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 ملقدمة ا
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن  
وحده   اله  إال  الإله  أن  وأشهد   ، له  هادي  فال  يضلل  ومن   ، له  مضل  فال  يهده هللا  من   ،
  الشريك له ، وأن حممدا عبده ورسوله ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  

من املسائل املشكلة عند العلماء يف القدمي و  ؛  تعارض السنة القولية والفعلية فإن      . أما بعد
فيما وقفت  -، ومل أجد؛ وذلك من جهة اجلمع بينهما أو ترجيح أحدمها على اآلخر  احلديث  

، ومن خالل اطالعي على هذه املسألة يف كتب املتقدمني ،    حبثا خاصا يف هذه املسألة -عليه
يها القول على الفعل أو  عرفة األحوال اليت يقدم ف؛ مله املسألة حتتاج إىل حترير  أن هذ  بدا يل 

 يف هذه املسألة قمت بكتابة هذا البحث املتواضع من أجل حترير كالم أهل العلم   العكس ؛ ف
 .الفقه   أبوابالتطبيقات الفقهية يف بعض التفريع عليها ببعض مث ،  ها من كالمهم أتصيلو

بـ)   تضمن هذا   وقد املوسوم  والفعلية  البحث  القولية  السنة  بعد  "دراسة وتطبيقا"  تعارض   :  )
 على النحو التايل :   خامتةثالثة مباحث و و املقدمة متهيدا 

 :  مطالب أربعةوفيه  العنوان مفردات بتعريف ال  : التمهيد
 تعريف التعارض األول : المطلب 

 تعريف السنة المطلب الثاني :  
 والفعل   يف القولالمطلب الثالث : تعر 

 ودالالته  المطلب الرابع: تقسيمات الفعل
    :وفيه ثالثة مطالب  صور التعارض:       المبحث األول 

 المطلب األول : التعارض بين األقوال 
 المطلب الثاني: التعارض بين األفعال 

   المطلب الثالث: التعارض بين األقوال واألفعال
 وفيه مطلبان :  ض السنة القولية والفعلية تعار  في خالف العلماء المبحث الثاني : 
 الخالف في المسألة    ضابطالمطلب األول : 

    موضع الخالف ريرالمطلب الثاني: تح
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الثالث فقهية    :  المبحث   والفعليةتطبيقات  القولية  السنة  خمسة    لتعارض  وفيه 
 مطالب: 

   المطلب األول : تعارض السنة القولية والفعلية في كتاب الطهارة 
   مطلب الثاني: تعارض السنة القولية والفعلية  في كتاب الصالة ال

   المطلب الثالث: تعارض السنة القولية والفعلية في كتاب الصيام 
   المطلب الرابع :  تعارض السنة القولية والفعلية  في كتاب الحج  

   المطلب الخامس : تعارض السنة القولية والفعلية في مسائل متفرقة 

فعلى النحو    -إن شاء هللا تعاىل–-حبث هذا املوضوع    يف   به  ألتزمسوف  هج الذي  وأما املن 
 :  اآليت
 مجع املادة العلمية من املصادر األصلية .  .1

 من آية ذكرت ذلك .  اعزو اآلايت إىل سورها مرقومة ، فإن كانت جزء .2

ورقم  .3 والصفحة  واجلزء  والباب  الكتاب  ذكر  مع  مصادرها  من  واآلاثر  األحاديث    ختريج 
احلديث أو األثر إن كاان دوان يف املصدر ، فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها  
فإنين أكتفي بذلك ، وإال فإنين أذكر درجة احلديث من حيث الصحة وعدمها من الكتب  

 دة يف ذلك . ماملعت

  .توثيق أقوال الفقهاء من الكتب املعتمدة يف كل مذهب  .4

امل  .5 غري  لألعالم  خمتصرة  :  ترمجة  تتضمن  ،  شهورين  ،   و   امسه  الفقهي  ومذهبه   ، نسبه 
 واتريخ مولده ووفاته مع ذكر مصدر ترمجته. 

عزيز   الكمال  أن  خيفى  الزلل  ،  وال  مغفرة  فأسأله   ، سبحانه  الزم سوى كتاب هللا  والقصور 
واإلخالص يف األقوال واألعمال ،  وآخر ،  واخلطأ ، كما أسأل العلي القدير اهلدى والسداد  

 واان أن احلمد هلل رب العاملني .دع
 

  العنوان بمفردات تعريف الاألول :  المبحث
 

 معنى التعارض المطلب األول : 
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وعاَرْضُت كتايب بكتابه َأي  ،  عاَرَض الشيَء ابلشيَء ُمعارضًة قابـََله  :    التعارض : في اللغة
يُبارِيين،  قابلته   َأي  يُعاِرُضين  الشيء ص"  (1) "وفالن  يف  واْعََتََض  املُْعََتَِضِة  َعاِرَضاً كاخلشبة  ار 

،  و اْعََتََض فالن فالان أي وقع فيه  ،  اْعََتََض الشيء دون الشيء أي حال دونه    :النهر يقال
 (2) "و َعاَرضُه أي جانبه وعدل عنه

 وفي االصطالح عرف بعدة تعريفات منها:  
  (3) "ضى صاحبهمنهما مقتكل التعارض بني الشيئني هو تقابلهما على وجه مينع  "  .1
 (4) "تقابل احلجتني على السواء ال مزية الحدمها يف حكمني متضادين" .2
 (5) "تقابل احلجتني املتساويتني على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه األخرى  " .3
التعارض مصدر تعارض الشيئان إذا تقابال تقول عارضته مبثل ما صنع أي أتيت مبثل ما  "   .4

  (6)أن تشهد إحدامها بنفي ما أثبتته األخرى أو إبثبات ما نفتهأتى فتعارض البينتني 

   .واملعىن يف هذه التعاريف متقارب ولعل األقرب ملوضوع البحث هو التعريف األول 
املسألة  أكثر  و   ،كما سيأيت يف    فروع هذه  اجلمع  بوجه من وجوه  فيها  التعارض  إزالة  ميكن 

 .        املبحث التطبيقي
 : تعريف السنة  الثاني المطلب 

وكل من ابتدَأ َأمراً عمل به قوم  ،  قبيحة    مالسرية حسنة كانت أَ :    والسنة في اللغة هي 
وقد تكرر يف احلديث ذكر السُّنَّة وما تصرف منها واأَلصل فيه ،  (7) بعده قيل هو الذي َسنَّه

ُأْطِلَقت يف الشرع فِإمنا يراد هبا ما َأَمَر به.  الطريقة والسِ ريَة   النيبُّ صلى هللا عليه وسلم    وإذا 
 :وهلذا يقال يف َأدلة الشرع ؛  وََنى عنه وَنَدب إليه قوالً وفعالً مما مل يـَْنطق به الكتاُب العزيز  

 
       7/165لسان العرب  -( 1)

         1/467مختار الصحاح  -( 2)

 2/654نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم األصول لألسنوي  –( 3)

      1/200زدوي   أصول الب -( 4)

        1/12أصول السرخسي   -( 5)

         1/405المطلع   –( 6)

      1/8074تاج العروس   -( 7)
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َأي والسُّنَُّة  أِلُسنَّ ،  القرآن واحلديث    :  الكتاُب  أَُنسَّى  ِإمنا  احلديث  إىل    (1) ويف  ُأْدَفُع  إمنا  َأي 
َ هلم ما حيتاجون َأن يفعلوا إذا َعَرَض  النِ ْسياُن أَلُسوَق الناَس اب  هلداية إىل الطريق املستقيم وأَُبنيِ 

 ( 2) هلم النسيانُ 
 وللسنة في االصطالح عند اإلطالق معنيان :  

وأما ،  على الواجب وغريه يف عرف أهل اللغة واحلديث  ابملعىن العام   تطلقفهي    معنى عام:
وتطلق على ما يقابل البدعة كقوهلم  ،  س بواجب  يف عرف أهل الفقه فإمنا يطلقوَنا على ما لي

    (3) : فالن من أهل السنة  

 وأما اإلطالق اخلاص : فقد عرف األصوليون السنة بتعاريف منها :   معنى خاص :
  (4):" كل ماشرعه الرسول صلى هللا عليه وسلم هلذه األمة قوال وفعال    .1

 ( 5) واألقوال اليت ليست لإلعجازمن النيب صلى هللا عليه وسلم من األفعال،أ "مايصدر .2

   .   (6)"من غري القرآن من قول أو فعل أو تقرير صلى هللا عليه وسلم ا صدرعن النيب"م  .3

يذكر   مل  ، ومن  والتقرير   ، ، والفعل  القول   : أمور  لثالثة  السنة شاملة  فإن  وبناء على ذلك 
 التقرير يف التعريف أدخله يف الفعل من جهة أن الكف فعل . 

 القول والفعل   تعريف :  الثالثلب المط 
كل لفظ قال به اللسان اتم اً كان َأو  ، أوهو:  الكالم على الَتتيب  :"القول في اللغة هو  

 (7) "انقصاً 
وِفْعالً "والفعل في اللغة :   يـَْفَعل فـَْعالً  ،    (8)"كناية عن كل عمل متعد ٍّ َأو غري متعد ٍّ فـََعل 

 ( 1) "ْنساِن أو ِكنايٌة عن ُكلِ  َعَملٍّ ُمتَـَعد ٍّ   رََكُة االوقال يف القاموس:" الفعل :ح

 
    السلسلة الضعيفة ،  قال األلباني " إسناده منقطع " انظر  375/ر100ص     1أخرجه مالك في الموطأ بالغا  / موطأ مالك  ج   -( 1)

 ( 178/ ص  1)ج 

     13/220لعرب  انظر لسان ا  –( 2)

 1/53إرشاد الفحول     -( 3)

 1/37 قواطع األدلة في أصول الفقه   –( 4)

 2/641نهاية السول في شرح منهاج الوصول لألسنوي  –( 5)

 1/53إرشاد الفحول  -((6

       1/1358؛ وانظر  القاموس المحيط  11/572لسان العرب   -( 7)

        11/528لسان العرب  -( 8)
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هو إحداث كل شيء من عمل أو غريه فهو أخص من العمل . أو كناية  وقال يف اتج العروس"
 ( 2)"عن كل عمل متعد أو غري متعد

 أما تعريف القول والفعل في االصطالح : 
ابلقول ،    املقصود  وسلم  عليه  للنيب صلى هللا  املنسوب  القول  من و هنا:  عليه حكم  يَتتب 

   . (3) األحكام الشرعية اخلمسة وهي الوجوب واالستحباب ، والتحرمي والكراهة ، واإلابحة
وسلم    :  لفعلابويقصد   عليه  هللا  صلى  للنيب  املنسوب  ألمته  الفعل  أسوة  فيه  يكون  الذي 

يه احلركة  وهو شامل لألفعال الواقعة منه صلى هللا عليه وسلم مما ف   .    (4)ويستدعي االتباع 
فيدخل يف ذلك أفعال اجلوارح ، وكذلك أحكامه اليت  والتأثري ، واليت يشاهدها صحابته ،   

 .    (5)  .تنقل عنه أنه قضى بكذا أو فعل كذا ، وكتاابته اليت تشتمل على خطاب
 
 
 
 

     ودالالته المطلب الرابع : تقسيمات الفعل
، من أمجعها:  ماذكره أبو   عليه وسلم  كثرية لفعل النيب صلى هللا  ذكر األصوليون تقسيمات

يف الربهان ،يف بيان حكم فعل النيب صلى هللا عليه وسلم ، حيث      -رمحه هللا-ويينجلاملعايل ا
ما شهد عليه قول    : فعله صلى هللا عليه وسلم ينقسم إىل  :  وأمجع تقسيم فيه أن نقول  قال:"  

كأفعاله يف   :يشهد عليه قول منه فهو  فأما ما  .  وإىل ما مل يشهد عليه قول انص،  منه انص  

 
      1/1348لقاموس المحيط  ا -( 1)

       1/7413تاج العروس  -( 2)

 1/53إرشاد الفحول   ؛ 2/641نهاية السول في شرح منهاج الوصول لألسنوي  ؛  1/37 قواطع األدلةانظر     -)3(

حمن ين إسماعيل  المحقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم /شهاب الدين أبي محمد عبدالرانظر    -)4(

 1410ط مؤسسة  قرطبة  فما بعدها /تحقيق أحمد الكويتي 38الشافعي ص  يالمقدس

للدكتور محمد العروسي عبد القادر ط   ، ص  ،فما بعدها    37انظر أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم وداللتها على األحكام  ص  -)5(

    1404دار المجنمع  
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قوله يف  أصلي : "صالته  رأيتموين  قوله،    )1 ("صلوا كما  مع  نسكه  خذوا عين  "  وكأفعاله يف 
الكالم يف األفعال  ،      )2("مناسككم الغرض من  فإن األقوال  ؛  فهذا الفن خارج عن متعلق 

  الستيعاب األقسام ؛ان ذلك  ولكنا ذكر ،  واألفعال يف حكم األعالم    ،هي املتبعة يف هذا القسم
  . 
األفعال اجلبلية اليت ال خيلو ذو الروح    :  فأما ما ورد غري مقَتن بقول شاهد عليه فينقسم إىل 

واحلركة  :عن مجيعها   والقعود  ،كالسكون  الناس، والقيام  أطوار  تغاير  من  فإذا    ، وما ضاهاها 
     . فال استمساك هبذا الفن من فعل، ظهر ذلك 
ما :  فإنه ينقسم إىل  ،  قَتن به ما يدل على كونه من األفعال اجلارية يف العادات  وأما ما مل ي 
فهو مبثابة ورود قول يف الكتاب على ،  فأما ما يقع بياان  :  وإىل ماال يظهر ذلك فيه،  يقع بياان  
حال  ،    إمجال حكاية  يف  فعل  وسلم  عليه  هللا  صلى  رسول هللا  من  وقع  مراجعة   ،فإذا  أو 

 . ر قصده يف بيان اإلمجال ينزل منزلة القول املقَتن ابلفعل الشاهد عليهفظهو ، وسؤال 
إىل ينقسم  البيان فهو  فيه قصد  يظهر  مل  ما  القرب ويظهر كونه يف   :  فأما  يقع يف سياق  ما 

 . وإىل ماال يقع يف سياق القرب، قربة  صلى هللا عليه وسلم   قصد الرسول 
إىل  طائفة  ختلف فيه اخلائضون يف هذا الفن فذهب  الذي ا  : فأما ما يقع قربة يف قصده فهو 

وذهب ذاهبون إىل أن  ،     (3)أن فعله صلى هللا عليه وسلم حممول على الوجوب ويتعني اتباعه
.    (4) إىل الوقف طائفة    توذهب،    فعله ال يدل على الوجوب ولكنه حممول على االستحباب

 .   (6) اإلحكام "يف كتابه  (5) وبنحو هذا التفصيل املذكور  قال اآلمدي
تفصيال آخر أوضح من هذا ،  فجعلها سبعة أقسام على النحو    -رمحه هللا-وذكر الشوكاين

 التايل :  

 
 /باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة وكذلك بعرفة وجمع 560/ح226/ص1صحيح البخاري ج  – )1(

مسلم ج   –(  2) عنه صحيح  تعالى  بن عبدهللا رضي هللا  جابر  يوم  1297/ح943/ص2من حديث  العقبة  استحباب رمي جمرة  /باب 

 النحر راكبا وبيان قوله  صلى هللا عليه وسلم  لتأخذوا مناسككم    

 1/322تزلة  ، و ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة من الشافعية ،  انظرالبرهان في أصول الفقه    وهم  طوائف من المع  -( 3)

     323-1/321وهم الواقفية انظر البرهان في أصول الفقه   –( 4)

ائة بيسير  هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين اآلمدي مصنف االحكام ولد بآمد بعد الخمسين وخمسم   –(  5)

      379/ت  80-2/79ورحل إلى بغداد توفي في صفر سنة إحدى وثالثين وستمائة  . طبقات الشافعية  ج 

    230-1/227انظر االحكام لآلمدي   –( 6)
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وحركات اجلسد ،كتصرف األعضاء    :ما كان من هواجس النفس واحلركات البشرية  :  األول
كنه يفيد أن  ول،وليس فيه أسوة  ،  وال َني عن خمالفة  ،فهذا القسم ال يتعلق به أمر ابتباع  .  

