواطن، ألف ك
لبدعة، كبناء ل٤با تتضمنو من ٨بالفة الكتاب كالسنة كما بْب الشيخ ُب تعريفو السابق  شذكذ

 االبتداع ٯبتمع مع الشذكذ الفقهي ُب بعض ا٤بشَبكات بينهما، كمنها:  عليو فإف
 ادلشرتك األول. 

عبلمة الزمة ٥بم  أف أىل البدع كالضبلالت ىم أىل الشذكذ الفقهي كغّب الفقهي، فهو
٤بخالفتهم ُب أصو٥بم األصوؿ الصحيحة لبلستدالؿ من الكتاب كالسنة، كا٣ببلؼ ُب الدالئل 

م، ٖببلؼ أىل السنة فإف اهتشذكذاهتم كاختبلف تر ثي خبلؼ ُب ا٤بسائل، كنتيجة ذلك كى مؤدو لل
البدع فيو ، كما أصاب أىل كالفرقة شعارىم االجتماع على الكتاب كالسنة كالبعد عن الشذكذ

 إليوأىل السنة كا١بماعة  سبقهمكلذلك ال ينفردكا بو بل  ،من ا٢بق فهو موافق للكتاب كالسنة
، كقاؿ رٞبو هللا: " كالبدعة مقركنة ابلفرقة كىمىا أف الٌسنة (ِ)التمسك ابألصلْب  هنجهمألف 

 . (ّ)اٍلًبٍدعىة كالفرقة " مقركنة اًب١بٍىمىاعىة فػىيػيقىاؿ أىل الٌسنة كىا١بٍىمىاعىة كىمىا يػيقىاؿ أىل 
                                 

 . ُِْ( الرد على ا١بهمية للدارمي ص ُ)
، كالنبوات ّٗٔ-ّٖٔ/ٕكى  ّْٔ/ّ، ك٦بموع الفتاكل لو ُٖٕ-ُٕٕكى  ُّٕ/ٓ( ينظر منهاج السنة البن تيمية ِ)

 . ُِ، كقاعدة ٨بتصر ُب كجوب طاعة هللا كرسولو ص ُْٗ/ُلو 
 . ِْ/ُ( االستقامة البن تيمية ّ)
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 ادلشرتك الثاين. 
، ُ ٨بالفة الكتاب كالسنة كما انبثق منهما كاتكأ عليهما كاإلٝباع القطعي كالقياس ا١بلي

 كىذه ا٤بخالفة على نوعْب: 
األكؿ: ٨بالفة عامة، فحقيقة البدعة أهنا تضاد الشريعة من جهة تشريع دين ٓب أيذف بو هللا، 

مع أف الشريعة   عليوا٤بشركع متضمن أيضا لبلستدراؾ على الشرع كالتزيد كىذا التشريع غّب 
إال  مع قياـ ا٤بقتضي كانتفاء ا٤بانع كما ترؾ الشارع التشريع ُب ىذا ا٤بوطن ،كاملة ببل نقص

 . (ِ)قصدا منو عدـ الزايدة، كاألذاف للعيدين الذم قد يراه بعض الفقهاء بدعة حسنة 
الف عمـو الشريعة، كالقوؿ الشاذ فقها كالذم ُب حقيقتو ال كال شك أف البدعة هبذا ٚب
بل يكوف مضادا ألصوؿ كقواعد الشرع كمقصوده كما تبْب  ،يتجانس مع الكتاب كالسنة

 . عند ا٢بديث عن نظرية الشيخ عن الشذكذ الفقهي  مسبقا
حباب الثا٘ب: ٨بالفة خاصة، كىذه تكوف ٗبخالفة البدعة لنص معْب ٙبديدا، كالقوؿ ابست

مع أنو منهي عنو ٗبوجب نص الشارع ُب النهي عن شد الرحاؿ لغّب  ،السفر لزايرة القبور
٨بالفتو كمضادتو النص الناىي: الصحيح من جهة ، كىذا القوؿ شاذ أيضا (ّ)ا٤بساجد الثبلثة 

 كالصريح. 
 كمن ىنا ينبع السؤاؿ ا٤بلح: كيف يكوف الشذكذ ابتداعا؟. 

 الكيفية، ال بد من ٙبديد مفهـو العبادة. كابدئ ذم بدء قبل ٙبديد 
فالعبادة لغة: من عىبىدى يعبدي، كالفاعل عابد كا٤بفعوؿ معبود، كعىٍبده صيغة مبالغة، كالعبد ىو: 

                                 
ة ما خالفت الكتاب كالسنة أك إٝباع سلف األمة من االعتقادات كالعبادات، كأقواؿ ( قاؿ ابن تيمية : " البدعُ 

 .ّْٔ/ُٖا٣بوارج..، كالذين يتعبدكف ابلرقص كالغناء اب٤بساجد، كالذين يتعبدكف ٕبلق اللحى"، ٦بموع الفتاكل 

 . َُّ-َُِ/ِ، كاقتضاء الصراط لو ِّّ/ِِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 بياف ىذه ا٤بسألة ُب ا١بزء التطبيقي، ككصف ابن تيمية ٥با ابلشذكذ. ( سيأٌب ّ)
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ألنو  –دكف ا٢بر  –ألنو مربوب لباريو، كيطلق أيضنا على الرقيق ا٤بملوؾ  ،اإلنساف كاف حرًّا أك رقيقنا
ودية ىي: الرضا كالطاعة كالتذلل كا٣بضوع، كلذلك يقاؿ: ىذا عبد ُب طاعة سيده كملك لو، كالعب

ألهنا الغاية ُب الرضا كالطاعة  ،فبلف أك عبد الدرىم كالدينار، أما العبادة فهي أبلغ من العبودية
 . ُ()كا٣بضوع كالتعظيم، كال يستحقها إال من لو غاية اإلفضاؿ كاإلحساف كىو هللا سبحانو كتعأب 

      اللغوم مناسب للمفهـو الشرعي العاـ للعبادة كالذم قاؿ عنو ابن تيمية: كىذا ا٤بعُب 
، (ِ)من األقواؿ كاألعماؿ الباطنة كالظاىرة.. "  ،" ىي: اسم جامع لكل ما ٰببو هللا كيرضاه

ككل ما ٰببو هللا كيرضاه ىو ما يريده شرعا أك ما خاطبنا فيو خطااب شرعيا بطلب أك هني سواء  
، كيدخل ٙبت ىذا ا٤بفهـو ما يعده الفقهاء من أمور العبادات كاف جازما  أـ غّب جاـز

 كالعادات كا٤بعامبلت الٍب ٰببها هللا. 
أما ا٤بفهـو ا٣باص للعبادة عند الفقهاء فهي: أبواب الصبلة كالزكاة كالصـو كا٢بج، كما 

رة كالكفارات كا١بهاد، يلحق هبا من أنواع القرابت كالطاعات الٍب تنظم عبلقة الفرد بربو كالطها
 . (ّ) حٌب تصح كىذه األعماؿ ال بد ٥با من نية تعبد كإرادة مقصودة
األحكاـ ا٤بنظمة لعبلقة الفرد بغّبه  :كىي ،كالعبادة هبذا ا٤بفهـو تقابل العادات أك ا٤بعامبلت

 . (ْ) كال يلـز فيو نية التعبد األفراد كالبيع كالنكاح من
، قاؿ التشريع بادات كالعادات ىو حكمهما من حيث أصلكالذم ٲبيز القسمْب من الع

، فىبلى ييٍشرىعي ًمنػٍهىا إاله مىا شىرىعىوي اَّللهي تػىعىأبى كىًإاله دى  خىٍلنىا ابن تيمية: " اأٍلىٍصلى ُب اٍلًعبىادىاًت التػهٍوًقيفي
، كىاٍلعىادىاتي [23]الشورى ،﴾مىا ٓبٍى أيىٍذىٍف ًبًو اَّللهي  أىـٍ ٥بىيٍم شيرىكىاءي شىرىعيوا ٥بىيٍم ًمنى الدًٌينً ﴿ُب مىٍعُبى قػىٍولًًو: 

                                 
، ُّٖ، ك٨بتار الصحاح للرازم ص ِْٓ( ينظر مادة )عبد( من: مفردات ألفاظ القرآف للراغب األصفها٘ب ص ُ)

 . ُّْ/ُ، كالقاموس ايط للفّبكزآابدم ٗكى  ٖ/َُكلساف العرب البن منظور
 . ُْٗ/َُ ( ٦بموع فتاكل ابن تيميةِ)
 . َُٕ/ِ( ينظر اقتضاء الصراط ا٤بستقيم البن تيمية ّ)
، كالبحث الفقهي إل٠باعيل ُٖ، كالعبادة مد البيانو٘ب ص ُِٖ-ُٕٕ/ُ( ينظر جامع العلـو كا٢بكم البن رجب ْ)

 . ُُٓعبدالعاؿ ص 
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، فىبلى ٰبيٍظىري ًمنػٍهىا إاله مىا حىرهمىوي اَّللهي كىًإاله دىخىٍلنىا ُب مىٍعُبى قػىٍولًًو:  قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم مىا ﴿اأٍلىٍصلي ًفيهىا اٍلعىٍفوي
 . (ُ)"  [15]يونس  ،﴾وي حىرىامنا كىحىبلالأىنٍػزىؿى اَّللهي لىكيٍم ًمٍن رًٍزؽو فىجىعىٍلتيٍم ًمنٍ 

عليو شرعي  من الكتاب كالسنة بل ٨بالف  كٗبا أف القوؿ الشاذ عند الشيخ ىو قوؿ ال دليلى 
، فالتعبد ابلقوؿ الشاذ ُب أبواب العبادات بدعة، كمن دين ٓب يشرعو هللا ٥بما، ككذلك البدعة

تها: التلفظ ابلنية كتكرارىا، كأتخّب الصبلة تلك ا٤بسائل الٍب حكم ابن تيمية بشذكذىا كبدعي
إذا أمكن ا٤بسلم أف يتعلم دالئل القبلة حٌب ٱبرج كقتها، كالتطوع مضطجعا للصحيح، كصبلة 
الغائب على ا٤بيت ُب ذات البلد الواحد، كالقوؿ ابستحباب السفر لزايرة القبور، كاالعتماد 

 . (ِ)على ا٢بساب الفلكي ُب إثبات أىلة الصـو 
ما أبواب العادات كا٤بعامبلت فإف األصل أف البدعة ال مدخل ٥با فيها، إال من جهة أ

ة، كاتباع رم٧بك  مباحةا٤بشاقة ُب التشريع، فإف العادات أصلها اإلابحة، كأمرىا للشارع ما بْب 
 عادة أك معاملة قد حرمها إابحة ن ىذه ا١بهة، فإف اعتقد ا٤بسلمالشارع ُب ذلك عبادة م

فقد كقع ُب  كالتـز بذلك على نفسو بو قه ك حـر ما أابحو الشارع كمنع منو كشى ، أالشارع
ًلًو   سىأىليوا أىٍزكىاجى النهيبًٌ   البدعة، كما جاء عىٍن أىنىسو هنع هللا يضر أىفه نػىفىرنا ًمٍن أىٍصحىاًب النهيبًٌ  عىٍن عىمى

رًٌ؟، فػىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم: الى أىتػىزىكهجي النًٌ  سىاءى، كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم: الى آكيلي اللهٍحمى، كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم: الى ُب السًٌ
، فىحىًمدى هللاى كىأىثٍػُبى عىلىٍيًو فػىقىاؿى  ـي عىلىى ًفرىاشو ا؟، لىًكِبًٌ أيصىلًٌي  أىانى ا كىكىذى ؿي أىقٍػوىاـو قىاليوا كىذى : " مىا ابى

، كىأىتػىزىكهجي النًٌ  ـي، كىأىصيوـي كىأيٍفًطري سىاءى، فىمىٍن رىًغبى عىٍن سينهًٍب فػىلىٍيسى ًمِبًٌ " كىأىانى
(ّ) . 

 كقد أكثر ابن تيمية رٞبو هللا الكبلـ حوؿ ىذا ا٢بديث كأطاؿ ُب مواطن مفادىا: 
أف الصبلة كالصـو عبادة مطلوبة، كأكل اللحم كالزكاج عادة مباحة، فمن خرج عن ىذا 

                                 
 . ُّ/ْ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
 تطبيقي. ( كسيأٌب بياف ىذه ا٤بسائل ُب ا١بزء الِ)
قىٍت نػىٍفسيوي إًلىٍيًو، كىكىجىدى ميؤىنىوي، كىاٍشًتغىاؿً ّ) بي اٍسًتٍحبىاًب النًٌكىاًح ًلمىٍن اتى  مىٍن عىجىزى عىًن ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى

، برقم   . َُُْاٍلميؤىًف اًبلصهٍوـً



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕٔٔ 

 

 ػالهخص حًٌُ٘ٝ حُلو٢ٜ ٝطيحهالطٚ: حُٔزلغ حُؼخُغ ماهية الشذوذ الفقهي عند ابن تيمية: الفصل األول

ترؾ ما تعبدا كإابحة ما حرمو هللا أك  لـز نفسو بوالقدر ا٤بشركع إٔب القدر الزائد عن الشرع، كأ
ف ظنا أ ،كما يفعلو أىل الرىبنة ا٤ببتدعة من الصمت طويبل كالسكن ُب الربية كحيدا  ،أابحو هللا

 كقع ُب البدعة.  فقدىذا من الدين ك٩با ٰببو هللا 
فى كراغب الف لسنة ا٤بصطعن ىذا التعدم، كتربأ من فاعلو كبْب أنو ٨ب  كقد هنى النيب

أكمل ا٥بدم كأصح الطرؽ، فالتزيد على ما جاء بو الشرع   ، ألف ىديو كسنتوعن ا٥بدل
بدعة كضبللة ُب الدين كجهل ابلشرع الذم جاء بتحقيق مصاّب العباد كا٤بوازنة بْب الدين 

 . (ُ)كالدنيا، كالتيسّب على الناس كعدـ تكليفهم ما ال يطيقوف 
واب العادات كا٤بعامبلت، فإنو ٤با كاف مضادا لنصوص ككذلك الشذكذ ُب الفقو ُب أب

و حكم أنو من الدين كنسب أن دى قً الشرع ك٨بالفا ٤بقصوده شابو البدعة من ىذا الوجو، فإف اعتي 
 هللا ُب ا٤بسألة كاف بدعة.

 .عقيبت
يتعدل الشذكذ حد  ال يقف األمر إٔب ىذا ا٢بد ُب موافقة الشذكذ لبلبتداع، بل قد

كإنكار ما ىو معلـو من الدين حد ذاتو،  ُب وف القوؿ الفقهي الشاذ كفرا يكك  االبتداع
 الراب كا٤بسكرات. إابحةمثل: كإابحة ما ثبت شرعا ٙبرٲبو ابلضركرة،  

كما قد يكوف القوؿ الشاذ شركا أكربا اب، كتجويز االستغاثة ابألموات كالصا٢بْب فيما ال 
 ت كالنصر على األعداء ك٫بو ذلك.يقدر عليو إال هللا كدعائهم بتفريج الكراب

 
 

                                 
 . َٔ/ِٕ كى  ِّٕ/ِٓكى  ُِٔ/ِّكى  ُْٔكى  َِٔ/ُُ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
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 حُلَٜ حُؼخ٢ٗ

 ٓٞهق حرٖ ط٤ٔ٤ش ٖٓ حًٌُ٘ٝ حُلو٢ٜ ٝحٗؼٌخٓخطٚ

 : مباحث ةثالثوفيه 

 

 : الوبحلللللللث األول

 

 من القوؿ الفقهي الشاذ كالقائل بو.  ابن تيمية موقف

 الوبحلللث الثلللاني :

 

 كتكفّبه.  كالغلو هتامو ابلشذكذعليو اب وانعكاس موقف

 وبحللللث الثالللللث:ال

 

 أتثر طبلبو بنظريتو )مشس الدين ابن القيم أ٭بوذجا(.
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 المبحث األول

 من القول الفقهي الشاذ والقائل به ابن تيمية موقف
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ٕٔٗ 

 

ٓٞهق حرٖ ط٤ٔ٤ش ٖٓ حُوٍٞ حُلو٢ٜ حُ٘خً ٝحُوخثَ : حُٔزلغ حألٍٝ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

 رٚ

فمن الضركرم أف نستعرض موقفو ُب التعامل مع  ،استكماال لنظرة الشيخ للشذكذ الفقهي
صوص الشيخ عن الشذكذ عموما كأحكامو ابلشذكذ على القوؿ الشاذ كالقائل بو من خبلؿ ن

، كيعد ىذا ا٤بوقف من الشيخ ىو ا٤بوقف العبلجي الذم يراه الشيخ كالفتاكل آحاد ا٤بسائل
  ٤بشكلة الشذكذ الفقهي.

 أوال: موقفه من القول الشاذ. 
 يتمحور موقف الشيخ رٞبو هللا من القوؿ الشاذ حوؿ ٧بورين أساسيْب: 

 ف العلمي من القوؿ الشاذ. األكؿ: ا٤بوق
لشيخ رٞبو هللا ُب الرد العلمي إبيراد القوؿ الشاذ، كأحياان نسبتو ٤بن ا٤بوقف العلمي ليَبكز 

تضمن ك ككيفية معارضتو للشارع ا٢بكيم،  يقوؿ بو كالرد عليو، كتفنيده كبياف كجو الشذكذ فيو
حكمو على قوؿ ابن حـز رٞبو هللا: القوؿ الشاذ ٨بالفة مقصود الشارع كا٤بصاّب الٍب اعتربىا، ك

 ،( أف ا٤بطلقة الرجعية إذا أردؼ زكجها الطبلؽ كىي ُب عدهتا فإهنا تستأنف العدة من جديد) 
أحياان ببياف يعمد رٞبو هللا أبنو قوؿ شاذ ٤با فيو من إطالة أمد العدة كاإلضرار اب٤بعتدة، أك 

أبف ا٤بطلقة ثبلاث تباح لزكجها األكؿ "  :بن ا٤بسيب اكمعارضة قوؿ الشاذ  النص ا٤بعارض للقوؿ 
 . (ُ) ككطئها ، للنص الصحيح الصريح أبهنا ال تباح إال بعد الدخوؿ هبا" ٗبجرد العقد عليها

 كىذه ٭باذج من مواقفو العلمية من األقواؿ الشاذة: 
 كما بْب رٞبو ،(ِ)ذـ القوؿ الشاذ كالتحذير منو لكونو مؤدو إٔب الشر كالفتنة كالفرقة  -ُ
 ،: " كىًمٍثلي ىىًذًه اٍلمىٍسأىلىًة الضهًعيفىًة لىٍيسى أًلىحىًد أىٍف ٰبىًٍكيػىهىا عىٍن إمىاـو ًمٍن أىئًمهًة اٍلميٍسًلًمْبى بقولو ذلك

ًة الى عىلىى كىٍجًو اٍلقىٍدًح ًفيًو كىالى عىلىى كىٍجًو اٍلميتىابػىعىًة لىوي ًفيهىا، فىًإفه ُب ذىًلكى ضىٍرابن ًمٍن الطهٍعًن ُب   اأٍلىئًمه
اًىًب أىٍىًل الس   نىةى بػىٍْبى مىذى نهًة حىٌبه كىاتًٌبىاًع اأٍلىقٍػوىاًؿ الضهًعيفىًة، كىٗبًٍثًل ذىًلكى صىارى كىزًيري التَب يػيٍلًقي اٍلًفتػٍ

                                 
 ( سيأٌب ذكر ىذه ا٤بسائل ُب ا١بزء التطبيقي. ُ)
 . ْٗٓ/ُ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )كتاب ا٢بج( ِ)
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ٕٔ٘ 

 

ٓٞهق حرٖ ط٤ٔ٤ش ٖٓ حُوٍٞ حُلو٢ٜ حُ٘خً ٝحُوخثَ : حُٔزلغ حألٍٝ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: فصل الثانيال

 رٚ

اًىًب الرهاًفضىًة  كىأىٍىًل اإٍل٢ًبٍىاًد " يىٍدعيوىىيٍم إٔبى ا٣ٍبيريكًج عىٍن الس نهًة كىا١بٍىمىاعىًة كىييوًقعىهيٍم ُب مىذى
(ُ)     . 

، كحكمو على (ِ)كصفو الشذكذ أبنو من ٠بات ا٤ببتدعة كأقواؿ الرافضة ُب الشرائع  -ِ
بعض األقواؿ أبهنا شذكذ كبدعة ُب ذات األمر، كحكمو على القوؿ ابستحباب السفر لزايرة 

 . (ّ)القبور 
الكتاب كالسنة،  اخالفتهعموما ٤ب ةاسدف اأبهن تصديو لؤلقواؿ الشاذة اب٢بكم عليها -ّ

بعض األقواؿ ابلفساد كالبطبلف أيضا، كمن ذلك حكمو على القوؿ أبف مس على كحكمو 
من ا٤برأة ببل شهوة ينقض الوضوء مطلقا، كأف ا٤بطلقة ثبلاث تباح لزكجها األكؿ بوطء الدبر 

 . (ْ)ثا٘ب ال
على القوؿ أبف  ، كحكموكالفحش كالقبح كالغلطلقوؿ الشاذ ابلغرابة شنيعو على ات -ْ

عورة ا٤برأة ىي السوأاتف فقط، كأيضا شهادة الزكر لتحصيل دين أك حق، كالتمسح ابلقرب 
 . (ٓ) هنار رمضاف جامع عمدا ُبمن على  الكفارةكقصده للدعاء عنده، كعدـ إٯباب 

 الثا٘ب: ا٤بوقف العملي من القوؿ الشاذ. 
لبلحتماالت النادرة كاألقواؿ الشاذة  كأما ا٤بوقف العملي للشيخ فإنو يرل عدـ االلتفات 

كإقراره ا٢بكم على القوؿ ٔبواز الصبلة على ا١بنازة ببل طهارة ابلشذكذ  ،كأف تَبؾ كال يعمل هبا
 . (ٔ)كعدـ االلتفات 

                                 
 ، كيقصد اب٤بسألة الضعيفة ىنا : زكاج بنت الزان أببيها.ُّٕ/ِّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 .ّْٔ/ّو ، ك٦بموع الفتاكل لّٔٗ/ِ( ينظر منهاج السنة النبوية البن تيمية ِ)

يعىًة ًمنى اأٍليميوًر : " ّْٓ/ّ منهاج السنة النبويةكقاؿ الشيخ رٞبو هللا ُب       ًنيعىةً  اٍلميٍنكىرىًة  ًإفه اٍلمىٍوجيودى ُب الشًٌ اٍلميخىالًفىًة  الشه
 ". ضىٍت ًمٍن طىوىاًئًف الس نهةً فيرً  ٩بها ييوجىدي ُب أىمًٌ طىائًفىةو  ٍٝبىاًع، أىٍعظىمي كىأىٍشنىعي لًٍلًكتىاًب كىالس نهًة كىاإٍلً 

 . ّٗٓ/ُ( ينظر اإلخنائية البن تيمية ّ)
 . ُٔٓ/ّكى  ُْْ/ُ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ْ)
 . ُِّ/ِْ، ك٦بموع الفتاكل لو َُٗ/ٔكى  ِّٓ/ٓ فتاكل الكربل البن تيميةال ( ينظرٓ)
 . ّّْ/ُلكربل لو ، كالفتاكل اّّْ/ِٖ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٔ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕٔٙ 

 

ٓٞهق حرٖ ط٤ٔ٤ش ٖٓ حُوٍٞ حُلو٢ٜ حُ٘خً ٝحُوخثَ : حُٔزلغ حألٍٝ من الشذوذ الفقهي وانعكاساته موقف ابن تيمية: الفصل الثاني

 رٚ

كقاؿ رٞبو هللا مبينا بشكل إٝبإب ا٤بوقف العملي الصحيح من الشذكذ: " اٍلوىاًجبي عىلىى مىٍن 
ـً شىرىحى اَّللهي صىٍدرى  إذىا بػىلىغىٍتوي مىقىالىةه ضىًعيفىةه عىٍن بػىٍعًض اأٍلىئًمهًة أىٍف الى ٰبىًٍكيػىهىا لًمىٍن يػىتػىقىلهدي  ،هي ًلئٍلًٍسبلى

كىى هًبىا، بىٍل يىٍسكيتى عىٍن ًذٍكرًىىا إٔبى أىٍف يػىتػىيػىقهنى ًصحهتػىهىا كىًإاله تػىوىقهفى ُب قػىبيو٥ًبىا، فىمىا أىٍكثػىرى مىا ٰبيٍ 
بيوعىةو مىعى أىفه ٩به أٍلىئًمهًة عىٍن ا ا الى حىًقيقىةى لىوي، كىكىًثّبه ًمٍن اٍلمىسىاًئًل ٱبيىٌرًجيهىا بػىٍعضي اأٍلىتٍػبىاًع عىلىى قىاًعدىةو مىتػٍ

ـى لىٍو رىأىل أىنػههىا تػىٍقًضي إٔبى ذىًلكى لىمىا اٍلتػىزىمىهىا، كىالشهاًىدي يػىرىل مىا الى يػىرىل اٍلغىا مىا ، كىمىٍن ذىًلكى اإٍلً ًئبي
عيًب اًبلدًٌيًن  ،عىًلمى ًفٍقوى اأٍلىئًمهًة كىكىرىعىهيمٍ  عىًلمى أىنػههيٍم لىٍو رىأىٍكا ىىًذًه ا٢ٍبًيىلى كىمىا أىفىٍضت إلىٍيًو ًمٍن التهبلى

لىقىطىعيوا بًتىٍحًرًٙب مىا ٓبٍى يػىٍقطىعيوا ًبًو أىكهالن " 
(ُ). 

ألهنا  ،تتبع األقواؿ كاآلراء الشاذة كالَبخص هبا تهدقد حـر رٞبو هللا تعأب على ا٤بقلد كاجملك 
لو أف رجبلن أخذ بقوؿ أىل ا٤بدينة ُب ، فقاؿ انقبل كمقرا : " زالت العلماء بل ٯبب ا٢بذر منها

، كبقوؿ أىل مكة ُب ا٤بتعة كالصرؼ، كبقوؿ -أدابرىن ُب  يعِب الغناء كإتياف النساء -السماع 
كقاؿ سليماف التيمي: لو أخذت برخصة   ،عباد هللا عز كجلا٤بسكر، كاف شر أىل الكوفة ُب 

 . ِاجتمع فيك الشر كلو "  -أك قاؿ بزلة كل عآب-كل عآب 
فقرر أف حكم  ،كقد فصل ُب موطن آخر بعض األحكاـ العملية الفقهية ا٤بتعلقة ابلشاذ

عند ابن تيمية ، كالقوؿ الشاذ (ّ)خالف نصا أك إٝباعا نيقض حكمو ابتفاؽ األئمة  ا٢باكم إذا
 . (ْ)ال شك أنو ال ٱبرج عن ذلك ا٤بنقوض فبل اجتهاد ُب مورد النص 

 أثر اخلالف الشاذ. 
مع ىذا الرفض العلمي كالعملي للقوؿ الشاذ، فإف الشيخ رٞبو هللا يرل أف لبعض األقواؿ 

                                 
 . ٓٗ/ٔ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
 .ِٖٓ/ِ( ا٤بستدرؾ على ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ 
 . ّٗ/ُّكى  َِّ/ِٕ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 . ُُّ/ِ( ينظر الوجيز ُب أصوؿ الفقو للزحيلي ْ)
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د إٔب دليل يستن ٤بسألة قوؿا ُب الشاذة أثرا ٨بففا للعلم القطعي ُب بعض ا٤بسائل، كىذا إذا كاف
حيث قاؿ: " ظيٍلمي الضهاًمًن ٗبيطىالىبىًتًو ٗبىا  ،ٰبدث نوعا ما من الشبهة كغناء األجنبية أماـ الرجاؿ

ًإٍف كىافى ٧بيىرهمنا أىبٍػلىغي ٙبىٍرٲبنا ًمٍن ًغنىاًء اأٍلىٍجنىًبيه  بي عىلىٍيًو اًبٍلعىٍقًد الهًذم دىخىلى ًفيًو، كى فه أًلى  ،ًة لًلٌرًجىاؿً الى ٯبًى
ٍرًعيهةً  ا  ،الظ ٍلمى ًمٍن اٍلميحىرهمىاًت اٍلعىٍقًليهًة الشه يى عىٍنوي أًلىنهوي قىٍد يىٍدعيو إٔبى الٌزانى كىمى ا اٍلغىنىاءي فىًإ٭بهىا هنًي كىأىمها ىىذى

ـى النهظىرى إٔبى اأٍلىٍجنىًبيهةً  فنا شىاذًّا ،حىره مىاًء الهًذم يىٍسمىعيوي الرهجيلي قىٍد كىافى كىأًلىفه ًغنىاءى ا ،كىأًلىفه ًفيًو ًخبلى إٍلً
نىًة ُب ريٍؤيىًتًهنه  ـً اٍلًفتػٍ مىاًء لًعىدى كى٠بىىاًع الصهحىابىةي يىٍسمىعيونىوي ُب اٍلعيٍرسىاًت كىمىا كىانيوا يػىٍنظيريكفى إٔبى اإٍلً

ا أىخىف  ًمٍن ٙبىىرًٌٙب الظ ٍلًم فىبلى  ، فػىتىٍحًرٙبي ىىذى  ييٍدفىعي أىخىف  اٍلميحىرهمىٍْبً اًبٍلًتزىاـً أىشىدًٌٮًبىا " أىٍصوىاهًتًنه
(ُ) . 

من جهة علم العآب بو  ،كىذا يقود إٔب مسألة أخرل كىي نسبية ا٢بكم ابلشذكذ على القوؿ
ال من جهة حقيقة األمر ُب ذاتو، فقد تتوفر ُب نفس العآب من األدلة كالقرائن ما يدفعو إٔب 

، بينما ٓب يتوفر نظّب ىذا العلم ُب نفس غّبه من أىل العلم، فتختلف ا٢بكم بشذكذ قوؿ ما
آراؤىم نتيجة لذلك، ك٥بذا يقوؿ رٞبو هللا: " كوف ا٤بسألة قطعية أك ظنية ىو أمر إضاُب، 

، كمثاؿ ذلك: حكم الشيخ (ِ)ٕبسب حاؿ ا٤بعتقدين، ليس ىو كصف للقوؿ ُب نفسو.. " 
ة عن ا٤بسبوؽ حاؿ ركوع اإلماـ، مع أنو قوؿ منسوب ابلشذكذ على القوؿ بعدـ سقوط الفاٙب

لبعض الصحابة كاإلماـ البخارم كقوؿ لبعض الشافعية كمذىب الظاىرية، ك٥بم من األدلة ما 
 . لدل بعض الفقهاء ٲبنع على األقل توصيف قو٥بم ابلشذكذ

 اثنيا: موقفه من القائل ابلقول الشاذ. 
ا٣ببلؼ درجة كلذلك يذكر بعض األصوليْب الشذكذ ا٤بسائل الشاذة تعترب من أدٗب مسائل 

كقد يتطرؽ بعض الفقهاء لذكر بعض اآلراء الشاذة لبياف ضعفها كالتحذير  ،ُب مباحث اإلٝباع

                                 
 . ّٓٓ-ِٓٓ/ِٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
، كينظر لنسبية ا٤بعرفة عموما كالفطرية خصوصا عند ابن تيمية؛ كتاب ا٤بنهج ُُِ/ُٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)

 كما بعدىا.  ُٕٗا٤بعرُب عند ابن تيمية للدعجا٘ب ص 
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 منها. 
كاألصل أنو ال يتلفت إٔب األقواؿ الشاذة كما تبْب من موقف الشيخ العلمي كالعملي منها، 

فإنو يينكر على القائل هبذا القوؿ،  ،ٔب رده كبياف ا٢بقإال أنو إذا قيل ابلشاذ كاحتاج ا٤بقاـ إ
ككاف الشيخ ابن تيمية ٰبتسب على الفتول كا٤بفتْب الذين ينسبوف إٔب الدين ما ليس منو كيرد 

 . (ُ)عليهم 
بقاعدة: )ال إنكار ُب مسائل ا٣ببلؼ( الٍب كثر ا١بدؿ  ككاف رٞبو هللا ال يصحح االحتجاجى 

، (ِ) كقد توظف توظيفا خاطئا لتسويغ ا٣ببلؼ الشاذ ،التفاصيل ا٤بهمة حو٥با كاختزلت كثّبا من
، فىًإفه اإٍلٍنكىارى إمها أىٍف  ًؼ الى إٍنكىارى ًفيهىا لىٍيسى ًبصىًحيحو فقاؿ رٞبو هللا: " كىقػىٍو٥بييٍم مىسىاًئلي ا٣بًٍبلى

ؿي فىًإذىا كىافى اٍلقىٍوؿي ٱبيىاًلفي سينهةن، أىٍك إٍٝبىاعنا قىًدٲبنا يػىتػىوىجهوى إٔبى اٍلقىٍوًؿ اًب٢ٍبيٍكًم أىٍك اٍلعىمىًل، أىمها اأٍلىكه 
ًلكى فىًإنهوي يػيٍنكىري ٗبىٍعُبى بػىيىاًف ضىٍعًفًو ًعٍندى مىٍن يػىقيوؿي الٍ  ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن كىذى ميًصيبي كىجىبى إٍنكىاريهي ًكفىاقنا، كى

ًؼ سينهةو، أىٍك إٍٝبىاعو كىجىبى كىاًحده كىىيٍم عىامهةي السهلىًف كىاٍلفيقىهىاًء، كىأى  مها اٍلعىمىلي فىًإذىا كىافى عىلىى ًخبلى
هي ًمٍن حىًديًث شىاًرًب النهًبيًذ اٍلميٍختػىلىًف ًفيًو، كىكى  ٍنكىاًر كىمىا ذىكىٍرانى مىا إٍنكىاريهي أىٍيضنا ًٕبىسىًب دىرىجىاًت اإٍلً

إً  اًء، كىأىمها إذىا ٓبٍى يىكيٍن ُب يػينػٍقىضي حيٍكمي ا٢بٍىاًكًم إذىا خىالىفى سينهةن، كى ٍف كىافى قىٍد اتػهبىعى بػىٍعضى اٍلعيلىمى
ا، أىٍك  (ّ) ]ال[اٍلمىٍسأىلىًة سينهةه كىالى إٍٝبىاعه كىًلبًلٍجًتهىاًد ًفيهىا مىسىاغه  يػيٍنكىري عىلىى مىٍن عىًملى هًبىا ٦بيٍتىًهدن

ا اللهٍبسي ًمٍن جً  ًإ٭بهىا دىخىلى ىىذى ا، كى ًؼ ًىيى مىسىاًئلي ميقىلًٌدن ًة أىفه اٍلقىاًئلى يػىٍعتىًقدي أىفه مىسىاًئلى ا٣بًٍبلى هى

                                 
يقصد  –: " ككاف شيخنا رضي اَّلله عنو شديد اإلنكار على ىؤالء ُُّ/ٔ إعبلـ ا٤بوقعْب( كما قاؿ عنو ابن القيم ُب ُ)

فسمعتو يقوؿ: قاؿ ٕب بعض ىؤالء: أىجيًعلتى ٧بتسبنا  -لفتول فينسب للشرع ما ليس منو من يفٍب كىو ليس أبىل ل
، كال يكوف على الفتول ٧بتسب؟ ".   على الفتول؟، فقلت لو: يكوف على ا٣ببازين كالطباخْب ٧بتسبه

دكتور اجمليدم؛ نشر ( لبلستزادة حوؿ قاعدة ال إنكار ُب مسائل ا٣ببلؼ؛ ينظر كتاب ال إنكار ُب مسائل ا٣ببلؼ للِ)
 ٦بلة الوعي اإلسبلمي. 

( يبدك أنو سقطت من ىنا كلمة: )ال( فأثبتها حٌب يستقيم السياؽ، كىذا ا٤بوافق لنص تلميذه ابن القيم ا٤بشابو لفظا ّ)
سينهةه كىالى إٍٝبىاعه  حيث قاؿ: " كىأىمها إذىا ٓبٍى يىكيٍن ُب اٍلمىٍسأىلىةً  ِِْ/ّ إعبلـ ا٤بوقعْبكمعُب لكبلـ شيخو ابن تيمية ُب 

ا ".  ا أىٍك ميقىلًٌدن ا مىسىاغه ٓبىٍ تػيٍنكىٍر عىلىى مىٍن عىًملى هًبىا ٦بيٍتىًهدن  كىًلبًلٍجًتهىاًد ًفيهى
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ااًلٍجًتهىاًد كىمىا اٍعتػىقىدى ذىًلكى طىوىاًئفي ًمٍن النهاًس " 
(ُ) . 
إال أٌف من  ،-كمنها الشواذ  -ا٤بخالفة الضعيفة كمع ىذا التقرير منو ُب إنكار األقواؿ 

كما  ،مطلقا "القوؿ أبف اجملتهد ُب الفركع أيٍب إذا أخطأ "  أفٌ  النكت أنو رٞبو هللا يذىب إٔب
 . (ِ)شاذ أيضا  قوؿه يقولو بعض ا٤بتكلمة كا٤بتفقهة 

كمن مآثره أنو كاف ينهى أف يؤدم ىذا ا٣ببلؼ كالشذكذ ُب القوؿ إٔب ٞبل ا٤بسلم على 
م كالتحذير منهم التهجم على أصحاب ىذه األقواؿ من أىل العلم كالفضل أك اهتامهم ُب نياهت

كقذعهم أبلفاظ غبلظ أك السعي هبم إٔب السلطاف ليحبسوا أك يعزركا، فما من عآب يسلم من 
بدعة أك قوؿ شاذ أك غلط، فإنو " قىٍد يػىقىعي ًمٍن بػىٍعًض أىٍىًل اٍلًعٍلًم خىطىأه ُب بػىٍعًض اٍلمىسىاًئًل " 
(ّ) ،

ًإٍف كىافى ذىًلكى ُب اٍلمىسىاًئًل اٍلًعٍلًميهًة كىلىٍوالى ذىًلكى " كىالى رىٍيبى أىفه ا٣بٍىطىأى ُب دىًقيًق الٍ  ًعٍلًم مىٍغفيوره ًلؤٍليمهًة كى
ًء اأٍليمهًة "  ٥بىىلىكى أىٍكثػىري فيضىبلى
، ، كقاؿ أيضا : " (ْ) اٍلميتىأىكًٌؿى الهًذم قىٍصديهي ميتىابػىعىةي الرهسيوًؿ الى يىٍكفيري

ا مىٍشهيوره ًعٍندى النهاًس  ،تػىهىدى فىأىٍخطىأى بىٍل كىالى يػىٍفسيقي ًإذىا اجٍ  ًليهةً كىىىذى  .ٓ" ُب اٍلمىسىاًئًل اٍلعىمى
، كقد قاؿ رٞبو هللا (ٔ)بل إنو ىو نفسو ذاؽ مرارة ىذا االهتامات بسبب بعض اجتهاداتو 
ًة عن العآب الذم كقع ُب ا٣بطأ كخالف السنة: " أىنهوي لىٍو قيدًٌرى أىفه اٍلعىآبى اٍلكى  ًثّبى اٍلفىتىاكىل أىفٍػٌبى ُب ًعده

ًؼ سينهًة رىسيوًؿ اَّللهً  عيوي   مىسىاًئلى ًٖبًبلى ًؼ مىا عىلىٍيًو ا٣ٍبيلىفىاءي الرهاًشديكفى: ٓبٍى ٯبىيٍز مىنػٍ الثهابًتىًة عىٍنوي، كىًخبلى
يىا ميٍطلىقنا ي لىوي خىطىؤيهي ًفيمىا خىالىفى ًفيًو، فى  ،ًمٍن اٍلفيتػٍ مىا زىاؿى ُب كيلًٌ عىٍصرو ًمٍن أىٍعصىاًر بىٍل يػيبػىْبه

، فىاٍبني عىبهاسو رىًضيى اَّللهي  ًلكى  الصهحىابىًة كىالتهاًبًعْبى كىمىٍن بػىٍعدىىيٍم ًمٍن عيلىمىاًء اٍلميٍسًلًمْبى مىٍن ىيوى كىذى

                                 
 . ِٓ( ا٢بسبة البن تيمية ص ُ)
 . ْْٗ/ُِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . َُّ/ِٕ، كينظر نفس ا٤بصدر ِٕ/ُٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 . ُٓٔ/َِ ٦بموع فتاكل ابن تيمية( ْ)
 .ِّٗ/ٓ( منهاج السنة البن تيمية ٓ 
 ( كما سيأٌب ُب مبحث اهتامو ابلشذكذ كحبسو بسبب ذلك. ٔ)
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ًؼ الس نهًة الصهًحيحى  عىًة كىالصهٍرًؼ( ًٖبًبلى ًة كىقىٍد أىٍنكىرى عىلىٍيًو الصهحىابىةي ذىًلكى عىنػٍهيمىا كىافى يػىقيوؿي ُب )اٍلميتػٍ
يىا ميٍطلىقنا، بىٍل بػىيػهنيوا لىوي سينهةى رىسيوًؿ اَّللهً  ٍنػىعيوهي ًمٍن اٍلفيتػٍ اٍلميخىالًفىةى لًقىٍولًًو.. "   كىٓبٍى ٲبى

(ُ) . 
طئ ألف العآب إذا اجتهد كاستفرغ الوسع فهو دائر بْب أمرين: إما مصيب فلو أجراف أك ٨ب

ال سيما إف كاف  ،فلو أجر االجتهاد، كاألقواؿ الشاذة ُب الفقو إذا كانت عن اجتهاد عآب ما
كال  قي سه فى من أىل العلم كالفضل، فإنو لتأكلو كبذلو الوسع كدعواه إرادة ا٢بق: ال ييكىفهري كال يػي 

اقب على ذلك يبدع هبذه األقواؿ كال ٰبكم أبنو من أىل الشذكذ بل اإلٍب مرفوع عنو، كال يع
 . (ِ)اتفاقا كما يرل رٞبو هللا 

ٍٝبىاًع  كمن بديع كبلـ الشيخ أنو حرر ىذه ا٤بسألة قائبل: " فػىقىٍد ثػىبىتى اًبٍلًكتىاًب كىالس نهًة كىاإٍلً
لي ا٣بٍىطىًأ ُب اٍلفيريكًع ًمثٍ  ،بىٍل كىالى أيىٍٍبىي  ،بىٍل كىالى يػىٍفسيقي  ،أىفه ًمٍن ا٣بٍىطىًأ ُب الدًٌيًن مىا الى يىٍكفيري ٨بيىالًفيوي 

كىمىعى ذىًلكى فػىبػىٍعضي ىىًذًه  ،اٍلعىمىًليهًة..، كىمىعى ذىًلكى فػىلىٍم يػىقيٍل أىحىده بًتىٍكًفًّب اٍلميٍجتىًهًدينى اٍلميتػىنىازًًعْبى ًفيهىا
ٍٝبىاًع اٍلقىًدٙبً  ًؿ بػىٍعًض السهلىًف اٍلمىسىاًئًل قىٍد ثػىبىتى خىطىأي اٍلمينىازًًع ًفيهىا اًبلن صيوًص كىاإٍلً ، ًمٍثلي اٍسًتٍحبلى

ًؿ آخىرًينى لًٍلًقتى  ًؿ آخىرًينى لًبػىٍعًض أىنٍػوىاًع ا٣بٍىٍمًر كىاٍسًتٍحبلى اًؿ ُب كىا٣بٍىلىًف لًبػىٍعًض أىنٍػوىاًع الٌرابى كىاٍسًتٍحبلى
نىًة، كىأىٍىلي الس نهًة كىا١بٍىمىاعىًة ميتهًفقيوفى عىلىى أىفه اٍلمىٍعريك  ًفْبى اًب٣بٍىٍّبً كىالصهحىابىًة اٍلمىٍعريكًفْبى كىغىٍّبًًىٍم ًمٍن اٍلًفتػٍ

، حىٌبه عىدهل ذىًلكى مى  ٍن أىٍىًل ا١بٍىمىًل كصفْب ًمٍن ا١بٍىانًبػىٍْبً الى يػيفىسهقي أىحىده ًمنػٍهيٍم فىٍضبلن عىٍن أىٍف ييكىفهرى
اهي ًمٍن اٍلفيقىهىاًء إٔبى سىائًر أىٍىًل اٍلبػىٍغًي فىًإنػه  هيٍم مىعى إٯبىاهًبًٍم لًًقتىا٥بًًٍم مىنػىعيوا أىٍف ٰبيٍكىمى ًبًفٍسًقًهٍم أًلىٍجًل عىده

ًء اأٍلىئًمهةي: إفه شىاًربى النهًبيًذ اٍلميتػىنىازىعى ًفيًو ميتىأىكًٌالن الى ٯبيٍلىدي كىالى   يػىٍفسيقي " التهٍأًكيًل كىمىا يػىقيوؿي ىىؤيالى
(ّ). 

ع رب العا٤بْب، كا٤بفٍب بشذكذات ا٤بسائل، فإنو ٲبنع من أما ا١باىل الذم ال علم لو بشر 
ذلك، كلو احتاج األمر إٔب شيء من التعزير كالتأديب حٌب ال يفسد على الناس دينهم، كقد 

                                 
 ، كا٤براد اب٤بتعة كالصرؼ ىنا : زكاج ا٤بتعة كراب الفضل ُب الصرؼ.ُُّ/ِٕ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ّٖٕ/ّٓ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . ْٓٗ-ْْٗ/ُِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
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ٓٞهق حرٖ ط٤ٔ٤ش ٖٓ حُوٍٞ حُلو٢ٜ حُ٘خً ٝحُوخثَ : حُٔزلغ حألٍٝ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

 رٚ

قاؿ الشيخ بعد أف أكرد كبلـ ا٤بعَبض عليو ُب ٙبرٙب شد الرحاؿ إٔب غّب ا٤بساجد الثبلثة كافَبل 
ا ُب ىذا الكبلـ من السب كالشتم ليس ىو علمنا يستحق م باب قائبل : "عليو ككجو لو السًٌ 

مثلو،  لك كيكوف صادقنا ال يكوف كاذابن ا١بواب عليو، كٲبكن اإلنساف أف يقابلو أبضعاؼ ذ
كيتبْب أنو من أجهل الناس كأسوئهم فهمنا كأقلهم علمنا، كأنو إٔب التفهيم كالتعليم أحوج منو إٔب 

إٔب التعزير كالتأديب كالتقوٙب أحوج منو إٔب أف يقفو ما ليس خركجو عن الصراط ا٤بستقيم، كىو 
 .ُ.. "  لو بو علم، كيقوؿ على هللا ما ال يعلم

كقاؿ رٞبو هللا عن من أبطل صبلة ا٤بأمـو خلف اإلماـ الذم ٱبالفو ُب ا٤بذىب الفقهي :  
ا اٍلقىٍوًؿ إٔبى أىٍف ييٍستػىتىابى كىمىا ييٍستػىتىابي " ..  ًفًو، كىقىاًئلي ىىذى أىٍىلي اٍلًبدىًع أىٍحوىجي ًمٍنوي إٔبى أىٍف يػىٍعتىده ًٖبًبلى

 .ِ"  كىعىٍهًد خيلىفىاًئًو ييصىلًٌي بػىٍعضيهيٍم بًبػىٍعضً  .. ًلميوفى عىلىى عىٍهًد النهيبًٌ فىًإنهوي مىا زىاؿى اٍلميسٍ 
 
 

 

                                 
 .َّٖ( اإلخنائية البن تيمية صُ
أكالن: قائل ىذا ىو إٔب التعزير كالتأديب كاألمر بتعلم العلم : "  ّْْكقاؿ بعدىا ٗبواطن أيضا عن ىذا ا٤بعَبض ُب ص   

ر العلماء، كال يعرؼ ما قالو مالك فإنو ال يعرؼ قد ،كأف يقاؿ لو تعلم ٍب تكلم، أحوج منو إٔب أف يناظر كيرد عليو
 كىو إماـ األمة ُب زمنو، كال يعرؼ ما قالو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص. ككبلمو يقتضي أف مالكنا كأمثالو ٩بن ال يعتمد عليو كال يعتد

 ." ٖببلفو، كأنو من أىل ا٣بطأ كالطغياف، كأىل ا١برأة على النبيْب ا٤بوجبة للخسراف
 .ّٕٔ-ّٕٓ/ِّن تيمية ( ٦بموع فتاكل ابِ 
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 المبحث الثاني

 رهوتكفي والغلو اتهامه بالشذوذانعكاس موقفه عليه ب
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حٗؼٌخّ ٓٞهلٚ ػ٤ِٚ رخطٜخٓٚ رخًٌُ٘ٝ ٝحُـِٞ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

 ٝطٌل٤َٙ

من الطبيعي أف يكوف للفعل أحياان ردة فعل تشكل األثر االنعكاسي لذلك الفعل، كقد  
 يةاالجتهادالنهضة كابعث حركة  ،كاف ابن تيمية رٞبو هللا حامل لواء التجديد الديِب ُب عصره

ا دؿ عليو كما قاؿ ىو: " إف كثّبا ٩ب-على الدليل الشرعي من النقل كالعقل ا٤بتبلٞبْب  ةالقائم
السمع ييعلم ابلعقل أيضا، كالقرآف يبْب ما يستدؿ بو العقل، كيرشد إليو " 
، كقد مشل ىذا - (ُ)

التجديد العديد من اجملاالت كاجملاالت العقدية كاألصولية كالفقهية، كال أريد ىنا أف أختزؿ 
نفسو كأثره بقوة على ٝبيع اجملاالت ُب اجملاؿ الفقهي، إال أف اجملاؿ الفقهي كاف حاضرا كيفرض 

الشيخ كمسار حياتو، كذلك ٤با كاف ٰبملو الشيخ من العديد من القضااي التجديدية الٍب القت 
ركاجا عند مؤيديو ك٧ببيو كغّبىم حٌب استلهموا مشركعو، كالٍب كاجهت أيضا رفضا من خصـو 

 الشيخ ك٨بالفيو. 
ها الشيخ موقف اجملدد لرفضو كمن القضااي ا٤بهمة ُب حياة الشيخ العلمية الٍب كقف من

صىحهح: قضااي اإلٝباع كالشذكذ كالتقليد كالتمذىب ػي السائد بْب الفقهاء كتقدٲبو البديل ا٤ب
 كا٣بركج عنو، كانعكاس كل ىذا ُب اهتاـ الشيخ ٗبخالفة السائد كخرؽ اإلٝباع كالشذكذ. 

 أوال: ااهتام ابن تيمية خبرق اإلْجاع والشذوذ. 
 ِبأن صر ٝبيع ا٢باالت الٍب اهنالت بكيل االهتامات جزافا للشيخ، إالليس ا٤بقاـ ىنا ٢ب

 قدـ عينات من أزمنة ٨بتلفة من تلك ا٢باالت لتحليلها كقراءة ردات الفعل كبياف أسباهبا. أس
 ا٢بالة األكٔب: اهتامات ا٤بعاصرين. 
بعد، فإنو ٤با  ، حيث يقوؿ رٞبو هللا ك٘باكز عنو: " أما(ِ)كعلى رأسهم تقي الدين السبكي 

                                 
 حيث قاؿ: " ما جاء بو الرسوؿ يدٌؿ عليو السمع كالعقل ".  ُٓٔ/ِ، كينظر النبوات لو ُْٕ( التدمرية البن تيمية ُ)
ٍبًكٌي، الشهٍيخ اإًلمىاـ اٍلفىًقيو اٍلميحدث ا٢بٍىاًفظ اٍلميفى ِ) ر سٌ ( ىو: تقي الدين أبو ا٢بسن عىلٌي بن عبد اٍلكىاُب بن عىلٌي الس 

اٍلميٍقرًئ األصوٕب اٍلميتىكىٌلم النهٍحًوٌم قاضي القضاة، إماـ الشافعية ُب زمانو، لو شرح على ا٤بنهاج للنوكم كاإلهباج شرح 
ىػ، ينظر طبقات ٕٔٓا٤بنهاج ُب أصوؿ الفقو، كلو ردكد على ابن تيمية ُب مسألة الزايرة كالطبلؽ كغّبىا، توُب عاـ 

 . ْٕ/ْ، كالدرر الكامنة البن حجر ُّٗ/َُلتاج السبكي بنو االشافعية ال
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حٗؼٌخّ ٓٞهلٚ ػ٤ِٚ رخطٜخٓٚ رخًٌُ٘ٝ ٝحُـِٞ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

 ٝطٌل٤َٙ

أحدث ابن تيمية ما أحدث ُب أصوؿ العقائد، كنقض من دعائم اإلسبلـ كاألركاف كا٤بعاقد، 
بعد أف كاف مستَبا بتبعية الكتاب كالسنة، مظهرا أنو داع إٔب ا٢بق ىاد إٔب ا١بنة، فخرج عن 

ي ا١بسمية االتباع إٔب االبتداع، كشذ عن ٝباعة ا٤بسلمْب ٗبخالفة اإلٝباع، كقاؿ ٗبا يقتض
كالَبكيب ُب الذات ا٤بقدس..، ككل ذلك كإف كاف كفرا شنيعا ٩با تقل ٝبلتو ابلنسبة ٤با أحدث 

 . (ُ)ُب الفركع.. " 
بْب  ا٤بنهجي السبكي رٞبو هللا يلقي بظبللو على أصوؿ ا٣ببلؼالتقي ىذا النص من 

 ألفية كاضحة ا٤بعآب ، فالعقد(ِ)فرعية أك فقهية  بعضها الطرفْب، كأهنا أسباب عقدية كأخرل
الطرفْب من مدرستْب ٨بتلفتْب، فابن تيمية حنبلي من حيث أصوؿ نشأتو كعقيدتو عقيدة أىل 
ا٢بديث، كالسبكي شافعي أشعرم، كلن أنقب ُب ىذه البواعث العقدية كثّبا فمن ا٤بعلـو أف 

لفقو تتأثر لكوف كثًّب من مسائل األصوؿ كا ،ا٣ببلؼ ُب العقائد أشد من ا٣ببلؼ ُب غّبىا
 . ّ اب٣بلفية العقدية للفقيو

كما " كاف بْب ا٢بنبلية كاألشاعرة   ،للموقف آنذاؾ كقد كانت ا٢بالة األشعرية متسيدةن 
كما يقولو ابن   ،، ألف ا٢بنابلة على عقيدة أىل ا٢بديث مع قلة عدد(ْ)كحشة كمنافرة " 

                                 
، كينظر رسالتو ا٤بسماة: نقد االجتماع كاالفَباؽ ُب مسائل اإلٲباف ٔ( الدرة ا٤بضية ُب الرد على ابن تيمية للسبكي ص ُ)

د كاالفَباؽ، كرسالتو األخرل: النظر اقق ُب مسألة الطبلؽ ا٤بعلق، كٮبا مطبوعتاف برفق كتاب الدرة ا٤بضية، كق
 ٝبعها كحققها دمح زاىد الكوثرم. 

 ( ك٩با يبلحظ تتبع السبكي ُب فتاكيو البن تيمية حيث تتبعو ُب عدد من ا٤بسائل الفقهية تربو عن عشرة مواطن. ِ)
: " اعلم أف علم أصوؿ الفقو كاألحكاـ فرع لعلم أصوؿ  ٕٗ/ُ( كىذا معلـو كما يقوؿ السمرقندم ُب ميزاف األصوؿ ّ)

 فكاف من الضركرة أف يقع التصنيف ُب ىذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب .. ".الكبلـ ..، 
 . ِِٕ/ّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ْ)

كالصراع بْب األشاعرة كا٢بنابلة لو كجهاف: كجو عقدم ككجو آخر فقهي ٲبثلو غالبا أتباع ا٤بذىب الشافعي كأحياان 
 أخرل. ا٤بالكي من جهة كأتباع ا٤بذىب ا٢بنبلي من جهة 

، ككتاب مذاىب أىل مصر كعقائدىم إٔب أف انتشر مذىب األشعرم للمقريزم ُِٗ/ْكينظر ا٣بطط للمقريزم 
  كمعارضتو لؤلشاعرة. مصر؛ كظهور ابن تيمية ُب ؛ فقد ذكر األسباب الٍب أدت إٔب انتشار مذىب األشعرمأيضا
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جتهاد كأصالتو ُب معاضدة خلدكف: " فأٌما أٞبد بن حنبل فمقٌلده قليل لبعد مذىبو عن اال
كىذا ما يظنو بعضهم ٗبذىب  ،(ُ)كأكثرىم ابلٌشاـ كالعراؽ "  ،الٌركاية كلؤلخبار بعضها ببعض

قلة العدد ىو أتخر إٔب ل ، إال أف الذم أدٌ أك أنو من ركاة ا٤بذىب القدٙب للشافعي أٞبد
 تتنه دكلة من الدكؿ ٓبك  ،مذىب ا٢بنابلة ُب الظهور كابتعاد رجاالتو عن السياسة كا٤بناصب

، كىييرد  أيضا على ما ذكره ابن خلدكف عن ل على دين ملوكهم، كالناس كما قيمذىبهم إال مؤخرا
يقـو  اب٢بجة كبياف  ،ا٢بنابلة ٗبا قد قرركه ُب كتبهم من أنو ال ٱبلو العصر من ٦بتهد

ذىب ا٢بنبلي ببعده عن فكيف يوصف ا٤ب ،(ّ)، خبلفا لقوؿ كثّب من علماء ا٤بذاىب (ِ)اجة
 االجتهاد؟!. 

كخبلؿ حالة التسيد األشعرم تلك كاف اخَباؽ ابن تيمية لعقائد األشاعرة ابلنقض كا٥بدـ 
مؤذاي لكثّب من رجاالت ا٤بذىب األشعرم كالتقي السبكي كغّبه، حٌب احتج بعضهم عليو 

، فسعى بعضهم عقائد الناسكإفساد  إباثرة الفتنة كالتشغيب على العلماء كالتلبيس على العواـ
أسفرت بظهور حجتو عليهم ال  ،بو إٔب السبلطْب فعقدت لو ثبلثة ٦بالس ابلشاـ ٤بناظرتو

 . (ْ)سيما ُب مسألة األ٠باء كالصفات 
كٓب يكتف خصومو بذلك لظهور حجتو فاستقدمو القرار السياسي فيما بعد ٙبت 

ى كبػى  يخي فحضر الش ،ضغوطات خصومو إٔب مصر الستكماؿ ٧باكماتو ا٥بدل كنفى ما نسب  ْبه

                                 
 . ٔٔٓ( مقدمة ابن خلدكف ص ُ)
 . ُِّ/ٓ، كالواضح البن عقيل ِّٓكى  ِّٓ/ّ( ينظر التمهيد للكلوذا٘ب ِ)
 ( كسيأٌب الكبلـ عن إغبلؽ ابب االجتهاد. ّ)

ك٩با ٘بدر اإلشارة إليو أف اإلماـ دمح أبو زىرة رٞبو هللا أثُب على موقف ا٢بنابلة أبنو ال ٱبلو عصر من ٦بتهد ككاد أف 
، ككتابو أصوؿ الفقو ص ِْٕتابو ابن حنبل ص ٰبمل ا٤بذاىب الثبلثة الباقية مسؤكلية إغبلؽ ابب االجتهاد؛ ينظر ك

ّٕٗ . 
( كقد ٣بص الشيخ كبلمو ُب األ٠باء كالصفات كالقدر كالشرع فيما بعد ُب رسالتو التدمرية ا٤بشهورة الٍب أجاب هبا ْ)

 على سؤاؿ كرده من أىل مدينة تدمر ابلشاـ. 
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ل، إال أف ااكمة ختمت ٕبكم أحد قضاة ا٤بالكية ٕببسو، كصدر ا٤برسوـ رى إليو من الفً 
ـي علً كأي  ابن تيمية من معتقد السلطا٘ب ابستتابة ا٢بنابلة أبهنم على  ا٢بنابلةي  ، فأقره اب٣برب م الشا

 . (ُ) معتقد الشافعي
أكردانه مسبقا: اهتاـ السبكي البن تيمية ٖبرؽ اإلٝباع كيتضح جليا ُب ىذا النص الذم 

كٛبثيلو لبعض ىذه ا٤بسائل الشاذة الٍب خرؽ هبا اإلٝباع ما بْب عقدية  ،كشذكذه عن ا٤بسلمْب
كفقهية، كعند النظر كالتحقيق ُب بعض تلك ا٤بسائل ٪بد أف القوؿ هبا موجود مستقر لدل 

 تكلم ابلقرآف، كمسألة تعليق الطبلؽ على كجو كالقوؿ أبف هللا  ،علماء ذلك الزماف كمن سبق
السلف كعقيدة أىل ا٢بديث كقوؿ الصحابة ك اليمْب، فالقوؿ أبف هللا تكلم ابلقرآف ىو مذىب 

إذا  اليمْب من حيث أنو ليس بطبلؽ كإ٭با فيو كفارة - ، كأما مسألة تعليق الطبلؽ(ِ) ٢بنابلةا
فليس فيها إٝباع أصبل، بل ىذا  - فعل أك الَبؾٰبمل الزكجة على ال بذلك أفا٤بتكلم أراد 

 .ّ سيأٌب بياهنا ُب ا١بزء التطبيق القوؿ ىو قوؿ لبعض الصحابة كالفقهاء كما
ألنو يرل أف اإلٝباع   اإذف فالَبىيب بدعول خرؽ اإلٝباع كالشذكذ ٓب يستجب ابن تيمية ٥ب

عليو، كإما ظِب فهذا كىذا ال يكوف إال بنص سابق يدؿ  ،كما سبق إما قطعي ببل ٨بالف
غايتو عدـ العلم اب٤بخالف، كال إٝباع أيضا مع ٨بالفة الواحد من العلماء اجملتهدين، كلذلك 

                                 
كا١بامع لسّبة شيخ ، ُُٕ/ُر الكامنة البن حجر كالدر كما بعدىا،  ِِّ( ينظر العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص ُ)

، كلبلستزادة ينظر كتاب ٞببلت كسراكاف؛ ُب التاريخ السياسي لفتاكل َٔٓكى  ُِِاإلسبلـ لشمس كالعمراف ص 
، كاألغاليط ُب ا٤براسيم السلطانية الصادرة ُب العريب لؤلٕباث كدراسة السياسات ابن تيمية مد ابركت، طبع ا٤بركز

  ن تيمية ٤بشهور آؿ سلماف.حق اب
 . ْٗٓ/ُ، كنقض الدارمي على ا٤بريسي ْٓٔ/ِ( ينظر السنة البن أيب عاصم ِ)
 :مسألة قدٲبا كحديثا كمن أمثلة ا٤بسائل الٍب اهتم بعضهم هبا ابن تيمية ابلشذكذ كخرؽ اإلٝباع ك٨بالفة ٝبهور العلماء( ّ 

، كقد إف أحبت كقف العقد فبل ٛبكنو من نفسها كال تفارقوإذا أسلمت بدار ا٢برب مع زكجها مع  لكافرةبقاء ا
ك٩بن سبقو إٔب  ،قضاء عمر كعلي رضي هللا عنهمايؤيده ك  ،ابلنص يهاا ابن تيمية ا١بمهور كاستدؿ علخالف فيه

، كا٤بصنف ّٖ/ٔ، كينظر إٔب مصادر ا٤بسألة : ا٤بصنف لعبدالرزاؽ القوؿ هبا عامر الشعيب كإبراىيم النخعي كغّبىم
، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُٗٔ/ٕ، كا٤بغِب البن قدامة ّٗٔ/ٓ، كالى البن حـز َُٔ/ْالبن أيب شيبة 

 .ُّٕ/ٓ، كزاد ا٤بعاد البن القيم ّّٕ/ِّ
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، كانقش كل رد ما يراه أنو ٨بالف للصوابفيها للبياف ك انضل رٞبو هللا ُب مسائل الطبلؽ كألف 
طبلؽ كحقيقة اإلٝباع ىذه القضااي ا٤بطركحة ُب كتابو الرد على السبكي ُب مسألة تعليق ال

 كالشذكذ. 
 . (ُ)كنتاج ذلك أف اجتمع خصومو كحكموا بسجنو ُب مسائل الطبلؽ ٤بنعو من الفتيا 

كالزايرة شكلتا جناحي ا٣ببلؼ الفقهي بْب الشيخْب ابن تيمية كالتقي  ِ كمسائل الطبلؽ
و شفاء السقاـ ُب السبكي رٞبهما هللا، كُب مسألة الزايرة أيضا ادعى السبكي اإلٝباع ُب كتاب

أف ادعى بعد أداء مناسك ا٢بج ك   زايرة خّب األانـ على استحباب السفر لزايرة قرب النيب
 . (ّ)  الشيخ ابن تيمية زعم ٙبرٙب زايرة قرب النيب

، كذلك ُب أكثر من (ْ)ال إٝباع فيها أنو ك  هنابطبل كأابفد نقض ابن تيمية ىذه الدعول كق
خبلؿ معرض رده على أحد معاصريو كىو قاضي قضاة ا٤بالكية جن كتبو ابلسموطن كمنها ما  

، كفند ُب موضع آخر ما كقع من فهم مغلوط نسبو بعضهم إليو ظلما (ٓ) يتقي الدين اإلخنائ
                                 

 . ِّْ( ينظر العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص ُ)
ماء اتفقوا على سجنو طويبل أف العل ِْذكر السبكي ُب كتابو السيف الصقيل ص فيما ٱبص مسألة الزايرة فقد ك      

ذكر أف ذلك ا٢ببس ًب إبٝباع العلماء  َُِ/ِلزيغو فحبسو السلطاف كمنعو من الكتابة حٌب مات، كُب فتاكيو 
 كالوالة حٌب مات. 

( كبعض اختيارات الشيخ ُب مسائل الطبلؽ ٩با شنع عليو كسجن بسببها،  كعدـ كقوع طبلؽ الثبلث كا٤بعلق، كاهتم ِ 
ٖبرؽ اإلٝباع كالشذكذ، كليست كذلك؛ ألف الشيخ ٓب ٱبالف فيها دليبل شرعيا، كالشذكذ عنده ىو  الشيخ فيها

أ٠باء من ذىبوا مذىب ابن  ُْٖ/٨ِبالفة الدليل الشرعي، كقد عٌدد الشيخ الطاىر ابن عاشور ُب التحرير كالتنوير 
ندلس كبعض ا٢بنابلة كىو مذىب الظاىرية، كُب تيمية ُب طبلؽ الثبلث فىأىٍكثػىرى كىم: ٝبعه من الصحابة كمالكية األ

عصران ا٢بإب عادت بعض اجملامع الفقهية كدكر اإلفتاء الر٠بية كرؤكس ا٤بذاىب الفقهية كقوانْب األحواؿ الشخصية 
إٔب رأم الشيخ ابن تيمية ُب ىذه ا٤بسائل ٧بتجْب أبهنا ٙبقق مقاصد الشريعة من اافظة على البناء األسرم 

ه، فيا للعجب كيف يكوف الشاذ ابألمس موافقا للشرع اليـو ك٧بققا ٤بقاصده؟!، كينظر لبلستزادة كتاب كاستقرار 
 موافقة قوانْب األحواؿ الشخصية الختيارات ابن تيمية للدكتور مساعد ا٢بقيل.

 . َُِ/ِكما بعدىا، كفتاكل السبكي  ُْٖكى  ُٔٓ( ينظر شفاء السقاـ للسبكي ص ّ)
 . ّٗٓ/ُة البن تيمية ( ينظر اإلخنائيْ)
( ىو: تقي الدين أبو عبدهللا دمح بن أيب بكر بن عيسى السعدم ا٤بصرم ا٤بعركؼ اببن اإلخنائي، قاضي قضاة ا٤بالكية ٓ)

ككاف من عدكؿ القضاة كخيارىم كاشتغل ابلفقو على مذىب مالك، من شيوخو الشيخ نصر ا٤بنبجي، كقد ألف 
= 
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، كذلك ُب فتواه ُب مسألة الزايرة فقاؿ رٞبو هللا عن الناسب كا٤بنسوب: " أىنهوي نػىقىلى (ُ) أك حسدا
ٍٝبىاعً عىٍن ا١بٍىوىاًب مىا لى  ًطله اًبإٍلً ا ابى فىًإنهوي  ،ٍيسى ًفيًو كىرىتهبى ا٢ٍبيٍكمى عىلىى ذىًلكى النػهٍقًل اٍلبىاًطًل، كىًمٍثلي ىىذى

،  -يقصد نفسو  -نػىقىلى أىفه اٍلميًجيبى  رىةى اأٍلىٍنًبيىاًء ًبٍدعىةه أىٍك أىنهوي ذىكىرى ٫بىٍوى ذىًلكى : إفه زايى قىاؿى
ًإ٭بهىا ُب ا١بٍىوىاًب ذًٍكري قػىٍوًؿ اٍلعيلىمىاًء  ،كيٍر ذىًلكى كىالى نػىقىلى ذىًلكى عىٍن أىحىدو ًمٍن اٍلعيلىمىاءً كىاٍلميًجيبي ٓبٍى يىذٍ  كى

ا السهفىري أىٍك ٯبىيوزي؟ رىًة قػيبيوًر اأٍلىٍنًبيىاًء كىالصها٢ًبًْبى، ىىٍل ٰبىٍريـي ىىذى تػىٍْبً كىأىفه الطهائًفى  ،ًفيمىٍن سىافػىرى لًميجىرهًد زايى
ري ميٍستىحىبٌو "  اتػهفىقيوا عىلىى أىنهوي غىيػٍ
(ِ) . 

كقد ساند ىذا التلفيق على الشيخ ابن تيمية ُب مسألة الزايرة استعداءي بعضهم للسلطاف  
كلو كما قاؿ   ىذا أفضىقد ك ، (ّ)على الشيخ ما بْب منع من الفتول كمطالبة ابلسجن كالقتل 

=                                                             
طبعت ضمن ٦بموع الرباىْب الساطعة للقضاعي  –الرد على من ينكر الزايرة امدية  رسالة أ٠باىا: ا٤بقالة ا٤برضية ُب

ؿ كا١بهالة، كقد ا٥بندم، رد فيها على فتيا ابن تيمية بتحرٙب شد الرحاؿ لزايرة قرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ككصف ابن تيمية ابلضبل
 .ُٕٖ/ُكشجرة النور الزكية ٤بخلوؼ ، ُِّ/ِ، ينظر الديباج ا٤بذىب البن فرحوف ىػَٕٓتوُب عاـ 

كقد افَبيم على الشيخ ابن تيمية أبنو تراجع عن عقيدتو إٔب عقيدة األشاعرة ككتب ذلك ٖبط يده، كىذا ما يتعارض ( ُ)
مع منهج الشيخ كسّبتو طواؿ حياتو، فإنو ٓب يتنازؿ عن عقيدتو كآرائو حٌب مات ابلسجن، كلذلك رد عليو السبكي 

٩با يدؿ على بقائو على آرائو كأف قصة الَباجع منسوجة على الشيخ، كينظر مقاؿ نقض دعول تراجع  حٌب بعد ٩باتو
ـ، كما َُِٕ/ُِ/ٔ، كاتريخ: ِّٔكا٤بنشور ٗبجلة البياف ُب العدد رقم  ابن تيمية عن عقيدتو مد براء ايسْب

ل كما نسج كافَبم على اإلماـ الذىيب ك٫بي   نيسج على لساف تبلمذة الشيخ ابن تيمية كأحبائو شتمو كسبو كالرد عليو،
عليو أنو كتب رسالة أ٠باىا النصيحة الذىبية يرد فيها على ابن تيمية كيصفو أبكصاؼ شنيعة، كىذا ما يتعارض مع 
أسلوب الذىيب ا٥بادئ كخطابو ا٤بعتدؿ كحبو الشديد البن تيمية كثناءه العطر على الشيخ ُب عدة كتب لو، كينظر 

 الذىيب مد إبراىيم الشيبا٘ب. لتوضيح ا١بلي ُب الرد على النصيحة الذىبية ا٤بنحولة على اإلماـلبلستزادة ا
 . َِٗ/ِٕ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
( ك٩بن استعدل السلطاف على الشيخ ُب ىذه ا٤بسألة: القاضي اإلخنائي ا٤بالكي ُب رسالتو ا٤بقالة ا٤برضية حيث قاؿ: ّ)

، كأيضا أكرد ا٢بافظ ّٗاـ عليو، كالقصد بسيف الشريعة امدية إليو.. "، ينظر اإلخنائية ص "فتعْب ٦باىدتو كالقي
أف الفقهاء اجتمعوا للنظر ُب شأف ابن تيمية فأفٌب بعضهم بتعزيره كأصر مفٍب  ُُٖ/ُابن حجر ُب الدرر الكامنة 

، كقد كاف البكرم الشافعية البكرم على قتل ابن تيمية ألف قولو ُب مسألة الزايرة مقتض ل لتنقص من قدر النيب األكـر
شديد العداء البن تيمية حٌب ذكر ابن رجب أنو مرة استفرد اببن تيمية ٗبصر فوثب على الشيخ كآذاه كأراد أف ٰبضره 

غاثة االستينظر مع أف ابن تيمية ذاتو ٓب يكفر البكرم على قولو بتجويز االستغاثة بغّب هللا ١بهلو، إٔب الشرع ليقاضيو؛ 
 . ُٕٓ/ْذيل طبقات ا٢بنابلة البن رجب ، ك ُٓٗب الرد على البكرم ص

ن : " ىذا ٯبب التضييق فقاؿ ابن ٨بلوؼ لؤلمّب ركن الدي كمثلو ما حصل مع الشيخ ُب مصر اركسة بسبب عقيدتو     
= 
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حٗؼٌخّ ٓٞهلٚ ػ٤ِٚ رخطٜخٓٚ رخًٌُ٘ٝ ٝحُـِٞ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ قف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساتهمو: الفصل الثاني

 ٝطٌل٤َٙ

فيو عند السلطاف ا٤بلك الناصر بن قبلككف كأكثركا الكبلـ من الكرمي: " ٤با حرفوا الكلم عليو 
فحبس بو سنتْب كثبلثة أشهر كأايما إٔب أف  ،مصر إٔب الشاـ ٕببس ابن تيمية بقلعة دمشق

، كىو رٞبو هللا ينكر عليهم سجنو قائبل: " أىنهوي لىٍو قيدًٌرى أىفه اٍلعىآبى اٍلكىًثّبى اٍلفىتىاكىل (ُ)توُب.. " 
بنا، كىكيل  مىٍن ًسوىل الرهسيوؿً أىخٍ  ييًصيبي كىٱبيًٍطئي، كىمىٍن مىنىعى   طىأى ُب ًمائىًة مىٍسأىلىةو ٓبٍى يىكيٍن ذىًلكى عىيػٍ

ٍٝبى  ًطبلن اًبإٍلً فٍػتىاًء ميٍطلىقنا كىحىكىمى ًٕبىٍبًسًو ًلكىٍونًًو أىٍخطىأى ُب مىسىاًئلى: كىافى ذىًلكى ابى اًع، عىالًمنا ًمٍن اإٍلً
ٍٝبىاًع، فىكىٍيفى إذىا كىافى اٍلميٍفًٍب قىٍد أىجىابى ٗبىا ىيوى سينهةي فىا٢ٍبي  ًطله اًبإٍلً ٍنًع كىا٢بٍىٍبًس حيٍكمه ابى ٍكمي اًبٍلمى

اًء أيمهًتًو؟ "   رىسيوًؿ اَّللهً  كىقػىٍوؿي عيلىمى
(ِ) . 

 ا٢بالة الثانية: اهتامات ا٤بتأخرين عنو كا٤بَبٝبْب لو. 
رٞبو هللا  ّ()مي تابن حجر ا٥بيإماـ الشافعية ُب حينو  يربؽ ٪بممن بينهم  لكن ،سوا بقليلكىم لي

 (ْ)عاشوراء تعأب، كقد اختلف مع ابن تيمية رٞبو هللا ُب عدة مسائل عقدية كفقهية كالتوسعة يـو
 ،(ٓ)كادعى أهنا من ا٤بسائل اإلٝباعية الٍب خرقها ابن تيمية   كشد الرحل لزايرة قرب النيب

سبكي ُب خبلفو مع ابن تيمية ُب مسألة تعليق الطبلؽ كأف ابن تيمية ابتدع كقاؿ قوال كاتبع ال
=                                                             

الدرر ا١بب ابلقلعة، ينظر  ابن تيمية كإخوتو ليلة عيد الفطر إٔب لى قً ني عليو؛ إذا ٓب يقتل، كإال فقد ثبت كفره"، فػى 
 .ُُٕ-َُٕا١بامع لسّبة شيخ اإلسبلـ لعمراف كمشس ص، ك ُُٕ/ُالكامنة البن حجر 

 . َُِ( شفا الصدكر للكرمي ص ُ)
 . َُّ/ِٕ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
ية كابحث ( ىو: شهاب الدين أبو العباس أٞبد بن دمح بن علي بن حجر ا٥بيتمي السعدم األنصارم، فقيو الشافعّ)

مصرم، مولده ُب ٧بلة أيب ا٥بيتم )من إقليم الغربية ٗبصر( كإليها نسبتو، لو عدة تصانيف من أٮبها ٙبفة اتاج إٔب 
ىػ، ينظر ْٕٗشرح ا٤بنهاج كىو من أشهر كتب الشافعية ا٤بعتمدة، كلو أيضا الفتاكل ا٢بديثية، توُب ٗبكة سنة 

 . ِّْ/ُللزركلي ، كاألعبلـ َُُ/ّالكواكب السائرة للغزم 
 . ّٔٓ/ِ( ينظر الصواعق ارقة البن حجر ْ)
رىةي قػىرٍبً رىسيوًؿ اَّللهً ملسو هيلع هللا ىلص( ًلكيلًٌ أىحىدو كىمىا بػىيػهٍنت ُْْ/ْ( كقاؿ ابن حجر ا٥بيثمي ُب ٙبفة اتاج ٓ) ذىًلكى مىعى أىًدلهًتهىا : " )زايى

يًع مىا يػىتػىعىلهقي هًبى  رىًة اٍلقىرٍبً اٍلميكىرهـً كىآدىاهًبىا كىٝبًى  ".  ا ُب ًكتىابو حىاًفلو ٓبىٍ أيٍسبىٍق إٔبى ًمٍثًلًو ٠بىهٍيتو ا١بٍىٍوىىرى اٍلمينىظهمى ُب زايى
كينظر لدعول اإلٝباع الٍب ادعاىا ابن حجر على شد الرحل لزايرة قرب النيب األكـر كخرؽ ابن تيمية لئلٝباع كتاب  

 كما بعدىا.  ِٕكى  ُٓكى  ُِر ص ا١بوىر ا٤بنظم البن حج
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حٗؼٌخّ ٓٞهلٚ ػ٤ِٚ رخطٜخٓٚ رخًٌُ٘ٝ ٝحُـِٞ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ وذ الفقهي وانعكاساتهموقف ابن تيمية من الشذ: الفصل الثاني

 ٝطٌل٤َٙ

 . (ُ)ٓب يسبقو إليو أحد 
كىو يعتقد أف " اٍبن تػىٍيًمية عبده خذلو هللا كأضلهو كأعماه كأصمو كأذلهو، كىًبذىًلك صرح اأٍلىئًمهة 

ـ اإًلمىاـ اٍلميٍجتىهد  بينوا فىسىاد أىٍحوىالو كىكذب أىقٍػوىالو، كىمىن الهذين أىرىادى ذىًلك فػىعىلىيًو ٗبطالعة كىبلى
 . (ِ)ه التهاج.. " اٍلميتهفق على ًإمىامىتو كجبللتو كبلوغو مرتبىة ااًلٍجًتهىاد أيب ا٢ٍبسن الس ٍبًكٌي كىكلدً 

ككأف ا٣بصومة بْب ابن تيمية كالسبكي يعيد صياغتها ابن حجر ، كال ينقصها سول 
ثم كلو شاىده لعظمو كلو قليبل كما قاؿ السبكي ذاتو عنو: "  ،ر البن تيميةمشاىدة ابن حج

 . (ّ)أواخر المائة السابعة رجل لو فضل ذكاء واطبلع ولم يجد شيخا يهديو.. "  جاء في
أف بعضهم اهتم ابن تيمية رٞبو  ،كقد ذكر كٕب الدين العراقي ابن ا٢بافظ زين الدين العراقي

 . (ْ)ُب ستْب مسألة نو خرؽ اإلٝباع أبهللا 
كأما لدل مَبٝبيو فقد جاء عنو ُب كتاب الربانمج: " مفٍب الشهاـ ك٧بدثو كحافظو كيركب 

شواذ اٍلفىتىاكىل كىيػىٍزعيم أىنو ٦بيٍتىهد ميًصيب.. " 
، ك٩بن اتبعو على ذلك صاحب كتاب درة (ٓ)

 .(ٔ)ا٢بجاؿ ُب غرة أ٠باء الرجاؿ 
بعض الشافعية مقرا ٥بم أف ابن تيمية ضاؿ مضل خرؽ  كقد نقل الشيخ الدردير ا٤بالكي عن

 .ٕاإلٝباع كسلك مسالك االبتداع، ككافقو على ذلك أيضا الشيخ الدسوقي ا٤بالكي 
إذف فالتهمة للشيخ ابلشذكذ كمفارقة اإلٝباع ٥با ىالتها اإلعبلمية كأصداؤىا التارٱبية الٍب ما 

                                 
 . ْٖ/ٖ( ينظر ٙبفة اتاج البن حجر ُ)
 . ّْْ، ككصفو بنحو ىذا أيضا ُب حاشية اإليضاح ص ْٖ-ّٖ( الفتاكل ا٢بديثية البن حجر ص ِ)
 . ِّالسيف الصقيل للسبكي ص ينظر مقدمة الكوثرم على ( ّ)
 كما بعدىا.  ِٗ( األجوبة ا٤برضية البن العراقي ص ْ)
 . َُٓ( برانمج الوادم آشي ص ٓ)
 . َّ/ُ( ينظر كتاب درة ا٢بجاؿ للمكناسي ا٤بالكي ٔ)

: " كثّب من الفقهاء كغّبىم كرىوا لو التفرد ببعض شذكذ ا٤بسائل ُْٖكجاء ُب ترٝبتو ابلتاج ا٤بكلل للقنوجي ص 
 ىا. الٍب أنكرىا السلف على من شذ هبا "، كقد رد القنوجي على دعول الشذكذ بعد ذكر 

 .ِّٔ/ِ، كحاشية الدسوقي على الشرح الكبّب ّٖٓ/ِينظر الشرح الصغّب للدردير مع حاشية الصاكم  (ٕ 
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حٗؼٌخّ ٓٞهلٚ ػ٤ِٚ رخطٜخٓٚ رخًٌُ٘ٝ ٝحُـِٞ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

 ٝطٌل٤َٙ

ركف حٌب زماننا ا٤بعاصر الذم زيدت فيو زالت مستمرة على لساف أتباع خصومو عدة عقود كق
 . (ُ)ا٢بقد كالتكفّب كصاحب الفتول ا٤بوسومة )إف اتب كإال قتل( ك التهم أبنو نيب الكراىة 

كُب إعادة صياغة ٤با ذكر على ىيئة سؤاؿ: ىل خرؽ ابن تيمية اإلٝباع كشذ كغبل ُب 
 التكفّب؟. 

 كللجواب على ىذا أقوؿ: 
تيمية عن نفسو ىذه التهمة فقاؿ عن التكفّب مقررا ا٤بنهج  ا١بواب األكؿ: قد دفع ابن

ًإٍف أىٍخطىأى كىغىًلطى حىٌبه ألىل السنة  الصحيح ا ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى كى : " كىلىٍيسى أًلىحىًد أىٍف ييكىفًٌرى أىحىدن
ى لىوي اٍلمىحىجهةي  ـى عىلىٍيًو ا٢ٍبيجهةي كىتػيبػىْبه ميوي بً  ،تػيقىا بىٍل الى  ،يىًقًْب ٓبٍى يػىزيٍؿ ذىًلكى عىٍنوي اًبلشهكًٌ كىمىٍن ثػىبىتى إٍسبلى

                                 
( ينظر كتاب ابن تيمية ليس سلفيا للدكتور منصور عويس، ككتاب أخطاء ابن تيمية ُب حق رسوؿ هللا كأىل بيتو ُ)

 للدكتور دمح صبيح. 
ب كإال قيتل( للدكتور دمح حبش، منشور على موقع األخبار السورية على ( فتول )يستتاِْٖكينظر أيضا مقاؿ )    

ل ٥با الدكتور دمح؛ عند أتملها يظهر أنو ٩با ينقلو الشيخ عن أصحاب الشبكة العنكبوتية، كبعض ىذه الفتاكل الٍب مثٌ 
مع ابن تيمية مثل: )من ٓب  كبعضها ىي رأم الشيخ كأف ا٢بق فيهاأك ٥با سياؽ اترٱبي ال ٚبرج عنو، اآلراء كا٤بذاىب 

كمن قاؿ لرجل: توكلت عليك أك أنت حسيب  -يقل إف هللا فوؽ ٠باكاتو على عرشو فإنو يستتاب فإف اتب كإال قتل 
كمن اعتقد أف أحدا من أكلياء هللا يكوف مع دمح كما كاف ا٣بضر  -أك أان ُب حسبك.. يستتاب فإف اتب كإال قتل

كالرجل البالغ إذا امتنع من صبلة كاحدة من الصلوات ا٣بمس  -كإال ضربت عنقو  مع موسى فإنو يستتاب فإف اتب
كاستتابة من أصر على كجوب ا١بهر ابلنية كفعلو  -أك ترؾ بعض فرائضها ا٤بتفق عليها فإنو يستتاب فإف اتب كإال قتل

كإال قتل ألنو خالف إٝباع  كاعتقده دينا فشوهش على ا٤بصلْب كآذل الناس كٓب يكتًف ٗبجرد التلفظ هبا فإف اتب
كفتواه ُب  -كجواز قتل الولد ا٤بسلم لوالده ا٤بشرؾ إف لقيو ُب صفوؼ القتاؿ -ا٤بسلمْب كمن خالف اإلٝباع كفر

 -كفتواه ُب قتاؿ جيش التَب كلو نطقوا ابلشهادة لتظاىرىم ابإلسبلـ ليقتلوا ا٤بسلمْب -التَبس الٍب توافق ا١بمهور
 (. ة ٔببل كسراكاف ٤با قطعوا السبل كأخافوا الناس كأعانوا التَبكفتواه ُب قتاؿ الرافض

كما ينظر كتاب تفكيك أصوؿ خطاب العنف الدموم )قراءة نقدية لكتاب ابن تيمية: الصاـر ا٤بسلوؿ(      
 للباحث ا٤بغريب: دمح أمعارش، طبع مؤسسة مؤمنوف ببل حدكد للدراسات كاألٕباث، كقد تضمن الكتاب أطركحة ابن
تيمية ُب أف األصل ىو العنف كالتكفّب، كىذا ما يتناقض مع أتصيبلت الشيخ ٤بسألة التكفّب من تكفّب الفعل دكف 
الفاعل إذا كفره الشرع ا٢بنيف، كأف الفاعل ال يكفر إال بشركط كموانع كبعد إقامة ا٢بجة لفظا كمعُب، كأنو رٞبو هللا  

فر إال بعد إقامة ا٢بجة، كقد ألف رٞبو هللا قاعدة ٨بتصرة ُب قتاؿ كاف من أعظم الناس هنيا عن أف ينسب مسلم للك
 الكفار كمهادنتهم كٙبرٙب قتلهم جملرد كفرىم. 
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ٓٞهلٚ ػ٤ِٚ رخطٜخٓٚ رخًٌُ٘ٝ ٝحُـِٞ حٗؼٌخّ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

 ٝطٌل٤َٙ

بػٍهىًة "  ًإزىالىًة الش  يػىزيكؿي إاله بػىٍعدى إقىامىًة ا٢ٍبيجهًة كى
(ُ) . 

: أىٌ٘بً   ا مىعى أىٌ٘بً دىائًمنا كىمىٍن جىالىسىًِب يػىٍعلىمي ذىًلكى ًمِبًٌ كقاؿ ٙبديدا عن موقفو الشخصي: " ىىذى
ه إٔبى تىٍكًفّبو كىتػىٍفًسيقو كىمىٍعًصيىةو.. " ًمٍن أىٍعظىًم النها ًس نػىٍهينا عىٍن أىٍف يػيٍنسىبى ميعىْبه

، ككاف ينهى عن (ِ)
، كقاؿ عنو الذىيب: " كىافى شىٍيخينىا اٍبني تيًميهة ُب (ّ)التفرقة كالنفرة بْب ا٢بنبلية كاألشاعرة كغّبىم 

: أىانى الى أىكفر أىحى  مو يػىقيٍوؿي دان ًمنى األيمهة " أىكىاًخًر أىايه
(ْ) . 

 -إف اجمليب ك ا٢بمد )كأما دعول خرؽ اإلٝباع فيدفعها ابن تيمية عن نفسو بقولو: 
ٓب يقل قط ُب مسألة إال بقوؿ قد سبقو إليو العلماء، فإف كاف قد ٱبطر لو  -يقصد نفسو

إايؾ "اإلماـ أٞبد: كيتوجو لو فبل يقولو كينصره إال إذا عرؼ أنو قد قالو بعض العلماء كما قاؿ 
، فمن كاف يسلك ىذا ا٤بسلك: كيف يقوؿ قوالن ٱبرؽ "أف تتكلم ُب مسألة ليس لك فيها إماـ

 . (ٓ) (بو إٝباع ا٤بسلمْب؟، كىو ال يقوؿ إال ما سبقو إليو علماء ا٤بسلمْب!.. 
 اجتهدكا ُب دفع ىذه التهم -كىم أعرؼ الناس بو  –ا١بواب الثا٘ب: أف تبلمذتو كأتباعو 

 : معنو ال سيما ا٢بنابلة ، كمنه
و الفقهية بكتابْب: أحدٮبا ئتلميذه ابن عبدا٥بادم ا٢بنبلي، كالذم دافع عن الشيخ كآرا -ُ

ُب ذكر سّبة الشيخ كىو كتاب العقود الدرية ُب مناقب ابن تيمية كقد ذكر فيو بعض اختياراتو 
ببها اهتم رٞبو هللا، كذلك ٗبا الٍب خالف الشيخ فيها ا٤بشهور من مذاىب العلماء كقد يكوف بس

                                 
 .ُِٓ/ٓ، كينظر منهاج السنة لو ْٔٔ/ُِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ِِٗ/ّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)

كمفٍب الشافعية البكرم؛ أك أفٌب   ككفره ٨بالفيو ٩بن أفٌب بقتلو كىذا ا٤بوقف منو رٞبو هللا يقابلو كيضاده موقف بعض     
بكفره بل حٌب بكفر من لقبو بشيخ اإلسبلـ كالعبلء أيب عبدهللا دمح البخارم ا٢بنفي، ينظر الدرر الكامنة البن حجر 

 . ِّٗ-ِِٗ/ٗكى الضوء البلمع للسخاكم  ُُٖ/ُ
 . ِِٗ-ِِٕ/ّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 . ٖٖ/ُٓ( سّب أعبلـ النببلء للذىيب ْ)
 . ْٖٓ( اإلخنائية البن تيمية ص ٓ)
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خًٌُ٘ٝ ٝحُـِٞ حٗؼٌخّ ٓٞهلٚ ػ٤ِٚ رخطٜخٓٚ ر: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

 ٝطٌل٤َٙ

٢بلف ابلطبلؽ، ليمْب ُب ااب التكفّب كمن ذلك: مسألة ،حد كعشرين مسألةيبلغ تقريبا من كا
، كأما الكتاب اآلخر فهو (ُ)يقع  كأف الطبلؽ الثبلث ال يقع إال كاحدة، كأف الطبلؽ اـر ال

 . تصر فيها لرأم الشيخكان ُب مسألة الزايرة ،الصاـر ا٤بنكي ُب الرد على السبكي 
كيدرأ عنو  يدافعك شيخو ابن تيمية ٲبدح الذم ما انفك  ،مشس الدين ابن القيم ا١بوزية -ِ

االهتامات بشذكذه ُب ا٤بعتقد كالفقو كتابة كعمبل، كمن ذلك مسألة طبلؽ الثبلث أهنا ٙبسب 
فىًة حيث قاؿ: " كىكيل  صىحى  ،كاحدة، كالٍب زيعم أف ابن تيمية خرؽ اإلٝباع فيها ايبٌو ًمٍن لىديٍف ًخبلى

ثى كىاًحدىةه فػىتػٍوىلن  ، كىافى عىلىى أىفه الثهبلى فىًة عيمىرى ًث ًسًنْبى ًمٍن ًخبلى دًٌيًق إٔبى ثىبلى أىٍك إقٍػرىارنا أىٍك  الصًٌ
ا إٍٝبىاعه قىًدٙبه، كىٓبٍى ٘بيًٍمٍع اأٍلي  ا ادهعىى بػىٍعضي أىٍىًل اٍلًعٍلًم أىفه ىىذى ، كى٥ًبىذى َّللًهً ا٢بٍىٍمدي عىلىى سيكيواتن مهةي كى

ا"  ، كىًإٔبى يػىٍوًمنىا ىىذى ًفًو، بىٍل ٓبٍى يػىزىٍؿ ًفيًهٍم مىٍن يػيٍفًٍب ًبًو قػىٍرانن بػىٍعدى قػىٍرفو ًخبلى
(ِ) . 

 ،ابن كتلميذ مشس الدين ابن القيم بن قيم ا١بوزية ا٢بنبليإبراىيم بن دمح  الدين برىاف -ّ
يمية بقولو: " ال نعرؼ لو مسألة خرؽ فيها اإلٝباع، كمن الذم صدر كتابو عن اختيارات ابن ت

ادعى ذلك فهو إما جاىل كإما كاذب، كلكن ما ينسب إليو االنفراد بو ينقسم إٔب أربعة 
أقساـ، األكؿ: ما يستغرب جدا فينسب إليو أنو خالف اإلٝباع لندكر القائل بو كخفائو على  

، كذكر ٙبت ىذا النوع (ّ)على خبلفو.. " كثّب من الناس، ك٢بكاية بعض الناس اإلٝباع 
مسألة رضاع الكبّب إذا كاف  )أربعْب مسألة، منها مسألة طا٤با شنع على الشيخ بسببها كىي: 

فإف  ،كقصة سآب مؤب حذيفة هنع هللا يضر ،( ٩بن ترىب ُب البيت ٕبيث ال ٰبتشم منو أىل البيت
 . (ْ)قة اهنع هللا يضر كما بينو الربىاف ابن قيم الرضاع ىنا ينشر ا٢برمة، كىذا مذىب عائشة الصدي

                                 
 . َّْ-ّّٕ( ينظر العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص ُ)
 . ّْ/ّالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ِ)
 . ُُِ( اختيارات ابن تيمية للربىاف ابن قيم ا١بوزية ص ّ)
، كىو أيضا مذىب الظاىرية؛ ينظر الى البن حـز ُِٖص وزية اختيارات ابن تيمية للربىاف ابن قيم ا١بينظر  (ْ)

ُُ/ٗٓ. 
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حٗؼٌخّ ٓٞهلٚ ػ٤ِٚ رخطٜخٓٚ رخًٌُ٘ٝ ٝحُـِٞ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

 ٙٝطٌل٤َ

حيث أسهب ُب سّبة الشيخ  ،ترٝبة ابن رجب ا٢بنبلي ُب كتابو ذيل طبقات ا٢بنابلة -ْ
كذكر مشائلو كأايمو ككيف افَبيًمى عليو كذكر بعض ا٤بسائل الٍب اهتم فيها ابلشذكذ كىو من 

 . (ُ)الشذكذ كخرؽ اإلٝباع براء 
مشقي الشافعي ُب كتابو الرد الوافر على من زعم أف من ٠بى ابن ابن انصر الدين الد -ٓ

كالذم ٝبع فيو ثناء األئمة من ٝبيع ا٤بذاىب على الشيخ كحسن  ،تيمية شيخ اإلسبلـ كافر
الذم يكفر ابن تيمية كمن  (ِ) ا٢بنفي معتقده كفضل اختياراتو، كرد فيو على العبلء البخارم

ن انصر الدين فتنة بسبب دفاعو، فكتب عنو العبلء يسميو بشيخ اإلسبلـ، كقد كقع الب
البخارم كتااب للسلطاف ٰبرضو عليو، فأحالو السلطاف للقاضي الشهاب بن امرة الذم أنكر 

 . (ّ)كلكن هللا سلمو  ،على ابن انصر الدين فعلو
تلميذ الشيخ سراج الدين عمر البزار، ألف كتاب األعبلـ العلية ُب مناقب ابن تيمية،  -ٔ

 . كعقيدة كفقها علما كعمبل ىو ُب ذكر مآثر الشيخ كالثناء عليوك 
الشيخ مرعي الكرمي ا٢بنبلي، فقد ألف كتابو الشهادة الزكية ُب ثناء األئمة على ابن  -ٕ

 . كعلمو كدفاع عنو كشهادة األئمة ُب فضلو ،تيمية، كىو كتاب عن سّبة الشيخ كما تعرض لو
ابو جبلء العينْب ُب ٧باكمة األٞبدين، ٧بمود شكرم اآللوسي، الذم عقد ُب كت -ٖ

كأكرد اهتامات ابن حجر لو كفندىا كرد  ،ميتأٞبد بن تيمية كأٞبد بن حجر ا٥بي٧باكمة بْب 
 عليها مستشهدا ابلدليل كالقوؿ ا١بليل كمنها التهمة ابلشذكذ كخرؽ اإلٝباع. 

                                 
 كما بعدىا.  ُْٗ/ْ( ينظر ذيل طبقات ا٢بنابلة البن رجب ُ)
( ىو: أبو عبدهللا عبلء الدين دمح بن دمح بن دمح بن دمح البخارم العجمي، فقيو أصوٕب حنفي، كاف متأثرا ابلتصوؼ ِ)

لو كتاب ملجمة اجملسمة ُب الرد على ابن تيمية كفاضحة ا٤بلحدين ُب الرد على ابن عريب  كعلى العقيدة ا٤باتريدية،
الطائي الصوُب، قيل عنو أنو نبغ ُب ا٤بئة التاسعة بدمشق كتعصب على ابن تيمية ككفره ككفر من ٠باه بشيخ اإلسبلـ، 

، ُِٗ/ٗكالضوء البلمع للسخاكم ، ُُٖ/ُكالدرر الكامنة لو ، ّٖ/ْىػ، ينظر إنباء الغمر البن حجر ُْٖتوُب 
 . َِٔ/ِكالبدر الطالع للشوكا٘ب 

 . ُٗٗ/ِ، كالبدر الطالع للشوكا٘ب َُٓ-َُْ/ٖ( ينظر الضوء البلمع للسخاكم ّ)
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 ٝطٌل٤َٙ

خ، ٩با يؤكد ٝبيع مواقف خصـو الشيكفهم كيتلخص ٩با سبق بوضوح أنو ال ٲبكن عقلنة 
على كيل ا٤بهمة كانت من البواعث   ،أف ٦برد رؤية الشيخ التصحيحية للشذكذ كاإلٝباع

تعصب فخالط ذلك البواعث العقدية كشيئا من ال ،ٓب تكن الباعث األكحدإف ك  ،االهتامات لو
فقد ذكر ، كا٢بسد كحظوظ النفس، كلعل بعض ىذه األسباب يعود لشخصية الشيخ  شيوخلل

 . (ُ)ٝبوف أنو كاف فيو إقداـ ككثّب ا٤بناظرة كقلة مداراة كحدة يقهرىا أحياان اب٢بلم عنو ا٤بَب 
 اثنيا: ابن تيمية واخلروج عن ادلذاهب األربعة. 

دعول شذكذ ابن تيمية ٤بخالفتو ا٤بذاىب األربعة ال تقل كثّبا عن سابقتها )خرؽ اإلٝباع( 
 . (ِ)بل ىي اتبعة ٥با تقريبا  ،من حيث حجم ردة الفعل

 ،ا٢بالة العلمية الٍب كاف عليها الفقو ُب ذلك الزماف نقرأ اترٱبياكقبل كل شيء كاف لزاما أف 
 . كاالنعكاسات االنفعاالتاإلٯباز لفهم أسباب  كلو بشيء من

فقد كاف التقليد سائدا للموقف العاـ كابب االجتهاد موصد عند بعضهم، كيدفع ٫بو ىذا 
 التوجو حركتاف: 
 ُب ا٤بشرؽ ة: ٛبثلت ُب ٛبذىب الدكؿ ٗبذاىب عقدية معينة كالدكلة السلجوقيةحركة سياسي

كمن جاء بعدىا كالدكلة  ،الٍب فرضت ا٤بذىب األشعرم ُب نظامها التعليمي اب٤بدارس النظامية
كاف   الٍب تبنت كذلك ذات ا٤بذىب األشعرم، أما على ا٤بستول الفقهي فقد اب٤بغرب التومرتية

تبنت ا٤بدارس النظامية الٍب أنشأىا كقد  يد الطؤب ُب أكائل العهد العباسي،لقضاة ا٢بنفية ال
الوزير نظاـ ا٤بلك ُب عهد الدكلة السلجوقية كذلك ا٤بذىب الشافعي ُب الفقو كحيصر التدريس 

                                 
، كا١بامع لسّبة ابن تيمية َٕٓ/ْ، كذيل طبقات ا٢بنابلة البن رجب ُّْ/ُ( ينظر سّب أعبلـ النببلء للذىيب ُ)

 ، كا٤بناظرات العقدية البن تيمية للحمرم.ّْٕ كى  ِٗٔلشمس كالعمراف ص 
( كقبل ابن تيمية، قد اشتكى ابن حـز من دعول اإلٝباع الٍب ال تصح ككذلك دعول اتفاؽ ا٤بذاىب األربعة كاعتبار ِ)

 ، ٩با يدؿ على أف دعول اتفاؽ األئمة األربعة إٝباع ك٨بالفتهمِٖٕ/ٖأهنا إٝباع ك٨بالفتها شذكذ، ينظر الى لو 
 شذكذ بدأت من عصر ابن حـز أك قبلو. 
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ُب فرض ا٤بذىب ا٤بالكي ُب ببلد  سياسيا الفضل، كُب ا٤بقابل كاف لدكلة ا٤برابطْب (ُ)فيو 
فيما بعد كاعتماد  ، كىكذا ا٢باؿ ُب بعض الدكؿ الٍب قامت(ِ)ترؾ ما سواه ا٤بغرب كتسيده ك 

 ، ما عدا ا٤بذىب ا٢بنبلي الذم ٓب تتبناه الدكؿ إال مؤخرا. العثمانيْب للمذىب ا٢بنفي
حركة شعبية: ٛبثلت ُب إغبلؽ ابب االجتهاد عند بعضهم، ككجوب اتباع ا٤بذاىب األربعة، 

، إما ُب شكل فرض شركط شبو تعجيزية كمشاىّبىم ربعةقادىا بعض فقهاء ا٤بذاىب األ
بفقد اجملتهدين قبل عهود طويلة من القرف السادس كما صرح النوكم  لبلجتهاد، أك ُب التصريح

، أك إبٯباب اتباع مذىب معْب، كقد قرر القاضي عياض رٞبو هللا ترجيح (ّ)رٞبو هللا بذلك
، كنقل اإلٝباع على (ْ)على غّبه من ا٤بذاىب مذىب مالك على غّبه ككجوب تقليده كتقدٲبو 

، (ٔ)، كنقل غّبه كذلك كجوب اتباع األئمة األربعة (ٓ)جواز تقليد ا٤بذاىب األربعة كالظاىرية 
 ،(ٕ)كُب ا١بهة ا٤بقابلة أكجب ا١بويِب رٞبو هللا اتباع مذىب الشافعي على ا٣بواص كالعواـ 

اإلماـ ٤بن التـز تقليد مذىبو كالنيب عليو كصاحب ىذا اعتقاد بعض أتباع ا٤بذاىب: " إف 
اًىًب (ٖ)السبلـ مع أمتو، كال ٰبل لو ٨بالفتو "  ٍٝبىاعى انٍػعىقىدى عىلىى تػىٍقًليًد كيلٌو ًمٍن اٍلمىذى ، " كىأىفه اإٍلً

اأٍلىٍربػىعىًة كىأىفه ا٢بٍىقه الى ٱبىٍريجي عىنػٍهيٍم " 
س يربى ىر بى الظاا٤بملوكي ىػ من عهد ا٤بلك ٓٔٔ، كُب عاـ (ٗ)

م حيكرت الفتيا كالقضاء كالتدريس على ا٤بذاىب األربعة، كأفٌب الفقهاء بوجوب اتباع ارً دى قٍ دي نٍ البػي 
                                 

، كا٣بطط ُّٕ/ُِ، كالبداية كالنهاية البن كثّب ُّٔ/ْ، كطبقات السبكي ٔٔ-ٓٔ/ٗ( ينظر ا٤بنتظم البن ا١بوزم ُ)
 . ّٖٓ/ِللمقريزم 

 . ُُّ( ينظر ا٤بعجب ُب تلخيص أخبار ا٤بغرب للمراكشي ص ِ)
 . ّْ/ُ( ينظر اجملموع للنوكم ّ)
 . َٔا٤بدارؾ للقاضي عياض ص( ينظر ترتيب ْ)
 . ِٗ/ٖ، كنقلو عنو الذىيب ُب سّب أعبلـ النببلء ْٔص ترتيب ا٤بدارؾ للقاضي عياض( ينظر ٓ)
 عن ابن الصبلح كجوب تقليد ا٤بذاىب األربعة.  ِٕٓ/ُ( نقل اإلسنوم ُب التمهيد ٔ)
 . ْٕ( ينظر مغيث ا٣بلق أليب ا٤بعإب ا١بويِب ص ٕ)
 . ّٔ/ُاضي عياض ( ترتيب ا٤بدارؾ للقٖ)
 .ةنقبل عن اإلفصاح البن ىبّب  َُّ/ُُ( الفركع البن مفلح ٗ)
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، فإف الفقهاء ماتوا كٓب ا٤بذاىب األربعة كعدـ ا٣بركج عنها ألسباب منها: ا٣بوؼ من الشذكذ
زاؿ األمر ُب تطور  ، كما(ُ) األربعةاألئمة ف مذاىبهم كأصو٥با كٙبفظ كتنقل عنهم سول تدكٌ 

كاعترب بعضهم أف " ٩بها الى يػىنػٍفيذي اٍلقىضىاءي ًبًو مىا إذىا قىضىى ًبشىٍيءو ٨بيىاًلفو  ،حٌب منع بعضهم القياس
ؼه لًغىٍّبًًىٍم،.. ًإٍف كىافى ًفيًو ًخبلى ةى اأٍلىٍربػىعىةى ٨بيىاًلفه ًلئٍلًٍٝبىاًع، كى فه أى  ًلئٍلًٍٝبىاًع..، كىمىا خىالىفى اأٍلىئًمه
اًىًبًهٍم كىاٍنًتشىارًىىا  ـً اٍلعىمىًل ٗبىٍذىىبو ٨بيىاًلفو ًلؤٍلىٍربػىعىًة اًلٍنًضبىاًط مىذى ٍٝبىاعى انٍػعىقىدى عىلىى عىدى ثٍػرىًة اإٍلً كىكى

أىتٍػبىاًعًهٍم " 
ا٤بتوَب  ا٤بالكي حٌب حكى النفراكم عصور متأخرة إٔب، كاستمرت ىذه الدعول (ِ)
 .ّلى تقليد كاحد من األئمة األربعة كٙبرٙب ا٣بركج عنهم اإلٝباع عق ( ُُُِٔب عاـ ) 
ابو إٔب ل ىذا ا٤بوقف من االجتهاد كعدـ ا٣بركج عن ا٤بذاىب األربعة أاي كانت أسبكأدٌ 

حدكث بعض  عنو نتج٩با  ،انر الفتنة بْب ا٤بذاىب الفقهية كأتباعها إذكاءزايدة شعلة العصبية ك 
 ،كبْب أتباع ذات ا٤بذاىب الفقهية األربعة ،رجْب عنهاالصراعات الدموية بْب ا٤بذاىب كا٣با

مقلدة ا٤بذاىب  دفع بعضى  العجيب أف التعصبى ، ك (ْ)و كما تقدـ فكله يقدـ مذىبو كقد يوجبي 

                                 
 . ُٕٔ/ْ( ينظر ا٣بطط للمقريزم ُ)
 . ِٗ( األشباه كالنظائر البن ٪بيم ص ِ)

كقد بلغت ىذه الدعول مبلغا استدعى بعض العلماء إٔب الرد عليها ككتاب الرد على من أخلد إٔب األرض كجهل أف      
 ُب كل عصر فرض للسيوطي.  االجتهاد

 .ّٔٓ/ِ( ينظر الفواكو الدكا٘ب للنفراكم ّ 

كى  َْ/ٕ( ينظر لبعض ما كقع من فتنة بْب فقهاء الشافعية كا٢بنابلة كأتباعهم كتاب الكامل ُب التاريخ البن األثّب ْ)
ب على كتابو غرً قد استي ، كقد كصف ابن األثّب ما حدث بفتنة ا٢بنابلة؛ ككاف رٞبو هللا شافعيا؛ ك ِِٖكى  ُِٗ/ٖ

عبيد، كينظر مقاؿ ابن األثّب كموقفو من الدكلة العبيدية كبعض  الكامل بعض الغرائب كتصحيحو نسب حكاـ بِب
 الدكؿ ا٤بعاصرة ٥با لؤلستاذ دمح العبدة؛ ابلعدد التاسع من ٦بلة البياف.

ابلبسملة ُب الصبلة اب٤بساجد حٌب اقتتلوا كألزمت  ذكر أنو قد كقعت فتنة بْب الشافعية كا٢بنابلة حوؿ ا١بهرك٩با يي      
، كينظر لبلستزادة التعصب ا٤بذىيب ُب التاريخ اإلسبلمي ٣بالد ُّٔ/ٖالشافعية البيوت ، ينظر ا٤بنتظم البن ا١بوزم 

 عبلؿ.
نو لو كاف لو من أف مفٍب الشافعية أبو منصور دمح الربكم كاف يقوؿ أ ُْٖ/ُِنقل سبط ابن ا١بوزم ُب مرآة الزماف ك     

قاؿ ايقوت ا٢بموم عن بعض تلك الفًب األمر شيء لفرض ا١بزية على ا٢بنابلة ؛ فقيل أهنم دسوا لو السم فمات، ك 
= 
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فكاف من ا٤بمارسات الفقهية ا٣باطئة لبعضهم، أف ٯبتنب  ،منوُب الشذكذ الذم نفركا إٔب الوقوع 
ذىب، العتقاد أف الصبلة ابطلة بسبب ا٣ببلؼ فيما بينهم الصبلة خلف بعض ا٤بخالفْب لو ُب ا٤ب

األذاف كاإلقامة  تفرؽ كالقتاؿ بسب االختبلؼ ُب صيغ، أك ا٤بعاداة كالُب أركاف الصبلة ككاجباهتا
 . (ُ)، حٌب منع بعضهم الزكاج من بعض ا٤بذاىب الفقهية األخرل كالتشهدات ُب الصبلة

 اهب األربعة. نقد ابن تيمية لفكرة وجوب تقليد ادلذ
إال أنو  ،ٓب يكن ابن تيمية ٗبنأل عن تلكم الصراعات الفقهية إذ أنو عايشها كاكتول بنارىا

رفضها رفضا شديدا كنقدىا نقدا منهجيا كفقهيا، إذ كاف يقود من ا١بهة األخرل حركة فقو 
موقفو  اتباع الدليل من النقل كالعقل ا٤بتبلٞبْب كما دؿ على ذلك الكتاب كالسنة، كيتلخص

 النقدم رٞبو هللا ُب اآلٌب: 
 تصحيحو ٤بفهـو اإلٝباع القطعي كالظِب كالشذكذ الفقهي كما مر مسبقا.  -ُ
أك موافقتو للظاىرية ُب بعض اجتهاده ُب ا٤بسائل الفقهية كا٣بركج عن ا٤بذاىب األربعة  -ِ

عن مشهور حٌب عد بعضهم ُب اختياراتو أكثر من مئة مسألة خرج فيها إما عنهم أك ا٤بسائل، 
، أك كصف اختياراتو ٩با تسبب ُب زعم بعضهم أف الشيخ خرؽ إٝباع ا٤بذاىب األربعة ،مذىبو

 . (ِ) ابلشذكذ
=                                                             

: " كقعت العصبٌية بْب ا٢بنفية كالشافعٌية، ككقعت بينهم حركب كاف الظفر ُب ُُٕ/ّا٤بذىبية ُب معجم البلداف 
ستاؽ، كىم حنفية، ٯبيئوف إٔب افعٌية إاٌل أف هللا نصرىم عليهم، ككاف أىل الرٌ ٝبيعها للشافعٌية، ىذا مع قٌلة عدد الش

 البلد ابلسبلح الشاؾ كيساعدكف أىل ٫بلتهم فلم يغنهم ذلك شيئا حٌب أفنوىم ". 
ل ضمن ا١بزء التطبيقي كبياف ائ، كسيأٌب ذكر ىذه ا٤بسّٕٗ-ّٖٕ/ِّ كى  ٔٔ/ِِ ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيميةُ)

 حكم عليها ابلشذكذ كالعصبية. أف الشيخ
كما بعدىا، كاختيارات ابن تيمية من العقود الدرية البن  ُُِ( ينظر اختيارات ابن تيمية للربىاف ابن قيم ص ِ)

كما بعدىا، كىناؾ رسائل دكتوراه من عدة ٦بلدات أعدىا بعض الفضبلء الدكاترة بعنواف:  ِّٕعبدا٥بادم ص 
مية الفقهية( ٝبعوا فيها كل ما خرج بو الشيخ عن مشهور مذىب أٞبد أك ا٤بذاىب )اختيارات شيخ اإلسبلـ ابن تي

سيما مع طباعة كتب جديدة  مسألة، كأعتقد عند التدقيق كا٤براجعة حاليا أف العدد سيزيد ال ِّٖاألربعة كبلغ 
 للشيخ.

= 
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رؤيتو رٞبو هللا التصحيحية لباب االجتهاد، كأنو مفتوح ُب كل مصر كعصر ببل شركط  -ّ
ٔبمهور كٝبلة  ، كأف اجملتهد يشَبط فيو العلم(ُ)تعجيزية، فبل ٱبلو الزماف من قائم  ٕبجتو 

األدلة الشرعية من الكتاب كالسنة، كقاؿ رٞبو هللا: " فبل يقولن قائل: من ٓب يعرؼ األحاديث  
 . (ِ)كلها ٓب يكن ٦بتهدا..، فليس ُب األمة على ىذا ٦بتهد " 

كأف فقو  ،قو٥بم ليس إٝباعا يد كاالتباع للمذاىب األربعة كأفتصحيحو ٤بفهـو التقل -ْ
كأنو ٓب أيمر أحد منهم بتقليد مذىبو أك أف ا٢بق ال  ،قائم على اتباع الدليلاألئمة األربعة كلهم 
   كأف ا٤بذاىب طرؽ إلدراؾ الفقو كالتقليد لغّب اجملتهد، قاؿ رٞبو هللا:  ،(ّ)ٱبرج عنو إٔب غّبه 

: ًإفه ا٢بٍىقه " إىفه أىٍىلى الس نهًة ٓبٍى يػىقيٍل أىحىده ًمنػٍهيٍم ًإفه ًإٍٝبىاعى اأٍلىئًمهًة اأٍلىٍربػى  عىًة حيجهةه مىٍعصيومىةه، كىالى قىاؿى
ًطله "  ميٍنحىًصره ًفيهىا كىًإفه مىا خىرىجى عىنػٍهىا ابى
بي عىلىى النهاًس طىاعىةي اَّللهً (ْ) ، كقاؿ رٞبو هللا: " إ٭بهىا ٯبًى

زًلىةه فىًإنهوي يىٍستػىٍفًٍب  مىٍن اٍعتػىقىدى أىنهوي يػيٍفًتيًو ًبشىرًٍع اَّللهً كىرىسيولًًو ًمٍن أىمًٌ  كىالرهسيوًؿ.. كىًإذىا نػىزىلىٍت اًبٍلميٍسًلًم انى
بي عىلىى أىحىدو ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى تػىٍقًليدي شىٍخصو ًبعىٍيًنًو ًمٍن اٍلعيلىمىاًء ُب كيلًٌ مىا  مىٍذىىبو كىافى، كىالى ٯبًى

بي عىلىى أىحىدو ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى اٍلتً  ، كىالى ٯبًى و غىٍّبً الرهسيوؿً يػىقيوؿي ـي مىٍذىىًب شىٍخصو ميعىْبه ُب كيلًٌ   زىا

=                                                             
ض ا٢بنابلة كمذىب الظاىرية قولو: كمن ا٤بسائل الٍب خرج فيها الشيخ عن مشهور ا٤بذاىب األربعة ككافق فيها بع     

، كالفتاكل الكربل َُ/ِبعدـ كجوب قضاء الصبلة على من تركها تعمدا كإ٭با عليو التوبة، ينظر الى البن حـز 
 .ّْْ/ُ، كاإلنصاؼ للمرداكم َِّ/ٓالبن تيمية 

منهم اإلٝباع على كجوب  ، كحكى كثّبٖٕ/ُكقد كصف بعضهم ىذا القوؿ ابلشذكذ كابن عبدالرب ُب االستذكار      
، فبعد ىذا ال يستغرب أف يوصف الشيخ من بعضهم ابلشذكذ كخرؽ اإلٝباع، مع ُٕ/ّالقضاء كالنوكم ُب اجملموع 

أهنم لو عادكا ألدلة ا٤بسألة كحقيقة الشذكذ الٍب يقررىا الشيخ سلفا لتبْب أف ا٤بسألة اجتهادية كٓب ٱبالف الشيخ فيها 
 دليبل شرعيا.  

 . ٕٖٓ/ِر تنبيو الرجل العاقل على ٛبويو ا١بدؿ الباطل البن تيمية ( ينظُ)
 . ُٖ( رفع ا٤ببلـ عن األئمة األعبلـ البن تيمية ص ِ)

؛ حيث نقل عن األئمة األربعة أهنم انىوف عن اتباعهم إذا خالفوا الدليل ُُِ/َِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 آمركف ابتباع الدليل كا٢بجة. 

 . ُِْ/ّج السنة النبوية البن تيمية ( منها ْ)
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رىؾي إاله رىسيوؿي اَّللهً  ، كىاتًٌبىاعي  مىا ييوًجبيوي كىٱبيٍربي ًبًو، بىٍل كيل  أىحىدو ًمٍن النهاًس يػيٍؤخىذي ًمٍن قػىٍولًًو كىيػيتػٍ
ًتًو إ٭بهىا ىيوى ٩بها يىسيوغي لىوي شىٍخصو لًمىٍذىىًب شىٍخصو ًبعىٍيًنًو لًعىٍجزًًه عىٍن مىٍعرًفى   ؛ًة الشهرًٍع ًمٍن غىٍّبً ًجهى

بي عىلىى كيلًٌ أىحىدو إذىا أىٍمكىنىوي مىٍعرًفىةي الشهرًٍع ًبغىٍّبً ذىًلكى الطهرًيًق، بىٍل كيل  أىحى  دو عىلىٍيًو أىٍف لىٍيسى ىيوى ٩بها ٯبًى
ريؾى اٍلمىٍحظيورى يػىتهًقيى اَّللهى مىا اٍستىطىاعى كىيىٍطليبى عً  ٍأميورى كىيػىتػٍ كىاىَّللهي  ،ٍلمى مىا أىمىرى اَّللهي ًبًو كىرىسيوليوي فػىيػىٍفعىلى اٍلمى

أىٍعلىمي " 
(ُ) . 
فقد ذكر ابن  ،حٌب يتبعوا الدليل و لتعصبهمكذمٌ  مناظرتو للمقلدة من فقهاء عصره -ٓ

ضاة كغّبىم، فجرت " ٠بعتي شيخ اإلسبلـ يقوؿ: حضرتي ٦بلسنا فيو الق القيم عنو قائبل:
، حكومة حكم فيها أحدىم بقوؿ زي  فر، فقلت لو: ما ىذه ا٢بكومة؟، فقاؿ: ىذا حكم اَّلله

قل: ىذا حكم زفر،  ،؟! فقلت لو: صار قوؿ زفر ىو حكم اَّلله الذم حكم بو كألـز بو األمة
٘بربتو ىذه ُب ، كقاؿ ابن تيمية حاكيا عن (ِ)كال تقل: ىذا حكم اَّلله أك ٫بو ىذا من الكبلـ " 

و من الطوائف ا٤بخالفْب نتي : " كىذا القدر قد تبيٌ عموما مناظرة ا٤بخالفْب للكتاب كالسنة
إذا  ،٩بن رأيت كتبهم ك٩بن خاطبتهم ك٩بن بلغِب أخبارىم ،للكتاب كالسنة كلو ُب أدٗب شيء

فر إٔب  ؛ها بوأقيمت على أحدىم ا٢بجة العقلية الٍب ٯبب على طريقتو قبو٥با كٓب ٯبد لو ما يدفع
 . (ّ)التقليد ك١بأ إٔب قوؿ شيوخو" 

تصحيحو للمذىب ا٢بنبلي، حيث اعتربه مصحح ا٤بذىب ا٤برداكم من مصححي  -ٔ
مذىب أٞبد، كاستشهد بقولو ُب معرفة أصوؿ اإلماـ أٞبد للَبجيح بْب ما اختلف فيو من 

دكف الشيخ ابن تيمية الركاايت كا٤بسائل ُب ا٤بذىب، كما ذكر عن طائفة من ا٢بنابلة أهنم يع

                                 
 . َِٗ-َِٖ/َِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ّٕ/ٔالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ِ)
، كينظر ّٕٔ-ّٕٓ/ِّ كى  ٔٔ/ِِ موع فتاكل ابن تيمية، كينظر ٦بُّٕ/ٓ( درء تعارض العقل كالنقل البن تيمية ّ)

 ، كمناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره للجميلي.لبلستزادة ا٤بناظرات العقدية البن تيمية للحمرم
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 . (ُ)٦بتهدا مطلقا، كأيد ىذا أبف فتاكيو كتصرفاتو تدؿ على ذلك 
كنتيجة ٥بذه ا٤بواقف الفقهية )النقدية كاالجتهادية( من الشيخ أف مينع الشيخ من الفتيا 

 كما سبق بياف ذلك حوؿ الكبلـ عن اهتامو ابلشذكذ ك٨بالفة اإلٝباع.  أكثر من مرة كسجن 
معارضي الشيخ كخصومو من عهده إٔب ما قبل  اهتاماتذكر أنو بعد استعراض كا١بدير ابل

وا فيو من سجنو سبع مرات حٌب مات ابلسجن، ٓب أجد من اهتمو عصران ا٢باضر كما تسبب
منهم ابستحبلؿ الدماء كاستباحة األنفس ا٤بعصومة، كالٍب يعرب عنها بعض ا٤بعاصرين من ذكم 

علوا ابن تيمية األب الركحي ٥بذه طاب العنف كالكراىية، كالذين جالتيارات الفكرية ا٤بنحرفة ٖب
  كا٤بغذم لو. الدموم ا٣بطابالتهمة ا٢بديثة كىذا 

: " فىًإٌ٘بً السمحة كخلقو الرفيعأما عن موقفو ا٣بتامي من خصومو فيقوؿ رٞبو هللا عن نفسو 
د ًبكيل ميؤمن من ا٣بٍىٍّب مىا أحبو كل ميسلم، كىأىان أحب ا٣بٍىٍّب لكل اٍلميسلمْب، كىأيرًي قد أحللت

  . (ِ)من جهٍب "  كظلموا فهم ُب حلٌو  لنػىٍفسي كىالهذين كذبيوا
 

 

                                 
 من مصححي مذىب٦بتهد ك  أف ابن تيمية ذكر قبلو ، ككذلك الطوُبِٗٓ/ُِكى  ِٕ/ُ( ينظر اإلنصاؼ للمرداكم ُ)

 .ِٖٔ/ّأٞبد، ينظر شرح ٨بتصر الركضة  كأصحاب الوجوه
 كالشيخ رٞبو هللا من مصححي ا٢بنابلة فقها كعقيدة.     

، كينظر لبلستزادة األغاليط ُب ا٤براسيم ُِٖم ص ، كالعقود الدرية البن عبدا٥بادٓٓ/ِٖاكل ابن تيمية ( ٦بموع فتِ)
 السلطانية الصادرة ُب حق شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٤بشهور آؿ سلماف.
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 المبحث الثالث

تأثر أتباعه بنظريته )شمس الدين ابن القيم 

 أنموذجا(
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ثر حٌب ، فىأىثػهرى عظيم األبن تيميةا مشس تمشسو على طبلبو كما سطع تسطععآب  منما 
وكموا لصلتهم بو كتبنيهم ألفكاره حٌب كا معو كحي ذي خً خطف قلوهبم كأسر عقو٥بم فنافحوا عنو كأي 

٥بم، فمن ٙبلق حولو سول  قه حي سجن بعضهم، ٩با أاثر غيض خصومو كحفيظة حاسديو كى 
لقيم أعبلـ ا٤بسلمْب كأساطْب العلم ٩بن دانت ٥بم التآليف سعة ُب العلم كالفهم من أمثاؿ: ابن ا

كالذىيب كا٤بزم كابن عبدا٥بادم كالشمس بن مفلح كابن كثّب كغّبىم، كامتد أتثّبه عرب كالطوُب 
طبلبو إٔب طبلهبم فخرج من ٙبت أيديهم من ال يقل شأان عنهم فضبل كعلما كابن رجب كابن 

نبلي كابن أيب العز ا٢بنفي كالربىاف ابن قيم كالربىاف ابن مفلح كدمح بن ا٤بوصلي كابن اللحاـ ا٢ب
 . (ُ)انصر الدين الدمشقي كغّبىم 

بعد  كمنة من هللا على شخص ابن تيمية أكال، كإف كاف من شيء يذكر كما ذاؾ إال فضله 
ا خلفو الشيخ كراءه من ٦بد تليد، فقد جدد لؤلمة أمر صدقو كإخبلصو ك٩باثنيا فهو  ذلك

، ككاف يضرب عميق ا داخل الفهـو ليؤسس بذلك دينها كقاد حركة التصحيح للمناىج كالعلـو
فكرا كمدرسة جديدة ٠بيت اب٠بو، امتد عرب األثّب كصا٥با كآاثرىا حٌب أثرت ُب العديد من 
ا٢بركات التجديدية كالشخصيات اإلصبلحية الذين ما زالوا يلهجوف بذكره كيستحضركف سّبتو 

 :عصور تلميذه النجيبكمن أبرز كأشهر أكلئك ا٤بتأثرين كا٤بؤثرين عرب ال ،كيستشهدكف أبقوالو
 ، الذم يعد فعبل بوابة ٤بعرفة كفهم آراء شيخو ابن تيمية.هللا ابن القيم رٞبو

كىو: أبو عبدهللا مشس الدين دمح بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الز رعي ٍب الدمشقي 
شق ا٢بنبلي الشهّب اببن قيم ا١بوزية كىو لقب لوالده الذم كاف قيما على ا٤بدرسة ا١بوزية بدم

ق، كاف من رؤكس ا٢بنابلة ُٕٓق كتوُب سنة ُٗٔفهو رٞبو هللا من بيت علم، كلد سنة 
أديبا زاىدا ذا علم كاسع، كلو العديد من التصانيف الفريدة كزاد ا٤بعاد كالصواعق ا٤برسلة كإعبلـ 

                                 
 ( كلبلستزادة ينظر معجم أصحاب ابن تيمية لوليد ا٢بسيِب األموم. ُ)
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 طؤػَ أطزخػٚ ر٘ظ٣َظٚ )ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ حُو٤ْ أًٗٔٞؿخ(: غ حُؼخُغحُٔزل موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

ثر بو ا٤بوقعْب كهتذيب سنن أيب داكد كالطرؽ ا٢بكمية كنظم النونية كغّبىا، التقى اببن تيمية كأت
كأكثر النقل منها ابللفظ أك  كاتبعو كأعجب بو كمدحو كانصره كنقل عنو كاختصر كتبو ككبلمو

متابعة لو كمنافحة عن رأيو كمدافعة عن شخصو،  شدىم، كىو أشهر طبلب ابن تيمية كأا٤بعُب
حينما أفٌب ٕبرمة شد الرحل  ،حٌب سيًجن معو بسبب مسألة شد الرحاؿ بعد عودتو من ا٢بج

، فكاف نتاج ذلك أف كيصف ٗبسايرة شيخو ُب الشذكذ كاهتم (ُ) قرب ا٣بليل بفلسطْبإٔب 
 . ِ ابإل٢باد

بيد أف ىذا التأثر من ابن القيم ٓب يقف عند حد معْب، بل امتد حٌب طاؿ نظرة الشيخ 
لئلٝباع كالشذكذ، فوافق شيخو ابن تيمية على ما قد عقد أمره عليو ُب ىذه ا٤بباحث، كُب 

ن الرأم الشاذ كىجره كعدـ العمل بو كعدـ نقلو عن أحد من األئمة حفظا ٤بقاـ أىل ا٤بوقف م
 . (ْ)، كأنو ٩با ينبغي إنكاره كأف تتبعو من دنو ا٥بمة (ّ)العلم 

 وأهم معامل هذا التأثر ثالثة: 
 ادلعلم األول: حقيقة اإلْجاع. 
ـي على ا٢بديث الصحيح عمبلن : " كٓب يكن يػيقىدًٌ انقبل كمقراقاؿ ابن القيم عن اإلماـ أٞبد 

كال قوالن كال رأاين كال قياسنا، كال قوؿى صاحب، كال عدـى علمو اب٤بخالف الذم ييسٌميو كثّب من 
الناس إٝباعنا، كيقدمونو على ا٢بديث الصحيح، كقد كىذهبى أٞبدي من ادهعى ىذا اإلٝباع، كٓب 

                                 
، كذيل طبقات ا٢بنابلة البن رجب ُّٖ/ٓ، كالدرر الكامنة البن حجر ُٓٗ/ِ( ينظر الواُب ابلوفيات للصفدم ُ)

رب ٗبجلس القاضي كٞبلوه ، حيث تذكر ا٤بصادر أف ابن القيم ضي ِٕٖ/ٖ، كشذرات الذىب البن العماد ُُٕ/ٓ
 .على ٞبار يطوفوف بو بْب الناس من أجل ىذه ا٤بسألة

  .ّٓيف الصقيل للسبكي ص، كالسُٔ-ُْ( ينظر مقدمة السيف الصقيل للكوثرم صِ)

 . ِٖٔ/ّالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ينظر ّ)
 .ُُّ/ٔ، كإعبلـ ا٤بوقعْب لو ُٔص ( ينظر الفوائد البن القيم ْ)

: " كاتفقوا أف طلب رخص كل أتكيل ببل كتاب كال سنة فسق  ُٕٓكُب ذلك يقوؿ ابن حـز ُب مراتب اإلٝباع ص     
 ال ٰبل".
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ٔ٘٘ 

 

 ٚ ر٘ظ٣َظٚ )ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ حُو٤ْ أًٗٔٞؿخ(طؤػَ أطزخػ: حُٔزلغ حُؼخُغ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

صه ُب )رسالتو ا١بديدة( على أف ما ال ييًسٍغ تقدٲبىو على ا٢بديث الثابت، ككذلك الشافعي ن
ال ييقاؿ لو إٝباع، كلفظيو: ما ال ييعلم فيو خبلؼ فليس إٝباعنا، كقاؿ عبد اَّلله  يػيٍعلىم فيو خبلؼه 

بن أٞبد بن حنبل: ٠بعت أيب يقوؿ: ما يىدهعي فيو الرجلي اإلٝباعى فهو كذب، من ادعى 
تىو إليو؟اإلٝباع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما ييدٍ  فليقل: ال نعلم الناسى  ،رًيو، كٓب يػىنػٍ

 . (ُ)اختلفوا..، كلكن يقوؿ: ال نعلم الناس اختلفوا، أك ٓب يبلغِب ذلك، ىذا لفظو... " 
كىذا فيما ٱبص طريقة اإلٝباع الظِب، كعندما " نشأت ىذه الطريقة توهلد عنها معارضة 

كصار من ٓب يعرؼ ا٣ببلؼ من ا٤بقلدين إذا ابإلٝباع اجملهوؿ، كانفتىح اببي دعواه،  النصوص
 . (ِ)كالسنة قاؿ: ىذا خبلؼي اإلٝباع، كىذا ىو الذم أنكره أئمة اإلسبلـ " احتيج عليو ابلقرآف

قىًطعي مىعىوي اٍلمىٍعًذرىةي،  ٍٝبىاًع الهًذم تػىقيوـي ًبًو ا٢ٍبيجهةي، كىتػىنػٍ أما اإلٝباع القطعي عنده فهو: " اإٍلً
اٍلميخىالىفىةي "  كىٙبىٍريـي مىعىوي 

، كىذا ال يكوف قطعيا متفقا عليو بْب ا٤بسلمْب إال إذا كاف معلوما (ّ)
من جهة النص ك٩با بينو هللا من ا٥بدل، كىذا الذم ٯبب على ا٤بسلمْب اتباعو كعدـ  من قبلي 

٨بالفتو، بل إف معارضة النص عند ابن القيم بدعول تعارضو مع إٝباع ا٤بسلمْب من ا١بهل 
 . (ْ) ، فاإلٝباع تبع للنصة الظن اب٤بسلمْبكإساء

كقد دفع ابن القيم عن شيخو هتمة خرؽ اإلٝباع ُب مسألة إيقاع الطبلؽ ثبلاث طلقة 
ى  بعض أبف الثبلث طلقات إذا ٝبعت بلفظ فإهنا تقع كاحدة ىو قوؿ  أف القوؿى  كاحدة، كبْبه
كسعى ُب رده عن ىذه الفتول التقي السبكي  ُب ا٤بسألة، ة كغّبىم فبل إٝباع ٜبٌ الصحابة مهنع هللا يضر

شيخو ابن  رأم ابن القيم ، كما تبُب(ٓ)٩با تسبب ُب سجنو ٤بناصرتو رأم ابن تيمية رٞبو هللا 
                                 

 . ّٓ/ِبن القيم ال إعبلـ ا٤بوقعْب( ُ)
 . ٖٓٓ/ّ إعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم( ِ)
  .ٖٓٓ/ّإعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم ( ّ)
 . ُٖٖ/ْالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ينظر ْ)
 . ُّ/ّالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ينظر ٓ)

= 
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 ٣ٖ حرٖ حُو٤ْ أًٗٔٞؿخ(طؤػَ أطزخػٚ ر٘ظ٣َظٚ )ْٗٔ حُي: حُٔزلغ حُؼخُغ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

، كهبذا ُب مسألة تعليق الطبلؽ كأيده كبػىٌْبى من قاؿ بو كأف أصوؿ مذىب أٞبد تقتضيو تيمية
عـو ُب ىذه ا٤بسألة، كغّب ذلك من ا٤بسائل الٍب فإف شيخو التقي بن تيمية ٓب ٱبرؽ اإلٝباع ا٤بز 

 . (ُ) كافق ابن القيم عليها شيخو التقي
 اإلٝباع. حقيقة تتفق مع رؤية الشيخ ابن تيمية عن عموما كىذه الرؤية 

 ادلعلم الثاين: حقيقة الشذوذ الفقهي. 
    : -عذر  مؤيدا القوؿ ببطبلف صبلة ا٤بنفرد خلف الصف ببل –قاؿ ابن القيم رٞبو هللا 

كسنتو الصحيحة   " كأما قولكم إف ىذا قوؿ شاذ فلعمر هللا ليس شاذا كمعو رسوؿ هللا
 . (ِ)كالصرٰبة، كلو تركها من تركها " 

ًإٍف كىافى النهاسي كيل هيٍم عىلىٍيًو إاله  ،كقاؿ: " كىمىا عىرىؼى اٍلميٍختىًلفيوفى أىفه الشهاذه مىا خىالىفى ا٢بٍىقه  كى
اكىاحً  بىلو إاله نػىفىرنا يىًسّبنا دن نػٍ فىكىانيوا ىيٍم  ،ًمنػٍهيٍم فػىهيٍم الشهاذ كفى، كىقىٍد شىذه النهاسي كيل هيٍم زىمىنى أىٍٞبىدى ٍبًن حى

ا١بٍىمىاعىةي، كىكىانىٍت اٍلقيضىاةي ًحينىًئذو كىاٍلميٍفتيوفى كىا٣بٍىًليفىةي كىأىتٍػبىاعيوي كيل هيٍم ىيٍم الشهاذ كفى.. " 
(ّ) . 

فالقوؿ الشاذ إذف ىو القوؿ: " الهًذم لىٍيسى مىعى قىائًلو دىلًيل من كتاب هللا كىالى من سنة رىسيوؿ 
ا ىيوى القىٍوؿ الشاذ كىلىو كىافى عىلىٍيًو ٝبيٍهيوري أىل األىٍرض، كىأما قىوؿي   هللا  مىا دٌؿ عىلىٍيًو كتابي  ، فػىهىذى

كىلىو ذىب إًلىٍيًو اٍلوىاًحد من اأٍلمة "  ذو فػىلىٍيسى بشا  رىسيوؿ هللا هللا كىسنةي 
(ْ) . 

كقد قسم رٞبو هللا اآلراء إٔب ثبلثة أقساـ: رأم صحيح كرأم مشتبو كرأم ابطل، كالباطل 

=                                                             
، كالبداية كالنهاية ُٓٗ/ِكينظر ُب سجن الشيخ ابن القيم بسبب فتول الطبلؽ كتاب: الواُب ابلوفيات للصفدم  

، كشذرات ُُٕ/ٓ، كذيل طبقات ا٢بنابلة البن رجب ُّٖ/ٓ، كالدرر الكامنة البن حجر ِِٓ/ُْالبن كثّب 
 . ِٕٖ/ٖالذىب البن العماد 

 ، كسيأٌب ذكرىا ُب ا١بزء التطبيقي. ّّٕ-ّٗٔكى  ّْٗ-ّْٔ/ْالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ينظر ُ)
 . َُٖ( الصبلة البن القيم ص ِ)
 . َّٖ/ّالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ّ)
 . ََّ( الفركسية البن القيم ص ْ)
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 ؿخ(طؤػَ أطزخػٚ ر٘ظ٣َظٚ )ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ حُو٤ْ أًٗٔٞ: حُٔزلغ حُؼخُغ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

خالف النص ٩با يعلم ابالضطرار من الدين فساده كال ٰبل العمل كال الفتيا كالقضاء  ىو ما
 الف للحق كالدليل من الكتاب كالسنة. ، كىو مواز لكبلمو عن الرأم الشاذ ا٤بخ(ُ)بو

 ادلعلم الثالث: مقاربة اجلماعة للحق. 
كوف بذات النظرة عند تة بْب ا١بماعة كا٢بق ىي أشبو ما نظرة ابن القيم للعبلقة التأثّبي

ثٍػرىة اٍلقىائًلْب كقلتهم لىٍيسى ٗبعيار كميزاف للحق يػي  ابن ، فبل (ِ)وزف ًبًو " ّب بًًو كيي عى تيمية، " فىًإف كى
كما يظهر من النص   ،تعِب الكثرة شيئا كإ٭با ا٤بعِب ىو االلتزاـ اب٢بق ا٤ببْب ُب الكتاب كالسنة

 السابق البن القيم عن الشذكذ. 
ذاكرا تفاصيل ىذه العبلقة ُب كبلـ طويل يستشهد لو بعدة آاثر يغِب عن  -كقاؿ رٞبو هللا 
ٍٝبى -الكبلـ على لسانو  ، : " كىاٍعلىٍم أىفه اإٍلً اعى كىا٢ٍبيجهةى كىالسهوىادى اأٍلىٍعظىمى ىيوى اٍلعىآبي صىاًحبي ا٢بٍىقًٌ

ًإٍف خىالىفىوي أىٍىلي اأٍلىٍرًض، قىاؿى عىٍمريك ٍبني مىٍيميوفو اأٍلىٍكًدم : صىًحٍبت ميعىاذنا  ًإٍف كىافى كىٍحدىهي، كى كى
، ٍبيه صىًحٍبت ًمٍن بػىٍعًدًه أىفٍػقىوى النهاًس عىٍبدى اَّللهً ٍبنى اًبٍليىمىًن، فىمىا فىارىٍقتو حىٌبه كىارىٍيتو ُب التػ رىاًب  اًبلشهاـً

ٍعتو يػىٍومنا ًمٍن  : عىلىٍيكيٍم اًب١بٍىمىاعىًة، فىًإفه يىدى اَّللهً مىعى ا١بٍىمىاعىًة، ٍبيه ٠بًى ـً كىىيوى مىٍسعيودو فىسىًمٍعتو يػىقيوؿي اأٍلىايه
: سىيػيوىٔبه عىلىٍيكيٍم كيالى  ةى لًًميقىاهًتىايػىقيوؿي ةى عىٍن مىوىاًقيًتهىا، فىصىل وا الصهبلى ريكفى الصهبلى فىًهيى اٍلفىرًيضىةي،  ،ةه يػيؤىخًٌ

: قػيٍلت ايى أىٍصحىابى ٧بيىمهدو مىا أىٍدرًم مىا ٙبيىدًٌثيوفى  ًفلىةه، قىاؿى : كىمىا ؟!كىصىل وا مىعىهيٍم فىًإنػههىا لىكيٍم انى ، قىاؿى
؟، قػيٍلت: أتىٍمي  ةى كىٍحدىؾ كىًىيى اٍلفىرًيضىةي، ذىاؾى ري٘ب اًب١بٍىمىاعىًة كىٙبىيض ًِب عىلىيػٍهىا ٍبيه تػىقيوؿي ٕب: صىلًٌ الصهبلى

ًذهً  : ايى عىٍمريك ٍبنى مىٍيميوفو قىٍد كيٍنت أىظين ك ًمٍن أىفٍػقىًو أىٍىًل ىى ًفلىةه، قىاؿى  كىصىلًٌ مىعى ا١بٍىمىاعىًة كىًىيى انى
: إفه ٝبيٍهيورى ا١بٍىمىاعىًة ىيٍم الهًذينى فىارىقيوا ا١بٍىمىاعىةى، اٍلقىٍريىًة، أىتىٍدرً  ، قىاؿى م مىا ا١بٍىمىاعىةي؟، قػيٍلت: الى

: كىٍٰبىك، إفه  : فىضىرىبى عىلىى فىًخًذم كىقىاؿى ًإٍف كيٍنت كىٍحدىؾ، كىُب لىٍفظو آخىرى ا١بٍىمىاعىةي مىا كىافىقى ا٢بٍىقه كى
. ٝبيٍهيورى النهاًس فىارىقي   وا ا١بٍىمىاعىةى، كىًإفه ا١بٍىمىاعىةى مىا كىافىقى طىاعىةى اَّللهً تػىعىأبى

                                 
 . ُِٔ/ِالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ينظر ُ)
 . ََّ( ينظر الفركسية البن القيم ص ِ)
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 طؤػَ أطزخػٚ ر٘ظ٣َظٚ )ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ حُو٤ْ أًٗٔٞؿخ(: حُٔزلغ حُؼخُغ موقف ابن تيمية من الشذوذ الفقهي وانعكاساته: الفصل الثاني

، كىقىاؿى نػيعىٍيمي ٍبني ٞبىهادو: إذىا فىسىدىٍت ا١بٍىمىاعىةي فػىعىلىٍيك ٗبىا كىانىٍت عىلىٍيًو ا١بٍىمىاعىةي قػىٍبلى أىٍف تػىٍفسيدى 
ًإٍف كيٍنت كىٍحدىؾ، فىًإنهك أىٍنتى ا١بٍىمىاعىةي حً  ريهي. كى  ينىًئذو، ذىكىرىىىا اٍلبػىيػٍهىًقي  كىغىيػٍ

: أىتىٍدرًم مىا السهوىادي اأٍلىٍعظىمي؟ ًة ا٢بٍىًديًث كىقىٍد ذيًكرى لىوي السهوىادي اأٍلىٍعظىمي، فػىقىاؿى ، كىقىاؿى بػىٍعضي أىئًمه
الهًذينى جيًعليوا السهوىادى اأٍلىٍعظىمى كىا٢ٍبيجهةى  ىيوى ٧بيىمهدي ٍبني أىٍسلىمى الط وًسي  كىأىٍصحىابيوي، فىميًسخى اٍلميٍختىًلفيوفى 

كىرنا لًًقلهًة كىا١بٍىمىاعىةي ىيٍم ا١ٍبيٍمهيوري كىجىعىليوىيٍم ًعيىارنا عىلىى الس نهًة، كىجىعىليوا الس نهةى ًبٍدعىةن، كىاٍلمىٍعريكؼى مينٍ 
 . (ُ)" أىٍىًلًو كىتػىفىر ًدًىٍم ُب اأٍلىٍعصىاًر كىاأٍلىٍمصىاًر.. 

ص من ىذه النقوؿ أف الشذكذ العاـ كالشذكذ الفقهي خصوصا عند ابن القيم ىو ما خكيتل
خالف ا٢بق، كا٢بق عنده ما كاف موافقا للكتاب كالسنة النبوية الصحيحة كلو كاف القائل بو 

 كاحدا فقط، كىذا مضموف كبلـ ابن تيمية رٞبو هللا عن حقيقة الشذكذ. 
 النظرتْب كقعت ا٤بوافقة بْب الشيخْب ُب األحكاـ على بعض كنتاج ىذه ا٤بشاهبة بْب

ا٤بسائل العقدية كالفقهية ابلشذكذ أك البطبلف كالفساد كاالطراح ا٤براد بو الشذكذ مثل: مسألة 
، ككجوب الصبلة على (ِ)كجوب الصبلة إٔب ا١بهات األربع على من اشتبهت عليو القبلة 

 . (ّ)ٓب يفعل ذلك ُب الصبلة كبطبلف صبلة من   النيب
 

 

                                 
 . ّٖٖ/ٓالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ينظر ُ)
 ( كما سيأٌب ُب ا١بزء التطبيقي بياف ذلك. ِ)
؛ كالشيخ إف ٓب يصرح نصا اب٢بكم على ا٤بسألة ابلشذكذ إال أنو نقلو عن ٕٕلى اإلخنائي البن تيمية ص ( ينظر الرد عّ)

 أىل العلم مقرا لو كما يظهر. 
 . ّّٗكى  ِّٕكينظر أيضا جبلء األفهاـ البن القيم ص 
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 حُؼخ٢ٗحُزخد 

 ح٥ٍحء حُلو٤ٜش حُظ٢ كٌْ حرٖ ط٤ٔ٤ش رًٌ٘ٝٛخ ك٢ أرٞحد حُؼزخىحص

 :  أربعة فصولوفيه 

 

 : الفصلللللللللل  األول

 

 الطهارة. 

 الفصلللل  الثللللاني :

 

 الصبلة. 

 الفصللللل  الثاللللللث:

 

 الزكاة كالصياـ. 

 الفصللللل  الرا للللل :

 

 ا٢بج كا١بهاد. 
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 حألٍٝحُلَٜ 

 خٍسحُطٜ

 :  مبحثانوفيه 
 : الوبحلللللللث األول

 

 النية. 

 الوبحلللث الثلللاني :

 

 الوضوء. 
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 األول المبحث

 النية

 : لتانوتحته مسأ

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 حُوٍٞ رؤٕ ح٤ُ٘ش ٓلِٜخ حُوِذ ٝحُِٔخٕ ٝحُظِلع رٜخ. 

ــ  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 حٗظَح١ ح٤ُ٘ش ك٢ ١ٜخٍس اُحُش حُوزغ.

  



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ح٤ُ٘ش: حُٔزلغ حألٍٝ الطهارة: الفصل األول

 ٌٝ: اٌمٛي ثأْ ا١ٌٕخ ِؾٍٙب اٌمٍت ٚاٌٍغبْ ٚاٌزٍفظ ثٙب. اٌّغأٌخ األٚ

 تصوير المسألة. 

: نػىوىٍيتي الشيءى ًإذا  النية لغة: " اٍلوىٍجوي ييٍذىىب ًفيًو..، كالنػهوىل: النًٌيهة كىًىيى النًٌيىة، ٨بيىفهفىةه،.. يػيقىاؿي
جىدىٍدتى ُب طىلىًبًو..، فىالنًٌيهةي عىمىلي اٍلقىٍلًب " 
:، مُ() قىصىدىه" ن " نػىوىل الشيءى يػىٍنوًيو نًيهةن، كٱبيىفهفي

(ِ) . 
، سواء قصد الوضوء كاف أـ الصبلة أـ غّبىا، فهي من  كاصطبلحا ىي: القصد كالعـز

 . (ّ)شرائط العبادات 
، كٮبا عمبل القلب دكف سائر ا١بسد.   فالنية إذف ىي القصد كالعـز

 تحرير محل النزاع. 

ة ىي عمل القلب كبذلك فهو ٧بلها، كأهنا شرط صحة للعبادات اتفق الفقهاء أف الني
، كال يشَبط ٥با (ٓ)، كإٝباعهم " على أف الصبلة ال ٘بزئ إال ابلنية " (ْ)لتمييزىا عن العادات 

، إال أف بعضهم جعل اللساف مساعدا للقلب ُب النية ألف ذلك يبعد (ٔ)التلفظ ابللساف 
ًفيهىا "  اٍلقلبى  اللًٌسىافً  مساعدةي  الوساكس، قاؿ الغزإب: " يٍستىحبٌ 

، كما استحب بعضهم (ٕ)
، كأبعد بعضهم ُب ا٤بخالفة فجعل اللساف أيضا ٧ببل للنية (ٖ)تكرارىا كتثليثها ُب الوضوء 

 الواجبة كعمبل لو، حٌب أكجب النطق هبا لطهارة ا٢بدث أك للصبلة. 
                                 

 . ّْٖك  ّْٕ/ُٓ( لساف العرب البن منظور ُ)
 ، ُُّْ/ُ( القاموس ايط للفّبكز آابدم ِ)
 . ّّٔالقاموس الفقهي أليب حبيب ص ك ، ِّ، كشرح حدكد ابن عرفة للرصاع صِٖ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ّ)
، ككشاؼ القناع ٖٗ/ِ، كالوسيط للغزإب ِّْ/ِ، كالشرح الكبّب للدردير ُْٕ/ٖ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ْ)

 . ُّٓ/ِللبهوٌب 
 . ّٗ( اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ٓ)
كما ُٗنية ُب إدراؾ النية للقراُب ص ، كاألمُِٖ/ُ، كاإلقناع البن القطاف ّٖٔ/ُالبن ا٤بنذر  ( ينظر األكسطٔ)

 بعدىا. 
 . ٔٓ، كينظر هناية الزين مد ا١باكم ص ٖٗ/ِ( الوسيط للغزإب ٕ)
مي كحاشية البجّب ، ُِٕ/ُ، كحاشية ا١بمل ّّ/ُنفراكم ، كالفواكو الدكا٘ب للُِٕ/ُ( ينظر حاشية ابن عابدين ٖ)

 . َُّ/ِ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ُٖٗ/ُ
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 ح٤ُ٘ش: حُٔزلغ حألٍٝ الطهارة: الفصل األول

القلب كاللساف، كالثا٘ب: الواجبة كعلى ىذا فللمسألة فرعاف: األكؿ: القوؿ أبف ٧بل النية 
 تكرارىا. كاستحباب كجوب التلفظ هبا 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

قاؿ الشيخ تقي الدين أٞبد بن تيمية رٞبو هللا: " ال يستحب ا١بهر ابلنية، كال تكرير 
ئمة، إال منهي عنو ابتفاؽ األئمة، كالنية الواجبة ٧بٌلها القلب ابتفاؽ األ بل ذلك ،التكلم هبا

 .(ُ)ػأكجب اللفظى هبا، كىو مسبوؽه ابإلٝباع قبلو " ]فا[خبلفنا شاذًّا، كأما بعض ا٤بتأخرين 
رًينى كقاؿ رٞبو هللا : "  بي نيٍطقيوي هًبىا ًسرًّا اًبتًٌفىاًؽ اأٍلىئًمهًة اأٍلىٍربػىعىًة، كىشىذه بػىٍعضي اٍلميتىأىخًٌ كىالى ٯبًى
 .ِ"  خىطىأه ٨بيىاًلفه ًلئٍلًٍٝبىاعً  فىأىٍكجىبى الن ٍطقى هًبىا كىىيوى 

تيوي ًعٍندى اأٍلىئًمهًة اأٍلىٍربػىعىًة كىغىٍّبًًىمٍ  كىٓبٍى ٱبيىاًلٍف  ،كقاؿ رٞبو هللا: " كىلىٍو ٓبٍى يػىتىكىلهٍم اًبلنًٌيهًة صىحهٍت صىبلى
رًينى "  إاله بػىٍعضي شيذيكًذ اٍلميتىأىخًٌ
(ّ) . 

أنو  كأللساف  مبِب على أهنا عمله عند بعضهم ابلنية فالقوؿ بعدـ صحة صبلة من ٓب يتلفظ 
 . ٯبب التلفظ هبا

 .الفرع األول: القول بأن النية الواجبة محلها القلب واللسان

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

كىو ٧بلها كىذا قوؿ ٝباىّب فقط تلفظ اللساف ابلنية، كأف النية عمل القلب  كجوبعدـ 
 .............................. (ٓ)كا٤بالكية  (ْ)ة األربعة: ا٢بنفية أىل العلم من األئم

                                 
 . ْٖٕ/ُ( جامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة السابعة( ُ)
 .َّّ/ٓ الفتاكل الكربل البن تيمية( ِ 
 .َُّ/ِ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ِِْ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ّ)

  .ٕٔ/ُالعيِب ُب عمدة القارم ك٩بن كافق الشيخ ُب ا٢بكم ابلشذكذ : اإلماـ      
 . ُِِ-َِِ، كمراقي الفبلح للشرنببلٕب مع حاشية الطحطاكم ص َْ( ينظر األشباه كالنظائر البن ٪بيم ص ْ)
 . ُِّ/  ُ، كمواىب ا١بليل للحطاب ُِْ/ُ( ينظر الذخّبة للقراُب ٓ)
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 ح٤ُ٘ش: حُٔزلغ حألٍٝ الطهارة: صل األولالف

، كصرح بعضهم كابن تيمية (ّ)كأتباعهم، كىو قوؿ الظاىرية كغّبىم  (ِ)كا٢بنابلة  (ُ)كالشافعية 
ٍصحىابىوي كىأى   فىًإفه النهيبه  ،".. بىٍل التػهلىف ظي هًبىا ًبٍدعىةه  بدعة فقاؿ:ك  غّب مشركع أبف التلفظ هبا

ةو كىالى طىهىارىةو "  قىٍل عىٍن كىاًحدو ًمنػٍهيٍم أىنهوي تىكىلهمى بًلىٍفًظ النًٌيهًة الى ُب صىبلى كىالتهاًبًعْبى ٓبٍى يػينػٍ
(ْ) . 

 أدلة القول األول. 

 استدؿ القائلوف هبذا القوؿ أبدلة منها: 
 الدليل األول. 
 :  . [1]البينة:  ،﴾ال لًيػىٍعبيديكا اَّللهى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى كىمىا أيًمريكا إً ﴿قػىٍوؿي اَّللهً تػىعىأبى

النية ا٣بالصة  كإرادة هللا كحده، كاإلخبلص عمل القلب دكف  :فأمر هللا ابإلخبلص كىو
 . (ٓ)سائر ا١بسد 

كنوقش: أبف اإلخبلص كصف يطلق على اللساف أيضا، فعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿى 
: الى ًإلىوى ًإاله هللاي خىاًلصنا ًمٍن ًقبىًل   النيب : " أىٍسعىدي النهاًس ًبشىفىاعىًٍب يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة مىٍن قىاؿى
 . (ٔ)"نػىٍفًسوً 

كأجيب عنو: بعدـ التسليم، فالوصف ىنا خاص ابلقلب كعمل لو كما كرد ُب ركاايت 
قاؿ: " أىٍسعىدي النهاًس   أف النيب هنع هللا يضر أخرل للحديث بينت ذلك، كمنها ما كرد عن أيب ىريرة

                                 
ا١بمل على شرح ا٤بنهج لؤلنصارم ، كحاشية ُُٗ/ُ، كٙبفة اتاج البن حجر ٖٗ/ِ( ينظر الوسيط للغزإب ُ)

ُ/َُّ . 
 . ٖٔ/ُ، ككشاؼ القناع عن مًب اإلقناع للبهوٌب ُُُ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ِ)
 .ُِٔ/ِ( ينظر الى البن حـز ّ)

فىذىىىبى  ،لنًٌيهًة كىتػىرًٍكوً ن ٍطًق ابً ٍختػىلىفى ا١ٍبيٍمهيوري ُب اٍلميفىاضىلىًة بػىٍْبى ال: " اُُٗ/ُٔكجاء ُب ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية      
 ". اًبلنًٌيهًة مىا ٓبىٍ ٯبىٍهىٍر هًبىا الن ٍطًق  أىٍكلىوًيهًة  أىٍكثػىريىيٍم ًإٔبى 

 . ِّٔ/ُٖ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ْ)
 . ّّٔ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٓ)
 . َٕٓٔكالنار، برقم ابب صفة ا١بنة  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب الرقاؽ ٔ)
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ًبشىفىاعىًٍب يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، مىٍن قىاؿى الى ًإلىوى ًإاله هللاي خىاًلصنا ًمٍن قػىٍلًبًو أىٍك نػىٍفًسًو " 
(ُ) . 

 الدليل الثاين. 
ٍعتي رىسيوؿى هللاً  : ٠بًى : "  عىن عيمىرى ٍبنى ا٣بٍىطهاًب هنع هللا يضر، قىاؿى ًإ٭بهىا  يػىقيوؿي ًإ٭بهىا اأٍلىٍعمىاؿي اًبلنًٌيهاًت، كى

ًإٔبى مىا  ًلكيلًٌ اٍمرًئو مىا نػىوىل، فىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي ًإٔبى دينٍػيىا ييًصيبػيهىا، أىٍك ًإٔبى اٍمرىأىةو يػىٍنًكحيهىا، فىًهٍجرىتيوي 
ىىاجىرى ًإلىٍيًو " 
(ِ) . 

 . (ّ) " النًٌيهًة اٍلقىٍصدي، كى٧بىىل هىا اٍلقىٍلبي كىمىٍعُبى "  ،النيات ٝبع نيةكجو الداللة : أف  
 الدليل الثالث. 

بىٍل النًٌيهةي ٧بىىل هىا اٍلقىٍلبي اًبٌتًفىاًقًهٍم..، كىٓبٍى " احتج القائلوف هبذا القوؿ ابإلٝباع، قاؿ ابن تيمية: 
رًم أىٍصحى  ، يىٍذكيٍر أىحىده ُب ذىًلكى ًخبلفنا، إال أىفه بػىٍعضى ميتىأىخًٌ اًب الشهاًفًعيًٌ خىرهجى كىٍجهنا ُب ذىًلكى

كىغىلهطىوي ًفيًو أىئًمهةي أىٍصحىاًبًو " 
ٍٝبىاعً (ٓ)، كقاؿ الشربيِب (ْ) أًلىنػههىا اٍلقىٍصدي،  ،: " )كىالنًٌيهةي اًبٍلقىٍلًب( اًبإٍلً

ٍٝبىاًع "  فىبلى يىٍكًفي الن ٍطقي مىعى غىٍفلىًة اٍلقىٍلًب اًبإٍلً
(ٔ) . 

 الرابع.  الدليل
أف األعماؿ قد تتشابو ظاىراي سواء كانت عبادات أـ عادات، كما قد تتشابو العبادات  
كصبلٌب الظهر كالعصر أك الفجر كالنفل بركعتْب، فبل بد من شيء خارج عن ىذه العبادات 
كاألفعاؿ لتعيْب أحدىا، كلو صلى دكف تعيْب ٓب ٘بزئ صبلتو عن الفرض، كالتعيْب ال يقع 

                                 
 . ٗٗابب ا٢برص على ا٢بديث، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب العلم ُ)
 . ُ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب بدء الوحي، ابب كيف كاف بدء الوحي إٔب رسوؿ هللا، برقم ِ)
 . ّّٔ/ُ( ا٤بغِب البن قدامة ّ)
 . ُِْ-ُِّ/ُية ( الفتاكل الكربل البن تيمْ)
( ىو: الشيخ اإلماـ العآب العبلمة ا٥بماـ ا٣بطيب مشس الدين دمح الشربيِب القاىرم الشافعي كيعد من كبار أئمتهم، ٓ)

أخذ عن الشيخ عمّبة، كالشيخ نور الدين الي، كالشيخ شهاب الدين الرملي، لو كتاب مغِب اتاج إٔب معرفة 
القناع عن مًب أيب شجاع كٮبا من الكتب ا٤بعتمدة عند متأخرم الشافعية، ينظر ألفاظ ا٤بنهاج للنوكم، ككشاؼ 

 . ٔ/ٔ، كاألعبلـ للزركلي ِٕ/ّالكواكب السائرة للغزم 
 .، كقد منع من التلفظ هبا األذرعي من الشافعية أيضا كقاؿ ببدعيتهاّّْ/ُ( مغِب اتاج للشربيِب ٔ)
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 . (ُ)كإ٭با ابلنية كاإلرادة القلبية كالقصد، فبل حاجة للساف  ابللساف
 الدليل اخلامس. 

، ابالتفاؽ دكف قصدو بقلبو ٓب ٯبزئو ذلكما أنو لو تلفظ ا٤بسلم بلسانو إبرادة فعل عبادة 
 . (ِ)كهبذا يعلم أنو ال يشَبط التلفظ ابلنية، ألف اللساف ليس ٧ببل ٥با 

 الدليل السادس. 
 فت نية القلب مع لفظ اللساف ُب إرادة ا٤بنوم فالعربة ٗبا نواه كقصده القلبأنو لو اختل

 . (ّ)، ألنو ٧بل النية اتفاقا
 الدليل السابع. 

ه، كمن كٓب يقصده بقلبو فبل ٰباسب عليو كال تقع آاثري  خطأ أف ا٤بسلم لو تلفظ ابللفظ
أك يتفوه بنية الصبلة كٓب  ،ردهيتفوه بكلمة الكفر كقلبو غافل عن ذلك، أك يتكلم ابلطبلؽ كٓب ي

 . (ْ)ينوىا بقلبو، ٩با يعِب أف العربة ٗبا انعقد ابلقلب 
، كنوقش: أبف ا٤بسلم يقع طبلقو إذا تلفظ بو، كإف ٓب يقصده جداي كطبلؽ ا٥بازؿ كا٤بازح

 . كالصبلة كذلك إذا تلفظ بنيتها
ما بعض الصور كصورة ا٥بازؿ العربة ُب اعتبار األفعاؿ ىو النية، كأك كٯباب عنو: أبف األصل 

فأمضى  ،ف ا٥بازؿ قاصد للفظ دكف ا٢بكمأل، كذلك الطبلؽ فإهنا مستثناة بنص الشارعُب 
الشارع ا٢بكم على ا٥بازؿ تغليبا للفظ نظرا لقوتو ُب القصد، كأيضا لردعو عن ا٥بزؿ ُب ىذه 

ثه   : أىفه رىسيوؿى هللاً ، فعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر(ٓ) واثيق الغليظة كما ٠باىا الشارعا٤ب : " ثىبلى قىاؿى
، كىالرهٍجعىةي "  ؽي ًجد ىينه ًجد  كىىىٍز٥بيينه ًجد : النًٌكىاحي، كىالطهبلى
(ٔ) . 

                                 
 . ُٕٔ/ُ اتاج للشربيِب ، كمغِبّّٔ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ُ)
 .َّ( األشباه كالنظائر للسيوطي صِ)
 .ّّْ/ُ، كمغِب اتاج للشربيِب َّينظر األشباه كالنظائر للسيوطي ص( ّ)
 . ُٖٔ/َُ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ْ)
 كما بعدىا.  َِْ/ٓ( ينظر زاد ا٤بعاد البن القيم ٓ)
، كالَبمذم ُب ُِْٗابب ُب الطبلؽ على ا٥بزؿ، برقم  -، كتاب الطبلؽ ( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لؤ)

= 
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 القول الثاني. 

التلفظ ابلنية كاجب، كىو قوؿ لبعض العراقيْب من فأف النية ٧بلها القلب كاللساف، 
حيث أتكؿ كبلما لئلماـ الشافعي، قاؿ  ،(ُ)عبدهللا الزبّبم الشافعية كمتأخريهم، كمنهم أبو

سىاًف " ا٤باكردم: " كىقىاؿى أىبيو عىٍبًد اَّللهً الز بػىٍّبًم  ًمٍن أىٍصحىاًبنىا: النًٌيهةي اٍعًتقىاده اًبٍلقىٍلًب كىذًٍكره اًبللًٌ 
(ِ) ،

 . (ّ)وًب الن ٍطًق ُب النًٌيهًة " : ".. فػىتىأىكهؿى ذىًلكى عىلىى كيجي كقاؿ ا٤باكردم أيضا ٗبوطن آخر
 أدلة القول الثاني. 

استند أصحاب ىذا القوؿ على قوؿ اإلماـ الشافعي رٞبو هللا حيث يقوؿ ُب ا٢بج: " إذا 
أف  فظنوا، (ْ)كليس كالصبلة ال تصح إال ابلنطق "  ،نول حجان أك عمرة أجزأ كإف ٓب يتلفظ
ا بناء على ما فهموه من بعض األحاديث كمنها ما جاء عن اللساف ٧بل للنية، كأنو ٯبب التلفظ هب
ٍعتي الرسوؿ : " لىبػهٍيكى عيٍمرىةن كىحىجًّا "  أنس بن مالك هنع هللا يضر قاؿ: ٠بًى  . (ٓ) يػىقيوؿي

=                                                             
، كابن ماجو ُُْٖابب ما جاء ُب ا١بد كا٥بزؿ ُب الطبلؽ برقم  -ا١بامع، أبواب الطبلؽ كاللعاف عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 . َِّٗابب من طلق أك نكح أك راجع العبا، برقم  -ُب سننو، أبواب الطبلؽ 
ن ، كصححو ابَِْ/ٓ، كاحتج بو ابن القيم ُب زاد ا٤بعاد كصححو ُٕٗ/ِديث صححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ كا٢ب

 .ُِٖٔ، كحسنو األلبا٘ب ُب اإلركاء برقم ّٖٗ/ِا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب 
، أحد أصحاب الوجوه ُب ( ىو: أبو عبدهللا الزبّب بن أىٍٞبد بن سيلىٍيمىاف الزبّبم جده الزبّب بن اٍلعىواـ األسدم هنع هللا يضرُ)

ا٤بذىب الشافعي كاف إماما حافظا للمذىب، صىاحب الكاُب ككتاب النية كىغىّبٮبىا، حدث عن القزاز كغّبه كركل عنو 
، كطبقات الشافعية البن قاضي ِٓٗ/ّىػ، ينظر طبقات الشافعية الكربل للسبكي ُّٕأبو بكر النقاش، توُب سنة 

 . ّٗ/ُشهبة 
 . ٖٗ/ِالنجم الوىاج للدمّبم ، ك َُِ/ِهناية ا٤بطلب للجويِب ، كينظر ِٗ/ُبّب للماكردم ( ا٢باكم الكِ)
، ِٕٕ/ّ، كاجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم َُِ/ِ، كينظر هناية ا٤بطلب للجويِب ُٗ/ِ ا٢باكم الكبّب للماكردم( ّ)

 .ِّٔ/ّكالشرح الكبّب للرافعي 
  .ُٕمتو شرطه، ينظر األمنية ُب إدراؾ النية للقراُب صكبعضهم جعل الدماغ ٧ببل للنية، ألف استقا     

كٓب أجدىا  فيما بْب يدم من كتب عبارة اإلماـ الشافعي، كقد ٕبثت عن ّكى  ِ( ينظر ا٤بصادر السابقة اب٥بامش رقم ْ)
ا كيلًًٌو مً  ِِْ/ِبنصها كإ٭با قريب منها ُب كتاب األـ  ا أىٍك عيٍمرىةن كىي قولو: " كىتىٍكًفيًو النًٌيهةي ُب ىىذى يى حىجًّ ٍن أىٍف ييسىمًٌ
ٍحرىاـً أىٍك مىعىوي فىبلى أبىٍسى "  .، أم فتصح ببل نطق، أما الصبلة فبل تصح ببل نطق بتكبّبة اإلحراـفىًإٍف ٠بىهى قػىٍبلى اإٍلً

ة، كما أخرجو كما كرد عن الشافعي أنو كاف يدعو قبل الشركع ُب صبلتو، ففهمها بعضهم على أنو كاف يتلفظ ابلني      
: ًبٍسًم اَّللهً، : "  ُُِابن ا٤بقرئ ُب معجمو ص ةى قىاؿى ميوىجًٌهنا لىبػىٍيًت اَّللهً  كىافى الشهاًفًعي  ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍدخيلى ُب الصهبلى

 ". ميٍؤًداين لًفىٍرًض اَّللهً عىزه كىجىله اَّللهي أىٍكبػىري 
 . ُِِّابب ُب اإلفراد كالقراف اب٢بج كالعمرة، برقم  -ا٢بج  كتاب  -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح ٓ)
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 كنوقش من كجهْب: 
 إىبلؿ كتلبية ابلعمرة كا٢بج. تسمية ك إ٭با ىو  ،األكؿ: أبف ىذا ا٢بديث ليس فيو تلفظ ابلنية

فهو خاص بعبادة   مبناىا على التوقيف، كىذا إف كرد عن النيب : أف العباداتً الثا٘ب
لو فعل ك التلفظ ابلنية ُب بقية العبادات ال سيما الصبلة لكثرة تكرارىا،   معينة، كٓب يرد عنو

 . (ُ)ذلك لنقل إلينا لتوفر ا٥بمم لنقلو   النيب
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

من استعراض األقواؿ كاألدلة، أف القوؿ األكؿ ىو الصحيح، كأف القوؿ الثا٘ب يظهر جليا 
 إ٭با ىو غلط من بعضهم ُب الفهم لكبلـ اإلماـ الشافعي كال يسنده دليل. 

 بيان وجه الشذوذ. 

كما يتضح من ما سبق أف القوؿ أبف ٧بل النية القلب كاللساف ككجوب التلفظ هبا ٓب يقل 
ه بو أحد من األئمة، ب كقوؿ ٨بالف لئلٝباع السابق لو من ٨بالف للنص ل ىو غلط بْبًٌ

كال يستند إٔب دليل شرعي كال عقلي، كلذلك  ،(ِ)ا٤بسلمْب كحٌب العقبلء كما قاؿ ابن تيمية 
ًؼ  قاؿ عنو ابن تيمية: " النًٌيهةي ٧بىىل هىا اٍلقىٍلبي ديكفى اللًٌسىاًف اًبٌتًفىاًقًهٍم، فػىلىٍو لىفىظى بًًلسىانًوً  غىلىطنا ًٖبًبلى

فنا، إاله أى  فه بػىٍعضى مىا نػىوىل ُب قػىٍلًبًو كىافى ااًلٍعًتبىاري ٗبىا نػىوىل الى ٗبىا لىفىظى، كىٓبٍى يىٍذكيٍر أىحىده ُب ذىًلكى ًخبلى
رًم أىٍصحىاًب الشهاًفًعيًٌ رىًٞبىوي اَّللهي خىرهجى كىٍجهنا ُب ذىًلكى كىغىلهطىوي ًفيًو أى  ئًمهةي أىٍصحىاًبًو " ميتىأىخًٌ

(ّ). 
  

                                 
 . ٖٗ/ِ، كالفتاكل الكربل لو ُِِ/ِِ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
 . ِّٔ/ِِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . ُِٖ/ِِ، كينظر أيضا من ذات الكتاب َِّ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ّ)
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 تكرارها. استحباب بالنية و تلفظال وجوبالفرع الثاني: 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 ِكالشافعية  (ُ)كىذا قوؿ لبعض ا٢بنفية  تكرارىا،ك عدـ مشركعية التلفظ ابلنية كا١بهر هبا 
ة، كنسب ذلك لطائفة من أصحاب ، كاختار ابن تيمية كغّبه أف التلفظ هبا بدع(ّ) كا٢بنابلة

 . (ْ)مالك كأٞبد
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
أف العبادات مبناىا على التوقيف على الشارع، كٓب يرد عنو أف أمر ابلتلفظ ابلنية كال تكرار 

ع كانتفاء ا٤بانالتكلم هبا ال سرا كال جهرا، كلو كاف ذلك مأمورا بو لورد عنو لقياـ ا٤بقتضي لذلك 
 . (ٓ)كتوفر ا٥بمم لنقلو 

 الدليل الثاين. 
أف التلفظ ابلنية أمر مناقض للعقل، فكم من أمور العادات كاألكل كالشرب يفعلها ا٤برءي 
دكف أف يتلفظ ٗبراده، كال يؤثر ىذا على ما يريد كال تغيب عنو نيتو، فلماذا يػيتػىلىفهظي ابلنية ُب 

 . (ٔ) ؟ أمور العبادات
 الدليل الثالث. 

                                 
 . ْٖ، كمراقي الفبلح للشرنببلٕب ص ْٖالنظائر البن ٪بيم ص ( ينظر األشباه ك ُ)
 .ّّْ/ُمغِب اتاج للشربيِب ( ينظر ِ 

، كنقل عن الشيخ ابن تيمية النهي عن َُٔ/ُكمطالب أكٕب النهي للرحيبا٘ب، ٕٖ/ُ( ينظر كشاؼ القناع للبهوٌب ّ)
  ا١بهر ابلنية كأف ىذا ىو قوؿ سائر أئمة اإلسبلـ.

، ِّٔكى  َِّكى  ُِِكى  ُِٖ/ِِك٦بموع فتاكل ابن تيمية ، ٖٖ/ِكى  ُِْ/ُتاكل ا٤بصرية البن تيمية ( ينظر الفْ)
 . ِٕٓ/ِ، ك٩بن ذكر بدعية التلفظ ابلنية ابن ا٢باج ُب ا٤بدخل ٕٖ/ُككشاؼ القناع للبهوٌب 

 .ٖٗ/ِ، كالفتاكل الكربل لو ُِِ/٦ِِبموع الفتاكل البن تيمية  ( ينظرٓ)
 . ُُٔ/ُ، كغمز عيوف البصائر للحموم ٔٗ/ِكل الكربل البن تيمية ( ينظر الفتأ)
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 . (ُ)اإلٝباع على عدـ مشركعية التلفظ ابلنية كال تكرارىا 
 القول الثاني. 

 . (ِ)جواز التلفظ ابلنية كإف كاف األكٔب تركو، كىو قوؿ ا٤بالكية 
 أدلة القول الثاين. 

الذم يظهر من نصوص اجمليزين للتلفظ ابلنية أك تكرارىا ىو عدـ كجود ا٤بانع من ذلك، 
 . (ّ)ألكٔب تركو لعدـ نقلو عن السلف كإف كاف بعضهم صرح أبف ا

كنوقش: أبف عدـ كجود ا٤بانع ال يعِب جواز التلفظ هبا، ٤با سبق ذكره من أف النية للعبادة 
 . التلفظ كالتكرار عبادة مبنية على التوقيف كا٤بنع، كٓب يرد عن الشارع ما ٯبيز ذلك

 القول الثالث. 

كقوؿ  ٓكبعض ا٤بالكية  (ْ)مذىب ا٢بنفية كىذا  ،ابلنية ُب العبادات تلفظاستحباب ال
 الفقهاء ، كاستحب بعض(ٕ)سرا ا٢بنابلة استحبو ك  (ٔ) إٔب كجوهبا كذىب بعضهم الشافعية

 . (ٖ)تكرار التكلم هبا عموما أك تثليثها ُب الوضوء 
 أدلة القول الثالث. 

 
                                 

 . ِّّ-ِِّ/ِِكى  ِْٔ/ُٖ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
، كالشرح ِّْ-ِّّ/ُمع حاشية الدسوقي  للدردير الكبّب، كالشرح ُْالقوانْب الفقهية البن جزم ص( ينظر ِ)

 . َّْ/ُالصغّب مع حاشية الصاكم 
 . َِّ/ُ، كحاشية العدكم ُْٔ/ُكو الدكا٘ب للنفراكم ( ينظر الفوا ّ)
، كحاشية ابن ْٖ، كمراقي الفبلح للشرنببلٕب ص ْٖ، كاألشباه كالنظائر البن ٪بيم ص َُْ/ِ( ينظر البناية للبابرٌب ْ)

 . ُِٕ/ُعابدين 
 .َِّ/ُ، كحاشية العدكم ُْٔ/ُينظر الفواكو الدكا٘ب للنفراكم ( ٓ 

اشية ، كحّٖٓ/ُ، كاجملموع للنوكم ُُٔكى  ِٗ/ِا٢باكم الكبّب للماكردم ، ك َُِ/ِللجويِب  هناية ا٤بطلب( ينظر ٔ)
 .ُِّ/ُالبجّبمي 

 . ٕٖ/ُ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ُّٕ/ُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ّٓٔ/ُ( ينظر ا٤ببدع البن مفلح ٕ)
، ُٖٖ/ُلسي على هناية اتاج ، كحاشية الشربامُِّ/ُ( ينظر حاشية الشركا٘ب على ٙبفة اتاج البن حجر ٖ)

 . ُٖٗ/ُ، كحاشية البجّبمي على منهج الطبلب ُِٕ/ُكحاشية ا١بمل 
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 الدليل األول. 
ٍعتي رىسيوؿى هللاً  : " لىبػهٍيكى عيٍمرىةن كىحىجًّا"  عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قاؿ: ٠بًى  . ُ() يػىقيوؿي

 كجو االستدالؿ: أف ىذا تلفظ ابلنية ُب بعض العبادات، ٩با يعِب أف التلفظ هبا مشركع. 
إىبلؿ ابلتلبية، كليست نية بل النية ٧بلها القلب، كلو تسمية للنسك ك كنوقش: أف ىذا 

 . (ِ)عمرة ألف العبادات مبناىا على التوقيف سيلًٌم جدال أف ىذا تلفظ فهو ٨بصوص اب٢بج كال
 الدليل الثاين. 

ابلنية مستحب، ألنو ٯبمع القلب على ا٤بنوم كيبعد عن الوسوسة، كتكرار  تلفظأف ال
 . (ّ)٤بن ابتلي هبا ىا يقطع دابر ك  ،يبعد عن الوسوسةالتلفظ كذلك يؤكد العـز أيضا ك 

 كنوقش من كجهْب: 
 . ْ()مر تعبدم موقوؼ على الشرع، فبل ٦باؿ فيو لؤلقيسة العقلية األكؿ: أف استحضار النية أ

ف التلفظ ابلنية ابعث للوسوسة كالتشكك ُب ا٤بنوم، ألف ٧بل عدـ التسليم، بل إالثا٘ب: 
اإلرادة القلب، فإذا نول ا٤بسلم كعـز بقلبو اكتفى بذلك كأغلق ابب الوسوسة، بل لو فتح ىذا 

ما ينويو من أمور العبادات كالعادات كأخذ يكررىا، كىذا الباب على مصراعيو لتلفظ بكل 
 نقص ُب العقل. 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يظهر ترجيح القوؿ األكؿ، لقوة أدلتو، فإف النية ٧بلها القلب كالتعبد هبا موقوؼ على 
 . لتلفظ هباالشرع، كٓب يرد الشرع اب

                                 
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ُ)
 . ٖٗ/ِ، كالفتاكل الكربل لو ُِِ/ِِ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
كحاشية ا١بمل  ٖٗ/ِ، كالوسيط للغزإب ّّ/ُ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ُِٕ/ُ( ينظر حاشية ابن عابدين ّ)

 . َُّ/ِ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ٔٓكهناية الزين مد ا١باكم ص  ُٖٗ/ُكحاشية البجّبمي  ُِٕ/ُ
 . ُْٗ/ُ( ينظر زاد ا٤بعاد البن القيم ْ)
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 بيان وجه الشذوذ. 

ىو قوؿ ا١بمهور، كأف بعض الشافعية استحب  ،ٗبشركعية التلفظ ابلنيةأف القوؿ يتبْب 
تثليث النية ُب الوضوء أك تكرارىا عموما للموسوس لقطع الوسوسة عنو، كلكن الشيخ ابن 

ا٣ببلؼ ُب ف، فقط تيمية رٞبو هللا حكم على ىذه األقواؿ ابلشذكذ ال ألهنا خالفت اإلٝباع
ألدلة الصحيحة على عدـ مشركعية التلفظ كتكراره، ألف النية ا٤بسألة اثبت، بل ألهنا خالفت ا

عبادة كالعبادة مبناىا على التوقيف، كالنية أعظم شرط لصحة العبادات كأكثرىا استيفاء 
كمع ذلك ٓب ينقل  ،لنقل إلينا لقياـ ا٤بقتضي لو كتوفر ا٥بمم لنقلو  كاستحضارا فلو فعلو النيب

، ٩با يعِب أف السنة تركو كأف فعلو شرع لو أصبل بل تركو متعمدانو ٓب يفع٩با يدؿ على أ ، عنو
ٓب أيذف هللا بو كبدعة ُب الدين، كقد بْب الشيخ رٞبو هللا كجو الغلط ُب كبلـ الشافعي من أنو 

  .    ُأراد ابلنطق ُب الصبلة ىو تكبّبة اإلحراـ، فظن من غلط أف الشافعي أراد النطق ابلنية 

                                 
 .ُِّ-َِّ/ِِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ 
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 شزشاغ ا١ٌٕخ فٟ غٙبسح إصاٌخ اٌَخجَش. اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: ا

 تصوير المسألة. 

كيطلق على النهجس  ،ا٣ببث لغة: بفتح ا٣باء كالباء، أصلو ُب كبلـ العرب ا٤بكركه
، كقد استعمل الفقهاء ُب اصطبلحهم: ا٣ببث ٗبعُب (ُ)كالنجاسة، كاألخبثاف ٮبا البوؿ كالغائط 

: النهجىسى "، كأشار إٔب أنو قد يستعمل  ث، كقاؿ الشوكا٘ب: " ا٣بٍىبى (ِ)النجس أيضا  تػىٍْبً ىيوى ًبفىٍتحى
 . (ّ)ُب معا٘ب أيخر  لغةن 
 ا٢بسية كا٤بقصود ىنا ىو اشَباط النية عند إزالة النجاسة، حٌب يتحقق شرط الطهارة 

كيكوف  ،للصبلة الٍب تقـو على شيئْب ٮبا: أكال: إزالة ا٣ببث كالنجاسة، كاثنيا: رفع ا٢بدث
 . (ْ) أك التيمم ُب أحواؿ معينة أك الغسل من ا١بنابةابلوضوء 

 تحرير محل النزاع. 

، كىحيًكي اإلٝباعي (ٓ) ال سيما ا٤بقاصد كالصبلة اتفق الفقهاء على كجوب النية للعبادات
، إال أف الصحيح أهنم اختلفوا ُب إٯباهبا (ٔ)عن بعضهم على كجوهبا ُب طهارة رفع ا٢بدث 

ألنو ٝبع بْب عادة كعبادة، فكونو عمل يقـو بو ا٤بسلم للنظافة ك  ،صبلةلكونو كسيلة لل للوضوء
، أما طهارة إزالة ا٣ببث فقد اتفقت (ٕ)ٯبعلو عادة، ككونو يشَبط للصبلة ٯبعلو أيضا عبادة 

                                 
 . ُٖٔم ص ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدُْْ/ِ( لساف العرب البن منظور ُ)
، ُِٔ/ُ، كاجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ُِّ/ِ، كمواىب ا١بليل للحطاب ٕٔ/ُٔ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ِ)

 . ُِِ/ُكا٤بغِب البن قدامة 
 . ْٔ/ُ( نيل األكطار للشوكا٘ب ّ)
 . ِٖ/ُ، كحاشية الصاكم على الشرح الصغّب ُِ/ُ( ينظر العناية للبابرٌب ْ)
، ككشاؼ القناع ٖٗ/ِ، كالوسيط للغزإب ِّْ/ِ، كالشرح الكبّب للدردير ُْٕ/ٖي ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسٓ)

 . ُّٓ/ِللبهوٌب 
 . َُٗ/ُ( ينظر حاشية الركض البن قاسم ٔ)
 . َُٗ/ُ، كحاشية الركض البن قاسم ُٓ/ُ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ٕ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٔ7ٗ 

 

 ح٤ُ٘ش: حُٔزلغ حألٍٝ الطهارة: الفصل األول

، (ُ)عن بعضهم  على ذلك اإلٝباعى  ا٢بطابي  ا٤بذاىب األربعة على عدـ اشَباطها، بل حكى
 لوجوب كما سيأٌب. إال أف بعضهم خالف كقاؿ اب

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ًب التػ ريكًؾ، فىمىٍقصيوديىىا اٍجًتنىابي  قاؿ الشيخ رٞبو هللا: " كىأىمها طىهىارىةي ا٣بٍىبىًث فىًإنػههىا ًمٍن ابى
ا الى ييٍشتػىرىطي ًفيهىا ًفٍعلي اٍلعىٍبًد كىالى قىٍصديهي، بىٍل لىٍو زىالىٍت اًبلٍ  اًء ا٣بٍىبىًث، كى٥ًبىذى مىطىًر النهازًًؿ ًمٍن السهمى

ريىيٍم، كىمىٍن قىاؿى ًمٍن أىٍصحىاًب الشهاًفًعيًٌ  اًىًب كىغىيػٍ حىصىلى اٍلمىٍقصيودي، كىمىا ذىىىبى إلىٍيًو أىئًمهةي اٍلمىذى
: إنػههيٍم اٍعتػىبػىريكا ًفيهىا النًٌيهةى فػىهيوى قػىٍوؿه شىاذ  ٨بيىاًلفه ًلئٍلًٍٝبىاًع السه  ًة كىأىٍٞبىدى اًبًق، مىعى ٨بيىالىفىًتًو أًلىئًمه

اًىًب"  اٍلمىذى
 . (ّ)، كقد أكد رٞبو هللا على ىذا ُب عدة مواطن (ِ)

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ٔ)كالشافعية  (ٓ)كا٤بالكية  (ْ)عدـ كجوب النية إلزالة ا٣ببث، كىو قوؿ ا١بمهور من ا٢بنفية 
 ية. ، كاختيار ابن تيم(ٕ)كا٢بنابلة 

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 

                                 
 . ٕٖ/ُزادة ا٢باكم الكبّب للماكردم ، كينظر أيضا لبلستَِّ/ُ( ينظر مواىب ا١بليل للحطاب ُ)
 . ْٕٕ/ُِ، ك٦بموع الفتاكل لو ِْٗ/ُ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
 . ُٕ، ك٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية للبعلي ص َّّ/ٓ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)
 . ِّٓ/ُ، كالبناية للعيِب ٕ/ُ، كا١بوىرة النّبة للزبيدم ِّ/ُ( ينظر العناية للبابرٌب ْ)
 . ُٕ/ُ، كمنح ا١بليل لعليش ٖٕ/ُ، كحاشية الدسوقي ُٖٓ/ُ( ينظر مواىب ا١بليل للحطاب ٓ)
 . ِٖ/ُ، كحاشية البجّبمي ُُِ/ُ، كمغِب اتاج البن حجر ٕٖ/ُ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ٔ)
، َُُ/ُ، كاإلنصاؼ للمرداكم َّٖ/ُ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ِٖ/ُ( ينظر ا٤بغِب للموفق ابن قدامة ٕ)

 . ٖٔ/ُككشاؼ القناع للبهوٌب 
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 . (ُ) إف إزالة ا٣ببث أمر فطرم كليس تعبداي فبل تلـز لو النية، كٓب يرد ُب الشرع ما يوجب ذلك
كنوقش أبف: الطهارة ىي إزالة ا٣ببث كرفع ا٢بدث، كالطهارة شرط للصبلة، فالقياـ 

 بتحقيقها عبادة كالعبادة تفتقر إٔب النية. 
كتحرٙب   -أبف إزالة النجاسة ىي من ابب الَبكؾ كمعناىا معقوؿ كىو النظافة كأجيب عنو:

 استحضار النية عند الَبؾ، كليست عبادة ٧بضة اكال يلـز منه -السرقة ا٤بقصود منو حفظ ا٤باؿ
فتزاؿ بكل  ،يلـز ٥با استحضار النية عند الفعل، كلذلك أمر الشارع هبا إٝباال كمقصد تعبدم

 . (ِ)ذلك ال لذاهتا بل لغّبىا كىو ٙبقق الطهارة كسيلة مشركعة، ك 
 الدليل الثاين. 

 . (ّ)اإلٝباع السابق على عدـ اشَباط النية إلزالة ا٣ببث 
 الدليل الثالث. 

بطبعو كا٤بطر النازؿ  طهوره  أف ا٣ببث قد يزاؿ اب٤باء ببل نية اتفاقا فيجزئ ذلك، ألف ا٤باءى 
 . (ْ)كالدخوؿ ُب البحر 

 . القول الثاني

كجوب  (ٔ) ، كحكى الباجي  (ٓ)اشَباط النية لطهارة إزالة ا٣ببث، كىو قوؿ لبعض ا٤بالكية 
                                 

 . ِْٗ/ُ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
 . ُٓ/ُ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ِ)
 . ْٕٕ/ُِك٦بموع فتاكل ابن تيمية ، ُُّ/ُ( ينظر اجملموع للنوكم ّ)
 . ِّ/ُ( ينظر العناية للبابرٌب ْ)
 . ٕٔ/ُ، كالتوضيح شرح ٨بتصر ابن ا٢باجب ٣بليل بن إسحاؽ َُٗ/ُة للقراُب ( ينظر الذخّب ٓ)
( ىو: القاضي أبو الوليد الباجي سليماف بن خلف التميمي، الفقيو ا٢بافظ النظار العآب ا٤بتفنن من كبار علماء ا٤بالكية ٔ)

، كمن كتبو ا٤بنتقى شرح  كمراجعهم، رحل ُب طلب العلم إٔب ا٤بشرؽ كأقاـ ٗبكة فَبة، لو مناظرات مشهورة مع ابن حـز
ا٤بوطأ كإحكاـ الفصوؿ ُب أحكاـ األصوؿ، كأخذ عن الطربم كالدامغا٘ب كركل عن ابن الوراؽ كا٣بطيب، ك٩بن تفقو 

، كسّب أعبلـ ُُٕ/ٖىػ، ينظر ترتيب ا٤بدارؾ للقاضي عياض ْْٕرطوشي كركل عنو ابن عبدالرب، توُب سنة بو الط  
 . ّٓٓ/ُٖالنببلء للذىيب 
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، كُب كجو عند الشافعية تشَبط النية إلزالة ا٣ببث حكاه النوكم (ُ)النية عند الطهارة من ا٤بذم 
 . (ّ)، كقد نسبو ابن تيمية لبعض أصحاب الشافعي كأٞبد (ِ)ا٣براسانيْب الشافعية ك عن بعض 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
، كما جاء (ْ)تعبدم كالعبادات مفتقرة للنية فطرم ك أف الشارع أمر إبزالة ا٣ببث، فهو أمر 

ادى ٍبنى اأٍلىٍسوىًد أىٍف يىٍسأىؿى النهيبه  اءن، فىأىمىٍرتي اٍلًمٍقدى : كيٍنتي رىجيبلن مىذه وي، فىسىأىلى   عىٍن عىًليًٌ هنع هللا يضر قىاؿى
: " ًفيًو اٍلويضيوءي "  فػىقىاؿى
(ٓ) . 

 كنوقش: ٗبا أجيب عن مناقشة الدليل األكؿ للقوؿ األكؿ. 
 الدليل الثاين. 

طهاراتف: إزالة ا٣ببث كرفع ا٢بدث، كرفع ا٢بدث قد اتفق الفقهاء على كجوب  أف الطهارةى 
 . (ٔ)هما طهارة ي، فيقاس عليو إزالة ا٣ببث ألف كلالنية لو

، فرفع ا٢بدث من ابب ا٤بأمورات الٍب ال تتحقق ا٤بؤثرمع الفارؽ  : ىذا قياسه كنوقش أبف
، -ٕ مع كقوع ا٣ببلؼ ُب إجزائو ببل نية– فيها العبادة إال ابستحضار النية كال تسقط ابلنسياف

، كلو استحضر النية ليتهيأ ٤بَبككات الٍب تقع ك٘بزئ ببل نيةكأما إزالة ا٣ببث فهي من ابب ا
 . (ٖ) نو يؤجر على ذلكللعبادة فإ

                                 
 . َٓ/ُ( ينظر ا٤بنتقى للباجي ُ)
 . ُُّ/ُ( ينظر اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ِ)
 . ُِْ/ُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُّّ/ُ، كحاشية البجّبمي ْٕٕ/ُِ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ّ)
 . َُٗ/ُ( ينظر الذخّبة للقراُب ْ)
 . ُِّمن استحيا فأمر غّبه ابلسؤاؿ، برقم ابب  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب العلم ٓ)
 . ُٔٔ/ُ( شرح العمدة البن تيمية )الطهارة( ٔ)
 .ِّٓ/ُال تشَبط النية ُب الوضوء عند ا٢بنفية، ينظر البناية للعيِب ( ٕ 

 .ُّّئل ا٤باردينية البن تيمية ص ( ا٤بساٖ)
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 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ الذم ينص على عدـ اشَباط النية ُب طهارة إزالة ا٣ببث، 
 فهي من أمور العادات كالَبكؾ الٍب تقع ك٘بزئ ببل استحضار للنية. 

 بيان وجه الشذوذ. 

أنو قوؿ شاذ،  ،اط النية إلزالة ا٣ببثكما يظهر من حكم ابن تيمية على القوؿ ابشَب 
 كذلك لثبلثة أسباب: 

 األكؿ: أف ذات الفعل يظهر منو جليا أنو ليس من أمور ا٤بأمورات كالعبادات اضة
، بل ىو من قبيل الَبكؾ كالعادات كَبؾ ارمات، فبل كجو للقوؿ ابشَباط كا٤بقاصد التعبدية

 النية فيو. 
مشَبطة ُب إزالة ا٣ببث لورد عن الشارع اشَباطها كما كرد عنو  الثا٘ب: أف النية لو كانت

بلة كهبذه أم يكوف الوضوء كالطهور من أجل الص ،اشَباط الوضوء كالطهور للصبلة حٌب تقبل
، كلذلك فإف ا٤بسلم إذا زالت عنو النجاسة أبم كسيلة كُب أم كقت الصفة حٌب تباح الصبلة

صبلة فإف ذلك معترب شرعا كيبُب عليو الشق اآلخر من كلو ٓب يكن بنية إزالتها إلابحة ال
 الطهارة كىو رفع ا٢بدث. 

على  الثالث: ٨بالفة ىذا القوؿ لئلٝباعات اكية على عدـ اشَباط النية لذلك عبلمةه 
 . (ِ)كالنوكم  (ُ)شذكذه، كلذلك كصفو غّب ابن تيمية أيضا ابلشذكذ كالقراُب 

 سبب الخالف وثمرته. 

هارة ا٣ببث ٪بد أهنا عادة ُب نفسها كأمر فطرم ُب نفوس بِب آدـ، كلكن عند تكييف ط
كعلى جهة ا٣بصوص من  ،على جهة العمـو من ابب النظافة االشارع من جهة أخرل أمر هب

ابب إزالة ا٤بوانع لتحصيل الطهارة ا٤ببيحة للعبادات الٍب تشَبط فيها الطهارة، فهو بذلك أحد 
                                 

 . َُٔ/ُ( نقل ا٢بطاب قوؿ القراُب ُب كتاب مواىب ا١بليل ُ)
 . ْٓ/ُّظر شرح النوكم على صحيح مسلم ( ينِ)
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 ح٤ُ٘ش: حُٔزلغ حألٍٝ الطهارة: الفصل األول

الة ا٣ببث كرفع ا٢بدث، كمن ىنا كقع ا٣ببلؼ فيو، فمن نظر إٔب شقي الطهارة ا٤بكونة من إز 
حقيقتو كأنو من ابب الَبكؾ كارمات ا٤بطلوب ٘بنبها ٓب يشَبط فيو النية، كمن أدخلو ضمن 
ا٤بأمورات رأل أنو يشَبط فيو النية، فَبدد بذلك الفرع بْب أصلْب فيلحق أبكثرىا شبها، كلذلك 

 . (ُ)تشَبط لو النية  حيًكيى اإلٝباع على أنو ال
 

                                 
، كالتوضيح شرح ٨بتصر ابن ا٢باجب ٣بليل َُٗ/ُ، كالذخّبة للقراُب ُٓ/ُ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُ)

 . ٕٔ/ُبن إسحاؽ 
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 الثاني المبحث

 الوضوء

 : وتحته ثالث مسائل

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

ىٕٝ  ٖ حُليع حألٛـَ ُوَحءس حُوَإٓا٣ـخد حُطٜخٍس ٓ

ــ  ٓٔٚ. ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 ا٣ـخد حُٟٞٞء ٖٓ ُْٔ حُ٘ٔخء رـ٤َ ٜٗٞس. 

ــ  ــألة ال ال ــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 ا٣ـخد حُٟٞٞء ٌَُ ٛالس.
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 حُٟٞٞء: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الطهارة: الفصل األول

اٌطٙبسح ِٓ اٌؾذس األصغش ٌمشاءح اٌمشآْ  إ٠غبةأٌخ األٌٚٝ: اٌّغ
 دْٚ ِغٗ. 

 تصوير المسألة. 

ا٤بقصود ابلطهارة ىنا ىي: الوضوء الذم يرفع ا٢بدث األصغر، كأما الغسل فهو الذم يرفع 
ا٢بدث األصغر كاألكرب، كىذاف ٮبا شطر الطهارة إذ أف الطهارة ىي إزالة ا٣ببث كرفع ا٢بدث، 

ألصغر ُب اصطبلح الفقهاء ىو: " كصف حكمي شرعي ٰبل ُب األعضاء يزيل كا٢بدث ا
 . (ُ)الطهارة عن ا٤بسلم، كٲبنع من الصبلة " 

 تحرير محل النزاع. 

، كاتفقت (ِ)أٝبع ا٤بسلموف على جواز قراءة ادث حداث أصغرا للقرآف الكرٙب دكف مسو 
، إال أف بعضهم خالف كقاؿ (ّ)ئض لو ا٤بذاىب األربعة على عدـ مشركعية قراءة ا١بنب كا٢با

 بوجوب رفع ا٢بدث األصغر لقراءة القرآف عموما. 
 حكم ابن تيمية على المسألة. 

فقاؿ: " ذىًلكى  ،أجاب الشيخ رٞبو هللا بعد سؤالو عن ما ٘بب لو الطهاراتف الغسل كالوضوء
ٍٝبىاعً  ًة اًبٍلًكتىاًب كىالس نهًة كىاإٍلً اٍختيًلفى ُب الطهوىاًؼ كىمىسًٌ اٍلميٍصحىًف..، كىأىمها .. كى  كىاًجبه لًلصهبلى

ؼه شىاذ  "  اٍلًقرىاءىةي فىًفيهىا ًخبلى
(ْ) . 

ٓب يقصد من النص السابق قراءة ا١بنب للقرآف، أف الشيخ  -كهللا أعلم–الذم يظهر ٕب ك 
 بل قصد القوؿ إبٯباب الوضوء لقراءة القرآف دكف مسو، كيؤيد ىذا ثبلثة أمور: 

كبعض  ألكؿ: أنو ذكر بعد النص السابق أف القوؿ ٔبواز قراءة القرآف للجنب ىو قوؿ الظاىريةا
                                 

 ، )بتصرؼ(. ٖٓ/ُ، كحاشية ابن عابدين ِٓ( ينظر شرح حدكد ابن عرفة للرصاع ص ُ)
 . ِّٔ/ُ، كعوف ا٤بعبود لشمس ا٢بق ْٔ/ٔ، كشرح صحيح مسلم لو ٗٔ/ِ( ينظر اجملموع للنوكم ِ)
، كا٤بغِب ُِٔ/ِ، كاجملموع للنوكم ّٔ، كالقوانْب الفقهية للكليب ص ُّ/ ُ( ينظر االختيار لتعليل ا٤بختار للموصليّ)

 . ُّْ/ُالبن قدامة 
 . ُّْ/ُ، كالفتاكل الكربل لو ِٖٔ/ُِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ْ)
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 حُٟٞٞء: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الطهارة: الفصل األول

 . ُ()السلف قبلهم كمن كافقهم، كذكر شيئا من أدلتهم النقلية كالعقلية، فكيف يكوف قو٥بم شاذا 
قراءة الثا٘ب: أنو أقر أف ُب قراءة ا١بنب كا٢بائض للقرآف ثبلثة أقواؿ للفقهاء، كاختار جواز 

فتجويز القراءة ُب حاؿ  ،ا٢بائض للقرآف، كا٢بيض أعظم من ا١بنابة فكيف اب٢بدث األصغر؟
ا٢بدث األصغر من ابب أكٔب، كإف حكى بعضهم عنو منع ا١بنب من القراءة فهناؾ فرؽ بْب 

 . (ِ) ا٢بيض كا١بنابة، فا١بنابة ترفع بغسل كاحد كيستطيع ا٤بسلم القراءة، كأما ا٢بيض فيستمر أايما
ًث اأٍلىٍصغىًر اًبلنهصًٌ كىاٌتًفىاًؽ اأٍلىئًمهًة "  ، كُب موطن (ّ)الثالث: أنو قاؿ: " كىاٍلًقرىاءىةي ٘بىيوزي مىعى ا٢بٍىدى

رىل، ديكفى الذًٌٍكًر كىالد عىاًء، كىمىا ٓبٍى ييٍشرىٍع إاله عىلىى اًؿ ا٢بٍى  آخر: " فىاٍلًقرىاءىةي تيٍشتػىرىطي ٥بىىا الطههىارىةي اٍلكيبػٍ
ًف كىانىٍت أىٍفضىلى ًمٍن ٦بيىرهًد  ةى لىمها ايٍشَبيًطى ٥بىىا الطههىارىاتى اٍلًقرىاءىًة"اأٍلىٍكمىًل فػىهيوى أىٍفضىلي، كىمىا أىفه الصهبلى

()ْ، 
 ألف ٦برد قراءة القرآف ال يشَبط ٥با سول الطهارة الكربل على قوؿ ا١بمهور كما سبق.

رل أيضا للقراءة قوؿ شاذ على أصوؿ الشيخ ٤بخالفتها النص كبناء عليو فاشَباط الطهارة الصغ
  كاإلٝباع القطعي.

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

مشركعية قراءة ادث حداث أصغر للقرآف الكرٙب دكف مسو، كىو قوؿ ا١بماىّب من أىل 
 ..................................... (ٕ)كالشافعية  (ٔ)كا٤بالكية  (ٓ)العلم من ا٢بنفية 

                                 
الى ، ك ٖٔ/ُا١بامع الصحيح للبخارم ينظر ال سيما أف أدلة منع ا١بنب من القراءة ٨بتلف ُب صحتها أيضا، ( ُ)

 .ِِْ/ِ، كإركاء الغليل لؤللبا٘ب ْ كى  ّكى  ِ السابقة اب٥بامش رقم ابلصفحة ، كينظر ا٤بصادرٔٗ-ٓٗ/ُالبن حـز 
، َُٗ/ِٔكى  َْٔ-ْٗٓ/ ُِموع الفتاكل البن تيمية ينظر ٦بفبل ٙبـر ا٤برأة طواؿ مدة ا٢بيض من القراءة، ( ِ)

 .ِّْ/ُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ْْص  كاألخبار العلمية للبعلي
 . ُْٔ/ُِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ّ)
 . ٕٗ، ك٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية للبعلي ص ٕٓ/ِّ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ْ)
 . ُِّ/ُ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ُٖٔ/ُعناية للبابرٌب ، كالّّ-ِّ/ُ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ٓ)
 . َُّ/ُ، كحاشية الصاكم ْٗ/ُ، كبداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُِٔ/ُ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم ٔ)
 . ّٗ/ُ، كاإلقناع للشربيِب ٕٕ/ِ، كاجملموع للنوكم ُٕٕ/ُ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ٕ)
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 حُٟٞٞء: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الطهارة: الفصل األول

 . (ْ)على ذلك  كاختيار ابن تيمية، كقد حيًكيى اإلٝباعي  (ّ)كغّبىم  (ِ)كالظاىرية  (ُ)كا٢بنابلة 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 من قراءة القرآف ُب غّب جنابة كإف كاف على حدث، كمن ذلك:   ما كرد عن النيب

لىةن ًعٍندى مىٍيميونىةى زىٍكًج النهيبًٌ عن عىٍبدى اَّللهً ٍبنو عىبهاسو هنع هللا يضر - تى لىيػٍ  –كىًىيى خىالىتيوي  -   أىنهوي ابى
ـى رىسيوؿي   فىاٍضطىجىٍعتي ُب عىٍرًض اٍلًوسىادىًة كىاٍضطىجىعى رىسيوؿي اَّللهً " قاؿ:  كىأىٍىليوي ُب طيو٥ًبىا فػىنىا
لى   اَّلله  فىجىلىسى   اٍستػىيػٍقىظى رىسيوؿي اَّللهً وي ًبقىًليلو أىٍك بػىٍعدىهي ًبقىًليلو حىٌبه ًإذىا انٍػتىصىفى اللهٍيلي أىٍك قػىبػٍ

ـى ًإٔبى شىنٌو  ٲبىٍسىحي النػهٍوـى عىٍن كىٍجًهًو بًيىًدهً  ًت ا٣بٍىوىاًًبى ًمٍن سيورىًة آًؿ ًعٍمرىافى ٍبيه قىا ٍبيه قػىرىأى اٍلعىٍشرى اآٍلايى
ـى ييصىلًٌي ميعىلهقىةو فػىتػىوىضهأى ًمنػٍهىا فىأىٍحسىنى   . (ٓ) " كيضيوءىهي ٍبيه قىا

- : ءى، فػىيػىٍقًضي ا٢بٍىاجىةى   كىافى رىسيوؿي اَّللهً  " عن عىًليًٌ ٍبًن أىيب طىاًلبو هنع هللا يضر قىاؿى ، أيىٌٍب ا٣بٍىبلى
زى كىاللهٍحمى كىيػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى، كىالى ٰبىٍجيبيوي  : كالى ٰبىٍجيزيهي  -ٍبيه ٱبىٍريجي فػىيىٍأكيلي مىعىنىا ا٣ٍبيبػٍ عىٍن اٍلقيٍرآًف  -كىريٗبهىا قىاؿى

 .(ٔ) " شىٍيءه ًإاله ا١بٍىنىابىةي 
  

                                 
، ككشاؼ ُٕٓ/ُ، كا٤ببدع البن مفلح ّْٖ/ُ، كشرح العمدة البن تيمية ُْْ-ُّْ/ ُمة ( ينظر ا٤بغِب البن قداُ)

 . ِٖ/ُالقناع للبهوٌب 
 . ْٗ/ُ( ينظر الى البن حـز ِ)
 . ِٓٔ/ُ، كنيل األكطار للشوكا٘ب ْٖٔ/ُ( ينظر فتح البارم البن حجر ّ)
 . ِّٔ/٤ُبعبود لشمس ا٢بق ، كعوف أْ/ٔ، كشرح صحيح مسلم لو ٗٔ/ِ( ينظر اجملموع للنوكم ْ)
 . ُّٖ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب قراءة القرآف بعد ا٢بدث، برقم ٓ)
، ْٗٓابب ما جاء ُب قراءة القرآف على غّب طهارة، برقم  –( أخرجو ابن ماجو ُب سننو كاللفظ لو، أبواب التيمم ٔ)

 . ١ِٖٓبنب من قراءة القرآف، برقم ، كالنسائي ُب الكربل، ابب حجب إِٓ/ُكأٞبد ُب مسنده 
، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ٕٗ/ّ، كابن حباف أيضا ُب صحيحو ُّْ/ُكا٢بديث صححو ابن خزٲبة ُب صحيحو 

، كحسن إسناده الشيخ أٞبد شاكر ُب ٙبقيقو ٤بسند أٞبد َُٕ/ْكقاؿ: " ىذا حديث صحيح كٓب ٱبرجاه " 
 . ّٕٓ/ُاجو ، كالشيخ األرانؤكط ُب ٙبقيقو لسنن ابن مُْ/ِ
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 الثاين.  الدليل
 . (ُ)اإلٝباع على جواز قراءة القرآف للمحدث حداث أصغر دكف مسو 

 القول الثاني. 

لبعض ، كىذا القوؿ منسوب اىان فى إٯباب رفع ا٢بدث األصغر لقراءة القرآف الكرٙب كلو شً 
، قاؿ ابن رشد: " ذىىىبى ا١ٍبيٍمهيوري ًإٔبى (ِ)اجملهولْب الذين ٓب يصرح الفقهاء أب٠بائهم أك مذاىبهم 

ئ أىنهوي  يتػىوىضًٌ
أىٍف يػىٍقرىأى اٍلقيٍرآفى كىيىٍذكيرى اَّللهى، كىقىاؿى قػىٍوـه: ال ٯبىيوزي ذىًلكى لىوي ًإال أىٍف يػىتػىوىضهأى" ٯبىيوزي لًغىٍّبً ا٤ب

(ّ) . 
 ة القول الثاني. أدل

 الدليل األول. 
ٍيًم: أىقٍػبىلى النهيب   ، فػىلىًقيىوي رىجيله فىسىلهمى عىلىٍيًو، فػىلىٍم يػىريده عىلىٍيًو   عن أىيبي ا١ٍبيهى ًمٍن ٫بىًٍو بًٍئًر ٝبىىلو

ٍيًو، ٍبيه رىده   النهيب   اًر، فىمىسىحى ًبوىٍجًهًو كىيىدى ـى حىٌبه أىقٍػبىلى عىلىى ا١بًٍدى عىلىٍيًو السهبلى
(ْ) . 

ٓب يرد على الرجل الذم ألقى السبلـ عليو، حٌب رفع عن نفسو   كجو الداللة: أنو
السبلـ كىو ألفاظ شرعية فيها ذكر ، فإف  حاؿ ا٢بدث ابلتيمم ٍب رد عليو، فإذا كاف ىذا
 . (ٓ) القرآف من ابب أكٔب أف ال يقرأه إال طاىره 

 كنوقش من كجهْب. 
من قراءة القرآف على كل   أف ىذا االستدالؿ معارض ٗبا ىو أقول ٩با ثبت عنواألكؿ: 

                                 
، كاآلداب الشرعية ْٔ/ٔ، كشرح صحيح مسلم لو ٗٔ/ِ، كاجملموع للنوكم َُْ/ِ( ينظر االستذكار البن عبدالرب ُ)

 ِّٔ/ُ، كعوف ا٤بعبود لشمس ا٢بق ِّٓ/ِالبن مفلح 
 . ِٕٔ/ُ، كنيل األكطار للشوكا٘ب ِٖٖ/ُ، كفتح البارم البن حجر ّْٕ/ِ( ينظر االستذكار البن عبدالرب ِ)
كجها شاذا عند الشافعية أف ا١بنب إذا  َُّ/ِ، كقد نقل النوكم ُب اجملموع ْٗ/ُية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ( بداّ)

  تيمم فبل ٘بوز لو القراءة.
ابب التيمم ُب ا٢بضر إذا ٓب ٯبد ا٤باء كخاؼ فوت الصبلة، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب التيمم ْ)

ّّٕ . 
 . ْٗ/ُظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ( ينٓ)
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 . (ُ)، مع ا٣ببلؼ حٌب ُب حاؿ ا١بنابة األصغر ما عدا حاؿ ا١بنابة حاؿ حٌب ا٢بدث
ُب رد السبلـ ال يعِب عدـ مشركعية رد السبلـ حاؿ ا٢بدث   الثا٘ب: أف أتخر النيب

السبلـ، كيؤيد ىذا أف القرآف أعلى شأان من  و حٌب ردٌ األصغر، بل قد يكوف ىناؾ ما أشغل
 السبلـ ككاف يقرأه على كل حاؿ إال ا١بنابة. 

 الدليل الثاين. 
، كيقاس عليو قراءة للمصحف حداث أصغراادث اتفق العلماء على عدـ مشركعية مس 

 القرآف فهو مثلو. 
ا قياس مع كجود ا٤بعارض من ىذ ، كما إفِلوجود ا٣ببلؼ ابالتفاؽ بعد التسليم كنوقش: 

 قراءتو للقرآف كىو ٧بدث حداث أصغر كما تقدـ.   النص، حيث ثبت عن النيب
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 كصراحتها، كسبلمتها من ا٤بعارضة.أدلتو  الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ، لقوة
 بيان وجه الشذوذ. 

بلؼ ُب كجوب الطهارة من ا٢بدث األصغر يتضح أف ابن تيمية رٞبو هللا حكم على ا٣ب
لقراءة القرآف دكف مسو ابلشذكذ، بناء على ٨بالفة ىذا القوؿ للنص الصحيح الصريح، كعضد 
ًث  رأيو ٗبخالفة ىذا القوؿ التفاؽ األئمة، حيث قاؿ ُب موضع آخر: " كىاٍلًقرىاءىةي ٘بىيوزي مىعى ا٢بٍىدى

، كما أف الشيخ رٞبو هللا ٓب ينفرد ُب ا٢بكم على ىذا القوؿ (ّ)ئًمهًة " اأٍلىٍصغىًر اًبلنهصًٌ كىاٌتًفىاًؽ اأٍلى 
 . (ْ)ابلشذكذ فقد سبقو ابن عبدالرب إٔب ذلك 

                                 
 . ْٗ/ُ( ينظر الى البن حـز ُ)
( فقد حكي ا٣ببلؼ عن جواز مس ادث للمصحف عن بعض الصحابة كعمر كابن عباس كبعض التابعْب كالفقهاء ِ 

 .  َُٖ/ُ ، كا٤بغِب البن قدامةّْٓ/ُ، كا٤بنتقى للباجي ْٗ/ُكىو مذىب الظاىرية، ينظر الى البن حـز 

 . ُْٔ/ُِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ّ)
 . ّْٕ/ِ( ينظر االستذكار البن عبدالرب ْ)
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 سبب الخالف. 

 . (ُ)يعود سبب ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة إٔب تعارض األدلة الٍب استدؿ هبا أصحاب القولْب 

                                 
 . ْٗ/ُ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٔ4ٙ 

 

 حُٟٞٞء: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الطهارة: الفصل األول

 غ١ش شٙٛح. اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: إ٠غبة اٌٛظٛء ِٓ ٌّظ إٌغبء ث

 تحرير محل النزاع. 

اتفق كثّب من الفقهاء على أف ٤بس ا٤برأة غّب ا٤بشتهاة ال ينقض الوضوء كخالف بعضهم،  
 . (ُ)كما اختلفوا ُب حكم ٤بس ا٤برأة ا٤بشتهاة على أقواؿ 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ًء ًبغىٍّبً شىٍهوىةو فػىقىٍوؿه شىاذ  " قاؿ رٞبو هللا: " أىمها إٯبىابي اٍلويضيوًء ًمٍن لىٍمًس النًٌسىا
(ِ) . 

ٍرأىًة لًغىٍّبً شىٍهوىةو فػىهيوى أىٍضعىفي  كقاؿ ُب موطن آخر: " كىأىمها كيجيوبي اٍلويضيوًء ًمٍن ٦بيىرهًد مىسًٌ اٍلمى
اأٍلىقٍػوىاًؿ " 
(ّ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

، مهنع هللا يضر و قوؿ علي بن أيب طالب كابن عباس، كىاب الوضوء من ٤بس النساء مطلقاعدـ إٯب
 . (ٔ)، كاختيار ابن تيمية (ٓ)كركاية ُب مذىب اإلماـ أٞبد  (ْ)كمذىب ا٢بنفية 

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ال ينقض  ،ما كرد من أحاديث يدؿ ظاىرىا أف ٤بس النساء سواء كانت ا٤برأة مشتهاة أـ ال

                                 
 . ٖٓ( ينظر حاشية الطحطاكم ص ُ)
د بو ابن تيمية بل ، كا٢بكم بشذكذ أحد مذاىب األئمة األربعة ُب مسألة ما ٓب ينفر ّٖٔ/َِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)

ًنيفىةى فىأىٍكجىبى اٍلويضيوءى ًمنى الضهًحًك ُب  أىبيو  شىذه : "  ْٔ/ُبداية اجملتهد سبقو غّبه كابن رشد ا٢بفيد حيث قاؿ ُب  حى
ةً   ". الصهبلى

 . ِّٔ/ُِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 . ٗٗ/ُاشية ابن عابدين ، كحْٕ/ُ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ُّٕ/ُ( ينظر التجريد للقدكرم ْ)
 . ُِّ/ُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُِْ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٓ)
 . ُْْ/ُ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ٔ)
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 ، كمنها: (ُ)الوضوء 
ـي بػىٍْبى يىدىٍم رىسيوًؿ   " قىالىٍت:أىنػههىا   زىٍكًج النهيبًٌ اهنع هللا يضر ا٢بديث األكؿ: عىٍن عىاًئشىةى  - كيٍنتي أىانى
لىًتًو،  ، هللاً  مى ُب ًقبػٍ ـى بىسىٍطتػيهيمىا، قىالىٍت: فىًإذىا سىجىدى غىمىزى٘ب فػىقىبىٍضتي رًٍجًليكىرًٍجبلى ، فىًإذىا قىا

 . (ِ) " مىًئذو لىٍيسى ًفيهىا مىصىابًيحي كىاٍلبػيييوتي يػىوٍ 
 كنوقش: أبف ا٤ببلمسة لعلها كانت من كراء حائل. 

 كأجيب عنو: أبف ىذا احتماؿ ضعيف جدا كال دليل عليو، بل يعارض ظاىر النص. 
لىةن ًمنى اٍلفً   ا٢بديث الثا٘ب: عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت: فػىقىٍدتي رىسيوؿى هللاً   - رىاًش، لىيػٍ

 " : اللههيمه فىاٍلتىمىٍستيوي فػىوىقػىعىٍت يىًدم عىلىى بىٍطًن قىدىمىٍيًو كىىيوى ُب اٍلمىٍسًجًد كىٮبيىا مىٍنصيوبػىتىاًف، كىىيوى يػىقيوؿي
، كىٗبيعىافىاًتكى ًمٍن عيقيوبىًتكى  ، الى أيٍحًصي ثػىنىاءن عىلىيٍ أىعيوذي ًبًرضىاؾى ًمٍن سىخىًطكى كى ، كىأىعيوذي ًبكى ًمٍنكى

 . (ّ)أىٍنتى كىمىا أىثٍػنػىٍيتى عىلىى نػىٍفًسكى " 
كنوقش أبف: ىذا اللمس كاف بغّب شهوة أما ما كاف بشهوة فهو ينقض الوضوء، ٤با كرد عن 

ًة: فػىقى  ا٢بٍىسىنى هنع هللا يضر أف رىسيوؿي هللاً  بىضى عىلىى قىدىـً ، بينما ىيوى جىاًلسه ُب اٍلمىٍسًجًد ُب الصهبلى
رى ميتػىلىذًٌذو  عىاًئشىةى  غىيػٍ

(ْ) . 
 كأجيب عنو: اب٢بديث الثالث اآلٌب كالذم استدؿ بو أصحاب القوؿ األكؿ. 

ةً   ا٢بديث الثالث: عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر أىفه النهيبه  - كىٓبٍى  قػىبهلى بػىٍعضى ًنسىائًًو، ٍبيه خىرىجى ًإٔبى الصهبلى
: مىٍن ًىيى  : قػيٍلتي  . (ٓ)فىضىًحكىٍت  ،ًإاله أىٍنًت؟ يػىتػىوىضهٍأ، قىاؿى

                                 
 . ُُْ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ُ)
 . ِّٖابب الصبلة على الفراش، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب الصبلة ِ)
 . ْٖٔابب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود، برقم  -سلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب الصبلة ( أخرجو مّ)
 . ُٕٗ/ُِ، كاحتج بو بعضهم، ينظر التمهيد البن عبدالرب ُّٔ/ُ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو ْ)
، ٖٔترؾ الوضوء من القبلة، برقم  ابب -( أخرجو الَبمذم ُب ا١بامع كاللفظ لو، أبواب الطهارة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓ)

 . ّٔٗ/ٖكابن جرير ُب التفسّب 
= 
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 حُٟٞٞء: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الطهارة: ألولالفصل ا

 كاعَبض عليو من كجهْب: 
 األكؿ: أبف ا٢بديث ال يصح. 

 كأجيب عنو: أبف لو طرؽ جيدة كيتقول هبا. 
 بلة قد تكوف برا ابلزكجة كليس بشهوة، كما يقبل الرجل ابنتو كأمو. الثا٘ب: أف القي 

غالبا أف القبلة للزكجة  كأجيب عنو: أبف ىذا احتماؿ ضعيف ال يبطل االستدالؿ، ألف
 . (ُ) ، كما إف القبلة أصبل ليست من نواقض الوضوءتصاحبها الشهوة

 الدليل الثاين. 
كقياـ أننا ٓب نؤمر ابلوضوء من مس النساء، كلو كاف مأمورا بو لنقل إلينا لعمـو البلول بو 

 . (ِ)من مس الذكر مر ابلوضوء توفر الدكاعي كا٥بمم لنقلو، كما أي ا٤بقتضي كانتفاء ا٤بانع ك 
 الدليل الثالث. 

 حالو.على  يقيِب يوجب نقضها، فيبقى األصلي  دليله  ، كٓب أيتً الطهارةً  بقاءي  أف األصلى 
 الدليل الرابع. 

اإلٝباع على أف ٤بس النساء ليس انقضا للوضوء كإ٭با ا٣ببلؼ ا٢بادث كاف متأخرا عن 
 . (ّ)عصر الصحابة 

=                                                             
: " ضعيف كحبيب بن أيب اثبت ٓب يسمع من عركة "، كقاؿ ُب ا١بامع َٓكقاؿ عنو الَبمذم ُب العلل الكبّب ص 

: " تركو أصحابنا ألنو ال يصح ٢باؿ إسناده كليس يصح ُب ىذا الباب شيء"، كقاؿ الدارقطِب ُب سننو ُِٖ/ُ
 : " تفرد بو حاجب عن ككيع، ككىم فيو ". ِّٖ/ُ

، قد ٓٓ/ٔ، كلو طريق أخرل يتقول هبا أخرجها الطربا٘ب ُب األكسط عن عطاء ّٔٗ/ٖكصححو الطربم ُب التفسّب 
، ِٕٖ/ّابن حجر ُب التلخيص ا٢ببّب ، ك ُّٓ-ُّْ/ُجود إسنادىا ابن تيمية ُب شرح العمدة )كتاب الطهارة( 

  .ٖٔالَبمذم برقم كاأللبا٘ب ُب صحيح 
 . ُُْ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ُ)
 . ُِٗ/ِٔ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
 . َُْ/ُِكى  ِٓٓ/َِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٔ40 

 

 حُٟٞٞء: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الطهارة: الفصل األول

 خالفْب كىم كثر. كنوقش: بعدـ التسليم لوجود ا٤ب
 القول الثاني. 

ابن شهوة أك بغّب شهوة، كىذا قوؿ بء من ٤بس النساء مطلقا سواء كاف إٯباب الوضو 
 . (ّ)كقوؿ الظاىرية  (ِ)كركاية عن اإلماـ أٞبد  (ُ) الشافعيةكبعض التابعْب كمذىب هنع هللا يضر مسعود 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
ًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإٔبى اٍلمىرىاًفًق كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم  ًإذىا قيٍمتيمٍ ﴿  ًإٔبى الصهبلى

تيٍم مىٍرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو أىٍك جىاءى أىحىده ًمٍنكيمٍ  ًإٍف كينػٍ تيٍم جينػيبنا فىاطهههريكا كى  ًمنى ًإٔبى اٍلكىٍعبػىٍْبً كىًإٍف كينػٍ
ديكا مىاءن فػىتػىيىمهميوااٍلغىائً  مىٍستيمي النًٌسىاءى فػىلىٍم ٘بًى  . [1]ادلائدة  ،﴾ًط أىٍك الى

كجو الداللة: فيو األمر العاـ ابلوضوء عند مبلمسة النساء كىو التقاء البشرتْب، كيدؿ على 
 : ؤكد ىذا ا٤بعُب كما ، كقد جاء ُب ا٢بديث ما ي[6]األنعام  ،﴾فػىلىمىسيوهي أبًىٍيًديًهمٍ ﴿ىذا قػىٍوليوي تػىعىأبى

ا اللهٍمسي "   قاؿ النيب ىى قاؿ: " كىاٍليىدي زانى
الوضوء على كل  النسوة تنقضي  مجرد مبلمسةً ف، (ْ)

 . (ٓ)كاف بشهوة أـ ٓب يكن سواء  حاؿ 
 كنوقش من كجهْب: 

ا٤ببلمسة، على كزف مفاعلة، المس من األكؿ: عدـ التسليم، كذلك أف اآلية جاءت بلفظ 
ضي ا٤بشاركة بْب اثنْب، فا٤بقصود بو ا١بماع، كإف كاف اللمس أيٌب ٗبعُب ا٤ببلمسة كىو لفظ يقت

 : ًإٍف ﴿ابليد أك التقاء البشرتْب، فإنو أيضا يستعمل لغة ٗبعُب ا١بماع، كىىيوى نىًظّبي قػىٍولو تػىعىأبى كى
                                 

، كٙبفة ّٓٗ/ُ، ككفاية النبيو البن الرفعة ِّ/ِاجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ، ك ُّّ/ُمصنف عبدالرزاؽ ( ينظر ُ)
 . ُُْ-ُّٗ/ُالبن حجر  اتاج

 . ُُْ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ِ)
 . ِِٕ/ُ( ينظر الى البن حـز ّ)
، كصححو األلبا٘ب ُب ُّٓ/ُ، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ كصححو ِّٖٗ( أخرجو أٞبد ُب مسنده كاللفظ لو برقم ْ)

 . َِْٖالسلسلة الصحيحة برقم 
 . ُِِ/ُ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ٓ)
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 حُٟٞٞء: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الطهارة: الفصل األول

 (ُ)بدهللا بن عباس هنع هللا يضر كغّبه ، كقد ثبت عن ع[218]البقرة:  ،﴾طىلهٍقتيميوىينه ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ٛبىىس وىينه 
 . (ِ)ما يدؿ صراحة على أف ا٤براد ىنا ىو ا١بماع 

أنو كاف يلمس نساءه كيصلي دكف   الثا٘ب: معارضة ىذا االستدالؿ ٤با ثبت عن النيب
 إعادة الوضوء. 

 الدليل الثاين. 
ظاف، كمس الذكر أف مس النساء مظنة خركج ا٣بارج، كقد علق الشارع أسباب الطهارة اب٤ب

 . (ّ)كالنـو كاإليبلج 
 كنوقش من كجهْب: 

، كأما (ْ)األكؿ: أف اإليبلج انقض ٗبوجب النص الثابت سواء كاف مظنة ا٢بدث أـ ال 
 . (ٓ)على ما ذكر  فبل يصح القياسي  ،النـو كمس الذكر كذلك ففيهما خبلؼ بْب الفقهاء
؟، كالصحيح أنو ليس من مظانو حدث أـالثا٘ب: أف ٤بس النساء ٨بتلف فيو: ىل ىو 

يينقىضي بل ف ببل شهوة كال ٱبرج منو شيءه بشهوة أك  ا٤برأةى  فقد يلمس الرجلي  ومن مظانٕبدث كال 
 .هكضوءي  نقضٍ أنو ٤بس النساء كقبهل كٓب يي   الوضوء، بل الثابت عن النيب

 القول الثالث. 
كا٤بشهور من  (ٔ)ؿ ا٤بالكية كيوجبو للصبلة، كىو قو  ،أف مس النساء بشهوة ينقض الوضوء

                                 
، كاحتج بو ابن تيمية ُب شرح ِٔٓ/ُ، كصححو ابن عبدالرب ُب االستذكار ُّْ/ُ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو ُ)

 . ُّٓ/ُالعمدة )كتاب الصبلة( 
 . ٔٗ/ُ، كا٤بقدمات البن رشد ا١بد ٖٔ/ُا٤ببسوط للسرخسي ، ك ْٔٓ/ُأحكاـ القرآف البن العريب ( ينظر ِ)
 . ُّْ/ُاب الطهارة( ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )كتّ)
: " ًإذىا جىلىسى بػىٍْبى شيعىًبهىا اْ) ا، فػىقىٍد كىجىبى ( ٤با كرد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، أىفه نىيبه هللًا صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى قىاؿى أٍلىٍربىًع ٍبيه جىهىدىىى

 . ُِٗابب إذا التقى ا٣بتاانف، برقم  -عىلىٍيًو اٍلغيٍسلي "، أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب الغسل 
 كما بعدىا.  ٓ/ِكما بعدىا، كاجملموع للنوكم  َْ/ُ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ٓ)
 . ُُّ/ُ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ِٔٗ/ُ، كمواىب ا١بليل للحطاب ٔٗ/ُ( ينظر ا٤بقدمات البن رشد ا١بد ٔ)
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 حُٟٞٞء: غ حُؼخ٢ٗحُٔزل الطهارة: الفصل األول

 . (ُ)مذىب أٞبد 
 أدلة القول الثالث. 

تقاربت أدلة الفريقْب الثا٘ب كالثالث ُب االستدالؿ على أف مس ا٤برأة األجنبية ينقض 
الوضوء، إال أف أصحاب القوؿ الثالث رأكا أف مس ا٤برأة األجنبية ينقض الوضوء إذا كاف 

 كالثا٘ب. بشهوة ٝبعا بْب أدلة القوؿ األكؿ 
 كنوقش ىذا من ثبلثة أكجو: 

األكؿ: أف ما استدؿ بو أصحاب القوؿ الثا٘ب من آية ا٤ببلمسة ليس ا٤بقصود هبا التقاء 
 البشرتْب كإ٭با ا١بماع. 

 . للصبلة لوضوءا٤بسو زكجاتو كتقبيلو دكف إعادتو من   الثا٘ب: ما ثبت عن النيب
س الرجل ا٤برأة بشهوة أك بدكهنا كال ٱبرج منو كقد يلمالطهارة،  بقاءي  الثالث: أف األصلى 

إبعادة الوضوء فتأخّب   كلو كاف اللمس بشهوة انقضا ألمران النيبشيءه فيبقى على األصل، 
البياف عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز، ال سيما أف ىذا ٩با تتوفر الدكاعي كا٥بمم لنقلو لعمـو البلول 

إبعادة الوضوء من ما ىو دكف  ملسو هيلع هللا ىلص األمر عنو ، بل إنو قد كرد بو كمع ذلك ٓب ينقل عنو
 . (ِ)كمس الذكر   أك مثلو ذلك

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

س ٗب على عدـ نقض الوضوء لقوؿ األكؿ لقوة أدلتو كصراحتهاالذم يَبجح كهللا أعلم ىو ا
 ا٤برأة.

                                 
 . ُْٓ/ُ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ُِٖ/ُ( ينظر كشاؼ القناع للبهوٌب ُ)
كلذلك قيل إف ا٤بس الناقض إذا كاف بشهوة ن مس الذكر، معادة الوضوء األمر إب( كقد كرد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أيضا عدـ ِ)

 . ِْٓ/ِكينظر للمسألة ٦بموع فتاكل ابن تيمية كقيل أنو ٧بموؿ على االستحباب، 
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 حُٟٞٞء: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الطهارة: الفصل األول

 بيان وجه الشذوذ. 

من مس ا٤برأة على كل حاؿ للصبلة الوضوء  حكم ابن تيمية على القوؿ بوجوب 
ابلشذكذ، كأنو ابطل كضعيف اترة كأضعف األقواؿ اترة أخرل، مع أف ا٣ببلؼ اثبت ُب 
ا٤بسألة كال إٝباع فيها كقد استدؿ القائلوف إبٯباب الوضوء من ٤بس ا٤برأة بظاىر آية ا٤ببلمسة 

 كعمومها، كاالستدالؿ ابلظاىر من أقول الدالالت. 
عائد إٔب أف الشيخ يرل أف الضركرة الشرعية كالعقلية تدفع اب٘باه بطبلف ىذا القوؿ كذلك 

كال يعقل أف ٦برد ٤بسو ينقض الوضوء، كلو   ،، فاآلدمي طاىر(ُ)كشذكذه كمضادتو للشريعة 
أمتو النتشار ىذا األمر بينهم كلنقلو كلو كاحد من الصحابة،   كاف حقا ألمر بو النيب

ؼي اأٍليصيوًؿ كلذلك قاؿ رٞبو هللا ا ًخبلى  عن ىذا الرأم: " فىأىمها تػىٍعًليقي النػهٍقًض ٗبيجىرهًد اللهٍمًس فػىهىذى
ًر، كىلىٍيسى مىعى قىائًًلًو نىص  كىالى ًقيىاسه "  ؼي اآٍلاثى ؼي إٍٝبىاًع الصهحىابىًة كىًخبلى كىًخبلى
، كقاؿ ُب موطن (ِ)

كىالى ُب الس نهًة كىالى ُب أىثىرو عىٍن أىحىدو ًمٍن سىلىًف اأٍليمهًة كىالى ىيوى آخر: " لىٍيسى لىوي أىٍصله ُب اٍلًكتىاًب 
ٍحرىاـً كىالى ُب ااًل  ٍعًتكىاًؼ  ميوىاًفقه أًلىٍصًل الشهرًيعىًة، فىًإفه اللهٍمسى اٍلعىارًمى عىٍن شىٍهوىةو الى يػيؤىثًٌري الى ُب اإٍلً

ا اللهٍمسي مى  كىالى ييوًجبي ميصىاىىرىةن كىالى يػيؤىثًٌري ُب شىٍيءو ًمٍن  ٍهوىًة، كىالى ييٍكرىهي ًلصىاًئمو عى الشه كىمىا يػيؤىثًٌري ًفيًهمى
ا لًلطههىارىًة فػىقىٍد خىالىفى اأٍليصيوؿى "  ، فىمىٍن جىعىلىوي ميٍفًسدن اٍلًعبىادىاًت كىغىٍّبًىىا ًمٍن اأٍلىٍحكىاـً
(ّ) . 

 سبب الخالف وثمرته. 

 سببْب: إٔب ة يظهر أف ا٣ببلؼ فيها يعود بعد استعراض ا٤بسأل
األكؿ: االشَباؾ اللفظي، فقد كقع ا٣ببلؼ بْب الفقهاء ُب ٙبديد معُب مبلمسة النساء ُب 

 ؟.  اآلية، ىل ا٤بقصود بو التقاء البشرتْب أـ ا١بماع
                                 

 . َّٔ/ٓالبن تيمية  ( ينظر الفتاكل الكربلُ)
 . ِّّ/ُِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . ُْْ/ُ، كالفتاكل الكربل لو ِّٔ/ُِ، كينظر ٦بموع الفتاكل ّٖٔ/َِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
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  الثا٘ب: االختبلؼ ُب تصحيح بعض األدلة، حيث ضعف بعضهم حديث تقبيل النيب
  قيامو للصبلة دكف إعادة الوضوء. إلحدل نساءه ٍب

 كبناء عليو كاف ُب ا٤بسألة ثبلثة أقواؿ ًب استعراضها. 
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 اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: إ٠غبة اٌٛظٛء ٌىً صالح. 

 تحرير محل النزاع. 

