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 ادلقذيح
ره كنتوب إليو, كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا إٌف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغف

 كسيئات أعمالنا, من يهده اهلل فبل مضل لو, كمن يضلل فبل ىادم لو, كأشهد أٌف ال إلو إال اهلل
 كحده ال شريك لو, كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو.

ٱ  ٻ  ٻ   چ[َُِؿ عمراف: ]آ  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   چ

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ے   ے  ۓ  ۓ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ[ُالنساء: ] چڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

 [ ُٕ-َٕاألحزاب: ] چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼    ﮴﮲    ﮳
 أما بعد:

س بُت ا١تتنافسُت العلم فإٌف خَت ما قطع بو الوقت, كشغلت بو النفس كجرل فيو التناف
 النافع, ا١تقًتف بالٌنية ا٠تالصة, كالعمل الصاحل....

كإٌف علم أصوؿ الفقو علم جليل القدر, كثَت الفائدة, بالغ األمهية, فقد عٌم نفعو 
كعظمت فائدتو يستطيع بو اجملتهدكف أف يستنبطوا األحكاـ من أدلتها التفصيلية على أكمل 

 كأبينو.كجو كأتقنو, كأكضح طريق 
أف اختصنا باٞتمعة, كجعل ٢تا من الفضل   تعاذل علينا ٨تن ا١تسلمُتن اهلل من منى  إفٌ ك 

يومها   شرع ُبف ما ليس لغَتىا من سائر األياـ, كما اختصها سبحانو ٓتصائص كثَتة,
اسي, كرٌتب على أدائها كحضورىا ا يتعلم اٞتاىل, كيتذكر النٌ م, فيهصبلة اٞتمعة كخطبتيها

كلقد ذكر الفقهاء رٛتهم اهلل تعاذل ُب مصنفاهتم الفقهية ما  لعظيم, كالثواب اٞتزيل,األجر ا
 كاف. ٔتيتعلق باٞتمعة من األحكاـ, كرأيت ُب ٍٚتعها كربطها بأصو٢تا من األمهية 

 كلذا عقدت العـز مستعيننا باهلل تعاذل ُب الكتابة ُب ىذا ا١توضوع فسميتو 
 " (مجعا ودراصح)ادلضائم ادلتعهقح تاجلًعح  انقىاعد األصىنٍح ادلؤثزج يف" 
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 أًْٛح انثحث
 تظهر أمهيتو فيما يأٌب:

 .مكانة اٞتمعة كخطبتيها كما اختصت هبا من األحكاـ 

  .أٌف اٟتاجة داعية ١تعرفة األحكاـ ا١تتعلقة بصبلة اٞتمعة كربطها بأصو٢تا 
  مسائل كثَتة تتعلق ذكركا ُب مصنفاهتم الفقهية  -رٛتهم اهلل تعاذل  -أٌف الفقهاء

 باٞتمعة ففي ٍٚتعها كالعناية األصولية هبا فوائد ال ٖتصى. 
 أٌف البحث ُب مثل ىذا ا١توضوع فيو إبراز للغاية ا١تتوخاة ُب علم أصوؿ الفقو.  

  اكىذُب طريقة طرح ىذا ا١توضوع إبراز الٌثمار الفقهية ا١تًتتبة على القواعد األصولية 
  مدل ارتباط الفركع بأصو٢تا.   ٌُت أصوؿ الفقو, كبو يتبىو اٞتانب التطبيقي لعلم 

 أسثاب اختٛاس يٕضٕع انثحث:
من أىم األسباب كاحملفزات اليت دفعيت للكتاب ُب ىذا ا١توضوع إضافة إذل ما سبق 

برسالة علمية أك ْتث مستقل  –حسب علمي القاصر  -األمهية, أٌف ا١توضوع دل يفرد ُب ذكره 
  طبيق.نظَت كالتٌ و من ٚتيع جوانبو, كالبحث كما ىو بٌُت جيمع بُت التٌ مطبوع يعاٞت أك كتاب

 انذساساخ انساتقح
ن أفرد ىذا بعد البحث ُب فهارس الرسائل العلمية كسؤاؿ أىل ا٠تربة دل أقف على مى 

ثت ُب اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة النبوية تناكلت  ا١توضوع بالبحث, كىناؾ رسالة علمية ْتي
القىاعد األصىلية المؤثرة في مسائل الطهارة غَتىا, ككاف عنواهنا " ا١توضوع مع 

للباحث ىاركف عبد الرٛتن شيخ عبده, كاقتصر على ذكر ٜتس مسائل فقهية " والصالة
 فقط فيما يتعلق بصبلة اٞتمعة, كىي:

 حكم صبلة اٞتمعة (ُ
 الغسل يـو اٞتمعة (ِ
 العدد الذم ينعقد بو اٞتمعة (ّ
 بلة اٞتمعةإمامة ا١تسافر العبد ُب ص (ْ
 حكم صبلة اٞتمعة ١تن صلى العيد (ٓ
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كعلى ىذا يكوف ْتثي أعم؛ إذ بلغت ٣تموع ا١تسائل الفقهية عندم أربع كأربعوف  
 مسألة. 

 أْذاف انثحث
 يهدؼ البحث إذل حصر ا١تسائل الفقهية ا١تتعلقة بصبلة اٞتمعة كخطبتيها كدراستها

 صولية فيها.بياف مدل تأثَت القواعد األدراسة فقهية أصولية مع 
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 خطح انثحث

 , كخا٘تة, كفهارس:كبابُتكتشتمل على مقدمة, ك٘تهيد, 
 أما المقدمة:

كا٢تدؼ من موضوع  ه,كأسباب اختيار ة البحث أمهيك على افتتاحية  تشتملفقد ا
 كالدراسات السابقة, كمنهجي ُب البحث كخطتو. ,البحث

 انالتمهيد: وفيو تعريف موجز بمفردات العنوان, وفيو مبحث
 المبحث األول: تعريف القاعدة, وفيو مطلبان:

 ا١تطلب األكؿ: تعريف القاعدة لغة كاصطبلحا 
 ا١تطلب الثاين: ا١تراد بالقواعد األصولية 

 المبحث الثاني: تعريف األثر, وفيو مطلبان
 ا١تطلب األكؿ: تعريف األثر لغة كاصطبلحا

 ا١تطلب الثاين: ا١تراد "با١تؤثرة"   
واألدلة المتفق عليها تكليفي القواعد األصولية المتعلقة بالحكم الالفصل األول: 

 , وفيو تسعة مباحثوالمختلف فيها
 المبحث األول: ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب, وفيو مطلبان:

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, ىي

ا   كال يدرؾ اٞتمعة بالسعي إليها كقت الٌنداء.  حكم من كاف منزلو بعيدن
 المبحث الثاني: ىل فعل النبي صلى اهلل عليو وسلم يدل على الوجوب؟ وفيو مطلبان:

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, ىي

 حكم ا٠تطبة قائمنا 
 وسلم حجة, وفيو مطلبان:المبحث الثالث: ترك الّنبي صلى اهلل عليو 

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, ىي

 تعدد اٞتيمىع ُب بلدة كاحدة
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 المبحث الرابع: اإلجماع حجة, وفيو مطلبان:
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو أربع مسائل
 اشًتاط العدد ُب صبلة اٞتمعةا١تسألة األكذل: 

 ا١تسألة الثانية: حكم من ترؾ صبلة اٞتمعة كىو قادر على إتياهنا
 ا١تسألة الثالثة: حكم تقدمي ا٠تطبتُت على الصبلة 

 ا١تسألة الرابعة: من لغى أثناء ا٠تطبة ىل ٕتزئو ٚتعتو
 طلبان: المبحث الخامس: االستواء في العلة يدل على التساوي في المعلول, وفيو م

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألتاف

 ا١تسألة األكذل: مشوؿ الٌنهي كل ما يشغل عن ا٠تطبة 
 ا١تسألة الثانية: حكم تنٌفل من كاف با١تسجد أثناء ا٠تطبة  

 المبحث السادس: الحكم يدور مع علتو وجودا وعدًما, وفيو مطلبان:
 كؿ: توضيح القاعدةا١تطلب األ 

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي
 حكم البيع إذا قاـ بو غَت ا١تكلف بصبلة اٞتمعة 

 المبحث السابع: ىل قول الصحابي حجة ؟ وفيو مطلبان
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو أربعة عشرة مسألة
 العدد الذم تنعقد بو اٞتمعةا١تسألة األكذل: 

 ا١تسألة الثانية: ىل يشًتط ُب كجوب اٞتمعة ا١تصر؟
 ا١تسألة الثالثة: ىل يشًتط ُب اٞتمعة إذف اإلماـ؟

 ا١تسألة الرابعة: حكم إنشاء السفر يـو اٞتمعة بعد دخوؿ الوقت 
 ا١تسألة ا٠تامسة: حكم أذاف الذم زاده عثماف رضي اهلل عنو

 كم ا٠تطبة قائمنا ا١تسألة السادسة: ح
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 ا١تسألة السابعة: حكم أداء صبلة اٞتمعة خلف ا١تبتدع كاإلماـ اٞتائر
 ا١تسألة الثامنة: سبلـ اإلماـ على ا١تأمومُت إذا صعد ا١تنرب 

 حكم كبلـ ا١تأمـو مع اإلماـ أك العكس أثناء ا٠تطبة   ا١تسألة التاسعة:
 جود لو طبة كالسٌ قراءة ما فيو سجود تبلكة ُب ا٠تا١تسألة العاشرة: 

  صبلة ا٠تطيب ٖتية ا١تسجد بعد دخولو كقبل صعود ا١تنربا١تسألة اٟتادية عشرة: 
 ا١تسألة الثانية عشرة: رٌد السبلـ كتشميت العاطس أثناء ا٠تطبة

   ا١تسألة الثالثة عشرة: إذا زيًحم ا١تأمـو عن الٌسجود
 بالٌتمرض  ا١تسألة الرابعة عشرة: حكم ٗتلُّف عن اٞتمعة ١تن يقـو

 المبحث الثامن: ىل سد الذرائع حجة ؟ وفيو مطلبان:
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحد, كىي
 كبلـ ا١تأمـو الذم ال يسمع ا٠تطبة 

 المبحث التاسع: العمل باالحتياط أولى؛ وفيو مطلبان:
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 لثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحد, كىيا١تطلب ا
 حكم من أدرؾ اإلماـ ُب الٌتشهد ُب صبلة اٞتمعة 

الفصل الثاني: القواعد األصولية المتعلقة بدالالت األلفاظ والتعارض والترجيح, وفيو 
 عشرون مبحثا

 المبحث األول: األمر المطلق يقتضي الوجوب؛ وفيو مطلبان:
 اعدةا١تطلب األكؿ: توضيح الق

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو ثبلث مسائل
 ا١تسألة األكذل: حكم غسل يـو اٞتمعة

 ا١تسألة الثانية: حكم صبلة اٞتمعة
 ا١تسألة الثالثة: حكم خطبة اٞتمعة 
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 المبحث الثاني: يحمل األمر على االستحباب إذا دّل عليو دليل؛ وفيو مطلبان:
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 لب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىيا١تط
  حكم غسل يـو اٞتمعة

 المبحث الثالث: ىل األمر بالشيء نهي عن ضده؛ وفيو مطلبان:
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألتاف:
 ا١تسألة األكذل: حكم تنٌفل الٌداخل للمسجد أثناء ا٠تطبة

 ثاين: رٌد السبلـ كتشميت العاطس أثناء ا٠تطبةا١تسألة ال
 المبحث الرابع: يحمل الّنهي على الكراىة إذا دّل عليو دليل, وفيو مطلبان:

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي

 حكم االحتباء أثناء ا٠تطبة 
 لمجمل القرآن, وفيو مطلبان: المبحث الخامس: السنة الفعلية مبّينة 

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي

 حكم ا٠تطبة جالسنا
 المبحث السادس: التأويل الذي يعضده دليل مقبول, وفيو مطلبان:

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 كىي ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة,

 حكم غسل يـو اٞتمعة
 المبحث السابع: التأويل الذي ال يسنده دليل مردود, وفيو مطلبان:

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي

 حكم تنٌفل الٌداخل للمسجد أثناء ا٠تطبة
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 ان: المبحث الثامن: لفظة " الذين" من صيغ العموم, وفيو مطلب
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو أربع مسائل 
 ا١تسألة األكذل: حكم صبلة اٞتمعة على العبد 

 ا١تسألة الثانية: حكم صبلة اٞتمعة على الضرير 
 ا١تسألة الثالثة: حكم صبلة اٞتمعة على من كاف خارج ا١تصر 

 ن صلى العيدا١تسألة الرابعة: حكم صبلة اٞتمعة ١ت
 المبحث التاسع: "إذا" الشرطية من صيغ العموم, وفيو مطلبان:

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة 
 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة, كفيو ثبلث مسائل

 ا١تسألة األكذل: حكم الكبلـ حاؿ ٝتاع ا٠تطبة 
 ا١تسألة الثانية: حكم كبلـ ا١تأمـو الذم ال يسمع ا٠تطبة 

 ة: رٌد الٌسبلـ كتشميت العاطس أثناء ا٠تطبةا١تسألة الثالث
 اسم الجنس المحلى بأل من صيغ العموم, وفيو مطلبان:   المبحث العاشر: 

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 كفيو مسألة كاحدة  ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛

 حكم إمامة ا١تسافر كالعبد ُب صبلة اٞتمعة 
 ىل تتعدى؟ وفيو مطلبان: قضايا األعيانالمبحث الحادي عشر: 

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي

 حكم تنٌفل الٌداخل للمسجد أثناء ا٠تطبة
 جواز تخصيص الكتاب بالسنة, وفيو مطلبان: : المبحث الثاني عشر

 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة
 ثبلث مسائل:فيو ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ ك 

 ا١تسألة األكذل: حكم صبلة اٞتمعة ١تن صلى العيد 
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 ا١تسألة الثانية: حكم تنٌفل الٌداخل للمسجد أثناء ا٠تطبة
  ا١تسألة الثالثة: حكم صبلة اٞتمعة على العبد

 المبحث الثالث عشر: تخصيص السنة بالكتاب وفيو مطلبان:
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي ا١تطلب الثاين:
 إذا ذكره ا٠تطيبصلى اهلل عليو كسلم يب حكم الصبلة على النٌ 

 المبحث الرابع عشر: جواز تخصيص الّسنة بالّسنة, وفيو مطلبان
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة 

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي 
 ـ أك العكس أثناء ا٠تطبة حكم كبلـ ا١تأمـو مع اإلما

 المبحث الخامس عشر: ىل أقل الجمع ثالثة؟ وفيو مطلبان
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي 
 العدد الذم تنعقد بو اٞتمعة 

 المبحث السادس عشر: ىل يدخل العبيد في الخطابات العامة ؟ وفيو مطلبان
 األكؿ: توضيح القاعدة ا١تطلب

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي 
 حكم صبلة اٞتمعة على العبد

 المبحث السابع عشر: المطلق يجري على إطالقو ما لم يرد دليل التقييد, وفيو مطلبان
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألتاف
 كذل: ا١تقدار اجملزئ من ا٠تطبة ا١تسألة األ

 ا١تسألة الثانية: اٞتلسة بُت ا٠تطبتُت 
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 المبحث الثامن عشر: ىل المفهوم الحصر حجة؟ وفيو مطلبان
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي 
  من اغتسل للجنابة دكف اٞتمعة ىل جيزئو عنهما

 تاسع عشر: الجمع أولى ما أمكن, وفيو مطلبانالمبحث ال
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو ثبلث مسائل
 ا١تسألة األكذل: حكم غسل يـو اٞتمعة 

 ا١تسألة الثانية: حكم أداء صبلة اٞتمعة قبل الزكاؿ
 ا١تسألة الثالثة: حكم الكبلـ أثناء ا٠تطبة   

 مطلبان ن: إذا تعارض قول النبي صلى اهلل عليو وسلم وسكوتو فالقول مقدم, وفيوالمبحث العشرو 
 ا١تطلب األكؿ: توضيح القاعدة

 ا١تطلب الثاين: أثر القاعدة؛ كفيو مسألة كاحدة, كىي 
 حكم الكبلـ أثناء ا٠تطبة   

 أذكر فيها أىم نتائج البحث. :الخاتمة

 ارل: التٌ ككىي   الفهارس:
 . فهرس آيات القرآف (ُ
 . فهرس األحاديث النبوية (ِ

 فهرس ا١تصطلحات كالكلمات الغريبة.  (ّ

 فهرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تم. (ْ

 . فهرس ا١تصادر كا١تراجع (ٓ

 فهرس ا١توضوعات.  (ٔ
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 يُٓجٙ يف انثحث
 ارل:حو التٌ البحث بعوف اهلل تعاذل, على النٌ ىذا سيكوف عملي ُب 

 قاعدة األصولية, أتبع ما يلي: أواًل: ما يتعلق بدراسة ال
مع صياغتها صياغة علمية  كتبهم,ُب   ذكرىا الفقهاءالقواعد األصولية اليت  ٚتع

 مأخوذة من عبارات األصوليُت. 

 توثيق القاعدة من الكتب األصولية ا١تعتمدة. 

  اإلٚتارل اىامع ذكر معن القاعدة,شرح مفردات. 
  إف كاف ىناؾ خبلؼ.  النزاع,ٖترير ٤تل 

  األقواؿ ُب القاعدة مع نسبتها إذل أصحاهبا. كرذ 

 وبحثها كاآلتي: الفقهية,  المسائل بدراسة  ثانيا: ما يتعلق 
 ذكر عنواف ا١تسألة.  

  ا١تسألة من كتبهم ا١تعتمدة الفقهاء ُبذكر أقواؿ.  

  إذا تعددت ا١تسائل ا١تندرجة ٖتت القاعدة فإين أرتبها ىكذا: ا١تسألة األكذل...ا١تسألة
 .ثانية..."إخلال

  ٌا١تسألة مع اإلحالة  ُب أكتفي ببياف كجو تأثَت القاعدة كُب حالة تكرار ا١تسألة, فإين
  .اعلى موضع كركدىا ُب البحث سابقن 

 .من كاف موافقا ُب التأصيل كخالف ُب التطبيق فإين أذكر سبب عدكلو 

  الًتجيح إف كيجد خبلؼ 
 المسألة:  يفثالثا: ما يتعلق ببيان وجو تأثير القاعدة 

  العلم ا ألىل ا١تسألة بأسلويب, فإف كجدت ُب ذلك نص   ُبأبُت كجو تأثَت القاعدة
  .على صحة ىذا التأثَت, ك إال اكتفيت ٔتا تبُت رل تدليبلن  أثبتو

  يكوف ىو الراجح.القاعدة أف فيو  الذم أثرتال يشًتط ُب القوؿ 
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  ما يتعلق بمنهج كتابة البحث: 
  ات من القرآف الكرمي كرقم اآلية مع كتابتها حسب الرسم العثماين بياف موضع اآلي 

   ٌالواردة ُب البحث, فإف كاف ُب الصحيحُت أك ُب أحدمها كاآلثار بويةعزك األحاديث الن 
كإف دل يكن فيهما, فإين أقـو بتخرجيو من مظانو من كتب  ,اكتفيت بالعزك إليو

 حة كالضعف من كبلـ أىل االختصاص.نة ا١تعتمدة  مع ذكر درجتو من حيث الصالسٌ 

   ا التعريف باألعبلـ غَت ا١تشهورين الواردة أٝتاؤىم ُب صلب ا١توضوع تعريفا موجزن
 العلم. عند أكؿ موضع يذكر فيو

  .إعداد الفهارس البلزمة كما كردت ُب ا٠تطة 
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 انتًٓٛذ:

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 0وفٍه

 تعزٌف يىجز مبفزداخ انعنىاٌ 

 وفٍه يثحثاٌ

 وفٍه يطهثا0ٌ ,ادلثحث األول0 تعزٌف انقاعدج

 ادلطهة األول0 تعزٌف انقاعدج نغح واصطالحا

 ادلطهة انثا0ًَ ادلزاد تانقىاعد األصىنٍح

 وفٍه يطهثاٌ ,انثا0ًَ تعزٌف األثزادلثحث 

 ادلطهة األول0 تعزٌف األثز نغح واصطالحا

 ادلطهة انثا0ًَ ادلزاد "تادلؤثزج"

 انتًٓٛذ
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  تؼشٚف انقاػذج ادلثحث األٔل: 
 باف:كفيو مطل

 المطلب األول: تعريف القاعدة لغة واصطالحا:
ا  يء معنوي  سواء كاف ذلك الشٌ  و,الشيء كأصلي  أسُّ  ُب اللغة: قواعد, كىي اعة ٚتٍ قاعدال

 .(ُ)ا, كقواعد البيتين حسٌ  ين, أككقواعد الدٌ 
 . (ِ)األساسأم من  [ِٔ] النحل:  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ : قولو تعاذل منوك 

  . (ّ)على ٚتيع جزئياهتا ية منطبقةه لٌ قضية كي  صطالح:الاوالقاعدة في 

 المطلب الثاني: المراد بالقواعد األصولية:
 :كا١تراد هباُت: القواعد, كاألصوؿ, القواعد األصولية: مرٌكب كصفي مؤلف من كلمت

 .  (ْ)يتوصل هبا إذل استنباط األحكاـ الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية  العلم الذم

                                                 
 ( َّٔ/ّ( لساف العرب البن ا١تنظور )ِٕٓينظر: ٥تتار الصحاح لعبد القادر الرازم ) (ُ)
 (ِِْ/ُلقرآف البن قتيبة )ينظر: غريب ا (ِ)
 (ّْ/ُ( شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين )ُٕٕصينظر: التعريفات للجرجاين ) (ّ)
( ْْ/ُ( شرح الكوكب )ُْ/ُ( بياف ا١تختصر لؤلصفهاين )َُِ/ُشرح ٥تتصر الركضة )ينظر:  (ْ)

 (ٗٓ/ُإرشاد الفحوؿ )
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  ادلثحث انثاَٙ: تؼشٚف األثش
 كفيو مطلباف:

 المطلب األول: تعريف األثر لغة, واصطالحا.
ـ بو على من تقدٌ  ا١تستدؿٌ ٚتع آثار كأيثور. كمن ىذا يقاؿ: للطريق  األثر في اللغة:

ا ببل ىم تقليدن اقتفوا آثارى  أفً أم:  [َٕ] الصافات:   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  اهلل تعاذلآثار. قاؿ 
  ٢تم. كىذا ذـ   ,لتأمٌ 

 هامواقعى  بعدىم أفٌ  ائري األقداـ فيعلم السٌ  موطئى ا١تاشُت من طى كاآلثار: ما تًتكو خي 
 . (ُ)إذل معمور مسلوكة موصلةه 

  . كاية, العبلمةيء, الرٌ كلو ُب اللغة ثبلثة أصوؿ, بقية الشٌ 
   يقاؿ: أثٌػرى فيو تأثَتنا, أم ترؾ فيو أثرنا, كالٌتأثَتي إبقاء األثر ُب الشيء. 

و ا١تٌسمى باٟتكم عند الفقهاء, ك كما ب على الٌشيء, كىكيطلق األثر أيضنا على ما يًتتٌ 
 . (ِ)يء يطلق على الٌنتيجة: كىو اٟتاصل من الشٌ 

ثر " عن ىذه ا١تعاين األبل خيرج استعماؿ الفقهاء كاألصوليُت للفظ "ف أمَّا في االصطالح:و 
جاسة ك٨توىا, كما ة النٌ على بقيٌ  -ة ٔتعٌت البقيٌ  -يطلقوف األثر حيث  ا١تتقٌدمة, غويةاللٌ 

ا٠ترب فَتيدكف بو اٟتديث ا١ترفوع أك ا١توقوؼ أك ا١تقطوع, كبعض الفقهاء  علىقونو يطل
 . (ّ)يء, كىو ا١تسمى باٟتكم عندىمب على الشٌ ما يًتتٌ  علىكيطلقونو , ا١توقوؼيقصركنو على 

 المطلب الثاني: المراد "بالمؤثرة"
 . (ْ)يءؤثرة ا١تبقية األثر ُب الشٌ ا, كا١ت: اسم فاعل من أثر يؤثر تأثَتن ا١تؤثرة

                                                 
 (ُِٕ/ِّالتحرير كالتنوير )ج (ُ)
(                             ْ/ُ(  ا١تصباح ا١تنَت للفيومي)ُّ( ٥تتار الصحاح )صٓٓ/ُلغة البن فارس  )ينظر: مقاييس ال (ِ)

 (.ُْ/َُتاج العركس للزبيدم )
 (ٗمصطلح األصوؿ. ٢تيثم ىبلؿ )ص( معجم ٖٗ/ُكالعلـو ) كشاؼ اصطبلحات الفنوفينظر:   (ّ)

 (ِْٗ/ُية الكويتية )ا١توسوعة الفقه (ُٔالفقهية حملمد عميم )ص التعريفات
 (ُّ( ٥تتار الصحاح )صٓٓ/ُينظر: مقاييس اللغة ) ((ْ
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 كا١تؤثرة ُب عنواف البحث كصف للقواعد األصولية. 
األصولية ُب  القاعدةي  وكنعٍت بأثر القواعد األصولية ُب ىذا البحث اٟتكم الذم ٖتدث

 الفرع الفقهي إثباتنا أك نفينا. 
لى اٞتزئي لينتيج عنو بأٌف القاعدة األصولية ىي اليت ضبطت الٌدلي وبناء عليو يمكن القول:

 حكمنا ما.
" فنطبقو على دليل جزئي ٨تو:  األمر المطلق يفيد الوجوبمثاؿ ذلك: نأٌب إذل قاعدة " 

 [ٗ]اٞتمعة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ قولو تعاذل: 
 فينتج لنا حكمنا, كىو كجوب صبلة اٞتمعة. عي إذل صبلة اٞتمعة,سٌ ذم فيو األمر بالال
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 ٔاألدنح ادلتفق ػهٛٓا ٔادلختهف فٛٓا انقٕاػذ األصٕنٛح ادلتؼهقح تاحلكى انتكهٛفٙ  انفصم األٔل:
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تكهٛفٙ انقٕاػذ األصٕنٛح ادلتؼهقح تاحلكى ان
 ٔاألدنح ادلتفق ػهٛٓا ٔادلختهف فٛٓا

 وفيو تسعة مباحث:
 واجة فهى ته إال انىاجة ٌتى ال يا0 األول ادلثحث

 ٌدل وصهى عهٍه اهلل صهى اننيب فعم هم0 انثاًَ ادلثحث

 انىجىب؟ عهى

 .حجح وصهى عهٍه اهلل صهى اننّيب تزك0 انثانث ادلثحث

 .حجح اإلمجاع0 انزاتع ادلثحث

 يف انتضاوي عهى ٌدل انعهح يف االصتىاء0 اخلايش ادلثحث

 .ادلعهىل

 .وعديًا داوجى عهته يع ٌدور احلكى0 انضادس ادلثحث

 ؟ حجح انصحاتً قىل هم0 انضاتع ادلثحث

 ؟ حجح انذرائع صد هم0 انثايٍ ادلثحث

 .أوىل تاالحتٍاط انعًم0 انتاصع ادلثحث
 
 

 انفصم األول
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  (ٔ) ادلثحث األٔل: يا ال ٚتى انٕاجة إال تّ فٕٓ ٔاجة
 كفيو مطلباف:

 المطلب األول: توضيح القاعدة
 شرح مفردات القاعدة:

ط إذا سق تي كجب ا١تيٌ كمنو قو٢تم:  ,كالثٌابتـ بٌلز كالاقط يطلق على السٌ  الواجب لغة:
 [ّٔ اآلية]اٟتج:  چڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  چ   قاؿ تعاذل. كمات

 .(ِ)ككجب البيع كاٟتق جيب كجوبنا, ككجبةن, أم لـز كثبت
, كالثٌ كا١تراد بو ىنا ىو البلٌ   ابت.ـز
كلعل من أحسنها ىو قو٢تم  ,: فقد عيٌرؼ الواجب بتعريفات عٌدةوأّما في االصطالح

 . (ّ)ارع أمرا جازمنا""ما أمىر بو الشٌ 
 المعنى اإلجمالي:

متوقف على كسيلة  يءككجود ىذا الشٌ رد أمر مطلق من الٌشارع بإجياب شيء ما, إذا ك 
ييتوصل هبا إذل امتثاؿ ذلك األمر, فإٌف ىذا األمر يكوف شامبلن للوسيلة على سبيل الٌتبع كما 

  . مشل ا١تقصود باألصالة
 أقوال األصوليين في القاعدة:

 ٤تل النزاع: ٖترير 
أك ُب إيقاعو بعد ٖتقق  ا أف يكوف توقفو عليو ُب كجوبو,إمٌ  الواجب إال بو, ال يتمما 

 . (ْ)فبل جيب باإلٚتاع عليو ُب إجياب الواجب, يتوقفما ا كجوبو فأمٌ 
 ".ٔتا ال يتم الوجوب إال بو"كييعرٌب عنو 

                                                 

( رفع النقاب عن تنقيح ُُٖ/ُ( ركضة الناظر كجنة الناظر )َُّ/ُينظر: ا١تعتمد للبصرم ) ((ُ
 (ٕٕ/ُفواتح الرٛتوت )( ّٖالتمهيد لئلسنوم )ص(  ُٔٔ/ ِالشهاب ) 

 (ّّْ/ُ( ا١تصباح ا١تنَت)ٖٗ/ٔللغة )( مقاييس إّْ/ُالصحاح للجوىرم ) ينظر: (ِ)
 (ُِمذكرة ُب أصوؿ الفقو للشنقيطي )ص (ّ)
 ( البحر احمليط للزركشيَُٓ/ُ/جُ( اإلحكاـ لآلمدم )َُْ/ِينظر: التقريب كاإلرشاد للباقبلين ) (ْ)

 (ُّٓ/ ُ( شرح الكوكب ا١تنَت البن النجار ) ِِّ/ُ)
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جود ُب الصبلة, فبل خبلؼ لسٌ من الواجب, كا االواجب إال بو جزءن  ال يتما أف يكوف ما كإمٌ 
 .(ُ)ابكل كاحد من أجزائها ضمنن  بة أمره با١تاىية ا١تركٌ  األمرى  و كاجب, ألفٌ بُت العلماء ُب أنٌ 

كرد  الطهارة شرط, ٍبٌ  بب كما إذا تقرر أفٌ رط كالسٌ ا كالشٌ ا ا٠تبلؼ إذا كاف خارجن كإنٌ 
 .فهذا موضع النزاع ؟ هارةاألمر هبا على اشًتاط الطٌ  بلة فهل يدؿٌ األمر بالصٌ 

 كا٠تبلؼ فيها  على ٜتسة أقواؿ ُب اٞتملة: 
 هارةكالطٌ  ا للمكلف,لكن شرطوا أف يكوف مقدكرن  ا,و كاجب مطلقن أنٌ  :القول األول

 . (ِ)كبو قوؿ ٚتهور األصوليُت ,هبا بلة أمره فاألمر بالصٌ  ركط,كغَتىا من الشٌ 
 .  (ْ),(ّ)دم إذل بعض األصوليُتأنٌو ليس بواجب مطلقنا, نسبو اآلم  :القول الثاني

 . (ٓ)بلة, كبو قاؿ: اٞتويٍتا شرعي ا كالوضوء للصٌ : أنٌو جيب إف كاف شرطٌ القول الثالث
إف كاف سببنا أك شرطنا فهو كاجب, كإف كاف غَتمها فليس بواجب, حكاه  القول الرابع:

 . رٛتهم اهلل (ٔ)الزركشي
ا١تأمور بو, فيجب أك شرطو فبل  ة سببي التفصيل بُت أف تكوف الوسيل: القول الخامس

 .  (ٕ), حكاه الزركشي أيضابب ٓتبلؼ الشرطبب يستلـز كجود ا١تسٌ كجود السٌ  كالفرؽ أفٌ  ,جيب

                                                 
( كشرح الكوكب ِِّ/ُ( كالبحر احمليط )َُُ/ُشرح البدخشي على منهاج العقوؿ ) ينظر: (ُ)

 (ّٗٓ/ُ)ا١تنَت 
( رفع النقاب ُُٖ/ُ( كما بعدىا. ركضة الناظر كجنة الناظر )َُّ/ُينظر: ا١تعتمد للبصرم ) (ِ)

 ( ٕٕ/ُ( فواتح الرٛتوت ) ُٔٔ/ ِعن تنقيح الشهاب ) 
 (ّٖ( التمهيد لئلسنوم )صَُٓ/ُ/جُينظر: اإلحكاـ لآلمدم ) (ّ)
          البحر احمليط ( َُْ/ُ)كاٟتق أنٌو قوؿ بعضهم. ينظر: ا١تعتمد للبصرم  ,الزركشي إذل ا١تعتزلةنسبو  (ْ)

(ُ/ِِٔ) 
 (ِٕٓ/ُينظر: الربىاف ُب أصوؿ الفقو ) (ٓ)
 (ِِٔ/ُالبحر احمليط ) (ٔ)
 .(ِِٔ/ُالبحر احمليط ) (ٕ)
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 , ىيالمطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة
 درك الجمعة بالّسعي إليها وقت الّنداء.حكم من كان منزلو بعيًدا وال ي

 أقواؿ الفقهاء ُب ا١تسألة:
عيد الٌدار قبل كجوب الٌسعي إذل اٞتمعة على بى  على -رٛتهم اهلل  -اتفق الفقهاء 

 . (ُ)داءالنٌ  الوقت إذا كاف ال يدركها بالٌسعي إليها كقت

 :وجو تأثير القاعدة في المسألة
 -رٛتهم اهلل-" فيما ذىب إليو عامة الفقهاء ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجبأثرت قاعدة "

ا عن ا١تسجد ال يدركها إال  من القوؿ بوجوب الٌسعي إذل اٞتمعة على من كاف داره بعيدن
إليها  قبل النداء؛ ألٌف إدراؾ اٞتمعة كاجب عليو, كىو متوقف على الٌسعي إليها قبل  بالٌسعي

 كما يتوقف عليو الواجب يكوف كاجبنا كما تقرر. ,كقت  الٌنداء
ا ال يدرؾ اٞتمعة و بعيدن ا من كاف منزلي فأمٌ »  -رٛتو اهلل  - ين ابن قدامةيقول: موفق الدّ 

اٞتمعة  ا للجمعة؛ ألفٌ ي ُب الوقت الذم يكوف بو مدركن عداء, فعليو السٌ عي كقت النٌ بالسٌ 
 .(ِ)« داء من ضركرة إدراكها, كما ال يتم الواجب إال بو كاجبعي قبل النٌ كاجبة, كالسٌ 

 

                                                 
( اجملموع شرح       ُٖٖ/ِ) نعالشرح الكبَت على منت ا١تق (ِٗٓ/ِينظر: ا١تدخل البن اٟتاج ) (ُ)

 .(ُٖٓ)ص حاشية الطحطاكم على مراقي الفبلح( ِٓ/ُا١تهذب )
 .(ُّٔ/ّا١تغٍت البن قدامة ) (ِ)
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ادلثحث انثاَٙ: ْم فؼم انُثٙ صهٗ اهلل ػهّٛ ٔسهى ٚذل ػهٗ 
 ؟  (ُ)انٕجٕب

 كفيو مطلباف:
 المطلب األول: توضيح القاعدة

 شرح مفردات القاعدة:
 . (ِ)العملالفعل: لغة ىو 

سبق زـك كالثٌبوت كالٌسقوط, كقد الوجوب: لغة مصدر كجب جيب كجوبنا, كمعناه اللٌ 
  .«ما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب»تعريفو ُب مبحث 

 المعنى اإلجمالي:
على كجو فعلو كثبت أنٌو  ,ترد ىذه القاعدة لبياف حكم ما فعلو الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم

 القربة كدل يقم دليل على اختصاصو بو, فهل األمة متعبدكف هبذا الفعل على سبيل الوجوب أكال؟ 
 :ليين في القاعدةأقوال األصو 

 ٖترير ٤تل النزاع:
 يب صلى اهلل عليو كسلم ٜتسة أقساـ: الفعل الٌصادر عن النٌ 

بلة كاٟتج, فحكم ىذا شريع, كأفعاؿ الصٌ الفعل البياين الذم يقصد بو البياف كالتٌ  -ُ
فعل ا١تبُتن لو كاجبنا, كإف كاف مندكبنا القسم تابع ١تا بٌينو؛ فإف كاف ا١تبُتن كاجبنا كاف ال

.  ..فمندكبه

 رؼ بالقرينة أنٌو لئلباحة كاألفعاؿ اٞتبلية ٨تو القياـ كالعقود.ما عي  -ِ

 ما عرؼ أنٌو ٥تصوص بو كالزكاج بأكثر من أربع نسوة. -ّ

 ما عرؼ حكمو من كجوب أك ندب أك إباحة ُب أصل ا١تشركعية فأمتو مثلو. -ْ

 . (ّ)ذيكر إال أٌف قٍصد القربة فيو ظاىر ما كاف ٣تردنا عن ٚتيع ما -ٓ
                                                 

( إحكاـ ّٕٕ/ّالعدة ُب أصوؿ الفقو أليب يعلى ) (ُِٓ/ّينظر: الفصوؿ ُب األصوؿ للجصاص ) (ُ)
 (ُّْاللمع للشَتازم )ص (ْٖٔ/ُالفصوؿ للباجي )

 .(ُْٓ/ْللغة )مقاييس ا (ِ)
( التمهيد أليب ُْْ-ُّْ( اللمع للشَتازم )صَِّ-ُٗٗ/ّينظر: كشف األسرار للبخارم ) (ّ)

  .(ُٖٗ-ُٖٕ/ِ( شرح الكوكب )ْٕٓ-ُٕٓ( مفتاح الوصوؿ )صُّّ/ِا٠تطاب )
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 وىذا القسم ىو محل الخالف؛ ألّن األمر دائر فيو بين الوجوب والّندب. 
 كا٠تبلؼ فيو على أربعة أقواؿ:

على الوجوب, كىو قوؿ مالك كأكثر أصحابو, كأٛتد كأكثر  أنٌو يدؿٌ  القول األول:
 . (ُ)كبعض الشافعية ,أصحابو

كايتُت , كإحدل الرٌ (ّ)كبعض الشافعية(ِ)دب, كبو قاؿ بعض ا١تالكيةللنٌ أنٌو  القول الثاني:
 . (ْ)عن أٛتد

 . (ٓ)بعض األصوليُتأنٌو على كجو اإلباحة, كىو قوؿ  القول الثالث:
 . (ٔ)الوقف, كىو قوؿ أكثر ا١تتكلمُت كاألشعرية القول الثالث:

                                                 

 (ُّْ( اللمع للشَتازم )صْٖٔ/ُينظر: إحكاـ الفصوؿ للباجي ) (ُ)
 (  ْٖٔ/ُلباجي )كابن ا١تنتاب. ينظر: إحكاـ الفصوؿ ل(ِ)
و ٤تموؿ على فعلو ال يدؿ على الوجوب كلكنٌ  كذىب ذاىبوف إذل أفٌ » قاؿ: رٛتو اهلل  كالجويني,(ّ)

الربىاف ُب أصوؿ الفقو للجويٍت  .«  االستحباب كُب كبلـ الشافعي ما يدؿ على ذلك
 (ُّْ(اللمع للشَتازم )صُّٖ/ُ)

 (ّٕٕ/ّينظر: العدة ُب أصوؿ الفقو أليب يعلى ) (ْ)
( كشف األسرار للبخارم ُِٓ/ّكالكرخي كاٞتصاص. ينظر: الفصوؿ ُب األصوؿ للجصاص )  (ٓ)

(ّ/َُِ). 
 (َٕٓ( مفتاح الوصوؿ )صُٖٖ/ِ( شرح الكوكب )ُّٖ/ُالربىاف ُب أصوؿ الفقو للجويٍت ) (ٔ)
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 , ىي:المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة
 حكم الخطبة قائًما

 اختلف الفقهاء ُب اشًتاط القياـ للخطيب حاؿ ا٠تطبة على قولُت: 
, كىو قوؿ اٟتنفية كاٟتنابلة كبعض اجيوز أف خيطب جالسن ك  ,ةالقياـ سنٌ : أٌف القول األول

 . (ٔ)ا١تالكية
ا مع العجز أجزأه, فإف كاف : أٌف القول الثاني القياـ شرط ُب ا٠تطبة, فإف خطب قاعدن

 . (ّ)بعض اٟتنابلةبو قاؿ , ك (ِ), كىو ا١تذىب عند الشافعيةدل يصح قادرنا
ا مع القدرة على القياـ فقد أساء قياـ كاجب, فإف خطب جالسن ال أفٌ  القول الثالث:

 .(ْ)قاؿ أكثر ا١تالكية كٕتزئو. كبو
 الترجيح:

 -رجحانو رل الذم يظهر  ,ا١تسألةىذه ُب  -رٛتهم اهلل  -الفقهاء بعد استعراض أقواؿ 
؛ كذلك قياـ ا٠تطيب حاؿ ا٠تطبة شرط مع القدرة عليو بأفٌ القوؿ  ىو - كالعلم عند اهلل

  .ديد على من قعدد اإلنكار الشٌ ك ور صلى اهلل عليو كسلم عليو, كلواظبة النيب ١ت
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم, كاف خيطب  أفٌ  رضي اهلل عنو ) (ٓ)ٝترة جابر بنفعن 

ا فقد كذب, فقد و كاف خيطب جالسن أؾ أنٌ ا, فمن نبٌ , ٍب يقـو فيخطب قائمن ا, ٍب جيلسقائمن 
 . (ٔ)( من ألفي صبلة معو أكثرى  يتي كاهلل صلٌ 

                                                 
رح ( شَٔ/ُ) ا١تختصر الفرعي البن اٟتاجب وضيح ُب شرح ( التِّٔ/ُينظر: بدائع الصنائع )  (ُ)

  (.ُْٕ/ِلزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي )ا
 .(ِِٗ/ُينظر: األـ  للشافعي  (ِ)
 .(ُْٕ/ِشرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ) (ّ)
 .(ُِٔ)الفواكو الدكاين ( َٔ/ُ) ا١تختصر الفرعي البن اٟتاجب وضيح ُب شرح ينظر: الت (ْ)

كاف حليف بٍت , بيو صحبةكأل, لو سكن الكوفة جابر بن ٝترة بن عمرك بن عوؼ السوائي :ىو ((ٓ
 ( معرفة الصحابة أليبُّٕ/ُالبن قانع ) معجم الصحابة( ينظر: ىػ  ْٕتوُب رضي اهلل عنو ) زىرة

 .(ْْٓ/ِنعيم )
, برقم باب ذكر ا٠تطبتُت قبل الصبلة كما فيهما من اٞتلسةأخرجو مسلم ُب كتاب اٞتمعة,  (ٔ)

  .(ِْٖص ) (ِٖٔ)
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بن أـ  و دخل ا١تسجد كعبد الرٛتنأنٌ  رضي اهلل عنو (ُ)كم عن كعب بن عجرةما ر ك 
  تعاذل: قاؿ اهللقد ا, ك ا, فقاؿ: " انظركا إذل ىذا ا٠تبيث خيطب قاعدن خيطب قاعدن  (ِ)اٟتكم 

 . (ّ)[ ُُ]اٞتمعة:  چ چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ    ڃ  ڃ چ
على  القربة يدؿٌ  فالقوؿ بأٌف أفعاؿ الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم اليت ظهر فيها قٍصدي  ؛كعليو

 هبذين الٌنٌصُت. كاهلل تعاذل أعلم. ليتقوٌ دليلو لالوجوب إال 
 :وجو تأثير القاعدة في المسألة

أٌف تأثَت القاعدة ظاىر ُب القوؿ  -كالعلم عند اهلل  - رل ُب ىذه ا١تسألة رم يظهالذٌ 
 كالقوؿ بالٌندب, كبياف ذلك ُب اآلٌب: ,بالوجوب
 : أٌف من قاؿ بوجوب القياـ حاؿ ا٠تطبة يظهر موافقةي قولًو لقوؿ من قاؿ من األصوليُتأوالً 

كعليو فإٌف القياـ ُب ا٠تطبة كاجب  ؛مل على الوجوببأٌف أفعاؿ الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم ٖتي 
 اقتداء بو صلى اهلل عليو كسلم, كىو قوؿ أكثر ا١تالكية كركاية عن أٛتد كبعض الشافعية. 

 رٛتو اهلل. (ْ)المالكي ابن العربي يقول:
اهلل  أصل ُب الوجوب, كالعمدة قوؿحابة القياـ كالصٌ  صلى اهلل عليو كسلمالنيب  كمبلزمة» 

 . ٓ() « [ ُُ]اٞتمعة:    چ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ چ :تعاذل

                                                 
 توُبصحايب مشهور حليف األنصار شهد ا١تشاىد كلها  ٤تمدبو أكعب بن عجرة بن أمية   :ىو (ُ)

( معجم الصحابة البن قانع ََُ/ٓينظر: معجم الصحابة للبغوم ) با١تدينة بعد ا٠تمسُت.
(ِ/ُّٕ) 

أخت  مشهور بأمو أـ اٟتكم , قيل أنو لو صحبةعبد الرٛتن بن عبد اهلل بن أيب عقيل الثقفي (ِ)
توُب بعد ذلك ُب أكؿ  فلم ٖتمد سَتتو, فأخرجو أىل الكوفة كوفةكرل ال ,معاكية بن أيب سفياف

 (ّّّ/ّ( أسد الغابة )ِٗٓ/ٓ. ينظر: التاريخ الكبَت للبخارم )خبلفة عبد ا١تلك
برقم   چ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ قولو تعاذل  بابأخرجو مسلم ُب كتاب اٞتمعة,  (ّ)

 .(ِْٗ)ص (ْٖٔ)
ابن العريب ا١تعافرم اإلشبيلي ا١تالكي كاف من علماء  بن ٤تمد أبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل :ىو ((ْ

ق( من مصنفاتو: أحكاـ القرآف" عارضة األحوذم " توُب رٛتو اهلل ْٖٔاألندلس كأئمتها كلد )
 .(ُٕٔ/ِ( طبقات ا١تفسرين للداككدم )ِِٓ/ِق( الديباج ا١تذىب )ّْٓ)

 (. ِٔٗ/ِعارضة األحوذم ) (ٓ)
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ف اٞتلستا -رٛتو اهلل - (ِ)القاضي أبو بكر :قاؿ»رٛتو اهلل  (ُ)وقال خليل ابن إسحاق:
مل أفعالو عليو الصبلة كالسبلـ ْتكىو مقتضى القوؿ  كاجباف -أم للخطبتُت - كالقياـ ٢تما

 . (ّ)« على الوجوب
أٌف من قاؿ بسٌنية القياـ حاؿ ا٠تطبة يظهر موافقة قولو لقوؿ من قاؿ من  ثانيا:

و شرطي ليس األصوليُت بأٌف أفعالىو صلى اهلل عليو كسلم ٖتمل على الٌندب؛ كألٌف ا٠تطبة ذكره ك 
 .االستقباؿ فلم جيب لو القياـ

كالقياـ  اجيوز أف خيطب جالسن »  -رٛتو اهلل  - (ْ)الحنبلي ين الزركشييقول: شمس الدّ 
 [ ُُ]اٞتمعة:   چ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ  كىي قولو ة لظاىر اآلية الكرديةسنٌ 
حيمل على  صلى اهلل عليو كسلمقد أطلق كدل يقيد كا١تقصود حاصل بدكنو, كفعلو كر الذٌ  فإفٌ 

 .(ٓ)« الفضيلة
 
 
  

                                                 
ن إسحاؽ اٞتندم ا١تصرم ا١تالكي كلد ُب بداية القرف الثامن ا٢تجرم, ككاف من علماء خليل ب :ىو (ُ)

ق( من مؤلفاتو: ٥تتصر خليل, ك كتاب ا١تناسك. ينظر: الديباج ٕٕٔا١تذىب ا١تالكي توُب عاـ )
 .(ِٖٔ/ِ( الفكر السامي )ّٕٓ/ُا١تذىب )

ٚتع بُت القراءات كعلو اإلسناد  ,الكية٤تمد بن عبد اهلل بن صاحل  أبو بكر األهبرم شيخ ا١ت :ىو (ِ)
 -رٛتو اهلل  - من مصنفاتو: شرح ا١تختصرين الكبَت كالصغَت, توُب ق(َِٗكلد عاـ ), كالفقو اٞتيد

 .(َِٔ/ِالديباج ا١تذىب ) (ُّٖ/ٔترتيب ا١تدارؾ ) :ق( ينظرّٕٓ) عاـ
 (.َٔ/ُ) وضيح ُب شرح ا١تختصر الفرعي البن اٟتاجبالت (ّ)

كانت كالتو ُب حدكد الدين ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد الزركشي ا١تصرم, فقيو حنبلي,   مشس :ىو ((ْ
" شرح الوجيز " ينظر:  "شرح ا٠ترقي"مصنفاتو:  من( ىػ ِٕٕتوُب رٛتو اهلل عاـ ) ق(ِِٕ)

 (.ّْٖ/ٕ( شذرات الذىب )ّّْ/ْ) السلوؾ ١تعرفة دكؿ ا١تلوؾ
 (.ُْٕ/ِشرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ) (ٓ)
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ثٙ صهٗ اهلل ػهّٛ ٔسهى حجح
ّ
  (ُ)ادلثحث انثانث: تشك انُ

 كفيو مطلباف:
 توضيح القاعدة: المطلب األول:

 شرح مفردات القاعدة:
 .(ِ)يء خبلٌهالًتؾ: ُب اللغة كدع الشيء, كٗتىًٍليتو. يقاؿ تركو يًتكو تركا. كترؾ الشٌ 

 أك بغَت بقصد. ,عدـ فعل ا١تقدكر عليو سواء بقصدا: كاصطبلحن 
 لى اهللسوؿ اهلل صعية غَت ا٠تاصة اليت تركها الرٌ يشر تٌ األفعاؿ الىو ؾ ىنا: كا١تقصود بالًتٌ 

و رسوؿ كاعي لذلك دكف سبب للًتؾ يبيٌػني كتوفر الدٌ  ,عليو كسلم قصدنا مع القدرة على فعلها
 ص.أك يشار إليو بالنٌ  ,صلى اهلل عليو كسلم اهلل

 أقوال األصوليين في القاعدة:
 ٖترير ٤تل النزاع:

اهلل عليو  يب صلىزاع ُب ىذه ا١تسألة البد من ذكر أقساـ تركؾ النٌ على موطن النٌ للوقوؼ 
 كسلم كىي كاآلٌب:
.  (ّ)ُب حقنا على ٖترمي كال كراىة ؾ لداعي اٞتبلٌية البشرية, كىذا ال يدؿٌ الًتٌ القسم األول: 

١تا قيٌدـ إليو الٌضب أمسك عنو كترؾ أكلو, أمسىكى عنو كمثالو: أنٌو عليو الصبلة كالسبلـ 
 .(ٔ),(ٓ)كأذف ٢تم ُب تناكلو " (ْ)( أصحابيو كتركوه إذل أف قاؿ ٢تم ) إين أعافيو

                                                 
( إرشاد الفحوؿ ُِْ/ْ( البحر احمليط )َٖٓمفتاح الوصوؿ )ص (ْْٕ/ِينظر: قواطع األدلة ) ((ُ

(ُ/ِِٓ) 
 ( ّْٓ/ُ( مقاييس اللغة )ُٕٕٓ/ْ) ينظر: الصحاح للجوىرم (ِ)
 .(ّٓ/ِأفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم لؤلشقر )ينظر:  (ّ)
.أىعىافيو: أىٍكرىىو. يقاؿ: عاؼ ا١تاء عيافا, كعا( ْ)  ؼ الطعاـ عيافا: إذا كرىو, فهو عائف كعىييوؼه

 (َّّ/ّالنهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر ) (ِْ/ّينظر الفائق ُب غريب اٟتديث كاألثر )      
كسلم يأكل حىت ينظر اٟتديث: ُب البخارم, كتاب األطعمة. باب ما كاف النيب صلى اهلل عليو ( ٓ)

( كمسلم كتاب الصيد. كالذبائح كما يؤكل من َٕٕ( )صُّٗٓيسمى لو فيعلم ما ىو, برقم )
 .(ُٕٔٓ( )ص ُْٓٗاٟتيواف باب إباحة الضب, برقم )

 .(ْْٕ/ِقواطع األدلة )ينظر:  (ٔ)
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كىو ًلما حيرنـ عليو بو الذم قاـ دليل اختصاصو صلى اهلل عليو كسلم  ؾالًتٌ القسم الثاني: 
ال ٖتٌل لنا  ) قاؿ صلى اهلل عليو كسلم إنٌا معشر آؿ ٤تمد (ُ)خاصة كًتكو أكل الصدقة.

 .(ِ) الصدقة(
ـ  لنا كلو, فيستفاد حكم الًتٌ القسم الثالث:  ؾ بياننا أك امتثاالن جململ معلـو اٟتكم, عا

بتو الدليل ا١تبُتن كا١تمتثىل. كمثالو تركو صلى اهلل عليو كسلم اإلحبلؿ من العمرة مع صحاالًتؾ من 
فقد امتثل  .(ّ)ًيي, فبل أحلُّ حىت أ٨ٍتىر( كقلندت ىىدٍ  إيٌن لٌبدتي رأسي)كقاؿ:  رضواف اهلل عليهم

الٌنهي الذم ُب اآلية بًتؾ الٌتمتع, ١تا كاف قد ساؽ ا٢تدم, كتبٌُت بذلك حكم من ساؽ 
ۓ  ڭ  چ ا حكم اٟتلق ىنا الذم ىو الٌتحرمي لظاىر الٌنهي ُب اآلية ا٢تدم... كما تبٌُت أيضن 

 [ُٔٗالبقرة: ] چڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې 
 و كسلم الصبلة على ا١تنافقُت ١تا نزؿ قولو تعاذل:تركو صلى اهلل علي ومن الترك االمتثالي:

 .(ْ)[ْٖالتوبة:     ]     چے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   چ
الًتؾ اجملرد أك ا١تطلق: كىو أف يًتؾ صلى اهلل عليو كسلم أمرنا فبل يفعلو كال القسم الرابع: 

 .(ٓ) يوجد ما يرشد إذل داللة ىذا الًتؾ
ختبلفنا كثَتنا فمنهم من ذىب إذل القوؿ باإلباحة  كىذا النوع اختلف فيو األصوليوف ا

...... .............................................................. (ٔ)كاٞتصاص
                                                 

 (ْٓ/ِأفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم لؤلشقر )ينظر:  (ُ)
ى آلو كىم بنو باب ٖترمي الزكاة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعلأخرجو مسلم كتاب الزكاة,  (ِ)

 (ّٖٓ)ص (َُٗٔ), برقم ىاشم كبنو ا١تطلب دكف غَتىم
باب التمتع كاإلقراف كاإلفراد باٟتج, كفسخ اٟتج ١تن دل يكن معو أخرجو البخارم ُب كتاب اٟتج,  (ّ)

القارف ال يتحلل إال ُب  باب بياف أفٌ ( كمسلم ُب كتاب اٟتج, ُُِ( )صُٔٔٓبرقم ) ىدم
 .(ْٓٔ)ص (ُِِٗ)رقم ب كقت ٖتلل اٟتاج ا١تفرد

 .(ْٓ/ِأفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم لؤلشقر )ينظر:  (ْ)
 .(ُِٕأفعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كداللتها على األحكاـ للعركسي )صينظر:  (ٓ)

(كاف إماـ اٟتنفية  قَّٓ)  بن علي الرازم أبو بكر اٞتصاص ا١تفسر األصورل كلد عاـ أٛتد ىو ((ٔ
  (قَّٕمصنفاتو: "أحكاـ القرآف" "الفصوؿ ُب األصوؿ" توُب  رٛتو اهلل عاـ )من , ُب عصره

 .(ُُٕ/ُ( األعبلـ للزركلي )ْٖ/ُينظر: اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية )
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, (ّ)نيسب إذل بعض ا١تتكلمُت , كمنهم من ذىب إذل أنٌو للوجوب(ِ)كغَتمها  (ُ)كالتلمساين
 .  (ٓ) كمنهم من قاؿ بالٌندب (ْ)كىو اختيار السمعاين

 . ٕ(),(ٔ)كمنهم من ذىب إذل أنٌو داٌؿ على مرجيوحينة  الفعل, كأيب إسحاؽ الشاطيب    
 صلى اهلل عليو وسلم لفعل من األفعال يكون حجة بشرطين:وترك الّنبي 

يوجد الٌسبب ا١تقتضي ٢تذا الفعل ُب عهده صلى اهلل عليو كسلم, كأف تقـو اٟتاجة أف  -ُ
إذل فعلو, فإذا كاف اٟتاؿ كذلك, كتركو صلى اهلل عليو كسلم, كدل يفعلو كاف تركو ٢تذا 
الفعل سٌنةن جيب األخذ هبا كمتابعتو ُب ترؾ ىذا الفعل, كًتكو صلى اهلل عليو كسلم 

ألٌف رسوؿ اهلل صلى اهلل  -أم األذاف للعيدين -فإنٌو من البدع األذاف لصبلة العيدين, 
 ى. كىو أهٌنا صبلة تؤدل ُب ٚتاعة فاقتض(ٖ)ترؾ ذلك مع كجود ا١تقتضى لو عليو كسلم 

 ذلك أف يؤذف ٢تا. 
مع  -انتفاء ا١توانع, كالعوارض, ألنٌو صلى اهلل عليو كسلم قد يًتؾ فعبلن من األفعاؿ  -ِ

سبب كجود مانع دينع من فعلو, كًتكو صلى اهلل عليو كسلم قياـ ب -كجود ا١تقتضي لو 
, (ٗ) ل ذلك ٓتشية أف يفرض عليهمكعلٌ  -بعد لياؿ  -رمضاف مع أصحابو ُب ٚتاعة 

                                                 
نتهت إليو كا ا١تالكية من أعبلـ بن أٛتد بن علي اإلدريسي ا١تعركؼ بالشريف التلمساين ىو: ٤تمد (ُ)

 -رٛتو اهلل  -ق( من مصنفاتو مفتاح الوصوؿ, شرح ٚتل ا٠تو٧تي, توُب َُٕـ )كلد عا إمامتهم با١تغرب
 (ِّٕ/ٓق( ينظر: األعبلـ للزركلي )ُٕٕعاـ )

 (َٖٓ( مفتاح الوصوؿ )صِِٖ/ِالفصوؿ ُب األصوؿ )ينظر:  (ِ)
 (ِِٓ/ُ( إرشاد الفحوؿ )ُِْ/ْالبحر احمليط ) (ْْٕ/ِينظر: قواطع األدلة ) (ّ)
 (ْْٕ/ِألدلة )ينظر: قواطع ا (ْ)
 ( َٖٓمفتاح الوصوؿ )ص (ْْٕ/ِينظر: قواطع األدلة ) (ٓ)

كاف من أئمة ا١تالكية, فقيو   ,بن موسى بن ٤تمد أبو إسحاؽ الشاطيب من أىل غرناطة ىو: إبراىيم ((ٔ
 ق(  ينظر:َٕٗ) -رٛتو اهلل -توُب  ,مفسر أصورل لغوم, من مصنفاتو: االعتصاـ, كا١توافقات.

