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وأثخىا  فعلآراء األصؾلييؽ في رواية الرحابي بحكاية القؾل وال
 في األحكام

 ث.آمال عبد الحسضد دمحم عبد السغض   
ية لمبشات بالقاىرة كمية الدراسات اإلسبلمية والعربقدؼ أصؾل الفقو،   

 . ،جامعة األزىر، جسيؾرية مرر العربية

  dramal2070@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني: 
 مخص:الس
 بتحسذذذذ  العبلقذذذذة ذات السؾضذذذذؾعات مذذذذؽ ميسذذذذا مؾضذذذذؾعا يعذذذذال  البحذذذذث ىذذذذ ا

 قذذؾال فضيذذا يحكذذي التذذي الرذذحابي روايذذة عذذؽ  ذذتكمؼ إنذذو حضذذث ؛ وأدائذذو الحذذد ث
 هللا صذم  الشبذي عذؽ ترذدر لذؼ،  تذذرييية أمذؾر مؽ ُيَحدث بسا متعمقا وفعبلأ

، الرحابة ؽبض جرؼ ي شرعي واقع حكاية  ى وإنسا مباشرة، برؾرة وسمؼ عميو
 اليذد  يذتمخص. و فعمذو أو قؾلذو عم  وحسمو ،الشبي عؽ بردوره ترريح دون 
بيذذذان طذذذرا الروايذذذة إجسذذذاال ، وروايذذذة الرذذذحاب   :فيسذذذا  مذذذ  البحذذذث ىذذذ ا مذذذؽ

بحكايذذذة القذذذؾل والفعذذذ  تفرذذذيبل . وإبذذذراز اىتسذذذام األصذذذؾلضضؽ فذذذ  بذذذا  الروايذذذة 
 -  هللا عميذذو وسذذمؼصذذم –،واعيذذار مذذؾقفيؼ فيسذذا  تعمذذس بسذذا  شدذذ  إلذذ  الشبذذ  

 فذذذذ  روايذذذذة الرذذذذحاب  ، األصذذذذؾلضؾن عذذذذرو أقذذذذؾال ومذذذذا  شدذذذذ  إلذذذذ   ضذذذذره. و 
اتبعذذذى فذذذ  ىذذذ ا البحذذذث السذذذشي  االسذذذتقرائ  وقذذذد  ومشاقذذذذتيا والتذذذرجيح بضشيذذذا.

التحمضم  لبيان وجية نغر العمسذا  فذ  ىذ ا الشذؾ  مذؽ الروايذة  باسذتقرا  آرائيذؼ  
بيذذان تشذذؾ  روايذذة فذذي: الشتذذائ  أىذذؼ  وتتسثذذ وتحمضميذذا وصذذؾال إلذذ  الذذراجح مشيذذا .

 حيتذذرجو الحذذد ث واالذذتبل  مراتبيذذا والتخضضذذر بضشيذذا عمذذ  حدذذ  تقذذدم السرتبذذة.
 وجذذؾد عشذد الحكسذي اإلقذذرار عمذ  روايذة الرذحاب  بحكايذذة القذؾل والفعذ  حسذ 
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 إضذذذذافة ألن وسذذذذمؼ؛ عميذذذذو هللا صذذذذم  الشبذذذذي عيذذذذد فذذذذي جريانذذذذو عمذذذذ   ذذذذدل مذذذذا
 ىذذذؾ الرسذذذؾل إلذذذ  واآلدا  بالذذذذرائع تتعمذذذس التذذذي واألفعذذذال ألقذذذؾالا الرذذذحابي

 ترذذر  مذذؽ مدذذتشد دون  ذلذذػ مذذؽ شذذي  فعذذ  الرذذحابة مذذؽ  تذذىت  وال ،الدذائد
 .باألمر وعمسو الذار 

روايذة الرذذحاب ، السراتذ ، األحكذذام ، االقذرار الحكسذذ ، :  الكمساات السفااحيااة
 السرفؾ  والسؾقؾ ، اإلجسا ، قؾل الرحاب  .
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Abstract: 

The present study tackles a very important topic that is 

related to implications of Hadith. It is concerned with the 

narration of a companion in which he reports a saying or a 

deed pertinent to legislative issues. Such sayings and 

deeds are not attributed to the Prophet (Peace and 

blessings be upon him) directly; rather, it is a narration of 

a legislative reality occurring among companions, without 

stating that it is done by the Prophet (Peace and blessings 

be upon him). The objectives of the present study include 

the following. The study examins the methods of narration 

in general terms, and of the narration of companions 

through reporting their sayings and deeds in detail; it 

spotlights the interest of jurisprudents in the area of 

narration, their position towards what can and cannot be 

attributed to the Prophet (Peace and blessings be upon 

him); it presents and discusses the views of jurisprudents 

regarding the narration of companions. The study adopts 

an inductive analytical approach to explain the opinions of 

the scholars in this type of narration through inducting, 

analyzing, and weighing their views to reach the most 

plausible one. The most important conclusions reached by 

the study include the following: the study shows the 
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versatility of Hadith narration, its status, choosing among 

them based on the rank of the status; it gives greater 

weight to the narration of companions through reporting 

their sayings and deeds over legal acknowledgement in 

case that it is proven that this occurred during the lifetime 

of the Prophet (Peace and blessings be upon him) because 

it is common that companions attribute sayings and deeds 

pertinent to legislations and ethics to the Prophet (Peace 

and blessings be upon him). Companions could not do 

that without evidence showing the legislator’s 

acknowledgement of the issue.   

Keywords: Narration of companions, levels, judgments, 

traceable and untraceable Hadith, consensus, sayings of 

companions. 

 

 



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

00 

 السقجمة

 بدؼ هللا الخحسؽ الخحيؼ 

أشر  الخمس أجسعضؽ  الحسد هلل ر  العالسضؽ والربلة والدبلم عم 
و إل   ؾم ي، ومؽ دعا بدعؾتو واىتدػ بيدالكرام  آلو وصحبوعم  نبضشا دمحم و 

 وبعد...... . الد ؽ

شرفيا هللا عز وج   التيمقد كان اإلسشاد مؽ الرائص ى ه األمة ف
ى ا العمؼ جيؾدا  فيوقد َأْبَدػ العمسا   -وسمؼ و عميصم  هللا-ببعثتو 
نقميا لمعس  بسا فضيا  فيبقرد الحفاظ عم  السرويات والتثبى  ،عغيسة
صم  - يإذ أن سشة الشب ،زسؽ صحة الروايةي يعم  أساس عمس ونذرىا،

 مؽ عشد هللا. يوح -هللا عميو وسمؼ

ؾلضضؽ اىتسام بك  ولقد كان لؤلص ،الظريس لشق  الذريعة يية ىافالرو 
  والتحس  لتمػ السرويات، حت  اومشيا طرا األد ،ما  تعمس ببا  الرواية

مسا ليس بسرفؾ   ،الرحابة والتابعضؽ  ضره مؽعؽ أقؾال الشبي تتسضز أقؾال 
 .-صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي إل  

تتشاس  وبيان الريغ  ،ولعغؼ تمػ السشزلة أفرد العمسا  مباحث الاصة
 وىي -صم  هللا عميو وسمؼ-بيا الرحابي فيسا  شقمو عؽ الشبي  التي يعبر

بعدىا، وما بعده  التيوك  مرتبة فضيا تعد أعم  مؽ السرتبة  ،مرات  متعددة
 قبميا. التيدون ما قبميا في الرتبة، وف  تقديسيا ترجيح ليا عم  

ألن السحافغة عم   ،سث  أىسية الاصةيمرات  الرواية  فيوالبحث 
إنسا يكؾن بتبميغيا وأدائيا بعد  ،ونذرىا -صم  هللا عميو وسمؼ-ي الشبسشة 

كشا  :بحكاية القؾل والفع  )كقؾلو يوتسث  رواية الرحاب ،سساعيا وتحسميا
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إل   نقؾل ك ا أو نفع  ك ا وما أشبيو( أحد مرات  الرواية مسا لو حكؼ الرفع
 .-صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي 

  اإلعبلم واالالبار عسا كان واقعا والرحاب  إنسا  روؼ عم  سبض 
 تتعمس بالتذريع .،تدور بضشيؼ  ،وحاصبل ف  زمانو مؽ أقؾال وأفعال

مؽ  ،أكثر مؽ احتسال فيلدالؾليا  ؛ بالدراسةوقد أفردت ى ه السرتبة 
 اكسا إن فضيا إبراز  ،ةالرحاببعض  م ى و ، واالجسا  التقرير الحكسي 

)كشا  :ية عامة ومرتبة قؾل الرحاببا  الرواية برف فيمجيؾد األصؾلية ل
والتقري  بضشيا مع عرو وجيات الشغر  ،نفع  ك ا( وما أشبيو برفة الاصة

 .بعد تداال  األقؾال واالتبل  اآلرا  ،مشيا وبيان الراجح
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 خظة البحث 

 :وخاتسة ،وفرميؽ ،تسييج فيالبحث يقع 

التعريف بسرظمحات ليا عبلقة بالسؾضؾ  السظروح  في :الاسييج
  :يوى

 –الحد ث السؾقؾ   - والحد ث السرفؾ  وأقدام – الرواية -الدشة 
  . اإلجسا  – الرحابي

الفرا بضؽ اإلقرار و   مرات  الرواية عشد الرحاب في :الفرل األول
 :ضؽويذتس  عم  مبحث ،يالرريح والحكس

 . الرحابيمرات  الرواية عشد  :السبحث األول

 الرريح والحكسي.الفرا بضؽ اإلقرار  الثاني:السبحث 

 فيوأثرىا  ،بحكاية القؾل والفع  الرحابي رواية في :الثانيالفرل 
 :حثامبثبلثة ويذتس  عم   ،األحكام

بحكاية القؾل  الرحابيالريغ الخاصة برواية  :السبحث األول
 .والفع 

كشا " الرحابيداللة قؾل  فيمح  الخبل   :نيالسبحث الثا
 .اكسح لسرفؾ  وعبلقتو با "،نفع  ك ا

آرا  العمسا  في داللة قؾل الرحابي كشا نفع   : :السبحث الثالث
أشبيو، مع بيان أثر الخبل  في   ا وماك

 . والراجح مؽ أقؾال العمسا  األحكام
 : ف  نتائ  البحث . الخاتسة  
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 :مشيج البحث
بتتبع اآلرا  التي وردت في اتبعى في ى ا البحث السشي  االستقرائي 

 .واعادة ترتضبيا عم  وفس ما يخدم البحث  ،ياعوجس مؾضؾ  البحث

الؾاردة وذلػ بالتدلض  لآلرا   ،وك لػ السشي  االستداللي التحمضمي
لمخروج إل  القؾل ال ؼ يغؽ  ومعرفة السقرؾد مشيا مع  السقارنة، ،ودراستيا

 رجحانو فضيا.
 :البحث األمؾر الاالية فيوقج راعيت 

بىسمؾ   تؾافس مع إبراز القاعدة ىتسام بعرو السادة العمسية اإل -
مع عدم الخروج عؽ  ،ثؾ  واضح يقر  تشاولو واالستفادة مشو فياألصؾلية 

 .الرجؾ  إل  الشرؾص األصؾلية السعتسدة فياإلطار الستبع 
مع الرجؾ  إل  كت   ،االعتساد األكبر فيو عم  الكت  التراثيةكان  -

لشقاط والت  تعتبر إضافة لتؾضيح بعض ا ،مؾاضع قمضمة جدا فيالسحدثضؽ 
 .بيانية

 ،بلصظبلحات الستعمقة بالسؾضؾ ل االبحث تعريف ؼقدمى بضؽ  د -
ني  كثضر مؽ  ذلػ فيمتبعة و ضرىا(  ....  ؾ رفسوال - الروايةالدشة و  ) يوى

 .بداية كتبيؼ فيعرو االصظبلحات الستعمقة بالعمؼ  فياألصؾلضضؽ 

مع مراعاة  ،ظمح الحد ثكسا استعشى بقدر  ضر قمض  مؽ كت  مر -
حضث إن القرد ىؾ معالجة السؾضؾ  مؽ وجية نغر  ،الجان  األصؾل 

 .األولبالسقام أصؾلية 
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عمؼ  فيى ا وإن كانى طرا الرواية مؽ السؾضؾعات األصضمة 
 ،بالرواية وطرقيا بارز ؽ كان ليؼ اىتسامضإال أن األصؾلض ،مرظمح الحد ث

 .الذرعياج الحكؼ ل  ما  تشاس  وإالر إذلػ  فيمتجيضؽ 
حت   تبضؽ داللة نص  ،مؾاضع مختمفة فيقسى بالتظبضس باألمثمة  -

 .ومدػ احتجاجيؼ بالرواية الس كؾرة ،الرواية مع تؾجيو السثال بآذرا  الفقيا 
بعضدا عؽ التظبضس ال يكؾن لو عيؾر؛ فإذا لؼ يكؽ  ؼ ذلػ أن التىصض  الشغر 

 في– يكسا أشار الذاطب ،الفقو ال تعد مؽ أصؾللمسدىلة  يىشاك أثر تظبيق
 .مؽ كتابو -السقدمة الرابعة

مع السقارنة بضؽ  ،السدىلة وأدلتيا فيقسى بعرو اآلرا  األصؾلية  -
 .والترجيح بضشيا بعد عرو الخبل  ،اآلرا 

 .ضس السدائ  بالرجؾ  إل  السرادر األصميةثقسى بتؾ  -

ت وضحى معاني األلفاظ والسرظمحات الغامزة التي ورد -
 بالبحث.
التزمى ب كر السرجع مع السؤلف والظبعة ألول مرة   كر فضيا ؛  -

  . ب لػ اكتفاَ 

جذذذى الر   كسذذذا ، عذذزوت اآليذذذات القرآنيذذذة إلذذذ  سذذذؾرىا وأشذذرت إلذذذ  رقذذذؼ اآليذذذة -
 فذذذذيومتذذذذ  كذذذذان الحذذذذد ث مخرجذذذذا  ،األحاد ذذذذث الشبؾيذذذذة الذذذذذريفة مذذذذؽ شذذذذؾاىده

وإال فقد قسذى ببيذان  ،ساالرحيحضؽ اكتفضى بتخريجو مشيسا لرحة ما ورد فضي
 .درجة الحد ث نتيتؼ ببيا التيدرجتو مؽ البلل الكت  

 دوق ،أثشا  البحث فياستشدت إلضيا  يقسى بعس  فيارس لمسراجع الت -
كت  ثؼ  ،ثؼ العقضدة ،عمؾم القرآنب ة مبتدأ  ،جعمى ك  قدؼ فضيا عم  حدة
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ثؼ  ،  المغةثؼ كت ،ثؼ كت  الفقو ،ثؼ كت  أصؾل الفقو ،الحد ث وشروحيسا
 .تراجؼ واألعبلم ال

ى ا، وما كان مؽ ذل  أو الظى فسشي ومؽ الذيظان وهللا ورسؾلو مشو 
بريئان، وما كان مؽ حس أو صؾا  فسشو وحده سبحانو بتؾفيقو، سائمة هللا 

 العمي القد ر أن  تقب  مشا صالح أعسالشا.
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الاعخيف بسرظمحات ليا عالقة بالسؾضؾع  فيالاسييج  :أوال
 ظخوح الس

)كشا نفع  ك ا(  :قؾلو في الرحابيلسا كانى السرتبة الستعمقة برواية 
صم  هللا عميو - الشبيإل  ف  حكؼ السرفؾ   ةيتقرير  قابمة ألن تكؾن سشة

أو فعبل  ،-ن هللا عمضيؼارضؾ -أو إجساعا مقررا عؽ الرحابة  ،-وسمؼ
بالبحث  لبعض الرحابة؛ كان الزما أن أتعرو ألىؼ السرظمحات الستعمقة

 ، وىي: السظروح

 – الرحابي –السؾقؾ    – وأقدامو السرفؾ  –الرواية  -الدشة ) 
 ( اإلجسا 

  :تعخيف الدشة :أوال

جريان وىؾ  :"بفتح الدضؽ وتذد د الشؾن  ؽ  سَ  مؽ :الدشة في المغة
الذي  في سيؾلة، واشتس مشو الدشة، وىي الدضرة. وسشة رسؾل هللا عميو 

   .الدبلم: سضرتو

الظريقة السدمؾكة الستبعة، الظبيعة  :مشيا ،أالرػ  يلمدشة معانو 
 . حكؼ هللا في الخمسو ، والخمس

فإن السراد بو ؛ ومظمس الدشة ال يقتزي االالتراص بدشة رسؾل هللا 
 . في عر  الستذرعة طريقة الد ؽ، إما لمرسؾل بقؾلو وفعمو، أو لمرحابة
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لتقرير والحد ث ال  تشاول إال وىي أعؼ مؽ الحد ث لتشاوليا لمفع  والقؾل وا
 .(ٔ)القؾل

  :االصظالح فيالدشة 

 ،وفي االصظبلح يختمف معشاىا عشد ك  مؽ السحدثضؽ واألصؾلضضؽ
  :-صم  هللا عميو وسمؼ-وإن اتفقؾا عم  أنيا سشة الشبي  والفقيا  ،

 دكسا ىؾ عش -عميو وسمؼصم  هللا -فالدشة مؽ حضث صمتيا بالرسؾل 
 :السحدثضؽ

مؽ قؾل، أو فع ، أو  -صم  هللا عميو وسمؼ-ُأِثَر عؽ الشبي ك  ما 
سؾا  أكان ذلػ قب  البعثة كتَحشُِّثِو  ،تقرير، أو ِصفة اَلمكية أو اُلُمكي ة، أو سضرة

 .(ٕ)والُدش ة بي ا السعش  مرادفة لمحد ث الشبؾؼ  ،بعدىا مفي  ار حرا ، أ

ا  أفاد حكسا، ن وعيفة السحدث أن  بضؽ السرفؾ  مؽ  ضره، سؾ أوذلػ 
 .أم ال

                                                           
تحقضس/عبد الدبلم ،ٓٙ/ٖ الرازؼ، زكريا  بؽ حسدأل ، شغر: معجؼ مقا يس المغة(  ٔ)

القامؾس  ،الرسالة مؤسدة ،ٜٚٗص الكفؾؼ  البقا  يبأل الكميات، الفكر دار ىارون 
 .الفكر دار، ٗٛٔص  حبض ، أبؾ سعدؼ/ د، يالفقي

عبد الفتاح أبؾ تحقضس/، ٓٗ/ٔ ،الجزائرؼ  ظاىر، لانغر: تؾجيو الشغر إل  أصؾل األثر( ٕ)
 ،ٙٔص  الخظض ، عجاجل، الدشة قب  التدويؽ، اإلسبلمية السظبؾعات مكتبة،   دة
 .الفكر دار
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كسا ىؾ  شخعيمؽ حيث ما يرمح أن يكؾن دلياًل لحكٍؼ الدشة و 
 :مقرؾد األصؾلييؽ

مؽ قؾل أو  ،مؽ  ضر القرآن -صم  هللا عميو وسمؼ-ما صدر عؽ الشبي 
 .ٔ()فع  أو تقرير

في مختمف  -صم  هللا عميو وسمؼ-فسثال القؾل: ما تحدث بو الشبي 
إنسا ": -عميو الربلة والدبلم-كقؾلو  ،ريع األحكامالسشاسبات مسا  تعمس بتذ

   .(ٕ)"األعسال بالشيات

صم  هللا عميو -ومثال الفع : ما نقمو الرحابة مؽ أفعال الشبي 
في شؤون اليبادة و ضرىا، كىدا  الرمؾات، ومشاسػ الح ، وآدا   -وسمؼ

 .الريام، وقزائو بالذاىد واليسضؽ

مؽ أفعال  -صم  هللا عميو وسمؼ-ومثال التقرير: ما أقره الرسؾل 
، أو بإعيار اصدرت عؽ بعض أصحابو بدكؾت مشو مع داللة الرض

 .(ٖ)استحدان وتى ضد

                                                           
، العربي الكتا  دار تحقضس/أحسد عشاية،،ٜ٘/ٔ، مذؾكانيل انغر: إرشاد الفحؾل( ٔ)

تحقضس/عسار الظالب ، الذركة  ،ٕٚابؽ باديس صلعبد الحسضد مبادػ  األصؾل 
 .ط: الثانية الؾطشية لمكتا 

-، )كتا ( بد  الؾحي )با ( كيف كان بد  الؾحي إل  الرسؾل ٜٓٔ/ ؼ انغر: صحيح البخار  ( ٕ)
 .، ط: األول الشجاة طؾا  دار -صم  هللا عميو وسمؼ

 السكت  ،ٚٗص ، الدباعي سرظف ل ،اإلسبلمي لدشة ومكانتيا ف  التذريعانغر: ا(  ٖ)
 . الثالثة ط:اإلسبلمي،
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مؽ األمؾر التذرييية  -صم  هللا عميو وسمؼ- الشبيفسا يرجر عؽ 
ر سشة عشد تبلػ فاألص  أنيا ال تعذأما عدا  ،ىؾ السقرؾد باألدلة

      .األصؾلضضؽ

مؽ تظمس عم  ما يقاب  الفرو والؾاج  : ف فقياءعشج الأما الدشة 
 . (ٔ) ك اوالرؾم  الربلة الؾضؾ  و  كقؾليؼ سشة   جكاماأل

 .تعخيف الخواية :ثانيا

 ؼ،المغة تدل عم  الحس ، والشق ، والر  في "روػ "مادة  :المغة فيالخواية 
فيؾ  ،حسمو :َ ْرِويوِ بعضر السا  الَوَرَوػ  ،َرِوَؼ ِمْؽ اْلَساِ  َ ْرَوػ َريًّا َفُيَؾ َري ان :يقال
 .واليا  فيو لمسبالغة ،َراِوَية  

 :فيقال ،ويعدػ بالتزييف ،الحد ث إذا حسمتو ونقمتوَرَوْيُى ومشو يقال 
ْيُى  يَشا  :فيقال ،ويبش  لمسفعؾل ،زيدا الحد ثَرو   .(ٕ)الحد ثُروِّ

ىي نق  الحد ث وإسشاده إل  مؽ  :والخواية في اصظالح السحجثيؽ
 ،وسسعى ،وأالبرنا ،كحدثشا ،إليو بريغة مؽ صيغ األدا  -أؼ ند -زػ ع

 .(ٖ)ونحؾىا ،وعؽ

                                                           
 مكتبةتحقضس/دمحم الزحضم  ، ،ٓٙٔ/ٕ الشجار بؽشرح الكؾك  السشضر، ال:  شغر( ٔ)

 دار، ٚٔص  ، ُشيبة، أب  بؽ، الالؾسيط في عمؾم ومرظمح الحد ث، بالرياو العبيكان
 .العربي الفكر

، ٕٙٗص  الحسؾؼ، اليباس يبأل ،الكبضر الذرح  ري  في السشضر السرباحشغر:  (  ٕ)
بضدؼل العروس تاج، بضروت – العمسية السكتبة  مشغؾر، بؽال ، لدان العر ٖٜٔ/ٖٛ مز 

 .الثالثة  ط بضروت، - صادر دار، ٖٛٗ/ٗٔ
 .ٜٖ ص ،انغر: الؾسيط في عمؾم ومرظمح الحد ث(  ٖ)
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  :تعخيف الحجيث السخفؾع :ثالثا

 .ىؾ أحد أقدام الحد ث باعتبار مشتي  اإلسشاد :الحجيث السخفؾع

 -صم  هللا عميو وسمؼ-ذلػ إن عمؼ اإلسشاد إن انتي  إل  الشبي 
سؾا   ،لو أو فعمو أو تقريره ىؾ السرفؾ فالسشقؾل مؽ قؾ  ،ترريحا أو حكسا

 .(ٔ)كان الشاق  الرحابي أم التابعي أم مؽ بعدىساأ

صم  هللا -حده أنو: ما أضيف إل  الشبي  فيولي ا كان السذيؾر 
سؾا  أضافو إليو صحابي أو تابعي،  ،مؽ قؾل أو فع  أو تقرير -عميو وسمؼ

 سؾا  اتر  إسشاده أم ال.و أو مؽ بعدىسا، 

 .(ٕ) ا  دال  فيو الستر  والسرس  والسشقظع والسعز فعم  ى

صم  هللا -وقض : "السرفؾ  ما أالبر فيو الرحابي عؽ قؾل الرسؾل 
رص بالرحابة، فيخرج عشو مرس  التابعي عؽ أو فعمو". فخُ  -عميو وسمؼ
ومؽ جع  مؽ أى  الحد ث السرفؾ  في  ،-صم  هللا عميو وسمؼ-رسؾل هللا 

 .(ٖ)بالسرفؾ  الستر  مقابمة السرس  فقد عش 
ما أضيف إل  الشبي صّم  هللا عميو وسّمؼ حكيقة أو عم  : السخفؾعويظمق 
 حكسا .

                                                           
 ٜٛ-ٛٛص  الحشبمي، بؽال فؾة عمؾم األثرانغر: قفؾ األثر في ص(  ٔ)

 .اإلسبلمية السظبؾعات مكتبة تحقضس/عبد الفتاح أبؾ  دة،،بترر 
تحقضس/عبد المظيف اليسيؼ وأالرون،  ،ٔٛٔ/ٔمعراقي، لانغر: شرح التبررة والت كرة(  ٕ)

: ط ،ٕٛ ص مجرجانيل، الد باج الس ى  في مرظمح الحد ث العمسية الكت  دار
 .الحمبي

 .الفكر دار ،نور الدين عرتتحقضس/ ، ٘ٗص  انغر: مقدمة ابؽ الربلح(  ٖ)
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 : قؾل الشبي صّم  هللا عميو وسّمؼ وفعمو وإقراره.فالسخفؾع حقيقة

: ما أضيف إل  سشتو، أو عيده، أو نحؾ ذلػ، مسا ال  دل والسخفؾع حكساً 
 عم  مباشرتو إياه.
 :ث السخفؾع أنؾاع باعابار الرخاحة وعجمياممحجيوعمى ذلػ ف

سسعى رسؾل  :مث : أن يقؾل الراوؼ  ،الرخيح  القؾلي السخفؾع -ٔ
صم  هللا عميو - أو قال رسؾل هللا ،يقؾل ك ا -صم  هللا عميو وسمؼ-هللا 
 ك ا". -وسمؼ

 "فع  رسؾل هللا مث : أن يقؾل الراوؼ: ،الرخيح  الفعمي السخفؾع -ٕ
 -صم  هللا عميو وسمؼ-أو رأ ى رسؾل هللا  ،ك ا -وسمؼصم  هللا عميو -

 .يفع  ك ا"

"ُفع  بحزرة  أن يقؾل الراوؼ:: ومثالو :السخفؾع الاقخيخي الرخيح -ٖ
أو لؼ  شكر  ،ك ا وك ا" وأقّر الشبي ى ا الفع  -صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي 

 .ذلػ
جتياد يخبر الرحابي بسا ال مجال لبلأن  :حكسا يالسخفؾع القؾل -ٗ

كاإلالبار عؽ األمؾر الساضية مؽ بد  الخمس، وأالبار األنبيا ، أو  ،فيو
اآلتية: كالسبلحؼ، والفتؽ، وأحؾال  ؾم الكيامة، وك ا اإلالبار عسا يحر  

 بفعمو ثؾا  مخرؾص، أو عقا  مخرؾص.

