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 المقدمة
ألسوما  الحسونى لوه ا .ال إله إال هوو سوبحانه .الحمد هلل العليم الحكيم

وبوين لوه طريو  الهود   ،فعلموه البيوان ،خلو  اإلنسوان .والصفات العلى
 .فإما شاكراً وإما كفوراً  ،والضالل، وجعله سميعاً بصيراً 

أرسووله  .والصووالو والسووالم علووى عبوود  ورسوووله محموود خيوور خلقووه
وعلوى  ،بالهد  ودين الح  ليظهر  على الدين كله ولوو كور  الكوافرون

 .ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينآله وصحبه وم
 :سبب اختيار الموضوع وأهميته

أصبح علماً  ،إن تخريج الفروع الفقهية على قواعد علم أصول الفقه
وسجلت فيوه  ،ألفت فيه الكتب .جامعاً بين علمي الفقه وأصوله ،مستقالً 

الرسائل العلمية وأدرج في المقررات الدراسية في المؤسسوات العلميوة 
والمقصوووود  ،وهوووو الجانوووب التطبيقوووي لعلوووم أصوووول الفقوووه ،المعاصووورو

 .فينبغي االعتنا  به وجعله موضوع بحث الباحثين ،األساسي منه
وموون هنووا توجهووت إلووى جزئووي موون جزئياتووه فجعلتووه موضوووع هوو ا 

 .((دراسة تطبيقية –التخريج على دليل االقتران )) :البحث تحت اسم
قع االختالف فيهوا مون جهوة ودليل االقتران أحد أدلة األحكام التي و

  .اعتبارها مصدراً لألحكام الشرعية أوعدم اعتبارها
 ،((داللة االقتوران)وورد ه ا الدليل في مصادر أصول الفقه باسم )

وال مشواحة  .((دليول االقتوران)وسميته ) ،(1) و))القران(( و))القرائن((
ال كمووا قوو ،فووي  لووا. فالوودليل والداللووة يسووتعمل أحوودهما مكووان ا خوور

أن الدليل والداللة والمستدل به أمر  -رحمكم هللا  -اعلموا )) :الباقالني
كوول هوو   األسووما   .وهووو البيووان والحجووة والسوولطان والبرهووان ،واحوود

وقال عامة الفقهوا  )) :وقال الزركشي ،(2)((مترادفة على الداللة نفسها
 .(3)((إن الدليل هو الداللة :وأكثر المتكلمين

قرنوت  :يقوال .مون القورن وهوو الجموع :ان فوي اللغوةوالقران واالقتر
                                                        

وإحكوام الفصوول للبواجي  ،1/443، وشور  اللموع 4/1420العدو ألبي يعلوى  :انظر (1)
، 140، والمسووووودو ص2/480موووع كشوووف األسووورار  ، وأصوووول البوووزدو 575ص

، 6/99، والبحووور المحووويط 267، والتمهيووود لألسووونو  ص4/1627وبووودائع الفوائووود 
 .2/1013وإرشاد الفحول 

 .1/207اإلرشاد والتقريب  (1)
 .1/36البحر المحيط  (2)
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 .(1)وله معان أخر   .البعيرين: إ ا جمعتهما في حبل واحد
ً  :وعند أهول أصوول الفقوه هوو وقود  ،)أن يو كر شويئان فوي اللفوظ معوا

ثبووت حكووم أحوودهما بوودليل موون إجموواع أو تيوور  ولووم يثبووت حكووم ا خوور 
قتووران بينهمووا فووي فووي الحكووم لمجوورد اال ،فيلحوو  مووا لووم يثبووت بمووا ثبووت

اللفظ(. فصار االقتران بين الشيئين في اللفظ دليل اقترانهما فوي الحكوم 
 .وهم جمع مون علموا  األموة ،عند ال ين اعتبرو  دليالً من أدلة األحكام

و هب جمهور علما  أصول الفقوه إلوى عودم اعتبوار  دلويالً. فوال يكوون 
 . (2)ي الحكم كر الشيئين مقترنين في اللفظ دليل مساواتهما ف

فووإن  ،(3) ژۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ژ  :قولووه تعووالى –مثوواالً لوو لا  –ولنضوورب 
 ،والحج ثبت باألدلة أنه واجب ،اللفظ جمع الحج والعمرو في ه   ا ية

 ،ألنهووا قرينووة الحووج فووي اللفووظ ؛واجبووة –أيضوواً  –فهوول تكووون العموورو 
سواواتهما هل يكوون اقترانهموا فوي اللفوظ دلويالً علوى اقترانهموا وم :يعني

في الحكم ؟. اختلفوا في  لا، وترتوب علوى اخوتالفهم فوي اعتبوار دليول 
االقتووران اخووتالفهم فووي فووروع فقهيووة متعووددو جعلووت بعضووها موضوووع 

 .تطبي  ه ا الدليل ال   هو االقتران
  :الدراسات السابقة

دليووول )لوووم أطلوووع علوووى مؤلوووف مسوووتقل فوووي تخوووريج الفوووروع علوووى )
اً مطبوعاً جمع فيه مؤلفه أبو قدامة أشرف (، لكن وجدت كتاب(االقتران

األدلووة االستئناسووية عنوود )) :الكنواني بعووض األدلووة المختلووف فيهوا وسووما 
ف كر فيوه أمثلوة تطبيقيوة مون الفوروع الفقهيوة علوى داللوة  ،((األصوليين
وهناا كتابوات فوي دالالت  .والكالم عليها موجز ،وهي قليلة ،االقتران

ى األصووول بصووفة عامووة بعضووها رسووائل األلفوواظ وتخووريج الفووروع علوو
وال  ،علمية وبعضها مؤلفات لعلما  متقدمين مثول الزنجواني واألسونو 

فإنهووا عامووة  ؛تودخل هوو   ضوومن الدراسوات السووابقة بالنسووبة لهو ا البحووث

                                                        

 .)قرن( ،6/2181الصحا   :انظر (3)
  الكوكوووب المنيووور وشووور ،415وميوووزان األصوووول ص ،229التبصووورو ص :انظووور (4)

ومصوووادر أصوووول الفقوووه فوووي  .1/251ومراقوووي السوووعود موووع نشووور البنوووود  ،3/259
 الهوامش السابقة.

 .196البقرو /  (5)
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 .وليست متخصصة في موضوع البحث
  :تقسيمات البحث

ن من مقدمة ومبحثين وخاتمة  .البحث تكوَّ
 ،والدراسووات السووابقة ،وأهميتووه ،الموضوووع سووبب اختيووار :المقدمووة

 .والخطة، والمنهج
 ،تخووريج مفصوول لفووروع فقهيووة علووى دليوول االقتووران :المبحووث األول

 ً  .وهي اثنا عشر فرعا
تخووريج مختصوور لفووروع فقهيووة أخوور  علووى هوو ا  :المبحووث الثوواني

 .الدليل، وهي سبعة فروع
 .نتائج البحث :الخاتمة

  :منهج البحث
دو العلمية لموضوع البحث من خوالل الكتوب التوي بعدما جمعت الما

سرت في كتابته على النحوو ا توي إال سوبعة  ،ورد فيها  كر الموضوع
ألن الغورض تحقو   ؛فوإني أوجوزت الكوالم فيهوا ،فروع في آخر البحث

 :بتفصيل القول في الفروع السابقة
 .عنونت للفروع الفقهية بما يواف  ألفاظ الفقها  -1
اسووتنبط منووه حكووم الفوورع موون كتوواب هللا   كوورت الوودليل الوو   -2

 .سبحانه أو سنة رسوله 

وبينوت  ،بينت وجه االستدالل بما  كرته من دليل على الفرع -3
 .كيفية بنائه على دليل االقتران

 كرت أسما  ال ين أوردوا الفرع الفقهي وخرجو  على دليل  -4
 االقتران من علما  أصول الفقه ومؤلفاتهم التي أوردو  فيها.

األقوووال فووي حكووم الفوورع ونسووبتها إلووى أصووحابها مموون  سووقت -5
إن تمكنوت  ،واف  قوله مقتضى دليل االقتران ومن لوم يوافو 

ولم أقتصر على بيان آرا  ال ين اسوتندوا إلوى دليول  .من  لا
ليوودل علووى قوووو التخووريج علووى االقتووران فيمووا إ ا  ،االقتووران

لووى كانووت ا را  موافقووة لمقتضووا  وإن لووم يبنهووا أصووحابها ع
االقتران وليودل علوى ضوعفه فيموا إ ا كانوت مخالفوة لمقتضوا  

 ولم يوجد دليل يقو  جانبه.
بينووت قوووو بنووا  الفوورع علووى دليوول االقتووران أو ضووعفه فيمووا  -6
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 ،اتضح لي وجهه، وأما ما لم يتضح لي وجه قوته أو ضوعفه
 .فسكت عنه

إن كان بعض العلما  واف  قوله مقتضوى دليول االقتوران فوي  -7
 ،ولكوون لووم يبنووه عليووه وإنمووا بنووا  علووى دليوول آخوورحكووم الفوورع 

 ً  .بينت  لا أو أشرت إليه تالبا
وإال  ،وثقت األقوال من مصادرها األصلية مباشرو إن أمكون -8

 فبالواسطة.

 .عزوت ا يات إلى سورها -9
خرجووت األحاديووث وبينووت درجووة صووحتها فيمووا إ ا لووم يكوون  -10

 .الحديث في الصحيحين أو أحدهما

فوردات التوي كانوت بحاجوة إلوى بيووان بينوت المصوطلحات والم -11
 .وتعريف في نظر 

فإن المهم فوي مثول هو ا البحوث هوو القوول  ،لم أترجم لألعالم -12
 .وتوثيقه

 .وضعت فهرساً لمصادر البحث -13

إنوه  .وهللا سبحانه أسأل أن يتقبله ويغفر زللي ويهديني سوا  السوبيل
 .سميع مجيب
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 المبحث األول
 ى دليل االقترانتخريج مفصل لفروع فقهية عل

 
 ً  :وهي اثنا عشر فرعا

كالخوول ومووا   ،إزالووة النجاسووة بالمائعووات الطوواهرو تيوور المووا  -1
الورد ونحوهما، لحديث أسوما  بنوت أبوي بكور أن امورأو قالوت 

أرأيت إحدانا تحيض فوي الثووب كيوف تصونع ؟ )) :للرسول 
( 1)((ثوووم تَقصُرُصوووهُ بالموووا  وتَنصَضوووُحه وتصووولي فيوووه ،تَُحتُّوووه :قوووال

فاستدل القائل بداللة االقتران، به ا الحديث على عودم وجووب 
االقتصار على الما  في تسل النجاسات، وقال بجواز إزالتهوا 

 .بكل مائع طاهر

أنوووه قوورن المووا  بالحوووت والقوورص فووي إزالوووة دم  ،وجووه االسووتدالل
وباإلجمواع ال  ،الحيض من الثوب وال فرق بينه وبوين سوائر النجاسوات

وإ ا لم يجوب االقتصوار علوى الموا   ،فك لا الما  يجب الحت والقرص
  .جاز إزالة النجاسة بكل مزيل طاهر مائع

يعنوي المخوالف لموا عليوه  ،نسب الزركشي ه ا القوول إلوى المخوالف
الموو هب عنوود الشووافعية موون عوودم ثبوووت الحكووم للقوورين إال بوودليل سووو  

القووران، ولووم يَُسوومائ القائوولَ 
 .عنوود تيوور وأنووا لووم أحصوول علووى تسووميته  ،(2)

والحنفية وتيرهم نقلوا عون أبوي حنيفوة وصواحبه أبوي يوسوف حصووَل 
إزالوووة النجاسوووة دمووواً كوووان أو تيووور  بموووا سوووو  الموووا  مووون المائعوووات 

بل بكون كول واحود  ،. ولكن لم يعللوا قولهما بداللة االقتران(3)الطاهرو

                                                        

بوواب تسووول الووودم  –الوضوووو   –صووحيح البخوووار  مووع فوووتح البووار   ،( متفوو  عليوووه1)
وصوحيح مسولم بشور  النووو   .1/489باب تسل دم الحيض  –والحيض  ،1/395
ئ  .واللفووظ للبخووار  ،بوواب نجاسووة الوودم وكيفيووة تسووله –الطهووارو 3/256 ووتا  :معنووى الحا

ص  ؛دلوا موضوع الودم بوأطراف األصوابع :حا الدم ونحته لتزول عينه. ومعنوى القَورص
 .انظر: فتح البار  وشر  النوو  السابقين .ليتحلل ويخرج ما تشربه الثوب منه

 .6/101( انظر: البحر المحيط 1)

 ،1/395وفوتح البوار   ،1/17والمغنوي البون قداموة  ،1/240 بودائع الصونائع :( انظر2)
 .1/57ونيل األوطار 
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 ،موون المووا  والمائعووات األخوور  مائعوواً لووه قوووو تحليوول النجاسووة وإزالتئهووا
. فكان مأخ ُ قولهموا القيواَس ولويس (1)والوصولئ إلى المتنجس وتطهيرئ 

وجمهور العلما  ال ين أنكروا داللة االقتران، علوى أن إزالوة  .االقتران

نوص  ألن الرسوول  ؛النجاسة ال تصح بموا سوو  الموا  مون المائعوات
لكون يورد  ،فلوم تجوز اإلزالوة بغيور  –في الحديث السواب   –على الما  

وهوو لويس بحجوة  ،أن هو ا اسوتدالل بمفهووم مخالفوة اللقوب ،قوولهمعلى 
فاالستدالل به على وجوب االقتصار على الموا  فوي  ،عند أكثر العلما 

والشووكاني تفصويل فوي  ،وللحوافظ ابون حجور .إزالة النجاسات ضوعيف
  .(2)الموضوع

لحوديث أبوي  ،االتتسوال مون الجنابوة فوي الموا  الراكود ينجسوه -2

ال يَبُوولَنَّ أحوُدكم فوي الموا  الودائم )) :قوال  هريرو عن النبوي
لص فيه من الجنابة((  .(3)وال يَغصتسئ

 كر كثير من األصوليين ه ا المثال للقول بداللة االقتران وبعضهم 
ووجه االستدالل به ا الحوديث علوى تونجس الموا  الراكود  .ساقه رداً لها

تتسووال فووي لفووظ أنووه قوورن بووين البووول واال ،باالتتسووال موون الجنابووة فيووه
فلوزم ثبوتوه باالتتسوال مون  ،وقد ثبت باإلجماع تنجسه بوالبول ،الحديث

ألن االقتوران فوي اللفوظ موجوب لالقتوران فوي  ؛الجنابوة الو   هوو قرينوه
وأموا  ،أموا الحكوم المو كور، فهوو النهوي .الحكم الم كور وتير المو كور

الم علوى فوي الكو –قوال البنواني  ،فهو التنجس بكل منهما ،تير الم كور

                                                        

  .تعليل قولهما في بدائع الصنائع الساب  :( انظر3)

والمفهووووم  .58-1/57ونيووول األوطوووار  ،491 ،396-1/395فوووتح البوووار   :( انظووور4)
ل تعليو  مثو .على نفيه عما عودا  ،أن يدل تعلي  الحكم على االسم :المخالف للقب هو

  .تطهير الثوب من دم الحيض على الما  في حديث أسما  الم كور
موا لوم  :أعنوي –ألن الموراد باللقوب موا لوم يكون صوفة  ؛((الما )لفظ ) –هنا  –فاللقب 

 ً  :انظوور .سووا  كووان اسوم علووم أو كنيوة أو لقبوواً نحويواً أو اسووم جونس ؛يكون اسوماً مشووتقا
وشوور  الكوكووب المنيوور  ،4/24محوويط والبحوور ال ،475 ،2/448العوودو ألبووي يعلووى 

3/509. 

