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 األحاديث التي نص االستدالل هبا عىل حجية مفهوم املخالفة

 إعداد

   خريية بنت حممد اجملاهدد . 

 مىجز عه البحث

الؿخالػة وبقان أهؿقتف، وحجقتف هتدف الدراسة إلك التعريػ بؿػفقم أهداف البحث: 

وأقسامف وسقاق إمثؾة طؾقفا مـ الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية، وإثراء مسائؾ أصقل 

الػؼف بنضفار أدلة لفا مـ السـة لؿ يذكرها إصقلققن، وأيضًا ربط الؼقاطد إصقلقة 

 بإحاديث الـبقية.

إيضاح ٓستـاد هذا العؾؿ إلك السـة  أن يف إثبات الؼقاطد إصقلقة بالسـة أهؿقة البحث:

طؾك وجف الخصقص، وأيضًا أن الدراسة يف مثؾ هذا الؿقضقع تـؿل لدى الباحث 

الؿؾؽة التل يتؿؽـ هبا مـ ربط الؼقاطد إصقلقة بإحاديث الـبقية، وأيضًا أهؿقة 

 مبحث مػفقم الؿخالػة يف طؾؿ أصقل الػؼف ففق يؿثؾ أحد مباحث دٓٓت إلػاظ.

 اطتؿدت يف هذه الدراسة طؾك الؿـفج آستؼرائل. ـفج البحث:م

خؾصت الدراسة إلك جؿؾة مـ الـتائج أهؿفا: بقان الؿراد بؿػفقم الؿخالػة  أهؿ الـتائج:

 وهق دٓٓت الؾػظ طؾك ثبقت كؼقض حؽؿ الؿـطقق لؾؿسؽقت.
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لؿػفقم الؿخالػة أسؿاء متعددة هل: دلقؾ الخطاب، الؿخصقص بالذكر، فحقى 

 الخطاب، تـبقف الخطاب، لحـ الخطاب.

أن لؿػفقم الؿخالػة أقسام بؾغ طددها ستة أقسام هل: مػفقم الصػة، ومػفقم الشرط، 

مػفقم الحصر، مػفقم العدد، مػفقم الغاية، مػفقم الغاية، مػفقم الؾؼب، جؿقع هذه 

 إقسام حجة طؾك الؼقل الراجح ماطدا مػفقم الؾؼب.

فقم الؿخالػة بعضفا يرجع إلك الؿـطقق، وبعضفا يرجع إلك أن هـاك شروط لؾعؿؾ بؿػ

مػفقم الـص الؿخالػ وقد اختؾػ العؾؿاء يف تعداد هذه الشروط، حقث بؾغ طدد 

الشروط التل ترجع إلك الؿـطقق ثالثة طشر شرصًا، وبؾغ طدد الشروط التل ترجع إلك 

 مػفقم الـص الؿخالػ أربعة شروط.

ج بؿػفقم الؿخالػة، وبعد البحث والدراسة تبقـ رجحان اختؾػ إصقلققن يف آحتجا

 الؼقل الؼائؾ بلن مػفقم الؿخالػة حجة.

ققة مػفقم الؿخالػة لقرود آستدٓل طؾك حجقتف يف الؽثقر مـ إحاديث الـبقية، وقد 

بؾغ طدد إدلة الؿستدل هبا طؾك ذلؽ ثالثقن دلقؾ صحقح وردت يف صحقح اإلمام 

 سؾؿ.البخاري واإلمام م

يقصل الباحث بضرورة إثراء مسائؾ أصقل الػؼف بآستدٓل لفا مـ  أهؿ التقصقات:

 بلدلة مـ الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية.

  مػفقم ، الؿخالػة ، آستدٓل ، حجقة ، السـة. الؽؾؿات الدالة:
 



–

  4556    

Hadiths In Which The Text Of The Evidence For The Concept Of Contravention Is Valid 
 
Khairiyah bint Muhammad Al Mujahid  
Department of Jurisprudence, College of Sharia, Imam Muhammad bin Saud University, 
Saudi Arabia  
Email: kmmojahed@imamu.edu.sa    

 
Research objectives: The study aims to introduce the concept of contravention, its 

importance, its authority, its divisions, and the context of examples from the Noble 
Qur’an and the Sunnah of the Prophet. Also, to enrich the issues of jurisprudence by 
showing evidence of it from the Sunnah that was not mentioned by the fundamentalists, 
and also to link the fundamental rules with the hadiths of the Prophet. 

Research Importance: In proving the fundamentalist rules of the Sunnah is an 
explanation of the reliance of this science on the Sunnah in particular, and also that the 
study on such a subject develops with the researcher a conclusion with which he will be 
able to link the fundamentalist rules with the hadiths of the Prophet, and also the 
importance of the study of the concept of contravention in the science of Usul Al-Fiqh, 
as it represents one of the investigations Semantic. 

Research methodology: This study relied on the inductive approach. 
Main results: The study concluded with a number of results, the most important of 

which are: Explaining what is meant by the concept of contravention, which is the 
indications of the wording for proving the antithesis of the operative judgment of the 
silent. 

The concept of contravention has several names, which are: The discourse guide, 
particular mention, the content of the speech, the warning of the speech, and the tune 
of the speech. 

The concept of contravention has six sections, which are: The concept of the 
adjective, the concept of the condition, the concept of constraint, the concept of 
numbers, the concept of purpose, the concept of purpose, the concept of the title, all of 
these sections are an argument for the most correct saying except for the concept of the 
title. 

There are conditions for working with the concept of contravention, some of which 
refer to the spoken word, and some of them refer to the concept of the contradictory 
text. Also, scholars differed in enumerating these conditions, as the number of 
conditions that refer to the operative reached thirteen conditions, and the number of 
conditions that refer to the concept of the contradictory text reached four conditions. 

The fundamentalists differed in invoking the concept of disagreement, and after 
research and study it became clear that the saying that the concept of contravention is 
an argument is more likely. 

The power of the concept of contradiction is because of the evidence for its authority 
in many of the hadiths of the Prophet. Also, the number of evidences inferred for this 
has reached thirty authentic evidence that was mentioned in the Sahih of Imam Al-
Bukhari and Imam Muslim. 

The most important recommendations: The researcher recommends the necessity 
of enriching the issues of fundamentals of jurisprudence by inferring them from 
evidence from the Holy Qur’an and the Prophet’s Sunnah. 

Keywords: Concept , Violation ,Inference , Hajiah , Sunnah. 

 

mailto:kmmojahed@imamu.edu.sa


 

4557  

 مقذمة
إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، ومـ سقئات    

أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل 

 .ن محؿًدا طبده ورسقلف وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أ

وبعد... فنن لعؾؿ أصقل الػؼف شرًفا ومـاًرا، وفضقؾة ومؼداًرا، فنكف مـ أهؿ العؾقم 

 الؿقصؾة إلك أحؽام الشرع، واستخراجفا مـ الؽتاب والسـة وفؼ الؿـفج الصحقح.

وقد ٓحظ طؾؿاء السؾػ مسقس الحاجة إلقف، فاطتـقا بف، وأرسقا ققاطده، وأوضحقا 

 ه، وهقلوا لطالب العؾؿ مقائده.فقائد

 ما معـك مػفقم الؿخالػة وما حؼقؼتف؟   -

 طدد أقسام مػفقم الؿخالػة. -

 هؾ مػفقم الؿخالػة حجة؟ -

 ما إدلة الدالة طؾك حجقة مػفقم الؿخالػة مـ السـة؟ -

ؼف بنضفار أدلة أخرى لفا مـ السـة لؿ يذكرها تربز أهؿقتف يف إثراء مسائؾ أصقل الػ -

إصقلققن يف كتبفؿ، وهبذا يتؿ الرد طؾك مـ يؼؾؾ مـ شلن طؾؿ إصقل بلكف ٓ يقجد 

 لف مستـد مـ كتاب أو سـة.

أن يف إثبات الؼقاطد إصقلقة بالسـة إيضاح ٓستـاد هذا العؾؿ إلك السـة طؾك وجف  -

 الخصقص.

ا الؿقضقع تـؿل لدى الباحث الؿؾؽة التل يتؿؽـ هبا مـ ربط أن الدراسة يف مثؾ هذ -

 الؼقاطد إصقلقة بإحاديث الـبقية.
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أهؿقة مبحث مػفقم الؿخالػة يف طؾؿ أصقل الػؼف حقث ٓ يغػؾ طؾؿاء إصقل طـ  -

لؽثرة الػروع « هذه الؿسللة أصؾ طظقؿ يف الػؼف»ذكره وشرحف، قال طـف البخاري: 

ؾقف، ففق يؿثؾ دلقالً مـ إدلة التل وقع فقفا الخالف، وبآستدٓل الػؼفقة الؿبـقة ط

 لف مـ الصحقحقـ يتبقـ لـا بجالء حؽؿ آحتجاج بف مـ طدمف.

بقان حؼقؼة مػفقم الؿخالػةة، وأهؿقتةف، وأقسةامف وسةقاق إمثؾةة طؾقفةا مةـ الؽتةاب  -

 والسـة.

 ف بلدلة وردت يف السـة.إبراز حجقة مػفقم الؿخالػة بآستدٓل ل -

 ربط الؼقاطد إصقلقة بإحاديث الـبقية. -

دراسة تخصصت هبذا الؿقضقع، وإكؿا وجدت بعض  -يف حدود بحثل-لؿ أجد 

الدراسات التل تـاولت الؿقضقع يف بقان حؼقؼتف وحجقتف بشؽؾ طام، ولؿ تـص هذه 

ـة، وسلذكر هذه الدراسة وأبقـ الػرق بقـفا الدراسة طؾك آستدٓل طؾك الحجقة مـ الس

 وبقـ دراستل:

لعبد الؿعز طبد العزيز حريز، وهل رسالة  مػفقم الؿخالػة وأثره يف األحؽام الشرطقة

هةة، ويظفر 4411ماجستقر صادرة مـ كؾقة الشريعة جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد طام 

 الػرق واضح بقـفا وبقـ دراستل.

لؾباحث صالح بـ طبد العزيز العؼقؾ وهل رسالة  ـد الؿتؽؾؿقـداللة غقر الؿـظقم ط

هةة، والباحث 4417ماجستقر صادرة مـ كؾقة الشريعة جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد طام

أشار لخالف الحـػقة يف الؿسللة دون آطتؿاد طؾك إيراد آستدٓل مـ السـة طؾك 
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 الؿسللة، وهذا ما تـاولتف دراستل.

 سرت يف هذا البحث طؾك الخطة التالقة: مؼدمة ومبحثقـ: وقد

 : تضؿـت أهؿقة الؿقضقع، الؿـفج الؿتبع يف البحث، خطة البحث.الؿؼدمة

 : التعريػ بؿػفقم الؿخالػة وأقسامف وشروصف وفقف ثالثة مطالب:الؿبحث األول

 الؿطؾب إول: تعريػ مػفقم الؿخالػة لغة واصطالًحا.

 ام مػفقم الؿخالػة.الؿطؾب الثاين: أقس

 الؿطؾب الثالث: شروط مػفقم الؿخالػة.

: بقان حجقة مػفقم الؿخالػة وإحاديث التل كص آستدٓل هبا طؾك الؿبحث الثاين

 ذلؽ وفقف مطؾبان:

 الؿطؾب إول: حجقة مػفقم الؿخالػة.

 الؿطؾب الثاين: إحاديث التل كص آستدٓل هبا طؾك حجقة مػفقم الؿخالػة.

 آستؼراء التام لؿصادر الؿسللة ومراجعفا الؿتؼدمة والؿتلخرة. -4

 آطتؿاد طـد الؽتابة طؾك الؿصادر إصؾقة يف كؾ مسللة بحسبفا. -2

 التؿفقد لؾؿسللة بؿا يقضحفا إن احتاج الؿؼام لذلؽ. -3

سللة اطتؿدت يف الؿسائؾ الخالفقة تحرير محؾ الـةزاع وذكر إققال يف الؿ -4

والرتجقح دون استطراد يف أدلة إققال واطتؿدت يف آستدٓل ذكر إدلة لؾؼقل 

 الراجح مـ السـة ٓختصاص مجال البحث.

بقان أرقام أيات وطزوها لسقرها، فنن كاكت آية كامؾة، قؾت: أية رقؿ )....( مـ  -5
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 (، مـ سقرة كذا.سقرة )كذا(، وإن كاكت جزء مـ آية قؾت: جزء مـ أية رقؿ )....

بحث، فنن لؿ أجد الحديث بقان مـ أخرج الحديث أو إثر بؾػظ القارد يف الؿ -6

يف البحث. فنن لؿ أجد الحديث  إثر بؾػظف يتؿ تخريجف بـحق الؾػظ القارد أو

إثر بؾػظف وٓ بـحقه فقذكر ما ورد يف معـاه، يحال طؾك مصدر الحديث أو إثر  أو

ب، ثؿ بذكر الجزء والصػحة، ورقؿ الحديث أو إثر إن كان بذكر الؽتاب والبا

 مذكقر يف الؿصدر.
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 المبحث األول

 تعريف مفهىم المخالفة وأقسامه وشروطه
 وفقف ثالثة مطالب:

 أوالً: تعريػ مػفقم الؿخالػة.