، (ُ)اتفق الفقهاء على أف الوضوء كاجب على من كاف ٧بداث حداث أصغرا كأراد الصبلة 
أك على ا٤بقيمْب  ،كاحدو  ة أك لكل ٟبس صلوات ُب يوـو كخالف بعضهم فقاؿ بوجوبو لكل صبل

 دكف ا٤بسافرين. 
 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ةو  كىىيوى  -قاؿ رٞبو هللا: " أىمها ا٢ٍبيٍكمي  ةن أيٍخرىل  أىفه مىٍن تػىوىضهأى ًلصىبلى ًلكى اٍلويضيوًء صىبلى  -صىلهى ًبذى
ا قػىٍوؿي عىامهًة السهلىًف كىا٣بٍىلى  ؼي ُب ذىًلكى شىاذ  " فػىهىذى ًف: كىا٣بًٍبلى

(ِ) . 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

أنو ال ٯبب الوضوء لكل صبلة، كٯبوز لو أف يصلي ابلوضوء أكثر من صبلة ما ٓب ٰبدث، 
 . (ٕ)كغّبىم كاختيار ابن تيمية  (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)كىذا مذىب ا٢بنفية 

                                 
، كمغِب اتاج ٕ/ُ، كفتح القدير البن ا٥بماـ ٕ/ُ، كاالختيار للموصلي ٓ/ُ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُ)

 . ْٖ/ُ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ْٕ/ُشربيِب لل
 . ُِٕ/ُِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
، كالبناية ٕ/ُ، كفتح القدير البن ا٥بماـ ٕ/ُكما بعدىا، كاالختيار للموصلي  ُٕ/ُ( ينظر ٙبفة الفقهاء للسمرقندم ّ)

 . ٖٓ-ٕٓ/ُعابدين ، كحاشية ابن ٗ/ُكما بعدىا، كالبحر الرائق البن ٪بيم  ِٕٓكى  ُُْ/ُللعيِب 
، َُٖ/ُ، كشرح التلقْب للمازرم ٓ/ُ، كبداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ٕٔ/ُ( ينظر ا٤بقدمات البن رشد ا١بد ْ)

 . َٗ/ُ على مًب الرسالة كؽر  كشرح زى 
 . ِْٔ/ُ، كحاشية البجّبمي ّْٗ/ُ، كالنجم الوىاج للدمّبم َْٕ/ُ( ينظر اجملموع للنوكم ٓ)
، كاإلنصاؼ للمرداكم ُّّ/ُ، كا٤ببدع البن مفلح َُٓ/ُ، كا٤بغِب البن قدامة ُٕللبغدادم ص ( ينظر اإلرشاد ٔ)

 . ْٖ/ُ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ٓ/ِ
 كما بعدىا.  ُّٕ/ُِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٕ)
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 القول األول. أدلة 

 الدليل األول. 
نى اٍلغىاًئًط أىٍك الىمىٍستيمي ﴿قاؿ تعأب  النًٌسىاء  كىًإف كينتيم مهٍرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو أىٍك جىاء أىحىده مهنكيم مًٌ
ديكاٍ مىا  . [6]ادلائدة  ،﴾فػىتػىيىمهميوٍا صىًعيدان طىيًٌبان  ءن فػىلىٍم ٘بًى

على طهوريتو انتقاضو فقط، ٩با يعِب بقاء ا٤بسلم كجو الداللة: فيو األمر ابلوضوء عند 
 . (ُ)و السابق صبلة أخرل ما ٓب ٰبدث ئكإمكانو الصبلة بوضو 

 الدليل الثاين. 
 األحاديث الدالة على جواز أداء أكثر من صبلة بوضوء كاحد ما ٓب ينتقض، كمن ذلك: 

، صىلهى الصهلىوىاًت يػىٍوـى اٍلفىٍتًح ًبويضيوءو كىاًحدو :  عىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن بػيرىٍيدىةى عىٍن أىبًيًو أىفه النهيبه   -
: " كىمىسىحى عىلىى خيفهٍيوً  ئنا ٓبٍى تىكيٍن تىٍصنػىعيوي؟، قىاؿى يػٍ : لىقىٍد صىنػىٍعتى اٍليػىٍوـى شى ا ، فػىقىاؿى لىوي عيمىري عىٍمدن

 . (ِ)"  صىنػىٍعتيوي ايى عيمىري 
:  هنع هللا يضر عىن سيوىٍيدي ٍبني النػ ٍعمىافً  - ، حىٌبه   خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اَّللهً "قىاؿى بػىرى يػٍ ـى خى  ًإذىا كينها عىا

، فػىلىمها صىلهى دىعىا اًبألىٍطًعمىًة، فػىلىٍم يػيٍؤتى ًإاله اًبلسهًويًق، العىٍصرى   صىلهى لىنىا رىسيوؿي اَّللهً  ،اًبلصهٍهبىاءً 
ـى النهيب   ، ٍبيه صىلهى لىنى   فىأىكىٍلنىا كىشىرًبٍػنىا، ٍبيه قىا ىٍغًرًب فىمىٍضمىضى

ىٍغًربى كىٓبٍى يػىتػىوىضهأٍ ًإٔبى ا٤ب
 . (ّ) "ا ا٤ب

 الدليل الثالث. 
 كاحد ما ٓب ينتقض، كمن ذلك:  اآلاثر الدالة على جواز أداء أكثر من صبلة بوضوءو 

 . (ْ)"  الى كيضيوءى ًإاله ًمٍن حىدىثو عىن أىيبى ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قاؿ: "  -

                                 
 . ّْٕ/ُِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
بي جىوىاًز اِ)  . ِٕٕلصهلىوىاًت كيلًًٌها ًبويضيوءو كىاًحدو، برقم ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
، برقم ّ) بي الويضيوًء ًمٍن غىٍّبً حىدىثو  .ُِٓ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى

  .ّٔ/ّكالصهباء : موضع ابلقرب من خيرب، ينظر النهاية البن األثّب      
كقاؿ األلبا٘ب ُب ، ّّٔ/ُبن حجر موقوفا ُب الفتح كصححو ا، ْٔ/ُ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح معلقا ْ)

كقد جاء مرفوعا  ،ركاه البخارم معلقا ككصلو إ٠باعيل القاضي إبسناد صحيح كما قاؿ ا٢بافظ) : ُٓ/ُٛباـ ا٤بنة 
= 
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: عىٍن أىيب غيطىٍيفو ا٥ٍبيذىٕبًٌ أىنهوي رىأىل اٍبنى عيمىرى هنع هللا يضر تػىوىضهأى لًلظ ٍهًر ٍبيه لًٍلعىٍصًر ٍبيه لًٍلمىغٍ  - ًرًب، قىاؿى
: " ًإٍف كىافى لىكىاًفين  ةو؟، فػىقىاؿى ا اٍلويضيوءي ًلكيلًٌ صىبلى : ايى أىابى عىٍبًدالرهٍٞبىًن أىسينهةه ىىذى ا كيضيوًئي فػىقيٍلتي

ًة الص ٍبًح كىًلصىلىوىاٌب كيلًٌهىا، مىا ٓبٍى أيٍحًدٍث "  ًلصىبلى
(ُ) . 

 الدليل الرابع. 
الطهارة  األصل كىي: على يبقى ا٤بسلمي  الوضوءي  أف الوضوء لو نواقض، فمٌب ٓب ينتقضً 

 ا٤ببيحة للصبلة كجاز لو أف يصلي أكثر من صبلة بوضوء كاحد. 
 القول الثاني. 

أك لكل ٟبس  ،أك كجوب ذلك على ا٤بقيمْب دكف ا٤بسافرين ،لوضوء لكل صبلةكجوب ا
 . (ِ)صلوات ُب اليـو الواحد، كىو قوؿ لبعض األئمة كالتابعْب كأىل الظاىر 

 أدلة القول الثاني. 

تقاربت أدلة القائلْب هبذا القوؿ كحاصلها ما كرد من أمر مطلق ابلوضوء عند الصبلة، أك 
 أك صحابتو مهنع هللا يضر أهنم يتوضؤكف لكل صبلة، كمن ذلك:   فعل كارد عن النيب

 الدليل األول. 
ايى أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوٍا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإٔبى الصهبلًة فاٍغًسليوٍا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإٔبى اٍلمىرىاًفًق ﴿قولو تعأب: 

=                                                             
 . ( بلفظ: " إال من صوت أك ريح "

كالطحاكم ُب معا٘ب  ،ُّٗ/ُ ُب ا٤بدكنة ، كسحنوفَُّ-ُِٗ( أخرجو القاسم بن سبلـ ُب الطهور كاللفظ لو ص ُ)
 ، ألف فيو عبدالرٞبن بن زايد بن أنعم كفيو مقاؿ.ّٕٕ/ُكضعف العيِب إسناده ُب ٬بب األفكار ، ِْ/ُاآلاثر 

 ( ك٩بن قاؿ بو: إبراىيم النخعي كسعيد بن ا٤بسيب كأيب العالية كعبيدة السلما٘ب كغّبىم. ِ)
، َْٕ/ُ، كاجملموع للنوكم ُٕٕ/ّصحيح مسلم  ، كشرح النوكم علىِٕٗ/ُُينظر مفاتح الغيب للرازم 
، كنيل ُُِ/ّ، كعمدة القارم للعيِب ُّّ/ ُكما بعدىا، كا٤ببدع البن مفلح  َّٕ/ُِك٦بموع فتاكل ابن تيمية 

 . ِٕٓ/ُاألكطار للشوكا٘ب 
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 حُٟٞٞء: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الطهارة: الفصل األول

 . [6]ادلائدة  ،﴾ اٍلكىٍعبىْبً كىاٍمسىحيواٍ ًبريؤيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإٔبى 
 صبلة.  عند كل، ٗبعُب أنو ٯبب الوضوء مر ىنا معلق بشرط فيفيد التكراركجو الداللة: األ

كنوقش: أبف ىذا األمر على جهة تبيْب صفة الوضوء ٤بن أراد الصبلة، كقد ٰبمل على 
ة لدل أصحاب ٤با كرد من أدلة مذكور  ،االستحباب لكل صبلة، أما الوجوب لكل صبلة فبل

 القوؿ األكؿ تدؿ على عدـ ذلك. 
 الدليل الثاين. 

 ا٢بديث األكؿ ضمن الدليل الثا٘ب الذم استدؿ بو أصحاب القوؿ األكؿ. 
 . كيـو الفتح  على سفرما ٓب يكن أنو يتوضأ لكل صبلة   كجو الداللة: أف حاؿ النيب

ما ٓب ينتقض  الواحدً  ابلوضوءً  صلىأف يي  فى ذً أنو أى   كنوقش: بعدـ التسليم، ألنو كرد عنو
 كاحدة، كمن ذلك:  أكثر من صبلةو 

: قىاؿى رىسيوؿي هللاً  - ىمىٍرتػيهيٍم : "  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قىاؿى ًعٍندى كيلًٌ لىٍوالى أىٍف أىشيقه عىلىى أيمهًٍب، ألى
ةو ًبويضيوءو  ىخه  -أىٍك مىعى كيلًٌ كيضيوءو ًبًسوىاؾو  - صىبلى  . (ُ) " ٍرتي ًعشىاءى اآٍلًخرىًة ًإٔبى ثػيليًث اللهٍيلً كىألى

: اًمرو، عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو عىٍن عىٍمريك ٍبني عى   -   "،تػىوىضهأي ًعٍندى كيلًٌ صىبلىةو يػى  ملسو هيلع هللا ىلصكىافى النهيب    " قىاؿى
تيٍم تىٍصنػىعيوفى؟ : كىٍيفى كينػٍ :  ،قػيٍلتي  . (ِ)"  الويضيوءي مىا ٓبٍى ٰبيًٍدثٍ  ٯبيٍزًئي أىحىدىانى " قىاؿى

 الترجيح مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ لقوة أدلتو ككضوحها كسبلمتها من ا٤بعارضة، فهي مقيدة 
                                 

وىاؾي لًلصهائًًم اًبلٍ ْْٖ/ُِ( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند كاللفظ لو ُ) ًؼ ، كالنسائي ُب الكربل السًٌ ، كىذًٍكري اٍخًتبلى اًة كىاٍلعىًشيًٌ غىدى
 . َِّٕالنهاًقًلْبى لًٍلخىربىً ًفيًو، برقم

، ٖٗ/ُالبهوٌب ُب كشاؼ القناع ك  ،ٗٗٔ/ُابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب  صححومع اختبلؼ أبلفاظو: كا٢بديث 
 .ْْٖ/ُِط ُب ٙبقيقو للمسند رانؤك األ، كحسنو ُٕٗ/ِكاأللبا٘ب ُب اإلركاء ، ِْٔ/ُالشوكا٘ب ُب نيل األكطار ك 

، برقم ِ) بي الويضيوًء ًمٍن غىٍّبً حىدىثو  . ُِْ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
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 حُٟٞٞء: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الطهارة: الفصل األول

 للنصوص األخرل الٍب استدؿ هبا أصحاب القوؿ الثا٘ب. 
 بيان وجه الشذوذ. 

خالفتو النصوص ا٤بتواترة أف الوضوء يتبْب أف كجو الشذكذ ىنا ال ٰبتاج إٔب مزيد إيضاح، ٤ب
ما ٓب ينقض فيصلي بو ا٤بسلم أكثر من صبلة، كىذا مقتضى القياس فما زاؿ ا٤بسلم على 

ًلكى ىيوى  الطهارة ا٤ببيحة للصبلة، كلذلك قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: ) قىٍد ثػىبىتى عىٍنوي ُب   كىكىذى
ًة اللهٍيًل، فػىييصىلًٌي ًبًو الصهًحيحىٍْبً ًمٍن حىًديًث اٍبًن عىبهاسو كىعى  اًئشىةى كىغىٍّبًًىٍم: " أىنهوي كىافى يػىتػىوىضهأي ًلصىبلى

ـي قػىٍليب " نىامى كىالى يػىنىا ـي عىيػٍ : " تػىنىا ـي حىٌبه يػىغيطه، كىيػىقيوؿي ا أىٍمره ًمٍن  ،اٍلفىٍجرى " مىعى أىنهوي كىافى يػىنىا فػىهىذى
ًلكى اٍلويضيوًء الهًذم تػىوىضهأى لًلنهاًفلىًة ييصىلًٌي ًبًو اٍلفىرًيضىةى، أىصىحًٌ مىا يىكيوفي أىنهوي: كىافى يػى  ـي ٍبيه ييصىلًٌي ًبذى نىا

ةو؟، كىقىٍد ثػىبىتى عىٍنوي ُب الصهًحيًح: " أىنهوي  : إنهوي كىافى يػىتػىوىضهأي ًلكيلًٌ صىبلى صىلهى   فىكىٍيفى يػيقىاؿي
ـى عىلىٍيًو كىٍفدي  ، ٍبيه قىًد عىٍبًد اٍلقىٍيًس، فىاٍشتػىغىلى هًبًٍم عىٍن الرهٍكعىتػىٍْبً بػىٍعدى الظ ٍهًر حىٌبه صىلهى اٍلعىٍصرى  الظ ٍهرى

رىةن النهاًفلىةى ٍبيه اٍلفىرًيضى  رىةن اٍلفىرًيضىةى ٍبيه النهاًفلىةى، كىاتى رىةن فىرًيضىةن كىٓبٍى ٰبيًٍدٍث كيضيوءنا "، كىكىافى ييصىلًٌي اتى ةى كىاتى
ٍلفىوي ُب رىمىضىافى اًبللهٍيًل ًبويضيوًء ٍبيه فى  ًلكى اٍلميٍسًلميوفى صىلهٍوا خى رًيضىةن، كيل  ذىًلكى ًبويضيوًء كىاًحدو، كىكىذى

 ا جىاءىتٍ كىاًحدو مىرهاتو ميتػىعىدًٌدىةن، كىكىافى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى عىٍهًدًه يػىتػىوىضهؤكفى ٍبيه ييصىل وفى مىا ٓبٍى ٰبيًٍدثيوا كىمى 
قىٍل عىٍنوي  ًلكى اأٍلىحىاًديثي الصهًحيحىةي، كىٓبٍى يػينػٍ : أىنهوي أىمىرىىيٍم -الى إبًًٍسنىاًد صىًحيحو كىالى ضىًعيفو  -ًبذى

، كىأىمها اٍلقىٍوؿي ًبويجيوًبًو: فىميخى  ا ٰبىٍتىاجي إٔبى دىلًيلو ةو، فىاٍلقىٍوؿي اًبٍسًتٍحبىاًب ىىذى اًلفه اًبٍلويضيوًء ًلكيلًٌ صىبلى
ٍٝبىاًع الصهحىابىًة   لس نهًة اٍلميتػىوىاتًرىًة عىٍن الرهسيوؿً لً   . (ُ) (كىإلًً

 

                                 
 . ّّٕ-ُّٕ/ُِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
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 حُلَٜ حُؼخ٢ٗ

 حُٜالس

 :  ستة مباحثوفيه 
 : الوبحلللللللث األول

 

 شركط الصبلة. 

 الوبحلللث الثلللاني :

 

 األذاف. 

 الوبحللللث الثالللللث:

 

 صفة الصبلة كصبلة التطوع. 

 الوبحللللث الرا لللل :

 

 صبلة ا١بماعة. 

 الوبحث الخلاه::

 

 صبلة ا١بمعة كا٤بسافر. 

 الوبحث السلاد::

 

 ا١بنائز. 
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 األول المبحث

 شروط الصالة

 : وتحته أربع مسائل

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 ه٠خء حُٔـٕ٘ٞ ُِِٜٞحص اًح أكخم.  ا٣ـخد

ــ  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

ًَ ؿٜش ٖٓ حُـٜخص حألٍرغ ػ٘ي حٗظزخٙ ا٠ُ حُٜالس  ا٣ـخد

ــ  حُوزِش.  ــألة ال ال ــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

طؤه٤َ حُٜالس كظ٠ ٣وَؽ ٝهظٜخ ُٖٔ أٌٓ٘ٚ طؼِْ ؿٞحُ 

ــ ىالثَ حُوزِش.   : ةاملســـــــــــألة الزاب ـــــــــ

 

 ػيّ حٓظلزخد طؤه٤َ حُؼ٘خء.
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ٕٓٔ 

 

 ١َٝٗ حُٜالس: حُٔزلغ حألٍٝ الصالة: الفصل الثاني

 لعبء اٌّغْٕٛ ٌٍصٍٛاد إرا أفبق.  إ٠غبةاٌّغأٌخ األٌٚٝ: 

 تحرير محل النزاع. 

، كاختلفوا ُب إسقاط (ُ)اؿ جنونو أٝبع الفقهاء على أف اجملنوف ال ٘بب عليو الصلوات ح
 كما سيأٌب تفصيلو.   ،(ِ)القضاء عنو مطلقا إذا أفاؽ 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ا٢بائض كالنفساء أك من زاؿ  قاؿ رٞبو هللا: " الصلوات ال تسقط عن أحد قط إال عن
ف الصلوات ...، كاجملنوف ال يقضي عند عامتهم، كفيو نزاع شاذ، فا٤بقصود من ىذا أعقلو

 . (ّ)ا٣بمس ال تسقط عن أحد لو عقل.. " 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ٓ)كالشافعية  (ْ)عدـ كجوب قضاء اجملنوف للصلوات إذا أفاؽ، كىذا قوؿ ا٤بالكية 
 . (ٖ)، كاختيار ابن تيمية (ٕ)كالظاىرية  (ٔ)كا٢بنابلة

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ثىةو: عىًن النهاًئًم حىٌبه يىٍستػىٍيًقظى،   ةى اهنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى هللاً عىٍن عىاًئشى  : " ريًفعى اٍلقىلىمي عىٍن ثىبلى قىاؿى

                                 
 . ُِٔ/ُ( اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع البن القطاف ُ)
، كا٤بغِب البن ُُّ/ُ، كمغِب اتاج للشربيِب ّْٔ/ُ، كالشرح الصغّب للصاكم ُِٓ/ُ( ينظر حاشية ابن عابدين ِ)

 . ََْ/ُقدامة 
 .ُِٕ/ّ( درء تعارض العقل كالنقل البن تيمية ّ)

 كجها شاذا عند الشافعية عن ابن سريج أنو إذا أفاؽ فيقضي الصـو مطلقا.ِْٓ/ٔكقد ذكر النوكم ُب اجملموع      
 . ِّٓ/ُالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ك ، ِْ/ُ، كا٤بنتقى للباجي ُْٖ/ُ( ينظر ا٤بدكنة لسحنوف ْ)
 . ْْٓ/ُ، كٙبفة اتاج البن حجر ٕ/ّ، كاجملموع للنوكم ٕٕ/ُ( ينظر األـ للشافعي ٓ)
 . ِِّ/ُ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ّّٗ/ُ، كاإلنصاؼ للمرداكم َِٗ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٔ)
 . ٖ/ِ( ينظر الى البن حـز ٕ)
 . ُُٗ/ُ، كجامع ا٤بسائل لو )اجملموعة الرابعة(، طبع دار عآب الفوائد ُّٗ/ٓالكربل البن تيمية ( ينظر الفتاكل ٖ)
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ٕٕٓ 

 

 ١َٝٗ حُٜالس: حُٔزلغ حألٍٝ الصالة: الفصل الثاني

، كىعىًن اٍلمىٍجنيوًف حىٌبه يػىٍعًقلى أىٍك ييًفيقى "  كىعىًن الصهًغًّب حىٌبه يىٍكبػىرى
(ُ) . 

ذا دخل كقتها لزكاؿ سبب التكليف كجو الداللة: أف اجملنوف ال ٘بب عليو الصلوات إ
 . (ِ)ابالتفاؽ، فإذا عاد السبب ال ٯبب عليو قضاء ما ٓب ٯبب عليو أصبل 

 الدليل الثاين. 
أف القوؿ بوجوب القضاء على اجملنوف يلـز منو قضاء كل ما كاف عليو كاجبا حاؿ جنونو 

بلـز الفاسد ٩با يدؿ هبذا ال يقوؿ كلو كاف عشرات السنْب، كال أحده  كغّبه كالصـو  ،ثرى أـ كي  قلٌ 
 . على فساد ا٤بلزـك

 الدليل الثالث. 
قضاء اجملنوف للصلوات فرع عن إٯباهبا عليو كقت جنونو، كىذا متعذر  بوجوبً  أف القوؿى 

ألف اجملنوف عاجز ال يعقل من جهة فكيف ٱباطب؟، كمن جهة  ،تكليف ٗبا ال يطاؽ هذاف
 . (ّ)أفاؽ أف يقضي صبلة سنوات طواؿ؟ أخرل قد يطوؿ زمن ا١بنوف فكيف لو إذا 

 القول الثاني. 

كجوب قضاء اجملنوف للصلوات إذا أفاؽ، كقد اختلفوا ُب ا٤بدة الٍب ٯبب معها القضاء، فأما 
حنبل عن اإلماـ أٞبد أنو  تفرد هبا، كُب ركاية (ْ)ا٢بنفية فقيدكىا ٖبمس صلوات أك أكثر 

                                 
، كأبو داكد ُُِٓابب طبلؽ ا٤بعتوه كالصغّب كالنائم، برقم  -( أخرجو ابن ماجو ُب سننو كاللفظ لو، أبواب الطبلؽ ُ)

، كأخرج الَبمذم ُب ا١بامع عن علي ّْٕٖرقم ابب ُب اجملنوف يسرؽ أك يصيب حدا، ب -ُب سننو، كتاب ا٢بدكد 
 . َُُٓابب ما جاء فيمن ال ٯبب عليو ا٢بد، برقم  -بن أيب طالب ٫بوه، أبواب ا٢بدكد عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ا اٍلوىٍجًو، كىقىٍد ريًكمى ًمٍن غىٍّبً  ابن  أخرجوعىٍن عىًليٌو "، ك   كىٍجوو كقاؿ الَبمذم عند ٚبرٯبو: " حىًديثه حىسىنه غىرًيبه ًمٍن ىىذى
ا حىًديثه  ٗٓ/ِ، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ّٓٓ/ُ، كابن حباف ُب صحيحو ُٕٗ/ِ ُب صحيحو خزٲبة كقاؿ: " ىىذى

 .ِٕٗ، كصححو األلبا٘ب ُب اإلركاء برقم ميٍسًلمو كىٓبىٍ ٱبيىٌرًجىاهي "صىًحيحه عىلىى شىٍرًط 
 . ٖ/ِ( ينظر الى البن حـز ِ)
 . ّْْ/َُع الفتاكل البن تيمية ( ينظر ٦بمو ّ)
 . ُِٓ/ُ، كحاشية ابن عابدين ُٓٔ/ِ، كالبناية للعيِب ٗ/ِ، كالعناية للبابرٌب َِّ/ُ( ينظر تبيْب ا٢بقائق للزيلعي ْ)
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 . (ُ)إف صحت الركاية ت ا٤بذىب يقضي مطلقا كا٤بغمى عليو، كىذا من مفردا
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
أف حكم الصبلة عن اجملنوف ال يسقط، بل يسقط عنو الفعل فقط، فإف أفاؽ فعليو 

 القضاء. 
 اب٣بطاب كنوقش أبف: اجملنوف غّب مكلف لزكاؿ العقل الذم ىو مناط كآلة التكليف

 . فبل يؤاخذ فيسقط عنو ا٢بكم كالفعل
 لدليل الثاين. ا

القياس، حيث قاسوا ا١بنوف على اإلغماء، فمٌب أفاؽ ا٤بغمى عليو قضى صبلتو، ككذلك 
 . (ِ)اجملنوف 

 كنوقش من كجهْب: 
ٍب يفيق  العقلى  بي يًٌ غى ، فاإلغماء ىو عارض مؤقت يػي ا٤بؤثراألكؿ: أف ىذا قياس مع الفارؽ 

، كلذلك رأل بعضهم كجوب قضاء ا٤بغمى علي و للصلوات، أما ا١بنوف فهو زكاؿ فشابو النـو
زالت فتسقط  اب٣بطاب الشرعي للعقل ابلكلية كتلف لو كال يعرؼ مداه، كٗبا أف آلة التكليف

 ٝبيع التكاليف. 
 . ّالذم قستم عليو ٨بتلفه فيو، فبل يسلم لكم بصحة القياس الثا٘ب: أف األصل 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 ؿ األكؿ، لقوة أدلتو ك٤بوافقتو أصوؿ الشريعة كمقاصدىا. الذم يَبجح ىو القو 

                                 
 . ُٔ/ّكاإلنصاؼ للمرداكم ، ْٔ/ُكالقواعد البن اللحاـ ، ِْ/ُ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )كتاب الصبلة( ُ)
 .ُٓٔ/ِاية للعيِب ( ينظر البنِ)
 .ٔ/ّ، كاجملموع للنوكم َِٗ/ّ، كالتمهيد البن عبدالرب ٖ/ِ( ينظر الى البن حـزّ 
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 بيان وجه الشذوذ. 

 ،يظهر كجو الشذكذ ُب ا٢بكم على اجملنوف بقضاء الصلوات الٍب كجبت عليو حاؿ جنونو
ُب ٨بالفة ىذا الرأم للنص الصريح الذم تعضده أصوؿ الشريعة كأدلتها الكلية ُب أف التكليف 

يطيقو ٩بتنع، كذلك أف آلو العقل الٍب ىي مناط التكليف زالت فيزكؿ  ٗبا يعجز عنو ا٤برء كال
تعلق األحكاـ اب٤بسلم حٌب تعود اآللة، فإف عادت استقبل ما سّبد عليو من األحكاـ ال ما 
مضى منها، كلو قلنا بوجوب قضاء الصبلة على اجملنوف فإف ىذا أيضا يلـز منو كجوب ما ال 

، كلتعلق ابجملنوف إذا أفاؽ .. كالصـو  على العاقل األخرل واجبةٯبب عليو من بقية األحكاـ ال
 قضاء ٝبيع األحكاـ الواجبة حاؿ جنونو كىذا أيضا متعذر. 

        كلذلك قاؿ رٞبو هللا عن إٯباب قضاء الصـو على اجملنوف الذم ىو صنو مسألتنا: 
على اجملنوف من نص كال " كإٯباب القضاء ٰبتاج إٔب دليل، كليس ُب الشرع ما يوجب القضاء 

يًو بػىٍعضي (ُ)إذ ال نص ُب ا٤بسألة "  ،قياس ، كقاؿ عن التكليف: " اأٍلىٍمري كىالنػهٍهيي الهًذم ييسىمًٌ
بي الشهرًيعىةي  ( ىيوى مىٍشريكطه اًبٍلميٍمًكًن ًمٍن اٍلًعٍلًم كىاٍلقيٍدرىًة فىبلى ٘بًى  عىلىى مىنٍ اٍلعيلىمىاًء )التهٍكًليفي الشهٍرًعي 
فىًإنهوي الى  ،الى ٲبيًٍكنيوي اٍلًعٍلمي كىاٍلمىٍجنيوًف كىالطًٌٍفًل...، سىوىاءه ًقيلى: ٯبىيوزي تىٍكًليفي مىا الى ييطىاؽي أىٍك ٓبٍى ٯبىيزٍ 

ري كىاًقعو ُب الشهرًيعىًة  ؼى أىفه تىٍكًليفى اٍلعىاًجًز الهًذم الى قيٍدرىةى لىوي عىلىى اٍلًفٍعًل ًٕبىاًؿ غىيػٍ بىٍل قىٍد ًخبلى
مىنىاًط تيٍسًقطي الشهرًيعىةي التهٍكًليفى عىمهٍن ٓبٍى تىٍكميٍل ًفيًو أىدىاةي اٍلًعٍلًم كىاٍلقيٍدرىًة ٚبىًٍفيفنا عىٍنوي كىضىٍبطنا لً 

 . (ِ)التهٍكًليًف " 

                                 
 . ْٓ/ُ( شرح العمدة البن تيمية )كتاب الصبلة( ُ)
 . ّْْ/َُ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
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وً عٙخ ِٓ اٌغٙبد األسثغ ػٕذ إٌٝ اٌصالح  إ٠غبةاٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: 
 اشزجبٖ اٌمجٍخ. 

  تصوير المسألة.

بلة أك غلب على ظنو جهتها فإنو يصلي إليها، أما إذا ٓب يتمكن من إذا تيقن ا٤بسلم من القً 
معرفتها كاشتبهت عليو فقد قيل أنو يصلي أربع صلوات، لكل جهة صبلة احتياطا حٌب يصيب 

 القبلة. 
 تحرير محل النزاع. 

وسع كٯبتهد ُب معرفتها اتفق الفقهاء على أف ا٤بسلم إذا شك ُب القبلة فعليو أنو يبذؿ ال
، إال أف بعضهم خالف كقاؿ أبف األكٔب لو احتياطا أف يصلي لكل جهة بل بعضهم (ُ)كيصلي 
 أكجبو. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ينورم صاحب أيب ا٣بطاب، أف بعض ا٤بتأخرين قاؿ رٞبو هللا: " ذكر االماـ أبو بكر الده 
وات إٔب ا١بهات األربع، كزعم أنو ركاية عن أٞبد، قاؿ ٯبب عند االشتباه أف يصلي أربع صل

قاؿ الدينورم: كىو قياس ا٤بذىب كما إذا كاف معو ثياب طاىرة ك٪بسة، قاؿ الدينورم: كىذا 
صحيح فإنو قادر على أداء فرضو بيقْب من غّب ضرر يلحقو ُب بدنو كمالو فيلزمو ذلك، كما 

اشتبو الواجب بغّبه فوجب فعل ما يتيقن بو  لو نسي صبلتو من يـو ال يعلم عينها، كذلك ألنو
فعل الواجب، ككما لو نسي صبلة من يـو ال يعلم عينها ككما لو اشتبهت ثياب طاىرة بنجسة 

 . (ِ)أك اشتبو ا٤بوضع الطاىر من ثوبو ابلنجس، كىذا قوؿ شاذ.. " 

                                 
، ككشاؼ ُْٔ/ُج للشربيِب ، كمغِب اتا ُٓٗ/ِ، كمواىب ا١بليل للحطاب ُِٕ/ُ( ينظر فتح القدير للكماؿ ُ)

 . َّٔ/ُالقناع للبهوٌب 
 .ّْٓ/ُ( شرح العمدة البن تيمية )كتاب الصبلة( ِ)

 . ُٖٕ/ُىذه ا٤بسألة: ابن القيم رٞبو هللا ُب إغاثة اللهفاف  علىا٢بكم ابلشذكذ  ُبك٩بن كافق الشيخ 
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 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

ٯبتهد كيصلي إٔب ا١بهة الٍب يغلب على ظنو أهنا  أف من اشتبهت عليو القبلة ٯبب عليو أف
إٔب أم جهة، كال يلزمو أف يصلي أربع صلوات إٔب أربع جهات، كىو  ز فليصلًٌ فإف ٓب ٲبيًٌ  ،القبلة

، كاختيار (ٓ)، كالظاىرية (ْ)كا٢بنابلة  (ّ)كالشافعية  (ِ)كا٤بالكية  (ُ)قوؿ ا١بمهور من ا٢بنفية 
 . (ٔ)تيمية  ابن

 األول. أدلة القول 

 الدليل األول. 
َّللًهً اٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي فىأىيٍػنىمىا تػيوىل وا فػىثىمه كىٍجوي اَّللهً ًإفه اَّللهى كىاًسعه عىًليمه ﴿  . [331]البقرة  ،﴾كى

كجو الداللة: أف ىذه اآلية تدؿ على جواز استقباؿ أم ا١بهات للصبلة، ما عدا القادر 
 . (ٕ)على ٙبديد القبلة 

ا٤براد ابآلية، كإ٭با ا٤براد أف "  ملكهما كتدبّبٮبا، كما يقاؿ: و ىليس  : أبف ىذاوقش كن
)لفبلف ىذه الدار(، يعِب هبا: أهنا لو ملكا، فذلك قولو: )ك ا٤بشرؽ كا٤بغرب(، يعِب أهنما لو 

 . (ٖ)ملكا كخلقا " 

                                 
 . ِْٔكحاشيةالطحطاكم ص، َِّ/ُبن ٪بيم كالبحر ال، ْٖ/ُللزبيدم  ، كا١بوىرةْٕ/ُلمّبغينا٘ب ( ينظر ا٥بداية لُ)
، كحاشية الصاكم ِِٕ/ُ، كالشرح الكبّب للدردير مع حاشية الدسوقي ٓٗ/ُ( ينظر عقد ا١بواىر الثمينة البن شاس ِ)

ُ/ِٗٓ . 
 . ّْْ/ُ، كهناية اتاج للرملي ٖٕ/ِ، كالنجم الوىاج للدمّبم َِٓ/ّ( ينظر اجملموع للنوكم ّ)
 . ُٕكى  ُِ/ِ، كاإلنصاؼ للمرداكم ّٖٓ/ُ، كا٤ببدع البن مفلح َٖلكلوذا٘ب ص ا٥بداية ل ( ينظرْ)
 . ِٖٓ/ِ( ينظر الى البن حـز ٓ)
 . ُٓٔ، ك٨بتصر الفتاكل للبعلي ص ْٓٓ/ُِ، ك٦بموع الفتاكل لو ٔٗ( ينظر ا٤بسائل كاألجوبة البن تيمية ص ٔ)
 . ّْٓ/ُ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )الصبلة( ٕ)
 . ِٔٓ/ِفسّب الطربم ( تٖ)
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 الدليل الثاين. 
كىافى ييصىلًٌي عىلىى رىاًحلىًتًو حىٍيثي تػىوىجههىٍت ًبًو "    يبه عىًن اٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر: " أىفه النه 

()ُ . 
كجو الداللة: ىذا دليل عاـ على جواز الصبلة على الدابة حيث توجهت بو ٤بشقة النزكؿ، 

 . فيجتهد كيصلي إٔب أم جهة من جهل معرفة القبلة أك عجز عن ٙبديدىاأف كمن ابب أكٔب 
، أما الفرض فبل بد من استقباؿ القبلة فيو، (ِ)نفل كما كرد كنوقش أبف: ىذا خاص ابل

:  هنع هللا يضر فعىًن اٍبًن عيمىرى  ثيمىا تػىوىجههىٍت ًبًو كىىيوى   كىافى النهيًب  " قىاؿى يػٍ ييصىلًٌي عىلىى رىاًحلىًتًو تىطىو عنا حى
َّللًهً اٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي ﴿ىىًذًه اآٍليىةى: ، ٍبيه قػىرىأى اٍبني عيمىرى " جىاءو ًمٍن مىكهةى ًإٔبى اٍلمىًدينىةً  اآٍليىةى، فػىقىاؿى  ﴾كى

 :  .(ّ)" فىًفي ىىًذًه أيٍنزًلىٍت ىىًذًه اآٍليىةي " اٍبني عيمىرى
كأجيب عنو: أبف مشقة معرفة ا١باىل ابلقبلة كال سبيل لو لذلك أشد من مشقة النزكؿ من 

  أكٔب ابإلعذار كلذلك فليصل إٔب أم جهة. على الدابة الستقباؿ القبلة ُب النفل، فهو
 الدليل الثالث. 

ةو فػىلىٍم نىٍدًر أىٍينى   كينها مىعى النهيبًٌ " عن عىاًمري ٍبني رىبًيعىةى هنع هللا يضر قىاؿ:  لىةو ميٍظًلمى ُب سىفىرو ُب لىيػٍ
لىةي، فىصىلهى كيل رىجيلو ًمنها عىلىى ًحيىالًًو فػىلىمها أىٍصبىحٍ  فىأىيٍػنىمىا تػيوىل وا ﴿فػىنػىزىؿ:   نىا ذىكىٍرانى ذىًلكى لًلنهيًبًٌ اٍلًقبػٍ

 . (ْ)"  ﴾فػىثىمه كىٍجوي اَّللهً 
 كجو الداللة: فيو جواز صبلة الفرض إٔب أم جهة إذا ٓب تعرؼ القبلة. 

                                 
ابهًة ُب السهفىًر حىٍيثي تػىوىجههىٍت، برقم ُ) ًة النهاًفلىًة عىلىى الده بي جىوىاًز صىبلى  . ََٕ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 كما بعدىا.  َِٗ/ٓ( ينظر شرح النوكم على صحيح مسلم ِ)
، ِٖٓٗابب كمن سورة البقرة، برقم  -قرآف عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( أخرجو الَبمذم ُب ا١بامع كاللفظ لو، أبواب تفسّب الّ)

 . ٕٓٓ/ِكعبدالرزاؽ ُب مصنفو 
 .ِٖٓٗ، كاأللبا٘ب ُب صحيح الَبمذم برقم ُِْ/ِأخرجو ابن خزٲبة ُب صحيحو الَبمذم بعد ٚبرٯبو، ك  صححوك 

ابب ما جاء ُب الرجل يصلي لغّب القبلة  - ملسو هيلع هللا ىلص ( أخرجو الَبمذم ُب ا١بامع كاللفظ لو، أبواب الصبلة عن رسوؿ هللاْ)
 . ٕ/ِابب ما جاء ُب القبلة  -، كالدارقطِب ُب سننو، كتاب الصبلة ُّْٓب الغيم، برقم 

: " كىذه ّْٗ/ُ، كقاؿ عنها ابن كثّب ُب تفسّبه ّْٓ/ُكا٢بديث يقويو ابن تيمية بطرقو ُب شرح العمدة )الصبلة( 
، كحسن إسناده أٞبد ُٕٓ/ِفيها ضعف، كلعلو يشد بعضها بعضا "، كقواه الشوكا٘ب ُب نيل األكطار األسانيد 
 .ُِٗ، كحسنو األلبا٘ب ُب اإلركاء برقم ُٕٔ/ِٙبقيقو على جامع الَبمذم  شاكر ُب
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 . (ُ)كنوقش أبف: ا٢بديث ال يصح كضعف إسناده ٝباعة من أىل ا٢بديث 
 الدليل الرابع. 
فع عنو التكليف ابستقباؿ القبلة، كلذلك ٯبتهد لقبلة كالعاجز عن ٙبديدىا ري أف ا١باىل اب

كمشقة على ا٤بكلف  كيصلي إٔب أم جهة كانت، كتكليفو ابلصبلة إٔب أربع جهات فيو حرجه 
 . (ِ)كالشريعة جاءت ابلتيسّب حاؿ ا٤بشقة كرفع ا٢برج 

 القول الثاني. 

هت عليو القبلة، كىو قوؿ لبعض استحباب الصبلة إٔب أربع جهات على من اشتب
 . (ْ)كا٤بالكية  (ّ)ا٢بنفية

 القول الثالث. 

 (ٓ)كجوب الصبلة إٔب أربع جهات على من اشتبهت عليو القبلة، كىو قوؿ لبعض ا٤بالكية 
 . (ٔ)كبعض ا٢بنابلة كقيل أهنا ركاية عن أٞبد كأنكرىا ابن تيمية 

 أدلة القول الثاني والثالث. 

لْب الثا٘ب كالثالث، حيث استدؿ الفريقاف ٗبقتضى القياس، فإف من تشاهبت أدلة القو 
اشتبهت عليو ثياب طاىرة أبخرل ٪بسة لزمو أف يصلي ُب كل ثوب مرة حٌب يتحقق شرط 
الطهارة، كأيضا من نسي صبلة فرض من يـو كنسي تعيينها لزمو أف يصلي ٟبس صلوات حٌب 

هت عليو القبلة لزمو أف يصلي أربع يسقط الفرض ُب حقو، كقياسا على ذلك فمن اشتب
                                 

ُب السنن ، كالضياء ا٤بقدسي ٕٕ/ٔ، كابن العريب ُب عارضة األحوذم ّْٕ/ُ( كا٢بديث ضعفو الَبمذم ُب ا١بامع ُ)
 . ُِِ/ُ، كالذىيب ُب تنقيح التحقيق ِّْ/ّ، كالنوكم ُب اجملموع ُُْ/ُكاألحكاـ 

 . ُٖٕ/ُ( ينظر إغاثة اللهفاف البن القيم ِ)
 . ّْْ/ُ، كحاشية ابن عابدين ِْٔ( ينظر حاشية الطحطاكم ص ّ)
 للدردير مع حاشية الدسوقي ، كالشرح الكبّبّْٓ/ُ، كمناىج التحصيل للرجراجي ُّٓ/ُالتبصرة للخمي  ( ينظرْ)

ُ/ِِٕ . 
 . ِِٖ/ُمع هتذيب الفركؽ مد مفٍب  ِِٔ/ُ( ينظر الفركؽ للقراُب ٓ)
 . ُِ/ِ، كاإلنصاؼ للمرداكم ّْٓ/ُ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )الصبلة( ٔ)
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صلوات إٔب أربع جهات ليتحقق شرط استقباؿ القبلة، إال أف القائلْب ابالستحباب رأكا أف 
 . (ُ)ذلك من ابب االحتياط كليس الوجوب 

 وجو.:  تسعةونوقش من 
ليو القبلة دلت على أف من اشتبهت ع ،األكؿ: أف النصوص الشرعية كالقواعد ا٤برعية

أك  ، كذلك أف الشرع جاء أصبل ابستقباؿ القبلة، فإذا جهل ا٤برءي كيصلي ألم جهة فيجتهد
 . (ِ)عجز عن معرفتها سقطت عنو 

كال  ،الثا٘ب: اإلٝباع السابق على أف من اشتبهت عليو القبلة فيجتهد كيصلي إٔب أم جهة
 . (ّ) أنو أخطأعد كتبْب فيما ب القبلةى  عرؼو إذا صبلتى  ديعيكال  ،تلزمو الصبلة إٔب ا١بهات األربع

الثالث: أنو إذا صلى إٔب أربع جهات فيكوف حتما أنو قد صلى إٔب غّب قبلة كىذا منهي 
 . (ْ)عنو 

الرابع: أف ا١باىل ابلقبلة قد يكوف جاىبل اب١بهات األربع أيضا، أك ُب ليل مظلم أك غيم 
إٔب ا١بهات األربع كٓب  فبل يستطيع أف يستدؿ على أم جهة، فكيف يقاؿ لو: أف يصليأك قَب 

 . (ٓ)تتعْب لو أم جهة 
ا٣بامس: أف ُب الصبلة إٔب أربع جهات مشقة على ا٤بصلي، ال سيما إف كاف على سفر، 

 كالشرع جاء برفع ا٤بشقة كا٢برج. 
السادس: أنو إذا اختلف الناس ُب القبلة الشتباىها عليهم، فانقسموا إٔب أربع طوائف 

هة، فإف صبلهتم ٦بزأة لكل طائفة منهم، كبذلك يعلم أهنم لو توجهوا كصلت كل طائفة منهم إٔب ج
                                 

 . ُٖٕ/ُالقيم ، كإغاثة اللهفاف البن ِِٖ/ُمع هتذيب الفركؽ مد مفٍب  ِِٔ/ُ( ينظر الفركؽ للقراُب ُ)
 . ّْٓ/ُ، كحاشية ابن عابدين ّْٓ/ُ)الصبلة(  ( ينظر شرح العمدة البن تيميةِ)
 . ِِٓ-ِِْ/ُِ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُِٗ/َُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ّ)
 . ّْٓ/ُ( حاشية ابن عابدين ْ)
 . ٕٗٔ/ِ( ينظر التبصرة للخمي ٓ)
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بل  األربع ف يصلي ا٤بسلم صبلة إٔب كل جهة من ا١بهاتألفبل حاجة  ،جهة كاحدة ألجزأىمإٔب 
 . (ُ) ٯبتهد كيصلي إٔب جهة كاحدة

السابع: أف الطهارة شرط للصبلة فإذا عجز ا٤بسلم عنها سقطت عنو، كىي أعظم من 
استقباؿ القبلة، فمن ابب أكٔب أف من عجز عن ٙبديد القبلة سقط عنو شرط استقبا٥با شرط 

 ُب الصبلة. 
الثامن: أف القاعدة ا٤بقررة تنص على أنو ال كاجب مع عجز، فإذا عجز ا٤بسلم عن ٙبديد 

 .عنو ذلك الواجب الستقبا٥با ُب الصبلة سقط القبلة
عليو ، بل اختلف الفقهاء فيمن اشتبهت عليو التاسع : عدـ التسليم بصحة األصل ا٤بقيس 
عينها ، فقيل أنو يتحرل عن ذلك كال يلـز أف ثياب طاىرة بنجسة أك نسي صبلة من يـو كٓب يي 

 . (ِ) كاملة  أك يصلي صلوات ذلك اليـو ،يصلي ُب كل ثوب صبلة 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

و ك٤بوافقتو ألصوؿ الشريعة الٍب أانطت التكليف الذم يَبجح القوؿ األكؿ، كذلك لقوة أدلت
 ابلقدرة كجاءت برفع ا٢برج، فمن ٓب يقدر على ٙبديد القبلة سقطت عنو. 

 بيان وجه الشذوذ. 

يظهر من نص الشيخ ابن تيمية رٞبو هللا أنو حكم على القوؿ بوجوب أف يصلي من 
)٨بالفة النصوص كأصوؿ  لسببْب ٮبا: ،اشتبهت عليو القبلة صبلة إٔب كل جهة ابلشذكذ

الشريعة(، كالسبب الثا٘ب عائد إٔب األكؿ، فاألصوؿ الشرعية إ٭با ىي كليات تكونت من آحاد 
األدلة الشرعية حٌب أصبحت أصبل تدؿ عليو النصوص ٗبجموعها، فبل ٲبكن ٨بالفتو، كعبلمة 

                                 
 . َُٓكى  ِْ/ّّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
، كاإلنصاؼ للمرداكم ُُُ/ٖ، كاألـ للشافعي َٔ/ُ، كا٤بنتقى للباجي ََِ/َُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ِ)

 .ُٕٔ/ُ، كإغاثة اللهفاف البن القيم ٕٕ/ُ
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: ".. كىذا قوؿ شاذ فقاؿ رٞبو هللا ،ذلك الشذكذ ٨بالفة ىذا القوؿ لئلٝباع السابق ٥بذا القوؿ
َّللًهً اٍلمىٍشًرؽي ﴿اإلٝباع على خبلفو كالصواب كا٤بنصوص، ألف هللا سبحانو قاؿ:  ،مسبوؽ كى

، كىذه اآلية تدؿ على جواز استقباؿ ﴾كىاٍلمىٍغًربي فىأىيٍػنىمىا تػيوىل وا فػىثىمه كىٍجوي اَّللهً إف اَّللهى كىاًسعه عىًليمه 
العآب القادر ُب صبلة الفرد، فيبقى ُب حق ا١باىل ابلقبلة ٝبيع ا١بهات، نيًسخى ذلك ُب حق 

كالعاجز عن استقبا٥با ٣بوؼ ك٫بوه..، كىذا ألف األصل جواز استقباؿ الوجو إٔب ٝبيع 
من الصبلة إٔب كاحدة منها عىْبه هللا سبحانو لنا استقباؿ أحب  د  ا١بهات، لكن إذا ٓب يكن بي 

سقط ىذا الوجوب حينئذ ألف  ،ذلك اب١بهل كابلعجزالوجوه إليو كأكجب ذلك، فإذا تعذر 
، كأصل سقوط الواجب ابلعجز دلت عليو نصوص الشريعة كما (ُ)االٯباب حينئذ ٧باؿ " 
 دلت على رفع ا٢برج. 

 سبب الخالف وثمرته. 

 يعود سبب ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة إٔب سببْب: 
" كشذ بعض الناس فقاؿ: يصلى  األكؿ: طرد دليل القياس، كما قاؿ ابن القيم رٞبو هللا:

أربع صلوات إٔب أربع جهات، كىذا قوؿ شاذ ٨بالف للسنة، كإ٭با التزمو قائلو ُب مسألة اشتباه 
الثياب، كىذا ك٫بوه من كجوه االلتزامات عند ا٤بضايق، طردان لدليل ا٤بستدؿ ٩با ال يلتفت إليها، 

 . (ِ)كال يعوؿ عليها " 
 للمسلم ٙبقق شرط استقباؿ القبلة.  الثا٘ب: األخذ ابألحوط، ليقع

 كبناء على ذلك قاؿ بعضهم ابلوجوب طردا للقياس، كبعضهم طرد ذلك أخذا ابألحوط. 

                                 
 . ّْٓ/ُ( شرح العمدة البن تيمية )كتاب الصبلة( ُ)
 . ُٖٕ/ُ( إغاثة اللهفاف البن القيم ِ)
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رأخ١ش اٌصالح ؽزٝ ٠خشط ٚلزٙب ٌّٓ أِىٕٗ  عٛاص اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ:
 رؼٍُ دالئً اٌمجٍخ. 

 تحرير محل النزاع. 

، كخالف (ُ)دكف عذر شرعي قت حٌب ٱبرج الو أٝبع الفقهاء على ٙبرٙب أتخّب الصبلة 
 بعضهم فأجاز أتخّب الصبلة عن كقتها ٤بشتغل بشركطها كتعلم دالئل القبلة. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

لىةي  ا من اشتبهت عىلىٍيًو اٍلقبػٍ ؤخرىا حىٌبه يعلمهىا بعد اٍلوىٍقت، بل الى يي  قاؿ رٞبو هللا: " كىكىذى
لىة، ييصىلًٌي على حسب حىالو اًباًلٍجتً  هىاًد، كىأما نزاع النهاس ًفيمىا ًإذا أمكنو التػهعىل م بدالئل اٍلقبػٍ

ا ىيوى القىٍوؿ اٍلميحدث الشاذ الهًذم تقدـ "  كىلىًكن ٱبرج عىن اٍلوىٍقت فػىهىذى
(ِ) . 

ها تضعيفا كقتي  بشرطها حٌب ٱبرجى  بتأخّب الصبلة ٤بشتغلو  قبل ذلك القوؿى  الشيخي  فى عٌ كقد ضى 
" كىأىمها قػىٍوؿي بػىٍعًض أىٍصحىابًنىا: إنهوي الى ٯبىيوزي أتىًٍخّبيىىا عىٍن كىٍقًتهىا إاله لًنىاكو ١ًبىٍمًعهىا أىٍك شديدا فقاؿ: 

لىوي أىحىده ًمٍن اأٍلىٍصحىاًب بىٍل كىالى أىحىده ًمٍن سىائًًر طىوىاًئًف  ا ٓبٍى يػىقيٍلوي قػىبػٍ ميٍشتىًغلو ًبشىٍرًطهىا، فػىهىذى
.. " اٍلميٍسًلًمْبى، إاله   أىٍف يىكيوفى بػىٍعضى أىٍصحىاًب الشهاًفًعيًٌ

(ّ) . 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

ـي  أم شرط من شركط صحة الصبلة، كىذا  عن كقتها لتحقيقً  الصبلةً  أتخّبً  مشركعيةً  عد
 (ٕ)بلة كا٢بنا (ٔ)كالشافعية  (ٓ)كا٤بالكية  (ْ)ا١بماىّب من أىل العلم كالفقهاء من ا٢بنفية  قوؿي 

                                 
 . ُّ/  ّ، كاجملموع للنوكم َّٗ/ِ، كا٤بغِب البن قدامة ِٓ/ُـز ( ينظر مراتب اإلٝباع البن حُ)
 . ُٓٔص  للبعلي ، ك٨بتصر الفتاكل ا٤بصريةٗٓ/ِِ، ك٦بموع الفتاكل لو ّٕ/ِ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
 . ُْٔ، ك٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية ص ٕٓ/ِِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 . ّٗٓ/ُلبخارم ل، كايط الربىا٘ب ُِٕ/ُبدائع الصنائع للكاسا٘ب ، ك ُُٓ/ُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ْ)
، كمواىب ا١بليل َْٖ/ُ، كالذخّبة للقراُب ُُٓ/ُ، كا٤بقدمات البن رشد ا١بد ِٔٓ/ُ( ينظر النوادر للقّبكا٘ب ٓ)

 . ّّٗ/ُللحطاب 
 . ُٖ/ّلنبيو البن الرفعة ،، ككفاية اُّٖ/ُ، كركضة الطالبْب للنوكم َِِ/ُ( ينظر الشرح الكبّب للرافعي ٔ)
 . َِْ/ُ ، كحاشية الركض ا٤بربع البن قاسمَِٖ/ُ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ِِٔ/ُ( ينظر كشاؼ القناع للبهوٌب ٕ)
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 . (ِ)، كىو اختيار ابن تيمية (ُ)كالظاىرية 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ةى كىانىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى ًكتىاابن مىٍوقيواتن ﴿قولو تعأب:   . [301]النساء  ،﴾ًإفه الصهبلى

ةى كىاتػهبػىعي ﴿كقولو تعأب:  وا الشههىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الصهبلى
 . [15]مرمي  ،﴾غىيًّا

ىا خّبى أت ، كأفٌ (ّ)كجو الداللة: فيو األمر العاـ إبقامة الصبلة ُب كقتها ادد دكف أتخّبىا 
 . (ْ)عن كقتها تضييع ٥با 

 الدليل الثاين. 
: قىاؿى ٕب رىسيوؿي هللاً  ريكفى : " كى  عىٍن أىيب ذىرٌو هنع هللا يضر قىاؿى ٍيفى أىٍنتى ًإذىا كىانىٍت عىلىٍيكى أيمىرىاءي يػيؤىخًٌ

ةى عىٍن كىٍقًتهىا؟،  :  -أىٍك  -الصهبلى : فىمىا أتىٍميري٘ب؟، قىاؿى : قػيٍلتي ةى عىٍن كىٍقًتهىا؟ "، قىاؿى ًيتيوفى الصهبلى      ٲبي
ةى لًوىٍقًتهىا، فىًإٍف أىٍدرىٍكتػىهىا مىعىهيٍم، فىصىلًٌ فى  ًفلىةه " " صىلًٌ الصهبلى ًإنػههىا لىكى انى

(ٓ) . 
 الدليل الثالث. 

أف الشارع أمر أبداء الصبلة ا٤بفركضة على كل حاؿ كعدـ أتخّبىا، حٌب ُب أحلك 
ى ُب كقتها أك ٝبعا مع غّبىا على الصفات صله تي ك خر ؤ ألحواؿ كحاؿ ا٣بوؼ الشديد، فبل تي ا

 . (ٔ) جل تعلم دالئل القبلةخر من أ، فمن ابب أكٔب أف ال تؤ ا٣بوؼ ا٤بذكورة لصبلةً 

                                 
 . ُٓ/ِ( ينظر الى البن حـز ُ)
 . ٗٓٓ/ُ (الصبلة)( ينظر شرح العمدة البن تيمية ِ)
 كما بعدىا.  ُٗٔ/ٗ( ينظر تفسّب الطربم ّ)
 . ِِ/ْ، كتفسّب ابن عطية ُِٓ/ُٖ( ينظر تفسّب الطربم ْ)
بي كىرىاًىيىًة أتىًٍخًّب الصهبلى ٓ) ٍقًتهىا اٍلميٍختىارً ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى  . ِّٖبرقم ..، ًة عىٍن كى
 . ّّْ/ْ( ينظر اجملموع للنوكم ٔ)
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 الدليل الرابع. 
 ،ألهنا كاجب ٧بدد بوقت معْب اإلٝباع على ٙبرٙب أتخّب الصبلة عن كقتها إال بعذر شرعي

 . (ُ)لذلك  ان مبيح ان ٗبعرفة القبلة عذر  كليس االشتغاؿي 
 الدليل اخلامس. 

لزمو اإلعادة بعد ت فوات الوقت، فإنو الاإلٝباع على أف من صلى إٔب غّب القبلة خوفا من 
 . (ِ) فبل ينبغي االشتغاؿ ٗبعرفة القبلة حٌب خركج الوقت ،خركج الوقت

 الدليل السادس. 
أف من ٓب ٯبد ما يتطهر بو فعليو أف يصلي قبل خركج الوقت إٝباعا، كالطهارة أعظم من 

 . (ّ) قبلة، فإدراؾ الوقت أكٔب من معرفة الالقبلة فبل تصح الصبلة بدكهنا ما أمكن استقباؿ
 القول الثاني. 

مشركعية أتخّب الصبلة عن كقتها ٤بشتغل بشرطها كتعلم دالئل القبلة، كىو قوؿ لبعض 
 . (ٓ)كا٢بنابلة  (ْ)الشافعية 

 أدلة القول الثاني. 

 استدؿ القائلوف هبذا القوؿ ابلقياس. 
ىا لتحصيل شرط أتخّبً  أتخّب الصبلة ٤بن نول ٝبعها، كيقاس عليو جوازي  فقالوا: إنو ٯبوزي 

مثل: العرايف الذم ال ٲبكنو من الصبلة ُب ثوب إال ك ، كمعرفة القبلة الستقبا٥با  من شركطها

                                 
 . ُّ/  ّ، كاجملموع للنوكم َّٗ/ِ، كا٤بغِب البن قدامة ِٓ/ُ( ينظر مراتب اإلٝباع البن حـز ُ)
 . ُٔٓ/ُ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )كتاب الصبلة( ِ)
 . ٕٓ/ِِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
، ككفاية النبيو البن الرفعة ُّٖ/ُ، كركضة الطالبْب للنوكم ّٓٗ/ُ( ينظر التهذيب ُب فقو الشافعي للبغوم ْ)

ِ/ُُّ . 
 . َِْ/ُ، كحاشية الركض البن قاسم ِٓ-ِّ/ّ ( ينظر اإلنصاؼ للمرداكمٓ)
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 . (ُ)من الصبلة ُب اللباس الساتر  بعد خركج الوقت، فإنو يؤخر حٌب يتمكنى 
كنوقش أبف: ىذا قياس فاسد ٨بالف للنص كاإلٝباع، فإف أتخّب الصبلة ٤بن نول ٝبعها 

ىو إقامة الصبلة ُب كقتها دكف أتخّب إال بعذر  ،لشارع، كإال فاألمر العاـ ا٤بؤكدرخصة من ا
شرعي كفقد العقل أك ٤بن أبيح لو ا١بمع، كليس ٙبصيل الشركط من األعذار ا٤ببيحة شرعا 

كٓب يقلو أحد من الفقهاء، كلذلك فإف الواجب الصبلة قبل  ،لتأخّب الصبلة حٌب خركج الوقت
 . (ِ)جز ا٤بسلم عن الطهارة كفقد اللباس الساتر كجهل القبلة خركج الوقت كلو ع

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

إبقامة الصبلة  أمر الشارعي قد الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ، كذلك لقوة أدلتو كصراحتها، ف
عذر شرعي صريح كانعقد اإلٝباع على ذلك، كليس ٙبصيل الشركط بال ، كال تؤخر إُب كقتها

 من األعذار ا٤ببيحة لتأخّب الصبلة عن كقتها الواجب. 
 بيان وجه الشذوذ. 

يظهر جليا من كبلـ ابن تيمية أنو حكم على ىذه ا٤بسألة ابلشذكذ لكوهنا ٨بالفة لنصوص 
الشريعة، ك٥با لواـز فاسدة، كعبلمة ذلك ٨بالفتها للنص اآلمر إبقامة الصبلة ُب كقتها، كلئلٝباع 

ص أيضا ك٨بالفتو عبلمة على الشذكذ، حيث قاؿ رٞبو هللا: ".. إال بعض الذم ىو مظنة الن
ا٤بتأخرين من أصحاب الشافعي كأٞبد، فإهنم قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة، كإف فات 

 الوقت، كىكذا قالوا ُب اشتغالو ٖبياطة اللباس، كتعلم دالئل القبلة ك٫بو ذلك. 
ا٤بسافر يؤخر الصبلة ُب ٙبصيل ا٤باء حٌب كىذا القوؿ خطأ، فإف قياس ىذا القوؿ: أف 

يصلي بعد الوقت ابلوضوء، كأف العرايف يؤخر الصبلة حٌب يصلي بعد الوقت ابللباس، كىذا 
                                 

 . ُُّ/ِ( ينظر كفاية النبيو البن الرفعة ُ)
، كجامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة السادسة(؛ طبع دار عآب الفوائد ْْٔ/ُِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)

ُ/ّٖٓ . 
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خبلؼ إٝباع ا٤بسلمْب، بل على العبد أف يصلي ُب الوقت ٕبسب اإلمكاف، كما عجز عنو 
 . (ُ)من كاجبات الصبلة سقط عنو " 

ن ٙبصيل ما يعجز عنو، كتكليفو ابلتحصيل قبل خركج كالعاجز معذكر شرعا كعقبل ع
تكليف ٗبا ال يطاؽ، لذلك ما كاف حينئذ على ا٤بسلم شرعا إال أف يصلي  ،الوقت مع عجزه

صحة الصبلة ما عدا ما كاف منها  شركطً  ٝبيعى  قبل انقضاء الوقت على أية حاؿ حٌب لو فقدى 
 مناطا للتكليف شرعا كالعقل. 

  سبب الخالف وثمرته.

ُب ىذه ا٤بسألة إٔب اعتبار توفّب شركط صحة الصبلة قبل إقامتها، كمن  ا٣ببلؼً  يعود سببي 
فبل يقدـ  متساكيةه  شركطها دخوؿ الوقت كاستقباؿ القبلة كالطهارة، فرأل بعضهم أف الشركطى 

شرط الوقت على غّبه كالطهارة كسَب العورة كاستقباؿ القبلة، كلذلك قاؿ بتوفّب ما أمكنو من 
 ركط الصبلة كلو خرج كقتها قياسا على ا١بمع بْب الصلوات ٢باجة، كيعذر بذلك ا٤بسلم. ش

كالصواب كما مر معنا أف آكد الشركط بعد التكليف ىو دخوؿ الوقت، فبل تسقط 
 الصبلة عن مكلف بعد دخوؿ الوقت ابختبلؿ أم شرط آخر غّب التكليف. 

                                 
 . ْْٔ/ُِ، ك٦بموع الفتاكل لو ُْْ( ا٤بسائل ا٤باردينية البن تيمية صُ)
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ٕٔ7 

 

 ١َٝٗ حُٜالس: حُٔزلغ حألٍٝ الصالة: ل الثانيالفص

 اٌّغأٌخ اٌشاثؼخ: ػذَ اعزؾجبة رأخ١ش اٌؼشبء. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

رى  قاؿ رٞبو هللا: " كألنو قد صح عنو ُب العشاء أهنم كانوا إذا اجتمعوا عىجهلى، كإذا أبطأكا أىخه
عليهم  وف كال يشقٌ سي لًٌ غى أنو كاف يراعي حا٥بم، كأنو إ٭با كاف يػيغىلًٌسي هبا ألف أصحابو كانوا يػي  مى لً عي فػى 

عشاء آكد من أتخّب الفجر، فإنو ٓب ٚبتلف األحاديث فيو التغليس، كألف استحباب أتخّب ال
كال اختلف الناس فيو إال اختبلفا شاذا، كمع ذلك استحببنا تقدٲبها إذا شق على ا٤بأمومْب 

 . (ُ)فكذلك الفجر " 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

على ا٤بأمومْب   قةن هبا مش استحباب أتخّب صبلة العشاء عن أكؿ كقتها، كإذا كافق التعجيلي 
كا٤بذىب ا١بديد عند  (ّ)كقوؿ لبعض ا٤بالكية  (ِ)كاف االستحباب آكد، كىو قوؿ ا٢بنفية 

 . (ٕ)، كاختيار ابن تيمية (ٔ)، كالظاىرية (ٓ)كمذىب ا٢بنابلة  (ْ)الشافعية 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ـى أىٍىلي   يب  عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت: أىٍعتىمى النه  - لىةو حىٌبه ذىىىبى عىامهةي اللهٍيًل كىحىٌبه انى ذىاتى لىيػٍ

                                 
 . ِِٔ-ِِٓ/ُ( شرح العمدة البن تيمية )الصبلة( ُ)
 . َِٔ/ُ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ّٖ/ُ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي َِٕ/ُ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ِ)
 ، كمنح ا١بليلُُٖ-َُٖ/ُ، كالشرح الكبّب للدردير مع حاشية الدسوقي ُٗٔ/ُ( ينظر الفواكو الدكا٘ب للنفراكم ّ)

 . ُْٖ/ُلعليش 
 . َّٓ/ُ، كمغِب اتاج للشربيِب ٖٓ/ّ، كاجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ِْ/ِ( ينظر البياف للعمرا٘ب ْ)
 . ُٕٗ/ُ، كا٤ببدع للربىاف ابن مفلح َِّ/ُ، كالفركع للشمس ابن مفلح ِْٖ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٓ)
 . ُِْ/ِ( ينظر الى البن حـز ٔ)
 . َُّ/ٖ، كمنهاج السنة النبوية لو ّْٔ/ُسائل البن تيمية )اجملموعة السادسة(، طبع دار عآب الفوائد ( ينظر جامع ا٤بٕ)
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 ١َٝٗ حُٜالس: حُٔزلغ حألٍٝ الصالة: الفصل الثاني

: " ًإنهوي لىوىقٍػتػيهىا لىٍوالى أىٍف أىشيقه عىلىى أيمهًٍب "  اٍلمىٍسًجًد، ٍبيه خىرىجى فىصىلهى فػىقىاؿى
(ُ). 
 . (ِ)كجو الداللة: ىذا ا٢بديث فيو استحباب أتخّب صبلة العشاء عن أكؿ كقتها 

 كقتها، كلكنو ٓب ٯبعلو كذلك خوؼ ا٤بشقة.  كنوقش أبف: معناه أنو كاد أف يؤخرى 
قوال كفعبل ُب ىذه الواقعة، فإذا   كأجيب عنو: أبف األصل أف تؤخر، كما أراد النيب

 خيف من ا٤بشقة فػىتػيقىدهـ.
: قىاؿى رىسيوؿي هللاً عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر  - ىمىٍرتػيهيٍم ًعٍندى  ملسو هيلع هللا ىلص  قىاؿى : " لىٍوالى أىٍف أىشيقه عىلىى أيمهًٍب، ألى

ةو ًبويضيوءو  ىخهٍرتي ًعشىاءى اآٍلًخرىًة ًإٔبى ثػيليًث اللهٍيًل " ،ٍك مىعى كيلًٌ كيضيوءو ًبًسوىاؾو أى  كيلًٌ صىبلى  .ّ كىألى
 الدليل الثاين. 

: أىخهرى النهيب   : " قىٍد   عىٍن أىنىسو هنع هللا يضر قىاؿى ةى اٍلًعشىاًء ًإٔبى ًنٍصًف اللهٍيًل، ٍبيه صىلهى، ٍبيه قىاؿى صىبلى
ةو مىا انٍػتىظىٍرٛبييوىىا "  ميوا، أىمىا ًإنهكيٍم ُب صىبلى صىلهى النهاسي كىانى
(ْ) . 

كجو الداللة: فيو الداللة على أف كقت العشاء ٲبتد إٔب نصف الليل كال حرج، بل إف 
 . (ٓ)  ىا ٤بوافقة فعل النيباألفضل أتخّب 

 الدليل الثالث. 
: كىافى رىسيوؿي هللاً  ري اٍلًعشىاءى ًإٔبى ثػيليًث اللهٍيًل، كىيىٍكرىهي   عن أىيبى بػىٍرزىةى اأٍلىٍسلىًميه هنع هللا يضر يػىقيوؿي يػيؤىخًٌ

لىهىا كىا٢بٍىًديثى بػىٍعدىىىا  النػهٍوـى قػىبػٍ
(ٔ) . 

                                 
 . ّٖٔابب كقت العشاء كأتخّبىا، برقم  -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة ُ)
 .َِّٕرقمربل للنسائي؛ ا٢بديث كالك، ْْٖ/ُِكينظر مسند أٞبد  ،ِِٖ/ُ( ينظر العناية للبابرٌب ِ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو.ّ 
 . ِٕٓابب كقت العشاء إٔب نصف الليل، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب مواقيت الصبلة ْ)
 . َٔ/ّ( ينظر اجملموع للنوكم ٓ)
ابلصبح ُب أكؿ كقتها،  ابب استحباب التبكّب -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة ٔ)

ْٕٔ . 
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ٕٔ0 

 

 ١َٝٗ حُٜالس: حُٔزلغ حألٍٝ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الرابع. 
ُب ا٤بسجد فإف أجر  ٝباعةن  الصبلةً  إلدراؾً  الناسي  العشاء حٌب ٯبتمعى  خّبي ستحب أتأنو يي 

ذلك عظيم، كما إف تعجيلها ُب أكؿ الوقت قد يعقبو عدـ خلود الناس إٔب النـو كحديثهم، 
ا٢بديث كالسمر بعدىا ٨بافة فوات صبلة الفجر، فتأخّبىا عن أكؿ كقتها إٔب   كقد كره النيب

 ،ُب ا٤بساجد كيناـ أفضل ٝباعةن  النـو ٍب يصليها ا٤بسلمي  موعدي  ٌب يقَببى ح ،قبيل منتصف الليل
 . (ُ)فيختم يومو ابلعبادة 

 القول الثاني. 

استحباب تقدٙب العشاء كعدـ أتخّبىا، فإف صاحب التعجيل على ا٤بأمومْب رفع مشقة  
 . (ّ)كا٤بذىب القدٙب عند الشافعية  (ِ)كاف االستحباب آكد، كىو قوؿ ا٤بالكية 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
ٍت ﴿قولو تعأب:  كىسىارًعيوا ًإٔبى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنهةو عىٍرضيهىا السهمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعده

 . [311]آل عمران  ،﴾لًٍلميتهًقْبى 
 . (ْ)خّبىا كجو الداللة: أف األمر اب٤بسارعة يقتضي أداء الصبلة ُب أكؿ كقتها كعدـ أت

 أف األفضل كنوقش أبف: ىذا صحيح ُب عمـو الطاعات، ما عدا ما جاء الشارع فيو كبٌْب 
 فيو أتخّبه كصبلة العشاء.

  

                                 
 . ُٗٔ/ُ( ينظر الفواكو الدكا٘ب للنفراكم ُ)
 . ُْٖ/ُ، كمنح ا١بليل لعليش ُٓ/ُ، كا٤بنتقى للباجي ُٔٓ/ُ( ينظر ا٤بدكنة لسحنوف ِ)
 . َّٓ/ُ، كمغِب اتاج للشربيِب ٔٓ/ّ( ينظر اجملموع للنوكم ّ)
 . َِّ/ُ( ينظر العناية للبابرٌب ْ)
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 ١َٝٗ حُٜالس: حُٔزلغ حألٍٝ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الثاين. 
ًة، كىافى رىسيوؿي هللاً  : أىانى أىٍعلىمي النهاًس ًبوىٍقًت ىىًذًه الصهبلى   عىًن النػ ٍعمىاًف ٍبًن بىًشّبو هنع هللا يضر قىاؿى

ًر لًثىالًثىةو  ييصىلًٌيهىا ًلسيقيوًط اٍلقىمى
(ُ) . 
صلى العشاء عند سقوط القمر جهة الغركب لثبلث منازؿ   كجو الداللة: أم أف النيب

 . (ِ)من منازؿ الليل أك ساعاتو، كفيو الداللة على تعجيل العشاء ُب أكؿ الليل كعدـ التأخّب 
 كنوقش من ثبلثة أكجو: 
 . (ّ) ال سيما أنو يعارض ما ىو أصح منو ، يصحاألكؿ: أف ا٢بديث ٓب

أنو  قد يكوف ا٤برادي معناه ٧بتمل ك الثا٘ب: عدـ التسليم أبف ا٢بديث يدؿ على التعجيل، بل 
، أك أنو يؤخرىا إٔب غّب أكؿ أقساـ ستةإٔب  م الليلي سًٌ الثالث من الليل إذا قي  سدسيؤخرىا إٔب ال

 . (ْ)ُب الليلة الثالثة من سقوط القمر   ى فيو النيب، أك أف كقتها ىو الوقت الذم صلالوقت
كما ٰببو من أتخّب العشاء،   الثالث: إف صح ا٢بديث فإف ذلك ٱبالف قوؿ كفعل النيب

فلذلك ٰبمل التقدٙب ىنا على أنو لرفع ا٤بشقة عن الناس كليس استحباب تعجيل العشاء كما 
 يقاؿ.
  

                                 
كسكت عنو، كالَبمذم  ُْٗابب كقت العشاء اآلخرة، برقم  -بو داكد ُب سننو كاللفظ لو، كتاب الصبلة ( أخرجو أُ)

، كالنسائي ُب ُٓٔابب ما جاء ُب كقت صبلة العشاء اآلخرة، برقم  -ُب ا١بامع، أبواب الصبلة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
  .ِٕٓ/ُابب الشفق، برقم  -الصغرل، كتاب ا٤بواقيت 

أيب ، كاأللبا٘ب ُب صحيح ُْٗ/ُ، كصححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ِّٗ/ْكا٢بديث أخرجو ابن حباف ُب صحيحو 
 . ْْٔداكد برقم 

، كٙبفة األحوذم للمباركفورم ُُٔ/ُ، كعوف ا٤بعبود لآلابدم ّٕٗ/ٗ( ينظر شرح مشكل اآلاثر للطحاكم ِ)
ُ/ُُٓ . 

، كأشار الذىيب إٔب ضعف إسناده ُب اتريخ اإلسبلـ ُّٓ/ّراب ( ضعفو ابن عدم ُب الكامل كحكم عليو ابالضطّ)
ِٕ/ّّٓ . 

 . َْٓ/ُ( ينظر ا١بوىر النقي البن الَبكما٘ب ْ)
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ٕٕٔ 

 

 ١َٝٗ حُٜالس: حُٔزلغ حألٍٝ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الثالث. 
: سىأىٍلتي النهيبه  عن عبدهللا بن مسعود : هنع هللا يضر قىاؿى         : أىم  اٍلعىمىًل أىحىب  ًإٔبى هللًا؟، قىاؿى

: " ا١بًٍ  : ٍبيه أىم ؟، قىاؿى ٍيًن"، قىاؿى : " ٍبيه ًبر  اٍلوىاًلدى : ٍبيه أىم ؟، قىاؿى ةي عىلىى كىٍقًتهىا "، قىاؿى هىادي ُب " الصهبلى
: حى  ًبيًل هللًا "، قىاؿى ثىًِب هًبًنه، كىلىًو اٍستػىزىٍدتيوي لىزىادى٘ب سى ده

(ُ) . 
 كجو الداللة: أف الصبلة ُب أكؿ الوقت أفضل. 

 كنوقش من كجهْب: 
األكؿ: أف ا٤بقصود بقولو: " الصبلة على كقتها "، ىو: أداء الصبلة ُب كقتها ا٤بفركض سواء 

 أكلو أك آخره. 
فإف العشاء مستثُب من ذلك لوركد  ،أفضلالثا٘ب: لو سلم أبف الصبلة ُب أكؿ الوقت 

 . (ِ)نصوص أخرل تدؿ على استحباب أتخّبه 
 الدليل الرابع. 

ةي أًلىكهًؿ كىٍقًتهىا "  عىن  عىٍن أيٌـً فػىٍركىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت: سيًئلى النهيب   :" الصهبلى أىٍفضىًل اٍلعىمىًل؟، قىاؿى
(ّ) . 

 . (ْ) كلو صحه فالعشاء مستثُب بنصوص أخرل،  ضعيفه  كنوقش أبف: ىذا حديثه 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ ابستحباب أتخّب العشاء، لثبوت النصوص الصرٰبة عن 

                                 
 . ِٕٓابب فضل الصبلة لوقتها، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب مواقيت الصبلة ُ)
 . ِٖٓ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ِ)
ابب ما  -، كالَبمذم ُب ا١بامع، أبواب الصبلة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٔٔٓٔ/ُِسند كاللفظ لو ( أخرجو أٞبد ُب ا٤بّ)

فضل الصبلة ُب أكؿ الوقت  -، كالدارقطِب ُب سننو، كتاب الصبلة ُّٕجاء ُب الوقت األكؿ من الفضل، برقم 
 . ُٖٗ/ُا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ صححو ، ك ْْٔ/ُ

كابن ، ُّْ/ْ، كابن عبدالرب ُب التمهيد ْٕٓ/ّ، كالعقيلي ُب الضعفاء ُِّ/ُمذم ُب ا١بامع ( ا٢بديث ضعفو الَب ْ)
 .ُِّٖ، كاأللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة برقم ََُ/ُكالذىيب ُب التنقيح ، ُِٗ/ُتيمية ُب شرح العمدة )الصبلة( 
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ٕٕٕ 

 

 ١َٝٗ حُٜالس: حُٔزلغ حألٍٝ الصالة: الفصل الثاني

 ال ٰبتج بو.  قدالشارع بذلك، أما أدلة ا٤بخالفْب فإما ىي عمـو مستثُب منو أك حديث 
 بيان وجه الشذوذ. 

قاعدة الشيخ ابن تيمية ُب بياف ماىية الشذكذ، فإف القوؿ بعدـ استحباب أتخّب بناء على 
، كقد قاؿ رٞبو هللا: " كىًإفه  العشاء ىو قوؿ شاذ، ٤بخالفتو صريح السنة الثابتة عن رسوؿ هللا
ةى ُب أىكهًؿ اٍلوىٍقًت ُب ا١ٍبيٍملىًة، إاله حى  ةه أىٍىلى ا٢بٍىًديًث يىٍستىًحب وفى الصهبلى ٍيثي يىكيوفي ُب التهٍأًخًّب مىٍصلىحى

ًعْبى أىٍك رىاًجحىةه، كىمىا جىاءىٍت ًبًو الس نهةي فػىيىٍستىًحب وفى أتىًٍخّبى الظ ٍهًر ُب ا٢بٍىرًٌ ميٍطلىقنا سىوىاءه كىانيوا ٦بيٍتىمً 
، كىًبكيلًٌ  ذىًلكى جىاءىٍت الس نىني الصهًحيحىةي الهًٍب الى  ميتػىفىٌرًًقْبى، كىيىٍستىًحب وفى أتىًٍخّبى اٍلًعشىاًء مىا ٓبٍى يىشيقه

دىاًفعى ٥بىىا، كىكيل  ًمٍن اٍلفيقىهىاًء: يػيوىاًفقيهيٍم ُب اٍلبػىٍعًض أىٍك اأٍلىٍغلىًب " 
(ُ) . 

 
 

 

                                 
 . ٕٔ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
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 الثاني المبحث

 األذان

 : مسائل وتحته أربع

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 ٓ٘غ حُظؼ٤٘ش أٝ حُظَر٤غ ك٢ حألًحٕ. 

ــألة ال ــــــــــــا   : ا  ملســــــــــ

 

 ا٣ـخد أٝ ٓ٘غ حُظَؿ٤غ ك٢ حألًحٕ. 

ــ  ــألة ال ال ــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 ٣ُخىس ك٢ ػ٠ِ ه٤َ حُؼَٔ ك٢ حألًحٕ. 

ــ  ــألة الزاب ـــــــــ  :ةاملســـــــــ

 

 ٓ٘غ حإلكَحى أٝ حُظؼ٤٘ش ك٢ اهخٓش حُٜالس. 
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ٕٕٗ 

 

 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

 اٌّغأٌخ األٌٚٝ: ِٕغ اٌزض١ٕخ أٚ اٌزشث١غ فٟ األراْ. 

 تصوير المسألة. 

، فبعض (ُ)أبكثر من صيغة، كقد اختلفت ألفاظ ىذه الصيغ   كرد األذاف عن النيب
الفقهاء اعتمد صيغة كاحدة كتثنية التكبّب ُب أكؿ األذاف، كمنع من العمل ابألخرل كَببيع 

 أـ ال؟.  كركدا صحيحه  الثابتةً  غً التفرقة اب٤بنع بْب ىذه الصي التكبّب أم جعلو أربعا، فهل
 تحرير محل النزاع. 

، كلكن اختلفوا ُب بعض ألفاظ األذاف (ِ)ء على أف األذاف ٟبس عشرة ٝبلة اتفق الفقها
 الواردة ُب األحاديث. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

أنكر ابن تيمية على من منع بعض صيغ األذاف كاإلقامة الثابتة ككصف ىذا بفعل شواذ 
، الى ُب كىاًجبىاتو  ا٤بتفقهة فقاؿ: " عىامهةي ىىًذًه التػهنىازيعىاًت إ٭بهىا ًىيى  ُب أيميورو ميٍستىحىبهاتو كىمىٍكريكىىاتو

فىًإفه الرهجيلى إذىا حىجه ميتىمىتًٌعنا أىٍك ميٍفرًدنا أىٍك قىارانن كىافى حىج وي ٦بيٍزًئن ًعٍندى عىامهًة عيلىمىاًء  ،كى٧بيىرهمىاتو 
ًإٍف تػىنىازىعيوا ُب اأٍلىٍفضىًل ًمٍن  ،اٍلميٍسًلًمْبى  ، كىلىًكنه بػىٍعضى ا٣بٍىارًًجْبى عىٍن ا١بٍىمىاعىًة ييوًجبي أىٍك كى ذىًلكى
ٍنىعي ذىًلكى  عىةى كىالى  ،ٲبى اىىا، كىًمٍن النهاًصبىًة مىٍن ٰبيىرًٌـي اٍلميتػٍ عىةى كىٰبيىرًٌـي مىا عىدى يعىًة مىٍن ييوًجبي اٍلميتػٍ فىًمٍن الشًٌ

ًلكى اأٍلىذىافي سىوىا لىًف ييًبيحيهىا ًٕبىاًؿ، كىكىذى يًع سى ٍع، فىًإنهوي أىذىافه صىًحيحه ًعٍندى ٝبًى ءه رىجهعى ًفيًو أىٍك ٓبٍى يػيرىجًٌ
ًإ٭بهىا ٱبيىاًلفي ُب ذىًلكى  بػىٍعضي شىوىاذًٌ اأٍليمهًة كىعىامهًة خىلىًفهىا، كىسىوىاءه رىبهعى التهٍكًبّبى ُب أىكهلًًو أىٍك ثػىنهاهي، كى

اٍلميتػىفىقًٌهىًة " 
(ّ) . 

                                 
 . ْٓ-ْْ/ِ( ينظر نيل األكطار للشوكا٘ب ُ)
 . ِِٓ/ٔ، كتفسّب القرطيب ُُٓ/ُ( ينظر اإلقناع البن القطاف ِ)
 . ٔٔ/ِِ، ك٦بموع الفتاكل لو ِْ/ ِ( الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)
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ٕٕ٘ 

 

 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

 وال في المسألة. األق

 القول األول. 

 (ّ)، كمذىب الشافعية (ِ)كبعض ا٤بالكية  (ُ)تربيع التكبّب ُب أكؿ األذاف، كىو قوؿ ا٢بنفية 
 . (ْ)كا٢بنابلة 

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
: لىمها أىمىرى النهيب  عن عىٍبدً  لًييٍضرىبى ًبًو لًيىٍجتىًمعى النهاسي ًإٔبى اًبلنهاقيوًس   هللًا ٍبني زىٍيدو هنع هللا يضر قىاؿى

قيوسه ٰبىًٍمليوي  ًف أىٍخضىرىاًف كىُب يىًدًه انى ًئمه رىجيله عىلىٍيًو ثػىٍوابى ًة، أىطىاؼى يب ًمنى اللهٍيًل كىأىانى انى : الصهبلى ، فػىقيٍلتي
: فىمىا تىٍصنىعي ًبًو؟، قػيٍلتي  ؟، قىاؿى : أىفىبلى أىديل كى ايى عىٍبدى هللًا أىتىًبيعي النهاقيوسى ًة، قىاؿى : أىٍدعيو ًبًو ًإٔبى الصهبلى

، هللاي  ، هللاي أىٍكبػىري : هللاي أىٍكبػىري : ًإذىا أىرىٍدتى أىٍف تػيؤىذًٌفى تػىقيوؿي : بػىلىى، قىاؿى ؟، قػيٍلتي  عىلىى خىٍّبو ًمٍن ذىًلكى
، أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإاله هللاي، أىٍشهى  ، هللاي أىٍكبػىري ا رىسيوؿي هللًا، أىٍكبػىري دي أىٍف الى ًإلىوى ًإاله هللاي، أىٍشهىدي أىفه ٧بيىمهدن

ًح، حىيه عىلىى  ًة، حىيه عىلىى اٍلفىبلى ًة، حىيه عىلىى الصهبلى ا رىسيوؿي هللًا، حىيه عىلىى الصهبلى أىٍشهىدي أىفه ٧بيىمهدن
، الى ًإلىوى إً  ، هللاي أىٍكبػىري ًح، هللاي أىٍكبػىري : تػىقيوؿي ًإذىا أىقىٍمتى اٍلفىبلى رى بىًعيدو، ٍبيه قىاؿى اله هللاي، ٍبيه اٍستىٍأخىرى غىيػٍ

ا رىسيوؿي هللًا، حى  ، أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإاله هللاي، أىٍشهىدي أىفه ٧بيىمهدن ، هللاي أىٍكبػىري ةى: هللاي أىٍكبػىري يه عىلىى الصهبلى
ًح، قى  ًة، حىيه عىلىى اٍلفىبلى ، الى إًلىوى الصهبلى ، هللاي أىٍكبػىري ةي، هللاي أىٍكبػىري ةي، قىٍد قىامىًت الصهبلى ٍد قىامىًت الصهبلى

: " ًإنػههىا لىريٍؤايى حىقٌو ًإٍف شىاءى   ًإاله هللاي، فػىلىمها أىٍصبىٍحتي غىدىٍكتي عىلىى رىسيوًؿ هللاً  فىأىٍخبػىٍرتيوي، فػىقىاؿى

                                 
، كحاشية ابن عابدين ُْٗ-ُْٕ/ُ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ُِٗ-ُِٖ/ُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ُ)

ُ/ّٖٔ . 
 ، كنسبو إٔب أىل العراؽ.ّْْ/ُرشد ا١بد  ف كالتحصيل البن( ينظر البياِ)
، كمغِب اتاج البن ّٗ/ّ، كاجملموع للنوكم َّْ/ُ، كٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ّٔ/ِ( ينظر هناية ا٤بطلب للجويِب ّ)

 . ْٕٔ/ُحجر
 . ِٖٗ-ِٕٗ/ُ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ُّْ/ُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُّّ/ُ( ينظر الفركع البن مفلح ْ)
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 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

ؿو مى  ؿو فىجىعىٍلتي أيٍلًقي هللاي، قيٍم فىأىٍلًق عىلىى ًببلى ، فػىٍليػيؤىذًٌٍف، فىًإنهوي أىٍندىل صىٍواتن "، فػىقيٍمتي مىعى ًببلى ا رىأىٍيتى
ـى ٯبىير  رًدىاءىهي  ، فىسىًمعى عيمىري صىٍوتىوي كىىيوى ُب بػىٍيًتًو عىلىى الزهٍكرىاًء، فػىقىا ًلكى : كىالهًذم عىلىٍيًو، كىيػيؤىذًٌفي ًبذى يػىقيوؿي

يرًيتي ًمٍثلى مىا رىأىل، فػىقىاؿى رىسيوؿي هللاً   بػىعىثى ٧بيىمهدنا  . (ُ) : " فىلًلهًو ا٢بٍىٍمدي " اًب٢بٍىقًٌ ألى
 . (ِ)كجو الداللة: فيو مشركعية تربيع التكبّب ُب أكؿ األذاف 

 الدليل الثاين. 
ؿه أىٍف يىٍشفىعى اأٍلىذىافى، كىأىٍف يي  : " أيًمرى ًببلى قىامىةى " عىٍن أىنىسو هنع هللا يضر قىاؿى وتًرى اإٍلً

(ّ) . 
ؼي الو كجو الداللة: فيو الداللة على جعل األذاف  ، كىىيوى ٍترً شفعا، كالشفع لغة: " ًخبلى

الزهٍكجي"
 . (ٓ)، أم يكرر ألفاظو مرتْب، فيجعل التكبّب ا٤بثُب ُب أكؿ األذاف أربعا (ْ)

التكبّب مثُب كما ىو، كلكن عل تغيّب ا٤بفرد إٔب مثُب ٔبكنوقش أبف: ا٤براد ابلتشفيع ىنا ىو 
يثِب ابقي عبارات األذاف، كلو جعل التكبّب أربعا ُب أكؿ األذاف لكاف أيضا أربعا ُب آخره  

 . (ٔ)كأكلو، كىذا ٓب يقل بو أصحاب القوؿ األكؿ كال يلتزموا بو 
كأجيب عنو: بعدـ التسليم، ألف التشفيع الوارد ُب ا٢بديث يعود على ٝبيع ألفاظ األذاف، 

لتكبّب كارد كاثبت ابلتثنية، فا٤براد من تشفيعو كىو مثُب أف ٯبعل أربعا ُب أكلو كما كرد ُب كا
                                 

ابب كيف األذاف،  -، كأيب داكد ُب سننو، كتاب الصبلة ّٕٓ – ِٕٓ/ْأخرجو بن حباف ُب صحيحو كاللفظ لو  (ُ)
، كابن خزٲبة ُب صحيحو َٕٔابب بدء األذاف، برقم  -، كابن ماجو ُب سننو، أبواب األذاف كالسنة فيها ْٗٗبرقم 
ُ/َْٔ . 

، كصححو ا٣بطايب ُب معآب السنن َّٗ/ُالكربل كا٢بديث صححو البخارم كما نقل عنو البيهقي ُب السنن 
بن حجر ُب التلخيص ، كإِٓ/ُ، كالنوكم ُب خبلصة األحكاـ ُْْ/ُ، كابن عبدالرب ُب االستذكار َُّ/ُ

 .ِٓٔ/ُ، كحسنو األلبا٘ب ُب اإلركاء ِّّ/ُا٢ببّب 
 . ُِٕ/ُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ِ)
 . َٓٔابب األذاف مثُب مثُب، برقم  -األذاف ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب ّ)
 . ّّٕ/ُ مللفّبكز آابد، كينظر القاموس ايط ُّٖ/ٖ( لساف العرب البن منظور ْ)
 . ٔٔ/ِِ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٓ)
 . ِٗٗ/ُ( شرح ا٣برشي على ٨بتصر خليل ٔ)
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 .  على أمر النيب بناءن هنع هللا يضر الذم ألقاه على ببلؿ  هنع هللا يضر حديث عبدهللا بن زيد
 الدليل الثالث. 

 . (ُ)كؿ األذاف احتج القائلوف هبذا القوؿ بعمل أىل مكة، حيث يربعوف التكبّب ُب أ
كنوقش أبف: ليس أحده قولو حجة، كإ٭با ا٢بجة ُب الكتاب كالسنة الصحيحة عن 

 .  هللا رسوؿ
 الدليل الرابع. 

 . (ِ)أف تربيع التكبّب ُب أكؿ األذاف زايدة اثبتة مقبولة ُب ا٢بديث، كزايدة ُب ذكر هللا أيضا 
 القول الثاين. 

، كقد نسب (ْ)، كمذىب ا٤بالكية (ّ)وؿ لبعض ا٢بنفية تثنية التكبّب ُب أكؿ األذاف، كىو ق
، كما إف بعضهم منع ا٤بردد (ٓ)ابن تيمية القوؿ اب٤بنع إٔب بعضهم ككصفهم اب٤بشارقة كٓب يسمهم 

 . (ٔ)كا٢باكي كراء ا٤بؤذف من الَببيع إذا كاف مذىب ا٤بؤذف الَببيع 
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
، أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى   رىةى هنع هللا يضر أىفه نىيبه هللاً عىٍن أىيب ٧بىٍذيك  ا اأٍلىذىافى: " هللاي أىٍكبػىري هللاي أىٍكبػىري عىلهمىوي ىىذى

ا رىسيوؿي  ا رىسيوؿي هللًا أىٍشهىدي أىفه ٧بيىمهدن ، ٍبيه يػىعيودي هللاً  ًإاله هللاي أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإاله هللاي، أىٍشهىدي أىفه ٧بيىمهدن
ا رىسيوؿي هللاً  : أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإاله هللاي أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإاله هللاي، أىٍشهىدي أىفه ٧بيىمهدن  أىٍشهىدي أىفه فػىيػىقيوؿي

                                 
 . ُٖٓ/ِ( ينظر الى البن حـز ُ)
 . ّٗ/ّ، كاجملموع للنوكم ُٖٔ/ِ الى البن حـز( ينظر ِ)
 . ُُِ/ُ، كفتح القدير للكماؿ ُْٕ/ُ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ّ)
 . ّٔ، كالقوانْب الفقهية البن جزم ص ْْ/ِ، كالذخّبة للقراُب ُُْ-ُُِ/ُ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ْ)
 ، فكأنو منع منو.ُِٓ/ُإلشراؼ للبغدادم ا٤بالكي ، كينظر أيضا أٔ/٦ِِبموع الفتاكل البن تيمية ( ينظر ٓ)
 . ُٕٗ-ُٔٗ/ُ، كحاشية الدسوقي ِٗٗ/ُ( ينظر شرح ا٣برشي ٔ)
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ًح مىرهتػىٍْبً  ًة مىرهتػىٍْبً، حىيه عىلىى اٍلفىبلى ا رىسيوؿي هللًا، حىيه عىلىى الصهبلى : هللاي أىٍكبػىري هللاي ٧بيىمهدن ، زىادى ًإٍسحىاؽي
، الى ًإلىوى ًإاله هللاي "  أىٍكبػىري
(ُ) . 

 . (ِ)كجو الداللة: فيو تثنية التكبّب ُب أكؿ األذاف دكف تربيعو 
 كنوقش من كجهْب: 

ا٤بتقدـ ذكره ُب أدلة  هنع هللا يضر األكؿ: أف استداللكم هبذا ا٣برب معارض ٕبديث عبد هللا بن زيد
 قوؿ األكؿ. ال

 ،كأصح منو عن حديث ابن زيد هنع هللا يضر متأخره  هنع هللا يضر أيب ٧بذكرة كأجيب عنو: أبف حديثى 
 . (ّ)لذلك يقدـ عليو ف

 . (ٓ) ُب مواطن أخرل (ْ)كرد بَببيع التكبّب فيو أيضا هنع هللا يضر الثا٘ب: أف حديث أيب ٧بذكرة 
 الدليل الثاين. 
قىامىةى " عىٍن أىنىسو هنع هللا يضر ؿه أىٍف يىٍشفىعى اأٍلىذىافى، كىأىٍف ييوتًرى اإٍلً : " أيًمرى ًببلى  قىاؿى

(ٔ) . 
 الدليل الثالث. 

 . (ٕ)  احتج القائلوف هبذا القوؿ بعمل أىل ا٤بدينة فهم أدرل الناس أبذاف النيب
                                 

 . ّٕٗابب صفة اأٍلذاف، برقم  -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب الصبلة ُ)
 . ُُْ/ُ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ِ)
 . ّٗ/ّ( ينظر اجملموع للنوكم ّ)
 . ُُّ/ُينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد  (ْ)
ابب كيف األذاف برقم  -كتاب الصبلة   -داكد ُب سننو  وللتكبّب ُب أكؿ األذاف أخرجو أب ( حديث تربيع أيب ٧بذكرةٓ)

، ْٓٔ/ُ، كابن خزٲبة ُب صحيحو ُّٔ برقم ابب كيف األذاف -كتاب األذاف   -، كالنسائي ُب الصغرل ْٗٗ
 . ْٕٓ/ْصحيحو حباف ُب  كابن

كا٢بديث سكت عنو أبو داكد عندما أخرجو كما سكت عنو فهو صاّب، كصححو ابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب 
 . َِٓ، كاأللبا٘ب ُب صحيح أيب داكد برقم ِٔٔ/ُ، كابن حجر ُب موافقة ا٣برب ّْٖ/ّ

 ( تقدـ ٚبرٯبو. ٔ)
 . َِٓ/ُ( ينظر شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي ٕ)
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ة كنوقش أبنو: ليس أحد قولو حجة، كإ٭با ا٢بجة ُب الدليل من الكتاب كالسنة النبوي
 الصحيحة. 

 القول الثالث. 
مشركعية تثنية التكبّب ُب أكؿ األذاف كتربيعو، كىو قوؿ ٝباعة من أىل ا٢بديث كالفقو، 

، كاختيار ابن تيمية (ِ)، كىو قوؿ الظاىرية (ُ)منهم اإلماـ أٞبد كذىب إليو بعض ا٢بنابلة 
 . (ّ)كغّبه 

 أدلة القول الثالث. 
من اختبلؼ صيغ   كرد كصح إسنادا عن النيب استدؿ أصحاب ىذا القوؿ أبف كل ما

األذاف فهي حق، كال تضاد بينها، كإ٭با ىي ٚبتلف اختبلؼ تنوع، كإف كاف بعضهم قد يفضل 
 . (ْ)صيغة على أخرل كلكن ال يقتضي ىذا رد ما سواىا، ألف ا١بميع اثبت كجرل العمل بو 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

كجرل العمل بو   ؿ الثالث، أبف ٝبيع ما كرد كثبت عن رسوؿ هللاالذم يَبجح ىو القو 
من صيغ األذاف فهو حق، كليس شيء منها غّب مشركع فإهنا صيغ ٨بتلفة اختبلؼ تنوع ال 

 اختبلؼ تضاد. 
 بيان وجه الشذوذ. 

عند العودة لكبلـ الشيخ ابن تيمية نستظهر منو أف الشيخ رٞبو هللا ٓب يرـً تفضيل بعض 
                                 

 . ِْ/ِ، كينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُّْ/ُ، كاإلنصاؼ للمرداكم َّٓ-َِٓ/ُشرح الزركشي ( ينظر ُ)
 . ُٕٖ-ُٖٔ/ِ( ينظر الى البن حـز ِ)
، كينظر أيضا نيل األكطار للشوكا٘ب ُْٖ/ْ، كالفتاكل الكربل لو ُْٗ/ُ( ينظر اقتضاء الصراط ا٤بستقيم البن تيمية ّ)

 كما بعدىا.  ْْ/ِ
 كما بعدىا.  ْْ/ِ، كنيل األكطار للشوكا٘ب ٔٔ/ِِر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ( ينظْ)

 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕٖٓ 

 

 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ةالصال: الفصل الثاني

على بعض ابلشذكذ، كإ٭با رمى ابلشذكذ ا٤بنع من بعضها كراىة أك ٙبرٲبا كأف يصل األمر  الصيغ
ُب ىذا إٔب اإلنكار كالتفرؽ، فالكل اثبت كالصواب العمل هبذا اترة كهبذا اترة كىذا الوسط بْب 

ًلكى فىالصهوىابي مىٍذىىبي أىٍىًل ا٢بٍى  ًإذىا كىافى كىذى ًديًث كىمىٍن كىافػىقىهيٍم، كىىيوى األقواؿ، كقاؿ رٞبو هللا: ".. كى
، إٍذ تػىنػىو عي ًصفىًة اأٍلىذىاًف   تىٍسًويغي كيلًٌ مىا ثػىبىتى ُب ذىًلكى عىٍن النهيبًٌ  ئنا ًمٍن ذىًلكى يػٍ ، الى يىٍكرىىيوفى شى

، كىلىٍيسى أًلى  اًت كى٫بىًٍو ذىًلكى ًة اٍلًقرىاءىاًت كىالتهشىه دى تػىنػىو ًع ًصفى قىامىًة كى حىدو أىٍف يىٍكرىهى مىا سىنهوي رىسيوؿي كىاإٍلً
 أًليمهًتًو.   اَّللهً 

ًؼ كىالتػهفىر ًؽ حىٌبه يػيوىإبى كىيػيعىاًدمى كىيػيقىاًتلى عىلىى ًمٍثًل ىى  ا كىأىمها مىٍن بػىلىغى ًبًو ا٢بٍىاؿي إٔبى ااًلٍخًتبلى ذى
ا يػىٍفعىليوي بػى  ، كىمى ًء ًمٍن الهًذينى فػىرهقيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا كى٫بىٍوًًه ٩بها سىوهغىوي اَّللهي تػىعىأبى ٍشرًًؽ، فػىهىؤيالى ٍعضي أىٍىًل اٍلمى

ًشيػىعنا.. " 
(ُ) . 

 سبب الخالف وثمرته. 

اآلاثر الواردة كجرايف اختبلؼ األحاديث ك : وىك ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة إٔب أمر  يعود
 . (ِ)العمل هبا 

                                 
 كما بعدىا.  ٔٔ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
 . ُُْ -ُُّ/ُ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ِ)
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 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

 األراْ.  اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: إ٠غبة أٚ ِٕغ اٌزشع١غ فٟ

 تصوير المسألة. 

ألىف مىٍعنىاهي مىٍرجيوع  ،الَبجيع لغة: أصلو رىجهعن، " ككل  شيءو ميرىدهدو ًمٍن قػىٍوؿو أىك ًفٍعلو فػىهيوى رىًجيع
ًمٍنوي مىا دىفػىٍعتو إًليو "  أىم مىٍرديكده..، كاٍستػىٍرجىٍعتي ًمٍنوي الشيءى ًإذا أىخٍذتي 

، كيكوف أيضا ٗبعُب (ُ)
 . (ِ)التليْب ابلصوت التطريب ك 

كالَبجيع ُب األذاف عند الفقهاء ىو: نطق الشهادتْب ُب األذاف بصوت منخفض، ٍب إعادة 
 . (ّ)النطق هبا بصوت مرتفع، فتصبح الشهادات ُب األذاف ٜبانية 

 تحرير محل النزاع. 

 ، كخالف بعضهم ُب(ْ)كرد ُب بعض صيغ األذاف  الَبجيعى  الفقهاء على أفٌ  اتفق أكثري 
 مشركعية فعلو ُب األذاف. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

يًع  ٍع، فىًإنهوي أىذىافه صىًحيحه ًعٍندى ٝبًى ًلكى اأٍلىذىافي سىوىاءه رىجهعى ًفيًو أىٍك ٓبٍى يػيرىجًٌ قاؿ رٞبو هللا: " كىكىذى
لىًفهىا، كىسىوىاءه رىبهعى التهٍكًبّبى ُب أىكه  ًإ٭بهىا ٱبيىاًلفي ُب ذىًلكى بػىٍعضي شىوىاذًٌ سىلىًف اأٍليمهًة كىعىامهًة خى لًًو أىٍك ثػىنهاهي، كى

اٍلميتػىفىقًٌهىًة " 
(ٓ) . 

إذف فا٤بنع من التخيّب ُب الَبجيع ُب األذاف فعل شواذ ا٤بتفقهة، فاألصل أف الَبجيع كعدمو 
 ثبتا ابلسنة. 

                                 
 . ُُٕ/ٖ( لساف العرب البن منظور ُ)
 . ِّٗ/ُ( ينظر القاموس ايط للفّبكز آابدم ِ)
كالقوانْب الفقهية ، ّْ/ُ، كا٥بداية للمّبغينا٘ب ُِٖ/ُ، كا٤ببسوط للسرخسي ِْ/ِينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم  (ّ)

 . ُْْكالقاموس الفقهي لسعدم أبو حبيب ص ، ّٕالبن جزم ص
ا٘ب ، كا٥بداية للكلوذِْ/ِ، كا٢باكم للماكردم َِٓ، كا٤بعونة للبغدادم ص ُُٓ( ينظر ملتقى األٕبر للحليب ص ْ)

 . ّٕص
 . ّٖٔ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٓ)
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ٕٖٕ 

 

 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

  .(ِ)كالشافعية  (ُ)كىو مذىب ا٤بالكية  مشركعية الَبجيع ُب األذاف،
اهي ، (ّ)كأكجبو بعض الشافعية فبل يصح األذاف بدكنو قاؿ النوكم: " كىًفيًو كىٍجوه حىكى

: نػىقىلى ا٣ٍبيرىاسىانًي وفى كىبػىٍعضيهيٍم ٰبىًٍكيًو قػىٍوالن أىنهوي ريٍكنه الى يىًصح  اأٍلىذىافي إاله ًبًو، قىاؿى اٍلقىاًضي حيسىٍْبه 
ـي أى  عن الشهاًفًعيًٌ أىنهوي إٍف تػىرىؾى التػهٍرًجيعى الى يىًصح  أىذىانيوي "  ٍٞبىدي اٍلبػىيػٍهىًقي  اإلما

(ْ) . 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
صفة األذاف، ٍب   ، حيث علمو النيب(ٓ)ُب حديث أيب ٧بذكرة هنع هللا يضر  اثبته  إف الَبجيعى 

 . (ٔ)أرسلو ليؤذف ٗبكة 
 . (ٕ)الباب ُب زيد هنع هللا يضر، كىو األصل  بناوقش أبف: ىذا ا٣برب غريب كمعارض ٕبديث كن

 . (ٖ)عن حديث ابن زيد فاالعتماد عليو  متأخره اثبته ك كأجيب عنو:أبف حديث أيب ٧بذكرة 
مكة  كأىلى  الكفارى  ع ُب األذاف ليغيظى إ٭با جعل أاب ٧بذكرة يرجًٌ   كاعَبض عليو: أبف النيب

 . (ٗ)٧بذكرة صفة األذاف فقط، فلما انقضت العلة فإنو ال يرجع ُب األذاف  لم أابكليع
                                 

، كمواىب ا١بليل ّٔ، كالقوانْب الفقهية البن جزم صْْ/ِ، كالذخّبة للقراُب َِٓ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم صُ)
 . ِْٔ/ُللحطاب 

 . َّٓ/ُ، كحاشية ا١بمل ْٖٔ/ُ، كٙبفة اتاج البن حجر ُْ/ِ( ينظر هناية ا٤بطلب للجويِب ِ)
 . ُٖٔ/ّ، كالشرح الكبّب للرافعي ِِٗ/ُ، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي ِْٔ/ُنظر مواىب ا١بليل للحطاب ( يّ)
 . ِٗ-ُٗ/ّ( اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ْ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ٓ)
 . ّٔ/ِ( ينظر هناية ا٤بطلب للجويِب ٔ)
 . ُْٕ/ُ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ٕ)
 كحديث أيب ٧بذكرة قد أخرجو مسلم كما تقدـ.، ّٗ/ّ( ينظر اجملموع للنوكم ٖ)
 . ْْ/ِ( ينظر الذخّبة للقراُب ٗ)
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 ألًحٕح: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

ٗبوجب حديث أيب ٧بذكرة هنع هللا يضر  العملى  كأجيب عنو: أبف ىذه تعليبلت ضعيفة ال ترد  
 الثابت. 

 الدليل الثاين. 
تر، إذا ال أف الَبجيع عمل أىل مكة كا٤بدينة من ا٤بسلمْب، كال شك أف ذلك منقوؿ ابلتوا

 نكر ُب مئرز الصحابة كا٤بسلمْب. ٯبوز أف يكوف غّب مشركع كىو ٩با عمت بو البلول كال يي 
قولو حجة، كلوال أنو جاء الدليل الصحيح  كنوقش أبف: ىذا إ٭با مستنده النص، كليس أحده 

 لمْب. الصريح من السنة النبوية ٗبشركعية الَبجيع، كإال ٤با كاف مشركعا كانتشر ُب ببلد ا٤بس
 القول الثاني. 

كم عن اإلماـ أٞبد أنو ال ، كري (ُ)عدـ مشركعية الَبجيع ُب األذاف، كىو مذىب ا٢بنفية 
 . (ِ)ترجيع ُب األذاف 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
 . (ْ)، كفيو ذكر ألفاظ األذاف دكف ترجيع (ّ)بن زيد هنع هللا يضر اإف العمدة ُب الباب ىو حديث 

 صحيحة أخرل ال ترد ٩با يدؿ على مشركعيتو.  ُب أحاديثأبف: الَبجيع كرد  كنوقش
 الدليل الثاين. 

أف ىذا ما جرل بو العمل ُب الكوفة كغّبىا، فلو كاف ابطبل ألنكره الناس ضركرة كأكجبوا 
 عليهم الَبجيع. 

                                 
، كاللباب للغنيمي ٕٗ/ِ، كالبناية شرح ا٥بداية للعيِب ُِٖ/ُ، كا٤ببسوط للسرخسي ُِْ/ُ( ينظر التجريد للقدكرم ُ)

ُ/ٓٗ . 
مسائل  ينظرليس فيو ا٤بنع من الَبجيع، كالذم كجدتو عن اإلماـ أٞبد أنو جعل األذاف مثُب مثُب ككره التطريب ك ( ِ)

 . ٗ/٤ِبرداكم ا ، كالفركع البن مفلح مع تصحيحَّٓ/ُشرح الزركشي ، ك َُٓكى  ْٕٖ/ِاإلماـ أٞبد كإسحاؽ 
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ّ)
 . ُِٖ/ُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ْ)
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ٕٖٗ 

 

 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

عمل كنوقش أبف: ا٢بجة ُب الدليل من الكتاب كصحيح السنة، كقد كرد الَبجيع ابلنص ك 
 . (ُ)الناس بو ُب غّب ىذه األماكن كأىل مكة كا٤بدينة 

 القول الثالث. 
 ، كىو مذىب ا٢بنابلة، كىذا الوارد عن اإلماـ أٞبدالتخيّب بْب الَبجيع كتركو فالكل مشركع

، كاختيار ابن (ْ)، كٝباعة من أىل ا٢بديث (ّ)الظاىرية قوؿ ك  (ِ) -الَبجيعترؾ كإف اعتمدكا -
 . (ٓ)تيمية 
 دلة القول الثالث. أ

، كليس  استدؿ القائلوف أبدلة الفريقْب على أف الكل جائز كمشركع كاثبت عن النيب
بْب األحاديث الواردة تعارض بل الصواب أف ىذا من ابب اختبلؼ التنوع، فاألحسن أف 

 . (ٔ)يفعل ىذا مرة كىذا مرة 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

و مشركعاف كأف ىذا االختبلؼ من ابب كتركى  الثالث أبف الَبجيعى الذم يَبجح ىو القوؿ 
التنوع ُب صفات العبادة الواحدة، كىذا الذم يتفق مع أصوؿ العلم أبف ال ييصار إٔب الَبجيح 

 ما داـ أنو ٲبكن ا١بمع بْب األدلة. 
 بيان وجه الشذوذ. 

، فا٣ببلؼ اثبت ُب ال شك أف تفضيل إحدل صيغ األذاف على األخرل ال يعد قوال شاذا

                                 
 . ُُْ-ُُِ/ُ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُ)
، ٗ/ِ، كالفركع البن مفلح مع تصحيح الفركع للمرداكم َّٓ/ُ، كشرح الزركشي ِْٗ/ُ( ا٤بغِب البن قدامة ِ)

 . ٕٔ/ّكاإلنصاؼ للمرداكم 
 . ُٕٖ/ِ( ينظر الى البن حـز ّ)
 . ْٓ/ِ، كنيل األكطار للشوكا٘ب َُٖ/ُ( ينظر سبل السبلـ للصنعا٘ب ْ)
 . ّْ-ِْ/ِ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ٓ)
 . ُْْاعد النورانية البن تيمية ص ( ينظر القو ٔ)
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 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

ا٤بسألة كاألدلة الشرعية متقابلة، كإف كاف الصواب ىو ا١بمع بْب القولْب كما تبْب، إال أف 
الشذكذ الذم أطاؿ ابن تيمية النفس ُب تفنيده ىو منع إحدل الصيغ الواردة أك إٯباهبا دكف 

عمل إبحدل غّبىا مع أف الكل اثبت شرعا، كأف يصل األمر إٔب اإلنكار على من رجح أك 
أك يؤدم ا٣ببلؼ ُب ذلك إٔب التفرؽ كاالقتتاؿ، حيث قاؿ رٞبو هللا: " كىُب الس نىًن أىفه  ،الصيغ

قىامىةً  ؿو الهًذم رىكىاهي عىٍبدي اَّللهً ٍبني زىٍيدو لىٍيسى ًفيًو تػىٍرًجيعه ًلؤٍلىذىاًف، كىالى تػىٍثًنيىةه ًلئٍلً ، فىكيل  كىاًحدو ًمٍن أىذىافى ًببلى
ٍع، كىسىوىاءه أىفٍػرىدى أىذى  ؿو كىأىيب ٧بىٍذيكرىةى سينهةه، فىسىوىاءه رىجهعى اٍلميؤىذًٌفي ُب اأٍلىذىاًف أىٍك ٓبٍى يػيرىجًٌ قىامىةى أىٍك اًف ًببلى  اإٍلً

: إفه التػهٍرًجيعى كىاًجبه الى بيده ًمٍنوي، أىكٍ  أىنهوي مىٍكريكهه مىٍنًهي   ثػىنهاىىا، فػىقىٍد أىٍحسىنى كىاتػهبىعى الس نهةى، كىمىٍن قىاؿى
قىامىًة مىٍكريكهه أىٍك تػىٍثًنيػىتػىهىا مىٍكريكهه فػىقىدٍ  : إفه إفٍػرىادى اإٍلً ًلكى مىٍن قىاؿى ٮبيىا ٨بيًٍطئه، كىكىذى  أىٍخطىأى، عىٍنوي، فىًكبلى

ا ًمٍن مىسىاًئًل ااًلٍجًتهىاًد، كىاٍخًتيىاًر بػىٍعضً  ، كىاٍخًتيىاًر  كىأىمها اٍخًتيىاري أىحىًدٮًبىا فػىهىذى اٍلًقرىاءىاًت عىلىى بػىٍعضو
اًت عىلىى بػىٍعضو "  بػىٍعًض التهشىه دى
(ُ) . 

                                 
 .ٔٔ/ِِ، كينظر ٦بموع الفتاكل ِٖٔ/ِِموع الفتاكل البن تيمية ( ٦بُ)
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 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

 اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: ص٠بدح ؽٟ ػٍٝ خ١ش اٌؼًّ فٟ األراْ. 

 تحرير محل النزاع. 

، إال أف أفرادا منهم (ُ)كرد بصيغ معينة ال ٘بوز الزايدة عليها  على أف األذافى  أٝبع الفقهاءي 
 . "حي على خّب العملبعبارة: "الزايدة رأل جواز 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

عٍ  ًلكى اأٍلىذىافي سىوىاءه رىجهعى ًفيًو أىٍك ٓبٍى يػيرىجًٌ يًع  ،قاؿ رٞبو هللا: " كىكىذى فىًإنهوي أىذىافه صىًحيحه ًعٍندى ٝبًى
لىًفهىا، كىسىوىاءه رىبهعى التهٍكًبّبى  ًإ٭بهىا ٱبيىاًلفي ُب ذىًلكى بػىٍعضي شىوىاذًٌ سىلىًف اأٍليمهًة كىعىامهًة خى  ُب أىكهلًًو أىٍك ثػىنهاهي، كى

عىلىةى ٕبيه   ،اٍلميتػىفىقًٌهىةً  يعىًة فىأىٍكجىبى لىوي ا٢بٍىيػٍ عىلىى خىٍّبً اٍلعىمىًل.. "  كىمىا خىالىفى ًفيًو بػىٍعضي الشًٌ
(ِ) . 

 شواذ ا٤بتفقهة.  بعضلشيعة ك فالزايدة على األذاف هبذه ا١بملة قوؿ شاذ ل
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 
عدـ مشركعية الزايدة ٔبملة: " حي على خّب العمل " على األذاف، كىذا قوؿ ا١بماىّب من 

كغّبىم   (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)أىل العلم كالفقو كأصحاب ا٤بذاىب من ا٢بنفية 
 كاختيار ابن تيمية.  (ٔ)كالظاىرية 
 ، إال أفسول ما مر من كبلـ البن تيمية رٞبو هللا نابلة فلم أجد ٥بم نصا ُب ا٤بسألةأما ا٢ب

                                 
 . ِِٓ/ٔ، كتفسّب القرطيب ُُٓ/ُ( ينظر اإلقناع البن القطاف ُ)
 . ّٖٔ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
، كحاشية الطحطاكم ِٕٔ/ُر الرائق البن ٪بيم ، كالبحَّٓ/ِ( ينظر التنبيو على مشكبلت ا٥بداية البن أيب العز ّ)

 . َّّص
 . ُّْ/ُ، كمواىب ا١بليل للحطاب ُِٔ/ُ، كا٤بختصر الفقهي البن عرفة ِّٗ/ُ( ينظر التبصرة للخمي ْ)
 . َُْ-َْٗ/ُ، كهناية اتاج للرملي ُّّ/ُ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ٖٗ/ّ( ينظر اجملموع للنوكم ٓ)
 . ُْٗ/ِحـز ( ينظر الى البن ٔ)
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 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

، كقد صرح بعض (ُ)  مقتضى مذىبهم عدـ مشركعية ىذه الزايدة ألهنا ٓب تثبت عن النيب
 . (ِ)كدركسو  بعدـ مشركعية ىذه الزايدة ُب فتاكيو تأخريهم كمعاصريهمم

 أدلة القول األول. 

 ل. الدليل األو 
ُب ذكر صفة األذاف كحديث   استدؿ القائلوف هبذا القوؿ ابألحاديث الواردة عن النيب

، كليس فيهما ىذه الزايدة فإف ىؤالء ىم مؤذنو (ّ)ببلؿ هنع هللا يضر كحديث أيب ٧بذكرة هنع هللا يضر 
 كىم من تلقوا منو ىذه الصفات.    النيب

 الدليل الثاين. 
الزايدة ضمن ألفاظ األذاف، فاألذاف يرفع ُب ببلد ا٤بسلمْب  اإلٝباع على عدـ نقل ىذه

ٟبس مرات كل يـو منذ عهد النبوة إٔب اآلف، كال يعقل اضطرارا أف تكوف ىذه الصيغة اثبتة 
 . (ْ)كٓب تنقل لنا عنو أك يعمل هبا أحد من ا٤بسلمْب   عن النيب

 الدليل الثالث. 
إال ٗبا شرع، كٓب ترد ىذه  هللاي  لتوقيف حٌب ال يعبدى إف األذاف عبادة، كالعبادة مبناىا على ا

 . (ٓ)ضمن األدلة الشرعية فعلم أهنا ال تشرع  الزايدةي 
 القول الثاني. 

مشركعية زايدة حي على خّب العمل ُب األذاف، كىذا القوؿ ٓب يعرؼ إال عن آحاد من أىل 

                                 
 . ِّٖ/ُ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ٖٔ/ّ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُُ/ِ( ينظر الفركع البن مفلح ُ)
ح ا٣برقي للخضّب ، كشر ُِْ، ك٦بموعة الرسائل كا٤بسائل النجدية ا١بزء األكؿ ص: َِٔ/ْ( ينظر الدرر السنية ِ)

 بَبقيم ا٤بكتبة الشاملة (. ) شرح صوٌب ٕٗ/ّ، كشرح الزاد ا٤بستقنع للحمد (َّ)الدرس رقم 
 ( حديث ببلؿ كأيب ٧بذكرة رضي هللا عنهما تقدـ ٚبرٯبهما. ّ)
 . ِْٗ/ٔ( ينظر منهاج السنة النبوية البن تيمية ْ)
 . ِٕٔ/ُ( ينظر البحر الرائق البن ٪بيم ٓ)
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 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

بن أيب طالب هنع هللا يضر كبعض آؿ البيت كم عن علي كري موقوفا، عن ابن عمر هنع هللا يضر  صحالسنة فقد 
 . (ْ) شيعة، كىو مذىب ال(ّ)إٔب الشافعي  ، كنيسب خطأن (ِ)كأفراد من ا٤بالكية  ،(ُ)كغّبىم

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
أف زايدة حي على خّب العمل كردت عن بعض الصحابة منهم ابن عمر هنع هللا يضر كىو مشهور 

، فقد جاء ُب األثر: أىٍخبػىرىانى كما ريكم عن علي بن ا٢بسْب  التمسك ابلسنةبركاية ا٢بديث ك 
 : ًفعه عىًن اٍبًن عيمىرى ، كىكىافى أىٍحيىاانن ًإذىا "مىاًلكه أىٍخبػىرىانى انى اًء ثىبلاثن كىيػىتىشىههدي ثىبلاثن ي ُب النًٌدى أىنهوي كىافى ييكىربًٌ
ٍّبً اٍلعىمىلً : ا ٍثرًىى قىاؿى حىيه عىلىى اٍلفىبلًح، قىاؿى عىلىى إً   . (ٓ)" حىيه عىلىى خى

 كنوقش من كجهْب: 
كىو صاحب   األكؿ: أف ىذا الفعل كإف كرد عن ابن عمر إال أنو ٓب يصح عن النيب

حجة، ال سيما أف قولو ىذا زائد عن ما كرد ُب حديث ىذا الشريعة، كليس ُب فعل ابن عمر 
 . (ٔ)ٓب يعمل بو ُب األمصار كٓب ينقل ابلتواتر  ببلؿ كأيب ٧بذكرة مهنع هللا يضر، كلذلك

                                 
البن رشد ا١بد ، كالبياف كالتحصيل ُْٗ/ِ، كالى البن حـز ْْٔ/ُ( ينظر ا٤بصنف لعبدالرزاؽ الصنعا٘ب ُ)

 . ٖٗ/ّ، كاجملموع للنوكم ّْٔ/ُ
حيث ذكراه قوال عن ابن  ُِٔ/ُ؛ كا٤بختصر الفقهي البن عرفة ّْٔ/ُ( ينظر البياف كالتحصيل البن رشد ا١بد ِ)

 قوال عن ابن كىب من ا٤بالكية.  ُّٗ/ُحبيب، كما ذكره الدسوقي ُب حاشيتو 
: " كىنىسىبىوي اٍلمىٍهًدم  ْٔ/ِافعي، كقد قاؿ عنو الشوكا٘ب ُب نيل األكطار ( كبعد البحث كالتقصي ٓب أجد ىذا القوؿ للشّ)

ٍد ُب شىٍيءو  ًد قػىٍوٕبىٍ الشهاًفًعيًٌ كىىيوى ًخبلؼي مىا ُب كيتيًب الشهاًفًعيهًة، فىًإانه ٓبىٍ ٪بًى  ًمنػٍهىا ىىًذًه اٍلمىقىالىةى بىٍل ًخبلؼي ُب اٍلبىٍحًر إٔبى أىحى
 أىٍىًل اٍلبػىٍيًت ". مىا ُب كيتيًب 

 . ٗٓ/ِ، كهتذيب األحكاـ للطوسي َِٗ/ُ( ينظر من ال ٰبضره الفقيو للصدكؽ ْ)
: األىذىاًف كىالتػهٍثوًيًب ص ، كاللفظ لو ( أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ بركاية الشيبا٘بٓ) بي ، ْْٔ/ُ، كعبدالرزاؽ ُب مصنفو ٓٓابى

 .ِْٔ/ُلكربل ، كالبيهقي ُب أُٗ-ُٓٗ/ُكابن أيب شيبة ُب مصنفو 
 . َٔ/ُابن كثّب ُب األحكاـ الكبّب ،ُْٗ/ِصححو ابن حـز ُب الى أصح األسانيد، ك  من كا٢بديث إسناده     

 . ُْٗ/ِ( ينظر الى البن حـز ٔ)
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 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

، كإ٭با كاف ىذا اجتهاد منو، كلذلك كما جاء ُب األثر   الثا٘ب: أف ابن عمر ٓب يرفعو للنيب
كقيل أنو كاف ييفعل بعد  ،ٙبضيضا للناس كتوكيدا على حضور الصبلة ،كاف يفعلو أحياان كيَبكو
 . (ُ) ت تفعل ُب التثويب ُب صبلة الفجر، كقيل أهنا كانالصبلة تنبيها للغافلْب

 الدليل الثاين. 
: " اجعٍل ُب آخًر أذاًنك حيه على  عن أيب ٧بذكرة هنع هللا يضر قاؿ: كنت غبلما، فقاؿ النيب

 . (ِ)خًّب العمًل " 
 . (ّ)كنوقش أبف: ىذا ا٢بديث شديد الضعف فبل ٰبتج بو 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

جح بوضوح ىو القوؿ األكؿ، أبف زايدة حي على خّب العمل غّب مشركعة، ألهنا الذم يَب 
 بثبوهتا. الشرعي عبادة ٨بصوصة ٓب يرد الدليل 

 بيان وجه الشذوذ. 

قاؿ الشيخ ابن تيمية رٞبو هللا عن زايدة حي على خّب العمل: " كىغىايىةي مىا يػينػٍقىلي ًإٍف صىحه 
ًبيًل التػهوًٍكيًد، كىمىا كىافى النػهٍقلي، أىفه بػىٍعضى الصهحى  ابىًة كىاٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر كىافى يػىقيوؿي ذىًلكى أىٍحيىاانن عىلىى سى

اءي اأٍليمىرىاًء، بػىٍعضيهيٍم  ا ييسىمهى ًندى ًح، كىىىذى ًة، حىيه عىلىى اٍلفىبلى اءىٍيًن: حىيه عىلىى الصهبلى يػىقيوؿي بػىٍْبى النًٌدى
[ كىرىخهصى ًفيًو بػىٍعضيهيٍم، كىكىرًىىوي أىٍكثػىري اٍلعيلىمىاًء، كىرىكىٍكا عىٍن عيمىرى كىاٍبًنًو ]كىبػىٍعضيهيٍم ييسىمًٌ  يًو التػهٍثًويبى

 .  كىغىٍّبٮًًبىا كىرىاىىةى ذىًلكى
ؿه كىاٍبني أيٌـً مىٍكتيوـو ُب   مىٍسًجًد رىسيوًؿ كى٫بىٍني نػىٍعلىمي اًباًلٍضًطرىاًر أىفه اأٍلىذىافى الهًذم كىافى يػيؤىذًٌنيوي ًببلى

                                 
، كالسيل ا١برار للشوكا٘ب ُِٕ، كالقواعد النورانية لو صِْٗ-ِّٗ/ٔ( ينظر منهاج السنة النبوية البن تيمية ُ)

ُ/َِٓ. 
 ( ٓب أجده هبذا اللفظ فيما بْب يدم من كتب ا٢بديث؛ إال عند الذىيب كما سيأٌب. ِ)
سرم رافضي غّب ثقة، كضعف أف ُب سنده أبو بكر أٞبد بن ال بٌْب ؛ ك ُّٗ/ُالذىيب ُب ميزاف االعتداؿ  ذكره( ّ)

 .ّّٕ/ُ، كينظر أيضا لساف ا٤بيزاف البن حجر ا٢بديث
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ٕٗٓ 

 

 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

عىاري الرهاًفًضي    اَّللهً  ا الشًٌ ، اًبٍلمىًدينىًة، كىأىبيو ٧بىٍذيكرىةى ٗبىكهةى، كىسىٍعًد اٍلقىٍرًظ ًُب قػيبىاءى، ٓبٍى يىكيٍن ًفيًو ىىذى
ا نػىقىليوا مىا ىيوى أىٍيسىري   . (ُ)ًمٍنوي "  كىلىٍو كىافى ًفيًو لىنػىقىلىوي اٍلميٍسًلميوفى كىٓبٍى يػيٍهًمليوهي، كىمى

الذم  – كنقل األذاف  من العبادات ا٤ببنية على التوقيف ا كاف طريقو التواتركال شك أف م
كٓب ينقل عن  - يفعلو ا٤بسلموف يوميا ٟبس مرات من عهد النبوة حٌب اآلف ُب أصقاع األرض

، لى الصبلةكٙبضيضا للناس ع من الصحابة اجتهادا منو كاحده كإ٭با فعلو أحياان  ،فعلو  النيب
بل إف حقيقتو ا٤بخالفة ٤با ثبت من  ،كٓب يعرؼ، كٓب يعمل بو ابألمصار كٓب ينقل عن غّبه

، ال سيما أف ىذه الزايدة صارت شعارا ألىل ، أنو قوؿ شاذ ٨بالف للصواباألخرل األحاديث
  البدع كالشيعة.

                                 
، ك٦بموع الفتاكل ُُُ-َُُ/ُن تيمية )كتاب الصبلة( ، كينظر شرح العمدة البِْٗ/ٔ( منهاج السنة البن تيمية ُ)

ِّ/َُّ.  



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕٗٔ 

 

 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

 اٌّغأٌخ اٌشاثؼخ: ِٕغ اإلفشاد أٚ اٌزض١ٕخ فٟ إلبِخ اٌصالح. 

 حل النزاع. تحرير م

، كاختلفوا ُب تكرار ىذه األلفاظ فبعضهم أفردىا (ُ)على ألفاظ اإلقامة  اتفق الفقهاءي 
 كبعضهم جعلها مثُب. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ـى صىحه  فٍػرىادي كىالتػهٍثًنيىةي، أبًىيًٌهىا أىقىا قىامىةي يىًصح  ًفيهىا اإٍلً ًلكى اإٍلً ٍت إقىامىتيوي قاؿ الشيخ رٞبو هللا: " كىكىذى
، إاله مىا تػىنىازىعى ًفيًو شيذيكذي النهاًس "  ـً ٍسبلى ًعٍندى عىامهًة عيلىمىاًء اإٍلً
(ِ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 . (ّ)مشركعية تثنية اإلقامة، كىذا مذىب ا٢بنفية 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 : (ْ)اإلقامة، كمنها احتجوا ابألحاديث الواردة ُب تثنية 

، ُب اأٍلىذىاًف شىٍفعنا شىٍفعنا  كىافى أىذىافي رىسيوًؿ هللاً " :  قىاؿى هنع هللا يضر عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن زىٍيدو   -
قىامىةً   . (ٓ) " كىاإٍلً

 .(ٔ)كنوقش أبف: ا٢بديث ضعيف 
  

                                 
، كاجملموع للنوكم َِّ/ُ، كا٤بعونة للبغدادم ٗٓ/ُ، كاللباب للغنيمي ِٕ/ُ( ينظر مراتب اإلٝباع البن حـز ُ)

 . ِٔ، كالعدة للمقدسي ص ٔٗ/ّ
 . ّٗٔ-ّٖٔ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
 . َِٕ/ُ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ٕٖ-ٖٔ/ُ، كالبناية للعيِب ِّْ/ُينظر العناية للبابرٌب ( ّ)
 . ٖٗ-ٖٔ/ُ( ينظر البناية للعيِب ْ)
 . ُْٓ/ُ، كالدارقطِب ُب سننو ُْٗبرقم  ابب ما جاء أف اإلقامة مثُب مثُب( أخرجو الَبمذم ُب ا١بامع كاللفظ لو، ٓ)
، كضعفو الذىيب ُب ِْٓ/ِابن حباف ُب اجملركحْب ابإلرساؿ ك  ّّٓ/ُ ُب السنن الدارقطِب ( ا٢بديث حكم عليؤ)

 .ُْٗ، كضعفو األلبا٘ب ُب ضعيف الَبمذم برقم ِٕٔ/ُجر ُب موافقة ا٣برب ا٣برب ، كابن حُٔٔ/ّا٤بيزاف 
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ٕٕٗ 

 

 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

 . (ُ)كأجيب عنو: أبف لو طرؽ حديثية أخرل صحيحة 
ثػىنىا أىٍصحىابي ٧بيىمهدو عىٍن عىٍبًد الرهٍٞبى  - : حىده لىى قىاؿى ا  ًن ٍبًن أىيب لىيػٍ : أىفه عىٍبدى هللًا ٍبنى زىٍيدو لىمه

: "   رىأىل اأٍلىذىافى أىتىى النهيًبه  الن فىأىٍخبػىرىهي فػىقىاؿى ـى  عىلًٌٍموي ًببلى ، كىأىقىا ؿه فىأىذهفى مىثٍػُبى مىثػٍُبى ـى ًببلى "، فػىقىا
، كى  ةن مىثٍػُبى مىثٍػُبى قػىعىدى قػىٍعدى

(ِ) . 
 كنوقش أبف: ا٢بديث ال يصح. 

 . (ّ)كأجيب عنو: أبف لو طرؽ أخرل صحيحة 
قىامىةى مىرهتػىٍْبً مىرهتػىٍْبً هللاي أىٍكبػىري هللاي أىٍكبػىري عن أيب ٧بذكرة هنع هللا يضر قاؿ:  - ، أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى عىلهمىًِب اإٍلً

ا رىسيوؿي هللًا، حىيه ًإاله هللاي، أىٍشهىدي أىٍف الى  ا رىسيوؿي هللًا، أىٍشهىدي أىفه ٧بيىمهدن ًإلىوى ًإاله هللاي، أىٍشهىدي أىفه ٧بيىمهدن
، الى  ًح، هللاي أىٍكبػىري هللاي أىٍكبػىري ًح، حىيه عىلىى اٍلفىبلى ًة، حىيه عىلىى اٍلفىبلى ًة، حىيه عىلىى الصهبلى عىلىى الصهبلى

ًإلىوى ًإاله هللاي 
(ْ) . 

 الدليل الثاين. 
 : (ٓ)استدلوا ابآلاثر ا٤بركية عن بعض الصحابة كالتابعْب، كمنها 

قىامىةي، كىأىتىى عىلىى مي  - : " اأٍلىذىافي مىثٍػُبى كىاإٍلً ؤىذًٌفو عًن ا٥ٍبىجىنهًع ٍبًن قػىٍيسو أىفه عىًليًّا هنع هللا يضر كىافى يػىقيوؿي
                                 

جاج ُب نيل صا٢با لبلحت األثر ، كالشوكا٘ب جعلِٔٔ/ُ( ا٢بديث لو طرؽ أخرل صححها ا٢بافظ ُب موافقة ا٣برب ُ)
 . ِِ/ِاألكطار 

، كالبيهقي ُب ُّْ/ُكضعفو كاللفظ لو، كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلاثر  ْٕٔ/ُ( أخرجو ابن خزٲبة ُب صحيحو ِ)
 . ُِْ/ُالكربل 

، كابن حجر ُب الدراية ُّْ/ُ( ك٩بن صححو بشواىده كطرقو الطحاكم كحكم عليو ابلتواتر ُب شرح معا٘ب اآلاثر ّ)
 كقاؿ: " لو ثبلث طرؽ صحاح ".  ّٕ/ّ ُب ٬بب األفكار ، كالعيِبُُٓ/ُ

-، كالنسائي ُب السنن الصغرل َُٓابب كيف األذاف، برقم  -( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لو، كتاب الصبلة ْ)
 . ِْٕ/ُ، كابن خزٲبة ُب صحيحو ِّٔابب األذاف ُب السفر، برقم  -كتاب األذاف 

، كخالفو األلبا٘ب فصححو ُب صحيح أيب داكد برقم ُْٖ/ْياف الوىم كاإليهاـ كا٢بديث ضعفو ابن القطاف ُب ب
 . ُُٕ/ّ، كشعيب األرانؤكط كمن معو ُب سّب أعبلـ النببلء للذىيب ّّٗ/ِكجامع تراث األلبا٘ب  َُٓ

 . ٖٗ-ٖٔ/ُ( ينظر البناية للعيِب ٓ)
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ٕٖٗ 

 

 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

: أىالى جى  ؟.. " ييًقيمي مىرهةن مىرهةن، فػىقىاؿى عىٍلتػىهىا مىثٍػُبى
(ُ) . 

ـى، كى  - ةى مىعى اٍلقىٍوـً أىذهفى كىأىقىا ثػىُبه عىٍن سىلىمىةى ٍبًن اأٍلىٍكوىًع هنع هللا يضر: أنهوي كىافى ًإذىا ٓبٍى ييٍدرًًؾ الصهبلى
قىامىةى  اإٍلً
(ِ) . 

 الدليل الثالث. 
 حوط خركجا من ا٣ببلؼ. أنو اختلف ُب ألفاظ اإلقامة بْب اإلفراد كالتثنية، كالتثنية أ

 القول الثاين. 
، كقوؿ لبعض (ٓ)، كالظاىرية (ْ)كالشافعية  (ّ)التثنية ُب اإلقامة، كىذا قوؿ ا٤بالكية  ترؾ
، بل كصف النوكم مذىب ا٢بنفية (ٕ)الفقهاء بعدـ مشركعية التثنية  ح بعضي ، كصرٌ (ٔ)ا٢بنابلة 

 . (ٖ)ُب التثنية ابلشذكذ 
 أدلة القول الثاني. 

 دليل األول. ال
 : (ٗ)استدؿ القائلوف هبذا القوؿ بعدد من األحاديث، منها 

-  : قىامىةى " عىٍن أىنىسو هنع هللا يضر قىاؿى ؿه أىٍف يىٍشفىعى اأٍلىذىافى كىييوتًرى اإٍلً  . (َُ) "أيًمرى ًببلى
 . (ُُ)  كليس النيب ،بذلك أحد ا٣بلفاء الراشدين : ٯبوز أف يكوف اآلمري وكنوقش أبن

                                 
 ٨بتصر الطحاكم.  ، كاحتج بو ا١بصاص ُب شرحَِّ/ِ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو ُ)
 . ِٕٔ/ُ، كصححو ابن حجر ُب موافقة ا٣برب َْٓ/ُ( أخرجو الدارقطِب ُب سننو ِ)
 . ِْْ/ُ، كمواىب ا١بليل للحطاب ُِٓ/ِ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ُّٓ/ُ( ينظر ا٤بنتقى للباجي ّ)
 . ُِّ/ُلشربيِب ، كمغِب اتاج لْٕٔ/ُ، كٙبفة اتاج البن حجر َُْ/ُ( ينظر اجملموع للنوكم ْ)
 . ُُٗ/ِ( ينظر الى البن حـز ٓ)
 . ُّٓ/ُ( ينظر الفركع البن مفلح ٔ)
 . ِّّ/ِ، كابن بطاؿ ُب شرح البخارم ُٗ/ّ( ك٩بن ذىب إٔب عدـ مشركعية التثنية: ابن ا٤بنذر ُب األكسط ٕ)
 .َُْ/ٓ، كقد رد عليو العيِب ُب عمدة القارم ٖٕ/ْشرح النوكم على صحيح مسلم  ( ينظرٖ)
 . ٖٕ/ْكما بعدىا، كشرح النوكم على صحيح مسلم  ُُٗ/ِ( ينظر الى البن حـز ٗ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو. َُ)
 . ٖٖ/ِ( ينظر البناية للعيِب ُُ)
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ٕٗٗ 

 

 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

 ملسو هيلع هللا ىلص بناء على ا٢بديث اآلٌب : : أبف اآلمر ىو النيبعنو كأجيب 
-  : قىامىةي مىرهةن مىثٍػُبى مىثػٍُبى   كىافى اأٍلىذىافي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ هللاً  "عىًن اٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر قىاؿى ، كىاإٍلً

: قىٍد قىامىًت الصه  ةي، قىدٍ مىرهةن، ًإاله أىنهكى تػىقيوؿي ةي  بلى  . (ُ) " قىامىًت الصهبلى
 الدليل الثاين. 

علم الناس بدخوؿ الوقت  فإذاإف األذاف مثُب إل٠باع الناس كالتوكيد بدخوؿ كقت الصبلة، 
 . (ِ)ٓب يعد ىناؾ حاجة لتكرار األلفاظ فلذلك كانت اإلقامة فرادل 

كصحابتو من   كنوقش أبف: ىذا تعليل ضعيف ال يقول لرد العمل ٗبا كرد عن رسوؿ هللا
 تثنية اإلقامة. 

 القول الثالث. 

مشركعية إفراد اإلقامة كتثنيتها، كىذا مذىب ا٢بنابلة كإف اختار كثّب منهم ترجيح 
ا "   ُب اإًلقىامىًة، فىبل أبىٍسى فىًإٍف رىجهعى ُب األىذىاًف، أىٍك ثػىُبه " قػىٍوليوي  )، قاؿ ا٤برداكم: (ّ)اإلفراد ، كىىىذى

، كى  ـي كىاألىٍصحىابي اٍلمىٍذىىبي  (ٓ)، كىذا القوؿ ىو اختيار بعض فقهاء ا٢بديث (ْ) (عىلىٍيًو اإًلمىا
 . (ٔ)كابن تيمية 

                                 
، كابن حباف ُب صحيحو ِٕٔابب تثنية األذاف، برقم  -( أخرجو النسائي ُب السنن الصغرل كاللفظ لو، كتاب األذاف ُ)

 . ُّْ/ُلكربل ، كالبيهقي ُب إَٓ/ْ
، كصححو ُّ/ٖشاكر ُب ٙبقيقو ٤بسند أٞبد ، كالشيخ أٞبد َِٔ/ُكا٢بديث حسنو ابن حجر ُب موافقة ا٣برب      

 .ٕٔٔكى  ِٕٔاأللبا٘ب ُب صحيح النسائي برقم 
 . ّٓ/ِ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ِ)
 . َِٖ/ُ، كا٤ببدع البن مفلح ٔٔ/ّ( ينظر الشرح الكبّب البن قدامة ّ)
 . ُّْ/ُ( اإلنصاؼ للمرداكم ْ)
 . ِٓ/ُ، كنيل األكطار للشوكا٘ب ْٓٔ/ُ( ينظر صحيح ابن خزٲبة ٓ)
 . ِْ/ِ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ٔ)
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 حألًحٕ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الصالة: الفصل الثاني

 أدلة القول الثالث. 

استدؿ القائلوف هبذا القوؿ أبدلة الفريقْب، كأف تقابل األدلة هبذه القوة دليل على ثبوت 
ا من ابب اختبلؼ التنوع ُب صفات إ٭بك  إفراد اإلقامة كتثنيتها، كأف ىذا ليس بتعارض تضادٌو 

 . (ُ)العبادة الواحدة، فالصواب أف الكل مشركع 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ الثالث، ا٤بتضمن مشركعية إفراد اإلقامة كتثنيتها لثبوت تلك 
 الصفات شرعا. 

 بيان وجه الشذوذ. 

ا٤ببحث، أف ابن تيمية ٓب ٰبكم ابلشذكذ على كما مر مسبقا ُب أكؿ مسألتْب من ىذا 
تفضيل صفة على األخرل بناء على ما يَبجح لدل الفقيو، كإ٭با حكم بذلك على ا٤بنع من 
صفة اثبتة شرعا أك إٯباب أخرل دكف غّبىا، كما يَبتب على ذلك من إنكار أك اختبلؼ 

 . (ِ)مذمـو كتفرؽ 
  

 

                                 
  .ِْ/ِالفتاكل الكربل البن تيمية ( ينظر ُ)
 . ّٗٔ-ّٖٔ كٌ  ِٖٔكى  ٔٔ/ِِ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
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 الثالث المبحث

 الة التطوعصفة الصالة وص

 : مسائل وتحته أربع

 : املســـــــــــــــــــــــألة ا وى 

 

هَحءس  ٣ـَٜ رخُزِٔٔش ػ٘ي٣وَأ أٝ رطالٕ ٛالس ٖٓ ُْ 

ــ . حُلخطلش ك٢ حُٜالس ــألة ال ا يـــــــــــ  : ةاملســـــــــــ

 

 ا٣ـخد رؼٞ ٤ٛؾ حُظٜ٘يحص حُٞحٍىس ك٢ حُٜالس. 

ــ  ــألة ال ال ـــــــــــ  : ةاملســـــــــــ

 

 حُظطٞع رخُٜالس ٠ٓطـؼخ ُِٜل٤ق. 

 : ةاملســـــــــــألة الزاب ـــــــــــ  

 

 ص حُيحثْ ك٢ حُِٜٞحص حُؤْ.حُو٘ٞ
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 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

٠غٙش ثبٌجغٍّخ ػٕذ ٠مشأ أٚ اٌّغأٌخ األٌٚٝ: ثطالْ صالح ِٓ ٌُ 
 لشاءح اٌفبرؾخ فٟ اٌصالح. 

 تحرير محل النزاع. 

، (ُ)ال تبطل صبلتو عند قراءة الفاٙبة سملة بٯبهر ابل يقرأ أك على أف من ٓب اتفق الفقهاءي 
 منهم خالف ُب ذلك. بعضا كلكن 
 بن تيمية على المسألة. حكم ا

ـى صىحهٍت إقىامىتيوي عً  فٍػرىادي كىالتػهٍثًنيىةي أبًىيًٌهىا أىقىا ا اإٍلً قىامىةي يىًصح  ًفيهى ًلكى اإٍلً ٍندى قاؿ رٞبو هللا: " كىكىذى
ًلكى ا١بٍىٍهري اًبٍلبى  ، إال مىا تػىنىازىعى ًفيًو شيذيكذي النهاًس، كىكىذى ـً ٍسبلى اًء اإٍلً ٮبيىا عىامهًة عيلىمى ٍسمىلىًة كىاٍلميخىافػىتىًة ًكبلى

ًإٍف كىافى ًمٍن اٍلعيلىمىاًء مىٍن يىٍستىًحب  أىحىدىٮبيىا أىٍك يىٍكرىهي اآٍلخىرى أىٍك ٱبىٍ  ةى، كى تىاري أىٍف جىائًزه الى يػيٍبًطلي الصهبلى
الى يػىٍقرىأى هًبىا " 
(ِ) . 

قوؿ شاذ،   ،ة الفاٙبة ُب الصبلةلة قبيل قراءٯبهر ابلبسميقرأ أك فالقوؿ ببطبلف صبلة من ٓب 
 كمن يقوؿ إف التثنية أك اإلفراد تبطل إقامة الصبلة. 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

، كىذا قوؿ اءة الفاٙبة ُب الصبلةٯبهر ابلبسملة عند قر يقرأ أك عدـ بطبلف صبلة من ٓب 
 .................. (ٔ) ، كمذىب ا٢بنابلة(ٓ)الشافعية بعض ك  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)ا٢بنفية 

                                 
 . ِّٕ/ ِ، كنيل األكطار للشوكا٘ب َّٕ/ِِ، ك٦بموع الفتاكل لو ُُٔ/ِربل البن تيمية ( ينظر الفتاكل الكُ)
 . ّٗٔ-ّٖٔ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
، ُُٗ-َُٗ/ُية شرح ا٥بداية للعيِب ، كالبناُُِ/ُ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي َِْ/ُ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ّ)

  . ُٓٗكى  ُُٔ/ُكحاشية ابن عابدين 
، كحاشية ُٕٕ/ُكالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ، ِٕٓ/ُ، كشرح التلقْب للمازرم ُِٕ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم ص ْ)

  .ُْٕكى  ُّٗ-ُّٖ/ُالدسوقي 
 .ّّّ/ّ، كاجملموع للنوكم ُٖٓ/ِ ، كالبياف ُب ا٤بذىب الشافعي للعمرا٘بَُٗ/ُ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ٓ)
، كشرح الزركشي ّْٓ/ُ، كا٤بغِب البن قدامة ُُٓب الكرما٘ب من أكؿ كتاب الصبلة ص( ينظر مسائل حر ٔ)

= 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕٗ4 

 

 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 . (ْ) (ّ)كغّبه  (ِ)كاختيار ابن تيمية  (ُ)كالظاىرية 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 . (ٓ)ُب الصبلة أك عدـ ذكرىا  ابلبسملة اإلسراراستدلوا ابألحاديث كاآلاثر الواردة ُب 

 : عدـ ذكر البسملة كقراءهتا فمن أدلة 
: "    عىًن النهيبًٌ عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر - ةن ٓبٍى يػىٍقرىٍأ ًفيهىا أًبيٌـً اٍلقيٍرآًف فىًهيى قىاؿى مىٍن صىلهى صىبلى

ري ٛبىىاـو  اثن غىيػٍ : اقٍػرىٍأ هًبىا ُب نػىٍفًسكى فىًإٌ٘بً  ًخدىاجه ثىبلى !، فػىقىاؿى مىاـً "، فىًقيلى أًلىيب ىيرىيٍػرىةى: ًإانه نىكيوفي كىرىاءى اإٍلً
ٍعتي  : )  رىسيوؿى هللاً ٠بًى : " قىاؿى هللاي تػىعىأبى ةى بػىٍيًِب كىبػىٍْبى عىٍبًدم ًنٍصفىٍْبً يػىقيوؿي  قىسىٍمتي الصهبلى

، فىًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي:  دى٘ب عىٍبًدم، ﴾ا٢بٍىٍمدي َّللً رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى ﴿كىلًعىٍبًدم مىا سىأىؿى : ٞبًى ، قىاؿى هللاي تػىعىأبى
 : ًإذىا قىاؿى :  ﴾ٍٞبىًن الرهًحيمً الره ﴿كى ًإذىا قىاؿى : أىثٍػُبى عىلىيه عىٍبًدم، كى :  ﴾مىاًلًك يػىٍوـً الدًٌينً ﴿قىاؿى هللاي تػىعىأبى قىاؿى

 : ؾى نىٍستىًعْبي ﴿٦بىهدى٘ب عىٍبًدم، كىقىاؿى مىرهةن: فػىوهضى ًإٕبىه عىٍبًدم، فىًإذىا قىاؿى ؾى نػىٍعبيدي كىًإايه ا  ﴾ًإايه : ىىذى قىاؿى
: بػىٍيًِب كى  ، فىًإذىا قىاؿى رىاطى اٍلميٍستىًقيمى * ًصرىاطى الهًذينى أىنٍػعىٍمتى ﴿بػىٍْبى عىٍبًدم كىلًعىٍبًدم مىا سىأىؿى اٍىًدانى الصًٌ

( "  ﴾عىلىٍيًهٍم غىٍّبً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضهالًٌْبى  ا لًعىٍبًدم كىلًعىٍبًدم مىا سىأىؿى : ىىذى قىاؿى
(ٔ) . 

 جوب قراءة الفاٙبة، كٓب تذكر البسملة، ٩با يدؿ على عدـ كجوهبا. كجو الداللة: فيو ك 

=                                                             
 .ُُْ/ُ، كنيل ا٤بآرب للشيبا٘ب ِّٔ/ِاآلداب الشرعية البن مفلح ، ك َٓٓ/ُ

 . ِّٖ/ ِ( ينظر الى البن حـز ُ)
 . ّْٕ/ ِّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
 . ِّٕ/ ِ( ينظر نيل األكطار للشوكا٘ب ّ)
ا٤بصنف البن أيب شيبة  نظر، يالصبلة هبا تكرهأك  إٔب أف ا١بهر هبا ُب الصبلة بدعة كإبراىيم النخعيكذىب بعضهم  ( ْ)

، ِٕٔ/٦ِِبموع فتاكل ابن تيمية ، ك ُِّ/ّاجملموع للنوكم ، ك َِْ/ُبدائع الصنائع للكاسا٘ب ، ك ْْٖ/ُ
 .ُِٓ/ُكحاشية الدسوقي 

 كما بعدىا.  َُٗ/ُكما بعدىا، كالبناية للعيِب  ّْٓ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٓ)
 . ّٓٗابب كجوب قراءة الفاٙبة ُب كل ركعة، برقم  -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب الصبلة ٔ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕٗ0 

 

 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الةالص: الفصل الثاني

-  : ، كىعيٍثمىافى، كىأىيب بىٍكرو، كىعيمىرى   صىلهٍيتي مىعى رىسيوًؿ هللاً  "عىٍن أىنىسو بن مالك هنع هللا يضر قىاؿى
ا ًمنػٍهيٍم يػىٍقرىأي   . (ُ) " ﴾ًبٍسًم هللًا الرهٍٞبىًن الرهًحيمً ﴿فػىلىٍم أى٠ٍبىٍع أىحىدن

 البسملة:  قراءةكمن أدلة 
ىٍسًجًد، فىدىعىا٘ب رىسيوؿي اَّللهً  -

: كيٍنتي أيصىلًٌي ُب ا٤ب يعىلهى هنع هللا يضر قىاؿى
فػىلىٍم   عىٍن أىيب سىًعيًد ٍبًن ا٤ب

 " : : ايى رىسيوؿى اَّللهً، ًإٌ٘بً كيٍنتي أيصىلًٌي، فػىقىاؿى تىًجيبيوا َّللًهً كىلًلرهسيوًؿ ًإذىا اسٍ ﴿أىٓبٍى يػىقيًل اَّللهي: أيًجٍبوي، فػىقيٍلتي
مىنهكى سيورىةن ًىيى أىٍعظىمي الس وىًر ُب القيٍرآفً ، ٍبيه قىاؿى ٕب: " [23]األنفال  ،﴾دىعىاكيٍم لًمىا ٰبيًٍييكيمٍ 

يعىلًٌ ، ألى
ىٍسًجًد "، ٍبيه أىخىذى بًيىًدم، فػىلىمها أىرىادى أىٍف ٱبىٍري 

يعىلًٌمىنهكى قػىٍبلى أىٍف ٚبىٍريجى ًمنى ا٤ب جى، قػيٍلتي لىوي: أىٓبٍى تػىقيٍل ألى
 " : ًىيى السهٍبعي  ،[2]الفاحتة:  ﴾ا٢بىٍمدي َّللًهً رىبًٌ العىالىًمْبى ﴿سيورىةن ًىيى أىٍعظىمي سيورىةو ُب القيٍرآًف؟، قىاؿى

ىثىا٘ب، كىالقيٍرآفي العىًظيمي الهًذم أيكتًيتيوي " 
 . (ِ)ا٤ب

كإال كانت البسملة معها   ذاة سبع آايت، كال تكوف كذلك إال إكجو الداللة: فيو أف الفاٙب
 . (ّ)، فدؿ على مشركعية قراءة البسملة مع الفاٙبة ُب ا١بهر كاإلسرار ستكوف ست آايت

ًت  أىفه النهيبه عىٍن عىًليٌو كىعىمهارو رضي هللا عنهما  - ًن بًًبٍسًم هللًا الرهٍٞبى : كىافى ٯبىٍهىري ُب اٍلمىٍكتيوابى
 . (ْ)الرهًحيًم 

 الدليل الثاين. 
 . (ٓ)اإلٝباع من الصحابة كغّبىم على أف من جهر أك أسر ابلبسملة ال تبطل صبلتو 

                                 
 . ّٗٗابب حجة من قىاؿى ال ٯبهر ابلبسملة، برقم  -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب الصبلة ُ)
 . ْْْٕابب ما جاء ُب فاٙبة الكتاب، برقم ، ١بامع الصحيح، كتاب تفسّب القرآفا ( أخرجو البخارم ُبِ)
 . ُّٕ/ ِ( ينظر هناية ا٤بطلب للجويِب ّ)
 . ِٗٗ/ُا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ صححو ، ك ٕٔ/ِ( أخرجو الدارقطِب ُب سننو كاللفظ لو ْ)

ابن حجر ُب التلخيص ، ك ٓٔٓ/ّر ا٤بنّب ، كابن ا٤بلقن ُب البدْٕ/ّكا٢بديث ضعفو ابن كثّب ُب األحكاـ الكبّب 
  .َِٗ/ُ، كاأللبا٘ب ُب أصل صفة الصبلة ّّٖ/ُا٢ببّب 

 . ِّٕ/ِ، كنيل األكطار للشوكا٘ب َّٕكى  ِٕٔ/ِِ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُِٗ/ُ( ينظر اإلقناع البن القطاف ٓ)
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 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 القول الثاني. 

ابلبسملة مع الفاٙبة ُب الصبلة، كىذا القوؿ ييركل عن ابن يقرأ بطبلف صبلة من ٓب 
من يوجبوف ا١بهر ض كىو مقتضى قوؿ بع ،ِكىو األظهر عند الشافعية ، (ُ)عباس

 .(ْ) كغّبىم كنيًسب إٔب بعض أئمة آؿ البيت، (ّ)ابلبسملة
 أدلة القول الثاني. 

 األول. الدليل 
 استدلوا اب٢بديثْب الثالث كالرابع ا٤بذكورين ضمن الدليل األكؿ ألصحاب القوؿ األكؿ.

أخرل  نصوصكنوقش : أبف ىذين ا٢بديثْب يدالف على مشركعية قراءة البسملة، كىناؾ 
تدؿ على عدـ كجوب القراءة كما ذكر أبدلة القوؿ األكؿ، كبناء عليو يشرع الوجهاف : القراءة 

 ابلبسملة عند قراء الفاٙبة كعدـ ذلك، كىذا ٝبعا بْب األحاديث.
 . الدليل الثاين

: صىلهٍيتي خىٍلفى اٍبًن الز بػىٍّبً، ، قىاؿى فىكىافى ٯبىٍهىري بًًبٍسًم اَّللهً الرهٍٞبىًن  عىٍن بىٍكًر ٍبًن عىٍبًد اَّللهً اٍلميزى٘بًٌ
 : ٍنىعي أيمىرىاءىكيٍم أىٍف ٯبىٍهىريكا هًبىا ًإال اٍلًكبػٍري " الرهًحيًم، كىقىاؿى  . (ٓ) " مىا ٲبى

كنوقش أبف: ىذا غاية ما فيو مشركعية ا١بهر ابلبسملة، كال يدؿ على بطبلف صبلة من ٓب 
                                 

( بَبقيم ا٤بكتبة الشاملة، كمضموف كبلـ كما بعدىا ِّ-ِْ( ينظر ذكر ا١بهر ابلبسملة للخطيب البغدادم )٨بطوط ُ)
 ا٣بطيب أنو يرجح كجوب ا١بهر هبا. 

 .ُّٗ/ِ، كحاشية البجّبمي ّّّ/ّ، كاجملموع للنوكم ُٖٓ/ِ٘ب ، كالبياف للعمراَُْ/ُينظر ا٢باكم للماكردم ( ِ 
لة للخطيب البغدادم ذكر ا١بهر ابلبسم، كينظر ِِْ/ُركضة الطالبْب للنوكم ، ك ُّٗ/ُا٢باكم للماكردم ( ينظر ّ)

 .كما بعدىا( بَبقيم ا٤بكتبة الشاملة ِّ-ِْ)٨بطوط 
، كقد ذكرا أف ٩بن ذىب إٔب ىذا ْٓ-ِْصر أحكاـ البسملة للذىيب صت، ك٨بِّْ/ ّ( ينظر اجملموع للنوكم ْ)

 القوؿ: عكرمة مؤب ابن عباس كاإلماماف دمح الباقر كابنو جعفر الصادؽ من آؿ البيت. 
( بَبقيم ُِ-ِِ، كا٣بطيب ُب ذكر ا١بهر ابلبسملة )٨بطوط ِّٔ/ُن أيب شيبة ُب مصنفو كاللفظ لو ( أخرجو ابٓ)

 . ُْالشاملة، كالذىيب ُب ٨بتصر أحكاـ البسملة ص 
 . ُّٓ/ُكاألثر صححو ا٣بطيب بعد أف أخرجو، كصححو ابن حجر ُب الدراية 
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 ٛالس حُظطٞعٛلش حُٜالس ٝ: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 ٯبهر هبا. 
 . لثالدليل الثا

: )مىٍن تػىرىؾى " ًبٍسًم اَّللهً الرهٍٞبىًن الرهًحيًم " ُب ًقرىاءىتًًو فػىقىٍد تػىرىؾى آيىةن( عىًن ابٍ   . (ُ)ًن عىبهاسو هنع هللا يضر قىاؿى
 كنوقش من كجهْب:

 . (ِ) هنع هللا يضر األكؿ: أف األثر ال يصح عن ابن عباس
 بطبلف صبلة من ٓب يفعل ذلك.  الثا٘ب: أف غاية ما فيو األمر ابلبسملة كليس ا١بهر هبا أك

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

ٯبهر ابلبسملة، للنصوص  يقرأ أك الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ بعدـ بطبلف صبلة من ٓب
 الدالة على أنو يشرع ا١بهر ابلبسملة كاإلسرار هبا. 

 بيان وجه الشذوذ. 

 ،ابن تيمية على ىذه ا٤بسألة ابلشذكذكما مر مسبقا ُب ا٤بسألة السابقة، أف حكم الشيخ 
ٯبهر ابلبسملة مع الفاٙبة ُب الصبلة ا١بهرية، يقرأ أك ببطبلف صبلة من ٓب  لتهقو ؿً يكمن ُب ا

، كلذلك قاؿ رٞبو هللا: ".. ٘بىيوزي (ّ)كذلك ٤بصادمتو النصوص الصرٰبة، كإٝباع الصحابة أيضا 
، كىمىا كىا ةي بػىٍعًضًهٍم خىٍلفى بػىٍعضو ًة صىبلى فى الصهحىابىةي كىالتهاًبعيوفى ٥بىيٍم إبًًٍحسىاًف كىمىٍن بػىٍعدىىيٍم ًمٍن اأٍلىئًمه
مىعى تػىنىازيًعًهٍم ُب ىىًذًه اٍلمىسىاًئًل اٍلمىٍذكيورىًة كىغىٍّبًىىا، كىٓبٍى يػىقيٍل  ،اأٍلىٍربػىعىًة ييصىلًٌي بػىٍعضيهيٍم خىٍلفى بػىٍعضو 

تىدًعه ضىاؿ  ٨بيىاًلفه أىحىده ًمٍن السهلىًف إنهوي الى يي  ، كىمىٍن أىٍنكىرى ذىًلكى فػىهيوى ميبػٍ صىلًٌي بػىٍعضيهيٍم خىٍلفى بػىٍعضو
ًإٍٝبىاًع سىلىًف اأٍليمهًة كىأىئًمهًتهىا، كىقىٍد كىافى الصهحىابىةي كىالتهاًبعيوفى كىمىٍن بػىٍعدى  ىيٍم: ًمنػٍهيٍم لًٍلًكتىاًب كىالس نهًة كى

هيٍم مىٍن ٯبىٍهىري هًبىا كىًمنػٍهيٍم مىٍن الى ٯبىٍهىري هًبىا " مىٍن يػىٍقرىأي اٍلبىٍسمىلى  ةى كىًمنػٍهيٍم مىٍن الى يػىٍقرىؤيىىا كىًمنػٍ
(ْ) . 

                                 
( بَبقيم ِّ-ِْطوط ب ُب ذكر ا١بهر ابلبسملة )٨ب، كا٣بطيِْ/ْ( أخرجو البيهقي ُب شعب اإلٲباف كاللفظ لو ُ)

  ، ألف فيو شهر بن حوشب.الشاملة كضعفو
 . ُْٓ/ُ، كضعفو الذىيب ُب تنقيح التحقيق السابق( األثر ضعفو ا٣بطيب بعد أف أخرجو كما ىو موضح اب٥بامش ِ)
 . َّٕ/ِِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
 . ّْٕ/ِّ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ْ)
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 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 سبب الخالف وثمرته. 

يعود سبب ا٣ببلؼ إٔب اعتبار البسملة آية من سورة الفاٙبة، فمن أسر هبا اقتدل ُب ىذا 
ة، كمن قاؿ ٗبشركعية ا١بهر هبا اعتمد على كخلفائو الراشدين ككثّب من الصحاب  هبدم النيب

 رد ُب السنة. قد ك ال سيما أف ا١بهر  ،آم الفاٙبة أهنا آية من الفاٙبة فلماذا ال ٯبهر هبا كبقية
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 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: إ٠غبة ثؼط ص١غ اٌزشٙذاد اٌٛاسدح فٟ اٌصالح. 

 تحرير محل النزاع. 

، (ُ)الثابتة ُب جلسة التشهد ُب الصبلة على جواز صيغ التشهدات الواردة ك  اتفق الفقهاءي 
 كلكن بعضهم قاؿ إبٯباب بعض ىذه الصيغ دكف غّبىا. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

إ٭با النزاع ُب ا٤بستحب منها، كإال فبل نزاع  ،قاؿ رٞبو هللا: " ككذلك تكبّبات العيد الزكائد
لم ُب ذلك خبلفا، إال خبلفا أنو ٯبزئ ذلك كلو، ككذلك أنوع التشهدات كلها جائز ال أع

 . (ِ)شاذا كإ٭با النزاع ُب ا٤بستحب " 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ّ)صيغ التشهدات الواردة كالثابتة ُب جلسة تشهد الصبلة، كىذا قوؿ ا٢بنفية  مشركعية
 . (ٗ)كغّبىم  (ٖ)كاختيار ابن تيمية  (ٕ)كالظاىرية  (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية 

 الدليل األول. 
أف العبادة إذا كردت أبكثر من صفة كثبت ذلك شرعا، ككاف العمل هبا ٝبيعا، فإف ىذا 

                                 
 . َٕ/ِ، كحاشية الركض البن قاسم ِّٓ/ِ( ينظر نيل األكطار للشوكا٘ب ُ)
 . ُِّ/ّ( الرسائل ا٤بنّبية البن تيمية ِ)
، كالبحر الرائق البن ٪بيم ّّٓ/ِ، كالتنبيو على مشكبلت ا٥بداية البن أيب العز ّٔٓ/ِ( ينظر التجريد للقدكرم ّ)

ُ/ّْْ . 
 . ُٕٖ/ُ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ْْٓ/ُ، كشرح التلقْب للمازرم ِِْ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم ص ْ)
 . ِٔٓ/ُ، كهناية اتاج للرملي َّٖ/ُاتاج البن حجر  ٙبفة، ك ّْ( ينظر البياف للعمرا٘ب ص ٓ)
 . َٕ/ِ، كحاشية الركض البن قاسم ٕٕ/ِ، كاإلنصاؼ للمرداكم ِٔٓ/ُ( ينظر الكاُب البن قدامة ٔ)
 . ََّ/ِلى البن حـز ( ينظر إ)
 . ٗٔ/ِِ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٖ)
 . ِّٓ/ِ( ينظر نيل األكطار للشوكا٘ب ٗ)
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 . (ُ)يدؿ على جواز ٝبيع تلك الصفات كعدـ تعيْب شيء منها كجواب دكف غّبىا 
كنوقش أبف: االختبلؼ بْب الصيغ، يوجب التضاد كيقتضي ترجيح كاحدة منها كالعمل 

  هبا.
 كأجيب عنو: بعد التسليم، بل ىذا من اختبلؼ التنوع ٗبا أف ا١بميع اثبت كمعموؿ بو. 

 الدليل الثاين. 
أف صيغ التشهدات كالقراءات ا٤بتواترة، فبأم قراءة منها قرأت ُب صبلتك صحت، ككذلك 

 . (ِ)التشهدات 
 الدليل الثالث. 

 . (ّ)على مشركعية التشهدات الثابتة كلها  ،اإلٝباع
 لقول الثاني. ا

 (ْ)إٯباب صيغة التشهد الوارد عن ابن مسعود هنع هللا يضر دكف غّبىا كىو قوؿ لبعض ا٢بنفية 
 . (ٔ) (ٓ)كا٢بنابلة 

                                 
 . ّْ-ِْ/ِ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
 .ّْ-ِْ/ِالفتاكل الكربل البن تيمية ( ينظر ِ)
 . َٕ/ِ، كحاشية الركض البن قاسم ِّٓ/ِ( ينظر نيل األكطار للشوكا٘ب ّ)
 . َُٓ/ُ( ينظر حاشية ابن عابدين ْ)
 . َِٕ/ِ، كالفركع البن مفلح ُِٗ/ِ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ِٖٔ/ِِ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٓ)
ًة، كىنيسىمًٌي، كىييسىلًٌ ٔ) ، ( تشهد ابن مسعود هنع هللا يضر نصو ىو ما ركم عنو قائبل: كينها نػىقيوؿي التهًحيهةي ُب الصهبلى مي بػىٍعضينىا عىلىى بػىٍعضو

: قيوليوا: " التهًحيهاتي َّلًلً، كىالصهلىوىاتي كىالطهيًٌبى  ا النهيب  فىسىًمعىوي رىسيوؿي هللًا صىلهى هللاي عىلىٍيًو كىسىلهمى فػىقىاؿى ـي عىلىٍيكى أىيػ هى ، السهبلى اتي
نىا كىعى  ـي عىلىيػٍ ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي، كىرىٍٞبىةي هللًا كىبػىرىكىاتيوي، السهبلى ، أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإاله هللاي، كىأىٍشهىدي أىفه ٧بيىمهدن لىى ًعبىاًد هللًا الصها٢ًبًْبى

، فػىقىٍد سىلهٍمتيٍم عىلىى كيلًٌ عىٍبدو َّللً صىاًلحو ُب السهمىاًء كىاأٍلىٍرًض ".   فىًإنهكيٍم ًإذىا فػىعىٍلتيٍم ذىًلكى
ابب من ٠بى قوما أك سلم ُب الصبلة على غّبه  -ُب ا١بامع الصحيح، كتاب العمل ُب الصبلة  كأخرجو البخارم

 . َُِِمواجهة كىو ال يعلم، برقم
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 أدلة القول الثاني. 

بن مسعود هنع هللا يضر، من ثبلثة عبدهللا استدؿ بعض ا٢بنفية كا٢بنابلة على كجوب صيغة تشهد 
 : (ُ)أكجو 

 أثبتها إسنادا. األكؿ: أنو أصحها ك 
 فهو آكد من غّبه.  ،قالو ُب مقاـ التعليم  الثا٘ب: أف النيب

ٖببلؼ غّبه، كا٤بتفق عليو أكٔب من  ،الثالث: أف ألفاظ تشهد ابن مسعود متفق عليها
 ا٤بختلف فيو. 

ابن مسعود على غّبه، كلكن ىذا ال  تشهدل بعضهم كنوقش أبف: ىذا حق كلذلك فضٌ 
 يغة دكف غّبىا أك تضعيف الركاايت األخرل، بل ىذا من اختبلؼ التنوعيعُب إٯباب ىذه الص

 . (ِ)فالكل حق ما داـ أنو اثبت شرعا  ُب صفة العبادة الواحدة،
 القول الثالث. 

سول التشهد الوارد عن عمر بن التشهدات ذىب بعض ا٤بالكية إٔب عدـ مشركعية 
 . (ْ) (ّ)ا٣بطاب هنع هللا يضر 

                                 
 كما بعدىا.  ُّٔ/ُ، كشرح ٨بتصر الطحاكم للجصاص ّٔٓ/ِ( ينظر التجريد للقدكرم ُ)
 . ٗٔ/ِِ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
 . ّْٓ/ُمواىب ا١بليل للحطاب ، ك ْٓٓ/ُلمازرم شرح التلقْب ل( ينظر ّ)
عى عيمىرى ٍبنى ْ) ، أىنهوي ٠بًى ا٣بٍىطهاًب، كىىيوى عىلىى ( تشهد عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر نصو ىو ما ركم: عىٍن عىٍبًد الرهٍٞبىًن ٍبًن عىٍبدو اٍلقىارًمًٌ

: قيوليو  ، يػىقيوؿي ـي عىلىٍيكى أىيػ هىا النهيب  اٍلًمنػٍربىً يػيعىلًٌمي النهاسى التهشىه دى ا: " التهًحيهاتي َّلًلً الزهاًكيىاتي َّلًلً، الطهيًٌبىاتي الصهلىوىاتي َّلًلً، السهبلى
، أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإاله هللاي، كىأىٍشهىدي  نىا كىعىلىى ًعبىاًد هللًا الصها٢ًبًْبى ـي عىلىيػٍ ا عىٍبدي هللًا كىرىسيوليوي ". أىفه ٧بيى  كىرىٍٞبىةي هللًا، السهبلى  مهدن

 . ُْْ/ِ، كالبيهقي ُب الكربل ُِْ/ِالتشهد ُب الصبلة  -أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ كاللفظ لو، كتاب الصبلة 
، كاأللبا٘ب ُب أصل صفة الصبلة ُِْ/ُ، كالزيلعي ُب نصب الراية ِٔٔ/ُكا٢بديث صححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ 

ّ/َُٗ. 
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 . أدلة القول الثالث

استدؿ بعض ا٤بالكية على عدـ مشركعية صيغة تشهد غّب تشهد عمر بن ا٣بطاب، أبف 
عمر هنع هللا يضر علمو الناس من على ا٤بنرب، ك٠بعوه كنقلوه عنو، فهذا قاـ مقاـ التعليم كالتواتر، كلو  

ا، ٩با اقتصاره على ىذه الصيغة دكف غّبى هنع هللا يضر ألنكر بعضهم على عمر اسائغ كاف ا٣ببلؼي 
 . (ُ)يدؿ على مشركعيتها دكف غّبىا 

كنوقش أبف: ىذا كما ذكرًب ُب مقاـ التعليم كلذلك أخذه عنو ا٤بستمعوف، كٓب يكن فيو أف 
عمر أنكر غّبىا من الصيغ حٌب يعارضو بعضهم، فغاية ما فيو مشركعية إحدل ىذه الصيغ 

 الواردة فقط. 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

، فإف ا١بمع  َبجح ىو القوؿ األكؿ ٗبشركعية ٝبيع صيغ التشهد الثابتة عن النيبالذم ي
بْب األدلة الثابتة أكٔب من الَبجيح بينها بتضعيف بعضها، ال سيما أف كل ما كرد ىي صفات 

 متنوعة للعبادة الواحدة. 
 بيان وجه الشذوذ. 

نصب على ا٤بنع أك اإلٯباب الشيخ ابن تيمية رٞبو هللا ابلشذكذ م حكمى  يتضح جليا أفٌ 
لبعض ما ثبت شرعا من الصفات ا٤بتنوعة للعبادة الواحدة كالٍب جرل العمل هبا بْب الصحابة، 

ـى   كقد قاؿ رٞبو هللا: " مىا قىٍد ثػىبىتى عىٍن النهيبًٌ  ره ًفيًو أىنهوي سىنه اأٍلىٍمرىٍيًن لىًكنه بػىٍعضى أىٍىًل اٍلًعٍلًم حى
ا أىفه أىحىدى النػهٍوعىٍْبً  ليٍغوي أىٍك أتىىكهؿى ا٢بٍىًديثى أتىًٍكيبلن ضىًعيفنا، كىالصهوىابي ُب ًمٍثًل ىىذى    أىٍك كىرًىىوي ًلكىٍونًًو ٓبٍى يػىبػٍ

ًإٍف كىافى بػىٍعضيوي أىٍفضىلى مهًتًو فػىهيوى مىٍسنيوفه الى يػي أًلي   كيله مىا سىنهوي رىسيوؿي اَّللهً  نػٍهىى عىٍن شىٍيءو ًمٍنوي، كى
اًت.. "  ، فىًمٍن ذىًلكى أىنٍػوىاعي التهشىه دى ًمٍن ذىًلكى
(ِ) . 

                                 
 . ّْٓ/ُليل للحطاب ( ينظر مواىب ا١بُ)
 . ِٖٓ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
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 سبب الخالف وثمرته. 

سبب ا٣ببلؼ أف بعض الفقهاء ٓب ٯبمع بْب األحاديث ا٤بختلفة، فنحا ٫بو منهج الَبجيح 
 فرجح بعضها على بعض كلذلك رأل تعْب الراجح دكف غّبه. 
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 ؾ١ؼ. اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: اٌزطٛع ثبٌصالح ِعطغؼب ٌٍص

 تصوير المسألة. 

االضطجاع: أصلو اضطجع كييركل اطهجىع إببداؿ الضاد طاء، كاالضطجاع ىو: النـو 
 . (ُ)كالرقود كاالستلقاء مع كضع ا١بنب كالورؾ على األرض 

 . (ِ)كىو مستلقو على جنبو ككجهو ٫بو القبلة كا٤بقصود ابلصبلة مضطجعا: أف يصلي ا٤بسلمي 
 ألة. حكم ابن تيمية على المس

عن ابن تيمية قائبل: " قىاؿى الشهٍيخي تىًقي  الدًٌيًن: التطوع مضطجعا  (ّ)نقل الربىاف ابن مفلح 
لغّب عذر ٓب ٯبوزه إال طائفة قليلة من أصحاب الشافعي كأٞبد، كىو قوؿ شاذ ال أعرؼ لو 

 . (ْ)أصبل ُب السلف كٓب يبلغنا عن أحد منهم " 
 تحرير محل النزاع. 

ٲبنعو من القعود  اء على جواز صبلة التطوع للمضطجع إذا كاف لديو عذره اتفق الفقه
 ، كاختلفوا ُب حكم من يصلي التطوع مضطجعا ببل عذر. (ٓ)كالقياـ 

                                 
 . ٕٓٗكى  ُْٕ/ُ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم ُِٗ/ِ( ينظر لساف العرب البن منظور ُ)
 . َّ، كالتعريفات الفقهية للمجددم ص ُِّ/ُ، كا٤ببسوط للسرخسي ُُٕ/ُ( ينظر مدكنة سحنوف ِ)
األصل كرامْب من أعماؿ انبلس، من  اميِبالره  ا٤بقدسيدمح بن عبد هللا بن دمح بن مفلح  ( ىو: برىاف الدين إبراىيم بنّ)

ه بدع" كغّبه، كجد  مي ػشيوخ ا٢بنابلة ا٤بشهورين، تؤب قضاء دمشق، كاف ٕبرا ُب ا٤بذىب كإماما ُب الدين، صاحب "ال
، كالسحب الوابلة َٕٓ/ٗبن العماد ىػ، ينظر شذرات الذىب ال ْٖٖالشمس ابن مفلح صاحب الفركع، توُب عاـ 

 . ّْ-ّّللنجدم ص
، كما نقل ا٤برداكم عن ابن تيمية أف التطوع ٕٖ/ُ( النكت كالفوائد السنية على مشكل ارر للربىاف ابن مفلح ْ)

 . ُٖٗ/ِمضطجعا ال ٯبوز؛ كأف القوؿ اب١بواز قوؿ شاذ؛ ينظر اإلنصاؼ 
، ّّٓ/ُالنهر الفائق البن ٪بيم بعضي ا٢بنفية؛ ينظر  ه ا٤بسألة :على ىذ ا٢بكم ابلشذكذ ُبك٩بن كافق الشيخ 

 . ٗٗ/ِحاشية ابن عابدين ك 
 . ُّْ/ُ، كالتمهيد البن عبدالرب ِِٓ/ُ( ينظر معآب السنن للخطايب ٓ)
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ٕ٘0 

 

 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

ككجو  (ِ)كا٤بالكية  (ُ)عدـ مشركعية صبلة التطوع مضطجعا بغّب عذر، كىو قوؿ ا٢بنفية 
 . (ٓ)، كاختيار ابن تيمية (ْ)، كمذىب ا٢بنابلة (ّ)عند الشافعية 

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
: " ًإذىا مىًرضى اٍلعىٍبدي أىٍك سىافػىرى كيًتبى لىوي ًمٍثلي مىا   عن أيب ميوسىى هنع هللا يضر قاؿ: قىاؿى رىسيوؿي هللاً 

كىافى يػىٍعمىلي ميًقيمنا صىًحيحنا " 
(ٔ) . 

جر صبلة ا٤بسلم كىو قاعد ألجل ا٤برض، كأجر صبلتو كىو قائم سليم كجو الداللة: أف أ
من األمراض، كىذا يدؿ على أف جواز الصبلة قاعدا كمضطجعا للمعذكر فقط، أما غّب 

 . (ٕ) كال ٲبكن تسويتو ُب األجر اب٤بعذكر شرع لوا٤بعذكر فبل يي 
قائما سليما، كليس فيو  كنوقش أبف: غاية ما فيو إثبات األجر كامبل للمعذكر كما لو صلى

 الداللة على عدـ مشركعية التطوع مضطجعا. 
 

                                 
 . ّٔ/ِ، كحاشية ابن عابدين َُِ/ُ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ُِّ/ُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ُ)
، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي ِْٕ/ِ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ُٓٓ/ُالتحصيل البن رشد ا١بد ( ينظر البياف ك ِ)

ُ/ََّ . 
 . ُّٓ/ُ، كمغِب اتاج البن حجر ِٖٗ/ ِ، كالتعليقة للقاضي حسْب َِٗ/ِ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ّ)
، كحاشية الركض َُِ/ْنصاؼ للمرداكم ، كاإلٕٖ/ُ( ينظر النكت كالفوائد السنية على مشكل ارر البن مفلح ْ)

 . ِِٕ/ِالبن قاسم 
 . ُٕٖ( ينظر ا٤بسائل ا٤باردينية البن تيمية ص ٓ)
ابب يكتب للمسافر مثل ما كاف يعمل ُب اإلقامة، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب ا١بهاد كالسّب ٔ)

ِٗٗٔ . 
 . ٕٔ/ِالرائق البن ٪بيم  ( ينظر منحة ا٣بالق البن عابدين على البحرٕ)
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ٕٙٓ 

 

 س ٝٛالس حُظطٞعٛلش حُٜال: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الثاين. 
عن الصبلة، فقاؿ:   ، فسألت النيب(ُ)عن عمراف بن حصْب هنع هللا يضر قاؿ: كانت يب بواسّب 

ا، فإف ٓب تستطع فعلى جنب "  فقاؿ: " صلًٌ قائمنا، فإف ٓب تستطع فقاعدن
(ِ) . 

إٔب القعود بشرط الواجب نا مقيد ُب التحوؿ عن القياـ كجو الداللة: أف األمر ى
 االستطاعة، كأما التنفل مضطجعا للمستطيع فغّب مشركع ٤بخالفتو النص. 

صبلة الفرض، أما النفل فيشرع لو التطوع مضطجعا لكونو نفل  ٢بديثكنوقش أبف: ا٤براد اب
صبلة القاعد على النصف من ، كيؤيد ىذا ما كرد ُب أف بْب التنفل كتركو كىو ٨بتار ُب ذلك

 صبلة القائم كما سيأٌب ُب أدلة القائلْب اب١بواز. 
 الدليل الثالث. 

، مع أف ببل عذر كصحابتو رضواف هللا عليهم التطوع مضطجعا  أنو ٓب ينقل عن النيب
على ىذا ٩با تعم بو البلول كتتوفر ا٥بمم لنقلو، فلو جاز ككقع لنقل إلينا، كلكنو ٓب ينقل ٩با يدؿ 

 . (ّ)عدـ ا٤بشركعية 
الصبلة على ىيئة االضطجاع كردت ُب ، فف عدـ العلم ال يستلـز علم العدـأبكنوقش: 

 . ُب أدلة القوؿ الثا٘ب أيضا أٌبت، كما سنص حديث عمراف بن حصْب هنع هللا يضر السابق ذكره
 الدليل الرابع. 

بلة، أما االضطجاع فهو أف الصبلة قاعدا إ٭با جازت لكوف القعود شكل من أشكاؿ الص
 . (ْ)٨بالف ٥بيئتها 

                                 
؛ قىاؿى ٗٓ/ْ( البواسّب: ٝبع ابسور كىي قركح تظهر ُب أسفل ا٤بقعدة، قاؿ ابن منظور ُب لساف العرب ُ) : " دىاءه مىٍعريكؼه

ًة "، كينظر النظم ا٤بستعذب البن بطاؿ  : ًىيى ًعلهةه ٙبىٍديثي ُب اٍلميٍقعىدى ، ُِٔ/ُ، كالنهاية البن األثّب ّٕ/ُا١بٍىٍوىىرًم 
 . َّٓ/ُكالقاموس ايط للفّبكز آابدم 

ا صلى على جنب برقم ِ)  . ُُُٕ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب ا١بمعة، ابب إذا ٓب ييًطق قاعدن
 . ّٔ/ٕ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ّ)
 . ِِْ/ْ( ينظر شرح سنن أيب داكد للعيِب ْ)
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ٕٙٔ 

 

 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

، فبل ينظر ٥بذا التعليل ديثا٢بضطجاع كردت بنص كنوقش: أف الصبلة على ىيئة اال
 الضعيف أبف االضطجاع ٨بالف ٥بيئة الصبلة. 

 الدليل اخلامس. 
 . (ُ)اإلٝباع على عدـ مشركعية صبلة التطوع للمضطجع اختيارا 

قبل عند الشافعية كغّبىم كما سيأٌب، فبل صحة لدعول  كنوقش أبف: ا٣ببلؼ اثبت من
 انعقاد اإلٝباع. 
 القول الثاني. 

كاألصح  (ِ)اختيارا، كىو قوؿ لدل بعض ا٤بالكية  الصحيح مشركعية التطوع للمضطجع
 . (ٔ)كغّبىم  (ٓ)، كمذىب الظاىرية (ْ)ككجو عند ا٢بنابلة (ّ)عند الشافعية 

 أدلة القول الثاني. 

 ألول. الدليل ا
الهًذينى يىٍذكيريكفى اَّللهى ًقيىامنا كىقػيعيودنا كىعىلىى جينيوهًبًٍم كىيػىتػىفىكهريكفى ُب خىٍلًق السهمىاكىاًت ﴿قاؿ تعأب: 

ابى النهارً  ًطبلن سيٍبحىانىكى فىًقنىا عىذى ا ابى  . [353]آل عمران  ،﴾كىاأٍلىٍرًض رىبػهنىا مىا خىلىٍقتى ىىذى
 ز الذكر قائما كقاعدا كمضطجعا، كالصبلة من ٝبلة الذكر. كجو الداللة: فيو جوا

كنوقش: بعدـ التسليم، ألف الصبلة ذكر ٨بصوص على ىيئة ٨بصوصة، كال ٯبوز التحوؿ 
 عن القياـ لبلضطجاع إال بشرط عدـ االستطاعة. 

                                 
 . ِِٓ/ُ( ينظر معآب السنن للخطايب ُ)
 . ُٖٗ/ُ( ينظر شرح التلقْب للمازرم ِ)
 . ِٕٔ/ّ، كاجملموع للنوكم ِٖٗ/ ِ( ينظر التعليقة للقاضي حسْب ّ)
 . ٖٔ/ِ( ينظر شرح الزركشي ْ)
 . َُُ/ِ( ينظر الى البن حـز ٓ)
 . ٗٗ/ّ( ينظر نيل األكطار للشوكا٘ب ٔ)
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ٕٕٙ 

 

 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الثاين. 
: سىأىٍلتي النهيبه  :  عن ًعٍمرىافى ٍبنى حيصىٍْبو هنع هللا يضر قىاؿى ًة الرهجيًل كىىيوى قىاًعده؟، فػىقىاؿى      عىٍن صىبلى

ا فػىلىوي  ئًمن ا فػىلىوي ًنٍصفي أىٍجًر اٍلقىاًئًم، كىمىٍن صىلهى انى ا فػىهيوى أىٍفضىلي، كىمىٍن صىلهى قىاًعدن  " مىٍن صىلهى قىاًئمن
 . (ُ)ًنٍصفي أىٍجًر اٍلقىاًعًد " 

 . (ِ)كأف أجرىا نصف صبلة القاعد كجو الداللة: يدؿ على مشركعية صبلة ا٤بضطجع 
 كنوقش: أبنو خاص ابلفرض عند عدـ االستطاعة. 

 كأجيب عنو من كجهْب: 
 األكؿ: قيل إف ا٢بديث عاـ فيشمل الفرض كالنفل، كالتخصيص ابلفرض ٙبكم ببل دليل. 

، كأف الفرض ال ٗبوجب النص الثا٘ب: إف ا٤بقرر أف ا٤بعذكر شرعا لو أجر الصحيح كالسليم
ا٢بديث ىذا تىحىوهؿي فيو من القياـ إٔب ما ىو دكنو إال ُب حاؿ عدـ االستطاعة، فوجب ٞبل يػي 

 . (ّ)على السليم ا٤بختار ُب صبلة النفل دكف الفرض الذم يدؿ على نقص صبلة القاعد 
 الدليل الثالث. 

 أف صبلة ا٤بتنفل مضطجعا خّب من عدـ تنفلو، فالعامل خّب من التارؾ. 
قبولو أف يكوف موافقا للسنة، كصبلة ا٤بتنفل مضطجعا مع  ُبلعمل ال بد كنوقش أبف: ا
 خبلؼ السنة.  القدرة على القياـ

كأجيب عنو: أبف السنة كردت ٔبواز التنفل مضطجعا كأف لو نصف أجر القاعد، كما كرد 
 ٕبديث عمراف بن حصْب هنع هللا يضر السابق ذكره. 

                                 
 . ُُُٔابب صبلة القاعد ابإلٲباء، برقم  -ة ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، أبواب تقصّب الصبلُ)
 . َِٗ/ِ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ِ)
 . ٗٗ/ّ( ينظر نيل األكطار للشوكا٘ب ّ)
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ٕٖٙ 

 

 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الرابع. 
دا مع القدرة على القياـ جائزة ابالتفاؽ، كيقاس عليها جواز صبلة أف صبلة ا٤بتنفل قاع

 . (ُ)ا٤بتنفل مضطجعا مع القدرة على القعود كالقياـ 
 الدليل اخلامس. 

لفعل  أف ا٤بتنفل ٘بوز لو الصبلة كىو راكب على الدابة دكف استقباؿ القبلة ُب السفر اتفاقا
كيقاس عليو جواز تنفلو مضطجعا  - الفقهاء على خبلؼ بْب أيضاكُب ا٢بضر  - النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 . (ِ)دكف القياـ أك القعود مع قدرتو عليهما 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ٕب ىو القوؿ الثا٘ب ٔبواز صبلة ا٤بتنفل مضطجعا مع القدرة على القياـ 
 كالقعود، كذلك لقوة أدلتو كصراحتها. 

 ذوذ. بيان وجه الش

ا٢بكم ابلشذكذ  أعِب : ،لؤلرجح ابن تيمية ٦بانبه  عن الشيخً  الذم يظهر ٕب أف ا٤بنقوؿى 
 -على القوؿ ٔبواز التنفل مضطجعا مع القدرة على القياـ كالقعود، فإذا نظران ٢بقيقة الشذكذ 

ألف لو فإهنا ال تنطبق على ىذا القوؿ،  -على اختبلفها عند الفقهاء ٗبا فيهم الشيخ ابن تيمية 
، كغّبه من األدلة العاضدة دليلو الصحيح من السنة النبوية كىو حديث عمراف بن حصْب هنع هللا يضر

كي اإلٝباع بعد كقوع ا٣ببلؼ كاستمراره بْب كدعول اإلٝباع على خبلفو ال تصح، فقد حي 
                                 

 .ُّٓ/ُ( ينظر مغِب اتاج البن حجر ُ)
م ُب ا١بامع الصحيح، ابب جواز النافلة كقد كرد عن عائشة اهنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، أخرجو مسل     

  .    ُُِٓقائما كقاعدا، برقم 
 .َُُ/ِ( ينظر الى البن حـز ِ)

كقد كرد عن ابن عمر رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف يصلي سبحتو حيثما توجهت بو الناقة، أخرجو مسلم      
 .ُُٕٔلة على الدابة ُب السفر، برقم ُب ا١بامع الصحيح، ابب جواز صبلة الناف

  .َُِ/ٓ، كشرح النوكم على صحيح مسلم ُّّ/ِكسبحتو : أم صبلة النافلة، ينظر النهاية البن األثّب      
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ز التنفل ، بل الذم يَبجح كما سبق ىو القوؿ ٔبوا(ُ)فقهاء ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنبلية بعض 
 عذر.  بلمضطجعا ب

كنصوص الشيخ رٞبو هللا تدؿ على ا٤بنع من التنفل مضطجعا كدرايتو اب٣ببلؼ كأدلتو، قاؿ: 
" كليس لو أف يتطوع انئمنا عند ٝباىّب السلف كا٣بلف، إال كجهنا ُب مذىب الشافعي كأٞبد، 

كمعلـو أف التطوع ابلصبلة مضطجعنا بدعة ٓب يفعلو أحد من السلف " 
(ِ) . 

الشيخ رٞبو هللا رأل أف القوؿ ٔبواز التنفل مضطجعا غّب أف كمن خبلؿ ذلك قد يكوف 
كال صحابتو رضواف هللا عليهم كال أحد من السلف،   ألنو ٓب يرد عن النيب ،كبدعة صحيح

كلو حصل كلو مرة  ،مع كوف ذلك ٩با قاـ لو ا٤بقتضي كعمت بو البلول كتوفرت ا٥بمم لنقلو
، كلكن الذم يظهر ٕب أف ىذا القوؿ ال يصل إٔب حد الشذكذ، كإ٭با (ّ)ينا كاحدة لنقل إل

كإف كاف   ،و ىذا فهموا منو ا٢بكم على القوؿ ابلشذكذكأتباعو ٤با نقلوا عنو رأيى الشيخ  طبلبي 
 كبلمو ُب ا٢بكم ببدعية ىذا الفعل قد يقتضي القوؿ بشذكذه، كهللا أعلم ابلصواب. 

 سبب الخالف وثمرته. 

سبب ا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة إٔب فهم حديث عمراف بن حصْب هنع هللا يضر السابق ذكره، يرجع 
 ُب أف صبلة القاعد على النصف من صبلة القائم. 

فمن قاؿ أف ا٤براد بو ا٤بعذكر ُب صبلة الفرض ٓب ٯبوز صبلة ا٤بتنفل مضطجعا مع القدرة 
لزمو أف ٯبوز تنفل ا٤بضطجع كأنو على على القعود كالقياـ، كمن رأل أف ا٤بقصود بو ا٤بتنفل ي

 النصف من صبلة القاعد ُب األجر. 
مع القدرة  ،على ظهره نفبل امستلقيالصحيح كما قد ٱبرج على ىذا القوؿ ٘بويز صبلة 

 . كاالضطجاع على القعود كالقياـ
                                 

 . ٖٓٓ/ِ( ينظر فتح البارم البن حجر ُ)
 . ُٕٖ( ا٤بسائل ا٤باردينية البن تيمية ص ِ)
  .ِّٕ-ِّٔ/ِّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ّ)
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 اٌّغأٌخ اٌشاثؼخ: اٌمٕٛد اٌذائُ فٟ اٌصٍٛاد اٌخّظ. 

 تصوير المسألة. 

ٗبعُب أطاع، كقنتت ا٤برأة لزكجها ٗبعُب أطاعتو، كالقانتوف  ،و من قػىنىتى القنوت لغة: أصل
 . (ُ)كالقانتات ىم الطائعوف كالطائعات 

كالقنوت اصطبلحا: ىو الدعاء كالثناء كا٣بشوع ُب الصبلة، كا٤براد بو ىنا ىو: الدعاء قائما 
 . (ِ)ُب الصلوات ا٣بمس ا٤بفركضة ُب موضع ٨بصوص قبيل الركوع أك بعده 

 تحرير محل النزاع. 

، كاختلفوا ُب مشركعيتو ُب (ّ)أٝبع الفقهاء أف ترؾ القنوت ُب الصبلة غّب مفسد ٥با 
 الفرض كالنفل. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

قاؿ الشيخ رٞبو هللا: " كقد ذىب طائفة إٔب أنو يستحب القنوت الدائم ُب الصلوات 
 . (ْ)ٓب يفرؽ بْب الراتب كالعارض، كىذا قوؿ شاذ " قنت فيها ك   ا٣بمس، ٧بتجْب أبف النيب
 األقوال في المسألة. 

عدـ مشركعية القنوت الدائم ُب الصلوات ا٣بمس، كىذا مقتضى قوؿ ٝباىّب أىل العلم 
 ...................................................... (ٔ)كا٤بالكية  (ٓ)كالفقو من ا٢بنفية 

                                 
 . َْٖ/ُ، كٝبهرة اللغة البن دريد ُِٗ/ٓ( ينظر العْب للفراىيدم ُ)
، كالقاموس الفقهي لسعدم أبو ْٓ/ِ، كحاشية البجّبمي على ٙبفة ا٣بطيب ْٖٔ/ُ( ينظر حاشية ابن عابدين ِ)

 . َّٗحبيب ص
 . ُِّ/ُ( ينظر اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع البن القطاف ّ)
 . ّٗ، كينظر ٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية للبعلي صَُٖ/ِّ، ك٦بموع الفتاكل لو ِْٖ/ِة ( الفتاكل الكربل البن تيميْ)
كما بعدىا،  ّْ/ِ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ّٖٕ/ُ، كفتح القدير للكماؿ ِّٕ/ُ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ٓ)

 . ُِٗ/ُك٦بمع األهنر لزاده 
 . ُٕٓ/ُ، كمنح ا١بليل لعليش ّٗٓ/ُاىب ا١بليل للحطاب ، كمو ٖٗ/ّ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ٔ)
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، كإ٭با كاف ا٣ببلؼ بْب أىل الفقو ُب كوف (ّ)، كاختيار ابن تيمية (ِ)ابلة كا٢بن (ُ)كالشافعية 
الوتر مشركعا ُب الفرض أك النفل، كىل يستحب ُب فرض الفجر أـ عند النوازؿ أـ ُب صبلة 

 الوتر؟. 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
، اٍستىمىد كا رىسيوؿى هللاً عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو هنع هللا يضر أىفه رًٍعبلن كىذىٍكوىا عىلىى   فى كىعيصىيهةى كىبىًِب ٢ًبٍيىافى

يًهمي اٍلقيرهاءى ُب زىمىاهًنًٍم، كىانيوا ٰبىٍتىًطبيوفى  ، فىأىمىدهىيٍم ًبسىٍبًعْبى ًمنى اأٍلىٍنصىاًر، كينها نيسىمًٌ اًبلنػههىاًر عىديكٌو
فػىقىنىتى شىٍهرنا يىٍدعيو ُب   مىعيونىةى قػىتػىليوىيٍم كىغىدىريكا هًبًٍم، فػىبػىلىغى النهيبه  كىييصىل وفى اًبللهٍيًل، حىٌبه كىانيوا بًًبٍئرً 

الص ٍبًح عىلىى أىٍحيىاءو ًمٍن أىٍحيىاًء اٍلعىرىًب، عىلىى رًٍعلو كىذىٍكوىافى كىعيصىيهةى كىبىًِب ٢ًبٍيىافى 
(ْ) . 

لت بو ىذه النازلة قنت ُب صبلة ٓب يكن من عادتو القنوت، فلما نز   كجو الداللة: أنو
 . (ٓ)الفجر مدة شهر 

 الدليل الثاين. 
استدلوا ابآلاثر الواردة عن بعض الصحابة أبهنم ال يركف الوتر أك يوتركف ُب بعض 

 : (ٔ)الصلوات، كمنها 
عى أىابى ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر يػىقيوؿي  - ةى ٍبني عىٍبًد الرهٍٞبىًن أىنهوي ٠بًى ةى " : عن أىيب سىلىمى يقػىٌرًبىنه ًبكيٍم صىبلى هللًا ألى كى

                                 
، كحاشية قليويب ُٔٔ/ُ، كمغِب اتاج للشربيِب ْْٗ/ّ، كاجملموع للنوكم ِْٓ/ُ( ينظر ركضة الطالبْب للنوكم ُ)

ُ/ُٕٓ . 
، ِِٖ/ُهوٌب كما بعدىا، كشرح ا٤بنتهى للب ٕ/ِكما بعدىا، كا٤ببدع البن مفلح  ٖٓٓ/ِ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ِ)

 . ّْٗ/ُككشاؼ القناع للبهوٌب 
 . ُِٔ/ِ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)
 . ََْٗابب غزكة الرجيع كرعل كذكواف كبئر معونة، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب ا٤بغازم ْ)
 . ُٓٔ/ُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ٓ)
 كما بعدىا.  َُٖ/ِّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٔ)
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ًة الص ٍبًح، كىيىٍدعيو "  رىسيوًؿ هللاً  ، فىكىافى أىبيو ىيرىيٍػرىةى يػىٍقنيتي ُب الظ ٍهًر كىاٍلًعشىاًء اآٍلًخرىًة كىصىبلى
لًٍلميٍؤًمًنْبى كىيػىٍلعىني اٍلكيفهارى 
(ُ) . 

ًفعو أىفه عىٍبدى هللًا ٍبنى عيمىرى هنع هللا يضر - ًة عىٍن انى : كىافى الى يػىٍقنيتي ُب شىٍيءو ًمنى الصهبلى
(ِ) . 

-  : ًإاله ُب اٍلًوٍتًر  ،كىافى اٍبني مىٍسعيودو هنع هللا يضر الى يػىٍقنيتي ُب شىٍيءو ًمنى الصهلىوىاتً " عىٍن اأٍلىٍسوىًد قىاؿى
 . (ّ) " قػىٍبلى الر كيوعً 

 الدليل الثالث. 
ُب الفرض كعند النازلة، كٓب يرد عنو أنو كاف يداـك على القنوت  قنت  أف ا٤بتواتر أف النيب

أك عن صحابتو   ُب الصلوات ا٣بمس، ٩با يدؿ على عدـ مشركعيتو، كلو فعلو لورد عنو
لتوفر ا٥بمم لنقلو، بل الوارد خبلؼ ذلك من ا٫بصار القنوت ُب النوازؿ كُب الوتر، كقد كرد عن 

 . (ْ)ر بعض صحابتو أنو كاف ال يرل الوت
 القول الثاني. 

مشركعية القنوت الدائم ُب الصلوات ا٣بمس، كنسبو ابن تيمية لطائفة من أىل ا٢بجاز كٓب 
،  ،، كىو قوؿ الظاىرية أيضا(ٓ)يسميهم  قاؿ ابن حـز الظاىرم رٞبو هللا: " كىاٍلقينيوتي ًفٍعله حىسىنه

                                 
ابب استحباب القنوت ُب ٝبيع الصبلة إذا  -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة ُ)

 . ٕٔٔنزلت اب٤بسلمْب انزلة، برقم 
، كأخرجو ْٖٓالقنوت ُب الصبح، برقم  -، كتاب الصبلة ُِِ/ِ( أخرجو اإلماـ مالك ُب ا٤بوطأ كاللفظ لو ِ)

 . ِّٓ/ُُب شرح معا٘ب اآلاثرالطحاكم 
 .ُِٕ/ّ، كشعيب األرانؤكط كمن معو ُب ٚبريج شرح السنة للبغوم ّّٖ/ْحو العيِب ُب ٬بب األفكار كاألثر صح

، كالطربا٘ب ُب ّٔٔ/ُُكاللفظ لو، كأخرجو الطحاكم ُب مشكل اآلاثر  َِٓ/ْ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو ّ)
 . ِّٖ/ٗا٤بعجم الكبّب 
، كاأللبا٘ب ُب اإلركاء ُّٗ/ُ، كصححو ابن حجر ُب الدراية َُْ/ِنو ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد كاألثر حس

ِ/ُٔٔ . 
 . ُِٕ( ينظر القواعد النورانية البن تيمية ص ْ)
 .َُْ/ُ، كينظر أيضا بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُُٖ/ِفتاكل الكربل البن تيمية ( ينظر الٓ)
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ًة فػىٍرضو   بػىٍعدى الرهٍفًع ًمٍن الر كيوًع ُب آًخًر رىٍكعىةو ًمنٍ  الص ٍبًح كىغىٍّبً الص ٍبًح، كىُب اٍلًوٍتًر، فىمىٍن  -كيلًٌ صىبلى
تػىرىكىوي فىبلى شىٍيءى عىلىٍيًو ُب ذىًلكى " 
(ُ) . 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
ا كىقىاًئمنا ٰبىٍذىري اآٍلًخرىةى كىيػى ﴿قاؿ تعأب:  ءى اللهٍيًل سىاًجدن ٍل أىمهٍن ىيوى قىاًنته آانى ٍرجيو رىٍٞبىةى رىبًًٌو قيٍل ىى

 . [5]الزمر  ،﴾يىٍستىًوم الهًذينى يػىٍعلىميوفى كىالهًذينى الى يػىٍعلىميوفى ًإ٭بهىا يػىتىذىكهري أيكليو اأٍلىٍلبىابً 
 كجو الداللة: فيها األمر العاـ ابلقنوت ُب الصبلة. 

ُب الصبلة كخبلؿ السجود، كنوقش أبف: ا٤براد ابلقنوت ىنا الدعاء كا٣بشوع كطوؿ القياـ 
 . (ِ)كليس ا٤براد الدعاء بعد الركوع 

 الدليل الثاين. 
: " مىا زىاؿى رىسيوؿي هللاً  عىٍن أىنىسً  نٍػيىا ،يػىٍقنيتي ُب اٍلفىٍجرً   هنع هللا يضر قىاؿى  . (ّ)" حىٌبه فىارىؽى الد 

 . (ْ)كجو الداللة: فيو جواز القنوت الدائم ُب صبلة الفرض 
 ، كلو صح فهو خاص ابلفجر دكف غّبه. (ٓ)ف: ا٢بديث ضعيف كنوقش أب

 كأجيب عنو: أبنو كرد أيضا ما يعضده: 
 . أنو ٓب يزٍؿ يقنتي ُب صبلًة الصبًح حٌب فارؽ الدنيافعن ابن عباس هنع هللا يضر:  -

                                 
 كما بعدىا.  ْٓ/ّ( ينظر الى البن حـز ُ)
 . ُٕٓ/ِ( ينظر البناية للعيِب ِ)
 . َّٕ/ِ، كالدارقطِب ُب سننو ِٕٔٔ/ٓكاللفظ لو، كأٞبد ُب ا٤بسند  َُُ/ّ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو ّ)

، كا٥بيثمي ُب ٦بمع َّّ/ُ، كابن ا٤بلقن ُب ٙبفة اتاج ِٓٓ/ُكا٢بديث حسنو ابن عبدا٥بادم ُب تنقيح التحقيق 
 . ُِْ/ِ الزكائد

 . ٓٓ/ّ( ينظر الى البن حـز ْ)
كقاؿ: " فيو أبو جعفر قد ضعفو أٞبد كغّبه "، كحكم عليو األلبا٘ب أبنو منكر  ِٔٔ/ُ( ضعفو ابن القيم ُب زاد ا٤بعاد ٓ)

 . ُْٕٓٓب السلسلة الضعيفة برقم 
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 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: خُغحُٔزلغ حُؼ الصالة: الفصل الثاني

 كاعَبض عليو من كجهْب: 
 . (ُ) الفجر، كقد صح عنو أنو كاف ال يقنت ُب صبلة األكؿ: أف أثر ابن عباس ضعيف

أك أحياان  الثا٘ب: أف غاية ما ُب ىذه اآلاثر إذا اجتمعت ىو استحباب القنوت ُب الفجر
 كليس دكاـ القنوت ُب الصلوات ا٣بمس، فإف القوؿ بذلك مفتقر لزايدة دليل.  فيها،

 الدليل الثالث. 
عى أىابى ىيرىيٍػرى عى  ةى رىسيوًؿ ن أىيب سىلىمىةى ٍبني عىٍبًد الرهٍٞبىًن أىنهوي ٠بًى يقػىٌرًبىنه ًبكيٍم صىبلى هللًا ألى : " كى ةى هنع هللا يضر يػىقيوؿي
ًة الص ٍبًح، كىيىٍدعيو لًٍلميٍؤًمًنْبى "  هللاً  اًء اآٍلًخرىًة كىصىبلى ، فىكىافى أىبيو ىيرىيٍػرىةى يػىٍقنيتي ُب الظ ٍهًر كىاٍلًعشى

كىيػىٍلعىني اٍلكيفهارى 
(ِ) . 

 . (ّ)القنوت ُب الصلوات ا٤بفركضة  كجو الداللة: فيو مشركعية
 كنوقش من أربعة أكجو: 

أف على ا كرد عن غّبه من الصحابة كيدؿ األكؿ: أف ىذا معارض ٗبا ىو أقول منو ٩ب
 ٍب قنت شهرا، أك قنت ُب صبلة الصبح دكف غّبىا.  ،ٓب يكن من عادتو القنوت  النيب

 حينئذ. الثا٘ب: ٰبتمل أف أاب ىريرة فعل ىذا لوجود انزلة 
 ، كما ٰبتمل عدـ ا٤بداكمة.ُب بعض الصلوات كليس ٝبيعها قنوتي فيو الما الثالث: أف غاية 

 الرابع: لعل ىذا اجتهاد من أيب ىريرة هنع هللا يضر حسب فهمو. 
كأجيب عن الوجو األكؿ: أبنو إذا تعارض الناُب كا٤بثبت قدـ ا٤بثبت ألف معو زايدة علم، 

                                 
كقاؿ:  ِّٖ/ُنقيح التحقيق كصححو، إال أف الذىيب ضعفو ُب ت ّٕٔ-ّٔٔ/ُ( أخرجو الطربم ُب هتذيب اآلاثر ُ)

 " فيو إبراىيم بن ا٢بكم بن ظهّب: كذبو أبو حاًب ".
أثر ابن عباس أنو كاف ال يقنت ُب صبلة الفجر، كصححو العيِب ُب  َُّ/ِكقد أخرج ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف      

  .ُْٖ/ُِ، كاأللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة َّٖ/٬ْبب األفكار 
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ِ)
 . ْٓ/ّينظر الى البن حـز ( ّ)
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 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 علم. فمن علم حجة على من ٓب ي
من  كأكثر كاعَبض عليو: أبف ىذا ُب حاؿ ا٤بساكاة بْب الناُب كا٤بثبت، كلكن الناُب أقول

 . على ا٤بثبت قدٲبوا٤بثبت كمعارض لو، ٩با يستوجب ت
القنوت  هنع هللا يضر كأجيب عن الوجو الثا٘ب: أبف ىذا احتماؿ ضعيف، كقد كرد عن غّب أيب ىريرة

 ُب الفرائض ٩با يرد االحتماؿ. 
كرد ُب أكثر الصلوات ا٤بفركضة، كما كرد أيضا ُب  القنوتكأجيب عن الوجو الثالث: أبف 

 : ، فبل ٲبنع (ُ) " كىافى اٍلقينيوتي ُب اٍلمىٍغًرًب كىاٍلفىٍجرً " صبلة ا٤بغرب كما جاء عىٍن أىنىسو هنع هللا يضر قىاؿى
 أف يكوف ُب ا٣بمس ا٤بفركضة. 

أنو ال يقنت إال ُب أحواؿ   ، كإال غالب حالوكاعَبض عليو: أبف ىذه بعض األحواؿ
بشكل دائم كراتب لنقل إلينا،   كلو فعلها ،معينة كالنوازؿ، كىذه عبادة موقوفة على النص

ألف ىذا ٩با تتوفر ا٥بمم لنقلو لو كقع، كلكنو ٓب ينقل فيبقى األصل أف ال يشرع القنوت الدائم 
 لعدـ كجود النص. 

 ذكر السبب.  الترجيح بين األقوال مع

ٓب يثبت عنو   أف النيب ٤بشهوريظهر تعارض القولْب كأدلتهما صحة كصراحة، كلكن ا
دكاـ القنوت ُب ٝبيع الصلوات ا٣بمس منذ شيرع القنوت حٌب مات، كإ٭با كرد عنو ىذا ُب 
فرض معْب أك ُب النوازؿ كالوتر، فالقوؿ أبف القنوت الدائم ُب الصلوات ا٣بمس مستحب 

ايدة دليل يدؿ على ذلك لكوهنا عبادة قائمة على النص، ال سيما أف ىذا معارض مفتقر لز 
أبنو ٓب يرد القنوت الدائم، ٩با يدؿ على أنو كاف يقنت كيَبؾ، ك٥بذا فإف األرجح ىو القوؿ 

 األكؿ. 

                                 
 . ٖٕٗابب حدثنا معاذ بن فضالة، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب األذاف ُ)
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 ٛلش حُٜالس ٝٛالس حُظطٞع: حُٔزلغ حُؼخُغ الصالة: الفصل الثاني

 بيان وجه الشذوذ. 

الدائم  اعتمد الشيخ ابن تيمية رٞبو هللا ُب حكمو ابلشذكذ على القوؿ ابستحباب القنوت
ُب الصلوات ا٣بمس، على ما بينو ُب مواطن أخرل منها قولو: " قىاليوا: كىنػىٍعلىمي قىٍطعنا أىنهوي ٓبٍى يىكيٍن 

ا ٩بها تػىتػىوىفػهري ا٥ٍبًمىمي كىالدهكىاًعي عىلىى نػىٍقًلًو، فىًإنهوي ٓبٍى يػى   ٍنًقٍل أىحىده ًمنى يػىٍقنيتي قػينيواتن رىاتًبنا، فىًإفه ًمٍثلى ىىذى
، كىالى نػىقىلى أىحى  ده ًمنػٍهيٍم قىط  الصهحىابىًة قىط  أىنهوي دىعىا ُب قػينيوتًًو ُب اٍلفىٍجًر كى٫بىًٍوىىا ًإاله لًقىٍوـو أىٍك عىلىى قػىٍوـو

ري كىا لىوي، كىأىٍنكىرى غىيػٍ ًحدو ًمنى الصهحىابىًة أىنهوي قػىنىتى دىائًمنا بػىٍعدى الر كيوًع، كىالى أىنهوي قػىنىتى دىائًمنا يىٍدعيو قػىبػٍ
ا يػيٍعلىمي أىفه  ا عيًلمى قىٍطعنا أىفه ذىًلكى ٓبٍى يىكيٍن، كىمى ، فىًإذىا عيًلمى ىىذى ٍّبً  ) اٍلقينيوتى الرهاًتبى حىيه عىلىى خى

ًضيضنا لًلنهاًس عىلىى ٓبٍى يىكيٍن ًمنى اأٍلىذىاًف الرهاًتًب، كىًإ٭بهىا فػىعىلىوي بػىٍعضي الصهحىابىًة لًعىاًرضو ٙبىٍ  ،(اٍلعىمىلً 
ًة.   الصهبلى

ًة  ري مىٍنسيوخو لىًكنهوي مىٍشريكعه لًٍلحىاجى ا اٍلقىٍوؿي أىٍكسىطي اأٍلىقٍػوىاًؿ، كىىيوى أىفه اٍلقينيوتى مىٍشريكعه غىيػٍ فػىهىذى
النهازًلىًة الى سينهةه رىاتًبىةه " 
(ُ). 

  
 

                                 
 . َُّ/ِّ، ك٦بموع الفتاكل لو ُِٕ( القواعد النورانية البن تيمية ص ُ)
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 الرابع المبحث

 صالة الجماعة

 : ئلمسا ثالث وتحته

ــألة ا وى  : املســــــــ

 

 وَحءس هِق حإلٓخّ ك٢ حُٜالس حُـ٣َٜش.خُرحُٔؤّٓٞ ؿَٜ 

ــ  ــألة ال ا يــــ  : ةاملســــ

 

رطالٕ ٛالس حُٔؤّٓٞ هِق آخّ أط٠ رخُٞحؿزخص ٌُٝ٘ٚ ال 

 ٣ؼظوي ٝؿٞرٜخ ًٔخ ٣ؼظوي حُٔؤّٓٞ. 

ــ  ــألة ال ال ــــ  : ةاملســــ

 

ػيّ ٓو١ٞ حُو٤خّ ٝحُلخطلش ػٖ حُٔٔزٞم كخٍ ًٍٞع حإلٓخّ 

 ٣ظٔغ ٝهظٚ إلىٍحى حًَُٞع. ُٝٞ ُْ
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 ٛالس حُـٔخػش: حُٔزلغ حَُحرغ الصالة: الفصل الثاني

اٌّغأٌخ األٌٚٝ: عٙش اٌّأَِٛ ثبٌمشاءح خٍف اإلِبَ فٟ اٌصالح 
 اٌغٙش٠خ. 

 تصوير المسألة. 

ا٤براد ىنا أف يقرأ ا٤بأمـو مع إمامو ُب الصبلة ا١بهرية، كىي ركعتا الفجر كأكؿ ركعتْب من 
سواء كاف متابعا إايه ُب ا٤بوضع  يسمعو غّبه أك يسمعو اإلماـقد حٌب ا٤بغرب كالعشاء، فيجهر 

 من القرآف كالفاٙبة أك ٨بتلفا عنو بقراءة موضع آخر. 
 تحرير محل النزاع. 

، (ُ) ابلقراءة خلف اإلماـ ُب الصبلة ا١بهرية ا٤بأمـو هرجأٝبع ا٤بسلموف على عدـ كجوب 
 إال أنو حيًكي قوؿ ٨بالفه ٔبهر ا٤بأمـو ُب الصبلة ا١بهرية خلف اإلماـ. 

 ابن تيمية على المسألة.  حكم

:رٞبو هللا: )كىُب اٍلميٍسنى  قاؿ الشيخي    كىانيوا يػىٍقرىءيكفى خىٍلفى النهيبًٌ } ًد عىٍن اٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى
: " خىلىٍطتيٍم عىلىيه اٍلقيٍرآفى " ا كىرىاىىةه ًمٍنوي ًلمى {فػىقىاؿى زىعىوي كىخىا١بىىوي كىخىله ، فػىهىذى ا قيٍرآفى طى عىلىٍيًو الٍ ٍن انى كىىىذى

رىهي كىىىذىا مىٍكريكهه لًمىا الى يىكيوفي ٩بهٍن قػىرىأى ُب نػىٍفًسوً  ريهي، كىًإ٭بهىا يىكيوفي ٩بهٍن أى٠ٍبىعى غىيػٍ ، ًٕبىٍيثي الى يىٍسمىعيوي غىيػٍ
، كىأىمها مىاـً ا ٓبٍى يىرًٍد  ًفيًو ًمٍن اٍلمينىازىعىًة لًغىٍّبًًه، الى أًلىٍجًل كىٍونًًو قىارًئن خىٍلفى اإٍلً مىاـً فىًإفه ىىذى مىعى ٨بيىافػىتىًة اإٍلً

ا قىاؿى  ًلكى  حىًديثه اًبلنػهٍهًي عىٍنوي، كى٥ًبىذى زىعىًِب ٓبٍى ييرًٍد ًبذى : " أىي كيٍم اٍلقىارًئي؟ "، أىٍم اٍلقىارًئي الهًذم انى
ا الى يػينىازًعي كىالى يػيٍعرىؼي أىنه  مىاـً  وي خىاِبىى النهيبه اٍلقىارًئى ُب نػىٍفًسًو، فىًإفه ىىذى ، كىكىرىاىىةي اٍلًقرىاءىًة خىٍلفى اإٍلً

رىهي، فىًإذىا ٓبٍى يىكيٍن ىينىاؾى إٍنصى  زىعى غىيػٍ ٍأميوًر ًبًو أىٍك إذىا انى ٍنصىاًت اٍلمى اته مىٍأميوره إ٭بهىا ًىيى إذىا اٍمتػىنىعى ًمٍن اإٍلً
ٍنًع  ًة، كىاٍلقىارًئي ىينىا ٓبٍى يػىٍعتىٍض عىٍن اٍلًقرىاءىًة ًبًو كىالى مينىازىعىةه فىبلى كىٍجوى لًٍلمى كىًة اٍلقيٍرآًف ُب الصهبلى ًمٍن ًتبلى

ًؼ اٍلمىٍشهيوًر ُب كيجيوًب اٍلًقرىاءىًة ُب ًمثٍ  يعنا، مىعى ا٣بًٍبلى ًل ىىًذًه اًبٍسًتمىاًع فػىيػىفيوتيوي ااًلٍسًتمىاعي كىاٍلًقرىاءىةي ٝبًى

                                 
 . ِٗٔ/ِّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
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ًؼ كيجيوهًبى  ًفًو " ا٢بٍىاًؿ، ًٖبًبلى ٍٝبىاعى عىلىى ًخبلى ا ُب حىاًؿ ا١بٍىٍهًر فىًإنهوي شىاذ  حىٌبه نػىقىلى أىٍٞبىدي اإٍلً
(ُ) . 

هبذا: ا١بهرى بقراءة ا٤بأمـو خلف اإلماـ ُب الصبلة ا١بهرية  يقصد الشيخالذم يظهر أف ك 
را، كالقوؿ ٔبهر كال يقصد قراءة الفاٙبة س ،كيفوًٌت اإلنصات لو ألف ذلك ٩با يينازع بو اإلماـ

 ا٤بأمـو ُب ا١بهرية قوؿ ضعيف ُب مذىب أٞبد ٨بالف لئلٝباع كما سيأٌب. 
ا١بهرية  الصبلة دكف ا١بهر خلف اإلماـ سواء ُبمع ا٤بخافتة ا٣ببلؼ ُب قراءة الفاٙبة فكإال 

أك السرية مشهور، كقد نقل الشيخ عن الَبمذم أف أكثر أىل العلم من الصحابة كالتابعْب 
 . (ِ)لقراءة خلف اإلماـ يركف ا

كقد حكى الشيخ فيها ثبلثة أقواؿ ككصفها بكثرة االضطراب، ككصف اثلث األقواؿ أبنو 
ًة  ،الوسط كرجحو، كما قاؿ رٞبو هللا: " ا٢بٍىٍمدي َّللًهً  لًٍلعيلىمىاًء ًفيًو نًزىاعه كىاٍضًطرىابه مىعى عيميوـً ا٢بٍىاجى

، إلىٍيًو، كىأيصيوؿي اأٍلىقٍػوىاًؿ ثىبلى  مىاـً ًٕبىاؿو ثىةه: طىرىفىاًف كىكىسىطه، فىأىحىدي الطهرىفػىٍْبً أىنهوي الى يػىٍقرىأي خىٍلفى اإٍلً
: كىىيوى قػىٍوؿي أىٍكثىًر السهلىفً  ، كىالثهاًلثي مىاـً ًبكيلًٌ حىاؿو عى ًقرىاءىةى  ،كىالثها٘ب: أىنهوي يػىٍقرىأي خىٍلفى اإٍلً أىنهوي إذىا ٠بًى

مىاـً أىٍنصىتى  ، كىٓبٍى يػىٍقرىٍأ.. " اإٍلً
(ّ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ْ)ا٢بنفية ٝباىّب الفقهاء من عدـ مشركعية ا١بهر ابلقراءة خلف اإلماـ، كىذا مذىب 
 ....................................................... (ٔ) الشافعيةك  (ٓ) كا٤بالكية

                                 
 . ُْٗ-ُْٔ/ُ، كينظر شرح العمدة البن تيمية )صفة الصبلة( ِْٖ/ِّ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
 . ُٕٓ/ُ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )صفة الصبلة( ِ)
 ِٖٔ/ِ( الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)
 . ّّٖكى  ِّْ/ُ، كفتح القدير للكماؿ ِّْ/ُ، كالعناية للبابرٌب ٔٓ/ُ( ينظر ا١بوىرة النّبة للزبيدم ْ)
 . ِّْ-ِِْ/ُ، كحاشية الدسوقي ِٕٓ/ُ، شرح ٨بتصر خليل للخرشي َُٔ-ُٗٓ/ُتقى للباجي ( ينظر ا٤بنٓ)
 . ٔٓ/ِ، كٙبفة اتاج البن حجرُٕٓ/ُ، كحاشيتا قليويب كعمّبة َُٓ-ُْٗ/ُ( ينظر أسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ٔ)
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 . (ّ)كاختيار ابن تيمية ، (ِ) كالظاىرية (ُ)٢بنابلة اك 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 استدلوا ببعض اآلايت: 

ًإذىا قيرًئى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيوا لىوي كىأىٍنًصتيوا لىعىلهكيٍم تػيٍرٞبىيوفى ﴿قاؿ تعأب:  -  . [203]األعراف  ،﴾كى
هي فىاتهًبٍع قػيٍرآنىوي ﴿قولو تعأب:  -  . [37 ]القيامة ،﴾فىًإذىا قػىرىٍأانى

كجو الداللة: فيو األمر العاـ ابالستماع حاؿ القراءة، كمن ذلك استماع ا٤بأمـو عند قراءة 
 . (ْ)اإلماـ ُب الصبلة ا١بهرية 

 الدليل الثاين. 
: صىلهى بًنىا رىسيوؿي هللاً  ةى الظ ٍهًر أىًك اٍلعىٍصًر، فػىقىا  عىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍْبو هنع هللا يضر قىاؿى : صىبلى   ؿى

، ﴾سىبًًٌح اٍسمى رىبًٌكى اأٍلىٍعلىى﴿" أىي كيٍم قػىرىأى خىٍلًفي بًػ:  رى ، كىٓبٍى أيرًٍد هًبىا ًإاله ا٣بٍىيػٍ ؟ "، فػىقىاؿى رىجيله: أىانى
 . (ٔ)"  (ٓ): " قىٍد عىًلٍمتي أىفه بػىٍعضىكيٍم خىا١بىىًنيهىا  قىاؿى 

 .(ٕ)ا خلفو حٌب خا١بو كانزعو أنكر على من قرأ القرآف جهر   كجو الداللة: أف النيب
 

                                 
 . ّّْ/ُبهوٌب ، ككشاؼ القناع للِْْ/ُ، كالفركع البن مفلح َْٖ-َْٕ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ُ)
 . ِٖ-ِٓ/ّ( ينظر الى البن حـز ِ)
 . ُْٗ-ُْٔ/ُ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )صفة الصبلة( ّ)
 . ُْٗ/ُ، كشرح العمدة البن تيمية )صفة الصبلة( ِٖٓ/ِّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ْ)
ب كالشك أيضا، ينظر لساف العرب البن ( ا٤بخا١بة لغة: أصلها خلج كخاِب، أم جذب كنزع، كا٤بخا١بة االضطرآ)

 . ُٕٖ/ُ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم ِٔٓ/ِمنظور 
 . ٗٓ/ِكا٤براد هبا ُب ا٢بديث انزعِب السورة كغالطِب، ينظر النهاية ُب غريب ا٢بديث البن األثّب      

 . ّٖٗابلقراءة خلف إمامو، برقم ابب هني ا٤بأمـو عىٍن جهره  -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب الصبلة ٔ)
 . ِّٖ/ِّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٕ)
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 الدليل الثالث. 
اجه   عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  ا أًبيٌـً اٍلقيٍرآًف فىًهيى ًخدى ةن ٓبٍى يػىٍقرىٍأ ًفيهى : " مىٍن صىلهى صىبلى قىاؿى

ري ٛبىىاـو "، فىًقيلى أًلىيب ىيرىيٍػرىةى: ًإانه نىكيوفي كى  ، غىيػٍ اثن ، فىًإٌ٘بً ثىبلى : اقٍػرىٍأ هًبىا ُب نػىٍفًسكى !!، فػىقىاؿى مىاـً رىاءى اإٍلً
ٍعتي رىسيوؿى هللاً  ةى بػىٍيًِب كىبػىٍْبى عىٍبًدم ًنٍصفىٍْبً   ٠بًى : قىسىٍمتي الصهبلى : " قىاؿى هللاي تػىعىأبى يػىقيوؿي

، فىًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي:  دى٘ب عىٍبًدم، ﴾الىًمْبى ا٢بٍىٍمدي َّللً رىبًٌ اٍلعى ﴿كىلًعىٍبًدم مىا سىأىؿى : ٞبًى ، قىاؿى هللاي تػىعىأبى
 : ًإذىا قىاؿى :  ﴾الرهٍٞبىًن الرهًحيمً ﴿كى ًإذىا قىاؿى : أىثٍػُبى عىلىيه عىٍبًدم، كى :  ﴾مىاًلًك يػىٍوـً الدًٌينً ﴿قىاؿى هللاي تػىعىأبى قىاؿى

: ٦بىهدى٘ب عىٍبًدم، كىقىاؿى مىرهةن: فػىوهضى ًإٕبىه عىٍبًدم، فىًإذى  ؾى نىٍستىًعْبي ﴿ا قىاؿى ؾى نػىٍعبيدي كىًإايه ا  ﴾ًإايه : ىىذى قىاؿى
 : ، فىًإذىا قىاؿى رىاطى اٍلميٍستىًقيمى * ًصرىاطى الهًذينى أىنٍػعىٍمتى ﴿بػىٍيًِب كىبػىٍْبى عىٍبًدم كىلًعىٍبًدم مىا سىأىؿى اٍىًدانى الصًٌ

ا لًعىٍبًدم كىلًعىٍبًدم مىا سىأىؿى "  ﴾عىلىٍيًهٍم غىٍّبً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضهالًٌْبى  : ىىذى قىاؿى
(ُ) . 

 الدليل الرابع. 
: كىانيوا يػىٍقرىؤيكفى خىٍلفى النهيبًٌ  : " خىلىٍطتيٍم عىلىيه   عىٍن عىٍبًد هللًا بن مسعود هنع هللا يضر قىاؿى فػىقىاؿى

 . (ِ)اٍلقيٍرآفى " 
، فػىيىٍجهىريكفى بًًو: " خىلىٍطتيٍم عىلىيه  لًقىٍوـو كىانيوا  كُب ركاية: قىاؿى رىسيوؿي هللاً  يػىٍقرىؤيكفى اٍلقيٍرآفى

ًة شيٍغبلن "  ًة، فىًقيلى لىنىا: " أىالى ًإفه ُب الصهبلى اٍلقيٍرآفى"، كىكينها نيسىلًٌمي ُب الصهبلى
(ّ). 

 
                                 

 . ّٓٗابب كجوب قراءة الفاٙبة ُب كل ركعة، برقم  -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع ا٤بختصر الصحيح، كتاب الصبلة ُ)
ُب شرح معا٘ب اآلاثر  ، كالطحاكمَٗٗ/ِ، كأٞبد ُب ا٤بسند ِّٕ/ّ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو كاللفظ لو ِ)

ُ/ُِٕ . 
، كاأللبا٘ب ُب أصل صفة َُِ/ْ، كالعيِب ُب ٬بب األفكار ُُّ/ِكا٢بديث صحح إسناده ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد 

 . ّٔٔ/ُالصبلة 
 . ِٕٓ/ٗ، كأبو يعلى ُب مسنده ُُْ/ِ( أخرجها الدارقطِب ُب سننو كاللفظ لو ّ)

أصل ُب ا١بامع  ا، ك٥بَُِٗاألرانؤكط ُب ٙبقيقو لسنن الدارقطِب برقم ، ك ََُاأللبا٘ب ُب صفة الصبلة ص  اكحسنه
بي مىا يػينػٍهىى عىٍنوي ًمنى الكىبلىـً ُب الصهبلىًة، برقم   . ُُٗٗالصحيح للبخارم من قولو )ككنا نسلم..(، ابى
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 الدليل اخلامس. 
: قىاؿى رىسيوؿي هللاً  مىاـً لىوي ًقرىاءىةه " : " مىٍن كىا عىٍن جىاًبرو هنع هللا يضر قىاؿى ـه فىًإفه ًقرىاءىةى اإٍلً فى لىوي ًإمىا

(ُ) . 
 . (ِ)كنوقش أبف: ا٢بديث ضعيف 

 الدليل السادس. 
: ايى أىابى عىٍبًد الرهٍٞبىنً  : جىاءى رىجيله ًإٔبى عىٍبًد هللًا بن مسعود هنع هللا يضر فػىقىاؿى أىقٍػرىأي  ،عىٍن أىيب كىاًئلو قىاؿى

مىا ـي " خىٍلفى اإٍلً مىا ، كىسىيىٍكًفيكى ذىًلكى اإٍلً ًة شيٍغبلن : " أىٍنًصٍت لًٍلقيٍرآًف فىًإفه ُب الصهبلى ؟، قىاؿى  . (ّ)ـً
 القول الثاني. 

ية، كىذا قوؿ ضعيف لبعض خلف اإلماـ ُب الصبلة ا١بهر  ا٤بأمـو ابلقراءةجهر مشركعية 
 . (ْ) ا٢بنابلة

 أدلة القول الثاني. 

 ، كلكن ٲبكن أف يستدؿ ٥بم ابآلٌب: االقوؿ ٓب أجد لو دليبل كاحد بعد البحث عن أدلة ىذا
 الدليل األول. 

أف ا٤بصلي مأمور بقراءة الفاٙبة، كالقراءة ال تكوف قراءة حٌب تسمع كإال كانت حديث 
                                 

، َّّٗ/ٔا٤بسند ، كأٞبد ُب َٖٓابب إذا قرأ اإلماـ فأنصتوا، برقم ، خرجو ابن ماجو ُب سننو كاللفظ لو( أُ)
، ككافقو األلبا٘ب ُب أصل صفة ُِٕ/ِّ، كقد احتج بو ابن تيمية ٗبجموع الفتاكل َُٕ/ِكالدارقطِب ُب سننو 

  .ّٓٓ/ُالصبلة 
، كالذىيب ُِٖ/ِ، كابن أيب حاًب ُب ا١برح كالتعديل ٗ( ا٢بديث ضعفو البخارم ُب القراءة خلف اإلماـ: ا٢بديث رقم ِ)

 . ُّٓ/ُُب تنقيح التحقيق 
، كالطربا٘ب ُب الكبّب ُِٗ/ُ، كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلاثر ُّٖ/ِ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو كاللفظ لو ّ)

ٗ/ِْٔ . 
 .ُُّ/ْلعيِب ُب ٬بب األفكار ، كاُُّ/ِكاألثر صحح إسناده ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد      

:، كحيًكيى قػىٍوؿه اب١بىٍهرً قاؿ عن ىذا القوؿ: " ك  ٔٓ/ِ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُْٖ/ِ( ينظر الفركع البن مفلح ْ)  قلتي
ا ال يػيٍلتػىفىتي إلىٍيًو، كىال يػيعىوهؿي عىلىٍيًو ".   كىىيوى ضىًعيفه ًجدًّ
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 نفس. 
دكف أف  ،كنوقش أبف: ا٤بأمـو يستطيع قراءة الفاٙبة سرا ُب نفسو مع ٙبريك لسانو كشفتيو

ـى  هغّبى  سمعى يي   القراءة.  أك يشوش على ا٤بصلْب ٔبواره أك ينازع اإلما
 الدليل الثاين. 

 مع إمامو فيو متابعة لو كإنصات كزايدة خّب.  القرآفى  ا٤بأموـً  قراءةى  أفه 
نو يستطيع القراءة مع اإلماـ دكف ا١بهر ا٤بنهي عنو كالذم ٰبصل بو التشويش أبكنوقش: 
 كا٤بنازعة. 

 ع ذكر السبب. الترجيح بين األقوال م

مشركعية جهر ا٤بأمـو ابلقراءة خلف اإلماـ ُب  ا٤بتضمن عدـالذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ 
 الصبلة. 

 بيان وجه الشذوذ. 

يتضح من خبلؿ حكم الشيخ ابن تيمية السابق أنو حكم ابلشذكذ على القوؿ الثا٘ب 
كالناىية عن جهر ا٤بأموـ  ،أ٤بخالفتو األدلة الصحيحة الصرٰبة اآلمرة ابإلنصات لئلماـ إذا قر 

كي ال يشوش على غّبه من ا٤بصلْب أك ينازع اإلماـ لابلقراءة كا٤بؤيدة ابإلٝباع على ذلك، 
 القراءة كيغالطو. 
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اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: ثطالْ صالح اٌّأَِٛ خٍف إِبَ أرٝ ثبٌٛاعجبد، 
 ٌٚىٕٗ ال ٠ؼزمذ ٚعٛثٙب وّب ٠ؼزمذ اٌّأَِٛ. 

 تصوير المسألة. 

ـي  ٤بسألة ىنا: أف صبلةى ا٤براد اب  ا٤بأمـو خلف إماـ ٱبالفو ُب مذىبو الفقهي كلو أتى اإلما
فإف صبلتو ابطلة، ألف اإلماـ ال يرل كجوب تلك  ا٤بأموـي  كجوهبا ابلواجبات كما يعتقد

 أف يصلي الشافعي خلف ا٢بنفي.  :األفعاؿ، كمثالو
 تحرير محل النزاع. 

