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 اقتضاء النهي للفساد 

  (  أصولوة تطبوقوة) دراسة 

 إعداد

         هاجر حممود عبد العزيز سامل د. 

 مىجض عه البحث

شريع وإحؽام ولف مـ إهؿقة يف الت ،مبحث الـفل مـ الؿباحث الجؾقؾة الـػع 

والتطبقؼ العؿؾل ما يحسف الباحث ٕول وهؾة، ولذلؽ كثر استعؿال صقغ الـفل يف 

وهق قسؿ مـ أقسام الدٓٓت الؾػظقة يف الـصقص   --التشريع وبقان أحؽام اهلل

الشرطقة، ٕكف يثبت بف أكثر إحؽام، وطؾقف مدار تؽالقػ اإلسالم، وبف يتؿقز الحرام طـ 

 والػساد يف إحؽام الشرطقة.ة حغقره، والص

بحث الـقاهل ُيعدُّ أطظؿ البحقث الؾػظقة يف طؾؿ أصقل الػؼف، ويرجع وحقث إن 

سبب ذلؽ إلك أن التؽؾقػ يف الشريعة ممسس طؾك كؾؿتقـ: )افعؾ، وٓ تػعؾ( 

وبؿعرفتفؿا ُيعرف الحالل مـ الحرام، ويتؿقز القاجب مـ الؿـدوب، والحرام مـ 

مـ الػاسد يف العبادات والؿعامالت، وهذه الؿعرفة مـ أهؿ  الؿؽروه، والصحقح

 . الؿعارف التل يـبغل طؾك الؿسؾؿ أن يحصؾفا
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مـ  "دراسة أصقلقة تطبقؼقة  –اقتضاء الـفل لؾػساد  "فؼد تـاولت بحثل الؿعـقن بـ 

 خالل مؼدمة وفصؾقـ ، وخاتؿة . 

حصر الؿذاهب وأدلتفا، قؿت بتتبع أققال إصقلققـ والػؼفاء يف مسائؾ الـفل وو

راء الػؼفاء آبتحؾقؾ  وقؿتوأققال إصقلققـ والػؼفاء يف الؿسائؾ الػؼفقة وإصقلقة، 

وإصقلققـ يف الؿسائؾ الػؼفقة وإصقلقة الؿتعؾؼة بالـفل طـد طرضفا، واستـباط وجف 

لؿقازكة الدٓلة طؾك مذاهب إصقلققـ والػؼفاء يف الؿسائؾ الؿتعؾؼة بالـفل، ثؿ قؿت با

 . حتك اتبقـ ققة وضعػ كؾ فريؼ طـد الرتجقح بقـفؿ أراءبقـ هذه 

 آقتضاء ، الـفل ، الػساد ، دراسة أصقلقة ، تطبقؼقة  الؽؾؿات الؿػتاحقة :
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Abstract :  

The prohibition topic is one of the most useful topics، and it is of great importance in 

legislation، rulings and practical application what the researcher senses at first sight، 

and therefore many forms of prohibition are used in legislation and the statement of the 

provisions of God - the Almighty - and it is a section of the verbal semantics in the legal 

texts، because it proves most of the provisions It is based on the course of the costs of 

Islam، and by which the forbidden is distinguished from others، health and corruption in 

the legal rulings.  

since the study of prohibitions is considered the greatest verbal research in the 

science of jurisprudence، the reason for this is that the assignment in Sharia is based on 

two words: (do and do not do) and by knowing them، the permissible is known from the 

forbidden، the duty is distinguished from the recommended، the forbidden from what is 

forbidden، and the right from the corrupt in Worships and transactions، and this 

knowledge is one of the most important knowledge that a Muslim should acquire. 

 I dealt with my research entitled "The Requirement of the Prohibition of Corruption - 

An Applied Fundamental Study" through an introduction، two chapters، and a 

conclusion. I traced the sayings of the fundamentalists and the jurists in the issues of 

prohibition and the inventory of the sects and their evidence، and the statements of the 

fundamentalists and the jurists in the jurisprudential and fundamental issues. These 

opinions until I see the strength and weakness of each team when weighing them.  
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 مقذمة
ؾ، وصالًة وسالًما طؾك خاتؿ أكبقائف، وطؾك جؿقع إكبقاء   الحؿد هلل طؾك ما أكعؿ بف وَتَػضَّ

الحقـ الُؿْصؾِحقـ.   أما بعد:   والؿرسؾقـ، وطباد اهلل الصَّ

لف مـ إهؿقة يف التشريع وإحؽام فنن مبحث الـفل مـ الؿباحث الجؾقؾة الـػع، و

والتطبقؼ العؿؾل ما يحسف الباحث ٕول وهؾة، ولذلؽ كثر استعؿال صقغ الـفل يف التشريع 

وهق قسؿ مـ أقسام الدٓٓت الؾػظقة يف الـصقص الشرطقة، ٕكف   -  -وبقان أحؽام اهلل

لحرام طـ غقره، والصجة يثبت بف أكثر إحؽام، وطؾقف مدار تؽالقػ اإلسالم، وبف يتؿقز ا

 والػساد يف إحؽام الشرطقة.

فلحؼ ما يبدأ بف يف البقان إمر والـفل؛ ٕن معظؿ  ":  -رحؿف اهلل-قال اإلمام السرخسل   

 .(4)"آبتالء هبؿا، وبؿعرفتفؿا تتؿ معرفة إحؽام، ويتؿقز الحالل مـ الحرام

ـفل ويتقسعقن يف مباحث إمر، فنذا ما وطؾؿاء أصقل الػؼف كاكقا يبحثقن يف إمر قبؾ ال

 جاءوا لبحث الـفل اكتػقا بؽؾ ما ذكروه يف إمر وقاسقا طؾقف وأحالقا الؼارئ إلقف.

 

 والذي دطاين إلك الؽتابة يف هذا الؿقضقع إمقر التالقة:  

ــرد الؿســؾأوًٓ  ــاة الػ ــة يف حق ــا : أن الـفــل مـــ أهــؿ إحؽــام التؽؾقػق ؿ، وخصقصــا يف وقتـ

عػ اإليؿــان أو الجفــؾ أو الحــرج الحاضــر حقــث كثــرت الــذكقب والؿعاصــل إمــا بســبب ضــ

 غقر ذلؽ مـ إسباب وإطذار. أو

أن بحث الـقاهل ُيعدُّ أطظؿ البحقث الؾػظقة يف طؾؿ أصقل الػؼف، ويرجع سبب  :ثاكًقا   

، وٓ تػعؾ( وبؿعرفتفؿا ُيعرف ذلؽ إلك أن التؽؾقػ يف الشريعة ممسس طؾك كؾؿتقـ: )افعؾ

الحالل مـ الحرام، ويتؿقز القاجب مـ الؿـدوب، والحرام مـ الؿؽروه، والصحقح مـ 

                                                        

 (.4/44أصقل السرخسل)( يـظر:  4)
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الػاسد يف العبادات والؿعامالت، وهذه الؿعرفة مـ أهؿ الؿعارف التل يـبغل طؾك الؿسؾؿ أن 

 يحصؾفا.

ال صقغة الـفل يف التشريع أن لفذا الؿقضقع أهؿقة طظؿك يف التشريع لؽثرة استعؿ ثالًثا:   

اإلسالمل، ولؽثرت التطبقؼات العؿؾقة يف الػؼف اإلسالمل خاصة يف الققائع الؿستجدة يف 

الؿعامالت يف طصركا هذا مؿا كحتاج لؿعرفة أحؽامفا واكدراجفا تحت دائرة الـفل، وأن هذه 

بقر، وخالف كثقر الؿعامؾة تدخؾ تحت دائرة الػساد يف الـفل أم ٓ؛ إذ أن هذا مسار جدل ك

 بقـ العؾؿاء يف الػؼف اإلسالمل .

: يعد كؿقذجا مفؿا إلسفام إصقلققـ يف الؿباحث الؾغقية التل أبدطقا يف دراستفا رابًعا 

 ومـاقشتفا، حتك أهنؿ أتقا فقفا بؿا ٓ يقجد طـد الؾغقيقـ أكػسفؿ.

 

 مؼدمة، وفصؾقـ، وخاتؿة.مشتؿًًل طؾك  -تعالك-جاء هذا البحث بحؿد اهلل    

 خطة البحث، ومـفجف.وأما الؿؼدمة: فتشتؿؾ طؾك أهؿقة الؿقضقع، وسبب اختقاره،      

ــــد  ــــك الصــــحة والػســــاد طـ ــــان معـ ــــف وبق ــــػ الـفــــل ومدول أمــــا الػصــــؾ إول: تعري

 إصقلققـ، ويشتؿؾ طؾك ثالثة مباحث:

 صقغة الـفل طـد إصقلققـ. الؿبحث إول: تعريػ الـفل، والؿعاين التل تستعؿؾ فقفا   

 الؿبحث الثاين: الؿعـك الحؼقؼل لصقغة الـفل.   

بقان معـك الصحة والػساد والبطالن طـد إصقلققـ، والخالف بقـ  الؿبحث الثالث:   

 .الحـػقة وجؿفقر إصقلققـ يف ذلؽ

فقف  وأما الػصؾ الثاين: وهق أحقال الؿـفل طـف، واختالف إصقلققـ ٓقتضاء الـفل

 لؾػساد، ويشتؿؾ طؾك تؿفقد، وثالثة مباحث:

 أما التؿفقد: فػل أحقال الؿـفل طـف.
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 وأما الؿبحث إول: الؿـفل طـف لؼبح يف ذاتف، وفقف مطؾبان:

 الؿطؾب إول: تعريػ الؿـفل طـف لؼبح يف ذاتف، ومققػ العؾؿاء مـ آختالف فقف.

الخالف إصقلل يف مسللة: الؿـفل طـف لؼبح الؿطؾب الثاين: أثار الػؼفقة الؿرتتبة طؾك 

 يف ذاتف، وفقف خؿسة فروع:

 الػرع إول: أثر الـفل القارد يف الصالة بدون صفارة.

 الػرع الثاين: أثر الـفل طـ الصالة بغقر سرت العقرة. 

 الؿقتة.الػرع الثالث: أثر الـفل القارد يف بقع 

 .الػرع الرابع:  أثر الـفل القارد يف الخؿر

 أثر الـفل القارد يف بقع الحر.                       . الػرع الخامس:

 ، وفقف مطؾبان:   الؿـفل طـف لقصػ ٓزموأما الؿبحث الثاين:  

 الؿطؾب إول: تعريػ الؿـفل طـف لقصػ ٓزم، ومققػ العؾؿاء مـ آختالف فقف.

قلل يف مسللة: الؿـفل طـف الؿطؾب الثالث: أثار الػؼفقة الؿرتتبة طؾك الخالف إص

 لقصػ ٓزم، وفقفا خؿسة فروع:

 الػرع إول: أثر الـفل القارد يف صقم يقمل العقديـ .

 الػرع الثاين: أثر الـفل طـ صقم أيام التشريؼ. 

 الػرع الثالث: أثر الـفل القارد يف البقع الؿشتؿؾ طؾك ربا.

 ذهب. الػرع الرابع:  أثر الـفل القارد طـ بقع الذهب بال

 أثر الـفل القارد يف بقع الذهب لرجؾ يريد أن يؾبسف. الػرع الخامس:

 وأما الؿبحث الثالث: ما هنل طـف ٕمر خارج، وفقف مطؾبان:   

 الؿطؾب إول: تعريػ الؿـفل طـف ٕمر خارج، ومققػ العؾؿاء مـ آختالف فقف.

لل يف مسللة: الؿـفل طـف ٕمر الؿطؾب الثاين: أثار الػؼفقة الؿرتتبة طؾك الخالف إصق
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 خارج، وفقف خؿسة مطالب:

 الػرع إول: الصالة يف إرض الؿغصقبة.

 الػروع الثاين: بقع الحاضر لؾبادي.

 الػرع الثالث: البقع وقت الـداء لؾجؿعة.

 الػرع الرابع: أثر الـفل القارد يف صالة الرجؾ يف ثقب حرير.

 الـؽاح. الػرع الخامس: الخطبة طؾك الخطبة يف

 : فػل أهؿ كتائج البحث.وأما الخاتؿة 

 

 سرت يف بحثل هذا طؾك الـحق التالل: 

 ًٓ اتبعت الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل الـؼدي، أما الؿـفج آستؼرائل فؼد قؿت بتتبع  :أو

لققـ أققال إصقلققـ والػؼفاء يف مسائؾ الـفل وحصر الؿذاهب وأدلتفا، وأققال إصق

والػؼفاء يف الؿسائؾ الػؼفقة وإصقلقة، وأما الؿـفج التحؾقؾل فؼد سرت طؾقف بتحؾقؾ أراء 

الػؼفاء وإصقلققـ يف الؿسائؾ الػؼفقة وإصقلقة الؿتعؾؼة بالـفل طـد طرضفا، واستـباط 

وجف الدٓلة طؾك مذاهب إصقلققـ والػؼفاء يف الؿسائؾ الؿتعؾؼة بالـفل، وثؿ قؿت 

ازكة بقـ هذه إراء حتك اتبقـ ققة وضعػ كؾ فريؼ طـد الرتجقح بقـفؿ، أما الؿـفج بالؿق

الـؼدي فقتجؾك ذلؽ طـد مـاقشة الؿذاهب وذلؽ بذكر إطرتاضات طؾك إدلة وإجقبة 

طؾقفا حتك كصؾ إلك الؿذهب الراجح طـد سالمتف مـ الؿعارضة أو بإجقبة طؾك 

 إطرتاضات القاردة طؾقف.

 طزوت أيات، وخرجت إحاديث وأثار، ووثؼت إققال.  :اثاكقً 

 قؿت بعؿؾ الػفارس العؾؿقة الؿقسرة لؾبحث وآصالع . :ثالًثا

الؿبعقث  واهلل أسلل أن يجعؾ طؿؾل هذا خالًصا لقجفف الؽريؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك

 ،،، واهلل الؿقفؼ               رحؿة لؾعالؿقـ، وطؾك آلة وصحبف أجؿعقـ.
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 الفصل األول

 تعشيف الىهي ومذوله وبيان معىى الصحة والفساد 

 عىذ األصىلييه
 ثًلثة مباحث :  ويشتؿؾ طؾك 

 المبحث األول 

  ا صيغة الىهي عىذ األصىلييهالمعاوي التي تستعمل فيه، وتعشيف الىهي

سَعل يؿثؾ الـفل شطر إحؽام التؽؾقػقة يف مؼابؾ إمر، وإن كان مـ إهؿقة بؿؽان ال

لؿعرفة مراد الشارع مـ كقاهقف، فؿعرفة ذلؽ ُتِعقـ الؿؽًؾػ طؾك تبرئة ذمتف مـ التؽؾقػ 

الشرطل؛ مؿا يترتب طؾقف سعادتف يف الداريـ، وإٓ فنن ذمتف قد تظؾ مشغقلة بالتؽالقػ فقمخذ 

طؾقفا ويستحؼ بذلؽ العؼقبة، ولذلؽ ٓبد مـ القققف طؾك تعريػ الـفل طـد أهؾ الؾغة ويف 

صطًلح طؾؿاء إصقل، ٕن الحؽؿ طؾك الشلء فرع طـ تصقره.ا  

 

ًٓ : تعريػ الـفل يف الؾغة:     أو

الؿتتبع لؿعاجؿ الؾغة العربقة يجدها لؿ تطـب يف تعريػ الـفل، ومعظؿ الؿعاجؿ طرفتف  

 بلكف ضد إمر.

ٕمر، ويطؾؼ طؾك الؿـع والزجر، ُيؼال: هناه فالـفل ضد ا -هناه، يـفاه، هنًقا -: الـفل لغة   

صاحبف طـ القققع  ؛ ٕكف يـفك-مػرد: ُكفك -طـ كذا، أي: مـعف طـف، ومـف سؿل العؼؾ ُكفَقة

 .  (4)فقؿا يخالػ الصقاب، ويؿـعف طـف 

 ثاكًقا: تعريػ الـفل يف آصطًلح:    

ظ والؿعـك، وبعضفا يختؾػ طرف إصقلققن الـفل بتعريػات كثقرة بعضفا يتػؼ يف الؾػ   

                                                        

(، مقسقطة كشاف 221ح لؾرازي)ص(، مختار الصحا1/224( يـظر: مادة )هنك( هتذيب الؾغة لؾفروي)4)

 (.4/211اصطالحات الػـقن والعؾقم لؾػاروقل)
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 يف الؾػظ والؿعـك، وبعضفا يختؾػ يف الؾػظ ويتػؼ يف الؿعـك.

أن بعض إصقلققـ اطترب قققدا يف التعريػ وبعضفؿ لؿ يعتربها، وسبب هذا آختًلف: 

، ولفذا كجد لؾـفل أكثر (2)، ومـفؿ مـ ٓ يشرتط ذلؽ(2)وآستعالء( 4)فؿـفؿ مـ يشرتط العؾق

ريًػا، وأيضا كجد بعض إصقلققـ لؿ يعرفقا الـفل يف كتبفؿ بؾ وكؾقا الؼارئ مـ طشريـ تع

، وأوضح هذه (1)إلك الؿعـك الـؼقض الذي تحصؾ لف مـ تعريػ إمر، وهق خالف إمر

 التعريػات تعريػ اإلمام البقضاوي لذا سلتـاولف بالشرح والتػصقؾ. 

                                                        

الػرق بقـ آستعالء والعؾق: أن آستعالء صػة يف إمر كػسف، يف كربة الصقت، أو يف صريؼة إلؼائف، أو يف ( 4)

       إمر. الؼرائـ الؿصاحبة، وأما العؾق ففق صػة يف أمر، فأمر أطؾك رتبة مـ الؿلمقر يف واقع

 . (4/211) يـظر: َرْفُع الـَِّؼاِب َطـ تـِؼقح الّشفاِب ٕبل طبد اهلل الرجراجل 

فؿـ اشرتط العؾق أكثر الؿعتزلة، وأبق يعؾك مـ الحـابؾة، وأبق إسحاق الشقرازي، والسؿعاين مـ الشافعقة، ( 2)

 وكؼؾف الؼاضل طبد القهاب مـ الؿالؽقة .

 (.42(، الؾؿع يف أصقل الػؼف لؾشقرازي)ص2/121ػؼف ٕبل يعؾك)يـظر: العدة يف أصقل ال  

ومـفؿ مـ اشرتط آستعالء كلبل الحسقـ البصري مـ الؿعتزلة، ومعف بعض إصقلققـ كلبل الخطاب 

 الؽؾقذاين مـ الحـابؾة، والسؿرقـدي والـسػل، والؽؿال بـ الفؿام مـ الحـػقة، وابـ الحاجب مـ الؿالؽقة.

 (.4/211(، التؿفقد يف أصقل الػؼف لؾؽقاذاين)4/414ٕبل الحسقـ البصري) يـظر: الؿعتؿد

ومـفؿ مـ اشرتط العؾق وآستعالء معا كابـ الؼشقري، والؼاضل طبدالقهاب الؿالؽل، كؿا صرح بذلؽ 

 إسـقي.

 (.411(، الؼقاطد والػقائد إصقلقة ٓبـ الؾحام)ص2/221يـظر: هناية السقل لألسـقي)

يشرتط طؾق وٓ استعالء كالؼاضل أبل بؽر الباقالين، وإمام الحرمقـ الجقيـل، واإلمام الغزالل،  ( مـ  لؿ2)

 .والؼاضل البقضاوي

(، هناية السقل لإلسـقي 4/144(، الؿستصػك لؾغزالل)4/212يـظر: الربهان يف أصقل الػؼف لؾجقايـل)  

(2/221.) 

 (.2/211دي)(، اإلحؽام لمم2/11( يـظر: الؿستصػك لؾغزالل) 1)



– 
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 . (4)"ب لؾرتك دٓلة أولقة الؼقل الطال ": طرفف اإلمام البقضاوي رحؿف اهلل

هق الؾػظ الؿستعؿؾ سقاء أكان مػردا أم مركبا، ففق أطؿ مـ الؽالم وهق  ققلف )الؼقل(:

جـس يف التعريػ يشؿؾ كؾ ققل مـ أمر وهنل وغقرها مـ أقسام الؽالم، وسقاء أكان بؾغة 

 العرب أم بغقرها.

الم الـػسل فنكف ٓ يطؾؼ طؾقف الػعؾ واإلشارة وحديث الـػس والؽوهذا ققد احرتز بف طـ: 

 .(2)ققل

(: وصػ لؾؼقل بؽقكف صالبا، وهذا مـ قبقؾ الؿجاز الؿرسؾ مـ باب إصالق ققلف )الطالب

 السبب وإرادة الؿسبب، ٕن الطالب الحؼقؼل هق الؿتؽؾؿ بالصقغة.

: الؼقل الـػسل؛ ٕكف هق الطؾب ٓ الطالب، ويخرج بف كذلؽ وهذا ققد احرتز بف طـ 

 ار التل ٓ يػفؿ مـفا الرتك، ويخرج بف آستػفام وكحقه مـ أكقاع اإلكشاء.إخب

 الؿراد بف ترك خاص وهق مؼابؾ لؾػعؾ. ققلف )الرتك(:

 .(2): الؼقل الطالب لؾػعؾ وهق إمروهذا ققد احرتز بف طـ  

 معـاها أن الـفل الحؼقؼل يدل طؾك صؾب ترك الػعؾ بالؾػظ الؿقضقع :دٓلة أولقة(ققلف)

لف حؼقؼة، والؾػظ الؿقضقع لؾـفل حؼقؼة ٓ تػعؾ، وكحقها مـ كؾ فعؾ مضارع مسبقق بال 

 الـاهقة.

 : وهذا ققد احترز بف طـ  

اسؿ الػعؾ إمر، فنكف يدل طؾك الـفل لؽـ لقس بالدٓلة إولقة )كصف، ومف( فنهنؿا  -أ

                                                        

 (.2/221( يـظر: هناية السقل لإلسـقي) 4)

(،  أصقل الػؼف 211(، التؿفقد يف تخريج الػروع طؾك إصقل لألسـقي)ص2/221( يـظر:  هناية السقل) 2)

 (.2/242ٕبل الـقر زهقر)

 (.2/242(، أصقل الػؼف ٕبل الـقر زهقر)2/224( يـظر:  هناية السقل) 2)



–
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 بؿعـك اكػػ.

، وطدم الحؾ، وترتقب الذم طؾك الخرب الذي يػفؿ مـف صؾب الرتك بؿادتف، كالتحريؿ-ب

 الػعؾ وما إلك ذلؽ.

لؿ يعترب يف الـفل  -رحؿف اهلل-وبالـظر إلك التعريػ السابؼ كجد أن اإلمام البقضاوي   

ا، وٓ استعالًء، كإمر، وهق يف هذا يعدُّ مقافًؼا لجؿفقر إصقلققـ.  طؾقًّ

ا وٓ استعالء يف وٓ يعترب يف مسؿك ا ": رحؿف اهلل قال الجالل الؿحؾل    لـفل مطؾًؼا طؾقًّ

 .(4)"إصح، كإمر 

والتؼارب بقـ الؿعـك الؾغقي والؿعـك آصطالحل يبدو جؾقا؛ إذ كؾؿس فقفؿا معا معـك 

الزجر وصؾب الؽػ طـ فعؾ الشلء، وٓ يزيد الؿػفقم آصطالحل يف الؽؾؿة طـ الؿػفقم 

 الؾغقي إٓ باطتبار الؿؼام.  

 

الـاضر يف الؾغة العربقة يجد أن الـفل يستػاد مـ ألػاظ وأسالقب كثقرة، مـفا اإلشارة ومـفا 

العبارة بؿختؾػ تراكقبفا، إٓ أهنا قد ٓ تؽقن مقضقطة ابتداء إلفادة الـفل، وإكؿا تػقد الـفل 

 مـ قرائـ أخرى، ففذه غقر مؼصقدة طـد إصقلققـ.

 هؾ لؾـفل صقغ خاصة بف، أم كؾ ما يػقد الـفل هق صقغ كفل وقد اختؾػ إصقلققن يف

 طؾك ققلقـ:

أن لؾـفل صقغة مقضقطة يف الؾغة تدل بؿجردها طؾك ترك الػعؾ، كإمر،  الؼقل إول:  

 وهذا ما ذهب إلقف جؿفقر إصقلققـ:وهل ٓ تػعؾ، أو كؾ فعؾ مضارع مجزوم بال الـاهقة، 

ولف صقغة تدل طؾقف يف الؾغة، وهل: ٓ  "ي رحؿف اهلل:قال اإلمام أبق إسحاق الشقراز

                                                        

 (.4/111ار طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع)حاشقة العط( يـظر:  4)



– 
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 .((4"تػعؾ

 .(2)"ولف صقغة تدل طؾقف يف الؾغة، وهق ققلف: ٓ تػعؾ ":قال اإلمام السؿعاين رحؿف اهلل

 أبق والؼاضل اهلل، رحؿف–وهق ققل أبل الحسـ إشعري : لقس لؾـفل صقغة، الؼقل الثاين

 .إشعرية وبعض الباقالين، بؽر

 .(2) "لقس لف صقغة وقد مضك الدلقؾ طؾقف يف إم ": ت إشعريةقال

وما ذهب إلقف الجؿفقر هق الصحقح؛ ٕن أربـاب الؾسـان قسـؿقا الؽـالم أقسـاًما، فؼـالقا:  ●

، والـفل ققلـؽ: "افعؾ "الؽالم أربعة أقسام: أمر، وهنل، وخرب، واستخبار، فإمر ققلؽ:

ــ"، والخــرب ققلــؽ: "ٓ تػعــؾ  " ــد يف ال ــد يف الــدار  "، وآســتخبار ققلــؽ :"دار زي  "أزي

صقغة لؾـفـل، فقجـب الرجـقع إلـقفؿ؛ ٕهنـؿ القاسـطة بقـــا  "ٓ تػعؾ  "فلخربوا أن ققلف: 

 .(1)وبقـ العرب يف كؼؾ الؾغة ومعرفة الؽالم

 تـؼسؿ صقغ الـفل إلك قسؿقـ: ●

ًٓ : صقغ الـفل الصريحة:       أو

 .تصرف مـفا وما "ٓ تػعؾ  ": الصقغة إولـك  

 يليت مـ الػعؾ الثالثل، والرباطل، والخؿاسل، والسداسل:-

                                                        

 (.21الؾؿع يف أصقل الػؼف لؾشقرازي)ص( يـظر:  4)

 (.4/421ققاصع إدلة يف إصقل لؾسؿعاين) ( يـظر: 2)

(، التبصرة يف أصقل الػؼف 411( يـظر: إحؽام الػصقل يف أحؽام إصقل ٕبل القلقد الباجل)ص 2)

 (.4/211(، التؿفقد يف أصقل الػؼف لؾَؽْؾَقَذاين)21 أصقل الػؼف لؾشقرازي)ص(، الؾؿع يف22لؾشقرازي)ص

، التؿفقد (4/421لؾسؿعاين) (، ققاصع إدلة يف إصقل21الؾؿع يف أصقل الػؼف لؾشقرازي)ص ( يـظر: 1)

 (.2/221(، الَقاِضح يف أُصقِل الِػؼف ٕبل القفاء)4/211لؾؽقذاين) 



–
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ًٓ : قال تعالك: مـ الػعؾ ثًلثقا-  إِلًفا آَخَر َفَتْؼُعَد َمْذُمقًما َمْخُذو
ِ
ٓ َتْجَعْؾ َمَع اهلل

 (4). 

الِِحق: قال تعالك: مـ الػعؾ رباطقا- َيامك ِمـُْؽْؿ َوالصَّ ْٕ ـْ ِطبَوَأْكؽُِحقا ا اِدُكْؿ ـَ ِم

َوإِمائُِؽؿْ 
(2). 

ٓ َتْعَتِذُروا اْلَقْقَم إِكَّؿا ُتْجَزْوَن ما ُكـُْتْؿ َتْعَؿُؾقنَ : قال تعالك: مـ الػعؾ خؿاسقا-
(2). 

 :) كؼقلف ٓ تستؼبؾ الؼبؾة ببقل أو غائط(.مـ الػعؾ السداسل-

 ويلتل أيضا مـ الؿػرد والؿثـك والجؿع والؿذكر والؿمكث:-

ـَ  كؼقلف تعالك:  مـ الؿػرد الؿذكر- بِق ـَ اْلُؿَعذَّ  إِلًفا آَخَر َفَتُؽقَن ِم
ِ
َفًل َتْدُع َمَع اهلل

(1). 

ـَ كؼقلف تعالك:  مـ الؿػرد الؿمكث- وُه إَِلْقِؽ َوجاِطُؾقُه ِم ا َرادُّ َوٓ َتخافِل َوٓ َتْحَزكِل إِكَّ

ـَ  (1) اْلُؿْرَسِؾق
 . 

ـَ  َوٓ َتْؼَربا هِذهِ كؼقلف تعالك:  مـ الؿثـك- ـَ الظَّالِِؿق َجَرَة َفَتُؽقكا ِم  . (1)الشَّ

 . (1) َوٓ َتْؼُتُؾقا َأْكُػَسُؽْؿ إِنَّ اهللَ كاَن بُِؽْؿ َرِحقًؿاكؼقلف تعالك:   مـ الجؿع الؿذكر-

، فنن معـاها: ٓ تػعؾ،  "مف  "مـ أسؿاء إفعال، كـ  "ٓ تػعؾ  ": اسؿ الصقغة الثاكقـة   

 . (1)ٓ تتؽؾؿ ، فنن معـاها: "صف"و

                                                        

 (.22قؿ)( سقرة اإلسراء، أية ر 4)

 (.22( سقرة الـقر، مـ أية رقؿ) 2)

 (. 1( سقرة التحريؿ، مـ أية رقؿ) 2)

 (.242( سقرة الشعراء أية رقؿ) 1)

 (.1( سقرة الؼصص مـ أية رقؿ) 1)

 (.21( سقرة البؼرة مـ أية رقؿ) 1)

 (.21( سقرة الـساء أية رقؿ) 1)

 (4/211قر التحرير )( ، تقس4/112( يـظر : التؼرير والتحبقر ) 1)



– 
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 ثاكًقا: صقغ الـفل غقر الصريحة:    

لؾـفل صقغ كثقرة تدل طؾك صؾب ترك الػعؾ استؾزاًما واستتباًطا، ٓ صراحة، ففك ٓ تدل       

 : (1)طؾك الـفل بقضعفا بؾ باقتراكفا بؿا يدل طؾك أن الؿؼصقد بفا الـفل مـفا

 دع(: -اترك-رذ-أوٓ: الػعؾ إمر الدال طؾك وجقب الترك)اجتـب

 .  (2)َوَذُروا اْلَبْقَع ذلُِؽْؿ َخْقٌر َلُؽْؿ إِْن ُكـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ  - :-كؼقلف ذر -

ورِ  - :-كؼقل اهلل آجتـاب - َْوَثاِن َواْجَتـُِبقا َقْقَل الزُّ ْٕ ـَ ا ْجَس ِم َفاْجَتـُِبقا الرِّ
(2). 