 الؿػفقم لغة:

لء بالؼؾب، يؼال: َفِفؿ يػفؿ ففًؿا وففامة، اسؿ مػعقل مـ َفِفَؿ والػفؿ: معرفتؽ الش

 .(4)وَفْفُؿُف: َطْؾُؿُف، وففؿت الشلء: طِؼْؾُتُف وطرفُتفُ 

 الؿخالػة لغة:

الخاء والالم والػاء أصقل ثالثة: أحدها: أن يجلء شلء بعد شلء ": (2)قال ابـ فارس

 .(3)"يؼقم مؼامف، والثاين: خالف قدام والثالث التغققر

 .(4)ة مـ الخالف وهق ضد آتػاقوالؿخالػة لغ

 .(5)يؼال: خالػ يخالػ مخالػة وخالًفا بؿعـك التضاد وطدم آتػاق

تعددت تعاريػ  ثاكًقا: تعريػ مػفقم الؿخالػة اصطالًحا باطتباره طؾًؿا أو لؼًبا:

                                                        

 ( مادة )ففؿ(.244( ، مختار الصحاح )42/459اكظر: لسان العرب ) (4)

 ( مادة )خؾػ(.2/241مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس ) (2)

هةة، مةـ أئؿةة الؾغةة وإدب، مةـ 329ابـ فارس: أحؿةد بةـ فةارس بةـ زكريةا الةرازي، أبةق الحسةـ، ولةد سةـة  (3)

هةة. اكظةر: الةقايف بالقفقةات 395مصـػاتف: مجؿةؾ الؾغةة، ومؼةايقس الؾغةة، وحؾقةة الػؼفةاء و قرهةا، تةقيف سةـة 

 (.541-42/538(، سقر أطالم الـبالء )7/484-482)

 ( مادة )خؾػ(.4/479اكظر: الؿصباح الؿـقر ) (4)

 ( مادة )خؾػ(.23/253( ، تاج العروس )94-9/91اكظر: لسان العرب ) (5)



–

  4562    

 إصقلققـ لف ولعؾ أوٓها:

 .(4)دٓٓت الؾػظ طؾك ثبقت كؼقض حؽؿ الؿـطقق لؾؿسؽقت

يـؼسؿ مػفقم الؿخالػة إلك طدة أقسام، وذلؽ بحسب الؼقد الذي ققد بف الحؽؿ، وقد 

 (2)اختؾػ إصقلققن يف طدها ومجؿقع هذه إقسام ترجح طـد التحؼقؼ إلك ستة أقسام

 وهل:

 .الؼسؿ األول: مػفقم الصػة

الحؽؿ بصػة طؾك ثبقت كؼقض حؽؿف  الؿراد بؿػفقم الصػة: دٓلة الؾػظ الؿعؾؼ فقف

 .(3)طـد اكتػاء ذلؽ القصػ

ـْ َلْؿ َيْسَتطِْع ِمـُْؽْؿ َصْقاًل َأْن َيـْؽَِح اْلُؿْحَصـَاِت  ققلف تعالك: مثال مػفقم الصػة: َوَم

ـْ َما َمَؾَؽْت َأْيَؿاُكُؽؿْ   .(4) اْلُؿْمِمـَاِت َفِؿ

لفذه أية هق: كؽاح إمة الؿممـة الحؽؿ الؿلخقذ بالؿـطقق  وجف الداللة مـ اآلية:

يف حؼ الؿسؾؿ الذي ٓ يؼدر طؾك صداق الحرة، وقد ققدت أية جقاز الزواج بأمة 

 .(5)بقصػ اإليؿان، فؿػفقم الؿخالػة أكف ٓ يجقز الزواج بإمة الؽافرة

                                                        

(، 3/69( ، اإلحؽةةام يف أصةةقل إحؽةةام )4/4948( يـظةةر أيًضةةا: كػةةائس إصةةقل )4/98تقسةةقر التحريةةر ) (4)

 (.2/444ر )روضة الـاض

 (.3/497(، شرح الؽقكب )5/484(، البحر الؿحقط )274يـظر: شرح تـؼقح الػصقل ) (2)

 (.379(، أصقل الػؼف لؾربديسل ص)4/98تقسقر التحرير ) (3)

 ( مـ سقرة الـساء.25أية ) (4)

 (.379(، أصقل الػؼف لؾربديسل )2/724يـظر: شرح مختصر الروضة ) (5)
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 الؼسؿ الثاين: مػفقم الشرط:

قت كؼقض الحؽؿ طـد طدم الؿراد بف: دٓلة الؾػظ الؿعؾؼ فقف الحؽؿ طؾك شرط ثب

 .(4)الشرط بننَّ أو بنحدى أخقاهتا

  مثال مػفقم الشرط:

َـّ  ققلف تعالك: ـَ َحْؿَؾُف َـّ َحتَّك َيَضْع َـّ ُأواَلِت َحْؿٍؾ َفَلْكِػُؼقا َطَؾْقِف  . (2)َوإِْن ُك

  وجف الداللة:

ؿؾ، ودل مـطقق أية دل طؾك وجقب الـػؼة لؾؿطؾؼة صالًقا بائـًا بشرط وجقد الح

)  .(3)بؿػفقمف طؾك طدم وجقب الـػؼة طـد اكتػاء الؼقد، والؼقد هـا مػفقم شرط بلداة )إنَّ

 الؼسؿ الثالث: مػفقم الحصر:

 .(4)الؿراد بف: إثبات كؼقض حؽؿ الؿـطقق لؾؿسؽقت طـف بصقغة إكؿا وكحقها

 مثال مػفقم الحصر:

إكؿا القالء » يؼقل:  هلل قالت: سؿعت رسقل ا -رضل اهلل طـفا-ما روى طـ طائشة 

 .(5)« لؿـ أطتؼ

                                                        

 (.381(، أصقل الػؼف لؾربديسل ص)4/411ير )يـظر: تقسقر التحر (4)

 ( مـ سقرة الطالق.6جزء مـ أية ) (2)

 (.3/515(، شرح الؽقكب الؿـقر )4/411يـظر: تقسقر التحرير ) (3)

 (.2/48(، إرشاد الػحقل )4/57شرح تـؼقح الػصقل ) (4)

(، وأخرجةةف 2/428( )4493ح) أخرجةةف البخةةاري، كتةةاب الزكةةاة، بةةاب الصةةدقة طؾةةك مةةقالل أزواج الـبةةل  (5)

 (.2/4444(، )4514مسؾؿ، كتاب العتؼ، باب إكؿا القٓء لؿـ أطتؼ ح)



–
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 وجف الداللة:

أفاد الحديث بؿـطققف ثبقت القٓء لؾؿعتؼ، وأفاد بؿػفقمف الؿخالػ طدم ثبقت القٓء 

 لغقر الؿعتؼ.

 الؼسؿ الرابع: مػفقم العدد.

الؿراد بف تعؾقؼ الحؽؿ بعدد مخصقص يدل طؾك اكتػاء الحؽؿ فقؿا طدا ذلؽ 

 .(4)العدد

 :مثالف

اكِل َفاْجِؾُدوا ُكؾَّ َواِحٍد ِمـُْفَؿا ِمَئَة َجْؾَدٍة :  ققلف تعالك اكَِقُة َوالزَّ  .(2)الزَّ

 وجف الداللة:

أفاد كص أية الؽريؿة بؿـطققف وجقب جؾد الزاين مائة جؾده، ودل بؿػفقم 

 .(3)الؿخالػ طؾك طدم الزيادة أو الـؼصان طـ هذا العدد

 غاية.الؼسؿ الخامس: مػفقم ال

 .(4)"مد الحؽؿ إلك  اية بنلك وحتك، فقدل طؾك كػل الحؽؿ طؿا بعدها"الؿراد بف: 

 مثالف:

ـْ َبْعُد َحتَّك َتـْؽَِح َزْوًجا َغْقَرهُ  ققلف تعالك: َؼَفا َفاَل َتِحؾُّ َلُف ِم  .(5) َفنِْن َصؾَّ

                                                        

 (.3/518(، شرح الؽقكب الؿـقر )5/471(، البحر الؿحقط )4/411يـظر: تقسقر التحرير ) (4)

 ( مـ سقرة الـقر.2جزء مـ أية ) (2)

 (.384(، أصقل الػؼف لؾربديسل ص)2/774(، شرح مختصر الروضة )5/471يـظر: البحر الؿحقط ) (3)

 (.4/378(، إرشاد الػحقل )4/358يـظر: تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع ) (4)

 ( مـ سقرة البؼرة.231جزء مـ أية ) (5)
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 وجف الداللة:

ة ثالًثا لؾزوج إول حتك دلت أية الؽريؿة بؿـطققفا طؾك طدم حؾ الزوجة الؿطؾؼ

 تـؽح زوًجا آخر، وأفادت بؿػفقمفا حؾ الزوجة بعد كؽاح الثاين.

 الؼسؿ السادس: مػفقم الؾؼب.

 .(4)الؿراد بف: أن يخص اسؿا بحؽؿ، فقدل طؾك أن ما طداه بخالفف

 مثالف:

ٌد َرُسقُل اَّللِ   ققلف تعالك:  . (2) ُمَحؿَّ

 وجف الداللة:

رسقل اهلل، ودلت بؿػفقمفا طؾك أن  قر  ة دلت بؿـطققفا أن محؿد أن أية الؽريؿ

 .(3)محؿد لقس رسقل

4

مـ يحتج بؿػفقم الؿخالػة اشرتط لحجقتف شروًصا بعضفا يرجع إلك الؿـطقق، 

 روط:وبعضفا يرجع إلك مػفقم الـص الؿخالػ وقد اختؾػ العؾؿاء يف تعداد هذه الش

                                                        

 (.5/448( يـظر: أيًضا: البحر الؿحقط )2/437روضة الـاضر ) (4)

 ( مـ سقرة الػتح.29جزء مـ أية ) (2)

(، البحةةر 3/95(، اإلحؽةةام يف أصةقل إحؽةام )53(، شةةرح تـؼةقح الػصةقل )4/434يةر )يـظةر: تقسةقر التحر (3)

 (.5/48الؿحقط )

(، البحةر 453-454(، هنايةة السةقل شةرح مـفةاج القصةقل )3/56يـظر: يف ذلؽ: أكقار الربوق أكقاء الػروق ) (4)

ح التحريةةةر (، التحبقةةةر شةةةر2/42(، إرشةةةاد الػحةةةقل )4/346(، تشةةةـقػ الؿسةةةامع )5/439الؿحةةةقط )

 (.373-374وما بعدها(، الؼقاطد والػقائد إصقلقة ) 31/4165(، أصقل الػؼف ٓبـ مػؾح )6/2894)



–
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، ومـفؿ مـ ذكرها يف ثؿاكقة (4)فؿـفؿ مـ ذكرها يف إحدى طشر شرًصا كالزركشل

 .(3)، ومـفؿ مـ حصرها يف أربعة شروط فؼط كابـ الؾحام(2)شروط كالشقكاين

 أوالً: الشروط العائدة إلك مـطقق الـص ويؿؽـ حصرها يف ثالثة طشر شرًصا:

اقتضت بقان الحؽؿ يف الؿذكقر،  أن ٓ يؽقن الؿـطقق خرج لبقان حؽؿ حادثة  -4

َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَطَػًة   كؼقلف تعالك: ـَ َآَمـُقا اَل َتْلُكُؾقا الرِّ َفا الَِّذي -هذا القصػ   (4)َيا َأيُّ

ورد طؾك ما كاكقا يتعاصقكف يف أجال أكف إذا حؾ الديـ يؼقلقن  -أضعاًفا مضاطػة

 .(5)لديـ، فقتضاطػ بذلؽ مضاطػة كثقرةلؾؿديقن: إما أن تعطل، وإما أن تزيد يف ا

                                                        

 (.5/439يـظر: البحر الؿحقط ) (4)

هةة( يف الؼةاهرة، وهةق 745الزركشل: محؿد بـ طبد اهلل بـ هبادر الزركشل، يؽـك بلبل طبةد اهلل ولةد سةـة )

وفؼقف شافعل، مةـ مصةـػاتف: سالسةؾ الةذهب، الربهةان يف طؾةقم الؼةرآن  طالؿ يف الحديث، وأصقلل، ومػسر،

 (.5/433(، الدرر الؽامـة )468-3/467هة(. اكظر: صبؼات الشافعقة ٓبـ قاضل شفبة )794تقيف سـة )

 (.2/42يـظر: إرشاد الػحقل ) (2)

هةة(، وهةق 4473سةـة )الشقكاين: محؿد بـ طؾل بـ محؿد طبةد اهلل الشةقكاين، يؽـةك بةلبل طبةد اهلل، ولةد 

مػسر ومحدث وأصقلل وفؼقف، أديب متؽؾؿ، مـ مصـػاتف: الدر الـضقد يف إخةالص كؾؿةة التقحقةد، الصةقارم 

(، إطةةالم 2/244هةةة(، يـظةةر: البةةدر الطةةالع )4251الفـديةةة الؿسةةؾقلة طؾةةك الريةةاض الـديةةة، تةةقيف سةةـة )

(6/297-298.) 

 (.373-374يـظر: الؼقاطد والػقائد إصقلقة ) (3)

هةة( يف بعؾبةؽ، محةدث 752ابـ الؾحام: طؾل بـ محؿد بـ طؾل بـ طباس، يؽـك بلبل الحسـ، ولد سـة )

هةةة(. يـظةةر: الضةةقء الالمةةع 813أصةةقلل، فؼقةةف حـبؾةةل، مةةـ مملػاتةةف: إحؽةةام إحؽةةام الػرطقةةة، تةةقيف سةةـة )

(5/321-324.) 

 ( مـ سقرة آل طؿران.431جزء مـ أية ) (4)

 (.3/494(، شرح الؽقكب الؿـقر )5/445ؿحقط )يـظر: البحر ال (5)
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ْؼُتُؿ الـَِّساَء   أٓ يعؾؼ الحؽؿ بصػة  قر مؼصقدة، كؼقلف تعالك:  -2 اَل ُجـَاَح َطَؾْقُؽْؿ إِْن َصؾَّ

َـّ َطَؾك اْلُؿقِسِع َقَدُرُه َوَطَؾك اْلُؿْؼتِرِ  َـّ َفرِيَضًة َوَمتُِّعقُه َـّ َأْو َتْػرُِضقا َلُف قُه  َما َلْؿ َتَؿسُّ

ـَ  ا َطَؾك اْلُؿْحِسـِق ، فال دٓلة لؾؿػفقم هـا ٕن الصػة إكؿا  (4)َقَدُرُه َمَتاًطا بِاْلَؿْعُروِف َحؼًّ

ذكرت لرفع الجـاح طؿـ صؾؼ قبؾ الؿسقس، وإيجاب الؿتعة طؾك وجف التبع، كلكف 

 .(2)مذكقر ابتداء مـ  قر تعؾقؼ طؾك صػة

تِل فِل   د، كؼقلف تعالك:أٓ يؽقن الؼقد خرج مخرج الغالب الؿعتا  -3 َوَرَبائُِبُؽُؿ الالَّ

َـّ  تِل َدَخْؾُتْؿ بِِف ـْ كَِسائُِؽُؿ الالَّ فال يػفؿ مـف حؾ الربقبة التل ٓ تربك   (3)ُحُجقِرُكْؿ ِم

يف حجر الزوج ٕن الؼقد يف أية خرج مخرج الغالب والعادة، إذ الغالب يف طادة 

 .(4)أزواج إمفاتالـاس أن بـت الزوجة تربك يف حجر 

أن ٓ يؽقن التخصقص بالذكر جاء لؿقافؼة القاقع، وبقان ذلؽ أكف إذا جاء لؿقافؼة   -4

القاقع فال يدل طؾك الؿػفقم الؿخالػ، كلن يؼال بحضرة الشارع: لػالن  ـؿ 

 سائؿة، فقؼقل الشارع: يف الغـؿ السائؿة زكاة، فال مػفقم لف.