وإنسا كان لو حكؼ السرفؾ ؛ ألن إالباره ب لػ يقتزي مؾقفا لمقائ  بو، 
 .-صم  هللا عميو وسمؼ-ال الشبي وال مؾقف لمرحابة إ

أن يفع  الرحابي ما ال مجال فيو  السخفؾع الفعمي حكسًا: -٘
 .لبلجتياد والرأؼ
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يقؾلؾن أو أن يخبر الرحابي أنيؼ كانؾا  السخفؾع الاقخيخي حكسًا: -ٙ
ك ا؛ فإنو يكؾن لو حكؼ  –صم  هللا عميو وسمؼ  -يفعمؾن في زمؽ الشبي 

عم  ذلػ؛ ألن  -صم  هللا عميو وسمؼ-اطبلعو الرفع مؽ جية أن الغاىر 
 .دواعضيؼ متؾفرة عم  سؤالو عؽ أمؾر د شيؼ

كسا أن ذلػ الزمان زمان نزول الؾحي؛ فبل يدتسر الرحابة عم  فع  
 .(ٔ)ش   وىؾ مسشؾ  الفع 

كان ": عؽ عبج هللا بؽ عسخ أنو قال ،ي وذلػ كسا في صحيح البخار 
 -صم  هللا عميو وسمؼ-رسؾل هللا الرجال والشدا   تؾضئؾن في زمان 

        .(ٕ)"جسيعا
-أضا  الفع  إل  زمؽ الرسؾل :  نوأل  ،فيحا الحجيث لو حكؼ الخفع

مع تؾفر دواعي الرحابة عم  سؤاليؼ إياه عؽ  ،-صم  هللا عميو وسمؼ
ولؾ لؼ يدىلؾه لؼ يقروا عم  فع   ضر الجائز في  ،األمؾر التي تقع ليؼ ومشيؼ

 .(ٖ)زمؽ التذريع

: مؽ الدشة ك ا، قؾل الرحابي ،ومؽ الريغ الاي ليا حكؼ الخفع
وأمرنا بك ا، نيضشا عؽ ك ا، أو يحكؼ الرحابي عم  فع  مؽ األفعال بىنو 

                                                           
 البحؾث إدارة ،ٜٖٚ /ٔ ،مسباركفؾرؼ ل ة السفاتيح شرح مذكاة السرابيحعا: مر  شغر (ٔ)

قفؾ األثر في صفؾة  ، باليشد، ط :الثالثة الدمفية الجامعة - واإلفتا  والدعؾة العمسية
ص    السش ر السشياوػ الب ،لشخبة الفكر الذرح السخترر ،ٜٛ-ٛٛص  ،عمؾم األثر

 .ط: األول  سررب الذاممة السكتبة ،ٜٙ
وضؾ  الرج  مع امرأتو،  (با ) الؾضؾ ، (كتا ) ،ٓ٘/ٔ انغر: صحيح البخارؼ ( ٕ)

 وفز  وضؾ  السرأة.
 .ببضروت  السعرفة دار ،ٜٜٕ/ٔ ،البؽ حجر شرح صحيح البخارؼ  ؼ انغر: فتح البار ( ٖ)
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يفدر الرحابي تفدضرا لو ، أو أن  طاعة هلل تعال  أو لرسؾلو أو معرية
 .(ٔ)تعمس بىسبا  الشزول 

 :تعخيف الحجيث السؾقؾف :رابعا

الرحابة رضي هللا عشيؼ مؽ أقؾاليؼ أو أفعاليؼ ونحؾىا،  وػ عؽ ر  ُ ما
 فضؾقف 

 .(ٖ) (ٕ)-صم  هللا عميو وسمؼ-عمضيؼ، وال  تجاوز بو إل  رسؾل هللا 

ذلػ أن اإلسشاد إن انتي  إل  الرحابي مقتزيا لفغو ترريحا أو 
،وال   فالسشقؾل بو مؽ قؾل الرحابي أو فعمو أو تقريره ىؾ السؾقؾ  ،حكسا

 . حكؼ الرفع  ثبى لو

ى ا حد ث  وقفو  :فيقال ،الرحابيوقد يدتعس  السؾقؾ  مع  ضر 
 .(ٗ)مؽ التابعضؽ  -عم  عظا ، وطاووس-مثبل  – فبلنْ 

 

                                                           
 أحسدلسحسؾد بؽ تيدضر مرظمح الحد ث، ،  ٓ٘بؽ الربلح صمقدمة ا شغر:  (ٔ)

البؽ شرح السشغؾمة البيقؾنية  ،: العاشرة ط السعار ، مكتبة، ٖٙص الشييسي،
 .:الثانية ط الثريا، دار، ٕ٘ص عثيسضؽ،ال

 .ٙٗص  ،انغر: مقدمة ابؽ الربلح (ٕ)
سر بؽ الخظا ، ما رواه مالػ عؽ نافع عؽ عبد هللا بؽ ع الحدبث السؾقؾ : لامث (ٖ)

إال أن يذترط السبتا ". ) شغر:  ،فسالو لمبائع ،قال: "مؽ با  عبدا ولو مال
 (.،ط:األول مؤسدة آل نييان تحقضس/دمحم األعغس ،، ٖٛٛ/ٗلئلمام مالػالسؾطى،

 ،ٜٜص  ،مذيخة القزويشي ،ٜٛ-ٛٛص  ، شغر: قفؾ األثر في صفؾة عمؾم األثر( ٗ)
 .:األول  ط اإلسبلمية، البذائر دار تحقضس/دعامر صبرؼ،
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 :الرحابيتعخيف  :خامدا

 :صاحب الخواية يالسقرؾد بالرحاب
ثؼ  ،وما طريس كؾنو صحابيا ، شبغي أن أذكر أوال مؽ ىؾ الرحابي

 فضده؟تما ال ؼ و الرحابي عؽ رواية أتكمؼ 
الرحابي بسشغؾر األصؾلييؽ يشبغي أن يجاسع فيو أمخان حاى يكؾن 

 :صحابيا
ويختص بو  -صم  هللا عميو وسمؼ-أن يظض  مجالدة الشبي  :أحجىسا

فسؽ لؼ تظ  مجالدتو والسكث معو ال يدس   ،االتراص السرحؾ 
 .صحابيا

ألال  عشو؛ التتبع لو واأن يكؾن أطال السكث معو عم  سبض   والثاني:
 .ٔ() تباعو ال يعد مؽ أصحابوافسؽ أطال مجالدة العالؼ ولؼ يقرد 

استعسال اسؼ الراح  فيسؽ طالى  فيوذلػ  رجع إل  مراعاة العر  
ألنو يقتزي  ،لفع الراح  عشد عدم وجؾد السعش  العرفي يفضشتف ؛صحبتو

 .(ٕ)ي عشو لفع الرحبةفبل  شتف ؼ أما السعش  المغؾ  ،طؾل الرحبة وكثرتيا

                                                           
 العمسية، الكت  دار ،ٕٚٔ/ٕ ،الَبْررؼ  الحدضؽ بيأل الفقو أصؾل في السعتسد  شغر:( ٔ)

تحقضس/دمحم زك  عبد ، ٚٚٗص ؤلسسشدػ،ل األصؾل في الشغر ب ل ،ط:األول 
 السكت ، ٕٜ/ٕ ،ؼلآلمدف  أصؾل األحكام اإلحكام  :األول ،ط ،التراث دارالبر،

 العمسية، الكت  دار، ٖٖٔ/ٕ، وولده  لدبكيتق  الد ؽ ا، لاإلبياج ،بضروت اإلسبلمي،
 الكتا  دار، ٖٗٛ/ٕ، البخارػ  الد ؽ لعبل ، كذف األسرار شرح أصؾل البزدوؼ 

 .بالقاىرة اإلسبلمي
ط  الكتبي، دار، ٜٓٔ/ٙ، لمزركذي، ، البحر السحيطٖٜ/ٕ شغر: اإلحكام لآلمدػ ( ٕ)

 األول  .:
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 :عشج السحجثيؽ يابحوىحا يخامف عؽ معشى الر

 الرحابيمؽ رواية  السرفؾ مؽ يىال  حكؼ  (ٔ)فقد قضد عمسا  الحد ث
 .(ٕ)معروفا بالرحبة الرحابيشبيو؛ أن يكؾن أ)كشا نفع  ك ا( وما 

 ي،إل  الرحبة ال يقال لو صحاب وف  ى ا داللة عم  أن مؽ لؼ  راَ 
 .وال يكؾن الحد ث مدشدا يواية صحابومؽ ثؼ ال يظمس عمضيا أنيا ر 

صم  هللا -مؽ لقي الشبي  :أنو والسعرو  السذيؾر بضؽ أى  الحد ث 
 .(ٖ)مدمسا ثؼ مات عم  اإلسبلم -عميو وسمؼ

                                                           
تحقضس/عبد القادر  ،ٚٓٔ/ٔاألثضر بؽال في أحاد ث الرسؾل األصؾل شغر: جامع ( ٔ)

 إحيا  دار، ٖٙص ،مشيدابؾرؼ ل ،معرفة عمؾم الحد ث، :األول  ط ،الرون آاالرنؤوط و 
  :األول ،ط الدشة، مكتبة ،ٓ٘ٔ/ٔلمدخاوؼ،  بذرح الفية الحد ث ، فتح السغضثالعمؾم

 لمشذر بضشؾنة ؤسدةمتحقضس/عم  الكشدػ، ، ٕٕص  مداني،ل كتا  في عمؼ الحد ث
 :األول  . ط والتؾزيع،

: التؾاتر، أو باالستفاضة مشيا ،تعخف الرحبة بأمؾر ماعجدة نص عمييا العمساء( ٕ)
صم  -والذيرة، أو شيادة  ضره مؽ الرحابة عشو أنو صحابي، أو بروا تو عؽ الشبي 

بذرط أن  سساعا ومذاىدة، أو بإالباره عؽ نفدو بىنو صحابي، وذلػ -هللا عميو وسمؼ
 .يكؾن معرو  العدالة، أو بإالبار بعض ثقات التابعضؽ عشو بىنو صحابي

الضؾاقضى والدرر في شرح نخبة  ط: دار،ٕٚٔ/ٕالب  الحدضؽ البررػ السعتسد ) شغر: 
الؾسيط في عمؾم ومرظمح  ،:األول  ط الرشد، مكتبة ،ٕٕٔ/ٕ ،لحدادؼا لعبد الرؤ 

 (. ٜٚٗالحد ث 
البؽ  شرح ألفية العراقي في عمؾم الحد ث ،ٕٓٔ/ٕوالت كرة انغر: شرح التبررة ( ٖ)

مركز أل الشعسام باليسؽ ،  :ط تحقضس: د. شادؼ آل نعسان ٖٙٓصالعضش  
 األول .ط:
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والمكية أعؼ مؽ السجالدة، والسساشاة، ووصؾل أحدىسا إل  اآلالر، 
 .ويدال  فيو رؤية أحدىسا اآلالر

ومؽ روػ عشو أو لؼ  ،ررتالتعريف مؽ طالى صحبتو أو قفيذس  
 .(ٔ) رو

حضث إن الراح  اسؼ  ؛ؼ إل  أص  االشتقاا المغؾ  ومخجع ذلػ
 .(ٕ)ألن المغة تقتزي ذلػ ،مذتس مؽ الرحبة، والرحبة تعؼ القمض  والكثضر

وقات  معو ترجح  -صم  هللا عميو وسمؼ-  ضر أن رتبة مؽ الزمو
كان شر  الرحبة  عم  رتبة مؽ لؼ يبلزمو أو لؼ يحزر معو مذيدا، وإن

 .(ٖ)حاصبل لمجسيع
 :تعخيف اإلجساع :سادسا

 :قال تعال  ،العزم التام عم  األمر :المغة يظمس عم  فياإلجسا  
واالتفاا يقال: )أجسع القؾم  ،اعزمؾا عميو :أؼ ،(ٔٚ) ؾنس / "َفَىْجِسُعؾْا َأْمَرُكؼْ "

 .(ٗ)إذا اتفقؾا :عم  ك ا(

                                                           
ص  ،حجر بؽالاألثر ي مرظمح أى  ف الفكر شغر: نزىة الشغر ف  تؾضيح نخبة (  ٔ)

، الؾسيط ف  عمؾم ل :األو ط بالرياو، سفضر ظبعةمتحقضس/عبد هللا الرحضم  ،، ٓٗٔ
 .ٜٔٗص  ،ومرظمح الحد ث

. لعبل  ، ٖٗٛ/ٕ، كذف األسرار عؽ أصؾل البزدوػ ٕٜ/ٕ: اإلحكام لآلمدػ  شغر( ٕ)
 الد ؽ البخارػ 

 ، الشاشر دار الكتا  اإلسبلمي بالقاىرة.
 الحد ث دار ،بترر  ٕٗٚ/ٗالبؽ حجر،  األثرأى  انغر: نخبة الفكر ف  مرظمح ( ٖ)

 الخامدة .: ط بالقاىرة،
 .ٚ٘/ٛ، لدان العر  ٕٗص  ، شغر: الكميات (ٗ)
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اتفاا جسيع السجتيد ؽ مؽ ىؾ  اإلجساع في اصظالح األصؾلييؽ:
 -صم  هللا عميو وسمؼ-السدمسضؽ في عرر مؽ العرؾر بعد وفاة الرسؾل 

 عم  حكؼ شرعي في واقعة.

فإذا اتفس ك  السجتيد ؽ مؽ الرحابة أو مؽ بعدىؼ عم  حكؼ واحد 
وإجساعيؼ عم  حكؼ واحد  .ر اتفاقيؼ إجساعابِ واقعة عرضى عمضيؼ؛ اعتُ  في

 .(ٔ)الحكؼ ىؾ الحكؼ الذرعي في الؾاقعةفيو دلض  عم  أن ى ا 

 واإلجساع يحرل برؾرتيؽ:

وىؾ أن  تفس جسيع أى  االجتياد عم   األولى: اإلجساع الرخيح:
حكؼ واقعة بإبدا  آرائيؼ نفيا أو إثباتا، بحضث يردر مشيؼ قؾل أو فع  يعبر 

 صراحة عؽ آرائيؼ.
حكسا مؽ األحكام  ىؾ أن  بدػ بعض السجتيد ؽاإلجساع الدكؾتي: الثانية: 

ف  مدىلة ويدكى باق  السجتيد ؽ بعد انتذاره ، دون إنكار بعد مز  مدة 
 .(ٕ) التىم  والشظر

      

                                                           
 العمسية، الكت  دار، ٖ٘ٛ/ٕلمفشارؼ،   شغر: فرؾل البدائع في أصؾل الذرائع( ٔ)

 عم  دمحم ط، ٔٛ/ٔ السحبؾبي، الذريعة لردر، التؾضيح لستؽ التشكيح ،األول ط
 .ط:الثامشة  الدعؾة، مكتبة، ٘ٗص  ،البل  الؾىا  عبدل عمؼ أصؾل الفقو ،صبيح

 ،مظؾفيل شرح مخترر الروضة، ٕٕٛ/ٖكذف األسرار عؽ أصؾل البزدوػ  شغر: ( ٕ)
، ٖٖٚ/ٕ ،ؼميبادل الذرح الكبضر عم  الؾرقات ،ألول :اط الرسالة، مؤسدة، ٕٙٔ/ٖ

 .ٔ٘عمؼ أصؾل الفقو، ص ،ألول : اط قرطبة، مؤسدة، تحقضس/د عبد هللا ربيع
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 واإلجساع إما أن يكؾن قظعى أو عشى :  

: ىؾ االجسا  الرريح ، السشقؾل بعدد التؾاتر في جسيع  فاالجساع القظعي
 طبقات الدشد.

يا ، وأن تتؾفر فيو جسيع الذروط والبد أن يكؾن مدتشده دليبل قظي
 السؾضؾعة لئلجسا  ،

:  ما االت  فيو شرط مؽ شروط اإلجسا   أما اإلجساع الغشى فيؾ         
 القظعي.

اإلجسا  ال ؼ يكؾن مدتشده و ويدال  في ى ا الشؾ  : اإلجسا  الدكؾتي ، 
   .(ٔ) عشيا، وأشباىيا مؽ السدائ  التي ال تدال  في االجسا  القظعي 

 

  

                                                           
 السكتبةتحقضس /طو عبد الرؤ  سعد ،، ٕٖٚص  ي،مقرافل  شغر: شرح تشكيح الفرؾل (ٔ)

 م كرة أصؾل الفقو ،الفكر دار ٕٙٔ/ٖ بادشاه، مضرأل تيدضر التحرير ،لمتراث األزىرية
مؾسؾعة اإلجسا  في  ،السشؾرة بالسد شة الدمفية السكتبة: الشاشر، ٔ٘ٔص  مذشكيظي،ل

 .:األول ط ياو،بالر  الفزضمة دار، ٜٗ/ٕ سا ،مالع مؽ مجسؾعة، الفقو اإلسبلمي
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 الفرل األول
 : يوالحكسقخار الرخيح والفخق بيؽ اإل ، يابحعشج الرمخاتب الخواية 

 :الرحابيمخاتب الخواية عشج  :ث األولحالسب
ومؽ تحس  بظريس  ،لتحس  الحد ث وروا تو طرا وكيفيات مخرؾصة

 .تحس  بو ال ؼمؽ ى ه الظرا فإنو يعبر بريغة تدل عم  الظريس 

-الشبي  عؽ ػ و ألنو إما أن  ر  ،بيا أو  ضرهإما أن يكؾن صحا ؼ والراو 
واألول ىؾ  ،أو ال ،أو يدسع مشو برؾرة مباشرة ،-صم  هللا عميو وسمؼ

 .والثان   ضره ،الرحابي

 .وسؾ  أذكر تمػ السرات  برؾرة مؾجزة
 :الرحابيعشج طخق الخواية ومخاتبيا  :أوال

الشبي ؽ عم  الدسا  مؽ ضلقد كان الرحابة رضؾان هللا عمضيؼ حرير
 .ه بوؾ سسع ؼ ؽ أدا  ما سسعؾه عم  الؾجو اليمتحر  ،وحزؾر مجالدو

ولك  مرتبة مؽ ى ه  ،عم  سبعة مرات  يتىت الرحابيوالرواية عؽ 
 .السرات  ألفاظ مخرؾصة تروػ بيا

      : برؾرة مؾجدة ىاأذكخ  فوسؾ 

أو  ،يأو أالبرن ،يأو حدثش ،سسعى رسؾل هللا :الرحابيقؾل  :األولى
 .أو نحؾ ذلػ ،ك اب يشافيش

صم  -الشبي أنو كبلم  فيوى ه تعتبر أعم  السرات ، ألنو ال البل  
  فيوىؾ األص   ،لغيؾر السذافية وعدم احتسال الؾساطة -هللا عميو وسمؼ
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 .(ٔ)الرواية والتبميغ
 .مؽ السخاتب الدت فيؾ محل خالف لسا فييا مؽ االحاسال بقيوما 

 .سؾل هللا )ك ا(قال ر  :الرحابيأن يقؾل  :الثانية

وليس نرا  -صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي في ا القؾل عاىره الشق  عؽ 
حتس  يكسا  -عشو  ؼ بىن يكؾن سسعو مسؽ  رو  –الحتسال الؾساطة فيو  ،فيو

 .السذافية

حجة عشد تعد وى ه السرتبة  ،أما الحالة األول  فبل تحتس  إال السذافية
وعدم ،  عاىرا اإلشعاره بالدس ،بقضؽأكثر العمسا  عم  كبل التقد ريؽ الدا

  .(ٕ)التدليس مؽ الرحابة
 أمر رسؾل هللا بك ا أو ني  عؽ ك ا.  :الرحابيأن يقؾل  :الثالثة

مع زيادة احتسال آالر، وىؾ  (قال الرسؾل ك ا) :وى ا القؾل  شزل مشزلة
 .أمرا أو نييا يعتقد ما ليس بىمر أو نيأن ي

                                                           
 ، شرح ٛٛٔ/ٕشرح مخترر الروضة  ،الفكر دار، ٜٕٔ/ٔ غزاليلم  شغر: السدترف ( ٔ)

رفع  ،دار الكت  العمسية ببضروت، ٛٙ/ٕ، ئليج ل ابؽ الحاج العزد عم  مخترر 
 مكتبة تحقضس/عبد الرحسؽ الجبريؽ، ،ٔٛٔ/٘ ،مرجراج ل الشقا  عؽ تشكيح الذيا 

 .:األول ط الرشد،
 ،ٖٓٓٓ/ٚ لرف  الد ؽ اليشدػ، ، نياية الؾصؾلٕٛٔ/٘ر: رفع الشقا   شغ( ٕ)

 ،:الثانية ط الباز، مرظف  نزار مكتبة تحقضس/د.صالح بؽ سميسان و.د.سعد الدؾيح،
 الذشكيظ  هللا لعبد عم  مراق  الدعؾد ، نذر البشؾدٛٛٔ/ٕشرح مخترر الروضة 

  ط:األول . العمسية، الكت  دار، ٖٙ/ٕ



 

 امآراء األصوليني يف رواية الصحابي حبكاية القول والفعل وأثرها يف األحك

21 

إال بعد جزمو  يبشق  األمر والشيال يررح  الرحابيلكؽ الغاىر أن 
فضترجح عم  االحتسال  ؛دالتو ومعرفتو بىوضا  المغةع مع ،بؾجؾد حكيقتو

 ،ةقحتسبلت الدابلبل قبميا التيوتعتبر ى ه السرتبة أدن  مؽ  .الدابس
 .(ٔ)العمسا  عم  حجضتياجسيؾر و 

ا بيح لشأو  ،يضشا عؽ ك امرنا بك ا أو نُ أُ  :الرحابيأن يقؾل  :الخابعة
 . بالبشا  لمسفعؾل ،ك ا

ويزاد عمضيا احتسال  ،قبميا التيوى ه الريغة تتظرا إلضيا االحتساالت 
 .-صم  هللا عميو وسمؼ- ضر الرسؾل  يكؾن اآلمر والشاى

حجية تمػ الريغة برر  الفع  إل  مؽ لو األمر،  :والجسيؾر عمى
ثبات شر  إنسا  ريد إ الرحابيألن  ؛-صم  هللا عميو وسمؼ -الشبي وىؾ 

ب  يحس  عم  صدوره  ،قؾلو فيفبل يحس  عم  مؽ ال حجة  ،وإقامة حجة
 ،د أمر هللا بتىوي  مشواتس  أنو أر حلكشو ي ،مسؽ يحت  بقؾلو وىؾ الرسؾل

 .(ٕ)الرحابيفضتحرج عم  قبؾل م ى  
أو جرت الدشة أو  ،مؽ الدشة ك ا :الرحابيأن يقؾل  :الخامدة

 .مزى الدشة بك ا

                                                           
، شرح مخترر الروضة ٜٕٚ/ٙ، البحر السحيط ٖٛٔ/٘ع الشقا   شغر: رف(  ٔ)

ٕ/ٜٔٔ . 
 ،ٛٙ/ٕعم  مخترر ابؽ الحاج  لئلج  العزد، شرح ٖٔٔ/ٔ شغر: السدترف  (  ٕ)

 . ٖٔٓ/ٙالبحر السحيط  ، ط :الثانية ،ببضروت العمسية الكت  ارد
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لتبادرىا إل   ،فتكؾن حجةالشبي سشة  :أن السخاد بيا فالجسيؾر عمى
تحقس  فيألنو عاىر  معرو االحتجاج فيكرىا  ول ،طبلاالفيؼ عشد اإل
 .مسؽ ال تج  طاعتو هسشة  ضر  دون ، وما يج  اتباعو يالدشة عؽ الشب

ويزاد  ،ةقحتسبلت الدابقبميا لبل يأدن  مؽ الت :وتعابخ ىحه السختبة
وسشة الخمفا   -صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي ضؽ سشة عمضيا تردد القؾل ب

 .(ٔ)طبلا إليووإنسا حسمى عم  سشة الرسؾل النررافيا عشد اإل ،الراشد ؽ
 .-صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي عؽ  :الرحابيأن يقؾل  :الدادسة

ببل تعرو  ،"عؽ"عشعشة: مردر عشعؽ الحد ث، إذا رواه بمفع وال
 .لمتحد ث واإلالبار والدسا 

مالػ عؽ ىذام بؽ  يحدثش :الق (ٕ)صحيحو في ؼ البخار  حؾ ما روػ ن 
-سسعى رسؾل هللا  :عروة عؽ أبيو عؽ عبد هللا بؽ عسرو بؽ العاص قال

إن هللا عز وج  ال يكبض العمؼ انتزاعا  شتزعو " :يقؾل -صم  هللا عميو وسمؼ
 .(ٖ)خ... ال.مؽ اليباد

ومؽ  يفيقؾل التابع ،التؾسط كثضرا فيالستعسال لفع العشعشة نغرا و 
فإن ى ه السرتبة تعد أدن  مؽ  ،سع وجؾد تمػ الؾساطةفالشبي عؽ  :بعده

 .سابقتيا

                                                           
 ، شرح مخترر الروضةٖٔٓ/ٙالبحر السحيط  ،ٖٔٔ/ٔالسدترف  شغر: (  ٔ)

ٕٔ/ٜٔ٘. 
 ، )كتا ( العمؼ )با ( كيف يكبض العمؼ.ٖٔ/ٔانغر: صحيح البخارؼ ( ٕ)
 ،ٕٚٔص مكاِفَيجي،لالسخترر في عمؼ األثر  ،ٜٕٔ/ٔشرح التبررة والت كرة أنغر:( ٖ)

 .:األول ط الرشد، مكتبةتحقضس/عم  زويؽ،
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التمفؾا في حكؼ اإلسشاد السعشعؽ، فالرحيح ال ؼ عميو العس ، ولي ا ا
وذى  إليو الجساىضر مؽ أئسة الحد ث و ضرىؼ، أنو مؽ قبض  اإلسشاد الستر  

وبذرط ثبؾت مبلقاتو  ،عشعشة مؽ التدليسبذرط سبلمة الراوؼ ال ؼ رواه بال
 لسؽ رواه عشو بالعشعشة. 

الخبر السعشعؽ مؽ قبض  السشقظع حت   تبضؽ  :وعشج بعض العمساء
   .ضرهغاترالو ب

أو بشا  عم  أنو أالبره  ،وذلػ بشا  عم  أن الغاىر سساعو مؽ الشبي
 . -صم  هللا عميو وسمؼ- ضره عؽ الشبي 

ومؽ نغر إل   ،حسمو عم  الدسا  يرحابسؽ رجح تحدضؽ الغؽ بالف
 .(ٔ)احتسال الؾساطة لؼ يحسمو عميو ترجيحا لجان  االحتياط

 .وما أشبو ذلػ كشا نفع  ك ا وكانؾا يفعمؾن ك ا : أن يقؾل :الدابعة
وقع مؽ فع  الالالتراصيا باحتسال أن يكؾن  (ٕ)وى ه الدرجة دون التي قبميا

 .(ٖ) وسمؼ – عميو صم  هللا -بعض ولؼ يظمع عميو الشبي ال
                                                           

 ،ٕٗ٘/ٕ ،حاجال أمضر بؽال ، التقرير والتحبضرٕٕٓ/ٔ شغر: شرح التبررة والت كرة  (ٔ)
شرح مخترر الروضة  ،، ٕٛٙ/ٕ شرح المسع ،:الثانيةط العمسية، الكت  دار
بتحقضس ، ٓٙ/ٕ لجزرؼ لذسس الد ؽ ا ، معراج السشياجٗٚٔ/ٕالسعتسد ، ٕٕٓ/ٕ

 .:األول  طد/شيبان إسساعض  ، 
وىؾ الترجيح عشد التعارو، فسا ال يحتس  أرجح مسا  ،لرعاية ى ا الترتض  فائدة( ٕ)

يحتس  احتساال واحدا أرجح مسا يحتس  االثشضؽ، وىك ا في الباقي. )البحر يحتس ، وما 
 (.ٖٛٓ/ٙالسحيط 

 تحقضس/جابر العمؾان ، ،ٜٗٗ/ٗ الرازؼ، الد ؽ فخرلف  أصؾل الفقو السحرؾل  : شظر( ٖ)
ف  شرح السشياج لتق   اإلبياج ،ٜٜ/ٕاإلحكام لآلمدػ  ط: الثانية، الرسالة، مؤسدة

== 
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: كشا إذا صعدنا كبرنا : ما رواه البخاري عؽ جابخ قالاومؽ أمثماي
 .(ٔ)وإذا نزلشا سبحشا

                                                                                                                         
== 

 ومعاقد الفرؾل قؾاعد األصؾلط: دار الكت  العمسية، ، ٖٖٓ/ٕ الد ؽ الدبك  وولده
 .بالقاىرة ، ط: دار الفزضمةٖ٘لرف  الد ؽ البغدادػ، ص

، )كتا ( الجياد والدضر )با ( التدبيح إذا لبط ٜٔٓٔ/ٖانغر: صحيح البخارؼ (  ٔ)
 واديا.

مؽ مؽ األمؾر ى ا الحد ث  دل عم  آدا  الدفر وما يقال فيو  أن ذكر العمسا وقد     
وأصحابو: يدتح  لمسدافر  -صم  هللا عميو وسمؼ-التي مؽ ىدؼ الرسؾل  ،السدتحبة

 .ويدبح إذا لبط األودية ونحؾىا ،أن يكبر إذا صعد الثشايا وشبييا
ومسا يدتح  لمسدافر أنو إذا صعد اإلندان شضئا مرتفعا كالجب  وك لػ الظائرة إذا 

قال:  .وإذا نزل: سبح ،إما مرة أو مرتضؽ أو ثبلثا ،يقؾل: هللا أكبر ،صعدت فإنو يكبر
 سبحان هللا مرة أو مرتضؽ أو ثبلثا.