 .  مثل ذلك مباح
وحنومها فليس فيه  ،كالقيام والقعود    :ووضح فيه أمر اجلبلة،  ما ال يتعلق ابلعبادات    الثاني: 
 . ولكنه يدل على اإلابحة عند اجلمهور،وال به اقتداء ،أتس  

ووجه ،مبواظبته عليه على وجه معروف  ،  ما احتمل أن خيرج عن اجلبلة إىل التشريع    الثالث:
هل األصل يف هذا القسم  وقع اخلالف      ، فقدواللبس والنوم  ،ل والشرب  ككاأل:وص  خمص

 فيه التشريع فيكون مندواب؟ أو أن األصل فيه عدم التشريع فيكون كالقسم الثاين؟  
فهو خاص    ، والزايدة على أربع  ، كالوصال  : ما علم اختصاصه به صلى هللا عليه وسلم  الرابع: 

 .   به ال يشاركه فيه غريه 
فقيل .كعدم تعيني نوع احلج مثال  ،النتظار الوحي  ؛ما أهبمه صلى هللا عليه وسلم    الخامس:

 .  وقيل ال ، يقتدي به يف ذلك 
كان لنا  ،فإن وضح لنا السبب الذي فعله ألجله  ...ما يفعله مع غريه عقوبة له    السادس:

وأما إذا    .  مل جيز،  وإن مل يظهر السبب  ،  عند وجود مثل ذلك السبب  ،  أن نفعل مثل فعله  
 . فتعني علينا القضاء مبا قضى به، فهو جار جمرى القضاء ، فعله بني شخصني متداعيني 

   : السابع: الفعل المجرد عما سبق
بيانا كقوله وسلم  فإن ورد  عليه  أصلي"]    :صلى هللا  رأيتموين  لتأخذوا و  "صلوا كما   "  

أنه دليل يف    ،    ية السرقةوكالقطع من الكوع بياان آل  ،    (1)   [  "عين مناسككم فال خالف 
 .  حقنا وواجب علينا 

كأفعال  :وندب  ،  من وجوب  ،  حكم ذلك اجململ    كان حكمه  ،    لمجمل   ا وإن ورد بيان
 .وصالة الكسوف، وصالة الفرض ، وأفعال العمرة  ، احلج 

 فال يخلو:   وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداء 

 
 سبق تخريجهما   -((1



9 

 

 
9 

أو   فإن علمت صفته في حقه فاختلفوا في ذلك على    ،  إابحة  من وجوب أو ندب 
أن أمته    والثاين  .   إال أن يدل عليه اختصاصه  ،  : األول أن أمته مثله يف ذلك الفعل  أقوال

   .والرابع ال يكون شرعا لنا إال بدليل.  والثالث الوقف .  مثله يف العبادات دون غريها 

:  مث  لى أقوالفاختلفوا فيه ع  وظهر فيه قصد القربة  وإن لم تعلم صفته في حقه 
 ذكر األقوال األربعة على التفصيل املتقدم للجويين .   

فقد اختلفوا فيه ابلنسبة إلينا  ،بل كان جمردا مطلقا  ،  وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة 
، وهي نفس األقوال فيما ظهر فيه قصد القربة ، ورجح الشوكاين أنه حممول على  على أقوال

   (1) الندب يف املوضعني.   
  أبن داللة األفعال هلا ثالث صور حيث قال   -رمحه هللا-بن تيمية    شيخ اإلسالموقد قرر  

 : فعال هلا ثالثة أصولألواعلم أن مسألة ا:"
ال أن يدل دليل خيالف  ، إالوجوب والتحرمي وتوابعهما    يف أن حكم أمته كحكمه      :حدهاأ

 . ذلك 
أو إعليه وسلم  أن نفس فعله يدل على حكمه صلى هللا      :صل الثانيألا ما حكم معني 

 .ابحة إلحكم مطلق وأدىن الدرجات ا
ن مل يكن واجبا عليه  إحقنا من الوجوب مثال و   يف حكما  الفعل  هل يقتضى      :صل الثالثاأل

ا متابعة  املأموم  اإلماكما جيب على  فيما ال جيب على  ا،  مام  إلم  متابعة  مام إلوعلى اجليش 
  يف بل من املمكن أن يكون ) سبب ( الوجوب    . أيضا  هذا ممكن  ؟مام  إلفيما ال جيب على ا

ضطباع مع الجل املتابعة وحنوها كما جيب علينا الرمل واألحقنا وجيب علينا    يف حقه معدوما  
  ي وهذا الذ...      حقنا   يف ولني أو سبب االستحباب منتفيا  ألحق ا  يف عدم السبب املوجب له  
يفعل  كما كان ابن عمر ،  اتفاقا ال قصدا كل فعل صدر منه يف  ذكرانه ىف املتابعة قد يقال 

  يف االقتداء نظري االمتثال    يف وهذا  ،  خراج التمر  إتفضيل    يف وكما  ،  طريق مكة    يف   ياملش   يف 

 
الفحول    -(  1) إرشاد  السرخسي    1/56انظر  أصول  المستصفى        90-2/86؛  الموافقات    280-1/274؛  ؛        325-3/308؛ 

 269ص     3التحبير شرح التحرير  ج 
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تقيدان هبديه وأبمره  ألا نفس  تكون ىف  قد  فالفائدة  به ،  مر  املأمور  املفعول  الفعل  نفس  وىف 
 ( 1)  .االقتداء يف فهذا أحرى ، واملقتدى به 

 االختالف في دالالت الفعل :  منشأ 
 اختالف  العلماء يف دالالت فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يعود لسببني : 

 األول : تقسيم هذه األفعال  إىل أقسام متعددة بال دليل . 
 وهللا تعاىل أعلم.  . (2) الثاين: وألن الفعل الداللة له ؛ ألنه ليست له صيغة 

 
 
 
 

 
 
 

   ارض صور التع : األول المبحث
 ، أو بني األقوال واألفعال    األقوال أو بني األفعال إما أن يكون بني   يف السنة  التعارض

 قوال  األالتعارض بين   المطلب األول : 
حبمل العام على اخلاص ، واملطلق على  إذا وقع التعارض بني األقوال فإن أمكن اجلمع بينها   

، فإن تعذر    فهو املتعني  ذلك من وجوه اجلمع    غري   ، أو  أو زمانني  ،  املقيد ، أو على حالني  

 
   192-190؛ وانظر أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم وداللتها على األحكام ص  66-65/ ص  1ج    -انظر المسودة   -)1(

    194-193انظر أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم وداللتها على األحكام ص -)2(
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، و   ذلك و  فيكون انسخا  منها  املتأخر  ف علم  أكثر من  إال  أو  بوجه  بينها  الَتجيح  إىل  يصار 
    (1) أوجه الَتجيح 

    : التعارض بين األفعال    المطلب الثاني 
سخا لبعض  حبيث يكون البعض منها انني إىل منع التعارض بني األفعال ؛  يذهب معظم األصول

إذا نقل عن رسول هللا  "    -رمحه هللا-(2)  اجلويين أبو املعايل  . قال    كاألقوال   أو خمصصا له،  
إىل أن التمسك ،  فقد صار كثري من العلماء    ،    صلى هللا عليه وسلم فعالن مؤرخان خمتلفان

خرمها آ فإن  ؛    وتنزيلهما منزلة القولني املنقولني املؤرخني،  خرمها واعتقاد كونه انسخا لألول  آب
   (3) ."انسخ ألوهلما إذا كاان نصني

  ميكن   هلا   صيغ  ال  فإنه؛    األفعال  تعارض  يتصور  ال   أنه  واحلق  :"-رمحه هللا–  (4) وقال الشوكاين
  مل   إذا   وهذا،    خمتلفة  أوقات  يف   واقعة  متغايرة  أكوان   جمرد  هي   بل،    عليها  واحلكم  فيها  النظر 
  ولكن ،    الصورة   يف   تتعارض   فقد؛    لألقوال  ياانت ب  وقعت  إذا  أما،    لألقوال  بياانت  تقع

   كقوله  وذلك،    األفعال  من  بياَنا  إىل  ال،    األقوال  من  املبينات  إىل  راجع  احلقيقة  يف   التعارض
  كآخر  األول  ينسخ   الفعلني  آخر  فإن،     [  أصلي   رأيتموين   كما  صلوا]    :  صلى هللا عليه وسلم

    (5) القول" مبثابة الفعل  هذا ألن القولني

 
؛ البحر      326ص     2؛  شرح الكوكب المنير  ج    1/111؛   المحصول البن العربي      1/327فقه  انظر البرهان في أصول ال  –(  1)

؛ أفعال الرسول وداللتها على      2/273؛ اإلبهاج     1/61فحول    فما بعدها ؛ إرشاد ال  261ص      3المحيط في أصول الفقه  ج  

 1398ة ط مكتبة المنار اإلسالمي 184األحكام /محمد سليمان األشقر ص 

أبو المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني ولد    الدينهو عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن محمد ضياء    -((2

في المحرم سنة عشرة وأربعمائة  وتوفي في ربيع اآلخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة  من أبرز مؤلفاته :كتاب البرهان في أصول  

 218/ت 255ص  1ص مختصر التقريب واإلرشاد في أصول الفقه " انظر طبقات الشافعية جالفقه ، والتلخي 

          1/327البرهان في أصول الفقه  -( 3)

هو محمد بن علي بن محمد بن عبدهللا الشوكاني ثم الصنعاني  ولد في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثالث وسبعين   –( 4)

سابع والعشرين من شهر جمادى اآلخرة سنة خمسين ومائتين وألف . من أبرز مؤلفاته : نيل األوطار شرح  ومائة وألف توفي في ال 

 فما بعدها   1/14ى األخبار ، وإرشاد الفحول في تحقيق علم األصول .نقال عن مقدمة الروضة الندية شرح الدرر البهية قمنت 

     2/273؛ اإلبهاج   1/61إرشاد الفحول   -( 5)
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العالئي الدين  أ   -رمحه هللا–  ( 1)قال صالح  عليه مجهور  أطبق  الذي  هو  القول  وهذا  مة ئ" 
   (2) األصول"

 اخلالف يف هذه املسألة على ثالثة أقوال :    -رمحه هللا– (3) وحكى ابن العريب 
 . التخيري  أن التعارض يدل على  :االول 

 . ذا أتخر بعضهاإكاألقوال تقدمي املتأخر منها   الثاني: 
   (4).التعارض وطلب الَتجيح من خارجحصول  الثالث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : التعارض بين األقوال واألفعال المطلب الثالث
التعارض    الصور اليت تتحقق من وجود  عددد اختلف العلماء يف  قوهذا هو حمل البحث ، و 
،  أربعني قسما مثانية و  يف يف إرشاد الفحول  -رمحه هللا-خلصها الشوكاين بني األقوال واألفعال ،

 
هو خليل بن كيكلدي   أبو سعيد صالح الدين بن العالئي الدمشقي الّشافعي. ولد في أحد الربيعين سنة أربع وتسعين وسّت مائة.    -)1(

؛ طبقات الشافعية الكبرى     392/ ص    4ج     -وتوفي في القدس في المحرم سنة إحدى وستين وسبعمائة ، انظر  الوافي بالوفيات  

 1356ت /36/ص10جالبن السبكي  

  1416، تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ط دار الحديث   59صيل اإلجمال في تعارض األقوال واألفعال صف انظر ت -)2(

هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا ابن العربي األندلسي اإلشبيلي المالكي ، ولد في  سنة ثمان وستين  -)3(

ثالث   سنة  بفاس  توفي   ، مئة   جوأربع  النبالء  أعالم  سير  انظر   . مئة   وخمس  المذهب   28/ت197/ص20وأربعين  الديباج  ؛ 

 فما بعدها  281/ص1ج

       1/111انظر المحصول البن العربي    -( 4)
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مث ذكر أربعة عشر قسما مما وردت به السنة ، وهو قد نقله  ،  أن أكثرها مل ترد به السنة  وقرر  
      (1). ملخصا عن البحر احمليط

فال خيلو من ذا وقع التعارض بني قول النيب صلى هللا عليه وسلم وفعله  وملخص قوله : أنه إ 
     األقسام التالية:

   .  حبيث ال يتخلل بينهما زمان  ، قول على الفعليعلم تقدم ال أنحدها أ
 . اآلخرحدمها عن أَتاخى حبيث ي  ، يعلم تقدم القول على الفعل الثاين : أن
 حبيث ال يتخلل بينهما زمان  ،  يعلم تقدم الفعل على القول  أن  الثالث:
 اآلخر  حدمها عن أَتاخى حبيث ي ،  الفعلعلى  القوليعلم تقدم   : أنالرابع

 حبيث ال يتخلل بينهما زمان  ،  يعلم تقدم الفعل على القول أن  اخلامس:
القول     والثامن  السابعو   السادس،و  يف  أ -:  عليه  إما  هللا  للنيب صلى  عاما  القول  يكون  ن 

 .فتصبح مثانية أقسام؛  أو خاصا أبمته،   أو خاصا به ،  وسلم وألمته 
ن يدل دليل على وجوب تكراره  أ  ما التاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر : يف الفعل  إ

أو  ،أو ال يدل دليل على واحد منهما، ووجوب أتسي االمة به ، يف حقه صلى هللا عليه وسلم 
ثبوت دليل  حصل منها اثنا عشر قسما نضرهبا يف أقسام الفعل األربعة ابلنسبة إىل    متهأخيص  

و  أو عدمهمادليل وجوب  التكرار  اآل  ،  التأسي  أحدمها دون  مثانية  ،  خر  أو وجود  فيحصل 
قسما ستني  إىل  تنتهي  األقسام  إن  قيل  وقد  قسما  غري "    (2) وأربعون  األقسام  هذه  وأكثر 

 (3)  " موجود يف السنة
   : الثانيالمبحث 

 تعارض السنة القولية والفعلية  الخالف في  بيان
   في المسألة    الخالف ضابطالمطلب األول : 

 
 فما بعدها  261ص     3بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي /انظر البحر المحيط في أصول الفقه  ج لوهو   –( 1)

في  شرح الكوكب المنير إلى اثنتين وسبعين صورة ، وكذا في التحبير شرح التحريرونصه"   انظر  شرح    قلت  بل أوصلها    –(  2)

 فما بعدها   269ص    3فما بعدها ؛ التحبير شرح التحرير  ج    326ص     2الكوكب المنير  ج 

فما بعدها ؛ رفع الحاجب عن    261  ص    3؛ البحر المحيط في أصول الفقه  ج     81-79ص        1انظر إرشاد الفحول  ج    –(  3)

 269ص     2مختصر ابن الحاجب  ج 
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 يف هذه املسألة   لوقوع اخلالفأمور    أربعة  توفرالبد من  أنه    -من كالم العلماء-يفهم مما تقدم
:    