َـّ أن ٓ يؽقن الؼقد خر مخرج آ  -5 متـان، ومعـك ذلؽ أن يل ي الحؽؿ مقصقًفا بقصػ لقؿت

ُهَق الَِّذي   اهلل بف طؾقـا، فػل هذه الحالة ٓ يمخذ فقف بالؿػفقم الؿخالػ، كؼقلف تعالك:

ا  َر اْلَبْحَر لَِتْلُكُؾقا ِمـُْف َلْحًؿا َصرِيًّ فنكف ٓ يدل طؾك مـع ما لقس بَِطريِّ مؿا يخرج   (5)َسخَّ

 .(6)مـ البحر

                                                        

 ( مـ سقرة البؼرة.236أية ) (4)

 (.3/495(، شرح الؽقكب الؿـقر )4/364يـظر: الؿسقدة يف أصقل الػؼف ) (2)

 ( مـ سقرة الـساء.23جزء مـ أية ) (3)

 (.5/444يـظر: البحر الؿحقط ) (4)

 ( مـ سقرة الـحؾ.44جزء مـ أية ) (5)

 (.2/44(، إرشاد الػحقل )5/444: البحر الؿحقط )يـظر (6)
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ـَ َأْولَِقاَء  أٓ يؽقن الؼقد ذكر مقافؼة لؾقاقع، كؼقلف تعالك:   -6 اَل َيتَِّخِذ اْلُؿْمِمـُقَن اْلَؽافِرِي

ـَ اَّللِ فِل َشْلٍء إاِلَّ َأْن َتتَُّؼقا ِمـُْفْؿ ُتَؼاًة  ـْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ َفَؾْقَس ِم ـَ َوَم ـْ ُدوِن اْلُؿْمِمـِق ِم

ُرُكُؿ اَّللُ   . (4)َكْػَسُف َوإَِلك اَّللِ اْلَؿِصقُر  َوُيَحذِّ

ققؾ: كزلت يف ققم والقا القفقد دون الؿممـقـ، فتؼققد الـفل طـ مقآة الؽػار بؿا إذا 

كاكت دون الؿممـقـ ٓ مػفقم لف: ٕكف إكؿا كاكت لؿقافؼة القاقع حقـ الـفل، فال يدل 

آة مـ دون أي أن الحرمة ثابتة طؾك جقاز مقآهتؿ طـد اكتػاء الؼقد بلن لؿ تؽـ الؿق

 .(2)سقاء والقا الؿممـقـ مع ذلؽ أم لؿ يقالقهؿ

ا َطَؾك   أٓ يؽقن الؼقد ذكر لتفقيؾ الحؽؿ وتػخقؿ إمر، كؼقلف تعالك:  -7 َحؼًّ

ـَ  ـَ   ، وققلف تعالك: (3) اْلُؿْحِسـِق ا َطَؾك اْلُؿتَِّؼق ، فذكر وصػ التؼقى  (4)َحؼًّ

 .(5)ر بسؼقط الحؽؿ طؿا طداهؿا وهؿا مؿـ لقس بؿحسـ وٓ متؼواإلحسان ٓ يشع

أٓ يؽقن الؿخصص بالذكر حًدا محصقًرا ذكره الشارع ٕجؾ الؼقاس طؾقف ٓ   -8

اجتـبقا السبع الؿقبؼات، ققؾ يا رسقل اَّلل: : » لؾؿخالػة بقـف وبقـ  قره، كؼقلف 

حرم اَّلل إال بالحؼ، وأكؾ مال وما هـ؟ قال: الشرك باَّلل، والسحر، وقتؾ الـػس التل 

 .(6)«القتقؿ، وأكؾ الربا، والتقلل يقم الزحػ، وقذف الؿحصـات الغافالت الؿممـات

                                                        

 ( مـ سقرة آل طؿران.28أية ) (4)

 (.4/323يـظر: شرح الجالل الؿحؾك طؾك جؿع الجقامع ) (2)

 ( مـ سقرة البؼرة.236جزء مـ أية ) (3)

 ( مـ سقرة البؼرة.481جزء مـ أية ) (4)

 (.5/445يـظر: البحر الؿحقط ) (5)

ـَ َيْلُكُؾقَن َأْمَقاَل اْلَقَتااَمك  ري، كتاب القصايا، باب ققلف تعالك: أخرجف البخا (6) (، 4/41( )2766ح)  ..إِنَّ الَِّذي

 (.4/92( )89أخرجف مسؾؿ ، كتاب اإليؿان، باب بقان الؽبائر وأكربها، ح)
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َـّ  َـّ بخالفف ، لقؽقن ما طداه َـّ فالـبل طؾقف الصالة والسالم لؿ يؼصد حصر الؽبائر فقف

 .(4)يف الحؽؿ، بؾ لقؾحؼ هبـ ما يف معـاهـ

ؾق ذكر طؾك وجف التبعقة لشلء آخر فال مػفقم لف، كؼقلف أن يذكر الؼقد مستؼالً، ف  -9

َـّ َوَأْكُتْؿ َطاكُِػقَن فِل اْلَؿَساِجدِ  تعالك:  فِل اْلَؿَساِجدِ  ، فنن ققلف: (2)َواَل ُتَباِشُروُه

ٓ مػفقم لف ٕن الؿعتؽػ مؿـقع مـ الؿباشرة مطؾًؼا يف الؿسجد أو يف خارج 

 .(3)الؿسجد

لسقاق قصد التعؿقؿ، فنن ضفر ذلؽ فال مػفقم لف، كؼقلف تعالك: أن ٓ يظفر مـ ا -41

 َواَّللُ َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر (4) ٕكا كعؾؿ أن اهلل قادر طؾك الؿعدوم والؿؿؽـ ،

 .(5)ولقس بشلء، فنن الؿؼصقد بؼقلف التعؿقؿ يف إشقاء الؿؿؽـة ٓ قصر الحؽؿ

َواَل َتْؼُتُؾقا َأْواَلَدُكْؿ َخْشَقَة   كؼقلف تعالك: أٓ يؽقن الؼقد ذكر لحاجة الؿخاصب، -44

ـُ َكْرُزُقُفْؿ َوإِيَّاُكْؿ إِنَّ َقْتَؾُفْؿ َكاَن ِخْطًئا َكبِقًرا  ، فذكر هذا الؼقد لحاجة  (6)إِْماَلٍق َكْح

 .(7)الؿخاصبقـ إلقف إذ هق الحامؾ لفؿ طؾك قتؾفؿ ٓ ٓختصاص الحؽؿ بف

فؼقلف:  "أحب الصحابة الؽرام"مخرج الؿدح كلن يؼقل: أٓ يؽقن الؼقد خرج  -42

                                                        

 (.86يـظر: مػتاح القصقل، لؾتؾؿساين ) (4)

 ( مـ سقرة البؼرة.487جزء مـ أية ) (2)

 (.2/44(، إرشاد الػحقل )5/446يـظر: البحر الؿحقط ) (3)

 ( مـ سقرة البؼرة.284جزء مـ أية ) (4)

 (.2/42(، إرشاد الػحقل )5/446يـظر: البحر الؿحقط ) (5)

 ( مـ سقرة اإلسراء.34أية ) (6)

 (.5/441يـظر: البحر الؿحقط ) (7)



–
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 الؽرام ٓ مػفقم لف إكؿا خرج مخرج الؿدح إذ الصحابة كؾفؿ كرام.

 "الؽافر الظالؿ يدخؾف اهلل الـار"أٓ يؽقن الؼقد خرج مخرج الذم كلن يؼقل مثالً:  -43

 .(4)فنن وصػ الظؾؿ خرج مخرج الذم وإٓ فؽؾ كافر يف الـار

الضابط لفذه الشروط وما يف معـاها أن ٓ يظفر " : -رحؿف اَّلل-الـجارقال ابـ 

 .(2)"لتخصقص الؿـطقق بالذكر فائدة  قر كػس الحؽؿ طـ الؿسؽقت طـف

 ثاكًقا: الشروط العائدة إلك مػفقم الـص الؿخالػ.

أٓ يظفر لؾؿسؽقت طـف أولقية أو مساواة لحؽؿ الؿـطقق فنن ضفر ذلؽ كان مػفقم  -4

فال يػفؿ   (4)َفاَل َتُؼْؾ َلُفَؿا ُأفٍّ َواَل َتـَْفْرُهَؿا   ، كؼقلف تعالك:(3)أو ققاًسا جؾًقا مقافؼة

مـ أية جقاز الضرب أخًذا مـ مػفقم الؿخالػة يف أية: وذلؽ ٕن الضرب أولك 

 بالتحريؿ مـ كؾؿة أف فقعؿؾ بؿػفقم الؿقافؼة ٓ بؿػفقم الؿخالػة.

َؿا َيْلُكُؾقَن فِل ُبُطقكِِفْؿ َكاًرا إِنَّ   وكؼقلف تعالك: ـَ َيْلُكُؾقَن َأْمَقاَل اْلَقَتاَمك ُضْؾًؿا إِكَّ الَِّذي

، مـطقق أية يدل طؾك حرمة أكؾ مال القتقؿ، وتدل بؿػفقمفا  (5) َوَسَقْصَؾْقَن َسِعقًرا

طًؼا، الؿخالػ طؾك أن  قر الؽؾ مـ التؼصقر يف الحػظ أو اإلحراق، أٓ يتـاولف الـص ك

                                                        

 (.4/277يـظر: شرح التؾقيح طؾك التقضقح ) (4)

الـجار: محؿد بـ أحؿد بـ طبدالعزيز بـ طؾةل الػتةقحل الؿصةري الحـبؾةل، تؼةل الةديـ ابةـ الـجةار، فؼقةف  ابـ (2)

هة(، مـ مصـػاتف: شةرح الؽقكةب 972هة(، وكشل هبا، تقيف سـة )898أصقلل تقلك الؼضاء، ولد بالؼاهرة سـة )

 (.6/233(، إطالم )8/276الؿـقر يف أصقل الػؼف. اكظر: معجؿ الؿممـقـ )

 (.3/491(، شرح الؽقكب الؿـقر )5/479يـظر: البحر الؿحقط ) (3)

 ( مـ سقرة اإلسراء.23جزء مـ أية ) (4)

 ( مـ سقرة الـساء.41أية ) (5)
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ٓ يؽقن محرًما، طؿالً بؿػفقم الؼقد وهق إكؾ، فؿػفقم الؿقافؼة الؿستػاد مـ أية 

 مؼدم طؾك مػفقم الؿخالػة الؿستػاد مـ أية.

َوإَِذا َضَرْبُتْؿ فِل اأْلَْرِض   أن ُيعارض الؿسؽقت طـف بؿا هق أققى مـف، كؼقلف تعالك: -2

ـَ َكَػُروا َفَؾْقَس َطَؾْقُؽْؿ ُجـَاٌح َأْن َتؼْ  اَلِة إِْن ِخْػُتْؿ َأْن َيْػتِـَُؽُؿ الَِّذي ـَ الصَّ مػفقم  (4)ُصُروا ِم

الؿخالػة طدم جقاز الؼصر مـ إمـ لؽـ قد طارضف ما هق أققى مـف وهق حديث 

، فؼد أثبت الؼصر مع إمـ رخصة فقؼدم الؿـطقق طؾك (2)يعؾك بـ أمقة 

 .(3)الؿػفقم

ال تبع ما لقس : » ذي هق الؿـطقق باإلبطال، كؼقلف أٓ يعقد طؾك أصؾف ال -3

، مػفقم الحديث يؼتضل صحة بقع الغائب الذي طـد البائع، ولؽـ يف ذلؽ (4)«طـدك

                                                        

 ( مـ سقرة الـساء.414أية ) (4)

، شةفد أسةؾؿ يةقم الػةتح يعؾك بـ أمقة: هق الصحابل الجؾقؾ أبقخؾػ يعؾك بـ أمقة بـ هؿام التؿقؿل الؿؽل  (2)

هةة(. يـظةر: 47طؾك القؿـ، تةقيف سةـة ) طؾك كجران، وطامالً لعثؿان  الطائػ، وتبقك،  وكان طامالً لعؿر 

 (.3/411(، سقر أطالم الـبالء )5/486أسد الغابة )

طجبةت مؿةا "حقةث قةال:  مةا بالـةا كؼصةر وقةد أمـةا؟ فقافؼةف طؿةر ": سلل يعؾك بـ أمقة طؿر بـ الخطاب  (3)

فةدل ذلةؽ « صةدقة تصةدق اهلل هبةا طؾةقؽؿ فةاقبؾقا صةدقتف » طـ ذلؽ، فؼةال:  للت رسقل اهلل طجبت مـف فس

 .طؾك أن مػفقم الؿخالػة حجة، وإٓ لؿا كان لؾتعجب محؾ وٕكؽره الـبل 

 (.686( ك)4/478أخرجف مسؾؿ، كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب صالة الؿسافريـ وقصرها، ) 

( مةـ مسةـد حؽةقؿ بةـ حةزام، أبةقداود كتةاب البقةقع، بةاب يف 45344(، ح)24/25د )أخرجف أحؿد يف الؿسـ (4)

، بةاب مةا جةاء يف (، الرتمذي يف أبقاب البققع طـ رسقل اهلل 3513( ح)3/283الرجؾ يبقع ما لقس طـده، )

(، ابةـ ماجةف، كتةاب التجةارات، بةاب الـفةل طةـ بقةع مةا لةقس 4232( ح)2/525كراهة بقع ما لقس طـةدك، )

حةةديث "(: 2/527(، وقةةال الرتمةةذي يف السةةــ )2487( ح)2/737دك، و؟؟؟؟؟ ربةةح مةةا لةةؿ يضةةؿـ )طـةة

 (.4292( قؿ )5/432وصححف إلباين يف اإلرواء ) "حؽقؿ بـ حزام حديث حسـ
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ًٓ لؾؿـطقق ٕن مـ مـع بقع الؿجفقل لؿ يػرق بقـ أن يؽقن  ائًبا ويبقـ أن يؽقن  إبطا