بواب البوول فوي الموا   –الطهارو  –( الحديث ورد به ا اللفظ عند أبي داود في السنن 1)
صوحيح البخوار  موع  :انظور .، وورد عند تيور  بألفواظ أخور  متقاربوة2/18الراكد 

وصووحيح مسولم بشوور   ،بواب البوول فووي الموا  الودائم ،الوضووو  ،1/412فوتح البوار  
 .3/240لنوو  ا
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الحكوم المو كور هووو النهوي فتشوواركا )) :-هو ا المثوال نقووالً عون الشووهاب 
  .(1)((وال   لم ي كر هو التنجيس بهما ،فيه

وأشوووار أبوووو سوووليمان الخطوووابي إلوووى أن الووو   يشوووترا فيوووه البوووول 
سولب الطهوريوة  :يعنوي –واالتتسال من الجنابة هوو سولب حكوم الموا  

ونهيوه عون )) :فقوال –ل   اتتسل فيوه من الما  الراكد ال   بال فيه وا
االتتسال فيه يدل على أنه يسلبه حكمه كالبول فيوه يسولبه حكموه إال أن 

والبوول ينجسوه  ،ألن بدن الموؤمن لويس بونجس ؛االتتسال فيه ال ينجسه
وكالمووه هوو ا يوودل علووى أن اقتووران االتتسووال  ،(2)لنجاسووته فووي نفسووه((

لحكووم الثابووت للبووول الوو   هووو بووالبول فووي اللفووظ يسووتلزم اقترانهمووا فووي ا
إال أن الودليل الخوارج منوع هو ا االسوتلزام وفصول بينهموا فوي  ،التنجيس
 .وبقي االشتراا في كون كل واحد منهما ال يتطهر به ،ه ا الحكم

موا روا  مسولم بسوند   ،والدليل الخارج الفاصل بينهما في الحكم هنا

المدينوة وهوو  فوي طريو  مون طورق ))عن أبي هريرو أنه لقيه النبوي 

أيون  :قوال ،فلموا جوا   ،فتفقود  النبوي  ،فاتتسول ،فو هب ،فانسل ،جنب
فكرهوت  ،يا رسوول هللا ! لقيتنوي وأنوا جنوب :كنت ؟ يا أبا هريرو ! قال

سوبحان هللا ! إن الموؤمن ال  :فقوال رسوول  ،أن أجالسا حتوى أتتسول

  أن رسوول هللا ،عون أبوي ح يفوة)وما روا  مسلم أيضاً ) ،(3)ينجس((
ً  :فقال ،ثم جا  ،فاتتسل ،فحاد عنه ،لقيه وهو جنب قال: إن  .كنُت جنبا
فدل ه ان الحديثان وما شابههما على الفرق بين  ،(4)((المسلم ال ينجس

فلووم يعموول بوودليل  ،البووول فووي المووا  الراكوود واالتتسووال فيووه فووي الحكووم
 وه ا شأن كل دليول يعارضوه موا هوو .االقتران هنا لمعارضة النص له

 .وليس لعدم حجيته في نفسه ،فإنه يسقط به االستدالل له ا ،أقو  منه
 ،وبتنجس الموا  الراكود باالتتسوال فيوه مون الجنابوة قوال أبوو يوسوف

لكون الحنفيوة عللووا قوول أبوي يوسوف بعلول تيور  ،وروا  عن أبي حنيفة

                                                        

 .2/19( حاشية البناني على شر  المحلي على جمع الجوامع 2)

 .2/33طر  التثريب للحافظ العراقي  :وانظر ،1/33( معالم السنن 1)

بوواب الوودليل علووى أن المسوولم ال يوونجس  –الحوويض  –( صووحيح مسوولم بشوور  النوووو  2)
4/88. 

 .( المصدر الساب 3)
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 .االقتران
وجمهووور العلمووا  علووى أن المووا  الراكوود ال يتوونجس باالتتسووال فيووه 

وجملوة  ،جملوة النهوي عون البوول فيوه –ابة، ألن كوال مون الجملتوين للجن
مستقلة ال تأثير لالقتران اللفظوي بينهموا فوي  –النهي عن االتتسال فيه 

ولهوووم وجوووو  أخووور  للووورد علوووى القوووائلين باعتبوووار  ،االقتوووران الحكموووي
ما رد به الحافظ ابن حجر  ،منها .االقتران اللفظي مؤثراً في الحكم هنا

نفية استداللهم به ا الحديث على تنجيس الموا  المسوتعمل، بوأن على الح
ألنوه  ،البول فوي الموا  الراكود ينجسوه فكو لا االتتسوال فيوه مون الجنابوة

 :فقووال ،((فيوودل علووى النجاسووة فيهمووا ،نهووي عنهمووا معوواً وهووو للتحووريم))
فال يلوزم  ،وعلى تقدير تسليمها .))ورد بأنها داللة اقتران وهي ضعيفة

وعون االتتسوال فيوه لوئال  ،فيكون النهي عن البوول لوئال ينجسوهالتسوية 
كيوف )) :ويزيود  لوا وضووحاً قولوه فوي روايوة مسولم .يسلبه الطهوريوة

فوودل علوى أن المنووع موون  (1)((يتناولووه تنواوالً  :يفعول يووا أبوا هريوورو ؟ قوال
 ،االنغموواس فيووه لووئال يصووير مسووتعمالً فيمتنووع علووى الغيوور االنتفوواع بووه

 .(2)بموارد الخطاب من تير ((والصحابي أعلم 

ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ژ  :لقوله تعالى ،وجوب الوضو  من لمس النسا  -3

  .(3) ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  
وجه االستدالل به   ا ية على أن لمس النسا  حدث يجب الوضو  

أن هللا سووبحانه قوورن بينووه وبووين  ،منووه بنووا  علووى القووول بداللووة االقتووران
واإلجمواع منعقود علوى أن المجوي  موون  ،المجوي  مون الغوائط فوي اللفووظ
لما تقورر  ،فك لا قرينه ال   هو اللمس ،الغائط حدث موجب للوضو 

 .أن القران بين شيئين في اللفظ يقتضي القران بينهما في الحكم
و كر القاضي أبو يعلى ه   ا ية مثاالً لالستدالل باالقتران اللفظي 

 ،موس هاهنوا يوجوب الوضوو فيكوون الل)) :فقال ،على االقتران الحكمي

                                                        

 .3/242ب النهي عن االتتسال في الما  الراكد با –الطهارو  –( المصدر الساب  1)

وأصووول  4/1628وبوودائع الفوائوود  1/323المسووودو  :وانظوور .1/414( فووتح البووار  2)
وتشونيف المسوامع  6/99والبحر المحويط  5/2457والتحبير  2/856الفقه البن مفلح 

 .1/208وبدائع الصنائع  1/52والمبسوط  3/259وشر  الكوكب المنير  2/759

 .6والمائدو /  ،43النسا  / (3)
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ونقل المجد ابن تيميوة تمثيول  ،(1)((ألنه عطف على المجي  من الغائط
فنقول اسوتدالل القاضوي  ،وأموا المورداو  .(2)القاضي للقران بهو   ا يوة

ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ژ :))واسووتدل القاضووي بقولووه تعووالى :فقووال ،بهووا

القاضي لم يستدل عليه به   ا ية و ،(3)وتبعه ابن النجار في  لا ژ  ...ې
واسوتدل بهوا علوى  ،ولكنه ساقها مثاالً للقران الوارد في كوالم هللا تعوالى

االقتران   -رحمه هللا  –جعل اللمس ناقضاً للوضو  بنا  على اعتبار  
وال يسوتقيم االسوتدالل بهو   ا يوة  .اللفظي حجة على االقتوران الحكموي

موون مجوورد  سووبحانه وسوونة رسوووله  ونحوهووا ممووا ورد فووي كتوواب هللا
بل يستدل باالقتران علوى  ،((االقتران)على حجية ) ،القران بين لفظين

فيلحوو  أحوود القوورينين بووا خر فووي  ،اسووتنباط الحكووم موون تلووا الخطابووات
 .إن لم يمنع من  لا مانع ،الحكم

واختلووف الفقهووا  فووي اعتبووار لمووس النسووا  ناقضوواً للوضووو  علوووى 
 م اهب متعددو.

ت الحنابلة والمالكية في المشهور عندهم إلى أن اللموس نواقض ف هب
ولم يفرقوا في  لا بين الالموس  ،للوضو  إ ا كان بشهوو وبدون حائل

وزاد المالكيوة  ،والصغيرو والكبيورو ،والمحارم واألجنبيات ،والملموس
 ،انتقاض الوضو  مون اللموس مون ورا  حائول رقيو  –في قول لهم  –

يوة مشوهورو أيضواً عون اإلموام أحمود أن الملمووس ال وعند الحنابلوة روا
 .(4)ينتقض وضوؤ . ولهم أقوال أخر 

والصحيح عند الشافعية أن اللمس ينقض وضو  الالموس إن كانوت 
سوا  كان اللمس بشهوو أو  .المرأو أجنبية تير  ات محرم وال صغيرو

فاسوتثنوا  ات محورم  ،بغير شهوو وسوا  كوان الالموس رجوالً أو امورأو
وأما البالغة تير  ات محرم  .فإن لمسها ال ينقض الوضو  ،والصغيرو

                                                        

 .4/1420( العدو 1)

 .1/324المسودو  :( انظر2)

 .3/261وشر  الكوكب المنير  5/2459التحبير  :( انظر3)

 ،1/256، والمغنووي البوون قدامووة 122كتوواب التمووام للقاضووي أبووي يعلووى ص :( انظوور1)
 57-3/42واالسووووت كار البوووون عبوووودالبر  ،ومووووا بعوووودها 21/232ومجمووووع الفتوووواو  

 .1/225وال خيرو 
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سووووا  كانوووت زوجوووة أو تيرهوووا فلموووس بشووورتها بووودون حائووول نووواقض 
إحوداهما  :للوضو . وأما الملمووس، فعون الشوافعي روايتوان مشوهورتان

وصحح ه   الرواية  ،سوا  كان رجالً أو امرأو ،أن وضو   ال ينتقض
والثانيووة أن وضووو   ينووتقض وال فوورق بينووه  ،طائفووة قليلووة موون أصووحابه

ولهوم فوي المسوألة  .وبين الالمس، وصوحح هو   الروايوة أكثور أصوحابه
 .(1)أقوال أخر 

ً  :وقالت الظاهرية  ،اللمس العمد بدون حائول يونقض الوضوو  مطلقوا
 ،أجنبيوة كانوت المورأو أم  ات محورم ،سوا  كوان مون الرجول أو المورأو

بشوهوو كوان اللموس أم بودون  ،أو تيرها زوجة ،صغيرو كانت أم كبيرو
 .(2)شهوو

عندهم  هبووا إلوى أن اللموس بودون حائول  –في المعتمد  –والحنفية 
ال ينقض وضو  الالمس سوا  كان بشهوو أم بدونها وال فرق في  لا 

 ،وال بين  وات المحارم واألجنبيات ،بين لمس الفرج وتير  من البدن
كوأن  ،ن يكوون اللموس بمباشوروا فاحشوةوال بين الكبيورو والصوغيرو إال أ

فينوتقض وضوووؤ   ،يباشور زوجتوه عاريوة وهوو عوار أيضواً وينتشور لهوا
وهوو قوول أبوي حنيفوة وأبوي  ،حينئ  وإن لوم يور بلوالً مون مو   أو تيور 

فال ينتقض الوضو  عنود  بواللمس وإن  ،وأما محمد بن الحسن ،يوسف
 ً وضووؤ  قووالً واحوداً والملمووس ال ينوتقض  .ما لم يور بلوالً  ،كان فاحشا

في جميع الحاالت كما هو م هب محمود بون الحسون فوي الالموس موا لوم 
 .(3)ير بلالً 

وشيخ اإلسالم ابن تيمية رجح ما  هب إليه أبو حنيفة وأصحابه من 
بعود أن  –فقوال  ،عدم انتقاض الوضو  باللمس مطلقاً في بعوض كالموه

واألظهور )) :-تكلم في أنواع من نوواقض الوضوو  ومنهوا موس النسوا  
ولكون يسوتحب الوضوو   ،في جميع ه   األنواع أنها ال تنقض الوضو 

وفي بعض فتاوا  تردد بين ما  هب إليه اإلمام أحمد ومالوا  ،(4)((منها
موون انتقاضووه بوواللمس بشووهوو وبووين مووا  هووب إليووه أبووو حنيفووة موون عوودم 

                                                        

 .30-2/26والمجموع  189-1/183الحاو  الكبير  :( انظر2)

 .1/227المحلى  :( انظر1)

 .1/130وبدائع الصنائع  1/73المبسوط  :( انظر2)

 .21/222( مجموع الفتاو  3)
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 .(1)االنتقاض به سوا  كان بشهوو أم بغير شهوو
الطائفوووة  :العلموووا  طائفتوووان فوووي هووو   المسوووألةومموووا سوووب  تبوووين أن 

ثووم  ، هبوووا إلووى أن اللمووس يوونقض الوضووو  –وهووم الجمهووور -األولووى
 هبووا إلوى  –وهوم الحنفيوة  –والطائفة الثانية  ،اختلفوا في صفة اللمس

وقد ثبت عون ابون عمور وابون مسوعود موا  هوب إليوه  .عدم االنتقاض به
وثبوت عون  ،قض الوضوو مون أن اللموس يون –فوي الجملوة  –الجمهوور 

عمر وابن عباس عدم االنتقاض به ونقل ه ا عن علي وأبوي بون كعوب 
  .(2)وإلى كل من القولين  هب جمع من التابعين ،أيضاً 

وم هب الجمهور مواف  لما يقتضيه دليل االقتران في آية المالمسة 
القترانهوا بوالمجي  مون  ،السابقة من اعتبار المالمسوة ناقضوة للوضوو 

 .ط على ما سب  في أول المسألةالغائ
وإنموا اسوتدلوا بوالمعنى  ،وأكثرهم لم يو كر االسوتدالل بواالقتران هنوا

كموا دلوت عليوه قورا و  ،( وأنها بمعنى اللمس(المالمسة)اللغو  للفظة )
واستدلوا با ثار الوواردو عون بعوض السولف  ژې  ې  ې      ژ :ابن مسعود
وقود  ،يضواً كالقاضوي أبوي يعلوىوبعضهم استدل باالقتران أ .(3)في  لا

وكو لا القرافوي اسوتدل بوه فوي حمول  ،سب  النقل عنوه فوي أول المسوألة
أموا )) :المالمسة على ما دون الجماع فوي ا يوة رداً علوى الحنفيوة فقوال

فووألن هللا تعووالى عطووف المالمسووة علووى المجووي  موون الغووائط  ،الحنفيووة
مووا ال يوجووب  فتحموول علووى ،والوو   يفعوول فووي الغووائط ال يوجووب تسووالً 

 .(4)((تسالً تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه
وال   يظهر أن االستدالل باالقتران اللفظي بين المجي  من الغائط 
والمالمسة في ا ية على اقترانهما في الحكم ال   هو إيجاب الوضوو  

ألنوه معوارض بموا ورد مون األحاديوث الدالوة  ،ضعيف جوداً  ،من اللمس
موا روا  الشويخان مون  ،منهوا .لوضو  بلمس النسوا على عدم انتقاض ا

                                                        

 .236-21/232مجموع الفتاو   :( انظر4)

 ،2/34مجمووووع وال ،1/256والمغنوووي البووون قداموووة  57-3/43االسوووت كار  :( انظووور1)
 .1/246ونيل األوطار  ،1/514وتفسير ابن كثير 

 .( انظر: المصادر السابقة2)

  .1/229( ال خيرو 3)
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يصلي وأنا مضطجعة  ))لقد رأيتُني ورسول هللا  :حديث عائشة قالت
  (1)((فقبضوووتهما ،بينوووه وبوووين القبلوووة، فوووإ ا أراد أن يسوووجد تموووز رجلَووويَّ 

فقودت رسوول )) :ما روا  مسلم وتير  مون حوديث عائشوة قالوت ،ومنها

فوقعوت يود  علوى بطون قدميوه وهوو  ،تهفالتمسو ،ليلة من الفوراش هللا 
 .(2)في المسجد وهما منصوبتان((

والثواني  ،لرجلَوي عائشوة فالحديث األول يدل على لموس الرسوول 

 والظاهر أن لمسها لقودمي الرسوول  ،يدل على لمس عائشة لقدميه 

يحتمل ك لا أنه  وتمز رجليها من طرف الرسول  ،كان بدون حائل
تأويل الحديثين باحتمال أن يكوون  لوا مون فووق  كان بدون حائل. وأما

فتكلوف  ،حائل أو بالخصوصوية كموا  كور  النووو  والحوافظ ابون حجور
 .(3)كما قاله الشوكاني في بعض ه ا التأويل ،ومخالفة للظاهر

 ما روا  الترم   بسوند  عون عوروو عون عائشوة أن النبوي  ،ومنها
مون هوي  :قلوت :قوال ثم خرج إلى الصالو ولم يتوضأ ،قبل بعض نسائه

وقود رو  نحوو هو ا عون )) :قوال الترمو   (4)((إال أنت، قوال فضوحكت

( ثووم نقوول (والتووابعين تيوور واحوود موون أهوول العلووم موون أصووحاب النبووي 
لكوون الشوويخ أحموود محموود شوواكر علوو  علووى سووند هوو ا  .ضووعف الحووديث

 .(5)الحديث وحق  الموضوع تحقيقاً علمياً فأثبت صحة الحديث

لمووا جووا  فووي  ،فووي االستنشوواق أو اسووتحبابهاوجوووب المبالغووة  -4
 ،يووا رسوووول هللا :))فقلووت :حووديث لقوويط بوون صووبرو أنووه قووال

أسوووبل الوضوووو  وخلووول بوووين  :قوووال .أخبرنوووي عووون الوضوووو 

                                                        

باب ))هل يغمز الرجول امرأتوه  –كتاب الصالو  –( صحيح البخار  مع فتح البار  1)
كتوواب  –وصووحيح مسوولم مووع شوور  النوووو   ،1/707( (عنوود السووجود لكووي يسووجد

  .واللفظ للبخار  4/307اض بين يد  المصلي باب االعتر –الصالو 

بواب موا يقوال فوي الركووع والسووجود  –الصوالو  –( صوحيح مسولم موع شور  النووو  2)
4/271. 