فإن كان القول خاصا ألحد املخاطبني مل أن يكون القول عاما ابلنسبة للمخاطبني.    األول :
عن التضحية مبا دون السنة    -صلى هللا عليه وسلم–يدخل يف ذلك ،  ومن أمثلة ذلك َنيه  

يف أن يذبح جذعة من املعز فقال صلى   -هللا عنه    رضي-    (1) يف املعز ، مث رخص أليب بردة
      (2) "اذحبها ولن تصلح لغريك     هللا عليه وسلم " 

 .   يكون فيه أسوة ألمته ويستدعي االتباع  مماأن يكون الفعل    الثاني :
وذلك بصورة من  صور التعارض بني القول  .      متعارضا مع القولأن يكون الفعل    الثالث:

سبق  اليت  السابق  بياَنا    والفعل  املبحث  أمثلة   يف  هي  التطبيق  مبحث  ماسيأيت يف  ، ومجيع 
    .لذلك 

أن جيهل التاريخ يف تقدم القول على الفعل أو أتخره ، فإن علم املتأخر منهما فهو    : الرابع
ومن أمثلة ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال  سواء كان قوال أو فعال.    لمتقدمانسخ ل

خذوا عين خذوا عين قد جعل هللا هلن سبيال البكر ابلبكر جلد مائة   احملصن  "  يف حد الزاين
  (3) "  ونفي سنة والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم

، وهو   والرجم يف حق احملصن  اجللد  بني  احلديث مجع  ماعزففي هذا  بَتك جلد     (4) منسوخ 
 وهللا أعلم    .رضي هللا عنهما   (5)والغامدية

   محل الخالف  ريرتح  المطلب الثاني :

 
نيار    -)1( النون بعدها تحتانية خفيفة-هو أبو بردة بن  صحابي ،  اسمه هانئ  ، وقيل الحارث بن  ،  البلوي حليف األنصار    -بكسر 

عدها ،  مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها  .  عمرو ، وقيل مالك بن هبيرة  وهو خال البراء بن عازب  ، وقيل عمه . شهد بدرا وما ب 

 7953ت // 621 ص / - 1ج؛   تقريب التهذيب    96/ت  22 /ص  12ج/انظر تهذيب التهذيب  

باب قول النبي صلى    /  5236[  /ح    2112صفحة     -  5من حديث البراء بن عازب رضي هللا عنه ،  أخرجه البخاري  ] جزء    -)2(

بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدكهللا عليه وسلم ألبي بر باب /   1961/ح  1552  ص  / 3ج؛   صحيح مسلم  (  دة ) ضح 

 )األضحية( وقتها

   1478/ص 1ج لم أقف لها على ترجمة ، وذكر قصتها في  أسد الغابة  بعنوان     الغامدية المرجومة في الزنا   -)3(

ت   / 705 /ص 5ج/لنبي صلى هللا عليه وسلم ، اإلصابة في تمييز الصحابة ماعز بن مالك األسلمي  ، وهو الذي رجم في عهد ا -)4(

7593   

 1690/ باب حد الزنا  /ح  1316/ ص 3ج/من حديث عبادة بن الصامت ، صحيح مسلم     -)5(
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منهم من جعل ف،  ا كبري   ااختالف -ابلضوابط املتقدمة-املسألةمورد هذه اختلف األصوليون يف 
،  فيما إذا تعارض القول والفعل يف بيان جممل , دون ما إذا كاان مبتدأين      فروع هذه املسألة
من جعل   ,    ومنهم  بيان  أنه  على  تدل  قرينة  تقم  مل  إذا  فيما  اخلالف  من جعل  حمل  ومنهم 

  النيب صلى هللا عليه وسلم   فيما إذا دل الدليل اخلاص على تكرر هذا الفعل يف حق  اخلالف  
, وعلى أتسي األمة به , وعلى أن القول املعارض له خاص به أو ابألمة , وجهل التاريخ يف 

   تقدمي أحدمها على اآلخر . 
،   عليه    املسألةي ميكن محل فروع هذه  بيان حمل النزاع الذ، لوقد اجتهدت يف حترير خالفهم  

 يف موضعني :  ملسألةكن حصر فروع هذه اأم،وبعد أتمل طويل 
 الموضع األول :   
بعد اجململ قول وفعل  إ  لبيانه  ،  ذا ورد  الفعل   ،وكل واحد منهما صاحل  القول  وقد خالف 

قال أبن البيان هو  ، وبعضهم  هو  القول  هنا  البيان  فبعضهم قال أبن    فأيهما يكون املقدم ؟  
وابلتتبع لكالم األصوليني يف هذا املوضع  فإَنم يذكرون ذلك من غري ذكر مثال      .(1)الفعل

تعارض  ، وإمنا هو أتصيل نظري مل أقف على ذكر فرع تطبيقي له فيه  السنة  حيصل  بني   يف 
      .  القول والفعل لبيان جممل

   :  الثاني الموضع 
، وهذا هو المورد األساسي لفروع  والفعل ابتداء  أن يكون التعارض بين القول  

 : وله صور،  المسألةهذه 
عليه    :  األولىالصورة    فعله  وقد   , املخاطبني  إىل  ابلنسبة  القول عاما  الصالة أن يكون 
صالته و  مث  العصر  بعد  الصالة  عن  , كنهيه  العموم  صور  بعض  يف  وورد   , مطلقا  السالم 

, وكنهيه عن استقبال القبلة    (2) , ومداومته عليها بعد ذلك   الركعتني بعدها قضاء لسنة الظهر 
 ثالثة أقوال :  اففي مثل هذ    .   (3)احلاجة مث فعل ذلك يف البيوتقضاء واستدابرها عند 

 
  269  ص    2؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  ج    269ص      1؛ الذخيرة  ج    269ص      3انظر  تيسير التحرير  ج    –(  1)

ص      1؛ المسودة في أصول الفقه ج    268ص      3؛ البحر المحيط في أصول الفقه  ج     249ص      1؛ التبصرة في أصول الفقه ج  

 293ص     1؛  إرشاد الفحول  ج   938، 3/85؛ المحصول للرازي   113

   26انظر مبحث التطبيقات ، الفرع الثاني من المطلب الثاني ص  -)2(

 20التطبيقات الفرع األول من المطلب األول صانظر مبحث  -)3(
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قول  : األول  ل  القو   أصحابه    -رمحه هللا-الشافعي  وهو  العموم      (1)     ومجهور  ختصيص 
صص هبا العموم , وسواء  خيعل أحد األنواع اليت  بفعله يف احلالة اليت ورد فيها , وجعلوا الف

   .تقدم الفعل أو أتخر 

    (2) السالم ,وإمضاء القول على عمومهالصالة و جعل الفعل خاصا به عليه    القول الثاني: 
    .   (3)  -رمحه هللا-وهو اختيار أيب احلسن الكرخي

وهو   (4)من خارج  جيح التوقف, كدليلني تعارضا يف الظاهر ويطلب وجه الَت   القول الثالث:
    . (5)   -رمحه هللا-اختيار القاضي عبد اجلبار 

أن ال يكون القول من صيغ العموم , وجيهل التاريخ يف تقدمه على الفعل  :  الثانية الصورة  
, ووضع إحدى الرجلني على      , وعن االستلقاء    (6) نهيه عن الشرب قائماك  أو أتخره عنه . 

   :   (8) في مثل هذا ثالثة أقوالف   .ذلك , وثبت عنه أنه فعل (7)األخرى

  (9) مجهور األصوليني وهو مذهب تقدمي القول    األول :القول 

 (10)   -رمحه هللا– بكر الباقالين أيب  اختيار القاضي  وهوتقدمي الفعل,  الثاني : القول 

 
 79انظر تفصيل اإلجمال في تعارض األقوال واألفعال ص   -)1(

 82 انظر تفصيل اإلجمال في تعارض األقوال واألفعال ص -)2(

الحنفية   مول  -)3( إليه رياسة  انتهت  الكرخي من كرخ جدان  الحسن  أبو  دلهم  بن  بن دالل  الحسين  بن  ده سنة ستين  هو عبيد هللا 

   13/ ص  1ج  -ومائتين ووفاته ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثالثمائة. انظر تاج التراجم في طبقات الحنفية 

 83انظر تفصيل اإلجمال في تعارض األقوال واألفعال ص -)4(

عشرة    سمات في ذي القعدة سنة خم    هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل القاضي أبو الحسن الهمداني    -)5(

  444/ت 97/ ص  5ج    -وأربعمائة بالري. انطر طبقات الشافعية البن السبكي

 42انظر مبحث التطبيق المطلب الخامس ص  -)6(

 44المطلب الخامس ص ات انظر مبحث التطبيق-)7(

؛ المستصفى      1/62؛ ؛ إرشاد الفحول    275-2/427؛ اإلبهاج     268  -267ص    3انظر البحر المحيط في أصول الفقه  ج    –(  8)

 95انظر تفصيل اإلجمال في تعارض األقوال واألفعال ص  ؛   85ص    1ج 

تفصيل اإلجمال   ؛  انظر منهم أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  ،  والفخر الرازي ، واآلمدي ، وابن حزم ،والقرطبي  انظر    -((9

؛ اإلحكام    460ص      4؛ اإلحكام البن حزم  ج     85ص    1؛  اللمع في أصول الفقه ج      101-010في تعارض األقوال واألفعال ص  

 ؛   388-3/386؛ المحصول للرازي  251ص     1لآلمدي  ج 

وأربعمائة  ،    ثالث  الباقالني   توفي في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة    البصري لقاضي أبو بكر محمد الطيب بن  ل   -(  10)

/ ص    4ج      -وفيات األعيان      نفات كثيرة من أبرزها في علم األصول : التقريب واإلرشاد الكبير واألوسط والصغير . انظر  له مص 

 110/ت  190/ ص  17ج    -سير أعالم النبالء ؛  270
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,اختاره  :الثالثالقول   بدليل  إال  اآلخر  أحدمها على  يَتجح  , ال  امل  أَنما شيئان  ظفر  أبو 
         ( 2) قواطع األدلة  يف  (1) -رمحه هللا-السمعاين

 أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح
 :  أدلة القول األول 

الفعل  ،  القول له صيغة داللة   .1 بنفسها  ؛خبالف  له تدل  الفعل ،فإنه ال صيغة  وإمنا داللة 
 (3) قوى فكان القول أ ،  السالم واجب االتباع الصالة و وهو كونه عليه ،ألمر خارج 

فيكون رافعا حلكم الرباءة األصلية  ، والقول انقل عنها ، الفعل موافق للرباءة األصلية ألن  .2
لقاعدة األحكام  ،   الفعل  ،  وهذا موافق  القول  ؛  ولو قدم  والقول  ،  لكان رافعا ملوجب 

    (4).وهو خالف قاعدة األحكام، فيلزم تغيري احلكم مرتني ، رافع ملوجب الرباءة األصلية 

، ال تستغين عن القول  فهي  ،  داللة الفعل  ، خبالف  ستغين عن الفعل  ت  داللة القولوألن    .3
 .أقوى من احملتاج  واملستغين

تناولنا  وألننا   .4 قد  القول  أبن  الفعل  ،نقطع  يتأخر،  وأما  أن  لنا  ،فبتقدير  متناوال  كان 
يتناولنا  ، لنا معلوم  ،  وبتقدير أن يتقدم ال  لنا  وكون  ،  فكون القول متناوال  الفعل متناوال 

 ( 5) .واملعلوم مقدم على املشكوك،  فيه مشكوك

فمن الناس من قال ال يتعدى حكمه إىل غريه  ،  والفعل خمتلف فيه  ،  يتعدى    لالقو وألن    .5
  .فكان ما يتعدى بنفسه إبمجاع أوىل؛ إال بدليل  

   .لتقدميوالفعل خمتلف فيه فكان القول أوىل اب، القول جممع على وقوع البيان به وألن  .6

حمتمل فال يَتك فهو  ،خبالف الفعل    القول صريح يف الداللة ال يدخله االحتمال ،وألن   .7
 ( 6)  لغريه   الصريح 

 
اني التميمي المروزي  هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار أبو المظفر السمع   -((1

  هـ ، من أبرز مؤلفاته قواطع األدلة في أصول الفقه.  انظر طبقات الشافعية   489، وتوفي سنة    426الحنفي ثم الشافعي ولد سنة  

 240/ت 273ص     1ج    البن السبكي

 313- 310ص    1انظر قواطع األدلة في األصول  ج  -((2

 1/399حنبل   بن  المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد   -( 3)

            3/329 زاد المعاد -( 4)

       3/389المحصول للرازي   -( 5)

    112- 111 ص/ 1 جالمحصول البن العربي    -( 6)
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    أدلة القول الثاني : 
واملبني للشيء آكد يف الداللة من ذلك ،  الفعل آكد يف الداللة فإنه يبني به القول  ألن   .1

مواقيت  فإن  ،  الشيء   عن  سئل  السالم  عليه  قوال    ،  الصالةالنيب  يبني  قال  ،  فلم  بل 
وكذلك بني املناسك والصالة ابلفعل ،  وبني له ذلك ابلفعل  ،  للسائل اجعل صالتك معنا  

 .  فدل على أن الفعل آكد ؛ 

 بينه له ابلفعل. إذا أراد املبالغة يف إيصال معىن ما،كل من رام تعليم غريه وألن   .2

يدل على جوازأب   :  ما وأجاب الجمهورعنه بذلك وإمنا    ن هذا  نقول  البيان ابلفعل وحنن 
 . وليس يف هذا ما يدل على أن الفعل أقوى ، الكالم يف تقدمي أقوى البيانني 

ألن يف الفعل من اهليئات ماال ميكن اخلرب عنها    ؛  مشاهدة الفعل آكد يف البيان من القول .3
الفعل آكد    فدل على أن؛إال ابملشاهدة والوصف    ،  وال يوقف منه على الغرض،  ابلقول  

 . وأبلغ يف البيان 

العبارة عن  ؛  هذا غري مسلم    أبن  :  وأجاب الجمهور عنه  وميكن  إال  فعل  ما من  ألنه 
املسيء صالته  وسلم   عليه  النيب  صلى هللا  علم  وهلذا  يصري كاملشاهد  ابلقول حىت  وصفه 

   (1). ابلقول وعرب عما حيتاج إليه من األفعال

 القول الثالث:   ةأدل 
 .فيجب طلب الدليل يف غريمها ، ستواي فاتعارضا   دليالنا أَنم   .1

البيان  وألن   .2 به  يقع  منهما  واحد  ابآلخر  ،  كل  يقع  عليه  ،  كما  النيب  بني  الصالة  وقد 
 .السالم مرة ابلقول ومرة ابلفعل فدل على أَنما سواء و 

والفعل ،  يان  إال أن القول هو األصل يف الب،  وإن استواي يف البيان  أبنه    وأجاب الجمهور :
فكان  ؛  مختلف فيه  فالفعل  خبالف  ،والقول جممع على وقوع البيان به  ،  إمنا يصري بياان بغريه  
 .  القول أوىل ابلتقدمي

الراجح من هذه األقوال هو قول اجلمهور ؛ ابلنظر إىل قوة أدلتهم ، وضعف أدلة    الترجيح
 األقوال األخرى . وهللا أعلم  

 
 249/ص1التبصرة ج -( 1)
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يف تعارض األقوال مع األفعال   للخالفخالل الدراسة  من        خامسا : منشأ الخالف
اخلصوص-عموما   وجه  على  الصورة  هذه   اخلالففإن    -ويف  أسباب  أهم  إىل    :من  يعود 

    ؟  هل الفعل بمجرده يقتضي الوجوب أم ال   "اخلالف يف:  

.فمن قال أبن الفعل مبجرده يدل على الوجوب مطلقا رجح تقدميه على القول ، أو توقف ؛  
األدلة ، ومن رأى أبن الفعل إمنا يدل على االستحباب ، أو اإلابحة ، قال بوجوب   ؤتكافل

      (1) تقدمي القول مطلقا.  
يث  ح  -رمحه هللا-احلافظ صالح الدين العالئي الدمشقيمنشأ اخلالف هذا :  وقد نص على  

تعارض األقوال واألفعال" مانصه   بداية رسالته " تفصيل اإلمجال يف  :"فهذه فصول  قال يف 
حمررة ونكت حمربة تكشف عن القول يف تعارض الفعلني من أفعال نبينا صلى هللا عليه وسلم  

تكلم   به  هو  إذا   ، أيضا  قوله  مع  فعله  وتعارض  اإلابنة      ،  على  اإلعانة  أسأل  تعاىل  وهللا 
ن الكالم اعلم أقال :"    إىل أن واهلداية والدراية ، إنه ابإلجابة كفيل وهو حسيب ونعم الوكيل  

 (2)يف ذلك مبين على مسألة فعله صلى هللا عليه وسلم ماذا يدل عليه يف حق األمة؟ "

واعلم أن  يف البحر احمليط بعد أن ذكر األقوال يف املسألة :"  -رمحه هللا-  (3) وقال الزركشي 
على   حبمله  القائلون  فأما   ، الوجوب  على  فعله  حبمل  القائلني  من  يتجه  إمنا  اخلالف  هذا 

    (4) "ابحة والوقف ، فال شك عندهم يف تقدمي القول مطلقااإل
 وهللا تعاىل أعلم. 