 .(4) يجقزحاضًرا مستقًرا طـ طقـف ويف الؼقل بذلؽ إسؼاط لؾؿـطقق فال

َواَل ُتْؽرُِهقا َفَتَقاتُِؽْؿ َطَؾك   أٓ يؽقن الؿسؽقت مؿتـع القجقد طؼالً، كؼقلف تعالك: -4

ـًا لَِتْبَتُغقا  ٓ يحتج بؿػفقم الؿخالػة هـا: حقث ٓ يعؼؾ أن   (2)اْلبَِغاِء إِْن َأَرْدَن َتَحصُّ

 .(3)يؼال: إن لؿ يرد التحصـ جاز إكراهفـ طؾك البغاء

                                                        

 (.4/47(، الؾؿع )2/42(، إرشاد الػحقل )5/446يـظر: البحر الؿحقط ) (4)

 ( مـ سقرة الـقر.33جزء مـ أية ) (2)

 (.5/446(، البحر الؿحقط )4/381يـظر: اإلهباج يف شرح الؿـفاج ) (3)
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 حث الثاويالمب
 واألحاديث التي وص االستذالل بها على رلك  المخالفة مفهىم بيان حجية

 وفقف مطؾبقـ:

 تحرير محؾ الـازاع:

 .(4)اتػؼ إصقلققن طؾك طدم اطتبار مػفقم الؿخالػة إن اكتؼض أحد شروط العؿؾ بف -4

 عؿؾ بف طؾك ققلقـ:اختؾػقا يف حجقتف إن تؿت شروط ال -2

 الؼقل األول: 

، (2)أن مػفقم الؿخالػة حجة يف إثبات إحؽام الشرطقة، وهذا ققل بعض الحـػقة

 .(5)، وأكثر الحـابؾة(4)، وأكثر الشافعقة(3)وأكثر الؿالؽقة

 الؼقل الثاين:

أن مػفقم الؿخالػة لقس بحجة يف إثبات إحؽام الشرطقة، وهذا مذهب أبل حـقػة 

                                                        

(، الةردود والـؼةقد شةرح مختصةر ابةـ 2/445(، بقةان الؿختصةر )2/55يـظر: أكقار الربوق يف أكةقاء الػةروق ) (4)

 (.364-363(، الؿسقدة يف أصقل الػؼف )3/411(، اإلحؽام يف أصقل إحؽام لممدي )2/364الحاجب )

 (.367-4/366(، تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع )2/337 ؿز طققن البصائر لؾحؿقي ) يـظر: (2)

 (.3/332(، التؼريب واإلرشاد )271يـظر: شرح تـؼقح الػصقل ) (3)

ـ  -رحؿف اهلل-الباب الحادي طشر يف دلقؾ الخطاب وهق مػفقم الؿخالػة وهق حجة طـد مالؽ "قال الؼرايف:   وجؿاطة م

 ."أصحابف

 (.265(، الؿستصػك )2/484(، التؾخقص يف أصقل الػؼف )4/467: الربهان )يـظر (4)

 ."فؼال الشافعل: ومالؽ وإكثرون مـ أصحاهبؿا أكف يدل"قال الغزالل:  

 (.2/444(، روضة الـاضر )455-2/448يـظر: العدة يف أصقل الػؼف ) (5)
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 .(4)، وهق مذهب الظاهرية(3)، وبعض الحـابؾة(2)، وبعض الؿالؽقة(4)الحـػقةوجؿفقر 

الؼقل إول وهق آحتجاج بف، لألدلة مـ السـة طؾك إثبات حجقة  الؼقل الراجح:

 مػفقم الؿخالػة، وسقل ي بقاهنا يف الؿطؾب الثاين بنذن اهلل.

 .(6)« كفك أن يبال يف الؿاء الراكد رسقل اَّلل  أن: » (5)طـ جابر  الدلقؾ األول:

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف الـفل طـ البقل يف الؿال الراكد، وأفاد مػفقمف جقاز التبقل يف 

 .(7)الؿاء الجاري الؽثقر

يغتسؾ أحدكؿ يف الؿاء الدائؿ  ٓ»قال:  أن الـبل  (8)طـ أبل هريرة  الدلقؾ الثاين:

 .(9)« وهق جـب

                                                        

 (.2/256شػ إسرار )(، ك4/294(، الػصقل يف إصقل )4/255يـظر: أصقل السرخسل ) (4)

 (.3/332يـظر: التؼريب واإلرشاد ) (2)

 (.494يـظر: هتذيب إجقبة ) (3)

 (.2/7يـظرك اإلحؽام يف أصقل إحؽام ٓبـ حزم ) (4)

هق جابر بـ طبداهلل بـ طؿرو بـ حرام بةـ كعةب، يؽـةك بةلبل طبةداهلل، صةحابل جؾقةؾ ققةؾ: شةفد بةدًرا والعؼبةة  (5)

هةة(. 74، وهق مـ الؿؽثريـ مةـ روايةة الحةديث، تةقيف سةـة )ثؿاكقة طشر  زوة مع الـبل الثاكقة، وققؾ: شفد 

 (.4/492يـظر: أسد الغابة )

 (.4/235( )284أخرجف مسؾؿ يف صحقحف كتاب الطفارة باب الـفل طـ البقل يف الؿاء الراكد ح ) (6)

 (.3/487)( ، شرح الـقوي مع مسؾؿ 3/469يـظر: طؿدة الؼاري شرح البخاري ) (7)

هق: طبدالرحؿـ بـ صخر الدوسل الؿؽـةك بةلبل هريةرة، صةاحب رسةقل اهلل، أسةؾؿ طةام خقةرب وشةفدهؿا مةع  (8)

هةة( ، وققةؾ 57ثؿ لزمف وواضب ر بة العؾؿ حتك كان مـ أحػظ أصحاب رسةقل اهلل، تةقيف سةـة ) رسقل اهلل 

 (.41/4768( ، آستقعاب )37-4/32هة( اكظر: تذكرة الحػاظ )59)

 (.4/236( )283أخرجف مسؾؿ كتاب الطفارة باب الـفل طـ آ تسال يف الؿاء الراكد ح ) (9)
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 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف تخصقص الـفل بالؿاء الدائؿ، وأفاد بؿػفقمف أن ما طداه يجقز 

 .(4)لؾجـب آ تسال فقف

 الدلقؾ الثالث:

لـ أحدكؿ يف الؿاء الدائؿ ال يبق» أكف قال:  طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف طـ الـبل 

 .(2)«الذي ال يجري ثؿ يغتسؾ فقف 

 وجف الداللة مـ الحديث:

طؾك الؿاء  أفاد الحديث بؿـطققف بتحريؿ البقل يف الؿاء الدائؿ حقث كص الـبل 

 .(3)الدائؿ بلكف الذي ٓ يجري، وأفاد بؿػفقمف أكف لق كان جارًيا فال يـفك طـف

 الدلقؾ الرابع:

إكف لقـفاكا أن كستـجل بلقؾ مـ ثالثة » قال:  ، طـ الـبل  (4) لػارسلطـ سؾؿان ا

 .(5)« أحجار وأن كستجؿر برجقع أو طظؿ

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف الـفل طـ آستـجاء بلقؾ مـ ثالثة أحجار، وآستجؿار 

                                                        

 (.4/266( ، شرح اإللؿام بلحاديث إحؽام )2/35يـظر: صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (4)

 (.4/57( )239أخرجف البخاري كتاب القضقء باب البقل يف الؿاء الدائؿ ح ) (2)

 (.2/31ح التؼريب )صرح التثريب يف شر (3)

سؾؿان الػارسل، يؽـك بلبل طبداهلل، يؾؼةب بسةؾؿان الخقةر، صةحابل جؾقةؾ لةف أحاديةث يف الصةحقحقـ، مةقلك  (4)

 (.4/555(، سقر أطالم الـبالء )2/541هة(. يـظر: أسد الغابة )35، تقيف سـة )رسقل اهلل 

 (.4/223( )262أخرجف مسؾؿ كتاب الطفارة، باب آستطابة ح ) (5)
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ٓ لؿ يؽـ لؾتخصقص بالرجقع والعظؿ وأفاد بؿػفقمف جقاز آستجؿار بؿا طداهؿا وإ

 .(4) معـك

الػطرة خؿس: الختان، » قال:  أن رسقل اهلل  طـ أبل هريرة  الدلقؾ الخامس:

 .(2)« واالستحداد، وكتػ اإلبط، وتؼؾقؿ األضػار، وقص الشارب

 وجف الداللة مـ الحديث:

 أفاد الحديث بؿـطققف أن إصابة السـة محصقرة يف كتػ اإلبط، وأفاد بؿػفقمف أن ما

 .(3)طداه كالحؾؼ لقس مثؾف يف الحؽؿ لؿـافاتف لؾخرب

إذا استقؼظ أحدكؿ مـ » قال:  أن رسقل اهلل  طـ أبل هريرة  الدلقؾ السادس:

 .(4)« كقمف فؾقغسؾ يده قبؾ أن يدخؾفا يف وضقئف؛ فنن أحدكؿ ال يدري أيـ باتت يده

 وجف الداللة مـ الحديث:

يف حال الشؽ يف صفارهتا، وأفاد بؿػفقمف  أفاد الحديث بؿـطققف وجقب  سؾ القد

 .(5)أهنا ٓ تغسؾ إذا أوقـ بطفارهتا

ركعة مـ الصالة  مـ أدرك» قال:  أن رسقل اهلل  طـ أبل هريرة  الدلقؾ السابع:

                                                        

 (.4/445( ، الؿغـل ٓبـ قدامة )4/466يـظر: الحاوي الؽبقر ) (4)

(، أخرجةف مسةؾؿ كتةاب الطفةارة بةاب 7/461( )5889أخرجف البخاري كتاب الؾباس، باب قص الشارب ح) (2)

 (.4/222( )257خصال الػطرة ح)

 (.7/2845يـظر: مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (3)

( والؾػةظ لةف، أخرجةف مسةؾؿ كتةاب 4/43( )462القضةقء، بةاب آسةتجؿار وتةًرا، ح) أخرجف البخاري كتاب (4)

( 278الطفارة، باب كراهقة  ؿس الؿتقضئ و قره يده الؿشؽقك يف كجاسةتفا يف اإلكةاء قبةؾ  سةؾفؿا ثالًثةا ح)

(4/233.) 

 (.4/418يـظر: البقان والتحصقؾ ) (5)
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 .(4)«فؼد أدرك الصالة

مـ أدرك مـ الصبح ركعة قبؾ أن » قال:  أن رسقل اهلل  وأيًضا طـ أبل هريرة 

ؼد أدرك الصبح، ومـ أدرك ركعة مـ العصر قبؾ أن تغرب الشؿس فؼد تطؾع الشؿس ف

 .(2)« أدرك العصر

 وجف الداللة مـ الحديثقـ:

أفاد الحديثان بؿـطققفؿا أن مـ أدرك ركعة مـ الصالة فؼد أدرك الصالة، وأفاد 

 .(3)بؿػفقمفؿا أن ما دون الركعة ٓ يعترب إدراًكا يحؽؿ بف طؾك أداء الصالة يف الققت

 الدلقؾ الثامـ:

يخطب الـاس يقم الجؿعة، فؼال:  قال: جاء رجؾ والـبل  طـ جابر بـ طبداهلل 

 .(4)« قؿ فاركع ركعتقـ» قال: ٓ، قال: «  أصؾقت يا فالن؟ »

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف أن تحقة الؿسجد تجزئ بركعتقـ، وأفاد بؿػفقمف أن تحقة 

                                                        

(، أخرجةف مسةؾؿ 4/431( )581أدرك مةـ الصةالة ركعةة ح)أخرجف البخاري كتاب مقاققت الصالة، باب مـ  (4)

( 617كتةةاب الؿسةةاجد ومقاضةةع الصةةالة، بةةاب مةةـ أدرك ركعةةة مةةـ الصةةالة فؼةةد أدرك تؾةةؽ الصةةالة ح)

(4/423.) 

(، وأخرجةف مسةؾؿ 4/421( )579أخرجف البخاري كتاب مقاققت الصالة، باب مـ أدرك مـ الػجر ركعةة، ح) (2)

( 618صةةالة، بةةاب مةةـ أدرك ركعةةة مةةـ الصةةالة فؼةةد أدرك تؾةةؽ الصةةالة ح)يف كتةةاب الؿسةةاجد ومقاضةةع ال

(4/424.) 