ونيووول األوطوووار  ،1/587، وفوووتح البوووار  4/307 ،4/271( انظووور: شووور  النووووو  3)
1/246. 

بلووة بوواب مووا جووا  فووي توورا الوضووو  موون الق –أبووواب الطهووارو  –( سوونن الترموو   1)
1/133. 

 .وما بعدها 1/134( المصدر الساب  بتحقي  أحمد محمد شاكر 2)
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 .(1)األصابع وبالل في االستنشاق إال أن تكون صائماً((
ووجه االستدالل به ا الحديث على وجووب المبالغوة فوي االستنشواق 

قوورن بينهمووا فووي اللفووظ فووي  أن الرسووول  ،سووتحبابهافووي الطهووارو أو ا
واالقتوران فوي اللفوظ يسوتلزم  .خطاب واحود موجوه إلوى مخاطوب واحود

  .االقتران في الحكم بنا  على حجية دليل االقتران
 ، كر ه ا المثال العالمة ابن القيم لما تظهر فيه قووو داللوة االقتوران

فووإن )) :-( (االستنشوواق وبووالل فووي)) :بعوود أن أورد لفووظ الحووديث–فقوال 
فإ ا كان أحدهما مستحباً فا خر  ،اللفظ تضمن االستنشاق والمبالغة فيه

( ثم أثار االعتراض بأن القوران بوين المسوتحب والمفوروض فوي (ك لا
 .(2)اللفظ ال يقتضي تسويتهما في الحكم ال لغة وال عرفاً 

مود وقد  هب إلى وجوب االستنشاق في الوضو  والغسل اإلموام أح
 ،وبوه قوال ابون المبوارا ،في المشهور عنوه وهوو المو هب عنود الحنابلوة

وابن أبي ليلى وحماد بن سليمان وإسحاق بن راهويوه وأبوو عبيود وأبوو 
 .وحكي عن عطا  والزهر  ،ثور وابن المن ر، وأهل الظاهر

وهوو  ،و هب أبو حنيفة وأصحابه والثور  إلوى وجوبوه فوي الغسول
  .(3)رواية عن اإلمام أحمد

أموور بووه فووي  أن الرسووول  ،وموون األدلووة علووى وجوووب االستنشوواق
وإ ا )) :حوديث أبوي هريورو المتفو  عليوه ،منهوا ،أحاديث صحيحة ثابتوة

إ ا توضوأ )) :وفوي لفوظ ،((ثم لينتثر ،توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ما 
واألموور يقتضووي  ،(4)((ثووم لينتثوور ،أحوودكم فليستنشوو  بمنخريووه موون المووا 

                                                        

واللفوظ لوه وروا   1/36بواب فوي االسوتنثار  –الطهوارو  –( روا  أبو داود فوي السونن 3)
هوو ا حووديث )) :وقووال ،بألفوواظ متعووددو 1/249 –الطهووارو  -الحوواكم فووي المسووتدرا 
حه النووو  فوي شور  صوحيح وصوح ،ووافقه الو هبي 1/247صحيح ولم يخرجا (( 

وقال الحافظ: ))روا  أصحاب السنن وصوححه ابون خزيموة وتيور ((  ،3/132مسلم 
 الصوم. - 4/189فتح البار  

 .4/1627( بدائع الفوائد 1)

والشر  الكبير موع اإلنصواف  ،1/166والمغني البن قدامة  2/12االست كار  :( انظر2)
 .1/177طار ونيل األو ،1/142، وبدائع الصنائع 1/325

، 1/316بوواب االسووتجمار وتووراً  –الوضووو   –( صووحيح البخووار  مووع فووتح البووار  3)
بواب اإليتوار فوي االسوتنثار واالسوتجمار  –الطهوارو  –وصحيح مسلم بشر  النووو  
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فيكون فعلوه  ،واظب عليه ولم ينقل تركه له الرسول وألن  ،الوجوب

 وموا وقوع تفسويراً  (1) ژپ   پ  ژ  :له ومداومته عليه تفسيراً لقوله تعالى
  .(2)فهو واجب ،للواجب

ألنهوا قرينتوه  ،وإ ا ثبت وجوب االستنشاق ثبت وجوب المبالغة فيوه
ثوم إن  .واالقتران اللفظي موجب لالقتران الحكمي كما سوب  ،في اللفظ

واألمور يقتضوي  ،المبالغة في االستنشواق موأمور بهوا كاالستنشواق نفسوه
وقوود قووال بوجوووب المبالغووة فووي االستنشوواق اإلمووام أحموود فووي  .الوجوووب

 .(3)رواية واختارها بعض أصحابه
و هب اإلمامان مالا والشافعي وأصحابهما إلى أن االستنشاق سنة 

 هووب األوزاعووي والليووث  فووي الطهووارتين وهووو قووول لدمووام أحموود وإليووه
والطبر  ورو  عن الحسن البصر  وابن شهاب وربيعة والحكم بون 
عتيبة ويحيى بن سعيد وقتادو. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثور  مثول 

وإلى اسوتحباب المبالغوة فوي االستنشواق فوي  .(4)قولهم في الوضو  فقط
  .(5)الوضو  والغسل  هب جمهور العلما 

كموووا هوووو مووو هب  –ب المبالغوووة فوووي االستنشووواق وإ ا قلنوووا باسوووتحبا
فوودليل االقتوران يقتضووي أن يكوون االستنشوواق مسوتحباً أيضوواً  -الجمهوور

وبووالل فووي االستنشوواق إال أن تكووون )) :القترانهمووا فووي الحووديث السوواب 
صوووائماً(( وكووو لا علوووى القوووول باسوووتحباب االستنشووواق تكوووون المبالغوووة 

 .اللفظ وألنها تابع له في الفعلألنها قرينته في  ،مستحبة من باب أولى

                                                        

 .واللفظان لمسلم 3/158

 .6( المائدو /4)

حيح وشور  النووو  علوى صو 1/168والمغني البون قداموة  2/13( انظر: االست كار 1)
 .1/315وفتح البار   3/159مسلم 

  .283-1/282والشر  الكبير مع اإلنصاف  ،93كتاب التمام ص :( انظر2)

واالسووت كار  53، 1/44والتلقووين لووه  1/122المعونووة للقاضووي عبوودالوهاب  :( انظوور3)
والمجمووع  1/138وحليوة الفقهوا   1/103والحاو  الكبيور  1/275وال خيرو  2/11
 1/182وحاشوووووية النجووووود  علوووووى الوووووروض المربوووووع  1/326واإلنصوووواف  1/395

وبووودائع الصووونائع  101ورؤوس المسوووائل ص 1/135ومختصووور اخوووتالف العلموووا  
1/110. 

وشوور  صووحيح  92وكتوواب التمووام ألبووي يعلووى ص 1/106الحوواو  الكبيوور  :( انظوور4)
 .1/112وبدائع الصنائع  1/276وال خيرو  1/182واإلنصاف  3/132مسلم 
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 :لحوديث أبوي سوعيد الخودر  قوال ،عدم وجوب تسل الجمعة -5

الغسوول يوووم الجمعووة واجووب  :قووال ))أشوهد علووى رسووول هللا 
تَنَّ وأن يمس طيباً إن وجد  .(1)((على كل محتلم وأن يَسص

مثاالً لما  -وهو عند  بلفظ آخر – كر العالمة ابن القيم ه ا الحديث 
فقود )) :فقوال ،داللوة االقتوران اللفظوي علوى االقتوران الحكموي تقو  فيه

فوي إطوالق  –الغسل واالسوتياا وموس الطيوب  :يعني –اشترا الثالثة 
كوان فوي الثالوث  ،فإ ا كان حقاً مسوتحباً فوي اثنوين منهوا ،لفظ الح  عليه

 .(2)مستحباً((
العتبار  ،ه ا المثال نقالً عن الصيرفي –أيضاً  –وأورد الزركشي 

 .(3)داللة االقتران
أنوه  ،ووجه االستدالل به ا الحديث على عدم وجوب تسول الجمعوة

فلووزم عوودم وجوووب  ،ثبووت باألدلووة عوودم وجوووب االسووتياا ومووس الطيووب
واالقتران اللفظي مستلزم  ،الغسل ك لا، القترانه بهما في لفظ الحديث

 .لالشتراا في الحكم
في حوديث أبوي  :يعني –فيه )) :ونقل الزركشي عن الصيرفي قوله

ألنوه قرنوه بالسوواا والطيوب  ،داللة على أن الغسل تيور واجوب -سعيد
  .(4)((وهما تير واجبين باالتفاق

باالقتران هنا على عدم وجوب  –ك لا  –والقاضي عياض استدل 
وال )) :-بعد أن سواق لفوظ حوديث أبوي سوعيد عنود مسولم  –الغسل فقال 

وقد قال باالستدالل بالقئران  .فك لا الغسل ،خالف في السواا والطيب
ال خووالف فووي عوودم وجوبهمووا فكوو لا  :يعنووي (5)((قوووم موون األصوووليين

 .القترانه بهما في اللفظ ،الغسل ال يجب
                                                        

بوواب الطيووب للجمعووة  –الجمعووة  –صووحيح البخووار  مووع فووتح البووار   .( متفوو  عليووه1)
بووواب الطيوووب والسوووواا يووووم  –الجمعووة  –وصووحيح مسووولم بشووور  النووووو   2/423

 .واللفظ للبخار  6/191الجمعة 

حو  علوى كول مسولم أن يغتسول يووم )) :ولفوظ الحوديث عنود  .4/1627( بدائع الفوائد 2)
 .الجمعة ويستاا ويمس من طيب بيته((

 .6/100البحر المحيط  :( انظر3)

 .( المصدر الساب 1)

 .3/233( إكمال المعلم بفوائد مسلم 2)
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وأورد أبو العبواس أحمود بون عمور القرطبوي حوديث أبوي سوعيد عنود 
تسل يوم الجمعة واجب على كل محوتلم وسوواا ويموس )مسلم بلفظ: )

ظواهر  يودل علوى وجووب السوواا  :( ثوم قوال(من الطيب موا قودر عليوه
فيقودر  ،والطيب، ألنهما معطوفوان علوى الغسول وقود  كور فيوه الوجووب

إ  ال يصح تشريا ما ليس )في المعطوف ما  كر في المعطوف عليه )
( والسوواا والطيوب ليسوا بوواجبين (بواجب مع الواجوب فوي لفوظ الوواو

بول  ،لويس علوى ظواهر ))واجوب((  :فدل  لا ))على أن قوله ،باالتفاق
بوودليل  –رحمووه هللا  –وهوو ا اسووتدالل منووه  (1)المووراد بووه نوودب المؤكوود((

االقتران على استنباط حكم عدم وجوب تسل يوم الجمعة مون الحوديث 
إ  التشوووريا بوووين أمووورين فوووي اللفوووظ بواسوووطة حووورف الوووواو  ،المووو كور

  .العاطفة نوع من دليل االقتران
والطحواو  قود سوبقا القرطبوي  و كر الحافظ ابون حجور أن الطبور 

 .(2)إلى ما قال
وكوو لا الحووافظ ابوون عبوودالبر اسووتدل بووالقران بووين الغسوول والطيووب 
 :والسواا فوي بعوض األحاديوث علوى عودم وجووب تسول الجمعوة فقوال

وقوال  (3)((فكو لا الغسول ،))ومعلوم أن الطيب والسواا ليسوا بوواجبين
 :-االسووتحباب  بعوود حملووه الوجوووب علووى تأكيوود –الزركشووي الحنبلووي 

 ً . (4)(())ويرشحه اقترانه بالسواا والطيوب وهموا تيور واجبوين إجماعوا
  .وه ا استدالل باالقتران

 ،واألحاديووث وا ثووار الووواردو فووي تسوول الجمعووة كثيوورو ومتعارضووة
وهو ا التعوارض  ،فمنها ما يدل على الوجوب ومنها ما يدل على النودب

فأموا القوائلون بحجيوة  ،الظاهر  تسوبب فوي اخوتالف الفقهوا  فوي حكموه
لما  كرنا من اقترانه بما تقرر عندهم أنه  ،فقالوا بالندب ،دليل االقتران

وأولووا كوول مووا دل علووى  ،لويس واجبوواً وهووو السوواا والطيووب وتيرهمووا
 .الوجوب من حديث أو أثر وحملوها على النودب دفعواً للتعوارض بينهوا

 ً سوووا  موون قووال بوودليل  ووافقهووم فووي الندبيووة جمهووور العلمووا  سوولفاً وخلفووا
                                                        

  .480-2/479( المفهم 3)

 .2/421فتح البار   :( انظر1)

 .5/20( االست كار 2)

 .2/206( شر  مختصر الخرقي 3)
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األئموة الثالثوة مالوا والشوافعي وأحمود  ،مونهم ،االقتران ومن لم يقول بوه
وبوه قوال  ،واألوزاعوي والثوور  ،وأكثر أصوحابهم فوي المشوهور عونهم

و كر الترم   أن العمل عليه عند أهل العلوم مون  ،أبو حنيفة وأصحابه
يوووم الصووحابة وموون بعوودهم وأنهووم رأوا إجووزا  الوضووو  عوون الغسوول 

و كر ابن عبدالبر أنوه ال يعلوم أحوداً أوجبوه وجووب فورض إال  ،الجمعة
بوالوجوب عون  –إن شوا  هللا  –وسوننقل القوول  .أهل الظاهر. كو ا قوال
 ً وليس  لا بواجب في قول )وقال ابن قدامة: ) .تير أهل الظاهر أيضا

و هب الجماهير من السلف )وقال الحافظ العراقي: ) ،((أكثر أهل العلم
وهكوو ا نقوول عوودم وجوووب تسوول  .((خلووف إلووى أنووه سوونة تيوور واجووبوال

 الجمعة هؤال  وتيرهم عن جمهور علما  اإلسالم.
وحمل الشافعي وابن عبدالبر وتيرهما الوجووب الووارد فوي بعوض 
ألفوووواظ أحاديووووث تسوووول الجمعووووة وكوووو لا صوووويغة األموووور الوووووارد فيهووووا 