 
 
 
 

 
 268   3انظر البحر المحيط في أصول الفقه  ج  -((1

 95انظر تفصيل اإلجمال في تعارض األقوال واألفعال ص     -)2(

الزركشي،  هو  -)3( بن عبد هللا  بهادر  الدين:   محمد بن  بدر  أربع    أبو عبد هللا،  ، وتوفي سنة  ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة 

   60/ ص  6ج    -. انظر األعالم للزركلي  تركي االصل، مصري المولد والوفاة   وتسعين وسبعمائة 

 95يل اإلجمال في تعارض األقوال واألفعال ص  انظر تفص     268   3انظر البحر المحيط في أصول الفقه  ج   -)4(
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   :الثالث المبحث

 لتعارض السنة القولية والفعلية    التطبيقات الفقهية 
املسألة   منها  هلذه  الفقه مجعت  أبواب  مجيع  يف  سبيل  عشر    ستةتطبيقات كثرية  على  فرعا 

 :مخسة مطالبلتها يف  وقد جع .  ال احلصر التمثيل
وفيه ثالثة    في كتاب الطهارة  يةتعارض السنة القولية والفعلالمطلب األول :  

 فروع
  ارهاواستدبالقبلة استقبال    :   الفرع األول

قــَاَل قــَاَل   -رضــي هللا عنــه-عــن َأيب أيــوب األنصــارييف الصــحيحني  مــا جــاء      :  دليل القووول
ــه وســلم ِإذَ  َرُه رســول هللا صــلى هللا علي َة َواَل يـَُوهلــِ َا َظهــْ ــَ ل تَـْقِبل اْلِقبـْ اَل َيســْ اِئَط فــَ دُُكْم اْلغــَ ــَى َأحــَ ا أَت

ر ُِقوا َأْو َغر ِبــُوا ْولٍّ  "  ولفــظ مســلم" شــَ َتْدِبُروَها بِبـــَ لــََة َواَل َتســْ تَـْقِبُلوا اْلِقبـْ اِئَط فـَـاَل َتســْ ُتْم اْلغــَ ِإَذا أَتـَيـــْ
    (1)" َغر ِبُوا َواَل َغاِئطٍّ َوَلِكْن َشر ُِقوا َأْو 

 
    1؛ صحيح مسلم  ج    144/ باب ال تستقبل القبلة بغائط أو بول إال عند البناء جدار أو نحوه/ح  66ص     1صحيح البخاري  ج     -((1

 264/ باب االستطابة /ح224ص 
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اْرتـََقْيُت يـَْوًما َعَلى "      -رضي هللا عنهما-يف الصحيحني وعن ابن عمر: ما جاء   دليل الفعل
ِدِس  َت اْلَمقــْ تَـْقِباًل بـَيــْ نْيِ ُمســْ ى لَِبنَـتــَ ُت رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم َعلــَ ــْ ا فـََرأَي ــَ تٍّ لَن ِر بـَيــْ َظهــْ

      (1) لى لبنتني""  وزاد  مسلم " قاعدا عحِلَاَجِتِه 

 أقوال  مخسة اختلف الفقهاء يف هذه املسألة علىوقد 

قول اجلمهــور مــن  وجواز االستقبال واالستدابر يف البنيان دون الفضاء . وه  القول األول :
فقصــره  فجعــل الفعــل خمصصــا لعمــوم النهــي   (4)احلنابلــة " ،و   (3)والشــافعية ,     (2)املالكيــة 

 . الفضاء  على موضع واحد وهو

    (5)وهـــو مـــذهب احلنفيـــة  حيـــرم االســـتقبال واالســـتدابر يف الفضـــاء والبنيـــان القوووول الثووواني :
تقــدمي القــول علــى  وهــذا فيــه    )6( بــن تيميــة وروايــة عــن أمحــد " اوهــو اختيــار شــيخ اإلســالم 

 .الفعل مطلقا 

  )7( و رواية عن أمحــد "وه الفضاء  وجواز االستقبال واالستدابر يف البنيان   القول الثالث:
 .فجعله انسخا للنهيمطلقا وهذا فيه تقدمي للفعل على القول 

وهو رواية عن جيوز االستدابر يف الفضاء والبنيان , وال جيوز االستقبال فيهما    :القول الرابع
ختصيص للنهي وقصــره علــى موضــعني : االســتقبال يف الفضــاء ، والبنيــان وهذا فيه ،  )8( أمحد

  يف الفضاء والبنيان.ستدابر دون اال

، وهــذا فيــه   )9( "وهــو روايــة عــن أمحــد جيــوز االســتدابر يف البنيــان فقــط    القووول الخووامس
ختصيص للنهي وقصره على ثالثة مواضع :  االستدابر ، واالستقبال يف الفضاء ، واالســتقبال 

    يف البنيان . يف البنيان ، دون االستدابر

 
َز على لَبِنَتَْيِن /67ص     1صحيح البخاري  ج   -((1    266/باب االستطابة /ح224ص     1؛ صحيح مسلم  ج 145ح/ بَاب من تَبَرَّ

 1/267؛ مواهب الجليل  1/106انظر حاشية الدسوقي   -((2

 2/93؛ المجموع شرح المهذب  8/649انظر األم    -((3

 1/64اف القناع ش؛ ك 101-1/100انظر اإلنصاف  -((4

 1/420؛ فتح القدير  5/126انظر بدائع الصنائع   -((5

 101-1/100ظر اإلنصاف ان –( 6)

 101-1/100انظر اإلنصاف  –( 7)

 101-1/100انظر اإلنصاف  –( 8)

 101-1/100انظر اإلنصاف  –( 9)
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 الوضوء مما مست النار   ب    :   الفرع الثاني 

   دليل القول : 

أيب  مسلم   صحيح  يف   .1 عليه  أن      -رضي هللا عنه-هريرة    عن  رسول هللا صلى هللا 
     (1)  "تـََوضَُّئوا ممَّا َمسَّْت النَّارُ  "  قال وسلم

عن  صحيح  ويف    .2 عنها-عائشةمسلم  هللا  عليه        -رضي  رسول هللا صلى هللا  قَاَل 
     (2) " ا َمسَّْت النَّارُ تـََوضَُّئوا ممَّ "وسلم 

 دليل الفعل :  

َأنَّ رسول هللا صلى هللا      -رضي هللا عنهما-عن َعْبِد اَّللَِّ بن عباس    يف  الصحيحني  .1
       (3) " عليه وسلم َأَكَل َكِتَف َشاةٍّ مثَّ َصلَّى َومَلْ يـَتَـَوضَّأْ 

الصحيحني   .2 اَّللَِّ    أن   ويف  َعْبِد  ْبِن  عنهما-جابر  هللا  ممَّا    سئل     -رضي  اْلُوُضوِء  عن 
ِمْن  َذِلَك  ِمْثَل  َنَُِد  اَل  عليه وسلم  النيب صلى هللا  زََماَن  َقْد ُكنَّا  اَل  فـََقاَل  النَّاُر  َمسَّْت 

َوَأْقَدا َوَسَواِعَداَن  َأُكفََّنا  َمَناِديُل ِإالَّ  لََنا  َيُكْن  مَلْ  َوَجْداَنُه  فَِإَذا حَنُْن  قَِلياًل  َنا مثَّ  مَ الطََّعاِم ِإالَّ 
      (4)  " ُنَصلِ ي َواَل نـَتَـَوضَّأُ 

اَّللَِّ   عنو  .3 َعْبِد  ْبَن  عنهما-جابر  رسول هللا        -رضي هللا  ِمْن  اأْلَْمَرْيِن  آِخَر  قَاَل َكاَن 
        (5)  "صلى هللا عليه وسلم تـَْرُك اْلُوُضوِء ممَّا َمسَّْت النَّارُ 

 والثالثة أق اختلف الفقهاء في هذه المسألة على  

 
ا َمسَّْت النَّاُر /ح272ص     1صحيح مسلم  ج  -((1    352/ بَاب اْلُوُضوِء ِممَّ

ا َمسَّْت النَّاُر /ح272ص     1صحيح مسلم  ج  -((2    533/ بَاب اْلُوُضوِء ِممَّ

أْ من لَْحِم الشَّاِة َوالسَِّويِق /ح86ص      1صحيح البخاري  ج     -((3 /بَاب  273ص      1؛  صحيح مسلم  ج    204/بَاب من لم يَتََوضَّ

ا َمسَّْت النَّاُر/ح   354نَْسخِ اْلُوُضوِء ِممَّ

 5141/بَاب اْلِمْنِديِل/ح 2078ص     5صحيح البخاري  ج   -((4

/باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى هللا عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت  27ص     1  صحيح ابن خزيمة  ج   -((5

ص      1؛ سنن أبي داود  ج    1134/ح  416ص      3؛  صحيح ابن حبان  ج    43ناسخ لوضوئه كان مما مست النارأو غيرت /ح

النَّاُر/ح48 َمسَّْت  ا  ِممَّ اْلُوُضوِء  تَْرِك  في  قال  187/بَاب  ج  ؛   األحكام   خالصة  ،  144ص      1في   والنسائي   ، داود  أبو  /:"رواه 

:"َويَُشيُِّد أَْصَل حديث َجابٍِر ما أََخَرَجهُ اْلبَُخاِريُّ في الصَِّحيحِ  116ص      1تلخيص الحبير  ج  في ال وغيرهما بأسانيد صحيحة .  وقال  

َمسَّ  ا  ِممَّ اْلُوُضوُء  ِلَجابٍِر  قلت  اْلَحاِرِث  بن  َسِعيِد  في  عن  الطَّبََرانِيُّ  أََخَرَجهُ  َمْسلََمةَ  بن  ِد  ُمَحمَّ حديث  من  َشاِهٌد  َوِلْلَحِديِث  اَل  قال  النَّاُر  ْت 

أْ"   اأْلَْوَسِط َولَْفُظهُ أََكَل آِخَر أَْمِرِه لَْحًما ثُمَّ صلى ولم يَتََوضَّ
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 قال يف املغــين" أبنه الجيب الوضوء مما مست النار.  عامة الفقهاءهو قول  و       القول األول :
أن الفعــل خمصــص للقــول علــى اعتبــار   وهــذا فيــه تقــدمي للفعــل   (1)" وال نعلم اليوم فيه خالفا

  . أو انسخ له
،  (2)ف وهــو قــول بعــض  مجاعــة مــن الســل.  جيــب الوضــوء ممــا مســت النــار  القووول الثوواني:

 .أخذا بعموم األمروهذا فيه تقدمي للقول مطلقا 
حكووم الوضوووء موون لحووم السووابقة وهووو :   المسووألةالفرع الثالث: وهو متفرع عن  

   .اإلبل

َأَل رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم  مــا جــاء يف صــحيح مســلم" دليل القووول:     اًل ســَ َأنَّ رَجــُ
بــِِل أَأَتـََوضَّأُ ِمْن حُلُوِم اْلَغَنِم قَالَ  ْن حلُــُوِم اإْلِ أُ مــِ ْأ قــَاَل أَتـََوضــَّ  ِإْن ِشْئَت فـَتَـَوضَّْأ َوِإْن ِشْئَت فــَاَل تـََوضــَّ

ارِ  لِ ي يف َمبــَ ْم قـَـاَل ُأصــَ َراِبِض اْلغـَـَنِم قـَـاَل نـَعــَ لِ ي يف مــَ بـِـِل قـَـاَل ُأصــَ ْن حلُــُوِم اإْلِ ْأ مــِ ْم فـَتَـَوضــَّ ِك قـَـاَل نـَعــَ
ِبِل قَاَل اَل       (3)" اإْلِ

 .ما تقدم من األحاديث يف ترك الوضوء مما مست النار دليل الفعل : 
 وقد اختلف العلماء يف ذلك على قولني : 

، وهــذا فيــه تقــدمي    )4( وجوب الوضوء من حلم اإلبل وهو مــذهب احلنابلــة  القول األول :
ء ممــا أخــذا ابحلــديث  فيكــون خمصصــا لعمــوم مــا جــاء يف تــرك الوضــو  للقول على الفعل مطلقــا 

 .مست النار 
ورواية  ،  ثةالثال  الجيب الوضوء من حلم اإلبل وهو مذهب اجلمهور من األئمة  القول الثاني:

بنــاء علــى أن عمــوم األحاديــث  .)5( -رمحــه هللا–بــن تيميــة اعــن أمحــد اختارهــا شــيخ اإلســالم 
 اليت جاءت بَتك الوضوء مما مست النار انسخة للحديث  .    