 (ٕٓ/ُاألعبلـ للزركلي )( ِّّ/ُة )شجرة نور الزكي
 ( َْٖ/ِا١توافقات للشاطيب ) ينظر: (ٕ)
 (َُّص( معادل أصوؿ الفقو )ُِٕ/ِٔينظر: ٣تموع الفتاكل ) (ٖ)

كتاب اٞتمعة     حديث صبلة النيب صلى اهلل عليو كسلم الًتاكيح بأصحابو, عند البخارم, :ينظر ((ٗ
 =( كمسلم كتاب صبلة ُِٕ( )صِْٗ, برقم )دباب من قاؿ ُب ا٠تطبة بعد الثناء: أما بع
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ككًتكو صلى اهلل عليو كسلم قتاؿ مانعي الزكاة, فهذا الًتؾ ال يكوف سٌنةن, إٍذ أٌف ىذا 
 (ُ)أبو بكر رضي اهلل عنو وتضي, فلٌما فعلالًتؾ كاف لعدـ كجود الٌسبب, كعدـ قياـ ا١تق

 .(ِ)كقاتل مانعي الزكاة فقط دل يكن ٥تالفنا لسٌنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, ىي
 .د الُجَمع في بلدة واحدةدُ عَ ت َ 
 :أقواؿ الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة

 معة ُب البلدة الواحدة على قولُت ُب اٞتملة:  اختلف الفقهاء ُب حكم تعدد اٞت
, كبو ذلك إذل إذا دل تدع حاجة ةالواحد ةعدـ جواز تعدد اٞتمعة ُب البلد القول األول:

 . (ّ)كقوؿ عند اٟتنفية ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة :قاؿ ٚتهور الفقهاء
 قوؿ أيب حنيفة ك٤تمدُب أكثر من موضع مطلقنا, كىو جيوز إقامة اٞتمعة  القول الثاني:

 .  (ٓ) (ْ)  اٟتسن
 :الترجيح

ىو ما ذىب إذل ٚتهور  -كالعلم عند اهلل  -الٌذم يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة 
دل ينقل إال ٟتاجة؛ إذ الواحدة بلدة الرٛتهم اهلل من القوؿ بعدـ جواز تعدد اٞتمع ُب  الفقهاء

                                                 

 .(ّّٖ)ص (ُٕٔ), برقم باب الًتغيب ُب قياـ رمضاف, كىو الًتاكيح ا١تسافرين كقصرىا, =
ينظر اٟتديث: ُب البخارم كتاب استتابة ا١ترتدين كا١تعاندين كقتا٢تم, باب قتل من أىب قبوؿ  (ُ)

 ( ّٓٗ(  )صِْٗٔالفرائض كما نيسبوا إذل الردة, برقم )
 (َُّص( معادل أصوؿ الفقو )ُِٕ/٣ِٔتموع الفتاكل )ينظر: ( ِ)
شرح الكبَت على منت ا١تقنع  (ُٗٓ/ُ( اجملموع للنوكم )ّّٔ)ص الدر الثمُت كا١تورد ا١تعُت ينظر: (ّ)

  (ُّٗ)ص مراقي الفبلح شرح منت نور اإليضاح (ُٔٗ/ِ)

با حنيفة سنُت كعنو أخذ الفقو ٍب عن  جالس أالشيباينأبو عبد اهلل بن فرقد  ٤تمد بن اٟتسنىو ( (ْ
" اٟتجة على أىل ا١تدينة" األصلكنشأ بالكوفة, من مصنفاتو: " ق(ُُّ)بواسط أيب يوسف كلد
 ( تاج الًتاجم البن قطلو بغا.ِْ/ِ(. ينظر: جواىر ا١تضية )ق ُٖٗتوُب رٛتو اهلل )

كم على مراقي الفبلح حاشية الطحطا (ُّٗ)ص مراقي الفبلح شرح منت نور اإليضاح ينظر: (ٓ)
 .(َُٓ)ص
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عن عمر بن ا٠تطاب , كقد ركم ىذا األمرخلفائو ال عن سلم  ك عليو ك  يب صلى اهللعن النٌ 
كىو على  رضي اهلل عنوافتتح البلداف كتب إذل أيب موسى األشعرم رضي اهلل عنو أنٌو ١تا 

فإذا كاف يـو اٞتمعة  ,البصرة يأمره أف يتخذ للجماعة مسجدان كيتخذ للقبائل مسجدان 
 .(ُ)انضموا إذل مسجد اٞتماعة فشهدكا اٞتمعة

 ا.تعدد اٞتمعة بدكف حاجة من تفويت مقاصد اٞتمعة كحكمة مشركعيتهإضافة إذل ما ُب 
  .كاهلل أعلم

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:
ا, كبياف ذلك ُب أٌف القاعدة أثرت ُب القولُت ٚتيعن  -كالعلم عند اهلل  -الٌذم يظهر رل 

 اآلٌب:
لم لفعل أمر من األمور مع قياـ ا١تقتضي القوؿ بأٌف ترؾ النيب صلى اهلل تعليو كس :أوالً 

يظهر تأثَته ُب اختيار ٚتهور  ,كانتفاء ا١توانع يدؿ على عدـ مشركعية الفعل, أك مرجوحيًٌتو
على عدـ جواز تعدد اٞتمعة ُب أكثر من بلدة إال إذا دعت إذل  -رٛتهم اهلل  -الفقهاء 

كوف تأك  ,فتقاـ فيو اٞتمعة كأف يضيق ا١تسجد بأىل البلدة فيبٌت مسجد آخر-ذلك حاجة 
كذلك اقتداء بو صلى اهلل عليو  -أك غَت ذلك  كثَتكف  ااألطراؼ كسكاهن ةمًتامي ةاسعك  ةالبلد

مساجد تقاـ فيها الصلوات ا٠تمس كا١تسجد  عدةي  هعهد كاف ُب ا١تدينة ُبحيث  كسلم 
يب صلى اهلل لنٌ العشاء بعد أف يصليها مع ا جبل بقومو صبلةى  الذم كاف يصلي فيو معاذ بني 

كىذا يدؿ  ,سوؿ صلى اهلل عليو كسلمتقاـ اٞتمعة إال ُب مسجد الرٌ  كدل تكن ,عليو كسلم
 االقتداء بو صلى اهلل عليو كسلم. كاهلل أعلم. بدكف حاجة خبلؼ عمى تعدد اٞتي  على أفٌ 

نيب  كما عليو اٞتمهور أكذل, إذ دل ينقل عن ال»  -رٛتو اهلل  - يقول موفق الدين ابن قدامة
 عوا أكثر من ٚتعة, إذ دل تدع اٟتاجة إذل ذلك, كال جيوزم ٚتٌ صلى اهلل عليو كسلم  كخلفائو أهنٌ 

 .(ِ)... «كم بغَت دليلحى إثبات األحكاـ بالتن 

                                                 
( كابن حجر ُب    ُّّ/ٖ( كعبلء ُب كنز العماؿ ) ِِّ/ِأخرجو ابن عساكر ُب التاريخ ) (ُ)

 (.ُِّ/ِء" )ا قاؿ بتعداد اٞتمعة غَت عطا: ال أعلم أحدن ابن المنذر قال:: " كقاؿالتلخيص 
 (.ِْٖ/ِا١تغٍت البن قدامة ) (ِ)
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يظهر موافقتو ١تا ذىب باحة اإلعلى القوؿ بأٌف ترؾ الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم يدؿ  ثانيا:
تعدد اٞتيميع مطلقنا, كإف كاف القائلوف هبذا القوؿ من إليو أصحاب القوؿ الثاين من جواز 

 الفقهاء دل يتطرقوا إذل االستدالؿ هبذه القاعدة.
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  (ُ)ادلثحث انشاتغ: اإلمجاع حجح
 كفيو مطلباف:

 المطلب األول: توضيح القاعدة:
 شرح مفردات القاعدة:

 اإلٚتاع لغة يطلق على معنيُت:       
  [ُٕيونس:  ]    چٿ   ٹ     چقولو تعاذل: ـ, يقاؿ: أٍٚتىع األمرى إذا عـز عليو, كمنو العز 

  أم: اعزموا عليو.
 ا اتفقوا. كيقاؿ: ىذا أمر ٣تمع عليواالتفاؽ يقاؿ: أٚتع القـو على كذا: أم إذ 

 .(ِ)أم: متفق عليو
 كا١تناسب من ىذين ا١تعنيُت للمعٌت االصطبلحي ىو ا١تعٌت الثٌاين. كاهلل أعلم

ىو اتفاؽ اجملتهدين من أمة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم, بعد  اإلجماع في االصطالح:
 . (ّ)و ُب عصر من العصور على حكم شرعيكفات

 :ين في القاعدةأقوال األصولي
 , (ْ)رع, كمصدر من مصادر التشريعذىب ٚتهور األٌمة إذل أٌف اإلٚتاع حجة من حجج الشٌ 

 ..........................  (ٔ)من ا١تعتزلة, كا٠توارج (ٓ)كدل خيالف ُب حجيتو إال الٌنظاـ

                                                 
( ّْٗ/ِركضة الناظر ) (ْٓٔ/ِإحكاـ الفصوؿ للباجي ) (ْٗٔصالرسالة للشافعي )ينظر:  ((ُ

 ( َِٔ/ِ) فواتح الرٛتوت
  ( َُٕ( قاموس احمليط )ص/٥َٔتتار الصحاح )ص ينظر: (ِ)
 ( ّْٖ/ُ( إرشاد الفحوؿ )ْٕختصر ابن اللحاـ )ا١ت ينظر: (ّ)

فواتح  (ُِٓ/ُ( بياف ا١تختصر )ّْٗ/ِركضة الناظر ) (ْٓٔ/ِينظر: إحكاـ الفصوؿ للباجي ) ((ْ
 ( َِٔ/ِ) الرٛتوت

كإليو تنسب طائفة النظامية طالع كبلـ  ,إبراىيم بن سيار ا١تعركؼ بالنظاـ كاف شاعرا بليغا :ىو (ٓ)
توُب ُب عاـ بضع  . من مصنفاتو: كتاب الطفرة "هبا لطو بكبلـ ا١تعتزلة لو آراء شذٌ الفبلسفة فخ

    .(ُِ/ٔبالوفيات )( الواُب ِّٔ/ٔكعشركف كمئة. ينظر: تاريخ بغداد )
ا٠تركج ُب أياـ اٞتماعة , سواء كاف عليو ا٠توارج: كل من خرج على اإلماـ اٟتق الذم اتفقت  (ٔ)

 =من أصو٢تم تكفَت صاحب , عشرين فرقة ٨توالتابعُت بإحساف, افًتقت  منالصحابة أك كاف بعدىم 
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 . كال عربة ٓتبلفهم؛ ألٌف اإلٚتاع على حجية اإلٚتاع منعقد قبل خبلفهم. (ُ) كالرافضة 
هم ا١تسلمُت فقد لـز ٚتاعتى  كمن قاؿ ٔتا تقوؿ بو ٚتاعةي ...» -رٛتو اهلل - يقول الشافعي

ا تكوف كإنٌ , ر بلزكمهامً هم اليت أي كمن خالف ما تقوؿ بو ٚتاعة ا١تسلمُت فقد خالف ٚتاعتى 
 كال سنة كال قياسو  ,عن معٌت كتاب غفلةه  فبل ديكن فيها كافةن  ا اٞتماعةي ُب الفرقة, فأمٌ  الغفلةي 

 .(ِ)« إف شاء اهلل
شرعيةه, كإف كاف جيوز ا٠تطأ عليها من  إٚتاع األمة حجةه : »  -رٛتو اهلل- ويقول الباجي

كرد بأٌف ىذه جهة العقل, كما جيوز على سائر األمم من اليهود كالنصارل إال أٌف الشرع قد 
 . (ّ)«األمة قد خيٌصت بأهٌنا ال ٕتتمع على خطأ 

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو أربع مسائل
 .المسألة األولى: اشتراط العدد في صالة الجمعة

 أقواؿ الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة: 
ال  كأهٌنا ,على أٌف العدد شرط ُب صحة صبلة اٞتمعة -رٛتهم اهلل تعاذل -أٚتع الفقهاء 

 .(ْ)من منفرد تصح
 كأفٌ  ,اٞتمعة ال تصح من منفرد أٚتع العلماء على أفٌ » رٛتو اهلل:  - يقول النووي

 .  (ٓ)« اٞتماعة شرط لصحتها
                                                 

( ا١تلل كالنحل ْٓالدين )/ ينظر: التبصَت ُب , كٕتويزىم ا٠تركج على اإلماـ اٞتائر. ,الكبَتة =
(ُ/ُُْ). 

سب إذل اإلسبلـ ٝتوا بذلك لرفضهم إمامة أيب بكر كعمر, كقيل لرفضهم تتنضالة الرافضة: فرقة  (ُ)
رضي اهلل كفركا  عليعلى استخبلؼ  النيب صلى اهلل عليو كسلم نصٌ  الدين كىم ٣تمعوف على أفٌ 

( منهاج السنة ٖٖ/ُسبلميُت ) اإلقاالت ١تاأكثر الصحابة من أصو٢تم التقية كالرجعة. ينظر: 
 (ُٗٓ/ُالنبوية )

 (ِْٕالرسالة لئلماـ الشافعي )ص (ِ)
 (ْٓٔ/ِإحكاـ الفصوؿ للباجي ) (ّ)
(  الكاُب ُب فقو ُُٗ/ِ( ا١تبسوط للسرخسي )َْٖ/ِينظر: هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ) (ْ)

 ( ْٔٗ/ُلدرديرم ))( حاشية الصاكم على شرح الصغَت لِّٕ/ُاإلماـ أٛتد )
 .(َٖٓ/ْاجملموع شرح ا١تهذب ) (ٓ)
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 وجو تأثير القاعدة في المسألة:
على اشًتاط  -رٛتهم اهلل تعاذل  -ُب قوؿ عامة الفقهاء " "حجية اإلجماعقاعدة  أثرت

 ة.العدد ُب صحة صبلة اٞتمع
ة بيـو حة ا١تختصٌ ا شركط الوجوب كالصٌ كأمٌ »  -رٛتو اهلل - (ُ)يقول ابن رشد الحفيد

 .  (ِ)«...من شرطها اٞتماعة على أفٌ  فق الكلُّ فاتٌ  ,اٞتمعة

 المسألة الثانية: حكم من ترك صالة الجمعة وىو قادر على إتيانها.
 من غَتعنها  خلفى التٌ , ك قصد اٞتمعة كشهودىا فرض أفٌ  -رٛتهم اهلل  -اتفق الفقهاء 

 .(ّ)حراـ يأٍب صاحبو عذر أك علةو 
 وجو تأثير القاعدة في المسألة: 

 ذر, اتفق على ذلك فقهاء األمة رٛتهم اهللشهود اٞتمعة كاجب على كل ٤تتلم إال من عي 
 كنيقل اإلٚتاع عليو. 

اٞتمعة كاجبة على األحرار البالغُت  فٌ كأٚتعوا على أ»  -رٛتو اهلل  - يقول: ابن المنذر
 . (ْ)« ا١تقيمُت الذم ال عذر ٢تم

كركم عن ُب معرض ذكر األدلة على فرضية اٞتمعة  -رٛتو اهلل  - (ٓ) ويقول الكاساني
من ترؾ )و قاؿ: عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  أنٌ  -رضي اهلل عنهما  -ابن عمر 

 . (ٔ)(طبع اهلل على قلبو انن ثبلث ٚتع هتاك 
                                                 

ق( من َِٓ), كلد األندلسي أبو الوليد القرطيب ا١تالكي ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن رشد :ىو ((ُ
 الديباج ا١تذىب ( ينظر:ق ٓٗٓ" توُب رٛتو اهلل ) الفقو أصوؿ ُب مصنفاتو: " بداية اجملتهد" "الضركرم

 .(ّٔٔ/ُة )( شجرة النور الزكيِٕٓ/ِ)
 .(ُٗٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ِ)
 الشرح الكبَت على منت ا١تقنع( ُِٗ/ُ( ا١تقدمات كا١تمهدات )ِّٗ/ُاألـ للشافعي ) (ّ)

 .(ُّٗ/ِ) رد احملتار على الدر ا١تختار (ُْْ/ِ)
 .(َْاإلٚتاع البن ا١تنذر )ص (ْ)

" بدائع الصنائعاٟتنفي اٟتليب كلد  من مصنفاتو: "ين ساعبلء الدين أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاىو  ((ٓ
 .(ِْْ/ِجواىر ا١تضية )( ينظر: ىػ ٕٖٓتوُب رٛتو اهلل ) "السلطاف ا١تبُت ُب أصوؿ الدين"

 =التشديد ُب باب ( كأبو داكد كتاب الصبلة, ِٓٓ/ِْ( )ُْٖٗٓاخرجو أٛتد ُب ا١تسند برقم ) (ٔ)
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 .(ُ)« كمثل ىذا الوعيد ال يلحق إال بًتؾ الفرض كعليو إٚتاع األمة...»قاؿ:    
 كتأثَت القاعدة ُب ا١تسألة ظاىر. كاهلل أعلم   

 المسألة الثالثة: حكم تقديم الخطبتين على الصالة.
 ألة: أقواؿ الفقهاء ُب ىذه ا١تس

تقدمي ا٠تطبة على الصبلة شرط  إذل أفٌ  -رٛتهم اهلل  -ذىب أصحاب ا١تذاىب األربعة 
 . (ِ)ا ال تصحبلة فإهنٌ ا لو أخنرت عن الصٌ من شركط صحتها, كأهنٌ 

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:
من شركطها, كا١تقصود األٝتى منها كعظ الٌناس كتعليمهم اٞتمعة شرط صبلة  ا٠تطبة ُب

على كجوب تقدديها  -رٛتهم اهلل  -اتفق فقهاء ا١تٌلة كَتىم بشرائع اإلسبلـ كقواعده, كقدكتذ 
 على الصبلة.

 .(ْ) «...كوهنما )قبل الصبلة( باإلٚتاع إال من شذٌ ...ك » (ّ)قال: الخطيب الّشربيني

 ؟المسألة الرابعة: من لغى أثناء الخطبة ىل تجزئو جمعتو
على أفٌ من تكلم أثناء  -رٛتهم اهلل  -فق الفقهاء من أصحاب ا١تذاىب األربعة ات

كمن قاؿ:  «بقوؿ علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ا١تراد  أفٌ ا٠تطبة تصح ٚتعتو كٕتزئو, ك 

                                                 

ىذا ( كقاؿ:" ُْٓ/ُ( )َُّْكم ُب ا١تستدرؾ برقم )( كاٟتا ُّٖ( )صَُِٓ, برقم )ترؾ اٞتمعة =
بأحكاـ األلباين  أيب داكد ينظر: سنن  .كصححو األلباين حديث صحيح على شرط مسلم, كدل خيرجاه "

 (.ُّٖ)صط: دار السبلـ 
 .(ِٔٓ/ُبدائع الصنائع ) (ُ)
 بدع ُب شرح ا١تقنعا١ت( ْٓ/ّ) البناية شرح ا٢تداية( ِٓ/ُ) ا١تالكي والتلقُت ُب الفقينظر:  (ِ)

  .(ٓٓٓ/ُ) مغٍت احملتاج (ُٗٓ/ِ)
كلد ُب شربُت ٔتصر كإليو ينسب  القاىرةمن أىل  شافعيال٤تمد بن أٛتد مشس الدين الشربيٍت  :ىو ((ّ

الضوء  ( ينظر:ىػ ٕٕٗ" "شرح شواىد قطر الندل"  توُب رٛتو اهلل ) مغٍت احملتاجمن مصنفاتو: "
  .(ٔ/ٔ) ( األعبلـ للزركلئِّ/ِ) البلمع ألىل القرف التاسع

 .(ْٗٓ/ُ) مغٍت احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج (ْ)
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. أم فبل (ُ)" صو, فقد تكلم, كمن تكلم فبل ٚتعة لو " ٍب قاؿ: ىكذا ٝتعت نبيكم...
 .(ِ)ٚتعة لو كاملة
ا, كأٌف عليو إعادهتا كذىب ا بن حـز رٛتو اهلل إذل إبطاؿ صبلة من تكلم ُب ا٠تطبة عامدن

 .(ّ)ُب الوقت
 الترجيح:

  -رٛتهم اهلل -عامة الفقهاء  ىو قوؿ -كالعلم عند اهلل  -ألة  م يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسالذٌ 
 -رٛتو اهلل  -كالسٌيما أٌف اإلٚتاع منقوؿ على إسقاط الفرض عنو, كما ٘تسك بو ابن حـز 

 من ظواىر بعض اآلثار غَت مرادة, كما نقل ذلك كثَت من العلماء.   
  قولو: ال ٚتعة لك أم ال أجر لكرٛتو اهلل: " كيشبو أف يكوف ُب - (ْ)البيهقي يقول:

 .(ٓ)" كال يريد بو كجوب اإلعادة
 وجو تأثير القاعدة في المسألة:

على أٌف من تكلم  -رٛتهم اهلل -فقهاء " ُب قوؿ عامة الحجية اإلجماع" أثرت قاعدة
 , كقد نقل كثَت من العلماء اإلٚتاع على ذلك. ا٠تطبة تصح ٚتعتو كٕتزؤه أثناء

ال ٚتعة كاملة مثل ٚتعة  م:)ال ٚتعة لو( أ كقولو:"-رٛتو اهلل  -يقوؿ: ابن بطاؿ 
 . (ٔ)" أربعنا يٚتعتو ٣تزئة عنو, كال يصل ٚتاعة الفقهاء ٣تمعوف أفٌ  ا١تنصت؛ ألفٌ 

                                                 
( ِِّ/ّ)(  َِْٓ( كعبد الرزاؽ ُب مصنفو برقم )ُِْ/ِ( )ُٕٗأخرجو أٛتد ُب ا١تسند برقم ) (ُ)

 ."ركاه أٛتد كفيو رجل دل يسم( "ُٕٕ/ِ) ٣تمع الزكائد كمنبع الفوائد( كقاؿ ا٢تيثمي ُب ِِّ/ّ)
 شرح الزُّرقاين على ٥تتصر خليل( ِْٓ/ْ( اجملموع للنوكم )َُٕ/ّلفركع كتصحيح الفركع )ا (ِ)

 (َِٗ/ِ) إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم (ُُٔ/ِ)
 (َّٕ/ّ) احمللى باآلثار (ّ)

 ق(ّْٖ) من أئمة اٟتديث كلدك  البيهقي الفقهي الشافعي أٛتد بن اٟتسُت بن علي أبو بكر :ىو ((ْ
( ينظر: تاريخ  دمشق البن  ق ْٖٓسنن الكربل" "شعب اإلدياف" توُب رٛتو اهلل )من مصنفاتو: "

 (ُّٓ/ُ) طبقات الفقهاء الشافعية (ٕٓ/ُعساكر )
 (ُّْ/ْشعب اإلدياف ) (ٓ)
 (ُٗٓ/ِشرح ابن بطاؿ ) (ٔ)
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األكزاعي ىذا خيالف اإلٚتاع, كليس كذلك  (ُ) قوؿي  كزعم بعضهم أفٌ " وقال: ابن رجب
هر ثواب ٚتعتو يفوتو, كيبقى لو فضل صبلة الظٌ  و يصلي ظهران, إنا أراد أفٌ رد األكزاعي أنٌ كدل يي 

 .(ِ)"كتربأ ذمتو منها
على  لئلٚتاعو كاملة؛ معناه: ال ٚتيعة ل العلماء :قاؿ" -رٛتو اهلل  - ابن حجر :وقال

 .  (ّ)الوقت عنو فرض إسقاط
عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ىو  -رٛتو اهلل  -عدكؿ ابن حـز  وسبب

 ُب ىذه ا١تسألة. -رضواف اهلل عليهم  -٘تسكو بظاىر بعض اآلثار ا١تركية عن بعض الصحابة 
 منها: 

على  اهلل عليو كسلم كاف يقرأ سورةصلى  رسوؿ اهلل أفٌ  رضي اهلل عنو عن أيب ىريرة  -ُ
, فلما أليب بن كعب: مىت نزلت ىذه السورة؟ فأعرض عنو أييبىُّ  أبو ذرٌ  :فقاؿ ا١تنرب

ما لك من صبلتك إال ": رضي اهلل  أليب ذرٌ رضي اهلل بن كعب  قضى صبلتو قاؿ أيبٌ 
هلل  صلى اهلل عليو كسلم فأخربه بذلك؟ فقاؿ: على رسوؿ ا , فدخل أبو ذرٌ " ما لغوت

 .(ْ)«بن كعب صدؽ أييبىُّ 
ركم أٌف ابن عمر رضي اهلل عنهما...قاؿ: لرجل كٌلم صاحبو يـو اٞتمعة كاإلماـ   -ِ

 . (ٓ)"ا أنت فبل ٚتعة لكا صاحبك فحمار, كأمٌ أمٌ  خيطب
اإلماـ خيطب, آية ك  - رضي اهلل عنو -رجبل استفتح عبد اهلل بن مسعود  أفٌ ما ركم   -ّ

 . (ٔ)"ا صلى قاؿ: ىذا حظك من صبلتكفلمٌ 
                                                 

 من تكلم عمدان صارت ٚتعتو ظهران, كمن تكلم ساىيان دل يًته اهللركم عنو أنو قاؿ:"  " ما :كىو (ُ)
 .(ُِٖ/ٖالبن رجب ) . فتح البارم شرح صحيح البخارم"إف شاء اهلل تعاذل فضلها

 .(ُِٖ/ٖالبن رجب ) فتح البارم شرح صحيح البخارم (ِ)
 .(ُْْ/ِفتح البارم البن حجر ) (ّ)
باب ما ( كابن ماجو كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها, َِٖ/ّٓ( )ُِِٕٖخرجو أٛتد ُب ا١تسند برقم )أ (ْ)

 .(َٖ/ّ( كصححو األلباين ُب اإلركاء )ُٗٗ( )صُُُُبرقم ) ُب االستماع للخطبة كاإلنصات ٢تا جاء
( كابن أيب شيبة ُب مصنفو برقم ُّْ/ْ( )ِّٖٕأخرجو البيهقي ُب شعب اإلدياف برقم ) (ٓ)

(َّّٓ( )ُ/ْٖٓ).  
رجب ُب شرحو على دل أقف على ىذا األثر ُب داكاكين الٌسنة اليت رجعت إليها, كقد ذكره ابن (ٔ)

 .(ُِٖ/ٖالبن رجب ) فتح البارم شرح صحيح البخارمالبخارم, كدل يعقبو ْتكم. ينظر: 
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 -فهؤالء ثبلثة من الصحابة ال يعرؼ ٢تم من الصحابة  رٛتو اهلل: " - ابن حزمقال 
 .(ُ)" ٥تالف, كلهم يبطل صبلة من تكلم عامدا ُب ا٠تطبة -رضي اهلل عنهم 

                                                 
 .(َّٕ/ّ) احمللى باآلثار (ُ)
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 (1)يف انؼهح ٚذل ػهٗ انتسأ٘ يف ادلؼهٕل ادلثحث اخلايس: االستٕاء
 كفيو مطلباف: 

 المطلب األول: توضيح القاعدة
 شرح مفردات القاعدة:

 بينهما: جعلهما متعادلىٍُت  ساكليقاؿ:  يساًكم , ميساكاةن , فهو ميساكو  ساكلمن  االستواء:
 .(ِ) أشباه: سواسيةك  كمتماثلُت

 العُت كالبلـ أصوؿ ثبلثة صحيحة:ك لغة من عٌل,  ة:العلّ 
 .عائق يعوؽ :الثيء. كالثٌ ضعف ُب الشٌ  اين:الثٌ ك  .تكرر أك تكرير: أحدىا
 , كىي معاكدة الشرب مرة بعد مرة. بعد هنل له على  :كيقاؿ ,انيةربة الثٌ ل, كىي الشٌ لى العى  :فاألكؿ

 . ّ()أم عاقو عتلو عن كذا, يقاؿ: ا: العائقالثاين: ا١ترض, كيقاؿ اعتل فبلف: أم مرض. كالثالث
 كلعل ا١تعٌت األكؿ كالثٌاين مها األنسب للمعٌت االصطبلحي.

أثَت ُب ٤تل الوجود, فا١ترض إذا حٌل باٞتسم أثر ة كا١ترض ىو التٌ فالقدر ا١تشًتؾ بُت العلٌ 
 ة إذا ظهرت ُب الفرع .ككذلك العلٌ  ,فيو

هل ىو معاكدة ل بعد النٌ فقو٢تم العلى كرر, كالقدر ا١تشًتؾ بينها كبُت ا١تعٌت األكؿ ىو التٌ 
 ا١تاء للشرب مرة بعد مرة. 

 .   (ْ)كألٌف اٟتكم يتكرر بتكرر كجودىا ة يعاكد الٌنظر بعد الٌنظر,كاجملتهد ُب استخراج العلٌ 
 . اطبلح فقد اختلف ُب تعريفها كثَتن كأٌما ُب االص

  .(ٔ) ,(ٓ)ريع اٟتكم " فعيرنؼ بأهٌنا: " الوصف ا١تشتمل على اٟتكمة الباعثة على تش
                                                 

 التقرير كالتحبَت( ُّٗ/ّ( شرح العضد )ٖٖٓ/ّ( ركضة الناظر )ْٗٗ/ّينظر: قواطع األدلة ) ((ُ
(ّ/ُُْ.) 

 (.َُْ/ُْلعرب )( لساف آِّٖ/ٔينظر: الصحاح للجوىرم ) ((ِ
 .(ْٖ/َّتاج العركس ) (ُْٓص( التعريفات )ُْ-ُّ/ْينظر: مقاييس اللغة ) (ّ)
 .(ُُُ/ٓينظر: البحر احمليط ) (ْ)
 ( َِٔصمذكرة ُب أصوؿ الفقو ) (ٓ)
فهي  ها كل فرقة ٔتا يتفق مع منطلقها العقدمتتنازع ا١تتكلموف ُب تعريف العلة تنازعا كبَتا, فعرف (ٔ)

 =ة " الوصف ا١تؤثر بذاتو ُب اٟتكم "كىذا التعريف نقلو معظم األصوليُت عن ا١تعتزلة كالذم ا١تعتزلعند 
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 . ُ()م كا١تدلوؿ يريدكف بو حكم الدليلا١تراد با١تعلوؿ: ىو اٟتك    
 المعنى اإلجمالي:

ة نفسها ُب كاقعة أٌف الشارع اٟتكيم إذا عٌلق حكمنا مىا على عٌلة, ٍب كجدنا العلٌ  :أم
شركط  قيةي إذا توفرت ب أخرل دل يينٌص على حكمها, فإنٌنا نلحقها با١تنصوص على حكمها

 ة يدؿ على الٌتساكم ُب اٟتكم.  القياس كانتفت ا١توانع؛ ألٌف الٌتساكم ُب العلٌ 
 أقوال األصوليين في القاعدة:

نٌص األصوليوف عند بياهنم لشركط أركاف القياس األربعة أنٌو يشًتط ُب الفرع أف توجد 
 .(ِ)صل حىت تصح الٌتعديةالعلة كما ىي موجودة ُب األ فيو حقيقةي 

ٌف تعدية رٛتو اهلل: " كيشًتط فيو أف تكوف علة األصل موجودة فيو؛ فإ - ال ابن قدامةق

                                                 

 أثرتة ُب عرؼ الفقهاء فهي ما كأما العلٌ ) ىو قولو ُب ا١تعتمد عليو عند أيب اٟتسُت البصرم كقفت =
هتا, كلعلهم ة مستقلة بإجياد معلوالالعلٌ  حكما شرعيا ( بدكف زيادة "بذاتو" كىذه الزيادة تقتضي أفٌ 

, كلكن الـز و الـز مذىبهم, بناء على قاعدهتم ُب التحسُت كالتقبيح العقليُتأكردكىا من باب أنٌ 
. كاهلل تعاذل أعلم   ا١تذىب ليس ٔتذىب إال إذا التيـز

 الشرؾ ُب األلوىية. إذل جعل العلل موجبة لذاهتا يؤدم  عريف بأفٌ التٌ  ىذا كقد اعًتض على      
 ( التحبَت شرح التحريرَْ/ّ( اإلهباج )ُُِ/ٓ) ( البحر احمليطَْٕ/ِ) ا١تعتمد للبصرم ينظر:      

(ٕ/ُّٕٕ). 
جوده كال تؤثر فيو؛ ألف ا١تؤثر ىو اهلل ك كعند ٚتهور األشاعرة: "ىي ا١تعرؼ للحكم" أم: تدؿ على      

 فعاؿ اهلل تعاذل.فاٟتكم يسند هلل كحده ال للعلل. كىذا ا١تذىب بناء على إنكارىم التعليل ُب أ
التحبَت شرح  (ِّٕ/ٕ) ( تيسَت الوصوؿّٗ/ّينظر: اإلهباج ) (َِٓ/ِ) ينظر: احملصوؿ للرازم     

   .(ُّٖٕ/ٕالتحرير)
كالصحيح, أٌف العلة ٢تا أثر ُب اٟتكم, كلكن ليست مؤثرة بذاهتا, بل اهلل تعاذل ىو الذم جعلها      

. ينظر: أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو مؤثرة كىذا القوؿ ىو البلئق ٔتذىب السلف
    .(ُْٕ)ص

 .(ُْٓ/ٕالبحر احمليط ) ((ُ
 التقرير كالتحبَت (ُّٔ/ٕ( البحر احمليط )ُّٗ/ّ(  شرح العضد )ٖٖٓ/ّينظر: ركضة الناظر ) ((ِ

(ّ/ُُْ). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 القواعد األصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة"        
43 

 .    (ُ)اٟتكم فرع تعٌدم العلة"
ة ا١توجودة فيو مشاركة لعلة اين: أف تكوف العلٌ رط الثٌ الشٌ : " -رٛتو اهلل  - وقال اآلمدي

ا١تشًتكة بينو كبُت ا٠تمر, أك  دة ا١تطربةبيذ بالشٌ األصل: إما ُب عينها كتعليل ٖترمي شرب النٌ 
؛ ناية ا١تشًتكة بُت القطع كالقتلُب جنسها كتعليل كجوب القصاص ُب األطراؼ ّتامع اٞت

 ةي ة األصل, فإذا دل تكن علٌ ا ىو تعدية حكم األصل إذل الفرع بواسطة علٌ القياس إنٌ  ألفٌ 
الفرع, فبل ديكن  الفرع مشاركة ٢تا ُب صفة عمومها كال خصوصها فلم تكن علة األصل ُب

 . (ِ)تعدية حكم األصل إذل الفرع

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألتان
 المسألة األولى: شمول الّنهي كل ما يشغل عن الخطبة.

 تصوير المسألة: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      چ  :ىل الٌنهي عن البيع كالٌشراء ُب قولو تعاذل

ىل يشمل غَتىا من العقود  [ٗ]اٞتمعة:  چٿ  ٿ  ٿ                  ٹ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ
 اء فقط ؟ ر كسائر العقود كالصنائع, أك خيتص بالبيع كالشٌ  -كالصلح كاإلجارة  كالٌنكاح -

 أقوال الفقهاء في المسألة:
 اختلف الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت:

راء كغَتىا العقود, كبو قاؿ اٞتمهور اٟتنفية أٌف الٌنهي يشمل البيع كالشٌ  القول األول:
 . (ّ)كا١تالكية كالشافعية

 .   (ْ)حـز أٌف الٌنهي ٥تتص بالبيع كالٌشراء فقط, كىو قوؿ اٟتنابلة كابن القول الثاني:
 الترجيح:

ىو ما اختاره ٚتهور الفقهاء من مشوؿ  -كالعلم عند اهلل تعاذل  -اجح ُب ىذه ا١تسألة الرٌ 
ٱ  ٻ  ٻ   چهي عن البيع ُب قولو تعاذل فالنٌ  الٌنهي كلن ما يشغل عن ا٠تطبة يـو اٞتمعة,

                                                 
   .(ٖٖٓ/ّركضة الناظر ) ((ُ
 .(ُُّ/ّ/جِاإلحكاـ لآلمدم ) ((ِ

 ( ُْٕ/ُٔ(  اٟتاكم الكبَت )ُِٖ/ِ( مواىب اٞتليل )ُُْ/ِطحاكم )ينظر: شرح ٥تتصر ال (ّ)
   (ُٕٓ/ٕ( احمللى باآلثار )ِِ/ِ( شرح منتهى اإلرادات للبهوٌب )ُْٔ/ّينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (ْ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 القواعد األصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة"        
44 

  [ٗ]اٞتمعة:  چٹ           ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ           
دينع عن ٖتقيق ؛ بل كل ما يشغل عن ا٠تطبة ك كر, فليس ا١تقصد فيوكاف ٥تصوصنا بالذٌ كإف  

 عد ا١تقررة ُب الشرع أٌف النظَت يلحق بنظَته.منها؛ ألٌف من القوا الغاية ا١تطلوبة
 وجو تأثير القاعدة في المسألة:     

هبا عند كبل  أٌف القاعدة معموؿ -كالعلم عند اهلل -بعد الٌنظر كالٌتأمل ُب القولُت يظهر 
 اليت ةى الفريقُت؛ ألٌف اٞتمهور القائلُت بأٌف النهيى شامله لغَت البيع من العقود يركف أٌف العلٌ 

ة يلـز منو الٌتساكم ساكم ُب العلٌ ُب غَتىا, كالتٌ  ا عنو ُب ىذا الوقت موجودةه منهي   جعلت البيعى 
  .ُب اٟتكم

كر, فليس هي عن البيع كإف كاف ٥تصوصنا بالذٌ كالنٌ "... -رٛتو اهلل- (ُ)يقوؿ: اٞتصاص
أكثر من   ألفٌ  ا ذكر البيع؛دكف غَته من األمور الشاغلة عن اٞتمعة, كإنٌ  البيع ا١تقصد فيو

على البيع  كنصٌ , كاف يتخلف عنها ألجل البيع, ككاف البيع من عظيم منافعهم كمقاصدىم
 . (ِ) ..."ا عنوا يشغل عنها: أكذل بأف يكوف منهي  ما دكنو ٦ت ل بو أفٌ قى كعى 

 فَتكف أٌف غَت البيع ال يساكيو أصحاب القول الثاني القائلين بأّن الّنهي يختص بالبيعوأّما 
 فلذا دل يلحق بو.  العلة؛ ُب

غل عن هي ٥تتص بالبيع, كغَته ال يساكيو ُب الشٌ النٌ "... -رٛتو اهلل- يقول: ابن قدامة
  .(ّ)..."السعي؛ لقلة كجوده, فبل يصح قياسو على البيع

فليس غريبنا أف يتمسك بظاىر الٌنص ُب ىذه ا١تسألة؛ ألنٌو  -رٛتو اهلل - ابن حزم وأّما
أصلو, كيرل أنٌو قفو ببل علم, كتقدـه بُت يدم اهلل تعاذل كرسولو صلى اهلل منكر للقياس من 

   .(ْ)م كاستدراؾ عليهما ٔتا دل يذكراهعليو كسل

                                                 
  .سبقت ترٚتتو ((ُ

 .(ُُْ/ِشرح ٥تتصر الطحاكم ) (ِ)
 .(ُْٔ/ّا١تغٍت البن قدامة ) (ّ)
 .فما بعدىا (ٗ/ٖـ من القياس ُب كتابو: اإلحكاـ البن حـز )جموقف ابن حز  :ينظر (ْ)
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 .المسألة الثانية: حكم تنّفل من كان بالمسجد أثناء الخطبة
 أقواؿ الفقهاء ُب ا١تسألة:

لو أف  يـو اٞتمعة ليس على أٌف من كاف با١تسجد -رٛتهم اهلل تعاذل  -اتفق الفقهاء 
 .  (ُ)أثناء ا٠تطبة يبتدئ نافلةن 

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:     
" فيما ذىب إليو عامة االستواء في العّلة يدل على الّتساوي في المعلول" قاعدةأثرت 

؛ من القوؿ ْترمة ابتداء الٌنافلة أثناء ا٠تطبة ١تن كاف ُب داخل ا١تسجد -رٛتهم اهلل -الفقهاء 
 ألنٌو يشغل عن ٝتاع ا٠تطبة كالكبلـ كغَته فوجب القوؿ ٔتنعو.

 دينع من استماع ا٠تطبة, فوجب أف و معٌتن قالوا: كألنٌ  "... (ِ)جاء ُب اٟتاكم الكبَت
 .(ّ)"ا منو كالكبلـ٦تنوعن  يكوف
 

                                                 
الشرح الكبَت ( ِْٗ/ِ) اٟتاكم الكبَت( ِّٗ/ِ) اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼينظر:  (ُ)

 .(ُٕٔ/ِ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ُِٓ/ِ) على منت ا١تقنع
 ىػ(َْٓ)الشهَت با١تاكردم ا١تتوَب: فعي الشا بن حبيب البصرم البغدادمااٟتسن علي بن ٤تمد  يبأل (ِ)
 .(ِْٗ/ِ) اٟتاكم الكبَت (ّ)
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ا
ً
تّ ٔجٕدا ٔػذي

ّ
 (1)ادلثحث انسادس: احلكى ٚذٔس يغ ػه

 كفيو مطلباف: 
 المطلب األول: توضيح القاعدة

  :شرح مفردات القاعدة
إذا منعتو من خبلفو فلم  ,ت عليو بكذاكمٍ حى : يقاؿ .كأصلو ا١تنع ,القضاء الحكم لغة:

, كمنو قيل: للقضاء حكم كحكمت بُت القـو فصلت بينهم ,يقدر على ا٠تركج من ذلك
 .(ِ)ألنٌو دينع من غَت ا١تقضي

  .(ّ)و عنوألمر, أك نفيي  ىو إثبات أمرو  :عريف الحكم في االصطالح العاموت
 ينتفيالوصف ك ذلك عند ثبوت ناسب يثبت ا١ت وصفالاٟتكم ا١تعلق على أٌف  :كا١تراد بو ىنا
 .عند انتفائو

 :المعنى اإلجمالي
ب عليها رتٌ ا لو إذا زالت زاؿ معها ما تارع هبا اٟتكم كجعلها سببن ة اليت ربط الشٌ العلٌ  أفٌ 

كاية, فإذا هادة كالرٌ ُب منع الشٌ  مثبل علةه  اٟتكم, فالفسقي  كجد كىو اٟتكم, كإذا كجدت العلةُّ 
 .هادة كالركايةزاؿ الوصف الذم ىو الفسق زاؿ اٟتكم ٔتنع الشٌ 

ـ اإلسكار: حري  عصَت العنب قبل كجود اإلسكار كاف حبلالن, فلما حدث فإفٌ كأيضا:     
 صار حبلالن. صار خبل  فلما زاؿ اإلسكار ك 

كالقاعدة السالفة أٌف قاعدة: "االستواء ُب العلة يدؿ على  ,كالفرؽ بُت ىذه القاعدة    
ة كما ىي موجودة ُب العلٌ  أنٌو يشًتط ُب الفرع أف توجد فيو حقيقةي  ساكم ُب ا١تعلوؿ" بيافه التٌ 

عند يثبت ناسب ا١ت وصفال على قعلٌ ا١ت كماٟتأٌف  فتفيد ىذهأٌما ك , األصل حىت تصح الٌتعدية
 كاهلل أعلم .عند انتفائو ينتفيك  ,الوصفذلك ثبوت 

                                                 
أصوؿ الفقو  (ّٓٔ/ّللبخارم )كشف األسرار ( ُِٕينظر: ينظر: احملصوؿ البن العريب )ص ((ُ

 (ِّْ/ٓ( البحر احمليط )ُِٕٗ/ِالبن مفلح )
 ( ُْٓ/ُ( ا١تصباح ا١تنَت )ُٗ/ِمقاييس اللغة )ينظر:  (ِ)
 (َُصوؿ الفقو )مذكرة ُب أص (ّ)
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 أقوال األصوليين في القاعدة:
                                        كراف الوجودم كراف, كيسمى بالدٌ القاعدة يبحثها األصوليوف ُب مسلك الدٌ  ىذه
  .(ُ)كالعكس رداٞترياف " كبالطٌ ب كراف فقط, كييعرب عنو األقدموف "كبالدٌ  ,كالعدمي

 .(ِ)يءواؼ حوؿ الشٌ رانان, كىو الطٌ أصلو من دار, يدكر, دكران, دكى  الدوران في اللغة:و 
كيرتفع عند  -كىو الطرد  -يوجد اٟتكم عند كجود كصف  أف" وىو في االصطالح:

 . كىو العكس. (ّ) عوارتفا
 :الدورانإّن ثم 

يكن  ا دلو ١تا دل يكن مسكرن كر ُب العصَت, فإنٌ حرمي مع السٌ كالتٌ   :ُب صورة كاحدةإٌما 
حرمي زاؿ التٌ  كر بصَتكرتو خبل  كر فيو كجدت اٟترمة ٍب ١تا زاؿ السٌ ا, فلما حدث السٌ حرامن 
   .العلة  السكر على أفٌ  فدؿٌ 

كعدمو مع  ,قدينالزكاة مع ملك نصاب قاـ ُب صورة أحد النٌ كوجوب   :ُب صورتُت إٌماك 
 .الزكاة كما ُب ثياب البذلة حيث ال ٕتب فيها عدـ شيء منها

 يقاؿ لو: ابن اللتبية رجل من بٍت أسدُب  -ليو الصبلة كالسبلـ ع -قولو  ة الدكراف,أمثل كمن
ا فيجيء أحدىم عمل أقوامن ما بالنا نست): ُب بعض أمرهعليو الصبلة كالسبلـ  استعملوالذم 

 .(ْ)(  فيقوؿ: ىذا لكم كىذا رل أال جلس ُب بيت أبيو كأمو حىت تأتيو ىديتو إف كاف صادقا
 .(ٓ) كىذا إثبات العلة بالدكراف كىو ثبوت اٟتكم عند ثبوت الوصف كانتفاؤه عند انتفائو.

 قولين في الجملة :لعلية على لاختلف األصوليون في إفادة الدوران وقد 
منهم من أكثر األصوليُت, ٍب اختلفوا, فية, كىو رأم يفيد العلٌ  الدكراف أفٌ  :القول األول

                                                 
العدة أليب يعلى   ظر: ينا١تبلزمة ُب الثبوت .كالعكس ا١تراد بو ا١تبلزمة ُب االنتفاء. ىو الطرد :  (ُ)

 ( ُِٕ/ْالبحر احمليط )( ُٕٕ/ُ)
 (.ّّٕ( كالكليات ص )ُُٗصنظر: ٥تتار الصحاح )ي (ِ)
 (ِّْ/ٓ( البحر احمليط )ُّْ/ّبياف ا١تختصر ) (ّ)

[ ك٤تاسبة ا١تصدقُت َٔ]التوبة:  چ ہ  ۀچ  باب قوؿ اهلل تعاذل: امو ُب البخارم ينظر اٟتديث بتم ((ْ
 (ُِّٖ) برقم باب ٖترمي ىدايا العماؿ( كمسلم ََُٓبرقم ) مع اإلماـ

 (ِّْ/ٓينظر: البحر احمليط ) (ٓ)
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حيكي عن بعض ا١تعتزلة  اية قطعن ا للعلٌ جعلو مفيدن 
ا ٢تا ظن ا كىو (ُ) , كمنهم من جعلو مفيدن

 . (ِ)قوؿ أكثر ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة
ا, ك٢تذا إذا ا كعدمن تو كسببو كجودن يدكر مع علٌ اٟتكم  فإفٌ القيم رٛتو اهلل "... يقوؿ: ابن

نجيس ق هبا حكم التٌ لن زاؿ ذلك اٟتكم بزكا٢تما كا٠تمر عي  ةو أك علٌ  ا بسببو حكمن  ارعي ق الشٌ علن 
 . (ّ)..." زاؿ اٟتكم لوصف اإلسكار, فإذا زاؿ عنها كصارت خبل   اٟتدٌ  ككجوبي 

,  (ْ)قوؿ أكثر اٟتنفية كال ظنان؛ كىو  عان كراف ال يفيد العلٌية ال قطالدٌ  أفٌ  :نيالثا القول
 . (ٓ) اآلمدم, كابن اٟتاجبك  الغزارل هاختار ك 

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي
 حكم البيع إذا قام بو غيُر المكلَّف بصالة الجمعة

 أقوال الفقهاء في المسألة:
 -رٛتهم اهلل -كالشافعية كاٟتنابلة (ٔ)كية ذىب ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تال القول األول:

 (ٖ) ,(ٕ) إذل إباحة البيع كقت الٌنداء يـو اٞتمعة ١تن ال تلزمهم اٞتمعة من الٌنساء كالصبياف كغَتىم
                                                 

رم للبخا كشف األسرار  ٦تن حكا عنهم ىذا القوؿ الزركشي كعبد العزيز البخارم كغَتمها. ينظر: (ُ)
 (ِّْ/ٓ( البحر احمليط )ّٓٔ/ّ)

 (ِّْ/ٓ( البحر احمليط )ُِٕٗ/ِ( أصوؿ الفقو البن مفلح )ُِٕينظر: احملصوؿ البن العريب )ص (ِ)
 (ِٖٓ/ٓإعبلـ ا١توقعُت ) (ّ)
 ُٕٗٗ/ّ) التقرير كالتحبَت (ّٓٔ/ّللبخارم )كشف األسرار  ينظر:(ْ)
شرح العضد على ٥تتصر ابن ( ّٕٓ/ّ/جِاإلحكاـ لآلمدم ) (ّٕٓ/ّظر: ا١تستصفى )ين (ٓ)

 .(ِّٔاٟتاجب )ص
راء ُب يب من ال ٕتب عليو اٞتمعة البيع كالشٌ ككره مالك للمرأة أك العبد كالصٌ جاء ُب ا١تدكنة"...  (ٔ)

 (ِّْ/ُينظر: ا١تدكنة ) تلك الساعة من أىل اإلسبلـ.
( الكاُب ُب فقو ِِْ/ُ) ( األـ للشافعيٕٖ/ِ( شرح ٥تتصر خليل )ُٖٔ/ِينظر: البحر الرائق ) (ٕ)

 ( ِْ/ِاإلماـ أٛتد )
الرتكاهبما  ؛ما يأٙتاف ٚتيعناا إذا كانت اٞتمعة كاجبة على أحدمها دكف اآلخر فاٞتمهور على أهنٌ مٌ كأ (ٖ)

كركم اٟتنابلة ُب حق غَت ا١تخاطب ن كجبت عليو, كإلعانة من ال ٕتب عليو مى  ,ا١تنهين عنو
 =( ٖٓٓ/ِ( البياف للعمراين )ِّْ/ُقوؿ باٟترمة. ينظر: ا١تدكنة )باٞتمعة قوالف: قوؿ بالكراىة, ك 
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 .     (ُ)الكية جواز البيع ُب غَت األسواؽكقٌيد بعض ا١ت
 . (ِ)ن حـزحيـر البيع على ا١تخاطبُت باٞتمعة كغَتىم, كبو قاؿ اب القول الثاني:

 الترجيح:
ىو القوؿ بأٌف حرمة البيع خيتص با١تخاطبُت  -كالعلم عند اهلل  -ُب ىذه ا١تسألة  اجحالرٌ 

ٌف األصلى ًحلُّ البيع أل؛ كذلك  -رٛتهم اهلل-ور الفقهاء و ٚتهما قاؿ ببصبلة اٞتمعة, كىذا 
 :لقولو تعاذل ؛قتكإٌنا مينع منو لكونو شاغبلن عن كجوب الٌسعي إذل اٞتمعة ُب ىذا الو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 من تلزمو اٞتمعة ٓتبلؼ غَتىم.  كىذا إنٌا يكوف ُب حق  [ٗ]اٞتمعة:  چٿ                  ٹ    
 :وجو تأثير القاعدة في المسألة      

عن الٌسعي إليها, كىذا إٌنا  الٌنهي عن البيع كقت الٌنداء يـو اٞتمعة معٌلل بكونو شاغبل  
كذلك فإٌف تأثَت القاعدة ظاىر ُب قوؿ ٚتاىَت الفقهاء   ُب حق ا١تخاطبُت هبا؛ كإذا كافيكوف 

ساء غَتىم من النٌ رمي البيع ككجوب الٌسعي خيتص با١تخاطبُت باٞتمعة, كأٌما القائلُت بأٌف ٖت
 حيـر عليهم ذلك؛ ألٌف اٟتكم يدكر مع عٌلتو كجودنا كعدمنا. بياف كا١تسافرين, فبل كالصٌ 

عي, فغَت بالسٌ  هي رى ا هنى عن البيع من أمى اهلل تعاذل إنٌ  فإفٌ ...»رٛتو اهلل: - يقول ابن قدامة
ٔتا حيصل بو من االشتغاؿ عن  له ٖترمي البيع معلٌ  كألفٌ  ؛هيعي ال يتناكلو النٌ سٌ ا١تخاطب بال

 .  (ّ) « اٞتمعة, كىذا معدـك ُب حقهم
إذل القوؿ بالكراىة ُب األسواؽ فليس عدكالن عن األخذ  ا من ذىب من ا١تالكيةكأمٌ 

  .(ْ)القاعدة, كإٌنا من باب سد الذرائعىذه ٔتقتضى 

                                                 

  .(َُٖ/ّ(كشاؼ القناع )َْ/ْالشرح الكبَت على منت ا١تقنع ) =
 .(ُُٖ/ِينظر: مواىب اٞتليل ) (ُ)
 .(ُٕٓ/ٕاحمللى باآلثار )ج (ِ)

 .(َِِ/ِا١تغٍت البن قدامة ) ((ّ
ينظر: تقريب الوصوؿ فساد دفعا لو. كسد الذرائع ُب االصطبلح: ىو حسم مادة كسائل ال ((ْ

 = .(ّّٓص( شرح تنقيح الفصوؿ )ُْٗص)
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 ؟ (1) قٕل انصحاتٙ حجحدلثحث انساتغ: ْم ا
 كفيو مطلباف 

 المطلب األول: توضيح القاعدة
 شرح مفردات القاعدة:

الٌصحايب: الصاد, كاٟتاء, أصل كاحد يدؿ على مقارنة شيء كمقاربتو, يقاؿ: صىًحبىو 
, , كعاشره معا, كرافقو مرافقةن يىٍصحىبيو صيٍحبىةن, ٔتعٌت الزمو مبلزمةن  شرةن. كاٞتمع صىٍحبه

 . (ِ)كأصحابه كصىحابةه. كاألصل ُب ىذا إلطبلؽ ١تن حصل لو رؤية ك٣تالسة 
فإٌف لفظ الٌصحايب مصطلح يستعملو احملدثوف كاألصوليوف إال أٌف  وأّما في االصطالح:

 مدلولو عند احملدثُت كبعض األصوليُت أكسع من عند ٚتهور األصوليُت. 
: ىو من لقي النيب -رٛتهم اهلل  -دثُت, كبعض األصوليُت فالٌصحايب عند ٚتهور احمل

ا, كمات على اإلسبلـ, سواء طالت صحبتو, أك دل تطل   . (ّ)صلى اهلل عليو كسلم مسلمن
رٛتهم اهلل: ىو من لقي النيب صلى اهلل عليو كسلم مؤمننا بو  -وعند جمهور األصوليين

 .(ْ)خذ عنو كالزمو زمننا طويبلن على طريق الٌتتبع لو, كاأل
 المعنى اإلجمالي:

ما نقل إلينا كثبت لدينا عن أحد أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من قوؿ أك فعل أك قضاء 
ُب حادثة شرعية, دل يرد فيها نص  من كتاب, أك سٌنة, كدل حيصل عليها إٚتاع ىل يعترب 

 .(ٓ) حجة؟
                                                 

=  
(  شرح ُّٕ/ّلتمهيد أليب ا٠تطاب )ا  (َْٓ/ِ)ا١تستصفى  (َُٓ/ِأصوؿ السرخسي )ينظر:  ((ُ

 ( ْٖٓ/ِالعضد )
 ( ّّّ/ُ( ا١تصباح ا١تنَت )ُٗٓ/ُ( لساف العرب )ّّٓ//ّينظر: مقاييس اللغة ) (ِ)
 (ٕٔٔ/ِتدريب الراكم ) (َُِ/ِ( شرح التبصرة كالتذكرة للعراقي )ْٖٓ/ِد )ينظر: شرح العض (ّ)

 .(ُٔٗ/ِفواتح الرٛتوت )
 (ُٔٗ/ِ( فواتح الرٛتوت )ْٖٓ/ِ(  شرح العضد )ُّٕ/ّينظر: التمهيد أليب ا٠تطاب ) (ْ)
  .بتصرؼ يسَت (ّّٗصينظر: أثر األدلة ا١تختلف فيها ُب الفقو اإلسبلمي للبغا ) (ٓ)
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 :أقوال األصوليين في القاعدة
صوليُت ُب ىذه القاعدة ٕتدر اإلشارة إذل أٌف من األصوليُت من عرٌب قبل بياف أقواؿ األ
 .(ِ)"كمنهم عرب عنها " ٔتذىب الصحايب (ُ)عنها "بقوؿ الصحايب"

كا١تقصود ىنا ىو بياف حكم االقتداء هبم ُب أقوا٢تم كأفعا٢تم؛ ألٌف ا٠تبلؼ ُب حجية 
 . (ّ)حد من األصوليُت"قوؿ الصحايب" يشمل األقواؿ كاألفعاؿ كما ذكر ذلك غَت كا

  :تحرير محل النزاع
اتفق األئمة اجملتهدكف من أصحاب ا١تذاىب على أنٌو ال خبلؼ ُب األخذ بقوؿ الٌصحايب 
فيما ال٣تاؿ للرأم كاالجتهاد فيو؛ ألنٌو ٤تموؿ على الٌسماع من الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم 

 شريع. نة, كالسٌنة مصدر للتٌ فيكوف من قبيل السٌ 
ةن على غَته من وا على أٌف مذىب الٌصحايب ُب مسائل االجتهاد ال يكوف حجٌ كاتفق

 حابة اجملتهدين؛ إمامنا كاف, أك حاكمنا, أك مفتينا.   الصٌ 
   . ة إذا ثبت رجوعو عنو, ككذا إذا خالفو غَتهكاتفقوا على أٌف قولو ليس ْتجٌ 

ألنٌو  ؛ةن شرعيٌ  ةن يعترب حجٌ  كاتفقوا أيضنا على أٌف قوؿ الٌصحايب الذم حصل عليو االتفاؽ
 . (ْ)يكوف إٚتاعا

عند  (ٓ)كوٌبككذلك قوؿ الٌصحايب الذم ال يعرؼ لو ٥تالف يكوف من قبيل اإلٚتاع السٌ 
 . (ٔ)يتومن يرل حجٌ 

                                                 

 (ّٓ/ٔ( البحر احمليط )َّٓشرح تنقيح الفصوؿ )ص (َُٓ/ِ: أصوؿ السرخسي )ينظر (ُ)
 (ُٖٓ/ّ( شرح ٥تتصر الركضة )ُِٖ/ْ/جِ)اإلحكاـ لآلمدم  (َْٓ/ِ)ا١تستصفى ينظر:  (ِ)
 .(َِّ/ِ) حاشية العطار (ُّّشرح تنقيح الفصوؿ )صينظر:  (ّ)
 ( إرشاد الفحوؿْٖٓ/ٓا١توقعُت )(إعبلـ ُْ/َِ( ٣تموع الفتاكل )ِٕٓ/ّينظر: شرح العضد ) (ْ)
 .(ّّٗص( أثر األدلة ا١تختلف فيها )ٓٗٗ/ِ)     
كينتشر ذلك اٟتكم بُت اإلٚتاع السكوٌب: ىو أف يقوؿ بعض ٣تتهدم األمة ْتكم ُب كاقعة,  (ٓ)

اجملتهدين ُب ذلك العصر, كيسكتوف, كال يظهر منهم اعًتاض, كال إنكار على ذلك اٟتكم. ينظر: 
 .(ّٗات أصوؿ الفقو )صمعجم مصطلح

 =أنو  -ِأنو إٚتاع كحجة.  -ُ اختلف األصوليوف ُب حجية اإلٚتاع السكوٌب على ثبلثة أقواؿ: (ٔ)
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 ةن ابعي كمن بعده ىل يعترب حجٌ الٌصحايب باالجتهاد احملض بالٌنسبة للتٌ  قوؿ كا٠تبلؼ ُب
 . (ِ)على قولُت مشهورين ؟(ُ) أكالشرعية 

 . (ّ)األئمة األربعة ككثَت من أصحاهبمأنٌو حجة مطلقنا, كىو مذىب  القول األول:
 , كحكي عن الشافعي(ْ)أنٌو ليس ْتجة مطلقنا, كىو مذىب عامة ا١تتكلمُت القول الثاني:

 . (ٓ)ُب اٞتديد

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو أربعة عشرة مسألة
 .مسألة األولى: العدد الذي تنعقد بو الجمعال

 :تحرير محل النزاع
ُب العدد الذم اختلفوا , (ٔ)على اشًتاط اٞتماعة للجمعة  -رٛتهم اهلل تعاذل  -أٚتع الفقهاء 

 على أقواؿ أمهها ثبلثة, كىي:  تنعقد بو اٞتمعة

                                                 

( شرح ُّّ/ُ/جُأنو ليس ْتجة كال إٚتاع. ينظر: اإلحكاـ لآلمدم ) -ّحجة كليس بإٚتاع.  =
 (          ٕٗ/٥ّتتصر الركضة )

 (ْٖٓ/ٓ(إعبلـ ا١توقعُت )ُْ/َِاكل )( ٣تموع الفتِٕٓ/ّينظر: شرح العضد ) (ُ)
 (ّّٗ( أثر األدلة ا١تختلف فيها )ٓٗٗ/ِإرشاد الفحوؿ )      

أنٌو حجة إف خالف القياس, اختاره بعض اٟتنفية  -ُكىناؾ أقواؿ أخرل ُب ىذه ا١تسألة منها:  (ِ)
حجة إف   أنو-ْأٌف اٟتجة ُب قوؿ أيب بكر كعمر  -ّ. أٌف اٟتجة ُب قوؿ ا٠تلفاء الراشدين -ِ

( لباب احملصوؿ َْٓ/ِكإال فبل.  ينظر: ا١تستصفى ) كاف الصحايب من أىل العلم كاالجتهاد
 (ُِٕ/ّ(كشف األسرار للبخارم )ُْْ/ِ)

( ٣تموع ُْْ/ِ( لباب احملصوؿ )ِٕٓ/ّ( شرح العضد )َُٓ/ِينظر: أصوؿ السرخسي ) (ّ)
 (ُْ/َِالفتاكل )

 ( ُْْ/ِ( لباب احملصوؿ )ُِٖ/ْ/جِ) لآلمدم( اإلحكاـ َُٓ/ِينظر: أصوؿ السرخسي ) (ْ)
 (ُٖٓ/ّشرح ٥تتصر الركضة )     

 (ُِٖ/ْ/جِ) (اإلحكاـ لآلمدمَْٓ/ِا١تستصفى )ينظر:  ((ٓ
(  الكاُب ُب فقو ُُٗ/ِ( ا١تبسوط للسرخسي )َْٖ/ِينظر: هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ) (ٔ)

 (ْٔٗ/ُللدرديرم ))( حاشية الصاكم على شرح الصغَت ِّٕ/ُاإلماـ أٛتد )
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 .(ِ)إلماـ أٛتدركاية عن اك  ,(ُ) ا تنعقد بثبلثة, كىو قوؿ اٟتنفيةأهنٌ  األول:القول 
ا١تشهور عن اإلماـ ىو ك  ,(ّ) ا ال تنعقد إال بأربعُت, كىو قوؿ الشافعيةأهنٌ  الثاني:القول 

 .(ْ) كا١تذىب عند أصحابو أٛتد
 بلثة كاألربعة ك٨توىما ال تنعقد إال بعدد تتقرنل هبم القرية, كال تنعقد بالثٌ أهنٌ  الثالث:القول 

 .  (ٔ( )ٓ) كىو ا١تشهور عند ا١تالكية
 الترجيح:
ىو القوؿ بأٌف اٞتمعة تنعقد بثبلثة فأكثر من أىل البلد كىو  -كالعلم عند اهلل  -الراجح 