حملوووا ولووم ي ،على وجوووب كوورم األخووالق والنظافووة واالختيووار،بالغسوول
 .(1)شيئاً من  لا على الوجوب الشرعي

وأموووا الووو ين ال يووورون االحتجووواج بووودليل االقتوووران أو يرونوووه ولكووون 
كالحوديث السواب  فوي أول  ،عارضه عندهم من األدلة ما هو أقو  منوه

المسألة وكالحديث المتف  عليه عن عبودهللا بون عمور رضوي هللا عنهموا 

إ ا أراد أحووودكم أن يوووأتي )) :يقوووول سووومعت رسوووول هللا  :قوووال)أنوووه )
وهوو ا أموور باالتتسووال للجمعووة واألموور يقتضووي  (2)فليغتسوول(( ،الجمعووة
وأجووابوا عوون جميووع األدلووة  ،فقووالوا بوجوووب تسوول الجمعووة ،الوجوووب

ومون أجووبتهم أن األحاديوث وا ثوار الوواردو فوي  .المعارضة للوجووب
الوجوووب أقووو  سوونداً وهووي ظوواهرو فيووه والواجووب حموول األلفوواظ علووى 

                                                        

الرسووالة للشووافعي  :وانظوور .3/161وطوور  التثريووب  3/224( المغنووي البوون قدامووة 1)
والمعونوووة للقاضوووي  1/90ومعوووالم السووونن  2/370وسووونن الترمووو    306-302ص

 2/478والمفهوم  3/232وإكمال المعلوم  1/372والحاو  الكبير  1/312عبدالوهاب 
والمجمووع  5/17واالسوت كار  1/604وبودائع الصونائع  1/115وشر  معاني ا ثار 

وشور   5/268والشر  الكبيور موع اإلنصواف  6/189وشر  صحيح مسلم  4/404
 .2/204الزركشي على مختصر الخرقي 

 2/415باب فضل تسل يووم الجمعوة  –الجمعة  –( صحيح البخار  مع فتح البار  1)
 .6/186الجمعة  –وصحيح مسلم بشر  النوو  
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واألدلوة الدالوة علوى النودب  ،واهرها مالم يصرفها موا هوو أقوو  منهواظ
  .أضعف منها وليست أقو 

ثوم  ،وقالوا: ال مانع من عطف ما ليس بواجوب علوى موا هوو واجوب
فقوود جووا  بسووند  ،إن دعووو  اإلجموواع علووى اسووتحباب الطيووب مووردودو

وبوجوبوه  ،صحيح عن أبي هريرو أنه كان يوجوب الطيوب يووم الجمعوة
عض أهل الظاهر. وأدلة الطرفين مفصولة بموا لهوا وموا عليهوا فوي قال ب

 .كتب الفقه االستداللي وشرو  الحديث
وقال بوجوب تسل الجمعة أهل الظاهر وهو قول تير مشهور عن 
األئمووة مالووا والشووافعي وأحموود وقووال بووه بعووض أصووحابهم ومووال إليووه 

نقول ابون و ،العالمة ابن القيم ورجحه الشويخ محمود بون صوالح العثيموين
قاسم النجد  عن شيخ اإلسالم ابن تيمية وجوبه علوى مون لوه عورق أو 

ومون  .وحكا  ابن حزم وتير  عن جموع مون الصوحابة والتوابعين ،ريح
خير من فصل القول في ه   المسألة ابن حوزم وابون عبودالبر والحوافظ 

))فكان قول  :وقد قال الشافعي ،العراقي والحافظ ابن حجر والشوكاني
يحتموول  ،تسووُل يوووم الجمعووة واجووب(( وأموور  بالغسوول) فووي )رسووول هللا

فال تجز   الطهارو لصوالو الجمعوة  ،الظاهر منهما أنه واجب :معنيين
ويحتموول  ،كمووا ال يجووز   فووي طهووارو الجنووب تيوور الغسوول ،إال بالغسوول

عودم  –رحمه هللا  –( ثم رجح (واجب في االختيار واألخالق والنظافة
 .(1)تمال الثانيالوجوب الشرعي وهو االح

وال   يظهر أن االحتجاج بدليل االقتران في ه   المسألة قو  وأن 
المراد بالوجوب الوارد في أحاديث الصحيحين وتيرهموا التأكيود علوى 
أهميووة االتتسووال وإزالووة األوسووائ والووروائح الكريهووة موون بوواب إظهووار 
الزينة وحسن المظهر والسمت وكرم األخالق لحضور صوالو الجمعوة 

أوجوب العقوبوة والو م  ،ليس من باب الوجوب الشرعي ال   إ ا توراو

صوووالو الجمعوووة  -  -لحضوووور عثموووان  ،فوووي نظووور الشووورع وهللا أعلوووم
بالوضو  فقط من تير اتتسوال وتصوريحه بو لا لعمور وبمحضور مون 

                                                        

وزاد  3/225والمغنوووي البووون قداموووة  1/255وانظووور: المحلوووى  .303( الرسوووالة ص1)
وطوور  التثريووب  2/205خرقوويوشوور  الزركشووي علووى مختصوور ال 1/376المعوواد 

 ،334-2/333والشور  الممتوع  1/290ونيل األوطار  2/420وفتح البار   3/160
 .وسائر المصادر السابقة ،2/470وحاشية الروض المربع للنجد  
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الصوحابة ولوم يوؤمر بالو هاب لالتتسوال مون طورف عمور وال أحود مون 
وأما تأويله  .عثمان وألمر  عمر بهولو كان واجباً لما تركه  ،الصحابة

فتكلف مخوالف  ،بأن عثمان كان مع وراً أو أنه كان مغتسالً أول النهار
  .للظاهر

وقد جا  من األحاديث ما هو ظاهر في عدم وجووب تسول الجمعوة 
( والوووواردو (الواجوووب)وموجوووب لتأويووول األحاديوووث الووووارد فيهوووا لفوووظ )
وموون  لووا حووديث  ،جوووببصوويغة األموور بالغسوول وحملهووا علووى عوودم الو

من توضأ يووم الجمعوة فبهوا  :قال رسول هللا  :سمرو بن جندب قال))
فالحوديث ظواهر فوي إجوزا   (1)فالغسول أفضول(( ،ونعمت ومون اتتسول

ولوو أن  ،الوضو  عن الغسل وجواز االقتصار عليه مون دون اتتسوال
 .االتتسال أفضل

فأحسوون مون توضووأ  :قووال رسووول هللا  :أبووي هريوورو قوال)وحوديث )
تفور لوه موا بينوه وبوين  ،فدنا واستمع وأنصوت ،الوضو  ثم أتى الجمعة

فاالقتصووار  (2)((الجمعوة وزيوادو ثالثووة أيوام وموون موس الحصوى فقوود لغوا
  .على الوضو  في ه ا الحديث ظاهر في عدم وجوب الغسل

والمقصود أن دليل االقتران تقو  به   األحاديث فهو حجة في ه   
 .مالمسألة. وهللا أعل

لقووول هللا  ،الحكووم بووأن الصووالو الوسووطى هووي صووالو الصووبح -6
 .(3) ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ ژ تعالى: 

وجووه االسووتدالل بهوو   ا يووة علووى  لووا أن هللا سووبحانه قوورن الصووالو 
)قانتين( والصوالو التوي فيهوا القنووت صوالو  :الوسطى بالقنوت في قوله

بمقتضووى دليوول  فوودل علووى أن الصووالو الوسووطى صووالو الصووبح ،الصووبح
 االقتران.

وأورد تير واحد من العلما  االستدالل باالقتران لمن حمل الصالو 
فقوال الموواورد  فووي  ،الوسوطى فووي هو   ا يووة علووى أنهوا صووالو الصووبح

                                                        

والحوديث  2/369باب ما جا  في الوضو  يوم الجمعوة  –الصالو  –( سنن الترم   2)
 .حسنه الترم  

 .((ه ا حديث حسن صحيح)) :وقال الترم   ،2/271( المصدر الساب  1)

 .238( البقرو / 2)
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 (1)((وأن القنوووت فووي الصووبح ژپ  پ   پ ژ  :))لقولووه :تعليوول هوو ا القووول
ي صووالو وقوال فوي مكوان آخور بعود أن نقوول أن ابون عبواس كوان يقنوت فو

ألن  ،))ولوو لا  هووب إلووى لأنة الصووالو الوسووطى هووي الصووبح :الصووبح
 (2)((ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ ژ  :القنوت فيها وهللا تعالى يقول
إنها الصوبح بقولوه  :وقد استدل من قال)) :وقال أبو عبدهللا القرطبي

وال صوووالو مكتوبوووة فيهوووا قنووووت إال  ،فيهوووا :يعنوووي ژپ  پ   پ ژ تعوووالى: 
وقومووا هلل قوانتين فوي الصوالو  :يعني: أن المعنى فوي ا يوة (3)((الصبح

 الوسطى.
وقال ابن قدامة في تعليل قول الشافعي وتير  في الصالو الوسوطى 

طوول القيوام  :والقنووت ژٻ  ٻ  پ  پ   پ ژ  :لقول هللا تعوالى)) :إنها الصبح
  .(4)((وهو مختص بالصبح
والدليل عليوه أن  .لصبحوالصالو الوسطى هي ا)) :وقال الشيراز 
فقرنهوووووا بوووووالقنوت وال قنووووووت إال فوووووي  ژپ  پ   پ ژ  :هللا تعوووووالى قوووووال

وهوو ا اسووتدالل موون الشوويراز  بوودليل االقتووران علووى حموول  (5)الصووبح((
الصالو الوسطى على أنها الصبح عند الشافعي مع أن الشيراز  نفسه 

ركشوي عون . وحكوى الز(6)ينكر االستدالل باالقتران في كتبه األصولية
احوتج الشوافعي علوى )) :بعض العلما  احتجاج الشافعي بواالقتران فقوال

ٻ  پ    ٻ ژ :أن الصالو الوسطى الصبح من حيث قرانها بالقنوت في قوله

يعنووى أن هللا أموور بالقيووام لووه سووبحانه بووالقنوت فووي الصووالو  (7)((ژپ   پ 
عنود  الوسطى ولم تثبت المداومة على القنوت في شي  مون المكتوبوات

فلما قرن الصوالو الوسوطى هنوا بوالقنوت، علوم  ،الشافعي إال في الصبح
 .أنها صالو الصبح

وقوود  هووب إلووى أن الصووالو الوسووطى صووالو الصووبح اإلمووام مالووا 

                                                        

 .2/7( الحاو  الكبير 3)

 .2/152( المصدر الساب  1)

 .3/199( الجامع ألحكام القرآن 2)

 .3/143الشر  الكبير  :وانظر 2/19( المغني 3)

 .3/63( المه ب مع المجموع 4)

 .229ص والتبصرو ،1/443وشر  اللمع  43اللمع ص :( انظر5)

 .8/44وفتح البار   ،1/298تفسير ابن كثير  :وانظر ،6/100( البحر المحيط 6)
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وأصحابه واإلمام الشافعي في المشهور عنه وبعض أصحابه ونقل عن 
و هوووب اإلماموووان أبوووو حنيفوووة وأحمووود  .جموووع مووون الصوووحابة والتوووابعين

 ،وفي المسألة أقووال أخور  كثيورو .بهما إلى أنها صالو العصروأصحا
واالسوتدالل  .وهوو الصوحيح ،(1)وأكثر العلما  على أنها صوالو العصور

للدليل المعارض القو  من السونة، فقود ثبوت أن  ،باالقتران هنا ضعيف

شغلونا عن الصالو الوسطى صالو )) :-يوم األحزاب–قال  الرسول 
( مكوان ())أجووافهم :( وفوي لفوظ(تهم وقبوورهم نواراً العصر مأل هللا بيوو

 .(2)((بيوتهم)لفظة )
وقد قال الماورد  إن ال   صح عن الشافعي أن الصوالو الوسوطى 

وقد وردت األخبار نقاًل )هي صالو الصبح ولكن م هبه اتباع الحديث )
فصار م هبه على األصل ال   مهد  أنها  ،صحيحا بأنها صالو العصر

( ونقول النووو  أيضوواً (دون موا نووص عليوه مون الصووبح ،صوالو العصور
 .(3)قول الماورد  ه ا

                                                        

 1/339وسونن الترمو    60-1/59وأحكام القرآن للشوافعي  ،1/139الموطأ  :( انظر1)
وعارضووة األحووو    2/592وإكمووال المعلووم  2/220والمنتقووى  5/424واالسووت كار 

واإلعوووالم بفوائوووود عموووودو  175-2/172وطوووور  التثريووووب  2/253والمفهوووم  1/237
واللبوواب فووي الجمووع بووين السوونة  176-1/167وشوور  معوواني ا ثووار  2/271األحكووام 
 .وجميع المصادر السابقة في ه   المسألة .226 /1 والكتاب

بواب الودليل لموون  –المسواجد ومواضوع الصووالو  –( صوحيح مسولم موع شوور  النووو  2)
 .5/179الصالو الوسطى هي صالو العصر  :قال

وشووور  صوووحيح مسووولم للنووووو   3/64المجمووووع  :وانظووور .2/8( الحووواو  الكبيووور 3)
5/179. 
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 .زكاو مال الصبي -7
 هب ال ين قالوا بحجية دليل االقتران إلوى عودم وجووب الزكواو فوي 

 .(1) ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  :لقول هللا تعالى ،مال الصبي
أن هللا سوبحانه قورن بوين الصوالو والزكواو فوي هو    ،وجه االستدالل

مخاطبوواً عبوواد  المووؤمنين بإقامووة الصووالو وإيتووا  الزكوواو بخطوواب  ا يووة
والصوبي  ،فمن كان مخاطباً بالصالو فهوو الو   يخاطوب بالزكواو ،واحد

فلويس مخاطبواً  ،الصغير ليس مخاطباً بالصالو وال تجب عليه باإلجماع
بالزكوواو وال تجووب عليووه أيضوواً، لمووا تقوورر أن القئووران اللفظووي موجووب 

حفاظواً علوى التناسوب المعنوو  والتناسو  الحكموي فوي  ،للقران الحكمي
 .كالم الحكيم

فال مانع عندهم من الجمع بوين  ،وأما ال ين ال يرون حجية االقتران
فيحموول األموور فووي الزكوواو علووى  ،واجووب ومنوودوب فووي خطوواب واحوود

لألدلووة الدالووة علووى وجوووب  ،الوجوووب وإن لووم يكوون كوو لا فووي الصووالو
   بلول النصوواب وحوال عليووه الحوول فيمووا الزكواو فوي المووال الزكوو  الوو

 ،يشوترط فيوه الحوول مون تيور نظور إلوى صوفة المالوا مون بلوو  وعقول
 .فإن الزكاو متعلقة بعين المال .مكلفاً كان أو تير مكلف :يعني

وقود  كوور كثيور موون علموا  أصووول الفقوه تخووريج هو ا الفوورع الفقهووي 
ران وبينوووا أنهووم علوى دليوول االقتووران ونسوبو  إلووى القووائلين بحجيوة االقتوو

أخ وا حكم هو ا الفورع وهوو عودم وجووب الزكواو مون موال الصوبي مون 
علوى الوجوه الو    كرتوه قبول قليول فوي وجوه  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :قوله تعوالى

ولووم أظفوور بتسوومية العلمووا  الوو ين خرجوووا هوو ا  ،االسووتدالل با يووة عليووه
 .الفرع على دليل االقتران

زدو  والسمرقند  وحسوام الب ،ومن أصحاب األصول ال اكرين له
الدين اإلخسيكتي والخباز  وابن الساعاتي وعبدالعزيز البخار  وابون 

فقووووال  ،مفلووووح والزركشووووي وابوووون الهمووووام والموووورداو  وابوووون النجووووار
))وعلى ه ا األصل لوهو إيجاُب القران في اللفوظ القوراَن  :السمرقند 

 ،الصوبي او علوىـــوـفي الحكمة تعل  بعض الفقها  في نفي وجوب الزك
فيجوووب أن  ،عطوووف الزكووواو علوووى الصوووالو ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :ه تعوووالىـوووـبقول