 
 1/123انظر المغني   -((1

موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز وأبو قالبة والحسن  منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو    -((2

 1/123والزهري  انظر المغني 

 360/باب الوضوء من لحوم اإلبل/ح  275صفحة   - 1من حديث جابر ْبِن سمرة صحيح مسلم    ج  -((3

 ؛  1/65تقى شرح الموطأ ؛ المن 2/66؛ المجموع شرح المهذب  1/216؛ اإلنصاف  1/121انظر  المغني  –( 4)

 1/216انظر اإلنصاف  –( 5)
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الثاني:   والفعلية   تعالمطلب  القولية  السنة  الصالة    فيارض    وفيه كتاب 
 :خمسة فروع

 ؟   في حق الرجل خارج الصالة الفخذ هل هو عورة :  الفرع األول

 دليل القول  

دٍّ  عــن .1 ٌف عــن   -رضــي هللا عنــه-(1) َجْرهــَ َو َكاشــِ ِه َوهــُ رَّ بــِ َأنَّ النــيب صــلى هللا عليــه وســلم مــَ
َا ِمْن اْلَعْورَِة  َفِخِذِه فـََقاَل النيب صلى هللا عليه       (2)" وسلم َغطِ  َفِخَذَك فَِإَنَّ

َذَك َواَل تـَْنظــَُرنَّ     -رضي هللا عنه-عن علي   .2 َأنَّ النيب صلى هللا عليه وســلم قــَاَل اَل تــُرْبِْز َفخــِ
      (3)" ِإىَل َفِخِذ َحي ٍّ َواَل َميِ تٍّ 

 دليل الفعل  

اَن    -رضــي هللا عنهــا-عائشــة عــن .1 َطِجًعا يف قَالـَـْت كــَ رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ُمضــْ
اِل  ــَْ َك احلـ ى تِلـــْ ــَ َو َعلـ ــُ ُه َوهـ ــَ َأِذَن لـ ــَ رٍّ فـ و َبكـــْ ــُ َتْأَذَن أَبـ ــْ اقـَْيِه فَاسـ ــَ ِه َأْو سـ ــْ ًفا عـــن َفِخَذيـ ــِ يِت َكاشـ بـَيـــْ

َتْأَذنَ  دََّث مثَّ اســْ َذِلَك فـََتحــَ َو كــَ اُن َفَجلـَـَس رســول فـََتَحدََّث مثَّ اْسَتْأَذَن ُعَمُر فََأِذَن لــَُه َوهــُ  ُعْثمــَ
      (4)" هللا صلى هللا عليه وسلم َوَسوَّى ثَِيابَهُ 

 
 1/548هـ  ، انظر  اإلصابة في تمييز الصحابة    61ت      هو جرهد بن رزاح بن عدى األسلمى ، المدنى ، يقال أبو عبد الرحمن   -((1

 1332، ت 

؛ سنن الترمذي/    145ص      1ج     اخرجه البخاري معلقا بصيغة التضعيف في ترجمة باب ما يذكر في الفخذ/صحيح البخاري   -((2

وقال :" حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل" ؛ وأبو داود     2795[ / ح    110صفحة     -  5باب  ما جاء أن الفخذ عورة ] جزء  

/ح    2/436 التعري  عن  النهي  باب  أحمد   4014/  اإلمام  ومسند  ؛  ح  2/478؛  حسن    15869/  األرنؤوط  شعيب  المحقق  قال 

      4/258لباني السلسلة الصحيحة بشواهده" وصححه األ

؛   مسند أحمد  4/ح  80ص     1؛ سنن الدارقطني  ج  3140باب في ستر الميت عند غسله/ح   196ص     3سنن أبي داود  ج     -((3

البدر    1248/ح  1/146بن حنبل   ا لغيره وهذا إسناد ضعيف النقطاعه  ؛ قال في خالصة  قال المحقق شعيب األرنؤوط:"  صحيح 

    2؛  قال في  األحاديث المختارة  ج    316ص      1:"وفيه نكارة " وضعفه النووي في  خالصة األحكام  ج  152ص      1ير  ج  المن 

 :"ورواه ابن ماجه عن بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب ) إسناده صحيح (  145ص 

 2401ائل عثمان بن عفان رضي هللا عنه/ح /باب من فض1866ص     4صحيح مسلم  ج  -((4
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ِن َمالــِكٍّ  .2 َذ نـَـيبِ  اَّللَِّ صــلى هللا وفيــه "    -رضــي هللا عنــه-عــن أنــس بــْ َتَمسُّ َفخــِ يِت لــَ َوِإنَّ رُْكبــَ
زَاَر عن َفِخِذِه َحىتَّ ِإين ِ أَْنُظُر ِإىَل  بـََياِض َفِخِذ َنيبِ  اَّللَِّ صلى هللا عليه  عليه وسلم مثَّ َحَسَر اإْلِ

    (1)" وسلم

َأنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم َكاَن قَاِعًدا يف َمَكانٍّ ِفيــِه  "   -رضي هللا عنه-عن أيب موسى .3
    (2)" َماٌء َقْد اْنَكَشَف عن رُْكبَـتَـْيِه َأْو رُْكَبِتِه فـََلمَّا َدَخَل ُعْثَماُن َغطَّاَها

 العلماء في ذلك على قولين اختلف 

 هوهــذا فيــ   (3)أن الفخذ عورة وهو قول اجلمهــور مــن األئمــة األربعــة وغــريهم   القول األول :
 .  أخذا بعموم النهيتقدمي للقول على الفعل مطلقا 

على أن الفخــذ لــيس  اليدل -رضي هللا عنها-حديث عائشة  األحاديث فقالوا :    وأجابوا عن
ــه مشــكوك يف  ــاه علــى أن املــراد  بعــورة أل ألن  املكشــوف . لــو صــح اجلــزم بكشــف الفخــذ أتولن

كشــف بعــض ثيابــه ال كلهــا , قــالوا : وألَنــا قضــية عــني فــال عمــوم هلــا وال حجــة فيهــا , وأمــا 
حديث أنس فهذا حممــول علــى أنــه انكشــف اإلزار واحنســر بنفســه ال أن النــيب صــلى هللا عليــه 

, ويدل عليه أنه ثبت يف روايــة يف الصــحيحني  وسلم تعمد كشفه , بل انكشف إلجراء الفرس
        (4)" فاحنسر اإلزار

، (6)ووجــه عنــد الشــافعية  (5)أنه ليس بعورة وهو رواية يف مذهب اإلمــام أمحــدالقول الثاني:  
وهو مبين علــى تضــعيف األحاديــث الــواردة يف النهــي  وهذا فيه تقدمي للفعل على القول مطلقا

 .  أو أن الفعل انسخ للقول
 قضاء الرواتب في أوقات النهي    :  الفرع الثاني

   دليل القول

 
/باب فضيلة    1044-1043ص      2؛ صحيح مسلم  ج    364/باب ما يذكر في الفخذ /ح145ص      1صحيح البخاري  ج     -((1

 1365إعتاقه أمة ثم يتزوجها/ح

  3492/باب مناقب عثمان /ح 1351ص     3صحيح البخاري  ج   -((2

 3/175وع شرح المهذب ؛ المجم 1/337انظر المغني   -((3

  175/ 3انظر المجموع شرح المهذب   -((4

 1/265؛ كشاف القناع  1/337انظر المغني   -((5

 175/ 3انظر المجموع شرح المهذب  -((6
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أن رســول هللا صــلى     -رضــي هللا عنــه-     اخلــُْْدِريَّ   عــن أيب ســعيد  الصــحيحنييف  ما جــاء   .1
ِر  " هللا عليــه وســلم قــال َد اْلَعصــْ اَلَة بـَعــْ ْمُس َواَل صــَ َع الشــَّ ىتَّ تـَْرَتفــِ ْبِح حــَ َد الصــُّ اَلَة بـَعــْ اَل صــَ

ْمسُ حَــ  اَلِة  ولفــظ مســلم عنــه"    (1) وهــذا لفــظ البخــاري "ىتَّ َتِغيــَب الشــَّ َد صــَ اَلَة بـَعــْ اَل صــَ
        (2) "اْلَعْصِر َحىتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس َواَل َصاَلَة بـَْعَد َصاَلِة اْلَفْجِر َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمسُ 

سول هللا صــلى هللا عليــه وســلم َنــََى َأنَّ ر    -رضي هللا عنه-َأيب هريرةويف الصحيحني عن    .2
َع  ــُ ىتَّ َتْطلـ ــَ ْبِح حـ ــُّ َد الصـ ــْ اَلِة بـَعـ ــَّ ــن الصـ ْمُس َوعـ ــَّ ُرَب الشـ ــْ ىتَّ تـَغـ ــَ ِر حـ ــْ َد اْلَعصـ ــْ اَلِة بـَعـ ــَّ ــن الصـ عـ

     (3) "الشَّْمسُ 

يـَُقوُل َثاَلُث َساَعاتٍّ َكاَن رسول   -رضي هللا عنه-(4) عامر اجْلَُهيِنَّ   ْبنِ   ويف مسلم عن عقبة .3
ُع هللا ــُ نَي َتْطلـ ــِ ْواَتاَن حـ ــَ يِهنَّ مـ ــِ رُبَ فـ ــْ يِهنَّ َأْو َأْن نـَقـ ــِ لِ َي فـ ــَ ااَن َأْن ُنصـ ــَ هـ ــلم يـَنـْ ــه وسـ ــلى هللا عليـ  صـ

يَُّف  نَي َتضــَ ْمُس َوحــِ ىتَّ مَتِيــَل الشــَّ ريَِة حــَ ائُِم الظَّهــِ وُم قــَ نَي يـَقــُ َع َوحــِ ىتَّ تـَْرَتفــِ ًة حــَ ْمُس اَبزِغــَ الشــَّ
    (5) "  تـَْغُربَ الشَّْمُس لِْلُغُروِب َحىتَّ 

َلِميُّ   ويف صحيح مسلم عــن عمــرو .4 َة الســُّ ُت اَي نــَيبَّ "      -رضــي هللا عنــه-(6)  بــُْن َعَبســَ فـَُقلــْ
ْبِح مثَّ َأْقصِــ  اَلَة الصــُّ لِ  صــَ اَلِة قـَـاَل صــَ رِبْين عــن الصــَّ ُ َوَأْجَهلـُـُه َأخــْ َك اَّللَّ ا َعلَّمــَ رِبْين َعمــَّ ْر اَّللَِّ َأخــْ

َا َتْطُلُع ِحنَي َتْطُلُع َبنْيَ قـَْريَنْ َشْيطَانٍّ َوِحيَنِئذٍّ   عن الصَّاَلةِ  َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس َحىتَّ تـَْرَتِفَع فَِإَنَّ
 َأْقِصْر َيْسُجُد هَلَا اْلُكفَّاُر مثَّ َصلِ  فَِإنَّ الصَّاَلَة َمْشُهوَدٌة حَمُْضورٌَة َحىتَّ َيْسَتِقلَّ الظِ لُّ اِبلرُّْمِح مثَّ 

ورَ ع ُهوَدٌة حَمْضــُ ٌة ن الصَّاَلِة فَِإنَّ ِحيَنِئذٍّ ُتْسَجُر َجَهنَُّم فَِإَذا َأقْـَبَل اْلَفْيُء َفَصلِ  فَِإنَّ الصَّاَلَة َمشــْ
ْيطَا ْريَنْ شــَ َا تـَْغُرُب َبنْيَ قـــَ نٍّ َحىتَّ ُتَصلِ َي اْلَعْصَر مثَّ َأْقِصْر عن الصَّاَلِة َحىتَّ تـَْغُرَب الشَّْمُس فَِإَنَّ

    (7) "َوِحيَنِئذٍّ َيْسُجُد هَلَا اْلُكفَّاُر 

 
  560/باب ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس/ح 212ص     1صحيح البخاري  ج    -((1

 827نهي عن الصالة فيها/ح   /باب األوقات التي567ص     1صحيح مسلم  ج   -((2

باب األوقات التي     /   1/566  ؛ صحيح مسلم  559باب الصالة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس/ح      /1/211  صحيح البخاري  -((3

 285نهي عن الصالة فيها/ح

ل أبو أسد و قيل أبو  عقبة بن عامر الجهنى أبو حماد و قيل أبو سعاد و قيل أبو عامر و قيل أبو عمرو و قيل أبو عبس و قي   -((4

 5605/ت 4/520هـ . اإلصابة   60األسود توفي  :  فى قرب 

 831/باب األوقات التي نهي عن الصالة فيها/ح 566ص     1صحيح مسلم  ج  -((5

ج  -((6 التهذيب  تهذيب  ؛  بحمص  توفي   ) الشام  نزل   ( نجيح  أبو  ،كنيته   السلمى  خالد  بن  عامر  بن  عبسة  بن    12عمرو 

 5907/ت 456ص  4؛  اإلصابة ج 2474؛ ت302ص  6؛ التاريخ الكبير ج 1171/ت278ص

  832/باب إسالم عمرو بن عبسة/ح  569ص     1صحيح مسلم  ج  -((7
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 دليل الفعل 

ُت النــيب صــلى هللا قالــت   -رضــي هللا عنهــا-أم ســلمة   عــن    الصحيحني :"  ما جاء يف  .1 عــْ مسَِ
َوٌة  َل َعلـَـيَّ َوعنــِدي ِنســْ َر مثَّ َدخــَ لَّى اْلَعصــْ نَي صــَ لِ يِهَما حــِ ى عنهــا مثَّ رَأَيـْتـُـُه ُيصــَ هــَ عليه وســلم يـَنـْ

وُل لــََك مِ  ويل لــَُه تـَقــُ َْنبـِـِه فـَقــُ ُت قــُوِمي ِِ ِه اجْلَارِيــََة فـَُقلــْ أم ْن َبيِن َحَرامٍّ ِمْن اأْلَْنَصاِر فََأْرَسْلُت ِإلَيــْ
َتْأِخِري عنــُه  َهى عن َهاَتنْيِ َوَأرَاَك ُتَصلِ يِهَما فَِإْن َأَشاَر بَِيِدِه فَاســْ ْعُتَك تـَنـْ سلمة اَي َرُسوَل اَّللَِّ مسَِ

أَْلِت عــن فـَفَ  َت َأيب أَُميــََّة ســَ َعَلْت اجْلَارِيَُة فََأَشاَر بَِيِدِه فَاْسَتْأَخَرْت عنُه فـََلمَّا اْنَصَرَف قــَاَل اَي بِنــْ
نْيِ بَـ  ــَ ــرَّْكَعَتنْيِ اللَّت َغُلوين عــن ال ْيِس َفشــَ ــَ ِد اْلق ْن َعبــْ ــَُّه َأاَتين اَنٌس مــِ ِر َوِإن َد اْلَعصــْ ــْ ــرَّْكَعَتنْيِ بـَع َد ال عــْ

      (1) "الظُّْهِر فـَُهَما َهااَتنِ 

َرَك النــيب صــلى هللا عليــه وســلم  "   -رضــي هللا عنهــا-الصــحيحني عــن عائشــةويف   .2 ا تـــَ مــَ
     (2)" السَّْجَدَتنْيِ بـَْعَد اْلَعْصِر عنِدي َقطُّ 

ِر مثَّ إِ   "      -رضــي هللا عنهــا-ويف لفظ ملســلم عــن عائشــة .3 َل اْلَعصــْ لِ يِهَما قـَبــْ اَن ُيصــَ ِغَل كــَ نَــُّه شــُ
بَـتَـَها  بَـتَـُهَما وََكاَن ِإَذا َصلَّى َصاَلًة أَثـْ مُهَا بـَْعَد اْلَعْصِر مثَّ أَثـْ     (3)" عنُهَما َأْو َنِسيَـُهَما َفَصالَّ

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين 

ــب إال ســـنة الفجـــر خاصـــةالقوووول األول :  وهـــو مـــذهب أيب  اليســـن قضـــاء الســـنن الرواتـ
أخــذا بعمــوم  )7( ، وهو رواية عن أمحد )6( ، وقول الشافعي يف القدمي )5( مالك، و  )4( حنيفة

قــدموا الفعــل علــى القــول عنــدما خصــوا النهــي فهــم قــد  النهي عن الصــالة يف هــذه األوقــات ،  
، وهلــم أدلــة أخــرى متنــع مــن ختصــيص عمــوم  لفعلــه صــلى هللا عليــه وســلم  بقضــاء راتبــة الفجــر

 منها:  النهي

 
 /571ص     1؛ صحيح مسلم  ج  1176/باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع/ح  414ص     1صحيح البخاري  ج  -((1

   834ما النبي صلى هللا عليه وسلم بعد العصر/حباب معرفة الركعتين اللتين كان يصليه

 571ص     1؛ صحيح مسلم  ج  566/باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها /ح213ص     1صحيح البخاري  ج  -((2

   835باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى هللا عليه وسلم بعد العصر/ح

   835معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى هللا عليه وسلم بعد العصر/ح /باب571ص     1صحيح مسلم  ج  -((3

 183-1/182؛ تبيين الحقائق/  2/149؛ المبسوط  1/479انظر فتح القدير  –( 4)