ـى  ، (ُ)فصبلتو صحيحو  ا٤بأموـي  اكما يعتقدى  ى ابلواجباتً إذا أت أٝبع الفقهاء على أف اإلما
 كٓب ٱبالف ُب ذلك سول بعض ا٤بتعصبْب من مقلدم ا٤بذاىب الفقهية. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ةي الرهجيًل خىٍلفى مىٍن ٱبيىاًلفي مىٍذىىبىوي، فػىهىًذًه تىًصح  اًبٌتًفىاًؽ  قاؿ الشيخ رٞبو هللا: " كىأىمها صىبلى
: ا  لصهحىابىًة كىالتهاًبًعْبى ٥بىيٍم إبًًٍحسىاًف كىاأٍلىئًمهًة اأٍلىٍربػىعىًة، كىلىًكنه النًٌزىاعى ُب صيورىتػىٍْبً

فػيهىا شىاذ   ا يػىٍعتىًقديهي اٍلمىٍأميوـي لىًكٍن الى  ،إٍحدىاٮبيىا: ًخبلى ـي اًبٍلوىاًجبىاًت كىمى مىا كىىيوى مىا إذىا أىتىى اإٍلً
ا  :ًمٍثلى  ،بػىهىايػىٍعتىًقدي كيجيو  التهشىه ًد اأٍلىًخًّب إذىا فػىعىلىوي مىٍن ٓبٍى يػىٍعتىًقٍد كيجيوبىوي كىاٍلمىٍأميوـي يػىٍعتىًقدي كيجيوبىوي فػىهىذى

ؼه شىاذ  "   . (ِ)ًفيًو ًخبلى
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

كلو كاف  ،ا٤بأمـوجواز الصبلة كصحتها خلف اإلماـ إذا أتى بواجبات الصبلة كما يعتقده 

                                 
، كمنحة ا٣بالق البن عابدين ِِّ/ُ، كا٤بختصر الفقهي البن عرفة ّْٕ/ِّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)

ِ/َٓ . 
 . ّٕٗ-ّٖٕ/ِّتيمية ( ٦بموع الفتاكل البن ِ)
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كاألصح عند  (ِ)كمذىب ا٤بالكية  (ُ)اإلماـ ال يعتقد كجوهبا، كىذا قوؿ لبعض ا٢بنفية 
 . (ٓ)، كاختيار ابن تيمية (ْ)كمذىب ا٢بنابلة  (ّ)الشافعية 

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
: " يي   عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى هللاً  صىل وفى لىكيٍم، فىًإٍف أىصىابيوا فػىلىكيٍم، كىًإٍف أىٍخطىئيوا قىاؿى

فػىلىكيٍم كىعىلىٍيًهٍم " 
(ٔ) . 

ـه ييصىل وفى   ككرد أيضا عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  ـه أىٍك يىكيوفي أىقٍػوىا : " سىيىٍأٌب أىقٍػوىا قىاؿى
ةى، فىًإٍف أىٛبى وا فػىلىكيٍم  كى٥بىيٍم، كىًإٍف نػىقىصيوا فػىعىلىٍيًهٍم كىلىكيٍم " الصهبلى

(ٕ) . 
، كأف ال يعتقد  كجو الداللة: فيو األمر العاـ ابلصبلة خلف اإلماـ كإف كاف ٨بالفا للمأمـو

فصبلة ا٤بأمـو حينئذ صحيحة، كيتحمل  ،اإلماـ بوجوب بعض أفعاؿ الصبلة ا٤بختلف فيها
 . (ٖ)اإلماـ تبعات ذلك لو أخطأ 

 الثاين.  الدليل
عى رىسيوؿى هللاً  : " ًإذىا حىكىمى ا٢بٍىاًكمي فىاٍجتػىهىدى ٍبيه   عىٍن عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص هنع هللا يضر أىنهوي ٠بًى يػىقيوؿي

                                 
 . َٓ/ِ، كحاشية منحة ا٣بالق البن عابدين ٖٔ/ُ( ينظر حاشية الشرنببلٕب ُ)
-َِٓ/ُ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ُّ/ِ، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي ْْٓ/ِ للمواؽ( ينظر التاج كاإلكليل ِ)

َِٔ . 
 . َّّ/ُ، كحاشية البجّبمي ُُٔ-َُٔ/ِ، كهناية اتاج للرملي ِٖٗ/ْ( ينظر اجملموع للنوكم ّ)
 . ّّٔ/ْ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُِ/ّ، كالفركع البن مفلح ُُ/ِ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ْ)
 . ّٕٔ-ّٕٓ/ِّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٓ)
 . ْٗٔابب إذا ٓب يتم اإلماـ كأًب من خلفو، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب األذاف ٔ)
 . َُٗ/ّ، كأبو نعيم ُب ا٢بلية َٕٔ/ٓ كاللفظ لو أخرجو ابن حباف ُب صحيحو (ٕ)

، كحسنو شعيب األرانؤكط ّْٖكا٢بديث صححو أبو نعيم ُب ا٢بلية عند ٚبرٯبو، كاأللبا٘ب ُب صحيح الَبغيب برقم 
 . ُِِِٖب ٚبريج صحيح ابن حباف برقم 

 . ّٕٗ/ِّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٖ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕ4ٔ 

 

 ٛالس حُـٔخػش: حُٔزلغ حَُحرغ الصالة: الفصل الثاني

ًإذىا حىكىمى فىاٍجتػىهىدى ٍبيه أىٍخطىأى فػىلىوي أىٍجره "  أىصىابى فػىلىوي أىٍجرىاًف، كى
(ُ) . 

ـى  ـي  ،كا٢باكمً   كجو الداللة: أف اإلما فعل من أفعاؿ  كجوبى  فلم يعتقدٍ  فإذا اجتهد اإلما
ه كمن اتبعو مغفور ألنو استفرغ أكخط ،الصبلة كٓب يفعلو فأصاب فلو أجراف، كإف أخطأ فلو أجر

كهبذا فإف صبلتو  ،[276]البقرة  ،﴾رىبػهنىا الى تػيؤىاًخٍذانى ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأانى ﴿الوسع كما قاؿ تعأب: 
ـي  كمن خلفو  الواجباتً ميع ٔب صحيحة، كمن ابب أكٔب مشركعية الصبلة كصحتها إذا أتى اإلما

 . (ِ) ا٤بأموـي  كما يعتقد  ه أهنا كاجباته اعتقادً  فيها مع عدـً 
 الدليل الثالث. 

ـي لًيػيٍؤًبىه   عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  مىا : " ًإ٭بهىا جيًعلى اإٍلً  ًبًو، فىبلى ٚبىٍتىًلفيوا عىلىٍيًو، فىًإذىا أىنهوي قىاؿى
ًإذىا سىجىدى فىاٍسجيدي  هي، فػىقيوليوا: رىبػهنىا لىكى ا٢بٍىٍمدي، كى دى عى هللاي لًمىٍن ٞبًى : ٠بًى ًإذىا قىاؿى ًإذىا رىكىعى فىارٍكىعيوا، كى كا، كى

ًة، فىًإفه ًإقىامىةى الصهفًٌ ًمٍن حيٍسًن صىلهى جىاًلسنا، فىصىل وا جيليوسنا أىٍٝبىعيوفى، كىأىًقيميوا الصهفه ُب   الصهبلى
ًة "   . (ّ)الصهبلى

كجو الداللة: فيو كجوب متابعة اإلماـ حٌب لو ترؾ كاجبا لعدـ القدرة أك التأكؿ فإنو يتابع، 
صبلتو كمن خلفو صحيحة إذا أتى ابلواجبات كما يعتقدىا ا٤بأمـو مع عدـ  كمن ابب أكٔب أف
 . (ْ)ذلك اعتقاد اإلماـ ب

 الدليل اخلامس. 
: قىاؿى رىسيوؿي هللاً  : " يىدي هللًا مىعى ا١بٍىمىاعىًة "  عىًن اٍبًن عىبهاسو هنع هللا يضر قىاؿى

(ٓ) . 

                                 
ابب أجر ا٢باكم إذا اجتهد فأصاب أك  -جو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسنة ( أخر ُ)

 . ِّٕٓأخطأ، برقم 
 . َّٖ/ِّ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
 . ِِٕابب إقامة الصف من ٛباـ الصبلة، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب األذاف ّ)
 . ّْْ/ُجامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة الثامنة(، طبع دار عآب الفوائد ( ينظر ْ)
 . ( تقدـ ٚبرٯبوٓ)
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كمن ذلك ٝباعة الصبلة حٌب كلو صلى اإلماـ كأتى  ،كجو الداللة: فيو األمر بلزـك ا١بماعة
 إلماـ ذلك. ابلواجبات كما يعتقدىا ا٤بأمـو مع عدـ اعتقاد ا

 الدليل السادس. 
اإلٝباع من الصحابة كا٤بسلمْب على اعتبار صبلة ا٤بخالف ُب الواجبات كصحتها 

 . (ُ)كمشركعيتها 
فقد خالف بعض ا٢بنفية كالشافعية ُب  ،كنوقش أبف: حكاية اإلٝباع غّب صحيحة

 مشركعية الصبلة كصحتها. 
 الدليل السابع. 

تفرؽ األمة كحدكث  :ة أك بطبلهنا خلف من ٱبالف مذىبوأنو يلـز من القوؿ بكراىة الصبل
الفتنة، لبطبلف صبلة كثّب من ا٤بسلمْب، ك٣ببلؼ بعضهم بعضا ُب أداء الصبلة فبل أيًب مأمـو 
بفعل إماـ، كألقيمت ا١بماعات ُب ا٤بساجد الختبلؼ ا٤بعتقدات ُب الواجبات، بل حٌب ُب 

مع ا٤بأمـو ُب اعتقاد الواجبات، فقد يكوف لكل  أتباع ا٤بذىب الواحد قد ال يتوافق اإلماـ
 . ِا١بماعات ؽى رٌ فى من صلوات الناس كتػي  كثّبه   لى بطي منهما رأم ٱبالف اآلخر فيو، كالـز ىذا أف تى 

 القول الثاني. 

كراىة الصبلة مع صحتها خلف اإلماـ إذا أتى ابلواجبات كما يعتقدىا ا٤بأمـو دكف 
  .(ّ)اإلماـ، كىذا مذىب ا٢بنفية 

                                 
، ك٦بموع ِٖ/ٓكى  ّّٔ/ْ، كالشرح الكبّب على ا٤بقنع لعبدالرٞبن بن قدامة ُُ/ ِ( ينظر ا٤بغِب للموفق ابن قدامة ُ)

 . ّٖٕ/ِّفتاكل ابن تيمية 
((

ـ ا٤بكي أربع ٝباعات لكل مذىب ٝباعة، كاستمرت من القرف السادس على ىذا كقد كانت الصبلة تقاـ ُب ا٢بر  ِ
ا٢باؿ بضع قركف حٌب جاء ا٤بلك عبدالعزيز آؿ سعود ككحدىم ٙبت إماـ كاحد بناء على مشورة العلماء، ينظر 

 .  ِّّص ة، كاتريخ عمارة ا٤بسجد ا٢براـ لباسبلمَٕرحلة ابن جبّب ص 

 . ّٔٓكى  ّٕٕ/ ُ، كحاشية ابن عابدين َٓ/ِ، كمنحة ا٣بالق البن عابدين ٖٔ/ُ( ينظر حاشية الشرنببلٕب ّ)
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 أدلة القول الثاني. 

ابختبلؼ  :ن ٱبالف مذىبو كإف أتى ابلواجباتخلف مصبلة ا٤بأمـو استدلوا على كراىة 
احتماؿ كقوع ا٤بخالفة فتبطل صبلة احتياطا من ك  ،االعتقاد حوؿ إٯباب تلك الواجبات

، كما قالوا أيضا: بصحة الصبلة إف أتى ابلواجبات دفعا للفتنة.   ا٤بأمـو
لصبلة صحيحة كال كراىة مطلقا ٤با سبق بيانو من أدلة القوؿ األكؿ الدالة كنوقش أبف: ا

فمن ابب أكٔب جواز  ،على جواز الصبلة خلف اإلماـ إذا خالف ا٤بأمـو ُب األفعاؿ الظاىرة
 الصبلة إذا أتى بتلك األفعاؿ كالصفات كإف ٓب يعتقد كجوهبا. كصحة 

 القول الثالث. 

كما  وجوهبامع عدـ اعتقاده بف اإلماـ إذا أتى ابلواجبات عدـ جواز الصبلة كبطبلهنا خل
 . (ِ)كالشافعية  (ُ)ا٤بأمـو ، كىذا رأم بعض ا٢بنفية  فيها يعتقد

 أدلة القول الثالث. 

 الدليل األول. 
ـي  اتبعه  الفعلى  أفه  ىذا الفعل كمع ذلك فعلو، فإف  ال يرل كجوبى  لبلعتقاد، فإذا كاف اإلما

شيئا ٓب يكن، لوركد األدلة على إٯباب ىذا الفعل، فا٤بفَبض االعتقاد فعلو ال ينفعو ككأف 
 . (ّ)كالفعل سواي 

، كال سبيل ٤بعرفة  كنوقش أبف: اإلماـ قد يعتقد كقد ال يعتقد إٯباب تلك األفعاؿ كا٤بأمـو
ٓب تضره اإلماـ  إف ٓب يعتقدٍ كالصحيح: ، أك يلتـز بو ذلك إال ابلسؤاؿ كىذا ال يقولو أحد

                                 
 سر ا٢بنفي. ، كنسب القوؿ أليب اليي ُِٗ/ِ( ينظر العناية للبابرٌب ُ)
النجم الوىاج للدمّبم  ، كنسبو أليب إسحاؽ اإلسفراييِب من شيوخ الشافعية، كينظرِٖٗ/ْ( ينظر اجملموع للنوكم ِ)

 . َّّ/ُ، كحاشية البجّبمي َِٓ/ُمل حاشية ا١ب، ك ّْٕ/ِ
 . ِٖٗ/ْ( ينظر اجملموع للنوكم ّ)
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، كقد دلت األدلة على صحة الصبلة كما   إلتياف اإلماـ ابلواجباتً  لفةي ا٤بخا كما يعتقد ا٤بأمـو
 سبق بيانو ُب أدلة القوؿ األكؿ. 

 الدليل الثاين. 
الصبلة  :من أحكاـ الصبلة مثل ما يعتقده ا٤بأموـي  خلف من ال يعتقد كجوبى  أف الصبلةى 

 . (ُ)و مطلقا فبل تصح صبلتي  خلف من يعلم أنو ٧بدثه 
 كنوقش من ثبلثة أكجو: 

صحة ال ٘بوز اتفاقا لفقدانو شرطا من شركط  خلف ادثً  ، فالصبلةي عدـ التسليماألكؿ: 
  ، كالصبلة خلف ا٤بخالف إذا أتى ابلواجبات متفق على صحتها عند معظم العلماء(ِ)الصبلة 

 . كما دؿ على ذلك النصوص
إلماـ ُب ىذه ا٢بالة قد أتى ٔبميع الشرائط ، فإف اا٤بؤثرالثا٘ب: أف ىذا قياس مع الفارؽ 

، فبل سبيل لبطبلف الصبلة كمن صلى ٧بداث كٓب تبح  كالواجبات ُب الظاىر كالٍب يعتقدىا ا٤بأمـو
 ، فإف ىذا صبلتو ابطلة ببل شك.بلة أصبل لعدـ ٙبقق شرط الطهارةلو الص

.  الثالث: أف اإلماـ ُب ىذه ا٢بالة ٦بتهد، كخطؤه مغفور كيتحملو عن  ا٤بأمـو
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

ىو القوؿ األكؿ ٔبواز الصبلة كصحتها خلف إماـ ٱبالف ا٤بأمـو ُب ا٤بذىب  الذم يَبجحي 
، كذلك لقوة أدلتو ككثرهتا كصراحتها، ك٤با تقتضيو  إذا أتى ابلواجبات على ما يعتقده ا٤بأمـو

 تنة كالتفرؽ بْب األمة. للف كدرءه  ،صلوات الناس من البطبلفمصلحة حفظ 
 بيان وجه الشذوذ. 

كعادة الشيخ رٞبو هللا أف: حكمو على ا٤بسألة ابلشذكذ يستند على ٨بالفة الدليل الشرعي، 
                                 

 . ْْٓ/ُ( ينظر جامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة الثامنة(، طبع دار عآب الفوائد ُ)
 . ِٔٓ/ْ(ينظر اجملموع للنوكم ِ)
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على القوؿ بعدـ صحة الصبلة خلف اإلماـ الذم أيٌب ابلواجبات كما ابلشذكذ كلذلك حكم 
 إلٝباع الصحابة كما كاف عليو ٨بالفه  القوؿى و أبف ىذا د كبلمى دكف اإلماـ ، كأيه  يعتقدىا ا٤بأموـي 

 العمل بْب التابعْب كاألئمة األربعة كغّبىم، كا٤ببلحظ أف الشيخ شىنهعى على فقو ىذا ا٤بخالف
٤با ٰبدثو ىذا القوؿ الشاذ من إبطاؿ  ككصف إنكاره ٤با كاف عليو السلف ابلبدعة، كذلك

" كىاًب١ٍبيٍملىًة فػىهىًذًه اٍلمىسىاًئلي ٥بىىا  و هللا:فقاؿ رٞب ،الصلوات كا٣ببلؼ كالفتنة بْب ا٤بسلمْب
ًف:   صيورىاتى

لٍ  ٍأميوـي خى ةى، فػىهينىا ييصىلًٌي اٍلمى فىوي إٍحدىاٮبيىا: أىٍف الى يػىٍعًرؼى اٍلمىٍأميوـي أىفه إمىامىوي فػىعىلى مىا يػيٍبًطلي الصهبلى
ًإ٭بهىا خىالىفى بػىٍعضي اًبٌتًفىاًؽ السهلىًف كىاأٍلىئًمهًة اأٍلىٍربػىعىًة كىغىّبًٍ  ـه كى ؼه ميتػىقىدًٌ ا ًخبلى ًىٍم، كىلىٍيسى ُب ىىذى

ًإٍف أىتىى اًبٍلوىاًجبى  ةى خىٍلفى ا٢بٍىنىًفيًٌ الى تىًصح  كى : فػىزىعىمى أىفه الصهبلى رًينى ًبْبى ًمٍن اٍلميتىأىخًٌ أًلىنهوي  ،اتً اٍلميتػىعىصًٌ
 أىدهاىىا كىىيوى الى يػىٍعتىًقدي كيجيوبػىهىا. 

ا اٍلقىٍوًؿ إٔبى أىٍف ييٍستػىتىابى كىمىا ييٍستػىتىابي أىٍىلي اٍلًبدىًع أىٍحوىجي ًمٍنوي إٔبى أىٍف يػىٍعتىده ًٖبًبلى  ًفًو، كىقىاًئلي ىىذى
اأٍلىئًمهًة كىعىٍهًد خيلىفىائًًو ييصىلًٌي بػىٍعضيهيٍم بًبػىٍعًض، كىأىٍكثػىري   فىًإنهوي مىا زىاؿى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى عىٍهًد النهيًبًٌ 

ا ٍرًعيهةى، كىلىٍو كىافى اٍلًعٍلمي هًبىذى ةى الشه كىاًجبنا  الى ٲبيىيًٌزيكفى بػىٍْبى اٍلمىٍفريكًض كىاٍلمىٍسنيوًف بىٍل ييصىل وفى الصهبلى
نًزىاعه كىأىًدلهةي ذىًلكى  لىبىطىلىٍت صىلىوىاتي أىٍكثىًر اٍلميٍسًلًمْبى كىٓبٍى ٲبيًٍكٍن ااًلٍحًتيىاطي فىًإفه كىًثّبنا ًمٍن ذىًلكى ًفيوً 

ًؼ كىىيوى الى ٯبىًٍزـي أبًىحىًد اٍلقىٍولىٍْبً،  يًٌني أىٍف ٰبىٍتىاطى ًمٍن ا٣بًٍبلى فىًإٍف كىافى خىًفيهةه، كىأىٍكثػىري مىا ٲبيًٍكني اٍلميتىدى
ًلكى  ا اٍلقىاًئلي نػىٍفسيوي لىٍيسى مىعىوي إاله تػىٍقًليدي ا١بٍىٍزـي أبًىحىًدٮًبىا كىاًجبنا فىأىٍكثػىري ا٣بٍىٍلًق الى ٲبيًٍكنػيهيٍم ا١بٍىٍزـي ًبذى ، كىىىذى

 ،ذىًلكى  بػىٍعًض اٍلفيقىهىاًء كىلىٍو طيوًلبى أبًىًدلهًة شىٍرًعيهةو تىديؿ  عىلىى ًصحهًة قػىٍوًؿ إمىاًمًو ديكفى غىٍّبًًه لىعىجىزى عىنٍ 
ا فىًإنهوي لىٍيسى  ًؼ ًمٍثًل ىىذى ا الى يػيٍعتىد  ًٖبًبلى ًمٍن أىٍىًل ااًلٍجًتهىاًد "  كى٥ًبىذى

(ُ) . 

                                 
 . ّٕٔ-ّٕٓ/ِّ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
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جٛق ؽبي اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: ػذَ عمٛغ اٌم١بَ ٚاٌفبرؾخ ػٓ اٌّغ
 ٚلزٗ إلدسان اٌشوٛع.  سوٛع اإلِبَ ٌٚٛ ٌُ ٠زغغ

 تصوير المسألة. 

 للمسألة صوراتف: 
 األكٔب: من أدرؾ الركوع مع اإلماـ كٓب يدرؾ معو القياـ كالفاٙبة، فهل ٙبتسب لو الركعة أـ

 عليو أف يعيدىا؟. 
يفوتو الركوع، فهل عليو أف  الثانية: من شرع ُب الفاٙبة كخبلؿ ذلك ركع اإلماـ كخشي أف

 أك يدرؾ الركوع مع إمامو؟.  الفاٙبة يتم
 تحرير محل النزاع. 

أك أدرؾ الركوع مع اإلماـ فقد  ،اتفق الفقهاء على أف من أدرؾ القياـ كالقراءة خلف اإلماـ
، إال أنو خالف (ُ)كأف من أدرؾ اإلماـ كقد اعتدؿ من ركوعو فقد فاتتو الركعة  أدرؾ الركعة،

بعض الفقهاء فقاؿ: بوجوب إدراؾ القياـ كقراءة الفاٙبة حٌب تدرؾ الركعة، كقاؿ بعضهم 
 بوجوب إٛباـ الفاٙبة لو شرع فيها أك انشغل عنها كركع اإلماـ، كلو ٓب يتسع كقتو إلدراؾ الركوع. 

 مية على المسألة. حكم ابن تي

 ا٢بكم على الصورة األكٔب: 
كىتىٍسقيطي عىٍن اٍلمىٍسبيوًؽ رٞبو هللا: )لىًكٍن يػيقىاؿي ًقرىاءىةي اٍلقيٍرآًف تىٍسقيطي ُب مىوىاًضعى  الشيخ قاؿ

ـي أىٍيضنا رهٍكعىةى فػىقىٍد أىٍدرىؾى ، كىمىا ُب حىًديًث أىيب بىٍكرىةى كىُب الس نىًن: "مىٍن أىٍدرىؾى الاٍلًقرىاءىةي كىاٍلًقيىا
اًء كىالنًٌزىاعي ًفيًو شىاذ ( ا قػىٍوؿي ٝبىىاًىًّب اٍلعيلىمى السهٍجدىةى"، كىىىذى
(ِ) . 

                                 
، ُِٓ-ُُٓ/ُ، كاإلقناع البن القطاف ِّ/ِكالتمهيد البن عبدالرب  ،ٕٔ/ّ( ينظر أحكاـ القرآف للجصاص ُ)

، َُٗ/ٕ، كفتح البارم البن رجب َُُ/ّ، كا٤بستدرؾ على ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُِٓ/ْكاجملموع للنوكم 
 .ٔٓ/ُ، كالنكت كالفوائد السنية للربىاف ابن مفلح ّّٖ/ُكفتح القدير للكماؿ بن ا٥بماـ 

 .َّّ/ّر بن األصم ا٤بعتزٕب كغّبه إٔب عدـ كجوب قراءة الفاٙبة، ينظر اجملموع للنوكم كقد ذىب أبو بك     
      .ٕٓ-ْٕ/ِّوع الفتاكل البن تيمية ( ٦بمِ)
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 ٛالس حُـٔخػش: حُٔزلغ حَُحرغ الصالة: الفصل الثاني

 ا٢بكم على الصورة الثانية: 
تم كىالى ي ،فىًإنهوي يرٍكىع مىعى ًإمىامو ًقيىامو لًقرىاءىة اٍلفىاًٙبىة ًإذا ٓب يػىتهًسع كىقتي  قاؿ رٞبو هللا: " كا٤بسبوؽي 

فػىهيوى شىاذ "  اأٍلىئًمهة، كىًإف كىافى ًفيًو خبلؼه  اٍلفىاًٙبىة اًبٌتًفىاؽ
(ُ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

ـى  ركع اإلماـ أك أدرؾ إذاامها سقوط القياـ كالفاٙبة عن ا٤بسبوؽ كعدـ إٛب  ا٤بأموـي اإلما
ُب حاؿ أنو أدرؾ اإلماـ  - عيةكمذىب الشاف (ّ)كا٤بالكية  (ِ)راكعا، كىو مذىب ا٢بنفية 

 . (ٔ)، كاختيار ابن تيمية (ٓ)كمذىب ا٢بنابلة  ،(ْ) -راكعا
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
: قىاؿى رىسيوؿي هللاً  : " مىٍن أىٍدرىؾى الرهٍكعىةى فػىقىٍد أىٍدرىؾى السهٍجدىةى"  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قىاؿى

(ٕ) (ٖ) . 
 . (ٗ)أبف: ا٢بديث ضعيف  كنوقش

                                 
، ك٨بتصر الفتاكل ِّْ/ُ، كجامع ا٤بسائل لو )اجملموعة الثامنة( َُُ/ّ( ا٤بستدرؾ على ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)

 . ٗٓا٤بصرية للبعلي ص 
 . ّّٖ/ُ، كفتح القدير للكماؿ بن ا٥بماـ ّٗ/ُ، كا٤بعتصر من ا٤بختصر للملطي ُٗٗ/ُنظر ا٤ببسوط للسرخسي ( يِ)
 . ْٗ-ْٖ/ِ، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي ِْٗ/ُ، كا٤بنتقى للباجي ُٔٔ/ُ( ينظر ا٤بدكنة لسحنوف ّ)
 . ٖٕٓ-ٕٕٓ/ُ، كحاشية ا١بمل ِٕٖ/ُ( ينظر شرح الي مع حاشيٍب قليويب كعمّبة ْ)
، كالعدة شرح ُُ/ِ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ٖٕ( ينظر مسائل اإلماـ أٞبد بركاية ابنو عبد هللا ص ٓ)

 . ٖٕالعمدة للمقدسي ص 
 . ّْٗ/ٓ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ٔ)
، ُْ/ِعلى أيب ىريرة ، كمالك ُب ا٤بوطأ بنحوه موقوفا ِِٓ/ْ( أخرجو الطربا٘ب مرفوعا ُب األكسط كاللفظ لو ٕ)

 . َٗ/ِكالبيهقي ُب الكربل 
 . ْٕ/ِّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٖ)
 . َُُٔ، كاأللبا٘ب ُب ٚبريج مشكاة ا٤بصابيح برقم ِِٓ/ْ( ا٢بديث ضعفو الطربا٘ب عند ٚبرٯبو ُب األكسط ٗ)
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 ٛالس حُـٔخػش: حُٔزلغ حَُحرغ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الثاين. 
ةى "   عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى أىفه رىسيوؿى هللاً  ًة فػىقىٍد أىٍدرىؾى الصهبلى : " مىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن ًمنى الصهبلى قىاؿى

(ُ) . 
كهبذا يسقط القياـ كالقراءة  ،كجو الداللة: أف إدراؾ الركوع إدراؾ ٤با فات من بقية األركاف

 . (ِ)ا٤بسبوؽ  عن
كنوقش أبف: ا٤براد ابلركعة ىي القياـ كالقراءة كالركوع كما بعدىا، كليس ٦برد الركوع، فمن 

 .(ّ)فاتتو القراءة فقد فاتتو الركعة 
كأجيب عنو : أبف الظاىر من لفظ )الركعة( ىو الركوع، كليس القياـ كالقراءة كما بعدٮبا، 

قد أدرؾ الصبلة، فلو قلنا أف ا٤براد ىو القياـ كما بعده ألنو من ا٤بعلـو أف من أدرؾ ذلك كلو ف
  ٤با كاف للكبلـ الوارد ُب ا٢بديث فائدة.

 الدليل الثالث. 
، فىذىكىرى   عىٍن أىيب بىٍكرىةى هنع هللا يضر أىنهوي انٍػتػىهىى ًإٔبى النهيبًٌ  كىىيوى رىاًكعه، فػىرىكىعى قػىٍبلى أىٍف يىًصلى ًإٔبى الصهفًٌ

: " زىادىؾى هللاي ًحٍرصنا كىالى تػىعيٍد "  لنهيًبًٌ ذىًلكى لً  ، فػىقىاؿى
(ْ) . 

ٓب أيمر أاب بكرة إبعادة الركعة لكونو أدرؾ الركوع، كلو كانت اإلعادة   كجو الداللة: أنو
 . (ٓ)ألف أتخّب البياف عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز  ،كاجبة ألمره بذلك

 الدليل الرابع. 
: قىاؿى رىسيوؿي هللاً عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر : " مىٍن أىٍدرىؾى الر كيوعى ًمنى الرهٍكعىًة اآٍلًخرىًة يػىٍوـى ا١ٍبيميعىًة   قىاؿى

 . (ٔ) فػىٍلييًضٍف إًلىيػٍهىا أيٍخرىل، كىمىٍن ٓبىٍ ييٍدرًًؾ الر كيوعى ًمنى الرهٍكعىًة اآٍلًخرىًة فػىٍلييصىلًٌ الظ ٍهرى أىٍربػىعنا "
                                 

 . َٖٓالصبلة ركعة، برقم  ابب من أدرؾ من -كتاب مواقيت الصبلة   -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح ُ)
 . ِْٕ/ِ( ينظر الى البن حـز ِ)
 .ِْٕ/ِالى البن حـز ( ينظر ّ)
 . ّٖٕابب إذا ركع دكف الصف، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب األذاف ْ)
 . ْٕ/ِّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٓ)
، كصححو ُُٖٓكابن خزٲبة ُب صحيحو ابختبلؼ يسّب برقم  ،َِّ/ِكاللفظ لو  أخرجو الدارقطِب ُب سننو (ٔ)

= 
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 ٛالس حُـٔخػش: حُٔزلغ حَُحرغ الصالة: ل الثانيالفص

 ة: فيو أف من أدرؾ الركوع فقد أدرؾ الركعة كيسقط عنو القياـ كالقراءة. كجو الدالل
 . (ُ)كنوقش أبف: ا٢بديث ضعيف 

 الدليل اخلامس. 
ـي لًيػيٍؤًبىه ًبًو، فىبلى ٚبىٍتىًلفيوا عىلىٍيوً   عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  مىا : " ًإ٭بهىا جيًعلى اإٍلً ، فىًإذىا أىنهوي قىاؿى

هي، فػىقيوليوا: رىبػهنىا لىكى ا٢بٍىٍمدي  دى عى هللاي لًمىٍن ٞبًى : ٠بًى ًإذىا قىاؿى  . (ِ)... "  رىكىعى فىارٍكىعيوا، كى
كعدـ االنشغاؿ كالتأخر كالتخلف  ،كجو الداللة: فيو األمر ٗبتابعة اإلماـ على أم حاؿ كاف

 كجوب إتياف ا٤بسبوؽ ابلقياـ كالفاٙبة. عنو ال بقراءة كال بقياـ كال غّبه، ٩با يدؿ على عدـ 
 كنوقش من ثبلثة أكجو: 

ـى  فبل بد لو أف أيٌب بتكبّبة اإلحراـ اتفاقا، ككذلك  كىو راكعه  األكؿ: أف من أدرؾ اإلما
 فكبلٮبا ركناف كاجباف.  ،أك يتمها ٍب يدرؾ اإلماـ الفاٙبةى  القراءة فبل بد لو أف يقرأى 

سريعا ٍب يدركو ُب  الفاٙبةى  قائما كيقرأى  رـى و فبإمكانو أف ٰبي ع إمامي إذا رك ا٤بسبوؽى  الثا٘ب: أفه 
 الركوع، كال يقع هبذا التخلف عن اإلماـ ُب ا٤بتابعة. 

الثالث: أف ا٤براد ىنا ا٤بتابعة كليس إدراؾ الركعة، فمن فاتو ركن من الصبلة كمن أدرؾ 
 بعض األركاف.  تلك الركعة لفوات دٍ عً يي اإلماـ كىو ساجد فليسجد معو، كلٍ 

 كأجيب عن ذلك من ثبلثة أكجو: 
األكؿ: أف القياـ كالقراءة لو كاان كاجبْب على ا٤بسبوؽ كال تدرؾ الركعة إال هبما لبينهما 

، ألف أتخّب البياف عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز، كما ُب حديث أيب بكرة السابق ذكره   النيب
إلدراؾ الركعة  ُب الركوع فمتابعة اإلماـ ،سقطا عنوكٗبا أهنما غّب كاجبْب على ا٤بأمـو ا٤بسبوؽ كي

 أكٔب من التأخر كالتخلف عنو. 
الثا٘ب: أف التخلف كالتأخر عن متابعة اإلماـ يؤدم الختبلؼ ا٤بأمومْب عن اإلماـ كىو 

=                                                             
 .ِِٔاأللبا٘ب ابإلركاء برقم 

 . َِْ/ِ، كالشوكا٘ب ُب النيل ّْٓ/ِ، كابن حجر ُب التلخيص ُٕٗ/ُ( ا٢بديث ضعفو ابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب ُ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ِ)
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 ٛالس حُـٔخػش: حُٔزلغ حَُحرغ الصالة: الفصل الثاني

 موضع االقتداء. 
 كعة. الثالث: أف التخلف كالتأخر عن متابعة اإلماـ قد يعرض ا٤بأمـو لفوات الركوع كإعادة الر 

 الدليل السادس. 
: قىاؿى رىسيوؿي هللاً  ًة كى٫بىٍني سيجيوده  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر، قىاؿى تيٍم ًإٔبى الصهبلى : " ًإذىا ًجئػٍ

ةى "  ئنا، كىمىٍن أىٍدرىؾى الرهٍكعىةى فػىقىٍد أىٍدرىؾى الصهبلى يػٍ فىاٍسجيديكا، كىالى تػىعيد كىىا شى
(ُ) . 

أمر ٗبتابعة اإلماـ ُب السجود، كلو كاف القياـ كالقراءة كاجبْب على   نوكجو الداللة: أ
قبلها، فبل حاجة  ٤با دؿ على أف إدراؾ الركعة إدراؾا٤بسبوؽ ألمره هبما، كما إف ا٢بديث ي

 . ةلئلتياف ابلقياـ كالقراء
 . (ِ)كنوقش أبف: ا٢بديث ضعيف 

 الدليل السابع. 
مىاـً لىوي ًقرىاءىةه "  : قىاؿى رىسيوؿي هللاً عىٍن جىاًبرو هنع هللا يضر قىاؿى  ـه فىًإفه ًقرىاءىةى اإٍلً : " مىٍن كىافى لىوي ًإمىا

(ّ) . 
عن ا٤بأمـو كال ٘بب عليو،  القراءةى  كجو الداللة: فيو األمر ابإلنصات لئلماـ، كأنو يتحملي 

 . (ْ) هامن قراءة الفاٙبة كإٛبام متابعة اإلماـ ُب الركوع أكجبإدراؾ ك كهبذا ف
 الدليل الثامن. 

استدلوا ببعض اآلاثر الواردة عن الصحابة الٍب تدؿ على كجوب متابعة اإلماـ كسقوط 
                                 

، كالدارقطِب ُب ّٖٗب الرجل يدرؾ اإلماـ ساجدا، برقم اب -كتاب الصبلة   -( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لو ُ)
 . ُّٓ/ِسننو 

، كا٢باكم ُب َُِ/ّكا٢بديث سكت عنو أبو داكد كما سكت عنو فهو صاّب، كأخرجو ابن خزٲبة ُب صحيحو 
ٍسنىاًد كىٓبىٍ ٱبيىٌرًجىاهي  ُِٔ/ُمستدركو  ا حىًديثه صىًحيحي اإٍلً   .ْٔٗاء برقم ، كصححو األلبا٘ب ابإلرك " كقاؿ: " ىىذى

كقاؿ: " ]فيو[ ٰبٓب بن أيب سليماف منكر ا٢بديث "،  ٗٓ( ا٢بديث ضعفو البخارم ُب القراءة خلف اإلماـ صِ)
 . ّٓٓ/ُ، كالذىيب ُب ا٤بهذب ُب اختصار السنن الكبّب للبيهقي ِٖ/ٗكضعف ا٢بديث ابن عدم ُب الكامل 

 ( تقدـ ٚبرٯبو كا٢بكم عليو. ّ)
 . ّّٖ/ُلكماؿ بن ا٥بماـ ( ينظر فتح القدير لْ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕ0ٔ 

 

 ٛالس حُـٔخػش: حُٔزلغ حَُحرغ الصالة: الفصل الثاني

 : (ُ)القياـ كالقراءة، كمنها 
-  : ٍهًل ٍبًن حينػىٍيفو أىنهوي قىاؿى ًبتو اٍلمىٍسًجدى فػىوىجىدى النهاسى "عىٍن أىيب أيمىامىةى ٍبًن سى دىخىلى زىٍيدي ٍبني اثى
 . (ِ) "عنا فػىرىكىعى، ٍبيه دىبه حىٌبه كىصىلى الصهفه ريكيو 

ًفعو أىفه  - : اعىٍن انى  . (ّ) "ًإذىا فىاتػىٍتكى الرهٍكعىةي فػىقىٍد فىاتػىٍتكى السهٍجدىةي "ٍبنى عيمىرى هنع هللا يضر كىافى يػىقيوؿي
-  : ٔبى الصهفًٌ قػىٍبلى أىٍف يػىٍرفػىعيوا ريءيكسىهيٍم، ًإذىا رىكىعى أىحىديكيٍم فىمىشىى إً "عىًن اٍبًن مىٍسعيودو هنع هللا يضر قىاؿى

ًإٍف رىفػىعيوا ريءيكسىهيٍم قػىٍبلى أىٍف يىًصلى ًإٔبى الصهفًٌ فىبلى يػىٍعتىد  هًبىا  . (ْ) "فىًإنهوي يػىٍعتىد  هًبىا، كى
 الدليل التاسع. 

 . (ٓ)كالقراءة  اإلٝباع على أف من أدرؾ الركوع مع اإلماـ فقد أدرؾ الركعة كيسقط عنو القياـ
 كنوقش أبف: اإلٝباع غّب منعقد لوجود ا٤بخالفْب من قبل من الشافعية كغّبىم. 

 الدليل العاشر. 
ـى  اإلٝباعى  أفٌ  حاؿ  على سقوط تكبّبة الركوع دكف اإلحراـ عن ا٤بسبوؽ ليدرؾ اإلما
ـى  ٤بسبوؽ، كيقاس عليو سقوط القياـ كالقراءة عن ا(ٔ)ركوعو  ُب الركوع.  أيضا حٌب يدرؾ اإلما

كنوقش أبف: ىذا قياس مع كجود ا٤بعارض من النص على كجوب القراءة على ا٤بأمـو حٌب 
                                 

 . ِْٗ/ُ( ينظر ا٤بنتقى للباجي ُ)
 . ْْٔ/ِ، كابن أيب شيبة ُب مصنفو ِِٗ/ِ( أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ كاللفظ لو ِ)

كاأللبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة ،ُِّ/ٔ، كالعيِب ُب ٬بب األفكار َّْ/ِكاألثر صححو ابن عبدالرب ُب االستذكار 
 . ّٕٗ/ُّب شرح السنة للبغوم كاألرانؤكط كرفيقو  ،ْٓٓ/ُ

 . َٗ/ِ، كأخرجو البيهقي ُب الكربل ُْ/ِ( أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ كاللفظ لو ّ)
، كقد صححو أبو عبدهللا الدا٘ب ُب سلسلة اآلاثر كاألثر أخرجو مالك عن انفع عن ابن عمر كىذا أصح األسانيد

 .ِِٖ/ِالصحيحة 
 كاحتج بو.  ِٕٕ/ِ، كابن حـز ُب الى ُِٕ/ٗفظ لو ( أخرجو الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب كاللْ)

 كقاؿ: " فيو زيد بن أٞبد كٓب أجد من ذكره ".  َٖ/ِكاألثر ضعفو ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد 
، ُِٓ-ُُٓ/ُكاإلقناع البن القطاف  ،ِّ/ِ، كالتمهيد البن عبدالرب ٕٔ/ّ( ينظر أحكاـ القرآف للجصاص ٓ)

، َُٗ/ٕ، كفتح البارم البن رجب َُُ/ّستدرؾ على ٦بموع فتاكل ابن تيمية ، كا٤بُِٓ/ْكاجملموع للنوكم 
 . ٔٓ/ُ، كالنكت كالفوائد السنية للربىاف ابن مفلح ّّٖ/ُكفتح القدير للكماؿ ابن ا٥بماـ 

 . ّّٔ/ُ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٔ)
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 حاؿ ركوع اإلماـ كما سيأٌب. 
 القول الثاني. 

ـي ٍب ر  كجوب إٛباـ ا٤بسبوؽ للفاٙبة كعدـ سقوطها إف شرع ُب قراءهتا ا٤بأموـي  كذلك  ،كع اإلما
كلكن انشغل عنها أبم شاغل كدعاء االستفتاح، كىذا  ُب حاؿ أنو كاف إبمكانو إٛباـ قراءهتا

، كُب كجو عند الشافعية كىو مذىب الظاىرية أيضا: أنو ٯبب إٛبامها (ُ)األصح عند الشافعية 
ـي  إف ركعى   . (ِ)أثناء قراءتو دكف تقييد ٕباؿ معينة  اإلما

 أدلة القول الثاني. 

  ، ٤با كرد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ الفاٙبة كاجبة قراءةى  استدلوا على ىذا القوؿ أبفٌ 
ري ٛبىىاـو "  ، غىيػٍ اثن ةن ٓبٍى يػىٍقرىٍأ ًفيهىا أًبيٌـً اٍلقيٍرآًف فىًهيى ًخدىاجه ثىبلى : " مىٍن صىلهى صىبلى قىاؿى
(ّ) . 

ركع عن الفاٙبة أبم شاغل كدعاء االستفتاح، حٌب  كقالت الشافعية: إذا تشاغل ا٤بسبوؽي 
ـي  فقد فوت ا٤بسبوؽ كاجبا، كبناء عليو ٯبب أف أيٌب هبا كيتابع اإلماـ كلو بلغ التخلف عنو  اإلما

 . (ْ)إٔب ثبلثة أركاف، فإف ٓب يفعل ذلك فصبلتو انقصة 
 القول الثالث. 

ـي  ـي  الفاٙبة ٛباما كلكنو قرأ عدـ سقوط الفاٙبة عن ا٤بسبوؽ بتاات، فلو فاتو القيا  راكعه  كاإلما
، (ٓ)إلماـ البخارم أليب ىريرة هنع هللا يضر كاكإال فبل يعتد بتلك الركعة، كىذا قوؿ منسوب  ،ذلكأه أجز 

                                 
 . ُِّ/ِتاج للرملي ، كهناية اِّٗ/ُ، كفتاكل الرملي ِِٓ/ُ( ينظر الفتاكل الفقهية البن حجر ُ)
 .ِٕٖ/ُ، كشرح الي مع حاشيٍب قليويب كعمّبة ِّٕ/ِحـز  ( ينظر الى البنِ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ّ)
كما  ّٕكٙبقيق اإلماـ السبكي أف مدرؾ الركوع ليس ٗبدرؾ الركعة على الصحيح ص، ِّٕ/ِ( ينظر الى البن حـز ْ)

 . ُِّ/ِ، كهناية اتاج للرملي ِّٗ/ُ، كفتاكل الرملي ِِٓ/ُكالفتاكل الفقهية البن حجر بعدىا، 
كفتح البارم البن رجب  ،ُِِكالقراءة خلف اإلماـ للبيهقي ص ،ٖ-ٕص ( ينظر القراءة خلف اإلماـ للبخارمٓ)

ٕ/ُُٓ . 
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، كذىبت الظاىرية إٔب عدـ سقوط القياـ كالفاٙبة عن ا٤بسبوؽ (ُ)كذىب إليو بعض الشافعية 
 . (ِ)مطلقا، كأف عليو إعادة الركعة إف ٓب يدركهما 

 أدلة القول الثالث. 

 ول. الدليل األ
ةن ٓبٍى يػىٍقرىٍأ ًفيهىا أًبيٌـً اٍلقيٍرآًف فىًهيى ًخدىاجه  قىاؿى   عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى عىًن النهيبًٌ  : " مىٍن صىلهى صىبلى

اثن  ري ٛبىىاـو " ثىبلى !، فػىقىاؿى هنع هللا يضر فىًقيلى أًلىيب ىيرىيٍػرىةى  ، ، غىيػٍ مىاـً : اقٍػرىٍأ هًبىا ُب هنع هللا يضر : ًإانه نىكيوفي كىرىاءى اإٍلً
ٍعتي رىسيوؿى هللاً نػىٍفًسكى فىًإٌ٘بً  ةى بػىٍيًِب كىبػىٍْبى عىٍبًدم  قىاؿى هللاي تػىعىأبى  ) :  يػىقيوؿي   ٠بًى : " قىسىٍمتي الصهبلى

دى٘ب  هللاي تػىعىأبى  ، قىاؿى  ﴾ا٢بٍىٍمدي َّللً رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى ﴿  : ، فىًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي  ًنٍصفىٍْبً كىلًعىٍبًدم مىا سىأىؿى  : ٞبًى
 . (ّ) (" عىٍبًدم...

من ٓب يقرأىا فصبلتو  كجو الداللة: فيو كجوب قراءة الفاٙبة خلف اإلماـ كلو سرا كأفٌ 
ـي  ـى  ا٤بأموـي  ٓب يتم الفاٙبة أك أدرؾ ا٤بأموـي ك  ، انقصو، فإف ركع اإلما كىو راكع فعليو أف يقرأىا  اإلما

 . (ْ)الركعة  يدرؾبل فكإال 
نوقش اب٤بعارضة: أبف األدلة من النصوص كاإلٝباع دلت على أف من أدرؾ اإلماـ راكعا ك 

ـً  فعليو الركوع، كأف من أدرؾ الركوعى  ـي  فقد أدرؾ الركعةى  مع اإلما ، كأف كالقراءةي  كيسقط عنو القيا
 أكٔب كأكجبى كالركعةى بو  الركوعً  ، كلذلك كاف إدراؾي فقد فاتتو الركعةي  مع اإلماـً  من فاتو الركوعي 
 . (ٓ)من قراءة الفاٙبة 

                                 
، كركضة الطالبْب لو ُِٓكى  َُُ-َُٗ/ْاجملموع للنوكم ، ك ُِِالقراءة خلف اإلماـ للبيهقي ص( ينظر ُ)

ي كبلٮبا من عبض  ؛ كذكر النوكم أف ٩بن قاؿ هبذا القوؿ اإلماـ دمح بن إسحاؽ بن خزٲبة كأبو بكر الّٕٔ/ُ
 . ِٕٖ/ُالشافعية، كينظر أيضا حاشيتا قليويب كعمّبة على شرح الي 

 . ُُُ/ٕ، كلبلستزادة ينظر فتح البارم البن رجب ِْٕ-ِّٕ/ِ( ينظر الى البن حـز ِ)
 . ( تقدـ ٚبرٯبوّ)
 . ُُ/ِ( ينظر الشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ْ)
 . ْٕ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُٗٗ/ُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ٓ)
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 الدليل الثاين. 
ًإفه رىبهكى يػىٍعلىمي أىنهكى تػىقيوـي أىٍدٗبى ًمٍن ثػيليثىًي اللهٍيًل كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي كىطىائًفىةه ًمنى الهًذينى ﴿قاؿ تعأب: 

وهي فػىتىابى عىلىٍيكيٍم فىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسهرى ًمنى اٍلقيٍرآًف عىًلمى مىعىكى كىاَّللهي يػيقىدًٌري اللهٍيلى كىالنػههىارى عىًلمى أىٍف لىٍن ٙبيٍصي 
تػىغيوفى ًمٍن فىٍضًل اَّللهً كىآخىريكفى يػيقىاتًليوفى  ُب أىٍف سىيىكيوفي ًمٍنكيٍم مىٍرضىى كىآخىريكفى يىٍضرًبيوفى ُب اأٍلىٍرًض يػىبػٍ

ًبيًل اَّللهً فىاقٍػرىءيكا مىا تػىيىسهرى ًمٍنوي كىأىقً  ةى سى  . [20]ادلزمل  ،﴾يميوا الصهبلى
كجو الداللة: فيو األمر بقراءة القرآف ُب الصبلة، كأكجب ما يقرأ فيها: الفاٙبة، فبل تسقط 

 . (ُ)ٕباؿ إال بدليل 
كنوقش أبف: ىذا عاـ ُب القراءة، أما ا٤بأمـو فهو ٨بصوص ابلدليل أف يتابع اإلماـ على أم 

ماـ إدراؾ للركعة، كأف عليو أف ينصت لقراءة اإلماـ، كأف حاؿ كاف، كأف إدراؾ الركوع مع اإل
 اإلماـ يتحمل عنو القراءة دكف الركوع، فلذلك كاف إدراؾ ا٤بسبوؽ للركوع مع اإلماـ أكٔب من

 . (ِ)لفاٙبة ا ةقراءل أتخره
 الدليل الثالث. 

ب القياـ أك القراءة استدلوا ببعض اآلاثر الواردة عن بعض الصحابة مهنع هللا يضر، كالٍب تتضمن كجو 
 ، منها: (ّ)كأف ُب فواهتا فوات الركعة 

ـى قىائًمنا " - مىا : " الى ٯبيٍزًئيكي ًإاله أىٍف تيٍدرًؾى اإٍلً  . (ْ) عىًن اأٍلىٍعرىًج عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قىاؿى
: قىاؿى أىبيو سىًعيدو هنع هللا يضر - الى يػىرٍكىٍع أىحىديكيٍم حىٌبه يػىٍقرىأى أًبيٌـً ": عىٍن عىٍبًد الرهٍٞبىًن ٍبًن ىيٍرميزى قىاؿى
 . (ٓ) "اٍلقيٍرآفً 

                                 
 . ّّٖ/ُ( ينظر فتح القدير للكماؿ بن ا٥بماـ ُ)
 . ُِٗ/ُ( ينظر التبصرة للخمي ِ)
 . ُُُ/ٕ( ينظر فتح البارم البن رجب ّ)
 . ّٓخلف اإلماـ ص  ( أخرجو البخارم ُب القراءةْ)

 . ِٓٔ/ِكاألثر احتج بو البخارم، كصححو األلبا٘ب ُب إركاء الغليل 
 . َِِ، كالبيهقي ُب القراءة خلف اإلماـ ص ّٔ( أخرجو البخارم ُب القراءة خلف اإلماـ كاللفظ لو ص ٓ)

= 
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 ٛالس حُـٔخػش: حُٔزلغ حَُحرغ الصالة: الفصل الثاني

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الفاٙبة عن ا٤بسبوؽ كأف عليو إدراؾ الركوع مع القياـ ك الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ بسقوط 
و كصحتها كصراحتها، ، كأف إدراؾ الركوع إدراؾ للركعة، كذلك لكثرة أدلتحاؿ ركوعو اإلماـ

 كلذلك كاف اإلٝباع ٧بكيا ُب ا٤بسألة ُب كتب كثّب من العلماء على ذلك. 
 بيان وجه الشذوذ. 

كا٤بخصصة ٢باؿ ا٤بأمـو  ،إف ترجيح أحد األقواؿ على غّبه بسبب األدلة ا٤بتوافرة كالصرٰبة
ـ القراءة، كأف على كأف قراءة اإلماـ قراءة للمأمـو كأف اإلماـ يتحمل عن ا٤بأمو  ،ابإلنصات

درؾ الركعة كالصبلة، مع شيوع ىذا تي فبإدراكو  مع اإلماـ حاؿ ركوعو ا٤بسبوؽ إدراؾ الركوع
القوؿ بْب ٝباىّب العلماء كالفقهاء ُب األمصار ٩با جعل بعضهم ٰبكوف اإلٝباع على ذلك، ىو 

راؾ الشيخ رٞبو هللا ا٢بامل البن تيمية ألف ٰبكم على القولْب الثا٘ب كالثالث ابلشذكذ، مع إد
 للنزاع ُب ىذه ا٤بسألة كلذلك كصفو كما مر مسبقا ابلنزاع الشاذ. 

نو ٨بالف أبكىذا ا٢بكم يستقيم مع قاعدة الشيخ العامة ُب تصوره للقوؿ الفقهي الشاذ 
للدليل الصريح من الكتاب كالصحيح من السنة، كأف من عبلمات ىذا الشاذ ىو ٨بالفتو 

 لئلٝباع. 
أيضا إٔب أصحاب القوؿ الثا٘ب كالثالث من بعض أىل ا٢بديث كالشافعية كأىل كابلنظر 

يتبْب ٕب أف ىذا القوؿ مرجوح بوضوح، إال أف مسألة ا٢بكم ابلشذكذ تبقى  ،الظاىر كأدلتهم
نسبيةن بْب أىل العلم بناء على قوة األدلة ككضوحها كاالعتداد اب٤بخالفْب، كلذلك أشار ابن 

إٔب شذكذ ىذا القوؿ، بينما حكى غّبىم  (ِ)كابن رجب ا٢بنبلي  (ُ)م تيمية كغّبه كالنوك 
 ا٣ببلؼ كانقشو دكف القوؿ بشذكذه. 

=                                                             
 . ُُْ/ٕحتو كاألثر احتج بو البخارم ُب القراءة خلف اإلماـ، كأشار ابن رجب ُب فتح البارم إٔب ص

 . ّٕٔ/ُ( ينظر ركضة الطالبْب للنوكم ُ)
 . ُُِ/ٕ( ينظر فتح البارم البن رجب ِ)
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 الخامس المبحث

 صالة الجمعة والمسافر

 : مسائل ثالثوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 اهخٓش حُـٔؼش ك٢ حُٔلَ. 

ــ  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 طل٤٠َ طَر٤غ حُٜالس ك٢ حُٔلَ. 

ــأل  : ةة ال ال ــــــــــــاملســــــــــ

 

طل٤٠َ حُـٔغ ر٤ٖ حُِٜٞحص ك٢ حُٔلَ ػ٠ِ اهخٓش ًَ 

   ٛالس ك٢ ٝهظٜخ.
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 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

 اٌّغأٌخ األٌٚٝ: إلبِخ اٌغّؼخ فٟ اٌغفش. 

 تحرير محل النزاع. 

، كخالف ُب ذلك بعض الفقهاء  (ُ) سافرً ا٤ب ىال ٘بب عل ا١بمعةى اتفق العلماء على أف 
 كالظاىرية فقالوا بوجوهبا. 

 على المسألة.  حكم ابن تيمية

ةى ًعيدو كىالى صىلهى يػىٍوـى عىرىفىةى ٝبيٍعىةن كىالى كىافى ُب   قاؿ رٞبو هللا: " فىًإفه النهيبه  ٓبٍى ييصىلًٌ هًبًمىا صىبلى
ا كىافى عىامهةي اٍلعيلىمىاًء عىلىى أىفه ا١ٍبيٍمعىةى الى تيصى  ا، كى٥ًبىذى لهى ُب السهفىًر، أىٍسفىارًًه ييصىلًٌي ٝبيٍعىةن كىالى ًعيدن

كىلىٍيسى ُب ذىًلكى إاله نًزىاعه شىاذ  " 
(ِ) . 

 كىذا حكم صريح بوجود ا٣ببلؼ كشذكذه. 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ْ)كا٤بالكية  (ّ)عدـ كجوب ا١بمعة على ا٤بسافر، كىذا مذىب عامة أىل العلم من ا٢بنفية 
 . (ٖ)كغّبه  (ٕ)ار ابن تيمية كاختي (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية 

                                 
، ٔٓ/ِكى  ّٔ/ِ، كاالستذكار البن عبدالرب ُِ-َِ/ْ، كاألكسط البن ا٤بنذر َْ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ُ)

، كا٤بغِب البن قدامة ُِٓ/ُبّبة ، كاختبلؼ األئمة العلماء البن ىُٗٔ/ُكبداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد 
 . َُٔ/ُ، كاإلقناع البن القطاف ُِٓ/ِ

 . ُِْ-َِْ/ِٕ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
، كابن التْب كنقلو عن العيِب ُِ-َِ/ْك٩بن كافق الشيخ ُب ا٢بكم على شذكذ ىذا القوؿ : ابن ا٤بنذر ُب األكسط      

 .َِْ/ُٔب عمدة القارم 
 . ِٔ/ِ، كالعناية شرح ا٥بداية للبابرٌب َْ، ك٨بتصر القدكرم ص ُُْ/ِر الطحاكم للجصاص ( ينظر شرح ٨بتصّ)
 . ِِٔ/ُ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم َّٓ، كا٤بعونة للبغدادم ص ٕٓ/ُ( ينظر التفريع البن ا١ببلب ْ)
 . ْٖٓ/ْكم ، كاجملموع للنو ّْٓ/ِ، كالبياف للعمرا٘ب ِِّ/ِ( ينظر حلية العلماء للشاشي القفاؿ ٓ)
 . ِّ/ِ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ُٕٗ/ِ، كشرح الزركشي َِٓ/ِ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٔ)
 . ُُٖ/ِْ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٕ)
 . ُِٕ/ّ( ينظر نيل األكطار للشوكا٘ب ٖ)
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 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ارًمًٌ هنع هللا يضر عىًن النهيًبًٌ  ًيمو الده : " ا١ٍبيميعىةي كىاًجبىةه   عىٍن ٛبى أىٍك  ،أىٍك ٩بىٍليوؾو  ،ًإاله عىلىى صىيبٌو  ،قىاؿى

: " ًإفه ا١بٍيميعى  افى اًفرو "، كىُب رًكىايىًة اٍبًن عىٍبدى اًفرو"ميسى ٍليوؾو أىٍك ميسى ةى كىاًجبىةه ًإاله عىلىى صىيبٌو أىٍك ٩بى
(ُ()ِ) . 

 . (ّ)أبف ا٢بديث ضعيف  :كنوقش
 الدليل الثاين. 

: " مىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبً كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر، فػىعىلىٍيًو ا١ٍبيميعىةي يػىٍوـى   عىٍن جىاًبرو هنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى هللاً  قىاؿى
ًن اٍستػىٍغُبى ًبلىٍهوو أىٍك  ، فىمى ً٘بىارىةو ا١ٍبيميعىًة، ًإاله عىلىى مىرًيضو أىٍك ميسىاًفرو أىًك اٍمرىأىةو أىٍك صىيبٌو أىٍك ٩بىٍليوؾو

يده "  هللاي غىًِب  ٞبًى  . (ٓ) (ْ) اٍستػىٍغُبى هللاي عىٍنوي، كى
 . (ٔ)كنوقش أبف: ا٢بديث ضعيف 

 الدليل الثالث. 
بعرفة الظهر كالعصر ٝبعا كقصرا ُب ٝبع كبّب من ا٤بسلمْب، كىذا دليل  صلى  أف النيب

، كلذلك أسر فيهما معةمع مع ا١بٯبال  عصرعلى أنو سقطت عنو ا١بمعة ألنو ُب سفر كألف ال
 . (ٕ)كٓب ٯبهر 

                                 
ل، كالطربا٘ب ُب ا٤بعجم ، كالبيهقي ُب السنن الكرب ُّٖ/ّكاللفظ لو  ُِِ/ِ( أخرجو العقيلي ُب الضعفاء الكبّب ُ)

 . ُٓ/ِالكبّب 
 . ُُْ/ِ( ينظر شرح ٨بتصر الطحاكم للجصاص ِ)
، كابن ا٤بلقن ُب ٙبفة اتاج َُٔ/ّ، كابن القطاف ُب بياف الوىم ّّٕ/ِ( ا٢بديث ضعفو البخارم ُب التاريخ الكبّب ّ)

كاأللبا٘ب ُب إركاء  و حاًب: شيخ ٦بهوؿ "،كقاؿ: " فيو أبو عبد هللا الشامي ٦بهوؿ، كا٢بكم بن عمرك؛ قاؿ أب ْٖٖ/ُ
 كقاؿ عنو: " إسناده كاه جدا ".  ٓٓ/ّالغليل 

 . ُْٖ/ّ، كالبيهقي ُب الكربل َّْ/ِ( أخرجو الدارقطِب ُب سننو كاللفظ لو ْ)
 . ُّٔ/ُ( ينظر اإلشراؼ للبغدادم ٓ)
دم ُب تنقيح ٙبقيق كابن عبدا٥با، ُُُّ/ّ، كالذىيب ُب ا٤بهذب ُْٖ/ٖ( ا٢بديث ضعفو ابن عدم ُب الكامل ٔ)

 .ٔٓ/ّ، كاأللبا٘ب ُب إركاء الغليل ٗٔ/ِالتعليق 
 . ِِٔ/ُ( ينظر الفواكو الدكا٘ب للنفراكم ٕ)
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 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

 كنوقش من ثبلثة أكجو: 
لسفر، األكؿ: أف ا١بمع كالقصر للظهر كالعصر ُب عرفة قيل أنو نسك كال عبلقة لو اب

 . (ُ)ُب ذلك كٓب يتموا مع كوهنم ليسوا أبىل سفر   كلذلك اتبع أىل مكة النيب
، بل األرجح قياس ا١بمعة على الظهر ُب معةمع ا١ب العصرالثا٘ب: عدـ التسليم ٗبنع ٝبع 

 مع كال مانع من ذلك شرعا. ا١بجواز 
قيل أهنا ٝبعة كٓب ٯبهر  الثالث: أنو ٓب يرد ُب األحاديث أنو أسر كٓب ٯبهر ُب صبلتو، كلو

 . (ِ)فيها فصبلتو صحيحة، فبل كجو لبلستدالؿ ابإلسرار على ترؾ ا١بمعة ُب السفر 
 الدليل الرابع. 

ٓب أيمر من كاف حوؿ ا٤بدينة على مسافة سفر إبقامة ا١بمعة أك حضورىا اب٤بدينة،   أنو
 . (ّ)عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز  ألف أتخّب البياف ملسو هيلع هللا ىلص كلو كاف ىذا كاجبا لبينو
  اب١بمعة، ٤با كرد عن رجل من الصحابة أف النهيًبًٌ  (ْ)قيباء  أىلى  ملسو هيلع هللا ىلص كنوقش أبنو: أمر

: أىٍف نىٍشهىدى ا١ٍبيميعىةى ًمٍن قػيبىاءى "   " أىمىرىانى النهيب   قىاؿى
(ٓ) . 

 كأجيب عنو من ثبلثة أكجو: 
للصبلة ُب مسجدىا كٓب   على مسافة سفر، ككاف يقصدىا النيباألكؿ: أف قيباء ليست 

: " كىافى النهيب   هنع هللا يضرر، ٤با كرد عىًن اٍبًن عيمىرى أنو يقصعنو  يردٍ  أيىٌٍب مىٍسًجدى قػيبىاءو كيله سىٍبتو   قىاؿى
                                 

 . ّّٗ/ِ(ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
 . ِّٓ/ّ( ينظر الى البن حـز ِ)
 . َْٔ/ِ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ّ)
 أكلو، أصلو اسم بئر ىناؾ عرفت القرية هبا كىي مساكن بِب عمرك بن عوؼ من األنصار اء: بضم القاؼ ُببى ( قػي ْ)

ى فيو إٔب بيت ا٤بقدس حٌب صله ابلقرب من ا٤بدينة، كفيها ا٤بسجد ا٤بشهور اب٠بها كلو فضل ُب الصبلة فيو، ككاف يي 
نظر الدرة الثمينة ُب أخبار ا٤بدينة البن النجار ٙبولت القبلة إٔب الكعبة، كىو على بعد ميلْب تقريبا من ا٤بدينة ا٤بنورة، ي

 . َِّ/ْ، كمعجم البلداف للحموم ُِّص 
 . َُٓابب ما جاء من كم تؤتى ا١بمعة، برقم  -أبواب ا١بمعة  -( أخرجو الَبمذم ُب ا١بامع ٓ)
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 حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَٛالس : حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

مىاًشينا كىرىاًكبنا، كىكىافى عىٍبدي هللًا هنع هللا يضر يػىٍفعىليوي " 
ضا لو كانت على مسافة قصر ٤با ذىب إليها ، كأي(ُ)

كما جاء عىٍن أىيب سىًعيدو   ،قاصدا مسجدىا ٤با جاء من النهي عن السفر لغّب ا٤بساجد الثبلثة
ٍعتي رىسيوؿي هللاً  : ٠بًى : مىٍسًجًدم   هنع هللا يضر قىاؿى ثىًة مىسىاًجدى يقوؿ: " الى تىشيد كا الٌرًحىاؿى ًإاله ًإٔبى ثىبلى

ا،  ، كىاٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى " ىىذى كىاٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً
(ِ) . 

 . (ّ)ضعيف ال يصح  شهود ا١بمعة من قباء حديثالثا٘ب: أف 
 الثالث: قيل أف األمر ىنا ٧بموؿ على االستحباب. 

 الدليل اخلامس. 
 . (ْ)اإلٝباع على عدـ كجوب ا١بمعة على ا٤بسافر 

 . (ٓ)الظاىرية كغّبىم بعض التابعْب ك ا٤بخالف، كىم  كنوقش أبف: اإلٝباع غّب منعقد لوجود
 الدليل السادس. 

أف السفر مشقة، كإٯباب ا١بمعة على ا٤بسافر يوجب عليو اإلقامة كالتأخر ُب السّب، كقد 
كال شك أف ىذا حرج كمشقة، كقد جاءت الشريعة برفع ا٢برج  ،الرفقة يكوف مع رفقة فتفوتو
 .(ٔ) كالتيسّب حاؿ ا٤بشقة

                                 
سبت، برقم ( حديث ذىاب ابن عمر إٔب قباء أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب من أتى مسجد قباء كل ُ)

ُُّٗ . 
 . ِٕٖابب سفر ا٤برأة مع ٧بـر إٔب حج كغّبه، برقم  -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب ا٢بج ِ)
، كابن رجب ُب فتح البارم ٕٔٔ/ِ، كالنوكم ُب ا٣ببلصة َُٓ/ُ( ا٢بديث ضعفو الَبمذم بعد أف أخرجو ُب ا١بامع ّ)

  .ّٓٓ، كاأللبا٘ب ُب ضعيف الَبمذم برقم َُْ/ٓ
، ٔٓ/ِكى  ّٔ/ِ، كاالستذكار البن عبدالرب ُِ-َِ/ْ، كاألكسط البن ا٤بنذر َْ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ْ)

 . َُٔ/ُ، كاإلقناع البن القطاف ُِٓ/ِ، كا٤بغِب البن قدامة ُِٓ/ُكاختبلؼ األئمة العلماء البن ىبّبة 
، فقد ذكركا ٝباعة ُِٕ/ّ، كنيل األكطار للشوكا٘ب َِٓ/ِ، كا٤بغِب البن قدامة ِّٓ/ ّ( ينظر الى البن حـز ٓ)

 النخعي كعكرمةإبراىيم لزىرم ك بن شهاب امن الفقهاء يركف كجوب ا١بمعة على ا٤بسافر؛ منهم: عمر بن عبدالعزيز كا
 . مؤب ابن عباس

 . ِٖٓ/ُ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ٔ)
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ٖٓٔ 

 

 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

 ليل السابع. الد
أف صبلة ا١بماعة عند القائلْب بوجوهبا تسقط عن ا٤بسافر تيسّبا عليو، كيقاس عليها 

 ا١بمعة أيضا. 
 الدليل الثامن. 

سافر العديد من األسفار كمعو الرفقة، كٓب يرد عنو كال مرة كاحدة أنو أقاـ   أف النيب
 البياف عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز،  ا١بمعة ُب السفر، بل لو كاف ىذا كاجبا ألمر بو ألف أتخّب

 ا٥بمم لنقلوك  الدكاعي كما أنو لو حصل منو كلو مرة كاحدة لنقل إلينا لعمـو البلول هبذا كلتوفر
 . (ُ) حاؿ السفر سقوطها٩با يدؿ على  ،ٓب ينقل عنو شيئا، كمع ذلك كانتفاء ا٤بوانع

 الدليل التاسع. 
 : (ِ)على سقوط ا١بمعة عن ا٤بسافر، كمنها استدلوا ببعض اآلاثر عن الصحابة الٍب تدؿ 

اًفرو "  - : " الى ٝبييعىةى عىلىى ميسى ًفعو عىًن اٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر قىاؿى عىٍن انى
(ّ) . 

 . (ْ)كنوقش أبف: األثر ضعيف 
: أىنهوي كىافى الى ٯبيىمًٌعي ُب السهفىًر   . (ٓ)كأجيب عنو: أبنو كرد من طريق آخر عن ابن عيمىرى

 .ٔ()و الركاايت األخرلبينتكما   ،َبض عليو: أبف ا٤براد ٝبع الصلوات كليس إقامة ا١بمعاتكاع

                                 
 . ُٖٕ/ ِْكى  َْٖ-ْٕٗ/ُٕ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
 . ِٓٓ/ّ، كالى البن حـز َْٔ/ِ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ِ)
ا ىيوى الصهًحيحي مىٍوقيوؼه " ، كابن حـز ُب الى كقاؿ فيو:  ُْٖ/ّ ( أخرجو البيهقي ُب الكربلّ)    ظ: بلف ْٗ/ٓ" ىىذى

 .َْٓٓبرقم  اإلركاءا٘ب ُب األلب، ك ْٗ/ٓالى ُب أٞبد شاكر  صححو، ك " ال ٝبعة على عبد أك مسافر "
 ضعفوه ".  ]بن انفع[كقاؿ فيو: " عبدهللا  ُُُْ/ّ، كالذىيب ُب ا٤بهذب ِٕٔ/ِ( األثر ضعفو النوكم ُب ا٣ببلصة ْ)
، عن انفع عىًن اٍبًن عيمىرى  عن، كإسناده ْٓ/ْ كاللفظ لو ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفوٓ) ، كأخرجو كىًكيعه، عىًن اٍلعيمىرًمًٌ

 . ِّ/ْا٤بنذر ُب األكسط ابن 
 . ٕبوؿ هللاما يقدح ُب صحتو عثر على كٓب أجد من حكم عليو، كبدراسة إسناده ٓب أ     

 . ُِٔ/ّ( ينظر ٬بب األفكار للعيِب ٔ)
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 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

: " الى ٝبييعىةى كىالى تىٍشرًيقى ًإاله ُب ًمٍصرو جىاًمعو "  بن أيب طالب عىٍن عىًليٌو  - هنع هللا يضر قىاؿى
(ُ) . 

: " لىٍيسى عىلىى اٍلميسٍ  - ًلًمْبى ٝبييعىةه ُب سىفىرًًىٍم، كىالى يػىٍوـى نػىٍفرًًىٍم " عىًن اٍبًن مىٍسعيودو هنع هللا يضر قىاؿى
(ِ) . 

نػىتػىٍْبً، فىكىافى ييصىلًٌي  - ـى بًنػىٍيسىابيورى سىنىةن أىٍك سى عىًن ا٢بٍىسىًن البىصرًٌم: أىفه أىنىسى ٍبنى مىاًلكو أىقىا
، كىالى ٯبيىمًٌعي هًبًم رىٍكعىتػىٍْبً، ٍبيه ييسىلًٌمي، ٍبيه ييصىلًٌي رىٍكعىتػىٍْبً، ٍبيه ييسىلًٌمي 

(ّ) . 
كىىيوى اًبلزهاًكيىًة عىلىى  ،أنو كىافى ُب قىٍصرًًه أىٍحيىاانن ٯبيىمًٌعي كىأىٍحيىاانن الى ٯبيىمًٌعي  هنع هللا يضر عن أىنىسو  -

فػىٍرسىخىٍْبً 
(ْ) . 
 القول الثاني. 

كمن  (ٔ)كمذىب الظاىرية  (ٓ)كجوب ا١بمعة على ا٤بسافر، كىذا قوؿ لبعض التابعْب 
 كافقهم. 

                                 
، كالبيهقي ُب السنن الكربل ْٓ/ْ، كابن أيب شيبة ُب مصنفو ُٕٔ/ّ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو كاللفظ لو ُ)

ّ/ُٕٗ . 
 ، كالشوكا٘ب ُب نيلَّٓ/ِ، كابن حجر ُب فتح البارم ّْٗ/ٕجود إسناده ابن ا٤بلقن ُب شرح البخارم كاألثر 
 .ُٖٗ/ّ، كشعيب األرانؤكط ُب ٚبريج مشكل اآلاثر للطحاكم ّٕٖ/ّ األكطار

ثػىنىا كىًكيعه، عىٍن إًبٍػرىاًىيمى ٍبًن يى ٓٓ/ْأخرجو ابن شيبة ُب مصنفو  (ِ) ، عىٍن عىٍوًف ٍبًن عىٍبًد هللًا ٍبًن ؛ كإسناده كما قاؿ: " حىده زًيدى
بىةى، عىًن اٍبًن مىٍسعيودو.. "،   كٓب أجد من حكم عليو. ، ِّٖ/ُكاألثر مركم ُب ا٤بدكنة عيتػٍ

 ، لؤلسباب اآلتية:-كهللا أعلم– كبدراسة السند تبْب ٕب أنو ال يصح
عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر، كقد قيل أف ركاية عوف أف فيو انقطاع كإرساؿ بْب عوف بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود كعمو  -ُ

 . ّْٓ/ِِعن الصحابة عموما مرسلة، ينظر هتذيب الكماؿ للمزم 
ُب سنده إبراىيم بن يزيد القرشي كىو ا٣بوزم، ضعيف ضعفو ابن معْب كأٞبد كغّبىم، ينظر اجملركحْب البن حباف  -ِ

 . ٕٓ/ُالعتداؿ للذىيب ، كميزاف اِِْ/ِ، كهتذيب الكماؿ للمزم َُُ-ََُ/ُ
 .ِّ/ْ، كعنو ابن ا٤بنذر ُب األكسط ْٓ/ْكاللفظ لو ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو ّ)

  .ْٖٔ/ُ، كأبو مالك كماؿ السيد ُب كتابو صحيح فقو السنة ُُٔ/ِجمع الزكائد ٗبه ا٥بيثمي كاألثر صحح إسناد
بي ْ) ، ابى بي ًمٍن أىٍينى تػيٍؤتىى ا١بي  ( أخرجو البخارم ُب صحيحو معلقا على صيغة ا١بـز ، ككصلو ابن ٔ/ِميعىةي، كىعىلىى مىٍن ٘بًى

  .ّٓ/ٓأيب شيبة ُب مصنفو، ينظر عمدة القارم للعيِب 
؛ فقد ذكركا عن بعض ُِٕ/ّ، كنيل األكطار للشوكا٘ب َِٓ/ِ، كا٤بغِب البن قدامة ِّٓ/ّ( ينظر الى البن حـز ٓ)

كعكرمة كزيد بن علي بن ا٢بسْب كاإلماـ دمح  يالزىرم كالنخعاألكزاعي ك نهم: الفقهاء كجوب ا١بمعة على ا٤بسافر؛ م
 الباقر كعمر بن عبدالعزيز كغّبىم. 

 . ِّٓ-ِِٓ/ّ( ينظر الى البن حـز ٔ)
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 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
ًة ًمٍن يػىٍوـً ا١ٍبيميعىًة فىاٍسعىٍوا ًإٔبى ًذٍكًر اَّللهً كىذىريكا اٍلبػى ﴿ أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى لًلصهبلى ٍيعى ذىًلكيٍم ايى

تيٍم تػىٍعلىميوفى  ره لىكيٍم ًإٍف كينػٍ يػٍ  . [5]اجلمعة  ،﴾خى
 . (ُ): فيو األمر العاـ ابلسعي إلدراؾ ا١بمعة سواء كاف ا٤بدعو مقيما أـ مسافرا كجو الداللة

 الدليل الثاين. 
 : هيٍم ميتػىوىكًٌئنا عىلىى ٝبىهعى أبًىٍصحىاًبًو ُب سىفىرو، كىخىطىبػى   أىفه رىسيوؿى هللاً  بػىلىغىًِب "عىًن اٍبًن جيرىٍيجو قىاؿى

 . (ِ) "قػىٍوسو 
 كنوقش من ثبلثة أكجو: 

 . ّ() بْب ابن جريج كرسوؿ هللا ضعيف النقطاع السندألكؿ: أف ىذا ا٢بديث كما يظهر ا
٤با ىو أرجح منو من األدلة الدالة على سقوط ا١بمعة عن ا٤بسافر،  الثا٘ب: أنو معارضه 

 كالسابق ذكرىا. 
سافر العديد من األسفار كمعو أزكاجو كأصحابو كٓب ينقل عنو أنو صلى   الثالث: أنو

سول ىذا ا٣برب  -مع أف ىذا ٩با عمت بو البلول كتتوفر ا٥بمم لنقلو  -معة ُب السفر ا١ب
 الغريب ا٤ببتور السند ٩با يدؿ على عدـ صحتو. 

 الدليل الثالث. 
تػىبيوا ًإٔبى عيمىرى هنع هللا يضر يىٍسأىليونىوي عىًن ا١ٍبيميعىًة؟، فىكىتى  : عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر أىنػههيٍم كى ا  "بى ثيمى يػٍ ٝبىًٌعيوا حى

تيمٍ   . (ْ) "كينػٍ
                                 

 . ِٓٓ/ ّ( ينظر الى البن حـز ُ)
 . ِِٓ/ّ، كابن حـز ُب الى ُٗٔ/ّ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو كاللفظ لو ِ)
، كضعفو الذىيب ُب ّٗ/ّ، كذكره العقيلي ُب الضعفاء عن ابن عباس أيضا ِِٓ/ّثر ضعفو ابن حـز ُب الى ( األّ)

 .ِّٖ/ِذخّبة ا٢بفاظ أبنو ركاه ا٢بسن بن عمارة كىو مَبكؾ 
 . ِّٓ/ّ، كابن حـز ُب الى ْٖ/ْ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو كاللفظ لو ْ)

، كالسلسلة ٔٔ/ّ، كاأللبا٘ب ُب إركاء الغليل ُِٕ/ٔجو، كالعيِب ُب عمدة القارم كاألثر صححو ابن حـز بعد إخرا
= 
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أكجب ا١بمعة ُب السفر، كال  هنع هللا يضر عمر بن ا٣بطابخليفة ا٤بسلمْب كجو الداللة: أف 
 .  يوجب شيئا إال أكجبو النيب
 كنوقش من ثبلثة أكجو: 

يشَبط األكؿ: أف معناه أف من أقاموا كاستقركا ُب مكاف ما فعليهم أف يقيموا ا١بمعة، كال 
عن إقامة ا١بمعة أصبل أف تقاـ ُب مصر جامع، كيؤيد ىذا أف السؤاؿ الوارد إٔب عمر كاف 

 . (ُ) ابلبحرين
، كليس ابلضركرة أف يكوف أخذه كاجتهادي  ،الثا٘ب: أف ىذا رأم عمر هنع هللا يضر  عنه غّب ملـز

 . (ِ)  النيب
ة ا كرد من نصوص كأدلة صحيحٗب عارضه الثالث: أنو على فرض التسليم، فإف ىذا األثر مي 

  ، كقد يكوف األثر ٧بموال على األكٔب كاالستحباب.موجبها سقوط ا١بمعة عن ا٤بسافر
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ بعدـ كجوب ا١بمعة على ا٤بسافر، كذلك لوفرة األدلة كتنوعها 
 كصحتها كصراحتها. 

 بيان وجه الشذوذ. 

ا٤ببلحظ أف الشيخ ابن تيمية رٞبو هللا ُب ىذه ا٤بسألة ٓب يستدؿ ابإلٝباع على سقوط 
ا١بمعة على ا٤بسافر، كلذلك أشار ُب النص السابق الذم حكم فيو ابلشذكذ إٔب أف عامة 

 العلماء على إسقاطها عن ا٤بسافر كأشار إٔب النزاع كا٣ببلؼ ككصفو ابلشاذ. 
ى القوؿ الثا٘ب بعدـ سقوط ا١بمعة عن ا٤بسافر ابلشذكذ، بناء كإ٭با بُب حكمو رٞبو هللا عل

=                                                             
 . ُّٖ/ِالضعيفة 

 . ُٖٔ-ُٔٔ/ِْ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ْٕٔ/ِ( ينظر معرفة السنن كاآلاثر للبيهقي ُ)
  .ُِٖ/ٖ( ينظر شرح النوكم على صحيح مسلم ِ)
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إذ كيف لعمل يتكرر كتعم البلول بو كتتوفر الدكاعي كا٥بمم  ، على االستقراء لسنة ا٤بصطفى
عنو كال  يثبتكمع ذلك ٓب  ،ُب أسفارهكنسائو لو   رسوؿ هللالنقلو الجتماع كمرافقة صحابة 
 سفره. مرة كاحدة أنو أقاـ ا١بمعة ُب 

بل الـز كبلـ الشيخ رٞبو هللا أف كجوب إقامة ا١بمعة على ا٤بسافر خبلؼ السنة، ك٥بذا 
ةى ٝبيٍعىةو  ةى اٍلًعيًد كىالى صىلهى هًبًٍم ُب أىٍسفىارًًه صىبلى  ،قاؿ رٞبو هللا: " بىٍل كىالى صىلهى ُب أىٍسفىارًًه قىط  صىبلى

، بىلٍ  كىافى ييصىلًٌي يػىٍوـى ا١ٍبيٍمعىًة ُب السهفىًر رىٍكعىتػىٍْبً كىمىا ييصىلًٌي ُب سىاًئًر   ٱبىٍطيبي ٍبيه ييصىلًٌي رىٍكعىتػىٍْبً
تًًو ُب سىائًًر اأٍلى  ًلكى لىمها صىلهى هًبًٍم الظ ٍهرى كىاٍلعىٍصرى ًبعىرىفىةى صىلهى رىٍكعىتػىٍْبً كىصىبلى ، كىكىذى ـً ، كىٓبٍى اأٍلىايه ـً ايه

قيٍل أىحىده أىنهوي   جىهىرى اًبٍلًقرىاءىًة يػىٍوـى ا١ٍبيٍمعىًة ُب السهفىًر الى ًبعىرىفىةى كىالى ًبغىٍّبًىىا كىالى أىنهوي خىطىبى ًبغىٍّبً عىرىفىةى يػىنػٍ
ٍرًبعىًة اأٍلى يػىٍوـى ا١ٍبيٍمعىًة ُب السهفىًر، فػىعيًلمى أىفه الصهوىابى مىا عىلىٍيًو سىلىفي اأٍليمهًة كىٝبىىاًىّبيىىا ًمٍن اأٍلىئًمهًة 

رىىىا "  كىغىٍّبًًىٍم ًمٍن أىفه اٍلميسىاًفرى الى ييصىلًٌي ٝبيٍعىةن كىالى غىيػٍ
(ُ) . 

 سبب الخالف وثمرته. 

يعود سبب ا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة إٔب طرد عمـو أدلة كجوب ا١بمعة كا١بماعة على ٝبيع 
فأكجبوا ا١بمعة على  ا٤بكلفْب، ما عدا ما استثناىم النص الشرعي، كلذلك التزمت الظاىرية هبذا

 . (ِ)ا٤بقيم كا٤بسافر كا٢بر كالعبد سواء، كٓب يستثنوا أحدا إال ما استثناه صريح النص كا٤بريض 

                                 
 . ُٕٗ-ُٖٕكى  ُُٖ/ِْينظر أيضا ٦بموع الفتاكل ، ك َْٖ-ْٕٗ/ ُٕ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
 . ِِٓ/ّ( ينظر الى البن حـز ِ)
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 اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: رفع١ً رشث١غ اٌصالح فٟ اٌغفش. 

 تحرير محل النزاع. 

ىم ، كٝبهور (ُ)و صحيحة الرابعية ُب السفر فصبلتي  الصبلةى  أٝبع الفقهاء على أف من قصرى 
 على أف القصر أفضل إال عند بعضهم. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

قاؿ رٞبو هللا: " كىقىٍد تػىنىازىعى اٍلعيلىمىاءي ُب اٍلميسىاًفًر إذىا صىلهى أىٍربػىعنا، فىًقيلى: الى ٯبىيوزي ذىًلكى كىمىا الى 
يى اٍلفىٍجرى كىا١ٍبيميعىةى كىاٍلًعيدى أىٍربػىعن 

، كىلىًكنه اٍلقىٍصرى أىٍفضىلي ًعٍندى عىامهًتًهٍم لىٍيسى ٯبىيوزي أىٍف ييصىلًٌ ا، كىًقيلى: ٯبىيوزي
ؼه شىاذ  "   . (ِ)ًفيًو إاله ًخبلى

 كقاؿ أيضا: " كىقىٍد اتػهفىقى اٍلعيلىمىاءي عىلىى جىوىاًز اٍلقىٍصًر ُب السهفىًر، كىاتػهفىقيوا أىنهوي اأٍلىٍفضىلي إاله قػىٍوالن 
 . (ّ)ًهٍم " شىاذًّا لًبػىٍعضً 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

كالصحيح  (ٓ)كا٤بالكية  (ْ)أفضلية قصر الصبلة الرابعية ُب السفر، كىذا مذىب ا٢بنفية 
، كذىبت الظاىرية إٔب عدـ (ٖ)، كاختيار ابن تيمية (ٕ)كمذىب ا٢بنابلة  (ٔ)عند الشافعية 

                                 
، كا٤بغِب البن ّّٔ/ِ، كا٢باكم الكبّب للماكردم ٕٖٔ/ِ، كالتجريد للقدكرم ُِٕ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم ص: ُ)

 . َُّكى  ُّ/ِْكى  ّٖ/ِِ، ك٦بموع الفتاكل البن تيمية ُٓٔ/ُ، كاإلقناع البن القطاف ُٖٗ/ِقدامة 
 . َُ/ِْ، ك٦بموع الفتاكل لو ّّٗ-ّّٖ/ِ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
 . ُِٗ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ّ)
 . ٖٓ/ُ، كا١بوىرة النّبة للزبيدم َِْ/ُ، كا٤ببسوط للسرخسي ّٗ/ِ( ينظر شرح ٨بتصر الطحاكم للجصاص ْ)
، كالشرح الكبّب للدردير كحاشية الدسوقي َِْ/ِر خليل للخرشي ، كشرح ٨بتصُٓ/ُ( ينظر التلقْب للبغدادم ٓ)

ُ/ّٖٓ . 
 . ِّٗ/ِ، كالشرح الكبّب للرافعي ِّْ/ِ، كهناية ا٤بطلب للجويِب َّٔ-َِٔ/ٖ( ينظر األـ للشافعي ٔ)
شي ، كشرح الزركْٖ/ٓ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ِْٓ( ينظر اإلرشاد إٔب سبيل الرشاد للهامشي ص ٕ)

ِ/ُْْ . 
 . ِٖ/ِِ، ك٦بموع الفتاكل لو ّّٖ/ِ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ٖ)



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٖٓ7 

 

 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

 . (ُ)اإلٛباـ ُب السفر  ةمشركعي
 ول. أدلة القول األ

 الدليل األول. 
ةً ﴿ ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ُب اأٍلىٍرًض فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍقصيريكا ًمنى الصهبلى  . [303]النساء  ،﴾كى

كجو الداللة: أف القصر ُب السفر منحة كرخصة من هللا، كاألحب إٔب هللا أف تقبل منحو 
 . (ِ)كيؤخذ هبا 

 الدليل الثاين. 
ًة رىسيوًؿ هللاً  عىن ًعٍمرىافى  ا اٍلفىٌبى يىٍسأىليًِب عىٍن صىبلى : ًإفه ىىذى قىاؿى ُب السهفىًر   ٍبنى حيصىٍْبو هنع هللا يضر ى

، مىا سىافػىٍرتي مىعى رىسيوًؿ هللاً  سىفىرنا قىط  ًإاله صىلهى رىٍكعىتػىٍْبً حىٌبه يػىٍرًجعى،   فىاٍحفىظيوىينه عىِبًٌ
نن  ا كىالطهاًئفى فىكىافى ييصىلًٌي رىٍكعىتػىٍْبً، ٍبيه حىجىٍجتي مىعىوي كىاٍعتىمىٍرتي فىصىلهى رىٍكعىتػىٍْبً، كىشىًهٍدتي مىعىوي حينػىيػٍ

ةى فىًإانه قػىٍوـه سىٍفره "، ٍبيه حىجىٍجتي مىعى أىيب بىٍكرو كىاٍعتىمىرٍ  : " ايى أىٍىلى مىكهةى، أىٛب وا الصهبلى تي فىصىلهى ٍبيه قىاؿى
: " ايى أىٍىلى مىكهةى، أىٛب وا فىًإانه قػىٍوـه سىٍفره "، ٍبيه حىجىٍجتي مىعى عيمىرى كىاٍعتىمىٍرتي  ،رىٍكعىتػىٍْبً رىٍكعىتػىٍْبً  قىاؿى

: " ايى أىٍىلى مىكهةى، أىٛب وا فىًإانه قػىٍوـه سىٍفره "، ٍبيه حىجىٍجتي مىعى عيٍثمىافى  ،فىصىلهى رىٍكعىتػىٍْبً رىٍكعىتػىٍْبً   ٍبيه قىاؿى
 . (ّ) -رىًضيى هللاي عىنػٍهيٍم  -كىاٍعتىمىٍرتي فىصىلهى رىٍكعىتػىٍْبً رىٍكعىتػىٍْبً، ٍبيه ًإفه عيٍثمىافى أىًبىه 
 كنوقش أبف: ا٢بديث ٨بتلف ُب ضعفو ككقفو. 

 . (ْ)كمثلو لو حكم الرفع  ،كأجيب عنو: أنو صح عن عمر هنع هللا يضر موقوفا
                                 

 . ُٕٖ-ُٖٔ/ّ( ينظر الى البن حـز ُ)
 . ّّٔ/ِ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ِ)
 . ُٖٗ/ِكاللفظ لو، كالطيالسي ُب مسنده  ُّٓ/ّ( أخرجو البيهقي ُب الكربل ّ)
ك٩بن ضعف ا٤برفوع منو كصحح كقفو على عمر بن ا٣بطاب،  ُٖ/ٓلى مرفوعا ( ا٢بديث ضعفو ابن حـز ُب اْ)

: " غلط كإ٭با نقل أف النيب ّْ/ِْكقاؿ عنو ابن تيمية ُب ٦بموع الفتاكل ، ُِِٗاأللبا٘ب ُب ضعيف أيب داكد برقم 
قالو ألىل مكة ٤با صلى ُب جوؼ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ىذا ُب جوؼ مكة ألىل مكة عاـ الفتح، كقد ثبت أف عمر بن ا٣بطاب 

 .ُِٖ/ٓ، كالشنقيطي ُب أضواء البياف ِِِ/ٔن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب مكة "، كصحح كقفو على عمر أيضا اب
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 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الثالث. 
: قػيٍلتي ًلعيمىرى ٍبًن ا٣بٍىطهاًب هنع هللا يضر: عىٍن يػىٍعلىى ٍبنً  فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍقصيريكا  ﴿ ) أيمىيهةى قىاؿى

: عىًجٍبتي ٩بها عىًجٍبتى ؟! فػىقىٍد أىًمنى النهاسي  ،﴾ ًمنى الصهبلًة ًإٍف ًخٍفتيٍم أىٍف يػىٍفًتنىكيمي الهًذينى كىفىريكا ، فػىقىاؿى
قىةه تىصىدهؽى هللاي هًبىا عىلىٍيكيٍم، فىاقٍػبػىليوا   ٍلتي رىسيوؿى هللاً ًمٍنوي فىسىأى  : " صىدى عىٍن ذىًلكى فػىقىاؿى
قػىتىوي   . (ُ)"(صىدى

 . (ِ)كاألمر بقبوؿ ىذه الصدقة  ،كجو الداللة: فيو أف القصر ُب السفر صدقة من هللا
 الدليل الرابع. 

: كينٍ  هي قػىٍوـه ًمٍن أىٍىًل ا١بٍىزًيرىًة فػىقىاليوا: ايى عىًن عىبًدالرهٞبىن بًن حىرمىلىة قىاؿى تي ًعٍندى اٍبًن اٍلميسىيًًٌب فىأىاتى
، قىاليوا: ًإانه نػىٍقوىل عىلىى : الى ،  أىابى ٧بيىمهدو، ًإانه نيسىاًفري ُب اٍلمىحىاًمًل، كىًإانه نيٍكفىى، أىفػىنىصيوـي؟، قىاؿى ذىًلكى

: رىسيوؿي هللاً  ةى، كىٓبىٍ كىافى أىقٍػوى    قىاؿى : "ًخيىاريكيمي الهًذينى ًإذىا سىافػىريكا قىصىريكا الصهبلى رنا ًمٍنكيٍم قىاؿى يػٍ ل كىخى
يىصيوميوا " 
(ّ) . 

 الدليل اخلامس. 
نىا خىٍيلي رىسيوًؿ  -رىجيلو ًمٍن بىًِب عىٍبًد هللًا ٍبًن كىٍعبو  -عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  : أىغىارىٍت عىلىيػٍ قىاؿى

: ًإٌ٘بً صىاًئمه،   تػىٍيتي رىسيوؿى هللاً ، فىأى  هللاً  : " اٍدفي فىكيٍل "، فػىقيٍلتي فػىوىجىٍدتيوي يػىتػىغىدهل، فػىقىاؿى
يىاـً  : " اٍدفي أيحىدًٌٍثكى عىًن الصهٍوـً أىًك الصًٌ ًإفه هللاى تػىعىأبى كىضىعى عىًن اٍلميسىاًفًر الصهٍوـى كىشىٍطرى  ،فػىقىاؿى

                                 
 . ٖٔٔابب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا، برقم  -( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا ُ)
 . َِٔ/ٖ( ينظر األـ للشافعي ِ)
، كأخرج البخارم ٫بوه ُب التاريخ ّّْ/ٔ، كالطربا٘ب ُب األكسط ٔٔٓ/ِ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو كاللفظ لو ّ)

 . ِّٔ/ِ، كقد احتج بو ا٤باكردم ُب ا٢باكم الكبّب ُٓٔ/ّالكبّب عن جابر هنع هللا يضر 
اؿ مع عنعنة أيب الزبّب، لكن كقاؿ: " ]فيو ابن ٥بيعة[ فيو مق ْٔ/ِكا٢بديث حسنو ابن حجر ُب موافقة ا٣برب 

: " إسناده ضعيف ُٗٓ/ُكجدت ألصلو شاىدا من مراسيل سعيد بن ا٤بسيب "، كقاؿ عنو الرابعي ُب فتح الغفار 
  .ِِٕٖ، كضعفو األلبا٘ب ُب ضعيف ا١بامع برقم كلو متابع كشواىد يتقوهل ا٢بديث ٗبجموعها "
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 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

ًة، كىعىًن ا٢بٍىاًملً  ـى "  الصهبلى يىا أىًك اٍلميٍرًضًع الصهٍوـى أىًك الصًٌ
(ُ) . 

 الدليل السادس. 
: قىاؿى رىسيوؿي هللاً  ب  أىٍف تػيٍؤتىى ريخىصيوي كىمىا يىٍكرىهي أىٍف  عىًن اٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر قىاؿى : " ًإفه هللاى ٰبًي

تػيٍؤتىى مىٍعًصيػىتيوي " 
(ِ) . 

رخصة، كاألخذ ابلرخصة ٩با ٰببو هللا كلذا ىو أكٔب ك  سنة كجو الداللة: أف القصر ُب السفر
 . (ّ)من اإلٛباـ 

 الدليل السابع. 
ةي اأٍلىٍضحىى  ةي اٍلًفٍطًر رىٍكعىتىاًف، كىصىبلى ةي ا١ٍبيميعىًة رىٍكعىتىاًف، كىصىبلى عن عيمىري هنع هللا يضر قاؿ: " صىبلى

ـه غىيػٍ  ةي السهفىًر رىٍكعىتىاًف ٛبىىا  . (ْ)"   ري قىٍصرو، عىلىى ًلسىاًف ٧بيىمهدو رىٍكعىتىاًف، كىصىبلى

                                 
ابب ما جاء ُب الرخصة ُب اإلفطار  -الصـو عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أبواب -( أخرجو الَبمذم ُب ا١بامع كاللفظ لو ُ)

، كالنسائي ُب َِْٖابب اختيار الفطر، برقم  -كتاب الصـو   -، كأبو داكد ُب سننو ُٕٓللحبلى كا٤برضع، برقم 
، ِِٕٓبرقم  ابب ذكر اختبلؼ معاكية بن سبلـ كعلي بن ا٤ببارؾ ُب ىذا ا٢بديث، -كتاب الصياـ   -الصغرل 

 . َْٔ/ّكابن خزٲبة ُب صحيحو 
كا٢بديث حسنو الَبمذم عند ٚبرٯبو ُب ا١بامع، ككذلك سكت عنو أبو داكد كما سكت عنو فهو صاّب، كاحتج بو 

، كاأللبا٘ب ُب صحيح ْٕ/ِ، كصححو ابن عبدا٥بادم ُب تنقيح ٙبقيق التعليق ٕٗ/ِِابن تيمية ُب ٦بموع الفتاكل 
 . ُٕٓالَبمذم برقم 

 . ُْٓ/ٔ، كابن حباف ُب صحيحو ُُٓ/ِكاللفظ لو، كابن خزٲبة ُب صحيحو  ُِٔٓ/ّ( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ِ)
كا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد  ،ُْٕ/ُ، كا٤بنذرم ُب الَبغيب كالَبىيب ِٕٗ/ِكا٢بديث صححو النوكم ُب ا٣ببلصة 

  .ْٔٓ، كاأللبا٘ب ُب إركاء الغليل برقم ُٓٔ/ّ
 . ٕٗ/ِِالفتاكل البن تيمية ( ينظر ٦بموع ّ)
، كابن ماجو ُب ُُْٗابب عدد صبلة ا١بمعة، برقم  -( أخرجو النسائي ُب سننو الصغرل كاللفظ لو، كتاب ا١بمعة ْ)

، َٗ/ُ، كأٞبد ُب ا٤بسند َُّٔابب تقصّب الصبلة ُب السفر، برقم  -سننو، أبواب إقامة الصبلة كالسنة فيها 
 . ْٓٔ/ُكالبزار ُب مسنده 

، كابن ا٤بلقن ُب ٙبفة اتاج ِْ/ٖ الفتاكل ، كابن تيمية ُب ٦بموعُٓ/ٓا٢بديث حسنو النوكم ُب اجملموع ك 
  .ّٖٔ، كصححو األلبا٘ب ُب اإلركاء برقم َِٓ/ّ٘ب ُب النيل ، كالشوكآَْ/ُ
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 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الثامن. 
: " خىرىٍجنىا مىعى النهيبًٌ  ٍعتي أىنىسنا يػىقيوؿي : ٠بًى ىًدينىًة ًإٔبى   عىن ٰبىٍٓبى ٍبني أىيب ًإٍسحىاؽى قىاؿى

ًمنى ا٤ب
ٍعنىا ًإٔبى ا ىًدينىةً مىكهةى فىكىافى ييصىلًٌي رىٍكعىتػىٍْبً رىٍكعىتػىٍْبً حىٌبه رىجى
:"٤ب ئنا؟، قىاؿى يػٍ : أىقىٍمتيٍم ٗبىكهةى شى  ، قػيٍلتي

أىقىٍمنىا هًبىا عىٍشرنا " "
(ُ) . 

 الدليل العاشر. 
يٍؤًمًنْبى 

قىالىٍت: " فػىرىضى اَّللهي الصهبلىةى ًحْبى فػىرىضىهىا، رىٍكعىتػىٍْبً رىٍكعىتػىٍْبً، ًُب  اهنع هللا يضر عىٍن عىاًئشىةى أيٌـً ا٤ب
فىًر، فىأيًقرهٍت صىبلىةي السهفىًر، كىزًيدى ُب صىبلىًة ا٢بىضىًر " ا٢بىضىًر كىالسه 

(ِ) . 
 الدليل احلادي عشر.

ٓب يثبت عنو ابلتواتر أنو أًب ُب السفر أك فضل اإلٛباـ   ابالستقراء لسنة ا٤بصطفى وأن
، ٩با نوكيثبت ع كمع ذلك ٓب ينقل ،على القصر، كىذا ٩با تتوفر ا٥بمم لنقلو لعمـو البلول بو

 . (ّ)يدؿ على أف اإلٛباـ خبلؼ السنة 
 شر. ثاين عالدليل ال

 . (ْ)اإلٝباع على أف األفضل كاألكٔب ُب السفر ىو قصر الصبلة الرابعية 
كنوقش أبف: دعول اإلٝباع منقوضة لوجود ا٤بخالف، فقد أثر اإلٛباـ ُب السفر عن بعض 

 الصحابة كما سيأٌب، كىو كجو عند الشافعية. 
 عشر.  لثيل الثاالدل

أف القصر ُب السفر جائز كىذا متفق عليو، أما اإلٛباـ فمختلف فيو، كا٤بتفق عليو أكٔب 
 .(ٓ) من ا٤بختلف فيو كخّبه 

                                 
ٍم ييًقيمي حىٌبه ُ) بي مىا جىاءى ُب التػهٍقًصًّب كىكى ، برقم ( أخرجو البخارم م ا١بامع الصحيح، ابى  . َُُٖ يػىٍقصيرى
: كىٍيفى فيرًضىًت الصهبلىةي ُب اإًلٍسرىاًء؟، برقم ِ) به  . َّٓ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . ِّٖ/ِ( ينظر حاشية الركض البن قاسم ّ)
 البن قدامة ، كا٤بغِبّّٔ/ِ، كا٢باكم الكبّب للماكردم ٕٖٔ/ِ، كالتجريد للقدكرم ُِٕ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم صْ)

 . َُّ/ِْكى  ّٖ/ِِ، ك٦بموع الفتاكل البن تيمية ُٓٔ/ُ، كاإلقناع البن القطاف ُٖٗ/ِ
 . ّٖ/ِِ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٓ)
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 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

 عشر.  رابعالدليل ال
 : (ُ)استدلوا ببعض اآلاثر الواردة عن بعض الصحابة كالدالة على أفضلية القصر، كمنها 

لىى اٍلًكٍنًدمًٌ  - دو عىٍن أىيب لىيػٍ : أىقٍػبىلى سىٍلمىافي هنع هللا يضر ُب اثٍػِبىٍ عىشىرى رىجيبلن ًمٍن أىٍصحىاًب ٧بيىمه  قىاؿى
  ًإانه الى نػىؤيم كيٍم، كىالى نػىٍنًكحي " : ـٍ ايى أىابى عىٍبًد هللًا!، فػىقىاؿى ةي فػىقىاليوا: تػىقىده ، فىحىضىرىًت الصهبلى

اانى ًبكيٍم "، ،ًنسىاءىكيمٍ  ا  ًإفه هللاى ىىدى ـى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً كىىيوى سىٍفره فىصىلهى هًبًٍم أىٍربػىعنا، فػىلىمه : ٍبيه تػىقىده قىاؿى
أىٍحوىجي" اٍنصىرىؼى قىاؿى سىٍلمىافي: " مىا لىنىا كىلًٍلميرىبػهعىًة، ًإ٭بهىا يىٍكًفينىا ًنٍصفي اٍلميرىبػهعىًة، ٫بىٍني ًإٔبى الر ٍخصىةً 

(ِ) . 
"، كقاؿ حْبى سافر ركعتًْب، كحْبى أقاـ أربعنا  صلهى رسوؿي هللاً  قاؿ: "عن ابن عباس هنع هللا يضر -

" اٍبني عىبهاسو هنع هللا يضر: " فمىٍن صىلهى ُب السهفىًر أىٍربػىعنا كىمىٍن صىلهى ُب ا٢بٍىضىًر رىٍكعىتػىٍْبً
(ّ) . 

ةي ُب  - : " الصهبلى ًفعو عىًن اٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر قىاؿى  السهفىًر رىٍكعىتىاًف، مىٍن تػىرىؾى الس نهةى كىفىرى " عىٍن انى
(ْ) . 

 القول الثاني. 

 (ٓ)جواز القصر كاإلٛباـ ُب السفر كتساكيهما ُب الفضل، كىذا قوؿ لبعض ا٤بالكية 

                                 
 . ْٕ/ِٝبع: رشيد رضا  –، ك٦بموعة الرسائل كا٤بسائل البن تيمية ُٖٗ/ِ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ُ)
 . ُْْ/ّ، كالبيهقي ُب الكربل ّٓٔ/ٓكاللفظ لو، كابن أيب شيبة ُب مصنفو  ُْٓ/ٔ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو ِ)

  .ُٗ/ِْكاألثر صححو كاحتج بو ابن تيمية ُب ٦بموع الفتاكل 
ألف ُب سنده أبو ليلى الكندم ضعفو ابن معْب، كضعفو أيضا األلبا٘ب  ُٖٓ/ِكقد ضعفو ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد 

 كقاؿ: " لوال عنعنة أيب إسحاؽ السبيعي كاختبلطو لصححت إسناده ".  ّٖٖ/ُٔب السلسلة الصحيحة 
 ، كلو حكم ا٤برفوع.ّٗ/ّ( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ّ)

 .، كالشيخ أٞبد شاكر ُب ٙبقيقو للمسندُّّ/ِكاألثر صححو البوصّبم ُب إٙباؼ ا٣بّبة 
، كشعيب : " موقوؼ ضعيف "كقاؿ ْٗ/ٓالية ، كابن حجر ُب ا٤بطالب العٖ/ٔكضعفو ابن رجب ُب الفتح 

 .ِِِٔاألرانؤكط ُب ٙبقيقو ٤بسند أٞبد برقم 
، كصححو األلبا٘ب ُب صبلة كاحتج بو ُٖٔ/ّن حـز ُب الى ، كابِْ/ٖ( أخرجو الطربا٘ب ُب األكسط كاللفظ لو ْ)

 ، كلو حكم ا٤برفوع.ّْالَباكيح ص
 . ُِٗ/ٓ كاألثر ضعفو الطربا٘ب عند ٚبرٯبو، كضعفو ابن عدم ُب الكامل

 . ُِِ-َُِ/ُ، كا٤بقدمات ا٤بمهدات البن رشد ا١بد ُُُُ/ّ( ينظر عيوف األدلة البن القصار ٓ)
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 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: صل الثانيالف

 . (ُ)كالشافعية 
 القول الثالث. 

 ، كىذاةال سيما إف ٓب يكن ىناؾ مشق مشركعية اإلٛباـ ُب السفر كأنو أفضل من القصر
 . (ّ)قوؿ لبعض الشافعية ك  ِقوؿ عائشة اهنع هللا يضر 

 أدلة القول الثاني والثالث. 

ا١بواز  مفيدةن  أف أصحاب القوؿ الثا٘ب جعلوىا تقاربت أدلة القولْب الثا٘ب كالثالث، إال
 كالسواء ُب الفضل، أما أصحاب القوؿ الثالث فصرفوىا لتفضيل اإلٛباـ على القصر. 

 ول. الدليل األ
ةً ﴿ ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ُب اأٍلىٍرًض فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍقصيريكا ًمنى الصهبلى  . [303]النساء  ،﴾كى

قاؿ أصحاب القوؿ الثا٘ب: إف اآلية أفادت رفع ا١بناح كا٤بؤاخذة كليس ُب ذلك تفضيل 
 ألحد األمرين على اآلخر. 

 -كىو اإلٛباـ  -٤بؤاخذة دليل على أف األصل : إف رفع ا(ْ)كقاؿ أصحاب القوؿ الثالث 
 أفضل ألنو ا٤بوافق لؤلمر الشرعي. 

 كنوقش من كجهْب: 
األكؿ: أف رفع ا٤بؤاخذة ال يعِب على كل حاؿ تساكم األمرين أك تفضيل األصل كاإلٛباـ، 

لصهفىا كىاٍلمىٍركىةى ًإفه ا﴿عنو كىو عبادة عظيمة كما قاؿ تعأب:  ا١بناحي  عى فً فالسعي بْب الصفا كا٤بركة ري 
رنا فىًإفه ًمٍن شىعىائًًر اَّللهً فىمىٍن حىجه اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى فىبلى جينىاحى عىلىٍيًو أىٍف يىطهوهؼى هًبًمىا كىمىٍن تىطىوهعى  يػٍ خى

                                 
 . ّّٔ/ْ( ينظر اجملموع للنوكم ُ)
  .ُٕٓ/ِ( كقد صح عنها ىذا القوؿ، ينظر فتح البارم البن حجر ِ 

 . ّّٔ/ْاجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ، ك ِّْ/ِ، كهناية ا٤بطلب للجويِب ّٔٔ/ِ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ّ)
 . ْْٕ/ْ( ينظر الشرح الكبّب للرافعي ْ)
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 ٛالس حُـٔؼش ٝحُٔٔخكَ: حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

 . [317]البقرة  ،﴾اَّللهى شىاًكره عىًليمه 
صوص على تفضيل القصر ُب السفر الثا٘ب: عدـ التسليم ابلتفضيل كا٤بساكاة، فقد كردت الن

 . كأنو ىدم أكمل البشر
 الدليل الثاين. 

ًمنى اٍلمىًدينىًة ًإٔبى   الرهٍٞبىًن ٍبني اأٍلىٍسوىًد عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر أىنػههىا اٍعتىمىرىٍت مىعى رىسيوًؿ هللاً  عن عىٍبدً 
، كىأىٍفطىٍرتى مىكهةى، حىٌبه ًإذىا قىًدمىٍت مىكهةى قىالىٍت: ايى رى  سيوؿى هللًا أبًىيب أىٍنتى كىأيمًٌي قىصىٍرتى كىأىٍٛبىٍمتي

: " أىٍحسىٍنًت ايى عىاًئشىةي " ، قىاؿى كىمىا عىابى عىلىيه  ،كىصيٍمتي
(ُ) . 

، كلكن حاؿ -ال سيما عند عدـ ا٤بشقة– كنوقش أبف: ىذا اجتهاد عائشة اهنع هللا يضر كحا٥با
تباع، كما إنو معارض ٗبا كرد اثبتا عنها من إقرارىا أف هللا أكمل كأكٔب ابال  كىدم النيب

 . (ِ)كقصرىا للصبلة ُب السفر ٩با يدؿ على ضعف ىذا ا٢بديث  ،فرض صبلة السفر ركعتْب
 الدليل الثالث. 

،  كيل  ذىًلكى قىٍد فػىعىلى رىسيوؿي هللاً "عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت:  ـى كىأىٍفطىرى ُب كى  قىٍد أىًبىه كىقىصىرى صىا
 . (ّ) "السهفىرً 

 : ثبلثة أكجوكنوقش من 
 . (ْ)األكؿ: أف سند ا٢بديث ضعيف 

                                 
ابب ا٤بقاـ الذم يقصر ٗبثلو الصبلة، برقم  -( أخرجو النسائي ُب الصغرل كاللفظ لو، كتاب تقصّب الصبلة ُب السفر ُ)

 . ُِْ/ّ، كالبيهقي ُب الكربل ُِٔ/ّ، كالدارقطِب ُب سننو ُْٓٓ
 . َْٖ/ُ، كابن ا٤بلقن ُب ٙبفة اتاج ِٕٕ/ِرقطِب بعد ٚبرٯبو ُب سننو، كالنوكم ُب ا٣ببلصة كا٢بديث صححو الدا

، كقد صرح ابن تيمية إٔب عدـ اتصاؿ سند ىذا ا٢بديث بْب ابن األسود ِٓ/ُُ( ينظر شرح مشكل اآلاثر للطحاكم ِ)
 . ٖ/ّلبا٘ب ُب اإلركاء ، كضعفو األُْٕ/ِْكعائشة اهنع هللا يضر؛ ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية 

 . ُِْ/ّ، كالبيهقي ُب الكربل ُّٔ/ّ( أخرجو الدارقطِب ُب سننو كاللفظ لو ّ)
، كالذىيب ُب ا٤بهذب َِٓ/ُ( ا٢بديث ضعفو الدارقطِب بعد ٚبرٯبو ُب سننو، كابن ا١بوزم ُب العلل ا٤بتناىية ْ)

ّ/َُٕٔ . 
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 ٝحُٔٔخكَٛالس حُـٔؼش : حُٔزلغ حُوخْٓ الصالة: الفصل الثاني

الثا٘ب: أنو يدؿ على أف اإلٛباـ جائز كليس فيو تفضيل، إذ التفضيل معلـو أنو للقصر 
 ٗبوجب األدلة. 

 : كىأىيب بىٍكرو،   عى النهيبًٌ سىافػىٍرتي مى "الثالث: أف ىذا معارض ٗبا كرد عىًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى
، كىعيٍثمىافى فىكىانيوا ييصىل وفى الظ ٍهرى كىاٍلعىٍصرى رىٍكعىتػىٍْبً رىٍكعىتػىٍْبً الى ييصىل   لىهىا كىالى بػىٍعدىىىاكىعيمىرى ، كىقىاؿى "وفى قػىبػٍ

ىٍٛبىٍمتػيهىا"هللًا: عىٍبدي  لىهىا أىٍك بػىٍعدىىىا ألى  . (ُ) "لىٍو كيٍنتي ميصىلًٌينا قػىبػٍ
 الدليل الرابع. 

 : (ِ)استدلوا ببعض اآلاثر الواردة عن بعض الصحابة، كمنها 
، "عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت:  - مىٍن صىلهى أىٍربػىعنا ُب السهفىًر فىحىسىنه، كىمىٍن صىلهى رىٍكعىتػىٍْبً فىحىسىنه

دىًة، كىلىًكٍن   . (ّ) "يػيعىذًٌبيكيٍم عىلىى النػ ٍقصىافً ًإفه هللاى الى يػيعىذًٌبيكيٍم عىلىى الٌزايى
 كنوقش من ثبلثة أكجو: 

 . (ْ)األكؿ: أف سند ىذا األثر ال يصح 
الثا٘ب: أف غاية ما ُب األثر التسوية بْب القصر كاإلٛباـ ُب السفر، كليس تفضيل أحدٮبا، 

 ر كترجيحو على اإلٛباـ كأنو األصل. قصدلت األدلة األخرل على تفضيل الكقد 
مهنع هللا يضر ُب ىذا الباب معارض بفعل  كعائشة  ر عن بعض الصحابةثً ثالث: أف ٝبيع ما أي ال

                                 
، كابن خزٲبة ُب ْْٓابب ُب التقصّب ُب السفر، برقم  - ( أخرجو الَبمذم ُب ا١بامع كاللفظ لو، أبواب السفرُ)

 . َُٓ/ِصحيحو 
، كقواه األرانؤكط كرفيقو ُب ْْٓكا٢بديث حسنو الَبمذم بعد ٚبرٯبو ُب ا١بامع، كاأللبا٘ب ُب صحيح الَبمذم برقم 

 . َُُّشرح السنة للبغوم برقم 
 كما بعدىا.  ُّٓ/ِْكل البن تيمية كما بعدىا، ك٦بموع الفتا ُٖٗ/ِ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ِ)
 . ُٔٓ/ِ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو ّ)
 : ْبلعلت -فيما يظهر ٕب–ال يصح إسناده  ، كلكناألثرٓب أجد من حكم على ( ْ)

 . ِِٗ/ٕاألكٔب: ُب سنده ميموف بن مهراف ا١بزرم، ركل عن عائشة كلكنو كاف يرسل، ينظر هتذيب الكماؿ للمزم      
 . َْٓنية: ُب سنده عبدهللا بن ٧برر ا١بزرم قاضي الرقة، مَبكؾ ا٢بديث، ينظر التقريب البن حجر ص الثا     
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، كال شك أف أكمل ا٥بدم ىدم مهنع هللا يضر كبفعل أيب بكر كعمر كغّبىم من الصحابة  النيب
 ٍب ىدم صاحبيو.  ، دمح

بو عىٍن أى  - أىفه عيٍثمىافى ٍبنى عىفهافى صىلهى ٗبًُبن أىٍربىعى  :بًيوً عىن عىٍبدهللًا ٍبني عىٍبًد الرهٍٞبىًن ٍبًن أىيب ذيابى
: ، فىأىٍنكىرىهي النهاسي عىلىٍيًو، فػىقىاؿى ٍعتي  ) رىكىعىاتو ًإٌ٘بً ٠بًى ، كى ، ًإٌ٘بً أتىىىهٍلتي ٗبىكهةى ميٍنذي قىًدٍمتي ايى أىيػ هىا النهاسي

: "   رىسيوؿى هللاً  ةى اٍلميًقيمً  مىٍن أتىىىهلى ُب بػىلىدو،يػىقيوؿي  . (ُ) ( " فػىٍلييصىلًٌ صىبلى
 كنوقش من كجهْب: 

 . (ِ) ، كلو صح لكاف حديثا مرفوعا إٔب النيب ملسو هيلع هللا ىلصاألكؿ: أف ىذا األثر ال يصح
كأصبح ُب  الثا٘ب: يتضح من كبلـ عثماف هنع هللا يضر أف ىذا خاص ٗبن اٚبذ لو أىبل ٗبكة ك٫بوه

 إطبلقو للمسافر. كليس على  ،حكم ا٤بقيم
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يظهر أف الراجح ىو القوؿ األكؿ: أف قصر الصبلة الرابعية ُب السفر سنة كىو 
 .  األفضل، كعلى ىذا كانت األدلة الصحيحة كالصرٰبة متتالية عن حاؿ النيب

 بيان وجه الشذوذ. 

منصبا على القوؿ ابلتفضيل فقط، كما ذاؾ إال ٓب يكن حكم الشيخ ابن تيمية ابلشذكذ إال 
 كأيب بكر كعمر  ألف تفضيل اإلٛباـ ابلسفر ٨بالف للسنة االستقرائية الثابتة عن ا٤بصطفى

 من تفضيل القصر. مهنع هللا يضر ككثّب من الصحابة 
كلذلك كاف ٝباىّب العلماء على تفضيل القصر ُب السفر قوال كاحد حٌب حكى بعضهم 

كٓب ٱبالف ُب ذلك إال النزر اليسّب ٩بن قد ضيعف قو٥بم، كقد قاؿ رٞبو هللا: " كيل   اإلٝباع،
                                 

 . ُْٔ/َُ، كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلاثر ُْٗ/ُ( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند كاللفظ لو ُ)
ُب نيل األكطار  كالشوكا٘ب ،ْٔٔ/ِ، كابن حجر ُب فتح البارم ُٗٓ/ِ( األثر ضعفو ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد ِ)

  .َْٕٓ، كاأللبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة برقم ُِٗ/ُ، كأٞبد شاكر ُب ا٤بسند ِٗٓ/ّ
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، فىالسهفىري يػىٍقتىًضي قىٍصرى اٍلعىدىًد كىا٣بٍىٍوؼي يػىٍقتىًضي قىٍصرى اأٍلىرٍكىاًف، كىلىٍو ًقيلى: إفه اٍلقى  ٍصرى سىبىبو لىوي قىٍصره
:  اٍلميعىلهقى ىيوى قىٍصري اأٍلىرٍكىاًف فىًإفه  ا قىاؿى ري قىٍصرو لىكىافى كىًجيهنا، كى٥ًبىذى ـه غىيػٍ ةى السهفىًر رىٍكعىتىاًف ٛبىىا فىًإذىا ﴿صىبلى

ةى  تيٍم فىأىًقيميوا الصهبلى  . ﴾اٍطمىٍأنػىنػٍ
ا أىفه اٍلقىٍصرى الى ييسىوهل اًب١بٍىٍمًع فىًإنهوي سينهةي رىسيوًؿ اَّللهً  ـي كىًشٍرعىتيوي أًلي   فػىقىٍد ظىهىرى هًبىذى ٍٛبىا مهًتًو بىٍل اإٍلً

ًر أىٍحيىاانن ُب السهفىًر أىٍضعىفي ًمٍن ا١بٍىٍمًع ُب السهفىًر، فىًإفه ا١بٍىٍمعى قىٍد ثػىبىتى عىٍنوي أىنهوي كىافى يػىٍفعىليوي ُب السهفى 
ٮبيىا ٨بيٍتػىلىفه ًفيًو بػىٍْبى  قىٍل عىٍنوي قىط  كىًكبلى ـي ًفيًو فػىلىٍم يػينػٍ ٍٛبىا ٍٛبىاـً كىأىمها اإٍلً  اأٍلىئًمهًة فىًإنػههيٍم ٨بيٍتىًلفيوفى ُب جىوىاًز اإٍلً

فٍػرىاًد، فىبلى ييشىبهوي اًبلس نهًة اٍلميتػىوىا تًرىًة أىفه كىُب جىوىاًز ا١بٍىٍمًع، ميتهًفقيوفى عىلىى جىوىاًز اٍلقىٍصًر كىجىوىاًز اإٍلً
اًكـي عىلىٍيًو ُب أىٍسفىارً    النهيبه  ًه كىقىٍد اتػهفىقىٍت اأٍليمهةي عىلىٍيًو " كىافى ييدى

(ُ) . 

                                 
 . ّٖ/ِِ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ُ)
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اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: رفع١ً اٌغّغ ث١ٓ اٌصٍٛاد فٟ اٌغفش ػٍٝ إلبِخ 
 وً صالح فٟ ٚلزٙب. 

 تصوير المسألة. 

ع كإف ٓب يكن كالشيء  ا١بمع لغة: ىو ضم الشيء ا٤بتفرؽ كأتليفو، كاجملموع ما ٝبي
 . (ُ)الواحد

ف تصلى الصبلة منفصلة ُب كقت األخرل، كأف تصلى الظهر كمنو يعرؼ ٝبع الصلوات أب
 . (ِ)كالعصر ُب كقت إحداٮبا أك ا٤بغرب مع العشاء ُب كقت إحداٮبا تقدٲبا أك أتخّبا 

 تحرير محل النزاع. 

اتفق الفقهاء على جواز ا١بمع ُب السفر إذا كاف ىناؾ ما يستدعي ا١بمع على خبلؼ 
 . (ْ)ف بعضهم فقاؿ بتفضيل ا١بمع ُب السفر مطلقا ، كخال(ّ)بينهم ُب مسوغات ا١بمع 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

قاؿ رٞبو هللا: " كاتفقوا أف فعل كل صبلة ُب كقتها ُب السفر أفضل إذا ٓب يكن ىناؾ سبب 
 . (ٓ)يوجب ا١بمع، إال قوال شاذا لبعضهم " 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

الصلوات ُب السفر إال نسكا ُب عرفات كمزدلفة ُب ا٢بج، كىذا عدـ مشركعية ا١بمع بْب 
 . (ٔ)مذىب ا٢بنفية 

                                 
 . َُٕ/ُ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم َٔ( ينظر ٨بتار الصحاح للرازم ص ُ)
 . ٓ/ِ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ِِْ/ِ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ِٖٓ/ْ( ينظر اجملموع للنوكم ِ)
، َُٔ/ٖكى  َِٓ/ْ، كاجملموع للنوكم ُّٖ/ُ ا٢بفيد ، كبداية اجملتهد البن رشدّٖ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ّ)

 . ََِ/ِكسبل السبلـ للصنعا٘ب 
 . ِْٗ/ْ، كاجملموع للنوكم ََِ/ِ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ْ)
 . ُِٗ/ِِ، ك٦بموع الفتاكل لو ُِّ/ِ( الفتاكل الكربل البن تيمية ٓ)
، كشرح ٨بتصر الطحاكم للجصاص ُٗٓ/ُ، كا٢بجة على أىل ا٤بدينة للشيبا٘ب ُِْ/ُ( ينظر األصل للشيبا٘ب ٔ)

 . ِٕٔ/ُ، كالبحر الرائق البن ٪بيم َُُ/ِ
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 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ةى ًلديليوًؾ الشهٍمًس ًإٔبى غىسىًق اللهٍيلً ﴿قولو تعأب:   . [87]اإلسراء  ،﴾أىًقًم الصهبلى

فبل ٯبوز تقدٙب كال أتخّب الصبلة  ،الشارع لً بى نة من قً عيٌ كجو الداللة: أف مواقيت الصبلة مي 
 . (ُ) ادد عن كقتها

كنوقش: أبف الشارع ىو من حدد أكقات الصلوات، كىو من شرع ا١بمع بْب الصلوات 
 لسبب مبيح. 

 الدليل الثاين. 
للصلوات إال ُب عرفات كمزدلفة ُب   ما كرد من أحاديث دالة على عدـ ٝبع النيب

 ، كمن ذلك: (ِ)ا٢بج
صىبلةن قىط  إال   كىاىلهًذم ال إلىوى غىيػٍريهي مىا صىلهى رىسيوؿي اَّللهً ٍبدي اَّللهً ٍبني مىٍسعيودو هنع هللا يضر: " قىاؿى عى  -
إال صىبلتػىٍْبً ٝبىىعى بػىٍْبى الظ ٍهًر كىاٍلعىٍصًر ًبعىرىفىةى كىبػىٍْبى اٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء ٔبىٍمعو  ،لًوىٍقًتهىا

()ّ"()ْ . 
: "  عىٍن اٍبنً  -  ،ُب السهفىرً  بػىٍْبى اٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء قىط    مىا ٝبىىعى رىسيوؿي اَّللهً عيمىرى هنع هللا يضر أىنهوي قىاؿى

إال مىرهةن كىاًحدىةن " 
(ٓ) . 

 كنوقش من أكجو: 
  األكؿ: أف ا٢بديث األكؿ ليس ىذا لفظو كإ٭با لفظو الثابت: " ما رأيت رسوؿى هللاً 

كصلى الفجرى يومئذو قبلى  ،إال صبلتًْب صبلًة ا٤بغرًب كالعشاًء ٔبمعو  ،قط  إال ٤بيقاهًتاصلى صبلةن 
                                 

 . ٖٖ/ُ( ينظر تبيْب ا٢بقائق للزيلعي ُ)
 .ٖٖ/ُتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ( ينظر ِ)
 . ِّٓ/ّفتح البارم البن حجر ، ك ِّٕ/ٓا٤بغِب البن قدامة ، ينظر ٗبكة مزدلفةمشعر ٠باء ( ٝبع من أّ)
 ( ٓب أجده هبذا اللفظ فيما بْب يدم من كتب ا٢بديث. ْ)
 . َُِٗ( أخرجو أبو داكد ُب السنن، ابب ا١بمع بْب الصلوات، برقم ٓ)
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، كليس فيو أنو ٓب ٯبمع مطلقا إال بعرفات كمزدلفة، فغاية ما فيو أف الصحايب ٓب يرى (ُ)ميقاهًتا " 
من الشارع ٯبمع إال ٗبزدلفة كأف فيو أداء الصبلة ُب كقتها، كىذا ال يعارض الرخصة   النيب

 ٔبمع الصلوات كالثابتة بنصوص أخرل. 
 . (ِ)ضعيف ال ٰبتج بو  ،هنع هللا يضر عمرالثا٘ب: أف ا٢بديث الثا٘ب عن ابن 

من ا١بمع بْب   الثالث: قيل إف ىذه األحاديث تعارض الثابت كا٤بشهور عن النيب
 الصلوات لسبب مبيح. 

 القول الثاني. 

 (ْ)كالشافعية  (ّ)يح، كىو قوؿ ا١بمهور من ا٤بالكية جواز ا١بمع بْب الصلوات لسبب مب
 ابن تيمية. اختيار ك  (ٓ)كا٢بنابلة 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
 ، كمن ذلك: (ٔ)للصلوات ُب السفر   األحاديث الواردة ُب ٝبع النيب

-   " :    كىافى النهيب  عىٍن سىآبًو عىٍن أىبًيًو قىاؿى
ى
 . ٕ()"  ٍغًرًب كىالًعشىاًء ًإذىا جىده بًًو السهيػٍري ٯبىٍمىعي بػىٍْبى ا٤ب

: "  هنع هللا يضر بهاسو عىًن اٍبًن عى  - ، ًإذىا كىافى ٯبىٍمىعي بػىٍْبى صىبلىًة الظ ٍهًر كىالعىٍصرً   كىافى رىسيوؿي اَّللهً قىاؿى

                                 
 . ُِٖٔع، برقم ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب مٌب يصلى الفجر ٔبمُ)
، كضعفو ّْٕ/ّ( ا٢بديث ضعفو اإلماـ أٞبد كالبيهقي؛ ينظر ا٣ببلفيات بْب اإلمامْب الشافعي كأيب حنيفة للبيهقي ِ)

 . َُِٗ، كحكم األلبا٘ب أبنو منكر ُب ضعيف سنن أيب داكد برقم ْٗ/ْالعظيم آابدم ُب عوف ا٤بعبود 
، كاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ للقاضي ِْٔ/ُات للقّبكا٘ب ، كالنوادر كالزايدَِٓ/ُ( ينظر مدكنة سحنوف ّ)

 . ُّْ/ُعبدالوىاب 
 . ّٖٔ/ُ، كبداية اتاج البن قاضي شهبة ْْٖ/ِ، كالبياف للعمرا٘ب ٔٗ/ٖ( ينظر األـ للشافعي ْ)
 . ٖٓ/ٓبن قدامة ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن ُُّ/ُ، كالكاُب للموفق ابن قدامة َُْ( ينظر ا٥بداية للكلوذا٘ب ص ٓ)
 . ٔٗ/ُ، كاألـ للشافعي َِٓ/ُ( ينظر مدكنة سحنوف ٔ)
 . َُُٔ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب ا١بمع بْب ا٤بغرب كالعشاء، برقم ٕ)
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ىٍغًرًب كىالًعشىاًء " 
عىلىى ظىٍهًر سىٍّبو كىٯبىٍمىعي بػىٍْبى ا٤ب

(ُ) . 
: "   ًس ٍبًن مىاًلكو هنع هللا يضرنى عىٍن أى  - ًإذىا اٍرٙبىىلى قػىٍبلى أىٍف تىزًيغى الشهٍمسي أىخهرى الظ ٍهرى   كىافى النهيب  قىاؿى

ًإذىا زىاغىٍت صىلهى الظ ٍهرى ٍبيه رىًكبى " ًإٔبى كىٍقًت العىٍصرً  نػىهيمىا، كى ، ٍبيه ٯبىٍمىعي بػىيػٍ
(ِ) . 

 الدليل الثاين. 
ثػىنىا اٍبني عىبهاسو أىفه رىسيوؿى هللاً عنن سىًعيدي بٍ  ًة ُب سىٍفرىةو سىافػىرىىىا  ني جيبػىٍّبو حىده : ٝبىىعى بػىٍْبى الصهبلى

ًعيده: فػىقيٍلتي اًلٍبًن عىبه  ، فىجىمىعى بػىٍْبى الظ ٍهًر كىاٍلعىٍصًر كىاٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء، قىاؿى سى : مىا ُب غىٍزكىًة تػىبيوؾى اسو
: " أىرىادى أىٍف الى ٰبيٍرًجى أيمهتىوي " ؟لىى ذىًلكى ٞبىىلىوي عى  ، قىاؿى

(ّ) . 
خالف معهوده كٝبع بْب الصلوات ُب السفر ببل حاجة، ليبْب   كجو الداللة: أف النيب

 . (ْ)للناس إابحة ا١بمع للحاجة، كإال فاألصل أف ا١بمع ال يباح إال لسبب كالسفر 
 الدليل الثالث. 

ت جواز ا١بمع بْب الصلوات للحاجة كاألعذار ا٤ببيحة كا٤برض كا٤بطر القياس، كذلك أنو ثب
 كا٣بوؼ، كالسفر كذلك مشقة كا٤برض كا٣بوؼ تبيح ا١بمع تيسّبا على الناس. 

 القول الثالث. 

 . (ٓ)تفضيل ا١بمع بْب الصلوات ُب السفر مطلقا، كىذا قوؿ لبعض ا٢بنابلة 
 أدلة القول الثالث. 

ُب بعض   لقوؿ أبف ا١بمع بْب الصلوات رخصة كاردة عن النيبٲبكن أف يستدؿ ٥بذا ا

                                 
 . َُُٕبرقم  أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب ا١بمع بْب ا٤بغرب كالعشاء،( ُ)
، برقم  -( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح ِ) ري الظ ٍهرى ًإٔبى العىٍصًر ًإذىا اٍرٙبىىلى قػىٍبلى أىٍف تىزًيغى الشهٍمسي بي يػيؤىخًٌ  . ُُُُابى
تػىٍْبً ُب ا٢بٍىضىًر، برقم ّ) بي ا١بٍىٍمًع بػىٍْبى الصهبلى  . ُٓ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . ّٖٗ/ِ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ْ)
 . ٖٔ-ٖٓ/ٓلمرداكم ( ينظر اإلنصاؼ لٓ)

 . ُِٕ/ّكقد ذىبت الظاىرية إٔب جواز ا١بمع مطلقا ُب ا٢بضر كالسفر ببل حاجة دكف تفضيل، ينظر الى البن حـز 
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 . (ُ)أسفاره كالقصر، ٩با يدؿ على أنو األفضل ُب حق ا٤بسافر كجمعي عرفة كمزدلفة ُب ا٢بج 
 ناقش ىذا االستدالؿ من ثبلثة أكجو: كٲبكن أف يي 

منزلة دكف القصر كالقصر، ٩با يعِب أنو ُب    األكؿ: أف ا١بمع ٓب يرد ُب ٝبيع أسفار النيب
 ُب السفر كالقصر. راتبة كليس بسنة 

كا٣بلفاء الراشدين كالصحابة   الثا٘ب: أف ا١بمع ُب عرفات كمزدلفة أفضل لفعل النيب
، كلذلك قيل إف ا١بمع ُب عرفات  الكراـ، فأساس التفضيل ُب ىذا ا٤بوقع ىو فعل النيب

تدعي استحباب ا١بمع كمن خشي كمزدلفة نسك، ككذلك لو كاف ىناؾ من األسباب ما يس
 . (ِ)ها لنـو أك مرض كقتي  األخرل حٌب ٱبرجى  على نفسو أف تفوتو الصبلةي 

 ،ُب أكقاهتا اددة شرعا ل الصلواتي ؤدٌ الثالث: أف األصل ٗبوجب منطوؽ النصوص أف تي 
 عن كقتها، إال ٢باجة داعية للجمع كما كرد ا١بمع حاؿ ا٤بطر كغّبه من صبلةه  رجي كال ٚبي 

 . (ّ)األعذار ا٤ببيحة، ٩با يدؿ على أف ا١بمع ليس برخصة مستحبة مطلقا، بل ىو رخصة مباحة
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

رجحاف القوؿ الثا٘ب من أف ا١بمع رخصة مباحة كليس  –كهللا أعلم  –الذم يظهر 
 .  ملسو هيلع هللا ىلصكصراحتها عن رسوؿ هللامستحبة ُب السفر على كل حاؿ، كذلك لقوة أدلتهم 

 بيان وجه الشذوذ. 

يبدك أف حكم الشيخ ابن تيمية رٞبو هللا تعاضدت أسبابو، حٌب صدر منو كصف تفضيل 
ا١بمع ُب السفر مطلقا ابلشذكذ، فالقائلوف من ٝباىّب العلماء من ا٤بذاىب األربعة كغّبىم 

نفية لو ُب السفر إال نسكا ُب مع اختبلفهم ُب أسبابو كمع إنكار ا٢ب -حة باعلى أنو رخصة م
                                 

  .ٖٔ-ٖٓ/ٓاإلنصاؼ للمرداكم ( ينظر ُ)
 . ْٓ/ِْ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
 . ّٕ/ِ( ينظر البحر ايط للزركشي ّ)
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، ك٥بذا ال يستحب فعلو إال ٗبواضع كأحواؿ معينة، ألف األصل أداء الصلوات ُب -ا٢بج 
كأداؤىا ُب غّب أكقاهتا خبلؼ األصل ا٤بقرر شرعا، كهبذا فإف ا٢باجة الداعية للجمع  ،أكقاهتا

ا للحرج عن أمتو ككرد ٝبع رفع  تقدر بقدرىا، كيشهد ٥بذا النصوص الدالة على أف النيب
ا أىفه اٍلقىٍصرى الى ييسىوهل  ،عنو ا١بمع أحياان ُب ا٢بضر كالسفر قاؿ ابن تيمية: " فػىقىٍد ظىهىرى هًبىذى

ـي ُب السهفىًر أىٍضعىفي ًمٍن ا١بٍىٍمًع ُب   اًب١بٍىٍمًع، فىًإنهوي سينهةي رىسيوًؿ اَّللهً  ٍٛبىا  كىًشٍرعىتيوي أًليمهًتًو، بىٍل اإٍلً
ـي ًفيوً  ٍٛبىا ، كىأىمها اإٍلً قىٍل عىٍنوي السهفىًر، فىًإفه ا١بٍىٍمعى قىٍد ثػىبىتى عىٍنوي أىنهوي كىافى يػىٍفعىليوي ُب السهفىًر أىٍحيىاانن  فػىلىٍم يػينػٍ

ٍٛبى  ٮبيىا ٨بيٍتػىلىفه ًفيًو بػىٍْبى اأٍلىئًمهًة فىًإنػههيٍم ٨بيٍتىًلفيوفى ًُب جىوىاًز اإٍلً اـً كىُب جىوىاًز ا١بٍىٍمًع، ميتهًفقيوفى قىط ، كىًكبلى
فٍػرىاًد، فىبلى ييشىبهوي اًبلس نهًة اٍلميتػىوىاتًرىًة أىفه النهيبه  اًكـي عىلىٍيًو ُب    عىلىى جىوىاًز اٍلقىٍصًر كىجىوىاًز اإٍلً كىافى ييدى

 ]م تا َفق  َعَليحهخ[أىفه مىا فػىعىلىوي ُب سىفىرًًه مىرهاتو ميتػىعىدًٌدىةن إٔبى  ]َفاَل ي َصار [أىٍسفىارًًه كىقىٍد اتػهفىقىٍت اأٍليمهةي عىلىٍيًو، 
كىقىٍد تػىنىازىعىٍت ًفيًو اأٍليمهةي " 
(ُ) . 

 
 

                                 
 . ّٖ/ِِتيمية  ( ٦بموع فتاكل ابنُ)
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 السادس المبحث

 الجنائز

 : مسائل ثالثوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 رؼي ٓٞطٚ.  ِْٔهظٖ حُٔ

ــ  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 حُزِي حُٞحكي. حُٜالس ػ٠ِ حُـخثذ ك٢ 

ــ  ــألة ال ال ــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 حٓظلزخد حُٔلَ ا٠ُ حُوزٍٞ ٣ُِخٍطٜخ. 
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 ثؼذ ِٛرٗ.  ّغٍُاٌّغأٌخ األٌٚٝ: خزٓ اٌ

 تصوير المسألة. 

 . (ُ)كمن معانيو الصهر أيضا  ،ا٣بًب لغة: القطع
    ، كقيل: (ِ)كاصطبلحا: ا٣بتاف كا٣بًب ىو موضع القطع من ذكر الرجل كنواة فرج ا٤برأة 

حٌب ينكشف ٝبيع  -القلفة  -" ختاف الرجل: ىو قطع ٝبيع ا١بلدة الٍب تغطي ا٢بشفة 
ا٢بشفة، كختاف ا٤برأة: ىو قطع أدٗب جزء من ا١بلدة الٍب ُب أعلى الفرج فوؽ مدخل الذكر، 

  أك ا٣بفض. ،(ّ)اض " فى كتكوف كالنواة، أك كعرؼ الديك تدعى ا٣بً 
رة كما سيمر معنا، كلكن بعض الصبياف يولد ميتا أك من سنن الفط سلمكا٤براد أف خًب ا٤ب

 . بعد موتو أـ ال ؟ًب ٱبٲبوت كٓب ٱبًب، فهل مثل ىذا يعيش مدة حٌب يكرب ٍب 
 تحرير محل النزاع. 

إذا مات كٓب ٱبًب سواء كاف صغّبا  سلمعلى عدـ مشركعية خًب ا٤ب اإلٝباعى  حكى الفقهاءي 
 ية ذلك. ، كخالف بعضهم فرأل مشركع(ْ)أـ كبّبا 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ه إذا مات غّب ٨بتوف، ٓب ٱبيًٍبى بعد ا٤بوت عند عامة أئمة قاؿ ابن تيمية: " إف الصيبه كغّبى 
، كليس بشيء  . (ٓ).. "  ا٤بسلمْب األربعة كغّبىم، كلكن فيو قوؿه شاذ  أنو ٱبيًٍبى

                                 
 . ُُّٗ/ُ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم ُّٖ/ُّ( ينظر لساف العرب البن منظور ُ)
 . ٕ، كأنيس الفقهاء للقونوم صَُ/ِ( ينظر النهاية ُب غريب ا٢بديث البن األثّب ِ)
 . ُُِ( القاموس الفقهي أليب حبيب صّ)
، كٙبفة ا٤بودكد َْٖ/ِ، كالعزيز شرح الوجيز للرافعي َّٓ/ِ٘ب ، كٕبر ا٤بذىب للركايِْٓ/ِ( ينظر الذخّبة للقراُب ْ)

 . ْٕ/ّ، كحاشية الركض ا٤بربع البن قاسم ََِالبن القيم ص
 . ُّٔ، كا٤بسائل كاألجوبة البن تيمية ص ٗٔ/ُ( جامع ا٤بسائل البن تيمية، ط عآب الفوائد )اجملموعة السابعة( ٓ)

، كذىب بعض العلماء إٔب بدعية َّٓ/ُذا ٓب ٱبًب اإلماـ النوكم ُب اجملموع ك٩بن قاؿ بشذكذ القوؿ ٖبًب ا٤بيت إ     
 . ُْ/ِ، كالشربيِب ُب مغِب اتاج ِْٓ/ِخًب ا٤بيت؛ منهم: القراُب ُب الذخّبة 
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ٖٕ٘ 

 

 حُـ٘خثِ: ُٔزلغ حُٔخىّح الصالة: الفصل الثاني

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

إذا مات كٓب ٱبًب سواء كاف صغّبا أـ كبّبا، كىذا قوؿ عامة أىل  سلما٤ب عدـ مشركعية ختاف
 . ٓ()كغّبىم كىو اختيار ابن تيمية ْ()كا٢بنابلة  ّ()كالشافعية  ِ()كا٤بالكية  ُ()ا٢بنفية  العلم كالفقو من

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ـى تػىٍنصيوفى عىاًئشىةى اهنع هللا يضرًإبرىاًىيمى النهٍخًعٌي أىفه  عىنٍ   رىأىًت اٍمرىأىةن يىكيد كفى رىٍأسىهىا، فػىقىالىٍت: " عىبلى

(ٔ) 
مىيًٌتىكيٍم " 
(ٕ) . 

كجو الداللة: أف عائشة أنكرت على من يكدكف شعر امرأة ميتة كٲبشطوف انصيتها فهي 
 . (ٖ) عد ا٤بوت٤بيت كال ٰبتاج إليو، ككذلك ا٣بًب للميت ال فائدة منو باْب يميتة كال فائدة من تز 

 .(ٗ)كنوقش: أبف األثر عن عائشة اهنع هللا يضر ضعيف 
  

                                 
، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي مع حاشية الشليب ِٗ/ُ، كاالختيار للموصلي َُّ/ُ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ُ)

ُ/ِّٕ . 
 . َٕٓ/ُ، كمنح ا١بليل لعليش ِٓ/ّ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ِْٓ/ِ( ينظر الذخّبة للقراُب ِ)
، كمغِب اتاج ُُّ/ّ، كٙبفة اتاج البن حجر مع حواشي الشركا٘ب كالعبادم َّٓ/ِ( ينظر ٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ّ)

 . ُْ/ِللشربيِب 
 . ِّْ/ِ، كا٤ببدع للربىاف ابن مفلح ّْٗ/ِشرح الزركشي ، ك ُّٗ( ينظر ا٤بنور ُب راجح ارر لؤلدمي ص ْ)
 . ُْٕ/ُ، كالفتاكل الكربل لو ُُٓ/ُِ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ٓ)
 . ٖٔ/ٓ( تنصوف: أم ٛبشطوف انصية الشعر كٛبدكهنا، ينظر النهاية ُب غريب ا٢بديث البن األثّب ٔ)
كتاب   -كعبدالرزاؽ ُب مصنفو ، ٖٕكدمح بن ا٢بسن ُب اآلاثر ص، ٖٕ( أخرجو أبو يوسف ُب اآلاثر كاللفظ لو ص ٕ)

  .َّٗ/ّ، كالبيهقي ُب الكربل ّْٕ/ّابب شعر ا٤بيت كأظفاره  -ز ا١بنائ
 . ُٖٗ/ّ( ينظر البناية شرح ا٥بداية للعيِب ٖ)
 . ؛ كأعلو ابالنقطاع بْب إبراىيم النخعي كعائشة اهنع هللا يضرَِّ/ُ( األثر ضعفو ابن حجر ُب الدراية ٗ)
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ٖٕٙ 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الثاين. 
 . (ُ)إذا مات كٓب ٱبًب  سلماإلٝباع على عدـ خًب ا٤ب

 كما سيأٌب.   ،كنوقش: ابلنقض لوجود ا٤بخالف ٩بن يقوؿ ٖبًب ا٤بيت إذا مات كٓب ٱبًب
 الدليل الثالث. 

 . (ّ)ثلة " مي ػ: " عن ال ، كقد هنى النيب(ِ)ٛبثيل بو عموما بعد موتو  سلمأف خًب ا٤ب
 الدليل الرابع. 

:   أف حرمة ا٤بسلم كىو ميت كحرمتو كىو حي، فىعن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى هللاً       قىاؿى
" كىٍسري عىٍظًم اٍلمىيًًٌت كىكىٍسرًًه حىيًّا " 
(ْ) . 

 الدليل اخلامس. 
، كلكن ا٤بيت يبعث يـو القيامة كقد أعيد كل ما ذىب  نة أمة دمحأف ا٣بتاف فطرة كس

ـى ًفينىا عىٍبًدهللا ، كما كرد عىًن ٓ()منو حٌب موضع ا٣بتاف فبل حاجة لو إذف  : قىا ٍبًن عىبهاسو هنع هللا يضر قىاؿى
:  ،ٱبىٍطيبي   النهيب   : " إًنهكيٍم ٧بىٍشيوريكفى حيفىاةن عيرىاةن غيٍرالن ٍأانى أىكهؿى خىٍلقو نيًعيديهي ﴿فػىقىاؿى  ،(ٔ)" ﴾كىمىا بىدى

 . [303]األنبياء 
                                 

، كٙبفة ا٤بودكد َْٖ/ِ، كالعزيز شرح الوجيز للرافعي َّٓ/ِ، كٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ِْٓ/ِ( ينظر الذخّبة للقراُب ُ)
 . ْٕ/ّ، كحاشية الركض ا٤بربع البن قاسم ََِالبن القيم ص

 . ٗٔ/ُ)اجملموعة السابعة(  –( ينظر جامع ا٤بسائل البن تيمية، ط عآب الفوائد ِ)
 . َِْٖجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب ا٤بغازم، ابب قصة عكل كعرينة، برقم ( أخر ّ)
، برقم ؟( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لو، كتاب ا١بنائز، ابب ُب ا٢بفار ٯبد العظم ىل يتنكب ذلك ا٤بكافْ)

 . ُُٔٔ، كابن ماجو ُب سننو، أبواب ا١بنائز، ابب ُب النهي عن كسر عظاـ ا٤بيت، برقم َِّٕ
، كحسنو ابن ا٤بلقن ُب ُّٕٔ، كأخرجو ابن حباف ُب صحيحو برقم ّٖٗ/ْكا٢بديث حسنو ابن عدم ُب الكامل 

 . ُِْ/ّ، كصححو األلبا٘ب ُب اإلركاء َٕٕ/ٔالبدر ا٤بنّب 
 . ََِ( ينظر ٙبفة ا٤بودكد البن القيم صٓ)
  .ِٔٓٔ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب كيف ا٢بشر، برقم ٔ)
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ٖٕ7 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل السادس. 
أف ا٣بتاف ُب نفسو تكليف كتعبد حاؿ ا٢بياة، فإذا مات ا٤بسلم فبل تكليف عليو كال 

 . (ُ) ٱبًب
 الدليل السابع. 

البوؿ  أف ا٤براد من ا٣بتاف عند بعضهم ىو التحرز من النجاسة، كأيضا حٌب ال ٰبتبس
 . (ِ)، كا٤بيت سقط عنو كل ذلك اب٤بوت فبل ٯبب عليو ا٣بًب فبل تصح الصبلةي  الطهارةي  فسدي كتى 

كنوقش: أبف ىذا التعليل ٓب يثبت، كالصواب ىو صحة صبلة من ٓب ٱبتًب، فبل مانع من 
 خًب ا٤بيت. 

 الدليل الثامن. 
ادات التوقيف على النص، كٓب يثبت ُب العب كاألصلي  ،عبادةه  للمسلم ا٢بيًٌ  ا٣بتافً  إجراءى  أفٌ 
 . (ّ)كال ُب عهد الصحابة   للميت ُب عهد النيب رل ا٣بًبي أنو ٯبي 

 الدليل التاسع. 
أف اإلٝباع معقود على عدـ قطع يد السارؽ إذا مات كٓب تقطع، كيقاس عليو األقلف إذا 

 . (ْ) لفوات ال مات فبل ٱبًب
   ت اب٤بوت، كأما ا٣بتاف فهي عبادة كقربةكنوقش: أبف القصاص ٢بق اآلدمي كقد فا

 كتغسيلو بعد ا٤بوت. 

                                 
 . ٕٗ/ِ( ينظر كشاؼ القناع للبهوٌب ُ)
 . ُٕٔ( ينظر ٙبفة ا٤بودكد البن القيم ص ِ)
 . ُْ/ِ( ينظر مغِب اتاج للشربيِب ّ)
 . ُّٖ/ٓ( ينظر اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ْ)
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ٖٕ4 

 

 حُـ٘خثِ: ىّحُٔزلغ حُٔخ الصالة: الفصل الثاني

 القول الثاني. 

 (ُ) الشافعية عندضعيف كجو صغّبا أـ كبّبا إذا مات كٓب ٱبًب، كىو  سلممشركعية خًب ا٤ب
 . (ِ)الظاىرية  مذىبك 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
 . (ّ)تفعلوفى بعركًسكم "  أنو قاؿ: " افعلوا ٗبيًًٌتكم ما  عن النيب

كطهارة للميت، فلذلك يستحسن أف ٱبًب كيطهر ا٤بيت كٯبهز   سنةه  ا٣بًبى  كجو الداللة: أفٌ 
 كالعركس. 

 . (ْ)كنوقش: أبف ا٢بديث ال أصل لو 
 الدليل الثاين. 

: حىلىقى عىانىةى مىيًٌتو  بىةى أىفه سىٍعدى ٍبنى مىاًلكو عىٍن أىيب ًقبلى
(ٓ) . 

 ا٣بًب.  يقاس عليو: أف حلق العانة سنة كطهارة كنظافة للميت، ككذلك كجو الداللة
 . (ٔ)كقد يناقش: أبف األثر ال يصح 

                                 
 . ُّٖ/ٓ، كاجملموع للنوكم ّْ/ّ، كالبياف للعمرا٘ب َّٓ/ِ( ينظر ٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ُ)
 . َْٖ/ّلى البن حـز ( ينظر اِ)
  بعض كىو مشهور ُب ،كغّبٮبا َّٓ/ِ، كالركاي٘ب ُب ٕبر ا٤بذىب َُ/ّ( ذكره ا٤باكردم ببل سند ُب ا٢باكم الكبّب ّ)

 كتب الشافعية. 
، ُِٕ/ِ، كابن حجر ُب التلخيص ا٢ببّب ِٓٓ/ُ( ا٢بديث حكم بغرابتو كأف ال أصل لو ابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب ْ)

 . ُُُٔٔب السلسلة الضعيفة برقم  كاأللبا٘ب
، كالبيهقي ُب الكربل ِٖٔٔ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو كاللفظ لو، كتاب ا١بنائز، ابب شعر ا٤بيت كأظفاره، برقم ٓ)

 . ْٖٓ/ّمعلقا بلفظ مقارب عن سعد بن أيب كقاص، ابب ا٤بريض أيخذ من أظفاره كعانتو 
 اب: فيما يظهر ٕب ألسب سنده ( األثر ال يصحٔ)

  .سعد بن أيب كقاص؟ كأبو سعيد ا٣بدرم أ ؛ أىوىو منمركم عن سعد بن مالك كال يعرؼ و نقد يقاؿ إ :كؿاأل
  .ثا٘ب: ٓب يذكر أليب قبلبة ركاية عن ابن أيب كقاص هنع هللا يضر أك أيب سعيد ا٣بدرم هنع هللا يضرال

= 
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ٖٕ0 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل الثالث. 
 . (ُ)حسنة كسنة شرعية، فبل مانع أف ٱبًب ا٤بيت ٙبقيقا لذلك  فطرةه  ا٣بتافى  أفٌ 

 كنوقش: أبف ذلكم كاف حاؿ ا٢بياة، أما كقد مات فقد زاؿ عنو التكليف. 
 الدليل الرابع. 

قص أظفاره تنظيفا لو، كيقاس عليو كذلك أف ٱبًب إذا ؤخذ من شارب ا٤بيت كيي أنو يي 
 . (ِ) مات

 كنوقش من كجهْب: 
قص شارب ا٤بيت كنتف إبطو كتقليم أظفاره كحلق  :كىو ،األكؿ: أف األصل ا٤بقاس عليو
 عليو.  القياسي  كليس متفقا عليو حٌب يصحى  ،عانتو ٩با اختلف فيو بْب أىل العلم

الثا٘ب: أف ىذا قياس مع الفارؽ، فقص الشارب كتقليم األظافر كنتف اإلبط من ٛباـ غسل 
أما حاؿ  ،ا٤بيت كنظافتو، أما قطع موضع ا٣بتاف فشرع ُب حاؿ ا٢بياة لكونو فطرة كسنة نبوية

 ا٤بوت فقد زاؿ التكليف. 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب.  

ا٤بتضمن عدـ خًب ا٤بيت إذا ٓب ٱبًب حاؿ حياتو سواء كاف   ،لقوؿ األكؿالذم يَبجح ىو ا
سنة كفطرة حاؿ ا٢بياة، عبادة ك كبّبا أـ صغّبا، ٤بوافقتو األدلة الشرعية كالعقلية على أف ا٣بتاف 

 فإذا مات ا٤بسلم انقطع التكليف. 

=                                                             
، كتقريب ُّٕ-ُّٔ/ْنظر هتذيب الكماؿ للمزم ثالث: أف أاب قبلبة كثّب اإلرساؿ فلعلو أرسل ىذا األثر، كيال

 . َٖٓالتهذيب البن حجر ص 
 . َْٖ/ّ( ينظر الى البن حـز ُ)
 . ُّٖ/ٓ( ينظر اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ِ)
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 بيان وجه الشذوذ. 

ص الشارع الدالة على أف ا٣بتاف نصو عمـو نظرا ٤بخالفتو  ،يعد القوؿ ٖبًب ا٤بيت شاذا
فالقطع  ،تكليف، كأف التكليف ال يكوف إال حاؿ ا٢بياة، فإذا مات ا٤بسلم فات ٧بل التكليف

بعد ذلك مثلة اب٤بيت كال فائدة منو، كألف ا٤بعا٘ب الٍب شرع من أجلها ا٣بتاف حاؿ ا٢بياة  
يينقل ُب عهد رسوؿ هللا ٓب  كما إف ىذا الفعلن النجاسة ال تتحقق بعد ا٤بوت،  كالتحرز م

ملسو هيلع هللا ىلص كصحابتو رضواف هللا عليهم مع عمـو البلول هبذا األمر كقياـ ا٤بقتضي لو، كلو فيعل مثلو 
قاؿ ابن تيمية: " فإف ىذا ميٍثلةه بعد ا٤بوت،  قدك لنقل إلينا ٩با يدؿ على أف السنة تركو، 

تاف منع احتباس البوؿ ُب القىٍلفىة، كىو بعد كألف ا٤بقصود من ا٣ب ،ثلةمي ػهنى عن ال  كالنيب
 . (ُ)" ا٤بوت ال يبوؿ

                                 
 . ٗٔ/ُ( جامع ا٤بسائل البن تيمية، ط عآب الفوائد، )اجملموعة السابعة( ُ)
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: اٌصالح ػٍٝ اٌغبئت فٟ اٌجٍذ اٌٛاؽذ. 

 تحرير محل النزاع. 

، كاختلفوا ُب حكم (ُ)أٝبع الفقهاء على أف ا٤بسلم إذا مات فيصلى عليو صبلة ا١بنازة 
 ُب ذات البلد.  ا٤بيت كىو معصبلة من ٓب يشهد ا١بنازة كغابت عنو 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

من أصحاب اإلمامْب الصبلةى على الغائب ُب  قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " كجوهزى طائفةه  
البلد الواحد، ٍب ٧بقًٌقيوىم قيهدكا ذلك ٗبا إذا ماتى ا٤بيتي ُب أحد جىاًنيبى البلًد الكبّب، كمنهم من 

ة،.. كاتفق الفريقاف على أنو من مات ُب ا١بانب  أطلق ُب أحد جانيب البلد ٓب ييقيًٌدىا ابلكبّبى
الواحد ال ييصلهى عليو فيو إذا كاف غائبنا، كما إذا كاف الرجل عاجزنا عن حضور ا١بنازة ٤بطرو أك 

 مرضو فإنو ال ييصلًٌي على الغائب كفاقنا. 
 ُب الغائب ُب البلد لكن بعض متأخرم ا٣براسانيْب من أصحاب الشافعي أجرل الوجهْب

كإف أمكن حضوره، كأ٢بقى ذلك ابلوجهْب ُب القضاء على الغائب عن ٦بلس ا٢بكم إذا ٓب ٲبكن 
عليو، كىذا  حضوريه، فإٌف فيو كجهنا ضعيفنا ٔبواز ا٢بكم عليو، فقاس الصبلةى عليو على القضاءً 

لو أدٗب معرفة أف  إٔب غاية الضعف كالشذكذ، مع ما بْب الصبلة كا٢بكم، كال يىسَبيب من
تشريعى مثل ىذا حىدىث كبدعة ظاىرةه " 
(ِ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

ي عليو، كىو مذىب لًٌ عدـ مشركعية صبلة الغائب على ا٤بيت ُب البلد الواحد إذا صي 

                                 
، كصبلت ا١بوائز ُب صبلة ُٗٔ/ٓ، كاجملموع للنوكم ِٖ/ِ البن قدامة ، كا٤بغِبٔٗ/ّ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ُ)

 . ّٗالقارم علي  بله ػػيػمػا١بنائز لً 
 . ُٖٕ)اجملموعة الرابعة( ص  –( جامع ا٤بسائل البن تيمية، ط عآب الفوائد ِ)
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 ية. كاختيار ابن تيم (ْ)كمذىب ا٢بنابلة  (ّ)كالصحيح عند الشافعية  (ِ)كا٤بالكية  (ُ)ا٢بنفية 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
و مهنع هللا يضر ٩بن شهدكا كفاتو كجنازتو، كٓب ينقل عن من ٓب ٤با مات صلى عليو أصحابي   أف النيب
أنو صلى عليو صبلة الغائب، كلو كقع ذلك لنقل إلينا لتوفر ا٥بمم من أىل ا٤بدينة يشهد ذلك 

  .لنقلو
وا ا١بيوش كمات الناس ُب عهدىم ُب ا٤بدينة كُب ثغور اإلسبلـ، ككذلك خلفاؤه مهنع هللا يضر أرسل

 . (ٓ)كٓب ينقل عنهم أهنم صلوا صبلة الغائب على من مات كغاب عنهم 
 . -كما سيأٌب   –صلى على النجاشي ٤با مات أبرض ا٢ببشة   كنوقش: أبف النيب

لك صيلي عليو صبلة يو، فلذكٓب ييصله عل بعيدة كأجيب عنو: أبف النجاشي مات أبرض كفرو 
  عليو صبلة الغائب لبعده كتعذر إمكاف حضور جنازتو.، أك أنو ملسو هيلع هللا ىلص صلى الغائب

 الدليل الثاين. 
أف صبلة ا١بنازة فرض كفاية، فإذا قاـ هبا البعض سقطت عن اآلخرين، فلهذا إذا صيلي 

 . (ٔ)مرة أخرل ُب ذات البلد شرع أف تيصلى عليو صبلة الغائب فبل يي  ،على ا٤بيت ُب بلد ما
: أىفه  هنع هللا يضر بل ٘بوز الصبلة عليو مرة أخرل، فقد كرد عىًن اٍبًن عىبهاسو  ،كنوقش: بعد التسليم

: " أىفىبلى  رىسيوؿى اَّللهً  ا؟ "، قىاليوا: البىارًحىةى، قىاؿى : " مىٌبى ديًفنى ىىذى ، فػىقىاؿى ، مىره ًبقىرٍبو قىٍد ديًفنى لىٍيبلن

                                 
 . ِّٗ/ُحاشية الشليب ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي مع ُِّ/ُبدائع للكاسا٘ب ال، ك ٕٔ/ِ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ُ)
 . ِٗٗ/ُ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ُِْ/ِ، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي ٓٓ/ّ( ينظر التاج كاإلكليل للمواؽ ِ)
 . ِّٓ/ٓ، كاجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ٕٓ/ّ، كالبياف للعمرا٘ب ّٖٓ/ِ( ينظر ٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ّ)
 . ُِِ/ِ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ِِٓ-ُِٓ/ِع البن مفلح ، كالفرك ّٕٔ/ُ( ينظر الكاُب البن قدامة ْ)
 . َُُٗ/ّ( ينظر التجريد للقدكرم ٓ)
 .َُُٗ/ّالتجريد للقدكرم ( ينظر ٔ)
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

ـى فىصىفىٍفنىا خىٍلفىوي، قىاؿى اآ ، فػىقىا ٍبني ذىنٍػتيميو٘ب؟ "، قىاليوا: دىفػىنهاهي ُب ظيٍلمىًة اللهٍيًل فىكىرًٍىنىا أىٍف نيوًقظىكى
: كىأىانى ًفيًهٍم فىصىلهى عىلىٍيًو  عىبهاسو
(ُ) . 

 الدليل الثالث. 
، كلذلك ٛبنع أف تقاـ أف استقباؿ ا٤بيت على جهة القبلة شرط إلقامة صبلة ا١بنازة عليو

 . (ِ)صبلة الغائب عليو ُب نفس البلد 
شرط عند حضوره للصبلة  ٫بو القبلة استقباؿ ا٤بيت و على فرض التسليم فإفكنوقش: أبن

عليو، أما إذا غاب عن أىل الصبلة ُب انحية أخرل ُب البلد أك ُب بلد آخر فبل ٯبب ذلك،  
 بشة. على النجاشي كىو أبرض ا٢ب  كما صلى النيب

حٌب صار النجاشي كأنو أمامو فصلى   كأجيب عنو: أبف األرض قد زكيت للنيب
 . (ّ) عليو

 .  كاعَبض عليو: أبف انزكاء األرض ٓب يثبت عن النيب
 الدليل الرابع. 

أف صبلة ا١بنازة عبادة كالعبادة مبناىا على التوقيف، كالثابت شرعا أف يصلى على ا٤بيت 
ب إذا مات كٓب ييصله عليو كأف يكوف ُب دار كفر أك بعيدا عن داير ا٢باضر، كا٤بيت الغائ

كىناؾ من ا٤بسلمْب كحاؿ النجاشي، أما إقامة صبلة الغائب على من مات ُب ذات البلد 
 فتشريع جديد مفتقر للدليل الشرعي. يصلي عليو 

 القول الثاني. 

يو، كىو كجو مرجوح عند إذا صلي عل الواحد مشركعية صبلة الغائب على ا٤بيت ُب البلد
                                 

يىاًف مىعى الٌرًجىاًؿ ُب ا١بىنىائًًز، برقم ُ) بػٍ بي صيفيوًؼ الصًٌ  . ُُِّ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . َُُُ/ّ( ينظر التجريد للقدكرم ِ)
 . ٕٔ/ِ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ّ)
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 . (ّ)كمذىب الظاىرية  (ِ)كقوؿ لبعض ا٢بنابلة  (ُ) الشافعية
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
: " مىاتى اليػىٍوـى رىجيله صىاًلحه، فػىقيوميوا فىصىل وا   عىٍن جىاًبرو هنع هللا يضر قىاؿى النهيب   ًحْبى مىاتى النهجىاًشي 

 .(ْ) -كأصحمة اسم للنجاشي-ٍصحىمىةى " عىلىى أىًخيكيٍم أى 
 كنوقش من كجهْب: 
كلذلك نعاه ، سلمْب بدار كفر كٓب ييصله عليومات بعيدا عن ا٤ب األكؿ: أبف النجاشيه 

 كصلى عليو.   النيب
كأجيب عنو: أنو ٓب يرد ُب النصوص ما يثبت أنو مات كٓب ييصٌل عليو، بل العلة ا٤بذكورة أنو 

 .  ّب، كلذلك صلى عليو النيبمات أخه كرجل صا
 . (ٓ)كٓب يفعلو أحد من بعده   الثا٘ب: أف الصبلة على النجاشي أمر خاص ابلنيب

أهنا حجة ٤بن بعده، كلذلك صلى كراءه الصحابة   كأجيب عنو: أبف األصل ُب أفعالو
 . (ٔ)ساقطة  مهنع هللا يضر، كأما دعول ا٣بصوصية فبل تثبت إال بدليل يفيد ذلك كإال كانت دعول

 الدليل الثاين. 
: " ىىٍل عىلىٍيًو ًمٍن   عىٍن سىلىمىةى ٍبًن األىٍكوىًع هنع هللا يضر أىفه النهيبه  يى عىلىيػٍهىا، فػىقىاؿى

أيٌبى ًٔبىنىازىةو لًييصىلًٌ
: " ىىلٍ  عىلىٍيًو ًمٍن دىٍينو؟ "، قىاليوا:  دىٍينو؟ "، قىاليوا: الى، فىصىلهى عىلىٍيًو، ٍبيه أيٌبى ًٔبىنىازىةو أيٍخرىل، فػىقىاؿى

                                 
 . ِّٓ/ٓ، كاجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ِٓ/ّ( ينظر هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب للجويِب ُ)
 . ّْٓ/ِ، كاإلنصاؼ للمرداكم ِِٓ/ ِ( ينظر الفركع البن مفلح ِ)
 . ّّٔ/ّ( ينظر الى البن حـز ّ)
  .ِٕٗ/ُ، كينظر فتح البارم البن حجر ّٕٕٖموت النجاشي، برقم  حيح، ابب( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصْ)
 . ِٗٗ/ُ( ينظر الفواكو الدكا٘ب للنفراكم ٓ)
 . ّّٔ/ّ( ينظر الى البن حـز ٔ)
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ٖٖ٘ 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

: " صىل وا عىلىى صىاًحًبكيٍم "  نػىعىٍم، قىاؿى
(ُ) . 

على مشركعية الصبلة على ا٢باضر  داؿه  ؛: " صلوا " كأمره كجو الداللة: عمـو قولو
 . (ِ) كالغائب

 كنوقش من كجهْب: 
عد ىناؾ حاجة األكؿ: أف صبلة ا١بنازة فرض كفاية، فإذا صلى عليها من شهدىا ٓب ت

للصبلة عليها من قبل من غاب عنها من أىل البلد الواحد، كمن أراد ا٢بضور فلو أف أيتيها 
 . (ّ)ٛبنعو من ذلك  ابلغة فليس ىناؾ ضركرة كال مشقة

إذ ٓب يثبت عنو قد   الثا٘ب: أف ىذا العمـو ليس على إطبلقو، بل ىو مبْب ُب فعل النيب
مات كٓب يصلًٌ عليو من غاب عن   النجاشي، كما أنوأنو صلى صبلة الغائب على غّب 

 جنازتو من الصحابة صبلة الغائب، ككذلك فعل خلفاؤه كأصحابو مهنع هللا يضر مع غّبه. 
الثالث: أنو لو كاف ا٤بخاطب بقولو: " صلوا " ا٢باضرين كالغائبْب، لبلغ ذلك للغائبْب 

 نقل كٓب يقل بو أحد. ، كىذا ٓب ي كصلوا على الرجل امتثاال ألمر النيب
 الدليل الثالث. 

ـى صىلهى عىلىيػٍهىا كىقىٍد   عىٍن سىًعيًد ٍبًن اٍلميسىيهًب أىفه أيـه سىٍعدو مىاتىٍت كىالنهيب   ، فػىلىمها قىًد غىاًئبه
ًلكى شىٍهره  مىضىى ًلذى
(ْ) . 

د صلى عليها الناس ٓب يشهد جنازة أـ سعد بن عبادة هنع هللا يضر كق  كجو الداللة: أف النيب
فنت، فلما عاد صلى عليها مع أف جنازهتا ٓب تكن حاضرة فقد دفنت منذ مدة، ٩با اب٤بدينة كدي 

                                 
 . ِِٓٗ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب من تكفل عن ميتو دينا، برقم ُ)
 . ّّٔ/ّ( ينظر الى البن حـز ِ)
 . َُُٗ/ّد للقدكرم ( ينظر التجريّ)
، كابن أيب شيبة ُب مصنفو َُّٖ( أخرجو الَبمذم ُب ا١بامع كاللفظ لو، ابب ما جاء ُب الصبلة على القرب، برقم ْ)

 .َٖ/ْ، ابب الصبلة على القرب كقاؿ : " مرسل صحيح" ، كالبيهقي ُب السنن الكربلُْ/ّ
 .ْٖٔ/ِر ُب التلخيص ا٢ببّب ، كابن حجِٔٔ/ِ كصححو ابن ا١بوزم ُب تنقيح التحقيق     
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ٖٖٙ 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 يدؿ على جواز صبلة الغائب على ا٤بيت ُب ذات البلد. 
 كنوقش من ثبلثة أكجو: 

 . (ُ)من مراسيل ابن ا٤بسيب، كا٤برسل من الضعيف ، كما إنو األكؿ: أف ا٢بديث ال يصح
ٓب يصل على أـ سعد صبلة الغائب بل ذىب لقربىا كصلى عليها فلم   ثا٘ب: أف النيبال

 تغب عنو. 
الثالث: أف غاية ما ُب ا٢بديث ىو مشركعية إقامة ا٤بسلم لصبلة ا١بنازة على قرب أخيو 

على صاحب القرب ٛبلؤه نورا كىذه   ا٤بسلم إذا ديفن كٓب يشهد جنازتو، كما أف صبلة النيب
، خاصية  لو دكف الناس، فقد كرد عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى أىفه اٍمرىأىةن سىٍودىاءى كىانىٍت تػىقيم  اٍلمىٍسًجدى أىٍك شىاابًّ

:   فػىفىقىدىىىا رىسيوؿي هللاً  تيٍم آذىنٍػتيميو٘ب "، قىاؿى : " أىفىبلى كينػٍ ، قىاؿى فىسىأىؿى عىنػٍهىا، أىٍك عىٍنوي، فػىقىاليوا: مىاتى
: " ًإفه فىكىأىنػههيٍم صىغه  ل وهي فىصىلهى عىلىيػٍهىا ٍبيه قىاؿى : " ديل و٘ب عىلىى قػىرٍبًًه "، فىدى ريكا أىٍمرىىىا، أىٍك أىٍمرىهي فػىقىاؿى

ٌب عىلىٍيًهمٍ   . (ِ)"  ىىًذًه اٍلقيبيورى ٩بىٍليوءىةه ظيٍلمىةن عىلىى أىٍىًلهىا، كىًإفه هللاى عىزه كىجىله يػينػىٌوًريىىا ٥بىيٍم ًبصىبلى
 الدليل الرابع. 

أف الصبلة على ا٤بيت الغاية منها الدعاء لو، كىذا ال يتأثر كال يتغّب ابلغيبة كال الشهود، فبل 
 . (ّ)مانع من إقامتها على من مات ُب ذات البلد كلو ٓب تكن جنازتو حاضرة 
ها كصحابتو إقامت  كنوقش: أبف ىذه عبادة كالعبادة مبناىا على النص، كٓب يرد عن النيب

 .ال سيما مع إمكانو ا٢بضور على من مات كغاب من أىل البلد الواحد
  

                                 
، كلو ُْٕ/ّ، كالضياء ا٤بقدسي ُب السنن كاألحكاـ َٖ/ْ( ا٢بديث حكم عليو ابإلرساؿ البيهقي ُب السنن الكربل ُ)

ضعفو األلبا٘ب ك  ،ُْٕ/ُُركاية أخرل بلفظ مقارب عن ابن عباس حكم عليها الذىيب ابلضعف ُب اتريخ اإلسبلـ 
 ضعيف كىو سويد بن سعيد كقد خالف.لوجود راك  ُٖٔ/ُّب اإلركاء 

 . ٔٓٗ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب ا١بنائز، ابب الصبلة على القرب، برقم ِ)
 . ِٓ/ّ( ينظر هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب للجويِب ّ)
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ٖٖ7 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل اخلامس. 
أنو ٯبوز ا٢بكم قضاءن على الغائب إذا تغيب عن ٦بلس ا٢بكم مع استطاعتو ا٢بضور، 

 . (ُ)كيقاس عليو جواز الصبلة عليو إذا مات كغابت جنازتو عن ا٤بصلْب من أىل ذات البلد 
  كنوقش من كجهْب:

األكؿ: أف األصل ا٤بقاس عليو كىو ا٢بكم على الغائب عن ٦بلس ا٢بكم ٨بتلف ُب 
 . (ِ) جوازه

الثا٘ب: أف ىذا قياس مع الفارؽ، فالعلة من ا٢بكم غيابيا ىو الفصل ُب موضوع الدعول 
كا٤بطلي ظلمه  كحسم مادهتا كإثبات ا٢بقوؽ ألىلها، ألف ا٤بتغيب قد يتهرب من ا٢بضور كٲباطل

 ما.  انع٤ب و ا٢بضوريتعذر عليقد أك  ،عوٯبب رف
أما الصبلة على الغائب فهي مسألة تعبدية مبناىا على النص، كاألصل ُب العبادات أهنا 

 . فبل يصح القياس غّب معقولة ا٤بعُب
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

ازة على الذم ينص على عدـ مشركعية إقامة صبلة ا١بن ،الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ
 . كرجحاهنا ا٤بيت الغائب من قبل أىل بلده إذا مات ُب نفس البلد، لقوة أدلتو ككضوحها

 بيان وجه الشذوذ. 

الصحيح الصريح، بل  نصه ٓب ٰبكم الشيخ رٞبو هللا على القوؿ الثا٘ب ابلشذكذ جملرد ٨بالفتو ال
لواحد، كلكنو رٞبو هللا كذلك ٰبـر إقامة الصبلة على الغائب ُب البلد ا  نصه  أصبل ال يوجد

استند إٔب األصوؿ الٍب ىي نتاج قراءة النصوص ٦بتمعة، كذلك أف الصبلة على الغائب ىي 
 عبادة ٧بضة مبناىا على النص، كقد قاـ الدليل على تشريعها ٤بن غاب عن البلد دكف من كاف

                                 
 . ُٖٕرابعة( ص )اجملموعة ال –، كجامع ا٤بسائل البن تيمية، ط عآب الفوائد ّٓ/ّ هناية ا٤بطلب للجويِب( ينظر ُ)
، كجوزه ا١بمهور بشركط، ينظر ا٢باكم ُِ/ُٓ( كقد منع ا٢بنفية من القضاء على الغائب، ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ِ)

، كينظر لبلستزادة كتاب ىل ّْْ/ٖ، كجوزه الظاىرية ببل شركط؛ ينظر الى البن حـز ََّ/ُٔللماكردم 
 ٢بسن أبو غدة.  ؟؛للقاضي ا٢بكم على الغائب
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ٖٖ4 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

د مات أبرض ، كق(ُ)إال ُب حق النجاشي فقط   أىل البلد، كما أهنا ٓب ترد عن النيب من
، بل قد مات أصحاب (ِ)كاألصل أنو ٓب يقم فيها من يصلًٌ عليو  بعيدة ا٢ببشة كىي دار كفر

ٓب تفعل الصحابة معو ىذا الفعل   ُب حياتو ابألمصار كٓب يصلًٌ عليهم، ك٤با مات  النيب
 ا٣بلفاء ال ٩بن كاف اب٤بدينة كال خارجها، كٓب يكن ذلك سنة اللذين من بعده أبو بكر كعمر كال

الراشدين ا٤بهديْب من بعده كذلك، كٓب يشتهر ىذا عن أمهات ا٤بؤمنْب كال الصحابة الكراـ 
إلينا لتوفر ا٥بمم ، كلو كقع لنقل منتفو  كا٤بانعي  أيضا، مع أف ا٤بقتضي كالداعي ٥بذا الفعل قائمه 

صىلهى اَّللهي عىلىٍيًو  -النيب  فهذه السنةي ثبتىٍت، كٓب يينقىٍل عن، ك٥بذا قاؿ رٞبو هللا: " لنقل مثل ىذا
ريًكمى فيو أنو صلى على ميعاكية بن   ساقط حديث  على غائب غّبه، إال  أنو صلهى -كىسىلهمى 
تج  بو{ قل ىو هللا أحد} الليثي ُب غزكة تبوؾ لكثرًة قراءتًو  معاكية كقد  ،، كىًو حديثه ال ٰبي

م ييصلًٌ عليهم، ككذلك ٓب ييصل ا٤بسلموف ماتى على عهده خبلئقي من أصحابو ُب غيبًتو فل
الغائبوف عنو ُب مكة كالطائف كاليمن كغّبىا، كال صىلهوا على أيب بكر كعمر كغّبٮبا ُب 

 .ّ"  األمصار البعيدة
كبناء على ىذا أجرل الشيخ ترؾ الصبلة على ا٤بيت الغائب ُب البلد الواحد ٦برل السنة 

بل إف فعلو يعد تشريعا ُب العبادة ببل دليل كبدعة   ،الفعلالَبكية، أم أف السنة ترؾ مثل ىذا 
كبدعة  كما قاؿ رٞبو هللا: " كال يىسَبيب من لو أدٗب معرفةو أف تشريعى مثل ىذا حىدىثه 

 . (ْ)" ظاىرةه 

                                 
 . ِٕٓ/ٕينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية  (ُ)
 . ُْْ/ّ( ينظر ا٤بستدرؾ على ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
 .ُٕٓ-ُْٕ جامع ا٤بسائل البن تيمية، ط عآب الفوائد، )اجملموعة الرابعة( ص( ّ 

 . ُٕٗ( ينظر جامع ا٤بسائل البن تيمية، ط عآب الفوائد، )اجملموعة الرابعة( ص ْ)
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ٖٖ0 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: اعزؾجبة اٌغفش إٌٝ اٌمجٛس ٌض٠بسرٙب. 

 تحرير محل النزاع. 

، كقد اختلفوا ُب مشركعية (ُ)شد الرحاؿ إٔب القبور اتفق الفقهاء على عدـ كجوب السفر ك 
 ذلك. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " فدعول من ادعى أف السفر إٔب ٦برد القبور مستحب عند ٝبيع 
أصحاهبم  األئمة األربعة أك ٝبهورى  ظاىر، ككذلك إف ادعى أف ىذا قوؿى  علماء ا٤بسلمْب كذبه 

ببل ريب، ككذلك إف ادعى أف ىذا قوؿ عآب معركؼ من  علماء ا٤بسلمْب فهو كذبه  رى أك ٝبهو 
  .األئمة اجملتهدين، كإف قاؿ إف ىذا قوؿ بعض ا٤بتأخرين أمكن أف يىصديؽى ُب ذلك

نقل قوالن شاذًّا ٨بالفنا إلٝباع السلف ٨بالفنا لنصوص  ،كىو بعد أف يعرؼ صحة نقلو
٨بالفنا للسنة كا١بماعة ٤با سنو  ،يكوف قوالن مبتدعنا ُب اإلسبلـ الرسوؿ، فكفى بقوؿ فسادنا أف

 . (ِ)ك٤با أٝبع عليو سلف األمة كأئمتها "   الرسوؿ

                                 
، ك٦بموع فتاكل ْٗٔ/ٖ، كاجملموع للنوكم ُٓ-َٓ/ّ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ َْٔ/ ُاشية ابن عابدين ( ينظر حُ)

 . َُّكى  َِٗكى  َِٓكى  ُٕٖ/ِٕابن تيمية 
 . ُِٓ( اإلخنائية )أك الرد على اإلخنائي( البن تيمية ص ِ)

أشهر فقهاء عصره، كقد بعض ف فيها كىذه ا٤بسألة من أشهر ا٤بسائل الٍب تكلم عنها ابن تيمية كعرفت عنو كخال
كقع للشيخ بسببها فتنة كحبس من أجلها حٌب مات رٞبو هللا؛ حٌب نسب السبكي عفا هللا عنو للشيخ ابن تيمية أنو 
ٰبـر زايرة قرب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مطلقا، كقد رد عليو ابن عبدا٥بادم كبٌْب أف الشيخ ال يقوؿ بذلك كإ٭با ٲبنع من شد 

رحاؿ لغّب ا٤بساجد الثبلثة بناء على ا٢بديث ا٤بشهور الوارد ُب النهي عن ذلك، ينظر الصاـر ا٤بنكي ُب الرد على ال
 كما بعدىا.  ُٓالسبكي ص 

 
 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٖٗٓ 
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 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ِ)كا٤بالكية  (ُ)لبعض ا٢بنفية  عدـ مشركعية السفر إٔب القبور لزايرهتا، كىو قوؿه 
، كاختيار ابن تيمية  (ٓ)كمذىب الظاىرية  (ْ)ابلًة أيدىا بعضهم كركاية عند ا٢بن (ّ) كالشافعية

 كما سبق. 
 أدلة القول األول. 

 كقد تقاربت أدلة القائلْب هبذا القوؿ ك٪بملها ُب اآلٌب: 
 الدليل األول. 

األحاديث الدالة على النهي عن السفر كشد الرحاؿ إٔب بقعة معظمة بنية التقرب  غّب 
 : (ٔ)كمن ذلك  ا٤بساجد الثبلثة،

: "   عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  - ٍسًجًد الى تيشىد  الٌرًحىاؿي ًإاله ًإٔبى ثىبلىثىًة مىسىاًجدى قىاؿى
ى
: ا٤ب

، كىمىٍسًجًد الرهسيوؿً  ، كىمىٍسًجًد األىٍقصىى "  ا٢بىرىاـً
(ٕ) . 

                                 
كى  ُّٓ، كحجة هللا البالغة للدىلوم ص ُّ، كزايرة القبور للربكوم ا٢بنفي ص ُِٓ/ّ( ينظر تبيْب ا٢بقائق للزيلعي ُ)

 . ٗٗٓ لآللوسي ص ، كجبلء العينْبَْٖ
أهنا اختيار اإلماـ مالك  ُٖذكر ابن عبدا٥بادم ُب الصاـر ا٤بنكي ص  د، كقّْٓالثمر الدا٘ب لؤلزىرم ص  ( ينظرِ)

إكماؿ ا٤بعلم ك  ،ٓٔٓ/ُا٤بدكنة  رٞبهم هللا، كقاؿ بو القاضي عياض ا٤بالكي؛ كينظر كابن القاسم  ككثّب من أصحابو
 . ٓٔ/ّينظر فتح البارم البن حجر  ، كلبلستزادةْْٗ/ْ لقاضي عياضل

، ِّٖ/ٗ( ك٩بن ذىب إٔب التحرٙب أبو دمح ا١بويِب كابن األثّب من الشافعية كغّبىم، ينظر جامع األصوؿ البن األثّب ّ)
، َِِ-ُٗٗ/ّ، كٙبفة اتاج البن حجر َْٕ-ْٗٔ/ٖ، كاجملموع للنوكم ِّْ/ّكركضة الطالبْب للنوكم 
 . ِْ/ِلو  كالفتاكل الفقهية الكربل

، ُُٕ/ّ؛ كأيب الوفاء بن عقيل كغّبه، ينظر ا٤بغِب البن قدامة ِّٕ( كابن بطة العكربم ُب اإلابنة الصغرل ص ْ)
 . ِْٕ/ْ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ّٗ/ِكالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة 

 لثبلثة معصية ال ٯبب الوفاء هبا. ؛ فقد قرر أف النذر بشد الرحاؿ لغّب ا٤بساجد اُٗ/ٖ( ينظر الى البن حـز ٓ)
 . ُِٖ/ِن تيمية ب( ينظر اقتضاء الصراط ا٤بستقيم الٔ)
 . ُُِّ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب فضل الصبلة ُب مكة كا٤بدينة، برقم ٕ)
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

ثىًة كُب لفظ صريح عند مسلم فيو النهي عن السفر كىو:  " الى تىشيد كا الٌرًحىاؿى ًإاله ًإٔبى ثىبلى
 . (ُ)كذكر ا٢بديث  ،مىسىاًجدى.. "

عىٍن قػىزىعىة بن ٰبٓب  -
: أىرىٍدتي ا٣ٍبيريكجى ًإٔبى الط وًر  (ِ) قىاؿى

، فىسىأىٍلتي اٍبنى عيمىرى هنع هللا يضر، فػىقىاؿى (ّ)
: أىمىا عىًلٍمتى أىفه النهيبه  :   اٍبني عيمىرى ثىًة مىسىاًجدى " قىاؿى : اٍلمىٍسًجًد الى تيشىد  الٌرًحىاؿي ًإاله ًإٔبى ثىبلى

، كىمىٍسًجًد النهيبًٌ  ٍتًًو  ا٢بٍىرىاـً ، كىاٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى "، كىدىٍع عىٍنكى الط ورى فىبلى أتى
(ْ) . 

: لىًقيى أىبيو بىٍصرىةى اٍلًغفىارًم  هنع هللا يضر عىٍن عيمىرى ٍبًن عىٍبًد الرهٍٞبىًن ٍبًن ا٢بٍىاًرًث ٍبًن ًىشىاـو أىنهوي قىا - ؿى
(ٓ) 

: ًمنى الط ورً  ؟، قىاؿى : ًمٍن أىٍينى أىقٍػبػىٍلتى :  ،أىابى ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر كىىيوى جىاءو ًمنى الط وًر، فػىقىاؿى صىلهٍيتي ًفيًو، قىاؿى
ٍعتي رىسيوؿى هللاً أىمىا لىٍو أىٍدرىٍكتيكى قػىٍبلى أىٍف تػىٍرحىلى ًإلىٍيًو مىا رىحى  ، ًإٌ٘بً ٠بًى :   ٍلتى " الى تيشىد  الٌرًحىاؿي يػىقيوؿي

ثىًة مىسىاًجدى  ا، كىاٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى"ًإاله ًإٔبى ثىبلى ، كىمىٍسًجًدم ىىذى : اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً
(ٔ) . 

                                 
بي سىفىًر اٍلمىٍرأىًة مى ُ)  ًإٔبى حىجٌو كىغىٍّبًًه، برقم ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح عن أيب سعيد ا٣بدرم هنع هللا يضر، ابى

ـو
 . ُْٓعى ٧بىٍرى

( ىو: قزعة بن ٰبٓب، كييقاؿ: اٍبن األسود، أىبيو الغادية البىٍصرًٌم، مؤب زايد ٍبن أىيب سفياف، كييقاؿ: مؤب عبد ا٤بلك ٍبن ِ)
، كذكره ابن حباف مركاف، كييقاؿ: بل ىو من بِب ا٢بريش، قدـ دمشق، ركل لو ا١بماعة، كقاؿ عنو العجلي اتبعي ثقة

، ُّّ/ُْٗب الثقات، ركل عن ابن عمر كأيب ىريرة كأيب سعيد ا٣بدرم مهنع هللا يضر، ينظر اتريخ دمشق البن عساكر 
 . ٕٗٓ/ِّكهتذيب الكماؿ للمزم 

( الطور: ىو ا١ببل إذا كاف لو شجر، ك٠بيت بو عدة أماكن منها جبل مشرؼ على انبلس كآخر مطل على طربية ّ)
طور سيناء بقرب مصر عند موضع يقاؿ لو مدين؛ كىو ا٤براد ُب ا٢بديث كقيل أنو ىو ا١ببل الذم ٘بلى هللا كأشهرىا 

 . ُٔكى  ٖ/ِٕ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ْٕ/ْلو أماـ موسى عليو السبلـ، ينظر معجم البلداف للحموم 
 . ٕٖ/ِة ، كالفاكهي ُب أخبار مكٓٔ/ِ كاللفظ لو ( أخرجو األزرقي ُب أخبار مكةْ)

 . ُِّ/ّاأللبا٘ب ُب إركاء الغليل ، كصححو ُّٕ/٫ُبوه موقوفا ابن كثّب ُب األحكاـ الكبّب  كا٢بديث صححو
( ىو: ٝبيل كقيل ٞبيىيل ابلتصغّب؛ ابن بصرة بن كقاص بن حبيب الغفارم، صحايب ركل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كركل عنو أيضا ٓ)

، ّٖٓ/ُا٢بجاز ٍب شهد فتح مصر كٙبوؿ إليها، ينظر أسد الغابة البن األثّب  أبو ىريرة، شهد فتح خيرب كسكن
 . ّٕ/ٕكاإلصابة البن حجر 

، كالَبمذم ُب ا١بامع ٨بتصرا، ابب ما ُٓٔ/ُ، كمالك ُب ا٤بوطأ بركاية الليثي ٕ/ٔ( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند كاللفظ لو ٔ)
 . َُّْكالنسائي ُب اجملتىب برقم ، ُْٗجاء ُب الساعة الٍب ترجى ُب يـو ا١بمعة، برقم 

، كصححو ٕ/ٕكا٢بديث قاؿ عنو الَبمذم ُب ا١بامع بعد إخراجو: )حسن صحيح(، كأخرجو ابن حباف ُب صحيحو 
، ك ابن تيمية ُب ٦بموع الفتاكل ّٔ/ِّككافقو الذىيب، كابن عبدالرب ُب التمهيد  ِٖٕ/ُا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ 

  .َِٕ/ّٗ، كاألرانؤكط ُب ٙبقيقو ٤بسند أٞبد ّٕٕقم ، كاأللبا٘ب ُب اإلركاء بر ُٔ/ِٕ
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

قد يقدر كنوقش: أبف االستثناء ىنا مفرغ، كىو من أعم األحواؿ، كا٤بستثُب منو )اذكؼ( 
 : (ُ)أبحد ثبلثة تقديرات 

األكؿ: ا٤بسجد، فيكوف الكبلـ: ال تشد الرحاؿ إٔب مسجد إال إٔب ثبلثة مساجد..، 
كذلك ألف ا٤بساجد ُب الفضل سواء ما عدا ا٤بساجد الثبلثة، كىذا ال يشمل النهي عن السفر 

 للقبور. 
ساجد إال لثبلثة مساجد..، الثا٘ب: الصبلة، فيكوف الكبلـ: ال تشد الرحاؿ للصبلة ُب ا٤ب

كذلك ألف الصبلة ُب ا٤بساجد سواء ما عدا ا٤بساجد الثبلثة، كىذا ال يتضمن أيضا النهي عن 
 السفر لزايرة القبور. 

الثالث: ا٤بكاف، فيكوف الكبلـ: ال تشد الرحاؿ إٔب أم مكاف إال لثبلثة مساجد..، كىذا 
 ألم مكاف ما عدا ا٤بساجد الثبلثة. معلـو البطبلف ألنو يلـز منو النهي عن السفر 

 كأجيب عنو من كجهْب: 
أم مقصودة ابلسفر إليقاع  ،األكؿ: أف ا٤بستثُب منو )اذكؼ( مقدر أبنو أم بقعة معظمة
كابن عمر كأيب بصرة   ، العبادة فيها، كيعضد ىذا فهم الصحابة كىم أعلم األمة ٗبراد نبيها

 لقصد الطور للصبلة كالتعبد  فيو. مهنع هللا يضر عندما هنوا عن السفر 
كىي أحب -أم مسجد إٔب عن السفر  يإ٭با أراد النه  الثا٘ب: أنو لو سيلم أبف النيب

ُب أم مكاف غّب ا٤بساجد الثبلثة،  -الٍب ىي عمود الدين-أك عن الصبلة  -البقاع إٔب هللا
م بقعة مقصودة فمن ابب أكٔب أف النهي يتضمن ما ىو دكف ذلك ُب الفضل كالسفر أل

  .ِ، كالسفر لزايرة القبور هاإليقاع العبادة في
                                 

 ، كلبلستزادة ينظر كتاب: شفاء السقاـ ُب زايرة خّب األانـ للسبكي. ِْٕ/ِ( ينظر إحياء علـو الدين للغزإب ُ)
ال زيدا، كاالستثناء ا٤بفرغ ما كاف الكبلـ فيو منفيا كا٤بستثُب منو ٧بذكفا كقولك ما حضر إال زيده، كأصلو حضر القـو إ

 . ُِِينظر شرح قطر الندل البن ىشاـ األنصارم ص 
  .ُٖٖ/ِ( ينظر ضوء الشموع شرح اجملموع لؤلمّب مع حاشية العدكم ِ 
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ٖٖٗ 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 : ابعَباضْبكاعَبض عليو 
األكؿ: أف ا٢بديث كرد بصورة النفي ال النهي، فا٤بقصود بو نفي كماؿ الرحلة االعَباض 

 كالسفر لغّب ا٤بساجد الثبلثة، كأهنا خّب ما يشد إليو الرحل، كيشهد ٥بذا ما كرد: 
: "   ٍبًن عىٍبًد هللًا هنع هللا يضر عىٍن رىسيوًؿ هللاً عىٍن جىاًبًر  - رى مىا ريًكبىٍت ًإلىٍيًو الرهكىاًحلي أىنهوي قىاؿى يػٍ ًإفه خى

ا، كىاٍلبػىٍيتي اٍلعىًتيقي   . (ُ)"  مىٍسًجًدم ىىذى
 : ؛ منهاأبجوبة االعَباض األكؿكأجيب عن 

ؿ الزركشي: " كقد ٯبيء النفي ُب كىذا جائز لغة، قا ،أكال: أف النهي قد يرد بصيغة النفي
مىا كىافى ﴿معُب النهي، كٱبتلف حالو ٕبسب ا٤بعا٘ب: منها أف يكوف هنيا كزجرا، كقولو تعأب: 

ىو  ، بل قد يكوف "(ِ)... " [320]التوبة  ،﴾أًلىٍىًل اٍلمىًدينىًة كىمىٍن حىٍو٥بىيٍم ًمنى اأٍلىٍعرىاًب أىٍف يػىتىخىلهفيوا
كأنو قاؿ: ال يستقيم أف يقصد ابلزايرة إال ىذه البقاع، الختصاصها ٗبا أبلغ من صريح النهي،  

 . (ّ)اختصت بو " 
ُب شد  خّبو أقله  ال يعِب ثبوتى  ،اثنيا: أف إثبات ا٣بّبية ُب شد الرحل للمساجد الثبلثة

أف ييعمل  إف هللا خّب ما يعبد، فهذا ال يعِب :، كقولك٤با كرد من النهي الرحل ٤با ىو دكهنا
، بل إف ذلك ٧بـر سبحانو حصوؿ خّبية أقل أك كراىة عبادة غّبه فهـو ا٤بخالفة ىنا : كىوٗب

 . ابلنص كاإلٝباع كشرؾ أكرب
الثا٘ب: أف ا٢بديث كرد أبلفاظ أخرل تفيد النهي بصيغة غّب جازمة فبل ٰبـر االعَباض 

                                 
 . ُِٗ/َُ، كالنسائي ُب الكربل ٔٗ/ِّ( أخرجو اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند كاللفظ لو ُ)

ابن حجر ، ك ُِٓ/ِالَبغيب كالَبىيب  ، كحسن إسناده ا٤بنذرم ُبْٓٗ/ْكا٢بديث أخرجو ابن حباف ُب صحيحو 
 .ُْٖٔ، كاأللبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة برقم ُُُٖب الرٞبة الغيثية ص

 . َّٕ/ّ( البحر ايط للزركشي ِ)
 . ْٔ/ّ( فتح البارم البن حجر ّ)
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ٖٗٗ 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 ، كمثالو: ُ السفر لزايرة القبور
ةه ُب الط ورً عىن أىيبى سىًعيدو ا٣ٍبيٍدًرٌم كىذيكً  - : قىاؿى رىسيوؿي هللاً  ،رىٍت ًعٍندىهي صىبلى الى : "  فػىقىاؿى

بىًغي لًٍلمىًطيًٌ  ةي ]أىٍف تيشىده رًحىاليوي ًإٔبى  (ِ) يػىنػٍ تػىغىى ًفيًو الصهبلى رى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً  [مىٍسًجدو يػيبػٍ غىيػٍ
ا "  كىاٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى كىمىٍسًجًدم ىىذى
(ّ) . 

 : ؛ منهاأبجوبة الثا٘ب ن االعَباضكأجيب ع
أكال: أف تفسّب النهي بكونو غّب جاـز يصادـ الركاايت ا٢بديثية األخرل الٍب جاء النهي 

قاؿ: " الى تىشيد كا الٌرًحىاؿى ًإاله ًإٔبى   فيها جازما كصرٰبا، كما جاء عىٍن أىيب سىًعيدو عىن رىسيوؿي هللاً 
ثىًة مىسىاًجدى... "  ثىبلى
من النهي عن السفر  مهنع هللا يضرأيب بصرة ك ابن عمر ككما ثبت مسبقا عن ، (ْ)

  . ، ٩با يدؿ على ا٤بنع ا١باـزمن السفر إٔب الطورأراد منع أيب ىريرة حٌب أف أاب بصرة  ،للطور
كيفيد ىنا ُب ا٢بديث  ،اثنيا: أف لفظ: " ال ينبغي " قد يفيد الكراىة كقد يفيد التحرٙب

 ، كال شك أفٌ (ٓ)ُب ا٢بديث القدسي: " يشتمِب ابن آدـ كال ينبغي لو.. "  التحرٙب، كما جاء
، كالذم يؤيد أف لفظ " ال ينبغي " يفيد التحرٙب ىنا ُب ابإلٝباع حكما ا٤براد ىنا ٧برـه  الشتمى 
ا٢بديث ىو ما كرد من ركاايت حديثية أخرل تدؿ صراحة على النهي عن شد الرحاؿ إٔب ىذا 

  .مع ما يعضدىا من فهم الصحابة ثةغّب ا٤بساجد الثبل
ةي : " ٝبلةاثلثا: عدـ صحة  تػىغىى ًفيًو الصهبلى " الواردة ُب حديث أيب سعيد ا٣بدرم مىٍسًجدو يػيبػٍ

                                 
 .ِْ/ٔ( ينظر طرح التثريب للحافظ العراقي ُ 

، كلساف العرب َّْ/ْهره كٲبتطى، ينظر النهاية البن األثّب ( ا٤بطي: ىي ا٤بطااي كمفردىا مطية، كىي ا١بمل يركب ظِ)
 . ِٖٔ/ُٓالبن منظور 

 . ُِٓ/ُٖ( أخرجو اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند ّ)
 . ُُٖ/ٓ، كالشوكا٘ب ُب نيل األكطار َّٕ/ٕكا٢بديث حسنو العيِب ُب عمدة القارم 

 ( تقدـ ٚبرٯبو. ْ)
 . ُّّٗلوحي، برقم ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب بدء آ)
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ٖٗ٘ 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

كعدـ كركدىا ُب بقية الركاايت ا٢بديثية، فإنو قد أظهر الراكم  ،ا٤بذكور ُب االعَباض الثا٘ب هنع هللا يضر
 .(ُ)كقع ا٣ببلؼ سابقا ُب تقديره  ىنا ا٤بستثُب منو اذكؼ كالذم

كعلى فرض التسليم بصحة ىذه ا١بملة؛ فإف أاب سعيد ٤با ذكرت عنو الصبلة ُب الطور منع 
منها مستشهدا اب٢بديث، كقاسها على أم مسجد يبتغى للصبلة فيو غّب ا٤بساجد الثبلثة، 

فيها كالسفر  بادةككذلك يدخل ُب ىذا النهي كا٤بنع أيضا قصد أم بقعة معظمة إليقاع الع
 لزايرة القبور.

 الدليل الثاين. 
قىاؿى ُب مىرىًضًو الهًذم مىاتى ًفيًو: " لىعىنى اَّللهي اليػىهيودى كىالنهصىارىل،   عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر عىًن النهيًبًٌ 

ىبػٍ  ا "، قىالىٍت: كىلىٍوالى ذىًلكى ألى رى أىٌ٘بً أىٍخشىى أىٍف يػيتهخىذى اٚبهىذيكا قػيبيورى أىٍنًبيىائًًهٍم مىٍسًجدن رىهي غىيػٍ رىزيكا قػىبػٍ
ا  مىٍسًجدن
(ِ) . 

كجو الداللة: أف النهي جاء عن اٚباذ قبور األنبياء مساجد أم أماكن إليقاع العبادة فيها، 
فمن ابب أكٔب قبور غّبىم، كالسفر للقبور كقصدىا لزايرهتا يتناَب مع عمـو النهي الوارد عن 

 . (ّ) أماكن للعبادةك  اٚباذىا مساجد
 الدليل الثالث. 

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  : " الى ٘بىٍعىليوا بػيييوتىكيٍم قػيبيورنا، كىالى ٘بىٍعىليوا قػىرٍبًم  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قىاؿى

                                 
حيث ذكر أف ُب سندىا شهر بن  ّ/ُْب ٦بمع الزكائد  ا٥بيثمي  كغرابة لفظها ( كقد أشار إشارة إٔب ضعف سندىا ُ)

حديثو حسن، كأما األلبا٘ب فقد ضعف ىذه اللفظة كأنو ال قاؿ بعضهم ك  كضعفو بعضهم كىو متكلم فيو ،حوشب
ينظر إركاء كمدار الزايدة عليو فبل ييقبل تفرديه، اـ شهر بن حوشب؛ من أكىزايدة أصل ٥با ُب طرؽ ا٢بديث كأهنا 

، كلبلستزادة ينظر  ْٔ/ّكمن معو ُب ٙبقيق مسند أٞبد ، ك٩بن ضعفها األرانؤكط ُّْ/ْكى  َِّ/ّالغليل لو 
 (.ُّٕكتاب شهر بن حوشب كمركايتو ُب ميزاف النقد لسامي خياط )مسند أيب سعيد ا٣بدرم ص 

ىسىاًجًد عىلىى القيبيوًر، برقم ( أخرجو البخِ)
ىاًذ ا٤ب بي مىا ييٍكرىهي ًمنى اٚبًٌ  . َُّّارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى

 . ِِْ( ينظر االستغاثة ُب الرد على البكرم البن تيمية ص ّ)
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ٖٗٙ 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

تيٍم "  ليغيًِب حىٍيثي كينػٍ تىكيٍم تػىبػٍ ا، كىصىل وا عىلىيه فىًإفه صىبلى ًعيدن
(ُ) . 

كالصلوات،  اللة: فيو عمـو النهي عن جعل البيوت كالقبور ال توقع فيها العباداتي كجو الد
عيدا مكانيا يعتاد ابلزايرة، كاالكتفاء ابألمر   كفيو أيضا عمـو النهي عن اٚباذ قرب النيب

 غّب قرب ذى خى ته ابلسبلـ عليو من أم مكاف حسما ٤بادة السفر إليو، فمن ابب أكٔب أف ال يػي 
 . (ِ)يدا مكانيا يقصد ابلسفر كالزايرة كإيقاع العبادة ع  النيب

 الدليل الرابع. 
 . (ّ) لزايرهتا لقبورإٔب ااإلٝباع على عدـ مشركعية السفر 

بعض أىل العلم السفر لزايرة القبور أك ٘بويز كنوقش: أبف اإلٝباع غّب منعقد الستحباب 
 . -كما سيأٌب   –كا٤بساجد 

 الدليل اخلامس. 
كٓب يفعلو،   قد قاـ لو ا٤بقتضي ُب عهد النيبغّب الثبلثة لزايرة القبور كا٤بساجد أف السفر 

كال مع غّب ا٤بساجد الثبلثة، كإ٭با   النيب قرب ككذلك ٓب يفعلو صحابتو رضواف هللا عليهم مع
كصحابتو   الوارد أنو كاف أيٌب القرب الشريف من كاف منهم اب٤بدينة، كلو فعل ذلك النيب

 .(ْ)  هللا عليهم لنقل إلينا لتوفر ا٥بمم لنقل مثل ىذا، كلو كاف فيو خّبا لدلنا عليورضواف 
  

                                 
طربا٘ب ، كالَّْ/ُْ، كاإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند َِِْ( أخرجو أبو داكد ُب السنن كاللفظ لو، ابب زايرة القبور، برقم ُ)

 . ُٖ/ُٖب األكسط 
، كابن حجر ُب الفتح َْٗ، كابن عبدا٥بادم ُب الصاـر ا٤بنكي ص ِٕٓ/ٖكا٢بديث صححو النوكم ُب اجملموع 

 . ُِٓ، كاأللبا٘ب ُب غاية ا٤براـ ص ْٖٖ/ٔ
 . ِّْكى  ُٕٖ/ِٕ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ِ)
، كالصاـر ا٤بنكي ُِٗكى  ِّْكى  ُٕٖ/ِٕموع الفتاكل لو ، ك٦بّٗٓكى  ُُْ( ينظر اإلخنائية البن تيمية ص ّ)

 . ُٕٔالبن عبدا٥بادم ص 
 . ُِٓ، كالصاـر ا٤بنكي البن عبدا٥بادم ص ْٔ( ينظر اإلخنائية البن تيمية ص ْ)
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ٖٗ7 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 الدليل السادس. 
 بقصد زايرة القبور من عادات أىل الشرؾ كاألكاثف، كقد هنينا عن مشاهبتهم.  السفرى  أفٌ 

 الدليل السابع. 
، كسد ياتككقوع البدع كالشركلزايرة القبور قد يكوف كسيلة مفضية إٔب تعظيمها  السفرى  أفٌ 

 . (ُ)ىذه الوسائل كالذرائع ا٤بفضية للشرؾ كاجب ٢بماية جناب التوحيد 
لقبور كتزار الزايرة الشرعية ببل بدع إٔب اكنوقش: بعدـ التسليم حيث ٲبكن أف ييسافر 

 كشركيات.
 ،ظيمهاكاعَبض عليو : أبف كاقع ا٢باؿ يشهد بوقوع الشركيات كالبدع عند القبور بسبب تع

  كالسفر إليها من ىذا التعظيم كالذرائع ا٤بفضية إٔب ىذه البدع كالشركيات.
 القول الثاني. 

 (ْ)كا٤بالكية  (ّ)من ا٢بنفية  (ِ)مشركعية السفر إٔب القبور لزايرهتا، كىو قوؿ ا١بمهور 
 . (ٔ)ا٢بنابلة ك  (ٓ)كالشافعية 

                                 
 . ِٔٔ-ِٓٔ/ٖٓ( ينظر ٦بلة البحوث العلمية ُ)
وعة للجمهور كٓب تذكر ا٤بصادر، كعارض ابن ، كقد نيسب القوؿ ُب ا٤بوسٖٗ/ِْ( ينظر ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ِ)

تيمية نسبة القوؿ للصحابة كالسلف الصاّب كاألئمة األربعة كٝبهور أصحاهبم؛ كقاؿ إ٭با عرؼ ىذا القوؿ عن متأخرم 
، كالفتاكل الكربل لو َْٓ/ُ، كالرد على البكرم لو ص ُٕٔكى  ُُٖأتباع ا٤بذاىب الفقهية؛ ينظر اإلخنائية ص 

 . ُٕٔكينظر أيضا الصاـر ا٤بنكي البن عبدا٥بادم ص ، َِٗ-ِٖٗ/ٓ
كى  ِِٔ/ِ، كحاشية ابن عابدين ّْٔ/ُ، ك٦بمع األهنر لشيخي زاده َُٖ-ُٕٗ/ّ( ينظر فتح القدير البن ا٥بماـ ّ)

ّ/َُْ-ُُْ . 
١بليل ، كمواىب آَ/ّ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ِٕٓ/ُ، كا٤بدخل البن ا٢باج ّٕٔ/ّ( ينظر الذخّبة للقراُب ْ)

 . ّٓٗ/ِ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم َُٔ/ّ، كشرح ا٣برشي ّٕٓ/ّللحطاب 
، كٙبفة اتاج البن حجر َُٓ/ُ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ْٗٔ/ٖ، كاجملموع لو ِّٔ/ّ( ركضة الطالبْب للنوكم ٓ)

، كحاشية البجّبمي ّٔٗ/ُ، كاإلقناع لو ٕٓ/ِمغِب اتاج للشربيِب ك ، ِْ/ِ، كالفتاكل الفقهية لو ُٗٗ/ّ
 . ُٗٓ/ِ، كحاشيتا قليويب كعمّبة ُٓٔ/ّ

، ٗٗ/ِ، كا٤ببدع البن مفلح ّٗ/ِ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ََُ/ِ( ينظر ا٤بغِب للموفق ابن قدامة ٔ)
= 
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 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
ٍم ًإٍذ ظىلىميوا أىنٍػفيسىهيٍم جىاءيكؾى فىاٍستػىٍغفىريكا اَّللهى كىاٍستػىٍغفىرى ٥بىيمي الرهسيوؿي لىوىجىديكا اَّللهى تػىوهاابن كىلىٍو أىنػههي ﴿
 . [63]النساء  ،﴾رىًحيمنا

حيا كميتا سواء كاف ذلك عن قرب أـ على مسافة   كجو الداللة: فيو األمر ٗبجيء النيب
فإنو ٯبوز السفر إٔب قبور غّبه من الصا٢بْب    قرب النيبسفر، كٗبا أنو جاز السفر إٔب

 . (ُ)ك٫بوىم
 كنوقش من أربعة أكجو: 

حاؿ ا٢بياة فقط، ألف اجمليء إليو حاؿ ا٢بياة فيو   األكؿ: أف األمر ابجمليء إٔب النيب
( جمليء بلفظ )إذكيؤيد ىذا أف سيبق لفظ ا شرؼ إدراؾ الرؤية لو كالصحبة ك٠باعو كاستغفاره،

 ظلموا أنفسهم.حْب أم جاؤكؾ  فيد الظرفية ُب ا٤باضي،كىي ٗبعُب حْب كت
كيؤيد ىذا فعل الصحابة  أما بعد ا٤بوت فبل ٲبكن رؤيتو كإدراؾ صحبتو كال ٠باع استغفاره، 

حٌب  كلو كاف ا٤برادي اجمليءى إٔب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ا٤بوت ليطلبوا منو أف يستغفر ٥بممهنع هللا يضر فلم أيتوه بعد 
لسيبق لفظ اجمليء ُب اآلية بلفظ )إذا( الدالة على  ،و لطلب االستغفار بعد ظلم النفسبعد موت

 .ِ ا٤بستقبلالشرطية ك 
تعاد  كبقية القبور مساجد كأعيادا مكانية  الثا٘ب: ثبوت النهي عن الشارع من اٚباذ قربه

 . كتقصد ابلزايرة

=                                                             
 . ِْٔ/ْ، كا٤بعونة للفتوحي ّٗ/ْكاإلنصاؼ للمرداكم 

 . ّٕٔ/ّ( ينظر الذخّبة للقراُب ُ)
، كزينة العرائس البن ّٕ، كشرح قطر الندل البن ىشاـ صّّٕكى ص ُٖٓالدا٘ب للمرادم ص( ينظر ا١بُب ِ)

، كمقاؿ : ) بْب إذ كإف كإذا ( للدكتور عبدالعزيز ا٢بريب رئيس ٦بمع اللغة العربية ٗبكة؛ كا٤بقاؿ ْْٔ/ِعبدا٥بادم 
 ـ(.َُِْ/ٖ/ٓمنشور بصحيفة ا٤بدينة بتاريخ : )
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

فجاءه نفر من  ،(ُ)يقضي بينهم  كاىناكاف لليهود    الثالث: قيل إف سبب نزكؿ اآلية أنو
 حاؿ ا٢بياة كطلب االستغفار منو.   ، فا٤براد ىو إتياف النيب(ِ)فنزلت فيهم اآلية  ،ا٤بسلمْب

فىبلى ﴿الرابع: يقاؿ أيضا أف ىذه اآلية ُب سياؽ كاحد مع اآلية الٍب تليها كىي قولو تعأب: 
ديكا ُب أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجنا ٩بها قىضىٍيتى كىرىبًٌكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىٌبه  نػىهيٍم ٍبيه الى ٯبًى ٰبيىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

، كلذلك ربط بْب اآليتْب ٕبرؼ العطف: الفاء، ُب قولو تعأب: [61]النساء  ،﴾كىييسىلًٌميوا تىٍسًليمنا
﴿ .. من خبلؼ ُب سقاء ا٤باء بْب كقد كرد أف سبب نزكؿ ىذه اآلية ىو ما دار  ،﴾فىبلى كىرىبًٌكى

ٍب اعَبض األنصارم على ا٢بكم،   الزبّب بن العواـ هنع هللا يضر كأحد األنصار، فاحتكموا إٔب النيب
 . (ّ)كلذلك قاؿ الزبّب هنع هللا يضر بعد ا٢بادثة: " إ٘ب ألحسب أهنا نزلت ُب ذلك " 

إلقرار ابلذنب كطلب استغفاره حاؿ ا٢بياة كا  ٩با يؤكد أف ا٤بقصود ىو: اجمليء إٔب النيب
 من هللا كالتسليم ٕبكمو. 

 الدليل الثاين. 
 . (ْ)لقبور زايرة ااإلٝباع على مشركعية السفر ل

 كما ذكر ابلقوؿ األكؿ.   ،كنوقش: أبف اإلٝباع غّب منعقد لوجود العلماء ا٤بخالفْب مسبقا
 الدليل الثالث. 

كزايرة قربه   ز شد الرحل لقرب النيبقياس جواز شد الرحاؿ لزايرة القبور، على جوا
                                 

كقيل أف ىذا قبل أف يسلما رضي هللا عنهما؛ ينظر  ،دة األسلمي كقيل أنو أبو برزة األسلمي( قيل إف الكاىن ىو أبو بر ُ)
 . ََٗ/ِ، كقد رجح ا٢بافظ أنو األكؿ؛ ينظر العجاب ُب بياف األسباب ُّْ/ٔلَبٝبتهما اإلصابة البن حجر 

 . ّْٕ/ِ، كتفسّب ابن كثّب ُٗٗ/ّ، كتفسّب ابن أيب حاًب َُٓ/ٖ( ينظر تفسّب الطربم ِ)
، كالشيخ أٞبد ُْٓ/ْ، كالسيوطي ُب الدر ا٤بنثور ِّ/ٕكأما خرب أيب بردة فقد صححو ابن حجر ُب اإلصابة      

 . ِّٓ/ُشاكر ُب عمدة التفسّب 
، كينظر تفسّب ابن عاشور ِِِّ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب شرب األعلى قبل األسفل، برقم ّ)

ُ/ْٕ . 
كا٤بدخل البن  ،ُٕٔ، ك٦بموع الفتاكل لو، كالصاـر ا٤بنكي البن عبدا٥بادم ص ّٗٓالبن تيمية ص ( ينظر اإلخنائية ْ)

 . ْٖ/ْكحاشية ابن عابدين  ،كما بعدىا ِٕكى  ُٓكى  ُِا١بوىر ا٤بنظم البن حجر ص ك  ،ِٔٓ/ُا٢باج 
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 مشركعة ابلنص كاإلٝباع. 
 كنوقش من أربعة أكجو: 

األكؿ: منع التسليم ٗبشركعية األصل ا٤بقاس عليو، إذ أنو ال ٯبوز شد الرحل لزايرة قرب 
كال غّبه لعمـو النهي الوارد ُب حديث النهي عن شد الرحاؿ لغّب ا٤بساجد الثبلثة،   النيب
د من نصوص أخرل ُب النهي عن اٚباذ القبور مساجد كأماكن للعبادة كأعيادا مكانية، ا كر ٤بك 

 فتكوف تبعا لذلك زايرة قربه الشريفأما زايرة مسجد الرسوؿ، ك شد الرحل لكإ٭با ا٤بشركع ىو 
 . القرب، فإنو ٯبوز تبعا ما ال ٯبوز استقبلالإنشاء سفر ألجل نية دكف 

غّب منعقد لوجود   لى مشركعية شد الرحل لقرب النيبالثا٘ب: أف اإلٝباع ا٤بدعى ع
 كما سبق بيانو ُب القوؿ األكؿ.   ،كالفقهاءالصحابة ا٤بخالف قبلو كبعده من 

ما يذكر ُب الباب ما  أقولك  ،حديثه   الثالث: أنو ٓب يصح ُب شد الرحل لزايرة قرب النيب
كىو  ،قربم فقد كجبىت لىوي شفاعىٍب " قاؿ: " مىن زارى   كرد عن ابن عمر هنع هللا يضر عن النيب

 . (ُ)حديث ضعيف 
اء على ، فإنو ٓب ٘بز تلك العبادة إال بن أنو ٯبوز السفر لزايرة قرب النيب لو سيلًٌمى الرابع: 

كا٤بستثِب لو من عمـو النهي  ،النيب على زايرة قرب كا٢باثًٌ  -بصحتو إف سلم-النص ا٤ببيح ٥با 
ا٤بساجد الثبلثة، أما قبور غّبه من الناس فتبقى على األصل كىو  الوارد عن شد الرحاؿ لغّب

                                 
 . ََُّٓالنيب، برقم ، كالبيهقي ُب الكربل، ابب زايرة قرب ّّْ/ّ( أخرجو الدارقطِب ُب سننو كاللفظ لو ُ)

، كنقل الكرمي ُب ُّٓ/ٔ، كابن عدم ُب الكامل ُب الضعفاءَُٕ/ْكا٢بديث أخرجو العقيلي ُب الضعفاء الكبّب
، كحكم ُِِ/ُُيضا اتريخ اإلسبلـ للذىيب عن الذىيب أف طرقو كلها لينة، كينظر أ ٖٕ/ُالفوائد ا٤بوضوعة 

  .ُُِٖبنكارتو األلبا٘ب ُب إركاء الغليل برقم 
كٝبيع ما يركل من األحاديث ُب شد الرحل لزايرة قرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يصح منها شيء ٤بعارضتها ما ىو أصح منها من 
أحاديث النهي عن شد الرحاؿ لغّب ا٤بساجد الثبلثة كلعدـ خلو أسانيدىا من الضعف كاللْب، ينظر الضعفاء للعقيلي 

، كسبل السبلـ للصنعا٘ب ْٖ، كالصاـر ا٤بنكي البن عبدا٥بادم ص ُُِ، كاإلخنائية البن تيمية ص َُٕ/ْ
 . ٖٖٓ، كقاموس البدع لؤللبا٘ب ص ُِٗ/ْ
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 . ، كال تقاس على زايرة قرب النيب ألف العبادات غّب معقولة ا٤بعُبا٤بنع من شد الرحاؿ إليها
 الدليل الرابع. 

: قىاؿى رىسيوؿي هللاً  رى  عىًن اٍبًن بػيرىٍيدىةى عىٍن أىبًيًو قىاؿى تيكيٍم عىٍن زايى يػٍ  . (ُ)" ..ًة اٍلقيبيوًر فػىزيكريكىىا: " نػىهى
 . (ِ)كجو الداللة: فيو األمر العاـ بزايرة القبور قريبة أـ كانت بعيدة 

كنوقش: بعدـ التسليم، فالسفر إٔب القبور منهي عنو ٤با كرد من النهي عن شد الرحاؿ لغّب 
 ا٤بساجد الثبلثة. 

 الدليل اخلامس. 
 ارٙبل لزايرة غّب ا٤بساجد الثبلثة، كمن ذلك: من أنو   استدلوا ٗبا كرد عن النيب

-  : ًو فػىبىكىى كىأىٍبكىى  زىارى النهيب  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قىاؿى رى أيمًٌ :  قػىبػٍ           مىٍن حىٍولىوي، فػىقىاؿى
رىىىا فىأيًذفى ٕب، فػىزيكريكا ، كىاٍستىٍأذىنػٍ اٍستىٍأذىٍنتي رىيبًٌ ُب أىٍف أىٍستػىٍغًفرى ٥بىىا فػىلىٍم يػيٍؤذىٍف ٕب "  تيوي ُب أىٍف أىزيكرى قػىبػٍ

اٍلقيبيورى فىًإنػههىا تيذىكًٌري اٍلمىٍوتى " 
(ّ) . 

ـه  كجو الداللة: أفه  ماتت على غّب اإلسبلـ كقربىا خارج ا٤بدينة ابألبواء، كمع   النيب أ
 لزايرهتا.   ذلك سافر

رى  - : "   هنع هللا يضرعىًن اٍبًن عيمى ، مىاًشينا كىرىاًكبنا "، أيىٌٍب مىٍسًجدى قػيبىاءو كيله سىٍبتو   افى النهيب  كى قىاؿى
)يػىٍفعىليوي(  هنع هللا يضرعيمىرى  كىكىافى عىٍبدي اَّللهً ٍبني 

(ْ) . 
فيجوز قياسا على  ،لزايرتو  قباء يقع خارج ا٤بدينة ككاف يرٙبل مسجدى  كجو الداللة: أفٌ 

 عظمة أخرل كالقبور تقراب . ذلك االرٙباؿ لزايرة بقعة م

                                 
رىًة قػىرٍبً أي ُ) اًف النهيبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص رىبهوي عىزه كىجىله ُب زايى بي اٍسًتٍئذى ًو، برقم ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى  . ٕٕٗمًٌ
 . ٗٗ/ِح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ( ينظر الشر ِ)
رىًة قػىرٍبً أي ّ) اًف النهيبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص رىبهوي عىزه كىجىله ُب زايى بي اٍسًتٍئذى ًو، برقم ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى  . ٕٔٗمًٌ
بي مىٍن أىتىى مىٍسًجدى قػيبىاءو كيله ْ) ، برقم  ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى  . ُُّٗسىٍبتو
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 كنوقش االستدالؿ اب٢بديث األكؿ من ثبلثة أكجو: 
تبعد عن ا٤بدينة ثبلثة كعشرين ميبل، أم دكف مسافة شد الرحاؿ  (ُ)األكؿ: أف األبواء 

 الذم ىو كناية عن السفر البعيد. كإعماؿ ا٤بطي ٌ 
استأذف ربو ُب   نع، كلكن النيبالثا٘ب: أف األصل ُب شد الرحاؿ لغّب ا٤بساجد الثبلثة ا٤ب

كما يدؿ عليو   ،ذف لوؤ ْب، كاستأذف أف يستغفر ٥با فلم يي لو خاصة دكف العا٤ب فى ذً زايرة قرب أمو فأي 
 ظاىر لفظ ا٢بديث. 
ٓب ينشئ السفر بقصد زايرة أمو، بل كاف متجها إٔب مكة لفتحها، ٍب   الثالث: أف النيب

 . (ِ)كزاره ماؿ كعرٌج على قرب أمو أثناء سّبه 
كأما ا٢بديث الثا٘ب فنوقش: أبف النهي الوارد كالثابت ىو عن شد الرحل كإعماؿ ا٤بطي، 

السفر  الذم ىو كناية عن السفر كما جاء صرٰبا ُب بعض الركاايت، بل قيل: إف ا٤براد ىو
 ابلقرب من ا٤بدينة على بعد ميلْب أك ثبلثة دكف الواقع يشهد أنوالبعيد، أما مسجد قباء ف

كصحابتو   ماشيا كراكبا، كما ٓب يؤثر عن النيب  كلذلك كاف أيتيو ،مسافة السفر أصبل
 رضواف هللا عليهم أهنم كانوا يقصركف الصبلة أثناء سّبىم إٔب قباء. 

 الدليل السادس. 
استدلوا ببعض اآلاثر الواردة عن الصحابة رضواف هللا عليهم الٍب تدؿ على جواز شد الرحل 

                                 
حفة، كقيل: اسم ١ببل، كتبعد عن ا٤بدينة ثبلثة كعشرين ميبل على يسار الذاىب من ( األبواء: قرية بْب ا٤بدينة كا١بي ُ)

ا٤بدينة إٔب مكة مع الطريق الساحلي، كُب سبب تسميتها خبلؼ، كفيها قرب آمنة بنت كىب أـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ينظر 
 . ّْ/ُ، كمعجم معآب ا٢بجاز للببلدم ٕٗ/ُف للحموم معجم البلدا

 .ٕٕٗكى  ٕٔٗبرقم ، كأصل ا٢بديث أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح؛ ّْٔ/ٓ( ينظر شرح السنة للبغوم ِ)
كصححو  َٓٔ/ِ، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ُِٔ/ّكقد أخرج ابن حباف ا٢بديث مطوال ُب صحيحو عن ابن مسعود 

، كقد ذكر ابن شاىْب ُب انسخ ا٢بديث كمنسوخو ص -أم مدرع  - زار قرب أمو ُب ألف مقنع "؛ بلفظ: " أنو ملسو هيلع هللا ىلص
كقد أخرج خرب زايرة النيب لقرب أمو أثناء فتح مكة ابن أيب أف خرب زايرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص لقرب أمو كاف أثناء فتح مكة،  ْٖٖ

 .ِِٓ/ّ، كصححو األلبا٘ب ُب اإلركاء ّّ/ْة ، كالفاكهي ُب أخبار مكِٗ/ّشيبة ُب مصنفو 
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ٖٖ٘ 

 

 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: نيالفصل الثا

 ، كمنها:  بور كقرب النيبلزايرة الق
أشهد أف ال إلو  إ٘ب: اي أمّب ا٤بؤمنْب أف كعب األحبار أسلم فقاؿ لعمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر -

إال هللا كأشهد أف دمحا رسوؿ هللا، ففرح عمر إبسبلـ كعب األحبار، ٍب قاؿ: ىل لك أف تسّب 
قاؿ كعب: نعم اي أمّب ا٤بؤمنْب أان أفعل ، ف؟ كتتمتع بزايرتو  معي إٔب ا٤بدينة، فنزكر قرب النيب

 . (ُ)ذلك 
رأل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب منامو كىو يقوؿ لو : " ما ىذه ما جاء ُب أف ببلؿ بن رابح هنع هللا يضر  -

 . (ِ)من الشاـ إٔب ا٤بدينة لزايرة القرب الشريف  على إثر ذلك سافرا١بفوة اي ببلؿ .. "، ف
 كنوقش من كجهْب: 

، كاألثر عن ببلؿ (ّ)األكؿ: عدـ التسليم بصحة ىذه اآلاثر، فاألثر عن عمر هنع هللا يضر موضوع 
 . (ْ) جدا كال ٰبتج بو هنع هللا يضر أقل ما يقاؿ عنو أنو ضعيف

 الثا٘ب: ٨بالفتها للنص الصحيح ا٤بتضمن النهي عن شد الرحاؿ إٔب غّب ا٤بساجد الثبلثة. 
 الدليل السابع.

إنو ٯبوز السفر لزايرة ا٤بسجد النبوم كالقرب الشريف داخلو، كما ٯبوز السفر لزايرهتما قالوا     
 معا، ٩با يعِب جواز السفر لزايرة القرب الشريف أك غّبه من القبور.

 كنوقش : أبنو ٯبوز تبعا ما ٯبوز استقبلال، فزايرة القرب الشريف مباحة كلكن السفر إليو    
إال أنو عند زايرة ا٤بسجد النبوم كشد الرحل ٧بظور للنص ا٤بانع، ؿ على جهة االستقبل لزايرتو

                                 
 . ِّٔ/ُ، كينظر خبلصة الوفا للسمهودم ِّٓ/ُ( ذكره الواقدم ُب فتوح الشاـ ُ)
: أف ابن عساكر  ِِٖ، كنقل ابن عبدا٥بادم ُب الصاـر ا٤بنكي ص ّٖٓ/ُذىيب ُب سّب أعبلـ النببلء ( ذكره الِ)

  أخرجو ُب اتريخ دمشق ُب ترٝبة ببلؿ.
: " مَبكؾ ِٖٖالواقدم ُب فتوح الشاـ، كقاؿ ابن حجر عن الواقدم ُب التقريب ص  أخرجوألثر ال إسناد لو كقد ( اّ)

 على األثر ابلوضع.  ّٖٗعلى سعة علمو "، كحكم ابن عبدا٥بادم ُب الصاـر ا٤بنكي ص 
، كاأللبا٘ب ّٗٓ/ُساف ا٤بيزاف ، كحكم عليو ابلوضع ابن حجر ُب لّٖٓ/ُ( األثر ضعفو الذىيب ُب سّب أعبلـ النببلء ْ)

 . ُْٗب كتابو دفاع عن ا٢بديث النبوم ص 
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

     إليو تشرع للزائًر الزايرةي للقرب الشريف حينئذ.
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ الذم ينص على عدـ مشركعية السفر إٔب القبور لزايرهتا، 
لة على ا٤بنع من إنشاء السفر إٔب بقعة معظمة بقصد التقرب  لصراحة أدلتو كقوهتا ُب الدال

 إال للمساجد الثبلثة. 
 بيان وجه الشذوذ. 

من  عصره علماء مشاىّب بعضل الٍب خالف فيها ابن تيمية لعل ىذه ا٤بسألة من ا٤بسائ
كزعم بعضهم  ُ أتباع ا٤بذاىب األربعة، حٌب شينًٌع كافَبم عليو أبنو ينهى عن زايرة القرب الشريف
، كليس األمر  (ِ)أنو خرؽ اإلٝباع فيها ككاف ذلك من أسباب حبسو األخّب ُب قلعة دمشق 

فقد بْب الشيخ أف اإلٝباع بْب العلماء على عدـ كجوب شد الرحل  ،كذلك بل ىو غلط
كذىب بعضهم إٔب قوؿ شاذ  ،لزايرة القبور، كإ٭با كقع ا٣ببلؼ بينهم بْب ا٢برمة كالكراىة كا١بواز

كغّبه من القبور مشركعة   ، كذكر أف زايرة قرب نبينا(ّ)كىو استحباب السفر لزايرة القبور 
 قربه الشريف السفر إٔبعلى  كزايرهتا القبور إٔب السفر ابلنص كاإلٝباع ببل سفر، كأف قياس

 . (ْ)خطأ من كجوه عدة بينها ُب عدة مواطن  كزايرتو
حٌب  ،كاستحقاقو التعزير كالتشهّب بو على ذلكشذكذ كالكما إف اهتاـ الشيخ ٖبرؽ اإلٝباع   

ال يقتدم بو الناس، كاف بسبب ىذا ا٣بلط ا٤بقصود أك غّب ا٤بقصود بْب ا٤بسائل ا٤بتشاهبة من 
                                 

( كقد نسب ىذا االفَباء إليو اإلخنائي كالسبكي، كما زالت الدعول تَبدد بعده مع إنكار ابن تيمية ٥با بنفسو كإنكار ُ 
ىذا : "  ّْْ/ِالسارم ق( ُب كتابو إرشاد ِّٗطبلبو ٥با أيضا، فقد قاؿ القسطبل٘ب بعدىم كا٤بتوَب ُب سنة )

 ." ، كىو من أبشع ا٤بسائل ا٤بنقولة عنو -صىلهى اَّللهي عىلىٍيًو كىسىلهمى -حيث منع من زايرة النيب،  :قوؿ ابن تيمية

بس ُب القلعة بدمشق حٌب مات رٞبو ( كقد دافع عن الشيخ كبْب مقصوده عدد من علماء بغداد كغّبىم، كلكنو حي ِ)
، كفتح البارم البن حجر ّٕٔعقود الدرية البن عبدا٥بادم ص، كالُّْ/ُْلنهاية البن كثّب هللا، ينظر البداية كا

ّ/ٔٔ.  
 . ُٕٔ/ُ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ِّْ/ِٕ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ّ)
 . ِٔٔ/ِٕ( ينظر ٦بموع الفتاكل البن تيمية ْ)
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 حُـ٘خثِ: حُٔزلغ حُٔخىّ الصالة: الفصل الثاني

 . (ُ)بعض أقرانو 
أما ذات ا٤بسألة فقد ذىب الشيخ إٔب أف القوؿ ابستحباب السفر لزايرة القبور قوؿ شاذ 

بادة مشركعة من حيث األصل، فإضافة كصف السفر إليها كالقوؿ كبدعة، ألف زايرة القبور ع
كقوؿ شاذ ٤بخالفتو النص الصريح ا٤بدعم بفهم  ،ابستحباب ذلك بدعة إضافية ال دليل عليها

قصد بغرض التعظيم ا٤بتضمن النهي عن شد الرحاؿ كالسفر ألم بقعة تي  ،الصحابة كفعلهم
 يو كرأم غّبه كما سبق ذكره. كالتقرب  غّب ا٤بساجد الثبلثة، كىذا رأ

 
 

 

                                 
، كا١بامع ِّْكما بعدىا ك ص  ِِّالدرية البن عبدا٥بادم ص ، كالعقود َِٗ/ِٕ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)

، كفتاكم السبكي ِْ، كالسيف الصقيل للسبكي ص َٔٓكى  ُِِلسّبة شيخ اإلسبلـ لشمس كالعمراف ص 
ِ/َُِ . 
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 حُؼخُغحُلَٜ 

 حًُِخس ٝح٤ُٜخّ

 :  مبحثانوفيه 
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 الزكاة. 
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 األول المبحث

 الزكاة

 : واحدة مسألةوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 ػيّ ٝؿٞد ًُخس ػَٝٝ حُظـخٍس.
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 ٚعٛة صوبح ػشٚض اٌزغبسح. اٌّغأٌخ األٌٚٝ: ػذَ 

 تصوير المسألة. 

، (ُ)كىو ا٤باؿ من غّب النقود  ضو رٍ كض لغة: ٝبع عى ري عركض التجارة: مصطلح مركب، كالعي 
، كاصطبلحا: ىي األمواؿ ا٤بعدة للبيع كالشراء للربح من غّب النقود، كقيل ىي: السلع التجارية

 . (ِ) ك٠بيت بذلك ألهنا تعرض للبيع كالشراء ٍب تزكؿ
كا٤بخرج من  ،فا٤براد من زكاة عركض التجارة ىو: القدر الواجب شرعا كىو ربع العشر

 النصاب ا٢بوٕب لؤلمواؿ ا٤بعدة للتجارة كالربح إٔب ا٤بستحق شرعان. 
 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ميتهًفقيوفى عىلىى كيجيوهًبىا ُب  -ذه ًإاله مىٍن شى  -قاؿ ابن تيمية: " كىاأٍلىئًمهةي اأٍلىٍربػىعىةي كىسىائًري اأٍليمهًة 
 . (ّ).. "  عىٍرًض التًٌجىارىةً 

 تحرير محل النزاع. 