 كاختاره أبو يوسف من اٟتنفية.   ,ركاية عن اإلماـ أٛتد
قاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنو رداءأيب الدٌ  ك٦تا يؤيد رجحاف ىذا القوؿ حديثي 

ال تقاـ فيهم الصبلة إال قد  كو من ثبلثة ُب قرية كال بدٍ  ما"صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: 
 . (ٕ)"ئب القاصيةاستحوذ عليهم الشيطاف, فعليك باٞتماعة فإنا يأكل الذٌ 

                                                 
على خبلؼ بينهم ىل يعترب اإلماـ منهم؟ فقاؿ أبو حنيفة ك٤تمد: ثبلثة سول اإلماـ , كقاؿ أبو  (ُ)

 (ُٓٓ/ُ) حاشية الطحطاكم (ُٖٗتفة ا١تلوؾ )ص يوسف: اثناف سول اإلماـ , ينظر:
 (ٕٗٓ/ُ)مطالب أكرل النهى ( ّْٓ/ُينظر الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ) (ِ)
 (ِٔٓ/ِ( البياف للعمراين )ِْٖ/ِ)هناية ا١تطلب  ر:ينظ (ّ)
 (ُُٔ)ص العدة شرح العمدة (َُُأٛتد )صا٢تداية على مذىب اإلماـ  ينظر: (ْ)
 (ٔٓ)ص القوانُت الفقهية( ِٓ/ُ) ا١تالكي والتلقُت ُب الفقينظر:  (ٓ)
, كقاؿ: اهى بلمً شر باقُت لسى فتجوز باثٍت ع  أكالن  ببل حد   كّتماعة تتقرل هبم قريةه قاؿ: ا١تواؽ"...  (ٔ)

 بي واء كنصٍ ٦تن ديكنهم الثٌ  ن تقاـ هبم اٞتمعة إال أف يكوف العددي مى  ا ُب أقلن د مالك حد  ا١تازرم دل حيىي 
 ,إجزائهاكجوهبا ال ُب  ىذا الذم ذكر ا١تازرم عن مالك ىو شرطي  عياض. كقاؿ: القاضي األسواؽ
 (ِّٓٓ/ِ)التاج كاإلكليل : . ينظرعشر رجبلي يقتضي كبلـ أصحابنا إجازهتا مع اثٍت كالذم 

قيمت فإف حضر منهم ٚتعة أي  أكؿى  ها باٞتماعة ا١تذكورةً قوعي ها كي صحتً  أم شرطي كقاؿ الدريرم"...       
بل فيما بعدىا )فتجوز باثٍت  ( بأف دل يكن أكالن  تصح )كإالٌ دل ما ال تتقرل هبم القرية كلو اثٍت عشر

 .(ّٕٔ/ُر )الشرح الكبَت للشيخ أٛتد الدردي.  غَت اإلماـا متوطنُتعشر( رجبل أحرارن 
 =( َُِ( )صْٕٓ, برقم )شديد ُب ترؾ اٞتماعةالتٌ أخرجو أبو داكد ُب كتاب الصبلة, باب  (ٕ)
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كالصبلة عامة تشمل اٞتمعة كغَتىا, فإذا كانوا ثبلثة ُب " -رٛتو اهلل - قال: ابن عثيمين
عليهم, كىذا يدؿ على كجوب صبلة الشيطاف قد استحوذ  قرية ال تقاـ فيهم الصبلة, فإفٌ 

 .   (ُ)"اٞتمعة على الثبلثة
إذا كانوا ثبلثة  ) أيب سعيد ا٠تدرم, قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:كحديث 

 .  (ِ)( أحدىم كأحقهم باإلمامة أقرؤىم فليؤمهم
اٞتمعة  ,هابلة كلٌ عاـ ُب إمامة الصٌ ؛ كىو باإلمامةفأمرىم صلى اهلل عليو كسلم 

كال  ١تقيمُت, كىؤالء ٚتاعة ٕتب عليهماألصل كجوب اٞتمعة على اٞتماعة ا كاٞتماعة, كألفٌ 
 .(ّ)دليل على إسقاطها عنهم أصبلن 

م كليس ُب األثر أهنٌ  ,قم اتفاقان حصل ذلك الرٌ  إٌناف رضي اهلل عنو  ا حديث كعب بن مالكأمٌ ك 
 كاهلل تعاذل أعلم . ا اٞتمعة إال باكتما٢تم أربعُت رجبلن مركا أف ال يقيمو أي 

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:      
من  -رٛتهم اهلل  -" فيما ذىب إليو الشافعية كاٟتنابلةحجية قول الصحابي" قاعدة أثرت

ا أٌف اٞتمعة ال تنعقد بأقل من أربعُت رجبلن ٦تن ٕتب عليهم اٞتمعة, كاستدلوا على ذلك ٔت
ه, ككاف إذا بصري  فٌ كنت قائد أيب بعد ما كي "بن مالك, قاؿ:  (ْ)كل عبد الرٛتن بن كعبر 

ك تًتحم عليو عند نداء اٞتمعة؟ م على أسعد بن زرارة, فقلت لو: إنٌ ٝتع نداء اٞتمعة ترحٌ 

                                                 

 ( كابن خزدية برقمَُْ( )صْٕٖبرقم ) شديد ُب ترؾ اٞتماعةالتٌ كالنسائي كتاب الصبلة, باب  =
" ٍب قاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد.. لبدر ا١تنَت "( قاؿ: ابن ا١تلقن ُب إُّ/ِ( )ُْٖٔ)

 (.ط/ دار السبلـ َُْاحمللى بأحكاـ األلباين)ص النسائي كصححو األلباين ينظر: سنن
 (َْ/ٓشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع ) (ُ)
 (ّّٕ)ص (ِٕٔ), برقم باب من أحق باإلمامة أخرجو مسلم ُب كتاب الصبلة مواضع الصبلة, (ِ)
 (ُٖ/ٓ) جديةالسنية ُب األجوبة النٌ الدرر  (ّ)

ٝتع من أبيو كركل  ثقة, التابعي ككاف ا٠تطاب وأب عبد الرٛتن بن كعب بن مالك بن أيب كعبىو  ((ْ
عنو الزىرم, توُب رٛتو اهلل ُب خبلفة سليماف بن عبد ا١تلك  ينظر: الطبقات الكربل البن سعد 

 .(ٖٓ/ِللعجلي ) معرفة الثقات( ِّٕ/ٓ)
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 . (ُ)"أربعُت رجبلع بنا ُب بٍت بياضة, قلت: كم كنتم؟ قاؿ: و أكؿ من ٚتٌ قاؿ: نعم؛ ألنٌ 
لوف ُب ا١تدينة صاس قد كانوا يالنٌ  اللة منو: أفٌ ككجو الدٌ رٛتو اهلل: " - (ِ)قال العمراني

و ال ٕتوز على أنٌ  عددىم أربعُت, فدؿٌ  بلثة كاألربعة كالعشرة, كدل يقيموا اٞتمعة حىت ًبٌ الثٌ 
 . (ّ) ها فيما دكف ذلكإقامتي 

كهم عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ىو ٘تسُّ  -رٛتهم اهلل  - ةوسبب عدول الحنفي
    .. كسيأٌب اٟتديث عن ىذه القاعدة ُب مبحث مستقل إف شاء اهلل(ْ) "أقل اٞتمع"بقاعدة 

ا كأمٌ بقولو " (ٓ)ىو ما ذكره  ابن رشد اٟتفيد  -رٛتهم اهلل  - وأّما سبب عدول المالكية
ُب األكثر كالعرؼ ا١تستعمل اسم اٞتمع قاؿ: ال تنعقد باالثنُت كال من راعى ما ينطلق عليو 

ىذا اٞتمع  دن ك١تا كاف من شرط اٞتمعة االستيطاف عنده حى  ا,باألربعة كدل حيد ُب ذلك حد  
 .(ٔ)"رٛتو اهلل  اس الذين ديكنهم أف يسكنوا على حدة من الناس كىو مالكبالقدر من النٌ 

 فإنٌو رأل أٌف ىذا العدد ,إذل الٌتحديد باثٍت عشر رجبلن  -ية ا١تالك -كأٌما من ذىب منهم 
 . (ٕ)...يصح منهم االنفراد باالستيطاف فصح أف تنعقد هبم اٞتمعة

                                                 
ىذا ( كقاؿ اٟتاكم "ْٕٕ/ُٓ( )َُّٕ( كابن حباف برقم )َُِٖابن ماجو برقم )  أخرجو ((ُ

: ( كحسنو األلباينُْٕ/ُ" ا١تستدرؾ للحاكم )حديث صحيح على شرط مسلم كدل خيرجو
 (ُِٔ/َُ) التعليقات اٟتساف

من  ق(ْٖٗشيخ الشافعيُت كلد عاـ ) العمراين ىو حيِت بن أىب ا٠تَت سادل بن أسعد أبو ا٠تَت (ِ)
هتذيب  ق( ينظر:ٖٓٓمصنفاتو: "البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي" " غرائب الوسيط " توُب )

 (ّّٔ/ٕ) طبقات الشافعية الكربل( ِٖٕ/ِ)األٝتاء كاللغات 
 (ِٔٓ/ِالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ) (ّ)
 (ُٓٗ)صمراقي الفبلح (ُّٕ)ص منحة السلوؾ ُب شرح ٖتفة ا١تلوؾ ينظر: (ْ)

 .ت ترٚتتوسبق ((ٓ
 (ُٗٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ٔ)
 (ُّٔ/ّينظر: مواىب اٞتليل ) (ٕ)
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 ؟ (ٔ)صرالمسألة الثانية: ىل يشترط في وجوب الجمعة المِ 
 اختلف الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت: 

 . ِ(), كبو قاؿ ٚتهور الفقهاءٞتمعة, كال ُب صحتهاأٌف ا١تصر ليس بشرط ُب كجوب ا القول األول:
 كىو قوؿ ,صحة أدائهالكشرط  ,كجوب اٞتمعةُب ا١تصر اٞتامع شرط  أفٌ  القول الثاني:

 .(ّ)اٟتنفية 
 الترجيح:

ىو القوؿ بعدـ اشًتاط ا١تصر  -كالعلم عند اهلل -م يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة الذٌ 
٦تا ليسوا  أك قرية, ةا بلدا ُب موضع االستيطاف, إمٌ كوهني  اٞتامع ُب كجوب اٞتمعة, بل يكفي

اسم اٞتماعة  اٟتكيم  أطلق ارعالشٌ أٌف اٟتاصل  من أىل االرٖتاؿ ثبلثة أشخاص فأكثر؛ ألفٌ 
 هبذا العدد, أك حىٌت من شخصُت سائر الصلوات تنعقدمعلـو أٌف  ك, ما فوقهاك  ثبلثةعلى 

 الف لغَتىا من الصلوات األخرل حىت يوجد دليله ة ْتكم ٥تكاٞتمعة صبلة فبل تكوف ٥تتصٌ 
 . كاهلل تعاذل أعلم٥تيىصنصه 

 في المسألة:وجو تأثير القاعدة      
 كجو ذلك: ا, كإليك بيافى " ُب القولُت ٚتيعن حابيحجية مذىب الصّ "أثرت قاعدة 

أيب  كم علي بنري  م ٔتاىو استدال٢تي  -رٛتهم اهلل -كجو تأثَتىا ُب قوؿ اٟتنفية  أوال:
  .طالب رضي اهلل عنو من كجوب اشًتاط ا١تصر اٞتامع لصبلة اٞتمعة

 صرو إال ُب مً  (ْ)ال ٚتعة كال تشريق" -كعن علي رضي اهلل تعاذل عنو "... يقول الكاساني
 . (ٓ)"جامع

                                                 
. ينظر: ا١تبسوط للسرخسي كل بلدة نصب فيها قاض ترفع إليو الدعاكل كا٠تصوماتا١تصر: ىو   (ُ)

 (َِٖحملمد عميم )ص التعريفات الفقهية( ِّ/ِ)
الشرح الكبَت على ( َِٕ/ُالبياف كالتحصيل )( ِٕٓ/ّ)( احمللى باآلثارُِِ/ُاألـ للشافعي )ينظر:  (ِ)

 (ِّْ/ِ) منت ا١تقنع
 (ََُ/ِ) احمليط الربىاين( ِٗٓ/ُينظر: بدائع الصنائع ) (ّ)
 .صبلة العيد, أخذان من شركؽ الشمس؛ ألف ذلك كقتها تشريق:ال (ْ)
 ده صحيح موقوفا"كإسنا( كقاؿ: األلباين:" ُٕٔ/ّ( )ُٕٓٓأخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو برقم) (ٓ)

  (ُّٕ/ِ) سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعةينظر: 
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عن ابن عباس ىو استدال٢تم ٔتا ركم  -رٛتهم اهلل -كجو تأثَتىا ُب قوؿ اٞتمهور  الثاني:
عت, بعد ٚتعة ٚتعت ُب مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل قاؿ: " أكؿ ٚتعة ٚتي  رضي اهلل عنهما

 .قرية من البحرين :يعٍت .(ُ)"عليو كسلم, ُب مسجد عبد القيس ّتواثى
و كتب إذل عمر يسألو عن اٞتمعة بالبحرين ككاف أنٌ رضي اهلل عنو ىريرة  م عن أيبرك كما 

 . (ِ)"عوا حيث كنتمٚتن  عمري  إليوعامبلن عليها, فكتب 

 المسألة الثالثة: ىل يشترط في الجمعة إذن اإلمام؟
 اختلف الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت: 

ؿ ا١تالكية كالشافعية و قكىو , اٞتمعة إذف اإلماـإقامة ال يشًتط لصحة أنٌو  القول األول:
 . (ّ)عند اٟتنابلة كالصحيح

, كىو قوؿ (ْ) اٟتنفية بو قاؿ, ك إذف اإلماـ شرط لصحة صبلة اٞتمعة أفٌ  :القول الثاني
 .(ٓ)عند اٟتنابلة

ىو القوؿ بعدـ  -كالعلم عند اهلل  -الذم يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة  رجيح:التّ 
كألٌف  ؛وتوقف إقامتها على إذنفلم تا عبادة بدنية, ألهنٌ  ؛اشًتاط إذف السلطاف ُب إقامة اٞتمعة

 ال بٌد الشًتاطو من دليل. كاهلل أعلمف, ك  تقٌيد إقامتها بإذف السلطاأدلة كجوب اٞتمعة دل

                                                 
 .(ٓٗٓ( )صُّْٕبرقم ) باب كفد عبد القيسأخرجو البخارم كتاب ا١تغازم,  (ُ)

 (ٔٔ/ِ( كصححو األلباين ُب إركاء الغليل )ُْْ/ُ( )َٖٔٓأخرجو عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف بر قم  ) ((ِ
 ا٢تداية على مذىب اإلماـ (ِٗٔ/ِالوسيط ُب ا١تذىب للغزارل )( ْْٗ/ُينظر: حاشية الصاكم ) (ّ)

 .(َُُأٛتد )ص
إذف السلطاف أك نائبو  قيد بعض اٟتنفية اإلذف عند بناء ا١تسجد فقط. قاؿ: ابن ٧تيم رٛتو اهلل "... (ْ)

ا ىو شرط عند بناء ا١تسجد ٍب بعد ذلك ال يشًتط اإلذف لكل خطيب فإذا قرر الناظر خطيبا ُب إنٌ 
 (ُٔٓ/ِ. ينظر: البحر الرائق )اإلذف مستصحب لكل خطيب كإفٌ  ,ا١تسجد فلو إقامتو بنفسو كبنائبو

 .(َٖٓ/ُحاشية الطحطاكم )
 (َُُأٛتد )ص ا٢تداية على مذىب اإلماـ( ّٗ/ّ( البناية شرح ا٢تداية )ٗٔ/ِينظر: احمليط الربىاين ) (ٓ)

 .(ُٖٖ/ِ) الشرح الكبَت على منت ا١تقنع
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 جو تأثير القاعدة في المسألةو      
" فيما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء ا١تالكية كالشافعية حابيحجية مذىب الصّ قاعدة "أثرت 

كم من عدـ اشًتاط إذف اإلماـ إلقامة صبلة اٞتمعة مستدلُت ٔتا ري  -رٛتهم اهلل  -كاٟتنابلة 
 عندما  استئذاف من عثماف رضي اهلل عنوكال . عنو, أقاـ اٞتمعة من غَت إذفا رضي اهللعلي   أفٌ 

 .(ُ)حابةككاف ذلك ٔتحضر من الصٌ  ,رحوصً 
ىو  عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة -رٛتهم اهلل - عدول الحنفية وسبب

ا, أال كال يـؤ فاجر , كال يـؤ أعرايب مهاجرن امرأة رجبلن  ـؤي أال ال تػى ...)ْتديث احتجاجهم 
 . (ِ)( وخياؼ سيفو كسوطى  ا إال أف يقهره السلطافه مؤمنن 

أقاـ  - رضي اهلل عنو-ا علي   أفٌ  كأجابوا عن صبلة علي اٞتمعة كعثماف ٤تصور باحتماؿ
  . (ّ)رضي اهلل عنو..." بأمره أك دل يتوصل إذل عثماف اٞتمعة

 .حكم إنشاء السفر يوم الجمعة بعد دخول الوقت المسألة الرابعة:
 اختلف الفقهاء ُب مشركعية السفر يـو اٞتمعة من غَت عذر على ثبلثة أقواؿ:

 . (ْ)معة بعد الٌزكاؿ, كبو قاؿ اٟتنفيةجواز السفر يـو اٞت :القول األول
 ..... وؿ ا١تالكية كالشافعيةحيـر السفر بعد دخوؿ الوقت, كىو ق :القول الثاني

                                                 
( ٖٖٓة علي بالناس كعثماف رضي اهلل عنهما ٤تصور أخرجو مالك ُب ا١توطأ برقم) قصة صبل (ُ)

قاؿ أبو (  عن أيب عبيد بلفظ "ْٖ/ٓ()ُٓٗٔ( كالبيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار برقم )ِِٖ/ُ)
عبيد: ٍب شهدت العيد مع علي بن أيب طالب, كعثماف ٤تصور, فجاء فصلى, ٍب انصرؼ 

من أقاـ العيد ال يبعد أف  خذ بالقياس ألفٌ أي عة كلعل ذكر اٞتمعة " بدكف ذكر صبلة اٞتمفخطب
 . كاهلل أعلممدة اٟتصار كانت أربعُت يوما قد ذكر أفٌ ال سٌيما ك يقيم اٞتمعة 

 ( َٕٓٓ) ( كالبيهقي ُب الكربل برقمِّْ/ّ( )ِْٕٓأخرجو البيهقي ُب شعب اإلدياف برقم)  (ِ)
. ينظر: بن ٤تمد العدكم كىو مًتكؾ كرمي بالوضعا؛ فيو عبد اهلل ضعيف جدن ( كىو ِْْ/ّ)

  .(ّْْ/ْ( البدر ا١تنَت )ُْ/ْ) ٗتريج أحاديث الكشاؼ للزيلعي
 (ْٗ/ّينظر: البناية شرح ا٢تداية ) (ّ)
 (َٓ/ّ( البناية شرح ا٢تداية )ٕٗ/ُعلى ٥تتصر القدكرم للزبيدم ) اٞتوىرة النَتة ينظر: (ْ)
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 . (ٕ),(ٔ)كاٟتنابلة
 . (ّ)مع الكراىة, ىو قوؿ عند اٟتنفية كاؿفر يـو اٞتمعة بعد الزٌ جيوز السٌ  القول الثالث:

 الترجيح:
فر بعد ىو القوؿ ْترمة السٌ  -كالعلم عند اهلل  -الذم يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة 

فر  ز تفويتها بالسٌ فبل جيو  دخوؿ الوقت يـو اٞتمعة, ألنٌو زماف تعٌلق فيو كجوب اٞتمعة,
 نداء اهلل تعاذل. كاهلل أعلم بل جيب عليو تلبيةي مثبلن,  جارةكالتٌ 

ه على من كاف داري  سبب بدليل أفٌ قت لوجوب التٌ ألنٌو ك رٛتو اهلل: "...- ووييقول النّ 
فر بعد كجوب سبب كوجوب الفعل فإذا دل جيز السٌ ككجوب التٌ  ,كاؿقبل الزٌ  لزمو القصدي  عدو بي 

 . (ْ)سببجيز بعد كجوب التٌ الفعل دل 

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:       
فر يـو اٞتمعة " ُب ىذه ا١تسألة على القوؿ ّتواز السٌ حجية مذىب الصحابي" قاعدة أثرت

كم عن عمر بن ا٠تطاب رضي ري كاستدلوا ٔتا  ,كاؿ مع الكراىة, كىو قوؿ عند اٟتنفيةبعد الزٌ 
اٞتمعة  فر كىو يقوؿ: لوال اٞتمعة لسافرت. فقاؿ: اخرج, فإفٌ السٌ  هبيئة و رأل رجبلن اهلل عنو أنٌ 

 . (ٓ)"ال ٘تنع من السفر
, كٛتلوا  فرضها كإمكاف فعلهالتعُتُّ فقد منعوا ذلك  -رٛتهم اهلل  -ٚتهور الفقهاء ا كأمٌ 

                                                 

 (ُْٗ/ِ( ا١تبدع شرح ا١تقنع )َِٕ/ُ) اإلماـ الشافعي وا١تهذب ُب فق (ٔٓينظر: القوانُت الفقهية )ص (ُ)
فقد ذىب ا١تالكية كاٟتنابلة كقوؿ عند اٟتنفية إذل الكراىة, كعند اٟتنفية كالشافعية  :وأّما قبل الزوال (ِ)

( البياف ِْٔ/ُِب القدمي باٞتواز, كُب اٞتديد عند الشافعية با١تنع. ينظر: اٟتاكم الكبَت )
 (ُِٔ/ِ(حاشية ابن عابدين )ُْٗ/ِ( ا١تبدع شرح ا١تقنع )ُْٕ/ِحصيل )كالت

  (ْٗ/ّينظر: البناية شرح ا٢تداية ) ((ّ
 (ْٖٗ/ْاجملموع للنوكم ) (ْ)
( ّٕٓٓ( مصنف عبد الرزاؽ برقم )ِِٖ/ْ( )َُٕٓينظر: شرح السنة للبغوم برقم ) (ٓ)

قات, كقيس كالد األسود كثقو كىذا سند صحيح رجالو كلهم ث( كقاؿ األلباين: "...َِٓ/ّ)
 .(ّٕٖ/ُ) سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة . ينظر:النسائي كابن حباف
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األثر ا١تركم عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو على ما قبل الٌزكاؿ, كما ىو ا١تفهـو من 
اليـو يـو  فر, فقاؿ الرجل: إفٌ السٌ ىيئة عليو  بن ا٠تطاب رجبلن  أبصر عمري ية األخرل "...كاالرٌ 

 .(ُ)كاحا, فاخرج ما دل حين الرٌ اٞتمعة ال ٖتبس مسافرن  فقاؿ عمر: إفٌ   ٚتعة, كلوال ذلك ٠ترجت,
 ذان الذي زاده عثمان رضي اهلل عنواألالمسألة الخامسة: حكم 

, كبو قاؿ ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية فعل الصحايب وألنٌ ؛ ستحبه و سٌنة كمأنٌ  :القول األول
 . (ِ)ا١تالكية كاٟتنابلةك 

كتفى بالذم كاف على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو أٌف األذاف يًتؾ, كيي  :القول الثاني
 . (ّ)كىو قوؿ الشافعي كبعض اٟتنفية ,لمكس

 الترجيح:
ىو القوؿ بسنٌية ىذا  -م عند اهلل كالعل -الذم يظهر رل رجحانو ُب ىذه ا١تسألة 

رضواف  كالصحابةي بن أيب طالب  كأقره عليو عليُّ  ,اشد عثماف بن عفافل ا٠تليفة الرٌ و فعألذاف؛ ألنٌ ا
اشدين ة ا٠تلفاء الرٌ يت كسنٌ : " عليكم بسنٌ  الصبلة كالسبلـ عليوقد قاؿ ك  اهلل عليهم أٚتعُت,

كما أٌف - رضي اهلل عنهما -علي  كذلكك ين كعثماف من الراشد .(ْ) " ُت من بعدما١تهديٌ 
فبل حرج فيو  بكَت إليها,اليـو يـو اٞتمعة حىت يستعدكا للتٌ  أفٌ  اس علىفيو مصاحل تنبيو النٌ 

   . (ٓ)باعهمباتٌ  صلى اهلل عليو كسلم ا١تعصـوكقد أكصى 
 وجو تأثير القاعدة في المسألة:      

 ا, كبياف ذلك ُب اآلٌب: ٚتيعن " ُب القولُتحجية مذىب الصحابيقاعدة "أثرت 

                                                 
 (ِٓ/ِ( كشاؼ القناع )ُُّ/ُ( شرح منتهى اإلرادات )ِْٓ/ِاٟتاكم الكبَت )  (ُ)
 (َّّ/ُ( الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد )ِٗٓ/ُ) الفواكو الدكاين( ُُُ/ِينظر: البناية شرح ا٢تداية ) (ِ)
 (ُِٓ/ُ( بدائع الصنائع )ِِْ/ُينظر: األـ الشافعي ) (ّ)

كابن ماجو  ( ُُٗ/ِالسنة ) ( كالبغوم ُب شرحّٕٔ/ِٖ) (ُُِْٕأخرجو أٛتد ُب ا١تسند برقم ) ((ْ
( كصححو األلباين ُب َِ( )صِْبرقم ) باب اتباع سنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُتُب مقدمة سننو, 
 (ٖٓ/ُمشكاة ا١تصابيح )

 ( بتصرؼَِٕ/ُّينظر: فتاكل نور على الدرب ) (ٓ)
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صحايٌب أمرت األمة عن ا أٌف من ذىب إذل سنٌػٌية ىذا األذاف نظر إذل كونو مأثورن  :أوال
 .عنو كىو عثماف رضي اهلل تعاذل أالى  باتٌباع,

م رأكا أٌف عمل أيب بكر كعمر رضي أٌما كجو تأثَتىا ُب القوؿ بعدـ سنٌيتو ىو أهنٌ  ثانيا:
ٔتا كاف عليو اٟتاؿ ُب  ى خبلؼ ىذا, كعمليهما ُب ىذه ا١تسألة معتضده اهلل عنهما كاف عل

 بوة. عهد النٌ 
و للجمعة حُت جيلس اإلماـ على ا١تنرب على كاف أكلُّ رٛتو اهلل: "...إٌف األذاف  - قال الشافعي
فلما كانت خبلفة رضي اهلل عنهما كأيب بكر كعمر  -صلى اهلل عليو كسلم  -عهد رسوؿ اهلل 

.... بأذاف ثاف فأذف بو فثبت األمر على ذلكرضي اهلل عنو اس أمر عثماف كثر النٌ عثماف ك 
 .(ُ)"إرلٌ  صلى اهلل عليو كسلم أحبُّ  هما كاف فاألمر الذم على عهد رسوؿ اهللكأيٌ 

 .المسألة السادسة: حكم الخطبة قائًما
على  يدلفعل النبي صلى اهلل عليو وسلم ىل  سبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث "

ظاىر ُب األقواؿ كٌلها سواء ىذه القاعدة أٌف تأثَت  -كالعلم عند اهلل  -يظهر, كالذم (ِ)"الوجوب 
 أقلنا بوجوب القياـ, أـ باستحبابو. 

م كانوا خيطبوف يـو اٞتمعة خطبتُت كأيب بكر كعمر أهنٌ رٛتو اهلل: "... - قال الشافعي
ا س معاكية ُب ا٠تطبة األكذل فخطب جالسن ا يفصلوف بينهما ّتلوس حىت جلعلى ا١تنرب قيامن 

 . (ّ)" اكخطب ُب الثانية قائمن 

 المسألة السابعة: حكم أداء صالة الجمعة خلف المبتدع واإلمام الجائر
على جواز كصحة اٞتمعة خلف ا١تبتدع إذا دل تكن  -رٛتهم اهلل تعاذل  -اتفق ٚتهور الفقهاء 

  .(ْ)بدعتو مكفرة, ككذا خلف اإلماـ اٞتائر
                                                 

  .(ِِْ/ُاألـ الشافعي) (ُ)
 ( من البحث.ِّينظر:  ص ) ((ِ

 (ِِٗ/ُاألـ الشافعي) (ّ)
( ا١تغٍت البن قدامة ُٖٓأليب يعلى )ص ا١تسائل الفقهية من كتاب الركايتُت كالوجهُت ينظر: (ْ)

 (َِٓ/ُ( الفواكو الدكاين )َُٖ( ٣تمع األهنر )ّٓٓ/ُ( ركضة الطالبُت )ِِ/ّ)
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 :وجو تأثير القاعدة في المسألة    
" فيما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء من القوؿ ّتواز حجية مذىب الصحابي"  أثرت قاعدة

عبد اهلل بن  صبلة اٞتمعة خلف اإلماـ اٞتائر, كا١تبتدع إذا دل تكن بدعتو مكفرة؛ ١تا ثبت أفٌ 
كنظرائو, كدل  ع اٟتجاجعمر كغَته من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم شهدكىا م

نتقل يفبل لغَته  تنفسو صحن لمن صحت صبلتيو , ك (ُ) عنها خلفي يسمع من أحد منهم التٌ 
 .ناىض دليلبإال  هغَت  ذلىذا األصل إ من

 .المسألة الثامنة: سالم اإلمام على المأمومين إذا صعد المنبر
ُت إذا صعد ا١تنرب على ُب حكم تسليم اإلماـ على ا١تأموم -رٛتهم اهلل-اختلف الفقهاء 

 قولُت:
م على ا١تأمومُت, كىو ا١تذىب سلن يسٌن لئلماـ إذا استول على ا١تنرب أف يي  القول ألول:

 . (ِ)عند الشافعية كاٟتنابلة, كقوؿ عند ا١تالكية
 ـ من خركجو إذل دخولو ُب الصبلةال يسٌن ذلك ُب حقو, بل الٌسنة ترؾ الٌسبل القول الثاني:

 . (ّ) يةكىو قوؿ اٟتنف
, كال يسٌلم إذا رقى اس عند خركجوم على النٌ ا١تشركع للخطيب أف يسلن  أفٌ  القول الثالث:

 . (ْ)ا١تنرب, كىو ا١تشهور عند ا١تالكية 
 :الترجيح

ىو القوؿ بسنية سبلـ  -كاهلل أعلم بالصواب  -الذم يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة 
 فإذا صعد ا١تنرب, سلم فأطاؿ ربي كاف عثماف قد كى " م ك ري ١تا  اس إذا صعد ا١تنرب؛ا٠تطيب على النٌ 

                                                 
( َُٔٔ, برقم )باب التهجَت بالركاح يـو عرفةينظر: قصة صبلة ابن عمر خلف اٟتجاج ُب البخارم  (ُ)

 (ِِّ)ص
النوادر  (ُِٖ/ِ) لشرح الكبَت على منت ا١تقنعا (ِّٖ/ِللغزارل ) الوسيط ُب ا١تذىبينظر  (ِ)

 (ُْٕ/ُ) كالزٌيادات
 (َُٓ/ِ( حاشية ابن عابدين )ُٗٓ/ِينظر: البحر الرائق ) (ّ)
 (ُّّ/ُ) إلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ( آّٖ/ِ) التاج كاإلكليل ١تختصر خليل ينظر: (ْ)
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 على إفشاء السبلـ.  كلعمـو األدلة ُب اٟتثٌ . (ُ)"قدر ما يقرأ إنساف أـ الكتاب

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:     
تأثَت القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ظاىر ُب القوؿ بسنٌية سبلـ ا٠تطيب على ا١تأمومُت بعد صعوده 

 ١تا ثبت من فعل عثماف رضي اهلل عنو ا١تتقدـ. ؛-رٛتهم اهلل -و قوؿ الشافعية اٟتنابلة ا١تنرب, كى
عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة, كىو  -رٛتهم اهلل - وسبب عدول الحنفية

قالوا:  (ِ) (كال كبلـ إذا خرج اإلماـ فبل صبلة)قولو صلى اهلل عليو كسلم  استدال٢تم بعمـو 
 .سبلـ اإلماـ بعد صعود ا١تنرب :.  أم(ّ) يبطل ذلككىذا 

ُب ىذه  عمل أىل ا١تدينةم بفإٌف سبب عدك٢تم ىو استدال٢تي  –رٛتهم اهلل  - وأّما المالكية
صعوده  دل يعدلوا عنو, كألفٌ  صلى اهلل عليو كسلم يبلو كاف عندىم شيء عن النٌ ا١تسألة, كأنٌو 

 . (ْ) بلـ كسائر العباداتشًتط فيو السٌ رب اشتغاؿ بافتتاح عبادة, فلم يي على ا١تن

 .المسألة التاسعة:  حكم كالم المأموم مع اإلمام أو العكس أثناء الخطبة
 الكبلـ الذم فيو مصلحة. ُب  كصورة ا١تسألة
أمر أنٌو جيوز للخطيب أف يتكلم أثناء ا٠تطبة بعلى  -رٛتهم اهلل تعاذل  -اتفق الفقهاء 

فيو مصلحة كأمر ٔتعركؼ, أك هني عن منكر, أك إجابة سائل عن أمر مهم حيتاج إذل تعليمو 
 .( ٓ) كجيوز للمأمـو إجابتو كال يكوف بذلك الغينا

                                                 
عن عمرك بن  مكإسناده صحيح. ٍب رك قاؿ: األلباين ". (ْْٗ/ُ) أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو (ُ) 

سلم على الناس كردكا عليو ". كسنده كاف إذا استول على ا١تنرب  عمر بن عبد العزيز مهاجر: أفٌ 
 (َُٕ/ٓالسلسلة األحاديث الصحيحة ) صحيح أيضا.

غريب مرفوعا, قاؿ البيهقي: ( كقاؿ: الزيلعي "ُْ/ُ) َُّٖٕأخرجو الطرباين ُب الكبَت برقم )  (ِ)
كىو غريب  (. كقاؿ ابن ا١تلقن"َُِ/ُ" نصب الراية )رفعو كىم فاحش, إنا ىو من كبلـ الزىرم

 (َٗٔ/ْ" البدر ا١تنَت )فضعي
 (ُٗٓ/ِينظر: البحر الرائق ) (ّ)
 (ُّّ/ُ) على نكت مسائل ا٠تبلؼ إلشراؼينظر: ا (ْ)
(  ا١تغٍت البن ْْٓ/ِ( اٟتاكم الكبَت )ِّْ/ِ( الذخَتة للقراُب )ِٓٔ/ُينظر: بدائع الصنائع ) (ٓ)

  .(ُٕٗ/ّقدامة )
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 وجو تأثير القاعدة في المسألة:     
على جواز   -رٛتهم اهلل  -عامة الفقهاء  قوؿقاعدة " حجية قوؿ الصحايب" ُب  أثرت

عمر  أفٌ ركم ا ٔتكاستدلوا مع اإلماـ أك العكس أثناء ا٠تطبة إذا كاف ١تصلحة, كبلـ ا١تأمـو 
من أصحاب رسوؿ اهلل صلى  (ُ)اس يـو اٞتمعة دخل رجلنا ىو خيطب النٌ بن ا٠تطاب بيٍ ا

, فلم أنقلب إذل أىلي فقاؿ: إينٌ ة ساعة ىذه؟ أيٌ " اهلل عليو كسلم, فناداه عمر:   شغلت اليـو
رسوؿ  ا كقد علمت أفٌ لم أزد على أف توضأت, قاؿ عمر: كالوضوء أيضن داء, فحىت ٝتعت النٌ 

  .(ِ)"اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يأمر بالغسل

 .جود لوقراءة ما فيو سجود تالوة في الخطبة والسّ المسألة العاشرة: 
 قولُت: على ؟ ال اختلف الفقهاء فيما إذا قرأ اإلماـ آية فيها سجدة أثناء ا٠تطبة ىل يسجد أك    
 وسجد, كإف أمكنكينزؿ أف يجدة ُب أثناء ا٠تطبة, قرأ السٌ يشرع لئلماـ إذا  :القول األول   
كالشافعية  اٟتنفية , كىو قوؿجود فبل حرجكإف ترؾ السٌ  ,عليو جود على ا١تنرب سجدالسٌ 

 .(ّ)كاٟتنابلة
  .(ْ)أنٌو ال ينزؿ كال يسجد, كىو قوؿ مالك :القول الثاني  

 الترجيح:   
عمر بن  أفٌ ىو سنٌية السجود, ١تا ركم  -كالعلم عند اهلل تعاذل  -الراجح ُب ىذه ا١تسألة 

جود فلم اس للسٌ النٌ  بى ا٠تطاب رضي اهلل عنو خطب كسجد, ٍب قرأ بعد ذلك سجدة فتأىن 
 ؛ إذ ال تعارض بُت(ٓ) ها علينا إال أف نشاءاهلل تعاذل دل يكتبٍ  كم, إفٌ يسجد, كقاؿ: على رسلٍ 

                                                 
 ( ّٗٓ/ِ. ينظر: فتح البارم البن حجر )كالرجل الداخل ىو عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ((ُ

باب فضل الغسل يـو اٞتمعة, كىل على الصيب شهود يـو أخرجو البخارم  ُب كتاب اٞتمعة,  (ِ)
 (ُِْ)ص (ْٖٓ)برقم  كتاب اٞتمعة(كمسلم ُب  ُُِ( )ص ٖٕٖبرقم)  اٞتمعة, أك على النساء

اإلقناع (ُُِ/ٖ( ٥تتصر ا١تزين )ٕٔ/ِ) احمليط الربىاين ( ِٖٖ/ُاٟتجة على أىل ا١تدينة )ينظر:  (ّ)
 .(ُٓٗ/ُ)ُب فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل

 (ُُٖ/ِ) التوضيح ُب شرح ا١تختصر الفرعي البن اٟتاجب( ّٖٔ/ِ) اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة ينظر: (ْ)
 , برقم جوداهلل عز كجل دل يوجب السٌ  باب من رأل أفٌ أخرجو البخارم ُب كتاب سجود القرآف,  (ٓ)

 (ُْٕ( )صَُٕٕ)       
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. كاهلل أعلمالفع  لُت؛ إلمكاف ٛتلي تركو للٌسجود ُب األخَتة على عدـ اللزـك
 وجو تأثير القاعدة في المسألة:

 " ُب ىذه ا١تسألة على كبل القولُت, كبياف ذلك ُب اآلٌب: الصحابي قولية حجّ قاعدة "أثرت 
 رضي اهلل أٌف كجو تأثَتىا ُب القوؿ ٔتشركعية الٌسجود ىو استدالؿ أصحابو بفعل عمر أوال:

 سجد.جائزنا ١تا نزؿ عمر على ا١تنرب ك يكن دل عنو كأنٌو لو 
بأٌف ترؾ الٌسجود ُب ىذا  ؛على عدـ ا١تشركعية فقد استدؿٌ  -رٛتو اهلل -كأٌما مالك  :ثانيا

 . (ُ)عمر رضي اهلل عنو. فوجب األخذ بواٟتاؿ كاف آخر األمرين من 

 .سجد بعد دخولو وقبل صعود المنبرة المصالة الخطيب تحيّ المسألة الحادية عشرة: 
اختلف الفقهاء ُب ا٠تطيب ُب اٞتمعة إذا دخل يريد ا٠تطبة ىل يصلي ٖتية ا١تسجد قبل 

 صعود ا١تنرب, أك تسقط عنو؛ كذلك على قولُت: 

 نة ُب حقو أف يصعد ا١تنرب حاؿ دخولو, كال تشرع لو ٖتية ا١تسجد. السٌ  أفٌ  القول األول:
 . (ِ) اٟتنابلةك الشافعية ك ا١تالكية ٟتنفية اٞتمهور من ا ىو قوؿك 

-, حكاه النوكم كقبل صعود ا١تنرب كغَته ,لو ٖتية ا١تسجد عند دخولو سنٌ تي  القول الثاني:
  .(ّ)ككصفو بأنٌو غريب, كشاذ كمردكد عن بعض الشافعية -رٛتو اهلل 

 رجيح:التّ 
 ة ا١تسجدلو ٖتيٌ  طيب ال تيسنٌ ا٠ت ىو القوؿ بأفٌ  -كالعلم عند اهلل  -الراجح ُب ىذه ا١تسألة 

و أف ال يأٌب ا١تسجد إال عند دخوؿ كقت ا٠تطبة, فإذا دخل ا١تسجد, فإنٌ بل الٌسنة ُب حقو 
عليو فعلو عليو الصبلة  ىذا الذم يدؿٌ , ك يرقى على ا١تنرب مباشرة, كال يصلي ٖتية ا١تسجد

 . كاهلل أعلمكالسبلـ

                                                 
 (ُُٖ/ِ)التوضيح ُب شرح ا١تختصر الفرعي ( ّٖٔ/ِ) اٞتامع ١تسائل ا١تدكنةينظر:  (ُ)
كتاب   (ِٗٓ/ْ للنوكم ) اجملموع( ِْٔ/ُ( حاشية العدكم )ِٗ/ِبدائع الصنائع )( ينظر: ِ)

 ( ُِّ/ِ للمرداكم ) الفركع 
 . (ّّ/ِ ) ركضة الطالبُت (ِٗٓ/ْ ) ( ينظر: اجملموعّ) 
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 وجو تأثير القاعدة في المسألة:     
"حجية قوؿ الصحايب" ُب القوؿ بعدـ مشركعية ٖتية ا١تسجد للخطيب إذا  قاعدةأثرت 

ألنٌو ا١تأثور عن ا٠تلفاء  ؛دخل ا١تسجد قبل أف يرقى ا١تنرب, بل عليو الصعود ُب اٟتاؿ
 بعد كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم. -رضواف اهلل عليهم -الراشدين 

و خبلؼ ظاىر فإنٌ على القوؿ ٔتشركعية ذلك"...  ُب معرض الٌرد -رٛتو اهلل - يو قال النو     
 . (ُ)"اشدين, كمن بعدىما٠تلفاء الرٌ ك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ا١تنقوؿ عن فعل

   الواحدة كتأكيد بعضها ببعض. كاهلل أعلم سألةا١تاألدلة ُب  تعاضد كىذا من باب

 العاطس أثناء الخطبة. المسألة الثانية عشرة: رّد الّسالم وتشميت                
 أقواؿ: أربعةاختلف الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة على   

 ا١تالكيةك  (ِ) اٟتنفية حيـر ردُّ الٌسبلـ كتشميت العاطس أثناء ا٠تطبة, كىو قوؿ :األولالقول 
 .  (ّ), كحيتملو كبلـ ابن قدامة كالشافعي ُب القدمي

ية عن قوؿ الشافعي ُب اٞتديد, كرا يشرع ذلك كلو ُب أثناء ا٠تطبة, كىو :القول الثالث
 . (ْ)أٛتد كىو الصحيح من ا١تذىب

 بلـ كمشت العاطس, كإف كاف يسمع دل يفعلالسٌ  ردٌ ا٠تطبة إف كاف ال يسمع  :القول الرابع
                                                 

 .(ّّ/ِ ) ركضة الطالبُت (ُ)
  بُت عرب اٟتنفية ُب كتبهم " أٌف رٌد الٌسبلـ كتشميت العاطس مكركه كراىة ٖترمي, كال فرؽ التنبيو: ((ِ

بو. فالكراىة  ليل الذم يثبتا التفريق بالدٌ كإنٌ  من حيث الثمرة,كراىة التحرمي كاٟتراـ عندىم 
 .ا ثبت بقطعيكاٟتراـ م, : ما ثبت ٖترديو بغَت قطعيالتحرديية

كأما اٞتمهور فلم يفرقوا بينهم, فخطاب الشرع الٌداؿ على طلب الكف عن الفعل طلبنا جازمنا      
 (ّْٗ/ُبدليل قطعي أك ظٍت يسمى حرامنا . ينظر:  البحر احمليط )

 (ِٓٔ/ُ. ينظر: شرح ٥تتصر الركضة )ما طلب الشارع الكف عن فعلو طلبنا غَت جازمنا كا١تكركه:
التوضيح ُب شرح ا١تختصر  (َٓٓ/ِ)التاج كاإلكليل ١تختصر خليل( ّٖ/ِر: احمليط الربىاين)ينظ (ّ)

  .(ِْْٔاٟتاكم الكبَت ) (ّٔ/ِ)الفرعي 
 اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ(ُٖٗ/ّ( ا١تغٍت البن قدامة )ِّْ/ُينظر: األـ للشافعي ) (ْ)

(ِ/ُْٖ). 
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 .(ُ) قوؿ عند اٟتنابلة
 . (ِ), كىو قوؿ عند الشافعية كتشميت العاطس غَت ٤تـر ,السبلـ ٤تـر ردٌ  فٌ أ :القول الخامس

 ترجيح:ال
رٌد الٌسبلـ كتشميت  ْترمة ىو القوؿ -كالعلم عند اهلل  -م يظهر رجحانو ُب ا١تسألة الذٌ 

 صلى اهلل عليو كسلم  لعمـو الٌنهي عن الكبلـ ُب ىذا الوقت بقولو ؛العاطس أثناء ا٠تطبة
. فجعل األمر (ّ)(, فقد لغوت : أنصت, كاإلماـ خيطبإذا قلت لصاحبك يـو اٞتمعة) 

بلـ كتشميت العاطس ال خيرج من ىذا الباب؛ كألٌف ا كقت ا٠تطبة, كرد السٌ با١تعركؼ لغون 
 كالداخل ٦تنوع من الٌسبلـ ُب ىذا الوقت لوجوب اإلنصات عليو, ٍب إٌف ردن  ,بلـ سٌنةالسٌ 

شميت؛ , كأٌما التٌ ـ, كالواجب العيٍت مقدٌ (ٓ), كاإلنصات فرض عُت(ْ)السبلـ فرض كفاية 
تو سر ا ُب فؤلنٌو ديكن للعاطس أف حيمد اهلل سرنا, فبل داعي للجهر بو, كمن ٝتع عطاسو يشمن 

 نفسو. كاهلل تعاذل أعلم   
 وجو تأثير القاعدة في المسألة:     

" ُب ىذه ا١تسألة على القوؿ بعدـ جواز رٌد السبلـ الصحابي قولحجية " أثرت قاعدة
عنهما كما حكى س أثناء ا٠تطبة؛ حيث ركم ا١تنع عن ابن عمر رضي اهلل كتشميت العاط
 . (ٔ) ذلك ابن قدامة

عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ىو استدال٢تم  عدول الشافعية والحنابلةوسبب 
بعمـو األدلة اآلمرة برٌد كتشميت العاطس, كرأكىا ٥تصنصة لعمـو أحاديث الٌنهي عن الكبلـ 

                                                 
 .(ِْٗ/ِ) نصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼاإل( ُٖٗ/ّينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (ُ)
 .(ْْٔ/ِينظر: ينظر: اٟتاكم الكبَت)  (ِ)
 (ُِٖ( )صّْٗ, برقم )باب اإلنصات يـو اٞتمعة كاإلماـ خيطبأخرجو البخارم ُب كتاب اٞتمعة,  (ّ)

ر فرض الكفاية: ىو الفعل الذم طلب الشارع ٖتصيلو من غَت اعتبار ذات فاعلو, أم: من غَت نظ ((ْ
  .(ُٕٖ/ُإذل فاعلو. ينظر نثر الوركد )

ىو ما طلب الشارع  من كل مكلف بعينو فعلو, سواء بدليل قطعي أك ظٍت. ينظر:  فرض العين:( (ٓ
   .(ُّْصمعجم مصطلحات أصوؿ الفقو )

 .(ُٖٗ/ّينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (ٔ)
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 منها: ا٠تطبة.أثناء 
حق  ) ىريرة رضي اهلل عنو, قاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: أيب حديث

 الدعوة, كتشميتي  اٞتنائز, كإجابةي  باعي ا١تريض, كاتن  السبلـ, كعيادةي  : ردٌ ا١تسلم على ا١تسلم ٜتس
 . ُ()(العاطس

لى قو٢تم برٌد السبلـ كتشميت العاطس ُب حاؿ عدـ ٝتاع كاستدؿ بعض اٟتنابلة ع
  .(ِ)[َِْ]األعراؼ:  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    چ  :ا٠تطيب بقولو تعاذل

ٌل  ا٠تطبة يت العاطس أثناءمالسبلـ, كتش اٟتنفية فقد رأكا أٌف ردٌ  كأٌما باإلنصات ٦تا خيي
 .  (ّ)هينٌ باللذا قالوا  ا١تأمور بو؛

 .ثة عشرة: إذا زُِحم المأموم عن الّسجودالمسألة الثال
  ُب حكم من زٛتىىو النٌاسي ُب اٞتمعة فلم جيد موضعنا -رٛتهم اهلل تعاذل -اختلف الفقهاء 

 للٌسجود فيسجد على ظهر أخيو على قولُت:
نساف لزمو إظهر  ىر أف يسجد علدً جود ُب اٞتمعة فقى حم عن السٌ زي أٌف من  :القول األول

 .(ْ) اٟتنفية الشافعية كاٟتنابلة كبو قاؿ ليو,ذلك, كال شيء ع
 اكأعاد أبدن دل جيزه, خيو أجود إال على ظهر اس فلم يستطع السٌ زٛتو النٌ إذا  القول الثاني:

 .(ٕ)"الوقت يعيد ما داـ ُب (ٔ)أشهب" :كقاؿ ,(ٓ)كىو قوؿ ا١تالكية

                                                 
كمسلم كتاب   (ُٕٔ( )صَُِْ) أخرجو البخارم ُب كتاب اٞتنائز, باب األمر باتٌباع اٞتنائز (ُ)

 (ُُُٗ)ص (ُِِٔ)برقم  باب من حق ا١تسلم للمسلم رد السبلـالسبلـ, 
 .(ُٖٗ/ّينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (ِ)

 .(ُٖٗ( ا١تراقي الفبلح )صُٖٔ/ِينظر: البحر الرائق ) ((ّ
  .(ُِٗ/ُللمردكام )اإلقناع ( ٖٓٓ/ْ( اجملموع للنوكم )َِٕ/ُينظر: ا١تبسوط للسرخسي ) (ْ)
 .(ِّّ/ُ) اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ( ِِٗ/ُينظر: ا١تدكنة ) (ٓ)

كل و ر كأشهب لقب ,اٝتو مسكُتا١تالكي, ك  ىو أشهب بن عبد العزيز بن داكد أبو عمرك ا١تعافرم ((ٔ
ينظر: ترتيب  ق( َِْق( توُب رٛتو اهلل )َُٓق( كقيل )َُْكغَتمها كلد )  عن مالك كالليث

 .(َّٖ/ُ( الديباج ا١تذىب )ِِٔ/ّا١تدارؾ )
 (ْْٓ/ُينظر: البياف كالتحصيل ) (ٕ)
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 الترجيح:
ىو ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء رٛتهم اهلل  -كالعلم عند اهلل -الراجح ُب ىذه ا١تسألة 

  :؛ لقولو تعاذلا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأهاس فلم جيد موضعن من زٛتو النٌ بأٌف 
 كاهلل تعاذل أعلم. كألٌف ا١تيسور ال يقسط با١تعسور [ُٔالتغابن: ] چہ  ہ  ھ       ہ چ

 ير القاعدة في المسألة:وجو تأث     
د على و جسٌ جواز ال على -اهلل  رٛتهم -ظاىر ُب قوؿ ٚتهور الفقهاء  تأثَت القاعدة

و عن عمر رضي اهلل عنو أنٌ  جود؛ ١تا ركمكدل جيد موضعنا للسٌ ُب اٞتمعة إنساف ١تن زيحم ظهر 
 . (ُ)كم علي ظهر أخيوحاـ فليسجد أحدي الزٌ  قاؿ " إذا اشتدٌ 

 .ريضبالّتمخلُّف عن الجمعة لمن يقوم تالعشرة: حكم  المسألة الرابعة
غَت قريب حيث دل  أك على أٌف االشتغاؿ بتمريض قريب, -رٛتهم اهلل تعاذل -اتفق الفقهاء 

 . (ِ)عذار ا١تبيحة للٌتخلف عن اٞتمعة, ييعترب من األكخشي عليو بًتكو الضيعة ,هبو غَتي  يقم
 :وجو تأثير القاعدة في المسألة     

على جواز   -رٛتهم اهلل  -" ُب اتفاؽ الفقهاء حجية مذىب الصحابي" رت قاعدةأث
الٌتخلف عن اٞتمعة ١تن كاف مشتغبلن بتمريض شخص ُب حاؿ إذا تعٌُت عليو مستدلُت ٔتا 

 ا, ككاف بدري  رضي اهلل عنو (ّ)زيد سعيد بنى  كر لو: أفٌ ابن عمر رضي اهلل عنهما, ذي  أفٌ ركم 
 .(ْ)كترؾ اٞتمعة , كاقًتبت اٞتمعةهاري عاذل النٌ فركب إليو بعد أف تى ض ُب يـو ٚتعة, مرً 

                                                 
 ( قاؿ:ّٖٗ/ُ( )ُٔٓٓ( كعبد الرزاؽ ُب مصنفو )ِّْ/ُ( )ُُٕأخرجو أٛتد ُب ا١تسند برقم ) (ُ)

صححو ". ك ركاه البيهقي بإسناد صحيح ( "ِٗٓ/ُ) ٖتفة احملتاج إذل أدلة ا١تنهاجُب ابن ا١تلقن 
 إلماـ أٛتد.شعيب األرنؤكط ُب مسند ا

  (ّٗٔ/ُ( حاشية العدكم )َُْ)ص الركض ا١تربع (َٗ/ُ)  اٞتوىرة النَتة( ُٕٓ/ِينظر: هناية ا١تطلب ) (ِ)
رة  جليل أسلم قبل ا٢تج صحايب سعيد بن زيد بن عمرك بن نفيل العدكم القرشي, أبو األعور ىو ((ّ

 ( ينظر: معرفةىػ ُٓنو عاـ )كاف ٣تاب الدعوة, توُب رضي اهلل عأحد العشرة ا١تبشرين باٞتنة,
 (.ُْٔ/ِ( االستيعاب ُب معرفة األصحاب )ُُْ/ُالصحابة أليب نعيم )

 .(ّْٓ( )صَّٗٗبرقم ) باب فضل من شهد بدراأخرجو البخارم ُب كتاب ا١تغازم,  (ْ)
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 ؟  (1) ادلثحث انثايٍ: ْم سذ انزسائغ حجح 
 كفيو مطلباف:

 :المطلب األول: توضيح القاعدة
 شرح مفردات القاعدة:

 . (ِ)إغبلؽ ا٠تلل كردـ ثلم سد لغة:
 . (ّ)سيلة إذل الشيءٚتع ذريعة كىي الو  الذرائع:

 .(ْ)ا لو حسم مادة كسائل الفساد دفعن  واصطالحا:
 كمنعها.  فضية إذل الٌشرا١تكسائل رائع, ىو إغبلؽ الذ كعلى ىذا, فإٌف سدٌ 

 أقوال األصوليين في القاعدة:  
  :ٖترير ٤تل النزاع      

 ُب النقاط اآلٌب: كذلك  

 , قاؿعلى أنٌو ال جيوز الٌتعاكف على اإلٍب كالعدكاف مطلقنا -رٛتهم اهلل -فق العلماء ات.ُ
 [ ِا١تائدة: ] ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئچ تعاذل 
لعامة, أك إلقاء رؽ اما يؤدم إذل إيذاء ٚتاعة ا١تسلمُت؛ كحفر اآلبار ُب الطٌ .اتفقوا أٌف ِ

 حراـ.و أنٌ السُّم ُب طعامهم 
ر, كُب فعلو منفعة للٌناس ال يكوف ٤تظورنا كغرس ريقنا للخَت كالشٌ اتفقوا أٌف ما يكوف ط. ّ

العنب: فإنٌو يؤدم إذل صنع ا٠تمر, كلكن دل يكن غرسو ٢تذا الغرض بأصلو, كإٌنا االنتفاع بغرسو 
 . (ٓ)ناا: اجملاكرة ُب البيوت خشية الزٌ أكرب من حصوؿ اإلضرار بو كالعربة للغالب, كمثلو أيضن 

 ٠تبلؼ فهي الوسائل اليت ظاىرىا اٞتواز, إذا قويت الٌتهمة ُب الٌتوصل هباكأٌما موضع ا.ْ
 .  (ٔ)إذل ا١تمنوع

                                                 
 (ُّّٖ/ٖ) ( التحبَت شرح التحريرِٖ/ٔ( البحر احمليط )ِّٓشرح تنقيح الفصوؿ )ينظر:  ((ُ

 (َِٔ/ّ)  ( لساف العربٔٔ/ّمقاييس اللغة ) ينظر: (ِ)
 (ٔٗ/ٖ) ينظر: لساف العرب (ّ)
 ( ّّٓص( شرح تنقيح الفصوؿ )ُْٗصينظر: تقريب الوصوؿ ) (ْ)
 (َُٗ/ِ( فما بعدىا. أصوؿ الفقو اإلسبلمي )ٖٔٓينظر: أثر األدلة ا١تختلف فيها ) (ٓ)
 .(ْٓٓ/ْينظر: إعبلـ ا١توقعُت ) (ٔ)
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 كللعلماء ُب االحتجاج هبا قوالف:
 . (ُ)ا١تذىب عند ا١تالكية, كاٟتنابلة الذرائع حجة يعمل بو, كىو أٌف سدٌ  القول األول:
 . (ِ)ة, كالشافعية, كابن حـز الظاىرميالذرائع ليس ْتجة, كبو قاؿ اٟتنف أٌف سدٌ  القول الثاني:

شريع ا١تهمة, كإف دل يصرح بالقوؿ بو بعض الذرائع أصل من أصوؿ التٌ  أٌف سدٌ  والتحقيق
 . األئمة إال أهٌنم يعملوف بو ُب كثَت من الفركع

لذرائع كما قررنا ثابت ُب كل رٛتو اهلل: " ىذا كإٌف األخذ با - (ّ)يقول الشيخ أبو زىرة
ا١تذاىب اإلسبلمية, كإف دل يصرح بو, كقد أكثر منو إماماف مالك كأٛتد, ككاف دكهنما ُب 

ا بذاتو, بل  قائمن  األخذ بو الشافعي كأبو حنيفة, كلكنهما دل يرفضاه ٚتلة, كدل يعترباه أصبلن 
ما نفي الذم ال يبتعد عكاف داخبلن ُب األصوؿ ا١تقررة عندمها كالقياس كاالستحساف اٟت

 .(ْ)يقرره الشافعي ُب العرؼ "

                                                 
ا١توافقات  (ّّٓص( شرح تنقيح الفصوؿ )ِّ/ِ) ( الفركؽَْٗ/ِوؿ)ينظر: إحكاـ الفص (ُ)

 ( ّْْ/ْ( شرح الكوكب ا١تنَت )ُّّٖ/ٖ) ( التحبَت شرح التحريرُِٓ/ْ)
( غمز عيوف البصائر ُب ْٖ/ٔ( فما بعدىا. البحر احمليط )ِ/ٔ/ جِينظر: اإلحكاـ البن حـز ) (ِ)

 ( ََُٕ/ِ( إرشاد الفحوؿ )ُِٓ/ْشرح األشباه كالنظائر )
ىو ٤تمد بن أٛتد أبو زىرة ا١تصرم أحد أكابر علماء الشريعة ٔتصر ُب عصره, توذل تدريس العلـو الشرعية  (ّ)

ق( من مصنفاتو: "أصوؿ الفقو" "ا١تلكية كنظرية العقد"  توُب ُُّٔكالعربية على اختبلؼ أنواعها, كلد )
 (ُُٕصالفقو تارخيو كرجالو ) ( أصوؿِٓ/ٔق(. ينظر األعبلـ للزركلي )ُّْٗرٛتو اهلل عاـ )

 .(ِْٗأصوؿ الفقو أليب زىرة ) (ْ)
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 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحد, وىي
 .كالم المأموم الذي ال يسمع الخطبة

اختلف الفقهاء القائلوف ٔتنع الكبلـ أثناء ا٠تطبة ُب مشوؿ ا١تنع ُب حق من ال يسمع 
 على قولُت: أك غَت ذلك هً دً عي بػي ا٠تطيب لً 

 , كا١تذىب عند اٟتنابلة, كقوؿ عندا١تالكية, كبو قاؿ حيـر عليو الكبلـ قول األول:ال
 . (ُ)كبو قاؿ ابن حـز ,لشافعيةعند اقوؿ اختاره أبو يوسف, ك اٟتنفية 

كىو , كهبذا قاؿ بعض اٟتنفية, كلكن يستحب سكوتو, جيوز لو الكبلـ :القول الثاني
 رٛتهم اهلل ٚتيعا.(ِ)إلماـ أٛتدكركاية عن ا ,القوؿ الصحيح عند الشافعية

 الترجيح:
هي عن الكبلـ ىو القوؿ بأٌف النٌ  -كالعلم عند اهلل -م يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة الذٌ 

أثناء ا٠تطبة يشمل القريب كالبعيد كإف كاف ال يسمع ا٠تطبة؛ لعمـو أدلة الٌنهي حيث دل 
حضرىا  رجله  نفرو  حيضر اٞتمعة ثبلثةي  )امع كغَته؛ كلقولو عليو الصبلة كالسبلـ تفرؽ بُت السٌ 

حضرىا يدعو, فهو رجل دعا اهلل عز كجل إف شاء أعطاه, كإف  و منها, كرجله غو كىو حظُّ لٍ يػى 
ا فهي كفارة مسلم, كدل يؤذ أحدن  رقبةى  تخطن , كدل يى حضرىا بإنصات كسكوتو  شاء منعو كرجله 

ک  ک  ک  ک  چ اهلل عز كجل يقوؿ:  كذلك بأفٌ (  ثبلثة أياـ إذل اٞتمعة اليت تليها, كزيادةً 

 .(ّ) [َُٔاألنعاـ: ] چگ  گ 
( عاـ يشمل القريب كرجل حضرىا بإنصات كسكوتبلـ )بلة كالسٌ فقولو عليو الصٌ 

 كالبعيد الذم ال يسمع؛ إذ يصدؽ عليهم كلهم أهٌنم حضركىا.