 1/267؛ شرح مختصر خليل  409-1/408؛ بلغة السالك  1/319انظر حاشية الدسوقي  -( 5)

 533-532/ 3انظر المجموع شرح المهذب  -( 6)

 2/178انظر اإلنصاف  -( 7)



28 

 

 
28 

َر مثَّ   -رضــي هللا عنهــا-عــن أم ســلمة  .1 لَّى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم اْلَعصــْ قَالـَـْت صــَ
ِدَم  اَل قــَ لِ يَها فـَقــَ ْن ُتصــَ اَلًة مَلْ َتكــُ لَّْيَت صــَ وَل اَّللَِّ صــَ ُت اَي َرســُ نْيِ فـَُقلــْ لَّى رَْكَعتــَ يِت َفصــَ َل بـَيــْ َدخــَ

وَل َعَليَّ َماٌل َفَشَغَليِن عن الرَّْكَعَتنْيِ ُكْنُت َأْر  ُت اَي َرســُ تـُُهَما اآْلَن فـَُقلــْ لَّيـْ ِر َفصــَ َكُعُهَما بـَْعَد الظُّهــْ
   (1)" اَّللَِّ َأفـَنَـْقِضيِهَما ِإَذا فَاتـََتا قَاَل اَل 

قــال إنكــم لتصــلون صــالة لقــد صــحبنا رســول هللا  صــلى  } رضي هللا تعاىل عنــه  معاويةعن   .2
  )2( {عين الركعتني بعد العصرهللا عليه وسلم  فما رأيناه يصليها ولقد َنى عنهما ي

،  وهــو  )3( يســن قضــاء الســنن الرواتــب مطلقــا ، وهــو مــذهب الشــافعية  القووول الثوواني :
    )4(  -رمحه هللا–ن تيميه بااملذهب عند احلنابلة وهو اختيار شيخ اإلسالم 

وعنــد التأمــل َنــد أبن هــذا الفــرع ميكــن محلــه علــى أصــل آخــر ، فيحتمــل أن مــن أجــاز قضــاء  
الرواتب بىن ذلك على أَنا من ذوات األسباب اليت جيوز فعلها يف أوقات النهي  وهو مذهب 

، وميكن أن يكون مبنيــا    )6( بن تيميةا، ورواية عن أمحد اختارها شيخ اإلسالم  )5( الشافعية
 يف أوقات النهي مطلقا بناء على أن املنهي عنه هو حتــري ِواز النوافل)7( على قول الظاهرية 

   الصالة يف هذه األوقات ملا يلي:  
أن رســول هللا صــلى هللا عليــه    -رضــي هللا عنهمــا-عــن ابــن عمــرمــا جــاء يف الصــحيحني   .1

   (8)" وسلم قال : ال يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وال عند غروهبا 

لشمس ال حتروا بصالتكم طلوع ا ويف لفظ ملسلم }قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"  .2
   )1( { وأخرج مسلم عن عائشة بنحوه وال غروهبا فإَنا تطلع بقرين شيطان

 
، قال شعيب األرنؤوط في    26720/ح315ص      6؛ ؛  مسند أحمد بن حنبل  ج  2653/ح    377ص      6صحيح ابن حبان  ج    -((1

 تعليقه على الحديث في  صحيح ابن حبان " إسناده صحيح"    

 شمس /باب ال يتحرى الصالة قبل غروب ال 562/ح213/ص1صحيح البخاري ج -( 2)

  2/237؛ تحفة المحتاج  533-3/532انظر المجموع شرح المهذب  –( 3)

 2/178انظر اإلنصاف  –( 4)

 310-1/309؛ مغني المحتاج   81-4/78انظر المجموع شرح المهذب  –( 5)

   208-2/207؛ اإلنصاف 266- 2/265انظر الفتاوى الكبرى  -( 6)

 48-47 /2ج  انظر المحلى –( 7)

/ باب  567ص      1صحيح مسلم  ج     ؛   560/باب ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس/ح212ص      1ري  ج  صحيح البخا  -((8

 828األوقات التي نهي عن الصالة فيها / ح 
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َر اعــن ويف لفــظ للبخــاري  .3 َحايب   -رضــي هللا عنهمــا-بــن ُعمــَ لِ ي كمــا رأيــت َأصــْ قــال ُأصــَ
وَع  ــُ رَّْوا طُل اَء غــري َأْن اَل حتــََ لٍّ وال َنــََارٍّ مــا شــَ ــْ لِ ي بَِلي ًدا ُيصــَ لُّوَن اَل َأَنــَْى َأحــَ ْمِس وال ُيصــَ الشــَّ

     (2)" ُغُروهَبَا

قالوا أبن  املنهي عنه هو حتري الصالة يف أوقات النهي ، أما إذا مل يتحــر ذلــك فلــه أن يصــلي 
ــباب ــذوات األسـ ــوع املطلـــق ، ولـ ــامل للتطـ ــذا شـ ــنن  يف كـــل وقـــت ، وهـ ويـــدخل يف ذلـــك السـ

 الرواتب . وهللا أعلم .
 في المسجد  تشبيك األصابع:  الفرع الثالث

 يل القول : دل

َأنَّ رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم قــَاَل ِإَذا     -رضــي هللا عنــه-  (3) عن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ  .1
اِبِعِه فَِإنَــّهُ   يف تـََوضَّأَ َأَحدُُكْم فََأحسن ُوُضوَءُه مثَّ َخَرَج َعاِمًدا ِإىَل اْلَمْسِجِد َفاَل ُيَشبِ َكنَّ َبنْيَ َأصــَ

      (4) "َصاَلةٍّ 

َدَخُل فـََرَأى  َ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   أن    -رضي هللا عنه-"أيب سعيد اخْلُْدِريِ   ن ِ ع .2
ِه النــيب صــلى هللا  أَ ِإلَيــْ ُه فََأْومــَ اِبِعِه حيــَُدِ ُث نـَْفســَ بِ ًكا بــَنْيَ َأصــَ ِجِد ُمشــَ َط اْلَمســْ ا َوســَ اًل َجاِلســً رَجــُ

بِ َكنَّ بــَنْيَ عليه وسلم فـََلْم يـَْفِطْن قَاَل فَاْلتَـَفَت إِ  دُُكْم فــَاَل ُيشــَ لَّى َأحــَ ىَل أيب سعيد فـََقاَل ِإَذا صــَ
ىتَّ  ِجِد حــَ ا َداَم يف اْلَمســْ  َأَصاِبِعِه فَِإنَّ التَّْشِبيَك ِمْن الشَّْيطَاِن فَِإنَّ َأَحدَُكْم اَل يـََزاُل يف َصاَلةٍّ مــَ

    (5) "خَيُْرَج ِمْنهُ 

 
إنما نهى    51/  828/  567/ص1أخرجه مسلم صحيح مسلم ج    -(  1) التي نهي عن الصالة فيها  ولفظه "وهم عمر  باب األوقات 

:"  119ص      6وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها"  قال النووي في شرحه على صحيح مسلم  ج    رسول هللا صلى هللا عليه

قال   التحري  نهى عن  وإنما  العصر مطلقا  بعد  الصالة  النهي عن  روايته  الخطاب رضي هللا عنه في  بن  تعني عمر  وهم عمر  قولها 

 ليه وسلم الركعتين بعد العصر"  القاضي إنما قالت عائشة هذا لما روته من صالة النبي صلى هللا ع 

   564/باب من لم يكره الصالة إال بعد العصر والفجر /ح213ص     1صحيح البخاري  ج  -((2

كعب بن عجرة األنصارى ، أبو محمد و قيل أبو عبد هللا و قيل أبو إسحاق ، المدنى   شهد عمرة الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية   -((3

مدينة سنة إحدى وقيل ثنتين وقيل ثالث وخمسين وله خمس وقيل سبع وسبعون سنة وفي     ؛اإلصابة في  ،سكن الكوفة قيل مات بال 

   7424/ ت   5/599تمييز الصحابة  

ج    -((4 حبان   ابن  ج     2036/ح382ص      5صحيح  داود   أبي  إلى  154ص      1؛سنن  المشي  في  الهدى  في  جاء  ما  /باب 

؛  مسند أحمد بن     386/باب ما جاء في كراهية التشبيك بين األصابع في الصالة/ح 228ص       2؛ سنن الترمذي  ج    562الصالة/ح

،  بن حبان  او، بن خزيمة اوصححه   ،    :" أخرجه أبو داود  566ص     1؛  قال في فتح الباري  ج  11403/ح     39ص     3حنبل  ج  

    وفي إسناده اختالف ضعفه بعضهم بسببه " 

 :"وفي إسناده ضعيف ومجهول"   566ص     1؛ قال في  فتح الباري  ج  11530/ح 50ص      3 مسند أحمد بن حنبل  ج -((5
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 دليل الفعل:

الصالة     -رضي هللا عنه-    ُهَريـَْرةَ أيب    عن     النيب عليه الصالة والسالم يف  يف قصة سهو 
َها َكأَنَّه غَ  وفيه" ْضَباُن  َفَصلَّى بَِنا رَْكَعَتنْيِ مثَّ َسلََّم فـََقاَم ِإىَل َخَشَبةٍّ َمْعُروَضةٍّ يف اْلَمْسِجِد فَاتََّكأَ َعَليـْ

     (1)    "َبنْيَ َأَصاِبِعهِ  َوَوَضَع َيَدُه اْلُيْمىَن َعَلى اْلُيْسَرى َوَشبَّكَ 

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

إىل كراهية تشبيك األصابع    الشافعية واحلنابلةاجلمهور من احلنفية  ذهب    القول األول:
، وهذا فيه تقدمي للقول على      (2)القصد إىل الصالة  الصالة أو أثناء  يف املسجد أو أثناء  

 .  أخذا بعموم النهي  الفعل 
تشبيك النيب صلى هللا عليه وسلم كان بعد سالمه وقيامه إىل  جابوا عن احلديث :" أبن  أو

 .      ( 3)  انحية من املسجد , وهو يعتقد أنه ليس يف صالة
، وهذا فيه    ( 4)يف غري الصالة وهو قول املالكيةالقول ِواز التشبيك      القول الثاني : 

     . خصيصبناء على النسخ أو الت تقدمي للفعل على القول
كن اجلمع بني هذه األحاديث أبن تشبيكه  ألوطار" ميايف نيل    -رمحه هللا –الشوكاين    قال

قع منه صلى هللا عليه وسلم  يف حديث السهو كان الشتباه احلال عليه يف السهو الذي و 
فأما حديث الباب فهو حممول على التشبيك للعبث وهو  .... ولذلك وقف كأنه غضبان  

لصالة ومقدماهتا ولواحقها من اجللوس يف املسجد واملشي إليه . أو جيمع  منهي عنه يف ا
يرفع   التحرمي وال  يرفع  لذلك اندرا  عليه وسلم  فعله صلى هللا  أن  املصنف من  مبا ذكره 
الكراهة , ولكن يبعد أن يفعل صلى هللا عليه وسلم ما كان مكروها . واألوىل أن يقال :  

ظ خاصة ابألمة , وفعله صلى هللا عليه وسلم ال يعارض  إن النهي عن التشبيك ورد أبلفا
 .      (5)" قوله اخلاص هبم كما تقرر يف األصول

 
  468/باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره/ح182ص     1صحيح البخاري  ج    -((1

   227-271/ ص1؛ المغني ج 419/ص 4؛ المجموع شرح المهذب ج  1/87حاشية الدسوقي ؛   1/162؛ تبيين الحقاق  انظر -((2

 4/419انظر المجموع شرح المهذب    -((3

 1/87حاشية الدسوقي  -((4

 388-2/387انظر نيل األوطار  -((5
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هذه   أن  وهو:   آخر  أصل  على  الثاين  القول  بناء  حجة  وميكن  هبا  التقوم  األحاديث 
 لضعفها , وهللا أعلم . 

 
 
 
 

     حد محدود ؟  القيام في رمضان أو غيره صالة هل لالفرع الرابع : 

 : دليل القول 

أن رســول هللا  صــلى هللا   -رضي هللا عنــه-عن أيب هريرة   قوله عليه الصالة والسالم   } .1
 . )1( {عليه وسلم  قال من قام رمضان إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه  

ســأل رجــل النــيب  صــلى هللا عليــه وســلم  وهــو  :}قــال مــارضي هللا تعاىل عنه    بن عمراعن   .2
نرب ما ترى يف صالة الليل قال مثىن مثىن فإذا خشي الصبح صــلى واحــدة فــأوترت على امل

  )2( {له ما صلى

أنه قد حث على قيام رمضان ، وبني كيفية القيام ، من غري    :من احلديثنيوجه االستدالل  
 حتديد لعدد الركعات؛ فدل على أنه الحد لصالة الَتاويح. 

 :دليل الفعل 

كيف كانت صالة رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يف : } عنهاعائشة رضي هللاعندما سئلت  
فقالت مــا كــان رســول هللا  صــلى هللا عليــه وســلم  يزيــد يف رمضــان وال يف غــريه علــى   ؟  رمضان

 )3( {إحدى عشرة ركعة

 
 / 759/ح523/ص1/باب تطوع قيام رمضان من اإليمان ؛ صحيح مسلم ج37/ح 22/ص1صحيح البخاري ج   -( 1)

 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح    

 /ح 516/ص1/باب الحلق والجلوس في المسجد ؛ صحيح مسلم ج460ح/179/ص1صحيح البخاري ج  -( 2)

 / باب صالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل  ؛ واللفظ للبخاري   749

ج   -(  3) البخاري  مسلم  1096/ح385/ص1صحيح  صحيح  ؛  وغيره  رمضان  في  بالليل  وسلم   عليه  صلى هللا  النبي   قيام  /باب 

صالة 738/ح509/ص1ج باب  صالة    /  الركعة  ،وأن  ركعة  الوتر  ،وأن  الليل  في  وسلم   عليه  صلى هللا  النبي   ركعات  وعدد  الليل 

 صحيحة .   
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أن الســنة يف قيــام رمضــان كغــريه هــو إحــدى عشــرة ركعــة فيكــون ذلــك هــو وجه االستدالل :
 ول هللا صلى هللا عليه وسلم. األفضل ؛ ألنه فعل رس

 وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين 

الركعات  حد حمدود  الَتاويح ليس لصالة    القول األول :   عدد  أمحد     يف  رواية عن  وهو 
 أخذا  ابلعموم .   )1( "     -رمحه هللا –بن تيمية ااختارها شيخ اإلسالم 

 : الثاني  عشرو   القول  الَتاويح  صالة  ركعات  عدد  الوتر،  أن  سوى  ركعة  قول  ن  وهو 
أن عدد ركعات    ، وذهب املالكية إىل     (4)، واحلنابلة)3( ، والشافعية  )2( احلنفيةاجلمهور  من  

املالكية   ، وهو مذهب  الوتر  وثالثون ركعة سوى  الَتاويح ست  تقدمي    )5( صالة  فيه  وهذا 
الصالة عليه  الرسول  ثبت عن  ما  قال ابلزايدة على  أنه  ، كما يف   للقول من جهة  والسالم 

املالكية   بعشرين ركعة عند اجلمهور ، وحدها  . ولكنه حدها  عنها  حديث عائشة رضي هللا 
  أخذا من فعل الصحابة  رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني  ة بست وثالثني ركع
الَتاويح إحدى عشرة ركعة ابلوتر ، وهو رواية عن   القول الثالث: أن عدد ركعات صالة 