 (.2/56يـظر: فتح الباري ) (3)

( 931أخرجف البخاري كتاب الجؿعة باب إذا رأى اإلمام رجالً جةاء وهةق يخطةب، أمةره أن يصةؾل ركعتةقـ ح) (4)

 (.2/597(، )875(، أخرجف مسؾؿ يف كتاب الجؿعة، باب التحقة واإلمام يخطب ح)2/42)



–
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 .(4)بلقؾ مـ ركعتقـالؿسجد ٓ تجزئ 

 الدلقؾ التاسع:

إذا دخؾ أحدكؿ الؿسجد فؾقركع ركعتقـ قبؾ » قال:  أن الـبل   (2)طـ أبل قتادة

 .(3)« أن يجؾس

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف وجقب أداء تحقة الؿسجد لؿـ أراد الجؾقس، وأفاد بؿػفقمف 

 .(4)د ولؿ يرد الجؾقس، وإكؿا أراد العبقر فؼطإباحة ترك تحقة الؿسجد لؿـ دخؾ الؿسج

 الدلقؾ العاشر:

أذن بالصالة يف لقؾة ذات برد وريح،  -رضل اهلل طـفؿا- (6)أن ابـ طؿر (5)طـ كافع

                                                        

 (.2/431يـظر: العزيز شرح القجقز ) (4)

، اكظةر: أسةد الغابةة 54أبل قتادة: الحارث بـ ربعل بـ بؾدمة بـ خـاس الخزرجةل، صةحابل جؾقةؾ، تةقيف سةـة  (2)

 (.2/449(، سقر أطالم الـبالء )4/615)

( 444ؾ أن يجؾةةس ح)أخرجةةف البخةةاري كتةةاب الصةةالة بةةاب إذا دخةةؾ أحةةدكؿ الؿسةةجد فؾقركةةع ركعتةةقـ قبةة (3)

(، أخرجف مسؾؿ كتاب صالة الؿسافريـ وقصةرها، بةاب اسةتحباب تحقةة الؿسةجد بةركعتقـ، وكراهقةة 4/96)

 (.4/495(، )744الجؾقس قبؾ صالهتؿا ح)

 (.2/415يـظر: الذخقرة ) (4)

قخف: أبةقهريرة، كافع الؼرشل العدوي، مقلك ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا، تابعل ثؼةة، يؽـةك بةلبل طبةداهلل، مةـ شةق (5)

 هة.447وطائشة رضل اهلل طـفؿ، تقيف سـة 

 (.5/95اكظر: سقر أطالم الـبالء ) 

طبداهلل ابـ طؿر بـ الخطاب بـ كػقؾ بـ طبد العزى الؼرشل العدوي، هاجر وسـف طشر سـقات، مـ أكثر الـةاس  (6)

(، 4/484هةة( اكظةر: اإلصةابة )73)، مـ الؿؽثريـ مـ رواية الحديث، تقيف سةـة طبادة وزهًدا واتباًطا لؾـبل 

 .(319-3/241الثؼات )
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يلمر الؿمذن إذا كاكت لقؾة باردة  أٓ صؾقا يف الرحال، ثؿ قال كان رسقل اهلل "فؼال: 

 .(4)"ذات مطر، يؼقل: أٓ صؾقا يف الرحال

أفاد الحديث بؿـطققف تخصقص ريح الؾقؾ يف كقهنا طذًرا تباح  وجف الداللة مـ الحديث:

مـ أجؾفا الصالة يف الرحال، وأفاد بؿػفقمف أن ريح الـفار لقست كذلؽ، فال يجقز بسببفا 

 .(2)ترك الصالة يف الرحال

رسقل رجؾ أطؿك، فؼال: يا  قال أتك الـبل  طـ أبل هريرة  الدلقؾ الحادي طشر:

أن يرخص لف، فقصؾك يف  اهلل إكف لقس لل قائد يؼقدين إلك الؿسجد، فسلل رسقل اهلل 

، قال: كعؿ، قال: « هؾ تسؿع الـداء بالصالة؟» بقتف، فرخص لف فؾؿا وّلك دطاه، فؼال: 

 .(3)«  فلجب»

 وجف الداللة مـ الحديث:

، وأفاد بؿػفقمف أن أفاد الحديث بؿـطققف وجقب الصالة يف الؿسجد لؿـ سؿع الـداء

 .(4)مـ لؿ يسؿع الـداء ٓ تجب طؾقف الصالة

غسؾ يقم » قال:  أن رسقل اهلل  (5)طـ أبل سعقد الخدري  الدلقؾ الثاين طشر:

                                                        

 (.4/484( )697أخرجف مسؾؿ كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها باب الصالة يف الرمال يف الؿطر ح ) (4)

 (.4/285( ، شرح الزرقاين طؾك مقصل اإلمام مالؽ )2/324يـظر: صرح التثريب يف شرح التؼريب ) (2)

( 653ومقاضةةع الصةةالة بةةاب يجةةب إتقةةان الؿسةةجد طؾةةك مةةـ سةةؿع الـةةداء ح) أخرجةةف مسةةؾؿ كتةةاب الؿسةةاجد (3)

(4/425.) 

 (.4/246يـظر: اإلشراف طؾك كؽت مسائؾ الخالف ) (4)

أبل سعقد الخدري: هق سعد بـ مالؽ بـ سـان بـ ثعؾبةة بةـ طبقةد إكصةاري الخةدري، شةفد الخـةدق، وبقعةة  (5)

 (.6/438د الغابة ). اكظر: أسالعؼبة، مـ حػاظ حديث رسقل اهلل 
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 .(4)«الجؿعة واجب طؾك كؾ محتؾؿ 

مـ جاء » يؼقل:  ، قال: سؿعت رسقل اهلل -رضل اهلل طـفؿا-طـ طبداهلل بـ طؿر 

 .(2)«ؾ مـؽؿ الجؿعة فؾقغتس

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف تخصقص سـقة آ تسال بققم الجؿعة، وأفاد بؿػفقمف أن السـة 

 .(3)ٓ تصاب بآ تسال يف لقؾة الجؿعة

كـا كخرج زكاة الػطر صاًطا مـ » قال:  طـ أبل سعقد الخدري  الدلقؾ الثالث طشر:

 .(4)« تؿر، أو صاًطا مـ أقط، أو صاًطا مـ زبقب صعام، أو صاًطا مـ شعقر، أو صاًطا مـ

 وجف الداللة مـ الحديث:

يف هذه  أفاد الحديث بؿـطققف أن القاجب يف زكاة الػطر ما كص طؾقف الرسقل 

إصـاف الؿذكقرة، وأفاد بؿػفقمف طدم جقاز إخراج  قر إجـاس الؿـصقص 

 .(5)طؾقفا

                                                        

أخرجف البخاري كتاب إذان، باب فضؾ الغسؾ يقم الجؿعةة، وهةؾ طؾةك الصةبل شةفقد يةقم الجؿعةة أو طؾةك  (4)

 (.2/3( )879الـساء ح)

 (.2/581( )846أخرجف مسؾؿ كتاب الجؿعة، باب وجقب  سؾ الجؿعة طؾك كؾ بالغ مـ الرجال، ح) 

ؾةةك مةةـ لةؿ يشةةفد الجؿعةة  سةةؾ مةةـ الـسةاء والصةةبقان و قةةرهؿ أخرجةف البخةةاري كتةاب الجؿعةةة، بةةاب هةؾ ط (2)

 (.2/579( )844(، أخرجف مسؾؿ كتاب الجؿعة ح)2/5( )894ح)

 (.4/83يـظر: دقائؼ أولل الـفك لشرح الؿـتفك ) (3)

(، أخرجةف مسةؾؿ كتةاب 2/434(، )4516أخرجف البخاري كتاب الزكاة، باب صدقة الػطر صاًطا مـ صعام ح) (4)

 (.2/677( )984ب زكاة  الػطر طؾك الؿسؾؿقـ مـ التؿر والشعقر ح)الؽسقف، با

 (.3/85يـظر: الؿغـل ٓبـ قدامة  ) (5)
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 الدلقؾ الرابع طشر:

إذا جاءه رجؾ فؼال: يا رسقل  : بقـؿا كحـ جؾقس طـد الـبل قال طـ أبل هريرة 

مالؽ قال وقعت طؾك امرأ ي وأكا صائؿ، فؼال رسقل اهلل  اهلل هؾؽت، فؼال: فؼال الـبل 

« : هؾ تستطقع أن تصقم شفريـ متتابعقـ» ، قال: ٓ، قال: « هؾ تجد رقبة ُتعتؼفا؟  »

فبقـا كحـ  قال: ٓ، فؿؽث الـبل « ـًا؟ هؾ تجد إصعام ستقـ مسؽق» قال: ٓ، فؼال: 

خذها، » فؼال: أكا، قال: «  أيـ السائؾ؟ »بعرق فقف تؿر، فؼال:  طؾك ذلؽ ُأ ي الـبل 

يريد -، فؼال الرجؾ: أطؾك أفؼر مـل يا رسقل اهلل؟ فقاهلل ما بقـ ٓبتقفا «فتصدق بف 

أكقابف، ثؿ قال: حتك بدت  أهؾ بقت أفؼر مـ أهؾ بقتل، فضحؽ الـبل  -الحرتقـ

 .(4)«أصعؿف أهؾؽ »

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف وجقب إصعام ستقـ مسؽقـًا، وأفاد بؿػفقمف أكف ٓ يجزئ 

 .(2)إصعام أقؾ مـ ذلؽ، وٓ يجب أكثر مـ ذلؽ

 الدلقؾ الخامس طشر:

لفدي: قال: يف ركقب ا أن رسقل اهلل  -رضل اهلل طـفؿا-طـ جابر بـ طبداهلل 

 .(3)« اركبفا بالؿعروف إذا ألجئت إلقفا »

                                                        

( 4936أخرجف البخاري كتاب الصقم، باب إذا جامع يف رمضةان ولةؿ يؽةـ لةف شةلء فتصةدق طؾقةف فؾقؽػةر ح) (4)

( 4444ان طؾةك الصةائؿ ح)(، أخرجف مسؾؿ كتاب الصقام، بةاب تغؾةقظ تحةريؿ الجؿةاع يف هنةار رمضة3/32)

(2/872.) 

 (.5/76(، البدر التؿام شرح بؾقغ الؿرام )4/466(، فتح الباري )4/578يـظر: سبؾ السالم ) (2)

 (.2/964( )4324أخرجف مسؾؿ كتاب الفدي باب جقاز ركقب البدكة الؿفداة لؿـ احتاج إلقفا ح) (3)
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 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف كراهة ركقب الفدي مـ  قر حاجة، وأفاد بؿػفقمف جقاز 

 .(4)ركقب الفدي طـد الحاجة

 الدلقؾ السادس طشر:

يبقة طام الحد كحركا مع رسقل اهلل "قال:  -رضل اهلل طـفؿا-طـ جابر بـ طبداهلل 

 .(2)«البدكة طـ سبعة والبؼرة طـ سبعة 

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف جقاز اشرتاك سبعة يف أضحقة البؼرة واإلبؾ، وأفاد بؿػفقمف 

 .(3)طدم جقاز أكثر مـ السبعة يف ذلؽ

 الدلقؾ السابع طشر:

ؼ، أو دون يف بقع العرايا يف خؿسة أوس رخص الـبل » قال:  طـ أبل هريرة 

 .(4)« خؿسة أوسؼ

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف جقاز بقع العرايا فقؿا بؾغ خؿسة أوسؼ أو دوهنا، وأفاد بؿػفقمف 

                                                        

 (.3/537يـظر: فتح الباري ) (4)

( 4348الحةج بةاب آشةرتاك يف الفةدي وإجةزاء البؼةرة والبدكةة كةؾ مـفؿةا طةـ سةبعة ح)أخرجف مسةؾؿ كتةاب  (2)

(2/955.) 

 (.3/4181يـظر: مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح ) (3)

(، 3/76( )2491أخرجةةف البخةةاري كتةةاب البقةةقع بةةاب بقةةع الثؿةةر طؾةةك رؤوس الـخةةؾ بالةةذهب أو الػضةةة ح) (4)

 (.3/4474( )4544حريؿ بقع الرصب بالتؿر إٓ بالعرايا ح)أخرجف مسؾؿ كتاب البققع باب ت
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 .(4)طدم جقاز ما زاد طؾك خؿسة أوسؼ

 الدلقؾ الثامـ طشر:

ع مـ ابتا» يؼقل:  قال: سؿعت رسقل اهلل  -رضل اهلل طـفؿا-طـ طبداهلل بـ طؿر 

كخالً بعد أن تئبر فثؿرتفا لؾذي باطفا إال أن يشترط الؿبتاع، ومـ ابتاع طبًدا فؿا لف لؾذي 

 .(2)« باطف إال أن يشترط الؿبتاع

أفاد الحديث بؿـطققف أن الـخؾ الؿمبر لؾبائع، وأفاد وجف الداللة مـ الحديث:

 .(3)بؿػفقمف أن ما لؿ يمبر لؾؿبتاع

 الدلقؾ التاسع طشر:

مطؾ الغـل ضؾؿ، وإذا اتبع أحدكؿ طؾك مؾئ » قال:  أن رسقل اهلل  يرة طـ أبل هر

 .(4)« فؾقتبع

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف حرمة مؿاصؾة الغـل يف دفع الديـ، وأفاد بؿػفقمف طدم حرمة 

 .(5)مؿاصؾة الػؼقر

                                                        

 (.4/288يـظر: فتح الباري ٓبـ حجر ) (4)

(، 3/445( )2379أخرجف البخاري كتاب الؿساقاة باب الرجؾ يؽقن لف مؿر أو شرب يف حائط أو يف كخؾ ح) (2)

 (.3/4473( )4543أخرجف مسؾؿ كتاب البققع باب مـ باع كخالً طؾقفا ثؿر ح)

 (.2/442يـظر: شرح مسـد الشافعل ) (3)

(، أخرجةف مسةؾؿ 3/94( )2287أخرجف البخاري كتاب الحقآت بةاب الحقالةة، وهةؾ يرجةع يف الحقالةة ح) (4)

( 4564كتاب الؿساقاة باب تحةريؿ مطةؾ الغـةل وصةحة الحقالةة، واسةتحباب قبقلفةا إذا أحقةؾ طؾةك مؾةئ ح)

(3/4497.) 