ومعش  ذلػ: أن اإلندان إذا عبل فإن فؾقو مؽ ىؾ أعم  مشو وىؾ هللا، وإذا نزل فإنو  شزه 
 هللا تعال  عؽ الدنؾ والشزول ألنو فؾا ك  شي .
تفع، والتكبضر  شاس  الرعؾد فيكؾن ولسا كان السراد بالرعؾد: العمؾ عم  السكان السر 

) شغر:  .السعش  أنو أكبر مؽ ك  عغيؼ، فإذا نزل سبح فشزه هللا عؽ ك  نقص
 اإلفراح عؽ معاني الرحاح ،الفكر دار، ٜٖ٘/ٗلمشؾوؼ،  السجسؾ  شرح السي  

، ٛٓٙ/ٗ، شرح رياو الرالحضؽ البؽ العثيسضضؽ الؾطؽ، دار، ٖٓٗ/ٛالبؽ ىبضرة، 
  (.: األول ط الرياو، ر،لمشذ الؾطؽ دار

كسا أنو لسا كان االستعبل  واالرتفا  محبؾ  لمشفؾس لسا فيو مؽ استذعار الكبريا ؛ شر  
 هللا عز وج  فيكبره فيجزيو هللا عميو.  لسؽ تمبس بو ت كر كبريا

فذر  لو التدبيح لكؾنو مؽ أسبا  الفرج  ،ولسا كان اليبؾط إل  مكان مشخفض فيو ضضس
فمؾال أنو كان مؽ السدبحضؽ لمبث في بظشو إل  )ؾنس عميو الدبلم: كسا ف  قرة  

فامتث  الذار  ى ا التدبيح في بظؾن األودية لضشجيو  .(ٔٗٗ)الرافات: (  ؾم  بعثؾن 
== 
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 .عشيا مشاط البحث وسؾ  أتحدث يوى ه السرتبة ى
ب  ، الخواية غيخ مقرؾرة عمى الرحابى اتباعا لسا سبق فىحا و  

مرات ، ولك  مرتبة   ضر الرحابي كالتابعي ومؽ بعده البد لو مؽ مدتشد ولو
 الاصة تروؼ بيا.ألفاظ 

 مرات  ثسانية، وىي عم  اإلجسال: وطرا الرواية عشد  ضر الرحابي

 الدسا  مؽ لفع الذيخ بىن يقرأ الذيخ ما  رويو الراوؼ عشو. -

 قرا ة التمسض  عم  الذيخ. -           

 إجازة الذيخ لو بىن  روؼ عشو. -

 مشاولتو لمكتا  ال ؼ  روؼ عشو.   -

 ن يكت  لو كتا  بسا  رويو عشو.أ -

 أن يعمسو باإلسسا . -

                                                                                                                         
== 

عسدة  ،ٛٛٔ/ٔٔبؽ حجر  الشرح صحيح البخارػ   شغر: فتح البارػ  .هللا مشيا
 ،العربي التراث يا إح دار: ط، ٕ٘ٗ/ٗٔ ،معضش ل القارػ  شرح صحيح البخارؼ 

: طتحقضس/عم  حدضؽ ،، ٗ٘/ٕ الجؾزؼ،، البؽ كذف السذك  مؽ حد ث الرحيحضؽ
 .الؾطؽ دار

ى ا وإن كان الحد ث الس كؾر مؽ اآلدا  الذرعية وليس مؽ الفرو  العسمية: إال أن 
"ك  مدىلة  القاعدة األصؾلية مؾضؾعة لضتخرج عمضيا كبل األمريؽ يقؾل الذاطب :

أصؾل الفقو ال  شبشي عمضيا فرو  فقيية، أو آدا  شرعية، أو ال تكؾن مرسؾمة في 
، ٖٚ/ٔ، )انغر: السؾافقات لمذاطب  ".عؾنا في ذلػ؛ فؾضعيا في أصؾل الفقو عارية

 (.: األول  ط عفان، ابؽ دارتحقضس/ أبؾ عبضدة مذيؾر، 
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 أن  ؾصي بكتا  مؽ مروياتو لو -

شضئا مؽ األحاد ث ، رو  لو عأن يجد بخط الذيخ الس -
 . (ٔ) فضروييا عشة، مكتؾبة 

 

 

 

                                                           
ؽ قدامة، الب روضة الشاعر، ٖٔٔ/ٙ، البحر السحيط ٜٜ/ٕاإلحكام لآلمدؼ   شغر:(  ٔ)

اإللسا  إل   ،:الثانية ط والتؾزيع، والشذر لمظباعة الرّيان مؤسدةبعدىا،  وما ٜٕٗ/ٔ
 دارتحقضس/ الدضد صقر، ، ٓٚص  البؽ عياو، معرفة أصؾل الرواية وتقضضد الدسا 

 .:األول ط ، التراث
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 الثانيالسبحث 
 يقخار الرخيح والحكسالفخق بيؽ اإل

 -صم  هللا عميو وسمؼ-أن السرفؾ  ما أضيف إل  الشبي  تقجم
والسؾقؾ  ما اقترر فيو عم  الرحابي،  ضر إن ىشاك صيغ يقترر بيا 

صم  هللا عميو -يكؾن حكسيا حكؼ اإلضافة إل  الشبي و عم  الرحابي، 
 .(ٔ) -وسمؼ

ضسؽ ى ه الريغ  ىيأو ما أشبيو ( كشا نفع  ك ا) الرحابيقؾل و 
 ._ كسا تقدم _ر حكسا  اقر السرفؾعة مؽ اإل

"كشا نفع ، أو نقؾل، أو نرػ، وكانؾا  :الرحابيويذاخط في رواية 
 ف  حكؼ؛ لتكؾن  ،.. أن تزا  إل  عيد الشبؾة.يفعمؾن، وكان األمر

فتدل عم  الجؾاز أو الؾجؾ  في الرحيح عشد أكثر العمسا ؛ فإن ؛ السرفؾ 
ػ مع لتؾضيح ذ يوسؾ  يىت –أطمس بدون تقضضد ففيو البل  بضؽ العمسا  

را بضؽ قؾل الرحابي ذلػ في حياة رسؾل هللا لكؽ ال ف -بيان أقؾال العمسا  
 .(ٕ)أو بعد مؾتو، فإن لو حكؼ الرفع" -صم  هللا عميو وسمؼ-

                                                           
 ،تحقضس/ماىر الفح  ،ٕٖٚ/ٔ مبقاعي،ل : الشكى الؾفية بسا في شرح األلفية راجع ( ٔ)

 .:األول ط ، الرشد مكتبة
تحقضس أبؾ عاصؼ األثرػ، ، ٔ٘ص مظضبي،ل الخبلصة في معرفة الحد ث شغر: ( ٕ)

 البؽ الشجار شرح الكؾك  السشضر ،:األول ط والتؾزيع، لمشذر اإلسبلمية السكتبة
ٕ/ٗٛٗ . 
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 :يميبسا  يويفخق بيؽ اإلقخار الرخيح والحكس

أو ، يكؾن بدكؾت الذار  وعدم إنكارهالرريح ن اإلقرار إ : أوال
و فع  صدور قؾل أو فع  مشو  دل عم  إقراره بسا يقع أمامو مؽ قؾل أ

 .صدر مشو ال ؼويكؾن ذلػ بسثابة القؾل والفع   ،يردر مؽ آحاد أمتو

فىقر عميو، كان دليبل  -صم  هللا عميو وسمؼ-  بضؽ  ديو يفإذا وقع ش
ألنو بعث لبيان الذرائع  ،وإال ألنكره عم  أنو حكؼ الذر  في تمػ السدىلة

وكسا ال  ،  شكرهوقى الحاجة وال في  يحتاج إل  بيان يوال  ترك ش ،واألحكام
 .(ٔ)فك لػ ال يحس أن يقر أمتو عميو ،يقر عميو الدبلم عم  الظى

ؼ إلضيسا أحؾال أالرػ مؽ السدح والثشا  زوالدكؾت وعدم اإلنكار قد  ش
الدرور بالقؾل أو و  اأو االستبذار وإعيار عبلمات الرض ،عم  الفع 

  .بالفع 

ن ؾ كرىا األصؾلضذ ،ذلػ أن اإلقرار الرريح لو صؾر ومرات  متعددة
 .كتبيؼ فيونؾىؾا عشيا 

                                                           
ص  لسشبلالدرو، ، مرآة األصؾل شرح مرقاة األصؾلٗ٘/ٙ شغر: البحر السحيط ( ٔ)

ط:دار الغر  ،ٓٙ٘/ٔلمذضرازػ شرح المسع  ،األزىرية السكتبة، ٙٔٗ، ٖ٘ٛ
 عقض ، بؽال ، الؾاضح ف  أصؾل الفقوٛٛٔ/ٔ ؼمداإلحكام لآل،  اإلسبلمصاألول 

 إل  بشا  الفرو  عم  األصؾل  مفتاح الؾصؾل ،:األول ط الرسالة، مؤسدة، ٕٗ/ٕ
 .:األول ط السكية، السكتبة، ٘ٛ٘ص  متمسداني،ل
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وأدناىا ، اقتران الدكؾت وعدم اإلنكار بالثشا  والسدح: فجعمؾا أعبلىا 
الفع   ؽوسكؾتو ع ،الدكؾت السجرد دون إعيار عبلمات الرضا أو الكراىة

 .(ٔ)ولؾ  ضر مدتبذر دلض  عم  الجؾاز ورفع الحرج كسا ذكر العمسا 
 ،غير فيو الدكؾت وعدم اإلنكار صريحافبل ي :يأما اإلقخار الحكس

 .فزبل عؽ عيؾر ما يقترن بعدم اإلنكار مؽ عبلمات الرضا

مزا  إل  زمؽ الشب   بحكاية قؾل أو فع  الرحابيوإنسا ترد رواية 
أو سكؾتو وعدم  ودون ترريح بسا  دل عم  اطبلع -صم  هللا عميو وسمؼ –

 .(ٕ)إنكاره

                                                           
، شرح مخترر ٜٗٔ/ٕ ، شرح الكؾك  السشضرٛٛٔ/ٔ ؼإلحكام لآلمد شغر: ا( ٔ)

 .ٗ٘/ٙ، البحر السحيط ٕٙ/ٕالروضة 
إنسا يأتى عمى ، ، ولكؽ فعل فى زمانو -صمى هللا عميو وسمؼ-ما لؼ يذاىجه  (ٕ)

  ضخبيؽ:
صم  هللا عميو -ما لؼ يعمؼ مؽ طريس العادة أنو ال يجؾز أن يخف  عميو  الزخب األول:

أنكره، في ا أيزا يدتدل بو عم  جؾاز  -عميو الربلة والدبلم-لؼ  شق  أنو و  ،-وسمؼ
 ويكؾن حكسو حكؼ ما فعمو ف  مجمدو. ،ذلػ الذي

 -َصم   هللُا َعَمْيِو َوَسم ؼَ -: ما روؼ: َعْؽ َجاِبٍر َقاَل: َكاَن ُمَعاذ  ُيَرمِّي َمَع الش ِبيِّ ومثالو
ْؾِمِو َفُيَرمِّضَيا، ِىَي َلُو َتَظؾ    َوِىَي َلُيْؼ َمْكُتؾَبة  اْلِعَذاُ . )رواه اْلِعَذاَ  ُثؼ  َ ْشَظِمُس ِإَل  قَ 

 .ط:األول (  ،ٚ٘، صالعمسية الكت  دار الذافع  ف  مدشده،
فبل يخف  عم  رسؾل هللا أمر الربلة وىي عاىرة ومتكررة، مع عدم إقداميؼ عم  أمر 

 .-ميو وسمؼصم  هللا ع-يخص الذر  دون إذن مؽ الرسؾل 
مسا يظؾل  -صم  هللا عميو وسمؼ-: أن أعرابيا شكا معاذا إل  الشبي وقج ورد في الخبخ

)رواه  .: أفتان أنى يا معاذ-صم  هللا عميو وسمؼ-في الربلة، فقال لو الشبي 
 (.ٙ٘الذافع  ف  مدشده، ص

== 
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حكؼ  فيوجعمو الشبي م  إقرار حسمو ع ومؽ ىشا يخامف العمساء بيؽ
قب   مؽ يخبر عؽ أمٍر سار بضشيؼ، وُمَقر   الرحابيأن  باعتبار ،السرفؾ 

 الذار ، عم  ما عممو بو مؽ قال بحكؼ الرفع لي ه الريغة وما أشبييا.

 إل   ضر ،احتسال عدم اطبل  الشب  عميو  باعتبار مؾقؾفا وبضؽ جعمو 
 .اآلرا   مؽذلػ 

                                                                                                                         
== 

حزره،  وأدركو، ال يفرا بضشو وبضؽ ما -وسمؼصم  هللا عميو - ضر حزرتو في فسا فع  
) شغر: مفتاح الؾصؾل إل  بشا  الفرو  عم   باعتبار عدم صدور اإلنكار مشو.

شرح الؾرقات السحم  بحاشية حاشية  ٔٙ٘/ٔ، شرح المسع ٜٓ٘األصؾل، ص 
 نؾر بؽالتيدضر البيان ألحكام القرآن  ،الحمبي طبعة، ٔٓٔص  ،لمجاوػ  الشفحات
 (.:األول ط سؾريا، الشؾادر، دار، ٜٖٔ/ٕ الد ؽ،

ما وقع ف  زمانو ويجؾز أن يخف  عميو، وقد أشار العمسا  إل  عدم  الزخب الثانى:
 حجضتو.

أن زيد  وذلػ مث : )اإلكدال( وقد االتمف الرحابة ف  وجؾ  الغد  فيو، ومرجع ذلػ:
فمسا سىلو عسر ف  ذلػ  ،بؽ ثابى كان يحدث الشاس بىن اإلكدال ال  ؾج  الغد 

 كرفاعة ابؽ رافع و ضره حدثؾه ب لػ. ذكر لو أن أعسامو مؽ األنرار
في ا ال  دل عم  اإلقرار مؽ الشبي لو؛ ألن ذلػ مؽ األمؾر الت  تقع سرا وال  تحدث بيا. 

، شرح المسع ٜٓ٘ص  ،) شغر: مفتاح الؾصؾل إل  بشا  الفرو  عم  األصؾل
ٔ/٘ٙٔ)  . 

فجسع عسر  ،فىجابو بىنيؼ كانؾا يفعمؾن ذلػ عم  عيد رسؾل هللا ،وقد سىل عسر رفاعة
السياجريؽ واألنرار وشاورىؼ، فىشار الشاس أن ال  د  في ذلػ، إال ما كان مؽ 

. )السرشف في "إذا جاوز الختان الختان فقد وج  الغد "معاذ وعمي؛ فإنيسا قاال: 
مدشد  ،:األول ط بالرياو، الرشد مكتبة ،٘ٛ/ٔ شضبة أبي بؽال األحاد ث واآلثار

 (.: األول ط الرسالة، مؤسدة ،ر بتر ٕٕ/ٖ٘، اإلمام أحسد
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صم  هللا  -الشبي اشترط العمسا  لو أن يكؾن  :الرخيح ارخ اإلقن : إ ثانيا
 . ضبتو مع عمسو بو فيحزرتو أو  فيعم  عمؼ بو بىن يقع  -عميو وسمؼ

وبدون العمؼ ال  ؾصف  ،رار فيو بيان لتررفات السكمفضؽقوذلػ ألن اإل
 .(ٔ)، لعدم تؾفر شرط االحتجاجبىنو مقر أو مشكر

فإنو غة السقرؾرة عم  الرحاب  وذلػ بخبل  اإلقرار الحكس  بالري
 بسا ورد ف  الرواية .ليس فضيا ما  دل عم  عمسو 

 :لو مرات  -صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي ى ا ومسا سبس  تبضؽ أن إقرار 
مع عدم  إما بدسا  القؾل أو رؤية الفع ما وقع ف  زمانو ،  :األولى

 . اإلنكار
 .طبلاوتعد ى ه السرتبة أقؾػ السرات  عم  اإل

 .-صم  هللا عميو وسمؼ-ال يخف  عميو  ما وقع ف  زمانو وىؾ :الثانية
الحتسال أن  -كانى بسشزلتيا نوإ - القؾة كاألول  فيليدى وى ه السرتبة 

 .وإن كان الغال  عمسو بو ،وغيكؾن لؼ  بم
الدرجات  دن وتعد ى ه السرتبة أ .ويجؾز الفائوزمانو  فيما يقع  : الثالثة

 .(ٕ)الثبلث

 د أشار العمسا  إل  عدم حجبتيا كسا مر .وق    

                                                           
، ، فؾاتح الرحسؾتٜٓ٘ص  ، شغر: مفتاح الؾصؾل إل  بشا  الفرو  عم  األصؾل( ٔ)

ؾل خ، السشٙ٘/ٙالبحر السحيط  ،الفكر دار: ط، ٖٕٛ/ٖ األنرارؼ، الد ؽ نغام بؽال
 .ٕ٘/ٕ شرح العزد : الثانية،ط الفكر، دار، ٜٕٕص  مغزال ،ل

، قؾاعد األصؾل ٜٓ٘ص  ،إل  بشا  الفرو  عم  األصؾل شغر: مفتاح الؾصؾل ( ٕ)
 ،العمسية الكت  دار، ٖٖٔ/ٔلدسعانيالبؽ ا ، قؾاطع األدلةٙٗص  ،ومعاقد الفرؾل
 .ٔٙ٘/ٔ، شرح المسع 
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عم  إن قؾل الرحاب  : "كشا نفع  ك ا " مع اضافتو إل  زمؽ الشب  
يعد ف  السرتبة الثانية مؽ مرات  اإلقرار مت  كان فيو داللة عم  عيؾره 

 وعدم الفائو ، أما ما يسكؽ الفائو ؛ فبل يعدة حجة إقرارية .
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 الثانيرل فال
بحكاية القؾل  الرحابيلريغ الخاصة برواية ا :السبحث األول

 ، ويذتس  عم  ثبلثة مياحث :والفع 

 ،كشا نفع  ك ا الرحابيداللة قؾل  فيمح  الخبل   :الثانيالسبحث 
 . بالسرفؾ   حكساوعبلقتو 

 ا كشا نفع  ك الرحابيداللة قؾل  فيالعمسا   آرا  :السبحث الثالث
 حكاماأل فيمع بيان أثر الخبل   ،وما أشبيو

 . والراجح مؽ أقؾال العمسا 
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 السبحث األول
 بحكاية القؾل والفع  الرحابيالريغ الخاصة برواية 

إما أن تكؾن  الرحابيى ه السرتبة مؽ رواية  فياأللفاظ الؾاردة 
 اإلضافة،أو مظمقة عؽ  -صم  هللا عميو وسمؼ-مزافة إل  عيد الرسؾل 

 .لمقؾل أو لمفع  مزافةمؽ جية أالرػ قد تكؾن  يوى
 :ربعة أقدام لريغة ىحا الشؾع مؽ الخوايةأوياحرل مؽ ذلػ 

 -صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي ما كان مشيا مزا  إل  عيد  -
 .الفع بلقؾل أو با

ك ا  :فضشا -صم  هللا عميو وسمؼ-ورسؾل هللا  "كشا نقؾل" :ذلػ مث و 
   .ا، أو كان يقال ك ا وك ا وك

صم  هللا عميو -في حياة الشبي  "انؾا يفعمؾن ك اك"كشا نفع  ك ا" أو "
ا  وكشا ال" ،"كشا معاشر الشاس نفع  في عيده ك ا"أو  ،"-وسمؼ نرػ بىس 
كان األمر عم  ذلػ في "نحؾ:  ،وما أشبو ذلػ ،"كشا نرػ ك ا" ، أو"بك ا
 .نحؾ ذلػ أو ،"بضؽ أعيرنا"أو  ،"وىؾ فضشا"أو  ،"زمشو

صم  هللا عميو -الشبي فة إل  عيد ضاما كان مشيا مظمس عؽ اإل -
 :يؼ لؾ كق ،الفع بلقؾل أو با -وسمؼ

يفع  "أو  "كان يقال"أو  ،"كانؾا يفعمؾن ك ا"، و"نرػ ك ا"أو  "كشا نفع "
 ."اك 

كانؾا "كقؾليؼ:  ،وال يختص جسيع ما تقدم باإلثبات، ب   متحس بو الشفي
 . (ٔ)  "ال يفعمؾن ك ا

                                                           
، الضؾاقضى ٕٕص ،، كتا  في عمؼ الحد ثٖٙص  ،معرفة عمؾم الحد ث  شغر:(  ٔ)

، ٖٓ/ٔ، ؼ يح مدمؼ لمشؾو شرح صحالسشياج ، ٘ٛٔ/ٕ الفكروالدرر في شرح نخبة 
== 
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"كانؾا ال يقظعؾن الضد في  - يارضي هللا عش -ومشو قؾل عائذة 
 .(ٔ)الذي  التافو"

                                                                                                                         
== 

البؽ حجر،  الشكى عم  كتا  ابؽ الربلح ،:الثانية  ط العربي، التراث إحيا  دار
كذف  ،: األول ط بالدعؾدية، العمسي البحث عسادةتحقضس/ربيع السدالم ، ،ٛٔ٘/ٕ

 .ٗٛٗ/ٕ، شرح الكؾك  السشضر ٗٚ/ٖأصؾل البزدوؼ عؽ  األسرار
)كتا ( الحدود  الفاروا  دار: ط ،ٚٚٗ/٘لسرشف ف  ا الحد ث أالرجو ابؽ اب  شضبة( ٔ)

َلْؼ َيُكْؽ ُيْقَظُع َعَم  َعْيِد الش ِبيِّ ": بمفع )با ( مؽ قال ال تقظع ف  أق  مؽ عذرة دراىؼ
ْيِ  الت اِفوِ  -َصم   هللُا َعَمْيِو َوَسم ؼَ - ثار سمدة اآلفي  ي: قال عبد هللا الدان"ِفي الذ 

 حيح"(."إسشاده ص ٖٚٗ/ٕ، ةحالرحي
بىن يكؾن  : أن يكؾن السال السدروا مقدرا  ومؽ السقخرات الذخعية فى إقامة حج الدخقة

 لو نرا ، فبل يقظع الدارا في الذي  التافو.
: نرا  الدرقة د شار أو عذرة فقال الحشفية ،وقج اخامف الفقياء في مقجار الشراب

اىؼ أو د شار، أو قيسة دراىؼ، إنو مقدر بعذرة دراىؼ فبل قظع في أق  مؽ عذرة در 
)رواه أحسد، وفيو  "ال قظع فيسا دون عذرة دراىؼ"لقؾلو صّم  هللا عميو وسمؼ:  ،أحدىسا

ضعفو الجسيؾر، وقال أحسد: ما ، الحجاج بؽ أرطاة وىؾ مدلس، ونرر بؽ با  
 مجسع الزوائد ومشبع الفؾائد ط: الرسالة،،ٕٓ٘/ٔٔ أحسد دشد اإلمامم) كان بو بىس.

( وألن األال  باألكثر في ى ا البا  أول  القدسي مكتبة: ط، ٖٕٚ/ٙلميضثسي، 
 بالذبيات. غ ألن الحدود تشدر  ؛احتياطا لدر  الحد

: فىوجبؾا القظع في ثبلثة دراىؼ مؽ الفزة وربع د شار أما جسيؾر الفقياء عجا الحشفية
 مة. أو ما يعادل ذلػ مؽ األمؾال الستقؾ  ،أو قيسة أحدىسا مؽ العروو ،مؽ ال ى 

ُ َعَمْيِو َوَسم ؼَ -ودلض  ذلػ ما رواه مدمؼ َعْؽ َعاِئَذَة، أن َرُسؾِل هللِا  َقاَل: اَل ُتْقَظُع  -َصم   َّللا 
ا اِرِا ِإال  ِفي ُرْبِع ِد َشاٍر َفَراِعد   التراث إحيا  دار،ط: ٕٖٔٔ/ٖ)صحيح مدمؼ .َ ُد الد 

صم  -أن رسؾل هللا " :رعؽ ابؽ عس ٔٙٔ/ٛف  صحيحو  البخارؼ  ػ(. ورواالعربي
 ."قظع في مجؽ ثسشو ثبلثة دراىؼ -هللا عميو وسمؼ

== 
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قالى:  -رضي هللا عشيسا  - (ٔ)عؽ أم عظية ؼ ومثالو أيزا ما رو 
 .(ٕ)"كشا ال نعد الكدرة والرفرة بعد الظير شضئا"

                                                                                                                         
== 

صّم  هللا -: ىؾ تقد ر ثسؽ السجؽ ال ؼ قظع الدارا بو في عيد الرسؾل وسبب الخالف
: إنو  ؾمئ  يداوؼ عذرة دراىؼ، واآلالرون يقؾلؾن: كان فالحشفية يقؾلؾن  ،عميو وسمؼ

 ؤيد وترجح رأؼ الجسيؾر.ثسشو ربع د شار. واألحاد ث الرحيحة ت
البشاية شرح  ،:الثانيةط العمسية، الكت  دار، ٚٚ/ٚلمكاساني،  )بدائع الرشائع       

لئلمام مالػ،  السدونة ،:األول ط العمسية، الكت  دار، ٙ/ٚلبدر الد ؽ العضشي،  اليداية
شد، البؽ ر  ونياية السقترد بداية السجتيد ،:األول ط العمسية، الكت  دار، ٖٙ٘/ٗ
 دار ،، ٜٕٙ /ٖٔلمساوردؼ الكبضر ؼ الحاو  ،:الرابعةط الحمبي، مظبعة، ٚٗٗ/ٕ

 الكت  دار، ٕٚ/ٗالبؽ قدامة،  الكافي في فقو اإلمام أحسد : األول ،ط العمسية الكت 
 الفكر، دار، ٖ٘ٗ٘/ٚ ،الزحضمي ولبة/ د، وأدلتو يالفقو اإلسبلم ،:األول ط العمسية،
 (.:الثالثةط سؾريا،

 ،وكانى مؽ كبار ندا  الرحابة ،اسسيا ندضبة بشى الحارث عظية األنرارية:أم ( ٔ)
ُ َعَمْيِو َوَسم ؼَ -وكان تغد  السؾت ، وتغزو مع رسؾل هللا  عشيا دمحم بؽ روػ  -َصم   َّللا 

، ٖٙ٘/ٚالبؽ األثضر،  سضريؽ، وأالتو حفرة، و ضرىؼ )أسد الغابة ف  معرفة الرحابة
،دار ٖٚٗ/ٛ، اإلصابة ف  تسضز الرحابة البؽ حجرول :األ، طالعمسية الكت  دار

 (.الكت  العمسية ببضروت
، )كتا ( الحيض )با ( إذا حاضى السرأة بعدما ٕٚ/ٔرواه البخارؼ ف  صحيحة (  ٕ)

 أفاضى.
  دل الحد ث عم  أن الرفرة والكدرة بعد وقى الظير ال تعد حيزا. معشى الحجيث:

تراه السرأة  ،ما  كالرد د يعمؾه اصفرار والرفخة:الؾسخ، تكؾن بمؾن السا  الكدر  والكجرة:
 أؼ بعد رؤية القرة البيزا ؛ وى ا ال يعد حيزا ) شغر: نض  األوطار ،بعد الظير
 دار: ط، ٖ٘ٔ/ٔلمكحبلني،  سب  الدبلم ،ٔط الحد ث، دار ط:،ٖٓٗ/ٔلمذؾكاني، 

 (. الحد ث
== 
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== 

صم  هللا عميو  -لرفع إل  الشبي : أن لو حكؼ اوقؾليا فى الحجيث: )كشا( يخى العمساء
 . -وسمؼ

مع درا تو وعمسو، وىؾ  -صم  هللا عميو وسمؼ-ألن قردىا اإلالبار بسا يجرػ في زمانو 
تقريرا مشو فيكؾن حجة، وف  الحد ث دلض  عم  أنو ال حكؼ لسا ليس بدم  ميع أسؾد 

 عر ، فبل يعد حيزا بعد أن ترػ القرة.يُ 
فتح البارػ  تعد الكدرة والرفرة، حيزا. )، الظير أن قب : )بعد الظير( ومفيؾم قؾليا
 (.ٖ٘ٔ/ٔسب  الدبلم ، ٕٙٗ/ٔالبؽ حجر

 : وقج اخامف الفقياء في الرفخة والكجرة ىل ىي حيض أم ال      
وإن رأتو  ،فضرػ جسيؾر الفقيا  حجية الحد ث، وأن الرفرة والكدرة حيض في أيام الحيض

كشا ال نعد الكدرة " :ورد ف  حد ث أم عظية قالى بعد أيام حيزيا لؼ تعتد بو؛ لسا
، وى ا  دل عم  أنيسا في أيام الحيض حيض؛ ألنيا قضدت "والرفرة بعد الظير شضئا
 بسا بعد الظير.          