                                                        

 .20والمزمل/  ،56والنور /  ،110( البقرو /1)
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تحقيقاً للمشاركة  ،تشارا الصالو، ثم ال تجب الصالو عليه، فك ا الزكاو
   .(1)((بين المعطوف والمعطوف عليه

إن القووران فووي الوونظم  :ومنهووا مووا قوال بعضووهم)) :وقوال حسووام الوودين
ڭ  ڭ  ڭ  ژ  :بعضوهم فوي قولوه تعوالى مثول قوول ،يوجب القران في الحكم

 :إن القران يوجب أن ال تجب الزكاو على الصبي والمجنون. قالوا: ژڭ
 .(2)ألن العطف يقتضي المشاركة((

، فووال زكوواو  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :ومثوول بعضووهم بقولووه)) :وقووال ابوون مفلووح
))كقوله  :في التمثيل لهم –. وقال الزركشي (3)((على الصبي كالصالو

 ،يقتضي أن ال تجب الزكاو على الصوبي كالصوالو ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :تعالى
 .(4)((لالشتراا في العطف

، فلو لا ال  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :نحوو)) :-وقال المرداو  في التمثيول لهوم 
لكان فيه  ،ألنه لو أريد دخوله في الزكاو ،تجب الزكاو في مال الصغير
 .(5)((اقاً ألن الصالو عليه مندوبة اتف ،عطف واجب على مندوب

واإلمام الشافعي لما نقل عدم وجوب الزكواو علوى اليتويم عون بعوض 
و هوووب إلوووى أن  ، ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :))واحوووتج بوووأن هللا يقوووول :النووواس قوووال

كيف يكوون  :وقال ،فرض الزكاو إنما هو على من وجبت عليه الصالو
والصووالو عنووه سوواقطة وكوو لا أكثوور  ،علووى يتوويم صووغير فوورض الزكوواو

. ثوووم إن الشوووافعي رد علووويهم قوووولهم وأطوووال الكوووالم فوووي ( ؟(الفووورائض
 . (6) لا

وقد أجمع العلما  على وجوب الزكاو في مال الصوبي مون الوزروع 
ويعبوور عنهووا بالعشوور عنوود الحنفيووة فووي  ،والثمووار ممووا تخرجووه األرض

 ً واختلفوا في مالوه مون تيور الوزروع  ،الغالب وعند تيرهم أيضاً أحيانا

                                                        

 .415( ميزان األصول ص1)

 .2/645( المنتخب بشرحه الوافي 2)

 .2/858( أصول الفقه 3)

 .2/758( تشنيف المسامع 4)

 .5/2458( التحبير 1)

 2/480نظووور: أصوووول البوووزدو  موووع كشوووف األسووورار لعبووودالعزيز . وا2/37( األم 2)
 2/73والتحريووور موووع التيسوووير  2/575وبوووديع النظوووام  179والمغنوووي للخبووواز  ص
 .3/260وشر  الكوكب المنير 
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هول تجوب فيوه الزكواو أوال ؟ هكو ا  كور ابون  ،والثمار كال هب والفضوة
وأما ابن رشد  ،عبدالبر وتير  محل اإلجماع والخالف في ه   المسألة

فوو كر ابوون رشوود عوودم  ،وابوون قدامووة فقوود جعووال المسووألة برمتهووا خالفيووة
النخعووي والحسوون  :وجوووب الزكوواو فووي مالووه مطلقوواً عوون قوووم وعوودا موونهم

 .عيد ابن المسيب وأبا وائلوسعيد بن جبير وزاد عليه ابن قدامة س
-و هب جمهور العلما  إلى وجوب الزكاو في جميع أموال الصبي 

وموون الجمهووور األئمووة مالووا  –والمجنووون فووي هوو   المسووألة كالصووبي 
 .ورو  عن جمع من الصحابة والتابعين ،والشافعي وأحمد وأصحابهم

وقووال أبووو حنيفووة وأصووحابه بعوودم وجوووب الزكوواو فووي مووال الصووبي 
وحكوي هو ا القوول عون ابون مسوعود  ،نون ماعدا الزروع والثماروالمج

  .وسفيان الثور  واألوزاعي مع تفصيل في م اهبهم
والقووائلون بعوودم وجووووب الزكوواو فووي موووال الصووبي موو هبهم موافووو  

إال أن كثيراً مونهم  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭژ  :لمقتضى دليل االقتران في قوله تعالى
يو كروا مون بوين تعلويالتهم دليول  عللوا م هبهم بعلل تيور االقتوران ولوم

والخطاب إنما وجوه إلوى المكلفوين  ،بل  كروا أنه تير مكلف ،االقتران
  .(1)ونحو  لا

مون تيور تفريو   ژڱ  ڱ  ڱ   ژ  :وال   يظهر أن عمووم قولوه تعوالى
وا ثوار الوواردو عون عودد مون الصوحابة أقوو   ،بين مال صغير وكبير
الزكاو في مال الصبي والمجنون  فيكون وجوب ،من دليل االقتران هنا

فعلو   ،من باب تعليو  األحكوام علوى األسوباب ولويس مون بواب التكليوف
 .الوجوب على موال مسولم حور بلول النصواب مون تيور نظور إلوى مالكوه

 .وهللا أعلم

                                                        

ومختصووور اخوووتالف العلموووا  للجصووواص  ،37-2/36واألم  1/257الموطوووأ  :( انظووور1)
ورؤوس  2/170سووووط والمب 9/80واالسوووت كار  3/152والحووواو  الكبيووور  1/427

وبدايووة  208ورؤوس المسووائل للزمخشوور  ص 2/435المسووائل الخالفيووة للعكبوور  
ومجموووع  5/300والمجموووع للنوووو   4/69والمغنووي البوون قدامووة  1/251المجتهوود 
وشووور   1/363واللبووواب فوووي الجموووع بوووين السووونة والكتووواب  44، 25/17الفتووواو  

 .6/298واإلنصاف  2/412الزركشي على مختصر الخرقي 
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 .زكاو الخيل -8
القوائلون بحجيووة دليوول االقتووران  هبوووا إلوى عوودم وجوووب الزكوواو فووي 

فووووإن هللا  (1) ژٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺژ  :الخيوووول، لقووووول هللا سووووبحانه
تعووالى قوورن بووين الخيوول والبغووال والحميوور فووي اللفووظ فووي خطوواب واحوود 
ونسوو  واحوود فووي مقووام االمتنووان وال تجووب الزكوواو فووي البغووال والحميوور 

ألن  ،تسووية بوين المقترنوات اللفظيوة فوي الحكوم ،فك لا الخيل ،باالتفاق
 .الحكمياالقتران اللفظي دليل االقتران 

إن  :وقيول)) :و كر ه ا الفرع الزركشي والشوكاني فقال الزركشي
 ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿژ مالكاً احتج في سوقوط الزكواو عون الخيول بقولوه تعوالى: 

والبغال والحميور ال زكواو  ،فقرن في ال كر بين الخيل والبغال والحمير
 ً  .(2)((فك لا الخيل ،فيها إجماعا

ستدالل مالوا علوى سوقوط الزكواو فوي ومن  لا ا)) :وقال الشوكاني
فقوورن بووين الخيوول والبغووال  :قووال ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿژ  :الخيوول بقولووه تعووالى

ً  ،والحمير  .(3)((فك لا الخيل ،والبغال والحمير ال زكاو فيهما إجماعا
هك ا نقل الزركشي عون مالوا االسوتدالل علوى عودم وجووب الزكواو 

ولوم أجود  .ران وتبعه الشوكانيفي الخيل به   ا ية بنا  على دليل االقت
فيما توفر لي من المصادر من نسب إلى مالوا هو ا التفريوع علوى دليول 

 .االقتران سواهما
وأبو بكر بن العربي عندما تكلوم فوي مسوائل أحكوام هو   ا يوة أشوار 
إلى شي  من االستدالل باالقتران على عودم وجووب الزكواو فوي الخيول 

 كوور هللا األنعووام )) :رحمووه هللا فقووالولووم ينقوول شوويئاً فووي  لووا عوون مالووا 
والخيل والبغال والحمير في مساق النعم  كراً واحداً و كور لكول جونس 
منهووا منفعووة(( ثووم سوواق اخووتالف العلمووا  فووي زكوواو الخيوول فوو كر عوون 

وبعد أن  كور بعوض  .الجمهور عدم الوجوب وعن أبي حنيفة الوجوب
علماؤنوا بقوول النبوي ))وتعلو   :أدلة أبي حنيفة وأصحابه باختصار قال

: (( فنفوى الصودقة ))ليس على المسلم في عبد  وال فوي فرسوه صودقة

                                                        

 .8/النحل( 1)

 .6/99( البحر المحيط 2)
 .2/1013( إرشاد الفحول 3)
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. (1)وهو صحيح(( ،عن العبد والفرس نفياً واحداً وساقهما مساقاً واحداً 
مالا والشوافعي وأحمود  ،وبعدم وجوب زكاو الخيل قال جمهور العلما 

وعمور  أبوي بكور :وأصحابهم والظاهرية وحكي عن جمع من الصحابة
عمور بون العزيوز وسوعيد  ،مونهم ،وجمع من التوابعين ،وعلي وابن عمر

ابوون المسوويب وعطووا  ومكحووول والشووعبي والحسوون والحكووم بوون عتيبووة 
والنخعي وإسحاق وأبو ثور واألوزاعي وتيرهم. وبه قال أبوو يوسوف 

 ومحمد بن الحسن من الحنفية.
أكثورهم  وم هب هؤال  مواف  لمقتضى دليل االقتران وإن لوم يعلول

 .عدم وجوب زكاو الخيل بدليل االقتران في ا ية والحديث السابقين
وأما أبو حنيفة وأكثر أصحابه فقوالوا بوجووب الزكواو فوي الخيول إ ا 
كانووت مختلطووة  كوووراً وإناثوواً وكانووت سووائمة اتخوو ت للوودر والنسوول أو 
للتجوارو وأمووا إن كانووت للركوووب والحموول أو الجهوواد والغووزو أو  كوووراً 

وجووب  ،لكون حكوي عون أبوي حنيفوة فوي روايوة ،اً فوال زكواو فيهوامحض
الزكاو في ال كور المحضة منها أيضاً. وإلى وجووب الزكواو فوي الخيول 

  هب شيخ أبي حنيفة حماد ابن أبي سليمان، وثبت عندهم قبول عمر 
وإلى ه ا استند أبوو حنيفوة ومون  ،صدقة الخيل عن بعض أهل الشام وتيرهم

فوإن األمووال  (2)ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  :وقوو  بعموم قوله تعوالىمعه في الوجوب 
ولهم أدلة أخر ، لكن الجمهور أجابوا عما استند  ،تشمل الخيل وتير 

منها أنه لم يثبت عن عمر قبوول  ،إليه أبو حنيفة ومن معه بأجوبة قوية
تحقيقواً  ،فإنما كان من باب صودقة التطووع ،ولو سلم قبوله ،الزكاو منها
صحاب الخيل من أهل الشوام الو ين أصوروا علوى قبوول صودقة لرتبة أ

 .خيلهم من طرف عمر

أن ال زكواو  وأما عموم ا ية فمخصص بموا ثبوت عون رسوول هللا 

 :قال على المسلم في فرسه كما سب  من حديث أبي هريرو أن النبي 

                                                        

لويس )) :ولفوظ البخوار  .والحوديث الو    كور  متفو  عليوه .3/1146( أحكام القورآن 1)
لوويس علوى المسولم فووي )) :( ولفوظ مسولم(علوى المور  صودقة فووي عبود  وال فوي فرسووه

بواب  –الزكواو  – 3/383صحيح البخار  مع فتح البوار   .((عبد  وال فرسه صدقة
 –الزكواو  -7/77وصوحيح مسولم بشور  النووو   .ليس على المسولم فوي عبود  صودقة

 باب ال زكاو على المسلم في عبد  وفرسه.
 .103( التوبة/1)
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 .((ليس على المسلم صدقة في عبد  وال في فرسه))
واردو فوي وجووب الزكواو فوي الخيول  وما  كر  الحنفية من أحاديوث

ومن خير من تولى  .فقد ضعفها أئمة الحديث والفقه ،عن رسول هللا 
الورد علووى أدلووة أبووي حنيفوة وموون معووه ابوون حوزم والحووافظ ابوون عبوودالبر 

 ً  . (1)رحمهم هللا جميعا
وبما سب  من األدلة وم اهب العلموا  تبوين أن االسوتدالل بواالقتران 

 .وهللا أعلم .و قو على عدم وجوب الزكا

 .حكم القي  للصائم -9
فقوا   ، هب القائلون بداللة االقتران إلى أن الصائم إ ا  رعه القي 

لحوديث أبوي سوعيد  ،فال يبطل صومه وال شي  عليه ،بدون اختيار منه

الحجاموة  :ثوالث ال يفطورن الصوائم :قال: قوال رسوول هللا )الخدر  )
الحوديث علوى أن القوي  ال يفطور  ويستدل بهو ا .(2)((والقي  واالحتالم
  :الصائم من وجهين

واالحتالم عن تير  ،أنه قرن بين القي  واالحتالم في ال كر :األول
ً  -كالنائم  -تعمد  فكو لا القوي  عون تيور اختيوار  ،ال يبطل الصوم اتفاقا

                                                        

ومختصور اخوتالف  188والرسوالة للشوافعي ص 2/34واألم  1/287( انظر: الموطأ 1)
ورؤوس  2/194المبسوووووطو 9/277واالسووووت كار 4/31والمحلووووى 1/421العلمووووا   

وأحكووام القوورآن البوون العربووي  209ورؤوس المسووائل ص 2/443المسووائل الخالفيووة 
 1/259وبدايووة المجتهوود  2/133وبوودائع الصوونائع  3/469وإكمووال المعلووم  3/1146

وشوور   3/14والمفهووم  10/72والجووامع ألحكووام القوورآن  4/66والمغنووي البوون قدامووة 
 .3/383وفتح البار   5/310 والمجموع 7/77صحيح مسلم للنوو  

 3/88بووواب فوووي الصوووائم ي رعوووه القوووي   –الصووووم  –( روا  الترمووو   فوووي سوووننه 2)
 .( ثم  كور أنوه روا  تيور واحود مرسوالً (حديث أبي سعيد حديث تير محفوظ)وقال:)

ال  :قوال رسوول هللا  :قوال وروا  أبو داود بسند  ))عن رجل مون أصوحاب النبوي 

بواب فوي الصوائم  –الصووم  –( السونن (تلم وال مون احوتجميفطر مون قوا  وال مون احو
عبودالرحمن بون  ،وفي سند الترم   المرفووع .2/310يحتلم نهاراً في شهر رمضان 
وفووي سوووند أبووي داود رجووول تيووور معووروف موووا عووودا  .زيوود بووون أسوولم وهوووو ضوووعيف

وروا  الوودارقطني عوون طريوو  هشووام بوون سووعد موون حووديث أبووي سوووعيد  .الصووحابي
وهشام بن سعد احوتج بوه مسولم واستشوهد بوه البخوار . وقوال  :من ر قال ال .الخدر 

مجموووع الفتوواو   .((والحووديث ثابووت عوون زيوود بوون أسوولم)) :شوويخ اإلسووالم ابوون تيميووة
 .3/258مختصر سنن أبي داود مع ته يب السنن  :. وانظر25/224
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 .لما علم أن االقتران اللفظي موجب لالقتران الحكمي ،ال يبطل الصوم
ل القووي  علووى مووا تلووب صوواحبه ولووم يكوون عوون وفووي هوو ا الوجووه يحموو

 .اختيار
أن القي  إن حمول علوى االسوتقا و وهوو موا كوان عون عمود  :والثاني

 ،وعودم اإلفطوار بالحجاموة منسووئ ،من صواحبه، فقود اقتورن بالحجاموة
ألن القووران فووي الوو كر  ،فكوو لا عوودم اإلفطووار باالسووتقا و منسوووئ مثلووه

قوورينين موجووب لنسووخ القوورين يسووتلزم القووران فووي الحكووم، فنسووخ أحوود ال
 .ا خر