 (.3/457يـظر: شرح الؽقكب الؿـقر ) (5)
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 الدلقؾ العشرون:

ين يقم حجة القداع مـ وجع اشتد يعقد قال: كان رسقل اهلل   (4)طـ أبل وقاص

ق بثؾثل  بل، فؼؾت: إين قد بؾغ بل مـ القجع وأكا ذو مال، وٓ يرثـل إٓ ابـة، أفلتَصدَّ

الثؾث والثؾث كبقر أو كثقر » ، ثؿ قال: « ال» ، فؼؾت: بالشطر فؼال: « ال» مالل؟ قال: 

 .(2)« إكؽ إن تذر ورثتؽ أغـقاء خقر مـ أن تذرهؿ طالة يتؽػػقن الـاس

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف أكف ٓ تصح القصقة بؿا زاد طـ الثؾث لؿـ لديف ورثة، وأفاد 

بؿػفقمف أكف تصح القصقة بؿا زاد طـ الثؾث لؿـ ٓ وارث لف: ٕكف ٓ يرتك ورثة يخشك 

 .(3)طؾقفؿ الػؼر

 الدلقؾ الحادي والعشرون:

الثقب أحؼ بـػسفا مـ » قال:  أن رسقل اهلل  (4)-رضل اهلل طـفؿا-طـ ابـ طباس 

 .(5)« ولقفا، والبؽر تستلمر وإذكفا سؽقتفا

                                                        

 أبل وقاص: هق مالؽ بـ وهقب بـ طبد مـاف بـ زهرة، يؽـك بلبل وقاص صحابل جؾقؾ، شةفد لةف الرسةقل  (4)

 (.2/452بالجـة، شفد بدًرا وأحًدا والخـدق. اكظر: أسد الغابة )

(، وأخرجةف مسةؾؿ كتةاب 2/84( )4295أخرجف البخةاري كتةاب الجـةائز بةاب رثةاء الـبةل سةعد بةـ خقلةة ح) (2)

 (.3/4651( )4628صقة باب القصقة بالثؾث ح)الق

 (.4/448(، شرح الزرقاين طؾك مقصل مالؽ )373-5/368يـظر: فتح الباري ) (3)

، حرب إمةة طبداهلل بـ طباس بـ طبدالؿطؾب بـ هاشؿ أبقالعباس، صحابل وابـ صحابل، ابـ طؿ رسقل اهلل  (4)

هةة(. اكظةر: 68بؾ الفجرة بثالث سـقـ طام الشعب، تقيف سـة )والبحر لؽثرة طؾؿف، أحد العبادلة إربعة، ولد ق

 (.44-4/41(، تذكرة الحػاظ )4/319تؼريب التفذيب )

 (.2/4137( )4424أخرجف مسؾؿ كتاب الـؽاح باب استئذان الثقب يف الـؽاح بالـطؼ، والبؽر بالسؽقت ح) (5)



 

4585  

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف أن الثقب أحؼ بـػسفا فتستلذن يف الـؽاح، وأفاد بؿػفقمف أن 

 .(4)البؽر الصغقرة والبالغة ولقفا أحؼ بذلؽ

 الدلقؾ الثاين والعشرون:

ال يحؾ لؿسؾؿ أن يفجر أخاه فقق » قال:  طـ الـبل  (2)أيقب إكصاري  طـ أبل

 .(3)« ثالث لقال، يؾتؼقان، فقصد هذا ويصد هذا، وخقرهؿا الذي يبدأ بالسالم

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف تحريؿ الفجر بقـ الؿسؾؿقـ فقق ثالث لقال، وأفاد بؿػفقمف 

 .(4)نإباحة الثالث وما دو

 الدلقؾ الثالث والعشرون:

ال يحؾ » يؼقل:  أهنا قالت: سؿعت رسقل اهلل  (5)-رضل اهلل طـفا-طـ أم حبقبة 

                                                        

 (.6/2929(، التحبقر شرح التحرير )2/433يـظر: روضة الـاضر ) (4)

أبل أيقب إكصاري: خالد بـ زيد كؾقب بةـ ثعؾبةة إكصةاري، يؽـةك بةلبل أيةقب، صةحابل جؾقةؾ شةفد أحةًدا  (2)

 (.3/368هة(. اكظر: الطبؼات الؽربى )52، تقيف سـة )وبدًرا وكؾ الؿشاهد مع رسقل اهلل 

 (.8/53( )6237أخرجف البخاري كتاب آستئذان باب السالم لؾؿعرفة و قر الؿعرفة، ح) (3)

( 2561أخرجةةف مسةةؾؿ كتةةاب الةةرب والصةةؾة وإدب بةةاب تحةةريؿ الفجةةر فةةقق ثةةالث بةةال طةةذر شةةرطل، ح) 

(4/4984.) 

(، صةرح التثريةب يف شةرح 46/447(، الؿـفاج شرح صةحقح مسةؾؿ )41/492يـظر: فتح الباري ٓبـ حجر ) (4)

 (.8/97التؼريب )

أسةؾؿت  قةة بةـ طبدشةؿس، أم الؿةممـقـ، زوج الـبةل أم حبقبة: رمؾة بـت أبل سةػقان صةخر بةـ حةرب بةـ أم (5)

 (.7/446هة(. اكظر: أسد الغابة )44قديًؿا وهاجرت إلك الحبشة، تقفقت سـة )
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المرأة تممـ باَّلل والققم اآلخر أن تحد طؾك مقت فقق ثالث إال طؾك زوج أربعة أشفر 

 .(4)« وطشًرا

 وجف الداللة مـ الحديث:

مـ تقيف زوجفا، وأفاد بؿػفقمف أن  أفاد الحديث بؿـطققف وجقب اإلحداد طؾك

 .(2)إحداد ٓ يجب طؾك مـ كاكت  قر زوج كإمة وأم القلد طـد مقت سقدهؿا

» قال:  أن رسقل اهلل  (3)-رضل اهلل طـفا-طـ أم الػضؾ   الدلقؾ الرابع والعشرون:

 .(4)« الرضعتان، أو الؿصة أو الؿصتان ال تحرم الرضعة أو

 ث:وجف الداللة مـ الحدي

أفاد الحديث بؿـطققف أن الرضعة والرضعتان ٓ تحرم، وأفاد بؿػفقمف أن ما زاد طؾقفا 

 .(5)تثبت هبا الحرمة

 سللت رسقل اهلل "أكف قال:  (6)طـ طدي بـ حاتؿ  الدلقؾ الخامس والعشرون:

                                                        

(، أخرجةف مسةؾؿ كتةاب 2/78( )4284أخرجف البخاري كتاب الجـائز باب إحداج الؿرأة طؾك  قر زوجفا ح) (4)

 (.2/4425( )4486ا بقضع الحؿؾ، ح)الطالق باب اكؼضاء طدة الؿتقىف طـفا زوجفا، و قره

 (.5/246يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص ) (2)

أم الػضةةؾ: هةةل لبةةان بـةةت الحةةارث بةةـ حةةزن بةةـ بجقةةر الفاللقةةة، صةةحابقة جؾقؾةةة، وهةةل زوجةةة العبةةاس بةةـ  (3)

يف ، تقفقةت -رضةل اهلل طـفؿةا-، ققؾ: إهنا أول مةـ أسةؾؿت مةـ الـسةاء بعةد خديجةة طبدالؿطؾب طؿ الـبل 

 (.2/344(، سقر أطالم الـبالء )7/246. اكظر: أسد الغابة )طفد طثؿان بـ طػان 

 (.2/4174( )4454أخرجف مسؾؿ كتاب الرضاع باب يف الؿصة والؿصتان ح) (4)

 (.9/447يـظر: فتح الباري ٓبـ حجر ) (5)

هةة(، وققةؾ سةـة 67 سةـة )طدي بـ حاتؿ بـ طبداهلل بـ سعد الطائل، يؽـةك بةلبل صريةػ، صةحابل جؾقةؾ، تةقيف (6)

 (.4/7هة(. اكظر: أسد الغابة )68)
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إذا أرسؾت كؾبؽ وذكرت اسؿ اَّلل فؽؾ، فنن أكؾ مـف فال تلكؾ؛ فنكف » طـ الؽؾب، فؼال: 

 .(4)« ؿا مسؽف طؾك كػسفإك

 وجف الداللة مـ الحديث:

أفاد الحديث بؿـطققف حؾ صقد الؽؾب إذا أرسؾ وذكر اسؿ اهلل طؾقف، وأفاد بؿػفقمف 

 .(2)طدم ِحِؾ إكؾ مـ الؿصقد إذا اسرتسؾ الؽؾب بـػسف مـ  قر إرسال

 الدلقؾ السادس والعشرون:

يتقضل، فغسؾ وجفف فلسبغ القضقء،  قال: رأيت أبا هريرة  (3)طـ كعقؿ بـ الؿجؿر

ثؿ  سؾ يده القؿـك حتك شرع يف العضد، ثؿ مسح رأسف، ثؿ  سؾ رجؾف القؿـك حتك 

: » يتقضل، وقال: قال رسقل اهلل  أشرع يف الساق، ثؿ قال: هؽذا رأيت رسقل اهلل 

أكتؿ الغر الؿحجؾقن يقم الؼقامة مـ إسباغ القضقء فؿـ استطاع مـؽؿ فؾقطؾ غرتف 

 .(4)« حجقؾفوت

 وجف الداللة مـ الحديث:

ثؿ  سؾ يده القؿـك : » أفاد الحديث بؿـطققف وجقب  سؾ الؿرفؼ مع القد لؼقلف 

                                                        

(، وأخرجف مسؾؿ كتاب الصقد 7/86( )5467أخرجف البخاري كتاب الذبائح والصقد باب صقد الؿعراض ح) (4)

 (.3/4529( )4929والذبائح وما يمكؾ مـ الحققان، باب الصقد بالؽالب الؿعؾؿة ح)

 (.548-2/547يـظر: سبؾ السالم ) (2)

، كعقؿ بـ طبداهلل بـ الؿجؿر الؼرشل العدوي الؿدين، يؽـك بلبل طبداهلل، تابعل ثؼة مةقلك طؿةر بةـ الخطةاب  (3)

 (.5/227(، سقر أطالم الـبالء )2/295هة(. يـظر: رجال صحقح مسؾؿ )421تقيف سـة )

 (.4/246( )246أخرجف مسؾؿ كتاب الطفارة باب استحباب إصالة الغرة والتحجقؾ ح) (4)
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 .(4)، وأفاد بؿػفقمف طدم وجقب  سؾ ما بعد الؿرفؼ«حتك أشرع يف العضد

، كتب لف هذا الؽتاب لؿا (3)، أن أبا بؽر (2)طـ أكس  الدلقؾ السابع والعشرون:

لك البحريـ: بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، هذا فريضة الصدقة التل فرض رسقل اهلل وجفف إ

  :يف صدقة الغـؿ يف سائؿتفا إذا كاكت "طؾك الؿسؾؿقـ والتل أمر اهلل هبا رسقلف، وفقفا

 .(4) "أربعقـ إلك طشريـ ومائة شاة...

 وجف الداللة مـ الحديث:

السائؿة، وأفاد بؿػفقمف طدم وجقب أفاد الحديث بؿـطققف وجقب الزكاة يف الغـؿ 

 .(5)الزكاة يف الغـؿ الؿعؾقفة

إذا ولغ الؽؾب : » ، قال: قال رسقل اهلل طـ أبل هريرة  الدلقؾ الثامـ والعشرون:

 .(6)« يف إكاء أحدكؿ فؾقرقف ثؿ لقغسؾف سبع مرات

                                                        

 (.3/447(، كشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ )2/244يـظر: فصقل البدائع يف أصقل الشرائع ) (4)

إلةك أن  أتؿ الصحبة، وٓزمف أكؿؾ الؿالزمة، خدم الـبةل  أكس بـ مالؽ بـ الـضر الػجاري، صحب الـبل  (2)

( حديًثا، هةق 2286ى طـف )تحت الشجرة،  زا معف طدد مـ الغزوات، رو التحؼ بالرفقؼ إطؾك، بايع الـبل 

 هة(.94آخر مـ مات مـ الصحابة يف البصرة سـة )

 (.4/44(، تذكرة الحػاظ )3/395يـظر: سقر أطالم الـبالء ) 

أبقبؽر الصديؼ هق: طبداهلل بـ أبل قحافة التقؿل الؼرشل، هةق أول الخؾػةاء الراشةديـ، أحةد العشةرة الؿبشةريـ  (3)

، تةقيف إلك الؿديـة، أكثر الصحابة إيؿاًكا وزهًدا، وأحةب الـةاس إلةك الـبةل  طـد هجرتف بالجـة، رفقؼ الـبل 

 (.2/344هة(. اكظر: اإلصابة )43سـة )

 (.2/448( )4454أخرجف البخاري كتاب الزكاة باب زكاة الغـؿ ح) (4)

 (.9/49يـظر: طؿدة الؼاري شرح صحقح البخاري ) (5)

 (.279( )4/234ولقغ الؽؾب، ح)أخرجف مسؾؿ يف كتاب الطفارة، باب حؽؿ  (6)
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 وجف الداللة مـ الحديث:

ف الؽؾب سبع مرات وأفاد أفاد الحديث بؿـطققف وجقب  سؾ اإلكاء الذي ولغ فق

 .(4)بؿػفقمف طدم الزيادة أو الـؼصان طـ هذا العدد

كفك طـ كؾ : » ، أن رسقل اهلل (2)طـ أبل ثعؾبة الخشـل الدلقؾ التاسع والعشرون:

 .(3)« ذي كاب مـ السباع

 وجف الداللة مـ الحديث:

ف جقاز ما أفاد الحديث بؿـطققف تحريؿ لحؿ كؾ ذي كاب مـ السباع وأفاد بؿػفقم

 .(4)طداه مـ الحققاكات

ال يخؾقن » قال:  طـ الـبل  -رضل اهلل طـفؿا-طـ ابـ طباس  الدلقؾ الثالثقن:

فؼام رجؾ فؼال: يا رسقل اهلل اكتتبت يف  زوة كذا وكذا، «  رجؾ بامرأة إال مع ذي محرم

 .(5)« فارجع فحج مع امرأتؽ» قال: 

 وجف الداللة مـ الحديث:

ؿـطققف طدم جقاز خؾق الرجؾ إجـبل بالؿرأة، وأفاد بؿػفقمف أن أفاد الحديث ب

 .(6)الخؾقة بإجـبقة مع ذي محرم لقست مـفل طـفا

                                                        

 (.2/5(، إم لؾشافعل )5/471يـظر: البحر الؿحقط ) (4)

أبل ثعؾبة الخشـل هق جرثقم بـ كاشب، صحابل جؾقؾ شفد صؾح الحديبقة، بايع تحت الشجرة بقعة الرضقان،  (2)

أبةل سةػقان سةـة بسفؿ يةقم  ةزوة خقةرب، شةارك يف  ةزوة حـةقـ، تةقيف يف خالفةة معاويةة بةـ  ضرب لف الـبل 

 (.574-2/568(، سقر أطالم الـبالء )7/51هة(. اكظر: اإلصابة )75)

 (.7/96( )5531أخرجف البخاري كتاب الذبائح والصقد باب أكؾ ذي كاب مـ السباع ح) (3)

 (.3/4533( )4932أخرجف مسؾؿ كتاب الصقد والذبائح باب تحريؿ كؾ ذي كاب مـ السباع ح) 

 (.5/6)يـظر: الؿ لؾشافعل  (4)

 (. 7/37( )5233أخرجف البخاري كتاب الـؽاح باب ٓ يخؾقن رجؾ بامرأة إٓ مع ذو محرم ح) (5)

 (.2/978( )4344أخرجف مسؾؿ كتاب الحج باب سػر الؿرأة مع الؿحرم لؾحج  قره ح) 

 (.9/419يـظر: شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (6)
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 الخاتمــة
الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات، وبجقده تتقسر الصعقبات، لف الحؿد يف 

د أن ٓ إلف إولك وأخرة وهق الحؽقؿ الحؿقد، أحؿده سبحاكف طؾك ما تػضؾ بف، وأشف

 .إٓ اهلل وأن محؿًدا طبده ورسقلف 

اقتضت سـة الحقاة أن كؾ بداية كفاية فؽان البد أن يؽقن لفذا البحث خاتؿة تجؿع 

 خالصتف فؽاكت أهؿ كتائجف كاآلتل:

أن الؿراد بؿػفقم الؿخالػة دٓٓت الؾػظ طؾك ثبقت كؼقض حؽؿ الؿـطقق  -4

 لؾؿسؽقت.