ُفْؿ ُجـٌْد ُمْغَرُققنَ َواْتُرِك اْلَبْحَر َرْهق  -:-كؼقل اهلل اترك -  . (1)ًا إِكَّ

ـَ َوَدْع َأذاُهؿْ   - :-كؼقلف دع  - ـَ َواْلُؿـافِِؼق  . (1) َوٓ ُتطِِع اْلؽافِرِي

 كػل الحؾ(:-حرم -ثاكقا: التعبقر بؿادة )كفك

ـِ اْلَػْحَشاِء َواْلُؿـَْؽرِ َواْلَبْغِل   - :-، كؼقل اهلل مادة الـفل-   .( (1 َوَيـَْفك َط

َمْت َطَؾْقُؽُؿ اْلَؿْقَتةُ  - :-، كؼقل اهللمادة التحريؿ-  .(1) ُحرِّ

 .( 1) ٓ َيِحؾُّ َلُؽْؿ َأْن َترُِثقا الـَِّساَء َكْرهًا - -، مثؾ ققل اهللكػل الِحّؾ -

                                                        

ُب يف 412(، الؿطؾؼ والؿؼقد لحؿد بـ حؿدي الصاطدي)ص2/421( يـظر: الؿقافؼات لؾشاصبل) 4) (، اْلُؿَفذَّ

(، أُصقُل الِػؼِف الذي ٓ َيَسُع الَػِؼقِف َجفَؾُف 2/4221ِطْؾِؿ ُأُصقِل الِػْؼِف اْلُؿَؼاَرِن لؾدكتقر طبد الؽريؿ الـؿؾة)

 (.211راسات أصقلقة يف الؼرآن الؽريؿ لؾدكتقر محؿد إبراهقؿ الحػـاوي)ص(، د421لعقاض السؾؿل)ص

 (.1( سقرة الجؿعة جزء مـ أية رقؿ) 2)

 ( .21( سقرة الحج جزء مـ أية رقؿ ) 2)

 (.21( سقرة الدخان أية رقؿ) 1)

 (.11( سقرة إحزاب جزء مـ أية رقؿ) 1)

 ( .11سقرة الـحؾ جزء مـ أية رقؿ))  1)

 ( .2( سقرة الؿائدة جزء مـ أية رقؿ) 1)

 ( .41( سقرة الـساء جزء مـ أية رقؿ) 1)



–
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 الذم(:-الخبر-الـػل-ثالًثا: مجلء الـفل بؾػظ ) القطقد

َؿـا َيـْلُكُؾقنَ إِنَّ الَّـذِ  - :-، كؼـقل اهلل لػظ القطقد  -    ـَ َيـْلُكُؾقَن َأْمـَقاَل اْلَقَتـاَمك ُضْؾًؿـا إِكَّ فِـل  ي

(4  ُبُطقكِِفْؿ َكاًرا


).   

ـَ  - :-، كؼقل اهلل لػظ الـػل  -      ـَ آَمـُقا َأْن َيْسَتْغِػُروا لِْؾُؿْشرِكِق  .(2 ( َما َكاَن لِؾـَّبِلِّ َوالَِّذي

 . ( (2  ُظُؽُؿ اهللُ َأْن َتُعقُدوا لِِؿْثِؾِف َأَبداَيعِ  -:-، كؼقل اهلللػظ الخبر  -    

ـْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ َفُلوَلئَِؽ ُهُؿ اْلَخاِسُرونَ   - :-كؼقلفالذم   -      .( (1  َوَم

وغقر ذلؽ مـ أسالقب الؾغة العربقة التل كزل بفا الؼرآن الؽريؿ وجاءت بفا السـة الـبقية مــ 

 ؾ وصؾب تركف.صقغ تدل طؾك الـفل طـ الػع

 

تحدثـا سابؼا أن لؾـفل صقًغا، وهذه الصقغ تستعؿؾ يف كثقر مـ الؿعاين، مـفا ما يستعؿؾ 

طؾك سبقؾ الحؼقؼة، ومـفا ما يستعؿؾ طؾك سبقؾ الؿجاز، وتعرف الؿعاين مـ خًلل سقاق 

  (5): قلققن يف حصر هذه الؿعاين طؾك أققالالؽًلم ودٓٓتف، وقد اختؾػ إص

أهنا تستعؿؾ يف سبعة معان، وهق ققل اإلمام الغزالل، وأمدي، وابـ  الؼقل إول:

 .اهلل رحؿفؿ–الساطايت 

                                                        

 (41سقرة الـساء جزء مـ أية رقؿ ))  4)

 ( .442( سقرة التقبة مـ أية رقؿ ) 2)

 (.41( سقرة الـقر مـ أية رقؿ) 2)

 ( .1سقرة الؿـافؼقن مـ أية رقؿ))  1)

(، كشػ إسرار طـ 2/411(، اإلحؽام لممدي )422بل القلقد الؼرصبل )ص( يـظر : مختصر الؿستصػك ٕ 1)

(،  تحؼقؼ الؿراد يف أن الـفل 4/211(،  إرشاد الػحقل )4/411(، هناية السقل)4/211أصقل البزدوي )

(، ما تػقـده صقـغ إمــر 2/211(، البحر الؿحقط لؾزركشل )211-212يؼتضل الػساد لؾحافظ العالئل )

 (.212يف سقريت: )إكػال، والتقبة( دراسة أصقلقة تطبقؼقة رسالة دكتقراه )ص والــفل



– 
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-أهنا تستعؿؾ يف ثؿاكقة معان، وهق ققل طبدالعزيز البخاري، والشقكاين الؼقل الثاين:

 . -رحؿفؿا اهلل

 . -رحؿف اهلل-تعؿؾ يف طشرة معان، ذكره الحافظ العالئل أهنا ُتس الؼقل الثالث:

 . -رحؿف اهلل-أهنا تستعؿؾ يف أربعة طشر معـك، ذكره الزركشل الؼقل الرابع:

 أهنا تستعؿؾ يف خؿسة طشر معـك، ذكره ابـ الـجار الحـبؾل. الؼقل الخامس:

 ومـ أهؿ هذه الؿعاين التل تستعؿؾ فقفا صقغ الـفل:●

 لتحريؿ .الؿعـك إول: ا

 .( 4)"صؾب الرتك مع الؿـع مـ الػعؾ"      

َوٓ َتْؼَرُبقا :  تعالك كالخطاب الؿتعؾؼ بطؾب الؽػ طـ الزكا الؿدلقل طؾقف بؼقلف      

َكك إِكَُّف َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِقاًل   .((2االزِّ

 الؿعـك الثاين: الؽراهـة.

 .(2)"صؾب الرتك مع طدم الؿـع مـ الػعؾ "   

ـــــا : -كالخطـــــاب الؿتعؾـــــؼ بـــــرتك الســـــمال الؿـــــدلقل طؾقـــــف بؼـــــقل اهلل َفـــــا  َي َأيُّ

ـْ َأْشَقاَء إِْن ُتْبَد َلُؽْؿ َتُسْمُكؿْ  َٓ َتْسَلُلقا َط ـَ آَمـُقا  الَِّذي
(1). 

 .(5)الؿعـك الثالث: إدب

ب كالخطاب الؿتعؾؼ بنرشاد اهلل سبحاكف وتعالك لؾزوجقـ طؾك الؿسامحة، وحسـ إد    

                                                        

 (.4/22( يـظر: شرح التؾقيح لسعد الديـ بـ طؿر التػتازاين ) 4)

 (22(  سقرة اإلسراء جزء مـ أية )2)

 (.22( سقرة اإلسراء، جزء مـ أية رقؿ)2)

 (.4/11)(، شرح الؽقكب الساصع4/22( يـظر: شرح التؾقيح) 1)

 (.212(، تحرير الؿـؼقل وهتذيب طؾؿ إصقل ٕبل الحسـ الؿرداوي)ص2/211( يـظر:البحر الؿحقط) 1)
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 يف التعامؾ بقـفؿا. 

(4  َوٓ َتـَْسُقا اْلَػْضَؾ َبْقـَُؽؿْ  - :-كؼقل اهلل


). 

 .(2)الؿعـك الرابع: الدطاء

ـــرب إطؿـــال إٓ وأن تؽـــقن صـــادرة طــــ     ـــك أن ٓ تعت ـــدطاء طؾ ـــؼ بال كالخطـــاب الؿتعؾ

ــرب، وٓ  ــة يجــب أن ٓ تعت ــت صــادرة طـــ ســفق وغػؾ ــا إذا كاك ــة، وأم ــال ســفق، وغػؾ ــؾ ب العؼ

ــــا َوٓ   - :-، كؼقلــــفيماخــــذ اإلكســــان هبــــا ــــا َربَّـَ ــــا ٓ ُتَماِخــــْذَكا إِْن َكِســــقـَا َأْو َأْخَطْلَك َربَّـَ

ـْ َقْبِؾـَا َربَّـَا َوٓ ُتَحؿِّ  ـَ ِم ْؾـَا َما ٓ َصاَقَة َلـَا بِفِ َتْحِؿْؾ َطَؾْقـَا إِْصًرا َكَؿا َحَؿْؾَتُف َطَؾك الَِّذي
(2). 

 .(4)لعاقبةالؿعـك الخامس: بقان ا

َـّ  - :-كالخطـــاب الؿتعؾـــؼ ببقـــان حســــ الخاتؿـــة الؿـــدلقل طؾقـــف بؼقلـــف َوٓ َتْحَســـَب

 َأْمَقاًتا َبْؾ َأْحَقاٌء ِطـَْد َربِِّفْؿ ُيْرَزُققَن 
ِ
ـَ ُقتُِؾقا فِل َسبِقِؾ اهلل  . (1)الَِّذي

 . (6)الؿعـك السادس: التؼؾقؾ وآحتؼار لؾؿـفل طـف

تؼؾقـــؾ مــــ شـــلن الـــدكقا، وأهنـــا ٓ تســـتحؼ أن يـظـــر إلقفـــا بعـــقـ كالخطـــاب الؿتعؾـــؼ بال

نَّ َطْقـَْقـــَؽ إَِلـــك َمـــا َمتَّْعـَـــا بِـــِف َأْزَواًجـــا   :-الؿـــدلقل طؾقـــف  بؼـــقل اهللالرغبـــة  ٓ َتُؿـــدَّ

 .(1) ِمـُْفؿْ 

                                                        

 (.221سقرة البؼرة جزء مـ أية) ) 4)

 (.4/214( يـظر: التؿفقد يف أصقل الػؼف لؾَؽْؾَقَذاين) 2)

 ( .211( سقرة البؼرة جزء مـ أية ) 2)

(، شرح الؿعالؿ يف أصقل الػؼف ٓبـ 4/441ػؼف إلمام الحرمقـ)( يـظر: الربهان يف أصقل ال 1)

 (.4/211التؾؿساين)

 ( .  411سقرة آل طؿران أية )(  1)

 (.2/11(، اإلهباج يف شرح الؿـفاج لؾسبؽل)1/4114( يـظر: كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل لؾؼرايف) 1)

 ( .11( سقرة الحجر جزء مـ أية ) 1)
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 .(4)الؿعـك السابع: القلس 

ؿ آطتـــذار يف بلكـــف ٓ فائـــدة مــــ آطتـــذار، وأكـــف كـــان يـبغـــل طؾـــقفكالخطـــاب الؿتعؾـــؼ 

(2 ٓ َتْعَتِذُروا َقْد َكَػْرُتْؿ َبْعَد إِيَؿاكُِؽؿْ  - :-ؼقل اهلل دار التؽؾقػ الؿدلقل طؾقف ب


). 

 .(2)الؿعـك الثامـ: التصبر 

كالخطــاب الؿتعؾــؼ بــالؿقاقػ الشــديدة التــل تحتــاج إلــك مزيــد مـــ الصــرب والتحؿــؾ 

 . ( (1 ْحَزْن إِنَّ اهللَ َمَعـَآ تَ    :-وققة القؼقـ الؿدلقل طؾقف بؼقل اهلل

 .(1)الؿعـك التاسع: التسقية

 : -كالخطــاب الؿتعؾــؼ بــلن وجــقد الشــلء وطدمــف ســقاء، الؿــدلقل طؾقــف بؼــقل اهلل

  َْفاْصبُِروا َأْو ٓ َتْصبُِروا َسَقاٌء َطَؾْقُؽؿ  (1). 

 .(1)الؿعـك العاشر: إيؼاع إمـ مـ الخقف

 :-مـــ الخــقف وبــث الســؽقـة الؿــدلقل طؾقــف بؼــقل اهلل كالخطــاب الؿتعؾــؼ بــإمـ

  َـ ِمـِق ْٔ ـَ ا  .(1)  َوٓ َتَخْػ إِكََّؽ ِم

                                                        

(، الؿختصر يف أصقل الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ 2/11ج يف شرح الؿـفاج لؾسبؽل)اإلهبا ( يـظر: 4)

 (.412ٓبـ الؾحام)ص

 (.11سقرة التقبة جزء مـ أية ))  2)

 (.2/12شرح الؽقكب الؿـقر)(، 2/214)يـظر: البحر الؿحقط ( 2)

 ( .11سقرة التقبة جزء مـ أية ) ) 1)

 (.211(، الؿستصػك)ص4/411ل الػؼف)الربهان يف أصق ( يـظر: 1)
 

 (.41( سقرة الطقر جزء مـ أية ) 1)

 (.2/12(، شرح الؽقكب الؿـقر)2/211يـظر: البحر الؿحقط) ( 1)

 ( .24( سقرة الؼصص جزء مـ أية ) 1)
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 .(4)الؿعـك الحادي طشر: التحذير

كالخطـــاب الؿتعؾـــؼ بالؿداومـــة طؾـــك اإلســـالم والتقبـــة وآســـتؼامة حتـــك الؿـــقت، 

َّٓ َوَأْكُتْؿ  - :-الؿدلقل طؾقف بؼقل اهلل َـّ إِ (2 ُمْسِؾُؿقنَ َوٓ َتُؿقُت


)  . 

 .(2)الثاين طشر. آلتؿاس

 كؼقلؽ لـظقرك: ٓ تػعؾ.       

 .(1)الؿعـك الثاين طشر: التفديد

ــف   ــنن طادتــؽ أٓ تػعؾ ــؿ يػعؾــف: ٓ تػعؾــف، ف ــده وقــد أمــره بػعــؾ شــلء فؾ كؼــقل الســقد لعب

 بدون الؿعاقبة.

                                                        

 (.11الؿعتصر مـ شرح مختصر إصقل مـ طؾؿ إصقل ٕبل الؿـذر)ص(، 2/211( يـظر: البحر الؿحقط) 4)

 ( . 412( سقرة آل طؿران جزء مـ أية ) 2)

 (.11الؿعتصر مـ شرح مختصر إصقل مـ طؾؿ إصقل )ص(، 2/211يـظر: البحر الؿحقط) ( 2)

 (.11الؿعتصر مـ شرح مختصر إصقل مـ طؾؿ إصقل )ص(، 2/211البحر الؿحقط) يـظر:  ( 1)
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 المبحث الثاوي

 المعىى الحقيقي لصيغة الىهي

ــا أن صــق ــد بقـ ــف ســبؼ وق ــقـ العؾؿــاء يف أك ــرة، وٓ خــًلف ب غة الـفــل تســتعؿؾ يف معــان كثق

ـــة بؼريــــة تـــدل طؾـــك أن الؿـــراد بفـــا معــــك مــــ الؿعـــاين الســـابؼة،  إذا وردت الصـــقغة مؼترك

فنكفــا تحؿــؾ طؾــك مــا تــدل طؾقــف الؼريـــة، أمــا إذا وردت مجــردة طـــ الؼريـــة ففــذا محــؾ 

ــده  ــا تػق ــة وم ــبقؾ الحؼقؼ ــك س ــده طؾ ــا تػق ــك م ــًلف طؾ ــقال، خ ــك أق ــاز طؾ ــبقؾ الؿج ــك س طؾ

 وبعضفؿ لؿ يػصؾ واكتػك باإلشارة إلقفا يف إمر.

وأهنا هؾ هل حؼقؼة يف التحريؿ أو الؽراهة أو مشرتكة  "قال اإلمام أمدي رحؿف اهلل:

بقـفؿا أو مقققفة  فعؾك ما سبؼ يف إمر مـ الؿزيػ، والؿختار، والخالف يف أكثر مسائؾف، 

 مؼابالهتا مـ مسائؾ إمر وملخذها كؿلخذها فعؾك الـاضر بالـؼؾ فعؾك وزان الخالف يف

 . (4)"وآطتبار

 :(2)اختؾػ إصقلققن يف دٓلة صقغة الـفل الؿجردة طـ الؼريـة طؾك خؿسة أققال-

ــقل إول    : أن صــقغة الـفــل حؼقؼــة يف التحــريؿ، مجــاز فقؿــا طــداه، وهــق مــا ذهــب الؼ

 ف اإلمام الشافعل رحؿف اهلل.إلقف جؿفقر إصقلققـ، وكص طؾق

  " قـــال اإلمـــام الشـــافعل رحؿـــف اهلل:
ُ
فـــنذا هنـــك رســـقُل اهلل طــــ الشـــلء مــــ هـــذا فـــالـفل

                                                        

 (.2/411اإلحؽام) ( يـظر: 4)

(، اإلهباج يف شرح 2/121(، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح)2/141طؾؿ إصقل) هناية القصقل إلكيـظر:  ( 2)

(، تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع لتاج الديـ 4/141(، شرح التؾقيح طؾك التقضقح)1/4411الؿـفاج)

(، حاشقة العطار طؾك شرح 4/211(، إرشاد الػحقل إلل تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل)2/121السبؽل)

 (.4/111ؿع الجقامع)الجالل الؿحؾل طؾك ج
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م، ٓ وجف لف غقُر التحريؿ  .(4)"ُمحرِّ

ــاين:     ــقل الث ــا ذهــب الؼ ــق م ــا طــداها، وه ــة، مجــاز فقؿ ــة يف الؽراه ــل حؼقؼ أن صــقغة الـف

 .(2)وجؿاطة مـ الػؼفاء إلقف أبق هاشؿ الجبائل، وطامة الؿعتزلة،

أن صـــقغة الـفـــل مشـــرتك معــــقي بـــقـ التحـــريؿ والؽراهـــة، ففـــل  الؼـــقل الثالـــث:   

ــر حتؿــل،  ــا أم غق ــان حتؿقًّ ــرتك، ســقاء أك ــب ال ــا، وهــق: صؾ ــدر الؿشــرتك بقـفؿ مقضــقطة لؾؼ

لقشـــؿؾ الحـــرام والؿؽـــروه، والؼـــرائـ هـــل التـــل ُتعـــقـ، وهـــق مـــا ذهـــب إلقـــف جؿاطـــة مــــ 

 . (2)مـصقر الؿاتريدي العؾؿاء مـفؿ أبق

ــــع:    ــــقـ التحــــريؿ والؽراهــــة، ففــــل  الؼــــقل الراب أن صــــقغة الـفــــل مشــــرتك لػظــــل ب

 .(1)مقضقطة لؽؾ مـفؿا بقضع مستؼؾ، وهق مذهب الشقعة

: الققـــػ وطـــدم الجـــزم بــــرأي معـــقـ، وقـــد كســـب أبـــق إســــحاق الؼـــقل الخـــامس   

 .(1)هذا الؿذهب إلك إشعرية -رحؿف اهلل–الشقرازي    

 . (1)"التحريؿ وٓ غقره إٓ بدلقؾ -أي: صقغة الـفل-ٓ تؼتضل ":لت إشعريةقا

                                                        

 (. 212( يـظر: الرسالف لؾشافعل)ص 4)

(، حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل 4/211إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل) ( يـظر: 2)

 (. 4/441(، إصؾ الجامع إليضاح الدرر الؿـظقمة يف سؾؽ جؿع الجقامع)4/111طؾك جؿع الجقامع)

(، 2/112(، شرح العضد)2/112(، شرح مختصر الروضة)4/421دلة يف إصقل)ققاصع إ ( يـظر: 2)

(، 4/221(، التؼرير والتحبقر)211الؼقاطد والػقائد إصقلقة ومايتبعفا مـ إحؽام الػرطقة ٓبـ الؾحام)ص

 (.4/211)إرشاد الػحقل (،2/12شرح الؽقكب الؿـقر)

 (.4/211)إرشاد الػحقل (،2/12ب الؿـقر)(، شرح الؽقك4/221التؼرير والتحبقر) ( يـظر: 1)

 (.4/111(، حاشقة العطار طؾك شرح الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع)4/211إرشاد الػحقل ) ( يـظر: 1)

 (.21( يـظر: الؾؿع يف أصقل الػؼف)ص 1)
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 إدلــة

استدل جؿفقر إصقلققـ طؾك أن صقغة الـفل حؼقؼة يف التحريؿ،  "أدلة الؿذهب إول:    

 . "مجاز فقؿا طداه 

 )بالؽتاب، والسـة، واإلجؿاع، والؿعؼقل(.

 أوٓ: مـ الؽتاب. 

ُســــقُل َفُخــــُذوُه َوَمــــ --كبقــــف يف شــــلن --ققلــــف    ــــاُكُؿ الرَّ ــــُف َوَمــــا آَت ا َكَفــــاُكْؿ َطـْ

َفاْكَتُفقا
(4). 

 --أمركــا بــلن كـتفــل طؿــا هناكــا طـــف كبقـــا --أن اهللوجــف آســتدٓل مـــ أيــة:    

واجًبـــا، ومخالػــة القاجـــب تقجــب الؿعصـــقة  --فقؽــقن آكتفــاء طؿـــا هناكــا طــــف الـبــل

لؿـفــل طـــف حراًمــا، وبــذلؽ يؽــقن الـفــل لؾتحــريؿ، فــدل طؾــك أن واإلثــؿ، فقؽــقن فعــؾ ا

 .(2)صقغة الـفل الؿجردة طـ الؼريـة تػقد  التحريؿ 

أن هــذا الــدلقؾ أخــص مـــ الؿــدطك، ٕن أيــة إكؿــا تــدل اطتــرع طؾــك هــذا الــدلقؾ: 

طؾــك أن مخالػــة الرســقل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ حــرام، فؿؼتضــك هــذا أن الـفــل الصــادر 

ـــ الرســقل ــث  م ــؽ حق ـــ ذل ــؿ م ــدطقى أط ــد لؾتحــرم، وال ــق الؿػق ــؾؿ ه ــف وس صــؾك اهلل طؾق

 .(2)إن الخالف يف أن كؾ هنل لؾتحريؿ، ففذا الدلقؾ ٓ يثبت الؿدطك

ــع الصــقر فــال فــرقأوٓ:  أجقــب طـــ هــذا: ــت الـفــل يف صــقرة ثبــت يف جؿق ــك ثب ــف مت ، أك

                                                        

 ( .1( سقرة الحشر جزء مـ أية ) 4)

(، تقسقر 2/211(، البحر الؿحقط)4/411)(، هناية السقل1/4411اإلهباج يف شرح الؿـفاج)( يـظر:  2)

(، إصقل مـ طؾؿ إصقل ٓبـ محؿد 2/224القصقل إلك مـفاج إصقل مـ الؿـؼقل والؿعؼقل)

 (.212(، أُصقُل الِػؼِف الذي ٓ َيَسُع الَػِؼقِف َجفَؾُف لؾعقاض السؾؿل)ص21العثقؿقـ)ص

 (.2/411زهقر)أصقل الػؼف ٕبل الـقر  (،4/411هناية السقل) يـظر: ( 2)



–

4211  

 .  (4)ٕكف لؿ يؼؾ أحد بالتػرقة

قــد دلــت طؾــك أن الـفــل لؾتحــريؿ، لؽـــ هــذا التحــريؿ ســؾؿـا أن أيــة الؽريؿــة ثاكقــا: 

ــة،  ــا وهــل أي ــؾ مـػصــؾ طـف ـــ دلق ــا اســتػقد م ـــ مجــرد الصــقغة، وإكؿ ــؿ يؽـــ مســتػاًدا م ل

 .(2)ولقس هذا محؾ الـزاع، وإكؿا الـزاع يف صقغة الـفل الؿجردة طـ الؼريـة

 الدلقؾ الثاين: مـ السـة. 

ـِ الـَّ  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َط َدُطقكِل َما َتَرْكُتُؽْؿ، إِكََّؿا َهَؾَؽ »، َقاَل: بِلِّ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ ما روي َط

ٍء َفاْجَتـُِبقُه، 
ْ
ـْ َشل ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ بُِسَمالِِفْؿ َواْختاِلَفِِفْؿ َطَؾك َأْكبَِقائِِفْؿ، َفنَِذا َكَفْقُتُؽْؿ َط َوإَِذا َأَمْرُتُؽْؿ َم

 .(2)«ـُْف َما اْسَتَطْعُتؿْ بَِلْمٍر َفْلُتقا مِ 

ققد الرسـقل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ إتقـان إمـر بآسـتطاطة، وجف آستدٓل مـ الحديث: 

وأصؾــؼ يف صؾــب آجتـــاب الؿـفــل طـــف، فــدل هــذا اجتـــاب الؿـفــل طـــف واجــب، ومخالػــة 

 .(1)القاجب تستقجب اإلثؿ والؿعصقة، فتؽقن صقغة دالة طؾك التحريؿ

 ثالث: مـ اإلجؿاع.الدلقؾ ال   

والتــــابعقـ وإئؿــــة الؿجتفــــديـ والعؾؿــــاء يســــتدلقن بــــلن صــــقغة  --أن الصــــحابة

ــؽ،  ــقا ذل ــا فعؾ ــا لؿ ــدة لؾتحــريؿ بؿجرده ــؿ تؽـــ مػق ــق ل ــك التحــريؿ، ول الـفــل الؿجــردة طؾ

ـــف  ـــة، ودٓٓت إلػـــاظ مــــ غقـــرهؿ، وأن تحـــريؿ الؿـفـــل طـ وهـــؿ أطؾـــؿ بلســـالقب العربق

                                                        

  (.2/411أصقل الػؼف ٕبل الـقر زهقر) يـظر:(  4)

 (.2/411أصقل الػؼف ٕبل الـقر زهقر) (،1/4411يـظر: اإلهباج يف شرح الؿـفاج)(   2)

 َصؾَّك اهلُل َطَؾقْ  "، باب:"آطتصام بالؽتاب والسـة"( أخرجف البخاري يف كتاب: 2)
ِ
ـِ َرُسقِل اهلل ْقتَِداِء بُِسـَ

ِ
ِف آ

 ."1211"، الحديث رقؿ"َوَسؾَّؿَ 

(، طؿدة 1/214(، الؿقافؼات لؾشاصبل)1/41يـظر: اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ حزم الظاهري)  ( 1)

 (،1/421(، كقؾ إوصار لؾشقكاين)21/24الؼاري شرح صحقح البخاري لبدر الديـ العقـك)
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ــادر إلــك إذهــا ــادر طالمــة هــق الؿتب ن طـــد ســؿاع صــقغة الـفــل الؿجــردة طـــ الؼــرائـ، والتب

 .(4)الحؼقؼة، فقؽقن التحريؿ هق الؿعـك الحؼقؼل لفا

 إمثؾة الدالة طؾك أن الـفل الؿجرد طـ الؼريـة يػقد التحريؿ:

َم اهللُ إَِّٓ بِاْلَحؼِّ  - : -ققل اهلل  .(2 (َوٓ َتْؼُتُؾقا الـَّْػَس الَّتِل َحرَّ

 . (2)َوٓ َتْؼَرُبقا ماَل اْلَقتِقؿِ - : -ققل اهلل

 الدلقؾ الرابع : مـ الؿعؼقل.   

فػعــــؾ، اســــتحؼ الــــذم والتــــقبق ،  "ٓ تػعــــؾ كــــذا "أن الســــقد إذا قــــال لغالمــــف:  أوٓ:

ـــا تؼتضـــل  ـــك أهن ـــدل طؾ ـــؽ، ف ـــا اســـتحؼ ذل ـــل تؼتضـــل التحـــريؿ لؿ ـــقٓ أن صـــقغة الـف ول

 . (1)التحريؿ

ـــا:  ـــؾ يػثاكق ـــا، والعاصـــل أن العؼ ـــل طاصـــل إجؿاط ـــؾ الؿـف ـــة التحـــريؿ، وفع ـــؿ حتؿق ف

ــة  ــالـفل الؿجــرد طـــ الؼريـ ــف العؼــاب حــرام، إذا ف يســتحؼ العؼــاب، وكــؾ فعــؾ يســتحؼ طؾق

 .  (1)يػقد التحريؿ

الؼـــائؾقن بـــلن صـــقغة الـفـــل حؼقؼـــة يف الؽراهـــة مجـــاز فقؿـــا "أدلـــة الؿـــذهب الثـــاين:    

 .  "طداها

                                                        

(، غاية 1/2211بقر شرح التحرير يف أصقل الػؼف )(، التح2/211البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف)  ( يـظر:  4)

 (.2/11(، شرح الؽقكب الؿـقر)11القصقل يف شرح لب إصقل)ص

 (.414( سقرة  إطراف جزء مـ أية رقؿ) 2)

 (.412( سقرة إطراف جزء مـ أية رقؿ) 2)

ؿفقد يف أصقل الػؼف (، الت4/412(، ققاصع إدلة يف إصقل)11( يـظر: التبصرة يف أصقل الػؼف)ص 1)

 (.4/214لؾَؽْؾَقَذاين)

 (.414التخريج طـد الػؼفاء وإصقلققـ لقعؼقب التؿقؿل)ص (،2/212( يـظر: الؿحصقل لؾرازي) 1)
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الـــرتك، والؿــــع مــــ الػعـــؾ، والؽراهـــة صؾـــب الـــرتك  أن التحـــريؿ صؾـــب الـــدلقؾ إول:

ــع  ــرتك(،  وطــدم الؿـ ــع مـــ الػعــؾ، فاشــرتكا يف شــلء واحــد، وهــق: )صؾــب ال مــع طــدم الؿـ

مـــ الػعــؾ هــق إصــؾ؛ ٕن إصــؾ يف إشــقاء اإلباحــة، وجعــؾ صــقغة الـفــل لؾؽراهقــة 

ـــك م ـــؾ، وإول ـــك دلق ـــاج إل ـــد يحت ـــق شـــلء زائ ـــا التحـــريؿ فف ـــؼ لألصـــؾ، وأم ـــة مقاف قافؼ

إصـــؾ، فثبـــت هبـــذا أن صـــقغة الـفـــل دالـــة طؾـــك الؽراهـــة، وحؼقؼـــة فقفـــا، وٓ تـــدل طؾـــك 

 غقرها إٓ بؼريـة، فنذا استعؿؾت يف غقرها كاكت مجازا ٕن الؿجاز خالف إصؾ.