، كخالف (ْ)اتفق فقهاء ا٤بذاىب األربعة كغّبىم على كجوب الزكاة ُب عركض التجارة 
 بعضهم فلم يرى كجوهبا. 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ٓ)و قوؿ ٝباىّب أىل العلم عامة من ا٢بنفية كجوب الزكاة ُب عركض التجارة، كى
                                 

 . َُٕ/ٕ، كلساف العرب البن منظور ُٖٕ( ينظر ٨بتار الصحاح للرازم ص ُ)
 .َِّ/ُ، كتيسّب زاد ا٤بستقنع للفوزاف َِٔ/ّة ابن قاسم ، كحاشيِْٗ/ْ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ِ)
 . ُّْ، كالقواعد النورانية لو ص ْٓ/ِٓ( ٦بموع الفتاكل البن تيمية ّ)

 .ُّٓ/ِ، كالزركشي ُب شرح ٨بتصر ا٣برقي ُُِ/ٗابن عبدالرب ُب االستذكار ك٩بن حكم على ا٤بسألة ابلشذكذ 
، كاجملموع ِْٗ، كاألمواؿ أليب عبيد ص ْٕ، كاإلٝباع البن ا٤بنذر ص ّكى  ِاب٥بامشْب  ( ينظر ا٤بصادر السابقةْ)

 . ِّٗ/ِ، ككشاؼ القتاع للبهوٌب ُٓ/ِٓ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ْٕ/ٔللنوكم 
 . ِّٓ-ِِٖ/ّ، كحاشية ابن عابدينِْٔ/ِ، كالبحر الرائق البن ٪بيم َُ/ِ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ٓ)
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 . (ٓ)، كىو اختيار ابن تيمية (ْ)كغّبىم  (ّ) كا٢بنابلة (ِ)كالشافعية  (ُ) كا٤بالكية
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 ، مثل: ؛ كالعركض من ا٤باؿاآلايت الدالة على كجوب إخراج الزكاة عموما من ا٤باؿ

تيٍم كى٩بها أىٍخرىٍجنىا لىكيٍم ًمنى ايى أىيػ  ﴿قولو تعأب:  - بػٍ هىا الهًذينى آىمىنيوا أىٍنًفقيوا ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا كىسى
 . (ٔ) [268]البقرة  ،﴾اأٍلىٍرضً 
تىكى سىكىنه ﴿قولو تعأب:  - ريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ًإفه صىبلى قىةن تيطىهًٌ خيٍذ ًمٍن أىٍموىالػًًهٍم صىدى

يعه عىًليملػى   . (ٕ) [301]التوبة  ،﴾هيٍم كهللا ٠بًى
 . ٖ() [21-23]ادلعارج  ،﴾كىالهًذينى ُب أىٍموىالػًًهٍم حىق  مىٍعليوـه * لًلسهائًًل كىالػٍمىٍحريكـً ﴿قولو تعأب:  -

 كنوقش من ثبلثة أكجو: 
، ا٤براد هبا زكاة معلومة كصدقة ﴾كىالهًذينى ُب أىٍموىالػًًهٍم حىق  مىٍعليوـه.. ﴿األكؿ: أف يقاؿ إف آية: 

، فتكوف: )اؿ( ىنا للعهد، كىو األصل ُب البلـ، فحينئذ يكوف ا٤بقصود هبا  معلومة كحق معلـو
ما كرد ُب نصوص الشارع من إٯباب الزكاة ُب األٜباف كهبيمة األنعاـ ك٫بوىا، كأما زكاة عركض 

، كٓب يرد فيها نص بعينو فبل تدخل ضمن ىذه  التجارة فهي عبادة خاصة فبل تثبت هبذا العمـو
 النصوص. 

                                 
، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم َّٕ/ِ، كمواىب ا١بليل للحطاب ُّٖ-ُُٖ/ّ ا٢بفيد د البن رشد( ينظر بداية اجملتهُ)

ُ/ُّّ . 
 . ُّٕ/ِ، كإعانة الطالبْب للبكرم ِْٗ، كفتح الرٞبن للرملي ص ْٕ/ٔ( ينظر اجملموع للنوكم ِ)
 . ُٓ/ٕ، كاإلنصاؼ للمرداكم ٖٓ/ّ، كا٤بغِب البن قدامة ُّٖ( ينظر ا٥بداية للكلوذا٘ب ص ّ)
، كقد ذىب إٔب القوؿ ابلوجوب أيضا: اإلابضية؛ ينظر مىعارج اآلماؿ ُٓ/ٕ( ينظر الشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ْ)

 . ُُٗ/ُ، كاإلثنا عشرية؛ ينظر شرائع اإلسبلـ للحيٌلي َِٗللسا٤بي ص 
 . ٖٔكى  ُٕ/ِٓ البن تيمية ( ينظر ٦بموع الفتاكلٓ)
 . َّٕ/ّ ( ينظر فتح البارم البن حجرٔ)
 . ُّْ/ِ، كا٤ببدع شرح ا٤بقنع البن مفلح َِٕ/ْ( ينظر تفسّب ابن كثّب ٕ)
 . ُّٔ/ِّ( ينظر تفسّب الطربم ٖ)
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ا ما معموميهما، كهبذا يدخل فيه ُب ىذه اآلايت الثا٘ب: أف يقاؿ ا٤براد ابلصدقة كالزكاة ىنا
قد ٯبب كما يستحب، كبنحو ىذا كرد عن بعض أئمة التفسّب، فليس ا٤بقصود هبا زكاة 

على التصدؽ كإخراج الزكاة الواجبة ىو ا٢بث ىنا العركض بذاهتا، فغاية ما ُب األمر ابلصدقة 
: " ايى مىٍعشىرى الت جهاًر ًإفه اٍلبػىٍيعى ٰبىٍضيريهي ا٢بٍىًلفي كىاللهٍغوي فىشيوبيوهي  كاإلنفاؽ كتطهّب ا٤باؿ كما قاؿ

قىة "  بل كجو لبلستدالؿ ابآلايت السابقة الحتما٥با، كالدليل إذا دخلو ف، كهبذا (ُ)اًبلصهدى
االستدالؿ، فضبل على أنو ال دليل أصبل على إٯباهبا، ألف العبادة ا٣باصة ال  االحتماؿ بطل بو

 تثبت إال بدليل خاص. 
 طردا للعمـو دخوؿ الزكاة ُب كل ماؿ ككل صنف ،الثالث: أنو يلـز من استداللكم ابلعمـو

كاتْب حٌب كإف ٓب تدخلو الزكاة شرعا، سواء كاف لبلقتناء أك لغّبه، كسيؤدم ذلك أيضا لتعلق ز 
بعْب كاحدة كتعلق زكاة هبيمة األنعاـ كزكاة عركض التجارة ٗبا أعد للتجارة من سائمة هبيمة 
األنعاـ، كما يلـز من ذلك دخوؿ الزكاة فيما أسقط الشارع عنو الزكاة كا٣بيل كالعبد، فإف 

 . (ِ)خصصتم أمورا دكف أخرل ٘بب فيها الزكاة كاف ذلك ٙبكم ببل دليل 
 الدليل الثاين. 

 ، كمن ذلك: جوب إخراج الزكاة عموما من ا٤باؿاألحاديث الدالة على ك 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  هنع هللا يضرعىًن اٍبًن عىبهاسو  لًميعىاًذ ٍبًن جىبىلو ًحْبى بػىعىثىوي ًإٔبى اليىمىًن: " ًإنهكى   قىاؿى

تػىهيٍم فىاٍدعيهيمٍ  ، فىًإذىا ًجئػٍ ا رىسيوؿي  سىتىٍأٌب قػىٍومنا أىٍىلى ًكتىابو ًإٔبى أىٍف يىٍشهىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإاله اَّللهي كىأىفه ٧بيىمهدن
، فىأىٍخربٍىيٍم أىفه اَّللهى قىٍد فػىرىضى عىلىٍيًهٍم ٟبىٍسى صىلىوىاتو ُب كيلًٌ  ًلكى يػىٍوـو اَّللهً، فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا لىكى ًبذى

                                 
به ُب التًٌجىارىًة ُِْٓ( أخرجو ابن ماجو ُب سننو كاللفظ لو، ابب التوقي ُب التجارة، برقم ُ) ، كأبو داكد ُب سننو، ابى

، كالنسائي ُب سننو الصغرل، ُب ا٢بٍىًلًف كىاٍلكىًذًب ًلمىٍن ٓبىٍ يػىٍعتىًقًد اٍليىًمْبى ًبقىٍلًبًو، برقم ِّّٔ، برقم ٱبيىاًلطيهىا ا٢بٍىٍلفي كىاللهٍغوي 
ّٕٖٗ . 

، كاأللبا٘ب ُب صحيح ابن ٗٗ، كابن دقيق ُب االقَباح ص َُٔكا٢بديث صححو الدارقطِب ُب اإللزامات كالتتبع ص 
 . ُٕٕٓ ماجو برقم

 . ِْْ/ٖن أئمة التفسّب ا٣ببلؼ ُب ا٤براد ابلصدقة ىنا؛ ينظر مثبل تفسّب القرطيب كقد كرد عن ٝبع م
 . َّٓ-َِٓ/ُ( ينظر التعليقات الرضية لؤللبا٘ب ِ)
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لىةو، فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا لىكى ًبذى  قىةن تػيٍؤخىذي ًمٍن أىٍغًنيىائًًهٍم كىلىيػٍ ، فىأىٍخربٍىيٍم أىفه اَّللهى قىٍد فػىرىضى عىلىٍيًهٍم صىدى ًلكى
فػىتػيرىد  عىلىى فػيقىرىائًًهٍم.. " 
(ُ) . 

تدؿ على دخوؿ ذلك القدر ا٤بفركض من  ،كجو الداللة: لفظة: " صدقة " ُب السياؽ عامة
 الزكاة ُب ٝبيع األمواؿ. 
 كنوقش من كجهْب: 

، كال يدؿ على دخوؿ الزكاة ُب فقط األكؿ: أنو عاـ ُب إخراج الزكاة فيما أكجب الشارع
 عركض التجارة، كال ٲبكن ىذا إال بدليل خاص ألهنا عبادة خاصة. 

 الثا٘ب: لو قيل بعمـو اللفظ لدخلت الزكاة ُب كل ماؿ سواء كجبت فيو شرعا أـ ٓب ٘بب. 
 الدليل الثالث. 

: " أىمها بػىٍعدي فىًإفه رىسيوؿى اَّللهً  عىٍن ٠بىيرىةى ٍبنً  قىةى    جيٍنديبو هنع هللا يضر قىاؿى كىافى أيىٍميريانى أىٍف ٬بيٍرًجى الصهدى
ًمنى الهًذم نيًعد  لًٍلبػىٍيًع"
(ِ) . 

 . (ّ)كنوقش: أبف ا٢بديث ضعيف كال ٰبتج بو 
 الدليل الرابع. 

: قىاؿى رى  قػىتػيهىا سيوؿي هللاً عىٍن أىيب ذىرٌو هنع هللا يضر قىاؿى ًبًل صىدى قػىتػيهىا ،: " ُب اإٍلً كىُب  ،كىُب اٍلغىنىًم صىدى
                                 

قىًة ًمنى األىٍغًنيىاًء كىتػيرىده ُب الفيقىرىاًء حىٍيثي كىانيوا، برقم ُ) بي أىٍخًذ الصهدى   .ُْٔٗ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
بي اٍلعيريكًض ًإذىا كىانىٍت لًلتًٌجىارىًة، ىىٍل ًفيهىا ًمٍن زىكىاةو، برقم ِ) ، كالبيهقي ُب ُِٔٓ( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لو، ابى

بي زىكىاًة التًٌجىارىًة، برقم   . ٕٕٗٓالكربل، ابى
ة، كحسنو نو ألىل مككا٢بديث سكت عنو أبو داكد كما سكت عنو فهو صاّب كما قرر ىذا ُب رسالتو عن سن

 .ٓٔ/ِ، كابن ا٤بلقن ُب ٙبفة اتاج ُٖ/ّ، كابن عبدا٥بادم ُب تنقيح التحقيق ٔ/ٔالنوكم ُب اجملموع 
كأعلو أبف فيو ٦باىيل ال يعرؼ حا٥بم ما بْب سليماف بن موسى ك٠برة بن  ِّْ/ٓ( ا٢بديث ضعفو ابن حـز ُب الى ّ)

كقاؿ: " إسناده  َْٕ/ُ، كالذىيب ُب ميزاف االعتداؿ ُّٗ/ٓم كاإليهاـ جندب، ككافقو ابن القطاف ُب بياف الوى
كأما سكوت أيب داكد عن ، ُِٔٓكاأللبا٘ب ُب سنن أيب داكد برقم ، ِٕ/ِمظلم "، كالشوكا٘ب ُب السيل ا١برار 

اديث معلومة ا٢بديث عندما أخرجو ُب سننو فبل يعِب أنو يقويو كإ٭با يعتربه صا٢با لبلعتبار فقط؛ كقد سكت عن أح
 . ّْٖ-ّْٓ/ُالضعف كما بْب ىذا ابن حجر ُب النكت على كتاب ابن الصبلح 
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اٍلبػىزًٌ 
قػىتيوي "  (ُ) صىدى

(ِ) . 
،  ،كجو الداللة: أف البز أم: الثياب ال زكاة فيها إال إف كانت عركضا للتجارة ألهنا ماؿ انـو

 . (ّ)ُب كل ما كاف عرضا للتجارة  قياسا كىكذا ٘بب الزكاة
 قش من ثبلثة أكجو: كنو 

 . (ْ)قد عمت هبا البلول الٍب سألة ا٤ب مثل ىذه األكؿ: أف ا٢بديث ضعيف كال ٰبتج بو ُب
الثا٘ب: أف لفظ ا٢بديث مضطرب فتارة يركل ابلبىز بفتح الباء كاترة يركل ابلربي بضم الباء، 

 . (ٓ)فضبل على أف ٝبيع طرقو ضعيفة فبل كجو لتقوية إحداىا على األخرل 
ثالث: أف غاية ما فيو إف احتج بو ا٤بخالف ىو إٯباب الزكاة ُب البز أك الرب دكف غّبه، أما ال

 عركض التجارة فبل تثبت ألهنا عبادة خاصة موقوفة على النص فبل تثبت إال بدليل خاص. 
 الدليل اخلامس. 

يلو اًبلصه   أىمىرى رىسيوؿي اَّللهً  :عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قىاؿى  دىقىًة، فىًقيلى: مىنىعى اٍبني ٝبًى
كىخىاًلدي ٍبني  (ٔ)

                                 
( البػىٌز: ىي بفتح الباء أم الثياب الٍب ىي أمتعة البزاز كقيل أمتعة البيت من الثياب ك٫بوىا، ينظر هتذيب األ٠باء ُ)

 . َّٓ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم ص ِٕ/ّكاللغات للنوكم 
قىةه، برقم ُْْ/ّٓجو أٞبد ُب ا٤بسند كاللفظ لو ( أخر ِ) به لىٍيسى ُب ا٣بٍىٍضرىاكىاًت صىدى  . ُِّٗ، كالدارقطِب ُب سننو، ابى

 . َِٔ/ُ، كابن حجر ُب الدراية ْٕ/ٔ، كحسنو النوكم ُب اجملموع ْٓٓ/ُكا٢بديث صححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ 
 . ْٖ-ْٕ/ٔ( ينظر اجملموع للنوكم ّ)
كقاؿ: " فيو موسى كاهو "؛ كىو الربذم قاؿ عنو اإلماـ أٞبد: ال يكتب  َُٓٓ/ّو الذىيب ُب ا٤بهذب ( ا٢بديث ضعفْ)

، كأعل ا٢بديث ابن عبدا٥بادم ُِّ/ْحديثو، كقاؿ النسائي كغّبه: ضعيف؛ ينظر ميزاف االعتداؿ للذىيب 
أف ا٢بافظ ابن حجر حسن  َْٓ/ُ، كقد بْب األلبا٘ب ُب التعليقات الرضية َِِ/ِابالنقطاع ُب تنقيح التحقيق 

 إحدل طرقو، كلكن ركاية الدراقطِب بينت أف ُب إسناده موسى بن عبيدة الربذم كىو ضعيف. 
 . ِٕٗ/ْ( ينظر فتح البارم البن حجر ٓ)
 ( ىو: أحد الصحابة كعيرؼ ابسم أبيو، كقيل أف ا٠بو عبدهللا من األنصار، كاهتمو بعضهم ابلنفاؽ؛ كذلك أنو كاف فقّبأ)

فدعا النيب ملسو هيلع هللا ىلص لو ابلسعة فكثر مالو كعندما طلب منو أف يدفع الزكاة منعها، كٓب يكن لو شأف مشهور كٓب تعرؼ لو 
، كفتح ُِّ/ ِ، ك٘بريد أ٠باء الصحابة للذىيب ْٖٗ/ّغّب ىذه القصة، ينظر شرح صحيح البخارم البن بطاؿ 

 . ُٖٕ/ْكا٘ب ، كنيل األكطار للشو ُِّ/ْالبارم البن حجر 
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طهًلًب، فػىقىاؿى النهيب  
ي
يلو ًإاله أىنهوي كىافى فىًقّبنا فىأىٍغنىاهي  الوىلًيًد كىالعىبهاسي ٍبني عىٍبًد ا٤ب : " مىا يػىٍنًقمي اٍبني ٝبًى

اًلده فىًإنهكيٍم تىٍظًلمي  ًبيًل اَّللهً، كىأىمها اَّللهي كىرىسيوليوي، كىأىمها خى ا، قىًد اٍحتػىبىسى أىٍدرىاعىوي كىأىٍعتيدىهي ُب سى اًلدن وفى خى
طهًلًب، فػىعىم  رىسيوًؿ اَّللهً 

ي
قىةه كىًمثٍػليهىا مىعىهىا "   العىبهاسي ٍبني عىٍبًد ا٤ب فىًهيى عىلىٍيًو صىدى

(ُ) . 
ذكورين ُب ا٢بديث، فقيل أهنم منعوا الزكاة طلبوا الزكاة من الثبلثة ا٤ب اةى بى كجو الداللة: أف جي 

دفعها، ككاف من ضمن األمواؿ أدرعا كعتادا ٣بالد بن الوليد ظن الناس أهنا عركض للتجارة، 
أكقفها فبل زكاة فيها، ٩با يدؿ على أف الزكاة كاجبة ُب عركض  هنع هللا يضر أف خالدا  فبْب النيب
 . (ِ)التجارة 

عمـو الزكاة الواجبة كليس زكاة عركض التجارة، كأف ا٤براد كنوقش: أبف ا٤براد ابلصدقة ىنا 
كمن   ،أف خالدا بلغ بو التقول أف ٰببس أدرعو كمتاعو ُب سبيل هللا  من كبلـ رسوؿ هللا

 . (ّ)كاف كذلك ال ٲبنع الزكاة الواجبة 
 . السادسالدليل 

كالدالة على  -عكالٍب لبعضها حكم الرف-استدلوا ببعض اآلاثر الواردة عن بعض الصحابة 
 كجوب إخراج زكاة عركض التجارة، كمنها: 

: مىا  - : فػىقيٍلتي : " أىدًٌ زىكىاةى مىاًلًك "، قىاؿى : مىره عىلىيه عيمىري هنع هللا يضر فػىقىاؿى عىٍن ٞبىىاس بن عمرك قىاؿى
ٕب مىاؿه أيزىكًٌيًو ًإالى ُب ا٣ٍبًفىاًؼ كىاأٍليٍدـً 
: " فػىقىوًٌٍموي كىأىدًٌ (ْ)  . (ٓ)زىكىاتىوي "  ، قىاؿى

                                 
ًبيًل هللا {، ُ) ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب الزكاة، ابب قوؿ هللا تعأب: } كىُب الٌرًقىاًب كىاٍلغىارًًمْبى كىُب سى

 . ُْٖٔبرقم 
 . ّّّ/ّ( ينظر فتح البارم البن حجر ِ)
 . َٓٓ/ُ( ينظر الركضة الندية للقنوجي مع التعليقات الرضية لؤللبا٘ب ّ)
كل ما يؤكل مع ا٣ببز؛ كاألكؿ أظهر لسياؽ الكبلـ كمناسبتها لكلمة   ٝبع إداـ كىو كقيل ؛( األدـ: قيل ا٤براد ىي ا١بلودْ)

 . َُ/ُِ، كلساف العرب البن منظور ُّ/ُف، ينظر النهاية البن األثّب فاؼ كىي ٝبع خي ا٣بً 
، كالقاسم بن سبلـ ُب األمواؿ ص ُْٗ/ّاألمواؿ  ، كابن ز٪بويو ُبٔٗ/ْ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا٤بصنف كاللفظ لو ٓ)

، كالدارقطِب ُب سننو، ابب تعجيل ِٓٓ/ٔ، كابن أيب شيبة ُب مصنفو ْٔ/ِ، كأخرج ٫بوه الشافعي ُب األـ َِٓ
= 
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: " لىٍيسى ُب اٍلعيريكًض زىكىاةه عىبًداَّلٌل  عىن - ًإاله ُب عىٍرضو ُب ً٘بىارىةو فىًإفه ًفيًو  ،ٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر قىاؿى
 . (ُ)زىكىاةه " 
زهكىاةي كىاًجبىةه عىلىٍيًو " اس هنع هللا يضر قاؿ: " الى أبىٍسى اًبلتػهرىب ًص حىٌبه يىًبيعى، كىالبه عى  بنً  هللاً بدً ن عى عى  -

(ِ) . 
 كنوقش من ثبلثة أكجو: 

 ، كليس ُب قوؿ غّبٮبا حجة.  فيما قاؿ هللا كقاؿ رسولو ا٢بجةى  األكؿ: أفٌ 
الثا٘ب: أف الزكاة ا٤بفركضة ىنا ىي ما فرضو الشارع، كال يتناكؿ ىذا زكاة العركض ألنو ال 

 . حٌب طريقة إخراجها نص فيها كٓب يبْب الشارعي 
بن عبدهللا ٩با اختلفت فيو الركاية عن  ،ُب العركض ككيفية إخراجها الزكاةً  الثالث: أف إٯبابى 

 . (ّ)عباس هنع هللا يضر 
كأجيب عنها: أبف ىذه اآلاثر عن الصحابة ٥با حكم الرفع، كتكاثرىا عنهم كعن غّبىم 

 . (ْ)أيضا من التابعْب يدؿ على كجوب الزكاة ُب عركض التجارة 

=                                                             
 . ّٓ/ّالصدقة قبل ا٢بوؿ 

اكر ُب ٙبقيقو ، كالشيخ أٞبد شٓٗٓ/ٓ، كابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب ّٖٕ/ِكاألثر صححو الزيلعي ُب نصب الراية 
 .ُُ/ّكط ُب ٙبقيقو لسنن أيب داكد ، كحسن إسناده الشيخ األرانؤ ّْٗ/ٓللمحلى 

  .ُُّ/ّ، كاأللبا٘ب ُب إركاء الغليل ِّْ/ٓكضعفو ابن حـز ُب الى 
عن عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر ُب فرضو لزكاة عركض التجارة على أخرل آاثرا  ِّٓ/ٓكقد ذكر ابن حـز ُب الى 

 لتجار كصححها. ا
، كالبيهقي ُب الكربل، ابب زكاة ْٔ/ِ، كالشافعي ُب األـ َْٔ/ِ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو كاللفظ لو ُ)

 . ِْٖ/ْالتجارة 
، كاأللبا٘ب ُب ُِٔ/ُ، كابن حجر ُب الدراية ْٖ/ٔ، كالنوكم ُب اجملموع ِّْ/ٓكاألثر صححو ابن حـز ُب الى 

 . ّْٔٛباـ ا٤بنة ص 
 . ِّْ/ٓ، كابن حـز ُب الى ُِٓ/ُأخرجو القاسم بن سبلـ ُب األمواؿ  (ِ)

 . َّٗ/ٗكاألثر صححو ابن حـز ُب الى، كاللجنة الدائمة لئلفتاء ُب فتاكيها 
 . ِّٓ/ٓ، كالى البن حـز ُِٗ/ّ، كاألمواؿ البن ز٪بويو ّٕٖ/ِ( ينظر مصنف ابن أيب شيبة ّ)
 . ُٓ/ِٓية ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمْ)
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 . السابعيل الدل
 . (ُ)اإلٝباع على كجوب إخراج الزكاة من عركض التجارة 

فقد ذكر الشافعي أنو قوؿ ٝباعة من أىل  ،وجود ا٤بخالفلكنوقش: أبف اإلٝباع منقوض 
، كىذا مذىب (ِ)العلم ٩بن سبقوا، كقد نيسب القوؿ إٔب عائشة كابن عباس كتلميذه عطاء 

 الظاىرية كمن كافقهم كما سيأٌب. 
 . الثامنليل الد

بو التنمية، فأشبو األجناس  مقصوده  القياس، كذلك " أف العركض ا٤بتخذة للتجارة ماؿه 
 . (ّ)الثبلثة الٍب فيها الزكاة ابتفاؽ، أعِب: ا٢برث كا٤باشية كالذىب كالفضة " 

 كنوقش من كجهْب: 
 ،القياساألكؿ: أف الزكاة عبادة كاألصل ُب العبادات التوقيف على نصوص الشارع كليس 

 حٌب ال يعبد هللا إال ٗبا شرع، كألف العبادات غّب معقولة ا٤بعُب كإ٭با مبناىا على الطاعة . 
حٌب ال  ،الثا٘ب: إف سيٌلم أبف الزكاة معقولة ا٤بعُب، كىي إخراج حق الفقّب من ماؿ الغِب

س ىنا ال ينهض يكوف ا٤باؿ حكرا بْب األغنياء كإف زكاة العركض كاجبة لذلك، فيقاؿ: إف القيا
إٔب إثبات عبادة مستقلة دكف كيفيتها، فما ىي شركطها كما ا٤بقدار الواجب إخراجو منها 

 . (ْ)ٗبوجب نصوص الشارع؟ 
                                 

، كالنوكم ُب اجملموع ّٓ/ّ، كمعآب السنن للخطايب ْٖ، كاإلٝباع البن ا٤بنذر ص ِِٓ( ينظر األمواؿ أليب عبيد ص ُ)
 . َِْ-ِّٗ/ِ، ككشاؼ القتاع للبهوٌب ْٕ/ٔ

، اتبعيه كبّبه جليله كثّب العلم تلميذ ابن عِ) باس كركل عنو كعن ( ىو: أبو دمح عطاء بن أيب رابح ا٤بكي كالء، مفٍب ا٢بـر
ىػ، ينظر كفيات األعياف البن خلكاف ُُٓغّبه من الصحابة، كأخذ عنو ٦باىد كالزىرم كغّبىم، توُب عاـ 

 . ٖٕ/ٓ، كسّب أعبلـ النببلء للذىيب ُِٔ/ّ
 . ِّْ/ِ، كا٤ببدع البن مفلح ِّْ/ٓ، كينظر الى البن حـز ُٓ/ِ( بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ّ)
، كلبلستزادة حوؿ موضوع القياس ُب العبادات ّٓ/ِ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ِّٗ/ٓلى البن حـز ( ينظر اْ)

 ينظر كتاب القياس ُب العبادات حكمو كأثره مد إ٥بي. 
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 حًُِخس: حُٔزلغ حألٍٝ والصيام الزكاة: الفصل الثالث

 . التاسعالدليل 
أف زكاة عركض التجارة ىي أعظم ركافد الزكاة، كأضمن الوسائل أف ال يكوف ا٤باؿ ٝبيعو 

قراء، فضرهبا عليهم فيو استخراج ٢بق الفقّب كا٤بسكْب بْب األغنياء كحكرا عليهم دكف الف ةن كلى دي 
 منهم كٙبقيقه للتكافل االجتماعي كالعدؿ كالسلم بْب ا٤بسلمْب. 

 القول الثاني. 

عدـ كجوب زكاة عركض التجارة، كىو قوؿ نيسب إٔب عائشة كابن عباس مهنع هللا يضر كُب ثبوتو 
، (ِ)كللشافعي ُب القدٙب كىو ضعيف  ،(ُ)نظر، كىو قوؿ عطاء كالشعيب، كنيسب أيضا ٤بالك 

 . (ّ) األلبا٘بالشوكا٘ب ك ك  كىذا مذىب الظاىرية كمن كافقهم
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
 : (ْ)األحاديث الدالة على عدـ كجوب زكاة عركض التجارة ُب ماؿ ا٤بسلم، كمنها 

: "   عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى عىًن النهيبًٌ  - قىةه ُب عىٍبًدًه كىالى فػىرىًسوً  لىٍيسى قىاؿى  . (ٓ)"  عىلىى اٍلميٍسًلًم صىدى
: قىاؿى رىسيوؿي هللاً هنع هللا يضر عىن أىيبى ىيرىيٍػرىةى  - ، كىالى ًفضهةو الى : "  يػىقيوؿي مىا ًمٍن صىاًحًب ذىىىبو

ًر  ، ًإاله ًإذىا كىافى يػىٍوـي اٍلًقيىامىًة صيفًٌحىٍت لىوي يػيؤىدًٌم ًمنػٍهىا حىقههىا رو فىأيٞبًٍيى عىلىيػٍهىا ُب انى صىفىاًئحي ًمٍن انى
                                 

، كمصنف ابن أيب شيبة ِِٓ، كاألمواؿ للقاسم بن سبلـ ص ٕٗ/ْ( ينظر ألقوا٥بم كبل من: مصنف عبدالرزاؽ ُ)
، كاجملموع ُْٕ/ْ، كالسنن الكربل للبيهقي ٖٓ/ّ، كا٤بغِب البن قدامة ُٓ/ّكار البن عبدالرب ، كاالستذ ّٕٓ/ِ

 . ِّْ/ِ، كا٤ببدع البن مفلح ْٕ/ٔشرح ا٤بهذب للنوكم 
، كاإلعبلـ البن ا٤بلقن ْٕ/ٔ، كاجملموع للنوكم َّٔ/ّ، كالبياف للعمرا٘ب َِٗ/ْ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ِ)

ٓ/ٓٔ . 
، كذىب إٔب ىذا القوؿ بعض أىل العلم كالشوكا٘ب؛ ينظر السيل ا١برار لو َِْ-ِّٖ/ٓر الى البن حـز ( ينظّ)

 َّٓ/ُكماؿ إليو القنوجي كاأللبا٘ب؛ ينظر التعليقات الرضية على الركضة الندية  ُٗٔ/ّ، كنيل األكطار لو ِٕ/ِ
  .َِٕو الشيخ مقبل الوادعي ُب إجابة السائل ص، ك٩بن قاؿ بّّٔأيضا ٛباـ ا٤بنة لؤللبا٘ب ص  كما بعدىا، كانظر

 . وامش السابقة٥با٤بذكورة ابا٤بصادر ألدلتهم ُب نظر ( يْ)
 . ُْْٔ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب ليس على ا٤بسلم ُب عبده صدقة، برقم ٓ)
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 حًُِخس: حُٔزلغ حألٍٝ الزكاة والصيام: الفصل الثالث

 " : ًبلي؟، قىاؿى ًبينيوي كىظىٍهريهي... "، ًقيلى: ايى رىسيوؿى هللًا فىاإٍلً بيوي، كىجى نػٍ كىالى صىاًحبي جىهىنهمى، فػىييٍكوىل هًبىا جى
ٍلبػيهىا يػىٍوـى ًكرٍ ًإًبلو الى يػيؤىدًٌم ًمنػٍهىا حىقههىا ًدىىا، ًإاله ًإذىا كىافى يػىٍوـي اٍلًقيىامىًة بيًطحى ٥بىىا ًبقىاعو ، كىًمٍن حىقًٌهىا حى

ا، تىطىؤيهي أبًىٍخفىاًفهىا، كىتػىعىض وي أبًىفٍػوىاًىهىا، كي  هىا فىًصيبلن كىاًحدن ره قػىٍرقىرو أىٍكفػىرى مىا كىانىٍت الى يػىٍفًقدي ًمنػٍ لهمىا مى
ىىا، ريده عىلىٍيًو أيٍخرىاىىا.. "،  : كىالى صىاًحبي بػىقىرو، كىالى عىلىٍيًو أيكالى ًقيلى: ايى رىسيوؿى هللًا فىاٍلبػىقىري كىاٍلغىنىمي؟ قىاؿى

 " : ، غىنىمو الى يػيؤىدًٌم ًمنػٍهىا حىقههىا...، ًقيلى: ايى رىسيوؿى هللًا فىا٣بٍىٍيلي؟، قىاؿى ثىةه، ًىيى لًرىجيلو ًكٍزره ا٣بٍىٍيلي ثىبلى
ره  ءن كىفىٍخرنا كىنًوىاءن عىلىى  ، كىًىيى لًرىجيلو كىًىيى لًرىجيلو ًستػٍ ، فػىرىجيله رىبىطىهىا رايى ، فىأىمها الهًٍب ًىيى لىوي ًكٍزره أىٍجره

ًبيًل هللًا، ٍبيه ٓبٍى يػى  ، فػىرىجيله رىبىطىهىا ُب سى ره ، كىأىمها الهًٍب ًىيى لىوي ًستػٍ ـً فىًهيى لىوي ًكٍزره ٍسبلى ٍنسى حىقه هللًا أىٍىًل اإٍلً
ًبيًل هللًا أًلىٍىًل ُب ظيهيورًىىا،  ، فػىرىجيله رىبىطىهىا ُب سى ، كىأىمها الهًٍب ًىيى لىوي أىٍجره كىالى رًقىاهًبىا فىًهيى لىوي ًستػٍره

ـً ُب مىرٍجو كىرىٍكضىةو، فىمىا أىكىلىٍت ًمٍن ذىًلكى اٍلمىرًٍج، أىًك الرهٍكضىًة ًمٍن شىٍيءو ًإاله كيًتبى لىوي عىدى  دى مىا اإٍلًٍسبلى
: " أىكىلى  ؟ قىاؿى ... "، ًقيلى: ايى رىسيوؿى هللًا، فىا٢ٍبيميري ًإاله ىىًذًه  مىا أيٍنزًؿى عىلىيه ُب ا٢ٍبيميًر شىٍيءه ٍت حىسىنىاته

"﴾هي فىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثػٍقىاؿى ذىرهةو خىيػٍرنا يػىرىهي * كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرهةو شىرًّا يػىرى ﴿اآٍليىةي اٍلفىاذهةي ا١بٍىاًمعىةي: 
(ُ) . 

ما ٘بب فيو الزكاة من األنواع،    فيها النيبكجو الداللة: أف ىذه األحاديث كغّبىا بٌْب 
التجارة مع أف ا٤بقاـ مقاـ بياف عركض كأسقطها عن ما ال ٘بب فيو، كٓب يفرض الزكاة ُب 

 كتفصيل، فلو كانت كاجبة لبينها ألف أتخّب البياف عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز. 
 جهْب: كنوقش من ك 

األكؿ: أف ىذه األحاديث ك٫بوىا ٩با كرد فيو بياف كجوب الزكاة ُب بعض األنواع، غاية ما 
٘بب فيها ك عنها  مسكوته أخرل  اىناؾ أنواعفإف ، كإال فقطفيها ىو إٯباهبا ُب بعض األنواع 

، رلكقد بينها الشارع ُب نصوص أخ كزكاة ا٢ببوب كالثمار  ُب ىذا ا٢بديث ىنا ٓب تبْبك الزكاة 
تتناكلو النصوص األخرل كالوارد فيها عمـو األمر  أيضا ُب ىذا النصا٤بسكوت عنو  ىذاك 

                                 
 . ٕٖٗ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابب إٍب مانع الزكاة، برقم ُ)
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 حًُِخس: حُٔزلغ حألٍٝ الزكاة والصيام: الفصل الثالث

 . كالزكاة إبخراج الصدقة
الثا٘ب: قيل إف ا٢بديث كارد ُب األمواؿ النامية ٩با ٚبرج منو الزكاة من عينو، كليس ُب 

 . (ُ)األمواؿ النامية ٩با ٚبرج منو الزكاة من قيمتو 
 بْب: كأجيب عنو ٔبوا

األكؿ: أف األصل ُب األمواؿ الرباءة، كٗبا أنو ٓب يرد الدليل على كجوب زكاة العركض فيها 
 فتبقى على األصل. 

 الثا٘ب: أف زكاة العركض عبادة مستقلة ال بد من كركد النص إلٯباهبا كبياف مقدارىا
 . ذلك ، كٓب يردكشركطها

 الدليل الثالث. 
 : (ِ)كاة ُب عركض التجارة، كمنها عدـ كجوب الز  ُباآلاثر الواردة 

: " الى زىكىاةى ُب اٍلعىرىًض "  -  . (ّ)عىًن اٍبًن عىبهاسو هنع هللا يضر أىنهوي قىاؿى
: " الى زىكىاةى ُب عىرىضو الى ييدىاري ًإاله الذهىىبى كىاٍلًفضهةى.. " - : كىافى عىطىاءه يػىقيوؿي عىًن اٍبًن جيرىٍيجو قىاؿى

()ْ . 
 : كنوقش من كجهْب

 . (ٓ)األكؿ: أف أثر ابن عباس ال يصح، كالثابت عنو خبلؼ ذلك 
لعل عدـ القوؿ فالثا٘ب: أف عطاء صحت الركاية عنو كاختلفت بْب اإلٯباب كعدمو، 

                                 
 . ْٖٖ/ِ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ْٖ/ٔجملموع للنوكم ( ينظر اُ)
، كالتعليقات ُٗٔ/ّ، كنيل األكطار لو ِٕ/ِ، كالسيل ا١برار للشوكا٘ب َِْ-ِّٖ/ٓ( ينظر الى البن حـز ِ)

 . ّّٔكما بعدىا، كٛباـ ا٤بنة لو ص  َّٓ/ُالرضية لؤللبا٘ب 
 . ِْٖ/ْارة ( ذكره البيهقي معلقا ُب سننو الكربل، ابب زكاة التجّ)
 . َُِٕ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو، ابب زكاة عركض التجارة، برقم ْ)

 كظاىر صنيع ا٢بافظ ابن عبدالرب نسبتو لعطاء، كاألثر ٓب أجد ُب إسناده ما يقدح ُب صحتو. 
؛ ينظر ، كقد ثبت عن ابن عباس إٯباب زكاة العركضِْٖ/ْ( األثر ضعفو الشافعي كالبيهقي؛ ينظر سنن البيهقي ٓ)

 . َّٗ/ٗ، كفتاكل اللجنة الدائمة لئلفتاء ِّْ/ٓ، كالى البن حـز ُِٓ/ُاألمواؿ للقاسم بن سبلـ 
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 حًُِخس: حُٔزلغ حألٍٝ الزكاة والصيام: الفصل الثالث

  ،أنو ال يوجب الزكاة إال مرة كاحدة ُب القيمة كليس كل حوؿما كرد عنو ابإلٯباب ٧بموؿ على 
أم ٓب يتخذ  ؛ يوجب الزكاة ُب العرض إذا كاف ال ييدارأنو ال أيضا كما يظهر من ا٤بنقوؿ عنو

 ، كعلى كل حاؿ فا٢بجة ُب الكتاب كالسنة. (ُ) للتجارة
 . الرابعالدليل 

أف الزكاة عبادة مفركضة كاث٘ب أركاف اإلسبلـ، كقد جاءت النصوص بتفاصيلها الدقيقة، 
ب كال من حيث األنواع كأما زكاة عركض التجارة فلم يرد ٖبصوصها شيء ال من حيث الوجو 

كال التفاصيل كالشركط كا٤بقدار ا٤بخرج، فالقوؿ بوجوهبا تشريع لعبادة مستقلة كخاصة ببل نص 
يبيح ذلك، ألف األصل ُب العبادات التوقيف على الشارع حٌب ال يعبد هللا إال ٗبا شرع، كما 

شارع ُب معرض اإلٯباب إف القوؿ بوجوهبا استدراؾ على الشارع، إذ لو كانت كاجبة ألكجبها ال
 فإف أتخّب البياف عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز.  ،كالتفصيل ألنواع الزكاة

 . اخلامسالدليل 
أف األصل ُب ماؿ ا٤بسلم الرباءة كا٢برمة، فبل يتعلق بو شيء كاجب كال يؤخذ منو إال 

 . (ِ) بدليل
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

أم اتفقت عليها كلمة ا٤بذاىب  ،جارة مسألة كفاقيةالذم يَبجح أف مسألة عركض الت
افر أدلة الوجوب ك٤ببلئمة ضح فيها ىو إٯباب الزكاة، كذلك لت، كاألرج(ّ)األربعة كمن كافقهم 

 القوؿ ابلوجوب ٤بقاصد الشريعة اإلسبلمية. 
                                 

، كالَبجيح ُب مسائل الصـو كالزكاة ُُٕ/ّاالستذكار البن عبدالرب ، ك َُٕٔا٤بصنف لعبدالرزاؽ األثر رقم  ( ينظرُ)
  .ُّٖ/ِلبازموؿ 

 . ّّٔاـ ا٤بنة لؤللبا٘ب ص ، كٛبِّٔ/ٓ( ينظر الى البن حـز ِ)
، الفتول َّٖ/ٗ( كقد أقرت اللجنة الدائمة ا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة بذكر القولْب ُب ا٤بسألة، ينظر فتاكل اللجنة الدائمة ّ)

 . ِِّْرقم 
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 بيان وجه الشذوذ. 

كمن مقاصدىا  ،بلـاإلس مبا٘باىتماـ الشيخ رٞبو هللا ابلزكاة انبع من منزلتها كثالث 
العظيمة الٍب شرعت من أجلها، كلذلك كرد عنو رٞبو كجوب قتاؿ مانع الزكاة حٌب لو أقر 

، كالذم يظهر (ُ)كتكفّب مانعها إذا قاتل عليها كىذا ألٮبيتها  ،ابلشهادتْب كأتى ببقية األركاف
كجوب استقرائي لنصوص الشيخ أنو عندما حكم ابلشذكذ على القوؿ بعدـ خبلؿ ٕب من 

 الزكاة ُب عركض التجارة إ٭با استند إٔب أمرين: 
ا٤بتأخر  السابق للخبلؼ األكؿ: أف الشيخ يرل أف زكاة العركض كاجبة ابلنص كاإلٝباع

ا الزهكىاةي كىقىاؿى  )، قاؿ رٞبو هللا: ا٤بأثور عن الظاىرية كمن كافقهم كىأىمها اٍلعيريكضي الهًٍب لًلتًٌجىارىًة فىًفيهى
ا ااٍبني الٍ   ،٢بٍىٍوؿي ميٍنًذًر: أىٍٝبىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم أىفه ُب اٍلعيريكًض الهًٍب يػيرىادي هًبىا التًٌجىارىةي الزهكىاةى إذىا حىاؿى عىلىيػٍهى

عىةي كىا٢بٍىسىني كىجىاًبري ٍبني زى  بػٍ ٍيدو كىمىٍيميوفي ريًكمى ذىًلكى عىٍن عيمىرى كىاٍبًنًو كىاٍبني عىبهاسو كىًبًو قىاؿى اٍلفيقىهىاءي السه
ًنيفىةى كىأىٍٞبىد كىًإٍسحىاؽى كىأىبيو عيبػىٍيدو، كىحيكً  يى ٍبني مهراف كطاككس كالنهخىًعي كىالثػهٍوًرمًٌ كىاأٍلىٍكزىاًعي كىأىبيو حى

 عىٍن مىاًلك كدىاكيد: الى زىكىاةى ًفيهىا. 
: كىافى النهيب   ميريانى أىٍف ٬بيٍرًجى الزهكىاةى ٩بها نيًعد هي لًٍلبػىٍيًع، كىريًكمى أيىٍ   كىُب سينىًن أىيب دىاكيد عىٍن ٠بىيرىةى قىاؿى

 : ـه فػىقىاؿى قػىوًٌٍمهىا " عىٍن ٞبىىاسو قىاؿى : أىدًٌ زىكىاةى مىاًلك فػىقيٍلت: مىإب إاله ًجعىابه كىأيٍد مىره يب عيمىرى فػىقىاؿى
 .(ِ) ( ميٍنًكرو فىًهيى إٍٝبىاعه  كىاٍشتػىهىرىٍت اٍلًقصهةي ًببلى ، "  ٍبيه أىدًٌ زىكىاتػىهىا

كقد تضاربت الركاايت عن القائلْب بعدـ كجوب زكاة العركض كبعضها ال يصح، إال 
الظاىرية ىم من ثبت يقينا القوؿ عنهم، كالشيخ رٞبو هللا كما مر مسبقا ال يعتد ٖببلفهم 

  ا ابلشذكذ.للجماىّب إذا ٓب يؤيدىم أحد غّبىم من الفقهاء، كلذلك حكم على قو٥بم ىن
الثا٘ب: أف الشيخ رٞبو هللا نظر إٔب الغاية كا٢بكمة من الزكاة، كىذه غالبا ما تكوف طريقة 

                                 
 . ْٖٓ/ِٖ، ك٦بموع الفتاكل لو ُْٓ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
 . ُٓ/ِٓ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
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كمن ٍب  ،الشيخ ُب اعتبار مقاصد الشريعة ككلياهتا الٍب ىي نتاج استقراء الشريعة كنصوصها
  .قررةلكليات ا٤بتلك ات ا٤بخالفة كفقا لا١بزئيابعض  بلقو مرة أخرل ٫بو التعامل معانط

كمقاصد الشريعة من الزكاة ىي: سد حاجة الفقراء كا٤بساكْب، كإخراج حقهم من أمواؿ 
 طهارةه  لكوف الزكاة كأيضا ،، كمنعهم من احتكار ا٤باؿ كالسوؽ كالتحكم بوالنامية األغنياء

 ركافد الزكاة إف ٓب، كإف من أعظم (ُ)للنفس البشرية من اآلاثـ كزكاء ٥با بنص الشارع الكرٙب 
لؤلمواؿ كلو  األغنياءً  احتكاري  زكاهتا كجوبعدـ التجارة، ففي القوؿ ب عركضي  :يكن أعظمها 

ملكوا األرض كما عليها فبل زكاة عليهم ما ٓب تكن أموا٥بم من األصناؼ الزكوية، كال شك أف 
 ىذا الـز فاسد كيتعارض مع مقاصد الشارع ا٢بكيم، ألف ا٤باؿ ماؿ هللا يؤتيو من يشاء كيوجب
فيو ما يشاء، كمن ذلك فرض الزكاة كمقاديرىا فيو، قاؿ الشيخ رٞبو هللا: " كىقىٍد أىفٍػهىمى الشهرٍعي 

ا أىنػههىا شيرًعىٍت لًٍلميوىاسىاًة، كىالى تىكيوفي اٍلميوىاسىاةي إاله ًفيمىا لىوي مىاؿه ًمٍن اأٍلىٍموىاًؿ، فىحىده لىوي أىٍنًصبى  ةن كىكىضىعىهى
كىاٍلمىاًشيىًة كىا٢بٍىٍرًث، كىمىا يػىٍنميو بًتػىغىّب ً عىٍيًنًو   ،لنهاًميىًة، فىًمٍن ذىًلكى مىا يػىٍنميو بًنػىٍفًسوً ُب اأٍلىٍموىاًؿ ا

ًليهًة كىالتهصىر ًؼ ًفيًو كىاٍلعىٍْبً، كىجىعىلى اٍلمىاؿى اٍلمىٍأخيوذى عىلىى ًحسىاًب التػهعىًب فىمىا كيًجدى ًمٍن أىٍموىاًؿ ا١بٍىاىً 
، ٍبيه مىا ًفيًو التػهعىبي ًمٍن طىرىؼو كىاًحدو ًفيًو ًنٍصفي ا٣ٍبيميًس كىىيوى اٍلعيٍشري ًفيمىاىيوى أىقػى   ل وي تػىعىبنا فىًفيًو ا٣ٍبيميسي

سىقىٍتوي السهمىاءي، كىمىا ًفيًو التػهعىبي ًمٍن طىرىفػىٍْبً ًفيًو ريبيعي ا٣ٍبيميًس كىىيوى ًنٍصفي اٍلعيٍشًر ًفيمىا سيًقيى 
، كىمىا ًفيًو التػهعىبي ُب طيوًؿ السهنىًة كىاٍلعىٍْبً فىًفيًو ٜبييني ذىًلكى كىىيوى ريبيعي اٍلعيٍشًر " اًبلنهٍضحً 

، كهبذا (ِ)
 أبف تلحق إبٯباب بقية أنواع الزكاة ُب ا٤باؿ النامي. أيضا فإٯباب زكاة العركض يقتضيو القياس

كىالى ٱبىٍتىًلفي اثٍػنىاًف ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى أىنهوي  كلذلك منع رٞبو هللا إعطاء األغنياء من الفيء فقاؿ: "
ا ميضىاد  لًقىوٍ  ـى اٍلفيقىرىاءي، فىًإفه ىىذى فىعىةى ٥بىيٍم كىٰبيٍرى ٍي ﴿لًًو تػىعىأبى الى ٯبىيوزي أىٍف يػيٍعطىى اأٍلىٍغًنيىاءي الهًذينى الى مىنػٍ كى

إً ﴾ال يىكيوفى ديكلىةن بػىٍْبى األىٍغًنيىاًء ًمٍنكيمٍ  ا الهًذم حىرهمىوي عً ذىا جي ، كى اكىالن بػىٍْبى اأٍلىٍغًنيىاًء، فػىهىذى لى اٍلفىٍيء ميتىدى

                                 
 كما بعدىا.  ّٕٖ/ُٓنظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ( يُ)
 . ٖ/ِٓ( ٦بموع الفتاكل ابن تيمية ِ)
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اَّللهي كىرىسيوليوي " 
(ُ) . 

ككذلك منع رٞبو هللا من الوقف على األغنياء دكف الفقراء نظرا للحاجة فقاؿ: " فػىعيًلمى أىفه 
ًإٍف كىافى اٍلًغُبى كىٍصفنا ميبىاحنا فىبلى ٯبىيوزي اٍلوىٍقفي عىلىى اَّللهى يىٍكرىهي أىٍف يىكيوفى اٍلمىاؿي ديكلىةن بػىٍْبى اأٍلى  ٍغًنيىاء، كى

فىاًت اٍلميبىاحىًة "  ،اأٍلىٍغًنيىاءً  كىعىلىى ًقيىاًسًو سىائًري الصًٌ
(ِ) . 

إذا كاف أنفع  كما نقل عنو جواز إخراج القيمة ُب زكاة العركض كالفطر سدا ٢باجة الفقراء
 . (ّ) ٥بم

أك يشوبو  جح ٕب أف القوؿ بعدـ كجوب زكاة عركض التجارة كإف كاف مرجوحاكالذم يَب 
ليس بقوؿ شاذ، ألنو ال نص ُب ا٤بسألة جاـز على إٯباهبا ُب إال أنو  ،الضعفشيء من 

العركض، كما استدؿ بو القائلوف بعدـ الوجوب من أهنا عبادة ال ٘بب إال بنص الشارع، كأف 
، ال سيما أنو ال إٝباع ُب ا٤بسألة مع لو حظ من النظر٢برمة فيو األصل ُب األمواؿ الرباءة كا

كجود ا٤بخالف منذ القدٙب، كأما مقاصد الشريعة من تشريع الزكاة فقد يقاؿ إهنا متحققة ٗبا 
 . كمنع االحتكار فرضو هللا من أنصبة الزكاة األخرل كعمـو ا٢بث على الصدقة كالتربع

 
 

 

                                 
 . َِّ/ْ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
 .َِّ/ْالفتاكل الكربل البن تيمية  (ِ)
قيم كاالختيارات للربىاف ابن ال ،ّٕٓ/ِ، كالفركع البن مفلح ِٖكى  ٕٗكى  ٗٔ/ِٓ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)

 . ِِٔ/ّ، كحاشية الركض ا٤بربع البن قاسم ٓٓ/ٕ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُُٓكاالختيارات للبعلي ص ، ُّٖص
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 الثاني المبحث

 يامالص

 : لتانوتحته مسأ

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 اهخٓش ٓٞحه٤ض ح٤ُٜخّ ٝحُلطَ ٝحُ٘ٔي رخُلٔخد حُل٢ٌِ. 

ــ  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 ػيّ ا٣ـخد حٌُلخٍس ػ٠ِ ٖٓ ؿخٓغ ػٔيح ك٢ ٜٗخٍ ٠ٍٓخٕ.

  



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٖ7ٗ 

 

 ح٤ُٜخّ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الزكاة والصيام: الفصل الثالث

اٌّغأٌخ األٌٚٝ: إلبِخ ِٛال١ذ اٌص١بَ ٚاٌفطش ٚإٌغه ثبٌؾغبة 
 اٌفٍىٟ. 

 تصوير المسألة. 

 . (ُ)الشيء كتقديره ابلعدد، كاسوب ىو ا٤بعدكد  ة: ىو عد  ا٢بساب لغ
كاصطبلحا: يطلق على العلم الرايضي أك علم العدد الذم يستخرج بو معرفة األعداد 

كتقدير قوسو كنوره  ،كحساب منازؿ القمر كىيئتو ، كا٤براد بو ىنا ىو عدٌ (ِ)اجملهولة من ا٤بعلومة 
ٙبديد مواقيت أك ك ستحالتها، ٤بعرفة دخوؿ الشهور كخركجها كسّب األىلة كإثبات رؤيتها من ا

 . (ّ)مواسم العبادات كالصياـ كالفطر كا٢بج 
 تحرير موطن النزاع. 

أٝبع أىل العلم على أف دخوؿ الشهور القمرية يثبت ابلرؤية أك ابلشهادة على الرؤية 
ذلك اب٢بساب  فجوز إثباتقدٲبا كحديثا ، كخالف بعضهم (ْ)لتحديد مواسم العبادات 

الفلكي، كمنهم من رأل جواز العمل بو ُب حالة النفي أم استحالة رؤية ا٥ببلؿ، كمنهم من 
 . (ٓ)جوز أف يعمل بو ا٢باسب ُب خاصة نفسو دكف غّبه 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ال نكتب كال  ،ةيه مًٌ أي  ةه قاؿ: " إاٌن أمٌ   قاؿ ابن تيمية: ).. عن ابن عمر هنع هللا يضر عن النيب
٫بسب، الشهر: ىكذا كىكذا "، يعِب مرة: تسعة كعشرين، كمرة: ثبلثْب، ركاه البخارم 

 كمسلم. 
                                 

 . ْٕ/ُ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم ُّّ/ُ( ينظر لساف العرب البن منظور ُ)
ينظر فتح البارم ، ك ْٓ/ُ، ككشاؼ اصطبلحات الفنوف للتهانوم ِٓ/ِ( ينظر دستور العلماء للقاضي عبدالنيب ِ)

 . ُِِ/ْالبن حجر 
 . ّّٕ/ّ( ينظر ٙبفة اتاج البن حجرّ)
، كاإلفصاح البن ْٖٓ، كالقبس البن العريب ص ّّٕ/ْ، كالى البن حـز ُِْ/ّ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ْ)

 . ُٖٓ/ٕ، كشرح صحيح مسلم للنوكم ِِْ/ُىبّبة 
-ّٕٖ/ِكما بعدىا، كمواىب ا١بليل للحطاب  ٤ٕبنشور للسبكي ص ، كالعلم إِٔ/ٔ( ينظر اجملموع للنوكم ٓ)

 . ّٕٖ/ِ، كحاشية ابن عابدين ّٖٖ
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فوصف ىذه األمة بَبؾ الكتاب كا٢بساب الذم يفعلو غّبىا من األمم ُب أكقات عبادهتم 
تو"، : " صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤي-ُب غّب حديث  -كأعيادىم، كأحا٥با على الرؤية حيث قاؿ 

كُب ركاية: " صوموا من الوضح إٔب الوضح "، أم: من ا٥ببلؿ إٔب ا٥ببلؿ، كىذا دليل على ما 
من أف  -إال من شذ من بعض ا٤بتأخرين ا٤بخالفْب ا٤بسبوقْب ابإلٝباع  -أٝبع عليو ا٤بسلموف 

 . (ُ)مواقيت الصـو كالفطر كالنسك إ٭با تقاـ ابلرؤية عند إمكاهنا( 
عمل ا٢باسب اب٢بساب ُب خاصة نفسو ُب حالة اإلغماـ: " فىًإانه نػىٍعلىمي كقاؿ رٞبو هللا عن 

ًة أىٍك اإٍلً  ًؿ الصهٍوـً أىٍك ا٢بٍىجًٌ أىٍك اٍلًعده ، أىفه اٍلعىمىلى ُب ريٍؤيىًة ًىبلى ـً ٍسبلى ًء أىٍك اًباًلٍضًطرىاًر ًمٍن ًديًن اإٍلً يبلى
اـً اٍلميعىلهقىًة  ، كىالن صيوصي غىٍّبً ذىًلكى ًمٍن اأٍلىٍحكى ًؿ ًٖبىربىً ا٢بٍىاًسًب أىنهوي يػيرىل أىٍك الى يػيرىل الى ٯبىيوزي اًب٥بًٍبلى

ًلكى كىًثّبىةه، كىقىد  اٍلميٍستىًفيضىةي عىٍن النهيًبًٌ  ؼه قىًدٙبه  ًبذى أىٍٝبىعى اٍلميٍسًلميوفى عىلىٍيًو، كىالى يػيٍعرىؼي ًفيًو ًخبلى
ؼه حىًديثه  ًة ا٢بادثْب بػىٍعدى اٍلًمائىًة الثهالًثىًة،  إاله  ،أىٍصبلن كىالى ًخبلى رًينى ًمٍن اٍلميتػىفىقًٌهى أىفه بػىٍعضى اٍلميتىأىخًٌ

ؿي جىازى لًٍلحىاًسًب أىٍف يػىٍعمىلى ُب حىقًٌ نػىٍفًسًو اًب٢بًٍسىاًب، فىًإٍف كىافى ا٢بًٍسىابي  دىؿه  زىعىمى أىنهوي إذىا غيمه ا٥بًٍبلى
ـى كىًإاله  ٍغمىاـً كى٨بيٍتىصًّا اًب٢بٍىاًسًب فػىهيوى شىاذ  عىلىى الر ٍؤيىًة صىا ا اًبإٍلً ًإٍف كىافى ميقىيهدن ا اٍلقىٍوؿي كى ، كىىىذى  فىبلى

ًفًو "  ٍٝبىاًع عىلىى ًخبلى مىٍسبيوؽه اًبإٍلً
(ِ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

ب الفلكي، كىذا قوؿ عدـ مشركعية إثبات األىلة ا٤بتعلقة ٗبواقيت كمواسم العبادات اب٢بسا
 ..................................... (ّ)ٝباىّب أىل العلم من ا٤بذاىب األربعة من ا٢بنفية 

                                 
 . ِٖٔ-ِٖٓ/ُ( اقتضاء الصراط ا٤بستقيم البن تيمية ُ)

، كابن ىبّبة ُب اختبلؼ األئمة ّٓٓكى  ِّٓ/ُْذ ابن عبدالرب ُب التمهيد ك٩بن كافق الشيخ على ا٢بكم ابلشذك      
  .ِِِ/ِبكر أبو زيد ُب فقو النوازؿ ، كالشيخ ِّّ/ُ

، بل قد ذىب رٞبو هللا أيضا إٔب منع الواحد من الصـو إذا رأل ا٥ببلؿ ُّّ-ُِّ/ِٓ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . ٕٔ/ِٓلوحده دكف الناس، ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية 

، ِِْ، كمراقي الفبلح لو ص ُٗٗ/ُ، كحاشية الشرنببلٕب على درر ا٢بكاـ ٕٗ-ٖٕ/ّ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ّ)
= 
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 كغّبىم، كىو اختيار ابن تيمية.  (ْ)كالظاىرية  (ّ)كا٢بنابلة  (ِ)كالشافعية  (ُ)كا٤بالكية 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 . [371]البقرة  ،﴾ًمٍنكيمي الشهٍهرى فػىٍليىصيٍموي.. فىمىٍن شىًهدى ﴿قولو تعأب: 

ا كجو الداللة: أف عبادة صـو رمضاف ال ٘بب إال ٗبشاىدة الشهر، كال يكوف ذلك إال إذ
 . (ٓ)يصومونو  الناسي  دى ىً و ، أك شي استهل ىبللو كرئي كشوىد ابلعْب

 الدليل الثاين. 
 . [375]البقرة  ،﴾ٍل ًىيى مىوىاًقيتي لًلنهاًس كىا٢بٍىجًٌ يىٍسأىليونىكى عىًن اأٍلىًىلهًة قي ﴿قولو تعأب: 

عن األىلة، فنزلت اآلية لتخربىم أبهنا مواقيت   كجو الداللة: أف الناس سألوا رسوؿ هللا
، كىذا لعمـو الناس سواء العآب منهم اب٥بيئة كالفلك أك من ٓب (ٔ)يعلم هبا الصـو كالفطر كا٢بج 

الٍب يتساكل فيها ا١بميع، فإف اجملردة تى ىذا للعمـو إال برؤية العْب يكن عا٤با بذلك، كال يتأ
 تكليف ٝبيع الناس ابلعلم ابألىلة عن طريق ا٢بساب فيو تكليف ٗبا ال يطاؽ، كىذا ٩بتنع. 

 الدليل الثالث. 
ُب األصل أمة أمية، ال ٙبسب كال تكتب، كأف هللا   األحاديث الدالة على أف أمة دمح

=                                                             
 . ّٕٖ/ِكحاشية ابن عابدين 

 . ّٖٖ-ّٕٖ/ِ، كمواىب ا١بليل للحطاب ِِٗ/ّ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ُْٓ/ُ( ينظر شرح الرسالة للبغدادم ُ)
رح ، كحاشيتا قليويب كعمّبة على شّْٕ-ّّٕ/ّ، كٙبفة اتاج البن حجر َِٔ/ِ( ينظر الغرر البهية لؤلنصارم ِ)

 . ْٔ/ِالي 
، ككشاؼ ُْٕ/ُ، كشرح ا٤بنتهى للبهوٌب ٔ/ّ، كا٤ببدع للربىاف ابن مفلح ُِْ/ْ( ينظر الفركع للشمس ابن مفلح ّ)

 . َِّ/ِالقناع لو 
 . َْ، كمراتب اإلٝباع لو ص ّّٕ/ْ( ينظر الى البن حـز ْ)
 . َّٓ/ُتفسّب ابن كثّب ، ك ْْٗ/ّتفسّب الطربم  ( ينظرٓ)
، كينظر شرح الرسالة ُُٗ/ُ، كتفسّب السمعا٘ب ّٓٓ/ّ، كتفسّب الطربم ِِّ/ُتفسّب ابن أيب حاًب ( ينظر ٔ)

 . ُْٓ/ُللبغدادم 
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صـو رمضاف عند رؤية ىبللو ابلعْب، أك إكماؿ عدة شعباف ثبلثْب يوما عند  أكجب عليها
 : (ُ)تعذر الرؤية دكف اعتبار ا٢بساب كغّبه، كمن ذلك 

، الشهٍهري   عىن اٍبنى عيمىرى هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  - يهةه، الى نىٍكتيبي كىالى ٫بىٍسيبي : " ًإانه أيمهةه أيمًٌ أىنهوي قىاؿى
ا "، يػىٍعًِب مىرهةن ًتٍسعىةن كىًعٍشرًينى، كىمىرهةن ثىبلىًثْبى ىىكىذى  ا كىىىكىذى

(ِ) . 
: "   عىًن اٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى هللاً  - ٍيًو فػىقىاؿى ا، ذىكىرى رىمىضىافى، فىضىرىبى بًيىدى الشهٍهري ىىكىذى

ا ا، كىىىكىذى فىصيوميوا لًريٍؤيىًتًو، كىأىٍفًطريكا لًريٍؤيىًتًو، فىًإٍف أيٍغًميى عىلىٍيكيٍم  -ثهالًثىًة ٍبيه عىقىدى ًإبٍػهىامىوي ُب ال - كىىىكىذى
ًثْبى "  فىاٍقًدريكا لىوي ثىبلى
(ّ) . 

 كنوقش: أبف ا٤براد ابلرؤية ىنا ىي الرؤية العلمية ال البصرية، كا٢بساب طريق موصل للعلم. 
 ـاء ُب النصوص أنو ُب حالة اإلغماجكأجيب عنو: أبف ىذا صرؼ للفظ عن ظاىره، ألنو 

أم: عدـ القدرة على الرؤية البصرية فإنو تيكمهلي عدةي الشهر ثبلثْب يوما، ٩با يدؿ على أف ا٤براد 
 رؤية البصر. 

 الدليل الرابع. 
 . (ْ)اإلٝباع من الصحابة كغّبىم على اعتبار الرؤية للصـو كالنسك، كعدـ اعتبار ا٢بساب 

 . -كما سيأٌب   –اد اإلٝباع لوجود ا٤بخالف كنوقش: بعدـ انعق
 الدليل اخلامس. 

ٖببلؼ  ،، فا٢باسب أكال معرض للخطأ ُب حسابومضطرابقد يكوف الفلكي  ا٢بسابى  أفٌ 
أىل ا٢بساب ىم ٨بتلفوف كمتنازعوف فيما بينهم ُب إثبات أكقات  الرؤية فإهنا منضبطة، كما إف

بسبب اختبلؼ مطالع القمر مع تناكب فصوؿ  ،قدخوؿ كخركج األىلة كبقائها ُب ٠باء األف

                                 
 . ٕٗ-ٖٕ/ّ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ُ)
بي قػىٍوًؿ النهيبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص: " الى نىٍكتيبي كىالى ٫بىٍسيبي "، برقِ)  . ُُّٗم ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
ًؿ..، برقم ّ) بي كيجيوًب صىٍوـً رىمىضىافى لًريٍؤيىًة ا٥بًٍبلى  . ََُٖ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . َِٕ/ِٓ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ِّٗ/ِ، كتفسّب القرطيب َُٔ/ّ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ْ)
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 . (ُ)السنة كحركة األفبلؾ كالعوالق ا١بوية كغّبىا من األسباب 
 الدليل السادس. 

أف الرؤية للهبلؿ سبب شرعي ككسيلة شرعية إلثبات مواسم العبادة، قد أرادىا الشارع 
دكف ا٢بساب مع  ها الشارعي كيرصدكه ابلرؤية كيتحركه، فأثبت ا٥ببلؿى  ا٢بكيم أبف يرقب الناسي 

إمكاف استخدامو، فبل بد من اٚباذ الوسيلة الشرعية كما أمر الشارع كعدـ ا٣بركج عنها، ألهنا 
جزءه من العبادة كٙبقيق ٤بقاصد الشرع 
(ِ) . 

 الدليل السابع. 
ابلرؤية  ها عن بقية األمم ُب إثبات األىلةىويتى  زى ىذه األمة كميػٌ   طريقةى بٌْب  ا٢بكيمى  الشارعى  أفٌ 

 ،كما يتعلق بذلك من أمور دينها، مع أف ا٢بساب الفلكي كاف موجودا كمعركفا عند الناس
كيعمل بو األعاجم كأىل الكتاب كأصحاب الدايانت األخرل ُب شؤكف دينهم كالتنجيم، فَبؾ 

كسلوؾ طريقة األمم األخرل ٨بالف ٤بقصد الشارع، كفيو مضاىاة لطريقة تلك   طريقة دمح
 . (ّ)الٍب أمران ٗبخالفتهم ُب ا١بملة  األمم

 القول الثاني. 

مشركعية استخداـ ا٢بساب الفلكي إلثبات األىلة ا٤بتعلقة ٗبواسم العبادات كالصـو كالفطر 
 ........ (ٔ)، كىو قوؿ لبعض ا٢بنفية (ٓ) (ْ)كا٢بج، كنيسب ىذا إٔب مطرؼ بن عبدهللا 

                                 
 . ِْٔدىا، كالرد على ا٤بنطقيْب لو ص كما بع َِٕكى  ُّٖكى  ُِّ/ِٓ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ّٖٖ-ّٕٖ/ِ( ينظر مواىب ا١بليل للحطاب ِ)
 . ِٖٔ-ِٖٓ/ُ، كاقتضاء الصراط ا٤بستقيم لو ُّٕ/ٓ( ينظر منهاج السنة البن تيمية ّ)
يث ( ىو: أبو عبدهللا مطرؼ بن عبدهللا بن الشخّب العامرم، اتبعي جليل بصرم، إماـ كحجة ُب ا٢بديث، ركل ا٢بدْ)

عن علي كعائشة كغّبىم من الصحابة، كركل عنو ا٢بسن البصرم كقتادة كغّبىم، كأخرج لو األئمة الستة، ككاف من 
 . ُٕٖ/ْللذىيب  كالسّب، ٕٔ/ِٖىػ، ينظر هتذيب الكماؿ للمزم  ٓٗالذين ٪بوا من فتنة ابن األشعث، توُب عاـ 

 . ُِِ/ُ، كفتح البارم البن حجر ُِٔ/ َُللعيِب ، كعمدة القارم ُٖٖ/ُ( ينظر ا٤بقدمات البن رشد ا١بد ٓ)
، ِِْص  لشرنببلٕب، كمراقي الفبلح شرح نور اإليضاح لَُِ-ُٗٗ/ُ( ينظر حاشية الشرنببلٕب على درر ا٢بكاـ ٔ)

 . ّٕٖ/ِكحاشية ابن عابدين 
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بو ُب  العملى  دى يه ، كإف كاف بعضهم قػى (ّ)ا٤بعاصرين  كبعض، كغّبىم  (ِ)كالشافعية  (ُ)كا٤بالكية 
 أك خصصو اب٢باسب ُب خاصة نفسو دكف غّبه.  ستحالة الرؤيةحالة ا

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
 . [371]البقرة  ،﴾فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الشهٍهرى فػىٍليىصيٍموي.. ﴿قولو تعأب: 

ـ الشهر عند شهوده كىذا لفظ عاـ، كقد يشهد ا٤بسلم أمر بصيا هللاى  كجو الداللة: أفٌ 
الشهر كيعلم بو أبم طريقة تؤدم لليقْب فيجب عليو الصياـ، كالرؤية ا٤بباشرة أك بناء على 

 شهادة الشهود أك ا٢بساب الفلكي أيضا. 
شهادة الشهود من ا٤بشاىدة، كا٤بشاىدة ال الشهود ىنا كمنو كنوقش: بعدـ التسليم، ألف 

 ا، كال ٲبكن إدراؾ األىلة إال ٕباسة البصر كرؤيتها٤بدركة  اب٢بواس لؤلشياء الظاىرةتكوف إال
 كليس اب٢بساب الفلكي.  ،ابلعْب

 الدليل الثاين. 
 . [375]البقرة  ،﴾يىٍسأىليونىكى عىًن اأٍلىًىلهًة قيٍل ًىيى مىوىاًقيتي لًلنهاًس كىا٢بٍىجًٌ ﴿قولو تعأب: 

كالعلم هبذا ٲبكن ابلرؤية كا٢بساب كالشارع ٓب ٰبدد طريقا  ،اقيتكجو الداللة: أف األىلة مو 

                                 
ا١بليل للحطاب  كمواىب، ْٔٔ/ُ، كالتنبيو على مبادئ التوجيو للتنوخي ُْٓ/ُ( ينظر شرح الرسالة للبغدادم ُ)

 ، كنسبو إٔب بعض البغداديْب، ككصفو أبنو ركاية شاذة عن مالك.ّٖٖ-ّٕٖ/ِ
، كٙبفة اتاج َُٖينظر األدلة ُب إثبات األىلة للسبكي ص كابن سريج كالسبكي كنسبو بعضهم لئلماـ الشافعي، ( ِ)

 . َِٔ/ِ، كحاشية الشربيِب على الغرر البهية ّْٕ-ّّٕ/ّالبن حجر 
ن ذىب إٔب ىذا القوؿ بعض ا٤بعاصرين منهم: الشيخ أٞبد شاكر ُب رسالتو أكائل الشهور العربية، كالشيخ ( ك٩بّ)

، كاجمللس األكركيب لئلفتاء ُب دكرتو ؟مصطفى الزرقا ُب مقاؿ لو منشور بعنواف ٤باذا االختبلؼ ُب ا٢بساب الفلكي
لسعودية ُب مقاؿ منشور لو ُب جريدة الرايض يـو ـ، كالشيخ ابن منيع عضو ىيئة كبار العلماء ابََِٗ( عاـ ُٗ)

 . ُّّْٔالعدد  - ََِٕأكتوبر  ُِ -ىػُِْٖشواؿ  ٗاألحد 
 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٖ4ٓ 

 

 ح٤ُٜخّ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الزكاة والصيام: الفصل الثالث

 دكف غّبه. 
 كنوقش من كجهْب: 

األكؿ: أبف الشارع ٤با أخرب الناس أبف األىلة ىي مواقيت لعباداهتم، فقد جعل ىذا ُب 
، أما ا٢بساب كما كرد ابلنصوص  شيء منضبط كُب متناكؿ ا١بميع، كال يكوف ذلك إال ابلرؤية

 علمو إال ا٣باصة كالقلة. فبل ي
ابلرؤية فقط دكف غّبىا، مع إمكاف استعماؿ ا٢بساب  األىلةً  اعتبارى  قى علٌ  الشارعى  الثا٘ب: أفٌ 

ىبلال  ي ا٥ببلؿي من قبل العارفْب بو ُب ذلك ا٢بْب، ٩با يدؿ على عدـ اعتباره شرعا، كلذلك ٠بيًٌ 
 برؤيتو ابلعْب.  ألنو يهل  

 الدليل الثالث. 
مىاتو كىاًبلنهٍجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى ﴿: قولو تعأب  . ]النحل[ ،﴾كىعىبلى

كالكواكب للهداية هبا، كمن االىتداء هبا معرفة أكقات  خلق النجوـى  هللاى  كجو الداللة: أفي 
 . (ُ)األىلة دخوال كخركجا، لتحديد مواسم العبادات 

 الدليل الرابع. 
: " الى تىصيوميوا حىٌبه تػىرىكيا   أىفه رىسيوؿى اَّللهً عىٍن عىٍبًد اَّللهً ٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر  ذىكىرى رىمىضىافى فػىقىاؿى

، كىالى تػيٍفًطريكا حىٌبه تػىرىٍكهي، فىًإٍف غيمه عىلىٍيكيٍم فىاٍقديريكا لىو "  ؿى ا٥بًٍبلى
(ِ) . 

ر أمر ابلتقدير ُب حاؿ عدـ رؤية ا٥ببلؿ بسبب اإلغماـ، كالتقدي  كجو الداللة: أف النيب
 . (ّ)لو ال يكوف إال اب٢بساب ٤بعرفة كجوده من عدمو ألف الرؤية متعذرة 

                                 
 . ُْٓ/ُ( ينظر شرح الرسالة للبغدادم ُ)
بي قػىٍوًؿ النهيبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص " ًإذىا رىأىيٍػتيمي ا٥ًببلىؿى فىصيوميوا، ِ) ًإذىا رىأىيٍػتيميوهي فىأىٍفًطريكا "، برقم ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى كى

َُٗٔ . 
 . ْٕ/ِ، كبداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد البن رشد ا٢بفيد ُْٓ/ُ( ينظر شرح الرسالة للبغدادم ّ)
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 ،كنوقش: بعدـ التسليم، فإف للحديث ركاايت كطرؽ أخرل صرٰبة تبْب ىذه اللفظة اجململة
 . (ُ)إبٛباـ عدة الشهر ثبلثْب يوما  :أبف التقدير ىو

 الدليل اخلامس. 
٤بعرفة دخوؿ الشهور القمرية  ابلعْب علم ابألىلة كرؤيتهاابل ا أمر الناسى ػٌ ا٢بكيم ٤ب الشارعى  أفٌ 

كخركجها، كٙبديد مواسم العبادات، إ٭با كاف ذلك ألهنا الوسيلة ا٤بنضبطة كا٤بتاحة ١بميع األمة، 
لصبلة، فلما كاف ا٢بساب كالوضوء ل  ،كليس ألهنا عبادة ككسيلة مقصودة ُب ذاهتا كلغّبىا

طريقا يقينيا للعلم ابألىلة كاف التعويل عليو ُب إثبات  -مع تقدـ العلـو كتطورىا-الفلكي 
ـ على الشهادة ا٤ببنية على الرؤية الٍب قد ٚبطئ ألسباب تعود إما قدٌ الشهور مشركعا، بل قد يي 

 أك لوجود بعض العوالق.  ،٣بلل ُب الرائي كمرض أك ا٤برئي كاستحالة رؤيتو
 الدليل السادس. 

هتا اب٢بساب الفلكي اليقيِب يَبتب عليو توحيد مواسم أف توحيد بداايت الشهور كهنااي
 العبادة للمسلمْب، ٩با يزيد الوحدة كالتبلحم بينهم. 

 الدليل السابع. 
أنو ٯبوز حساب أكقات الصلوات لتحديدىا، كيقاس عليو جواز استعماؿ ا٢بساب ُب 

 . (ِ)ٙبديد األىلة 
أىًقًم ﴿وات ابلشمس كقولو تعأب: الصل أكقاتً  ىو من أانط حسابى  الشارعى  كنوقش: أبفٌ 

ةى ًلديليوًؾ الشهٍمًس ًإٔبى غىسىًق اللهٍيلً  ، كىو ذاتو من علق اعتبار األىلة ابلرؤية، [87]اإلسراء  ،﴾الصهبلى
، كما إف حساب أكقات الصلوات ٩با يسهل العلم اب معتربا ُب األىلة ٣باطبنا بوفلو كاف ا٢بس

 ال يعلمها إال ا٣باصة. ةمعقدمتغّبة ك ىلة القائم على أمور بو ٗبجرد الرؤية ٖببلؼ حساب األ
                                 

 الدليل الثالث للقوؿ األكؿ من ىذه ا٤بسألة. للحديث الثا٘ب من ( ينظر ُ)
 . ٕ ( ينظر العلم ا٤بنشور ُب إثبات الشهور للسبكي صِ)
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 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ ا٤بتضمن عدـ مشركعية العمل اب٢بساب الفلكي ُب إثبات 
حٌب لو استحالت رؤية ا٥ببلؿ، كذلك  ،األىلة سواء لعمـو األمة أك للمسلم ُب خاصة نفسو

 دلتو ُب تعليق اعتبار ىذه األىلة ابلرؤية البصرية، كاطراح غّبىا من الوسائل ا٤بمكنة. لصراحة أ
 بيان وجه الشذوذ. 

رتبط بصراحة األىلة، م إثبات الشيخ ابلشذكذ على اعتبار ا٢بساب ُب حكمً  تعليلي  
بذلك مع   افرة الٍب علقت ىذا االعتبار ابلرؤية، كعمل النيبضالنصوص الشرعية ا٤بت

مع قياـ ا٤بقتضي للحساب كإمكانو كعمل الشارع بو ُب أكقات الصلوات، كمع  ،ابتو مهنع هللا يضرصح
ال  الشيخى  ، ال سيما أفٌ ـكٓب يعتربه حٌب ُب حالة اإلغماُب إثبات األىلة ذلك اطرحو الشارع 

 عند مفصلية عنده، كهبذا تتبْب طريقة ا٤بسلمْب كإف ٓب تكن ىذه قضيةه  قطعي   يرل أف ا٢بسابى 
الشيخ من غّبىم من أىل الدايانت األخرل الذين جنحوا إٔب استعماؿ ا٢بساب ُب ٙبديد 

كمضاىاة  غسائ غّبي  طريقة ىؤالء ُب ا٢بساب اجتهاده  جعل سلوؾى  الشيخى  شعائرىم، بل إفٌ 
 ، كلذلك حكم ببدعية استعماؿ ا٢بساب الفلكي ُب إثبات األىلة. (ُ)للطريقة الشرعية 
ًذًه  قاؿ رٞبو هللا ، فػىهى ا ٩بها تػىنىازىعى ًفيًو اٍلميٍسًلميوفى عند مسألة ا٣ببلؼ ُب رؤية ا٥ببلؿ: ".. ىىذى

ًثْبى، كىتػىفىرهعى ًبسىبىًبهىا مىسى  اًئلي أيخىري لًعيميوـً اٍلمىسىاًئلي الهًٍب تػىنىازىعى ًفيهىا اٍلميٍسًلميوفى الهًٍب تػىتػىعىلهقي بًيػىٍوـً الثهبلى
ـً اَّللهً كىرىسيولًًو كىرىأىٍكهي ًمٍن أيصيوًؿ شىرًيعىًتًو كىلًمىا بػىلىغىهيٍم عىٍن اٍلبػىٍلوىل هًبىذى  ا اأٍلىٍمًر، كىلًمىا فىًهميوهي ًمٍن كىبلى

ًؼ مىٍن خىرىجى ُب   الصهٍدًر اأٍلىكهًؿ، كىًىيى مىٍن ًجٍنًس اٍلمىسىاًئًل الهًٍب تػىنىازىعى ًفيهىا أىٍىلي ااًلٍجًتهىاًد، ًٖبًبلى
اًكًؿ كىًحسىاًب التػهٍقًوًٙب كىالتػهٍعًديًل اٍلمىٍأخيوًذ مىٍن سىّبًٍ ذىلً  ٮًبىا كى إٔبى اأٍلىٍخًذ اًب٢بًٍسىاًب أىٍك اٍلًكتىاًب، كىا١بٍىدى

ا مىا زىاؿى اٍلعيلىمى   الهًذم صىرهحى رىسيوؿي اَّللهً  ،كىغىٍّبً ذىًلكى  اءي يػىعيد كفى بًنػىٍفًيًو عىٍن أيمهًتًو كىالنػهٍهًي عىٍنوي، كى٥ًبىذى

                                 
 . َِٖ/ُأىل العلم منهم: ا١بصاص ُب أحكاـ القرآف  بعضي  ا٢بكم ابلبدعية؛( ك٩بن كافق الشيخ ُب ُ)
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 ح٤ُٜخّ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ يامالزكاة والص: الفصل الثالث

ٍنكىاًر ا ـً مىا لىٍيسى ًمٍنوي، فػىيػيقىابًليوفى ىىًذًه اأٍلىقٍػوىاؿى اًبإٍلً لهًذم يػيقىابىلي مىٍن خىرىجى إٔبى ذىًلكى قىٍد أىٍدخىلى ُب اإٍلًٍسبلى
ًء الهًذينى ابٍػتىدىعيوا ًفيًو مىا ييٍشًبوي ًبدىعى أىٍىًل اٍلًكتىا  . (ُ) ًب كىالصهابًئىًة أىنٍػوىاعه:.. "بًًو أىٍىلي اٍلًبدىًع، كىىىؤيالى

كقاؿ أيضا: )كىالى رىٍيبى أىنهوي ثػىبىتى اًبلس نهًة الصهًحيحىًة كىاٌتًفىاًؽ الصهحىابىًة أىنهوي الى ٯبىيوزي ااًلٍعًتمىادي 
: " إانه أيمه  ا ثػىبىتى عىٍنوي ُب الصهًحيحىٍْبً أىنهوي قىاؿى ، كىمى يهةه الى نىٍكتيبي كىالى عىلىى ًحسىاًب الن جيوـً ةه أيمًٌ

ًؿ كىمىا أىنهوي ضىا ، صيوميوا لًريٍؤيىًتًو كىأىٍفًطريكا لًريٍؤيىًتًو "، كىاٍلميٍعتىًمدي عىلىى ا٢بًٍسىاًب ُب ا٥بًٍبلى ؿ  ُب ٫بىٍسيبي
تىدًعه ُب الدًٌيًن، فػىهيوى ٨بيًٍطئه ُب اٍلعىٍقًل كىًعٍلًم ا٢بًٍسىاًب،  ئىًة يػىٍعرًفيوفى أىفه الشهرًيعىًة ميبػٍ فىًإفه اٍلعيلىمىاءى اًب٥ٍبىيػٍ

 ) الر ٍؤيىةى الى تػىٍنضىًبطي أبًىٍمرو ًحسىايبٌو
(ِ) . 

كمع أف الذم يَبجح ٕب ىو كجاىة كرجحاف القوؿ األكؿ ابلعمل ابلرؤية كعدـ مشركعية 
، اذشبالعمل اب٢بساب ُب ذلك، إال أف القوؿ ابلعمل اب٢بساب كإف كاف مرجوحا فليس 

 ،؟ أـ لغّبىا فقط ،عتبار تردد الرؤية بْب كوهنا كسيلة أرادىا الشارع لذاهتا كلغّبىاال كذلك
مسألة يسوغ فيها ا٣ببلؼ ك٥با حظ من النظر، ال سيما أف الشريعة ٓب ٛبنع صراحة من ذلك، 

، كلعل دكف القمرمُب أكقات الصلوات  لسهولة العلم بو بل عملت اب٢بساب الشمسي
قمرم ُب تلك العهود ٓب يكن ٩بكنا للجميع كليس يقينيا كما ىو ا٢باؿ ُب العصر ا٢بساب ال
 ا٢بديث. 

  سبب الخالف وثمرته. 

أشار بعض الفقهاء إٔب أف سبب ا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة ىو كركد لفظة مشكلة ُب بعض 
ما  كعدـ القدرة على رؤية ا٥ببلؿ، كىي ـاألحاديث جاء األمر فيها ابلتقدير ُب حالة اإلغما

، كىالى   كرد: عىٍن اٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى اَّللهً  ؿى : " الى تىصيوميوا حىٌبه تػىرىكيا ا٥بًٍبلى ذىكىرى رىمىضىافى فػىقىاؿى

                                 
 . ُٕٗ-ُٖٕ/ِٓ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . َِٕ/ِٓ ٦بموع فتاكل ابن تيمية( ِ)
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ٖ4ٗ 

 

 ح٤ُٜخّ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الزكاة والصيام: الفصل الثالث

تػيٍفًطريكا حىٌبه تػىرىٍكهي، فىًإٍف غيمه عىلىٍيكيٍم فىاٍقديريكا لىوي " 
، كأف ا٤براد ىنا التقدير اب٢بساب، كلكن (ُ)

 . (ِ)اديث األخرل جاء التصريح فيها بتفسّب التقدير إبٛباـ عدة الشهر ثبلثْب يوما األح
، ٢بكم كمقاصد تيمية سببا آخر كىو: أف الشريعة علقت األحكاـ اب٥ببلؿ قصدا كرأل ابني 

 . (ّ)فأراد بعضهم أف يضبط ذلك بطريق ا٢بساب 
يق الرؤية بْب كوهنا ٦برد كسيلة كلعل ىذا من أىم أسباب ا٣ببلؼ ُب ا٤بسألة، كىو اعتبار طر 

هنا مرادة لذاهتا ٢ًبًكىم قصدىا الشارع ألاستخدمها الشارع لكوهنا ا٤بتاحة ُب ذلك العهد، أـ 
كيؤيد ىذا إمكاف ا٢بساب كعمل الشارع بو ُب مواطن أخرل مع اطراحو ىنا ُب  ،ا٢بكيم

ين رأكا مشركعية العمل مسألة األىلة، كىذا ما أاثر ا٤بسألة عند كثّب من ا٤بعاصرين الذ
ألسباب ٨بتلفة كقد ال  قد يدخلها ا٣بطأي  كالشهادةى  الرؤيةى  اب٢بساب ُب األىلة، ال سيما أفٌ 

تكوف يقينية، ٖببلؼ ا٢بساب الفلكي الذم يفيد عندىم اليقْب ال سيما مع تطور العلـو ُب 
 العصر ا٢بديث. 

ثبات األىلة سواء كاف ذلك أما ٜبرة ا٣ببلؼ فهي جلية ُب العمل اب٢بساب الفلكي إل
 ٨بتص اب٢باسب أك لعمـو األمة، كترؾ ٙبرم الرؤية. 

                                 
بي قػىٍوًؿ النهيبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص " ًإذىاُ) ًإذىا رىأىيٍػتيميوهي فىأىٍفًطريكا "، برقم  ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى رىأىيٍػتيمي ا٥ًببلىؿى فىصيوميوا، كى

َُٗٔ . 
 . ُِِ/ْ( ينظر ا٤بصادر ا٤بذكورة للقوؿ الثا٘ب، كفتح البارم البن حجر ِ)
 . ِٓٔ، كالرد على ا٤بنطقيْب لو ص َِٕ/ِٓ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
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 ح٤ُٜخّ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الزكاة والصيام: الفصل الثالث

اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: ػذَ إ٠غبة اٌىفبسح ػٍٝ ِٓ عبِغ ػّذا فٟ ٔٙبس 

 سِعبْ. 

 تحرير محل النزاع. 

هم كاتفق معظمي  ،وصومى  على أف من جامع عامدا ُب هنار رمضاف فقد أفسدى  أٝبع العلماءي 
 ، كخالف نزر يسّب ُب كجوب الكفارة. (ُ)رة عليو على إٯباب الكفا

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

رٞبو هللا: " ا١بماع ُب الفرج يوجب الكفارة، كىذا كاجملمع عليو، ليس فيو إال خبلؼ  قاؿ
 . (ِ)" .. عن ٞبيد بن عبد الرٞبن عن أيب ىريرة هنع هللا يضر شاذ، كاألصل فيو ما ركل الزىرم  

 ي المسألة. األقوال ف

 القول األول. 

إٯباب الكفارة على من جامع ُب هنار رمضاف متعمدا، كىذا قوؿ عامة أىل العلم من 
، كىو اختيار ابن تيمية، كقد (ٕ)كغّبىم  (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)ا٢بنفية 

 . (ٖ)أكجبها الظاىرية على جامع ُب فرج مباح فقط 
                                 

كى  ِْْ/ِٓ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ّٗ، كمراتب اإلٝباع البن حـز ص َُِ/ّ( ينظر اإلشراؼ البن ا٤بنذر ُ)
ِْٗ . 

 .ِْٖ/ُ( شرح العمدة البن تيمية ِ)
 .ُٔٔ/ْ، كابن حجر ُب فتح البارم ْٔ/ُِب بداية اجملتهد ا٢بفيد ك٩بن كافق الشيخ ُب ا٢بكم ابلشذكذ: ابن رشد 

 لكفارة دكف القضاء ابلشذكذ.كما حكم ابن رشد ُب ا٤بوضع السابق على القوؿ بوجوب ا
 . ِٕٗ/ِ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ْٓ-ّٓ/ْ، كالبناية للعيِب ُّْ/ِ( ينظر العناية للبابرٌب ّ)
الفواكو ك ، ّٕٖ/ِ، كمواىب ا١بليل للحطاب َّٔ/ّ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ َِٕ/ُ( ينظر ا٤بدكنة لسحنوف ْ)

 . ُّّ/ُالدكا٘ب للنفراكم 
 . َّٗ-ّٖٗ/ِ، كحاشية البجّبمي ْْٕ/ّ، كٙبفة اتاج البن حجر ِِٕ/ِلبهية لؤلنصارم ( ينظر الغرر آ)
، كمطالب أكٕب ِّٔ/ِ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ٕٖ-ٖٔ/ّ، كالفركع البن مفلح ْْْ/ُ( ينظر الكاُب البن قدامة ٔ)

 . ََِ/ِالنهى للرحيبا٘ب 
 . ِْٓ/ْشوكا٘ب ، كنيل األكطار للٕٕٓ/ُ( ينظر سبل السبلـ للصنعا٘ب ٕ)
 . ُّّ/ْ( ينظر الى البن حـز ٖ)
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 ح٤ُٜخّ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الزكاة والصيام: الفصل الثالث

 . أدلة القول األول

 الدليل األول. 
: جىاءى رىجيله ًإٔبى النهيبًٌ  : " كىمىا   عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قىاؿى : ىىلىٍكتي ايى رىسيوؿى هللًا، قىاؿى فػىقىاؿى

دي مىا تػيٍعًتقي رىقػىبىةن؟ "، قى  : " ىىٍل ٘بًى ، قىاؿى : كىقػىٍعتي عىلىى اٍمرىأىٌب ُب رىمىضىافى ؟ "، قىاؿى ، أىٍىلىكىكى : الى اؿى
دي مىا تيٍطًعمي ًستًٌ  : " فػىهىٍل ٘بًى ، قىاؿى : الى ؟ "، قىاؿى ٍل تىٍستىًطيعي أىٍف تىصيوـى شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍْبً : " فػىهى ْبى قىاؿى

، فىأيٌبى النهيًب   : ٍبيه جىلىسى ، قىاؿى : الى : " تىصىدهٍؽ هًبى  ُ بًعىرىؽو   ًمٍسًكيننا؟، قىاؿى ٍره، فػىقىاؿى ا "، ًفيًو ٛبى ذى
: أىفٍػقىرى ًمنها؟ بػىتػىيػٍهىا أىٍىلي بػىٍيتو أىٍحوىجي ًإلىٍيًو ًمنها، فىضىًحكى النهيًب   ،قىاؿى ٍت   فىمىا بػىٍْبى الى حىٌبه بىدى

: " اٍذىىٍب فىأىٍطًعٍموي أىٍىلىكى "  أىنٍػيىابيوي، ٍبيه قىاؿى
(ِ). 

  ف.كجو الداللة : فيو إٯباب الكفارة على من جامع ُب هنار رمضا
ألف ظاىر ا٢بديث يدؿ على أف ا٤بواقع  -كنوقش: أبف األمر ُب ا٢بديث ليس للوجوب

 . (ّ) كفارةابل  أللزمو النيبكلو كاف األمر كاجبا  -حٌب يعذر كليس ٗبريض صحيحه 
تدرج مع الرجل ُب خصاؿ   كأجيب عنو: أبف األصل ُب األمر أنو للوجوب، ٍب إف النيب

 فيما بينها ابالستطاعة، ٩با يدؿ على إٯباب الكفارة عليو. كربط االنتقاؿ  ،الكفارة
 الدليل الثاين. 

 . (ْ)اإلٝباع على أف من جامع زكجتو ُب هنار رمضاف فعليو الكفارة 
 القول الثاني. 

 . (ٓ) علماءعدـ إٯباب الكفارة على من جامع عامدا ُب هنار رمضاف، كىذا قوؿ لبعض ال
                                 

 .ُِٗ/ّ( العرؽ : أم زنبيل منسوج من نسائج ا٣بوص، ككل شيء مضفور فهو عرؽ، ينظر النهاية البن األثّب ُ 

اًر رىمىضىافى عىلىى الصهائًًم كى ِ) بي تػىٍغًليًظ ٙبىًٍرًٙب ا١بًٍمىاًع ُب نػىهى كيجيوًب اٍلكىفهارىًة اٍلكيبػٍرىل ًفيًو ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
بي عىلىى اٍلميوًسًر كىاٍلميٍعًسًر كىتػىثٍػبيتي ُب ًذمهًة اٍلميٍعًسًر حىٌبه يىٍستىًطيعى، برقم  ا ٘بًى  . ُُُُكىبػىيىاهًنىا كىأىنػههى

 . َّٗ/ُ ا٢بفيد ( ينظر بداية اجملتهد البن رشدّ)
 . ِْٗكى  ِْْ/ِٓفتاكل ابن تيمية  ، ك٦بموعَُِ/ّ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ْ)
النخعي كقتادة كسعيد بن جبّب، ينظر الى البن إبراىيم الزىرم ك دمح بن شهاب بن سّبين كالشعيب كدمح ( كىو قوؿ ٓ)

، َُِ/ّكا٤بغِب البن قدامة ،  ُٔٓ/ّكالبياف للعمرا٘ب ، ُٕٔ/ّ، كحلية العلماء للشاشي القفاؿ ُّٖ/ْحـز 
= 
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 أدلة القول الثاني. 

ٓب  أداؤىاصحاب ىذا القوؿ اب٤بعقوؿ إذ قالوا: إف الصـو عبادة كالصبلة إذا فسد استدؿ أ
 . (ُ) صـوالكفارة ككذلك ال ا٘بب فيه

 من كجهْب: كنوقش
 األكؿ: منع القياس ىنا ألف ىذه من أمور العبادات كغّب معقولة ا٤بعُب.

إفساد بْب مؤثر ارؽ ف، كىذا للكفارة الف للنص الشرعي ا٤بوجبً ٨ب ىذا قياسه الثا٘ب: أبف 
، فإف الصبلةى  .  على فسادىاماال كال كفارةن  ٓب يرتب الشارعي  الصبلة كالصـو  ٖببلؼ الصـو

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يتعْب ترجيحو ىو القوؿ األكؿ إبٯباب الكفارة على من جامع عامدا ُب هنار 
 رمضاف، لقوة أدلتو. 

 بيان وجه الشذوذ. 

 لنصًٌ  ٨بالفه  ىذا القوؿى  كاعتمد ُب ذلك على أفٌ  ،بن تيمية القوؿ الثا٘ب ابلشذكذكصف ا 
كلذلك قاؿ بعد ا٢بكم ابلشذكذ: ".. كاألصل فيو ما ركل  ،النبوية الصحيحة الصرٰبة السنةً 
إذ   عن ٞبيد بن عبد الرٞبن عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: بينما ٫بن جلوس عند النيب الزىرم  
كاايت حديثية فقاؿ: اي رسوؿ هللا! ىلكت.. "، كساؽ ا٢بديث ٍب أردؼ بعدة ر  رجله جاء 

  .تؤيد إٯباب الكفارة
على اجملامع عمدا ُب رمضاف كاجملمع  الكفارةً  ترتيبى  ُب بداية حديثو أفٌ  وى نبه  كإف كاف الشيخي 

" بىٍل  :وطن آخرُب م على كجوب ذلك بقولو على النصًٌ  ا٤بستندى  إال أنو حكى اإلٝباعى  ،عليو
ا أىٍكجىبى عىلىى  ا١ٍبًمىاعي ىيوى غىايىةي الشههىوىاًت كىشىٍهوىتيوي أىٍعظىمي ًمٍن شىٍهوىًة الطهعىاـً كىالشهرىاًب، كى٥ًبىذى

ٍٝبىاعً  ،اٍلميجىاًمًع كىفهارىةى الظًٌهىارً  ا أىٍغلىظي فػىوىجىبى عىلىٍيًو اٍلًعٍتقي أىٍك مىا يػىقيوـي مىقىامىوي اًبلس نهًة كىاإٍلً ، أًلىفه ىىذى

=                                                             
 . ْٓ-ّٓ/ْ، كالبناية للعيِب ّْْ/ٔكاجملموع للنوكم 

 . َُِ/ّ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ُ)
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كىدىاًعيىوي أىقٍػوىل كىاٍلمىٍفسىدىةى ًبًو أىشىد  " 
(ُ) . 

                                 
 . ِْٗ/ِٓ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
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 حَُحرغحُلَٜ 

 حُلؾ ٝحُـٜخى

 :  مبحثانوفيه 
 : الوبحلللللللث األول

 

 ا٢بج.

 الوبحلللث الثلللاني :

 

 ا١بهاد.

  



 

390 

 
 
 
 
  

 األول المبحث

 الحج

 : مسائل ثالثوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 حء ػ٠ِ حُٔلَّ ك٢ ح٤ُٜي حُؼخ٢ٗ. ػيّ طَط٤ذ حُـِ

ــ  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 اطٔخّ رو٤ش أػٔخٍ حُلؾ ُٖٔ كخطٚ حُٞهٞف رؼَكش. 

ــ  ــألة ال ال ــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 ػيّ اؿِحء كؾ حُلَٝ ٝحٌٍُ٘ ػٖ ح٤ُٔض.
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 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 اٌّغأٌخ األٌٚٝ: ػذَ رشر١ت اٌغضاء ػٍٝ اٌّؾشَ فٟ اٌص١ذ اٌضبٟٔ. 

 تصوير المسألة. 

على اـر إذا قتل صيدا، كلكن بعض العلماء أكجب  إبٯباب ا١بزاءً ا٢بكيم  جاء الشارعي 
 ىذا ُب الصيد األكؿ دكف الصيد الثا٘ب. 

 تحرير محل النزاع. 

، كخالف بعضهم ُب إٯباب (ُ)العلم على أف اـر إذا قتل صيدا فعليو ا١بزاء  أٝبع أىلي 
 ا١بزاء عليو إذا عاد لذلك كتكرر منو الصيد مرة أخرل. 

 ابن تيمية على المسألة.  حكم

ليوي  ا  ،عىلىى اٍلميًحلًٌ كىاٍلميٍحًرـً  قاؿ ابن تيمية: )كىالصهٍيدي ا٢بٍىرىًمي  ٰبىٍريـي قػىتػٍ فىًإذىا كىافى ٧بيٍرًمنا كىقػىتىلى صىٍيدن
عن دمح  ن مطهريقصد ما نقلو اب– :حىرىًميًّا تػىوىكهدىًت ا٢ٍبيٍرمىةي، لىًكنه ا١بٍىزىاءى كىاًحده، كىأىمها قػىٍوليوي 

، ٓبٍى يىٍذىىٍب ًإلىٍيًو ًإاله شىاذ  ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم(  -ا١بواد ا فػىٍرؽه ضىًعيفه ا " فىًإفه ىىذى تىًدًئن أىٍك عىاًئدن " ميبػٍ
(ِ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ْ)كا٤بالكية  (ّ)إٯباب ا١بزاء على اـر ُب الصيد الثا٘ب كلو تكرر، كىذا مذىب ا٢بنفية 
 كابن تيمية.  (ٕ)، كاختيار ابن حـز (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية 

                                 
 . ِٕ/ْ، كمنهاج السنة البن تيمية ّٓ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ُ)
 .ِٕ/ْة البن تيمية ( منهاج السنة النبويِ)

 . َّٖ/ْلرب ُب االستذكار ك٩بن كافق الشيخ ُب ا٢بكم ابلشذكذ ابن عبدا     
 . ُّ/ّ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ِْٔ/ُك ري سٍ  خً بله مي ػ، كدرر ا٢بكاـ لً َُٔ/ّ( ينظر العناية للبابرٌب ّ)
 . ّْٔ/ِ، كمنح ا١بليل لعليش ٗٔ/ِ، كحاشية الدسوقي على الشرح الكبّب ِْٔ/ْ( ينظر التاج كاإلكليل للمواؽ ْ)
 . َّٕ-ّٗٔ/ِ، كالغرر البهية لؤلنصارم َْْ/ُ، كالتدريب ُب الفقو الشافعي للبلقيِب ِّّ/ٕ( ينظر اجملموع للنوكم ٓ)
 . ِّٔ-ُّٔ/ِ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ْٖٓ/ِ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ِٔٓ/ّ( ينظر اإلنصاؼ للمرداكم ٔ)
 . ِٕٔ/ٓ( ينظر الى البن حـز ٕ)
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 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ا فىجىزىاءه ﴿قولو تعأب:  ايى أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوا الى تػىٍقتػيليوا الصهٍيدى كىأىنٍػتيٍم حيريـه كىمىٍن قػىتػىلىوي ًمٍنكيٍم ميتػىعىمًٌدن

ـي مىسىاًكْبى أىكٍ ًمٍثلي مىا  ًلغى اٍلكىٍعبىًة أىٍك كىفهارىةه طىعىا  قػىتىلى ًمنى النػهعىًم ٰبىٍكيمي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ىىٍداين ابى
تىًقمي اَّللهي ًمٍنوي كىاَّللهي  ؿى أىٍمرًًه عىفىا اَّللهي عىمها سىلىفى كىمىٍن عىادى فػىيػىنػٍ زًيزه ذيك  عى عىٍدؿي ذىًلكى ًصيىامنا لًيىذيكؽى كىابى

 . [51]ادلائدة  ،﴾اٍنًتقىاـو 
 يستدؿ هبذه اآلية من عدة أكجو: 

، أكال :  ، كلفظ )من( من ألفاظ العمـو أف هللا أكجب ا١بزاء على من قتل الصيد كىو ٧بـر
كتستوجب ا١بزاء على كل من كقع ُب ذلك مبتدًئ أك عائدا، كتشمل أيضا أف من تكرر 

 . (ُ)منو الفعل فيتكرر منو ا١بزاء 
أف هللا رتب ا١بزاء ا٤بثلي على اـر إذا قتل صيدا، كلفظ )من( يفيد الشرطية، اثنيا : 

فالشرط قتل الصيد كجواب الشرط ا١بزاء ا٤بثلي، فكلما تكرر منو فعل الشرط كتعدد تكرر 
كتعدد جوابو كجزاؤه، كقولك من يتصدؽ يؤجر، فكلما تصدؽ ا٤بسلم يؤجر على كل 

 . (ِ)متعددة كتعدد الصيد ا٤بستلـز تعدد ا١بزاء ا٤بستلزمة لؤلجر دقة صدقة، كذلك ألف الص
ه الكثّب ؤ فجزا، الصيد إذا كاف كثّبا كمكررا تقتضي أف  ُب اآلية أف حقيقة ا٤بماثلةاثلثا : 

 . ّ()كا٤بكرر مثلو
أف جزاء الصيد ىو للتعويض عن الصيد ا٤بقتوؿ، كحقيقة األعواض أهنا تتكرر بتكرر رابعا : 

                                 
 . ّٖٔ/ِمدة البن تيمية ، كشرح العُْٓ/ّ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ُ)
 . ِْٖ/ْ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ِ)
 . ّٖٖ/ِ )كتاب ا٢بج( ( ينظر شرح العمدة البن تيميةّ)
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 . (ُ)تلفات، كتعدد ا١بناية على اآلدمي يستوجب تعدد الدية ا٤ب
أف ا١بزاء كفارة للفعل، كالكفارات جوابر كزكاجر، فتجرب كٛبحي ما كقع من خطأ خامسا : 

كذنب، كتزجر الفاعل عن العودة لفعلو، كىذا يقتضي أف تتعدد الكفارات بتعدد موجبها 
 . (ِ)من األفعاؿ 
الصيد علة للجزاء ا٤بثلي، كا٢بكم يدكر مع علتو كجودا كعدما،  أف هللا جعل قتلسادسا : 

 فكلما كجدت العلة ُب شيء كجد ا٢بكم فيو. 
 الدليل الثاين. 

 ، استدلوا ببعض اآلاثر الواردة ُب إٯباب تكرار ا١بزاء على من تكرر منو الصيد كىو ٧بـر
 : (ّ)كمن ذلك 

: " كىتىبى عيمىري  - ٍبني ا٣بٍىطهاًب أىٍف ٰبيٍكىمى عىلىٍيًو كيلهمىا أىصىابى "  عىًن ا٢بٍىكىًم بن عتيبة قىاؿى
(ْ) . 

تىًقمي اَّللهي ﴿عىن ا٢بٍىسىًن البىصرًم قاؿ: " ٰبيٍكىمي عىلىٍيًو كيلهمىا أىصىابى "، يػىٍعًِب قػىٍولىوي:  - كىمىٍن عىادى فػىيػىنػٍ
 .(ٓ) كى كىريًكمى عىٍن عىطىاءو ، كىسىًعيًد ٍبًن جيبػىٍّبو ٫بىٍوي ذىلً ،  ﴾ًمٍنوي 

 الدليل الثالث. 
اإلٝباع على عدـ التفرقة بْب اـر ا٤ببتدئ كالعائد ُب الصيد، كأف من تكرر منو الصيد 

                                 
 . ٗٔ/ِ( ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب للدردير ُ)
 . ِْٖ/ْا٢باكم الكبّب للماكردم ( ينظر ِ)
 . ِْٗ/ٓ( ينظر البهجة الوردية لؤلنصارم ّ)
، كأخرج ٫بوه البيهقي ُب الكربل، ابب قتل ّّٗ/ْخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو كاللفظ لو، ابب ذكر الصيد كقتلو ( أْ)

 . َٖٔٗاـر الصيد خطأ أك عمدا، برقم 
ٓب بن عتيبة كاألثر ُب إسناده جابر ا١بعفي ٨بتلف فيو؛ كقاؿ عنو النسائي: مَبكؾ، كأيضا ُب إسناده انقطاع فا٢بكم 

 . ُُْ/ٕكى  ْٓٔ/ْا٣بطاب هنع هللا يضر، ينظر هتذيب الكماؿ للمزم  يدرؾ عمر بن
، كالبيهقي ُب الكربل ّّٗ/ْ، كعبدالرزاؽ ُب مصنفو َُِٗ/ْ كاللفظ لو ( أخرجو ابن أيب حاًب ُب تفسّبهٓ)

ٓ/ِْٗ. 
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 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 . (ُ)فيتكرر عليو كجوب ا١بزاء 
 كنوقش: بعدـ انعقاد اإلٝباع لوجود ا٤بخالف. 

 القول الثاني. 

مركم عن ابن عباس  عدـ إٯباب ا١بزاء على اـر إذا عاد للصيد مرة اثنية، كىو قوؿ
 . (ْ)، كقوؿ لبعض الظاىرية (ّ)، كركاية عند ا٢بنابلة (ِ)كبعض التابعْب 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
ا فىجىزىاءه ﴿قولو تعأب:   ايى أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوا الى تػىٍقتػيليوا الصهٍيدى كىأىنٍػتيٍم حيريـه كىمىٍن قػىتػىلىوي ًمٍنكيٍم ميتػىعىمًٌدن

ـي مىسى  ًلغى اٍلكىٍعبىًة أىٍك كىفهارىةه طىعىا اًكْبى أىٍك ًمٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػهعىًم ٰبىٍكيمي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ىىٍداين ابى
تىًقمي اَّللهي ًمٍنوي  ؿى أىٍمرًًه عىفىا اَّللهي عىمها سىلىفى كىمىٍن عىادى فػىيػىنػٍ كىاَّللهي عىزًيزه ذيك  عىٍدؿي ذىًلكى ًصيىامنا لًيىذيكؽى كىابى

 . [51]ادلائدة  ،﴾اٍنًتقىاـو 
 من كجهْب:  ى عدـ كجوب ا١بزاء على اـر إذا عاد للصيدأف اآلية تدؿ عل

فيو )من( الشرطية الٍب تفيد تعلق ا١بواب ابلشرط مرة  ﴾كىمىٍن قػىتػىلىوي ﴿األكؿ: أف لفظ: الوجو 
فإف قرأ استحق جائزتو مرة كاحدة، فإف قرأ كاحدة، كقولك: من يقرأ شيئا من القرآف فلو درىم، 

                                 
 . ّٓ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ُ)
كقد رجع عنو، كقوؿ جملاىد كإبراىيم النخعي كشريح كقتادة  بن أيب رابح ( كىو قوؿ مركم عن ابن عباس، كقوؿ لعطاءِ)

، كتفسّب ِّٗكى  ِِٗكى  َِٗ/ْا٢بسن البصرم، ينظر مصنف عبدالرزاؽ ركاية أخرل عن كسعيد بن جبّب ك 
، كالسنن الكربل للبيهقي ِْٖ/ِ، كا٢باكم الكبّب للماكردم َُِٗ/ْ، كتفسّب ابن أيب حاًب ُٕٔ/ٖالطربم 

 . ُْٓ/ّبن قدامة ، كا٤بغِب الِْٗ/ٓ
 . ِٔٓ/ّ، كاإلنصاؼ للمرداكم ْٗٓ-ْٖٓ/ّ، كالفركع البن مفلح ُْٓ/ّ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ّ)
، ِْٗ/ٓ، كالسنن الكربل للبيهقي َّٖ/ْ، كاالستذكار البن عبدالرب ِْٖ/ِ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ْ)

 . ْٗٓ-ْٖٓ/ّ، كالفركع البن مفلح ُْٓ/ّكا٤بغِب البن قدامة 
ىو على من تكرر منو الصيد ك٘بدر اإلشارة ىنا إٔب أف االقتصار على ظاىر النص من ترتيب الوعيد دكف الكفارة      

األليق ٗبذىب الظاىرية، كلكن ابن حـز الظاىرم خالف ما ينسب إٔب داكد الظاىرم ُب كتب ا٤بذاىب األخرل؛ 
 ككافق ا١بمهور كما سبق بيانو ُب القوؿ األكؿ. 
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 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 . (ُ)مرة أخرل فليس لو شيء 
كنوقش: بعدـ التسليم، فإف الشرط إذا تعلق ٗبحل كاحد ٱبتلف عنو إذا تعلق ٗبحلْب أك 
أكثر، فإف اـر إذا قتل صيدا تعلق بو ا١بزاء، فإذا قتل صيدا آخر تعلق بو جزاء آخر كىكذا،  

 . (ِ)، فكلما تصدؽ كاف لو أجر بكل صدقة لتعدد ااؿ كقولك من يتصدؽ فلو أجر
هللا رتب ا١بزاء ا٤بثلي على اـر إذا صاد ُب ا٤برة منطوؽ اآلية ىو أف الثا٘ب: أف الوجو 

األكٔب، فإف عاد للصيد مرة أخرل فإف هللا رتب على ذلك الوعيد الشديد كٓب يرتب عليو شيئا 
تى ﴿آخر لقولو:   . ﴾ًقمي اَّللهي ًمٍنوي.. كىمىٍن عىادى فػىيػىنػٍ

 كنوقش من كجهْب: 
تىًقمي اَّللهي ًمٍنوي  من قولو : } األكؿ: قيل إف ا٤بقصود   {، ىو  عىفىا اَّللهي عىمها سىلىفى كىمىٍن عىادى فػىيػىنػٍ

، كأما إف عاد اـر ُب اإلسبلـ إٔب قتل ما سلف ناس ُب ا١باىلية فإف هللا عفا عنما كقع من ال
 ،﴾كىأىٍف ٘بىٍمىعيوا بػىٍْبى اأٍليٍختػىٍْبً ًإاله مىا قىٍد سىلىفى ﴿هللا منو كعليو الكفارة، كقولو:  الصيد فينتقم

  ال يعِب بقاء األختْب بل ال بد من إبقاء إحداٮبا كتطليق األخرل.، فهذا (ّ) [21]النساء 
فر الذنب، الثا٘ب: أف ا٤بقصود أف من فعل ىذا أكؿ مرة فعليو الكفارة، كالكفارة بطبعها تك

، فإف عليو ا١بزاء عوضا ٤با أتلفو، كقد كقع ُب ذنب  أما من عاد مرة أخرل للصيد كىو ٧بـر
فعليو التوبة، كمثلو السارؽ فإف التوبة أك إقامة ا٢بد عليو ال ٛبنع من إعادة مرة أخرل عظيم 

 . (ْ)ا٤بسركؽ ما أمكن 
 الدليل الثاين. 

:  ،اٍلميٍحرًـً ييًصيبي الصهٍيدى، فػىييٍحكىمي عىلىٍيًو ٍبيه يػىعيودي عىًن اٍبًن عىبهاسو هنع هللا يضر ُب  الى ٰبيٍكىمي عىلىٍيًو، "قىاؿى

                                 
 . ِْٖ/ْ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ُ)
 . ّٖٖ/ِ)كتاب ا٢بج( ( ينظر شرح العمدة البن تيمية ِ)
 . ُِٕ/ٖ( ينظر تفسّب الطربم ّ)
 . ّٖٖ/ِكى  ّٖٔ/ِ )كتاب ا٢بج( ( ينظر شرح العمدة البن تيميةْ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٖ0ٙ 

 

 حُلؾ: ٍٝحُٔزلغ حأل الحج والجهاد: الفصل الرابع

: كىقػىرىأى ىىًذًه اآٍليىةى:  ًإٍف شىاءى أىخىذىهي، قىاؿى تىًقمي اَّللهي ًمٍنوي ﴿ًإٍف شىاءى اَّللهي عىفىا عىٍنوي، كى  . (ُ)" ﴾كىمىٍن عىادى فػىيػىنػٍ
بن ، كقد كرد عن عمر  بن عباس كليس نصا عن هللا أك رسولوكنوقش: أبف ىذا رأم ا

 كبعض التابعْب ٨بالفتهم البن عباس. ا٣بطاب هنع هللا يضر 
 الدليل الثالث. 

، إذا اٙبد النوع فتكفي كفارة كاحدة عنها ،ال تتعددُب ا٢بج أف كفارة ٝبيع اظورات 
 . (ِ)كيقاس عليو كفارة الصيد الٙباد ا٢بقيقة 

 من كجهْب:  كنوقش
األكؿ: أبف األصل ا٤بقاس عليو موضع خبلؼ، فمن أىل العلم من يرل تعدد الكفارة 

 بتعدد آحاد اظور، كمنهم من يرل عدـ تعددىا إذا اٙبد نوع اظور كتكررت آحاده. 
 ،الثا٘ب: إف الكفارات إ٭با شرعت للتكفّب عن فعل اظور، أما كفارة الصيد فهي كذلك

 . كىذا فرؽ مؤثر ،أهنا عوض عن ا٤بتلف من الصيد فلذلك تتعدد بتعدد الصيد اكيضاؼ إليه
 الدليل الرابع. 

الذمة، كٓب يرد عن الشارع ما يوجب تعدد الكفارة على اـر إذا تعدد  براءةي  األصلى  أفٌ 
 . (ّ)كتكرر منو الصيد 

من كقع ُب ف صيدا، األصل إٯباب الكفارة على اـر إذا صاد كنوقش: بعدـ التسليم، ألف
ذلك أكؿ مرة فعليو الكفارة، كمن عاد مرة أخرل فعليو الكفارة كيستحق الوعيد الشديد الوارد 

 الٍب ىي عوض عن الصيد ا٤بقتوؿ. ك  ها،ٓب يرد عنو نفيأثبت الكفارة ٍب ُب اآلية، كالشارع 
                                 

، ُٕٕٔٓ، برقم ّْٖ/ّفو ، كابن أيب شيبة ُب مصنُْٖٖ، برقم ّّٗ/ْ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو كاللفظ لو ُ)
، َّٖ/ْ، كنسبو إليو ابن عبدالرب ُب االستذكار َُِٗ/ْكابن أيب حاًب ُب تفسّبه ، ُٕٔ/ٖكالطربم ُب تفسّبه 

 .ّٕٓ/ُكصححو أٞبد شاكر ُب عمدة التفسّب 
 . ْٗٓ-ْٖٓ/ّ( ينظر الفركع البن مفلح ِ)
 . ْٗٓ-ْٖٓ/ّ( ينظر الفركع البن مفلح ّ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٖ07 

 

 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 الدليل اخلامس. 
ع الكفارة على القتل ا٣بطأ، ، فقد أكجب الشار ةكفار   يَبتب عليوأف من األفعاؿ ما ال 

كلكن ٓب يوجبها على العمد مع أنو أعظم، ككذلك إذا عاد للصيد مرة أخرل فذنبو أعظم كال  
 كفارة عليو إال ابلتوبة. 

قتل  ٍب إف، بل أكجب هللا الكفارة على قتل الصيد مرة أخرل ؛كنوقش: بعدـ التسليم 
، أما إذا لعدـ النص ُب كفارتو فى لً د فقد اختي لو كفارة معلومة، أما العم خطأن النفس ا٤بعصومة 

 .اص منو فكفارتو إقامة ا٢بد عليوولب القاتل ابلقصطي 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

عدد منو الصيد كتكرر، الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ ا٤بتضمن تعدد الكفارة على اـر إذا ت
  اعل كجابرة لفعلو كعوض عن الصيد.الدالة على كوف الكفارة زاجرة للف لقوة أدلتو

 بيان وجه الشذوذ. 

الذم  ،يظهر ٕب أف كجو شذكذ القوؿ الثا٘ب عند الشيخ ىو ٨بالفتو ٤بقتضى النص الشرعي
للفاعل كجابرة للفعل، فإف غاية الزجر أف  زاجرةه  الكفارةى  ألف ؛رتب الكفارة ُب الصيد على اـر

، كأف كل نزجر الفاعلحٌب ي تكرر الزجر بتكرر الفعل ينتهي الفاعل عن فعلو كلو اقتضى ىذا
، كألف كفارة الصيد كلو تعدد الفعل القتضى تعدد ما ٯبربه من كفارة فعل ٧بظور ٯبرب بكفارتو

ُب مواطن ىذا و د كبلمى ىي عوض عن ا٤بتلف، كالـز ىذا تعدد العوض بتعدد ا٤بتلفات، كأيٌ 
تفق عليو عند ٝباىّب ا٤بقوؿ ال ىذا ىو كأف ،رعيةأخرل ابلعديد من النصوص الشرعية كا٢بكم ا٤ب

 . (ُ)أىل العلم 
ٍنًب،  ، كىزىاًجرنا عىًن الذه ا اٍرتىكىبى ، كىمىاًحينا لًمى ا فػىوهتى اًبرنا لًمى قاؿ رٞبو هللا: " فىًإفه ا١بٍىزىاءى شيرًعى جى

                                 
 . ِٕ/ْكما بعدىا، كمنهاج السنة النبوية لو  ّٖٔ/ِ )كتاب ا٢بج( البن تيمية ( ينظر شرح العمدةُ)
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 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

ا ييوًجبي تىكىر رىهي بًتىكىر ًر سىبىًبًو، كىسىائًًر اٍلميكىفًٌرى  اًت ًمنى الظًٌهىاًر كىاٍلقىٍتًل كىاأٍلىٲٍبىاًف كى٧بىٍظيورىاًت كىىىذى
ٍحرىاـً كىغىٍّبً ذىًلكى "  اإٍلً
(ُ) . 

                                 
 . ّٖٔ/ّ، كينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ّٖٖ/ِ )كتاب ا٢بج( ( شرح العمدة البن تيميةُ)
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 حُلؾ: ألٍٝحُٔزلغ ح الحج والجهاد: الفصل الرابع

 اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: إرّبَ ثم١خ أػّبي اٌؾظ ٌّٓ فبرٗ اٌٛلٛف ثؼشفخ. 

 تصوير المسألة. 

كعليو أف  ،(ُ)على ا٢باج ابإلٝباع  الوقوؼ بعرفة الركن األعظم ُب ا٢بج كبفواتو يفوت ا٢بج  
حجو ىذا  يتحلل كيلزمو القضاء، كلكن بعض الفقهاء رأل أف من فاتو الوقوؼ فعليو أف يتمٌ 

 كإف كاف فاسدا كعليو القضاء أيضا. 
 حكم ابن تيمية على المسألة. 

قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " ك٥بذا اتفق العلماء على أفه من طىلىعى عليو فجري يوـً النحًر كٓب 
كالوقوؼ   -ةى، أنو فاتىو ا٢بج، ألفه لو كقتنا ٧بدكدنا، كإذا فاتو ا٢بج سقطٍت توابعيو يىًقٍف بعرف

عند عامة العلماء للسلف كا٣بلف، كىو قوؿي األئمة األربعة كغّبىم، لكنو ىل  -كرمي ا١بمار 
لكوهنا ال كقتى ٥با، أك يتحلهلي بطواًؼ ا٢بج كسعًيو؟، فيو قوالًف  ،ينقلب إحراميو عمرةن؟

هوراف للعلماء، كالنزاع ُب مذىب أٞبد كغّبه، كفيها قوؿه شاذ أنو يتم  أعماؿى ا٢بج من مش
الوقوؼ ٗبزدلفةى كرمي ا١بمار، ييركىل عن األكزاعي كا٤بز٘ب، كىو ركاية ضعيفة عن أٞبد " 
(ِ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ّ)ة، كىذا مذىب ا٢بنفية عدـ مشركعية إٛباـ مناسك ا٢بج ٤بن فاتو الوقوؼ بعرف
 كاختيار ابن تيمية.  (ٕ)كالظاىرية  (ٔ) كا٢بنابلة (ٓ)كالشافعية  (ْ) كا٤بالكية

                                 
 . ِٖٔ/ٖ( ينظر اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ُ)
، كينظر منهاج السنة لو َِٓ-َِْ/ُموعة األكٔب( طبع دار عآب الفوائد )اجمل –( جامع ا٤بسائل البن تيمية ِ)

ٓ/ُِٕ-ُِٖ . 
 . ّْٕ/ِ، كايط الربىا٘ب البن مازه البخارم ُٕٕ/ُ، كا٥بداية للمّبغينا٘ب ٕٔ( ينظر ٨بتصر القدكرم ص ّ)
 . َِِ/ّ، كمواىب ا١بليل للحطاب َُْ/ُ، كالكاُب البن عبدالرب َِْ/ُ( ينظر التفريع البن ا١ببلب ْ)
 . ُِِ/ْ، كٙبفة اتاج البن حجر ّْٗ/ُ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ُٔٔ/ٖكى  ُُٖ/ِظر األـ للشافعي ( ينٓ)
، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ٕٗٓ/ُ، كشرح منتهى اإلرادات للبهوٌب ّّٓ/ُ( ينظر الكاُب البن قدامة ٔ)

ِ/ُْٓ-ّْٓ . 
 . ُِّ/ٓكى  ُُِ/ٓ( ينظر الى البن حـز ٕ)
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 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ا ﴿قولو تعأب:  ًإٍف  فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ًمٍن عىرىفىاتو فىاذٍكيريكا اَّللهى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر ا٢بٍىرىاـً كىاذٍكيريكهي كىمىا ىىدى كيٍم كى

تيٍم ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى  الضهالًٌْبى، ٍبيه أىًفيضيوا ًمٍن حىٍيثي أىفىاضى النهاسي كىاٍستػىٍغًفريكا اَّللهى ًإفه اَّللهى غىفيوره  كينػٍ
تيٍم مىنىاًسكىكيٍم فىاذٍكيريكا هللا..   . [200-357]البقرة  ،﴾رىًحيمه، فىًإذىا قىضىيػٍ

أف يذكر هللا حْب  ،-كىذا الشرط  –ن أفاض من عرفات كجو الداللة: أف هللا أمر م
كىذا حكم متعلق  –اإلفاضة حٌب يصل عند ا٤بشعر ا٢براـ كيكمل بقية مناسك ا٢بج 

فليس عليو أف ٲبضي ُب  ،، كأما من ٓب يقف بعرفات فلم يفض منها كٓب ٰبقق الشرط-ابلشرط
 . (ُ) وي مناسكى  بقية أعماؿ ا٢بج كىو ا٢بكم ا٤بتعلق ابلشرط، ألنو ٓب يقضً 

 الدليل الثاين. 
 . [73]يونس  ،﴾ًإفه اَّللهى الى ييٍصًلحي عىمىلى اٍلميٍفًسًدينى ﴿قولو تعأب: 

ال يصلحو هللا فبل ٯبوز التمادم فيو بل ٯبب االنقطاع  الفاسد عمله  كجو الداللة: أف ا٢بجه 
 . (ِ)عنو 

 الدليل الثالث. 
: شىًهٍدتي  عىن عىٍبدى الرهٍٞبىًن ٍبنى يػىٍعمىرى  : " ا٢بٍىج  عىرىفىةي، ا٢بٍىج  عىرىفىاته   النهيبه  هنع هللا يضر يػىقيوؿي يػىقيوؿي

مىٍن أىٍدرىؾى عىرىفىةى قػىٍبلى أىٍف يىٍطليعى اٍلفىٍجري فػىقىٍد أىٍدرىؾى ا٢بٍىجه أىٍك ًبىه حىج وي " 
(ّ) . 

 يدؿ ا٢بديث من كجهْب: 
                                 

 . ٖٓٔ-ٕٓٔ/ِ، كشرح العمدة لو )كتاب ا٢بج( َِٓ-َِْ/ُع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة األكٔب( ( ينظر جامُ)
 . ِٕٕ/ٕ( ينظر الى البن حـز ِ)
، كأٞبد ُب ُّّٖٔ، برقم ِٔٔ/ّ، كابن أيب شيبة ُب مصنفو ّْٔ/ِ( أخرجو الطيالسي ُب مسنده كاللفظ لو ّ)

بي ْٔ/ُّا٤بسند  ـى ًٔبىٍمعو فػىقىٍد أىٍدرىؾى ا٢بىجه، برقم  ، كالَبمذم ُب ا١بامع، ابى اءى ًفيمىٍن أىٍدرىؾى اإًلمىا  . ٖٖٗمىا جى
، كابن ا٤بلقن ُب البدر ُٕٔ، كابن حـز ُب حجة الوداع ص ٔٗكا٢بديث صححو الدارقطِب ُب اإللزامات كالتتبع ص 

 .َُْٔ، كاأللبا٘ب ابإلركاء برقم َِّ/ٔا٤بنّب 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٗٓٔ 

 

 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

الوقوؼ بعرفة فقد أدرؾ ا٢بج، كمن فاتو الوقوؼ  أكضح أف من أدرؾ  األكؿ: أف النيب
فقد فاتو ا٢بج، كمن فاتو ا٢بج فبل يشرع لو اإلحراـ كالوقوؼ بعرفة ألهنا عبادة مؤقتة بزمن 

 معْب. 
ٓب يفرض على من فاتو ا٢بج بفوات عرفة أف ٲبضي فيو حٌب ينتهي، كلو    الثا٘ب: أف النيب

 . (ُ)لبياف عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز ألف أتخّب ا  كاف مفركضا لبينو النيب
 الدليل الرابع. 

: "مىٍن عىًملى عىمىبلن لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمريانى فػىهيوى رىد "  عىن عىاًئشىة اهنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى هللاً  قىاؿى
()ِ . 
، بل ىو  كجو الداللة: أف من فاتو عرفة فقد فسد حجو، كإٛبامو ليس من عمل النيب

 ى صاحبو. مردكد عل
 الدليل اخلامس. 

حجو السنة  يقضً لبعمرة ك  حله فليي  استدلوا ببعض األحاديث الواردة ُب أف من فاتو ا٢بج  
 القادمة، كمن ذلك: 

: "   عىًن اٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى اَّللهً  - ، مىٍن كىقىفى ًبعىرىفىاتو بًلىٍيلو فػىقىٍد أىٍدرىؾى ا٢بٍىجه قىاؿى
فىاتىوي عىرىفىاته بًلىٍيلو فػىقىٍد فىاتىوي ا٢بٍىج  فػىٍليىًحله ًبعيٍمرىةو كىعىلىٍيًو ا٢بٍىج  ًمٍن قىاًبلو "  كىمىنٍ 

(ّ) . 
 . (ْ)كنوقش: أبف ا٢بديث ضعيف 

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  - ميٍزدىلًفىةى مىٍن أىٍدرىؾى عىرىفىاتو فػىوىقىفى هًبىا كىالٍ : "  عىًن اٍبًن عىبهاسو هنع هللا يضر قىاؿى
"فػىقىٍد ًبىه حىج وي  ، كىمىٍن فىاتىوي عىرىفىاته فػىقىٍد فىاتىوي ا٢بٍىج  فػىٍليىًحله ًبعيٍمرىةو كىعىلىٍيًو ا٢بٍىج  ًمٍن قىاًبلو

(ٓ) . 

                                 
 . ٗٓٔ-ٖٓٔ/ِمية )كتاب ا٢بج( ( ينظر شرح العمدة البن تيُ)
ًت اأٍليميوًر، برقم ِ) بي نػىٍقًض اأٍلىٍحكىاـً اٍلبىاًطلىًة، كىرىدًٌ ٧بيٍدىاثى  . ُُٖٕ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 كضعفو.  ُِّ/ٕ، كابن حـز ُب الى ُِٖٓ( أخرجو الدارقطِب ُب سننو، ابب ا٤بواقيت، برقم ّ)
 . ُْٓ/ّ، كالزيلعي ُب نصب الراية ٔٓ/ِ، كالذىيب ُب تنقيح التحقيق ِّٔ/ّنو ( ضعفو الدارقطِب ُب سنْ)
 . ُِٗٓ( أخرجو الدارقطِب ُب سننو، ابب ا٤بواقيت، برقم ٓ)
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 حُلؾ: حألٍٝ حُٔزلغ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 . (ُ)كنوقش: أبف ا٢بديث ضعيف 
 الدليل السادس. 

 استدلوا ببعض اآلاثر الواردة عن بعض الصحابة، كمنها: 
ري عىٍن سيلىٍيمى  - افى ٍبًن يىسىارو أىفه ىىبهارى ٍبنى اأٍلىٍسوىًد جىاءى يػىٍوـى النهٍحًر كىعيمىري ٍبني ا٣بٍىطهاًب هنع هللا يضر يػىٍنحى

ا اٍليػىٍوـى يػىٍوـي عىرىفىةى، فػىقى  ةى، كينها نػىرىل أىفه ىىذى : ايى أىًمّبى اٍلميٍؤًمًنْبى أىٍخطىٍأانى اٍلًعده     : اؿى عيمىري ىىٍديىوي، فػىقىاؿى
ريكا ، كىا٫ٍبىريكا ىىٍداين ًإٍف كىافى مىعىكيٍم، ٍبيه اٍحًلقيوا أىٍك قىصًٌ  " اٍذىىٍب ًإٔبى مىكهةى، فىطيٍف أىٍنتى كىمىٍن مىعىكى

ـو ُب ا٢بٍىجًٌ  ثىًة أىايه ـي ثىبلى ٍد فىًصيىا ـه قىاًبله فىحيج وا كىاٍىديكا، فىمىٍن ٓبٍى ٯبًى عىةو ًإذىا كىاٍرًجعيوا، فىًإذىا كىافى عىا بػٍ كىسى
رىجىعى " 
(ِ) . 
 ًمٍن عن سيلىٍيمىافي ٍبني يىسىارو أىفه أىابى أىي وبى اأٍلىٍنصىارًمه هنع هللا يضر خىرىجى حىاٌجان حىٌبه ًإذىا كىافى اًبلنهازًيىةً  -

ـى عىلىى عيمىرى ٍبًن ا٣بٍىطهاًب هنع هللا يضر ،طىرًيًق مىكهةى  ًإنهوي قىًد  يػىٍوـى النهٍحًر، فىذىكىرى ذًلكى لىوي، أىضىله رىكىاًحلىوي، كى
، فىًإذىا أىٍدرىكىكى ا٢بٍىج  قىاًببلن فىاٍحجيٍج، كى  ، ٍبيه قىٍد حىلىٍلتى : " اٍصنىٍع مىا يىٍصنىعي اٍلميٍعتىًمري اٍىًد فػىقىاؿى عيمىري

مىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى ا٥ٍبىٍدًم " 
(ّ) . 

 الدليل السابع. 
لمْب على أف من فاتو الوقوؼ بعرفة فبل يقف فيها بعد فوات إٝباع الصحابة كاتفاؽ ا٤بس
 . (ْ)الوقت، كال يتم حجو الفاسد 

                                 
، كالزيلعي ُّٖ، كابن عبدا٥بادم ُب التنقيح ص ُٕٓ/ِ( ا٢بديث ضعفو ابن ا١بوزم ُب التحقيق ُب مسائل ا٣ببلؼ ُ)

 . ّْٓ/ْبا٘ب ُب إركاء الغليل ، كاأللُْٓ/ُّب نصب الراية 
بي ىىٍدًم مىٍن فىاتىوي ا٢بٍىج ، برقم ِ) ، ّٖٔ/ٕ، كالبيهقي ُب السنن كاآلاثر ُْٓ( أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ كاللفظ لو، ابى

 . ُِٗ/ٕكالبغوم ُب شرح السنة 
، كاأللبا٘ب ُب ِْٖ/ٔ، كابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب َٔٔ/ِكاألثر صححو ابن تيمية ُب شرح العمدة )كتاب ا٢بج( 

 . َِٔ/ْإركاء الغليل 
 . ّٖٓ/ٕ، كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلاثر ُّٖ( أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ كاللفظ لو، ابب ىدم من فاتو ا٢بج ص ّ)

 . ّْْ/ْ، كاأللبا٘ب ُب إركاء الغليل َْٗ/ّ، كابن حجر ُب التلخيص ا٢ببّب ُِٗ/ٖكاألثر صححو النوكم ُب اجملموع 
 . ِِٗ/ِ، كشرح العمدة البن تيمية )كتاب ا٢بج( ِٖٔ/ٖ، كاجملموع للنوكم ِْٓ/ٓظر ا٤بغِب البن قدامة ( ينْ)
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 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 الدليل الثامن. 
أف الوقوؼ بعرفة ركن ا٢بج األعظم كبقية أعماؿ ا٢بج تبع لو، فإذا فات كسقط فإنو ال 

عليو،   بُبأف يسقط ما بعده ٩با يتبعو كيفمن ابب أكٔب  ا٤بتبوعي يقضى ابإلٝباع، كإذا سقط 
 . (ُ)كالسعي للعمرة ال يصح أف يكوف مستقبل بل اتبعا للطواؼ كبعده 

 الدليل التاسع. 
، فكيف يتم كمن انتقض كضوؤه كىو يصلي  أف من فاتو الوقوؼ بعرفة فقد فسد حجو

 عبادة فاسدة فإف الشرع ال أيٌب ٗبثل ىذا، بل عليو أف يقضيها من جديد. 
 القول الثاني. 

حجو من قابل،  و كىييًتمهوي، كعليو أف يقضيى لوقوؼ بعرفة فعليو أف ٲبضي ُب حجًٌ أف من فاتو ا
 . (ْ)ضعفها ابن تيمية  (ّ)كركاية عند ا٢بنابلة  (ِ)كىذا قوؿ لبعض األئمة 
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
األخرل أف من فاتو الوقوؼ بعرفة فبل يعِب أنو ال يفعل ما قد كجب عليو من أفعاؿ ا٢بج 

 . (ٓ)كمن عجز عن بعض أركاف الصبلة كقدر على بعضها   ،الٍب ٓب تفت، بل عليو أف يتمها
 كنوقش من ثبلثة أكجو: 

                                 
 . ُِٕ/ٓ، كمنهاج السنة النبوية لو ّٓٔ/ِ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )كتاب ا٢بج( ُ)
طبع دار عآب  –ل البن تيمية ، كجامع ا٤بسائِْٓ/ٓ( كىو قوؿ يركل عن األكزاعي كا٤بز٘ب، ينظر ا٤بغِب البن قدامة ِ)

 . َِْ/ُالفوائد )اجملموعة األكٔب( 
، كاإلنصاؼ للمرداكم ّّٓ-ِّٓ/ّ، كالفركع البن مفلح ِْٓ/ٓ، كا٤بغِب لو ّّٓ/ُ( ينظر الكاُب البن قدامة ّ)

ْ/ِٔ . 
 ؛ٕٓٔ/ِتاب ا٢بج( ، كينظر شرح العمدة البن تيمية )كَِٓ/ُ( ينظر جامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة األكٔب( ْ)

حيث ذكر أف ألٞبد كبلما مفاده أف من فاتو الوقوؼ بعرفو فعليو أف يفرغ من عملو، ففسرىا بعضهم أف يتم حجو 
 الفاسد؛ كىذا غلط. 

 . ِْٓ/ٓ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٓ)
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 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

األكؿ: أف الشارع ٓب يرتب ذلك على من فاتو الوقوؼ بعرفو، كاألصل براءة الذمة، كلو كاف 
 . كاجبا لبينو الشارع ا٢بكيم ألف أتخّب البياف عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز

الثا٘ب: أف ٝبيع األعماؿ بعد الوقوؼ بعرفة اتبعة لو، فإذا فات كسقط فاتت كسقطت 
معو، فإف مضى فيها كاف ماضيا ُب عبادة فاسدة كال أيت الشارع ٗبثل ىذا، ككاف أيضا قد 

 أقاـ أفعاؿ ا٢بج ُب غّب زماهنا ادد ٥با، كذلك بوقوفو بعرفة بعد الفوات. 
على من قدر على بعض أركاف الصبلة كعجز عن بعض غّب  الثالث: أف قياس ا٤بسألة

صحيح، فإف من األركاف ما إف فات ٓب تصح الصبلة ٛباما إال إبعادهتا كتكبّبة اإلحراـ ألف هبا 
تنعقد الصبلة كتَبتب بقية أفعا٥با ككذلك الوقوؼ بعرفة، كما إف الصبلة ٲبكن إعادهتا ُب كقتها 

، أما الوقوؼ بعرفة إذا فات فقد فاتو ا٢بج كعليو القضاء من إذا ٓب تصح أك قضاؤىا بعد الوقت
 . (ُ)قابل لتحديده بزمن معْب 

 الدليل الثاين. 
أف من أفسد حجو اب١بماع قبل التحلل األكؿ فعليو أف يتم حجو كيفدم كيقضي حجو  

كمثلو من فاتو ا٢بج فلم يقف  ،[380]البقرة  ،﴾كىأىٛب وا ا٢بٍىجه كىاٍلعيٍمرىةى َّللًهً ﴿من قابل لقولو تعأب: 
 . (ِ)بعرفة فعليو أف يتم حجو 
 كنوقش من كجهْب: 

 األكؿ: ٗبا نوقش بو الدليل األكؿ من الوجو األكؿ كالثا٘ب. 
كالثا٘ب: أف ترتيب ا٤بضي ُب ا٢بج على من أفسده ابلوطء قد كرد عن الصحابة كالتابعْب 

فة، ال رد عنهم اإلٛباـ فيمن فاتو الوقوؼ بعر ، كٓب ي(ّ) من الفقهاء كا٤بذاىب األربعة كغّبىم

                                 
 . ّْٓ/ُ، كجامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة ا٣بامسة( ُِٕ/ٓ( ينظر منهاج السنة البن تيمية ُ)
 . ٕٓٔ/ِ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )كتاب ا٢بج( ِ)
، كالبحر الرائق البن ٪بيم ُّٓ/ّ، كاإلنصاؼ للمرداكم ّٖٖ/ٕ، كاجملموع للنوكم ّّّ/ّا٤بغِب البن قدامة ينظر  (ّ)

ّ/ُٕ . 
 .َُِ/ٓ، كينظر الى البن حـز كمن كافقهم ُب ذلك الظاىرية كخالف    
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 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

ٍب أفسد حجو  ،بنص الشارع كترتبت عليو األعماؿ بوقوفو بعرفو وسيما أف األكؿ قد أدرؾ حج
ـي  لى عً جي بعد ذلك اب١بماع فى    .ولو على إفساده حج جزاءن  اإلٛبا

بل فائدة من كما إف من أىل العلم من ينازع حٌب ُب إٛباـ ا٢بج على من أفسده اب١بماع، ف
، أما من ٓب يقف بعرفة فلم ٰبج أصبل (ُ)ا٤بضي ُب فاسده كقد كرد النهي عن ا٤بضي ُب الفاسد 

 . (ِ)كال يتوجب عليو إكماؿ بقية أعماؿ ا٢بج 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

ج ٤بن فاتو الوقوؼ الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ ا٤بتضمن عدـ مشركعية إكماؿ أعماؿ ا٢ب
ة أدلتو الدالة على أف أعماؿ ا٢بج مَبتبة على الوقوؼ بعرفة، فإذا فات فقد فسد عرفة، لقو ب

 . ا٢بج كال ٲبكن ا٤بضي ُب الفاسد
 بيان وجه الشذوذ. 

حكم الشيخ على القوؿ الثا٘ب ابلشذكذ ألسباب عدة، منها: أنو غريب على نصوص 
أصبل، كما إف النصوص  ؾٍ درى ٓب تي  إٛباـ عبادة فاسدة الشارع كمقاصده، فلم أيت عنو كجوبي 

الشرعية الٍب كافقتها فتول الصحابة كالتابعْب ككانت كاإلٝباع ٓب ترتب على من فاتو الوقوؼ 
بعرفة أنو ٲبضي ُب حجو الفاسد، فكأف القوؿ ىذا إبٛباـ ا٢بج فيو نوع استدراؾ على الشارع 

  .عبادات التوقيفكإٯباب ما ٓب ٯبب كإتياف بعبادة غّب مشركعة كاألصل ُب ال
:  كلذلك قاؿ رٞبو هللا ، أًلىفه اَّللهى سيٍبحىانىوي قىاؿى فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ًمٍن ﴿: " كىالصهوىابي ىيوى اأٍلىكهؿي

ـً    .فىاضىًة ًمٍن عىرىفىاتو ، فىأىمىرىىيٍم اًبلذًٌٍكًر عىًقبى اإٍلً ﴾عىرىفىاتو فىاذٍكيريكا اَّللهى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر ا٢بٍىرىا
، كىمىا الى يػيٍؤمىري ًبًو ًمٍن أى فى  ٍشعىًر ا٢بٍىرىاـً فٍػعىاًؿ مىٍن ٓبٍى ييًفٍض ًمٍن عىرىفىاتو ٓبٍى يىكيٍن مىٍأميورنا اًبٍلويقيوًؼ اًبٍلمى

                                 
د، لفقهاء إٔب أف من أفسد حجو اب١بماع فيتحلل بعمرة؛ كمنهم طاككس كمالك كركاية عن أٞب( ذىبت طائفة من اُ)

  .َِٓ/ٓينظر ا٤بغِب البن قدامة 
 . َُِ/ٓكذىبت الظاىرية أبنو ٱبرج من حجو ٗبجرد اإلفساد، ينظر الى البن حـز      

 . ٕٓٔ/ِ( ينظر شرح العمدة البن تيمية )كتاب ا٢بج( ِ)
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 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

ا٢بٍىجًٌ فػىهيوى مىٍنًهي  عىٍنوي كىاٍلويقيوًؼ ًبعىرىفىةى ُب غىٍّبً كىٍقًتًو " 
(ُ) . 

                                 
 كما بعدىا.  ٕٓٔ/ِمدة البن تيمية )كتاب ا٢بج( ( شرح العُ)
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 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 إٌزس ػٓ ا١ٌّذ. اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: ػذَ إعضاء ؽظ اٌفشض ٚ

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

قىةى تىًصلي  ،.. كىاأٍلىئًمهةي اتػهفىقيوا عىلىى أىفه الصهدى ؼه قىًة اٍخًتبلى قاؿ ابن تيمية: " كىلىًكٍن لىٍيسى ُب الصهدى
ًإ٭بهىا تػىنىازىعيوا الًيهةي كىاٍلًعٍتًق، كى ًلكى اٍلًعبىادىاتي اٍلمى يىاـً  إٔبى اٍلمىيًًٌت، كىكىذى ًة كىالصًٌ نًيهًة كىالصهبلى ُب اٍلًعبىادىاًت اٍلبىدى

ـي عىٍن اٍلمىيًًٌت مىا نىذىرى كىأىنهوي شىبه  وى ذىًلكى كىاٍلًقرىاءىًة..، فػىهىًذًه اأٍلىحىاًديثي الصهًحيحىةي صىًرٰبىةه ُب أىنهوي ييصىا
ٍيًن، كىٓبٍى ٱبيىاًلٍف ىىًذًه اأٍلىحىاًديثى ا لصهًحيحىةى الصهًرٰبىةى مىٍن بػىلىغىٍتوي، كىًإ٭بهىا خىالىفىهىا مىٍن ٓبٍى ًبقىضىاًء الده

ليٍغوي،..  ؼه شىاذ  تػىبػٍ اًديًث كىأىمها ا٢بٍىج  فػىييٍجزًم ًعٍندى عىامهًتًهٍم لىٍيسى ًفيًو إاله اٍخًتبلى ..، فىًفي ىىًذًه اأٍلىحى
رىةن {اٍلمىيًًٌت كىًٕبىجًٌ النهٍذرً أىنهوي أىمىرى ًٕبىجًٌ اٍلفىٍرًض عىٍن }الصهًحيحىًة:  ، كىأىفه اٍلمىٍأميورى اتى يىاـً ، كىمىا أىمىرى اًبلصًٌ

رىةن يىكيوفي أىخنا، كىشىبهوى النهيًب   ا كىاتى ٍيني يىًصح    يىكيوفي كىلىدن ٍيًن، يىكيوفي عىلىى اٍلمىيًًٌت، كىالده ذىًلكى اًبلده
لىى أىنهوي ٯبىيوزي أىٍف يػيٍفعىلى ذىًلكى ًمٍن كيلًٌ أىحىدو، الى ٱبىٍتىص  ذىًلكى اًبٍلوىلىًد، كىمىا قىضىاؤيهي ًمٍن كيلًٌ أىحىدو فىدىؿه عى 

ه  ٍٝبىاًع ًعٍلمه ميفىصهله ميبػىْبه  . (ُ) " جىاءى ميصىٌرًحنا بًًو ُب اأٍلىًخ، فػىهىذىا الهًذم ثػىبىتى اًبٍلًكتىاًب كىالس نهًة كىاإٍلً
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

، (ّ)كبعض ا٤بالكية  (ِ)إجزاء ا٢بج عن ا٤بيت سواء كاف فريضة أـ نذرا، كىذا قوؿ ا٢بنفية 
 ، كىو اختيار ابن تيمية. (ٔ)كالظاىرية  (ٓ)كا٢بنابلة  (ْ)كمذىب الشافعية 

                                 
 .ُُّ/ِْ، ك٦بموع الفتاكل لو َّ-ِٗ/ّتاكل الكربل البن تيمية ( الفُ)
، كايط الربىا٘ب البن مازه ُِِ/ِ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ِْٖ/ِ( ينظر شرح ٨بتصر الطحاكم للجصاص ِ)

 . ْٕٔ/ِالبخارم 
 . ُٖ/ِكالشرح الكبّب للدردير ، َِٕ/ِ( ينظر ا٤بنتقى للباجي ّ)
 . ِٖ/ْ، كٙبفة اتاج البن حجر َٓ/ْ، كالبياف للعمرا٘ب ُِٖ/ّ( ينظر ٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ْ)
، ككشاؼ القناع ّٔ/ٖبن قدامة عبدالرٞبن ، كالشرح الكبّب لُْٖأيب داكد ص ( ينظر مسائل اإلماـ أٞبد بركاية ٓ)

 . ّّٗ/ِللبهوٌب 
 . ّٓ/ٓن حـز ( ينظر الى البٔ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٗٓ4 

 

 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ ادالحج والجه: الفصل الرابع

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 : (ُ)يت، كمن ذلك األحاديث الدالة على جواز قضاء حج الفريضة كالنذر عن ا٤ب

نىةى جىاءىٍت ًإٔبى النهيبًٌ  - يػٍ فػىقىالىٍت: ًإفه أيمًٌي نىذىرىٍت أىٍف  ، عىًن اٍبًن عىبهاسو هنع هللا يضر أىفه اٍمرىأىةن ًمٍن جيهى
 " : ي عىنػٍهىا، أىرىأىٍيًت لى ٙبىيجه فػىلىٍم ٙبىيجه حىٌبه مىاتىٍت، أىفىأىحيج  عىنػٍهىا؟، قىاؿى  ٍو كىافى عىلىى أيمًٌكً نػىعىٍم حيجًٌ
دىٍينه أىكيٍنًت قىاًضيىةن؟، اٍقضيوا اَّللهى فىاَّللهي أىحىق  اًبلوىفىاًء " 
(ِ) . 

نىا أىانى جىاًلسه ًعٍندى رىسيوًؿ هللاً  - : بػىيػٍ ًإٍذ أىتػىٍتوي اٍمرىأىةه فػىقىالىٍت: ًإٌ٘بً   عىٍن بػيرىيدىةى هنع هللا يضر قىاؿى
: " تىصىدهٍقتي عىلىى أيمًٌي ًٔبى  : فػىقىاؿى ًإنػههىا مىاتىٍت، قىاؿى "، كىجىبى أىٍجريًؾ، كىرىدهىىا عىلىٍيًك اٍلًمّبىاثي ارًيىةو كى

 " : "، قىالىٍت:  صيوًمي عىنػٍهىاقىالىٍت: ايى رىسيوؿى هللًا ًإنهوي كىافى عىلىيػٍهىا صىٍوـي شىٍهرو أىفىأىصيوـي عىنػٍهىا؟، قىاؿى
: "ًإنػههىا ٓبٍى ٙبىيجه قىط  أىفىأىحي  ي عىنػٍهىاج  عىنػٍهىا؟، قىاؿى  . (ّ)"  حيجًٌ

 الدليل الثاين. 
 استدلوا بعمـو األدلة الٍب تدؿ انتفاع ا٤بسلم بعمل غّبه، كمن ذلك: 

نىاىيٍم ﴿قولو تعأب:  - ًمٍن كىالهًذينى آمىنيوا كىاتػهبػىعىتػٍهيٍم ذيٌرًيػهتػيهيٍم إبًًٲبىافو أى٢بٍىٍقنىا هًبًٍم ذيٌرًيػهتػىهيٍم كىمىا أىلىتػٍ
 . [23]الطور  ،﴾عىمىًلًهٍم ًمٍن شىٍيءو كيل  اٍمرًئو ٗبىا كىسىبى رىًىْبه 

كجو الداللة: أف هللا رفع الذرية إٔب درجة آابئهم كإف كانوا دكهنم ُب العمل، كذلك بسبب 
 ، كإذا انتفع األبناء ابآلابء، فإف اآلابء سينتفعوف بعمل األبناء. (ْ)اتباعهم آلابئهم ُب اإلٲباف 

ٍنًبكى كىلًٍلميٍؤًمًنْبى كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىاَّللهي يػىٍعلىمي ميتػىقىلهبىكيٍم كىمىثٍػوىاكيمٍ ﴿:  قولو -  . [35]دمحم  ،﴾كىاٍستػىٍغًفٍر ًلذى
 كذلك ابستغفاره ٥بم.   كجو الداللة: فيو انتفاع عمـو ا٤بؤمنْب بعمل النيب

                                 
 . َٓ/ْ( ينظر البياف للعمرا٘ب ُ)
ٍرأىًة، برقم ِ)

ى
ىيًًٌت، كىالرهجيلي ٰبىيج  عىًن ا٤ب

بي ا٢بىجًٌ كىالن ذيكًر عىًن ا٤ب  . ُِٖٓ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
يىاـً عىًن اٍلمىيًًٌت، برقم ّ) بي قىضىاًء الصًٌ  . ُُْٗ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . ِِٕ/ٓ، كتفسّب السمعا٘ب ُّّٔ/َُ( ينظر تفسّب ابن أيب حاًب ْ)
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ٗٓ0 

 

 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 الدليل الثالث. 
 . (ُ)عمل غّبه إذا أىداه ثوابو كا٢بج كالصدقة عض باإلٝباع على أف ا٤بسلم ا٤بيت ينتفع ب

 . -كما سيأٌب  –كنوقش: أبف اإلٝباع غّب منعقد لوجود ا٤بخالف كىم أصحاب القوؿ الثا٘ب 
 القول الثاني. 

، كقوؿ اإلماـ (ِ) فقهاءذر عن ا٤بيت، كىذا قوؿ بعض العدـ مشركعية حج الفريضة كالن
كذىب بعضهم إٔب صحة ا٢بج الواجب مع الكراىة  ،مالك كىو ا٤بشهور من مذىب ا٤بالكية

 . (ّ) ُب حاؿ الوصية
 أدلة القول الثاين. 

 الدليل األول. 
اآلايت الدالة على أف ليس لئلنساف إال سعيو كأنو مرهتن بو كسيحاسب عليو فقط، كمن 

 : (ْ)ذلك 
ٍنسىاًف ًإاله مىا سىعىى، كىأىفه سىعٍ ﴿قولو تعأب:  - يىوي سىٍوؼى يػيرىل، ٍبيه ٯبيٍزىاهي ا١بٍىزىاءى كىأىٍف لىٍيسى ًلئٍلً
 . [33-15]اإلنسان  ،﴾اأٍلىٍكَبى 
 . [23]الطور  ،﴾كيل  اٍمرًئو ٗبىا كىسىبى رىًىْبه ﴿قولو تعأب:  -

ليس لئلنساف إال سعيو، كلكن الشارع ا٢بكيم استثُب أعماال تنفع ف ىذا األصلي  كنوقش: أبفٌ 

 كما كرد أبدلة القوؿ األكؿ.  ،عيو قبل ا٤بوت أك من سعي غّبهس بعد موتو، سواء كانت من ا٤بيتى 

                                 
 .َُٔ/ُ، كمدارج السالكْب البن القيم ُّ/ّالفتاكل الكربل البن تيمية ( ينظر ُ)
، ُِٓ/ِ( كقد نسب بعضهم ىذا القوؿ البن عمر هنع هللا يضر كإٔب بعض فقهاء أىل ا٤بدينة كالكوفة، ينظر األـ للشافعي ِ)

 . ُُِ/ٕ، كاجملموع للنوكم ِٖٗ/ٖكم الكبّب ا٤باكردم كا٢با
، كالتاج ٖٖٔ/ِ، كإرشاد السالك البن فرحوف ُُِٖ/ِ، كمسائل ابن رشد ا١بد َّٓ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم ص ّ)

 .ّ/ّ، كمواىب ا١بليل للحطاب َُ/ْكاإلكليل للمواؽ 
 . ُِٕٗ/ِ ا١بد ( ينظر مسائل أيب الوليد ابن رشدْ)
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ٗٔٓ 

 

 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 الدليل الثاين. 
ٍنسىافي انٍػقىطىعى عىٍنوي عىمىليوي ًإاله ًمٍن   عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى هللاً  : " ًإذىا مىاتى اإٍلً قىاؿى
قىةو جىارًيىةو، أىٍك ًعٍلمو  ثىةو: ًإاله ًمٍن صىدى تػىفىعي ًبًو، أىٍك كىلىدو صىاًلحو يىٍدعيو لىوي "  ثىبلى يػينػٍ

(ُ) . 
على  كجو الداللة: أف ابن آدـ إذا مات ٓب يعد ينتفع أبم عمل سول ما ذكر ُب ا٢بديث

 . (ِ) ال سيما أنو عبادة بدنية ،، كليس منو ا٢بجصيغة ا٢بصر
 كنوقش من كجهْب: 

مل اإلنساف ٗبوتو إال الثبلث ا٤بذكورة، انقطاع عىو: األكؿ: أبف غاية ما ُب ىذا ا٢بديث 
 . (ّ)كليس فيو أنو ال ينتفع بعمل غّبه 

الثا٘ب: أنو ثبت ٗبوجب النصوص األخرل الكثّبة أف ا٤بسلم ا٤بيت ينتفع أبعماؿ ٧بددة من 
كىي عبادة مالية، كا٢بج  كالصدقة  ،كىي عبادات بدنيةغّبه، كصبلة ا١بنازة عليو كالدعاء لو 

 . ة بدنية ماليةكذلك كىو عباد
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

سواء كاف ذلك حج فريضة أـ عن ا٤بيت  ا٢بج ٯبزئ والذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ أبن
 نذر، كذلك لقوة األدلة كصحتها مع صراحتها ببل احتماؿ. 

 بيان وجه الشذوذ. 

٤بخالفتو النصوص  يتضح جليا أف الشيخ ٤با حكم على القوؿ الثا٘ب ابلشذكذ إ٭با ىو
على أف ا٤بيت ينتفع ببعض عمل  ،الصحيحة كالصرٰبة ببل احتماؿ كيؤيدىا بعد ذلك اإلٝباعي 

 .عنو سواء كاف ذلك حج فريضة أـ نذر هي غّبه كمن ذلك أف ٰبج غّبي 
كقد اعتذر الشيخ للقائلْب بعدـ االنتفاع كاإلجزاء أبنو لعلهم ٓب تبلغهم تلك النصوص  

                                 
ٍنسىافى ًمنى الثػهوىاًب بػىٍعدى كىفىاًتًو، برقم ( أخرجو ُ) بي مىا يػىٍلحىقي اإٍلً  . ُُّٔمسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . ُّ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
 .ُّ/ّالفتاكل الكربل البن تيمية ( ينظر ّ)
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ٗٔٔ 

 

 حُلؾ: حُٔزلغ حألٍٝ جهادالحج وال: الفصل الرابع

، كما ىو مبْب من النص ا٤بنقوؿ عنو ُب ا٢بكم على ا٤بسألة صحتهاعلموا يأك ٓب  الصرٰبة
 ابلشذكذ. 



 

412 

 
 
 
 
  

 الثاني المبحث

 الجهاد

 : واحدة مسألةوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

ػيّ َٓ٘ٝػ٤ش حالٗـٔخّ ك٢ حُؼيٝ ٝطولْ حُٜٔخُي ك٢ 

   حُـٜخى.
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ٖٗٔ 

 

 حُـٜخى: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الحج والجهاد: الفصل الرابع

اٌّغأٌخ األٌٚٝ: ػذَ ِششٚػ١خ االٔغّبط فٟ اٌؼذٚ ٚرمؾُ 
 ّٙبٌه فٟ اٌغٙبد. اٌ

 تصوير المسألة. 

  االنغماس لغة: من الدخوؿ ُب الشيء كاالنغمار كالغوص كالغطس فيو حٌب يغيبى 
كاالنغماس ُب ا٤باء، كمنو أف يرمي ا٤برء بنفسو ُب كسط ا٢بركب كا٣بطوب، كمنو اليمْب 

 . (ُ)الغموس الٍب تغمس صاحبها ُب اإلٍب كُب النار 
الة قتاؿ بْب ا٤بسلمْب كالكفار، يغلب على الظن فيها أف ا٤بسلمْب كا٤براد بو ىنا ىي كل ح

 . (ِ)سيهلكوف كيقتلوف أك أيسركف 
 تحرير محل النزاع. 

أٝبع الفقهاء على جواز تقحم ا٤بهالك ُب ا١بهاد إذا كاف ذلك يثخن ُب أعداء ا٤بسلمْب  
 ، كخالف بعضهم فلم ٯبوز ذلك. (ّ)كاالنغماس ُب العدك 

 ة على المسألة. حكم ابن تيمي

قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " كىذه ا٤بسألة ىي ُب الرجل أك الطائفة ييقاتل منهم أكثر من 
ًضٍعفىٍيهم، إذا كاف ُب قتا٥ًبم منفعة للدًٌين، كقد غىلىبى على ظنًٌهم أهنم يػيٍقتػىليوف، كالرجل ٰبىًٍملي 

فإنو يىًغيبي  ،ء ذلك االنغماس ُب العدكٌ كىٍحدىهي على صف الكفهار كيىٍدخيل فيهم، كييسىمًٌي العلما

                                 
 . ُٔٓ/ُّبكز آابدم ، كالقاموس ايط للفُٔٓكى  َُُ/ٔكى  َّ/ٓ( ينظر لساف العرب البن منظور ُ)
، كمنهم من فرؽ بْب أك ما يسمى ابالنتحارية كالفدائية ( كقد أدخل بعض ا٤بعاصرين فيها العمليات االستشهاديةِ)

 على يدً  الٍب يقتل فيها ا٤بسلمي ىذه ا٤بسألتْب ابعتبار أف العمليات االستشهادية ىي قتل للنفس ٖببلؼ صورة مسألتنا 
كقيل إف ا٤بنتحر يقتل نفسو جزعا ٖببلؼ االستشهادم الذم يقتل نفسو ليثخن ُب  عدكه كال يباشر قتل نفسو،

ينظر لبلستزادة العمليات االستشهادية ُب ا٤بيزاف الفقهي للدكتور نواؼ التكركرم، كاألعماؿ الفدائية صورىا العدك، 
 كأحكامها الفقهية لسامي ا٢بمود، رسالة ماجستّب ٔبامعة ا٤بلك سعود. 

، كجامع ا٤بسائل البن تيمية ْٔ/ُّكى  ُٕٖ/ُِ، كشرح النوكم على صحيح مسلم َُْ/ّلذخّبة للقراُب ( ينظر اّ)
 . ُّٔ/ُِ، كفتح البارم البن حجر ُّّ- ُِّ/ٓ
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ٗٔٗ 

 

 حُـٜخى: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 فيهم كالشيء يػىنػٍغىًمسي فيو فيما يػىٍغميره. 
إذا  ككذلك الرجل يػىٍقتيل بعضى ريؤىساء الكيفار بْب أصحابو، مثل أف يىًثب عليو جىٍهرةن 
طائفةه اٍختػىلىسىو، كيرل أنو يػىٍقتيلو كييقتىل بعد ذلك، كالرجل يػىٍنهزًـ أصحابو فييقاًتل كحده أك ىو ك 

، كُب ذلك ًنكىاية ُب العىدك، كلكن يظن وف أهنم يػيٍقتػىليوف، فهذا كيل و جائزه عند عامة  معو العدكه
 . (ُ)شاٌذ "  علماء اإلسبلـ من أىل ا٤بذاىب األربعة كغّبًىم، كليس ُب ذلك إال خبلؼه 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

عدك، إذا كاف ُب ذلك منفعة للمسلمْب أك إثخاف مشركعية تقحم ا٤بهالك كاالنغماس ُب ال
، (ِ)كنكاية ُب أعدائهم، فإف ٓب يكن ىناؾ شيء من ذلك فبل يشرع، كىو مذىب ا٢بنفية 

 ابن تيمية قوؿ لبعض ا٢بنابلة منهم:، ك (ْ) الشافعية عند األصحك ، (ّ)كاألظهر عند ا٤بالكية 
 . (ٓ) كابن القيم

 أدلة القول األول. 

 . الدليل األول
 . [351]البقرة  ،﴾كىالى تػيٍلقيوا أبًىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػهٍهليكىةً ﴿قاؿ تعأب: 

                                 
 . ُِّ-ُُّ/ُطبع دار عآب الفوائد )اجملموعة ا٣بامسة(  –جامع ا٤بسائل البن تيمية  (ُ)
، كحاشية ُّٕ/ٓ، كايط الربىا٘ب البن مازه ٕٔ/َُكا٤ببسوط لو  ،ُُِٓ/ُ( ينظر شرح السّب الكبّب للسرخسي ِ)

 . ُِٕ/ْابن عابدين 
حاشية مع ، كالشرح الكبّب للدردير َُِ/ّ، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي ْٓٓ/ْ( ينظر التاج كاإلكليل للمواؽ ّ)

 .ُْٔ/ّ، كمنح ا١بليل لعليش ُّٖ/ِالدسوقي 
 .ِْٗ/َُ، كركضة الطالبْب للنوكم َْٓ/ُُكالعزيز للرافعي  ،ْْٓ/ُٕظر هناية ا٤بطلب للجويِب ( ينْ)
كالفركع ، ُِِ/ّكإعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم ، ُِّ-ُُّ/ُ( ينظر جامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة ا٣بامسة( ٓ)

 . ُِٓ/ْ، كاإلنصاؼ للمرداكم ِّْ/َُالبن مفلح 
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ٗٔ٘ 

 

 حُـٜخى: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الحج والجهاد: الفصل الرابع

، (ُ)كجو الداللة: أف االنغماس ُب العدك ببل نكاية ىو إزىاؽ للنفس ببل طائل كال فائدة 
 أما إذا كاف ذلك ٰبقق فائدة مرجوة كإثخاف العدك فبل يعد من التهلكة ا٤بنهي عنها. 

 . الدليل الثاين
أف هللا شرع ا١بهاد مع ما فيو من مهالك للنفس إلعزاز ضركرة الدين، ككذلك االنغماس 
ُب العدك إذا كاف فيو إعزاز للدين كإثخاف كنكاية ُب األعداء فيشرع، كإال فبل ألف األصل ىو 

 . (ِ)حفظ ضركرة النفس من جهٍب الوجود كالعدـ 
 القول الثاني. 

كإف ٓب يقع بذلك نفع  ،ا٤بهالك طلبا لؤلجر كالشهادة مً حٌ قى تػى مشركعية االنغماس ُب العدك كى 
للمسلمْب كنكاية أبعدائهم، كىو رأمه لبعض ا٤بالكية 
مذىب ك  (ْ)الشافعية  كجو عندك  (ّ)

 . (ٔ)كالظاىرية  (ٓ)ا٢بنابلة 
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
كتقحم ا٤بهالك ُب سبيل هللا،  اآلايت الدالة بعمومها على جواز بذؿ النفس كالتغرير هبا

 : (ٕ)كمن ذلك 
                                 

 . ُّٖ/ُ( ينظر أحكاـ القرآف للجصاص ُ)
 . ُِٕ/ْابن عابدين ( ينظر حاشية ِ)
، كتفسّب القرطيب ُُْ-َُْ/ّكالذخّبة للقراُب ، َِِ/ٔكا٤بسالك البن العريب ، ّٓ/ّللقّبكا٘ب  ( ينظر النوادرّ)

 .ٓٓٓ/ْ، كالتاج للمواؽ ّّٔ/ِ
كالعزيز للرافعي ، ُِٖ-ُِٕ/ُِكالبياف للعمرا٘ب كما بعدىا،   َِٔ/ُٖكى  َُِ/ّ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ْ)

 . ُّٔ/ٗكالنجم الوىاج للدمّبم ، ِْٗ/َُ، كركضة الطالبْب للنوكم َْٓ/ُُ
، ّٓٔ/ُكشرح ا٤بنتهى للبهوٌب ، ّّٓ/ِكا٤بسائل الفقهية أليب يعلى ، ْٗٔ/ِ( ينظر مسائل أٞبد بركاية ابنو صاّب ٓ)

 . ّٗٓ/ِ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب َٕ/ّككشاؼ القناع لو 
 .ّْٓ-ّْْ/ٓ ( ينظر الى البن حـزٔ)
طبع دار  –، كجامع ا٤بسائل البن تيمية ّْٔكى  ّّٔ/ِ، كتفسّب القرطيب َّٔ/ّ( ينظر أحكاـ القرآف للجصاص ٕ)

= 
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 حُـٜخى: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 . [208]البقرة  ،﴾.. كىًمنى النهاًس مىٍن يىٍشرًم نػىٍفسىوي اٍبًتغىاءى مىٍرضىاًت اَّللهً ﴿قولو تعأب:  -
قيو اَّللهً كىٍم قىاليوا الى طىاقىةى لىنىا اٍليػىٍوـى ًٔبىاليوتى كىجينيوًدًه قىاؿى الهًذينى يىظين وفى أىنػههيٍم ميبلى ﴿قولو تعأب:  -

 . [235]البقرة  ،﴾ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثّبىةن إبًًٍذًف اَّللهً كىاَّللهي مىعى الصهاًبرًينى 
ًبيًل اَّللهً أىٍموىااتن بىٍل أىٍحيىاءه ًعٍندى رىهبًًٌٍم ﴿تعأب: سبحانو ك قولو  - ه الهًذينى قيًتليوا ُب سى كىالى ٙبىٍسىنى
 . [365]آل عمران  ،﴾قيوفى يػيٍرزى 

ايى أىيػ هىا النهيب  حىرًًٌض اٍلميٍؤًمًنْبى عىلىى اٍلًقتىاًؿ ًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًعٍشريكفى صىاًبريكفى ﴿قولو تعأب:  -
ًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًمائىةه يػىٍغًلبيوا أىٍلفنا ًمنى الهًذينى كىفىريكا أبًىنػههيٍم قػى  ، اآٍلفى يػىٍغًلبيوا ًمائػىتػىٍْبً كى ٍوـه الى يػىٍفقىهيوفى

ًإفٍ   يىكيٍن خىفهفى اَّللهي عىٍنكيٍم كىعىًلمى أىفه ًفيكيٍم ضىٍعفنا فىًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًمائىةه صىاًبرىةه يػىٍغًلبيوا ًمائػىتػىٍْبً كى
 . [61-63ل ]األنفا ،﴾ًمٍنكيٍم أىٍلفه يػىٍغًلبيوا أىٍلفىٍْبً إبًًٍذًف اَّللهً كىاَّللهي مىعى الصهاًبرًينى 

ًبيًل ﴿قولو تعأب:  - ًإفه اَّللهى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم أبًىفه ٥بىيمي ا١بٍىنهةى يػيقىاتًليوفى ُب سى
يًل كىاٍلقيٍرآًف كىمى  ٪بًٍ ا عىلىٍيًو حىقًّا ُب التػهٍورىاًة كىاإٍلً ٍن أىٍكَبى ًبعىٍهًدًه ًمنى اَّللهً اَّللهً فػىيػىٍقتػيليوفى كىيػيٍقتػىليوفى كىٍعدن

يػىٍعتيٍم ًبًو كىذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي   . [333]التوبة  ،﴾فىاٍستػىٍبًشريكا بًبػىٍيًعكيمي الهًذم ابى
 الدليل الثاين. 

إزىاؽ النفس ُب سبيل هللا كا١بهاد كإعبلء كلمة ا٢بق، كمن  مشركعيةاألحاديث الدالة على 
 ذلك: 
األخدكد مع الغبلـ، إذ أف ا٤بلك الظآب أراد قتل الغبلـ لعصيانو لو أكثر قصة أصحاب  -

أماـ الناس و على جذع و كطلب من ا٤بلك أف يصلبى نفسى  من مرة فلم يستطع ذلك، فبذؿ الغبلـي 
موت الغبلـ، كفعل ذلك فمات الغبلـ كسييرميو ابلسهم ٍب  "، ابسم هللا رب الغبلـ"  :كيقوؿ

 . (ُ)كآمن الناس 
=                                                             

 . ُِّ-ُُّ/ُعآب الفوائد )اجملموعة ا٣بامسة( 
بي ًقصهًة أىٍصحىاًب اأٍليٍخديكًد كىالسهاًحًر كىالرهاًىبً ُ) ، برقم  ( أخرج القصة مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى ـً  . ََّٓكىاٍلغيبلى
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ٗٔ7 

 

 حُـٜخى: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 نوقش: أبف ىذا ُب شرع من قبلنا، كليس ُب شرعنا. ك 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  - الهًذينى يػيٍلقىٍوفى ُب الصهفًٌ اأٍلىكهًؿ : "  عىٍن أىيب سىًعيدو ا٣ٍبيٍدرًمًٌ هنع هللا يضر قىاؿى

ًؼ اٍلعيلىى ًمنى ا١بٍىنهًة يىٍضحىكي ًإلىٍيًهٍم رىب كى أيكلىًئكى يػىتػىلىبهطيوفى ُب اٍلغيرى  فىبلى يػىٍلًفتيوفى كيجيوىىهيٍم حىٌبه يػيٍقتػىليوا،
ًإفه رىبهكى ًإذىا ضىًحكى ًإٔبى قػىٍوـو فىبلى ًحسىابى عىلىٍيًهٍم " 
(ُ) . 

 الدليل الثالث. 
اآلاثر الواردة عن الصحابة كالدالة جواز االنغماس ُب العدك كتقحم ا٤بهالك كالتغرير ابلنفس 

 : (ِ)ُب سبيل هللا، كمن ذلك 
- : ، لىًئٍن  ًغٍبتي عىٍن أىكهًؿ ًقتىاًؿ النهيبًٌ  " عىٍن أىنىسو هنع هللا يضر أىفه عىمهوي غىابى عىٍن بىٍدرو، فػىقىاؿى

: " اللههي " لىيػىرىيىنه اَّللهي مىا أيًجد    أىٍشهىدى٘ب اَّللهي مىعى النهيبًٌ  ، فػىقىاؿى مه ًإٌ٘بً ، فػىلىًقيى يػىٍوـى أيحيدو، فػىهيًزـى النهاسي
يٍشرًكيوفى "

يٍسًلًمْبى كىأىبٍػرىأي ًإلىٍيكى ٩بها جىاءى ًبًو ا٤ب
ٍيًفًو  ،أىٍعتىًذري إًلىٍيكى ٩بها صىنىعى ىىؤيالىًء، يػىٍعًِب ا٤ب ـى ًبسى فػىتػىقىده

 : ا "دو أىٍينى ايى سىٍعدي، ًإٌ٘بً أىًجدي رًيحى ا١بىنهًة ديكفى أيحي " فػىلىًقيى سىٍعدى ٍبنى ميعىاذو، فػىقىاؿى ، فىمىضىى فػىقيًتلى، فىمى
ًبسىٍهمو عيًرؼى حىٌبه عىرىفػىٍتوي أيٍختيوي ًبشىامىةو أىٍك بًبػىنىانًًو، كىًبًو ًبٍضعه كىٜبىىانيوفى ًمٍن طىٍعنىةو كىضىٍربىةو كىرىٍميىةو 

(ّ) . 
ن عىن أسلمى أيب عمرافى قاؿ: غزكان من ا٤بدينة نريدي القيسطنطينيةى، كعلى ا١بماعًة عبدي الرٞب -

بن خالًد بن الوليد، كالركـي ميلًصقو ظيهورًىم ٕبائًط ا٤بدينًة، فحمل رجله على العدٌك، فقاؿ 
: مىٍو، مىٍو، ال إلو إال هللا، ييلقي بيديو إٔب التػهٍهليكىًة، فقاؿ أىبو أىيوب:  إ٭با نزلٍت ىذه اآليةي " الناسي

ـى، قلنا: ىىليمه نقيمي ُب أموالًنا كنيصًلحيها، كأظهرى اإلسبل  فينا معشرى األنصاًر ٤بها نصر هللا نبيو
ًبيًل اَّللهً كىالى تػيٍلقيوا أبًىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػهٍهليكىةً ﴿فأنزؿى هللاي عز كجل:  ، فاإللقاء ابأليدم ﴾كىأىٍنًفقيوا ُب سى

                                 
، كابن أيب عاصم ُب ا١بهاد ُْْ/ّٕ، كأٞبد ُب ا٤بسند َِٕ/ْ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو كاللفظ لو ُ)

ِ/ٓٔٔ . 
، كصححو األلبا٘ب ُب ِٓٗ/ٓ، كا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد ُِٖ/ِكا٢بديث حسنو ا٤بنذرم ُب الَبغيب كالَبىيب 

  .ِٖٓٓالسلسلة الصحيحة برقم 
  ُٖٗ/ّ، كزاد ا٤بعاد البن القيم ْٓ( ينظر قاعدة ُب االنغماس ُب العدك كىل يباح البن تيمية ص ِ)
 . َْْٖ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب غزكة أحد، برقم ّ)
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ٗٔ4 

 

 حُـٜخى: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الحج والجهاد: الفصل الرابع

: فلم " ها كندعى ا١بهادًة: أف نقيمى ُب أموالًنا كنصًلحى إٔب التػهٍهليك يزٍؿ أبو أىيوبى ، قاؿ أبو عمرافى
اىدي ُب سبيًل هللا حٌب ديًفنى ابلقيسطنطينيًة  ٯبي
(ُ) . 

 الدليل الرابع. 
 . (ِ)اإلٝباع على جواز االنغماس ُب العدك كتقحم ا٤بهالك ُب ا١بهاد ُب سبيل هللا 

 كنوقش: بعدـ صحة انعقاد اإلٝباع لوجود ا٤بخالف. 
 القول الثالث. 

هاد كالتغرير ابلنفس ُب سبيل هللا، كاالنغماس ُب العدك، عدـ مشركعية تقحم ا٤بهالك ُب ا١ب
 . (ّ)كىذا قوؿ منسوب لعمرك بن العاص هنع هللا يضر، كىو قوؿ لبعض ا٤بالكية 

 أدلة القول الثالث. 

 الدليل األول. 
 . [351]البقرة  ،﴾كىالى تػيٍلقيوا أبًىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػهٍهليكىةً ﴿قاؿ تعأب: 

فيو إتبلؼ كا٥ببلؾ تقحم ا٤بهالك ُب سبيل هللا كُب ا١بهاد مع تيقن القتل كجو الداللة: أف 
 عنو.  كذلك منهيه  ،للنفس كإلقاء هبا ُب التهلكة
 كنوقش من كجهْب: 

خبلؼ ما ذكرًب، إذا كاف ٤بصلحة راجحة ذلك  مشركعيةاألكؿ: أف النصوص تدؿ على 
                                 

، كالَبمذم ُِِٓليكىًة{، برقم ( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لو، ابب ُب قولو تعأب: }كىالى تػيٍلقيوا أًبىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػههٍ ُ)
به كىًمٍن سيورىًة البػىقىرىًة، برقم   . َُِٔٗكى  َُُٔٗ، كالنسائي ُب السنن الكربل برقم ُِِٕٗب ا١بامع، ابى

، كاأللبا٘ب ْٗ/ِ: " حىسىنه صىًحيحه غىرًيبه "، كصححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ِٔ/ٓكاألثر قاؿ عنو الَبمذم ُب ا١بامع 
 . ُٔٔ/ْ، كاألرانؤكط كمن معو ُب ٙبقيق جامع الَبمذم ْٕ/ُة ُب السلسلة الصحيح

- ُِّ/ٓ، كجامع ا٤بسائل البن تيمية ُٕٖ/ُِ، كشرح النوكم على صحيح مسلم َُْ/ّ( ينظر الذخّبة للقراُب ِ)
 . ُّٔ/ُِ، كفتح البارم البن حجر ٖٖٓ/ُ، كمشارع األشواؽ البن النحاس ُّّ

، كالشرح َُِ/ّ، كشرح خليل للخرشي َْٔ/ِ، كشرح زركؽ على الرسالة ْٓٓ/ْ( ينظر التاج كاإلكليل للمواؽ ّ)
 . ُّٖ/ِالكبّب للدردير 
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 حُـٜخى: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الحج والجهاد: الفصل الرابع

 كمن ذلك ما ذكر ُب أدلة القوؿ الثا٘ب. 
 شرع ا١بهاد كفيو مهالك للنفس كذلك ٢بفظ ضركرة الدين، كلو سلمنا الثا٘ب: أف هللا

 بقولكم ٤بنعنا حٌب من ا١بهاد الذم شرعو هللا ٕبجة ا٥بلكة. 
 الدليل الثاين. 

هي ًمٍن غىٍّبً أىٍف يػيٍؤمى  - ، عىًن اٍلوىلًيًد ٍبًن ًىشىاـو أىفه رىجيبلن ٞبىىلى عىلىى اٍلميٍشرًًكْبى يػىٍوـى حينػىٍْبو كىٍحدى رى
الن فػىنىادىل: "   فىأىمىرى رىسيوؿي اَّللهً   . (ُ)"  الى يىٍدخيلي ا١بٍىنهةى عىاصو ًببلى

أىتػيرىاؾى : "  عىًن ا٢بٍىسىًن أىفه رىجيبلن أىرىادى أىٍف ٰبىًٍملى عىلىى اٍلميٍشرًًكْبى كىٍحدىهي، فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  -
 . (ِ)"  كى فػىتىٍحًملى مىعىهيمٍ ابي حىٌبه ٙبىًٍملى أىٍصحى  ،تػىٍقتػيليهيٍم كىٍحدىؾى 

 كنوقش من ثبلثة أكجو: 
 . (ّ)أكال: ا٢بديثاف كإف احتج بعضهم هبما، إال أهنما مرسبلف كا٤برسل من أنواع الضعيف 

  الرجل عصى أمر النيب اأف ىذ من الركاايت من ىذين ا٢بديثْب كغّبٮبا اثنيا: يتضح
 كٞبل كحده على األعداء. 

 ،كقتها ا٢باملي  قتلى كوف سبب ا٤بنع من ذلك ىو مصلحة ما، مثل أف ال يي اثلثا: أنو قد ي
 . (ْ)ا٤بسلمْب كيضعفوا  نفوسي  فتنكسري 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ ا٤بتضمن مشركعية تقحم ا٤بهالك ُب سبيل هللا كلو غلب على 

                                 
 . ُٖٕ-ُٕٕ/ٓ، كعبدالرزاؽ ُب مصنفو ِْْ( أخرجو أبو داكد ُب ا٤براسيل كاللفظ لو ص ُ)
اءى ُب ا١ٍبيٍنً كىالشهجىاعىةً كاللفظ لو ( أخرجو سعيد بن منصور ُب سننوِ) بي مىا جى ، كأبو داكد ُب ا٤براسيل ص ِْٖ/ِ ، ابى

ِِْ . 
 . ُٗ-َٗ/ٔ، كفتح البارم البن حجر ٖٕ/ّ( ينظر بياف الوىم كاإليهاـ البن القطاف ّ)

 .ٖٕ/ُّب بياف الوىم القطاف ، كابن ّْٓ/ّحـز ُب الى ابن  وضعفا٢بديث الثا٘ب عن ا٢بسن ك 
 . ّٓٔ/ُ( ينظر شرح ا٤بنتهى للبهوٌب ْ)
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 ُـٜخىح: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الحج والجهاد: الفصل الرابع

القوؿ الثا٘ب يستدؿ هبا أصحاب القوؿ األكؿ  ةى لتحقيق مصلحة ما، فإف أدل القتلي  الظنًٌ 
إال  -كلو كاف فيو إتبلؼ للنفس  -كلكنهم يقيدكهنا ٗبا ذكركه من أدلتهم أبف ا١بهاد ما شرع 

 شرع إتبلؼي إلعزاز كحفظ ضركرة الدين، فإذا ٓب يكن ىناؾ حفظ للدين كنفع للمسلمْب فبل يي 
 ٕبفظها من جهٍب الوجود كالعدـ.  كقد أمران الشارعي  ،كإزىاقها ببل طائل النفسً 

 بيان وجه الشذوذ. 

للمهالك  ا٤بصونةً  النفسً  من كركدً  هكغّبً  االنغماسً  ابن تيمية رٞبو هللا جوازى  الشيخي  قى عله 
ا جىوهزى اأٍلىئًمهةي اأٍلىٍرًبعىةي أىٍف يػىنػٍغىًمسى اٍلميٍسًلمي ُب صىفًٌ  اب٤بصلحة بشكل صريح حيث قاؿ: " كى٥ًبىذى

ًإٍف غىلىبى عىلىى ظىنًًٌو أىنػههيٍم يػىٍقتػيليونىوي الٍ  إذىا كىافى ُب ذىًلكى مىٍصلىحىةه لًٍلميٍسًلًمْبى كىقىٍد بىسىٍطنىا  ،كيفهاًر كى
، فىًإذىا كىافى الرهجيلي يػىٍفعىلي مىا يػىٍعتىًقدي أىنهوي يػيٍقتىلي ًبًو  ٍجًل أًلى اٍلقىٍوؿى ُب ىىًذًه اٍلمىٍسأىلىًة ُب مىٍوًضعو آخىرى

لىوي نػىٍفسىوي أىٍعظىمي ًمٍن قػىٍتًلًو لًغىٍّبًًه: كىافى مىا يػيٍفًضي إٔبى قػىٍتًل غىٍّبًًه أًلىٍجًل  ،مىٍصلىحىًة ا١ٍبًهىادً  مىعى أىفه قػىتػٍ
نٍػيى  ًفعي مىٍصلىحىًة الدًٌيًن الهًٍب الى ٙبىٍصيلي إاله ًبذىًلكى كىدىٍفًع ضىرىًر اٍلعىديكًٌ اٍلميٍفًسًد لًلدًٌيًن كىالد  ا الهًذم الى يػىٍندى

ًلكى أىٍكٔبى "   . (ُ)إاله ًبذى
 كٓب يفتح الباب على مصراعيو كما يزعم-اب٤بصاّب ىذه ا٤بشركعية ا٤بقيدة الشيخ كأيد  
أبنو قد دلت عليها نصوص الكتاب  ،كما سبق ُب نص ا٢بكم ابلشذكذ -خصومو بعض

الشرعية كا٤برعية من كجوب دفع الضرر كأصحابو كما تقتضيو ا٤بصاّب   كالسنة من فعل النيب
كإزالتو كلو كاف ابرتكاب أخف الضررين، كلذلك رأل رٞبو هللا أف العلماء قد أٝبعوا على 

  .ا٤بخالف ُب ىذه ا٤بسألة قوؿ شاذ ذلك، كأف القوؿ
 

 

                                 
 . َْٓ/ِٖبن تيمية ( ٦بموع فتاكل اُ)
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 حُؼخُغحُزخد 

ح٥ٍحء حُلو٤ٜش حُظ٢ كٌْ ػ٤ِٜخ حرٖ ط٤ٔ٤ش رخًٌُ٘ٝ ك٢ أرٞحد 

 حُٔؼخٓالص

 :  فصول أربعةه وفي

 

 : الفصلللللللللل  األول

 

 ا٤بعامبلت ا٤بالية كالفرائض. 

 الفصلللل  الثللللاني :

 

 األحواؿ الشخصية. 

 الفصلللل  الثالللللث :

 

 ا١بناايت كاألطعمة كاألٲباف. 

 الفصللللل  الرا للللل :

 

 القضاء كالشهادات. 
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 حألٍٝحُلَٜ 

 حُٔؼخٓالص حُٔخ٤ُش ٝحُلَحثٞ

 :  مباحث ستةوفيه 

 : الوبحلللث األول

 

 اب. الر 

 الوبحث الثلاني :

 

 اإلجارة. 

 الوبحث الثاللث :

 

 ا٤بسابقة. 

 الوبحث الرا ل  :

 

 الوقف. 

الوبحلللللللللللللللللللللللث 

 الخللللللللللللللللللاه::

 

 ا٥ببة. 

الوبحلللللللللللللللللللللللث 

 السللللللللللللللللللاد::

 

 الفرائض.
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 األول المبحث

 الربا

 : واحدة وتحته مسألة

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 .طؼ٤َِ طل٣َْ حَُرخ ك٢ حألٛ٘خف حُٔظش رخُٔخ٤ُش
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 حَُرخ: حُٔزلغ حألٍٝ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 اٌّغأٌخ األٌٚٝ: رؼ١ًٍ رؾش٠ُ اٌشثب فٟ األصٕبف اٌغزخ ثبٌّب١ٌخ. 

 تصوير المسألة. 

الراب من ارمات قطعا ُب الشريعة، كلكن علة التحرٙب من األمور الٍب اختلف فيها الفقهاء، 
كيعرفاف  ذىب كالفضةكىي: ال- بعضهم جعل علة ٙبرٲبو كدخولو ُب األصناؼ الستةف

 بكوهنا ماال، كقياسا على ذلك فكل ماؿ يدخلو الراب.  -كالرب كالشعّب كا٤بلحكالتمر ، ابلنقدين
 تحرير محل النزاع. 

يدخل ُب بعض البيوع كاألصناؼ دكف قد بسببها  كعلبل الراب أكصافلاتفق الفقهاء على أف 
 . بًيعى ٔبنسو فأجرل الراب ُب كل ماؿ ىاطردعلل بعضهم ٙبرٙب الراب اب٤بالية ك ، ك (ُ)بعض 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

تهًة الذهىىًب كىاٍلًفضهًة  قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " كىاٍختػىلىفيوا ُب ٙبىًٍرًٙب التػهفىاضيًل ُب اأٍلىٍصنىاًؼ السًٌ
ٍك ىيوى الثمنية كىالطهٍعمي أىٍك كىا٢ٍبًٍنطىًة كىالشهًعًّب كىالتهٍمًر كىاٍلًمٍلًح: ىىٍل ىيوى التهمىاثيلي؟، كىىيوى اٍلكىٍيلي كىاٍلوىٍزفي، أى 

ري ميعىلهلو كىا٢ٍبيٍكمي مىٍقصيوره   عىلىى ىيوى الثمنية كىالتهمىاثيلي مىعى الطهٍعًم كىاٍلقيوًت كىمىا ييٍصًلحيوي؟، أىٍك النػهٍهيي غىيػٍ
؟ كىىيوى ٨بيىاًلفه لًلن صيوًص  ،ةى اٍلمىالًيهةى عىلىى أىقٍػوىاؿو مىٍشهيورىةو،... كىًفيهىا قػىٍوؿه شىاذ : أىفه اٍلًعله  ،مىٍورًًد النهصًٌ

ٍٝبىاًع السهلىًف "  كىإلًً
(ِ) . 

 . (3)األقوال في المسألة 

 القول األول. 

النقدين ىي الوزف مع اٙباد ا١بنس، كعلة بقية األصناؼ األربعة ىي  ُب ٙبرٙبً  أف العلةى 

                                 
، كالشرح الكبّب البن قدامة َُٓ/ّ ا٢بفيد ، كبداية اجملتهد البن رشدِِٔ/ِ( ينظر شرح التلقْب للمازرم ُ)

 . ُْٕ/ِٗ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َُّ/ُِ
 . ُْٕ-َْٕ/ِٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
، ََْ-ّٗٗكى  ّّٗ/ٗشرة أقواؿ؛ ينظر اجملموع لو ( كسنذكر ىنا أىم األقواؿ، كإال فقد ذكر النوكم ُب ا٤بسألة عّ)

 كما بعدىا.  ْ/ْكينظر لبلستزادة ا٤بغِب البن قدامة 
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ٕٗ٘ 

 

 حَُرخ: حُٔزلغ حألٍٝ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 . (ِ)مذىب ا٢بنابلة كا٤بشهور من  (ُ)الكيل مع اٙباد ا١بنس، كىذا مذىب ا٢بنفية 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 : (ّ)اآلايت الٍب تشّب إٔب ٙبرٙب التبايع اب٤بكيبلت كا٤بوزكانت مطلقا ببل ٩باثلة، كمن ذلك 

ال كىايى قػىٍوـً أىٍكفيوا اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميزىافى اًبٍلًقٍسًط كىال تػىٍبخىسيوا النهاسى أىٍشيىاءىىيٍم كى ﴿قولو تعأب:  -
 . [71]هود  ،﴾تػىٍعثػىٍوا ُب األىٍرًض ميٍفًسًدينى 

أىٍكفيوا اٍلكىٍيلى كىالى تىكيونيوا ًمنى اٍلميٍخًسرًينى، كىزًنيوا اًبٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيًم، كىالى ﴿قولو تعأب:  -
 . [371-373]الشعراء  ،﴾تػىٍبخىسيوا النهاسى أىٍشيىاءىىيٍم كىالى تػىٍعثػىٍوا ُب اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى 

، الهًذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى النهاًس يىٍستػىٍوفيوفى، كىًإذىا كىاليوىيٍم أىٍك كىزىنيوىيٍم ﴿كقولو:  - كىٍيله لًٍلميطىفًًٌفْبى
 . [1–3]ادلطففني ، ﴾ٱبيًٍسريكفى 

كنوقش: أبف اآلايت ٓب تصرح بذكر علة الراب، كإ٭با ىي عامة ُب ٙبرٙب البخس كالتطفيف 
 ألكزاف كا٤بكاييل. كالغش ُب ا

 الدليل الثاين. 
: " مىا كيزًفى ًمٍثله ٗبًٍثلو ًإذىا    عىن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  ا، كىمىا  قىاؿى كىافى نػىٍوعنا كىاًحدن

، فىًإذىا اٍختػىلىفى النػهٍوعىاًف فىبلى أبىٍسى ًبًو " كً  ٍيلى فىًمٍثلي ذىًلكى
(ْ) . 

                                 
-ٖٗ/ْ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ُٖٓ-ُّٖ/ٓ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ُُّ/ُُ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ُ)

 . ْ-ّ/ٕ، كالعناية للبابرٌب َٗ
، ُْٖ/ْ، كالفركع للشمس ابن مفلح َُّ/ُِشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ، كالٓ/ْ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ِ)

 . ُْٔ/ْكا٤ببدع للربىاف ابن مفلح 
 . ُْٖ/ٓ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ّ)
 . ِّٖٓ( أخرجو الدارقطِب ُب سننو، كتاب البيوع، برقم ْ)
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 حَُرخ: حُٔزلغ حألٍٝ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 . (ُ)ديث ضعيف الضطراب السند كا٤بًب كنوقش: أبف ا٢ب
 . (ِ)كأجيب عنو: أبف من أىل العلم من يصححو لغّبه 

 الدليل الثالث. 
بػىعىثى أىخىا بىًِب عىًدمٌو األىٍنصىاًرمه   عن أىيبى سىًعيدو ا٣بيٍدرًمه كىأىيب ىيرىيٍػرىةى مهنع هللا يضر أف رىسيوؿى اَّللهً 

بػىرى  يػٍ ـى بًتىٍمرو جىًنيبو كىاٍستػىٍعمىلىوي عىلىى خى    :  ، فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اَّللهً -كغّب ٨بتلط دأم جيٌ – ، فػىقىًد
بػىرى  يػٍ ًٍر خى : الى كىاَّللهً ايى رىسيوؿى اَّللهً، ًإانه لىنىٍشَبىًم الصهاعى اًبلصهاعىٍْبً ًمنى ا١بىٍمًع، " أىكيل  ٛبى ىىكىذىا؟ "، قىاؿى
، أىٍك بًيعيوا ىىذىا كىاٍشتػىريكا بًثىمىًنًو ًمٍن ىىذىا، كىكىذىًلكى : " الى  فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  تػىٍفعىليوا، كىلىًكٍن ًمٍثبلن ٗبًٍثلو

 .(ّ) ا٤بًيزىافي "
 كجو الداللة: فيو منع بيع ا٤بكيل كا٤بوزكف ٔبنسو إال مثبل ٗبثل.

 :" ككذلك ا٤بيزاف " ٥با احتماالفكنوقش: أبف قولو 
فقط كال  آلةه  ال سيما أف ا٤بيزافى  ،؟ منها عرؼ ا٤برادي فما يي  ،ضحةغّب كا أهنا لفظةه األكؿ: 
 .يدخلها الراب
باع ٗبثلو إال بشرط ا٤بماثلة، كليس فيو أف ا٤بقصود هبا أف التمر إذا كيزف كذلك فبل يي  كالثا٘ب:

 لعلة ا٤بنع ُب بيع األصناؼ الربوية.  ذكره 
 ا٢بديث بْب ا٤بتماثبلت جنسا يدؿ على ُب ُب ا٤بقدار الوارد كأجيب عنو: أف طلب ا٤بماثلة

 الكيل ُب ا٤بكيبلت كالوزف ُب ا٤بوزكانت. ةً يه لًٌ عً 
 

                                 
، كالرابعي ُب فتح الغفار ُْٕ/ِر ُب الدراية ، كابن حجَْٕ/ّ( ا٢بديث ضعفو الدارقطِب ُب سننو هبذا اللفظ ُ)

 . ّٖٓ/ّٕ، كضعفو األرانؤكط كمن معو ُب ٙبقيق مسند أٞبد ُُٖٗ/ّ
 . ّٖٗ/ِ، كاأللبا٘ب يصححو لغّبه ُب التعليقات الرضية ََّ/ٓ( ا٢بديث يصححو الشوكا٘ب ُب النيل ِ)
بي ًإذىا اجٍ ّ) ، كينظر فتح البارم َّٕٓاًملي أىًك ا٢بىاًكمي فىأىٍخطىأى..، برقم تػىهىدى العى ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى

 .ََْ/ْالبن حجر 
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 حَُرخ: حُٔزلغ حألٍٝ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 الدليل الرابع. 
 . ُ() اكاة ُب العوضْب ا٤بتماثلْب جنساماؿ ٗباؿ، كا٤ببادلة تقتضي العدؿ كا٤بس ىو مبادلةي  البيعى  أفٌ 

ماثلة ُب العوضْب ابشَباط ا٤بساكاة كا٤ب -كما سيأٌب-كنوقش: أبف النصوص كردت 
 . كالطعاـ ليس ٗباؿ ،ُب بيع الطعاـ ابلطعاـكقيدتو ا٤بوزكنْب كا٤بكالْب 
 القول الثاني. 

 هبما األشياءي  ـي قوٌ كوهنما نقدا كٜبنا تي   :الثمنية مع اٙباد ا١بنس، كقيل راب النقدين غلبةي  علةى  أفٌ 
كالتقابض عند  ، فيجب التماثلي -نقديةللفلوس كاألكراؽ ال ل العلةي كهبذا ٲبكن أف تتعده -ن ثمه كتي 

ه يتخذي  -اٙباد الصنف، كأما علة بقية األصناؼ الستة مع اٙباد الصنف كوهنا قوات كطعاما 
  ،كٓب يؤكلٍ  وه كحفظي إذا ًب أتخّبي  فبل يفسدي  خري يده  -ا١بسم  بو بنيةي  ـي قوٌ الناس للعيش كتي  غالبي 

 . (ِ)، كىذا قوؿ ا٤بالكية يها الفسادي إل سرعي كبقية أصناؼ الطعاـ الٍب يي 
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
هبما، ك٥بذا كجب التماثل كالتقابض ُب  تقـوٮبا ٜبناف لؤلشياء  اإلٝباع على أف النقدينً 
 . (ّ)التبايع هبما عند اٙباد الصنف 

بعض ، كقد أشارت (ْ)التعليل هبا االقتصار على كنوقش: أبف ىذه علة قاصرة ال يصح 
 كاشَبطت ٛباثل األجناس عند التقابض.  ،النصوص إٔب علة أخرل كىي أهنا موزكانت أيضا

 كأجيب عنو: بعدـ التسليم، بل ٯبوز بيع النحاس ابلنقدين تفاضبل ُب الوزف ألهنما ٜبناف.
ليس من جنس كاعَبض عليو: أبف النحاس ليس ٜبنا كقيمة تقـو بو األشياء كالنقدين، ف

                                 
 . ٓ/ْ، كا٤بغِب البن قدامة ُُٓ/ّ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُ)
 . ُُْ-ُّٗ/ِ، كحاشية العدكمْٓ/ّ، كالشرح الكبّب للدردير ّّ/ِ( ينظر ا٤بقدمات ا٤بمهدات البن رشد ا١بد ِ)
 نظر ا٤بصادر اب٥بامش السابق. ( يّ)
 . ُْٖ/ْ، كالفركع البن مفلح ُُْ( ينظر ا٤بسودة آلؿ تيمية ص ْ)
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 حَُرخ: حُٔزلغ حألٍٝ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

  ز التفاضل ُب الوزف عند بيع النحاس ابلنقدين.لذلك جاالنقدين؛ ك 
 الدليل الثاين. 

أف النصوص الٍب ذكرت األصناؼ الربوية األربعة غّب النقدين ٓب تذكرىا من ابب ا٢بصر بل 
التمثيل، كالعلة ا١بامعة بْب تلك األصناؼ كوهنا أقوات تدخر كتقـو هبا أصوؿ ا٤بعيشة غالبا 

عند التبادؿ هبا بيعا كشراء من حيث التماثل كالتقابض عند بْب الناس، كلذلك كجب العدؿ 
 . (ُ)اٙباد الصنف 

 كنوقش من كجهْب: 
ـً  اأثبتت أف ىناؾ أصناف األكؿ: عدـ التسليم، ألف النصوصى   ربوية أخرل ال تدخر كالطعا

 . -كما سيأٌب  – خصوصا عموما كالرطبً 
س قوات، كىو من األصناؼ الربوية الستة لي ألف ا٤بلحى  الثا٘ب: أف التعليل ابلقوتية ال يصح  

 ا٤بذكورة اب٢بديث.
 دخر.كاؿ كيي كاعَبض عليو: أبٌف ا٤بلحى كإف ٓب يكن قوات إال أنو شبيو ابألقوات فهو يي 
  كأجيب عنو: أبف ىناؾ أصنافا أخرل ثبت كوهنا ربوية ابلنص كالرطب.

 القول الثالث. 
ؼ األربعة الباقية ىي الطيعم، مع اٙباد الصنف أف علة راب النقدين ىي الثمنية، كعلة األصنا

 . (ِ)ُب كل منها، كىذا مذىب الشافعية 
 أدلة القول الثالث. 

 الدليل األول. 
ـي هبما كأف األشياءعلى أف علة النقدين ٮبا الثمنية،  إلٝباعا  .تػيٌقوه

                                 
 . ُُٓ/ّ، كبداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ّّ/ِ( ينظر ا٤بقدمات ا٤بمهدات البن رشد ا١بد ُ)
 . ّْْ-ّّْ/ّرملي لل ايةنهال، ك ِّٕ/ْ، كٙبفة اتاج البن حجر ِِ-ُِ/ِ( ينظر أسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ِ)
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ٕٗ0 

 

 حَُرخ: حُٔزلغ حألٍٝ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 الدليل الثاين. 
ًر ٍبًن عىٍبًد هللًا هنع هللا يضر أىنهوي أىرٍ  : ًبٍعوي ٍبيه اٍشَبىً ًبًو شىًعّبنا، عىٍن مىٍعمى مىوي ًبصىاًع قىٍمحو فػىقىاؿى سىلى غيبلى

، فػىقىاؿى لىوي مىعٍ  ًلكى ، فػىلىمها جىاءى مىٍعمىرنا أىٍخبػىرىهي ًبذى دىةى بػىٍعًض صىاعو ـي فىأىخىذى صىاعنا كىزايى : فىذىىىبى اٍلغيبلى مىره
؟، اٍنطىًلٍق فػىريدههي كىالى  ، فىًإٌ٘بً كيٍنتي أى٠ٍبىعي رىسيوؿى هللاً ٓبى فػىعىٍلتى ذىًلكى :   أتىٍخيذىفه ًإاله ًمٍثبلن ٗبًٍثلو   يػىقيوؿي

: كىكىافى طىعىامينىا يػىٍومىًئذو الشهًعّبى، ًقيلى لىوي: فىًإنهوي لىٍيسى ٗبًً  ـي اًبلطهعىاـً ًمٍثبلن ٗبًٍثلو "، قىاؿى : " الطهعىا ٍثًلًو، قىاؿى
 .(ِ) -أم يشاهبو كيشاركو ُب حكم الراب-، (ُ)ارًعى ًإٌ٘بً أىخىاؼي أىٍف ييضى 

  كجو الداللة: فيو أف الراب ٯبرم ُب ا٤بطعومات.
 كنوقش من كجهْب: 

كقد  قد ييرادي بو الشعّبي كما ُب ا٢بديث، عاـ لفظه  الطعاـً  لفظى  فٌ عدـ التسليم، ألاألكؿ: 
ًرمه هنع هللا يضر قاؿ: " كينها ٬بيٍرًجي زىكىاةى الًفٍطًر صىاعنا ، كما كرد عىن أىيبى سىًعيدو ا٣بيدٍ (ّ)أيضا  راد بو القمحي يي 

ٍرو أىٍك صىاعنا ًمٍن أىًقطو أىٍك صىاعنا ًمٍن  -أم القمح-ًمٍن طىعىاـو  أىٍك صىاعنا ًمٍن شىًعّبو أىٍك صىاعنا ًمٍن ٛبى
 . (ْ)زىبًيبو " 

ز ابإلٝباع بيع أحد ، ٤با جااطعامكوهنا ىي  اب٢بديث الثا٘ب: أنو لو كانت علة الراب 
 . (ٓ)متفاضبل من األصناؼ بصنف آخر منها أك من غّبىا الربوية األصناؼ األربعة 

 الدليل الثالث. 
يدكر مع علتو كجودا كعدما كطردا كعكسا، كىذا من دالئل صحة العلة، كعليو  أف ا٢بكمى 
فإذا اشتد  ،يعد ربوايفإف أصبح نبتا ٓب  ،مثبل إذا كاف حبا فهو طعاـ يدخلو الراب فإف القمحى 

                                 
، برقم ُ) بي بػىٍيًع الطهعىاـً ًمٍثبلن ٗبًٍثلو  . ُِٗٓ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . َِ/ُُ، كشرح صحيح مسلم لو َُْ/ٗ( ينظر اجملموع للنوكم ِ)
 . ْٖٕ/ٕ( ينظر الى البن حـز ّ)
قىةي الًفٍطًر صى ْ) به صىدى ، برقم ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى  . َُٔٓاعه ًمٍن طىعىاـو
 . َِْ/ٗ مع التكملة ( ينظر اجملموع شرح ا٤بهذب للنوكمٓ)
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 حَُرخ: حُٔزلغ حألٍٝ المعامالت المالية والفرائض: لفصل األولا

 . (ُ)كأصبح حبا كطعاما دخلو الراب 
 كنوقش من كجهْب:  

كال  ،األكؿ: عدـ التسليم، فهناؾ من ا٤بطعومات ما ٯبوز بيعو كىو نبات أك إذا ٙبوؿ لطعاـ
 . (ِ)يدخلو الراب كٯبوز التفاضل فيو كالفواكو الرطبة 

كيل أك الوزف، كما دلت النصوص الثا٘ب: أف الراجح أف العلة مركبة من الطعم مع ال
 . -كما سيأٌب ُب أدلة القوؿ الرابع   -األخرل 

 القول الرابع. 

الثمنية مع اٙباد ا١بنس، كأما األصناؼ األربعة فعلتها الطعم  راب النقدين ىي مطلقي  ةى عله  أفٌ 
 (ْ)ا٢بنابلة كركاية عند  (ّ)مع اٙباد ا١بنس، كىذا قوؿ الشافعي ُب القدٙب  (الكيل أك الوزف)مع 

 . (ٓ)كاختيار ابن تيمية 
 أدلة القول الرابع. 

 الدليل األول. 
النقدين ٮبا  ةى القوؿ الثا٘ب على أف علٌ  ىذا القوؿ ابلدليل األكؿ ألصحابً  استدؿ أصحابي 
تقوٙب األشياء، كعوض البيع كالشراء، كما كاف كذلك فبل يكوف سلعة  الثمنية، فهما كسيلةي 
، كلذلك كجب ٛباثلهما بل ال بد من استقرارىا حٌب ٲبكن هبا تقوٙب األمواؿترتفع كهتبط سعرا، 

 . (ٔ) كتقابضهما عند ا٤ببادلة إذا اٙبد الصنف

                                 
 كما بعدىا. مع التكملة  ّٗٗ/ٗ( ينظر اجملموع للنوكم ُ)
 . ِّْ/ِ( ينظر الفقو على ا٤بذاىب األربعة للجزيرم ِ)
 . ّٕٗكى  ّّٗ/ٗ، كاجملموع للنوكم َٗ/ٓ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ّ)
 . ُِ/ُِ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ٔ-ٓ/ْ، كا٤بغِب لو ِّ/ِ( ينظر الكاُب البن قدامة ْ)
 . ِْٗ/ٔ، كالفركع البن مفلح ِْٕ-َْٕ/ِٗ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٓ)
 . ٤َُٓبَبؾ ص عمر ا( ينظر الراب كا٤بعامبلت ا٤بصرفية لٔ)
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 حَُرخ: حُٔزلغ حألٍٝ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 الدليل الثاين. 
 استدلوا ابلدليل الثا٘ب ألصحاب القوؿ الثالث. 

ـى  كقالوا: إف كجو الداللة ُب ا٢بديثً  ي لو صفتاف مؤثراتف، األكٔب: كى ا٤بذكورى  أف الطعا
الطعم كىي كصف شرؼ، كأما الثانية: فهي الكيل كالوزف، كذلك ألف التماثل ُب التبادؿ ال 

 . (ُ)ينضبط إال هبما 
 الدليل الثالث. 

أك الوزف فيها تضييق لؤلصناؼ الربوية كتيسّب على  أف القوؿ أبف العلة ىي الطعم مع الكيلً 
 الناس ُب تعامبلهتم. 
 القول الخامس. 

ُب األصناؼ الستة ا٤بذكورة ُب النص كال راب ُب غّبىا، كىذا  ربوية ٧بصورةه ال أف األصناؼى 
 . (ّ)كمذىب الظاىرية  (ِ)قوؿ لبعض ا٢بنابلة 

 أدلة القول الخامس. 

 الدليل األول. 
ٍعتي رىسيوؿى هللاً  : ًإٌ٘بً ٠بًى ذهىىًب : " يػىنػٍهىى عىٍن بػىٍيًع ال عىن عيبىادىةى ٍبنى الصهاًمًت هنع هللا يضر قىاؿى

 اًبٍلًمٍلًح، ًإاله اًبلذهىىًب، كىاٍلًفضهًة اًبٍلًفضهًة، كىاٍلبػيرًٌ اًبٍلبػيرًٌ، كىالشهًعًّب اًبلشهًعًّب، كىالتهٍمًر اًبلتهٍمًر، كىاٍلًمٍلحً 
ننا ًبعىٍْبو، فىمىٍن زىادى، أىًك اٍزدىادى، فػىقىٍد أىٍرىبى "  سىوىاءن ًبسىوىاءو، عىيػٍ
(ْ) . 

عدد األصناؼ الربوية ُب ىذا ا٢بديث، كلو كاف ىناؾ غّبىا   أف النيب كجو الداللة:

                                 
 . َٗ/ٓ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ُ)
 . َْٕ/ِٗ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
  . ِِٗ/ِ، كقد كصف ابن القطاف ُب اإلقناع ىذا الرأم ابلشذكذ َِْ/ٕ( ينظر الى البن حـز ّ)
ا، برقم ْ) ًب اًبٍلوىًرًؽ نػىٍقدن بي الصهٍرًؼ كىبػىٍيًع الذهىى  . ُٕٖٓ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
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 حَُرخ: حُٔزلغ حألٍٝ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 . (ُ)لذكرىا ألف أتخّب البياف عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز 
كنوقش: أبف الذكر ٥بذه األصناؼ إ٭با كرد على سبيل التمثيل ال ا٢بصر، كإال فقد كرد عن 

ـى  سبق من أفٌ  الراب ُب غّب ىذه األصناؼ الستة، كما دخوؿي ا٢بكيًم الشارع  ال  كالٌرطبى  الطعا
 . ِما هإال ٗبثلً  افباعيي 

 الدليل الثاين. 
أنو ال علة لدخوؿ الراب ُب ىذه األصناؼ، كعلى فرض التسليم بوجود العلة فإهنا غّب 

 . (ّ)٧بددة، كدليل ذلك اختبلؼ الفقهاء ُب ٙبديدىا على أقواؿ كثّبة يبطل بعضها بعضا 
لعلل أك قصورىا ال يعِب بطبلف ٝبيع التعليبلت، بل ىناؾ من بعض ا بطبلفى  كنوقش: أبفٌ 

التعليبلت كإف كانت متعددة أك مركبة فهي صحيحة، كقد أكمأ الشارع ا٢بكيم إليها كالكيل 
 . مع الطعم كالوزف

 القول السادس. 

و، ٔبنسً  يعى الراب ُب األصناؼ الستة ىي ا٤بالية، فكل ماؿ يدخلو الراب إذا بً  دخوؿً  ةى علٌ  أفٌ 
 . (ْ)كىو قوؿ ضعيف قاؿ بو بعض ا٤بالكية 

 أدلة القول السادس. 

ىذا القوؿ أبف األصناؼ الربوية الستة تشَبؾ ُب كوهنا ماؿ،  ألصحابً  ستدؿه ٲبكن أف يي 
فكل ما كاف مثلها من األمواؿ يدخلو الراب عند اٙباد ا١بنس ُب ا٤ببايعة، فبل بد من التماثل 

                                 
 كما بعدىا.  ِْٕكى  َِْ/ٕ( ينظر الى البن حـز ُ)
((

 كما بعدىا.  ِْٔ/ّككجرايف الراب ُب بيع اللحم ٔبنسو، ينظر التلقْب للبغدادم  ِ
 . ِْٗ/ٕ( ينظر الى البن حـز ّ)
، كمناىج التحصيل ِِٔ/ِ( كىو قوؿ عبدا٤بلك بن ا٤باجشوف كمن كافقو من ا٤بالكية، ينظر شرح التلقْب للمازرم ْ)

 . َِْ/ٓ، كا٤بختصر الفقهي البن عرفة ّٔٗ/ِركضة ا٤بستبْب البن بزيزة ، ك ُُٗ/ٔللرجراجي 
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ٖٖٗ 

 

 حَُرخ: حُٔزلغ حألٍٝ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 . (ُ)بغّب كجو حق  ؤخذى تي أف كحفظا لؤلمواؿ من ، كذلك ٙبرزا من الغن فيو
 أكجو:  ٟبسةكنوقش من 

كاألراضي كالثياب كغّبٮبا، كىذا   ،األكؿ: أبنو يلـز منو دخوؿ الراب ُب كل ماؿ كاف ما كاف
غريب فإف األمواؿ تتفاضل، فالثياب مثبل ٚبتلف قيمها ٕبسب مكوانهتا كصفاهتا فبل ٲبكن 

 . (ِ)واؿ ٛباثلها، كىكذا سائر األم
إذا الثا٘ب: أف الشارع ا٢بكيم حصر الراب ُب أصناؼ معينة كعلل معينة، كجوز التفاضل فيما 

 . ُب ٝبيع األمواؿ اختلفت العلة كالصنف، ٩با يعِب عدـ اعتبار علة ا٤بالية كاطرادىا
 . (ّ)الثالث: اإلٝباع على أف الراب ال يشمل ٝبيع األمواؿ 

قة ابلغة على الناس، حيث يدخل الراب ُب كل ماؿ عند اٙباد الرابع: أف ُب ىذا القوؿ مش
 ا١بنس ٩با يوجب التماثل كالتقابض، كقد جاءت الشريعة ابليسر كرفع ا٢برج كدفع ا٤بشقة.

ا٣بامس: لو كاف بيعي كل ماؿ ٗباؿ راب لوجب التقابض لذلك، كىذا غّب صحيح ٤با ثبت 
 يع األجل كبيع السلم. أنو ٯبوز بيع بعض األمواؿ ببعض مؤجلة كب شرعا

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 الذم يَبجح من ىذه األقواؿ ىو القوؿ الرابع لقوة أدلتو كلتوافقو مع مقاصد الشارع ا٢بكيم
 . من التيسّب على الناس كرفع ا٢برج كا٤بشقة

 بيان وجه الشذوذ. 

ذكذ، أنو علل ذلك أبنو كما يتبْب من حكم الشيخ ابن تيمية على القوؿ السادس ابلش
العلل عند اختبلؼ  كالتأجيل ٨بالف للنص الذم قيد الراب أبمواؿ معينة كأابح التفاضل

                                 
 . َُِ/ٔ، كمناىج التحصيل للرجراجي َُٓ/ّ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُ)
 . ْ/ٓ، كمنح ا١بليل لعليش ّْٔ/ْ، كمواىب ا١بليل للحطاب َِْ/ٓ( ينظر ا٤بختصر الفقهي البن عرفة ِ)
 . ُْٕ/ِٗ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ِِٔ/ِ للمازرم ( ينظر شرح التلقْبّ)
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ٖٗٗ 

 

 حَُرخ: ٔزلغ حألٍٝحُ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

الذم يؤيده إٝباع السلف، كما كاف عليو العمل من عدـ دخوؿ الراب ُب ىذا ك  ،األصناؼك 
ل ُب البلـز صًٌ فٝبيع األمواؿ إ٭با ُب أنواع معينة تعرؼ ابلربوايت، كما إنو رٞبو هللا إف ٓب يي 

أنو يلـز منو من نوه ُب كتبهم، الفاسد ٥بذا القوؿ الشاذ، إال أف بعض ا٤بالكية كغّبىم ذكركه كبيه 
٤بشقة البالغة، كيتعارض مع ما ثبت نقبل كعقبل إٔب ادخوؿ الراب ُب ٝبيع األمواؿ، ٩با يؤدم 

 . (ُ)ثياب تفاضلو من األمواؿ كلو عند اٙباد ا١بنس ُب ا٤ببايعة كاألرضْب كال
 

 

                                 
 من الصفحة الٍب قبلها. ْ، كُب ا٥بامش رقم ابلصفحة السابقة ّكى  ِ كى  ُ ا٥بوامش أرقاـ :( ينظر ا٤بصادر ُبُ)



 

435 

 
 
 
 
  

 الثاني المبحث

 اإلجارة

 : مسائل ثالثوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 حإلؿخٍس الُٓش ُِٔٔظؤؿَ ىٕٝ حُٔئؿَ. 

ــ  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

ػيّ حٗلٔخم حإلؿخٍس اًح طِلض حُؼ٤ٖ حُٔئؿَس هزَ حالٗظلخع 

ــألة ال ال ـــــــــــــة رٜخ.   :املســـــــــــ

 

ٖ حُٔئؿَس أػ٘خء حٗلٔخم حإلؿخٍس ك٤ٔخ ٠٠ٓ اًح طِلض حُؼ٤

   حالٗظلخع رٜخ.
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ٖٗٙ 

 

 حإلؿخٍس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 اٌّغأٌخ األٌٚٝ: اإلعبسح الصِخ ٌٍّغزأعش دْٚ اٌّؤعش. 

 تحرير محل النزاع. 

فسخ إال ال يي  كا٤بستأجر رً لمؤجًٌ ل (ُ)الـز  عقده كأهنا  اإلجارةً  جوازى  على أفٌ  العلماءي  أٝبعى 
 ا٤بؤجر فيحق لو الفسخ.  هم فجعلو جائزا من الطرفْب أك من طرؼ، كخالف بعضي (ِ) ابلَباضي

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

زًمىةن ًمٍن  قاؿ ابني  تيمية رٞبو هللا: " ٓبٍى يػىقيٍل أىحىده ًمٍن اأٍلىئًمهًة أىفه اإٍلًجىارىةى اٍلميٍطلىقىةى تىكيوفي الى
رً  زًمىةو ًمٍن جىاًنًب اٍلميؤىجًٌ رى الى ذه  ُب كىٍقفو أىكٍ  ،جىاًنًب اٍلميٍستىٍأًجًر غىيػٍ ًإٍف شى مىاًؿ يىًتيمو كىالى غىٍّبٮًًبىا، كى

لىوي "  ًلكى مىٍسبيوؽه اًبٌتًفىاًؽ اأٍلىئًمهًة قػىبػٍ رًينى فىحىكىى نًزىاعنا ُب بػىٍعًض ذىًلكى فىذى بػىٍعضي اٍلميتىأىخًٌ
(ّ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ٕ)كا٢بنبلية  (ٔ)كالشافعية  (ٓ)٤بالكية كا (ْ)للطرفْب، كىذا مذىب ا٢بنفية  اإلجارةً  عقدً  لزكـي 
 كاختيار ابن تيمية.  (ٖ)كالظاىرية 

                                 
فتح  ( العقد البلـز ىو: العقد الذم ال ٲبكن كال ٯبوز فسخو من أحد طرفيو إال بعذر شرعي كاإلقالة ابلَباضي، ينظرُ)

، كا٤ببدع البن ِّٖ/ّ ، كالغرر البهية لؤلنصارمِِْ/ّ، كمواىب ا١بليل للحطاب ّْٖ/ٗالقدير البن ا٥بماـ 
 .ُٔ/ٔمفلح 

 .ُّٕ/ْكذىب أبو بكر األصم ا٤بعتزٕب إٔب أف اإلجارة غرر كال ٘بوز، ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب      
 . ّٗٔ، ك٨بتصر الفتاكل للبعلي ص ُِٖكى  ُٖٖكى  ُٖٓ كى  ُٕٔكى  ُٓٔ/َّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . ّٗٔ، كينظر ٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية للبعلي ص ُِٖ/َّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
، كدرر ُْٖ/ٗ، كفتح القدير البن ا٥بماـ َُِ/ْ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ُّٓ/ُٓ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ْ)

 . ّْْ/ُا٢بكاـ ٢بيدر 
 . ّٖٗ/ٓ، كمواىب ا١بليل للحطاب َُٗ/ٓ، كالذخّبة للقراُب ّْٓ/ّر ا٤بدكنة لسحنوف ( ينظٓ)
، كٙبفة اتاج البن ِٔٔ/ٓ، كركضة الطالبْب للنوكم ّّٖ/ٕ، كالبياف للعمرا٘ب ُِْ/ٕ( ينظر ٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ٔ)

 . ّٕٓ/ٖحجر 
، كاإلنصاؼ للمرداكم ِِٖ/ْكشرح الزركشي  ،ِّّ/ٓ، كا٤بغِب البن قدامة ُُٔ( ينظر التذكرة البن عقيل ص ٕ)

ُْ/ّْْ . 
 . ٖ-ٔ/ٕ( ينظر الى البن حـز ٖ)
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ٖٗ7 

 

 ؿخٍسحإل: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 . [3]ادلائدة  ،﴾ايى أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيودً ﴿قاؿ تعأب: 

ـي  الوفاءي  كٯببي  عقده  كجو الداللة: أف اإلجارةى   . (ُ)ألمر هللا و امتثاال فسخً  بو كعد
 الدليل الثاين. 
 . [6]الطالق  ،﴾فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىينه أيجيورىىينه ﴿قاؿ تعأب: 

إجارة الرضاع إذا انعقد، كذلك إبيتاء ا٤برضعات  بعقدً  هللا أمر ابلوفاءً  كجو الداللة: أفٌ 
 ، ككذلك ٝبيع عقود اإلجارة. إذا أرضعن أجورىن

 الدليل الثالث. 
: ثىبلىثىةه أىانى خىٍصميهيٍم يػىٍوـى الًقيىامىًة،   ٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ عى  : " قىاؿى اَّللهي تػىعىأبى قىاؿى

عى حيرًّا فىأىكىلى ٜبىىنىوي، كىرىجيله اٍستىٍأجىرى أىًجّبنا فىاٍستػىٍوَبى ًمٍنوي  ، كىرىجيله ابى كىٓبٍى يػيٍعًطًو رىجيله أىٍعطىى يب ٍبيه غىدىرى
أىٍجرىهي " 
(ِ) . 

 . (ّ)الوفاء بعقد اإلجارة بْب الطرفْب  كجوبكجو الداللة: فيو 
 الدليل الرابع. 

 . (ْ)و إال بَباضي الطرفْب اإلٝباع على أف عقد اإلجارة عقد الـز للطرفْب، كال ٯبوز فسخي 
 الدليل اخلامس. 

 . ٓ()فكاف الزما كالبيع كال ٯبوز فسخو أف عقد اإلجارة ىو عقد معاكضة كأحد نوعي البيع، 

                                 
 . َُِ/ْ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ُ)
بي ًإٍبًٍ مىٍن مىنىعى أىٍجرى األىًجًّب، برقم ِ)  . َِِٕ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . َُٗ/ِ( ينظر الفواكو الدكا٘ب للنفراكم ّ)
 . ّٗٔللبعلي ص ، ك٨بتصر الفتاكل ُِٖكى  ُٖٖكى  ُٖٓكى  ُٕٔكى  ُٓٔ/َّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ْ)
 . ّّٖ/ٕ( ينظر البياف للعمرا٘ب ٓ)
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 حإلؿخٍس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 الدليل السادس. 
بْب الطرفْب، فكل منهما  كيستقره  العقدي  إف ٓب يكن الزما فبل ٲبكن أف يتمه  اإلجارةً  عقدى  أفٌ 

قبل االنتفاع ابألجرة أك العْب كا٤بنفعة  العقدى  ٱبشى من صاحبو كال يثق فيو أف يفسخى 
 . (ُ)شريعة كقواعدىا من استقرار العقود كاستيفاء ا٤بنافع ا٤بستأجرة، كىذا ٱبالف مقاصد ال

 القول الثاني. 

أف عقد اإلجارة عقد جائز لطرُب العقد فيجوز ٥بما فسخو، كىذ رأم القاضي شريح بن 
 . (ّ)كذىب إليو الشوكا٘ب  ،، كقاؿ بعضهم إف اإلجارة غّب الزمة لؤلجّب(ِ)ا٢بارث كمن كافقو 

 أدلة القول الثاني. 

 دليل األول. ال
اتػىٍْبً عىلىى أىٍف أتىٍجيرى٘ب ٜبىىا٘بى ًحجىجو فىًإٍف ﴿قاؿ تعأب:  ًإٌ٘بً أيرًيدي أىٍف أيٍنًكحىكى ًإٍحدىل ابٍػنػىٍبىه ىى

 . [28]القصص  ،﴾أىٍٛبىٍمتى عىٍشران فىًمٍن ًعٍنًدؾى 
جّب نفسو كجو الداللة: استدؿ بو اإلماـ الشوكا٘ب رٞبو هللا على أف األجّب لو ا٢بق ُب أت

لـز بو كعليو فبل يستحق بذلك كالوفاء ٗبا عليو ليستحق األجرة، أك ترؾ العمل ا٤بتفق عليو فبل يي 
 . (ْ)و أجرتى 

كنوقش: أبف اللزـك ا٤بقصود بو ُب العقد ىنا ىو لزـك ٛبكْب ا٤بؤجر للمستأجر من العْب أك 
ا٤بستحقة من ا٤بستأجر للمؤجر إذا  بذؿ األجرةلزـك ا٤بنفعة ا٤بؤجرة لينتفع هبا ا٤بستأجر، كأيضا 

                                 
كىاًحدو ًمٍن  قى كيل  ا كىثفػىلىٍو كىاانى جىائًزىٍيًن لىمى  : " كىأىمها اٍلبػىٍيعي كىاإٍلًجىارىةي ُْٖ/ ِ( قاؿ العز بن عبدالسبلـ ُب قواعد األحكاـ ُ)

ٍرًعيهًتًهمىا إٍذ الى أيىٍمىني ًمٍن فىٍسًخ  ةي شى ٍيًن اًباًلنًٍتفىاًع ٗبىا صىارى إلىٍيًو، كىلىبىطىلىٍت فىائًدى  صىاًحًبًو ". اٍلميتػىعىاًقدى
ن ، كبداية اجملتهد البَُِ/ْ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ٕٗ/ُٓ، كا٤ببسوط للسرخسي ُّ/ْ( ينظر األـ للشافعي ِ)

 . ّٕٖ/ٕ، كالبناية للعيِب ُْٓ/ٓ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ُْ/ْرشد ا٢بفيد 
 . ِٕٓ-ُٕٓ( ينظر السيل ا١برار للشوكا٘ب ص ّ)
 . ِٕٓ( ينظر السيل ا١برار للشوكا٘ب ص ْ)
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خبل عقده من الشركط كالعيوب الٍب أراد االنتفاع ٗبا استأجره، أما ا٤بؤجر لنفسو أك األجّب إذا 
٘بيز الفسخ، فبل ٯبوز لو الفسخ اتفاقا، كإف حدث شيء من الطوارئ كاألعذار فبل ٯبوز لو 

 .ُاللزـك كما تقرر، إال ا٢بنفية  الفسخ أيضا عند ا١بمهور بناء على أف األصل ُب اإلجارة
العقد بل ىو ٨بّب بْب اإلمضاء  كملى و فليس ٗبلـز أف يي أجرتى األجّب ي ٓب يستوًؼ إال إذا 

  .يلحق ا٤بؤجركالَبؾ، إال إف ترتب على تركو العمل ضرر 
 الدليل الثاين. 

دىا، فيجوز من حيث االنتفاع ابلعْب إٔب أجل معْب كر  يشابو اإلعارةى  عقده  اإلجارةى  أفٌ 
 . (ِ)فسخو من الطرفْب كاإلعارة 

عّب ػي كنوقش: أبف ىذا قياس مع الفارؽ ُب ا٢بقيقة، ألف اإلعارة عقد تربع كإحساف من ا٤ب
لزماف بو، أما اإلجارة فهو عقد معاكضة بْب الطرفْب للمستعّب بناء على طلبو، فلذلك ال يي 

مدة معينة، كلذلك استحق   )ا٤بؤجر(طرؼ فأحدٮبا يبذؿ مالو لينتفع ٗبنفعة أك عْب ٲبلكها ال
 ا٤بتفق عليو.  كيتم العقدى  كل منهما ما أراده ٗبا بذلو ككاف لزاما على الطرؼ اآلخر أف يفيى 

 الدليل الثالث. 
نو من العْب ٲبكًٌ  كاآلخري  ٮبا يبذؿ ا٤باؿى فهما يتشاركاف فأحدي  ،أف عقد اإلجارة يشبو عقد الشركة

 . (ّ) نفعة ا٤برادة، كالشركة عقد جائز فجاز فسخ اإلجارة قياسا عليهاأك يبذؿ لو ا٤ب ا٤بستأجرةً 
 كنوقش من كجهْب: 

ىو عقد جائز من  -كىو األصل ا٤بقاس عليو  -األكؿ: عدـ التسليم أبف عقد الشركة 
ال سيما إف ترتب على الفسخ ٢بوؽ  ،الطرفْب، بل ىو ٧بل خبلؼ فا٤بالكية يركنو عقدا الزما

                                 
 .ُْٕ/ٗ( ينظر العناية للبابرٌب مع فتح القدير للكماؿ بن ا٥بماـ ُ 
 . َُِ/ْ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ِ)
 . ُْ/ْ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ّ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٗٗٓ 

 

 حإلؿخٍس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 . (ُ) ْبضرر أبحد الطرف
الثا٘ب: أبهنما ٱبتلفاف من حيث ا٢بقيقة، فعقد الشركة قائم على ا٤بشاركة بْب الطرفْب بناء 

جرا و ليته مكانى  كاحد منهما اآلخرى  كل    كيقيمي  ،على ما يبذلو كل طرؼ منهما من جهد أك ماؿ
 قائمو  ٕبتو  كضةو معا فهو عقدي  اإلجارةً  كيتشاركا الربح، دكف ٛبلك أحدٮبا ٤باؿ اآلخر، أما عقدي 

 . (ِ)على ٛبليك أحد الطرفْب لآلخر ما يستحقو فأشبو البيع ككاف الزما 
 الدليل الرابع. 

أف عقد اإلجارة جائز كعقد ا١بعالة كذلك من حيث ا٤بعُب، فهي عقد بْب طرفْب على 
 . (ّ)استيفاء منفعة كبذؿ ماؿ عليها 

 ،يصح القياس، كذلك من عدة أكجوكنوقش: أبف اإلجارة ٚبتلف عن ا١بعالة حقيقةن فبل 
 منها: 

تكوف على عمل معلـو أك عْب ٧بددة لبلنتفاع هبا كإجارة مسكن،  األكؿ: أف اإلجارةى 
 ٖببلؼ ا١بعالة فهي ال تكوف إال على عمل. 

 معْب الثا٘ب: أف ا٤بنفعة ا٤برادة ُب اإلجارة ٧بددة كمنضبطة كمقدكر عليها، كاستئجار أجّب
علٌي عبدم  كمن يقوؿ من رده   ،معينة، ٖببلؼ ا١بعالة فقد يدخلها الغرر٣بياطة ثوب أبجرة 

 . (ْ)عليو كقد ال يستطيع  هي ده رٌ  ا٤بطلوبى  فلو كذا، فقد يردٌ  أك انقٍب الضالةً  اآلبق
ل فبل يستحق ا١بعل إال إف اعً جى ػي الثالث: أف األجّب يستحق أجرتو ٗبجرد العقد، ٖببلؼ ا٤ب

 أدل العمل الذم عليو. 
، ٖببلؼ ا١بعالة فهي عقد مطلق ليس ٥با كقت ٧بدد بوقت معْب عقده  اإلجارةى  لرابع: أفٌ ا

                                 
 . ْ/ٓ، كالشرح الكبّب للدردير مع حاشية الدسوقي ُٕ/ٕ( ينظر مواىب ا١بليل للحطاب ُ)
 . ٕٔ/َّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . ُْ/ْ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ّ)
 . ِٔٓ/ُهللا  االختيارات الفقهية البن تيمية لدل تبلميذه لسامي جاد، ك ٗٓ/ْ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ْ)
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 . (ُ)٧بدد إال إب٪باز العمل 
ليست عقدا جائزا كمشركعا عند  –كىي األصل ا٤بقاس عليو  – ا١بعالةى  ا٣بامس: أفٌ 

 ٤بالكية أهنا عقده ا ، كما يرل بعضي (ِ)ا١بميع، فا٢بنفية يركف عدـ مشركعيتها للغرر الواقع فيها 
 اآلخر عند ا١بميع.  للطرؼً  علي ا١ب ا١باعلى  لزـي يى  عليو ، كبعد ٙبقق اجملعوؿً (ّ)الـز 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

على نتيجتو أبف الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ كذلك لقوة أدلتو كاتفاؽ الفقهاء عليو، ك 
  وافق ٤بقاصد الشارع من استقرار العقود.لداللة النصوص، كىذا ىو ا٤ب اإلجارة عقد الـز

 بيان وجه الشذوذ. 

تعد ىذه ا٤بسألة من ا٤بسائل الٍب علل ابن تيمية فيها كجو الشذكذ، حيث بْب أهنا ٨بالفة 
فقاؿ رٞبو  ،بو اآلخر كغدره  رؼً للطٌ  ها ظلمه كأف ُب فسخً  كمقاصد الشرع، للنص ا٤بوجب للوفاء

اىَّللهي تػىعىأبى قىٍد أىمىرى اًبٍلوىفىاًء اًبٍلعيقيوًد كىأىمىرى اًبٍلوىفىاًء اًبٍلعىٍهًد كىقىاؿى هللا بعد ا٢بكم ابلشذكذ: ).. كى 
: " أىٍربىعه مىٍن كينه  النهيب    : " يػيٍنصىبي ًلكيلًٌ غىاًدرو لًوىاءه يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًعٍندى اٍسًتًو ًبقىٍدًر غىٍدرىتًًو "، كىقىاؿى

قنا خىاًلصنا كىمىٍن كىانىٍت ًفيًو خىٍصلىةه كىانىٍت ًفيًو خىٍصلىةه ًمٍن النًٌفىاًؽ حىٌبه يىدىعىهىا: إذىا ًفيًو كىافى مينىافً 
ًإذىا خىاصىمى فىجىرى "..(  ًإذىا عىاىىدى غىدىرى كى نى خىافى كى ًإذىا ايٍؤٛبًي حىدهثى كىذىبى كى
(ْ) . 