ووجووه نسووخ عوودم اإلفطووار بالحجامووة أنووه ثبووت عوون تيوور واحوود موون 

( وثبوت مون (أفطور الحواجم والمحجووم)) :قوال الصحابة أن الرسوول 

احووتجم وهووو محوورم واحووتجم وهووو )) حووديث ابوون عبوواس أن الرسووول 

وكووال الحووديثين  ،((وهووو صووائم احووتجم النبووي )( وفووي لفووظ: )(صووائم
 .(1)اهما البخار رو

ألن الصائم إ ا صام على الوجه  ،وحديث ابن عباس مواف  لألصل
فاألصول عودم بطوالن صوومه إال بموا ثبوت بالودليل أنوه مفسود  ،الشورعي

 .للصووم، فحديثووه مقووتض عوودم بطووالن الصوووم باالحتجووام وهووو األصوول
فكوان هو ا  ،( يقتضوي اإلفطوار بوه(أفطر الحواجم والمحجووم)) :وحديث

وإ ا تعوارض الودليل الموافو   ،ناقالً عن األصل ال   هو عدم اإلفطوار
كوان  ،قل عنها ولوم يعلوم تواريخ ورودهموااللبرا و األصلية مع الدليل الن

الدليل ال   نقل المكلفين من برا و  ممهم عن التكليف إلى انشغالها بوه 
  .هو الناسخ للدليل المبقي على األصل

الفقهي مع دليله ووجهوي االسوتدالل بواالقتران عليوه  كر ه ا الفرع 
فقد نقل الوجه األول عون يحيوى  –رحمه هللا  –شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .(2)وأما الوجه الثاني فمنه هو رحمه هللا ،بن معين
وعدم إفطار الصائم بالقي  تير المتعمد م هب كافة فقها  األمة إال 

ابون  ،ونقول)) :بن حجر بقولوهما نقل من خالف ضعيف  كر  الحافظ ا
                                                        

بووواب الحجاموووة والقوووي   –الصووووم  – 4/205( صوووحيح البخوووار  موووع فوووتح البوووار  1)
 .للصائم

شوور  الزركشووي علووى مختصوور  :وانظوور .224-25/223مجموووع الفتوواو   :( انظوور1)
 .579-2/578الخرقي 
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المنوو ر أيضوواً اإلجموواع علووى توورا القضووا  علووى موون  رعووه القووي  ولووم 
. وحموول العلمووا  لفووظ (1)((يتعموود  إال فووي إحوود  الووروايتين عوون الحسوون

القووي  الوووارد فووي األحاديووث الدالووة علووى عوودم بطووالن الصوووم بووه علووى 

موون )) :قووال أن النبووي )) :لحووديث أبووي هريوورو ،القووي  تيوور المتعموود
 .(2)فليس عليه قضا  ومن استقا  عمداً فليقض(( ، رعه القي 

فحوووديث أبوووي هريووورو مفسووور للفوووظ القوووي  الووووارد مجموووالً فوووي تلوووا 
األحاديث، وألدلة أخر  كثيورو تودل علوى عودم المؤاخو و بموا لويس فوي 

  .فدليل االقتران هنا قو  .قدرو المكلف
ونقول عون  ،هير العلما وأما االستقا و عمداً فمفطرو مطلقاً عند جما

بعضهم عدم اإلفطار بها مطلقاً كوابن عبواس وابون مسوعود وهوو روايوة 
ونقوول عوون اإلمووام أحموود أنهووا ال تفطوور إال بموول  الفووم  ،عوون اإلمووام مالووا

 .ونقل عنه أنها ال تفطر إال بمل  نصف الفم
أفطور )) :وما  كر  شيخ اإلسالم من نسخ حديث ابن عباس بحديث

كمووا هووو  ،( مبنووي علووى أن االحتجووام مفسوود للصوووم(الحوواجم والمحجوووم
م هب اإلمام أحمد وإسوحاق وداود واألوزاعوي وعطوا  وابون المبوارا 
وعبودالرحمن بون مهود  وأبوي ثوور وبوه قوال مون الشوافعية ابون خزيموة 

وأما على القوول بعودم  .وابن المن ر وأبو الوليد النيسابور  وابن حبان
جمهور العلما  من الحنفية والمالكية كما هو م هب ،اإلفطار باالحتجام

فقود جعول ابون  ،والشافعية والظاهرية وإليه مال البخوار  فوي صوحيحه
( منسوخاً بما روا  بسند  عون (أفطر الحاجم والمحجوم)) :حزم حديث

( (أرخص فوي الحجاموة للصوائم أن رسول هللا )) :أبي سعيد الخدر 
المو كور وفصول القوول وجعله ابن عبدالبر منسوخاً بحديث ابن عبواس 

أفطوور الحوواجم )) :كووان بعوود قولووه وبووين أن احتجووام النبووي  ،فووي  لووا

                                                        

 .4/206( فتح البار  2)

 –الصوووم  –سوونن الترموو    .واللفووظ للترموو   .( روا  الترموو   وأبووو داود وتيرهمووا3)
بوواب الصووائم  –الصوووم  –وسوونن أبووي داود  ،3/89بواب مووا جووا  فوويمن اسووتقا  عمووداً 

( ثوم نقول عون البخوار  أنوه تيور (حسون تريوب)) :قوال الترمو   فيوه .  عامداً يستقي
وقوال  .( ثم  كر أن العمل عند أهول العلوم عليوه(ال يصح إسناد )) :محفوظ وقال بعد 

صوحيح علوى شورط الشويخين ولوم )) :( وقوال الحواكم(رواته ثقات كلهم)) :الدارقطني
 .1/590والمستدرا  2/184سنن الدارقطني  .( ووافقه ال هبي(يخرجا 
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وبعضووهم علوول النسووخ بووأن حووديث ابوون عبوواس رخصووة  ،((والمحجوووم
 .(1)والرخصة تكون بعد العزيمة ،والحديث ا خر عزيمة

ويمكن االستدالل باالقتران لقول الجمهوور بعودم اإلفطوار بالحجاموة 
وال يبطوول الصوووم بهمووا  ،الحجامووة والقووي  واالحووتالمقوورن بووين  :فيقووال

 .فك لا الحجامة

 .حكم العمرو -10
 ،القووائلون بحجيووة دليوول االقتووران  هبوووا إلووى وجوووب العموورو كووالحج

 ،ألن هللا سبحانه قرن فوي الو كر بينهموا ،(2) ژۓ  ڭ  ڭ  ڭژ لقوله تعالى: 
 ً اللفوظ لموا تقورر أن القوران فوي  ،فكو لا العمورو ،والحج واجوب إجماعوا

 .يستلزم القران في الحكم
أبوووو إسوووحاق الشووويراز  وأبوووو الوليووود البووواجي  ، كووور هووو ا الفووورع
 . (3)والزركشي والشوكاني

اإلمووام  ،وقود  هووب إلووى مقتضووى دليوول االقتوران موون وجوووب العموورو
الشافعي في قولوه الجديود وعليوه أصوحابه وال يعورف بيونهم خوالف فوي 

 –رآن وأولى بأهل العلم عنود  وال   هو أشبه بظاهر الق)) : لا فقال
فإن هللا عوز وجول قرنهوا  ،أن تكون العمرو واجبة –وأسأل هللا التوفي  

ثم  كور قوول ابون  ، ژۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ژ  :مع الحج فقال
  :تاب هللاــي بيد  إنها لقرينتها في كـــوال   نفس) :وبهاــــعباس في وج

أقوووام الحجوووة علوووى وجوبهوووا بنوووا  علوووى مقتضوووى . ف(4)((.(ژۓ  ڭ  ڭ ژ 
وه ا  هاب من الشافعي  .اقترانها بالحج وأجاد في االستدالل رحمه هللا

رحمه هللا إلى أن القران بين شيئين في اللفظ يستلزم القران بينهموا فوي 
بول الحكوم الو    .الحكم ولم يفرق بين ما  كر مون الحكوم وموا لوم يو كر

                                                        

-2/94معوالم السونن  :( انظر لالطالع على م اهب العلما  فيما سقته في ه   المسوألة1)
وبووووودائع  3/419والحوووواو  الكبيوووور  ،10/125واالسووووت كار  4/337والمحلووووى  97

وشوور   4/368والمغنووي البوون قدامووة  2/193وعارضووة األحووو    2/241الصوونائع 
 .211-4/205وفتح البار   589-2/570مختصر الخرقي = =الزركشي على

 .196( البقرو/1)
والبحوور  676وإحكووام الفصووول ص 1/445وشوور  اللمووع  230التبصوورو ص :( انظور2)

 .2/1014وإرشاد الفحول  6/100المحيط 
 3/230وحليووووووة العلمووووووا   4/33الحوووووواو  الكبيوووووور  :وانظوووووور .189-2/188( األم 3)

 .3/698البار  وفتح  6/9واإلعالم البن الملقن  7/11والمجموع 
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القران اللفظي حكوم تيور مو كور فوي السوياق استدل الشافعي عليه هنا ب
فوإ ا جواز  ،ألن المو كور إنموا هوو األمور باإلتموام ،وهو وجووب العمورو

فجوواز االسوتدالل  ،االستدالل عند  بالقران على ما لم ي كر مون الحكوم
 .به على ما  كر في اللفظ أولى

وإلى موا  هوب إليوه اإلموام الشوافعي فوي أصوح قوليوه وأصوحابه مون 
عموورو  هووب اإلمووام أحموود فووي أصووح أقوالووه وعليووه جمهووور وجوووب ال

قال ابن قدامة فوي االسوتدالل علوى  .أصحابه وهو الم هب عند الحنابلة
 ،ومقتضى األمر الوجوب ژۓ  ڭ  ڭ  ژ  :ولنا قول هللا تعالى)) :وجوبها

ثوم عطفهووا علووى الحووج، واألصوول التسوواو  بووين المعطوووف والمعطوووف 
فوابن قداموة  .(1)((قرينة الحوج فوي كتواب هللاإنها ل :قال ابن عباس .عليه

 :فوإن قولوه ،استدل باقتران العمرو بوالحج لفظواً فوي ا يوة علوى وجوبهوا
.(( إلووى آخوور ، يوودل علووى أنووه يوور  صووحة .ثووم عطفهووا علووى الحووج))

 .االحتجاج باالقتران اللفظي على االقتران الحكمي
البخوار   وبقول الشافعي وأحمد من وجوب العمرو قال أبوو عبودهللا

وداود وابون حوزم وهوو قوول إسوحاق بون راهويوه والثوور  وأبوي عبيود 
وأبي ثور في رواية عنه واألوزاعي وك لا ابن حبيب وابن الجهم من 
المالكية وصححه ابن العربي وإليه موال أبوو عبودهللا القرطبوي صواحب 

ومن علما  صودر هو   األموة قوال بوه عمور وعلوي وجوابر بون  .التفسير
يوود بوون ثابووت وابوون عموور وابوون عبوواس وعائشووة وسووعيد بوون عبوودهللا وز

المسوويب وعطووا  وطوواوس ومجاهوود والحسوون وابوون سوويرين والشووعبي 
وسعيد بن جبير وأبو بردو ومسروق ونافع وعلي بن الحسوين وعبودهللا 

وحكي الوجوب عن أبي حنيفة على ما  كر  القاضي عياض  ،بن شداد
 .(2)الحنفية وأبو العباس القرطبي وبه قال الكاساني من

والمقصود أن االستدالل باالقتران في ه   المسألة قو  موافو  لموا 
                                                        

وشوور  الزركشووي علووى مختصوور  26/5مجموووع الفتوواو   :وانظوور .5/13( المغنووي 1)
 .9-8/5والشر  الكبير مع اإلنصاف  3/27الخرقي 

واالسوووت كار  5/3والمحلوووى  3/698صوووحيح البخوووار  موووع فوووتح البوووار   :( انظووور1)
 3/462والمفهووووم  4/460وإكمووووال المعلووووم  4/127وعارضووووة األحووووو    11/241

ومصووووادر الشووووافعية  26/5ومجموووووع الفتوووواو   2/366امع ألحكووووام القوووورآن والجوووو
 .والحنابلة السابقة
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 هوووب إليوووه هوووؤال  األئموووة األعوووالم وإن لوووم يعلووول بعضوووهم الوجووووب 
 .باالقتران

ونقووول  .والمشوووهور عنووود الحنفيوووة وكووو لا المالكيوووة أن العمووورو سووونة
والواجووب عنوود الحنفيووة فوووق  –الكاسوواني عوون الحنفيووة القووول بوجوبهووا 

إنهوا واجبوة كصودقة  :قوال أصوحابنا)) :، فقوال-السنة وأقل من الفورض 
ومنهم من أطل  اسم السنة وه ا اإلطالق ال  ،الفطر واألضحية والوتر

وقوال  .كموا سوب  ،لكون المشوهور عنودهم أنهوا سونة ،(1)((ينافي الواجوب
وال نعلوم أحوداً مون المسولمين أرخوص فوي  ،العمورو سونة)) :اإلمام مالا

لكون أكثوور  ،وظواهر هوو ا الكوالم أنووه يقوول بوجووب العموورو ،(2)((تركهوا
، فلم يقول هوؤال  الحنفيوة ومون معهوم مون (3)المالكية أولو  على التطوع

مون  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  :المالكية بما يقتضويه دليول االقتوران فوي قولوه تعوالى
إنما تدل ا ية على وجوب إتمام الحج والعمرو  :وقالوا ،وجوب العمرو
وبوو لا خالفووت الحنفيووة  .(4)فيهمووا وهووو أموور متفوو  عليووه بعوود الشووروع

م هبهم في أصول الفقه من حجية دليل االقتوران فيموا إ ا كوان العطوف 
 :فوإن قولوه تعوالى ،كموا هوو الحوال هنوا ،بين جملة ناقصة وأخور  تاموة

والجمهووووور يسوووومونه عطووووف  -)والعموووورو( معطوووووف نوووواقص عنوووودهم 
ً  -المفردات  بنا  علوى –فيجب عند الحنفية  ،وإ ا كان المعطوف ناقصا

التسووووية بوووين المعطووووف  –موووا فوووي كتوووبهم المؤلفوووة فوووي أصوووول الفقوووه 
حتى إنهم ليورون تقييود المعطووف بكول موا  ،والمعطوف عليه في الحكم
لكوون ابوون الهمووام  كوور أن تقريوور قيووود أحوود  .قيوود بووه المعطوووف عليووه

دتهم فقاعوو .المعطوووفين فووي ا خوور يكووون بووالقرائن ولوويس بحوورف الووواو
ألن الحج واجوب إجماعواً فيسوتلزم  لوا  ،تقتضي القول بوجوب العمرو

والو    ،(5)وجوب العمرو أيضاً تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه

                                                        

 3/373والو خيرو  2/98مختصور اخوتالف العلموا   :وانظر .2/477( بدائع الصنائع 2)
 .والمصادر السابقة 4/332ونيل األوطار 

 .1/444( الموطأ 3)

 .3/462والمفهم  11/241االست كار  :( انظر1)

 .ومصادرهم السابقة 1/118أحكام القرآن البن العربي  :ر( انظ2)

وكشوف األسورار لعبودالعزيز  254وب ل النظور ص 415ميزان األصول ص :( انظر3)
 .2/258واإلحكام لآلمد   2/71والتحرير مع التيسير  2/480
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حكوووا  الكاسووواني عووونهم مووون وجووووب العمووورو هوووو الموافووو  لقاعووودتهم 
وحكي عن ابن  .وهللا أعلم .وليس ما اشتهر عندهم أنها سنة ،األصولية

وهوو  ،وأبي ثور مثل المشهور عون الحنفيوة والمالكيوة مسعود والنخعي
القووول القووديم للشووافعي وقووول ثووان ألحموود تيوور مشووهور عنوود أصووحابه 

 ً ب إلى داود وأبي عبيد أيضا كموا  ،واختار  شيخ اإلسالم ابن تيمية ونُسئ
ولكل من الطرفين .(1)حكي عنهما وعن أبي ثور الوجوب على ما سب 

ي نقلت منها أقوال العلما  في ه   المسألة أدلة مفصلة في المصادر الت
 –بعود النظور فيهوا  –وتورجح عنود   .وفي تيرها مون مصوادر أخور 

ألن أقو  ما استدل  –وهللا أعلم  - ،القول بوجوب العمرو وجوب الحج
أن )به القائلون بأن العمرو سنة حديث جابر الو   روا  الترمو   مون )

وأن تعتمووروا هووو  ،ال)قووال: )سووئل عوون العموورو أواجبووة هووي ؟  النبووي 
وهووو قووول بعووض أهوول  ،هوو ا حووديث حسوون صووحيح)) :أفضوول(( وقووال

، وكثيوور موون أهوول العلووم بشووأن الحووديث ضووعفو  وتيوور  موون (2)العلووم((
  .األحاديث الواردو في أن العمرو تطوع

بعد أن نقل عن البيهقي ضعف حديث الترم  :  –وقد قال النوو  
فغيور مقبوول  ،((حوديث حسون صوحيح هو ا)إن ) :))وأما قول الترمو  

فقوود اتفوو  الحفوواظ علووى أنووه حووديث  ،وال يغتوور بكووالم الترموو   فووي هوو ا
وأورد ابن حزم األحاديث التي استدلوا بها على أن العمورو  ،ضعيف((

 .(3)ثم شرع في بيان وجو  ضعفها ،سنة، وقال إنها كلها مك وبة

                                                        

ونيوووول 7/11والمجموووووع 5/13والمغنووووي البووون قدامووووة 11/241( انظووور: االسووووت كار 1)
 . 4/332األوطار 

أو ال ؟  ،بوواب مووا جووا  فووي العموورو أواجبووة هووي –كتوواب الحووج  –( سوونن الترموو   2)
3/261. 