وقال مالػ في السرأة ترػ الرفرة أو الكدرة في أيام حيزتيا أو في  ضر أيام حيزتيا 
البؽ نجيؼ  حر الرائس شرح كشز الدقائس)الب .وإن لؼ تر ذلػ دما ،ف لػ حيض

، الحاوؼ الكبضر في فقو ٕ٘ٔ/ٔالسدونة  ط:األول ،،اإلسبلمي الكتا  دار، ٕٕٓ/ٔ
 ، الذرح الكبضر عم  متؽ السقشعٖ٘/ٔ، بداية السجتيد ٜٜٖ/ٔم ى  اإلمام الذافعي 

 (.العربي الكتا  دار: ط، ٜٖٗ/ٔلمسقدسي، 



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

39 

 الثانيالسبحث 
مح  الخبل  في داللة قؾل الرحابي )كشا نفع  ك ا( 

 حكسا. سرفؾ وعبلقتو بال
ومرات  رواية الرحابي، وضسؽ تمػ  ،حكساسبس بيان السرفؾ  

السرات  قؾل الرحابي )كشا نفع  ك ا(، وى ه السرات  مع تفاوت درجاتيا، إال 
 .سبس ذكره، كسا  (ٔ)أنيا تعد في جسمتيا مؽ السرفؾ  حكسا

: و" قؾل الرحابي "أمر" الشبي صم  هللا عميو وسمؼ  يقؾل ابؽ الشجار
بالبشا  _ ونيضشا"  ا ونيانا عؽ ك ا "وأمرنا" مرنا" بكأبك ا "وني " عؽ ك ا "و 

بك ا عؽ ك ا "..........وكشا نفع " ك ا أو نقؾل ك ا، أو نرػ ك ا  -لمسفعؾل 
ونحؾ ذلػ" كقؾلو: كان األمر عم  ذلػ في زمؽ الشبي  .....عم  عيده ، 

حكؼ قؾل الرحابي "قال "حجة" يعشي أن حكؼ ذلػ ؛صم  هللا عميو وسمؼ 
 .(ٕ) "لكشو في الداللة دون ذلػ، .....،  عميو وسمؼ"الشبي صم  هللا

  فقج ذكخ العمساء الافريالت الاالية :  حقيقغيخ أنو عشج الا   

)كشا نقؾل أو نفع  ك ا عم  عيد رسؾل هللا(  :الرحابي إذا قالإن 
-رفعو لمرسؾل  فيي ا مسا ال البل  ف ،وىؾ  دل عم  سساعو واطبلعو

                                                           
ة عمؾم فر عم ،٘ٗالسخترر في عمؼ األثر ص  ،ٔٛٗ/ٕالكؾك  السشضر  ح راجع : شر  (ٔ)

كتا   ،:دار إحيا  العمؾم:ط تحقضس/زىضر الكب ، ،ٖٙص  ؼ الشيدابؾرػ كلمحا الحد ث
 .ٖٜص  قفؾ األثر في صفؾة عمؾم األثر ،ٕٕف  عمؼ الحد ث ص 

 ، بترر  يدضر . ٔٛٗ/ٕالكؾك  السشضر  حنغر شر ا( ٕ)
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قد نق  اإلجسا  فيو ابؽ اليسام وابؽ عبد الذكؾر و  ،-صم  هللا عميو وسمؼ
 .(ٔ)و ضرىؼ

 -صم  هللا عميو وسمؼ-كشا نقؾل ورسؾل هللا " :وذلػ كقؾل ابؽ عسر
ويدسع ذلػ  ،حي: أفز  ى ه األمة بعد نبضيا أبؾ بكر وعسر وعثسان وعمي

 .(ٕ)"وال  شكره -صم  هللا عميو وسمؼ-رسؾل هللا 

ما رواه  ،مؽ األفعال – عميو وسمؼ صم  هللا -طبلعو عميواومسا ثبى 
صذم  هللا عميذو -كشذا نرذمي عمذ  عيذد الشبذي " :بؽ مالػ قذال سمدمؼ عؽ أن

، فقمذذذى لذذذو: أكذذذان "ركعتذذذضؽ بعذذذد  ذذذرو  الذذذذسس قبذذذ  صذذذبلة السغذذذر  -وسذذذمؼ
 .(ٖ)"...كان  رانا نرمضيسا"صبلىسا؟ قال:  -صم  هللا عميو وسمؼ-رسؾل هللا 

                                                           
لعبد العم   اتح الرحسؾت بذرح مدمؼ الثبؾت، فؾ ٕٗٙ/ٕ  شغر: التقرير والتحبضر( ٔ)

، فتح الباقي بذرح ألفية ٕ٘ٔ/ٔفتح السغضث ط:دار الفكر، ، ٕٙٔ/ٕ األنرارػ 
 .ط: دار الكت  العمسية  ذ،ٗٛٔ/ٔلزكريا األصارالعراقي 

والظبراني في  : الرسالة ببضروت، ط ،ٕٓ٘/ٔرواه اإلمام أحسد ف  فزائ  الرحابة (  ٕ)
 –قال اليضثس   ،:الثانية ط تيسية، ابؽ مكتبة، ٕ٘ٛ/ٕٔ، ابؽ عسر السعجؼ الكبضر عؽ
وأص  الحد ث أالرجو البخارؼ  ،الو وفضيؼ البل "جوثس ر " :ٛ٘/ٜ -ف  مجسع الزوائد

صم  -كشا نخضر بضؽ الشاس في زمؽ الشبي "، عؽ ابؽ عسر قال: ٗ/٘صحيحو في 
سان بؽ عفان رضي هللا فشخضر أبا بكر، ثؼ عسر بؽ الخظا ، ثؼ عث -هللا عميو وسمؼ

 . "عشيؼ
 استحبا  ركعتضؽ قب  صبلة السغر .   (با )، ٖٚ٘/ٔالحد ث رواه مدمؼ في صحيحو ( ٖ)

استحبا  ركعتضؽ قب  السغر  استشادا إل  الحد ث  : وقج ذىب الذافعية والحشابمة إلى
 الس كؾر.

لتىالضر السغر  عؽ ألنو سببا   ،وذى  الحشفية والسالكية إل  كراىة التشف  قب  السغر 
وقتيا السدتح  عشد تقديؼ التشف  قبميا، وحسمؾا األحاد ث الؾاردة ف  استحبا  
== 
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لياتضؽ  -صم  هللا عميو وسمؼ-لشبي اإقرار  فيوحد ث أنس عاىر 
وىؾ  دل عم  استحبا   ،الركعتضؽ قب  صبلة السغر  بعد ثبؾت اطبلعو

 .(ٔ)ؽضؽ الركعتضىات

 ، سيىتي ذكرىا.وما عدا ذلػ فإن لمعمسا  فيو أقؾاال

                                                                                                                         
== 

  السغر  عم  أن أول األمر قب  الشيي، أو قب  أن يعمؼ ذلػ رسؾل هللا بالركعتضؽ ق
 .-صم  هللا عميو وسمؼ-

 متؽ اإلقشا ، كذا  القشا  عؽ ٛ/ٗ، السجسؾ  شرح السي   ٔٚ/ٕالبشاية شرح اليداية ) 
، شفا  الغمض  ف  ح  مقف  المض  ط:األول ،  العمسية الكت  دار، ٕٗٗ/ٔلمبيؾتي، 

 التراث، والدمة لمسخظؾطات نجضبؾيو مركز، ٔٙٔ/ٔ ،السكشاسي  ازؼ  بؽال
تحقضس/د.أحسد نجض ، وزارة األوقا  بقظر، ط: ، ٖ٘ٛ/ٔلممخس   التبررة ،:األول ط

 (.األول 
 ،ألحاد ث الؾاردة بذرعية الركعتضؽ قب  السغر  مخررةا:  وقج جعل بعض العمساء

لعسؾم أدلة استحبا  التعجض ، وأن القؾل بالتشف  قبمو  ؤدؼ إل  تىالضر السغر  في ا 
ألنو زمؽ يدضر ال تتىالر بو الربلة عؽ أول  ،اليال مخالفة لمدشة ال  متفى إلضيا

  .وقتيا
شرح  ، عؾن السعبؾدٓٔ/ٕوطار نض  األ ، ٕٗٔ/ٙشرح صحيح مدمؼ لمشؾوػ السشياج  )

 (.:الثانيةط العمسية، الكت  دار، ٗٔٔ/ٗ آبادؼ،سشؽ أب  داود ،البؽ حضدر 
 ،ٚٙٗ/ٕألبي اليباس القرطبي،ذ   شغر: السفيؼ لسا أشك  مؽ تمخيص كتا  مدمؼ (ٔ)

 .:األول ط كثضر، ابؽ دار تحقضس/مح  الد ؽ د   وأالرون،
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 السبحث الثالث

 ا وما أشبيو، مع آرا  العمسا  في داللة قؾل الرحابي كشا نفع  ك
 . والراجح مؽ أقؾال العمسا  ي األحكامبيان أثر الخبل  ف

حس  عم  الرفع، أم الشؾ  مؽ الرواية، ى  يُ االتمف العمسا  في ى ا 
 : آرا عدة يكؾن مؾقؾفا، وكانى ليؼ 

كالتعبضر بؾقى نزول  :ضيفى إل  عيد الشبؾةأنيا إن إ :األولالخأى 
أو وىؾ  ،أو في زمشو -صم  هللا عميو وسمؼ-أو في حياة رسؾل هللا  ،القرآن

وىؾ حجة  ،كالسدشد إل  رسؾل هللا ؾفي ،أو وىؾ بضؽ أعيرنا ونحؾه ،فضشا
 .تذريع األحكام فيإقرارية 

 .(ٔ)وذلػ في الرحيح عشد جسيؾر األصؾلضضؽ

                                                           
 ،العربي الكتا  دار ،ٜٕٛص آلل تيسية، ، السدؾدة ٖٔٔ/ٔالسدترف    شغر:( ٔ)

شرح جسع  ، ط:دار الفكر بدمذس، ٖٖٖص لمذضرازػ  التبررة في أصؾل الفقو
، ٔٛٗص  ،ب ل الشغر الفكر، دار ط، ٖٚٔ/ٕ،  بحاشية البشان  لمسحمي الجؾامع

معراج السشياج  .العمسية الكت  دار ط، ٕٔٗ/ٔالبؽ بدران،  نزىة الخاطر العاطر
 ، الحمبي الباب  عيد : ط ،ٔٔٔص  األنرارػ، زكريال الؾصؾل ،  ايةٓٙ/ٕ

شرح  ،:الثانيةط الريان، مؤسدة، ٕٛٔ/ٖ، يلمكمؾاذانف  أصؾل الفقو التسيضد 
، ٖٕٗص  البغدادؼ، مخظض ل ف  عمؼ الرواية ، الكفايةٜٜٔ/ٕمخترر الروضة 

شرح السجسؾ   ، ؾرةالسد شة السشبأبؾ عبدهللا الدؾرقي الشاشر: السكتبة العمسية تحقضس/
 .،الشاشر "دار الفكرٓٙ/ٔلمشؾوػ  السي  
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صم  هللا عميو -الشبي  عيد ترريح باإلضافة إل  ايكؽ فضيا إذا لؼ مأ
- إقرار الشبي الحجة في ألند حجة إقرارية؛ عت الو  ،ة مؾقؾف  في -وسمؼ

 .في  ضر عيده وىؾ مشتفٍ  ،-صم  هللا عميو وسمؼ

 ؼ كاه الراو حعد ى ا القؾل أن يكؾن رأيا لجساعة مؽ الرحابة وال يُ 
 ،ضر أنو ليس بقاطع  ،اتفاا الجسيع يوعاىر المفع وإن كان يقتز ،عشيؼ

 .(ٔ)تتحقس حجضتو مغشؾن؛ فبلب  ىؾ 

 :وقال ،بو الحاكؼ والشؾوػ  وقظع ،أكثر السحدثضؽ أؼكسا ذى  لي ا الر 
 .(ٕ)"وى ا ىؾ الس ى  الرحيح الغاىر"

"وىؾ ال ؼ عميو االعتساد، ألن عاىر ذلػ مذعر  وقال ابؽ الرالح:
اطمع عم  ذلػ وقررىؼ عميو، وتقريره  -صم  هللا عميو وسمؼ-بىن رسؾل هللا 

 . (ٖ)أحد وجؾه الدشؽ السرفؾعة"

رفع الرحابي برريح لكشو مؽ قبض  ما  ،وىؾ وإن كان مؾقؾفا
 .اإلضافة

                                                           
 -صم  هللا عميو وسمؼ–عدم اضافتو إل  زمؽ الشب  الحكؼ بىن الحد ث مؾقؾ  عشد ( ٔ)

 ،ليس عم  إطبلقو، ب  صرح بعض العمسا  بىنو مت  وجدت قريشة مؽ جية االجتياد
أو أنو م ى  لجسيع  -صم  هللا عميو وسمؼ-أن األمر كان واقعا ف  زمؽ الشب  

وج  القظع عم  أنو شر  ثابى، فيحكؼ بو ويج  السرضر إليو، وتحرم  ،األمة
 (.ٖٕٗص   عمؼ الروايةفمخالفتو )الكفاية 

.) 
معرفة عمؾم ، ٖٓ/ٔشرح صحيح مدمؼ لمشؾوػ السشياج  ،ٜٗٔ/ٔ شغر: فتح السغضث (  ٕ)

 .ٜٖٛ/ٔ، تؾجيو الشغر إل  أصؾل األثر ٖٙص  ،الحد ث
 .  ٛٗص ،مقدمة ابؽ الربلح انغر:  (ٖ)
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عم  عيد ( ٔ)كشا نعزل"وذلػ كسا في الرحيحضؽ عؽ جابر، قال: 
 .(ٕ)"والقرآن  شزل -صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي 

                                                           
عزل السا  عؽ الفرج باإلنزال الارجا مشو عشد الجسا  )انغر: كذف السذك   العدل:(  ٔ)

 (.ٙٔ/ٖمؽ حد ث الرحيحضؽ 
: إباحة العزل عؽ الزوجة جسيؾر الفقياء مالػ وأصحابو والذافعي وأبؾ حشيفة عمى

 .بذرط إذنيا، ألن الحس ليسا
 –صم  هللا عميو وسمؼ-إل  أنيؼ كانؾا يفعمؾنو في زمؽ الشبي  :ذلػ  وقج اساشجوا فى     

 كسا تقدم ف  حد ث جابر.
صّم  هللا عميو -أن الشبي "ودلض  اشتراط اإلذن ما رواه أحسد وابؽ ماجو عؽ عسر: 

)رواه اإلمام أحسد ف  مدشده  "ني  عؽ أن يعزل عؽ الحرة، إال بإذنيا -وسمؼ
ٔ/ٖٖٜ.) 

 الزوجة ف  العزل فقد ذكرػ العمسا  فيو وجيان:  أما إذا لؼ تىذن
 ألن حقيا في االستستا  دون اإلنزال.؛)أحدىسا( ال يحرم 

 ألنو يقظع الشد  مؽ  ضر ضرر  محقو. ؛ )والثان ( يحرم
كراىة العزل، لسا فيو مؽ تقمض  الشد ، ومشع السرأة مؽ كسال استستاعيا. :  ويخى الحشابمة

 سبا  مشيا كثرة األوالد.وأجاز الغزالي العزل أل
البؽ رشد،  ، البيان والتحرض ٕٔٗ/ٙٔ، شرح السي   ٕٗٔ/ٖ) شغر: البحر الرائس 

، نرارؼ لزكريا األ أسش  السظال  ،:الثانية ط اإلسبلمي، الغر  دار ،ٔ٘ٔ/ٛٔ
لزكريا  لغرر البيية في شرح البيجة الؾرديةا ،اإلسبلمي الكتا  دار ،ٙٛٔ/ٖ
، الفقو ٗٛ/ٖفقو اإلمام أحسد في  يالكاف ،السيسشية ظبعةالس ،ٓٚٔ/ٗ، نرارؼ األ

 (.ٕٗٗٙ/ٗ، ٓٓٙٙ/ٜاإلسبلم  وأدلتو 
واإلمام مدمؼ  ،العزل (با )الشكاح  (كتا )، ٖٖ/ٚرواه البخارؼ ف  صحيحو ( ٕ)

 العزل.   (با ) حالشكا (كتا ) ٘ٙٓٔ/ٕ
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عم  إباحتو بكؾنيؼ كانؾا يفعمؾنو  -هللا عشو يرض- وقد استدل جابر
؛ ألنو لؾ كان ذلػ الذي  حراما لؼ -صم  هللا عميو وسمؼ-في زمؽ الشبي 

-ألن الغاىر أن الشبي  ،فيو عم  فع  ما ال يجؾز رُ رِّ قَ ا عميو، وال يُ و رُّ قَ يُ 
اطمع عم  ذلػ وأقره لتؾفر دواعضيؼ عم  سؤاليؼ إياه  -صم  هللا عميو وسمؼ

  .عؽ األحكام

فمسا لؼ  شزل الؾحي دل عم   لؾ كان ذلػ ال يرح لشزل الؾحي ب لػ،و 
بالؾحي عم  الق ػ ال ؼ كان في  -صم  هللا عميو وسمؼ-بو وقد نُ  ،جؾازه
  .(ٔ)نعمو

 ،-صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي  االستدالل بتقرير:"والحجيث يقازي
 .(ٕ)وأن لو حكؼ الرفع

ال يحتاج إل  الشبي أن إضافة الرواية إل  عيد  :وقج ذكخ ابؽ تيسية
  :وذكر أن الحجة بو مؽ وجيضؽ ،أن  بمغو

                                                           
سعضد الخدرػ قال: حد ث المع الشع : رواه اإلمام أحسد و ضره بإسشاد صحيح عؽ أب   (ٔ)

ذات  ؾم، فمسا كان في بعض صبلتو  -صم  هللا عميو وسمؼ-"صم  بشا رسؾل هللا 
المع نعميو، فؾضعيسا عؽ يداره، فمسا رأػ الشاس ذلػ، المعؾا نعاليؼ، فمسا قز  
صبلتو، قال: "ما بالكؼ ألقضتؼ نعالكؼ؟" قالؾا: رأ شاك ألقضى نعميػ، فىلقضشا نعالشا، فقال 

أو -: "إن جبري  أتاني، فىالبرني أن فضيسا ق را -صم  هللا عميو وسمؼ-رسؾل هللا 
فىلقضتيسا، فإذا جا  أحدكؼ إل  السدجد، فمضشغر في نعميو، فإن رأػ فضيسا  -قال: أذػ

، سشؽ ٜٖٚ/ٛٔ)مدشد اإلمام أحسد  .فميسدحيسا ولير  فضيسا" -أو قال: أذػ-ق را 
 (.    العررية السكتبة، ٘ٚٔ/ٔ، داود ؾأب

 السررية ظبعةلا، ٜ٘/ٚلزيؽ الد ؽ العراقي،  طرح التثري  في شرح التقري ) شغر: ( ٕ)
 .(ٕٕٗ/ٙ، نض  األوطار ٚٙ/ٗ، مرعاة السفاتيح ٖٚ/ٕسب  الدبلم  ،القديسة
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 .-يو وسمؼصم  هللا عم-إقرار رسؾل هللا  األول:

 .(ٔ)حجة كقؾليؼ الرحابة أن فع  والثاني:

 ،: جؾاز ما كانؾا يفعمؾنو، أو وجؾبوعمى أن ىحا اإلقخار يجل عمى
ودل عميو مؽ جؾاز، أو وجؾ ، أو  ،ؼ عم  حد  ما فيؼ مؽ لفع الراو 

 .(ٕ)ند 
، يوقج ذىب أبؾ إسحاق الذيخازي وابؽ الدسعاني واإلمام الذؾكان

ما إذا أضافو إل   -تفرض  القؾل بضؽ  :إلى ،آل تيسيةو  ي،والخظيب البغجاد
وكان مؽ األمؾر الغاىرة التي ال  -صم  هللا عميو وسمؼ-عرر الرسؾل 

 فيحس  عم  إقرار الرسؾل ويكؾن مرفؾعا. ،يخف  مثميا

، قال: -رضي هللا عشو-عؽ أبي سعضد الخدرؼ  ؼ وذلػ مث  ما رو 
 ؾم الفظر صاعا مؽ  -عميو وسمؼصم  هللا -خرج في عيد رسؾل هللا كشا نُ "

 - (ٖ)"وكان طعامشا الذعضر والزبض  واألقط والتسر"، وقال أبؾ سعضد: "طعام
 .(ٗ)مؾقؾفاوبضؽ ما يجؾز الفائو فيكؾن 

                                                           
 ، ط:األول .ٖٓٔ/ٕ تيسية بؽ، ال شغر: السدتدرك عم  مجسؾ  الفتاوػ ( ٔ)
 .بترر  ٜٛٔ/ٕانغر: شرح مخترر الروضة (  ٕ)
 الردقة قض  العضد. (با )الزكاة  (كتا ) ،ٖٔٔ/ٕانغر: صحيح البخارؼ   (ٖ)
قؾاطع األدلة  ،:الثانية ط العمسية، الكت  دار، ٓٚص  مذضرازؼ،ل  شغر: المسع( ٗ)

 ؼ، الكفاية ف  عمٜٕٚص  ،، السدؾدة٘ٙٔ، ٚٔٔ/ٔإرشاد الفحؾل  ،ٖٖٔ/ٔ
 .ٖٕٗص  ،الرواية
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وال نذرػ بذ لػ  ،(ٔ): "كشذا نخذابرعاؽ اباؽ عساخ قاال ي وذلػ مثال ماا رو 
يذذ  ن -صذذم  هللا عميذذو وسذذمؼ-بىسذذا حتذذ  زعذذؼ رافذذع بذذؽ الذذدي  أن رسذذؾل هللا 

 ألنذذو كذذان الفيذذا  ،فذذإن مثذذ  ىذذ ا ال  ذذدل عمذذ  جذذؾاز السخذذابرة (ٕ)عشذذو فتركشذذاه"
                                                           

الشرض  بىن يدتىجر األرو بجز   :أؼ ،برة بالزؼخىي السزارعة عم  السُ  السخابخة: (ٔ)
 مؽ ريعيا.

 :فقال -صم  هللا عميو وسمؼ-إنيا مىالؾذة مؽ معاممة الضبر حضؽ أقرىؼ رسؾل هللا  : ضوق
 التجارية السكتبة، ٕٕٖ/ ٙلمسشاوػ  )فيض القد ر .عاممؾىؼ عم  الضبر :أؼ ،الابروىؼ
 (.ٓ٘ٗ/ٚالحاوػ الكبضر  ،:األول ط مرر، – الكبرػ 

إسشاده صحيح عم  " ، وقال شعض  األرنؤوط:ٕٓٔ/ٕ٘رواه اإلمام أحسد ف  مدشده ( ٕ)
 .شرط الذيخضؽ"

وقد استشد إل  الحد ث الس كؾر ف  بظبلن السخابرة اإلمام أبؾ حشفية، واإلمام مالػ 
والذافع ، كسا استدلؾا بىن ما تخرجو األرو إما معدوم لعدم وجؾده عشد العقد، أو 

قدار ما تخرجو األرو، وقد ال تخرج شضئا ، وك  مؽ الجيالة وانعدام مجيؾل لجيالة م
 مح  العقد مفدد عقد اإلجارة. 

ذى  إليو أبؾ  ؾسف ودمحم، واإلمام أحسد،  السخابرة: وىؾ ما زومؽ العمسا  مؽ قال بجؾا
عام  أى  الضبر بذظر ما يخرج مؽ ثسر أو " -صّم  هللا عميو وسمؼ-بدلض  أن الشبي 

( وألنيا عقد شركة بضؽ السال والعس  فتجؾز ٙٛٔٔ/ٖصحيح مدمؼ ) ." زر 
 كالسزاربة، لدفع الحاجة. 

وى ا الرأػ ىؾ ال ؼ عميو العس  والفتؾػ، لحاجة الشاس إليو ولتعامميؼ. ألنيا تذبو الذركة 
 واإلجارة.
عؽ السخابرة واألحاد ث الدالة عم   يجسع بضؽ األحاد ث الدالة عم  الشييعم  أنو قد 

 ،إنسا كان ف  أول األمر لحاجة السياجريؽ ال  ؽ ليس ليؼ أرو يجؾازىا: بىن الشي
 فىمر األنرار بالتكرم بالسؾاساة.

ثؼ بعد تؾسع حال السدمسضؽ  ،عؽ ادالار لحؾم األضحية لضتردقؾا ب لػ يوى ا يساث  الشي
ويدل  ويترر  السالػ في ممكو بسا شا  مؽ إجارة و ضرىا، ،زال االحتياج فىبيح ليؼ

== 
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 .(ٔ)وإال كان قد ني  عشو ،لؼ يعمؼ بو رسؾل هللا
زمانو برؾرة  فيتحدث  التيأن األفعال  :ومداشج ىحا الافريل

وى ا  ،فضيا داللة واضحة عم  اطبلعو عمضيا وإقراره ليا ،عاىرة  ضر مدتترة
 .-صم  هللا عميو وسمؼ-وإسشادىا لمرسؾل  ؤكد رفعيا 

فإذا لؼ  شكر تمػ األقؾال صارت كالسدشدة؛ وذلػ بخبل  ما لؾ كان 
 .(ٕ)األمر الفيا

نو إذا أالرجى الرواية مخرج أ: وىؾ خخآوزاد ابؽ الدسعانى تفريال 
 ،س  ذلػ عم  عمسو وإقرارهحُ  ،التكثضر كسا إذا قض : )كانؾا يفعمؾن ك ا(

 ،فعمؾا ك ا :كسا إذا قض  ،أما إن تجرد عؽ لفع التكثضر ،شرعاوصار السشقؾل 
 .(ٖ)فإنو يكؾن محتس  وال  ثبى بو شر 

                                                                                                                         
== 

وعيد الخمفا  مؽ  -صم  هللا عميو وسمؼ-عم  ذلػ ما وقع مؽ السزارعة في عيده 
 بعده. 