 اإلجارةً  طرفْب، كأف القوؿ أبف عقدى لل الزمةه  الشرعيةى  اإلجارةى   ُب عدة مواطن أفٌ كما بْبه 
 . (ٓ)إلٝباع الفقهاء كا٤بسلمْب  بل ىو ٨بالفه  ،عرؼال يي  قوؿه  كليس ببلزـو  جائزه 

                                 
 . َُّ/ٓ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
 . ُِٕ/ِ، كاللباب للغنيمي َِّ/ٔ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ِ)
 . ٗٔ/ٖ، كمنح ا١بليل لعليش ْٗٔ/ٖ( ينظر البياف كالتحصيل البن رشد ا١بد ّ)
 . ّٗٔ، كينظر ٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية للبعلي ص ُِٖ/َّل ابن تيمية ( ٦بموع فتاك ْ)
، َُْ/ٓ، كالفتاكل الكربل لو ُِٖكى  ُٖٖكى  ُٖٓكى  ُٖٕكى  ُٕٔكى  ُٓٔ/َّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٓ)

 . ّٗٔك٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية للبعلي ص 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕٗٗ 

 

 حإلؿخٍس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: ػذَ أفغبؿ اإلعبسح إرا رٍفذ اٌؼ١ٓ اٌّؤعشح لجً 
 االٔزفبع ثٙب. 

 تحرير محل النزاع. 

اإلجارة  قبل القبض أك االنتفاع هبا فإف عقدى ا٤بؤجرة إذا تلفت  العْبى  على أفٌ  الفقهاءي  أٝبعى 
ال تفسخ اإلجارة إذا تلفت العْب بعد القبض كقبل استيفاء  :، كخالف بعضهم فقاؿ(ُ)ينفسخ 
 ا٤بنافع. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ًلكى إذىا تيمية: ".. أىفه اٍلعىٍْبى اٍلميؤىجهرىةى إذىا تىًلفىٍت قػىٍبلى قػىٍبًضهىا بىطىلىٍت ا قاؿ ابني  إٍلًجىارىةي، كىكىذى
فنا شىاذًّا حىكىٍوهي عىٍن أىيب ثػىٍورو "  ،تىًلفىٍت عىًقبى قػىٍبًضهىا كىقػىٍبلى التهمىك ًن ًمٍن ااًلٍنًتفىاعً  إاله ًخبلى

(ِ) . 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

هبا فإف اإلجارة  إذا تلفت كىلكت قبل قبضها أك التمكن من االنتفاع ا٤بؤجرةى  العْبى  أفٌ 
، كاختيار (ٕ)كالظاىرية  (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)تنفسخ، كىو قوؿ ا٢بنفية 

 تيمية. ابن
 

                                 
، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ْْٕ/ُْٞبن بن قدامة ، كالشرح الكبّب لعبدالر ّّٔ/ٓ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ُ)

، كجامع ا٤بسائل البن تيمية؛ طبع دار عآب الفوائد ِِْ/ٓ، ك٦بموعة الرسائل كا٤بسائل لو ِٔٗ/َّكى  ِٖٖ/َّ
 . ْٓ، كا٤بسائل كاألجوبة لو ص َّْ/ُ)اجملموعة السادسة( 

 . ِِْ/ٓلو  ، ك٦بموعة الرسائل كا٤بسائلِٖٖ/َّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . َْ/ٖ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ِّْ/َُ، كالبناية للعيِب ِِّ/ْ، كى ُٔٗ/ْ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ّ)
، كالتاج كاإلكليل ّْٖ، كجامع األمهات البن ا٢باجب ص ُٗٓ/ِ، كالتلقْب لو ّٓٔ/ِ( ينظر اإلشراؼ للبغدادم ْ)

 . ِٔٓ/ٕللمواؽ 
 . ِٔٗ، ككفاية األخيار للحصِب ص ّْٔ/ْ، كالتهذيب للبغوم ّٖٗ/ٕلماكردم ( ينظر ا٢باكم الكبّب لٓ)
 . ْْٔ/ُْ، كاإلنصاؼ للمرداكم َْْ/ْ، كا٤ببدع البن مفلح ُٖٕ/ِ( ينظر الكاُب البن قدامة ٔ)
 . َُكى  ٓ/ٕ( ينظر الى البن حـز ٕ)
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 حإلؿخٍس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 أدلة القول األول. 
 الدليل األول. 
: قىاؿى رىسيوؿي هللاً  عىن جىاًبر ٍبن رنا، فىأىصىابػىٍتوي : " لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ٜبىى  عىٍبًد هللًا هنع هللا يضر يػىقيوؿي

؟ "  ئنا، ًِبى أتىٍخيذي مىاؿى أىًخيكى ًبغىٍّبً حىقٌو يػٍ ل  لىكى أىٍف أتىٍخيذى ًمٍنوي شى جىاًئحىةه، فىبلى ٰبًى
(ُ) . 

على البيع، فالعْب ا٤بؤجرة إذا تلفت قبل القبض أك االنتفاع  اإلجارةي  كجو الداللة: أنو تقاسي 
 . (ِ) ابلعْبً  ا٤بستأجري  كٓب ينتفعٍ  األجرةى  ا٤بؤجري  أيخذي  حقٌو قبض أجرهتا، فبأم  للمؤجر فبل ٰبلٌ 

 الدليل الثاين. 
 . ّ()اإلجارة يفسخ  ا٤بؤجرة إذا تلفت قبل القبض أك االنتفاع هبا فإف عقدى  العْبى  على أفٌ  اإلٝباعي 

 الدليل الثالث. 
ة منها، كابستيفاء ىذه ليس ذات العْب كإ٭با منافعها كاالستفاد عليو ُب اإلجارةً  ا٤بعقودى  أفٌ 

، أما ذات العْب ا٤بؤجرة فما زالت ملكيتها لصاحبها، فإذا تلفت العْب ا٤بنافع يتحقق القبضي 
قبل القبض أك بعده كقبل االنتفاع هبا ٓب يعد ىناؾ حاجة الستمرار العقد لفوات ا٤بنافع كيفسخ 

 . (ْ) اء كل ذم حق حقوإعطك  ٙبرٙب الظلم العقد، كىذا الذم يتوافق مع مقاصد الشريعة من
 القول الثاني. 

 ، كىذا قوؿالعقدي  فسخي إذا تلفت بعد القبض كقبل استيفاء ا٤بنافع فبل يي  ا٤بؤجرةى  العْبى  أفٌ 
 . (ٔ)رٞبو هللا  (ٓ)ثور  أيب الفقيو

                                 
بي كىٍضًع ا١بٍىوىاًئًح، برقم ُ)  . ُْٓٓ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . َِٕ( ينظر ا٤بسائل ا٤باردينية البن تيمية ص ِ)
، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ْْٕ/ُْ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ّّٔ/ٓ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ّ)

، كجامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة السادسة( ِِْ/ٓ، ك٦بموعة الرسائل كا٤بسائل لو ِٔٗ/َّكى  ِٖٖ/َّ
 . ْٓا٤بسائل كاألجوبة لو ص  ،َّْ/ُ

 . ِِّ/ْ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ّّٔ/ٓ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ْ)
( ىو: " أبو ثور إبراىيم بن خالد الكليب الفقيو، من أىل بغداد يركم عن يزيد بن ىاركف كالناس، مات لثبلث بقْب ٓ)

لما ككرعا كفضبل كداينة كخّبا، ٩بن صنف الكتب كفرع من صفر سنة أربعْب كمائتْب، ككاف أحد أئمة الدنيا فقها كع
 . ْٕ/ُِ، كينظر سّب أعبلـ النببلء للذىيب ْٕ/ٖعلى السنن كذب عن حرٲبها كقمع ٨بالفيها "، الثقات البن حباف 

 . ْٕ/ُٓ، كاجملموع للنوكم ّّٔ/ٓ، كا٤بغِب البن قدامة َُ/ٕ، كالى البن حـز ّٖٗ/ٕ( ينظر ا٢باكم للماكردم ٔ)
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 حإلؿخٍس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 أدلة القول الثاني. 

 استدؿ القائلوف هبذا القوؿ: 
قبضا للعْب كاستبلـ ا٤ببيع بعد البيع يعد  د  ا٤بستأجر للعْب ا٤بؤجرة من ا٤بؤجر يع استبلـى  أبفٌ 

قبضا لو كيتم البيع، كهبذا ًب عقد اإلجارة كال ٰبق للمستأجر الفسخ كلو تلفت العْب ُب يده 
 . (ُ)قبل االنتفاع هبا 

بل ابلقبض  ،كنوقش: بعد التسليم، ألف استبلـ العْب ا٤بؤجرة ال يكوف ٗبجرد قبضها فقط
، فتلف (ِ)افع ا٤بعقود عليها، كأما البيع فإف استبلـ ا٤ببيع يعد قبضا لو كالتمكن من استيفاء ا٤بن

فكأنو تلف  ،ستيفائهاف للمنافع قبل التمكن من االعْب قبل االنتفاع هبا ىو ُب حقيقتو تل
 للمبيع قبل قبضو. 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

وافقتو ٤بك متها من ا٤بعارضة؛ كسبلالذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ، لقوة أدلتو كصراحتها 
 ٤بقاصد الشريعة. 

 بيان وجه الشذوذ. 

ل ذلك ٤بخالفتو النص كالقصد  كعلٌ ، ٍب بٌْب نو شاذٌ أبالثا٘ب  القوؿً على  مى كى حى كى  الشيخي  فى صى كى 
الشرعي إببطاؿ البيع إذا تلف ا٤ببيع  الشرعي كاإلٝباع الفقهي كالقياس ا١بلي، حيث جاء النص  

إذا تلفت العْب قبل القبض أك  -الٍب ىي أحد نوعي البيع– شَبم، كمثلو اإلجارةكٓب يستوفو ا٤ب
ألف حقيقة العقد فيها على ا٤بنافع، كأف ىذا  ،حٌب بعده كقبل التمكن من استيفاء ا٤بنافع

ًة  مقتضى الشارع من إعطاء كل ذم حق حقو كمنع الظلم، فقاؿ رٞبو هللا: " الى نًزىاعى بػىٍْبى اأٍلىًئمه
 فه مىنىاًفعى اإٍلًجىارىًة إذىا تػىعىطهلىٍت قػىٍبلى التهمىك ًن ًمٍن اٍسًتيفىائًهىا سىقىطىٍت اأٍليٍجرىةي ٓبٍى يػىتػىنىازىعيوا ُب أى 

                                 
 . ِْٔ/ُُ، ككفاية النبيو البن الرفعة ّٖٗ/ٕ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ُ)
 . ِِْ/ٓ، ك٦بموعة الرسائل كا٤بسائل لو ِٖٖ/َّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
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...، لىًكٍن يػىقيوليوفى: اٍلمىٍعقيودي عىلىٍيًو ىينىا اٍلمىنىاًفعي كىًىيى مىٍعديكمىةه ٓبٍى تػيٍقبىضٍ  كىًإ٭بهىا قػىٍبضيهىا  ،ذىًلكى
ًإ٭بهىا جيًعلى قػىٍبضي اٍلعىٍْبً قػىٍبضنا ٥بىىا ُب اٍنًتقىاًؿ اٍلًمٍلًك  ،ٍسًتيفىائًهىا أىٍك التهمىك ًن ًمٍن اٍسًتيفىاًئهىاابً  كى

نػٍ كىااًلٍسًتٍحقىاًؽ كىجىوىاًز التهصىر ًؼ، فىًإذىا تىًلفىٍت اٍلعىٍْبي فػىقىٍد تىًلفىٍت قػىٍبلى التهمىك ًن ًمٍن اٍسًتيفىاًء الٍ  فىعىًة مى
فػىتػىٍبطيلي اإٍلًجىارىةي"
(ُ) . 

من  قاؿ: " إذا بعتى   ُب صحيح مسلم عن النيبٌ  قد ثبتى  كقاؿ رٞبو هللا: )كا٢بديثي 
 كم ماؿى أحدي  أيخذي  أخيك شيئنا، ًِبى  من ماؿً  لك أف أتخذى  ، فبل ٰبل  فأصابتها جائحةه  أخيك ٜبرةن 
و، ن ا٤بشَبم من قبضً قبل ٛبك   لفى تى  ا٤ببيعى  ، فإفٌ ىذا القوؿى  دي يؤيٌ  ؟ "، كاالعتباري حقٌ  أخيو بغّبً 

 . (ِ)ن استيفائها( ن مً التمك   قبلى  ا٤بؤجرةً  العْبً  لفت منافعي ما لو تى  وى فأشبى 

                                 
 ُٓٓ/َّ، كينظر ٦بموع الفتاكل لو ِِْ/ٓ، ك٦بموعة الرسائل كا٤بسائل لو ِٖٖ/َّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)

 . ِٖٖ كى  َِٕكى 
 . َِٕ( ا٤بسائل ا٤باردينية البن تيمية ص ِ)
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اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: أفغبؿ اإلعبسح ف١ّب ِعٝ إرا رٍفذ اٌؼ١ٓ 
 اٌّؤعشح أصٕبء االٔزفبع ثٙب. 

 تحرير محل النزاع. 

ا٤بؤجرة إذا تلفت أثناء االنتفاع هبا فقد انفسخ  العْبى  بعة على أفه ا٤بذاىب األر  اتفق فقهاءي 
انفساخ ما مضى من  ٔبوازً  :هم فقاؿبعضي  ، كخالفى (ُ)من مدة العقد  يى قً اإلجارة فيما بى  عقدي 

 العقد أيضا. 
 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ًإٍف تىًلفىٍت اٍلعىٍْبي ُب أىثٍػنىاًء اٍلمي  ًة قاؿ رٞبو هللا: " كى ًة انٍػفىسىخىٍت اإٍلًجىارىةي ًفيمىا بىًقيى ًمٍن اٍلميده ده
ؼه شىاذ  "  ديكفى مىا مىضىى، كىُب اٍنًفسىاًخهىا ُب اٍلمىاًضي ًخبلى
(ِ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

ي من قً بْب الطرفْب فيما ب اإلجارةً  ا٤بؤجرة إذا تلفت أثناء االنتفاع هبا فينفسخ عقدي  العْبى  أفٌ 
 (ْ)كمذىب ا٤بالكية  (ّ)العقد كاستقبل، دكف ما مضى منو كانتهى، كىذا قوؿ ا٢بنفية  مدةً 

 كاختيار ابن تيمية.  (ٕ)كالظاىرية  (ٔ)كمذىب ا٢بنابلة  (ٓ)كاألظهر عند الشافعية 

                                 
، ّْٖ، كجامع األمهات البن ا٢باجب ص ُْٔ/ْ، كالفتاكل ا٥بندية ُْٖ/ٔ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ُ)

 . ُٓٓ/َّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َْْ/ْ، كا٤ببدع البن مفلح ّٖٗ/ٕكا٢باكم الكبّب للماكردم 
 . ِِٓ/ٓ، ك٦بموعة الرسائل كا٤بسائل لو ِٖٗ/َّمية ( ٦بموع فتاكل ابن تيِ)
، كحاشية ابن ِّٕ/ٗ، كالبناية للعيِب ُٕٔ، كبداية ا٤ببتدم للمّبغينا٘ب ص ُْٖ/ٔ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ّ)

 . ُْٔ/ْ، كالفتاكل ا٥بندية جملموعة من العلماء برًئسة البلخي ٕٓكى  َٓ/ٔعابدين 
، ِّْ/ْ، كمواىب ا١بليل للحطاب َُِ/ٕ، كالتوضيح ٣بليل ّْٖبن ا٢باجب ص ( ينظر جامع األمهات الْ)

 . ٗٓ/ٕكشرح الزرقا٘ب على خليل 
 . ِْٔ/ُُ، ككفاية النبيو البن الرفعة ّْٓ/ْ، كالتهذيب للبغوم ّٖٗ/ٕ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ٓ)
 . ِٕ/ْاؼ القناع للبهوٌب ، ككشَْْ/ْ، كا٤ببدع البن مفلح ّّٔ/ٓ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٔ)
 . ٓ/ٕ( ينظر الى البن حـز ٕ)
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 حإلؿخٍس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 . [363]األنعام  ،﴾هىاكىالى تىٍكًسبي كيل  نػىٍفسو ًإاله عىلىيػٍ ﴿قولو تعأب: 

من ا٤بنافع خبلؿ مدة معينة فعليو دفعو للمؤجر حٌب  ما كسبو ا٤بستأجري  كجو الداللة: أفٌ 
ىبلؾ العْب، ٩با يدؿ على إمضاء عقد اإلجارة فيما مضى كاستقراره ابالنتفاع، كعدـ انفساخو 

 . (ُ)فيما مضى عند ىبلؾ العْب أثناء االنتفاع هبا 
 الدليل الثاين. 

ألحاديث الدالة على أف األصل ُب أمواؿ الناس ا٢برمة إال ٕبق كحق اإلجارة على ا٤بنافع، ا
 كمن ذلك :

: " فىًإفه ًدمىاءىكيٍم   ٍبًن عىبهاسو هنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى اَّللهً اعىًن  - خىطىبى النهاسى يػىٍوـى النهٍحًر... فػىقىاؿى
ا، ُب شىٍهرًكيٍم كىأىٍموىالىكيٍم كىأىٍعرىاضىكيٍم عىلىٍيكي  ا، ُب بػىلىدًكيٍم ىىذى ـه، كىحيٍرمىًة يػىٍوًمكيٍم ىىذى ٍم حىرىا

ا  . (ِ)"  ىىذى

كجو الداللة: أف األصل أف ماؿ ا٤بسلم ٧بـر على أخيو ا٤بسلم إال ٕبق، كما داـ انؿ 
 . (ّ)هبا، فبل ٰبق فسخ العقد فيما مضىا٤بؤجر أجرة العْب ا٤بؤجرة ٕبق النتفاع ا٤بستأجر 

: قىاؿى رىسيوؿي هللًا عى  - : " لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ٜبىىرنا، ملسو هيلع هللا ىلصن جىاًبرى ٍبنى عىٍبًد هللًا هنع هللا يضر يػىقيوؿي
؟ " ئنا، ًِبى أتىٍخيذي مىاؿى أىًخيكى ًبغىٍّبً حىقٌو يػٍ ل  لىكى أىٍف أتىٍخيذى ًمٍنوي شى فىأىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه، فىبلى ٰبًى

ْ. 

أف األصل ُب أمواؿ الناس ا٢برمة، كأف استحقاؽ ا٤باؿ مرىوف بقدر اللة : كجو الد

                                 
 .ٓ/ٕالى البن حـز ( ينظر ُ)
، برقم ِ) ـى ًمُبن بي ا٣بيطٍبىًة أىايه  . ُّٕٗ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . ٓ/ٕ( ينظر الى البن حـز ّ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو.ْ)
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ٗٗ4 

 

 حإلؿخٍس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ المعامالت المالية والفرائض: األولالفصل 

 استيفاء ا٤بنفعة، كعليو فإف ا٤بؤجر يستحق من ا٤باؿ بقدر ما استنفع ا٤بستأجر. 
 الدليل الثالث. 

لوقوع ىلكة العْب، فبل ٲبكن أف يكوف أثره فيما مضى إ٭با يقع األثر بعد  حادثه  الفسخى  أفٌ 
 . (ُ)استقبل من الزماف ا٤بؤثر فيما 

 الدليل الرابع. 
اتفاؽ الفقهاء على أنو ٗبوجب عقد اإلجارة يستحق ا٤بؤجر أجرتو، كال ٘بب لو حٌب 

شيئا فشيئا، فكلما انتفع ا٤بستأجر ابلعْب كجب قدر ىذا االنتفاع  ا٤بنفعةى  يستوُب ا٤بستأجري 
من ا٤بدة، كليس على  للمؤجر، فإذا تلفت العْب لسبب ما انفسخت اإلجارة فيما بقي

ا٤بستأجر أف يدفع أجر ما تبقى من ا٤بدة، كعلى ا٤بؤجر إذا استلم كامل األجرة أف يرد قدر ما 
 . (ِ)بقي من مدة اإلجارة بعد تلف العْب للمستأجر 

 كنوقش: بعدـ التسليم لوجود ا٤بخالف. 
 القول الثاني. 

٤بؤجرة أثناء االنتفاع هبا، كىذا قوؿ أف اإلجارة تفسخ فيما مضى من العقد إذا تلفت العْب ا
 . (ْ)كا٢بنابلة  (ّ)لبعض الشافعية ضعيف 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
استدؿ القائلوف هبذا القوؿ أبف عقد اإلجارة على ٝبيع ا٤بنفعة خبلؿ مدة معينة، فإذا 

ف ا٤بؤجر ٓب يسلم أل ،ف العقد يفسخ فيما مضى كفيما بقيتلفت العْب خبلؿ االنتفاع هبا فإ
                                 

  .ُْٖ/ٔ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ُ)
 . ِٔٗ/َّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . ِْٔ/ُُ، ككفاية النبيو البن الرفعة ْٕ/ُٓ مع التكملة كاجملموع للنوكم ّْٔ -ّْٓ/ْ( ينظر التهذيب للبغوم ّ)
 . ْْٔ/ُْ( ينظر اإلنصاؼ للمرداكم ْ)
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ٗٗ0 

 

 حإلؿخٍس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 . (ُ)ٝبيع ا٤بعقود عليو 
كنوقش: بعدـ التسليم، فإف ا٤بعقود عليو من ا٤بنافع يتعدد كيتجزأ، فما انتيفع هبا من ىذه 

و كيستحقو ا٤بؤجر لتمكينو ا٤بستأجر من العْب أجرتي  ا٤بستأجرى  ا٤بنافع خبلؿ مدة العقد فيلزـي 
 ا٤بؤجرة كاالنتفاع هبا. 

 الدليل الثاين. 
قياس على البيع، فإذا اشَبل سلعتْب كقبضهما ككجد إبحداٮبا عيبا، فلو أف يرد ا٤ببيع  ال

 . (ِ)كيسَبد الثمن كامبل أك يرد السلعة ا٤بعيبة 
 كنوقش من كجهْب: 

 األكؿ: عدـ التسليم بذلك، بل عليو أف يرد السلعة ا٤بعيبة دكف السليمة. 
كال يتم إال  الغاية منو ٛبلك السلعة ا٤ببيعة ألف ا٤ببيع ،أبف ىذا قياس مع الفارؽالثا٘ب : 

ه ككجدى  ، أـ اإلجارة فالغاية منها االنتفاع ٗبنافع العْب مدة معينة، فإذا استلم ا٤ببيعى ابلقبض
، أما إذا انتفع ٗبنافع العْب كلو كانت فلو الرد أك إمضاء البيع خيار العيب فيثبت لومعيبا 

كيعد ىذا إمضاء للعقد كرضا منو ليو أجرة ما انتفع بو، االنتفاع هبا فع خبلؿمعيبة أك ىلكت 
 .إذا ىلكت العْبمن ا٤بدة  كيفسخ العقد فيما بقيبو، 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ ا٤بتضمن أف اإلجارة ال تنفسخ فيما مضى من العقد، إذا 
كموافقتو ٤بقاصد الشريعة ُب إحقاؽ العدؿ كإيفاء ىلكت العْب أثناء االنتفاع هبا، لقوة أدلتو 

 ا٢بقوؽ ألصحاهبا. 

                                 
 . ّْٔ/ْ( ينظر التهذيب للبغوم ُ)
 . َٗ/ّ( ينظر ركضة الطالبْب للنوكم ِ)
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 حإلؿخٍس: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ لمالية والفرائضالمعامالت ا: الفصل األول

 بيان وجه الشذوذ. 

الشذكذ ُب ا٤بسألة عند ا٢بكم عليها، كلكن جراي على أصولو  رٞبو هللا كجوى   الشيخي ٓب يبْبًٌ 
الشارع كمقاصده من أف نصوص فإف القوؿ الثا٘ب يعد شاذا، ٤بخالفتو  ،كمن ٦بموع كبلمو

تستقر ابلقبض، كأف قبضها ىو استيفاء ا٤بنافع ا٤بعقود عليها، كبناء على ما ًب استيفاؤه اإلجارة 
حٌب انعداـ تلك ا٤بنافع بعيب أك ىبلؾ العْب ا٤بؤجرة، كما إف فسخ  ابألجرةفإنو ٯبب الوفاء 

فيو ظلم للمؤجر الذم مكن ا٤بستأجر من العْب  ،كرد األجرة للمستأجرفيما مضى العقد 
، قاؿ رٞبو هللا: " نقوؿ: إذا تعطلت ا٤بنفعة (ُ)كمن أصوؿ الشريعة ٙبرٙب الظلم عموما  كمنافعها،

، (ِ)ُب أثناء ا٤بدة أنو ينفسخ اإلجارة فيما بقي من ا٤بدة، كٯبب للماضي قسطو من األجرة.. " 
تػىلىًف بػىٍعًض اأٍلىٍعيىاًف كقاؿ: " كىتػىعىط لي بػىٍعًض اأٍلىٍعيىاًف اٍلميٍستىٍأجىرىًة ييٍسًقطي نىًصيبىوي ًمٍن اأٍلي  ٍجرىًة كى

ًبيعىةً  فىعىًة يىكيوفي  ،اٍلمى نػٍ اـً بػىٍعًض الد كًر، كىتػىعىط لي اٍلمى دى ًمٍثلى مىٍوًت بػىٍعًض الدهكىابًٌ اٍلميٍستىٍأجىرىًة كىاهنًٍ
ابهًة اٍلميٍستىٍأجىرى  : أىحىديٮبيىا تػىلىفي اٍلعىٍْبً كىمىٍوًت اٍلعىٍبًد كىالده  ًة. ًبوىٍجهىٍْبً

اًر انٍػهىدىمىٍت كىأىٍرضو لًلزهرًٍع غىرًقى  ٍنىعي نػىٍفعىهىا، كىدى هىا مىا ٲبى ٍت أىٍك كىالثها٘ب زىكىاؿي نػىٍفًعهىا أبًىٍف ٰبىٍديثى عىلىيػٍ
نػىهيمىا ًعنٍ  دى أىحىدو ًمٍن انٍػقىطىعى مىاؤيىىا، فػىهىًذًه إذىا ٓبٍى يػىٍبقى ًفيهىا نػىٍفعه فىًهيى كىالتهالًفىًة سىوىاءن الى فػىٍرؽى بػىيػٍ

اٍلعيلىمىاًء " 
(ّ) . 

 
 

 

                                 
 . ِٔٗ/٦َّبموع فتاكل ابن تيمية ( ينظر ُ)
 . َِْ/ُ( جامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة األكٔب( ِ)
 . ِٖٗ/َّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
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 الثالث المبحث

 المسابقة

 : واحدة مسألةوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 ؿٞحُ حُِؼذ رخَُ٘ى رال ػٞٝ
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 حُٔٔخروش: حُٔزلغ حُؼخُغ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 اٌّغأٌخ األٌٚٝ: عٛاص اٌٍؼت ثبٌٕشد ثال ػٛض. 

 تصوير المسألة. 

ب كىلىٍيسى ًبعىريب " فىارًًسي  معره  ،ىو: " شىٍيءه يػيٍلعىبي ًبوً  دي رٍ النػه 
، يقاؿ: " كضىعىو أٍردشّبي بني (ُ)

، ك٥بذا يقاؿي لو: النػهٍردىشّبي "  اببىكى
ييرمى فيها ابلزىر ا٤بكعب ، كىي: لعبة تعتمد على ا٢بظ، (ِ)

صندكؽ أك  ، كمن أشهر أنواعها أف يكوف لبعضهان كل جانب بنقاط كا٤بعركؼ ابلنردكا٤برقط م
رمى بينها ٧بدد، ٍب يي  منها عدده  العبو  لكلًٌ كيكوف وص أك ا٢بجارة، قاعدة توضع عليها الفص

عرؼ لدل ، كتي من نقاط لنردي ما أيٌب بو ا اآلخر ٕبسبً  على حجارةً  العبو  ، فيستوٕب كل  ابلنردً 
 . (ّ)اكلة ابلطه  ةً العامٌ 

 ن أم أحد. ببل عوض كال جائزة م ،عبة جملرد ا٤بتعةهبذه الل   بي عً بو ىنا ىو: الله  كا٤برادي 
 تحرير محل النزاع. 

، كأجاز بعضهم اللعب (ْ)نيقل إٝباع الفقهاء على ٙبرٙب اللعب ابلنرد بعوض كبغّب عوض 
 بو ببل عوض. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن ًفي ـه اًبتًٌفىاًؽ اٍلعيلىمىاًء، كى ًإٍف  قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " اللهًعبي اًبلنػهٍرًد حىرىا ، كى ًو ًعوىضه
ؼه شىاذ  الى يػيٍلتػىفىتي إلىٍيًو "   . (ٓ)كىافى ًفيًو ًخبلى

                                 
 ، ُِْ/ّ( لساف العرب البن منظور ُ)
 . ِِّ/ُ( القاموس ايط للفّبكز آابدم ِ)
 . ْٕٕ، كمعجم لغة الفقهاء لقلعجي ص َّٓص  ، كالقاموس الفقهي أليب حبيبُٕٗ/ْ( ينظر النهاية البن األثّب ّ)

كيٍم كىىىاتػىٍْبً اٍلكىٍعبػىتػىٍْبً  : " ًإايه اٍلمىٍوسيومىتػىٍْبً اللهتػىٍْبً  كقد جاء ُب األثر كصف للنرد: فػىعىٍن عىٍبًد اَّللهً ٍبًن مىٍسعيودو هنع هللا يضر قىاؿى
ٍيًسًر "، أخرج كقاؿ البيهقي ُب السنن الكربل ، ّْْو البخارم ُب األدب ا٤بفرد ص يػيٍزجىرىاًف زىٍجرنا، فىًإنػههيمىا ًمنى اٍلمى

 . ْٖٖكصححو األلبا٘ب ُب األدب ا٤بفرد ص ، ُِٓ/َُافوظ أنو موقوؼ 
، كجامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة الرابعة( ِّٓ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ّّٗ/ٖ( ينظر تفسّب القرطيب ْ)

 . ِْٓ-ِّْكى  َِِ/ِّ، ك٦بموع الفتاكل لو ْْٕ/ْو ، كالفتاكل الكربل لَُْ/ُ
 . ِّٓ/ِّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٓ)
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 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

كالصحيح عند  (ِ)كا٤بالكية  (ُ)ٙبرٙب اللعب ابلنرد ببل عوض، كىذا مذىب ا٢بنفية 
 كاختيار ابن تيمية.  (ٓ)كالظاىرية  (ْ)كمذىب ا٢بنابلة  (ّ) الشافعية

 ة القول األول. أدل

 الدليل األول. 
ًل ﴿قولو تعأب:  ـي رًٍجسه ًمٍن عىمى ا الهًذينى آمىنيوا ًإ٭بهىا ا٣بٍىٍمري كىاٍلمىٍيًسري كىاأٍلىٍنصىابي كىاأٍلىٍزالى ايى أىيػ هى

، ًإ٭بهىا ييرًيدي الشهٍيطىافي أىٍف ييوًقعى بػىيػٍ  اكىةى كىاٍلبػىٍغضىاءى ُب ا٣بٍىٍمًر الشهٍيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىعىلهكيٍم تػيٍفًلحيوفى نىكيمي اٍلعىدى
تػىهيوفى  ًة فػىهىٍل أىنٍػتيٍم مينػٍ ٍيًسًر كىيىصيدهكيٍم عىٍن ذًٍكًر اَّللهً كىعىًن الصهبلى  . [53-50]ادلائدة  ،﴾كىاٍلمى

وقع ا يي كجو الداللة: أف النرد من ا٤بيسر كإف ٓب يكن بعوض، كما كاف من ا٤بيسر فهو ٩بٌ 
عن سبيل هللا كذكره، كال يسلم البلعب بو من االنشغاؿ بو كاستغراقو  كالصده  البغضاءى ك  العداكةى 

فيو عن ما ٯبب عليو شرعا أك ٘باه أىلو أك ما ىو أنفع لو، كأف اإلدماف عليو قد ٯبر إٔب 
 . (ٔ)القمار اـر إٝباعا 
ذلك قد يقع كالبغضاء قد تقع من أم شخص عند أم منافسة، كك العداكةى  كنوقش: أبفه 

 عن سبيل هللا ُب أم لعبة حٌب لو كانت ا٤بسابقة ُب ا٣بيل كىي ٩با شرعو هللا، فالعربة أف الصد  
                                 

 . ِْٗ/ُِ، كالبناية للعيِب ُِٕ/ٓ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ْْٓ/ٖ( ينظر شرح ٨بتصر الطحاكم للجصاص ُ)
 . ّْٗ/ِم ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراك ُٕٔ، كالرسالة للقّبكا٘ب ص ُٗ/ْ( ينظر مدكنة سحنوف ِ)
، كمنهاج الطالبْب لو ِِٔ/ُُكركضة الطالبْب للنوكم ، ُٖٕ/ُٕكا٢باكم للماكردم ، ِِْ/ٔ( ينظر األـ للشافعي ّ)

 . ّْٓص 
، كالكاُب ٔٗٓ، كا٥بداية للكلوذا٘ب ص ُٓٓ، كاإلرشاد للبغدادم ص َْْٕ/ٗ( ينظر مسائل أٞبد كابن راىويو ْ)

 . ِّٕ/ْالبن قدامة 
 . ُّٓ/ٕبن حـز ( ينظر الى الٓ)
 . َْٔ/ْ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ُِٕ/ٓ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ْٖٔ/ّ( ينظر ا٤بقدمات البن رشد ا١بد ٔ)
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خارجة عن حقيقة ا٢بكم األصلي، كلو كقعت ُب فعل مباح ك أك صفات عارضة ىذه أمور 
 لكاف ٧برما ألجلها ال لذات الفعل. 

 الدليل الثاين. 
ا كىًمنى النهاًس مى ﴿قولو تعأب:  ىى ًبيًل اَّللهً ًبغىٍّبً ًعٍلمو كىيػىتهًخذى ٍوى ا٢بٍىًديًث لًييًضله عىٍن سى ٍن يىٍشَبىًم ٥بى

 . [6]لقمان  ،﴾ىيزيكنا أيكلىًئكى ٥بىيٍم عىذىابه ميًهْبه 
كجو الداللة: أف اللعب ابلنرد كالشطرنج كلو ببل عوض من اللهو الذم يضل بو ا٤بسلم عن 

 . (ُ)و سبيل هللا، كتوعد هللا فاعل
، كىذا أمر  خارجي عارض ك كنوقش: أبف كل ما اٚبذ لئلضبلؿ بو عن سبيل هللا فإنو ٧بـر

 ليس لو عبلقة ٕبقيقة لعب النرد، كليس األمر ٨بتصا بو. 
 الدليل الثالث. 

األحاديث كاآلاثر الٍب نصت على عمـو ٙبرٙب اللعب ابلنرد سواء بعوض أـ بغّب عوض، 
 كمن ذلك: 

: "   فى ٍبًن بػيرىٍيدىةى عىٍن أىبًيًو هنع هللا يضر أىفه النهيبه عىٍن سيلىٍيمىا - مىٍن لىًعبى اًبلنػهٍردىًشًّب فىكىأى٭بهىا صىبىغى قىاؿى
ًم ًخٍنزًيرو كىدىًموً   . (ِ)"  يىدىهي ُب ٢بٍى

كنوقش: أبف ٪باسة ا٣بنزير موضع خبلؼ بْب أىل العلم، كأما مسو ابليد فبل ٰبـر بل ىو 
 النهي ىنا ٧بموؿ على الكراىة كالتنزيو ال التحرٙب. مستقذر، ف

: "   عىٍن أىيب ميوسىى اأٍلىٍشعىرًمًٌ هنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى هللاً  - مىٍن لىًعبى اًبلنػهٍرًد فػىقىٍد عىصىى هللاى قىاؿى
 . (ّ)"  كىرىسيولىوي 

                                 
 . ْْٓ/ٖ( ينظر شرح ٨بتصر الطحاكم للجصاص ُ)
بي ٙبىًٍرًٙب اللهًعًب اًبلنػهٍردىًشّب، برقم ِ)  . َِِٔ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
اءى ُب النػهٍرًد، ( أّ) ، كأبو داكد ُب سننو، ِٕٖ/ِّ، كأٞبد ُب ا٤بسند ُّٓٗ/ٓخرجو مالك ُب ا٤بوطأ كاللفظ لو، مىا جى

به ُب النػهٍهًي عىًن اللهًعًب اًبلنػهٍرد، برقم  بي اللهًعًب اًبلنػهٍرًد، برقم ّْٖٗابى  . ِّٕٔ، كابن ماجو ُب سننو، ابى
= 
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ًفعو عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر: أىنهوي كى  - افى ًإذىا كىجىدى أىحىدان ًمٍن أىٍىًلًو يػىٍلعىبي اًبلنػهٍرًد ضىرىبىوي عىٍن انى
كىكىسىرىىىا 
(ُ) . 

ابللعب ابلنرد على إما كنوقش: أبف ىذه األحاديث ليست على إطبلقها، بل ىي مقيدة 
مار كميسر كىذا ، ألنو ق-الٍب ستأٌب- النصوص كالركاايت األخرلعوض كما جاء ُب بعض 

عن ذكر هللا كإيقاع  دًٌ كإما ألهنا معللة أبكصاؼ خارجة عن ذات اللعب، كالصه ، ما حرمو هللا
 العداكة كالبغضاء.

 الدليل الرابع. 
ًطله، ًإاله رىٍميىوي   عىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو عىًن النهيبًٌ  : "... كىكيل  مىا يػىٍلهيو ًبًو اٍلمىٍرءي اٍلميٍسًلمي ابى قىاؿى

أتىًٍدي عىبػىتىوي أىٍىلىوي فىًإنػههينه ًمنى ا٢بٍىقًٌ " ًبقىٍوًسًو كى بىوي فػىرىسىوي كىميبلى
(ِ) . 

كر ُب ا٢بديث من اللهو فهو عبث ال فائدة كال نفع فيو، كالنرد ما ذي  غّبى  كجو الداللة: أفه 
 . (ّ)ال شك أنو من ىذا اللهو الذم ال طائل كراءه 

 كنوقش من ثبلثة أكجو: 
 . (ْ)صحتو  أف ا٢بديث ٨بتلف ُب األول:

=                                                             
، كحسنو ُُْ/ُ، كصححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ككافقو الذىيب ُُٖ/ُّ كا٢بديث أخرجو ابن حباف ُب صحيحو

 . ُٗٔ/ْ، كاألرانؤكط كمن معو ُب ٙبقيق سنن ابن ماجو ِٖٓ/ٖاأللبا٘ب ُب اإلركاء 
 . ِّٔ/َُ، كالبيهقي ُب الكربل ُّٓٗ/ٓ( أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ كاللفظ لو، مىا جىاءى ُب النػهٍرًد ُ)

 موقوفا ُب األدب ا٤بفرد ص عن ابن عمر موقوفا كىذا أصح األسانيد، كصححو األلبا٘بكقد أخرجو مالك عن انفع 
 .ّٖٓ/ُِ، كشعيب األرانؤكط ُب ٚبريج شرح السنة للبغوم ْٖٖ

، ٕٖٕ/ِ، كالدارمي ُب مسنده ّّٓ/ِٖ، كأٞبد ُب ا٤بسند ِٗٗ/ْ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو كاللفظ لو ِ)
بي  ًبيًل اَّللهً، برقم كالَبمذم ُب ا١بامع، ابى اءى ُب فىٍضًل الرهٍمًي ُب سى بي الرهٍمًي ُب ُّٕٔمىا جى ، كابن ماجو ُب سننو، ابى

ًبيًل اَّللهً، برقم   . ُِِٖسى
، كصححو األلبا٘ب ُب سنن ابن ْٗٗ، كالسيوطي ُب ا١بامع الصغّب ص ِِٔ/ّكا٢بديث حسنو الَبمذم ُب ا١بامع 

 .ّّٓ/ِٖمن معو ُب ٙبقيقو للمسند ، كاألرانؤكط ك ِِٖٓرقم ماجو من ركاية عقبة بن عامر ب
 . ْٔ/َُ، كالعناية للبابرٌب ُْٔ/ْ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)
، كالعراقي ُب ٚبريج ٓٓ/ٗ( ا٢بديث ضعفو بعض أىل العلم الضطرابو كألف ُب سنده ٦بهوؿ، كمنهم ابن حـز ُب الى ْ)

= 
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، كما ىو النفع ُب األنواع الثبلثة من (ُ)أف ا٤براد ُب ا٢بديث ابلباطل أم ال نفع فيو  الثاين:
 اللهو كا٤بذكورة ُب ا٢بديث، كغاية ما ُب ىذا ليس ٙبرٙب النرد كإ٭با كراىيتو. 

باطل، كما من ا٢بق ا٤بضاد لل أنواع من اللهو تعد   ثبلثةي  حصرا ذيكر فيو ا٢بديثى  أفٌ  الثالث:
، كىذا يلـز منو ٙبرٙب ما  -على فرض التسليم بو- سواىا من اللهو فهو من اللهو الباطل كاـر

سول ذلك من أنواع اللهو الثابتة كا٤بشركعة ابلسنة، سواء كانت ُب معُب ىذه األنواع الثبلثة أـ 
ىذا الـز فاسد  ذلك، كال شك أف ك٫بو كرمي القوسكاألحصنة كا٤بصارعة اب١بماؿ ال كالسباؽ 

.   يدؿ على فساد ا٤بلزـك
 الدليل اخلامس. 

 . (ِ)اإلٝباع عن الصحابة كغّبىم على ٙبرٙب اللعب ابلنرد سواء كاف بعوض أك بدكنو 
 . -كما سيأٌب  -لوجود ا٤بخالف ٥بم  إذا كاف لغّب عوض كنوقش: أبف اإلٝباع غّب منعقد

 الدليل السابع. 
، ألنو مبِب على ا٢بظ كليس إلرادة اإلنساف (ّ)ُب القدر  رٍبً أف النرد مبِب على مذىب ا١بى 

فيو أتثّب، كلذلك فهو يفسد الطبع كالعقل، الستغراؽ اإلنساف ُب اللعب فيو كأتثره ٗبا بِب عليو 
 . (ْ)من ا١برب 

=                                                             
 . ُّٕٔبرقم  الَبمذمضعيف  ، كاأللبا٘ب ُبّّٓ/ِاإلحياء 

 . ُْٔ/ْ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
، كجامع ا٤بسائل البن تيمية )اجملموعة ِّٓكى  َِْ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ّّٗ/ٖ( ينظر تفسّب القرطيب ِ)

 . ْْٕ/ْ، كالفتاكل الكربل لو َُْ/ُالرابعة( 
على  ال ٧بالةى  ضاد لقوؿ القدرية، حاصلو نفي إرادة اإلنساف، كأنو ٦ببوره ( ا١برب: ىو مذىب ا١بربية كىو قوؿ فاسد مّ)

، كاعتقادات فرؽ ا٤بسلمْب كا٤بشركْب للرازم ٖٓ/ُمؤثر البتة، ينظر ا٤بلل كالنحل للشهرستا٘ب  و كليس لو اختياره فعلً 
 . ُْٗ، كاالستغاثة البن تيمية ص ٖٔص 

، كاالختيارات الفقهية البن تيمية ِّْكى  َِِ/ِّك٦بموع الفتاكل لو ، ْٗٓ/ْ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ْ)
 . ٕٕٓ/ُ ١باد هللا لدل تبلميذه
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، كإال فإف كثّبا من (ُ)كنوقش: أبف ىذا تعليل مستبعد كذكره بعضهم أنو من ابب التظرؼ 
يها نصيب كلعب الصبياف اب٢بصى، فالتسليم أبف ىذه علة التحرٙب يستلـز األلعاب للحظ ف

  ؛ كىذا الـز فاسد.ٙبرٙب كل لعبة كاف للحظ فيها دكره 
 القول الثاني. 

بعض  ذىب، ك (ِ)جواز اللعب ابلنرد ببل عوض، كىذا منسوب لبعض الصحابة كالتابعْب 
 كراىية اللعب بو ببل عوض  كما ذىب بعضهم إٔب- كىو قوؿ ضعيف إٔب جوازهالشافعية 

 . (ْ)ا٤بعاصرين  بعضي  أيضا ، كذىب إٔب جوازه-(ّ) الشديدة كراىيتو رألبعضهم ك 
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
 أف األصل ُب األشياء كالعادات كا٤بعامبلت اإلابحة، كالنرد يعد من ٝبيع ذلك كمباح. 

 كنوقش: بعد التسليم لوركد النص بتحرٲبو. 
 لدليل الثاين. ا

 كىذا مباح.  ،أف اللعب ابلنرد ببل عوض، لعبة ٰبصل هبا الَبكيح على النفس
 .بتحرٲبو التسليم لوركد النص ـكنوقش: بعد

 
                                 

 كما بعدىا.  ِٖٖ/ُ( ينظر ٧باضرات األدابء لؤلصفها٘ب ُ)
 سن( كىو قوؿ الصحايب عبد هللا بن مغفل هنع هللا يضر؛ كعكرمة مؤب ابن عباس كاإلماـ الشعبػي كسعيد بن الػمسيب كا٢بِ)

 ،َْْ/ِْر التمهيد البن عبد الرب ينظ كبعضهم ينكر نسبة بعض ىذه األقواؿ، البصرم كدمح بن شهاب الزىرم،
 . ِّٖ/ُّ، كالذخّبة للقراُب ِٖٕ/ٕ، كا٤بنتقى للباجي َّٕ/ُْ، كٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ُْٔ/ ٖكاالستذكار لو 

، كالبياف َّٕ/ُْ، كٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ُِ-َِ/ُٗهناية ا٤بطلب للجويِب ، ك ُٖٕ/ُٕا٢باكم للماكردم  ( ينظرّ)
كنسب ابن تيمية ا١بواز لبعض الشافعية ألهنم ال يركنو  ،ِِٔ/ُُالطالبْب للنوكم  ، كركضةِٖٗ/ ُّللعمرا٘ب 

 .ِّْ/ِّعوض، ينظر ٦بموع الفتاكل من ا٤بيسر إذا ٓب يكن ب
  كم ُب كتابو فقو اللهو كالَبكيح.( كالقرضاْ)
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 الدليل الثالث. 
ـً  األصلى  أفه  ، كاألصل ُب ا٤بعامبلت كالعادات أهنا معقولة ا٤بعُب، لةه الشريعة أهنا معله  ُب أحكا

اردة ُب ٙبرٙب النرد ٧بمولة على اللعب بو بعوض، ألنو بذلك يكوف من كلذلك فإف النصوص الو 
عن  كالواردة ، كلقد اقَبنت بعض النصوص ارمة للنرد(ُ)ا٤بيسر كالقمار اـر ابلنص إٝباعا 

 كالقمارى  ا٤بيسرى  أفه  بعض الصحابة كالسلف بذكر علة التحرٙب كىي كونو من ا٤بيسر، كمن ا٤بعلوـً 
عن  دٌ كالصٌ  كالبغضاءً  العداكةً  كالقمار من أسبابً  ا٤بيسرى  كال شك أفه ،  بعوضإال فال يكوان
 ، كمن ذلك ما كرد: هللا سبيل
-  " : يًسر "عن عىبًدهللًا بن عيمر هنع هللا يضر قىاؿى

ى
 . (ِ) النهردي ًمن ا٤ب

عبتاف م كىااتف الكى كي ايه إً : "  عن عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا -
ىٍوسيومىتاف اللتاف تػيٍزجىرىاف زىٍجران فإهنما ميًسري العىجىم

 . (ّ)"  ا٤ب
ٍطرىٍنجي ًمنى اٍلمىٍيًسر "  - : قىاؿى عىًلي : " النػهٍردي أىًك الشًٌ عىٍن جىٍعفىرو عىٍن أىبًيًو قىاؿى

(ْ) . 
: خىطىبػىنىا اٍبني  ٍبني كيٍلثيـو عىن رىبًيعىةى  - ثىًِب أىيب قىاؿى : حىده : قىاؿى ايى أىٍىلى مىكهةى، "الز بػىٍّبً هنع هللا يضر فػىقىاؿى

ًإ٭بهىا ﴿قىاؿى اَّللهي:  -كىكىافى أىٍعسىرى -بػىلىغىًِب عىٍن رًجىاؿو ًمٍن قػيرىٍيشو يػىٍلعىبيوفى بًليٍعبىةو يػيقىاؿي ٥بىىا: النػهٍردىًشّبي 
تيوي ُب شىٍعرًًه كىبىشىرًًه، ، كىًإٌ٘بً أىٍحًلفي اًبَّللهً: الى أيكتىى بً ﴾ا٣بٍىٍمري كىاٍلمىٍيًسري  رىجيلو لىًعبى هًبىا ًإاله عىاقػىبػٍ

                                 
 .ِْٓ، كالفركسية البن القيم صَِٕ/ّْكى  َِِ/ِّاكل ابن تيمية وع فت( ينظر ٦بمُ)
 . ُُّ( أخرجو اآلجرم ُب ٙبرٙب النرد ص ِ)

 . ِٔٓ/ِّ، كاألرانؤكط كمن معو ُب ٙبقيقهم ٤بسند أٞبد ِٕٖ/ٖكاألثر صححو األلبا٘ب ُب اإلركاء 
 . ّْْسعود ُب األدب ا٤بفرد ص ، كالبخارم موقوفا عن ابن مُٔٗ/ْ( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند مرفوعا ّ)

، كقاؿ البيهقي ُب َُْٓ/ِ، كابن القيسرا٘ب ُب ذخّبة ا٢بفاظ ّْٖ/ُكا٢بديث ضعفو ابن عدم ُب الكامل 
، كقد صححو موقوفا أيضا األلبا٘ب ُب األدب ا٤بفرد ُِٓ/َُالكربل أف افوظ منو أنو موقوؼ على ابن مسعود 

 . َُِٕبتحقيق الزىّبم برقم 
 . ُّٗ/ِ، كابن أيب حاًب ُب تفسّبه ِٕٖ/ٓجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو كاللفظ لو ( أخر ْ)

أنو منقطع جيد كركم عنو من كجو آخر، كقاؿ الزيلعي عن البيهقي  ُْٗ/ِكاألثر قاؿ عنو ابن كثّب ُب إرشاد الفقيو 
 أبنو مرسل لو شواىد.  ُّّ/ُُب ٚبريج أحاديث الكشاؼ 
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 . (ُ) "كىأىٍعطىٍيتي سىلىبىوي لًمىٍن أىاتى٘ب ًبوً 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

كقد يصل إٔب -مكركهه  ببل عوض ابلنردً  لعبى أٌف القوؿى أبفه ال –أعلم كهللاي -ٕب  الذم يظهري 
 . ٝبعا بْب األدلةىو األرجح  -الكراىية الشديدة

 بيان وجه الشذوذ. 

قوال شاذا ٤بخالفتو عنده  -ُب الشذكذ  -يعد القوؿ الثا٘ب بناء على قاعدة الشيخ رٞبو هللا 
النصوص الثابتة كا٤بتعددة كالصرٰبة كالدالة على عمـو التحرٙب، كاألدلة الٍب أكردهتا ألصحاب 

 كعلل ذلك ُب عدة مواطن من كتبو كتعليلو ٗبخالفة القوؿ األكؿ، كقد نص الشيخ على التحرٙب
 شغلو حٌب يكوفى كيي  ا٤بسلمى  كي نهً كأف النرد كلو كاف ببل عوض فإف فيو مفاسد كيي  ،اإلٝباع مثبل

 كٯبلبي  الصدكرى  ري وغً عن سبيل هللا كذكره كما ٯبب عليو شرعا، كأنو يي  فيو مستغرقا فيصده 
كأنو مبِب على مذىب ا١برب كيؤدم اإلدماف عليو إٔب كيكثر فيو الكذب كا٢بلف،  العداكاتً 

 . (ِ)إفساد الطبع كالعقل 
، الشيخ ابلشذكذ إذا سلمنا لو بعمـو األدلة ارمة حكمً  ٕب سبلمةي  إال أف الذم يظهري 

كأنو من اللهو  كراىة ذلك  كر من أدلة القوؿ الثا٘ب كالذم يَبجح ٕبٗبا ذي  كلكنو معارضه 
  .فإف حكم الشيخ ابلشذكذ ليس بسديد، كبناء عليو الباطل
على ا٢بظ مؤدو إٔب ٙبرٙب كل لعبة مبنية عليو، كغالب األلعاب  مبِب   النردى  أبفٌ  التعليلى  ألفٌ 

 ك(.ودي ينو( أك االلكَبكنية )كالل  كمً )الدي )كالورؽ( كللحظ فيها نصيب، حٌب األلعاب ا٤بعاصرة 
                                 

 . ّْٓا٤بفرد ص ( أخرجو البخارم ُب األدب ُ)
 . ُِٕٓحسن إسناده األلبا٘ب ُب األدب ا٤بفرد برقم ، ك ِِْٕ/ٖجود إسناده الذىيب ُب ا٤بهذب ك 

، كالرد على ا٤بنطقيْب لو ِّٓ/ِّكى  ِْٔ-ِّْ/ِّكى  َِِكى  ُِٖ/ِّ( ينظر مثبل: ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
وع ١بميع ا٤بصادر ا٤بذكورة البن تيمية ُب ىذه كما بعدىا، كما ٲبكن الرج ْٕٓ/ْ، كالفتاكل الكربل لو ُّٕص 

 ا٤بسألة. 
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عن سبيل هللا، فإف   دًٌ اء كإيغار الصدكر كالصٌ لعداكة كالبغضكأما التعليل بكونو يؤدم إٔب ا
كل ذلك صفات خارجية عارضة كليست أصلية أك ٨بتصة ابلنرد، فمٌب ما كيجدت ُب أم لعبة  

 أعلم. أعلى ك كهللا تعأب كانت ٧برمة ٥بذه األسباب، 
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 الرابع المبحث

 العطية

 : واحدة مسألةوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 ُٞحُي ُزؼٞ أٝالىٙ اًح ٓخص ُْٝ ٣ِٜٔٔخ.ٛلش ػط٤ش ح
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 حُؼط٤ش: حُٔزلغ حَُحرغ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

إرا ِبد ٌُٚ  ٖاٌّغأٌخ األٌٚٝ: صؾخ ػط١خ اٌٛاٌذ ٌجؼط أٚالد
 ٠غٍّٙب. 

 تصوير المسألة. 

 ،اتيى عطً  كأي اايى طى : لغة ىي من العطاء كأصلها أعطى، كالعطية اسم ٤با يعطى كا١بمع عى ةي يه طً العى 
 . (ُ)ي ىو التناكؿ اطً عى عاطاة ا٤بناكلة كالتػه مي ػكالكاسم الفاعل ميعًطي كاسم ا٤بفعوؿ ميعطىى، 

كتطلق على ا٥ببة أيضا، كيراد هبا الشيء ا٤بػيعطىى لشخص على  ةي لى حٍ كاصطبلحا: ىي النًٌ 
 . (ِ)جهة التربع ليمتلكو من غّب عوض كال استحقاؽ 

ا٥ببات حاؿ حياتو وي األبي ألكالده الكبار من العطااي ك كا٤براد ُب ا٤بسألة ىنا: ىو ما ٲبيىلًٌكي 
 كلكن ٓب يسلمو ٥بم أك يقبضوه منو حٌب ٲبرض مرض ا٤بوت أك ٲبوت. 

 تحرير محل النزاع. 

لبعض كلده كيفضلهم هبا كٱبصهم  عطيةن  الوالدي  عطيى اتفق العلماء على عدـ مشركعية أف يي 
ار كٓب دكف اآلخرين، كاتفقوا على عدـ صحة ىذه العطية إذا منحها الوالد لبعض أكالده الكب

 ، إال أف بعضهم خالف ُب صحتها. (ّ)أك مات  ا٤بوتً  ضى رى مى  ضى رً حٌب مى  تقبضٍ 
 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ل  لىوي أىٍف يػىٍنحى تيمية رٞبو هللا قاؿ ابني  ًدًه ديكفى بػىٍعضو : )الى ٰبًى بىٍل عىلىٍيًو أىٍف يػىٍعًدؿى  ،لى بػىٍعضى أىٍكالى
نػىهيٍم كىمىا أىمىرى النهيًب   دًكيٍم "  بػىيػٍ : " اتػهقيوا اَّللهى كىاٍعًدليوا بػىٍْبى أىٍكالى كىكىافى رىجيله قىٍد ٫بىىلى  ،حىٍيثي قىاؿى

ًدهً  : " إٌ٘بً الى أىٍشهىدي عىلىى جىٍورو كىأىمىرىهي ًبرىدًٌ ذىًلكى "، فىًإٍف كىافى  ،بػىٍعضى أىٍكالى كىطىلىبى أىٍف يىٍشهىدى فػىقىاؿى
ـً كىٓبىٍ  ا مىٍرديكده  ذىًلكى اًبٍلكىبلى ييسىلًٌٍم إٔبى اٍلبػىنىاًت مىا أىٍعطىاىيٍم حىٌبه مىاتى أىٍك مىًرضى مىرىضى اٍلمىٍوًت، فػىهىذى

                                 
 . ُُِّ/ُ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم ٗٔ/ُٓ( ينظر لساف العرب البن منظور ُ)
، كالقاموس الفقهي أليب حبيب ِِّ/ُ، كالتوقيف على مهمات التعاريف للمناكم ِٗ/ٓ( ينظر النهاية البن األثّب ِ)

 . ِّٓص 
، كا٤بغِب البن ُُُ/ٖ، كالبياف للعمرا٘ب ُُّ/ْ ا٢بفيد ، كبداية اجملتهد البن رشدِّٖٓ/ٖريد للقدكرم ( ينظر التجّ)

 . ِِٕ/ّ، كالفقو على ا٤بذاىب األربعة للجزيرم َٔ/ٔقدامة 
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ؼه شىاذ (  ًإٍف كىافى ًفيًو ًخبلى اًبٌتًفىاًؽ اأٍلىئًمهًة كى
(ُ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

ا ُب حاؿ صحتو، كٓب يقبضها عطية الوالد لبعض أكالده الكبار إذا خصهم هب بطبلفي  
 (ّ)كا٤بالكية  (ِ)، كىذا قوؿ ا٢بنفية يعطً ػي ا٤ب عطى لو حٌب مىًرضى مىرىضى ا٤بوت أك ماتػي ا٤ب

 كاختيار ابن تيمية.  (ٔ)كالظاىرية  (ٓ)كا٢بنابلة  (ْ)كالشافعية 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ْب األكالد كعدـ مشركعية العطية كا٥ببة عمـو األحاديث كاآلاثر الدالة على كجوب العدؿ ب

، كمن (ٕ)الرجوع فيها سواء حاؿ ا٢بياة أك ا٤بوت لزـك لبعض األكالد كخصهم هبا دكف بعض، ك 
 ذلك: 
: أىٍعطىا٘ب أىيب عىًطيهةن فػىقىالىٍت عىٍمرىةي بً  -  ٍنتي عىٍن النػ ٍعمىافى ٍبنى بىًشّبو هنع هللا يضر كىىيوى عىلىى ا٤بًنػٍربىً يػىقيوؿي

: ًإٌ٘بً أىٍعطىٍيتي اٍبًِب ًمٍن   فىأىتىى رىسيوؿى اَّللهً   رىكىاحىةى: الى أىٍرضىى حىٌبه تيٍشًهدى رىسيوؿى اَّللهً  فػىقىاؿى
                                 

 . َُٖ/ْ، كالفتاكل الكربل لو َّٖكى  ِٕٗ/ُّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ْْْ/ْ، كحاشية ابن عابدين ِٖٖ/ٕالرائق البن ٪بيم  ، كالبحرٔٓ/ُِ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ِ)
، كالثمر ُٗٓ-ُٖٓ/ِ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ّٗ-ِٗ/ٔ، كا٤بنتقى للباجي ُُٕ( ينظر الرسالة للقّبكا٘ب ص ّ)

 . ِٓٓالدا٘ب لؤلزىرم ص 
، كهناية اتاج للرملي ُُُ/ٖ، كالبياف للعمرا٘ب ِّٔ/ٕ، كٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ْْٕ/ُ( ينظر ا٤بهذب للشّبازم ْ)

ٓ/ُْٓ-ُْٔ . 
، كاإلنصاؼ للمرداكم ٗٔ-ٖٔ/ُٕ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ُٔ-َٔ/ٓ( ينظر ا٤بغِب للموفق بن قدامة ٓ)

ّٔ-ٔٗ . 
 . ٓٗ/ٖ( ينظر الى البن حـز ٔ)
كالفتاكل الكربل البن تيمية ، ٔٓ/ُِ، كا٤ببسوط للسرخسي ُُْ-ُُِ/ْ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ٕ)

ْ/ُْٖ . 
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 " : أىٍعطىٍيتى سىائًرى كىلىًدؾى ًمٍثلى عىٍمرىةى بًٍنًت رىكىاحىةى عىًطيهةن، فىأىمىرىٍتًِب أىٍف أيٍشًهدىؾى ايى رىسيوؿى اَّللهً، قىاؿى
ا؟ : فػىرىجىعى فػىرىده عىًطيػهتىوي  ىىذى : " فىاتػهقيوا اَّللهى كىاٍعًدليوا بػىٍْبى أىٍكالىدًكيٍم "، قىاؿى : الى، قىاؿى "، قىاؿى

، كُب (ُ)
قىاؿى لو رىسيوؿي هللاً   . (ِ)"  فىاٍرًجٍعوي : "  ركاية ى

دًكيٍم ُب اٍلعىًطيهًة، كىلىٍو  "  : عىٍن ٰبىٍٓبى ٍبًن أىيب كىًثّبو رىًٞبىوي هللا قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  - سىاكيكا بػىٍْبى أىٍكالى
ثػىٍرتي النًٌسىاءى عىلىى الٌرًجىاؿً  ا آلى  . (ّ)"  كيٍنتي ميٍؤثًرنا أىحىدن

اذى ًعٍشرًينى كىٍسقنا ًمٍن مىالًًو اًبلٍ  - الًيىًة، عى عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر أىنػههىا قىالىٍت: ًإفه أىابى بىٍكرو كىافى ٫بىىلىهىا جيذى
: كىاَّللهً ايى بػينػىيهةي، مىا ًمنى النهاًس أىحىب  ًإٕبىه ًغُبن بػىٍعًدم ًمٍنًك، كىال أىعىز  عىلىيه  " فػىلىمها حىضىرىٍتوي اٍلوىفىاةي قىاؿى

ٍذتًي اذى ًعٍشرًينى كىٍسقنا، فػىلىٍو كيٍنًت جىذى ًإٌ٘بً كيٍنتي ٫بىىٍلتيًك ًمٍن مىإب جيذى ًو كىاٍحتػىٍزتًيًو كىافى فػىٍقرنا ًمٍنًك، كى
ًإ٭بهىا ىيوى أىخيوًؾ كىأيٍختىاًؾ، فىاٍقًسميوهي عىلىى ًكتىاًب اَّللهً عىزه  ، كى ، " كىجىله لىًك، فىًإ٭بهىا ىيوى اٍليػىٍوـى مىاؿي كىاًرثو

ا لىتػىرىٍكتيوي، ًإ٭بهىا ًىيى أى٠ٍبىاءي، " قىالىٍت:  ا كىكىذى  لىٍو كىافى كىذى
: " فىمىًن األيٍخرىل؟ايى أىبىًت كىاَّللهً ذيك " ، قىاؿى

 . (ْ) " بىٍطًن بًٍنًت خىارًجىةى أيرىاىىا جىارًيىةن، فػىوىلىدىٍت جىارًيىةن 
 الدليل الثاين. 

بعض األكالد ابلعطية دكف بعض يؤدم إٔب التباغض كالتشاحن كالتحاسد  يصصٚبأف 

                                 
 . ِٕٖٓ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب اإلشهاد ُب ا٥ببة، برقم ُ)
، كقد جاء ُب بعض الركاايت أف النيب رفض ِٖٔٓبرقم  أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب اإلشهاد ُب ا٥ببة،( ِ)

 الشهادة على ذلك لكونو من ا١بور كالظلم.
بي مىٍن قىطىعى ًمّبىااثن فػىرىضىوي اَّللهي، برقم ( أخّ) ، كالبيهقي ُب الكربل ِّٗرجو سعيد بن منصور ُب سننو كاللفظ لو، ابى

 . ّْٓ/ُُ، كالطربا٘ب ُب الكبّب ٖٔ/ْ، كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اآلاثر ِْٗ/ٔ
، كحسن إسناده ابن حجر ُب الفتح ّٕٗ/ّكا٢بديث حىسهنى ا١بملة األكٔب منو البوصّبم ُب إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة      

  .ُِٖٔ، كضعفو األلبا٘ب ُب اإلركاء برقم َُْ/ّ، كالصنعا٘ب ُب سبل السبلـ ُِْ/ٓ
: الن ٍحلىى، برقم ْ) بي ، كابن أيب شيبة َُُ/ٗ، كعبدالرزاؽ ُب مصنفو َٖٖ( أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ بركاية الشيبا٘ب، ابى

 . ُِّات األكلياء ص ، كالبللكائي ُب كرامُِٖ/ُْب مصنفو 
 . ُٔ/ٔ، كاأللبا٘ب ُب اإلركاء ُّٖ/ِ، كابن حجر ُب الدراية ُّْ/ٕكا٢بديث صححو ابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب      
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 . (ُ)العطااي  ل بعضهم على بعض ُبأيضا إٔب عقوؽ الوالد الذم فضه  بينهم، كٯبرٌ 
 الدليل الثالث. 

عًطي ػمي ال ضى رً ُب حاؿ الصحة حٌب مى  قبضٍ أف ا٥ببة كالعطية من الوالد لبعض األكالد إذا ٓب تي 
فإهنا أتخذ حكم الوصية للوارث اتفاقا، كال كصية لوارث فتبطل  ،ا٤بوت أك مات مرضى  كالواىبي 

 . (ِ)كتعود إراث ١بميع الورثة 
 الدليل الرابع. 

عطى لو ال تنعقد إال ابلقبض، فإذا ٓب ػي جائز من جهة ا٤بوىوب كا٤ب كالعطية عقده  ٥ببةى ا أفٌ 
 كتستحيل مّبااث  فإهنا تبطل أيضا قبل القبض يقبضها فهي غّب الزمة، كإذا مات أحد ا٤بتعاقدين

 . (ّ)كالشركة كالوكالة 
 الدليل اخلامس. 

ف غّبه، ال سيما ُب مرض ا٤بوت على عدـ جواز ٚبصيص بعض األكالد بعطية دك  اإلٝباعي 
حٌب مرض مرضا ٨بوفا أك  ا٥ببةي  لو بعد ا٤بوت لكونو كارث، فإذا أعطاه كٓب تقبضٍ  أك أف يوصيى 
تنجيز ا٥ببة كتنفيذ الوصية إال  ، كٓب ٯبزٍ كأصبحت مّبااث للورثة ىارد   بى جى عطي كى ػي مات الوالد ا٤ب
 . (ْ)إبذف الورثة 

 القول الثاين. 
الد لبعض أكالده إذا ٓب يستلمها األكالد حٌب مرض الوالد مرض ا٤بوت أك صحة عطية الو 

                                 
 . َّٗ-َّٕ/ٔ، ك ٙبفة اتاج البن حجر َّٕ/ْ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
 . ُْٖ/ْ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ِٕٗ/ُّ ، ك٦بموع فتاكل ابن تيميةَُٗ/ْ( ينظر األـ للشافعي ِ)
 . ٗٔ-ٖٔ/ُٕكالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ، ّْ/ٔ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ّ)
، كا٤بغِب البن ُُُ/ٖ، كالبياف للعمرا٘ب ُُّ/ْ ا٢بفيد ، كبداية اجملتهد البن رشدِّٖٓ/ٖ( ينظر التجريد للقدكرم ْ)

، كالفقو َُٖ/ْ، كالفتاكل الكربل لو ُّٖكى  َّٗ-َّٖكى  ِٕٗ/ُّبن تيمية ، ك٦بموع فتاكل أَ/ٔقدامة 
 ِِٕ/ّعلى ا٤بذاىب األربعة للجزيرم 
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 . (ِ)رٞبو هللا  (ُ)مات، كىذا قوؿ القاضي دمح بن عبدالرٞبن بن أيب ليلى 
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
إذا كىب كلده الكبّب ىبة فهي الزمة كمنعقدة، قياسا على ىبة األب لولده  األبه  أفٌ 
 . (ّ) الذم يقـو كالده مقاـ الولد ُب القبض ّبالصغ

صغّبه ُب القبض كلده اليقـو مقاـ  ، ألف األبه ا٤بؤثر كنوقش: أبف ىذا قياس مع الفارؽ
لصغره، أما الكبّب فيقبض مالو بنفسو، كمثالو لو اشَبل الولد الكبّب شيئا كقبضو أبوه فإنو ال 

 يعد قبضا إال بوكالة. 
 الدليل الثاين. 

فإذا كىب بعض كلده انعقدت ا٥ببة كلزمت كلو ٓب يقبضها للواىب الـز  عقده  ا٥ببةى  أفٌ 
وقف كأكصى ا٤بوصي لـز العقد، كال يفتقر ذلك مي ػا٤بوىوب لو، كالوقف كالوصية، فإذا أكقف ال

 . (ْ)ى لو وصى مي ػإٔب قبض ا٤بوقوؼ عليو كال ال
 الدليل الثالث. 

د، كلو ٓب تقبض حٌب مات الوالد الواىب، كالوقف أنو ٯبوز التفاضل ُب ا٥ببة بْب األكال
                                 

ىػ، اتبعي ُْٖ( ىو: أبو عبد الرٞبن دمح بن عبد الرٞبن بن أيب ليلى األنصارم كلد سنة نيف كسبعْب كتوُب سنة ُ)
كاف ٧بل الصدؽ سيء ا٢بفظ، كقيل عنو أفقو أىل الدنيا،   كمفٍب كفقيو كقاضي الكوفة، كأحد ركاة ا٢بديث النبوم

مات أبوه كىو صغّب كٓب أيخذ عنو كأخذ عن الشعيب كعطاء كأخذ عنو شعبة كالثورم كابن عيينة، ينظر الطبقات 
 . َُّ/ٔ، كسّب أعبلـ النببلء للذىيب ُّْ/ٔالكربل البن سعد 

ىم ٩بن قاؿ بصحة ا٥ببة كانعقادىا كلو ٓب يقبضها ا٤بوىوب ألهنا عقد ( كىو أيضا الـز قوؿ أيب ثور كبعض ا٤بالكية كغّب ِ)
، ينظر اختبلؼ أيب حنيفة كابن أيب ليلى أليب يوسف األنصارم ص  ، كالتفريع ُب الفقو ا٤بالكي البن ْٖكى  ْٔالـز

لبناية للعيِب ، كاُٗ/ٓ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي مع حاشية الشليب ُٔكى  ِٓ-ُٓ/ُِا١ببلب، كا٤ببسوط للسرخسي 
َُ/ُُٔ . 

 . ُٓ/ُِ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ّ)
 . ِْٕ/ٔ( ينظر الشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ْ)
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 حُؼط٤ش: حُٔزلغ حَُحرغ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 على بعضهم ٗبا ال يزيد عن الثلث. 
، فالوقف إخراج ٤با ٲبلكو ا٤بؤثركنوقش الدليل الثا٘ب كالثالث: أبف ىذا قياس مع الفارؽ 

أما ، غ شرعي كا٢باجة لذلكوقف إال ٗبسوٌ ػي كال ٯبوز ألحد الورثة حاؿ حياة ا٤ب تربعا لوجو هللا
كالوصية ٛبليك أيضا ف فإف لو حكم الوصية للوارث، قً على أحد الورثة بعد كفاة الػميو  لوقفا

فإنو ال كصية لوارث، كما دلت النصوص على كجوب  لغّب الورثة لوجو هللا على الصحيح
 . (ُ) العدؿ بْب األكالد ُب العطية

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 . صراحتها كموافقتها ٤بقاصد الشريعةة أدلتو ك ؿ، لقو الذم يَبجح ىو القوؿ األك 
 بيان وجه الشذوذ. 

 له ه معلٌ أٌف شذكذى  ؛السابق ابلشذكذ على القوؿ الثا٘بكما يتضح من حكم الشيخ ابن تيمية 
كالنهي عن تفضيل أحدىم بعطية، ٗبخالفتو النص الصريح إبقامة العدؿ ُب العطااي بْب األكالد، 

كلذلك كاف االتفاؽ بْب العلماء مبِب على ىذا النص ي الفساد، كاألصل ُب النهي أنو يقتض
ىذا التعليل ُب مواطن أخرل أبف  الشيخ العطية الٍب ٓب تقبض حٌب مات ا٤بعطي ٥با، كدعم بردًٌ 

ىذه العطية ٥با حكم الوصية بعد ا٤بوت كال كصية لوارث، كما إف ٚبصيص بعضهم ابلعطااي 
  كالديهم كىذا منهي عنو قطعا، كقد أجاب حينما سئل: يسبب التشاحن بْب األكالد كعقوؽ 

ًلكى فػىهىٍل تػىنػٍفيذي ىىذً  ًدًه ًبًسهىاـو ٨بيٍتىًلفىةو، كىأىٍشهىدى عىلىٍيًو ًعٍندى كىفىاتًًو ًبذى ًه " عىٍن رىجيلو أىٍكصىى أًلىٍكالى
: ا٢بٍىٍمدي َّللًهً رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى، الى  ؟ فىأىجىابى ًدًه ًبعىًطيهةو  اٍلوىًصيهةي؟ أىـٍ الى ٯبىيوزي لًٍلمىرًيًض ٚبىًٍصيصي بػىٍعًض أىٍكالى

 مينىجهزىةو. 
ًإذىا فػىعىلى ذىًلكى ٓبٍى ٯبىيٍز تػىٍنًفيذي  هي ًبديكًف كىالى كىًصيهةى بػىٍعدى اٍلمىٍوًت، كىالى أىٍف ييًقره لىوي ًبشىٍيءو ُب ًذمهًتًو: كى

                                 
 . ُُٔ/َُ، كالبناية للعيِب ِْ/ٔ، كا٤بغِب البن قدامة ِْٕ/ٔكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ينظر الشرح ال (ُ)
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 حُؼط٤ش: حُٔزلغ حَُحرغ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

ا كيل   ، كىالى ٯبىيوزي أًلىحىدو ًمٍن الش هيوًد أىٍف يىٍشهىدى عىلىى ذىًلكى إجىازىًة بىًقيهًة اٍلوىرىثىًة، كىىىذى وي اًبتًٌفىاًؽ اٍلميٍسًلًمْبى
ا التهٍخًصيصي ًمٍن اٍلكىبىائًًر اٍلميوًجبىًة لًلنهاًر، حىٌبه قىٍد رىكىل أىىٍ  لي شىهىادىةن ييًعْبي هًبىا عىلىى الظ ٍلًم، كىىىذى

ـً ااًلٙبًٌىاًد  ،ٍلوىًعيًد الشهًديًد لًمىٍن فػىعىلى ذىًلكى الس نىًن مىا يىديؿ  عىلىى ا أًلىنهوي كىاٍلميتىسىبًًٌب ُب الشهٍحنىاًء كىعىدى
ـً ًبرًًٌه "  ،بػىٍْبى ذيٌرًيهًتوً  الى ًسيهمىا ُب حىقًًٌو، فىًإنهوي يػىتىسىبهبي ُب عيقيوًقًو كىعىدى

(ُ) . 
 

 

                                 
 . َّٕ/ْ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
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 الخامس المبحث

 الفرائض

 : أربع مسائل وتحته

 : املســــــــــــــألة ا وى

 

 ط٣ٍٞغ حُِْٔٔ ٖٓ حٌُخكَ. 

ــ  ــألة ال ا يــــــ  : ةاملســــــ

 

 ط٣ٍٞغ حَُٜ٘ح٢ٗ ٖٓ حر٘ظٚ حُِٔٔٔش. 

 :املســـــــــألة ال ال ـــــــــة

 

 ط٣ٍٞغ ُٝي حُٔالػٖ ٖٓ أر٤ٚ. 

 : ةاملســــــألة الزاب ـــــــ 

 

 ػيّ ٝهٞع حُؼظن اال اًح أ٣ٍي رٚ ٝؿٚ هللا.
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 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ المعامالت المالية والفرائض: ل األولالفص

 اٌىبفش اٌّششن. اٌّغأٌخ األٌٚٝ: رٛس٠ش اٌّغٍُ ِٓ 

 تحرير محل النزاع. 

بتوريثو من الكافر  :، كخالف بعضهم فقاؿ(ُ) الكافرى  ال يرثي  ا٤بسلمى  على أفٌ  فق الفقهاءي اتٌ 
 ا٤بشرؾ. ك 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ؼي ا  . (ِ)لشهاذ  " قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: ".. فىأىمها ًمّبىاثي اٍلميٍسًلًم ًمٍن اٍلكىاًفًر فىًفيًو ا٣بًٍبلى
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ْ)كا٤بالكية  (ّ)ا٤بشرؾ، كىذا قوؿ ا٢بنفية ك عدـ مشركعية توريث ا٤بسلم من الكافر 
 كاختيار ابن تيمية.  (ٕ) كالظاىرية (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية 

                                 
، ُٔ/ٗ، كالبياف للعمرا٘ب َِٓ/ٔ، كا٤بنتقى للباجي َُٓٔ، كا٤بعونة للبغدادم ص ٕٔ/ّصاح البن ىبّبة ( ينظر اإلفُ)

 . ّٓ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َُّ/ّ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ّٕٔ/ٔكا٤بغِب البن قدامة 
 . ّْْ/ُٓ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)

ا٤بشرؾ، أما الذمي فقد ذىب رٞبو هللا ُب آخر حياتو إٔب أف ا٤بسلم أك ر كالشيخ يرل شذكذ ذلك بْب ا٤بسلم كالكاف
ينظر اختيارات ابن ألف مدار اإلرث عنده على النصرة، كأىل الذمة ٘بب نصرهتم، ؛ كال عكس يرث الكافر الذمي

أحكاـ أىل  ، ككذلك نسبو ابن القيم لو ُبَّْ-ّّٕتيمية ا٤بذكورة ُب كتاب العقود الدرية البن عبدا٥بادم ص 
رؾ على دا٤بست، ك َُِ/ٕأيضا ٦بموع الفتاكل  كينظر ،ّْٓ/ٕو عنو ا٤برداكم ُب اإلنصاؼ ، كنقلْٖٓ/ِالذمة 

   .ُّ، كتسهيل الفرائض البن عثيمْب صُِٗ/٦ْبموع الفتاكل البن قاسم 
لزيلعي ، كتبيْب ا٢بقائق لُّٔٗ/ٖ، كالتجريد للقدكرم ٕٔ-ٕٓ/ْ( ينظر شرح ٨بتصر الطحاكم للجصاص ّ)

ٔ/َِْ . 
 . ِِّ/ٖ، كشرح ٨بتصر خليل للخرشي َٖٓ/ُْ، كالنوادر كالزايدات للقّبكا٘ب ّٖٖ/ِ( ينظر التفريع البن ا١ببلب ْ)
 . ُْٓ/ٔ، كٙبفة اتاج البن حجر ُٔ/ ٗ، كالبياف للعمرا٘ب ّٕٗ/ٕ( ينظر ٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ٓ)
 . ِٓٔ/ُٖ، كاإلنصاؼ للمرداكم َُْ/ٓدع البن مفلح ، كا٤ببِٔٔ/ُٖ( ينظر الشرح الكبّب البن قدامة ٔ)
 . ِّٕ/ُٗ مع التكملة ، كاجملموع للنوكمّّٕ/ٖ( ينظر الى البن حـز ٕ)
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 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 أدلة القول األول. 

  .(ُ)الدليل األول 
، كىالى يىًرثي اٍلكىاًفري   هنع هللا يضر أىفه النهيًبه  عىٍن أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو  : " الى يىًرثي اٍلميٍسًلمي اٍلكىاًفرى قىاؿى

اٍلميٍسًلمى " 
(ِ) . 

 . (ّ)الدليل الثاين 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  تػىٍْبً : " الى يػىتػىوىارىثي أىٍىلي ًمله  عىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًًٌه قىاؿى

 . (ْ)شىٌبه " 
 الدليل الثالث. 

كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي ﴿أف هللا جعل الوالية بْب ا٤بؤمنْب دكف الكافرين فقاؿ: 
، [81]األنفال  ،﴾كىاىلهًذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ﴿، كقاؿ عن الكفار: [83]التوبة  ،﴾بػىٍعضو 

اًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى ﴿كقطع ا٤بواالة بْب ا٤بؤمنْب كالكافرين فقاؿ تعأب:  كىلىٍن ٯبىٍعىلى اَّللهي لًٍلكى
: [333]النساء  ،﴾سىًبيبل اتػيهيٍم كىأيكليو ﴿، كقاؿ تػىعىأبى النهيب  أىٍكٔبى اًبٍلميٍؤًمًنْبى ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىأىٍزكىاجيوي أيمههى

 ٍعضيهيٍم أىٍكٔبى بًبػىٍعضو ُب ًكتىاًب اَّللهً ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى كىاٍلميهىاًجرًينى إاله أىٍف تػىٍفعىليوا إٔبى أىٍكلًيىاًئكيمٍ اأٍلىٍرحىاـً بػى 
 قطع هللا، كإف من الوالية التوارث بْب ا٤بسلمْب، أما الكفار فقد [6]األحزاب  ،﴾مىٍعريكفنا.. 

 . (ٓ)فبل نرثهم كال يرثوننا  أسباب الوالية فيما بينهم كبْب ا٤بسلمْب
                                 

 . َُٓٔ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم ص ُ)
 . ُُْٔ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ًكتىابي اٍلفىرىاًئًض، برقم ِ)
 . َٖٓ/ُْ( ينظر النوادر كالزايدات للقّبكا٘ب ّ)
، كابن ماجو ُب سننو، ابب مّباث ِْٓ/ُُ، كأٞبد ُب ا٤بسند ْٖ/ُ( أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو كاللفظ لو ْ)

 . ُِّٕالوالء، برقم 
٧بقق كتاب  ، كحسنو لغّبهِّٕ/ْ، كابن عبدالرب ُب االستذكار ُْٓ/ٔكا٢بديث حسنو ابن عدم ُب الكامل 

 .ُُُٕٗب إركاء الغليل برقم ، كصححو األلبا٘ب ِْٓ/ُُمسند أٞبد 
 . ّْْ-ِْْ/ُٓ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ّٕٔ/ٔ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٓ)
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ٗ7ٕ 

 

 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ المالية والفرائض المعامالت: الفصل األول

 القول الثاين. 
ا٤بسلم من الكافر ، كىذا رأم منسوب لبعض الصحابة كالتابعْب، كمعاكية  مشركعية توريثً 

 . (ُ) ، كبعضهم قيده ابلكافر الذميبن أيب سفياف هنع هللا يضر كسعيد بن ا٤بسيب رٞبو هللا
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
ـي يػىٍعليو كىالى يػيٍعلىى "   ٍبًن عىٍمروك هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  عىٍن عىاًئذً  ٍسبلى : " اإٍلً قىاؿى

(ِ) . 
كجو الداللة: أف ُب اإلرث نوع كالية، كىذه الوالية ال تثبت للكافر على ا٤بسلم لدنو حالو 

 . (ّ)داينتو اإلسبلـ  من الكافر لعلوًٌ  بسبب كفره، أما ا٤بسلم فيستحق اإلرثى 
 كنوقش من كجهْب: 

 . (ْ)األكؿ: أف ىذا ا٢بديث ٨بتلف ُب صحتو 
النص الصحيح الصريح ٗبنع التوارث بْب عمـو الثا٘ب: أف ىذا تعليل ضعيف ال يرد بو 

 ا٤بسلم كالكافر. 
                                 

( كىو قوؿ منسوب لعمر بن ا٣بطاب كمعاكية كمعاذ بن جبل مهنع هللا يضر، كنيسب أيضا البن ا٤بسيب كدمح بن ا٢بنفية كعلي ُ)
عقل كالنخعي كٰبٓب بن يعمر كإسحاؽ رٞبهم هللا، ينظر ا٢باكم بن ا٢بسْب بن علي كمسركؽ كالشعيب كعبدهللا بن م

، كا٤بغِب البن ُّٕ/ْ، كبداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد َّ/َّ، كا٤ببسوط للسرخسي ٕٗ/ٖالكبّب للماكردم 
و عنو ، كأخرجّّٕ/ٖهنع هللا يضر؛ ينظر الى كقد نفاه ابن قدامة عن بعضهم، كأثبتو ابن حـز ٤بعاكية  ّٕٔ/ٔقدامة 

  .ٖٔ/ُسعيد بن منصور ُب سننو 
، ُّٕ/ْ، كالدارقطِب ُب سننو ُْ، كخليفة بن خياط ُب مسنده ص ّٕ/ِ( أخرجو الركاي٘ب ُب مسنده كاللفظ لو ِ)

 . ّّٖ/ٔكالبيهقي ُب الكربل 
 ، كصححو ابنُٖٔ/ِ، كابن كثّب ُب إرشاد الفقيو ٖٓ/َُكا٢بديث جود إسناده ابن ا٤بلقن ُب شرح البخارم 

 . َُٔ/ٓ، كحسنو لغّبه األلبا٘ب ُب اإلركاء بلفظ مطوؿ ّْ/ُحجر ُب الفتح 
 . َّ/َّ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ّ)
( ، ٍب قد ضعفو ابن ا٤بلقن ِ( ا٢بديث اختلف فيو كبلـ ابن ا٤بلقن كابن حجر فقد صححاه كما ىو اب٥بامش رقم )ْ)

، كأما ابن حجر فقد ضعفو ُب التلخيص ِّٔ/ِر ا٤بنّب كى خبلصة البد ُُّ/ِمرفوعا كموقوفا ُب ٙبفة اتاج 
 كقاؿ: ُب إسناده مقاؿ.  ُٓٓ/ٕ، كما ضعفو الشوكا٘ب ُب النيل ُْٖٔ/ْا٢ببّب 
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 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 الدليل الثاين. 
: كىافى ميعىاذه بني جىًبل هنع هللا يضر اًبٍليمٍ  ًن، فىاٍرتػىفىعيوا ًإلىٍيًو ُب يػىهيوًدمٌو مىاتى عىٍن أىيب اأٍلىٍسوىًد الد ؤىٕبًٌ قىاؿى

ٍعتي رىسيوؿى اَّللهً  ) كىتػىرىؾى أىخىاهي ميٍسًلمنا، فػىقىاؿى ميعىاذه: ـى يىزًيدي كىالى   ًإٌ٘بً ٠بًى ٍسبلى : " ًإفه اإٍلً يػىقيوؿي
، فػىوىرهثىوي ( يػىنػٍقيصي "

(ُ) . 
صو، فلذلك يرث ا٤بسلم من قريبو كجو الداللة: أف اإلسبلـ يزيد من حق من أسلم كال ينق

كلكاف فيو نفور عن  ا٤بسلم لعارض ىذا ا٢بديثى  الكافر كال يرث الكافر منو، كلو نقص حق  
دين هللا، فبل ٯبوز أف ال تصّب أمواؿ الكافرين للمسلمْب إراث، بينما لو مات ا٤بسلم بْب الكفار 

 . (ِ)لصارت أموالو إليهم قهرا 
 كنوقش من كجهْب: 

 . (ّ): أف ىذا ا٢بديث هبذا اللفظ ال يصح النقطاع سنده األكؿ
 أحد أمرين:  ،الثا٘ب: أف معُب قولو: " يزيد كال ينقص "

ـى يىزًيدي ٗبىٍن أىٍسلىمى ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى كىالى يػىنػٍقيصي اًبٍلميٍرتىدًٌينى.  -ُ ٍسبلى  " إفه اإٍلً
ـى يىزًيدي ٗبىا يػيٍفتىحي ًمنى اٍلبً  -ِ ٍسبلى ًد " أىفه اإٍلً  . (ْ)بلى

قاؿ: " إفه   كيؤيد ىذه ا٤بعا٘ب ما كرد من ركاية أخرل عن أيب أمامة الباىلي هنع هللا يضر أف النيب
ـى، ككٔبه ظىٍهرًمى اليىمىنى كقاؿى ٕب: اي ٧بمدي إٌ٘بً جعٍلتي لكى ما ٘بيىاىىكى غنيمىةن  هللاى اٍستػىٍقبىلى يب الشا

                                 
، كأبو داكد ُب سننو، ابب ىل يرث ُّّ/ّٔ، كأٞبد ُب ا٤بسند ِْٖ/ٔ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو كاللفظ لو ُ)

 . ُِِٗا٤بسلم الكافر؟، برقم 
، كصححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ككافقو الذىيب ّٖٓ/ْيث سكت عنو أبو داكد عند ٚبرٯبو ُب سننو فهو صاّب كا٢بد
 . َّْٖ، كصححو السيوطي ُب ا١بامع الصغّب برقم ُُّ/ِ، كحسنو ابن ا٤بلقن ُب ٙبفة اتاج ّّٖ/ْ

 . ّٕٔ/ٔقدامة  ، كا٤بغِب البنّٕٗ/ٕ، كٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب َّ/َّ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ِ)
، كابن ا١بوزم ُٓٗ/ِ، كحكم ببطبلنو ا١بورقا٘ب ُب األابطيل ِٓٓ/ٔ( كا٢بديث ضعفو البيهقي ُب الكربل النقطاعو ّ)

 . ُُِّ، كضعفو األلبا٘ب ُب السلسلة الضعيفة برقم ّٕٓ/ُّب ا٤بوضوعات 
 . ٕٗ/ٖ( ا٢باكم الكبّب للماكردم ْ)
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 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

ٍرؾي كأىٍىليوي، حٌٌب تىًسّبى ا٤بٍرأاتًف كرًٍزقنا، كما خىٍلفى ظىٍهرًؾى مىدى  دنا، كال يىزاؿي اإًلسبلـي يىزيدي كيىنقيصي الشًٌ
لىغى ىذا  ـي كالليإب حٌب يىبليغى ىذا الدًٌيني مبػٍ ال ٚبىٍشيىاًف إاله جىٍورنا، كالهًذم نٍفًسي بًيًدًه ال تىذىبي األاي

 . (ُ)النهٍجًم " 
 الدليل الثالث. 
اج نوع كالية ك٧ببة، كمع ذلك ٯبوز للمسلم أف يتزكج الكافرة الكتابية كال ال شك أف ُب الزك 

ببل  الكافرى  ٯبوز للكافر الكتايب أف يتزكج ا٤بسلمة، كيقاس عليو اإلرث فيجوز للمسلم أف يرثى 
 . (ِ)عكس 

 كنوقش: بعدـ التسليم، ألف األصل انقطاع التوارث للنص الوارد، كالنقطاع ا٤بواالة بْب
افرة، أما نكاح الكتابية فهو مستثُب ٗبوجب النص لنوع من ض كالكافرين للنصوص ا٤بتا٤بسلمْب

الكفار فقط كىم أىل الكتاب كليس لعمـو أىل الدايانت الكفرية، فبل ٲبكن القياس عليو 
 .بناء على ىذه العلة الضعيفة ا٤بانع من التوارث لنصكاالستثناء من ا

انع، كمن ا٤بوانع اختبلؼ الدين كالرؽ، فإف العبد يتزكج كما إف الزكاج يوجب ا٤بّباث إال ٤ب
 ا٢برة كلكنو ال يرثها.

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح جليا ىو القوؿ األكؿ لصراحة النصوص الصحيحة ا٤بانعة من توريث ا٤بسلم  
 . كسبلمتها من ا٤بعارضة من الكافر

                                 
  .ِّٗ/ُ( أخرجو ابن عساكر ُب اترٱبو ُ)

كذلك من كجو  ّّٗ/ُ، كحكم إبرسالو ابن عساكر ُب اترٱبو ُُْ/ٔكا٢بديث حكم بغرابتو أبو نعيم ُب ا٢بلية 
، كأثبتو ُب السلسلة الصحيحة، ٍب تبْب لو ُُٕٔآخر عن جبّب بن نفّب، كصححو األلبا٘ب ُب صحيح ا١بامع برقم 
، ينظر كتاب تراجعات األلبا٘ب أليب ا٢بسن ْٖٖٓ ضعفو ١بهالة ُب السند فضعفو كنقلو إٔب السلسلة الضعيفة برقم

 . ِْبرقم 
 . ّٕٗ/ٕ، كٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب َْٗ/ُٔ( ينظر البياف كالتحصيل البن رشد ا١بد ِ)
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 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 بيان وجه الشذوذ. 

 بشذكذ القوؿ الثا٘ب ٤بعارضتو النص الصحيح الصريح ا٤بانع من توريث حكم الشيخ رٞبو هللا
ا٤بشرؾ، ك٨بالفة ا٢بق الثابت ابلنص الشرعي يعد شذكذا عند الشيخ رٞبو أك ا٤بسلم من الكافر 

هللا بناء على قاعدتو، كقد علل ىذا أيضا أبف القوؿ ابلتوريث ٨بالف ٤بقصد الشارع أيضا من 
ذىكىرى  ُ اىرة بْب ا٤بسلمْب كا٤بشركْب، قاؿ رٞبو هللا: " الثهاًلثي أىفه آيىةى اأٍلىنٍػفىاؿً انقطاع ا٤بواالة الظ

فو  ةى بػىٍْبى اٍلميٍؤًمًنْبى كىاٍلكىاًفرًينى أىٍيضنا، فىًهيى دىلًيله اثى ًف اآٍليػىتىاًف ًفيهىا اأٍلىٍكلىًويهةى بػىٍعدى أىٍف قىطىعى اٍلميوىاالى كىىىااتى
رىاًف اٍلمي  ا تػىٍفًسّبي اٍلقيٍرآًف اًبٍلقيٍرآًف كىًإٍف كىافى قػىٍوليوي: تػيفىسًٌ الى يىًرثي ﴿ٍطلىقى ُب آيىًة اٍلمىوىارًيًث، كىيىكيوفي ىىذى

ميوىاًفقنا لىوي.. "  ﴾اٍلكىاًفري اٍلميٍسًلمى 
، كقاؿ رٞبو هللا: " كىقىٍد تػىنىازىعى اٍلفيقىهىاءي ُب اٍلمينىاًفًق الٌزًٍنًديًق (ِ)

ًإٍف عيًلمى ُب الهًذم يىكٍ  ؟، عىلىى قػىٍولىٍْبً كىالصهًحيحي أىنهوي يىًرثي كىييورىثي كى قػىتىوي ىىٍل يىًرثي كىييورىثي تيمي زىٍندى
ًة  اٍلبىاًطًن أىنهوي مينىاًفقه كىمىا كىافى الصهحىابىةي عىلىى عىٍهًد النهيبًٌ  نىاهي عىلىى اٍلميوىاالى ، أًلىفه اٍلًمّبىاثى مىبػٍ

ًة الى عىلىى اٍلمىحىبهًة الهًٍب ُب اٍلقيليوًب " الظهاًىرى 
(ّ) . 

                                 
ًبيًل اَّللهً كىالهًذينى آكىكا ًإفه الهًذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا أًبىٍموىا٥ًبًٍم كىأىنفيًسًهٍم ُب ( آية األنفاؿ كالٍب قبلها ىي قولو تعأب: } ُ   سى

يىًتًهم مًٌ  ًإًف كهنىصىريكا أيكلىًَٰئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ۚ كىالهًذينى آمىنيوا كىٓبٍى يػيهىاًجريكا مىا لىكيم مًٌن كىالى َٰ يػيهىاًجريكا ۚ كى ٍيءو حىٌبه ن شى
يثىاؽه   كىاَّللهي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه )اٍستىنصىريككيٍم ُب الدًٌيًن فػىعىلىٍيكيمي النهٍصري ًإاله  نػىهيم مًٌ ( كىالهًذينى كىفىريكا ِٕ عىلىىَٰ قػىٍوـو بػىيػٍنىكيٍم كىبػىيػٍ

نىةه ُب اأٍلىٍرًض كىفىسىاده كىًبّبه ) ۚ  ًإاله تػىٍفعىليوهي تىكين ًفتػٍ  {. (ّٕبػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو

  .ّْْ-ِْْ/ُٓ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . َُِ/ٕ ٦بموع فتاكل ابن تيمية (ّ)
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ٗ7ٙ 

 

 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ ة والفرائضالمعامالت المالي: الفصل األول

 اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: رٛس٠ش إٌصشأٟ ِٓ اثٕزٗ اٌّغٍّخ. 

 تحرير محل النزاع. 

كيػيوىرًٌثي  ، كاتفقوا على أف النصرا٘ب يرثي من ا٤بسلمً  الكافرً  توريثً  على عدـً  أٝبع العلماءي 
 النصرا٘ب من ابنتو ا٤بسلمة. ، كخالف بعضهم فقاؿ بتوريث (ُ)النصرا٘ب 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ؼه شىاذ  عىٍن بػىٍعًض أىٍصحىاًب مىاًلكو ُب النهٍصرىا٘بًٌ  قاؿ ابن تيمية: " إٍذ لىٍيسى ُب ذىًلكى إاله ًخبلى
 . (ِ)ًف شىاذهاًف " يػيزىٌكًجي ابٍػنػىتىوي، كىمىا نيًقلى عىٍن بػىٍعًض السهلىًف أىنهوي يىرًثػيهىا، كىٮبيىا قػىٍوالى 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

عدـ مشركعية توريث النصرا٘ب من ابنتو ا٤بسلمة بناء على أف الكافر ال يرث ا٤بسلم إٝباعا، 
 (ٕ)كالظاىرية  (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)كىذا مذىب ا١بمهور من ا٢بنفية 

 كاختيار ابن تيمية. 

                                 
، كبداية اجملتهد البن رشد ُٔ/ٗ، كالبياف للعمرا٘ب ٖٔٓ/ٕ، كا٤ببسوط للسرخسي َُٓٔ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم ص ُ)

، َُّ/ّ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ُٔٔ، كاإلقناع البن القطاف /ّٕٔ/ٔ، كا٤بغِب البن قدامة ُّٔ/ْا٢بفيد 
، بل حٌب اإلمامية كافقوا أىل السنة ُب ذلك، ينظر كسائل الشيعة للحر العاملي ُْٓ/ٔالبن حجر كٙبفة اتاج 

ِٔ/ُُ . 
 . َُّ/ّ، كالفتاكل الكربل لو ّٔ/ِّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي مع حاشية الشليبُّٖ/ٕ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب َّ/َّ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ّ)

ٔ/َِْ . 
، كبداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد َٖٓ/ُْ، كالنوادر كالزايدات للقّبكا٘ب ّٖٖ/ِ( ينظر التفريع البن ا١ببلب ْ)

ْ/ُّٔ . 
، كٙبفة اتاج البن ُٔ/ٗ، كالبياف للعمرا٘ب ّٕٗ/ٕ، كٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ٕٗ/ٖ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ٓ)

 . ُْٓ/ٔحجر 
 . ْٕٔ/ْ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ِٓٔ/ُٖ، كاإلنصاؼ للمرداكم ّٕٔ/ٔ البن قدامة ( ينظر ا٤بغِبٔ)
 . ّّٕ/ٖ( ينظر الى ابآلاثر البن حـز ٕ)
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 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 لقول األول. أدلة ا

 الدليل األول. 
 على عدـ توريث الكافر من ا٤بسلم، كمنها:  صراحةن  ةي الداله  األحاديثي 

: "   عىٍن أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو هنع هللا يضر أىفه النهيبه  - ، كىالى يىًرثي اٍلكىاًفري قىاؿى الى يىًرثي اٍلميٍسًلمي اٍلكىاًفرى
 . (ُ)"  اٍلميٍسًلمى 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً عىٍن عىٍمرًك بٍ  - الى يػىتػىوىارىثي أىٍىلي : "  ًن شيعىٍيبو عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًًٌه قىاؿى

 . (ِ)"  ًملهتػىٍْبً شىٌبه 
 الدليل الثاين. 

 . (ّ)توريث الكافر من ا٤بسلم  على عدـً  اإلٝباعي 
 الدليل الثالث. 

بْب ا٤بؤمنْب دكف الكافرين فقاؿ:  على الوالية، كقد هللا جعل الوالية مبناهي  ا٤بّباثى  أفه 
، كقاؿ عن كالية الكفار لبعضهم: [83]التوبة  ،﴾كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ﴿
، كقاؿ تعأب عن قطع ا٤بواالة بْب ا٤بؤمنْب [81]األنفال  ،﴾كىاىلهًذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ﴿

 . (ْ) [333]النساء  ،﴾كىلىٍن ٯبىٍعىلى اَّللهي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى سىًبيبل﴿فرين: كالكا

                                 
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ُ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ِ)
٤بغِب البن ، كأُّ/ْ، كبداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُٔ/ٗ، كالبياف للعمرا٘ب َُٓٔ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم ص ّ)

، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َُّ/ّ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ُٔٔ، كاإلقناع البن القطاف /ّٕٔ/ٔقدامة 
 . ُْٓ/ٔ، كٙبفة اتاج البن حجر ّٓ/ِّ

 . ّْْ-ِْْ/ُٓ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ّٕٔ/ٔ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ْ)
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 حُلَحثٞ: حُوخْٓ حُٔزلغ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 القول الثاني. 

 . (ُ)توريث النصرا٘ب من ابنتو ا٤بسلمة، كىو قوؿ نسبو ابن تيمية لبعض السلف  مشركعيةي 
 أدلة القول الثاني. 

النصرا٘ب ، ككذلك (ِ)ُب قوؿ بعضهم  الذميه  يرثي  ا٤بسلمى  ٥بذا القوؿ أبفه  ستدؿه كن أف يي ٲبي 
و، فإنو أكٔب الناس هبا تً يه مًٌ ذً لً ها لقرابتو ٥با كى يرثى  أف يستحق  إنو و، فكماتت ابنتي  الذمي إذا كاف أابن 
 ا على ترؾ اإلسبلـ ٕبجة انقطاع التوارث بينهما. هى ىكرً ألبوتو، كحٌب ال يي 

، فإف الشارع قطع ا٤بواالة كالتوارث بْب ا٤بؤمنْب كييناقش: أبف كل ىذه اعتبارات ملغاة
 كالكافرين. 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 الذم يَبجح جليا ىو القوؿ األكؿ، لصراحة أدلتو ُب منع التوارث بْب الكافر كا٤بسلم
 . كسبلمتها من ا٤بعارضة
 بيان وجه الشذوذ. 

مع ا٤بسألة السابقة ٥بذه   ابلشذكذ متوافقه الشيخ على القوؿ الثا٘ب حكمى  يتضح جليا أفه 
 الفقهاء.  ، كالذم انعقد عليو إٝباعي الصحيحة ا٤بسألة، ٤بخالفة ىذا القوؿ لصريح السنة النبوية

                                 
 . َُّ/ّكالفتاكل الكربل لو ، ّٔ/ِّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)

من قاؿ هبذا القوؿ كال من ذكره غّب ابن تيمية، إال قريبا منو أنو يستحق ا٤بّباث إذا على حسب اطبلعي  قفكٓب أ
قبل تقسيم الَبكة، كىو ركاية ألٞبد، ينظر شرح منتهى اإلرادات للبهوٌب بعد موت ا٤بورث ك أسلم الكافر الوارث 

 . ْٖٔ/َُ، ككشاؼ القناع لو ّٕٔ/ْ
، ّٕٗ/ٕ، كٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ُّٔ/ْ، كبداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُٕٓ/ٖ( ينظر البحر الرائق البن ٪بيم ِ)

 . ّٕٔ/ٔكا٤بغِب البن قدامة 
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 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: رٛس٠ش ٌٚذ اٌّالػٓ ِٓ أث١ٗ. 

 تحرير محل النزاع. 

ن جهة أمو، كلكنو ينقطع من ال ينقطع عن كلد ا٤ببلعنة م التوارثى  العلم على أفٌ  فق أىلي اتٌ 
 ، كقاؿ بعضهم بتوريثو. (ُ)جهة أبيو 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

عىنىًة ًعٍندى ا١بٍىًميًع إاله مىٍن شىذه  ُب اٍلًمّبىاًث  لىٍيسى ًبوىلىدو  ،قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " كىاٍبني اٍلميبلى
 . (ِ)كارمية "  كى٫بىٍوًًه كىىيوى كىلىده ُب ٙبىًٍرًٙب النًٌكىاحً 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

عدـ مشركعية التوارث بْب األب ا٤ببلعن كبْب كلده الذم العن عليو كنفاه، كىذا مذىب 
 (ٔ)كالشافعية  (ٓ)كا٤بالكية  (ْ)ا١بماىّب من ا٢بنفيةقوؿ ك  (ّ)ٝباعة من الصحابة كالتابعْب 

 كاختيار ابن تيمية.  (ٕ)كا٢بنابلة 

                                 
، كنيل األكطار ُّٗ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َّْ/ٔ، كا٤بغِب البن قدامة ِّٓ/ْ( ينظر اإلشراؼ البن ا٤بنذر ُ)

 . َٖ/ٔللشوكا٘ب 
 . ُِْ/ٕ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)

حاكيا االتفاؽ على انقطاع التوارث بْب كلد ا٤ببلعنة كأبيو: " كىبًٍنتي  ُّٗ/ِّكقاؿ ُب موطن آخر ُب ٦بموع فتاكيو 
ًعًن ًعٍندى عىامهًة اٍلعيلىمىاًء؛ كىلىٍيسى ًفيًو إاله نًزىاعه شىاذ ؛ عىنىًة الى تػيبىاحي لًٍلمىبلى بػىهىا يػىنػٍقىًطعي ًمٍن أىبًيهىا كىلىًكٍن لىٍو  اٍلميبلى مىعى أىفه نىسى

ًف اًبٌتًفىاًؽ اأٍلىًئمهًة ".   اٍستػىٍلحىقىهىا لىلىًحقىٍتوي كىٮبيىا الى يػىتػىوىارىاثى
 ، فقد نقلو عن علي كابن مسعود كابن عمر مهنع هللا يضر. َّٕ/ٕ( ينظر ا٤بصنف البن أيب شيبة ّ)
 . ِْٓ/ٔ، كالفتاكل ا٥بندية ٕٕٔ/ٔ، كحاشية ابن عابدين ْٕٓ/ٖالبن ٪بيم ( ينظر البحر الرائق ْ)
، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ُْٖ/ّ، كا٤بقدمات ا٤بمهدات البن رشد ا١بد ٔٗٓ-ٓٗٓ/ِ( ينظر ا٤بدكنة لسحنوف ٓ)

ٖ/َٔٔ . 
 . َِ/ّ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ّْٓ/َُ، كا٢باكم الكبّب للماكردمُِْ/ٖ( ينظر األـ للشافعي ٔ)
 . ُّّ/ٓ، كا٤ببدع البن مفلح ُّٓ/ْ، كشرح الزركشي ِّْ-َّْ/ٔ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٕ)
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 لة القول األول. أد

 الدليل األول. 
األحاديث الدالة على أف كلد ا٤ببلعنة يلحق أبمو كبناء عليو ىي من ترثو دكف أبيو، كمن 

 ذلك: 
كىانٍػتػىفىى ًمٍن كىلىًدىىا، فػىفىرهؽى   أىفه رىجيبلن الىعىنى اٍمرىأىتىوي ُب زىمىًن النهيبًٌ ًن اٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر: عى  -
ٍرأىًة "   النهيب   نػىهيمىا، كىأى٢بٍىقى الوىلىدى اًبٍلمى بػىيػٍ

(ُ) . 
ًمّبىاثى   جىعىلى رىسيوؿي اَّللهً : "  عىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًًٌه عىًن النهيبًٌ   -

وً  عىنىًة أًليمًٌ ، كىلًوىرىثىًتهىا ًمٍن بػىٍعًدىىا " اٍبًن اٍلميبلى
(ِ) . 

: قىاؿى رىسيوؿي هللاً عىٍن كىاثًلىةى بٍ  - ثى مىوىارًيثى : "  ًن اأٍلىٍسقىًع هنع هللا يضر قىاؿى ٍرأىةي ٙبىٍرًزي ثىبلى  :اٍلمى
ًعني عىلىٍيوً   . (ّ)"  عىًتيقىهىا، كىلىًقيطىهىا، كىكىلىدىىىا الهًذم تيبلى

- : تػىٍبتي ًإٔبى أخو ٕب ًمٍن بىًِب   " عن عبد هللا ٍبًن عيبػىٍيًد ٍبًن عيمىٍّبو قىاؿى زيرىٍيقو أىٍسأىليوي: لًمىٍن قىضىى  كى
:   رىسيوؿي اَّللهً  وً اًبٍبًن اٍلميبلعىنىًة؟، قىاؿى ًو، ًىيى ٗبىٍنزًلىًة أىبًيًو كىأيمًٌ  . (ْ)" قىضىى ًبًو أليمًٌ

                                 
 . ْٖٕٔ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابب مّباث ا٤ببلعنة، برقم ُ)
 . ٖٗٓ/ُِ، كالبيهقي ُب الكربل َِٖٗ( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لو، ابب مّباث ابن ا٤ببلعنة، برقم ِ)

، كصححو األلبا٘ب ُب صحيح أيب ِّ/ُِكا٢بديث سكت عنو أبو داكد فهو صاّب، كحسنو ابن حجر ُب الفتح      
 . ّّٓ/ْ، كحسنو األرانؤكط كمن معو ُب ٙبقيقهم على سنن أيب داكد َِٕٗداكد برقم 

رز اٍلمىرٍ ِّٗ/ِٓ( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند كاللفظ لو ّ) ب ٙبي ، برقم ، كابن ماجو ُب سننو، ابى ثى مىوىارًيثى ، ِِْٕأىةي ثىبلى
 ، كسكت عنو فهو صاّب.َِٔٗاث ابن ا٤ببلعىنىًة، برقم كأبو داكد ُب سننو، ابب مّب 

، ُُٓ/ٖكابن القيم ُب هتذيب السنن ، ُٓٗ/ٓ، كالبيهقي ُب ا٣ببلفيات ِٕٓ/ٖكا٢بديث ضعفو ابن حـز ُب الى     
  .َِٔٗكاأللبا٘ب ُب ضعيف أيب داكد برقم 

، ُُ/ٔ، كابن أيب شيبة ُب مصنفو ُِّ/ٕ، كعبدالرزاؽ ُب مصنفو ّٗ( أخرجو الثورم ُب الفرائض كاللفظ لو ص ْ)
 . ِٕٗ/ِكالدارمي ُب مسنده 

، كصححو األلبا٘ب ُب صحيح ِّ/ُِ، كابن حجر ُب الفتح ُُٔ/ٖكا٢بديث حسنو ابن القيم ُب هتذيب السنن      
 ؛ طبعة غراس. ِّٔ/ِٖب زريق من الصحابة أيب داكد إذا كاف الرجل الذم من ب
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على توريث ابن ا٤ببلعن من أمو فضبل عن أف صراحة كنوقش: أبف ا٢بديث األكؿ ال يدؿ 
 أما األحاديث األخرل فبل ٚبلو أسانيدىا من مقاؿ.  يدؿ على التوارث بينو كبْب أبيو،

 الدليل الثاين. 
 . (ُ)اإلٝباع على أف كلد ا٤ببلعنة ال يرث كال يورث من جهة أبيو 

 الدليل الثالث. 
أف ا٤ببلعن قد نفى ٛباما نسب ىذا الولد عنو ابللعاف كاألٲباف ا٤بغلظة الٍب توجب حرمة 

 ٢باقو أببيو ُب جهة اإلرث، فإف ُب ىذا ظلم للوارث كا٤بورًٌث. ا٤ببلعنة على الدكاـ، فكيف يتم إ
 القول الثاني. 

لبعض نيسب مشركعية التوارث بْب كلد ا٤ببلعن كالورثة من جهة األبوة، كىذا قوؿ  
 . (ّ)كبعض الشافعية  (ِ)التابعْب

 أدلة القول الثاني. 

 ٲبكن أف يستدؿ ألصحاب ىذا القوؿ ابلدليل اآلٌب: 
                                 

، كنيل األكطار ُّٗ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َّْ/ٔ، كا٤بغِب البن قدامة ِّٓ/ْ( ينظر اإلشراؼ البن ا٤بنذر ُ)
 . َٖ/ٔللشوكا٘ب 

، َّٕ/ٕشيبة ، ينظر ا٤بصنف البن أيب ألنو أ٢بق أبن ا٤ببلعنة أببيو بعد موت أموبراىيم النخعي نيسب إل( كىو قوؿ ِ)
، أك أراد بلحوؽ ابن ا٤ببلعن أببيو بعد موت أمو أمرا آخر قد كرد عنو أيضا أنو حكم أبف مّباثو ألمو؛ فلعلو رجع عنوك 

 . ِّٕ/ٔينظر مصنف ابن أيب شيبة 
: اٍلمىٍوليودي لًٍلًفرىاشً ّٕٓ/ٓكقاؿ ابن القيم ُب زاد ا٤بعاد  الى يػىٍنًفيًو اللًٌعىافي اٍلبػىتهةى؛ أًلىفه النهيبه  : " كىشىذه بػىٍعضي أىٍىًل اٍلًعٍلًم كىقىاؿى

ٍسقىاًط ا٢بٍىدًٌ فػىقىٍط، كىالى «قىضىى أىفه اٍلوىلىدى لًٍلًفرىاًش » ملسو هيلع هللا ىلص  عىنى إًلً ًعنػٍهىا حىٌبه كىلىدىٍت الى ًإ٭بهىا يػىٍنًفي اللًٌعىافي ا٢بٍىٍملى، فىًإٍف ٓبٍى ييبلى  ، كى
تىًفي كىلىدي  ، كىاٍحتيجه عىلىٍيًو أًبىفه رىسيوؿى اَّللهً ملسو هيلع هللا ىلص قىضى يػىنػٍ

ٍزـو ًد ٍبًن حى ا مىٍذىىبي أىيب ٧بيىمه ى أىفه اٍلوىلىدى ًلصىاًحًب اٍلًفرىاًش، ىىا ًمٍنوي، كىىىذى
: فىصىحه أىفه كيله مىٍن كيلًدى عىلىى ًفرىاًشًو كىلىده فػىهيوى كىلىديهي.. "، كالـز ىذ ا الكبلـ أنو إذا العن بعد كضع ا٢بمل فإف الولد قىاؿى

يلحق ا٤ببلعن ُب النسب كالتوارث، إال أ٘ب ٓب أجد البن حـز كبلما ُب عدـ انقطاع التوارث بْب كلد ا٤ببلعن كأبيو، 
، بل الذم كقفت عليو أف ابن حـز أبطل نسب ابن ا٤ببلعنة من أبيو؛ ُْْ/َُ كى  ّّْ/ٖ كينظر الى البن حـز

 .ِِٓ/ّء عليو فإف التوارث ينقطع بينهما، ينظر رسائل ابن حـز كبنا
 . ّْ/ٔركضة الطالبْب للنوكم ، ُٖٖ/ٗهناية ا٤بطلب للجويِب ( ينظر ّ)
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بىةي ٍبني أىيب كىقهاصو عىًهدى ًإٔبى أىًخيًو سىٍعًد ٍبًن أىيب كىقهاصو أىفه ) اًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت: عىٍن عى  كىافى عيتػٍ
هي سىٍعدي ٍبني أىيب كىقهاصو كىقىا ٍتًح أىخىذى ـى الفى ًة زىٍمعىةى ًمِبًٌ فىاٍقًبٍضوي، قىالىٍت: فػىلىمها كىافى عىا : اٍبني اٍبنى كىلًيدى  ؿى

ًة أىيب، كيًلدى عىلىى ًفرىاًشوً  : أىًخي كىاٍبني كىلًيدى ـى عىٍبدي ٍبني زىٍمعىةى، فػىقىاؿى ، أىًخي قىٍد عىًهدى ًإٕبىه ًفيًو، فػىقىا
ٍبني  فػىقىاؿى سىٍعده: ايى رىسيوؿى اَّللهً، اٍبني أىًخي كىافى قىٍد عىًهدى ًإٕبىه ًفيًو، فػىقىاؿى عىٍبدي   فػىتىسىاكىقىا ًإٔبى النهيبًٌ 

ًة أىيب، كيًلدى عىلىى ًفرىاًشًو، فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  : " ىيوى لىكى ايى عىٍبدي ٍبنى زىٍمعىةى"،  زىٍمعىةى: أىًخي كىاٍبني كىلًيدى
  :  النهيبًٌ  : " الوىلىدي لًٍلًفرىاًش كىلًٍلعىاًىًر ا٢بىجىري "، ٍبيه قىاؿى ًلسىٍودىةى بًٍنًت زىٍمعىةى زىٍكجً  ٍبيه قىاؿى النهيب  

بىةى، فىمىا رىآىىا حىٌبه لىًقيى اَّللهى  ،" اٍحتىًجيب ًمٍنوي "  . (ُ)( لًمىا رىأىل ًمٍن شىبىًهًو ًبعيتػٍ
كجو الداللة: أف الولد يسمى بولد ا٤ببلعن، كنفي ا٤ببلعن عنو الولد ابللعاف ال ينفي عنو 

كيًلد على فراشو فيلحق بو  الولدى  ، ألفٌ ةالتوارث ابقيارمية ك ، أما النسب ك ا٢بدسول 
(ِ) . 

 كنوقش من كجهْب: 
األكؿ: بعدـ التسليم، ألف ىذا ا٢بديث كرد ُب كلد الزان الذم اختصموا حوؿ إ٢باقو أببيو، 

ابلشبو ا٣بىلقي، كأما ابن ا٤ببلعن فقد نفى  د على فراشو كٓب يقضً لً إب٢باقو ٗبن كي   فقضى النيب
ء كاف ٞببل أـ بعد كالدتو، كأقسم األٲباف ا٤بغلظة على ذلك، فبل ا٤ببلعن عنو ىذا الولد سوا
 يلحق بو نسبا كال إراث. 

الثا٘ب: أف الوصف الواحد قد تثبت لو بعض األحكاـ الشرعية دكف البعض اآلخر، مثل: 
ابلولد   األخ من الرضاع تثبت لو ارمية دكف التوارث، ككذلك كلد الزان فقد قضى النيب

بن زمعة كمع ذلك راعى ا٣ببلؼ فأمر سودة بنت زمعة أف ٙبتجب عنو مع أهنا ألخيو عبد 
  .أف الولد يشبو عتبة بن أيب كقاص ٤با رألمراعاة للخبلؼ أخت ىذا الولد، 

 ،: ارمية ُب النكاح من جهة أبيو مثل ،يثبت لو بعض األحكاـإنو كأيضا كلد ا٤ببلعن ف
                                 

بي تػىٍفًسًّب الُ) بػههىاًت، برقم ػ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى  . َِّٓميشى
 . ّٕٓ/ٓ( ينظر زاد ا٤بعاد البن القيم ِ)
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 . (ُ)دكف التوارث كالنسب 
 األقوال مع ذكر السبب.  الترجيح بين

الذم يَبجح جليا ىو القوؿ األكؿ ا٤بتضمن انقطاع التوارث بْب كلد ا٤ببلعن كالورثة من 
 . كسبلمتها من ا٤بعارضة جهة األبوة، لصراحة األدلة كقوهتا

 بيان وجه الشذوذ. 

 يظهر كجو الشذكذ ُب ىذه ا٤بسألة كما قاؿ الشيخ رٞبو هللا: ُب أف ا١بميع كما ذيكر
قضى بلحوؽ كلد ا٤ببلعن أبمو ُب ا٤بّباث، بناء على عمـو النصوص الٍب تدؿ على  ،مسبقا

، (ِ)كالصحابة من بعده   ٢بوؽ الولد أبمو كانقطاع التوارث بينو كبْب أبيو، كىذا قضاء النيب
د ىذا النصوص الصحيحة، أيه قد ثبت نسبو أبمو ك ك  أابه نفاه كمقتضى القياس ا١بلي ما داـ أف

نػٍقيوؿى كل تػىٍبتو أىفه اٍلمى ذلك قاؿ رٞبو هللا ُب موطن آخر عن مسألة ا٤ببلعنة: " كىقىٍد بػىيػهٍنت ًفيمىا كى
يىديؿ  ًفيهىا عىٍن الصهحىابىًة ىيوى أىصىح  اأٍلىقٍػوىاًؿ قىضىاءن كىًقيىاسنا، كىعىلىٍيًو يىديؿ  اٍلًكتىابي كىالس نهةي كىعىلىٍيًو 

ًلكى ُب مىسىاًئًل اٍلًقيىاسي ا١بٍىًلي   ، كىكيل  قػىٍوؿو ًسوىل ذىًلكى تػىنىاقيضه ُب اٍلًقيىاًس ٨بيىاًلفه لًلن صيوًص، كىكىذى
عىنىًة كىمىٍسأىلىًة ًمّبىاًث اٍلميٍرتىدًٌ، كىمىا شىاءى اَّللهي ًمٍن اٍلمىسىائً  ًل ٓبٍى أىًجٍد غىٍّبً ىىًذًه ًمٍثلى: مىٍسأىلىًة اٍبًن اٍلميبلى

نػٍقيولىةى عىٍن الصهحىابىًة " أىٍجوىدى اأٍلى  قٍػوىاًؿ ًفيهىا إاله اأٍلىقٍػوىاؿى اٍلمى
(ّ) . 

                                 
 . ُّٗ/ِّوع فتاكل ابن تيمية ( ينظر ٦بمُ)
؛ فقد نقلوا ُّ/ُِ، كفتح البارم البن حجر ِٔٗ/ْ، كاألكسط البن ا٤بنذر َّٕ/ٕ( ينظر ا٤بصنف البن أيب شيبة ِ)

عن بعض الصحابة كعلي كابن مسعود كابن عمر مهنع هللا يضر، كعن ٝبلة من التابعْب كا٢بسن البصرم كابن سّبين كغّبىم؛ 
 بن ا٤ببلعنة أبمو ُب ا٤بّباث كأف عصبتو ىي عصبتها دكف أبيو. أهنم ييلًحقيوفى ا

 . ِٖٓ/َِ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
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 اٌّغأٌخ اٌشاثؼخ: ػذَ ٚلٛع اٌؼزك إال إرا أس٠ذ ثٗ ٚعٗ هللا. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ا اشَبط ُب كقوعً  فلم نعلمٍ  تيمية رٞبو هللا تعأب: " كأما العتقي  قاؿ ابني  التقرب،  و قصدي أحدن
كى عن بعض الناس، كما ذيًكرى ذلك عن بعض الشيعة " إال  . (ُ) قوؿه شاذ ٰبي

كقاؿ رٞبو هللا: " فإفه العتق الذم ال يقع ال ٯبب بو كفارة، كمن قاؿ من الشذكذ: ًإفه العتق 
 . (ِ)ٓب يقل إفه فيو كفارة ٲبْب.. "  ،الذم ال يقصد بو التقرب ال يقع

 األقوال في المسألة. 

 ول. القول األ

أنو ال يشَبط لوقوع العتق أف يكوف على جهة القربة ، كىذا قوؿ ٝباىّب أىل السنة من 
 .كغّبىم كاختيار ابن تيمية (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)ا٢بنفية 

 الدليل األول. 
سواء كاف  عمـو اآلايت ا٢باثة كاآلمرة على عتق الرقيق كالرقاب ككقوعو دكف اشَباط التقرب

 ذلك كفارة أـ ال، كمن ذلك: 
 قاؿ تعأب: ﴿الى يػيؤىاًخذيكيمي اَّللهي اًبللهٍغًو ُب أىٲٍبىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم ٗبىا عىقهٍدًبيي اأٍلىٲٍبىافى  -

 
                                 

 . ُٕٔ/ِ( الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية ُ)
 . ْٕٔ/ِ الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية (ِ)
، كالفتاكل ا٥بندية للجنة من العلماء ُِ-ُٕ/ْكاالختيار للموصلي  ،ٔٓ-ٓٓ/ْ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ّ)

 . ِ/ِبرًئسة البلخي 
، كحاشية ُٓٓ-َُٓ/ْ، كحاشية الصاكم ُُْ/ٖ، كشرح ا٣برشي َّّ-ِّٔ/ٔ( ينظر مواىب ا١بليل للحطاب ْ)

 . َّٔ-ّٗٓ/ْالدسوقي
 . ُِْ/ْكحاشية البجّبمي  ،ْْٕ-ْْْ/ٔ، كمغِب اتاج للشربيِب ُْٔ/ٕ( ينظر الوسيط للغزإب ٓ)
، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ُّٔ/ِ، كغاية ا٤بنتهى للكرمي ّٓٗ-ّْٗ/ٕ( ينظر اإلنصاؼ للمرداكم ٔ)

ْ/ّٔٗ-ْٔٗ . 
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ـي عىشىرىًة مىسىاًكْبى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك ًكسٍ   ،وىتػيهيٍم أىٍك ٙبىٍرًيري رىقػىبىةو﴾فىكىفهارىتيوي ًإٍطعىا
 . [75]ادلائدة 
قاؿ تعأب: ﴿كىمىا كىافى لًميٍؤًمنو أىٍف يػىٍقتيلى ميٍؤًمننا ًإاله خىطىأن كىمىٍن قػىتىلى ميٍؤًمننا خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو  -

 . [52]النساء  ،ميٍؤًمنىةو﴾
تػىغيوفى اٍلًكتىابى ٩بها  - رنا قاؿ تعأب: ﴿كىالهًذينى يػىبػٍ يػٍ مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيٍم فىكىاتًبيوىيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خى

كيٍم﴾  . [11]النور  ،كىآتيوىيٍم ًمٍن مىاًؿ اَّللهً الهًذم آاتى
: لو قػىوٍ  - ـه ُب يػىٍوـو ًذم مىٍسغىبىةو، يىًتيمنا ذىا مىٍقرىبىةو ﴿تػىعىأبى  . [33]البلد  ،﴾فىك  رىقػىبىةو، أىٍك ًإٍطعىا

 ثاين. الدليل ال
 األحاديث الدالة على فضل العتق ككقوعو دكف اشَباط نية التقرب، كمن ذلك: 

أىٲب ىا رىجيلو أىٍعتىقى اٍمرىأن ميٍسًلمنا، اٍستػىنػٍقىذى اَّللهي ًبكيلًٌ عيٍضوو : "  عىٍن أىيبى ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قىاؿى النهيًب   -
 . (ُ)"  ًمٍنوي عيٍضونا ًمٍنوي ًمنى النهارً 

: سىأىٍلتي النهيبه  - : "   عىٍن أىيب ذىرٌو هنع هللا يضر قىاؿى ًإٲبىافه اًبَّللهً، كىًجهىاده ُب أىم  العىمىًل أىٍفضىلي؟، قىاؿى
: " أىٍعبلىىىا ٜبىىننا، كىأىنٍػفىسيهىا ًعٍندى أىٍىًلهىا.. " سىًبيًلوً  : فىأىم  الرًٌقىاًب أىٍفضىلي؟، قىاؿى  . (ِ) "، قػيٍلتي

 الثالث.  الدليل
األحاديث كاآلاثر الواردة ُب أف العتق يقع سواء كاف ا٤برء فيو جادا أـ ىازال، كال شك أف 

 ا٥بازؿ ٓب يقصد التقرب  ابلعتق، كمن ذلك: 
ثه الى ٯبىيوزي اللهًعبي   عىٍن فىضىالىةى ٍبًن عيبػىٍيدو اأٍلىٍنصىارًمًٌ هنع هللا يضر عىٍن رىسيوًؿ هللاً  - : " ثىبلى  قىاؿى

ؽي كىالنًٌكىاحي كىاٍلًعٍتقي "  : الطهبلى  . (ّ)ًفيًهنه
                                 

به ُب الًعٍتًق كىفىٍضًلًو، برقم ُ)  . ُِٕٓ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
به ُب ا (ِ)  . ُِٖٓبرقم  لًعٍتًق كىفىٍضًلًو،أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 .ِْٖ/ّ، كالَبمذم ُب ا١بامع ُٔٓ/ّ، كأبو داكد ٫بوه ُب سننو َّْ/ُٖكاللفظ لو ( أخرجو الطربا٘ب ُب الكبّب ّ)

، كاأللبا٘ب ُب ُِِ، كالشوكا٘ب ُب الدرارم ا٤بضية ص ّّٓ/ْا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد ك  ،إسنادهالَبمذم كقد حسن 
 .ُٔٓ/ّ، كاألرانؤكط ُب ٙبقيقو لسنن أيب داكد ُِٖٔ، كُب اإلركاء برقم َّْٕصحيح ا١بامع برقم 
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-  " : ٍردىاًء هنع هللا يضر قىاؿى : اللهًعبي ًفيًهنه كىا١بًٍد  سىوىاءه عىٍن أىيب الده ثه الى يػيٍلعىبي هًبًنه ؽي ثىبلى : الطهبلى
كىالنًٌكىاحي كىاٍلًعتىاؽي " 
(ُ) . 
 الدليل الرابع. 

 كفعل حسن ألف فيو منح ا٢برية ٤بن سلبت منو لسبب مبيح،  قربةه  العتقى  على أفه  اإلٝباعي 
، بل إف الفقهاء أٝبعوا على (ِ)بو التقرب فإنو ال يقع  ُب ذلك أنو إف ٓب يقصدٍ  أحده  كٓب يشَبطٍ 

، كٓب يشَبط أحد ُب ذلك نية التقرب ، (ّ)جواز عتق الكافر للمسلم كالعكس كأنو انفذ
  من الكافر إذا أعتق مسلما؟. ككيف تصح ىذه النية أصبل

 الدليل اخلامس. 
رىقػىبىةو،  قى عىٍنوي ًمائىةى صىى أىٍف يػيٍعتى عىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًًٌه أىفه اٍلعىاصى ٍبنى كىاًئلو أىكٍ 

ـه ٟبىًٍسْبى رىقػىبىةن، فىأىرىادى ابٍػنيوي عىٍمرهك أىٍف يػيعٍ  : حىٌبه فىأىٍعتىقى ابٍػنيوي ًىشىا ًتقى عىٍنوي ا٣بٍىٍمًسْبى اٍلبىاًقيىةى، فػىقىاؿى
: ايى رىسيوؿى اَّللهً ًإفه أىيب أىٍكصىى ًبعىٍتًق ًمائىًة رىقػىبىةو، كىًإفه   فىأىتىى النهيبه   أىٍسأىؿى رىسيوؿى اَّللهً  فػىقىاؿى

: " ًإنهوي  بىةن، أىفىأيٍعًتقي عىٍنوي؟، فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللهً ًىشىامنا أىٍعتىقى عىٍنوي ٟبىًٍسْبى كىبىًقيىٍت عىلىٍيًو ٟبىٍسيوفى رىقػى 
قٍػتيٍم عىٍنوي أىٍك حىجىٍجتيٍم عىٍنوي بػىلىغىوي ذىًلكى "  لىٍو كىافى ميٍسًلمنا فىأىٍعتػىٍقتيٍم عىٍنوي أىٍك تىصىده
(ْ) . 

ُب ذلك أف اعترب العتق الذم أعتقو أبناء العاص انفذا كٓب يشَبط   كجو الداللة: أف النيب

                                 
 . ُُْ/ْ، كابن أيب شيبة ُب مصنفو ُْٓ/ُ( أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو كاللفظ لو ُ)

 .إٔب ا٢بسن البصرم ِِٕ/ٔحسنو األلبا٘ب ُب اإلركاء كرد عن آخرين من الصحابة، ك  كاألثر     
 . ُٕٔ/ِ، كالرد على السبكي البن تيمية ُُٔ/ِ، كاإلقناع البن القطاف ُِٔٝباع البن حـز ص ( ينظر مراتب اإلِ)
-َّٕ/ُ، كالرد على السبكي البن تيمية ّٗٔ/ٕ، كاالستذكار البن عبدالرب َُِ/ِ( ينظر اإلقناع البن القطاف ّ)

ُّٕ . 
بي مىا جىاءى ُب كىًصيه ْ) ، ًِّٖٖة ا٢بٍىٍريبًٌ ييٍسًلمي كىلًي وي أىيػيٍلزًميوي أىٍف يػيٍنًفذىىىا؟، برقم ( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لو، ابى

 . ْٔٓ/ٔكالبيهقي ُب الكربل 
، كاأللبا٘ب ُب أحكاـ ا١بنائز ُٓٓ/ٔ، كالشوكا٘ب ُب نيل األكطار ُّْٕ/ّكا٢بديث حسنو الرابعي ُب فتح الغفار

 . ِّٖٖ، كاألرانؤكط ُب ٚبريج سنن أيب داكد برقم ُِٖص 
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 . (ُ)٥بم أف أجره ال يصل إليو لكوف العاص مات كافرا  ٌْبى كلكنو بػى  ،يكوف على جهة التقرب
 القول الثاني. 

كذىبت إليو  (ِ)ب  فبل يقع، كىذا مذىب ابن حـز التقرٌ  ةً إذا ٓب يكن على نيه  العتقى  أفه 
 . (ّ)الشيعة اإلمامية 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
 . [1]البينة  ،﴾كىمىا أيًمريكا ًإال لًيػىٍعبيديكا اَّللهى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى ﴿اؿى هللا عىزه كىجىله: قى 

: )كىاٍلًعٍتقي ًعبىادىةه فىًإذىا كىانىٍت َّللًهً تػىعىأبى خىاًلصىةن جىازىٍت، األندلسي  كجو الداللة: قاؿ ابن حـز
ًإذىا كىانىٍت ًلشىرًيكو مىعىوي تػىعى  ٍبيه  ،ألىنػههىا كىقػىعىٍت ًٖبًبلًؼ مىا أىمىرى اَّللهي تػىعىأبى  ،أبى أىٍك لًغىٍّبًًه ٧بىٍضنا: بىطىلىتٍ كى

ا اٍلًعٍتًق  ،: " مىٍن عىًملى عىمىبل لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمريانى فػىهيوى رىد  " لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ اَّللهً  فػىوىجىبى رىد  ىىذى
ًإٍبطىالًًو(  كى
(ْ) . 

، كالفاعل لو كإف كاف يدكر بْب العبادات كا٤بعامبلت العتق ُب أصلو قربة  كنوقش: أبف
مأجور، كلكنو إف ٓب يرد بو إال الرايء كالسمعة مثبل أك أعتقو لغّب هللا تعبدا فإف أجر العتق 

بل  ،لكونو معاملة ال تفتقر إٔب نية التقرب حٌب تصح فأشبو العطية يفوت، كلكن العتق يقع
عتق   ن الكافر ابإلٝباع كىو كافر اب مع أف العتق قربة، كقد أمضى النيبيصح العتق م

 . (ٓ)الكفار ُب عهده كما أمضى ما أيعتق من كصية العاص بن كائل كىو كافر 

                                 
 . ُّٕ-َّٕ/ُ( ينظر الرد على السبكي البن تيمية ُ)
 . ُِٔ/ٖ( ينظر الى البن حـز ِ)

كٓب اطلع على قوؿ ألحد من أىل السنة يوافق ابن حـز فيما ذىب إليو، إال أف ابن القيم نقل ُب بدائع الفوائد 
 مامية. عن أيب الوفاء ابن عقيل ا٢بنبلي استحسانو ٥بذا القوؿ عن الشيعة اإل ََُٔ/ّ

 . ُْ/ِّ، ككسائل الشيعة للحر العاملي ُُّ/ٔ( ينظر الكاُب للكليِب ّ)
 . ُِٔ/ٖ( ينظر الى البن حـز ْ)
 ا٣بامس ألصحاب القوؿ األكؿ.الرابع ك لدليل ا ( ينظرٓ)
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 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

 الدليل الثاين. 
: قىاؿى رىسيوؿي هللاً  : أىانى أىٍغُبى الش رىكىاًء عىًن : " قىاؿى هللاي تػىبىارىؾى كىتػىعىأبى  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قىاؿى

ٍرًؾ، مىٍن عىًملى  عىمىبلن أىٍشرىؾى ًفيًو مىًعي غىٍّبًم، تػىرىٍكتيوي كىًشرٍكىوي "  الشًٌ
(ُ) . 

 ،كجو الداللة: أف العتق قربة  فإف ٓب يكن  كاف لغّبه، كما كاف قربة لغّبه فهو شرؾ
 . (ِ) كمردكد كالشرؾ عمل غّب مقبوؿ

 نوقش بو الدليل األكؿ. كنوقش: ٗبا 
 الدليل الثالث. 

قىاؿى اٍبني عىبهاسو هنع هللا يضر: " الطهبلىؽي عىٍن كىطىرو، كىالعىتىاؽي مىا أيرًيدى ًبًو كىٍجوي اَّللهً " 
(ّ) . 

هللا فليس بعتق كال يقع ألف العتق عبادة ال  راد بو كجوى كجو الداللة: أف العتق الذم ال يي 
 . (ْ)يصح إال بنية 

 كنوقش من أربعة أكجو: 
حٌب إف  ،األكؿ: أف ىذا األثر ذكره البخارم معلقا ُب صحيحو، كليس لو إسناد متصل

 . (ٓ)ا٢بافظ ابن حجر ٓب يصلو ُب تغليق التعليق 
كأجيب عنو: أبف البخارم ٓب يورده ُب صحيحو إال كىو صحيح عنده، كيكفي تصحيح 

 البخارم لو. 
  التسليم. ـكاعَبض عليو: بعد

                                 
ًلًو غىيػٍرى هللًا، برقم ُ) بي مىٍن أىٍشرىؾى ُب عىمى  . ِٖٓٗ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . ُِٔ/ٖنظر الى البن حـز ( يِ)
ىٍجنيوًف ْٓ/ٕ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح معلقا ّ)

بي الطهبلىًؽ ُب اإًلٍغبلىًؽ كىالكيٍرًه، كىالسهٍكرىاًف كىا٤ب ، ٙبت ابى
ٍرًؾ كىغىٍّبًًه.   كىأىٍمرٮًًبىا، كىالغىلىًط كىالنًٌٍسيىاًف ُب الطهبلىًؽ كىالشًٌ

 . ََُٔ/ّ، كبدائع الفوائد البن القيم ُٕٔ/ِكي البن تيمية ( ينظر الرد على السبْ)
 . ّْٓ/ْ( ينظر تغليق التعليق البن حجر ٓ)
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 حُلَحثٞ: حُٔزلغ حُوخْٓ المعامالت المالية والفرائض: الفصل األول

كقوؿ الصحايب ليس ٕبجة، إ٭با ا٢بجة ُب النص عن هللا  ،الثا٘ب: أف ىذا قوؿ صحايب
 .  كرسولو

الثالث: أف ا٤براد أف الطبلؽ الذم يقع إ٭با يكوف عن غرض كحاجة داعية إليو كليس ما 
يكوف بقصد ٚبويف ا٤برأة أك البعث على فعل ما أك االمتناع عنو، فإف ما كاف كذلك فهو على 

كما   ،كليس بغرض التخويف ك٫بوه ،اليمْب، ككذلك العتق فبل يكوف إال بقصد القربة  صورة
 . (ُ) كفارة اليمْب كال يقعكاف كذلك ففيو  

 الرابع: نوقش ٗبا نوقش بو الدليل األكؿ ألصحاب القوؿ الثا٘ب. 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 كالراجح، لقوة أدلتو كسبلمتها من ا٤بعارض.  الذم يَبجح جليا أف القوؿ األكؿ ىو الصواب
 بيان وجه الشذوذ. 

يتبْب كجو شذكذ القوؿ الثا٘ب ُب كونو ٨بالف للنصوص الصحيحة الصرٰبة الدالة على نفوذ 
العتق سواء كاف ا٤بعتق جادا أك ىازال أـ كاف عتقو بنية التقرب  أك لغرض آخر، كىذا ما 

قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " كأما كوف العتق ال يقع إال إذا قصد  اتفق عليو فقهاء ا٤بذاىب، كلذا
بو ا٤بعتق التقرب إٔب هللا، فهذا من أغرب األقواؿ!، كما علمتي ىذا القوؿ منقوالن عن أحد من 
العلماء ا٤بعركفْب ا٤بعتربين، كإ٭با ٰبكى ىذا عن بعض الرافضة، كبكل حاؿ فهو قوؿه معلوـي 

الثابتة عنو، فغّب كاحد من الكفار أعتق   كافر يصح بسنة رسوؿ هللاالفساًد، فإفه عتق ال
 . (ِ)عتقهم، كما أنفذ ما فعلوه من العطية الٍب قصدكا هبا الصدقة "   ٩بلوكنا لو كأنفذ النيب

 

 

                                 
 . ِٕٔ/ِكى  ّٖٗ/ُ( ينظر الرد على السبكي البن تيمية ُ)
 . ُّٕ-َّٕ/ُ( الرد على السبكي البن تيمية ِ)
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 حُؼخ٢ٗحُلَٜ 

 حألكٞحٍ حُ٘و٤ٜش

 :  مباحث ةثالثوفيه 
 : الوبحلللللللث األول

 

 النكاح. 

 الوبحلللث الثلللاني :

 

 لطبلؽ. ا

 الوبحللللث الثالللللث:

 

 كالعدة. لعافاإليبلء كال
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 األول المبحث

 النكاح

 : ست مسائلوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 حٗظَح١ ػوي حٌُ٘خف رخُِـش حُؼَر٤ش ُٖٔ ٣ويٍ ػ٠ِ حٌُالّ رٜخ. 

ــ  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 حٗظَح١ حإلٜٗخى ػ٠ِ إً حُِٝؿش ك٢ ػوي حٌُ٘خف. 

ــ  ــألة ال ال ــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 حٗظَح١ حُؼِْ رؼيحُش حُٜ٘ٞى ػ٘ي ػوي حٌُ٘خف. 

ــ  : ةاملســـــــــــألة الزاب ـــــــــ

 

هزٍٞ حىػخء ح٢ُُٞ ك٢ ػيّ اًٗٚ ٝإٔ حُِٝؿش طلض كـَٙ ٝإٔ 

 حُِٝؽ ُْ ٣٘لن ػ٤ِٜخ ٓغ أٗٚ طِٜٔٔخ حُظِْٔ حَُ٘ػ٢. 

ــ  ــألة ا ا ســـــــ  : ةاملســـــــ

 

 ط٣ِٝؾ حَُٜ٘ح٢ٗ الر٘ظٚ حُِٔٔٔش. 

 : ةاملســــــــألة السادســــــــ  

 

ء حَُٔأس اًح ٓز٤ض ٝحٓظَهض ىٕٝ ُٝؿٜخ ػيّ َٓ٘ٝػ٤ش ١ٝ

 حُلَر٢.
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

اٌّغأٌخ األٌٚٝ: اشزشاغ ػمذ إٌىبػ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌّٓ ٠مذس ػٍٝ 
 اٌىالَ ثٙب. 

 تحرير محل النزاع. 

بل  ،لفظ يدؿ عليها سواء ابلعربية أك األعجمية بكلًٌ  تصح   العقودى  على أفه  أٝبع الفقهاءي 
، كاختلفوا ُب عقد (ُ)يو إذا نواه كلو كاف ابألعجمية حٌب الطبلؽ يقع بكل لفظ يدؿ عل

 النكاح فبعضهم اشَبط أف يكوف ابلعربية. 
 حكم ابن تيمية على المسألة. 

يصح  بكل لساف، ككذلك اإلسبلـ كالكفر، ككذلك  تيمية: " فبل ريب أىفه البيعى  قاؿ ابني 
نزاع شاذ ذىب إليو بعض  الطبلؽ، ككذلك النكاح عند عامة علماء ا٤بسلمْب، كإ٭با فيو

 . (ِ)ا٤بتأخرين من أصحاب الشافعي كأٞبد " 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

كال يشَبط أف يعقده  ،بكل لساف كلفظ يدؿ عليو إذا نواه ا٤بتكلم النكاح يصح   عقدى  أفه 
كاألصح عند  (ْ)كمقتضى قوؿ ا٤بالكية  (ّ)ابلعربية كلو كاف قادرا عليها، كىو مذىب ا٢بنفية 

 كاختيار ابن تيمية.  (ٕ) كقوؿ الظاىرية (ٔ)كقوؿ لبعض ا٢بنابلة  (ٓ)الشافعية 

                                 
، كالرد على السبكي ِّ/ِقناع البن القطاف ، كاإلّٖٖ/ٕ، كا٤بغِب البن قدامة ْٔ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ُ)

 . ٗ/ْ، كالفتاكل الكربل لو ِٖٓ/ُِب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية 
 . ِٖٓ/ِ( الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية ِ)
 . ِّٖ/ُ، كدرر ا٢بكاـ ٤ببل خسرك َُٗ/ّ، كفتح القدير البن ا٥بماـ ِْْٗ/ٗ( ينظر التجريد للقدكرم ّ)
، كالتوضيح ٣بليل ّٕٗ/ْينظر الذخّبة للقراُب  ؛تهاتم أبم لفظ يدؿ على حقيقكالنكاح ت دى و العق أفه  ( يرل ا٤بالكيةي ْ)

 . َُٕ/ّ، كصرح بعضهم أف الطبلؽ ال يقع ابألعجمية إال إذا نواه؛ ينظر ٙببّب ا٤بختصر لبهراـ َٔٓ/ّ
 . ُِِ/ٔ، كهناية اتاج للرملي َِّ/ْتاج للشربيِب ، كمغِب اِِِ/ٕ( ينظر ٙبفة اتاج البن حجر ٓ)
 . ْٗ/ٓ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ْٖ/ٖ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُٗٔ-ُٖٔ/ٓ( ينظر الفركع البن مفلح ٔ)
 . ْٕ/ٗ( ينظر الى البن حـز ٕ)
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 ٌُ٘خفح: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
كمن  ،ألفاظا معينة للنكاح، بل اعترب أم لفظ يدؿ على التزكيج ٯبعلٍ ا٢بكيم ٓب  الشارعى  أفه 
 ذلك: 
ا لًلنهيبًٌ ًإٍف أىرىادى النهيب  أىٍف يىٍستػىٍنًكحىهىاكىاٍمرىأىةن ميٍؤًمنىةن إً ﴿لفظ ا٥ببة، كقولو:  - ، ﴾ٍف كىىىبىٍت نػىٍفسىهى

 . [10]األحزاب
ٍهًل ٍبًن سىٍعدو هنع هللا يضر أىفه اٍمرىأىةن أىتىًت النهيبه  لفظ التمليك، كما جاء  - فػىعىرىضىٍت عىلىٍيًو   عىٍن سى

 " : :  نًٌسىاًء ًمٍن حىاجىةو مىا ٕب اليػىٍوـى ُب النػىٍفسىهىا، فػىقىاؿى "، فػىقىاؿى رىجيله: ايى رىسيوؿى اَّللهً زىكًٌٍجًنيهىا، قىاؿى
 " : : مىا ًعٍنًدم شىٍيءه، قىاؿى ؟ "، قىاؿى : مىا ًعٍنًدم  أىٍعًطهىا كىلىٍو خىاٛبىنا ًمٍن حىًديدو " مىا ًعٍندىؾى "، قىاؿى

 " : :فىمىا ًعٍندىؾى ًمنى القيٍرآفً شىٍيءه، قىاؿى : "   ؟ "، قىاؿى ا، قىاؿى ا كىكىذى فػىقىٍد مىلهٍكتيكىهىا ٗبىا مىعىكى ًمنى كىذى
 . (ِ) (ُ)"  القيٍرآفً 

 الدليل الثاين. 
كٓب  اإلسبلـ كأمضاىاأف األعاجم منذ القدٙب كىم يعقدكف أنكحتهم كبقية عقودىم بلغاهتم، 

 اف. أحد من العلماء، ٩با يدؿ على أف عقد النكاح يعقد أبم لسيبطلها أك  يبطلها
 الدليل الثالث. 

بل حٌب الطبلؽ يقع بغّب العربية إذا  ،على أف العقد يصح بكل لساف منعقده  اإلٝباعى  أفه 
 ، كالنكاح من ٝبلة العقود كال ٱبرج عنها. (ّ)نواه ا٤بتكلم 

                                 
 . ُْٓ/ُ هللا ( ينظر االختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية لدل تبلميذه لسامي جادُ)
: زىكًٌٍجًِب فيبلىنىةى، برقم ِ) بي ًإذىا قىاؿى ا٣بىاًطبي لًٍلوىٕبًٌ  . ُُْٓ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
، كالرد على السبكي ِّ/ِ، كاإلقناع البن القطاف ّٖٖ/ٕ، كا٤بغِب البن قدامة ْٔ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ّ)

 . ٗ/ْ، كالفتاكل الكربل لو ِٖٓ/ِة ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمي
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ٗ0ٗ 

 

 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الدليل الرابع. 
 . ُ()ربية أف النكاح يقع من األخرس ابإلشارة، كيقاس عليو من ابب أكٔب أف ينعقد أيضا بغّب الع

 القول الثاين. 
 . (ِ)، كىذا قوؿ ضعيف لبعض الشافعية سواء ٰبسنها أـ ال أف النكاح ال ينعقد إال ابلعربية

 كٓب أجد أدلة ٥بذا القوؿ. 
 لقول الثالث. ا

كمذىب  (ّ)أف عقد النكاح ال ينعقد ٤بن ٰبسن العربية إال هبا، كىو قوؿ لبعض الشافعية 
 . (ْ)ا٢بنابلة 
 ول الثالث. أدلة الق

 الدليل األول. 
أف النكاح فيو شوب العبادة حٌب إف بعضهم استحب عقده ُب ا٤بساجد، كلذلك كاف 
ا٤بفَبض فيو التقيد أبلفاظو الواردة ُب الشرع، كىي ألفاظ التزكيج كاإلنكاح، كما قاؿ تعأب: 

 . (ٓ) [1]النساء ، ﴾فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النًٌسىاءً ﴿
معْب للتزكيج، بل كرد التزكيج  لفظه أك  لغةن  ُب الشريعة ٙبديده  ش: بعدـ التسليم، فلم يردٍ كنوق

 ُب ا٢بديث بلفظ آخر كالتمليك كا٥ببة كما ذكر ابلدليل األكؿ ألصحاب القوؿ األكؿ. 
                                 

 . ٕٗ/ٕ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ُ)
 : " ٓب يتابعو عليو أحد ". ُُِ/ُُ( كىو قوؿ منسوب إٔب أيب حامد اإلسفراييِب؛ كقاؿ ا٤باكردم ُب ا٢باكم ِ)
 ّٔ/ٕ، كركضة الطالبْب للنوكم ُُِ/ُُينظر ا٢باكم للماكردم كىو قوؿ أيب سعيد اإلصطخرم، ( ّ)
 . ْٗ/ٓ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ْٖ/ٖ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُِ/ّ( ينظر الكاُب البن قدامة ْ)

ا٤بتأخرين من ا٢بنابلة كأف بعض كقد عارض ابن تيمية ىذا القوؿ كنسبو للحسن بن حامد كأيب ا٣بطاب الكلوذا٘ب ك 
 .ِٖٓ/ِي البن تيمية لرد على السبك، كإُٓأصوؿ أٞبد ٚبالفو؛ ينظر القواعد النورانية ص

 . ِْٓ/ُ( ينظر االختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية لدل تبلميذه ١باد هللا ٓ)
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ٗ0٘ 

 

 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الدليل الثاين. 
ط فيو أف سول لفظ اإلنكاح كالتزكيج كناية، كالكناية ال تعترب إال ابلنية، كالنكاح يشَب 

اإلشهاد، كيشَبط ُب الشهادة أف تكوف صرٰبة، فكيف يعقد النكاح بلفظ أعجمي ال يعرؼ 
 . (ُ)ككيف يشهدكف عليو كلو حكم النية الٍب ال ٲبكن العلم هبا؟  ،معناه لدل الشهود

 كيناقش من ثبلثة أكجو: 
إبعبلف  األكؿ: أف الشهادة موضع خبلؼ بْب أىل العلم، فبعضهم ال يشَبطها بل يكتفي

 النكاح. 
جىمى معُب العقد للشهود ليشه  كا على ذلك. دالثا٘ب: أبنو من ا٤بمكن أف يػيَبى

الثالث: أف يشهد من يعرؼ ذلك اللساف األعجمي على العقد، فيكوف اللفظ عنده 
 صرٰبا. 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

أبم لساف كلفظ يدؿ  الذم يَبجح جليا ىو القوؿ األكؿ ا٤بتضمن صحة عقد النكاح
 عليو، كىذا مدلوؿ األدلة السمعية كالعقلية كمقتضى مقاصد الشارع ا٢بكيم. 

 بيان وجه الشذوذ. 

من جهة أنو قيد كأكجب حكما  ،القوؿ بعدـ انعقاد النكاح بغّب العربيةقرر الشيخ شذكذ 
معينة دكف شق على الناس إبٯباب ألفاظ ك ، فخالف الشارع بذلك أطلقو الشارع كٓب يوجبو

غّبىا ببل دليل، على خبلؼ ما عليو عمل ا٤بسلمْب من إقرار كافة عقود العرب كالعجم 
بلغاهتم، كما قرره الشارع ا٢بكيم من اعتبار النيات ُب األعماؿ عموما كاعتبار مقاصد العقود 

 . (ِ)كالتيسّب فيها على ا٣بلق كرفع ا٢برج كا٤بشقة خصوصا 
                                 

 . ُٓ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُٕٓ( ينظر القواعد النورانية البن تيمية ص ُ)
.، كالفتاكل الكربل ُٔ-ُٓ/ِّكما بعدىا، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية  ُٕٓ( ينظر القواعد النورانية البن تيمية ص ِ)

 . ٗ/ْالبن تيمية 
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ٗ0ٙ 

 

 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: ثانيالفصل ال

 شٙبد ػٍٝ إرْ اٌضٚعخ فٟ ػمذ إٌىبػ. اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: اشزشاغ اإل

، كخالف (ُ)على مشركعية اإلشهاد على موافقة ا٤برأة كإذهنا ُب نكاحها  اتفق الفقهاءي 
 بعضهم فقاؿ ابشَباط ذلك ُب صحة العقد. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ٍشهىادي عىلىى إٍذهًنىا لىٍيسى شىٍرطنا ُب  قاؿ ابني  ًة اٍلعىٍقًد ًعٍندى ٝبىىاًىًّب تيمية رٞبو هللا: " اإٍلً  ًصحه
، فىًإفه ذىًلكى شىٍرطه، كىاٍلمىٍشهيوري ُب  ؼه شىاذ  ُب مىٍذىىًب الشهاًفًعيًٌ كىأىٍٞبىدى ًإ٭بهىا ًفيًو ًخبلى  اٍلعيلىمىاًء، كى

بػىٍْبً كىقىٍوًؿ ا١ٍبيٍمهيوًر إفه ذىًلكى الى ييٍشتػىرىطي "  اٍلمىٍذىى
(ِ) . 

 . األقوال في المسألة

 القول األول. 

عدـ شرطية اإلشهاد على إذف الزكجة ُب صحة عقد النكاح، كىذا رأم ا١بمهور من أىل 
 (ٕ)كمقتضى مذىب الظاىرية  (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)العلم من ا٢بنفية 
 كاختيار ابن تيمية. 

                                 
، كالفتاكل الكربل ِِّ/ٔ، كهناية اتاج للرملي ِٕ/ٓ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ٓٗ/ّ( ينظر حاشية ابن عابدين ُ)

 . ْٕ/ٓ، ككشاؼ القناع للبهوٌب َُّكى  ٔٓ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ٕٗ/ّالبن تيمية 
 . ِْ-ُْ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ٖٗ/ّتيمية ( الفتاكل الكربل البن ِ)

 . ٔٓ/ِّرٞبو هللا ىذا القوؿ عن الشافعية كا٢بنابلة؛ ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية الشيخ كقد ضعف 
، كتبيْب ِّٓ-ِِٓ/ِ( ٓب يذكر ا٢بنفية ىذا الشرط ضمن شركط عقد النكاح، ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ّ)

، كقد صرح ابن عابدين بعدـ اشَباطو؛ ينظر حاشية ابن عابدين َِْ/ّكالعناية للبابرٌب  ،ٔٗ/ِا٢بقائق للزيلعي 
 . ٕٗك ٓٗ/ّ

 . َْٗ/ّ، كمواىب ا١بليل للحطاب ُٕٔ/ّ، كشرح ا٣برشي ِٕ/ٓ( ينظر التاج كاإلكليل للمواؽ ْ)
، ينظر الثمر الدا٘ب كذىب بعض ا٤بالكية إٔب اشَباط اإلشهاد على إذف الزكجة لصحة الدخوؿ كليس لصحة العقد

 . ّْٕلؤلزىرم ص 
 . ِِّ/ٔ، كهناية اتاج للرملي ِّٗ/ْ، كمغِب اتاج للشربيِب ِّٓ/ٕ( ينظر ٙبفة اتاج البن حجر ٓ)
 . ْٕ/ٓ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ُْٕ/َِ، كاإلنصاؼ للمرداكم ِّْ/ٖ( ينظر الفركع البن مفلح ٔ)
ٓب يشَبطو ابن حـز ضمن شركط النكاح كال ٙبدث عنو ُب مسألة الشهادة  ، حيثَٓ-ْٖ( ينظر الى البن حـز ٕ)

 على العقد، كىذا ما يقتضيو مذىبو ا٤ببِب على ظاىر النص إذ ال نص ُب ا٤بسألة أصبل. 
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ٗ07 

 

 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 . ُ()اد على إذف ا٤برأة مفتقر إٔب الدليل الشرعي، كال دليل على ذلك أف القوؿ بشرطية اإلشه

كحاؿ الشك ُب إذف ا٤برأة   ،كنوقش: أبف ا٢باجة قد تكوف داعية إٔب اإلشهاد على إذهنا
 لوليها أف يزكجها. 

 ليكأجيب عنو: أبف ىذا حاؿ كاقعة معينة قد تعطى حكما خاصا، كليس ٕبكم أص
 .عيالشر  دليلمبِب على ال للمسألة

إف اشَباط إذف ا٤برأة ُب التزكيج موضع خبلؼ بْب أىل العلم، كقد أجاز الفقهاء  :كما قيل
 .ِ ٔب أف ال يشَبط اإلشهاد على إذف ا٤برأة، فمن ابب أك اب تزكيج ابنتو الصغّبة بدكف إذهنلؤل

 الدليل الثاين. 
 . (ّ)رأة ُب عقد نكاحها اعترب حضور كٕب الزكجة كأذنو ابلزكاج يقـو مقاـ ا٤ب الشارعى  أفٌ 

 الدليل الثالث. 
شرعا لوليها ُب النكاح كتوكيلو كتفويضو ابألمر ُب تزكٯبها مثل توكيلها كإقامتها أف إانبتها 

 . (ْ) فبل ٰبتاج إٔب اإلشهاد على إذهنا ،لوليها كلغّبه ُب سائر العقود كالتصرفات
 الدليل الرابع. 

للخبلؼ حوؿ صحة  ،خبلؼ بْب أىل العلم أف اشَباط الشهادة على النكاح موضع

                                 
 . ِِّ/ٔ( ينظر هناية اتاج للرملي ُ)
، كركضة ْٗ/ُٔالبن عبدالرب ( كما أجاز بعضهم إجبار الكبّبة على الزكاج كىو قوؿ ضعيف، ينظر االستذكار ِ)

، ككالية تزكيج الكبّبة َُِ/َِ، كاإلنصاؼ للمرداكم ِّٗ/ٗ، كفتح البارم البن حجر ِْ/ٕالطالبْب للنوكم 
 ىػ (.ُُْْ-العدد الثامن –للجربين : ٕبث منشور ٗبجلة جامعة أـ القرل ) السنة السادسة 

 . ِّْ/ٖ، كالفركع البن مفلح ِْ-ُْ/ِّكل ابن تيمية ، ك٦بموع فتاٖٗ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)
 . ِِِ/ّ، كحاشية عمّبة ُٗ/ٕ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ْ)
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 . (ُ)النص ا٤بوجب ٥با، فمن ابب أكٔب أف اإلشهاد على رضا ا٤برأة ُب عقد النكاح ليس بشرط 
 الدليل اخلامس. 

كلكنها  ،حاصل، فلو ًب العقد بغّب إذهنا أف اإلشهاد على إذهنا لوليها ُب النكاح ٙبصيله 
يل رضاىا كلن تقبل دعوىا بعدـ الرضا، كلو قبضت صداقها أك مكنت من نفسها فهذا دل

، فبل حاجة رفضت العقد أك الصداؽ كٓب ٛبكن من نفسها كادعت عدـ اإلذف قبلت دعواىا
 . (ِ) عندئذ إٔب اشَباط اإلشهاد

 القول الثاني. 

ُب صحة عقد النكاح، كىذا قوؿ لبعض  ابلتزكيج اشَباط اإلشهاد على إذف الزكجة
إٔب اشَباط  ا٢بنابلةذىب بعض ك  (ّ) ط للحاكم إذا أراد ىو تزكٯبهاأبف ىذا يشَب  الشافعية

 . (ْ) اإلشهاد على اإلذف، كىو قوؿ ضعيف
 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
حفظا للنسل  فيو أف أكثق العقود ىو عقد النكاح، كلذلك يشَبط توثيق رضا الزكجة

فإف على ا٢باكم أك العاقد أف ال يعقد حٌب  مفاسد اإلكراه كاإلجبار، ك٥بذا كالعرض كاألسرة من
 يستوثق من رضاىا. 

 كنوقش من ثبلثة أكجو: 
                                 

 . َْٗ/ّ، كمواىب ا١بليل للحطاب ُٕٔ/ّ، كشرح ا٣برشي ِٕ/ٓ( ينظر التاج كاإلكليل للمواؽ ُ)
 ِْ-ُْ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ٗٗ-ٖٗ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
، كإعانة ُِْ/ّ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ِِّ/ٔ، كهناية اتاج للرملي ِّٗ/ْ للشربيِب( ينظر مغِب اتاج ّ)

 ، كقد نسبوا ىذا القوؿ إٔب العز بن عبدالسبلـ كالسراج البلقيِب. ّْٓ/ّالطالبْب للبكرم 
، كالفركع ٔٓ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ٕٗ/ّ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ُٗ/ٕ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ْ)

 . ُْٕ/َِ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُِٔ/ٔ، كا٤ببدع للربىاف ابن مفلح ِّٓ/ٖللشمس ابن مفلح 
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الوجو األكؿ: أبف الشارع جعل الوٕب يقـو مقامها كيعقد العقد بدال عنها. 
الوجو الثا٘ب: أف اإلشهاد على أذهنا ٙبصيل للحاصل، فإذا أذنت ُب نكاحها فستقبض 

نت عاقلة ابلغة كٓب أتذف كٓب ترضى كأظهرت الرفض فبل يتم مهرىا كٛبكن من نفسها، كإذا كا
 . (ُ)العقد كيفسخ على الصحيح 

ما للحاكم از رىهي، كلذلك كاف لستند شرعي حٌب ييصىدٌ الوجو الثالث: أف حكم ا٢باكم مفتقر ٤ب
ظهره حٌب ٰبكم ٥با بفسخ العقد إذا ادعت اإلكراه كٓب ٛبكن ستأف يستوثق من إذف الزكجة كي

دكف الرجوع للشهود فبل حاجة ٥بم ما داـ أف األصل من سها كتقبض مهرىا، كذلك من نف
 ، إال إذا تعارضت دعواىا مع شهادة الشهود. كىي ا٤برأة ا٤بدعية موجود

 الدليل الثاين. 
أف ُب اإلشهاد على إذف الزكجة احتياط كأماف من إنكارىا لرضاىا كأذهنا فيما بعد، كما 

 . (ِ)عليها  فيو أماف من كذب الوٕب
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 . ، فبل دليل على االشَباطالذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ لقوة أدلتو كسبلمتها من ا٤بعارض
 بيان وجه الشذوذ. 

حكم ابن تيمية بشذكذ القوؿ الثا٘ب، كٓب يذكر نصا يدعم بو كبلمو، إال أنو فيما يبدك ٕب 
 ،بشرطية اإلشهاد على إذف الزكجة ال دليل عليو من الشرع اعتمد على أف القوؿ الثا٘ب

ٯباب ما ٓب يوجبو الشارع، كمن ا٤بعلـو أف القوؿ ابلشرطية ألمر ما إب مشقة على الناس فحقيقتو
ُب سائر العقود مبناه على الشرع، كما أف القوؿ ابإلشهاد ٙبصيل للحاصل، ألف ا٤برأة إذا 

                                 
، كالفركع البن ٔٗ/ٓ، كزاد ا٤بعاد البن القيم ُِّكى  ُُْ/ُ، كا٥بداية للمّبغينا٘ب ْٗٓ/ٗ( ينظر الى البن حـز ُ)

 . ِّٓ/ٖمفلح 
، ِّْ/ٖ، كالفركع البن مفلح ِْ-ُْ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ٖٗ/ّالفتاكل الكربل البن تيمية  ( ينظرِ)

 . ّْٓ/ّ، كإعانة الطالبْب للبكرم ُِْ/ّكأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

ت على النكاح فلن ٛبكن من نفسها كتعلن رفضها أذنت فستمكن من نفسها، كإذا أرغم
 كبذلك ال يتم العقد. 

 ،(ُ)كقد ذىب ابن تيمية إٔب استحباب اإلشهاد على إذهنا ٤با فيو من مصاّب متعددة 
ًإ٭بهىا اًء، كى ٍشهىادي عىلىى إٍذهًنىا لىٍيسى شىٍرطنا ُب ًصحهًة اٍلعىٍقًد ًعٍندى ٝبىىاًىًّب اٍلعيلىمى ؼه  فقاؿ: " اإٍلً ًفيًو ًخبلى

بػىٍْبً كىقىٍوًؿ ا١ٍبيٍمهيورً  ، فىًإفه ذىًلكى شىٍرطه، كىاٍلمىٍشهيوري ُب اٍلمىٍذىى إفه  شىاذ  ُب مىٍذىىًب الشهاًفًعيًٌ كىأىٍٞبىدى
ودي عىلىى اٍلعىٍقًد، ٍبيه ذىًلكى الى ييٍشتػىرىطي، فػىلىٍو قىاؿى اٍلوىٕب : أىًذنىٍت ٕب ُب اٍلعىٍقًد، فػىعىقىدى اٍلعىٍقدى كىشىًهدى الش هي 

ٍذفى كى  ًطننا كىظىاًىرنا، كإٍف أىٍنكىرىٍت اإٍلً بًتنا صىًحيحنا، ابى ٍذًف، كىافى النًٌكىاحي اثى قػىٍتوي الزهٍكجىةي عىلىى اإٍلً افى صىده
ًيًنهىا كىٓبٍى يػىثٍػبيٍت النًٌكىاحي...، كىاىلهًذم يػىنػٍبىًغي ًلشيهيوًد  النًٌكىاًح أىٍف يىٍشهىديكا عىلىى إٍذًف اٍلقىٍوؿي قػىٍو٥بىىا مىعى ٲبى

ثىةو:   الزهٍكجىًة قػىٍبلى اٍلعىٍقًد لًويجيوهو ثىبلى
ًتوً  ًتًو، كىمىٍهمىا أىٍمكىنى أىٍف يىكيوفى اٍلعىٍقدي ميتػهفىقنا عىلىى ًصحه  أىحىديىىا: أىفه ذىًلكى عىٍقده ميتػهفىقه عىلىى ًصحه

بىًغي أىٍف يػيٍعدىؿى عىٍنوي إٔبى  . فىبلى يػىنػٍ ًإٍف كىافى مىٍرجيوحنا، إاله لًميعىاًرضو رىاًجحو ؼه كى   مىا ًفيًو ًخبلى
اٍلوىٍجوي الثها٘ب: أىفه ذىًلكى مىعيونىةه عىلىى ٙبىًٍصيًل مىٍقصيوًد اٍلعىٍقًد، كىأىمىافه ًمٍن جيحيوًدًه، الى ًسيهمىا ُب 

ا ًمٍثًل اٍلمىكىاًف كىالزهمىاًف الهًذم يىٍكثػيري ًفيًو جىحٍ  هىا كىًثّبنا مى ٍشهىاًد عىلىيػٍ دي النًٌسىاًء كىكىًذبػيهينه، فىًإفه تػىٍرؾى اإٍلً
 ... ًؼ ذىًلكى  يػيٍفًضي إٔبى ًخبلى

اًف.. "  : إفه اٍلوىٕبه قىٍد يىكيوفي كىاًذابن ُب دىٍعوىل ااًلٍسًتٍئذى اٍلوىٍجوي الثهاًلثي
(ِ) . 

لعربية السعودية ٝبيع ا٤بأذكنْب التابعْب ٥با كجهت كزارة العدؿ اب٤بملكة ا ،ك٤بثل ىذه ا٤بصاّب
 . (ّ)للتأكد من رضاىا كعدـ إجبارىا  ،كلو كاف الوٕب أبوىاخذ موافقة الزكجة أبنفسهم أب

                                 
اع ، ككشاؼ القنُْٕ/ّ( كاستحباب اإلشهاد على إذف الزكجة مذىب الشافعية كا٢بنابلة، ينظر مغِب اتاج للشربيِب ُ)

 . ْٕ/ٓللبهوٌب 
 . ِْ-ُْ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ٗٗ-ٖٗ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
ق، كا٤بؤكد عليو ُُّٗ/ٓ/ُٕ/ت، اترٱبو: ُ/ُٗ: ، رقم التعميمّٕٔ/ّ( التصنيف ا٤بوضيوًعي لتعاميم كزارة العدؿ: ّ)

 ق.ُّْٕ/َُ/ِٔكاتريخ :  ّٖٗٔ/ث/ُّابلتعميم اإل٢باقي رقم 
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 ٌُ٘خفح: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: اشزشاغ اٌؼٍُ ثؼذاٌخ اٌشٙٛد ػٕذ ػمذ إٌىبػ. 

 تصوير المسألة. 

 . ُ()كا٤بستقيم  م  وً السه  يب كالشكوؾ، كالعىٍدؿي الرًٌ  الظلم، كالعدالة ضدٌ  ضدٌ  العدالة لغة: من العدؿً 
ُب النفس، ٙبمل ا٤بسلم كتبعثو على االستقامة كالتقول  ةه كى لى أك مى  راسخةه  كاصطبلحا: ىيئةه 

من هللا كا٤بركءة، كذلك ابلتزاـ أكامر هللا كاالبتعاد عن نواىيو ُب األغلب كالتوبة منها، كترؾ ما 
 . (ِ)ات ة من األخبلؽ كالعادسٌ فيو خً 

 العدالة ُب شهود النكاح أـ ال؟. ذه العلم هبشَبط يكا٤براد ىنا ُب ىذه ا٤بسألة: ىل 
 تحرير محل النزاع. 

على أنو يكفي ُب شهود النكاح أف يكونوا مستورم ا٢باؿ، أك أف ال يظهر  الفقهاءي  قى فى اتػه 
، (ّ)دالة الظاىرة منهم الفسق العتبار شهادهتم ُب إجراء العقد كىو ما يعرؼ عندىم ابلع

كخالف بعضهم فقاؿ ابشَباط العلم بعدالة الشهود كظهورىا إلجراء العقد كىو ما يعرؼ عند 
 بعضهم ابلعدالة الباطنة. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

الىةً .. قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: "  ا ٩بها كى  ،كىقىٍد شىذه بػىٍعضيهيٍم فىأىٍكجىبى مىٍن يىكيوفي مىٍعليوـى اٍلعىدى ىىذى
ا "  يػيٍعلىمي فىسىاديهي قىٍطعنا، فىًإفه أىٍنًكحىةى اٍلميٍسًلًمْبى ٓبٍى يىكيونيوا يػىٍلتىزًميوفى ًفيهىا ىىذى
(ْ) . 

                                 
 . ََُّ/ُكما بعدىا، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم  َّْ/ُُظر لساف العرب البن منظور ( ينُ)
إف العدالة اجتناب الكبائر كأغلب الصغائر، كقيل إهنا اجتناب تعمد الكذب، ينظر شرح حدكد ابن عرفة : ( قيل ِ)

، كالكليات للكفوم ِٕٖ/ِ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ّّٓ-ِّٓ/ُ، كتدريب الراكم للسيوطي ِْٓللرصاع ص 
 . َّٔ، كمعجم لغة الفقهاء لقلعجي كرفيقو ص ّٗٔص

 ( كما سيأٌب ذكر أقوا٥بم ُب القوؿ األكؿ. ّ)
 . َُّ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َُٗ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ْ)
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 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ُ)عدـ اشَباط العلم بعدالة الشهود عند إجراء عقد النكاح، كىذا مذىب ا٢بنفية 
 كاختيار ابن تيمية.  (ٓ)كالظاىرية  (ْ)كا٢بنابلة  (ّ)عية كالشاف (ِ) كا٤بالكية

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
ظاىره كاف عمل ا٤بسلمْب كإٝباعهم قدٲبا كحديثا على قبوؿ شهادة مستور ا٢باؿ، أك من  

العدالة أك األصل فيو السبلمة الظاىرة دكف ثبوت كظهور السبلمة الباطنة ُب إجراء عقود 
 . (ٔ)ح النكا 

 الدليل الثاين. 
أف الشرع ىو األصل ُب اشَباط الشركط الشرعية، كٓب يرد ُب الشريعة ما يوجب اشَباط 
العلم بعدالة الشهود ابطنا كظاىرا، بل اشَباطو شرعا إٯباب ما ٓب ٯبب شرعا، كىو ٗبنزلة عدـ 

 إٯباب ما كجب شرعا. 
 الدليل الثالث. 

أقل ما ك  لضعف حديثها، بْب أىل العلم  موضع خبلؼأف اشَباط الشهادة ُب النكاح أصبل
فالنكاح صحيح ببل شهادة الشاىدين، فمن ابب أكٔب أف ال  ،٨بتلف ُب صحتوأنو يقاؿ فيو 

 . ٕ()تشَبط العدالة للشهود 
                                 

 . ِّ/ّ، كحاشية ابن عابدين ُٓ/ٓيِب ، كالبناية للعِٓٓ/ِ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ُّ/ٓ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ُ)
 . ّّٔ/ِ، كحاشية الصاكم ُِٔ/ِ، كحاشية الدسوقي ِٖ/ٓ( التاج كاإلكليل للمواؽ ِ)
 . ِّٓ/ْ، كمغِب اتاج للشربيِب ِِٖ/ ٕ، كٙبفة اتاج البن حجر ُِّ-ُِِ/ّ( أسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ّ)
 . ْٖٔ/ِ، كشرح منتهى اإلرادات للبهوٌب َُّ-َُِ/ٖ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُٕ/ّ( الكاُب البن قدامة ْ)
 . ْٗ-ْٖ/ٗ( الى البن حـز ٓ)
 . َُّ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َُٗ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ٔ)
ن أٞبد كعدـ اشَباط الشهادة ُب النكاح قوؿ البن عمر هنع هللا يضر كا٢بسن بن علي كبعض التابعْب كاألئمة، كركاية ع( ٕ)

= 
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الدليل الرابع. 
أف الشهود قد ٲبوتوف كقد تتغّب أحوا٥بم، فقد يكونوف من أىل العدؿ حاؿ التحمل عند 

بعد ذلك من أىل الفسق، فبل يقبل أدائهم عند ذلك، ٩با يعلم منو  فعقد، ٍب يصبحو إجراء ال
 . (ُ)بطبلف القوؿ ابشَباط العلم بعدالة الشهود ظاىرا كابطنا إلجراء عقود النكاح 

 الدليل اخلامس. 
اىرة الظ فيو العدالةي  شَبطي ال تي  ،إذهنا ابلزكاج للزكجة ُب إرشادىا كإببلغ كوكيلو   الوٕبه  أفه 

ُب  العدالة كالباطنة على الصحيح، كىو أعظم من الشاىدين، فمن ابب أكٔب أف ال تشَبط
 شهود العقد. 

 الدليل السادس. 
، فمن يعلم حقيقة خفااي الناس كأسرارىم كبواطنهم إال هللا، متعذره  الباطنةً  ابلعدالةً  العلمى  أفه 
ىم ر عقودي عسه على الناس كتي  شقٌ فكيف يي  فهو متعسر، رٍ ذلك أنو إف ٓب يتعذٌ ُب ما يقاؿ  كأقلٌ 

 ٙبقيقو، كقد جاءت الشريعة ابليسر كرفع ا٢برج كا٤بشقة؟.  أك متعذر ابشَباط شرط متعسر
 القول الثاني. 

ده بعضهم اشَباط العلم بعدالة شهود النكاح ظاىرا كابطنا لصحة عقد النكاح، كقيه 
شَبط ذلك مطلقا كقيل ي، (ِ)افعية ابشَباط ذلك عند ا٢باكم فقط، كىذا مذىب بعض الش

 . (ّ)ا٢بنابلة  كىو كجو عند

=                                                             
، كا٤بغِب البن َٕٓ/ٗ، كا٢باكم للماكردم ِّٗ/ِاإلشراؼ للبغدادم ينظر كمذىب الظاىرية كاختيار ابن تيمية، 

، كاالختيارات الفقهية للبعلي ّٓ/ِّ، ك٦بموع الفتاكل لو ُٕٓ/ّالفتاكل الكربل البن تيمية ، ك ّْٕ/ٗقدامة 
 . ِٖ/ٓ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ُٕٕص

  من الصفحة السابقة. ٕدر ُب ا٥بامش رقم ( ينظر ا٤بصاُ)
  .ِِِ/ٗ، كالبياف للعمرا٘ب ّْٔ/ِينظر ا٤بهذب للشّبازم ( ِ)
، كاإلنصاؼ للمرداكم َُّ/ِّكى  ّٖ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َُٗ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)

= 
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
ا﴿قاؿ تعأب:   . [3]النور  ،﴾كىالى تػىٍقبػىليوا ٥بىيٍم شىهىادىةن أىبىدن

 و. لمت عدالتي كجو الداللة: أف هللا هنى عن قبوؿ شهادة الفاسق، فمعناه قبوؿ شهادة من عي 
ىذا النهي مقصور على عدـ قبوؿ شهادة الفاسق فقط، كأما غّب الفاسق  كنوقش: أف 

 كمستور ا٢باؿ كمن كاف ظاىره العدالة فتقبل شهادتو. 
 الدليل الثاين. 

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  ، كىشىاًىدىٍم عىٍدؿو "  عىٍن ًعٍمرىافى هنع هللا يضر قىاؿى : " الى ًنكىاحى ًإاله بًوىٕبٌو
()ُ . 

 . ِ()لة: ظاىره اشَباط العلم بعدالة الشهود ظاىرا كابطنا لصحة إجراء عقد النكاح كجو الدال
 كنوقش من ثبلثة أكجو: 

األكؿ: أف زايدة: " كىشىاًىدىٍم عىٍدؿو "، ٓب تصح ُب ا٢بديث 
(ّ) . 

 الثا٘ب: أف ا٤براد ابلعدؿ ىنا يشمل غّب الفاسق كمستور ا٢باؿ كمن كاف ظاىره العدالة. 
كا٤بسلمْب قدٲبا كحديثا سلفا كخلفا كانوا ٯبركف عقودىم دكف  ،ف الصحابة مهنع هللا يضرالثالث: أ

=                                                             
ٖ/َُِ-َُّ. 

، ِِّ/ْ، كالدارقطِب ُب سننو ْٗٓ/ِاألعرايب ُب ا٤بعجم  ، كابنَُْ/ُ( أخرجو الركاي٘ب ُب مسنده كاللفظ لو ُ)
 . َِِ/ٕكالبيهقي ُب الكربل 

، ُِٓ/ٕ، كقول البيهقي بعض طرقو ُب الكربل أبف لو متابعة، ّٖٔ/ٗكا٢بديث صححو ابن حباف ُب صحيحو 
 . ٕٕٓٓ، كصححو األلبا٘ب عن عائشة ُب صحيح ا١بامع ْٓٔ/ٗكصححو ابن حـز بلفظ مقارب ُب الى 

 . َُّ-َُِ/ٖ( ينظر اإلنصاؼ للمرداكم ِ)
، كالعقيلي ُب الضعفاء ّٗ( ضعف زايدة: " كشاىدم عدؿ " ُب ا٢بديث كبل من الدارقطِب ُب سؤاالت الربقا٘ب ص ّ)

، ُُٕ/ٗكى  ِْٔ/ٔكى  ّّٔ/ٓ، كالطربا٘ب ُب األكسط ِْٖ/ٕكى  ِٕٓ/ُ، كابن عدم ُب الكامل َّٗ/ِالكبّب 
، كقد قاؿ ابن ا٤بنذر : " ال يثبت ُب الشاىدين ُب النكاح خرب " ، نقبل ِِٖٔ/ٓتذكرة ا٢بفاظ لقيسرا٘ب ُب كابن ا

  .ّْٕ/ٗعن ا٤بغِب البن قدامة 
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 . (ُ)اإلشهاد عليها، بل يكتفوف إبعبلف النكاح 
 الترجيح بين األقوال. 

  ، فبل دليل على االشَباط.ككجاىتهالقوة أدلتو  الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ
 بيان وجه الشذوذ. 

ا ٩بها يػيٍعلىمي فىسىاديهي قىٍطعنا، فىًإفه قاؿ الشيخ رٞبو هللا  عن القوؿ الثا٘ب معلبل شذكذه: " كىىىذى
ا.. " ٍب ٙبدث عن أقواؿ ا٤بذاىب ُب ا٤بسألة ٍب  ،أىٍنًكحىةى اٍلميٍسًلًمْبى ٓبٍى يىكيونيوا يػىٍلتىزًميوفى ًفيهىا ىىذى

ؼي مىا أىٍٝبىعى اٍلميٍسًلمي  وفى عىلىٍيًو قىًدٲبنا كىحىًديثنا: حىٍيثي يػىٍعًقديكفى قاؿ عن ىذا القوؿ: ".. فػىهيوى ًخبلى
نػىهيٍم كىا٢بٍىاًكمي الى يػىٍعرًفػيهيٍم،.. ٍبيه الش هيودي ٲبىيوتيوفى كىتػىتػىغى  نػىهيٍم كىا٢بٍىاًكمي بػىيػٍ يػهري أىٍحوىا٥بييٍم اأٍلىٍنًكحىةى ًفيمىا بػىيػٍ

ا كىىيٍم يػىقيوليوفى: مىٍقصيودي الشههىادىًة إثٍػبىاتي اٍلًفرى  : ىىذى اًش ًعٍندى التجاحد ًحٍفظنا لًنىسىًب اٍلوىلىًد، فػىيػيقىاؿي
ٍشهىاًد مىعى اٍلًكٍتمىاًف ميٍطلىقنا، فىاىلهًذم الى رىٍيبى ًفيًو أىفه ا ًف النًٌكىاًح كىالى ٰبىٍصيلي اًبإٍلً لنًٌكىاحى حىاًصله إبًًٍعبلى

افً  ًإٍف ٓبٍى يىٍشهىٍد شىاًىدى ًف يىًصح  كى ٍعبلى  . (ِ)"  مىعى اإٍلً
فيتضح من ما سبق أف اشَباط العلم بعدالة الشهود ابطنا أصبل خبلؼ اإلٝباع كعمل 
ا٤بسلمْب كال طائل منو، ألف اإلعبلف يقـو مقامو كيغِب عنو، ال سيما مع احتماؿ تغّب أحواؿ 
الشهود منذ كقت التحمل إٔب كقت األداء للشهادة إف احتيج إليها، كما يقرر الشيخ ُب موطن 

إف اشَباط العلم بعدالة خر أف اشَباط الشهادة أصبل ٓب يثبت فيو حديث صحيح، كهبذا فآ
٤با ٓب ٯبب شرعا، كهبذا يعلم شذكذ ىذا القوؿ كضعفو، ال  ىو إٯبابه الشهود ابطنا كظاىرا 

 . (ّ)سيما أف اشَباط ذلك يؤدم إٔب تعطل كثّب من عقود ا٤بسلمْب أك تعسر انعقادىا 
                                 

، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ككافقو ّْٕ/ٗ( ٢بديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " أىٍعًلنيوا النًٌكىاحى.. "، كصححو ابن حباف ُب صحيحو ُ)
لبا٘ب ُب صحيح ا١بامع برقم : " رجالو ثقات "، كحسنو األِِٗ/ْ الزكائد ؿ ا٥بيثمي ُب ٦بمع، كقاََِ/ِالذىيب 
 .ْْٗ/ّكالسلسلة الصحيحة  َُِٕ

 . َُّ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َُٗ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
 . ُٕٓ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

لجٛي ادػبء اٌٌٟٛ فٟ ػذَ إرٔٗ ٚأْ اٌضٚعخ رؾذ  اٌّغأٌخ اٌشاثؼخ:
 ؽغشٖ ٚأْ اٌضٚط ٌُ ٠ٕفك ػ١ٍٙب ِغ أٔٗ رغٍّٙب اٌزغٍُ اٌششػٟ. 

 تحرير محل النزاع. 

ا٤بذاىب األربعة على أف ا٤برأة إذا تسلمها الزكج التسلم الشرعي كأنفق عليها  اتفق فقهاءي 
ٙبت حجره،  الزكجةى  كأفه  ،بذلك أبنو ٓب أيذفالزكجة  كٕب   عاءي ادٌ  لي قبى فَبة من الزمن، فبل يي 

 قبل دعواه. تي  :هم فقاؿكخالف بعضي 
 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ـى إٍذنًًو كىأىنػههىا  قاؿ ابني  تيمية: " كىلىٍو أىنٍػفىقى الزهٍكجي عىلىى الزهٍكجىًة كىكىسىاىىا ميدهةن، ٍبيه ادهعىى اٍلوىٕب  عىدى
إذىا كىافى الزهٍكجي قىٍد تىسىلهمىهىا التهٍسًليمى الشهٍرًعيه اًبٌتًفىاًؽ أىئًمهًة اٍلعيلىمىاًء،  ،ييٍسمىٍع قػىٍوليوي  ٙبىٍتى ًحٍجرًًه ٓبىٍ 

كىخىالىفى ًفيًو شيذيكذه ًمٍن النهاًس " 
(ُ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 مى له سى و الته زكجتى  الزكجي  مى له سى تى  تو ابلنفقة على موليتو إذاعدـ قبوؿ دعول الوٕب عن مطالب
 (ْ)كا٤بالكية  (ّ)ا١بمهور من ا٢بنفية مقتضى قوؿ ، كىذا (ِ)مدة من الزمن  االشرعي كأنفق عليه

                                 
 . ُُْ، كاألخبار العلمية للبعلي ص ُٖٓ/ٓ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
( كقد اختلفت أقواؿ ا٤بذاىب ُب التسلم الشرعي الذم ىو سبب استحقاؽ الزكجة لنفقتها ككجوهبا على الزكج على ِ)

 ٲبكن حصرىا ُب قولْب:  ؛أقواؿ
لعناية للبابرٌب ة، ينظر: االقوؿ األكؿ: أف السبب ىو حبس الزكجة نفسها للزكج ليستمتع هبا، كىذا قوؿ ا٢بنفي

 . ٔٔٔ/ٓكالبناية للعيِب  ،ِّٖكى  ّٖٕ/ْ
القوؿ الثا٘ب: أف السبب ىو ٛبكْب الزكجة لزكجها من نفسها، كىذا قوؿ ا١بمهور من ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنابلة، 

ارم كى الغرر البهية لؤلنص ٔٗ/ٓاألـ للشافعي ك ، ُٓٓ/ٓكى التاج كاإلكليل للمواؽ  ُٕٕ/ِينظر: مدكنة سحنوف 
  .ُّٔ/ٓ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ِِّ/ّكى شرح ا٤بنتهى للبهوٌب  ْٖٓ/ٓالفركع البن مفلح ك ، ّْٖ/ْ

 . ْْٔ/ِ، كحاشية ابن عابدين ُِٗ/ْ، كفتح القدير البن ا٥بماـ ُٔ/ْ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ّ)
 . َٖٓ/ِح الكبّب للدردير ، كالشر ُّٖ/ْ، كشرح ا٣برشي ُِٖ/ْ( ينظر مواىب ا١بليل للحطاب ْ)
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 كىذا اختيار ابن تيمية.  (ِ)كا٢بنابلة  (ُ)كالشافعية 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
مها لإذنو كتسلمو لنفقة الزكجة، إذا تس قبل دعول الوٕب ُب عدـعلى أنو ال تي  االتفاؽي 

 . (ّ)كأنفق عليها مدة من الزمن  زكجها التسلم الشرعي
 الدليل الثاين. 

أف الشرع أكجب النفقة للزكجة إلطعامها كقضاء حوائجها، كىذا ال ٰبتاج فيو إٔب قبض 
 . (ْ)الوٕب للنفقة كال إذنو أيضا بذلك 

 الدليل الثالث. 
ها عنده مدة من الزمن من نفسها للزكج كبقائً  كٛبكْبى الزكجةً  ،الزكجةى للزكجً  أفه تسليمى الوٕبًٌ 
رُب كعلى ىذا جرت العادة بْب الناس كا٤بقررة شرعا، كألف الزكج أيضا عي  دكف اعَباض، إذفه 

مؤٛبن على نفقتها كا٢باؿ ىذه كما ىو مؤٛبن على نفسها كجسدىا ٗبا فضلو هللا من القوامة 
 . (ٓ)قوؿ قولو على النساء فال

 القول الثاني. 

مع أف الزكج تسلم  ،قبوؿ دعول الوٕب أف الزكجة ُب حجره كعدـ تسلمو للنفقة كاإلذف فيها
 . (ٔ)الزكجة التسلم الشرعي كأنفق عليها مدة من الزمن 

                                 
 . ُٕٔ/ٓ، كمغِب اتاج للشربيِب ّْٕ/ٖاتاج البن حجر  ٙبفةمع حاشية عمّبة، ك  ٕٕ/ْ( ينظر شرح الي ُ)
 . ُّٔ/ٓ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ّٕٕ/ٗ، كاإلنصاؼ للمرداكم ِِٕ/ّ( ينظر الكاُب البن قدامة ِ)
 . ُُْ، كاألخبار العلمية للبعلي ص ُٖٓ/ٓ ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيميةّ)
 . ّٗٓ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ْ)
  .ّٗٓ/ّالفتاكل الكربل البن تيمية ( ينظر ٓ)
، كينظر ُٖٓ/ٓكى  ّٗٓ/ّ؛ ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ذيكر ٗبوضعْب، كقد ٓب أقف على القائل هبذا القوؿ( ٔ)

 . ُُْلي ص أيضا األخبار العلمية للبع
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 أدلة القول الثاني. 

الذم ٯبب  ينً للزكجة كالد الواجبةى  تيمية أف القائلْب هبذا القوؿ جعلوا النفقةى  ذكر ابني 
 . (ُ)و لو بقبضو، فبل بد للوٕب من قبض النفقة ئكاستيفا دائنه بعد إذف القضاؤي 

 كنوقش من كجهْب: 
من حيث االئتماف، فالزكج إذا تسلم زكجتو فَبة كمكنتو  ينً ٚبتلف عن الده  النفقةى  األكؿ: أفه 

رعا على أنو أنفق عليها من نفسها ببل اعَباض منها كال كليها، كاف ذلك دليل عرُب كمعترب ش
 النفقة الواجبة كهبذا فالقوؿ قولو، إال إذا أفاد الزكج أبنو ٓب ينفق على زكجتو خبلؿ ىذه ا٤بدة. 

 أدلة القوؿ األكؿ. ُب الدليل األكؿ كالثا٘ب من الثا٘ب: ٗبا ًب ذكره 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 تو كصراحتها كسبلمتها من ا٤بعارض. الذم يَبجح جليا ىو القوؿ األكؿ لقوة أدل
 بيان وجه الشذوذ. 

ى بػى   ُب ا٤بسألة لسببْب:  الشذكذً  تيمية كجوى  ابني  ْبه
 دعول الوٕب ٨بالف ٤بقتضى العقل كالعادة اكمة.  قبوؿى  األكؿ: أفه  
الثا٘ب: ٨بالفتو للشرع من اعتبار تسلم الزكج زكجتو التسلم الشرعي كٛبكينها من نفسها  
 دكف اعَباض من أحد، كأف ىذا ىو ا٢باؿ ُب العهد النبوم.  مدةن 

ميهىا  ك٥بذا قاؿ رٞبو هللا: " إذىا كىافى الزهٍكجي تىسىلهمىهىا التهٍسًليمى الشهٍرًعيه كىىيوى أىٍك أىبيوهي أىٍك ٫بىٍويٮبيىا ييٍطعً 
نٍػفىاؽي اًبٍلمىٍعريكًؼ  ،تىدهًعيى اًبلنػهفىقىةً كىمىا جىرىٍت بًًو اٍلعىادىةي: ٓبٍى يىكيٍن ًلؤٍلىًب كىالى ٥بىىا أىٍف  ا ىيوى اإٍلً فىًإفه ىىذى

كىأىٍصحىاًبًو كىسىائًًر اٍلميٍسًلًمْبى ُب كيلًٌ عىٍصرو كىًمٍصرو، كىكىذىًلكى نىصه   الهًذم كىافى عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللهً 
ا ابى ،عىلىى ذىًلكى أىئًمهةي اٍلعيلىمىاءً  ا أىفه ... فىًإفه ىىذى ، كىمىٍن تػىوىىهمى ذىًلكى ميٍعتىًقدن ًطله ُب الشهرًيعىًة الى ٙبىٍتىًمليوي أىٍصبلن

ٍذىٍف ًفيًو: كىافى ٨بيًٍطئنا ًمٍن  كيجيوهو.. " النػهفىقىةى حىق  ٥بىىا كىالدهٍيًن فىبلى بيده أىٍف يػىٍقًبضىوي اٍلوىٕب ، كىىيوى ٓبٍى أيى
()ِ . 

                                 
 . ّٗٓ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
 . ّٗٓ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
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 حٌُ٘خف: غ حألٍٝحُٔزل األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 إٌصشأٟ الثٕزٗ اٌّغٍّخ.  اٌّغأٌخ اٌخبِغخ: رض٠ٚظ

 تحرير محل النزاع. 

، كقيل أنو خالف بعضهم ُب (ُ)و ا٤بسلمة ابنتى  جي ال يزكٌ  الكافرى  العلم على أفه  أٝبع أىلي 
 ذلك. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ًلكى قاؿ ابن تيمية: " لىًكنه اٍلميٍسًلمى إذىا كىافى مىاًلكنا ًلؤٍلىمىًة زىكهجىهىا ًٕبيٍكًم الٍ  إذىا كىافى  ًمٍلًك، كىكىذى
ًإمها اًبٍلقىرىابىًة كىاٍلعىتىاقىًة فىبلى يػيزىكًٌجيهىاكىٕب  أىٍمرو زىكج يىًة، كى ، إٍذ لىٍيسى ُب ذىًلكى -أم الكافر– هىا ًٕبيٍكًم اٍلوالى

ؼه شىاذ  عىٍن بػىٍعًض أىٍصحىاًب مىاًلكو ُب النهٍصرىا٘بًٌ يػيزىٌكًجي ابٍػنػى  تىوي، كىمىا نيًقلى عىٍن بػىٍعًض السهلىًف إاله ًخبلى
ًف شىاذهاًف "  أىنهوي يىرًثػيهىا، كىٮبيىا قػىٍوالى
(ِ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

سواء كاف نصرانيا أـ غّبه، كىذا قوؿ  ،ابنتو ا٤بسلمة تزكيجى   الكافري عدـ مشركعية أف يتؤبه 
 كاختيار ابن تيمية.  (ٕ)كالظاىرية  (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)ا٢بنفية 

                                 
، كبداية اجملتهد البن رشد ِِْ/ْ، كا٤ببسوط للسرخسي ُٔ/ٗ، كالى البن حـز ٖٕ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ُ)

، ِٕ/ٓللحطاب  ا١بليل مواىب، ك ّٔ/ِّية ك٦بموع فتاكل ابن تيم، ِٕ/ٕ، كا٤بغِب البن قدامة ِْ/ِا٢بفيد 
 . ٖٕ/ّ، كحاشية ابن عابدين ِٔٓ/ٕكٙبفة اتاج البن حجر 

 . ّٔ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُُّ-َُّ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
 . ُّّ-ُِّ/ّ، كالبحر الرائق البن ٪بيم َُ/ِ، كا١بوىرة النّبة للزبيدم ِٖٓ-ِْٖ/ّ( ينظر العناية للبابرٌب ّ)
 . ِٕ/ِ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ْٕ-ُٕ/ٓ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ُُٔ/ِ( ينظر مدكنة سحنوف ْ)
 . ِٕٓ-ِٔٓ/ٕ، كٙبفة اتاج البن حجر ُِّ/ّ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ُٔ-ُٓ/ٓ( ينظر األـ للشافعي ٓ)
 . ّّْ/ّ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ّٓ/ٓ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ِٕ/ٕ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٔ)
 . ُٔ-َٔ/ ٗ( ينظر الى البن حـز ٕ)
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 : (ُ)اآلايت الدالة بعمومها على قطع ا٤بواالة كالوالية بْب ا٤بسلمْب كالكافرين، كمن ذلك 

 . [333النساء ] ،﴾كىلىٍن ٯبىٍعىلى اَّللهي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى سىًبيبلن ﴿قولو تعأب:  -
ا الهًذينى آمىنيوا الى تػىتهًخذيكا اٍليػىهيودى كىالنهصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي  ايى ﴿قولو تعأب:  - أىيػ هى
 . [13]ادلائدة  ،﴾بػىٍعضو 
 . [83]التوبة  ،﴾كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ﴿قولو تعأب:  -
اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكٔبى كىاله ﴿ - ًذينى آمىنيوا ًمٍن بػىٍعدي كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا مىعىكيٍم فىأيكلىًئكى ًمٍنكيٍم كىأيكليو اأٍلىٍرحى

 . [81]األنفال  ،﴾بًبػىٍعضو ُب ًكتىاًب اَّللهً ًإفه اَّللهى ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه 
 الدليل الثاين. 

يؤًمًنْبى أيٌـً حبيبة رىملىةى بًٍنتى أىيبٍ سيٍفيىاف اهنع هللا يضر: أهنا كانت عن عيركةى بن الزبّب رٞبو هللا عن أي 
ٌـً ا٤ب

، كأمهرىا عنو  ٙبتى عيبيًد هللا بن جحش، فماتى أبرض ا٢ببشًة، فزكهجها النجاشي  النيبه 
، كبعث هبا إٔب رسوؿ هللا بًن حىسىنةى مع شيرىٍحبيلى   أربعةى آالؼو

(ِ) . 
تىوي، قىٍد  كجو الداللة: ًإٍف كىانىٍت بًنػٍ قاؿ الشافعي رٞبو هللا: " كىالى يىكيوفي اٍلكىاًفري كىلًيًّا لًميٍسًلمىةو كى

ًعيًد ٍبًن اٍلعىاًص النهيبه  اًلدي ٍبني سى ًبيبىةى كىأىبيو سيٍفيىافى حىي ، أًلىنػههىا كىانىٍت ميٍسًلمىةن كىاٍبني   زىكهجى خى أيـه حى
يىةه، أًلىفه اَّللهى تػىبىارىؾى  ،سىًعيدو ميٍسًلمه  ا أىقٍػرىبى هًبىا ًمٍنوي، كىٓبٍى يىكيٍن أًلىيب سيٍفيىافى ًفيهىا ًكالى الى أىٍعلىمي ميٍسًلمن

يىةى بػىٍْبى اٍلميٍسًلًمْبى كىاٍلميٍشرًًكْبى "  كىتػىعىأبى قىطىعى اٍلوالى
(ّ) . 

                                 
 .ُٔ-َٔ/ ٗالى البن حـز ( ينظر ُ)
، كالنسائي ُب اجملتىب، ابب القسط ُب األصدقة، برقم َُِٕ( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لو، ابب الصداؽ، برقم ِ)

 .ِِٓ/ٕبيهقي ُب الكربل ، كالَّٔ/ْ، كالدارقطِب ُب سننو َّّٓ
، كصحح األلبا٘ب ٫بوه ُب صحيح أيب داكد برقم َٗ/ٕكا٢بديث سكت عنو أبو داكد، كاحتج بو ابن حـز ُب الى      

  .َُٔٓكنقل عن ا٢باكم كالذىيب تصحيحو، كشعيب األرانؤكط ُب ٚبريج مشكل اآلاثر برقم  َُِٕ
 . ُٔ/ٓ( األـ للشافعي ّ)

ـه  كعندما خطب النيب   ملك ا٢ببشة؛ قامت أـ حبيبة بتوكيل خالد بن سعيد بن العاص عنها  يحبيبة من النجاش ملسو هيلع هللا ىلص أ
 . ٕٔ/ٔليزكجها ككاف أقرب الناس ُب ا٢ببشة إليها نسبا، ينظر عوف ا٤بعبود لشمس ا٢بق اآلابدم 
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٘ٔٔ 

 

 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الدليل الثالث. 
كأف ذلك يقتضي  ،يزيد كال يعلى عليو كال ينقصيعلو ك  اإلسبلـى  أفه  ا٤بتضمنةي  األحاديثي 

 على ابنتو ا٤بسلمة، كمن ذلك:  نصرا٘بالنهي عن كالية الكافر على ا٤بسلم كلو كانت كالية أب 
: "   عىٍن عىاًئًذ ٍبًن عىٍمروك هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  - ـي يػىٍعليو كىالى يػيٍعلىىقىاؿى ٍسبلى  . (ُ)"  اإٍلً
: كىافى ميعىاذه بني جىًبل هنع هللا يضر اًبٍليٍمًن، فىاٍرتػىفىعيوا ًإلىٍيًو ُب يػىهيوًدمٌو عىٍن أىيب اأٍلىسٍ  - وىًد الد ؤىٕبًٌ قىاؿى

ٍعتي رىسيوؿى اَّللهً  : "   مىاتى كىتػىرىؾى أىخىاهي ميٍسًلمنا، فػىقىاؿى ميعىاذه: ًإٌ٘بً ٠بًى ـى يىزًيدي كىالى يػىقيوؿي ٍسبلى ًإفه اإٍلً
 . (ِ)"  يػىنػٍقيصي 

 الدليل الرابع. 
 . (ّ)البنتو ا٤بسلمة  -سواء كاف نصرانيا أـ غّب ذلك-اإلٝباع على عدـ تزكيج الكافر 

 الدليل اخلامس. 
 . ْ()ينقطع بْب ا٤بسلم كالكافر إٝباعا، كيقاس عليو أيضا انقطاع كالية النكاح بينهما  التوارثى  أفه 

 الدليل السادس. 
لم تسلط على ا٤بسلم كإذالؿ لو، كٓب ٯبعل هللا للكافرين على ُب كالية الكافر على ا٤بس أفه 

 ا٤بؤمنْب سبيبل. 
 الدليل السابع. 

 الدين كالفسق قد ٲبنع كالية النكاح، فالكفر من ابب أكٔب أف ٲبنع ىذه الوالية.  نقصى  أفه 

                                 
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ُ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ِ)
 ، كبداية اجملتهد البن رشدِِْ/ْ، كا٤ببسوط للسرخسي ُٔ/ٗ، كالى البن حـز ٖٕ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ّ)

، ِٕ/ٓ، كمواىب ا١بليل للحطاب ّٔ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ِٕ/ٕ، كا٤بغِب البن قدامة ِْ/ِ ا٢بفيد
 . ٖٕ/ّ، كحاشية ابن عابدين ِٕٓ/ٕكٙبفة اتاج البن حجر 

 . ّٔ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُُّ-َُّ/ّمية ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيْ)
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ٕ٘ٔ 

 

 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الدليل الثامن. 
يكوف لو كالية عليها، كيقاس ، كذلك حٌب ال (ُ) ال يتزكج ا٤بسلمةى  الكافرى  فق ا٤بسلموف أفه اته 

 ٤بسلمة قطعا ٥بذه الوالية. بنتو اعليو ا٤بنع من تزكيج الكافر ال
 القول الثاني. 

، كقوؿ ضعيف (ِ)و ا٤بسلمة كىذا قوؿ لبعض ا٤بالكية ابنتً  تزكيجى   النصرا٘ب  أف يتؤبه  مشركعيةي 
 . (ّ)لبعض ا٢بنابلة 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
كٯبوز للسيد ا٤بسلم أف يزكج أمتو  ا ٯبوز للنصرا٘ب أف يزكج ابنتو النصرانية ٤بسلمأنو كم

                                 
 . ّٔ/ِّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 كذكر أنو منسوب إٔب بعض األندلسيْب. ٔٔٓ/ّينظر التوضيح ٣بليل ( ِ)

، ُٔ/ٗة؛ ينظر الى لو كافر تزكيج ابنتو ال ا٤بسلمكقد نسب ابن حـز إٔب ابن كىب من ا٤بالكية القوؿ ٔبواز توٕب      
كنسب ابن تيمية إٔب بعضهم أيضا القوؿ ٔبواز توٕب النصرا٘ب تزكيج ابنتو ا٤بسلمة؛ ينظر ، ُِٕ/ّكا٤بنتقى للباجي 

 . ّٔ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُُّ-َُّ/ّالفتاكل الكربل البن تيمية 
 ألسباب؛ منها:  ، كأهنا قوؿ شاذ ٨بالف للمشهور عندىم٤بالكيةبعض اىذه النسبة ل ثبوتكالذم يظهر ٕب 

خليل أكال: أ٘ب ٓب أجد ُب ما بْب يدم من مصادر كمراجع الفقو ا٤بالكي من يقوؿ هبذا القوؿ صراحة، إال كبلما نقلو 
عن ابن كىب ٰبتمل ما ذىب  ُِٕ/ّلباجي ُب ا٤بنتقى بن إسحاؽ ُب التوضيح عن بعض األندلسيْب ، ككبلما ل

 . كما سيأٌب  ريح كبلـ أئمة ا٤بذىب ك٨بالف لبلتفاؽ اكي عندىمإليو ابن حـز كابن تيمية، كلكنو مصادـ لص
كابن كىب من تبلمذتو اثنيا: أف إماـ ا٤بذىب مالك يرل صراحة عدـ جواز توٕب النصرا٘ب تزكيج ابنتو ا٤بسلمة مطلقا، 

 . ُُٔ/ِينظر مدكنة سحنوف كأصحابو، 
 الكافر كالنصرا٘ب تزكيج ابنتو ة على عدـ ٘بويز توٕبًٌ اثلثا: أف كثّبا من أئمة ا٤بذىب كأصحاب الكتب ينصوف صراح

، كينظر أيضا ّْٖ/ّواىب ُب ا٤ب٢بطاب كا ُٕ/٤ٓبواؽ ُب التاج ا٤بسلمة، بل حكى بعضهم االتفاؽ على ذلك كا
، كالذخّبة للقراُب ْٕٖ-ْٖٓ/ْكى  ُٖ-َٖ/ٓألقواؿ أئمة ا٤بالكية ُب ا٤بسألة: البياف كالتحصيل البن رشد ا١بد 

، ِٕ/ِ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ُٖٖ/ّ، كشرح ا٣برشي ْٕ-ُٕ/ٓ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ْٕ-ْٓ/ْ
 . ُِٗ/ّ، كمنح ا١بليل لعليش ُّٕ-ّٗٔ/ِ، كحاشية الصاكم ُِّ/ِكحاشية الدسوقي 

 . ٕٗ/ٖ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُُِ/ٔ( ينظر ا٤ببدع البن مفلح ّ)
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ٖ٘ٔ 

 

 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 . (ُ)زكج مسلم ل و ا٤بسلمةى ابنتى  جى مع اختبلؼ الدين، فإنو ٯبوز للنصرا٘ب أف يزكًٌ  الكافرة لكافر
فإف ىذا قياس مع الفارؽ، ألف ا٤بعترب ُب الوالية ىو اإلسبلـ، فبل  ،كنوقش: بعدـ التسليم

 الية لكافر على مسلمة. ك 
 الدليل الثاين. 

 . (ِ) النصرا٘ب تزكيج ابنتو ا٤بسلمة ٤بسلم حاؿ ضركرة، كالضركرة تبيح اظورة توٕبًٌ  أفه 
كنوقش: بعدـ التسليم أبنو حاؿ ضركرة، بل ٲبكن االستغناء عن ىذا الوٕب بغّبه ٩بن لو 

 مسلم كلو كاف أقرب سلطاف مسلم، ألف كالية أك قرابة من ا٤بسلمْب ليتؤب تزكيج ا٤بسلمة إٔب
الغاية من كالية النكاح ىي إرشاد ا٤برأة كتوجيهها إٔب ما فيو خّب ٥با، فإف تعذر ذلك فقد 
ذىب بعض الفقهاء إٔب أنو يتم التزكيج على مذىب أيب حنيفة ببل اشَباط كٕب، كال يتؤب 

 . (ّ)ها تزكٯبى  الكافري 
 الدليل الثالث. 

، كلذلك ىو األكٔب كلو كاف كافرا الناس كأحرصهم على مصلحة ابنتو أعرؼي ىو  األبه  أفه 
 بتزكيج ابنتو ا٤بسلمة ما داـ أنو سيزكجها ٤بسلم. 

ذا االعتبار، ألف هللا ٓب ٯبعل للكافرين على ا٤بؤمنْب سبيبل كال ٥بكنوقش: بعدـ التسليم 
                                 

 . ُِٕ/ّ( ينظر ا٤بنتقى للباجي ُ)
 . ّّّ/ِنكت كالفوائد السنية على مشكل ارر البن مفلح ( الِ)
، كاإلنصاؼ للمرداكم ُِْ/ٕ( كقيل يزكجها من أسلمت على يديو، كىي ركاية عن أٞبد، ينظر ا٤بغِب البن قدامة ّ)

ٖ/َٕ . 
يع ا٥بجرة إٔب ببلد ، ك٥با ُب ببلد الكفار كاقعات، حيث تسلم ا٤برأة كال تستطفقو األقلياتكىذه ا٤بسألة من مسائل      

ا٤بسلمْب كتريد الزكاج ٗبسلم، كليس ٥با من أكليائها مسلم أك ُب البلد سلطاف مسلم أيضا أك قريب منها فيزكجها، 
فأفٌب بعضهم أبف يقـو رئيس ا٤بركز اإلسبلمي ُب بلدىا بتزكٯبها أك عآب مسلم أك إماـ ا٤بسجد، كما أفتت بذلك 

 . ّٕٖ/ّكاإلفتاء ابلسعودية، ينظر فتاكل اللجنة  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
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٘ٔٗ 

 

 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 كقطعها بينهم.  ،كالية
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 ،الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ ا٤بتضمن عدـ مشركعية توٕب النصرا٘ب تزكيج ابنتو ا٤بسلمة
 لقوة أدلتو كصراحتها ُب قطع الوالية بينهما. 

 بيان وجه الشذوذ. 

قطع كالية كالدالة على يتضح جليا أف القوؿ الثا٘ب خالف عمـو األدلة الشرعية الثابتة 
أىل العلم على عدـ كالية الكافر ُب تزكيج ابنتو ا٤بسلمة، الكافر ُب النكاح، كعلى ىذا أٝبع 

قائبل: " كىقىٍد اتػهفىقى اٍلميٍسًلميوفى بعد ا٢بكم عليو كلذلك علل الشيخ رٞبو هللا شذكذ ىذا القوؿ 
يىةى ُب  كىالى يػىتػىزىكهجي اٍلكىاًفري اٍلميٍسًلمىةى، كىاىَّللهي سيبٍ  ،عىلىى أىفه اٍلكىاًفرى الى يىًرثي اٍلميٍسًلمى  حىانىوي قىٍد قىطىعى اٍلوالى

يىةى  نػىهيٍم ًمٍن الطهرىفػىٍْبً كىأىثٍػبىتى اٍلوالى بػىٍْبى اٍلميٍؤًمًنْبى  ًكتىاًبًو بػىٍْبى اٍلميٍؤًمًنْبى كىاٍلكىاًفرًينى كىأىٍكجىبى اٍلبػىرىاءىةى بػىيػٍ
 : اًىيمى كىالهًذينى مىعىوي إٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم إانه بػيرىآءي قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه ُب إبٍػرى ﴿فػىقىٍد قىاؿى تػىعىأبى

اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي  نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ ا حىٌبه تػيٍؤًمنيوا ًمٍنكيٍم كى٩بها تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اَّللهً كىفىٍرانى ًبكيٍم كىبىدى أىبىدن
: ﴾اًبَّللهً كىٍحدىهي  دي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى اًبَّللهً كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىاد كفى مىٍن حىاده اَّللهى كىرىسيولىوي ﴿، كىقىاؿى تػىعىأبى الى ٘بًى

ٲبىافى  ءىىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىىيٍم أىٍك إٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشّبىتػىهيٍم أيكلىًئكى كىتىبى ُب قػيليوهًبًمي اإٍلً  كىأىيهدىىيٍم كىلىٍو كىانيوا آابى
 . (ُ)... " ﴾ًمٍنوي ًبريكحو 

                                 
 . ّٔ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُُّ-َُّ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

اٌّغأٌخ اٌغبدعخ: ػذَ ِششٚػ١خ ٚغء اٌّشأح إرا عج١ذ 
 ٚاعزشلذ دْٚ صٚعٙب اٌؾشثٟ. 

 تحرير محل النزاع. 

على ك  ،ها الكافر ا٢بريبت دكف زكجً قه ت كاسَبيً يى بً نكاح ا٤برأة إذا سي  على فسخً  اتفق الفقهاءي 
 ركعية الوطء. ، كخالف بعضهم فقاؿ بعدـ الفسخ كعدـ مش(ُ)إابحة كطئها 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ًقهٍت ًبديكًف  ًإذىا سيًبيىٍت كىاٍسَبي حى اَّللهي ٥بىيٍم كىٍطأىىىا ٗبًٍلًك اٍليىًمًْب، كى قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " أىابى
ؼه شىاذ  ُب مىٍذىىًب أىٍٞبىدى  ًإ٭بهىا ًفيًو ًخبلى ، كى ؼي ُب زىٍكًجهىا جىازى كىٍطؤيىىا ًببلى رىٍيبو ، كىحيًكيى ا٣بًٍبلى

مىٍذىىًب مىاًلكو " 
(ِ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ّ)دكف زكجها ا٢بريب، كىذا مذىب ا٢بنفية  تٍ قه َبيً كاسٍ  تٍ يى بً ا٤برأة إذا سي  كطءً  مشركعيةي 
 كاختيار ابن تيمية.  (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية 

 أدلة القول األول. 

 لدليل األول. ا
 : (ٕ)عمـو اآلايت الدالة على إابحة ملك اليمْب، كمن ذلك 

                                 
، ك٦بموع فتاكل ابن ُُْ/ّ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ِٖٔ/ٗ، كا٤بغِب البن قدامة ُّٗ/ٗ( شرح السنة للبغوم ُ)

 . ِّْ/ٓ، كالبناية للعيِب ّّْ/ِّتيمية 
 كيعلل ا٢بنفية أف سبب انفساخ عقد الزكجية ىو اختبلؼ الدارين. 

 . َّٖ/ُّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُُّ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
 . ِِْ/ّ، كالعناية للبابرٌب ُٕٔ/ِ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ٖٔ/ٔ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ّ)
 . ََِ/ِ، كحاشية الدسوقي ُِْ/ّا٣برشي ، كشرح ُِٕ/ِ( ينظر مدكنة سحنوف ْ)
 . ِِٓ-ُِٓ/ٗ، كٙبفة اتاج البن حجر ُْٗ/ْ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ِٕٖ/ْ( ينظر األـ للشافعي ٓ)
 . ِٓٓ/ِ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ٕٓ/ّ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ُِّ/ْ( ينظر الكاُب البن قدامة ٔ)
 . ِْْ/ّكفتح القدير البن ا٥بماـ  ،ُّٗ/ِ( ينظر تفسّب البغوم ٕ)
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 . [23]النساء  ،﴾كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النًٌسىاًء ًإاله مىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيمٍ ﴿قولو تعأب:  -
، ًإاله عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا﴿قولو تعأب:  - مىلىكىٍت أىٲٍبىانػيهيٍم  كىالهًذينى ىيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى

ري مىليوًمْبى   . [10، 25]ادلعارج  ،﴾فىًإنػههيٍم غىيػٍ
 الدليل الثاين. 

األحاديث الدالة على فسخ عقد ا٤بسبية دكف زكجها ا٢بريب كجواز كطئها بعد استربائها، 
 : (ُ)كمن ذلك 

ٍردىاًء هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  - : " تىى ابً أىنهوي أي   عىٍن أىيب الده ًب فيٍسطىاطو فػىقىاؿى لىعىلهوي ٍمرىأىةو حامل عىلىى ابى
لىقىٍد ٮبىىٍمتي أىٍف أىٍلعىنىوي لىٍعننا يىٍدخيلي مىعىوي : "  "، فػىقىاليوا: نػىعىٍم، فػىقىاؿى رىسيوؿي هللاً  ييرًيدي أىٍف ييًلمه هًبىا

رىهي  ل  لىوي؟، كىٍيفى يىسٍ قػىبػٍ ل  لىوي؟ " ، كىٍيفى يػيوىٌرًثيوي كىىيوى الى ٰبًى تىٍخًدميوي كىىيوى الى ٰبًى
(ِ) . 

من ذلك ٢بملها   كلكن ٤با منع النيب ،ةا٤بسبيٌ  ا٤برأةً  كطءى  أرادى  الرجلى  كجو الداللة: أفه 
 . (ّ) ، ٩با يدؿ على انفساخ عقدىا كحل كطئها بعد استربائهاالرجل حٌب تنقضي عدهتا امتنع

فػىلىقيوا  ْ يػىٍوـى حينػىٍْبو بػىعىثى جىٍيشنا ًإٔبى أىٍكطىاسى    أىفه رىسيوؿى هللاً عىٍن أىيب سىًعيدو ا٣ٍبيٍدرًمًٌ هنع هللا يضر -
، فىكىأىفه انىسنا ًمٍن أىٍصحىاًب رىسيوًؿ هللاً    عىديكًّا، فػىقىاتػىليوىيٍم فىظىهىريكا عىلىٍيًهٍم كىأىصىابيوا ٥بىيٍم سىبىاايى

: ٙبىىرهجيوا ًمٍن ًغٍشيىاهًنًنه ًمٍن أىٍجًل أى  ، فىأىنٍػزىؿى هللاي عىزه كىجىله ُب ذىًلكى ٍزكىاًجًهنه ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى
ؿه ًإذىا [23]النساء  ﴾كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النًٌسىاًء ًإاله مىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيمٍ ﴿ ، أىٍم: فػىهينه لىكيٍم حىبلى

تػيهينه   . (ٓ)انٍػقىضىٍت ًعده

                                 
، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُٕٓ-ُْٕ/ُِ، كالبياف للعمرا٘ب ُِٖ-ِٕٗ/ُٖ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ُ)

ِّ/ّّْ . 
بي ٙبىًٍرًٙب كىٍطًء ا٢بٍىاًمًل اٍلمىٍسًبيهًة، برقم ِ)  . ُُْْ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . َُ/ُّصحيح مسلم  ( ينظر شرح النوكم علىّ)
 .ُِٖ/ُ( أكطاس: كادو من داير ىوازف ابلقرب من الطائف، كانت فيو كقعة حنْب، ينظر معجم البلداف للحموم ْ 

ًإٍف كىافى ٥بىىا زىٍكجه انٍػفىسىخى ٓ) بي جىوىاًز كىٍطًء اٍلمىٍسًبيهًة بػىٍعدى ااًلٍسًتبػٍرىاًء، كى ،  ًنكىاحيهى ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى ا اًبلسهيبًٍ
= 
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الدليل الثالث. 
: ىىًذًه اآٍليىةي  عىٍن سىًعيًد ٍبنً  كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى ﴿جيبػىٍّبو رٞبو هللا عىًن اٍبًن عىبهاسو هنع هللا يضر أىنهوي قىاؿى

: " كيل  ذىاًت زىٍكجو ًإتٍػيىانػيهىا زانن ًإاله مىا سيًبيىٍت "  ،﴾النًٌسىاًء ًإاله مىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيمٍ  قىاؿى
(ُ) . 

 الدليل الرابع. 
أف ا٤برأة إذا سبيت كاسَبقت دكف زكجها انفسخ نكاحها من زكجها ا٢بريب  اإلٝباع على

 . (ِ)ها كطئي  الكافر كحله 
 الدليل اخلامس. 
كالصحابة على عدـ سؤاؿ سبااي الغزكات كا٤بعارؾ أ٥بن   النيب ُب عهدً  أنو جرل العملي 

 . (ّ)أزكاج حربيْب أـ ال؟، بل يفسخ نكاحها كٰبل كطئها ٤بن يتملكها 
 لدليل السادس. ا

،  فيُب دارين ٨بتلفتْب، ؽ بينها كبْب زكجها السيب للمرأة يفرٌ أف  صبح الزكج ُب حكم ا٤بعدـك
لو  كما ليس ٤بلكو زكجتو حرمة لكفره ك٧باربتو، فإذا ٛبلك آخر رقبتها ابلسيب فإنو ابإلٝباع حله 

 . (ْ)االستمتاع هبا كانفسخ عقدىا السابق 

=                                                             
 . َُٕٗبرقم 

 . ُِٕ/ٕ، كالبيهقي ُب الكربل ّّّ/ِ، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ُُٓ/ٖ( أخرجو ابن جرير ُب تفسّبه كاللفظ لو ُ)
ككافقو الذىيب، كصححو  "على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه"كاألثر صححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ بعد ٚبرٯبو كقاؿ: 

 . ٓٔ/ٗالسنة للبغوم األرانؤكط كرفيقو ُب ٚبريج شرح 
، كاإلقناع البن ِٖٔ/ٗ، كا٤بغِب البن قدامة ُّٗ/ٗ، كشرح السنة للبغوم ََُ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ِ)

 . ِّْ/ٓ، كالبناية للعيِب ّّْ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُُْ/ّ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ّٓ/ِالقطاف 
، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُُّ/ّ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ُِٖ-ِٕٗ/ُٖ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ّ)

ُّ/َّٖ . 
، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ُٕٓ-ُْٕ/ُِ، كالبياف للعمرا٘ب ُِٖ-ِٕٗ/ُٖ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ْ)

 . ّٖٓ/ّن القيم ، كبدائع الفوائد البّّْ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ِٖٔ/ٗ، كا٤بغِب البن قدامة ّّٗ/ّ
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 القول الثاني. 

ية كطء ا٤برأة إذا سبيت كاسَبقت دكف زكجها ا٢بريب، كىذا قوؿ ذىب إليو عدـ مشركع
 . (ّ)كمذىب الظاىرية  (ِ)كركاية عند ا٢بنابلة  (ُ)بعض ا٤بالكية 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
قى شرعي إببطالو فيب نص   ه، كٓب يردٍ ا٤بشركْب بل أقره  نكاحى  ٓب يبطلٍ   النيبه  أفه  األصلى  أفه 

 . (ْ)على األصل 
الشرعية الدالة على أف ا٤برأة إذا سبيت كاسَبقت دكف  دلةوركد األالتسليم ل ـكنوقش: بعد

زكجها ا٢بريب أبيحت لسيدىا بعد استربائها، ٩با يعِب ضركرة انفساخ عقدىا السابق كإال كاف 
 إتياهنا من الزان اـر اتفاقا. 

 الدليل الثاين. 
 . (ٓ)فهو أكٔب الناس بزكجتو  ،س هبا فال ٧بلو كال يتطفل عليو أحدأف زكجها ىو أحق النا

الدالة على إابحة ملك اليمْب، كأيضا  دلةكنوقش: أبف حقو ُب زكجتو انفسخ لعمـو األ
كذلك ألسباب منها: أنو كافر حريب فبل  ،ٗبوجب النص الثابت إبابحتها لسيدىا بعد استربائها

ة ُب التعامل مع الكفار حْب يسبوف نساء ا٤بسلمْب، كأهنا اسَبقت ك٩باثل ،حق لو فيها عقوبة لو

                                 
، كقيد بعضهم عدـ انفساخ ْٓٔ-ْْٔ/ُ، كا٤بقدمات ا٤بمهدات البن رشد ا١بد ُْٓ/ّ( ينظر الذخّب للقراُب ُ)

النكاح أبف يسلم زكجها ا٢بريب قبل أف يستربئ السيد ىذه ا٤برأة ا٤بسبية ٕبيضة كيطؤىا، ينظر حاشية الدسوقي 
 . ُُِ/ّ، كمنح ا١بليل لعليش ََِ/ِ

 . ُّٔ/ْ، كاإلنصاؼ للمرداكم ِّٖ/ٔ، كالفركع البن مفلح ُِّ/ْالكاُب البن قدامة ( ينظر ِ)
 . ِّٖ-ُّٖ/ٓ( ينظر الى البن حـز ّ)
 .ِّٖ-ُّٖ/ٓالى البن حـز  ( ينظرْ)
 . ُِّ/ْ( ينظر الكاُب البن قدامة ٓ)
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، كأف اسَبقاقها لسبب مبيح ٯبعلها  دكنو كأبعدت عنو ُب بلد آخر فكاف الزكج ُب حكم ا٤بعدـك
 كىذا ا٤بلك يفسخ عقد الزكاج السابق كيبيح التمتع هبا ٤بالكها.  ،ملكا لسيدىا

 الدليل الثالث. 
 . (ُ)بيت كزكجها ذمي ٓب يفسخ عقدىا لو سي  الذمي، فإهنأهنا تقاس على زكجة ا

و ٢بربيتو زكجتعن كمعارض للنص، فا٢بريب زاؿ ملكو  كنوقش: أبف ىذا قياس مع الفارؽ
ٖببلؼ الذمي ا٤بعاىد الذم ٰبـر مالو كعرضو كدمو  ،ىاعقدي  خى سً في فػى  ،كاسَبقاؽ زكجتو ابلسيب

 لعهده. 
 ن إابحة كطء ا٤بسبية ٗبوجب النص الشرعي. كأما معارضتو للنص ٤با ثبت مسبقا م

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

كسبلمتها من كصراحتها على إابحة ا٤بسبية القوؿ األكؿ لقوة أدلتو  الذم يَبجح ىو
 ا٤بعارض. 

 بيان وجه الشذوذ. 

و كقد نسب ىذا القوؿ الشاذ ألصحاب ؛سائل الٍب حكم ابن تيمية بشذكذىاتعد ىذه من ا٤ب
ى كبػى  الثابتة كالٍب اتبعها ا٤بسلموف ابلعمل كالفقهاء ابإلٝباع، فقاؿ  و النصوصى ه ٤بخالفتً شذكذى  ْبه

، كىىيوى مً  ٍن رٞبو هللا: ).. كىاٍلميٍسًلميوفى كىانيوا يىطىئيوفى ذىًلكى السهيٍبى ٗبًٍلًك اٍليىًمًْب، كىمىا ُب سىيٍبً أىٍكطىاسو
، فىًإفه النه  ري ذىاًت ٞبىٍلو حىٌبه   يًبه سىيٍبً ىىوىازًفى قىاؿى ًفيًو: " الى تيوطىأي حىاًمله حىٌبه تىضىعى، كىالى غىيػٍ

رىأى ًٕبىٍيضىة "، كىُب اٍلميٍسنىًد ًلئٍلًمىاـً أىٍٞبىدى عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت: قىسىمى رىسيوؿي اَّللهً  سىبىاايى بىًِب  تيٍستػىبػٍ
..، فىأىتىٍت رىسيوؿى اَّللهً  اٍلميٍصطىًلًق، كىكىقػىعىتٍ    جيوىٍيرًيىةي بًٍنتي ا٢بٍىاًرًث لًثىاًبًت ٍبًن قػىٍيًس ٍبًن مشىهاسو

يًًٌد قػىٍوًمًو، كىقىٍد أىصىابىًِب مً  ًء كىقىالىٍت: ايى رىسيوؿى اَّللهً أىانى جيوىٍيرًيىةي بًٍنتي ا٢بٍىاًرًث ٍبًن أىيب ًضرىارو سى ٍن اٍلبىبلى

                                 
 . ُّٔ/ْ( ينظر اإلنصاؼ للمرداكم ُ)
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 حٌُ٘خف: حُٔزلغ حألٍٝ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

تيك أىٍستىًعينيك عىلىى ًكتىابىًٍب، فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللهً مىا ٓبٍى ٱبىٍفى عى  : " ىىٍل لىك ُب خىٍّبو ًمٍن  لىٍيك، كىًجئػٍ
: " أىٍقًضي ًكتىابػىتىك كىأىتػىزىكهجيك "، قىالىٍت: نػىعىٍم ايى  ؟ "، قىالىٍت: كىمىا ىيوى ايى رىسيوؿى اَّللهً؟، قىاؿى ذىًلكى

: " قىٍد فػىعى   ٍلت ". رىسيوؿى اَّللهً، قىاؿى
ًلكى خيلىفىاؤيهي    كىىىًذًه اأٍلىحىاًديثي كى٫بىٍويىىا مىٍشهيوره بىٍل ميتػىوىاتًره أىفه النهيًبه  ، كىكىذى كىافى يىٍسيب اٍلعىرىبى

ريىيٍم: سىىبى النهيب   ًجيىةى، كى   بػىٍعدىهي، كىمىا قىاؿى اأٍلىئًمهةي كىغىيػٍ ، كىسىىبى أىبيو بىٍكرو بىًِب انى افى ييطىارًدي اٍلعىرىبى
ًلكى ااًلٍسَبٍقىاًؽ، كىقىٍد قىاؿى اَّللهي ٥بىيٍم:  كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النًٌسىاًء ًإال مىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيٍم  ﴿اٍلعىرىبى ًبذى

ٍرأىةى ..، قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر: أىٍٝبىعى كيل  مىٍن ٰبيٍفىظي عىٍنوي ًمٍن أىٍىًل اٍلًعلٍ ﴾ًكتىابى اَّللهً عىلىٍيكيمٍ  ًم عىلىى أىفه اٍلمى
اًر ا٢بٍىٍرًب، أىفه ًنكىاحى زىٍكًجهىا قىٍد انٍػفىسىخى، كىحىله لًمىاًلكً  ، كى٥بىىا زىٍكجه ميًقيمه ًبدى ا إذىا كىقػىعىٍت ُب ًمٍلكو هى

رىاًء، كىمىٍعليوـه أىفه عىامهةى السهيٍبً الهًذم كىافى يىٍسًبيًو النه  يب  كىافى ُب ا٢بٍىٍرًب( كىٍطؤيىىا بػىٍعدى ااًلٍسًتبػٍ
(ُ) . 

 
 

 

                                 
 كما بعدىا.  َّٖ/ُّا بعدىا، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية كم ُُّ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
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 الثاني المبحث

 الطالق

 : أربع مسائلوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 ػيّ ٝهٞع حُطالم حُٔؼِن. 

 : يـــــــــــــةاملســـــــــــــألة ال ا

 

 ا١الم حٌُالّ ٖٓ حُو٤ي حُِٔلن رٚ ك٢ حُطالم ٝحُؼظخم. 

ــ  ــألة ال ال ــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

٤ِي أُق، ٝهُٞٚ: أٗض ١خُن حُظلَهش ر٤ٖ هٍٞ حُوخثَ: أِٗض ١خُن ٝػ

ــ رؤُق.   : ةاملســـــــــــألة الزاب ـــــــــ

 

ارخكش حُٔطِوش ػالػخ ُِٝؿٜخ حألٍٝ رٔـَى حُؼوي ػ٠ِ حُؼخ٢ٗ أٝ ر١ٞء 

 ٓؼِٚ.  ٣ـخٓغحُيرَ ٖٓ ُٝؽ آهَ أٝ اًح ١ٝجٜخ حُٜـ٤َ ح١ٌُ ال 
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 اٌّغأٌخ األٌٚٝ: ػذَ ٚلٛع اٌطالق اٌّؼٍك. 

 تحرير محل النزاع. 

اض على شرط أك صفة ما فإنو  بو التعليقي  صدى إذا قي  ،ا٤بعلقي  الطبلؽى  أفه  على أٝبع الفقهاءي 
 ، كخالف بعضهم فقاؿ بعدـ كقوعو مطلقا. (ُ)كالصفة  يقع إذا ٙبقق الشرطي 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ن أحدو من مطلقنا فقوؿه ٓب ييعرؼ ع قً عله مي ػال بلؽً لزـك الطه  بعدـً  تيمية: " كأما القوؿي  قاؿ ابني 
صريح، بل النقوالت الكثّبة ا٤بتواترة عن  الصحابة، كال نيًقلى عن أحدو من التابعْب بو نقله 

و عند كجود الصفة، صد كقوعي التابعْب، بل كعن الصحابة تقتضي كقوع الطبلؽ ا٤بعلق إذا قي 
 . (ِ)عليق " فىٌرًؽى بْب تعليق كتػي ككبلـ ا٤بعَبض يتضمن ترجيح ىذا القوؿ الشاذ على القوؿ ا٤ب

شاذه ال  ق ال يقع ٕباؿ، كىو قوؿه عذرنا ٩بن يقوؿ الطبلؽ ا٤بعله  كقاؿ رٞبو هللا: " ىؤالء أقلٌ 
ييعرؼ عن أحدو من السلف؟!، ٍب ىو قوؿ ُب غايًة الفساًد، كالفرؽي بْب التعليق الذم يقصد بو 

 . (ّ)اليمْب كالتعليق الذم يقصد بو اإليقاع ُب غاية القوة " 
ىذا  نصرةً  على تقديرً  إ٭با تتوجهوي  جيبً مي ػال ةى أىفه حجه  ظىنه ىذا ا٤بعَبضً  ضا: " كلكنه كقاؿ أي

الساقط الشاذ ا٤بخالف إلٝباع السلف ظىن  كاذب، بل أان أيسىلًٌمي خىطىأى ىذا القوؿ كأجـز  القوؿً 
 . (ْ)بو " 

                                 
، ٗٗ/ّ ا٢بفيد ، كبداية اجملتهد البن رشدِٕ، كمراتب اإلٝباع البن حـز ص ُِٗ/َُ( ينظر ا٢باكم للماكردم ُ)

، كالرد على السبكي ُب َِٓكى  ُُْكى  ٓٔكى  ْٔ/ّّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ِْٖ/ٕكا٤بغِب البن قدامة 
 . ُٖٗ/ِيق الطبلؽ لو مسألة تعل

 . ْٖٔ/ِ( الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية ِ)
 . ٖٔٓ/ِ الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية( ّ)
 . ُٖٗ/ِ الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية( ْ)
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 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

أـ خرج  ،د التعليقبو ٦برٌ  دى صً قي  سواءه  ،حاؿ على كلٌ  وي قي متعلٌ  قى ٙبقه  ق إذاا٤بعله  بلؽً الطٌ  كقوعي 
 التخويف كالتهديد كالوعيد. قيًصدى بو ٨برج اليمْب للحث كا٢بض على فعل ما أك تركو أك 

 . (ْ)كا٢بنابلة  (ّ)كالشافعية  (ِ)كا٤بالكية  (ُ)كىذا مذىب ا١بمهور من ا٢بنفية 
 أدلة القول األول. 

 ألول. الدليل ا
: طىلهقى رىجيله اٍمرىأىتىوي البػىتهةى ًإٍف خىرىجىٍت، فػىقىاؿى اٍبني عيمىرى هنع هللا يضر: " ًإٍف خىرىجىٍت فػىقى  ًفع قىاؿى ٍد عىٍن انى

ًإٍف ٓبٍى ٚبىٍريٍج فػىلىٍيسى ًبشىٍيءو "  بػيتهٍت ًمٍنوي، كى
(ٓ) . 