                                                 
ا١تبسوط للسرخسي  (ُِٖ/ِ)الشرح الكبَت على منت ا١تقنع (ٔٓ)ص القوانُت الفقهيةينظر:  (ُ)

 .(ِٖٔ/ّ)احمللى باآلثار (َّٗ/ْالبن الرفعة ) كفاية النبيو ُب شرح التنبيو(ِٖ/ِ)
  (ٖٖ/ّ) البناية شرح ا٢تداية(ُِٖ/ِ)ح الكبَت على منت ا١تقنعالشر  (ِٗ/ِ) ركضة الطالبُت ينظر: (ِ)
( كحكم ُِٗ( )صُُُّ, برقم )باب الكبلـ كاإلماـ خيطبأخرجو أبو داكد ُب السنن, كتاب,  (ّ)

 (.ُِٗ)ص عليو األلباين باٟتسن ُب سنن أيب دكاد
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 المسألة: وجو تأثير القاعدة في     
با١تنع من الكبلـ أثناء ا٠تطبة ُب حق البعيد الذم ال يسمع ا٠تطبة ىو ا١توافق ٢تذه  القوؿ
ر عليهما دى ب من اإلماـ فقد قى فمن قري  ,االستماع كاإلنصاتي  :ا١تأمور بو شيئاف ألفٌ القاعدة؛ 

سًتسل يى ئبل , كأيضنا لد عنو فقد قدر على أحدمها كىو اإلنصات فيأٌب ٔتا قدر عليوعي كمن بػى 
 الٌناس ُب الكبلـ.

ريعة لئبل يسًتسل ا للذٌ امع سد  ا منع الكبلـ لغَت السٌ نٌ إ " -رٛتو اهلل- (ُ)قال: الدسوقي
 . (ِ)"اس على الكبلـ حىت يتكلم من يسمع اإلماـالنٌ 
 
 

 

                                                 
سا ُب األزىر كلد ببلدة كاف مدر   من علماء العربية ٤تمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ا١تالكي :ىو ((ُ

 على حاشية على الشرح الكبَت"  "اٟتدكد الفقهيةدسوؽ ٍب انتقل إذل القاىرة, من مصنفاتو: "
 .(ِِٗ/ٖ( معجم ا١تؤلفُت )ُٕ/ٔ( ينظر: األعبلـ للزركلي )ق َُِّ"  توُب رٛتو اهلل )٥تتصر خليل

 .(ّٕٖ/ُحاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ) (ِ)
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  (1) ادلثحث انتاسغ: انؼًم تاالحتٛاط أٔىل
 كفيو مطلباف:

 المطلب األول: توضيح القاعدة
 شرح مفردات القاعدة:

احتاط الرجل: : كىو األخذ ُب األمور بأكثق الوجوه, يقاؿ: من أحاطى  االحتياط في اللغة:
كا١تعٌت افعل ما ىو أٚتع ألصوؿ األحكاـ  ,افعل األحوط :كمنو قو٢تم, أخذ ُب أموره باألحـز

  .(ِ)كأبعد عن شوائب التأكيبلت
 . (ّ)أك ترؾ مأمور عند االشتباه ,منهيٌ  االحًتاز من الوقوع ُب واصطالحا:

 :المعنى اإلجمالي
من كاجب  بو , أك ترؾ مأمورمكركه رـا أكمن ح عنو من الوقوع ُب منهيٌ  ىل األخذ ٔتا حيفظ

  أك ال ؟ حجةن يعترب عند االشتباه أك مندكب 
 :أقوال األصوليين في القاعدة

 ُب حكم األخذ باالحتياط على قولُت أساسيُت: األصوليوف اختلف 
لسلف كا٠تلف مشركعية العمل باالحتياط, كبو قاؿ ٚتهور العلماء من ا القول األول:

 . (ْ)منهم األئمة األربعة
قة أصل كبَت من أصوؿ بالثٌ كاألخذ  ,كاعتبار االحتياط"  -رٛتو اهلل  -يقول الجصاص

ا عن ُب طريقك سبػي  لو إفٌ  :من قيل ألفٌ  ؛اكىو ُب العقل كذلك أيضن  ,الفقو قد استعملو الفقهاء كلهم
 . (ٓ)"  أمرىااإلقدـا على سلوكها حىت يتبٌُت  كترؾي  ,ا كاف الواجب عليو األخذ باٟتـزأك لصوصن 

حتياط بالفعل فكاجمٍلمىع على حيسنو رٛتو اهلل: " كأٌما اال- ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
                                                 

(  قواعد األحكاـ ِ/ٔ/ِ( اإلحكاـ البن حـز )َُُ/ِؿ ُب األصوؿ للجصاص )ينظر: الفصو  ((ُ
 (ِّٔ/َِ( ٣تموع الفتاكل )ِّ/ُِب إصبلح األناـ )

 (ٔٓص( الكليات )ُٔٓ/ُ( ا١تصباح ا١تنَت )ِٕٗ/ٕينظر: لساف العرب ) (ِ)
 (ْٖصينظر: العمل باالحتياط ُب الفقو اإلسبلمي ) (ّ)
 .(ٕٓص) ا١تصدر نفسوينظر: ( ْ)
 .(َُُ/ِينظر: الفصوؿ ُب األصوؿ للجصاص ) (ٓ)
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 .  (ُ)بُت العقبلء ُب اٞتملة "
 رٛتو اهلل  "االحتياط ضرباف:  ويقول العز ابن عبد السالم:

ـو قبل ا إذا قاـ من النٌ  عنو بالورع, كغسل اليدين ثبلثن عربن ب إليو, كيي ندى ما يي  :أحدىما
 تقارب ا١تآخذ... , ككا٠تركج من خبلؼ العلماء عند اإلناءُب إدخا٢تما 

و, فإذا دارت ق ٖترديي قن ما ٖتىى  صيلً إذل ٖتىٍ  و كسيلةن ما جيب لكونً من االحتياط   :الضرب الثاني
 .مةق براءة الذٌ قُّ ها على اإلجياب؛ ١تا ُب ذلك من ٖتى ٛتلي  , كاالحتياطي دبً بُت اإلجياب كالنٌ  ا١تصلحةي 

زمو لٍ و يػى ف الصبلة, كدل يعرؼ ٤تلو, فإنٌ ا من أركاأك ركنٌ  ,اأك سجودن  ,امن نسي ركوعن مثالو: 
 . (ِ)..". الواجب ا لتحصيل مصلحةً على اليقُت احتياطن  البناءي 

أنٌو  إالٌ رٛتو اهلل:  -عدـ جواز العمل باالحتياط, كبو قاؿ ابن حـز  القول الثاني:   
 .(ّ) االحتياط إذا كاف من باب الورعاستثٌت

 ألة واحد, وىيالمطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مس
 حكم من أدرك اإلمام في الّتشهد في صالة الجمعة

, كىو قوؿ يلزمو أف يصلي أربع ركعات ظهران ا للجمعة, ك أنٌو ال يكوف مدركن  القول األول:
 .(ْ)ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة ك٤تمد بن اٟتسن كزفر من اٟتنفية

 . ٓ()كىو قوؿ حنيفة كأيب يوسف, كابن حـز  ,معةأنٌو يكوف مدركنا للج القول الثاني:
 الترجيح:

ىو القوؿ بأٌف من أدرؾ اإلماـ ُب الٌتشهد ُب  -كالعلم عند اهلل -الراجح ُب ىذه ا١تسألة 
 عليو؛  لقولو يلزمو أف يصلي أربع ركعات ظهران صبلة اٞتمعة ال يكوف مدركنا للجمعة, ك 

                                                 
 (ِّٔ/َِينظر: ٣تموع الفتاكل ) (ُ)
 (ِٓ-ِّ/ِقواعد األحكاـ ُب إصبلح األناـ ) (ِ)
 (ِ/ٔ/ِينظر: اإلحكاـ البن حـز ) (ّ)
 بدائع الصنائع( ُّ/ُ( ٥تتصر ا٠ترقي )ِّٔ/ُ( األـ للشافعي)ِِٗ/ُينظر: البياف كالتحصيل ) (ْ)

(ُ/ِٕٔ). 
 (ِّٖ/ّ)احمللى باآلثار (ْٖ/ُ) ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم (ِٕٔ/ُ) بدائع الصنائعينظر:  (ٓ)
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 . (ُ) ( فقد أدرؾ الصبلة كعةر  من الصبلةمن أدرؾ )السبلـ الصبلة ك 
و إذا أنٌ  مامفهومهك  .(ِ)(من أدرؾ ركعة من اٞتمعة أك غَتىا فقد ٘تت صبلتو) :ولو قو 

  . (ّ) ا ٢تاأدرؾ أقل من ذلك دل يكن مدركن 
 وجو تأثير القاعدة في المسألة:     

هلل " ُب ىذه ا١تسألة على اختيار ٚتهور الفقهاء رٛتهم االعمل باالحتياط"  أثرت قاعدة
بأٌف من أدرؾ اإلماـ ُب الٌتشهد يـو اٞتمعة يلزمو الٌظهر؛ ١تا ُب ذلك من البنىاء على اليقُت 

 كٖتصيًل مصلحة الواجب. كاهلل تعاذل أعلم
 رٛتو اهلل: بعد ذكر ا٠تبلؼ ُب ىذه ا١تسألة عند اٟتنفية, كذٍكره ألدلة - قال الكاساني

مسلك االحتياط  -رٛتو اهلل تعاذل  -اٟتسن بنٍب مع ىذه األدلة يسلك ٤تمد الفريقُت "...
 . (ْ)ة لتعارض األدل

عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ا١تسألة  -رٛتهما اهلل  -وسبب عدول أبي حنيفة وأبي يوسف
كقولو  .(ٓ)(كما فاتكم فاقضوا ما أدركتم فصلواكىو استدال٢تم بعمـو قولو عليو الصبلة كالسبلـ )

 .(ٔ)(رؾ اٞتمعةأد يـو اٞتمعة فقد شهدمن أدرؾ اإلماـ ُب التٌ )
كىي  ,ا فاتتو صبلة اإلماـكإنٌ  ,ر ا١تسبوؽ بقضاء ما فاتومً أي كجو الداللة: ىو أنٌو 

 ا فبل ديكن بناؤىااألربع إف كانت ظهرن  كما ذكركا من االحتياط غَت سديد؛ ألفٌ ...ركعتاف
 .(ٕ)ىا للجمعةدى على ٖتردية عقى 

                                                 
( كابن ُّٕ()صِْٓ, برقم)باب فيمن أدرؾ من اٞتمعة ركعة أخرجو الًتمذم ُب كتاب الصبلة, (ُ)

 ( كقاؿ: الًتمذم "ىذا حديث حسن صحيح"ّّٓ/ْ( ) ُْٕٖحباف برقم )
( كصححو ٓٗ( )صٕٓٓبرقم ) من أدرؾ ركعة من الصبلةاب اٞتمعة باب أخرجو النسائي ُب كت (ِ)

 (ٓٗاأللباين ُب سنن النسائي )ص
 ( ُٖٓ/ّ( ا١تغٍت البن قدامة )َٔ/ُينظر: االستذكار ) (ّ)
 (ِٖٔ/ُ) بدائع الصنائع (ْ)
 ( كالنسائي ُب سننو كتاب اإلمامة, باب السعيّّٓ/ُّ( )ِِّٖأخرجو أٛتد ُب ا١تسند برقم ) (ٓ)

 (ّٗ/ْ( كصححو األلباين ُب التعليقات اٟتساف )ُِْ( )صُٖٔإذل الصبلة, برقم)
كأٌما ىذا األثر فالصحيح أنٌو ليس ْتديث, كإٌنا ىو قوؿ بعض العراقيُت, كما ذكر ذلك ابن خزدية.  (ٔ)

   .(ُِٕ/ّينظر: صحيح ابن خزدية )
 .(ِٖٔ-ِٕٔ/ُ) بدائع الصنائعينظر:  (ٕ)
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 انقٕاػذ األصٕنٛح ادلتؼهقح تذالالخ األنفاظ ٔانتؼاسض ٔانرتجٛح انفصم انثاَٙ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 القواعد األصولية المتعلقة بدالالت األلفاظ والتعارض والترجيح
 وفيو عشرون مبحثا:
 المبحث األول: األمر المطلق يقتضي الوجوب

 : يحمل األمر على االستحباب إذا دّل عليو دليلالمبحث الثاني
 المبحث الثالث: ىل األمر بالشيء نهي عن ضده 

 المبحث الرابع: يحمل الّنهي على الكراىة إذا دّل عليو دليل
 الخامس: السنة الفعلية مبيّنة لمجمل القرآن  المبحث

 المبحث السادس: التأويل الذي يعضده دليل مقبول
 لتأويل الذي ال يسنده دليل مردودالمبحث السابع: ا

 المبحث الثامن: لفظة " الذين" من صيغ العموم
 المبحث التاسع: "إذا" الشرطية من صيغ العموم

 المبحث العاشر: اسم الجنس المحلى بأل من صيغ العموم 
 قضايا األعيان ىل تتعدى؟المبحث الحادي عشر: 

 المبحث الثاني عشر: جواز تخصيص الكتاب بالسنة
 المبحث الثالث عشر: تخصيص السنة بالكتاب

 المبحث الرابع عشر: جواز تخصيص الّسنة بالّسنة
 المبحث الخامس عشر: ىل أقل الجمع ثالثة؟

 دخل العبيد في الخطابات العامة المبحث السادس عشر: ىل ي
 يدالمبحث السابع عشر: المطلق يجري على إطالقو ما لم يرد دليل التقي      

 لثامن عشر: ىل المفهوم الحصر حجة؟المبحث ا
 المبحث التاسع عشر: الجمع أولى ما أمكن,

المبحث العشرون: إذا تعارض قول النبي صلى اهلل عليو وسلم وسكوتو 
 .فالقول مقدم

 
 
 

 انفصم انثاًَ
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  (1)األيش ادلطهق ٚقتضٙ انٕجٕب ادلثحث األٔل:
 كفيو مطلباف:

 المطلب األول: توضيح القاعدة
 رح مفردات القاعدة:ش  

 .  ِ()هيالقياـ بو, كىو نقيض النٌ  ا, كأكجب عليومصدر من أمره أمرنا, إذا كلٌفو شيئن  األمر في اللغة:
 . (ّ)استدعاء الفعل بالقوؿ على كجو االستعبلء  واصطالحا:

  أقوال األصوليين في القاعدة:
 ٖترير ٤تل النزاع      

على أٌف ا١تراد بو الوجوب أك  ال خبلؼ بُت األصوليُت أٌف األمرى إف كرد مقًتننا بقرينة تدؿٌ 
, أك غَتىا من ا١تعاين اليت تأٌب ٢تا صيغة األمر فإنٌو حيمل على ما (ٓ), أك اإلباحة(ْ)دبالنٌ 
 .  (ٔ)القرائن ٢تا داللة جيب اعتبارىا ألفٌ  ؛ت عليو القرينةدلٌ 

  .كاختلفوا ُب األمر ا١تطلق اجملرد عن القرائن على أقواؿ أشهرىا ثبلثة
 . (ٕ)صوليُتأٌف األمر ا١تطلق يقتضي الوجوب, كبو قاؿ ٚتهور األ القول األول:

 
                                                 

 (ُٓ/ُالسرخسي) أصوؿ (ِّٓ/ُإحكاـ الفصوؿ للباجي ) (ٕٓ/ُلبصرم )ا١تعتمد لينظر:  ((ُ
 (ُُٗ/ُشرح اللمع ) (ْٗٓ/ِركضة الناظر )

 (ّٕ( ا١تعجم الوسيط )ُّٕ/ُينظر: مقاييس اللغة ) (ِ)
 (َُِ/َِ( ٣تموع الفتاكل )ُُٗ/ُشرح اللمع ) (ْٗٓ/ِركضة الناظر ) ينظر: (ّ)
 (ٕٓٗ/ِ( ا١تصباح ا١تنَت )ْٕٓ/ُلساف العرب )الندب لغة: دعاء إذل الفعل. ينظر:  (ْ)

 (ُُٔ/ُ/جُينظر:  اإلحكاـ لآلمدم ) كاصطبلحا: ا١تطلوب فعلو شرعنا من غَت ذـٌ على تركو مطلقنا.    
( تاج العركس ِّمشتق من اإلباحة كىو اإلظهار كاإلعبلف. ينظر: الكليات )ص المباح لغة: (ٓ)

(ٔ/ِّّ ) 
ينظر:   سبحانو ُب فعلو كتركو غَت مقًتف بذـ فاعلو كتاركو كال مدحو.ما أذف اهللواصطالحا:       

 (ُْٗ/ُ( ركضة الناظر )ِٕٖ/ُإحكاـ الفصوؿ للباجي )
 (ّٓٓ/ِ( شرح ٥تتصر الركضة )ِّٓ/ُينظر: إحكاـ الفصوؿ للباجي ) (ٔ)
ب ( شرح الكوكّٓٔ/ِ( البحر احمليط )ِّٓ/ُ(إحكاـ الفصوؿ )ُٓ/ُالسرخسي) أصوؿينظر:  (ٕ)

(ّ/ّٗ) 
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, كبو قاؿ (ُ)ب, كىو ٤تكي عن كثَت من ا١تعتزلةأٌف األمر ا١تطلق يقتضي الٌند القول الثاني:
 .(ْ)أٛتدفعي, كحيكي عن اإلماـ عن الشا (ّ)كحكاه الٌشَتازم ,(ِ)لكيةبعض ا١تا

قدامة, كالزركشي أنٌو يقتضي اإلباحة, حكاه أبو اٟتسُت البصرم, كابن  القول الثالث:
 رحم  اهلل اٞتميع.  (ٔ) (ٓ)كغَتىم

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو ثالث مسائل
 .المسألة األولى: حكم غسل يوم الجمعة

 فأقوؿ: ,قبل الشركع ُب بياف أقواؿ الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة حيسن ٖترير ٤تل النزاع فيها
 .ٕ()امعة مطلوب شرعن الغسل للج على أفٌ  -رٛتهم اهلل -اتفق الفقهاء 

                                                 
...كحكاه الفقهاء عن ا١تعتزلة كليس ىو مذىبهم "حكى الزركشي ُب البحر عن أيب إسحاؽ قولو  (ُ)

 على اإلطبلؽ بل ذؿ
كاجب إذل سن ينقسم سن كاٟتي األمر عندىم يقتضي اإلرادة كاٟتكيم ال يريد إال اٟتي  ؾ بواسطة أفٌ 

دب إال على ىذا م مقتضية للنٌ دب, فليست الصيغة عندىكندب, فيحمل على احملقق كىو النٌ 
    .(ّٕٔ/ِالبحر احمليط ) ". التقدير

 ( ٕٓ/ُينظر: ا١تعتمد للبصرم ). قلت: ذكره كذلك أبو اٟتسُت للبصرم     
 (َّّ/ُكأيب اٟتسن ابن ا١تنتاب, كأيب الفرج ا١تالكي .ينظر: إحكاـ الفصوؿ )  (ِ)

 ىػ (ّّٗكلد عاـ ) الزاىد م الشافعي احملقق ا١تتقنإبراىيم بن علي بن يوسف ٚتاؿ الدين الشَتاز  :ىو ((ّ
 ق( ينظر: طبقاتْٕٔمن مصنفاتو: ا١تهذب ُب ا١تذىب, كاللمع. توُب رٛتو اهلل ببغداد عاـ )

 .الشافعية
 (ُِٕ/ِ( هتذيب األٝتاء كاللغات للنوكم )َِّ/ُالبن الصبلح )      

         ( اإلحكاـ َْٔ/ِكضة الناظر )( ر َّّ/ُ( إحكاـ الفصوؿ )ُٔ/ُينظر: أصوؿ السرخسي ) (ْ)
 (ُٖٕ/ّ/جِلآلمدم )

  .(ّٓٔ/ِ( البحر احمليط )َْٔ/ِركضة الناظر ) (ٕٓ/ُينظر: ا١تعتمد للبصرم ) (ٓ)
أنو موضوع للقدر ا١تشًتؾ بُت الوجوب, كالندب, نيسب  -ُكىناؾ أقواؿ أخرل ُب ا١تسألة منها  ((ٔ

كبو قاؿ الباقبلين  ,التوقف حىت يرد الدليل ببيانو -ِرقند. إذل أيب منصور ا١تاتريدم كسائر علماء ٝت
 .ا١تستصفىك  .فما بعدىا (ِٔ/ُكالغزارل كاآلمدم كغَتىم. ينظر: التقريب كاإلرشاد للباقبلين )

 .(ّٖٔ/ِالبحر احمليط ) (َُْشرح تنقيح الفصوؿ ) (ُٖٕ/ِ/جُ( اإلحكاـ لآلمدم )ُّٔ/ّ)      
 = ا١تغٍت البن قدامة (َّٖ/ُ)هناية ا١تطلب ( ّْٔ/ُ( فواكو الدكاين )ٔٔ/ُينظر: البحر الراقي ) (ٕ)
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 كاختلفوا ُب حكمو على قولُت:
 . (ُ)ة, كبو قاؿ ٚتهور الفقهاءعة سنٌ أٌف غسل يـو اٞتم :القول األول
 .(ِ)ماـ أٛتد, كبو قاؿ ابن حـزأٌف غسل يـو اٞتمعة فرض, كىو ركاية عن اإل :القول الثاني

 الترجيح:
بسنٌية غسل اٞتمعة؛ لقولو عليو  ىو القوؿ -كالعلم عند اهلل -الراجح  ُب ىذه ا١تسألة 

 . (ّ)( أفضل مت, كمن اغتسل فالغسلي عٍ فبها كنً  أ يـو اٞتمعةمن توضٌ الصبلة كالسبلـ )
ةي أين  "فناداه عمر: عثماف عمر بن ا٠تطاب كاف خيطب يـو اٞتمعة, فدخل أفٌ كما ركم 

فقاؿ  داء, فلم أزد على الوضوءىلي, إال حُت ٝتعت النٌ  شغلت فلم آت أقاؿ: إينٌ  ىذه؟ اعةو السٌ 
 . (ْ)"سلرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يأمرنا بالغي  ا, كقد علمت أفٌ عمر: كالوضوء أيضن 

أمره على  لما أفٌ فلو عى ُب الٌتعليق على ىذا األثر ".... -رٛتو اهلل - (ٓ)قال بدر الدين العيني
 . (ٔ)فاغتسل ارجعحىت يرده كيقوؿ لو: رضي اهلل عنهما  الوجوب دل يًتؾ عمر عثمافى 

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:      
كما أفاد وجوب غسل يـو اٞتمعة؛  ُب القوؿ ب أثرت قاعدة األمر المطلق يقتضي الوجوب

 .(ٕ)( على كلن ٤تتلم كاجبه  غيٍسل يـو اٞتميعة) حديث  ذلك نصٌ 
                                                 

= (ّ/ِِْ) 
التاج  (ٖٖ/ُ) احمليط الربىاين( ِِٓ/ّا١تغٍت البن قدامة ) (ِّٕ/ُ)اٟتاكم الكبَتينظر:  (ُ)

 .(ّْٓ/ِ) كاإلكليل
 (َِٓ/ِ)على ٥تتصر ا٠ترقي  شرح الزركشي( ا١تغٍت البن قدامة ِٓٓ/ُينظر: احمللى باآلثار ) (ِ)
باب ُب الرخصة ُب ترؾ  ( كأبو داكد ُب كتاب الطهارة,ْٕ( )صّٔأخرجو مالك ُب ا١توطأ, برقم ) (ّ)

 كحسنو األلباين ُب سنن أيب داكد. (ٖٔ( )صّْٓ) برقم الغسل يـو اٞتمعة
باب فضل الغسل يـو اٞتمعة, كىل على الصيب شهود يـو , ينظر: أخرجو البخارم ُب كتاب اٞتمعة (ْ)

 (ُِْ) ص (ْٖٓ( كمسلم ُب كتاب اٞتمعة برقم )ُُِ( )صٖٕٖ, برقم )معة, أك على النساءاٞت
اٟتليب كلد  اٟتنفي احملدث٤تمود بن أٛتد بن موسى بن أٛتد أبو ٤تمد, بدر الدين العيٍت  :ىو ((ٓ

( ىػ ٖٓٓ" توُب رٛتو اهلل ) البناية ُب شرح ا٢تداية " "مق( من مصنفاتو: " عمدة القار  ِٕٔ)
 (َُّ(  طبقات السنية ُب تراجم اٟتنفية )صُْٕ)ص نظم العقياف ُب أعياف األعيافظر: ين

 .(ُٔٔ/ٔ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم ((ٔ
 =باب فضل الغسل يـو اٞتمعة, كىل على الصيب شهود يـو أخرجو البخارم ُب كتاب اٞتمعة ,  (ٕ)
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يب صلى اهلل عليو كسلم إال األمر بالغسل و ليس فيو من كبلـ النٌ ألنٌ  " يقول ابن حزم
ا ا كل ما تعلقوا بو من إسقاط كجوب الغسل فليس من كبلمو عليو السبلـ, كإنٌ كأمٌ  ,كإجيابو

 .(ُ)"السبلـالصبلة ك و, كال حجة ُب أحد دكنو عليو ىو من كبلـ ابن عباس كظنٌ 
عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ىو  -رٛتهم اهلل - عدول الجمهور وسبب

من توضأ يـو األمر ىنا مصركؼ عن الوجوب؛ ١تا ثبت عنو الصبلة كالسبلـ ) أهٌنم رأكا أفٌ 
 . (ِ)(فبها كنعمت, كمن اغتسل فالغسل أفضل اٞتمعة

    .(ّ)ى تأكيد االستحباب ال على الوجوبفهموا األمر عل -واف اهلل عليهم رض -كأٌف الصحابة     

 المسألة الثانية: حكم صالة الجمعة
, كحكى (ْ)على أٌف صبلة اٞتمعة من فركض األعياف -رٛتهم اهلل تعاذل  -اتفق الفقهاء 

 . ( ٓ)اياتعن قـو أهٌنا من فركض الكف -رٛتهما اهلل  -ابني رشد اٟتفيد كالقراُب 
 الترجيح:

ىو القوؿ باٌف صبلة اٞتمعة فرض عُت؛  -كالعلم عند اهلل-الراجح ُب ىذه ا١تسألة 
  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ چ :لظاىر قولو تعاذل

 [ٜالجمعة: ] چٹ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
 فاالستدالؿ باآلية من كجهُت:

عي إذل عي إذل ا٠تطبة, كاألمر للوجوب, كإذا كجب السٌ اهلل تعاذل أمر بالسٌ  أفٌ  :أحدىما
 أصل الصبلة أكجب. ا٠تطبة اليت ىي شرط جواز الصبلة, فإفٌ 

كٖترمي ا١تباح ال يكوف إال ألمر  ,داءح بعد النٌ اهلل تعاذل أمر بًتؾ البيع ا١تبا  أفٌ  :يوالثان

                                                 

باب الطيب كالسواؾ ب اٞتمعة, ( كمسلم ُب كتاُُِ( )صٕٖٗ, برقم )اٞتمعة أك على النساء =
 (ِِْ)ص (ْٖٔ)برقم  يـو اٞتمعة

 (ُِٔ/ُاحمللى البن حـز ) (ُ)
 .( َٖص ) سبق ٗترجيو (ِ)
 .(ِِٕ/ّينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (ّ)
 (ِٔ/ِ( احمليط الربىاين )ِْٖ/ُ) الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة(ِّٗ/ُاألـ للشافعي ) ينظر: (ْ)

 .(ُْْ/ِ) قنعالشرح الكبَت على منت ا١ت
 .(ِّٗ/ِ( الذخَتة )ُٕٔ/ُينظر: بداية اجملتهد ) (ٓ)
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 .(ُ)كاجب

 وجو تأثير القاعدة في المسألة: 
؛ ألمر اهلل -رٛتهم اهلل -صبلة اٞتمعة فرض الـز على األعياف, عند ٚتهور الفقهاء 

 كاجب. إذلعي إال كمقتضى األمر الوجوب, كال جيب السٌ إليها, عي بالسٌ تعاذل 
ٻ    ٻ  چ  :صبلة اٞتمعة فرض على األعياف لقولو تعاذل" :رٛتو اهلل- يقول القرافي

 . (ِ)"كاألمر للوجوب  [ٗاٞتمعة: ] چ پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 تأثَت القاعدة ظاىر ُب اختيار ٚتهور الفقهاء. كعليو ف 

 .: حكم خطبة الجمعةالمسألة الثالثة
ُب حكم ا٠تطبة لصبلة اٞتمعة ىل ىي شرط ٢تا فبل  -رٛتهم اهلل- اختلف الفقهاء
 بلة بدكف خطبة؟ كذلك على قولُت: فتصح الصٌ  ةه تصح بدكهنا, أك سنٌ 

اٟتنفية كا١تالكية  :ٚتهور الفقهاء كىو قوؿ ,ٞتمعةلصحة اا٠تطبة شرط  أفٌ  :القول األول
  .(ّ)كاٟتنابلة كالشافعية

كابن , كبو قاؿ ابن حـز , كليست شرطنا لصحتهاة للجمعةا٠تطبة سنٌ  أفٌ  القول الثاني:
 . (ٓ)من ا١تالكية (ْ)ا١تاجشوف

 الترجيح:
ا٠تطبة شرط لصحة  ىو القوؿ بأفٌ  -كاهلل أعلم بالصواب  -الراجح ُب ىذه ا١تسألة 

ٻ  پ  پ  پ      ٻچ كما ذكر ذلك كثَت من ا١تفسرين عند تفسَت قوؿ تعاذل اٞتمعة,  

                                                 
 (ِٔ/ِاحمليط الربىاين ) (ُ)
 .(ِّٗ/ِالذخَتة ) (ِ)
( شرح ِْٔ/ِ( البياف للعمراين )ٕٔ/ُ( التفريع البن اٞتبلب )ِِٔ/ُينظر: بدائع الصنائع ) (ّ)

 .(ُّٕ/ِالزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي )
 كاف مفيت أىل ا١تدينة ُب زمانوا١تالكي   عبد العزيز بن أيب سلمة أبو مركافابن عبد ا١تلك بن ىو  ((ْ

 ( الديباج ا١تذىبُّٔ/ّ(. ينظر:  ترتيب ا١تدارؾ )ق ُِِتوُب رٛتو اهلل ) أضر ُب آخر عمره
(ِ/ٔ ) 

 (ٔٓ( قوانُت الفقهية )صَُٕ/ُينظر: بداية اجملتهد ) (ٓ)
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 . (ُ)[ ٗاٞتمعة: ] چ پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:      
خطبة " ُب ىذه ا١تسألة على القوؿ بوجوب األمر المطلق يقتضي الوجوب" قاعدةأثرت 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :ُب قولو تعاذل كذلك؛ ألمر اهلل تعاذل هبا ,تهاشرط لصحاٞتمعة, كأهٌنا 

و ؛ ألنٌ (ِ)التفسَت كثر أىلكر ُب اآلية ىو ا٠تطبة بإٚتاع أالذٌ بكا١تراد   [ٗاٞتمعة: ] چ ٺٺ  
 . (ّ) ليس بعد األذاف ذكر اهلل تعاذل إال ا٠تطبة

عي إليها يدؿ األمر بالسٌ ا٠تطبة, كقيل الصبلة ك  "كالذكر: -رٛتو اهلل  - (ْ)البيضاوي قال   
 . (ٓ)" على كجوهبا
نٌو رأل عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ا١تسألة ىو أ -رٛتو اهلل  - عدول ابن حزم وسبب

ال يدؿ على الوجوب  بلـ, كىوىو فعلو عليو الصبلة كالس أٌف مستػىنىد القوؿ بوجوب ا٠تطبة
 .(ٔ)عنده

 

                                                 

  .(َُّ/ٗ( تفسَت الثعليب )ُِِ/ٓيضاكم )( تفسَت البّْٖ/ِّينظر: تفسَت الطربم ) (ُ)
 (ِْٓ/َّينظر: التفسَت الكبَت) (ِ)
 ( ِٔ/ِاحمليط الربىاين ) (ّ)
   عبد اهلل بن عمر بن ٤تمد بن علي الشَتازم, أبو سعيد, أك أبو ا٠تَت, ناصر الدين البيضاكم :ىو (ْ)

منهاج الوصوؿ إذل علم  " "كيلأنوار التنزيل كأسرار التأ( من مصنفاتو: "ىػ ٖٓٔتوُب رٛتو اهلل )
 ( طبقات الشافعية البن قاضي شبهةُٖٓ/ٖ" ينظر: الطبقات الشافعيُت الكربل للسبكي )األصوؿ

(ِ/ُِٕ) 
 .(ُِِ/ٓتفسَت البيضاكم ) (ٓ)
 .(ِّٔ/ّينظر: احمللى البن حـز ) (ٔ)
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 ػهّٛ دنٛمادلثحث انثاَٙ: حيًم األيش ػهٗ االستحثاب إر
ّ
 (1) ا دل

 :كفيو مطلباف
 :المطلب األول: توضيح القاعدة

 شرح مفردات القاعدة:
 األمر سبق تعريفو ُب مبحث " األمر ا١تطلق  يقتضي الوجوب"

اؿ: استحبنو , كيقاحملبة, كالًتغيب ُب األمرك ىو اسم مفعوؿ من االستحباب  المستحب:
 .(ِ)إذا آثره, كا١تستحب: احملبوب

 .  (ّ)ىو ما طلب الشارع فعلو من ا١تكلف طلبنا غَت جاـز  واصطالًحا:
 . (ْ)إذل ا١تطلوب ىو ا١ترشدٚتع أدلٌة كأدالٌء: ك ُب اللغة  الدليل:

 . (ٓ)ما ديكن الٌتوصل بصحيح الٌنظر فيو إذل مطلوب خربم  ىو  وفي االصطالح:
 صوليين في القاعدة:أقوال األ

على أٌف األمر إف كرد مقًتننا بقرينة تدؿ على أٌف  -رٛتهم اهلل تعاذل -اتفق األصوليوف 
ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ   :. كذلك كقولو تعاذل(ٔ)حيمل عليواب فإنٌو با١تراد بو االستح

ارفة كالقرينة الصٌ , دبمصركؼ من الوجوب إذل النٌ  نوفإ  [ّٔاٟتج: ] چۋ   ۈ  ۈ  ٴۇ
م كانوا ال يأكلوف ُب جاىليتهم؛ حيث إهنٌ  بطلة ١تا كاف عليو العربجاءت مي ية اآل ىي أفٌ 
 :, كقولو تعاذل(ٕ)سبحانو ُب األكل, كندب إليو؛ ١تا فيو من ٥تالفتهم ف اهللسك فأذً من النٌ 

 .  (ُ)فإٌف الكتابة مستحبةه عند أكثر أىل العلم [ّّالنور: ] چڃ    ڃ  ڃ  چچ         ڃ چ

                                                 
ي (إحكاـ الفصوؿ للباجّْٕ/ِ( العدة أليب يعلى )َٖ/ِينظر: الفصوؿ للجصاص )  ((ُ

 .(ّٕٓ/ِ( البحر احمليط )ِّٓ/ُ)
 (ُُٕ/ُ( ا١تصباح ا١تنَت )ٓٔينظر: ٥تتار الصحاح )ص (ِ)
 (ُُٖ/ُ( تيسَت التحرير )ُٗٔينظر: تقريب الوصوؿ البن جزم )ص (ّ)
 (ِْٗ( ا١تعجم الوسيط )صَُٓ/ِٖينظر: تاج العركس) (ْ)
 (ِِٓ/ُ( رفع اٟتاجب عن ٥تتصر ابن اٟتاجب)ُٕٔ/ِشرح ٥تتصر الركضة ) (ٓ)
إحكاـ الفصوؿ للباجي  (ّْٕ/ِ( العدة أليب يعلى )َٖ/ِينظر: الفصوؿ للجصاص )  (ٔ)

 (ّٕٓ/ِ( البحر احمليط )ِّٓ/ُ)
 .(َُّٔ/ّا١تهذب ُب أصوؿ الفقو ا١تقارف للنملة ) (ٕ)
 .(ُٔٓ/ٗ( فتح القدير)ُٕ/ِ( االهباج شرح ا١تنهاج )ّٗ/ِينظر: احملصوؿ للرازم ) (ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 القواعد األصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة"        
85 

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي
 حكم غسل يوم الجمعة

" كأٌف ٚتهور  األمر المطلق يقتضي الوجوبسبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث" 
ذىبوا إذل القوؿ بعدـ الوجوب, كعلى قو٢تم يظهر تأثَت ىذه  الفقهاء رٛتهم اهلل تعاذل

من )عن الوجوب إذل تأكيد االستحباب, ىو قولو عليو الصبلة كالسبلـ كالٌصارؼ  ,القاعدة
 .  (ُ)(سل أفضلت كمن اغتسل فالغي مى توضأ يـو اٞتمعة فبها كنعٍ 

ةي أين  "اداه عمر:فن عثماف عمر بن ا٠تطاب كاف خيطب يـو اٞتمعة, فدخل أفٌ كما ركم 
فقاؿ  داء, فلم أزد على الوضوء شغلت فلم آت أىلي, إال حُت ٝتعت النٌ قاؿ: إينٌ  ىذه؟ اعةو السٌ 

 . (ِ)"سلرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف يأمرنا بالغي  ا, كقد علمت أفٌ عمر: كالوضوء أيضن 
كعلى من  ,على عثماف فى ه كدل خيٍ ا لردن كلو كاف كاجبن ...  -رٛتو اهلل - يقول ابن قدامة

 .(ّ)"دبحضر من الصحابة, كحديثهم ٤تموؿ على تأكيد النٌ 

                                                 
 .سبق ٗترجيو (ُ)
 ظر: سبق ٗترجيوين (ِ)
 (. ِِٕ/ّا١تغٍت البن قدامة )  (ّ)
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  (1)ادلثحث انثانث: ْم األيش تانشٙء َٓٙ ػٍ ضذِ
 كفيو مطلباف:

 المطلب األول: توضيح القاعدة:
 شرح مفردات القاعدة:        

 مر ا١تطلق يقتضي الوجوب" األمر سبق تعريفو ُب مبحث " األ
كهنيتو عن كذا فانتهى عنو النهي لغة: ا١تنع كالكٌف, يقاؿ: هناه عن كذا إذا منعو عنو, 

 . (ِ) اهم بعضن هنى بعضي  :كتناىوا عن ا١تنكر ,كتناىى, أم كفن 
 .(ّ)ىو اللفظ الٌداؿ على طلب الكٌف على كجو االستعبلء اصطالحا:

شيئا ليغلبىو, كا١تتضاداف: شيئاف ال جيتمعاف كالليل  كل شيء ضادٌ ىو   ,ُب اللغة الضد
كال   ,أم ال نظَت لو (د لويقاؿ: ال )ضن  ,البياض كجيمع على األضدادك  كالٌسواد ,هاركالنٌ 

 . (ْ) كفء لو
 :على معنيُتكيطلق ُب االصطبلح       

  .ُب القوة ١توجود آخر ٦تانع لو موجود ُب ا٠تارج مساكو  :أحدىما      
 .ٓ() موجود مشارؾ آلخر ُب ا١توضوع معاقب لو إًذا قاـ أحدمها با١توضع دل يقم اآلخر :وثانيهما      
األمر بالقياـ ُب ف فيشمل النقيض الشيء, ,ا١تناُبك  عاندا١ت مطلق: بالضد ىنا كا١تقصود     

الصبلة هني عن ضده كىو اٞتلوس, فلو جلس من قيامو أثناء صبلة الفرض عمدان لغَت عذر 
 .ه بالقياـ هني لو عن اٞتلوسأمرى  طلت صبلتو؛ ألفٌ ب

 المعنى اإلجمالي:      
لبس ارع اٟتكيم عباده بأمر من األمور ىل يستلـز ىذا األمر الٌنهي عن التٌ إذا أمر الشٌ 

 أك أضداد ىذا ا١تأمور بو ؟  بضدٌ 

                                                 
أصوؿ  (ِِٓ( الربىاف للجويٍت )صّْٕ/ُ( إحكاـ الفصوؿ )َُٔ/ُينظر: ا١تعتمد للبصرم ) ((ُ

 (ُٓ/ّ( شرح الكوكب ا١تنَت )ْٗ/ُالسرخسي )
 (ّّْ/ُٓ( لساف العرب )ُِٕٓ/ٔينظر: الصحاح للجوىرم ) (ِ)
 (ْْٔمعجم مصطلحات أصوؿ الفقو ) (ُِٗ/ُشرح اللمع ) (ِْٗ/ِ)ينظر: شرح ٥تتصر الركضة  (ّ)
 (َّٔ/ّ( مقاييس اللغة )ٔ/ٕينظر: كتاب العُت ) (ْ)
 (ُٖٗ/ِ( دستور العلماء )ْٕٓينظر: الكليات للكفوم )ص (ٓ)
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 أقوال األصوليين في القاعدة:     
 :تحرير محل النزاع      

 ينا عن ضده من حيث اللفظ كالصيغةيء ليس هنعلى أٌف األمر بالشٌ  اتفق األصوليوف
ه, أك أضداده من حيث ا١تعٌت أك ال ؟ على ثبلثة كاختلفوا ىل األمر بالشيء هنينا عن ضدٌ 

 :(ُ)أقواؿ
 ه, أك أضداده من حيث ا١تعٌتعن ضدٌ يء يستلـز الٌنهي أٌف األمر بالشٌ  :القول األول

لك: اسكن, مثبلن يستلـز الٌنهي عن اٟتركة؛ ألنٌو ال ديكن كجود كأٌما الصيغة فبل؛ فإٌف قو 
الٌسكوف مع التٌلبس بضده كىو اٟتركة, الستحالة اجتماع الٌضدين, كبو قاؿ ٚتهور 

 . (ِ)األصوليُت 
ث ا١تعٌت, كىو قوؿ ه من حييء ىو عُت الٌنهي عن ضدٌ أٌف األمر بالشٌ  القول الثاني:
 . (ْ) (ّ)بعض  األشعرية

قوؿ  كىو ,يء ليس عُت الٌنهي عن ضده, كال يتضمنوأٌف األمر بالشٌ  الثالث: القول
 . (ٓ)ا١تعتزلة كاٞتويٍت كالغزارل

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألتان:
 المسألة األولى: حكم تنّفل الّداخل للمسجد أثناء الخطبة

ل لو أف يتنفل أكال ؟ اختلف الفقهاء رٛتهم اهلل فيمن دخل ا١تسجد كاإلماـ خيطب ى   
 على قولُت مشهورين:

ال جيوز لو الٌتنفل مطلقنا كلو ٖتية ا١تسجد بعد خركج اإلماـ, كىو قوؿ  القول األول:
 . (ٔ)اٟتنفية كا١تالكية 

                                                 
 (ُٓ/ّ( شرح الكوكب ا١تنَت )ُُِ/ِ/جُينظر: اإلحكاـ لآلمدم ) (ُ)
 (ُٓ/ّ( شرح الكوكب ا١تنَت )ْٗ/ُلسرخسي )( أصوؿ إّْ/ُينظر: إحكاـ الفصوؿ ) (ِ)
 (ِٓ/ّ( شرح الكوكب ا١تنَت )َُِ/ِ/جُينظر: اإلحكاـ لآلمدم ) (ّ)
كىو أٌف كبلـ اهلل اسم للمعٌت القائم بالنفس, ال للفظ ا١تسموع,  ,كىذا القوؿ مبٍت على زعم فاسد (ْ)

 ( ِٖ( مذكرة للشنقيطي)صُٗٓ/َِكىو باطل. ينظر: ٣تموع الفتاكل )
 (ِّٕ/ُ( ا١تستصفى )ِِٓ( الربىاف للجويٍت )صَُٔ/ُينظر: ا١تعتمد للبصرم ) (ٓ)
  (ِٔٔ/ُ) الفواكو الدكاين (ِّٔ/ُ) بدائع الصنائع ينظر: (ٔ)
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يسن للٌداخل كاإلماـ خيطب أف ال جيلس حىت يصلي ركعتُت يوجز فيهما,  :القول الثاني
 .ارٛتهم اهلل ٚتيعن . (ِ) (ُ) بعض ا١تالكيةعن ركم كىو قوؿ الشافعية, كاٟتنابلة, ك 

 الترجيح:
افعية كاٟتنابلة أنٌو ييسٌن ىو ما ذىب إليو الشٌ  -كالعلم عند اهلل  -الراجح ُب ىذه ا١تسألة 

للٌداخل ا١تسجد أثناء ا٠تطبة أف ال جيلس حىت يصلي ركعتُت؛ ٟتديث جابر بن عبد اهلل 
يـو اٞتمعة,  اسى يب صلى اهلل عليو كسلم خيطب النٌ كالنٌ  (ّ)ؿ: جاء رجلقا رضي اهلل عنو

 . (ْ)(قاؿ: ال, قاؿ: قم فاركع ركعتُت يا فبلف؟ يتى أصلن )فقاؿ: 

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:
ا٠تطبة؛ ألنٌو نفل للٌداخل ا١تسجد أثناء يظهر تأثَت ىذه القاعدة ُب القوؿ بعدـ جواز التٌ 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ لقولو تعاذل  ؛مأمور باإلنصات ُب أثنائو, كذلك

بأضداده من األفعاؿ  سالٌتلبفيحـر عليو  كاآلية نزلت ُب شأف ا٠تطبة [َِْ]األعراؼ:  چۅ  
معٌت دينع من استماع ا٠تطبة, فوجب أف يكوف  اكألهنٌ  ؛ضاد اإلنصاتالصبلة تي كاألقواؿ ك 

 . (ٓ)كالكبلـ  اا منه٦تنوعن 
عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذ  -رٛتهم اهلل  - عدول الشافعية والحنابلةوسبب 

 .   ةث جابر ا١تتقدـ, كأٌف اآلية عامٌ ا١تسألة ىو استدال٢تم ْتدي

 .خطبةالمسألة الثانية: رّد السالم وتشميت العاطس أثناء ال
" كيظهر تأثَت القاعدة ُب حجية قول الصحابيسبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث "

القوؿ بعدـ جواز رٌد السبلـ, كتشميت العاطس أثناء ا٠تطبة, كىو ما ذىب إليو ا١تالكية 
حاديث اآلمرة بالٌنهي عن الكبلـ ُب ىذا الوقت األ؛ لعمـو -رٛتهم اهلل -كبعض اٟتنفية 

                                                 
 (ّٖٖ/ُللدردير ) الشرح الكبَتينظر:  .عبد ا٠تالق بن عبد الوارث الٌسيورمك(ُ)
 (ّٖٖ/ُللدردير ) الشرح الكبَت(ْٕ/ِ)ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع  (ِْٗ/ِ) اٟتاكم الكبَت ينظر: (ِ)
 .سليك الغطفاين( أٌف الرجل اٝتو ُٗٗ( كابن ماجو )صُِٗجاء عند أيب داكد )ص (ّ)
أمره أف يصلي  ذا رأل اإلماـ رجبل جاء كىو خيطبإالبخارم ُب كتاب اٞتمعة, باب أخرجو  (ْ)

 (ٕٖٓ) , برقمباب التحية كاإلماـ خيطب( كمسلم َّٗ, )ركعتُت
 (ِّٔ/ُ) الفواكو الدكاين (ِْٔ/ُ) بدائع الصنائع (ِْٗ/ِ) اٟتاكم الكبَت ظر:ين (ٓ)
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 يستلـز الٌنهي عن ضده. يء كاألمر بالشٌ 
 عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه - رٛتهم اهلل - عدول الشافعية والحنابلةوسبب 

 منها:العاطس, ىو استدال٢تم بعمـو األدلة اآلمرة برٌد السبلـ كتشميت  ,ا١تسألة
 حق ) يقوؿ: ىريرة رضي اهلل عنو, قاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  أيب حديث

عوة, الدٌ  اٞتنائز, كإجابةي  باعي ا١تريض, كاتن  السبلـ, كعيادةي  : ردٌ سلم على ا١تسلم ٜتسا١ت
 .حديث الٌنهي عن الكبلـ أثناء ا٠تطبة كرأكىا ٥تصنصة لعمـو .(ُ)( العاطس كتشميتي 

 
 
 

                                                 

(كمسلم كتاب  ُٕٔ( )صَُِْأخرجو البخارم ُب كتاب اٞتنائز, باب األمر باتٌباع اٞتنائز ) (ُ)
 .(ُُُٗ)ص (ُِِٔ)برقم  باب من حق ا١تسلم للمسلم رد السبلـالسبلـ, 
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 ػهّٛ دنٛ
ّ
ٓٙ ػهٗ انكشاْح إرا دل

ّ
  (1)مادلثحث انشاتغ: حيًم انُ

 :كفيو مطلباف
 المطلب األول: توضيح القاعدة:

 شرح مفردات القاعدة:
 .(ِ)ا١تبغض, كىو ضد احملبوب  الكراىة:

 . (ّ)ارع تركو طلبنا غَت جاـزما طلب الشٌ  واصطالحا:
 أقوال األصوليين في القاعدة:

على أٌف ا١تراد  هي إف كرد مقًتننا بقرينة تدؿٌ أٌف النٌ على  –م اهلل رٛته -اتفق األصوليوف 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ  :بو الكراىة ٛتل على ذلك, كذلك كقولو تعاذل

 .[ِٕٔ]البقرة:  چ ہ  ھ  ھ
و حيـر عليهم إنفاؽ هم على إنفاؽ أطيب أموا٢تم, ال أنٌ و حثٌ ألنٌ ": -و اهللرٛت- (ْ)قال الصيرفي

 .فا١تراد با٠تبيث ىنا األردأ .(ٓ) عَت من القوت, كإف كانوا يقتاتوف ما فوقومر أك الشٌ ا٠تبيث من التٌ 
ما كل   هي من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أفٌ أصل النٌ : " -رٛتو اهلل تعاذل - قال الشافعي   

ا أراد بو إمٌ  ,غَت التحرمي ا هنى عنو ١تعٌتن و إنٌ تدؿ على أنٌ  عنو داللةه  حىت تأٌبى  ـه هنى عنو فهو ٤ترن 
 .(ٔ)"كاالختيارً  كاألدب عن ا١تنهين  نزيوً للتن  هيى ا أراد بو النٌ كإمٌ  ,ا عن بعض األمور دكف بعضهنين 

                                                 

 (ٖٕ/ّ( شرح الكوكب ا١تنَت )ّٕٔ/ّ( البحر احمليط )ْٔٗ/ُتلخيص ُب أصوؿ الفقو )الينظر:  ((ُ
 (ِّٓ/ِ( ا١تصباح ا١تنَت )ُِٕ/ٓينظر: مقاييس اللغة ) (ِ)
 (ِّٖ/ُ( ا١تهذب ُب أصوؿ الفقو للنملة )ُّٔينظر: معجم مصطلحات أصوؿ الفقو )ص (ّ)

فقو على , تالبغدادمالشافعي األصورل بو بكر ا١تعركؼ بالصَتُب, الفقيو أ ٤تمد بن عبد اهلل :ىو ((ْ
" توُب رٛتو اهلل عاـ كاف أعلم الناس باألصوؿ بعد الشافعي"قاؿ القفاؿ الشاشي  ,ابن سريج

الكربل للسبكي  طبقات الشافعية (ِٖٕ/ُق( ينظر: طبقات الشافعية البن صبلح )َّّ)
(ّ/ُٖٔ) 

 (ٖٕ/ّا١تنَت ) ( شرح الكوكبّٕٔ/ّ( البحر احمليط)ْٔٗ/ُتلخيص ُب أصوؿ الفقو )الينظر:  (ٓ)
 .(َّٓ/ٕاألـ للشافعي ) (ٔ)
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 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي
 الحتباء أثناء الخطبةحكم ا

 .قبل ذكر أقواؿ الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة حيسن بياف ا١تراد باالحتباء 
شيدُّه ىو أف يىضيٌم اإلنسافي رًٍجلىٍيو على بطنو بثوب جيمعيهما بو مع ظهره كيى  االحتباء:

 . (ُ)الثوب كقد يكوف باليدين عوضى  ا,عليهم
 ء أثناء ا٠تطبة على قولُت:ُب حكم االحتبا -رٛتهم اهلل -اختلف الفقهاء 

أٌف االحتباء أثناء ا٠تطبة جائزه ال كراىة فيو, كإليو ذىب ٚتهور الفقهاء من  :القول األول
 . رٛتهم اهلل (ِ)اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة 

يكره االحتباء أثناء ا٠تطبة, اختاره ابن قدامة من اٟتنابلة, كرم عن عبادة  :القول الثاني
 . (ْ) (ّ)نيسىيٌ بن ا

 الترجيح: 
ىو القوؿ بعدـ كراىية  -كالعلم عند اهلل  -م يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة الذٌ 

وب كاٟتبل؛ ألٌف األحاديث الواردة ُب االحتباء؛ السيما إذا كاف احتباؤه بيديو عوضنا عن الثٌ 
 -رضي اهلل تعاذل عنهم -قل عن بعض الصحابة كقد ني (ٓ) النهي عن االحتباء ال ٗتلو من كبلـ

, النٌ خبلؼ  إذل ترؾ االستماع إذل أك هي, كإف كاف األحوط تركو, ألنٌو قد يؤدم إذل الٌنـو
                                                 

 (ّْٗ/ّٕ( تاج العركس )ّّٓ/ُينظر: النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر ) (ُ)
كتاب ( ِٗٓ/ْ(اجملموع للنوكم )ُٕٔ/ِ( مواىب اٞتليل)ٖٔ/ُ)ا١تعتصر من ا١تختصر ينظر:  (ِ)

  (ُٕٗ/ّالبن مفلح ) الفركع 
 (ُٕٗ/ّالبن مفلح ) كتاب الفركع ( َِِ/ّينظر: ا١تغٍت البن قدامة  ) (ّ)
عبادة بن نسي الكندم الشامي أبو عمر التابعي قاضي طربية ثقة حدث عن أيب سعيد  :ىو (ْ)

 ق(ُُٖا٠تدرم كشداد بن  أكس كغَتىم توُب رٛتو اهلل عاـ  )
العلم  كذىب أكثر أىل عن األحاديث الواردة ُب النهي عن االحتباء"... -رٛتو اهلل -قاؿ: الشوكاين (ٓ)

كما قاؿ العراقي إذل عدـ الكراىة منهم من تقدـ ذكره ُب ركاية أيب داكد. كركاه ابن أيب شيبة عن 
سادل بن عبد اهلل كالقاسم بن ٤تمد كعطاء كابن سَتين كاٟتسن كعمرك بن دينار كأيب الزبَت كعكرمة 

د كإسحاؽ. كأجابوا بن خالد ا١تخزكمي. كركاه الًتمذم عن ابن عمر كغَته. قاؿ: كبو يقوؿ أٛتا
عن أحاديث الباب أهنا كلها ضعيفة كإف كاف الًتمذم قد حسن حديث معاذ بن أنس كسكت 

 .(ِٗٗ/ّنيل األكطار ) فيو من تقدـ ذكره. عنو أبو داكد فإفٌ 
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   ا٠تطبة.
قد كجدنا عن ٚتاعة من أصحاب رسوؿ اهلل " -رٛتو اهلل -: (ُ)قال أبو جعفر الطحاوي

 . (ِ)م كانوا حيتبوف يـو اٞتمعة, كاإلماـ خيطبم أهنٌ صلى اهلل عليو كسل
 وجو تأثير القاعدة في المسألة: 

" ُب القوؿ بكراىية االحتباء حاؿ يحمل الّنهي على الكراىة إذا دّل عليو دليل"  قاعدةأثرت 
 .(ّ)"كاإلماـ خيطب ة يـو اٞتمعةبوى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن اٟتى  ا٠تطبة ٟتديث" هنى

 كقد ضٌعف اٟتديثى ٚتعه من أىل العلم, كعلى القوؿ بصحتو, فإنٌو حيمل على الكراىة 
ص ُب كرخٌ  ,كقد كره قـو من أىل العلم اٟتبوة يـو اٞتمعة كاإلماـ خيطبقاؿ" الًتمذم 

 . (ْ)" كغَتهرضي اهلل عنهما  منهم عبد اهلل بن عمر, ذلك بعضهم
ء حاؿ ا٠تطبة؛ لذا قالوا ٚتهور الفقهاء فلم يصح عندىم أدلة الٌنهي عن االحتباكأٌما 

 .(ٓ)باٞتواز
 

 

                                                 
 , كلد عاـاٟتنفيىو أٛتد بن ٤تمد بن سبلمة الطحاكم اٟتنفي ا١تصرم أبو جعفر الفقيو اٟتافظ  ((ُ

أخبار ىػ(  ُِّاتو: "أحكاـ القرآف" شرح مشكل اآلثار" توُب رٛتو اهلل عاـ )ق( من مصنفِّٗ)
 (َُِ/ُ( اٞتواىر ا١تضية )ُِْ)( ُٖٔأيب حنيفة كأصحابو )ص

 (ّّْ/ٕشرح مشكل اآلثار للطحاكم )  (ِ)
( كالًتمذم كتاب ُُٗ( )َُُُبرقم )  باب االحتباء كاإلماـ خيطب أخرجو أبو داكد, كتاب الصبلة, (ّ)

( كقاؿ: كىذا حديث ُّٓ( )صُْٓ, برقم )باب ما جاء ُب كراىية االحتباء كاإلماـ خيطب معة,اٞت
, عبد الرحيم بن ميموف, عن سهل بن معاذ, حسن. كضعفو ابن معُت, كقاؿ: النوكم " فيو أبو مرحـو

 ُب( كحسنو األلباين ٖٖٕ/ِ(خبلصة األحكاـ )َُٖ/ّ" ينظر: بياف الوىم كاإليهاـ )كمها ضعيفاف.
 (ُُٗٓ/ِصحيح اٞتامع الصغَت )

 (ُّٓينظر: سنن الًتمذم )ص (ْ)
ا١تعتصر من ا١تختصر  (ُٕٗ/ّالبن مفلح ) كتاب الفركع ( ِٗٓ/ْينظر: اجملموع للنوكم ) (ٓ)

 .(ُٕٔ/ِ( مواىب اٞتليل)ٖٔ/ُ)
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ُح جملًم انقشآٌ
ِّ
 يثٛ

ُ
ُح انفؼهٛح

ّ
 (1) ادلثحث اخلايس: انس

 كفيو مطلباف: 
 المطلب األول: توضيح القاعدة

 شرح مفردات القاعدة: 
بلف ٤تمود ف :, كمنو قو٢تمأك غَت مرضية, مرضية كانت, ريقةكالطٌ , َتةىي السٌ  :لغة نةلسّ ا 

  نة كالطريقة. السٌ  :. أم(ِ)َتةَتة, كمذمـو السٌ السٌ 
  قوؿغَت القرآف من ىي ما نقل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  :اصطالح األصوليينفي و 

 . (ّ)تقرير , أكأك فعل
 . (ْ)خيليًقينة خىٍلًقينة, أك أك صفة وزاد المحدثون:

 .الوضوح, كالظهور, كاالنكشاؼ, من باف الشيء يىًبُت بياننا إذا اتضح كظهر :لغة البيان
  چىب  يب    جت  حت     چتعاذل: ٨تو قولو  ,اكا١تبهم من الكبلـ بيانن  ػػػػػيجملسمى ما يشرح بو ا١تكيي 

 .  (ٓ)[ ُٗلقيامة: ]ا
 .(ٔ)إظهار ا١تعٌت كإيضاحو للمخاطب :واصطالحا

من أيٍٚتل األمر, أم أهبم, كقيل: من اجملموع من أيٍٚتل اٟتساب إذا ٚتع  :المجمل لغة
 . (ٕ)كجعل ٚتلة كاحدة 

 .(ٖ)ما احتمل معنيُت أك أكثر, من غَت ترٌجح لواحد منهما أك منها على غَته  واصطالحا:
   وليين في القاعدة:قوال األصأ

                                                 

( ُُُ/ُ)أليب يعلى ( العدة ّّٖ/ُ)للبصرم ( ا١تعتمد ُٖ/ُ/جُ) ينظر: اإلحكاـ البن حـز ((ُ
 (ّٓ/ِ( فواتح الرٛتوت )َْٖ/ّ( البحر احمليط )ُِِصح تنقيح الفصوؿ )شر 

 (ّٖٗ/ْ( لساف العرب )ُِّٖ/ٓينظر: الصحاح للجوىرم ) (ِ)
 ( ّٖص( قواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ )َٔ/ِينظر: ٥تتصر الركضة ) (ّ)
 ( ُٓص( تدكين السنة النبوية )ْٕ/ُها )ت( السنة كمكانٖ/ُينظر: فتح ا١تغيث ) (ْ)
 (َِّ( الكليات )َّٓ/ّْ( تاج العركس )َٕ/ُينظر: ا١تصباح ا١تنَت ) (ٓ)
 (ََُ/ُينظر: العدة أليب يعلى ) (ٔ)
 (ُْْٕ/ِ) ( كشاؼ اصطبلحات الفنوفِْينظر: الكليات ) (ٕ)
 (ِِّصمعاقد الفصوؿ )ك شرح كتاب قواعد األصوؿ  (ُْْ/ّينظر: شرح الكوكب ) (ٖ)
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 ٖترير ٤تل النزاع
 , كالقوؿ, إٌما من اهلل سبحانو كتعاذل(ُ)ال خبلؼ بُت األصوليُت أٌف البياف حيصل بالقوؿ

  .أك من رسولو صلى اهلل عليو كسلم
 چ ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ يئچ كتعاذل ٨تو: قولو سبحانو  :فاألول

إذا قلنا: إٌف ا١تراد  [ٕٔ]البقرة:  چ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ :تعاذلفإنٌو مبُت لقولو  [  ٗٔ]البقرة: 
 البقرة بقرة معينة, كىو ا١تشهور.ب

فيما حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أٌف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ )  :والثاني
. (ْ)(  نصف العشر (ّ) ضحالعشر, كما سقي بالنٌ  (ِ) اأك كاف عثري   سقت السماء كالعيوف

           [ُُْاألنعاـ:     ]           چ ڭ  ڭ  ۇ     ۇ چ :تعاذلكىو مبُتن لقولو 
(ٓ) . 