ما ُذكر مـ أن إصؾ يف إشقاء اإلباحة، أي استقاء الػعؾ والرتك يؼتضل أجقب طـ هذا:    

اًزا يف الؽراهة، ولقست حؼقؼة فقفا؛ ٕن الؽراهة فقفا تـرجقح لؾـرتك طؾـك كقن صقغة الـفل مج

الػعؾ، ففل خالف إصؾ كالتحريؿ، فال وجف لتؼديؿفا طؾقف، وأن صقغة الـفل طــد اإلصـالق 

 .(4)يتبادر مـفا صؾب الرتك والؿـع مـ الػعؾ، وهق حؼقؼة التحريؿ، والتبادر طالمة الحؼقؼة

فـــل يؼتضـــل قـــبح الؿـفـــل طــــف، وقبحـــف ٓ يؼتضـــل تحريؿـــف طؾـــك أن الـالـــدلقؾ الثـــاين: 

ــك  ــدة طؾ ــف، فصــار التحــريؿ صــػة زائ ــؾ إن قبحــف إكؿــا يؽــقن لؽراهت ــزوم، ب وجــف الحــتؿ والؾ

 .(2)قبح الشلء الؿـفل طـف، فحؿؾـاه طؾك أقؾ ما يؼتضقة الـفل وٓ كحؿؾف طؾك الزيادة

التحـــريؿ، وإكؿـــا قؾــــا إن  ٓ كؼـــقل إن قـــبح الؿـفـــل طــــف يـــدل طؾـــكأجقـــب طــــ هـــذا:    

 .(2)الـفل يؼتضل التحريؿ، والؼبح تابع لؾتحريؿ، ٕن كؾ حرام قبقح

                                                        

(، ما تػقـده 2/4111(،  الؿفذب يف طؾؿ أصقل الػؼف الؿؼارن )2/411( يـظر: أصقل الػؼف لؾشق  زهقر ) 4)

 (.214إكػال، والتقبة( دراسة أصقلقة تطبقؼقة رسالة دكتقراه )ص  صقـغ إمــر والــفل يف سقريت: )

(، 4/211(، التؿفقـد يف أصـقل الػؼـف)21التبصرة يف أصقل الػؼـف)ص(، 4/211( يـظر: العدة  يف أصقل الػؼف) 2)

(، الـفـــل وأثـــره يف فؼـــف الؼضـــايا والجـايـــات 2/112شـــرح مختصـــر أصـــقل الػؼـــف لتؼـــل الـــديـ الجراطـــل)

 (.12والحدود)ص

 (.12(، الـفل وأثره يف فؼف الؼضايا والجـايات والحدود)ص4/211يـظر: التؿفقد يف أصقل الػؼف)(  2)
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الؼـــائؾقن بـــلن صـــقغة الـفـــل مشـــترك معــــقي بـــقـ التحـــريؿ "أدلـــة الؿـــذهب الثالـــث:    

 . "والؽراهة 

ـــة  ـــت حؼقؼ ـــق كاك ـــل اســـتعؿؾت يف التحـــريؿ، واســـتعؿؾت يف الؽراهـــة، فؾ إن صـــقغة الـف

شـــرتاك، ولـــق كاكـــت حؼقؼـــة يف أحـــدهؿا، مجـــاًزا يف أخـــر يؾـــزم الؿجـــاز، فقفؿـــا يؾـــزم آ

ـــدر الؿشـــرتك بقـفؿـــا،  ـــك خـــالف إصـــؾ، فتؽـــقن حؼقؼـــة يف الؼ وآشـــرتاك والؿجـــاز طؾ

وهـــق: صؾـــب الـــرتك، ســـقاء أكـــان حتؿقًّـــا أم غقـــر حتؿـــل؛ لقشـــؿؾ الحـــرام والؿؽـــروه، 

 .  (4)والؼرائـ هل التل ُتعقـ 

ــذا:  ـــ ه ــب ط ــظ الـأجق ــلن لػ ـــ ب ــع م ــع الؿـ ــرتك م ــب ال ــف صؾ ــادر مـ ــف يتب ــد إصالق ــل طـ ف

، والتبـــادر طالمـــة الحؼقؼـــة، فؽاكـــت الصـــقغة حؼقؼـــة يف التحـــريؿ، "التحـــريؿ "الػعـــؾ وهـــق 

ـــف  مجـــاًزا ـــف يجـــب الؿصـــقر إلق ـــك خـــالف إصـــؾ إٓ أك ـــان طؾ ـــره، والؿجـــاز وإن ك يف غق

ؼقؼـــة يف التحـــريؿ باإلجؿـــاع إذا دل طؾقـــف دلقـــؾ، وقـــد قـــام الـــدلقؾ طؾـــك أن صـــقغة الـفـــل ح

 .(2)فؼط

ـــع:     ـــة الؿـــذهب الراب ـــريؿ "أدل ـــقـ التح ـــلن صـــقغة الـفـــل مشـــترك لػظـــل ب ـــائؾقن ب الؼ

 . "والؽراهة 

ـــــة، وإصـــــؾ يف  ـــــل اســـــتعؿؾت يف التحـــــريؿ، واســـــتعؿؾت يف الؽراه إن صـــــقغة الـف

آســــتعؿال الحؼقؼــــة، فؽاكــــت الصــــقغة حؼقؼــــة فقفؿــــا، فؽاكــــت حؼقؼــــة يف كــــؾ مـفؿــــا 

                                                        

ُب يف ِطْؾِؿ ُأُصقِل الِػْؼِف 2/112شرح العضد طؾك مختصر الؿـتفك إصقلل) ( يـظر:4) (، اْلُؿَفذَّ

 (.2/411أصقل الػؼف لؾشق  زهقر )(، 2/4121اْلُؿَؼاَرِن)

ُب يف ِطْؾِؿ ُأُصقِل الِػْؼِف 2/112العضد طؾك مختصر الؿـتفك إصقلل) شرح ( يـظر:2) (، اْلُؿَفذَّ

 (.2/411أصقل الػؼف لؾشق  زهقر )(، 2/4121اْلُؿَؼاَرِن)
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 ـك لالشرتاك الؾػظل إٓ هذا .استؼالل وٓ مع

ـــذا:     ــــ ه ـــب ط ـــقـ وأجق ـــرتدًدا ب ـــظ م ـــان الؾػ ـــة إذا ك أن إصـــؾ يف آســـتعؿال الحؼقؼ

معـقــقـ فــلكثر، ولــؿ يتبــادر واحــد مـفــا بخصقصــف، أمــا إذا تبــادر مـــ الؾػــظ معـــك معــقـ 

ــ ــل إذا ُأصؾؼ ــة، وصــقغة الـف ــة الحؼقؼ ــادر طالم ــط؛ ٕن التب ــف فؼ ــة فق ــظ حؼقؼ ــان الؾػ ــا ك ت مـف

يتبــادر مـفــا التحــريؿ، دون غقــره، فؽاكــت الصــقغة حؼقؼــة فقــف، مجــاًزا يف غقــره، والؿجــاز 

 . (4)خقر مـ آشرتاك 

 ."الؼائؾقن بالققػ "أدلة الؿذهب الخامس:    

أن الصقغة قد اسـتعؿؾت يف التحـريؿ كؿـا اسـتعؿؾت يف الؽراهـة، فتعارضـت  الدلقؾ إول:

 دم الجزم برأي معقـ.إدلة، وٓ مرجح، فقجب التققػ وط

:  أن الـــدلقؾ الؿثبـــت لؾتحـــريؿ أرجـــح مــــ الـــدلقؾ الؿثبـــت وأجقـــب طــــ هـــذا الـــدلقؾ   

لؾؽراهــة، فقجــب العؿــؾ بــف؛ ٕن العؿــؾ بــالراجح واجــب، وحقـمــذ فــالققػ فقــف مخالػــة 

 .(2)لفذا الدلقؾ، فقؽقن باصاًل 

ـــاين: ـــدلقؾ الث ـــتعؿؾت يف ال ـــا اس ـــريؿ كؿ ـــتعؿؾت يف التح ـــد اس ـــة أن الصـــقغة ق ٓ  الؽراه

يخؾــق إمــا أن يعــرف طـــ طؼــؾ أو كؼــؾ، وكظــر العؼــؾ إمــا ضــروري أو كظــري، وٓ مجــال 

لؾعؼـــؾ يف الؾغـــات، والـؼـــؾ إمـــا متـــقاتر أو آحـــاد، وٓ حجـــة يف أحـــاد، والتـــقاتر يف الـؼـــؾ 

ــا  ــؿ صــرحقا بلك ــد وضــعفؿ أهن ــة طـ ــؾ الؾغ ـــ أه ــؾ ط ــا أن يـؼ ــف إم ــام، فنك ــة أقس ــدو أربع ٓ يع

                                                        

الؿفذب يف طؾؿ أصقل (،  2/14(، اإلهباج)2/112شرح العضد طؾك مختصر الؿـتفك إصقلل)( يـظر:  4)

 (. 2/4121الػؼـف الؿؼـارن )

(، ما تػقـده صقـغ إمــر والــفل يف سقريت : )إكػال، والتقبة( دراسة 2/414يـظر: أصقل الػؼف لؾشق  زهقر ) ( 2)

 (.  212أصقلقة تطبقؼقة رسالة دكتقراه )ص
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أقــروا بــف بعــد القضــع، وإمــا أن يـؼــؾ طـــ الشــارع اإلخبــار طـــ أهــؾ الؾغــة وضــعـاه لؽــذا أو 

ــقـ  ــذكر ب ــا أن ي ــاع، وإم ــؾ اإلجؿ ـــ أه ــؾ ط ــا أن يـؼ ــؽ، وإم ــك ذل ـــ ادط ــذلؽ أو تصــديؼ م ب

 .(4)يدي جؿاطة يؿتـع طؾقفؿ السؽقت طؾك الباصؾ

ــدلقؾ    ــذا ال ـــ ه ــب ط ــقف وأجق ــنن القق ــقف، ف ــقؽؿ يف القق ــب طؾ ــذا يـؼؾ ــقلؽؿ ه ــلن ق : ب

 .  (2)هذه الصقغة غقر مـؼقل طـ العرب، فؾؿ تقاقػتؿ بالحؽقؿيف 

 الترجقـح 

بعــــد طــــرض مــــذاهب العؾؿــــاء، وذكــــر أدلــــتفؿ يف تؾــــؽ الؿســــللة يتضــــح رجحـــــان    

حؼقؼـــة يف التحـــريؿ مجـــاز يف  -طــــد اإلصـــالق-مـــذهب الجؿفـــقر، وهـــق أن صـــقغة الـفـــل

 غقره.

رتك طؾــــك وجــــف الحــــتؿ أن الـفــــل يف الؾغــــة مقضــــقع لؾدٓلــــة طؾــــك صؾــــب الــــ أوٓ:

 واإللزام، فال يدل طـد إصالقف إٓ طؾك التحريؿ، وٓ يدل طؾك غقره إٓ بؼريـة.

: أن العؼـــؾ يػفـــؿ الـــرتك حتًؿـــا مــــ الصـــقغة الؿجـــردة طــــ الؼريــــة، وذلـــؽ دلقـــؾ ثاكقـــا

 الحؼقؼة، وهل أن الـفل حؼقؼة يف التحريؿ.

 ردة طؾقفا.: ققة أدلتفؿ، وضعػ آطرتاضات والؿـاقشات القاثالثا

                                                        

 (.211( يـظر: الؿستصػك)ص 4)

 (.211( يـظر: الؿستصػك)ص 2)
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 ثالمبحث الثال

 بيان معىى الصحة والفساد والبطالن عىذ األصىلييه

 والخالف بيه الحىفية وجمهىس األصىلييه في رلك 

 وفقف مطؾبان : 

قبــؾ التطــرق إلــك تعريــػ الػســاد والــبطًلن ٓبــد مـــ الققــقف طؾــك  تعريــػ الصــحة 

 لػارق:حتك يتبقـ ا

 أوٓ: تعريػ الصحة.

الصح، بالضؿ، والصحة، بالؽسر، والصحاح، بالػتح، الثالثة بؿعـك تعريػ الصحة لغة:  -

  .(4)ذهاب الؿرض، والرباءة مـ كؾ طقب

 تعريػ الصحة اصطًلحا:  -

  فؼد ذكر إصقلققن تعريػا مطؾؼا شامًل لؾعبادات والؿعامًلت، كؿا ذكروا تعريػا

 العبادات والصحة يف الؿعامًلت. تػصقؾقا لؾصحة يف

  :أن يؽقن الػعؾ مستؽؿال ٕركاكف وشروصف لقرتتب طؾقف إثر الؿطؾقبف سقاء أما إول

 .(2)أكان طبادات أم معامالت 

 (2)أما الثاين: لػظ الصحة يستعؿؾ يف العبادات تارة ويف الؿعامًلت أخرى. 

                                                        

(، تاج العروس مـ جقاهر 2/111الؿرسل) مادة )ص ح ح( الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ ٕبل الحسـ ( يـظر: 4)

بقدي)  (.1/121الؼامقس لؾؿرتضك، الزَّ

الشرح الؽبقر لؿختصر إصقل مـ طؾؿ (، 4/424(، فقاتح الرحؿقت)4/211( يـظر: كشػ إسرار) 2)

 (.422إصقل)ص

التحرير يف  (،  التحبقر شرح4/411التؼرير والتحبقر)(، 2/221( يـظر: شرح العضد طؾك مختصر الؿـتفك) 2)

 (.11(، إجابة السائؾ شرح بغقة أمؾ)ص2/4111أصقل الػؼف)
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 ؿتؽؾؿقـ:أما يف العبادات ففل طؾك تعريػقـ طـ الػؼفاء وال -

الصــحة طـــد الؿتؽؾؿـــقـ مقافؼــة أمـــر الشــرع وإن وجــب الؼضـــاء كالصــالة بظــــ  أوٓ: 

 الطفارة.

 : الصحة طـد الػؼفاء كقن الػعؾ مسؼًطا لؾؼضاء.ثاكقا    

 أما الصحة يف الؿعامًلت فترتب إثر الؿطؾقب مـفا طؾقفا. - 

الــثؿـ لؾبــائع، وحــؾ  كــالبقع الصــحقح، فنكــف يرتتــب طؾقــف مؾــؽ الســؾعة لؾؿشــرتي، ومؾــؽ

 آكتػاع لؽؾ بؿا مؾؽ.

َثر  ْٕ ٓ خًلف يف تعريػ الصحة طـد الػؼفاء والؿتؽؾؿقـ وإكؿا الخًلف يف تعققـ إثر، فا

ْرع، َوطـد اْلُػَؼَفاء إِْسَؼاط اْلَؼَضاء  .(4)ِطـْد اْلُؿَتَؽؾِّؿقـ: ُمَقافَؼة الشَّ

كؾؿة واحدة، فسد الشلء يػسد فسادا -الػاء والسقـ والدال - تعريػ الػساد لغة: -ثاكقا

 .(2)والؿػسدة ضد الؿصؾحة، آضطراب والخؾؾ وفسقدا، وهق فاسد وفسقد،

أصـــؾ واحـــد، وهـــق ذهـــاب الشـــلء  -البـــاء والطـــاء والـــالم  - تعريـــػ الـــبطًلن لغـــة: -

ــلء مـــف فــال  ــة ٕفعالــف، وكــؾ ش ــؾ ٕكــف ٓ حؼقؼ ــف، وســؿل الشــقطان الباص ــة مؽثــف ولبث وقؾ

 .(2)معقل طؾقف، الباصُِؾ: ضّد الحؼ مرجقع لف وٓ

 :(1)اصطًلحا: اختؾػ الجؿفقر والحـػقة يف تعريػ الػساد والبطًلن طؾك مذهبقـ

                                                        

الدرر الؾقامع يف  ،(422تحرير الؿـؼقل وهتذيب طؾؿ إصقل)ص (،2/4111)التحبقر شرح التحرير( يـظر:  4)

 .(4/211شرح جؿع الجقامع)

 (.221(، مختار الصحاح لؾرازي)ص1/112معجؿ مؼايقس الؾغة لؾؼزويـل) ( يـظر: 2)

(، معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ 1/4121الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة لؾػراباي)( يـظر: مادة )بطؾ(  2)

 (.4/211(، معجؿ مؼايقس الؾغة لؾؼزويـل)4/211فارس)

(، إكجؿ الزاهرات طؾك 11(، الغقث الفامع شرح جؿع الجقامع)ص4/11اإلهباج يف شرح الؿـفاج) يـظر: ( 1)

(، تقسقر القصقل إلك مـفاج إصقل مـ الؿـؼقل 11ت يف أصقل الػؼف)صحؾ ألػاظ القرقا

 (. 11(، أُصقُل الِػؼِف الذي ٓ َيَسُع الَػِؼقِف َجفَؾُف)ص4/211والؿعؼقل)
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ــــك الؿــــذهب إول ــــؼ كــــال مـفؿــــا طؾ ــــان، ُيطؾ ــــبطالن والػســــاد لػظــــان مرتادف : أن ال

 أخر، سقاء أكان ذلؽ يف العبادات أم الؿعامالت.

: طـدم ترتـب ويف الؿعـامًلتا، أو طدم سؼقط الؼضاء، : طدم ترتب إثر طؾقففػل العبادات

 وهذا مذهب جؿفقر إصقلققـ.إثر طؾقفا، 

غقـر  أن الباصؾ والػاسد بؿعـك واحـد يف العبـادات، ففـل إمـا صـحقحة، أو الؿذهب الثاين:  

 صحقحة، فالػساد فقفا هق البطالن، ولؽـفؿ يػرققن بقـفؿا يف الؿعامالت: 

 ما لؿ ُيشرع بلصؾف، وٓ بقصػف، كبقع ما يف بطقن إمفات. بلكف: فعرفقا الباصؾ 

والباصــؾ مــا كــان فائــت الؿعـــك مـــ كــؾ وجــف، مــع  "رحؿــف اهلل: قــال اإلمــام الســؿرقـدي

ـــدم، أو ـــة وال ـــع الؿقت ـــؾ التصـــرف كبق ـــدام مح ـــا ٓكع ـــقد الصـــقرة: إم ـــة  وج ـــدام أهؾق ٓكع

الؿتصرف كبقع الؿجـقن والصبل الذي ٓ يعؼؾ
"

(4). 

بلكف: ما ُشرع بلصـؾف، ولـؿ ُيشـرع بقصـػف، كعؼـد الربـا، فـنن البقـع الـذي هـق  لػاسدوطرفقا ا

وهـذا مـذهب الؿبادلة مشروع بلصؾف، غقر مشروع بقصػف؛ فنن وصػ التػاضؾ غقـر مشـروع، 

 .(2)الحـػقة

(2)

الخبقث، ويؿؽـ إصالحف برد الزيادة إذا  إن العؼد الػاسد إذا اتصؾ بالؼبض يػقد الؿؾؽ -

 كاكت هل سبب الػساد فقؽقن الباقل حالٓ صقبا.

                                                        

(، 4/211(، كشػ إسرار شرح أصقل البزدوي)21مقزان إصقل يف كتائج العؼقل لؾسؿرقـدي)ص( يـظر:  4)

 (.2/211شرح التؾقيح طؾك التقضقح)

(، بقان الؿختصر 2/211(، شرح التؾقيح طؾك التقضقح)4/211كشػ إسرار شرح أصقل البزدوي) ( يـظر: 2)

 (.4/141شرح مختصر ابـ الحاجب)

 (.11أُصقُل الِػؼِف الذي ٓ َيَسُع الَػِؼقِف َجفَؾُف)ص ( يـظر: 2)
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 والعؼد الباصؾ ٓ يػقد شقما، ففق لغق ٓ فائدة فقف وٓ يؿؽـ إصالحف. -

ووقع التػريؼ بقـ الػاسد والباصؾ لؾشافعقة يف طؼد الؽتابة، فجعؾقا مـفا فاسدا وباصال،  -

 وفرققا بقـفؿا. 

ع مثؾ ذلؽ لؾحـابؾة يف الـؽاح فػرققا بقـ العؼد الػاسد والباصؾ وجعؾقا الباصؾ ما ووق -

 اختؾ ركـف كؽقن الزوجة معتدة، والػاسد ما اختؾ شرصف كالـؽاح بال ولل.

واطؾؿ أن دطقى الرتادف مطؾؼا مؿـقطة، فنن ذلؽ خاص  "قال اإلمام آسـقي رحؿف اهلل:

وأما الحج فؼد فرقـا فقف بقـ الػاسد والباصؾ، وكذلؽ  ببعض أبقاب الػؼف كالصالة والبقع،

 .(4)"العارية والؽتابة والخؾع وغقرها

إذا طؾؿت ذلؽ فؼد ذكر أصحابـا فروطا مخالػة لفذه  ":قال اإلمام آسـقي رحؿف اهلل

الؼاطدة فرققا فقفا بقـ الػاسد والباصؾ، وقد حصرها الـقوي يف تصـقػف الؿسؿك بالدقائؼ يف 

 .(2)"وهق الحج والعارية والؽتابة والخؾعأربعة 

تِل حؽُؿقا َطَؾْقَفا بِاْلَػَساِد، إِذا َكاَكت  "رحؿف اهلل: الؿرداويقال اإلمام  َغالب اْلؿَسائِؾ الَّ

تِل حؽُؿقا َطَؾْقَفا بِاْلُبْطاَلِن إِذا َكاَكت مجؿعا َطَؾْقَفا، َأو اْلخالف  ُمْخَتؾػا فِقَفا َبقـ اْلعؾَؿاء، َوالَّ

ْجتَِفاد، َواْلَباصِؾ: فِ 
ِ
قَفا َشاذ، ثؿَّ وجدت بعض َأْصَحابـَا َقاَل: اْلَػاِسد مـ الـَِّؽاح: َما يسقغ فِقِف آ

 .(2)"َما َكاَن مجؿعا طؾك ُبْطاَلكف

وهـذا التػريـؼ بـقـ الػاسـد والباصـؾ طــد الحـػقـة محؾفـا  "قال الحافظ العًلئل رحؿـف اهلل:

فـنهنؿ ٓ يػرقـقن فقفـا بـقـ الػاسـد والباصـؾ يف الؿشـفقر مــ طؼقد الؿعـامالت، أمـا العبـادات 

                                                        

 (.4/21( يـظر: هناية السقل) 4)

 (.11صلإلسـقي) طؾك إصقلتخريج الػروع ( يـظر: التؿفقد يف  2)

 (.4/111(، شرح الؽقكب الؿـقر)2/4444التحبقر شرح التحرير يف أصقل الػؼف)( يـظر:  2)



–
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أققالفؿ، ٕن الؿؼصقد يف العبادة هل الطاطة وآمتثال، وهذا ٓ يتحؼؼ إٓ بلدائفـا طؾـك القجـف 

الذي رسؿف الشارع، والؿـفل طـف غقر مرسقم شرطا، فالذمة ٓ تربأ بصالة فاسـدة، كؿـا ٓ تـربأ 

 .  (4)"بصالة باصؾة

                                                        

 (.221( يـظر: تحؼقؼ الؿراد يف أن الـفل يدل طؾك الػساد)ص 4)



– 
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 ثـاوـي الفصـل ال
 واختالف األصىلييه القتضاء الىهي فيه للفساد  أحىال المىهي عىه،

 ويشتؿؾ طؾك تؿفقد، وثًلثة مباحث:

 التمهيذ 

 أحىال المىهي عىه
ؾــك أن الؿـفــل طـــف قبــقح لعقـــف، الحالــة إولــك: ورود الـفــل مطؾًؼــا طـــ الؼــرائـ الدالــة ط   

 :(4)لغقره، وهق كقطان  أو

 فل طـ إفعال الحسقة، كالزكا فالزكا معؾقم قبؾ ورود الشرع.الـ الـقع إول:   

الـفل طـ التصرفات الشرطقة، كالصقم يتققػ حصقلف وتحؼؼف طؾـك الشـرع  الـقع الثاين:   

 بلركان وشرائط اطتربها الشارع.

الحالة الثاكقة: أن يؽقن الـفل راجًعا إلـك ذات الؿـفـل طــف، أو لجزئـف، وهـذا كـالـفل طــ    

وذلؽ كالـفل طـ بقع اإلكسان الحـر ٕن الشـرع جعـؾ صرف ٓكعدام ركـف، أو اكعدام محؾف، الت

محؾ البقع الؿال الؿتؼقم حال العؼد؛ لتحصؾ الػائدة، والحرُّ لقس بؿال، وبقع الؿالقـقح لعـدم 

 .(2)تقؼـ وجقد الؿبقع

 يؼبـؾ آكػؽـاك، بحقـث ٓالحالة الثالثة: أن يؽقن الـفل لقصػ يف الؿـفل طــف، ٓزم لـف،    

كالـفل طـ الربا لقس هنًقـا طــ ذات البقـع؛ ٕكـف مشـروع يف الجؿؾـة، بـؾ الـفـل ٕجـؾ أن البقـع 

اشتؿؾ طؾك زيادة يف أحد البـدلقـ بـدون مؼابـؾ، والزيـادة لؿـا كاكـت مشـروصة يف العؼـد كاكـت 

                                                        

(، 2/111(، الؽايف شرح البـزودي)221(، مقزان إصقل يف كتائج العؼقل)ص411أصقل الشاشل)ص ( يـظر:4)

 (.2/212(، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف)4/211شػ إسرار)ك

(، تحؼقـؼ الؿـراد يف أن الـفـل 4/411(، روضة الـاضر وجـة الؿــاضر)4/411ققاصع إدلة يف إصقل) ( يـظر: 2)

 (.4/122(، ققاطد ابـ الؿؾؼـ)11يؼتضل الػساد)ص



–
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 .(4)ٓزمة لف

ــة الرابعــة:    ــ الحال ــف، غق ــاور ل ــر مج ــؾ  ر ٓزم،أن يؽــقن الـفــل طـــ الشــلء ٕم بحقــث يؼب

آكػؽاك، كالـفل طـ الصالة يف إرض الؿغصقبة فالـفل لقس راجًعـا إلـك ذات الصـالة، وٓ 

إلك وصػ ٓزم لفا، بؾ راجـع إلـك أمـر خـارج، غقـر ٓزم، يؼبـؾ آكػؽـاك، وهـق شـغؾ مؾـؽ 

مؾـؽ  الغقر، وهذا إمر مـػصؾ طـ الصالة وجقًدا وطدًما؛ ٕكف قد تقجد الصـالة بـدون شغــؾ

 .(2)الغقـر،  بؾ يف مؾؽ كػسف، ويقجد الشغؾ بدون الصالة بلن يسؽـ فقف وٓ يصؾل

وقـد اختؾـػ العؾؿــاء يف الحؽـؿ بالػســاد وطدمـف يف كــؾ حالـة مـــ هـذه الحــآت، وهـق مــا 

 .  اهلل بؿشقمة –سلوضحف 

                                                        

(، شـــرح الؽقكـــب 4/211(، شـــرح مختصـــر أصـــقل الػؼـــف لؾجراطـــل)2/112( يـظـــر: شـــرح العضـــد) 4)

  (.211(، تحؼقؼ الؿراد يف أن الـفل يؼتضل الػساد)ص2/14الؿـقر)

(، كشػ إسرار شرح 2/111(، الؽايف شرح البزودي)211مقزان إصقل يف كتائج العؼقل)ص( يـظر:  2)

 (.4/211أصقل البزدوي)



– 
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 المبحث األول

 ( لزاته المىهي عىه لعيىه )
 وفقف مطؾبان : 

 أوٓ: تعريػف.

ــق  ــف فف ـــ أجزائ ــك جــزء م ــف، أو إل ــل طـ ــؾ الؿـف ــك ذات الػع ــا إل ــف راجع ــل فق ــان الـف ــا ك م

ـــف، ـــف  الؿـفـــل طــــف لعقـ كـــالؽػر والؽـــذب والظؾـــؿ والجـــقر، وكحقهـــا مــــ الؿســـتؼبح لذات

 .(4)طؼال

 ـف قبقح لعقـف )لذاتف(.ثاكًقا: مققػ العؾؿاء مـ الؿـفل ط 

 اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ هذا الـقع طؾك ثًلثة مذاهب:

ــذهب إول:    ــف،  الؿ ــك بطالك ــدل طؾ ــف ي ـــ الشــلء لذات ــل ط ــؽ يف  أن الـف ــان ذل ــقاء أك س

العبــــادات أم الؿعــــامالت، وهــــذا مــــذهب الحـػقــــة، والؿالؽقــــة، والشــــافعقة، والحـابؾــــة، 

 .(2)والظاهرية

ـــاين:     ـــفالؿـــذهب الث ـــادات، وٓ يف الؿعـــامالت،  أك ـــا، ٓ يف العب ٓ يؼتضـــل الػســـاد مطؾًؼ

 . (2)وهذا ما ذهب إلقف أكثر الؿعتزلة، وبعض مـ الحـػقة والشافعقة

                                                        

(، اإلحؽام يف أصقل 4/111)(، روضة الـاضر وجـة الؿـاضر4/414ققاصع إدلة يف إصقل) ( يـظر: 4)

 (.2/411إحؽام)

(، 4/211كشػ إسرار شرح أصقل البزدوي)(، 421( يـظر: إحؽام الػصقل يف أحؽام إصقل لؾباجل ) 2)

(، الؿـثقر يف 4/141(، شرح التؾقيح طؾك التقضقح)2/11بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب)

 (.2/242الؼقاطد الػؼفقة)

(، البحر 2/11(، بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب)4/414إدلة يف إصقل) ققاصع ( يـظر: 2)

 (.2/214الؿحقط يف أصقل الػؼف)



–
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أكـــف يؼتضـــل الػســـاد يف العبــــادات، دون الؿعامــــالت، وإلقـــف ذهــــب الؿـــذهب الثالـــث:    

 .(4)أبق الحسقـ البصري، واختاره الرازي

 إدلــة 

ؿذهب إول: استدل الؼائؾقن بلن الـفل طـ إمقر الشـرطقة يؼتضـل فسـاد الؿـفـل أدلة ال   

 طـف وبطًلكف، سقاء أكان ذلؽ يف العبادات أم الؿعامًلت بأتل:

 الدلقؾ إول:   

 .(2)"مـ أحدث يف أمركا ما لقس مـف ففق رد ":  --ققل الرسقل-

 .(2)"ف أمركا ففق ردمـ طؿؾ طؿًًل لقس طؾق "حديث طائشة رضل اهلل طـفا: -

بقـ لـا الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن العؿؾ متـك خـالػ أمـر وجف الدٓلة مـ الحديث:    

الشرع وصؾبف صار مردوًدا، وٓ شؽ أن الؿـفل طـف طؾك غقر أمر الشرع لقس مـ الـديـ فقؽـقن 

إلقـف، فـال  مردوًدا، والؿردود ما لقس بصحقح وٓ مؼبـقل ففـق مػسـقخ ٓ يعؿـؾ بـف وٓ يؾتػـت

 .  (1)يؽقن الؿـفل طـف مشروًطا، وٓ ترتتب طؾقف آثار التصرفات الؿشروطة

بلن خـرب السـقدة طائشـة رضـل اهلل طـفـا مــ أخبـار أحـاد فـال يػقـد إٓ  آطتراع إول:   

 .(1)الظـ، وهذه الؿسللة مـ أمفات الؿسائؾ إصقلقة والػؼفقة فال يحتج فقفا بلخبار أحاد

                                                        

 (.2/214(، الؿحصقل)4/414( يـظر: الؿعتؿد) 4)

 "، الحديث رقؿ"إذا اصطؾحقا طؾك صؾح جقر فالصؾح مردود "، باب:"الصؾح"( أخرجف البخاري يف كتاب: 2)

2111". 