عالؼ  السعؾنة عم  م ى  ،ٕٕٕ/ٕ، بداية السجتيد ٙٚٗ/ٔٔ) شغر: البشاية شرح اليداية 
الحاوػ الكبضر  ،التجارية السكتبة: الشاشر، ٓٗٔٔص  البغدادؼ، الؾىا  عبدل السد شة

 السرحف لظباعة فيد السمػ مجسع، ٜٔٔ/ٜٕالبؽ تيسية،  فتاوػ ، مجسؾ  الٕ٘ٗ/ٚ
 .(٘ٛٙٗ/ٙوأدلتو  ي، الفقو اإلسبلمٗٔٔ/ٕسب  الدبلم  الذريف،

 صؾل، إحكام الفرؾل ف  أحكام األٓٙ/ٔ ، السجسؾ ٖٖٔ/ٔ(  شغر: قؾاطع األدلة ٔ)
لمسرداوؼ،  التحبضر شرح التحرير ،:األول ط الرسالة، مؤسدة، ٕٖٓص  لمباجي

 .:األول ط الرشد، مكتبة، ٕٕٓٓ/٘
 .ٕٖٓص   شغر: إحكام الفرؾل( ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔقؾاطع األدلة   شغر:( ٖ)
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رسؾل هللا  "كان األذان عم  عيد عؽ ابؽ عسخ قال: ي وذلػ كسا رو 
مرتضؽ واإلقامة مرة،  ضر أنو يقؾل: قد قامى  -صم  هللا عميو وسمؼ-

إلقامة تؾضىنا، ثؼ الرجشا إل  الربلة، قد قامى الربلة، وكشا إذا سسعشا ا
 .(ٔ)الربلة"

صم  هللا عميو -وقد عمؼ أن الشبي  ردر عؽ ابؽ عسر ذلػ إالفبل ي
أمر بإفراد اإلقامة، أو رأػ ببلال بعد ذلػ يفرد اإلقامة؛ فعمؼ أن ذلػ  -وسمؼ

 .(ٕ)مع كثرة الربلة وتكررىا -صم  هللا عميو وسمؼ-ليس إال عؽ أمر الشبي 

ضيف إل  أأن ما  :كخ فيوتفريال ذ   ي أنو حكىخطبكسا نقل عؽ الق
 .(ٖ)عيده إن ذكره في معرو االحتجاج كان مرفؾعا وإال فسؾقؾ 

                                                           
، وقال شعض  األرنؤوط: حد ث صحيح وإسشاده ٗٓٗ/ٜرواه االمام أحسد ف  مدشده ( ٔ)

 وحدشو األلبان . ٔٗٔ/ٔ ف  سششو قؾؼ. وأبؾ داود
الحشابمة إل : إفراد اإلقامة بسا صح عؽ ية والذافيية و كوقد استشد جسيؾر الفقيا  مؽ السال

 ابؽ عسر رضي هللا عشيسا ف  الحد ث الس كؾر.
 فإنو   ى  إل  أن اإلقامة تذفع كاألذان. ،أما أبؾ حشيفة

 الفكر، دار، ٗٚٔ/ٔ، لمشفراوؼ ، الفؾاكو الدوانيٙٛ/ ٕ)البشاية شرح اليداية 
 الرسالة، مؤسدة، ٖ٘٘/ٕالبؽ الكيؼ،  زاد السعاد ،ٜ٘/ٖالسجسؾ  ،:األول ط
 األسدؼ، مكتبة، ٕٓٚ/ٕالبؽ السشجي،  السستع في شرح السقشع ،:الرابعة عذرط
 (.:الثالثةط

 دار ،رر تب ٛٔ/ٖالبؽ السش ر،  األوسط في الدشؽ واإلجسا  واالالتبل  :نغرا (ٕ)
 .:األول ط طضبة،

ابؽ  كتا ، الشكى عم  ٖ٘ٔ/ٔ، فتح السغضث ٕٗٙ/ٕ شغر: التقرير والتحبضر(  ٖ)
 .ٙٔ٘/ٕالربلح 
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 فيفقد أت   ،أمر العزل في -الدابس  -حد ث جابر فيوذلػ كسا 
 .معرو االحتجاج

 -صم  هللا عميو وسمؼ-أن الحجة فيسا يردر عشو  :ولعل مداشج ذلػ
 .الشبيقرر شرعا مسا صدر عؽ فكىنو  شق  حكؼ ما ىؾ م

الترجيح، فإذا تعارو حد ثان مؽ  :غيخ أن فائجة الافريل تغيخ في
ى ا القبض ، أحدىسا مؽ األمؾر السذيؾرة التي ال تخف   البا، واآلالر 

 .(ٔ)بخبلفو، رجح األول
 "كشا نفعل كحا" الرحابيحاى يكؾن قؾل  ي وشخط ابؽ حدم الغاىخ 

عر  ذلػ واطمع  -صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي أن  ؼ أن يغير الراو  :مدشجا
 .(ٕ)عميو

فبل يعد مؽ  ،حد ثا مدشداالشبي وعميو فبل يكؾن ما لؼ يظمع عميو 
 .لوالشبي ى إقرار بالسدشد عشده إال ما ث
 ،ال يعد حجة ب اتو نفع ()كشا  :بقؾلو الرحابيفسا رواه  :وعمى ذلػ

 .وإنسا حجضتو بؾجؾد قضد يعزز ندبتو إل  الذار 

وى ا ال يختمف عؽ اإلقرار الرريح في شي ؛ إذ أن الترريح 
عؽ الذي  السقر عميو، وسكؾتو عشو، إنسا  -صم  هللا عميو وسمؼ-باطبلعو 

 شدرج تحى اإلقرار الرريح، وما ذكر عؽ ابؽ حزم، إنسا ىؾ تعزيز لسا ورد 

                                                           
 .ٖٓٗ/ٔانغر: الشكى الؾفية بسا في شرح األلفية ( ٔ)
 .   عوالتؾزي والشذر لمظباعة الفكر دارالشاشر ، ٖٗٙ/ٚ شغر: السحم  البؽ حزم( ٕ)
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، وذلػ بالتشريص عم  مباشرتو مؽ صيغة تمػ الرواية باإلقرار الرريح
 طبلعو.وا

 فيمدػ الحيظة  يجل عمى: وما قخره العمساء مؽ ىحه الافريالت
ألنو شر  مقرر لؤلحكام فبل  ثبى إال ما ىؾ مؤكد بسباشرة الشبي التثبى لدشة 

 .الذار  لو
غيخ أن العمساء الحيؽ جعمؾا إضافة القؾل أو الفعل إلى عيج الخسؾل 

 ،يعدز ىحا الحكؼ حيالليؼ مداشجىؼ الشبي حكؼ السدشج السخفؾع إلى  في
 :ومؽ ذلػ

صم  هللا -الشبي يذعر باطبل  الشبي أن إضافتو إل  عيد  -ٔ
 السرفؾعة؛ لغيؾرهعميو واإلقرار أحد وجؾه الدشؽ  وإقرارىؼ -وسمؼعميو 

 .-هللا عميو وسمؼ صم -في تقرير الشبي 

والغاىر مؽ حال الرحابة أنو ال يردرون عؽ أمؾر الد ؽ شضئا إال 
صم  هللا -الشبي زمان  في (كشا نفع  ك ا)ل وأمره، فرار قؾليؼ ذن الرسؾ إب

 .(ٔ)بسشزلة السدشد -عميو وسمؼ

أن  ي( يقتزالشبيعيد  في)كشا نفع  ك ا  :الرحابيإن قؾل  -ٕ
ففيو  ؛عيده عم  وجو عير لو فىقره عمضيؼ فيجسيع الرحابة قد فعمؾا ذلػ 

 .(ٕ)-م  هللا عميو وسمؼص-الشبي ترريح بشق  فع  الجسيع الستعزد بإقرار 
                                                           

شرح مخترر . ٖٖٖص  ،، التبررة في أصؾل الفقوٕٗٙ/ٕ شغر: التقرير والتحبضر( ٔ)
، مقدمة ابؽ ٔٔٔص  ،الؾصؾل،  اية ٜٖٛ/ٔ، قؾاطع األدلة ٜٜٔ/ٕالروضة 
 .ٛٗص ،الربلح

 .ٖ٘ٓ/ ٙالبحر السحيط  ،ٓٛٗص  ، شغر: ب ل الشغر ف  األصؾل( ٕ)
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ومسا يفضد  التكثضر،"إن قؾل الرحابي: كشا نقؾل ك ا، مؽ ألفاظ  -ٖ
 .تكرار الفع  والقؾل واستسرارىؼ عميو

صم  هللا عميو -ويبعد فيسا كان  تكرر أن يخف  عم  رسؾل هللا 
وال يجؾز في صفة الرحابي أن يعمؼ إنكارا كان  بو،وال يعمؼ  وقؾعو، -وسمؼ

في ذلػ وال  رويو، ألن الذر  والحجة في  -صم  هللا عميو وسمؼ- مؽ الشبي
 .(ٔ)إنكاره ال في فعميؼ لسا  شكره"

عؽ سالؼ، أن عبج هللا بؽ عسخ رضي  ي ومسا يعدز ىحا القؾل ما رو 
أن  -صم  هللا عميو وسمؼ-كشى أعمؼ في عيد رسؾل هللا " هللا عشيسا، قال:

قد  -صم  هللا عميو وسمؼ-ن الشبي ثؼ الذي عبد هللا أن يكؾ  ،"األرو تكرػ 
 .(ٕ)"فترك كرا  األرو"أحدث في ذلػ شضئا لؼ يكؽ يعمسو، 

أنيؼ ال يقدمؾن عم   فيث  دل  عم  حرص الرحابة  في ا الحد
 .عس  إال ما عمسو رسؾل هللا وسكى عشو دون ما لؼ  بمغو

ولؾ لؼ يعمؼ بىن ما كان   ى  إليو مؽ الجؾاز كان مدتشدا إل  إذن 
 .(ٖ)لسا كان  تؾقف في ذلػ -صم  هللا عميو وسمؼ-شبي ال

                                                           
 .ٖٕٗص  ف  عمؼ الؾاية انغر: الكفاية( ٔ)
-ما كان أصحا  الشبي  )كتا ( السزارعة )با (، ٛٓٔ/ٖانغر: صحيح البخارؼ ( ٕ)

 والثسرة. ؾاسي بعزيؼ بعزا في الزراعة  -صم  هللا عميو وسمؼ
 السعار  دائرة، ٖٚٔص لمحازمي،  شغر: االعتبار في الشاسخ والسشدؾخ مؽ اآلثار ( ٖ)

 .:الثانيةط ،العثسانية
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ضافة الفعل إلى عيج إ – في يوابؽ الدبك يىحا وقج فخق الدركذ
  :بيؽ -الشبي 

أو كانى  ،: كشا معاشر الشاسالرحابيؾل قأن   كر لفع الشاس كىن ي
وبضؽ عدم الترريح  ،-صم  هللا عميو وسمؼ-الشاس تفع  ذلػ في عيده 

 .الشاسبجسيع 

حجضتيا؛ لمترريح بشق   فياألول  ذكروا أنو ال البل   فالحالة
 اإلجسا  الستعزد بتقرير الشبي.

ألن الزسضر في قؾلو كشا يحتس   األول ؛دون  يأما الحالة الثانية في
 .(ٔ)أن يعؾد عم  طائفة مخرؾصة

نغر ى  ؽ اإلمامضؽ ىؾ شسؾلية الفع  وصدوره مؽ  فيفالسعؾل عميو 
   .وعم  ذلػ  تىت  التفاوت بضؽ السرتبتضؽ ،ضالكافة أو البع

أن تفاوت السرات   :فيالدابق بخىان الجيؽ البقاعى وىشا يأتى كالم 
 .الترجيح فيفيقدم أشس  السرات  عم  أقميا  ،حالة التعارو فييفضد 

إنسا ىؾ  :أو كان الشاس يفعمؾن  ،كشا نفعل ةعمى أن قؾل الرحاب
فإنشا إذا نغرنا إل  ما رواه  ،ائؼ بضشيؼعم  أمر ق الرحابيتعبضر دل بو 

"عؽ عبد هللا بؽ  :سشؽ أبى داود فيكسا روى بقؾلو )كان الشاس(  الرحابي
صم  -كان الشاس يخرجؾن صدقة الفظر عم  عيد رسؾل هللا "عسر، قال: 

 .(ٕ)"صاعا مؽ شعضر، أو تسر، أو سمى، أو زبض  -هللا عميو وسمؼ

                                                           
 .ٖ٘ٓ/ٙ، البحر السحيط ٖٖٓ/ٕ شغر: اإلبياج (  ٔ)
 كؼ  ؤدػ ف  صدقة الفظر. (با )الزكاة  (كتا ) ٕٕٔ/ٕداود  ؾانغر: سشؽ أب(  ٕ)
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وذلػ فيسا  ،)كشا نخرج(:  بريغة الحجيثنفذ روى  ي نجج أن البخار 
كشا نخرج زكاة الفظر ": قالسعضد الخدرؼ رضي هللا عشو،  يبأروػ عؽ 

صاعا مؽ طعام، أو صاعا مؽ شعضر، أو صاعا مؽ تسر، أو صاعا مؽ 
 .(ٔ)"أقط، أو صاعا مؽ زبض 

يخرج مشيا  التيفكبل الحد ثضؽ يعبر عؽ مقدار زكاة الفظر واألصشا  
وىؾ يعبر  ؼ،را ػ لمراو تالتعبضر قد االتمف عم  حد  ما ن أ ضر  ،الزكاة

 ن االتمفى الريغة.إعؽ حكيقة شرعية مشقؾلة و 
عمى أن القؾل بأن إسشاد الفعل إلى عيج الخسؾل يجل عمى إقخار 

عيد  فيوذلػ بىنيؼ كانؾا يفعمؾن  :لؼ يدمؼ مؽ االعتراو :الخسؾل لو
 .لرسؾل عم  اإلقرار لوفبل  دل ندبتو إل  عيد ا ؛الرسؾل ما ال يعمسو

أنو لسا قالى األنرار لعسر رضي هللا عشو في  :ومسا يجل عمى ذلػ
صم  هللا -اإلكدال: "أنو ال  ؾج  الغد : كشا نفع  ذلػ في عيد رسؾل هللا 

 ؟ ب لػيعمؼ  -صم  هللا عميو وسمؼ- ، قال عسر: ورسؾل هللا-عميو وسمؼ
 .(ٕ) "فقال: فسو ،فقض : ال

ابتدا   فيبىن اإلكدال كان ال  ؾج  الغد   ػ:جيب عؽ ذلأوقج 
ب لػ فاستسر الحكؼ عشد مؽ لؼ يعمؼ  ،ثؼ ندخ دون عمؼ الجسيع ،اإلسبلم

                                                           
 صدقة الفظر صاعا مؽ طعام. (با )الزكاة  (كتا ) ٖٔٔ/ٕانغر: صحيح البخارؼ (  ٔ)
 .مر تحري  الحد ث(  ٕ)
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االستسرار  فيوال حرج  رضي هللا عشيا،(ٔ)بالشدخ حت  تبضؽ ليؼ البر عائذة 
أما الكيام ابتدا  بفع   تعمس بالد ؽ مؽ  ،عم  الحكؼ عشد عدم العمؼ بالشدخ

 .(ٕ)غؽ بالرحابة فعمو ان الرسؾل فبل يُ  ضر استئ
 :الرحابياألول فيسا ياعمق بيحه السختبة مؽ رواية  يأخ وبعج بيان ال

  :ةرا  لمخروج بترؾر كام  لمسدىلدور بكية اآل ييىت
لو حكؼ  ؛وكشا نفع  ك ا وما أشبي :الرحابيإن قؾل  :الثاني يالخأ

سؾا  أضيف إل  عرر و  ،وال يكؾن مرفؾعا مظمقا ،السؾقؾ  عم  الرحابي
 .أو ال -صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي 

واستبعده اإلمام  ،بكر اإلسساعضم  يبأندبو العمسا  إل   ؼوى ا الرأ
 .(ٖ)و ضره يالدضؾط
 .(ٗ)و ضرىسا دؼالدار قظشي والخظض  البغدا :ندبو ابؽ حجخ إلىقج و 
العمسا  بىنو ال تقؾم بسث  ى ه  "وذى  كثضر مؽ :يقال الذؾكانو 

، وال ىؾ -صم  هللا عميو وسمؼ-الحجة؛ ألنو ليس بسدشد إل  تقرير الشبي 
 .(٘)حكاية لئلجسا "

                                                           
عؽ أب  مؾس  األشعرػ أنو سىل عائذة فيسا  ؾج  ٕٔٚ/ٔروػ مدمؼ ف  صحيحو ( ٔ)

الغد  فقالى عم  الخبضر سقظى قال رسؾل هللا صم  هللا عميو وسمؼ : "إذا جمس بضؽ 
 ."لغد شعبيا األربع ومس الختان الختان فقد وج  ا

 .ٕٖٓص  ،كام الفرؾلح، إٖٛٔ/ٖ شغر: التسيضد لمكمؾازان  (  ٕ)
 ،طضبة دار الشاشر، ٕ٘ٓ/ٔف  شرح تقري  الشؾوػ لمدضؾطي،  ؼ  شغر: تدري  الراو ( ٖ)

 .ٕٚٓص  ،الحد ثومرظمح ، الؾسيط ف  عمؾم ٜ٘/ٔالسجسؾ  
 .ٕٚ/ٕبذرح صحيح البخارؼ  ؼ انغر: فتح البار ( ٗ)
 .٘ٙٔ/ٔحؾل انغر: إرشاد الف( ٘)
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وب لػ  بعد أن  ،–عميو الربلة والدبلم-وذلػ الحتسال عدم اطبلعو 
وإنسا  ،فبل  ثبى لو حكؼ الرفع -صم  هللا عميو وسمؼ- ييكؾن سشة مقررة لمشب

 .(ٔ)يكؾن مؾقؾفا
بىنو  شكر رفعو  :ياإلسساعيم يرأ يبقاعوقج وجو بخىان الجيؽ ال

لفغا، ألن لفع )مرفؾ ( إذا أطمس، انرر  إل  كؾنو مزافا إل  رسؾل هللا 
صريحا، ولؾ سىلو ما حكؼ ى ا؟ لقال لو: حكسو  -صم  هللا عميو وسمؼ-

 .(ٕ)الرفع، فكبلمو حضشئ  مؾافس ليس فيو مخالفة

سساعضم   ؤكد كؾنو بكر اإل ينقميؼ عؽ أب في ضر أن ترريح العمسا  
وإن كان  ،عشو حكؼ الرفع يكبلىسا ال  شتف يوالرفع الرريح والحكس ،مؾقؾفا
 .فيشاك فرا بضؽ السؾقؾ  والسرفؾ  ،حايليس صر  الثاني

  :الرحابيمؽ رواية  ىحه الريغةة مثمأ ؽوم

 -أؼ زكاة الفظر- (كانؾا يعظؾن )قؾل ابؽ عسر رضي هللا عشيسا: 
 .(ٖ)ضؽقب  الفظر بضؾم أو  ؾم

                                                           
 . ٜ٘/ٚ شغر: طرح التثري  في شرح التقري  ( ٔ)
 بترر . ٜٖٖ/ٔالشكى الؾفية بسا في شرح األلفية انغر: ( ٕ)
، )كتا ( الزكاة، )با ( صدقة الفظر عم  الحر ٖٔٔ/ٕانغر: صحيح البخارؼ (  ٖ)

 والسسمؾك. 
 عيج. الحجيث فيو داللة عمى جؾاز تقجيؼ زكاة الفظخ يؾما أو يؾميؽ قبل الو 

وى ا ما ذى  إليو السالكية والحشابمة استشادا إل  الحد ث الس كؾر؛ حضث إن إالراجيا ف  
ب  ال بد مؽ كؾنو  -صم  هللا عميو وسمؼ-ى ا الؾقى مسا ال يخف  عم  رسؾل هللا 

 بإذن سابس، فمؼ يكؾنؾا يقدمؾن عميو إال بدسع.
 ألنيا تج  بدببضؽ: أما الذافيية: فيجؾز تقديؼ الردقة مؽ أول شير رمزان؛

== 
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== 

صؾم شير رمزان والفظر مشو، فإذا وجد أحدىسا، جاز تقديسيا عم  اآلالر، وال يجؾز 
فيؾ كإالراج زكاة السال قب  الحؾل  ،ألنو تقديؼ عم  الدببضؽ ؛رمزان  تقديسيا عم
 والشرا .

في ألنو أدا  بعد تقرر الدب ، مع االتبل   ؛وعشد الحشفية: يجؾز تقديسيا عم   ؾم الفظر
 .مدة جؾاز التعجض 

فقض : يجؾز تعجضميا في الشرف األالضر مؽ رمزان. وقال بعزيؼ: في العذر األالضر. 
د ث الدابس عؽ حقؾل لملوقد رجحؾا ى ا ا ،وقال: الكرالي: قب  الفظر بضؾم أو  ؾمضؽ

 ابؽ عسر.
وعشد الجسيؾر:  ،عم  أن صدقة الفظر تج  بظمؾ  الفجر مؽ  ؾم الفظر عشد الحشفية

 ؾ  صدقة الفظر  تعمس بغرو  الذسس مؽ الضؾم األالضر مؽ رمزان.وج
والدب : في ى ا الخبل  ىؾ اعتبار زكاة الفظر عبادة متعمقة بضؾم العضد؛ أو بخروج شير 

 رمزان؛ ألن لضمة العضد ليدى مؽ شير رمزان.
ي ب لػ أمر الشب ،والسدتح  أن يخرجيا بعد طمؾ  الفجر مؽ  ؾم الفظر قب  صبلة العضد

عؽ  –عميو الربلة والدبلم-وقال  ،فيسا رواه البخارؼ ومدمؼ -صم  هللا عميو وسمؼ-
مؽ أداىا قب  الربلة، فيي زكاة مقبؾلة، ومؽ أداىا بعد "ابؽ عباس رضي هللا عشيسا 

 ."الربلة، فيي صدقة مؽ الردقات
 ، وقال: حد ث صحيح عم  شرط البخارؼ،ٓٙ٘/ٔ)الحد ث رواه الحاكؼ ف  السدتدرك 

التشبيو عم   شغر: . )يوحدشو األلبان ٔٔٔ/ٕسششو  يوأبؾ داود ف ،ولؼ يخرجاه
 السشؾرة، بالسد شة اإلسبلمية الجامعة، ٕٚٛ/ٕالبؽ أبي العز،  مذكبلت اليداية

 ضؽ الحقائسضتب ،:الثانية ط الفكر، دار، ٖٚٙ/ٕ، حاشية ابؽ عابد ؽ :األول ،ط
، ٚ٘ٔ/ٖلمقرافي،  ال الضرة، :األول ط ،األمضرية الكبرػ  السظبعة، ٖٓٔ/ٔلمزيمعي، 

شرح  يالسغش ،ٙٗٔ/ٙالسجسؾ  شرح السي    ،:األول ط اإلسبلمي، الغر  دار
الفقو  ،:األول ط العربي، التراث إحيا  دار، ٜٖ٘/ٕالبؽ قدامة،  مخترر الخرقي
 (.ٖٕٗ/ٕاإلسبلم  وأدلتو 
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كشا نفع  ك ا وما أشبيو مرفؾ   الرحابيأن قؾل  الثالث: الخأى
مؾقؾ  وىؾ  –صم  هللا عميو وسمؼ-ولؾ لؼ يزف إل  عرر الشبي  ،مظمقا

 .لفغا مرفؾ  حكسا

 .(ٔ)ابؽ حجر والحافع ،الحاكؼ التارهاوى ا القؾل 
كسا ذكر  –وأكثر مشو البخارؼ  وقج اعاسجه الذيخان في صحيحييسا

 .(ٕ) العمسا
"إنو عاىر استعسال كثضريؽ مؽ  وقال: ي ساغيخه اإلمام الشؾو او 

أنو مرفؾ  مظمقا سؾا  أضافو أو لؼ  ،السحدثضؽ وأصحابشا في كت  الفقو
 .(ٖ)يزفو

بىن  رو الراوؼ بيان  : ، وعممؾهوأتباعو ي الخاز وصححو اإلمام 
 ،يفعمورأػ الدؾاد األعغؼ  ؼ أن الراو  :التشبيو عم  ذلػ في يالذر ، ويكف

 .(ٗ)فيغم  عم  عشو أنيؼ عم  الرؾا  فيخبرنا ب لػ

                                                           
 . ٕٚ/ٕالبخارؼ بذرح صحيح  ؼ فتح البار  ،ٕٔص  ،: معرفة عمؾم الحد ث شغر( ٔ)
بذرح صحيح البخارؼ  ؼ فتح البار ، ٘ٔ٘/ٕابؽ الربلح  كتا : الشكى عم   شغر (ٕ)

ٕ/ٕٚ. 
 .ٓٙ/ٔانغر: السجسؾ  شرح السي   ( ٖ)
تحقضس/د.عبد ،ٓٔٛ/ٕلتاج الد ؽ األمؾرػ  الحاص  ،ٜٗٗ/ٗ شغر: السحرؾل لمرازػ ( ٗ)

، ٖ٘ٚص  ،الفرؾلشرح تشكيح  ، ،ببشغازؼ   ؾنس قار جامعة: طالدبلم محسؾد ،
اإلبياج  ،:األول ط الباز، مرظف  نزار مكتبة، ٖٓٔٓ/ٚلمقرافي،  نفائس األصؾل

 .ٜٔٔ/٘رفع الشقا   ،ٖٖٓ/ٕفي شرح السشياج 
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مؽ  –ك لػ–فيكؾن  ،"وىؾ لمتذريع عاىرا :ي رمؾ الجيؽ األ قال تاج 
 .(ٔ)عاىرا" -هللا عميو وسمؼ  صم-الرسؾل 

ساجل العمساء عمى أن ىحا الشؾع مؽ الخواية لو حكؼ السخفؾع اكسا 
 :يبسا يأت

لرجحان اطبل   ،مذروعا اإلالبار عسا كان الرحابيإن قرد  -ٔ
لعدم  ،ما  دل عم  شرعضتو بو، وىؾوعمسو  -صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي 

 .(ٕ)إقراره عم   ضر مذرو 
فيحس  عم  أنو أراد كؾنو  ،الرحابي أورده في مقام االحتجاج أن -ٕ

 .(ٖ)"-صم  هللا عميو وسمؼ-في زمؽ الشبي 
وأنو  ،االحتجاج بو "مؾن كانؾا يفع"أو  "كشا نفع "فإن الغاىر مؽ قؾلو 

صم  هللا -وال يكؾن ذلػ إال في زمؽ رسؾل هللا  ،ع  عم  وجو يحت  بوفُ 
 .(ٗ)ويبمغو -عميو وسمؼ
فيسا  –صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي الرحابة عم  سؤال  حرص -ٖ

حت  إن بعزيؼ كان يفع  الذي  السباح،  ،كانؾا يقدمؾن عميو مؽ أمؾر
 .(ٙ)( ٘)حكسو حت  يدىل رسؾل هللا عؽ  يتيفبل  ش ،كالتقبض  في الريام

                                                           
 .ٓٔٛ/ٕالحاص  انغر: ( ٔ)
 .ٖٗٚ،شرح تشكيح الفرؾل صٕٜٔ/٘لشقا  رفع ا ،ٜٗٗ/ٗ شغر: السحرؾل لمرازػ ( ٕ)
 .ٕٚ/ٕخارؼ بذرح صحيح الب ؼ انغر: فتح البار ( ٖ)
 .ٓٙ/ٔانغر: السجسؾ  ( ٗ)
صم  -سد ف  مدشده عؽ عبد هللا بؽ عسرو بؽ العاصي، قال: "كشا عشد الشبي حروػ اإلمام أ (٘)

، فجا  شا  فقال: يا رسؾل هللا، أقب  وأنا صائؼ؟ قال: "ال"، فجا  شيخ فقال: -هللا عميو وسمؼ
وقال اليضثسي فيو ابؽ لييعة والكبلم  ي،انالحد ث حدشو األلب ،أقب  وأنا صائؼ؟ قال: "نعؼ..."

 (.  ٜٖٗ/ٕ، فيض القد ر ٖٔ٘/ٔٔفيو معرو . )مدشد اإلمام أحسد 
 . ٖٖٚ/ ٔ شغر: الشكى الؾفية بسا في شرح األلفية ( ٙ)
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 :عمى أنو يسكؽ أن يعاخض عميو بأنو

 .عميوالشبي ف يعظ  حكؼ السرفؾ  مع احتسال عدم اطبل  يك
بىن األمر لؾ لؼ يكؽ مجازا شرعا لؼ يقرىؼ هللا عميو،  :ويجاب عشج ذلػ

ال ما عم  ذلػ؛ ألنو ال  شد  إليو إ -صم  هللا عميو وسمؼ-وإال أطمع نبيو 
 .(ٔ)أطمع عميو، ولؾ احتساال، فحضشئ  يكؾن مرفؾعا حكسا

إجسا   فيعاىر  :(كشا نفع  ك ا) :الرحابيإن قؾل  :الخابع الخأى
 .صم  هللا عميو وسمؼ -الرحابة بعد الشبي 

أو فع  البعض وسكى  ،فضد أن جسيع الرحابة فعمؾا ذلػيوىؾ إما أن 
 .(ٕ)فيكؾن مؽ با  اإلجسا  الدكؾت  ،الباقؾن 

 .والحشابمة ،جسيؾر الحشفية :وقج ذىب إلى ىحا القؾل

 .عاىر في دعؾػ اإلجسا "ك ا( كشا نفع  )إن قؾل الرحابي  :وذلػ

                                                           
       . ٖٖٚ/ ٔ شغر: السرجع الدابس( ٔ)
را  آيو وإنسا كانى ليؼ ف ،لؼ تتفس كمسة األصؾلضضؽ عم  حجية اإلجسا  الدكؾت  (ٕ)

 متفرقة.
وقد ذى  إل  كؾنو إجسا  وحجة اإلمام أحسد وجسيؾر: الحشفية، والذافيية، والسالكية؛ 

نتذاره وعدم وجؾد مخالف  دل عم  اباعتبار أن سكؾت السجتيد ؽ بعد عيؾر القؾل و 
 .وف  حجضتو أقؾال وأرا  أالرػ بالسشع والتفرض   إقرارىؼ ورضاىؼ لسا جرت بو العادة

 التراث، مكتبة، ٕٔ٘ص لمدسرقشدؼ، مضزان األصؾل  ،ٜٚ/ٖر الروضة )شرح مختر
لآلمدػ  اإلحكامط: األول ، عمسية  الالكت، دار ٖ٘ٓ/ٔأصؾل الدرالد  ،لثانية: ط
 . ( ٚٓٗ، إحكام الفرؾل ص ٜٔٙ/ٕشرح المسع  ، ٕٕٛ/ٔ
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بسفيؾمو أنيؼ فعمؾا  يقتزيألنو  ،إل  الشب   كسا ىؾ الغاىر في الرفع
فكان إجساعا  ،ذلػ كميؼ أو فعمو بعزيؼ عم  وجو يعمسو الباقؾن ولؼ  شكروا"

 .سكؾتيا
، "كانؾا يفعمؾن "و "كشا نفع " :واعابخ ابؽ اليسام أن قؾل الرحابي

 .(ٔ) وقف الاص عم  جسمة الرحابة
ألن ذلػ  ؛بىنو لؾ كان إجساعا لؼ يجز مخالفتو :عاخض عمى ذلػوا  

 .وذلػ  ضر جائز ،جسا فيو الرا لئل

ضافة إو  ،يألن طريقو عش مخالفتو؛ىن اإلجسا  سا ى ب :بيجأ  و    
ألن  ؛ليس فيو قظع بفع  الجساعة "كشا نفع  ك ا" الرحابيقؾل الفع  إلضيؼ ب

 . حتسالتؾاتره لؼ  تعضؽ لؾجؾد اال

 ثبؾتو، في يمخالفة اإلجسا   ضر جائزة عشدما يكؾن اإلجسا  قظعو 
 أما في عشي 

كخبر الؾاحد ال ؼ يكؾن متشو  ،اإلجسا  عشي الثبؾت وى ا ،الثبؾت فبل
 .(ٕ)قظييا ؼ السرو  وإن كان ،لغشية الظريس مخالفتو؛نرا قظييا، فإنو يجؾز 

                                                           
، ٕٙٔ/ٕ، فؾاتح الرحسؾت ٔٛٗص ،، ب ل الشغرٕٗٙ/ٕالتقرير والتحبضر  شغر: ( ٔ)

، روضة ٕٕٔ/٘، التحبضر شرح التحرير ٖ٘ص  ،عد األصؾل ومعاقد الفرؾلقؾا 
 لسحسد بؽ اسساعض  الكحبلن  ، تؾضيح األفكار لسعاني تشكيح األنغارٕٕٗ/ٔالشاعر

 .، دار الكت  العمسية ببضروت ٕٗ٘/ٔ
، الؾاضح ف  أصؾل الفقو ٜٙ/ٖ، تيدضر التحرير ٕٗٙ/ٕالتقرير والتحبضر  شغر:  (ٕ)

 ذسس الد ؽ األصفيانيل السخترر شرح مخترر ابؽ الحاج بيان  ٘ٙ/٘
== 
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 :ووجو ىحا القؾل

دل داللة واضحة عم  أن   ،قؾل الرحابي )كشا نفع  ك ا(أن  -ٔ
 ،الرحابي يحكي ى ا الفع  عؽ الجسيع؛ لغيؾر ذلػ في جسيع الشاس

 .(ٔ)ىؾ اإلجسا ذلػ  فيج  أن يحس  عم  مؽ قؾليؼ حجة، و

سياا إثبات االحتجاج، وذلػ  فيإن الريغة الس كؾر إنسا وردت  -ٕ
يحر  إذا كان ما نقمو مدتشدا إل  فع  الجسيع؛ ألن فع  البعض ال يكؾن 

 ضر أن ى ا المفع يفضد إضافة  ،حجة عم  البعض اآلالر، وال عم   ضرىؼ
 .(ٕ)الفع  إل  الجساعة عشا ال قظعا

)كشا  :الرحابيىحا وقج احااط بعض العمساء لشدبة اإلجساع لقؾل 
بىنو ال يفضد إضافة الفع  السحكي إل  جسيع أى  اإلجسا  مؽ  ، ا(نفع  ك

عؽ بعض  يونقمو الظؾف ،ذلػ العرر، ما لؼ يررح بشق  اإلجسا  عؽ أىمو
 .(ٖ)الذافيية

                                                                                                                         
== 

نياية الؾصؾل  تحقضس/مغير بقا،الشاشر دار السدن  بالدعؾدية،،ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٔ
ٚ/ٖٓٓٙ. 