 ل على قولين: واختلفوا في البيان بالفع
 . (ٔ)أٌف البياف يقع بفعلو صلى اهلل عليو كسلم, كبو قاؿ ٚتهور األصوليُت القول األول:
ھ  ھ  ے   چ ثاؿ البياف بالفعل تبيينو عليو الصبلة السبلـ قولو تعاذل: "م :قال القرافي

﮴   ﮳   ﮲    كبياف جربيل عليو, عليو الصبلة كالسبلـ جوْت [ ٕٗ]آؿ عمراف:  چے  ۓ    ۓ 
  .(ُ),(ٕ)(صلى بو أكقات الصبلة, بأفٌ  صلى اهلل عليو كسلم السبلـ لرسوؿ اهلل

                                                 
 (ٖٖ/ْينظر: تيسَت الوصوؿ ) (ُ)
. ينظر: النهاية ُب غريب اٟتديث جرم إليو ا١تاء من ا١تسايليل كا١تطر, كأي ما سقي ٔتاء السٌ  العَثريُّ: (ِ)

 (ِٖٓ/ُِ( تاج العركس )ُِٖ/ّ)
. ينظر: الصحاح للجوىرم انيةكغَتمها سقاىا بالسٌ  ح النخل كالزرعى ضى نى الرشُّ يقاؿ: : الّنضح (ّ)

 (ُُٖ/ٕ( تاج العركس )ُُْ/ُ)
        ( ُّْٖبرقم ), العشر فيما يسقى من ماء السماء, كبا١تاء اٞتارم كتاب الزكاة, بابُب  البخارم  أخرجو (ْ)

 ( ْٖٖ( )صُٖٗ(. كمسلم كتاب الزكاة, باب ما فيو العشر أك نصف العشر, برقم )َُِ)
 (ُْْ/ّ( شرح الكوكب ا١تنَت )ٖٗ-ٖٖ/ْينظر: تيسَت الوصوؿ ) (ٓ)
( َٗ/ْ) تيسَت الوصوؿ (ُِِ( شرح تنقيح الفصوؿ )ّّٖ/ُالفقو ) ا١تعتمد ُب أصوؿ :ينظر (ٔ)

 (ّٓ/ِ( فواتح الرٛتوت )ِْْ/ّ( شرح الكوكب )ّْٖ/ّالبحر احمليط )
( ٖٕص( )ُِٓرقم )ب ,كتاب مواقيت الصبلة, باب مواقيت الصبلة كفضلهاُب   البخارم أخرجو اٟتديث  (ٕ)

 ( َّٔ( )َُٔرقم )ب ,ت الصلوات ا٠تمسكتاب ا١تساجد كمواضع الصبلة. باب أكقاُب  كمسلم 
 .(ُِِ( شرح تنقيح الفصوؿ )(ُ
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 . (ُ)بعض األصوليُتأٌف البياف ال يقع بفعلو, حكي عن  القول الثاني:

 دة؛ وفيو مسألة واحدة, وىيالمطلب الثاني: أثر القاع
 .حكم الخطبة جالسا

سبق بياف الكبلـ عن ىذه ا١تسألة أثناء الكبلـ عن حكم اشًتاط القياـ للخطيب حاؿ 
 -؟" كالذم يظهر رل ىل فعل النبي صلى اهلل عليو وسلم يدل على الوجوبا٠تطبة ُب مبحث "

ألٌف اٞتميع متفق على أٌف فعل  ؛ىو أٌف القاعدة معموؿ هبا عند اٞتميع  -كالعلم عند اهلل 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  :الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم للخطبة كىو قائم إنا ىو بيافه لقولو تعاذل

كر ُب اآلية ىو كا١تراد بالذٌ  [ٗاٞتمعة: ] چٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  
, كاختبلؼ الفقهاء ُب حكم ا٠تطبة جالسنا راجع إذل (ِ)ا٠تطبة على قوؿ أكثر ا١تفسرين

 .   (ّ)هلل عليو كسلم, كقد سبق بياف ذلكاختبلفهم ُب داللة أفعاؿ الٌنيب صلى ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( َٗ/ْ) تيسَت الوصوؿ (ُِِ( شرح تنقيح الفصوؿ )ّّٖ/ُا١تعتمد ُب أصوؿ الفقو ) :ينظر (ُ)

 ( ّٓ/ِ( فواتح الرٛتوت )ِْْ/ّ( شرح الكوكب )ّْٖ/ّالبحر احمليط )
 ( َُّ/ٗ( تفسَت الثعليب )ُِِ/ٓ( تفسَت البيضاكم )ّْٖ/ِّينظر: تفسَت الطربم ) (ِ)
 ( من البحث.ِٓ: ص )ينظر (ّ)
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ِ دنٛم يقثٕل
ُ
ذ
ُ
ض

ْ
ؼ

َ
 (1)ادلثحث انسادس: انتأٔٚم انز٘ ٚ

 كفيو مطلباف:
 المطلب األول: توضيح القاعدة

 شرح مفردات القاعدة: 
  چ ۓ  ۓ چ  قولو تعاذل كمنو  إذا رجع, :من آؿ يؤكؿجوع كىو الرٌ  :لغة التأويل

 يء إذا فسرتوأكنٍلت الشٌ  أم طلب ما يؤكؿ إليو معناه, كىو مصدر  [ٕآؿ عمراف: ]
 .  (ِ)إذا صَتتو إليو فآؿ كلتيو تأكيبلن صيَت, كأالتٌ  والتأويل:

 لف, كمعٌت ثالث عند ا١تتأخرين.: معنياف عند السٌ ويطلق التأويل على ثالثة معان
 كأٌما التأكيل ُب لفظ السلف فلو معنياف:  -رٛتهما اهلل  - يقول ابن العربي وابن تيمية

القوؿ ُب تأكيل ىذه  -رٛتو اهلل  -فسَت كالبياف, كمنو قوؿ ابن جرير التٌ  :لالمعنى األو 
  .اآلية أم تفسَتىا

ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی   چ قولو تعاذل: اٟتقيقة اليت يؤكؿ إليها األمر, كمنو والمعنى الثاني

  .(ّ)[ِٖ]الكهف:  چی    
: ) كا١تراد بو عاقبة ىذه األفعاؿ ٦تا يؤكؿ إليو ما فعلتو من -رٛتو اهلل  - ابن تيميةويقول 

 . (ْ)فينة, كمصلحة أبوم الغبلـ, كمصلحة أىل اٞتدار (مصلحة أىل السٌ 
. كىذا (ٓ)حتماؿ ا١ترجوحاجح إذل اال: صرؼ اللفظ عن االحتماؿ الرٌ والمعنى الثالث

 حيح كالفاسد.يشمل الصٌ 
 :أقسام التأويل عند األصوليين

 :األصوليوف التأكيل إذل قسمُتقسم 
 صرؼ اللفظ عن االحتماؿ الراجح إذل االحتماؿ ا١ترجوحكىو  :القريب.الػتأكيل ُ
 .كيسمى بالتأكيل بالصحيح.  (ٔ)بدليل

                                                 
  (ّْٖ/ّالبحر احمليط )  (ٖٓص) ( تقريب الوصوؿّٔٓ/ِ( ينظر: ركضة الناظر )(ُ

 ( ّْ/ُُ( لساف العرب )ُِٔ/ُينظر: مقاييس اللغة ) (ِ)
 (ّٖٔ-ّٕٔ/ُٕ( ٣تموع  الفتاكل )ِِْ-ُِْينظر: قانوف التأكيل ) (ّ)
 (ّٖٔ-ّٕٔ/ُٕع  الفتاكل )ينظر: ٣تمو  (ْ)
 .(ّْٖ/ّالبحر احمليط ) (ٖٓص) ( تقريب الوصوؿّٔٓ/ِينظر: ركضة الناظر ) (ٓ)
 (ُْٔ/ّشرح الكوكب ا١تنَت ) (ّْٖ/ّ( البحر احمليط )ّٔٓ/ِينظر: ركضة الناظر ) (ٔ)
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. (ُ)أك بدليل مرجوح  ,ببل دليل١تعٌت ا١ترجوح ا اللفظ علىٛتل ىو : البعيدالتأكيل .ِ     
  .الفاسدكيسمى بالتأكيل 

ا د فبلنن عضي فبلف يى  يقاؿ: يو كيعينو,يقوٌ  , كيعضده:م كاالستعانةي قون االعتضاد: التٌ  يعضده:  
 .كا١تراد دليل يقٌوم كيساند ىذا الٌتأكيل. (ِ)أم يعينو

 المعنى اإلجمالي:
على ا١تعٌت ا١تؤكنؿ إليو مقبوؿ, كذلك   صحيح يدؿٌ  أٌف صرؼ اللفظ عن ظاىره بدليل

 [ٗاٞتمعة: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :قولو تعاذل كتأكيل

جاؿ كن اإلٚتاع أخرج غَتى الرٌ ل ,كالعبيد كاألطفاؿ ,ساءفهذه اآلية ظاىرىا تعم الرجاؿ كالنٌ 
 . (ّ)البالغُت من عمـو الٌنص

 :أقوال األصوليين في القاعدة
أٌف صرؼ اللفظ عن ظاىر مدلولو إذل معٌت آخر حيتملو  -رٛتهم اهلل  -اتفق األصوليوف

ٻ   چ :تعاذلبسبب دليل صحيح راجحو يىعضدي ذلك ا١تعٌت ا١تؤكؿ إليو مقبوؿ, كذلك كقولو 

(ْ)ـأم: إذا عزمتم على القيا [ٔ]ا١تائدة:  چٻ  پ  پ  
 

ُب  و دليبلن مل على كجو يصح كوني أف حيي جيب أكيل تٌ "...ال -رٛتو اهلل - يقول الشاطبي
 . (ٓ)"...اٞتملة

 :المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي
 .حكم غسل يوم الجمعة

" كأٌف ٚتهور  األمر المطلق يقتضي الوجوبة ىذه ا١تسألة ُب مبحث " سبقت دراس
كعلى قو٢تم يظهر تأثَت  ة الغسل يـو اٞتمعة,يٌ بسن على القوؿ -رٛتهم اهلل تعاذل  -الفقهاء 

غسل يـو اٞتمعة من قولو صلى اهلل عليو كسلم )كجوب الظٌاىر  ىذه القاعدة؛ حيث صرفوا
                                                 

 (ُّْ/ُتيسَت التحرير ) ((ُ
 (٥ُُِتتار الصحاح )ص (ِّٗ/ّلساف العرب ) ينظر: (ِ)
 (َّ( التأكيل عند األصوليُت )صُٖٕا١تناىج األصولية للدريٍت )ص ينظر: (ّ)
شرح ( ُْٔ/ّ( شرح العضد )ّْْ/ّالربىاف البحر احمليط ) (ُٔ/ُينظر: الفصوؿ للجصاص ) (ْ)

 (ِْٔ/ّالكوكب ا١تنَت )
 (ٕٖ/ّا١توافقات للشاطيب ) (ٓ)
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من كاالستحباب؛ لقولو عليو الصبلة كالسبلـ ) إذل كجوب االختيار (ُ)(على كل ٤تتلم كاجب
 . (ّ),(ِ) (سل أفضلت كمن اغتسل فالغي مى فبها كنعٍ  توضأ يـو اٞتمعة

لك ذ دؿٌ " مابعد ذكره ألثر عمر كعثماف رضي اهلل عنه -رٛتو اهلل تعاذل- وقد قال الشافعي
ال  بالغسل على االختيار, ال على أفٌ صلى اهلل عليو كسلم أمر رسوؿ اهلل  ما قد علما أفٌ على أهنٌ 

سل, الغي  لًتؾً  و ذاكره إذ علمنا أنٌ  ؛ه بالغسل, كال عثمافى ع أمرى دى دل يكن ليى  عمرى  ه, ألفٌ غَتي  زئى جيي 
 .(ْ)"على االختيار كما كصفنا   سلي كالغي  إالٌ  ,بالغسلصلى اهلل عليو كسلم يب النٌ  كأمرً 

 فقد ذىب إذل أنٌو دل يثبت عنو صلى اهلل عليو كسلم دليله يدؿٌ  -رٛتو اهلل - ابن حزموأّما 
 على سقوط كجوب غسل يـو اٞتمعة.

ا  كأمٌ  ,و ليس فيو من كبلـ النيب صلى اهلل عليو كسلم إال األمر بالغسل كإجيابوألنٌ  "يقول 
ا ىو من  , كإنٌ -عليو السبلـ  -فليس من كبلمو  ما تعلقوا بو من إسقاط كجوب الغسلكل 

 .(ٓ)"السبلـالصبلة ك كبلـ ابن عباس كظنو, كال حجة ُب أحد دكنو  عليو 
 
 
 
 
 

                                                 
  (.َٖسبق ٗترجيو ص ) (ُ)
 (.َٖسبق ٗترجيو ص ) (ِ)
 (ّٕٕ/ُ( شرح الزرقاين على منت الرسالة )ُّٔ/ُ( ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع )َُّ/ٖا١تزين ) ينظر: ٥تتصر (ّ)
 (َِّالرسالة للشافعي )ص (ْ)
 (ُِٔ/ُاحمللى البن حـز ) (ٓ)
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ِ دنٛم يشدٔد ادلثحث انساتغ: انتأٔٚم انز٘
ُ
سُِذ

ُ
 (1) ال ٚ

 كفيو مطلباف: 
 عدةالمطلب األول: توضيح القا

 شرح مفردات القاعدة:     
 " التأويل الذي يعضده دليل مقبول, سبق تعريفو ُب مبحث" التأويل

 "حيمل األمر على االستحباب إذا دٌؿ عليو دليل الدليل, سبق تعريفو  ُب مبحث"
 المعنى اإلجمالي:

ده. أٌف صرؼ اللفظ عن ما يدؿ عليو ظاىره إذل معٌتن آخر بدكف دليلو معترب شرعنا مردك 
 چ ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ :قولو تعاذلُب تأكيليو ا٢تبوطى  (ِ) عن أيب علي اٞتبائينيقل مثالو: ما 

 . (ّ)ن الٌسحاب د مبسقوط الربى  [ ْٕالبقرة: ]
كىذا تأكيل بعيد,  -رٛتو اهلل - (ْ) : " قاؿ: القاضي الباقبلين-رٛتو اهلل  - قال ابن كثير     

 .(ٓ)إٌف ىذا خركج عن اللفظ ببل دليل"كتبعو ُب استبعاده الرٌازم كىو كما قاؿ؛ ف
 :أقوال األصوليين في القاعدة      
على أٌف تأكيل اللفظ عن االحتماؿ الرٌاجح إذل االحتماؿ  -رٛتهم اهلل-صوليوف اتفق األ    

 .(ٔ)ليل معترب شرعنا يعضده مردكده ا١ترجوح بدكف د
صلى اهلل عليو  بأمره -ا رٛتهم اهلل ٚتيعن  -كقد مثل لو ٚتهور األصوليُت عدا اٟتنفية 

                                                 
 (ٖٔٓ/ُ) شرح ٥تتصر الركضة( َّْ/ِ( الردكد كالنقود للبابرٌب )ٖٗ/ّينظر: ا١تستصفى) ((ُ
الفلسفة  ُب أباف أبو علي البصرم شيخ ا١تعتزلة, ككاف رأسا بنابن سبلـ بن خالد  ىو عبد الوىاب ((ِ

 (َُِ/ُ( طبقات ا١تفسرين )ِٕٔ/ْكفيات األعياف ) ق( ينظر: َّّ) عاـكالكبلـ, توُب 
البن ( اللباب ُب علـو الكتاب ْٕٓ/ُ( تفسَت ابن كثَت )ُِّ/ّ/جِالتفسَت الكبَت ) ينظر: (ّ)

 .(َُٗ/ِ)عادؿ اٟتنبلي
عاـ األصورل كلد  بن ٤تمد أبو بكر: ا١تعركؼ بالباقبلين الفقيو ا١تالكي ا١تتكلم لطيب٤تمد بن اىو  ((ْ

القرآف,  إعجاز "ق( انتهت إليو رئاسة ا١تالكية ُب عصره, من مصنفاتو: التقريب كاإلرشادّّٖ)
 .(ُٕٔ/ٔ( األعبلـ للزركلي )ْْ/ ٕترتيب ا١تدارؾ ) :ق(.ينظرَّْ) عاـ -رٛتو اهلل  -توُب 

  .(ْٕٓ/َُت ابن كثَت )تفس (ٓ)
 (ٖٔٓ/ُشرح ٥تتصر الركضة)( َّْ/ِ( الردكد كالنقود للبابرٌب )ٖٗ/ّ) ينظر: ا١تستصفى (ٔ)
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 اأمسك منهن أربعن ١تػػػٌػػػا أسلم على عشر نسوة ) -رضي اهلل عنو  - (ُ)كسلم لغيبلف بن سلمة
 . (ّ)باالنقطاع عنهن كترؾ نكاحهن. (ِ)( كفارؽ سائرىن

 عن كقت اٟتاجةو؛ لئبل يؤخر البياف كجو بيعده: أنٌو لو أراد ابتداء الٌنكاح لذكر لو شركطى 
 نقل عنو, كال عن غَته ٦تن أسلم على أكثر من أربعو أنٌو جدند الٌنكاح, كا١تتبادركأيضنا دل يي 

 .(ْ)مساؾ االستدامة, كالسؤاؿ كقع عنوعند الٌسماع من اإل

                                                 
غيبلف بن سلمة بن متعب الثقفي رضي اهلل عنو كاف أحد كجوه ثقيف كمقدنميهم ككاف شاعرا  :ىو (ُ)

 آخر خبلفة عمر رضي اهلل حكيما أسلم بعد فتح الطائف ككاف ٖتتو عشر نسوة فأسلمن معو توُب ُب
 .(ِّٖ/ْ(  أسد الغابة )ٔٗٓ/ّينظر: االستيعاب ) .عنو

( كالبيهقي ُب ٖٔٓ/ِ( )ٕٔرقم )ب ,أخرجو مالك ُب ا١توطأ كتاب النكاح, باب جامع الطبلؽ (ِ)
صححو ك ( ِْٗ/ٕ( )َُُْْرقم )ب ,من يسلم كعنده أكثر من أربع نسوةباب السنن الكربل 

 ( َُْ/ُ( )ِِِامع رقم )األلباين ُب صحيح اٞت
 (ُُٕمذكرة ُب أصوؿ الفقو )ص (ْٔٓ/ِينظر: ركضة الناظر ) (ّ)
 (ٓٔٓ/ِ( ركضة الناظر )ٖٔ/ّ/جِاإلحكاـ لآلمدم )ينظر:  (ْ)
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 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي
 .ّفل الّداخل للمسجد أثناء الخطبةحكم تن

"  كأٌف الشافعية هىل األمر بالشيء نهي عن ضدّ " ا١تسألة ُب مبحث  سة ىذهسبقت درا
ة ٖتية ا١تسجد للٌداخل أثناء ا٠تطبة؛ استدالالن يٌ ذىبوا إذل القوؿ بسن -رٛتهم اهلل-كاٟتنابلة 

خيطب  سجد كىوا١ت رضي اهلل عنو ١تا دخل (ُ)بأمر الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم لسليك الغطفاين
, كعلى قو٢تم (ِ)(قاؿ: ال, قاؿ: قم فاركع ركعتُت يا فبلف؟ يتى أصلن ) لو يـو اٞتمعة, فقاؿ: اسى النٌ 

اٟتديثى بكوف سليكنا   -رٛتهم اهلل  -تأثَت ىذه القاعدة؛ ألٌف تأكيل اٟتنفية كا١تالكية يظهر 
أك يتصدؽ عليو  ,عترب بوو فيي ل حالي أف يشهره فَتي عليو الصبلة كالسبلـ فأراد كاف فقَتنا 

 .      تأكيل بعيد ال ييسنده دليل (ّ)لضعف حالو
يب صلى اهلل ا فأمره النٌ و كاف عريانن أنٌ  لوا ىذه األحاديثى كتأكن رٛتو اهلل: "...- وويقال النّ 

و صلى اهلل قولً  يرده صريحي  كىذا تأكيل باطله  ,قوا عليوكيتصدٌ  عليو كسلم بالقياـ لَتاه الناسي 
ـي  كم يـو اٞتمعةإذا جاء أحدي )سلم عليو ك  . (ْ)(فيهما ركعتُت كليتجوزٌ  خيطب فلَتكعٍ  كاإلما

 . (ٓ)" وا فيخالفي صحيحن  يبلغو ىذا اللفظي  ػناكال أظن عا١ت ,إليو تأكيله  ال يتطرؽي  كىذا نص  

                                                 

لو صحبة من غطفاف بن سعد بن قيس  الغطفاين رضي اهلل عنو أك ابن ىدبةسليك بن عمرك  :ىو (ُ)
 (  ُّْٕ/ّ( معرفة الصحابة أليب نعيم )ِّٕ/ّبغوم )سكن ا١تدينة. ينظر: معجم الصحابة لل

 (.َُُسبق ٗترجيو ص ) (ِ)
 .(ّٕ/ِ( البناية شرح ا٢تداية )ّٖٓ/ُينظر: البياف كالتحصيل ) (ّ)
: كأكثر ركاياتو الغمارم قاؿ( ُِْ/ِ( )ُُُِأخرجو هبذا اللفظ ابن خزدية ُب صحيحو برقم ) (ْ)

 " كقد أخرجوجل الداخل أف يركع, كدل يقل إذا جاء أحدكمالرٌ "أف النيب  صلى اهلل عليو كسلم  أمر 
 (ُِٖ/ّ(.ينظر: ا٢تداية ُب ٗتريج أحاديث البداية للغمارم)ٕٖٓكمسلم )( َّٗ)البخارم برقم 

 (ُْٔ/ٔللنوكم ) ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج (ٓ)
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  (1)ادلثحث انثايٍ: نفظح " انزٍٚ" يٍ صٛغ انؼًٕو
 كفيو مطلباف:

 شرح مفردات القاعدة:
:  . (ِ)موؿ كاالستغراؽ ُب اللغة الشٌ  العمـو

  .(ّ)كاصطبلحا: تناكؿ اللفظ كاستغراقو ٞتميع ما يصلح لو من حيث الوضع 

 المطلب األول: توضيح القاعدة:
, كأٌف (ْ)اء ا١تبهمة اليت تفيد العمـو " من األٝت الذين نٌص األصوليوف على أٌف لفظة "  

ٌصصو عن موضوعو اللغوم   .(ٓ)ما خرج عن ذلك فلقرينة ٗتي
: األٝتاء ا١تبهمة  " -رٛتو اهلل - السمعاني لو قي    . (ٔ): " من ألفاظ العمـو

ا: االسم "ا١توصوؿ سواء  صيغ العمـو أيضن : "كمن -اهلل رٛتو -ويقول ابن الّنجار الحنبلي 
 ,ا٣تموعن  كأ [ُٔ: النساء]  چٹ  ڤ  ڤ   چ , ٨تو:مثٌتك أ ,ا كالذم كاليتمفردن  كاف
 . (ٕ) [َُُ] األنبياء:  چۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې     چ :قولو تعاذل :٨تو

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو أربع مسائل
 األولى: حكم صالة الجمعة على العبد المسألة

 ُب حكم صبلة اٞتمعة على العبد على قولُت: -رٛتهم اهلل-اختلف الفقهاء   
ُب أهٌنا ال ٕتب على العبد, كىو قوؿ ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية  :القول األول

                                                 

( إرشاد الفحوؿ ُِّ/ّ) ( شرح الكوكبّٗٔ/ُالعقد ا١تنظـو ) (َِٕ/ُقواطع األدلة ) ينظر:  ((ُ
(ُ/ُْٓ) 

 (ُُُْ)ص القاموس احمليط( ُِٖينظر: ٥تتار الصحاح )ص ((ِ
 (ِٗٗم مصطلحات أصوؿ الفقو )صجمع ((ّ

( إرشاد ُِّ/ّ( شرح الكوكب )ّٗٔ/ُ( العقد ا١تنظـو )ُُْصشرح تنقيح الفصوؿ ) ينظر: (ْ)
 (ُْٓ/ُالفحوؿ )

 (ُْٓ/ُينظر: إرشاد الفحوؿ ) (ٓ)
 (َِٕ/ُواطع األدلة )ينظر: ق (ٔ)
 (ُِّ/ّشرح الكوكب )ينظر:  (ٕ)
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 . (ُ)ا١تشهور كالشافعية كاٟتنابلة 
 . ِ()كىو كراية عن اإلماـ أٛتد, كبو  قاؿ ابن حـز  ٕتب اٞتمعة على العبد, القول الثاني:

 الترجيح:
ىو ما ذىب إليو ٚتهور  -كالعلم عند اهلل  -الذم يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة 

إذل القوؿ بعدـ كجوب صبلة اٞتمعة على العبد؛ استدالالن بقولو عليو  -رٛتهم اهلل -الفقهاء 
أك  ,٦تلوؾ عبده  أربعة: على على كل  مسلم ُب ٚتاعة إال اٞتيمعة حق  كاجبه الصبلة كالسبلـ )

 . (ّ)( , أك مريضه أك صيب   امرأةه 

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:
" ُب القوؿ بوجوب صبلة اٞتمعة على العبيد الذين من صيغ العمومقاعدة لفظة " أثرت
 [ ٗاٞتمعة: ] چپ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  چ  :لقولو تعاذل

 كالعبد من الذين آمنوا فيدخل ُب عمـو اللفظ كغَته.
, قاؿ  ج ري فهذا خطاب ال جيوز أف خيى رٛتو اهلل:...-كىذا القوؿ ىو الذم نصره ابن حـز

 . (ْ)من رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم بغَت نص   افر كال عبده منو مس
عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ىو استدال٢تم ْتديث  عدول الجمهور وسبب

, أك صيب   ٦تلوؾ أك امرأةه  أربعة: عبده  على على كل  مسلم ُب ٚتاعة إال اٞتيمعة حق  كاجبه )
 . (ٔ). كىو ٥تصنص لعمـو اآلية عندىم(ٓ)(ك مريضه أ

                                                 
 ٥تتصر ا١تزين( َّْ/ُ( ا١تعونة على مذىب عادل ا١تدينة )ُٕ/ّينظر: البناية شرح ا٢تداية ) (ُ)

 (ُِّ/ُ) الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد( َُِ/ٖ)
 ( ِٓٓ/ُ) احمللى باآلثار( ُِّ/ُ) ُب فقو اإلماـ أٛتد الكاُبينظر:  (ِ)
( ِّْ/ُ( )َٕٔ( كالبيهقي برقم)َُٕٔ, برقم )باب اٞتمعة للمملوؾ كا١ترأة أبو داكد أخرجو (ّ)

( كقاؿ ِْٓ/ُكدل خيرجاه. ا١تستدرؾ ) ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت كقاؿ اٟتاكم "
 (َُٔ/ِاٟتافظ ابن احجر ُب التلخيص " كصححو غَت كاحد" )

 (ِٓٓ/ّاحمللى باآلثار ) (ْ)
 .  سبق ٗترجيو (ٓ)
حاشية ( ّّٖ/ِ( الذخَتة للقراُب )ْٖٓ/ْ) ( اجملموع للنوكمُِٔ/ّينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (ٔ)

 (َْٓ)ص الطحطاكم
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 .ريرالمسألة الثانية: حكم صالة الجمعة على الضّ 
 رير على قولُت:ُب حكم صبلة اٞتمعة على الضٌ  -رٛتهم اهلل -اختلف الفقهاء  

أك عنده من  ,يهتدم للوصوؿ إذل اٞتامع رير إذا كافٕتب اٞتمعة على الضٌ  :القول األول
 .(ُ)اؿ ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلةبو قك  نفيةا١تذىب عند اٟت, كىو كلو بأجرة ا١تثل ,يقوده إليو

 . (ِ), كبو قاؿ أبو حنيفةاكجد قائدن كإف  ,ال ٕتب عليو اٞتمعة :القول الثاني
 الترجيح:

رير ٕتب عليو اٞتمعة إذا  ىو القوؿ بأٌف الضٌ  -كالعلم عند اهلل  -اجح ُب ىذه ا١تسألة الرٌ 
ا أك كسيلة أخرل توصلو إذل كاف يهتد م للوصوؿ إذل ا١تسجد بنفسو, أك كاف جيد قائدن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  چ   :بالٌسعي إذل اٞتمعة: كقولو تعاذل دلة اآلمرةاألا١تسجد؛ لعمـو 

كقولو عليو الصبلة كالسبلـ  [ ٗاٞتمعة: ] چپ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  
 أك صيب   ٦تلوؾ, أك امرأةه  أربعة: عبده  على اٞتيمعة حق  كاجبه على كل  مسلم ُب ٚتاعة إال)

كالٌضرير ليس مستثٌت؛ كألٌف الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم دل يرخص البن أـ  (ّ)(أك مريضه 
 اليت تتكرر ُب اليـو ٜتس مرات فاٞتمعة أكذل. (ٓ)خلف عن اٞتماعة ُب التٌ  (ْ) مكتـو

 وجو تأثير القاعدة في المسألة
 ُب القوؿ بوجوب اٞتمعة على الٌضرير إذا كاف "الذين من صيغ العموم" أثرت قاعدة لفظة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ   :؛ لعمـو قولو تعاذلأك عنده من يقوده إليو ,يهتدم للوصوؿ إذل اٞتامع

كالضرير من الذين آمنوا  [ ٗاٞتمعة: ] چپ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ    ٻ
                                                 

( ْٖٔ/ْاجملموع للنوكم ) (ِٗ/ِ( شرح ٥تتصر خليل للخرشي )ُُٔ/ُينظر: ٖتفة الفقهاء ) (ُ)
 (ْٕٗ/ُ) كشاؼ القناع

 (ٖٔ/ِ( احمليط الربىاين )ِٗٓ/ُ) بدائع الصنائع (ُُٔ/ُينظر: ٖتفة الفقهاء ) (ِ)
 سبق ٗترجيو (ّ)

كاف ضرير البصر أسلم ٔتكة, كىاجر إذل القريشي,   صحايبالعمرك بن قيس عبد اهلل كقيل  :ىو ((ْ
( ينظر: قِّتوُب رضي اهلل عنو ) ا١تدينة بعد كقعة بدر ككاف يؤذف لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 (ُٗٓٔ/ّ أليب نعيم )( معرفة الصحايبٔ/ْمعجم الصحابة للبغوم )
باب جيب حديث أمًر النيب صلى اهلل عليو كسلم البن أـ مكتـو حضور اٞتماعة. أخرجو مسلم  (ٓ)

  (ّٓٔ), برقم إتياف ا١تسجد على من ٝتع النداء
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 فيتناكلو عموـي اللفظ.
عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة  -رٛتو اهلل تعاذل - عدول أبي حنيفة وسبب

 ٕتب عليو, كلكن لو حضرىا أنٌو يعترب سبلمةى العينُت من شركط كجوب اٞتمعة, كفاقدمها الىو 
 .(ُ)ٚتعتيو أجزأتو

 المسألة الثالثة: حكم صالة الجمعة على من كان خارج المصر
" كقد ذىب ٚتهور ة مذىب الصحابيحجيّ سبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث " 

إذل أٌف ا١تٍصر اٞتامع ليس شرطنا ُب  -رٛتهم اهلل -نابلة الفقهاء من ا١تالكية كالشافعية كاٟت
٦تا ليسوا من أىل  أك قرية, ةا بلدُب موضع االستيطاف, إمٌ على من كاف  كجوب اٞتمعة بل ٕتب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  كعلى قو٢تم يظهر تأثَت ىذه القاعدة؛ كذلك لعمـو قولو تعاذل االرٖتاؿ,

 [ ٗاٞتمعة: ] چٺ  ٺٺ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ىو  -رٛتهم اهلل - عدول الحنفية وسبب   

كبأنٌو  ,ِ()( ر جامعو إال ُب مصٍ  ريقى كال تشٍ  ال ٚتعةى كم أنٌو عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ: )م ٔتا ري استدال٢تي 
حو٢تا, ككذا الصحابة رضي اهلل تعاذل  كما ركم اإلقامةي  ,صلى اهلل عليو كسلم كاف يقيم اٞتمعة با١تدينة

 . ّ() شرطه  ا١تصرى  ا منهم على أفٌ فكاف ذلك إٚتاعن  ,كما نصبوا ا١تنابر إال ُب األمصار ,عنهم فتحوا الببلد
 .لة الرابعة: حكم صالة الجمعة لمن صلى العيدالمسأ

كٚتعةه ُب يـو كاحد ىل تسقط  يده فيما إذا اجتمع عً  -رٛتهم اهلل-اختلف الفقهاء 
 اٞتمعة على من صلى العيد؟ على قولُت:

 خلف عن اٞتمعةإذا كافق العيد يـو اٞتمعة فبل يباح ١تن شهد العيد التٌ  :القول األول
  .(ْ)الكية كابن حـزذىب اٟتنفية كا١ت كإليو

ا عدى  إسقاط حضور ال إسقاط كجوب, سقط عمن حضر العيدتاٞتمعة أٌف  القول الثاني:
 رحم اهلل اٞتميع. , كىو قوؿ اٟتنابلة.(ٓ)اإلماـ

                                                 
 (ُٗٔ/ُ) ٣تمع األهنر ُب شرح ملتقى األْتر( ُّٖ/ُ) درر اٟتكاـ شرح غرر األحكاـينظر:  ((ُ

( موقوفا على علي بن أيب طالب. قاؿ: ُٕٔ/ّ( )ُُٕٓٓب مصنفو برقم)أخرجو عبد الرزاؽ (ِ)
 (ُٓٗ/ِ. نصب الراية  للزيلعي )ا, كإنا كجدناه موقوفا على عليغريب مرفوعن  الزيلعي "

 (ََُ/ِ) احمليط الربىاين( ِٗٓ/ُينظر: بدائع الصنائع ) (ّ)
 (َّّ/ّ( احمللى باآلثار )ُُّوىاب )صا١تعونة للقاضي عبد ال (ٕٗ/ّ) البناية شرح ا٢تدايةينظر:  (ْ)
 (َُٕ/ُ) ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع (ِْٕ/ُينظر: األـ للشافعي ) (ٓ)
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 كبو قالت ,القرل البعيدين عن أىلعلى أىل البلد, كتسقط اٞتمعة  بٕت :القول الثالث
 . (ُ)الشافعية, كىو قوؿ عند ا١تالكية

 لترجيح: ا
 إذا كافق يوـي  أنٌوبكىو القوؿ  -كالعلم عند اهلل-و ُب ىذه ا١تسألة م يظهر رجحاني الذٌ 

 عن ابن عمرف عن حضور اٞتمعة؛ ١تا ثبت جيوز ١تن حضر العيد أف يتخلٌ  عيد اٞتمعة يوـى 
قاؿ: اجتمع عيداف على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فصلى أنٌو  رضي اهلل عنهما

. كما (ِ)( فف فليتخلٌ كمن شاء أف يتخلٌ , من شاء أف يأٌب اٞتمعة فليأهتا) س ٍب قاؿ:ابالنٌ 
و قد اجتمع لكم ُب إنٌ "قاؿ: ك فخطب  ريكم أٌف عثماف رضي اهلل عنو صلى العيدى ٍب انصرؼ

أف  ىا, كمن أحبٌ فلينتظرٍ  عةى اٞتم من أىل العالية أف ينتظرى  يومكم ىذا عيداف: فمن أحبن 
 .(ّ)"يرجع فلَتجع فقد أذنت لو

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:
" ُب القوؿ بعدـ سقوط اٞتمعة عمن حضر  الذين من صيغ العمومقاعدة لفظة "  أثرت

كذلك لعمـو آية اٞتمعة, كىو قوؿ اٟتنفية كا١تالكية كابن ابن حـز كراية عن أٛتد  العيد؛
ثار الواردة ُب الًٌتخيص اآلبعمـو أدلة كجوب اٞتمعة, كضٌعف  -رٛتو اهلل-حـز ك٘تٌسك ابني 

 طوع ال يسقط, كالتٌ تطوعه  كالعيدي  ,فرضه  اٞتمعةى بًتؾ اٞتمعة ١تن حضر العيد, كقاؿ: "ألٌف 
   .(ْ)"الفرضى 

ُب معرض االستدالؿ على عدـ سقوط اٞتمعة عن من حضر  -رٛتو اهلل- وقال القرافي
                                                 

 (ّٔٓ/ِ( الذخَتة )ِْٗ/ْ( اجملموع للنوم )ّٕٓ/ِللركياين ) ْتر ا١تذىبينظر:  ((ُ
بن كا (ُٖٔ)ص( َُّٕبرقم ) باب إذا كافق يـو اٞتمعة يـو عيدأخرجو أبو داكد, كتاب الصبلة, (ِ)

( ُُِّبرقم ) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيداف ُب يـو ماجو ُب كتابة إقامة الصلوات كالسنة فيها,
(كصححو األلباين َُِ/ِ( قاؿ: " ابن حجر كصحح الدار قطٍت إرسالو" تلخيص اٟتبَت )ِّّ)

 (.ُٖٔينظر: سنن أيب داكد بأحكاـ األلباين.ط, دار السبلـ )ص
( ُِٗبرقم ) األمر بالصبلة قبل ا٠تطبة ُب العيدين, باب كتاب العيدينطأ,  أخرجو مالك ُب ا١تو  (ّ)

اإلحساف ُب  " ينظر:إسناده صحيح على شرط الشيخُت( قاؿ: شعيب األرنؤكط" ِْٗ/ِ)
 (ّٓٔ/ٓ) تقريب صحيح ابن حباف

 .(َّْ-َّّ/ّينظر: احمللى باآلثار ) (ْ)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  چ  : . كىي: قولو تعاذل(ُ)"  عيلنا آية كجوب السٌ "...صبلة العيد 

 [ ٗاٞتمعة: ] چپ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  
ىذه ا١تسألة ىو عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب  -رٛتهم اهلل - عدول الشافعية وسبب

٘تسكهم بأثر عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ا١تتقدـ ذكره, كأٌف مفادىه سقوط اٞتمعة عن أىل 
ما صبلتاف كألهنٌ القرل البعدين, كأٌما أىل البلد فتجب عليهم؛ لعمـو أدلة الوجوب؛ 

 . (ِ) كاجبتاف, فلم تسقط إحدامها باألخرل, كالظهر مع العيد
القائلوف بسقوط اٞتمعة عن كل من حضر صبلة العيد؛  -اهلل رٛتهم  -كأما اٟتنابلة 

فإٌف سبب عدك٢تم عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة؛ ىو أهٌنم خٌصصوا عمـو أدلة 
مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ل زيد بن أرقم ىل شهدتى ئسي كجوب اٞتمعة ْتديث )

؟ قاؿ: نعم, قاؿ: فكيف كاف يصنع؟ قاؿ: صلى العيد, ٍب رخص ُب اٞتمعة  عيدين ُب يـو
 . (ّ)(ٍب قاؿ: من شاء أف يصلي فليصل

 قاؿ: اجتمع عيداف على عهد رسوؿ اهلل صلى اهللأنٌو  رضي اهلل عنهما ابن عمر كحديث   
شاء أف يتخلف  كمن من شاء أف يأٌب اٞتمعة فليأهتا) :اس, ٍب قاؿعليو كسلم فصلى بالنٌ 

 .(ْ)(فليتخلف
ما احتجوا بو ٥تصوص ٔتا ركيناه, كقياسهم منقوض رٛتو اهلل: معلقنا "ك - قال ابن قدامة

ا كإنٌ ) صلى اهلل عليو كسلم:  -ا اإلماـ فلم تسقط عنو؛ لقوؿ النيب فأمٌ  ,هر مع اٞتمعةبالظٌ 
اٞتمعة ُب حق من ٕتب عليو, كمن يريدىا ٦تن و لو تركها المتنع فعل كألنٌ  ؛(ٓ)(٣تمعوف

                                                 

 (ّٔٓ/ِالذخَتة ) ((ُ
 (ِْٗ/ْ( اجملموع للنوم )ّٕٓ/ِين )للركيا ْتر ا١تذىبينظر:  ((ِ
 (ُُٗٓبرقم ) الرخصة ُب التخلف عن اٞتمعة ١تن شهد العيدأخرجو النسائي ُب كتاب العيدين, باب  ((ّ

( ََُٕ( كأبو داكد ُب كتاب الصبلة, باب إذا كافق يـو اٞتمعة يـو عيد برقم  )ِِٗ)ص
اب ما جاء فيما إذا اجتمع العيداف ب(  كابن ماجو ُب كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها, ُٖٓ)ص
( كقاؿ ابن حجر " كصححو علي بن ا١تديٍت" ينظر: تلخيص اٟتبَت ِِّ( )صَُُّـ, برقم )ُب يو 

 ( ط: دار السبلـ.ُٖٓ( كصححو األلباين. ينظر: سنن أيب داكد بأحكاـ األلباين )صَِٗ/ِ)
 (.َُٔص ) سبق ٗترجيو (ْ)

 =قد اجتمع ُب يومكم ىذا عيداف, فمن شاء نو, ك٘تامو )جزء من حديث ابن عباس رضي اهلل ع ((ٓ
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 .(ُ)سقطت عنو ٓتبلؼ غَته من الناس
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( قاؿ َُُّ( كابن ماجو برقم )َُّٕ. أخرجو أبو داكد برقم )أجزأه من اٞتمعة, كإنا ٣تمعوف =
" ا١تستدرؾ للحاكم  كىو حديث غريب حديث صحيح على شرط مسلمىذا  اٟتاكم "

كصححو األلباين ( َُْ/ٓدر ا١تنَت )"  البكىذا إسناد جيد لوال بقيةا١تلقن: "( كقاؿ ابن ِْٓ/ُ)
 .بأحكاـ األلباين. ط: دار السبلـ (ُٖٔ( )صَُّٕينظر: سنن أيب داكد رقم )

 (ِِْ/ّا١تغٍت البن قدامة ) ((ُ
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  (1) يٍ صٛغ انؼًٕو ادلثحث انتاسغ: "إرا" انششطٛح
 :كفيو مطلباف

 المطلب األول: توضيح القاعدة
 .   (ِ)ء الشركط ا١تفيدة للعمـو " من أٝتاإذا الشرطية أٌف " على نٌص األصوليوف 
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   چ رطية" العمـو ُب الزماف مثاؿ: إفادة "إذا الشٌ 

 . (ّ) [ِْاألنفاؿ: ] چېې     

 المطلب الثاني: أثر القاعدة, وفيو ثالث مسائل:
 األولى: حكم الكالم حال سماع الخطبةالمسألة 

على اٞتمعة خطبة حاؿ ٝتاعو ُب حكم كبلـ اٟتاضر  -رٛتهم اهلل  -اختلف الفقهاء 
 :اثنُت قولُت

 ُب القدمي افعيالشٌ ك قاؿ اٟتنفية كا١تالكية  كبو, حيـر الكبلـ كجيب اإلنصات القول األول:
 .(ْ)ابن حـزك  ,ا١تذىب عند اٟتنابلةك 

 فعيالشا كىو القوؿ اٞتديد لئلماـ, ال حيـر الكبلـ, كلكن يستحب اإلنصات القول الثاني:
   .(ٓ)كالصحيح ا١تشهور عند أصحابو

 الترجيح:
ىو القوؿ ْترمة الكبلـ حاؿ ٝتاع ا٠تطبة؛  -كالعلم عند اهلل -الراجح ُب ىذه ا١تسألة 

: أنصت كاإلماـ خيطب فقد إذا قلت لصاحبك يـو اٞتمعةلقولو عليو الصبلة كالسبلـ )
 فيشمل الٌنهي عن الكبلـ ٚتيع زماف ا٠تطبة. (ٔ)(لغوت

                                                 
 (ُٗٔ/ِ( التحبَت شرح التحرير )ُُُ/ْ( البحر احمليط)ُْٓ/ُينظر:  العقد ا١تنظـو ) ((ُ

الشرح الكبَت ( ُٗٔ/ِ( التحبَت شرح التحرير )ُُُ/ْ) ( البحر احمليطُْٓ/ُالعقد ا١تنظـو ) (ِ)
 (ِّٔا١تنياكم )ص ١تختصر األصوؿ من علم األصوؿ

 (َّّيسع الفقيو جهلو )ص ينظر: أصوؿ الفقو الذم ال (ّ)
الكاُب ُب ( ُٓٓ/ِهناية ا١تطلب ) (َٓٓ/ِ) التاج كاإلكليل( ٕٔ/ِ) العناية شرح ا٢تداية ينظر: (ْ)

 (ِٖٔ/ّاحمللى باآلثار )( ُّّ/ُ)فقو اإلماـ أٛتد 
 (ٖٗٓ-ٕٗٓ/ِ(البياف للعمراين )ُٓٓ/ِينظر: هناية ا١تطلب ) (ٓ)
 ( من البحث.ٕٔٗترجيو ص )سبق  (ٔ)
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 وجو تأثير القاعدة في المسألة
؛ أٌف القاعدة معموؿ هبا عند الفريقُت ُب ىذه ا١تسألة -كالعلم عند اهلل -الذم يظهر رل 

طبة, فمن قاؿ ْترمة الكبلـ أثناء ا٠تطبة على مشوؿ الٌنهي ٚتيع زماف ا٠ت وففقألٌف اٞتميع متٌ 
 حرمي.فإنٌو ٛتل الٌنهي على مقتضاه كىو التٌ 

من رأل استحباب اإلنصات فقد ٛتل الٌنهي ُب اٟتديث على عدـ الٌتحرمي؛  كأٌما
م أثناء خطبتو ٔتا ليس من ا٠تطبة, فإذا كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم تكلٌ  فٌ بأ كاستدؿٌ 

 . (ُ)ام أيضن طيب أف يتكلم ٔتا ليس من ا٠تطبة, دل حيـر على ا١تستمع أف يتكلٌ ال حيـر على ا٠ت
ـى ٔتن كلٌ  ٥تتصٌ بأٌف الكبلـ ا١تباح  :وأجيب ـي , أك كلٌ م اإلما و ال يشتغل ؛ ألنٌ  ,مو اإلما

 .(ِ) ركرةلضٌ اأك كاف الكبلـ ُب حاؿ  ,بذلك عن ٝتاعو 

 .الخطبةالمسألة الثانية: حكم كالم المأموم الذي ال يسمع 
" كالقوؿ بأٌف الٌنهي عن الكبلـ حجية سد الذرائعسبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث "

زماف ا٠تطبة يشمل القريب كالبعيد كإف كاف ال يسمع ا٠تطبة ىو ا١توافق ٢تذه القاعدة" كذلك 
: أنصت كاإلماـ خيطب فقد إذا قلت لصاحبك يـو اٞتمعةلعمـو قولو عليو الصبلة كالسبلـ )

 " تفيد العمـو ُب الزماف. إذا الشرطية. كقد سبق ُب تقرير ُب القاعدة  أٌف "(ّ) (لغوت
على  ..( إذا قلت لصاحبك يـو اٞتمعة)مستدال ْتديث " -رٛتو اهلل - قال: ابن حجر

ذا اٟتكم ُب حق كك ,ٚتيع أنواع الكبلـ حاؿ ا٠تطبة كبو قاؿ اٞتمهور ُب حق من ٝتعهامنع 
 . (ْ)" ال يسمعها عند األكثر من

ُب ركاية لو عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه  -رٛتهم اهلل- الشافعية وأحمد عدولوسبب 
, كأٌما الذم ال يسمع ا٠تطبة فيجوز ا كجب ألجل االستماعاالنصات إنٌ  أفٌ ا١تسألة ىو أهٌنم رأكا 

لقولو عليو الصبلة ؛ (ٓ)أنٌو يستحب لو االنصات الٌ القرآف إ ةأك قراء ,لو أف يشتغل بالذٌكر

                                                 
 (ٖٗٓ/ِ( البياف للعمراين )ْٖٓ/ِينظر: هناية ا١تطلب ) (ُ)
 (ُٖٗ-ُٔٗ/ّ( ا١تغٍت البن قدامة )ِٕٔ/ٖينظر: فتح البارم البن رجب ) (ِ)
 ( من البحث.ٕٔسبق ٗترجيو ص ) (ّ)
 (ُْٓ/ِفتح البارم البن حجر ) (ْ)
 .(ُّٗ/ْالبن الرفعة ) كفاية النبيو ُب شرح التنبيوينظر:   (ٓ)
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حضرىا يدعو,  و منها, كرجله غو كىو حظُّ لٍ حضرىا يػى  رجله  نفرو  حيضر اٞتمعة ثبلثةي  كالسبلـ )
, حضرىا بإنصات كسكوتو  فهو رجل دعا اهلل عز كجل إف شاء أعطاه, كإف شاء منعو كرجله 

كذلك (  ثبلثة أياـ ا فهي كفارة إذل اٞتمعة اليت تليها, كزيادةً مسلم, كدل يؤذ أحدن  رقبةى  تخطن كدل يى 
 .(ُ)[َُٔاألنعاـ: ] چک  ک  ک  ک  گ  گ چ اهلل عز كجل يقوؿ:  بأفٌ 

 المسألة الثالثة: رّد الّسالم وتشميت العاطس أثناء الخطبة
؟" كالقوؿ بأٌف  هيء نهي عن ضدّ ىل األمر بالشّ دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث "سبقت 

ىو  ُب ٚتيع زماف ا٠تطبة رٌد السبلـ كتشميت العاطس منالٌنهي يشمل ٚتيع أنواع الكبلـ 
: أنصت إذا قلت لصاحبك يـو اٞتمعة؛ لقولو عليو الصبلة كالسبلـ )ا١توافق ٢تذه القاعدة

   .(ِ) (كاإلماـ خيطب فقد لغوت
 وى هي عن ٚتيع أنواع الكبلـ حاؿ ا٠تطبة كنبن ففي اٟتديث النٌ "...-رٛتو اهلل - وويقال النّ 

ه من سَتي ا فيى اه لغون و إذا قاؿ أنصت كىو ُب األصل أمر ٔتعركؼ كٝتٌ ألنٌ  ؛هبذا على ما سواه
 . (ّ)"كوتإليو بالسٌ  شَتى ه عن الكبلـ أف يي غَتً  و إذا أراد هنيى ا طريقي كإنٌ  ,الكبلـ أكذل

اٟتديث األمر  اُب ىذصلى اهلل عليو كسلم يب كقد جعل النٌ "-رٛتو اهلل - وقال ابن رجب
كل   على أفٌ  ا عن منكرو, فدؿٌ ٔتعركؼ كهنين  اباإلنصات ُب حاؿ ا٠تطبة لغوان, كإف كاف أمرن 

  .(ْ)"ت ا١تتكلم باإلشارةكٌ سى ا يي غو, كإنٌ لكبلـ يشغل عن االستماع كاإلنصات فهو ُب حكم الٌ 
عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه  - رٛتهم اهلل - عدول الشافعية والحنابلةوسبب 

كتشميت العاطس, كأهٌنا ٥تصنصة  ,ا١تسألة ىو استدال٢تم بعمـو األدلة اآلمرة برٌد السبلـ
 . (ٓ)لعمـو أحاديث الٌنهي عن الكبلـ أثناء ا٠تطبة

 
 

 
                                                 

 ( ِٕسبق ٗترجيو ص ) (ُ)
 (.ٕٔسبق ٗترجيو ص ) (ِ)
 (ُّٖ/ٔا١تنهاج ُب شرح مسلم للنوكم ) (ّ)
 (ِٕٓ/ٖفتح البارم البن رجب ) (ْ)
 اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ(ُٖٗ/ّ البن قدامة )( ا١تغٍتِّْ/ُينظر: األـ للشافعي ) (ٓ)

(ِ/ُْٖ). 
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  (1)ثحث انؼاشش: اسى اجلُس احملهٗ تأل يٍ صٛغ انؼًٕوادل
 :كفيو مطلباف

  :المطلب األول: توضيح القاعدة
 :شرح مفردات القاعدة

 . (ِ)اباء, كالًتٌ اس, كالٌنساء, كا١تلنٌ ىو ما ال كاحد لو من لفظو. ٨تو: ا الجنس:
  .اٝتية, كحرفيةاخلتاف على االسم نوعاف: كاأللف كالبلـ الدٌ 

اخلة على األٝتاء ا١تشتقة كاسم الفاعل الٌضارب, كاسم كىي الدٌ  فاالسمية ىي الموصولة:
 ا١تفعوؿ ا١تضركب. 