 ."4141"، الحديث رقؿ"كؼض إحؽام الباصؾة"، باب:"إقضقة"مسؾؿ يف كتاب:( أخرجف  2)

(، التبصرة يف أصقل 2/121(، العدة يف أصقل الػؼف)2/11اإلحؽام يف أصقل إحؽام) ( يـظر: 1)

 (.4/111(، روضة الـاضر وجـة الؿـاضر)4/414الػؼف)

 (.4/214( يـظر: التؿفقد يف تخريج الػروع طؾك إصقل) 1)



– 
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: بــلن هــذا الخــرب، وإن كــان مـــ أخبــار إحــاد إٓ أن إمــة تؾؼتــف بــالؼبقل، هــذايجــاب طـــ 

 .(4)وأجؿعت طؾك صحتف، فجرى مجرى الؿتقاتر، فقصح آستدٓل بف

إلــك الػاطــؾ، أي  "ففــق رد "أن الضــؿقر يف ققلــف صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ:آطتــراع الثــاين: 

 .( 2)مردود، ومعـك كقكف مردوًدا أكف غقر مثاب طؾقف

بلن طقد الضؿقر إلك الػعؾ أولك ٕكف أقرب مذكقر، ٕن طـقده إلـك الػاطـؾ يجاب طـ هذا: 

 .(2)يستؾزم أن يؽقن الؿراد بف الؿجاز، بخالف ما إذا حؿؾ طؾك الػعؾ فقؽقن مراد بف الحؼقؼة

حقث أجؿـع العؾؿـاء مـع اخـتالف أطصـارهؿ طؾـك آسـتدٓل الدلقؾ الثاين مـ اإلجؿاع:    

طؾك أن الؿـفل طـف فاسد وباصؾ، فعؼؾقا مــ إصـالق الـفـل الـبطالن، ولـؿ يـؼـؾ طــ بالـقاهل 

 ، وأمثؾة ذلؽ كثقرة، مـفا: (1)أحد مـفؿ كؽقر فؽان إجؿاًطا

ــر    ـــ طؿ ــف --احتجــاج اب ــاح الؿشــركات  بؼقل ــك بطــالن كؽ ــقا  - :-طؾ َوٓ َتـْؽُِح

ـّ   . (1) اْلُؿْشرَِكاِت َحتَّك ُيْمِم

وذروا ما بؼل مـ الرب  - :-طؾك فساد طؼقد الربا بؼقلف --ابةاستدٓل الصح   
(1). 

 وأجقب طـ هذا:   

                                                        

 (.4/211( يـظر: شرح الؾؿع) 4)

 (. 4/214 (، التؿفقد) 4/421(، تحؼقؼ الؿراد)  2/11( يـظر: اإلحؽام لممدي)  2)

 (.441( يـظر: تحؼقؼ الؿراد)ص 2)

(، ققاصع إدلة يف 2/11(، اإلحؽام يف أصقل إحؽام)4/11الػصقل يف إصقل)( يـظر: 1)

(، 2/411(، اإلحؽام يف أصقل إحؽام)4/111ـاضر)(، روضة ال2/211(، الؿحصقل )4/411إصقل)

 .(4/212إرشاد الػحقل) (، 2/11(، شرح الؽقكب الؿـقر)1/2214التحبقر شرح التحرير يف أصقل الػؼف)

 (.224( سقرة البؼرة جزء مـ أية ) 1)

 (.211( سقرة البؼرة جزء مـ أية) 1)



–
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  : ًٓ رجعــقا يف فســاد شــلء مـــ الؿـفقــات إلــك مجــرد الـفــل،  --ٓ كســؾؿ أن الصــحابةأو

وسـُد الؿـع: أهنؿ حؽؿقا يف كثقر مـ الؿـفقـات بالصـحة، ورجعـقا هــا إلـك قريــة مؼرتكـة هبـذه  

 (. 4) يف الحال طؾك ذلؽ إلػاظ دلت

إن كــاكقا قــد حؽؿــقا بالػســاد يف هــذه الصــقر وأمثالفــا، فــنهنؿ لــؿ  --أن الصــحابةثاكًقــا: 

إكؿــا ويحؽؿــقا بالػســاد طـــد ســؿاطفؿ أخبــاًرا كثقــرة يف الـفــل، كــالـفل طـــ بقــع حاضــر لبــاد، 

 .(2)حؽؿقا بالػساد لؼريـة

ؾقـف بـالبطالن كـان لؿجـرد الـفـل ٓ بـؾ إن حؽؿفـؿ ط، ٓ كسؾؿ ما ذكرتؿقهيجاب طـ هذا: 

غقره، ٕكف لق كان الذي أفـاد الـبطالن دٓلـة غقـر الـفـل لقجـب اشـتفارها ضـرورة، وٓكتؼؾـت 

 .  (2)إلقـا، وحقث لؿ تـتؼؾ إلقـا، فتعقـ أن الـفل هق الذي استـد إلقف ٓ غقر

ٓ لغـة وٓ شـرًطا،  أدلة الؿذهب الثاين: استدل الؼائؾقن بلن الـفل ٓ يؼتضل الػساد مطؾًؼا،-

 ٓ يف العبادات، وٓ يف الؿعامًلت بأتل:

لق دل الـفل طؾك الػسـاد لؽـان كـؾ فعـؾ مـفـل طــف ٓبـد أن يؽـقن فاسـدا،  الدلقؾ إول:   

طؿاًل بالدلقؾ، والالزم باصؾ، ٕكـف ثبـت يف الشـرع أفعـآ مـفقـا طـفـا، وصـح هـذا فنهنـا ٓ تؼـع 

لؿغصـقب، وصحة البقــع وقـت الـــداء لؾجؿعـة، وأمثالفؿـا، فاسدة كصحة الصالة يف الثقب ا

 .(1)فؾزم مـ ذلؽ أن الـفل ٓ دٓلة لؿجرده طؾك الػساد

بلن ٓ كؼقل إن الـفل مقضقع لؾـبطالن دون التحـريؿ حتـل يصـقر  أوٓ: وأجقب طـ هذا:    

                                                        

 (.2/121( يـظر: العدة) 4)

 

 (.4/411( يـظر: الؿعتؿد) 2)

 (.2/4411( يـظر: هناية القصقل) 2)

 ( . 1/411(، الؽاشػ طـ الؿحصقل )4/411( يـظر: الؿعتؿد ) 1)
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طالن مجـــازا، إذا اســـتعؿؾ يف التحـــريؿ دون الـــبطالن، وإكؿـــا يؼتضـــل إمـــريـ جؿقعـــا: الـــب

 .(4)والتحريؿ، فنذا دل الدلقؾ طؾك طدم البطالن والتحريؿ بؼقت حؼقؼتف يف التحريؿ 

لق كان الؼقل بالصحة يف الصقرة الؿـذكقرة، وأمثالفـا إكؿـا هـق لقجـقد قريــة اقتضـت  ثاكقا:

 .(2)ذلؽ

 .(2)أن البطالن صػة زائدة ٓ يؼتضقفا لػظ الـفل فؾؿ يجز إثباهتا بف الدلقؾ الثاين:   

ٓ كسؾؿ بلن صػة البطالن ٓ يؼتضقفا لػـظ الـفـل، ٕكـا قـد بقــا أن الـفـل  وأجقب طـ هذا:   

 .  (1)متعؾؼ بصػة البطالن، وطدمفا شرط يف الػعؾ

الدلقؾ الثالث: أن لػظ الـفل لغقي وبطًلن العبـادة شـرطل فـًل يجـقز أن يؽـقن لػـظ وضـع 

 .(1)لؾبطًلن وهق مقجقد قبؾف

إن لػظ الـفل وضع لؾبطالن، كؿا وضع لػظ العؿقم لالسـتغراق،  ٓ تؼقل وأجقب طـ هذا:

 .  (1)وإكؿا اقتضاء لػظ البطالن طؾك ما ذكركا مـ الرتجقح

أدلــة الؿــذهب الثالــث: اســتدل الؼــائؾقن بــلن الـفــل يؼتضــل الػســاد يف العبــادات دون -

 الؿعامًلت، هذا الدلقؾ يـؼسؿ إلك قسؿقـ:

 لعبادات.الؼسؿ إول: اقتضاء الػساد يف ا

ـــالؿعؼقل:  ـــتدلقا ب ـــة اس ـــة، ٕن الطاط ـــة وصاط ـــف قراب ـــل طـ ـــقن الؿـف ـــل يضـــاد  ك أن الـف

                                                        

 (. 4/212، التؿفقد)(4/211)( يـظر:شرح الؾؿع)   4)

 ( . 211( يـظر: : تحؼقؼ الؿراد ) 2)

 (.2/11( يـظر: العدة) 2)

 (.2/14( يـظر:العدة) 1)

 (4/221( يـظر: التؿفقد)1)

 (.4/221ـظر: التؿفقد يف أصقل الػؼف)( ي 1)



–

4211  

طبـــارة طؿـــا يقافـــؼ إمـــر، وإمـــر والـفـــل متضـــادان، فقجتؿـــع الـؼقضـــان؛ ٕن إمــــر 

لطؾــب الػعــؾ، والـفــل لطؾــب الــرتك، وإذا كــان الؿـفــل طـــف لــقس قرابــة وصاطــة، فنكــف ٓ 

 .(4)بطالكف يسؼط التعبد، ففذا يدل طؾك

: بــلن ســؼقط التعبــد يؽــقن باســتقػاء الؿصــؾحة الؿطؾقبــة مـــ اإليجــاب، أجقــب طـــ هــذا

ــف الغــرض  ــع كــقن الػعــؾ بحــال يســتقيف ب ــد، وٓ يؿـ وتحصــقؾ الغــرض الؿطؾــقب مـــ التعب

 .(2)الؿطؾقب مـ التعبد والؿصؾحة الؿطؾقبة مـ اإليجاب؛ مع كقكف مـفقا طـف

 د يف الؿعامًلت:الؼسؿ الثاين: طدم اقتضاء الػسا

 استدلقا طؾك طدم اقتضاد الػساد يف الؿعامًلت:

    ًٓ :  أن الـفــل مـــ خطــاب التؽؾقــػ والصــحة والػســاد مـــ خطــاب القضــع، وكصــب أو

إسباب ٕحؽامفا، فال يتـاىف أن يؼقل الؿتؽؾؿ هنقتؽ طـ كذا فنذا فعؾتف رتبت طؾقـؽ حؽؿـف، 

البقع، فنن أتقتؿ بـف جعؾتـف سـببا لؾؿؾـؽ، فـال دلقـؾ  فال استبعاد أن يؽقن الشارع هنقتؽؿ طـ هذا

 .(2)طؾك اقتضاء البطالن مـ حقث الشرع ، وٓ طرف، وٓ لغة

 يجاب طـ هذا:

 : ًٓ بلكا ٓ كسؾؿ دطقى طدم التـايف بقـ الصحة والـفل، بؾ إن الـفل طـفا مـع ربـط الحؽـؿ أو

ؿة، ٕن كصبفا سبب تؿؽـقـ مــ بالؿـفقات وترتقب آثارها طؾقفا، يػضل إلك التـاقض يف الحؽ

التقسؾ هبا، ٕن حؽؿفا مؼصقد أدمل، ومتعؾؼ غرضف فتؿؽـف مـف حث طؾك تعاصقف، والـفـل 

 .(1)مـع مـ التعاصل، وهؿا متـاقضان

                                                        

 (.411تحؼقؼ الؿراد يف أن الـفل يؼتضل الػساد)ص(،  222( يـظر: الؿستصػك)ص 4)

 (.2/11اإلهباج )(،  412(،  بذل الـظر يف إصقل)ص2/411الػصقل يف إصقل) ( يـظر:  2)

 (. 222ص( يـظر:  الؿستصػك) 2)

 (.412( يـظر: روضة الـاضر)ص 1)
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قامت أدلة كثقرة طؾك اقتضاء الـفل لؾػساد والبطالن يف العبادات والؿعـامالت وسـبؼ  ثاكًقا:

 .(4)الؽالم طـفا

 الترجقـح:   

بعد طرض آراء العؾؿاء، وذكر أدلتفؿ يف هـذه الؼضـقة يتضـح أن مـذهب الجؿفـقر الؼائـؾ    

بلكف إذا كان الؿـفـل طــف لعقــف يؼتضـل الـبطالن هـق الـراجح  لؼـقة مـا اسـتدلقا بـف، وخؾـقه مــ 

الؿعارضة، وٓستدٓل الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ طؾك بطـالن الؿـفقـات بـالـفل طـفـا، وهـؿ 

 العربقة.  أطؾؿ بالؾغة 

 وفقف خؿسة فروع: 

(2)

مـ حؽؿة اهلل سبحاكف أن جعؾ الصالة ٓ تؼبؾ بغقر صفقر، فقغتسؾ العبد أو يتقضل 

                                                        

(، التبصرة يف أصقل 2/121(، العدة يف أصقل الػؼف)2/11اإلحؽام يف أصقل إحؽام)ظر: ( يـ 4)

 (.4/111(، روضة الـاضر وجـة الؿـاضر)4/414الػؼف)

يطفر بالضؿ صفارة فقفؿا، وآسؿ: الطفر بالضؿ، يؼال: صفر الشلء  -بػتح الفاء وضؿفا  -الطفارة يف الؾغة:  ( 2)

ققم يتطفرون فقتـزهقن مـ إدكاس، ورجؾ صاهر الثقاب، مـزه مـ الـجاسة،  تطفقرا، وتطفر بالؿاء، وهؿ

 فالطفار أي الـظافة.

(، الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح 2/121مادة)صفر( الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة) يـظر:

 (.2/211الؽبقر)

 .اصطالحا: رفع الحدث وإزالة الـجاسة، وما يف معـاهؿا أو طؾك صقرهتؿا

(، مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ 4/22الغرر البفقة يف شرح البفجة القردية ٕبل يحقك السـقؽل) ظر:يـ

 (.4/441)لؾخطقب الشربقـل الؿـفاج
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قؿؿ، فقطفر جقارحف مـ مؾقثات الؿادة، ويتجؿؾ لقؾؼك ربف كظقػا كؼقا، وقد تخؾص مـ يت أو

 غػؾتف وكسؾف واستبدل ذلؽ بـشاط واكتباه.

الطفارة شرط لصحة الصالة ٓ تصح الصالة بدوكف، وهق محؾ إجؿاع بقـ حؽؿ الطفارة: 

 .(4)رضا كاكت أو كػال الػؼفاء، كؿا اتػؼقا طؾك أن القضقء فرض لؾصالة سقاء أكاكت الصالة ف

هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ الصالة بدون صفارة، وهذا مـفل طـف وجف ربط الػرع بالؼاطدة: 

لذاتف فال يصح الصالة بدوهنا، فالـفل هـا يدل طؾك فساد الػعؾ وبطالكف، ٕكف راجع لذات 

ارة مـفل طـفا فؿـ شروط صحة الصالة الطفارة مـ الحدث، والصالة بغقر صف الػعؾ وطقـف،

 .(2)صفارة ثقب الؿصؾل ، وهقوٓ تصح؛ ٕن الـفل طائد طؾك شرط مـ شروط صحة الصالة

 مـ السـة. والدلقؾ طؾك ذلؽ: 

َؿ:   -  َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
ـْ »َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َيْؼَبُؾ َصَدَقًة ِم َّٓ بُِطُفقٍر، َو َٓ َيْؼَبُؾ اهللُ َصًَلًة إِ

 .(2)«قلٍ ُغؾُ 

ـِ َطاِمٍر َيُعقُدُه َوُهَق  - ـُ ُطَؿَر َطَؾك اْب  ْب
ِ
ـِ َسْعٍد، َقاَل: َدَخَؾ َطْبُد اهلل ـْ ُمْصَعِب ْب وما روي َط

 َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف 
ِ
ـَ ُطَؿَر؟ َقاَل: إِكِّل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل َٓ َتْدُطق اهللَ لِل َيا اْب َمرِيٌض َفَؼاَل: َأ

َؿ َيُؼقُل: ـْ ُغُؾقٍل، َوُكـَْت َطَؾك اْلَبْصَرةِ » َوَسؾَّ َٓ َصَدَقٌة ِم  .(1)«َٓ ُتْؼَبُؾ َصًَلٌة بَِغْقرِ ُصُفقٍر َو

                                                        

ــــل) ( 4) ــــديـ العقـ ــــدر ال ــــة ب ــــة شــــرح الفداي ــــرواين)ص4/411يـظــــر: البـاي (، التبصــــرة 411(، الرســــالة الؼق

ـــل) ـــافعل)4/421لؾخؿ ـــب)(، حا4/21(، إم لؾش ـــك الخطق ـــل طؾ ـــقة البجقرم ـــدع يف شـــرح 2/2ش (، الؿب

 (.4/14الؿؼـع)

  (.2/11(، شرح الؽقكب الؿـقر)2/121( يـظر: العدة يف أصقل الػؼف) 2)

، الحـديث "َٓ َيْؼَبـُؾ اهلُل َصـاَلًة بَِغْقـِر ُصُفـقرٍ  "، بـاب:"الطفـارة    "( حديث صحقح، أخرجـف ابــ ماجـف يف كتـاب:2)

 ."214"رقؿ

اَلةِ  "، باب:"الطفارة  "ف مسؾؿ يف كتاب:أخرج ( 1) َفاَرِة لِؾصَّ  ."221"، الحديث رقؿ"ُوُجقِب الطَّ
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والؿــراد بــف مــا هـــق -بضــؿ الطــاء الؿفؿؾــة -: "ُصُفــقر "ققلــف صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ:

   .(4)أطؿ مـ القضقء والغسؾ

تؽقن صحتفا مقققفة طؾك  إذا لؿ يؼبؾ الصالة إٓ بالطفارة،وجف آستدٓل مـ الحديث: 

وجقد الطفارة، فالؿقققف فرض، وكذا الؿقققف طؾقف، فقؽقن شرصًا، والؿشروط ٓ يقجد 

بدوكف، هذا الحديث كص يف وجقب الطفارة لؾصالة وقد أجؿعت إمة طؾك أن الطفارة شرط 

 .(2)يف صحة الصالة

(3 )( (4

ؾك الؿسؾؿ قبؾ أن يدخؾ يف الصًلة أن يؾبس أجؿؾ ثقابف، ويشترط فقف أن يؽقن ساترا ط

لؾعقرة، ويتزيـ وأقؾ الزيـة ما يستر العقرة فقتخقر أحسـ ثقابف طـدما يتجف إلك الصًلة، ٕكف 

 .سقـاجل ربف، رب جؿقع الؿخؾققات، وهق سبحاكف أجدر أن يزيـ لؾؼائف

                                                        

 (.4/221فتح الباري ٓبـ حجر) ( يـظر: 4)

 (4/411، شرح أبل داود لؾعقـل)(2/412شرح الـقوي طؾك مسؾؿ) ( يـظر: 2)

 

ُر بف كائـًا ما كان، والسرت بالػتح: مصدر سرتت الشلء السرت يف الؾغة: واحد الُستقر وإستار، والُسْترة: ما ُيْستَ  ( 2)

 .أسرته، إذا غطقتف، فاسترت هق، وَتَستََّر، أي َتَغطَّك

(، مختار 2/111(، الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة)42/211يـظر: مادة)سرت( هتذيب الؾغة)

 (.414الصحاح)ص

رة كؾ مؽؿـ لؾسرت، وطقرة الرجؾ والؿرأة سقأهتؿا، الخؾؾ يف الثغر ويف غقره، ، والعقالعقرة يف الؾغة:  ( 1)

  والَعْقَرُة: سقءة اإلكسان، وكؾُّ ما ُيْستحقا مـف، والجؿع َطَقرات.

 (. 1/142(، لسان العرب)2/111مادة)طقر( الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة) يـظر:

 ـظر إلقف.اصطالحا: طؾك ما يجب سرته يف الصالة، وهق الؿراد هـا، وطؾك ما يحرم ال

 (.4/111(، حاشقة الجؿؾ)2/1هناية الؿحتاج إلك شرح الؿـفاج) يـظر:
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ـ شروط صحة الصالة فال تصح الصالة مـ مؽشقف سرت العقرة م حؽؿ ستر العقرة:

العقرة التل أمر الشارع بسرتها يف الصالة، إٓ إذا كان طاجًزا طـ ساتر يسرت لف طقرتف، 

 ويختؾػ حد العقرة بالـسبة لؾرجؾ، والؿرأة، فسرت العقرة شرط مـ شروط صحة الصالة،

ك آستتار بف وصؾك طرياكا، وقد أجؿع الػؼفاء طؾك فساد صالة مـ ترك ثقبف وهق قادر طؾ

وضاهر مذهب مالؽ أهنا مـ ســ الصالة، وذهب أبق حـقػة والشافعل إلك أهنا مـ فروض 

 . (4)الصالة

هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ الصالة بدون سرت لؾعقرة، وهذا مـفل ربط الػرع بالؼاطدة: 

وبطالكف، ٕكف راجع لذات  لذاتف فال يصح الصالة بدوهنا، فالـفل هـا يدل طؾك فساد الػعؾ

أجؿع الػؼفاء طؾك أن سرت العقرة  فؿـ شروط صحة الصالة سرت العقرة، وقد الػعؾ وطقـف،

 شرط مـ شروط صحة الصالة ٓ تصح الصالة بدوكف.

 الدلقؾ طؾك ذلؽ: مـ السـف.

ُف، قَ  َؿ َأكَّ ـِ الـَّبِلِّ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ ـْ َطائَِشَة، َط َّٓ »اَل: ما روي َط ٍض إِ
َٓ َيْؼَبُؾ اهللُ َصًَلَة َحائِ

 .(2)«بِِخَؿارٍ 

يدلـا الحديث الشريػ طؾك أن إمر بسرت العقرة يف حالة الصالة، فنن كان كشػفا يف حالة 

الصالة مـفقا طـف تػريعا طؾك أن إمر بالشلء هنل طـ ضده، وإذا كان الؽشػ يف الصالة مـفقا 

                                                        

 (، بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد4/12(، تحػة الؿؾقك)4/11الفداية يف شرح بداية الؿبتدي) ( يـظر: 4)

ــك الشــرح الصــغقر)4/424) ــف الشــافعل)ص4/211(، حاشــقة الصــاوي طؾ ــاع يف الػؼ (، العــدة شــرح 21(، اإلقـ

   (.2/211(، الػروع ومعف تصحقح الػروع)11لعؿدة)صا

، الحديث "اْلَؿْرَأِة ُتَصؾِّل بَِغْقِر ِخَؿارٍ  "َباُب: ،"الطفارة  "( حديث صحقح، أخرجف أبق داود يف كتاب: 2)

َّٓ بِِخَؿارٍ "، باب :"الطفارة"، والرتمذي يف كتاب :"114"رقؿ َٓ ُتْؼَبُؾ َصاَلُة اْلَحائِِض إِ ، الحديث "َما َجاَء 

 ."211"رقؿ



– 
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الػساد إما مطؾؼا أو يف العبادات خاصة كؿا قرر يف إصقل، وهذا مـ طـف، فالـفل يدل طؾك 

ومتك قام الدلقؾ طؾك فساد صالة مـ صؾك الـفل يف العبادات فقؽقن دآ طؾك الػساد 

 .(4)مؽشقف العقرة دل ذلؽ طؾك أن سرت العقرة شرط يف صحة الصالة

(2)(3)

حؽؿة اهلل تعالك أن جعؾ هـاك أسؾقًبا لتبادل الؿـافع التل ٓ غـك طـفا بقـ الـاس، ويف مـ 

 ذلؽ تقسعة وتحؼقؼ لؾتؽامؾ بقـ العباد. 

هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ بقع الؿقتة، والـفل هـا لذات الػعؾ وطقـف،  حؽؿ بقع الؿقتة:

 .(1)وبطالكف فقدل طؾك التحريؿ ٕكف مـفل طـف لذاتف، والـفل هـا يدل طؾك فساد الػعؾ

                                                        

(، فقض 2/121(، مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح)2/221صرح التثريب يف شرح التؼريب)( يـظر:  4)

 (. 1/141الؼدير شرح الجامع الصغقر)

 البقع لغة: باطف يبقعف بقعا ومبقعا ففق بائع وبقع وأباطف بإلػ لغة، والبقع مـ إضداد كالشراء ويطؾؼ طؾك كؾ ( 2)

واحد مـ الؿتعاقديـ أكف بائع، ولؽـ إذا أصؾؼ البائع فالؿتبادر إلك الذهـ باذل السؾعة ويطؾؼ البقع طؾك الؿبقع 

 أيضا.

 (.4/11الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر)(،  1/22)لسان العرب (،12يـظر: مختار الصحاح)ص 

 .مبادلة الؿال تؿؾقؽ الؿال بالؿال بالرتاضلاصطالحا: 

 (.  1/112(، رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار)2/221الـفر الػائؼ شرح كـز الدقائؼ) يـظر:

أصؾ صحقح يدل طؾك ذهاب الؼقة مـ الشلء، خالف الحقاة، والَؿْقَتُة: ما  -الؿقؿ والقاو والتاء -( الؿقت لغة: 2)

  .روَح فقف لؿ تؾحؼف الذكاة، والؿقتة بالؽسر، كالِجؾسة والِركبة، والَؿقاُت بالػتح: ما ٓ

(، الؿصباح الؿـقر يف غريب 214(، مختار الصحاح)ص4/211الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة)يـظر:  

 (.2/112الشرح الؽبقر)

 الؿقتة اصطالحا: اسؿ لؿا زالت حقاتف ٓ بصـع أحد مـ العباد، أو بصـع غقر مشروع.

 (.4/441ئؼ شرح كـز الدقائؼ)(، البحر الرا4/12بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع)يـظر:    

(، الؿجؿقع 2/211(، مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ)1/224إصؾ الؿعروف بالؿبسقط) ( يـظر: 1)

 (.1/41)الؿبدع يف شرح الؿؼـع(، 1/221شرح الؿفذب)
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: هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ بقع الؿقتة، والـفل يدل طؾك فساد الػعؾ ربط الػرع بالؼاطدة

وبطالكف فقدل طؾك التحريؿ، ٕكف راجع إلك ذات الػعؾ وطقـف، ٕن الؿقتة محرمة ويػسد البقع 

تة ٓكعدام الؿالقة التل هل ركـ إذا كان أحد العقضقـ أو كالهؿا محرما، فال يجقز بقع الؿق

البقع، فنكف ٓ يعد مآ طـد أحد وطؾقف يبطؾ البقع، وذلؽ تلسقسا طؾك كجاسة طقـفا، وقد ترتب 

طؾك هذا حرمة ثؿـفا وآكتػاع هبا، حقث إن الؿقتة تلباها الـػقس السؾقؿة وتستؼذرها، فضال 

 .(4)الؿقاد الضارة طؿا ثبت طـ الطب الحديث مـ احتقائفا طؾك الؿقؽروبات و

 الدلقؾ طؾك ذلؽ: مـ الؽتاب.   

َمْت َطَؾْقُؽُؿ اْلَؿْقَتةُ  -  :-ققل اهلل  ُحرِّ
 (2). 

 َصؾَّك اهللُ  
ِ
ُف: َسِؿَع َرُسقَل اهلل  َرِضَل اهللُ َطـُْفَؿا، َأكَّ

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِرِ ْب ومـ السـة: ما روي َط

َة: َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َيُؼقُل  َم َبْقَع الَخْؿرِ، َوالَؿْقَتِة َوالِخـِْزيرِ »َطاَم الَػْتِح َوُهَق بَِؿؽَّ إِنَّ اهللَ َوَرُسقَلُف َحرَّ

 (.2)«َوإَْصـَامِ 

أجؿعــت إمــة طؾــك أكــف ٓ يجــقز بقــع الؿقتــة وإصـــام، ٕكــف ٓ يحــؾ آكتػــاع هبؿــا، 

ــل طـــ إضــ ــد هنــك الـب ــثؿـ فقفؿــا إضــاطة الؿــال، وق ويســتػاد التحــريؿ ، اطة الؿــالفقضــع ال

 .(1)مـ الـفل مع القطقد والتشديد

                                                        

) ( يـظر: 4) ْؾبِلِّ
 (، مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر1/11تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ وحاشقة الشِّ

 (.2/212(، الؿؿتع يف شرح الؿؼـع)1/442(، فتح العزيز بشرح القجقز)2/211خؾقؾ)

 (. 2( سقرة الؿائدة، جزء مـ أية رقؿ) 2)

(، ومسؾؿ 2221، الحديث رقؿ)"َباُب َبْقِع الَؿْقَتِة َوإَْصـَامِ  "، باب:"البققع"( يـظر: أخرجف البخاري يف كتاب: 2)

ـَامِ َتحْ  "، باب:"البققع"يف كتاب: َْص ْٕ  . "4114 "، الحديث رقؿ"ِريِؿ َبْقِع اْلَخْؿِر، َواْلَؿْقَتِة، َواْلِخـِْزيِر، َوا

(، التقشقح شرح الجامع 1/411(، كقؾ إوصار)1/211شرح صحقح البخارى ٓبـ بطال)( يـظر:  1)

 (.4111الصحقح)
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إذا كان أحد العقضقـ أو كالهؿا محرما، فال يجقز بقع الؿقتة وقد اتػؼ الػؼفاء طؾك أكف 

ٓكعدام الؿالقة التل هل ركـ البقع، فنكف ٓ يعد مآ طـد أحد وطؾقف يبطؾ البقع، وٓ يجقز يف 

ؿـ لفا، فـعدم ركـ البقع وهق مبادلة الؿال بالؿال وبقع الؿقتة ديـ مـ إديان، ٕكف ٓ ث

 .(4)باصؾ

ـــاس بالباصـــؾ، ٓ  ـــقال الـ ـــف أكـــؾ ٕم ـــة، ٕك ـــع الؿقت ـــا طــــ بق ـــالك هناك ـــاهلل ســـبحاكف وتع ف

تحصـــؾ بـــف مـػعـــة، ٕكـــف غقـــر مـتػـــع بـــف أصـــال، فلخـــذ العـــقض طــــف أكـــؾ ٕمـــقال الــــاس 

 بالباصؾ الؿـاقض لؾتجارة.

ـَ آَمـُـــقا ٓ َتـــْلُكُؾقا َأْمـــقاَلُؽْؿ َبْقــــَُؽْؿ بِاْلباصِـــِؾ إَِّٓ َأْن َتُؽـــقَن يـــ - :-قــال اهلل َفـــا الَّـــِذي ا َأيُّ

ـْ َتراٍع ِمـُْؽؿْ  تِجاَرًة َط
 (2). 

(3)

ــــ  مـــات م ـــع الؿحرَّ ـــا؛ ٕن بق ـــع مباًح ـــع أن يؽـــقن الؿبق ـــف يف صـــحة البق مــــ الؿتػـــؼ طؾق

 التعاون طؾك اإلثؿ والعدوان.