على أنه  ، وهذا فيه تقدمي للفعل على القول مطلقا    )7( و قول بعض احلنفية،وه  )6( مالك  
 .خمصص لعموم القول
 يفصل بينهن بتسليم ؟  هل يشرع التطوع في الليل بأربع الالفرع الخامس : 

النــيب صــلى هللا عليــه  أن  -رضــي هللا عنهمــا-بــن عمــر  اما تقدم من حــديث    دليل القول : 
  "مثىن مثىنصالة الليل  وسلم قال:"

 دليل الفعل 

 
 2/180؛ اإلنصاف  2/255انظر الفتاوى الكبرى  –( 1)

 1/288؛ بدائع الصنائع 2/144انظر المبسوط  –( 2)

 2/127؛ نهاية المحتاج  3/527انظر المجموع شرح المهذب  –( 3)

 2/180اإلنصاف ظر ان -)4(

 1/315؛ الشرح الكبير  71/ 2؛ مواهب الجليل  2/407؛  الذخيرة  1/287انظر المدونة  –( 5)

 2/378التاج واإلكليل  2/68وقد أخذ بها اللخمي من المالكية انظر االستذكار   –( 6)

 468-1/467ومنهم الكمال بن الهمام ،  انظر فتح القدير  –( 7)
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مــا كــان يزيــد يف رمضــان وال غــريه علــى إحــدى عشــرة   عائشــة رضــي هللا عنهــا وفيــه :}  حديث  
ركعة يصلي أربع ركعات فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن 

  )1( {وطوهلن مث يصلي ثالاث 

   .ألربع تؤدى بسالم واحدهذه ا ظاهر احلديث يدل على أن  أن:  وجه االستدالل

 وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :  

وهووو  )2(  " وهووو المووذهب عنوود الحنابلووةأن صــالة الليــل مثــىن مثــىن  ،  : القووول األول
أن حــديث ابــن عمــر رضــي هللا  على وهذا فيه تقدمي للقول على الفعل  )3( مذهب المالكية

آخر غري هذا ، وهو أنــه قــد  ال ، مع أن عندهم دلي   عنه مقيد حلديث عائشة رضي هللا عنها 
ــر  ــة يف لفـــظ آخـ ــن عائشـ ــاء عـ ــل اثنتـــني ، جـ ــن كـ ــون مـ ــليم يكـ ــى أن التسـ ــدل علـ ــع ، مايـ فريتفـ

 .  )4(اإلشكال 
احلنفيــة أنــه يشــرع التطــوع أبربــع ركعــات يف الليــل بســالم واحــد وهــو مــذهب   القول الثاني :

أخــذا  وهــذا فيــه تقــدمي للفعــل علــى القــول  .)7( ، وهــو روايــة عــن أمحــد )6( الشــافعيةو ،  )5(،
 .بعموم حديث عائشة رضي هللا عنها

فرعان: وفيه    كتاب الصيامتعارض السنة القولية والفعلية في  :  المطلب الثالث
    : التطوع بعد النصف من شعبان    الفرع األول

 
البخار    –(  1) مسلم  1096/ح385/ص1ي جصحيح  ؛ صحيح  وغيره  رمضان  في  بالليل  وسلم   عليه  النبي  صلى هللا  قيام  /باب 

صالة  738/ح509/ص1ج الركعة  ،وأن  ركعة  الوتر  ،وأن  الليل  في  وسلم   عليه  صلى هللا  النبي   ركعات  وعدد  الليل  صالة  باب   /

ير المتبحر في صناعة العلم أن المصطفى صلى هللا عليه  بن حبان في صحيحه بقوله}ذكر خبر قد يوهم غاصحيحة .وقد بوب عليه  

 186/ص6وسلم  كان يصلي بالليل كل أربع ركعات بتسليمة ويوتر بثالث بتسليمة{ صحيح ابن حبان ج

  187-2/186انظر اإلنصاف  –( 2)

   2/38ل للخرشي ؛ ي مختصر خلي 1/126؛ مواهب الجليل  214-1/213؛ المنتقى شرح الموطأ 1/189انظر المدونة  -( 3)

ونص الحديث في الرواية المقصودة } قالت كان رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يصلي فيما بين أن يفرغ من صالة العشاء      –(  4)

الفجر   الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صالة  العتمة إلى  الناس  التي يدعو  وهي 

/باب صالة الليل وعدد ركعات النبي   736/ح508/ص1الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين   {صحيح مسلم ج  وتبين له

 صلى هللا عليه وسلم  في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صالة صحيحة  

 159-1/158انظر المبسوط  –( 5)

 542- 3/541انظر المجموع شرح المهذب  –( 6)

 187-2/186صاف انظر اإلن  -( 7)
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 دليل القول  

ٌف  قَاَل قَاَل رسول هللا صــلى     -رضي هللا عنه-عن َأيب هريرة .1 َي ِنصــْ هللا عليــه وســلم ِإَذا بَقــِ
 ولفظ أيب داود" إذا انتصف شعبان فال تصوموا" (1)"  ِمْن َشْعَباَن َفاَل َتُصوُموا 

أن رســول هللا   }    )2 (   -رضــي هللا عنــه- عمــران بــن حصــني عــنمــا جــاء يف الصــحيحني  .2
قال فإذا أفطرت شعبان قال ال (3) صلى هللا عليه وسلم  قال له أو آلخر أصمت من سرر

ويف   (5) فإذا أفطرت من رمضان فصــم يــومني مكانــه{ ويف لفظ ملسلم  }  (4){  فصم يومني
       (7) .هذا الشهر"  (6)" أصمت من سرة  :لفظ ملسلم

إىل أنــه ، ففيــه إشــارة ، على القول أبن املقصود مــن ســرر الشــهر وســطه   :  وجه االستدالل  
 .ن بعد النصف من شعبا ماليستحب الصو 

 دليل الفعل 

 
/باب ما جاء في  115ص      3؛ سنن الترمذي  ج    2320/باب الشهر يكون تسعا وعشرين/ح 296ص      2سنن أبي داود  ج    -((1

ص      4وقال "حسن صحيح" ؛ قال بن حجر في فتح الباري  ج     738كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان/ح

بن حبان وغيره وقال الروياني من الشافعية يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب ويكره  :"أخرجه أصحاب السنن وصححه    129

التقدم من نصف شعبان للحديث اآلخر وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه  

 وقال أحمد وبن معين أنه منكر"  

د بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو الخزاعي ،  هو عمران بن حصين بن عبي  -(  2)

ويكنى "أبا نَُجْيد" ، أسلم عام خيبر ،  مات في خالفة معاوية ،سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة ثالث وخمسين. انظر اإلصابة في تمييز  

 1969/ت1208/ص3؛ االستيعاب ج6014/ت705/ص4الصحابة ج

:"سرر الشهر بالتحريك:  آخر ليلة منه  357/ص4لسرر يحتمل تكون أول الشهر ، أو وسطه ، أو آخره .قال في لسان العرب جا -((3

، وهو مشتق من قولهم استسر القمر ، أي خفي ليلة السرار ، فربما كان ليلة وربما كان ليلتين ، وفي الحديث:} صوموا الشهر سره{  

وسطه سر كل شيء جوفه ،  فكأنه أراد األيام البيض،  قال ابن األثير:  قال األزهري:  ال أعرف السر  أي أوله ، وقيل مستهله ، وقيل 

 بهذا المعنى ، إنما يقال سرار الشهر سراره سرره ، وهو آخر ليلة يستسر الهالل بنور الشمس" 

/باب صوم سرر شعبان  818  ص    2؛ صحيح مسلم  ج    1882/باب الصوم آخر الشهر/ح700ص      2صحيح البخاري  ج     -((4

 1161ح/

   1161/باب صوم سرر شعبان /ح818ص     2صحيح مسلم  ج   -((5

بالهاء بعد الراء وذكر   ،:"هكذا هو في جميع النسخ من سرة هذا الشهر49ص     8ج    قال النووي في شرحه على صحيح مسلم    -((6

وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران األولى بالهاء والثانية  ،  مسلم بعده حديث أبى قتادة ثم حديث عمران ايضا في سرر شعبان  

بالراء ؛ فكأنه يقول يستحب أن تكون االيام الثالثة من سرة الشهر وهى وسطه وهذا متفق على استحبابه ...قال العلماء ولعل النبى  

 حديث الترمذى في أيام البيض على فضيلتها"  صلى هللا عليه وسلم لم يواظب على ثالثة معينة لئال يظن تعينها ونبه بسرة الشهر وب

ج    -((7 مسلم   واإلثنين  818ص    2صحيح  وعاشوراء  عرفة  يوم  وصوم  شهر  كل  من  أيام  ثالثة  صيام  استحباب  /باب 

 1161والخميس/ح
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أَنــا ســألت عائشــة زوج النــيب صــلى هللا     (1) معــاذة العدويــة يف صحيح مسلم عــنما جاء   .1
أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم من كــل شــهر      -رضي هللا عنها-عليه وسلم  

ثالثة أايم قالــت نعــم فقلــت هلــا مــن أي أايم الشــهر كــان يصــوم قالــت مل يكــن يبــايل مــن أي 
     (2)" الشهر يصومأايم 

َها قَاَلْت   يف الصحيحني عن .2 ُ َعنـْ مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وســلم  :"َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
خـــذوا مــن األعمـــال مـــا  :وكـــان يقــول، يف الشــهر مـــن الســنة أكثـــر صــياما منـــه يف شــعبان 

 مــا داوم عليــه أحــب العمــل إىل هللا : وكــان يقــول، فــإن هللا لــن ميــل حــىت متلــوا  ،  تطيقــون
    (3)" صاحبه وإن قل

: جواز الصوم يف شعبان وال فرق بني أول الشهر أو وسطه   وجه االستدالل من الحديثين
 أو آخره 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

،     (4)حيــرم بــدء الصــوم بعــد النصــف مــن شــعبان ، وهــو مــذهب الظاهريــة  القووول األول :
  بناء على أنه خمصص له. لقول على الفعلوهذا فيه تقدمي ل
وهــو ،   (5)جيوز بــدء الصــوم بعــد النصــف مــن شــعبان ، وهــذا قــول اجلمهــور  القول الثاني :

 : وعللوا أبمور من أمههاأخذا ابلعموم ،  لفعل على القولاتقدمي  يقتضي
 .أن احلديث ضعيف الحيتج به األول :
ال يتقــدمن :}ن النيب  صــلى هللا عليــه وســلم  قــال أيب هريرة رضي هللا عنه عحديث    الثاني :

ــم ذلـــك  ــومه فليصـ ــوم صـ ــان يصـ ــل كـ ــون رجـ ــومني إال أن يكـ ــوم أو يـ ــوم يـ ــان بصـ ــدكم رمضـ أحـ
 ففيه جواز ابتداء الصوم بعد النصف من شعبان .  )1( {اليوم

 
هـ . تهذيب    83   معاذة بنت عبد هللا العدوية ، أم الصهباء البصرية ) امرأة صلة بن أشيم ، و كانت من العابدات  توفيت سنة    -((1

 2895/ت 12/479التهذيب 

ج    -((2 مسلم   واإلثنين  818ص      2صحيح  وعاشوراء  عرفة  يوم  وصوم  شهر  كل  من  أيام  ثالثة  صيام  استحباب  /باب 

  1160والخميس/ح

/باب صيام النبي صلى هللا    811ص      2؛ صحيح مسلم  ج    1868/باب صوم شعبان/ ح  695ص      2صحيح البخاري  ج      -((3

 782عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن ال يخلي شهرا عن صوم/ ح 

 4/448انظر المحلى   -((4

   4/129؛ فتح الباري   419-3/418؛ تحفة المحتاج شرح المنهاج  4/308؛ نيل األوطار   5-3/4انظر  المغني   -((5
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وحيمــل هــذا احلــديث علــى نفــي اســتحباب أنــه ميكــن اجلمــع بينهــا ، قــال يف املغــين :"  :  الثالث
ام يف حق مــن  مل يصــم قبــل نصــف الشــهر , وحــديث عائشــة يف صــلة شــعبان برمضــان يف الصي

حق من صام الشهر كله , فإنه قــد جــاء ذلــك يف ســياق اخلــرب , فــال تعــارض بــني اخلــربين إذا , 
    (2) ."وهذا أوىل من محلهما على التعارض

   الحجامة للصائم     :الفرع الثاني 

   :دليل القول

اِد ْبنِ  .1 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى علــى َأنَّ       -رضي هللا عنه-   (3)  َأْوسٍّ   عن َشدَّ
أفطــر  :رجــل ابلبقيــع وهــو حيــتجم وهــو آخــذ بيــدي لثمــان عشــرة خلــت مــن رمضــان فقــال

   (4)"احلاجم واحملجوم 

ِن خــديج وأخرجــه الَتمــذي عــن  .2 ــْ ِع ب ــِ َر     (5)  رَاف اَل َأْفطــَ ــَ ــه وســلم ق عــن النــيب صــلى هللا علي
      (6)  "اِجُم َواْلَمْحُجوُم احلَْ 

 دليل الفعل  

َأنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم  " -رضي هللا عنهما- عن ابن عباسما جاء يف صحيح البخاري 
   (1) " اْحَتَجَم َوُهَو َصائِمٌ 

 
 ومين   /باب ال يتقدمن رمضان بصوم يوم وال ي1815/ح676/ص2صحيح البخاري ج -( 1)

 5-3/4انظر المغني   -((2

هـ أو بعدها بالشام  .    60شداد بن أوس بن ثابت األنصارى النجارى ، أبو يعلى ، و يقال أبو عبد الرحمن ، المدنى  توفي   قبل    -((3

 548/ت  4/276 بتهذيب التهذي

ص      3؛ صحيح ابن خزيمة  ج    682ص      2أخرجه البخاري معلقا في باب الحجامة والقيء للصائم  صحيح البخاري  ج     -((4

؛ / مسند   3534/ح  303ص     8؛  صحيح ابن حبان  ج  1963/باب ذكر البيان ان الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا/ح 226

، وأخرجه برفم    2369/ باب في الصائم يحتجم/ ح /308ص      2؛  سنن أبي داود  ج    15942ح469ص      3أحمد بن حنبل  ج  

،      774/ح    144/ ص    3ج      -سنن الترمذي  ،    3139//ح/217ص      2من حديث ثوبان  ؛  سنن النسائي الكبرى  ج    2367ح

، وقال شعيب األرنؤوط في تعليقه على    2074/ر  450/ ص    2ج      -صحيح أبي داود  وقال " حسن صحيح" وصححه األلباني   

 الحديث في صحيح ابن حبان " إسناده صحيح على شرط مسلم"   

رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن تزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري    -((5

وقال البخاري في تاريخه مات في زمن معاوية  . تهذيب     73الحارثي أبو عبد هللا ويقال أبو رافع شهد أحدا والخندق   مات أول سنة 

    440/ت 3/198التهذيب  

وقال :"  وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس      774/باب كراهية الحجامة للصائم/ح  144ص     3سنن الترمذي  ج    -((6

بن عباس وأبي موسى وبالل وسعد  .. وحديث رافع  اوثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة و

 بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج"    بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد
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 اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

، وهذا فيه تقدمي    )2( أن احلجامة تفسد الصوم ، وهو املذهب عند احلنابلة  القول األول :
   .    أخذا ابلعموم للقول على الفعل 

أن يكون    -1أبنه البد من إثبات أربعة أمور لالستدالل به:      املعارض  وأجابوا عن احلديث 
فريضة    -2مقيما   يكون صوم  النهي القبله    -3أن  بعد  يكون  يكون صحيحا   -4أن  أن 