 الدليل الثاين. 
دى شيريكًطًهٍم " ٍسًلميوفى ًعنٍ ػي : " ا٤ب قىاؿى النهيب  

(ٔ) . 
كجب عليو ٙبقيق ذلك الفعل كفاء  ق شرطو ب فعبل على ٙبقٌ كجو الداللة: أف ا٤بسلم إذا رته 

 . (ٕ)ابلشرط 
                                 

، كحاشية ِْْ/ُ، كا٥بداية للمّبغينا٘ب ُٔٓكرم ص ، ك٨بتصر القدُٖ/ٓ( ينظر شرح ٨بتصر الطحاكم للجصاص ُ)
 . ُّْ/ّابن عابدين 

 . ّْٖ/ٓ، كالتاج للمواؽ ُّٓ، كالقوانْب الفقهية البن جزم ص ٕٗٓ-ٕٔٓ/ُ( ينظر ا٤بقدمات البن رشد ا١بد ِ)
 . َِكى  ُُ/ٕملي للر  كالنهاية، ُِٓ/ُٕ، كاجملموع للنوكم ُّٓ/َُ، كالبياف للعمرا٘ب ُِ/ّ( ينظر ا٤بهذب للشّبازم ّ)
 . ُُِ-ُُُ/ّ، كشرح منتهى اإلرادات للبهوٌب ِْٕ/ٕ، كا٤بغِب البن قدامة ّْٕ( ينظر ا٥بداية للكلوذا٘ب ص ْ)
ىٍجنيوًف كى ٓ)

بي الطهبلىًؽ ُب اإًلٍغبلىًؽ كىالكيٍرًه، كىالسهٍكرىاًف كىا٤ب ، أىٍمرٮًًبىا( أخرجو البخارم معلقا ُب ا١بامع الصحيح كاللفظ لو، ابى
ٍرًؾ كىغىٍّبًًه  ، كينظر تغليق التعليق البن ُِٓ/ٗ، كذكره البغوم ُب شرح السنة ْٓ/ٕكىالغىلىًط كىالنًٌٍسيىاًف ُب الطهبلىًؽ كىالشًٌ

 . ْٕ/ّحجر 
بي أىٍجًر السهٍمسىرىًة ٔ) ، كأخرجو موصوال أبو داكد ُب ِٗ/ّ( أخرجو البخارم معلقا ُب ا١بامع الصحيح كاللفظ لو، ابى

بي مىا ذيًكرى عىٍن رىسيوًؿ هللًا كسكت عنو ّْٗٓ، ابب ُب الصلح، برقم سننو ُب الص ٍلًح  ملسو هيلع هللا ىلص، كالَبمذم ُب ا١بامع، ابى
 .ُِْ/ٓ، كصححو األلبا٘ب ُب اإلركاء "حديث حسن صحيح" :، كقاؿُِّٓبػىٍْبى النهاًس، برقم 

 . ُّٓ/َُ( ينظر البياف للعمرا٘ب ٕ)
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ٕ٘ٗ 

 

 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الدليل الثالث. 
 قي كا٤بعله  زي جه نى مي ػال ٤با شرع الطبلؽ كأكقعو جاء بو على عمومو، فيدخل فيو الطبلؽي  ارعى الشه  أفه 
 ، فإنو يقع عند ٙبقق ا٤بعلق بو.ئة أك كاف بصورة ٲبْبشرط أك مشيكاف على   سواءن 

 الدليل الرابع. 
 . ُ()كالسنة ككبلـ العرب كأشعارىم من التعليقات ما تقع عند حصوؿ ا٤بشركط  ُب القرآفً  أفه 

: أبف كل ذلك صحيح لو قصد ا٤بتكلم تعليق الطبلؽ السابقة  كنوقشت األدلة األربعة
من ذلك ا٢بث كا٢بض على الفعل أك ا٤بنع منو، فإف ٓب يقصد ٦برد ٗبجرد ٙبقق الشرط، كٓب يرد 

فإف حكمو حكم اليمْب،  ،أك تركو التخويف للبعث على فعل شيء ماقصد التعليق كإ٭با 
 . (ِ)كبذلك يكوف ٨بّبا بْب الوفاء بيمينو عند ٙبقق الشرط أك ا٢بنث فيها 

 الدليل اخلامس. 
 . (ّ)شرط عند ٙبقق ا٤بشركط على إيقاع الطبلؽ ا٤بعلق ب اإلٝباعي 

 صحة اإلٝباع لوجود ا٤بخالف من ا٢بنابلة كالظاىرية على قولْب كما سيأٌب.  ـكنوقش: بعد
 القول الثاني. 

ـي  ، كمنسوب (ْ)كىذا قوؿ ابن حـز كعدـ إٯباب الكفارة، كقوع الطبلؽ ا٤بعلق مطلقا،  عد
 . (ٔ) ، كذىب إليو أيضا الشيعة اإلمامية(ٓ)إٔب بعض الشافعية 

                                 
 . َُّ/ِل السبكي ( ينظر فتاك ُ)
 . ِِّ/ّّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
، ٗٗ/ّ ا٢بفيد ، كبداية اجملتهد البن رشدِٕ، كمراتب اإلٝباع البن حـز ص ُِٗ/َُ( ينظر ا٢باكم للماكردم ّ)

 . َُّ/ِ، كفتاكل السبكي ِْٖ/ٕكا٤بغِب البن قدامة 
 .ِٕ، كمراتب اإلٝباع لو صْْٖ/ٗحـز ينظر الى البن مع أنو حكى اإلٝباع على كقوعو، ( ْ)
تبلمذة اإلماـ الشافعي، ينظر الرد أجلًٌ ىذا القوؿ أليب عبدالرٞبن أٞبد بن ٰبٓب بن عبدالعزيز الشافعي من  نسبي ( يي ٓ)

 . ٖٔ/ْالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب، ك ُْٖ/ِعلى السبكي البن تيمية 
 . ّٗٗ/ُٖ( ينظر كسائل الشيعة للحر العاملي ٔ)



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕ٘٘ 

 

 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
ق زكجتو إال طلقة كاحدة ُب بلؽ ال يشرع إال بشركط كالنكاح، فليس للزكج أف يطلٌ الطه  أفه 

 . (ُ)بدعي مردكد كغّب مشركع كال يقع  ٓب ٯبامعها فيو، كما سول ذلك فهو طبلؽه  هرو طي 
ال يقع، فالطبلؽ الثبلث ليس ألنو ليس كل طبلؽ خالف السنة  ،كنوقش: بعدـ التسليم

، كما إف نصوص الشارع جاءت بوقوع ِ موافقا للسنة لكن يقع منو مقدار طلقة كاحدة
 الطبلؽ بعمومو فيشمل ا٤بعلق كا٤بنجز. 

 الدليل الثاين. 
 . (ّ)أف الطبلؽ ا٤بعلق ال يقع كالنكاح ا٤بعلق 

و كٙبقق مقصده مع تعليقو مع الفارؽ، فالنكاح عقد ال ٲبكن كقوع كنوقش: أبف ىذا قياسه 
ك ابنٍب، فالعقد ىنا ٓب يتم ككأنو ٓب يكن حٌب جتي زكه  إذا كاف يـو غدو  :بشرط مستقبلي، كقولك

كقد  ق الشرطي فبل يتم، ك٥بذا فقد يتحقٌ  مات أحد طرُب العقدً كقد أيٌب يـو غد، كقد أيٌب الغد 
، أما الطبلؽ فهو فسخ للعقد تقرارىااد من العقود إيقاعها كاسكا٤بر  النكاحي  ق فبل يقعي ال يتحقٌ 
، فتعليقو بشرط ال ٰبوؿ دكف كقوعو كىو انفصاؿ الزكج عن زكجتو، أصبلكا٤بستقر  الواقع

، فتعليق األمبلؾ كلو كاف مستقببل بشرط ال ٙبتمل التعليقى  لكا٤ب استدامةى  ُب ذلك أفه  كالقاعدةي 
 . (ْ)، كهللا أعلم ار جائز غّب جائز، بينما تعليق زكا٥با ابألخط ابألخطار ابطله 

                                 
 .ّٗٗ/ُٖكسائل الشيعة للحر العاملي ك كما بعدىا،  ْْٖ/ٗينظر الى البن حـز  (ُ)
ؽي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ هللًا " قىاؿى : هنع هللا يضر عىًن اٍبًن عىبهاسو ( ٤با كرد ِ) ؽي ، كىأىيب بىٍكرو ملسو هيلع هللا ىلصكىافى الطهبلى فىًة عيمىرى طىبلى نػىتػىٍْبً ًمٍن ًخبلى ، كىسى

ةه الثه  ًث كىاًحدى ةه، فلٍو أىٍمضى ، بلى نىاهي عليهم، فىقاؿى عيمىري بني ا٣بىطهاًب: إفه النهاسى قىًد اٍستػىٍعجىليوا ُب أىٍمرو قٍد كىانىٍت ٥بٍم فيو أىانى يػٍ
ثً "، أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح،  فأٍمضىاهي عليهم ًؽ الثهبلى بي طىبلى  .ُِْٕ، برقم ابى

 .ٔكى  ٓكى  ْ كى  ّ ُب ا٥بامش رقم ةالسابق ابلصفحة درا( ينظر ا٤بصّ)
 . ُْٔ/ٖ، كاإلنصاؼ للمرداكم ّْٕ/ْالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ينظر ْ)
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ٕ٘ٙ 

 

 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الدليل الثالث. 
 . (ُ)بغّب هللا ال تنعقد فبل يقع الطبلؽ ا٤بعلق  كاليمْبي  ،ٲبْبه  الطبلؽً  تعليقى  إفه 

فإف تعليق الطبلؽ إما أف يكوف تعليقا ٧بضا على الشرط فبل يكوف  ،كنوقش: بعدـ التسليم
بو ا٢بث على الفعل أك ا٤بنع منو فيخرج  كإما أف يراد ،ٲبينا، كيقع الطبلؽ عند ٙبقق ا٤بشركط
كتقديره: كهللا ألطلق إذا كاف كذا ككذا، فعلى ىذا النحو  ،٨برج اليمْب اب على ٙبقيق الطبلؽ

 إما: أف يفي بيمينو كيطلق، أك ٰبنث كيكفر عن ٲبينو. 
 القول الثالث. 

للحث  :يق الطبلؽالتفريق بْب تعليق الطبلؽ: التعليق اض على ٙبقق شرط، كبْب تعل
  .أك تركو على فعل شيء ما

ألنو  ،ا األكؿ فإنو يقع على ٙبقق الشرط إٝباعا، كأما اآلخر فيكوف على كجو اليمْبفأمٌ 
فيو ا٤بسلم بْب  ري يػٌ الطبلؽ إذا ٓب ٰبصل كذا ككذا، كىذا ٱبي  وقعى اليمْب اب أبف يي  خرج ٨برجى 

عند ا٢بنابلة قاؿ هبا  يكفر ا٤بسلم عن ٲبينو، كىذا ركايةه ، أك ق عليوا٤بعلٌ  ق الشرطً و عند ٙبقٌ إيقاعً 
ر رٞبو هللا أف ىذا ما تقتضيو أصوؿ أٞبد كابن القيم الذم قرٌ  (ّ)كمنهم ابن تيمية  ،(ِ)بعضهم 
 . (ْ)نصا  ُب ا٤بسألة إف ٓب ٯبدٍ  ابألثرً  من األخذً 

                                 
 .ُْٔ/ٖ، كاإلنصاؼ للمرداكم ّْٕ/ْالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْبينظر ( ُ)
 .ُّٕ/ٗلمرداكم ، كتصحيح الفركع لِّٗ/ٔبن مفلح لربىاف ، كا٤ببدع لُّٕ/ّ( ينظر الكاُب البن قدامة ِ)

كذىب أشهب من ا٤بالكية إٔب أف الزكج إذا حلف كعٌلق الطبلؽ بفعل زكجتو كفعلت قاصدة ٙبنيثو فبل يقع، ينظر      
 .ٖٔ/ْ، كإعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم ٕٔٓ/ُا٤بقدمات كا٤بمهدات البن رشد ا١بد 

، كلكنو ألف َِٕ-ُٕٖ/ّّثبل ٦بموع فتاكيو ( كقد نصر ابن تيمية ىذا القوؿ ُب مواضع متفرقة من كتبو؛ ينظر مّ)
كٓب يَبؾ شاردة كال كاردة ُب ذات ا٤بوضوع إال  ،مؤلفا خاصا ُب ىذه ا٤بسألة كأطاؿ النفس فيها ُب التأصيل كالردكد

على كتاب السبكي ا٤بعركؼ ابسم  كيعرؼ الكتاب ابسم الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ، كىو رد   ،ذكرىا
 . مسائل الطبلؽد من السبكي على ابن تيمية ُب ُب مسألة التعليق، كىو كاحد من ستة ردك التحقيق 

  .ّْٗ-ّْٔ/ْالبن القيم  إعبلـ ا٤بوقعْب( ينظر ْ)
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ٕ٘7 

 

 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 أدلة القول الثالث. 

 الدليل األول. 
لهةى أىٲٍبىاًنكيمٍ قىٍد فػىرىضى اَّللهي ﴿قاؿ تعأب:  -  . [2]التحرمي  ،﴾ لىكيٍم ٙبًى
: "   فه رىسيوؿى هللاً أى عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر ى  - رنا ًمنػٍهىا، قىاؿى يػٍ رىىىا خى ْبو فػىرىأىل غىيػٍ مىٍن حىلىفى عىلىى ٲبًى

ًيًنًو، كىٍليػىٍفعىلٍ   . (ُ)"  م ىيوى خىّبالهذً  فػىٍلييكىفًٌٍر عىٍن ٲبى
كاليمْب  ،ريد بو ا٢بث على الفعل فإنو ٱبرج ٨برج اليمْباللة: أف الطبلؽ ا٤بعلق إذا أي كجو الد

 إما أف يفي هبا ا٤بسلم أك يكفر عنها. 
كنوقش: أبف الطبلؽ لو كاف ُب صورة اليمْب فا٤بسلم ٨بّب بْب الوفاء بيمينو أك التكفّب 

 عند ٙبقق ا٤بشركط أك ا٤بعلق بو. عنها، كلكنو خرج ىنا ٨برج التعليق اض على الشرط، فيقع 
  ، كأما التلفظ بلفظ اليمْب فإنو مقدره ٧بذكؼ.كمراده كأجيب عنو: أبف العربة بنية ا٤بتكلم

 الدليل الثاين. 
بن عمر كابن عباس االصحابة منهم:  بعضعن  القياس على العتق ا٤بعلق، فقد صحٌ 
عن ٲبينها عندما حلفت  رى كفًٌ ى بنت العجماء أف تي كعائشة كحفصة كأـ سلمة مهنع هللا يضر أهنم أفتوا ليل

 .(ِ)امرأتو كيطلقها ك ىا بْب عبدً  ؽٍ فرًٌ ٩بلوؾ ٥با كتنفق كل ما٥با ُب سبيل هللا، إف ٓب تي  كلٌ   عتقى أف تي 
  

                                 
يػٍرنا ًمنػٍهىا، برقم ُ) ًيننا فػىرىأىل غىيػٍرىىىا خى بي نىٍدًب مىٍن حىلىفى ٲبى  . َُٓٔ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
، كالبيهقي مطوال ُب الكربل ُّٔ/ْ، كالدارقطِب ُب سننو ْٖٔ/ٖلرزاؽ ُب مصنفو ٨بتصرا كاللفظ لو ( أخرجو عبداِ)

َُ/ُُّ . 
، كابن تيمية ُب ٦بموع فتاكيو ُُِ/ٓ، كابن عبدالرب ُب االستذكار ُِٓ/ٔكاألثر صححو ابن حـز ُب الى 

ُب التعليق ا٤بغِب على الدارقطِب أنو  ، كنقل مشس ا٢بق العظيم آابدمُّٖ/ِ، كا٤بقدسي ُب ا٤بقرر ُٖٗ/ّّ
 . ُْٔ-ُّٔ/ْصححو ابن السكن 

كقد طعن بعضهم أبف ىذا األثر ٓب يرد فيو لفظ العتق إال ُب ركاية التيمي كقد تفرد هبا حٌب يبطل قياس النكاح عليو، 
لو  عبلـ ا٤بوقعْبإإال أف ابن القيم ٝبع طرؽ ىذا األثر كبْب كركد ىذه اللفظة ُب بعض الطرؽ األخرل؛ ينظر 

ْ/ّْٔ-َْْ . 
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

فإنو لو نذر على فعل  ،قربة  تعأبُب أصلو كأيضا قياسا على النذر ا٤بعلق الذم ىو 
من النذر فبل ٯبب عليو الوفاء كليكفر عن نذره كفارة ٲبْب،  معصية أك كاف غّب النذر خّب

 . (ُ)ٯبوز للمسلم أف يكفر عن ٲبينو، كال يوقع الطبلؽ ا٤بعلق  وأكٔب أن كبناء عليو فإنو من ابب
كنوقش: أبف نذر ليلى ىذه ىو نذر ١باج، كنذر اللجاج كالغضب ال يقع ألنو ليس بقربة 

 (ِ) . 
أيريد بو اليمْب  -كإف ٓب يكن نذر طاعة  -بل ىو نذر معلق  ،ليمكأجيب عنو: بعدـ التس

ا كتنفق ٝبيع ما٥با ُب أبف يطلق العبد زكجتو، أك أف يقع ا٤بشركط فتعتق ليلى ىذه كل ٩بلوؾ ٥ب
  ، بل حٌب نذر اللجاج إف كاف لطاعة فيخّب ا٤بسلم بْب فعلو أك الَبؾ مع الكفارة.سبيل هللا

 الدليل الثالث. 
بلؽ إذا ٓب يعلق على شرط تعليقا ٧بضا، كأريد بو التخويف اب٢بث على الفعل أك أف الط

ا٤بنع منو، فإف العربة فيو ىو مراد ا٤بتكلم كنيتو كليس ٦برد لفظو، كبناء على ذلك فيخرج ٨برج 
 اليمْب. 

 الدليل الرابع. 
بل ٱبّب  ،لقاتفاؽ الصحابة على أف اليمْب ابلطبلؽ إذا علق بشرط فبل يلـز الزكج أف يط

 . (ّ)بيمينو أك التكفّب عن ىذه اليمْب  بْب إيقاع الطبلؽ كفاءن 

                                 
 كما بعدىا.  ِٓٓ/ّٓكما بعدىا كى  ُٖٗ/ّّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ِٕٔ/ِ( ينظر الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية ِ)
عليو، كقولو يقصد ا٤بنع منو أك ا٢بمل عليو كالتصديق -كقت الغضب–كنذر اللجاج كالغضب: " ىو تعليقو بشرط      

إف كلمتك أك إف ٓب أضربك فعلي ا٢بج أك صـو سنة أك عتق عبدم أك مإب صدقة أك إف ٓب أكن صادقا فعلي صـو  
 . ّٕٓ/ْكفارة ٲبْب إذا كجد الشرط "، اإلقناع للحجاكم أك  كذا، فيخّب بْب فعلو 

 . َِٓكى  ُُْكى  ٓٔ/ّّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

القوؿ الثالث الذم فصل ُب تعليق الطبلؽ إف أريد بو ٦برد  –كهللا أعلم  –الذم يَبجح ٕب 
 كذلك لقوة أدلتو.  التعليق أـ خرج ٨برج اليمْب للبعث على فعل أك ا٤بنع منو أك التهديد،

 بيان وجه الشذوذ. 

 -يقصد السبكي  –علل الشيخ رٞبو هللا شذكذ القوؿ الثا٘ب بقولو: " ككبلـ ا٤بعَبض 
فىٌرًؽى بْب ػي على القوؿ ا٤ب - ُب مسألتنا يقصد القوؿ الثا٘ب –يتضمن ترجيح ىذا القوؿ الشاذ 

كىو القوؿ الثابت عن الصحابة  ،-كىو القوؿ الثالث الذم اختاره ابن تيمية– تعليق كتعليق
كأكابر التابعْب كٝبهور العلماء، بل ىو القوؿ الذم ال يقوـي دليله شرعي ال من كتاب كال سنة 

 . (ُ)كال إٝباع كال قياس إال عليو " 
على أف الطبلؽ يقع  ةا٤بشتمل وصكذلك أف القوؿ بعدـ كقوع الطبلؽ مطلقا خالف النص

كعلى ىذا كاف عمل الصحابة  ،فرؽ بينهماتٙبقق متعلقو كٓب  عندسواء كاف منجزا أك معلقا 
كإٝباع السلف من بعدىم، بل ىذا القوؿ الثا٘ب يفرغ كبلـ ا٤بتكلم من ٧بتواه فكأنو ٓب يكن 

كىذا ببل شك ال يقبلو الشرع كالعقل، كلذلك ٓب  ،ىناؾ طبلؽ كال تعليق كٓب يتلفظ بو ا٤بتلفظ
 . (ِ)تيمية أبنو ُب غاية الفساد يعرؼ عن أحد من السلف ككصفو ابن 

                                 
 . ْٖٔ/ِكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية ( الرد على السبُ)
 . ٖٔٓ/ِ( ينظر الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية ِ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: إغالق اٌىالَ ِٓ اٌم١ذ اٌٍّؾك ثٗ فٟ اٌطالق 
 ٚاٌؼزبق. 

 تصوير المسألة. 

كشركط كاستثناءات الحقة ُب الكبلـ  من صفاتو  بو ىنا ىو ما يريده ا٤بتكلمي  ا٤برادي  القيدي 
إذا خرجت من دارىا، أك  مرةن  القه ط ا٤بطلق، بعد أف يتلفظ ابلطبلؽ أك العتق، كقوؿ: الزكجةي 

 ثبلاث إال اثنتْب.  ىي طالقه 
 تحرير محل النزاع. 

لتلفظو بلفظ  كشركط كاستثناءات الحقةو  من صفاتو  ه ا٤بتكلمي ما يريدي  على أفه  العلماءي أٝبع 
 بعدـ كقوع ىذه القيود البلحقة.  :، كخالف بعضهم فقاؿ(ُ)الطبلؽ أك العتاؽ فهي كاقعة 

 يمية على المسألة. حكم ابن ت

من االستثناء كالشرط كالعطف كالصفات  ابلكبلـً  قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " كلو أف يصلى 
كاألحواؿ كغّب ذلك ٩با يقيد أكلو كٱبصو كيصرفو عن موجب إطبلقو، بل ال نزاع بْب الناس إال 

 يقبل رفع مطلقو بشرط ُب الطبلؽ أك فيو كُب العتق، فإف ُب الناس من يقوؿ إنو ال ،نزاعنا شاذنا
 ،ملحق كال ابستثناء، ييركل ذلك عن شريح، كىو قوؿ ُب مذىب أٞبد كىو ركاية شاذة عنو

 . (ِ)كا٤بتواتر عنو كعن سائر العلماء خبلؼ ذلك كىو الصواب " 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 ،ابلطبلؽ أك العتاؽمتصلة بكبلـ ا٤بتلفظ  ،إعماؿ القيود البلحقة من شركط كاستثناءات
مذىب ىو ، كىذا " إذا خرجت طالقه  لزكجةي " اكإف كاف أكؿ الكبلـ مطلقا كقوؿ القائل: 

                                 
، ِْٔ/ّ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ّٗٔ/ِِالشرح الكبّب البن قدامة ، ك ٖٔاإلٝباع البن ا٤بنذر ص( ينظر ُ)

، ُِ، كالدرة ا٤بضية للسبكي ص َُٕ/ٔلبيس ا١بهمية لو ، كبياف تِِّكى  َِٔ/ّّك٦بموع فتاكل ابن تيمية 
 . ُِّ/ِكتبيْب ا٢بقائق للزيلعي 

 . ُُٕ-َُٕ/ٔ( بياف تلبيس ا١بهمية البن تيمية ِ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ خصيةاألحوال الش: الفصل الثاني

 كاختيار ابن تيمية.  (ْ)كا٢بنابلة  (ّ)كالشافعية  (ِ)كا٤بالكية  (ُ)ا٢بنفية 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
بْب  ؽٍ كٓب تفرًٌ  ،ف دكف ٙبديداآلايت الدالة بعمومها على إيقاع الطبلؽ ٕبسب ما يكو 

 ابستثناء، كمن ذلك:  ُب آخره كاف منجزا أك معلقا أك مقيدا  أنواعو سواءن 
ًف فىًإٍمسىاؾه ٗبىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىافو ﴿قولو تعأب:  - ؽي مىرهاتى  . [225]البقرة  ،﴾الطهبلى
أىيػ هىا النهيب  ًإذىا طىلهٍقتيمي ا﴿قولو تعأب:  - هًتًنه كىأىٍحصيوا اٍلًعدهةى ايى  . [3]الطالق  ،﴾لنًٌسىاءى فىطىلًٌقيوىينه لًًعده

 الدليل الثاين. 
األحاديث كاآلاثر الدالة بعمومها على إيقاع الطبلؽ ٕبسب ما يكوف دكف ٙبديد أك سؤاؿ 

 : (ٓ)، كمن ذلك للكبلـ بقيد سابق أك الحق كاف منجزا أـ معلقا  سواءن  عن نوعو
فً  -   عو عىٍن عىٍبًد اَّللهً ٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر أىنهوي طىلهقى اٍمرىأىتىوي كىًىيى حىاًئضه عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللهً عىٍن انى

، فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللهً   فىسىأىؿى عيمىري ٍبني ا٣بىطهاًب رىسيوؿى اَّللهً  ميٍرهي فػىٍليػيرىاًجٍعهىا، ٍبيه : "  عىٍن ذىًلكى
، هىا حىٌبه تىٍطهيرى لًييٍمًسكٍ  ًإٍف شىاءى طىلهقى قػىٍبلى أىٍف ٲبىىسه ، ٍبيه ًإٍف شىاءى أىٍمسىكى بػىٍعدي، كى يضى ٍبيه تىٍطهيرى ، ٍبيه ٙبًى

                                 
، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ِٕ/ّ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ِٔ/ٗكى  ُٗكى  ٖٗ-ٖٖ/ٔ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ُ)

 . ّٕٕ-ّٕٔ/ُ، كدرر ا٢بكاـ ٤ببل خسرك ّ-ِ/ْ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ُُْ/ْ، كالعناية للبابرٌب ُِّ/ِ
، َّٓ/ٓكى  ّْٓ/ٓكى  ِْٓ/ْ، كالتاج كاإلكليل للمواؽُٖ/ِ، كالتفريع البن ا١ببلب ِ/ْ( ينظر ا٤بنتقى للباجي ِ)

 . ُٓ/ْكشرح ا٣برشي 
طبع:  ِٖٗ/َُ، كا٢باكم للماكردمالفكر طبع: دار ِٖٗ/ٖ طبع: دار ا٤بعرفة كى  ُٖٗ-ُٕٗ/ٓ( ينظر األـ للشافعيّ)

كى  ِِٗ/ّ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ُِٓ/َُ، كالبياف للعمرا٘ب طبع: دار الفكر ُُِ/ُّ دار الكتب العلمية كى 
 . ٔ/ٖ، كٙبفة اتاج البن حجر َُّ

، كمطالب أكٕب ِٗٔ/ٓ، ككشاؼ القناع لو َُْ، كالركض ا٤بربع للبهوٌب ص ِٗ-ِٖ/ٗ( ينظر اإلنصاؼ للمرداكم ْ)
 . ُِٕ/ْالنهى للرحيبا٘ب 

 . ِٖٗ، كأركاف الطبلؽ مد أبو الريش ص ِِّ/ّّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٓ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

فىًتٍلكى الًعدهةي الهًٍب أىمىرى اَّللهي أىٍف تيطىلهقى ٥بىىا النًٌسىاءي " 
(ُ) . 

فػىقىالىٍت: ايى رىسيوؿى اَّللهً   فىاعىةى القيرىًظيًٌ جىاءىٍت ًإٔبى رىسيوًؿ اَّللهً عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر أىفه اٍمرىأىةى رً  -
ًإ٭بهى  ، كى هي عىٍبدى الرهٍٞبىًن ٍبنى الزهًبًّب القيرىًظيه ًإٌ٘بً نىكىٍحتي بػىٍعدى ا مىعىوي ًمٍثلي ًإفه رًفىاعىةى طىلهقىًِب فػىبىته طىبلىًقي، كى

لىتىًك  ؛؟لىعىلهًك تيرًيًدينى أىٍف تػىٍرًجًعي ًإٔبى رًفىاعىةى : "  ا٥بيٍدبىًة، قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  يػٍ الى، حىٌبه يىذيكؽى عيسى
لىتىوي "  يػٍ كىتىذيكًقي عيسى
(ِ) . 

ٍد  - : " ًإٍف خىرىجىٍت فػىقى : طىلهقى رىجيله اٍمرىأىتىوي البػىتهةى ًإٍف خىرىجىٍت، فػىقىاؿى اٍبني عيمىرى ًفعه قىاؿى عٍن انى
ًإٍف ٓبٍى ٚبىٍريٍج فػىلىٍيسى ًبشىٍيءو " بػيتهٍت مً  ٍنوي، كى

(ّ) . 
 الدليل الثالث. 

يٍسًلميوفى ًعٍندى شيريكًطًهٍم "  قىاؿى النهيب  
 . (ْ): " ا٤ب

 . (ٓ) ٙبققهاكجو الداللة: أنو ٯبوز تعليق الطبلؽ ابلشركط كيقع عند 
 الدليل الرابع. 

رٙب، لقىٍولو تػىعىأبى حاكيا عن إبليس: إعماؿ االستثناء البلحق للكبلـ ُب القرآف الك
، ًإال ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى ﴿ ًإفه ﴿، ٍب قاؿ تعأب: [30 – 15]احلجر  ،﴾كىأليٍغًويػىنػههيٍم أىٍٝبىًعْبى

عن  ، كلقولو تعأب[32]احلجر  ،﴾ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه ًإال مىًن اتػهبػىعىكى ًمنى اٍلغىاًكينى 
 ،﴾كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا نيوحنا ًإٔبى قػىٍوًمًو فػىلىًبثى ًفيًهٍم أىٍلفى سىنىةو ًإاله ٟبىًٍسْبى عىامنا﴿دعوة نوح عليو السبلـ: 

 . (ٔ) [33]العنكبوت 
 الدليل اخلامس. 

 اإلٝباع على إعماؿ القيود البلحقة ابلكبلـ ُب الطبلؽ كالعتاؽ سواء كانت شركطا أـ

                                 
 . ُِٓٓ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، كتاب الطبلؽ، برقم ُ)
بي مىٍن أىجىازى طىبلىؽى الثهبلىًث، برقم ِ)  . َِٔٓ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ّ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ْ)
 . َُّ/ّ( ينظر أسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ٓ)
 . ُِٓ/َُ( ينظر البياف للعمرا٘ب ٔ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 . (ُ)دا أخرل أـ قيو  استثناءن 
 . -كما سيأٌب   –كنوقش: بعدـ التسليم لدعول اإلٝباع لوجود ا٤بخالف 

 الدليل السادس. 
أف االستثناء كالشركط البلحقة للكبلـ ا٤بطلق يعمل هبا ُب عمـو الكبلـ، ككذلك يعمل هبا 

 ُب الطبلؽ كالعتاؽ. 
 الدليل السابع. 

شرط قيد أك ، كعليو فطبلؽ ا١باد إف ٢بقو كعدـ نيتو الطبلؽ أف طبلؽ ا٥بازؿ يقع مع ىزلو
 ابلقيد. فيو عملكأف يي  أك استثناء فمن ابب أكٔب أف يقع

 الدليل الثامن. 
أف الغاية من الطبلؽ ىو ا٢باجة الداعية لبلنفصاؿ أك زجر ا٤برأة، ككذلك الطبلؽ ا٤بعلق 

 . (ِ)كا٤بنجز   ا٤بلحقة غايتو زجر ا٤برأة فلذلك جاز إيقاعو كإعماؿ القيود
 القول الثاني. 

عدـ إعماؿ االستثناء البلحق ابلكبلـ ا٤بطلق ابلطبلؽ كالعتاؽ، كىذا رأم لبعض ا٢بنابلة 
 . (ّ)أٞبد رٞبو هللا  كقيل ركاية عن اإلماـ

 أدلة القول الثاني. 

 البلحق الكبلـ فبل يرفعو االستثناءي  استدؿ القائلوف هبذا القوؿ أبف الطبلؽ إذا أكقع ُب أكؿً 
 . (ْ)خره ُب آ

                                 
، ِْٔ/ّ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ّٗٔ/ِِالشرح الكبّب البن قدامة ، ك ٖٔاإلٝباع البن ا٤بنذر ص( ينظر ُ)

، ُِ، كالدرة ا٤بضية للسبكي ص َُٕ/ٔبياف تلبيس ا١بهمية لو ، ك ِِّكى  َِٔ/ّّك٦بموع فتاكل ابن تيمية 
 . ُِّ/ِكتبيْب ا٢بقائق للزيلعي 

 . ْْٗ/ْٕ( ينظر الفقو اإلسبلمي كأدلتو للزحيلي ِ)
 . ِٗ-ِٖ/ٗ، كاإلنصاؼ للمرداكم َّٖ/ٓ، كالفركع البن مفلح ّٗٔ/ِِ( ينظر الشرح الكبّب البن قدامة ّ)
 . َّٕ/ِِقدامة ( ينظر الشرح الكبّب البن ْ)
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ٖ٘ٗ 

 

 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

العقل أف االستثناء يرفعو، كما يرفع ُب عمـو ك  الشرع كنوقش: بعدـ التسليم بل مقتضى
 كعامة الناس.   الكبلـ، كعلى ىذا االستعماؿي ُب كبلـ هللا كرسولو

 القول الثالث. 

كأف الطبلؽ الشرعي  ذىبت الظاىرية إٔب عدـ إعماؿ الشركط البلحقة للطبلؽ كالعتاؽ
 . (ِ)، ك٩بن كافقهم الشيعة اإلمامية (ُ) يق بقيود الحقةيكوف ببل تعل

 أدلة القول الثالث. 

 الدليل األول. 
أف الشارع بْب لنا الزكاج كالطبلؽ، كليس من الطبلؽ الشرعي أف يػيعىلهقى على شرط الحق 

 . (ّ) ، كما خالف الشرع فهو مردكدُب ا٤بستقبل
 كنوقش من كجهْب: 

بْب ا٤بعلق منو ٗبشيئة  ؽٍ فرًٌ أك يي  فيو لٍ فصًٌ و، كٓب يي على عمومً  و الشارعي نى بيػه  بلؽى األكؿ: أف الطه 
 شرط أك منجز ُب ا٢باؿ، كعلى ىذا يعمل ٔبميع أنواعو كال يفرؽ. ك 

الثا٘ب: أف العمل جرل شرعا ُب نصوص الشارع كعقبل ككاقعا بْب الناس على إعماؿ 
 ك الكبلـ ابلطبلؽ كالعتاؽ. الشرط كاالستثناء ُب عمـو الكبلـ ا٤بطلق، كمن ذل

 الدليل الثاين. 
 . (ْ)أف كل طبلؽ ال يقع ُب حينو فبل يقع بعد ذلك 

 كنوقش: أبف ىذه مغالطة، فاألصل أنو إذا علق بقيد فيقع عند ٙبقق القيد كبقية الكبلـ.
  

                                 
 . ْٖٔ-ْٕٗ/ٗ( ينظر الى البن حـز ُ)
 . ْٕٓ/ْ( ينظر شرائع اإلسبلـ للطوسي ِ)
 . ْٕٗ/ٗ( ينظر الى البن حـز ّ)
 .ْٕٗ/ٗالى البن حـز ( ينظر ْ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الدليل الثالث. 
هللا أف يقع لوقع حقيقة  أف الطبلؽ كالعتاؽ ا٤بعلق اب٤بشيئة ال يقع، ألنو ٙبصيل حاصل، فلو شاء

 . ُ() [25]التكوير  ،﴾كىمىا تىشىاءيكفى ًإاله أىٍف يىشىاءى اَّللهي رىب  اٍلعىالىًمْبى ﴿تعأب:  وكتلفظ بو القائل، لقول
كنوقش: أبنو يلـز من ىذا القوؿ جواز االحتجاج ٗبشيئة هللا على اإلشراؾ بو إذا كقع الشرؾ 

هبا كٱبتار كيفعل، فمن نول  حي رجًٌ يي  ا إرادةن منه  جعل لكلٌو  هللاى  فه أل ألنو مشيئة هللا، كىذا ابطله 
الطبلؽ كأكقعو متلفظا بو ُب ا٢باؿ أك علقو على شرط، فهذا فعلو كإرادتو، كىذا الفعل كاإلرادة 

 كو٘ب  فبل ٚبرج عن ملكو كإرادتو سبحانو.   قدره  مفعولة  من جهة أهناأيضا 
 الدليل الرابع. 

 . (ِ)يصح تعليق الطبلؽ قياسا على النكاح أنو ال 
 الدليل اخلامس. 

 أف تعليق الطبلؽ ابلشرط ٯبعل ا٤برأة كا٤بعلقة ال ىي بزكجة كال ىي مطلقة. 
 كنوقش: بعد التسليم، بل ىي زكجة حٌب يتحقق القيد فتطلق. 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 كلقوة أدلتو كسبلمتها من ا٤بعارض.  ،ل كالعقلالذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ ٤بوافقتو النق
 بيان وجه الشذوذ. 

ابلشذكذ،  كالثالث ابن تيمية رٞبو هللا على القوؿ الثا٘ب من الطبيعي أف ٰبكم الشيخي 
النقل الصحيح كالعقل الصريح الدالْب على إعماؿ القيود من الشركط كاالستثناءات  ما٤بخالفته

ٝبيع الكبلـ كمن ضمن ذلك ما يطلقو ا٤بتكلم من الطبلؽ  البلحقة ابلكبلـ، كذلك عاـ ُب
كالعتاؽ ٍب يقيده بشرط أك استثناء، كأف ىذا ىو ا٤بتفق عليو بْب عقبلء الناس كليس خاصا 

                                 
 . ْْٖ/ٗ( ينظر الى البن حـز ُ)
 . ُْٖ/ٗ( ينظر الى البن حـز ِ)
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 محُطال: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

أبىل اإلسبلـ، كلذلك قاؿ عند ا٢بكم ابلشذكذ: " كمثل ىذا ال نزاع فيو، فإنو إذا كاف ُب 
فذلك مثل التخصيص ا٤بتصل، كمثل ىذا ال يقاؿ فيو  ،ا٢بديث الواحد متصبلن بو ما يبْب معناه

إنو خبلؼ الظاىر، بل ذلك ىو الظاىر ببل نزاع بْب الناس، ك٥بذا يقبل مثل ذلك ُب اإلقرار 
كالطبلؽ كالعتاؽ كالنذر كاليمْب كغّب ذلك من ا٤بواضع الٍب لو أف يرفع الظاىر بعد ٛباـ الكبلـ، 

لشرط كالعطف كالصفات كاألحواؿ كغّب ذلك ٩با يقيد كلو أف يصل ابلكبلـ من االستثناء كا
 . (ُ)أكلو كٱبصو كيصرفو عن موجب إطبلقو.. " 

ري كىاًحدو، كىمىا  ٍٝبىاعى عىلىى ذىًلكى غىيػٍ كقاؿ رٞبو هللا ُب موطن آخر يؤيد كبلمو: " كىحىكىى اإٍلً
ؽى ابً  ا نػىقىلى عىٍن أىحىدو ًمٍن السهلىًف أىفه الطهبلى ًإ٭بهىا عيًلمى النًٌزىاعي ًفيًو عىٍن عىًلٍمت أىحىدن فىًة الى يػىقىعي، كى لصًٌ

ٍزـو ًمٍن الظهاًىرًيهًة "  يعىًة، كىعىٍن اٍبًن حى بػىٍعًض الشًٌ
(ِ) . 

                                 
 . ُُٕ-َُٕ/ٔ( بياف تلبيس ا١بهمية البن تيمية ُ)
 . ِْٔ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

خ: اٌزفشلخ ث١ٓ لٛي اٌمبئً: أِٔذ غبٌك ٚػ١ٍه أٌف، ٌضاٌّغأٌخ اٌضب
 ٚلٌٛٗ: أٔذ غبٌك ثأٌف. 

 تحرير محل النزاع. 

كأنو ٛباما كقولو:  ،قوؿ القائل لزكجتو: )إذا أعطيتِب ألفا فأنت طالق(بْب  م الفقهاءي وًٌ سى يي 
فّبكف أف ىذا األخّب من ابب  ،ألف( يه كعلى  كعليك ألف أك طالقه  أبلف أك طالقه  )أنت طالقه 

ا٤بعاكضة الشرطية أيضا كاألكؿ إذا أراده ا٤بتكلم ىكذا، فمٌب ما قبلت الزكجة كقع الطبلؽ 
 العطفى  عضهم ففرؽ بْب ا١بملتْب ُب ا٢بكم، حيث يرل بعضهم أفه وض، كخالف بككجب العً 

الشركط ليتم هبا التعليق على الشرط،  كأساليب )على( ليست من أدكاتابلواك مع حرؼ ا١بر 
فإنو يقع الطبلؽ كال ٯبب  ،الشرطية أـ الا٤بعاكضة ك كعلى ىذا القوؿ سواء أفادت )على( 

 العوض. 
  حكم ابن تيمية على المسألة.

  ،قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: ".. كى٫بىٍوي ذىًلكى ٩بها يػىٍقتىًضي اٍقَبىافى اٍلًفٍعلىٍْبً كىالتػهعىاكيضى ًمٍن الطهرىفػىٍْبً 
يًًٌدًه: أىٍعًتٍقًِب كىلىك عىلىيه أىٍلفه  ٍرأىةي لًزىٍكًجهىا طىلًٌٍقًِب كىلىك أىٍلفه  ،كىمىا لىٍو قىاؿى ًلسى أىٍك  ،أىٍك قىالىٍت اٍلمى

: أىٍنتى حير   ٗبىٍنزًلىًة قػىٍو٥ًبىا أبًىٍلفو  فىًإفه ذىًلكى  ،ٍخلىٍعًِب كىلىك أىٍلفه ا ًلكى أىٍيضنا لىٍو قىاؿى ، كىكىذى أىٍك عىلىيه أىٍلفه
ًر اٍلفيقىهىاًء، فىًإنهوي كىقىٍولًًو: عىلىيه أىٍلفه أىٍك أبًىٍلًف ًعٍندى ٝبيٍهيو  ،كىعىلىٍيك أىٍلفه أىٍك أىٍنًت طىاًلقه كىعىلىٍيك أىٍلفه 

ا كى٫بىٍوى ذى  ا كىآخيذي ىىذى نػىهيمىا قػىٍوؿه شىاذ ، كىيػىقيوؿي أىحىدي اٍلميتػىعىاًكضىٍْبً ًلآٍلخىًر: أيٍعًطيك ىىذى ًلكى كىاٍلفىٍرؽي بػىيػٍ
ًإٍف ٓبٍى يىكيٍن أىحىديٮبيىا ىيوى السهبىبى ًلآٍلخىًر ديكفى  : نػىعىٍم، كى اٍلعىٍكًس "  ًمٍن اٍلًعبىارىاًت فػىيػىقيوؿي اآٍلخىري

(ُ) . 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (أبلف : )أنت طالقه كى  ،عدـ التفريق بْب قوؿ القائل لزكجتو: )إذا أعطيتِب ألفا فأنت طالق(

                                 
 . َُٔ/ُ، كالفتاكل الكربل لو ُٖٕ/ُٖ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

إذا قبلت  بذلكألف(، كأف الطبلؽ يقع  يه كعليك ألف أك طالق كعلى  طالقه كقولو: ) أنت 
 (ْ)كا٢بنابلة (ّ)لشافعية قوؿ لك  (ِ)كا٤بالكية  (ُ)ا٢بنفية  قوؿكٯبب بقبو٥با العوض، كىذا  ،الزكجة

 كاختيار ابن تيمية. 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
 لشرطيةيستعمل لقد من معانيو التعليل كموافقة الباء ك اآلايت الدالة على أف لفظ: )على( 

 : (ٓ)، إذا كاف مراد ا٤بتكلم التعليق ابلشرط، كمن ذلك كا٤بعاكضة
ا﴿قولو تعأب عن موسى عليو السبلـ:  -  ،﴾ىىٍل أىتهًبعيكى عىلىى أىٍف تػيعىلًٌمىًِب ٩بها عيلًٌٍمتى ريٍشدن

  ، أم : ىل اتبعك بتعليمي ٩با علمت رشدا ؟.[66]الكهف 
 ،﴾ ًحجىجو ًإٌ٘بً أيرًيدي أىٍف أيٍنًكحىكى ًإٍحدىل ابٍػنػىٍبىه ىىاتػىٍْبً عىلىى أىٍف أتىٍجيرى٘ب ٜبىىا٘بى ﴿قولو تعأب:  -

 .ٔ ، أم: مشركطا علٌي أك عليك[28]القصص 
 الدليل الثاين. 

بلفظ: )أنكحتك ابنٍب على صداؽ كقدره(،  عوضا كيشَبطى  جى أف يزكًٌ  اتفاقا أنو يصح  
 . (ٕ) (أك كعليك ألف كقولو: )طلقتك على ألف  كيقاس عليو الطبلؽ كذلك

                                 
 . ِّٓ/ٓ، ك البناية للعيِب ِّٔ-ِّٓ/ّ، ك ايط الربىا٘ب البن مازه ُِٓ/ّ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ُ)
الزرقا٘ب  ، كشرحُّٕ/ِكاإلشراؼ للبغدادم ، ُِٖ/ٓللقّبكا٘ب  كالنوادر، َِٓكى  ِْٔ/ِ( ينظر مدكنة سحنوف ِ)

 .ِٖٔكى  ُّٖ/ْعلى ٨بتصر خليل 
، كالوسيط ُٕٕ/ُِ، كهناية ا٤بطلب للجويِب ْٖٗكى  ُْٗ/ِا٤بهذب للشّبازم ، ك ٔٔ/َُا٢باكم للماكردم ( ينظر ّ)

 . ُّٕ/ٓللغزإب 
ابن لشمس ل فركع، كالٔٗكى  ْٗ/ِِلعبدالرٞبن بن قدامة ، كالشرح الكبّب ّْٗ/ٕ( ينظر ا٤بغِب للموفق بن قدامة ْ)

 .ْٗ/ِِ، كاإلنصاؼ للمرداكم ِٖٔ/ٔ، كا٤ببدع للربىاف ابن مفلح ّٓٓ-ّّٓ/ٓمفلح 
، كالفركع ٗٗ/ّالكاُب البن قدامة ، ك ُِٓ/ّ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ٔٔ/َُا٢باكم الكبّب للماكردم  ( ينظرٓ)

 .ْٕٕ ُب حركؼ ا٤بعا٘ب للمرادم ص، كا١بُب الدا٘بّْٓ/ٓالبن مفلح 
 .ٓٗٓ/ٓكى  ُٗٓ/ْ( ينظر إعراب القرآف الكرٙب للدركيش ٔ 

 . َُّ/ُّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ّْٗ/ٕ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٕ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: لثانيالفصل ا

 الدليل الثالث. 
ا أعطيتِب ألفا فأنت طالق( ٛباما كقولو: )أنت طالق أبلف اتفاؽ الفقهاء على أف قوؿ: )إذ

 . (ُ)أك طالق كعليك ألف أك طالق كعلي ألف( 
 الدليل الرابع. 

كا٤بعاكضة ا٤بتكلم ىو االشَباط  مرادى  فبما أفه كالعربية لفظ كنية، أف اللفظ كعاء ا٤بعُب، 
ال سيما إذا  ، مانع منوكال االشَباط كالسياؽ يدؿ عليو، فإف اللفظ حينئذ يدؿ على ذلك

 . (ِ) كا٤بعاكضة لشرطُب أسلوب اعلى  تعماؿكاس  ،جرل االستعماؿ اللغوم على ذلك
 القول الثاني. 

طالق  ِب ألفا فأنت طالق(، كبْب قولو ٥با: )أنتً التفريق بْب قوؿ القائل لزكجتو: )إذا أعطيتً 
لطبلؽ إذا قبلت ا٤برأة العوض، ألف أك طالق كعلي ألف(، فالعبارة األكٔب ٯبب هبا ا كعليكً 

، ألنو أ٪بز الطبلؽ كال شيء عليها ،كأما األخرل فيجب هبا الطبلؽ سواء قبلت العوض أـ ال
قوؿ ك  ْ كا٤بالكية (ّ)قوؿ لبعض ا٢بنفية  ذاٍب عطف العوض على الطبلؽ ٕبرؼ الواك، كى

 . (ٔ)قوؿ ا٢بنابلة ك كركاية عن اإلماـ أٞبد  (ٓ)لشافعية ا

                                 
 . َُٔ/ُ، كالفتاكل الكربل لو َُّ/ُّكى  ُٖٕ/ُٖ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 .ِكى  ُُب ا٥بامش  ابلصفحة السابقة كينظر للمصادر، ِّٓ/ّمازه  ( ينظر ايط الربىا٘ب البنِ)

كقد ٯبوز بعضهم استعماؿ )على( نيابة عن أحد حركؼ الشرط بناء على القوؿ ٔبواز نيابة حركؼ ا٤بعا٘ب، كينظر      
 لعلي الغزم. أثر نيابة حركؼ ا١بر بعضها عن بعض ُب معا٘ب القرآف الكرٙبلبلستزادة كتاب 

 . ِّٔ/ّ، كايط الربىا٘ب البن مازه ُِٓ/ّر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ( ينظّ)
 .ٕٓٓ/ْ، كحاشية الصاكم ُِٖ/ٓ( ينظر النوادر للقّبكا٘ب ْ 

 . ُّٕ/ّ، كحاشيتا قليويب كعمّبة َُْ/ٔهناية اتاج للرملي ، ك ِِّ/ٓاألـ للشافعي ( ينظر ٓ)
كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن ، ّْٗ/ٕ، كا٤بغِب لو ٗٗ/ّقدامة  ن، كالكاُب البُْٕ( ينظر ا٥بداية للكلوذا٘ب ص ٔ)

، كاإلنصاؼ ِٖٔ/ٔ، كا٤ببدع للربىاف ابن مفلح ّٓٓ-ّّٓ/ٓ، كالفركع للشمس ابن مفلح ٔٗكى  ْٗ/ِِقدامة 
 .ْٗ/ِِللمرداكم 
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الثاني.  أدلة القول

 الدليل األول. 
على ألف أك كعليك ألف( فإنو قد أكقع الطبلؽ  إذا قاؿ لزكجتو: )أنت طالقه  ا٤بتكلمى  أفٌ 

أكال، ٍب ذكر العوض كعطفو ابلواك على إيقاع الطبلؽ، فسواء قبلت الزكجة األلف أـ ال فإف 
 . (ُ)الطبلؽ قد كقع 

ا٤بتكلم فعبل إيقاع الطبلؽ حقيقة بغض كنوقش: بعدـ التسليم، ألف ىذا يقع لو كاف مراد 
 العوض. دفع ال يقع إال بقبوؿ  النظر عن العوض، أما لو أراد االشَباط ابلعوض فإف الطبلؽى 

 الدليل الثاين. 
، كليس منها: )على(، إذ أهنا تدؿ على الظرفية كال (ِ)أف للشرط ُب اللغة أسلواب كأدكات 

 . (ّ) كا٤بعاكضة تستعمل للشرط
من استعماؿ )على( ُب  من أدلة القوؿ األكؿ ٗبا ذكر ُب الدليل األكؿ كالرابعكنوقش: 

 أسلوب الشرط. 
 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

 الذم يَبجح جليا القوؿ األكؿ لقوة أدلتو كصراحتها كسبلمتها من ا٤بعارض. 
 بيان وجه الشذوذ. 

ىذه ا٤بسألة بناء على أهنا من التفرقة بْب انطلق ابن تيمية رٞبو هللا ُب ا٢بكم ابلشذكذ على 
، فاالستعماؿ القرآ٘ب كاللغوم كبلٮبا متعاضداف -كما بْب ذلك خبلؿ حكمو   -ا٤بتماثبلت 

، كلذلك قاؿ رٞبو هللا: " فىًإفه ًصيغىةى )عىلىى( كا٤بعاكضة على التسوية بْب ا١بملتْب كأهنما للشرط
                                 

 . ٗٗ/ّ( ينظر الكاُب البن قدامة ُ)
 . ُِْٕ/ّر لبلستزادة توضيح ا٤بقاصد كا٤بسالك للمرادم ( من أدكات الشرط إذا كمٌب كمن كمهما كما كغّبىا، ينظِ)
 . ّْٗ/ٕ، كا٤بغِب البن قدامة ٗٗ/ّ، كالكاُب البن قدامة ِّٓ/ّ( ينظر ايط الربىا٘ب البن مازه ّ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

: إٌ٘بً أيرًيدي أىٍف أيٍنًكحىكى إٍحدىل ابٍػنػىٍبىه ىىاتػىٍْبً عىلىى أىٍف أتىٍجيرى٘ب ٜبىىا٘بى ﴿ ًمٍن ًصيىًغ ااًلٍشَبىاًط كىمىا قىاؿى
: أىٍك عىلىى أىٍف تػيٍعًطيػىهىا أىٍلفنا﴾ًحجىجو  : زىكهٍجتيك بًٍنًٍب عىلىى أىٍلفو .. كىافى ،، كىاتػهفىقى اٍلفيقىهىاءي أىنهوي لىٍو قىاؿى

بًتنا كىتىٍسمً  ، كىقىٍد أىٍخطىأى مىٍن اٍعتػىقىدى أىفه ُب مىٍذىىًب ذىًلكى شىٍرطنا اثى ؼه ا ًخبلى يػىتيوي صىًحيحىةه كىلىٍيسى ُب ىىذى
ؼه ُب ذىًلكى  مىاـً أىٍٞبىد أىٍك غىٍّبًًه ًخبلى ًتًو: أىٍنًت طىاًلقه عىلىى  ،اإٍلً ًفًهٍم ًفيمىا إذىا قىاؿى لًزىٍكجى ًمٍن أىٍجًل اٍخًتبلى

فىًإنهوي ُب إٍحدىل الٌرًكىايػىتػىٍْبً عىٍن أىٍٞبىد  ،ت حير  عىلىى أىٍلفو فػىلىٍم تػىٍقبىٍل الزهٍكجىةي كىاٍلعىٍبدي أىٍلفو أىٍك لًعىٍبًدًه: أىنٍ 
ؽي  يغىةى لىٍيسىٍت لًلشهٍرطً  ،يػىقىعي اٍلًعٍتقي كىالطهبلى وي فىًإنهوي الى ٱبىٍتىًلفي مىٍذىىبيوي أىنه  ،فىًإنهوي لىٍيسى مىٍأخىذيهي أىفه ىىًذًه الصًٌ

ا  : ًبٍعتيك ىىذى تيك عىلىى أىٍلفو أىٍك زىكهٍجتيك عىلىى أىٍلفو أىٍك قىاؿى : خىلىٍعتيك عىلىى أىٍلفو أىٍك كىاتػىبػٍ لىٍو قىاؿى
ا أىٍك عىلىى أىٍف يىٍضمىنىوي زىٍيده أىٍك زىكهٍجتيك بًٍنًٍب عىلىى أىنهك حير : أىفه  ًه  ىىذً اٍلعىٍبدى عىلىى أىٍف تػىٍرىىنىًِب ًبًو كىذى

ؽى الى  ،شيريكطه صىًحيحىةه  ًإ٭بهىا اٍلمىٍأخىذي أىفه اٍلًعٍتقى كىالطهبلى اًء كيلًًٌهٍم، كى ؼى ُب ذىًلكى بػىٍْبى اٍلفيقىهى كىالى ًخبلى
ؽى ًبشىٍرطً  عىلىى الشهٍرًط  كىًإ٭بهىا شىرىطى ًفيًو شىٍرطنا كىفىرؽ بػىٍْبى التػهٍعًليقً  ،يػىٍفتىًقرىاًف إٔبى ًعوىضو كىٓبٍى يػيعىلًٌٍق الطهبلى

ـً اٍلمينىجهزً  ا الى يىًصح  كىًثّبه ًمٍن التهصىر فىاًت اٍلميعىلهقىًة مىعى ًصحهًة ااًلٍشَبىاًط  ،كىبػىٍْبى الشهٍرًط ُب اٍلكىبلى كى٥ًبىذى
ًفيهىا.. " 
(ُ) . 

                                 
 . َُّ/ُّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
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خ: إثبؽخ اٌّطٍمخ صالصب ٌضٚعٙب األٚي ثّغشد اٌؼمذ شاثؼاٌّغأٌخ اٌ
اٌذثش ِٓ صٚط آخش أٚ إرا ٚغئٙب اٌصغ١ش اٌزٞ ال ػٍٝ اٌضبٟٔ أٚ ثٛغء 

 ِضٍٗ.  ٠غبِغ

 تحرير محل النزاع. 

زكجا آخر  لو إال بعد أف تنكحى  و ثبلاث فبل ٙبل  امرأتى  قى إذا طله  ا٤بسلمى  على أفٌ  أٝبع الفقهاءي 
، أك إذا :، كخالف بعضهم فقاؿ(ُ)كٯبامعها   إبابحتها للزكج األكؿ ٗبجرد العقد على زكج اثفو

 مثلو ككطئها مع أف آخر صغّب زكجه  عليها بل، أك إذا عقدالثا٘ب ُب الدبر دكف القي  كطئها الزكجي 
 . ٯبامع قد ال 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

قاؿ ابن تيمية عن إابحة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ ٗبجرد العقد على الزكج الثا٘ب: " كىأىٍيضنا 
ًؼ سىًعيًد ٍبًن اٍلميسىيهًب ُب أىفه فىاٍلوىاًحدي ًإذىا خىالىفى النه  فيوي شىاذًّا، كىًخبلى صه اٍلمىٍعليوـى كىافى ًخبلى

ا لىمها جىا رىهي أيبًيحىٍت ًلؤٍلىكهًؿ ٗبيجىرهًد اٍلعىٍقًد، فىًإفه ىىذى اثن ًإذىا نىكىحىٍت زىٍكجنا غىيػٍ ءىًت السهنىةي اٍلميطىلهقىةى ثىبلى
ًفًو ٓبىٍ   يػيٍعتىده ًبًو " الصهًحيحىةي ًٖبًبلى

(ِ) . 
كقاؿ عن إابحتها كذلك بوطء الدبر: " كىأىمها مىا ييٍذكىري عىٍن بػىٍعًض اٍلمىاًلًكيهًة كىىيٍم يىٍطعىنيوفى ًُب 

، كىمىا ييٍذكىري عىٍن سىًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًًٌب ًمٍن عىدىـً اٍشَبىاًط اٍلوىٍطًء، فىذىاؾى ٓبٍى  ا قػىٍوالن ييٍذكىٍر أىٍف يىكيوفى ىىذى
هي "  لىوي كىبػىٍعدى ٍٝبىاعي قػىبػٍ ًفًو كىانٍػعىقىدى اإٍلً بيًر، كىىيوى قػىٍوؿه شىاذ  صىحهٍت الس نهةي ًٖبًبلى ًفيًو كىٍطءي الد 
(ّ) . 

 (ْ) (: ".. ٍبيه ذىىىبى )بعضي امثله امعكقاؿ أيضا عن إابحتها بوطء الصغّب الذم ال ٯب

                                 
، ك٦بموع فتاكل ّ/َُسلم للنوكم ، كشرح صحيح مِٗٗ/ّ، كا٤بنتقى للباجي ُُٓ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ُ)

 . ْٕٔ/ٗ، كفتح البارم البن حجر ِِْ/ٔكى  َِْ/ّ، كالفتاكل الكربل لو َُٗ/ِّابن تيمية 
 . ّّٔ/ٖ( منهاج السنة البن تيمية ِ)

 . َُٔ/ُّب بداية اجملتهد  ا٢بفيد ، كابن رشدَٕٔ/ْكقد كافقو على ىذا ا٢بكم القاضي عياض ُب إكماؿ ا٤بعلم      
 . ْْٗ، ك٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية للبعلي ص ُٕٓ-ُٔٓ/ّالفتاكل الكربل البن تيمية ( ّ)
 ( ُب الفتاكل الكربل البن تيمية: )بعد(، كُب بياف الدليل لو: )بعض(، فأثبت األخّبة ألهنا األليق ابلكبلـ. ْ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

ل هىا " الش ذيكًذ إٔبى أفه كىٍطءى الصهًغّبً   الهًذم الى ٯبيىاًمعي ًمثٍػلىوي ٰبًي
(ُ) . 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 زكاجا صحيحا إال بعد أف يتزكجها زكج آخر ،عدـ إابحة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ
 (ٕ)كالظاىرية  (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)، كىذا ىو مذىب ا٢بنفية (ِ)كيطؤىا 

 كاختيار ابن تيمية. 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
.. ﴿قولو تعأب:  ًف فىًإٍمسىاؾه ٗبىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىافو ؽي مىرهاتى فىًإٍف ﴿، ٍب قاؿ تعأب: ﴾الطهبلى

رىهي فىًإٍف طىله  ل  لىوي ًمٍن بػىٍعدي حىٌبه تػىٍنًكحى زىٍكجنا غىيػٍ ا أىٍف يػىتػىرىاجىعىا ًإٍف طىلهقىهىا فىبلى ٙبًى قىهىا فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمى
ا لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى   . [210، 225]البقرة  ،﴾ظىنها أىٍف ييًقيمىا حيديكدى اَّللهً كىتًٍلكى حيديكدي اَّللهً يػيبػىيًٌنػيهى

د أصبل يقص زكجا آخر، كالنكاحي  لو حٌب تنكحى  كجو الداللة: أنو إذا طلقها ثبلاث فبل ٙبل  
الوطء الصحيح ُب القبل، فيكوف  :كا٤براد ىنا ،معا أك كبلٮبا العقدي  كقد يقصدي بو الوطءي  بو

                                 
 . ّّْ، كبياف الدليل لو ص ِٓٗ/ٔ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
، كىذا قوؿ ا١بمهور من إبيبلج ا٢بشفة داخل فرج ا٤برأة طء ىنا ىو: الوطء الصحيح كىو التقاء ا٣بتانْب( ا٤براد ابلو ِ)

 كإليو ذىبت الظاىرية أيضا.  ّٕٗ/ْا٤بذاىب األربعة كما بينو ابن رشد ا٢بفيد ُب بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد 
، ُّٖ-ُُٖ/ْ، كالعناية للبابرٌب َُٖ/ّالبن مازه  ، كايط الربىا٘بِٕٓ/ُ( ينظر النتف ُب الفتاكل للسغدم ّ)

 . ُٔ/ْكالبحر الرائق البن ٪بيم 
، كالشرح الكبّب للدردير ّٖٔ-ّْٖ/ْ، كالبياف كالتحصيل البن رشد ا١بد ََّ-ِٗٗ/ّ( ينظر ا٤بنتقى للباجي ْ)

 . ِٕٓ/ِكحاشية الدسوقي 
، ِٖٕ/ُٔ، كاجملموع للنوكم ّٕٕ/ُْطلب للجويِب ، كهناية ا٤بِّٖكى  ِّٔ/َُ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ٓ)

 . ِٔٓ/ّ، كحاشية البجّبمي ٕٗكتوقيف ا٢بكاـ لؤلقفهسي ص 
، كا٤ببدع البن مفلح ُِٕ/ِّ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ُِٓ/ّ( ينظر الكاُب للموفق بن قدامة ٔ)

 .ِّٓ/ّ، كالركض ا٤بربع للبهوٌب ُِٕ/ِّ، كاإلنصاؼ للمرداكم ِْٔ/ٔ
 . ُْْ/ٗ( ينظر الى البن حـز ٕ)
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 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 . (ُ)آخر  ىا زكجه أللزكج األكؿ حٌب يطمعُب اآلية: ال تباح 
 الدليل الثاين. 

كىأىانى جىاًلسىةه كىًعٍندىهي أىبيو   عىًن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت: جىاءىٍت اٍمرىأىةي رًفىاعىةى القيرىًظيًٌ رىسيوؿى اَّللهً 
هي عى  ٍبدى بىٍكرو فػىقىالىٍت: ايى رىسيوؿى اَّللهً ًإٌ٘بً كيٍنتي ٙبىٍتى رًفىاعىةى فىطىلهقىًِب فػىبىته طىبلىًقي، فػىتػىزىكهٍجتي بػىٍعدى

ًإنهوي كىاَّللهً مىا مىعىوي ايى رىسيوؿى اَّللهً  ، كى ٍت ىيٍدبىةن ًمٍن الرهٍٞبىًن ٍبنى الزهًبًّب القيرىًظيًٌ  ًإاله ًمٍثلي ىىًذًه ا٥بيٍدبىًة، كىأىخىذى
 بىٍكرو ًجٍلبىاهًبىا، فىسىًمعى خىاًلدي ٍبني سىًعيدو قػىٍو٥بىىا كىىيوى اًبٍلبىاًب ٓبٍى يػيٍؤذىٍف لىوي، قىالىٍت: فػىقىاؿى خىاًلده: ايى أىابى 

ري ًبًو ًعٍندى رىسيوًؿ اَّللهً  عىلىى التػهبىس ًم،   ؟، فىبلى كىاَّللهً مىا يىزًيدي رىسيوؿي اَّللهً  أىالى تػىنػٍهىى ىىًذًه عىمها ٘بىٍهى
لىتىًك  ؛: " لىعىلهًك تيرًيًدينى أىٍف تػىٍرًجًعي ًإٔبى رًفىاعىةى  فػىقىاؿى ٥بىىا رىسيوؿي اَّللهً  يػٍ الى، حىٌبه يىذيكؽى عيسى

لىتىوي "، فىصىارى سينهةن بػىٍعدي  يػٍ كىتىذيكًقي عيسى
(ِ) . 

الداللة: أف ا٢بديث صريح ُب عدـ إابحة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ حٌب يتزكجها  كجو
ابلعيسىيلىًة   آخر كٯبامعها، كىو ما عرب عنو النيب

(ّ) ْ . 
 الدليل الثالث. 

زكجا آخر  قها حٌب تنكحى ٤بن طله  ثبلاث ال ٙبل   ا٤بطلقةى  على أفه  الصحابة كاألمةي  إٝباعي 
 . (ٓ)يح ٍب يطلقها الصح ىا الوطءى أكيط

 الدليل الرابع. 
من عدـ إابحة الزكجة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ إال بعد أف يطأىا الشارع  اترادى مي من  أفه 

                                 
 . ّ/َُ، كشرح النوكم على مسلم ِّٗ/ُ، كتفسّب الرازم ٕٔٓ/ِ( ينظر اإلشراؼ للبغدادم ُ)
بي اإًلزىاًر ا٤بِ)  . ِٕٗٓهىدهًب، برقم ػي ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . ُِْ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)
 من العسلة كىي القطعة من العسل، كىي حرارة ا١بماع كلذتو الٍب ال ٙبصل إال بتغييب ا٢بشفة ُب ( العسيلة: تصغّبْ 

  .ْٔٔ/ٗ، كفتح البارم البن حجر ِّٕ/ّفرج ا٤برأة، كشبهو ٕببلكة العسل، ينظر النهاية البن األثّب 

، ك٦بموع فتاكل ّ/َُللنوكم  ، كشرح صحيح مسلمِٗٗ/ّ، كا٤بنتقى للباجي ُُٓ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ٓ)
، كفتح البارم البن حجر ِِْ/ٔكى  ُِْ-َِْ/ّكى  ُِْ/ّ، كالفتاكل الكربل لو َُٗ/ِّابن تيمية 

 . َُٕ/ِهللا  ، كاالختيارات الفقهية البن تيمية لدل تبلميذه ١بادْٕٔ/ٗ



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

٘ٗ٘ 

 

 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

كتنفّبٮبا عن بعضهما حسما ٤بادة ا٣ببلؼ،  البائن زجر االثنْب عن الطبلؽ :آخر، ىو زكجه 
إليو بعد أف تكوف  ال تستسيغ العودةى  األكؿ ذلك كقد ينفر منها، كىي قد فإنو قد أيىب الزكجي 

 فراشا لغّبه، كلذلك فإف ٦برد العقد أك كطء الصيب أك الوطء ُب الدبر ال يتأتى بو ٛباـ الزجر. 
 الدليل اخلامس. 

إبابحة الزكجة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ ٗبجرد العقد على زكج اث٘ب، قد يفتح  القوؿى  أفه 
٢براـ، كقد إٔب اـ، كالشريعة جاءت بسد الذرائع ا٤بفضية لتحليل اره ابب الذرائع ارمة لنكاح ا

قولو: " لىعىنى اَّللهي اٍلميحىلًٌلى كىاٍلميحىلهلى لىوي "   جاء عن رسوؿ هللا
(ُ) . 

 القول الثاني. 

 لزكجها األكؿ.  ثبلاث زكجا آخر كيطؤىا حٌب ٙبله  شَبط أف تتزكج ا٤بطلقةي أنو ال يي 
لزكجها األكؿ إذا  للمطلقة ثبلاث أف ترجعى  مبيحه الصحيح  العقدً  دى ٦بره  أفٌ فقاؿ بعضهم: 

كنيًسبى لسعيد بن جبّب رٞبهما هللا  (ِ)طلقها الثا٘ب قبل الوطء، كىذا قوؿ سعيد بن ا٤بسيب 
 . (ْ)، كلداكد األصبها٘ب كا٣بوارج كالشيعة (ّ)تعأب 

                                 
بلفظ: " أال أخربكم ابلتيس  ُِٓ/ّ، كالدارقطِب ٫بوه ُب سننو ِِٗ/ٕ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب ا٤بصنف كاللفظ لو ُ)

 . ِٕٕ/ّا٤بستعار "؛ قالوا: بلى اي رسوؿ هللا، قاؿ: " ىو ال.. "، كالبيهقي ُب الكربل 
، كبياف الدليل لو ِٕٕ/ّ، كاحتج بو ابن تيمية ُب الفتاكل الكربل ُٖٗ/ِكا٢بديث صححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ 

، كحسنو األلبا٘ب ُب اإلركاء ّٕ/ِ، كابن حجر ُب الدراية َُْ/ُ، كجوده ابن القيم ُب إغاثة اللهفاف ّٕٗص
ٔ/َُّ . 

 .ُُٓ، كينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر صٕٓ/ِعنو سعيد بن منصور ُب سننو ( ركاه ِ)
، ِّٔ/َُ، كا٢باكم الكبّب للماكردم ٕٔٓ/ِ، كاإلشراؼ للبغدادم ُٖٕ/َُ( ينظر لقوليهما الى البن حـز ّ)

، كتوقيف ا٢بكاـ على غوامض األحكاـ ّ/َُ، كشرح النوكم على مسلم ُُٗ/َُكٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب 
، كقد ذكر بعضهم عن ا٤بسيب أنو يقيد ىذا بعدـ اشَباط التحليل كما نيقل عنو رجوعو عن ىذا ٕٗلؤلقفهسي ص 

ىذا القوؿ  ، كقد أنكر بعضهم أيضا نسبةِّٓ/ّعيد بن ا٤بسيب ٥باشم ٝبيل القوؿ، كينظر لبلستزادة فقو اإلماـ س
 .ْٕٔ/ٗلسعيد بن جبّب كأنو ال سند ٥بذه النسبة، ينظر فتح البارم البن حجر 

، كعمدة القارم للعيِب ُْٔ/ّ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ُِْ-َِْ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ْ)
ُّ/ُِٖ . 
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ثبلاث لزكجها األكؿ كىذا قوؿ  ا٤بطلقةى  الثا٘ب يبيحي  من ًقبىًل الزكج رً بي الد   كطءى  هم أفه كرأل بعضي 
إٔب احتماؿ كذىب بعض الشافعية  (ُ)بعض ا٤بالكية نسب إٔب يي قد إٔب أنو ابن تيمية  قد أشار

مثل ىذه  امعال ٯبقد ، كذىب بعضهم أيضا إٔب أف كطء الصغّب الذم (ِ) ٙبليلها بذلك
 . (ّ)يبيحها كذلك كىو قوؿ لبعض الشافعية  ا٤بطلقة

 أدلة القول الثاني. 

 تقاربت أدلة القائلْب هبذا القوؿ، ك٪بملها ُب اآلٌب: 
 الدليل األول. 

رىهي ﴿قاؿ تعأب:  ل  لىوي ًمٍن بػىٍعدي حىٌبه تػىٍنًكحى زىٍكجنا غىيػٍ  . [225]البقرة  ،﴾فىًإٍف طىلهقىهىا فىبلى ٙبًى
فالعقد الصحيح ا٣بإب من نية  يراد بو حقيقة العقد، ﴾تػىٍنًكحى ﴿كجو الداللة: أف قولو: 

كسواء كاف ذلك من  ،(ْ)التحليل يبيح ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ إذا طلقها الثا٘ب قبل الوطء 
 مثلو أك من كبّب.  امعصغّب ال ٯب

 كنوقش من كجهْب: 

                                 
 .َُٗ/ِّك٦بموع فتاكل ابن تيمية  ،ُٕٓ-ُٔٓ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)

كقد يينسب إٔب مالك كبعض ا٤بالكية جواز إتياف ا٤برأة ُب دبرىا، كىو قوؿ شاذ خبلؼ ا٤بشهور من مذىبهم كبعضهم      
يكذًٌبي نسبتو، كقد ٱبيىرهج عليو أنو إذا جاز الوطءي ُب الدبر فإف الوطءى فيو يبيح ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ، ينظر 

 .َْٕ/ّ، كمواىب ا١بليل للحطاب ُْٔ/ْ، كالذخّبة للقراُب ِٔٗ/ٕ البن قدامة ، كا٤بغِبّٗ/ّتفسّب القرطيب 
 .ُٔٓ/ّؤلنصارم ، كحاشية الرملي الكبّب على أسُب ا٤بطالب لٖٗ/ُّ( كفاية النبيو البن الرفعة ِ)

بل ُب إتياف ا٤برأة عن الشافعي أنو ال يعلم ٙبرٲبا كال ٙبلي ُٔٔكما أخرج ابن أيب حاًب ُب آداب الشافعي كمناقبو ص      
ُب دبرىا؛ كالقياس أنو حبلؿ، قلت: لكنه الشافعي لو مواطن عديدة ينص فيها على ٙبرٙب ىذا الفعل، ٩با يعِب أنو إما 
قوؿه قدٙب للشافعي أك شاذٌو أك مغلوط عليو، كقد ٱبرج عليو أف كطءى ا٤بطلقة ثبلاث ُب دبرىا يبيحها لزكجها األكؿ، 

 .ّّٕ-ِّٕ/ّ، كالتلخيص ا٢ببّب البن حجر ُّٕ/ٗ ينظر ا٢باكم للماكردم
 . ِٔٓ/ّ، كحاشية البجّبمي ِٓكى  ْٗ/ٖ، كالشرح الكبّب للرافعي ُُْ/ٓ( الوسيط للغزإب ّ)
، كشرح ُُٗ/َُ، كٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ِّٔ/َُ، كا٢باكم الكبّب للماكردم ٕٔٓ/ِ( ينظر اإلشراؼ للبغدادم ْ)

 . ٕٗا٢بكاـ على غوامض األحكاـ لؤلقفهسي ص ، كتوقيف ّ/َُالنوكم على مسلم 
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: الوطء كما قاؿ األزىرمىو ىنا لغة ىو التداخل كالتبلحم، ك ا٤براد  ابلنكاح ا٤برادى  أكال: أفه 
ـ اٍلعىرىب الوٍطء، كىقيل للتزك ج ًنكاحه   . (ُ)باح " ػي أًلىنهوي سببي اٍلوىٍطء ا٤ب " أصلي النًٌكاح ُب كىبلى

اثنيا: ما كرد ُب ا٢بديث ا٤بذكور ُب الدليل الثا٘ب ألصحاب القوؿ األكؿ من اشَباط كطء 
 . الزكج الثا٘ب حٌب تباح لؤلكؿ، كأنو ٨بصص لعمـو اآلية على فرض عمومها

 لطبلؽى أرادت ا ا٤برأةى  أفى  ،كر ُب نصوا٢بديث ا٤بذكور كما ذي  كركدً  سببى  كأجيب عنو: أبفه 
من الرجوع حٌب   ىا كالعودة إٔب زكجها األكؿ، فمنعها النيبأمن الزكج الثا٘ب قبل أف يط

تذكؽ عسيلة الزكج الثا٘ب كيذكؽ عسيلتها، كذلك سدا لباب ا٢بيل كالذرائع ا٤بفضية للخداع 
 لؤلكؿ ٗبجرد العقد.  التحليل فإهنا ٙبل  ك  ةا٢بيلالفساد، كإال لو ٘برد الزكاج الثا٘ب من نية ك 

كاعَبض عليو: أبف ىذا التعليل ال يدؿ عليو شيء ُب نص ا٢بديث، بل الوارد كالثابت ُب 
ا٢بديث أف ابن الزبّب دخل على ا٤برأة كحاكؿ ٝباعها فلم يصل منها إٔب شيء، كمع ذلك ٓب 

،  (ِ)من ا٤برأة رجوعها لزكجها األكؿ حٌب تذكؽ عسيلة الثا٘ب كيذكؽ عسيلتها   النيب يقبل
كما إف الغاية من ا٤بنع ليست فقط ىي سد ابب ا٢بيل كالذرائع ا٤بفضية للمفاسد، بل أيضا 

 أتنيب كأتديب الزكجْب عن الطبلؽ كتنفّبٮبا عن بعضهما حسما ٤بادة ا٣ببلؼ. 
 الدليل الثاين. 

من صغّب أك كبّب تثبت بو كثّب من األحكاـ الشرعية كالصداؽ كٙبرٙب  العقد سواءه  دى ٦برٌ  أفٌ 
 .(ّ) إذا طلقها الثا٘ب عليو تثبت اإلابحة للزكج األكؿ أيضا أـ الزكجة، كبناءن 

  
                                 

 . ْٔ/ْ( هتذيب اللغة لؤلزىرم ُ)
ـه، ا٢بديث رقم ِ) بي مىٍن قىاؿى اًلٍمرىأىتًًو: أىٍنًت عىلىيه حىرىا ، كفتح البارم البن ِٓٔٓ( ينظر ا١بامع الصحيح للبخارم، ابى

 . ّْٔ/ٗحجر 
 . ِّٔ/َُ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ّ)
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 كنوقش من كجهْب: 
 األكؿ: ٗبا نوقش بو الدليل األكؿ. 

اؼ، فمثبل الرضاع يثبت ارمية ُب النكاح لبعض األكص معلوـه  األحكاـً  ضى عه بػى تػى  الثا٘ب: أفه 
ببل كطءو يثبت بعض األحكاـ كالتوارث كٰبـر بو أـ الزكجة أبدا،  دكف التوارث، ككذلك العقدي 

ثبت يي  فلو أف يتزكج اببنتها، ككذلك فإف العقد ببل كطءو  هبا كلكنو إف طلق الزكجة قبل الدخوؿ
 . للنص الوارد ىا الثا٘بأاث لزكجها األكؿ حٌب يطثبل ا٤بطلقةى  ال يبيحي  واألحكاـ كلكنٌ  بعضى 

 الدليل الثالث. 
أف الزكج الثا٘ب لو عقد على ا٤بطلقة ثبلاث ٍب انفسخ نكاحو لعارض ظهر كثبوت التحرٙب 
ابلرضاع بْب الزكجْب قبل الوطء، أك مات الزكج قبل الوطء فإهنا تباح لؤلكؿ، فكذلك ٦برد 

 التحليل. العقد مبيح ٥با إف ٘برد من نية 
كنوقش: بعدـ التسليم إبابحتها لزكجها األكؿ إذا انفسخ نكاح الزكج الثا٘ب أك مات قبل 

ديث الثابتة، كىذا عليو اتفاؽ الوطء، ٤با ذكر من اشَباط الوطء الصحيح الوارد ُب األحا
 . (ُ) فقهاءال

 الدليل الرابع. 
الثا٘ب  أتى الزكجي وطء الدبر كامل ا٤بهر، فلو ، كلذلك ٯبب بري بػي كالد   لى بي القي  الوطء يعم   لفظى  أفٌ 
 ٍب طلقها فإهنا تباح للزكج األكؿ.  ،ثبلاث ُب دبرىا ا٤بطلقةى 

 كنوقش من ثبلثة أكجو: 
ـي  ، بل الصحيح إف ا٤بوجب لذلك ىو كامبل  وجب ا٤بهريي  الدبر كطءى  التسليم أبف أكال: عد

وجب ا٤بهر فإف كجوب التسليم أبنو يي الوطء ُب القبل، كىذا ما ٯبعل البكر ثيبا، كعلى فرض 

                                 
 . ٨ْْٖبتصر الفتاكل ا٤بصرية للبعلي ص  ( ينظرُ)
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، أما إابحة ا٤بطلقة ثبلاث لزكجها األكؿ فسببو كطء الزكج الثا٘ب ٥با ُب (ُ) ذلك سببو ا٤بتعة
 القبل. 

ابلوطء ُب موضع ا٢برث،  العربةى  اثنيا: أف كطء الدبر ال يقع بو ا٢بنث ُب اإليبلء، ألفٌ 
 . (ِ)ثبلاث كال عربة بو  بيح ا٤بطلقةى فإنو ال يي  الدبر من الزكج الثا٘ب قاس عليو كطءي ككذلك يي 

٢بديث: " حىٌبه تىذيكًقي  ،خص عمـو الوطء اب١بماع ُب موضع ا٢برث النصه  اثلثا: أفه 
لىتىك ".  يػٍ لىتىوي كىيىذيكؽى عيسى يػٍ  عيسى

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

مرأة رفاعة ا٤بذكور، كسبلمة  الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ لقوة أدلتو كصراحتها كحديث ا
 كل ىذه األدلة من االعَباض. 

 بيان وجه الشذوذ. 

حكم الشيخ على القوؿ الثا٘ب كما تضمنو من أقواؿ مندرجة ٙبتو  يظهر صرٰبا سببي 
ابلشذكذ، ٤بخالفتها صريح األحاديث النبوية الصحيحة الٍب دلت على عدـ إابحة ا٤بطلقة ثبلاث 

 . علماءكجا آخر كٯبامعها ٝباعا صحيحا، كىذا ما أٝبع عليو اللزكجها األكؿ حٌب تنكح ز 
، كى  فو ًث إاله بًًنكىاًح زىٍكجو اثى الى قاؿ رٞبو هللا: " كىاتػهفىقيوا كيل هيٍم عىلىى أىنػههىا الى تػيبىاحي بػىٍعدى كيقيوًع الثهبلى

 بيده ًفيًو ًمٍن اٍلوىٍطًء ًعٍندى عىامهًة السهلىًف كىا٣بٍىلىف. 
ٓبٍى يػيٍعرىٍؼ ًفيًو نًزىاعه إاله عىٍن سىًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًًٌب..، كىمىٍن نػىقىلى   ا ثػىبػىتىٍت ًبًو سينهةي رىسيوًؿ اَّللهً كىمى 

اًء فػىقىٍد أىٍخطىأى إٍف تػىعىمهدى ا ا اٍلقىٍوؿى عىٍن مىاًلكو أىٍك الشهاًفًعيًٌ أىٍك دىاكيد أىٍك غىٍّبًًىٍم ًمٍن اٍلعيلىمى  .بى كىذً لٍ ىىذى
: إنهوي أىٍعلىمي ًبسينهًة رىسيوًؿ اَّللهً  : " الى  كىسىًعيدي ٍبني اٍلميسىيًًٌب يػيقىاؿي  ،، كىقػىٍوليوي اًلٍمرىأىًة رًفىاعىةى اٍلقيرىًظيًٌ

لىتىك "، كىاىلهًذم عىلىٍيًو ٝبىىاًىّبي السهلىًف كىا٣بٍىلىًف أىنػههىا  يػٍ لىتىوي كىيىذيكؽى عيسى يػٍ الى تػيبىاحي حىٌبه تىذيكًقي عيسى
                                 

 . ِِٕ/ٕ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ُ)
 . ِْٓ/ٔ( ينظر ا٤ببدع البن مفلح ِ)
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٘٘ٓ 

 

 حُطالم: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

ًلؤٍلىكهًؿ إاله بًًنكىاًح رىٍغبىةو.. " 
(ُ) . 

 
 

                                 
 . ُِْ-َِْ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
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 الثالث المبحث

 والعدة لعاناإليالء وال

 : مسائل ثالثوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 ػيّ ٝؿٞد حٌُلخٍس ػ٠ِ ح٢ُُٞٔ اًح كِق رخهلل ٝكخء. 

ــ  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 ارخكش ٌٗخف ر٘ض حُٔالػ٘ش ُِٔالػٖ. 

ــأل  : ةة ال ال ــــــــــــاملســــــــــ

 

حٓظج٘خف حُٔطِوش حَُؿؼ٤ش ُؼيطٜخ اًح أٍىكٜخ رطِوش أهَٟ 

   هزَ حَُؿؼش.
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ٕ٘٘ 

 

 حإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝحُؼيس: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

اٌّغأٌخ األٌٚٝ: ػذَ ٚعٛة اٌىفبسح ػٍٝ اٌٌّٟٛ إرا ؽٍف ثبهلل 
 ٚفبء. 

 تصوير المسألة. 

 . (ُ)كالعهد  في لً كا٢بى  اليمْبي  :ؿ ىو، كاإلً  إيبلءن ٕب ؤٍ يػي  كى اإليبلء لغة: من آٔبى 
، (ِ)من الزمن  و مدةن زكجتً  ٝباعى  الزكجي  د الفقهاء: ىو ا٢بلف أبف يَبؾى كاصطبلحا عن

كبلـ ا٤برأة بقصد   على ترؾً  اإليبلءى  ، كبعضهم أطلقى (ّ)فأكثر  ه أبربعة أشهرو هم حده كبعضي 
 . (ْ)إغاظتها 

 . (ٓ)ؿ كالرجوع بو أيضا التحوٌ  كيرادي  بلؿي فيئا، كىو الظًٌ  يءي فً يى  اءى كالفيء لغة: من فى 
، كحكى ابن ا٤بنذر اإلٝباع (ٔ)الفيء من اإليبلء: ىو الرجوع ١بماع ا٤برأة بعد ا٢بلف بَبكو ك 
 . (ٕ)عليو 

 كا٤براد ىنا: ىل تلـز كفارة اليمْب من آٔب من زكجتو ٍب فاء كرجع أـ ال؟. 
 تحرير محل النزاع. 

 و كفارةي فتلزمي  ،الٍب التزمها قبل ا٤بدة فاءى  ٍباب  حلفى إذا  وٕبى مي ػال على أفه  الفقهاءي  فقى اته 
 ، كذىب بعضهم إٔب عدـ لزكمها. (ٖ)يمْب ال

                                 
 . ِٔٗ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم ص َْ/ُْكى  ِٓ/ُُ( ينظر لساف العرب البن منظور ُ)
، كأنيس الفقهاء ِٓ/ّّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ّٖٔ/ُالبن تيمية )اجملموعة األكٔب( ( ينظر جامع ا٤بسائل ِ)

 . ٔٓللقونوم ص 
 . ِِٔ-ُِٔ/ِ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي َِ-ُٗ/ٕ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ّ)
 . َّٔ-َّٓ/ٔ( ينظر نيل األكطار للشوكا٘ب ْ)
 . ْٖيط للفّبكز آابدم ص ، كالقاموس أُِ/ُ( ينظر لساف العرب البن منظور ٓ)
، كنيل ٔٓ، كأنيس الفقهاء للقونوم ص ُٓ/ّّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َِ-ُٗ/ٕ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ٔ)

 . َّٔ-َّٓ/ٔاألكطار للشوكا٘ب 
 . ُُٖ( ينظر اإلٝباع البن ا٤بنذر ص ٕ)
 . ّٓ/ّّ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٖ)
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 حإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝحُؼيس: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

اًء،  قاؿ ابني  تيمية: " فىًإفه اٍلميوٕبى اًب٢بٍىًلًف ابًىَّللهً إذىا فىاءى لىزًمىٍتوي كىفهارىةي ا٢ٍبًٍنًث ًعٍندى ٝبيٍهيوًر اٍلعيلىمى
نهوي الى شىٍيءى عىلىٍيًو ًٕبىاًؿ " كىًفيًو قػىٍوؿه شىاذ : أى 

(ُ) . 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

ا٤بوٕب اب٢بلف اب إذا فاء قبل انقضاء ا٤بدة الٍب التزمها فتجب عليو كفارة ٲبْب، كىذا  أفٌ 
 (ٔ)كالظاىرية  (ٓ)كمذىب ا٢بنابلة  (ْ)كاألظهر عند الشافعية  (ّ)كا٤بالكية  (ِ)مذىب ا٢بنفية 

 كاختيار ابن تيمية. 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
الى يػيؤىاًخذيكيمي اَّللهي اًبللهٍغًو ُب أىٲٍبىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم ٗبىا كىسىبىٍت قػيليوبيكيٍم كىاَّللهي ﴿قولو تعأب: 

ًإٍف غىفيوره حىًليمه، لًلهًذينى يػيٍؤليوفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم تػىرىب صي أىٍربػىعى  ًة أىٍشهيرو فىًإٍف فىاءيكا فىًإفه اَّللهى غىفيوره رىًحيمه، كى
يعه عىًليمه  ؽى فىًإفه اَّللهى ٠بًى  . [228 – 221]البقرة  ،﴾عىزىميوا الطهبلى

ابللغو ُب األٲباف، كإ٭با ما انعقد عليو القلب منها  ا٤بؤاخذةً  عدـى  ذكرى  هللاى  كجو الداللة: أفٌ 
داللة على أف اإليبلء ىو من األٲباف ا٤بؤاخذ بو كىذا ر اإليبلء بعدىا فهو ا٤بؤاخذ بو، ٍب ذك

                                 
 . ّٓ/ّّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
، ُٖٗ/ْ، كالعناية للبابرٌب ِِٔ-ُِٔ/ِ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ُٕٓكى  ُٗٔ/ّ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ِ)

  .ّٖٓ/ٓكالبناية للعيِب 
كالتبصرة للخمي ، ّْٕ-ّّٕ/ ٔ، كالبياف كالتحصيل البن رشد ا١بد ّْٖكى  َِّ/ِ( ينظر مدكنة سحنوف ّ)

 . ُْٓ-ُْْ/ٓؽ كالتاج كاإلكليل للموا، َُِّ/ٓ
 . ُٕٔ/ٖ، كٙبفة اتاج البن حجر ّْٖ/ّ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ِِٖ/ٓ( ينظر األـ للشافعي ْ)
 . ّٔٔ/ٓ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ُُٖ/ٗ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُُٔ/ّ( ينظر الكاُب البن قدامة ٓ)
 . ُٖٖ-ُٖٕ/ٗ( ينظر الى البن حـز ٔ)
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٘٘ٗ 

 

 حإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝحُؼيس: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 . (ُ)ا٤بسلم، كعليو فإف فاء ا٤بوٕب كحنث ُب ٲبينو فعليو الكفارة 
 الدليل الثاين. 

اأٍلىٲٍبىافى فىكىفهارىتيوي الى يػيؤىاًخذيكيمي اَّللهي اًبللهٍغًو ُب أىٲٍبىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم ٗبىا عىقهٍدًبيي ﴿قولو تعأب:  -
ـي عىشىرىًة مىسىاًكْبى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك ٙبىٍرًيري رىقػىبىةو فىمىٍن ٓبىٍ  ٍد  ًإٍطعىا ٯبًى

ـو ذىًلكى كىفهارىةي أىٲٍبىاًنكيٍم ًإذىا حىلىٍفتيٍم كىاٍحفىظيوا أىٲٍبى  ثىًة أىايه ـي ثىبلى تًًو فىًصيىا ي اَّللهي لىكيٍم آايى ًلكى يػيبػىْبًٌ انىكيٍم كىذى
 . [75]ادلائدة  ،﴾لىعىلهكيٍم تىٍشكيريكفى 

تىًغي مىٍرضىاتى أىٍزكىاًجكى كىاَّللهي غىفيوره ﴿كقولو تعأب:  - أىيػ هىا النهيب  ٓبى ٙبيىرًٌـي مىا أىحىله اَّللهي لىكى تػىبػٍ ايى
كيٍم كىىيوى اٍلعىًليمي ا٢بٍىًكيمي رىًحيمه، قىٍد فػىرىضى اَّللهي لىكيٍم  لهةى أىٲٍبىاًنكيٍم كىاَّللهي مىٍوالى  . [2، 3]التحرمي  ،﴾ٙبًى

آٔبى ًمٍن ًنسىائًًو شىٍهرنا، فػىلىمها مىضىى ًتٍسعىةه كىًعٍشريكفى يػىٍومنا،   عىٍن أيٌـً سىلىمىةى اهنع هللا يضر أىفه النهيبه  -
ا أىٍك رىاحى فىًقيلى لىوي: ًإنه  : " ًإفه الشهٍهرى يىكيوفي ًتٍسعىةن كىًعٍشرًينى غىدى كى حىلىٍفتى أىٍف الى تىٍدخيلى شىٍهرنا، فػىقىاؿى

يػىٍومنا " 
(ِ) . 

فإذا ٓب يلتـز ، على نفسو ا٢ببلؿ منع: أف اإليبلء ىو ٲبْب كحلف على ٩با سبق كجو الداللة
  .(ّ) الشارعي ها نى يػه كما بػى   نثى فكفارتو الزمة ٤بن حى بو ا٤بسلم 

 الدليل الثالث. 
 الدالة على كجوب كفارة اليمْب على من آٔب كفاء، كمن ذلك: كاآلاثر  األحاديثي 

: عىٍن سىًعيدً  - عى اٍبنى عىبهاسو هنع هللا يضر قىاؿى ْبه  " ٍبنى جيبػىٍّبو أىنهوي ٠بًى ًإذىا حىرهـى الرهجيلي عىلىٍيًو اٍمرىأىتىوي، فىًهيى ٲبًى
:  ييكىفًٌريىىا  . (ْ) " ﴾لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ هللًا أيٍسوىةه حىسىنىةه ﴿، كىقىاؿى
ؿى حىرىامنا كىجىعىلى   آٔبى رىسيوؿي اَّللهً  " عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت: - ًمٍن ًنسىائًًو كىحىرهـى فىجىعىلى ا٢بٍىبلى

                                 
 . َْٖ-َْٕ/ِ ( ينظر تفسّب ابن أيب حاًبُ)
(ِ : بي قػىٍوًؿ النهيبًٌ ًإذىا رىأىيٍػتيميوهي فىأىٍفًطريكا»( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى ، برقم «ًإذىا رىأىيٍػتيمي ا٥ًببلىؿى فىصيوميوا، كى

َُُٗ . 
 . َِ-ُٗ/ٕ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ّ)
بي كيجيوًب اٍلكىفهارىةً ْ) ، برقم  ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى ؽى  . ُّْٕعىلىى مىٍن حىرهـى اٍمرىأىتىوي، كىٓبىٍ يػىٍنًو الطهبلى
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 . (ُ) " ُب اٍليىًمًْب كىفهارىةن 
ـ، آٔب من نسائو كحرٌ   إف النيب" ن مسعود هنع هللا يضر: عىن مسركؽ قاؿ: قاؿ عىبد هللا ب -
 . (ِ) " و هللا، كأما اإليبلء فأمره بكفارة اليمْبا ا٢براـ فأحله فأمٌ 

 الدليل الرابع. 
عمـو األحاديث الدالة على أف ا٢بًنث ُب اليمْب فيو الكفارة سواء كاف إيبلء أـ ال، كأف 

 : (ّ)فليكفر عنها كليأًت الذم ىو خّب، كمن ذلك ا٤بسلم إذا رأل أمرا خّبا من ٲبينو 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  - ، : "..  عىٍن عىٍبًد الرهٍٞبىًن ٍبًن ٠بىيرىةى هنع هللا يضر قىاؿى ْبو ًإذىا حىلىٍفتى عىلىى ٲبًى كى

رنا ًمنػٍهىا يػٍ رىىىا خى ًيًنكى فػىرىأىٍيتى غىيػٍ ، كىكىفًٌٍر عىٍن ٲبى ره يػٍ  . (ْ)" ، فىٍأًت الهًذم ىيوى خى
: قىاؿى النهيبه  - هللًا ًإٍف شىاءى هللاي الى أىٍحًلفي "...   عىٍن أىيب ميوسىى اأٍلىٍشعىرًمًٌ هنع هللا يضر قىاؿى ًإٌ٘بً كى كى

ْبو  ره " عىلىى ٲبًى يػٍ ًيًِب، كىأىتػىٍيتي الهًذم ىيوى خى رنا ًمنػٍهىا ًإاله كىفهٍرتي عىٍن ٲبى يػٍ ، ٍبيه أىرىل خى
(ٓ) . 

: "  ى  ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عىٍن رىسيوًؿ هللاً  عىٍن أىيب  - ىٍف يىلً قىاؿى هللًا ألى ، أىحىديكيٍم بًيىًميًنًو ُب أىٍىًلوً  ٔ جه كى
آٍبىي لىوي ًعٍندى هللًا ًمٍن أىٍف يػيٍعًطيى كىفهارىتىوي الهًٍب فػىرىضى هللاي " 
(ٕ) . 

                                 
، برقم ُ) بي ا٢بٍىرىاـً بي مىا جىاءى ُب اإًليبلىًء، برقم َِِٕ( أخرجو ابن ماجو ُب سننو كاللفظ لو، ابى ، كالَبمذم ُب ا١بامع، ابى

 . ٕٕٓ/ٕ، كالبيهقي ُب الكربل َُُِ
، كصححو لغّبه ّّٕ/ٗ، كجود إسناده ابن حجر ُب الفتح َُّ/َُحيحو كا٢بديث أخرجو ابن حباف ُب ص
 . ِٕٓ/ُاأللبا٘ب ُب صحيح موارد الظمآف 

 ؛ كقاؿ: " تػىفىرهدى بو ًإ٠ٍبىاًعيل بن أيمىيهة، عىن ٞباد أسنده، عىن ابن مسعود ". ُّٔ( أخرجو الدارقطِب ُب األفراد ص ِ)
 . ٖٓٓ/ٕ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ّ)
هي، برقم ( ْ) بي الكىفهارىًة قػىٍبلى ا٢بًٍنًث كىبػىٍعدى  . ِِٕٔأخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
يػٍرنا ًمنػٍهىا، أىٍف أيىٌٍبى الهًذم ىيوى ٓ) ًيننا فػىرىأىل غىيػٍرىىىا خى بي نىٍدًب مىٍن حىلىفى ٲبى ري ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى فًٌ يػٍره، كىييكى  خى

ًيًنًو،   . ُْٗٔبرقم عىٍن ٲبى
 .ُٗٓ/ُُ( يلج: من اللجاج كىو التمادم ُب ا٣بطأ حٌب ٰبلف على ذلك اليمْب، ينظر فتح البارم البن حجر ٔ 

بي النػهٍهًي عىًن اإٍلًٍصرىاًر عىلىى اٍليىًمًْب ًفيمىا يػىتىأىذهل ًبًو أىٍىلي ا٢بٍىاًلًف ٩به ٕ) ، ا لىٍيسى ًٕبىرىا( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى ـو
 . ُٓٓٔبرقم 
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 الدليل اخلامس. 
 ُب الشرع، فكاف لزاما من ا٢بنث فيو أف تلزـى  ىوذلك ىو اليمْب، كك ُب اللغةً  اإليبلءى  أفه 
 . ا٢بالفى  الكفارةي 

 الدليل السادس. 
أف ُب اإليبلء معصية  ٗبنع ا٤بسلم ما أحل هللا على نفسو، كفيو أيضا إضرار ابلزكجة 

يها وٕب إذا فاء جربا ليمينو الٍب حنث فللمي  الزمةن  كإغاظة ٥با بَبؾ ٝباعها، كلذلك كانت الكفارةي 
 . كتكفّبا ٤بعصيتو كردعا لو عن العودة لئليبلء

 القول الثاني. 

عدـ كجوب الكفارة على ا٤بوٕب إذا فاء قبل انقضاء ا٤بدة الٍب التزمها، كىذا قوؿ ا٢بسن 
 . (ِ)كقوؿ لبعض الشافعية  (ُ)كغّبه البصرم 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
 ،﴾ًمٍن ًنسىائًًهٍم تػىرىب صي أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو فىًإٍف فىاءيكا فىًإفه اَّللهى غىفيوره رىًحيمه  لًلهًذينى يػيٍؤليوفى ﴿قولو تعأب: 

 . [226]البقرة 
من اإليبلء ابلغفراف كالرٞبة كٓب يوجب على من فاء أم   الفيئةى  فى رى قػى  هللاى  كجو الداللة: أفه 

 . (ّ)كفارة 
 كنوقش من كجهْب: 

و ُب السنة، أبف على من فاء أف بياني  ُب ىذه اآلية الكرٲبة قد ًبٌ  ىذا اإلٝباؿى  األكؿ: أفه 
                                 

، كا٤بغِب البن ِٔ/ِ، كاإلقناع البن القطاف َِ/ٕ، كا٤ببسوط للسرخسي ُٕ( ينظر مراتب اإلٝباع البن حـز ص ُ)
 . َّٔ/ٔ، كنيل األكطار للشوكا٘ب ٖٓٓ/ٕقدامة 

 . ِٖ/ٓ، كمغِب اتاج للشربيِب ُٓ-ُْ/ْ( ينظر شرح الي مع حاشيٍب قليويب كعمّبة ِ)
 . ٖٓٓ/ِٕب البن قدامة ا٤بغ( ينظر ّ)
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 ه كما سبق ذكره ُب أدلة القوؿ األكؿ. عن إيبلءً  رى كفًٌ يي 
فيو ىو ا٢بنث ُب  الفيئةى  كشرعا ىو اليمْب ابعتزاؿ الزكجة، كأفه  اإليبلء لغةن  حقيقةى  اثنيا: أفه 

 ككاحدة فتجب الكفار على ا٤بوٕب إذا فاء. األٲباف، كبناء عليو ما داـ أف ا٢بقيقة متفقة 
 الدليل الثاين. 

أف اإليبلء ىو التزاـ ابعتزاؿ الزكجة، كىذه ٨بالفة ألمر هللا كإ٢باؽ للضرر اب٤برأة، فَبكو 
 . (ُ)كاجب منعا للضرر، كلذلك ال ٯبب على من ترؾ ا٤بعصية كاإلضرار أم كفارة 

 كنوقش من كجهْب: 
يل األكؿ من حيث ثبوت الكفارة ُب السنة، كأف حقيقة اإليبلء ىو األكؿ: ٗبا نوقش بو الدل

 اليمْب. 
 الثا٘ب: أف ىناؾ من ا٤بعاصي كارمات ما ٘بب فيو الكفارة كالظهار، كاإليبلء مثلو. 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

لقوة  ،دة الفيءقبل انقضاء مالذم يَبجح القوؿ األكؿ ا٤بتضمن لزـك الكفارة للموٕب إذا فاء 
 أدلتو ككجاىتها كسبلمتها من ا٤بعارضة. 

 بيان وجه الشذوذ. 

برجحاف القوؿ األكؿ كىو قوؿ ا١بمهور كشذكذ القوؿ الثا٘ب على  تيمية ا٢بكمى  بُب ابني 
 مقدمتْب: 

 اثبتة ابلنص.  كاإليبلء األكٔب: أف كفارة األٲباف
  كا٢بلف اب على ٙبرٙب ٝباع الزكجة. الثانية: أف حقيقة اإليبلء اب٢بلف اب ىي اليمْب

كبناء على ذلك فإف اإليبلء كاألٲباف من حيث األحكاـ، كالفيء ُب اإليبلء كا٢بنث ُب 

                                 
 . ِالسابقة ُب ا٥بامش رقم ابلصفحة ( ينظر ا٤بصادر ُ)
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فقا ُب األحكاـ ا٣باصة ابألٲباف، كلذلك قاؿ رٞبو هللا معلبل األٲباف فهما متشاهباف كال بد أف يته 
ى ُب ًكتىاًبًو كىفهارىةى اٍليىًمًْب ُب سيورىًة  ،أىصىح   .. كىقػىٍوؿي ا١ٍبيٍمهيورً )بعد ا٢بكم ابلشذكذ:  فىًإفه اَّللهى بػىْبه

ًة كىقىاؿى النهيب   يػٍره  " : اٍلمىاًئدى رنا ًمنػٍهىا فػىٍليىٍأًت الهًذم ىيوى خى يػٍ رىىىا خى ْبو فػىرىأىل غىيػٍ مىٍن حىلىفى عىلىى ٲبًى
ًيًنو ًة ، كقاؿ: " (ُ) (.. "كىٍلييكىفًٌٍر عىٍن ٲبى ؿى ًمٍن ىىًذًه اأٍليمه ى اَّللهي ٥بىيٍم أىفه اَّللهى جىعىلى لًمىٍن حىرهـى ا٢بٍىبلى كىبػىْبه

ًؿ لىوي ًمنػٍهىا ٨بىٍرىجه اًبٍلكىفهارىًة الهًٍب شىرىعىهىا اَّللهي " ،٨بىٍرىجنا نىةى ٙبىٍرٲبىوي لًٍلحىبلى  . (ِ) كىأىفه اٍليىًمْبى اٍلميتىضىمًٌ
طن آخر: " ككما أىفه ا٤بوٕب امتنع بيمينو من كطء امرأتو، فا٢بالفوف ٲبتنعوف كقاؿ رٞبو هللا ٗبو 

أبٲباهنم من حقوؽ  كلعباده أعظم من كطء ا٤برأة، ٰبلف أحدىم أال يقضي حقوقنا كاجبة عليو 
فإذا كاف دفع الضرر عن امرأةو أىثبتى حكم اإليبلء ُب ٝبيع األٲباف،  ، تعأب كألبويو كلغّبٮبا

صد دفع الضرر عن ٝبيع ا٣بلق أكٔب أىٍف ييثًبتى حكمى التكفّب ُب ٝبيع األٲباف " فق
(ّ) . 

                                 
 . ّٓ/ّّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . َّّ/ّٓ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . ْٗٗ/ُ( الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية ّ)
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 اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: إثبؽخ ٔىبػ ثٕذ اٌّالػٕخ ٌٍّالػٓ. 

 تحرير محل النزاع. 

ن ٙبرٲبا مؤبدا، كأف كلدىا ا٤بنفي ابللعاف ال على ا٤ببلعً  نة ٙبرـي ا٤ببلعً  العلم على أفه  أٝبع أىلي 
 ، كخالف بعضهم ُب إابحة نكاح ابنة ا٤ببلعنة للمبلعن. (ُ)عن يرث ا٤ببل

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

اءً  ًعًن ًعٍندى عىامهًة اٍلعيلىمى عىنىًة الى تػيبىاحي لًٍلمىبلى كىلىٍيسى ًفيًو  ،قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " كىبًٍنتي اٍلميبلى
إاله نًزىاعه شىاذ  " 
(ِ) . 

 . األقوال في المسألة

 القول األول. 

 قوؿك  (ْ)ا٤بالكية  قوؿكمقتضى  (ّ)ٙبرٙب بنت ا٤ببلعنة على ا٤ببلعن، كىذا مذىب ا٢بنفية 
 كاختيار ابن تيمية.  (ٔ)كمذىب ا٢بنابلة  (ٓ)الشافعية 

                                 
، كنيل األكطار ُّٗ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ٔٔ/ٖ كى  َّْ/ٔ( ينظر شرح السنة للبغوم، كا٤بغِب البن قدامة ُ)

 . َٖ/ٔللشوكا٘ب 
 . ُّٗ/ِّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
 . ٗٗ/ّ، كالبحر الرائق البن ٪بيم َِٔ/ْ، كا٤ببسوط للسرخسي ِْْٗ/ٗ( ينظر التجريد للقدكرم ّ)
عندىم ٚبرٯبا على ا٤بشهور من مسألة ٙبرٙب  ذىبا٤بسألة حسب اطبلعي، كلكن ىذا ا٤ب( كٓب أجد للمالكية قوال ُب ْ)

، كالتاج ٗٓ-ٖٓ/ّ ا٢بفيد كماء النكاح، ينظر بداية اجملتهد البن رشد  ـي رًٌ نكاح الزا٘ب البنتو من الزان كأف ماء الزان ٰبيى 
 كى  ّّٔ/ّكى  َِٔ/ّ، كشرح الزرقا٘ب على خليل ِْٔ/ّ، كمواىب ا١بليل للحطاب َُٗ/ٓكاإلكليل للمواؽ 

 .ِّٔ/ّ، كمنح ا١بليل لعليش َِٓ/ِ، كالشرح الكبّب للدردير َِٕ/ّشرح ا٣برشي ، ك ّْٔ/ّ
الزىرم  :منهممن الفقهاء ١بماعة  )نكاح الزا٘ب البنة الزانية( نسب جواز ّْٔ/ٓمع أف ابن عبدالرب ُب االستذكار      

لم أهنا جائز إذا عي  دكه أبنواح ا٢ببلؿ؛ كقيكربيعة كمالك كالشافعي كأيب ثور كداكد بناء على أف الزان ا٢براـ ال ٰبـر النك
 من ماءه. ليست ٨بلقةن 

  .ِٖٖ/ْ، كمغِب اتاج للشربيِب ُِْٗ/ّ، كعجالة اتاج البن ا٤بلقن ّْ/ٔ( ينظر ركضة الطالبْب للنوكم ٓ)
، ُٓٗ/ٗمة ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدآَّ-ِٗٓ/ٗكى  ُّْكى  ُٕٗ/ٖ( ينظر ا٤بغِب للموفق ابن قدامة ٔ)

، َْْ، ك٨بتصر اإلفادات البن بلباف صّٕ/ٓ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ُِْكى  ِّٕ/ٖكالفركع البن مفلح 
 .ِٗٗ/ِكحاشية اللبدم على النيل 
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 حإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝحُؼيس: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
تيكيٍم كىبػىنىاتي اأٍلىًخ حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيٍم أيمههىاتيكيٍم كىبػىنىاتيكيٍم كىأىخىوى ﴿قولو تعأب:  اتيكيٍم كىعىمهاتيكيٍم كىخىاالى

ٌب أىٍرضىٍعنىكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم ًمنى الرهضىاعىًة كىأيمههىاتي ًنسىاًئكيٍم كىرى  ئًبيكيمي كىبػىنىاتي اأٍليٍخًت كىأيمههىاتيكيمي البله ابى
ٌب دىخىٍلتيمٍ  ٌب ُب حيجيورًكيٍم ًمٍن ًنسىاًئكيمي البله  . [21]النساء  ،﴾هًبًنه  البله

 كجو الداللة: أف بنت ا٤ببلعنة ٙبـر على ا٤ببلعن لسببْب: 
 األكؿ: أنو يعمها اسم البنت فتحـر على ا٤ببلعن. 

 . (ُ)الثا٘ب: أف ٥با حكم الربيبة، فهي ابنة زكجتو ا٤بدخوؿ هبا فتحـر على التأبيد اتفاقا 
 الدليل الثاين. 

ٙبـر على الواطئ، فكذلك بنت ا٤ببلعنة قد تكوف ابنتو  ت الزانكبن أف بنت ا٤بوطوءة بشبهة 
 . (ِ)، فتحـر عليو من ابب أكٔب احتياطا لؤلعراض كإف نفاىا أيضا

 الدليل الثالث. 
 . ّ()و ُب ا٤بّباث كالنسب كارمية، فلذلك ال ٙبل لو و للحقتو ابنتي لو أكذب نفسى  ا٤ببلعنى  أفه 

 القول الثاني 

، كقد يكوف ىذا من ابب كالٍب نفاىا عنو ابللعاف ا٤ببلعنة على ا٤ببلعنعدـ ٙبرٙب بنت 
، كىو قوؿ لبعض الشافعية خبلفا للصحيح، (ْ)لبعض ا٤بالكية  كشاذٌو  التخريج قوال غّب مشهور

 . (ٓ) ذه األـه أبهنا ال ٙبـر إذا العن أمها كٓب يدخل هبك كقيد
                                 

 . َُْ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َِٔ/ْ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ُ)
 ِٖٖ/ْ( ينظر مغِب اتاج للشربيِب ِ)
 . ُِْٗ/ّالبن ا٤بلقن  ( ينظر عجالة اتاجّ)
٘ب، أما ا٤بذىب كا٤بشهور عند االقوؿ الشاذ كغّب ا٤بشهور عندىم من إابحة نكاح بنت الزان للز ( كىذا ٚبرٯبا على ْ)

 ابلصفحة السابقة.  ْ، ينظر ا٥بامش رقم ا٤بالكية ىو ٙبرٙب نكاح بنت الزان على الزا٘ب إذا كانت متخلقة من ماءه
، كركضة ُِٓ/ٔكالعزيز للرافعي ، ُٖٖ/ٗكهناية ا٤بطلب للجويِب ، ُِٗ-ُِٖ/ٗللماكردم  ( ينظر ا٢باكم الكبّبٓ)

 . ُِٗ/ْ، كمغِب اتاج للشربيِب ّْ/ٔالطالبْب للنوكم 
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 حإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝحُؼيس: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
 . [21]النساء  ،﴾حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيٍم أيمههىاتيكيٍم كىبػىنىاتيكيٍم.. ﴿: قولو تعأب

بنت ا٤ببلعنة  كٓب يذكرٍ  ،ُب النكاح على جهة التفصيل ذكر ارماتً  هللاى  كجو الداللة: أفٌ 
 . (ُ)عن كقت ا٢باجة ال ٯبوز  البيافً  أتخّبى  من ضمنهم، ٩با يدؿ على إابحتها، ألفه 

نو يتناك٥با يم بل يتناك٥با اسمي البنت، كعلى فرض التسليم بعدـ التناكؿ فإبعدـ التسلكنوقش: 
 اسم الربيبة كىي بنت الزكجة ا٤بدخوؿ هبا فتحـر عليو. 

.  هبا ها كٓب يدخلٍ أمه  العنى ها، أما إذا أبمًٌ  لو دخلى  كأجيب عنو: أبهنا ٙبرـي   فبل ٙبـر
 : ثبلثة أكجو كاعَبض عليو من 
 ى ابنة ا٤بوطوءة بشبهة فتحـر احتياطا. أكال: أهنا تقاس عل

و ُب ٝبيع اثنيا: أبهنا ٙبـر احتياطا لؤلعراض، فإف ا٤ببلعن لو أكذب نفسو فإهنا تلحق
 أحكاـ الولد كالتوارث.

اثلثا : أف ابنة ا٤ببلعنة إما أف تكوف ابنة للمبلعن سواء أقر هبا أك نفاىا ابللعاف، ففي ىذه 
كر من أدلة القوؿ األكؿ، كإما أف تكوف ابنة للمبلعنة من زكج آخر ا٢باؿ ال ٙبل لو البتة ٤با ذ 

 . زاعإذا ٓب يدخل أبمها، كىذا خارج ٧بل النعند البعض تباح للمبلعن قد فعندئذ  ،غّب ا٤ببلعن
 الدليل الثاين. 

الولد، ٩با بْب ا٤ببلعن كبْب  سبى كالنٌ  ، كيقطع التوارثى كف األبً و دي أبمًٌ  الولدى  قي لحً يي  عافى اللًٌ  أفه 
 .(ِ)فبل ٧برمية بْب ا٤ببلعن كبنت ا٤ببلعن  للمبلعن يعِب أنو ليس بولدو 

  
                                 

 . ُِٗ-ُِٖ/ٗ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ُ)
 . ُِٗ-ُِٖ/ٗ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ِ)
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ٕ٘ٙ 

 

 حإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝحُؼيس: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 الدليل الثالث. 
 . (ُ)أهنا تقاس على بنت الزان فبل ٙبـر على ا٤ببلعن 

 كنوقش من ثبلثة أكجو: 
األكؿ: عدـ التسليم ٕبكم األصل ا٤بقاس عليو، بل معظم أىل العلم على ٙبرٙب بنت الزان 

 . (ِ)٩با شنع بو الشيعة على أىل السنة قوؿ شاذ ك لزا٘ب، بل إف القوؿ إبابحة بنت الزان على ا
مع الفارؽ، فبنت الزان لو استلحقها الزا٘ب قد ال تلحقو للخبلؼ  الثا٘ب: أف ىذا قياسه 

 . (ّ)، ٖببلؼ بنت ا٤ببلعن فإهنا تلحقو لو أكذب نفسو ابتفاؽ ُب إ٢باقها بو الواقع
 ،الزان، كإ٢باقها ببنتو أقرب بنتابنتو ك  :بْب أصلْب، كٮبا تردده  فرعه  ا٤ببلعنةً  نتى ب الثالث: أفه 

 لو و ١بازى نفسى  كلو أكذبى  للمبلعن كلو استلحقها للحقتو، ألف أمها ُب األصل أهنا فراشه 
 احتياطا لؤلعراض كصوان ٥با فإف أمرىا عظيم.  كلذلك فتحرـي  ،ْ و على قوؿو لزكجتً  الرجوعي 

 بين األقوال مع ذكر السبب.  الترجيح

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ كا٤بتضمن ٙبرٙب بنت ا٤ببلعن عليو، كذلك لرجحاف أدلتو كالٍب 
 من أٮبها االحتياط لؤلعراض كصوهنا. 

 بيان وجه الشذوذ. 

ظر من النه  يسّبه  و قد يكوف ٥با حظه أنٌ  القوؿ الثا٘ب ُب ا٤بسألة ٪بدي  أدلةً  عند استعراضً 
الثا٘ب  القوؿى األعراض فإفه نظرا ٢بساسية قضااي  ، لكنٍ عند أصحاب ىذا القوؿ الٕباالستد

                                 
   .ُِٗ-ُِٖ/ٗينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم  (ُ)
، ك٦بموع ِٖٖ/ْ، كمغِب اتاج للشربيِب ِْٔ/ّ، كمواىب ا١بليل للحطاب َِٔ/ْ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ِ)

 . ُُِ/ٕكما بعدىا، كا٤ببدع البن مفلح  ُْٓ/ّ، كمنهاج السنة لو ُّٖ/ِّفتاكل ابن تيمية 
 . ُّٗ/ِّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ُِٗ/ٗ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ّ)
، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ٔٔ/ٖ( كىي ركاية شاذة ٢بنبل عن اإلماـ أٞبد، ينظر ا٤بغِب للموفق ابن قدامة ْ 

َِ/َُّ-َِّ. 
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 حإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝحُؼيس: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

أحد الضركرات ا٣بمس  ُب غاية األٮبية فالعرضي  لؤلعراض االحتياطى  فه أل ،جليا هشذكذي  يتضحي 
 و ابني نى كا٢بفاظ عليو من االختبلط كا٥بتك من جهٍب الوجود كالعدـ كاجب شرعا، كىذا ما بيػه 

عند إكذاب ا٤ببلعن نفسو، فإنو لو أكذب نفسو للحقتو ابنتو ُب كل أحكاـ الولد من تيمية 
التوارث كالنفقة كالنسب كغّبىا، فلو أبيحت لو كنكحها ٍب أكذب نفسو لكاف ذلك ُب غاية 

 الشناعة. 
بػىهىا قاؿ رٞبو هللا بعد ا٢بكم على إابحة بنت ا٤ببلعنة للمبلعن ابلشذكذ: "  .. مىعى أىفه نىسى

ًف اًبٌتًفىاًؽ اأٍلىئًمهًة، كىىى  ا لىلىًحقىٍتوي، كىٮبيىا الى يػىتػىوىارىاثى قىًطعي ًمٍن أىبًيهىا، كىلىًكٍن لىٍو اٍستػىٍلحىقىهى ا أًلىفه يػىنػٍ ذى
، فىاٍبني الٍ  ( تػىتػىبػىعهضي أىٍحكىاميوي فػىقىٍد يىكيوفي الرهجيلي ابٍػننا ُب بػىٍعًض اأٍلىٍحكىاـً ديكفى بػىٍعضو عىنىًة )النهسىبى ميبلى

عىنىًة عىلىى اأٍلىًب "  ،لىٍيسى اًبٍبنً  ًب النًٌكىاًح( ٙبىٍريـي بًٍنتي اٍلميبلى الى يىًرثي كىالى ييورىثي كىىيوى اٍبنه ُب )ابى
(ُ) ،

تىًسبي إٔبى  كقاؿ بعدىا رٞبو هللا: " فىًإذىا كىافى لىٍفظي )ااًلٍبًن( ك )اٍلًبٍنًت( يػىتػىنىاكىؿي كيله مىٍن يػىنػٍ
تىو( فىًهيى أىٍكٔبى اًبلتهٍحرً  ،صً الشهخٍ  تيوي ًمٍن الٌزانى تيسىمهى )بًنػٍ تىوي ًمٍن الرهضىاعىًة: فىًبنػٍ ًٙب حىٌبه قىٍد حىرهـى اَّللهي بًنػٍ

اًبًو كىمىاًلكو كىأى  ًنيفىةى كىأىٍصحى ا مىٍذىىبي أىيب حى ٍصحىاًبًو شىٍرعنا، كىأىٍكٔبى أىٍف ييٍدًخليوىىا ُب آيىًة التهٍحًرًٙب، كىىىذى
اًبًو كىٝبىىاًىًّب أىئًمهًة اٍلميٍسًلًمْبى.. "  بىلو كىأىٍصحى نػٍ كىأىٍٞبىد ٍبًن حى
 ككذلك ابنة ا٤ببلعن.، (ِ)

                                 
 . ُّٗ/ِّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . َُْ/ِّ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)
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 سحإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝحُؼي: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: اعزئٕبف اٌّطٍمخ اٌشعؼ١خ ٌؼذرٙب إرا أسدفٙب ثطٍمخ 
 أخشٜ لجً اٌشعؼخ. 

 تصوير المسألة. 

كذلك طبلقا ابئنا من زكجها،  قٍ لي طٍ ا كٓب تى هتي ده عً  ضً نقى  تى الٍب ٓب الرجعيةي  قةي ىنا ىي ا٤بطله  ا٤برادي 
أك تنتهي ٍب طلقها مرة أخرل قبل أف يراجعها  ،كشرعت ُب العدة الطبلؽى  إذا أكقع عليها الزكجي 

الثا٘ب الطبلؽ أـ تبِب على  ،فتداخلت العدد، فهل تكمل عدهتا من الطبلؽ األكؿعدهتا 
 ؟. الطبلؽ األخّب  ىذاكتستأنف العدة من جديد بعد 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ًؽ حىٌبه تػىنػٍقىًضيى اٍلًعدهةي أىٍك يػيرىاًجعىهىا قاؿ ابني  ًؽ لًلطهبلى أًلىنهوي إ٭بهىا  ،تيمية: " الى ٯبىيوزي إٍردىاؼي الطهبلى
ًة، فىمىٌبى طىلهقىهى  ًة، أىٍم اًلٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًعده ؽى لًٍلًعده حى الطهبلى ًة أىابى ا الثهانًيىةى كىالثهالًثىةى قػىٍبلى الرهٍجعىًة بػىنىٍت عىلىى اٍلًعده

.. سو كىاٍبًن حىٍزـو ؼه شىاذ  عىٍن ًخبلى  . ُ()"  كىٓبىٍ تىٍستىٍأنًٍفهىا اًبٌتًفىاًؽ ٝبىىاًىًّب اٍلميٍسًلًمْبى، فىًإٍف كىافى ًفيًو ًخبلى
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

ها طلقة اثنية أك ة إذا طلقها زكجي قة الرجعيٌ من جديد على ا٤بطله  ستئناؼ العدةً ا مشركعية عدـي 
 كاختيار ابن تيمية.  ٓ()كا٢بنابلة  ْ()كالشافعية  ّ()كا٤بالكية  ِ()اثلثة كىي معتدة، كىذا مذىب ا٢بنفية 

                                 
 . ّٓٓ/ُ، كجامع ا٤بسائل لو )اجملموعة األكٔب( ٕٗ/ّّ، ك٦بموع الفتاكل لو ِْٗ/ّ( الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
، كحاشية ابن ُُٔ/ْ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ِّّ/ْكى  ُّّ/ْ، كالعناية للبابرٌب ٖ/ٔ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ِ)

 . َٗٔ/ِعابدين 
، كشرح ِِْ/ْ، كمناىج التحصيل للرجراجي ُِٔ/ِ، كالكاُب البن عبدالرب ُٕ/ِ( ينظر التفريع البن ا١ببلب ّ)

 . ِّٓ/ْ، كشرح الزرقا٘ب ُّٕ/ْا٣برشي 
 .ُٓ/ٖ، كركضة الطالبْب للنوكم ِِٕ/ٔ، كالتهذيب للبغوم ُّّ/ُُ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ْ)
، ََّ/ٗ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُِْ/ِْ، كالشرح الكبّب لعبدالرٞبن بن قدامة ُِٖ/ٖ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ٓ)

 . ِْٓ/ِ ككشاؼ القناع للبهوٌب
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 حإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝحُؼيس: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
طبلؽ ا٤بنع، كال يباح منو إال ا٤بشركع كقدر ا٢باجة  ُب ال األصلى  اآلايت الدالة على أفه 

، كبناء على وزكالطبلؽ الرجعي، أما إرداؼ الطبلؽ على الطبلؽ قبل انقضاء العدة فبل ٯب
 : (ُ)ذلك فبل تيستأنفي العدةي منو، كمن ذلك 

-  : هًتًنه كىأىٍحصيوا اٍلًعدهةى ايى أىيػ هىا النهيب  ًإذىا طىلهٍقتيمي النًٌسىاءى فىطىلًٌقيوىي ﴿قػىٍولو تػىعىأبى  . [3]الطالق  ،﴾نه لًًعده
 . [2]الطالق  ،﴾فىًإذىا بػىلىٍغنى أىجىلىهينه فىأىٍمًسكيوىينه ٗبىٍعريكؼو أىٍك فىارًقيوىينه ٗبىٍعريكؼو ﴿قولو تعأب:  -

 الدليل الثاين. 
ؽي عىلىى عى  : " كىافى الطهبلى نػىتػىٍْبً ًمٍن   ٍهًد رىسيوًؿ هللاً عىًن اٍبًن عىبهاسو هنع هللا يضر قىاؿى كىأىيب بىٍكرو كىسى

فىًة عيمىرى  ًث كىاًحدىةن، فػىقىاؿى عيمىري ٍبني ا٣بٍىطهاًب: ًإفه النهاسى قىًد اٍستػىٍعجىليوا ُب أىٍمرو قىٍد   ،ًخبلى ؽي الثهبلى طىبلى
نىاهي عىلىٍيًهٍم، فىأىٍمضى  ةه، فػىلىٍو أىٍمضىيػٍ اهي عىلىٍيًهٍم " كىانىٍت ٥بىيٍم ًفيًو أىانى

(ِ) . 
ُب العدة، كما بعد الطلقة األكٔب  بواحدة كتشرع ا٤بطلقةي  يعد   الثبلثً  طبلؽى  كجو الداللة: أفه 

كمن بعده كما جاء ُب ا٢بديث، فلذلك تعتد من الطلقة األكٔب   ال ٰبسب ُب عهد النيب
 . (ّ) ما ٓب يراجعها فقط

 الدليل الثالث. 
ا تىٍطًليقىةن  عىٍن أىيب اأٍلىٍحوىصً  ؽي الس نهًة أىٍف ييطىلًٌقىهى : " طىبلى عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبنى مىٍسعيود هنع هللا يضر أىنهوي قىاؿى

، فىًإذىا حىاضىٍت كىطىهيرىٍت طىلهقىهىا أيٍخرىل، فىًإذىا حىاضىٍت كىطىهيرىٍت طىلهقىهىا  كىًىيى طىاًىره ُب غىٍّبً ًٝبىاعو
: سىأىٍلتي ًإبٍػرىاًىيمى فػىقىاؿى ًمٍثلى ذىًلكى  أيٍخرىل، ٍبيه تػىٍعتىد   بػىٍعدى ذىًلكى ًٕبىٍيضىةو "، قىاؿى اأٍلىٍعمىشي

(ْ) . 
                                 

 . ٕٗ/ّّ، ك٦بموع الفتاكل لو ِْٗ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ُ)
ًث، برقم ِ) ًؽ الثهبلى بي طىبلى  . ُِْٕ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . ِِْ/ّ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ّ)
ؽي الس نهًة، برقم ْ) ، كابن ماجو ُب سننو ٨بتصرا، ابب طبلؽ السنة، ٕٓٓٓ( أخرجو النسائي ُب الكربل كاللفظ لو، طىبلى

= 
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 حُؼيسحإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝ: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

ا ًعٍندى أىٍىًل الًعٍلًم ًمٍن أىٍصحىاًب النهيبًٌ  ؽى   قاؿ الَبمذم: " كىالعىمىلي عىلىى ىىذى كىغىٍّبًًىٍم: أىفه طىبلى
 . (ُ)غىٍّبً ًٝبىاعو "  الس نهًة أىٍف ييطىلًٌقىهىا طىاًىرنا ًمنٍ 

 الدليل الرابع. 
مرة  و ٍب بعدىا أردؼ الطبلؽى زكجتى  ق الزكجي حم، فإذا طله الره  ىي استرباءي  من العدةً  الغايةى  أفه 

أخرل قبل أف يراجعها، ٓب يكن ىناؾ حاجة الستئناؼ العدة من جديد، كبنت على الطبلؽ 
 . (ِ)عدة حبس ٥با ببل طائل كإضرار هبا األكؿ الٙباد سبب العدة، بل ُب استئنافها لل

 الدليل اخلامس. 
ايى ﴿إذا كاف الزكج ٓب يدخل ابلزكجة كال خبل هبا فما لو عدة عليها، لقوؿ هللا جل كعبل: 

ا لىكيٍم عىلىٍيًهنه ًمٍن أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوا ًإذىا نىكىٍحتيمي اٍلميٍؤًمنىاًت ٍبيه طىلهٍقتيميوىينه ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ٛبىىس وىينه فىمى 
 . [35]األحزاب  ،﴾ًعدهةو تػىٍعتىد كنػىهىا

ها قبل الرجعة كالوطء فبل حاجة أف طبلقي  ؼى الرجعية إذا أيردً  ا٤بطلقةى  كقياسا عليو فإفه 
 . (ّ)ا من الطبلؽ األخّب، كلتًن على الطبلؽ األكؿ هتى ده عً  تستأنفى 

 الدليل السادس. 
الرجعية إذا أردؼ طبلقها قبل الرجعة، فبل تستأنف عدهتا من  اإلٝباع على أف ا٤بطلقة

 . (ْ)جديد كتبِب على الطبلؽ األكؿ 

=                                                             
 . ّْٓ/ٕ، كالبيهقي ُب الكربل ٗ/ٓ، كالدارقطِب ٨بتصرا ُب سننو ََِِبرقم 

، ُٕٗ/ٔ، كأشار إٔب حسنو ابن القيم ُب حاشيتو على سنن أيب داكد ِّٔ/َُكاألثر صححو ابن حـز ُب الى 
 . ّّْٗكصححو األلبا٘ب ُب صحيح النسائي برقم 

 . ُْٕ/ّ( ا١بامع للَبمذم ُ)
 . ٕٗ/ّّ، ك٦بموع الفتاكل لو ِْٗ/ّ، كالفتاكل الكربل البن تيمية ُّّ/ُُ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ِ)
 . ُِْ/ِْ( ينظر الشرح الكبّب البن قدامة ّ)
، ِْٗ/ّية ، كالفتاكل الكربل البن تيمٖ/ٔ، كا٤ببسوط للسرخسي ُّّ/ُُ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ْ)

 . ََّ/ٗ، كاإلنصاؼ للمرداكم ٕٗ/ّّك٦بموع الفتاكل لو 
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 حإل٣الء ٝحُِؼخٕ ٝحُؼيس: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

 القول الثاني. 

العدة على ا٤بطلقة الرجعية إذا طلقها زكجها طلقة اثنية أك اثلثة كىي  استئناؼً  كجوبي 
 . (ِ)كىو مذىب الظاىرية  (ُ)معتدة، كىذا قوؿ الصحايب جابر بن عبدهللا هنع هللا يضر كبعض الفقهاء 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
 . (ّ)رعت بعد حدكث الطبلؽ، فكل ما أكقع الطبلؽ كجب إيقاع العدة بعده شي  العدةى  فه أى 

رباء الرحم حٌب ال ٚبتلط كنوقش: بعدـ التسليم، ألف العدة شرعت بعد الطبلؽ الست
، بل ُب ذلك بل حاجة الستئناؼ العدة من جديد، كٗبا أنو ٓب تقع رجعة كال كطء فاألنساب

  .حبس للمرأة ببل طائل كإضرار هبا
 الدليل الثاين. 

 أنو قوؿ ١بابر بن عبدهللا هنع هللا يضر كقوؿ الصحايب حجة، كقاؿ بو بعض الفقهاء. 
 الترجيح بين األقوال. 

 الذم يَبجح جليا ىو القوؿ األكؿ لقوة أدلتو كسبلمتها من ا٤بعارض. 
 يان وجه الشذوذ. ب

على دليل فيما  يتبْب شذكذ القوؿ الثا٘ب من افتقاره لؤلدلة النقلية كالعقلية، فإنو ٓب يستندٍ 
من العدة  الغايةى  على أفه  ألدلة الشرعية الٍب تدؿ  ابه إٔب كونو معارض ل افتقاري يظهر، بل تعده 

                                 
، كأيضا نسبو ابن حـز إٔب الصحايب َّٔ/ٔ( كقد أخرج عبدالرزاؽ ىذا القوؿ ١بابر بن عبدهللا هنع هللا يضر كخبلس بن عمرك ُ)

، كالفتاكل ّٖ/َُالبن حـز  جابر بن عبدهللا، كما نسبو ابن تيمية إٔب اإلماـ ًخبلس بن عمرك ا٥بجرم، ينظر الى
، كنيسب ىذا القوؿ إٔب غّبٮبا؛ ينظر ا٢باكم الكبّب ٕٗ/ّّ، ك٦بموع الفتاكل لو ِْٗ/ّالكربل البن تيمية 

 .ُّّ/ُُللماكردم 
 ( ينظر ا٤بصادر السابقة. ِ)
 . ٕٗ/ّّ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ّٖ/َُ( ينظر الى البن حـز ّ)
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 خٕ ٝحُؼيسحإل٣الء ٝحُِؼ: حُٔزلغ حُؼخُغ األحوال الشخصية: الفصل الثاني

لى ا٤بطلقة الرجعية إذا أردؼ ىي استرباء الرحم، فبل حاجة إلٯباب استئناؼ العدة من جديد ع
فىًإذىا بػىلىٍغنى أىجىلىهينه ﴿ها مرة أخرل قبل أف يراجعها، كقاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " ها طبلقى زكجي 

، كىقػىٍولًو: ﴾فىأىٍمًسكيوىينه ٗبىٍعريكؼو أىٍك فىارًقيوىينه ٗبىٍعريكؼو  ا إ٭بهىا يىكيوفي ُب الرهٍجًعيًٌ  فىطىلًٌقيوىينه ﴿، كىىىذى
هًتًنه  ًؽ حىٌبه تػىنػٍقىًضيى اٍلًعدهةي أىٍك يػيرىاًجعىهىا ﴾لًًعده ًؽ لًلطهبلى أًلىنهوي إ٭بهىا  ،يىديؿ  عىلىى أىنهوي الى ٯبىيوزي إٍردىاؼي الطهبلى

ًة، فىمىٌبى طىلهقىهىا الثهانًيىةى كىالثهالً  ًة، أىٍم اًلٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًعده ؽى لًٍلًعده حى الطهبلى ثىةى قػىٍبلى الرهٍجعىًة بػىنىٍت عىلىى أىابى
سو كىابٍ  ؼه شىاذ  عىٍن ًخبلى ، فىًإٍف كىافى ًفيًو ًخبلى ا اًبتًٌفىاًؽ ٝبىىاًىًّب اٍلميٍسًلًمْبى ًة كىٓبٍى تىٍستىٍأنًٍفهى ٍزـو اٍلًعده ًن حى

ا قػىٍوؿه ضىًعيفه  ،فػىقىٍد بػىيػهنها فىسىادىهي ُب مىٍوًضعو آخىرى  ـً إذىا أىرىادى أًلىنػه  ،فىًإفه ىىذى ٍسبلى هيٍم كىانيوا ُب أىكهًؿ اإٍلً
ا لًييًطيلى حى  ًة رىاجىعىهىا ٍبيه طىلهقىهى ٍبسىهىا، فػىلىٍو  الرهجيلي إٍضرىارى اٍمرىأىتًًو طىلهقىهىا حىٌبه إذىا شىارىفىٍت اٍنًقضىاءى اٍلًعده

حىاجىةه إٔبى أىٍف يػيرىاًجعىهىا، كىاىَّللهي تػىعىأبى قىصىرىىيٍم عىلىى  كىافى إذىا ٓبٍى يػيرىاًجٍعهىا تىٍستىٍأًنفي اٍلًعدهةى ٓبٍى يىكينٍ 
، كىدىؿه عىلىى أىنهوي كىافى ميٍستىًقرًّا عً  ري ًلكى اآٍلاثى ا الضهرىًر، كىمىا جىاءىٍت ًبذى ًث دىفٍػعنا ٥ًبىذى ًؽ الثهبلى ٍندى اَّللهً الطهبلى

ؽى الى يػىقىعي قػىٍبلى الرهٍجعىًة؟ أىٍك يػىقىعي كىالى أىفه اٍلًعدهةى الى تيٍستىٍأنىفي ًبديكًف رىجٍ  عىةو، سىوىاءه كىافى ذىًلكى أًلىفه الطهبلى
ؽي اًلٍسًتٍقبىاؿً  ًة أبًىٍف يىكيوفى الطهبلى نىاؼى اٍلًعده ٍزـو إ٭بهىا أىٍكجىبى اٍسًتئػٍ ًة، ييٍستىٍأنىفي لىوي اٍلًعدهةي؟ كىاٍبني حى  اٍلًعده

ؽه  فػىلىزًمىوي عىلىى ذىًلكى  ،إٍذ كىافى بػىٍعدى الد خيوًؿ، كىمىا دىؿه عىلىٍيًو اٍلقيٍرآفي  ،إاله يػىتػىعىقهبيوي ًعدهةه فىبلى يىكيوفي طىبلى
ا اٍلقىٍوؿي اٍلفىاًسدي "   . (ُ)ىىذى

 
 

 

                                 
 . ّٓٓ/ُ، كجامع ا٤بسائل لو )اجملموعة األكٔب( ٕٗ/ّّ، ك٦بموع الفتاكل لو ِْٗ/ّمية ( الفتاكل الكربل البن تيُ)
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 حُؼخُغحُلَٜ 

 حُـ٘خ٣خص ٝحأل١ؼٔش ٝحأل٣ٔخٕ

 :  مبحثانوفيه 
 : الوبحلللللللث األول

 

 ا١بناايت. 

 ي :الوبحلللث الثلللان

 

 الذكاة كاألٲباف كالنذكر.
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 األول المبحث

 الجنايات

 : لتانوتحته مسأ

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

ػيّ ٝؿٞد اهخٓش حُلي ػ٠ِ حُِْٔٔ اًح ٍكغ أَٓٙ ا٠ُ حُِٔطخٕ ٝػزض 

ــ  ػ٤ِٚ حُلي ػْ طخد.  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 .هظَ حٌُخكَ حَُٔطي اًح طخد ٝأِْٓ
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 حُـ٘خ٣خص: حُٔزلغ حألٍٝ الجنايات واألطعمة واأليمان: الفصل الثالث

عٛة إلبِخ اٌؾذ ػٍٝ اٌّغٍُ إرا سفغ أِشٖ اٌّغأٌخ األٌٚٝ: ػذَ ٚ
 إٌٝ اٌغٍطبْ ٚصجذ ػ١ٍٗ اٌؾذ صُ ربة. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

إذا زٗب أك سرؽ أك  ا٤بسلمى  فه تيمية رٞبو هللا: " كٓب ٱبتلف ا٤بسلموف فيما علمناه، أى  قاؿ ابني 
نة، ٍب اتب من ذلك أنو د ببيًٌ إٔب السلطاف كثبت عليو ا٢ب عى فً ري فػى  ا٣بمرى  أك شربى  الطريقى  قطعى 
 . (ُ)ُب ذلك خبلفا شاذا ال يعتد بو فهذه حدكد هللا "  عليو، إال أف يظن أحده  ا٢بدًٌ  إقامةي  ٘ببي 

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

لسلطاف كثبت عليو ا٢بد ببينة، كىذا قوؿ إٔب اا٢بد على ادكد إذا رفع أمره  كجوب إقامة
 كاختيار ابن تيمية.  (ٔ)كالظاىرية  (ٓ)كا٢بنابلة  (ْ)كالشافعية  (ّ)٤بالكية كا (ِ)ا٢بنفية 

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
قبل ك  -ما ٓب يتعلق ٕبقوؽ ا٤بخلوقْب–ابلتوبة  عن ادكد الة على سقوط ا٢بدالده  اآلايتي 

 : (ٕ)، كمن ذلك وتي امفتجب إق كثبوت ا٢بدًٌ  أما بعد القدرة عليو ،على من ارتكبو القدرةً 
                                 

 . ََّ/ِٖ، كينظر ٦بموع الفتاكل لو ُّْ( الصاـر ا٤بسلوؿ على شاًب الرسوؿ البن تيمية ص ُ)
ة ابن ، كحاشيُُِ/ٓ، كفتح القدير البن ا٥بماـ ٔٗ/ٕ، كالبدائع للكاسا٘ب ُٕٔ/ٗ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ِ)

 . ْ/ْعابدين 
، كالشرح الكبّب للدردير َُٓكى  َٖ/ٖ، كشرح ا٣برشي ِْٔ/ٖ، كالتاج للمواؽ َّٓ/ُ( ينظر مدكنة سحنوف ّ)

  .ْٕٗ/ْ، كحاشية الصاكم َّٓ-ّْٕ/ْ
، ُِّ/ْ، كأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ِٗٓ-ِٖٓ/ُٕ، كا٢باكم الكبّب للماكردم َُّ/ٕ( ينظر األـ للشافعي ْ)

 . َِِ/ْ كعمّبة كحاشيتا قليويب
، كا٤ببدع البن ُْٓ/ٔ، ككشاؼ القناع للبهوٌب ِّّ/َُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُٕ/ْ( ينظر الكاُب البن قدامة ٓ)

 . ْْٔ-ّْٔ/ٕمفلح 
 . ُٕ-ُْ/ُِ( ينظر الى البن حـز ٔ)
 . ِٗٓ-ِٖٓ/ُٕ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ٕ)
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 حُـ٘خ٣خص: حُٔزلغ حألٍٝ الجنايات واألطعمة واأليمان: الفصل الثالث

ًإ٭بهىا جىزىاءي الهًذينى ٰبيىارًبيوفى اَّللهى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ُب اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف يػيقىتػهليوا أىٍك ﴿قولو تعأب:  -
فىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض ذىًلكى  ؼو أىٍك يػينػٍ نٍػيىا كى٥بىيٍم ييصىلهبيوا أىٍك تػيقىطهعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخبلى ٥بىيٍم ًخٍزمه ُب الد 

بيوا ًمٍن قػىٍبًل أىٍف تػىٍقًدريكا عىلىٍيًهٍم فىاٍعلىميوا أىفه اَّللهى غىفي   ،﴾وره رىًحيمه ُب اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه، ًإاله الهًذينى اتى
 . [13-11]ادلائدة 
هيمىا جىزىاءن ٗبىا كىسىبىا نىكىاالن ًمنى اَّللهً كىاَّللهي عىزًيزه حىًكيمه، كىالسهارًؽي كىالسهارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػى ﴿قولو تعأب:  -

 . [15-17]ادلائدة  ،﴾فىمىٍن اتىبى ًمٍن بػىٍعًد ظيٍلًمًو كىأىٍصلىحى فىًإفه اَّللهى يػىتيوبي عىلىٍيًو ًإفه اَّللهى غىفيوره رىًحيمه 
 الدليل الثاين. 

 قوبة عن ا٤بسلم ابلتوبة قبل القدرة عليو كليس بعدىااألحاديث الدالة على سقوط ا٢بد كالع
 : (ُ)، كمن ذلك ٕبقوؽ ا٤بخلوقْبا٢بد ما ٓب يتعلق 

:عىٍن عىٍمرىك بٍ  - ـى ُب قػىٍليب أىتػىٍيتي النهيبه  نى اٍلعىاًص قىاؿى ٍسبلى :  لىمها جىعىلى هللاي اإٍلً اٍبسيٍط ، فػىقيٍلتي
، فػىبىسىطى ٲبىً  ًيٍعكى ًينىكى فىؤٍليابى : ينىوي ٲبى : قػيٍلتي : " مىا لىكى ايى عىٍمريك؟ "، قىاؿى : فػىقىبىٍضتي يىًدم، قىاؿى ، قىاؿى
 " : ، قىاؿى : " أىمى  تىٍشَبىًطي ٗبىاذىا؟أىرىٍدتي أىٍف أىٍشَبىًطى : أىٍف يػيٍغفىرى ٕب، قىاؿى ـى "، قػيٍلتي ٍسبلى ا عىًلٍمتى أىفه اإٍلً

لىوي؟، كىأىفه ا٥بًٍجٍ  ـي مىا كىافى قػىبػٍ لىهىايػىٍهًد ـي مىا كىافى قػىبػٍ لىوي؟ " رىةى تػىٍهًد ـي مىا كىافى قػىبػٍ ؟، كىأىفه ا٢بٍىجه يػىٍهًد
(ِ) . 

؟ قىاؿى لًمىاًعًز ٍبًن مىاًلكو هنع هللا يضر: "   عىًن اٍبًن عىبهاسو هنع هللا يضر أىفه النهيبه  - "، أىحىق  مىا بػىلىغىًِب عىٍنكى
؟، قىاؿى  : كىمىا بػىلىغىكى عىِبًٌ فو : " قىاؿى : فىشىًهدى بػىلىغىًِب أىنهكى كىقػىٍعتى ًٔبىارًيىًة آًؿ فيبلى : نػىعىٍم، قىاؿى ؟ "، قىاؿى

، ٍبيه أىمىرى ًبًو فػىريًجمى  أىٍربىعى شىهىادىاتو
(ّ) . 

 الدليل الثالث. 
اإلٝباع على أف ا٢بد إذا كاف  فيسقط عن الفاعل ابلتوبة قبل القدرة عليو، أما بعد 

 . (ْ) يسقط ا٢بد القدرة عليو فبل
                                 

 . ْْٔ-ّْٔ/ٕ( ينظر ا٤ببدع البن مفلح ُ)
، برقم  (ِ) ا ا٥بًٍٍجرىًة كىا٢بٍىجًٌ ـي مىا قػىبػٍلىوي كىكىذى ـً يػىٍهًد بي كىٍوًف اإٍلًٍسبلى  . ُُِأخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
، برقم  أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، (ّ) بي مىًن اٍعتػىرىؼى عىلىى نػىٍفًسًو اًبلزًٌٗبى  . ُّٗٔابى
، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َُٓكى  ُّْ، كالصاـر ا٤بسلوؿ البن تيمية ص ِٓٗ/ٓ( ينظر ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ْ)

= 
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 حُـ٘خ٣خص: حُٔزلغ حألٍٝ الجنايات واألطعمة واأليمان: الفصل الثالث

 الدليل الرابع. 
الواجب إقامتها، كما  إيقاع ا٢بدكدً  وؿ دكفى ا٢بدكد ابلتوبة بعد القدرة ٰبىي  إبسقاطً  القوؿى  أفه 

 . (ُ)ٍب العودة إٔب ما أكجبو مرة أخرل  عنو لبعضهم إلسقاط ا٢بدٌ  قد يكوف حيلةن 
 القول الثاني. 

 وى صه خى ، كى كذلك ٗبجرد التوبة ،حقا  ا٢بد   ىذا إذا كافعن الفاعل ابلتوبة سقوط ا٢بد 
 . (ِ)كىذا قوؿ لبعض الشافعية فقط رابة ا٢بً  هم ٕبدًٌ بعضي 

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
عمـو النصوص الواردة ُب سقوط ا٢بد ابلتوبة، كالواردة ُب الدليل األكؿ كالثا٘ب ألصحاب 

 القوؿ األكؿ. 
ا مقيدة ابلتوبة قبل القدرة كليس بعدىا ٤با ذكر من أدلة القوؿ ألهن ،كنوقش: بعدـ التسليم

 األكؿ. 
 الدليل الثاين. 

 . (ّ) فهو صاحب ا٢بق الواجبة ٢بق هللا، تسقط ابلتوبة إٔب هللا سبحانو كتعأب ا٢بدكدى  أفه 
يدالف على عدـ سقوط ا٢بدكد ككجوب  –كما سبق   -كنوقش: أبف النصوص كاإلٝباع 

 ، كأهنا ال تسقط إال ُب حقوؽ هللا كإذا اتب الفاعل قبل القدرة عليو. إقامتها طاعة 

=                                                             
 . ُُّ/ٕ، كنيل األكطار للشوكا٘ب ّ-ِ/ٓ، كالبحر الرائق البن ٪بيم ُُِ/ٓ، كفتح القدير البن ا٥بماـ ََّ/ِٖ

 . َّٓ/ٓ( ينظر مغِب اتاج للشربيِب ُ)
 . َِِ/ْ، كحاشيتا قليويب كعمّبة ُٔٓ-ُٓٓ/ْلؤلنصارم  ، كأسُب ا٤بطالبُُّ/ُّ( ينظر ٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ِ)

كقد نسب ابن حـز القوؿ بسقوط ا٢بد مطلقا للشافعي ُب القدٙب كىو ابلعراؽ كأنو رجع عنو ٗبصر، ينظر الى      
 . َُٓ، كنسبها ابن تيمية لبعض ا٣براسانيْب من الشافعية، ينظر الصاـر ا٤بسلوؿ البن تيمية ص ُٓ/ُِ

 . ُُّ/ُّر ٕبر ا٤بذىب للركاي٘ب ( ينظّ)
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 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

، ية كصراحتها كسبلمتها من ا٤بعارضالذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ لقوة أدلتو النقلية كالعقل
  كىذا ا٤بوافق ٤بقاصد الشارع ا٢بكيم.

 بيان وجه الشذوذ. 

ٰبكم الشيخ ابن تيمية على القوؿ الثا٘ب ابلشذكذ، كذلك ٤بخالفتو  من الطبيعي أف
النصوص الشرعية كالرباىْب العقلية، فإف النصوص الدالة على سقوط ا٢بدكد ابلتوبة مقيدة أبف 
تكوف ُب حقوؽ هللا كقبل القدرة على الفاعل، كما إف القوؿ بسقوطها ابلتوبة بعد القدرة قد 

للعودة مرة أخرل إٔب ما  ةن يه قً كا٢بيلولة دكف كقوعها كاٚباذ ذلك تى  يكوف حيلة إلسقاط ا٢بدكد
كهبذا ال يتحقق ُب ا٢بدكد ا٤بعُب الذم شرعها هللا من أجلو كىي أف تكوف زكاجر  ،يوجبها

ما  ب  ، ك٥بذا قاؿ رٞبو بعد ا٢بكم ابلشذكذ: " كالتوبة ٘بىي م كركادع لغّبىمللفاعلْب كجوابر لذنوهب
عليو، تطهّبا لو كتنكيبل للناس عن مثل تلك ا١برٲبة،  ا٢بدًٌ  و مع إقامةً ذنبي  ائبً للته  ري فى غٍ يػي قبلها فػى 
العامة كىي زجر ا٤بلتزمْب لئلسبلـ أك الصغار عن مثل ذلك  ا٤بصلحةي  ا٢بدٌ  ل إبقامةً فتحصي 

 ال يشاءي ُب الغالب، فإنو  عند إظهار التوبة ٓب يتأته إقامة حدٌو  م ا٢بد  قى الفساد، فإنو لو ٓب يػي 
بعظيمة من العظائم  مه إال أظهرىا كأكشك كل من ىى  التوبةى  ظهرى ُب األرض إذا أيًخذى أف يي  ا٤بفسدي 

 ا٢بده  ذلك لو درأى  بو قاؿ: إ٘ب اتئب، كمعلـو أفه  يطى حً من األقواؿ كاألفعاؿ أف يرتكبها، ٍب إذا أي 
 كبّبي   كا٢بدكدً  العقوابتً  رعً  يكن ُب شى كٓب ،كالبحرً  ُب الربًٌ  الفسادي  كظهرى  لتعطلت ا٢بدكدي  الواجبى 
 . (ُ)بو "  ال خفاءى  كىذا ظاىره  مصلحةو 

                                 
 . ُّْ( الصاـر ا٤بسلوؿ البن تيمية ص ُ)
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 اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: لزً اٌىبفش اٌّشرذ إرا ربة ٚأعٍُ. 

 تحرير محل النزاع. 

ٔبواز  :هم فقاؿبعضي  ، كخالفى (ُ)قتل إذا اتب كأسلم فبل يي  رتده ػمي ال على أفه  الفقهاءي  فقى اتٌ 
 . وإذا ظهرت ردت قتلو

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

ريدا اتئبا مي  إذا جاءى  الكافرى  أفٌ  مناهي لً عى  بْب ا٤بسلمْبى  تيمية رٞبو هللا: " كال خبلؼى  قاؿ ابني 
إال ما ذكرانه  ،كا٤برتدً  ُب ذلك بْب األصليٌ  رؽى و لذلك، كال فى قتلي  را لذلك ٓب ٯبزٍ ظهً مي  لئلسبلـً 

 . (ِ)"  ُب ا٤برتدً  الشاذًٌ  من ا٣ببلؼً 
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

من  ا١بمهورً  قتل، كىذا قوؿي و كال يي توبتي  لي قبى تي إذا جاء اتئبا مسلما فػى  ا٤برتده  الكافرى  أفه 
 كاختيار ابن تيمية.  (ٔ)كا٢بنابلة  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ) ا٢بنفية

 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
                                 

، كقد ََُ/َِ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ/ٗ، كا٤بغِب البن قدامة ِِْ/ْ( ينظر بداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُ)
 . َْٓ/َُكثّبكف غّبىم؛ كينظر لبلستزادة موسوعة اإلٝباع جملموعة من ا٤بختصْب   ى اإلٝباعى كى حى 

 . َْٗ( الصاـر ا٤بسلوؿ على شاًب الرسوؿ البن تيمية ص ِ)
كالبحر ، ِْٖ/ّكتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ، ِٕٔ/ِ، كا١بوىرة النّبة للعبادم ُّْ/ٕ( ينظر بدائع الصنائع للكاسا٘ب ّ)

 . ُّٗ/ٓالرائق البن ٪بيم 
كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ، ٔٔ/ٖرح ا٣برشي كش، ّّٕ/ٖ، كالتاج كاإلكليل للمواؽ ِِٖ/ٓ( ينظر ا٤بنتقى للباجي ْ)

ِ/ُٗٗ . 
، كهناية اتاج للرملي ُِِ/ْكأسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ، ْٗ/ُِكالبياف للعمرا٘ب ، ِْٗ/ُ( ينظر األـ للشافعي ٓ)

ٕ/ُْٗ . 
 . ِٖٖ/ٔ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ِّٗ-ِّٖ/َُ، كاإلنصاؼ للمرداكمُٗٔ/ٔ( ينظر الفركع البن مفلح ٔ)
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و، كمن قبل منو توبتي تي  ٍب أسلمى  من كفر أك ارتده  حاديث الدالة على أفه عمـو اآلايت كاأل
 : (ُ)ذلك 
ًإاله ﴿إٔب أف قاؿ سبحانو:  ﴾كىٍيفى يػىٍهًدم اَّللهي قػىٍومنا كىفىريكا بػىٍعدى ًإٲبىاهًنًٍم... ﴿قولو تعأب:  -

بيوا ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى كىأىٍصلىحيوا فىًإفه اَّللهى غىفيو   . [75-76]آل عمران  ،﴾ره رىًحيمه الهًذينى اتى
.. ﴿قوؿ اَّلله تعأب:  - تػىهيوا يػيٍغفىٍر ٥بىيٍم مىا قىٍد سىلىفى  . [17]األنفال  ،﴾قيٍل لًلهًذينى كىفىريكا ًإٍف يػىنػٍ
: عىٍن عىٍمرً  - ـى ُب قػىٍليب أىتػىٍيتي النهيبه )ك ٍبنى اٍلعىاًص قىاؿى ٍسبلى : لىمها جىعىلى هللاي اإٍلً  ، فػىقيٍلتي

 : : " مىا لىكى ايى عىٍمريك؟ "، قىاؿى : فػىقىبىٍضتي يىًدم، قىاؿى ًينىوي، قىاؿى ، فػىبىسىطى ٲبى ًيٍعكى ًينىكى فىؤٍليابى اٍبسيٍط ٲبى
: "تى  : أىرىٍدتي أىٍف أىٍشَبىًطى؟، قىاؿى : ""، قػيلٍ ٍشَبىًطي ٗبىاذىا؟قػيٍلتي : أىٍف يػيٍغفىرى ٕب، قىاؿى أىمىا عىًلٍمتى أىفه تي

ٍسبلى  لىوي  ـى اإٍلً ـي مىا كىافى قػىبػٍ لىهىاكىأىفه ا٥بًٍٍجرى  يػىٍهًد ـي مىا كىافى قػىبػٍ لىوي ةى تػىٍهًد ـي مىا كىافى قػىبػٍ  . (ِ)(" ، كىأىفه ا٢بٍىجه يػىٍهًد
 الدليل الثاين. 

من ٝبلة  الردةك  ،كد ابلتوبة قبل القدرة إذا كانت حقا اآلايت الدالة على سقوط ا٢بد
 : (ّ)، كمن ذلكىذه ا٢بدكد
ًإ٭بهىا جىزىاءي الهًذينى ٰبيىارًبيوفى اَّللهى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ُب اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف يػيقىتػهليوا ﴿ولو تعأب: ق -

فىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض ذىًلكى ٥بىيٍم ًخٍزمه ُب  ؼو أىٍك يػينػٍ  أىٍك ييصىلهبيوا أىٍك تػيقىطهعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخبلى
بيوا ًمٍن قػىٍبًل أىٍف تػىٍقًدريكا عىلىٍيًهٍم فىاٍعلىميوا أى الد   فه نٍػيىا كى٥بىيٍم ُب اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه، ًإاله الهًذينى اتى

 .[13-11]ادلائدة  ،﴾اَّللهى غىفيوره رىًحيمه 
 الدليل الثالث. 

                                 
 . ِّٕ( ينظر الصاـر ا٤بسلوؿ البن تيمية ص ُ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ِ)
 . ِّٕ( ينظر الصاـر ا٤بسلوؿ البن تيمية ص ّ)
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 : (ُ)، كمن ذلك لى منوفإف اتب قيبً  قبل قتلو على استتابة ا٤برتدًٌ  الةي األحاديث كاآلاثر الدٌ 
، فىأىمىرى النهيب   - ـً ٍسبلى ٍت عىًن اإٍلً أىٍف : "  عىٍن جىاًبرو هنع هللا يضر أىفه اٍمرىأىةن يػيقىاؿي ٥بىىا أيـ  مىٍركىافى اٍرتىده

ـي، فىًإٍف رىجىعىٍت كىًإاله قيًتلىتٍ يػي  ٍسبلى  . (ِ)"  ٍعرىضى عىلىيػٍهىا اإٍلً
  .(ّ)كنوقش: أبنو حديث ضعيف 

أىٲب ىا رىجيلو اٍرتىده قىاؿى لىوي ًحْبى بػىعىثىوي ًإٔبى اٍليىمىًن: "   عىٍن ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو هنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى هللاً  -
ـً فىاٍدعيوي  ٍسبلى ًإٍف ٓبٍى يػىتيٍب فىاٍضًرٍب عينػيقىوي، كىأىٲب ىا اٍمرىأىةو اٍرتى عىًن اإٍلً دهٍت عىًن ، فىًإٍف اتىبى فىاقٍػبىٍل ًمٍنوي، كى

ًإٍف أىبىٍت فىاٍستىًتبػٍهىا "  بىٍت فىاقٍػبىٍل ًمنػٍهىا، كى ـً فىاٍدعيهىا، فىًإٍف اتى ٍسبلى اإٍلً
(ْ). 

، فىدىعىاهي ًعٍشرًينى لىيػٍ  - ـً ٍسبلى : أيٌبى أىبيو ميوسىى هنع هللا يضر ًبرىجيلو قىًد اٍرتىده عىًن اإٍلً لىةن أىٍك عىٍن أىيب بػيٍردىةى قىاؿى
هىا، فىجىاءى ميعىاذه فىدىعىاهي، فىأىىبى فىضىرىبى عينػيقىوي قىرًيبنا ًمنػٍ 

(ٓ) . 
 عبدي هللًا بن سٍعًد بًن أيبفتح مكة اختبأ  ا كاف يوـي ػٌ عن سعد بن أيب كقاص هنع هللا يضر قاؿ: ٤ب -

سىرحو 
فقاؿ: اي رسوؿى   على النيب وي عندى عثمافى بًن عٌفاف هنع هللا يضر، فجاء بو حٌب أكقفى  (ٔ)

                                 
 . ِّٕ، كالصاـر ا٤بسلوؿ البن تيمية ص ْٖ-ْٔ/ُِ( ينظر البياف للعمرا٘ب ُ)
 . ّّٓ/ٖ، كالبيهقي ُب الكربل ُِٖ/ْ( أخرجو الدارقطِب ُب سننو كاللفظ لو ِ)
، كالذىيب ُب ا٤بهذب َٕٓ/ْ، كابن ا١بوزم ُب التنقيح ِٖٕ/٢ّبديث ضعفو البيهقي ُب السنن الصغّب ( اّ)

 . ِّٖ/ّ، كابن عبدا٥بادم ُب تنقيح التحقيق ِّّٖ/ٕ
 . ِّٕ/ْ، كأخرجو أيضا ُب مسند الشاميْب ّٓ/َِ( أخرجو الطربا٘ب ُب الكبّب كاللفظ لو ْ)

 .ِٔٔ/ٔمع الزكائد قد ضعف إسناده ا٥بيثمي ُب ٦بكا٢بديث 
، كالكشمّبم ُب إكفار ا٤بلحدين ُُْ/ّ، كالصنعا٘ب ُب سبل السبلـ ِْٖ/ُِحسنو ابن حجر ُب فتح البارم ك 

 .ُُٗ/ٓ، كشعيب األرانؤكط ُب ٙبقيق مسند أٞبد ُِٗص 
بي ا٢ٍبيٍكًم ًفيمىًن اٍرتىده، برقم ٓ)  . ُِّ/ُٕالكربل  ، كالبيهقي ُبّْٔٓ( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لو، ابى

، ّْٔٓ، كصححو األلبا٘ب ُب صحيح أيب داكد برقم َٔٔ/ّكا٢بديث احتج بو ابن تيمية ُب الصاـر ا٤بسلوؿ 
 . ّْٔٓكشعيب األرانؤكط ُب ٙبقيق سنن أيب داكد برقم 

رضاعة،  أخو عثماف بن عفاف من ال كىو( ىو: الصحايب عبدهللا بن سعد بن أيب سرح بن ا٢بارث القرشي العامرم، ٔ)
ستجار بعثماف كاف كاتبا عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأزلو الشيطاف ك٢بق ابلكفار، فلما كاف يـو فتح مكة أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقتلو فا
ظر سّب ىػ، ين ٗٓفأجاره النيب ملسو هيلع هللا ىلص كقبل توبتو، قاد ا١بيوش كفتح إفريقية كصاحب معركة ذات الصوارم، توُب سنة 

= 
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، ٍب أقبل  هللا، فرفىع رأسىو، فنظر إليو ثبلاثن كلٌ  ابيع عبدى هللا  ذلك أيىب، فبايعو بعد ثبلثو
، يقـو إٔب ىذا حيث رآ٘ب كففت أما كاف فيكم رجله رشيده على أصحاًبو فقاؿ: " 

أاله أكمأتى إلينا  ،يدم عن بيعًتو فيقتلىو؟ "، فقالوا: ما ندرم اي رسوؿ هللا ما ُب نفسك؟
 .(ُ)"  إنهو ال ينبغي لنيبٌو أف تكوفى لو خىائًنةي األعْبً : " بعينك؟، قاؿ

، فىسىأىلىوي عىًن النهاًس  - ـى عىلىى عيمىرى ٍبًن ا٣بٍىطهاًب، رىجيله ًمٍن ًقبىًل أىيب ميوسىى اأٍلىٍشعىرًمًٌ قىًد
 : ىىٍل كىافى ًفيكيٍم ًمٍن ميغىٌرًبىًة "فىأىٍخبػىرىهي، ٍبيه قىاؿى لىوي عيمىري

: نػىعىٍم، رىجيله كىفىرى "؟ خىربىو  (ِ) ، فػىقىاؿى
 : ًمًو، قىاؿى : "فىمىا فػىعىٍلتيٍم ًبًو؟"بػىٍعدى ًإٍسبلى : قػىرهبٍػنىاهي فىضىرىبٍػنىا عينػيقىوي، فػىقىاؿى عيمىري أىفىبلى "، قىاؿى

تيميوهي  اثن كىأىٍطعىٍمتيميوهي كيله يػىٍوـو رىًغيفنا كىاٍستػىتػىبػٍ ، ٍبيه "وبي كىيػيرىاًجعي أىٍمرى هللاً لىعىلهوي يػىتي  ،حىبىٍستيميوهي ثىبلى
 :  .(ّ) "اللههيمه ًإٌ٘بً ٓبٍى أىٍحضيٍر، كىٓبٍى آميٍر، كىٓبٍى أىٍرضى ًإٍذ بػىلىغىًِب "قىاؿى عيمىري

عىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًًٌه قىاؿى : كىتىبى عىٍمريك ٍبني اٍلعىاًص ًإٔبى عيمىرى ٍبًن  -
ٲبىاًف ، فىكىتىبى ًإلىٍيًو عيمىري : اٍستىًتٍبوي ، فىًإٍف اتىبى ا٣بٍىطهاًب :  ًإفه رىجيبلن تػىبىدهؿى اًبٍلكيٍفًر بػىٍعدى اإٍلً

 . (ْ) فىاقٍػبىٍل ًمٍنوي ، كىًإاله فىاٍضًرٍب عينػيقىوي 
=                                                             

 . ْٗ/ْ، كاإلصابة البن حجر ّّ/ّأعبلـ النببلء للذىيب 
، ّْٖٓكأما خرب ردتو ك٢بوقو ابلكفار فقد أخرجو أبو داكد ُب سننو عن ابن عباس، ابب ا٢بكم فيمن ارتد، برقم 

، كشعيب ّْٖٓكقد سكت عنو أبو داكد كما سكت عنو فهو صاّب، كصححو األلبا٘ب ُب صحيح أيب داكد برقم 
 . ّْٖٓانؤكط ُب ٙبقيق سنن أيب داكد برقم األر 

، َْْ/ٕيب شيبة ُب مصنفو ، كابن أّْٗٓ( أخرجو أبو داكد ُب سننو كاللفظ لو، ابب ا٢بكم فيمن ارتد، برقم ُ)
 . ّٔ/ُٕب الكربل  ي، كالبيهقَْٕٔم ُب ا٤برتد، برقم ُب الصغرل، ابب ا٢بك يكالنسائ

بن ا٤بلقن ، كاَْٖ، كابن تيمية ُب الصاـر ا٤بسلوؿ ص ْٕ/ّالذىيب  كا٢بديث صححو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ككافقو
  .َُّ/ْ، كاأللبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة ُّٓ/ُٗب البدر ا٤بنّب 

 .ُِٓ/ِ، كتفسّب ا٤بوطأ للقنازعي ّْ/ِغريب ا٢بديث للقاسم بن سبلـ غريب، ينظر  أك أمر خرب :( أمِ)
شيبة  أيب ، كابنِٓٔ/ٕ، كسعيد بن منصور ُب سننو ٖٖٔبرقم  ِّْ/ّكاللفظ لو ( أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ بركاية الشيبا٘ب ّ)

 . ْٕٓ/ِ، كابن كثّب ُب مسند الفاركؽ ُْٕٓٓ، كالبيهقي ُب الكربل، كتاب ا٤برتد، برقم ّٗٓ/ُُْب مصنفو 
ا٘ب ُب ، كاأللبُُّٔ/ْكا٢بديث جود إسناده ابن كثّب ُب مسند الفاركؽ، كحسن ابن حجر ُب التلخيص ا٢ببّب 

 . ِّْ/ّالتعليقات الرضية 
 .ّْٖ/ُٕ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو ْ)
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: أىخىذى اٍبني مى  - بىةى، عىٍن أىبًيًو قىاؿى ٍسعيودو قػىٍومنا اٍرتىد كا عىًن عىٍن عيبػىٍيًد اَّللهً ٍبًن عىٍبًد اَّللهً ٍبًن عيتػٍ
ٍسبلـً  : فىكىتىبى ًفيًهمٍ  أىٍىًل  ًمٍن  اإٍلً ، فىكىتىبى ًإلىٍيًو: أىًف هنع هللا يضر ًإٔبى عيٍثمىافى ٍبًن عىفهافى  اٍلًعرىاًؽ، قىاؿى

، كىشىهىادىةى أىفه ال ًإلىوى ًإال اَّللهي  ًإٍف ٓبٍى يػىٍقبػىليوا فىًإٍف قىًبليوا  ،اٍعًرٍض عىلىٍيًهٍم ًدينى ا٢بٍىقًٌ فىخىلًٌ عىنػٍهيٍم، كى
ا بػىٍعضيهيٍم فػىقىتػىلىوي  فىاقٍػتػيٍلهيٍم،   .ُ فػىقىًبلىهىا بػىٍعضيهيٍم فػىتػىرىكىوي، كىٓبٍى يػىٍقبػىٍلهى

 الدليل الرابع. 
، فإف اتب قتل حٌب يستتابى فبل يي  من ارتدٌ  اإلٝباع من الصحابة كمعظم الفقهاء على أفه 

 لوا توبةى بً ا٤برتدين ُب عهد خبلفة أيب بكر هنع هللا يضر كقى  الصحابةي  ل، كما استتابى و كال يقتتوبتي  لتٍ بً قي 
 . (ِ)وه من اتب منهم كٓب يقتلي 
 الدليل اخلامس. 

 ةً هى بػٍ الش   كإزالةً  ابستتابة ا٤برتدًٌ  للقتلً  ا٤ببيحي  موجب للقتل، فمٌب ما زاؿ السببي  سببه  ةى الرده  أفه 
ـي  ابلردة نع القتلي و اتئبا امتعنو، أك ٗبجيئً   . (ّ) كعيًصمى الده

 الدليل السادس. 
 . ْ()ا٤برتد أيضا كال فرؽ بينهما  و، كيقاس عليو الكافري بلت منو توبتي إذا أسلم كاتب قي  الكافرى  أفه 

 القول الثاني. 

، كىو قوؿ سفياف الثورم قتلى كال يي  فإف اتب كإال حيًبسى حٌب يتوبى  ستتابي يي  ا٤برتدى  أفٌ 
                                 

، كالبيهقي ُب الكربل ُٖٔ/َُ، كعبدالرزاؽ ُب مصنفو َِْ( أخرجو ا٣ببلؿ ُب أحكاـ أىل ا٤بلل كاللفظ لو صُ 
ابة ُب ، كصححو زكراي غبلـ ُب ما صح من آاثر الصحِّْ، كصححو ابن تيمية ُب الصاـر ا٤بسلوؿ صَُِ/ٖ

 .ُّٔ/ْ، ككماؿ بن السيد ُب صحيح فقو السنة كأدلتو ُِِِ/ّالفقو 

، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب ِِْ/ْ، كبداية اجملتهد البن رشد ا٢بفيد ُْٓ/ٕ( ينظر االستذكار البن عبدالرب ِ)
، ََُ/َِ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ّٔٓ -ّٓٓ/ُ، كاإلقناع البن القطاف ّ/ٗ، كا٤بغِب البن قدامة ُّْ/ٕ

كقد حكى اإلٝباع كثّبكف غّبىم؛ كينظر لبلستزادة موسوعة اإلٝباع جملموعة من ، ِّّكالصاـر ا٤بسلوؿ لو ص
 . َْٓ/َُا٤بختصْب

 . ْٖ-ْٔ/ُِ( ينظر البياف للعمرا٘ب ّ)
 . َْٗ( ينظر الصاـر ا٤بسلوؿ على شاًب الرسوؿ البن تيمية ص ْ)
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بس قتل كٙبي ستتاب كال تي أف ا٤برتدة تي  هنع هللا يضر ، كما ريكم عن ابن عباس (ُ) خعيبى إلبراىيم النه كنيسً 
 . ّكإليو ذىبت ا٢بنفية  ِ على اإلسبلـ ربى حٌب ٘بي 

 أدلة القول الثاني. 

ا٢بنفية قاسوا قتل ا٤برتدة على الكافرة األصلية إال أف ٓب أجد ألصحاب ىذا القوؿ أدلة، 
 تقتل.  أبهنا ال
فضي إٔب عدـ قتل ا٤برتد بتاات كتعطيل ا٢بد، كىذا أنو يي : ىذا القوؿ الذم ييظهر خطأى ك 

 . (ْ)٨بالف للنصوص الواردة ُب قتلو كاإلٝباع على ذلك 
 القول الثالث. 

  .البصرم لبعضهم كريًكم عن ا٢بسنكىو قوؿ  ُب ا٢باؿ قتلي كيي  ستتابي ال يي  ا٤برتدى  أفٌ 
ذىب إليو ك ، ٓ أنو ال ٘بب استتابتو كطاككس بن كيساف البصرم ا٢بسن جاء أيضا عنك 

 .ٕكا٢بنابلة  (ٔ) بعض ا٤بالكية
 .(ٖ)مسلما فارتد فيقتل كال يستتاب  دى لً كاستثُب عطاء بن رابح أنو إذا كي 

                                 
، كقد جاء عن ٔ/ٗ، كا٤بغِب البن قدامة ْٖ-ْٔ/ُِكالبياف للعمرا٘ب ، ُِٕ( ينظر مراتب اإلٝباع البن حـز ص ُ)

 . ِٖٔ/ُِإبراىيم النخعي قتل ا٤برتدة ٩با يعِب اختبلؼ القوؿ عنو، ينظر فتح البارم البن حجر 
 .َُٖ/ٔ( ينظر األـ للشافعي ِ 

 . َِّ/ٖكأثر ابن عباس أخرجو البيهقي ُب الكربل كضعفو      

، كالبحر ِْٖ/ّ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ِٕٔ/ِ، كا١بوىرة النّبة للعبادم ُّْ/ٕئع للكاسا٘ب ينظر بدائع الصنا( ّ 
 .ُّٗ/ٓالرائق البن ٪بيم 

 .ٔ/ٗا٤بغِب البن قدامة  ( ينظرْ)
، كإكماؿ ا٤بعلم َُٖ/ُِالى البن حـز ، ك َُِ/ّ، كشرح معا٘ب اآلاثر للطحاكم ُٖٕ/ٔ( ينظر األـ للشافعي ٓ  

حجر  كفتح البارم البن ،ٔ/ٗكا٤بغِب البن قدامة ، ْٖ-ْٔ/ُِالبياف للعمرا٘ب ك  ،ُُٓ/ٔ للقاضي عياض
ُِ/ِٖٔ . 

 .ِِْ/ْ ا٢بفيد بداية اجملتهد البن رشدك كما بعدىا،  ِِٖ/ٓ( ينظر ا٤بنتقى للباجي ٔ)
 .ِِٗ/ٔ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ِّٗ/َُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ٔ/ٗا٤بغِب البن قدامة ( ينظر ٕ  

 .ٓة ُب ا٥بامش رقم السابقابلصفحة در ا( ينظر ا٤بصٖ)
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أك من  الظهور عليو ا كلو جاء اتئبا قبلى مطلق نديقً توبة الزًٌ  إٔب عدـ قبوؿً  همكما ذىب بعضي 
 .ِ، كركاية عند ا٢بنابلة قاؿ هبا بعضهم ُكىو قوؿ لبعض ا٤بالكية  وتي تكررت ردٌ 

 أدلة القول الثالث. 

 الدليل األول. 
ًدقىةو فىأىٍحرىقػىهيٍم، فػىبػىلىغى ذىًلكى اٍبنى عىبهاسو هنع هللا يضر  : أيٌبى عىًلي  هنع هللا يضر ًبزىانى : عىٍن ًعٍكرًمىةى قىاؿى لىٍو  ) فػىقىاؿى

اًب اَّللهً "، كىلىقىتػىٍلتػيهيٍم لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ  أيٍحرًقٍػهيٍم، لًنػىٍهًي رىسيوًؿ اَّللهً  كيٍنتي أىانى ٓبىٍ  : " الى تػيعىذًٌبيوا ًبعىذى
 . (ّ)( : " مىٍن بىدهؿى ًدينىوي فىاقٍػتػيليوهي "  اَّللهً 

 . (ْ)أمر بقتل ا٤برتد دكف استتابة   كجو الداللة: أنو
ف بعد االستتابة، ألف أدلة القوؿ األكؿ تدؿ على تقييد كنوقش: بعدـ التسليم بل ذلك يكو 

 .، الٙباد السبب كا٢بكمالوارد ُب حديث: " من بدؿ دينو فاقتلوه "ا٤بطلق ك األمر 
 الدليل الثاين. 

 كىىيوى ًعٍندى عىٍن أىيب ميوسىى األىٍشعىرًم هنع هللا يضر أىفه رىجيبلن أىٍسلىمى ٍبيه تػىهىوهدى، فىأىتىى ميعىاذي ٍبني جىبىلو هنع هللا يضر
 : ا؟" أىيب ميوسىى فػىقىاؿى : " الى أىٍجًلسي حىٌبه أىقٍػتػيلىوي، قىضىاءي اَّللهً " مىا ٥ًبىذى : أىٍسلىمى ٍبيه تػىهىوهدى، قىاؿى ، قىاؿى

                                 
   .ُُُْ/ّ( ينظر عقد ا١بواىر الثمينة البن شاس ُ 
  .ِِٗ/ٔ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ِّٗ/َُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ٔ/ٗا٤بغِب البن قدامة ( ينظر ِ  

ء كخبلؼ ا٢بنفية ُب عدـ قتل ا٤برتدة كغّبه إلنكار كقد ذىب بعضي ا٤بعاصرين إٔب استغبلؿ خبلفات بعض الفقها     
حد الردة بناء على أنو )ال إكراه ُب الدين(، كإنكار ما ثبت ُب السنة من كجوب قتل ا٤برتد كتعليل ذلك أبهنا 
أحاديث آحاد تعارض عمـو النص القرآ٘ب، كزايدة عليو فهي نسخ كال تنسخ السنة اآلحادية القرآف، كأف داللة 

من بدؿ دينو فاقتلوه " داللة عامة تدؿ على قتل ا٤بسلم إذا كفر كالكافر إذا أسلم أك غىيػهرى دينىو إٔب أم  حديث: "
 دين آخر، كىذا الـز ابطل يدؿ على ضعف ا٢بديث كعدـ قبولو.

ن الدين بْب كقد انقش كل ىذه الدعاكم كفندىا كرد عليها الدكتور عبدالعظيم ا٤بطعِب ُب كتابو ) عقوبة االرتداد ع     
 كما بعدىا. َّاألدلة الشرعية كشبهات ا٤بنكرين ( من ص

ًة كىاٍسًتتىابىًتًهٍم، برقم ّ) يٍرتىده
يٍرتىدًٌ كىا٤ب

بي حيٍكًم ا٤ب  . ِِٗٔ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . ْٖ-ْٔ/ُِ( ينظر البياف للعمرا٘ب ْ)
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 . (ُ)"   كىرىسيولًوً 
، تو أـ ال؟ىل ٛبت استتاب :عندما أراد قتل ا٤برتد أاب موسى ٓب يسأؿٍ  معاذا كجو الداللة: أفه 

  ٩با يدؿ على جواز قتل ا٤برتد ببل استتابة.
 كنوقش من كجهْب: 

ما فيو أنو ٓب يدؿ على استتابة ا٤برتد، كليس فيو األمر بعدـ االستتابة  غايةي  األثرى  أبفه األكؿ: 
 أيضا، كقد كردت االستتابة للمرتد ٗبوجب أدلة القوؿ األكؿ. 

 .ِ()فقتلو فلم يستجبٍ  الرجلى ىذا جاء أاب موسى كاستتاب  امعاذ ديث آخر أفه ٕب أنو كردالثا٘ب: 
 الدليل الثالث. 

كال الضماف، ٩با يدؿ على عدـ كجوب  و فليس فيو القودي استتابتً  بلى إذا قيًتلى قى  ا٤برتدى  أفه  
 استتابتو. 

للقتل، كأما االستتابة فأكجبت بنصوص  وجبه م سببه  كنوقش: بعدـ التسليم، ألف الردةى  
  .إف ٓب يتبٍ  بل توجب االستتابة قبلو ٍب يقتل ال تعارض القتلى أخرل 

 الترجيح مع بيان السبب. 

 كصراحتها.الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ ٤بوافقتو نصوص الشارع كمقاصده كلقوة أدلتو 
 بيان وجه الشذوذ. 

الدالة صراحة شاذا عند الشيخ ٤بخالفتو النصوص الثابتة ك  بقتل ا٤برتد دكف استتابة القوؿي  يعد  
على داللة ىذه  ا أفه مى يًٌ ، ال سً كقبوؿ توبتو إف اتب وعليو كقتلً  ا٢بدًٌ  إقامةً  بلى قى  على استتابة ا٤برتدًٌ 

                                 
بي ا٢بىاكً ُ) ًم ٰبىٍكيمي اًبلقىٍتًل عىلىى مىٍن كىجىبى عىلىٍيًو، ديكفى اإًلمىاـً الهًذم فػىٍوقىوي، برقم ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى

ُٕٕٓ . 
 من الدليل الثالث من أدلة أصحاب القوؿ األكؿ. ، ( ينظر ا٢بديث الثالث كٚبرٯبوِ)
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، كىذا مقتضى القياس فإف حكمو حكم (ُ)النصوص قد أٝبع الصحابة كمعظم الفقهاء 
  .(ِ) الكافر األصلي إذا اتب كأسلم

كٞباية ١بناب الدين من  ،ة ألهنا كفرللردًٌ  الذم أابح القتلى  الشرع ٤بقاصدً  بل ىذا ىو ا٤بوافقي 
ـي  منو كا٣بركج عنو كحرصا على ىداية الناس، فإف عادى  ركؽً ػي ا٤ب كال  عنها إٔب اإلسبلـ عيًصم الد

 . (ّ) ييقتل

                                 
 . ِّٕ( ينظر الصاـر ا٤بسلوؿ البن تيمية ص ُ)
 . َْٗص  الصاـر ا٤بسلوؿ البن تيمية( ينظر ِ)
 . َُِ/َِ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
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 الثاني المبحث

 الذكاة واأليمان والنذور

 : مسائل ثالثوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 .  ٖ رخُ٘ز٢حٗؼوخى ح٤ٔ٤ُ

ــ  ــألة ال ا يــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 حُٔلَ ا٠ُ ؿ٤َ حُٔٔخؿي حُؼالػش أٝ ا٠ُ ٓٔـي هزخء ٝكخء

ــ  رخٌٍُ٘.  ــألة ال ال ــــــــــ  : ةاملســــــــــ

 

 إٔ ٖٓ ٌٍٗ إٔ ٣ظٜيم رٌَ ٓخُٚ ك٤ٌل٤ٚ ػ٘ٚ اهَحؽ ًُخطٚ.
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 .  اٌّغأٌخ األٌٚٝ: أؼمبد ا١ّ١ٌٓ ثبٌٕجٟ

 تحرير محل النزاع. 

ابنعقادىا  :، كخالف بعضهم فقاؿ(ُ)ال تنعقد  اب٤بخلوقاتً  يمْبى ال على أفه  أٝبع الفقهاءي 
 .  ابلنيب

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

كىٓبٍى يػىقيٍل ًبًو أىحىده  ،قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " كىأىٍصلي اٍلقىٍوًؿ اًبٍنًعقىاًد اٍليىًمًْب اًبلنهيبًٌ ضىًعيفه شىاذ  
اًء "  ًمٍن اٍلعيلىمى
(ِ) . 

 ل في المسألة. األقوا

 القول األول. 

كركاية  (ٓ)كالشافعية  (ْ)كا٤بالكية  (ّ)، كىذا مذىب ا٢بنفية  عدـ انعقاد اليمْب ابلنيب
 كاختيار ابن تيمية.  (ٕ)كقوؿ الظاىرية  (ٔ)عند ا٢بنابلة 

 أدلة القول األول. 

  
                                 

، كاقتضاء الصراط ُِٔ/ْ، كا٤بفهم ٤با أشكل من صحيح مسلم للقرطيب ُٖٓ( ينظر مراتب اإلٝباع البن حـز ص ُ)
 . ُٕ/ُ، ك٦بموعة الرسائل كا٤بسائل لو ٖٔكى  ْٖ/ّّكى  ّّٔ/ُ لوفتاكل ال، ك٦بموع َّٓ/ِا٤بستقيم البن تيمية 

 . ِٔٗ/ُ، كقاعدة جليلة ُب التوسل كالوسيلة لو ّّٓ/ُفتاكل ابن تيمية ( ٦بموع ِ)
، كالبحر الرائق البن ُِّ/ٔ، كالبناية للعيِب َْ/ِدرر ا٢بكاـ ٤ببل خسرك ، ك ُِ/ّبدائع الصنائع للكاسا٘ب ( ينظر ّ)

 . ُُّ/ْ٪بيم 
، َْٔ-َْٓ/ْكاإلكليل للمواؽ ، كالتاج ٕٕٓ/ُا٤بقدمات البن رشد ا١بد ، ك ِٗٓ/ّا٤بنتقى للباجي ( ينظر ْ)

 . ِْٔ/ّكمواىب ا١بليل للحطاب 
، كهناية اتاج للرملي ْ/َُ، كٙبفة اتاج البن حجرِّٓ/ُِالشرح الكبّب للرافعي ، ك ْٔ/ٕاألـ للشافعي ( ينظر ٓ)

ٖ/ُٕٓ . 
شرح منتهى اإلرادات ، ك ُْ/ُُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ٕٔ/ٖا٤ببدع البن مفلح ، ك ُٖٖ/ْالكاُب البن قدامة ( ينظر ٔ)

 . ُْْ/ّللبهوٌب 
 . ُِٖ/ٔ( ينظر الى البن حـز ٕ)
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 الدليل األول. 
 . [5]الفتح  ،﴾عىٌزًريكهي كىتػيوىقًٌريكهي كىتيسىبًٌحيوهي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن لًتػيٍؤًمنيوا اًبَّللهً كىرىسيولًًو كىتػي ﴿قولو تعأب: 

م على جهة أتكيد الكبلـ، كإف أعظم شيء كأكاله عظه مي  ىي ذكري  األٲبافى  كجو الداللة: أفه 
 . ، فبل يذكر ُب األٲباف غّبه عز كجل للتأكيدابلتعظيم ىو هللا سبحانو كتعأب

 الدليل الثاين. 
كالنهي ُب األصل يقتضي ، بغّب هللا الدالة على النهي عن اليمْبكاآلاثر األحاديث عمـو 

 : (ُ)كمن ذلك كعدـ اعتباره،  فساد ا٤بنهي عنو
أىٍدرىؾى عيمىرى ٍبنى ا٣بىطهاًب كىىيوى يىًسّبي ُب رىٍكبو   عىٍن عىٍبًد اَّللهً ٍبًن عيمىرى هنع هللا يضر أىفه رىسيوؿى اَّللهً  -
: "  ٰبىًٍلفي  ًئكيمٍ أبًىبًيًو، فػىقىاؿى ، مىٍن كىافى حىالًفنا فػىٍليىٍحًلٍف اًبَّللهً أىٍك أىالى ًإفه اَّللهى يػىنػٍهىاكيٍم أىٍف ٙبىًٍلفيوا آًبابى

لًيىٍصميٍت " 
(ِ) . 

: الى كىالكىٍعبىًة، فػىقىاؿى اٍبني عي  ٍبنى عيمىرى اعىٍن سىٍعًد ٍبًن عيبػىٍيدىةى أىفه  - عى رىجيبلن يػىقيوؿي :٠بًى الى ) مىرى
ٍعتي رىسيوؿى هللاً  : "   ٰبيٍلىفي ًبغىٍّبً هللًا، فىًإٌ٘بً ٠بًى  .(ّ)("مىٍن حىلىفى ًبغىٍّبً هللًا فػىقىٍد كىفىرى أىٍك أىٍشرىؾى يػىقيوؿي

ىٍف أىٍحًلفى ابً  : " -مىرى الى أىٍدرًم اٍبنى مىٍسعيودو أىًك اٍبنى عي  -ةى قىاؿى : قىاؿى عىٍبدي هللًا عىٍن كىبػىرى  -  ً ألى
 .  (ْ) كىاًذابن أىحىب  ًإٕبىه ًمٍن أىٍف أىٍحًلفى ًبغىٍّبًًه صىاًدقنا "

  

                                 
لة ُب التوسل كالوسيلة لو ، كقاعدة جليّّٓ/ُ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ْٓٗ-ِْٗ/َُينظر البياف للعمرا٘ب  (ُ)

 ، كلبلستزادة ينظر ٙبقيق ا٤براد ُب أف النهي يقتضي الفساد للعبلئي.ِٔٗ/ُ
 . ْٔٔٔم ُب ا١بامع الصحيح، ابب ال ٙبلفوا آبابئكم، برقم ( أخرجو البخار ِ)
بي مىا جىاءى ُب كىرىاًىيىًة ا٢بىًلًف ًبغىٍّبً اَّللهً، برقم ّ) ، كأبو داكد ُب سننو، ابب ُّٓٓ( أخرجو الَبمذم ُب ا١بامع كاللفظ لو، ابى

 . ِْٗ/َُ، كأٞبد ُب ا٤بسند ُُِّٓب كراىية ا٢بلف ابآلابء، برقم 
، كاأللبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة ٖٓ/ْٚبرٯبو، كصححو ا٤بنذرم ُب الَبغيب كالَبىيب  بعدحسنو الَبمذم كا٢بديث 

 . ِٕٗ، كاألرانؤكط ُب ٙبقيق شرح الطحاكية صٕٗ/ْعلى الدرب نور ، كابن ابز ُب فتاكل ٗٔ/ٓ
 .ُّٖ/ٗلطربا٘ب ُب الكبّب ، كاْٗٓ/ٕ، كابن أيب شيبة ُب مصنفو ْٗٔ/ٖ( أخرجو عبدالرزاؽ ُب مصنفو كاللفظ لو ْ)

 .ِِٔٓبرقم  الغليل ، كاأللبا٘ب ُب إركاءَُٖ/ْ الزكائد ، كا٥بيثمي ُب ٦بمعٖٓ/ْكاألثر صححو ا٤بنذرم ُب الَبغيب     
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 حًٌُخس ٝحأل٣ٔخٕ ٝحٌٍُ٘ٝ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ طعمة واأليمانالجنايات واأل: الفصل الثالث

 الدليل الثالث. 
، (ُ)من حلف بغّب هللا من ا٤بخلوقات فبل تنعقد ٲبينو كال كفارة عليو  اإلٝباع على أفٌ 

 ٨بلوؽ فبل تنعقد اليمْب بو.   كالنيب
كما ،    ُب انعقاد اليمْب اب٢بلف ابلنيب كنوقش: بعدـ انعقاد اإلٝباع لوجود ا٤بخالف

 سيأٌب. 
 الدليل الرابع. 

أف ا٢بلف بغّب هللا شرؾ، بل ىو أعظم ذنبا من معصية ا٢بلف اب كاذاب، ألف الشرؾ 
 ،أعظم ا٤بعاصي لكونو يتضمن التسوية لغّب هللا اب، فبل تنعقد بذلك اليمْب لنهي الشارع عنها

 . (ِ)ؤه الفساد فإف األصل ُب النهي اقتضا
 القول الثاني. 

عن  كترتب الكفارة على من حنث فيها، كىذا ركاية عند ا٢بنابلة ، انعقاد اليمْب ابلنيب
 . (ّ)كقوؿ لبعضهم أيضا  أٞبد

 أدلة القول الثاني. 

 الدليل األول. 
  .(ْ) وكلذلك جاز ا٢بلف ب ،الشهادة رسوؿ هللا أحد ركِب  أف اإلقرار بكوف النيب دمح

                                 
، كاقتضاء الصراط ُِٔ/ْ، كا٤بفهم ٤با أشكل من صحيح مسلم للقرطيب ُٖٓ( ينظر مراتب اإلٝباع البن حـز ص ُ)

، كالفتاكل الكربل البن ُّٔكى  ٖٔكى  ٗٓ/ّّكى  ّّٔ/ُ، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية َّٓ/ِا٤بستقيم البن تيمية 
 . َّٖ/ّتيمية 

 . ُُٔ/ُ( ينظر جامع ا٤بسائل البن تيمية، اجملموعة )ا٣بامسة( ِ)
، كشرح منتهى ُْ/ُُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ٕٔ/ٖ، كا٤ببدع البن مفلح ُْٓ-ُّٓ/ٗ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ّ)

 . ّْٔ/ٔ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ُْْ/ّدات للبهوٌب اإلرا
 . ُْ/ُُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ٕٔ/ٖ، كا٤ببدع البن مفلح ُْٓ-ُّٓ/ٗ( ينظر ا٤بغِب البن قدامة ْ)
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 حًٌُخس ٝحأل٣ٔخٕ ٝحٌٍُ٘ٝ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الجنايات واألطعمة واأليمان: الفصل الثالث

كنوقش: أف ىذا معارض ابلنصوص الصرٰبة الدالة على النهي عن ا٢بلف بغّب هللا كائنا من  
 كاف كأف ذلك من الشرؾ. 

 الدليل الثاين. 
 من أعظم ا٤بخلوقات.   أف ا٢بلف ىو ذكر معظم لتوكيد الكبلـ، كال شك أف نبينا دمح

 كنوقش: ٗبا نوقش بو الدليل األكؿ. 
 ع ذكر السبب. الترجيح بين األقوال م

كعدـ انعقاد اليمْب بو ٤بوافقتو   الذم يَبجح جليا ىو القوؿ األكؿ بتحرٙب ا٢بلف ابلنيب
 النصوص الثابتة كالصرٰبة. 

 بيان وجه الشذوذ. 

يتضح كجو شذكذ القوؿ الثا٘ب من كبلـ الشيخ رٞبو هللا حيث قاؿ: )كأما ٝباىّبي علماء 
، ال األنبياء كال غّبًىم،.. كىذا ا٤بسلمْب من السهلىف كا٣بلف فعلىى  أنو ال ينعقد اليمْبي ٗبخلوؽو

أنو قاؿ: " ال ٙبلفوا إاٌل اب "،   القوؿ ىو الصواب، فإنو قد ثبت ُب الصحيح عن النيب
كقاؿ: " من كاف حالفنا فليحًلٍف اب أك ليىٍصميت "، كُب السنن عنو أنو قاؿ: " مىن حىلىفى بغّب 

كقاؿ ابن مسعود كابن عباس: " ألف أحلفى كاذابن أحب  إٕبه ]من[ أف أحلفى هللا فقد أشرؾ "، 
، كالشرؾي أعظمي إٜبنا من الكذب(   . (ُ)بغّبًه صادقنا "، كذلك ألف ا٢بلفى بغّب هللا شرؾه

ًإٍف  كقد اختصر رٞبو هللا ىذا التعليل ا٤بفصل ُب قولو: " كىًإٯبىابي اٍلكىفهارىًة اًب٢بٍىًلًف ٗبىٍخليوًؽ كى 
 . (ِ)كىافى نىًبيًّا، قػىٍوؿه ضىًعيفه ُب اٍلغىايىًة ٨بيىاًلفه ًلؤٍليصيوًؿ كىالن صيوًص " 

                                 
 . ُُٔ/ُ( جامع ا٤بسائل البن تيمية، اجملموعة )ا٣بامسة( ُ)
 .َِْ/ُ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ِ)

و هللا القوؿ ابنعقاد اليمْب ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص كضعف الركاية فيو عن أٞبد كجعلها من الشذكذ، كأف كقد أنكر الشيخ رٞب     
 .ِٔٗ/ُ، كقاعدة جليلة ُب التوسل كالوسيلة لو ّّٓ/٦ُبموع فتاكل ابن تيمية ا٤بشهور عنو خبلؼ ذلك، ينظر 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

٘40 
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اٌّغأٌخ اٌضب١ٔخ: اٌغفش إٌٝ غ١ش اٌّغبعذ اٌضالصخ أٚ إٌٝ ِغغذ 
 ثبٌٕزس.  جبء ٚفبء  ل  

 تصوير المسألة. 

عبة كا٤بسجد الك: )جدافر إٔب مسجد من ا٤بساجد غّب مسا٤براد ىنا: ىو بياف حكم الس
 ابلنذر.  كفاءن  ،(النبوم كا٤بسجد األقصى

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

افػىرى إٔبى ًدمىٍشقى ًمٍن ًمٍصرى  قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " كىلىٍو سىافػىرى ًمٍن بػىلىدو إٔبى بػىلىدو ًمٍثلي أىٍف سى
افػىرى إٔبى مىٍسًجدً  ا أىٍك اًبٍلعىٍكًس، أىٍك سى ا مىٍشريكعنا  أًلىٍجًل مىٍسًجًدىى قػيبىاء ًمٍن بػىلىدو بىًعيدو، ٓبٍى يىكيٍن ىىذى

إاله  ،ٍربػىعىًة كىغىٍّبًًىمٍ اًبٌتًفىاًؽ اأٍلىئًمهًة اأٍلىٍربػىعىًة كىغىٍّبًًىٍم، كىلىٍو نىذىرى ذىًلكى ٓبٍى يىًف بًنىٍذرًًه اًبٌتًفىاًؽ اأٍلىئًمهًة اأٍلى 
ؼه شىاذ  عىٍن اللهٍيًث ٍبًن سىٍعدو ُب   اٍلمىسىاًجًد، كىقىالىوي اٍبني مسلمة ًمٍن أىٍصحىاًب مىاًلكو ُب ًخبلى

مىٍسًجًد قػيبىاء خىاصهةن " 
(ُ) . 

كقاؿ عن السفر إٔب مسجد قباء خاصة: " حٌب نص عامة العلماء على أنو لو نذر السفر 
ُب  ذ  شا بنذره، كىذا مذىب األئمة األربعة كأتباعهم، لكن فيو نزاعه  ٓب يوؼً  إٔب مسجد قباءى 
 . (ِ)ألنو هنى عن السفر إٔب غّب ا٤بساجد الثبلثة "  ،مذىب مالك

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 عدـ كجوب الوفاء على من نذر السفر إٔب غّب ا٤بساجد الثبلثة، كىذا قوؿ 
 كالصحيح من مذىب  (ُ)كمذىب الشافعية  (ْ)كا٤بشهور عند ا٤بالكية  (ّ)ا٢بنفية 

                                 
 . ّّّ/ِٕ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ُٔرؽ بْب عبادات أىل اإلسبلـ كاإلٲباف كعبادات أىل الشرؾ كالنفاؽ البن تيمية ص ( قاعدة عظيمة ُب الفِ)
، كالبناية للعيِب ُُٖ/ٓكالعناية للبابرٌب ، ُّٓ-ُِٓ/ّ، كتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ُّٖ/ٖ( ينظر ا٤ببسوط للسرخسي ّ)

 . ِٕٔ/ِكحاشية ابن عابدين ، ُِّ/ٔ
كالتوضيح ٣بليل ، ْٔٓ/ِكالذخّبة للقراُب ، ُُٔ/ّىج التحصيل للرجراجي ، كمنآْٔ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم ص ْ)

 . ِِْ/ُ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ِٗٔ/ِ، كشرح زركؽ ّْٖ/ّكى  ْٕٗ/ِ
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 حًٌُخس ٝحأل٣ٔخٕ ٝحٌٍُ٘ٝ: حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ الجنايات واألطعمة واأليمان: الفصل الثالث

 . (ْ)كاختيار ابن تيمية كحكى عليو االتفاؽ  (ّ)كقوؿ الظاىرية  (ِ)ا٢بنابلة 
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
: ا٤ب  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  : " الى تيشىد  الٌرًحىاؿي ًإاله ًإٔبى ثىبلىثىًة مىسىاًجدى ٍسًجًد ػى قىاؿى

، كىمىٍسًجًد الرهسي  ، كىمىٍسًجًد األىٍقصىى "  وؿً ا٢بىرىاـً
(ٓ) (ٔ) . 

 الدليل الثاين. 
، كلو كاف فيو خّبا  ا٤بساجد كالنذر بذلك كالوفاء بو، ٓب يرد عن النيب لزايرةً  السفرى  فه أى 
 عليو، كٓب يفعلو أحد من ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب كال يثبت عن الصحابة مهنع هللا يضر.   لدلنا

 الدليل الثالث. 
لغّب ا٤بساجد الثبلثة  الرحاؿً  كشد   ال يكوف إال لطاعة أك أمر مباح، أما السفري  النذرى  أفٌ 

فليس فيو مزية كال زايدة طاعة، إال ا٤بشقة ابلسفر ك٨بالفة األمر الشرعي بعدـ شد الرحاؿ لغّب 
  .(ٕ) خبلؼه  ةً الكفار  فبل ٯبب الوفاء بو لكونو نذر معصية، كُب كجوبً الثبلثة،  ا٤بساجد

=                                                             
، كركضة الطالبْب َّْ/ُٖ، كهناية ا٤بطلب للجويِب ْْٖ/ُ، كا٤بهذب للشّبازم ُِٖ/ِ( ينظر األـ للشافعي ُ)

 . ُّٔ/ِل ، كحاشية ا١بمِّٔ/ّللنوكم 
مع كبلٮبا البن قدامة، كالفركع البن مفلح   ُٔ/َُ، كا٤بغِب ُِٔ/ْ، كالكاُب ّْٓ( ينظر التذكرة البن عقيل ص ِ)

 . ُْٓ/ٓتصحيح الفركع للمرداكم 
 . ّْٔ/ِ( ينظر الى البن حـز ّ)
 . ُِٓ/ّّكى  َِِ-ُِٗكى  ٖ/ِٕكى  َْٕ/ُٕ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ْ)
رٯبو كذكر بعض ألفاظو كركاايتو، كما ًب بياف االستدالؿ بو كاالعَباض عليو كا١بواب عن ىذه االعَباضات؛ ( تقدـ ٚبٓ)

 . ضمن الدليل األكؿ من أدلة القوؿ األكؿ ُب مبحث استحباب السفر لزايرة القبور اجعفلّبي 
 . ْٕٗ/ِ، كالتوضيح ٣بليل ِّّ/ِٕ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية ٔ)
 ، ْٕٔ/ُٓاكم الكبّب للماكردم ( ينظر ا٢بٕ)
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 القول الثاني. 

كمتأخرم  (ُ)على من نذر السفر إٔب ا٤بساجد، كىذا قوؿ لبعض ا٤بالكية  الوفاءً  كجوبي 
ا٤بساجد ٤با كرد فيو من  دكف سائرً  بو قباءى  (ْ)كالشافعية  (ّ)كخص بعض ا٤بالكية  ،(ِ)ا٢بنابلة 
 فضل. 

 أدلة القول الثاني. 

 آلتيْب: ٲبكن أف يستدؿ ألصحاب هبذا القوؿ ابلدليلْب ا
 الدليل األول. 

الواردة ُب كجوب الوفاء بنذر الطاعة كالنذر ابلسفر لزايرة ا٤بساجد،  كاألحاديثي  اآلايتي 
 كمن ذلك: 

ٍرًبيٍ ًمٍن نىٍذرو، فىًإفه اَّلٌلى يػىٍعلىميوي، كىمىا لًلظهالًًمْبى ًمٍن ﴿قولو تعأب:  - كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن نػىفىقىةو أىٍك نىذى
 . [280]البقرة  ،﴾أىٍنصىارو 
 . [8]اإلنسان  ،﴾ييوفيوفى اًبلنهٍذًر كىٱبىىافيوفى يػىٍومنا كىافى شىر هي ميٍستىًطّبنا﴿قولو تعأب:  -
: "   عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  - رى أىٍف يػىٍعًصيىوي قىاؿى مىٍن نىذىرى أىٍف ييًطيعى اَّللهى فػىٍلييًطٍعوي، كىمىٍن نىذى
 . (ٓ)"  ٍعًصوً فىبلى يػى 

أبحاديث النهي عن شد الرحاؿ لغّب ا٤بساجد الثبلثة، كعلى ىذا  ىذا مقيده  كنوقش: أبفه 
 . (ٔ) معصية ال ٯبب الوفاء بو: نذر فالنذر ابلسفر إٔب غّب ا٤بساجد الثبلثة 

                                 
٦بموع فتاكل ابن تيمية ، ك ٗٔٔ/ُركضة ا٤بستبْب البن بزيزة  ( ك٩بن قاؿ بو الليث بن سعد ُب عمـو ا٤بساجد، ينظرُ)

 . ِّ، كالصاـر ا٤بنكي البن عبدا٥بادم ص ِٔٓ/ُ، كا٤بدخل البن ا٢باج ّّّ/ِٕ
 . ّٖٔ/ّم ، كاإلنصاؼ للمرداك ٔٔ/ّ( ينظر ا٤ببدع البن مفلح ِ)
، ك٦بموع فتاكل ابن تيمية ْْٗ/ْ( ك٩بن قاؿ بذلك دمح بن مسلمة من ا٤بالكية، ينظر إكماؿ ا٤بعلم للقاضي عياض ّ)

 . ّّ، كالصاـر ا٤بنكي البن عبدا٥بادم ص ّْٖ/ّ، كالتوضيح ٣بليل ّّّ/ِٕ
 . ُّٔ/ِ( ينظر حاشية ا١بمل ْ)
بي النه ٓ)  . ٍٔٗٔٔذًر ُب الطهاعىًة، برقم ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
البن  ي، كالصاـر ا٤بنكّْٖ/٣ّبليل شرح ٨بتصر ابن ا٢باجب ( ينظر لبلستدالؿ هبذا الدليل كالرد عليو: التوضيح ٔ)

 . ِِْ/ُ، كالفواكو الدكا٘ب للنفراكم ّّعبدا٥بادم ص 
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 الدليل الثاين. 
٩با يعِب  الثبلثة،من أنو ارٙبل كسافر قربة  إٔب غّب ا٤بساجد   استدلوا ٗبا كرد عن النيب

 : (ُ)، كمن ذلك كقربة  طاعةه  ذلكب الوفاءى  ابلنذر فإفٌ  غّبىا كفاءن إٔب جواز السفر 
-  : ًو فػىبىكىى  زىارى النهيب  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر قىاؿى رى أيمًٌ :  قػىبػٍ           كىأىٍبكىى مىٍن حىٍولىوي، فػىقىاؿى
رىىىا فىأيًذفى ٕب، فػىزيكريكا ٍستػىٍغًفرى ٥بىىا فػىلىٍم يػيٍؤذىٍف ٕب اأىٍف اٍستىٍأذىٍنتي رىيبًٌ ُب "  ، كىاٍستىٍأذىنٍػتيوي ُب أىٍف أىزيكرى قػىبػٍ

اٍلقيبيورى فىًإنػههىا تيذىكًٌري اٍلمىٍوتى " 
(ِ) . 

ـه  كجو الداللة: أفه  ماتت على غّب اإلسبلـ كقربىا خارج ا٤بدينة ابألبواء، كمع   النيب أ
 . (ّ)لزايرهتا   رذلك ساف

 كنوقش االستدالؿ اب٢بديث األكؿ من أربعة أكجو: 
األكؿ: أنو كرد اب٢بديث ا٤بستدؿ بو ما يدؿ على أف األصلى حظري ىذا الفعل، كلذلك 
 استأذف النيب  ربهو ليستغفر ألمو فنهاه عن ذلك، فاستأذف أف يزكرى قربىىا فأًذفى لو تطييبنا لنفسو. 

 دكف أمتو، كلذلك قاؿ: " فىأيًذفى ٕب ".   بو خاصه  لفعلى الثا٘ب: أف ىذا ا
ٓب يىشيده الرحلى كيػيٍنًشأى السفرى ألجل زايرة قرب أمو، بل كاف متجهنا إٔب مكة،   الثالث: أنو

 . (ْ)قرب أمو ابألبواء فاستأذف ربو كزار القرب مع من كاف معو  ٔبوارً  ره كمى 
                                 

ألصحاب القوؿ الثا٘ب ضمن مسألة استحباب ( كقد ًب إيراد ىذا الدليل مع مناقشتو فيما سبق ٙبت الدليل ا٣بامس ُ)
 السفر إٔب القبور، فرأيت إعادتو ألٮبيتو. 

اًف النهيبًٌ ِ) بي اٍسًتٍئذى ًو، برقم  ملسو هيلع هللا ىلص ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح، ابى رىًة قػىرٍبً أيمًٌ  . َُٖرىبهوي عىزه كىجىله ُب زايى
 . ُُٕ/ُ( ينظر سعادة الدارين للسمنودم ّ)
، كأصل حديث زايرتو ملسو هيلع هللا ىلص ألمو ابألبواء أخرجو مسلم ابختصار كتقدـ ٚبرٯبو، كقد ّْٔ/ٓ( ينظر شرح السنة للبغوم ْ)

بلفظ:  َٓٔ/ِ، كا٢باكم كذلك ُب ا٤بستدرؾ ُِٔ/ّأخرج ابن حباف ُب صحيحو قريبنا منو مطوالن عن ابن مسعود 
ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه؛ إ٭با »؛ كقاؿ: -أم: مدرع  –أمو ُب ألف مقنع  أنو ملسو هيلع هللا ىلص زار قرب

  .«ب بن داثر عن ابن بريدة عن أبيوأخرج مسلم كحده حديث ٧بار 
؛ ْٖٖكأف ذلك كاف عند فتح مكة ص خرب زايرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألمو ابن شاىْب ُب انسخ ا٢بديث كمنسوخو  كقد ذكر     

كضعفو ابن دىيش ٧بقق ا٢بديث كأنو كاف راجعا من غزكة تبوؾ كاعتمر،  ُِٔ/ُِكذكر ا٤بقدسي ُب ا٤بختارة 
 الكتاب. 

= 
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حيث تبعد تقريبنا ثبلثة كعشرين ميبلن عن  -فة السفر الرابع: قد يقاؿ: إف األبواء دكف مسا
 . (ُ)الذم ىو كناية عن السفر البعيد كإعماؿي ا٤بطٌي الرحاؿ  ، أك يقاؿ: دكف شدًٌ -ا٤بدينة 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ أبنو ال ٯبب على من نذر أف يسافر ألحد ا٤بساجد بقصد 
أف يفي بنذره، بل ٯبب عليو عدـ الوفاء، لصراحة النص الثابت ُب  فيو ك إيقاع عبادةزايرتو أ

 ا٤بنع من شد الرحاؿ لغّب ا٤بساجد الثبلثة. 
 بيان وجه الشذوذ. 

تعد ىذه مسألة من ا٤بسائل الواضحة الشذكذ ٤بخالفتها النص الثابت الصريح ُب ا٤بنع من 
مستقيم على معيار الشيخ رٞبو هللا ُب أحكامو على شد الرحاؿ لغّب ا٤بساجد الثبلثة، كىذا 

اآلراء ابلشذكذ، بل إف ٦برد التعبد ابلشركع ُب السفر لغّب ا٤بساجد الثبلثة بقصد الزايرة يعد من 
الزايرة البدعية على أصوؿ الشيخ، ألف العبادات مبنية على التوقيف حٌب يرد النص ا٤ببيح، 

ٖببلؼ ا٤بساجد فإف ا٤بسلمْب متفقوف  )قاؿ رٞبو هللا: ، ك (ِ)فكيف كقد كرد النص اب٤بنع؟! 
على أنو يشرعي إتيافي ا٤بساجد من ا٤بكاف القريب، كإتياهنا إما فرض عْب كإما فرض كفاية أك 
مستحب، إذا كاف أيتيها للعبادة الشرعية، كالصبلة ا٤بشركعة فيها كاالعتكاؼ كالقراءة كتعلم 

السفر إليها، بل األئمة األربعة كٝبهور العلماء متفقوف على العلم كتعليمو، كمع ىذا فبل ييشرع 
الى تيشىد  الٌرًحىاؿي "أنو قاؿ:   ألف ُب الصحيحْب عنو ،بنذره أنو لو نذر الٌسفر إليها ٓب يوؼً 

ا كىاٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى : اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً كىمىٍسًجًدم ىىذى ثىًة مىسىاًجدى  . (ّ)( " ًإاله ًإٔبى ثىبلى

=                                                             
 ،ٕٓ/ْأخبار مكة ، كالفاكهي ُب ِٗ/ّكما أخرج ذلك أيضا ابن أيب شيبة ُب مصنفو كأنو كاف عند فتح مكة       

  .ِٓٓ/ّ ُب إركاء الغليل ، كاأللبا٘بُّْ/ٓكصححو ابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب 
، كمنهم من جعلها أقل ُ) ( كقد اختلف العلماء ُب مسافة السفر فمنهم من جعلها مسّبة يـو أم: أربعة كعشرين ميبلن

 . ُِٔ-ُِّ/ِْكما بعدىا كى  ّٗ/ِْمن ذلك كمنهم من جعلها يومْب أك ثبلثة، ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمية 
 . ّّ-ِّ، كالصاـر ا٤بنكي البن عبدا٥بادم ص ّّّ-ِّّ/ِٕية ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تيمِ)
 . ُٔ( قاعدة عظيمة ُب الفرؽ بْب عبادات أىل اإلسبلـ كاإلٲباف كعبادات أىل الشرؾ كالنفاؽ البن تيمية ص ّ)
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اٌّغأٌخ اٌضبٌضخ: أْ ِٓ ٔزس أْ ٠زصذق ثىً ِبٌٗ ف١ىف١ٗ ػٕٗ إخشاط 
 صوبرٗ. 

 تحرير محل النزاع. 

، كاختلفوا ُب من نذر (ُ) ابلنذر إف ٓب يكن فيو معصية الوفاءً  كجوبً العلم على  أٝبع أىلي 
 أف يتصدؽ ٔبميع مالو ىل يلزمو إخراج ا١بميع أـ ال؟. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

 بزكاةً  زئو أف يتصدؽى أنو ٯبي  -أيضنا-تيمية رٞبو هللا عن من نذر ٝبيع مالو: " كفيها  قاؿ ابني 
 ، كقد قاؿ(ّ)قاؿ: " كقوؿ ربيعة إنو يلزمو زكاة مالو.. " ك ، (ِ)مالو ليس فيها تكفّب ذلك.. " 

و بعد على خبلفً  اإلٝباعي  ٩با انعقدى  عن ٨بالفة رأم ربيعة ىذا لئلٝباع: " أىفه ىذا األثرى قبلها 
اب٢بكم ابلشذكذ على ىذا الرأم قائبل: " أف ُب ىذه أف ىذين بعده ح ، ٍب صره (ْ) " ربيعة

العلم عن أىحىدو قبل ربيعة، كىو  ال يىعرفو أىلي  و، كىذا القوؿي بزكاتً  ا من ا٤باؿً الصحابيْب أفتياٮبي 
كلو كاف ىذا  ،كال تىًبعىوي فيو خلفه  لفه لو فيو س عليو، ٓب يػيٍعرؼٍ  من رىٍأًم ربيعة الذم أنكره الناسي 

علٍ   اثبتنا عن ابن عمر كابن عباس ٓب يكن األمري   . (ٓ)"  ىذا ٩با شىذه بو ربيعةي  كذلك، كٓب ٯبي
 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ٔ)نفية ، كىذا قوؿ ا٢بو عن ىذا النذرً مالً  زكاةى  رجى أف من نذر أف ٱبرج ٝبيع مالو صدقة فبل ٯبزئو أف ٱبي 
                                 

 . ٖٖ/ُٔ، كشرح صحيح مسلم للنوكم ّ/َُ، كا٤بغِب البن قدامة ّْٕ/ُ( ينظر اإلقناع البن القطاف ُ)
 . ُْٓ/ُعلى السبكي البن تيمية ( الرد ِ)
 . َِْ/ُ الرد على السبكي البن تيمية( ّ)
 . ُِٓ/ُ الرد على السبكي البن تيمية( ْ)
 . ِٕٔ-ِٔٔ/ُ الرد على السبكي البن تيمية( ٓ)
، كايط الربىا٘ب البن مازه ُِِ/ٔكى  َٗ/ٓ، كبدائع الصنائع للكاسا٘ب َُٓٔ/ُِ( ينظر التجريد للقدكرم ٔ)

 . ُٕٗ/ِ، كاللباب للغنيمي ُِٖ/َُ، كالبناية للعيِب ِّّ/ُ، كا١بوىرة النّبة للزبيدم ُّٖ/ِ
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كاختيار ابن تيمية، كقد اختلف ىؤالء ُب  (ْ)كالظاىرية  (ّ)كا٢بنابلة  (ِ)كالشافعية  (ُ)كا٤بالكية 
 على أقواؿ ٨بتلفة مدكنة ُب كتبهم. بْب الثلث كغّبه على ىذا الناذر إخراجو الواجب القدر 

 أدلة القول األول. 

  الدليل األول. 
، فػىلىمها كىًمنػٍهيٍم مىٍن عىاىى ﴿قاؿ تعأب:  قىنه كىلىنىكيونىنه ًمنى الصها٢ًبًْبى انى ًمٍن فىٍضًلًو لىنىصهده دى اَّللهى لىًئٍن آاتى

ليوا ًبًو كىتػىوىلهٍوا كىىيٍم ميٍعًرضيوفى  ىيٍم ًمٍن فىٍضًلًو ٖبًى  . [86-81]التوبة  ،﴾آاتى
كال  ،بنذره أف يفيى  فعليوتعأب لوجو هللا أك ٝبيعو و مالً شيئا من كجو الداللة: أف من نذر 

 . (ٓ) مالو زئو زكاةي ٯبي 
 الدليل الثاين. 

رى أىٍف ييًطيعى اَّللهى فػىٍلييًطٍعوي، كىمىٍن نىذىرى أىٍف يػىٍعًصيىوي فىبلى   عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر عىًن النهيبًٌ  : " مىٍن نىذى قىاؿى
يػىٍعًصًو " 
(ٔ) . 

رى نىٍذرى  أك أقل من ذلك يع مالؤبم ؽى أف يتصده  من نذرى  كجو الداللة: أفٌ  كعليو  طاعةو  فقد نىذى
 . (ٕ)أف يفي بو 

 الدليل الثالث. 

                                 
، ِٖ/ُّ، كالبياف كالتحصيل البن رشد ا١بد ُٓٔ، كا٤بعونة للبغدادم ص ُِٔ-َِٔ/ّ( ينظر ا٤بنتقى للزرقا٘ب ُ)

 . ْٗ/ّ، كشرح ا٣برشي ْٖٗ-ْٕٗ/ْكالتاج كاإلكليل للمواؽ 
 . ّّٕ/ْ، كحاشية البجّبمي ٔٗ/َُ بن حجر، كٙبفة اتاج الَْٓ-ّٕٓ/ُٗردم  للماك ( ينظر ا٢باكم الكبّبِ)
، كالشرح الكبّب ٗ/َُبن قدامة لموفق ا، كا٤بغِب لّّٓ، كالتذكرة البن عقيل ص ُٔٓ( ينظر ا٥بداية للكلوذا٘ب ص ّ)

 . ٖٖ/ُُ، كاإلنصاؼ للمرداكم ُٖٗ/ِٖلعبدالرٞبن بن قدامة 
 . ُِٔ-ِّٓ/ٔحـز  ( ينظر الى البنْ)
 . ّٖٓ/ُٗ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ٓ)
 ( تقدـ ٚبرٯبو. ٔ)
 . ُِٔ-ِّٓ/ٔ( ينظر الى البن حـز ٕ)
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: كىافى النهيب   : ٕب مىاؿه   عىٍن سىٍعدو هنع هللا يضر قىاؿى أيكًصي ٗبىإب   ،يػىعيودي٘ب كىأىانى مىرًيضه ٗبىكهةى، فػىقيٍلتي
: فىالشهٍطر؟، : " الى "، قػيٍلتي : فىالثػ ليثقىا كيلًًٌو؟، قىاؿى : " الى "، قػيٍلتي : " الثػ ليثي كىالثػ ليثي  ؿى ؟، قىاؿى

ره ًمٍن أىٍف تىدىعىهيٍم عىالىةن يػىتىكىفهفيوفى النهاسى ُب أىٍيًديًهٍم، كىمى  يػٍ ٍهمىا كىًثّبه، أىٍف تىدىعى كىرىثػىتىكى أىٍغًنيىاءى خى
قىةه، حىٌبه الل ٍقمىةى تػىرٍ  تىًفعي ًبكى انىسه  فػىعيهىا ُبٍ أىنٍػفىٍقتى فػىهيوى لىكى صىدى ، يػىنػٍ ، كىلىعىله اَّللهى يػىٍرفػىعيكى ُبه اٍمرىأىًتكى

كىييضىر  ًبكى آخىريكفى " 
(ُ) . 
فوف الناس، يتكفه  و عالةن كرثتى  و ُب سبيل هللا فسيدعٍ و كله مالى  من نذر أف ينفقى  كجو الداللة: أفه 

قياسا على  عن نذره ليتصدؽ بو الثلث ل منأق أف ٱبرج كاألكٔب، رج الثلث لو أف ٱبي كلذلك 
 . (ِ) الوصية

 الدليل الرابع. 
: ايى رىسيو  ؿى هللًا عىًن اٍبًن ًشهىابو أىنهوي بػىلىغىوي أىفه أىابى ليبىابىةى ٍبنى عىٍبًد اٍلميٍنًذًر ًحْبى اتىبى هللاي عىلىٍيًو قىاؿى

قىةن ًإٔبى هللًا كىًإٔبى  آٍىجيري دىارى قػىٍوًمي الهًٍب أىصىٍبتي ًفيهىا الذهٍنبى  ، كىأى٬ٍبىًلعي ًمٍن مىإب صىدى كىأيجىاًكريؾى
 . (ّ): " ٯبيٍزًيكى ًمٍن ذًلكى الثػ ليثي "  ، فػىقىاؿى رىسيوؿي هللاً ؟رىسيولًوً 

 و، فلما أخربى توبتى  هللاي  لى بً قى  فٍ و إً و كلًٌ من مالً  أف ٱبرجى  أرادأاب لبابة هنع هللا يضر  فٌ كجو الداللة: أى 
 . (ْ)ه و عن نذرً و كٯبزئً مالً  ثلثً  جً إبخرا  النيب   أبلغو ،بذلك  النيبه 

                                 
بي فىٍضًل النػهفىقىًة عىلىى األىٍىًل، برقم ُ)  . ّْٓٓ( أخرجو البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى
 . ُٖٖ/ٔ( ينظر الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
، كأبو داكد ُب ْٖٖ/ِٓ، كأٞبد ُب ا٤بسند ْٕ/ٗ، كعبدالرزاؽ ُب مصنفو ٖٓٔ/ّالك ُب ا٤بوطأ كاللفظ لو ( أخرجو مّ)

 . ُّّٕسننو، ابب ُب من نذر أف يتصدؽ ٗبالو، برقم 
، كاأللبا٘ب ُب ّٔٔ/ّ، كحسنو ابن حجر ُب ىداية الركاة كما سكت عنو فهو صاّب كا٢بديث سكت عنو أبو داكد

 كما بعدىا.  ُّٕ/ّد إسناده ٧بققا كتاب موارد الظمآف للهيثمي ، كقد جوه ِّّٕم ٚبريج ا٤بشكاة برق
، أىٍك أىٍكقىفى بػىٍعضى مىالًًو، أىٍك بػىٍعضى رىًقيًقًو، أىٍك دىكىابًًٌو،  بي ًإذىا تىصىدهؽى ، كأخرج البخارم ُب ا١بامع الصحيح، ابى فػىهيوى جىاًئزه

 و عن الغزكً عن ٚبلفً  ً  و توبةن مالً  عن ٝبيعً  ديثا ٫بوه عندما أراد أف ينخلعى ، عن كعب بن مالك هنع هللا يضر حِٕٕٓبرقم 
يػٍره لىكى ".  ، فػىهيوى خى  مع رسوؿ هللا؛ فقاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص لو: " أىٍمًسٍك عىلىٍيكى بػىٍعضى مىاًلكى

 .َّْ/ُُ، كالشرح الكبّب البن قدامة ُٓٔ( ينظر ا٤بعونة للبغدادم ص ْ)
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 الدليل اخلامس. 
إبخراج ٝبيع ا٤باؿ صدقة لوجو هللا تعأب نذر كبقية النذكر، فإما أف يفي ا٤بسلم بو  النذرى  أفه 

 . (ُ) ا منوه خّب رأل غّبى ر عنو إذا كفًٌ طاعة  أك ٯبزئو عنو الثلث ٤با كرد من نصوص، أك يي 
 الدليل السادس. 

 زكاةى  رجى ٱبي  عنو أفٍ  زئوي فبل ٯبي  ،و لوجو هللامالً  ٝبيعى  من نذرى  العلم على أفٌ  بْب أىلً  اإلٝباعي 
 . (ِ)و مالً 

 . -كما سيأٌب-كنوقش: بعدـ التسليم بذلك لوجود ا٤بخالف 
 القول الثاني. 

مالو عن ىذا النذر، كىذا قوؿ  زكاةى  أف ٱبرجى  جزئوي فيي  و صدقةن مالً  ٝبيعى  رجى ٱبي  فٍ أى  من نذرى  أفه 
 . (ّ) علماء كبعض ا٤بالكيةكبعض ال مهنع هللا يضرمركم عن ابن عباس كابن عمر 

 أدلة القول الثاني. 

فقد يدع ذريتو من  ،علل أصحاب ىذا القوؿ أبف ا٤بسلم إذا نذر أف ٱبرج ٝبيع مالو صدقة
ٱبرج زكاة ا٤باؿ ك٘بزئو عن نذره، ألف الزكاة ىي بعده فقراء، كأف نذره ا١بميع يكفي فيو أف 

 القدر الواجب عن جنس ا٤باؿ. 
 كنوقش من كجهْب: 

، كما أك أقل ا أف يفي بنذره أك يبقي بعض مالو كٱبرج الثلث، فإمٌ  عبادةه  النذرى  األكؿ: أفه 
 كرد أبدلة القوؿ األكؿ. 

قضي أف إخراج الزكاة ال ٯبزئ عن الثا٘ب: أف األدلة من الكتاب كالسنة كالقياس كاإلٝباع ت
 ىذا النذر. 

                                 
 . ِِٓ/ُنظر الرد على السبكي البن تيمية ( يُ)
 . ُِٓ/ُ الرد على السبكي البن تيمية( ينظر ِ)
، كالى ّٕٓ/ُٗ، ينظر ا٢باكم للماكردم ا٤بالكي ( كقد ركم أيضا عن ربيعة الرأم كابن ا٤باجشوف كابن أيب سلمةّ)

 . ُْٓ/ُ، كا٤بعا٘ب البديعة للرٲبي ٗ/َُ، كا٤بغِب البن قدامة َْٔ/ُ، كالكاُب البن عبدالرب ِٓٓ/ٔالبن حـز 
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 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح جليا ىو القوؿ األكؿ ا٤بتضمن أف من نذر ٝبيع مالو صدقة فبل ٯبزئو عنو أف ٱبرج 
 الكتاب كالسنة كما يقتضيو القياس من كجوب الوفاء ابلنذر.  زكاتو، كىذا ما دلت عليو نصوصي 

 جه الشذوذ. بيان و

خالف نصوص ٓب يدؿ عليو دليل ك  ثل القوؿ الثا٘ب أف يكوف شاذا إذمن الطبيعي لقوؿ م
الكتاب كالسنة كمقتضى القياس، فقد اٙبدت ٝبيع األدلة ا٤بذكورة على كجوب الوفاء ابلنذر، 

قراء فإف كاف ُب الوفاء بو مضرة كإخراج ٝبيع ا٤باؿ صدقة ٩با قد يتسبب ُب بقاء ذرية الناذر ف
كما كردت بذلك   ،فإنو ٯبزئو عن ذلك النذر أف ٱبرج الثلث أك بعض ا٤باؿ ،يتكففوف الناس

 ها يفي ابلنذر،إخراجى  زكاة ا٤باؿ كأفه  على ٚبصيصً  دليله  كٓب يدؿه بعض األحاديث الصحيحة، 
بلؼ و، ٖببً فٍب ٗبوجى العلم من يي  عرؼ ُب أىلً كلذلك قاؿ رٞبو هللا عن القوؿ الثا٘ب: " فبل يي 

فٍب ٗبوجبو، كالكتاب كالسنة كالقياس ا١بلي يدؿ على ىذا، ُب اإلسبلـ من يي  األكؿ فإنو ٓب يزؿٍ 
رى (ُ)كذاؾ ال يدؿ على ما فيو دليل صحيح "  ، كقاؿ: " أىالى تػىرىل أىفه الس نهةى قىٍد جىاءىٍت ًفيمىٍن نىذى

قىةى ًٔبىًميًع مىالًًو أىنهوي ٯبيٍزًيًو الثػ ليثي  ـى الصهدى ـى ُب النهٍذًر الثػ ليثى مىقىا وي ُب ا١بٍىًميًع كىمىا أيًقيمى مىقىام، أىقىا
اٍلوىًصيهًة كىغىٍّبًىىا لًمىا ُب إٍخرىاًج ا١بٍىًميًع ًمٍن الضهرىًر.. " 
(ِ) . 

 
 

 

                                 
 . ِِٓ/ُ( الرد على السبكي ُب مسألة تعليق الطبلؽ البن تيمية ُ)
 . ُٖٖ/ٔ( الفتاكل الكربل البن تيمية ِ)
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 األول مبحثال

 الشهادات

 : واحدة مسألةوتحته 

ــألة ا وى  : املســــــــــــــــــــ

 

 .ؿ٘خء حألؿ٘ز٤ش َُِؿخٍ
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ٙٓٔ 

 

 حُٜ٘خىحص: حُٔزلغ حألٍٝ القضاء والشهادات: الفصل الرابع

 اٌّغأٌخ األٌٚٝ: غٕبء األعٕج١خ ٌٍشعبي. 

 تصوير المسألة. 

 . (ُ)يب ابلصوت كٙبسينو طرً مع أغا٘ب، معناه الته ا١ب ك غِبًٌ الغناء لغة: من غٌُب يي 
 . (ِ)ـ ا٤بوزكف كالتلحْب كالتطريب ابلصوت  ابلكبلٖب  رى كاصطبلحا: اإلنشاد كالتػه 

بصوهتا كتر٭بها ابلكبلـ ا٤بوزكف كتلحينو ليسمعو الرجاؿ األجنبية كا٤براد ىنا: ىو تطريب ا٤برأة 
 األجانب بدكف آالت الطرب. 

 حكم ابن تيمية على المسألة. 

بي عىلىٍيًو اًبٍلعىٍقًد الهًذم دىخىلى ًفيًو، قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: " ظيٍلمي الضهاًمًن ٗبيطىالىبىًتًو ٗبىا الى   ٯبًى
ًإٍف كىافى ٧بيىرهمنا أىبٍػلىغي ٙبىٍرٲبنا ًمٍن ًغنىاًء اأٍلىٍجنىًبيهًة لًلٌرًجىاؿً  أًلىفه الظ ٍلمى ًمٍن اٍلميحىرهمىاًت اٍلعىٍقًليهًة الشهٍرًعيهًة،  ،كى

يى عىنٍ  ا اٍلغىنىاءي فىًإ٭بهىا هنًي كىأًلىفه ًفيًو  ،وي أًلىنهوي قىٍد يىٍدعيو إٔبى الٌزانى كىمىا حيٌرـى النهظىري إٔبى اأٍلىٍجنىًبيهةً كىأىمها ىىذى
فنا شىاذًّا.. "   . (ّ)ًخبلى

 األقوال في المسألة. 

 القول األول. 

 (ٔ)كمقتضى قوؿ الشافعي  (ٓ)كا٤بالكية  (ْ)ٙبرٙب غناء األجنبية للرجاؿ، كىذا قوؿ ا٢بنفية 
                                 

 . ُُّٗ/ُ، كالقاموس ايط للفّبكز آابدم َُْ/ُٓكى  ِّْ/ّ( ينظر لساف العرب البن منظور ُ)
، ِٖٕأليب حبيب ص  ي، كالقاموس الفقهّْْ-ّّْ/ِلعدكم كحاشية ا، ُّٗ/ّ( ينظر النهاية البن األثّب ِ)

 . ّّٓكمعجم لغة الفقهاء لقلعجي كرفيقو ص
 . ِٓٓ/ِٗ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ّ)
، كبريقة ٧بمودية للخادمي ُْٕ-ُْٔ/ٗالبناية للعيِب ، ك َْٖ/ٕالعناية للبابرٌب مع فتح القدير البن ا٥بماـ ( ينظر ْ)

 . ِْٖ/ٓ، كحاشية ابن عابدين ّٓ-ِٓ/ْكى  ُِِ-ُِٗكى  ُِْ-ُُِ/ّ
، ْْٓ-ُْٓ/ُٖالبياف البن رشد ا١بد ك  ،ِْٔ-ِّٔ/ٔكالنوادر للقّبكا٘ب  ،ِّْ/ّ( ينظر مدكنة سحنوف ٓ)

 .ْٖٗ/ٕ، كمنح ا١بليل لعليش ّْْ-ّّْ/ِ، كحاشية العدكمُْٖ-ُِٖ/ْلقراُب كالذخّبة ل
ميورًينى ًبرىٍفًع اأٍلىٍصوىاًت اًبلتػهٍلًبيىًة الٌرًجىاؿي فىكىافى النًٌسىاءي مىٍأميورىاتو اًبلسهٍَبً فىًإٍف الى : " اٍلمىأٍ َُٕ/ِ( كقد قاؿ الشافعي ُب األـ ٔ)

فمن ابب أكٔب قلت: ، ًمعي نػىٍفسىهىا "يىٍسمىعي صىٍوتى اٍلمىٍرأىًة أىحىده أىٍكٔبى هًبىا كىأىٍستػىري ٥بىىا، فىبلى تػىٍرفىعي اٍلمىٍرأىةي صىٍوتػىهىا اًبلتػهٍلًبيىًة كىتيسٍ 
: " أخربان أبو القاسم ا٢بريرم عن أيب ُِٕٕب تلبيس إبليس ص رٞبو هللا أف ال ترفع صوهتا ابلغناء، كقاؿ ابن ا١بوزم 

= 
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ٕٙٓ 

 

 حُٜ٘خىحص: حُٔزلغ حألٍٝ القضاء والشهادات: الفصل الرابع

 كاختيار ابن تيمية.  (ِ)كمذىب ا٢بنابلة  (ُ) وؿ لبعض الشافعيةكىو ق
 أدلة القول األول. 