متعددة وهل ستة أقسام: مػفقم الصػة، مػفقم الشرط،  لؿػفقم الؿخالػة أقسام -2

 ومػفقم الحصر، ومػفقم العدد، ومػفقم الغاية، ومػفقم الؾؼب.

لؾعؿؾ بؿػفقم الؿخالػة ٓبد مـ تقفر شروط يف الحؽؿ الؿـطقق بف، وشروط  -3

 أخرى يف الؿسؽقت طـف.

ال وآستدٓل اختؾػ العؾؿاء يف آحتجاج بؿػفقم الؿخالػة وبعد طرض إقق -4

 تبقـ رجحان الؼقل بحجقة مػفقم الؿخالػة.

كثرة إدلة القاردة يف السـة والؿستدل فقفا طؾك حجقة مػفقم الؿخالػة حقث بؾغت  -5

 ثالثقن حديًثا.
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 فهرس المراجع والمصادر
تةةللقػ: شةةقس اإلسةةالم طؾةةل بةةـ طبةةدالؽايف السةةبؽل، اإلبفاااج يف شاارح الؿـفاااج،  .4

هة(، دار الؽتةب العؾؿقةة، 774ـف تاج الديـ ابـ السبؽل، ت)هة(، وأكؿؾف اب756ت)

 هة.4414بقروت، الطبعة إولك، 

تللقػ: أبةل محؿةد طؾةل بةـ أحؿةد بةـ سةعقد بةـ حةزم اإلحؽام يف أصقل األحؽام،  .2

 هة(، دار الحديث، الؼاهرة.456إكدلسل، ت)

طؾةل ابةـ تللقػ: سقػ الديـ أبل الحسـ طؾل بةـ أبةل اإلحؽام يف أصقل األحؽام،  .3

هةةة(، تحؼقةةؼ: د. سةةقد الجؿقؾةةل، دار الؽتةةاب العربةةل، 634محؿةةد أمةةدي، ت)

 هة.4414بقروت، الطبعة إولك، 

، تللقػ: العالمة محؿد بةـ طؾةل بةـ محؿةد إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ طؾؿ األصقل .4

هةةة(، تحؼقةةؼ: محؿةةد سةةعقد البةةدري أبقمصةةعب، دار الػؽةةر، 4421الشةةقكاين، ت)

 هة.4442لك، بقروت، الطبعة إو

تللقػ: محؿد بـ كاصر الديـ إلباين، إرواء الغؾقؾ يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ،  .5

هةةة(، إشةةراف: زهقةةر الشةةاويش، الـاشةةر: الؿؽتةةب اإلسةةالمل، بقةةروت، 4421ت)

 م.4985-هة4415الطبعة الثاكقة، 

تللقػ: أبل طؿر يقسةػ بةـ طبةداهلل بةـ محؿةد بةـ االستقعاب يف معرفة األصحاب،  .6

هة(، تحؼقةؼ: طؾةل محؿةد البجةاوي، دار الجقةؾ، بقةروت، الطبعةة 463دالرب، ت)طب

 هة.4442إولك، 

تللقػ: طزالديـ أبل الحسـ طؾل بـ محؿد ابـ إثقر أسد الغابة يف معرفة الصحابة،  .7

 هة(، تحؼقؼ: طادل أحؿد الرفاطل، دار إحقاء الرتاث العربل.631الجزري، ت)
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بةـ اتةللقػ: الؼاضةل أبةل محؿةد طبةدالقهاب ف، اإلشراف طؾك كؽت مسائؾ الخال .8

طؾل بـ كصر البغدادي الؿالؽل، تحؼقؼ: الحبقةب بةـ صةاهر، دار ابةـ حةزم، الطبعةة 

 م.4999-هة4421إولك، 

تةةللقػ: أبةةل بؽةةر محؿةةد بةةـ أحؿةةد بةةـ سةةفؾ السرخسةةل، أصااقل السرخساال،  .9

قةةة، دار هةةة(، تحؼقةةؼ: أبةةق القفةةاء إفغةةاين، لجـةةة إحقةةاء الؿعةةارف الـعؿاك491ت)

 الؿعرفة، بقروت.

تللقػ: أبقطبداهلل شؿس الديـ الؿؼدسل محؿةد بةـ مػؾةح بةـ محؿةد أصقل الػؼف، .41

بـ مػرج الرامقـل ثؿ الصالحل الحـبؾل، تحؼقؼ: د. ففد بـ محؿد السدحان، مؽتبة ا

 م.4999هة، 4421العبقؽان، الطبعة إولك، 

 تللقػ: محؿد زكريا الربديسل، دار الثؼافة لؾـشر والتقزيع الؼاهرة.أصقل الػؼف، .44

هة(، دار العؾةؿ 4396، تللقػ: خقرالديـ بـ محؿقد الزركؾل الدمشؼل، ت)األطالم.42

 لؾؿاليقـ، بقروت، الطبعة الخامسة.

هة(، دار الػؽر، 214تللقػ: اإلمام أبل طبد اهلل محؿد بـ إدريس الشافعل، ت)األم، .43

 هة.4441بعة إولك، بقروت، الط

تللقػ: أبل العباس شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس بةـ أكقار البروق يف أكقاء الػروق، .44

 طبدالرحؿـ الؿالؽل الشفقر بالؼرايف، طالؿ الؽتب.

، تةةللقػ: بةةدر الةةديـ محؿةةد بةةـ هبةةادر بةةـ طبةةداهلل البحاار الؿحااقط يف أصااقل الػؼااف.45

، دار الؽتةب العؾؿقةة، لبـةان، هة(، تحؼقؼ: د. محؿد محؿةد تةامر794الزركشل، ت)

 م.2111-هة4424بقروت، الطبعة إولك، 
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تةةللقػ: الحسةةقـ بةةـ محؿةةد  بةةـ سةةعقد الالطةةل، الباادر التؿااام شاارح بؾااقغ الؿاارام، .46

الؿعروف بالؿغربل، تحؼقةؼ: طؾةل بةـ طبةداهلل الةزبـ، دار الفجةرة، الطبعةة إولةك، 

 م.2113-هة4424م، وأيًضا 4994-هة4444

تةللقػ: محؿةد بةـ طؾةل الشةقكاين، ؿحاساـ ماـ بعاد الؼارن الساابع، البدر الطاالع ب.47

 هة(، دار الؽتاب اإلسالمل، الؼاهرة.4251ت)

بةـ اتللقػ: إمام الحرمقـ أبل الؿعالل طبدالؿؾؽ بـ طبداهلل البرهان يف أصقل الػؼف، .48

هةةة(، تحؼقةةؼ: د. طبةةدالعظقؿ بةةـ محؿةةقد الةةديب، دار 478يقسةةػ الجةةقيـل، ت)

 هة.4446، الطبعة الرابعة، القفاء، الؿـصقرة

تللقػ: شؿس الديـ أبل الثـاء محؿةقد بقان الؿختصر، شرح مختصر ابـ الحاجب، .49

هة(، تحؼقةؼ: د. محؿةد مظفةر البؼةا، 749بـ طبدالرحؿـ بـ أحؿد إصػفاين، ت)ا

-هةة4416مركز البحث وإحقاء الرتاث اإلسالمل، مؽةة الؿؽرمةة، الطبعةة إولةك، 

 م.4986

تللقػ: أبقالقلقد قؾ والشرح والتقجقف والتعؾقؾ لؿسائؾ الؿستخرجة، البقان والتحص.21

ه(، حؼؼةف: د. محؿةد حجةل وآخةرون، 521محؿد بـ أحؿد بـ رشد الؼرصبةل، ت)

 م.4988-هة4418دار الغرب اإلسالمل، بقروت، لبـان، الطبعة الثاكقة، 

، هةة(4215، تللقػ: محؿد مرتضك الزبقةدي، ت)تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس.24

 تحؼقؼ: مجؿقطة مـ العؾؿاء، دار صقبة.
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بةـ اتللقػ: محؼؼ الؿةذهب طةالء الةديـ أبةل الحسةقـ طؾةل التحبقر شرح التحرير، .22

هةةة(، تحؼقةةؼ: د. طبةةدالرحؿـ بةةـ طبةةداهلل 885سةةؾقؿان الؿةةرداوي الحـبؾةةل، ت)

الجربيـ، ود. طقض بـ محؿد الؼرين، ود. أحؿد بـ محؿد السةراح، مؽتبةة الرشةد، 

 م.2111-هة4424بعة إولك، الرياض، الط

تللقػ: شؿس الديـ أبقطبداهلل محؿةد بةـ أحؿةد بةـ طثؿةان قايؿةاز تذكرة الحػاظ، .23

-هةة4449لبـان، الطبعة إولك، -هة(، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت748الذهبل ت)

 م.4998

تللقػ: بدر الديـ بـ هبةادر بةـ طبةداهلل الزركشةل، تشـقػ الؿسامع بجؿع الجقامع، .24

(، تحؼقؼ: د. سقد طبدالعزيز ود. طبداهلل ربقع، ممسسةة قرصبةة، الؼةاهرة، هة794ت)

 م.4998-هة4449الطبعة الثالثة، 

تللقػ: أبقالػضؾ أحؿةد بةـ طؾةل بةـ محؿةد بةـ أحؿةد بةـ حجةر تؼريب التفذيب، .25

هةةة(، تحؼقةةؼ: محؿةةقد طقامةةة، دار الرشةةقد، سةةقريا، الطبعةةة 852العسةةؼالين، ت)

 م.4986-هة4416إولك، 

تةللقػ: الؼاضةل أبةل بؽةر محؿةد بةـ الطقةب البةاقالين، ريب واإلرشاد الصاغقر، التؼ.26

هة(، تحؼقةؼ: د. طبدالحؿقةد بةـ طؾةل أبةل زكقةد، ممسسةة الرسةالة، الطبعةة 413ت)

 م.4993-هة4443إولك، 

تللقػ: إمام الحرمقـ أبل الؿعةالل طبةدالؿؾؽ بةـ طبةداهلل التؾخقص يف أصقل الػؼف، .27

هة(، تحؼقةؼ: د. طبةداهلل جةقلؿ الـقبةالل، شةقرب أحؿةد 487بـ يقسػ الجقيـل، ت)ا

العؿةةري، دار البشةةائر اإلسةةالمقة، بقةةروت، مؽتبةةة دار البةةاز، مؽةةة الؿؽرمةةة، الطبعةةة 

 م.4996-هة4447إولك، 
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تللقػ: أبقطبداهلل الحسـ بـ حامةد بةـ طؾةل بةـ مةروان البغةدادي تفذيب األجقبة، .28

لسةةامرائل، طةةالؿ الؽتةةب، مؽتبةةة هةةة(، تحؼقةةؼ: السةةقد صةةبحل ا413الحـبؾةةل، ت)

 م.4988-هة4418الـفضة العربقة، الطبعة إولك، 

)ومعف التحريةر ٓبةـ الفؿةام(، تةللقػ: أمقةر بادشةاه محؿةد أمةقـ ابةـ  تقسقر التحرير.29

 هة(، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت.987محؿقد البخاري ت)

َبد التؿقؿةل، دائةرة ، تللقػ: محؿد بـ حبان بـ أحؿد بـ حبان بـ معاذ بـ َمعْ الثؼات.31

 م.4973-هة4393الؿعارف العثؿاكقة، حقدر أباد الدكـ، الفـد، الطبعة إولك، 

تللقػ: أبل الحسـ طؾل بـ محؿد بةـ حبقةب الحاوي الؽبقر يف فؼف اإلمام الشافعل، .34

هة(، تحؼقؼ: طؾل محؿد معقض، والشقس طادل أحؿد 449الؿاوردي البصري، ت)

 هة.4449عؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، طبدالؿقجقد، دار الؽتب ال

تللقػ: شفاب الديـ أبق الػضؾ أحؿد بـ حجر الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة، .32

هةةة(، تحؼقةةؼ: محؿةةد سةةعقد جةةاد الحةةؼ، دار الؽتةةب العؾؿقةةة، 852العسةةؼالين، ت)

 م، وهل مصقرة طـ مطبعة الؿدين بؿصر.4966هة، 4385مصر، الطبعة الثاكقة، 

الؿعروف بشرح مـتفك اإلرادات، تللقػ: مـصةقر أولل الـفك لشرح الؿـتفك.  دقائؼ.33

بةةـ يةةقكس بةةـ حسةةـ بةةـ إدريةةس البفةةق ي الحـبؾةةل، طةةالؿ الؽتةةب، الطبعةةة إولةةك، ا

 م.4993-هة4444

هةة(، 684تةللقػ: شةفاب الةديـ أحؿةد بةـ إدريةس الؼةرايف الؿةالؽل، ت)الذخقرة، .34

 م.4994بقروت، الطبعة تحؼقؼ: محؿد حجل، دار الغرب اإلسالمل، 
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تةللقػ: محؿةد بةـ محؿةقد بةـ أحؿةد الردود والـؼقد شرح مختصار اباـ الحاجاب، .35

البابر ي الحـػل، تحؼقؼ: ضقػ اهلل بـ صالح بـ طقن العؿةري، ترحقةب بةـ ربقعةان 

 م.2115-هة4446الدوسري، مؽتبة الرشد كاشرون، الطبعة إولك، 

تللقػ: مقفؼ الديـ طبداهلل بـ أحؿد بةـ  ،روضة الـاضر وجـة الؿـاضر يف أصقل الػؼف.36

 هة(، تحؼقؼ: د. طبدالؽريؿ الـؿؾة.621محؿد بـ قدامة الؿؼدسل، ت)

تللقػ: محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صةالح بةـ محؿةد الحسةـل الصةـعاين، سبؾ السالم، .37

هةةة(، الـاشةةر: دار 4482أبةةقإبراهقؿ، طزالةةديـ، الؿعةةروف كلسةةالفف بةةإمقر، ت)

 الحديث.