ـــر:  ـــؿ بقـــع الخؿ ـــر، ٕهنـــا أم الخبائـــث بســـبب حؽ ـــاء طؾـــك تحـــريؿ الخؿ اتػـــؼ الػؼف

                                                        

(، مقاهب الجؾقؾ 1/11ؼ شرح كـز الدقائؼ)(، تبققـ الحؼائ1/112يـظر: الؿحقط الربهاين يف الػؼف الـعؿاين) ( 4)

(، الؿبدع 1/442(، فتح العزيز بشرح القجقز)1/1211(، التبصرة لؾخؿل)2/211يف شرح مختصر خؾقؾ)

 (.1/41يف شرح الؿؼـع)

 (.21(سقرة الـساء، جزء مـ أية رقؿ) 2)

وَخْؿٌر وُخؿقر، يؼال خؿرة ِصْرٌف،  أصؾ واحد يدل طؾك التغطقة، َخْؿَرةٌ  -الخاء والؿقؿ والراء-الخؿر لغة: (  2)

َقْت بذلؽ لؿخامرهتا العؼؾ قت الَخْؿُر َخْؿًرا، ٕكَّفا ُتِرَكْت فاختؿرت، واختِؿارها: تغقُّر ريِحفا، وُسؿِّ  .سؿِّ

 (، مادة)خؿر(.2/241(، معجؿ مؼايقس الؾغة)2/111الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة) يـظر: 

ـْ  َبِد. اصطالحا: ُهَق الـِّلُء مِ  َماِء اْلِعـَِب اْلُؿْشَتدِّ َبْعَدَما َغَؾك، َوَقَذَف بِالزَّ

 (.1/442(، بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع)21/2الؿبسقط)يـظر: 



–
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ــؾ الشــقطان،  ـــ طؿ ــا م ــا رجًس ــر اهلل وطـــ الصــالة، وكقهن ــقل، لصــدها طـــ ذك إفســادها العؼ

كؿـــا اتػؼـــقا طؾـــك تحـــريؿ بقـــع الخؿـــر،  وأداة تالطبـــف بالــــاس،  فؽاكـــت محـــال لؾـفـــل،

 يف طؾة التحريؿ. ولؽـفؿ اختؾػقا

ــذهب إول ــاع الؿ ــا، وٓ آكتػ ــؾؿ تؿؾؽف ــك الؿس ــف يحــرم طؾ ــر، ٕك ــع الخؿ : ٓ يجــقز بق

هبــا، لؽـــ هـــاك فرًقــا بــقـ مــا إذا كاكــت ثؿـــا فــالبقع فاســد، وإن كاكــت مبقعــا، فــنن كــان الــثؿـ 

 .(4)وهق مذهب الحـػقة ديـا أو كؼقدا فالبقع باصؾ، وإن كان الثؿـ طقـا فالبقع فاسد،

إكـــف يحـــرم طؾـــك الؿســـؾؿ تؿؾقؽفـــا وتؿؾؽفـــا بســـائر  ":قـــال اإلمـــام الؽاســـاين رحؿـــف اهلل

ــالخؿر وإهنــا محرمــة  ــر ذلــؽ؛ ٕن كــؾ ذلــؽ اكتػــاع ب أســباب الؿؾــؽ مـــ البقــع والشــراء وغق

   .(2) "آكتػاع طؾك الؿسؾؿ

ـــار الؿـــذهب الثـــاين : الـفـــل طــــ بقـــع الخؿـــر وتحـــريؿ بقعفـــا لؽقهنـــا كجســـفا، وأن اطتب

ــا ي ــرم بقعف ــؾ كجــس مح ــة، وٕن ك ــبب الـجاس ــا بس ــايف إهاكتف ــذا يـ ــا، وه ًٓ متؼقًم ــا ــا م جعؾف

 .  (2) وهق محؾ اتػؼ الؿالؽقة، والشافعقة، والحـابؾة وٓ يصح بقعف،

هناكـــا اهلل ســـبحاكف وتعـــالك طــــ بقـــع الخؿـــر، والـفـــل يـــدل طؾـــك  ربـــط الػـــرع بالؼاطـــدة:

ـــف راجـــع  ـــك التحـــريؿ، ٕك ـــدل طؾ ـــف فق ـــؾ وبطالك ـــف، ٕن فســـاد الػع ـــؾ وطقـ ـــك ذات الػع إل

وٕهنـــا كجســـف  الخؿـــر محرمـــة ويػســـد البقـــع إذا كـــان أحـــد العقضـــقـ أو كالهؿـــا محرمـــا،

ــذا  ــا، وه ًٓ متؼقًم ــا ــا م ــا يجعؾف ــار بقعف ــا، وإن يف اطتب ــقاز بقعف ــدم ج ــك ط ــدل طؾ ــتفا ت وكجاس

ـــف  ـــف، ويحـــرم بقع ـــؾ كجـــس محـــرم وٓ يصـــح بقع ـــا بســـبب الـجاســـة، وٕن ك ـــايف إهاكتف يـ

                                                        

 (.1/111العـاية شرح الفداية)(، 21/41( يـظر: الؿبسقط) 4)

 (.1/442بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع) ( يـظر:2)

(، البقان 2/1(، الؿفذب يف فؼة اإلمام الشافعل)2/221(، الػقاكف الدواين)41/24حصقؾ)( يـظر: البقان والت 2)

 (.2/1(، الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد)1/14يف مذهب اإلمام الشافعل)



– 
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 الػساد والبطالن. ويدل طؾك

 والدلقؾ طؾك ذلؽ: مـ الؽتاب:

ـْ َطَؿِؾ   قال تعالك: َْزُٓم ِرْجٌس ِم ْٕ َْكصاُب َوا ْٕ َؿا اْلَخْؿُر َواْلَؿْقِسُر َوا ـَ آَمـُقا إِكَّ َفا الَِّذي يا َأيُّ

ُؽْؿ ُتْػِؾُحقَن  ْقطاِن َفاْجَتـُِبقُه َلَعؾَّ ْقطاُن َأنْ  (09)الشَّ ُيقِقَع َبْقـَُؽُؿ اْلَعداَوَة َواْلَبْغضاَء فِل  إِكَّؿا ُيرِيُد الشَّ

ًلِة َفَفْؾ َأْكُتْؿ ُمـَْتُفقنَ  ـِ الصَّ  َوَط
ِ
ـْ ِذْكرِ اهلل ُكْؿ َط اْلَخْؿرِ َواْلَؿْقِسرِ َوَيُصدَّ

(4). 

خرب اهلل تعالك الذيـ أرادوا التحريؿ طؾك أكػسفؿ بعد أن هناهؿ أن الخؿر والذي يتقاسروكف، 

ن طـدها، وإزٓم التل يؼتسؿقن هبا إثؿ وكتـ، مؿا زيَّـف الشقطان لؽؿ وحسـف يف والتل يذبحق

إكؿا يريد الشقطان بؽؿ شرب الخؿر لقققع بقـؽؿ ، أطقـؽؿ، فاتركقه وارفضقه َلَعؾَُّؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ 

العداوة والبغضاء ويصدكؿ بغؾبة الخؿر والؿقسر طؾقؽؿ طـ ذكر اهلل وطـ الصالة، فاكتفقا طـ 

 .(2)رب الخؿرش

 َصؾَّك اهللُ 
ِ
ُف: َسِؿَع َرُسقَل اهلل  َرِضَل اهللُ َطـُْفَؿا، َأكَّ

ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َجابِرِ ْب ومـ السـف: ما روي َط

َة:  َم َبْقَع الَخْؿرِ، َوالَؿقْ »َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َيُؼقُل َطاَم الَػْتِح َوُهَق بَِؿؽَّ َتِة َوالِخـِْزيرِ إِنَّ اهللَ َوَرُسقَلُف َحرَّ

ـُ بَِفا «َوإَْصـَامِ  ، َوُيْدَه ـُ ُػ َفا ُيْطَؾك بَِفا السُّ ، َأَرَأْيَت ُشُحقَم الَؿْقَتِة، َفنِكَّ
ِ
، َفِؼقَؾ: َيا َرُسقَل اهلل

 َصؾَّك «َٓ، ُهَق َحَرامٌ »الُجُؾقُد، َوَيْسَتْصبُِح بَِفا الـَّاُس؟ َفَؼاَل: 
ِ
َؿ ، ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َم ُشُحقَمَفا َجَؿُؾقُه، ُثؿَّ َباُطقُه، َفَلَكُؾقا َثَؿـَفُ »ِطـَْد َذلَِؽ:  ا َحرَّ  .(2)«َقاَتَؾ اهللُ الَقُفقَد إِنَّ اهللَ َلؿَّ

أما بقع الخؿر فباصؾ باإلجؿاع، وثؿـفا حرام، وكذلؽ الؿقتة وثؿـفا وبقع جؾدها قبؾ أن 

 .(1)بغ فنكف يطفر طـد كثقر مـ العؾؿاءيدبغ، فلما إذا د

                                                        

 (.11،14( سقرة الؿائدة، أية رقؿ) 4)

 (.4/211(، تػسقر الؿاوردي)2/4111الفداية إلك بؾقغ الـفاية)( يـظر:  2)

، ومسؾؿ يف "2221"، الحديث رقؿ"َبْقِع الَؿْقَتِة َوإَْصـَامِ  "، باب:"البققع"البخاري يف كتاب: ( أخرجف 2)

َْصـَامِ  "، باب:"البققع"كتاب: ْٕ  ."4114 "، الحديث رقؿ"َتْحِريِؿ َبْقِع اْلَخْؿِر، َواْلَؿْقَتِة، َواْلِخـِْزيِر، َوا

 (.2/2سبؾ السالم)(، 2/41كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ) ( يـظر: 1)
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ـــلبك أن يعامـــؾ  ـــقس مـــآ، فالشـــرع ي مــــ الؿعؾـــقم يف الشـــريعة اإلســـالمقة أن اإلكســـان ل

 اإلكسان الذي كرمف اهلل معامؾة الؿال.

ــر: ــع الح ــؿ بق ــا، ٕن جســد اإل حؽ ــع الحــر مطؾؼ ــة الشــريعة اإلســالمقة بق ــا حرم كســان حق

ـــ شــروط  ــف، ٕن م ــقد طؾق ــراد العؼ ــف، وٓ إي ــالل ٓ يجــقز بقع ــال وبالت ــد م ــا ٓ يع ــان أو مقت ك

الؿعؼــقد طؾقــف كقكــف مــآ، فــركـ البقــع مـعــدم،  والعؼــد طؾقــف باصــؾ،  وهــق محــؾ اتػــاق بــقـ 

 .  (4)الػؼفاء 

 ربط الػرع بالؼاطد:

ــع الحــر، والـفــل يــدل طؾــك ــا اهلل ســبحاكف وتعــالك طـــ بق ــف فقــدل  هناك فســاد الػعــؾ وبطالك

ـــداء لعـــدم  ـــف، ٕن بقـــع الحـــر باصـــؾ ابت ـــف راجـــع إلـــك ذات الػعـــؾ وطقـ طؾـــك التحـــريؿ، ٕك

ــة،  ــة الحري ــقت حؼقؼ ــع أصــال لثب ــف لؾبق ــقس محؾقت ــا ل ــع م ــالل ٓ يجــقز بق ــال وبالت ــال يعــد م ف

 مال متؼقم، والـفل هـا يؼتضل فساد البقع وبطالكف.

 والدلقؾ طؾك تحريؿ البقع:

ـــاب:مــــ الؽ ـَ   ت ـــ ـــاُهْؿ ِم ـــرِ َوَرَزْقـ ـــرِّ َواْلَبْح ـــل اْلَب ـــاُهْؿ فِ ـــل آَدَم َوَحَؿْؾـ ـــا َبـِ ْمـ ـــْد َكرَّ َوَلَؼ

ـْ َخَؾْؼـا َتْػِضقًلً  ْؾـاُهْؿ َطؾك َكثِقرٍ ِمؿَّ الطَّقِّباِت َوَفضَّ
 (2). 

صقرة لؼد كرم اهلل سبحاكف وتعالك بـل آدم كّرمف اهلل بالعؼؾ، والـطؼ، والتؿققز، والخط، وال

الحسـة والؼامة الؿعتدلة، وتدبقر أمر الؿعاش والؿعاد، وبتسؾقطفؿ طؾك ما يف إرض 

                                                        

(، الغرة الؿـقػة يف تحؼقؼ بعض مسائؾ اإلمام أبل 1/411بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع) ( يـظر: 4)

(، 2/44(، الؿفذب يف فؼة اإلمام الشافعل)1/211(، مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ)11حـقػة)ص

 (.2/1الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد)

 (.11قؿ)( سقرة اإلسراء، أية ر 2)



– 

4211  

 .(4)وتسخقره لفؿ

ـِ الـَّبِلِّ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َقاَل:  مـ السـة: ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َرِضَل اهللُ َطـُْف، َط َقاَل  "ما روي َط

ا َفَلَكَؾ َثَؿـَُف، َوَرُجٌؾ اهللُ: َثًلََثٌة َأَكا َخْصؿُ  ُفْؿ َيْقَم الِؼَقاَمِة: َرُجٌؾ َأْطَطك بِل ُثؿَّ َغَدَر، َوَرُجٌؾ َباَع ُحرًّ

 .(2)"اْسَتْلَجَر َأِجقًرا َفاْسَتْقَفك ِمـُْف َوَلْؿ ُيْعِط َأْجَرُه 

ع يبقـ لـا الحديث الشريػ إثؿ مـ فعؾ هذه إمقر،  مـ كؼض طفًدا طاهده طؾقف، ومـ با

حًرا؛ ٕكف استخدمف بغقر طقض، وهذا طقـ الظؾؿ، وإكؿا طظؿ اإلثؿ فقؿـ باع حرا؛ ٕن 

الؿسؾؿقـ أكػاء يف الحرمة والذمة، ولؾؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ أن يـصره وٓ يظؾؿف، وأن يـصحف 

وٓ يسؾؿف، ولقس يف الظؾؿ أطظؿ مـ أن يستعبده أو يعرضف لذلؽ، ومـ باع حرا فؼد مـعف 

أباح اهلل لف، وألزمف حال الذلة والصغار، ففق ذكب طظقؿ، يـازع اهلل بف يف التصرف يف ما 

 . (2)طباده

                                                        

 (.2/111(، تػسقر الزمخشري)4/121غرائب التػسقر وطجائب التلويؾ)( يـظر:  4)

ا "، باب:"البققع "( أخرجف البخاري يف كتاب: 2) ـْ َباَع ُحرًّ  ."2221 "، الحديث رقؿ"إِْثِؿ َم

 (.1/121(، دلقؾ الػالحقـ لطرق رياض الصالحقـ)1/211شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال)( يـظر:  2)
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 المبحث الثاوي

 المىهي عىه لىصف الصم له
 وفقف مطؾبان : 

: تعريػف. ًٓ  أو

ـــ الؿ ــر خــارج ط ــل ٕم ــاء أن يؽــقن الـف ـــ القضــقء بؿ ــالـفل ط ــف ك ــر ٓزم ل ــف غق ــل طـ ـف

مغصـــقب فـــنن إتـــالف الؿـــاء الؿغصـــقب قـــد يحصـــؾ بغقـــر القضـــقء كاإلراقـــة مـــثال، وأن 

 .(4)القضقء قد يحصؾ بؿاء غقر مغصقب

 ثاكًقا: مققػ العؾؿاء مـ الؿـفل طـف لقصػ ٓزم.

 اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة طؾك مذاهب أربعة مذاهب:  

أن الـفل طـ الشلء لقصػ ٓزم لف يؼتضل فساد كـؾ مــ أصـؾ الشـلء،  ٕول:الؿذهب ا   

ووصػف، فساًدا مرادًفا لؾبطالن، سقاء كان يف العبادات أم يف الؿعامالت، وهق مـذهب جؿفـقر 

 .(2)العؾؿاء مـ الؿالؽقة، والشافعقة، والحـابؾة

سـاده وبطالكـف مطؾؼـا أن الـفـل طــ الشـلء لقصـػة الـالزم ٓ يـدل طؾـك ف الؿذهب الثاين:   

سقاء كان يف العبادات أم يف الؿعامالت، وهذا مذهب مـ قال بعدم دٓلـة الـفـل طؾـك الـبطالن 

 .  (2)يف الؿـفل طـف لعقـف، وهؿ الؼاضل طبد الجبار ومـ معف

أن الـفل طـ الشلء لقصػف الالزم يدل طؾك فساده الؿرادف لؾـبطالن يف الؿذهب الثالث:    

                                                        

 (.4/411ققاصع إدلة يف إصقل) ( يـظر: 4)

كػائس إصقل يف شرح (، 2/111(، شرح مختصر الروضة)4/411ققاصع إدلة يف إصقل)( يـظر:  2)

 (.1/4411اإلهباج يف شرح الؿـفاج) (،12(، الؿسقدة)ص2/11(، بقان الؿختصر)1/4111الؿحصقل)

 (2/4441(، هناية القصقل)4/414( يـظر:  الؿعتؿد) 2)
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 .(4)لؿعامالت، مذهب اإلمام الرازي  ومـ معفالعبادات دون ا

أن الـفل طــ الشـلء لقصـػف الـالزم يـدل طؾـك فسـاد وصـػف دون أصـؾف، الؿذهب الرابع:   

 .  (2)فقبؼك إصؾ مشروًطا ويػسد القصػ، وهذا مذهب جؿفقر الحـػقة

إن الـفـل طــ الشـلء لقصـػ ٓزم لـف يؼتضـل فسـاد كـؾ مــ أدلة الؿذهب إول الؼائؾ ) -

 ؾ الشلء، ووصػف، فساًدا مرادًفا لؾبطًلن، سقاء كان يف العبادات أم يف الؿعامًلت(:أص

: مـ السـة. ًٓ  أو

 َطَشـَر ِديـَـاًرا، فِقَفـا
ْ
ـِ ُطَبْقٍد، َقاَل: اْشَتَرْيُت َيْقَم َخْقَبَر قاَِلَدًة بِاْثـَل ـْ َفَضاَلَة ْب  استدلقا بؿا روي َط

ْؾُتَفا، فَ   َصـؾَّك اهلُل َذَهٌب َوَخَرٌز، َفَػصَّ
ِّ
 َطَشَر ِديـَاًرا، َفـَذَكْرُت َذلِـَؽ لِؾـَّبِـل

ْ
ـِ اْثـَل َقَجْدُت فِقَفا َأْكَثَر مِ

َؾ »َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ، َفَؼاَل:   .(2)«َٓ ُتَباُع َحتَّك ُتَػصَّ

هناكا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ هذا البقع وأبطؾـف، ولـؿ يصـح العؼـد يف  وجف آستدٓل:

 .  (1)ؿساوي، ويبطؾ يف الؼدر الزائدالؼدر ال

 ثاكقا: استدلقا باإلجؿاع.

ـــ  ــالـفل ط ــدة آســتدٓل ب ـــ وجــقه طدي ـــفؿ م ــقاتر طـــ الصــحابة رضــل اهلل ط ــد ت ــف ق أك

القصــػ طؾـــك فســاد وبطـــالن إصــؾ، والحؽـــؿ بــرده يف وقـــائع كثقــرة يؼضـــل مجؿقطفـــا 

 الؼطع، ٓشتؿالفا طؾك الؿعـك الؽؾل. 

ــــرع طؾــــك اإلجؿــــاع:  ــــا ٓ كســــؾؿ أن الصــــحابة رجعــــقا يف فســــاد شــــلء مـــــ اطت بلك

الؿـفقـــات إلـــك مجـــرد الـفـــل، ٕهنـــؿ حؽؿـــقا يف كثقـــر مــــ الؿـفقـــات بالصـــحة، فؾـــق ققـــؾ 

                                                        

 (.4/111(،  إرشاد الػحقل)4/414(، الؿعتؿد)4/211( يـظر: الؿحصقل) 4)

 (.411(، بذل الـظر يف إصقل)ص4/221( يـظر : التؼرير والتحبقر) 2)

 ."4114"، الحديث رقؿ"َبْقِع اْلِؼاَلَدِة فِقَفا َخَرٌز َوَذَهٌب  "، باب:"الؿساقاه"( أخرجف مسؾؿ يف كتاب: 2)

 (.411الؿراد)ص( يـظر: تحؼقؼ  1)
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إهنـــؿ قـــد تؿســـؽقا بالػســـاد والـــبطالن لؿجـــرد الـفـــل، لـــزم أن يؽـــقن تخؾـــػ الحؽـــؿ طــــ 

ــؾ فقفــا بالصــحة لؿــاكع خــالف الظــاهر وإصــؾ طدمــف بخــالف  ــل قق مــا إذا هــذه الصــقر الت

قؾـــا بــلن مجــرد الـفـــل ٓ يؼتضــل الػســاد والــبطالن، والحؽـــؿ بــالبطالن يف هــذه الصـــقرة 

 .(4) لدلقؾ مـػصؾ

ــاب طـــ هــذا:  أن الصــقر التــل حؽؿــقا فقفــا بالصــحة مــع ورود الـفــل لــقس الـفــل يج

ــل حؽؿــقا  ــع الصــقر الت ــؾ جؿق ــال يتقجــف هبــا كؼــض، ب ــالزم ف ــف أو لقصــػة ال طـــ الشــي لعقـ

والـــبطالن كاكـــت ٕمـــر خـــارج، ومــــ أدطـــك غقـــر ذلـــؽ فعؾقـــف البقـــان، وأمـــا فقفـــا بالػســـاد 

 .(2)الؼقل بلن الحؽؿ لدلقؾ مـػصؾ فال كسؾؿ بف بؾ كؼطع بلن حؽؿفؿ لؿجرد الـفل

ـــاد الـــدلقؾ مــــ الؿعؼـــقل:  أن فعـــؾ الؿـفـــل طــــف معصـــقة، وحصـــقل الثـــقاب طؾـــك العب

عؼــقد وصــحة التصــرف كؾفــا وآطتــداد هبــا مؼربــة إلــك اهلل تعــالك، وحصــقل الؿؾــؽ يف ال

كعـــؿ، والؿعصـــقة تـاســـب الؿــــع مــــ الـعؿـــة، وقـــد إقـــرتن الحؽـــؿ بالػســـاد الؿـــرادف 

ــائؾقـ  ــاق الؼ ــؾ باتػ ــرتان دلق ــع آق ــاهل، والؿـاســبة م ـــ الؿـ ــرة جــدا م ــبطالن يف صــقر كثق لؾ

ـــف أو  ـــف لعقـ ـــبطالن يف كـــؾ مـفـــل طـ ـــل يؼتضـــل ال ـــلن الـف ـــقل ب ـــل تعؿـــقؿ الؼ ـــاس، فػ بالؼق

ــالزم ــا،  لقصــػة ال ــال لف ــذلؽ إبط ــقل ب ــرك الؼ ــرتان، ويف ت ــع آق ــبة م ــة الؿـاس ــآ لألدل إطؿ

 .    (2)فؽان الؼقل بذلؽ إجؿاطا

بلكــف يقجــد صــقر كثقــرة، ورد الـفــل طـفــا ومــع ذلــؽ لــؿ كحؽــؿ اطتــرع طؾــك هــذا: 

                                                        

(، الـفل وأثره يف فؼف الؼضاء والجـايات 421(، تحؼقؼ الؿراد)ص4/211( يـظر: الؿحصقل)4)

 (.11والحدود)ص

 (.11(، الـفل وأثره يف فؼف الؼضاء والجـايات والحدود)ص421( يـظر: تحؼقؼ الؿراد)ص 2)

يف فؼف الؼضاء والجـايات والحدود (، الـفل وأثره 421(، تحؼقؼ الؿراد)ص2/4414( يـظر: هناية القصقل) 2)

 (.11)ص
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ــذه  ــل ه ــة فػ ــداء لؾجؿع ــت الـ ــالبقع وق ــط ك ــك القصــػ فؼ ــبطالن إل ــؾ صــرف ال ــالبطالن ب ب

 .(4)الـفل وقد ققؾ بصحة البقع فدل ذلؽ طؾك صحة إصؾالصقرة يتـاقض إمر و

بــلن الصــقر التــل لــؿ كحؽــؿ فقفــا بــالبطالن لقجــقد معــارض أقــقى يجــاب طـــ هــذا: 

ـــك وصـــػف  ـــا إل ـــل متقجًف ـــان الـف ـــاك بعـــض الصـــقر ك ـــا أن هـ ـــبطالن، كؿ ـــدم ال أقتضـــك ط

 .(2)الؿجاور الؿـػؽ طـف، ولقس إلك وصػف الالزم، وهذا خارج محؾ الـزاع

إن الـفل طـ الشلء لقصػة الالزم ٓ يدل طؾك دل أصحاب الؿذهب الثاين الؼائؾ: است -

فساده وبطالكف مطؾؼا سقاء كان يف العبادات أم يف الؿعامالت، بؿثؾ ما استدلقا بف يف 

 .(2)الؿـفل طـف لعقـف

إن الـفل طـ الشلء لقصػف الالزم يدل طؾك استدل أصحاب الؿذهب الثالث الؼائؾ:  -

رادف لؾبطالن يف العبادات دون الؿعامالت بؿثؾ ما استدلقا بف يف الؿـفل طـف فساده الؿ

 .(1)لعقـف

: إن الـفل طـ الشلء لقصػف الالزم يدل طؾك فساد استدل أصحاب الؿذهب الرابع الؼائؾ -

 :وصػف دون أصؾف، فقبؼك إصؾ مشروًطا ويػسد القصػ بعدة أدلة

الــالزم قبــقح لغقــره، وذلــؽ الؼــبح قــائؿ  أن الؿـفــل طـــ الشــلء لقصــػفالــدلقؾ إول: 

ـــف لقصـــػف  ـــل طـ ـــقن الؿـف ـــؾ بؿؼتضـــك إصـــؾقة، فقؽ ـــب العؿ بالقصـــػ ٓ إصـــؾ فقج

   الالزم صحقحا بلصؾف لؿشروطقتف، فاسدا بقصػف لؼبحف.

بلكــف يؾــزم مـــ كــقن التصــرف صــحقحا أن يؽــقن مشــروطا، ومـــ اطتــرع طؾــك هــذا: 

                                                        

 (.14(، الـفل وأثره يف فؼف الؼضاء والجـايات والحدود )ص412( يـظر: تحؼقؼ الؿراد)ص 4)

 (.14( يـظر: الـفل وأثره يف فؼف الؼضاء والجـايات والحدود)ص 2)

 (.  21( يـظر: البحث )ص   2)
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 .(4)لػعؾ مـفقا طـف يـايف هذا القصػضرورة كقكف مشروطا أن يؽقن مرضقا، وكقن ا

ـــف يـــقم الـحـــر هـــق إيؼـــاع الصـــقم ٓ الصـــقم كػســـف وهؿـــا الـــدلقؾ الثـــاين:  أن الؿـفـــل طـ

 .(2)متغايران، فال يؾزم مـ تحريؿ اإليؼاع تحريؿ القاقع

ٓ كســـؾؿ بتغقـــر الؿػفـــقمقـ بـــقـ اإليؼـــاع والققـــقع، بـــؾ الؿػفـــقم اطتـــرع طؾـــك هـــذا: 

قــع، فنيؼــاع الصــقم يــقم الـحــر مــا هــق إٓ وققطــف يف يــقم الـحــر، واحــد فــال إيؼــاع مـــ غقــر وا

 .  (2)فال يتصقر وققع كظري مـ دون أن يحصؾ مـف وققع بالػعؾ

 الترجقح:

بعــد طــرض آراء العؾؿــاء، وذكــر أدلــتفؿ يف هــذه الؼضــقة يتضــح أن مــذهب الجؿفــقر    

ــــ أصـــؾ الشـــ ـــؾ م ـــف يؼتضـــل فســـاد ك ــــ الشـــلء لقصـــػ ٓزم ل ـــل ط ـــؾ إن الـف لء، الؼائ

ووصـــػف، فســـاًدا مرادًفـــا لؾـــبطالن، ســـقاء كـــان يف العبـــادات أم يف الؿعـــامالت هـــق الـــراجح  

 لؼقة ما استدلقا بف، وخؾقها مـ الؿعارضة.

ؾة إلك شؽر الـعؿة، إذ هق كػ الـػس طـ إكؾ والشرب والجؿاع، وإهنا إن الصقم وسق

مـ أجؾ الـعؿ وأطالها، وآمتـاع طـفا زماكا معتربا يعرف قدرها، إذ الـعؿ مجفقلة، فنذا 

 فؼدت طرفت، فقحؿؾف ذلؽ طؾك قضاء حؼفا بالشؽر، وشؽر الـعؿ فرض طؼال وشرطا.

لػطر وإضحك سقاء الـذر والؽػارة والؼضاء يحرم صقم يقمل طقد احؽؿ صقم العقديـ: 

                                                        

 (.12فؼف الؼضاء والجـايات والحدود)ص (، الـفل وأثره يف412( يـظر: تحؼقؼ الؿراد)ص 4)

 (.12(، الـفل وأثره يف فؼف الؼضاء والجـايات والحدود)ص411( يـظر: تحؼقؼ الؿراد)ص 2)

(، الـفل وأثره يف فؼف الؼضاء والجـايات 241( يـظر:إمر والـفل طـد إصقلققـ لؾدكتقر أحؿد يقكس)ص 2)

 (.11والحدود)ص



– 

4214  

وبف قال بعض الحـػقة، ومشفقر مذهبفؿ أن  -والتطقع، طـد اإلمام مالؽ، والشافعل، وأحؿد

 .(4)صقمفؿا مؽروه تحريًؿا؛ لؿا فقف مـ اإلطراض طـ ضقافة اهلل

إضـحك، هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ صقام يقمقـ: يـقم الػطـر ويـقم ربط الػرع بالؼاطدة: 

والصقم مشروع طؾك العؿقم ما طدا يقم الػطر ويقم إضحك، وما طدا إيـام التـل هنـك الـبـل 

طـ صقامفا وصقم يقم العقد ٓ يجقز وٓ يصـح، وَلـْقَس َذلِـَؽ لِـَذاِت  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -

َكَُّف َصْقٌم، َوُهَق َمْشُروٌع َبْؾ لَِؽْقكِِف َص 
ِ
َٓ لُِجْزئِِف؛ ٕ ْقًما فِل َيْقِم اْلِعقِد، َوُهَق َوْصـٌػ لِـَذاِت الصقم، َو

ََداء فالققــت وصــػ ٓزم  ْٕ ــَق َمحــؾ ا ــف لؿعـــك متصــؾ بققــت الصــقم، وُه ــْقِم، فــالـفل طـ الصَّ

لؾصقم، وٓ يتؼـرب إلـك اهلل تعـالك بؿـا يـفـك طــف، وٕن العبـادات تؽؾقػـات ديـقـة تعؾؼـت هبـا 

قف فؿعـك ذلؽ أن الؿـمدى غقـر الؿـلمقر بـف، وإٓ كـان أوامر اهلل تعالك، فنذا تعؾؼ مع ذلؽ هبا هن

 . إمر والـفك وارديـ طؾك محؾ واحد فقؽقن التـاقض

 لؿا فقف مـ اإلطراض طـ الضقافة اهلل تعالك لعباده.الحؽؿف مـ التحريؿ:  

 والدلقؾ طؾك التحريؿ:

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َرِضَل اهللُ َطـُْف:-  » ما روي َط
ِ
ـْ ِصَقاِم َأنَّ َرُسقَل اهلل  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َكَفك َط

َْضَحك، َوَيْقِم اْلِػْطرِ  ْٕ ـِ َيْقِم ا  .(2)«َيْقَمْق

ـْ َأبِل ُطَبْقٍد،- اَلِة َقْبَؾ  وما روي َط ـِ اْلَخطَّاِب، َفَبَدَأ بِالصَّ َقاَل: َشِفْدُت اْلِعقَد َمَع ُطَؿَر ْب

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  اْلُخْطَبِة، َفَؼاَل: إِنَّ َرُسقَل 
ِ
، َيْقِم اْلِػْطِر »اهلل ـِ ـِ اْلَقْقَمْق ـْ ِصَقاِم َهَذْي َكَفك َط

                                                        

(، الؿجؿقع 2/111(، الذخقرة)4/111ؾك مراقل الػالح شرح كقر اإليضاح)حاشقة الطحطاوي ط( يـظر:  4)

(، 2/142(، تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج)1/111(، الؿجؿقع شرح الؿفذب)1/211شرح الؿفذب)

 (.4/114الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد)

ـــر:  2) ـــاب:( يـظ ـــؾؿ يف كت ـــف مس ـــاب:"الصـــقام"أخرج ـــقم إ"، ب ـــر وي ـــقم الػط ــــ صـــقم ي ـــل ط ، "ضـــحكالـف

 .  "4421"الحديث رقؿ
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ـْ  َْضَحك َتْلُكُؾقَن فِقِف مِ ْٕ ـْ ِصَقامُِؽْؿ، َوَيْقُم ا
ا َيْقُم اْلِػْطِر، َفَقْقُم فِْطِرُكْؿ مِ َْضَحك، َأمَّ ْٕ  َلْحِؿ َوَيْقِم ا

 .(4)«ُكُسؽُِؽؿْ 

 آستدٓل: وجف 
 
الحديث الشريػ فقـف دٓلـة طؾـك أن صـقم يـقم الػطـر ويـقم الـحـر مـفـل

لؿا فقف مـ اإلطراض طـ الضـقافة اهلل طـف، والـفل أصؾف التحريؿ إٓ أن تؼقم قريـة طؾك خالفف، 

 .(2)تعالك لعباده

ر والثالث طشر مـ شفر ذي الحجة يف كؾ الققم الحادي طشر والثاين طشأيام التشريؼ هك: 

 طام.