، الجامع لسدائ  أصؾل الفقو ٔٔٔ،  اية الؾصؾل ص ٜٙ/ٕ العزد شغر: شرح  (ٔ)
 .مكتبة الرشد بالرياو ٖٕٔص  عبد الكريؼ الشسمة،وتظبيقاتيا

، اإلحكام ٘ٙ/٘الؾاضح ف  أصؾل الفقو  ،ٕٓٓ/ٕشغر: شرح مخترر الروضة   (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٔ، نزىة الخاطر العاطر ٜٜ/ٕ ؼلآلمد

 .ٜٜٔ/ٕشرح مخترر الروضة ، ٖٕٗص  ف  عمؼ الرواية  شغر: الكفاية( ٖ)
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إال  ،تمػ الريغة جسيع الشاس فييحتس  أن  دال  وإن كان  ونإ كسا
عا فبل يكؾن ذلػ إجسا ،أناسا مخرؾصضؽ ال جساعتيؼ ةأنو يجؾز إراد

 .(ٔ) لمرحابة وإنسا يحتس  قؾال لبعض الرحابة

وال يكؾن إجساعا سكؾتيا إال إذا  ،أو أنو فعمو بعزيؼ وسكى الباقؾن 
 .(ٕ)وليس ىشاك دلض  عم  عمسيؼ ب لػ ،ما يجسعؾن عميو  عمسؾا

)كشا نفع  ك ا( عم  سبض   ي:الرحاب لكسا أن اعتبار كؾن قؾ 
 ،زمؽ الرحابة فياألمر حاصبل إنسا  تؾقف عم  كؾن  ؛اإلطبلا إجساعا

 .عيد الرسؾل فيألن اإلجسا  ال يرح 

ال يعتبر إجساعا  مؽ  ،-صم  هللا عميو وسمؼ-واتفاقيؼ في عيد الشبي 
، مؽ -صم  هللا عميو وسمؼ-ألن الدلض  حر  بدشة الشبي  ؛حضث كؾنو دليبل  

ؾا كشا نفع  أو كان :وعم  ذلػ إذا قال الرحابي ،قؾل أو فع  أو تقرير
، كان مرفؾعا  حكسا  ال -صم  هللا عميو وسمؼ-يفعمؾن ك ا عم  عيد الشبي 

 .(ٖ) نقبل  لئلجسا 
بىنو إن كان في المفع ما يذعر باإلجسا  مث :  وقج نقل ابؽ حجخ:

 .(ٗ)وإال فبل ،فسؽ قبض  نق  اإلجسا  ،كان الشاس يفعمؾن ك ا

                                                           
ص  ،،  اية الؾصؾلٗٚٔ/ٕحاشية البشان   ومعلمسحمي و  شغر: شرح جسع الجؾامع ( ٔ)

ٔٔٔ. 
 .ٕٗ٘/ٔتؾضيح األفكار لسعاني تشكيح األنغار انغر:  (ٕ)
،السكتبة ٕٔٓ ص ،الب  السش ر السشياوػ  انغر: السعترر مؽ شرح مخترر األصؾل( ٖ)

 . ثانيةال الذاممة بسرر، ط:
 .ٙٔ٘/ٕابؽ الربلح  كتا انغر: الشكى عم  ( ٗ)
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األمة فإنو  أنو م ى  جسيع الرحابيعم  أنو مت  كان يعمؼ مؽ نق  
 .وتحرم مخالفتو ،ويج  السرضر إليو ،يقظع بذرعضتو

إن كان مؽ  ،)كشا نفع  ك ا( :قال ال ؼ الرحابي إن :الخامذ الخأى
 .أى  االجتياد فسؾقؾ  وإال فسرفؾ 

مؽ صرح  رػَ ولؼ أ :وقال ،ابؽ حجرقؾاه و  ؼ وى ا الرأػ نقمو الدخاو 
 .(ٔ)بشقمو

 ،إذا كان مجتيدا فإنو يحتاط لو ؼ بىن الراو  :ويسكؽ أن يداجل لحلػ
فيحكؼ  ،أما  ضر السجتيد فبل يغؽ بو ذلػ .لو ؼمو عؽ رأقألنو يغؽ أن ما ن
 .عم  روا تو بالرفع

أو يغؽ أن الشق  عؽ اجتياد مؽ بعض الرحابة دون نق  ما كان 
"ما  روػ عؽ الرحابة  :إذ السؾقؾ  كسا مر ،بضشيؼ مؽ أمؾر التذريع اسائد

مؽ أقؾاليؼ أو أفعاليؼ ونحؾىا، فضؾقف عمضيؼ، وال  تجاوز بو رضي هللا عشيؼ 
 .إل  رسؾل هللا"

م لبو  :الرحابيإذ مؽ السعمؾم أن قؾل  ي،وحضشئ  يكؾن قؾل صحاب
السدائ  االجتيادية سؾا  أكان ذلػ مؽ قؾلو أو فعمو وىؾ مؽ األدلة  في

بل  إنسا يقع ثشضؽ أو ثبلثة؛ ألن الخاوسؾا  وقع مؽ واحد أو  ،السختمف فضيا
 .(ٕ)في  ضر السجسع عميو

                                                           
 .ٙٔ٘/ٕابؽ الربلح  كتا ، الشكى عم  ٕ٘ٔ/ٔشغر: فتح السغضث  ( ٔ)
 لسكتبة،ط: أٜٔ/ٗ، الشؾر زىضر ي، أصؾل الفقو ألبٜٗٔ/ٗ ؼاإلحكام لآلمد  شغر:( ٕ)

 .ىريةاألز 
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بضؽ و  (ٔ))كشا نرػ( :بقؾلو الرحابيالتفريس بضؽ تعبضر  :الدادس يالخأ
 .)كشا نفع ( :قؾلو

 .فيؾ مرفؾ  الثانيأما  ،مؾقؾفافاألول يكؾن 

 .دون أن  شد  ألحد يوالحافع العراق يحكاه الرشعانوقد 

                                                           
ُ َعْشُيَسا، َقاَل: ُكش ا ما روػ  :"كشا نخى ؛"مثال الاعبيخ بقؾليؼ:  (ٔ) َعِؽ اْبِؽ َعب اٍس َرِضَي َّللا 

ا َأْن َ ِبيَع اْلُسْرَحَف َوَيْذَتِرؼ ِبَثَسِشِو ُمْرَحف   ا ُىَؾ َأْفَزُ  ِمْشُو، َواَل َبْىَس َأْن اَل َنَرػ َبْىس 
َص ِفي ِشَراِ  اْلُسْرَحِف. )رواه البخارؼ ف  المس  ُ َباَدَل اْلُسْرَحُف ِباْلُسْرَحِف، َفُرالِّ

،دار أطمس  ٜٕٔ/ٕوالرد عم  الجيسية وأصحا  التعظض  أفعال اليباد 
 (.الخزرا ،ط:األول 

بيع السرحف تشزييا، واألالرػ يحرم بيعو  وعؽ اإلمام أحسد روا تان أحدىسا: أنو يكره
لسا روؼ عؽ ابؽ  وقال أحسد: ال أعمؼ في بيع السراحف رالرة. ،وك لػ إجارتو

يىال ون أجؾر  ،فقال: ال بىس ،أنو سئ  عؽ بيع السراحف -رضي هللا عشو-عباس 
 . وألنو طاىر مشتفع بو فيؾ كدائر األمؾال ،أ د يؼ

 ؾرا، وبيع ذلػ مباح. كسا أن البيع يقع عم  الجمد، وال
بىنو يذتس  عم  كبلم هللا تعال ، فتج  صيانتو عؽ  : واساجل مؽ قال بالسشع بالبيع

 البيع واالبت ال.
وأما الذرا  فيؾ أسي ؛ ألنو استشقاذ لمسرحف وب ل لسالو فيو فجاز، كسا أجاز شرا  

 ربا  مكة، واستئجار دورىا، مؽ ال  رػ بيعيا، وال أال  أجرتيا.
 ،ٖٓٗ/ٖالسدونة ط:دار البذا ر ببضروت،،ٚٛ/ٖلمظحاوػ  ر االتبل  العمسا )مختر

 يالسغش دار الكت  العمسية، ،ٕٔ/ٕلمذضرازػ السي   ف  فقو اإلمام الذافع  
 ٕ٘ٛ/ٔلعبد الدبلم الخزر، السحرر في الفقو عم  م ى  اإلمام أحسد ٛٚٔ/ٗ

 (.مكتبة السعار  بالرياو ط: الثانية
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االتمفذذذى طريقذذذة  وإن ،مزذذذسؾنو عذذذؽ سذذذابقو فذذذيوىذذذ ا الذذذرأػ ال يختمذذذف 
إذ مرجعذذذذو تذذذذرجيح مذذذذا  ثبذذذذى بذذذذالتؾقيف عذذذذؽ مذذذذا  ثبذذذذى  ،عشذذذذو تعبضذذذذر العمسذذذذا 

 .باالجتياد
 ،)كشا نرػ( مذتس مؽ الرأؼ: الرحابيأن قؾل  :وحجة ىحا القؾل

يكؾن تؾقيفا فبل  ،فيحتس  أن يكؾن مدتشده تشريرا أو استشباطا باالجتياد
 .(ٔ)صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي مؽ 

 شقدح فضيا مؽ  ،كشا نرػ ك ا –رضي هللا عشو-ي قؾل الرحابف
 . االحتسال أكثر مسا  شقدح في قؾلو كشا نقؾل أو نفع 

أن الفع  أمر  :(كشا نخى )عمى  (كشا نفعل)ويغيخ مؽ تخجيح رواية 
؛ لكؽ وإن كان ؼمرده أمر اجتياد ال ؼ ؼفيكؾن أقؾػ مؽ الرأ ،ؽواضح بضٍ 

 مؽ الروايةلرتبة ل  ؽ ذكروا صيغ ى ا االعمسا  ا كثضرا مؽ ؽلك ؛لػالغاىر ك 
 نقؾل(.)كشا أو  (بضؽ )كشا نرػ( أو )كشا نفع لؼ يفرقؾا 

احتساالت  الريغة السظمقةعم  أن مؽ العمسا  مؽ الرص لتمػ 
، "كانؾا يفعمؾن ك ا" :الرحابيفإذا قال  ،ولؼ يجزم فضيا برأػ واحد ،متفاوتة

أو أن األمة  ،ض وسكى الباقؾن فع  البع ذلػ، أويفضد أن جسيع األمة فعمى 
 .مع اطبلعو عميوالشبي دون إنكار مؽ فعمى ذلػ 

 .(ٕ)ؼوتبعو األسسشد البررؼ وى ا ما اعتسده أبؾ الحدضؽ 

                                                           
، تؾضيح ٚٔ٘/ٕابؽ الربلح  كتا ، الشكى عم  ٕ٘ٔ/ٔث انغر: فتح السغض( ٔ)

 .ٗٛٔ/ٔفتح الباقي بذرح ألفية العراقي، ٖٕٛ/ٔاألفكار لسعاني تشكيح األنغار 
 .ٔٛٗص  ،، ب ل الشغرٕٗٚٔ شغر: السعتسد ( ٕ)
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وعم  تمػ االحتساالت فيؾ دائر بضؽ أن يكؾن إجساعا صريحا أو 
 .عم  فع  عير لو ولؼ  شكره -صم  هللا عميو وسمؼ-الشبي أو إقرار  ياسكؾت

 ؛تدور عمضيا األقؾال الدابقة لمعمسا  التي ىياالحتساالت  وى ه -
وبعزيؼ  ،قرار فاالتارهكؼ اإلحف   اكؾنيعشده  ؼ  ضر أن بعزيؼ مؽ قؾ 

وبعزيؼ  ،لبعض الرحابة م لبا اوبعزيؼ حعمي ،إجساعا اعزد كؾني
ف  كؾن تحت   -صم  هللا عميو وسمؼ- الشبيإل  عيد  ااشترط قريشة إضافتي

 .قراركؼ اإلح
- الشبيداللة الرواية عم  إقرار  :لكؽ ،ومع ورود ىحه االحاساالت -

عشد اقترانيا بسا  دل عم  ورودىا ف  زمؽ أمر عاىر  -صم  هللا عميو وسمؼ
  :الرسالة 

ضافة الرحابة األقؾال واألفعال والاصة ما  تعمس بالذرائع إألن 
ت  ىوال  ت ،ل ىؾ الدائد والغا -صم  هللا عميو وسمؼ-واآلدا  إل  الرسؾل 

مؽ ذلػ دون مدتشد مؽ ترر  الذار  وعمسو   نق  شي يمؽ الرحاب
 .باألمر

ك  ما  يف الشبيعم  سؤال  -رضؾن هللا عمضيؼ-مع حرص الرحابة 
 .ال يعر  حكسو يعؽ ليؼ مؽ أمؾر مسا

وذكر  -صم  هللا عميو وسمؼ- الشبياإلقرار إنسا يكؾن ف  عيد و
قرار إظمقة ال تدل داللة واضحة عم  القؾل والفع  برؾرة م يالرحاب

 .وىؾ ما اعتسده القائمؾن بعدم حجضتو ،الذار  لو فيكؾن مغشؾنا
أما إطبلا األمر بكؾنو إجساعا فإنو  بعد مع عدم الؾقؾ  وإلسام  -

 بجسيع آرا  الرحابة مع تفرقيؼ ف  البمدان.
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وذلػ بخبل  مؽ أت  بعدىؼ، مؽ فإن دواعضيؼ متؾفرة عم  اإللسام 
 األقؾال وجسعيا.ب

ضافة الفع  السحكي إل  جسيع أى  إال يفضد  يقؾل الرحابو  -   
 -رمكسا  - اإلجسا  مؽ ذلػ العرر، ما لؼ يررح بشق  اإلجسا  عؽ أىمو

 وعشد ذلػ يجزم باإلجسا  ويكؾن حجة ببل البل . .وىؼ أى  الح  والعقد
صم  هللا - الشبيولؾ لؼ يظمع عميو  ،أما القؾل بىنو مرفؾ  مظمقا -
 ؛كؼ إليو إال بعد اطبلعو عميوحال  رفع و فإن ؛فيؾ أمر مدتبعد -عميو وسمؼ

  .ضر قائمو فيو ندبة األمر إل   ،ألن رفع الحكؼ إل  الذار  دون اطبل 
أن ى ا القؾل ليس مؽ السرفؾ ؛ فإنو يعد مؽ عم  أنو عم  اعتبار  -

 حد مؽ الرحابة .التؾقيف ، أو مخالفة أم ى  الرحابي، مالؼ  دل عم  

وذلػ ألن ما يزا  إل  الرحابي، إما أن يكؾن لو حكؼ الرفع 
 وإما أن يكؾن مؾقؾفا إذا لؼ  ثبى لو حكؼ الرفع.ويدس  مرفؾعا حكسا، 

وجعمو حجة باعتبار أنو قؾل لرحابي أو لبعض الرحابة متؾقف عم       
 حية قؾل الرحاب  .حاعتبار 
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 : فى ناائج البحث الخاتسة
أو  ،متشؾعذذة عمذذ  حدذذ  مذذا تمقذذؾه وسذذسعؾه صذذيغ أدا  الحذذد ث وروا تذذو نإ -

 . أعيرىؼ ؽرأوه واقعا بض

عشذذذد حجذذذة إقراريذذة ومذذذا أشذذبيو( يعذذد  ،)كشذذذا نفعذذ  كذذ ا :إن قذذؾل الرذذحاب  -
 يألن عدالذذة الرذذحاب -صذذم  هللا عميذذو وسذذمؼ- الشبذذيضذذافتيا إلذذ  عيذذد إ

 . ميو وسمؼصم  هللا ع-عدم الدكؾت عشد حدوث إنكار مشو  يتقتز

وإن  ،)كشذذا نفعذذ  كذذ ا( ال تعتبذذر مذذؽ الحذذد ث السرفذذؾ  يأن روايذذة الرذذحاب -
بذذ   ،فذذي كذذ  األحذذؾال -صذذم  هللا عميذذو وسذذمؼ- الشبذذيضذذيفى إلذذ  عيذذد أ

صذم  هللا عميذو - الشبذيكذاطبل   :مقضد عشد كثضر مؽ العمسا  بعذدة شذروط
وأن  ،، وكؾنيذا فذ  معذرو االحتجذاج  وعذدم الفائذو ،وعمسو بذ لػ -وسمؼ

 .خرج الراوػ الرواية مخرج التكثضري
أنذو لذيس ىشذاك فذارا بذضؽ مذا فعذذ  فذ   ضذر مذا ىذؾ مذذيؾد لمرسذؾل صذذم   -

متذ  عيذر مذا  ،اكؾنذو إقذرار  فذيوبذضؽ مذا ىذؾ فذ  حزذرتو  ،هللا عميذو وسذمؼ
 . دل عم  عمسو بو

 ضذر أن كثضذريؽ مذؽ العمسذا  )كشذا نفعذ  كذ ا( حجذة عشذد  ةإن قؾل الرذحاب -
ومذذذشيؼ مذذذؽ اعتبذذذره  ،فسذذذشيؼ مذذذؽ ألحقذذذو بالدذذذشة ؛فيذذذو متبذذذا ؽ مدذذذتشد الحجذذذة

ضذر أنذو  ضذر قذاطع   ،ومشيؼ مؽ ألحقو باإلجسا م لبا لبعض الرحابة، 
  .جساعية إبل  ف  اعتباره حجة خ لػ ساغ الفم ،ب  ىؾ مغشؾن  ،فيو

 ،الشبذذيإذا ثبذذى أنذذو حاصذذ  فذذ  زمذذؽ  ،)كشذذا نفعذذ  كذذ ا( يأن قذذؾل الرذذحاب -
ألن اتفذذذاا الرذذذحابة فذذذ   ،الذذذتبل  فذذذ  كؾنذذذو إجساعذذذايخذذذرج مذذذؽ دائذذذرة اال

 .ال يعد إجساعا الشبيعرر 
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أن رواية الرحاب  بحكاية القؾل والفع  مشيا ما ىؾ عاىر ال يخف  مثمذو  -
 ، ومشيا ما يسكؽ الفائو . -صم  هللا عميو وسمؼ – عم  رسؾل هللا

قبمذذذؾا فوقذذد فذذذرا بعذذذض العمسذذذا  فذذذ  حجيذذذة تمذذػ الروايذذذة بذذذضؽ كذذذبل الحذذذالضؽ    
 األول  وردوا الثانية.

 وهللا مؽ ورا  القرد                                                 
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 السخاجعيخس ف
 القخآن الكخيؼ.أوال : 
 : عمؾم القخآنثانيا : 

دمحم بذذؽ عمذذي بذذؽ عبذذد هللا بذذؽ إبذذراليؼ بذذؽ  تيداايخ البيااان ألحكااام القااخآن. -
ىذذذ(،  ٕ٘ٛ"ابذذؽ نذذؾر الذذد ؽ" )ت: الخظضذذ  اليسشذذي الذذذافعي السذذذيؾر بذذذ 

 م.ٕٕٔٓ -ىذ ٖٖٗٔدار الشؾادر، سؾريا، الظبعة األول ، 
 : العقيجةثالثا : كاب 

دمحم بذؽ إسذساعض   خمق أفعال العباد والخد عمى الجيسية وأصحاب الاعظيل. -
ىذذذذذذ( تحقضذذذذذس: فيذذذذذد بذذذذذؽ سذذذذذميسان الفيضذذذذذد، دار أطمذذذذذس  ٕٙ٘البخذذذذذارؼ )ت: 

  م.ٕ٘ٓٓ، ٔالخزرا ، ط
 : الحجيث وعمؾمو : كابرابعا 

أبذذؾ بكذذر دمحم بذذؽ مؾسذذ  بذذؽ  االعابااار فااي الشاساان والسشدااؾخ مااؽ ا ثااار. -
ىذذذذذ(، دائذذذذرة السعذذذذار  ٗٛ٘عثسذذذذان الحذذذذازمي اليسذذذذداني، زيذذذذؽ الذذذذد ؽ )ت:

 ىذ.ٜٖ٘ٔحضدر آباد، الدكؽ، الظبعة الثانية،  -العثسانية 

ؽ ىبضرة ال ىمي يحض  بؽ )ُىَبْضَرة بؽ( دمحم ب اإلفراح عؽ معاني الرحاح. -
ىذ(، تحقضس: فؤاد عبد السشعؼ ٓٙ٘الذضبانّي، أبؾ السغفر، عؾن الد ؽ )ت:

 . ىذٚٔٗٔأحسد، دار الؾطؽ، 

عياو بذؽ مؾسذ  بذؽ  اإللساع إلى معخفة أصؾل الخواية وتقييج الدساع. -
القذاىرة،  -ىذ(، تحقضس: الدضد صقر، دار التذراثٗٗ٘عياو الدبتي )ت:

 م.ٜٓٚٔ -ىذ ٜٖٚٔالظبعة األول ، 
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أبذذؾ بكذذر دمحم بذذؽ إبذذراليؼ بذذؽ  األوسااف فااي الدااشؽ واإلجساااع واالخاااالف. -
ىذ(، تحقضذس: أبذؾ حسذاد صذغضر أحسذد بذؽ دمحم ٜٖٔالسش ر الشيدابؾرؼ )ت:

ىذذذذ، ٘ٓٗٔالدذذذعؾدية، الظبعذذذة األولذذذ ،  –الريذذذاو  -حشيذذذف، دار طضبذذذة 
 م.ٜ٘ٛٔ

ي بكذر، جذبلل عبد الرحسؽ بذؽ أبذ تجريب الخاوي في شخح تقخيب الشؾاوي. -
ىذذ(، تحقضذس: أبذؾ قتضبذة نغذر دمحم الفاريذابي، ط: ٜٔٔالد ؽ الدذضؾطي )ت:

 دار طضبة.

طذذاىر بذذؽ صذذالح )أو دمحم صذذالح( بذذؽ  تؾجيااو الشغااخ إلااى أصااؾل األثااخ. -
تحقضذس: عبذد الفتذاح  ىذذ(ٖٖٛٔأحسذد بذؽ مؾىذ  الدذسعؾني الجزائذرؼ )ت:

األولذذذذذذ ،  حمذذذذذذ ، الظبعذذذذذذة –أبذذذذذذؾ  ذذذذذذدة، مكتبذذذذذذة السظبؾعذذذذذذات اإلسذذذذذذبلمية 
 م.ٜٜ٘ٔ -ىذ ٙٔٗٔ

دمحم بذؽ إسذساعض  بذؽ صذبلح بذؽ  تؾضيح األفكار لسعاني تشقايح األنغاار. -
ىذذذ(، تحقضذذس: أبذذؾ عبذذد الذذرحسؽ صذذبلح ٕٛٔٔدمحم الحدذذشي الكحبلنذذي )ت:

لبشان، الظبعذة األولذ ،  -بؽ دمحم بؽ عؾيزة، دار الكت  العمسية، بضروت
 م.ٜٜٚٔىذ/ٚٔٗٔ

د بذذذذؽ أحسذذذذد طحذذذذان الشييسذذذذي، مكتبذذذذة محسذذذذؾ  تيداااايخ مرااااظمح الحااااجيث. -
 م.ٕٗٓٓالسعار ، الظبعة العاشرة، 

مجد الد ؽ أبؾ الدعادات السبارك بؽ  جامع األصؾل في أحاديث الخسؾل. -
ىذذذذذ(، تحقضذذذذس: عبذذذذد ٙٓٙدمحم بذذذذؽ دمحم الذذذذذضباني الجذذذذزرؼ ابذذذذؽ األثضذذذذر )ت:

مكتبذة دار  -مظبعة السبلح  -القادر األرنؤوط وآالرون، مكتبة الحمؾاني 
 البيان، الظبعة األول .
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ىذ( ٖٗٚدضؽ بؽ شر  الد ؽ الظضبي )ت:الح الخالصة في معخفة الحجيث. -
 س: أبذذذؾ عاصذذذؼ األثذذذرؼ، الشاشذذذر: السكتبذذذة اإلسذذذبلمية لمشذذذذر والتؾزيذذذع،ضذذذتحق

 م.ٜٕٓٓالظبعة: األول ، 

عمذ  بذؽ دمحم الذذريف الجرجذاني،  الجيباج السحىب في مراظمح الحاجيث. -
 م.ٖٜٔٔف  البابي الحمبي، ه(، ط: مرظٙٔٛ)ت: 

دمحم بذذذؽ إسذذذساعض  بذذذؽ صذذذبلح بذذذؽ دمحم الحدذذذشي الكحبلنذذذي  سااابل الداااالم. -
 ىذ(، ط: دار الحد ث.ٕٛٔٔ)ت:

سمداااامة ا ثااااار الرااااحيحة أو الرااااحيح السدااااشج مااااؽ أقااااؾال الرااااحابة  -
أبذذؾ عبذذد هللا الذذداني بذذؽ مشضذذر آل زىذذؾؼ، مراجعذذة: عبذذد هللا بذذؽ  والاااابعيؽ.