 . (ّ)كا١تقصود ىنا اٟترفية, كىي اليت يقصد هبا تعريف االسم 
 :المعنى اإلجمالي

رد ُب الٌنصوص الٌشرعية اسم اٞتنس ٤تلى باأللف كالبلٌـ, كانتفت القرائن الٌدالة إذا ك 
 اخلة ٖتتو أك ال ؟على إرادة العهد, فهل يعم, كيشمل كلن األفراد الدٌ 

 أقوال األصوليين في القاعدة:
 ٖترير ٤تل النزاع:

اتفق األصوليوف على أٌف اسم اٞتنس ال يعم, إذا عارضتو قرينة, كسبق تنكَت, ٨تو: .ُ
﮺   چ  :تعاذلقولو  ﮹   ﮸       ﮷   ﮶    ﮵   ﮴    ﮳   ﮲     ألنٌو يصرفو  [ ُٓ]ا١تزمل:  چۓ   ۓ 

 . (ْ)[ ِٕالفرقاف: ] چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     چتعاذل إذل ذلك فبل يعم إذا عيٌرؼ, ٨تو: قولو 
 كأٌما إذا جيهلت القرينة, أك دل يرد بو معهود, فقد اختلفوا فيو على عدة أقواؿ:.ِ

                                                 
 ( ُُّ/ّشرح الكوكب ) (ِٖٔ/ُ( قواطع األدلة )ُّٖ/ُينظر: إحكاـ الفصوؿ ) (ُ)

 (َِٔ/ُفواتح الرٛتوت )     
 (ُُّ/ّ( شرح الكوكب )ْْٖ/ِينظر: العدة أليب يعلى ) (ِ)
لعهد, كىي إما عهد ذكرم, أك ذىٍت, أف تكوف ل :ثبلثة أقساـأؿ اٟترفية اليت يقصد هبا تعريف االسم  (ّ)

 لبلستغراؽأف تكوف  ,للجنس: كىي اليت يقصد هبا اٟتقيقة من حيث ىي ىي, أف تكوف أك حضورم
  (ٕٗ-ْٖ/ّالبحر احمليط ) (ُُّ-ُُِأفراد اٞتنس. ينظر: شرح قطر الندل ) أم: مشوؿ

 .(ُِّ/ّ( شرح الكوكب )ٕٗ/ّينظر: البحر احمليط ) (ْ)
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, كاستغراؽ القول األول:  . (ُ)اٞتنس, كبو قاؿ ٚتهور األصوليُت أنٌو يفيد العمـو
 . (ِ)ف اٞتنس, كال حيمل على االستغراؽو يفيد تعريأنٌ  القول الثاني:

 . (ّ)نو ٤تتمبلن احتماالن على الٌسواءأنٌو ٣تمل لكو  القول الثالث:
مرة؛ فإٌف مر كالتٌ اء كالتٌ بالتٌ  ف يتميز لفظ الواحد فيو عن اٞتنسفصيل بُت أالتٌ  القول الرابع:

 . (ْ)كبو قاؿ الغزارل ,اقتضى االستغراؽعيرم عن الٌتاء 

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة
 .حكم إمامة المسافر والعبد في صالة الجمعة

 ُب ىذه ا١تسألة على قولُت: -رٛتهم اهلل تعاذل  -اختلف الفقهاء 
ٕتوز إمامة ا١تسافر كالعبد ُب صبلة اٞتمعة, كىو قوؿ اٟتنفية, كالشافعية,  :القول األول

  .(ٓ) كابن حـز
كىو قوؿ ا١تالكية كاٟتنابلة  كالعبد ُب اٞتمعة, تصح إمامة ا١تسافرال  ني:القول الثا

 . (ٔ)ا١تالكية ا١تسافر إذا كاف خليفة كاستثٌت
 الترجيح:

ىو القوؿ ّتواز إمامة كٌل من  -عند اهلل -م يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة كالعلم الذٌ 
شرط أف يتٌم العدد الذم تنعقد هبم ا١تسافر كالعبد لٌصبلة اٞتمعة إذا كانا أىبلن لئلمامة ب

يـؤ القـو )قولو صلى اهلل عليو كسلم  ألٌف  ؛ -العبد كا١تسافر  -اٞتمعة دكف أحد ىؤالء 
 .ا١تسافرالعبد ك عاـ ُب اٞتمعة كاٞتماعة, كىو يتناكؿ  ...(أقرؤىم لكتاب اهلل

ا ا١تسافرين ٚتعةن عبيد ك الارع على ا دل جيعل الشٌ كإنٌ   هبم.  رفقنا كرٛتة ؛كال عيدن
                                                 

( فواتح ُّٖ/ُإحكاـ الفصوؿ ) (ْْٖ/ِ)أليب يعلى العدة  (َِْ/ُ ) ينظر ا١تعتمد ينظر: (ُ)
 (َِٔ/ُالرٛتوت )

 (َِْ/ُا١تعتمد للبصرم )حكاه أبو اٟتسُت البصرم عن أيب ىاشم. ينظر:  (ِ)
 (ُِّ/ّينظر: شرح الكوكب ) (ّ)
 (ََُ/ّيط )البحر احمل (ِْٗ/ّ( ا١تستصفى )ُْْصينظر: ا١تنخوؿ ) (ْ)
( احمللى َُ/ِ( ركضة الطالبُت )ِِّ/ِ( اٟتاكم الكبَت )ِٕ/ّينظر: البناية شرح ا٢تداية ) (ٓ)

 .(ِٓٓ/ّباآلثار )
  .(ُٓٓ/ِ(الشرح الكبَت على منت ا١تقنع )َِٔ/ُ)الفواكو الدكاينينظر:  (ٔ)
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 وجو تأثير القاعدة في المسألة: 
" ُب قوؿ اٟتنفية كالشافعية كابن اسم الجنس المحلى بأل من صيغ العموم"  قاعدة أثرت

على جواز إمامة ا١تسافر كالعبد ُب اٞتمعة؛ كذلك لقولو عليو الصبلة  -رٛتهم اهلل  -حـز 
.(ُ) ...(القـو أقرؤىم لكتاب اهلل يـؤكالسبلـ )   ؛ ألٌف القـو اسم جنس ٤تلى بأؿ فيفيد العمـو

ا ا كال عبدن غَتىا, كال مسافرن  من السبلـ ٚتعةن  عليو صٌ فلم خيىي " :-رٛتو اهلل- قال ابن حزم
 .    (ِ)" من اإلمامة فيهما عبدً ال حابة منعي عن أحد من الصٌ  , كال جاء قط  مقيمو  من حر  

 ذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألةعن األخ -رٛتهم اهلل- عدول المالكية والحنابلةوسبب 
اٞتمعة كألٌف كىو أهنم رأكا أٌف العبد كا١تسافر ليسوا من أىل الفرض فبل تنعقد هبم اٞتمعة,؛ 

 . (ّ)امتبوعن  بعي ك كانوا أئمة فيها صار التن فلو انعقدت هبم أإنٌا تنعقد هبم تبعنا ١تن اٍنعقىدت بو, 
, كىذا ال يصح لاالقتداء هبما يشبو اقتداء ا١تفًتض با١تتنفن كزاد ا١تالكية أٌف 

 . (ٓ),(ْ)عندىم

                                                 

 (ّّٖ)ص (ّٕٔ) , برقمباب من أحق باإلمامةأخرجو مسلم ُب كتاب ا١تسجد كمواضع الصبلة,  (ُ)
 (ِٓٓ/ّاحمللى باآلثار ) (ِ)
 الفواكو الدكاين( َّْ/ُ( ا١تعونة على مذىب عادل ا١تدينة )َِِ/ّينظر: ا١تغٍت البن قدامة ) (ّ)

(ُ/َِٔ) 
 (َِٔ/ُ) الفواكو الدكاين( ِٓٗ/ُينظر: اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ ) (ْ)
" على قولُت: فعند اٟتنفية كا١تالكية كأكثر  لمتنفلائتمام المفترض بامسألة  اختلف الفقهاء ُب " (ٓ)

اٟتنابلة ال تصح, كذىب الشافعية كركاية عند اٟتنابلة إذل القوؿ بالصحة. ينظر: ا١تبسوط 
( ُّٔ/ِ( اٟتاكم الكبَت )ِٓٗ/ُ( اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ )ِّْ/ُللسرخسي)

 .(ٗٓ/ِالشرح الكبَت على منت ا١تقنع )
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 ؟  (1)شش: قضاٚا األػٛاٌ ْم تتؼذٖد٘ ػاادلثحث احل
 كفيو مطلباف:

 :ةالمطلب األول: توضيح القاعد
 شرح مفردات القاعدة: 
 . (ِ): قضي: كىو اٟتكم, كالقضية: اٟتكومة اأصلهك  كاحدهتا قضية ,األحكاـ لغة: قضايا     

يء كشخصو كأصلو, كاٞتمع ٢تا معاف كثَتة, كا١تراد منها ىنا: نفس الشٌ  والعين في اللغة:
 . (ّ)أعياف, كعُت كل شيء: نفسو كحاضره

صلى اهلل  فيها الرسوؿ حكمى معٌينة  , أك ْتاؿقة بشخص معٌُت اٟتادثة ا١تتعل :قضية عين    
  .(ْ) آخرين, أك أحواؿ مشاهبة يتكرر ُب أشخاص ْتكم دل عليو كسلم

فيها رسوؿ اهلل صلى  تكلمإذا  ةنمعيٌ  كاقعة, أك عُتم ُب شخص اٟتادثة النازلة المعنى اإلجمالي:
 ؟أك تلك الواقعة, خص ا١تعُتالشٌ ذلك ب ٥تتصٌ اٟتكم فهل  حكم شرعئتقتضى  اهلل عليو كسلم

 أقوال األصوليين في القاعدة:
بالخطاب الخاص بواحد من األمة ىل يختص "سألة, تعرؼ عند األصوليُت ىذه ا١ت
دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها "كٔتسألة  ؟يشمل غيره من األمةأو بالمخاَطب 

  .(ٓ)"بحكم  صلى اهلل عليو وسلم النبي
  :محل النزاع رتحري

ذلك الواحد فبل  واحد من األمة إف اقًتف بو ما خيصٌ لاتفق األصوليوف على أٌف ا٠تطاب 
كلن ٕتزئ عن  )جيزيك (ٕ)ُب العناؽ (ٔ)أيب بيردةكحديث ,  يكوف غَته مثلىو ُب ذلك اٟتكم

                                                 
( الردكد كالنقود ُٖٗ/ّ( البحر احمليط )ٖٔٔ/ِشرح العضد ) (ُّٗ/ُة أليب يعلى )ينظر: العد ((ُ

 (ُْٕ/ِللبابرٌب )
 (ّْٕ/ُ( ا١تعجم الوسيط )ُٖٔ/َُينظر: لساف العرب ) (ِ)
 (ِْْ/ّٓ( تاج العركس )ِِّينظر: ٥تتار الصحاح )ص (ّ)

 (ْكقائع األعياف ُب العبادات )ص ((ْ
 (ُْٕ/ِ) الردكد كالنقود للبابرٌب (ِِّ/ّينظر: شرح الكوكب ) (ٓ)
عاـ مات  ,شهد العقبة, كبدرنا كسائر ا١تشاىد يار بن عمرك بن عبيد كىو خاؿ الرباءىاين بن نً  ىو (ٔ)

 (ُّٓٓ/ْ( االستيعاب )َِْ/ّ: غَت ىذا. ينظر: معجم الصحابة البن قانع )كقيل ق(ْٓ)
 =صحيحُت لؤلزدم ال. ينظر: تفسَت غريب ما ُب ةاألنثى من أكالد ا١تعز ما دل يتم لو سن ىي العناق: ((ٕ
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  .ُ()(بعدؾ أحد
ة اليت صريح بالعلٌ خصيص, فإذا كقع التٌ ة ا١تعلقة على حكم التٌ ككذلك إذا دل يصرح بالعلٌ 

 ة, ككذلك يعمٌ و يعم بعمـو العلٌ أك اإلذف فيو, فإنٌ  ,هي عنويء أك النٌ من أجلها كقع األمر بالشٌ 
زاع النٌ أٌف  :ذلك أمعدا  عميم, كاختلفوا فيماليل على كجوب التٌ ا١تخاطب كغَته إذا قاـ الدٌ 

 على قولُت: ؟(ِ)أـ ال تعم ,ُب نفس صيغة ا٠تطاب ا٠تاص ىل تعم ٔتجردىا
ٌتعميم, كىو قوؿ , إال أف يقـو دليله على كجوب الأٌف قضايا األعياف ال تعمٌ  :القول األول

 رٛتهم اهلل. (ّ)ٚتهور األصوليُت
إف  قاؿ أبو ا٠تطاب, ك (ْ)كإليو ذىب ٚتهور اٟتنابلة  ,أٌف قضايا األعياف تعمٌ  :القول الثاني

فبل  ا كإالٌ كاف عامن  (ٓ)(فقاؿ أعتق كاقعت أىلي ُب رمضاف)ا لسؤاؿ كقوؿ األعرايب كقع جوابن 
 .(ٕ)أيب بكر فبل يدخل فيو غَتي  (ٔ)(اسمركا أبا بكر فليصل بالنٌ )قولو صلى اهلل عليو كسلم  :٨تو

 .رضي اهلل عنو

                                                 

 .(ُُّ/ّللجزرم ) النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر( ُِٔ)ص =
(, كمسلم  ُب  ُُّ( )صٓٓٗبرقم ) باب األكل يـو النحرأخرجو البخارم ُب كتاب العدين  (ُ)

  (َُِٖ)ص(ُُٔٗ) , باب ُب قتهاكتاب األضاحي
 (ِٗ/ِ(حاشية العطار )ُٖٗ/ّبحر احمليط )( الِّّ/ِ/جُينظر: اإلحكاـ لآلمدم ) (ِ)
( الردكد ُٖٗ/ّ( البحر احمليط )ٖٔٔ/ِ( شرح العضد )ِِّ/ِ/جُينظر: اإلحكاـ لآلمدم ) (ّ)

 (ُْٕ/ِكالنقود للبابرٌب )
 (ِِّ/ّ( شرح الكوكب )ِٕٔ/ُ( التمهيد أليب ا٠تطاب )ُّٗ/ُينظر: العدة أليب يعلى ) (ْ)
, ينظر: اٟتديث بتمامو ُب الب (ٓ) باب إذا جامع ُب رمضاف, كدل يكن لو شيء, خارم كتاب الصـو

باب تغليظ ٖترمي اٞتماع ُب هنار رمضاف ( كمسلم ِٕٓ( )صُّٔٗبرقم ) فتصدؽ عليو فليكفر
 .(َٔٓ)ص (ُُُُ), برقم على الصائم

( ْٗ( )صْٔٔ, برقم ) باب: حد ا١تريض أف يشهد اٞتماعةأخرجو البخارم كتاب األذاف,  (ٔ)
باب استخبلؼ اإلماـ إذا عرض لو عذر من مرض كسفر, كغَتمها من  كتاب الصبلة, كمسلم ُب

 .(ِِِ)ص (ُْٖيصلي بالناس )
 .(ِٕٔ/ُالتمهيد أليب ا٠تطاب ) (ٕ)
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 أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي المطلب الثاني:
 .حكم تنّفل الّداخل للمسجد أثناء الخطبة

" كقد ذىب مردودأويل الذي ال يعضده دليل التّ  " سبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث
إذل القوؿ ٔتنع الٌتنفل للٌداخل ا١تسجد أثناء ا٠تطبة, ككاف من  -رٛتهم اهلل-ا١تالكية ك اٟتنفية 

ة ا١تسجد ليك الغطفاين أف يصلي ٖتيٌ لى أٍمًر الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم لسي ٚتلة أجوبتهم ع
 , كقضايا األعياف ال عمـو ٢تا.بأهٌنا قضية عٌُت 

فقد استدلوا ْتديث سليك الغطفاين كعمـو  -رٛتهم اهلل -الٌشافعية كاٟتنابلة  كأٌما
قضايا فقضٌية عُت, حاديث اآلمرة بسٌنية ٖتٌية ا١تسجد, كعلى فرض أٌف حديث سليك األ

 األعياف تعم عند اٟتنابلة.  
ُب ىذه ا١تسألة عند اٟتنفية كا١تالكية كاٟتنابلة هبا  ولةعمة مالقاعدفإٌف  على ىذا,كبناء 

 مع اختبلفهم ُب جواز الٌتنفل للٌداخل أثناء ا٠تطبة.
ا و أهنٌ كجواب ُب حديث سليك الغطفاين رضي اهلل عنو "... -رٛتو اهلل  - قال: القرافي  

أك كاف ذا فاقة فقصد عليو  ,بلةبلـ ترؾ ا٠تطابة حُت الصٌ و عليو السٌ قضية عُت فيحتمل أنٌ 
 . (ُ)..."بلة حينئذهي عن الصٌ و منسوخ ٔتا يركل من النٌ أك أنٌ  ,اسالسبلـ أف يشاىده النٌ 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 (ّْٔ/ِالذخَتة للقراُب ) (ُ)
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  (1) ادلثحث انثاَٙ ػشش: جٕاص ختصٛص انكتاب تانسُح
 كفيو مطلباف:

 المطلب األول: توضيح القاعدة
 :شرح مفردات القاعدة

كر: أم ا بالذٌ صت فبلنن خصٌ . كمنو قو٢تم: ٘تييز بعض اٞتملة ْتكم في اللغة:التخصيص 
 . (ِ) ذكرتو دكف غَته

 . (ْ)بدليل يدؿ على ذلك  (ّ)قصر العاـ على بعض أفراده  وفي االصطالح:
  (ٓ)مقًتف "  صر العاـ على بعض أفراده بدليل مستقلٌ " ق كعند اٟتنفية

و, كالكتاب اسم ١تا يكتب يء يكتبو, إذا خطٌ الكتاب لغة: مأخوذ من كتب الشٌ  الكتاب:
 .كا١تراد بالكتاب ىنا القرآف الكرمي.   (ٔ)ا ٣تموعن 

ضمو.  أم ا:كقرآنن  ,يقاؿ قرأ الكتاب قراءة ,مكمعناه اٞتمع كالضن  مصدر قرأ, القرآن لغة:
 أم قراءتو. [ُٕ]القيامة:  چ  ی  جئ  حئ   مئ چ   قاؿ تعاذلكيضمها  ورى مع السٌ و جيى ألنٌ  ي القرآف,كمنو ٝتٌ 

 . (ٕ)ىو ما نيقل إلينا بُت دفيت ا١تصحف نقبل متواترنا  واصطالحا:
 ُب مبحث "السنة  الفعلية مبينة جململ القرآف" سبق تعريفها السنة: 

 :المعنى اإلجمالي
 تفيد ىذه القاعدة أٌف العاـ الوارد ُب كتاب اهلل تعاذل ال مانع من ٗتصيصو بسٌنة رسوؿ اهلل

 إذ كبلمها كحي من اهلل تعاذل.   صلى اهلل عليو كسلم؛
  أقوال األصوليين في القاعدة:

                                                 
 (ِِْ/ُ( إحكاـ الفصوؿ )ِٓٓ/ِ( العدة أليب يعلى )ُْْ/ُينظر: الفصوؿ للجصاص ) (ُ)

 (ِّٗ/ُقواطع األدلة )
 ( ّْٗ/ُ) كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو( ِْٖينظر: الكليات ) (ِ)
 (ِٖٗ/ُ( فواتح الرٛتوت )َِٖ/ُينظر: شرح العضد ) (ّ)
 (َِٖينظر: مذكرة ُب أصوؿ الفقو للشنقيطي )ص (ْ)
 .(ْْٖ/ُينظر: كشف األسرار للبخارم ) (ٓ)
 .(ٕٕٔ( الكليات )صٖٗٔ/ُينظر: لساف العرب ) (ٔ)
 .(ِٕٔ/ُضة الناظر )ينظر: رك  (ٕ)
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واز ٗتصيص عمـو القرآف بالٌسنة القوؿ ّتُب  -رٛتهم اهلل تعاذل -تتفق أقواؿ األصوليُت 
 . (ّ)حكى بعضهم اإلٚتاع على ذلكقد بل  (ِ) (ُ) ا١تتواترة

 .  (ٓ) (ْ)ا "واترة؛ فلم أعرؼ فيو خبلفن نة متسٌ : "كأٌما إذا كانت ال-رٛتو اهلل- قال اآلمدي
 . (ٔ) تواتر األخبار اليت يقطع بصحتهاكقد أٟتق بعضهم با١ت

 واختلفوا في تخصيص الكتاب بخبر الواحد على قولين:
جواز ٗتصيص الكتاب ٓترب الواحد, كىو قوؿ ٚتهور األصوليُت كحكاه  القول األول:

 . (ٕ) الزركشي عن األئمة األربعة
 .  (ٖ)رب الواحد مطلقنا, بعض ا١تتكلمُتال جيوز ٗتصيص عمـو القرآف ٓت لقول الثاني:ا

 صٌ إف خي  :قيلك جيوز إف خيٌص بدليل قطعي, كىو قوؿ عيسى بن أباف,   القول الثالث:
 .(ٗ)الكرخي ٔتنفصل, كىو قوؿ

                                                 
ركاه ٚتاعة يستحيل ُب العادة تواطؤىم على الكذب. ينظر: تقريب الوصوؿ  السنة ا١تتواترة: ىو ما (ُ)

 ( ُُٗ)ص
( البحر َّّ/ِ( العقد ا١تنظـو )ِّٗ/ُ( قواطع األدلة )ُْْ/ُينظر: الفصوؿ للجصاص ) (ِ)

 (ِّٔ/ّ( شرح الكوكب )ِّٔ/ّاحمليط )
 (  ِّٔ/ّالبحر احمليط ) كأيب منصور. ينظر: (ّ)
 ( ّْٗ/ِ/جُينظر: اإلحكاـ اآلمدم ) (ْ)
كحكى بعضهم خبلفنا ُب السنة الفعلية. كقاؿ: أبو حامد اإلسفراييٍت ال خبلؼ ُب ذلك, إال ما  (ٓ)

 (  ِّٔ/ّحيكى عن داكد ُب إحدل الركايتُت. ينظر: البحر احمليط )
 (ِّٔ/ّألخبار اليت يقطع بصحتها " .ينظر: البحر احمليط )قاؿ الزركشي " أٟتق أبو منصور با١تتواتر ا (ٔ)
( احملصوؿ البن العريب ُُٕ/ِ( اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج )ِٓٓ/ِينظر: العدة أليب يعلى ) (ٕ)

 (ّْٔ/ّالبحر احمليط )( ٖٖ)ص
 (َُٔ/ِ( التمهيد أليب ا٠تطاب )ُِّينظر: التبصرة للشَتازم )ص (ٖ)
 (ِٖٓ/ِ) للبابرٌب ( الردكد كالنقودُُْ/ِ( فصوؿ البدائع )ُِٖ/ِينظر: التقرير كالتحبَت ) (ٗ)
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 ثالث مسائل:المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو 
 .معة لمن صلى العيدالمسألة األولى: حكم صالة الج
" كأٌف الشافعية  من صيغ العموم الذينسبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث  لفظة " 

ف عن اٞتمعة ١تن صلى العيد؛ ١تا ثبت ذىبوا إذل القوؿ ّتواز الٌتخلٌ  -رٛتهم اهلل-كاٟتنابلة 
اهلل قاؿ: اجتمع عيداف على عهد رسوؿ اهلل صلى أنٌو  رضي اهلل عنهما ابن عمر من حديث

كمن شاء أف يتخلف  من شاء أف يأٌب اٞتمعة فليأهتا) اس, ٍب قاؿ:عليو كسلم فصلى بالنٌ 
 . كأٌف عمـو آية اٞتمعة ٥تصوص هبذا اٟتديث.(ُ)(فليتخلف

 كعلى قو٢تم يظهر تأثَت ىذه القاعدة. كاهلل تعاذل أعلم 

 .المسألة الثانية: حكم تنّفل الّداخل للمسجد أثناء الخطبة
؟ .." كالذم ىل األمر بالشيء نهي عن ضدهة ىذه ا١تسألة ُب مبحث " سبقت دراس

؛ -رٛتهم اهلل -يهمنا ىنا ىو بياف أٌف تأثَت القاعدة ظاىر ُب قوؿ الشافعية كاٟتنابلة 
يب صلى اهلل عليو كالنٌ  (ِ)قاؿ: جاء رجل الستدال٢تم ْتديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو

 .(ّ)( قاؿ: ال, قاؿ: قم فاركع ركعتُت ؟يا فبلف يتى أصلن )ة, فقاؿ: يـو اٞتمع اسى سلم خيطب النٌ ك
 [َِْ]األعراؼ:  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  :لعمـو قولو تعاذل كأنٌو ٥تصنصه 

 .(ْ)وجب أف يكوف ٦تنوعنا منو كالكبلـكألنٌو معٌت دينع من استماع ا٠تطبة, ف

                                                 
 (.َُٔص ) سبق ٗترجيو (ُ)
  .رضي اهلل عنو كما تقدـ سابقا  سليك الغطفاينكىو  (ِ)
إذا رأل اإلماـ رجبل جاء كىو خيطب, أمره أف يصلي باب  ُب كتاب اٞتمعة البخارمأخرجو  (ّ)

 (ٕٖٓ) , برقمماـ خيطبباب التحية كاإل( كمسلم َّٗ, )ركعتُت
 (ِّٔ/ُ) الفواكو الدكاين (ِْٔ/ُ) بدائع الصنائع (ِْٗ/ِ) اٟتاكم الكبَت ينظر: (ْ)
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 المسألة الثالثة: حكم صالة الجمعة على العبد
كقد ذىب  (ُ)" الذين" من صيغ العموم مبحث" لفظة "سبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب 

رٛتهم اهلل إذل أٌف . (ِ)ا١تشهور كالشافعية كاٟتنابلة ُب ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  چ قولو تعاذل  عموـى صوا كخصن  ,على العبيد اٞتمعة ال ٕتب

اٞتيمعة حق  كاجبه على بقولو عليو الصبلة كالصبلـ ) [ٗاٞتمعة: ]چپ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
 .(ّ)(, أك مريضه أك صيب   ٦تلوؾ, أك امرأةه  أربعة: عبده  على ُب ٚتاعة إال كل  مسلم

عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ىو ابن حـز كأٛتد ُب ركاية عنو  عدكؿ وسبب   
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ      چ قولو تعاذلُب  عمـو الب ٘تسُّكيهم

 [ٗاٞتمعة: ]

                                                 
 (.َُِينظر: ص ) ((ُ

 ٥تتصر ا١تزين( َّْ/ُ( ا١تعونة على مذىب عادل ا١تدينة )ُٕ/ّينظر: البناية شرح ا٢تداية ) (ِ)
 (ُِّ/ُ) الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد( َُِ/ٖ)

 (.َُّٗترجيو ص )سبق  (ّ)
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 (1) ادلثحث انثانث ػشش: ختصٛص انسُح تانكتاب
 كفيو مطلباف: 

 المطلب األول: توضيح القاعدة:
 :المعنى اإلجمالي

و ٗتصيصي  جيوز سٌنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم تفيد ىذه القاعدة أٌف العاـ الوارد ُب
 .ذ كبلمها كحي من اهلل تعاذلبالقرآف الكرمي؛ إ

حىت يشهدكا أف ال إلو  أمرت أف أقاتل الناس)ٗتصيص قولو عليو الصبلة كالسبلـ مثالو:   
چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  بقولو تعاذل:, (ِ)(...صلى عليو كسلما رسوؿ اهلل ٤تمدن  كأفٌ  ,إال اهلل

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

 .نهم أىل الٌذمةم صٌ حيث خي  [ِٗالتوبة: ] چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     
 أقوال األصوليين في القاعدة:

 نة بالكتاب على قولُت:اختلف األصوليوف ُب جواز ٗتصيص عمـو السٌ 
 . (ّ)جواز ٗتصيص السٌنة بالكتاب, كىو قوؿ ٚتهور األصوليُت  :القول األول
, (ْ)ازم إذل بعض الشافعية : عدـ جواز ٗتصيص السٌنة بالكتاب, نسبو الرٌ القول الثاني

 . (ٓ)مُت كالفقهاءين ا٢تندم إذل بعض ا١تتكلالدٌ  صفيك 

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي
 .إذا ذكره الخطيبصلى اهلل عليو وسلم بي حكم الصالة على النّ 

ُب حكم الصبلة على النيب صلى اهلل كسلم إذا ذكره  -رٛتهم اهلل  -اختلف الفقهاء 
                                                 

( فصوؿ َِٕٗ/ٓ( نفائس األصوؿ )ّّ( اللمع للشَتازم )صَٖٔ/ّينظر: العدة أليب يعلى ) ((ُ
 (ُُْ/ُالبدئع )

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  چ  أخرجو البخارم ُب كتاب اإلدياف, باب (ِ)

بقتاؿ الناس حىت  األمر( كمسلم ُب كتاب اإلدياف, باب َُ( )صِٓبرقم )  [ٓالتوبة: ] چې
 (ُِ)ص (َِ) برقم يقولوا: ال إلو إال اهلل ٤تمد رسوؿ اهلل

( فصوؿ َِٕٗ/ٓ( نفائس األصوؿ )ّّ( اللمع للشَتازم )صَٖٔ/ّينظر: العدة أليب يعلى ) (ّ)
 (ّٖٔ/ُ( إرشاد الفحوؿ )ُُْ/ُالبدئع )

 (ّّٔ/ُينظر: احملصوؿ للرازم ) (ْ)
 .(ُُٖٔ/ْألصوؿ )ينظر: هناية الوصوؿ ُب دراية ا (ٓ)
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 ولُت:ا٠تطبة على ق ا٠تطيب ُب
أٌف ا١تأمـو يصلي على الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم سر ا عند ذكره, كىو قوؿ  :القول األول

كأطلق  ,ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كبعض اٟتنفية اختاره أبو يوسف
 . (ِ),(ُ) صلى اهلل عليو كسلم كلو جهرنايب النٌ على واز الصبلة القوؿ ّتالٌشافعية 

فينبغي  ,بلة على الٌنيب عليو الصبلة كالسبلـأٌف ٝتاع ا٠تطبة أفضل من الصٌ  قول الثاني:ال   
  .(ّ) كىو قوؿ أيب حنيفة ,أف يستمع كال يصلي عليو عند ٝتاع ا٠تطبة

 الترجيح: 
الصبلة على ىو القوؿ ّتواز  -كالعلم عند اهلل  -م يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة الذٌ 

ا ا لئلنصات كإحرازن ٖتقيقن كذلك  ؛عند كجود سببها أثناء ا٠تطبة سر اكسلم النيب صلى اهلل عليو 
  .يب صلى اهلل عليو كسلمالصبلة على النٌ لفضيلة 

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:       
 حيث جٌوزكا الصبلة -رٛتهم اهلل  -ُب ىذه ا١تسألة على قوؿ ٚتهور الفقهاء القاعدةأثرت 

ليو كسلم أثناء ا٠تطبة عند ذكره, على اختبلؼ بينهم ىل يصلى عليو يب صلى اهلل ععلى النٌ 
إذا قلت لصاحبك يـو اٞتمعة: سر ا أك جهرنا؛ كذلك ٗتصيصنا لقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ )

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  چ  :بقولو تعاذل ,(ْ)( أنصت كاإلماـ خيطب فقد لغوت

 [ٔٓاألحزاب: ] چڇ    

يب عليو الصبلة كالسبلـ " ككذلك إف صلى على النٌ ..." (ٓ):المرغيناني أبو الحسنقال 
                                                 

 الشرح الكبَت على منت ا١تقنع( ِٗٓ/ِ( اجملموع للنوكم )ْٔٓ/ِالتاج كاإلكليل )ينظر:  (ُ)
 (ِْٔ/ُ( بدائع الصنائع )َِّ/ِ( هناية احملتاج إذل شرح ا١تنهاج للرملي )ُِٖ/ِ)

راىتو ألنو لكن صرح القاضي أبو الطيب بكالشافعي " مشس الدين ٤تمد بن أيب العباس الرمليقاؿ:  (ِ)
 (َِّ/ِهناية احملتاج ) ألنو يقطع االستماع, كلعل مراده هبا خبلؼ األكذل.

 (ُٖٔ/ِ( البحر الرائق )ِْٔ/ُينظر: بدائع الصنائع ) (ّ)
 (.ٕٔسبق ٗترجيو ص ) (ْ)
علي بن أيب بكر بن عبد اٞتليل ا١ترغيناين, أبو اٟتسن برىاف الدين: من أكابر فقهاء اٟتنفية  :ىو (ٓ)

 ة " توُب عاـكشرحو " ا٢تداية ُب شرح البداي .بداية ا١تبتدم( من مصنفاتو:  " ق َّٓ)كلد 
 .(َِٔ)ص اٟتنفي( تاج الًتاجم أليب الفداء ّّٖ/ُا١تضية ) ( ينظر: اٞتواىرىػ ّٗٓ)
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 چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ قولو تعاذل: لفرضية االستماع إال أف يقرأ ا٠تطيب 

 .      (ُ)" امع ُب نفسوفيصلي السٌ  [ٔٓاألحزاب: ]
عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة كىو ما  -رٛتو اهلل- عدول أبي حنيفةوسبب 

كن ُب كل يب صلى اهلل عليو كسلم ٦تا ديي بلة على النٌ إحراز فضيلة الصٌ  فٌ ريكم عنو أنٌو قاؿ: "إ
 .(ِ)"ماع أفضلفكاف السٌ  ,هبذه اٟتالة كإحراز ثواب ٝتاع ا٠تطبة خيتص, كقت

 
 

                                                 

 .(ٔٓ/ُ) ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم (ُ)
 .(ِْٔ/ُبدائع الصنائع ) (ِ)
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ُح
ّ
ُح تانس

ّ
  (1) ادلثحث انشاتغ ػشش: جٕاص ختصٛص انس

 كفيو مطلباف
 المطلب األول: توضيح القاعدة:

 أقوال األصوليين في القاعدة: 
 ١تسألة على قولُت:اختلف األصوليوف ُب ىذه ا

كمثلوا  -رٛتهم اهلل  -جيوز ٗتصيص الٌسنة بالٌسنة, كىو قوؿ ٚتهور األصوليُت  القول األول:
ا صن كرد ٥تصن , حيث (ّ) ( صدقة (ِ) فيما دكف ٜتسة أكسق )ليس صلى اهلل عليو كسلملو بقولو 

صاب كما و عاـ ُب النٌ فإنٌ , (ْ)(فيما سقت السماء العشر )عليو كسلم  لعمـو قولو صلى اهلل
 . (ٓ)دكنو

 . (ٔ)ة ٔتثلها, نيسب إذل داكد الظاىرمعدـ جواز ٗتصيص السن القول الثاني:

                                                 
( التحبَت ٓ/ّ( التقرير كالتحبَت )َِٔنقيح الفصوؿ )ص( شرح تِٕٗ/ُينظر: قواطع األدلة ) (ُ)

 (ِِٓٔ/ٔشرح التحرير )
ق: سٍ الوى صلى اهلل عليو كسلم.  ستوف صاعا بصاع رسوؿ اهللكىو الوىٍسقي ٚتع: مفرده األوسق  ((ِ

. ينظر: غريب اٟتديث كالوسق أيضا: ضم الشيء إذل الشيء ,ككل شيء كسقتو فقد ٛتلتو ,اٟتمل
  .(ُٖٓ/ٓ( النهاية غي غريب اٟتديث كاألثر )ْٕٔ/ِالبن اٞتوزم )

, برقم كتاب الزكاة  ( كمسلمُٓٗ( )صُْْٕ, برقم )زكاة الورؽأخرجو البخارم ُب كتاب باب (ّ)
 (ْٕٖ)ص (ٕٗٗ)

( َُِ( )صُّْٖ, برقم )العشر فيما يسقى من ماء السماءأخرجو البخارم كتاب الزكاة, باب  (ْ)
 (ْٖٖ)ص (ُٖٗ) , برقمأك نصف العشر باب ما فيو العشر كمسلم كتاب

( ركضة الناظر ُّٖ)صإيضاح احملصوؿ من برىاف األصوؿ(ِٓٓ/ُينظر: ا١تعتمد للبصرم ) (ٓ)
 ( ٓ/ّ( التقرير كالتحبَت )ِّٗ/ِ/جُ/اإلحكاـ لآلمدم )ِ)

   .(ّٔٔ/ّ( شرح الكوكب ا١تنَت )ْٕٗ/ْ( البحر احمليط )ِٕٗ/ُينظر: قواطع األدلة ) (ٔ)
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 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي
 .و العكس أثناء الخطبةحكم كالم المأموم مع اإلمام أ

فقهاء  كأٌف ال (ُ)"حجية مذىب الصحايبسبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث "
أنٌو جيوز للخطيب أف يتكلم أثناء ا٠تطبة بأمر فيو مصلحة كأمر على رٛتهم اهلل تعاذل اتفقوا 

ولو كأٌف عمـو ق, كال يكوف بذلك الغينا ,ٔتعركؼ, أك هني عن منكر, كجيوز للمأمـو إجابتو
 .(ِ)(, كاإلماـ خيطب فقد لغوت لصاحبك يـو اٞتمعة أنصت :إذا قلتعليو الصبلة كالسبلـ ) 

, ك٦تا خيٌص بو قولو عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ: ال قاؿ: قم  يا فبلف؟ يتى أصلن ) ٥تصوصه
 نة ٔتثلها.ٗتصيص السٌ باب من  و. كى(ّ)( فاركع ركعتُت

فيو من الفقو  ُب تعليقو على حديث جابر رضي اهلل عنو "... -رٛتو اهلل  -:(ْ) قال الخطابي
 . (ٓ)"ا٠تطبة فسدي ذلك ال يي  فٌ أك  ,دثي جواز الكبلـ ُب ا٠تطبة ألمر حيى 

 
 

                                                 
 (.ّٔص ) ينظر: ((ُ

 (.ٖٖسبق ٗترجيو ص ) (ِ)
 (.ٖٖسبق ٗترجيو ص ) (ّ)
  ق( ُّٗ)ا٠تطايب الشافعي كلد  البسيتأبو سليماف ٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم بن ا٠تطاب  :ىو (ْ)

( ينظر: ىػ ّٖٖ" )" غريب اٟتديث " ك " معادل السنن  من مصنفاتو:كاف فقيهان أديبان ٤تدثان 
 (ِِٖ/ّالشافعية الكربل للسبكي )( طبقات ُِْ/ِكفيات األعياف )

 .(ِْٗ/ُ) معادل السنن, كىو شرح سنن أيب داكد (ٓ)
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 ؟ (1) ادلثحث اخلايس ػشش: ْم أقم اجلًغ ثالثح
 :كفيو مطلباف 

 المطلب األول: توضيح القاعدة:
 شرح مفردات القاعدة:      

 . (ِ)ضم الشيء إذل الشيء :حقيقة اٞتمع
 .(ْ), كٚتع تكسَت(ّ)كىو قسماف: ٚتع تصحيح

 المعنى اإلجمالي: 
 يصدؽ عليو لفظ اٞتمع عند إطبلقو ٣ترٌدنا ىل ىو اثناف أك ثبلثة ؟ترد ىذه القاعدة لبياف ما 

 :أقوال األصوليين في القاعدة
 ٖترير ٤تل النزاع    

كالوصية ىو:  مل عليو صيغ اٞتمع ُب باب اإلرثال خبلؼ بُت األصوليُت أٌف أقل ما حي
ُب باهبما ىو اثناف, كما ال خبلؼ بينهم ُب جواز الٌتعبَت  ا١تراد بوٌف اثناف, إٍذ ثبت بالٌدليل أ

 :تعاذلبلفظ اٞتمع عن الواحد, أك االثنُت ُب مقاـ الٌتعظيم, كما ُب اإلنساف منو كاحد كقولو 
 . (ٓ) [ ْ]التحرمي:  چ ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ چ

                                                 
( بديع ٗٓ/ِ( التمهيد أليب ا٠تطاب )َِِ(  ا١تنخوؿ للغزارل )صِِّ/ّالتقريب كاإلرشاد )  (ُ)

 (ّْٓ/ِالنظاـ )
 (َٔص) ( ٥تتار الصحاحْٕٗ/ُمقاييس اللغة )ينظر:  (ِ)
فيو كاحده من التغَت, كىو نوعاف: ٚتع مذكر كىو ما ٚتع فيو بواك  ىو ما سلم صحيح:الجمع ال (ّ)

  .اا كجرن مسلموف رفعا, كمسلمُت نصبن  :كنوف, أك بياء كنوف. ٨تو
  .ىو ما ٚتع فيو بألف كتاء ٨تو ا١تسلمات, كا٢تندات كٚتع مؤنث:     

  .األبرارالرجاؿ,  ٨تو: ىو ما تغَت فيو نظم الواحد, تكسير:الجمع  (ْ)
 أيضا إذل نوعُت:  اٞتمعىذا م سٌ كقي       
 أٍفعلة كأرغفة,  كأٍفعل  كأنٍفس.  :ثبلثة كالعشرة كما بينهما, كلو أبنية منهاالدؿ على  ٚتع قلة: كىو ما 

 ة منها فعوؿ كبيوع كًفعاؿ ككراـ . َت كلو أبنية كث ,ٚتع كثرة: كىو ما ٕتاكز العشرة -ِ    
 ( ُّٕٕ/ّ( توضيح ا١تقاصد كا١تسالك بشرح ألفية ابن مالك )ِّٔ-ِّْينظر: تلقيح الفهـو )     
 (ِٗ/ّالبحر احمليط ) (َِّ/ُشرح اللمع )     

 ( ُّْ-ُُْ/ّ( البحر احمليط )ُٗ-َٗ/ُينظر: شرح التلويح على التوضيح ) (ٓ)
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كاختلفوا ُب اللفظ ا١تسٌمى بصيغة اٞتمع ا١تنكر كرجاؿ كمسلمُت كمسلمات, ككذلك 
االثنُت, ك ا٠تبلؼ فيو على ضمائر ا٠تطاب كالغيبة, ىل تطلق على الٌثبلثة حقيقة, أك على 

 :     (ُ)قولُت
 . (ِ)ثبلثة, كبو قاؿ ٚتهور األصوليُت معأٌف أقل اٞت القول األول:
.            (ْ), كبعض الشافعية(ّ)مع اثناف, كىو مذىب بعض ا١تالكيةأٌف أقل اٞت :القول الثاني

 رحم اهلل اٞتميع .(ٓ)من أصحابناكىو قوؿ طائفة  :قاؿ ابن حـز

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي
 .و الجمعةالعدد الذي تنعقد ب

كقد ذىب أبو حنيفة  (ٔ)"حجّية مذىب الصحابيسبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث "
  -رٛتو اهلل-و أليب حنيفة أٌف اٞتمعة تنعقد بثبلثة, ك٦تا استيدؿ ب -رٛتهما اهلل  -كأٛتد ُب كراية 

 قاعدة أقل اٞتمع ثبلثة.
ا عليو فليس ّتمع فقن ا متٌ بلثة ليس ٚتعن كما دكف الثٌ "... الطحطاويجاء في حاشية 

أقل اٞتمع ثبلثة حقيقة  كبياف ما ذكره ا١تصنف أفٌ  ,ا ٚتع مطلقكا١تشركط ىنا ظن   ,مطلق
 .  (ٕ)..." ثنيةالة عليو صيغة التٌ ١تخالفة صيغتو الدٌ 

ا من كأمٌ بقولو " (ٖ)ىو ما ذكره  ابن رشد اٟتفيد - رٛتهم اهلل - عدول المالكيةوسبب 
األكثر كالعرؼ ا١تستعمل اسم اٞتمع قاؿ: ال تنعقد باالثنُت كال  راعى ما ينطلق عليو ُب

                                                 
 (َٓٓ/ُ( إرشاد الفحوؿ )ِٗ-ُٗ/ُينظر: شرح التلويح على التوضيح ) (ُ)
( ُُٓ/ُ( أصوؿ السرخسي )ّْٖ/ُ(الربىاف ُب أصوؿ الفقو )ْٗٔ/ِعلى )ينظر: العدة أليب ي (ِ)

  (َْٓ/ُ) إحكاـ الفصوؿ
كحكي عن اإلماـ مالك رٛتهم اهلل ٚتيعا. ينظر:  كابن ا١تاجشوف, كالباقبلين, كالباجي, كابن خويز,  (ّ)

 (ٖٕٓ/ُ( لباب احملصوؿ )َْٓ/ُإحكاـ الفصوؿ )
 (ُْْ/ّ( البحر احمليط )ِّٕ/ِ/جُإلحكاـ لآلمدم )كأيب إسحاؽ اإلسفراييٍت. ينظر: ا  (ْ)
 (ِ/ْينظر: اإلحكاـ البن حـز ) (ٓ)

 (.ِٓينظر: ص ) ((ٔ
 (ُُٓ)ص ٛتد بن ٤تمد الطحطاكمأل حاشية الطحطاكم على مراقي الفبلح شرح نور اإليضاح (ٕ)

 .سبقت ترٚتتو ((ٖ
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ىذا اٞتمع  دن ك١تا كاف من شرط اٞتمعة االستيطاف عنده حى  ا,ُب ذلك حد   باألربعة كدل حيدٌ 
 .(ُ)"رٛتو اهلل  اس كىو مالكاس الذين ديكنهم أف يسكنوا على حدة من النٌ بالقدر من النٌ 

 إذل الٌتحديد باثٍت عشر رجبلن فإنٌو رأل أٌف ىذا العدد -ية ا١تالك -من ذىب منهم  وأّما
 . (ِ)...يصح منهم االنفراد باالستيطاف فصح أف تنعقد هبم اٞتمعة

عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه  –رٛتهم اهلل  -الشافعية والحنابلةعدول وسبب 
كنت قائد أيب بعد "بن مالك, قاؿ:  (ّ)ا ركل عبد الرٛتن بن كعبٔتىو استدال٢تم ك ا١تسألة 

ك تًتحم ه, ككاف إذا ٝتع نداء اٞتمعة ترحم على أسعد بن زرارة, فقلت لو: إنٌ بصري  فٌ ما كي 
ع بنا ُب بٍت بياضة, قلت: كم كنتم؟ قاؿ: و أكؿ من ٚتٌ عليو عند نداء اٞتمعة؟ قاؿ: نعم؛ ألنٌ 

 . (ْ)" أربعُت رجبلن 
 

                                                 
 (ُٗٔ/ُبداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ) (ُ)
 (ُّٔ/ّليل )ينظر: مواىب اٞت (ِ)

ٝتع من أبيو كركل  ثقة, التابعي ككاف ا٠تطاب وأب عبد الرٛتن بن كعب بن مالك بن أيب كعبىو  ((ّ
عنو الزىرم, توُب رٛتو اهلل ُب خبلفة سليماف بن عبد ا١تلك  ينظر: الطبقات الكربل البن سعد 

 .(ٖٓ/ِللعجلي ) معرفة الثقات( ِّٕ/ٓ)
ىذا ( كقاؿ اٟتاكم "ْٕٕ/ُٓ( )َُّٕكابن حباف برقم ) (َُِٖأخرجو ابن ماجو برقم )  ((ْ

: ( كحسنو األلباينُْٕ/ُ" ا١تستدرؾ للحاكم )حديث صحيح على شرط مسلم كدل خيرجو
 (ُِٔ/َُ) التعليقات اٟتساف
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 ؟  (1) شش: ْم ٚذخم انؼثٛذ يف اخلطاتاخ انؼايحادلثحث انسادس ػ
 كفيو مطلباف

 :المطلب األول: توضيح القاعدة
 المعنى اإلجمالي:

     ىل      "         األكامر كالٌنواىي الواردة ُب ا٠تطابات العامة ا١تطلقة  ٨تو:" النٌاس, كا١تؤمنوف

 يد كشمو٢تا األحرار ؟  تشمل العب
أقوال األصوليين في القاعدة:            
على ثبلثة أقواؿ:اختلف األصوليوف ُب ىذه ا١تسألة         
أٌف العبيد يدخلوف ُب ا٠تطاب العاـ, كإليو ذىب ٚتهور األصوليُت منهم  :القول األول       

. (ِ)ةاألئمة األربع  
 (ْ)(ّ)ا١تالكي , كإليو ذىب بعض األصوليُت كابن خويز منداد: أهٌنم ال يدخلوفالقول الثاني      

. (ٓ)مدم عن األقلُتكحكاه اآل  
دل  ا أك كاليةن ا أك عقدن ا توجو إليهم, كإف تضمن ملكن دن إف تضمن ا٠تطاب تعبٌ : القول الثالث   

.(ٔ), حكاه الزركشي عن بعض الشافعية يدخلوا فيو  
 

  

                                                 
( أصوؿ الفقو البن مفلح ُٖٗ/ِ( اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج )ِْٖينظر: إيضاح احملصوؿ )ص (ُ)

 (ُّٖ/ِلبابرٌب )( الردكد كالنقود لُٕٖ/ِ)
( ُُٗ/ّ( الواضح ُب أصوؿ الفقو )ٕٓ( التبصرة  للشَتازم )صّٕٔ/ُينظر: إحكاـ الفصوؿ ) (ِ)

 (ُّٖ/ِالردكد كالنقود للبابرٌب )
 (ِْٖ( إيضاح احملصوؿ )صّٕٔ/ُينظر: إحكاـ الفصوؿ ) (ّ)

الفقيو األصورل كاف من اهلل أبو بكر ا١تعركؼ بابن خويز منداد ا١تفسر  ٤تمد بن أٛتد بن عبد :ىو ((ْ
 -رٛتو اهلل  -كبار علماء ا١تالكية ُب العراؽ, من مصنفاتو: أحكاـ القرآف, كاٞتامع ألصوؿ الفقو توُب 

 (   ِٕ/ِ( طبقات ا١تفسرين للداككدم )ٕٕ/ٕق ( ينظر: ترتيب ا١تدارؾ  )ُّٗعاـ )
 (ُّّ/ِ/جُينظر: اإلحكاـ لآلمدم ) (ٓ)
 .(ِْٕ/ْينظر: البحر احمليط ) (ٔ)
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 اني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىيالمطلب الث
 .حكم صالة الجمعة على العبد

كقد ذىب  (ُ)" الذين" من صيغ العموممبحث" لفظة " سبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب 
إذل كجوب صبلة اٞتمعة على العبيد؛ مستدلُت  -رٛتهما اهلل-ابن حـز كأٛتد ُب ركاية عنو 

  [ٗاٞتمعة: ]چپ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻچ بعمـو قولو تعاذل 

ا ال ٕتب اٞتمعة على فقد اجتمع من األحاديث أهنٌ رٛتو اهلل:"...- (ِ) قال الصنعاني
بوجوهبا عليو لدخولو  :متفق عليو إال عند داكد فقاؿكا١تملوؾ, كىو ...يبالصٌ  (ّ)سفي ستة أنػٍ 

 [ ٗاٞتمعة: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ      چ  :ٖتت عمـو
 .(ْ)ا٠تطاب و تقرر ُب األصوؿ دخوؿ العبيد ُبفإنٌ 

يركف أٌف  -رٛتهم اهلل-ُب تقرير القاعدة أٌف ٚتاىَت األصوليُت منهم األئمة األربعة سبق 
ا٠تطاب العاـ يتناكؿ العبيد كما يتناكؿ األحرار, كسبب عدك٢تم عن األخذ ٔتقتضى القاعدة 

اٞتيمعة حق  اٞتمعة بقولو عليو الصبلة كالصبلـ )هم لعمـو آية ه ا١تسألة ىو ٗتصيصُب ىذ
 .(ٓ)(, أك مريضه أك صيب   ٦تلوؾ, أك امرأةه  أربعة: عبده  على ُب ٚتاعة إال كاجبه على كل  مسلم

 
 
 
 

                                                 
 .(َُِينظر: ص ) ((ُ

 كلد الصنعاين أبو إبراىيما١تعركؼ باألمَت  ٤تمد بن إٝتاعيل بن صبلح بن ٤تمد اٟتسٍت :ىو (ِ)
" سبل السبلـ" توضيح األفكار شرح تنقيح األنظار, من مصنفاتو: "أصيب ٔتحن كثَتة ق(َُٗٗ)

 .(ٔٓ/ٗفُت )( معجم ا١تؤلّٖ/ٔق( ينظر: األعبلـ للزركلي) ُُِٖ) توُب رٛتو اهلل
 (ُْٕ/ُ, كمسافر, كأىل بادية" ينظر: سبل السبلـ )كمريض ,كصيب ,كامرأة ,٦تلوؾيىقصد بستة أنفس " (ّ)
 (ُْٕ/ُينظر: سبل السبلـ ) (ْ)
 من البحث. (َُّٗترجيو ص )سبق  (ٓ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 القواعد األصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة"        
032 

  (1)نتقٛٛذادلثحث انساتغ ػشش: ادلطهق جيش٘ ػهٗ إطالقّ يا مل ٚشد دنٛم ا
 كفيو مطلباف:

 :المطلب األول: توضيح القاعدة
 شرح مفردات القاعدة:

ُب  يء, ييطًلقو إطبلقنا, كىو مأخوذ من مادة يدؿٌ اسم مفعوؿ من أطلق الشٌ  المطلق لغة:
يلىو, كأطلٍقت يقاؿ: أطلق األسَتى إذا خلى سبٚتيع تصاريفها على الٌتخلية, كالًٌتؾ كاإلرساؿ, 

 . (ِ)القوؿى إذا أرسلتو
ا غَت معٌُت  وفي االصطالح:      . (ّ) باعتبار حقيقة شاملة ٞتنسو ىو ما تناكؿ كاحدن
 . (ْ)ا١تراد ٔتا يقيده: أم ما حيد كيضيق شيوع اللفظ ا١تطلق كيقلل من انتشاره بُت أفراد جنسو      
اسم مفعوؿ من التقييد, كىو ضد اإلطبلؽ, يقاؿ: قاده قيدا؛ جعل القيد  والمقيد لغة:    

كمنو تقييد األلفاظ ٔتا دينع االختبلط كيزيل  ,كقيدتو تقييدا جعلت القيد ُب رجلوُب رجلو, 
 . (ٓ) االلتباس

املة زائد على اٟتقيقة الشٌ   موصوؼ بأمر أك غَت معٌُت ىو ا١تتناكؿ ١تعٌُت  وفي االصطالح:    
 . (ٔ)نسوٞت

 المعنى اإلجمالي:      
فظ ا١تطلق اجملرد عن القرائن كا٠تارل من القيود, أف تفيد ىذه القاعدة أٌف األصل ُب اللٌ 

 يبقى على إطبلقو, كيعمل بو كذلك ُب أمن فرد من أفراده ما دل يرد دليل الٌتقييد.
 أقوال األصوليين في القاعدة: 

 رعيةالشٌ  صوصاتفق األصوليوف على أٌف اللفظ إذا كرد مطلقنا ُب أم نٌص من النٌ    

                                                 
شرح التلويح على التوضيح ( َُٖ( احملصوؿ البن العريب )صّْينظر: اللمع للشَتازم )ص (ُ)

(ُ/ُُٓ).  
 .(ّٕٔ/ِا١تصباح ا١تنَت ) (َِْ/ّينظر: مقاييس اللغة ) (ِ)
 .(ِّٗ/ّينظر: شرح الكوكب ) (ّ)
 .(ّّْا١تطلق كا١تقيد. لشيخنا أ/د. ٛتد الصاعدم )ص (ْ)
 .(ُِٓ/ِ) ( ا١تصباح ا١تنَتّْٕ/ّينظر: لساف العرب ) (ٓ)
 .(َّٔ/ِشرح ٥تتصر الركضة ) ينظر: (ٔ)
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, إال إذا كرد دليله على تقييده, كصفنا   فاألصل:  العمل بو على إطبلقو دكف تغيَت أك تأكيلو
كاف القيدي أـ شرطنا, زماننا أـ مكاننا أـ غَت ذلك, ٦تا يصرفو عن إطبلقو أك حيدد من شيوعو 

 . (ُ)جنسو ُب
عليو كسلم "... كالواجب أف يطلق ما أطلقو صاحبي الٌشرع صلى اهلل  يقول شيخ اإلسالم

 . (ِ)كيقيند ما قٌيده "
"...فما أطلقو اهلل من األٝتاء, كعٌلق بو األحكاـ من األمر ويقول أيًضا في موضع آخر 

 كرسولًو صلى اهلل عليو ةو من اهللكالٌنهي كالٌتحليل كالٌتحرمي, دل يكن ألحد أف يقيدنه إال بداللى 
 . (ّ)كسلم "

 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألتان
 المسألة األولى: المقدار المجزئ من الخطبة

 ُب ا١تقدار اجملزئ من ا٠تطبة على عدة أقواؿ:  -رٛتهم اهلل -اختلف الفقهاء 
ا٠تطبة حيسن ذكر أقوا٢تم ُب  قبل ا٠توض ُب بياف أقواؿ الفقهاء ُب أقل ا١تقدار اجملزئ من

 للجمعة أك تكفي خطبة كاحدة ؟ افشرط احكم ا٠تطبتُت ىل مه
ا٠تطبتُت شرط ُب انعقاد  أفٌ إذل  -رٛتهم اهلل  -ٚتهور ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة  ذىب

 .(ٓ)خطبتاف سنٌ خطبة كاحدة, كتي ىو رط الشٌ  أفٌ  إذلاٟتنفية كذىب , (ْ) اٞتمعة
 المقدار المجزئ من الخطبة: أقوال الفقهاء في
أف يذكر اهلل تعاذل على  إذل أٌف ا١تقدار اجملزئ من ا٠تطبة ىو -رٛتو اهلل -ذىب أبو حنيفة 

 . ل أك ٛتد اهلل تعاذل على قصد ا٠تطبة أجزأهح أك ىلٌ حىت لو سبٌ  ,كر أـ كثرالذٌ  لٌ قصد ا٠تطبة قى 
ى خطبة ُب سمٌ يأٌب بكبلـ يي  رط أفالشٌ  -رٛتهما اهلل تعاذل- أبو يوسف ومحمد :وقال

  .(ٔ)العرؼ
                                                 

شرح  (ُّ/٣ِْتموع الفتاكل )( َُٖ( احملصوؿ البن العريب )صّْصاللمع للشَتازم )ينظر:  (ُ)
 (ٔ/ِإرشاد الفحوؿ ) (ُُٓ/ُالتلويح على التوضيح )

 (ُّ/ِْينظر: ٣تموع الفتاكل ) (ِ)
 (ِّٔ/ُٗينظر: ٣تموع الفتاكل ) (ّ)
 (ِٔ/ُ( إرشاد السالك )ّٔٓ/ِ(هناية ا١تطلب )ِّٕ/ُينظر: الكاُب ُب فقو اإلماـ أٛتد ) (ْ)
 (ٕٔ/ِ( احمليط الربىاين )ِِٔ/ُينظر: بدائع الصنائع )(ٓ)
 مع ا١تصدرين السابقُت.( ٗٓ/ِينظر: العناية شرح ا٢تداية ) (ٔ)
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 ما يقع عليو اسمىو جيزئ من ا٠تطبة فإٌف أقل ما  -رٛتهم اهلل - المالكية وأّما عند
فإف  كلو سجعتُت, ٨تو: اتقوا اهلل فيما أمر, كانتهوا عما عنو هنى كزجر., ا٠تطبة عند العرب

 .(ِ) (ُ) جيزئودل ح أك ىلل أك كرب سبٌ 
الصبلة على النيب صلى , ك اهلل دي ٛتىٍ أٌف أقل ما جيزئ إذل  -هم اهللرٛت-كذىب الشافعية 

  . (ّ)قراءة آيةك  ,الدعاء للمؤمنُت ُب ا٠تطبة الثانية, ك الوصية بالتقولك  ,اهلل عليو كسلم
 ا١توعظةك  كاشًتط اٟتنابلة ما اشًتطو الٌشافعية باستثناء الدعاء, كعربكا عن الوصية بالتقول

      . (ْ)ة بُت ا٠تطبتُتا١تواالكزاد بعضهم 

 :الترجيح
ىو االتياف ٔتا ينطبق عليو اسم ا٠تطبة  -كالعلم عند اهلل  -الراجح ُب ىذه ا١تسألة 

 شرعنا, كىو كعظ النٌاس ككصيتهم. 
 نيا كذكر ا١توتالدٌ  " كال يكفي ُب ا٠تطبة ذُـّ  رٛتو اهلل: - شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول
      .(ٓ)" ...وت بو ا١تقصودي صل باختصار يفي ا, كال ٖتى عرفن  ى ا٠تطبةسمٌ من مي  بل ال بدٌ 

 

حيصل هبا ا١تقصود  و إذا خطب خطبةن واب أنٌ كالصٌ : "رٛتو اهلل -(ٔ) الشيخ السعديوقال 
كإف دل يلتـز بتلك ا١تذكورات, نعم من كماؿ ا٠تطبة الثناء على اهلل  ذلك كاؼو  كا١توعظة أفٌ 

                                                 
 ( ّّٕ/ُ( حاشية العدكم )ٕٔ/ُينظر:  التفريع البن اٞتبلب ) (ُ)
طبة ما ٍب القدر الواجب من ا٠ت"...أبو ٤تمد جبلؿ الدين عبد اهلل بن ٧تم السعدم ا١تالكيقاؿ:  (ِ)

ح كىلل دل ٕتز, إال أف يأٌب بكبلـ ابن القاسم: " إف سبٌ  :كقاؿ. لو باؿ, كيقع عليو اسم ا٠تطبة
و, كحيذر القاضي أبو بكر: " كأقلو ٛتد اهلل تعاذل, كالصبلة على نبيٌ ك . يكوف عند العرب خطبة

عقد ( ُُٕ/ُهد )بداية اجملت( ٕٔ/ُالتفريع البن اٞتبلب ) . ينظر:كيبشر, كيقرأ شيئا من القرآف
 (ُْٔ/ُ) اٞتواىر الثمينة ُب مذىب عادل ا١تدينة

 (ٕٔٓ/ْ) فتح العزيز بشرح الوجيز( ُٕٓ/ِينظر: البياف للعمراين ) (ّ)
 (ُٖٕ/ِعلى ٥تتصر ا٠ترقي ) شرح الزركشي (ُُٔ)ص العدة شرح العمدةينظر:  (ْ)
 (ّٓٓ/٣ٓتموع الفتاكل )( ٓ) 
, كلد د اهلل آؿ سعدم التميمي , عبلمة القصيم ُب زمانوعبد الرٛتن بن ناصر بن عب :( ىؤ) 

عاـ مؤلفات جليلة منها: تفسَت الكرمي ا١تناف , كاإلرشاد إذل معرفة األحكاـ , كتوُب  ق( َُّٕ)
 ( ِّٗ)ص ( , كمشاىَت علماء ٧تدِْٖ)صينظر: النعت األكمل  (ىػُّٕٔ )
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 . (ُ)" اهلل عليو كسلم صلى كعلى رسولو
اشًتاط الفقهاء األركاف األربعة ُب كل من ا٠تطبتُت فيو نظر, كإذا أتى ُب  "...أيًضاوقال 

نة للقلوب فقد أتى با٠تطبة, كلكن يٌ كل خطبة ٔتا حيصل بو ا١تقصود من ا٠تطبة الواعظة ا١تلى 
اءة شيء من القرآف كقر  صلى اهلل عليو كسلمٛتد اهلل, كالصبلة على رسوؿ اهلل  ال شك أفٌ 

 .(ِ)ينة ٢تا "من مكمبلت ا٠تطبة, كىي ز 

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:
يظهر تأثَت القاعدة ُب ىذه ا١تسألة على القوؿ بأٌف الواجب ُب ا٠تطبة ىو ًذٍكر ما ينطبق 

على األركاف األربعة اليت ذكرىا الشافعية  سم ا٠تطبة, كأنٌو ال جيب اشتماؿ ا٠تطبةعليو ا
إليو اٟتنفية كا١تالكية على اختبلؼ يسَت  ة كىذا القوؿ كما ترل ىو الذم ذىبنابلكاٟت

 بينهم.
   :تعاذل        لقولو ؛الواجب ىو مطلق ذكر اهلل أفٌ  كأليب حنيفة .."رٛتو اهلل:  -يقول الكاساني

 عي طاكي و تى بل؛ ألنٌ مى فيو فلم يكن ٤تٍ  ال جهالةى  اهلل تعاذل معلوـه  كري كذ  [ٗ]اٞتمعة:  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ        چ  
 . (ّ) "أك بذكر طويل ال جيوز إال بدليل ى خطبةن سمٌ العمل من غَت بياف يقًتف بو فتقييده بذكر يي 

عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ىو أهٌنم فٌسركا  -رٛتهم اهلل - عدول الشافعية والحنابلة وسبب   
 آلية بفعلو عليو الصبلة كالسبلـ, كرأكا أٌف خطبتىو عليو الصبلة كالسبلـ كانتكر ُب االذٌ 

 .(ْ)تشتمل على األمور اليت اشًتطوىا

 .المسألة الثانية: الجلسة بين الخطبتين
 على قولُت:  اختلف الفقهاء ُب حكم جلوس ا٠تطيب بُت ا٠تطبتُت  

 . (ٓ) كاٟتنابلةكا١تالكية  ؿ اٟتنفيةقا كبو, ةاٞتلوس بُت ا٠تطبتُت سنٌ  : أفٌ القول األول
                                                 

 (. َٕص) من ا١تسائل الفقهية للسعدم( ا١تختارات اٞتلية ُ) 
 (. ُّٗص( الفتاكل السعدية )ِ) 
 (ٕٔ/ِ( احمليط الربىاين )ِِٔ/ُبدائع الصنائع ) (ّ)
( الشرح الكبَت على منت ا١تقنع ُٕٓ/ّ( ا١تغٍت البن قدامة )َِٗ/ُينظر: ا١تهذب للشَتازم )  (ْ)

(ِ/ُِٖ).  
 =على ٥تتصر  كشيشرح الزر ( ُْٓ/ِ( هناية ا١تطلب )ُِٓ/ُ) الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينةينظر:  (ٓ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 القواعد األصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة"        
036 

حيح كا١تشهور عن الصٌ ىو ك , اٞتلوس بُت ا٠تطبتُت شرط لصحتهما : أفٌ القول الثاني
 . (ُ)د كركاية عن اإلماـ أٛت ,افعيةالشٌ 

 الترجيح: 
ىو القوؿ بسنٌية ىذه  -كاهلل أعلم بالصواب  -م يظهر رجحانو ُب ىذه ا١تسألة الذٌ 

كاإلعبلـ بالفراغ من , اٞتلسة الفصل بُت ا٠تطبتُتمن  الغرض فٌ ط؛ ألاٞتلسة كأهٌنا ال تشًت 
 يتحقق بدكهنا, كألٌف من أفعالو , كما أٌف مقصود ا٠تطبةاشرطن  ااألكذل, كذلك ال يوجب كوهن

 ما ىو سنة باتفاؽ. عليو الصبلة كالسبلـ

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:
 فصل لسةاٞت ألفٌ  عدـ اشًتاط اٞتلسة بُت ا٠تطبتُت؛القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ُب القوؿ بأثرت 

 ال للجلوس. ,ا٠تطبة اسم للكبلـ الذل خيطب بو خاصةك ن, كاسًتاحة للخطيب,  الذنكريٍ ُتب
دة كالقراءة عٍ ا عن قيد القى كر مطلقن اهلل تعاذل أمر بالذٌ  ألفٌ رٛتو اهلل: "...- قال الكاساني

 . (ِ)..." اعل شرطن فبل ٕتي 
عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ىو  -رٛتهم اهلل - عدول الشافعية وسبب

عن ما كرد  منها:. (ّ)استدال٢تم ٔتا كرد من مواظبة الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم على ىذه اٞتلسة 
, ٍب ا, ٍب يقعديب صلى اهلل عليو كسلم خيطب قائمن كاف النٌ )قاؿ:  -رضي اهلل عنهما- ابن عمر

 . (ٓ)( صلوا كما رأيتموين أصلي, كقد قاؿ: عليو الصبلة كالسبلـ )(ْ)( يقـو كما تفعلوف اآلف

                                                 

  (ِٔ/ّ) البناية شرح ا٢تداية(ُٕٔ/ِا٠ترقي ) =
 (ُْٔ/ُ)ا١تبدع  (ُْٓ/ِ( هناية ا١تطلب ) ُِِ/ُ) اللباب ُب الفقو الشافعيينظر:  (ُ)
 .(ِّٔ/ُبدائع الصنائع ) (ِ)

 .(ُْٓ/ْ( اجملموع للنوكم )ُٕٓ/ِينظر: البياف ُب ا١تذىب الشافعي ) ((ّ
 (ُِٔ( )صَِٗ, برقم )ا٠تطبة قائما اٞتمعة, بابأخرجو البخارم ُب كتابو  (ْ)

باب األذاف للمسافر, إذا كانوا ٚتاعة, كاإلقامة ككذلك بعرفة  ,كتاب األذافُب  ( أخرجو البخارم (ٓ
 ( َٗص( )ُّٔرقم ), بكٚتع, كقوؿ ا١تؤذف: الصبلة ُب الرحاؿ, ُب الليلة الباردة أك ا١تطَتة
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 ؟  (1) ادلثحث انثايٍ ػشش: ْم يفٕٓو احلصش حجح
 كفيو مطلباف

 :المطلب األول: توضيح القاعدة
 شرح مفردات القاعدة:           
 . (ِ)كا١تنع ,كاٟتبس ,كىو اٞتمع الحصر لغة:  
 . ّ() للمسكوت عنو بصيغة إٌنا ك٨توىا ىو إثبات نقيض اٟتكم ا١تنطوؽ والمراد بمفهوم الحصر:      
 أقوال األصوليين في القاعدة:       
 ألصوليوف ُب االحتجاج ٔتفهـو اٟتصر على قولُت:اختلف ا       
 . رٛتهم اهلل(ْ)أٌف مفهـو اٟتصر حجة, كبو قاؿ ٚتهور األصوليُت  القول األول:       
 . رٛتهم اهلل(ٓ)أٌف مفهـو اٟتصر ليس ْتجة, كقوؿ اٟتنفية  القول الثاني:       

 على قولُت:   ٕ() , أك ا١تفهـو(ٔ) بيل ا١تنطوؽيتو, اختلفوا ىل ىو من قُت ْتجٌ ٍب إٌف اٞتمهور القائل   
, كإليو ذىب ٚتهورىم  القول األول:        .   (ٖ)أنٌو من قبيل ا١تفهـو
 . (َُ) (ٗ)أنٌو من قبيل ا١تنطوؽ, نيسب إذل أيب إسحاؽ الشَتازم  القول الثاني:      