 الدليل األول. 
غناء ا٤برأة للرجاؿ األجانب ال بد كأف يكوف فيو خضوع ابلقوؿ كتكسر ُب الكبلـ،  أفه 

ُب قػىٍلًبًو مىرىضه كىقػيٍلنى  فىبلى ٚبىٍضىٍعنى اًبٍلقىٍوًؿ فػىيىٍطمىعى الهًذم﴿كىذا منهي عنو بنص قوؿ هللا تعأب: 
 . [12]األحزاب  ،﴾قػىٍوالن مىٍعريكفنا

 الدليل الثاين. 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللهً  ل  بػىٍيعي اٍلميغىنًٌيىاًت، كىالى ًشرىاؤيىينه كىالى ً٘بىارىةه  عىٍن أىيب أيمىامىةى هنع هللا يضر قىاؿى : " الى ٰبًى

ـه "أىٍكلي أىٍٜبىاهًنًنه حى ًفيًهنه، كى   .(ّ) رىا
  .(ْ)كجو الداللة: أف فيو ٙبرٙب بيع ا١بوارم ا٤بغنيات لتحرٙب غناء ا٤برأة للرجاؿ 

كنوقش: أبف أكثر أىل العلم على تضعيف ا٢بديث، بل حٌب من أشار لتحسينو تراجع عن 
 . (ٓ)ذلك 

=                                                             
فإف أصحاب الشافعي قالوا: ال ٯبوز سواء كانت حرة أك  ؛قاؿ: أما ٠باع الغناء من ا٤برأة الٍب ليست ٗبحـرالطيب الطربم 
ؿ الشافعي: كصاحب ا١بارية إذا ٝبع الناس لسماعها فهو سفيو ترد شهادتو، ٍب غلهظ القوؿ فيو فقاؿ: ٩بلوكة، قاؿ: كقا
 كىو دايثة ". 

كا٤بهمات لئلسنوم  ،ٖٔٓ/َِ، كا٥بداية لئلسنوم ِِٕ/ُُ، كركضة الطالبْب للنوكم ُْ/ُّ( ينظر العزيز للرافعي ُ)
 . ُُٗٔ/ّكعجالة اتاج البن ا٤بلقن  ،ْٕ/ٓكى  ِْٓ/ِ

-ُٖٔ/ٔ، كمطالب أكٕب النهى للرحيبا٘ب ِّٓ/ِٗ، كاإلنصاؼ للمرداكم ّْٗ/ُُ( ينظر الفركع البن مفلح ِ)
ُٔٗ . 

عيوي، برقم َِٓ/ّٔ( أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند كاللفظ لو ّ) ل  بػىيػٍ بي مىا الى ٰبًى ، كالَبمذم ُب ُِٖٔ، كابن ماجو ُب سننو، ابى
بي مىا جىاءى ُب كىرىاىً  يغىنًٌيىاًت، برقم ا١بامع، ابى

، كالطربا٘ب ُب الكبّب ِٕٔ/ِ، كالركاي٘ب ُب مسنده ُِِٖيىًة بػىٍيًع ا٤ب
 . ِْ/ٔ، كالبيهقي ُب الكربل َُٖ/ٖ
ا٘ب ُب ، كاأللبِْ/ّ، كالشوكا٘ب ُب السيل ا١برار َِِكا٢بديث أشار ابن حجر إٔب حسنو ُب الكاُب الشاؼ ص      

 . ُّٓ/ٔعن بعض ألفاظو؛ ينظر إركاء الغليل لو ، ٍب تراجع ُٕٕٓصحيح ابن ماجو برقم 
 . ْْٓ-ُْٓ/ُٖ( ينظر البياف كالتحصيل البن رشد ا١بد ْ)
، ّٖٕ/ِ، كابن ا١بوزم ُب العلل ا٤بتناىية ٖٓ/ٗ، كابن حـز ُب الى ُْ/ٖ( ا٢بديث ضعفو ابن عدم ُب الكامل ٓ)

= 
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ٖٙٓ 

 

 حُٜ٘خىحص: حُٔزلغ حألٍٝ اتالقضاء والشهاد: الفصل الرابع

 الدليل الثالث. 
ا يػىقي   عىٍن أىيب مىاًلكو اأٍلىٍشجىًعي  أىفه رىسيوؿى اَّللهً  : " يىٍشرىبي أيانىسه ًمٍن أيمهًٍب ا٣بٍىٍمرى ييسىم ونػىهى وؿي

نىاًت، ٱبىًٍسفي اَّللهي هًبًمي اأٍلىٍرضى كىٯبىٍعىلي ًمنػٍ  هيمي ًبغىٍّبً ا٠بًٍهىا، ييٍضرىبي عىلىى ريءيكًسًهٍم اًبٍلمىعىاًزًؼ كىاٍلقىيػٍ
اٍلًقرىدىةى كىا٣بٍىنىازًيرى " 
(ُ) . 
، كما دؿ  ىن ا٤بغنيات، ٩با يدؿ على أفالقينات  : أبفكجو الداللة  غناء ا٤برأة لؤلجانب ٰبـر

 . ِ() كالوعيد يراده ُب صورة الذـ، إبا٢بديث على ذلك 
 الدليل الرابع. 

ـى  ا٤برأةً  غناءى  أفه  إٔب النظر اـر إليها كاالفتتاف بصوهتا، كال غالبا الرجاؿ األجانب يؤدم  أما
 . (ّ)كمنكر فهو حراـ كمنكر  ل كأفضى إٔب حراـأف ما أده  شكه 

 . ، كما ُب بعض األعراسكنوقش: أبهنا قد تغِب للرجاؿ فيصلهم صوهتا دكف أف تظهر ٥بم
 الدليل اخلامس. 

٨بتلفوف ُب قراءة القرآف ابأل٢باف، ككذلك ُب قراءة ا٤برأة للقرآف ُب حضرة  العلماءى  أفه 
 . (ْ)األجانب  ىا ٕبضرةً غناؤي  ـى ري األجانب خوفا من الفتنة، فمن ابب أكٔب أف ٰبى 

=                                                             
 ُب ٚبريج أحاديث الكشاؼ الكاُب الشاؼ ر لتحسينو سابقا ُببعد أف أشا ْٗ/ُُكضعفو ابن حجر ُب الفتح 

 . ٖٔ، كتراجع األلبا٘ب عن ٙبسينو ُب ٙبرٙب آالت الطرب ص َِِص
، كابن األعرايب ُب معجمو َّٓ/ُ، كالبخارم ُب التاريخ الكبّب ٖٔ/ٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو كاللفظ لو ُ)

 . ِّٖ/ّ، كالطربا٘ب ُب الكبّب َْٖ/ِ
لبا٘ب ُب صحيح ، كاألَٗٓ/ُ، كابن القيم ُب إغاثة اللهفاف ِٓٓ/ُّب الَبغيب كالَبىيب  كا٢بديث صححو ا٤بنذرم

 .َٗ، كالسلسلة الصحيحة برقم ٖٔ، كينظر ٙبرٙب آالت الطرب لو ِّٖٕالَبغيب برقم 
 . ٕٓ/ٗ ك٩بن ضعفو ابن حـز ُب الى

 . ُِٗ/َُ( ينظر ٙبفة اتاج البن حجرِ)
 . ِٓٓ/ِٗيمية ( ينظر ٦بموع فتاكل ابن تّ)
 . َُٕ-ُٗٔ/ُ، كحاشية البجّبمي ِّْ/ّ( ينظر مدكنة سحنوف ْ)
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ٙٓٗ 

 

 حُٜ٘خىحص: حُٔزلغ حألٍٝ القضاء والشهادات: الفصل الرابع

 القول الثاني. 

، كىو قوؿ نت الفتنةمً غناء األجنبية للرجاؿ األجانب إذا أي أك الكراىية الشديدة لكراىية ال
 . (ُ)الشافعية 

 القول الثالث. 

الظاىرية كمنهم مذىب ك  ِقوؿ لبعض الشافعية اإلابحة كلو كاف ذلك آبالت الطرب كىو  
 . (ْ) كغّبه ، ك٩بن ذىب إليو من ا٤بعاصرين الشيخ عبدهللا ا١بديع(ّ)ابن حـز الظاىرم 

 أدلة القول الثاني والثالث. 

ٝبعا  تقاربت أدلة القولْب الثا٘ب كالثالث إال أف أصحاب القوؿ الثا٘ب ٞبلوىا على الكراىة
 ك: ما ٞبلها أصحاب القوؿ الثالث على اإلابحة، كمن ذلبين بْب أدلتهم كأدلة القوؿ األكؿ،

 الدليل األول. 
، ٓ كىًعٍنًدم جىارًيػىتىاًف تػيغىنًٌيىاًف ًبًغنىاًء بػيعىاثو   عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت: دىخىلى رىسيوؿي هللاً 

: ًمٍزمىاري الشهٍيطىافً  ًعٍندى  فىاٍضطىجىعى عىلىى اٍلًفرىاًش، كىحىوهؿى كىٍجهىوي، فىدىخىلى أىبيو بىٍكرو فىانٍػتػىهىرى٘ب، كىقىاؿى
ٍزتػيهيمىا فىخىرىجىتىا،   ؟، فىأىقٍػبىلى عىلىٍيًو رىسيوؿي هللاً  رىسيوًؿ هللاً  : " دىٍعهيمىا "، فػىلىمها غىفىلى غىمى فػىقىاؿى

:   ، فىًإمها سىأىٍلتي رىسيوؿى هللاً  كىكىافى يػىٍوـى ًعيدو يػىٍلعىبي الس ودىافي اًبلدهرىًؽ كىا٢ٍبًرىابً  ًإمها قىاؿى          كى
: " ديكنىكيٍم ايى بىًِب ؟" تىٍشتىًهْبى تػىٍنظيرًينى  : نػىعىٍم، فىأىقىامىًِب كىرىاءىهي خىدًٌم عىلىى خىدًًٌه، كىىيوى يػىقيوؿي "، فػىقيٍلتي

                                 
، كمغِب اتاج ُِٗ/َُ، كٙبفة اتاج البن حجرُِٔ/ُحاشية الرملي الكبّب ، ك ُّ/ُّالعزيز للرافعي ( ينظر ُ)

 . ّْٖ/ٔللشربيِب 
 .ِٗٗ/ُ، كحاشية ا١بمل ِٓ/ِ( ينظر حاشية البجّبمي ِ 

 كما بعدىا.  ُٔٓ/ٕكى  َّٗ-َّٕ/ّالبن حـز ( ينظر الى ّ)
 كما بعدىا.  ِٕٓ( ينظر ا٤بوسيقى كالغناء للجديع ص ْ)
( بػيعىاث: يوـه من أايـ العرب ُب ا١باىلية، كقعت فيو حربه بْب األكس كا٣بزرج، كىو ُب األصل اسم ٢بصن لؤلكس، ٓ 

 .ُّٗ/ُينظر النهاية البن األثّب 
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: " فىاٍذىىيب "  ،أىٍرًفدىةى " : نػىعىٍم، قىاؿى : " حىٍسبيًك؟ "، قػيٍلتي ، قىاؿى حىٌبه ًإذىا مىًلٍلتي
(ُ) . 

لغناء جاريٍب عائشة اهنع هللا يضر ٩با يدؿ على جواز   تماع النيبكجو الداللة: أف فيو اس
 . (ِ)االستماع لغناء األجنبية 
 كنوقش من كجهْب: 

 كٓب تبلغا ايض ٰبتمل إما أهنما صغّبٌب سنٌو ُب ا٢بديث ف لفظ: " جاريتْب " قيل إاألكؿ: 
 ا ا٤برأة ا٢برة فبل. ال ٰبـر ٠باع غنائهما، أمقيل أنو أك من اإلماء، كىذاف الصنفاف 

أك اجتماعو مع غّبه لبلستماع، بل غاية ما فيو   الثا٘ب: أنو ال يدؿ على استماع النيب
ٓب ينهها عن ذلك  ٤با دخل على عائشةى   طلب فقط، ألنوال ىو السماع ببل رغبة منو ك 

 جربا ٥با بل افَبش ٍب حوؿ كجهو الكرٙب عن ا١باريتْب. 
 الدليل الثاين. 

: مىره رىسيوؿي اَّللهً عىًن ابٍ  ًبتو كىقىٍد رىشه فػىنىاءن أيطيميوي، كىمىعىوي   ًن عىبهاسو هنع هللا يضر قىاؿى ًٕبىسهافى ٍبنى اثى
، بػىٍْبى ا مىاطىٍْبً ًىيى كى ٍلقىٍوـً أىٍصحىابوي ٠ًبىاطىٍْبً كىجىارًيىةه ٥بىيٍم يػيقىاؿي ٥بىىا ًسرًينى مىعىهىا ًمٍزىىرىىا ٚبىٍتىًلفي بػىٍْبى السًٌ

كىٓبٍى أيىٍميٍرىيٍم كىٓبٍى يػىنػٍهىهيٍم فىانٍػتػىهىى إًلىيػٍهىا كىًىيى تػىقيوؿي ُب ًغنىائًهىا: ىىٍل عىلىيه   تػيغىنًٌيهيٍم، فػىلىمها مىره النهيب  
: " الى حىرىجى ًإٍف شىاءى   كىٍٰبىكيمىا... ًإٍف ٥بىىٍوتي ًمٍن حىرىًج، فػىتػىبىسهمى رىسيوؿي اَّللهً  اَّللهي " كىقىاؿى

()ّ ()ْ . 
أبنو موضوع، فبل  ى ا٢بديثكنوقش: أبف ُب إسناد ا٢بديث مَبكؾ، كحكم بعضهم عل

 . (ٓ) حجة فيو

                                 
ـً اٍلًعيًد، برقم ( أخرجو مسلم ُب ا١بامع الُ) بي الر ٍخصىًة ُب اللهًعًب الهًذم الى مىٍعًصيىةى ًفيًو ُب أىايه  . ِٖٗصحيح، ابى
 . ّْٔ-ّْْ/ْ( ينظر أسُب ا٤بطالب لؤلنصارم ِ)
 . َِٕ-َِّ/ُِ( ينظر ا٢باكم الكبّب للماكردم ّ)
 . ٓٔ( أخرجو أبو نعيم ُب ٦بلس من أمإب األصبها٘ب ص ْ)
، ِْٓ، كقاؿ الشوكا٘ب ُب الفوائد اجملموعة ُب إسناده مَبكؾ ص ّّٕ/ّه ابن ا١بوزم ُب ا٤بوضوعات ( ا٢بديث ذكر ٓ)

 . ُْٗكحكم عليو األلبا٘ب ابلوضع ُب أداء ما كجب للكليب ص 
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 الدليل الثالث. 
 أف غناء األجنبية للرجاؿ األجانب من أمور العادات كاألصل فيها ا٢بل. 

اـ فهو حراـ، منكر كحر إٔب لفتنة كما أفضى إٔب ا فضو كنوقش: بعدـ التسليم، ألف ذلك مي 
 كقد كرد الشرع بذمو. 

 الترجيح بين األقوال مع ذكر السبب. 

الذم يَبجح ىو القوؿ األكؿ ا٤بتضمن ٙبرٙب غناء األجنبية للرجاؿ، ٤با يقع من الفتنة 
 ارمة، كأدلة ىذا كاضحة جلية. 

 بيان وجه الشذوذ. 

ألنو  لثعلى القوؿ الثاأنو حكم ابلشذكذ ابلنظر إٔب حكم الشيخ رٞبو هللا يتضح جليا 
كأصحابو مهنع هللا يضر، كأيضا ٤با يفضي إليو من النظر اـر إٔب األجنبية   ليس من ىدم رسوؿ هللا

كا٢بشمة الواجبة على ٤با يتعارض معو من العفة ك كاالفتتاف هبا كبصوهتا كالوقوع ُب الفاحشة، 
كىأىٍصحىابيوي عىلىى اٍسًتمىاًع ًغنىاءو قىط  الى ًبكىفًٌ   النهيب  اؿ رٞبو هللا: " كىٓبٍى ٯبىٍتىًمٍع د ق، فقا٤برأة شرعا

كىالى ًبديؼًٌ " 
  و ُب األفراحً كىأىٍصحىابً   النهيب  على عهدً  ْبى نًٌ غى يػي  ، كقاؿ رٞبو هللا: " النًٌسىاءي (ُ)

ؼ من يىٍستىًمعيوف اٍلغناءى  كالعرسً  كىالنًٌسىاء األجنبيات  ردافً من ا٤ب كقدـك اٍلغىاًئب كى٫بىٍو ذىًلك، ًٖبًبلى
كٯبتمعوف مىعىهم على اٍلفىوىاًحش فىًإ٭بهىا يكوف ذىًلك من أعظم اٍلميحرمىات.. " 
(ِ) . 

ٞبيىيها  تػىٍفعىلي اًبلنػ فيوًس أىٍعظىمى ٩بها تػىٍفعىلي  ،ًىيى ٟبىٍري النػ فيوسً ( اٍلمىعىاًزؼي " )كقاؿ رٞبو هللا: 
فػىييٍشرًكيوفى  ،اًبأٍلىٍصوىاًت حىله ًفيًهٍم الشًٌٍرؾي كىمىاليوا إٔبى اٍلفىوىاًحًش كىًإٔبى الظ ٍلمً فىًإذىا سىًكريكا  ،اٍلكيؤيكسً  

 ... .  حىرهـى اَّللهي كىيػىٍزنيوفى كىيػىٍقتػيليوفى النػهٍفسى الهًٍب 
، كىىيوى ًمٍن أىٍعظىًم اأٍلىٍسبىا      ًب لًويقيوًع اٍلفىوىاًحًش، كىيىكيوفي الرهجيلي كىأىمها اٍلفىوىاًحشي فىاٍلًغنىاءي ريقٍػيىةي الٌزانى

                                 
 . ِٔٗ/ُُ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
 . ِِّ/ُ( االستقامة البن تيمية ِ)
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ٍرأىةي ُب غىايىًة اٍلًعفهًة كىا٢ٍبيٌرًيهًة، حىٌبه ٰبىٍضيرىهي فػىتػىٍنحىل  نػىٍفسيوي، كىتىٍسهيلي عىلىٍيوً  ًيلي كىالصهيب  كىاٍلمى  اٍلفىاًحشىةي كىٲبى
ٮبيىا، كىمىا  ٰبىٍصيلي بػىٍْبى شىاًريب ا٣بٍىٍمًر كىأىٍكثػىري " ٥بىىا فىاًعبلن أىٍك مىٍفعيوالن ًبًو أىٍك ًكبلى

(ُ) . 
 

 

                                 
 . ُْٖ-ُْٕ/َُ( ٦بموع فتاكل ابن تيمية ُ)
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها

 

 حُوخطٔش
 

 و، كا٢بمدي هللا على خلقً  كفضلً   ٞبدو  كله   و ٞبدا يفضلي كمستحقًٌ  ا٢بمدً   كحده أىلي  ا٢بمد
 إلٛباـ ىذا البحث ا٤بتواضع.  قى فه كى كى  رى سٌ لو أكال كأخّبا أف يى 
 هبا من ىذا البحث.  تأىم النتائج كالتوصيات الٍب خرج ذكرى أأف  نى سي كٰبى  يقي لً كُب ا٣بتاـ يى 

 أوال: أهم النتائج. 
 تتلخص أىم النتائج ُب ىذا البحث فيما يلي: 

 أف الشذكذ كمفهـو كلي عاـ، يتميز ابلغرابة كاالنفراد كا٤بخالفة.  -ُ
أف مفهـو الشذكذ ا٣باص، يكوف نسبيا ٕبسب كل علم كفن، فالشذكذ ُب اللغة  -ِ

 ٱبتلف عن الشذكذ ُب القراءات كالشذكذ ُب ا٢بديث النبوم. 
راح القوؿ الشاذ كعدـ نقلو ٤بن يعمل بو، على قبح الشذكذ، كاطًٌ  كالعلماءي  الفقهاءي  أٝبع -ّ

 كمنع العآب منو ابتداء كالعمل بو إذا تبْب لو شذكذه، ككذلك النهي عن الفتيا كالقضاء بو. 
ذ عاـ كشذكذ مذىيب، كالشذكذ ا٤بذىيب ىو ٕبسب أف الشذكذ الفقهي لو نوعاف: شذك  -ْ

 استعماؿ كل مذىب كمخالفة ا٤بعتمد أك ا٤بشهور من ا٤بذىب أك نص اإلماـ. 
اإلٝباع أك سائر الفقهاء أك  دعول أف الشذكذ الفقهي العاـ ليس ىو ٦برد ٨بالفة -ٓ

ي من الكتاب أكثرىم، أك ا٣بركج عن ٝباعتهم بعد الدخوؿ فيهم، بل ىو ٨بالفة الدليل الشرع
 القياس ا١بلي، كىذا ما ذىب إليو ابن تيمية.  كأاإلٝباع القطعي  كأالسنة  كأ

أف ما ٱبالف نصوص الكتاب الصرٰبة كالسنة الصحيحة الصرٰبة من اآلراء الفقهية  -ٔ
فهو رأم شاذ، كسواء كانت ا٤بخالفة لنص جزئي بعينو أـ ألصل كلي أك قاعدة أك مقصد 

 كتدؿ عليو ٗبجموعها. اثبت ابستقراء النصوص 
أف ٨بالفة اإلٝباع القطعي دكف الظِب عبلمة على الشذكذ، ألف اإلٝباع القطعي مظنة  -ٕ

 النص كال يكوف قطعيا إال إذا كاف ٩با بينو هللا من ا٥بدل قببل بنص جزئي أك أصل كلي. 
سى القيا جزئيا دليل على شذكذ القوؿ، ألف أف ٨بالفة القياس ا١بلي سواء كاف كليا أك -ٖ
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كىذا عْب العدؿ الذم جاءت  ،بْب ا٤بتماثبلت كالتفرقة بْب ا٤بختلفات على التسويةً  قائمه  ا١بليه 
 كقررتو ُب نصوصها كأصو٥با.  بو الشريعةي 

الشاذ مع شذكذه كالبطبلف كالفساد  وصف بو القوؿي أف ىناؾ من األكصاؼ ما يي  -ٗ
ف حقيقة الشذكذ الكامنة ُب ٨بالفة كقد يصرح الفقيو ابلشذكذ كقد ال يصرح، كذلك أ ،كالغرابة

 الدليل الشرعي تصبغو هبذه األكصاؼ من الفساد كالغرابة ك٫بوٮبا. 
كالقياس أف أسباب الشذكذ الفقهي متنوعة كمن أٮبها: ا١بهل ابألدلة الشرعية،  -َُ
ا٢بيل الفقهية ارمة، كالتقليد كالتعصب ا٤بذىيب الذم ينتج عنو طرد قواعد سلوؾ ك الفاسد، 

أتثّب كلو أدت ألقواؿ شاذة كالتمسك أبقواؿ األشياخ كلو خالفت الدليل، كأيضا  ذىبا٤ب
 ٤بخالفة ُب ا٤بسائل. إٔب االفة ُب أصوؿ االستدالؿ ا٤بؤدية ا٣بلفيات العقدية ا٤بخ

ألنو يدكر ُب  أف ٨بالفة القياس ا١بلي من األسباب ا٤بهمة ا٤بؤدية للشذكذ الفقهي -ُُ
 أكثر من (إلنكارىم القياس)كقع أىل الظاىر ُب الشذكذ  ، كلذلكفلك النصوص الشرعية

، ابإلضافة إٔب أف من أىم أسباب شذكذ الظاىرية أيضا غّبىم من أصحاب ا٤بذاىب األربعة
  .، كالذم اعتربه بعضهم قوال شاذا٘بويزىم إحداث قوؿ اثلث

إٔب الوقوع ُب  التفرقة بْب القطعي كالظِب منو أدل كعدـً  اإلٝباعً  رً ُب تصوٌ  ا٣بطأى  أفٌ  -ُِ
ألف القطعي منو مظنة  ؛الشذكذ أحياان ٗبخالفة القطعي منو ال سيما عند منكرم اإلٝباع

٤بخالفتها اإلٝباع الظِب  ذكذإٔب توصيف بعض اآلراء ابلش بينهما ت عدـ التفرقة، كما أدالنص
 كىي ليست بشاذة ُب حقيقة األمر. 

خالف ا٢بق، كىذا يتفق مع رؤية كل ما   :ابن حـز ُب الشذكذ الفقهي ىو أف رأمى  -ُّ
حيث إف ما دؿ عليو الكتاب كالسنة كاإلٝباع القطعي كالقياس  ،نوعا ما الشيخ ابن تيمية

ُب أف ا٢بق قد يصيبو  رأم ابن حـز ك٨بالفتو شذكذ، إال أنو ٱبتلف معا١بلي ال شك أنو حق 
ى عى فبل ٲبكن أف يػي متقاربة اجملتهدكف من أكجو ٨بتلفة  أبنو شاذ، كما إف ا٢بق وصف كيأحدىم  ْبه
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معيار ك  اثبتةفهو حقيقة ، ٖببلؼ الدليل الشرعي ذاتوعيو كل مدعو ٕبسب ما يراه ىو ُب قد يد
 -حاكم على ا١بميع، كأيضا فا٢بق الشرعي عند ابن حـز يكمن ُب ظواىر النصوص  موضوعي

يرل أف ٨بالفة الدليل الٍب ٗبخالفتها يكوف الرأم شاذا، ٖببلؼ ابن تيمية الذم ك  -دكف القياس 
أك اإلٝباع القطعي أك القياس ا١بلي يعد  الصرٰبة الشرعي سواء كانت نصوص الكتاب كالسنة

 شذكذا. 
٧بدد لبدأ حركة الشذكذ الفقهي، إال أف العهد النبوم سيٌجلت فيو  ليس ىناؾ زمنه  -ُْ

 حوادث كحاالت للشذكذ الفقهي من بعضهم. 
الفقهاء من حيث ذمو للشذكذ الفقهي كاطراح ٓب ٱبتلف موقف ابن تيمية عن سائر  -ُٓ

ُب موقفو ىو تقريره عدـ اهتاـ القائل ابلشاذ ابلشذكذ كذمو  ا١بدير ابلذكرالقوؿ الشاذ، إال أف 
 كال منعو من الفتيا كال معاقبتو مطلقا.  ،ما داـ أنو عآب ٦بتهد

ذا الشذكذ تيمية ُب أحكامو ابلشذكذ على اآلراء كا٤بسائل على تعليل ى درج ابني  -ُٔ
غالبا كبياف كجو ٨بالفتو للدليل الشرعي، كتوصيفو ابألكصاؼ الٍب تدؿ على شذكذه ك٨بالفتو  

 . ك٫بو ذلك كالفساد كاإلفساد كالبطبلف كالغرابة كالغلط الفاحش كالشناعة
ال يرل ابن تيمية رٞبو هللا للجماعة أك الكثرة كبّب أثر ُب ٙبديد ا٢بق كما يقابلو من  -ُٕ

متفقوف على اتباع الدليل الشرعي، كلذلك فاألصل أف الكثرة من  الشريعةً  أىلى  فه أى الشذكذ، إذ 
بل  ،حينئذو  فبل عربة هبم الدليلى  الكثرةي  قد ٚبالفي  أىل الشريعة موافقة للدليل، كلكن ُب أحواؿو 

 ىم ا٤بوافقوف للدليل كلو كانوا أقل.  الكثرة كالسواد األعظم كا١بماعة عندئذو 
ُب ا٤بسائل ا٤بأثورة أك القدٲبة إبحداث قوؿ اثلث جديد  االجتهادى  ة أفه يرل ابن تيمي -ُٖ

ًـ  و ىو غيابي حاصلى  ألفٌ  ،كغّب مسبوؽ ٛباما ابطله  عن األرض كضياع ا٢بق مدة من  ا٢بجةً  قيا
كىذا ٩بتنع، كلذلك فإف ىذا القوؿ  ،وي نى يػه بػى الزمن حٌب انربل من انربل كاكتشف ىذا ا٢بق كى 

  قريبا من الشذكذ إف ٓب يكن شاذا.كوف الثالث ا١بديد سي
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كصف ابن تيمية بعض األفعاؿ ابلبدعة كالشذكذ، كذلك أف الشاذ كالبدعة متفقاف  -ُٗ
ُب حقيقة األمر ُب ٨بالفة الدليل الشرعي، ك٨بالفة الدليل الشرعي ُب أبواب العبادات كالعادات 

 ُب البدعة.  عه وقً كاٚباذه دينا  مي 
يمية التصحيحية ٤بفهـو اإلٝباع كالشذكذ الفقهي كأيضا كاف لرؤية الشيخ ابن ت -َِ

كالشذكذ ُب ا٤بنهج كالفتول، كذلك  ،ُب اهٌتامو رٞبو هللا ٖبرؽ إٝباع العلماء كبّبه   اجتهاداتو، أثره 
 .  من معاصريو كا٤بتأخرين عنو حٌب اليـو

اىب عن ا٤بذ الشيخ خركج ،ابلشذكذ ابن تيمية من األسباب ا٤بؤدية إٔب اهتاـ الشيخ -ُِ
ككوف اتفاؽ  ،األربعة كتصحيحو ٥بذه ا٤بذاىب، مع نقده لفكرة التقليد كغلق ابب االجتهاد

  .عها كاعتبار ٨بالفتها شذكذاا٤بذاىب األربعة إٝباعا ككجوب اتبا
أف ابن تيمية رٞبو هللا من أكثر الناس تصداي كردا لؤلقواؿ الشاذة، ٩با ينفي عنو هتمة  -ِِ

و ُب ىذا من أحكامً  عتي ، حيث ٝبى -نفاىا ىو عن نفسو كما   -الشذكذ كخرؽ اإلٝباع 
، بينما ىناؾ ما يقَبب من ابلشذكذً  فيها اب٢بكمً  حى رٌ البحث ما يربو عن الستْب رأاي فقهيا صى 

ىذه  اب٢بكم، كقد ٝبعتي  الشيخي  فيو و ٓب يصرحٍ ىو ُب معُب الشذكذ إال أنٌ  أك يزيد ىذا العدد
ا من ىذا البحث ٤با ذكرتو من ضابط االقتصار على الصريح إال أ٘ب استثنيته كدرستها، اآلراء

 من األحكاـ. 
أتثر بعض تبلمذة الشيخ ابن تيمية بنظريتو عن اإلٝباع كالشذكذ الفقهي، كعلى  -ِّ

 رأسهم كُب مقدمتهم تلميذه النجيب مشس الدين بن قيم ا١بوزية. 
اذة عنده بناء ٝبيع اآلراء الٍب حكم عليها ابن تيمية ابلشذكذ ىي فعبل كذلك ش -ِْ

 على قاعدة الشيخ أف الشاذ ىو ما خالف الدليل الشرعي. 
ما كاف حقو الشذكذ ٤بخالفتو أصبل من  ،أف من ا٤بسائل الفقهية كإابحة بيع العرااي  -ِٓ

كالراب  ،أصوؿ البيوع ُب الشريعة، لكونو بيع ربوم ٔبنسو خرصا ٩با سيؤدم للتفاضل كلو يسّبا
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، إال أنو ال يوصف بذلك الستثناء الشارع لو كإقراره كالرخصة فيو بشركطو  ال شك أنو ٧بـر
 ، فالعربة ُب الشذكذ الفقهي أنو ما خالف الدليل الشرعي. كمصا٢بهم تقديرا ٢باجة الناس

من الفقهاء ك أف بعض اآلراء الشاذة ا٤بنسوبة لبعض الصحابة كالتابعْب كاألئمة  -ِٔ
هم، أك أف بعضهم قد رجع عنها أك تناقضت ا٤بذاىب الفقهية ال تصح أك ٓب تثبت نسبتها إلي

 الركاية عنهم كاختلفت. 
أف ما من عآب قد سلم من خطأ سواء كاف ا٣بطأ بدعة أك قوال شاذا أك غّب ذلك،  -ِٕ

 كىذه طبيعة البشر الٍب فطرىم هللا عليها أف يعَبيهم النقص. 
فقد يظهر  ،على العآب ٚبتلف من حيث الظهور كا٣بفاء قد اآلراء الشاذةبعض أف  -ِٖ

ما فبل ٘بد كجو الشذكذ جليا كيتوافق الفقهاء على كصمو بذلك، كقد ٱبفى كجو الشذكذ نوعا 
  ، أك أف الفقهاء ٱبتلفوف ُب توصيفو ابلشذكذ.من كصم الرأم ابلشذكذ

أك  أف من اآلراء الٍب حكم ابن تيمية بشذكذىا ما ىو قوؿ لبعض ا٤بذاىب األربعة -ِٗ
مس ا٤برأة ببل شهوة ينقض مد ُب ا٤بذىب كقوؿ الشافعية أف بل قد يكوف ا٤بعت الظاىرية،
 ، كالذم حكم ابن تيمية بشذكذه.الوضوء

 اثنيا: أهم التوصيات. 
ٝبع ا٤بسائل الٍب حكم عليها ابن تيمية ابلشذكذ بشكل غّب صريح كدراستها على  -ُ

 ضوء نظريتو عن الشذكذ الفقهي. 
 دراسة مقارنة. الٍب ضعفها ابن تيمية كدراستها ٝبع ا٤بسائل -ِ
ٝبع ا٤بسائل كاآلراء العقدية كاألصولية الٍب حكم عليها ابن تيمية ابلشذكذ كدراستها  -ّ

 دراسة أتصيلية تطبيقية. 
 دراسة نظرية اإلماـ ابن حـز عن الشذكذ الفقهي كاآلراء الٍب حكم عليها بذلك.  -ْ
اآلراء الٍب حكم دراسة نظرية اإلماـ مشس الدين بن القيم ا١بوزية عن الشذكذ الفقهي ك  -ٓ
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 عليها بذلك. 
ىناؾ من العلماء من ٯبارم ابن تيمية ُب تصديو لآلراء الشاذة أتصيبل كحكما كنقبل،  -ٔ

كمنهم ابن عبدالرب كابن رشد ا٢بفيد كالنوكم كالشاطيب رٞبهم هللا، فمن ا٤بستحسن ٝبع أقوا٥بم 
 ُب ذلك كدراستها. 

 ن ا٤بذاىب األربعة على حدة.ٝبع كدراسة األقواؿ الشاذة ُب كل مذىب فقهي م -ٕ
ٝبع كدراسة األقواؿ الفقهية الشاذة لدل الفرؽ الضالة ا٤بعاصرة الٍب تتهم أىل السنة  -ٖ

كا١بماعة ابلشذكذ كالغلو، كذلك لبياف عوارىم كمدل ا٫برافهم عقداي، كأتثّب ذلك على أصو٥بم 
 الفقهية، كالرافضة كاإلابضية. كفركعهم
ا٤براكز البحثية ا٤بتخصصة للتصدم ٤بسائل النوازؿ  عقد اجملامع الفقهية كإنشاء -ٗ

إلعطائها التكييف الفقهي الصحيح كا٢بكم الشرعي ا٤بناسب، ال  ،كدراستها بشكل ٝباعي
 سيما مع كثرة ىذه النوازؿ كضعف ا٤بلكة الفقهية كافتتاف بعض الناس بشذكذات العلماء. 

، كالتحرم من نسبتها لدينا٤بخلة اب ضركرة تنقية كتب الفقو من األقواؿ الشاذة -َُ
لو ثبت ىذا للعلماء اجملتهدين حٌب ال تكوف مطعنا فيهم، بل الواجب ا٢بذر من تنقصهم حٌب 

مهمة الفقيو كا٤بفٍب أف ٰبافظ على أدايف ىي فإف ىذه  لكوهنم ٦بتهدين كاالعتذار ٥بم ،عنهم
ُب ا٤بوركث  ى التنقيبالثورة ا٤بعلوماتية عل فيو ، ال سيما ُب ىذا العصر الذم ساٮبتالناس

 .كاالفتتاف هبا الفقهي كسهلت استخراج األقواؿ الشاذة ا٤بدفونة ُب بطوف الكتب
، فبل يظهر فيها ا٢بذر من التصدم للفتاكل ُب كسائل اإلعبلـ كالتواصل غاية ا٢بذر -ُُ

ُب  وبلمؤىبل للفتول عارفا آداهبا كضوابطها متصورا ٤بآالهتا، إذ أف ا٤بطعا٤با  بلإال من كاف فع
ليجيب ا٤بفٍب عن كل سؤاؿ بسرعة لبلنتقاؿ  ستفتاءاتىذه الربامج ىو تلقي عدد كثّب من اال

 ا٤بفٍب للزلل ُب الفتول أك عدـ فهم سؤاؿ ا٤بستفٍب كينجم عن ذلك ضي عرٌ إٔب غّبه، ٩با قد يي 
  .ا٣بطأ ُب الفتول أك الشذكذ فيها
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 دراسة تأصيلية تطبيقيةـــ   اآلراء الفقهية اليت حكم ابن تيمية بشذوذها

 

 حُوخطٔش
 

  كهللا أعلى كأعلم كأجل كأحكم.
دلني، والصالة والسالم علن أشرف ادلرسلني، وعلن آله وصحبه هلل رب العا واحلمد

 أْجعني. 
 وكتب:

 تركي بن دمحم الزهراين.
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  .فهرس اآلايت القرآنية 
 فهرس األحاديث . 
 فهرس اآلاثر . 
 فهرس األعالم ادلرتجم ذلم . 
 ثبت ادلصادر وادلراجع . 
 فهرس ادلوضوعات . 
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 خفٙشط ا٠٢بد اٌمشآ١ٔ

 
ٍتيوفى الذ ٍكرىافى ًمنى اٍلعىالىًمْبى ﴿  66 ...................................................... (أىأتى
ًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإٔبى اٍلمىرىاًفقً ﴿  352 ........................ ﴾ًإذىا قيٍمتيٍم ًإٔبى الصهبلى
تيٍم أى٭بهىا خىلىٍقنىاكيٍم عىبىثان ﴿  307 .................................................... ﴾أىفىحىًسبػٍ
ةى ًلديليوًؾ الشهٍمًس ًإٔبى غىسىًق اللهٍيلً ﴿  176، 121............................... ﴾أىًقًم الصهبلى
بيوا ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى كىأىٍصلىحيوا فىًإفه اَّللهى غىفيوره رىًحيمه ﴿  178 .........................﴾ًإاله الهًذينى اتى
 256، 285، 213، 212 .................................. ﴾ رىبًٌ العىالىًمْبى ا٢بىٍمدي َّللًهً ﴿
 263 ................................... ﴾ الهًذينى يىٍذكيريكفى اَّللهى ًقيىامنا كىقػيعيودنا كىعىلىى جينيوهًبًمٍ ﴿
 285، 213......................................................... ﴾الرهٍٞبىًن الرهًحيمً ﴿
ًف فىًإٍمسىاؾه ٗبىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىافو ﴿ ؽي مىرهاتى  111، 133........................ ﴾الطهبلى
 388 ................... ﴾هىاتػيهيٍم كىأيكليو اأٍلىٍرحىاـً النهيب  أىٍكٔبى اًبٍلميٍؤًمًنْبى ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كىأىٍزكىاجيوي أيمه ﴿
 322، 320........................ ﴾أىـٍ ٥بىيٍم شيرىكىاءي شىرىعيوا ٥بىيٍم ًمنى الدًٌيًن مىا ٓبٍى أيىٍذىٍف ًبًو اَّللهي ﴿
ا كىقىاًئمن ﴿ ءى اللهٍيًل سىاًجدن  283 ............... ﴾ا ٰبىٍذىري اآٍلًخرىةى كىيػىٍرجيو رىٍٞبىةى رىبًًٌو أىمهٍن ىيوى قىاًنته آانى
ًنيفنا كىٓبٍى يىكي ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى ﴿  8 ............................... ﴾ًإفه ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيمهةن قىانًتنا َّللًهً حى
 137 ................................. ﴾اٍلبػىٍيتى  ًإفه الصهفىا كىاٍلمىٍركىةى ًمٍن شىعىائًًر اَّللهً فىمىٍن حىجه ﴿
ةى كىانىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى ًكتىاابن مىٍوقيواتن ﴿  236 ..................................... ﴾ًإفه الصهبلى
 323 ........................ ﴾ًإفه اَّللهى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم أبًىفه ٥بىيمي ا١بٍىنهةى ﴿
 301 ............................................... ﴾ًإفه اَّللهى الى ييٍصًلحي عىمىلى اٍلميٍفًسًدينى ﴿
ثػيليثىوي ﴿  258 ........................ ﴾ًإفه رىبهكى يػىٍعلىمي أىنهكى تػىقيوـي أىٍدٗبى ًمٍن ثػيليثىًي اللهٍيًل كىًنٍصفىوي كى
 132 ..................... ﴾ال مىًن اتػهبػىعىكى ًمنى اٍلغىاًكينى ًإفه ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه إً ﴿
 80 ......................................................... ﴾إٍف كىانىٍت اأٍلىٍزًقيىةي كىاًحدىةن ﴿
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 361 ............................................................ ﴾ًإ٭بهىا ا٣بٍىٍمري كىاٍلمىٍيًسري ﴿
 178، 171............... ﴾عىٍوفى ُب اأٍلىٍرًض فىسىادناًإ٭بهىا جىزىاءي الهًذينى ٰبيىارًبيوفى اَّللهى كىرىسيولىوي كىيىسٍ ﴿
 113، 137، 331 ........................ ﴾ًإٌ٘بً أيرًيدي أىٍف أيٍنًكحىكى ًإٍحدىل ابٍػنػىٍبىه ىىاتػىٍْبً ى ﴿
رىاطى الٍ ﴿  285، 213............................................... ﴾ميٍستىًقيمى اٍىًدانى الصًٌ
 285، 213........................................... ﴾ًصرىاطى الهًذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم  ﴿
 310 ........................................... ﴾أىٍكفيوا اٍلكىٍيلى كىالى تىكيونيوا ًمنى اٍلميٍخًسرًينى ﴿
ؾى نىٍستىًعْبي ًإايه ﴿  285، 213............................................... ﴾ؾى نػىٍعبيدي كىًإايه
 212 ........................................................ ﴾ًبٍسًم هللًا الرهٍٞبىًن الرهًحيمً ﴿
 183، 180...................... ﴾حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيٍم أيمههىاتيكيٍم كىبػىنىاتيكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم كىعىمهاتيكيٍم ﴿
ريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ﴿ قىةن تيطىهًٌ  163 ......................... ﴾خيٍذ ًمٍن أىٍموىالػًًهٍم صىدى
 273 ............................................ ﴾رىبػهنىا الى تػيؤىاًخٍذانى ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأانى ﴿
ةى فىًإذىا اٍطمىٍأنػى ﴿ تيٍم فىأىًقيميوا الصهبلى  123 .................................................. ﴾نػٍ
 330، 301...................... فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ًمٍن عىرىفىاتو فىاذٍكيريكا اَّللهى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر ا٢بٍىرىاـً ﴿
 187، 181................. ﴾ٍك فىارًقيوىينه ٗبىٍعريكؼو فىًإذىا بػىلىٍغنى أىجىلىهينه فىأىٍمًسكيوىينه ٗبىٍعريكؼو أى ﴿
هي فىاتهًبٍع قػيٍرآنىوي ﴿  287 ......................................................... ﴾فىًإذىا قػىرىٍأانى
 332 .............................................. ﴾فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىينه أيجيورىىينه ﴿
رىهي فىًإٍف طىلهقىهىا فىبلى ﴿ ل  لىوي ًمٍن بػىٍعدي حىٌبه تػىٍنًكحى زىٍكجنا غىيػٍ  116، 111..................... ﴾ ٙبًى
 100 .............................................. ﴾فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النًٌسىاءً ﴿
 230 ...................................................... ﴾فىأىيٍػنىمىا تػيوىل وا فػىثىمه كىٍجوي اَّللهً ﴿
ةى كىاتػهبػىعيوا الشههىوىاًت ﴿  236 ....................... ﴾فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الصهبلى
ـو ميتػىتىاًبعىاتو ﴿ ثىًة أىايه ـي ثىبلى  80 ...................................................... ﴾فىًصيىا
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هًتًنه ﴿  187 ............................................................. ﴾فىطىلًٌقيوىينه لًًعده
ـه ُب يػىٍوـو ًذم مىٍسغىبىةو، يىًتيمنا ذىا مىٍقرىبىةو فىك  رى ﴿  353 ............................ ﴾قػىبىةو، أىٍك ًإٍطعىا
 633 ...................﴾فىبلى ٚبىٍضىٍعنى اًبٍلقىٍوًؿ فػىيىٍطمىعى الهًذم ُب قػىٍلًبًو مىرىضه كىقػيٍلنى قػىٍوالن مىٍعريكفنا﴿
 75، 73، 72 ................................................... ﴾فىبل تػىقيٍل ٥بىيما أيؼو ﴿
نػىهيٍم ﴿  113 ............................ ﴾فىبلى كىرىبًٌكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىٌبه ٰبيىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
﴿ ..  113 .................................................................﴾فىبلى كىرىبًٌكى
 352 .............................................................. ﴾فػىلىمىسيوهي أبًىٍيًديًهمٍ ﴿
 131 ......... ﴾فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍقصيريكا ًمنى الصهبلًة ًإٍف ًخٍفتيٍم أىٍف يػىٍفًتنىكيمي الهًذينى كىفىريكا﴿
ًء اٍلقىٍوـً الى يىكىاديكفى يػىٍفقىهيوفى حىًديثنا﴿  31 ....................................... ﴾فىمىاًؿ ىىؤيالى
 173 ، 173 .................................... ﴾مىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الشهٍهرى فػىٍليىصيٍموي.. فى ﴿
 182 ...................... ﴾فىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرهةو خىيػٍرنا يػىرىهي * كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرهةو شىرًّا يػىرىهي ﴿
 323 .......................................... ﴾اٍليػىٍوـى ًٔبىاليوتى كىجينيوًدًه  قىاليوا الى طىاقىةى لىنىا﴿
لهةى أىٲٍبىاًنكيمٍ ﴿  118 ................................................. ﴾قىٍد فػىرىضى اَّللهي لىكيٍم ٙبًى
 123 ............................... ﴾قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه ُب إبٍػرىاًىيمى كىالهًذينى مىعىوي ﴿
 321 ...................... ﴾يٍػتيٍم مىا أىنٍػزىؿى اَّللهي لىكيٍم ًمٍن رًٍزؽو فىجىعىٍلتيٍم ًمٍنوي حىرىامنا كىحىبلالقيٍل أىرىأى ﴿
﴿ .. تػىهيوا يػيٍغفىٍر ٥بىيٍم مىا قىٍد سىلىفى  178 .............................. ﴾قيٍل لًلهًذينى كىفىريكا ًإٍف يػىنػٍ
 333 ..................................................... ﴾كيل  اٍمرًئو ٗبىا كىسىبى رىًىْبه ﴿
 112 ..................................................... ﴾كىمىا بىدىٍأانى أىكهؿى خىٍلقو نيًعيديهي ﴿
 186 ........................................... ﴾كىٍي ال يىكيوفى ديكلىةن بػىٍْبى األىٍغًنيىاًء ًمٍنكيمٍ ﴿
 178 ..................................... ﴾كىٍيفى يػىٍهًدم اَّللهي قػىٍومنا كىفىريكا بػىٍعدى ًإٲبىاهًنًٍم... ﴿
دي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى اًبَّللهً كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىاد كفى مىٍن حىاده اَّللهى كىرىسيولىوي ﴿  123 ................. ﴾الى ٘بًى
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 163، 161، 350 ............................. ﴿الى يػيؤىاًخذيكيمي اَّللهي اًبللهٍغًو ُب أىٲٍبىاًنكيٍم ﴾
 158 ........................ ﴾لًتػيٍؤًمنيوا اًبَّللهً كىرىسيولًًو كىتػيعىٌزًريكهي كىتػيوىقًٌريكهي كىتيسىبًٌحيوهي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن ﴿
 163 ......................................... ﴾لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ هللًا أيٍسوىةه حىسىنىةه ﴿
 166، 161............................. ﴾ًذينى يػيٍؤليوفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم تػىرىب صي أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو لًله  ﴿
 137 .........................﴾مىا كىافى أًلىٍىًل اٍلمىًدينىًة كىمىٍن حىٍو٥بىيٍم ًمنى اأٍلىٍعرىاًب أىٍف يػىتىخىلهفيوا﴿
 285، 213...................................................... ﴾ينً مىاًلًك يػىٍوـً الدًٌ ﴿
ا﴿  137 ..................................... ﴾ىىٍل أىتهًبعيكى عىلىى أىٍف تػيعىلًٌمىًِب ٩بها عيلًٌٍمتى ريٍشدن
 305 ......................................................... ﴾كىأىٛب وا ا٢بٍىجه كىاٍلعيٍمرىةى َّللًهً ﴿
ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم ُب اأٍلىٍرضً ﴿ ةً  كى  138، 132........... ﴾فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍقصيريكا ًمنى الصهبلى
ًإذىا قيرًئى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيوا لىوي كىأىٍنًصتيوا لىعىلهكيٍم تػيٍرٞبىيوفى ﴿  287 ............................... ﴾كى
ٍنًبكى كىلً ﴿  331 ................. ﴾ٍلميٍؤًمًنْبى كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىاَّللهي يػىٍعلىمي ميتػىقىلهبىكيٍم كىمىثٍػوىاكيمٍ كىاٍستػىٍغًفٍر ًلذى
يعنا كىالى تػىفىرهقيوا﴿  8 ................................................. ﴾كىاٍعتىًصميوا ًٕبىٍبًل اَّللهً ٝبًى
 120 ...................... ﴾فىأيكلىًئكى ًمٍنكيٍم كىالهًذينى آمىنيوا ًمٍن بػىٍعدي كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا مىعىكيٍم ﴿
 331 ........................... ﴾كىالهًذينى آمىنيوا كىاتػهبػىعىتػٍهيٍم ذيٌرًيػهتػيهيٍم إبًًٲبىافو أى٢بٍىٍقنىا هًبًٍم ذيٌرًيػهتػىهيٍم ﴿
 163 ................................... ﴾كىالهًذينى ُب أىٍموىالػًًهٍم حىق  مىٍعليوـه * لًلسهائًًل كىالػٍمىٍحريكـً ﴿
 371، 388....................................... ﴾كىاىلهًذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ﴿
 353 ................................................. كىالهًذينى ىيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى﴾﴿
اءى فىاٍجًلديكىيٍم كىالهًذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت ٍبيه ٓبٍى أيىٍ ﴿  خطأ! اإلشارة ا٤برجعية غّب معٌرفة.﴾تيوا أبًىٍربػىعىًة شيهىدى
 خطأ! اإلشارة ا٤برجعية غّب معٌرفة. ، 171 .............. ﴾كىالسهارًؽي كىالسهارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا ﴿
 80 ............................................................... ﴾كىاللهٍيًل ًإذىا يػىٍغشىى﴿
 110، 128، 126، 126 ............. ﴾ًمنى النًٌسىاًء ًإاله مىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيمٍ  كىاٍلميٍحصىنىاتي ﴿
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 120، 371 ،388 ....................... ﴾كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ﴿
 80 ................................................................﴾كىالنػههىاًر ًإذىا ٘بىىلهى﴿
 355 .................... ﴾كىاٍمرىأىةن ميٍؤًمنىةن ًإٍف كىىىبىٍت نػىٍفسىهىا لًلنهيبًٌ ًإٍف أىرىادى النهيب  أىٍف يىٍستػىٍنًكحىهىا﴿
 300 ........................................ ﴾عيوا بػىٍْبى اأٍليٍختػىٍْبً ًإاله مىا قىٍد سىلىفى كىأىٍف ٘بىٍمى ﴿
ًإٍف طىلهٍقتيميوىينه ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ٛبىىس وىينه ﴿  352 ............................................ ﴾كى
نى اٍلغىاًئًط ﴿  357 ..................... ﴾كىًإف كينتيم مهٍرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو أىٍك جىاء أىحىده مهنكيم مًٌ
ٍنسىاًف ًإاله مىا سىعىى، كىأىفه سىٍعيىوي سىٍوؼى يػيرىل، ٍبيه ٯبيٍزىاهي ا١بٍىزىاءى اأٍلىٍكَبى ﴿  333 .........﴾كىأىٍف لىٍيسى ًلئٍلً
ًبيًل اَّللهً كىالى تػيٍلقيوا أبًىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػهٍهليكىةً ﴿  322 ............................... ﴾كىأىٍنًفقيوا ُب سى
 222 ....... ﴾كىسىارًعيوا ًإٔبى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنهةو عىٍرضيهىا السهمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدهٍت لًٍلميتهًقْبى ﴿
مىاتو كىاًبلنهٍجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى ﴿  171 ................................................. ﴾كىعىبلى
 8 ......................................................... ﴾لشهكيوري كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى ا﴿
ًبيًل اَّللهً أىٍموىااتن بىٍل أىٍحيىاءه ًعٍندى رىهبًًٌٍم يػيٍرزىقيوفى ﴿ ه الهًذينى قيًتليوا ُب سى  323 ................ ﴾كىالى ٙبىٍسىنى
ا﴿  132 ..................................................... ﴾كىالى تػىٍقبػىليوا ٥بىيٍم شىهىادىةن أىبىدن
 312 ................................................ ﴾ًسبي كيل  نػىٍفسو ًإاله عىلىيػٍهىاكىالى تىكٍ ﴿
 321، 335.......................................... ﴾كىالى تػيٍلقيوا أبًىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػهٍهليكىةً ﴿
، ًإال ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصْبى ﴿  132 .................................. ﴾كىأليٍغًويػىنػههيٍم أىٍٝبىًعْبى
 132 .................. ﴾كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا نيوحنا ًإٔبى قػىٍوًمًو فػىلىًبثى ًفيًهٍم أىٍلفى سىنىةو ًإاله ٟبىًٍسْبى عىامنا﴿
َّللًهً اٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي فىأىيٍػنىمىا تػيوىل وا فػىثىمه كىٍجوي اَّللهً ًإفه اَّللهى كىاًسعه عىًليمه ﴿  230، 233، 205 ... ﴾كى
 120، 371، 388 ...................... ﴾كىلىٍن ٯبىٍعىلى اَّللهي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى سىًبيبل﴿
 111 ............................... ﴾ميوا أىنٍػفيسىهيٍم جىاءيكؾى فىاٍستػىٍغفىريكا اَّللهى كىلىٍو أىنػههيٍم ًإٍذ ظىلى ﴿
 333 ............................................ ﴾كىمىا أىٍكثػىري النهاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٗبيٍؤًمًنْبى ﴿



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕٕٙ 

 
 كَّٜ ح٣٥خص حُوَآ٤ٗش

 

 حُلٜخٍّ
 د

 351، 368................................ ﴾كىمىا أيًمريكا ًإال لًيػىٍعبيديكا اَّللهى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى ﴿
ٍرًبيٍ ًمٍن نىٍذرو، فىًإفه اَّلٌلى يػىٍعلىميوي، كىمىا لًلظهالًًمْبى ًمٍن أىٍنصىارو ﴿  601 ...... ﴾كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن نػىفىقىةو أىٍك نىذى
 131 ......................................... ﴾كىمىا تىشىاءيكفى ًإاله أىٍف يىشىاءى اَّللهي رىب  اٍلعىالىًمْبى ﴿
 80 ......................................................... ﴾كىمىا خىلىقى الذهكىرى كىاألينٍػثىى﴿

 353 ...................................... ﴿كىمىا كىافى لًميٍؤًمنو أىٍف يػىٍقتيلى ميٍؤًمننا ًإاله خىطىأن ﴾
ًبيًل اَّللهً ًبغى ﴿ ٍوى ا٢بٍىًديًث لًييًضله عىٍن سى  360 ................. ﴾ٍّبً ًعٍلمو كىًمنى النهاًس مىٍن يىٍشَبىًم ٥بى
 323 ................. ﴾كىًمنى النهاًس مىٍن يىٍشرًم نػىٍفسىوي اٍبًتغىاءى مىٍرضىاًت اَّللهً كىاَّللهي رىءيكؼه اًبٍلًعبىادً ﴿
تىًقمي اَّللهي ًمٍنوي ﴿  300، 303 ، 157 ....................................... ﴾كىمىٍن عىادى فػىيػىنػٍ
 155 .................................................................... ﴾كىمىٍن قػىتػىلىوي ﴿
ًبيًل اٍلميٍؤًمًنْبى ﴿ رى سى ى لىوي ا٥ٍبيدىل كىيػىتهًبٍع غىيػٍ  8 ............... ﴾كىمىٍن ييشىاًقًق الرهسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبه
قىنه كىلىنىكيونىنه ًمنى الصها٢ًبًْبى، كىًمنػٍهيٍم مىٍن عىاىىدى اَّللهى لىًئٍن آ﴿ انى ًمٍن فىٍضًلًو لىنىصهده  608 .......... ﴾اتى
 310 ........................................ ﴾كىايى قػىٍوـً أىٍكفيوا اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميزىافى اًبٍلًقٍسًط ﴿
، الهًذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى النه ﴿  310 .......................... ﴾اًس يىٍستػىٍوفيوفى، كىٍيله لًٍلميطىفًًٌفْبى
 355 ........................................ ﴾ايى أىيػ هىا الهًذينى آمىنيواٍ ًإذىا قيٍمتيٍم ًإٔبى الصهبلًة ﴿
 186 .................................................﴾ايى أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوا ًإذىا نىكىٍحتيمي ﴿
تيٍم كى٩بها أىٍخرىٍجنىا لىكيٍم ًمنى اأٍلىٍرضً ايى أىيػ هىا الهًذينى آىمىنيوا أىٍنفً ﴿ بػٍ  163 ......... ﴾قيوا ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا كىسى
ـي رًٍجسه ﴿  315 ................... ﴾ايى أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوا ًإ٭بهىا ا٣بٍىٍمري كىاٍلمىٍيًسري كىاأٍلىٍنصىابي كىاأٍلىٍزالى
 332 ................................................ ﴾ينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيودً ايى أىيػ هىا الهذً ﴿
 155، 158............................. ﴾ايى أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوا الى تػىٍقتػيليوا الصهٍيدى كىأىنٍػتيٍم حيريـه ﴿
 181 ....................... ﴾ىينه لًًعدههًتًنه كىأىٍحصيوا اٍلًعدهةى ايى أىيػ هىا النهيب  ًإذىا طىلهٍقتيمي النًٌسىاءى فىطىلًٌقيو ﴿
 323 ....................................... ﴾ايى أىيػ هىا النهيب  حىرًًٌض اٍلميٍؤًمًنْبى عىلىى اٍلًقتىاًؿ ﴿
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ًة ًمٍن يػىٍوـً ا١ٍبيميعىًة فىاٍسعىٍوا ﴿ أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى لًلصهبلى  108 ....................... ﴾ايى
أىيػ هىا الهًذينى آمىنيوا الى تػىتهًخذيكا اٍليػىهيودى كىالنهصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ﴿  120 ........... ﴾ايى
أىيػ هىا النهيب  ًإذىا طىلهٍقتيمي النًٌسىاءى فىطىلًٌقيوىينه لًًعدههًتًنه كى ﴿  133 ........................ ﴾أىٍحصيوا اٍلًعدهةى ايى
تىًغي مىٍرضىاتى أىٍزكىاًجكى ﴿ أىيػ هىا النهيب  ٓبى ٙبيىرًٌـي مىا أىحىله اَّللهي لىكى تػىبػٍ  163 ....................... ﴾ايى
 173، 173......................... ﴾يىٍسأىليونىكى عىًن اأٍلىًىلهًة قيٍل ًىيى مىوىاًقيتي لًلنهاًس كىا٢بٍىجًٌ ﴿
 601 .................................... ﴾ييوفيوفى اًبلنهٍذًر كىٱبىىافيوفى يػىٍومنا كىافى شىر هي ميٍستىًطّبنا﴿
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 فٙشط األؽبد٠ش 

 
ًينىوي  ، فػىبىسىطى ٲبى ًيٍعكى ًينىكى فىؤٍليابى  171 .............................................. اٍبسيٍط ٲبى

 323 ............................ اؾى تػىٍقتػيليهيٍم كىٍحدىؾى حىٌبه ٙبىًٍملى أىٍصحىابكى فػىتىٍحًملى مىعىهيمٍ أىتػيرى 
 232 ........................................ اجعٍل ُب آخًر أذاًنك حيه على خًّب العملً 

 377 .................................................................... اٍحتىًجيب ًمٍنوي 
 137 .............................................................. أىٍحسىٍنًت ايى عىاًئشىةي 

؟   171 ........................................................... أىحىق  مىا بػىلىغىًِب عىٍنكى
ةى اٍلًعشىاًء ًإٔبى ًنٍصًف اللهٍيلً   أىخهرى النهيًب    223 ....................................... صىبلى

ـً  يىا  131 ................................................ اٍدفي أيحىدًٌٍثكى عىًن الصهٍوـً أىًك الصًٌ
 131 ...................................................................... اٍدفي فىكيلٍ 

ًة كى٫بىٍني سيجيوده  تيٍم ًإٔبى الصهبلى  251 ................................................ ًإذىا ًجئػٍ
ًإذىا حىكىمى فىاٍجتػىهىدى ٍبيه أىٍخطىأى فػىلىوي أىٍجره   271 .. ًإذىا حىكىمى ا٢بٍىاًكمي فىاٍجتػىهىدى ٍبيه أىصىابى فػىلىوي أىٍجرىاًف، كى

ثىةو ًإذىا  ٍنسىافي انٍػقىطىعى عىٍنوي عىمىليوي ًإاله ًمٍن ثىبلى  331 .................................... مىاتى اإٍلً
 262 .................. ًإذىا مىًرضى اٍلعىٍبدي أىٍك سىافػىرى كيًتبى لىوي ًمٍثلي مىا كىافى يػىٍعمىلي ميًقيمنا صىًحيحنا 

 153 ........................................................... اٍذىىٍب فىأىٍطًعٍموي أىٍىلىكى 
 336 ............................................... أىٍربىعه مىٍن كينه ًفيًو كىافى مينىاًفقنا خىاًلصنا

 603، 116............................... اٍستىٍأذىٍنتي رىيبًٌ ُب أىٍف أىٍستػىٍغًفرى ٥بىىا فػىلىٍم يػيٍؤذىٍف ٕب 
 371 .......................... لىسى ٲبىٍسىحي النػهٍوـى عىٍن كىٍجًهًو ًبيىًدهً فىجى   اٍستػىيػٍقىظى رىسيوؿي اَّللهً 

: الى ًإلىوى ًإاله هللاي خىاًلصنا ًمٍن ًقبىًل نػىٍفًسوً   368 ......... أىٍسعىدي النهاًس ًبشىفىاعىًٍب يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة مىٍن قىاؿى
ـي يػىٍعليو كىالى يػيٍعلىى ٍسبلى  123، 387................................................... اإٍلً

لىةو حىٌبه ذىىىبى عىامهةي اللهٍيلً   أىٍعتىمى النهيًب    220 .................................... ذىاتى لىيػٍ
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 355 ...................................................... أىٍعًطهىا كىلىٍو خىاٛبىنا ًمٍن حىًديدو 
 380 ................................................... ا؟أىٍعطىٍيتى سىائًرى كىلىًدؾى ًمٍثلى ىىذى 

 111 ................................................. افعلوا ٗبيًًٌتكم ما تفعلوفى بعركًسكم
 118 ................................................................. أىفىبلى آذىنٍػتيميو٘ب؟

تيٍم آذىنٍػتيميو٘ب   133 ............................................................. أىفىبلى كينػٍ
 110 ........................................................ أىٍقًضي ًكتىابػىتىك كىأىتػىزىكهجيك

بػىرى  يػٍ ًٍر خى  313 ........................................................... ىىكىذىا؟أىكيل  ٛبى
ًئكيمٍ   158 .............................................. أىالى ًإفه اَّللهى يػىنػٍهىاكيٍم أىٍف ٙبىًٍلفيوا آًبابى

ًة شيٍغبلن   285 ..........................................................أىالى ًإفه ُب الصهبلى
 212 .......................... ﴾يبيوا َّللًهً كىلًلرهسيوًؿ ًإذىا دىعىاكيٍم لًمىا ٰبيًٍييكيمٍ اٍستىجً ﴿أىٓبٍى يػىقيًل اَّللهي: 

 175 ........................................................ أما كاف فيكم رجله رشيده 
قىامىةى  ؿه أىٍف يىٍشفىعى اأٍلىذىافى كىييوتًرى اإٍلً  225، 236.................................... أيًمرى ًببلى

 101 .......................................... أىٍف نىٍشهىدى ا١ٍبيميعىةى ًمٍن قػيبىاءى   أىمىرىانى النهيب  
ـى يىزًيدي كىالى يػىنػٍقيصي  ٍسبلى  123، 385............................................... ًإفه اإٍلً

 102 ..................................أىٍك ميسىاًفرو ًإفه ا١ٍبيميعىةى كىاًجبىةه ًإاله عىلىى صىيبٌو أىٍك ٩بىٍليوؾو 
 8 ............. إفه هللاى ال ٯبمعي أمهٍب على ضبللةو، كيدي هللًا على ا١بماعًة كمن شذ شذ إٔب النار

ب  أىٍف تػيٍؤتىى ريخىصيوي كىمىا يىٍكرىهي أىٍف تػيٍؤتىى مىٍعًصيػىتيوي   133 .............................ًإفه هللاى ٰبًي
 230 ............................... كىافى ييصىلًٌي عىلىى رىاًحلىًتًو حىٍيثي تػىوىجههىٍت ًبوً    أىفه النهيبه 
ًت  أىفه النهيًبه   212 ........................................... : كىافى ٯبىٍهىري ُب اٍلمىٍكتيوابى

ا، كى  رى مىا ريًكبىٍت ًإلىٍيًو الرهكىاًحلي مىٍسًجًدم ىىذى يػٍ  137 ........................ اٍلبػىٍيتي اٍلعىًتيقي ًإفه خى
  ............................................ 376 أىفه رىجيبلن الىعىنى اٍمرىأىتىوي ُب زىمىًن النهيبًٌ 
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 108 ..........................................ٝبىهعى أبًىٍصحىاًبًو ُب سىفىرو   أىفه رىسيوؿى هللاً  
افػىرىىىا: ٝبىىعى بػىٍْبى  أىفه رىسيوؿى هللاً  ًة ُب سىٍفرىةو سى  121 ................................ الصهبلى

، اٍستىمىد كا رىسيوؿى هللاً  ،  أىفه رًٍعبلن كىذىٍكوىافى كىعيصىيهةى كىبىًِب ٢ًبٍيىافى  265 ............... عىلىى عىديكٌو
ةن عىلىى أىٍىًلهىا،  133 ........................................... ًإفه ىىًذًه اٍلقيبيورى ٩بىٍليوءىةه ظيٍلمى

ـي، فىًإٍف رىجىعىٍت كىًإاله قيًتلىتٍ  ٍسبلى  177 ................................... أىٍف يٍعرىضى عىلىيػٍهىا اإٍلً
، يهةه الى نىٍكتيبي كىالى ٫بىٍسيبي  185إاٌن ، 177 ...................................... إانه أيمهةه أيمًٌ

تػىهيٍم فىاٍدعيهيمٍ ًإنهكى سىتىٍأٌب  ، فىًإذىا ًجئػٍ  161 ..................................  قػىٍومنا أىٍىلى ًكتىابو
 112 .................................................... إًنهكيٍم ٧بىٍشيوريكفى حيفىاةن عيرىاةن غيٍرالن 

 367 ........................................................... ًإ٭بهىا اأٍلىٍعمىاؿي اًبلنًٌيهاًت،
ـي لًيػيؤٍ  مىا  252، 273................................... ًبىه ًبًو، فىبلى ٚبىٍتىًلفيوا عىلىٍيوً ًإ٭بهىا جيًعلى اإٍلً

 175 ........................................ إنهو ال ينبغي لنيبٌو أف تكوفى لو خىائًنةي األعْبً 
قٍػتيٍم عىٍنوي   352 .................................... ًإنهوي لىٍو كىافى ميٍسًلمنا فىأىٍعتػىٍقتيٍم عىٍنوي أىٍك تىصىده

 223 ................................................. ًإنهوي لىوىقٍػتػيهىا لىٍوالى أىٍف أىشيقه عىلىى أيمهًٍب 
ؿو مىا رىأىٍيتى   227 ............................. ًإنػههىا لىريٍؤايى حىقٌو ًإٍف شىاءى هللاي، قيٍم فىأىٍلًق عىلىى ًببلى

ـى يػىٍهدً أك ما  ٍسبلى اعىًلٍمتى أىفه اإٍلً لىهى ـي مىا كىافى قػىبػٍ لىوي؟، كىأىفه ا٥بًٍٍجرىةى تػىٍهًد  171 ......... ـي مىا كىافى قػىبػٍ
ىٍوسيومىتاف اللتاف تػيٍزجىرىاف زىٍجران فإهنما ميًسري العىجىم

 363 ..............إايكم كىااتف الكىعبتاف ا٤ب
 287 ...................................... ؟﴾ٍسمى رىبًٌكى اأٍلىٍعلىىسىبًًٌح ا﴿أىي كيٍم قػىرىأى خىٍلًفي بًػ: 

ـً فىاٍدعيوي  ٍسبلى  177 ................................................. أىٲب ىا رىجيلو اٍرتىده عىًن اإٍلً
 353 ............ أىٲب ىا رىجيلو أىٍعتىقى اٍمرىأن ميٍسًلمنا، اٍستػىنػٍقىذى اَّللهي ًبكيلًٌ عيٍضوو ًمٍنوي عيٍضونا ًمٍنوي ًمنى النهارً 

 353 ....................................................... ًإٲبىافه اًبَّللهً، كىًجهىاده ُب سىًبيًلوً 
رى ميتػىلىذًٌذو ق  350 ............................................... بىضى عىلىى قىدىـً عىاًئشىةى غىيػٍ
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فو   171 ................................................ بػىلىغىًِب أىنهكى كىقػىٍعتى ًٔبىارًيىًة آًؿ فيبلى
 171 ................................................................... طي ٗبىاذىا؟تىٍشَبىً 

 636 ................................................................ تىٍشتىًهْبى تػىٍنظيرًينى 
ٍؽ هًبىذى   153 .................................................................... تىصىده

ـي قػىٍليب  نىامى كىالى يػىنىا ـي عىيػٍ  203 ........................................................ تػىنىا
ثه ًجد ىينه ًجد  كىىىٍز٥بيينه ًجد    365 ................................................... ثىبلى

ره ًمٍن أىٍف تىدىعىهيٍم عىالىةن  يػٍ  607 ................... الثػ ليثي كىالثػ ليثي كىًثّبه، أىٍف تىدىعى كىرىثػىتىكى أىٍغًنيىاءى خى
ٍينً   223 .................................................................. ٍبيه ًبر  اٍلوىاًلدى

عىنى   جىعىلى رىسيوؿي اَّللهً  وً ًمّبىاثى اٍبًن اٍلميبلى  376 ...................................... ًة أًليمًٌ
 102 .....................................ا١ٍبيميعىةي كىاًجبىةه ًإاله عىلىى صىيبٌو أىٍك ٩بىٍليوؾو أىٍك ميسىاًفرو 

 223 ............................................................. ا١ٍبًهىادي ُب سىًبيًل هللا
لىتىك  يػٍ لىتىوي كىيىذيكؽى عيسى يػٍ  115 ............................................ حىٌبه تىذيكًقي عيسى

 301 ........................................................ ا٢بٍىج  عىرىفىةي، ا٢بٍىج  عىرىفىاته 
ا ي عىنػٍهى  331 ....................................................................حيجًٌ

ةى   خىرىٍجنىا مىعى النهيبًٌ  ىًدينىًة ًإٔبى مىكه
 131 ........................................... ًمنى ا٤ب

 285 ............................................................. خىلىٍطتيٍم عىلىيه اٍلقيٍرآفى 
ةى، كىٓبٍى يىصيوميوا  131 ................................. ًخيىاريكيمي الهًذينى ًإذىا سىافػىريكا قىصىريكا الصهبلى

، كىًىيى لًرىجيلو ًستػٍره  ثىةه، ًىيى لًرىجيلو ًكٍزره  182 ...................................... ا٣بٍىٍيلي ثىبلى
 636 ........................................................................ دىٍعهيمىا
 636 ............................................................. كيٍم ايى بىًِب أىٍرًفدىةى ديكنى 

 322 ...................... الهًذينى يػيٍلقىٍوفى ُب الصهفًٌ اأٍلىكهًؿ فىبلى يػىٍلًفتيوفى كيجيوىىهيٍم حىٌبه يػيٍقتػىليوا،
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ثىةو: عىًن النهاًئًم حىٌبه يىٍستػىٍيًقظى   203 ....................................... ريًفعى اٍلقىلىمي عىٍن ثىبلى
 253 ......................................................... زىادىؾى هللاي ًحٍرصنا كىالى تػىعيدٍ 

ًو فػىبىكىى  زىارى النهيب   رى أيمًٌ  116، 603............................................... قػىبػٍ
، كىعيٍثمىافى   سىافػىٍرتي مىعى النهيبًٌ   135 .................................... كىأىيب بىٍكرو، كىعيمىرى

ثػىٍرتي النًٌسىاءى عىلىى الٌرًجىاؿً  ا آلى دًكيٍم ُب اٍلعىًطيهًة، كىلىٍو كيٍنتي ميٍؤثًرنا أىحىدن  380 ......... سىاكيكا بػىٍْبى أىٍكالى
ةى  ـه ييصىل وفى الصهبلى ـه أىٍك يىكيوفي أىقٍػوىا  271 ......................................... سىيىٍأٌب أىقٍػوىا

ا، كىىىكىذىاالشه  ا، كىىىكىذى  172 ................................................... ٍهري ىىكىذى
قػىتىوي  قىةه تىصىدهؽى هللاي هًبىا عىلىٍيكيٍم، فىاقٍػبػىليوا صىدى  131 ....................................... صىدى

ًفلىةه  ةى لًوىٍقًتهىا، فىًإٍف أىٍدرىٍكتػىهىا مىعىهيٍم، فىصىلًٌ فىًإنػههىا لىكى انى  236 ....................... صىلًٌ الصهبلى
ا  261 ................................................. صلًٌ قائمنا، فإف ٓب تستطع فقاعدن

ةي اٍلًفٍطًر رىٍكعىتىافً  ةي ا١ٍبيميعىًة رىٍكعىتىاًف، كىصىبلى  133 ........................................ صىبلى
ةي عىلىى كىٍقًتهىا  223 .............................................................. الصهبلى
ةي أًلىكهًؿ كى   223 ..............................................................ٍقًتهىاالصهبلى

 130 ............................................................ صىل وا عىلىى صىاًحًبكيمٍ 
 357 ........................................... صىلهى الصهلىوىاًت يػىٍوـى اٍلفىٍتًح ًبويضيوءو كىاًحدو 

 136 ............................. حْبى سافر ركعتًْب، كحْبى أقاـ أربعنا  صلهى رسوؿي هللاً 
 357 ................................................... العىٍصرى   صىلهى لىنىا رىسيوؿي اَّللهً 

 212 ........................................ كىأىيب بىٍكرو، كىعيمىرى   صىلهٍيتي مىعى رىسيوًؿ هللاً 
 170 ...................................................... صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو

 170 .................................................... صوموا من الوضح إٔب الوضح
ا  331 ................................................................... صيوًمي عىنػٍهى



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٕٙ0 

 
 كَّٜ حألكخى٣غ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ـي اًبلطهعىاـً ًمٍثبلن ٗبًٍثلو   313 .......................................................... عىا
قىامىةى مىرهتػىٍْبً مىرهتػىٍْبً هللاي أىٍكبػىري هللاي أىٍكبػىري   231 ...................................... عىلهمىًِب اإٍلً

الن   231 .....................................................................عىلًٌٍموي ًببلى
ري  ا صىنػىٍعتيوي ايى عيمى  357 ............................................................ عىٍمدن

 350 ................................................. فىًإذىا سىجىدى غىمىزى٘ب فػىقىبىٍضتي رًٍجًلي
 380 ........................................................................ فىاٍرًجٍعوي 

ـه   312 ...................................... فىًإفه ًدمىاءىكيٍم كىأىٍموىالىكيٍم كىأىٍعرىاضىكيٍم عىلىٍيكيٍم حىرىا
قىةى ًمنى الهًذم نيًعد  لًٍلبػىٍيعً    فىًإفه رىسيوؿى اَّللهً   166 ................... كىافى أيىٍميريانى أىٍف ٬بيٍرًجى الصهدى

 265 ........................................ فػىقىنىتى شىٍهرنا يىٍدعيو ُب الص ٍبحً   فػىبػىلىغى النهيبه 
 131 ..................................... ةى ًحْبى فػىرىضىهىا، رىٍكعىتػىٍْبً رىٍكعىتػىٍْبً فػىرىضى اَّللهي الصهبلى 

 120 ................................، كأمهرىا عنو أربعةى آالؼو  فزكهجها النجاشي  النيبه 
 355 ................................................ فػىقىٍد مىلهٍكتيكىهىا ٗبىا مىعىكى ًمنى القيٍرآفً 

 225 ..................................................................... فىًللهًو ا٢بٍىٍمدي 
ارً   فػىلىٍم يػىريده عىلىٍيًو النهيًب    376 ...................................... حىٌبه أىقٍػبىلى عىلىى ا١بًٍدى

ًلكى شىٍهره  ـى صىلهى عىلىيػٍهىا كىقىٍد مىضىى ًلذى  130 ...................................... فػىلىمها قىًد
 355 ............................................................فىمىا ًعٍندىؾى ًمنى القيٍرآفً 

دي مىا تيٍطًعمي ًستًٌْبى ًمٍسًكيننا؟  153 ................................................ فػىهىٍل ٘بًى
 153 .......................................... فػىهىٍل تىٍستىًطيعي أىٍف تىصيوـى شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍْبً؟

قػىتػيهىا كىُب اٍلبػىزًٌ  قػىتػيهىا كىُب اٍلغىنىًم صىدى ًبًل صىدى ُب اإٍلً
 166 ............................ قػىتيوي صىدى  )(

 385 .................................................................... ًفيًو اٍلويضيوءي 
ٍرؾً  : أىانى أىٍغُبى الش رىكىاًء عىًن الشًٌ  353 .................................. قىاؿى هللاي تػىبىارىؾى كىتػىعىأبى
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: ثىبلىثىةه أىانى خىٍصميهيٍم يػىٍوـى الًقيىامىةً   332 ...................................... قىاؿى اَّللهي تػىعىأبى
ةً   350 ............................................. قػىبهلى بػىٍعضى ًنسىائًًو، ٍبيه خىرىجى ًإٔبى الصهبلى

ةو مىا انٍػتىظىٍرٛبييوىىا ميوا، أىمىا ًإنهكيٍم ُب صىبلى  223 ............................. قىٍد صىلهى النهاسي كىانى
 287 .................................................. ًنيهىاقىٍد عىًلٍمتي أىفه بػىٍعضىكيٍم خىا١بىى 

ةى بػىٍيًِب كىبػىٍْبى عىٍبًدم ًنٍصفىٍْبً   213 .......................................... قىسىٍمتي الصهبلى
ًو، ًىيى ٗبىٍنزًلىًة أىبًيًو كىأيمًٌوً   376 ................................................ قىضىى ًبًو أليمًٌ

 233 .............................................. شىٍفعنا شىٍفعنا  كىافى أىذىافي رىسيوًؿ هللاً 
 238 .................................... مىثٍػُبى مىثػٍُبى   كىافى اأٍلىذىافي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ هللاً 
 281 .................................................. كىافى اٍلقينيوتي ُب اٍلمىٍغًرًب كىاٍلفىٍجرً 

 121 ............. لظ ٍهرى ًإٔبى كىٍقًت العىٍصرً ًإذىا اٍرٙبىىلى قػىٍبلى أىٍف تىزًيغى الشهٍمسي أىخهرى ا  كىافى النهيب  
 116 ......................................... أيىٌٍب مىٍسًجدى قػيبىاءو كيله سىٍبتو   كىافى النهيب  
 101 ................................... أيىٌٍب مىٍسًجدى قػيبىاءو كيله سىٍبتو مىاًشينا  كىافى النهيب  
 181 .................................. أيىٍميريانى أىٍف ٬بيٍرًجى الزهكىاةى ٩بها نيًعد هي لًٍلبػىٍيعً   كىافى النهيب  
ىٍغًرًب كىالًعشىاًء ًإذىا جىده بًًو السهيػٍري   كىافى النهيب  

 123 ............................. ٯبىٍمىعي بػىٍْبى ا٤ب
 230 .......................................... و عناييصىلًٌي عىلىى رىاًحلىًتًو تىطى   كىافى النهيب  

ةى   كىافى رىسيوؿي اَّللهً  ءى، فػىيػىٍقًضي ا٢بٍىاجى  371 ................................... أيىٌٍب ا٣بٍىبلى
 123 ................................. ٯبىٍمىعي بػىٍْبى صىبلىًة الظ ٍهًر كىالعىٍصرً   كىافى رىسيوؿي اَّللهً 
ًر لًثىالًثىةو  ييصىلًٌيهىا  كىافى رىسيوؿي هللاً   221 .................................... ًلسيقيوًط اٍلقىمى
ري اٍلًعشىاءى ًإٔبى ثػيليًث اللهٍيلً   كىافى رىسيوؿي هللاً   223 .................................... يػيؤىخًٌ

 113 ................................................... كىٍسري عىٍظًم اٍلمىيًًٌت كىكىٍسرًًه حىيًّا
 137 ..................................... قىٍد أىًبىه كىقىصىرى   هللاً  كيل  ذىًلكى قىٍد فػىعىلى رىسيوؿي 
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 313 ............................ كينها ٬بيٍرًجي زىكىاةى الًفٍطًر صىاعنا ًمٍن طىعىاـو أىٍك صىاعنا ًمٍن شىًعّبو 
ةى عىٍن كىٍقًتهىا ريكفى الصهبلى  236 ......................... كىٍيفى أىٍنتى ًإذىا كىانىٍت عىلىٍيكى أيمىرىاءي يػيؤىخًٌ

ا  110 ....................................... الى ٘بىٍعىليوا بػيييوتىكيٍم قػيبيورنا، كىالى ٘بىٍعىليوا قػىرٍبًم ًعيدن
 155 ............................................................... ال ٙبلفوا إالٌ اب

 135، 136، 136، 602، 131 ................ الى تيشىد  الٌرًحىاؿي ًإاله ًإٔبى ثىبلىثىًة مىسىاًجدى 
ا ثىًة مىسىاًجدى: مىٍسًجًدم ىىذى  103 .............................. الى تىشيد كا الٌرًحىاؿى ًإاله ًإٔبى ثىبلى

، كى  ؿى  175، 171............................ الى تػيٍفًطريكا حىٌبه تػىرىٍكهي الى تىصيوميوا حىٌبه تػىرىكيا ا٥بًٍبلى
اًب اَّللهً   152 ............................................................ الى تػيعىذًٌبيوا ًبعىذى

، أىٍك بًيعيوا ىىذىا كىاٍشتػىريكا بًثىمىًنًو ًمٍن ىىذىا  313 ........................ الى تػىٍفعىليوا، كىلىًكٍن ًمٍثبلن ٗبًٍثلو
رىأى ًٕبىٍيضىة ري ذىاًت ٞبىٍلو حىٌبه تيٍستػىبػٍ  125 ..................... الى تيوطىأي حىاًمله حىٌبه تىضىعى، كىالى غىيػٍ

لىتىك يػٍ لىتىوي كىيىذيكؽى عيسى يػٍ  115 ........................................... الى حىٌبه تىذيكًقي عيسى
 638 ............................................................. الى حىرىجى ًإٍف شىاءى اَّللهي 

، كىشىاًىدىٍم عىٍدؿو   132 ................................................. الى ًنكىاحى ًإاله بًوىٕبٌو
 357 ......................................................... الى كيضيوءى ًإاله ًمٍن حىدىثو 

 371، 388................................................ الى يػىتػىوىارىثي أىٍىلي ًملهتػىٍْبً شىٌبه 
ل  بػىٍيعي اٍلميغىنًٌيىاًت، كىالى ًشرىاؤيىينه كىالى ً٘بىارىةه ًفيًهنه   633 .................................. الى ٰبًى

 323 ........................................................... الى يىٍدخيلي ا١بٍىنهةى عىاصو 
، كىالى يىًرثي اٍلكىاًفري اٍلميٍسًلمى   371، 388............................ الى يىًرثي اٍلميٍسًلمي اٍلكىاًفرى

تػىغىى ًفيًو  بىًغي لًٍلمىًطيًٌ أىٍف تيشىده رًحىاليوي ًإٔبى مىٍسًجدو يػيبػٍ  135 ............................. الى يػىنػٍ
مىنهكى سيورىةن ًىيى أىٍعظىمي الس وىًر ُب القيٍرآفً 

يعىلًٌ  212 ........................................ ألى
 383، 380........................................................ كىحىجًّا لىبػهٍيكى عيٍمرىةن 
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 113، 132......................................... لىعىلهًك تيرًيًدينى أىٍف تػىٍرًجًعي ًإٔبى رًفىاعىةى 
 126 ............................................................. لىعىلهوي ييرًيدي أىٍف ييًلمه هًبىا

الىعىنى اَّللهي اليػى   110 .............................. هيودى كىالنهصىارىل، اٚبهىذيكا قػيبيورى أىٍنًبيىائًًهٍم مىٍسًجدن
رىهي   126 .......................................... لىقىٍد ٮبىىٍمتي أىٍف أىٍلعىنىوي لىٍعننا يىٍدخيلي مىعىوي قػىبػٍ

، أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإاله هللاي   210 ........................................  هللاي أىٍكبػىري هللاي أىٍكبػىري
، كىٗبيعىافىاًتكى ًمٍن عيقيوبىًتكى   350 ............................ اللههيمه أىعيوذي ًبًرضىاؾى ًمٍن سىخىًطكى

 337 ......................................... لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ٜبىىرنا، فىأىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه،
ىمىٍرتػيهيٍم لىٍوالى أىٍف أىشيقه عىلىى أيمهًٍب  ةو ًبويضيوءو ، ألى  200 .............................. ًعٍندى كيلًٌ صىبلى

قىةه ُب عىٍبًدًه كىالى فػىرىًسوً   183 ........................................ لىٍيسى عىلىى اٍلميٍسًلًم صىدى
 182 ...................................................... مىا أيٍنزًؿى عىلىيه ُب ا٢ٍبيميًر شىٍيءه 

 121 .................................... بػىٍْبى اٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء قىط    مىا ٝبىىعى رىسيوؿي اَّللهً 
 121 ....................... صلى صبلةن قط  إال ٤بيقاهًتا إال صبلتْبً   ما رأيت رسوؿى هللاً 
نٍػيىا  مىا زىاؿى رىسيوؿي هللاً   283 ............................. يػىٍقنيتي ُب اٍلفىٍجًر حىٌبه فىارىؽى الد 

 132 ................... سىفىرنا قىط  ًإاله صىلهى رىٍكعىتػىٍْبً حىٌبه يػىٍرًجعى   مىا سىافػىٍرتي مىعى رىسيوًؿ هللاً 
ةو   355 .................................................. مىا ٕب اليػىٍوـى ُب النًٌسىاًء ًمٍن حىاجى

، كىالى ًفضهةو الى يػيؤىدًٌم مً   183 ............................... نػٍهىا حىقههىامىا ًمٍن صىاًحًب ذىىىبو
ا، كىمىا كىٍيلى فىًمٍثلي ذىًلكى   310 .......................... مىا كيزًفى ًمٍثله ٗبًٍثلو ًإذىا كىافى نػىٍوعنا كىاًحدن

يلو ًإاله أىنهوي كىافى فىًقّبنا فىأىٍغنىاهي اَّللهي كىرىسيوليوي   167 ............................... مىا يػىٍنًقمي اٍبني ٝبًى
 115 ........................ مىاتى اليػىٍوـى رىجيله صىاًلحه، فػىقيوميوا فىصىل وا عىلىى أىًخيكيٍم أىٍصحىمىةى 

ا؟  118 ................................................................. مىٌبى ديًفنى ىىذى
ثى مىوىارًيثى عىًتيقىهىا، كىلىًقيطىهىا، كىكىلىدىىىا اله  ٍرأىةي ٙبىٍرًزي ثىبلى ًعني عىلىٍيوً اٍلمى  376 ................ ًذم تيبلى
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 133 ........................................... ميٍرهي فػىٍليػيرىاًجٍعهىا، ٍبيه لًييٍمًسٍكهىا حىٌبه تىٍطهيرى 
يٍسًلميوفى ًعٍندى شيريكًطًهمٍ 

 132 ..........................................................ا٤ب
 250، 275........................................ مىٍن أىٍدرىؾى الرهٍكعىةى فػىقىٍد أىٍدرىؾى السهٍجدىةى 

 252 ....................................... مىٍن أىٍدرىؾى الر كيوعى ًمنى الرهٍكعىًة اآٍلًخرىًة يػىٍوـى ا١ٍبيميعىًة 
ةى  ًة فػىقىٍد أىٍدرىؾى الصهبلى  253 ....................................... مىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن ًمنى الصهبلى

 306 ................................. رىؾى عىرىفىاتو فػىوىقىفى هًبىا كىاٍلميٍزدىلًفىةى فػىقىٍد ًبىه حىج وي مىٍن أىدٍ 
 152 ............................................................ مىٍن بىدهؿى ًدينىوي فىاقٍػتػيليوهي 

ةى اٍلميًقيمً   120 ............................................ مىٍن أتىىىهلى ُب بػىلىدو، فػىٍلييصىلًٌ صىبلى
 155 .................................................... بغّب هللا فقد أشرؾمىن حىلىفى 

 158 ............................................. مىٍن حىلىفى ًبغىٍّبً هللًا فػىقىٍد كىفىرى أىٍك أىٍشرىؾى 
ًيًنًو، كىٍليػىٍفعىلٍ  رنا ًمنػٍهىا، فػىٍلييكىفًٌٍر عىٍن ٲبى يػٍ رىىىا خى ْبو فػىرىأىل غىيػٍ  118 ................ مىٍن حىلىفى عىلىى ٲبًى

 111 .............................................. مىن زارى قربم فقد كجبىت لىوي شفاعىٍب
ةن ٓبٍى يػىٍقرىٍأ ًفيهىا أًبيٌـً اٍلقيٍرآًف فىًهيى ًخدىاجه   256، 251، 285، 213 ............ مىٍن صىلهى صىبلى

ا  261 ...................................... مىٍن صىلهى قىائًمنا فػىهيوى أىٍفضىلي، كىمىٍن صىلهى قىاًعدن
 306ا 351 ..................................... مىٍن عىًملى عىمىبل لىٍيسى عىلىٍيًو أىٍمريانى فػىهيوى رىد  

 155 .......................................... من كاف حالفنا فليحًلٍف اب أك ليىٍصميت
مىاـً لىوي ًقرىاءىةه  ـه فىًإفه ًقرىاءىةى اإٍلً  251، 270................................... مىٍن كىافى لىوي ًإمىا

 102 ................................. مىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبً كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر، فػىعىلىٍيًو ا١ٍبيميعىةي يػىٍوـى 
 360 ............................................ بى اًبلنػهٍرًد فػىقىٍد عىصىى هللاى كىرىسيولىوي مىٍن لىعً 

ًم ًخٍنزًيرو كىدىًموً   360 ............................. مىٍن لىًعبى اًبلنػهٍردىًشًّب فىكىأى٭بهىا صىبىغى يىدىهي ُب ٢بٍى
 601 ........................ ٍعًصيىوي فىبلى يػىٍعًصومىٍن نىذىرى أىٍف ييًطيعى اَّللهى فػىٍلييًطٍعوي، كىمىٍن نىذىرى أىٍف يػى 
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 306 ............................................ مىٍن كىقىفى ًبعىرىفىاتو بًلىٍيلو فػىقىٍد أىٍدرىؾى ا٢بٍىجه 
يًسر
ى
 363 ................................................................. النهردي ًمن ا٤ب

ي عىنػٍهىا، أىرىأىٍيًت لىٍو كىافى عىلىى أيمًٌكً   331 ........................................ نػىعىٍم حيجًٌ
ثلة هنى النيب

ي
 113 ......................................................... : عن ا٤ب

ا رىًة اٍلقيبيوًر فػىزيكريكىى تيكيٍم عىٍن زايى يػٍ  116 .................................................. نػىهى
دي مىا تػيٍعًتقي رىقػىبىةن؟  153 .......................................................... ىىٍل ٘بًى

 115 .............................................................. ىىٍل عىلىٍيًو ًمٍن دىٍينو؟
؟  110 ...................................................... ىىٍل لىك ُب خىٍّبو ًمٍن ذىًلكى
 377 ......................................................... ىيوى لىكى ايى عىٍبدي ٍبنى زىٍمعىةى 

ا رنا ًمنػٍهى يػٍ ، فػىرىأىٍيتى غىيػٍرىىىا خى ْبو ًإذىا حىلىٍفتى عىلىى ٲبًى  161 .................................... كى
 121 ......................... صىبلةن قىط  إال لًوىٍقًتهىا  ريهي مىا صىلهى رىسيوؿي اَّللهً كىاىلهًذم ال إلىوى غىيػٍ 

ىٍف يػىلىجه أىحىديكيٍم بًيىًميًنًو ُب أىٍىًلوً  هللًا ألى  161 .............................................. كى
ْبو  هللًا ًإٍف شىاءى هللاي الى أىٍحًلفي عىلىى ٲبًى ًإٌ٘بً كى  161 ......................................... كى

 331 ............................................... كىجىبى أىٍجريًؾ، كىرىدهىىا عىلىٍيًك اٍلًمّبىاثي 
ًطله، ًإاله رىٍميىوي ًبقىٍوًسوً   363 ................................ كىكيل  مىا يػىٍلهيو ًبًو اٍلمىٍرءي اٍلميٍسًلمي ابى

ا  182 ............................................. كىالى صىاًحبي ًإًبلو الى يػيؤىدًٌم ًمنػٍهىا حىقههى
 377 ..................................................... الوىلىدي لًٍلًفرىاًش كىلًٍلعىاًىًر ا٢بىجىري 

؟   153 ..................................................................كىمىا أىٍىلىكىكى
 7 .................................. كنتبع السنة كا١بماعة ك٪بتنب الشذكذ كا٣ببلؼ كالفرقة

ةى   132 ........................................... فىًإانه قػىٍوـه سىٍفره  ايى أىٍىلى مىكهةى، أىٛب وا الصهبلى
قىة  161 ...................... ايى مىٍعشىرى الت جهاًر ًإفه اٍلبػىٍيعى ٰبىٍضيريهي ا٢بٍىًلفي كىاللهٍغوي فىشيوبيوهي اًبلصهدى
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 607 .......................................................... ٯبيٍزًيكى ًمٍن ذًلكى الثػ ليثي 
 273، 8 .......................................................... يد هللا مع ا١بماعة

ا  631 ....................................يىٍشرىبي أيانىسه ًمٍن أيمهًٍب ا٣بٍىٍمرى ييسىم ونػىهىا ًبغىٍّبً ا٠بًٍهى
ًإٍف أىٍخطىئيوا فػىلىكيٍم كىعىلىٍيًهمٍ   271 .......................... ييصىل وفى لىكيٍم، فىًإٍف أىصىابيوا فػىلىكيٍم، كى

ةى عىٍن كىٍقًتهىا؟ ًيتيوفى الصهبلى  236 ........................................................ ٲبي
 336 ........................... يػيٍنصىبي ًلكيلًٌ غىاًدرو لًوىاءه يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًعٍندى اٍسًتًو ًبقىٍدًر غىٍدرىتًوً 

 316 .................................................. يػىنػٍهىى عىٍن بػىٍيًع الذهىىًب اًبلذهىىبً 
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 فٙشط ا٢صبس

 
 167 ................................................................. أىدًٌ زىكىاةى مىاًلًك 

 253 ........................... ًإذىا رىكىعى أىحىديكيٍم فىمىشىى ًإٔبى الصهفًٌ قػىٍبلى أىٍف يػىٍرفػىعيوا ريءيكسىهيمٍ 
 253 ............................................. ًإذىا فىاتػىٍتكى الرهٍكعىةي فػىقىٍد فىاتػىٍتكى السهٍجدىةي 
قىامىةي، كىأىتىى عىلىى ميؤىذًٌفو   231 ............................................ اأٍلىذىافي مىثٍػُبى كىاإٍلً

، كىا٫ٍبىريكا ىىٍداين ًإٍف كىافى مىعىكيمٍ   308 .................. اٍذىىٍب ًإٔبى مىكهةى، فىطيٍف أىٍنتى كىمىٍن مىعىكى
، ٍبيه قىدٍ   308 ............................................ حىلىٍلتى  اٍصنىٍع مىا يىٍصنىعي اٍلميٍعتىًمري

اثن كىأىٍطعىٍمتيميوهي كيله يػىٍوـو رىًغيفنا   175 ..................................... أىفىبلى حىبىٍستيميوهي ثىبلى
 285 .............................................................. اقٍػرىٍأ هًبىا ُب نػىٍفًسكى 

ٍعتي رىسيوؿى هللاً اقٍػرىٍأ هًبىا ُب نػىٍفًسكى فىًإٌ٘بً     ...................................... 256 ٠بًى
 136 ........................................ أىمىا لىٍو أىٍدرىٍكتيكى قػىٍبلى أىٍف تػىٍرحىلى ًإلىٍيًو مىا رىحىٍلتى 

ةه إ  181 ................................ فه النهاسى قىًد اٍستػىٍعجىليوا ُب أىٍمرو قىٍد كىانىٍت ٥بىيٍم ًفيًو أىانى
ـى بًنػىيٍ   106 ......................................سىابيورى سىنىةن أىٍك سىنػىٍبىٍ أىفه أىنىسى ٍبنى مىاًلكو أىقىا

 117 ................ أف ببلؿ بن رابح هنع هللا يضر سافر من الشاـ إٔب ا٤بدينة لزايرة القرب الشريف 
ًإٍف ٓبٍى ٚبىٍريٍج فػىلىٍيسى ًبشىٍيءو   132 ............................... ًإٍف خىرىجىٍت فػىقىٍد بػيتهٍت ًمٍنوي، كى

ؽى الس نهًة أىٍف ييطىلًٌقىهىا طىاًىرنا ًمٍن غىٍّبً ًٝبىاعو   186 .................................... أىفه طىبلى
ًة الص ٍبًح كىًلصىلىوىاٌب كيلًٌهىا، مىا ٓبٍى أيٍحًدثٍ   إف  355 ................... كىافى لىكىاًفينا كيضيوًئي ًلصىبلى

اانى ًبكيٍم  ،حي ًنسىاءىكيمٍ ًإانه الى نػىؤيم كيٍم، كىالى نػىٍنكً   136 ............................... ًإفه هللاى ىىدى
ـي  مىا ، كىسىيىٍكًفيكى ذىًلكى اإٍلً ًة شيٍغبلن  270 ........................ أىٍنًصٍت لًٍلقيٍرآًف فىًإفه ُب الصهبلى

 322 ........... إلسبلـى كأظهرى ا  إ٭با نزلٍت ىذه اآليةي فينا معشرى األنصاًر ٤بها نصر هللا نبيو
قىامىةى  ـى، كىثػىُبه اإٍلً ةى مىعى اٍلقىٍوـً أىذهفى كىأىقىا  236 ....................... أنهوي كىافى ًإذىا ٓبٍى ييٍدرًًؾ الصهبلى
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 363 .......................... أىنهوي كىافى ًإذىا كىجىدى أىحىدان ًمٍن أىٍىًلًو يػىٍلعىبي اًبلنػهٍرًد ضىرىبىوي كىكىسىرىىىا
 101 ...................................................... أىنهوي كىافى الى ٯبيىمًٌعي ُب السهفىًر 

، اًء ثىبلاثن كىيػىتىشىههدي ثىبلاثن ي ُب النًٌدى  233 ........................................ أىنهوي كىافى ييكىربًٌ
 282 .................................. أنو ٓب يزٍؿ يقنتي ُب صبلًة الصبًح حٌب فارؽ الدنيا

 322 ......................................... أىٍينى ايى سىٍعدي، ًإٌ٘بً أىًجدي رًيحى ا١بىنهًة ديكفى أيحيدو 
 361 ......................... بػىلىغىًِب عىٍن رًجىاؿو ًمٍن قػيرىٍيشو يػىٍلعىبيوفى بًليٍعبىةو يػيقىاؿي ٥بىىا: النػهٍردىًشّبي 

: اللهًعبي ًفيًهنه  ثه الى يػيٍلعىبي هًبًنه  352 ...................................... كىا١بًٍد  سىوىاءه  ثىبلى
 132 ............................................................... ٍبيه ًإفه عيٍثمىافى أىًبىه 
تيمٍ  ثيمىا كينػٍ يػٍ  107 .............................................................. ٝبىًٌعيوا حى
 111 ............................................................... حىلىقى عىانىةى مىيًٌتو 

ًبتو اٍلمىٍسًجدى فػىوىجىدى   253 ................................... النهاسى ريكيوعنا  دىخىلى زىٍيدي ٍبني اثى
رنا ًمٍنكيمٍ    رىسيوؿي هللاً  يػٍ  131 ............................................. كىافى أىقٍػوىل كىخى

ةي ُب السهفىًر رىٍكعىتىاًف، مىٍن تػىرىؾى الس نهةى كىفىرى   136 ...................................... الصهبلى
ؽي الس نهًة أىٍف ييطىلًٌقىهىا تىطٍ   181 ............................. ًليقىةن كىًىيى طىاًىره ُب غىٍّبً ًٝبىاعو طىبلى

 353 ..................................... الطهبلىؽي عىٍن كىطىرو، كىالعىتىاؽي مىا أيرًيدى ًبًو كىٍجوي اَّللهً 
 131 ......................................................... عىًجٍبتي ٩بها عىًجٍبتى ًمٍنوي 

ـى تػىٍنصيوفى  عىبلى
 110 ..........................................................مىيًٌتىكيٍم  )(

 322 ............... فاإللقاء ابأليدم إٔب التػهٍهليكًة: أف نقيمى ُب أموالًنا كنصًلحيها كندعى ا١بهاد
 177 ............................................ فىجىاءى ميعىاذه فىدىعىاهي، فىأىىبى فىضىرىبى عينػيقىوي 

لىةن أىٍك قىرًيبنا مً   177 .................................................. نػٍهىافىدىعىاهي ًعٍشرًينى لىيػٍ
 167 ................................................................فػىقىوًٌٍموي كىأىدًٌ زىكىاتىوي 
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 كَّٜ ح٥ػخٍ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 136 ............................ فمىٍن صىلهى ُب السهفىًر أىٍربػىعنا كىمىٍن صىلهى ُب ا٢بٍىضىًر رىٍكعىتػىٍْبً 
 280 .............................. نى الصهلىوىاًت كىافى اٍبني مىٍسعيودو هنع هللا يضر الى يػىٍقنيتي ُب شىٍيءو مً 

ؽي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ هللاً  فىًة عيمىرى   كىافى الطهبلى نػىتػىٍْبً ًمٍن ًخبلى  181 .............. كىأىيب بىٍكرو كىسى
 106 ....................................... كىافى ُب قىٍصرًًه أىٍحيىاانن ٯبيىمًٌعي كىأىٍحيىاانن الى ٯبيىمًٌعي 

ًة   280 .............................................. كىافى الى يػىٍقنيتي ُب شىٍيءو ًمنى الصهبلى
 157 ................................ كىتىبى عيمىري ٍبني ا٣بٍىطهاًب أىٍف ٰبيٍكىمى عىلىٍيًو كيلهمىا أىصىابى 

 128 ........................................... كيل  ذىاًت زىٍكجو ًإتٍػيىانػيهىا زانن ًإاله مىا سيًبيىٍت 
 151 ............................................................ الى أىٍجًلسي حىٌبه أىقٍػتػيلىوي 

 165 ..................................... الى أبىٍسى اًبلتػهرىب ًص حىٌبه يىًبيعى، كىالزهكىاةي كىاًجبىةه عىلىٍيًو 
 101 ........................................................... الى ٝبييعىةى عىلىى ميسىاًفرو 

 106 ............................................ ٍصرو جىاًمعو الى ٝبييعىةى كىالى تىٍشرًيقى ًإاله ُب مً 
 181 .............................................................. الى زىكىاةى ُب اٍلعىرىًض 

 181 ......................................... الى زىكىاةى ُب عىرىضو الى ييدىاري ًإاله الذهىىبى كىاٍلًفضهةى 
ـى قىائًمنا  مىا  257 ................................................ الى ٯبيٍزًئيكي ًإاله أىٍف تيٍدرًؾى اإٍلً

هي  ًإٍف شىاءى أىخىذى  300 ................................ الى ٰبيٍكىمي عىلىٍيًو، ًإٍف شىاءى اَّللهي عىفىا عىٍنوي، كى
 257 ............................................... الى يػىرٍكىٍع أىحىديكيٍم حىٌبه يػىٍقرىأى أًبيٌـً اٍلقيٍرآفً 

 155 ...........................ا ألف أحلفى كاذابن أحب  إٕبه ]من[ أف أحلفى بغّبًه صادقن 
؟، اٍنطىًلٍق فػىريدههي كىالى أتىٍخيذىفه ًإاله ًمٍثبلن ٗبًٍثلو   313 ............................... ٓبى فػىعىٍلتى ذىًلكى

يٍسًلًمْبى كىأىبٍػرىأي إًلىٍيكى ٩بها جىاءى 
يٍشرًكيوفى  اللههيمه ًإٌ٘بً أىٍعتىًذري ًإلىٍيكى ٩بها صىنىعى ىىؤيالىًء، يػىٍعًِب ا٤ب

 322 ... ًبًو ا٤ب
 175 .................................... اللههيمه ًإٌ٘بً ٓبٍى أىٍحضيٍر، كىٓبٍى آميٍر، كىٓبٍى أىٍرضى ًإٍذ بػىلىغىًِب 

 152 ........................................................... لىٍو كيٍنتي أىانى ٓبٍى أيٍحرًقٍػهيمٍ 
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 كَّٜ ح٥ػخٍ

 

 حُلٜخٍّ
 د

لىهىا أىٍك بػىٍعدى  الىٍو كيٍنتي ميصىلًٌينا قػىبػٍ ىٍٛبىٍمتػيهى  135 ........................................... ىىا ألى
 165 ........................... لىٍيسى ُب اٍلعيريكًض زىكىاةه ًإاله ُب عىٍرضو ُب ً٘بىارىةو فىًإفه ًفيًو زىكىاةه 

 322 .................................... لىيػىرىيىنه اَّللهي مىا أيًجد    لىًئٍن أىٍشهىدى٘ب اَّللهي مىعى النهيبًٌ 
 136 ................... مىا لىنىا كىلًٍلميرىبػهعىًة، ًإ٭بهىا يىٍكًفينىا ًنٍصفي اٍلميرىبػهعىًة، ٫بىٍني ًإٔبى الر ٍخصىًة أىٍحوىجي 

ٍنىعي أيمىرىاءىكيٍم أىٍف ٯبىٍهىريكا هًبىا ًإال اٍلًكبػٍري   211 ............................................ مىا ٲبى
 213 ........................... لرهٍٞبىًن الرهًحيًم " ُب ًقرىاءىتًًو فػىقىٍد تػىرىؾى آيىةن مىٍن تػىرىؾى " ًبٍسًم اَّللهً ا

 135 ......................... مىٍن صىلهى أىٍربػىعنا ُب السهفىًر فىحىسىنه، كىمىٍن صىلهى رىٍكعىتػىٍْبً فىحىسىنه 
ٍطرىٍنجي ًمنى اٍلمىٍيًسر   363 ....................................................النػهٍردي أىًك الشًٌ
 175 .................................................... ىىٍل كىافى ًفيكيٍم ًمٍن ميغىٌرًبىًة خىربىو 

 117 .................. كتتمتع بزايرتو  ىل لك أف تسّب معي إٔب ا٤بدينة، فنزكر قرب النيب
ةى رىسيوًؿ هللاً  يقػىٌرًبىنه ًبكيٍم صىبلى هللًا ألى   ، ........................................... 280 كى

هللاً  ةى رىسيوًؿ هللاً  كى يقػىٌرًبىنه ًبكيٍم صىبلى  ، ............................................ 282 ألى
 380 ............................... كىاَّللهً ايى بػينػىيهةي، مىا ًمنى النهاًس أىحىب  ًإٕبىه ًغُبن بػىٍعًدم ًمٍنكً 

ٍتًًو   136 ....................................................... كىدىٍع عىٍنكى الط ورى فىبلى أتى
ا كىلىٍوالى ذى  رى أىٌ٘بً أىٍخشىى أىٍف يػيتهخىذى مىٍسًجدن رىهي غىيػٍ ىبٍػرىزيكا قػىبػٍ  110 ........................... ًلكى ألى

 132 ................................................. ايى أىٍىلى مىكهةى، أىٛب وا فىًإانه قػىٍوـه سىٍفره 
، ًإٌ٘بً أتىىىهٍلتي ٗبىكهةى ميٍنذي قىًدٍمتي   120 ........................................ ايى أىيػ هىا النهاسي

 385 ..................................... اي ٧بمدي إٌ٘بً جعٍلتي لكى ما ٘بيىاىىكى غنيمىةن كرًٍزقنا
 157 ........................................................ ٰبيٍكىمي عىلىٍيًو كيلهمىا أىصىابى 
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 كَّٜ حألػالّ حُٔظَؿْ ُْٜ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 فٙشط األػالَ اٌّزشعُ ٌُٙ

 387 ........................................................................ الباجي
 136 ............................................................... أىبيو بىٍصرىةى اٍلًغفىارًم  

 330 ............................................................ تقي الدين اإلخنائي
 316 ............................................................. تقي الدين السبكي

 337 ........................................................................ ثور أبو
يلو   168 ...................................................................... اٍبني ٝبًى
 337 ....................................................................... ا١بوىرم

 332 ................................................................ ابن حجر ا٥بيثمي
 335 .............................................................. ابن رجب ا٢بنبلي

 367 ....................................................................... الشربيِب
 337 ..................................................................... وشيرطي الط  

 177 .................................................... سىرحو  أيبعبدي هللًا بن سٍعًد بًن 
 380 .............................................................. أبو عبدهللا الزبّبم

 180 ......................................................................... عطاء
 338 ................................................................. عبلء البخارمال

 136 .................................................................. قػىزىعىة بن ٰبٓب
 382 ................................................... ليلى أبودمح بن عبدالرٞبن بن 

 171 .............................................................. مطرؼ بن عبدهللا
 56 .................................................................. ابن مطهر ا٢بلي

 263 ...................................................................... ابن مفلح
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ٙٗٔ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 ٚاٌّشاعغ اٌّصبدسفٙشط 
ؿٞحد ٓئحٍ أَٛ »)ٖٓ طَحع ٤ٗن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش: ٝك٤ٜخ « حُٔٔخثَ ٝحألؿٞرش» .ٔ

ُِلخكع « حهظ٤خٍحص ٤ٗن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش»٤ُ٘ن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش، ٝٓؼٚ «( حَُكزش

ُٔئٍم حإلٓالّ « طَؿٔش ٤ٗن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش»حُؼالٓش دمحم رٖ ػزي حُٜخى١، ٓغ 

حٌُٛز٢، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼَزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ  حُلخكع
ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ 7ٕ4أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

حُوخَٛس، حُطزؼش  -ػزي هللا ك٤ٖٔ رٖ ػٌخٗش، حُ٘خَٗ: حُلخٍٝم حُلي٣ؼش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ 
  ّ.ٕٗٓٓ - ٛـٕ٘ٗٔحأل٠ُٝ، 

حألرخ٤١َ ٝحُٔ٘خ٤ًَ ٝحُٜلخف ٝحُٔ٘خ٤َٛ، حُل٤ٖٔ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ؿؼلَ، أرٞ  .ٕ

ٛـ(، طلو٤ن: حُيًظٍٞ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي ٖٗ٘ػزي هللا حٌُٜٔح٢ٗ حُـٍٞهخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش  -حُـزخٍ حُل٣َٞحث٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ ح٤ُٜٔؼ٢ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ 

 -ٛـ  ٕٕٗٔ، ٓئٓٔش ىحٍ حُيػٞس حُظؼ٤ٔ٤ِش حُو٣َ٤ش، حُٜ٘ي، حُطزؼش حَُحرؼش، حُٔؼٞى٣ش

ٕٕٓٓ  .ّ 
حإلرخٗش حُٜـَٟ )حَُ٘ف ٝحإلرخٗش ػ٠ِ أٍٛٞ أَٛ حُٔ٘ش ٝحُي٣خٗش، أرٞ ػزي هللا ػز٤ي هللا  .ٖ

رٖ دمحم رٖ رطش حُؼٌز١َ حُل٘ز٢ِ، طلو٤ن: ٍٟخ رٖ ٗؼٔخٕ ٓؼط٢، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش 

، ٔ، ػيى حُٔـِيحص: ٕٕٓٓ – ٣ٕٖٔٗ٘ش حٍُٔ٘ٞس، ٓ٘ش حَُ٘٘: حُٔي –حُؼِّٞ، ٝحُلٌْ 
 . ٍٔهْ حُطزؼش 

ارطخٍ حإلؿٔخع، حُلٖٔ دمحم ه٤َ دمحم دمحم ه٤َ، كوٞم حُطزغ ٌَُ ِْٓٔ، رلغ ٍٓ٘٘ٞ  .ٗ

 ٛللش.  ٖٓػ٠ِ حُ٘زٌش حُؼٌ٘زٞط٤ش، ٣ظٌٕٞ ٖٓ 
 ح٠ُٜ٘ش. حرٖ ط٤ٔ٤ش ٤ُْ ِٓل٤خ، ٍٜٓ٘ٞ دمحم دمحم ػ٣ْٞ، حألٓظخً رخألَُٛ، ١زغ: ىحٍ  .٘

حرٖ ط٤ٔ٤ش، ك٤خطٚ ٝػَٜٙ ٝآٍحإٙ ٝكوٜٚ، حإلٓخّ دمحم أرٞ َُٛس ح١َُٜٔ، ١زغ ىحٍ حُلٌَ  .ٙ

 حُؼَر٢، رـ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش، ؿِء ٝحكي. 
حرٖ كِّ ٝٓٞهلٚ ٖٓ حإل٤ُٜخص )ػَٝ ٝٗوي(، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ك٢ حُؼو٤يس، هيٓض ر٤ٌِش  .7

ُلٔي، ١زغ: ًَِٓ اك٤خء ٛـ، ى. أكٔي ٗخَٛ حٓٓٗٔح٣َُ٘ؼش رـخٓؼش أّ حُوَٟ ػخّ 

 ٛـ. ٙٓٗٔحُظَحع رـخٓؼش أّ حُوَٟ، حٌُظخد حُظخٓغ ٝحألٍرؼٕٞ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ػخّ 
حرٖ ك٘زَ، ك٤خطٚ ٝػَٜٙ ٝآٍحإٙ ٝكوٜٚ، حإلٓخّ دمحم أرٞ َُٛس ح١َُٜٔ، ١زغ ىحٍ حُلٌَ  .4

 حُؼَر٢، رـ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش، ؿِء ٝحكي. 

ا٢ُ ػِْ حألٍٛٞ ُِوخ٢ٟ حُز٠٤خ١ٝ  حإلرٜخؽ ك٢ َٗف حُٜٔ٘خؽ ))ٜٓ٘خؽ حٍُٞٛٞ .0
ٛـ((، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ػزي حٌُخك٢ رٖ ػ٢ِ رٖ طٔخّ رٖ 74٘حُٔظٞك٢ ٓ٘ٚ 

كخٓي رٖ ٣ل٢٤ حُٔز٢ٌ ُٝٝيٙ طخؽ حُي٣ٖ أرٞ َٜٗ ػزي حُٞٛخد، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ 

  .ّ 00٘ٔ -ٛـ ٙٔٗٔػخّ حَُ٘٘: ، ر٤َٝص-حُؼ٤ِٔش 
ػ٠ِ ٜٓ٘خؽ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ػِْ حألٍٛٞ ُِوخ٢ٟ حإلرٜخؽ ك٢ َٗف حُٜٔ٘خؽ )َٗف  .ٓٔ

ٛـ(، ٤ٗن حإلٓالّ ػ٢ِ رٖ ػزي حٌُخك٢ حُٔز٢ٌ )حُٔظٞك٠:  4٘ٙحُز٠٤خ١ٝ حُٔظٞك٠ ٓ٘ش 

طلو٤ن: ، ٛـ( 77ٔٛـ( ُٝٝيٙ طخؽ حُي٣ٖ ػزي حُٞٛخد رٖ ػ٢ِ حُٔز٢ٌ )حُٔظٞك٠:  7٘ٙ
َٛ حٌُظخد: أ، حُيًظٍٞ ٍٗٞ حُي٣ٖ ػزي حُـزخٍ ٛـ١َ٤ -حُيًظٍٞ أكٔي ؿٔخٍ ح٢ُِِٓٓ 

ؿخٓؼش أّ حُوَٟ رٌٔش حٌَُٔٓش، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُزلٞع ُِيٍحٓخص  -ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ 

 ّ.  ٕٗٓٓ -ٛـ  ٕٗٗٔحإلٓال٤ٓش ٝاك٤خء حُظَحع، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
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ٕٙٗ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

اطلخف حُو٤َس حَُٜٔس رِٝحثي حُٔٔخ٤ٗي حُؼَ٘س، أرٞ حُؼزخّ ٜٗخد حُي٣ٖ أكٔي رٖ أر٢  .ٔٔ

ػؼٔخٕ حُز١َ٤ٛٞ حٌُ٘خ٢ٗ حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠:  رٌَ رٖ آٔخػ٤َ رٖ ٤ِْٓ رٖ هخ٣ٔخُ رٖ
طوي٣ْ: ك٤٠ِش ح٤ُ٘ن حُيًظٍٞ أكٔي ٓؼزي ػزي ح٣ٌَُْ، طلو٤ن: ىحٍ حٌُٔ٘خس ، ٛـ(4ٗٓ

ُِزلغ حُؼ٢ِٔ ربَٗحف أرٞ ط٤ْٔ ٣خَٓ رٖ ارَح٤ْٛ، ىحٍ حَُ٘٘: ىحٍ ح١ُٖٞ َُِ٘٘، 

 ّ.  000ٔ -ٛـ  ٕٓٗٔح٣َُخٝ، ُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ش .ٕٔ َٓ ٤ّ٘ن حُؼاَّل ٢ّ ح٤َُٔخ٢ٗ آػَخٍ حُ ِٔ ؼَِّ ُٔ كٖٔ ْرٖ ٣ْل٢َ٤ حُ َّ حػظ٠٘ رٚ: ٓـٔٞػش ٖٓ ، َػْزي حُ

حٕ، حُزخكؼ٤ٖ ََ ْٔ ي حُِؼ َّٔ َل ُٓ ٢ِِ ْرٖ  ٝكن حُٜٔ٘ؾ حُٔؼظٔي: ، ْٜٓ٘: حُٔي٣َ حُؼ٢ِٔ َُِٔ٘ٝع َػ

ٖٓ ح٤ُ٘ن رٌَ رٖ ػزي هللا أرٞ ٣ُي )ٍكٔٚ هللا طؼخ٠ُ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي َُِ٘٘ 
 ٛـ.  ٖٗٗٔش حأل٠ُٝ، ٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼ

حإلؿٔخع، أرٞ رٌَ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ، طلو٤ن: أرٞ ػزي حألػ٠ِ هخُي  .ٖٔ

َٜٓ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -رٖ دمحم رٖ ػؼٔخٕ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ح٥ػخٍ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس 
 ّ.  ٕٗٓٓ -ٛـ  ٕ٘ٗٔ

ٝىٍحٓش: ى. كئحى ػزي حُٔ٘ؼْ  طلو٤ن، حإلؿٔخع، دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ .ٗٔ

ٛـ/  ٕ٘ٗٔأكٔي، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُِْٔٔ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼش حأل٠ُٝ ُيحٍ حُِْٔٔ، 
ٕٓٓٗ .ّ 

ٝٗٔوش أهَٟ : طلو٤ن : ى.أرٞ كٔخى ٛـ٤َ ك٤٘ق، ١زغ : ٌٓظزش حُلَهخٕ رؼـٔخٕ، 

  ٛـ.ٕٓٗٔحُطزؼش حُؼخ٤ٗش: 
ُي٣ٖ أكٔي رٖ ٣ُٖ حُي٣ٖ حألؿٞرش ح٤َُٟٔش ػٖ حألٓجِش ح٤ٌُٔش، حُلخكع ٢ُٝ ح .٘ٔ

ٛـ، ىٍحٓش ٝطلو٤ن: دمحم طخَٓ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُظٞػ٤ش 4ٕٙػزيحَُك٤ْ حُؼَحه٢، حُٔظٞك٠ 

 ّ، ؿِء ٝحكي.040ٔحإلٓال٤ٓش، ك٢ حُـ٤ِح رَٜٔ، 
حألكخى٣غ حُٔوظخٍس، ٤ٟخء حُي٣ٖ دمحم رٖ ػزيحُٞحكي حُٔوي٢ٓ حُل٘ز٢ِ، طلو٤ن:  .ٙٔ

  ٙ.ٕٔٗٔزخػش رز٤َٝص، ػخّ ى.ػزيحُِٔي رٖ ى٤ٖٛ، ١زغ: ىحٍ ه٠َ ُِط

حإلكٔخٕ ك٢ طو٣َذ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، دمحم رٖ كزخٕ رٖ أكٔي رٖ كزخٕ رٖ ٓؼخً رٖ  .7ٔ
ْؼزيَ، حُظ٢ٔ٤ٔ، أرٞ كخطْ، حُيح٢ٍٓ، حُزُٔظ٢ )حُٔظٞك٠:  طَط٤ذ: حأل٤َٓ ػالء ، ٛـ(َٖٗ٘ٓ

: ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ، حُ٘خَٗ: ، طلو٤نٛـ( 7ٖ0حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ رِزخٕ حُلخ٢ٍٓ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  044ٔ -ٛـ  4ٓٗٔئٓٔش حَُٓخُش، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ٓ
أكٌخّ حُـ٘خثِ، أرٞ ػزي حَُكٖٔ دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ، رٖ حُلخؽ ٗٞف رٖ ٗـخط٢ رٖ آىّ،  .4ٔ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ، حُطزؼش حَُحرؼش، ٕٓٗٔحألٗوٞى١ٍ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
 ّ.  04ٙٔ -ٛـ  ٙٓٗٔ

ٛـ(، 7ٖٓأرٞ رٌَ حَُح١ُ حُـٜخٙ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: أكٌخّ حُوَإٓ، أكٔي رٖ ػ٢ِ  .0ٔ

ُز٘خٕ، حُطزؼش  -طلو٤ن: ػزي حُٔالّ دمحم ػ٢ِ ٗخ٤ٖٛ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ر٤َٝص 
 ّ. 00ٗٔٛـ/٘ٔٗٔحأل٠ُٝ، 

حألكٌخّ حٌُز٤َ، آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ ػٔخى حُي٣ٖ رٖ ًؼ٤َ، طلو٤ن: ٍٗٞ حُي٣ٖ ١خُذ،  .ٕٓ

 . ٖٔٗٔؼش حأل٠ُٝ، ٓ٘ش حُطزغ: ىٓ٘ن، حُطز-حُ٘خَٗ: ىحٍ حُ٘ٞحىٍ
حإلكٌخّ ك٢ أٍٛٞ حألكٌخّ، أرٞ حُلٖٔ ٤ٓي حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ٓخُْ  .ٕٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حَُُحم ػل٤ل٢، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ ٖٔٙحُؼؼِز٢ ح٥ٓي١ )حُٔظٞك٠: 

 ُز٘خٕ.  -ىٓ٘ن -حإلٓال٢ٓ، ر٤َٝص
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ٖٙٗ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ٖ ٓؼ٤ي رٖ كِّ حألٗي٢ُٔ حإلكٌخّ ك٢ أٍٛٞ حألكٌخّ، أرٞ دمحم ػ٢ِ رٖ أكٔي ر .ٕٕ

هيّ ُٚ: حألٓظخً ، ٛـ(، طلو٤ن: ح٤ُ٘ن أكٔي دمحم ٗخًَٙ٘ٗحُو١َز٢ حُظخ١َٛ )حُٔظٞك٠: 
  .حُيًظٍٞ اكٔخٕ ػزخّ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ح٥كخم حُـي٣يس، ر٤َٝص

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٘ٓ٘اك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ، أرٞ كخٓي دمحم رٖ دمحم حُـِح٢ُ حُط٢ٓٞ )حُٔظٞك٠:  .ٖٕ

 ٝص. ر٤َ -ىحٍ حُٔؼَكش 
حُؼ٤ِٔش ٖٓ حالهظ٤خٍحص حُلو٤ٜش ٤ُ٘ن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش، ػالء حُي٣ٖ أر٢  حألهزخٍ .ٕٗ

 حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػزخّ حُزؼ٢ِ حُيٓ٘و٢ حُل٘ز٢ِ. 

حألهزخٍ حُؼ٤ِٔش ٖٓ حالهظ٤خٍحص حُلو٤ٜش ٤ُ٘ن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش، ػالء حُي٣ٖ أر٢  .ٕ٘
ٛـ، طلو٤ن ٢ِ4ٖٓ، حُٔظٞك٠ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػزخّ حُزؼ٢ِ حُيٓ٘و٢ حُل٘ز

ٝطو٣َؾ: ى. أكٔي رٖ دمحم حُو٤َِ، ٝٓؼٜخ طؼ٤ِوخص ٝطٜل٤لخص ٤ُِ٘ن حرٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ، ١زغ: 

 ىحٍ حُؼخٛٔش َُِ٘٘. 
أهزخٍ ٌٓش ك٢ هي٣ْ حُيَٛ ٝكي٣ؼٚ، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ آلخم رٖ حُؼزخّ ح٢ٌُٔ  .ٕٙ

 -ٖ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ه٠َ ٛـ(، طلو٤ن: ى. ػزي حُِٔي ػزي هللا ى7ٕ٤ٕٛحُلخ٢ًٜ )حُٔظٞك٠: 

 . ٗٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 
أهزخٍ ٌٓش ٝٓخ ؿخء ك٤ٜخ ٖٓ حألػخٍ، أرٞ ح٤ُُٞي دمحم رٖ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ ح٤ُُٞي  .7ٕ

ٛـ(، طلو٤ن: ٕٓ٘رٖ ػوزش رٖ حألٍُم حُـٔخ٢ٗ ح٢ٌُٔ حُٔؼَٝف رخألٍُه٢ )حُٔظٞك٠: 

  .ر٤َٝص – ٍٗي١ حُٜخُق ِٓلْ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حألٗيُْ َُِ٘٘
حهظٜخٍ ػِّٞ حُلي٣غ، أرٞ حُليحء آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ رٖ ًؼ٤َ حُو٢َٗ حُز١َٜ ػْ  .4ٕ

ٛـ(، طلو٤ن: أكٔي دمحم ٗخًَ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، 77ٗحُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

 ُز٘خٕ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش.  -ر٤َٝص 
رٖ ٓؼي رٖ  حهظالف أر٢ َك٤٘لش ٝحرٖ أر٢ ٠ِ٤ُ، أرٞ ٣ٞٓق ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ رٖ كز٤ذ .0ٕ

ػ٢٘ رظٜل٤لٚ ٝحُظؼ٤ِن ػ٤ِٚ: أرٞ حُٞكخ حألكـخ٢ٗ، ، ٛـ(4ٕٔكزظش حألٜٗخ١ٍ )حُٔظٞك٠: 

 حُ٘خَٗ: ُـ٘ش اك٤خء حُٔؼخٍف حُ٘ؼٔخ٤ٗش، حُٜ٘ي، حُطزؼش حأل٠ُٝ. 
س رٖ( دمحم رٖ ٛز٤َس ح٢ٌُِٛ ح٤ُ٘زخ٢ّٗ، أرٞ  .ٖٓ ََ حهظالف حألثٔش حُؼِٔخء، ٣ل٠٤ رٖ )ُٛز٤َْ

ٛـ(، طلو٤ن: ح٤ُٔي ٣ٞٓق أكٔي، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ ٓٙ٘ٞك٠: حُٔظلَ، ػٕٞ حُي٣ٖ )حُٔظ

 ّ. ٕٕٓٓ -ٛـ ُٖٕٗٔز٘خٕ / ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُؼ٤ِٔش 
حالهظ٤خٍ ُظؼ٤َِ حُٔوظخٍ، ػزي هللا رٖ ٓلٔٞى رٖ ٓٞىٝى ح٢ُِٛٞٔ حُزِيك٢، ٓـي حُي٣ٖ  .ٖٔ

ىه٤وش )ٖٓ  ػ٤ِٜخ طؼ٤ِوخص: ح٤ُ٘ن ٓلٔٞى أرٞ، ٛـ(4ٖٙأرٞ حُل٠َ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: 
حُوخَٛس  -ػِٔخء حُل٘ل٤ش ٝٓيٍّ ر٤ٌِش أٍٛٞ حُي٣ٖ ٓخروخ(، حُ٘خَٗ: ٓطزؼش حُلِز٢ 

 0ٖ7ٔ -ٛـ  ٖٙ٘ٔطخ٣ٍن حَُ٘٘: ، ر٤َٝص، ٝؿ٤َٛخ( -)ٍٝٛٞطٜخ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

 .ّ 
ؿٔغ ٝاػيحى: ٓخ٢ٓ رٖ دمحم ، حالهظ٤خٍحص حُلو٤ٜش ٤ُ٘ن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش ُيٟ طال٤ٌٓٙ .ٕٖ

حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش  -حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ٌٓش حٌَُٔٓش  رٖ ؿخى هللا،

 ٛـ.  ٖ٘ٗٔحُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ًظذ ٖٓ حهظ٤خٍحص ٤ٗن  ٖحهظ٤خٍحص ٤ٗن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش )١زغ ك٢ ٓـِي ٣ـٔغ  .ٖٖ

رٖ ، حُزَٛخٕ ح«(ٔٔ»ِِٓٔش آػخٍ ٤ٗن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش ٝٓخ ُلوٜخ ٖٓ أػٔخٍ  -حإلٓالّ 

اَٗحف: رٌَ رٖ ، ٛـ(، طلو٤ن: ٓخ٢ٓ رٖ دمحم رٖ ؿخى هللا 7ٙ7ه٤ْ حُـ٣ُٞش )حُٔظٞك٠: 
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ٙٗٗ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

حٌُِٔٔش  -ػزي هللا أرٞ ٣ُي، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ٌٓش حٌَُٔٓش 

 ٛـ.  ٕٗٗٔحُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حٙ ُٔـٔٞػش ٖٓ حُٔوظ٤ٜٖ، حهظ٤خٍحص ٤ٗن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلو٤ٜش، ٍٓخثَ ىًظٍٞ .ٖٗ

 . ١ٔٓزغ: حألؿِحء: 

أهطخء حرٖ ط٤ٔ٤ش ك٢ كن ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝأَٛ ر٤ظٚ، أ. ى. ٓلٔٞى ح٤ُٔي ٛز٤ق، ط٣ُٞغ:  .ٖ٘
ّ، ٖٕٓٓ-ٖٕٙٗٔىحٍ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ، ١زغ: ىحٍ حًَُٖ ٝحُٔوخّ، حَُ٘٘س حأل٠ُٝ، ػخّ 

 َٜٓ حُؼَر٤ش، ٓـِي ٝحكي.  –حُوخَٛس 

أٝ حَُى ػ٠ِ حإله٘خث٢(، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حإله٘خث٤ش ) .ٖٙ
حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

ؿيس، حُطزؼش  -ٛـ(، طلو٤ن: أكٔي رٖ ْٓٞٗ حُؼ١ِ٘، ىحٍ حَُ٘٘: ىحٍ حُوَحُ 7ٕ4

 ّ. ٕٓٓٓ -ٛـ ٕٓٗٔحأل٠ُٝ، 
ٓخ ٝؿذ ٖٓ ر٤خٕ ٟٝغ حُٟٞخػ٤ٖ ك٢ ٍؿذ، أرٞ حُوطخد ػَٔ رٖ كٖٔ  أىحء .7ٖ

، ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ٤َُٛ حُ٘خ٣ٖٖٖٝٙحألٗي٢ُٔ ح٤َُٜ٘ رخرٖ ىك٤ش حٌُِز٢ )حُٔظٞك٠: 

ٛـ  0ٔٗٔطو٣َؾ: دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ، حُطزؼش حأل٠ُٝ 
- ٔ004  .ّ 

، دمحم رٖ ٓلِق رٖ دمحم رٖ ٓلَؽ، أرٞ ػزي هللا، ْٗٔ ح٥ىحد حَُ٘ػ٤ش ٝحُٔ٘ق حَُٔػ٤ش .4ٖ

  .ٛـ(، حُ٘خَٗ: ػخُْ حٌُظذ7ٖٙحُي٣ٖ حُٔوي٢ٓ حَُح٠٘٤ٓ ػْ حُٜخُل٢ حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠: 
حألىد حُٔلَى رخُظؼ٤ِوخص، دمحم رٖ آٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُٔـ٤َس حُزوخ١ٍ، أرٞ ػزي  .0ٖ

ٓٔظل٤يًح ٖٓ ، ٤َٔٓ رٖ أ٤ٖٓ ح١َ٤ُِٛ كووٚ ٝهخرِٚ ػ٠ِ أُٛٞٚ:، ٛـ(ٕٙ٘هللا )حُٔظٞك٠: 

طو٣َـخص ٝطؼ٤ِوخص حُؼالٓش ح٤ُ٘ن حُٔليع: دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش 
 ّ.  004ٔ -ٛـ  0ٔٗٔحُٔؼخٍف َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

 حألىُش ك٢ اػزخص حألِٛش، طو٢ حُي٣ٖ أر٢ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ػزيحٌُخك٢ حُٔز٢ٌ حُ٘خكؼ٢، .ٓٗ

 –طلو٤ن ٝىٍحٓش: ٤َٔٓس ىحٝى حُؼخ٢ٗ، ١زغ: ىحٍ حُلظق ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، ػٔخٕ 
 حألٍىٕ. 

ح٥ٍحء حُ٘خًس ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ )ىٍحٓش حٓظوَحث٤ش ٗوي٣ش(، ىًظٍٞ ػزيحُؼ٣ِِ رٖ ػزيهللا  .ٔٗ

 . ٕرٖ حألؿِحء: 
اٍٗخى حُٔخُي ا٠ُ أكؼخٍ حُٔ٘خٓي، رَٛخٕ حُي٣ٖ ارَح٤ْٛ رٖ كَكٕٞ حُٔي٢ٗ حُٔخ٢ٌُ  .ٕٗ

، ىٍحٓش ٝطلو٤ن: حُيًظٍٞ دمحم رٖ حُٜخى١ أرٞ حألؿلخٕ، ّ( 07ٖٔٛـ /  700ُٔظٞك٠: )ح
 -أَٛ حٌُظخد: أ١َٝكش ىًظٍٞحس ك٢ حُلوٚ حُٔوخٍٕ ك٢ حُٔؼٜي حُؼخ٢ُ ُِو٠خء رخ٣َُخٝ 

حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش  -حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُؼز٤ٌخٕ، ح٣َُخٝ  ،ؿخٓؼش حإِلٓخّ دمحم رٖ ٓؼٞى

 ّ.  ٕٕٓٓ -ٛـ  ٖٕٗٔحُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
اٍٗخى حُلو٤ٚ ا٠ُ ٓؼَكش أىُش حُظ٘ز٤ٚ، حُٔئُق / حَُٔ٘ف: آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ ػٔخى حُي٣ٖ  .ٖٗ

 ر٤َٝص –رٖ ًؼ٤َ حُٔلون / حُٔظَؿْ: رٜـش ٣ٞٓق أرٞ حُط٤ذ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش 

 ٛـ. ٙٔٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ،. ٓ٘ش حُطزغ: 
٠ٓٞٓ ح٣َُ٘ق، أرٞ ػ٢ِ حُٜخ٢ٔٗ  حإلٍٗخى ا٠ُ ٓز٤َ حَُٗخى، دمحم رٖ أكٔي رٖ أر٢ .ٗٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ى. ػزي هللا رٖ ػزي حُٔلٖٔ حُظ٢ًَ، حُ٘خَٗ: 4ٕٗحُزـيحى١ )حُٔظٞك٠: 

 ٓئٓٔش حَُٓخُش. 
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ٙٗ٘ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

أًٍخٕ حُطالم ك٢ ح٣َُ٘ؼش حالٓال٤ٓش، طؤ٤ُق دمحم آٔخػ٤َ ػ٤ٔخ١ٝ أرٞ ح٣َُٖ،  .٘ٗ

، حالٌٓ٘ي٣ٍش ػخّ حُ٘خَٗ: ؿخٓؼش حالَُٛ، ٤ًِش حُيٍحٓخص حالٓال٤ٓش ٝ حُؼَر٤ش ُِز٘خص
 ّ، ؿِء ٝحكي. 4ٕٓٓ

اٍٝحء حُـ٤َِ ك٢ طو٣َؾ أكخى٣غ ٓ٘خٍ حُٔز٤َ، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .ٙٗ

ر٤َٝص، حُطزؼش  -اَٗحف: ٤َُٛ حُ٘خ٣ٖٝ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ ، ٛـ(ٕٓٗٔ
 ّ. 04٘ٔ -ٛـ  ٘ٓٗٔحُؼخ٤ٗش 

  .أٓخّ حُظوي٣ْ َُِح١ُ .7ٗ

ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػزي حُزَ رٖ ػخْٛ ح١َُٔ٘  حالٓظًٌخٍ، أرٞ ػَٔ ٣ٞٓق رٖ .4ٗ
طلو٤ن: ٓخُْ دمحم ػطخ، دمحم ػ٢ِ ٓؼٞٝ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ، ٛـ(ٖٙٗحُو١َز٢ )حُٔظٞك٠: 

 . ٕٓٓٓ - ٕٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

، ٛـ( 7ٕ4حالٓظـخػش ك٢ حَُى ػ٠ِ حُز١ٌَ، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ط٤ٔ٤ش )حُٔظٞك٠:  .0ٗ
هْٔ  -أَٛ حٌُظخد: ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ، و٤ن: ى. ػزي هللا رٖ ىؿ٤ٖ ح٢ُِٜٔىٍحٓش ٝطل

حُؼوخكش حإلٓال٤ٓش ر٤ٌِش حُظَر٤ش رـخٓؼش حُِٔي ٓؼٞى، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ىحٍ حُٜٔ٘خؽ َُِ٘٘ 

 ٛـ.  ٕٙٗٔحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ 
ٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حالٓظوخٓش، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي ر .ٓ٘

ٛـ(، طلو٤ن: ى. دمحم 7ٕ4حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٍٗخى ٓخُْ، حُ٘خَٗ: ؿخٓؼش حإلٓخّ دمحم رٖ ٓؼٞى 
ٖٔٗٓ . 

 رٖ دمحم رٖ ػزي ح٣ٌَُْ رٖ ػزي حُٞحكي أٓي حُـخرش، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ أر٢ حٌَُّ دمحم .ٔ٘

 -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ ٖٓٙح٤ُ٘زخ٢ٗ حُـ١ٍِ، ػِ حُي٣ٖ حرٖ حألػ٤َ )حُٔظٞك٠: 
  .040ّٔ -ٛـ 0ٓٗٔر٤َٝص، ػخّ حَُ٘٘: 

أ٠٘ٓ حُٔطخُذ ك٢ َٗف ٍٝٝ حُطخُذ، ٣ًَُخ رٖ دمحم رٖ ٣ًَُخ حألٜٗخ١ٍ، ٣ُٖ  .ٕ٘

 ٝرؤٓلَ ٜٓ٘خ كخ٤ٗش ح٢َُِٓ حٌُز٤َ. ، ٛـ(0ٕٙحُي٣ٖ أرٞ ٣ل٠٤ ح٢ٌ٤ُ٘ٔ )حُٔظٞك٠: 
حإلٗخٍحص حإل٤ُٜش ا٢ُ حُٔزخكغ حأل٤ُٞٛش، ٗـْ حُي٣ٖ أرٞ حَُر٤غ ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزي حُو١ٞ  .ٖ٘

طلو٤ن: دمحم كٖٔ دمحم ، ٛـ( 7ٔٙرٖ ػ٤ي ح٣ٌَُْ حُطٞك٢ ح١ََُٜٛ حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠ 

ٛـ  ٠ُٕٝٔٗٙ، ُز٘خٕ، حُطزؼش حأل -كٖٔ آٔخػ٤َ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 
- ٕٓٓ٘  .ّ 

، ٣ُٖ حُي٣ٖ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ دمحم،  .ٗ٘ ِٕ خ َٔ َِٛذ أَر٢ِْ َك٤ِْ٘لَشَ حُُّْ٘ؼ ٌْ َٓ َُ َػ٠َِ  حََُّ٘ظخثِ َٝ زَخُٙ  ْٗ َ حأْل
ٟٝغ كٞح٤ٗٚ ٝهَؽ أكخى٣ؼٚ: ، ٛـ(07ٓحُٔؼَٝف رخرٖ ٗـ٤ْ ح١َُٜٔ )حُٔظٞك٠: 

خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ُز٘ -ح٤ُ٘ن ٣ًَُخ ػ٤َٔحص، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 

 ّ.  000ٔ -ٛـ  0ٔٗٔ
حألٗزخٙ ٝحُ٘ظخثَ، ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَ، ؿالٍ حُي٣ٖ ح٢١ٞ٤ُٔ )حُٔظٞك٠:  .٘٘

 ّ. 00ٓٔ -ٛـ ٔٔٗٔٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 0ٔٔ

حإلَٗحف ػ٠ِ ٌٓحٛذ حُؼِٔخء، أرٞ رٌَ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ  .ٙ٘
ٛـ(، طلو٤ن: ٛـ٤َ أكٔي حألٜٗخ١ٍ أرٞ كٔخى، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ٌٓش 0ٖٔ )حُٔظٞك٠:

 ٕٗٓٓ -ٛـ ٕ٘ٗٔحإلٓخٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُؼوخك٤ش، ٍأّ حُو٤ٔش 

 .ّ 
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ٙٗٙ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

حإلَٗحف ػ٠ِ ٌٗض ٓٔخثَ حُوالف، حُوخ٢ٟ أرٞ دمحم ػزي حُٞٛخد رٖ ػ٢ِ رٖ َٜٗ  .7٘

رٖ ١خَٛ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ كِّ، حُطزؼش ٛـ(، طلو٤ن: حُلز٤ذ ٕٕٗحُزـيحى١ حُٔخ٢ٌُ )
 ّ. 000ٔ -ٛـ ٕٓٗٔحأل٠ُٝ، 

حإلٛخرش ك٢ ط٤٤ِٔ حُٜلخرش، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ كـَ  .4٘

ٛـ(، طلو٤ن: ػخىٍ أكٔي ػزي حُٔٞؿٞى ٝػ٠ِ دمحم ٓؼٞٝ، 4ٕ٘حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
 ٛـ.  ٘ٔٗٔ -ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

حألَٛ حُٔؼَٝف رخُٔز١ٞٔ، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ كَهي ح٤ُ٘زخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .0٘

 ًَحط٢٘.  -ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ حُٞكخ حألكـخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: اىحٍس حُوَإٓ ٝحُؼِّٞ حإلٓال٤ٓش 40ٔ
حُ٘خَٗ:  ٛـ(،ٕٓٗٔأَٛ ٛلش ٛالس حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .ٓٙ

 ّ.  ٕٙٓٓ -ٛـ  7ٕٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ  -ٌٓظزش حُٔؼخٍف َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 

أٍٛٞ حُلوٚ، حإلٓخّ دمحم أرٞ َُٛس ح١َُٜٔ، ١زغ ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢، رـ٣ٍٜٞٔش َٜٓ  .ٔٙ
 ٛـ، ؿِء ٝحكي. 77ٖٔحُؼَر٤ش، ػخّ 

َُٔحؽ حألٍٛٞ ك٢ حُ٘لٞ، أرٞ رٌَ دمحم رٖ ح١َُٔ رٖ َٜٓ حُ٘ل١ٞ حُٔؼَٝف رخرٖ ح .ٕٙ

 -ػزي حُل٤ٖٔ حُلظ٢ِ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، ُز٘خٕ ، طلو٤ن: ٛـ(ٖٙٔ)حُٔظٞك٠: 
 ر٤َٝص. 

اػخٗش حُطخُز٤ٖ ػ٠ِ كَ أُلخظ كظق حُٔؼ٤ٖ )ٛٞ كخ٤ٗش ػ٠ِ كظق حُٔؼ٤ٖ رَ٘ف هَس  .ٖٙ

حُؼ٤ٖ رٜٔٔخص حُي٣ٖ(، أرٞ رٌَ )حٍُٜٔ٘ٞ رخُز١ٌَ( ػؼٔخٕ رٖ دمحم ٗطخ حُي٤ٓخ٢١ 
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ٍٞغ، حُطزؼش ٖٓٔٔحُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  007ٔ -ٛـ  4ٔٗٔحأل٠ُٝ، 

حالػظيحى روالف حُظخ٣َٛش ك٢ حُلَٝع حُلو٤ٜش "ىٍحٓش طؤ٤ِ٤ٛش" ُِيًظٍٞ ػزيحُٔالّ رٖ  .ٗٙ
دمحم ح٣ُٞ٘ؼَ، ٝٛٞ رلغ ػ٢ِٔ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ٓـِش حُزلٞع حإلٓال٤ٓش حُظ٢ طٜيٍٛخ ىحٍ 

 . ٖٕٖ-0ٖٕ، ٙ 7ٙحُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُؼيى حإلكظخء ك٢ حٌُِٔٔش 

خّ، ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ دمحم حُِو٢ٔ حُـَٗخ٢١ ح٤َُٜ٘ رخُ٘خ١ز٢ )حُٔظٞك٠:  .٘ٙ َٜ حالْػظِ
حُـِء حُؼخ٢ٗ: ، طلو٤ن ٝىٍحٓش: حُـِء حألٍٝ: ى. دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ حُ٘و٤َ، ٛـ(70ٓ

ح٢٘٤ُٜ، حُ٘خَٗ: ىحٍ  حُـِء حُؼخُغ: ى ٛ٘خّ رٖ آٔخػ٤َ، ى ٓؼي رٖ ػزي هللا آٍ ك٤ٔي

 -ٛـ  0ٕٗٔحرٖ حُـ١ُٞ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ٕٓٓ4  .ّ 

حػظوخىحص كَم ح٤ُِٖٔٔٔ ٝح٤ًَُٖ٘ٔ، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ػَٔ رٖ حُلٖٔ رٖ حُل٤ٖٔ  .ٙٙ
ن: ٛـ(، طلو٤ٙٓٙحُظ٢ٔ٤ حَُح١ُ حُِٔوذ رلوَ حُي٣ٖ حَُح١ُ هط٤ذ ح١َُ )حُٔظٞك٠: 

  ص.ر٤َٝ –ػ٢ِ ٓخ٢ٓ حُ٘٘خٍ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

ٍَ حُزـيحى١ُّ  .7ٙ ِٖ ه٤ِ ِٖ ٠ٓٞٓ ر ُٖ ػ٢ِِّ ر َُ ر حألػالّ حُؼ٤ِش ك٢ ٓ٘خهذ حرٖ ط٤ٔ٤ش، ػٔ
ٍٚ )حُٔظٞك٠:  ِٖ أرٞ كل ، َٓحُؽ حُي٣ ٍُ ح َِّ ٛـ(، طلو٤ن: ٤َُٛ حُ٘خ٣ٖٝ، 7ٗ0حألُؿ٢ُّ حُز

 . ٓٓٗٔحُؼخُؼش،  ر٤َٝص، حُطزؼش -حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ 

اػالّ حُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد حُٔؼَٝف  .4ٙ
هيّ ُٚ ٝػِن ػ٤ِٚ ٝهَؽ أكخى٣ؼٚ ٝآػخٍٙ: أرٞ ، ٛـ( 7٘ٔرخرٖ ه٤ْ حُـ٣ُٞش )حُٔظٞك٠: 

ٗخٍى ك٢ حُظو٣َؾ: أرٞ ػَٔ أكٔي ػزي هللا أكٔي، ، ػز٤يس ٍٜٓ٘ٞ رٖ كٖٔ آٍ ِٓٔخٕ

حرٖ حُـ١ُٞ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  حُ٘خَٗ: ىحٍ
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 ٛـ. ٖٕٗٔ

ٝٗٔوش أهَٟ: طلو٤ن : دمحم ػزيحُٔالّ، ١زغ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش رز٤َٝص، حأل٠ُٝ 
 ٛـ.ٕٔٗٔ

حإلػالّ رلٞحثي ػٔيس حألكٌخّ، حرٖ حُِٔوٖ َٓحؽ حُي٣ٖ أرٞ كلٚ ػَٔ رٖ ػ٢ِ رٖ  .0ٙ

ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُؼ٣ِِ رٖ أكٔي رٖ دمحم 4ٓٗٔظٞك٠: أكٔي حُ٘خكؼ٢ ح١َُٜٔ )حُ
ح٤ُ٘ٔوق، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼخٛٔش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش 

 ّ.  007ٔ -ٛـ  7ٔٗٔحأل٠ُٝ، 

حألػالّ، ه٤َ حُي٣ٖ رٖ ٓلٔٞى رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ كخٍّ، ح٢ًٍُِِ حُيٓ٘و٢  .7ٓ
أ٣خٍ / ٓخ٣ٞ  -ِْ ُِٔال٤٣ٖ، حُطزؼش حُوخٓٔش ػَ٘ ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼ0ٖٙٔ)حُٔظٞك٠: 

ٕٕٓٓ  .ّ 

حألػٔخٍ حُليحث٤ش ٍٛٞٛخ ٝأكٌخٜٓخ حُلو٤ٜش، ٓخ٢ٓ رٖ هخُي حُلٔٞى، رلغ ٓخؿٔظ٤َ ك٢  .7ٔ
 حُلوٚ ٝأُٛٞٚ ٖٓ هْٔ حُؼوخكش حإلٓال٤ٓش ر٤ٌِش حُظَر٤ش رـخٓؼش حُِٔي ٓؼٞى رخ٣َُخٝ. 

حَُٓخثَ(، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ  اؿخػش حُِٜلخٕ ك٢ كٌْ ١الم حُـ٠زخٕ )ٟٖٔ ٓـٔٞع .7ٕ

(، طلو٤ن: ػزي حَُكٖٔ رٖ كٖٔ رٖ 7٘ٔ - 0٘ٙأر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد حرٖ ه٤ْ حُـ٣ُٞش )
 ٛـ.  ٌٕ٘ٗٔٓش حٌَُٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -هخثي، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي 

س رٖ( دمحم رٖ ٛز٤َس ح٢ٌُِٛ ح٤ُ٘زخ٢ّٗ،  .7ٖ ََ حإلكٜخف ػٖ ٓؼخ٢ٗ حُٜلخف، ٣ل٠٤ رٖ )ُٛز٤َْ

ٛـ(، طلو٤ن: كئحى ػزي حُٔ٘ؼْ أكٔي، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٓٙ٘أرٞ حُٔظلَ، ػٕٞ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 
 ٛـ. 7ٔٗٔح١ُٖٞ، ٓ٘ش حَُ٘٘: 

حالهظَحف ك٢ ر٤خٕ حالٛطالف، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُلظق دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ٝٛذ رٖ ٓط٤غ  .7ٗ

 –٤ش ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ7ِٕٓٔحُو١َ٤٘، حُٔؼَٝف رخرٖ ىه٤ن حُؼ٤ي )حُٔظٞك٠: 
  .ر٤َٝص

حهظ٠خء حَُٜح١ حُٔٔظو٤ْ ُٔوخُلش أٛلخد حُـل٤ْ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ  .7٘

ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ 
ٛـ(، طلو٤ن: ٗخَٛ ػزي ح٣ٌَُْ حُؼوَ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حٌُظذ، 7ٕ4حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 000ٔ -ٛـ 0ٔٗٔص، ُز٘خٕ، حُطزؼش حُٔخرؼش، ر٤َٝ

حإله٘خع ك٢ كَ أُلخظ أر٢ ٗـخع، ْٗٔ حُي٣ٖ، دمحم رٖ أكٔي حُوط٤ذ حَُ٘ر٢٘٤  .7ٙ
ىحٍ حُلٌَ، حُ٘خَٗ:  -ٛـ(، طلو٤ن: ٌٓظذ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص 077حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠: 

 ر٤َٝص.  -ىحٍ حُلٌَ 
ِٔي حٌُظخ٢ٓ حُل١َ٤ٔ حُلخ٢ٓ، أرٞ حإله٘خع ك٢ ٓٔخثَ حإلؿٔخع، ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػزي حُ .77

ٛـ(، طلو٤ن: كٖٔ ك١ُٞ حُٜؼ٤ي١، حُ٘خَٗ: 4ٕٙحُلٖٔ حرٖ حُوطخٕ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٕٗٓٓ -ٛـ  ٕٗٗٔحُلخٍٝم حُلي٣ؼش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حألهٞحٍ حُ٘خًس ك٢ ريح٣ش حُٔـظٜي ٜٝٗخ٣ش حُٔوظٜي الرٖ ٍٗي )ؿٔؼخ ٝىٍحٓش(، ٛخُق رٖ  .74

 ٛـ. 4ٕٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ػخّ  –٢، ١زغ: ٌٓظزش ىحٍ حُٜٔ٘خؽ ػ٢ِ حَُ٘ٔحٗ

٣ٖ، دمحم أٍٗٞ ٗخٙ رٖ ٓؼظْ ٗخٙ ح١َ٤ٌُٔ٘ حُٜ٘ي١  .70 اًلخٍ حُِٔلي٣ٖ ك٢ ٣ٍَٟٝخص حُيِّ
 -ٛـ  ٕٗٗٔ -رخًٔظخٕ، حُطزؼش حُؼخُؼش  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: حُٔـِْ حُؼ٢ِٔ ٖٖ٘ٔ)حُٔظٞك٠: 

ٕٓٓٗ  .ّ 

، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ػَٔ رٖ أكٔي رٖ ٜٓي١ رٖ ٓٔؼٞى حإلُِحٓخص ٝحُظظزغ ُِيحٍهط٢٘ .4ٓ
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ىٍحٓش ٝطلو٤ن: ح٤ُ٘ن ، ٛـ(4ٖ٘رٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ى٣٘خٍ حُزـيحى١ حُيحٍهط٢٘ )حُٔظٞك٠: 

ُز٘خٕ،  -أرٞ ػزي حَُكٖٔ ٓوزَ رٖ ٛخى١ حُٞىحػ٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 
 ّ.  04٘ٔ -ٛـ  ٘ٓٗٔحُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

ػزي هللا دمحم رٖ اى٣ٍْ رٖ حُؼزخّ رٖ ػؼٔخٕ رٖ ٗخكغ رٖ ػزي  حألّ، حُ٘خكؼ٢ أرٞ .4ٔ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٕٗٓحُٔطِذ رٖ ػزي ٓ٘خف حُٔطِز٢ حُو٢َٗ ح٢ٌُٔ )حُٔظٞك٠: 
 ّ.00ٓٔٛـ/ٓٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش.، ٓ٘ش حَُ٘٘:  -حُٔؼَكش 

  ٛـ.ٓٔٗٔٝٗٔوش أهَٟ: ١زغ :ىحٍ حُلٌَ رز٤َٝص، ػخّ 

٤٘ش.، أرٞ حُؼزخّ ٜٗخد حُي٣ٖ أكٔي رٖ اى٣ٍْ رٖ ػزي حَُكٖٔ حأل٤٘ٓش ك٢ اىٍحى حُ .4ٕ
 ر٤َٝص.  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 4ٗٙحُٔخ٢ٌُ ح٤َُٜ٘ رخُوَحك٢ )حُٔظٞك٠: 

حألٓٞحٍ الرٖ ُٗـ٣ٞٚ، أرٞ أكٔي ك٤ٔي رٖ ٓوِي رٖ هظ٤زش رٖ ػزي هللا حُوَٓخ٢ٗ  .4ٖ

ٍٞ: ٗخًَ ٣ًذ ك٤خٝ حألٓظخً طلو٤ن حُيًظ، ٛـ(ٕٔ٘حُٔؼَٝف رخرٖ ُٗـ٣ٞٚ )حُٔظٞك٠: 
رـخٓؼش حُِٔي ٓؼٞى، حُ٘خَٗ: ًَِٓ حُِٔي ك٤َٜ ُِزلٞع ٝحُيٍحٓخص  -حُٔٔخػي 

 ّ.  04ٙٔ -ٛـ  ٙٓٗٔحإلٓال٤ٓش، حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

اٗزخء حُـَٔ رؤر٘خء حُؼَٔ، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ كـَ  .4ٗ
ى كٖٔ كز٢٘، حُ٘خَٗ: حُٔـِْ حألػ٠ِ ُِ٘جٕٞ  ٛـ(، طلو٤ن:4ٕ٘حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 0ٙ0ٔٛـ، 40ُٖٔـ٘ش اك٤خء حُظَحع حإلٓال٢ٓ، َٜٓ، ػخّ حَُ٘٘:  -حإلٓال٤ٓش 

حإلٜٗخف ك٢ ٓؼَكش حَُحؿق ٖٓ حُوالف )حُٔطزٞع ٓغ حُٔو٘غ ٝحَُ٘ف حٌُز٤َ(، ػالء  .4٘
ىح١ٝ )حُٔظٞك٠:  َْ َٔ طلو٤ن: ، ٛـ( 44٘حُي٣ٖ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ أكٔي حُ

حُيًظٍٞ ػزي حُلظخف دمحم حُلِٞ، حُ٘خَٗ: ٛـَ  -حُيًظٍٞ ػزي هللا رٖ ػزي حُٔلٖٔ حُظ٢ًَ 

ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش، حُطزؼش  -ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٝحإلػالٕ، حُوخَٛس 
 ّ.  00٘ٔ -ٛـ  ٘ٔٗٔحأل٠ُٝ، 

خٕ حإلٜٗخف ك٢ ٓؼَكش حَُحؿق ٖٓ حُوالف، ػالء حُي٣ٖ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٤ِٓٔ .4ٙ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء حُظَحع 44٘حَُٔىح١ٝ حُيٓ٘و٢ حُٜخُل٢ حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠: 
 ريٕٝ طخ٣ٍن.  -حُؼَر٢، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش 

أ٤ْٗ حُلوٜخء ك٢ طؼ٣َلخص حألُلخظ حُٔظيحُٝش ر٤ٖ حُلوٜخء، هخْٓ رٖ ػزي هللا رٖ أ٤َٓ ػ٢ِ  .47

َٓحى، حُ٘خَٗ: ىحٍ  ٛـ(، طلو٤ن: ٣ل٠٤ ك074ٖٔحُو١ٞٗٞ ح٢َُٓٝ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: 
 ٛـ. ٕٗٗٔ-ّٕٗٓٓحٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش 

حأل٢ٓٝ ك٢ حُٖٔ٘ ٝحإلؿٔخع ٝحالهظالف، أرٞ رٌَ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘  .44
ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ كٔخى ٛـ٤َ أكٔي رٖ دمحم ك٤٘ق، حُ٘خَٗ: 0ٖٔح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  04٘ٔ، ٛـ ٘ٓٗٔ -حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ  -ح٣َُخٝ  -ىحٍ ٤١زش 

ا٠٣خف حُٔزْٜ ُٔؼخ٢ٗ حُِْٔ ُأله١َ٠، أكٔي رٖ ػزيحُٔ٘ؼْ حُي١ٍٜٞ٘ٓ حُٔظٞك٠ ػخّ  .40
 حُوخَٛس.  –ٛـ، حػظ٠٘ رٚ: ٜٓطل٠ أرٞ ٣ُي ٓلٔٞى حأل١َُٛ، ١زغ: ىحٍ حُزٜخثَ 0ٕٔٔ

ٜٓخىٍٙ ٓغ حُٜٔطِلخص حُلو٤ٜش ك٢  -أُٛٞٚ  -هٜخثٜٚ  -حُزلغ حُلو٢ٜ، ١ز٤ؼظٚ  .0ٓ

آٔخػ٤َ ٓخُْ ػزي حُؼخٍ، ١زؼش: ٌٓظزش حألٓي١ رٌٔش  حٌُٔحٛذ حألٍرؼش، طؤ٤ُق:
 ّ. 4ٕٓٓٛـ/0ٕٗٔحٌَُٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ٓ٘ش: 

حُزلَ حَُحثن َٗف ًِ٘ حُيهخثن، ٣ُٖ حُي٣ٖ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ دمحم، حُٔؼَٝف رخرٖ ٗـ٤ْ  .0ٔ

ٝك٢ آهَٙ: طٌِٔش حُزلَ حَُحثن ُٔلٔي رٖ ك٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ، ٛـ(07ٓح١َُٜٔ )حُٔظٞك٠: 
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ٙٗ0 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ٝرخُلخ٤ٗش: ٓ٘لش حُوخُن الرٖ ػخري٣ٖ، ، ٛـ( 4ٖٔٔ٘ل٢ حُوخى١ٍ )ص رؼي حُط١ٍٞ حُل

 ريٕٝ طخ٣ٍن.  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظخد حإلٓال٢ٓ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش 
حُزلَ حُٔل٢٤ ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، أرٞ ػزي هللا ريٍ حُي٣ٖ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ رٜخىٍ  .0ٕ

 -ٛـ ٠ُٝٔٗٔٗ، ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظز٢، حُطزؼش حأل70ٗح٢ًٍُِ٘ )حُٔظٞك٠: 

ٔ00ٗ .ّ 
رلَ حٌُٔٛذ )ك٢ كَٝع حٌُٔٛذ حُ٘خكؼ٢(، ح٣َُٝخ٢ٗ، أرٞ حُٔلخٖٓ ػزي حُٞحكي رٖ  .0ٖ

ٛـ(، طلو٤ن: ١خٍم كظل٢ ح٤ُٔي، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش  ٕٓ٘آٔخػ٤َ )ص 

 ّ.  0ٕٓٓحأل٠ُٝ، 
أكٔي رٖ ٍٗي ريح٣ش حُٔـظٜي ٜٝٗخ٣ش حُٔوظٜي، أرٞ ح٤ُُٞي دمحم رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ  .0ٗ

حُوخَٛس،  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلي٣غ 0٘٘حُو١َز٢ ح٤َُٜ٘ رخرٖ ٍٗي حُلل٤ي )حُٔظٞك٠: 

  .ّ ٕٗٓٓ -ٛـ ٕ٘ٗٔطخ٣ٍن حَُ٘٘: ، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش
ريح٣ش حُٔلظخؽ ك٢ َٗف حُٜٔ٘خؽ، ريٍ حُي٣ٖ أرٞ حُل٠َ دمحم رٖ أر٢ رٌَ حألٓي١  .0٘

ٚ: أٍٗٞ رٖ أر٢ رٌَ ح٤ُ٘و٢ ػ٠٘ ر، ٛـ( 47ٗ - 704حُ٘خكؼ٢ حرٖ هخ٢ٟ ٜٗزش )

رٔٔخٛٔش: حُِـ٘ش حُؼ٤ِٔش رًَِٔ ىحٍ حُٜٔ٘خؽ ُِيٍحٓخص ٝحُظلو٤ن حُؼ٢ِٔ، ، حُيحؿٔظخ٢ٗ
حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٜٔ٘خؽ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ؿيس 

 ّ.  ٕٔٔٓ -ٛـ  ٕٖٗٔ

ؼ٤َ حُو٢َٗ حُز١َٜ ػْ حُيٓ٘و٢ حُزيح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش، أرٞ حُليحء آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ رٖ ً .0ٙ
 ّ. 04ٙٔ -ٛـ  7ٓٗٔػخّ حَُ٘٘: ، ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُل77ٌَٗ)حُٔظٞك٠: 

  ٛـ.4ٔٗٔٝٗٔوش أهَٟ: ١زغ ىحٍ ٛـَ، طلو٤ن: ى.ػزيهللا حُظ٢ًَ، حأل٠ُٝ 

ريحثغ حُٜ٘خثغ ك٢ طَط٤ذ حَُ٘حثغ، ػالء حُي٣ٖ، أرٞ رٌَ رٖ ٓٔؼٞى رٖ أكٔي حٌُخٓخ٢ٗ  .07
 -ٛـ ٙٓٗٔٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 47٘حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: 

ٔ04ٙ .ّ 

٣َِّش ) .04 ُِ ْٞ ـَ د حْرٖ ه٤َِّْ حُ ِٖ أ٣َُّٞ ِٖ أر٢ رٌَ ْر ِ دمحم ر حثِِي، أَرٞ َػْزِي َّللاَّ َٞ (، 7٘ٔ - 0ٔٙرَيَحثُغ حُل
٣ْي(، حُ٘خَٗ َُ ِ أَرُٞ  ي حُؼَٔحٕ )اَٗحف: رٌََ رٖ َػزِي َّللاَّ ّٔ : ىحٍ ػخُْ طلو٤ن: ػ٢ِ رٖ ٓل

 ٛـ.  ٕ٘ٗٔحُلٞحثي، ٌٓش حٌَُٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

حُزيٍ حُطخُغ رٔلخٖٓ ٖٓ رؼي حُوَٕ حُٔخرغ، دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػزي هللا حًُ٘ٞخ٢ٗ  .00
 ر٤َٝص.  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؼَكش ٕٓ٘ٔح٢٘ٔ٤ُ )حُٔظٞك٠: 

٤َ، حرٖ حُِٔوٖ حُزيٍ ح٤َُ٘ٔ ك٢ طو٣َؾ حألكخى٣غ ٝحألػخٍ حُٞحهؼش ك٢ حَُ٘ف حٌُز .ٓٓٔ
ٛـ(، 4َٓٗٓحؽ حُي٣ٖ أرٞ كلٚ ػَٔ رٖ ػ٢ِ رٖ أكٔي حُ٘خكؼ٢ ح١َُٜٔ )حُٔظٞك٠: 

طلو٤ن: ٜٓطل٠ أرٞ حُـ٢٤ ٝػزي هللا رٖ ٤ِٓٔخٕ ٣ٝخَٓ رٖ ًٔخٍ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٜـَس 

 ّ. ٕٗٓٓ-ٛـٕ٘ٗٔحُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حال٠ُٝ، -ح٣َُخٝ -َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 
زيع حُ٘خثؼش، ٍٝٓخُش رَح٤ٖٛ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش حُزَح٤ٖٛ حُٔخ١ؼش ك٢ ٍى رؼٞ حُ .ٔٓٔ

حُ٘خ١وش ػ٠ِ ٝهٞع حُطِوخص حُٔ٘ـِس ٓـٔٞػش أٝ ٓؼِوش، ح٤ُ٘ن ٓالٓش حُو٠خػ٢ 

ٛـ، حٌُٔظزش 7ٖٔٔٛـ، طوي٣ْ: دمحم ُحٛي حٌُٞػ١َ، 7ٖٙٔحُؼِح٢ٓ حُ٘خكؼ٢ حُٔظٞك٠ 
 ّ. َٕٜٓٓٓٓ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ػخّ  –حأل٣َُٛش ُِظَحع 

 رٖ ؿخرَ رٖ دمحم رٖ هخْٓ حُو٢ٔ٤، ْٗٔ حُي٣ٖ، أرٞ ػزي هللا رَٗخٓؾ حُٞحى١ آ٢ٗ، دمحم .ٕٓٔ

ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ٓللٞظ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔـَد 7ٗ0حُٞحى١ آ٢ٗ حألٗي٢ُٔ )حُٔظٞك٠: 
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ٙ٘ٓ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 . 04ٓٔ-ٓٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -أػ٤٘خ -حالٓال٢ٓ 

ٖ دمحم ر٣َوش ٓلٔٞى٣ش ك٢ َٗف ٣َ١وش دمحم٣ش ٣َٗٝؼش ٗز٣ٞش ك٢ ٤َٓس أكٔي٣ش، دمحم ر .ٖٓٔ
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٙ٘ٔٔرٖ ٜٓطل٠ رٖ ػؼٔخٕ، أرٞ ٓؼ٤ي حُوخى٠ٓ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ. 4ٖٗٔريٕٝ ١زؼش، ، ٓطزؼش حُلِز٢

 -ٛـ 0ٔٗٔرؼ٘خ٣ش: كٖٔ أكٔي آزَ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ كِّ، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  .ٗٓٔ
ٔ004 .ّ 

٤َ رِـش حُٔخُي ألهَد حُٔٔخُي حُٔؼَٝف رلخ٤ٗش حُٜخ١ٝ ػ٠ِ حَُ٘ف حُٜـ .٘ٓٔ

 ِّ خ َٓ َِٛذ حإْلِ ٌْ َٔ ُِ )حَُ٘ف حُٜـ٤َ ٛٞ َٗف ح٤ُ٘ن حُيٍى٣َ ٌُظخرٚ ح٠ُٔٔٔ أهَد حُٔٔخُي 
ٍُِي(، أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ دمحم حُوِٞط٢، ح٤َُٜ٘ رخُٜخ١ٝ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠:  خ َٓ

 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؼخٍف، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٝريٕٝ طخ٣ٍن. ٕٔٗٔ

ٛذ حإلٓخّ ٓخُي. حُٔؼَٝف رلخ٤ٗش حُٜخ١ٝ ػ٠ِ رِـش حُٔخُي ألهَد حُٔٔخُي ا٠ُ ٌٓ .ٙٓٔ
حَُ٘ف حُٜـ٤َ )حَُ٘ف حُٜـ٤َ ٛٞ َٗف ح٤ُ٘ن حُيٍى٣َ ٌُظخرٚ ح٠ُٔٔٔ أهَد حُٔٔخُي 

ٍُِي(، أكٔي رٖ دمحم حُٜخ١ٝ حُٔخ٢ٌُ خ َٓ  ِّ خ َٓ َِٛذ حإْلِ ٌْ َٔ ٛللٚ: ُـ٘ش رَثخٓش ح٤ُ٘ن أكٔي ، ُِ

 ّ.  0ٕ٘ٔ -ٛـ  7َُٕٖٔ٘٘: ٓؼي ػ٢ِ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ٜٓطل٠ حُزخر٢ حُلِز٢، ػخّ ح
حُز٘خ٣ش َٗف حُٜيح٣ش، أرٞ دمحم ٓلٔٞى رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ رٖ أكٔي رٖ ك٤ٖٔ حُـ٤ظخر٠  .7ٓٔ

ر٤َٝص،  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 4٘٘حُل٘ل٠ ريٍ حُي٣ٖ حُؼ٠٘٤ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٕٓٓٓ -ٛـ  ُٕٓٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
خّ((، ػ٢ِ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػ٢ِ، أرٞ حُزٜـش ك٢ َٗف حُظللش ))َٗف طللش حُلٌ .4ٓٔ

٢ُُٞ )حُٔظٞك٠:  ٛـ(، طلو٤ن: ٟزطٚ ٝٛللٚ: دمحم ػزي حُوخىٍ ٗخ٤ٖٛ، 4ٕ٘ٔحُلٖٔ حُظُّٔ

 ّ. 004ٔ -ٛـ 4ُٔٗٔز٘خٕ / ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 
٤ٔش حُلَح٢ٗ، ر٤خٕ حُي٤َُ ػ٠ِ رطالٕ حُظل٤َِ، أكٔي رٖ ػزيحُل٤ِْ رٖ ػزيحُٔالّ رٖ ط٤ .0ٓٔ

 ،ر٤َٝص –ٛـ، طلو٤ن: كٔي١ ػزيحُٔـ٤ي حُِٔل٢، ١زغ حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ 7ٕ4حُٔظٞك٠ 

 ّ. 044ُٔز٘خٕ، 
ر٤خٕ حُْٞٛ ٝحإل٣ٜخّ ك٢ ًظخد حألكٌخّ، ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػزي حُِٔي حٌُظخ٢ٓ حُل١َ٤ٔ  .ٓٔٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ى. حُل٤ٖٔ آ٣ض ٓؼ٤ي، 4ٕٙحُلخ٢ٓ، أرٞ حُلٖٔ حرٖ حُوطخٕ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 007ٔ-ٛـ4ٔٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -٘خَٗ: ىحٍ ٤١زش حُ
ر٤خٕ طِز٤ْ حُـ٤ٜٔش ك٢ طؤ٤ْٓ ريػْٜ حٌُال٤ٓش، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي  .ٔٔٔ

حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ 
حُٔلوو٤ٖ، حُ٘خَٗ: ٓـٔغ حُِٔي كٜي ٛـ(، طلو٤ن: ٓـٔٞػش ٖٓ 7ٕ4حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ. ُٕٙٗٔطزخػش حُٜٔلق ح٣َُ٘ق، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

حُز٤خٕ ك٢ ٌٓٛذ حإلٓخّ حُ٘خكؼ٢، أرٞ حُل٤ٖٔ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ حُو٤َ رٖ ٓخُْ حُؼَٔح٢ٗ  .ٕٔٔ
 -ٛـ(، طلو٤ن: هخْٓ دمحم ح١ٍُٞ٘، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٜٔ٘خؽ 4٘٘ح٢٘ٔ٤ُ حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٕٓٓٓ -ٛـ ٕٔٗٔؿيس، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

حُز٤خٕ ٝحُظل٤َٜ ٝحَُ٘ف ٝحُظٞؿ٤ٚ ٝحُظؼ٤َِ ُٔٔخثَ حُٔٔظوَؿش، أرٞ ح٤ُُٞي دمحم رٖ  .ٖٔٔ
كووٚ: ى دمحم كـ٢ ٝآهَٕٝ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ، ٛـ(ٕٓ٘أكٔي رٖ ٍٗي حُو١َز٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  044ٔ -ٛـ  4ُٓٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -حُـَد حإلٓال٢ٓ، ر٤َٝص 

حم حُل٢٘٤ٔ، أرٞ  طخؽ حُؼَّٝ ٖٓ ؿٞحَٛ .ٗٔٔ ُّ ي رٖ ػزي حَُ ّٔ ي رٖ ٓل ّٔ حُوخّٓٞ، ٓل
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ٙ٘ٔ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ر٤ي١ )حُٔظٞك٠:  َِّ ٛـ(، طلو٤ن: ٓـٔٞػش ٖٓ ٕ٘ٓٔحُل٤ٞ، حُِٔوّذ رَٔط٠٠، حُ

  .حُٔلوو٤ٖ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٜيح٣ش
حُظخؽ حٌَُِٔ ٖٓ ؿٞحَٛ ٓآػَ حُطَحُ ح٥هَ ٝحألٍٝ، أرٞ حُط٤ذ دمحم ٛي٣ن هخٕ رٖ  .٘ٔٔ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٢٘٤ٖٔٔٓ7 حُزوخ١ٍ حُِوَّ٘ٞؿ٢ )حُٔظٞك٠: كٖٔ رٖ ػ٢ِ حرٖ ُطق هللا حُل

 ّ.  7ٕٓٓ -ٛـ  4ُٕٗٔٝحٍس حألٝهخف ٝحُ٘ئٕٝ حإلٓال٤ٓش، هطَ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حُظخؽ ٝحإل٤ًَِ ُٔوظَٜ ه٤َِ، دمحم رٖ ٣ٞٓق رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ ٣ٞٓق حُؼزي١ٍ  .ٙٔٔ

: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ٛـ(، حُ٘خ407َٗحُـَٗخ٢١، أرٞ ػزي هللا حُٔٞحم حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 00ٗٔ-ٛـٙٔٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حألػالّ، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ  .7ٔٔ َٝ ك٤خص حُٔ٘خ٤َٛ  َٝ َٝ طخ٣ٍن حإلٓالّ 

حى ٓؼَٝف، 7ٗ4ػؼٔخٕ رٖ هَخ٣ْٔخُ حٌُٛز٢ )حُٔظٞك٠:  ّٞ ٛـ(، طلو٤ن: حُيًظٍٞ ر٘خٍ ػ

 ّ.  ٖٕٓٓحُ٘خَٗ: ىحٍ حُـَد حإلٓال٢ٓ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حُظخ٣ٍن حٌُز٤َ، دمحم رٖ آٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُٔـ٤َس حُزوخ١ٍ، أرٞ ػزي هللا  .4ٔٔ

١زغ طلض ، حُيًٖ –ٛـ(، حُطزؼش ىحثَس حُٔؼخٍف حُؼؼٔخ٤ٗش، ك٤يٍ آرخى ٕٙ٘)حُٔظٞك٠: 

 َٓحهزش: دمحم ػزي حُٔؼ٤ي هخٕ. 
طخ٣ٍن ىٓ٘ن، أرٞ حُوخْٓ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ رٖ ٛزش هللا حُٔؼَٝف رخرٖ ػٔخًَ  .0ٔٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ػَٔٝ رٖ ؿَحٓش حُؼ١َٝٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ ُِطزخػش 7ٔ٘حُٔظٞك٠: )

  .ّ 00٘ٔ -ٛـ  ٘ٔٗٔٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ػخّ حَُ٘٘: 
طزَٜس حُلٌخّ ك٢ أٍٛٞ حأله٤٠ش ٝٓ٘خٛؾ حألكٌخّ، ارَح٤ْٛ رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم، حرٖ  .ٕٓٔ

٤خص حأل٣َُٛش، ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ح700ٌُِكَكٕٞ، رَٛخٕ حُي٣ٖ ح٤ُؼ١َٔ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 04ٙٔ -ٛـ ٙٓٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حُظزَٜس ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، أرٞ حٓلخم ارَح٤ْٛ رٖ ػ٢ِ رٖ ٣ٞٓق ح٤َُ٘ح١ُ  .ٕٔٔ

ىٓ٘ن، حُطزؼش  -ٛـ(، طلو٤ن: ى. دمحم كٖٔ ٤ٛظٞ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ 7ٙٗ)حُٔظٞك٠: 

 . ٖٓٗٔحأل٠ُٝ، 
 ٛـ(.  ٢ٗ74 )حُٔظٞك٠: حُظزَٜس، ػ٢ِ رٖ دمحم حَُرؼ٢، أرٞ حُلٖٔ، حُٔؼَٝف رخُِؤ .ٕٕٔ

حُظز٤خٕ ك٢ أ٣ٔخٕ حُوَإٓ، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد حرٖ ه٤ْ حُـ٣ُٞش  .ٖٕٔ

ٌٓش  -(، طلو٤ن: ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُزطخ٢١، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي 7٘ٔ - 0ٔٙ)
 ٛـ.  0ٕٗٔحٌَُٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ِْزِ  .ٕٗٔ ِّ٘ ٢ِّ، ػؼٔخٕ رٖ ػ٢ِ رٖ ٓلـٖ طز٤٤ٖ حُلوخثن َٗف ًِ٘ حُيهخثن ٝكخ٤ٗش حُ
 ٛـ(.  7ٖٗحُزخٍػ٢، كوَ حُي٣ٖ ح٣ُِِؼ٢ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: 

طـ٣َي أٓٔخء حُٜلخرش، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ هَخ٣ْٔخُ  .ٕ٘ٔ

  .حٌُٛز٢
حُظـ٣َي ُِوي١ٍٝ، أكٔي رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ ؿؼلَ رٖ كٔيحٕ أرٞ حُل٤ٖٔ حُوي١ٍٝ  .ٕٙٔ

ى دمحم أكٔي َٓحؽ. ، ٛـ(، طلو٤ن: ًَِٓ حُيٍحٓخص حُلو٤ٜش ٝحالهظٜخى٣ش 4ٕٗ)حُٔظٞك٠: 

 ٕٙٓٓ -ٛـ  7ٕٗٔحُوخَٛس، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -أ. ى ػ٢ِ ؿٔؼش دمحم، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔالّ 
 .ّ 

حُظـ٣َي ُ٘لغ حُؼز٤ي = كخ٤ٗش حُزـ٢َٓ٤ ػ٠ِ َٗف حُٜٔ٘ؾ )ٜٓ٘ؾ حُطالد حهظَٜٙ  .7ٕٔ

١ِٝٞ٘ ػْ َٗكٚ ك٢ َٗف ٜٓ٘ؾ حُطالد(، ٣ًَُخ حألٜٗخ١ٍ ٖٓ ٜٓ٘خؽ حُطخُز٤ٖ ُ
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ٕٙ٘ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

٢ّ ح١َُٜٔ حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠:  ِٓ ََ ٤ْ ـَ ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٤ِٕٕٓٔٔٔخٕ رٖ دمحم رٖ ػَٔ حُزُ

 ّ. 0٘ٓٔ -ٛـ 0ٖٙٔطخ٣ٍن حَُ٘٘: ش، ٓطزؼش حُلِز٢، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼ
طلز٤َ حُٔوظَٜ ٝٛٞ حَُ٘ف ح٢ُٓٞ ػ٠ِ ٓوظَٜ ه٤َِ ك٢ حُلوٚ حُٔخ٢ٌُ، طخؽ حُي٣ٖ  .4ٕٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ى. أكٔي رٖ ػزي  4ٖٖٓ ػزي هللا رٖ ػزي حُؼ٣ِِ حُي١َ٤ٓ )حُٔظٞك٠: رَٜحّ ر

ح٣ٌَُْ ٗـ٤ذ ـ ى. كخكع رٖ ػزي حَُكٖٔ ه٤َ، حُ٘خَٗ: ًَِٓ ٗـ٤ز٣ٞٚ ُِٔوط١ٞخص 
 ّ.  ٖٕٔٓ -ٛـ  ٖٗٗٔٝهيٓش حُظَحع، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ل٤َٔ حٌُظخد طل٣ََ حُٔؼ٠٘ حُٔي٣ي ٝط٣َٞ٘ حُؼوَ حُـي٣ي ٖٓ ط»حُظل٣ََ ٝحُظ٣َٞ٘  .0ٕٔ

حُٔؼَٝف رظل٤َٔ حرٖ ػخٍٗٞ، دمحم حُطخَٛ رٖ دمحم رٖ دمحم حُطخَٛ رٖ ػخٍٗٞ « حُٔـ٤ي
طْٞٗ، ٓ٘ش حَُ٘٘:  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: حُيحٍ حُظ٤ٔٗٞش َُِ٘٘ 0ٖٖٔحُظ٢ٔٗٞ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ.  04ٗٔ

طل٣َْ آالص حُطَد، أرٞ ػزي حَُكٖٔ دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ، رٖ حُلخؽ ٗٞف رٖ ٗـخط٢ رٖ  .ٖٓٔ
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ح٣َُخٕ ر٤َٝص، ُز٘خٕ/ ٕٓٗٔألٗوٞى١ٍ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: آىّ، ح

 ّ. ٕ٘ٓٓٛـ/ٕٙٗٔىحٍ حُٜي٣ن، حُـز٤َ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حُؼخُؼش، 

طللش حألك١ًٞ رَ٘ف ؿخٓغ حُظ١ٌَٓ، أرٞ حُؼال دمحم ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي حَُك٤ْ  .ٖٔٔ
 ر٤َٝص.  -َٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ٛـ(، حُ٘خٖٖ٘ٔحُٔزخًٍلٍٟٞ )حُٔظٞك٠: 

طللش حُلز٤ذ ػ٠ِ َٗف حُوط٤ذ = كخ٤ٗش حُزـ٢َٓ٤ ػ٠ِ حُوط٤ذ، ٤ِٓٔخٕ رٖ دمحم  .ٕٖٔ

٢ّ ح١َُٜٔ حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠:  ِٓ ََ ٤ْ ـَ ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ، حُطزؼش ٕٕٔٔرٖ ػَٔ حُزُ
 ّ. 00٘ٔ -ٛـ ٘ٔٗٔطخ٣ٍن حَُ٘٘: ، ريٕٝ ١زؼش

ِز٤ش، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ حُظللش حُؼَحه٤ش ك٢ حألػٔخٍ حُو .ٖٖٔ

ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ 
 . 00ٖٔحُوخَٛس، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: حُٔطزؼش حُِٔل٤ش 7ٕ4)حُٔظٞك٠: 

حُي٣ٖ حَُٔٔه٘ي١ )حُٔظٞك٠:  طللش حُلوٜخء، دمحم رٖ أكٔي رٖ أر٢ أكٔي، أرٞ رٌَ ػالء .ٖٗٔ

 -ٛـ  ُٗٔٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص ٓٗ٘ٗلٞ 
ٔ00ٗ  .ّ 

طللش حُٔلظخؽ ا٠ُ أىُش حُٜٔ٘خؽ )ػ٠ِ طَط٤ذ حُٜٔ٘خؽ ١ُِٝٞ٘(، حرٖ حُِٔوٖ َٓحؽ  .ٖ٘ٔ

طلو٤ن: ٛـ(، 4ٓٗحُي٣ٖ أرٞ كلٚ ػَٔ رٖ ػ٢ِ رٖ أكٔي حُ٘خكؼ٢ ح١َُٜٔ )حُٔظٞك٠: 
 .ٌٙٓٗٔٓش حٌَُٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ػزي هللا رٖ ٓؼخف حُِل٤خ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ىحٍ كَحء 

  ٝٗٔن أهَٟ: ١زغ : ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ رِز٘خٕ، ريٕٝ ٓؼِٞٓخص.
ٍٝؿؼض ، طللش حُٔلظخؽ ك٢ َٗف حُٜٔ٘خؽ، أكٔي رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ كـَ ح٤ُٜظ٢ٔ .ٖٙٔ

حُؼِٔخء، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُظـخ٣ٍش حٌُزَٟ ٝٛللض: ػ٠ِ ػيس ٗٔن رٔؼَكش ُـ٘ش ٖٓ 

  .ّ 04ٖٔ -ٛـ  7ٖ٘ٔػخّ حَُ٘٘: ، رَٜٔ ُٜخكزٜخ ٜٓطل٠ دمحم
طللش حُٔٞىٝى رؤكٌخّ حُُٔٞٞى، دمحم رٖ أر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد رٖ ٓؼي ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ ه٤ْ  .7ٖٔ

 -ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُوخىٍ حألٍٗخإ١ٝ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ىحٍ حُز٤خٕ 7٘ٔحُـ٣ُٞش )حُٔظٞك٠: 

 . 07ٔٔ - 0ٖٔٔىٓ٘ن، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حُظلو٤ن ك٢ أكخى٣غ حُوالف، ؿٔخٍ حُي٣ٖ أرٞ حُلَؽ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم  .4ٖٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ٓٔؼي ػزي حُل٤ٔي دمحم حُٔؼي٢ٗ، حُ٘خَٗ: ىحٍ 07٘حُـ١ُٞ )حُٔظٞك٠: 

 . ٘ٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 
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ٖٙ٘ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ش ك٢ طل٤َٔ حٌُ٘خف ُِِٓو١َ٘، ؿٔخٍ حُي٣ٖ أرٞ دمحم طو٣َؾ حألكخى٣غ ٝح٥ػخٍ حُٞحهؼ .0ٖٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ 7ٕٙػزي هللا رٖ ٣ٞٓق رٖ دمحم ح٣ُِِؼ٢ )حُٔظٞك٠: 
 ٛـ. ٗٔٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُٔؼي، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ ه٣ِٔش 

ِٔي رٖ ِٓٔش طو٣َؾ حُؼو٤يس حُطلخ٣ٝش، أرٞ ؿؼلَ أكٔي رٖ دمحم رٖ ٓالٓش رٖ ػزي حُ .ٓٗٔ

َٗف ٝطؼ٤ِن: ، ٛـ(ٕٖٔحألُى١ حُلـ١َ ح١َُٜٔ حُٔؼَٝف رخُطلخ١ٝ )حُٔظٞك٠: 
 ٗٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ 

 ٛـ. 

طي٣ٍذ حَُح١ٝ ك٢ َٗف طو٣َذ حُ٘ٞح١ٝ، ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَ، ؿالٍ حُي٣ٖ  .ٔٗٔ
 أرٞ هظ٤زش ٗظَ دمحم حُلخ٣ٍخر٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٤١زش. ، طلو٤ن: ـ(0ٔٔٛح٢١ٞ٤ُٔ )حُٔظٞك٠: 

ٝٓؼٚ ، «طي٣ٍذ حُٔزظي١ ٝط٣ٌٜذ حُٔ٘ظ٢ٜ»حُظي٣ٍذ ك٢ حُلوٚ حُ٘خكؼ٢ ح٠ُٔٔٔ رـ  .ٕٗٔ

]ٝطزيأ ، -ٍكٔٚ هللا  -ُؼِْ حُي٣ٖ ٛخُق حرٖ ح٤ُ٘ن َٓحؽ حُي٣ٖ حُزِو٢٘٤ « طظٔش حُظي٣ٍذ»
َحؽ حُي٣ٖ أر٢ كلٚ ػَٔ رٖ ٍٓالٕ حُظظٔش ٖٓ ًظخد حُ٘لوخص ا٠ُ آهَ حٌُظخد[، ٓ

كووٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: أرٞ ٣ؼوٞد ٗ٘ؤص رٖ ًٔخٍ ح١َُٜٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ، حُزِو٢٘٤ حُ٘خكؼ٢

 ّ.  ٕٕٔٓ -ٛـ  ٖٖٗٔحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُوزِظ٤ٖ، ح٣َُخٝ 
، طو٢ حُظي٣َٓش: طلو٤ن حإلػزخص ُألٓٔخء ٝحُٜلخص ٝكو٤وش حُـٔغ ر٤ٖ حُويٍ ٝحَُ٘ع .ٖٗٔ

حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم 

ٛـ(، طلو٤ن: ى. دمحم رٖ ػٞىس 7ٕ4حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 
 ّ. ٕٓٓٓٛـ / ٕٔٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حُٔخىٓش  -حُٔؼ١ٞ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُؼز٤ٌخٕ 

ف أكخى٣غ ًظخد حُٔـَٝك٤ٖ الرٖ كزخٕ(، أرٞ حُل٠َ دمحم رٖ طًٌَس حُللخظ )أ١َح .ٗٗٔ

١خَٛ رٖ ػ٢ِ رٖ أكٔي حُٔوي٢ٓ ح٤ُ٘زخ٢ٗ، حُٔؼَٝف رخرٖ حُو٤َٔح٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
طلو٤ن: كٔي١ ػزي حُٔـ٤ي حُِٔل٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ ح٤ُٜٔؼ٢ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ، ٛـ(7ٓ٘

 ّ.  00ٗٔ -ٛـ  ٘ٔٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

، أرٞ حُٞكخء ػ٢ِ رٖ «ػ٠ِ ٌٓٛذ حإلٓخّ أكٔي رٖ دمحم رٖ ك٘زَ»وٚ حُظًٌَس ك٢ حُل .٘ٗٔ
ٛـ(، طلو٤ن: حُيًظٍٞ ٗخَٛ  ٖٔ٘ػو٤َ رٖ دمحم رٖ ػو٤َ حُزـيحى١ حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠ ٓ٘ش 

رٖ ٓؼٞى رٖ ػزي هللا حُٔالٓش، حُوخ٢ٟ رٔلٌٔش ػل٤ق، حُ٘خَٗ: ىحٍ اٗز٤ِ٤خ َُِ٘٘ 

 ّ.  ٕٔٓٓ -ٛـ  ٕٕٗٔى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞ -ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ 
طَط٤ذ حُٔيحٍى ٝطو٣َذ حُٔٔخُي، أرٞ حُل٠َ حُوخ٢ٟ ػ٤خٝ رٖ ٠ٓٞٓ ح٤ُلٜز٢  .ٙٗٔ

حُٔلٔي٣ش،  -ٛـ(، طلو٤ن: ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلوو٤ٖ، حُ٘خَٗ: ٓطزؼش ك٠خُش ٗٗ٘)حُٔظٞك٠: 
 حُٔـَد، حُطزؼش حأل٠ُٝ. 

ػزي حُو١ٞ رٖ ػزي هللا، أرٞ  حُظَؿ٤ذ ٝحُظ٤َٛذ ٖٓ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق، ػزي حُؼظ٤ْ رٖ .7ٗٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ارَح٤ْٛ ْٗٔ حُي٣ٖ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٙ٘ٙدمحم، ٢ًُ حُي٣ٖ ح١ٌٍُ٘ٔ )حُٔظٞك٠: 
 . 7ٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

حُظٔؼ٤٘٤ش، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ  .4ٗٔ

ىٍحٓش ، ٛـ( 7ٕ4ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ 
ٝطلو٤ن: حُيًظٍٞ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حُؼـالٕ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُٔؼخٍف َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، 

 ّ.  000ٔ -ٛـ  ٕٓٗٔحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ح٣َُخٝ 

حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش  حُظؼ٣َلخص حُلو٤ٜش، دمحم ػ٤ْٔ حإلكٔخٕ حُٔـيى١ حُزًَظ٢، .0ٗٔ
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ٙ٘ٗ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ّ(، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 04ٙٔ -ٛـ 7ٓٗٔ)اػخىس ٛق ُِطزؼش حُوي٣ٔش ك٢ رخًٔظخٕ 

 ّ. ٖٕٓٓ -ٛـ ٕٗٗٔ
حُظؼ٤ِوش ُِوخ٢ٟ ك٤ٖٔ )ػ٠ِ ٓوظَٜ ح٢ُِٗٔ(، حُوخ٢ٟ أرٞ دمحم )ٝأرٞ ػ٢ِ(  .ٓ٘ٔ

١ّ )حُٔظٞك٠:  ًِ ْٝ ٍُّ َٝ َْ َٔ  -ٓؼٞٝ ٛـ(، طلو٤ن: ػ٢ِ دمحم  ٕٙٗحُل٤ٖٔ رٖ دمحم رٖ أكٔي حُ

 ٌٓش حٌَُٔٓش.  -ػخىٍ أكٔي ػزي حُٔٞؿٞى، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ِٗحٍ ٜٓطل٠ حُزخُ 
طـ٤ِن حُظؼ٤ِن ػ٠ِ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ  .ٔ٘ٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ٓؼ٤ي ػزي حَُكٖٔ ٠ٓٞٓ حُوِه٢، حُ٘خَٗ: 4ٕ٘كـَ حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 . ٘ٓٗٔحألٍىٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -َٝص، ػٔخٕ ر٤ -حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ، ىحٍ ػٔخٍ 
، ػز٤ي هللا رٖ حُل٤ٖٔ رٖ حُلٖٔ -ٍكٔٚ هللا  -حُظل٣َغ ك٢ كوٚ حإلٓخّ ٓخُي رٖ أْٗ  .ٕ٘ٔ

د حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠:  الَّ ـَ ٛـ(، طلو٤ن: ٤ٓي ١ًَٝٔ كٖٔ، حُ٘خَٗ: 74ٖأرٞ حُوخْٓ حرٖ حُ

 ّ.  7ٕٓٓ -ـ ٛ 4ُٕٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 
طل٤َٔ حُطز١َ = ؿخٓغ حُز٤خٕ ػٖ طؤ٣َٝ آ١ حُوَإٓ، دمحم رٖ ؿ٣ََ رٖ ٣ِ٣ي رٖ ًؼ٤َ  .ٖ٘ٔ

ٛـ(، طلو٤ن: حُيًظٍٞ ػزي هللا رٖ ٖٓٔرٖ ؿخُذ ح٢ِٓ٥، أرٞ ؿؼلَ حُطز١َ )حُٔظٞك٠: 

رخُظؼخٕٝ ٓغ ًَِٓ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص حإلٓال٤ٓش ريحٍ ٛـَ ، ػزي حُٔلٖٔ حُظ٢ًَ
كٖٔ ٣ٔخٓش، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٛـَ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٝحإلػالٕ، حُيًظٍٞ ػزي حُٔ٘ي 

 ّ.  ٕٔٓٓ -ٛـ  ٕٕٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 

طل٤َٔ حُوَإٓ حُؼظ٤ْ )حرٖ ًؼ٤َ(، أرٞ حُليحء آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ رٖ ًؼ٤َ حُو٢َٗ  .ٗ٘ٔ
ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ك٤ٖٔ ْٗٔ حُي٣ٖ، حُ٘خَٗ: ىحٍ 77ٗحُز١َٜ ػْ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ.  0ٔٗٔ -ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ  -ش، ٍٓ٘٘ٞحص دمحم ػ٢ِ ر٠٤ٕٞ حٌُظذ حُؼ٤ِٔ

طل٤َٔ حُوَإٓ حُؼظ٤ْ الرٖ أر٢ كخطْ، أرٞ دمحم ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم رٖ اى٣ٍْ رٖ  .٘٘ٔ
ٛـ(، طلو٤ن: أٓؼي دمحم 7ٕٖحٌٍُٔ٘ حُظ٢ٔ٤ٔ، حُل٘ظ٢ِ، حَُح١ُ حرٖ أر٢ كخطْ )حُٔظٞك٠: 

 -حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حُؼخُؼش  -حُط٤ذ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ِٗحٍ ٜٓطل٠ حُزخُ 

 ٛـ.  0ٔٗٔ
طل٤َٔ حُوَإٓ حُؼظ٤ْ، أرٞ حُليحء آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ رٖ ًؼ٤َ حُو٢َٗ حُز١َٜ ػْ  .ٙ٘ٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ٓخ٢ٓ رٖ دمحم ٓالٓش، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٤١زش َُِ٘٘ 77ٗحُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  000ٔ -ٛـ ٕٓٗٔٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش 
، أرٞ حُٔظلَ، ٍٜٓ٘ٞ رٖ دمحم رٖ ػزي حُـزخٍ حرٖ أكٔي حَُُٟٔٝ طل٤َٔ حُوَإٓ .7٘ٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ٣خَٓ رٖ ارَح٤ْٛ 40ٗحُٔٔؼخ٢ٗ حُظ٢ٔ٤ٔ حُل٘ل٢ ػْ حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠: 
حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٝؿ٤ْ٘ رٖ ػزخّ رٖ ؿ٤ْ٘، حُ٘خَٗ: ىحٍ ح١ُٖٞ، ح٣َُخٝ 

 ّ. 007ٔ -ٛـ4ٔٗٔ

)هَحءس ٗوي٣ش ٌُظخد حرٖ ط٤ٔ٤ش: حُٜخٍّ طل٤ٌي أٍٛٞ هطخد حُؼ٘ق حُي١ٞٓ  .4٘ٔ
حٍُِٔٔٞ( ُِزخكغ حُٔـَر٢: دمحم أٓؼخٍٕ، ١زغ ٓئٓٔش ٓئٕٓ٘ٞ رال كيٝى ُِيٍحٓخص 

 ّ. ٕ٘ٔٓٝحألرلخع، ػخّ 

طو٣َذ حُظ٣ٌٜذ، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ  .0٘ٔ
٣ٍٞٓخ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ي ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ػٞحٓش، حُ٘خَٗ: ىحٍ ح4ٕ٘٤َُٗ)حُٔظٞك٠: 

ٔٗٓٙ - ٔ04ٙ . 

طو٣ْٞ حألىُش ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، أرٞ ٣ُي ػزي هللا رٖ ػَٔ رٖ ػ٠ٔ٤ حُيّر٢ّٓٞ حُل٘ل٢  .ٓٙٔ
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 حُلٜخٍّ
 د

ٛـ(، طلو٤ن: ه٤َِ ٓل٢٤ حُي٣ٖ ح٤ُْٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ٖٓٗ)حُٔظٞك٠: 

 ّ. ٕٔٓٓ -ٛـ ٕٔٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ٔٙٔ.  َٗ سِ  ََ ٤ْ ِٔ ُِ غ  ِٓ خ ـَ َِشُ حُ ِٔ ٌْ ٕٝ، ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ طَ َُ َْٓزؼَش ه ٤َّش ِهاَلٍ  ِٔ ِّ حْرٖ ط٤َْ اَل ْٓ ٤ْنِ حإِل

 ٛـ.  ٌٕٖٗٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ك٤ٖٔ حُِؼَٔحٕ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي 

طِز٤ْ ار٤ِْ، ؿٔخٍ حُي٣ٖ أرٞ حُلَؽ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم حُـ١ُٞ )حُٔظٞك٠:  .ٕٙٔ
َُ٘٘، ر٤َُص، ُز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ ُِطزخػش ٝح07٘

 ّ. ٕٔٓٓٛـ/ ٕٔٗٔ

حُظِو٤ٚ حُلز٤َ ك٢ طو٣َؾ أكخى٣غ حَُحكؼ٢ حٌُز٤َ، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ  .ٖٙٔ
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، 4ٕ٘دمحم رٖ أكٔي رٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 040ٔٛـ. 0ٔٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ 

٣غ حَُحكؼ٢ حٌُز٤َ، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ حُظِو٤ٚ حُلز٤َ ك٢ طو٣َؾ أكخى .ٗٙٔ
ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ ػخْٛ كٖٔ رٖ 4ٕ٘دمحم رٖ أكٔي رٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 00٘ٔٛـ/َٜٙٔٗٔٓ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ػزخّ رٖ هطذ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ه١َزش 

رٞ حُظِو٤ٚ ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، ػزي حُِٔي رٖ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق رٖ دمحم حُـ٢٘٣ٞ، أ .٘ٙٔ
ٛـ(، طلو٤ن: ػزي هللا ؿُْٞ 74ٗحُٔؼخ٢ُ، ًٍٖ حُي٣ٖ، حُِٔوذ ربٓخّ حُل٤َٖٓ )حُٔظٞك٠: 

 ر٤َٝص.  -حُ٘زخ٢ُ ٝر٤َ٘ أكٔي حُؼ١َٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُز٘خثَ حإلٓال٤ٓش 

حُظِو٤ٖ ك٢ حُلوٚ حُٔخ٢ٌُ، أرٞ دمحم ػزي حُٞٛخد رٖ ػ٢ِ رٖ َٜٗ حُؼؼِز٢ حُزـيحى١  .ٙٙٔ
٤ن: حر٢ أ٣ْٝ دمحم رٞ هزِس حُل٢٘ٔ حُظطٞح٢ٗ، حُ٘خَٗ: ٛـ(، طلوٕٕٗحُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. ٕٗٓٓ-ٛـٕ٘ٗٔىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ 

طٔخّ حُٔ٘ش ك٢ حُظؼ٤ِن ػ٠ِ كوٚ حُٔ٘ش، أرٞ ػزي حَُكٖٔ دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ، رٖ حُلخؽ  .7ٙٔ
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حَُح٣ش، ٕٓٗٔٗٞف رٖ ٗـخط٢ رٖ آىّ، حألٗوٞى١ٍ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 حُطزؼش حُوخٓٔش. 

ًَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ  .4ٙٔ َٞ ِْ ٌَ حُظ٤ٜٔي ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، ٓللٞظ رٖ أكٔي رٖ حُلٖٔ أَرُٞ حُوطخد حُ
( ٝدمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ٕ - ٔٛـ(، طلو٤ن: ٓل٤ي دمحم أرٞ ػٔ٘ش )حُـِء  ٓٔ٘)حُٔظٞك٠: 

 -(، حُ٘خَٗ: ًَِٓ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝاك٤خء حُظَحع حإلٓال٢ٓ ٗ - ٖارَح٤ْٛ )حُـِء 

 ّ.  04٘ٔ -ٛـ  ٙٓٗٔ(، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 7ٖحُوَٟ )ؿخٓؼش أّ 
حُظ٤ٜٔي ك٢ طو٣َؾ حُلَٝع ػ٠ِ حألٍٛٞ، ػزي حَُك٤ْ رٖ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ حإل١ٞ٘ٓ  .0ٙٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ى. دمحم كٖٔ ٤ٛظٞ، حُ٘خَٗ: 77ٕحُ٘خكؼ٢ّ، أرٞ دمحم، ؿٔخٍ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 
 . ٓٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٓئٓٔش حَُٓخُش 

ك٢ ح١ُٞٔؤ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ ٝحألٓخ٤ٗي، أرٞ ػَٔ ٣ٞٓق رٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ حُظ٤ٜٔي ُٔخ  .7ٓٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ٜٓطل٠ رٖ أكٔي ٖٙٗػزي حُزَ رٖ ػخْٛ ح١َُٔ٘ حُو١َز٢ )حُٔظٞك٠: 
 -حُؼ١ِٞ، دمحم ػزي حٌُز٤َ حُز١ٌَ، حُ٘خَٗ: ُٝحٍس ػّٔٞ حألٝهخف ٝحُ٘ئٕٝ حإلٓال٤ٓش 

 ٛـ.  47ٖٔحُٔـَد، ػخّ حَُ٘٘: 

ؿَ حُؼخهَ ػ٠ِ ط٣ٞٔٚ حُـيٍ حُزخ١َ، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ط٘ز٤ٚ حَُ .7ٔٔ
دمحم ػ٣َِ  -ٛـ(، طلو٤ن: ػ٢ِ رٖ دمحم حُؼَٔحٕ  7ٕ4 - ٔٙٙػزي حُٔالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش )

 ٛـ.  ٌٕ٘ٗٔٓش حٌَُٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ٗٞحٍ  -ْٗٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي 

ىحص، أرٞ حُطخَٛ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي حُٜٔي رٖ هْٔ حُؼزخ -حُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ ٓزخىة حُظٞؿ٤ٚ  .7ٕٔ
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ٙ٘ٙ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ٛـ(، طلو٤ن: حُيًظٍٞ دمحم رِلٔخٕ، حُ٘خَٗ: ٖٙ٘ر٤َ٘ حُظ٘ٞه٢ حُٜٔي١ٝ )حُٔظٞك٠: رؼي 

 ّ.  7ٕٓٓ -ٛـ  4ُٕٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ىحٍ حرٖ كِّ، ر٤َٝص 
حُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ ٌٓ٘الص حُٜيح٣ش، ٛيٍ حُي٣ٖ ػ٢ِّ رٖ ػ٢ِّ حرٖ أر٢ حُؼِ حُل٘ل٢  .7ٖٔ

أٍٗٞ  -( ٖ، ٕ، ٔطلو٤ن ٝىٍحٓش: ػزي حُل٤ٌْ رٖ دمحم ٗخًَ )ؿـ ، ٛـ( 70ٕظٞك٠ )حُٔ

حُـخٓؼش حإلٓال٤ٓش رخُٔي٣٘ش  -أَٛ حٌُظخد: ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، (٘، ٗٛخُق أرٞ ٣ُي )ؿـ 
حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حٍُٔ٘ٞس، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حَُٗي ٗخَٕٗٝ 

 ّ.  ٖٕٓٓ -ٛـ  ٕٗٗٔ

ظلو٤ن ك٢ أكخى٣غ حُظؼ٤ِن، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ ط٘و٤ق حُ .7ٗٔ
ٛـ(، طلو٤ن: ٜٓطل٠ أرٞ حُـ٢٤ ػزي حُل٢ ػـ٤ذ، 7ٗ4رٖ هَخ٣ْٔخُ حٌُٛز٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٕٓٓٓ -ٛـ  ٕٔٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُ٘خَٗ: ىحٍ ح١ُٖٞ 

ٖ أكٔي رٖ ػزي حُٜخى١ حُل٘ز٢ِ ط٘و٤ق حُظلو٤ن ك٢ أكخى٣غ حُظؼ٤ِن، ْٗٔ حُي٣ٖ دمحم ر .7٘ٔ
ٛـ(، طلو٤ن: ٓخ٢ٓ رٖ دمحم رٖ ؿخى هللا ٝػزي حُؼ٣ِِ رٖ ٗخَٛ حُوزخ٢ٗ،  7ٗٗ)حُٔظٞك٠: 

 ّ.  7ٕٓٓ -ٛـ  4ٕٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ىحٍ حَُ٘٘: أٟٞحء حُِٔق 

ط٣ٌٜذ حألكٌخّ، ح٤ُ٘ن حُٔل٤ي ٤ٗن حُطخثلش أر٢ ؿؼلَ دمحم رٖ حُلٖٔ حُط٢ٓٞ  .7ٙٔ
ٛـ، طلو٤ن: ح٤ُٔي كٖٔ ح١ُٞٓٞٔ حُوَٓخ٢ٗ، حُطزؼش حُؼخُؼش، ٓ٘ش حُطزغ: ٓٙٗحُٔظٞك٠، 

 ٛـ. ٖٗٙٔ

ط٣ٌٜذ حألٓٔخء ٝحُِـخص، أرٞ ٣ًَُخ ٓل٢٤ حُي٣ٖ ٣ل٠٤ رٖ َٗف ح١ُٝٞ٘ )حُٔظٞك٠:  .77ٔ
ػ٤٘ض رَ٘٘ٙ ٝطٜل٤لٚ ٝحُظؼ٤ِن ػ٤ِٚ ٝٓوخرِش أُٛٞٚ: ًَٗش حُؼِٔخء ، ٛـ(7ٙٙ

  .ُز٘خٕ –ٖٓ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص ٣طِذ ، رٔٔخػيس اىحٍس حُطزخػش ح٣َ٤ُ٘ٔش

ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ ك٢ أٓٔخء حَُؿخٍ، ٣ٞٓق رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ٞٓق، أرٞ حُلـخؽ،  .74ٔ
ٛـ(، طلو٤ن: ى. 7ٕٗؿٔخٍ حُي٣ٖ حرٖ ح٢ًُِ أر٢ دمحم حُو٠خػ٢ حٌُِز٢ ح١ُِٔ )حُٔظٞك٠: 

 - ٓٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ر٘خٍ ػٞحى ٓؼَٝف، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش 

ٔ04ٓ . 
ٛـ(، 7ٖٓط٣ٌٜذ حُِـش، دمحم رٖ أكٔي رٖ حأل١َُٛ ح١َُٜٝ، أرٞ ٍٜٓ٘ٞ )حُٔظٞك٠:  .70ٔ

ر٤َٝص، حُطزؼش  -طلو٤ن: دمحم ػٞٝ َٓػذ، حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ 

 ّ. ٕٔٓٓحأل٠ُٝ، 
حُظ٣ٌٜذ ك٢ كوٚ حإلٓخّ حُ٘خكؼ٢، ٓل٢٤ حُٔ٘ش، أرٞ دمحم حُل٤ٖٔ رٖ ٓٔؼٞى رٖ دمحم رٖ  .4ٓٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ػخىٍ أكٔي ػزي حُٔٞؿٞى، ػ٢ِ  ٙٔ٘زـ١ٞ حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠: حُلَحء حُ
 ّ.  007ٔ -ٛـ  4ٔٗٔدمحم ٓؼٞٝ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

حُظ٤ٟٞق حُـ٢ِ ك٢ حَُى ػ٠ِ ح٤ُٜ٘لش حٌُٛز٤ش حُٔ٘لُٞش ػ٠ِ حإلٓخّ حٌُٛز٢، دمحم رٖ  .4ٔٔ

ح٣ٌُٞض، ٓ٘ش حَُ٘٘:  –ٝحُظَحع ٝحُٞػخثن  ارَح٤ْٛ ح٤ُ٘زخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ًَِٓ حُٔوط١ٞخص
 . ٔ، ٍهْ حُطزؼش 00ٖٔ، – ٖٔٗٔ

ط٤ٟٞق حُٔوخٛي ٝحُٔٔخُي رَ٘ف أُل٤ش حرٖ ٓخُي، أرٞ دمحم ريٍ حُي٣ٖ كٖٔ رٖ هخْٓ  .4ٕٔ

َٗف ٝطلو٤ن: ، ٛـ(7ٗ0ػزي هللا رٖ ػ٢ِّ حَُٔحى١ ح١َُٜٔ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠:  /رٖ
٢ ؿخٓؼش حألَُٛ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ ػزي حَُكٖٔ ػ٢ِ ٤ِٓٔخٕ، أٓظخً حُِـ٣ٞخص ك

 ّ. 4ٕٓٓ -ٛـ 4ٕٗٔحُؼَر٢، حُطزؼش حأل٠ُٝ 

حُظ٤ٟٞق ك٢ َٗف حُٔوظَٜ حُلَػ٢ الرٖ حُلخؿذ، ه٤َِ رٖ آلخم رٖ ٠ٓٞٓ،  .4ٖٔ
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 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ٛـ(، طلو٤ن: ى. أكٔي رٖ ػزي ٤ٟ77ٙخء حُي٣ٖ حُـ٘ي١ حُٔخ٢ٌُ ح١َُٜٔ )حُٔظٞك٠: 

ٝهيٓش حُظَحع، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ح٣ٌَُْ ٗـ٤ذ، حُ٘خَٗ: ًَِٓ ٗـ٤ز٣ٞٚ ُِٔوط١ٞخص 
 ّ. 4ٕٓٓ -ٛـ 0ٕٗٔ

حُظ٤ٟٞق َُ٘ف حُـخٓغ حُٜل٤ق، حُٔئُق / حَُٔ٘ف: ػَٔ رٖ ػ٢ِ حرٖ حُِٔوٖ  .4ٗٔ

حُٔلون / حُٔظَؿْ: هخُي حَُرخ١ ٝ ؿٔؼش كظل٢، حُ٘خَٗ: ُٝحٍس حألٝهخف ٝحُ٘ئٕٝ 
 ٛـ. 0ٕٗٔهطَ، حُطزؼش ريٕٝ ٓ٘ش حُطزغ:  –حإلٓال٤ٓش 

ٞ حالكٌخّ، أكٔي رٖ ػٔخى حُي٣ٖ حالهل٠ٜٔ حَُٜٟٔ طٞه٤ق حُلٌخّ ػ٠ِ ؿٞحٓ .4٘ٔ

ٛـ، طلو٤ن: ٤َٜٗ ه٠َ حُ٘خكؼ٢، ١زغ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، 4ٓ4حُ٘خكؼ٠ حُٔظٞك٠ 
 ُز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ.  –ر٤َٝص 

حُظٞه٤ق ػ٠ِ ٜٓٔخص حُظؼخ٣ٍق، ٣ُٖ حُي٣ٖ دمحم حُٔيػٞ رؼزي حَُإٝف رٖ طخؽ  .4ٙٔ

ٛـ(، ١ٖٔٓٔ ػْ حُٔ٘خ١ٝ حُوخ١َٛ )حُٔظٞك٠: حُؼخٍك٤ٖ رٖ ػ٢ِ رٖ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ حُليحى
 ّ. 00ٓٔ-ٛـٓٔٗٔحُوخَٛس، حُطزؼش حأل٠ُٝ، -ػزي حُوخُن ػَٝص 4ٖحُ٘خَٗ: ػخُْ حٌُظذ 

ْؼزيَ، حُظ٢ٔ٤ٔ، أرٞ كخطْ،  .47ٔ َٓ حُؼوخص، دمحم رٖ كزخٕ رٖ أكٔي رٖ كزخٕ رٖ ٓؼخً رٖ 

لٌٞٓش حُؼخ٤ُش ١زغ ربػخٗش: ُٝحٍس حُٔؼخٍف ُِ، ٛـ(ٖٗ٘حُيح٢ٍٓ، حُزُٔظ٢ )حُٔظٞك٠: 
طلض َٓحهزش: حُيًظٍٞ دمحم ػزي حُٔؼ٤ي هخٕ ٓي٣َ ىحثَس حُٔؼخٍف حُؼؼٔخ٤ٗش، ، حُٜ٘ي٣ش

=  ٛ  0ٖٖٔحُ٘خَٗ: ىحثَس حُٔؼخٍف حُؼؼٔخ٤ٗش رل٤يٍ آرخى حُيًٖ حُٜ٘ي، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ٔ07ٖ . 
حُؼَٔ حُيح٢ٗ َٗف ٍٓخُش حرٖ أر٢ ٣ُي حُو٤َٝح٢ٗ، ٛخُق رٖ ػزي ح٤ُٔٔغ ح٥ر٢  .44ٔ

 ر٤َٝص.  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُؼوخك٤ش ١َٖٖٛٔ٘ )حُٔظٞك٠: حألُ

ؿخٓغ حألٍٛٞ ك٢ أكخى٣غ حٍَُٓٞ، ٓـي حُي٣ٖ أرٞ حُٔؼخىحص حُٔزخٍى رٖ دمحم رٖ دمحم  .40ٔ
ٛـ(، طلو٤ن: ػزي ٙٓٙرٖ دمحم حرٖ ػزي ح٣ٌَُْ ح٤ُ٘زخ٢ٗ حُـ١ٍِ حرٖ حألػ٤َ )حُٔظٞك٠: 

 -ٓطزؼش حُٔالف  -حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُلِٞح٢ٗ حُظظٔش طلو٤ن ر٤َ٘ ػ٤ٕٞ،  -حُوخىٍ حألٍٗئ١ٝ 

  .)حُظظٔش(: ١ ىحٍ حُلٌَ، طلو٤ن ر٤َ٘ ػ٤ٕٞ، ٌٓظزش ىحٍ حُز٤خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ
ؿخٓغ حألٜٓخص، ػؼٔخٕ رٖ ػَٔ رٖ أر٢ رٌَ رٖ ٣ْٞٗ، أرٞ ػَٔٝ ؿٔخٍ حُي٣ٖ حرٖ  .0ٓٔ

ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ ػزي حَُكٖٔ حأله٠َ ٙٗٙحُلخؿذ حٌَُى١ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: 

 -ٛـ ٕٔٗٔه١َ٠، حُ٘خَٗ: ح٤ُٔخٓش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، حأل
ٕٓٓٓ .ّ 

ؿخٓغ حُز٤خٕ ك٢ طؤ٣َٝ حُوَإٓ، دمحم رٖ ؿ٣ََ رٖ ٣ِ٣ي رٖ ًؼ٤َ رٖ ؿخُذ ح٢ِٓ٥، أرٞ  .0ٔٔ
ٛـ(، طلو٤ن: أكٔي دمحم ٗخًَ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، ٖٓٔؿؼلَ حُطز١َ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٕٓٓٓ -ـ ٛ ٕٓٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ؿخٓغ حُؼِّٞ ٝحُلٌْ ك٢ َٗف ه٤ٖٔٔ كي٣ؼخ ٖٓ ؿٞحٓغ حٌُِْ، ٣ُٖ حُي٣ٖ ػزي  .0ٕٔ
َٔال٢ٓ، حُزـيحى١، ػْ حُيٓ٘و٢، حُل٘ز٢ِ  حَُكٖٔ رٖ أكٔي رٖ ٍؿذ رٖ حُلٖٔ، حُ

ارَح٤ْٛ رخؿْ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش  -ٛـ(، طلو٤ن: ٗؼ٤ذ حألٍٗخإ١ٝ 70٘)حُٔظٞك٠: 

 ّ. ٕٔٓٓ -ٛـ ٕٕٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حُٔخرؼش،  -حَُٓخُش 
ٍس رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ح٠ُلخى،  -حُـخٓغ حٌُز٤َ  .0ٖٔ ْٞ َٓ ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ، دمحم رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ 

 حُ٘خَٗ: ىحٍ، ٛـ(، طلو٤ن: ر٘خٍ ػٞحى ٓؼَٝف70ٕحُظ١ٌَٓ، أرٞ ػ٠ٔ٤ )حُٔظٞك٠: 

  .ّ 004ٔٓ٘ش حَُ٘٘: ، ر٤َٝص -حُـَد حإلٓال٢ٓ 
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 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ حُٔـٔٞػش حأل٠ُٝ، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ  -ؿخٓغ حُٔٔخثَ  .0ٗٔ

اَٗحف: رٌَ رٖ ػزي هللا أرٞ ، طلو٤ن: دمحم ػ٣َِ ْٗٔ، ٛـ( 7ٕ4 - ٔٙٙحرٖ ط٤ٔ٤ش )
 ٛـ.  ٌٕٕٗٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -٣ُي، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 

حُٔـٔٞػش حُظخٓؼش، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ  -ؿخٓغ حُٔٔخثَ  .0٘ٔ

ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حَُكٖٔ رٖ كٖٔ رٖ هخثي، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ  7ٕ4 - ٔٙٙرٖ ط٤ٔ٤ش )ح
 ٛـ.  7ٌٖٗٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُلٞحثي 

حُٔـٔٞػش حُؼخُؼش، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ  -ؿخٓغ حُٔٔخثَ  .0ٙٔ

ػزي هللا أرٞ اَٗحف: رٌَ رٖ ، طلو٤ن: دمحم ػ٣َِ ْٗٔ، ٛـ( 7ٕ4 - ٔٙٙحرٖ ط٤ٔ٤ش )
 ٛـ.  ٌٕٕٗٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -٣ُي، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 

حُٔـٔٞػش حُؼخٓ٘ش، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ  -ؿخٓغ حُٔٔخثَ  .07ٔ

ٌٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حرٖ ط٤ٔ٤ش، طلو٤ن: دمحم ػ٣َِ ْٗٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي 
  ٛـ. ٕٖٗٔ

حُٔـٔٞػش حُؼخ٤ٗش، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ  -ؿخٓغ حُٔٔخثَ  .04ٔ

اَٗحف: رٌَ رٖ ػزي هللا أرٞ ، طلو٤ن: دمحم ػ٣َِ ْٗٔ، ٛـ( 7ٕ4 - ٔٙٙحرٖ ط٤ٔ٤ش )
 ٛـ.  ٌٕٕٗٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -٣ُي، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 

حُوخٓٔش، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔـٔٞػش  -ؿخٓغ حُٔٔخثَ  .00ٔ

اَٗحف: رٌَ رٖ ػزي هللا ، طلو٤ن: دمحم ػ٣َِ ْٗٔ، ٛـ( 7ٕ4 - ٔٙٙحُٔالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش )
 ٛـ.  ٌٕٗٗٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -أرٞ ٣ُي، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 

رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ حُٔـٔٞػش حَُحرؼش، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي  -ؿخٓغ حُٔٔخثَ  .ٕٓٓ

اَٗحف: رٌَ رٖ ػزي هللا أرٞ ، طلو٤ن: دمحم ػ٣َِ ْٗٔ، ٛـ( 7ٕ4 - ٔٙٙحرٖ ط٤ٔ٤ش )
 ٛـ.  ٌٕٕٗٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -٣ُي، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 

ّ حُٔـٔٞػش حُٔخرؼش، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔال -ؿخٓغ حُٔٔخثَ  .ٕٔٓ

طلو٤ن: ػ٢ِ رٖ دمحم حُؼَٔحٕ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي ، ٛـ( 7ٕ4 - ٔٙٙحرٖ ط٤ٔ٤ش )
 ٛـ.  ٌٕٖٗٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 

حُٔـٔٞػش حُٔخىٓش، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي  -ؿخٓغ حُٔٔخثَ  .ٕٕٓ

َحف: رٌَ رٖ ػزي هللا اٗ، طلو٤ن: دمحم ػ٣َِ ْٗٔ، ٛـ( 7ٕ4 - ٔٙٙحُٔالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش )
 ٛـ.  0ٌٕٗٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -أرٞ ٣ُي، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ 

حُـخٓغ حُٔٔ٘ي حُٜل٤ق حُٔوظَٜ ٖٓ أٍٓٞ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٓ٘٘ٚ ٝأ٣خٓٚ = ٛل٤ق  .ٖٕٓ
َ رٖ ٗخَٛ حُزوخ١ٍ، دمحم رٖ آٔخػ٤َ أرٞ ػزيهللا حُزوخ١ٍ حُـؼل٢، طلو٤ن: دمحم ٤ُٛ

حُ٘خَٛ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ١ٞم حُ٘ـخس )ٍٜٓٞس ػٖ حُِٔطخ٤ٗش ربٟخكش طَه٤ْ دمحم كئحى ػزي 

 ٛـ. ٕٕٗٔحُزخه٢(، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝك٠ِٚ، أرٞ ػَٔ ٣ٞٓق رٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػزي حُزَ رٖ ػخْٛ  .ٕٗٓ

، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ طلو٤ن: أر٢ حألٗزخٍ ح١َ٤ُِٛ، ٛـ(ٖٙٗح١َُٔ٘ حُو١َز٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  00ٗٔ -ٛـ  ٗٔٗٔحُـ١ُٞ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حُـخٓغ ألكٌخّ حُوَإٓ = طل٤َٔ حُو١َز٢، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ أر٢ رٌَ رٖ  .ٕ٘ٓ

ٛـ(، طلو٤ن: أكٔي 7ٔٙكَف حألٜٗخ١ٍ حُوٍِؿ٢ ْٗٔ حُي٣ٖ حُو١َز٢ )حُٔظٞك٠: 

حُوخَٛس، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ ح٣َُٜٔش حُزَى٢ٗٝ ٝارَح٤ْٛ أ١ل٤ٖ
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 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 ّ.  0ٙٗٔ -ٛـ 4ٖٗٔ

حُـخٓغ ٤َُٔس ٤ٗن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش هالٍ ٓزؼش هَٕٝ، دمحم ػ٣ِِ رٖ ْٗٔ ٝػ٢ِ  .ٕٙٓ
 ٛـ.  ٌٕٕٗٔٓش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ٗٞحٍ  -رٖ دمحم حُؼَٔحٕ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي 

َُكٖٔ رٖ دمحم رٖ اى٣ٍْ رٖ حٌٍُٔ٘ حُظ٢ٔ٤ٔ، حُـَف ٝحُظؼي٣َ، أرٞ دمحم ػزي ح .7ٕٓ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ١زؼش ٓـِْ ىحثَس 7ٕٖحُل٘ظ٢ِ، حَُح١ُ حرٖ أر٢ كخطْ )حُٔظٞك٠: 
ر٤َٝص،  -ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ ، حُٜ٘ي –رل٤يٍ آرخى حُيًٖ  -حُٔؼخٍف حُؼؼٔخ٤ٗش 

 ّ.  0ٕ٘ٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 

رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُٔـ٤َس حُزوخ١ٍ، أرٞ ػزي ؿِء حُوَحءس هِق حإلٓخّ، دمحم رٖ آٔخػ٤َ  .4ٕٓ
كووٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: حألٓظخً ك٠َ حَُكٖٔ حُؼ١ٍٞ، ٍحؿؼٚ: ، ٛـ(ٕٙ٘هللا )حُٔظٞك٠: 

 ٓٓٗٔحألٓظخً دمحم ػطخ هللا ه٤ِق حُلٞكزخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُِٔل٤ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

 ّ.  04ٓٔ -ٛـ 
دمحم رٖ أر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد رٖ  ؿالء حألكٜخّ ك٢ ك٠َ حُٜالس ػ٠ِ دمحم ه٤َ حألٗخّ، .0ٕٓ

ػزي  -ٛـ(، طلو٤ن: ٗؼ٤ذ حألٍٗخإ١ٝ 7٘ٔٓؼي ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ ه٤ْ حُـ٣ُٞش )حُٔظٞك٠: 

 . 047ٔ - 7ٓٗٔح٣ٌُٞض، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -حُوخىٍ حألٍٗخإ١ٝ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼَٝرش 
٤َ ؿالء حُؼ٤٘٤ٖ ك٢ ٓلخًٔش حألكٔي٣ٖ، ٗؼٔخٕ رٖ ٓلٔٞى رٖ ػزي هللا، أرٞ حُزًَخص ه .ٕٓٔ

، -ٍكٔٚ هللا  -هيّ ُٚ: ػ٢ِ ح٤ُٔي ٛزق حُٔي٢ٗ ، ٛـ(7ٖٔٔحُي٣ٖ، ح٢ُٓٞ٥ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  04ٔٔ -ٛـ  ٔٓٗٔحُ٘خَٗ: ٓطزؼش حُٔي٢ٗ، ػخّ حَُ٘٘: 
ٛـ(، طلو٤ن: ٕٖٔؿَٜٔس حُِـش، أرٞ رٌَ دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ ى٣ٍي حألُى١ )حُٔظٞك٠:  .ٕٔٔ

 ّ. ٤ٔ047َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ر -١ٍِٓ ٤َ٘ٓ رؼِز٢ٌ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ 

حُـٜخى الرٖ أر٢ ػخْٛ، أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ػخْٛ ٝٛٞ أكٔي رٖ ػَٔٝ رٖ ح٠ُلخى رٖ  .ٕٕٔ
ٛـ(، طلو٤ن: ٓٔخػي رٖ ٤ِٓٔخٕ حَُحٗي حُـ٤ٔي، حُ٘خَٗ: 47ٕٓوِي ح٤ُ٘زخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 . 0ٓٗٔحُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٌٓظزش حُؼِّٞ ٝحُلٌْ 

 ح٣َُٜٔش ػ٠ِ حُلظٟٞ حُل٣ٞٔش الرٖ ط٤ٔ٤ش. ؿٞحد حالػظَحٟخص  .ٖٕٔ
حُـَٞٛ حُٔ٘ظْ ك٢ ٣ُخٍس حُوزَ ح٣َُ٘ق حٌَُّٔ، أكٔي رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ كـَ  .ٕٗٔ

ح٤ُٜظ٢ٔ حُٔؼي١ حألٜٗخ١ٍ، ٜٗخد حُي٣ٖ ٤ٗن حإلٓالّ، أرٞ حُؼزخّ )حُٔظٞك٠: 

 حُوخَٛس.، –٤٘ٓوش حُط٣َوش حُـؼل٣َش، َٜٓ  ،ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ ؿٞحٓغ ح07ٌُِْٗ
ظ٤ٜ٘ق حُٟٔٞٞػ٢ ُظؼخ٤ْٓ ُٝحٍس حُؼيٍ حُٔؼٞى٣ش، ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ ٓٞهغ ُٝحٍس حُؼيٍ حُ

 ػ٠ِ حُ٘زٌش حُؼٌ٘زٞط٤ش. 
ر٤ِِي١ّ ح٢٘ٔ٤ُ حُل٘ل٢  .ٕ٘ٔ َِّ حُـَٞٛس ح٤َُ٘س، أرٞ رٌَ رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم حُليحى١ حُؼزخى١ حُ

 ٛـ. ٕٕٖٔٛـ(، حُ٘خَٗ: حُٔطزؼش حُو٣َ٤ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 4ٓٓ)حُٔظٞك٠: 

ـَ ح٤ُٜظ٢ٔ ػ٠ِ َٗف حإل٠٣خف ك٢ ٓ٘خٓي حُلؾ ١ُِٝٞ٘، أكٔي رٖ كخ٤ٗش حرٖ ك .ٕٙٔ
 -كـَ ح٤ُٜظ٢ٔ، ط٣ُٞغ حٌُٔظزش حُِٔل٤ش رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس، ١زغ: ىحٍ حُلي٣غ، ر٤َٝص 

 . ٖ، ٍهْ حُطزؼش ُٔز٘خٕ، ػيى، حُٔـِيحص: 

كخ٤ٗش حُيٓٞه٢ ػ٠ِ حَُ٘ف حٌُز٤َ، دمحم رٖ أكٔي رٖ ػَكش حُيٓٞه٢ حُٔخ٢ٌُ  .7ٕٔ
 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٝريٕٝ طخ٣ٍن. ٖٕٓٔ)حُٔظٞك٠: 

كخ٤ٗش حَُٝٝ حَُٔرغ َٗف ُحى حُٔٔظو٘غ، ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم رٖ هخْٓ حُؼخ٢ٔٛ  .4ٕٔ

 07ٖٔ -ٛـ(، حُ٘خَٗ: )ريٕٝ ٗخَٗ(، حُطزؼش حأل٠ُٝ 0ٕٖٔحُل٘ز٢ِ حُ٘ـي١ )حُٔظٞك٠: 
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 ٛـ. 