 دار الفاروا. صالح العبيبلن، ط:

دمحم عجذذذاج بذذذؽ دمحم تسذذذيؼ بذذذؽ صذذذالح بذذذؽ عبذذذد هللا  الداااشة قبااال الااااجويؽ. -
كميذة دار العمذؾم بجامعذة القذاىرة، دار الفكذر  -الخظض ، رسالة ماجدذتضر 

 -ىذذذ  ٓٓٗٔلبشذان، الظبعذة الثالثذة،  –لمظباعذة والشذذر والتؾزيذع، بضذروت 
 م.ٜٓٛٔ

رذذظف  بذذؽ حدذذشي الدذذباعي م الدااشة ومكانايااا فااي الاذااخيع اإلسااالمي. -
لبشذذان،  –سذذؾريا، وبضذذروت  -ىذذذ(، السكتذذ  اإلسذذبلمي، دمذذذس ٖٗٛٔ)ت:

 م.ٕٜٛٔ -ىذ  ٕٓٗٔالظبعة الثالثة، 

أبذذؾ داود سذذميسان بذذؽ األشذذعث بذذؽ إسذذحاا بذذؽ بذذذضر بذذؽ  داود. ؾسااشؽ أباا -
ِجْدذذذتاني )ت: ىذذذذ(، تحقضذذذس: دمحم محضذذذي ٕ٘ٚشذذذداد بذذذؽ عسذذذرو األزدؼ الدِّ

 بضروت. -: السكتبة العررية، صضدا الد ؽ عبد الحسضد، ط
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عبذذذد الذذذرحسؽ بذذذؽ أبذذذي بكذذذر  .شاااخح ألفياااة العخاقاااي فاااي عماااؾم الحاااجيث -
 تحقضس: د. شذادؼ آل نعسذان ىذ(ٖٜٛ: تالسعرو  بابؽ العضشي الحشفي )

الدراسذذذات اإلسذذذبلمية وتحقضذذذس التذذذراث و الشاشذذذر: مركذذذز الشعسذذذان لمبحذذذؾث ،
 . م ٕٔٔٓ -ىذ  ٕٖٗٔالظبعة: األول ، ،والترجسة، اليسؽ

زيؽ الد ؽ عبد الرحيؼ بؽ إبراليؼ  شخح الابرخة والاحكخة، )ألفية العخاقي(. -
ىذذذ(، تحقضذذس: عبذذد المظيذذف اليسذذيؼ وآالذذرون، دار الكتذذ  ٙٓٛالعراقذذي )ت:

 م.ٕٕٓٓ -ىذ  ٖٕٗٔ األول  لبشان، -العمسية، بضروت 

  بذؽ أبذؾ السشذ ر محسذؾد بذؽ دمحم بذؽ مرذظف . الذخح السخارخ لشخبة الفكخ -
، مٕٔٔٓعبذذد المظيذذف السشيذذاوؼ، السكتبذذة الذذذاممة، مرذذر، الظبعذذة األولذذ ، 

 .البؽ حجر العدقبلني ونخبة الفكر
ه(، ٕٔٗٔ. دمحم بذذذذؽ صذذذذالح العثيسذذذذضؽ، )ت شااااخح السشغؾمااااة البيقؾنيااااة -

 م.ٖٕٓٓتحقضس: فيد بؽ ناصر الدميسان، دار الثريا، الظبعة الثانية، 

ىذذ(، ٕٔٗٔالح بذؽ دمحم العثيسذضؽ )ت:دمحم بذؽ صذ شخح رياض الراالحيؽ. -
 ىذ.ٕٙٗٔدار الؾطؽ لمشذر، الرياو، الظبعة األول ، 

دمحم بذؽ إسذساعض  أبذؾ عبذدهللا البخذارؼ الجعفذي، تحقضذس:  صحيح البخااري. -
دمحم زىضذذذذذذر بذذذذذذؽ ناصذذذذذذر الشاصذذذذذذر، دار طذذذذذذؾا الشجذذذذذذاة، الظبعذذذذذذة األولذذذذذذ ، 

 ىذ.ٕٕٗٔ
ىذذذذذ( ٕٔٙؾرؼ )ت:. مدذذذذمؼ بذذذذؽ الحجذذذذاج القذذذذذضرؼ الشيدذذذذابصااااحيح مداااامؼ -

 بضروت. -تحقضس: دمحم فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحيا  التراث العربي 
زيذذؽ الذذد ؽ عبذذد الذذرحيؼ بذذؽ الحدذذضؽ بذذؽ  طااخح الاثخيااب فااي شااخح الاقخيااب. -

ه(، ٕٙٛىذذذذ(، وابشذذذو أحسذذذد بذذذؽ عبذذذد الذذذرحيؼ )ت: ٙٓٛإبذذذراليؼ العراقذذذي، )ت:
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ر إحيذذذذا  التذذذذراث وصذذذذؾرتيا دور عذذذذدة مشيذذذذا )دا ، الظبعذذذذة السرذذذذرية القديسذذذذة
 .العربي، ومؤسدة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي

أبذؾ دمحم محسذؾد بذؽ أحسذد بذؽ مؾسذ   عسجة القاري شخح صحيح البخاري. -
ىذذ(، ط: ٘٘ٛبؽ أحسد بؽ حدضؽ الغضتاب  الحشف  بدر الذد ؽ العضشذ  )ت:

 بضروت. -دار إحيا  التراث العربي 
. تيذذ    ومعااو حاشااية ابااؽ القاايؼعااؾن السعبااؾد شااخح سااشؽ أبااي داود،  -

سشؽ أبي داود وإيزاح عممو ومذكبلتو، دمحم أشر  بؽ أمضر بؽ عمي بذؽ 
 –ىذذذذذ(، دار الكتذذذذ  العمسيذذذذة ٜٕٖٔحضذذذذدر الرذذذذديقي العغذذذذيؼ آبذذذذادؼ )ت:

 ىذ.٘ٔٗٔبضروت، الظبعة الثانية، 
أحسذد بذؽ عمذي بذؽ حجذر أبذؾ الفزذ   فاح الباري شاخح صاحيح البخااري. -

 ه.ٜٖٚٔبضروت،  -ي، ط: دار السعرفة العدقبلني الذافع

شسس الذد ؽ دمحم بذؽ عبذد الذرحسؽ  فاح السغيث بذخح ألفية الحجيث لمعخاقي.
 –ىذذذذذ(، تحقضذذذذذس: عمذذذذي حدذذذذضؽ عمذذذذذي، مكتبذذذذة الدذذذذذشة ٕٜٓالدذذذذخاوؼ )ت:

 . مٖٕٓٓىذ / ٕٗٗٔمرر، الظبعة األول ، 

ىذذذ(، تحقضذذذس: د. ٕٔٗأحسذذد بذذؽ حشبذذذ  الذذذضباني )ت:  فزااائل الراااحابة. -
بضذذذذذروت، الظبعذذذذذة األولذذذذذ ،  –هللا دمحم عبذذذذذاس، مؤسدذذذذذة الرسذذذذذالة  وصذذذذذي
 م.ٖٜٛٔ – ٖٓٗٔ

زيذؽ الذد ؽ دمحم السذدعؾ بعبذد الذرؤو   فيض القجيخ شخح الجامع الرغيخ. -
القذذاىرؼ  السشذذاوػ  بذذؽ تذذاج العذذارفضؽ بذذؽ عمذذي بذذؽ زيذذؽ العابذذد ؽ الحذذدادؼ

مرذذذذذر، الظبعذذذذذة األولذذذذذ ،  –ىذذذذذذ(، السكتبذذذذذة التجاريذذذذذة الكبذذذذذرػ ٖٔٓٔ)ت:
 ه.ٖٙ٘ٔ
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دمحم بذذذؽ إبذذذراليؼ بذذؽ  ؾسذذذف الحمبذذذي  قفااؾ األثاااخ فاااي صااافؾة عماااؾم األثاااخ. -
القذذذذذذذادرؼ التذذذذذذذاذفي، الحشفذذذذذذذي رضذذذذذذذي الذذذذذذذد ؽ السعذذذذذذذرو  بذذذذذذذذابؽ الحشبمذذذذذذذي 

ىذذذذذ(، تحقضذذذذس: عبذذذذذد الفتذذذذاح أبذذذذؾ  ذذذذذدة، ط: مكتبذذذذة السظبؾعذذذذذات ٜٔٚ)ت:
 حم . –مية اإلسبل

أبذذذذذؾ عسذذذذذرو، عثسذذذذذان بذذذذذؽ سذذذذذعضد الذذذذذداني،  كاااااااب فاااااي عماااااؼ الحاااااجيث. -
ىذذذذ(، تحقضذذذس: عمذذذي بذذذؽ أحسذذذد الكشذذذدؼ السذذذرر، مؤسدذذذة بضشؾنذذذة ٗٗٗ)ت:

 أبؾ عبي، الظبعة  –لمشذر والتؾزيع 

 م.ٕٙٓٓ -ىذ ٕٚٗٔاألول ، 
جسذال الذد ؽ أبذؾ الفذرج عبذد الذرحسؽ  كذف السذكل مؽ حجيث الرحيحيؽ. -

ىذذذ(، تحقضذذس: عمذذي حدذذضؽ البذذؾا ، ط: ٜٚ٘ الجذذؾزؼ )ت:بذذؽ عمذذي بذذؽ دمحم
 الرياو. –دار الؾطؽ 

أبؾ بكر أحسد بؽ عم  الخظض  البغذدادؼ، )ت:  الكفاية في عمؼ الخواية. -
السد شة السشذؾرة  -العمسية ةكتبسه(، تحقضس: أبؾ عبد هللا الدسؾقي، الٖٙٗ

. 

مذذي بذذؽ أبذذي بكذذر بذذؽ أبذذؾ الحدذذؽ نذذؾر الذذد ؽ ع مجسااع الدوائااج ومشبااع الفؾائااج. -
ىذذذذذ(، تحقضذذذذس: حدذذذذام الذذذذد ؽ القدسذذذذي، ط: مكتبذذذذة ٚٓٛسذذذذميسان اليضثسذذذذي )ت:

 م.ٜٜٗٔ القدسي، القاىرة،
دمحم بذذؽ سذذميسان بذذؽ سذذعد بذذؽ مدذذعؾد الرومذذي  السخارااخ فااي عمااؼ األثااخ. -

ىذذذذ( مظبذذذؾ  ضذذذسؽ كتذذذا : رسذذذالتان فذذذي السرذذذظمح، ٜٚٛالكذذذاِفَيجي )ت:
 ىذ.ٚٓٗٔاو، الظبعة األول ، الري –تحقضس: عمي زويؽ، مكتبة الرشد 
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أبؾ الحدؽ عبضد هللا بؽ دمحم عبذد  مخعاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح. -
ىذ(، إدارة البحؾث العمسية والدعؾة واإلفتا  ٗٔٗٔالدبلم السباركفؾرؼ )ت:

 م.ٜٗٛٔىذ،  ٗٓٗٔبشارس اليشد، الظبعة الثالثة،  -الجامعة الدمفية  -

بذؾ عبذد هللا الحذاكؼ دمحم بذؽ عبذد هللا بذؽ دمحم أ السداجرك عماى الراحيحيؽ. -
ىذذ(، تحقضذس: ٘ٓٗبؽ حسدويو بؽ ُنييؼ بؽ الحكؼ الزبي الشيدذابؾرؼ )ت:

بضروت، الظبعة األول ،  –مرظف  عبد القادر عظا، دار الكت  العمسية 
 م.ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ

. أحسذذذذذد بذذذذذؽ دمحم بذذذذذؽ حشبذذذذذ  الذذذذذذضباني مداااااشج اإلماااااام أحساااااج باااااؽ حشبااااال -
عادل مرشد، وآالرون، مؤسدة  -قضس: شعض  األرنؤوط ىذ(، تحٕٔٗ)ت:

 م.ٕٔٓٓ -ىذ ٕٔٗٔالرسالة، الظبعة األول ، 
ه(، دار الكتذذذذ  ٕٗٓ. )ت: السدااااشج ل مااااام ي بااااؽ إدريااااذ الذااااافعي -

 بضروت، الظبعة األول . -العمسية 

عسذر بذؽ عمذي بذؽ عسذر القزويشذي، أبذؾ حفذص، سذراج  مذيخة القدويشاي. -
حقضذذس: الذذدكتؾر عذذامر حدذذؽ صذذبرؼ، دار البذذذائر ىذذذ(، تٓ٘ٚالذذد ؽ )ت:

 اإلسبلمية، الظبعة 

 م.ٕ٘ٓٓ -ىذ  ٕٙٗٔاألول ، 
ه(، ٖٕ٘. ألبذي بكذر بذؽ أبذي شذضبة، )ت: السرشف في األحاديث وا ثار -

 ه.ٜٓٗٔتحقضس: كسال الحؾت، مكتبة الرشد بالرياو، الظبعة األول ، 
ىذذ(، تحقضذس: حسذدؼ ٖٓٙسذميسان بذؽ أحسذد الظبرانذي )ت: السعجؼ الكبيخ. -

 عبد السجضد، مكتبة ابؽ تيسية، القاىرة، الظبعة الثانية.
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الحذذذذاكؼ أبذذذذي عبذذذذد هللا دمحم بذذذذؽ عبذذذذد هللا الحذذذذافع  معخفااااة عمااااؾم الحااااجيث. -
 الشيدابؾرؼ، دراسة وتحقضس: زىضر شفضس الكبي، ط: دار إحيا  العمؾم.

ؽ عسذر أبذؾ اليبذاس أحسذد بذ السفيؼ لسا أشاكل ماؽ تمخايص كاااب مدامؼ. -
ىذذذذ(، تحقضذذذس وتعمضذذذس: محضذذذي الذذذد ؽ  ٙ٘ٙ - ٛٚ٘بذذذؽ إبذذذراليؼ القرطبذذذي )

بضذذذذروت، ودار الكمذذذذؼ  -د ذذذذ  ميدذذذذتؾ وآالذذذذرون، دار ابذذذذؽ كثضذذذذر، دمذذذذذس 
 م. ٜٜٙٔ -ىذ  ٚٔٗٔبضروت، الظبعة األول ،  –الظض ، دمذس 

عثسذذان بذذذؽ عبذذذد  مقجمااة اباااؽ الراااالح، )معخفاااة أناااؾاع عماااؾم الحاااجيث(. -
ىذذ(، تحقضذس: نذؾر الذد ؽ عتذر، ٖٗٙؽ الرذبلح )ت:الرحسؽ تقذي الذد ؽ ابذ

 -ىذذذذذذذذذ ٙٓٗٔبضذذذذذذذذروت،  –سذذذذذذذذؾريا، دار الفكذذذذذذذذر السعاصذذذذذذذر  -دار الفكذذذذذذذر
 م.ٜٙٛٔ

أبذؾ زكريذا محضذي الذد ؽ يحضذ   السشياج شخح صاحيح مدامؼ باؽ الحجااج. -
بضذذذذروت،  –ىذذذذذ(، دار إحيذذذذا  التذذذذراث العربذذذذي ٙٚٙبذذذؽ شذذذذر  الشذذذذؾوؼ )ت:

 ه.ٕٜٖٔالظبعة الثانية، 
رواية يحض  بؽ يحض ، لئلمام مالػ بؽ أنس األصبحي، تحقضس: ب السؾطأ. -

 م.ٕٗٓٓدمحم األعغسي، مؤسدة آل نييان، الظبعة األول ، 

. أحسذذذذد بذذذذؽ حجذذذذر العدذذذذقبلني نخبااااة الفكااااخ فااااي مرااااظمح أىاااال األثااااخ -
عسذذذذاد الدذذذذضد، دار الحذذذذد ث  -ىذذذذذ(، تحقضذذذذس: عرذذذذام الرذذذذبابظي ٕ٘ٛ)ت:

 م.ٜٜٚٔبالقاىرة، الظبعة الخامدة، 
. أحسذد بذؽ ىة الشغخ فاي تؾضايح نخباة الفكاخ فاي مراظمح أىال األثاخند  -

ه(، تحقضذذذس: عبذذذد هللا الرحضمذذذذي، ٕ٘ٛعمذذذ  بذذذؽ حجذذذر العدذذذذقبلني، )ت: 
 ه.ٕٕٗٔسفضر بالرياو، الظبعة األول ، مظبعة 
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برىذذذان الذذذد ؽ إبذذذراليؼ بذذذؽ عسذذذر  الشكااات الؾفياااة بساااا فاااي شاااخح األلفياااة. -
بذذذة الرشذذذد ناشذذذرون، الظبعذذذة البقذذذاعي، تحقضذذذس: مذذذاىر ياسذذذضؽ الفحذذذ ، مكت

 م.ٕٚٓٓىذ /  ٕٛٗٔاألول ، 

أحسد بؽ عمي بؽ حجر العدقبلني، )ت:  الشكت عمى كااب ابؽ الرالح. -
ه(، تحقضذذذذس: ربيذذذذذع السذذذذذدالمي، عسذذذذادة البحذذذذذث العمسذذذذذي بالدذذذذذعؾدية، ٕ٘ٛ

 م.ٜٗٛٔالظبعة األول ، 
دمحم بذذذذذؽ عمذذذذذي بذذذذذؽ دمحم بذذذذذؽ عبذذذذذد هللا الذذذذذذؾكاني اليسشذذذذذي  نيااااال األوطاااااار. -

مرر،  -ىذ(، تحقضس: عرام الد ؽ الربابظي، دار الحد ث ٕٓ٘ٔت:)
 م.ٖٜٜٔالظبعة األول ، 

ىذذ(، ٖٓٗٔدمحم بذؽ أبذ  ُشذيبة )ت: الؾسيف في عمؾم ومراظمح الحاجيث. -
 .ط: دار الفكر العربي

زيؽ الد ؽ دمحم بؽ تاج العارفضؽ بذؽ عمذي  اليؾاقيت والجرر في شخح نخبة. -
ىذ(، تحقضس: السرتزي الزيؽ أحسد، ٖٔٓٔت:بؽ زيؽ العابد ؽ الحدادؼ )

 م.ٜٜٜٔالرياو، الظبعة األول ،  –مكتبة الرشد 
 : أصؾل الفقوخامدا : كاب 

اإلبياج في شخح السشياج. )مشياج الؾصؾل إلاي عماؼ األصاؾل لمقاضاي  -
ىذذ(، تقذي الذد ؽ عمذي بذؽ عبذد الكذافي بذؽ عمذي بذؽ ٘ٛٚ)ت:  البيزاوي(

 تسام الدبكي وولده تاج 

 -ىذذ ٙٔٗٔبضذروت، -ؽ أبؾ نرذر عبذد الؾىذا ، ط: دار الكتذ  العمسيذة لد ا
 م.ٜٜ٘ٔ
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. أبذذذذي الؾلضذذذذد بذذذذؽ المذذذذف البذذذذاجي، إحكااااام الفرااااؾل فااااي أحكااااام األصااااؾل -
ه(، تحقضذذذس: د/ عبذذذد هللا الجبذذذؾرؼ، مؤسدذذذة الرسذذذالة، الظبعذذذة  ٗٚٗ)ت:

 م.ٜٜٛٔاألول ، 

بذي عمذي بذؽ أبؾ الحدؽ سضد الد ؽ عمي بذؽ أ اإلحكام في أصؾل األحكام. -
ىذذذ( تحقضذذس: عبذذد الذذرزاا عفيفذذي، ٖٔٙدمحم بذذؽ سذذالؼ الثعمبذذي اآلمذذدؼ )ت:

 لبشان. -دمذس -ط: السكت  اإلسبلمي، بضروت
دمحم بذؽ عمذ  بذؽ دمحم  إرشاد الفحؾل إلى تحقيق الحق ماؽ عماؼ األصاؾل. -

ه(، تحقضذذذذذس: الذذذذذذيخ: أحسذذذذذد عشايذذذذذة، دار الكتذذذذذا  ٕ٘٘ٔالذذذذذذؾكاني )ت:
 م.ٜٜٜٔاألول ، العربي، دمذس، الظبعة 

. ألبذذذذ  بكذذذذر دمحم بذذذذؽ أبذذذذ  سذذذذي  الدرالدذذذذ  الحشفذذذذ  أصااااؾل الدخخدااااى -
ىذذذذ( تحقضذذذس: أبذذذؾ الؾفذذذا األفغذذذاني، دار الكتذذذ  العمسيذذذة ببضذذذروت، ٜٖٓ)ت:

 م.ٖٜٜٔالظبعة األول ، 

د / دمحم أبذذؾ الشذذؾر زىضذذر األسذذتاذ بجامعذذة األزىذذر، السكتبذذة  أصااؾل الفقااو. -
 م.ٜٜ٘ٔىذ ٘ٔٗٔاألزىرية، 

ه(،  ٜٗٚبذذذدر الذذذد ؽ دمحم بذذذؽ عبذذذد هللا الزركذذذذذي )ت:  السحااايف. البحاااخ -
 م.ٜٜٗٔتحقضس: لجشة مؽ عمسا  األزىر، دار الكتبي، الظبعة األول ، 

دمحم بؽ عبد الحسضد األسسشدػ، تحقضذس: دمحم زكذ   بحل الشغخ في األصؾل. -
 م.  ٕٜٜٔعبد البر، دار التراث. الظبعة األول ، 

محسؾد بؽ عبد الرحسؽ )أبي  خ ابؽ الحاجب.بيان السخارخ شخح مخار -
ىذذذ(، تحقضذذس: ٜٗٚالقاسذذؼ( ابذذؽ أحسذذد بذذؽ دمحم، أبذذؾ الثشذذا  األصذذفياني )ت:
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 -ىذذذذذ ٙٓٗٔدمحم مغيذذذذر بقذذذذا، دار السذذذذدني، الدذذذذعؾدية، الظبعذذذذة األولذذذذ ، 
 م.ٜٙٛٔ

أبذؾ اسذحاا إبذراليؼ بذؽ عمذي بذؽ  ؾسذف الذذضرازؼ  الابرخة في أصاؾل الفقاو. -
دمذذذذذس، الظبعذذذذة  –د. دمحم حدذذذذؽ ىضتذذذذؾ، دار الفكذذذذر ىذذذذذ( تحقضذذذذس: ٙٚٗ)ت:

 ه.ٖٓٗٔاألول ، 
عبل  الد ؽ أبؾ الحدذؽ عمذي بذؽ  الاحبيخ شخح الاحخيخ في أصؾل الفقو. -

ىذذذ(، تحقضذذس: د. ٘ٛٛسذذميسان السذذرداوؼ الدمذذذقي الرذذالحي الحشبمذذي )ت:
 عبد الرحسؽ الجبريؽ 

 -ىذذ ٕٔٗٔلذ ، الدذعؾدية، الظبعذة األو  -الريذاو  -وآالرون، مكتبة الرشد 
 م.ٕٓٓٓ

شسس الد ؽ دمحم بؽ دمحم بؽ دمحم ابذؽ أمضذر حذاج الحشفذي  الاقخيخ والاحبيخ. -
 م.ٖٜٛٔ -ىذ ٖٓٗٔىذ(، دار الكت  العمسية، الظبعة الثانية، ٜٚٛ)ت:

أبذذذ  الخظذذذا  أحسذذذد بذذذؽ الحدذذذؽ الكمذذذؾذان   الاسيياااج فاااي أصاااؾل الفقاااو. -
إبذذذذراليؼ، مؤسدذذذذة  ىذذذذذ( تحقضذذذذس: د / دمحم بذذذذؽ عمذذذذ  بذذذذؽٓٔ٘الحبشمذذذذ  )ت:

 م.ٕٓٓٓ -ىذ ٕٓٗٔبضروت، الظبعة الثانية،  -الريان 
صذذدر الذذذريعة عبضذذد هللا بذذؽ مدذذعؾد السحبذذؾبي  الاؾضاايح لساااؽ الاشقاايح. -

 ه(، ط دمحم عم  صبيح.ٜٔٚالبخارؼ الحشفي )ت: 
دمحم أمذذضؽ بذذؽ محسذذؾد البخذذارؼ السعذذرو  بذذىمضر بادشذذذاه  تيداايخ الاحخيااخ. -

 بضروت. -دار الفكر  ىذ(، ط:ٕٜٚالحشفي )ت:

عبذذد الكذذريؼ بذذؽ الشسمذذة، مكتبذذة  الجااامع لسدااائل أصااؾل الفقااو وتظبيقاتيااا. -
 م.ٕٓٓٓ -ىذ ٕٓٗٔالرياو، الظبعة األول ،  -الرشد 



 

 امآراء األصوليني يف رواية الصحابي حبكاية القول والفعل وأثرها يف األحك

91 

تاج الد ؽ أب  عبد هللا دمحم بذؽ الحدذضؽ األمذؾرػ  الحاصل مؽ السحرؾل. -
 ىذذذذذ( تحقضذذذذس: د/ عبذذذذد الدذذذذبلم محسذذذذؾد، ط: جامعذذذذة قذذذذار  ذذذذؾنسٖ٘ٙ)ت:

 ببشغازؼ.

الحدذضؽ بذؽ عمذ  الرجراجذ  الذؾشذاوػ  رفع الشقااب عاؽ تشقايح الذاياب. -
ه(، تحقضذذذس: د/ عبذذذد الذذذرحسؽ الجبذذذريؽ، مكتبذذذة الرشذذذد، الظبعذذذة ٜٜٛ)ت:

 األول . 
أبذؾ دمحم مؾفذس الذد ؽ عبذد  روضة الشاعخ وجشة السشاعخ في أصؾل الفقاو. -

ؽ قدامذذة السقدسذذي هللا بذذؽ أحسذذد بذذؽ دمحم بذذؽ قدامذذة الجسذذاعضمي السقدسذذي بذذ
ىذذ(، مؤسدذة الرّيذان لمظباعذة والشذذر والتؾزيذع، الظبعذة الثانيذة، ٕٓٙ)ت: 

 م.ٕٕٓٓ-ىذٖٕٗٔ
. لمقاض  عزد السمة والد ؽ عبد شخح العزج عمى مخارخ ابؽ الحاجب -

ىذذ( وبيامذذو حاشذية  ٙ٘ٚالرحسؽ بؽ أحسد بؽ عبد الغفار اإليج  )ت: 
ىذذذذ(،  ٙٔٛيف الجرجذذذاني )ت: ىذذذذ(، وحاشذذذية الذذذذر  ٜٔٚالتفتذذذازان  )ت: 

 م.ٖٜٛٔ -ىذ ٖٓٗٔبضروت، الظبعة الثانية،  -دار الكت  العمسية 

تحقضذس: أ/  –لئلمام أحسد بذؽ قاسذؼ اليبذادػ  الذخح الكبيخ عمى الؾرقات. -
عبذذذذد هللا ربيذذذذع، أ/ سذذذذضد عبذذذذد العزيذذذذز، مؤسدذذذذة قرطبذذذذة، الظبعذذذذة األولذذذذ ، 

 م.ٜٜ٘ٔ -ىذ ٙٓٗٔ
بذذؽ أحسذذد بذذؽ عبذذد العزيذذز الفتذذؾح  الحشبمذذ  ابذذؽ دمحم  شااخح الكؾكااب السشيااخ. -

ىذ(، تحقضس د/ دمحم الزحضم ، د/ نزيو حسذاد، الشاشذر مكتبذة  ٕٜٚالشجار )ت: 
 العبيكان بالرياو.
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. لئلمذذذام أبذذذ  إسذذذحاا إبذذذراليؼ بذذذؽ عمذذذ  شاااخح المساااع فاااي أصاااؾل الفقاااو -
ىذذذذذذ(، تحقضذذذذذس د/ عبذذذذذد السجضذذذذذد تركذذذذذي، دار الغذذذذذر   ٙٚٗالذذذذذذضرازػ )ت: 

 م.ٜٛٛٔ -ىذ ٛٓٗٔالظبعة األول ،  اإلسبلمي،

بيذذذامش حاشذذذية الشفحذذذات عمذذذ   شاااخح الؾرقاااات لجاااالل الاااجيؽ السحماااى. -
 م.ٖٜٛٔالؾرقات لمجاوػ. طبعة الحمبي 

شيا  الد ؽ أحسد بؽ إدريس القرافذي، تحقضذس: طذو  شخح تشقيح الفرؾل. -
 عبد الرؤو  سعد، طبعة السكتبة األزىرية لمتراث.

. جذذذبلل الذذد ؽ دمحم بذذذؽ أحسذذذد السحمذذذ  )ت: حمااايشاااخح جساااع الجؾاماااع لمس -
ىذذذذ( عمذذذ  جسذذذع الجؾامذذذع لتذذذاج الذذذد ؽ عبذذذد الؾىذذذا  الدذذذبك ، ومعذذذو  ٗٙٛ

ىذذ(، ٜٛٔٔحاشية البشان  لمعبلمة عبذد الذرحسؽ بذؽ جذاد هللا البشذاني )ت: 
 م. ٕٜٛٔ -ىذ ٕٓٗٔط دار الفكر، 

ريؼ . لشجؼ الد ؽ سميسان بؽ عبد القؾػ بذؽ عبذد الكذشخح مخارخ الخوضة -
ىذذذذ(، تحقضذذذس: د/ عبذذذد هللا بذذذؽ عبذذذد السحدذذذؽ التركذذذ ،  ٙٔٚالظذذذؾفي )ت:

 م.ٜٚٛٔبضروت، الظبعة األول ،  -مؤسدة الرسالة 
 -ىذذذ(، مكتبذذة الذذدعؾة ٖ٘ٚٔعبذذد الؾىذذا  الذذبل  )ت: عمااؼ أصااؾل الفقااو. -

 شبا  األزىر، الظبعة الثامشة، لدار القمؼ.