                                                 
(  ِْٓٗ/ٔ( التحبَت شرح التحرير )ُٔٓ/ُتقرير كالتحبَت )( الُٓينظر: شرح تنقيح الفصوؿ )ص (ُ)

 (ُُْ/ِالضياء البلمع )
 (ِٓ/ُُ( تاج العركس )ِٕ/ِينظر: مقاييس اللغة ) (ِ)
 (ُٓينظر: شرح تنقيح الفصوؿ )ص (ّ)
 ( ُُٗ/ِينظر: الضياء البلمع ) (ْ)
 (ُٔٓ/ُينظر: التقرير كالتحبَت) (ٓ)

 (ُْٖ. هناية السوؿ )صدؿ عليو اللفظ ُب ٤تل النطقىو ما  ُب االصطبلح:  ١تنطوؽا ((ٔ
ٕ))  : ( بياف ا١تختصر ْٖ/ّ/جِ. اإلحكاـ لآلمدم )ما دؿ عليو اللفظ ال ُب ٤تل النطقا١تفهـو

(ِ/ِّْ) 
 (ٕٕٗ/ِ( إرشاد الفحوؿ )ِْٓٗ/ٔينظر: التحبَت شرح التحرير ) (ٖ)
 .سبقت ترٚتتو (ٗ)
, كبو جـز أبو إسحاؽ ُب " رٛتو اهلل " بل قاؿ ٚت - قال الزركشي: (َُ) اعة إٌف ذلك منطوؽ ال مفهـو

 (ٖٕٕ/ِإرشاد الفحوؿ ) (َٓ/ْا١تلخص"  كرجحو القراُب ُب  القواعد ". ينظر: البحر احمليط )
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 أدوات مفهوم الحصر:
 أٌف أدكات اٟتصر أربعة, كىي:   -رٛتو اهلل  -ُب ذكر القرا

 إٌنا, ٨تو " إٌنا زيد ُب الدار"    -ُ
 .  (ُ)( قولو عليو الصبلة السبلـ ) ال يقبل اهلل صبلة إال بطهور :٨تو, تقدمي الٌنفي قبل إالٌ  -ِ
   .(ِ)( كٖتليها التسليم قولو عليو الصبلة السبلـ ) ٖترديها التكبَت :مع خربه. ٨تو ا١تبتدأ -ّ
ُب  ُت القضيتُتبلة باٞتويٍت أٌف ىذا اٟتديث, يقتضي عند احملققُت حصر الصٌ كقد ذكر  -ْ

 .   (ّ)التكبَت كالتسليم
ال  :أم [ ٓالفاٖتة: ]  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ  :تعاذلقولو  :٨تو    ا١تعموالت,تقدمي -ٓ

  إياؾإال نعبد 
(ْ)

    .            
كدل أقف على  -رٛتهم اهلل- (ٓ)صيغة من ىذه الصيغ خبلؼ عند األصوليُت كُب كلٌ  

 خبلؼ ُب مفهـو اٟتصر بتقدمي العامل. كاهلل تعاذل أعلم 

                                                 
باب ال يقبل اهلل صبلة بغَت أخرجو هبذا اللفظ من أصحاب السنن ابن ماجو كتاب الطهارة كسننها,  (ُ)

. ال تقبل صبلة بغَت طهور كال صدقة من غلوؿعند مسلم بلفظ ) ( كىوٓٔ( )صُِٕ, برقم )طهور
 ( َُْ)ص (ِِْ) , برقمباب كجوب الطهارة للصبلة كتاب الطهارة, ينظر: صحيح مسلم

  باب كجوب التحلل من الصبلة بالتسليمينظر اٟتديث بتمامو ُب السنن الكربل للبيهقي,  (ِ)
كعبد اهلل بن  ا اٟتديث أصح شيء ُب ىذا الباب كأحسنىذ( قاؿ الًتمذم: "ُّٓ/ِ( )ُّٕٗبرقم )     

( ُِ" سنن الًتمذم )صالعلم من قبل حفظو أىلبعض  ىو صدكؽ, كقد تكلم فيو ٤تمد بن عقيل
 (ٗ/ِ( كصححو األلباين ُب اإلركاء )ُٕ/ّ" شرح السنة )ىذا حديث حسن كقاؿ البغوم: "

 (ْٖٕ/ُينظر: الربىاف اٞتويٍت ) (ّ)
 (ُٓنقيح الفصوؿ )صينظر: شرح ت (ْ)
 ( فما بعدىا.َٓ/ْ( فما بعدىا. البحر احمليط )ُِِ/ّ/جِينظر: اإلحكاـ لآلمدم ) (ٓ)

 ( فما بعدىا ِْٓٗ/ٔالتحبَت شرح التحرير )     
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 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي
فيمن اغتسل للجنابة دكف اٞتمعة ىل جيزئو عنهما على  -رٛتهم اهلل -اختلف الفقهاء 

 : (ُ)قولُت
ؿ , كبو قامعةغسل اٞتعن نول بغسلو اٞتنابة دكف اٞتمعة أجزأه أٌف من  :القول األول

 . (ِ)ند اٟتنابلةاٟتنفية كالشافعية, كىو كجو ع
 (ّ), كىو قوؿ ا١تالكية جيزئو عن اٞتمعة دل اٞتمعةم ينو كال من اغتسل للجنابة  القول الثاني:

 . (ْ) كقوؿ عند الشافعية, ككجو عند اٟتنابلة
 الترجيح: 

و اٞتنابة دكف اٞتمعة ال أٌف من نول بغسل -كالعلم عند اهلل -الراجح ُب ىذه ا١تسألة 
تو فهي عبادة معقولة بدكف يٌ غسل اٞتمعة حىت على القوؿ بسن جيزئو عن اٞتمعة؛ كذلك ألفٌ 

ا لكل يات كإنٌ ا األعماؿ بالنٌ )إنٌ غسل اٞتنابة فتفتقر إذل الٌنية؛ لقولو عليو الصبلة كالسبلـ 
 . (ٓ) ( امرلء ما نول

 وجو تأثير القاعدة في المسألة:
, كاٟتنابلة " فيما ذىب إليو ا١تالكية كالشافعية ُب قوؿو حجية مفهوم الحصر" عدةأثرت قا

ُب كجو عندىم أٌف من نول بغسلو اٞتنابة دكف اٞتمعة دل جيزئو عن اٞتمعة؛ ألنٌو ليس 
تقرير  كسبق ُب. (ما نول ا لكل امرلء)كإنٌ لئلنساف إال ما نول؛ لقولو عليو الصبلة كالسبلـ 

                                                 
. ينظر:  ٚتيعسلو غسل اٞتنابة كاٞتمعة حصبل بغي نول  أٌف من -رٛتهم اهلل  -اتفق األئمة األربعة  (ُ)

( اجملموع ِٖ( ٖتفة ا١تلوؾ )صِِٖ/ّ( ا١تغٍت البن قدامة )ُٓٔ/ُدينة )الكاُب ُب فقو أىل ا١ت
  .(ِّٔ/ُللنوكم )

 ( َُِ/ِ) الشرح الكبَت على منت ا١تقنع( ّٕٓ/ُ( اٟتاكم الكبَت )ِٖينظر: ٖتفة ا١تلوؾ )ص (ِ)
كإف دل ينو اٞتمعة.  غسل اٞتنابة جيزئ عن غسل اٞتمعة: إذل أٌف ٤تمد بن عبد اٟتكمكذىب  (ّ)

 .(ْٖٓ/ِ) البن بطاؿ مشرح صحيح البخار  ينظر:
 (.َُِ/ِ) الشرح الكبَت على منت ا١تقنع (ّٕٓ/ُ( اٟتاكم الكبَت )ْٕ/ُينظر: النوادر كالزيادات ) (ْ)
برقم  كيف كاف بدء الوحي إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؟باب   أخرجو البخارم ُب صحيحو (ٓ)

( برقم ا األعماؿ بالنيةإنٌ )ولو صلى اهلل عليو كسلم: باب قكتاب اإلمارة, كمسلم ُب  ( ُ)
 (.ُُٓٓ)ص (َُٕٗ)
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 من صيغ اٟتصر. كاهلل أعلم "إنّما"القاعدة أٌف 
اٟتنابلة ك  ا١تسألة أٌف ا١تذىب عند الشافعيةُب  -رٛتهم اهلل -ُب ذكر أقواؿ الفقهاء  سبق

ن اٞتمعة, كالٌسبب ُب عدـ أخذىم ىو القوؿ بأٌف مىن نول بغسلو اٞتنابة دكف اٞتمعة أجزأه ع
نزه كقطع الركائح نظف كالتٌ الغرض من غيسل اٞتمعة التٌ  ىو أهٌنم رأكا أفٌ  لقاعدة ُب ىذه ا١تسألةبا

تحية ا١تسجد, كمن دخل ا١تسجد كدل جيلس ب بوالكريهة, كقد حصل ذلك, كىو شديد الشٌ 
 .(ُ) فقد حصلت ٖتيةي ا١تسجد كإف دل ينوىا أك مسنونةن  حىت صلى صبلة مفركضة

 
 
 
 

                                                 
( الكاُب ُب ٖٓٓ/ِ( البياف ُب ا١تذىب اإلماـ الشافعي للعمراين )َّٖ/ُينظر: هناية ا١تطلب )  ((ُ

 .(َُِ/ِ) الشرح الكبَت على منت ا١تقنع ( (ّّْ/ُفقو اإلماـ أٛتد )
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 (1) يكٍادلثحث انتاسغ ػشش: اجلًغ أٔىل يا أ
 كفيو مطلباف 

 المطلب األول: توضيح القاعدة:
 شرح مفردات القاعدة:     
 . (ِ)يء بتقريب بعضو من بعض تأليف ا١تتفرنؽ, كضم الشٌ  الجمع:    
 كا١تراد ّتمع األدلة ىو بياف التوافق كاالئتبلؼ بُت األدلة الشرعية, كإظهار أٌف االختبلؼ   

 . (ّ)غَت موجود بينها حقيقة 
 المعنى اإلجمالي:     
وفيق بينها بوجو من رعية فإٌف التٌ تفيد ىذه القاعدة أنٌو إذا ظهر الٌتعارض بُت األدلة الشٌ     

 الوجوه إف أمكن أكذل من إعماؿ أحدمها كإمهاؿ اآلخر.
 :أقوال األصوليين في القاعدة

استنادنا  ينها ما أمكن بأحد طرقو ا١تعتربةٞتمع بمنهج األصوليُت عند تعارض األدلة ىو ا
 . (ْ) على إعماؿ أحدمها كإمهاؿ اآلخرمنهم إذل أكلوية إعماؿ الٌدليلُت

ليلُت كلو من كجو أكذل من العمل اٞتمع بُت الدٌ  كال خيفى أفٌ رٛتو اهلل: "- قال اآلمدي
 . (ٓ)"بأحدمها كتعطيل اآلخر

                                                 
( تيسَت َٗٔ/ْ( شرح الكوكب ا١تنَت )ْْٗ/ٓفع النقاب )( ر ْٓٗ/ّينظر: تشنيف ا١تسامع ) ((ُ

 (ُّٔ/ُالتحرير)
 (َٔ( ٥تتار الصحاح )صْٕٗ/ُينظر: مقاييس اللغة ) (ِ)
 (ُٔٓينظر: التعارض كالًتجيح عند األصوليُت كأثرمها ُب الفقو اإلسبلمي, حملمد اٟتفناكم )ص (ّ)
( تيسَت َٗٔ/ْشرح الكوكب ا١تنَت )( ْْٗ/ٓ( رفع النقاب )ْٓٗ/ّينظر: تشنيف ا١تسامع ) (ْ)

 (ُّٔ/ُالتحرير)
 .(ُّْ/ْ/جِاإلحكاـ لآلمدم ) (ٓ)
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 ثالث مسائل المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو
 المسألة األولى: حكم غسل يوم الجمعة

" كقد ذىب ٚتهور األمر المطلق يقتضي الوجوبسبقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث " 
إعماالن للٌدليلُت؛ كذلك ْتمل أحاديث  -الغسل -إذل القوؿ بسنٌيتو  -رٛتهم اهلل-الفقهاء 

  القاعدة. كاهلل أعلم الوجوب إذل الٌندب. كعلى قو٢تم يظهر تأثَت ىااليت ظاىر 
لرجع  -غسل اٞتمعة  -ا و لو كاف كاجبن ألنٌ رٛتو اهلل: "... - ين العينيقال بدر الدّ 

ا دل يرجع حُت دل يرجع, فلمٌ  ه عمري , أك لردٌ ما, رضي اهلل تعاذل عنهحُت كلمو عمري  عثمافي 
كىذه قرينة  ,اجبو ليس بو على أنٌ  , دؿٌ ما ا١تهاجركف كاألنصاري هتضر ْتجوع, ك كدل يؤمر بالرٌ 

 اليس أمرن  (فليغتسل)ا١تراد من قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب اٟتديث الذم فيو:  على أفٌ 
 .(ُ)ا بُت األدلةو كالواجب, ٚتعن أنٌ  (كاجب)دب, ككذا ا١تراد من قولو: بل ىو للنٌ  لئلجياب

 .المسألة الثانية: حكم أداء صالة الجمعة قبل الزوال
 ُب ىذه ا١تسألة على قولُت: -اهلل تعاذل رٛتهم  -اختلف الفقهاء  

, كىو قوؿ ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كاؿال جيوز أف تصلى اٞتمعة قبل الزٌ  :القول األول
 .(ِ) كا١تالكية كالشافعية
 رحم اهلل اٞتميع. (ّ)كىو ا١تشهور عن اٟتنابلة ,جيوز فعل اٞتمعة قبل الزكاؿ القول الثاني:

 الترجيح:
كاؿ بوقت يسَت؛ لوركد بل الزٌ ىو القوؿ ّتواز إقامة صبلة اٞتمعة ق -علم عند اهللكال - الراجح   
 .(ْ)قولو عليو الصبلة كالسبلـ من حديث سلمة بن األكوع :منهاتدؿ على ذلك,  ةأدلٌ 

                                                 
 (ُٖٔ/ٔشرح صحيح البخارم ) معمدة القار  (ُ)
(  اٟتاكم الكبَت ّّّ/ُ)اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼ( ََُينظر: ٖتفة ا١تلوؾ )ص (ِ)

(ِ/ِْٖ) 
 .(َِٖ/ِالزركشي ) ( شرحُُُأٛتد )ص ا٢تداية على مذىب اإلماـ ينظر: (ّ)

ككاف  ,سلمة بن عمرك بن سناف األكوع, األسلمي صحايب من الذين بايعوا ٖتت الشجرةىو:  (ْ)
توُب رضي اهلل عنو  شجاعا راميا سخيا خَتا فاضبل غزا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم سبع غزكات

 (ّٗٔ/ِن عبد الرب )( االستيعاب البَُِ/ِق( ينظر: معجم الصحابة للبغوم )ْٕبا١تدينة عاـ )
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حيطاف يب صلى اهلل عليو كسلم اٞتمعة ٍب ننصرؼ, كليس للا نصلي مع النٌ كنٌ  رضي اهلل عنو )
  .(ُ)(ظل نستظل فيو

كاف يصلي   صلى اهلل عليو كسلمالنيب  أفٌ رضي اهلل عنهما جابر بن عبد اهلل كحديث 
كاألحوط كوهنا . (ّ) يعٍت النواضح(ِ) (حُت تزكؿ الشمس اٞتمعة, ٍب نذىب إذل ٚتالنا فنرحيها

 بعد الٌزكاؿ. كاهلل أعلم 
 وجو تأثير القاعدة في المسألة:

" ُب القوؿ ّتواز إقامة صبلة اٞتمعة قبل الٌزكاؿ؛ ٚتعنا بُت إعمال الدليلين أولىقاعدة " أثرت 
-ة ٚتهور الفقهاء اؿ اآلخر, فأدلمهكإ ماؿ بعضهاعة؛ إذ إعما٢تا ٚتيعنا ما أمكن أكذل من إاألدلٌ 

  اٟتنابلة رٛتهم اهلل كاؿ, كاستدؿٌ تفيد عدـ صحة إقامة اٞتمعة قبل الزٌ  -رٛتهم اهلل 
كقد ذكر , كاؿفعلها بعد الزٌ عندىم كاألكذل  ,األفضلإف كاف ك ٔتا يفيد جواز اإلقامة قبل الٌزكاؿ, 

 عليو كسلم فعلها بعد يب صلى اهللالنٌ  على أفٌ  تدؿٌ  دلة اٞتمهورأأٌف  -رٛتو اهلل -ابن قدامة 
 .  (ْ) كاؿ كال تناُب بينهماعلى جواز فعلها قبل الزٌ  تدؿٌ  ة اٟتنابلةدلٌ كاؿ ُب كثَت من أكقاتو, كأالزٌ 
دلة األعن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ىو استدال٢تم ب عدول الجمهورسبب و   

هر فبل جيب عن الظٌ  كألٌف اٞتمعة بدؿه كاؿ؛ بلة كالسبلـ أقامها بعد الزٌ الصٌ عليو الٌدالة أنٌو 
   .(ٓ)كقتها قبل كقت مبدلو

مس تزكؿ ُب الشٌ  ألفٌ  ؛ال داللة فيواألكوع رضي اهلل عنو بأنٌو  عن حديث سلمة جابواكأ
 . (ٔ)مس ُب اٟتيطاف ظل, كإف كاف فهو شيء يسَتيف باٟتجاز كليس للشٌ الصٌ 

                                                 
 (ٗٔٓ( )صُْٖٔأخرجو البخارم ُب كتاب ا١تغازم, باب غزكة اٟتديبية, برقم )  (ُ)
 (ٖٖٓ), برقم باب صبلة اٞتمعة حُت تزكؿ الشمسأخرجو مسلم كتاب,  (ِ)
لؤلزدم تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت  ينظر: بل ُب سقى الزنرع كالننخل.إلالننواضح: ما يعد من ا (ّ)

 (ّّٖ/ِ( الفائق ُب غريب اٟتديث )ُُِ)ص
 (ُِْ/ّغٍت البن قدامة )ا١تينظر:  (ْ)
 (ّّْ/ُ) اإلشراؼ على نكت مسائل ا٠تبلؼينظر:  (ٓ)
 .(ِْٖ/ِينظر: اٟتاكم الكبَت ) (ٔ)
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 .المسألة الثالثة: حكم الكالم أثناء الخطبة
إذا طبة, كقد سبقت دراستها ُب مبحث "ىو الكبلـ حاؿ ٝتاع ا٠تصود المسألة: مق

خبلفنا للشافعية ُب ا١تشهور عنهم  " كأٌف ٚتهور الفقهاء على حرمتوالشرطية من صيغ العموم
كتكليم  الغطفاين رضي اهلل عنو م الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم لسليكتكليقصة ك٦تا احتجوا بو 

, كىذا كجو تأثَت (ُ)بلة كالسبلـ, فقالوا بعدـ اٟترمة ٚتعنا بُت األدلة سليك لو عليو الص
 القاعدة ُب قو٢تم. كاهلل تعاذل أعلم

٤تمولة أٌف أدلة اٞتمهور ُب ىذه ا١تسألة, كأفاد  قُتيالفر أدلة : -رٛتو اهلل- وقد ذكر النووي    
 . (ِ) ا بُت األدلةعلى االستحباب ٚتعن 

ٔتا ىو زاع؛ ألنٌو عليو الصبلة كالسبلـ تكٌلم ُب غَت موضع النٌ  ؿالستدالابأٌف  أجيب:و    
ا ا شرعي  اس أمرن ب جيوز لو أف يضٌمن خطبتىو بيافى حكم, كتعليمى النٌ يا٠تطك  شرعه, كبيافي حكم؛

 . (ّ)ا ٔتا يليق باٟتاؿما إذا كاف متعٌلقن سيٌ 
 

                                                 
 (ِْٖ/ِينظر: اٟتاكم الكبَت ) (ُ)
 (ِٓٓ/ْينظر" اجملموع للنوكم ) (ِ)
 (ُٓٓ/ِهناية ا١تطلب ) (ّ)
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ٕتّ ادلثحث انؼششٌٔ: إرا تؼاسض قٕل انُثٙ صهٗ اهلل ػهّٛ ٔسهى ٔسك
 
ّ
 (1) وفانقٕل يقذ

 :كفيو مطلباف 
 المطلب األول: توضيح القاعدة:

 شرح مفردات القاعدة:        
يء" أم حاؿ يء دكف الشٌ ض الشٌ " اعًت  :ا١تمانعة كا١تدافعة, كمنو قو٢تم عارض لغة:التّ   

 .   (ِ)دكنو
 . (ّ)ليلُت على سبيل ا١تمانعة تقابل الدٌ  صطالحا:وا

 المعنى اإلجمالي:   
يب صلى اهلل عليو كسلم رآه النٌ  سكوتو: كىو مامع يب صلى اهلل كسلم النٌ ذا تعارض قوؿ إ

يطرقو من  وـ؛ ألٌف سكوتعنو, كدل ديكن اٞتمع بينهما بوجو فإٌف القوؿ مقدٌ كسكت 
 االحتماالت ما ليس ُب القوؿ.

 ال األصوليين في القاعدة:أقو 
كعيلم  ,ا١تسألة فيها تفصيل بُت أىل العلم: ككبلمنا فيما إذا تعارض القوؿ مع الٌسكوت

 الٌسكوت على القوؿ, أك جهل ا١تتقٌدـ فما اٟتكم ؟ ـي تقدٌ 
إذا تعارض قوؿ الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم مع  أنٌو -رٛتهم اهلل -حكى األصوليوف    

ع ر قبل كركد الشٌ  كوتسٌ ال ألفٌ  ؛ـ القوؿ عليوفبل عربة بو, كيقدٌ  لٌسكوتالم تقدـ عي سكوتو ك 
 يب صلى اهلل عليو كسلم  كاف ال ينكر أمران دل يرد فيو شرعيدٌؿ على حكم شرعي, إذ النٌ ال 
 .( ْ)السكوت القوؿ أقول من ألفٌ  ؛جهل ا١تتقٌدـ منهما فاٟتكم كذلك كإف

                                                 
 (ٕٕٔ( الغيث ا٢تامع )صٕٓٔ/ْشرح الكوكب ا١تنَت ) (َُٗ/ٔاحمليط )ينظر: البحر  ((ُ

 (َٖٓ( الكليات )صَْٓينظر: ٥تتار الصحاح )ص (ِ)
 (َُٗ/ٔينظر: البحر احمليط ) (ّ)
( أفعاؿ ٕٕٔ( الغيث ا٢تامع )صٕٓٔ/ْ( شرح الكوكب ا١تنَت )ُٓٓ/ّينظر: تشنيف ا١تسامع ) (ْ)

التعارض كالًتجيح  ( َِّ الشنقيطي )ص( مذكرة ِِٔ/ِلؤلشقر )صلى اهلل عليو كسلم النيب 
 (ُِٓعند األصوليُت كأثرمها ُب الفقو اإلسبلمي )ص
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 ألة واحدة, وىيالمطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مس
 حكم الكالم أثناء الخطبة

كأٌف ٚتهور  (ُ)"إذا الشرطية من صيغ العمومقت دراسة ىذه ا١تسألة ُب مبحث "سب
تأثَت القاعدة ظاىر ُب  إفٌ ف كعليوعدا الشافعية ُب ا١تشهور عنهم,  رمتوالقوؿ ْتالفقهاء على 
 لسبلـ عن الكبلـ أثناء ا٠تطبة.هنييو عليو الصبلة كا نة القوليةسٌ الب؛ إذ ثبت قوؿ اٞتمهور

رٛتو اهلل: ُب معرض الٌرد على أدلة الٌشافعية ُب عدـ حرمة الكبلـ أثناء - قال ابن قدامة
عارض كبلـ اإلماـ ال يكوف ُب حاؿ خطبتو ٓتبلؼ غَته, كإف قدر التٌ   ألفٌ ا٠تطبة  "...

ص و, كذلك سكوتو, كالنٌ و قوؿ النيب  صلى اهلل عليو كسلم  كنصُّ فاألخذ ْتديثنا أكذل؛ ألنٌ 
 . (ِ)"أقول من السكوت

عن األخذ ٔتقتضى القاعدة ُب ىذه ا١تسألة ىو  -رٛتهم اهلل - عدول الشافعية وسبب
م ُب أثناء خطبتو ٔتا ليس من تكلٌ عليو الصبلة كالسبلـ  وأنٌ احتجاجهم ببعض ما ثبت 

من ا٠تطبة, دل حيـر على إذا كاف ال حيـر على ا٠تطيب أف يتكلم ٔتا ليس كقالوا: ا٠تطبة, 
 .(ّ) اأيضن ا١تستمع أف يتكلم 

كرسوؿ اهلل صلى اهلل دخل  (ْ)أعرابٌيا  أفٌ من تلكم األدلة حديث أنس رضي اهلل عنو ) ك 
عليو كسلم خيطب يـو اٞتمعة, فقاؿ: يا رسوؿ اهلل, مىت الساعة؟ فقاؿ عليو السبلـ: "ماذا 

 .  (ٓ)(حب اهلل كرسولو, فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: "ا١ترء مع من أحب " فقاؿ:أعددت ٢تا
ا إنٌ صلى اهلل عليو كسلم رسوؿ الأٌف بكقد سبق اٞتواب  ,ككذا حديث سليك الغطفاين

    .تكٌلم ٔتا ىو شرعه, كبيافي حكم

                                                 
 ( من البحث.َُٗينظر: ص ) ((ُ

 .(ُٔٗ/ّا١تغٍت البن قدامة ) (ِ)
 (ِٓٓ/ْ( اجملموع للنوكم )ْٖٓ/ِهناية ا١تطلب ) (ّ)
 (ْٗ/ٕ. ينظر" فتح البارم )ليماينذك ا٠تويصرة ا, كاٝتو الذم باؿ ُب ا١تسجدكىو األعرايب  (ْ)
( ٖٗٓ( )ص ُُٕٔبرقم ) باب عبلمة حب اهلل عز كجلأخرجو البخارم ُب كتاب األدب,  (ٓ)

( بدكف زيادة ُُْٖ)ص( ِّٗٔ) باب ا١ترء مع من أحب كمسلم ُب كتاب الرب كالصلة كاآلداب,
ن الكربل البيهقي برقم "  كىذه الزيادة كردت البيهقي رٛتو اهلل. ينظر: سنخيطب يـو اٞتمعة "
 (َٖٔ/ِ( كصححها النوكم ُب خبلصة األحكاـ )ُّّ( )صّٕٖٓ)
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 اخلامتح:
كالصبلة ل, الصاٟتات, كالشكر لو سبحانو على ما أنعم كتفضٌ اٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم 

 كالسبلـ على خاًب النبٌيُت كا١ترسلُت نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم.  
كبعد ىذه الٌرحلة العلمية ا١تباركة من خبلؿ القواعد األصولية كبياف أثرىا ُب الفركع 

 كا١تسائل ا١تتعلقة باٞتمعة, فإين أختم ىذا البحث ٔتا يلي:
 خالصة البحث:

الفقو, كأربع كأبعوف مسألة ف قاعدة أصولية من أغلب أبواب أصوؿ كرد ُب ىذا البحث ثبلثو    
 فقهية. 

 :النتائج أىم
 ظهر رل من خبلؿ ىذا البحث أموره من أمهها ما يلي:      

كأٌف  لو, اكأساسن  يعترب أصبلن  ألنو ؛لفقوـ خدمة جليلةن لعلم اأٌف علم أصوؿ الفقو قدٌ  -ُ
 من نواحي عدة, منها:ية خدموا علم األصوؿ ُب مصنفاهتم الفقه -رٛتهم اهلل -الفقهاء 

 االستدالؿ للقواعد األصولية, كاستنباطها من اآليات كاألحاديث الٌنبوية ككبلـ العرب. -
 تطبيق القواعد األصولية على األحكاـ, كا١تعاين ا١تستنبطة من اآليات كاألحاديث.  -
 ة من اآليات كاألحاديث.  االستدالؿ بالقواعد األصولية على األحكاـ, كا١تعاين ا١تستنبط -
 أنٌو ال يوجد فرؽ بُت علم أصوؿ الفقو كالقواعد األصولية.  -ِ
أٌف القواعد األصولية كانت موجودة منذ زمن الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم, كزمن  -ّ

 لكنها دل تدكف إال عند كقت اٟتاجة إليها.     -الصحابة رضواف اهلل عليهم 
القوؿ بكل الفركع اليت ديكن اندراجيها ٖتتو, فقد يقٌرر  أٌف تقرير أصل معٌُت ال يلـز منو -ْ

العادل قاعدة أصوليةن على كجوو ما, كُب ميداف التطبيق ٧تد قولو ُب ا١تسألة ٥تالف لقولو 
 ُب القاعدة, كىذا ُب نظرم يرجع إذل أمور منها:

" حكم غسل يوم الجمعة: "مسألةعدـ استكماؿ القاعدة شركط إعما٢تا, فمثبل  -
غيٍسل حيث رأكا أٌف الوجوب ُب قولو عليو الصبلة كالسبلـ )ور على القوؿ بسنٌيتو, اٞتمه

من )( مصركؼ إذل الٌندب؛ ١تا ثبت عنو الصبلة كالسبلـ  يـو اٞتميعة كاجبه على كلن ٤تتلم
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رضواف  -( كأٌف الصحابة توضأ يـو اٞتمعة فبها كنعمت, كمن اغتسل فالغسل أفضل
بينما يذىب اإلماـ  لك األمر تأكيد االستحباب ال الوجوب,فهموا من ذ -اهلل عليهم 

أٛتد ُب ركاية عنو, كابن حـز إذل القوؿ بالوجوب؛ ألٌف األمر ا١تطلق يقتضي الوجوب كال 
  صارؼ ىنا عندىم. 

أثَت ُب تلك ا١تسألة ُب نظره من أف توجد قاعدة أخرل أقول من ىذا األصل, كأكذل بالتٌ  -
 األصل الذم كاف ا١تفركض أف تندرج ا١تسألة ٖتتو.

 أف يكوف الٌدليل الذم أثرت ُب ا١تسألة دل يصح عنده.  -
اختبلؼ كجهات نظر العلماء ُب ٖتقيق ا١تناط, كٖتديد األصل ا١تخرج عليها, فبينما  -

مثبلن, يرل اآلخري اندراجىو ٖتت نة عنده يرل البعض أٌف ىذا الفرع مبٍت على قاعدة معيٌ 
فاٟتنفية كا١تالكية على  "صالة الجمعة لمن صلى العيد"قاعدة أخرل, مثاؿ ذلك مسألة: 

الذين القوؿ بعدـ سقوط اٞتمعة عن من حضر العيد, ككاف من ٚتلة أدلتهم  قاعدة " 
ركية عن " بينما حيتج الٌشافعية كاٟتنابلة ببعض األحاديث كاآلثار ا١تمن صيغ العموم

 الصحابة رضواف اهلل عليهم ُب سقوط اٞتمعة عن من حضر صبلة العيد.  
 أٌف الفرع الواحد قد تتجاذبو أكثر من قاعدة أصولية ُب إثبات اٟتكم نفسو.  -ٓ
أٌف أىل ا١تذىب الواحد قد خيتلفوف ُب ٖترير قو٢تم األصورل, كيكوف ٢تم ُب ا١تسألة  -ٔ

 على قوؿ موافق لقوؿ ُب القاعدة.أكثر من قوؿ, ككل قوؿ ٢تم خيرنجونو 
أٌف معرفة كجو االرتباط بُت ا١تسألة كالقاعدة من أىم األمور ُب دراسة علم األصوؿ   -ٕ

فهي الثمرة كالغاية من ىذا العلم, كمن خبلؿ ىذه ا١تعرفة أيضنا يدرؾ الباحث ا١تنهج 
 الذم سلكو العلماء عند استنباط  األحكاـ الشرعية. 

 صيل سبب من أسباب االختبلؼ بُت العلماء أٌف ا٠تبلؼ ُب التأ -ٖ
اليت توصلت إليها ُب ىذا البحث االطبلع على مناىج العلماء ُب  فوائدالمن أعظم  -ٗ

 .استنباط األحكاـ الٌشرعية, كُب تقدمي بعض األدلة على بعض عند التعارض

 .والحمد هلل في البدء والّتمام

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "جمعا ودراسة" القواعد األصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة       
049 

حانفٓاسس 
ّ
 انؼاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كىي كالتارل:
 فهرس آيات القرآف  
 فهرس األحاديث النبوية  

 الغريبة فهرس ا١تصطلحات كالكلمات  

 هرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تمف 

 فهرس ا١تصادر كا١تراجع  

 فهرس ا١توضوعات  

 

 انفهارس انعايّح
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 ٛحٚاخ انقشآَآٜشس ف
 نصفححا رقى اٌَح انضىرج اٌَح

 ٖٛٔ ٘ الفاتحة   چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ

 ٜٗ ٚٙ البقرة چ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ چ

  مئ  حئ  جئ  ی  ی   ی  ی  ىئ چ

  چ يئ ىئ

 ٜٗ ٜٙ البقرة

 ٜٜ ٗٚ البقرة  چۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ چ

 ٜٕ ٜٙٔ البقرة چ ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ چ

 ٜٓ ٕٚٙ البقرة  چ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ چ

 ٜٙ ٚ عمران آل چ ۓ  ۓ چ
 ٜٗ ٜٚ عمران آل  چ ﮴  ﮳  ﮲  ۓ    ۓ  ے   ے  ھ  ھ چ

 ٜٗ ٔٗٔ األنعام           چۇ     ۇ  ڭ  ڭ چ

 ٕٚ ٓٙٔ األنعام  چ گ  گ  ک  ک  ک  ک چ
ٔٔٔ 

  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ چ

  چ  ۅ  ۋ

, ٛٛ ٕٗٓ األعراف
ٕٔٓ 

   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ    ۈ  ۈ چ

  چ     ېې   ۉ  ۉ

 ٜٓٔ ٕٗ األنفال

  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ چ

 چ  ڌ

 ٕٕٔ ٜٕ التوبة

 ٖٗ ٔٚ يونس     چ  ٹ   ٿ   چ

 ٙٔ ٕٙ النحل چېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ چ

 ٜٙ ٕٛ الكهف  چ    ی  ی  ی     ی  ىئ  ىئ  ىئ چ
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 نصفححا رقى اٌَح انضىرج اٌَح

 ٔٓٔ ٔٓٔ األنبياء چ    ې  ې  ې  ې     ۉ  ۉ چ

, ٕٓ ٖٙ الحج چ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ چ
ٛٗ 

 ٗٛ ٖٖ النور  چ    چچ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ چ

 ٕٔٔ ٕٚ الفرقان  چ    ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ چ
 ٖٕٔ ٙ٘ األحزاب  چ    ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ چ

ٕٔٗ 
 ٚٔ ٓٚ الصافات چ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ چ

  پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ

 چ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ      پ
 ٜ الجمعة

ٔٛ 
ٖٗ  
ٗٗ 
ٜٗ 
ٛٔ 
ٕٛ 
ٖٛ 
ٜ٘ 
ٜٚ 

ٖٔٓ  
ٔٓٗ 
ٔٓ٘ 
ٔٓٚ 
ٕٔٔ 
ٖٔٔ 

 ٖٔ٘ 
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 نصفححا رقى اٌَح انضىرج اٌَح

 ٕٙ ٔٔ الجمعة چڇ  ڇ     ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ چ

 ٜٙ ٙٔ التغابن  چ   ھ  ہ  ہ  ہ چ

 ٕٚٔ ٗ التحريم  چڳ  گ  گ  گ      گ      ک  ک چ

      ﮸  ﮷   ﮶  ﮵   ﮴  ﮳    ﮲  ۓ   ۓ چ

 چ  ﮺  ﮹

 ٕٔٔ ٘ٔ المزمل

 ٖٜ ٜٔ القيامة  چ  مئ   حئ  جئ  ی چ
ٔٔٛ 
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 شس األحادٚث انُثٕٚحفٓ
 الصفحة طرف الحديث

 ٔٓٔ الجمعة يوم أحدُكم جاء إذا
 ٖٙ صالة فال اإلمام خرج إذا

 الجمعة يوم لصاحبك قلت إذا
ٙٚ ,ٜٔٓ ,

ٔٔٓ ,ٔٔٔ 
 ٕٙٔ أنصت الجمعة يوم لصاحبك: قلت إذا
 ٗ٘ فليؤمهم ثالثة كانوا إذا

 ٕٓٔ فالن يا أصلَّيتَ 
 ٕٙٔ, ٛٛ فالن؟ يا أصلَّيتَ 

 ٛ٘ رجالً  امرأة تَ ُؤم ال أال
 ٓٓٔ أربعا منهن أمسك
 ٓٓٔ أربًعا منهن أمسك

 ٜٕ محمد  آل معشر إنّا
 ٜٕ محمد آل معشر إنّا
 ٛٗٔ البقر أزواجو نحر وسلم عليو اهلل صلى أنّو
 ٕٛ أعافو إني
 ٕٛ أعافُو إني
 ٜٕ رأسي لّبدتُ  إّني

 ٖٛٔ التسليم وتحليها التكبير تحريمها
 ٖٛٔ التكبير هاتحريم

 ٖٗٔ الشمس تزول حين فنريحها جمالنا إلى نذىب ثم
 ٖٔٔ, ٕٔٔ مسلم كل   على واجبٌ  حقّّ  الُجمعة
 ٖٓٔ واجبٌ  حقّّ  الُجمعة

 ٜٛ, ٛٙ خمس المسلم على المسلم حق
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 الصفحة طرف الحديث
 ٖٙٔ أصلي رأيتموني كما صلوا

 ٕٜ الجمعة يوم الَحبَوة عن
 ٜٛ واجب الجمعة يوم غسل
 ٓٛ عةالجمُ  يوم ُغْسل
 ٕ٘ٔ العشر السماء سقت فيما
 ٜٗ والعيون السماء سقت فيما
 ٕ٘ يجلس ثم قائًما, يخطب كان
 ٜٖ المنبر على سورة يقرأ كان

 ٘ٓٔ تْشريقَ  وال جمعةَ  ال
 ٖٛٔ بطهور إال صالة اهلل يقبل ال

 ٕ٘ٔ أوسق خمسة دون فيما ليس
 ٙٚ فصلوا أدركتم ما

 ٙٗٔ لها أعددت ماذا
 ٙٚ التشهد في اإلمام أدرك من
 ٖٙ تهاونًا جمع ثالث ترك من
 ٓٛ الجمعة يوم توّضأ من
 ٜٛ, ٔٛ الجمعة يوم توضأ من
 ٚٓٔ, ٙٓٔ فليأتها الجمعة يأتي أن شاء من
 ٕٚٔ ثالثة الجمع أقل ىل

 ٙٔٔ رمضان في أىلي واقعت
 ٚٓٔ مجمعون وإنّا

 ٜٖٔ نوى ما امرىء لكل وإنّما
 ٙٔٔ بعدك أحد عن تجزئ ولن

 ٔٔٔ نفرٍ  ثالثةُ  الجمعة يحضر
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 الصفحة طرف الحديث
 ٖٙٔ يقعد ثم قائًما, يخطب

 ٗٔٔ, ٖٔٔ اهلل لكتاب أقرؤىم القوم يؤم
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  انغشٚثح فٓشس ادلصطهحاخ ٔانكهًاخ
 الصفحة الكلمات الغريبة

 ٛٚ اإلباحة
 ٔ٘ السكوتي اإلجماع

 ٕٛ أعافُو
 ٕ٘ٔ أوسق

 ٕٚٔ الصحيح الجمع
 ٕٚٔ تكسير جمع
 ٜٔٔ رةالمتوات السنة

 ٜ٘ شرذمة
 ٚٗ الطرد
 ٜٗ عثريِّا

 ٚٗ العكس
 ٚٗ العكس 

 ٘ٔٔ العناق
 ٖٚٔ المفهوم

 ٖٚٔ المنطوق
 ٛٚ الندب
 ٜٗ الّنضح

 ٖٗٔ النواضح
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 األػالو ادلرتجى ذلىفٓشس 
 الصفحة فهرس األعالم المترجم لهم

 ٕٙ  العربي ابن
 ٗٓٔ مكتوم أم ابن
 ٖٓٔ منداد خويز ابن
 ٖٙ لحفيدا رشد ابن

 ٖٓ الشاطبي إسحاق وأب
 ٖٕٔ المرغيناني الحسن أبو
 ٘ٔٔ بُردة وأب

 ٕٚ األبهري بكر أبو
 ٕٜ الطحاوي جعفر أبو
 ٔٚ زىرة أبو
 ٜٜ الجبائي علي وأب

 ٛٙ أشهب
 ٓٛ العيني الدين بدر

 ٖٛ البيضاوي
 ٖٓ التلمساني

 ٕ٘ سمرة بن جابر
 ٗٚ, ٜٕ الجصاص
 ٕٙٔ الخطابي
 ٖٚ الّشربيني الخطيب

 ٕٚ إسحاق ابن خليل
 ٖٚ الدسوقي
 ٖٗٔ السعدي

 ٕٗٔ األكوع بن سلمة
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 ٔٓٔ الغطفاني سليك
 ٛٛ السُُّيوري

 ٕٚ الزركشي الدين شمس
 ٜٚ الّشيرازي
 ٖٔٔ الصنعاني
 ٜٓ الصيرفي

 ٜٔ نَُسيّ  بن عبادة
 ٜٕٔ, ٗ٘ كعب بن الرحمن عبد

 ٘٘ العمراني
 ٓٓٔ سلمة بن غيالن

 ٜٜ الباقالني ضيالقا
 ٖٙ الكاساني

 ٕٙ عجرة بن كعب
 ٖٔ الحسن محمد 

 ٖٗ الّنظام
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 فٓشس ادلصادس ٔادلشاجغ
 ( ٖتقيق: الدكتور شعباف ٤تمد ٕٔٓتأليف: علي عبد الكاُب السبكي )ت, اإلبهاج في شرح المنهاج

 ـ ُُٖٗ -قَُُْإٝتاعيل, مكتبة األزىرية القاىرة, ط: األكذل 
 تأليف: الدكتور مصطفى ديب البغا, دار القلم,  كدار  ,تلف فيها في الفقو اإلسالميأثر األدلة المخ

 ـ   ََِٕ -قُِْٖبَتكت, ط: الرابعة  -العلـو اإلنسانية 
 فؤاد عبد  التحقيق ىػ(ُّٗبكر ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنذر النيسابورم )ا١تتوَب :  أيب: , تأليفاإلجماع :

 مػََِْىػ/ ُِْٓاألكذل , ط: ر كالتوزيعدار ا١تسلم للنش, ا١تنعم أٛتد
 ت: ٤تمد بن حباف بن أٛتد التميمي البيسيت ), تأليفاإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان :

 ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ: األكذل, , ط: شعيب األرنؤكط: مؤسسة الرسالة, بَتكتالتحقيق ىػ(ّْٓ
 ق( ٖتقيق ْْٕخلف الباجي )ت تأليف: أيب الوليد سليماف بنفي أحكام األصول,   إحكام الفصول

, ط: األكذل   مََِٗ-قَُّْكدراسة: أ.د/ عمراف علي أٛتد العريب, دار ابن حـز
  ,تأليف: علي بن ٤تمد سيف الدين اآلمدم, علق عليو: عبد الرزاؽ اإلحكام في أصول األحكام

 ـ ََِّ -قُِْْعفيفي, دار الصميعي, ط: األكذل 
 ٤تمد علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز الظاىرم األندلسي  أيب: تأليف ,اإلحكام في أصول األحكام

 دار اآلفاؽ اٞتديدة, بَتكت .: الشيخ أٛتد ٤تمد شاكرٖتقيق ىػ(ْٔٓ: ت)
 تٟتسُت بن علي بن ٤تمد بن جعفر, أبو عبد اهلل الصنٍيمىرم اٟتنفي ), اأخبار أبي حنيفة وأصحابو :

 ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ: الثانية, , بَتكت -عادل الكتب  ىػ(ّْٔ
 ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل , تأليفتحقيق الحق من علم األصول ىإرشاد الفحول إل :

ٖتقيق أيب حفص بن سامي بن العريب األثرم. دار الفضيلة الرياض. ط: األكذل  ىػ(َُِٓالشوكاين )ت: 
فسير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من ت»التحرير والتنوير ـ  َََِ-قُُِْ

 تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر بن عاشور التونسي )تأليف: ٤ت «الكتاب المجيد
 (قُّّٗ:

 عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عسكر تأليف ,إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقو اإلمام مالك :
: . طصرمكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده, م ىػ(ِّٕ: تشهاب الدين ا١تالكي ) البغدادم

 الثالثة
 ىػ(َُِْ )ت:: ٤تمد ناصر الدين األلباين تأليف ,إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

 ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ: الثانية ط ,بَتكت -ا١تكتب اإلسبلمي 
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 عمر يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الرب  أيب , تأليف:في مذاىب علماء األمصار الستذكارا
, بَتكت -دار الكتب العلمية , تحقيق: سادل ٤تمد عطا, ٤تمد علي معوضال ىػ(ّْٔ :تالنمرم القرطيب )

 َََِ - ُُِْ: األكذل, ط
 تعمر يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الرب القرطيب ) أيب ,االستيعاب في معرفة األصحاب :

 ـََِِ - ىػ ُِّْ ط: األكذلعىماف .  صححو كخرج أحاديثو عادؿ مرشد. دار األعبلـ  ىػ(ّْٔ
 ٖتقيق ىػ(َّٔت:اٟتسن علي بن أيب الكـر ابن األثَت ) : أيبتأليف, أسد الغابة في معرفة الصحابة :

 ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓ: األكذل. طدار الكتب العلمية,  عادؿ أٛتد عبد ا١توجود -علي ٤تمد معوض 
 ا١تالكي : القاضي أبو ٤تمد عبد الوىاب البغدادم تأليف, إلشراف على نكت مسائل الخالفا

 ـُٗٗٗ -ىػ َُِْالطبعة: األكذل, , دار ابن حـز, : اٟتبيب بن طاىرٖتقيق ىػ(ِِْ)
 الدكتور ٖتقيق ىػ(ّٕٔ: ت: ٤تمد بن مفلح بن ٤تمد بن مفرج الصاٟتي اٟتنبلي )تأليف ,الفقو أصول :

 ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ: األكذل, , طمكتبة العبيكاف, فهد بن ٤تمد السدحاف
 حقق  ىػ(ّْٖ: ت: ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )فتألي, أصول السرخسي

 ـُّٗٗ -ق ُُْْالوفاء األفغاين,  دار الكتب العلمية بَتكت, ط: األكذل أصولو أبو 
 ق ُِْٔدمشق,  ط: الثالثة   -تأليف: الدكتور كىبة الزحيلي, دار الفكر , أصول الفقو اإلسالمي

 ـ  ََِٓ
 ق َُُْط: األكذل  -الرياض -تأليف: د. شعباف ٤تمد إٝتاعيل, دار ا١تريخ , وأصول الفقو تاريخو ورجال

 ـ ُُٖٗ -
 القاىرة -تأليف: أ.د/ ٤تمد أبو النور زىَت, مكتبة األزىرية  ,أصول الفقو 
 عياض بن نامي بن عوض السلمي: دار التدمرية, , أصول الفقو الذي ال يسع الفقيو جهلو

 .ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔالرياض: األكذل 
 ىػ(ُٕٓ: ت: ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اٞتوزية )تأليف ,إعالم الموقعين عن رب العالمين 

 قُِّْالرياض, ط: األكذل  -ٖتقيق: مشهور بن حسن آؿ سليماف, دار ابن اٞتوزم
 دار  ىػ(ُّٔٗ: تخَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )تأليف: , األعالم

  مََِِط: ا٠تامسة عشر ,  علم للمبليُتال
 ٤تمد بن سليماف بن عبد اهلل األشقر العتييب تأليف:  ,أفعال الرسول صلى اهلل عليو وسلم

الطبعة: , لبناف –ىػ(: مؤسسة الرسالة للطباعو كالنشر كالتوزيع, بَتت َُّْ)ا١تتوَب: 
 ـ ََِّ -ىػ  ُِْْالسادسة, 

 موسى بن أٛتد بن موسى بن سادل ا١تقدسي , تأليفنبلاإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن ح :
 لبناف -: عبد اللطيف ٤تمد موسى السبكي: دار ا١تعرفة بَتكت اٟتقيق ىػ(ٖٔٗ: تالصاٟتي,)
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 عبد اهلل ٤تمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ا١تطلب بن عبد مناؼ  أيب  تأليف:, األم
 ـَُٗٗىػ/َُُْ: بدكف طبعة: , طبَتكت -: دار ا١تعرفة ىػ(َِْ: تا١تطليب القرشي ا١تكي )

 عبلء الدين أبو اٟتسن علي بن سليماف ا١ترداكم , تأليفاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :
 .دار إحياء الًتاث العريب ىػ(ٖٖٓالدمشقي الصاٟتي اٟتنبلي )ا١تتوَب: 

  ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر : تأليف( تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل
: األكذل , طبَتكت -دار إحياء الًتاث العريب , : ٤تمد عبد الرٛتن ا١ترعشليٖتقيق ىػ(ٖٓٔ: تالبيضاكم )

 ىػُُْٖ -
 تأليف: أيب عبد اهلل ٤تمد بن علي بن عمرك التميمي ا١تازرم , إيضاح المحصول من برىان األصول

 طاليب, دار الغرب اإلسبلمي ق( ٖتقيق: أ/د. عمار الّٔٓ)ت:
  أبو عبد اهلل بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي تأليففي أصول الفقو, البحر المحيط :

 ـ  ُِٗٗ-قُُِْ( كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية دكلة الكويت, ط: الثانية ْٕٗ)ت
 ٤تمد, ا١تعركؼ بابن ٧تيم ا١تصرم  : زين الدين بن إبراىيم بنتأليف ,البحر الرائق شرح كنز الدقائق

  ـُٕٗٗ -قُُْٖاألكذل : الكتب العلمية . طدار ٖتقيق: الشيخ زكريا عمَتات  ىػ(َٕٗت:)
 ت  احملاسن عبد الواحد بن إٝتاعيل الركياين : أيب, تأليفبحر المذىب في فروع المذىب الشافعي(

 ـ ََِٗاألكذل, : , ط: طارؽ فتحي السيد: دار الكتب العلميةالتحقيق ىػ( َِٓ
 ت٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد الشهَت بابن رشد اٟتفيد ) تأليف: ,بداية المجتهد ونهاية المقتصد :

 ـ ََِْ -ىػ ُِْٓ القاىرة -دار اٟتديث  ىػ(ٓٗٓ
 عبلء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين اٟتنفي تأليف, دائع الصنائع في ترتيب الشرائعب :

 ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔ: الثانية, , طار الكتب العلميةد ىػ(ٕٖٓ: ت)
  سراج الدين أبو تأليف ,الواقعة في الشرح الكبير واآلثارالبدر المنير في تخريج األحاديث :

 , كعبد اهلل بن سليماف , : مصطفى أبو الغيطٖتقيق ىػ(َْٖ: تحفص عمر بن علي بن أٛتد الشافعي )
 ـََِْ-ىػُِْٓ, األكذل: ط -الرياض -وزيع دار ا٢تجرة للنشر كالت. كياسر بن كماؿ

 ت: عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف اٞتويٍت, ا١تلقب بإماـ اٟترمُت )تأليف ,البرىان في أصول الفقو :
 قُّٗٗمكتبة اإلماـ اٟترمُت. ٖتقيق عبد العظيم الديب,  ط: األكذل  ىػ(ْٖٕ

 دار  ىػ(ٖٓٓ: ت)اٟتنفي  العيٍتبن موسى  ٤تمد ٤تمود بن أٛتد : أيبتأليف, البناية في شرح الهداية
 ـَُٖٗ - قََُْ: األكؿ. طبَتكت -الفكر

 ٤تمود بن عبد الرٛتن : مشس الدين أبو الثناءتأليف,  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
  ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔط: األكذلجدة,  دار ا١تدين,  : ٤تمد مظهر بقاٖتقيق ىػ(ْٕٗ: تاألصفهاين )
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 ٖتقيق ىػ(ٖٓٓ: تاٟتسُت حيِت بن أيب ا٠تَت العمراين ) : أيبتأليف, ب اإلمام الشافعيلبيان في مذىا :
 ـ َََِ -ىػ ُُِْ: األكذل . طجدة -قاسم ٤تمد النورم: دار ا١تنهاج 

 الوليد ٤تمد بن أٛتد  : أيبتأليف, البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل لمسائل المستخرجة
: ط لبناف -دار الغرب اإلسبلمي بَتكت, ٤تمد حجي كآخركف /: دٖتقيق ىػ(َِٓ: تبن رشد القرطيب )

 ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالثانية, 
 ٤تمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف الغرناطي ا١تالكي تأليف, التاج واإلكليل لمختصر خليل :

 ـُْٗٗ-ىػُُْٔ: األكذل , طدار الكتب العلمية ىػ(ٕٖٗ: ت)
 اجمللس ىػ( َُِٓ: تالزنبيدم )اٟتسيٍت  مرتضى: ٤تٌمد تأليف,  موستاج العروس من جواىر القا

ق ُِِْالوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب دكلة الكويت. ٖتقيق الدكتور ضاحي عبد الباقي. ط األكذل 
 ـََُِ

 ىػ(ٕٖٗ: ت: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قيطليوبغا السودكين اٞتمارل اٟتنفي )تأليف, تاج التراجم 
 ـُِٗٗ-ىػ ُُّْ: األكذل ,  طدمشق -دار القلم  : ٤تمد خَت رمضاف يوسفقٖتقي

 دائرة ا١تعارؼ العثمانية, حيدر آباد  ىػ(ِٔٓ: ت٤تمد بن إٝتاعيل البخارم, )تأليف: , التاريخ الكبير- 
 الدكن

 ٖتقيق ىػ(ّْٔ: تبكر أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد ا٠تطيب البغدادم ) أيبتأليف: , تاريخ بغداد :
 ـ ََِِ -ىػ ُِِْ : األكذل. طبَتكت -دار الغرب اإلسبلمي ,  الدكتور بشار عواد معركؼ

  ,ـ ََِٕ, تأليف كنعاف مصطفى شتات, جامعة النجاج اٞتزائرالتأويل عند األصوليين 
 اإلسفراييٍت : طاىر بن ٤تمد تأليف , التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين

 ـُّٖٗ -ىػ َُّْ: األكذل ط لبناف -عادل الكتب  : كماؿ يوسف اٟتوتٖتقيق ىػ(ُْٕ: ت)
 ت: عبلء الدين أبو اٟتسن علي ا١ترداكم اٟتنبلي )تأليف, التحبير شرح التحرير في أصول الفقو :

 ـَََِ -ىػ ُُِْط: األكذل . الرياض ,مكتبة الرشد : د. عبد الرٛتن اٞتربيندراسة كٖتقيق ىػ(ٖٖٓ
 قَُْٓبَتكت, ط:  -ق( دار الكتب العلمية ّٗٓتأليف: عبلء الدين السمرقندم )تقهاء تحفة الف- 

 ـُْٖٗ
 ىػ(ٔٔٔ: تزين الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر اٟتنفي الرازم ): تحفة الملوك, تأليف 

 ُُْٕاألكذل, , بَتكت -: دار البشائر اإلسبلمية ,: د. عبد اهلل نذير أٛتدالتحقيق
 ىػ  ُُّْ: األكذل , طكدار السراج -دار البشائر اإلسبلمية , : د. عصمت اهلل عنايت اهلل ٤تمدتحقيقال- 

دمشق,  -ا١تكتب اإلسبلمي , ٤تمد زىَت الشاكم -ٖتقيق: شعيب األرنؤكط ـ ََُِ
 ـُّٖٗ -ىػ َُّْ: الثانية, ,طبَتكت
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 ىػ / ُُِْ: الثالثة, ,طافعم -دمشق -ا١تكتب اإلسبلمي, بَتكت ,ٖتقيق: زىَت الشاكيش
 ـُُٗٗ

 الثانية, ط مكتبة الرياض اٟتديثة, الرياض, ,: ٤تمد ٤تمد أحيد كلد ماديك ا١توريتاينالتحقيق :
 ـَُٖٗىػ/ََُْ

 ٚتاؿ الدين أبو ٤تمد تأليف, تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري :
  -: عبد اهلل بن عبد الرٛتن السعد: دار ابن خزدية يقالتحق ىػ(ِٕٔ: تعبد اهلل بن يوسف الزيلعي )

 ىػُُْْ: األكذل, ط, الرياض
 ت: عبد الرٛتن بن أيب بكر, جبلؿ الدين السيوطي ), تأليفتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :

 دار طيبة, : أبو قتيبة نظر ٤تمد الفاريايبٖتقيق ىػ(ُُٗ
  تأليف: ٤تمد قرن األول إلى نهاية القرن التاسع الهجري, نشأتو وتطوره من التدوين السنة النبوية

  قُُّْالرياض,  ط:  -الزىراين,  مكتبة دار ا١تنهاج بن مطر 
 اليحصيب  الفضل القاضي عياض بن موسى : أيبتأليف,  رتيب المدارك وتقريب المسالكت

 -ق َُّْالثانية  :ط احملمدية, ا١تغرب -مطبعة فضالة كآخركف,  ابن تاكيت الطنجي ٖتقيق:( قْْٓت)
 ـُّٖٗ

 أبو عبد اهلل بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل بن  تأليف, تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي
 ُُْٖ: األكذل, : طإحياء الًتاث, دار : د سيد عبد العزيزالتحقيق ىػ(ْٕٗ: تهبادر الزركشي الشافعي )

 ـُٖٗٗ -ىػ 
 ـََِّ -ىػ ُِْْ: األكذل, ط ,دار الكتب العلمية .عميم اإلحساف : ٤تمد, تأليفالتعريفات الفقهية 
 ـُٖٓٗمكتبة لبناف بَتكت  ىػ(ُٖٔ: تعلي بن ٤تمد بن الشريف اٞترجاين )تأليف: , التعريفات 
 تأليف, التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمو من صحيحو, وشاذه من محفوظو :

 ىػ( دار با كزير للنشر كالتوزيع, جدة  َُِْ: تاأللباين )  عبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدين أيب
 ت: عبيد اهلل بن اٟتسُت بن اٟتسن ابن اٞتىبلب ا١تالكي )تأليف ,التفريع في فقو اإلمام مالك بن أنس :

 -ىػ  ُِْٖ: األكذل, , طلبناف - دار الكتب العلمية, بَتكت  ,: سيد كسركم حسنالتحقيق ىػ(ّٖٕ
 ـ ََِٕ

 تأليف: أيب جعفر ٤تمد بن جرير الطربم )ت ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ري تفسير الطب
   ـََُِق ُِِْط: األكذل  -القاىرة  -ق( ٖتقيق: عبد احملسن الًتكي, دار ىجر َُّ

 ( الكشف والبيان عن تفسير القرآنتفسير الثعلبي) ت: أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم الثعليب, )تأليف :
: األكذل ,  طلبناف -دار إحياء الًتاث العريب, بَتكت ,  اإلماـ أيب ٤تمد بن عاشورٖتقيق:  ىػ(ِْٕ

 ـ ََِِ -ىػ ُِِْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 القواعد األصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة"        
064 

 ق( دار إحياء الًتاث َٔٔ)ت ٤تمد بن عمر بن اٟتسن فخر الدين الرازمتأليف: , التفسير الكبير
 بَتكت,  ط: الثالثة.  -العريب

 ( مؤسسة الرسالة بَتكت,  ٖتقيق َّْالباقبلين )تتأليف: أيب بكر ٤تمد بن الطيب , التقريب واإلرشاد
  ـ ُٖٗٗ -قُُْٖالدكتور عبد اٟتميد بن علي أبو زنيد,  ط: الثانية 

 تأليف: أيب القاسم ٤تمد بن أٛتد ابن جزم الكليب  ٖتقيق: ٤تمد علي  لوصول إلى علم األصول,تقريب ا
 ق  ُٗٗٗ -قَُُْاٞتزائر, ط: األكذل  -فركوس, دار الًتاث اإلسبلمي حيدرة 

 ط:, مركز ا١تخطوطات كالثراث كالوثائق  الكويت, : حافظ ثناء اهلل الزاىدمتأليف, تلخيص األصول 
 ـُْٗٗ -ىػ ُُْْاألكذل 

  ق( ٖتقيق: عبد اهلل ُٕٔتأليف: خليل بن كيكلدم العبلئي )تفي تنقيح صيغ العموم, تلقيح الفهوم
 ـُّٖٗ -ق َُّْبن ٤تمد آؿ الشيخ, ط: األكذل 

 أبو ٤تمد عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم ا١تالكي  :المالكي وتلقين في الفقال
: , طدار الكتب العلمية, أكيس ٤تمد بو خبزة اٟتسٍت التطواين أيب :التحقيق ىػ(ِِْ: ت)

 ـََِْ-ىػُِْٓاألكذل 
 ق( َُٓ اٟتنبلي )تتأليف: ٤تفوظ بن أٛتد بن اٟتسن أبو ا٠تطاب الكلوذاين, التمهيد في أصول الفقو

 ـُٖٓٗ -قَُْٔدراسة كٖتقيق الدكتور مفيد ٤تمد أبو عمشة, مطبعة جامعة أـ القرل, ط: األكذل 
 دار  ىػ(ٕٔٔ: تزكريا ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ النوكم ) أيبتأليف: , تهذيب األسماء واللغات للنووي

 لبناف -الكتب العلمية, بَتكت 
  تأليف: خليل بن إسحاؽ بن اٞتندم ا١تالكي بن الحاجب, الالتوضيح في شرح المختصر الفرعي