هةة(، تحؼقةؼ: 275تللقػ: أبل طبداهلل محؿد بـ يزيد الؼزويـةل، ت)، ســ ابـ ماجف.38

 محؿد فماد طبدالباقل، دار الػؽر، بقروت.

تةةةللقػ: أبةةةل داود سةةةؾقؿان بةةةـ إشةةةعث السجسةةةتاين إزدي، ساااــ أبااال داود، .39

 هة(، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ طبدالحؿقد، دار الػؽر، بقروت.275ت)

هةة(، 279محؿةد طقسةك الرتمةذي السةؾؿل، ت)تةللقػ: أبةل طقسةك ســ الترمذي، .41

 تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر وآخرون، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت.

، تللقػ: شؿس الديـ أبقطبداهلل محؿةد بةـ أحؿةد بةـ طثؿةان ابةـ سقر أطالم الـبالء.44

هةةةة(، تحؼقةةةؼ: مجؿقطةةةة محؼؼةةةقـ بنشةةةراف شةةةعقب 748قايؿةةةاز الةةةذهبل )ت:

 هة.4415لطبعة الثالثة، إركاؤوط، ممسسة الرسالة، ا
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تةللقػ: محؿةد بةـ طبةدالباقل بةـ يقسةػ الزرقةاين شرح الزرقاين طؾك مقصل مالاؽ، .42

الؿصري إزهري، تحؼقؼ: صف طبدالرؤوف سةعد، مؽتبةة الثؼافةة الديـقةة، الؼةاهرة، 

 هة.4424الطبعة إولك، 

ـ بةاالؿسةؿك )مختصةر التحريةر(، تةللقػ: أبةل البؼةاء محؿةد شرح الؽقكب الؿـقار .43

هة(، تحؼقؼ: الةدكتقر 972أحؿد بـ طبدالعزيز الػتقحل الؿعروف بابـ الـجار، ت)

 هة.4411محؿد الزحقؾل، د. كزيف حؿاد، مؽتبة العبقؽان، الرياض، 

الؿطبةةقع مةةع حاشةةقة البـةةاين( و)الؿطبةةقع مةةع شاارح الؿحؾااك طؾااك جؿااع الجقامااع  .44

طبداهلل محؿد بـ أحؿد حاشقة العطار( و)الؿطبقع مع أيات البقـات(، تللقػ: أبل 

 هة(.864بـ محؿد بـ إبراهقؿ الؿحؾك، ت)ا

بةـ اتللقػ: الحافظ محقل الديـ أبل زكريا يحقةك شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ، .45

-هةةة4414هةةة(، دار الػؽةةر، بقةةروت، الطبعةةة 676شةةرف الـةةقوي الشةةافعل، ت)

 م.4984

الةديـ أبةل ، تةللقػ: شةفاب شرح تـؼقح الػصقل يف اختصار الؿحصقل يف األصاقل.46

هة(، دار الػؽر، بقةروت، الطبعةة إولةك، 684العباس أحؿد بـ إدريس الؼرايف، ت)

 هة.4448

تةةللقػ كجةؿ الةةديـ أبةةل الربقةةع سةؾقؿان بةةـ طبةةدالؼقي بةةـ شارح مختصاار الروضااة، .47

هةةة(، تحؼقةةؼ: د. طبةةداهلل بةةـ طبدالؿحسةةـ الرتكةةل، 746طبةةدالؽريؿ الطةةقيف، ت)

 هة.4417ولك، ممسسة الرسالة بقروت، الطبعة إ
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تللقػ: أبل بؽر أحؿد بـ طؾل الرازي الجصاص الحـػل، شرح مختصر الطحاوي، .48

تحؼقؼ: د. طصؿة اهلل طـاية اهلل محؿد، وأ.د. ساكدبؽداش، د. محؿد طبؾقداهلل خان، 

د. زيـب محؿةد حسةـ فالتةة، دار البشةائر اإلسةالمقة، دار السةراج، الطبعةة إولةك، 

 م.2141-هة4434

تللقػ: طبدالؽريؿ بـ محؿد بـ طبدالؽريؿ الؼزويـل، تحؼقؼ: لشافعل، شرح مسـد ا.49

وائةةةؾ محؿةةةد بؽةةةر زهةةةران، وزارة إوقةةةاف والشةةةمون اإلسةةةالمقة إدارة الشةةةمون 

 م.2117-هة4428اإلسالمقة، قطر، الطبعة إولك، 

تةةللقػ: أبةةل طبةةداهلل محؿةةد بةةـ إسةةؿاطقؾ البخةةاري الجعػةةل، صااحقح البخاااري، .51

د. مصةةطػك ديةةب البغةةا، دار ابةةـ كثقةةر، دمشةةؼ، دار القؿامةةة، هةةة(، تحؼقةةؼ: 256ت)

 م.4987-هة4417دمشؼ، الطبعة الثالثة، 

تةةللقػ: أبةةل الحسةةـ مسةةؾؿ بةةـ الحجةةاج الؼشةةقري الـقسةةابقري، صااحقح مسااؾؿ، .54

 هة(، تحؼقؼ: محؿد فماد طبدالباقل، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت.264ت)

لقػ: شؿس الديـ محؿد بـ طبدالرحؿـ السخاوي، تلالضقء الالمع ألهؾ الؼرن التاسع،  .52

 هة(، دار مؽتبة الحقاة، بقروت.912ت)

تةللقػ: أبةل بؽةر بةـ أحؿةد بةـ محؿةد بةـ طؿةر )الؿعةروف بةابـ صبؼات الشافعقة، .53

هةةة(، تحؼقةةؼ: د. الحةةافظ طبةةدالعؾقؿ خالةةد، طةةالؿ الؽتةةب، 854قاضةةل شةةفبة(، ت)

 هة.4417بقروت، الطبعة إولك، 

تللقػ: أبل طبداهلل محؿةد بةـ سةعد بةـ مـقةع الفاشةؿل البصةري، ، الطبؼات الؽبرى.54

تحؼقةةؼ: محؿةةقد طبةةدالؼادر ططةةار، دار الؽتةةب العؾؿقةةة، بقةةروت، الطبعةةة إولةةك، 

 م.4991-هة4441
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تةةللقػ: أبةةل الػضةةؾ زيةةـ الةةديـ طبةةدالرحقؿ بةةـ صاارح التؼريااب يف شاارح التؼريااب، .55

قةل، وأكؿؾةف ابـةف أحؿةد بةـ الحسقـ بةـ طبةدالرحؿـ بةـ أبةل بؽةر بةـ إبةراهقؿ العرا

طبدالرحقؿ بـ الحسقـ الؽردي، الطبعة الؿصرية الؼديؿة، وصقرهتا دور طةدة مـفةا: 

 دار إحقاء الرتاث العربل، وممسسة التاريس.

تللقػ: الؼاضل أبل يعؾك محؿد بـ الحسةقـ الػةراء البغةدادي العدة يف أصقل الػؼف، .56

قر الؿبةاركل، الطبعةة إولةك، هة(، تحؼقةؼ: د. أحؿةد بةـ طؾةل سة458الحـبؾل، ت)

 هة.4411

الؿعةروف بالشةرح الؽبقةر، تةللقػ: طبةدالؽريؿ بةـ محؿةد بةـ العزيز شرح القجقز، .57

طبةةةدالؽريؿ الرافعةةةل الؼزويـةةةل، تحؼقةةةؼ: طؾةةةل محؿةةةد طةةةقض، وطةةةادل أحؿةةةد 

 م.4997-هة4447طبدالؿقجقد، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، 

تةةللقػ: أحؿةةد بةةـ محؿةةد الحؿةةقي شااباه والـظااائر، غؿااز طقااقن البصااائر شاارح األ.58

-هةةة4415هةةة(، دار الؽتةةب العؾؿقةةة، بقةةروت، الطبعةةة إولةةك، 4198الحـػةةل، ت)

 م.4985

تللقػ: اإلمام الحافظ أحؿد بةـ طؾةل بةـ حجةر  فتح الباري شرح صحقح البخاري، .59

 هة(، تحؼقةؼ: محةب الةديـ الخطقةب، دار الـشةر: دار الؿعرفةة،852العسؼالين، ت)

 بقروت.

تللقػ: شؿس الديـ محؿةد بةـ حؿةزة بةـ محؿةد فصقل البدائع يف أصقل الشرائع، .61

 هة.4289هة(، مطبعة الشقس يحقك أفـدي، سـة 834الػـاري ت)

تللقػ: أحؿد بـ طؾل بـ أبةقبؽر الةرازي الجصةاص الحـػةل، الػصقل يف األصقل، .64

 م.4994-هة4444وزارة إوقاف الؽقيتقة، الطبعة الثاكقة، 
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، تللقػ: أبل الحسـ طالء الةديـ طؾةل بةـ طبةاس البعؾةل قاطد والػقائد األصقلقةالؼ.62

بةةـ اهةةة(، تحؼقةةؼ: طةةايض بةةـ طبةةداهلل 813الحـبؾةةل الؿعةةروف بةةابـ الؾحةةام، ت)

 هة.4423طبدالعزيز الشفراين، مؽتبة الرشد، الرياض، الطبعة إولك، 

طبةدالرحؿـ  تللقػ: جؿال الديـ أبةقالػرجكشػ الؿشؽؾ مـ حديث الصحقحقـ، .63

 بـ طؾل بـ محؿد الجقزي، تحؼقؼ: طؾل حسقـ البقاب، دار القصـ، الرياض.ا

، تةةللقػ: أبةةل الػضةةؾ محؿةةد بةةـ مؽةةرم إكصةةاري، الؿعةةروف بةةابـ لسااان العاارب.64

هة( تحؼقؼ: الشقس طادل أحؿد طبةدالؿقجقد والشةقس طؾةل محؿةد 744مـظقر، ت)

 معقض، دار صادر، دار بقروت.

تةةللقػ: اإلمةةام أبةةل إسةةحاق إبةةراهقؿ بةةـ طؾةةل بةةـ يقسةةػ  الؾؿااع يف أصااقل الػؼااف،.65

هة(، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعةة 476الشقرازي الػقروز آبادي الشافعل، ت)

 م.4985-هة4415إولك، 

، تةةللقػ: زيةةـ الةةديـ بةةـ أبةةل بؽةةر بةةـ طبةةدالؼادر الةةرازي، ترتقةةب: مختااار الصااحاح.66

 هة.4444الرسالة، بقروت، الطبعة  محؿقد الخاصر، تحؼقؼ: حؿزة فتح اهلل، ممسسة

، تةللقػ: طؾةل بةـ سةؾطان محؿةد كةقر الةديـ مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح.67

-هةةة4422الؿةةال الفةةروي الؼةةاري، دار الػؽةةر، بقةةروت، لبـةةان، الطبعةةة إولةةك، 

 م.2212

تللقػ: أبل حامد محؿد بـ محؿد بـ محؿد الغزالل، الؿستصػك مـ طؾؿ األصقل، .68

تحؼقةةؼ: محؿةةد طبدالشةةايف، دار الؽتةةب العؾؿقةةة، بقةةروت، الطبعةةة  هةةة(،515ت)

 هة.4443إولك، 
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هةةة(، 244تةةللقػ: أبةةل طبةةداهلل أحؿةةد بةةـ حـبةةؾ الشةةقباين، ت)مسااـد اإلمااام أحؿااد، .69

 ممسسة قرصبة، مصر.

، تللقػ: أحؿةد بةـ محؿةد بةـ طؾةل الؿؼةري الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر.71

 هة.4447بقروت، الطبعة إولك، -بة العصرية، صقداهة(، الؿؽت771الػققمل، ت)

تللقػ: طؿر رضا كحالة، دار إحقةاء الةرتاث العربةل، لبـةان، مؽتبةة معجؿ الؿملػقـ، .74

 الؿثـك، لبـان.

تةةللقػ: مقفةةؼ الةةديـ أبةةل محؿةةد طبةةداهلل بةةـ أحؿةةد بةةـ محؿةةد بةةـ قدامةةة الؿغـاال، .72

 هة.4415إولك،  هة(، دار الػؽر، بقروت، الطبعة621الؿؼدسل الحـبؾل، ت)

بةـ اتللقػ: اإلمام أبل طبةداهلل محؿةد مػتاح القصقل إلك بـاء الػروع طؾك األصقل، .73

هةةة(،تحؼقؼ: محؿةةد طؾةةل فركةةقس، ممسسةةة 774أحؿةةد الؿةةالؽل التؾؿسةةاين، ت)

 هة.4449الريان، بقروت، لبـان، الطبعة إولك، 

هةة(، اطتـةك 395، تللقػ: أبل الحسـ أحؿد بـ فةارس بةـ زكريةا، ت)مؼايقس الؾغة.74

بةةف: د. محؿةةقد طةةقض مرطةةب، فاصؿةةة محؿةةد أصةةالن، دار إحقةةاء الةةرتاث العربةةل، 

 هة.4422لبـان، الطبعة إولك، 

تللقػ: أبقزكريةا محقةل الةديـ يحقةك ابةـ الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج، .75

هةةة(، الـاشةةر: دار إحقةةاء الةةرتاث العربةةل، بقةةروت، الطبعةةة 676شةةرف الـةةقوي، ت)

 هة.4392 الثاكقة،

بةـ اتةللقػ شةفاب الةديـ أبةل العبةاس أحؿةد كػائس األصقل يف شارح الؿحصاقل، .76

هة(، تحؼقؼ: الشقس طادل أحؿةد 684إدريس بـ طبدالرحؿـ الؿشفقر بالؼرايف، ت)

طبةةدالؿقجقد، والشةةقس طؾةةل محؿةةد معةةقض، مؽتبةةة كةةزار مصةةطػك البةةاز، مؽةةة 

 هة.4448الؿؽرمة، الطبعة الثاكقة، 



–
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تللقػ: جؿال الةديـ بةـ طبةدالرحقؿ بةـ الحسةـ مـفاج األصقل، كفاية السقل شرح .77

 هة(، طالؿ الؽتب.772اإلسـقي، ت)

هةةة(، 764، تةةللقػ: صةةالح الةةديـ خؾقةةؾ بةةـ أبقةةؽ الصةةػدي، ت)الااقايف بالقفقااات.78

-هةة4421تحؼقؼ: أحؿد إركاؤوط، وتركل مصطػك، دار إحقاء الرتاث، بقةروت، 

 م.2111
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