وموووا  11/244واالسوووت كار  ،وموووا بعووودها 5/3المحلوووى  :وانظووور .7/10( المجمووووع 3)
وشوور  الزركشووي علووى مختصوور الخرقووي مووع  5/14والمغنووي البوون قدامووة  ،بعوودها
 .3/30هامشه 
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 .حكم قران الحج في الوصية بما يخرج من الثلث -11
فووإن الحووج عنووه  ،وجووب الحووج علووى مكلووف ولووم يحووج حتووى مووات إ ا

 ،يكون من رأس ماله ال   تركه فوي المشوهور عنود الشوافعية والحنابلوة
فإن أوصى بالحج عنه مطلقاً وقرن به  ،ويصح أن يوصي به من الثلث

من التبرعات ما يخرج من الثلث كاإلنفاق على المساكين وش  الطرق 
يحوج عنوه مون  :قوالوا ،وا بحجية دليل االقتورانفال ين قال ،وتسبيل الما 

ألن قرانه في اللفظ بما يخرج من الثلوث مون التبرعوات يقتضوي  ،الثلث
وحكوم الوصوية  ،قرانه بها فوي الحكوم تسووية بوين المقترنوات فوي الحكوم

فك لا ما قرن بها من الواجبات كوالحج  ،بالتبرعات إخراجها من الثلث
الفووورض ال يسوووقط بوووالموت عنووود والحوووج  .الفووورض والووودين وتيرهموووا

  .الشافعية والحنابلة أوصى به أم ال
فيقولوون بوإخراج مؤونوة الحوج  ،وأما ال ين ال يرون حجية االقتران
ألن القووران فووي اللفووظ ال يسووتلزم  ،الفوورض عوون الميووت موون رأس المووال

لكون لويس  ،وبعضهم يرون اإلحجواج عنوه مون الثلوث ،القران في الحكم
بل بأدلوة أخور  مو كورو فوي كتوب الفقوه  ،االقترانمن جهة االستدالل ب

كما هو المشوهور عنود المالكيوة والحنفيوة وهوو قوول للشوافعية  ،المفصلة
والحنابلووة أيضوواً، وعنوود المالكيووة والحنفيووة قووول آخوور كالمشووهور عوون 

فووإن  .الشووافعية والحنابلووة موون أن حجووة اإلسووالم تووؤد  موون رأس المووال
يحووج عنووه فووي المشووهور عنوود  فووال ،فيسووقط ،مووات ولووم يوووص بووالحج

 .(1)المالكية
نقوول الزركشووي بنووا  هوو ا الفوورع علووى دليوول االقتووران عوون ابوون أبووي 

حجووة اإلسووالم موون رأس المووال وتصووح )) :هريوورو موون الشووافعية فقووال
كصوودقة  ،فلووو قرنهووا بأشوويا  تخوورج موون الثلووث ،الوصووية بهووا موون الثلووث
ألن  ،الثلووثتعتبوور موون  :فقووال ابوون أبووي هريوورو ،التطوووع وسووقي المووا 

                                                        

والحواو  الكبيور  ،5/12 ،2/229تالف العلموا  مختصر اخو :( انظر حكم المسألة في1)
وحليوة الفقهوا   ،4/157والمبسوط  ،2/1035، والكافي البن عبدالبر 8/243، 4/16
 =2/364وبدايوة المجتهود  247،  ورؤوس المسائل للزمخشر  ص6/86،  3/244
وتكملووة المجموووع  7/93ومجموووع النوووو   ،8/545 ،5/36والمغنووي البوون قدامووة =

والشووور  الكبيووور موووع  3/39الزركشوووي علوووى مختصووور الخرقوووي  وشووور  16/427
 .10/470وتكملة فتح القدير البن الهمام  8/70اإلنصاف 
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والمو هب خالفوه، ألن  ،االقتران قرينوة تفيود أنوه قصود كونوه مون الثلوث
 .(1)اقتران الشيئين في اللفظ ال يوجب اقترانهما في الحكم((

أشووار إلووى تخووريج هوو ا الفوورع علووى دليوول  –أيضوواً  –وابوون قدامووة 
رج الحوج مون الثلوث فيموا إ ا  ،االقتران في قول عند الحنابلة فيكون َمخص

في الوصية المطلقوة بموا يخورج مون الثلوث مون التبرعوات بعود أن قرنه 
أن األصووح إخووراج الحووج وتيوور  موون الواجبووات  –رحمووه هللا  – كوور 

أن يوصوي  :))القسوم الرابوع :المقترنة بالتبرعوات مون رأس الموال فقوال
حجووا عنوي وأدوا  :بالواجب ويقرن بها الوصوية بتبورع، مثول أن يقوول

وجهووان: أصووحهما أن الواجووب موون رأس ففيووه  ،دينووي وتصوودقوا عنووي
ألن االقتران في اللفظ ال يدل علوى االقتوران فوي الحكوم وال فوي  ،المال

 (2)ژے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ژ :كيفيتووووه، ولوووو لا قووووال هللا تعووووالى
وألنووه ههنووا قوود عطووف تيوور  ،واإليتووا  واجووب ،واألكوول تيوور واجووب

ب ال يلزم استواؤهما في محول فكما لم يستويا في الوجو ،الواجب عليه
ألنوووه قووورن بوووه موووا مخرجوووه مووون  ،أنوووه مووون الثلوووث ،والثووواني .اإلخوووراج

وه ا القول الثاني هو المبنوي علوى اعتبوار االقتوران اللفظوي .(3)((الثلث
 .وهللا أعلم .دليالً على االقتران الحكمي

 .حكم قتل من سعى في األرض فساداً بغير قتل -12
وز لدمووام أن يقتوول موون سووعى فووي  هووب اإلمووام مالووا إلووى أنووه يجوو

 ،األرض فسوواداً بقطووع طريوو  المسوولمين أو إخووافتهم أو سوولب أموووالهم
وسووا  ارتكوب هو ا  ،سوا  كان  لا في المدن أم القر ، أم الصوحرا 

  .المفسد في األرض جريمة القتل أم لم يرتكب
ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀژ  :ودليله في  لا قولوه تعوالى

 .(4) ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ
والموراد  ،وجه االستدالل به أن هللا قرن الفساد بالقتل في هو   ا يوة

وقد أجمع العلموا   ،بالفساد هنا قطع الطري  وسلب األموال والتخويف

                                                        

 .6/102( البحر المحيط 1)

 .141( األنعام/2)

 .8/545( المغني 1)

 .32المائدو / (2)
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على أن قاطع الطري  السواعي فوي ترويوع المسولمين إ ا قتول أحوداً مون 
فكوو لا إ ا قووام بووأ  نوووع موون أنووواع الفسوواد فووي  ،توولالمسوولمين فإنووه يق

ألن الفساد قرين القتل فوي لفوظ  ،فإنه يقتل ،األرض على سبيل الحرابة
 .واالقتران اللفظي موجب لالقتران في الحكم ،ا ية

ويقووو   لووا أن هللا سووبحانه قوورن بووين القتوول وقطووع الطريوو  وسوولب 
مسومى محاربوة هللا  األموال والتخويف وتيرها من أنواع الفسواد تحوت

چ   چ  ژ  :والسعي في األرض فساداً في قولوه سوبحانه تعالى ورسوله 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  

ع عقوباتها ،(1) ژڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    وعطف بعضها على  ،ونوَّ
فهووو  ،وإن كوان بغيور القتولبعوض مموا دل علوى أن الفسواد فوي األرض 

 .فيلح  به في العقوبة ،كالقتل في ترتب بالل الضرر عليه
ه ا فحو  ما  كر  الحافظ ابن عبدالبر والباجي في وجه االستدالل 

فقود  ،با يتين الم كورتين على ما  هب إليه اإلمام مالوا فوي هو   ا يوة
:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ژ  :فوووي قولوووه تعوووالى –قوووال ابووون عبووودالبر 

فودل علوى أن الفسواد فووي األرض  ،أو بغيور فسواد فووي األرض :))معنوا 
قطع الطريو   ،والفساد المجتمع عليه هنا .وإن لم يكن قتالً، فهو كالقتل

 .(2)((وسلب المسلمين وإخافة سبيلهم
وهو ال    كر ه ا الفرع الفقهي تخريجاً  –وقال أبو الوليد الباجي 

ورو  ابون الموواز عون مالوا )) :-عند اإلمام مالا على دليل االقتران 
وجعل هللا سوبحانه الفسواد )) :في قوله –يعني االقتران  –االستدالل به 

وقرنهمووا فووي  ژپ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ  :قوورين القتوول فووي قولووه تعووالى
 .فلدموام أن يقتول المحوارب وإن لوم يقتول ،المحاربة فأبوا  دموه بالفسواد

  .دليل االقتران ،ويعني الباجي بالقرائن ،(3)((ل بالقرائنوه ا استدال
وموون بوواب الفائوودو أ كوور فيمووا يووأتي كيفيووة تطبيوو  هوو   العقوبووات فووي 

 :المحاربين عند مالا وتير  من العلما 

                                                        

 .33المائدو /  (1)
  .609وانظر: تفسير ابن كثير ص ،24/205( االست كار 2)
وإكمووال  ،2/596أحكووام القوورآن البوون العربووي  :وانظوور .675فصووول صإحكووام ال (3)

والجووامع ألحكووام القوورآن للقرطبووي  ،5/18والمفهووم  ،5/462المعلووم للقاضووي عيوواض 
6/144. 
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 هووب اإلمووام مالووا إلووى أن اإلمووام مخيوور فووي المحوواربين بووين هوو   
لب أو القطوع أو العقوبات الم كورو فوي آيوة الحرابوة مون القتول أو الصو

 ،يستشير في  لا أهل العلم والرأ  والفضل على قودر الجريموة .النفي
 .( في ا ية مفيدو للتخيير(أو)فلفظة )

ورو  عون  ،وأبو ثور ،والليث ،وقد قال بقول اإلمام مالا أصحابه
 ،ومجاهد ،وعمر بن عبدالعزيز ،ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب

 .(1)الزناد وداود  وأبو ،والضحاا، والنخعي
ولفظووة  .و هووب جمهووور العلمووا  إلووى أن عقوبووة المحوواربين مرتبووة

إلوى آخرهوا للتفصويل:  ژ... چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ژ  :))أو(( في آيوة الحرابوة
 .إمووا القتوول أو قطووع األطووراف أو النفووي حسووبما يرتكبووون موون الجوورائم

مون شوا  ف ،والمسألة مفصلة في كتب الفقه والتفسير وشرو  األحاديث
 .(2)فليراجعها

وأكتفوي مون  ،والفروع الفقهية المخرجوة علوى دليول االقتوران كثيورو
وفوي المبحوث  .التفصيل في الكالم على تخريج الفوروع عليوه بموا سوب 

 .ا تي أجمل القول في بعض فروع أخر  من باب زيادو الفائدو

                                                        

 .2/86وأضوا  البيان  ،12/476والمغني البن قدامة  ،المصادر السابقة :انظر (1)
والحوواو  الكبيوور للموواورد   ،المصووادر السووابقة فووي هوووامش هوو   المسووألة :انظوور (2)

 ،6/47وبوووودائع الصوووونائع  ،9/192والمبسوووووط  ،8/80وحليووووة الفقهووووا   ،13/352
 .610وتفسير ابن كثير ص



 
 

 221                                        مجلة الجمعية الفقهية السعودية )العدد الثاني(

 ابيض
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 المبحث الثاني
 تخريج مختصر

 دليللفروع فقهية أخر  على ه ا ال
 

  :وهي سبعة فروع
أورد الزركشي عن الحنفية عدم وجوب اإلشهاد على الرجعة  -1

وله ـــوـة فوي قــوـ)يعني في الطالق الرجعي( لمقارنتها بالمفارق
وال يجووووب اإلشووووهاد  (1)ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ  :تعووووالى

 .(2)على المفارقة فك لا الرجعة 
يعنوي  –ألنها قرينة للنكوا   ؛لمحرمتحريم خطبة النكا  على ا -2

ال ينكح المحرم )) : كرت مقرونة بالنكا  في اللفظ في حديث
بعوود أن  كوور عوودم تحووريم  –قووال الزركشووي  .(3)((وال يخطووب

 :قوال صواحب الووافي)) :-الخطبة على المحرم عنود الشوافعية 
وألصحابنا في األصول وجه أن ما ثبت من الحكم لشي  ثبت 

 .(4)((بعد أن قائله يحرم الخطبةوال ي ،لقرينه
فوإن حصول  (5)ژى  ى  ائژ أمر هللا باإلشهاد عند التبايع في قولوه:  -3

األموون بووين المتبووايعين فووال بووأس بعوودم اإلشووهاد للمقارنووة بقولووه 
 .(6)ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ  :تعالى

القترانوووه  ؛وجوووب األكووول مووون األضوووحية عنوود بعوووض العلموووا  -4
واإلطعوام واجوب  (7)ژہ  ھ     ہ  ہ  ہژ  :باإلطعام في قوله تعوالى

                                                        

 .2الطالق /  (1)
 .2/758تشنيف المسامع  :( انظر2)
 –صوحيح مسولم  .((المحورم ال يونكح وال يخطوب)) :منهوا .روا  مسلم بألفاظ متعددو (3)

 .2/1031( 44)  –المحرم وكراهة خطبته  باب تحريم نكا  –النكا 
 .6/100( البحر المحيط 4)
 .282البقرو /  (5)
 .4/1420العدو ألبي يعلى  :انظر .283( البقرو / 1)
 .28( الحج / 2)
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 .(1)فك لا األكل

منهم اإلمام مالوا  .تحريم أكل لحم الخيل عند جمع من العلما  -5
ه ــووـير والبغووال فووي قولـالقترانووه بالحموو ؛فووي أشووهر القووولين لووه

والحميووووور والبغوووووال  (2)ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ  :تعوووووالى
علموا  علوى جوواز وأكثور ال .فكو لا الخيول ،يحرم أكل لحمهموا
 .(3)أكل لحم الخيل 

بعودم  –رحموه هللا  –أفتى الشيخ محمود بون إبوراهيم آل الشويخ  -6
 ؛جواز اللعب بالشطرنج ونحو  مموا يودخل تحوت اسوم الميسور

ألن هللا سبحانه قورن الميسور بوالخمر واألنصواب واألزالم فوي 
 ژٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ژ  :قولوووووه تعوووووالى