ف، أكٔي رٖ دمحم رٖ كخ٤ٗش حُطلطخ١ٝ ػ٠ِ َٓحه٢ حُلالف َٗف ٍٗٞ حإل٠٣خ .0ٕٔ
ٛـ، طلو٤ن: دمحم ػزي حُؼ٣ِِ حُوخُي١،  ٖٕٔٔطٞك٢  -آٔخػ٤َ حُطلطخ١ٝ حُل٘ل٢ 

 ّ. 007ٔ -ٛـ 4ُٔٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ر٤َٝص 

كخ٤ٗش حُؼي١ٝ ػ٠ِ َٗف ًلخ٣ش حُطخُذ حَُرخ٢ٗ، أرٞ حُلٖٔ، ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ  .ٕٕٓ
ش ا٠ُ ر٢٘ ػي١، رخُوَد ٖٓ ٓ٘ل١ِٞ( )حُٔظٞك٠: ٌَّٓ حُٜؼ٤ي١ حُؼي١ٝ )ٗٔز

ر٤َٝص، حُطزؼش  -ٛـ(، طلو٤ن: ٣ٞٓق ح٤ُ٘ن دمحم حُزوخػ٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ 40ٔٔ

 ّ. 00ٗٔ -ٛـ ٗٔٗٔطخ٣ٍن حَُ٘٘: ، ريٕٝ ١زؼش
ِْز٢ُِّ  .ٕٕٔ ِّ٘ حُلخ٤ٗش: ٜٗخد حُي٣ٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ ٣ْٞٗ رٖ آٔخػ٤َ رٖ ٣ْٞٗ حُ

رٞالم، حُوخَٛس، حُطزؼش  -ـ(، حُ٘خَٗ: حُٔطزؼش حٌُزَٟ حأل٣َ٤ٓش ٛ ٕٔٓٔ)حُٔظٞك٠: 

 ٛـ.  ٖٖٔٔحأل٠ُٝ، 
كخ٤ٗظخ ه٤ِٞر٢ ٝػ٤َٔس ػ٠ِ َٗف حُٔل٢ِ، أكٔي ٓالٓش حُو٤ِٞر٢ ٝأكٔي حُز٢َُٔ  .ٕٕٕ

  ٛـ.٘ٔٗٔ، ػخّ ر٤َٝص –ػ٤َٔس، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ 

٢ٗ، أرٞ حُلٖٔ حُلخ١ٝ حٌُز٤َ ك٢ كوٚ ٌٓٛذ حإلٓخّ حُ٘خكؼ٢ ٝٛٞ َٗف ٓوظَٜ حُِٔ .ٖٕٕ
ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ دمحم رٖ كز٤ذ حُز١َٜ حُزـيحى١، ح٤َُٜ٘ رخُٔخٍٝى١ )حُٔظٞك٠: 

ح٤ُ٘ن ػخىٍ أكٔي ػزي حُٔٞؿٞى، حُ٘خَٗ:  -ٛـ(، طلو٤ن: ح٤ُ٘ن ػ٢ِ دمحم ٓؼٞٝ ٓ٘ٗ

 ّ. 000ٔ-ٛـ  0ُٔٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 
  ٛـ.َٕٗٗٔٝص، ػخّ ٝٗٔوش أهَٟ: ١زغ: ىحٍ حُلٌَ رز٤

كـش هللا حُزخُـش، أكٔي رٖ ػزي حَُك٤ْ رٖ ح٤ُٜ٘ي ٝؿ٤ٚ حُي٣ٖ رٖ ٓؼظْ رٖ ٍٜٓ٘ٞ  .ٕٕٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ح٤ُٔي ٓخرن، 7ٙٔٔ)حُٔظٞك٠: « حُ٘خٙ ٢ُٝ هللا حُي١ِٞٛ»حُٔؼَٝف رـ 
 ّ. ٕ٘ٓٓ -ٛـ  ُٕٙٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ٓ٘ش حُطزغ:  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حُـ٤َ، ر٤َٝص 

أرٞ دمحم ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي رٖ كِّ حألٗي٢ُٔ حُو١َز٢ حُظخ١َٛ  كـش حُٞىحع، .ٕٕ٘

ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ ٤ٜٛذ ح٢ٌَُٓ، حُ٘خَٗ: ر٤ض حألكٌخٍ حُي٤ُٝش َُِ٘٘ ٙ٘ٗ)حُٔظٞك٠: 
 . 004ٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٝحُظ٣ُٞغ 

حُلـش ػ٠ِ أَٛ حُٔي٣٘ش، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ كَهي ح٤ُ٘زخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .ٕٕٙ

ر٤َٝص، حُطزؼش  -ٛـ(، طلو٤ن: ٜٓي١ كٖٔ ح٤ٌُال٢ٗ حُوخى١ٍ، حُ٘خَٗ: ػخُْ حٌُظذ 40ٔ
 . ٖٓٗٔحُؼخُؼش، 

حُلٔزش ك٢ حإلٓالّ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي  .7ٕٕ
ٛـ(، 7ٕ4هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

 َٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ. حُ٘خ

 00ٙٔ -ٛـ  7ٔٗٔحُوخَٛس، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُلوٞم: ٌٓظذ طلو٤ن ىحٍ حُل٤َٖٓ  .4ٕٕ
 .ّ 

ٝٓخ رؼيٛخ، رلغ ٍٓ٘٘ٞ  0ٕٔكٌْ حُؼَٔ رخُوٍٞ حُ٘خً ٖٓ حُلظٟٞ ُل٠َ َٓحى  .0ٕٕ

 ّ. ٕ٘ٔٓرٔـِش حُ٘خَٛ حُؼيى حُوخْٓ رخُٔـِي حُؼخ٢ٗ َُٜ٘ ٣٘خ٣َ
ٍٞ حُ٘خً ٖٓ حُلظٟٞ، رلغ ػ٢ِٔ ٍٓ٘٘ٞ رٔـِش ؿخٓؼش حُ٘خَٛ، أ. ى. كٌْ حُؼَٔ رخُو .ٖٕٓ

حُٔـِي  –ك٠َ رٖ ػزيهللا َٓحى، حألٓظخً ر٤ٌِش ح٣َُ٘ؼش رـخٓؼش هطَ، حُؼيى حُوخْٓ 

 ّ. ٤ٗٞ٣ٕٓٔ٘ٞ  –حُؼخ٢ٗ، ٣٘خ٣َ 
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ك٤ِش حأل٤ُٝخء ١ٝزوخص حألٛل٤خء، أرٞ ٗؼ٤ْ أكٔي رٖ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ آلخم رٖ  .ٖٕٔ

رـٞحٍ ٓلخكظش  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: حُٔؼخىس ٖٓٗحٕ حألٛزٜخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: ٠ٓٞٓ رٖ َٜٓ
  .07ّٗٔ -ٛـ 0َٖٜٗٔٓ، 

ك٤ِش حُؼِٔخء ك٢ ٓؼَكش ٌٓحٛذ حُلوٜخء، دمحم رٖ أكٔي رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ػَٔ، أرٞ رٌَ  .ٕٖٕ

ٛـ(، 7ٓ٘حُ٘خ٢ٗ حُولخٍ حُلخٍه٢ّ، حُِٔوذ كوَ حإلٓالّ، حُٔٔظظ١َٜ حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠: 
ر٤َٝص  -أكٔي ارَح٤ْٛ ىٍحىًش، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش / ىحٍ حألٍهْ طلو٤ن: ى. ٣خ٤ٖٓ 

 ّ. 04ٓٔ/ ػٔخٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ك٢ حُظخ٣ٍن ح٤ُٔخ٢ٓ ُلظخٟٝ حرٖ ط٤ٔ٤ش ُٔلٔي رخٍٝص، ١زغ  ،كٔالص ًَٔحٝحٕ .ٖٖٕ
 ّ. 7ٕٔٓحًَُِٔ حُؼَر٢ ُألرلخع ٝىٍحٓش ح٤ُٔخٓخص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ػخّ 

٤ُي رٖ دمحم رٖ هِق حُو٠َٗ حُلَٜٟ حألٗي٢ُٔ، أرٞ رٌَ حُلٞحىع ٝحُزيع، دمحم رٖ حُٞ .ٖٕٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ػ٢ِ رٖ كٖٔ حُلِز٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٕٓ٘حُط٠ٗٞ١َ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: 
 ّ.  004ٔ -ٛـ  0ٔٗٔحرٖ حُـ١ُٞ، حُطزؼش حُؼخُؼش، 

هِحٗش حألىد ُٝذ ُزخد ُٔخٕ حُؼَد، ػزي حُوخىٍ رٖ ػَٔ حُزـيحى١ )حُٔظٞك٠:  .ٖٕ٘

َٝٗف: ػزي حُٔالّ دمحم ٛخٍٕٝ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُوخٗـ٢، حُوخَٛس، طلو٤ن ، ٛـ(0ٖٓٔ
 ّ.  007ٔ -ٛـ  4ٔٗٔحُطزؼش حَُحرؼش، 

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ح٤ُٜجش 0ٕٖحُوٜخثٚ، أرٞ حُلظق ػؼٔخٕ رٖ ؿ٢٘ ح٢ُِٛٞٔ )حُٔظٞك٠:  .ٖٕٙ

 ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، حُطزؼش حَُحرؼش. 
ٞ ٣ًَُخ ٓل٢٤ حُي٣ٖ ٣ل٠٤ رٖ هالٛش حألكٌخّ ك٢ ٜٓٔخص حُٖٔ٘ ٝهٞحػي حإلٓالّ، أر .7ٖٕ

ٛـ(، طلو٤ن: كووٚ ٝهَؽ أكخى٣ؼٚ: ك٤ٖٔ آٔخػ٤َ 7َٙٙٗف ح١ُٝٞ٘ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 007ٔ -ٛـ 4ٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حال٠ُٝ،  -ُز٘خٕ  -حُـَٔ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش 
هالٛش حُٞكخ رؤهزخٍ ىحٍ حُٜٔطل٠، ػ٢ِ رٖ ػزي هللا رٖ أكٔي حُل٢٘ٔ حُٜٔٔٞى١  .4ٖٕ

١زغ ، ىٍحٓش ٝطلو٤ن: ى/ دمحم حأل٤ٖٓ دمحم ٓلٔٞى أكٔي حُـ٢٘٤ٌ، ٛـ(0ٔٔ)حُٔظٞك٠: 

  .ػ٠ِ ٗلوش ح٤ُٔي: كز٤ذ ٓلٔٞى أكٔي، ٝؿؼِٚ ٝهق هلل طؼخ٠ُ
 -ٛـ  4ٖٗحُوالك٤خص ر٤ٖ حإلٓخ٤ٖٓ حُ٘خكؼ٢ ٝأر٢ ك٤٘لش ٝأٛلخرٚ، أرٞ رٌَ حُز٤ٜو٢ ) .0ٖٕ

حف ٓلٔٞى رٖ طلو٤ن ٝىٍحٓش: ك٣َن حُزلغ حُؼ٢ِٔ رًَ٘ش حَُٟٝش، ربَٗ، ٛـ( 4٘ٗ

ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ  -ػزي حُلظخف أرٞ ٌٗح حُ٘لخٍ، حُ٘خَٗ: حَُٟٝش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس 
 ّ.  ٕ٘ٔٓ -ٛـ  ٖٙٗٔحُؼَر٤ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ٛـ(، 0ٔٔحُيٍ حُٔ٘ؼٍٞ، ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَ، ؿالٍ حُي٣ٖ ح٢١ٞ٤ُٔ )حُٔظٞك٠:  .ٕٓٗ
 ر٤َٝص.  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ 

٘وَ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ ىٍء طؼخٍٝ حُؼوَ ٝحُ .ٕٔٗ

رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 
طلو٤ن: حُيًظٍٞ دمحم ٍٗخى ٓخُْ، حُ٘خَٗ: ؿخٓؼش حإلٓخّ دمحم رٖ ٓؼٞى ، ٛـ(7ٕ4

 ّ.  00ٔٔ -ٛـ  ٔٔٗٔؼخ٤ٗش، حإلٓال٤ٓش، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حُ

ىٍحٓش ٝطلو٤ن: حُيًظٍٞ أكٔي ػزي ح٣ٌَُْ ٗـ٤ذ، حُ٘خَٗ: ُٝحٍس حألٝهخف ٝحُ٘ئٕٝ  .ٕٕٗ
 ّ.  ٕٔٔٓ -ٛـ  ٕٖٗٔحإلٓال٤ٓش، هطَ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

حُيٍح٣ش ك٢ طو٣َؾ أكخى٣غ حُٜيح٣ش، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ  .ٖٕٗ

طلو٤ن: ح٤ُٔي ػزي هللا ٛخْٗ ح٤ُٔخ٢ٗ حُٔي٢ٗ، ٛـ(، 4ٕ٘كـَ حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
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 ر٤َٝص.  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؼَكش 

حُيٍس حُؼ٤ٔ٘ش ك٢ أهزخٍ حُٔي٣٘ش، ٓلذ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ٓلٔٞى رٖ حُلٖٔ  .ٕٗٗ
ٛـ(، طلو٤ن: ك٤ٖٔ دمحم ػ٢ِ ١ٌَٗ، حُ٘خَٗ: ٖٗٙحُٔؼَٝف رخرٖ حُ٘ـخٍ )حُٔظٞك٠: 

 ًَٗش ىحٍ حألٍهْ رٖ أر٢ حألٍهْ. 

حُيٍس ح٤٠ُٔش ك٢ حَُى ػ٠ِ حرٖ ط٤ٔ٤ش، طو٢ حُي٣ٖ أر٢ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ػزيحٌُخك٢  .ٕ٘ٗ
ٛـ، ٤ِ٣ٜٝخ ٖٓ ٜٓ٘لخطٚ ك٢ حَُى ػ٠ِ حرٖ ط٤ٔ٤ش: ٍٓخُش 7٘ٙحُٔز٢ٌ حُ٘خكؼ٢، حُٔظٞك٠ 

ٗوي حالؿظٔخع ٝحالكظَحم ك٢ ٓٔخثَ حأل٣ٔخٕ ٝحُطالم، ٍٓخُش حُ٘ظَ حُٔلون ك٢ حُلِق 

خٍ رزوخء حُـ٘ش ٝحُ٘خٍ، طلو٤ن: دمحم رٖ ُحٛي حٌُٞػ١َ، رخُطالم حُٔؼِن، ٍٓخُش حالػظز
 ٣ٍٞٓخ.  –ػ٢٘ رَ٘٘ٛخ: حُوي٢ٓ، ٓطزؼش حُ٘خّ، ىٓ٘ن 

أٝ ٓ٘ال أٝ  -ىٍٍ حُلٌخّ َٗف ؿٍَ حألكٌخّ، دمحم رٖ كَحَُٓ رٖ ػ٢ِ ح٤َُٜ٘ رٔال  .ٕٙٗ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء حٌُظذ حُؼَر٤ش، حُطزؼش ريٕٝ 44٘هَٔٝ )حُٔظٞك٠:  -ح٠ُُٞٔ 
 ٝريٕٝ طخ٣ٍن.  ١زؼش

ىٍٍ حُلٌخّ ك٢ َٗف ٓـِش حألكٌخّ، ػ٢ِ ك٤يٍ هٞحؿٚ أ٤ٖٓ أك٘ي١ )حُٔظٞك٠:  .7ٕٗ

 -ٛـ ٔٔٗٔطؼ٣َذ: ك٢ٜٔ حُل٢٘٤ٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُـ٤َ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ، ٛـ(ٖٖ٘ٔ
ٔ00ٔ .ّ 

حُيٍٍ ح٤ُ٘ٔش ك٢ حألؿٞرش حُ٘ـي٣ش، ػِٔخء ٗـي حألػالّ، طلو٤ن: ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم  .4ٕٗ

 ّ. 00ٙٔٛـ/7ٔٗٔش حُٔخىٓش، رٖ هخْٓ، حُطزؼ
حُيٍٍ حٌُخٓ٘ش ك٢ أػ٤خٕ حُٔخثش حُؼخٓ٘ش، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ  .0ٕٗ

ٛـ(، طلو٤ن: َٓحهزش / دمحم ػزي حُٔؼ٤ي ٟخٕ، حُ٘خَٗ: 4ٕ٘كـَ حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 07ٕٔٛـ/ ٤ٖٛٔ0ٕيٍ حرخى/ حُٜ٘ي، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -ٓـِْ ىحثَس حُٔؼخٍف حُؼؼٔخ٤ٗش 
ىٓظٍٞ حُؼِٔخء = ؿخٓغ حُؼِّٞ ك٢ حٛطالكخص حُلٕ٘ٞ، حُوخ٢ٟ ػزي حُ٘ز٢ رٖ ػزي  .ٕٓ٘

ػَد ػزخٍحطٚ حُلخ٤ٍٓش: كٖٔ ٛخ٢ٗ ، ٛـ(ٕٔحٍَُٓٞ حألكٔي ١ٌَٗ )حُٔظٞك٠: م 

 -ٛـ ُٕٔٗٔز٘خٕ / ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -كلٚ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 
ٕٓٓٓ .ّ 

 ٛـ(. َٕٓٗٔس، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: ىكخع ػٖ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ٝح٤ُٔ .ٕٔ٘

ىهخثن أ٢ُٝ ح٠ُٜ٘ َُ٘ف حُٔ٘ظ٠ٜ حُٔؼَٝف رَ٘ف ٓ٘ظ٠ٜ حإلٍحىحص، ٍٜٓ٘ٞ رٖ  .ٕٕ٘
ٛـ(، ٣ْٔٓ٘ٔٞٗ رٖ ٛالف حُي٣ٖ حرٖ كٖٔ رٖ اى٣ٍْ حُزٜٞط٠ حُل٘ز٠ِ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 00ٖٔ -ٛـ ٗٔٗٔحُ٘خَٗ: ػخُْ حٌُظذ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ػِّٞ ٤ٗن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش، ػؼٔخٕ رٖ دمحم حأله٠َ ٗٞٗخٕ، ى٤َُ حَُٓخثَ ك٢  .ٖٕ٘

 ٛـ، ح٣َُخٝ. ٕٗٗٔ، ػخّ ١ٕزغ:، ٓئٓٔش حُٞهق حإلٓال٢ٓ، حُطزؼش حإلٛيحٍ ٍهْ 

حُي٣زخؽ حٌُٔٛذ ك٢ ٓؼَكش أػ٤خٕ ػِٔخء حٌُٔٛذ، ارَح٤ْٛ رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم، حرٖ  .ٕٗ٘
ٍٞ دمحم حألكٔي١ أرٞ ٛـ(، طلو٤ن: حُيًظ700كَكٕٞ، رَٛخٕ حُي٣ٖ ح٤ُؼ١َٔ )حُٔظٞك٠: 

 حٍُ٘ٞ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُظَحع ُِطزغ ٝحَُ٘٘، حُوخَٛس. 

ى٣ٞحٕ حُٔزظيأ ٝحُوزَ ك٢ طخ٣ٍن حُؼَد ٝحُزَرَ ٖٝٓ ػخَْٛٛ ٖٓ ١ًٝ حُ٘ؤٕ  .ٕ٘٘
حألًزَ، ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم رٖ دمحم، حرٖ هِيٕٝ أرٞ ٣ُي، ٢ُٝ حُي٣ٖ حُل٢َٓ٠ 

حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ، ر٤َٝص، حُطزؼش  ٛـ(، طلو٤ن: ه٤َِ ٗلخىس،4ٓ4حإلٗز٢ِ٤ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  044ٔ -ٛـ  4ٓٗٔحُؼخ٤ٗش، 
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حٌُه٤َس، أرٞ حُؼزخّ ٜٗخد حُي٣ٖ أكٔي رٖ اى٣ٍْ رٖ ػزي حَُكٖٔ حُٔخ٢ٌُ ح٤َُٜ٘  .ٕٙ٘

ٝدمحم رٞ هزِس، ، ٝٓؼ٤ي أػَحد، ٛـ(، طلو٤ن: دمحم كـ4ٗ٢ٙرخُوَحك٢ )حُٔظٞك٠: 
 ّ. 00ٗٔ، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ -حُ٘خَٗ: ىحٍ حُـَد حإلٓال٢ٓ

 ٛـ.ٕٕٗٔٝٗٔوش أهَٟ: ١زغ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش رز٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ ػخّ 

ًًَ حُـَٜ رخُزِٔٔش ٓوظَٜح، أرٞ رٌَ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ ػخرض رٖ أكٔي رٖ ٜٓي١  .7ٕ٘
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٓوط١ٞ َُٗ٘ ك٢ رَٗخٓؾ ؿٞحٓغ حٌُِْ ٖٙٗحُوط٤ذ حُزـيحى١ )حُٔظٞك٠: 

 . ٕٗٓٓٓال٤ٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، حُٔـخ٢ٗ حُظخرغ ُٔٞهغ حُ٘زٌش حإل

٣ًَ ١زوخص حُل٘خرِش، ٣ُٖ حُي٣ٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أكٔي رٖ ٍؿذ رٖ حُلٖٔ،  .4ٕ٘
َٔال٢ٓ، حُزـيحى١، ػْ حُيٓ٘و٢، حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠:  ٛـ(، طلو٤ن: ى ػزي حَُكٖٔ 70٘حُ

 -ٛـ  ٕ٘ٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -رٖ ٤ِٓٔخٕ حُؼؼ٤ٔ٤ٖ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُؼز٤ٌخٕ 

ٕٓٓ٘  .ّ 
ؿخٍ»٣ًَ ٝك٤خص حألػ٤خٕ ح٠ُٔٔٔ  .0ٕ٘ َّ س حُلـخٍ ك٠ أٓٔخء حُ ٍّ ، أرٞ حُؼزّخّ أكٔي رٖ «ى

٤َّٜ٘ رخرٖ حُوخ٠ٟ ) ي حٌُٔ٘خ٠ٓ حُ ّٔ (، طلو٤ن: حُيًظٍٞ دمحم ٛ ـ ٕ٘ٓٔ - 0ٙٓٓل

حٌُٔظزش حُؼظ٤وش )طْٞٗ(، حُطزؼش  -حألكٔيٟ أرٞ حٍُ٘ٞ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُظَحع )حُوخَٛس( 
 ّ.  07ٔٔ -ٛـ  0ٖٔٔحأل٠ُٝ، 

حَُرخ ٝحُٔؼخٓالص حَُٜٔك٤ش ك٢ ٗظَ ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش، ى. ػَٔ رٖ ػزيحُؼ٣ِِ  .ٕٓٙ

 حُٔظَى، حػظ٠٘ رٚ: ى. رٌَ أرٞ ٣ُي، ١زغ: ىحٍ حُؼخٛٔش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ. 
حَُكٔش حُـ٤ؼ٤ش رخُظَؿٔش ح٤ُِؼ٤ش، حُٔئُق / حَُٔ٘ف: أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ كـَ  .ٕٔٙ

 –ػزيحَُكٖٔ حَُٔػ٢ِ٘، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؼَكش  حُؼٔوال٢ٗ حُٔلون / حُٔظَؿْ: ٣ٞٓق

 ٛـ. 7ٓٗٔر٤َٝص حُطزؼش حأل٠ُٝ ٓ٘ش حُطزغ:،. 
ٍى حُٔلظخٍ ػ٠ِ حُيٍ حُٔوظخٍ )حُٔؼَٝف رلخ٤ٗش حرٖ ػخري٣ٖ(، حرٖ ػخري٣ٖ، دمحم  .ٕٕٙ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٕٕ٘ٔأ٤ٖٓ رٖ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ػخري٣ٖ حُيٓ٘و٢ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 00ٕٔ -ٛـ ٕٔٗٔش حُؼخ٤ٗش، ر٤َٝص، حُطزؼ-ىحٍ حُلٌَ
حَُى حُٞحكَ، دمحم رٖ ػزي هللا )أر٢ رٌَ( رٖ دمحم حرٖ أكٔي رٖ ٓـخٛي حُو٢ٔ٤ حُيٓ٘و٢  .ٖٕٙ

ٛـ(، طلو٤ن: ٤َُٛ 4ٕٗحُ٘خكؼ٢، ْٗٔ حُي٣ٖ، ح٤َُٜ٘ رخرٖ ٗخَٛ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 

 . 0ٖٖٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُ٘خ٣ٖٝ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ 
أله٘خث٢ هخ٢ٟ حُٔخ٤ٌُش، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ حَُى ػ٠ِ ح .ٕٗٙ

ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ 
 -ٛـ(، طلو٤ن: حُيح٢ٗ رٖ ٤َ٘ٓ آٍ ١ُٞٛ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش 7ٕ4)حُٔظٞك٠: 

 ٛـ. ٖٕٗٔ -ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ 

ػ٠ِ حُـ٤ٜٔش، أرٞ ٓؼ٤ي ػؼٔخٕ رٖ ٓؼ٤ي رٖ هخُي رٖ ٓؼ٤ي حُيح٢ٍٓ حُٔـٔظخ٢ٗ  حَُى .ٕ٘ٙ
ح٣ٌُٞض،  -ٛـ(، طلو٤ن: ريٍ رٖ ػزي هللا حُزيٍ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ حألػ٤َ 4ٕٓ)حُٔظٞك٠: 

 ّ. 00٘ٔ -ٛـ ٙٔٗٔحُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

ٖ ػزي حَُى ػ٠ِ حُٔز٢ٌ ك٢ ٓٔؤُش طؼ٤ِن حُطالم، ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ ر .ٕٙٙ
ٛـ(، طلو٤ن: ػزي هللا رٖ دمحم حٍُِٔٝع، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ  7ٕ4 - ٔٙٙحُٔالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش )

حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُلٞحثي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ٌٓش حٌَُٔٓش 

 ٛـ.  ٖ٘ٗٔ
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ٙٙٗ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

حَُى ػ٠ِ حُٔ٘طو٤٤ٖ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ  .7ٕٙ

ٛـ(، 7ٕ4زي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: ػ
 ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؼَكش، ر٤َٝص، ُز٘خٕ. -طلو٤ن: 

ٍٓخُش حُؼٌز١َ ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، أرٞ ػ٢ِ حُلٖٔ رٖ ٜٗخد رٖ حُلٖٔ حُؼٌز١َ  .4ٕٙ

حُ٘خَٗ: )ُطخثق ٛـ(، طلو٤ن: ريٍ رٖ ٗخَٛ رٖ َٓ٘ع حُٔز٤ؼ٢،  4ٕٗ - ٖٖ٘حُل٘ز٢ِ )
ػٔخٕ(،  -)أٍٝهش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، حألٍىٕ  -َُ٘٘ حٌُظذ ٝحَُٓخثَ حُؼ٤ِٔش، ح٣ٌُٞض( 

 ّ.  7ٕٔٓ -ٛـ  4ٖٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ٍٓخُش ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، أرٞ ػ٢ِ حُلٖٔ رٖ ٜٗخد رٖ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ٜٗخد  .0ٕٙ
رٖ ػزي حُوخىٍ،  ٛـ(، طلو٤ن: ى. ٓٞكن رٖ ػزي هللا4ٕٗحُؼٌز١َّ حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 00ٕٔ-ٛـٌٖٔٗٔٓش حٌَُٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش ح٤ٌُٔش 

حَُٓخُش، أرٞ دمحم ػزي هللا رٖ )أر٢ ٣ُي( ػزي حَُكٖٔ حُ٘ل١ِ، حُو٤َٝح٢ٗ، حُٔخ٢ٌُ  .7ٕٓ
 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ. 4ٖٙ)حُٔظٞك٠: 

ػؼٔخٕ رٖ ٗخكغ رٖ ػزي  حَُٓخُش، حُ٘خكؼ٢ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ اى٣ٍْ رٖ حُؼزخّ رٖ .7ٕٔ

ٛـ(، طلو٤ن: أكٔي ٗخًَ، ٕٗٓحُٔطِذ رٖ ػزي ٓ٘خف حُٔطِز٢ حُو٢َٗ ح٢ٌُٔ )حُٔظٞك٠: 
 ّ. 0ٗٓٔٛـ/4ٖ٘ٔحُ٘خَٗ: ٌٓظزٚ حُلِز٢، َٜٓ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ٍكغ حُٔالّ ػٖ حألثٔش حألػالّ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼَزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي  .7ٕٕ

ر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أ
١زغ َٝٗ٘: حَُثخٓش حُؼخٓش إلىحٍحص حُزلٞع حُؼ٤ِٔش ٝحإلكظخء ٝحُيػٞس ، ٛـ(7ٕ4

 ّ.  04ٖٔ -ٛـ  ٖٓٗٔحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، ػخّ حَُ٘٘:  -ٝحإلٍٗخى، ح٣َُخٝ 

ي٣ٖ ٣ل٠٤ رٖ َٗف ح١ُٝٞ٘ ٍٟٝش حُطخُز٤ٖ ٝػٔيس حُٔلظ٤ٖ، أرٞ ٣ًَُخ ٓل٢٤ حُ .7ٖٕ
 -ٛـ(، طلو٤ن: ٤َُٛ حُ٘خ٣ٖٝ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ، ر٤َٝص7ٙٙ)حُٔظٞك٠: 

 ّ.00ٔٔٛـ / ٕٔٗٔػٔخٕ، حُطزؼش حُؼخُؼش،  -ىٓ٘ن

حَُٝٝ حَُٔرغ َٗف ُحى حُٔٔظو٘غ، ٍٜٓ٘ٞ ٖٓ ٣ْٞٗ حُزٜٞط٢ ح١َُٜٔ حُل٘ز٢ِ،  .7ٕٗ
١زغ: ىحٍ حًَُخثِ َُِ٘٘  ٛـ(، طلو٤ن: أ.ى.هخُي ح٤ُ٘ٔوق ٍٝك٤وٚ،ٔ٘ٓٔ)حُٔظٞك٠ 

  ٛـ.4ٖٗٔٝحُظ٣ُٞغ، حأل٠ُٝ 

ٍٟٝش حُٔٔظز٤ٖ ك٢ َٗف ًظخد حُظِو٤ٖ، أرٞ دمحم، ٝأرٞ كخٍّ، ػزي حُؼ٣ِِ رٖ  .7ٕ٘
ٛـ(،  7ٖٙارَح٤ْٛ رٖ أكٔي حُو٢َٗ حُظ٢ٔ٤ٔ حُظ٢ٔٗٞ حُٔؼَٝف رخرٖ ر٣ِِس )حُٔظٞك٠: 

 ٕٓٔٓ -ٛـ  ٖٔٗٔ طلو٤ن: ػزي حُِط٤ق ًُخؽ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ كِّ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،
 .ّ 

ٍٟٝش حُ٘خظَ ٝؿ٘ش حُٔ٘خظَ ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ ػ٠ِ ٌٓٛذ حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ، أرٞ  .7ٕٙ

دمحم ٓٞكن حُي٣ٖ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ هيحٓش حُـٔخػ٢ِ٤ حُٔوي٢ٓ ػْ حُيٓ٘و٢ 
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ح٣َُّخٕ ٕٓٙحُل٘ز٢ِ، ح٤َُٜ٘ رخرٖ هيحٓش حُٔوي٢ٓ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. ٕٕٓٓ-ٛـٖٕٗٔحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ُِطزخػش ٝ

 ٛـ.7ٔٗٔأؿِحء، ػخّ  ٖٝٗٔوش أهَٟ: ١زغ ٌٓظزش حَُٗي رخ٣َُخٝ، 
٤ٟش ػ٠ِ  .77ٕ ََّ ٟٝش حُّ٘ي٣َّش»حَُٟٝش حُ٘ي٣ش )ٝٓؼٜخ: حُظؼ٤ِوخُص حُ ََّ ، أرٞ حُط٤ذ دمحم «(حُ

ٞك٠: ٛي٣ن هخٕ رٖ كٖٔ رٖ ػ٢ِ حرٖ ُطق هللا حُل٢٘٤ٔ حُزوخ١ٍ حُِوَّ٘ٞؿ٢ )حُٔظ

َ حُي٣ّٖ حألُزَخ٢ٗ، ٛـ(7ٖٓٔ ِٛ ي َٗخ َّٔ ٟز٢ ، حُظؼ٤ِوخص روِْ: حُؼالٓش حُٔليِّع ح٤ُ٘ن ٓل
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ٙٙ٘ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

َٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ َػزي حُل٤ٔي حَُلِز٢ُّ حألػ١َّ،  هَخّ ػ٠ِ َٗ٘ٙ: ػ٢ِ رٖ ك َٝ ٚ، ٝكوَّوٚ،  َّٜ ٗ

ٍُ حرٖ حُو٤ِّْ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ  حرٖ  حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، ىَحٍ -حُ٘خَٗ: ىَح
 -ٛـ  ٖٕٗٔؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ػلَّخٕ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس 

ٕٖٓٓ  .ّ 

ُحى حُٔؼخى ك٢ ٛي١ ه٤َ حُؼزخى، دمحم رٖ أر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد رٖ ٓؼي ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ  .74ٕ
ٌٓظزش حُٔ٘خٍ  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، ر٤َٝص 7٘ٔه٤ْ حُـ٣ُٞش )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 00ٗٔٛـ /٣ٞٔٗٔ٘ض، حُطزؼش حُٔخرؼش ٝحُؼَٕ٘ٝ، حإلٓال٤ٓش، حٌُ

٣ُخٍس حُوزٍٞ حَُ٘ػ٤ش ٝح٤ًَُ٘ش، ٓل٢٤ حُي٣ٖ دمحم حُز١ًَٞ حُل٘ل٢، حُٔظٞك٠  .70ٕ
ح٣َُخٝ، حُطزؼش حُٔخىٓش، ػخّ  –ٛـ، ١زغ: حَُثخٓش حُيحثٔش حُؼ٤ِٔش ٝحإلكظخء 04ٔ

ٕٕٓٔ .ّ 

ػَٔ ػزيهللا ًخَٓ، ح٣ُِخٍس ٝٗي حَُكخٍ، )ِِٓٔش ٓلخ٤ْٛ ٣ـذ إٔ طٜلق(، حُيًظٍٞ  .4ٕٓ
 ٛـ. ١ٕٔٗٙزغ: ىحٍ حُٜٔطل٠ ُِطزغ ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ٓزَ حُٔالّ، دمحم رٖ آٔخػ٤َ رٖ ٛالف رٖ دمحم حُل٢٘ٔ، حٌُلال٢ٗ ػْ حُٜ٘ؼخ٢ٗ،  .4ٕٔ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ 4ٕٔٔأرٞ ارَح٤ْٛ، ػِ حُي٣ٖ، حُٔؼَٝف ًؤٓالكٚ رخأل٤َٓ )حُٔظٞك٠: 
 ؼش ٝريٕٝ طخ٣ٍن. حُلي٣غ، حُطزؼش ريٕٝ ١ز

حُٔلذ حُٞحرِش ػ٠ِ َٟحثق حُل٘خرِش، دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ك٤ٔي حُ٘ـي١ ػْ ح٢ٌُٔ  .4ٕٕ

كووٚ ٝهيّ ُٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: رٌَ رٖ ػزي هللا أرٞ ٣ُي، ػزي حَُكٖٔ ، ٛـ( 0ٕ٘ٔ)حُٔظٞك٠: 
 -رٖ ٤ِٓٔخٕ حُؼؼ٤ٔ٤ٖ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ر٤َٝص 

 ّ.  00ٙٔ -ٛـ  ٙٔٗٔطزؼش حأل٠ُٝ، ُز٘خٕ، حُ

ٓؼخىس حُيح٣ٍٖ ك٢ حَُى ػ٠ِ حُلَهظ٤ٖ حُٞٛخر٤ش ٝٓوِيس حُظخ٣َٛش، ارَح٤ْٛ حُٔٔ٘ٞى١  .4ٖٕ
حُؼطخٍ، طلو٤ن: أ. ى. أكٔي حُٔخ٣ق ٝ حُٔٔظ٘خٍ طٞك٤ن ٝٛزٚ، ١زغ: ىحٍ حُوِٞى ُِظَحع، 

 ّ. 0َٕٜٓٓٓ، ػخّ  –حُوخَٛس 

ٞحثيٛخ، أرٞ ػزي حَُكٖٔ دمحم ٗخَٛ ِِٓٔش حألكخى٣غ حُٜل٤لش ٢ٗٝء ٖٓ كوٜٜخ ٝك .4ٕٗ
ٛـ(، ٕٓٗٔحُي٣ٖ، رٖ حُلخؽ ٗٞف رٖ ٗـخط٢ رٖ آىّ، حألٗوٞى١ٍ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُٔؼخٍف َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، )ٌُٔظزش حُٔؼخٍف(.، 

 :7ؿـ ، ّ 00ٙٔ -ٛـ  ٙٔٗٔ: ٙؿـ ، ّ 00٘ٔ -ٛـ  ٘ٔٗٔ: ٗ - ٔػخّ حَُ٘٘: ؿـ 
  .ّ ٕٕٓٓ -ٛـ  ٕٕٗٔ

ِِٓٔش حألكخى٣غ ح٠ُؼ٤لش ٝحُٟٔٞٞػش ٝأػَٛخ ح٤ُٔت ك٢ حألٓش، أرٞ ػزي حَُكٖٔ دمحم  .4ٕ٘
ٗخَٛ حُي٣ٖ، رٖ حُلخؽ ٗٞف رٖ ٗـخط٢ رٖ آىّ، حألٗوٞى١ٍ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش  -ٛـ(، ىحٍ حَُ٘٘: ىحٍ حُٔؼخٍف، ح٣َُخٝ ٕٓٗٔ

 ّ.  00ٕٔـ / ٛ ٕٔٗٔحأل٠ُٝ، 
حُٔ٘ش، أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ػخْٛ ٝٛٞ أكٔي رٖ ػَٔٝ رٖ ح٠ُلخى رٖ ٓوِي ح٤ُ٘زخ٢ٗ  .4ٕٙ

 -ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ 47ٕ)حُٔظٞك٠: 

 . ٓٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ْٓ أر٤ٚ ٣ِ٣ي ٖٓ٘ حرٖ ٓخؿٚ، حرٖ ٓخؿش أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ٣ِ٣ي حُو٢٘٣ِٝ، ٝٓخؿش ح .47ٕ

 -ٛـ(، طلو٤ن: دمحم كئحى ػزي حُزخه٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء حٌُظذ حُؼَر٤ش 7ٖٕ)حُٔظٞك٠: 

  .ك٤َٜ ػ٠ٔ٤ حُزخر٢ حُلِز٢
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ٙٙٙ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى، أرٞ ىحٝى ٤ِٓٔخٕ رٖ حألٗؼغ رٖ آلخم رٖ ر٤َ٘ رٖ ٗيحى رٖ ػَٔٝ  .44ٕ

ظخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  ْٔ ـِ ِّٔ َ هَٙ  -ٛـ(، طلو٤ن: ٗؼ٤َذ حألٍٗئ١ٝ 7ٕ٘حألُى١ حُ ِٓ ي ًخ َّٔ َٓل
 ّ.  0ٕٓٓ -ٛـ  ٖٓٗٔر٢ِِ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حَُٓخُش حُؼخ٤ُٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ٍس رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ح٠ُلخى، حُظ١ٌَٓ، أرٞ ػ٠ٔ٤ ، ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ .40ٕ ْٞ َٓ دمحم رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ 

، (ٖٝدمحم كئحى ػزي حُزخه٢ )ؿـ ، (ٕ، ٔٛـ(، طلو٤ن: أكٔي دمحم ٗخًَ )ؿـ 70ٕ)حُٔظٞك٠: 
حُ٘خَٗ: ًَٗش ٌٓظزش ، (٘، ٗػٞٝ حُٔيٍّ ك٢ حألَُٛ ح٣َُ٘ق )ؿـ ٝارَح٤ْٛ ػطٞس 

  .ّ 07٘ٔ -ٛـ  0ٖ٘ٔحُؼخ٤ٗش،  حُطزؼش، َٜٓ -ٝٓطزؼش ٜٓطل٠ حُزخر٢ حُلِز٢ 

ٖٓ٘ حُيحٍهط٢٘، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ػَٔ رٖ أكٔي رٖ ٜٓي١ رٖ ٓٔؼٞى رٖ حُ٘ؼٔخٕ  .0ٕٓ
ٜٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: كووٚ ٟٝز٢ ٗ، ٛـ(4ٖ٘رٖ ى٣٘خٍ حُزـيحى١ حُيحٍهط٢٘ )حُٔظٞك٠: 

ٗؼ٤ذ حالٍٗئ١ٝ، كٖٔ ػزي حُٔ٘ؼْ ِٗز٢، ػزي حُِط٤ق كَُ هللا، أكٔي رَّٛٞ، حُ٘خَٗ: 

 ّ.  ٕٗٓٓ -ٛـ  ُٕٗٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٓئٓٔش حَُٓخُش، ر٤َٝص 
ِؿَى١  .0ٕٔ ْٝ ََ ْٔ حُٖٔ٘ حُٜـ٤َ ُِز٤ٜو٢، أكٔي رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ حُُو

، ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُٔؼط٢ أ٤ٖٓ هِؼـ4٢٘ٗك٠: حُوَحٓخ٢ٗ، أرٞ رٌَ حُز٤ٜو٢ )حُٔظٞ

 -ٛـ ٓٔٗٔىحٍ حَُ٘٘: ؿخٓؼش حُيٍحٓخص حإلٓال٤ٓش، ًَحط٢٘ ـ رخًٔظخٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ٔ040 .ّ 

حُٖٔ٘ حٌُزَٟ، أرٞ ػزي حَُكٖٔ أكٔي رٖ ٗؼ٤ذ رٖ ػ٢ِ حُوَحٓخ٢ٗ، حُ٘ٔخث٢  .0ٕٕ

َٗف ػ٤ِٚ: ٗؼ٤ذ أ، كووٚ ٝهَؽ أكخى٣ؼٚ: كٖٔ ػزي حُٔ٘ؼْ ِٗز٢، ٛـ(ٖٖٓ)حُٔظٞك٠: 
 -هيّ ُٚ: ػزي هللا رٖ ػزي حُٔلٖٔ حُظ٢ًَ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش ، حألٍٗخإ١ٝ

 ّ.  ٕٔٓٓ -ٛـ  ٕٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ِؿَى١ حُوَحٓخ٢ٗ، أرٞ  .0ٖٕ ْٝ ََ ْٔ حُٖٔ٘ حٌُزَٟ، أكٔي رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ حُُو
ٍ ػطخ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ػزي حُوخى4٘ٗرٌَ حُز٤ٜو٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٖٕٓٓ -ٛـ  ُٕٗٗٔز٘خص، حُطزؼش حُؼخُؼش،  -حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 

ٖٓ٘ ٓؼ٤ي رٖ ٍٜٓ٘ٞ، أرٞ ػؼٔخٕ ٓؼ٤ي رٖ ٍٜٓ٘ٞ رٖ ٗؼزش حُوَحٓخ٢ٗ  .0ٕٗ
ٛـ(، طلو٤ن: كز٤ذ حَُكٖٔ حألػظ٢ٔ، حُ٘خَٗ: حُيحٍ 7ٕٕحُـُٞؿخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 04ٕٔ-ٛـ ٖٓٗٔحُٜ٘ي، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُِٔل٤ش 

َّٔالَّ، ٤ٟخء حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا  .0ٕ٘ َّٜالَس ٝحُ ِٚ أَْك٠ََ حُ َطل٠َ َػ٤َِ ْٜ ُٔ ُّ َػٖ حُ ٌَخ حألْك َٝ  ُٖ َ٘ ُّٔ حُ
َٗش، ٖٗٙدمحم رٖ ػزي حُٞحكي حُٔوي٢ٓ )حُٔظٞك٠:  ٌَخ ٤َٖٔ ْرٖ ُػ ٛـ(، طلو٤ن: أَر٢ َػزي هللا ُك

١، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُط َِ خِؿي َػ٤ْٔ َٓ  ٍُ  -ٛـ  ٕ٘ٗٔزؼش حأل٠ُٝ، حُ٘خَٗ: ىَح
ٕٓٓٗ  .ّ 

٤َٓ أػالّ حُ٘زالء، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ هَخ٣ْٔخُ حٌُٛز٢  .0ٕٙ

ٛـ(، طلو٤ن: ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلوو٤ٖ ربَٗحف ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ حألٍٗخإ١ٝ، 7ٗ4)حُٔظٞك٠: 
 ّ.  04٘ٔٛـ /  ٘ٓٗٔحُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، حُطزؼش حُؼخُؼش، 

َ ك٢ حَُى ػ٠ِ حرٖ ُك٤َ، طو٢ حُي٣ٖ أر٢ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ػزيحٌُخك٢ ح٤ُٔق حُٜو٤ .07ٕ

ٛـ، روِْ: دمحم ُحٛي حٌُٞػ١َ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حأل٣َُٛش 7٘ٙحُٔز٢ٌ حُ٘خكؼ٢، حُٔظٞك٠ 
 َٜٓ.  –ُِظَحع، حُوخَٛس 

ح٤ُٔق حٍُِٔٔٞ ػ٠ِ ٖٓ ٓذ حٍَُٓٞ، طو٢ حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ ػزي حٌُخك٢ حُٔز٢ٌ  .04ٕ

حألٍىٕ(،  -: ا٣خى أكٔي حُـٞؽ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلظق )ػٔخٕ ٛـ(، طلو٤ن 7٘ٙ)حُٔظٞك٠ 
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ٙٙ7 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 ّ.  ٕٓٓٓ -ٛـ  ٕٔٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ح٤َُٔ حُـَحٍ حُٔظيكن ػ٠ِ كيحثن حألُٛخٍ، دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػزي هللا  .00ٕ
 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ كِّ، حُطزؼش حأل٠ُٝ. ٕٓ٘ٔحًُ٘ٞخ٢ٗ ح٢٘ٔ٤ُ )حُٔظٞك٠: 

١ٝٞ٘، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ٓويٓش ك٢ طوٜٚ ح٣َُ٘ؼش رـخٓؼش حُ٘خً كوٜخ ػ٘ي حإلٓخّ حُ .ٖٓٓ

ٓئطٚ رخألٍىٕ، ؿٔخٍ رًَخص ٓؼ٤ٜ٤َ ح٤ُٜٔٞر٢، اَٗحف حُيًظٍٞ ٣ٖٞٗ حُٔلخ٤ٓي، ػخّ 
ٕٓٔٓ .ّ 

ٌٍٗحص حٌُٛذ ك٢ أهزخٍ ٖٓ ًٛذ، ػزي حُل٢ رٖ أكٔي رٖ دمحم حرٖ حُؼٔخى حُؼ١ٌََ  .ٖٔٓ

هَؽ أكخى٣ؼٚ: ، حألٍٗخإ١ٝكووٚ: ٓلٔٞى ، ٛـ(40ٓٔحُل٘ز٢ِ، أرٞ حُلالف )حُٔظٞك٠: 
 ٙٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ػزي حُوخىٍ حألٍٗخإ١ٝ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ ًؼ٤َ، ىٓ٘ن 

 ّ.  04ٙٔ -ٛـ 

حًٌُ٘ٝ ك٢ ح٥ٍحء حُلو٤ٜش، ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ ٓويٓش ا٠ُ حُـخٓؼش حإلٓال٤ٓش رخُٔي٣٘ش  .ٕٖٓ
ٔي رٖ كٔخى حٍُٔ٘ٞس، ىًظٍٞ ػزيهللا رٖ ػ٢ِ رٖ ػزيهللا حُٔي٣ْ، اَٗحف: أ. ى. ك

 ّ. 4ٕٓٓحُلٔخى، ػخّ 

حًٌُ٘ٝ ك٢ حُلظٟٞ ٝأػَٙ ػ٠ِ حألٖٓ حُل١ٌَ ك٢ حُٔـظٔؼخص حإلٓال٤ٓش ٝؿ٤َ  .ٖٖٓ
حإلٓال٤ٓش، طؤ٤ُق: ى. رٖ ٣ل٠٤ أّ ًِؼّٞ حألٓظخً رـخٓؼش ر٘خٍ، ٝٛٞ رلغ ػ٢ِٔ ٓويّ 

ا٠ُ حُٔئطَٔ حُؼ٢ِٔ حُي٢ُٝ كٍٞ اٌٗخ٤ُش حُلظٟٞ ر٤ٖ ح٠ُٞحر٢ حَُ٘ػ٤ش ٝطلي٣خص 

 ٛـ. ٕٖٗٔٝحُٔوخّ رـخٓؼش َٝٛحٕ، ؿٔخىٟ حُؼخ٤ٗش ٖٓ ػخّ  حُؼُٞٔش
َٗحثغ حإلٓالّ ك٢ ٓٔخثَ حُلالٍ ٝحُلَحّ، أرٞ حُوخْٓ ؿؼلَ رٖ حُلٖٔ رٖ ٣ل٤ی رٖ  .ٖٗٓ

ٛـ، طؼ٤ِن: ح٤ُٔي ٛخىم ح٤َُ٘ح١ُ، 7ٙٙٓؼ٤ي حُل٢ِ حُِٔوذ رخُٔلون حُل٢ِ حُٔظٞك٠ 

 ٛـ. ٖٓٗٔ ُز٘خٕ، حُطزؼش حُؼخُؼش، ػخّ –١زغ: ٓئٓٔش حُٞكخء، ر٤َٝص 
ٛـ(، طلو٤ن: ػزي  0َٖٓٔٗف أر٤خص ٓـ٢٘ حُِز٤ذ، ػزي حُوخىٍ رٖ ػَٔ حُزـيحى١ ) .ٖ٘ٓ

 ٔأكٔي ٣ٞٓق ىهخم، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؤٕٓٞ ُِظَحع، ر٤َٝص، حُطزؼش )ؿـ  -حُؼ٣ِِ ٍرخف 

 ٛـ(.  ٗٔٗٔ - 0ٖٖٔػخّ حَُ٘٘: ػيس ٓ٘ٞحص )، حأل٠ُٝ( 4 - ٘( حُؼخ٤ٗش، )ؿـ ٗ -
٢ٔ٤ حُٔخ١ٍُ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: َٗف حُظِو٤ٖ، أرٞ ػزي هللا .ٖٙٓ ِٔ  دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ػَٔ حُظَّ

ّٔال٢ٓ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُـَد حإِلٓال٢ٓ، ٖٙ٘ ي حُٔوظخٍ حُ َّٔ ٛـ(، طلو٤ن: ٓٔخكش ح٤ُ٘ن ٓل

 ّ.  4ٕٓٓحُطزؼش حأل٠ُٝ، 
َٗف حَُٓخُش، أرٞ دمحم ػزي حُٞٛخد رٖ ػ٢ِ رٖ َٜٗ حُؼؼِز٢ حُزـيحى١ حُٔخ٢ٌُ  .7ٖٓ

ػظ٠٘ رٚ: أرٞ حُل٠َ حُي٤ٓخ٢١ أكٔي رٖ ػ٢ِ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ ح، ٛـ( ٕٕٗ)حُٔظٞك٠: 
 ّ.  7ٕٓٓ -ٛـ  4ٕٗٔكِّ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

َٗف حٍُِهخ٢ٗ ػ٠ِ ١ٞٓؤ حإلٓخّ ٓخُي، دمحم رٖ ػزي حُزخه٢ رٖ ٣ٞٓق حٍُِهخ٢ٗ  .4ٖٓ

 -ح١َُٜٔ حأل١َُٛ، طلو٤ن: ١ٚ ػزي حَُءٝف ٓؼي، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُؼوخكش حُي٤٘٣ش 
 ّ. ٖٕٓٓ -ٛـ ٕٗٗٔحأل٠ُٝ،  حُوخَٛس، حُطزؼش

َٗف ح٢ًٍُِ٘، ْٗٔ حُي٣ٖ دمحم رٖ ػزي هللا ح٢ًٍُِ٘ ح١َُٜٔ حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠:  .0ٖٓ

 ّ.  00ٖٔ -ٛـ  ٖٔٗٔٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼز٤ٌخٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 77ٕ
َٗف حُٔ٘ش، ٓل٢٤ حُٔ٘ش، أرٞ دمحم حُل٤ٖٔ رٖ ٓٔؼٞى رٖ دمحم رٖ حُلَحء حُزـ١ٞ  .ٖٓٔ

دمحم ٤َُٛ حُ٘خ٣ٖٝ، حُ٘خَٗ: -ٛـ(، طلو٤ن: ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝٙٔ٘حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 04ٖٔ -ٛـ ٖٓٗٔىٓ٘ن، ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ 
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ٙٙ4 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

َٗف ح٤َُٔ حٌُز٤َ، دمحم رٖ أكٔي رٖ أر٢ َٜٓ ْٗٔ حألثٔش حَُٔه٢ٔ )حُٔظٞك٠:  .ٖٔٔ

َُ٘٘: طخ٣ٍن ح، ٛـ(، حُ٘خَٗ: حًَُ٘ش حَُ٘ه٤ش ُإلػالٗخص، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش4ٖٗ
ٔ07ّٔ.  

َٗف حُؼو٤يس حُطلخ٣ٝش، ٛيٍ حُي٣ٖ دمحم رٖ ػالء حُي٣ٖ ػ٢ِّ رٖ دمحم حرٖ أر٢ حُؼِ  .ٕٖٔ

 -طلو٤ن: ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ ، ٛـ(70ٕحُل٘ل٢، حألًٍػ٢ حُٜخُل٢ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 
ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخَٗس،  -ػزي هللا رٖ حُٔلٖٔ حُظ٢ًَ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش 

 ّ. 007ٔ -ٛـ 7ٔٗٔ

َف حُؼٔيس )ك٢ ر٤خٕ ٓ٘خٓي حُلؾ ٝحُؼَٔس(، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي ٗ .ٖٖٔ
حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ 

ٛـ(، طلو٤ن: ى. ٛخُق رٖ دمحم حُلٖٔ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُل٤َٖٓ  7ٕ4حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  044ٔ -ٛـ  0ٓٗٔ، ح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ -
َٗف حُؼٔيس )ًظخد ح٤ُٜخّ(، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي  .ٖٗٔ

حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

طوي٣ْ: ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُٔؼي، ، ٛـ(، طلو٤ن: ُحثي رٖ أكٔي ح١َ٤ُ٘٘ 7ٕ4
 ّ.  00ٙٔ -ٛـ  7ٔٗٔ٘خَٗ: ىحٍ حألٜٗخ١ٍ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، حُ

َٗف حُؼٔيس ك٢ حُلوٚ )ًظخد حُطٜخٍس(، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ  .ٖ٘ٔ

ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ 
 -ؼط٤٘خٕ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُؼز٤ٌخٕ ٛـ(، طلو٤ن: ى. ٓؼٞى رٖ ٛخُق حُ 7ٕ4)حُٔظٞك٠: 

 ٛـ.  ٕٔٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

َٗف حُؼٔيس ٤ُ٘ن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش )ٖٓ أٍٝ ًظخد حُٜالس ا٠ُ آهَ رخد آىحد  .ٖٙٔ
ح٢ُ٘ٔ ا٠ُ حُٜالس(، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي 

ٛـ(،  7ٕ4لَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُ

طلو٤ن: هخُي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم ح٤ُ٘ٔوق، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼخٛٔش، ح٣َُخٝ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش 
 ّ.  007ٔ -ٛـ  4ٔٗٔحُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

َٗف حُؼٔيس ُإلٓخّ ٓٞكن حُي٣ٖ حرٖ هيحٓش )ًظخد ٛلش حُٜالس(، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ  .7ٖٔ

حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش  حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي
ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُؼ٣ِِ رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ  7ٕ4حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

 4ٕٓٓ -ٛـ  0ٕٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -كٔٞى ح٤ُ٘ٔوق، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼخٛٔش 
 .ّ 

ٝحإلٜٗخف(، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ حُلَؽ ػزي حَُكٖٔ حَُ٘ف حٌُز٤َ )حُٔطزٞع ٓغ حُٔو٘غ  .4ٖٔ

طلو٤ن: حُيًظٍٞ ػزي هللا رٖ ، ٛـ( 4ٕٙرٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ هيحٓش حُٔوي٢ٓ )حُٔظٞك٠: 
حُيًظٍٞ ػزي حُلظخف دمحم حُلِٞ، حُ٘خَٗ: ٛـَ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘  -ػزي حُٔلٖٔ حُظ٢ًَ 

 -ٛـ  ٘ٔٗٔحأل٠ُٝ، ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش، حُطزؼش  -ٝحُظ٣ُٞغ ٝحإلػالٕ، حُوخَٛس 

ٔ00٘  .ّ 
حَُ٘ف حٌُز٤َ ػ٠ِ ٓظٖ حُٔو٘غ، ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ هيحٓش حُٔوي٢ٓ  .0ٖٔ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظخد 4ٕٙحُـٔخػ٢ِ٤ حُل٘ز٢ِ، أرٞ حُلَؽ، ْٗٔ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 

  .أَٗف ػ٠ِ ١زخػظٚ: دمحم ٤ٍٗي ٍٟخ ٛخكذ حُٔ٘خٍ، حُؼَر٢ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ
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ٙٙ0 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، حرٖ حُظِٔٔخ٢ٗ ػزي هللا رٖ دمحم ػ٢ِ َٗف حُي٣ٖ أرٞ  َٗف حُٔؼخُْ .ٕٖٓ

طلو٤ن: ح٤ُ٘ن ػخىٍ أكٔي ػزي حُٔٞؿٞى، ، ٛـ( ٗٗٙدمحم حُل١َٜ ح١َُٜٔ )حُٔظٞك٠: 
ُز٘خٕ،  -ح٤ُ٘ن ػ٢ِ دمحم ٓؼٞٝ، حُ٘خَٗ: ػخُْ حٌُظذ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ر٤َٝص 

 ّ.  000ٔ -ٛـ  0ٔٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى، أرٞ دمحم ٓلٔٞى رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ رٖ أكٔي رٖ ك٤ٖٔ حُـ٤ظخر٠  َٗف .ٕٖٔ
ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ حٌٍُٔ٘ هخُي رٖ ارَح٤ْٛ 4٘٘حُل٘ل٠ ريٍ حُي٣ٖ حُؼ٠٘٤ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  000ٔ-ٛـ  ٕٓٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ح١َُٜٔ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حَُٗي 

رٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ هِق رٖ ػزي حُِٔي َٗف ٛل٤ق حُزوخ١ٍ الرٖ رطخٍ، حرٖ رطخٍ أ .ٕٕٖ
 -ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ ط٤ْٔ ٣خَٓ رٖ ارَح٤ْٛ، ىحٍ حَُ٘٘: ٌٓظزش حَُٗي 0ٗٗ)حُٔظٞك٠: 

 ّ. ٖٕٓٓ -ٛـ ٖٕٗٔحُٔؼٞى٣ش، ح٣َُخٝ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

ِِْ، ػ٤خٝ  .ٖٕٖ ْٔ ُٓ حثِِي  َٞ ِْ رلَ ِِ ْؼ ُٔ ٍُ حُ خ َٔ ٠ اًِ َّٔ َٔ ُٔ ٠ ِػ٤َخٝ حُ ِٟ ُِِوَخ  ِْ ِِ ْٔ ُٓ ِل٤ق  َٛ ُف  َْ رٖ َٗ
ٛـ(، ٠ٓٞٓ٘ٗٗ رٖ ػ٤خٝ رٖ ػَٕٔٝ ح٤ُلٜز٢ حُٔزظ٢، أرٞ حُل٠َ )حُٔظٞك٠: 

خِػ٤َ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٞكخء ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، َٜٓ،  َٔ ْٓ طلو٤ن: حُيًظٍٞ ٣ْل٠َ٤ اِ

 ّ.  004ٔ -ٛـ  0ٔٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 
َٗف ٓوظَٜ حَُٟٝش، ٤ِٓٔخٕ رٖ ػزي حُو١ٞ رٖ ح٣ٌَُْ حُطٞك٢ ح١ََُٜٛ، أرٞ  .ٕٖٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ػزي هللا رٖ ػزي حُٔلٖٔ حُظ٢ًَ، 7َُٔٙر٤غ، ٗـْ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: ح

 ّ.  047ٔٛـ /  7ٓٗٔحُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
َٗف ٓوظَٜ حُطلخ١ٝ، أكٔي رٖ ػ٢ِ أرٞ رٌَ حَُح١ُ حُـٜخٙ حُل٘ل٢  .ٕٖ٘

ى دمحم  -ي رٌيحٕ أ. ى. ٓخث -ٛـ(، طلو٤ن: ى. ػٜٔض هللا ػ٘خ٣ض هللا دمحم  7ٖٓ)حُٔظٞك٠: 

أػي حٌُظخد ُِطزخػش ٍٝحؿؼٚ ٝٛللٚ: أ. ى. ، ى ٣ُ٘ذ دمحم كٖٔ كالطش -ػز٤ي هللا هخٕ 
ٛـ  ٖٔٗٔٝىحٍ حَُٔحؽ، حُطزؼش حأل٠ُٝ  -ٓخثي رٌيحٕ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُز٘خثَ حإلٓال٤ٓش 

- ٕٓٔٓ  .ّ 

َٗف ٓوظَٜ ه٤َِ ُِو٢َٗ، دمحم رٖ ػزي هللا حُو٢َٗ حُٔخ٢ٌُ أرٞ ػزي هللا  .ٕٖٙ
ر٤َٝص، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٝريٕٝ  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ ُِطزخػش ٔٓٔٔٔظٞك٠: )حُ

 طخ٣ٍن. 

َٗف ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ، أرٞ ؿؼلَ أكٔي رٖ دمحم رٖ ٓالٓش رٖ ػزي حُِٔي رٖ ِٓٔش حألُى١  .7ٕٖ
ٛـ(، طلو٤ن: ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ، ٕٖٔحُلـ١َ ح١َُٜٔ حُٔؼَٝف رخُطلخ١ٝ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  0ٗٗٔٛـ،  ٘ٔٗٔ -ؼش حأل٠ُٝ حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، حُطز
َٗف ٓؼخ٢ٗ ح٥ػخٍ، أرٞ ؿؼلَ أكٔي رٖ دمحم رٖ ٓالٓش رٖ ػزي حُِٔي رٖ ِٓٔش حألُى١  .4ٕٖ

كووٚ ٝهيّ ُٚ: )دمحم ، ٛـ(ٕٖٔحُلـ١َ ح١َُٜٔ حُٔؼَٝف رخُطلخ١ٝ )حُٔظٞك٠: 

ٍحؿؼٚ ٍٝهْ ًظزٚ ، دمحم ٤ٓي ؿخى حُلن( ٖٓ ػِٔخء حألَُٛ ح٣َُ٘ق -١َُٛ حُ٘ـخٍ 
حُزخكغ رًَِٔ هيٓش حُٔ٘ش  -ٝأكخى٣ؼٚ: ى ٣ٞٓق ػزي حَُكٖٔ حَُٔػ٢ِ٘  ٝأرٞحرٚ

 ّ.  00ٗٔٛـ،  ٗٔٗٔ -رخُٔي٣٘ش حُ٘ز٣ٞش، حُ٘خَٗ: ػخُْ حٌُظذ، حُطزؼش حأل٠ُٝ 

ٗلخ حُٜيٍٝ ك٢ ٣ُخٍس حُٔ٘خٛي ٝحُوزٍٞ، ح٤ُ٘ن َٓػ٢ رٖ ٣ٞٓق ح٢ٌَُٓ حُل٘ز٢ِ،  .0ٕٖ
: ؿٔخٍ رٖ كز٤ذ رٖ دمحم ٛـ، ٢ٛٝ ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ٓلووش طويّ رٜخٖٖٓٔحُٔظٞك٠ 

٤ًِش حُيػٞس ٝأٍٛٞ حُي٣ٖ، ػخّ  –ٛالف، اَٗحف: ى. ػ٢ِ حُؼ٤ِخ٢ٗ، ؿخٓؼش أّ حُوَٟ 

 ٛـ. ٓٔٗٔ
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ٙ7ٓ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

طؤ٤ُق: ٤ٗن حإلٓالّ طو٢ حُي٣ٖ حُٔز٢ٌ حُلو٤ٚ ، ٗلخء حُٔوخّ ك٢ ٣ُخٍس ه٤َ حألٗخّ .ٖٖٓ

حُٔليع هخ٢ٟ حُو٠خس حإلٓخّ ػ٢ِ رٖ ػزي حٌُخك٢ رٖ ػ٢ِ أرٞ حُلٖٔ حألٜٗخ١ٍ 
طلو٤ن ح٤ُٔي ٓلٔي ٍٟخ حُل٢٘٤ٔ ٛـ، 7٘ٙحُٔظٞك٠ ح١َُٜٔ حُ٘خكؼ٢  حُوٍِؿ٢

 ٛـ. 0ٔٗٔحُطزؼش حَُحرؼش ، حُـال٢ُ

حُٜ٘خىس ح٤ًُِش ك٢ ػ٘خء حألثٔش ػ٠ِ حرٖ ط٤ٔ٤ش، َٓػ٢ رٖ ٣ٞٓق رٖ أر٠ رٌَ رٖ  .ٖٖٔ
ٛـ(، طلو٤ن: ٗـْ ػزي حَُكٖٔ هِق، ٖٖٓٔأكٔي ح٠ٌَُٓ حُٔوي٢ٓ حُل٘ز٠ِ )حُٔظٞك٠: 

 . ٗٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٕ، ٓئٓٔش حَُٓخُش حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلَهخ

حُٜخٍّ حٍُِٔٔٞ ػ٠ِ ٗخطْ حٍَُٓٞ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ  .ٕٖٖ
ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ 

٘خَٗ: حُلَّ ح٢٘١ُٞ ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ٓل٢ حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي، ح7ٕ4ُ)حُٔظٞك٠: 

 حُٔؼٞى١، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش. 
٢، ْٗٔ حُي٣ٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ ػزي حُٜخى١  .ٖٖٖ ٌِ ُّْٔز ىِّ َػ٠َِ حُ ََّ ٢ ك٢ حُ ٌِ ْ٘ ُٔ ُّ حُ ٍِ خ َّٜ حُ

هيّ ُٚ: ، ٛـ(، طلو٤ن: ػو٤َ رٖ دمحم رٖ ٣ُي حُٔوط١َ ح٤ُٔخ7ٗٗ٢ٗحُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠: 

 -ٞحىػ٢ ٍكٔٚ هللا.، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ح٣َُخٕ، ر٤َٝص ك٤٠ِش ح٤ُ٘ن ٓوزَ رٖ ٛخى١ حُ
 ّ. ٖٕٓٓٛـ / ُٕٗٗٔز٘خٕ.، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

حُٜلخف طخؽ حُِـش ٝٛلخف حُؼَر٤ش، أرٞ َٜٗ آٔخػ٤َ رٖ كٔخى حُـ١َٛٞ حُلخٍحر٢  .ٖٖٗ

 -طلو٤ن: أكٔي ػزي حُـلٍٞ ػطخٍ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ، ٛـ(0ٖٖ)حُٔظٞك٠: 
 ّ.  047ٔ - ٛ ـ 7ٓٗٔؼش ر٤َٝص، حُطزؼش حَُحر

ٛل٤ق حرٖ كزخٕ رظَط٤ذ حرٖ رِزخٕ، دمحم رٖ كزخٕ رٖ أكٔي رٖ كزخٕ رٖ ٓؼخً رٖ  .ٖٖ٘

ْؼزيَ، حُظ٢ٔ٤ٔ، أرٞ كخطْ، حُيح٢ٍٓ، حُزُٔظ٢ )حُٔظٞك٠:  ٛـ(، طلو٤ن: ٗؼ٤ذ َٖٗ٘ٓ
 . 00ٖٔ - ٗٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -حألٍٗئ١ٝ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش 

ٖٖٙ. ٣ َِ ٔش، أرٞ رٌَ دمحم رٖ آلخم رٖ ه٣ِٔش رٖ حُٔـ٤َس رٖ ٛخُق رٖ رٌَ ٛل٤ُق حرٖ ُه

هيَّّ ُٚ: ، ٛـ(ٖٔٔح٢ُِٔٔ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ )حُٔظٞك٠:  َٝ َؽ أَكخى٣ؼٚ  َّ َه َٝ َكووُٚ َٝػِّن َػ٤َِٚ 
 -ٛـ  ٕٗٗٔحُيًظٍٞ دمحم ٜٓطل٠ حألػظ٢ٔ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ، حُطزؼش حُؼخُؼش، 

ٕٖٓٓ  .ّ 

رٌَ دمحم رٖ آلخم رٖ ه٣ِٔش رٖ حُٔـ٤َس رٖ ٛخُق رٖ رٌَ ٛل٤ق حرٖ ه٣ِٔش، أرٞ  .7ٖٖ
ٛـ(، طلو٤ن: ى. دمحم ٜٓطل٠ حألػظ٢ٔ، حُ٘خَٗ: ٖٔٔح٢ُِٔٔ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ )حُٔظٞك٠: 

  .ر٤َٝص –حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ 
ٛل٤ق حألىد حُٔلَى ُإلٓخّ حُزوخ١ٍ، دمحم رٖ آٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُٔـ٤َس  .4ٖٖ

كون أكخى٣ؼٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ ، ٛـ(ٕٙ٘ حُزوخ١ٍ، أرٞ ػزي هللا )حُٔظٞك٠:

 ّ.  007ٔ -ٛـ  4ٔٗٔحألُزخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٜي٣ن َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼش حَُحرؼش، 
ؼخٍف  .0ٖٖ َٔ ٤ِٛذ، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ٌٓظَزش حُ َْ حُظَّ َٝ ِؿ٤ذ  َْ ِل٤ُق حُظَّ َٛ

َِ ٝحُظ٣ُْٞغ، ح٣َُخٝ  ْ٘ َِ٘  -ٛـ  ٤ٕٔٗٔش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، حٌُِٔٔش حُؼَر -ُِ

ٕٓٓٓ  .ّ 
ٛل٤ق حُـخٓغ حُٜـ٤َ ٣ُٝخىحطٚ، أرٞ ػزي حَُكٖٔ دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ، رٖ حُلخؽ ٗٞف  .ٖٓٗ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ ٕٓٗٔرٖ ٗـخط٢ رٖ آىّ، حألٗوٞى١ٍ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 حإلٓال٢ٓ. 
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 د

ٛـ(،  ٕٓٗٔظٞك٠: ٛل٤ق ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى، ح٤ُ٘ن دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔ .ٖٔٗ

 ٕٕٓٓ -ٛـ  ٖٕٗٔحُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ؿَحّ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣ٌُٞض، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
 .ّ 

ٛل٤ق ٓٞحٍى حُظٔإٓ ا٠ُ ُٝحثي حرٖ كزخٕ، أرٞ ػزي حَُكٖٔ دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ، رٖ  .ٕٖٗ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ  ٕٓٗٔحُلخؽ ٗٞف رٖ ٗـخط٢ رٖ آىّ، حألٗوٞى١ٍ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -َ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ ح٤ُٜٔؼ٢ ُِ٘٘

 ّ.  ٕٕٓٓ -ٛـ  ٕٕٗٔ

، ٛـ(ٕٓٗٔٛل٤ق ٟٝؼ٤ق ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .ٖٖٗ
ٖٓ اٗظخؽ ًَِٓ ٍٗٞ  -حُٔـخ٢ٗ  -ٜٓيٍ حٌُظخد: رَٗخٓؾ ٓ٘ظٞٓش حُظلو٤وخص حُلي٣ؼ٤ش 

 إلٌٓ٘ي٣ٍش. حإلٓالّ ألرلخع حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش رخ

، ٛـ(ٕٓٗٔٛل٤ق ٟٝؼ٤ق ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .ٖٗٗ
ٖٓ اٗظخؽ ًَِٓ ٍٗٞ  -حُٔـخ٢ٗ  -ٜٓيٍ حٌُظخد: رَٗخٓؾ ٓ٘ظٞٓش حُظلو٤وخص حُلي٣ؼ٤ش 

 حإلٓالّ ألرلخع حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش رخإلٌٓ٘ي٣ٍش. 

حُي٣ٖ حرٖ ه٤ْ حُٜالس ٝأكٌخّ طخًٍٜخ، دمحم رٖ أر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد رٖ ٓؼي ْٗٔ  .ٖ٘ٗ
 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُؼوخكش رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس. 7٘ٔحُـ٣ُٞش )حُٔظٞك٠: 

ٛـ، كووٚ: أرٞ ٗٔٓٔٛالص حُـٞحثِ ك٢ ٛالس حُـ٘خثِ ُٔال ػ٢ِ حُوخ١ٍ حُٔظٞك٠  .ٖٙٗ

 ر٤َٝص.  –أٓخٓش حُـِحث١َ، َٗ٘ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 
ؼو٢ِ٤ ح٢ٌُٔ ح٠ُؼلخء حٌُز٤َ، أرٞ ؿؼلَ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ كٔخى حُ .7ٖٗ

 -ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُٔؼط٢ أ٤ٖٓ هِؼـ٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُٔظزش حُؼ٤ِٔش ٕٕٖ)حُٔظٞك٠: 

 ّ. 04ٗٔ -ٛـ ٗٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ٛـ(، ىحٍ حَُ٘٘: ٕٟٓٗٔؼ٤ق أر٢ ىحٝى، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .4ٖٗ

 ٛـ.  ٖٕٗٔ -ح٣ٌُٞض، حُطزؼش حأل٠ُٝ  -ٓئٓٔش ؿَحّ َُِ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ 

ٟؼ٤ق حُـخٓغ حُٜـ٤َ ٣ُٝخىطٚ، أرٞ ػزي حَُكٖٔ دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ، رٖ حُلخؽ ٗٞف  .0ٖٗ
أَٗف ػ٠ِ ١زؼٚ: ٤َُٛ ، ٛـ(ٕٓٗٔرٖ ٗـخط٢ رٖ آىّ، حألٗوٞى١ٍ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 حُ٘خ٣ٖٝ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ، حُطزؼش حُٔـيىس ٝح٣ُِٔيس ٝحُٔ٘ولش. 

: ، اَٗحفٛـ(ٕٓٗٔحألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  ٟؼ٤ق ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ .ٖٓ٘
  .ّ 00ٔٔ -ٛـ  ٔٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ، ٤َُٛ حُ٘خ٣ٖٝ

أَٗف ػ٠ِ ، ٛـ(ٕٟٓٗٔؼ٤ق ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .ٖٔ٘
رظ٤ٌِق: ٖٓ ٌٓظذ حُظَر٤ش حُؼَر٢ ُيٍٝ حُو٤ِؾ ، ١زخػظٚ ٝحُظؼ٤ِن ػ٤ِٚ: ٤َُٛ حُ٘خ٣ٖٝ

 ّ.  00ٔٔ -ٛـ  ٔٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -: حٌُٔظذ حالٓال٢ٓ ط٣ُٞغ، ح٣َُخٝ –

ح٠ُٞء حُالٓغ ألَٛ حُوَٕ حُظخٓغ، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ حُو٤َ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم  .ٕٖ٘
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ 0ٕٓرٖ أر٢ رٌَ رٖ ػؼٔخٕ رٖ دمحم حُٔوخ١ٝ )حُٔظٞك٠: 

 ر٤َٝص.  -ٌٓظزش حُل٤خس 

َٟ، طخؽ حُي٣ٖ ػزي حُٞٛخد رٖ طو٢ حُي٣ٖ حُٔز٢ٌ )حُٔظٞك٠: ١زوخص حُ٘خكؼ٤ش حٌُز .ٖٖ٘
ٛـ(، طلو٤ن: ى. ٓلٔٞى دمحم حُط٘خك٢ ى. ػزي حُلظخف دمحم حُلِٞ، حُ٘خَٗ: ٛـَ 77ٔ

 ٛـ. ُِٖٔٗٔطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

١زوخص حُ٘خكؼ٤ش، أرٞ رٌَ رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ ػَٔ حألٓي١ حُٜ٘ز٢ حُيٓ٘و٢، طو٢  .ٖٗ٘
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ٛـ(، طلو٤ن: ى. حُلخكع ػزي حُؼ٤ِْ هخٕ، ىحٍ 4٘ٔي٣ٖ حرٖ هخ٢ٟ ٜٗزش )حُٔظٞك٠: حُ

 ٛـ.  7ٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حَُ٘٘: ػخُْ حٌُظذ 
حُطزوخص حٌُزَٟ، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ٓؼي رٖ ٤٘ٓغ حُٜخ٢ٔٗ رخُٞالء، حُز١َٜ،  .ٖ٘٘

زي حُوخىٍ ػطخ، حُ٘خَٗ: ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ػٖٕٓحُزـيحى١ حُٔؼَٝف رخرٖ ٓؼي )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  00ٓٔ -ٛـ  ٓٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 
١زوخص ػِٔخء حُلي٣غ، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ ػزي حُٜخى١ حُيٓ٘و٢ حُٜخُل٢  .ٖٙ٘

طلو٤ن: أًَّ حُز٢ٗٞ، ارَح٤ْٛ ح٣ُِزن، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش ، ٛـ( 7ٗٗ)حُٔظٞك٠: 

 ّ.  00ٙٔ -ٛـ  7ُٔٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -٣ُٞغ، ر٤َٝص ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ
حُطٍٜٞ ُِوخْٓ رٖ ٓالّ، أرٞ ُػز٤ي حُوخْٓ رٖ ٓالّّ رٖ ػزي هللا ح١َُٜٝ حُزـيحى١  .7ٖ٘

كوٚ ٝهَؽ أكخى٣ؼٚ: ٍٜٓ٘ٞ كٖٔ ٓلٔٞى ِٓٔخٕ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ، ٛـ(ٕٕٗ)حُٔظٞك٠: 

ح٣ُِظٕٞ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  - حَُ٘ك٤ش، ٌٓظزش حُظخرؼ٤ٖ، ٤ِْٓ حألٍٝ -حُٜلخرش، ؿيس 
 ّ.  00ٗٔ -ٛـ  ٗٔٗٔ

ػخٍٟش حألك١ًٞ رَ٘ف ٛل٤ق حُظ١ٌَٓ، دمحم رٖ ػزي هللا رٖ دمحم حُٔؼخك١َ، أرٞ  .4ٖ٘

 . ٖٔرٌَ 
حُؼزخىس )ىٍحٓش ٜٓ٘ـ٤ش ٗخِٓش ك٢ ٟٞء حٌُظخد ٝحُٔ٘ش(، طؤ٤ُق: كظق حُي٣ٖ دمحم أرٞ  .0ٖ٘

٣ُٞغ ٝحُظَؿٔش، َٗ٘ ٓ٘ش حُلظق حُز٤خ٢ٗٞٗ، ١زغ: ىحٍ حُٔالّ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ

 ، ؿِء ٝحكي. 04ٗٔ
حُؼـخد ك٢ ر٤خٕ حألٓزخد، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ كـَ  .ٖٓٙ

ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُل٤ٌْ دمحم حأل٤ْٗ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ 4ٕ٘حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 حُـ١ُٞ. 
رٖ أكٔي ػـخُش حُٔلظخؽ ا٠ُ طٞؿ٤ٚ حُٜٔ٘خؽ، َٓحؽ حُي٣ٖ أرٞ كلٚ ػَٔ رٖ ػ٢ِ  .ٖٔٙ

ٟزطٚ ، ٛـ( 4ٓٗ)حُٔظٞك٠: « حرٖ حُِٔوٖ»ٝحٍُٜٔ٘ٞ رـ « حرٖ حُ٘ل١ٞ»حُٔؼَٝف رـ 

ػ٠ِ أُٛٞٚ ٝهَؽ كي٣ؼٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: ػِ حُي٣ٖ ٛ٘خّ رٖ ػزي ح٣ٌَُْ حُزيٍح٢ٗ، 
 ّ.  ٕٔٓٓ -ٛـ  ٕٔٗٔػخّ حَُ٘٘: ، حألٍىٕ –حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظخد، اٍري 

رٖ أكٔي، أرٞ دمحم رٜخء حُي٣ٖ حُٔوي٢ٓ حُؼيس َٗف حُؼٔيس، ػزي حَُكٖٔ رٖ ارَح٤ْٛ  .ٕٖٙ

طخ٣ٍن حَُ٘٘: ، ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلي٣غ، حُوخَٛس، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼشٕٗٙ)حُٔظٞك٠: 
 ّ.  ٖٕٓٓٛـ ٕٗٗٔ

حُؼ٣ِِ َٗف حُٞؿ٤ِ حُٔؼَٝف رخَُ٘ف حٌُز٤َ، ػزي ح٣ٌَُْ رٖ دمحم رٖ ػزي ح٣ٌَُْ،  .ٖٖٙ
ػخىٍ أكٔي  -ن: ػ٢ِ دمحم ػٞٝ ٛـ(، طلو٤ٖٕٙأرٞ حُوخْٓ حَُحكؼ٢ حُو٢٘٣ِٝ )حُٔظٞك٠: 

 -ٛـ  7ُٔٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ػزي حُٔٞؿٞى، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 

ٔ007  .ّ 
ػوي حُـٞحَٛ حُؼ٤ٔ٘ش ك٢ ٌٓٛذ ػخُْ حُٔي٣٘ش، أرٞ دمحم ؿالٍ حُي٣ٖ ػزي هللا رٖ ٗـْ رٖ  .ٖٗٙ

ٝطلو٤ن: أ. ى.  ىٍحٓش، ٛـ(ٙٔٙٗخّ رٖ ِٗحٍ حُـٌح٢ٓ حُٔؼي١ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: 

ُز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ك٤ٔي رٖ دمحم ُلَٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُـَد حإلٓال٢ٓ، ر٤َٝص 
 ّ.  ٖٕٓٓ -ٛـ  ٖٕٗٔ

حُؼوٞى حُي٣ٍش ٖٓ ٓ٘خهذ ٤ٗن حإلٓالّ أكٔي رٖ ط٤ٔ٤ش، ْٗٔ حُي٣ٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ  .ٖ٘ٙ

حُلو٢،  ٛـ(، طلو٤ن: دمحم كخٓي7ٗٗػزي حُٜخى١ رٖ ٣ٞٓق حُيٓ٘و٢ حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠: 
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ٙ7ٖ 

 
 ٜخىٍ ٝحَُٔحؿغكَّٜ حُٔ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 ر٤َٝص.  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُخطذ حُؼَر٢ 

ػَِ حأل٤٤ُٖٞٛ ك٢ ٍى ٓظٖ حُلي٣غ ٝحالػظٌحٍ ػٖ حُؼَٔ رٚ )ىٍحٓش أ٤ُٞٛش كو٤ٜش  .ٖٙٙ
 -كي٣ؼ٤ش(، رالٍ ك٤َٜ ه٤َِ حُزلَ حُزـيحى١، ١زغ ىحٍ حُٔليػ٤ٖ ُِزلغ حُؼ٢ِٔ ٝحَُ٘٘ 

 ٛـ. ٖٔٗٔحُوخَٛس، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ػخّ 

خى٣غ حُٞح٤ٛش، ؿٔخٍ حُي٣ٖ أرٞ حُلَؽ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ حُؼَِ حُٔظ٘خ٤ٛش ك٢ حألك .7ٖٙ
ٛـ(، طلو٤ن: اٍٗخى حُلن حألػ١َ، حُ٘خَٗ: اىحٍس حُؼِّٞ 07٘دمحم حُـ١ُٞ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 04ٔٔٛـ/ٔٓٗٔحألػ٣َش، ك٤َٜ آرخى، رخًٔظخٕ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

ٌخك٢ حُٔز٢ٌ حُؼِْ حٍُٔ٘٘ٞ ك٢ اػزخص حٍُٜ٘ٞ، طو٢ حُي٣ٖ أر٢ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ػزيحُ .4ٖٙ
ٛـ، ٓغ طؼ٤ِوخص ٣َٗلش ُـٔخٍ حُي٣ٖ حُوخ٢ٔٓ، حػظ٠٘ رٚ: ح٤ُ٘ن 7٘ٙحُ٘خكؼ٢، حُٔظٞك٠ 

 ٛـ. 0َٕٖٜٔٓ، ػخّ  –هخ٢ٟ حالٌٓ٘ي٣ٍش دمحم رو٤ض، ٓطزؼش ًَىٓظخٕ حُؼ٤ِٔش 

ػٔيس حُظل٤َٔ ػٖ حُلخكع حرٖ ًؼ٤َ، آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ رٖ ًؼ٤َ حُو٢َٗ حُيٓ٘و٢ أرٞ  .0ٖٙ
حُ٘خَٗ: ىحٍ ، ٔي دمحم ٗخًَ، طلو٤ن: أكٔي دمحم ٗخًَ أرٞ حألٗزخٍأك -حُليحء ػٔخى حُي٣ٖ 

 . ٕ٘ٓٓ - ٕٙٗٔحُٞكخء، ٓ٘ش حَُ٘٘: 

ػٔيس حُوخ١ٍ َٗف ٛل٤ق حُزوخ١ٍ، أرٞ دمحم ٓلٔٞى رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ رٖ أكٔي رٖ  .7ٖٓ
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء حُظَحع 4٘٘ك٤ٖٔ حُـ٤ظخر٠ حُل٘ل٠ ريٍ حُي٣ٖ حُؼ٠٘٤ )حُٔظٞك٠: 

 ر٤َٝص.  -حُؼَر٢ 

حُؼَٔ رخُوٍٞ حُ٘خً ٝأػَٙ ك٢ حٟطَحد حألكٌخّ حُلو٤ٜش، طؤ٤ُق: دمحم هخُي ٍٜٓ٘ٞ،  .7ٖٔ
ّ ػٖ ٣َ١ن ػٔخىس حُزلغ حُؼ٢ِٔ رخُـخٓؼش 4ٕٓٓرلغ ػ٢ِٔ ٓلٌْ ٍٝٓ٘٘ٞ ػخّ 

 ( رخُؼيى حألٍٝ. ٖ٘حألٍى٤ٗش، ك٢ ػِّٞ ح٣َُ٘ؼش ٝحُوخٕٗٞ ك٢ حُٔـِي )

ٝٓخ رؼيٛخ،  ٔٗخّ ُوخُي ٍٜٓ٘ٞ ٙ حُؼَٔ رخُوٍٞ حُ٘خً ٝأػَٙ ك٢ حٟطَحد حألكٌ .7ٕٖ
 ٖ٘رخُٔـِي  ٔرلغ ٍٓ٘٘ٞ رٔـِش ىٍحٓخص ك٢ ٤ًِش ح٣َُ٘ؼش رخُـخٓؼش حألٍى٤ٗش، حُؼيى 

 ّ. 4ٕٓٓػخّ 

حُؼَٔ رخُوٍٞ حُ٘خً ٝأػَٙ ك٢ حٟطَحد حألكٌخّ، رلغ ػ٢ِٔ ٍٓ٘٘ٞ رـِش ىٍحٓخص  .7ٖٖ
 . 4ّٕٓٓ، ػخّ ٔ، حُؼيى ٖ٘رخُـخٓؼش حألٍى٤ٗش، دمحم هخُي ٍٜٓ٘ٞ، حُٔـِي 

حُؼ٤ِٔخص حالٓظٜ٘خى٣ش، ٗٞحف ٛخ٣َ حُظ١ٌٍَٝ، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ٓويٓش ك٢ طوٜٚ  .7ٖٗ

 ح٣َُ٘ؼش، رـخٓؼش ىٓ٘ن ك٢ ٣ٍٞٓخ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش. 
حُؼ٘خ٣ش َٗف حُٜيح٣ش، دمحم رٖ دمحم رٖ ٓلٔٞى، أًَٔ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا حرٖ ح٤ُ٘ن ْٗٔ  .7ٖ٘

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ، 74ٙحُي٣ٖ حرٖ ح٤ُ٘ن ؿٔخٍ حُي٣ٖ ح٢َُٓٝ حُزخرَط٢ )حُٔظٞك٠: 
 حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٝريٕٝ طخ٣ٍن. 

ػٕٞ حُٔؼزٞى َٗف ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى، ٝٓؼٚ كخ٤ٗش حرٖ حُو٤ْ: ط٣ٌٜذ ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى  .7ٖٙ

ٝا٠٣خف ػِِٚ ٌٝٓ٘الطٚ، دمحم أَٗف رٖ أ٤َٓ رٖ ػ٢ِ رٖ ك٤يٍ، أرٞ ػزي حَُكٖٔ، 
َٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ٛـ(، حُ٘خ0َٕٖٔٗف حُلن، حُٜي٣و٢، حُؼظ٤ْ آرخى١ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ.  ٘ٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -

حُؼ٤ٖ، أرٞ ػزي حَُكٖٔ حُو٤َِ رٖ أكٔي رٖ ػَٔٝ رٖ ط٤ْٔ حُلَح٤ٛي١ حُز١َٜ  .77ٖ
ٛـ(، طلو٤ن: ى ٜٓي١ حُٔو٢ِٓٝ، ى ارَح٤ْٛ حُٔخَٓحث٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ 7ٓٔ)حُٔظٞك٠: 

 ٌٝٓظزش حُٜالٍ. 

حألٜٓخٍ، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ػَٔ رٖ ػ٤ٕٞ حألىُش ك٢ ٓٔخثَ حُوالف ر٤ٖ كوٜخء  .74ٖ
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ٙ7ٗ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ىٍحٓش ٝطلو٤ن: ى. ، ٛـ(07ٖأكٔي حُزـيحى١ حُٔخ٢ٌُ حُٔؼَٝف رخرٖ حُوٜخٍ )حُٔظٞك٠: 

 -ػزي حُل٤ٔي رٖ ٓؼي رٖ ٗخَٛ حُٔؼٞى١، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُِٔي كٜي ح٤٘١ُٞش، ح٣َُخٝ 
 ّ.  ٕٙٓٓ -ٛـ  ٕٙٗٔحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، ػخّ حَُ٘٘: 

٢ طو٣َؾ أكخى٣غ حُلالٍ ٝحُلَحّ، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: ؿخ٣ش حَُٔحّ ك .70ٖ

 . ٘ٓٗٔ -ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخُؼش  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ ٕٓٗٔ
ؿخ٣ش حُٔ٘ظ٠ٜ ك٢ ؿٔغ حإله٘خع ٝحُٔ٘ظ٠ٜ، َٓػ٢ رٖ ٣ٞٓق ح٢ٌَُٓ حُل٘ز٢ِ  .4ٖٓ

٣ٞٓق ح٢َُٓٝ، حػظ٠٘ رٚ: ٣خَٓ ارَح٤ْٛ حٍُِٔٝػ٢، ٍحثي ، ٛـ( ٖٖٓٔ)حُٔظٞك٠: 

حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ؿَحّ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٝحُيػخ٣ش ٝحإلػالٕ، ح٣ٌُٞض، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
 ّ.  7ٕٓٓ -ٛـ  4ٕٗٔ

حُـٍَ حُز٤ٜش ك٢ َٗف حُزٜـش حٍُٞى٣ش، ٣ًَُخ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ ٣ًَُخ  .4ٖٔ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: حُٔطزؼش 0ٕٙحألٜٗخ١ٍ، ٣ُٖ حُي٣ٖ أرٞ ٣ل٠٤ ح٢ٌ٤ُ٘ٔ )حُٔظٞك٠: 
ٝٓؼٚ كخ٤ٗش حإلٓخّ أكٔي رٖ هخْٓ حُؼزخى١ ، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٝريٕٝ طخ٣ٍنح٤٘ٔ٤ُٔش، 

 (، ٝرؼيٙ كخ٤ٗش حُؼالٓش حَُ٘ر٢٘٤. 00ٕ)

ؿِٔ ػ٤ٕٞ حُزٜخثَ ك٢ َٗف حألٗزخٙ ٝحُ٘ظخثَ، أكٔي رٖ دمحم ٢ٌٓ، أرٞ حُؼزخّ،  .4ٕٖ
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ 04ٜٓٔٗخد حُي٣ٖ حُل٢٘٤ٔ حُل١ٞٔ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 04٘ٔ -ٛـ ٘ٓٗٔ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، حُؼ٤ِٔش

ؿ٤غ حُ٘لغ ك٢ حُوَحءحص حُٔزغ، ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ٓخُْ، أرٞ حُلٖٔ ح١ٍُٞ٘ حُٜلخه٢ٔ  .4ٖٖ
ر٤َٝص، طلو٤ن:  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 4ٔٔٔحُٔوَة حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: 

 . ّ ٕٗٓٓ -ٛـ  ٕ٘ٗٔأكٔي ٓلٔٞى ػزي ح٤ُٔٔغ حُ٘خكؼ٢ حُلل٤خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

حُلظخٟٝ حُلي٣ؼ٤ش، أكٔي رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ كـَ ح٤ُٜظ٢ٔ حُٔؼي١ حألٜٗخ١ٍ، ٜٗخد  .4ٖٗ
ٛـ(، طلو٤ن: ال ٣ٞؿي، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ 07ٗحُي٣ٖ ٤ٗن حإلٓالّ، أرٞ حُؼزخّ )حُٔظٞك٠: 

 ال ٣ٞؿي، حُطزؼش ال ٣ٞؿي، ال ٣ٞؿي.  -

ؼ٢ )حُٔظٞك٠: كظخٟٝ ح٢َُِٓ، ٜٗخد حُي٣ٖ أكٔي رٖ كِٔس حألٜٗخ١ٍ ح٢َُِٓ حُ٘خك .4ٖ٘
ؿٔؼٜخ: حر٘ٚ، ْٗٔ حُي٣ٖ دمحم رٖ أر٢ حُؼزخّ أكٔي رٖ كِٔس ٜٗخد حُي٣ٖ ، ٛـ(0٘7

  .ٛـ(، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حإلٓال٤ٓشٗٓٓٔح٢َُِٓ )حُٔظٞك٠: 

كظخٟٝ حُٔز٢ٌ، أرٞ حُلٖٔ طو٢ حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ ػزي حٌُخك٢ حُٔز٢ٌ )حُٔظٞك٠:  .4ٖٙ
 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؼخٍف. 7٘ٙ

أػَٛخ ػ٠ِ حُٔـظٔغ )ىٍحٓش كو٤ٜش ططز٤و٤ش( ُِيًظٍٞ ؿٔخٍ ٗؼزخٕ، حُلظخٟٝ حُ٘خًس ٝ .47ٖ
حُٔيٍّ رـخٓؼش حألَُٛ، ٝٛٞ رلغ ٓلٌْ ػ٢ِٔ ٍٓ٘٘ٞ رٔئطَٔ حُلظٟٞ ٝحٓظَ٘حف 

 حُٔٔظوزَ رـخٓؼش حُو٤ْٜ. 

حُلظخٟٝ حُلو٤ٜش حٌُزَٟ، أكٔي رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ كـَ ح٤ُٜظ٢ٔ حُٔؼي١ حألٜٗخ١ٍ،  .44ٖ
ؿٔؼٜخ: ط٤ٌِٔ حرٖ كـَ ، ٛـ(07ٗٞ حُؼزخّ )حُٔظٞك٠: ٜٗخد حُي٣ٖ ٤ٗن حإلٓالّ، أر

ٛـ(، حُ٘خَٗ:  04ٕح٤ُٜظ٢ٔ، ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ رٖ أكٔي رٖ ػ٢ِ حُلخ٢ًٜ ح٢ٌُٔ )حُظٞك٠ 

  .حٌُٔظزش حإلٓال٤ٓش
حُلظخٟٝ حٌُزَٟ الرٖ ط٤ٔ٤ش، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ  .40ٖ

ٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ ر

 ّ. 047ٔ -ٛـ 4ٓٗٔٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 7ٕ4
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ٙ7٘ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

، حُٔـٔٞػش حأل٠ُٝ، حُِـ٘ش حُيحثٔش ُِزلٞع حُؼ٤ِٔش ٝحإلكظخء -كظخٟٝ حُِـ٘ش حُيحثٔش  .0ٖٓ

 ِءح. ؿ ١ٝٔٔزؼش أهَٟ ٖٓ: ، ؿٔغ ٝطَط٤ذ: أكٔي رٖ ػزي حَُُحم حُي٣ٖٝ
حُلظخٟٝ حُٜ٘ي٣ش، ُـ٘ش ػِٔخء رَثخٓش ٗظخّ حُي٣ٖ حُزِو٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ، حُطزؼش  .0ٖٔ

 ٛـ.  ٖٓٔٔحُؼخ٤ٗش، 

، ٛـ(ٕٓٗٔكظخٟٝ ٍٗٞ ػ٠ِ حُيٍد، ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا رٖ رخُ )حُٔظٞك٠:  .0ٕٖ
  .٤٘نهيّ ُٜخ: ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا رٖ دمحم آٍ حُ، ؿٔؼٜخ: حُيًظٍٞ دمحم رٖ ٓؼي ح٣ُٞ٘ؼَ

كظق حُزخ١ٍ َٗف ٛل٤ق حُزوخ١ٍ، أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ كـَ أرٞ حُل٠َ حُؼٔوال٢ٗ  .0ٖٖ

ٍهْ ًظزٚ ٝأرٞحرٚ ٝأكخى٣ؼٚ: دمحم كئحى ، 70ٖٔر٤َٝص،  -حُ٘خكؼ٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؼَكش 
ػ٤ِٚ ، هخّ ربهَحؿٚ ٝٛللٚ ٝأَٗف ػ٠ِ ١زؼٚ: ٓلذ حُي٣ٖ حُوط٤ذ، ػزي حُزخه٢

  .زي هللا رٖ رخُطؼ٤ِوخص حُؼالٓش: ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػ

كظق حُزخ١ٍ َٗف ٛل٤ق حُزوخ١ٍ، ٣ُٖ حُي٣ٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أكٔي رٖ ٍؿذ رٖ  .0ٖٗ
َٔال٢ٓ، حُزـيحى١، ػْ حُيٓ٘و٢، حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠:  ٛـ(، طلو٤ن: 70٘حُلٖٔ، حُ

 حُٔي٣٘ش حُ٘ز٣ٞش.  -ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلوو٤ٖ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُـَرخء حألػ٣َش 

، ٜٗخد حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ أكٔي رٖ كظق حَُكٖٔ رَ٘ف ُري حرٖ ٍٓالٕ .0ٖ٘
ػ٠٘ رٚ: ح٤ُ٘ن ٤ٓي رٖ ِٗظٞص حُ٘خكؼ٢، رخكغ ، ٛـ( 0٘7كِٔس ح٢َُِٓ )حُٔظٞك٠: 

ُز٘خٕ،  -َٗػ٢ ٝأ٤ٖٓ كظٟٞ ريحٍ حإلكظخء ح١َُٜٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٜٔ٘خؽ، ر٤َٝص 

 ّ.  0ٕٓٓ -ٛـ  ٖٓٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 
]ٝٛٞ َٗف ٌُظخد حُٞؿ٤ِ ك٢ حُلوٚ  كظق حُؼ٣ِِ رَ٘ف حُٞؿ٤ِ = حَُ٘ف حٌُز٤َ .0ٖٙ

ٛـ([، ػزي ح٣ٌَُْ رٖ دمحم حَُحكؼ٢ حُو٢٘٣ِٝ  ٘ٓ٘حُ٘خكؼ٢ ألر٢ كخٓي حُـِح٢ُ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ. ٖٕٙ)حُٔظٞك٠: 
كظق حُؼ٢ِ حُٔخُي ك٢ حُلظٟٞ ػ٠ِ ٌٓٛذ حإلٓخّ ٓخُي، دمحم رٖ أكٔي رٖ دمحم ػ٤ِٖ،  .07ٖ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؼَكش، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٠ٕٔ00: أرٞ ػزي هللا حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك

 ٝريٕٝ طخ٣ٍن. 
كظق حُـلخٍ حُـخٓغ ألكٌخّ ٓ٘ش ٗز٤٘خ حُٔوظخٍ، حُلٖٔ رٖ أكٔي رٖ ٣ٞٓق رٖ دمحم رٖ  .04ٖ

رخػ٢ حُٜ٘ؼخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  َُّ ٛـ(، طلو٤ن: ٓـٔٞػش ربَٗحف ح٤ُ٘ن ػ٢ِ 7ٕٙٔأكٔي حُ

 ٛـ.  7ٕٗٔحأل٠ُٝ،  حُؼَٔحٕ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػخُْ حُلٞحثي، حُطزؼش
كظق حُوي٣َ، ًٔخٍ حُي٣ٖ دمحم رٖ ػزي حُٞحكي ح٤ُٔٞح٢ٓ حُٔؼَٝف رخرٖ حُٜٔخّ  .00ٖ

 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٝريٕٝ طخ٣ٍن. 4ٙٔ)حُٔظٞك٠: 
كظٞف حُ٘خّ، دمحم رٖ ػَٔ رٖ ٝحهي ح٢ُٜٔٔ حأل٢ِٔٓ رخُٞالء، حُٔي٢ٗ، أرٞ ػزي هللا،  .ٓٓٗ

 -ٛـ 7ٔٗٔٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ 7ٕٓحُٞحهي١ )حُٔظٞك٠: 

ٔ007 .ّ 
كظٞكخص حُٞٛخد رظ٤ٟٞق َٗف ٜٓ٘ؾ حُطالد حُٔؼَٝف رلخ٤ٗش حُـَٔ )ٜٓ٘ؾ  .ٔٓٗ

حُطالد حهظَٜٙ ٣ًَُخ حألٜٗخ١ٍ ٖٓ ٜٓ٘خؽ حُطخُز٤ٖ ١ُِٝٞ٘ ػْ َٗكٚ ك٢ َٗف 

ٝف رخُـَٔ ٜٓ٘ؾ حُطالد(، ٤ِٓٔخٕ رٖ ػَٔ رٖ ٍٜٓ٘ٞ حُؼـ٢ِ٤ حأل١َُٛ، حُٔؼَ
 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٝريٕٝ طخ٣ٍن. ٕٗٓٔ)حُٔظٞك٠: 

حُلظٟٞ حُل٣ٞٔش حٌُزَٟ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼَزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ  .ٕٓٗ

ٛـ(، 7ٕ4ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 
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ٙ7ٙ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ح٣َُخٝ، حُطزؼش  -رٖ ػزي حُٔلٖٔ حُظ٣ٞـ١َ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ح٤ُٜٔؼ٢  طلو٤ن: ى. كٔي

 ّ. ٕٗٓٓٛـ / ٕ٘ٗٔحُؼخ٤ٗش 
حُلَحثٞ ُِؼ١ٍٞ، أرٞ ػزي هللا ٓل٤خٕ رٖ ٓؼ٤ي رٖ َٓٔٝم حُؼ١ٍٞ حٌُٞك٢ )حُٔظٞك٠:  .ٖٓٗ

اَٗحف: أر٢ ػزي هللا ، طو٣َؾ: أر٢ ػزي هللا ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا ح٤َُِٜ، ٛـ(ٔٙٔ

 ٛـ.  ٓٔٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ  -حُليحى، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼخٛٔش ٓلٔٞى رٖ دمحم 
حُل٤َٓٝش، دمحم رٖ أر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد رٖ ٓؼي ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ ه٤ْ حُـ٣ُٞش )حُٔظٞك٠:  .ٗٓٗ

 -ٛـ(، طلو٤ن: ٍٜٓ٘ٞ رٖ كٖٔ رٖ ٓلٔٞى رٖ ِٓٔخٕ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حألٗيُْ 7٘ٔ

 . 00ٖٔ - ٗٔٗٔكخثَ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُٔؼٞى٣ش 
لَٝع ٝٓؼٚ طٜل٤ق حُلَٝع ُؼالء حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ ٤ِٓٔخٕ حَُٔىح١ٝ، دمحم رٖ ٓلِق حُ .٘ٓٗ

رٖ دمحم رٖ ٓلَؽ، أرٞ ػزي هللا، ْٗٔ حُي٣ٖ حُٔوي٢ٓ حَُح٠٘٤ٓ ػْ حُٜخُل٢ حُل٘ز٢ِ 

ٛـ(، طلو٤ن: ػزي هللا رٖ ػزي حُٔلٖٔ حُظ٢ًَ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، 7ٖٙ)حُٔظٞك٠: 
 ٓـ.  ٖٕٓٓ -ٛـ  ٕٗٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ 

حُلَٝم = أٗٞحٍ حُزَٝم ك٢ أٗٞحء حُلَٝم، أرٞ حُؼزخّ ٜٗخد حُي٣ٖ أكٔي رٖ اى٣ٍْ  .ٙٓٗ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ػخُْ حٌُظذ، 4ٗٙرٖ ػزي حَُكٖٔ حُٔخ٢ٌُ ح٤َُٜ٘ رخُوَحك٢ )حُٔظٞك٠: 
ٝٛٞ « اىٍحٍ حَُ٘ٝم ػ٠ِ أٗٞحٍ حُلَٝم»ٝٓؼٚ ، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٝريٕٝ طخ٣ٍن

ط٣ٌٜذ حُلَٝم »ٛـ(، ٝرؼيٙ 7ٕٖحُٔؼَٝف رخرٖ حُ٘خ١ ) كخ٤ٗش ح٤ُ٘ن هخْٓ رٖ ػزي هللا

٤ُِ٘ن دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ك٤ٖٔ ٓلظ٠ حُٔخ٤ٌُش رٌٔش « ٝحُوٞحػي ح٤ُ٘ٔش ك٢ حألَٓحٍ حُلو٤ٜش
 ٛـ(. 7ٖٙٔحٌَُٔٓش )

حُلَٜ ك٢ حَُِٔ ٝحألٛٞحء ٝحُ٘لَ، أرٞ دمحم ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي رٖ كِّ حألٗي٢ُٔ  .7ٓٗ

 حُوخَٛس.  -ـ(، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُوخٗـ٢ ٛٙ٘ٗحُو١َز٢ حُظخ١َٛ )حُٔظٞك٠: 
حُلٍٜٞ ك٢ حألٍٛٞ، أكٔي رٖ ػ٢ِ أرٞ رٌَ حَُح١ُ حُـٜخٙ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠:  .4ٓٗ

 ّ. 00ٗٔ -ٛـ ٗٔٗٔٛـ(، حُ٘خَٗ: ُٝحٍس حألٝهخف ح٣ٌُٞظ٤ش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 7ٖٓ

٢ِِّ، أٓظخً  .0ٓٗ َك٤ْ ُِّ زَش رٖ ٜٓطل٠ حُ ْٛ َٝ ٍٝث٤ْ هْٔ حُلوٚ حُِلْوُٚ حإلٓال٢ُّٓ ٝأىَُّظُُٚ، أ. ى. 
٣ََّ٘ؼش، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ  -حإلٓال٢ّٓ ٝأُٛٞٚ رـخٓؼش ىٓ٘ن   –٣ٍَّٞٓش  -٤ًَِّّش حُ

ش رخُِّ٘ٔزش ُٔخ ٓزوٜخ )٢ٛٝ حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ػَ٘س ُٔخ ، ىٓ٘ن حرؼش حُٔ٘وَّلش حُٔؼيَُّ ََّ حُطزؼش حُ

 طويٜٓخ ٖٓ،. ١زؼخص ٍٜٓٞس(. 
 حُوَٟخ١ٝ، ١زغ: ٌٓظزش ٝٛزش كوٚ حُِٜٞ ٝحُظ٣َٝق، حُيًظٍٞ ٣ٞٓق رٖ ػزيهللا .ٓٔٗ

ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ )ِِٓٔش ط٤ٔ٤َ حُلوٚ ُِِْٔٔ حُٔؼخَٛ ك٢ ٟٞء حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش(، حُطزؼش 
 ّ، ٓـِي ٝحكي. ٕٙٓٓحُؼخُؼش، ػخّ 

كوٚ حُ٘ٞحٍُ، ىٍحٓش ـظؤ٤ِ٤ٛش ططز٤و٤ش، حُيًظٍٞ دمحم رٖ ك٤ٖٔ حُـ٤ِح٢ٗ، ١زغ: ىحٍ  .ٔٔٗ

 ٛـ. 7ٕٗٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، حُٔ –حرٖ حُـ١ُٞ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُيٓخّ 
حُلوٚ ػ٠ِ حٌُٔحٛذ حألٍرؼش، ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم ػٞٝ حُـ١َ٣ِ )حُٔظٞك٠:  .ٕٔٗ

 -ٛـ  ُٕٗٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص ٖٓٙٔ

ٕٖٓٓ  .ّ 
حُلو٤ٚ ٝ حُٔظلوٚ، أرٞ رٌَ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ ػخرض رٖ أكٔي رٖ ٜٓي١ حُوط٤ذ  .ٖٔٗ

ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ ػزي حَُكٖٔ ػخىٍ رٖ ٣ٞٓق حُـَح١ُ، ُٖٙٗزـيحى١ )حُٔظٞك٠: ح

 ٙ. ٕٔٗٔحُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ حُـ١ُٞ 
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ٙ77 

 
 َٔحؿغكَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحُ

 

 حُلٜخٍّ
 د

كَّٜ حُلٜخٍّ ٝحألػزخص ٝٓؼـْ حُٔؼخؿْ ٝح٤ُ٘ٔوخص ٝحُِٔٔٔالص، دمحم َػْزي حَُل٢ّ  .ٗٔٗ

ي حُل٢ حٌُظخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: رٖ ػزي حٌُز٤َ حرٖ دمحم حُل٢٘ٔ حإلى٢ٔ٣ٍ، حُٔؼَٝف رؼز
ر٤َٝص ٙ. د:  -ٛـ(، طلو٤ن: اكٔخٕ ػزخّ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُـَد حإلٓال٢ٓ 4ٕٖٔ

 . 04ٕٔ، ٕ، حُطزؼش 747٘/ٖٔٔ

حُلٞحًٚ حُيٝح٢ٗ ػ٠ِ ٍٓخُش حرٖ أر٢ ٣ُي حُو٤َٝح٢ٗ، أكٔي رٖ ؿخْٗ )أٝ ؿ٤ْ٘( رٖ ٓخُْ  .٘ٔٗ
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٕٙٔٔ حرٖ ٜٓ٘خ، ٜٗخد حُي٣ٖ حُ٘لَح١ٝ حأل١َُٛ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠:

  .00ّ٘ٔ -ٛـ ٘ٔٗٔطخ٣ٍن حَُ٘٘: ش، حُلٌَ، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼ

حُلٞحثي حُٔـٔٞػش ك٢ حألكخى٣غ حُٟٔٞٞػش، دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم حًُ٘ٞخ٢ٗ  .ٙٔٗ
ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ل٢ حُٔؼ٢ِٔ ح٤ُٔخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٕٓ٘ٔ)حُٔظٞك٠: 

  .حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، ُز٘خٕ

حُٔي٤ٗش ك٤ٖٔ ٣لظ٠ روُٞٚ ٖٓ أثٔش حُ٘خكؼ٤ش، دمحم رٖ ٤ِٓٔخٕ حٌَُى١، طلو٤ن: حُلٞحثي  .7ٔٗ
رٔخّ ػزيحُٞٛخد حُـخر٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٍٗٞ حُٜزخف ٝىحٍ حُـلخٕ ٝحُـخر٢، ُز٘خٕ، حُطزؼش 

 ّ. ٕٔٔٓحأل٠ُٝ، ػخّ 

حُلٞحثي حُٟٔٞٞػش ك٢ حألكخى٣غ حُٟٔٞٞػش، َٓػ٢ رٖ ٣ٞٓق رٖ أر٠ رٌَ رٖ  .4ٔٗ
ٛـ(، طلو٤ن: ى. دمحم رٖ ُطل٢ حُٜزخؽ، ٢ٖٖٓٔٓ حُل٘ز٠ِ )حُٔظٞك٠: أكٔي ح٠ٌَُٓ حُٔوي

 ّ. 004ٔ -ٛـ  0ٔٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حُؼخُؼش،  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حٍُٞحم 

حُلٞحثي، دمحم رٖ أر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد رٖ ٓؼي ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ ه٤ْ حُـ٣ُٞش )حُٔظٞك٠:  .0ٔٗ
 ّ.  07ٖٔ -ٛـ  0ٖٖٔش، ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗ -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 7٘ٔ

هخػيس ؿ٤ِِش ك٢ حُظَٞٓ ٝح٤ُِٓٞش، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي  .ٕٓٗ

حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 
ٕ، ػـٔخ -ٛـ(، طلو٤ن: ٍر٤غ رٖ ٛخى١ ػ٤َٔ حُٔيه٢ِ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُلَهخٕ 7ٕ4

 ٛـ. ٕٔٓٓ -ٛـ ٕٕٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ )ٌُٔظزش حُلَهخٕ( 

هخػيس ػظ٤ٔش ك٢ حُلَم ر٤ٖ ػزخىحص أَٛ حإلٓالّ ٝحإل٣ٔخٕ ٝػزخىحص أَٛ حَُ٘ى  .ٕٔٗ
ٝحُ٘لخم، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ 

ٛـ(، طلو٤ن: ٤ِٓٔخٕ 7ٕ4ُٔظٞك٠: حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )ح

 ّ. 007ٔٛـ / 4ٔٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش  -رٖ ٛخُق حُـٜٖ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼخٛٔش 
هخػيس ك٢ حالٗـٔخّ ك٢ حُؼيٝ َٝٛ ٣زخف، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ  .ٕٕٗ

٢ حُيٓ٘و٢ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘زِ
ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ دمحم أَٗف رٖ ػزي حُٔوٜٞى، حُ٘خَٗ: أٟٞحء حُِٔق، 7ٕ4)حُٔظٞك٠: 

 ّ. ٕٕٓٓ -ٛـ ٕٕٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ 

هخػيس ٓوظَٜس ك٢ هظخٍ حٌُلخٍ ٜٝٓخىٗظْٜ ٝطل٣َْ هظِْٜ ُٔـَى ًلَْٛ، ٤ٗن حإلٓالّ  .ٖٕٗ
ٜخ ىٍحٓش كووٜخ ٝىٍٓ، ٛـ( 7ٕ4 - ٔٙٙأكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ )

٤ِْٛ ح٣َُِ آٍ كٔي، حُ٘خَٗ: )حُٔلون(، حُطزؼش  ٓوخٍٗش: ى. ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي هللا رٖ ارَح

 ّ.  ٕٗٓٓ -ٛـ  ٕ٘ٗٔحأل٠ُٝ، 
هخػيس ٓوظَٜس ك٢ ٝؿٞد ١خػش هللا ٍُٝٓٞٚ ٝٝالس حألٍٓٞ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ  .ٕٗٗ

دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ 

ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حَُُحم رٖ ػزي حُٔلٖٔ حُزيٍ، 7ٕ4حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 
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 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

حُ٘خَٗ: ؿٜخُ حإلٍٗخى ٝحُظٞؿ٤ٚ رخُلَّ ح٢٘١ُٞ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش 

 ٛـ. 7ٔٗٔحُؼخ٤ٗش، 
٢، ٍٜٓ٘ٞ رٖ هخّٓٞ حُزيع ٓٔظوَؽ ٖٓ ًظذ حإلٓخّ حُؼالٓش دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخٗ .ٕ٘ٗ

أكٔي رٖ آٔخػ٤َ حًٌُ٘ٞخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ  -كٖٔ آٍ ِٓٔخٕ أرٞ ػز٤يس 

 . ٔ، ٍهْ حُطزؼش ٔ، هطَ، ػيى حُٔـِيحص: –
حُوخّٓٞ حُلو٢ٜ ُـش ٝحٛطالكخ، حُيًظٍٞ ٓؼي١ أرٞ كز٤ذ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ.  .ٕٙٗ

 ّ.  044ٔٛـ =  ٣ٍٞٓٔٗٓ4ش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش  -ىٓ٘ن 

ك٢ َٗف ١ٞٓؤ ٓخُي رٖ أْٗ، حُوخ٢ٟ دمحم رٖ ػزي هللا أرٞ رٌَ رٖ حُؼَر٢ حُوزْ  .7ٕٗ
ٛـ(، طلو٤ن: حُيًظٍٞ دمحم ػزي هللا ُٝي ٣ًَْ، ٖٗ٘حُٔؼخك١َ حالٗز٢ِ٤ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  00ٕٔحُ٘خَٗ: ىحٍ حُـَد حإلٓال٢ٓ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ِؿَى١ حُوَحءس هِق حإلٓخّ، أكٔي رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ حُوُ  .4ٕٗ ْٝ ََ ْٔ
ٛـ(، طلو٤ن: دمحم حُٔؼ٤ي رٖ ر٢ٗٞ٤ٔ 4٘ٗحُوَحٓخ٢ٗ، أرٞ رٌَ حُز٤ٜو٢ )حُٔظٞك٠: 

 . ٘ٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ُؿٍِٞ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

هٞح١غ حألىُش ك٢ حألٍٛٞ، أرٞ حُٔظلَ، ٍٜٓ٘ٞ رٖ دمحم رٖ ػزي حُـزخٍ حرٖ أكٔي  .0ٕٗ
ٛـ(، طلو٤ن: دمحم كٖٔ 40ْٗ حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠: حَُُٟٔٝ حُٔٔؼخ٢ٗ حُظ٢ٔ٤ٔ حُل٘ل٢ ػ

دمحم كٖٔ حٓٔخػ٤َ حُ٘خكؼ٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

 ّ. 000ٔٛـ/4ٔٗٔ
هٞحػي حألكٌخّ ك٢ ٜٓخُق حألٗخّ، أرٞ دمحم ػِ حُي٣ٖ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ  .ٖٓٗ

، ٛـ(ِٓٙٙٔوذ رِٔطخٕ حُؼِٔخء )حُٔظٞك٠: أر٢ حُوخْٓ رٖ حُلٖٔ ح٢ُِٔٔ حُيٓ٘و٢، حُ

، حُوخَٛس –ٍحؿؼٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: ١ٚ ػزي حَُإٝف ٓؼي، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ح٤ٌُِخص حأل٣َُٛش 
  .ّ 00ٔٔ -ٛـ  ١ٔٗٔٗزؼش: ؿي٣يس ٠ٓز١ٞش ٓ٘ولش، 

حُوٞحػي حٍُ٘ٞح٤ٗش حُلو٤ٜش، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ  .ٖٔٗ

أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠:  رٖ ػزي هللا رٖ
، كووٚ ٝهَؽ أكخى٣ؼٚ: ى أكٔي رٖ دمحم حُو٤َِ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ حُـ١ُٞ، ٛـ(7ٕ4

 ٛـ. ٕٕٗٔحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ؿ١ِ حٌُِز٢ حُوٞح٤ٖٗ حُلو٤ٜش، أرٞ حُوخْٓ، دمحم رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ ػزي هللا، حرٖ  .ٕٖٗ
 ٛـ(. 7ٗٔحُـَٗخ٢١ )حُٔظٞك٠: 

حُوٍٞ حُ٘خً ٝأػَٙ ك٢ حُلظ٤خ، طؤ٤ُق: أ. ى. أكٔي رٖ ٤َٓ ٓزخ٢ًٍ، ػ٠ٞ ٤ٛجش ًزخٍ  .ٖٖٗ
ٛـ، ك٢ ٕٖٗٔحُؼِٔخء رخٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، ١زغ: ىحٍ حُؼِس رخ٣َُخٝ ػخّ 

 ٓـِي٣ٖ. 

حَُٗي ح٣َُخٝ،  حُو٤خّ ك٢ حُؼزخىحص، كٌٔٚ ٝأػَٙ، دمحم ٓ٘ظٍٞ ا٢ُٜ، ١زغ: ٌٓظزش .ٖٗٗ
 ّ. ٕٗٓٓٛـ/ ٕٗٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، ػخّ 

حٌُخك٢ حُ٘خف ك٢ طو٣َؾ أكخى٣غ حٌُ٘خف، حُٔئُق / حَُٔ٘ف: أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ  .ٖ٘ٗ

كـَ حُؼٔوال٢ٗ حُٔلون / حُٔظَؿْ: ريٕٝ، حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٤خُطزؼش 
 ٛـ. 4ٔٗٔحأل٠ُٝ ٓ٘ش حُطزغ:،. 

 ٓٞكن حُي٣ٖ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ هيحٓش حٌُخك٢ ك٢ كوٚ حإلٓخّ أكٔي، أرٞ دمحم .ٖٙٗ

حُـٔخػ٢ِ٤ حُٔوي٢ٓ ػْ حُيٓ٘و٢ حُل٘ز٢ِ، ح٤َُٜ٘ رخرٖ هيحٓش حُٔوي٢ٓ )حُٔظٞك٠: 
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 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 ّ.  00ٗٔ -ٛـ  ٗٔٗٔٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ٕٓٙ

زي حُزَ رٖ حٌُخك٢ ك٢ كوٚ أَٛ حُٔي٣٘ش، أرٞ ػَٔ ٣ٞٓق رٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػ .7ٖٗ
ٛـ(، طلو٤ن: دمحم دمحم أك٤ي ُٝي ٓخى٣ي ٖٙٗػخْٛ ح١َُٔ٘ حُو١َز٢ )حُٔظٞك٠: 

ح٣ٍُٞٔظخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ح٣َُخٝ حُلي٣ؼش، ح٣َُخٝ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، 

 ّ. 04ٓٔٛـ/ٓٓٗٔحُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 
٠٘ رٚ: ٛـ(، حػظ 0ٕٖحٌُخك٢، دمحم رٖ ٣ؼوٞد رٖ آلخم ح٢٘٤ٌُِ حَُح١ُ )طٞك٢ ٓ٘ش  .4ٖٗ

ا٣َحٕ، حُطزؼش حُوخٓٔش،  –ػ٢ِ أًزَ حُـلخ١ٍ، ١زغ: ىحٍ حٌُظذ حإلٓال٤ٓش، ١َٜحٕ 

 ٛـ. ٖٖٙٔ
حٌُخَٓ ك٢ حُظخ٣ٍن، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ أر٢ حٌَُّ دمحم رٖ دمحم رٖ ػزي ح٣ٌَُْ رٖ ػزي  .0ٖٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ػَٔ ػزي ٖٓٙحُٞحكي ح٤ُ٘زخ٢ٗ حُـ١ٍِ، ػِ حُي٣ٖ حرٖ حألػ٤َ )حُٔظٞك٠: 

ٛـ / 7ُٔٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ي١َٓ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢، ر٤َٝص حُٔالّ ط
ٔ007 .ّ 

، ٛـ(ٖ٘ٙحٌُخَٓ ك٢ ٟؼلخء حَُؿخٍ، أرٞ أكٔي رٖ ػي١ حُـَؿخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .ٓٗٗ

ٗخٍى ك٢ طلو٤وٚ: ػزي حُلظخف أرٞ ، ػ٢ِ دمحم ٓؼٞٝ-طلو٤ن: ػخىٍ أكٔي ػزي حُٔٞؿٞى
 ّ. 007ٔٛـ4ُٔٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، -ر٤َٝص -ٓ٘ش، حُ٘خَٗ: حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

ًظخد حألٓٞحٍ، أرٞ ُػز٤ي حُوخْٓ رٖ ٓالّّ رٖ ػزي هللا ح١َُٜٝ حُزـيحى١ )حُٔظٞك٠:  .ٔٗٗ

 ر٤َٝص.  -ٛـ(، طلو٤ن: ه٤َِ دمحم َٛحّ.، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ. ٕٕٗ
حٌُظخد حُٜٔ٘ق ك٢ حألكخى٣غ ٝح٥ػخٍ، أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش، ػزي هللا رٖ دمحم رٖ  .ٕٗٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ًٔخٍ ٣ٞٓق ٤ْٕٖٛ٘ رٖ ػؼٔخٕ رٖ هٞحٓظ٢ حُؼز٢ٔ )حُٔظٞك٠: ارَح

 . 0ٓٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُلٞص، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حَُٗي 
ًظخد حُٟٔٞٞػخص ٖٓ حألكخى٣غ حَُٔكٞػخص، حُٔئُق / حَُٔ٘ف: ػزيحَُكٖٔ رٖ  .ٖٗٗ

َ: أٟٞحء ػ٢ِ حرٖ حُـ١ُٞ حُٔلون / حُٔظَؿْ: ٍٗٞ حُي٣ٖ ١ٌَٗ ر٣ٞخك٤الٍ، حُ٘خٗ

  .ٛـ4ٔٗٔحُِٔق، حُطزؼش حأل٠ُٝ،. ٓ٘ش حُطزغ: 
ٖٓ ًظخد َٗف أٍٛٞ حػظوخى أَٛ حُٔ٘ش ٝحُـٔخػش  -ًَحٓخص حأل٤ُٝخء ُالٌُخث٢  .ٗٗٗ

ُالٌُخث٢، أرٞ حُوخْٓ ٛزش هللا رٖ حُلٖٔ رٖ ٍٜٓ٘ٞ حُطز١َ حَُح١ُ حُالٌُخث٢ )حُٔظٞك٠: 

حُٔؼٞى٣ش،  -ىحٍ ٤١زش  ٛـ(، طلو٤ن: أكٔي رٖ ٓؼي رٖ كٔيحٕ حُـخٓي١، حُ٘خَٗ:4ٔٗ
 ّ. ٖٕٓٓٛـ / ٖٕٗٔحُطزؼش حُؼخٓ٘ش، 

ً٘خف حُو٘خع ػٖ ٓظٖ حإله٘خع، ٍٜٓ٘ٞ رٖ ٣ْٞٗ رٖ ٛالف حُي٣ٖ حرٖ كٖٔ رٖ  .٘ٗٗ
 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش. ٔ٘ٓٔاى٣ٍْ حُزٜٞط٠ حُل٘ز٠ِ )حُٔظٞك٠: 

رٖ ك٣َِ رٖ ًلخ٣ش حأله٤خٍ ك٢ كَ ؿخ٣ش حإلهظٜخٍ، أرٞ رٌَ رٖ دمحم رٖ ػزي حُٔئٖٓ  .ٙٗٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ػ٢ِ ػزي 4ٕ0ٓؼ٠ِ حُل٢٘٤ٔ حُل٢ٜ٘، طو٢ حُي٣ٖ حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠: 
ىٓ٘ن، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُل٤ٔي رِطـ٢ ٝدمحم ٝٛز٢ ٤ِٓٔخٕ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُو٤َ 

ٔ00ٗ . 

ًلخ٣ش حُ٘ز٤ٚ ك٢ َٗف حُظ٘ز٤ٚ، أكٔي رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ حألٜٗخ١ٍ، أرٞ حُؼزخّ، ٗـْ  .7ٗٗ
ٛـ(، طلو٤ن: ٓـي١ دمحم ٍَٓٝ رخِّٓٞ، 7ٖٔٓ حَُكؼش )حُٔظٞك٠: حُي٣ٖ، حُٔؼَٝف رخر

 . 0ٕٓٓحُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ّ 

ح٤ٌُِخص ٓؼـْ ك٢ حُٜٔطِلخص ٝحُلَٝم حُِـ٣ٞش، أ٣ٞد رٖ ٠ٓٞٓ حُل٢٘٤ٔ حُو٢ٔ٣َ  .4ٗٗ
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دمحم  -ٛـ(، طلو٤ن: ػيٗخٕ ى٣ٍٖٝ 0ٗٓٔحٌُل١ٞ، أرٞ حُزوخء حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: 

  .ر٤َٝص –١، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش حَُٜٔ
حٌُٞحًذ حُي٣ٍش ك٢ ٓ٘خهذ حُٔـظٜي حرٖ ط٤ٔ٤ش، َٓػ٢ رٖ ٣ٞٓق ح٢ٌَُٓ حُل٘ز٢ِ،  .0ٗٗ

 - ٙٓٗٔحُ٘خَٗ: ىحٍ حُـَد حإلٓال٢ٓ، ٓ٘ش حَُ٘٘: ، طلو٤ن: ٗـْ ػزي حَُكٖٔ هِق

ٔ04ٙ . 
ُٔظٞك٠: حٌُٞحًذ حُٔخثَس رؤػ٤خٕ حُٔجش حُؼخَٗس، ٗـْ حُي٣ٖ دمحم رٖ دمحم حُـ١ِ )ح .ٓ٘ٗ

ُز٘خٕ، حُطزؼش  -ٛـ(، طلو٤ن: ه٤َِ حٍُٜٔ٘ٞ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص ٔٙٓٔ

 ّ.  007ٔ -ٛـ  4ٔٗٔحأل٠ُٝ، 
ال اٌٗخٍ ك٢ ٓٔخثَ حالؿظٜخى، ػزي حُٔالّ ٓوزَ حُٔـ٤ي١، حُ٘خَٗ: ٓـِش حُٞػ٢  .ٔ٘ٗ

طزؼش ، حُٕٔٔٓ – ٕٖٗٔح٣ٌُٞض، ٓ٘ش حَُ٘٘:  -ُٝحٍس حُ٘ئٕٝ حإلٓال٤ٓش  –حإلٓال٢ٓ 

 . 0ٕٓٓ – ٖٓٗٔحُؼخ٤ٗش، حإلٛيحٍ حُظخٓغ 
حُِزخد ك٢ َٗف حٌُظخد، ػزي حُـ٢٘ رٖ ١خُذ رٖ كٔخىس رٖ ارَح٤ْٛ حُـ٢ٔ٤٘ حُيٓ٘و٢  .ٕ٘ٗ

كووٚ، ٝكِٜٚ، ٟٝزطٚ، ٝػِن كٞح٤ٗٚ: دمحم ، ٛـ(04ٕٔح٤ُٔيح٢ٗ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: 

 ُز٘خٕ.  -ٓل٢٤ حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 
ُٔخٕ حُؼَد، دمحم رٖ ٌَّٓ رٖ ػ٠ِ، أرٞ حُل٠َ، ؿٔخٍ حُي٣ٖ حرٖ ٓ٘ظٍٞ حألٜٗخ١ٍ  .ٖ٘ٗ

 -ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخُؼش  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٛخىٍ 7ٔٔح٣َُٝلؼ٠ حإلك٣َو٠ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ.  ٗٔٗٔ
ُٔخٕ ح٤ُِٔحٕ، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ  .ٗ٘ٗ

ػزي حُلظخف أرٞ ؿيس، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُز٘خثَ حإلٓال٤ٓش، حُطزؼش  ٛـ(، طلو٤ن:4ٕ٘)حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٕٕٓٓحأل٠ُٝ، 
حُٔزيع ك٢ َٗف حُٔو٘غ، ارَح٤ْٛ رٖ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ دمحم حرٖ ٓلِق، أرٞ آلخم،  .٘٘ٗ

ُز٘خٕ، حُطزؼش  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص 44ٗرَٛخٕ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  007ٔ -ٛـ  4ٔٗٔحأل٠ُٝ، 
ٛـ(، 4ٖٗحُٔز١ٞٔ، دمحم رٖ أكٔي رٖ أر٢ َٜٓ ْٗٔ حألثٔش حَُٔه٢ٔ )حُٔظٞك٠:  .ٙ٘ٗ

 ّ. 00ٖٔ -ٛـ ٗٔٗٔطخ٣ٍن حَُ٘٘: ، ر٤َٝص، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش -حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؼَكش 

ٗ٘7.  ُٖ ظْ َٓ« َِ ْ٘ ، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ حُو٤َ حرٖ حُـ١ٍِ، دمحم « ٤١َِّزَِش حَُّ٘ َِ ْ٘ ُْؼَ حَءحِص ح ََ ِو ُْ ك٢ِ ح
دمحم ط٤ْٔ حُِؿز٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٜيٟ، ، طلو٤ن: ٛـ(4ٖٖٖ ٣ٞٓق )حُٔظٞك٠: رٖ دمحم ر

 ّ.  00ٗٔ -ٛـ  ٗٔٗٔؿيس، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حُٔـظز٠ ٖٓ حُٖٔ٘ = حُٖٔ٘ حُٜـَٟ ُِ٘ٔخث٢، أرٞ ػزي حَُكٖٔ أكٔي رٖ ٗؼ٤ذ رٖ  .4٘ٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُلظخف أرٞ ؿيس، حُ٘خَٗ: ٖٖٓػ٢ِ حُوَحٓخ٢ٗ، حُ٘ٔخث٢ )حُٔظٞك٠: 

 . 04ٙٔ - ٙٓٗٔكِذ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -ٌٓظذ حُٔطزٞػخص حإلٓال٤ٓش 
حُٔـَٝك٤ٖ ٖٓ حُٔليػ٤ٖ ٝح٠ُؼلخء ٝحُٔظ٤ًَٖٝ، دمحم رٖ كزخٕ رٖ أكٔي رٖ كزخٕ رٖ  .0٘ٗ

ْؼزيَ، حُظ٢ٔ٤ٔ، أرٞ كخطْ، حُيح٢ٍٓ، حُزُٔظ٢ )حُٔظٞك٠:  َٓ ٛـ(، طلو٤ن: ٓلٔٞى ٖٗ٘ٓؼخً رٖ 

 ٛـ. 0ِٖٙٔذ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ك -ارَح٤ْٛ ُح٣ي، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٞػ٢ 
ٓـِش ى٣ٍٝش طٜيٍ ػٖ حَُثخٓش حُؼخٓش إلىحٍحص حُزلٞع  -ٓـِش حُزلٞع حإلٓال٤ٓش  .ٓٙٗ

حُؼ٤ِٔش ٝحإلكظخء ٝحُيػٞس ٝحإلٍٗخى، حَُثخٓش حُؼخٓش إلىحٍحص حُزلٞع حُؼ٤ِٔش ٝحإلكظخء 

 ٝحُيػٞس ٝحإلٍٗخى. 
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هللا رٖ أكٔي رٖ آلخم  ٓـِْ ٖٓ أٓخ٢ُ أر٢ ٗؼ٤ْ حألٛزٜخ٢ٗ، أرٞ ٗؼ٤ْ أكٔي رٖ ػزي .ٔٙٗ

ىٍحٓش ٝطلو٤ن: ٓخػي رٖ ػَٔ ، ٛـ(ٖٓٗرٖ ٠ٓٞٓ رٖ َٜٓحٕ حألٛزٜخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
 ّ.  040ٔ -ٛـ ١ٔٗٔٓ٘طخ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ؿخ١ُ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٜلخرش 

ٓـٔغ حألَٜٗ ك٢ َٗف ِٓظو٠ حألرلَ، ارَح٤ْٛ رٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حَُلَِز٢ حُل٘ل٢  .ٕٙٗ

لو٤ن: هَف آ٣خطٚ ٝأكخى٣ؼٚ ه٤َِ ػَٔحٕ حٍُٜٔ٘ٞ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٛـ(، ط0٘ٙ)حُٔظٞك٠: 
 ّ. 004ٔ -ٛـ 0ُٔٗٔز٘خٕ/ ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

ٓـٔغ حألَٜٗ ك٢ َٗف ِٓظو٠ حألرلَ، ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم رٖ ٤ِٓٔخٕ حُٔيػٞ  .ٖٙٗ

ُظَحع ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء ح74ٓٔر٤٘و٢ ُحىٙ، ٣ؼَف ريحٓخى أك٘ي١ )حُٔظٞك٠: 
 حُؼَر٢، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٝريٕٝ طخ٣ٍن. 

حثِِي، أرٞ حُلٖٔ ٍٗٞ حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ رٌَ رٖ ٤ِٓٔخٕ  .ٗٙٗ َٞ ْ٘زَُغ حُلَ َٓ َٝ حثِِي  َٝ َِّ ُغ حُ َٔ ـْ َٓ
ُٕٓٞ ، طلو٤نٛـ(4ٓ7ح٤ُٜؼ٢ٔ )حُٔظٞك٠:  ؤْ َٔ ٍُ حُ : ك٤ٖٔ ٤ِْٓ أٓي حُيّحٍح٢ٗ، حُ٘خَٗ: ىَح

حِع.  ََ ِظُّ ُِ 

حثي، أرٞ حُلٖٔ ٍٗٞ حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ رٌَ رٖ ٤ِٓٔخٕ ٓـٔغ حُِٝحثي ٝٓ٘زغ حُلٞ .٘ٙٗ

ٛـ(، طلو٤ن: كٔخّ حُي٣ٖ حُوي٢ٓ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُوي٢ٓ، 4ٓ7ح٤ُٜؼ٢ٔ )حُٔظٞك٠: 
 ّ.  00ٗٔٛـ،  ٗٔٗٔػخّ حَُ٘٘: ، حُوخَٛس

ٓـٔٞع حُلظخٟٝ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ  .ٙٙٗ

ن: ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم رٖ هخْٓ، حُ٘خَٗ: ٓـٔغ حُِٔي كٜي ٛـ(، طلو7ٕ4٤)حُٔظٞك٠: 
ػخّ حَُ٘٘: ، ُطزخػش حُٜٔلق ح٣َُ٘ق، حُٔي٣٘ش حُ٘ز٣ٞش، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش

  .00ّ٘ٔٛـ/ٙٔٗٔ

حُٔـٔٞع َٗف حٌُٜٔد ))ٓغ طٌِٔش حُٔز٢ٌ ٝحُٔط٤ؼ٢((، أرٞ ٣ًَُخ ٓل٢٤ حُي٣ٖ  .7ٙٗ
  .َٗ: ىحٍ حُلٌَٛـ(، حُ٘خ٣ٙ7ٙل٠٤ رٖ َٗف ح١ُٝٞ٘ )حُٔظٞك٠: 

ٓـٔٞػش حَُٓخثَ ح٣َ٤ُ٘ٔش، أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ أرٞ  .4ٙٗ

حُٜ٘ؼخ٢ٗ ٝؿ٤َْٛ.، طلو٤ن: دمحم ٤َ٘ٓ  -حًُ٘ٞخ٢ٗ  -حرٖ كـَ  -حُؼزخّ طو٢ حُي٣ٖ 
  .ٛـ ٖٖٗٔحُيٓ٘و٢، حُ٘خَٗ: حُٔطزؼش ح٣َ٤ُ٘ٔش، ٓ٘ش حَُ٘٘: 

ش )حُـِء حألٍٝ(، ُزؼٞ ػِٔخء ٗـي حألػالّ، ٓـٔٞػش حَُٓخثَ ٝحُٔٔخثَ حُ٘ـي٣ .0ٙٗ

حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼخٛٔش، ح٣َُخٝ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
 ٛـ. ٕٔٗٔٛـ/حَُ٘٘س حُؼخُؼش، 0ٖٗٔ

ٓـٔٞػش حَُٓخثَ ٝحُٔٔخثَ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ط٤ٔ٤ش  .7ٓٗ
٤ي دمحم ٤ٍٗي ٍٟخ، حُ٘خَٗ: ُـ٘ش حُظَحع ػِن ػ٤ِٚ: حُٔ، ٛـ(7ٕ4حُلَح٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

  .حُؼَر٢

ٓلخَٟحص حألىرخء ٝٓلخٍٝحص حُ٘ؼَحء ٝحُزِـخء، أرٞ حُوخْٓ حُل٤ٖٔ رٖ دمحم  .7ٔٗ
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ًَٗش ىحٍ حألٍهْ رٖ أر٢ ٕٓ٘حُٔؼَٝف رخَُحؿذ حألٛلٜخ٠ٗ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ.  ٕٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حألٍهْ 

ٌُظخد حُؼ٣ِِ، أرٞ دمحم ػزي حُلن رٖ ؿخُذ رٖ ػزي حُٔلٍَ حُٞؿ٤ِ ك٢ طل٤َٔ ح .7ٕٗ
ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُٔالّ ٕٗ٘حَُكٖٔ رٖ طٔخّ رٖ ػط٤ش حألٗي٢ُٔ حُٔلخٍر٢ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ.  ٕٕٗٔ -ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ  -ػزي حُ٘خك٢ دمحم، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

ُظ٢ٔ٤ حَُح١ُ حُِٔوذ حُٔلٍٜٞ، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ػَٔ رٖ حُلٖٔ رٖ حُل٤ٖٔ ح .7ٖٗ
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 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

طلو٤ن: حُيًظٍٞ ١ٚ ؿخرَ ك٤خٝ ، ٛـ(ٙٓٙرلوَ حُي٣ٖ حَُح١ُ هط٤ذ ح١َُ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  007ٔ -ٛـ  4ٔٗٔحُؼِٞح٢ٗ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، حُطزؼش حُؼخُؼش، 
حُٔل٠ِ رخ٥ػخٍ، أرٞ دمحم ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي رٖ كِّ حألٗي٢ُٔ حُو١َز٢ حُظخ١َٛ  .7ٗٗ

  .ر٤َٝص –حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ  ٛـ(،ٙ٘ٗ)حُٔظٞك٠: 

حُٔل٢٤ حُزَٛخ٢ٗ ك٢ حُلوٚ حُ٘ؼٔخ٢ٗ كوٚ حإلٓخّ أر٢ ك٤٘لش ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ، أرٞ حُٔؼخ٢ُ  .7٘ٗ
سَ حُزوخ١ٍ حُل٘ل٢  َُ خ َٓ رَٛخٕ حُي٣ٖ ٓلٔٞى رٖ أكٔي رٖ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػَٔ رٖ 

ش، ٛـ(، طلو٤ن: ػزي ح٣ٌَُْ ٓخ٢ٓ حُـ٘ي١، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔٙٔٙ)حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٕٗٓٓ -ٛـ  ُٕٗٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ر٤َٝص 
ٓوظخٍ حُٜلخف، ٣ُٖ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أر٢ رٌَ رٖ ػزي حُوخىٍ حُل٘ل٢  .7ٙٗ

 -ٛـ(، طلو٤ن: ٣ٞٓق ح٤ُ٘ن دمحم، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش ٙٙٙحَُح١ُ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 000ٔ ٛـ /٤ٕٛٔٗٓيح، حُطزؼش حُوخٓٔش،  -حُيحٍ حًُ٘ٔٞؿ٤ش، ر٤َٝص 
ٓوظَٜ حُـَٜ رخُزِٔٔش ُِوط٤ذ حُزـيحى١، حهظَٜٙ: ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم  .77ٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ػ٢ِ رٖ أكٔي 7ٗ4رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ هَخ٣ْٔخُ حٌُٛز٢ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ. ٕٙٗٔأرٞ ظز٢، حأل٠ُٝ ػخّ  –حٌُ٘ي١ٍ حٍَُٔ، ٓئٓٔش ر٤٘ٞٗش، حإلٓخٍحص 
ش، دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ػَٔ رٖ ٣ؼ٠ِ، أرٞ ٓوظَٜ حُلظخٟٝ ح٣َُٜٔش الرٖ ط٤ٔ٤ .74ٗ

دمحم كخٓي  -ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُٔـ٤ي ٤ِْٓ 774ػزي هللا، ريٍ حُي٣ٖ حُزؼ٢ِّ )حُٔظٞك٠: 

 ط٣َٜٞ ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش.  -حُلو٢، حُ٘خَٗ: ٓطزؼش حُٔ٘ش حُٔلٔي٣ش 
٢ٌُ، أرٞ حُٔوظَٜ حُلو٢ٜ الرٖ ػَكش، دمحم رٖ دمحم حرٖ ػَكش حٍُٞؿ٢ٔ حُظ٢ٔٗٞ حُٔخ .70ٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ى. كخكع ػزي حَُكٖٔ دمحم ه٤َ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش  4ٖٓػزي هللا )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٕٗٔٓ -ٛـ  ٖ٘ٗٔهِق أكٔي حُوزظٍٞ ُألػٔخٍ حُو٣َ٤ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ٓوظَٜ حُوي١ٍٝ ك٢ حُلوٚ حُل٘ل٢، أكٔي رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ ؿؼلَ رٖ كٔيحٕ أرٞ  .4ٓٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ًخَٓ دمحم دمحم ػ٠٣ٞش، حُ٘خَٗ: ىحٍ 4ٕٗحُل٤ٖٔ حُوي١ٍٝ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 007ٔ -ٛـ 4ٔٗٔحٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ٓيحٍؽ حُٔخ٤ٌُٖ ر٤ٖ ٓ٘خٍُ ا٣خى ٗؼزي ٝا٣خى ٗٔظؼ٤ٖ، دمحم رٖ أر٢ رٌَ رٖ أ٣ٞد رٖ  .4ٔٗ

ٛـ(، طلو٤ن: دمحم حُٔؼظْٜ رخهلل 7٘ٔٓؼي ْٗٔ حُي٣ٖ حرٖ ه٤ْ حُـ٣ُٞش )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 00ٙٔ -ٛـ  ٙٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخُؼش،  -خَٗ: ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ حُزـيحى١، حُ٘
حُٔيهَ، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ دمحم رٖ دمحم حُؼزي١ٍ حُلخ٢ٓ حُٔخ٢ٌُ ح٤َُٜ٘ رخرٖ حُلخؽ  .4ٕٗ

 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُظَحع، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش ٝريٕٝ طخ٣ٍن. 7ٖ7)حُٔظٞك٠: 
ٛـ(، 70ٔألٛزل٢ حُٔي٢ٗ )حُٔظٞك٠: حُٔيٝٗش، ٓخُي رٖ أْٗ رٖ ٓخُي رٖ ػخَٓ ح .4ٖٗ

 ّ. 00ٗٔ -ٛـ ٘ٔٗٔحُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ًٌَٓس ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، دمحم حأل٤ٖٓ رٖ دمحم حُٔوظخٍ رٖ ػزي حُوخىٍ حُـ٢ٌ٘ حُ٘٘و٤ط٢  .4ٗٗ
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُؼِّٞ ٝحُلٌْ، حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس، حُطزؼش حُوخٓٔش، 0ٖٖٔ)حُٔظٞك٠: 

ٕٓٓٔ  .ّ 

َٓحطذ حإلؿٔخع ك٢ حُؼزخىحص ٝحُٔؼخٓالص ٝحالػظوخىحص، أرٞ دمحم ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ  .4٘ٗ
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ ٙ٘ٗٓؼ٤ي رٖ كِّ حألٗي٢ُٔ حُو١َز٢ حُظخ١َٛ )حُٔظٞك٠: 

  .ر٤َٝص –حُؼ٤ِٔش 

حَُٔح٤َٓ، أرٞ ىحٝى ٤ِٓٔخٕ رٖ حألٗؼغ رٖ آلخم رٖ ر٤َ٘ رٖ ٗيحى رٖ ػَٔٝ  .4ٙٗ
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 حُلٜخٍّ
 د

ظخ ْٔ ـِ ِّٔ ٛـ(، طلو٤ن: ٗؼ٤ذ حألٍٗخإ١ٝ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ٢ٕٗ7٘ )حُٔظٞك٠: حألُى١ حُ

 . 4ٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حَُٓخُش 
َٓحه٢ حُلالف َٗف ٓظٖ ٍٗٞ حإل٠٣خف، كٖٔ رٖ ػٔخٍ رٖ ػ٢ِ حَُ٘ٗزال٢ُ  .47ٗ

حػظ٠٘ رٚ ٍٝحؿؼٚ: ٗؼ٤ْ ٍٍُُٝ، حُ٘خَٗ: ، ٛـ(0ٙٓٔح١َُٜٔ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٕ٘ٓٓ -ٛـ  ٕ٘ٗٔأل٠ُٝ، حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش، حُطزؼش ح
ٓٔخثَ أر٢ ح٤ُُٞي حرٖ ٍٗي )حُـي(، أرٞ ح٤ُُٞي دمحم رٖ أكٔي رٖ ٍٗي حُو١َز٢  .44ٗ

ىحٍ  -ٛـ(، طلو٤ن: دمحم حُلز٤ذ حُظـٌخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُـ٤َ، ر٤َٝص ٕٓ٘)حُٔظٞك٠: 

 ّ.  00ٖٔ -ٛـ  ٗٔٗٔح٥كخم حُـي٣يس، حُٔـَد، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 
ح٣ش حر٘ٚ ػزي هللا، أرٞ ػزي هللا أكٔي رٖ دمحم رٖ ك٘زَ رٖ ٛالٍ ٓٔخثَ أكٔي رٖ ك٘زَ ٍٝ .40ٗ

ٛـ(، طلو٤ن: ٤َُٛ حُ٘خ٣ٖٝ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ ٕٔٗرٖ أٓي ح٤ُ٘زخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 04ٔٔٛـ ٔٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حإلٓال٢ٓ 
ٛـ[، أرٞ ٕٙٙ -ٛـ ٖٕٓٓٔخثَ حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ ٍٝح٣ش حرٖ أر٢ حُل٠َ ٛخُق ] .0ٓٗ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٕٔٗ أكٔي رٖ دمحم رٖ ك٘زَ رٖ ٛالٍ رٖ أٓي ح٤ُ٘زخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: ػزي هللا

  .حُٜ٘ي –حُيحٍ حُؼ٤ِٔش 
ٓٔخثَ حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ ٝآلخم رٖ ٍح٣ٞٛٚ، آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ رٖ رَٜحّ، أرٞ  .0ٔٗ

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ػٔخىس حُزلغ ٣ٕ٘ٔؼوٞد ح١َُُٝٔ، حُٔؼَٝف رخٌُٞٓؾ )حُٔظٞك٠: 

حإلٓال٤ٓش رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  حُؼ٢ِٔ، حُـخٓؼش
 ّ. ٕٕٓٓ -ٛـ ٕ٘ٗٔ

ٓٔخثَ حإلٓخّ أكٔي ٍٝح٣ش أر٢ ىحٝى حُٔـٔظخ٢ٗ، أرٞ ىحٝى ٤ِٓٔخٕ رٖ حألٗؼغ رٖ  .0ٕٗ

ظخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  ْٔ ِؿ ََ ِّْ ٛـ(، طلو٤ن: 7ٕ٘آلخم رٖ ر٤َ٘ رٖ ٗيحى رٖ ػَٔٝ حألُى١ حُ
ٝ هللا رٖ دمحم، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حرٖ ط٤ٔ٤ش، َٜٓ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، أر٢ ٓؼخً ١خٍم رٖ ػٞ

 ّ.  000ٔ -ٛـ  ٕٓٗٔ

حُٔٔخثَ حُلو٤ٜش حُظ٢ كٌْ حرٖ حُو٤ْ رًٌ٘ٝٛخ، أرلخع ػ٤ِٔش ٓلٌٔش ٍٓ٘٘ٞس ك٢  .0ٖٗ
رؼٞ حُٔـالص حُؼ٤ِٔش، ٜٓ٘خ ٓخ َٗ٘ ك٢ ٓـِش ؿخٓؼش أّ حُوَٟ ُؼِّٞ ح٣َُ٘ؼش ػخّ 

ه٣َٖ ٓوظ٤ٜٖ رؤرٞحد حُؼزخىحص ٝحُٔؼخٓالص ّ ُِيًظٍٞ ٛخُق حُِٔطخٕ، ٝإٓٓٔٓ

َٜٓ، ػخّ -ؿخٓؼش حالَُٛ-ُِيًظٍٞ دمحم رٖ حرَح٤ْٛ حُِ٘ٔش ٝحٍُٔ٘٘ٞ رخُٔـِش حُؼ٤ِٔش
 ٛـ. 0ٕٗٔ

َُ حُٔخٍى٤٘٣َِّش  .0ٗٗ َٔخثِ ٢ٛٝ ٓٔخثَ ٣ٌؼَ ٝهٞػٜخ ٣ٝلَٜ حالرظالء رٜخ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ  -حُٔ
هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي 

٠ٓخكًخ ا٤ُٜخ طؼ٤ِوخص: ح٤ُ٘ن دمحم كخٓي ، ٛـ(7ٕ4حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

ؽ أكخى٣ؼٚ ٝػَِّن ػ٤ِٚ: هخُي رٖ دمحم رٖ ػؼٔخٕ ، حُلو٢ ٍكٔٚ هللا َّ ٝػن ٜٗٞٛٚ ٝه
  .ح١َُٜٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلالف، َٜٓ

د حُٜالس ا٠ُ رخد حإلٓخّ ٣ُْلِيع ك٤ويّّ ٖٓ ٓزوٚ ٓٔخثَ كَد حٌَُٓخ٢ٗ ٖٓ أٍٝ ًظخ .0٘ٗ

 4ٕٓرًَؼش ىٍحٓش ٝطلو٤ن، أرٞ دمحم كَد رٖ آٔخػ٤َ رٖ هِق حٌَُٓخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
ٛـ(، طلو٤ن: أكٔي رٖ ػ٢ِ حُـخٓي١، حُ٘خَٗ: ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ُِزخكغ أكٔي رٖ ػ٢ِ 

ف ى. ك٤َٜ رٖ حُـخٓي١، هْٔ حُلوٚ ٝأُٛٞٚ رـخٓؼش حُِٔي ػزي حُؼ٣ِِ رـيس، ربَٗح

 ّ.  ٕٕٔٓ -ٛـ  ٖٖٗٔٓؼ٤ي رخُؼٖٔ، ػخّ حَُ٘٘: 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٙ4ٗ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

حُٔٔظيٍى ػ٠ِ حُٜل٤ل٤ٖ، أرٞ ػزي هللا حُلخًْ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ كٔي٣ٝٚ رٖ  .0ٙٗ

ٛـ(، ُ٘ٓٗٗؼ٤ْ رٖ حُلٌْ ح٠ُز٢ حُطٜٔخ٢ٗ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ حُٔؼَٝف رخرٖ حُز٤غ )حُٔظٞك٠: 
ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حٌُظذ حُؼ٤ِٔش طلو٤ن: ٜٓطل٠ ػزي حُوخىٍ ػطخ، حُ٘خَٗ: ىحٍ 

ٔٗٔٔ - ٔ00ٓ . 

حُٔٔظيٍى ػ٠ِ ٓـٔٞع كظخٟٝ ٤ٗن حإلٓالّ، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي  .07ٗ
ؿٔؼٚ ٍٝطزٚ ١ٝزؼٚ ػ٠ِ ٗلوظٚ: دمحم رٖ ، ٛـ(7ٕ4حُل٤ِْ رٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ.  4ٔٗٔٛـ(، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ٕٔٗٔػزي حَُكٖٔ رٖ هخْٓ )حُٔظٞك٠: 

طلو٤ن: دمحم ، ٛـ(٘ٓ٘حُٔٔظٜل٠، أرٞ كخٓي دمحم رٖ دمحم حُـِح٢ُ حُط٢ٓٞ )حُٔظٞك٠:  .04ٗ
 -ٛـ ٖٔٗٔػزي حُٔالّ ػزي حُ٘خك٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ٔ00ٖ .ّ 

ٓٔ٘ي أر٢ ىحٝى حُط٤خ٢ُٔ، أرٞ ىحٝى ٤ِٓٔخٕ رٖ ىحٝى رٖ حُـخٍٝى حُط٤خ٢ُٔ حُزَٜٟ  .00ٗ
 -ـ(، طلو٤ن: حُيًظٍٞ دمحم رٖ ػزي حُٔلٖٔ حُظ٢ًَ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٛـَ ٕٛٗٓ)حُٔظٞك٠: 

 ّ.  000ٔ -ٛـ  0َٜٔٗٔٓ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ٓٔ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ِ، أرٞ ٣ؼ٠ِ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ حُٔؼ٠ُ٘ رٖ ٣ل٠٤ رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ٛالٍ  .ٓٓ٘
ٛـ(، طلو٤ن: ك٤ٖٔ ٤ِْٓ أٓي، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؤٕٓٞ 7ٖٓحُظ٢ٔ٤ٔ، ح٢ُِٛٞٔ )حُٔظٞك٠: 

 . 04ٗٔ - ٗٓٗٔىٓ٘ن، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ع ُِظَح

ٓٔ٘ي حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ، أرٞ ػزي هللا أكٔي رٖ دمحم رٖ ك٘زَ رٖ ٛالٍ رٖ أٓي  .ٔٓ٘
، ػخىٍ َٓٗي، ٝآهَٕٝ -ٛـ(، طلو٤ن: ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ ٕٔٗح٤ُ٘زخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

٠ُٝ، اَٗحف: ى ػزي هللا رٖ ػزي حُٔلٖٔ حُظ٢ًَ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، حُطزؼش حأل

 ّ.  ٕٔٓٓ -ٛـ  ٕٔٗٔ
ٓٔ٘ي حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ، أرٞ ػزي هللا أكٔي رٖ دمحم رٖ ك٘زَ رٖ ٛالٍ رٖ أٓي  .ٕٓ٘

حُوخَٛس،  -ٛـ(، طلو٤ن: أكٔي دمحم ٗخًَ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلي٣غ ٕٔٗح٤ُ٘زخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  00٘ٔ -ٛـ  ٙٔٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ىٍٓٚ ٟٝز٢ ، زي حَُكٖٔ حُيح٢ٍٓٓٔ٘ي حإلٓخّ حُيح٢ٍٓ، أرٞ دمحم ػزي هللا رٖ ػ .ٖٓ٘

ٜٗٞٛٚ ٝكووٜخ: حُيًظٍٞ/ َُٓٝم رٖ ٤ٛخّ آٍ َُٓٝم حَُِٛح٢ٗ، حُ٘خَٗ: )ريٕٝ 

 ّ.  ٕ٘ٔٓ -ٛـ  ٖٙٗٔٗخَٗ( حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ٓٔ٘ي حُزِحٍ حٍُٔ٘٘ٞ رخْٓ حُزلَ حُِهخٍ، أرٞ رٌَ أكٔي رٖ ػَٔٝ رٖ ػزي حُوخُن رٖ  .ٗٓ٘

ٛـ(، طلو٤ن: ٓللٞظ 0ٕٕ)حُٔظٞك٠:  هالى رٖ ػز٤ي هللا حُؼظ٢ٌ حُٔؼَٝف رخُزِحٍ
حَُكٖٔ ٣ُٖ هللا ٝػخىٍ رٖ ٓؼي ٝٛز١َ ػزي حُوخُن حُ٘خكؼ٢، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُؼِّٞ 

 ّ(. 0ّٕٓٓ، ٝحٗظٜض 044ٔحُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس، حُطزؼش حأل٠ُٝ، )ريأص  -ٝحُلٌْ 

٣ٝخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .٘ٓ٘ َُّ ٛـ(، طلو٤ن: أ٣ٖٔ 7ٖٓٓٔ٘ي ح٣َُٝخ٢ٗ، أرٞ رٌَ دمحم رٖ ٛخٍٕٝ حُ
 . ٙٔٗٔحُوخَٛس، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ػ٢ِ أرٞ ٣ٔخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ه١َزش 

ٓٔ٘ي حُ٘خ٤٤ٖٓ، ٤ِٓٔخٕ رٖ أكٔي رٖ أ٣ٞد رٖ ٓط٤َ حُِو٢ٔ حُ٘خ٢ٓ، أرٞ حُوخْٓ  .ٙٓ٘

ٛـ(، طلو٤ن: كٔي١ رٖ ػزيحُٔـ٤ي حُِٔل٢، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ٖٓٙحُطزَح٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
 . 04ٗٔ - ٘ٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حَُٓخُش 

حُٔٔ٘ي حُٜل٤ق حُٔوظَٜ ر٘وَ حُؼيٍ ػٖ حُؼيٍ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ِْٓٔ رٖ حُلـخؽ  .7ٓ٘

ٛـ(، طلو٤ن: دمحم كئحى ػزي حُزخه٢، ٕٔٙأرٞ حُلٖٔ حُو١َ٤٘ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ )حُٔظٞك٠: 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٙ4٘ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 ر٤َٝص.  -حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ 

٢ هللا ػ٘ٚ ٝأهٞحُٚ ػ٠ِ أرٞحد ٓٔ٘ي أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أر٢ كلٚ ػَٔ رٖ حُوطخد ٍٟ .4ٓ٘
حُؼِْ، أرٞ حُليحء آٔخػ٤َ رٖ ػَٔ رٖ ًؼ٤َ حُو٢َٗ حُز١َٜ ػْ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

حٍُٜٔ٘ٞس، حُطزؼش  -ىحٍ حَُ٘٘: ىحٍ حُٞكخء ، ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُٔؼط٢ هِؼـ77ٗ٢

 ّ. 00ٔٔ -ٛـ ٔٔٗٔحأل٠ُٝ، 
ح٤ُ٘زخ٢ٗ حُؼٜل١َ ٓٔ٘ي ه٤ِلش رٖ ه٤خ١، أرٞ ػَٔٝ ه٤ِلش رٖ ه٤خ١ رٖ ه٤ِلش  .0ٓ٘

ىٍحٓش ٝطلو٤ن: حُيًظٍٞ أًَّ ٤ٟخء حُؼ١َٔ، حُ٘خَٗ: ، ٛـ(ٕٓٗحُز١َٜ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  04٘ٔ -ٛـ  ٘ٓٗٔٓئٓٔش حَُٓخُش، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حُٔٔٞىس ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، آٍ ط٤ٔ٤ش ]ريأ رظ٤ٜ٘لٜخ حُـيّ: ٓـي حُي٣ٖ ػزي حُٔالّ رٖ  .ٓٔ٘

ٛـ(، ػْ أًِٜٔخ 4ٕٙد،: ػزي حُل٤ِْ رٖ ط٤ٔ٤ش )ص: ٛـ(، ٝأٟخف ا٤ُٜخ حألٕ٘ٙط٤ٔ٤ش )ص: 

ٛـ([، طلو٤ن: دمحم ٓل٢٤ حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي، حُ٘خَٗ: 7ٕ4حالرٖ حُلل٤ي: أكٔي رٖ ط٤ٔ٤ش )
 ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢. 

ٓ٘خٍع حألٗٞحم ا٠ُ ٜٓخٍع حُؼ٘خم ٝٓؼ٤َ حُـَحّ ا٠ُ ىحٍ حُٔالّ، أرٞ ٣ًَُخ أكٔي  .ٔٔ٘

 -٢ حٍُٜٔ٘ٞ رخرٖ حُ٘لخّ، طلو٤ن: اى٣ٍْ دمحم ػ٢ِ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ دمحم حُيٓ٘و٢ حُي٤ٓخ١
، ٍهْ 00ٓٔ – ٓٔٗٔدمحم هخُي آط٘ز٢ُٞ، ١زغ: ىحٍ حُز٘خثَ حإلٓال٤ٓش، ٓ٘ش حَُ٘٘: 

 . ٔحُطزؼش 

ٌٓ٘خس حُٜٔخر٤ق، دمحم رٖ ػزي هللا حُوط٤ذ حُؼ١َٔ، أرٞ ػزي هللا، ٢ُٝ حُي٣ٖ،  .ٕٔ٘
حألُزخ٢ٗ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ  ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ٗخَٛ حُي7ٖٗٔ٣حُظز١ِ٣َ )حُٔظٞك٠: 

 . 04٘ٔر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخُؼش،  -حإلٓال٢ٓ 

ٜٓطِق حُوٍٞ حُـ٣َذ ك٢ حُلوٚ: ٓلٜٞٓٚ، ٟٝخرطٚ، ٝأػَٙ ك٢ ٗوَ حُوالف حُلو٢ٜ  .ٖٔ٘
ٝحُلظ٤خ، رلغ ػ٢ِٔ ٍٓ٘٘ٞ ٟٖٔ ٓـِش حُـٔؼ٤ش حُلو٤ٜش حُٔؼٞى٣ش، ىًظٍٞ ٣خ٤ٖٓ رٖ 

 ٛـ. ًَٖ٘ٗٔحٓش هللا ٓويّٝ، حُؼيى حُظخٓغ ػَ٘ ػخّ 

حُٜٔ٘ق، أرٞ رٌَ ػزي حَُُحم رٖ ٛٔخّ رٖ ٗخكغ حُل١َ٤ٔ ح٤ُٔخ٢ٗ حُٜ٘ؼخ٢ٗ  .ٗٔ٘
، حُٜ٘ي -ٛـ(، طلو٤ن: كز٤ذ حَُكٖٔ حألػظ٢ٔ، حُ٘خَٗ: حُٔـِْ حُؼ٢ِٕٔٔٔ)حُٔظٞك٠: 

 . ٖٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -٣طِذ ٖٓ: حٌُٔظذ حإلٓال٢ٓ 

خ .٘ٔ٘ َٔ َٔخ٤ٗي حُؼّ حثِِي حُٔ َٝ َِ ٤َِِٗش، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي حَُٔطخُُذ حُؼَخ٤َُشُ رِ
ٍٓخُش  7ٔٛـ(، طلو٤ن: ٓـٔٞػش ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ 4ٕ٘رٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

َّ٘ؼ١َ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼخٛٔش َُِ٘٘ ، ؿخٓؼ٤ش ط٤ٔ٘ن: ى. ٓؼي رٖ ٗخَٛ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ حُ
 ىحٍ حُـ٤غ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼش حأل٠ُٝ.  -ٝحُظ٣ُٞغ 

ذ أ٢ُٝ ح٠ُٜ٘ ك٢ َٗف ؿخ٣ش حُٔ٘ظ٠ٜ، ٜٓطل٠ رٖ ٓؼي رٖ ػزيٙ ح٢١ٞ٤ُٔ ٓطخُ .ٙٔ٘

ٛـ(، حُ٘خَٗ: حٌُٔظذ َٖٕٜٗٔٗس، حَُك٤زخ٠ٗ ُٓٞيح ػْ حُيٓ٘و٢ حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠: 
 ّ. 00ٗٔ -ٛـ ٘ٔٗٔحإلٓال٢ٓ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

ٓؼخٍؽ ح٥ٓخٍ ػ٠ِ ٓيحٍؽ حٌُٔخٍ ر٘ظْ ٓوظَٜ حُوٜخٍ، ٍٗٞ حُي٣ٖ ػزيهللا رٖ  .7ٔ٘

ٛـ، طلو٤ن أٍرؼش ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ، ١زغ: ٌٓظزش حإلٓخّ حُٔخ٢ُٔ ٕٖٖٔحُٔخ٢ُٔ حُٔظٞك٠ ك٤ٔي 
 ّ. ٕٓٔٓٝال٣ش ري٣ش رِٔط٘ش ػٔخٕ، ػخّ  –

ٓؼخُْ حُٖٔ٘، ٝٛٞ َٗف ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى، أرٞ ٤ِٓٔخٕ كٔي رٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ  .4ٔ٘

 -ش ٛـ(، حُ٘خَٗ: حُٔطزؼش حُؼ44٤ِٖٔحُوطخد حُزٔظ٢ حُٔؼَٝف رخُوطخر٢ )حُٔظٞك٠: 
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 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 ّ.  0ٖٕٔ -ٛـ  ٖٔ٘ٔكِذ، حُطزؼش حأل٠ُٝ 

حُٔؼخ٢ٗ حُزي٣ؼش ك٢ ٓؼَكش حهظالف أَٛ ح٣َُ٘ؼش، دمحم رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ  .0ٔ٘
ٛـ(، طلو٤ن: ٤ٓي دمحم ٠ٜ٘ٓ، 70ٕحُلؼ٤ؼ٢ حَُٜىك٢ ح٢ٔ٣َُ، ؿٔخٍ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 

 ّ(.  000ٔ -ٛـ  0ٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ) -حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

حُٔؼظَٜ ٖٓ حُٔوظَٜ ٖٓ ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ، ٣ٞٓق رٖ ٠ٓٞٓ رٖ دمحم، أرٞ حُٔلخٖٓ  .ٕٓ٘
َِط٢ حُل٘ل٢ )حُٔظٞك٠:  َٔ   .ر٤َٝص –ٛـ(، حُ٘خَٗ: ػخُْ حٌُظذ 4ٖٓؿٔخٍ حُي٣ٖ حُ

١َ حُٔؼظ٢ُِ  .ٕٔ٘ ْٜ حُٔؼظٔي ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ، دمحم رٖ ػ٢ِ حُط٤ذ أرٞ حُل٤ٖٔ حُزَ

ر٤َٝص، حُطزؼش  -ُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ٛـ(، طلو٤ن: ه٤َِ ح٤ُْٔ، حٖٙٗ)حُٔظٞك٠: 
 . ٖٓٗٔحأل٠ُٝ، 

حُٔؼـذ ك٢ طِو٤ٚ أهزخٍ حُٔـَد ٖٓ ُيٕ كظق حألٗيُْ ا٠ُ آهَ ػَٜ حُٔٞكي٣ٖ،  .ٕٕ٘

ٛـ(، طلو٤ن: 7ٗٙػزي حُٞحكي رٖ ػ٢ِ حُظ٢ٔ٤ٔ حَُٔح٢ً٘، ٓل٢٤ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 
ر٤َٝص، حُطزؼش -حُيًظٍٞ ٛالف حُي٣ٖ حُٜٞح١ٍ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش، ٤ٛيح

 ّ. ٕٙٓٓ -ٛـ ٕٙٗٔحأل٠ُٝ، 

ٓؼـْ حرٖ حألػَحر٢، أرٞ ٓؼ٤ي رٖ حألػَحر٢ أكٔي رٖ دمحم رٖ ٣ُخى رٖ رَ٘ رٖ ىٍْٛ  .ٖٕ٘
ٛـ(، طلو٤ن ٝطو٣َؾ: ػزي حُٔلٖٔ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٖٓٗحُز١َٜ حُٜٞك٢ )حُٔظٞك٠: 

حأل٠ُٝ،  أكٔي حُل٢٘٤ٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ حُـ١ُٞ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش

 ّ.  007ٔ -ٛـ  4ٔٗٔ
ٕ٘ٗ.  ِ١ّ ِٞ َٓ ٍي حألُ َّٔ َل ُٓ  ِٖ ١ِٝ ر ِٖ رَيَ ٢ِ٘ ر ْٔ ُٖ ُك  ٓؼـْ أٛلخد ٤ٗن حإلٓالّ حرٖ ط٤ٔ٤ش، ٤ُٝيُ ر

 حُٜٔيٍ: ٓ٘خًٍش ُِٔئُق ك٢ ِٓظو٠ أَٛ حُلي٣غ ػ٠ِ حُ٘زٌش حُؼٌ٘زٞط٤ش. 

حُٔؼـْ حأل٢ٓٝ، ٤ِٓٔخٕ رٖ أكٔي رٖ أ٣ٞد رٖ ٓط٤َ حُِو٢ٔ حُ٘خ٢ٓ، أرٞ حُوخْٓ  .ٕ٘٘
ٛـ(، طلو٤ن: ١خٍم رٖ ػٞٝ هللا رٖ دمحم، ػزي حُٔلٖٔ رٖ ٖٓٙحُطزَح٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 حُوخَٛس.  -ارَح٤ْٛ حُل٢٘٤ٔ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُل٤َٖٓ 

ٓؼـْ حُزِيحٕ، ٜٗخد حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا ٣خهٞص رٖ ػزي هللا ح٢َُٓٝ حُل١ٞٔ )حُٔظٞك٠:  .ٕٙ٘
 ّ.  00٘ٔٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ ٛخىٍ، ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ٕٙٙ

ٓؼـْ ح٤ُ٘ٞم حٌُز٤َ ٌُِٛز٢، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ  .7ٕ٘

ٛـ(، طلو٤ن: حُيًظٍٞ دمحم حُلز٤ذ ح٤ُِٜش، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش 7ٗ4هَخ٣ْٔخُ حٌُٛز٢ )حُٔظٞك٠: 
 ّ.  044ٔ -ٛـ  4ٓٗٔحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حُٜي٣ن، حُطخثق 

٤ِٔخٕ رٖ أكٔي رٖ أ٣ٞد رٖ ٓط٤َ حُِو٢ٔ حُ٘خ٢ٓ، أرٞ حُوخْٓ حُٔؼـْ حٌُز٤َ، ٓ .4ٕ٘
ٛـ(، طلو٤ن: كٔي١ رٖ ػزي حُٔـ٤ي حُِٔل٢، ىحٍ حَُ٘٘: ٌٓظزش ٖٓٙحُطزَح٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 حُوخَٛس، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش.  -حرٖ ط٤ٔ٤ش 

ٓؼـْ هزخثَ حُؼَد حُوي٣ٔش ٝحُلي٣ؼش، ػَٔ رٖ ٍٟخ رٖ دمحم ٍحؿذ رٖ ػزي حُـ٢٘  .0ٕ٘
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، ر٤َٝص، حُطزؼش 4ٓٗٔ)حُٔظٞك٠:  ًلخُش حُيٓ٘ن

 ّ.  00ٗٔ -ٛـ  ٗٔٗٔحُٔخرؼش، 

كخٓي ٛخىم ه٤٘ز٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُ٘لخثْ  -ٓؼـْ ُـش حُلوٜخء، دمحم ٍٝحّ هِؼـ٢  .ٖٓ٘
 ّ.  044ٔ -ٛـ  4ُِٓٗٔطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

، ١زغ: ىحٍ ٌٓش َُِ٘٘ ُِظ٣ُٞغ رٌٔش ٓؼـْ ٓؼخُْ حُلـخُ، ػخطن رٖ ؿ٤غ حُزالى١ .ٖٔ٘

ٓئٓٔش ح٣َُخٕ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ رز٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ػخّ  َٝ  ٛـ. ٖٔٗٔحٌَُٔٓش، 
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 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ٓوخ٤٣ْ حُِـش، أكٔي رٖ كخٍّ رٖ ٣ًَُخء حُو٢٘٣ِٝ حَُح١ُ، أرٞ حُل٤ٖٔ )حُٔظٞك٠:  .ٕٖ٘

 -ٛـ 00ٖٔػخّ حَُ٘٘: ، ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُٔالّ دمحم ٛخٍٕٝ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُل0ٌَٖ٘
ٔ070 .ّ 

ِؿَى١  .ٖٖ٘ ْٝ ََ ْٔ ٓؼَكش حُٖٔ٘ ٝح٥ػخٍ، أكٔي رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ٠ٓٞٓ حُُو

، ٛـ(، طلو٤ن: ػزي حُٔؼط٢ أ٤ٖٓ هِؼـ4٢٘ٗحُوَحٓخ٢ٗ، أرٞ رٌَ حُز٤ٜو٢ )حُٔظٞك٠: 
-رخًٔظخٕ(، ىحٍ هظ٤زش )ىٓ٘ن  -حُ٘خَٕٗٝ: ؿخٓؼش حُيٍحٓخص حإلٓال٤ٓش )ًَحط٢٘ 

حُوخَٛس(، حُطزؼش  -ن(، ىحٍ حُٞكخء )حٍُٜٔ٘ٞس ىٓ٘ -ر٤َٝص(، ىحٍ حُٞػ٢ )كِذ 

 ّ. 00ٔٔ -ٛـ ٕٔٗٔحأل٠ُٝ، 
ٓؼَكش أٗٞحع ػِّٞ حُلي٣غ، ٣ُٝؼَف رٔويٓش حرٖ حُٜالف، ػؼٔخٕ رٖ ػزي حَُكٖٔ،  .ٖٗ٘

ٛـ(، طلو٤ن: ٍٗٞ حُي٣ٖ ٖٗٙأرٞػَٔٝ، طو٢ حُي٣ٖ حُٔؼَٝف رخرٖ حُٜالف )حُٔظٞك٠: 

ٛـ ٙٓٗٔٓ٘ش حَُ٘٘: . ر٤َٝص –حُٔؼخَٛ ٣ٍٞٓخ، ىحٍ حُلٌَ  -ػظَ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ
- ٔ04ٙ .ّ 

ٓؼٞٗش أ٢ُٝ ح٠ُٜ٘ َٗف حُٔ٘ظ٠ٜ، دمحم رٖ أكٔي رٖ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػ٢ِ حُلظٞك٢ طو٢  .ٖ٘٘

حُي٣ٖ حرٖ حُ٘ـخٍ، طلو٤ن: ػزي حُِٔي رٖ ػزي هللا رٖ ى٤ٖٛ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حألٓي١، 
 . ٘، ٍهْ حُطزؼش ٕٔػيى، حُٔـِيحص: 

، أرٞ دمحم ػزي حُٞٛخد رٖ «حإلٓخّ ٓخُي رٖ أْٗ»ُٔي٣٘ش حُٔؼٞٗش ػ٠ِ ٌٓٛذ ػخُْ ح .ٖٙ٘

ٛـ(، طلو٤ن: ك٤ٖٔ ػزي حُلّن، ٕٕٗػ٢ِ رٖ َٜٗ حُؼؼِز٢ حُزـيحى١ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: 
أَٛ حٌُظخد: ٍٓخُش ، ٌٓش حٌَُٔٓش -حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُظـخ٣ٍش، ٜٓطل٠ أكٔي حُزخُ 

 ىًظٍٞحس رـخٓؼش أّ حُوَٟ رٌٔش حٌَُٔٓش، حُطزؼش ريٕٝ. 

ٓـ٢٘ حُٔلظخؽ ا٠ُ ٓؼَكش ٓؼخ٢ٗ أُلخظ حُٜٔ٘خؽ، ْٗٔ حُي٣ٖ، دمحم رٖ أكٔي حُوط٤ذ  .7ٖ٘
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 077حَُ٘ر٢٘٤ حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 00ٗٔ -ٛـ ٘ٔٗٔ

حُٔـ٢٘ ػٖ كَٔ حألٓلخٍ ك٢ حألٓلخٍ، ك٢ طو٣َؾ ٓخ ك٢ حإلك٤خء ٖٓ حألهزخٍ  .4ٖ٘
ػِّٞ حُي٣ٖ(، أرٞ حُل٠َ ٣ُٖ حُي٣ٖ ػزي حَُك٤ْ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ  )ٓطزٞع رٜخٖٓ اك٤خء

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ 4ٓٙػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَ رٖ ارَح٤ْٛ حُؼَحه٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  ٕ٘ٓٓ -ٛـ  ُٕٙٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -كِّ، ر٤َٝص 
حٓش حُـٔخػ٢ِ٤ حُٔـ٢٘ الرٖ هيحٓش، أرٞ دمحم ٓٞكن حُي٣ٖ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ هي .0ٖ٘

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٕٓٙحُٔوي٢ٓ ػْ حُيٓ٘و٢ حُل٘ز٢ِ، ح٤َُٜ٘ رخرٖ هيحٓش حُٔوي٢ٓ )حُٔظٞك٠: 
  .0ٙ4ّٔ -ٛـ 44ٖٔطخ٣ٍن حَُ٘٘: ، ٌٓظزش حُوخَٛس، حُطزؼش ريٕٝ ١زؼش

ٓلخطق حُـ٤ذ = حُظل٤َٔ حٌُز٤َ، أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ػَٔ رٖ حُلٖٔ رٖ حُل٤ٖٔ حُظ٢ٔ٤  .ٓٗ٘

ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء ٙٓٙحُي٣ٖ حَُح١ُ هط٤ذ ح١َُ )حُٔظٞك٠:  حَُح١ُ حُِٔوذ رلوَ
 ٛـ.  ٕٓٗٔ -ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخُؼش  -حُظَحع حُؼَر٢ 

حُٔلَىحص ك٢ ؿ٣َذ حُوَإٓ، أرٞ حُوخْٓ حُل٤ٖٔ رٖ دمحم حُٔؼَٝف رخَُحؿذ  .ٔٗ٘

ٛـ(، طلو٤ن: ٛلٞحٕ ػيٗخٕ حُيحٝى١، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُوِْ، ٕٓ٘حألٛلٜخ٠ٗ )حُٔظٞك٠: 
 ٛـ.  ٕٔٗٔ -ىٓ٘ن ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ  -ٍ حُ٘خ٤ٓش حُيح

حُٔلْٜ ُٔخ أٌَٗ ٖٓ طِو٤ٚ ًظخد ِْٓٔ، أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػَٔ رٖ ارَح٤ْٛ  .ٕٗ٘

أكٔي  -كووٚ ٝػِن ػ٤ِٚ ٝهيّ ُٚ: ٓل٢٤ حُي٣ٖ ى٣ذ ٤ٓٔظٞ ، ٛـ( ٙ٘ٙ - 74٘حُو١َز٢ )
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ٙ44 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 -حٍ حرٖ ًؼ٤َ، ىٓ٘ن ٓلٔٞى ارَح٤ْٛ رِحٍ، حُ٘خَٗ: )ى -٣ٞٓق ػ٢ِ ري١ٞ٣  -دمحم ح٤ُٔي 

 ّ.  00ٙٔ -ٛـ  7ٔٗٔر٤َٝص(، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ر٤َٝص(، )ىحٍ حٌُِْ حُط٤ذ، ىٓ٘ن 
( كظٟٞ )٣ٔظظخد ٝاال هُظَ( ُِيًظٍٞ دمحم كزٖ، ٍٓ٘٘ٞ ػ٠ِ ٓٞهغ 4ٕٗٓوخٍ ) .ٖٗ٘

 حألهزخٍ ح٣ٍُٞٔش ػ٠ِ حُ٘زٌش حُؼٌ٘زٞط٤ش. 

خُي ٌَٟٗ، دمحم هخُي ٓويٓخص ك٢ ػِْ حُوَحءحص، دمحم أكٔي ٓلِق حُو٠خس، أكٔي ه .ٗٗ٘
 -ٛـ  ٕٕٗٔػٔخٕ )حألٍىٕ(، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٍٜٓ٘ٞ )ٓؼخَٛ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ ػٔخٍ 

ٕٓٓٔ  .ّ 

كووٚ ، حُٔوٍَ ػ٠ِ أرٞحد حُٔلٍَ، ٣ٞٓق رٖ ٓخؿي رٖ أر٢ حُٔـي حُٔوي٢ٓ حُل٘ز٢ِ .٘ٗ٘
ٝهَؽ أكخى٣ؼٚ: ك٤ٖٔ آٔخػ٤َ حُـَٔ، ىرِّٞ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ك٢ حُٞػخثن هْٔ 

٣ٍٞٓخ، حُطزؼش  -ؿخٓؼش حُوخَٛس، حُ٘خَٗ: ىحٍ حَُٓخُش حُؼخ٤ُٔش، ىٓ٘ن  -حٌُٔظزخص 

 ّ.  ٕٕٔٓ -ٛـ  ٖٖٗٔحأل٠ُٝ، 
حَُِٔ ٝحُ٘لَ، أرٞ حُلظق دمحم رٖ ػزي ح٣ٌَُْ رٖ أر٠ رٌَ أكٔي حَُٜ٘ٓظخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  .ٙٗ٘

 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حُلِز٢. 4ٗ٘

رٖ رخر٣ٞٚ حُو٢ٔ حُٔظٞك٠  ٖٓ ال ٣ل٠َٙ حُلو٤ٚ، أر٢ ؿؼلَ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ .7ٗ٘
ر٤َٝص، طؤ٣ٍن حالٛيحٍ:  -ٛـ، طٜل٤ق: ك٤ٖٔ حألػ٢ِٔ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش حألػ4ٔ٢ِٖٔ

 . -ٛـٙٓٗٔ

حُٔ٘خٛؾ حأل٤ُٞٛش ك٢ حالؿظٜخى رخَُأ١ ك٢ حُظ٣َ٘غ حإلٓال٢ٓ، ى. كظل٢ حُي٢٘٣ٍ،  .4ٗ٘
 . ّ، ٓـِي ٝحكي ٖٕٔٓٛـ /  ١ٖٔٗٗزغ: ٓئٓٔش حَُٓخُش، ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخُؼش، ػخّ 

الطٜخ، أرٞ حُلٖٔ  .0ٗ٘ ٌِ ٘ ُٓ  َِّ ٗش َٝك َّٝ ََٗفِ حُٔيَ ٣َ ك٢  ِٝ
َِ ٝٗظخثؾ ُطخثق حُظَّؤْ ٤ ِٜ ُؾ حُظَّل ِٛ َٓ٘خ

 -حػظ٠٘ رٚ: أرٞ حُل٠َ حُي٤َّٓخ٢١ ، ٛـ(ٖٖٙػ٢ِ رٖ ٓؼ٤ي حَُؿَحؿ٢ )حُٔظٞك٠: رؼي 
 ّ.  7ٕٓٓ -ٛـ  4ٕٗٔأكٔي رٖ ػ٢ِّ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ كِّ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

هخ٢ٗ )حُٔظٞك٠:  ٓ٘خَٛ حُؼَكخٕ .ٓ٘٘ ٍْ ُِّ ٛـ(، 7ٖٙٔك٢ ػِّٞ حُوَإٓ، دمحم ػزي حُؼظ٤ْ حُ

  .حُؼخُؼش حُطزؼش، حُ٘خَٗ: ٓطزؼش ػ٠ٔ٤ حُزخر٢ حُلِز٢ ًَٝٗخٙ
حُٔ٘ظظْ ك٢ طخ٣ٍن حألْٓ ٝحُِٔٞى، ؿٔخٍ حُي٣ٖ أرٞ حُلَؽ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ  .ٔ٘٘

طل٠ ػزي حُوخىٍ ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ػزي حُوخىٍ ػطخ، 07ٜٓ٘دمحم حُـ١ُٞ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  00ٕٔ -ٛـ  ٕٔٗٔػطخ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حُٔ٘ظو٠ َٗف ح١ُٞٔب، أرٞ ح٤ُُٞي ٤ِٓٔخٕ رٖ هِق رٖ ٓؼي رٖ أ٣ٞد رٖ ٝحٍع  .ٕ٘٘

رـٞحٍ  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٓطزؼش حُٔؼخىس 7ٗٗحُظـ٤ز٢ حُو١َز٢ حُزخؿ٢ حألٗي٢ُٔ )حُٔظٞك٠: 
ٛـ.، )ػْ ٍٛٞطٜخ ىحٍ حٌُظخد حإلٓال٢ٓ،  ٕٖٖٔأل٠ُٝ، ٓلخكظش َٜٓ، حُطزؼش ح

 حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ريٕٝ طخ٣ٍن(.  -حُوخَٛس 

ٓ٘ق حُـ٤َِ َٗف ٓوظَٜ ه٤َِ، دمحم رٖ أكٔي رٖ دمحم ػ٤ِٖ، أرٞ ػزي هللا حُٔخ٢ٌُ  .ٖ٘٘
 ّ. 040ٔٛـ/0ٓٗٔطخ٣ٍن حَُ٘٘: ، ر٤َٝص -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ 00ٕٔ)حُٔظٞك٠: 

ش ك٢ ٗوٞ ًالّ ح٤ُ٘ؼش حُوي٣ٍش، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ٜٓ٘خؽ حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞ .ٗ٘٘

ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ 
ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ٍٗخى ٓخُْ، حُ٘خَٗ: ؿخٓؼش حإلٓخّ دمحم رٖ 7ٕ4حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

 ّ.  04ٙٔ -ٛـ  ٙٓٗٔٓؼٞى حإلٓال٤ٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ٜٓ٘خؽ حُطخُز٤ٖ ٝػٔيس حُٔلظ٤ٖ ك٢ حُلوٚ، أرٞ ٣ًَُخ ٓل٢٤ حُي٣ٖ ٣ل٠٤ رٖ َٗف  .٘٘٘
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ٙ40 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

ٛـ(، طلو٤ن: ػٞٝ هخْٓ أكٔي ػٞٝ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ، 7ٙٙح١ُٝٞ٘ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. ٕ٘ٓٓٛـ/ٕ٘ٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حُٜٔ٘خؽ َٗف ٛل٤ق ِْٓٔ رٖ حُلـخؽ، أرٞ ٣ًَُخ ٓل٢٤ حُي٣ٖ ٣ل٠٤ رٖ َٗف  .ٙ٘٘

ر٤َٝص، حُطزؼش  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ ١ٝٞ٘ٙ7ٙ )حُٔظٞك٠: حُ

 . 0ٕٖٔحُؼخ٤ٗش، 
ي رٖ ػ٢ِّ حُزـيحى١، حُٔوَة  .7٘٘ ّٔ حٍُٔ٘ٞ ك٢ ٍحؿق حُٔلٍَ، طو٢ حُي٣ٖ أكٔي رٖ ٓل

، ىٍحٓش ٝطلو٤ن: ى. ٤ُٝي ػزي هللا ح٤ُْ٘ٔ، ٛـ( 7ٗ0حألَى٢َٓ حُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠: كٞح٢ُ 

كش ىًظٍٞحس ُِٔلون، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُز٘خثَ حإلٓال٤ٓش ُِطزخػش أَٛ حٌُظخد: أ١َٝ
 ّ.  ٖٕٓٓ -ٛـ  ُٕٗٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ر٤َٝص 

ي رٖ أكٔي رٖ ُػؼٔخٕ ، حٌُٜٔد ك٢ حهظٜخٍ حُٖٔ٘ حٌُز٤َ .4٘٘ ّٔ حهظَُٜٙ: أرٞ ػزي هللا ٓل

َّ٘خكؼ٢ّ )حُٔظٞك٢:  َٛز٢ّ حُ خس ُِزلغ حُؼ٢ِِٔ، ربَٗحف أر٢ ٛـ(، طلو٤ن: ىحٍ حٌُٔ٘ 7ٗ4حٌُّ
 ٕٔٓٓ -ٛـ  ٕٕٗٔط٤َْٔ ٣َخَٓ رٖ ارَح٤ْٛ، حُ٘خَٗ: ىحٍ ح١ُٖٞ َُِ٘٘، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

 .ّ 

حٌُٜٔد ك٢ كوش حإلٓخّ حُ٘خكؼ٢، أرٞ حٓلخم ارَح٤ْٛ رٖ ػ٢ِ رٖ ٣ٞٓق ح٤َُ٘ح١ُ  .0٘٘
 ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش. 7ٙٗ)حُٔظٞك٠: 

كزخٕ، أرٞ حُلٖٔ ٍٗٞ حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ رٌَ رٖ  ٓٞحٍى حُظٔإٓ ا٠ُ ُٝحثي حرٖ .ٓٙ٘

ٛـ(، طلو٤ن: دمحم ػزي حَُُحم كِٔس، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ ٤ِٓ4ٓ7ٔخٕ ح٤ُٜؼ٢ٔ )حُٔظٞك٠: 
 حُؼ٤ِٔش. 

ٓٞحٍى حُظٔإٓ ا٠ُ ُٝحثي حرٖ كزخٕ، أرٞ حُلٖٔ ٍٗٞ حُي٣ٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ رٌَ رٖ  .ٔٙ٘

ػزيٙ ػ٢ِ  -أٓي حُيّحٍح٢ٗ ٛـ(، طلو٤ن: ك٤ٖٔ ٤ِْٓ ٤ِٓ4ٓ7ٔخٕ ح٤ُٜؼ٢ٔ )حُٔظٞك٠: 
ٛـ( =  ٕٔٗٔ - ٔٔٗٔحٌُٞٗي، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ىٓ٘ن، حُطزؼش حأل٠ُٝ، )

(ٔ00ٓ  ّ-ٔ00ٕ  .)ّ 

حُٔٞحػع ٝحالػظزخٍ رًٌَ حُوط٢ ٝح٥ػخٍ، أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ ػزي حُوخىٍ، أرٞ حُؼزخّ  .ٕٙ٘
َ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ٛـ(، حُ٘خ4ٗ٘ٗحُل٢٘٤ٔ حُؼز٤ي١، طو٢ حُي٣ٖ حُٔو١ِ٣َ )حُٔظٞك٠: 

 ٛـ.  4ٔٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ُٔٞحكوخص، ارَح٤ْٛ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ دمحم حُِو٢ٔ حُـَٗخ٢١ ح٤َُٜ٘ رخُ٘خ١ز٢ )حُٔظٞك٠: ح .ٖٙ٘
ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ ػز٤يس ٍٜٓ٘ٞ رٖ كٖٔ آٍ ِٓٔخٕ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حرٖ ػلخٕ، حُطزؼش 70ٓ

 ّ. 007ٔٛـ/ 7ٔٗٔحأل٠ُٝ 
٣ؾ أكخى٣غ حُٔوظَٜ، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم ٓٞحكوش حُوزَ حُوزَ ك٢ طوَ .ٗٙ٘

كووٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: كٔي١ ػزي حُٔـ٤ي ، ٛـ( 4ٕ٘رٖ أكٔي رٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

حُِٔل٢، ٛزل٢ ح٤ُٔي ؿخْٓ حُٔخَٓحث٢، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حَُٗي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ 
 ّ.  00ٖٔ -ٛـ  ٗٔٗٔحٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -

ٓٞحٛذ حُـ٤َِ ك٢ َٗف ٓوظَٜ ه٤َِ، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ دمحم رٖ ػزي  .٘ٙ٘

ػ٢٘٤ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠:  َُّ حَُكٖٔ حُطَحر٢ِٔ حُٔـَر٢، حُٔؼَٝف رخُلطخد حُ
 ّ. 00ٕٔ -ٛـ ٕٔٗٔٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ، حُطزؼش حُؼخُؼش، 0٘ٗ

ى. أٓخٓش رٖ ٓؼ٤ي حُولطخ٢ٗ، ى. ػ٢ِ اػيحى: ، ٓٞٓٞػش حإلؿٔخع ك٢ حُلوٚ حإلٓال٢ٓ .ٙٙ٘

رٖ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ أكٔي حُو٤٠َ، ى. ظخكَ رٖ كٖٔ حُؼ١َٔ، ى. ك٤َٜ رٖ دمحم 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ٙ0ٓ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

حُٞػالٕ، ى. كٜي رٖ ٛخُق رٖ دمحم حُِل٤يحٕ، ى. ٛخُق رٖ ػز٤ي حُلَر٢، ى. ٛخُق رٖ 

ٗخػْ حُؼ١َٔ، ى. ػ٣ِِ رٖ كَكخٕ رٖ دمحم حُلزال٢ٗ حُؼ١ِ٘، ى. دمحم رٖ ٓؼ٤ٞ آٍ 
حّ حَُٜ٘ح٢ٗ، ى. ػزي هللا رٖ ٓؼي رٖ ػزي حُؼ٣ِِ حُٔلخٍد، ى. ػخىٍ رٖ دمحم ىٝ

حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش،  -حُؼز٢ٔ٤، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُل٤٠ِش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ 

 ّ.  ٕٕٔٓ -ٛـ  ٖٖٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ، 
 –ٛخىٍ ػٖ: ُٝحٍس حألٝهخف ٝحُ٘جٕٞ حإلٓال٤ٓش ، حُٔٞٓٞػش حُلو٤ٜش ح٣ٌُٞظ٤ش .7ٙ٘

: 4ٖ - ٕٗحألؿِحء ، ح٣ٌُٞض –: حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ىحٍحُٔالَٓ ٖٕ - ٔحألؿِحء ، ٣ٌُٞضح

: حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ١زغ ٘ٗ - 0ٖحألؿِحء ، َٜٓ –حُطزؼش حأل٠ُٝ، ٓطخرغ ىحٍ حُٜلٞس 
  .حُُٞحٍس

ٓٞٓٞػش ً٘خف حٛطالكخص حُلٕ٘ٞ ٝحُؼِّٞ، دمحم رٖ ػ٢ِ حرٖ حُوخ٢ٟ دمحم كخٓي رٖ  .4ٙ٘

ي ٛخرَ حُلخٍٝه٢  ّٔ طوي٣ْ ٝاَٗحف ، ٛـ(4٘ٔٔحُل٘ل٢ حُظٜخ١ٞٗ )حُٔظٞك٠: رؼي ٓل
ٗوَ حُ٘ٚ حُلخ٢ٍٓ ا٠ُ حُؼَر٤ش: ى. ، َٝٓحؿؼش: ى. ٍك٤ن حُؼـْ، طلو٤ن: ى. ػ٢ِ ىكَٝؽ

 -حُظَؿٔش حألؿ٘ز٤ش: ى. ؿٍٞؽ ٣ُ٘خ٢ٗ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش ُز٘خٕ ٗخَٕٗٝ ، ػزي هللا حُوخُي١

 ّ. 00ٙٔ. -ر٤َٝص، ُطزؼش حأل٠ُٝ 
 خء ُِـي٣غ. ح٤ُٓٞٔو٠ ٝحُـ٘ .0ٙ٘

١ٞٓؤ ٓخُي رَٝح٣ش دمحم رٖ حُلٖٔ ح٤ُ٘زخ٢ٗ، ٓخُي رٖ أْٗ رٖ ٓخُي رٖ ػخَٓ  .7ٓ٘

طؼ٤ِن ٝطلو٤ن: ػزي حُٞٛخد ػزي حُِط٤ق، ، ٛـ(70ٔحألٛزل٢ حُٔي٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
٣َيس ٓ٘وَلش.  ِِ َٓ  حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

ٛـ(، 70ٔٔي٢ٗ )حُٔظٞك٠: ح١ُٞٔؤ، ٓخُي رٖ أْٗ رٖ ٓخُي رٖ ػخَٓ حألٛزل٢ حُ .7ٔ٘

طلو٤ن: دمحم ٜٓطل٠ حألػظ٢ٔ، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ُح٣ي رٖ ِٓطخٕ آٍ ٤ٜٗخٕ ُألػٔخٍ 
 ّ.  ٕٗٓٓ -ٛـ  ٕ٘ٗٔحإلٓخٍحص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -أرٞ ظز٢  -حُو٣َ٤ش ٝحإلٗٔخ٤ٗش 

٤ِٓحٕ حالػظيحٍ ك٢ ٗوي حَُؿخٍ، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ  .7ٕ٘

ٛـ(، طلو٤ن: ػ٢ِ دمحم حُزـخ١ٝ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔؼَكش 7ٗ4حٌُٛز٢ )حُٔظٞك٠:  هَخ٣ْٔخُ
 ّ.  0ٖٙٔ -ٛـ  4ُٕٖٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ُِطزخػش ٝحَُ٘٘، ر٤َٝص 

ٗخٓن حُلي٣غ ٝٓ٘ٔٞهٚ، أرٞ كلٚ ػَٔ رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ  .7ٖ٘

ٛـ(، طلو٤ن: ٤َٔٓ رٖ ٠ٖ4٘: أ٣ٞد رٖ أُىحً حُزـيحى١ حُٔؼَٝف رـ حرٖ ٗخ٤ٖٛ )حُٔظٞك
 ّ. 044ٔ -ٛـ 4ٓٗٔحٍُِهخء، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -أ٤ٖٓ ح١َ٤ُِٛ، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حُٔ٘خٍ 

حُ٘زٌس حٌُخك٤ش ك٢ أكٌخّ أٍٛٞ حُي٣ٖ )حُ٘زٌ ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ(، أرٞ دمحم ػ٢ِ رٖ أكٔي  .7ٗ٘
ي ٛـ(، طلو٤ن: دمحم أكٔٙ٘ٗرٖ ٓؼ٤ي رٖ كِّ حألٗي٢ُٔ حُو١َز٢ حُظخ١َٛ )حُٔظٞك٠: 

 . ٘ٓٗٔر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ػزي حُؼ٣ِِ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

حُ٘زٞحص، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ ػزي هللا رٖ أر٢  .7٘٘
ٛـ(، طلو٤ن: ػزي 7ٕ4حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ حُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: 

ُ٘خَٗ: أٟٞحء حُِٔق، ح٣َُخٝ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُؼ٣ِِ رٖ ٛخُق حُط٣ٞخٕ، ح

 ّ. ٕٓٓٓٛـ/ٕٓٗٔحُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
ـْي١، ك٘ل٢ )حُٔظٞك٠:  .7ٙ٘ ُّٔ حُ٘ظق ك٢ حُلظخٟٝ، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ دمحم حُ

ٛـ(، طلو٤ن: حُٔلخ٢ٓ حُيًظٍٞ ٛالف حُي٣ٖ حُ٘خ٢ٛ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلَهخٕ / ٓئٓٔش ٔٙٗ

 . 04ٗٔ - ٍٗٓٗٔىٕ / ر٤َٝص ُز٘خٕ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ػٔخٕ حأل -حَُٓخُش 
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ٙ0ٔ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

حُ٘ـْ حُٞٛخؽ ك٢ َٗف حُٜٔ٘خؽ، ًٔخٍ حُي٣ٖ، دمحم رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ػ٢ِ  .77٘

١َ٤ أرٞ حُزوخء حُ٘خكؼ٢ )حُٔظٞك٠:  ِٓ ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٜٔ٘خؽ )ؿيس(، طلو٤ن: 4ٓ4حُيَّ
 ّ. ٕٗٓٓ -ٛـ ُٕ٘ٗٔـ٘ش ػ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

ك٢ ط٘و٤ق ٓزخ٢ٗ حألهزخٍ ك٢ َٗف ٓؼخ٢ٗ ح٥ػخٍ، أرٞ دمحم ٓلٔٞى رٖ ٗوذ حألكٌخٍ  .74٘

أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ رٖ أكٔي رٖ ك٤ٖٔ حُـ٤ظخر٠ حُل٘ل٠ ريٍ حُي٣ٖ حُؼ٠٘٤ )حُٔظٞك٠: 
ٛـ(، طلو٤ن: أرٞ ط٤ْٔ ٣خَٓ رٖ ارَح٤ْٛ، حُ٘خَٗ: ُٝحٍس حألٝهخف ٝحُ٘ئٕٝ 4٘٘

 ّ.  4ٕٓٓ -ٛـ  0ٕٗٔهطَ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -حإلٓال٤ٓش 

حَُ٘٘ ك٢ حُوَحءحص حُؼَ٘، ْٗٔ حُي٣ٖ أرٞ حُو٤َ حرٖ حُـ١ٍِ، دمحم رٖ دمحم رٖ  .70٘
ٛـ(، حُ٘خَٗ:  4ٖٓٔٛـ(، طلو٤ن: ػ٢ِ دمحم ح٠ُزخع )حُٔظٞك٠  ٣4ٖٖٞٓق )حُٔظٞك٠: 

  .حُٔطزؼش حُظـخ٣ٍش حٌُزَٟ ]ط٣َٜٞ ىحٍ حٌُظخد حُؼ٤ِٔش[

٣ؾ ح٣ُِِؼ٢، ؿٔخٍ ٜٗذ حَُح٣ش ألكخى٣غ حُٜيح٣ش ٓغ كخ٤ٗظٚ رـ٤ش حألُٔؼ٢ ك٢ طوَ .4ٓ٘
هيّ ٌُِظخد: دمحم ، ٛـ(7ٕٙحُي٣ٖ أرٞ دمحم ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق رٖ دمحم ح٣ُِِؼ٢ )حُٔظٞك٠: 

ٛللٚ ٟٝٝغ حُلخ٤ٗش: ػزي حُؼ٣ِِ حُي٣ٞر٘ي١ حُل٘ـخ٢ٗ، ا٠ُ ًظخد ، ٣ٞٓق حُز١ٍَُٞ٘

حُلؾ، ػْ أًِٜٔخ دمحم ٣ٞٓق حٌُخِٓل١ٍٞ، طلو٤ن: دمحم ػٞحٓش، حُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ح٣َُخٕ 
حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش  -ؿيس  -ُز٘خٕ/ ىحٍ حُوزِش ُِؼوخكش حإلٓال٤ٓش-ر٤َٝص  -زخػش ٝحَُ٘٘ ُِط

 ّ. 007ٔٛـ/4ٔٗٔحأل٠ُٝ، 

ٌِّد، دمحم رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ  .4ٔ٘ َٜ ُْلَخِظ حُٔ ٤َ ؿ٣َِذ أ ِٔ ظَْؼٌَُد ك٢ِ طْل ْٔ ُٔ ُْ حُ حَُّْ٘ظ
ىٍحٓش، طلو٤ن: ى. ، ـ(ٖٖٛٙرطخٍ حًَُز٢، أرٞ ػزي هللا، حُٔؼَٝف رزطخٍ )حُٔظٞك٠: 

ُِْ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُظـخ٣ٍش، ٌٓش حٌَُٔٓش، ػخّ حَُ٘٘:  َٓخ  044ٜٔٓطل٠ ػزي حُلل٤ع 

 (. ّٕ )ؿِء  00ٔٔ(، ّٔ )ؿِء 
ٗوي َٓحطذ حإلؿٔخع، طو٢ حُي٣ٖ أرٞ حُؼَزخّ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ِْ رٖ ػزي حُٔالّ رٖ  .4ٕ٘

 ٛـ(. 7ٕ4ُل٘ز٢ِ حُيٓ٘و٢ )حُٔظٞك٠: ػزي هللا رٖ أر٢ حُوخْٓ رٖ دمحم حرٖ ط٤ٔ٤ش حُلَح٢ٗ ح

ٗوٞ حإلٓخّ أر٢ ٓؼ٤ي ػؼٔخٕ رٖ ٓؼ٤ي ػ٠ِ ح٢ٔ٣َُٔ حُـ٢ٜٔ حُؼ٤٘ي ك٤ٔخ حكظَٟ ػ٠ِ  .4ٖ٘
هللا ػِ ٝؿَ ٖٓ حُظٞك٤ي، أرٞ ٓؼ٤ي ػؼٔخٕ رٖ ٓؼ٤ي رٖ هخُي رٖ ٓؼ٤ي حُيح٢ٍٓ 

رٖ ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش حَُٗي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، طلو٤ن: ٤ٍٗي 4ٕٓحُٔـٔظخ٢ٗ )حُٔظٞك٠: 

 ّ. 004ٔ -ٛـ 4ٔٗٔكٖٔ حألُٔؼ٢، حُطزؼش حأل٠ُٝ 
حٌُ٘ض ػ٠ِ ًظخد حرٖ حُٜالف، أرٞ حُل٠َ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ أكٔي رٖ كـَ  .4ٗ٘

ٛـ(، طلو٤ن: ٍر٤غ رٖ ٛخى١ ػ٤َٔ حُٔيه٢ِ، حُ٘خَٗ: ػٔخىس 4ٕ٘حُؼٔوال٢ٗ )حُٔظٞك٠: 
َر٤ش حُٔؼٞى٣ش، حُطزؼش حُزلغ حُؼ٢ِٔ رخُـخٓؼش حإلٓال٤ٓش، حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس، حٌُِٔٔش حُؼ

 ّ. 04ٗٔٛـ/ٗٓٗٔحأل٠ُٝ، 

حٌُ٘ض ٝحُلٞحثي ح٤ُ٘ٔش ػ٠ِ ٌَٓ٘ حُٔلٍَ ُٔـي حُي٣ٖ حرٖ ط٤ٔ٤ش، ارَح٤ْٛ رٖ دمحم رٖ  .4٘٘
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ٌٓظزش 44ٗػزي هللا رٖ دمحم حرٖ ٓلِق، أرٞ آلخم، رَٛخٕ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 

 . ٗٓٗٔح٣َُخٝ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  -حُٔؼخٍف 

٣ٖ ك٢ اٍٗخى حُٔزظيث٤ٖ، دمحم رٖ ػَٔ ١ٝٞٗ حُـخ١ٝ حُز٘ظ٢٘ اه٤ِٔخ، حُظ٘خ١ٍ ٜٗخ٣ش حُِ .4ٙ٘
 ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ.  -ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ ٖٙٔٔرِيح )حُٔظٞك٠: 

ٜٗخ٣ش حٍُٔٞ َٗف ٜٓ٘خؽ حٍُٞٛٞ، ػزي حَُك٤ْ رٖ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ حإل١ٞ٘ٓ  .47٘

-ر٤َٝص-َٗ: ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ٛـ(، حُ٘خ77ٕحُ٘خكؼ٢ّ، أرٞ دمحم، ؿٔخٍ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 
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 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

 ّ. 000ٔ -ٛـُٕٓٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ 

ٜٗخ٣ش حُٔلظخؽ ا٠ُ َٗف حُٜٔ٘خؽ، ْٗٔ حُي٣ٖ دمحم رٖ أر٢ حُؼزخّ أكٔي رٖ كِٔس  .44٘
ٛـ(، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلٌَ، ر٤َٝص، حُطزؼش ١ أه٤َس ٜٗٓٓٔٗخد حُي٣ٖ ح٢َُِٓ )حُٔظٞك٠: 

حُي٣ٖ رٖ ػ٢ِ حُ٘زَح٢ِٔٓ حأله١َٜ  ٓغ كخ٤ٗش أر٢ ح٤٠ُخء ٍٗٞ، 04ّٗٔٛـ/ٗٓٗٔ -

ٛـ(، ٝرؼيٛخ كخ٤ٗش أكٔي رٖ ػزي حَُُحم حُٔؼَٝف رخُٔـَر٢ ح٤َُٗي١ 47ٓٔ)
  .ٛـ(0ٙٓٔ)

ٜٗخ٣ش حُٔطِذ ك٢ ىٍح٣ش حٌُٔٛذ، ػزي حُِٔي رٖ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق رٖ دمحم حُـ٢٘٣ٞ،  .40٘

ٝٛ٘غ كووٚ ، ٛـ(74ٗأرٞ حُٔؼخ٢ُ، ًٍٖ حُي٣ٖ، حُِٔوذ ربٓخّ حُل٤َٖٓ )حُٔظٞك٠: 
كٜخٍٓٚ: أ. ى/ ػزي حُؼظ٤ْ ٓلٔٞى حُي٣ّذ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٜٔ٘خؽ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

 ّ. 7ٕٓٓ-ٛـ4ٕٗٔ

ٜٗخ٣ش حٍُٞٛٞ ك٢ ىٍح٣ش حألٍٛٞ، ٛل٢ حُي٣ٖ دمحم رٖ ػزي حَُك٤ْ حأل١ٍٞٓ حُٜ٘ي١  .0ٓ٘
أَٛ ، ى. ٓؼي رٖ ٓخُْ ح٣ُٞٔق -ٛـ(، طلو٤ن: ى. ٛخُق رٖ ٤ِٓٔخٕ ح٤ُٞٓق  7ٔ٘)

ًظٍٞحس رـخٓؼش حإلٓخّ رخ٣َُخٝ، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُظـخ٣ٍش رٌٔش حٌُظخد: ٍٓخُظخ ى

 ّ.  00ٙٔ -ٛـ  ٙٔٗٔحٌَُٔٓش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 
حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿ٣َذ حُلي٣غ ٝحألػَ، ٓـي حُي٣ٖ أرٞ حُٔؼخىحص حُٔزخٍى رٖ دمحم رٖ دمحم  .0ٔ٘

حٌُٔظزش  ٛـ(، حُ٘خَٗ:ٙٓٙرٖ دمحم حرٖ ػزي ح٣ٌَُْ ح٤ُ٘زخ٢ٗ حُـ١ٍِ حرٖ حألػ٤َ )حُٔظٞك٠: 

ٓلٔٞى دمحم  -طلو٤ن: ١خَٛ أكٔي حُِحٟٝ ، 070ّٔ -ٛـ 00ٖٔر٤َٝص،  -حُؼ٤ِٔش 
  .حُط٘خك٢

ٛـ(،  ٖٓ٘ٗٞحىٍ حُلوٜخء، دمحم رٖ حُلٖٔ حُظ٢ٔ٤ٔ حُـ١َٛٞ )حُٔظٞك٠: كٞح٢ُ  .0ٕ٘

طلو٤ن: ى. دمحم ك٠َ ػزي حُؼ٣ِِ حَُٔحى، حألٓظخً حُٔ٘خٍى رـخٓؼش حإلٓخّ دمحم رٖ ٓؼٞى 
 ٗٔٗٔر٤َٝص.، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ىٓ٘ن/حُيحٍ حُ٘خ٤ٓش  -َ: ىحٍ حُوِْ حإلٓال٤ٓش، حُ٘خٗ

 ّ.  00ٖٔ -ٛـ 

ٗش ٖٓ ؿ٤َٛخ ٖٓ حألُٜٓخِص، أرٞ دمحم ػزي هللا رٖ  .0ٖ٘ َّٝ خ ك٢ حُٔيَ َٓ ٣خىحص ػ٠ِ  ِِّ حَُّ٘ٞحىٍ ٝحُ
ٛـ(، طلو٤ن: 4ٖٙ)أر٢ ٣ُي( ػزي حَُكٖٔ حُ٘ل١ِ، حُو٤َٝح٢ٗ، حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: 

 ٖ. ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلوو٤

، ٛـ(٤َٕٗٔ٘ٓ حأل١ٝخٍ، دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػزي هللا حًُ٘ٞخ٢ٗ ح٢٘ٔ٤ُ )حُٔظٞك٠:  .0ٗ٘
ٛـ ٖٔٗٔطلو٤ن: ػٜخّ حُي٣ٖ حُٜزخرط٢، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُلي٣غ، َٜٓ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

- ٔ00ٖ .ّ 
حُٜيح٣ش حٌُخك٤ش حُ٘خك٤ش ُز٤خٕ كوخثن حإلٓخّ حرٖ ػَكش حُٞحك٤ش. )َٗف كيٝى حرٖ ػَكش  .0٘٘

، دمحم رٖ هخْٓ حألٜٗخ١ٍ، أرٞ ػزي هللا، حَُٛخع حُظ٢ٔٗٞ حُٔخ٢ٌُ )حُٔظٞك٠: َُِٛخع(

 ٛـ. ٖٓ٘ٔٛـ(، حُ٘خَٗ: حٌُٔظزش حُؼ٤ِٔش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 40ٗ
حُٜيح٣ش ا٠ُ أٝٛخّ حٌُلخ٣ش، ػزي حَُك٤ْ رٖ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ حإل١ٞ٘ٓ حُ٘خكؼ٢ّ، أرٞ دمحم،  .0ٙ٘

ٍَٓٝ رخِّٓٞ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حٌُظذ  ٛـ(، طلو٤ن: ٓـي١ دمحم77ٕؿٔخٍ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 

 . 0ٕٓٓحُؼ٢ِٔ، ٓطزٞع روخطٔش )ًلخ٣ش حُ٘ز٤ٚ( الرٖ حَُكؼش، ٓ٘ش حَُ٘٘: 
حُٜيح٣ش ػ٠ِ ٌٓٛذ حإلٓخّ أر٢ ػزي هللا أكٔي رٖ دمحم رٖ ك٘زَ ح٤ُ٘زخ٢ٗ، ٓللٞظ رٖ  .07٘

ٓخَٛ ٣خ٤ٖٓ  -أكٔي رٖ حُلٖٔ، أرٞ حُوطخد حًٌُِٞح٢ٗ، طلو٤ن: ػزي حُِط٤ق ٤ْٔٛ 

 ّ.  ٕٗٓٓٛـ /  ٕ٘ٗٔحُ٘خَٗ: ٓئٓٔش ؿَحّ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، حُللَ، 
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ٙ0ٖ 

 
 كَّٜ حُٜٔخىٍ ٝحَُٔحؿغ

 

 حُلٜخٍّ
 د

حُٜيح٣ش ك٢ َٗف ريح٣ش حُٔزظي١، ػ٢ِ رٖ أر٢ رٌَ رٖ ػزي حُـ٤َِ حُلَؿخ٢ٗ  .04٘

ٛـ(، طلو٤ن: ١الٍ ٣ٞٓق، 0ٖ٘حَُٔؿ٤٘خ٢ٗ، أرٞ حُلٖٔ رَٛخٕ حُي٣ٖ )حُٔظٞك٠: 
 ُز٘خٕ.  -ر٤َٝص  -حُ٘خَٗ: ىحٍ حك٤خء حُظَحع حُؼَر٢ 

ٍِ حُِلوٚ، أرٞ حُٞكخء، ػ٢ِ رٖ ػو٤َ رٖ دمحم رٖ ػو٤َ حُزـيحى١  .00٘ ُٞٛ ق ك٢ أ ِٟ ح َٞ حُ

ُٔلٖٔ حُظ٢ًَ، حُ٘خَٗ: ٖٔ٘حُظل١َ، )حُٔظٞك٠:  ٛـ(، طلو٤ن: حُيًظٍٞ َػزي هللا رٖ َػزي حُ
ٛـ  ُٕٓٗٔز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ،  -ٓئٓٔش حَُٓخُش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ر٤َٝص 

- ٔ000  .ّ 

خُٞك٤خص، ٛالف حُي٣ٖ ه٤َِ رٖ أ٣زي رٖ ػزي هللا حُٜلي١ )حُٔظٞك٠: حُٞحك٢ ر .ٓٓٙ
 -ٛـ(، طلو٤ن: أكٔي حألٍٗخإ١ٝ ٝط٢ًَ ٜٓطل٠، حُ٘خَٗ: ىحٍ اك٤خء حُظَحع 7ٙٗ

 ّ. ٕٓٓٓ -ٛـٕٓٗٔر٤َٝص، ػخّ حَُ٘٘: 

ٛـ، ٗٓٔٔٝٓخثَ ح٤ُ٘ؼش ٝٓٔظيًٍٜخ، دمحم رٖ حُلٖٔ حُلَ حُؼخ٢ِٓ حُٔظٞك٠  .ٔٓٙ
ٛـ، ١زغ: ٓئٓٔش حَُ٘٘ ٤ٖٕٖٔٔٓ ح١ٍُٞ٘ حُٔظٞك٠ ٝحُٔٔظيٍى ُِلخؽ ٤َُٓح ك

 ٛـ. ٖٔٗٔا٣َحٕ، ػخّ  –حإلٓال٢ٓ، هْ 

ٛـ(، ٘ٓ٘ح٢٤ُٓٞ ك٢ حٌُٔٛذ، أرٞ كخٓي دمحم رٖ دمحم حُـِح٢ُ حُط٢ٓٞ )حُٔظٞك٠:  .ٕٓٙ
حُوخَٛس، حُطزؼش  -طلو٤ن: أكٔي ٓلٔٞى ارَح٤ْٛ، دمحم دمحم طخَٓ، حُ٘خَٗ: ىحٍ حُٔالّ 

 . 7ٔٗٔحأل٠ُٝ، 

ػ٤خٕ ٝأٗزخء أر٘خء حُِٓخٕ، أرٞ حُؼزخّ ْٗٔ حُي٣ٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ ٝك٤خص حأل .ٖٓٙ
ٛـ(، طلو٤ن: اكٔخٕ ػزخّ، 4ٔٙرٖ أر٢ رٌَ حرٖ هٌِخٕ حُز٢ٌَٓ حإلٍر٢ِ )حُٔظٞك٠: 

 ر٤َٝص.  -حُ٘خَٗ: ىحٍ ٛخىٍ 
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 حُلٜخٍّ
 د
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 177 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 177 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 177 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 177 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 178 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 179 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 182 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق
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ٙ0ٙ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 182 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 182 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 180 ........................................................ حُٟٞٞء: حُؼخ٢ٗ حُٔزلغ

 181.ٓٔٚ ىٕٝ حُوَإٓ ُوَحءس حألٛـَ حُليع ٖٓ حُطٜخٍس ٝؿٞد: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 181 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 181 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 181 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 182 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 182 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 183 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 184 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 184 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 187 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 187 ................................................................ .ًٝحٌُ٘ ٝؿٚ ر٤خٕ

 188 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 189 .............. .ٜٗٞس رـ٤َ حُ٘ٔخء ُْٔ ٖٓ حُٟٞٞء ا٣ـخد: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 189 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 189 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 189 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 189 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 189 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 190 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 190 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 192 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 193 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 193 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 197 .................................. .ٛالس ٌَُ حُٟٞٞء ا٣ـخد: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 197 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 197 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 197 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 197 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 198 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 199 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ
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ٙ07 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 199 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 022 ........................................................ .حُٔزذ ًًَ ٓغ حُظَؿ٤ق

 021 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 020 ........................................................... حُٜالس: حُؼخ٢ٗ حُلَٜ

 021 ................................................. حُٜالس ١َٝٗ: حألٍٝ حُٔزلغ

 022 ................ .أكخم اًح ُِِٜٞحص حُٔـٕ٘ٞ ه٠خء ٝؿٞد: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 022 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 022 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 022 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 022 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 022 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 023 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 024 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 027 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 027 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 028.حُوزِش حٗظزخٙ ػ٘ي حألٍرغ حُـٜخص ٖٓ ؿٜش ٌَُ حُٜالس ٝؿٞد: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 028 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 028 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 028 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 029 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 029 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 029 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 011 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 011 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ

 011 ....................................................... .ٝحُؼخُغ حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 011 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 011 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 012 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 ىالثَ طؼِْ أٌٓ٘ٚ ُٖٔ ٝهظٜخ ٣وَؽ كظ٠ حُٜالس طؤه٤َؿٞحُ : حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 013 .............................................................................. .حُوزِش

 013 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 013 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 013 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ
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ٙ04 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 013 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 014 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 017 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 017 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 018 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 018 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 019 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 002 ............................... .حُؼ٘خء ؤه٤َط حٓظلزخد ػيّ: حَُحرؼش حُٔٔؤُش

 002 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 002 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 002 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 002 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 000 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 000 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 003 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 004 ........................................................... حألًحٕ: حُؼخ٢ٗ حُٔزلغ

 007 ........................... .حألًحٕ ك٢ ر٤غحُظَ أٝ حُظؼ٤٘ش ٓ٘غ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 007 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 007 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 007 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 008 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 008 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 008 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 012 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 010 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 010 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 011 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 012 ........................... .حألًحٕ ك٢ حُظَؿ٤غ ٓ٘غ أٝ ا٣ـخد: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 012 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 012 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 012 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ٤ٔ٤شط حرٖ كٌْ

 013 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 013 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ
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ٙ00 

 
 ُٟٔٞٞػخصكَّٜ ح

 

 حُلٜخٍّ
 د

 013 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 014 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 014 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ ٍٞحُو أىُش

 017 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 018 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 019 ...................... .حألًحٕ ك٢ حُؼَٔ ه٤َ ػ٠ِ ك٢ ٣ُخىس: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 019 ............................................................. .ُِ٘حعح ٓلَ طل٣ََ

 019 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 019 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 022 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 022 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 021 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 020 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 020 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 022 ................... .حُٜالس اهخٓش ك٢ حُظؼ٤٘ش أٝ حإلكَحى ٓ٘غ: حَُحرؼش حُٔٔؤُش

 022 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ ٣ََطل

 022 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 022 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 022 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 022 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 024 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 027 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ

 028 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 028 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 028 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 029 ................................حُظطٞع ٝٛالس حُٜالس ٛلش: حُؼخُغ حُٔزلغ

 حُلخطلش هَحءس ػ٘ي رخُزِٔٔش ٣ـ٣َٜوَأ أٝ  ُْ ٖٓ ٛالس رطالٕ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 032 .........................................................................حُٜالس ك٢

 032 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 032 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ ٌْك

 032 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 032 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 031 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش
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7ٓٓ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 031 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 031 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 032 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 032 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 033 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 034 ........ .حُٜالس ك٢ حُٞحٍىس ٜيحصحُظ٘ ٤ٛؾ رؼٞ ا٣ـخد: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 034 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 034 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 034 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 034 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 037 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 038 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 038 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ

 039 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 039 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 039 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 042 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 041 ....................... .ُِٜل٤ق ٠ٓطـؼخ رخُٜالس حُظطٞع: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 041 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 041 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش ٖحر كٌْ

 041 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 040 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 040 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 040 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 042 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ ُوٍٞح

 042 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 044 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 044 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 047 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 048 ....................... .حُؤْ حُِٜٞحص ك٢ حُيحثْ حُو٘ٞص: حَُحرؼش حُٔٔؤُش

 048 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 048 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 048 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ
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 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 048 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ ٞحٍحأله

 049 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 072 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 071 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 071 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 072 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 073 .................................................حُـٔخػش ٛالس: حَُحرغ حُٔزلغ

 074 .حُـ٣َٜش حُٜالس ك٢ حإلٓخّ هِق رخُوَحءس حُٔؤّٓٞ ؿَٜ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 074 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 074 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 074 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 077 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 077 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 078 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 082 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 082 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 081 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 081 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 ٣ؼظوي ال ٌُٝ٘ٚ رخُٞحؿزخص، أط٠ آخّ هِق حُٔؤّٓٞ ٛالس رطالٕ: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 080 ...................................................... .حُٔؤّٓٞ ٣ؼظوي ًٔخ ٝؿٞرٜخ

 080 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 080 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 080 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 080 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 080 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 081 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 083 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 084 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 084 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ

 084 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 087 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 087 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 ُٝٞ حإلٓخّ ًٍٞع كخٍ حُٔٔزٞم ػٖ ٝحُلخطلش حُو٤خّ ٓو١ٞ ػيّ: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

7ٕٓ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 089 ................................................. .حًَُٞع إلىٍحى ٝهظٚ  ٣ظٔغ ُْ

 089 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 089 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 089 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 092 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 092 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 092 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 093 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 093 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 094 ...................................................................... .حُؼخُغ ُوٍٞح

 094 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 098 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 098 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 122 .................................... ٝحُٔٔخكَ حُـٔؼش ٛالس: حُوخْٓ حُٔزلغ

 121 ...................................... .حُٔلَ ك٢ حُـٔؼش اهخٓش: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 121 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 121 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 121 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 121 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 120 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 127 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 127 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 129 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 129 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 112 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 111 ............................ .حُٔلَ ك٢ حُٜالس طَر٤غ طل٤٠َ: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 111 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 111 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ٤ٔ٤شط حرٖ كٌْ

 111 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 111 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 117 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 117 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ

 117 ....................................................... .ٝحُؼخُغ ُؼخ٢ٗح حُوٍٞ أىُش
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7ٖٓ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 102 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 102 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 ٛالس ًَ اهخٓش ػ٠ِ حُٔلَ ك٢ حُِٜٞحص ر٤ٖ حُـٔغ طل٤٠َ: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 100 .......................................................................... .ٝهظٜخ ك٢

 100 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 100 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 100 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 100 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 100 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 101 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 102 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 102 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 103 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ

 104 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 104 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 107 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 108 ....................................................... حُـ٘خثِ: حُٔخىّ حُٔزلغ

 109 ........................................ .ٓٞطٚ رؼي ِْٔٔحُ هظٖ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 109 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 109 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 109 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 112 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 112 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 112 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 111 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 111 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 113 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 113 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 114 ........................ .حُٞحكي حُزِي ك٢ حُـخثذ ػ٠ِ حُٜالس: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 114 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 114 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 114 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 114 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ
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7ٓٗ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 117 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 118 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 119 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 120 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 120 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 122 .........................٣ُِخٍطٜخ حُوزٍٞ ا٠ُ حُٔلَ حٓظلزخد: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 122 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 122 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 123 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 123 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 123 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 130 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 131 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 138 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ ظَؿ٤قحُ

 139 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 141 ................................................. ٝح٤ُٜخّ حًُِخس: حُؼخُغ حُلَٜ

 140 ........................................................... حًُِخس: حألٍٝ حُٔزلغ

 141 ........................ .حُظـخٍس ػَٝٝ ًُخس ٝؿٞد ػيّ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 141 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 141 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 141 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 141 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 141 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 142 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 171 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 171 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 172 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 173 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 178 .......................................................... ح٤ُٜخّ: حُؼخ٢ٗ حُٔزلغ

 179 . .حُل٢ٌِ رخُلٔخد ٝحُ٘ٔي ٝحُلطَ ح٤ُٜخّ ٓٞحه٤ض اهخٓش: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 179 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 179 ........................................................... .حُِ٘حع ١ٖٞٓ طل٣ََ

 179 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ
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7ٓ٘ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 182 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 182 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 181 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 181 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 182 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 187 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 187 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 188 ........................................................... .ٝػَٔطٚ حُوالف ٓزذ

 ٠ٍٓ.192خٕ ٜٗخٍ ك٢ ػٔيح ؿخٓغ ٖٓ ػ٠ِ حٌُلخٍس ا٣ـخد ػيّ: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 192 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 192 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 192 .............................................................. .ُشحُٔٔؤ ك٢ حألهٞحٍ

 192 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 191 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 191 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 190 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 190 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 190 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 192 ................................................... ٝحُـٜخى حُلؾ: حَُحرغ حُلَٜ

 193 ............................................................. حُلؾ: حألٍٝ حُٔزلغ

 194 ...... .حُؼخ٢ٗ ٤يحُٜ ك٢ حُٔلَّ ػ٠ِ حُـِحء طَط٤ذ ػيّ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 194 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 194 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 194 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 194 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 194 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 197 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 199 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 199 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 220 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 220 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 222 ........... .رؼَكش حُٞهٞف كخطٚ ُٖٔ حُلؾ أػٔخٍ رو٤ش اطٔخّ: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 222 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ
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 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 222 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 222 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 222 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 223 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 228 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 228 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 212 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ َؿ٤قحُظ

 212 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 210 ................ .ح٤ُٔض ػٖ ٝحٌٍُ٘ حُلَٝ كؾ اؿِحء ػيّ: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 210 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 210 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 210 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 211 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 212 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 213 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 213 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 217 ........................................................... حُـٜخى: حُؼخ٢ٗ حُٔزلغ

 218.حُـٜخى ك٢ حُٜٔخُي ٝطولْ حُؼيٝ ك٢ حالٗـٔخّ َٓ٘ٝػ٤ش ػيّ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 218 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 218 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 218 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 219 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 219 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 219 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 202 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 202 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 201 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ

 201 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 202 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 203 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 أرٞحد ك٢ رخًٌُ٘ٝ ط٤ٔ٤ش حرٖ ػ٤ِٜخ كٌْ حُظ٢ حُلو٤ٜش ح٥ٍحء: حُؼخُغ حُزخد

 204 ......................................................................... حُٔؼخٓالص

 207 ................................. ٝحُلَحثٞ حُٔخ٤ُش حُٔؼخٓالص: حألٍٝ حُلَٜ
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 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 208 ............................................................. حَُرخ: حألٍٝ حُٔزلغ

 209 ........... .رخُٔخ٤ُش حُٔظش حألٛ٘خف ك٢ حَُرخ طل٣َْ طؼ٤َِ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 209 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 209 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 209 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ ْكٌ

 209 ............................................................... حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 209 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 212 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 210 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 210 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ ُشأى

 212 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 213 ...................................................................... .حَُحرغ حُوٍٞ

 213 ................................................................ .حَُحرغ حُوٍٞ أىُش

 214 .....................................................................حُوخْٓ حُوٍٞ

 214 .............................................................. .حُوخْٓ ٍٞحُو أىُش

 217 .................................................................... .حُٔخىّ حُوٍٞ

 218 .............................................................. .حُٔخىّ حُوٍٞ أىُش

 218 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 219 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 222 ......................................................... حإلؿخٍس: حُؼخ٢ٗ حُٔزلغ

 221 .................... .حُٔئؿَ ىٕٝ ُِٔٔظؤؿَ الُٓش حإلؿخٍس: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 221 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 221 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 221 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ ألهٞحٍح

 221 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 220 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 221 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 221 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 224 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 224 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 227.رٜخ حالٗظلخع هزَ حُٔئؿَس حُؼ٤ٖ طِلض اًح حإلؿخٍس حٗلٔخم ػيّ: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 227 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 227 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ
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 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 227 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 227 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 228 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 229 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 229 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 229 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 أػ٘خء حُٔئؿَس حُؼ٤ٖ طِلض اًح ٠٠ٓ ك٤ٔخ حإلؿخٍس حٗلٔخم: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 231 ....................................................................... .رٜخ حالٗظلخع

 231 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 231 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 231 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 231 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 230 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 231 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ ُوٍٞح

 232 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 233 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 233 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 237 ........................................................ حُٔٔخروش: حُؼخُغ حُٔزلغ

 238 ............................. .ػٞٝ رال رخَُ٘ى حُِؼذ ؿٞحُ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 238 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 238 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 238 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 239 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حٍحألهٞ

 239 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 239 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 241 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 241 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 243 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 243 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 247 .......................................................... حُؼط٤ش: حَُحرغ حُٔزلغ

 248 . .٣ِٜٔٔخ ُْٝ ٓخص اًح حألٝالى ُزؼٞ حُٞحُي ػط٤ش ٛلش: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 248 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 248 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ
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 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 248 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 249 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 249 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 249 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 270 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 271 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 271 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 273 ..................................................... حُلَحثٞ: حُوخْٓ حُٔزلغ

 274 ................................... .حٌُخكَ ٖٓ حُِْٔٔ ط٣ٍٞغ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 274 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 274 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 274 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 274 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 277 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 278 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 282 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 281 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 280 ........................ .حُِٔٔٔش حر٘ظٚ ٖٓ حَُٜ٘ح٢ٗ ط٣ٍٞغ: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 280 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 280 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 280 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 280 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 281 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 282 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 282 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 282 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 282 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 283 ................................ .أر٤ٚ ٖٓ حُٔالػٖ ُٝي ط٣ٍٞغ: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 283 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 283 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 283 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حٍحألهٞ

 283 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 284 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش
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7ٔٓ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 287 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 287 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 289 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 289 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 292 ................. .هللا ٝؿٚ رٚ أ٣ٍي اًح اال حُؼظن ٝهٞع ػيّ: حَُحرؼش حُٔٔؤُش

 292 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 292 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 292 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 291 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 291 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 293 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 293 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 294 ............................................. حُ٘و٤ٜش حألكٞحٍ: حُؼخ٢ٗ حُلَٜ

 297 ........................................................... حٌُ٘خف: حألٍٝ حُٔزلغ

 298.رٜخ حٌُالّ ػ٠ِ ٣ويٍ ُٖٔ حُؼَر٤ش رخُِـش حٌُ٘خف ػوي حٗظَح١: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 298 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 298 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 298 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 298 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 299 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 322 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ

 322 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 321 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 321 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 321 ........ .حٌُ٘خف ػوي ك٢ حُِٝؿش إً ػ٠ِ حإلٜٗخى حٗظَح١: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 321 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 321 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 321 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 322 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 323 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 323 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 324 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 324 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ
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7ٔٔ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 329 .............. .حٌُ٘خف ػوي ػ٘ي حُٜ٘ٞى رؼيحُش حُؼِْ حٗظَح١: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 329 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 329 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 329 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 312 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ هٞحٍحأل

 312 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 312 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 311 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 310 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 311 ............................................................ .حألهٞحٍ ٖر٤ حُظَؿ٤ق

 311 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 ٝإٔ كـَٙ طلض حُِٝؿش ٝإٔ اًٗٚ ػيّ ك٢ ح٢ُُٞ حىػخء هزٍٞ: حَُحرؼش حُٔٔؤُش

 313 ........................ .حَُ٘ػ٢ حُظِْٔ طِٜٔٔخ أٗٚ ٓغ ػ٤ِٜخ ٣٘لن ُْ حُِٝؽ

 313 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 313 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 313 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 313 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 314 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 314 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 317 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 317 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 317 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 319 ......................... .شحُِٔٔٔ الر٘ظٚ حَُٜ٘ح٢ٗ ط٣ِٝؾ: حُوخٓٔش حُٔٔؤُش

 319 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 319 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 319 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 319 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 302 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 300 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 300 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 302 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 302 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 ُٝؿٜخ ىٕٝ ٝحٓظَهض ٓز٤ض اًح حَُٔأس ١ٝء َٓ٘ٝػ٤ش ػيّ: حُٔخىٓش حُٔٔؤُش



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

7ٕٔ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 303 ........................................................................... .حُلَر٢

 303 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 303 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 303 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 303 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 303 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 308 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 308 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 309 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 309 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 311 .......................................................... حُطالم: حُؼخ٢ٗ حُٔزلغ

 310 .................................. .حُٔؼِن حُطالم ٝهٞع ػيّ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 310 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 310 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 311 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 311 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 311 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 312 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 313 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ ُشأى

 314 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ

 317 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 319 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 319 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 322 ... .ٝحُؼظخم حُطالم ك٢ رٚ حُِٔلن حُو٤ي ٖٓ حٌُالّ ا١الم: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 322 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 322 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 322 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 322 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 322 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 321 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 321 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 321 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 322 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ
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7ٖٔ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 322 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 323 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 323 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 أٗض: ٝهُٞٚ أُق، ٝػ٤ِي ١خُن أٗضِ : حُوخثَ هٍٞ ر٤ٖ حُظلَهش: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 327 ....................................................................... .رؤُق ١خُن

 327 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 327 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 327 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 327 ...................................................................... .ٍٝحأل حُوٍٞ

 328 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 329 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 332 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 332 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 332 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ٤خٕر

 أٝ حُؼخ٢ٗ ػ٠ِ حُؼوي رٔـَى حألٍٝ ُِٝؿٜخ ػالػخ حُٔطِوش ارخكش: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 330 ... .خٓؼِٜ ٣ـخٓغ ال ح١ٌُ حُٜـ٤َ ١ٝجٜخ اًح أٝ آهَ ُٝؽ ٖٓ حُيرَ ر١ٞء

 330 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 330 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 331 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 331 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 331 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 333 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 334 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 339 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 339 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 341 ........................................ ٝحُؼيس ِؼخٕٝحُ حإل٣الء: حُؼخُغ حُٔزلغ

ُٔ  ػ٠ِ حٌُلخٍس ٝؿٞد ػيّ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش  340 .... .ٝكخء رخهلل كِق اًح ٢ُٞحُ

 340 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 340 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 341 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 341 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 341 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 341 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش
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7ٔٗ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 344 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 344 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 347 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ ٤قحُظَؿ

 347 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 349 ......................... .ُِٔالػٖ حُٔالػ٘ش ر٘ض ٌٗخف ارخكش: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 349 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 349 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ٤ٔشط٤ حرٖ كٌْ

 349 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 349 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 372 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 372 ....................................................................... حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 371 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 370 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 370 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 هزَ أهَٟ رطِوش أٍىكٜخ اًح ُؼيطٜخ حَُؿؼ٤ش حُٔطِوش حٓظج٘خف: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 372 ............................................................................ .حَُؿؼش

 372 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 372 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 372 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 372 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 373 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 377 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 377 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 378 ............................................................ .حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 378 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 382 ................................. حأل٣ٔخٕٝ ٝحأل١ؼٔش حُـ٘خ٣خص: حُؼخُغ حُلَٜ

 381 ........................................................ حُـ٘خ٣خص: حألٍٝ حُٔزلغ

 حُِٔطخٕ ا٠ُ أَٓٙ ٍكغ اًح حُِْٔٔ ػ٠ِ حُلي اهخٓش ٝؿٞد ػيّ: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 380 ......................................................... .طخد ػْ حُلي ػ٤ِٚ ٝػزض

 380 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 380 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 380 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 380 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

7ٔ٘ 

 
 ُٟٔٞٞػخصكَّٜ ح

 

 حُلٜخٍّ
 د

 382 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 382 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 383 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 383 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 384 ............................ .ٝأِْٓ طخد اًح حَُٔطي حٌُخكَ هظَ: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش

 384 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 384 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 384 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 384 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 387 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 391 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 391 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 391 ...................................................................... .حُؼخُغ حُوٍٞ

 390 ................................................................ .حُؼخُغ حُوٍٞ أىُش

 392 ........................................................ .حُٔزذ ر٤خٕ ٓغ حُظَؿ٤ق

 392 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 393 ...................................... ٝحٌٍُ٘ٝ ٝحأل٣ٔخٕ حًٌُخس: حُؼخ٢ٗ حُٔزلغ

 . ...................................... 394 رخُ٘ز٢ ح٤ٔ٤ُٖ حٗؼوخى: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 394 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 394 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 394 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 394 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 397 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 398 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 399 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 399 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 399 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 421.رخٌٍُ٘ ٝكخء هزخء ٓٔـي ا٠ُ أٝ حُؼالػش حُٔٔخؿي ؿ٤َ ا٠ُ حُٔلَ: حُؼخ٤ٗش حُٔٔؤُش
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7ٔٙ 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 421 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ

 421 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 421 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 421 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 420 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 421 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 421 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 423 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 423 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 424.ًُخطٚ اهَحؽ ػ٘ٚ ك٤ٌل٤ٚ ٓخُٚ رٌَ ٣ظٜيم إٔ ٌٍٗ ٖٓ إٔ: حُؼخُؼش حُٔٔؤُش

 424 ............................................................. .حُِ٘حع ٓلَ طل٣ََ

 424 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش حرٖ كٌْ

 424 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 424 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 427 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 429 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 429 ................................................................. .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 412 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 412 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 411 ............................................. ٝحُٜ٘خىحص حُو٠خء: حَُحرغ حُلَٜ

 410 ....................................................... حُٜ٘خىحص: حألٍٝ حُٔزلغ

 411 ....................................... .َُِؿخٍ حألؿ٘ز٤ش ؿ٘خء: حأل٠ُٝ حُٔٔؤُش

 411 .................................................................. .حُٔٔؤُش ط٣َٜٞ
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7ٔ7 

 
 كَّٜ حُٟٔٞٞػخص

 

 حُلٜخٍّ
 د

 411 .................................................... .حُٔٔؤُش ػ٠ِ ط٤ٔ٤ش رٖح كٌْ

 411 .............................................................. .حُٔٔؤُش ك٢ حألهٞحٍ

 411 ...................................................................... .حألٍٝ حُوٍٞ

 412 ................................................................. .حألٍٝ حُوٍٞ أىُش

 414 ...................................................................... .حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ

 414 ...................................................................... .حُؼخُغ ٍحُوٞ

 414 ....................................................... .ٝحُؼخُغ حُؼخ٢ٗ حُوٍٞ أىُش

 418 ...........................................حُٔزذ ًًَ ٓغ حألهٞحٍ ر٤ٖ حُظَؿ٤ق

 418 ................................................................ .حًٌُ٘ٝ ٝؿٚ ر٤خٕ

 402 ............................................................................. حُوخطٔش

 408 ........................................................................... حُلٜخٍّ

 409 ........................................................... حُوَآ٤ٗش ح٣٥خص كَّٜ

 414 ................................................................. حألكخى٣غ كَّٜ

 428 ...................................................................... ح٥ػخٍ كَّٜ

 430 ..................................................... ُْٜ حُٔظَؿْ حألػالّ كَّٜ

 431 ..................................................... ٝحَُٔحؿغ ُٜٔخىٍح كَّٜ

 724 ............................................................. حُٟٔٞٞػخص كَّٜ
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