: ٓ يجقز صقامفا هذه إيام الثالثة، ٕهنا أيام أكؾ وشرب، وهذا محؾ اتػاق بقـ حؽؿفا

 .(2)الػؼفاء

الققم الحادي طشر والثاين طشر : هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ صقام  ربط الػرع بالؼاطدة:

، والصقم مشروع طؾك العؿقم ما طدا أيام محددة والثالث طشر مـ شفر ذي الحجة يف كؾ طام

طـ صقامفا، وصقم أيام التشريؼ ٓ يجقز وٓ يصح وَلْقَس  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -هنك الـبل 

َكَُّف َصْقٌم، َوُهَق َمْشُروٌع َبْؾ لَِؽْقكِِف َصْقًما فِل أيام التشريؼ، 
ِ
َٓ لُِجْزئِِف؛ ٕ َذلَِؽ لَِذاِت الصقم، َو

ََداء فالققت َوُهَق َوْص  ْٕ ْقِم، فالـفل طـفا لؿعـك متصؾ بققت الصقم، وُهَق َمحؾ ا ٌػ لَِذاِت الصَّ

                                                        

، "4111" "، الحديث رقؿ"قم إضحكصقم يقم الػطر وي"، باب:"الصقم"أخرجف البخاري يف كتاب: ( يـظر: 4)

 4421ومسؾؿ يف الصقام باب الـفل طـ صقم يقم الػطر ويقم إضحك رقؿ 

ك إِكَؿاُل الُؿْعؾِِؿ بَػَقائِِد (، َشْرُح َصِحقح ُمْسؾِِؿ لِؾَؼاِضك ِطَقاض ال4/111سبؾ السالم) ( يـظر: 2) ُؿَسؿَّ

 (.1/442(، البدُر التؿام شرح بؾقغ الؿرام)1/12ُمْسؾِؿ)

 

ــقر اإليضــاح) ص 2) ــتـ ك ــالح شــرح م ــل الػ ــذخقرة)212( يـظــر: مراق ــاج يف شــرح 2/111(، ال ــة الؿحت (،  تحػ

 (.11(، زاد الؿستؼـع يف اختصار الؿؼـع)ص2/141الؿـفاج)
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 .وصػ ٓزم لؾصقم، وٓ يتؼرب إلك اهلل تعالك بؿا يـفك طـف

 الدلقؾ طؾك ذلؽ: 

 َصؾَّك 
ِ
َثُف َأنَّ َرُسقَل اهلل ُف َحدَّ ـْ َأبِقِف، َأكَّ ـِ َمالٍِؽ، َط ـِ َكْعِب ْب ـِ اْب َؿ َبَعَثُف ما روي َط اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ـَ اْلَحَدَثاِن َأيَّاَم التَّْشرِيِؼ، َفـَاَدى  ـٌ َوَأيَّاُم ِمـًك َأيَّاُم َأْكٍؾ »َوَأْوَس ْب َّٓ ُمْمِم َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة إِ ُف  َأكَّ

 .(4)«َوُشْرٍب 

إضحك ويف أن أيام التشريؼ هل أيام مـك، وهل ثالثة أيام بعد طقد  وجف آستدٓل:

تسؿقتفا بليام التشريؼ؛ ٕن الذبح فقفا بعد شروق الشؿس، وٕهنؿ كاكقا يشرققن فقفا الؾحؿ 

مـ لحقم إضاحل، وهل أيام مـك إلقامتفؿ فقفا، وهك أيام أكؾ وشرب ٓ يجقز فقفا 

 . (2)الصقم، وذلؽ ٕن الؼقم كالضقػ، والضقػ ٓ يصقم طـد مضقػف

شرع اهلل البقع تقسعة مـف طؾك طباده، فنن لؽؾ فرد مـ أفراد الـقع اإلكساين ضرورات مـ 

يقفرها  الغذاء والؽساء وغقرها مؿا ٓ غـك لإلكسان طـف ما دام حقا، وهق ٓ يستطقع وحده أو

مـ الؿبادلة، فقعطل ما طـده لـػسف ٕكف مضطر إلك جؾبفا مـ غقره، ولقس ثؿة صريؼة أكؿؾ 

 مؿا يؿؽـف آستغـاء طـف بدل ما يلخذه مـ غقره مؿا هق يف حاجة إلقف.

الربا محرم بالؽتاب والسـة واإلجؿاع، وهق مـ الؽبائر،  :حؽؿ البقع الؿشتؿؾ طؾك الربا

ومـ السبع الؿقبؼات، ولؿ يمذن اهلل تعالك يف كتابف طاصقا بالحرب سقى آكؾ الربا، ومـ 

ستحؾف فؼد كػر إلكؽاره معؾقما مـ الديـ بالضرورة  فقستتاب، فنن تاب وإٓ قتؾ، أما مـ ا

 .(2)تعامؾ بالربا مـ غقر أن يؽقن مستحال لف ففق فاسؼ، وهذا محؾ اتػاق بقـ الػؼفاء

                                                        

اِم التَّْشِريِؼ  "، باب:"الصقام"اب:أخرجف مسؾؿ يف كت ( 4)  ."4412"، الحديث رقؿ"َتْحِريِؿ َصْقِم َأيَّ

 (.1/11(، َشْرُح َصِحقح ُمْسؾِِؿ لِؾَؼاِضك ِطَقاض )2/424كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ)( يـظر:  2)

الؽايف يف  (،1/12(، الحاوي الؽبقر)1/421(، التاج واإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾ)42/411الؿبسقط)( يـظر:  2)

 (.2/24فؼف اإلمام أحؿد)
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: أن البقـع مشـروع مــ حقـث إصـؾ لؽــ كقكـف مشـتؿاًل طؾـك ربـا هـق ربط الػرع بالؼاطـدة

لذات الػعؾ ٓ يـػؽ طـف، والذات لقست محرمة، لؽـ القصـػ الؿـالزم  الؿـفل، فالـفل طائد

 لفا هق الؿحرم.

 الدلقؾ طؾك التحريؿ:  مـ الؽتاب.

با   :-ققل اهلل َم الرِّ َوَأَحؾَّ اهللُ اْلَبْقَع َوَحرَّ
 (4) . 

ـَ َآَمـُقا اتَُّؼقا اهللَ َوَذُروا َما َبؼِ   :-ققل اهلل َفا الَِّذي ـَ َيا َأيُّ َبا إِْن ُكـُْتْؿ ُمْمِمـِق ـَ الرِّ َل ِم
(2.) 

: أن اهلل سبحاكف وتعالك أحؾ إرباح يف التجارة والشراء والبقع، وحرم وجف آستدٓل

الزيادة التل يزاد رب الؿال بسبب زيادتف غريؿف يف إجؾ، وتلخقره ديـف طؾقف، يؼقل طز وجؾ: 

لبقع، وإخرى مـ وجف تلخقر الؿال والزيادة يف ولقست الزيادتان الؾتان إحداهؿا مـ وجف ا

إجؾ سقاء، وذلؽ أين حرمت إحدى الزيادتقـ، وهل التل مـ وجف تلخقر الؿال والزيادة يف 

إجؾ؛ وأحؾؾت إخرى مـفؿا، وهل التل مـ وجف الزيادة طؾك رأس الؿال الذي ابتاع بف 

طز وجؾ لقست الزيادة مـ وجف البقع كظقر  البائع سؾعتف التل يبقعفا فقستػضؾ فضؾفا، فؼال اهلل

 .(2)الزيادة مـ وجف الربا؛ ٕين أحؾؾت البقع، وحرمت الربا

ـْ َطْبِد  ـْ َطْؾَؼَؿَة، َط َثـَا َط ـْ ُمِغقَرَة، َقاَل: َسَلَل ِشَباٌك إِْبَراِهقَؿ، َفَحدَّ َثـَا َجرِيٌر، َط مـ السـف: َحدَّ

، َقاَل: 
ِ
 َص »اهلل

ِ
ـَ َرُسقُل اهلل َبا َوُمْمكَِؾفُ َلَع َؾ الرِّ

َؿ آكِ ، َقاَل: ُقْؾُت: َوَكاتَِبُف، «ؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

ُث بَِؿا َسِؿْعـَا»َوَشاِهَدْيِف  َقاَل:    .(1)«إِكََّؿا ُكَحدِّ

تحريؿ الربا، وأكف فعؾ مذمقم يستحؼ فاطؾف الؾعـ والطرد طـ رحؿة اهلل  وجف آستدٓل:

                                                        

 (.211سقرة البؼرة، جزء مـ أية رقؿ) ( يـظر:  4)

 (.211سقرة البؼرة أية رقؿ)  ( يـظر: 2)

 (.4/211)تػسقر الؿاوردي(، 1/12)تػسقر الطربي ( يـظر: 2)

َبا َوُمْمكِؾِفِ  "، باب:"البققع   "( أخرجف مسؾؿ يف كتاب: 1) ـِ آكِِؾ الرِّ  ."4111 "الحديث رقؿ، "َلْع
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الربا، وممكؾف، وكاتبف، وشاهديف كؾفؿ مؾعقن بسبب تعاوهنؿ طؾك  سبحاكف وتعالل، وأن آكؾ

 .(4)اإلثؿ والعدوان

ــقاغة  ــقدة، والص ــا يف الج ــقزن، وإن اختؾػ ــؾ يف ال ــف التؿاث ــب فق ــذهب، يج ــذهب بال ــع ال بق

 ر أو مـ غقرهؿا. وكحقهؿا، وسقاء أكاكت الزيادة مـ جـسف أم مـ جـس آخ

ٓ يجقز بقع الذهب بالذهب إٓ سـقاء بسـقاء، يـدا بقـد؛ ٕن الـذهب مــ إصــاف حؽؿف: 

 (2)الستة التل ورد الـفل طـ التػاضؾ يف الصـػ القاحد مـفا، وهذا محؾ اتػاق بقـ الػؼفاء

: بقع الذهب بالذهب مع الزيادة، فالذهب بالذهب لقس حراًما لؽـ ربط الػرع بالؼاطدة

أن العؾة يف تحريؿ الربا يف الذهب هل الثؿـقة، فنن  الحرام يف القاصػ الؿالزم لف وهق الزيادة،

الدراهؿ والدكاكقر أثؿان الؿبقعات، والثؿـ هق الؿعقار الذي يعرف بف تؼقيؿ إمقال، فقجب 

أن يؽقن محدودا مضبقصا ٓ يرتػع وٓ يـخػض، إذ لق كان الثؿـ يرتػع ويـخػض كالسؾع لؿ 

يؽـ لـا ثؿـ كعترب بف الؿبقعات، بؾ الجؿقع سؾع، وحاجة الـاس إلك ثؿـ يعتربون بف الؿبقعات 

حاجة ضرورية طامة، وذلؽ ٓ يعرف إٓ بسعر تعرف بف الؼقؿة، وذلؽ ٓ يؽقن إٓ بثؿـ تؼقم 

بف إشقاء ويستؿر طؾك حالة واحدة، وٓ يؼقم هق بغقره، إذ يصقر سؾعة يرتػع ويـخػض، 

عامالت الـاس ويؼع الخؾػ ويشتد الضرر، فإثؿان ٓ تؼصد ٕطقاهنا، بؾ يؼصد فتػسد م

 التقصؾ هبا إلك السؾع، فنذا صارت يف أكػسفا سؾعا تؼصد ٕطقاهنا فسد أمر الـاس.

                                                        

(، مـة الؿـعؿ يف شرح 21/112البحر الؿحقط الثجاج يف شرح صحقح اإلمام مسؾؿ بـ الحجاج)( يـظر:  4)

 (.2/12صحقح مسؾؿ)

(، الؽايف يف فؼف أهؾ 1/11(، تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ)1/241يـظر: بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع) ( 2)

 (.1/2(، الؿغـل ٓبـ قدامة)1/12الؽبقر)(، الحاوي 2/121الؿديـة)
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 الدلقؾ طؾك ذلؽ: مـ السـة.

  -رضل اهلل طـف  -طـ طؿر بـ الخطاب 
ِ
: -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -قال: قال رسقُل اهلل

َّٓ َهاَء ال» َّٓ َهاَء َوَهاَء، والػضُة بالػضِة رًبا، إٓ َهاَء وَهاَء، َواْلُبرُّ بِاْلُبرِّ ِرًبا، إ َهُب بِالذهب ِرًبا، إ ذَّ

َّٓ َهاَء َوَهاءَ  ِعقِر ِرًبا، إ ِعقُر بِالشَّ  . (4)«َوَهاَء، َوالشَّ

ــدري  ــعقد الخ ــل س ـــ أب ــف  -ط ــل اهلل طـ ــقل اهلل -رض ــؾك اهلل  -، أن رس ــؾؿ ص ــف وس  -طؾق

ـــٍض، َوٓ »قـــال:  ـــك َبْع قا َبْعَضـــَفا َطَؾ ـــػُّ ـــٍؾ، َوٓ ُتِش ـــْثالً بِِؿْث َّٓ مِ َهِب، إ ـــذَّ َهَب بِال ـــذَّ ـــقا ال ٓ َتبِقُع

ـــا  ـــقا مِـَْف ـــٍض، َوٓ َتبِقُع ـــك َبْع قا َبْعَضـــَفا َطَؾ ـــٍؾ، َوٓ ُتِشـــػُّ ـــْثالً بِِؿْث َّٓ مِ ـــاْلَقِرِق إ ـــَقِرَق بِ ـــقا اْل َتبِقُع

 .(2)«زٍ َغائِبًا بِـَاجِ 

ـــتدٓل:  ـــف آس ـــا ومصــــقطفؿا إٓ وج ـــا وطقـفؿ ـــذهب تربهؿ ـــذهب بال ـــع ال ٓ يجـــقز بق

ـــا حراســـة  ـــًدا بقـــد، وٓ يحـــؾ التػاضـــؾ يف شـــلء مـفؿـــا، وإكؿـــا حـــرم اهلل الرب مـــثال بؿثـــؾ ي

ــاس  ــاق أغــراض الـ ـــ جـــس واحــد؛ ٓتػ ــاثـقـ م ــال يجــقز واحــد ب ــا، ف ــا لف ــقال وحػًظ لألم

 .(2)تؾػ الصـػان؛ ٓختالف إغراض والؿـافعفقف، ويجقز واحد باثـقـ إذا اخ

أحؾ الذهب والحرير لإلكاث، وحرم طؾك ذكقرها، وإكؿا يحرم مـفا صقاغة الحؾل 

 الؿحرمة، كالحؾل الؿتخذة مـ الذهب لؾرجال.

جؿقع أشـؽالفا طــد جؿفـقر الػؼفـاء، وكـره يحرم طؾك الرجؾ اتخاذ حؾل الذهب ب حؽؿف:

                                                        

ومسؾؿ  (،2421، الحديث رقؿ )"ما يذكر يف بقع الطعام والحؽرة "، باب:"البققع "أخرجف البخاري يف كتاب:(  4)

 (.4111، الحديث رقؿ) "الصرف وبقع الذهب بالقرق كؼداً  "، باب:"الؿساقاة والؿزارطة "يف كتاب:

 "(، ومسؾؿ يف كتاب:2411، الحديث رقؿ )"بقع الػضة بالػضة "، باب:"البققع "أخرجف البخاري يف كتاب: ( 2)

 (.4111، الحديث رقؿ )"الربا "، باب:"الؿساقاة والؿزارطة

 (.2/422(، كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ)1/211شرح صحقح البخارى ٓبـ بطال)( يـظر:  2)
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مالؽ لؾصبقان لبس الذهب، ٕهنؿ مـ جـس يحـرم طؾقـف، ولـؿ يصـؾ التحـريؿ لعـدم التؽؾقـػ 

ويحتؿؾ الؽراهة طؾك الصبل الالبس ٕهنؿ يـدبقن فقؽره لفـؿ ذلـؽ، وهـق ضـاهر ققلـف لعؿـقم 

ة لػسـاد أخالقفـؿ فؽرهـف الـفل ولمال يعتادوكف فقبعثفؿ ذلؽ طؾقف طـد الؽرب فقؽقن ذلـؽ وسـقؾ

 .(4 )لذلؽ ولؿ يحرمف

فبقع الذهب لقس حراًما لؽـ الحرام يف القاصػ الؿالزم لف وهق لبسـف  ربط الػرع بالؼاطدة:

أن العؾة يف تحريؿ الذهب يف لبسـف لؾرجـال ولـقس يف كػسـف، فـنن اهلل سـبحاكف وتعـالك  لؾرجال،

قه، ٕن فقــف خـقثـة ٓ تؾقــؼ بشــفامة حـرم طؾــك ذكقرهـا الؿؽؾػــقـ غقــر الؿعـذوريـ أن يســتعؿؾ

 .الرجال يف الزيـة

 الدلقؾ طؾك ذلؽ:

َؿ َقاَل:  ـِ الـَّبِلِّ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ ـْ َأبِل ُمقَسك، َط تِل، »َط َكاِث ُأمَّ ِ ِ
َهُب َواْلَحرِيُر إل ُأِحؾَّ الذَّ

َم َطَؾك ُذُكقِرَها  .(2)«َوُحرِّ

الزائـد  اهلل سبحاكف وتعالك الذهب والحريـر الخـالص أوأحؾ وجف آستدٓل مـ الحديث: 

وزكــا إلكــاث إمــة لبســا وافرتاشــا وتحؾقــة وغقــر ذلــؽ، وحــرم طؾــك ذكقرهــا الؿؽؾػــقـ غقــر 

 .(2)الؿعذوريـ أن يستعؿؾقه ٕن فقف خـقثة ٓ تؾقؼ بشفامة الرجال يف الزيـة

                                                        

(، 411، كػايـة إخقـار يف حـؾ غايـة اإلختصـار)ص(42/211(، الـذخقرة)4/211الـتػ يف الػتـاوى) ( يـظر: 4)

 (.1/411)كتاب الػروع

َهِب  "، باب:"الؾباس"(أخرجف الرتمذي يف كتاب 2) ، الـسائل " 4121 "، الحديث رقؿ" َما َجاَء فِل الَحِريِر َوالذَّ

َجاِل الحديث رقؿ "،  باب:"الؾباس  "يف كتاب: َهِب َطَؾك الرِّ  ."1411 "َتْحِريُؿ الذَّ

 (.1/2111مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح)(، 1/241)يـظر: آستذكار ( 2)
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 المبحث الثالث

 المىهي عىه ألمش خاسجي
 وفقف مطؾبان : 

: تعريػف. ًٓ  أو

ــف متعؾؼــًا بشــرط  ــف مـــ حقــث كقك ــف ذا صــؾة ب ــلمر خــارج طـــ الؿــلمقر ب ــؼ ب الـفــل الؿتعؾ

ــف تعؾــؼ  ــؾ لؿــا ل ــف ب ــؿ يتجــف لؾؿــلمقر ب ــالـفل ل ــة، ف ــة أو العادي مـــ شــروصف الشــرطقة أو العؼؾق

ع الجــقز والبـــقض خشــقة أن يؼـــامر بــف، أو طـــ بقـــع الســالح مــــ كؿــا لـــق هنــل طــــ بقــ بــف

الرققـــؼ مطؾؼـــا خشـــقة الػجـــقر بـــف، الؿســـؾؿقـ خشـــقة أن يؼطعـــقا بـــف الطريـــؼ، أو طــــ بقـــع 

 .(4) طـ غرس العـب أو بقعف خشقة أن يعصر خؿرا وكحقه أو

 ثاكًقا: مققػ العؾؿاء مـ آختًلف يف الؿـفل طـف.

 لؿسللة طؾك مذهبقـ:اختؾػ العؾؿاء يف هذه ا      

أن الـفل طـ الشلء ٕمر خارج ٓ يدل طؾك فساده وبطالكـف، وهـق مـذهب الؿذهب إول: 

   .(2)الحـػقة، والشافعقة، واإلمام أحؿد يف رواية

أن الـفل طــ الشـلء ٕمـر خـارج  يـدل طؾـك فسـاده وبطالكـف، وإلقـف ذهـب  الؿذهب الثاين:

 .    (2)يف رواية، ورجحف اإلمام الشقكاينجؿفقر الؿالؽقة والظاهرية، والحـابؾف 

                                                        

شرح  (،4/141(، روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف أصقل الػؼف)4/411ققاصع إدلة يف إصقل) ( يـظر:4)

 .(2/121مختصر الروضة)

(، شرح 4/141الػؼف) (، روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف أصقل4/411( يـظر: ققاصع إدلة يف إصقل)2)

 (.4/211)إرشاد الػحقل(، 441(، شرح القرقات يف أصقل الػؼف)ص2/121مختصر الروضة)

ـــة يف إصـــقل) 2) ـــع إدل ـــر: ققاص ـــام)4/411( يـظ ـــام يف أصـــقل إحؽ ـــار 2/411(، اإلحؽ ـــقة العط (، حاش

لـظـــائر (، إشـــباه وا2/122(، تشــــقػ الؿســـامع بجؿـــع الجقامـــع)4/111طؾـــك شـــرح الجـــالل الؿحؾـــل)

 (.4/122ٓبـ الؿؾؼـ)



– 
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استدل أصحاب الؿذهب إول الؼائؾ أن الـفل طـ الشلء ٕمر خارج ٓ يدل طؾك فسادة -

 وبطًلكف:

التبــادر، فــالـفل إذا كــان مـصــبا طؾــك أمــر خــارج طـــ الؿـفــل طـــف غقــر الــدلقؾ إول: 

ٓزم لــف، فــال يؽــقن هـــاك طالقــة بــقـ العؼــد أو العبــادة وبــقـ الـفــل، فقتبــادر إلــك الــذهـ 

ـــر خـــارجل ٓ  ـــك أم ـــل الؿتقجـــف إل ـــث إن الـف ـــادة وحق ـــد أو العب ــــ العؼ ـــل ط اكػصـــال الـف

 .  (4)الزم فال يمثر فقفؿا الػسادطالقة لف بعقـ العؼد أو العبادة، أو وصػفا ال

وٓ فرق بقـ كقن الـفل  أن الخالف يف دٓلة الـفل الؿستعؿؾ شرطا،اطترع طؾك هذا: 

طـ الشلء لعقـف، أو لغقره، لدٓلة الـفل طؾك رجحان ما يتعؾؼ بف مـ الؿػسدة، والؿرجقح 

 .(2)ه غقر مسؾؿةكالؿستفؾؽ الؿعدوم، ودطقى اكػؽاك الجفة يف حالة الـفل طـ الشلء لغقر

الـفـــل فـــال  أن جفـــة الؿشـــروطقة يف الـفـــل طــــف لغقـــره تخـــالػ جفـــةيجـــاب طــــ هـــذا: 

ــب  ــدم ترت ــؿ، لؽـــ ٓ تســتقجب ط ــة الشــارع تســتقجب اإلث ــة رغب ــا، إذ إن مخالػ ــزم بقـفؿ تؾ

ـــار وققطـــف  ـــة باطتب ـــف يف هـــذه الحال ـــار طؾـــك العؿـــؾ الؿـفـــل طـ إثـــر، وهؽـــذا ترتتـــب أث

ــة ــك وجــف الحؼقؼ ــؿ، لؿــا صــاحب  كــامال طؾ ــف اإلث ــا الؿؽؾــػ فقـال حســبؿا رســؿ الشــارع، أم

 .      (2)العؿؾ مـ مخالػة رغبة الشارع التل هل خارجة طـ تؾؽ الحؼقؼة

استدل أصحاب الؿذهب الثاين الؼائؾ إن الـفل طـ الشلء ٕمر خارج يدل طؾك فسادة -

 وبطًلكف:

 .(1)" لقس طؾقف أمركا ففق ردمـ طؿؾ طؿًًل  "بؿا روي طـ السقدة طائشة رضل اهلل طـفا : 

                                                        

 (.244( يـظر: إمر والـفل طـد إصقلققـ لؾدكتقر أحؿد يقكس)ص4)

 (.4/144( يـظر: روضة الـاضر) 2)

(، ط/ الؿؽتب اإلسالمل، الـفل 2/211( يـظر: تػسقر الـصقص يف الػؼف اإلسالمل لؿحؿد أديب الصالح) 2)

 .(12وأثره يف فؼف الؼضاء والجـايات والحدود)ص

 ."4141"، الحديث رقؿ"كؼض إحؽام الباصؾة"، باب:"إقضقة"( أخرجف مسؾؿ يف كتاب: 1)



–
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بقـ لـا الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن العؿؾ متـك خـالػ أمـر وجف الدٓلة مـ الحديث:    

الشرع وصؾبف صار مردوًدا، وٓ شؽ أن الؿـفل طـف طؾك غقر أمر الشرع لقس مـ الـديـ فقؽـقن 

وٓ يؾتػـت إلقـف، فـال  مردوًدا، والؿردود ما لقس بصحقح وٓ مؼبـقل ففـق مػسـقخ ٓ يعؿـؾ بـف

 .  (4)يؽقن الؿـفل طـف مشروًطا، وٓ ترتتب طؾقف آثار التصرفات الؿشروطة

بلن هذا القصػ إكؿا يؽقن ققدا لؾؿـفل طـف إذا كان ٓزما لف غقر مـػؽ  اطترع طؾك هذا:

ا طـف، أما مع اكػؽاك الجفة فال يؽقن ققدا لف، ٕن حؼقؼة الؿـفل طـف هـا أن يجلء إمر مطؾؼ

الـفل فنذا اكؼطع ارتباط ويؽقن الغرض مـف إيؼاع الؿلمقر بف مـ غقر تخصص بحال ومؽان 

أحدهؿا بأخر ووقع الػعؾ طؾك حسب إمر مخالػا لؾـفل، فنن ققؾ فقف إكف وقع مؼصقدا 

لألمر الؿطؾؼ مـفقا طـف بالـفل الؿمخر فال يؿتـع والحالة هذه اجتؿاع الحؽؿقـ، ويـزل هذا 

 (.2)د أمر والـاهل وهذا يف غاية القضقحمـزلة تعد

 الترجقح:

بعــد طــرض آراء العؾؿــاء، وذكــر أدلــتفؿ يف هــذه الؼضــقة يتضــح أن مــذهب الجؿفــقر    

ــا  ــقة م ــراجح  لؼ ــف، ال ــك فســاده وبطالك ــدل طؾ ــر خــارج ٓ ي ــل طـــ الشــلء ٕم ــؾ إن الـف الؼائ

 استدلقا بف، وخؾقها مـ الؿعارضة.

الغصب أخذ بعدوان وقفر، فقجب طؾك الغاصب رد الؿغصقب إن كاكت طقـف قائؿة،  

 ويجب طؾقف رد ماأخذه وٓيحؾ مال امريء مسؾؿ إٓ بطقبة مـ كػسف.

                                                        

(، روضة الـاضر وجـة 4/411ققاصع إدلة يف إصقل) (،4/142(، إرشاد الػحقل)2/112( يـظر: العدة) 4)

 . (4/141الؿـاضر يف أصقل الػؼف)

 (.4/11الربهان يف أصقل الػؼف لؾجقيـل)( يـظر:  2)
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الصالة يف إرض الؿغصقبة حرام؛ ٕن الؾبث فقفا يحرم يف غقر الصالة، فقحرم يف  ؽؿف:ح

 .(4)الصالة  مـ باب إولك

 وقد اختؾػ العؾؿاء يف صحة الصًلة يف الؿؽان الؿغصقب طؾك ققلقـ: 

: الصالة صحقحة؛ ٕن الـفل ٓ يعقد إلك ماهقة الصالة، فؾؿ يؿـع صحتفا، الؼقل إول

الػرض مع اإلثؿ، ويحصؾ هبا الثقاب، فقؽقن مثابا طؾك فعؾف طاصقا بؿؼامف، وإثؿف  ويسؼط هبا

 .( 2)وهق ققل الجؿفقر مـ الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة لؾؿؽث يف مؽان مغصقب، 

ٓ تصح الصالة يف الؿقضع الؿغصقب، ولق كان جزءا مشاطا؛ ٕهنا طبادة أتك  الؼقل الثاين:

ف، والـفل يؼتضل تحريؿ الػعؾ واجتـابف والتلثقؿ بػعؾف، فؽقػ يؽقن هبا طؾك القجف الؿـفل طـ

 .(2)وهذا مذهب الحـابؾة يف الراجح طـدهؿمطقعا بؿا هق طاص بف، 

اإلتقان بالصالة مع استقػاء إركان والشروط طؾك تؿامفا وجف ربط الػرع بالؼاطدة: 

ثؿ، ٕكف إذا صؾك يف أرض صحقحة، أما إذا صؾك يف دار مغصقبة فنن الصالة صحقحة مع اإل

غصبفا، واإلثؿ مـػؽ طـ الصالة، ففـا الجفة مـػؽة، فنن كاكت الجفة مـػؽة فقصح العؿؾ مع 

فالـفل يف خارج الصالة وداخؾفا، فنن الؿـفل طـف لقصػ ٓزم ولقس لؾذات فال اإلثؿ، 

الؿغصقبة، ففل  وإكؿا هنك طـفا ٕمر طرضل غقر ٓزم لفا وهق كقهنا يف الداريؼتضل الػساد، 

 صحقحة وإن كان فاطؾفا آثًؿا.