يحضذذذ  زكريذذذا  لذذذذيخ اإلسذذذبلم أبذذذ  غاياااة الؾصاااؾل شاااخح لاااب األصاااؾل. -
 األنرارػ الذافع ، ط: عيد  الباب  الحمبي وشركاه بسرر.

دمحم بذذؽ حسذذزة بذذؽ دمحم، شذذسس الذذد ؽ  فرااؾل البااجائع فااي أصااؾل الذااخائع. -
ىذذ(، تحقضذس: دمحم حدذضؽ دمحم حدذؽ ٖٗٛالفشارؼ )أو الَفَشذرؼ( الرومذي )ت:
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م ٕٙٓٓلبشذان، الظبعذة األولذ ،  –إسساعض ، دار الكت  العمسية، بضروت 
 ىذ.ٕٚٗٔ -

لمعبلمذذة عبذذد العمذذ  دمحم بذذؽ نغذذام  فااؾاتح الخحسااؾت بذااخح مداامؼ الثبااؾت. -
 الد ؽ األنرارؼ، مظبؾ  مع كتا  السدترف ، ط: دار الفكر.

أبذؾ السغفذر، مشرذؾر بذؽ دمحم بذؽ عبذد الجبذار  قؾاطع األدلة في األصاؾل. -
حدذؽ ىذذ(، تحقضذس: دمحم حدذؽ دمحم ٜٛٗابؽ أحسد السروزػ الدسعاني )ت:

اسذذذذذذذذذذذذذذساعض  الذذذذذذذذذذذذذذذافعي، دار الكتذذذذذذذذذذذذذذ  العمسيذذذذذذذذذذذذذذة، بضذذذذذذذذذذذذذذروت، لبشذذذذذذذذذذذذذذان، 
 م.ٜٜٜٔىذ/ٛٔٗٔ

. لمعبلمذذذذة صذذذذف  الذذذذد ؽ عبذذذذد السذذذذؤمؽ قؾاعااااج األصااااؾل ومعاقااااج الفرااااؾل -
ىذذذذذ(، تحقضذذذذس: أحسذذذذد الظيظذذذذاوػ، ط: دار  ٜٖٚالبغذذذذدادػ الحشبمذذذذ ، )ت: 

 الفزضمة لمشذر والتؾزيع بالقاىرة.

عذبل  الذد ؽ عبذد العزيذز أحسذد . لأصاؾل الباددوي  عاؽ كذف األسخار شخح -
 ىذ(، الشاشر دار الكتا  اإلسبلمي بالقاىرة. ٖٓٚالبخارػ )ت: 

لئلمذذام أبذذ  إسذذحاا إبذذراليؼ بذذؽ عمذذ  الذذذضرازؼ  المسااع فااي أصااؾل الفقااو. -
 م.ٖٕٓٓىذ(، دار الكت  العمسية، الظبعة الثانية، ٙٚٗالفضروزأبادػ )ت:

 ٜٖ٘ٔ: تديس الرذشياجي )عبذد الحسضذد دمحم بذؽ بذال . مبااد  األصاؾل -  
الظبعذذة: ،الشاشذذر: الذذذركة الؾطشيذذة لمكتا ، عسذذار الظذذالبي د/ىذذذ(السحقس: 

 .ٜٛٛٔالثانية، 
. فخر الد ؽ بؽ عسر بؽ الحدضؽ الرازؼ، السحرؾل في عمؼ أصؾل الفقو -

ىذذذ(، تحقضذذس: د/ طذذو جذذابر فيذذاو العمذذؾان ، مؤسدذذة الرسذذالة  ٙٓٙ)ت: 
 م.ٕٜٜٔ -ذ ىٕٔٗٔببضروت، الظبعة الثانية، 
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. دمحم األمذضؽ الذذشكيظي، ط: السكتبذة الدذمفية بالسد شذة ماحكخة أصاؾل الفقاو -
 السشؾرة.

. السذرآة لسشبلالدذرو مخآة األصؾل شخح مخقااة األصاؾل بحاشاية األزمياخى  -
ىذذذذذذ(، الشاشذذذذذر ٕٓٔٔىذذذذذذ( والحاشذذذذذية لؤلزمضذذذذذرػ سذذذذذميسان )ت:  ٘ٛٛ)ت: 

 السكتبة األزىرية.

مظبذذؾ  مذذذع كتذذذا  دمحم بذذؽ دمحم الغزالذذذي،  السداراافى ماااؽ عماااؼ األصاااؾل. -
 طبعة: دار الفكر.فؾاتح الرحسؾت بذرح مدمؼ الثبؾت، 

آل تيسيذذة بترذذشيف الجذذّد: مجذذد الذذد ؽ عبذذد  السدااؾدة فااي أصااؾل الفقااو. -
ىذذذذ(، وأضذذذا  إلضيذذذا األ : عبذذذد الحمذذذيؼ بذذذؽ ٕ٘ٙالدذذذبلم بذذذؽ تيسيذذذة )ت: 

ىذذ(، ٕٛٚسيذة )ت:ىذ(، وإكسال االبؽ الحفضد: أحسد بذؽ تيٕٛٙتيسية )ت: 
 تحقضس: دمحم محضي الد ؽ عبد الحسضد، الشاشر: دار الكتا  العربي.

أبذذؾ السشذذذ ر  السعارااخ مااؽ شااخح مخارااخ األصاااؾل مااؽ عمااؼ األصااؾل. -
محسؾد بؽ دمحم بؽ مرظف  بؽ عبذد المظيذف السشيذاوؼ، السكتبذة الذذاممة، 

 م.ٕٔٔٓ -ىذ ٕٖٗٔ، ثانيةمرر، الظبعة ال
دمحم بذذذؽ عمذذي الظضذذذ  أبذذذؾ الحدذذذضؽ الَبْرذذذرؼ  و.السعاساااج فاااي أصاااؾل الفقااا -

 –ىذذذذذ(، تحقضذذذذس: المضذذذذ  السذذذذيس، دار الكتذذذذ  العمسيذذذذة ٖٙٗالسعتزلذذذذي )ت:
 ه.ٖٓٗٔبضروت، الظبعة األول ، 

لئلمذذذذذام شذذذذذسس الذذذذذد ؽ دمحم بذذذذذؽ  ؾسذذذذذف الجذذذذذزرؼ )ت:  معاااااخاج السشيااااااج. -
 -ىذذ ٖٔٗٔىذ(، تحقضذس: د/ شذيبان دمحم إسذساعض ، الظبعذة األولذ ، ٔٔٚ

 م.ٖٜٜٔ
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مفااح الؾصؾل إلى بشاء الفخوع عمى األصؾل )ومعو: مثارات الغماف فاي  -
ه(، ٔٚٚ، أبذذذذؾ عبذذذذد هللا دمحم بذذذذؽ أحسذذذذد الحدذذذذشي التمسدذذذذاني )ت:األدلااااة(

مكة السكرمة، مؤسدة الريان  -تحقضس: دمحم عمي فركؾس، السكتبة السكية 
 م.ٜٜٛٔ -ىذ ٜٔٗٔبضروت )لبشان(، الظبعة األول ،  -
لحجذة اإلسذبلم دمحم بذؽ دمحم الغزالذ ، )ت:  ميقات األصاؾل.السشخؾل مؽ تع -

دمذذذذذس، الظبعذذذذة  -ىذذذذذ(، تحقضذذذذس: د/ دمحم حدذذذذؽ ىضتذذذذؾ، دار الفكذذذذر ٘ٓ٘
 م.ٜٓٛٔالثانية، 

ىذ(، تحقضس: ٜٓٚإبراليؼ بؽ مؾس  بؽ المخسي الذاطبي )ت:  السؾافقات. -
 م.ٜٜٚٔأبؾ عبضدة مذيؾر، دار ابؽ عفان، الظبعة األول ، 

. مجسؾعذذذذة مذذذذؽ العسذذذذا ، دار إلجساااااع فااااي الفقااااو اإلسااااالميمؾسااااؾعة ا -
 م.ٕٕٔٓالفزضمة بالرياو، الظبعة األول ، 

لعذذبل  الذذد ؽ أبذذ  بكذذر دمحم بذذؽ أحسذذد  مياادان األصااؾل فااي ناااائج العقااؾل. -
ىذ(، تحقضس: د/ دمحم زك  عبد البر، مكتبة التراث،  ٜٖ٘الدسرقشدػ )ت: 
 م.ٜٜٚٔ -ىذ ٛٔٗٔالظبعة الثانية، 

لمذذذذذيخ عبذذذذد القذذذذادر بذذذذؽ بذذذذدران الدمذذذذذق  )ت:  الخاااااطخ العاااااطخ. ندىااااة -
 ىذ( شرح ٖٙٗٔ

كتذذذا  روضذذذة الشذذذاعر وجشذذذة السشذذذاعر البذذذؽ قدامذذذة السقدسذذذ ، ط دار الكتذذذ  
 العمسية ببضروت.

لعبذذد هللا بذذؽ إبذذراليؼ العمذذؾػ الذذذشكيظ   نذااخ البشااؾد عمااى مخاقااى الدااعؾد. -
 –هٜٓٗٔاألولذذذذذ ، بضذذذذذروت، الظبعذذذذذة  -السذذذذذالكي، دار الكتذذذذذ  العمسيذذذذذة 

 م.ٜٛٛٔ
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لذيا  الد ؽ أب  اليباس أحسد بذؽ  نفائذ األصؾل في شخح السحرؾل. -
ىذذذذ( ٗٛٙإدريذذذس بذذذؽ عبذذذد الذذذرحسؽ الرذذذشياج  السعذذذرو  بذذذالقراف ، )ت: 

والذذذيخ/ عمذذ  دمحم معذذؾو،  –تحقضذذس الذذذيخ/ عذذادل أحسذذد عبذذد السؾجذذؾد 
 م.ٜٜ٘ٔ -ىذ ٙٔٗٔمكتبة نزار مرظف  الباز، الظبعة األول ، 

لئلمام صف  الد ؽ دمحم بؽ عبد الرحيؼ  نياية الؾصؾل في دراية األصؾل. -
تحقضس د/ صالح بؽ سميسان، د/ سعد الدذؾيح،  -ىذ  ٘ٔٚاألرمؾػ )ت: 

 م.ٜٜٜٔ -ىذ ٜٔٗٔمكتبة نزار مرظف  الباز، الظبعة الثانية، 

لئلمام أب  الؾفا  عم  بذؽ عقضذ  الحشبمذ  )ت:  الؾاضح في أصؾل الفقو. -
ىذذذذذ(، تحقضذذذذس د/ عبدالسحدذذذذؽ التركذذذذ ، مؤسدذذذذة الرسذذذذالة ببضذذذذروت،  ٖٔ٘

 م.ٜٜٜٔالظبعة األول ، 

 :   الفقو: كاب  سادسا
زكريذذذذا بذذذذؽ دمحم بذذذذؽ زكريذذذذا  أسااااشى السظالااااب فااااي شااااخح روض الظالااااب. -

ىذذ(، الظبعذة األولذ ، ٕٜٙاألنرارؼ، زيؽ الد ؽ أبذؾ يحضذ  الدذشيكي )ت:
 دار الكتا  اإلسبلمي.

زيؽ الذد ؽ بذؽ إبذراليؼ بذؽ دمحم، السعذرو   كشد الجقائق. البحخ الخائق شخح -
ىذذذذ( مذذذع تكسمذذذة البحذذذر الرائذذذس لسحسذذذد بذذذؽ ٜٓٚبذذذابؽ نجذذذيؼ السرذذذرؼ )ت:

ىذذ(، وبالحاشذية: ٖٛٔٔحدضؽ بؽ عمي الظؾرؼ الحشفذي القذادرؼ )ت بعذد 
 مشحة الخالس البؽ عابد ؽ، الظبعة األول ، دار الكتا  اإلسبلمي.

عذذذبل  الذذذد ؽ أبذذذؾ بكذذذر الكاسذذذاني  الذاااخائع. باااجائع الراااشائع فاااي تختياااب -
بضذذذروت، الظبعذذذة الثانيذذذة،  -ىذذذذ(، دار الكتذذذ  العمسيذذذة ٚٛ٘الحشفذذذي. )ت: 

 م.ٜٙٛٔ
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أبؾ الؾلضد دمحم بؽ أحسد بؽ دمحم بؽ أحسذد  بجاية السجايج ونياية السقارج. -
ىذذذذذذ(، مظبعذذذذذة ٜ٘٘بذذذذذؽ رشذذذذذد القرطبذذذذذي الذذذذذذيضر بذذذذذابؽ رشذذذذذد الحفضذذذذذد )ت:

-ىذذذذذذٜٖ٘ٔأوالده، مرذذذذذر، الظبعذذذذذة الرابعذذذذذة، مرذذذذذظف  البذذذذذابي الحمبذذذذذي و 
 م.ٜ٘ٚٔ

أبذذؾ دمحم محسذؾد بذؽ أحسذذد بذؽ مؾسذ  بذذؽ أحسذد بذذؽ  البشاياة شااخح اليجاياة. -
ىذذذذذ(، دار الكتذذذذ  ٘٘ٛحدذذذذضؽ الغضتذذذذاب  الحشفذذذذ  بذذذذدر الذذذذد ؽ العضشذذذذ  )ت:

 م.ٕٓٓٓ -ىذ ٕٓٗٔبضروت، الظبعة األول ،  -العمسية 

ه(، ٕٓ٘د القرطبذذذي، )ت: ألبذذذي الؾلضذذذد دمحم بذذذؽ رشذذذ البياااان والاحرااايل. -
بضروت، الظبعة  -تحقضس: د/ دمحم حجي، وآالرون، دار الغر  اإلسبلمي 

 م.ٜٛٛٔالثانية، 
ىذذذ(، دراسذذة وتحقضذذس:  ٛٚٗعمذذي بذذؽ دمحم الربعذذي المخسذذي )ت:  الابرااخة. -

الذذذدكتؾر أحسذذذذد عبذذذد الكذذذذريؼ نجضذذذ ، وزارة األوقذذذذا  والذذذذؤون اإلسذذذذبلمية، 
 م.ٕٔٔٓ -ىذ ٕٖٗٔقظر، الظبعة األول ، 

- . ام ببيْب عثسذان بذؽ عمذي بذؽ  تبييؽ الحقائق شخح كشاد الاجقائق وحاشاية الذْب
ىذذذ(، مذذع حاشذذية ٖٗٚمحجذذؽ البذذارعي، فخذذر الذذد ؽ الزيمعذذي الحشفذذي )ت: 

شذذيا  الذذد ؽ أحسذذد بذذؽ دمحم بذذؽ أحسذذد بذذؽ  ذذؾنس بذذؽ إسذذساعض  بذذؽ  ذذؾنس 
ذذذذْمِبيُّ )ت:  لقذذذذاىرة، بذذذذؾالا، ا -ىذذذذذ(، السظبعذذذذة الكبذذذذرػ األمضريذذذذة ٕٔٓٔالذِّ

 ىذ.ٖٖٔٔالظبعة األول ، 

عمذذذّي بذذذؽ عمذذذّي ابذذذؽ أبذذذي العذذذز الحشفذذذي ل الاشبياااو عماااى مذاااكالت اليجاياااة. -
ىذذذ(، تحقضذذس ودراسذذة: عبذذد الحكذذيؼ شذذاكر، وأنذذؾر صذذالح ،رسذذالة ٕٜٚ)ت:
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مكتبذذذذذذة الرشذذذذذذد  ط: الجامعذذذذذذة اإلسذذذذذذبلمية بالسد شذذذذذذة السشذذذذذذؾرة، -ماجدذذذذذذتضر
 م.ٖٕٓٓ -ىذ ٕٗٗٔالدعؾدية، الظبعة األول ، ب

. دمحم أمذضؽ بذؽ عسذر حاشية ابؽ عابجيؽ )رد السحاار عمى الجر السخاار( -
-ىذذذذ(، دار الفكذذذرٕٕ٘ٔبذذؽ عبذذذد العزيذذذز عابذذذد ؽ الدمذذذقي الحشفذذذي )ت: 

لذذدر السختذذار لمحرذذفكي وا م.ٕٜٜٔ -ىذذذ ٕٔٗٔبضذذروت، الظبعذذة الثانيذذة، 
 . شرح تشؾير األبرار لمتسرتاشيعم  

عمذي بذؽ دمحم بذؽ حبضذ   الذاافعي. الحاوي الكبياخ فاي فقاو ماحىب اإلماام -
 -ىذذذذ(، تحقضذذذس: الذذذذيخ عمذذذي دمحم معذذذؾو ٓ٘ٗالبرذذذرؼ السذذذاوردؼ )ت: 

 –، دار الكتذذذ  العمسيذذذة، بضذذذروت ٔالذذذذيخ عذذذادل أحسذذذد عبذذذد السؾجذذذؾد، ط
 مٜٜٜٔ-ىذ  ٜٔٗٔلبشان، 

دمحم بذذؽ أبذذي بكذذر بذذؽ أ ذذؾ  بذذؽ سذذعد  زاد السعاااد فااي ىااجي خيااخ العباااد. -
 -ىذذ(، تحقضذس: شذعض  األرنذاؤوط ٔ٘ٚة )ت:شسس الد ؽ ابؽ قذيؼ الجؾزيذ

 -مكتبذذذة السشذذذار اإلسذذذذبلمية  -عبذذذد القذذذادر األرنذذذاؤوط، مؤسدذذذذة الرسذذذالة 
 م.ٜٙٛٔبضروت، الظبعة الرابعة عذر، 

ه(، تحقضذذس: ٗٛٙشذذيا  الذذد ؽ أحسذذد بذذؽ إدريذذس القرافذذي، )ت:  الااحخيخة. -
 م.ٜٜٗٔدمحم حجي وآالرون، دار الغر  اإلسبلمي، الظبعة األول ، 

. عبذذد الذذرحسؽ بذذؽ دمحم السقدسذذي، )ت: الذااخح الكبيااخ عمااى ماااؽ السقشااع -
 ه(، ط: دار الكتا  العربي.ٕٛٙ

أبذؾ عبذد هللا دمحم بذؽ أحسذد بذؽ دمحم بذؽ  شفاء الغميل فاي حال مقفال خميال. -
ىذذذذذذ(، تحقضذذذذذس: ٜٜٔدمحم بذذذذؽ عمذذذذذي بذذذذذؽ  ذذذذذازؼ العثسذذذذذاني السكشاسذذذذذي )ت: 

جضبؾيذو لمسخظؾطذات والدمذة الدكتؾر أحسد بؽ عبد الكريؼ نجضذ ، مركذز ن
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 -ىذذذ ٜٕٗٔجسيؾريذذة مرذذر العربيذذة، الظبعذذة األولذذ ،  -التذذراث، القذذاىرة 
 م.ٕٛٓٓ

 زكريا بؽ دمحم بؽ أحسد بؽ زكريا  الغخر البيية في شخح البيجة الؾردية. -

ىذذذذ(، نذذذذر: السظبعذذذة ٕٜٙاألنرذذذارؼ، زيذذذؽ الذذذد ؽ أبذذذؾ يحضذذذ  الدذذذشيكي )ت: 
 السيسشية.

د/ ولبذذذة الزحضمذذذي، دار الفكذذذر، سذذذؾريا، الظبعذذذة  ااااو.الفقاااو اإلساااالمي وأدل -
 الرابعة.

أحسذد بذؽ  ذانؼ )أو  الفؾاكو الجواني عمى رساالة اباؽ أباي زياج القيخواناي. -
 شذذيؼ( بذذؽ سذذالؼ ابذذؽ ميشذذا، شذذيا  الذذد ؽ الشفذذراوؼ األزىذذرؼ السذذالكي )ت: 

 م.ٜٜ٘ٔ -ىذ ٘ٔٗٔىذ(، دار الفكر، الظبعة األول ، ٕٙٔٔ
مؾفذذس الذذد ؽ عبذذد هللا بذذؽ قدامذذة السقدسذذي  مااام أحسااج.الكااافي فااي فقااو اإل -

 -ىذذذذذذذذ  ٗٔٗٔىذذذذذذذذ(، دار الكتذذذذذذذ  العمسيذذذذذذذة، الظبعذذذذذذذة األولذذذذذذذ ، ٕٓٙ)ت: 
 م.ٜٜٗٔ

مشرؾر بؽ  ذؾنس بذؽ صذبلح الذد ؽ ابذؽ  كذاف القشاع عؽ ماؽ اإلقشاع. -
ىذذذ(، الظبعذذة األولذذ ، دار ٔ٘ٓٔحدذذؽ بذذؽ إدريذذس البيذذؾت  الحشبمذذ  )ت: 

 الكت  العمسية.
ىذذ(، ٕٛٚتقي الد ؽ أحسد بؽ عبد الحميؼ بؽ تيسية )ت:  الفااوى. مجسؾع -

تحقضذذذذذس: عبذذذذذد الذذذذذرحسؽ بذذذذذؽ دمحم بذذذذذؽ قاسذذذذذؼ، مجسذذذذذع السمذذذذذػ فيذذذذذد لظباعذذذذذة 
السرذذذذذذذحف الذذذذذذذذريف، السد شذذذذذذذة الشبؾيذذذذذذذة، السسمكذذذذذذذة العربيذذذذذذذة الدذذذذذذذعؾدية، 

 م.ٜٜ٘ٔىذ/ٙٔٗٔ
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أبذؾ زكريذا محضذي  السجسؾع شخح السيحب )مع تكسمة الدبكي والسظيعي(. -
 ىذ(، نذر: دار الفكر.ٙٚٙ ؽ يحض  بؽ شر  الشؾوؼ )ت: الد

عبد الدبلم بؽ عبد  السحخر في الفقو عمى محىب اإلمام أحسج بؽ حشبل. -
ىذذذذذذذ(، مكتبذذذذذذة ٕ٘ٙهللا بذذذذذذؽ الخزذذذذذذر بذذذذذذؽ دمحم بذذذذذذؽ تيسيذذذذذذة الحرانذذذذذذي )ت: 

 م.ٜٗٛٔ-ىذ ٗٓٗٔالرياو، الظبعة الثانية،  -السعار 

عضد بذذذؽ حذذذزم األندلدذذذي القرطبذذذي أبذذذؾ دمحم عمذذذي بذذذؽ أحسذذذد بذذذؽ سذذذ السحماااى. -
 ىذ(، ط دار الفكر لمظباعة والشذر والتؾزيع.ٙ٘ٗالغاىرؼ )ت: 

أحسذذذذد بذذذؽ دمحم بذذذؽ سذذذبلمة األزدؼ الحجذذذذرؼ  مخاراااخ اخااااالف العمسااااء. -
ىذذذ(، تحقضذذس: د. عبذذد هللا نذذ  ر أحسذذد، دار ٕٖٔالسعذذرو  بالظحذذاوؼ )ت:

 ه.ٚٔٗٔبضروت، الظبعة الثانية،  -البذائر اإلسبلمية 
مالذذذػ بذذذؽ أنذذذس بذذذذؽ مالذذذػ بذذذؽ عذذذامر األصذذذبحي السذذذذدني )ت:  السجوناااة. -

 م.ٜٜٗٔ -ىذ ٘ٔٗٔىذ(، دار الكت  العمسية، الظبعة األول ، ٜٚٔ
تقذذي الذذد ؽ أحسذذد بذذؽ عبذذد الحمذذيؼ بذذؽ  السداااجرك عمااى مجسااؾع الفااااوى. -

 ه.ٛٔٗٔه(، الظبعة األول ، ٕٛٚتيسية، )ت: 

الؾىذا  بذؽ عمذ  البغذدادؼ، )ت: عبد  السعؾنة عمى محىب عالؼ السجيشة. -
 مكذذة –السكتبذذة التجاريذذة الشاشذذر: ه(، تحقضذذس: حسذذيش عبذذد الحذذس، ٕٕٗ

 .السكرمة

مؾفذس الذد ؽ عبذد هللا بذؽ أحسذد بذؽ قدامذة  السغشي شاخح مخاراخ الخخقاي. -
ىذذذذذذ(، دار إحيذذذذذا  التذذذذذراث العربذذذذذي، الظبعذذذذذة األولذذذذذ ، ٕٓٙالسقدسذذذذذي )ت: 

 ه.٘ٓٗٔ



 

 امآراء األصوليني يف رواية الصحابي حبكاية القول والفعل وأثرها يف األحك

011 

ذذ  بذذؽ عثسذذان بذذؽ أسذذعد ابذذؽ زيذذؽ  السساااع فااي شااخح السقشااع. - الذذد ؽ الُسَشج 
ىذذ(، دراسذة وتحقضذس: عبذد السمذػ بذؽ عبذد ٜ٘ٙالسشج  التشذؾالي الحشبمذي )

ىذذ ٕٗٗٔمكة السكرمذة، الظبعذة الثالثذة،  -هللا بؽ دليش، مكتبة األسدؼ 
 م.ٖٕٓٓ -
أبؾ اسحاا إبذراليؼ بذؽ عمذي بذؽ  ؾسذف  السيحب في فقو اإلمام الذافعي. -

 شر: دار الكت  العمسية.اشالىذ(، ٙٚٗالذضرازؼ )ت: 
 : المغة والسعاجؼ: سابعا 

محّسذذد بذذؽ محّسذذد بذذؽ عبذذد الذذرّزاا  تاااج العااخوس مااؽ جااؾاىخ القااامؾس. -
 ىذ(، تحقضس: مجسؾعة مؽ السحققضؽ.ٕ٘ٓٔالز بضدؼ )ت:

د/ سذذذعدؼ أبذذذؾ حبضذذذ ، دار الفكذذذر.  القاااامؾس الفقياااي لغاااة واصاااظالحا. -
م، ترذذذذذذذؾير: ٜٛٛٔ -ىذذذذذذذذ ٛٓٗٔ سذذذذذذذؾرية، الظبعذذذذذذذة الثانيذذذذذذذة، –دمذذذذذذذذس 
 م.ٖٜٜٔ

أ ذذذؾ  بذذذؽ مؾسذذذ   الكمياااات معجاااؼ فاااي السراااظمحات والفاااخوق المغؾياااة. -
ىذذذذ(، تحقضذذذس: ٜٗٓٔالحدذذذضشي القريسذذذي الكفذذذؾؼ، أبذذذؾ البقذذذا  الحشفذذذي )ت:

 بضروت. –دمحم السررؼ، ط: مؤسدة الرسالة  -عدنان درويش 

ذ(، دار ىذذذٔٔٚدمحم بذذذؽ مكذذذرم بذذذؽ مشغذذذؾر األنرذذذارؼ )ت: لداااان العاااخب.  -
 ىذ.ٗٔٗٔبضروت، الظبعة الثالثة،  -صادر 

أحسد بؽ دمحم بؽ عمي الفضذؾمي  السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ. -
 –ىذذذذذ(، ط: السكتبذذذذة العمسيذذذذة ٓٚٚثذذذذؼ الحسذذذذؾؼ، أبذذذذؾ اليبذذذذاس )ت: نحذذذذؾ 

 بضروت.
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مجسذذع المغذذة العربيذذة بالقذذاىرة )إبذذراليؼ مرذذظف  / أحسذذد  السعجااؼ الؾساايف. -
 امد عبد القادر / دمحم الشجار(، نذر: دار الدعؾة.الزيات / ح

أحسذذذذد بذذذذؽ فذذذذارس بذذذذؽ زكريذذذذا  القزويشذذذذي الذذذذرازؼ  معجااااؼ مقاااااييذ المغااااة. -
ىذذ ٜٜٖٔىذ(، تحقضس: عبذد الدذبلم دمحم ىذارون، ط: دار الفكذر، ٜٖ٘)ت:

 م.ٜٜٚٔ -

 :األعالمو  الاخاجؼ:  ثامشا
الكذذرم دمحم بذذؽ عذذز الذذد ؽ عمذذي بذذؽ أبذذي  أسااج الغابااة فااي معخفااة الرااحابة. -

ىذذذذ(، ٖٓٙدمحم بذذذؽ عبذذذد الكذذذريؼ بذذذؽ عبذذذد الؾاحذذذد الذذذذضباني ابذذذؽ األثضذذذر )ت:
عذذذذادل أحسذذذذد عبذذذذد السؾجذذذذؾد، دار الكتذذذذ   -تحقضذذذذس: عمذذذذي دمحم معذذذذؾو 

 م.ٜٜٗٔالعمسية، الظبعة األول ،

أبؾ الفز  أحسد بؽ عمي بؽ دمحم بذؽ أحسذد  اإلصابة في تسييد الرحابة. -
، تحقضذذذس: عذذذادل أحسذذذد عبذذذد السؾجذذذؾد ىذذذذ(ٕ٘ٛبذذذؽ حجذذذر العدذذذقبلني )ت:

بضذذذذذروت، الظبعذذذذذة األولذذذذذ ،  –وعمذذذذذ  دمحم معذذذذذؾو، دار الكتذذذذذ  العمسيذذذذذة 
 ىذ.٘ٔٗٔ
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