ق( ضبطو كصححو: الدكتور أٛتد بن عبد الكرمي ٧تيب, مركز ٧تيبويو للمخطوطات كخدمة ٕٕٔ)ت
  ـََِٖ -قُِْٗالًتاث 

  تأليف: خليل بن إسحاؽ بن اٞتندم ا١تالكي البن الحاجب, التوضيح في شرح المختصر الفرعي
الدكتور أٛتد بن عبد الكرمي ٧تيب, مركز ٧تيبويو للمخطوطات كخدمة ق( ضبطو كصححو: ٕٕٔ)ت

 ـََِٖ -قُِْٗالًتاث 
 ٤تمد بدر الدين حسن بن قاسم ا١ترادم  : أيبتأليف, توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

األكذل  : , طدار الفكر العريب, شرح كٖتقيق : عبد الرٛتن علي سليماف ىػ(ْٕٗ:  تا١تصرم ا١تالكي )
 ـََِٖ -ىػ ُِْٖ

 التحقيق ىػ( ُْٓ: تبكر ٤تمد بن عبد اهلل بن يونس الصقلي ) أيبتأليف:  ,الجامع لمسائل المدونة :
 ـ َُِّ -ىػ  ُّْْ: األكذل, , طجامعة أـ القرل. ٣تموعة باحثُت ُب رسائل دكتوراه
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 تاهلل القرشي اٟتنفي ): عبد القادر بن ٤تمد بن نصر تأليف, الجواىر المضية في طبقات الحنفية :
 كراتشي  -الناشر: مَت ٤تمد كتب خانو  ىػ(ٕٕٓ

 تأبو بكر بن علي بن ٤تمد اٟتدادم العبادم الزنبًيًدٌم اليمٍت اٟتنفي ) , تأليف:الجوىرة النيرة :
 ىػُِِّ: األكذل, , طا١تطبعة ا٠تَتية ىػ(ََٖ

  اس أٛتد بن ٤تمد ا٠تلوٌب الشهَت العب : أيب, التأليفلدرديرلحاشية الصاوي على الشرح الصغير
 دار ا١تعارؼ ىػ(ُُِْبالصاكم ا١تالكي )ا١تتوَب: 

 حاشية العطار  
 ىػ(َُِّ: ت: ٤تمد بن أٛتد بن عرفة الدسوقي ا١تالكي )تأليف ,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

 دار الفكر
 د الطحطاكم اٟتنفي: أٛتد بن ٤تم, تأليفحاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح 

األكذل  , ط:لبناف -دار الكتب العلمية بَتكت , : ٤تمد عبد العزيز ا٠تالدم( التحقيقىػ ُُِّ )ت
 ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ

 بن حبيب ااٟتسن علي بن ٤تمد  أيب :تأليف, الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي
الشيخ عادؿ أٛتد عبد  -٤تمد معوض  : الشيخ عليٖتقيق ىػ(َْٓ ت:البغدادم, الشهَت با١تاكردم )

 ـ ُْٗٗ-ىػ  ُُْْ: األكذل, , طبَتكت دار الكتب العلمية,, ا١توجود
 التحقيق ىػ(ُٖٗ: تعبد اهلل ٤تمد بن اٟتسن الشيباين ) أيب , تأليفالحجة على أىل المدينة :

 َُّْ: الثالثة, , طبَتكت -عادل الكتب  ,مهدم حسن الكيبلين القادرم
 ٤تمد بن , تأليف(شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين)والمورد المعين لدر الثمين ا :

 ـََِٖ -ىػ ُِْٗ: ,دار اٟتديث القاىرة ,: عبد اهلل ا١تنشاكم, التحقيقأٛتد ميارة ا١تالكي
 عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم, التحقيقعلماء ٧تد األعبلـ :تأليف الدرر السنية في األجوبة النجدية : 
 ت: ٤تمد بن فرامرز بن علي الشهَت ٔتبل خسرك )تأليف, رر الحكام شرح غرر األحكامد :

 .الناشر: دار إحياء الكتب العربية ىػ(ٖٖٓ
 ط: دار الكتب العلمية بَتكت ,عبد النيب بن عبد الرسوؿ األٛتد نكرم :تأليف ,دستور العلماء ,

 ـَََِ -ىػ ُُِْاألكذل
 إبراىيم بن علي بن ٤تمد, ابن فرحوفتأليف, لماء المذىبالديباج المذىب في معرفة أعيان ع : 

 القاىرة -دار الًتاث للطبع كالنشر, ٖتقيق كتعليق: الدكتور ٤تمد األٛتدم أبو النور ىػ(ٕٗٗ:ت)
 ٤تمد  :ٖتقيق ىػ(ْٖٔ: تشهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي القراُب ) تأليف: ,الذخيرة

 ـ ُْٗٗ : األكذلط بَتكت -دار الغرب اإلسبلمي. مد بو خبزة٤تك  سعيد أعرابك  حجي
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 بن عابدين الدمشقي ا: ٤تمد أمُت بن عمر تأليف ,حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار
 ـ ََِّ -قُِّْالرياض, طبعة خاصة  -دار العادل للنشر كالتوزيع  ىػ(ُِِٓ: تاٟتنفي )

  تأليف: ٤تمد بن ٤تمود بن أٛتد البابرٌب اٟتنفي جب, شرح مختصر ابن الحاالردود والنقود
العمرم, ترحيب بن ربيعاف الدكسرم مكتبة الرشد, ط:  ق( دراسة كٖتقيق: ضيف اهلل بن صاحلٖٕٔ)ت

 ـ  ََِٓ -ق ُِْٔاألكذل 
 القاىرة, ط: الثالثة -تأليف: ٤تمد بن إدريس الشافعي, ٖتقيق: أٛتد الشاكر, مكتبة دار الًتاث  ,الرسالة 

 ـ ََِٓ
 تأليف: علي بن حسُت بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاكم  , رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

 ـََِْق ُِْٓالرياض,  ط: األكذل  -ق( ٖتقيق: أٛتد بن ٤تمد السراج,  مكتبة الرشد ٖٗٗ)ت
 منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس  :تأليف ,الروض المربع شرح زاد المستقنع

 .مؤسسة الرسالة -: دار ا١تؤيد  ىػ(َُُٓ: تبهوتى اٟتنبلى )ال
  تأليف: موفق في أصول الفقو على مذىب اإلمام أحمد بن حنبل,  روضة الناظر وجنة الناظر

الرياض,   -ق( ٖتقيق: عبد الكرمي النملة مكتبة الرشد َِٔالدين عبد اهلل ابن ٤تمد بن قدامة ا١تقدسي )ت
 ـََِْ -قُِْٓط: السابعة 

 ىػ(ٕٔٔ: تزكريا ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ النوكم ) أيب ,روضة الطالبين وعمدة المفتين 
 دار  ىػ(ُُِٖ: تمد بن إٝتاعيل بن صبلح الصنعاين, أبو إبراىيم, عز الدين,  )تأليف ٤ت, سبل السالم

 اٟتديث
 ٛتن ٤تمد ناصر عبد الر  : أيبتأليف,  سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة

  ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ: األكذل طدار ا١تعارؼ,  ىػ(َُِْ: تالدين األلباين )
 دار  ىػ(َُِْ: تعبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدين األلباين ) : أيبتأليف, السلسلة األحاديث الصحيحة

  ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ: األكذل طا١تعارؼ, 
 ا١تكتب  ىػ(ُّْٖ: تبن حسٍت السباعي ): مصطفى تأليف ,السنة ومكانها في التشريع اإلسالمي

 ـ ُِٖٗ -ىػ  َُِْ: الثالثة, ,  طبَتكتك  -اإلسبلمي: دمشق 
  بتحقيق: ٤تمد ناصر الدين  ىػ(ِّٕ: ت) عبد اهلل ٤تمد بن يزيد القزكيٍت أيبتأليف:  ,ابن ما ماجوسنن

 األلباين, مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع, الرياض, ط: األكذل  
  بتحقيق  ىػ(َّّ: تعبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساين النسائي ) أيبتأليف:  ,النسائيسنن

 ٤تمد ناصر الدين األلباين, مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع, الرياض, ط: األكذل   
 بتحقيق:  ػ(ىِٕٓ: تداكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ السجٍستاين ) أيبتأليف:  , داودأبي  سنن

 ين األلباين, مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع, الرياض, ط: الثانية  ٤تمد ناصر الد
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  ىػ(ِٕٗ: تبن موسى بن الضحاؾ الًتمذم, )اعيسى ٤تمد بن عيسى  أيب تأليف:, الترمذيسنن 
 بتحقيق: ٤تمد ناصر الدين األلباين, مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع, الرياض, ط: األكذل 

  ,٤تمد ٖتقيق ىػ(ْٖٓ: تٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى البيهقي ): أتأليفسنن الكبرى للبيهقي :
 ـََِّ -ىػ  ُِْْط: الثالثة, , لبنات - عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية, بَتكت

 أشرؼ على  ىػ(ْٖٕ: تمشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب ) تأليف:,  سير أعالم النبالء
 ـ  ُٖٓٗ -ق َُْٓسالة بَتكت,  ط: الثالثة ٖتقيقو شعيب األرنؤكط,  مؤسسة الر 

 ٤تمد بن ٤تمد بن عمر بن علي ابن سادل تأليف, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :
الطبعة: األكذل,  دار الكتب العلمية, لبناف, : عبد اجمليد خيارلالتعليق ىػ(َُّٔ: ت٥تلوؼ )

 ـ ََِّ -ىػ  ُِْْ
 ٤تمد بن ٤تمد بن عمر بن علي ابن سادل ٥تلوؼ تأليف, يةشجرة النور الزكية في طبقات المالك :

 ـ ََِّ -ىػ  ُِْْ: األكذل, ط, ىػ(: دار الكتب العلمية, لبنافَُّٔ: ت)
 عبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد ابن العماد العىكرم تأليف, شذرات الذىب في أخبار من ذىب :

 -ىػ  َُْٔط: األكذل  بَتكت -دمشق  ق: ٤تمود األرناؤكط: دار ابن كثَت,يقٖت ىػ(َُٖٗ: تاٟتنبلي)
 ـُٖٔٗ

 ضبطو كخرج  ىػ(ِٕٗ: تسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )تأليف:  ,التلويح على التوضيح شرح
 بَتكت,  ط: األكذل -دار الكتب العلمية  أحاديثو الشيخ زكرياء عمَتات, 

 ٖتقيق ىػ(ُٕٔ: ت) رمي الطوُبسليماف بن عبد القوم بن الك٧تم الدين : تأليف, شرح مختصر الروضة :
 ـُٕٖٗ -ىػ  َُْٕط: األكذل ,  مؤسسة الرسالة, عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي

 مطبعة علي صبيح كأكالده تأليف: ٤تمد بن اٟتسُت البدخشي, شرح البدخشي على منهاج العقول .
 باألزىر 

 يد تركي, دار الغرب اإلسبلمي, ٖتقيق: عبد اجمل (ىػْٕ: ت)تأليف: أيب إسحاؽ الشَتازم , شرح اللمع
 ـ ُٖٖٗ -قَُْٖط: األكذل 

 مشس الدين ٤تمد بن عبد اهلل الزركشي ا١تصرم اٟتنبلي تأليف: ,  شرح الزركشي على مختصر الخرقي
 ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُّْ: األكذل, ,  طدار العبيكاف ىػ(ِٕٕ: ت)

 ت) ٛتد بن قدامة ا١تقدسي اٟتنبلي: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أتأليف , الشرح الكبير على متن المقنع :
 دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيع ىػ(ِٖٔ

 عبد الباقي بن يوسف بن أٛتد الزرقاين ا١تصرم )ا١تتوَب:  , تأليف:شرح الزُّرقاني على مختصر خليل
 ىػ(َُٗٗ

 ىػ( َّٕأٛتد بن علي أبو بكر الرازم اٞتصاص اٟتنفي )ا١تتوَب:  تأليف:, شرح مختصر الطحاوي 
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 ( ٖتقيق: ْٔٔتأليف: العضد الدين عبد الرٛتن اإلجيي )ت ,شرح العضد على مختصر ابن الحاجب
 ـ ََِْ-ق٤ُِْْتمد حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل دار الكتب العلمية بَتكت. ط: األكذل 

 دار الفكر للطباعة  ىػ(َُُُ: ت: ٤تمد بن عبد اهلل ا٠ترشي ا١تالكي )تأليف ,شرح مختصر خليل- 
 بَتكت

 الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٟتسُت العراقي  : أيبتأليف, لتبصرة والتذكرة = ألفية العراقيشرح ا
: األكذل, ط -دار الكتب العلمية, بَتكت  ماىر ياسُت فحل -: عبد اللطيف ا٢تميم ٖتقيق ىػ(َٖٔ: ت)

 ـ ََِِ -ىػ  ُِّْ
  لدين أٛتد بن إدريس تأليف: شهاب افي اختصار المحصول في األصول, شرح تنقيح الفصول

 ـََِْ -قُِْْبَتكت  -ق( دار الفكر ْٖٔالقراُب )
 دار  ىػ(٤ُُِْتمد بن صاحل بن ٤تمد العثيمُت )ا١تتوَب: تأليف:  ,الشرح الممتع على زاد المستقنع

 ىػ ُِْٖ - ُِِْالطبعة: األكذل, , ابن اٞتوزم
 ىػ(ُٔٓ: تغوم الشافعي )٤تيي السنة, أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود الب , تأليف:شرح السنة 
 تقي الدين أبو البقاء ٤تمد بن أٛتد بن عبد العزيز الفتوحي ا١تعركؼ بابن تأليف :شرح الكوكب المنير :

 -ىػ ُُْٖط: الثانية . مكتبة العبيكاف ق: ٤تمد الزحيلي كنزيو ٛتاديقٖت ىػ(ِٕٗ: تالنجار اٟتنبلي )
 ـُٕٗٗ

 ن ٤تمد بن سبلمة بن عبد ا١تلك بن سلمة األزدم اٟتجرم : أبو جعفر أٛتد بتأليف, شرح مشكل اآلثار
 -: األكذل ط, تحقيق: شعيب األرنؤكط: مؤسسة الرسالةالىػ( ُِّ: تا١تصرم ا١تعركؼ بالطحاكم )

 ـُْْٗىػ,  ُُْٓ
 دار الفكر للطباعة  ىػ(َُُُ: ت: ٤تمد بن عبد اهلل ا٠ترشي ا١تالكي )تأليف ,شرح مختصر خليل- 

 بَتكت
  ىػ(ْْٗ: تاٟتسن علي بن خلف بن عبد ا١تلك ) أيبتأليف: ,  البن بطال بخاريالشرح صحيح 

 ـََِّ - ىػُِّْ: الثانية, ,  طالرياض -مكتبة الرشد  ٖتقيق: أبو ٘تيم ياسر بن إبراىيم
 الدكتور عبد  ٖتقيق: ىػ(ْٖٓ: ت: أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى البيهقي )تأليف, شعب اإليمان

 ـََِّ  -ىػُِّْ: األكذل , طالرياض -مكتبة الرشد ,  حامد العلي عبد اٟتميد
 ىػ(ّّٗ: ت: أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم الفارايب )تأليف ,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 

 ـُٕٖٗ -  ىػَُْٕ , ط: الرابعة,  بَتكت -دار العلم للمبليُت  ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور عطار
  ,د. ٖتقيق ىػ(ُُّ: ت) بكر ٤تمد بن إسحاؽ بن خزدية النيسابورم يبأتأليف: صحيح ابن خزيمة :

 بَتكت -ا١تكتب اإلسبلمي , ٤تمد مصطفى األعظمي
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 ( اعتٌت بو أبو عبد اهلل ِٔٓ)ت اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم اٞتعفي عبد أيبتأليف:  ,البخاري صحيح
 ـََِٔ-قُِْٔة الرياض, ط: الثاني -عبد السبلـ بن ٤تمد علوش, مكتبة الرشد 

  ق( دار ا١تغٍتُِٔ)تمسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم تأليف: , مسلمصحيح- 
 ـُٖٗٗ-قُُْٗالرياض, ط: 

 (قَُِْتعبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدين األلباين ) : أيبتأليف, صحيح الجامع الصغير وزياداتو 
 ا١تكتب اإلسبلمي

 ـ ََِِ -ىػ  ُِِْ: األكذل, , طلبناف  -العلمية, بَتكت دار الكتب, ضبط: عبد السبلـ ٤تمد أمُت 
 دارق( َِٗ)ت: مشس الدين ٤تمد بن عبد الرٛتن السخاكم تأليف, الضوء الالمع ألىل القرن التاسع 

 بَتكت -مكتبة اٟتياة 
 تأليف: الشيخ حلولو أٛتد بن عبد الرٛتن بن في شرح جمع الجوامع في أصول الفقو, الالمع  ءالضيا

ق( ٖتقيق أ.د/ عبد الكرمي النملة,  مكتبة الرشد الرياض, ط: الثانية ٖٖٗالقركم ا١تالكي )تموسى 
 ـ ُٗٗٗ -قَُِْ

 ـُٔٗٗىػ/ُُْٕ: السادسة, ط
 عبد اهلل ٤تمد بن سعد بن منيع ا٢تامشي بالوالء, البصرم, البغدادم ا١تعركؼ  يب: أتأليف ,الكبرى الطبقات

 ـ ُٖٔٗ: األكذل, , طبَتكت -دار صادر , باس: إحساف عٖتقيق ىػ(َِّ: تبابن سعد )
  ٖتقيق ىػ(ّْٔبابن الصبلح):  عثماف بن عبد الرٛتن, أبو عمركتأليف: ,  الشافعيةالفقهاء طبقات :

 ـُِٗٗ: األكذل ط بَتكت -٤تيي الدين علي ٧تيب: دار البشائر اإلسبلمية 
 ىػ(ََُُ: تلقادر التميمي الغزم )تقي الدين بن عبد ا , تأليف:الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
 د. ٖتقيق ىػ(ُٕٕ: تتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ), الطبقات الشافعية الكبرى :

 ىػُُّْط: الثانية, . ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع د. عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو ,٤تمود ٤تمد الطناحي
 دار الكتب العلمية  ىػ(ْٓٗ: تالداككدم ا١تالكي )٤تمد بن علي بن أٛتد, تأليف: , طبقات المفسرين- 

  بَتكت
 ٖتقيق ىػ(ْٖٓ:  ت)البغدادم اٟتنبلي ٤تمد بن اٟتسُت الفراء  أيب يعلى: تأليف, لعدة في أصول الفقوا :

 ـ َُٗٗ -ىػ  َُُْ: الثانية ط أٛتد بن علي بن سَت ا١تباركي, /د
 بن أٛتد, أبو ٤تمد هباء الدين ا١تقدسي )ا١تتوَب:  : عبد الرٛتن بن إبراىيمتأليف ,العدة شرح العمدة

 ـ ََِّىػ ُِْْتاريخ النشر:  دار اٟتديث, القاىرة ىػ(ِْٔ
  ق( دراسة كٖتقيق: أٛتد ِٖٔتأليف: شهاب الدين القراُب )تفي الخصوص والعموم,  العقد المنظوم

 ـ ُٗٗٗ-ق َُِْا٠تتم عبد اهلل,  ا١تكتبة ا١تكية, ط: األكذل
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 أبو ٤تمد جبلؿ الدين عبد اهلل بن ٧تم  السعدم : , تأليفالثمينة في مذىب عالم المدينة عقد الجواىر
 ُِّْ: األكذل, : طدار الغرب اإلسبلمي, بَتكت, ٛتيد بن ٤تمد ٟتمر التحقيق: ىػ(ُٔٔ: تا١تالكي )

 ـ ََِّ -ىػ 
 تلدين العيٌت )٤تمد ٤تمود بن أٛتد اٟتنفى بدر ا : أيب, تأليفعمدة القاري شرح صحيح البخاري :

 بَتكت -دار إحياء الًتاث العريب  ىػ(ٖٓٓ
 ط: األكذل  -تأليف: منيف ٤تمود شاكر,  دار النفائس الرياض , العمل باالحتياط في الفقو اإلسالمي

 ـ ُٖٗٗ -ق ُُْٖ
 ىػ(ٖٕٔ: ت: ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود, أكمل الدين الركمي البابرٌب ), تأليفالعناية في شرح الهداية 

 الفكر دار
 أٛتد صقرٖتقيق ىػ(ِٕٔ: تعبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم )تأليف أيب ٤تمد  , غريب القرآن :  ,

 ـ ُٖٕٗ -ىػ  ُّٖٗبَتكت  -دار الكتب العلمية 
 شهاب الدين  : أٛتد بن ٤تمد مكي, أبو العباستأليف, غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر

 ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ: األكذل, ,  طدار الكتب العلمية (ىػَُٖٗ: تاٟتموم اٟتنفي )
 ٖتقيق ىػ(ّٖٓ: تالقاسم ٤تمود بن عمرك الز٥تشرم ) أيبتأليف: , الفائق في غريب الحديث واألثر :

 : الثانية,  طلبناف -دار ا١تعرفة . ٤تمد أبو الفضل إبراىيمك علي ٤تمد البجاكم 
 ق( ٖتقيق: ٤تمود نصار, دار الكتب العلمية ُٕٓم )تتأليف: صفي الدين ا٢تند ,الفائق في أصول الفقو

 ـ ََِٓ -قُِْٔبَتكت,  ط: األكذل  -
 مع: أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعيتأليف, فتح الباري شرح صحيح البخاري , 

  قُّٕٗبَتكت  -ار ا١تعرفة ,  دتعليقات العبلمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
  تأليف: أيب عبد اهلل ٤تمد بن عبد الرٛتن السخاكم شرح ألفية الحديث للعراقي, بفتح المغيث

ق( ٖتقيق: الشيخ علي حسُت علي, طبعة: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد َِٗ)ت
 ـ  ََِّ -قُِْْالسعودية 

 جب السىبلمي اٟتنبلي : زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن ر تأليف, فتح الباري شرح صحيح البخاري
 ٤تمود بن شعباف بن عبد ا١تقصود. تحقيق:ال ىػ(ٕٓٗ :ت)

 شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكيتأليف: ( أنوار البروق في أنواء الفروق )  لفروقا 
 ـََِّق ُِْْبَتكت, ط: األكذل  -ٖتقيق عمر حسن القياـ, مؤسسة الرسالة  ىػ(ْٖٔتالقراُب )

  دراسة كٖتقيق:  (قَّٕت: أٛتد بن علي أبو بكر الرازم اٞتصاص اٟتنفي )تأليف, في األصولالفصول
 ـُْٗٗ -ىػ ُُْْط: الثانية, . كزارة األكقاؼ الكويتيةالدكتور عجيل جاسم النشمي,  
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  ,( ٖتقيق: ّْٖتأليف: مشس الدين ٤تمد بن ٛتزة الفنارم الركمي )تفصول البدائع في أصول الشرائع
 ـََِٕ  -ق ٤ُِْٕتمد حسن إٝتاعيل درا الكتب العلمية بَتكت ط: األكذل  ٤تمد حسن

 ىػ(ْٕٔ: ت: ٤تمد بن شاكر بن أٛتد بن عبد الرٛتن بن شاكر بن ىاركف )تأليف,  فوات الوفيات 
 ـُْٕٗ : األكذل,  طبَتكت -دار صادر,  إحساف عباس ٖتقيق:

 أٛتد بن غازل )أك غنيم( بن سادل ابن مهناأليفت ,الفواكو الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : 
 ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٓدار الفكر ىػ(ُُِٔ: تاألزىرم ا١تالكي )

 ٖتقيق:  ىػ(ُٕٖ: تآبادل ) ٣تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن يعقوب الفَتكز تأليف:, القاموس المحيط
الرسالة للطباعة كالنشر  مؤسسة, نعيم العرقسيوسي بإشراؼ: ٤تمد مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة

 ـ ََِٓ -ىػ   ُِْٔالثامنة.  , طلبناف -كالتوزيع, بَتكت 
 ق( دراسة كٖتقيق: ٤تمد السليماين, ّْٓتأليف: أيب بكر ٤تمد بن عبد اهلل ابن العريب )ت, قانون التأويل

 ـُٖٔٗ -قَُْٔبَتكت,  ط: األكذل  -بَتكت, مؤسسة علـو القرآف  -دار القبلة للثقافة اإلسبلمية 
 منصور بن يونس بن تأليف, قائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات :

 ـُّٗٗ -ىػ ُُْْ: األكذل, ط, ىػ(:عادل الكتبَُُٓصبلح الدين البهوتى اٟتنبلى )ا١تتوَب: 
 الفارؽ تأليف: أيب ا١تظفر السمعاين ا١تركزم,  ٖتقيق: صاحل سهيل علي ٛتودة,  دار , قواطع األدلة- 

 ـ  َُُِ -قُِّْعماف ط: األكذل 
 أبو ٤تمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم , تأليفقواعد األحكام في مصالح األنام :

درا القلم دمشق, ط: الرابعة : التحقيق: نزيو كماؿ ٛتاد  كعثماف ٚتعة, ىػ(َٔٔ: تالسلمي الدمشقي, )
 ـََُِ - ُُّْ

 ق( ّٕٗتأليف: صفي الدين عبد ا١تؤمن بن كماؿ الدين اٟتنبلي )ت, اقد الفصولقواعد األصول ومع
 ـُٖٖٗ -قَُْٗمكة ا١تكرمة, ط: األكذل  -ٖتقيق: علي عباس اٟتكمي, مطبعة جامعة أـ القرل 

  في تلخيص مذىب المالكية والتنبيو على مذىب الشافعية والحنفية والحنبلية,  القوانين الفقهية
 بَتكت  -ق( دار الكنب العلمية ُْٕأٛتد جزم الكليب الغرناطي )تتأليف: ٤تمد بن 

 بن قدامة ا: أبو ٤تمد موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد تأليف ,الكافي في فقو اإلمام أحمد
 ٖتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي, دار ىجر ىػ(َِٔ: تا١تقدسي )

 تالنمرم القرطيب ) بن عبد الربايوسف بن عبد اهلل عمر  : أيبتأليف ,الكافي في فقو أىل المدينة :
 ىػ(ّْٔ

 ٤تمد بن مفلح بن ٤تمد بن مفرج, أبو عبد اهلل, مشس الدين ا١تقدسي الراميٌت ٍب , تأليف: كتاب الفروع
: األكذل , طمؤسسة الرسالة, : عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكيالتحقيق ىػ(ّٕٔ: تالصاٟتي اٟتنبلي )

 مػ ََِّ -ىػ ُِْْ
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 تعبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد بن عمرك بن ٘تيم الفراىيدم البصرم ) : أيب, تأليفكتاب العين :
 دار كمكتبة ا٢تبلؿ, : د مهدم ا١تخزكمي, د إبراىيم السامرائيالتحقيق ىػ(َُٕ

 ي: منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن البهوتى اٟتنبلتأليف,  كشاف القناع عن متن اإلقناع 
 ٖتقيق: ٤تمد أمُت الطنٌاكم. عادل الكتب  ىػ(َُُٓ: ت)

  تأليف: عبلء الدين عبد العزيز بن أٛتد عن أصول فخر اإلسالم البزدوي,  كشف األسرار للبخاري
 ـ ُٕٗٗ -ق ُُْٖبَتكت ط: األكذل  -ق( دار الكتب العلمية َّٕالبخارم )ت

 تا١تعركؼ بابن الرفعة ) نصارم: أٛتد بن ٤تمد بن علي األتأليف, كفاية النبيو في شرح التنبيو :
 ـََِٗ: األكذل, , طدار الكتب العلمية, ق: ٣تدم ٤تمد باسلـويحقتال ىػ(َُٕ

 أيوب بن موسى اٟتسيٍت القرديي تأليف,  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية :
 -سة الرسالة مؤس,  ٤تمد ا١تصرمك : عدناف دركيش ٖتقيق ىػ(َُْٗ: تالكفوم, أبو البقاء اٟتنفي )

 ـ ُٖٗٗ -قُُْٗ,  ط: الثانية بَتكت
 عبلء الدين علي بن حساـ الدين ابن قاضي خاف تأليف,  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال :

ا٠تامسة  , ط:مؤسسة الرسالة, صفوة السقاك : بكرم حياين ٖتقيق ىػ(ٕٓٗ: تالقادرم الشاذرل ا٢تندم )
 ـُُٖٗىػ/َُُْ

  ( ٖتقيق: ٤تمد غزارل ِّٔتأليف: اٟتسُت بن رشيق ا١تالكي )تاألصول, في علم لباب المحصول
  ـََُِ -قُِِْديب, ط: األكذل  -عمر جايب, دار البحوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الًتاث 

 ق( ٖتقيق: َٖٖتأليف: عمر بن علي ابن عادؿ الدمشقي اٟتنبلي )ت بعد  ,اللباب في علوم الكتاب
 ـ ُٖٗٗق ُُْٗكعلي ٤تمد معوض, دار الكتب العلمية بَتكت,  ط: األكذل  عادؿ أٛتد عبد ا١توجود,

 ت ) ٚتاؿ الدين ابن منظور األنصارم : ٤تمد بن مكـر بن علىتأليف ,لسان العرب البن منظور :
 ىػ ُُْْ -ط: الثالثة  دار صادر  بَتكت ىػ(ُُٕ

 ٖتقيق:  ىػ(ْٖٖ: تمد ابن مفلح ): إبراىيم بن ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تتأليف ,المبدع في شرح المقنع
 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ: األكذل, , طبَتكت  -دار الكتب العلمية٤تمد حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل, 

 ىػ( دار ا١تعرفة ّْٖ: ت: ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )تأليف, المبسوط– 
 ـُّٗٗ- ىػُُْْ بَتكت

 تاٟتسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف ا٢تيثمي ) : أيبتأليف , مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :
 ـُْٗٗ-ىػُُْْ مكتبة القدسي, القاىرة : حساـ الدين القدسيٖتقيق ىػ(َٕٖ

 عبد الرٛتن بن ٤تمد بن سليماف ا١تدعو بشيخي زاده, تأليفمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر : 
 ـُٖٗٗ -قُُْٗدار الكتب العلمية بَتكت. ط: األكذل  ىػ(َُٖٕ: ت)
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 ( اعتٌت بو عامر اٞتزار كأنور الباز, دار ِٖٕتأليف: تقي الدين أٛتد ابن تيمية اٟتراين )ت ,مجموع الفتاوى
 الوفاء

 زكريا ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ  : أيبتأليف, المجموع شرح المهذب المجموع شرح المهذب
 ىػ( دار الفكرٕٔٔ: تالنوكم )

 ق( ٤َٔٔتمد عمر بن اٟتسُت فخر الدين الرازم )تيف:  المحصول في علم أصول الفقو, تأل
 ـ  ََِٖ -قُِْٗدمشق, ط: األكذل  -ٖتقيق: شعيب األرنؤكط مؤسسة الرسالة ناشركف 

 القاضي ٤تمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب ا١تعافرم االشبيلي تأليف, المحصول في أصول الفقو :
 ُٗٗٗ -ىػ َُِْ: األكذل, طعما –دار البيارؽ , م: حسُت علي اليدر التحقيق ىػ(ّْٓ: تا١تالكي )

 دار الفكر  ىػ(ْٔٓ: تعلي بن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسي الظاىرم ) :تأليف ,المحلى باآلثار- 
 بَتكت

 ا١تعارل برىاف  : أيب, تأليفالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنو
دار الكتب  : عبد الكرمي سامي اٞتندمٖتقيقىػ(ُٔٔ:تاٟتنفي) بن عمر البخارماالدين ٤تمود بن أٛتد 

 ـ ََِْ -ىػ  ُِْْ: األكذل,  طلبناف -بَتكت  - العلمية
 بَتكت  -ق( ا١تكتبة العصرية ٔٔٔتأليف: ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم )ت, مختار الصحاح

 ـََُِق ُُّْ
 تأليف: علي بن ٤تمد بن علي بن عباس إلمام أحمد, في أصول الفقو على مذىب امختصر ال

مكة ا١تكرمة,  ط: الثانية  -ا١تعركؼ بابن اللحاـ, ٖتقيق: الدكتور ٤تمد مظهر بقا مطبعة جامعة أـ القرل 
 ـ ََُِ-ق ُِِْ

 تىػ( دار ا١تعرفة بَتك ِْٔ: تإٝتاعيل بن حيِت بن إٝتاعيل ا١تزين ) ,ختصر المزنيم :
 ـَُٗٗىػ/َُُْ

 ,عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد العبدرم الفاسي ا١تالكي الشهَت بابن اٟتاج  أيب: تأليف المدخل
 (ىػّٕٕ)ا١تتوَب: 

  بركاية سحنوف بن سعيد التنوخي عن ه( ٜٚٔ)ت مالك بن أنس بن مالكالمدونة الكبرى لإلمام
 مُْٗٗ -ىػ ُُْٓ: األكذل , طدار الكتب العلميةعبد الرٛتن بن قاسم, 

 مكتبة العلـو  (ُّّٗتأليف: ٤تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار الشنقيطي )ت, صول الفقومذكرة في أ
 ـ ََِْ -قُِْٓكاٟتكم, ا١تدينة ا١تنورة, ط: الرابعة 
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 بن ايعلى, ٤تمد بن اٟتسُت  : القاضي أيبتأليف, المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
: , طمد البلحم: مكتبة ا١تعارؼ, الرياض: د. عبد الكرمي بن ٤تالتحقيق ىػ(ْٖٓ: تخلف )
 ـ(ُٖٓٗ -ىػ َُْٓاألكذل )

 ىػ(َٓٓ: تحامد ٤تمد بن ٤تمد الغزارل الطوسي) : أيبتأليفمن علم أصول الفقو,  مستصفىال 
 ٖتقيق: ٛتزة بن زىَت حافظ 

 (قُِْتعبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيباين ) : أيبتأليف,  مسند اإلمام أحمد بن حنبل 
 ـ ََُِ -ىػ  ُُِْ ط: األكذل. عادؿ مرشد, كآخركف: مؤسسة الرسالة -ق: شعيب األرنؤكط يقٖت

 أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي)ت: ٨تو تأليف,  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :
 بَتكت -العلمية  دار الكتب ىػ(َٕٕ

  حبيب ٖتقيق ىػ(ُُِ: تلصنعاين )بكر عبد الرزاؽ بن مهاـ اليماين ا أيبتأليف:  , عبد الرزاقمصنف :
 قَُّْ: الثانية, ط  بَتكت -ا١تكتب اإلسبلمي ,  ا٢تند -اجمللس العلمي الرٛتن األعظمي

 عمادة البحث العلمي باٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة , بن ٛتدم الصاعدم أ.د. ٛتد: تأليف, المطلق والمقيد
 ـََِّىػ/ُِّْاألكذل,  ط:ا١تنورة, 

 دار ابن  ٤تمد بن حسُت بن حسن اٞتيزاينأ.د/: تأليف, و عند أىل السنة والجماعةمعالم أصول الفق
 ىػُِْٕا٠تامسة, , ط: اٞتوزم

 ىػ( ّٖٖ: ت: أبو سليماف ٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم ا٠تطايب )تأليف ,شرح سنن أبي داود معالم السنن
 ـ ُِّٗ -ىػ  ُُّٓ: األكذل , طحلب –ا١تطبعة العلمية 

 يوسف بن موسى بن ٤تمد, أبو احملاسن ٚتاؿ الدين , تأليفتصر من مشكل اآلثارالمعتصر من المخ :
 .بَتكت –( عادل الكتب  ىػَّٖ: تاٟتنفي )

  ىػ(ّْٔ: ت)تأليف: أيب اٟتسُت ٤تمد بن علي بن الطيب البصرم ا١تعتزرل في أصول الفقو,  المعتمد 
 ـ ُٓٔٗ -قُُّٖعربية دمشق ٖتقيق ٤تمد ٛتيد اهلل. ا١تعهد العلمي الفرنسي للدراسات ال

 اٟتسُت عبد الباقي بن قانع بن مرزكؽ بن كاثق األموم بالوالء البغدادم )ا١تتوَب:  أيب ,معجم الصحابة
 ُُْٖالطبعة: األكذل, , ا١تدينة ا١تنورة -مكتبة الغرباء األثرية , : صبلح بن سادل ا١تصراٌبالتحقيق ىػ(ُّٓ

  ,ـَََِدمشق  -كتور قطب مصطفى سانو دار الفكر تأليف: الد معجم مصطلحات أصول الفقو 
 سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت  الشامي, أبو القاسم الطرباين )ا١تتوَب: , تأليفالمعجم الكبير :

 الطبعة: الثانية, القاىرة –دار النشر: مكتبة ابن تيمية  : ٛتدم بن عبد اجمليد السلفيٖتقيق ىػ(َّٔ
 ىػ(َُْٖ: ت) ين رضا بن ٤تمد راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشقعمر بتأليف:  ,معجم المؤلفين 

 بَتكت, دار إحياء الًتاث العريب بَتكت -مكتبة ا١تثٌت 
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 تأليف: د/ ناصر سعد أٛتد د. مصطفى ٤تمد, كأٛتد دركيش كأدين عبد اهلل, دار , معجم الوسيطال
 ـ ََِٖ -ـ ُِْٗبَتكت, ط: األكذل  -إحياء الًتاث العريب 

  ٖتقيق: عادؿ بن  ىػ(َّْت:نعيم أٛتد بن عبد اهلل بن أٛتد األصبهاين ) أيبتأليف:  ,الصحابةمعرفة
 م ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ: األكذل , طالرياض -دار الوطن للنشر, يوسف العزازم

 تأليفمعرفة الثقات من رجاؿ أىل العلم كاٟتديث كمن الضعفاء كذكر مذاىبهم كأخبارىم , :
: عبد العليم عبد التحقيق ىػ(ُِٔ: ت بن صاحل العجلى الكوَب )أبو اٟتسن أٛتد بن عبد اهلل

 ُٖٓٗ - َُْٓ: األكذل, , طمكتبة الدار  ا١تدينة ا١تنورة , العظيم البستوم
 عبد التحقيق ىػ(ْٖٓ: ت: أٛتد بن اٟتسُت بن علي أبو بكر البيهقي ), تأليفمعرفة السنن واآلثار :

 ـُُٗٗ -ىػ ُُِْ: األكذل, , طدار قتيبة  دمشق, ا١تعطي أمُت قلعجي
  القاضي عبد الوىاب البغدادم :تأليفاإلمام مالك بن أنس,  المعونة على مذىب عالم المدينة , 

 مكتبة نزار مصطفى الباز
 مشس الدين, ٤تمد بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت تأليف, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :

 ـُٕٗٗ-قُُْٖبَتكت. ط: األكذل  -,  دار ا١تعرفة اعتٌت بو خليل عيتاين ىػ(ٕٕٗ: ت)
 ٖتقيق: عبد اهلل بن عبد  ق(َِٔتأليف: موفق الدين عبد اهلل ابن ٤تمد بن قدامة ا١تقدسي )ت ,المغني

 -قُِْٖاحملسن الًتكي, مطبوعات كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد,  ط: السادسة 
 ـََِٕ

  تأليف: أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد اٟتسيٍت التلمساين اء الفروع على األصول,  إلى بنمفتاح الوصول
بَتكت ط:  -ق( دراسة كٖتقيق: ٤تمد علي فركوس, مكتبة ا١تكية مكة ا١تكرمة مؤسسة الرياف ُٕٕ)ت

 ـُٗٗٗق ُُْٗاألكذل 
 بن أيب بردة ا اٟتسن علي بن إٝتاعيل بن إسحاؽ : أيبتأليف , مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين

 -ىػ  ََُْ: الثالثة, ط دار فرانز شتايز, ٔتدينة فيسبادف )أ١تانيا( ىػ(ِّْ: تبن أيب موسى األشعرم )
 ـ َُٖٗ

 عبد السبلـ ٤تمد ىاركف ( ٖتقيقىػّٓٗ )تأٛتد بن فارس القزكيٍت الرازم تأليف  ,مقاييس اللغة ,
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبَتكت,  - دار الفكر

 دار الغرب  ىػ(َِٓ: تالوليد ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب ) : أيبتأليف, المقدمات الممهدات
 ـُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ: األكذل , طاإلسبلمي

 مؤسسة اٟتليب ىػ(ْٖٓ: ت٤تمد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أٛتد الشهرستاين )تأليف: , الملل والنحل 
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 د بن موسى اٟتنفى بدر : أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتتأليف, منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
كزارة األكقاؼ كالشؤكف  ,: د. أٛتد عبد الرزاؽ الكبيسيالتحقيق ىػ(ٖٓٓ: ت) الدين العيٍت
 ـََِٕ -ىػ ُِْٖ: األكذل, ط, قطر –اإلسبلمية 

 ىػ(َٓٓ: تحامد ٤تمد بن ٤تمد الغزارل ) : أيبتأليف ,لمنخول من تعليقات األصولا  
 تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم تأليف ,لشيعة القدريةمنهاج السنة النبوية في نقض كالم ا :

, جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلميةمطبعة  , : ٤تمد رشاد سادلٖتقيق ىػ(ِٖٕ: تبن عبد السبلـ )
 ـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ: األكذل, ط

 تلنوكم ): أبو زكريا ٤تيي الدين حيِت بن شرؼ اتأليف, لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجا :
 ق.ُِّٗ: الثانية, , طبَتكت -دار إحياء الًتاث العريب  ىػ(ٕٔٔ

 دار  ىػ(ْٕٔ: تاسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازم ) : أيبتأليف, اإلمام الشافعي والمهذب في فق
 لبناف بَتكت. الكتب العلمية

 الرياض -بة الرشد عبد الكرمي بن علي بن ٤تمد النملة: مكتتأليف:  ,المهذب في أصول الفقو المقارن ,
 ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْاألكذل:  ط:

 ق( ٖتقيق: ٤تمد مرايب,  مؤسسة َٕٗتأليف: أيب إسحاؽ إبراىيم بن موسى الشاطيب )ت, الموافقات
 ـَُُِ -قُِّْبَتكت, ط: األكذل  -الرسالة ناشركف 

 الطرابلسي : مشس الدين ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن تأليف, مواىب الجليل في شرح مختصر خليل
 ـُِٗٗ - ىػُُِْ: الثالثة. طدار الفكر ىػ(ْٓٗ: تا١تعركؼ باٟتطاب ا١تالكي )

 بن ٤تٌمد صابر ا: ٤تمد بن علي ابن ٤تمد تأليف ,موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم
نقل النص الفارسي إذل ,  ٖتقيق: د. علي دحركج ىػ(ُُٖٓ: بعد تالفاركقي اٟتنفي التهانوم )

  –: األكذل , طبَتكت -مكتبة لبناف ناشركف , عبد اهلل ا٠تالدم العربية: د.
 طباعة ذات السبلسل صادر عن كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية الكويت ,لموسوعة الفقهية الكويتيةا ,

 ـ ُّٖٗ -قَُْْالكويت, ط: الثانية  -
 ٤تٌمد صابر  بنا: ٤تمد بن علي ابن ٤تمد تأليف ,موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم

  نقل النص الفارسي,  ٖتقيق: د. علي دحركج ىػ(ُُٖٓ: بعد تالفاركقي اٟتنفي التهانوم )
 ىػ(ِٕٔ: تٚتاؿ الدين عبد اهلل بن يوسف بن ٤تمد الزيلعي ) تأليف:, نصب الراية ألحاديث الهداية 

 األكذلط: جدة  -دار القبلة للثقافة اإلسبلمية , بَتكت -مؤسسة الرياف ,  : ٤تمد عوامةٖتقيق
 ـُٕٗٗىػ/ُُْٖ
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 ق( ْٖٔتأليف: شهاب الدين أٛتد بن إدريس الصنهاجي )تفي شرح المحصول,   نفائس األصول
ٖتقيق: الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كالشيخ علي ٤تمد معوض, مكتبة نزار مصطفى الباز. ط: األكذل 

 ـ ُٓٗٗ -قُُْٔ
 اٞتزرم ابن األثَت  ين أبو السعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد٣تد الدتأليف: , النهاية في غريب الحديث واألثر

 -ىػ ُّٗٗالعلمية  بَتكت,  , دار الكتب٤تمود ٤تمد الطناحي, ك ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكل ىػ(َٔٔ: ت)
 ـُٕٗٗ

 تأليف: صفي الدين بن ٤تمد بن عبد الرحيم األرموم ا٢تندم , نهاية الوصول في دراية األصول
مكة  -سليماف اليوسف,  كد/سعد بن سادل السويح, مكتبة التجارية  ( ٖتقيق: د/ صاحل بنِٕٓ)ت

 ا١تكرمة 
 ت) : عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ٤تمد اٞتويٍتتأليف , نهاية المطلب في دراية المذىب :

  دار ا١تنهاج, : أ. د/ عبد العظيم ٤تمود الٌديبٖتقيق ىػ(ْٖٕ
 تأليف: أٛتد بن علي بن الساعاٌب ديع النظام " نهاية الوصول إلى علم األصول  المعروف "بب

 ق( ٖتقيق: د/ سعد بن غرير السلمي, طبعة جامعة أـ القرل,  مكة ا١تكرمةْٗٔ)ت
 أبو ٤تمد عبد اهلل بن )أيب زيد(  تأليف:, لّنوادر والّزيادات على َما في المدونة من غيرىا من األمهاتا

 الدكتور/ عبد الفتٌاح ٤تمد اٟتلو ٖتقيق: ىػ(ّٖٔتوَب: عبد الرٛتن النفزم, القَتكاين, ا١تالكي )ا١ت
 ٖتقيق: ٤تفوظ بن أٛتد بن اٟتسن أبو ا٠تطاب الكلوذاينتأليف, الهداية على مذىب اإلمام أحمد , :

 ـ ََِْىػ /  ُِْٓ: األكذل, , طمؤسسة غراس للنشر كالتوزيع, ماىر ياسُت الفحل -عبد اللطيف مهيم 
  ت: أٛتد بن ٤تمد بن الصدنيق بن أٛتد أبو الفيض الغيمىارًم ), تأليفالبدايةالهداية في تخريج أحاديث :

 يوسف عبد الرٛتن ا١ترعشلي  تحقيق:ال ىػ(َُّٖ
 علي بن أيب بكر بن عبد اٞتليل الفرغاين ا١ترغيناين, أبو اٟتسن  :تأليف لهداية في شرح بداية المبتديا

 لبناف -بَتكت  -دار احياء الًتاث العريب , : طبلؿ يوسفالتحقيق ىػ(ّٗٓ: تبرىاف الدين )
 ق( ُّٓتأليف: أيب الوفاء علي بن عقيل بن ٤تمد البغدادم اٟتنبلي )ت, الواضح في أصول الفقو

  ـُٗٗٗ -قَُِْبَتكت,  ط: األكذل  -ٖتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي,  مؤسسة الرسالة 
 أٛتد ٖتقيق ىػ(ٕٔ: تيبك بن عبد اهلل الصفدم ): صبلح الدين خليل بن أتأليف, الوافي بالوفيات :

 ـََِ-قَُِْ. ط: األكذلبَتكت -دار إحياء الًتاث  األرناؤكط كتركي مصطفى
 أٛتد ٤تمود ٖتقيق ىػ(َٓٓ: تحامد ٤تمد بن ٤تمد الغزارل ) أيبتأليف:  ,الوسيط في المذىب :

 ـُٕٗٗ -قُُْٕ: األكذل, ,  طالقاىرة  دار السبلـ,  إبراىيم
 مشس الدين أٛتد بن ٤تمد ابن خلكاف الربمكي اإلربلي تأليف, ات األعيان وأنباء أبناء الزمانوفي :

 ـ.ُْٗٗ,  ط: األكذل بَتكت -دار صادر , : إحساف عباسٖتقيق ىػ(ُٖٔ: ت)
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 فٓشس ادلٕضٕػاخ
 الموضوع

 ّ .................................................................................  المقدمة
 ْ .............................................................................. البحث أمهية
 ٔ .............................................................................. البحث خطة

 ُّ ........................................................................ البحث ُب منهجي
 ُٓ ................................................................................. :التمهيد

 ٙٔ ......................................................... القاعدة تعريف: األول المبحث
 ُٔ .............................................. :كاصطبلحا لغة القاعدة تعريف: األكؿ ا١تطلب
 ُٔ ..................................................... :األصولية بالقواعد ا١تراد: الثاين ا١تطلب
 ُٕ ................................................................ األثر تعريف: الثاين ا١تبحث
 ُٕ ................................................ .كاصطبلحا, لغة األثر تعريف: األكؿ ا١تطلب
 ُٕ ..............................................................."با١تؤثرة" ا١تراد: الثاين ا١تطلب
فيها والمختلف عليها المتفق واألدلة  التكليفي بالحكم المتعلقة األصولية القواعد: األول الفصل

 ........................................................................................ ُٗ 
 َِ .......................................واجب فهو بو إال الواجب يتم ال ما: األول المبحث

 َِ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ِِ .......................................... ىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
ا منزلو كاف من حكم  ِِ ......................... .الٌنداء كقت إليها بالٌسعي اٞتمعة يدرؾ كال بعيدن
 ِِ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو

 ِّ ................... ؟ الوجوب على يدل وسلم عليو اهلل صلى النبي فعل ىل: الثاني المبحث
 ِّ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ِٓ ......................................... :ىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
ا ا٠تطبة حكم  ِٓ ........................................................................ قائمن
 ِٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو

 ِٖ ..................................... حجة وسلم عليو اهلل صلى الّنبي ترك: الثالث المبحث
 ِٖ ............................................................ :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
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 ُّ .......................................... ىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ُّ ................................................................ كاحدة بلدة ُب اٞتيمىع تعدد
 ِّ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو

 ّْ ........................................................... حجة اإلجماع: الرابع المبحث
 ّْ ............................................................ :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ّٓ ................................................ مسائل أربع كفيو القاعدة؛ أثر: اينالث ا١تطلب
 ّٓ ................................................ اٞتمعة صبلة ُب العدد اشًتاط: األكذل ا١تسألة

 ّٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ّٔ .............................. .إتياهنا على قادر كىو اٞتمعة صبلة ترؾ من حكم: الثانية ا١تسألة

 ّٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ّٕ ............................................ .لصبلةا على ا٠تطبتُت تقدمي حكم: الثالثة ا١تسألة

 ّٕ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ّٕ ......................................... ٚتعتو؟ ٕتزئو ىل ا٠تطبة أثناء لغى من: الرابعة ا١تسألة

 ّٖ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ُْ ....................... المعلول في التساوي على يدل العلة في االستواء: الخامس المبحث

 ُْ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ّْ ................................................... مسألتاف يوكف القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ّْ ........................................ .ا٠تطبة عن يشغل ما كل الٌنهي مشوؿ: األكذل ا١تسألة

 ْْ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ْٓ ..................................... ا٠تطبة أثناء با١تسجد كاف من تنٌفل حكم: الثانية ا١تسألة

 ْٓ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ْٔ .................................... وعدًما وجودا عّلتو مع يدور الحكم: السادس المبحث

 ْٔ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ْٖ ......................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ْٖ ............................................. اٞتمعة بصبلة ا١تكلنف غَتي  بو قاـ إذا البيع حكم

 َٓ ..............................................؟  حجة الصحابي قول ىل: السابع المبحث
 َٓ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
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 ِٓ ........................................... مسألة عشرة أربعة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ِٓ .................................................. اٞتمع بو تنعقد الذم العدد: كذلاأل ا١تسألة

 ْٓ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ٔٓ .......................................... ا١تصر؟ اٞتمعة كجوب ُب يشًتط ىل: الثانية ا١تسألة

 ٔٓ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ٕٓ ............................................. اإلماـ؟ إذف اٞتمعة ُب يشًتط ىل: الثالثة ا١تسألة

 ٖٓ ............................................................... ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ٖٓ ............................... الوقت دخوؿ بعد اٞتمعة يـو السفر نشاءإ حكم: الرابعة ا١تسألة

 ٗٓ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 َٔ ................................. عنو اهلل رضي عثماف زاده الذم األذاف حكم: ا٠تامسة ا١تسألة

 َٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
ا ا٠تطبة حكم: السادسة ا١تسألة  ُٔ ........................................................ قائمن
 ُٔ ........................... اٞتائر إلماـكا ا١تبتدع خلف اٞتمعة صبلة أداء حكم: السابعة ا١تسألة

 ِٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ِٔ ...................................... ا١تنرب صعد إذا ا١تأمومُت على اإلماـ سبلـ: الثامنة ا١تسألة

 ِٔ ................................................................................. :الًتجيح
 ّٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو

 ّٔ ......................... ا٠تطبة أثناء العكس أك اإلماـ مع ا١تأمـو كبلـ حكم:  التاسعة ا١تسألة
 ْٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو

 ْٔ ............................... لو كالٌسجود ا٠تطبة ُب تبلكة سجود فيو ما قراءة: العاشرة ا١تسألة
 ٓٔ .................. ا١تنرب صعود كقبل دخولو بعد ا١تسجد ٖتية ا٠تطيب صبلة: عشرة اٟتادية ا١تسألة

 ٔٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ٔٔ ................................ .ا٠تطبة أثناء العاطس كتشميت الٌسبلـ ردٌ : عشرة الثانية ا١تسألة

 ٕٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب عدةالقا تأثَت كجو
 ٖٔ ............................................ الٌسجود عن ا١تأمـو زيًحم إذا: عشرة الثالثة ا١تسألة

 ٗٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ٗٔ ............................. بالٌتمرض يقـو ١تن اٞتمعة عن التخلُّف حكم: عشرة الرابعة ا١تسألة
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 ٗٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 َٕ .................................................. ؟ حجة الذرائع سد ىل: الثامن المبحث

 َٕ ............................................................ :القاعدة توضيح :األكؿ ا١تطلب
 ِٕ .......................................... كىي, كاحد مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب

 ِٕ ......................................................... ا٠تطبة يسمع ال الذم ا١تأمـو كبلـ
 ّٕ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو

 ْٕ ................................................... أولى باالحتياط العمل: التاسع المبحث
 ْٕ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ٕٓ .......................................... ىيك , كاحد مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ٕٓ ............................................ اٞتمعة صبلة ُب الٌتشهد ُب اإلماـ أدرؾ من حكم
 ٕٔ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو

 ٕٕ .............. والترجيح والتعارض األلفاظ بدالالت المتعلقة األصولية القواعد: الثاني الفصل
 ٖٕ ............................................ الوجوب يقتضي المطلق األمر: األول المبحث

 ٖٕ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ٕٗ ............................................... مسائل ثبلث كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ٕٗ ...................................................... اٞتمعة يـو غسل حكم: األكذل ا١تسألة

 َٖ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ُٖ .......................................................... اٞتمعة صبلة حكم: الثانية ا١تسألة

 ِٖ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ِٖ .......................................................... اٞتمعة خطبة حكم: الثالثة ا١تسألة

 ّٖ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ْٖ ........................... دليل عليو دلّ  إذا االستحباب على األمر ليحم: الثاني المبحث

 ْٖ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ٖٓ ......................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ٖٓ ....................................................................اٞتمعة يـو غسل حكم

 ٖٔ ......................................... ضده عن نهي بالشيء األمر ىل: الثالث المبحث
 ٖٔ ............................................................ :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
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 ٕٖ .................................................. :مسألتاف يوكف القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ٕٖ ...................................... ا٠تطبة أثناء للمسجد الٌداخل تنٌفل حكم: األكذل ا١تسألة

 ٖٖ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ٖٖ ...................................... ا٠تطبة أثناء العاطس كتشميت السبلـ ردٌ : الثانية ا١تسألة

 َٗ .............................. دليل عليو دلّ  إذا الكراىة على الّنهي يحمل: الرابع المبحث
 َٗ ............................................................ :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب

 ُٗ ......................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ١تطلبا
 ُٗ ................................................................ ا٠تطبة أثناء االحتباء حكم
 ِٗ .............................................................. :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو

 ّٗ ..................................... القرآن لمجمل مبيّْنة الفعليةُ  الّسنة: الخامس المبحث
 ّٗ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ٓٗ ......................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ٓٗ ...................................................................... جالسا ا٠تطبة حكم

 ٔٗ ...................................... مقبول دليل يَ ْعُضُده الذي التأويل: السادس المبحث
 ٔٗ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ٕٗ ......................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ٕٗ ....................................................................اٞتمعة يـو غسل حكم

 ٗٗ ...................................... مردود دليل ُيسِنُده ال الذي التأويل: السابع المبحث
 ٗٗ ............................................................. القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 َُُ ....................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 َُُ ................................................ .ا٠تطبة أثناء للمسجد الٌداخل تنٌفل حكم

 َُِ ......................................... العموم صيغ من" الذين"  لفظة: الثامن المبحث
 َُِ .......................................................... :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 َُِ .............................................. مسائل أربع كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 َُِ .............................................. العبد على معةاٞت صبلة حكم: األكذل ا١تسألة

 َُّ ............................................................ :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 َُْ ............................................ الضرير على اٞتمعة صبلة حكم: الثانية ا١تسألة
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 َُْ ............................................................. ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 َُٓ ............................... ا١تصر خارج كاف من على اٞتمعة صبلة حكم: الثالثة ا١تسألة
 َُٓ ..........................................العيد صلى ١تن اٞتمعة صبلة حكم: الرابعة ا١تسألة

 َُٔ ............................................................ :ا١تسألة ُب قاعدةال تأثَت كجو
 َُٗ ........................................ العموم صيغ من الشرطية" إذا: "التاسع المبحث

 َُٗ ........................................................... القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 َُٗ ............................................ :مسائل ثبلث كفيو, القاعدة أثر: الثاين ا١تطلب
 َُٗ ............................................. ا٠تطبة ٝتاع حاؿ الكبلـ حكم: األكذل ا١تسألة

 َُُ ............................................................. ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 َُُ .................................... ا٠تطبة يسمع ال الذم ا١تأمـو كبلـ حكم: الثانية ا١تسألة
 ُُُ .................................... ا٠تطبة أثناء العاطس كتشميت الٌسبلـ ردٌ : الثالثة ا١تسألة

 ُُِ .............................. العموم صيغ من بأل المحلى الجنس اسم: العاشر المبحث
 ُُِ .......................................................... :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ُُّ ............................................. كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ُُّ ................................................ اٞتمعة صبلة ُب كالعبد ا١تسافر إمامة حكم
 ُُْ ............................................................ :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو

 ُُٓ ..................................... ؟ تتعدى ىل األعيان قضايا: عشر الحادي المبحث
 ُُٓ ........................................................... القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ُُٕ ....................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ُُٕ ................................................. ا٠تطبة أثناء للمسجد الٌداخل تنٌفل حكم

 ُُٖ .................................... بالسنة الكتاب تخصيص جواز: عشر الثاني المبحث
 ُُٖ ........................................................... القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 َُِ ............................................ :مسائل ثبلث كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 َُِ ..........................................العيد صلى ١تن اٞتمعة صبلة حكم: األكذل ا١تسألة
 َُِ .................................... ا٠تطبة أثناء للمسجد الٌداخل تنٌفل حكم: الثانية ا١تسألة
 ُُِ .............................................. العبد على اٞتمعة صبلة حكم: الثالثة ا١تسألة

 ُِِ ......................................... بالكتاب السنة تخصيص: عشر الثالث لمبحثا
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 ُِِ .......................................................... :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ُِِ ......................................................................... :اإلٚتارل ا١تعٌت

 ُِِ ....................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ُِِ .............................. ا٠تطيب ذكره إذا كسلم عليو اهلل صلى الٌنيب على الصبلة حكم
 ُِّ ............................................................ :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو

 ُِٓ ...................................... بالّسنة الّسنة تخصيص جواز: عشر بعالرا المبحث
 ُِٓ .......................................................... :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ُِٔ ....................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ُِٔ ....................................... ا٠تطبة أثناء العكس أك اإلماـ مع ا١تأمـو كبلـ حكم

 ُِٕ ............................................ ؟  ثبلثة اٞتمع أقل ىل: عشر ا٠تامس ا١تبحث
 ُِٕ .......................................................... :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ُِٖ ....................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب

 ُِٖ ............................................................. اٞتمعة بو تنعقد الذم العدد
 َُّ ....................... ؟  العامة الخطابات في العبيد يدخل ىل: عشر السادس المبحث

 َُّ ........................................................... القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ُُّ ....................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ُُّ ........................................................... العبد على اٞتمعة صبلة حكم

 ُِّ ................. التقييد دليل يرد لم ما إطالقو على يجري المطلق: عشر السابع المبحث
 ُِّ .......................................................... :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ُّّ ................................................. مسألتاف كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ُّّ ................................................... ا٠تطبة من اجملزئ ا١تقدار: األكذل ا١تسألة

 ُّٓ ............................................................ :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ُّٓ ....................................................... ا٠تطبتُت ُتب اٞتلسة: الثانية ا١تسألة

 ُّٔ ............................................................ :ا١تسألة ُب القاعدة تأثَت كجو
 ُّٕ ....................................... ؟  حجة الحصر مفهوم ىل: عشر الثامن المبحث

 ُّٕ .......................................................... :القاعدة توضيح: األكؿ ا١تطلب
 ُّٖ ................................................................... :اٟتصر مفهـو أدكات
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 ُّٗ ....................................... كىي, كاحدة مسألة كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ُُْ ............................................ أمكن ما أولى الجمع: عشر التاسع المبحث

 ُُْ .......................................................... :القاعدة توضيح: كؿاأل ا١تطلب
 ُِْ ............................................. مسائل ثبلث كفيو القاعدة؛ أثر: الثاين ا١تطلب
 ُِْ .................................................... اٞتمعة يـو غسل حكم: األكذل ا١تسألة
 ُِْ .......................................... الزكاؿ قبل اٞتمعة صبلة أداء حكم: الثانية ا١تسألة
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