                                                        

(، البقان 4/212(،  مـَاِهُج التَّحِصقِؾ وكتائج لطائػ التَّْلِويؾ)1/221( يـظر: تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ) 4)

 (. 211(، شرح العؿدة لشق  اإلسالم ابـ تقؿقة )ص22(، طؿدة الػؼف)ص2/421يف مذهب اإلمام الشافعل)

(، الحاوي الؽبقر 2/411واإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾ)(، التاج 1/411( يـظر بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع) 2)

(4/414.) 

ـِ 211( يـظر: شرح العؿدة لشق  اإلسالم ابـ تقؿقة )ص 2) (، َوَبُؾ الَغَؿاَمِة يف َشْرِح ُطْؿَدِة الِػْؼِف ْٓب

 (. 4/241ُقَداَمة)



–
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 مـ الؽتاب:الدلقؾ طؾك ذلؽ: 

 . (4)َوٓ َتْلُكُؾقا َأْمقاَلُؽْؿ َبْقـَُؽْؿ بِاْلباصِِؾ  - :-ققل اهلل 

بؿا ٓ يحؾُّ بقـت لـا أية الؽريؿة أكف ٓ يلكؾ بعضؽؿ مال بعض بالباصؾ  وجف آستدٓل:

رع مـ الخقاكة والغ رقة والؼؿار وغقر ذلؽ،يف الشَّ وتخاصؿقا بإمقال إلك الحؽام  ضب والسَّ

بالحرام، وتعؾؿقن أكؽؿ ضالؿقن وأكف حرام طؾقؽؿ، فالرجؾ يؽقن طؾقف مال، وٓ بقـة طؾقف 

فقجحد الؿال ويخاصؿ صاحبف وهق يعؾؿ أكف إثؿ، فؿـ مشك مع خصؿف وهق ضالؿ ففق آثؿ 

 . (2)حتك يرجع إلك الحؼ

، أكف -رضل اهلل طـف-ي طـ طبد اهلل بـ السائب بـ يزيد، طـ أبقف، طـ جده مـ السـة: ما رو

َٓ "يؼقل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-سؿع رسقل اهلل  ِطًبا َو َٓ َٓ َيْلُخَذنَّ َأَحُدُكْؿ َمَتاَع َأِخقِف 

ا  (.2)"َجادًّ

ا، وجف آستدٓل والجد ضد : أي ٓ يلخذه طؾك سبقؾ الفزل فقحبسف فقصقر ذلؽ جدًّ

ا ،الفزل  .(1)فقلخذه طؾك وجف الفزل وسبقؾ الؿزح ثؿ يحبسف طـف وٓ يرده فقصقر ذلؽ جدًّ

ؾع القاردة إلقفؿ، وذلؽ الركبان تعريػ التؾؼل ل السِّ : أن يؼقم بعض الـاس أو التجار بتؾؼِّ

مقا البؾد ويعرفقا سعر السقق، فقخربوهؿ أن السعر ساقطة، قبؾ ورودها السقق، وقبؾ أن َيؼدَ 

والسقق كاسدة، والرغبة قؾقؾة، حتك يخدطقهؿ طؿا يف أيديفؿ، ويبتاطقه مـفؿ بالَقْكس مـ 

                                                        

 (.411سقرة البؼرة، جزء مـ أية رقؿ) ( 4)

 (.412(، القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز)ص4/121الفداية إلك بؾقغ الـفاية)( يـظر:  2)

ْلَء َطَؾك اْلِؿَزاِح  "، باب:"البققع   "( حديث حسـ، أخرجف أبق داود يف كتاب: 2) ـْ َيْلُخُذ الشَّ  "، الحديث رقؿ"َم

1112". 

 (.41/412شرح ســ أبل داود ٓبـ رسالن)(، 1/421)معالؿ الســ( يـظر:  1)



– 
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 .(4)الثؿـ

لؼد هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ تؾؼل الركبان وهق محؾ اتػؼ الػؼفاء، ولؽـ  حؽؿف:

 حريؿة أم التـزية طؾك ققلقـ:اختؾػقا يف كقن الـفل لؾؽراهة الت

: يحرم تؾؼل الركبان، وهذا مذهب الجؿفقر مـ الؿالؽقة، والشافعقة، الؼقل إول  

 والحـابؾة.

: الـفل لؾؽراهة، وهذا مذهب الحـػقة، ورواية طـ الؿالؽقة، وققل مرجقح الؼقل الثاين

 .(2) لؾحـابؾة 

ولؽـ الؿـفل طـف هـا لقصػ  فل طـفا،تؾؼل الركبان مـ البققع الؿـ ربط الػرع بالؼاطدة:

والـفل هـا لؿا فقف مـ اإلضرار  خارج طـ الػعؾ ولقس لذات الػعؾ وٓ لقصػ مالزم لف، 

بالؿسؾؿقـ فالبادي يؼدم طؾك البؾد ويبقع سؾعتف بؿا يعقد طؾقف بالؽسب الحالل ويؼضل 

الخديعة يؿؽـ  ، وٕن الـفل ٓ لؿعـك يف البقع، بؾ يعقد إلك ضرب مـالـاس حقائجفؿ

اة ، والعؼقد وكحقها مـ إمقر العادية التل ترتبط  استدراكفا بنثبات الخقار، فلشبف بقَع الؿصرَّ

بؿعاش الـاس وأطؿالفؿ الدكققية، وٓ يؼصد مـفا التؼرب إلك اهلل تعالك، إكؿا هل مـ 

رتبت طؾقف آثاره؛ الؿباحات التل يتخقَّرها الؿؽؾَّػ لصالح كػسف، فؾق وقع العؼُد حال الـفل ت

 ٕن أثار تابعة لتقافر الشروط وإركان، ٕن الـفل راجع إلك أمر خارج طـ الؿبقع .

 الدلقؾ طؾك ذلؽ:

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة َرِضَل اهللُ َطـُْف، َقاَل:  ل، َوَأْن َيبِقَع »َط ـِ التََّؾؼِّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ َط
ُّ
َكَفك الـَّبِل

                                                        

 (.1/412(، رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار)42/242داية)( يـظر: البـاية شرح الف 4)

(، بداية الؿجتفد وهناية 1/241(، البقان والتحصقؾ)1/211( يـظر: الفداية يف شرح بداية الؿبتدي) 2)

 (.1/411(، الؿغـل ٓبـ قدامة)4/214(، الؾباب يف الػؼف الشافعل)2/412الؿؼتصد)



–
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 .(4)«لَِبادٍ  َحاِضرٌ 

َؿ، َقاَل   َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
ـْ َأِبل ُهَرْيَرَة َرِضَل اهللُ َطـُْف: َأنَّ َرُسقَل اهلل ْكَباَن، : »َط ُقا الرُّ َٓ َتَؾؼَّ

َٓ ُتَصرُّ  َٓ َيبِْع َحاِضٌر لَِباٍد، َو َٓ َتـَاَجُشقا، َو َٓ َيبِْع َبْعُضُؽْؿ َطَؾك َبْقِع َبْعٍض، َو ـِ َو وا الَغـََؿ، َوَم

َها وَ  ـِ َبْعَد َأْن َيْحَتؾَِبَفا، إِْن َرِضَقَفا َأْمَسَؽَفا، َوإِْن َسِخَطَفا َردَّ ـْ اْبَتاَطَفا َفُفَق بَِخْقِر الـََّظَرْي
َصاًطا مِ

 .(2)«َتْؿرٍ 

ٓ تستؼبؾقا الذيـ يحؿؾقن الؿتاع إلك البؾد لالشرتاء مـفؿ، قبؾ قدوم  :وجف آستدٓل

د ومعرفة السعر، فـفك أن يتؾؼك السؾع حتك يدخؾ إسقاق، والـفل طـ الذيـ يجؾبقن البؾ

إلك البؾد أرزاق العباد لؾبقع سقاء كاكقا ركباكا أو مشاة جؿاطة أو واحدا، وإكؿا خرج الحديث 

طؾك إغؾب يف أن الجالب يؽقن طددا، وأما ابتداء التؾؼل فقؽقن ابتداؤه مـ خارج السقق 

 .(2)فقف السؾعة  الذي تباع

الجؿعة شرطت لتجؿع الؿسؾؿقـ وتعارففؿ وتآلػفؿ، وتقحقد كؾؿتفؿ، وتذكقرهؿ بشرع 

اإلسالم دستقًرا وأحؽاًما وأخالًقا وآداًبا وسؾقًكا، وما تتطؾبف الؿصؾحة العامة يف الداخؾ 

 الؿعروف والـفل طـ الؿـؽر.والخارج، وإمر ب

هناكا الشارع الحؽقؿ طـ بعض البققع إذا ترتب طؾقفا  :حؽؿ البقع وقت الـداء لؾجؿعة

                                                        

ْكَباِن َوَأنَّ َبْقَعُف َمْرُدودٌ  "ب:، با"البققع"( أخرجف البخاري يف كتاب: 4) ل الرُّ ـْ َتَؾؼِّ  (،2412، الحديث)"الـَّْفِل َط

ُجِؾ َطَؾك َبْقِع َأِخقِف، َوَسْقمِِف َطَؾك َسْقمِفِ  "، باب:"البققع"ومسؾؿ يف كتاب: ، الحديث "َتْحِريِؿ َبْقِع الرَّ

 (.4141رقؿ)

َؾةٍ الـَّ "، باب:"البققع"( أخرجف البخاري يف كتاب: 2) َؾ اإِلبَِؾ، َوالَبَؼَر َوالَغـََؿ َوُكؾَّ ُمَحػَّ َٓ ُيَحػِّ ، "ْفِل لِْؾَبائِِع َأْن 

 (.2411الحديث)

 (. 1/4122(، مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح)44/211طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري)( يـظر:  2)
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تضققع لؿا هق أهؿ؛ كلن تشغؾ طـ أداء طبادة واجبة، أو يرتتب طؾقفا إضرار بأخريـ إذا 

قفا إضرار ترتب طؾقفا تضققع لؿا هق أهؿ؛ كلن تشغؾ طـ أداء طبادة واجبة، أو يرتتب طؾ

بأخريـ، فقحرم طؾك مـ تؾزمف الجؿعة البقع والشراء طـد أذان الجؿعة الثاين؛ لؿا يف ذلؽ مـ 

التشاغؾ طـ الخطبة والصالة، والـفل يؼتضل التحريؿ، وطدم صحة البقع، وهذا طـد جؿفقر 

 .(4)الػؼفاء

شرًصا مـ شروط السعل إلك الجؿعة لقس مـ أركان البقع، ولقس وجف ربط الػرع بالؼاطدة: 

 ٓ تعؾُّؼ لف بذات البقع، وٓ بشروصف التل ٓ يصح 
ٌ
البقع، والـفل طـ البقع بعد كداء الجؿعة هنل

 لؿعـًك خارج طـ العؼد  فؾؿ يؿـِع الصحة، والعؼقد 
َ
إٓ هبا، فنن باع صحَّ بقعف؛ ٕن الـفل

ة، وٓ يؼصد مـفا وكحقها مـ إمقر العادية التل ترتبط بؿعاش الـاس وأطؿالفؿ الدكققي

التؼرب إلك اهلل تعالك، إكؿا هل مـ الؿباحات التل يتخقرها الؿؽؾػ لصالح كػسف، فؾق وقع 

العؼد حال الـفل ترتَّبت طؾقف آثاره؛ ٕن أثار تابعة لتقافر الشروط وإركان، والـفل طـ 

يت الجؿعة، وهق البقع وقت الـداء يف القاقع لقس راجًعا لذات البقع، وإكؿا هق هنل طـ تػق

 معـًك جاور البقع ومـػؽ  طـف، وٓ مالزمة بقـ التػقيت يف الجؿعة والبقع.

 الدلقؾ طؾك ذلؽ:

  --ققل اهلل
ِ
ـْ َيْقِم اْلُجُؿَعِة َفاْسَعْقا إِلك ِذْكِر اهلل ًلِة ِم ـَ آَمـُقا إِذا ُكقِدَي لِؾصَّ َفا الَِّذي يا َأيُّ

 .  (2)َلُؽْؿ إِْن ُكـُْتْؿ َتْعَؾُؿقَن  َوَذُروا اْلَبْقَع ذلُِؽْؿ َخْقرٌ 

تبقـ لـا أية الؽريؿة أكف إذا أّذن الؿمذن بقـ يدى اإلمام وهق طؾك الؿـرب ىف يقم الجؿعة 

                                                        

(، الؿؼدمات 1/114شرح الفداية)(، العـاية 1/222بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع) ( يـظر:4)

(، البقان يف مذهب اإلمام 4/221(، إم)2/411(، بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد)2/14الؿؿفدات)

  (.2/12(، الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد)2/111الشافعل)

 (.1سقرة الجؿعة، جزء مـ أية رقؿ)  ( 2)
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لؾصالة فاتركقا البقع واسعقا لتسؿعقا مقطظة اإلمام ىف خطبتف، وطؾقؽؿ أن تؿشقا الفقيـك 

عل وترك البقع خقر لؽؿ مـ التشاغؾ بالبقع بسؽقـة ووقار حتك تصؾقا إلك الؿسجد، ذلؽؿ الس

وابتغاء الـػع الدكققي فنن مـافع أخرة خقر لؽؿ وأبؼك، ففك الؿـافع الباققة، أما مـافع الدكقا 

والـفل  ففل زائؾة، وما طـد اهلل خقر لؽؿ إن كـتؿ مـ ذوي العؾؿ الصحقح بؿا يضر وما يـػع،

ئطف لقس هنًقا طـف يف كػسف، وإكؿا هق هنل طـ التؼاطد طـ البقع وقت الـداء مع تقفر أركاكف وشرا

 .(4)والتشاغؾ طـ الجؿعة

الشـــارع الحؽـــقؿ اإلكســـان واحـــرتام آدمقتـــف، فـــلكعؿ طؾقـــف بـعؿـــف التـــل ٓ تعـــد وٓ  كـــرم

ــف ــقـ لتســرت ب ــف لمدمق ــاس شــرطة مـ ــا الؾب ــان مـف ــذا  تحصــك، وك ــؿ هب ــقن لف ــقراهتؿ، ولقؽ ط

الســـرت مـــا يـــزيـفؿ ويجؿؾفـــؿ، بـــدٓ مــــ قـــبح العـــري الـــذي كـــان متػشـــقا بقــــفؿ وشــــاطتف 

 مظفرا ومخربا.

اتػؼ الػؼفاء طؾك حرمة لبس الحرير الؿصؿت طؾك الرجال ثقابا وغطاء لؾرأس  حؽؿف:

ا يف غقر حالة واشتؿآ ولق بحائؾ لألحاديث السابؼة التل تصرح بحرمتف طؾك الرجال، وهذ

 .(2)الحرب أو الؿرض أو ما يف معـاهؿا

الـفل طـ ُلبس الحرير لؾرجال، والثقب الحرير لقس شرًصا وٓ ركـًا ربط الػرع بالؼاطدة: 

يف الصالة بؾ وصػ خارجل، فؼد هنك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ لبس الحرير لؾرجال، 

يف الصالة، فؾق لبس الحرير يف غقر أوقات سقاء يف الصالة أو خارج الصالة، ففق غقر ممثر 

                                                        

 (.2/111كثقر) (، مختصر تػسقر ابـ21/411تػسقر الؿراغل) ( يـظر: 4)

ــــائؼ) 2) ــــقـ الحؼ ــــر: تبق ــــة)1/41( يـظ ــــة شــــرح الفداي ــــدارك 42/14(، البـاي ــــاد »(، أســــفؾ الؿ شــــرح إرش

(، الؿغــل 4/211(، حاشقتا قؾققبل وطؿقرة)411(، كػاية إخقار يف حؾ غاية آختصار)ص2/211السالؽ)

 (.4/124ٓبـ قدامة)
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الصالة ولؿ يصؾِّ بف ففق آثؿ، ولق لبسف وصؾك بف ففق آثؿ؛ واإلثؿ طؾك الؾبس، وٓ طالقة 

لؾصالة بذلؽ، ولؿ يلِت الـص بالـفل طـ الصالة يف الثقب الحرير؛ فالصالة صحقحة مع 

م الذي اإلثؿ وكؼصان إجر؛ ٕن الشخص قد قام بالصالة شروًصا وأرك اًكا، وهذا الػعؾ الؿحرَّ

 فعؾف ٓ يعقد إلك أركان الصالة، وٓ إلك شروط صحتفا.

 مـ السـة. الدلقؾ طؾك ذلؽ:

ـْ ُحَذْيَػَة َرِضَل اهللُ َطـُْف َقاَل: َسِؿْعُت الـَّبِلَّ  ٓ »َيُؼقُل:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ما روي َط

يَباَج، َوٓ َفا َتْؾَبُسقا الَحرِيَر َوٓ الدِّ ِة، َوٓ َتْلُكُؾقا فِل ِصَحافَِفا، َفنِكَّ َهِب َوالِػضَّ  َتْشَرُبقا فِل آكَِقِة الذَّ

ْكَقا َوَلـَا فِل أِخَرةِ   . (4)«َلُفْؿ فِل الدُّ

ـْ َطِؾّل بـ َأبل َصالٍِب َرِضَل اهللُ َطـُْف قاَل: إِنَّ َكبلَّ اهللَ   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وما روي َط

ـِ َحَراٌم َطَؾك ذُكقِر »رًا َفَجَعَؾُف فِل َيِؿقـِِف َوَأَخذ ذَهًبا َفَجَعَؾُف فِل ِشَؿالِِف ثؿَّ َقاَل: َأَخذ َحرِي إِنَّ َهذْي

تِل  . (2)«ُأمَّ

يدلـا الحديث الشريػ طؾك تحريؿ استعؿال الحرير والديباج، وطؾك  وجف آستدٓل:

فل طـ لبس الحرير هنل تحريؿ طؾك حرمة الشراب وإكؾ مـ إكاء الذهب والػضة، وطؾك الـ

الرجال، وطؾة التحريؿ إما الػخر والخقالء أو كقكف ثقب رفاهقة وزيـة يؾقؼ بالـساء ٓ بالرجال 

 .(2)أو التشبف بالؿشركقـ أو السرف

                                                        

ٍض  ا "، باب:"الؾباس   "( أخرجف البخاري يف كتاب: 4) ومسؾؿ يف  ، "1121"، الحديث رقؿ "َْٕكِؾ فِل إَِكاٍء ُمَػضَّ

َجاِل َوالـَِّساءِ  "، باب:"الؾباس والزيـة   "كتاب: ِة َطَؾك الرِّ َهِب َواْلِػضَّ ، الحديث رقؿ "َتْحِريِؿ اْستِْعَؿاِل إَِكاِء الذَّ

"2111". 

 ،"1111 "، الحديث رقؿ"فِل اْلَحِريِر لِؾـَِّساءِ  "باب:، "الؾباس     "( حديث  صحقح،  أخرجف أبق داود يف كتاب: 2)

َجاِل  "، باب:"الؾباس   "والـسائل يف كتاب: َهِب َطَؾك الرِّ  ."1411"، الحديث رقؿ "َتْحِريُؿ الذَّ

 (.24/241)(، الؽقكب القهاج شرح صحقح مسؾؿ2/211إحؽام اإلحؽام شرح طؿدة إحؽام) ( يـظر: 2)
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الدوام  يحرص اإلسًلم طؾك إقامة الزواج طؾك أمتـ إسس؛ لتتحؼؼ الغاية مـف، وهل

والبؼاء، وسعادة إسرة، لقـشل إوٓد يف جق مـ الحب وإلػة، والخطبة قبؾ الزواج صريؼ 

ف كؾٍّ مـ الخاصَِبْقـ طؾك أخر، فنذا ُوِجد التًلقل والتجاوب أمؽـ اإلقدام طؾك الزواج،  لتعرُّ

 الذي هق رابطة دائؿة يف الحقاة، وسؽـ وصؿلكقـة.

لؿا فقف مـ  حرام إذا حصؾ الركقن إلك الخاصب إول،الخطبة طؾك الخطبة  حؽؿف: 

 .(4)، وهق مذهب جؿفقر الػؼفاءالتـافر وآختصام والتباغض والتؼاصع بقـ الـاس

الخطبة طؾك الخطبة لقست مـ أركان الـؽاح، ولقست شرًصا مـ  ربط الػرع بالؼاطدة:

 ٓ تعؾُّؼ لف بذات 
ٌ
الـؽاح، وٓ بشروصف التل ٓ شروصف، والـفل طـ الخطبة طؾك الخطبة هنل

يصح إٓ هبا، وإكؿا لؿعـًك خارج طـ العؼد، فؾق وقعت الخطبة حال الـفل ترتَّبت طؾقف آثاره؛ 

ٕن أثار تابعة لتقافر الشروط وإركان، والـفل طـ الخطبة طؾك الخطبة يف القاقع لقس 

 راجًعا لذات الـؽاح، وإكؿا لؿعـًك مجاور ومـػؽ  طـف.

 طؾك ذلؽ: مـ السـة.الدلقؾ 

ـَ ُطَؿَر َرِضَل اهللُ َطـُْفَؿا، َكاَن َيُؼقُل: - ُث: َأنَّ اْب ـُ ُجَرْيٍج، َقاَل: َسِؿْعُت َكافًِعا، ُيَحدِّ َثـَا اْب َحدَّ

َؿ َأْن َيبِقَع َبْعُضُؽْؿ َطَؾك َبْقِع َبْعٍض، َوَٓ َيْخُطَب الرَّ » ُجُؾ َطَؾك ِخْطَبِة َكَفك الـَّبِلُّ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 .(2)«َأِخقِف، َحتَّك َيْتُرَك الَخاصُِب َقْبَؾُف َأْو َيْلَذَن َلُف الَخاصُِب 

َؿ: -  َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
ـُ اْلُؿَسقِِّب، َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسقُل اهلل َثـِل َسِعقُد ْب َٓ »َحدَّ

                                                        

(، 2/11(، حاشقة العدوي طؾك شرح كػاية الطالب الرباين)2/441ؼائؼ شرح كـز الدقائؼ)( يـظر: تبققـ الح 4)

 (.1/411(، شرح الزركشل)211(، العدة شرح العؿدة)ص1/211الحاوي الؽبقر)

َٓ َيْخُطُب َطَؾك ِخْطَبِة َأِخقِف َحتَّك َيـْؽَِح َأْو َيَدعَ "الـؽاح"( أخرجف البخاري يف كتاب:2) ث ، الحدي"، باب: 

 ."1412"رقؿ
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َٓ َيبِِع الْ  َٓ َيْخُطِب اْلَؿْرُء َطَؾك ِخْطَبِة َأِخقِف، َتـَاَجُشقا، َو َٓ َيبِْع َحاِضٌر لَِباٍد، َو َؿْرُء َطَؾك َبْقِع َأِخقِف، َو

ُْخَرى لَِتْؽَتِػَئ َما فِل إَِكائَِفا ْٕ َٓ َتْسَلِل اْلَؿْرَأُة َصًَلَق ا  .(4)«َو

قع الرجؾ طؾك بقع يبقـ لـا الرسقل الؽريؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن ٓ يب وجف آستدٓل:

أخقف وٓ يخطب الرجؾ طؾك خطبة أخقف حتك يرتك الخاصب قبؾف أو يلذن لف الخاصب ٓ 

يخطب الرجؾ طؾك خطبة أخقف حتك يـؽح أو يرتك، إكؿا يتحؼؼ الـفل طـف إذا كان قد ركـ كؾ 

واحد مـفؿا إلك صاحبف وأراد العؼد، فلما قبؾ ذلؽ فال يدخؾ يف الـفل وهق خاصب مـ 

 . (2)اب الخط

                                                        

، الحديث "َتْحِريِؿ اْلِخْطَبِة َطَؾك ِخْطَبِة َأِخقِف، َحتَّك َيْلَذَن َأْو َيْتُركَ  "، باب:"الـؽاح   "( أخرجف مسؾؿ يف كتاب: 4)

 . "4142"رقؿ

 (.1/111(، إِكَؿاُل الُؿْعؾِِؿ بَػَقائِِد ُمْسؾِؿ)21/422( يـظر: طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري) 2)
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 الخاتمة

َـّ اهلل سبحاكف وتعالك طؾلَّ بنتؿام هذا البحث أحببت أن أختؿف بلهؿ الـتائج التل  بعد أن م

 تقصؾت إلقفا:

: ًٓ أن الـفل ُيعدُّ مـ أطظؿ البحقث الؾػظقة خطًرا يف طؾؿ أصقل الػؼف، ويرجع سبب  أو

تػعؾ( وبؿعرفتفؿا ُيعرف ذلؽ إلك أن التؽؾقػ يف الشريعة ممسس طؾك كؾؿتقـ: )افعؾ، وٓ 

الحالل مـ الحرام، ويتؿقز القاجب مـ الؿـدوب، والحرام مـ الؿؽروه، وهذه الؿعرفة مـ 

 أهؿ الؿعارف التل يـبغل طؾك الؿسؾؿ أن يحصؾفا.

 أن الػساد والبطالن لػظان مرتادفان طـد الجؿفقر خالًفا لؾحـػقة.ثاكًقا: 

طـد الحـػقة محؾفا طؼقد الؿعامالت، أما العبادات أن التػريؼ بقـ الػاسد والباصؾ  ثالًثا:

فنهنؿ ٓ يػرققن فقفا بقـ الػاسد والباصؾ يف الؿشفقر مـ أققالفؿ، ٕن الؿؼصقد يف العبادة هل 

الطاطة وآمتثال، وهذا ٓ يتحؼؼ إٓ بلدائفا طؾك القجف الذي رسؿف الشارع، والؿـفل طـف غقر 

 .فاسدة، كا ٓ تربأ بصالة باصؾة مرسقم شرطا، فالذمة ٓ تربأ بصالة

أن الؿـفل طـف لعقـف يؼتضل البطالن، وقد استدٓل الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ طؾك  رابًعا:

 ذلؽ.  

هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ الصالة بدون صفارة، وهذا مـفل طـف لذاتف فال يصح  خامًسا:

 .كفالصالة بدوهنا، فالـفل هـا يدل طؾك فساد الػعؾ وبطال

هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ الصالة بدون سرت لؾعقرة، وهذا مـفل لذاتف فال يصح  سادًسا:

 .الصالة بدوهنا، فالـفل هـا يدل طؾك فساد الػعؾ وبطالكف

هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ بقع الؿقتة، والـفل يدل طؾك فساد الػعؾ وبطالكف فقدل  سابًعا:

 ذات الػعؾ وطقـف.طؾك التحريؿ، ٕكف راجع إلك 

هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ بقع الخؿر، والـفل يدل طؾك فساد الػعؾ وبطالكف فقدل  ثامـًا:

 .طؾك التحريؿ



– 

4214  

هناكا اهلل سبحاكف وتعالك طـ بقع الحر، والـفل يدل طؾك فساد الػعؾ وبطالكف فقدل  تاسًعا:

 .ر باصؾ ابتداء لعدم محؾقتفطؾك التحريؿ، ٕكف راجع إلك ذات الػعؾ وطقـف، ٕن بقع الح

أن الـفل طـ الشلء لقصػ ٓزم لف يؼتضل فساد كؾ مـ أصؾ الشلء، ووصػف،  طاشًرا:

فساًدا مرادًفا لؾبطالن، سقاء كان يف العبادات أم يف الؿعامالت هق الراجح  لؼقة ما استدلقا بف، 

 .وخؾقها مـ الؿعارضة

طـفؿا لؿعـك متصؾ بققت الصقم، وُهَق الـفل طـ صقم يقم العقديـ؛ فالـفل  حادي طشر:

ََداء فالققت وصػ ٓزم لؾصقم، وٓ يتؼرب إلك اهلل تعالك بؿا يـفك طـف. ْٕ   َمحؾ ا

ْقِم فالـفل طـفا لؿعـك  ثاين طشر: الـفل طـ صقم أيام التشريؼ، َوُهَق َوْصٌػ لَِذاِت الصَّ

ََداء فالققت وصػ ٓزم لؾ ْٕ صقم، وٓ يتؼرب إلك اهلل تعالك متصؾ بققت الصقم، وُهَق َمحؾ ا

 بؿا يـفك طـف.

الـفل طـ البقع الؿشتؿؾ طؾك ربا، فالبقع مشروع مــ حقـث إصـؾ لؽــ كقكـف  ثالث طشر:

مشتؿؾ طؾك ربا هق الؿـفل، فالـفل طائد لذات الػعـؾ ٓ يـػـؽ طــف، والـذات لقسـت محرمـة، 

 لؽـ القصػ الؿالزم لفا هق الؿحرم.

الذهب بالذهب مع الزيادة، فالذهب بالذهب لقس حرام لؽـ  الـفل طـ بقع: رابع طشر

 أن العؾة يف تحريؿ الربا يف الذهب هك الثؿـقة. الحرام يف القاصػ الؿالزم لف وهق الزيادة،

الـفل طـ لبس الذهب لؾرجال،  فبقع الذهب لقس حرام لؽـ الحرام يف : خامس طشر

 تحريؿ الذهب يف لبسف لؾرجال ولقس يف أن العؾة يف القاصػ الؿالزم لف وهق لبسف لؾرجال،

 .كػسف

 أن الـفل طـ الشلء ٕمر خارج ٓ يدل طؾك فسادة وبطالكف. :سادس طشر

الـفل طـ الصالة يف الدار الؿغصقبة، فاإلتقان بالصالة مع استقػاء إركان سابع طشر: 

مع اإلثؿ،  والشروط طؾك تؿامفا صحقحة، أما إذا صؾك يف دار مغصقبة فنن الصالة صحقحة

ٕكف إذا صؾك يف أرض غصبفا، واإلثؿ مـػؽ طـ الصالة، ففـا الجفة مـػؽة، فنن كاكت الجفة 

 .مـػؽة فقصح العؿؾ مع اإلثؿ
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الـفل طـ البقع وقت الـداء لؾجؿعة، فالسعل إلك الجؿعة لقس مـ أركان البقع،  ثامـ طشر:

 ٓ تعؾُّؼ لف بذات البقع، ولقس شرًصا مـ شروط البقع، والـفل طـ البقع بعد كداء ال
ٌ
جؿعة هنل

 لؿعـًك خارج طـ العؼد  فؾؿ 
َ
وٓ بشروصف التل ٓ يصح إٓ هبا، فنن باع صحَّ بقعف؛ ٕن الـفل

يؿـِع الصحة، والعؼقد وكحقها مـ إمقر العادية التل ترتبط بؿعاش الـاس وأطؿالفؿ 

 .الدكققية، وٓ يؼصد مـفا التؼرب إلك اهلل تعالك

الـفل طـ ُلبس الحرير لؾرجال، والثقب الحرير لقس شرًصا وٓ ركـًا يف الصالة  :تاسع طشر

بؾ وصػ خارجل، فؼد هنك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ لبس الحرير لؾرجال، سقاء يف 

 الصالة أو خارج الصالة، ففق غقر ممثر يف الصالة.