واألنصواب واألزالم وحكوم الخمور  ،(4)إلى آخر ا يوات الوثالث
االسوتدالل بهو    – رحموه هللا –وقورر  .فك لا الميسور ،التحريم

 ً من  ،ا يات على ما  كر من عدم الجواز من اثني عشر وجها
وتقريرهووا أن  .داللوة االقتوران :الثوواني)) :فقوال ،بينهوا االقتوران

سوور واسووطة بووين الخموور المفسوود  كوور المي –جوول وعووال  –هللا 
للعقووول وبووووين األنصووواب واألزالم التووووي هوووي أعمووووال الوثنيووووة 

فاقترانووه بهووا دليوول علووى مسوواواته لهووا فووي  ،وخرافووات الشوورا
 .(5)أصل الحكم ال   هو التحريم((

المعووازف التووي هووي )بتحووريم ) –رحمووه هللا  –وأفتووى الشوويخ  -7
رئ القترانهوووا  ؛((آالت المالهوووي علوووى اخووووتالف أنواعهوووا بووووالحئ

نَّ مووون أمتوووي أقووووام ليكوووونَ )) :والحريووور والخمووور فوووي قولوووه 
َر والحرير والخمر والمعازف وه   األمور  (6)((يستحلون الحئ

فتكوووون المعوووازف  ،محرموووة)التوووي  كووورت المعوووازف معهوووا )

                                                        

 .267التمهيد لألسنو  ص :( انظر3)
  .8( النحل / 4)
 .256-2/253أضوا  البيان  :( انظر5)
 .92-90( المائدو / 6)
  .123-8/122رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ ( فتاو  و1)
بواب موا جوا  فويمن يسوتحل  –األشوربة  – 10/53( صحيح البخار  مع فوتح البوار  2)

 .الخمر ويسميه بغير اسمه
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مون بواب داللوة  ،مساوية لها في أصل الحكم ال   هو التحوريم
 .(1)((االقتران

                                                        

و))الحووور(( بكسووور الحوووا   .10/228( فتووواو  ورسوووائل الشووويخ محمووود بووون إبوووراهيم 3)
ج :وتخفيف الرا  المهملتين  .1/366النهايوة فوي تريوب الحوديث واألثور  :انظر .الفَرص

 .10/57وفتح البار   ،)حرر(
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 ابيض
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 الخاتمة
 ثنتائج البح

 
ظهر من خالل البحوث أن الفوروع الفقهيوة التوي خرجوت علوى  -1

دليووول االقتوووران كثيووورو،  كرهوووا أهووول أصوووول الفقوووه والتفسوووير 
 .وشرا  الحديث

 .ه   الفروع كانت من األبواب الفقهية المختلفة -2

كثير من ال ين لم يقولووا بودليل االقتوران وافو  قوولهم مقتضوى  -3
 .بعلووول أخووور  وإن عللوهوووا ،هووو ا الووودليل فوووي فوووروع متعوووددو

وبعضهم عللوها به كابن قدامة والشيراز  موع أنهوم ال يورون 
 .القول به في التأصيل

كثرو الفروع المخرجة على ه ا الدليل تدل علوى قووو اعتبوار   -4
 .في الجانب التأصيلي

وأن يغفور  ،ه ا وأسأل هللا سبحانه وتعالى أن يتقبلوه ويجعلوه لوجهوه
 .وتيرهم جميعاً يوم يقوم الحسابلي ولوالد  وللمؤمنين  و  القربى 
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 فهرس المصادر
 القرآن الكريم  -1
المكتوووب  –ت/ عفيفوووي  -سووويف الووودين ا مووود -إحكوووام األحكوووام -2

 .بيروت -هـ 1402ط الثانية  -اإلسالمي
 –أبوووو الوليوود البووواجي  –إحكووام الفصووول فوووي أحكووام األصووول  -3

ط األولووووى  –دار الغووورب اإلسووووالمي  –ت/عبدالمجيووود تركووووي 
 .يروتب ،هـ1407

 -هوووـ 1412دار الكتوووب العلميوووة  –الشوووافعي  –أحكوووام القووورآن  -4
 .بيروت

دار  –ت/ البجوواو   –أبووو بكوور ابوون العربووي  –أحكووام القوورآن  -5
 .بيروت -هـ 1407ط  –المعرفة ودار الجيل 

ط  –الرسالة  –ت/د.أبو زنيد  –الباقالني  –اإلرشاد والتقريب  -6
 .بيروت -هـ 1418الثانية 

ط  –دار الفضوويلة  -ت/ األثوور  –شوووكاني ال –إرشوواد الفحووول  -7
 الرياض. -هـ 1421األولى 

ط األولى  –دار قتيبة  –ت/قلعجي  –ابن عبدالبر  –االست كار  -8
 .دمش  -هـ 1413

 -ت/ البغوداد  –البزدو  )موع كشوف األسورار( –أصول الفقه  -9
 .بيروت -هـ 1411ط األولى  –دار الكتاب العربي 

مكتبوووة  –د. فهووود السووودحان ت/ –ابووون مفلوووح   –أصوووول الفقوووه  -10
 .الرياض –هـ 1420ط األولى  –العبيكان 

دار  –ت/المشيقح  –ابن الملقن  –اإلعالم بفوائد عمدو األحكام  -11
 .الرياض -هـ 1417العاصمة 

دار  -ت/د.يحيى –القاضي عياض  –إكمال المعلم بفوائد مسلم  -12
 .المنصورو -هـ 1419ط األولى  –الوفا  

ط األولى  –دار الكتب العلمية  -طرجيت/م –الشافعي  –األم  -13
 .بيروت -هـ 1413

ط  –هجوور  –ت/د. التركووي والحلووو  –الموورداو   –اإلنصوواف  -14
 .جيزو -هـ 1414األولى 
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ط الثانيوووة  –وزارو األوقووواف  –الزركشوووي  –البحووور المحووويط  -15
 الكويت. -هـ 1413

دار إحيوووا   –ت/محمووود عووودنان  –الكاسووواني  –بوودائع الصووونائع  -16
 .بيروت -هـ 1421ط الثانية  – التراث العربي

دار عوالم الفوائود  -ت/علوي العموران –ابن القيم  –بدائع الفوائد  -17
 .مكة المكرمة -هـ 1425ط األولى  –

 -هـ 1389ط  –الكليات األزهرية  –ابن رشد  –بداية المجتهد  -18
 .القاهرو

ابن السواعاتي  –بديع النظام )نهاية الوصول إلى علم األصول(  -19
 .مكة -هـ 1418ط  –جامعة أم القر   –سلمي ت/د.سعد ال –

ط  –دار التراث  –ت/د.محمد زكي  –األسمند   –ب ل النظر  -20
 .القاهرو -هـ1412األولى 

 -هوـ 1400ط  –دار الفكر  –ت/د.هيتو  –الشيراز   –التبصرو  -21
 دمش .

 ،الجبوورين :ت/الوودكاترو –المورداو   –التحبيور شوور  التحريوور  -22
 -هووووـ 1421ط األولووووى  –لرشوووود مكتبووووة ا –السوووورا   ،القرنوووي
 .الرياض

 -هووووـ 1350ط  –مطبعوووة الحلبووووي  –ابوووون الهمووووام  –التحريووور  -23
 القاهرو.

د.عبودهللا  ،ت/د.سيد عبدالعزيز –الزركشي  –تشنيف المسامع  -24
 .مكة المكرمة –المكتبة المكية  –ربيع 

ط  –دار المعرفووة  –تفسووير ابوون كثيوور )تفسووير القوورآن العظوويم(  -25
 .يروتب -هـ 1408الثانية 

 -هـ 1389ط األولى  –الحلبي  –قاضي زاد   –تكملة فتح القدير  -26
 .القاهرو

 .جدو –مكتبة اإلرشاد  –المطيعي  –تكملة المجموع  -27

 –مصوطفى البواز  –ت/الغواني  -القاضوي عبودالوهاب –التلقين  -28
 .مكة المكرمة

ط األولوى  –مؤسسة الرسالة  -ت/د.هيتو –األسنو   –التمهيد  -29
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 .بيروت -هـ 1400

مكتبة السنة  –ت/محمد حامد الفقي  –ابن القيم  –ته يب السنن  -30
 القاهرو.  –المحمدية 

 -هوووـ 1350ط  –الحلبوووي  –أميووور بادشوووا   –تيسوووير التحريووور  -31
 .القاهرو

دار الكتواب  –ت/ المهد   –القرطبي  –الجامع ألحكام القرآن  -32
 .بيروت -هـ 1418ط األولى  –العربي 

ط  –الحلبووي  –البنوواني  –مووع حاشووية البنوواني علووى جمووع الجوا -33
 القاهرو. -هـ 1356الثانية 

ط  –ابون قاسوم النجود   –حاشية النجد  على الروض المربوع  -34
 .هـ1410الرابعة 

دار  –ت/معوض وعبدالموجود  –الماورد   –الحاو  الكبير  -35
 .بيروت -هـ 1414ط األولى  –الكتب العلمية 

 –لرسالة الحديثة مكتبة ا –ت/د.ياسين  –القفال  –حلية الفقها   -36
  .عمان -ـ م1988ط األولى 

ط  –دار الغرب اإلسالمي  –ت/د.حجي  –القرافي  –ال خيرو  -37
 .بيروت -ـ م1994األولى 

 -دار البشائر -ت/عبدهللا ن ير –الزمخشر   –رؤوس المسائل  -38
 .بيروت -هـ 1407ط األولى 

دار  -ت/د. الخشوووالن -العكبووور  –رؤوس المسوووائل الخالفيوووة  -39
 .الرياض -هـ 1421ط األولى  -إشبيليا

 .ت/أحمد شاكر –الشافعي  –الرسالة  -40
ت/ شوووعيب األرنوووؤوط وعبووودالقادر  –ابووون القووويم  –زاد المعووواد  -41

 .بيروت -هـ 1399ط األولى  –الرسالة  –األرنؤوط 

 –المكتبوة العصورية  –ت/محمود محيوي الودين –سنن أبوي داود  -42
 بيروت.

 -هوـ 1388الثانية ط  –الحلبي –ت/محمد فؤاد  –سنن الترم   -43
 مصر.

 -هوـ 1386ط  –دار المحاسون  –ت/المودني  –سنن الودارقطني -44
 .القاهرو
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 -هجر -ت/التركي والحلو -أبو الفرج المقدسي –الشر  الكبير  -45
 .جيزو -هـ 1414ط األولى 

دار  -ت/الزحيلوي ونزيوه –ابون النجوار  –شر  الكوكب المنير  -46
 .دمش  -هـ1400ط  –الفكر 

دار الغوورب  –ت/عبدالمجيوود تركووي  -راز الشووي –شوور  اللمووع  -47
 .بيروت -هـ 1408ط األولى  –اإلسالمي 

ت/د.عبووودهللا  -الزركشوووي الحنبلوووي –شووور  مختصووور الخرقوووي  -48
 .الرياض -هـ 1424ط الثالثة  –دار اإلفهام  -الجبرين

 .القاهرو –مركز فجر  –ابن العثيمين  –الشر  الممتع  -49

لنجار ومحمد جاد ت/محمد ا –الطحاو   –شر  معاني ا ثار  -50
 .بيروت -هـ 1414ط األولى  –عالم الكتب  -الح 

 هـ.1414ط الثانية  –قرطبة –شر  النوو  على صحيح مسلم -51
 –دار العلوم للماليوين  –ت/أحمد عار  –الجوهر   –الصحا   -52

 .بيروت -هـ 1404ط الثالثة 

المكتبووة  –ت/ الخطيووب  –صووحيح البخووار  )مووع فووتح البووار (  -53
 .القاهرو -هـ 1407الثة ط الث –السلفية 

 –دار إحيوا  التوراث العربوي  –ت/محمود فوؤاد –صحيح مسولم  -54
 .بيروت

 .زين الدين العراقي –طر  التثريب في شر  التقريب  -55

 .ابن العربي –عارضة األحو    -56
ط الثانيوووووة  –ت/ د.أحمووووود المبووووواركي  –أبوووووو يعلوووووى  –العووووودو  -57

 هـ.1410

 –ط الثانية  –يخ فتاو  ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الش -58
 .الرياض

 –السلفية  –ت/ الخطيب  –ابن حجر العسقالني  –فتح البار   -59
 .القاهرو -هـ 1407ط الثالثة 

مكتبة الرياض  -ت/د.محمد الموريتاني –ابن عبدالبر  –الكافي  -60
 .الرياض -هـ 1400ط الثانية  –الحديثة 

 -د. الموودهللا ،ت/د.الطيووار –القاضووي أبووو يعلووى  –كتوواب التمووام  -61
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 .الرياض -هـ 1414ط األولى  –دار العاصمة 
دار  -ت/د.محمود الموراد –اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  -62

 .جدو -هـ 1403ط األولى  –الشروق 
هوـ 1405ط األولوى  –دار الكتب العلمية  –الشيراز   –اللمع  -63

 بيروت.  -
دار إحيووا  التووراث  -ت/سوومير ربوواب –السرخسووي  –المبسوووط  -64

 .بيروت -هـ1422ط األولى  –العربي 
 .جدو –مكتبة اإلرشاد  -ت/المطيعي –النوو   –المجموع  -65
وزارو الشووؤون  –شوويخ اإلسووالم ابوون تيميووة  –مجموووع الفتوواو   -66

 .المدينة المنورو -هـ 1416ط  –اإلسالمية 
 –دار الكتووب العلميووة  -ت/د.البنوودار  –ابوون حووزم  –المحلووى  -67

 بيروت.
دار  -ت/ د.عبدهللا ن ير -صالجصا –مختصر اختالف العلما   -68

 .بيروت -هـ 1417ط الثانية  –البشائر 
مكتبوة السونة  –ت/ الفقوي  –المنو ر  –مختصر سنن أبي داود  -69

  .القاهرو –المحمدية 
 –موع شورحه نشور البنوود( )عبدهللا الشنقيطي  –مراقي السعود  -70

 .ط  المغربية
 –دار الكتوب العلميوة  -ت/مصوطفى عطوا -الحواكم –المستدرا  -71

 .بيروت -هـ1411ط األولى 
ط  –دار الفضوووويلة  –ت/د.الوووو رو   –آل تيميووووة  –المسووووودو  -72

 .الرياض -هـ 1422األولى 
 –دار الكتب العلميوة  -ت/عبدالسالم –الخطابي  –معالم السنن  -73

 .بيروت -هـ 1411ط األولى 
 –مكتبووووة البوووواز -ت/حموووويش -القاضووووي عبوووودالوهاب –المعونووووة -74

 مكة المكرمة. -هـ 1415
 –ت/د. محمد مظهر بقا  –الخباز   –في أصول الفقه  المغني -75

 .مكة المكرمة -هـ 1403ط األولى  -جامعة أم القر 
 هـ.1417ط الثالثة  –ت/التركي والحلو  –ابن قدامة  –المغني  -76
دار  –ت/مجموعووة محققووين  –أبووو العبوواس القرطبووي  –المفهووم  -77

 .دمش  -هـ 1420ط الثانية  -ابن كثير
 –ت/د. اليموواني  –ي )مووع شوورحه الوووافي( السووغناق –المنتخووب  -78

 .هـ1423ط  –دار القاهرو 
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ط  –دار الكتوب العلميوة  –ت/محمود عطوا  –الباجي  –المنتقى  -79
  .بيروت -هـ 1420األولى 

مكتبووة  –ت/المطيعووي  –الشوويراز  )مووع المجمووع(  –المهو ب  -80
 .جدو -اإلرشاد

لة الرسا –ت/د.بشار مع محمود خليل  –اإلمام مالا  –الموطأ  -81
 .بيروت -هـ 1412ط األولى  –

ط األولوى  –ت/د.محمد زكي  –السمرقند   –ميزان األصول  -82
 .هـ1404

ط  –دار زموزم  –ت/الصوبابطي  –الشووكاني  –نيول األوطوار  -83
 .الرياض -هـ 1413األولى 