ًصا مـ شروصف، الخطبة طؾك الخطبة لقست مـ أركان الـؽاح، ولقست شر العشرون:

 ٓ تعؾُّؼ لف بذات الـؽاح، وٓ بشروصف التل ٓ يصح إٓ 
ٌ
والـفل طـ الخطبة طؾك الخطبة هنل

 .هبا، وإكؿا لؿعـًك خارج طـ العؼد، فؾق وقعت الخطبة حال الـفل ترتَّبت طؾقف آثاره

مـ هذا ما تقسر لل مـ البحث والدراسة، فؿا كان فقف مـ تقفقؼ فؿـ اهلل، وما كان فقف 

 طزوجؾ: –تؼصقر فتؾؽ صبقعة البشر، فالؽؿال غاية ٓ تدرك، ففق هلل وحده، وحسبل ققل اهلل 

 َٓ  َكِسقـَا َأْو  أن ُتَماِخْذَكا َٓ  َربَّـَا اْكَتَسَبْت  َما َوَطَؾْقَفا َكَسَبْت  َما َلَفا ُوْسَعَفا إٓ َكْػًسا اهللُ  ُيَؽؾُِّػ

َٓ َتْحِؿْؾ  ـَا  َأْخَطْلَكا َربَّـَا َو َٓ َصاَقَة َل ْؾـَا َما  َٓ ُتَحؿِّ ـْ َقْبِؾـَا َربَّـَا َو ـَ ِم َطَؾْقـَا إِْصًرا َكَؿا َحَؿْؾَتُف َطَؾك الَِّذي

ـَ  َكا َفاْكُصْرَكا َطَؾك اْلَؼْقِم اْلَؽافِرِي َٓ بِِف َواْطُػ َطـَّا َواْغِػْر َلـَا َواْرَحْؿـَا َأْكَت َمْق
(4) . 

 بؼبقل العؿؾ هذا يتؼبؾ وأن السبقؾ، سقاء يفديـل أن - وتعالك سبحاكف –واهلَل أسلل  

 إكف والؿممـات، ولؾؿممـقـ ولقالدي، لل يغػر وأن مشؽقرا، متؼبًّال طؿال يجعؾف وأن حسـ،

هلل رب العالؿقـ،  الحؿد أن دطقاكا وآخر القكقؾ، وكعؿ حسبـا وهق طؾقف، والؼادر ذلؽ ولل

 حؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.وصؾ الؾفؿ وسؾؿ وبارك طؾك كبقـا م

                                                        

 (.211رة البؼرة، جزء مـ أية )( سق 4)
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 المشاجع
 

 الؿؿؾؽة العربقة السعقدية. -تػسقر اإلمام الشافعل، ط/دار التدمرية   -

 .بقروت –تػسقر الرازي، ط/دار إحقاء الرتاث العربل  -

 .بقروت –تػسقر الزمخشري، ط/دار الؽتاب العربل  -

 هـ(، ط/ممسسة الرسالة.241تقىف: تػسقر الطربي )الؿ  -

 .الؼاهرة –تػسقر الؼرصبل، ط/ دار الؽتب الؿصرية  -

 بقروت / لبـان. -تػسقر الؿاوردي، ط/دار الؽتب العؾؿقة  -

 تػسقر الـصقص يف الػؼف اإلسالمل لؿحؿد أديب الصالح، ط/ الؿؽتب اإلسالمل -

 .لبـان –ؽريؿ، بقروت مختصر تػسقر ابـ كثقر محؿد طؾل الصابقين، ط/دار الؼرآن ال  -

الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره، وأحؽامف، وجؿؾ مـ فـقن طؾقمف،  -

ٕبل محؿد الؼقرواين إكدلسل الؼرصبل الؿالؽل ، ط/ مجؿقطة بحقث الؽتاب والسـة 

 جامعة الشارقة. -كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة  -

دمشؼ،  -العزيز لؾـقسابقري، ط/دار الؼؾؿ، الدار الشامقة القجقز يف تػسقر الؽتاب   -

 بقروت.

 

 إحؽام اإلحؽام شرح طؿدة إحؽام، ٓبـ دققؼ العقد، ط/مطبعة السـة الؿحؿدية.  -

آستذكار ٕبل طؿر يقسػ بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرب بـ طاصؿ الـؿري الؼرصبل   -

 . بقروت –ط/دار الؽتب العؾؿقة هـ(، 112)الؿتقىف: 

إِكَؿاُل الُؿْعؾِِؿ بَػَقاِئِد ُمْسؾِؿ ٕبل الػضؾ القحصبل السبتل، ط/دار القفاء لؾطباطة والـشر   -

 .والتقزيع، مصر
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البحر الؿحقط الثجاج يف شرح صحقح اإلمام مسؾؿ بـ الحجاج ، لؿحؿد بـ طؾل بـ آدم  -

 ي.بـ مقسك اإلتققبل القلقي، ط/دار ابـ الجقز

، الؿعروف بالَؿغِربل   -
ّ
البدُر التؿام شرح بؾقغ الؿرام، لؾحسقـ بـ محؿد بـ سعقد الالطل

 هـ(، ط/ دار هجر. 4441)الؿتقىف: 

التقشقح شرح الجامع الصحقح ، لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، جالل الديـ السققصل،  -

 .الرياض –ط/مؽتبة الرشد 

ل بـ محؿد بـ طالن بـ إبراهقؿ دلقؾ الػالحقـ لطرق رياض الصالحقـ، لؿحؿد طؾ -

 .لبـان –البؽري الصديؼل الشافعل ،ط/دار الؿعرفة لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت 

سبؾ السالم لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صالح بـ محؿد الحسـل، الؽحالين ثؿ الصـعاين،  -

 أبق إبراهقؿ، طز الديـ، الؿعروف كلسالفف بإمقر، ط/ دار الحديث.

، ٕبل داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشقر بـ شداد بـ طؿرو ســ أبل داود -

ِجْستاين )الؿتقىف:   .بقروت –هـ(، ط/الؿؽتبة العصرية، صقدا 211إزدي السِّ

ســ الرتمذي، لؿحؿد بـ طقسك بـ َسْقرة بـ مقسك بـ الضحاك، الرتمذي، أبق طقسك  -

 .مصر –بل الحؾبل هـ(، ط/شركة مؽتبة ومطبعة مصطػك البا211)الؿتقىف: 

 .بقروت –دار إحقاء الرتاث العربل  شرح الـقوي طؾك مسؾؿ، ط/ -

شرح ســ أبل داود، ٕبل محؿد محؿقد بـ أحؿد بـ مقسك بـ أحؿد الحـػل، بدر  -

 (، ط/مؽتبة الرشد، الطبعة آولك.ـه111الديـ العققـل )ت

 ياض.السعقدية، الر -شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال، ط/ مؽتبة الرشد  -

 َشْرُح َصِحقح ُمْسؾِِؿ لِؾَؼاِضك ِطَقاض، ط/ دار القفاء لؾطباطة والـشر والتقزيع، مصر. -

لبخاري الجعػل، ط/دار صقق صحقح البخاري، لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل ا -

 .الـجاة
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صرح التثريب يف شرح التؼريب، أبق الػضؾ زيـ الديـ طبد الرحقؿ بـ الحسقـ بـ طبد  -

 بؽر بـ إبراهقؿ العراقل، ط/الطبعة الؿصرية الؼديؿة. الرحؿـ بـ أبل

 –دار إحقاء الرتاث العربل   طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري لبدر الديـ العقـك، ط/ -

 .بقروت

فتح الباري شرح صحقح البخاري، لزيـ الديـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ رجب بـ  -

الؿديـة  -مؽتبة الغرباء إثرية الحسـ، الَسالمل، البغدادي، ثؿ الدمشؼل، الحـبؾل، ط/ 

 الـبقية.

لزيـ الديـ العابديـ الحدادي، ط/ الؿؽتبة التجارية  فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر، -

 .مصر –الؽربى 

 –كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ، لجؿال الديـ الجقزي ، ط/دار القصـ  -

 .الرياض

هلل إَُرمل الَعَؾقي الَفَرري الؽقكب القهاج شرح صحقح مسؾؿ، لؿحؿد إمقـ بـ طبد ا -

 دار صقق الـجاة. -الشافعل، ط/ دار الؿـفاج 

مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح، لعؾل بـ )سؾطان( محؿد، أبق الحسـ كقر الديـ  -

 .لبـان –الؿال الفروي الؼاري ، ط/ دار الػؽر، بقروت 

طاب الؿعروف بالخطابل معالؿ الســ، ٕبل سؾقؿان أحؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ الخ -

 (، ط/الؿطبعة العؾؿقة، ط إولك.ـه211)ت

مـة الؿـعؿ يف شرح صحقح مسؾؿ، أبق الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج بـ مسؾؿ الؼشقري  -

الؿؿؾؽة العربقة  -الـقسابقري رحؿف اهلل ، ط/دار السالم لؾـشر والتقزيع، الرياض 

 السعقدية.

(، ط/دار 4211بداهلل الشقكاين القؿـل، )تكقؾ إوصار، لؿحؿد بـ طؾك بـ محؿد بـ ط -

 الحديث، مصر.
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إجابة السائؾ شرح بغقة إمؾ، لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صالح بـ محؿد الحسقـل،  -

 .بقروت–(، ط/ممسسة الرسالة ـه4412الؽحالين، الصـعاين)ت

 دار ابـ حزم.إحؽام الػصقل يف أحؽام إصقل ٕبل القلقد الباجل، ط/ -

إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل، لؾشقكاين القؿـل،  ط/دار الؽتاب  -

 العرب.

 بقروت. -أصقل السراخسل، ط/دار الؿعرفة  -

أُصقُل الِػؼِف الذي ٓ َيَسُع الَػِؼقِف َجفَؾُف لعقاض بـ كامل بـ طقض السؾؿل، ط/دار التدمرية،  -

 السعقدية.الؿؿؾؽة العربقة  -الرياض 

 أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح، ط/ مؽتبة العبقؽان. -

 أصقل الػؼف ٕبل الـقر زهقر، ط/الؿؽتبة إزهرية لؾرتاث. -

 بقروت.-اإلهباج يف شرح الؿـفاج لؾسبؽل، ط/ دار الؽتب العؾؿقة  -

 لبـان. -دمشؼ -اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممدي، ط/ الؿؽتب اإلسالمل، بقروت -

يف أصقل إحؽام، ٕبل محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل اإلحؽام  -

 هـ(، ط/ دار أفاق الجديدة، بقروت.111الؼرصبل الظاهري )الؿتقىف: 

إصؾ الجامع إليضاح الدرر الؿـظقمة يف سؾؽ جؿع الجقامع لحسـ بـ طؿر بـ طبد اهلل  -

 السقـاوين الؿالؽل، ط/مطبعة الـفضة، تقكس.

 مـ طؾؿ إصقل ٓبـ محؿد العثقؿقـ، ط/ دار اإليؿان لؾطباطة والـشر. إصقل -

 إمر والـفل طـد إصقلققـ لؾدكتقر أحؿد يقكس، ط/دار الطباطة الؿحؿدية، الؼاهرة. -

إكجؿ الزاهرات طؾك حؾ ألػاظ القرقات يف أصقل الػؼف، لشؿس الديـ محؿد بـ طثؿان  -

 الرياض. -ؽتبة الرشد بـ طؾل الؿارديـل الشافعل، ط/ م
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البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف، ٕبل طبداهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ هباء  -

 (، ط/دار الؽتقبل.ـه111الزركشل)ت 

 -بذل الـظر يف إصقل، لؾعالء محؿد بـ طبد الحؿقد إسؿـدي، ط/مؽتبة الرتاث  -

 الؼاهرة.

 لبـان. -ر الؽتب العؾؿقة بقروت الربهان يف أصقل الػؼف لؾجقايـل، ط/ دا -

بقان الؿختصر شرح مختصر ابـ الحاجب، لؿحؿقد بـ طبد الرحؿـ أبل الؼاسؿ بـ أحؿد  -

 (، ط/دار الؿدين السعقدية.ـه111إصػفاين )ت

 التبصرة يف أصقل الػؼف لؾشقرازي، ط/دار الػؽر. -

ؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي تحرير الؿـؼقل وهتذيب طؾؿ إصقل، لعالء الديـ أبق الحسـ ط -

 الدمشؼل الصالحل، ط/ وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة، قطر.

 -تحؼقؼ الؿراد يف أن الـفل يؼتضل الػساد لؾحافظ العالئل، ط/ دار الؽتب الثؼافقة  -

 الؽقيت.

 التخريج طـد الػؼفاء وإصقلققـ لقعؼقب التؿقؿل، ط/مؽتبة الرشد. -

طبداهلل شؿس الديـ محؿد بـ محؿد ابـ الؿققت  التؼرير والتحبقر، ٕبل -

 (، ط/دار الؽتب العؾؿقة.ـه111الحـػل)ت

تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع لتاج الديـ السبؽل، ٕبل طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد  -

تقزيع الؿؽتبة  -اهلل بـ هبادر الزركشل، ط/مؽتبة قرصبة لؾبحث العؾؿل وإحقاء الرتاث 

 الؿؽقة.

 تؿفقد يف أصقل الػؼف لؾؽقاذاين.ال -

 التؿفقد يف تخريج الػروع طؾك إصقل، لإلمام جؿال الديـ اإلسـقي، ط/دار الرسالة. -

تقسقر القصقل إلك مـفاج إصقل مـ الؿـؼقل والؿعؼقل، ٓبـ إمام الؽامؾقة ، ط/ دار  -

 الؼاهرة. -الػاروق الحديثة لؾطباطة والـشر 
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الجالل الؿحؾل طؾك جؿع الجقامع، لحسـ بـ محؿد بـ محؿقد  حاشقة العطار طؾك شرح -

 العطار الشافعل، ط/ دار الؽتب العؾؿقة.

دراسات أصقلقة يف الؼرآن الؽريؿ لؾدكتقر محؿد إبراهقؿ الحػـاوي، ط/ كتبة ومطبعة  -

 الؼاهرة. -اإلشعاع الػـقة 

قؾ الؽقراين، الدرر الؾقامع يف شرح جؿع الجقامع شفاب الديـ أحؿد بـ إسؿاط -

 الؿؿؾؽة العربقة السعقدية. -ط/الجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة 

َرْفُع الـَِّؼاِب َطـ تـِؼقح الّشفاِب ٕبل طبد اهلل الرجراجل، ط/ مؽتبة الرشد لؾـشر والتقزيع،  -

 الؿؿؾؽة العربقة السعقدية. -الرياض 

ب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، ٓبـ قدامة روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف أصقل الػؼف طؾك مذه -

 الجؿاطقؾل الؿؼدسل ، ط/ ممسسة الرّيان لؾطباطة والـشر والتقزيع.

شرح التؾقيح طؾك التقضقح، لسعد الديـ بـ طؿر التػتازاين، وبصدره التقضقح لؿتـ  -

التـؼقح يف أصقل الػؼة لإلمام الؼاضل صدر الشريعة طبقد اهلل بـ مسعقد الؿحجقبل 

 ، ط/مؽتبة صبقح بؿصر. البخاري

شرح الؽقكب الساصع كظؿ جؿع الجقامع، لإلمام جالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر  -

 (، ط/دار السالم.ـه144السققصل،)ت 

شرح الؽقكب الؿـقر، لتؼل الديـ أبق البؼاء محؿد بـ أحؿد بـ طبد العزيز بـ طؾل الػتقحل  -

 العبقؽان.الؿعروف بابـ الـجار الحـبؾل ، ط/ مؽتبة 

شرح الؿعالؿ يف أصقل الػؼف ٓبـ التؾؿساين، ط/ طالؿ الؽتب لؾطباطة والـشر والتقزيع،  -

 لبـان. -بقروت 

شرح القرقات يف أصقل الػؼف لجالل الديـ محؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ الؿحؾل  -

 الشافعل، ط/ جامعة الؼدس، فؾسطقـ.
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جراطل، ط/لطائػ لـشر الؽتب والرسائؾ شرح مختصر أصقل الػؼف لتؼل الديـ ال -

 الؽقيت. -العؾؿقة، الشامقة 

شرح مختصر الروضة، لسؾقؿان بـ طبد الؼقي بـ طبد الؽريؿ الطقيف الصرصري، أبق  -

 (، ط/دار الرسالة.ـه141الربقع كجقؿ الديـ )ت

شرح مختصر الؿـتفك إصقلل لإلمام أبل طؿرو طثؿان ابـ الحاجب الؿالؽل، لعضد  -

 لبـان. -لديـ طبد الرحؿـ اإليجل،ط/ دار الؽتب العؾؿقة، بقروت ا

 العدة يف أصقل الػؼف لؾؼاضل ٕبق يعؾك، ط/جامعة الؿؾؽ محؿد بـ سعقد اإلسالمقة. -

غاية القصقل يف شرح لب إصقل لزيـ الديـ أبق يحقك السـقؽل ، ط/دار الؽتب العربقة  -

 الؽربى، مصر.

لجقامع لقلل الديـ أبل زرطة أحؿد بـ طبد الرحقؿ العراقل، الغقث الفامع شرح جؿع ا -

 ط/دار الؽتب العؾؿقة.

 فقاتح الرحؿقت بشرح مسؾؿ الثبقت لؾؼاضل محب اهلل البفاري، ط/دار الؽتب العؾؿقة. -

ققاصع إدلة يف أصقل الػؼة، ٕبل مظػر الديـ، مـصقر بـ محؿد بـ طبد الجبار بـ أحؿد  -

 (، ط/دار الؽتب العؾؿقة بقروت.ـه111لتقؿل)ت الؿروزي السؿعاين ا

الؼقاطد والػقائد إصقلقة ومايتبعفا مـ إحؽام الػرطقة ٓبـ الؾحام، ط/الؿؽتبة  - 

 العصرية.

كشػ إسرار شرح أصقل البزدوي، لعالء الديـ البخاري الحـػل، ط/ دار الؽتاب  -

 اإلسالمل.

طبداهلل أبق بؽر بـ العربل الؿعافري إشقؾل  الؿحصقل يف أصقل الػؼة، لؾؼاضل محؿد بـ -

 .طؿان–(، ط/دار البقان ـه112الؿالؽل )ت 

 الؿستصػك لؾغزالل، ط/ دار الؽتب العؾؿقة. -
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 الؿسقدة لؿجد الديـ طبد السالم بـ تقؿقة ، ط/ دار الؽتاب العربل. -

حؿد بـ الؿعتصر مـ شرح مختصر إصقل مـ طؾؿ إصقل ٕبل الؿـذر محؿقد بـ م -

 مصطػك بـ طبد الؾطقػ الؿـقاوي، ط/الؿؽتبة الشامؾة، مصر.

الؿعتؿد يف أصقل الػؼف، محؿد بـ طؾل الطقب أبق الحسقـ الَبْصري الؿعتزلل )الؿتقىف:  -

 .بقروت –هـ(، ط/ دار الؽتب العؾؿقة 121

: الؿـخقل مـ تعؾقؼات إصقل، ٕبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل الطقسل )الؿتقىف -

 .سقرية –بقروت لبـان، دار الػؽر دمشؼ  -هـ(، ط/ دار الػؽر الؿعاصر111

ُب يف ِطْؾِؿ ُأُصقِل الِػْؼِف اْلُؿَؼاَرِن لؾدكتقر طبد الؽريؿ بـ طؾل بـ محؿد  - اْلُؿَفذَّ

 .الرياض –الـؿؾة،ط/مؽتبة الرشد 

الؾخؿل  الؿقافؼات يف أصقل الشريعة، ٕبل إسحاق الشاصبل وهق إبراهقؿ بـ مقسك -

 (.4/411ه(، ط/دار الحديث الؼاهرة، )111الغركاصل الؿالؽل)ت

ما تػقـده صقـغ إمــر والــفل يف سقريت: )إكػال، والتقبة( دراسة أصقلقة تطبقؼقة رسالة  -

 دكتقراه، جامعة إزهر.

 مختصر الؿستصػك ٕبل القلقد الؼرصبل. -

 ط/مطابع الدوحة الحديثة، قطر.مقزان إصقل يف كتائج العؼقل لؾسؿرقـدي،  -

كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل، لشفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف، ط/مؽتبة كزار  -

 مصطػك الباز.

 الـفل وأثره يف فؼف الؼضايا والجـايات والحدود، رسالة دكتقراة، جامعة أم الؼرى.  -

ك مـفاج العؼقل ، هناية السقل، وشرح اإلمام محؿد بـ الحسـ البدخشل، الؿسؿ -

 ط/محؿد طؾك صبقح وأوٓده بإزهر.

 هناية القصقل إلك طؾؿ إصقل لؾساطايت، ط/رسالة دكتقراة )جامعة أم الؼرى(. -



– 

4244  

 الَقاِضح يف أُصقِل الِػؼف ٕبل القفاء، طؾل بـ طؼقؾ بـ محؿد بـ طؼقؾ البغدادي الظػري.  -

 

 .بقروت –ر الؿعرفة إم لإلمام الشافعل، ط/دا -

البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ ٓبـ كجقؿ الؿصري، ط/دار الؽتاب اإلسالمل، الطبعة  -

 الثاكقة.

بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد، ٕبل القلقد  الؼرصبل الشفقر بابـ رشد الحػقد، ط/دار  -

 .الؼاهرة –الحديث 

 الحـػل، ط/دار الؽتب العؾؿقة. بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع، لعالء الديـ الؽاساين -

البـاية شرح الفداية، ٕبل محؿد بدر الديـ العققـل، ط/دار الؽتب  -

 بقروت،لبـان، الطبعة إولك ._العؾؿقة

البقان يف مذهب اإلمام الشافعل، لألبل الحسقـ العؿراين القؿـل الشافعل، ط/ دار  -

 .جدة –الؿـفاج 

تعؾقؾ، لؾؿسائؾ الؿستخرجة،ٕبل القلقد البقان والتحصقؾ، والشرح والتقجقف وال -

 الؼرصبل، ط/دار الغرب اإلسالمل، بقروت، لبـان.

التبصرة، لعؾل بـ محؿد الربعل، أبق الحسـ، الؿعروف بالؾخؿل، ط/ وزارة إوقاف  -

 والشمون اإلسالمقة، قطر.

تبقـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ، لعثؿان بـ طؾك فخر الديـ الزيؾعل الحـػل ،  -

 ؿطبعة إمقرة.ط/ال

تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج، ٕحؿد بـ محؿد الفقتؿل، ط/ الؿؽتبة التجارية الؽربى  -

 بؿصر لصاحبفا مصطػك محؿد.

 الؿصري  -
ّ
حاشقة البجقرمل طؾك الخطقب، لسؾقؿان بـ محؿد بـ طؿر الُبَجْقَرمِل

 الشافعل، ط/دار الػؽر.
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صاوي طؾك الشرح الصغقر، ٕبل بؾغة السالؽ ٕقرب الؿسالؽ الؿعروف بحاشقة ال -

 العباس أحؿد بـ محؿد الخؾقيت، الشفقر بالصاوي الؿالؽل، ط/ دار الؿعارف.

حاشقة الطحطاوي طؾك مراقل الػالح شرح كقر اإليضاح، ٕحؿد بـ محؿد بـ إسؿاطقؾ  -

 .لبـان –الطحطاوي الحـػل، ط/دار الؽتب العؾؿقة بقروت 

 –ب الرباين، ٕبل الحسـ العدوي ، ط/ دار الػؽر حاشقة العدوي طؾك شرح كػاية الطال  -

 .بقروت

 –حاشقتا قؾققبل وطؿقرة، ٕحؿد سالمة الؼؾققبل وأحؿد الربلسل طؿقرة، ط/دار الػؽر  -

 .بقروت

 بقروت. -الذخقرة، لؾؼرايف، ط/ دار الغرب اإلسالمل -

يز طابديـ رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار، ٓبـ طابديـ، محؿد أمقـ بـ طؿر بـ طبد العز -

 بقروت.-الدمشؼل، ط/دار الػؽر

الرسالة، لؾشافعل أبق طبد اهلل محؿد بـ إدريس بـ العباس بـ طثؿان بـ شافع بـ طبد  -

 الؿطؾب بـ طبد مـاف الؿطؾبل الؼرشل الؿؽل، ط/مؽتبف الحؾبل، مصر

زاد الؿستؼـع يف اختصار الؿؼـع لؿقسك بـ أحؿد الحجاوي الؿؼدسل، ط/دار القصـ  -

 .الرياض –لؾـشر 

 شرح الزركشل، لشؿس الديـ الزركشل الؿصري الحـبؾل، ط/ دار العبقؽان.  -

شرح العؿدة يف بقان مـاسؽ الحج والعؿرة، لتؼل الديـ الحراين الحـبؾل الدمشؼل، ط/  -

 الرياض.  -مؽتبة الحرمقـ 

العدة شرح العؿدة، لعبدالرحؿـ بـ إبراهقؿ بـ أحؿد محؿد هباء الديـ الؿؼدسل،  -

 ر الحديث الؼاهرة.ط/دا

 طؿدة الػؼف، ٓبـ قدامة الؿؼدسل، ط/ الؿؽتبة العصرية. -
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العـاية شرح الفداية لؿحؿد بـ محؿد بـ محؿقد ابـ الشق  جؿال الديـ الرومل  -

 البابريت، ط/ دار الػؽر.

الغرة الؿـقػة يف تحؼقؼ بعض مسائؾ اإلمام أبل حـقػة، لعؿر بـ إسحؼ بـ أحؿد الفـدي  -

 حػص الحـػل ، ط/ ممسسة الؽتب الثؼافقة. الغزكقي، أبق

الغرر البفقة يف شرح البفجة القردية، لزيـ الديـ أبق يحقك السـقؽل، ط/ الؿطبعة  -

 الؿقؿـقة.

 فتح العزيز بشرح القجقز لعبد الؽريؿ بـ محؿد الرافعل الؼزويـل،  ط/دار الػؽر. -

بـ الجؿؾ ، لسؾقؿان فتقحات القهاب بتقضقح شرح مـفج الطالب الؿعروف بحاشقة ا  -

 .طؿر بـ مـصقر العجقؾل إزهري، الؿعروف بالجؿؾ، ط/ دار الػؽر

كتاب الػروع ومعف تصحقح الػروع لعالء الديـ طؾل بـ سؾقؿان الؿرداوي، لشؿس  -

 الديـ الؿؼدسل الرامقـك ثؿ الصالحل الحـبؾل، ط/ ممسسة الرسالة.

/ مؽتبة الرياض الحديثة، الرياض، الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة ٕبل طؿر الؼرصبل، ط -

 الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.

 دمشؼ. –كػاية إخقار يف حؾ غاية اإلختصار، لتؼل الديـ الشافعل، ط/ دار الخقر  -

الؾباب يف شرح الؽتاب لعبد الغـل بـ صالب بـ حؿادة بـ إبراهقؿ الغـقؿل الدمشؼل  -

 بـان.ل -الؿقداين الحـػل، ط/ الؿؽتبة العؾؿقة، بقروت 

 الؾؿع يف أصقل الػؼف، ٕبق اسحاق الشقرازي، ط/دار الؽتب العؾؿقة. -

الؿبدع يف شرح الؿؼـع، إلبراهقؿ ابـ مػؾح، أبق إسحاق، ط/دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  -

 .لبـان –

 .بقروت –هـ(، ط/ دار الؿعرفة 112الؿبسقط لؾسرخسل )الؿتقىف:  -

يحقك بـ شرف الـقوي ، ط/دار  الؿجؿقع شرح الؿفذب، ٕبل زكريا محقل الديـ -

 الػؽر.
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الؿحقط الربهاين يف الػؼف الـعؿاين فؼف اإلمام أبل حـقػة رضل اهلل طـف، ٕبل الؿعالل  -

برهان الديـ محؿقد بـ أحؿد بـ طبد العزيز بـ طؿر بـ َماَزَة البخاري الحـػل )الؿتقىف: 

 .لبـان –هـ(، ط/دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 141

ح شرح متـ كقر اإليضاح لحسـ بـ طؿار بـ طؾل الشركباللل الؿصري مراقل الػال -

 .الحـػل، ط/الؿؽتبة العصرية

الؿعتصر مـ الؿختصـر مــ مشـؽؾ إثـار ٕبـل الؿحاســ جؿـال الـديـ الؿؾطـل الحـػـل،   -

 ط/طالؿ الؽتب بقروت.

مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، لشؿس الديـ الشربقـل الشافعل  -

 (، ط/دار الؽتب العؾؿقة،الطبعة إولك.ـه111)ت

 الؿغـل ٓبـ قدامة، ط/مؽتبة الؼاهرة. -

كة وَحؾِّ ُمشؽاِلهتا، ٕبل الحسـ  - مـَاِهُج التَّحِصقِؾ وكتائج لطائػ التَّْلِويؾ يف َشرِح الؿَدوَّ

 طؾل بـ سعقد الرجراجل، ط/دار ابـ حزم.

(، ط/دار الؽتب ـه111لشقرازي )تالؿفذب يف فؼف اإلمام الشافعل، ٕبل إسحاق ا -

 العؾؿقة.

طقـل  - مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ، لشؿس الديـ الؿعروف بالحطاب الرُّ

 الؿالؽل، ط/دار الػؽر.

ْغدي، حـػل )الؿتقىف:   - الـتػ يف الػتاوى، ٕبل الحسـ طؾل بـ الحسقـ بـ محؿد السُّ

 هـ(، ط/ دار الػرقان .114

لؿـفاج، لشؿس الديـ شفاب الديـ الرمؾل ط/ دار الػؽر، هناية الؿحتاج إلك شرح ا -

 بقروت.

هناية الؿطؾب يف دراية الؿذهب لؾجقيـل، أبق الؿعالل، ركـ الديـ، الؿؾؼب بنمام   -

 هـ(، ط/دار الؿـفاج.111الحرمقـ )الؿتقىف: 
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 الـفر الػائؼ شرح كـز الدقائؼ، لسراج الديـ طؿر بـ إبراهقؿ بـ كجقؿ الحـػل، ط/ دار - -

 .  الؽتب العؾؿقة

 -الفداية يف شرح بداية الؿبتدي ٕبل الحسـ برهان الديـ، ط/دار احقاء الرتاث العربل  -

 لبـان. -بقروت 

 تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس لؿرتضك، الزبقدي، ط/دار الفداية. -

 .وتبقر -، ط/ دار إحقاء الرتاث العربل هتذيب الؾغة لؾفروي -

 بقروت. -الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة لؾػراباي، ط/ دار العؾؿ لؾؿاليقـ  -

 .بقروت–لسان العرب لؿحؿد بـ مؽرم بـ طؾل، أبق الػضؾ، ط/دار صادر  -

 بقروت. -مجؿؾ الؾغة ٓبـ فارس، ط/ ممسسة الرسالة  - -

 .بقروت-الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ، ٕبل الحسـ الؿرسل، ط/دار الؽتب العؾؿقة -

 بقروت.-مختار الصحاح، لزيـ الديـ طبد الؼادر الحـػل الرازي، ط/الؿؽتبة العصرية -

 .بقروت –الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر لؾػققمل ، ط/الؿؽتبة العؾؿقة  -

 لؾؼزويـل الرازي، ط/دار الػؽر.  معجؿ مؼايقس الؾغة -

تفاكقي ، ط/مؽتبة مقسقطة كشاف اصطالحات الػـقن والعؾقم لؾػاروقل الحـػل ال -

 بقروت -لبـان كاشرون 
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 4211 .......................................  لعؼد الػاسد والباصؾالػرق بقـ ا الؿطؾب الثاين :
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