 المريضا 

أن احلجامة التفسد الصوم ، وهذا فيه       (3) لثالثة  للجمهور من األئمة ا  القول الثاني:   
 . تقدمي للفعل مطلقا 

ثالثة  وفيه    كتاب الحجتعارض السنة القولية والفعلية  في    :  المطلب الرابع  
 :فروع

 . الوقوف في عرفة  قبل الزوال   :  الفرع األول

  غروب الشمسالنفر من عرفة قبل     :الفرع الثاني 

 . من القول والفعل أدلة واحدة وهما مسألتان أدلتهما 

 دليل القول  
} أتيــت النــيب صــلى هللا عليــه  رضــي هللا تعــاىل عنــه قــال: )4( حــديث عــروة بــن مضــرس الطــائي

وسلم ابملزدلفة حني خرج إىل الصالة فقلت : اي رســول هللا إين جئــت مــن جبلــي طيــ  أكللــت 
هــل يل مــن حــج ؟ فقــال النــيب راحليت وأتعبت نفسي وهللا ما تركت من جبــل إال وقفــت عليــه ف

 
 5369/باب أي ساعة يحتجم وأحتجم أبو موسى ليال/ح2155ص     5صحيح البخاري  ج  -((1

 3/302انظر اإلنصاف  –( 2)

  3/15؛ المغني  2/106؛  األم  1/532؛ حاشية الدسوقي  3/57انظر المبسوط   -((3

س  بن أوس بن حارثة بن الم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن عامر الطائي،  شهد حجة الوداع  سكن  هو عروة بن مضرِّ    -(  4)

الصحابة ج تمييز  في  إلصابة  انظر  التسعين.  بعد  ومات  االستيعاب     5531/ت  494/ص4الكوفة  خالصة  1805/ت1067/ص 3؛ 

   265/ص1تذهيب التهذيب ج
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صلى هللا عليه وسلم من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حىت ندفع وقد وقــف قبــل ذلــك بعرفــة 
  )1( ليال أو َنارا فقد مت حجه وقضى تفثه {
أنــه أطلــق النهــار وهــو يشــمل ماقبــل الــزوال ومــا بعــده ؛   وجه االستدالل للمسألة األولى:
 ئ . فدل على أن الوقوف قبل الزوال جمز 

أن من وقف يف عرفة لــيال أو َنــارا فقــد مت حجــه  فــإذا  وجه االستدالل للمسألة الثانية :
 .الوقوف ليال ولو للحظة ابإلمجاع فكذلك جيزئ َنارا ولو مل يبق حىت الغروب أأجز 

 دليل الفعل 

حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمــرة  "وفيه يف مسلم    -رضي هللا عنه-حديث جابر
ــوادي فخطـــب فنـــ  ــن الـ ــأتى بطـ ــه فـ ــواء فرحلـــت لـ ــر ابلقصـ ــمس أمـ ــا حـــىت إذا زاغـــت الشـ زل هبـ

وجعــل حبــل املشــاة بــني  ، حىت أتى املوقف فجعل بطن انقته القصواء إىل الصخرات  ...الناس
حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قلــيال حــىت غــاب ،  واستقبل القبلة فلم يزل واقفا  ،  يديه  
    (2) "القرص

 .أنه  أتى عرفة بعد زوال الشمس ، وأنه وقف هبا حىت الغروب  ل :وجه االستدال 

 :   ذكر األقوال في المسألتين 

 أوال : مسألة الوقوف بعرفة

،  )3( الجيـــزئ الوقـــوف يف عرفـــة إال بعـــد الـــزوال، ، وهـــو مـــذهب احلنفيـــة القوووول األول: 
بــن اختارهــا شــيخ اإلســالم ا )1( ،وحيكــى روايــة عــن اإلمــام أمحــد )5( ، والشــافعية )4( واملالكيــة

 
ج  -(  1) خزيمة  ابن  المنتق2821/ح256/ص 4صحيح  ج؛  الجارود  البن  الصحيحين  467/ح123/ص1ى  على  المستدرك  ؛ 

الترمذي ج  1701/ح  634/ص1ج أئمة الحديث "؛سنن  / باب ما    891/ح238/ص 3، وقال :"هذا حديث صحيح على شرط كافة 

ند  ؛ مس9595/ح173/ص5جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج ، وقال :"هذا حديث حسن صحيح" ؛ سنن البيهقي الكبرى ج

 /ح 15/ص4اإلمام أحمد بن حنبل ج

:"رواه أحمد والطبراني في الكبير ... ورجال  254/ص3؛ قال في مجمع الزوائد ج1282/ح181/ص1؛ مسند الطيالسي ج16253

الراية ج ... ورواه الحاكم في المستدرك ،  73/ص3أحمد رجال الصحيح" ؛ قال بن حجر في نصب  :"ورواه بن حبان في صحيحه 

 ى شرط كافة أئمة الحديث ، وهو قاعدة من قواعد اإلسالم ولم يخرجه الشيخان"  وقال صحيح عل 

 1218/باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم/ح 890ص     2صحيح مسلم  ج  -((2

 509-8-2/5؛ فتح القدير 4/55انظر المبسوط  –( 3)

  3/94؛ مواهب الجليل  37/ص2انظرحاشية الدسوقي ج –( 4)

 97/ص3؛ روضة الطالبين ج1/488؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب  128-8/127شرح المهذب   انظر المجموع –( 5)
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بنــاء علــى أن الفعــل  ، وهــذا فيــه تقــدمي للفعــل علــى القــول مطلقــا )2( -رمحــه هللا تعــاىل-تيميــة
لتأخذوا مناســككم فــإين ال  .  وقد عضدوا ذلك بقوله عليه الصالة والسالم  }قولخمصص لل

 )3({أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه
  )4( ولو كان قبل الزوال وهو مذهب اإلمام أمحد  : جيزئ الوقوف يف عرفة    القول الثاني

 .   أخذا ابلعموم وهذا فيه تقدمي للقول على الفعل مطلقا
 ثانيا : مسألة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس 

ن البقــاء يف عرفــة  إىل غــروب الشــمس واجــب مــن واجبــات احلــج مــن تركــه إ القووول األول: 
، وفيــه     (7) واحلنابلــة    (6) واملالكيــة    (5) فيــةلزمــه الــدم ، وهــذا هــو قــول اجلمهــور مــن احلن

   بناء على أن الفعل خمصص للقول.تقدمي للفعل على القول مطلقا 
وهو مذهب الشافعية ،  :  أن البقاء يف عرفة  إىل غروب الشمس ليس واجبا    القول الثاني 

، ويف القدمي جيب   وهل يلزمه دم ؟ قوالن للشافعي : اجلديد منهما يستحب له ذلك وال جيب
أخذا بعموم حديث مضرس الطائي رضي هللا  ، وهذا فيه تقدمي للقول على الفعل مطلقا  (8)   .

 .عنه 
 نكاح المحرم الفرع الثالث: 

 دليل القول  

 رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم قــال -رضــي هللا عنــه- عفان بنمسلم عن عثمان   ما جاء يف 
    (9) "خيطب وال ح نكِ يُ  وال احملرم ح نكِ يَ  ال

 
 4/29انظر اإلنصاف  –( 1)

قال في اإلنصاف :" قال ابن بطة , وأبو حفص : وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية , قال في الفائق : واختاره    –(  2)

 4/29ابن عبد البر إجماعا " انظر اإلنصاف شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وحكاه 

 سبق تخريجه   –( 3)

 4/29انظر اإلنصاف  –( 4)

 2/27؛ تبيين الحقائق  2/478انظر فتح القدير   -((5

 3/94انظر مواهب الجليل   -((6

 3/210انظر المغني   -((7

 129-128/ 8انظر المجموع شرح المهذب   -((8

 1409تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته/ح /باب1030ص     2صحيح مسلم  ج  -((9
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   دليل الفعل 
أن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم  تــزوج  -رضــي هللا عنهمــا-بــن عبــاساعن  ما جاء يف البخاري 

     (2) "وهو حمرم وبىن هبا وهو حالل   )1(  ميمونة

  ذكر األقوال في المسألة 

 نكاح احملــرم مطلقــا ، وهــذا هــو قــول اجلمهــور مــن األئمــة الثالثــة املالكيــةحترمي القول األول: 
أخذا بعموم  ،  وهذا فيه تقدمي للقول على الفعل مطلقا    (5) واحلنابلة    (4) والشافعية      (3)

   النهي.

ــةجــاء يف مســلم  عــن  ، وقوود ةوأجــابوا عــن األحاديــث أبَنــا متعارضــ  ن بنــت احلــارث أ ميمون
 وهي صاحبة القصة    (6)  "لى هللا عليه وسلم  تزوجها وهو حالل رسول هللا ص

،  ا:"  إذا رجحنــا قــول ميمونــة رضــي هللا تعــاىل عنهــ -رمحــه هللا–قال الشيخ عبد العزيز بن ابز  
ابلنــيب  ايكــون ومهــا مــن ابــن عبــاس رضــي هللا تعــاىل عنهمــا ، وعلــى القــول ابجلمــع يكــون خاصــ 

 . )7(  ك قبل النهي فيكون منسوخا"صلى هللا عليه وسلم ، أو كان ذل
، وهذا فيه تقدمي للفعل على   (8)أن نكاح احملرم جائز وهو مذهب أيب حنيفة :   القول الثاني

   .أو أنه انسخ للفعل     بناء على أنه خاص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم القول 

 

 
هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهاللية أخت أم الفضل لبابة ،  كان اسمها برة فسماها النبي  صلى هللا عليه   –  )1(

  11779/ت126/ص8وسلم  ميمونة ، وتزوجها بسرف توفت سنة إحدى وخمسين ، انظر اإلصابة في تمييز الصحابة ج

   4011/ باب عمرة القضاء ذكره أنس عن النبي صلى هللا عليه وسلم/ح  1553ص     4صحيح البخاري  ج  -((2

 2/238انظر المنتقى شرح الموطأ   -((3

 5/84انظر األم   -((4

 3/158انظر المغني   -((5

   1410/باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته/ح 1031ص     2صحيح مسلم  ج   -((6

 شرح بلوغ المرام / كتاب النكاح/ الشريط األول/ الوجه الثاني/ تسجيالت البردين اإلسالمية .    من – )7(

: قال  الطبري  أنبئت أن االختالف في زواج ميمونة إنما وقع ألن النبي صلى هللا عليه وسلم   166/ص9قال في فتح الباري ج •

ها قبل أن يحرم النبي صلى هللا عليه وسلم  وقال بعضهم بعد ما أحرم  كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه فقال بعضهم انكح

 وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته وال يكون هذا اال عن ثبت" 

 4/191انظر المبسوط  -((8
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الخامس م:    المطلب  في  والفعلية  القولية  السنة  متفرقةتعارض  ه  وفي  سائل 
 ثالثة فروع

 األسقية (1) اختناث  : الفرع األول 

 دليل القول  

قَاَل ََنَى رسول هللا صلى هللا عليه      -رضي هللا عنه-عن أيب سعيد اخْلُْدِريِ     يف الصحيحني .1
َها ى  َنََ   ويف لفظ هلما"  (2) "    وسلم عن اْخِتَناِث اأْلَْسِقَيِة يَعين َأْن ُتْكَسَر َأفْـَواُهَها فـَُيْشَرَب ِمنـْ

         (3) "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اْخِتَناِث اأْلَْسِقَيِة َأْن ُيْشَرَب ِمْن َأفْـَواِهَها  

البخاري عن أيب .2 ََنَى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن      -رضي هللا عنه-هريرة    ويف 
َقاِء   السِ  َأْو  اْلِقْربَِة  َفِم  ِمْن  ملسلم"  (4)    "الشُّْرِب  لفظ  مثَّ  َواخْ ويف  رَْأُسَها  يـُْقَلَب  َأْن  ِتَناثـَُها 

     (5)   "ُيْشَرَب ِمْنهُ 

 دليل الفعل :  

قَاَلْت َدَخَل َعَليَّ رسول هللا صلى هللا    "(6)  -رضي هللا عنها-عن أم اثبت كبشة بنت اثبت 
     (7) " هُ عليه وسلم َفَشِرَب ِمْن يف ِقْربَةٍّ ُمَعلََّقةٍّ قَائًِما فـَُقْمُت ِإىَل ِفيَها فـََقطَْعتُ 

المسألة     في  الخالف  ذكره  :    ذكر  اخلالف  حجر  ا  جممل  فتح    -رمحه هللا–بن  يف 
قول فنقل   ، هللا—النووي  الباري  ال  ":    -رمحه  للتنزيه  هنا  النهي  أن  على  اتفقوا 

القرب    :قال(8)"للتحرمي  أفواه  من  الشرب  أجاز  أنه  مالك  عن  نقل  فقد   , نظر  االتفاق  ويف 

 
وأصل هذه الكلمة التكسر واالنطواء ومنه  "وقد فسره فى الحديث  194ص      13على صحيح مسلم  ج      قال النووي في شرحه  -((1

 سمى الرجل المتشبه بالنساء فى طبعه وكالمه وحركاته مخنثا" 

ج    -((2 البخاري   األسقية/ح  2132ص      5صحيح  اختناث  ج    5302/باب  مسلم   الطعام  1600ص      3؛ صحيح  آداب  /باب 

 2023والشراب وأحكامهما/ح 

البخاري  ج    -((3 ح//باب    2132ص      5صحيح  األسقية  مسلم  ج    5303اختناث  الطعام  1600ص      3؛ صحيح  آداب  /باب 

 2023والشراب وأحكامهما /ح

 5304/باب الشرب من فم السقاء ح/ 2132ص     5صحيح البخاري  ج   -((4

 2023/باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما /ح1600ص     3صحيح مسلم  ج  -((5

المنذر    -((6 النجار  . اإلصابة في تمييز الصحابة   هي  كبشة بنت ثابت بن  /ت 8/90بن حرام أخت حسان ألبيه من بني مالك بن 

11663 

 وقال " حسن صحيح غريب" 1892/باب ما جاء في الرخصة في ذلك/ح   305ص     4سنن الترمذي  ج   -((7

 194ص     13انظر شرح النووي على صحيح مسلم  ج  -((8
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: مل أر يف شيء من األحاديث املرفوعة ما يدل على اجلواز إال  وقال ه َني .  وقال :مل يبلغين في
         (1)   " من فعله صلى هللا عليه وسلم , وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح 

، وعلى القول  اآلخر ِواز ذلك محال للنهي    النهي قدم القول على الفعل  بعموم  فمن أخذ  
 مي للفعل على القول. على التنزيه ، وهذا فيه تقد

الباري   القربة  ، ف اجلمع بني األحاديث    ، إمكانوذكر احلافظ يف فتح    يجوز الشرب من فم 
ومل يتمكن من التناول بكفه فال  ،  ومل جيد احملتاج إىل الشرب إانء متيسرا  ،  معلقة  إذا كانت  

معلقة،  كراهة حينئذ   القربة كانت  أن  فيها  اجلواز كلها  أحاديث  أن  والشرب من  ،    ويؤيده 
القربة  مطلق  من  الشرب  من  أخص  املعلقة  أخبار   ،   القربة  يف  داللة  الرخصة  وال  على  اجلواز 

مجعا بني اخلربين أوىل  ،  ومحلها على حال الضرورة  ،  بل على تلك الصورة وحدها  ،  مطلقا  
   (2)  .من محلها على النسخ 

 الشرب قائما : الفرع الثاني 

 دليل القول 

زََجَر    أَنَّهُ   "عن النيب صلى هللا عليه وسلم      -رضي هللا عنه-  أنس  عنما جاء يف مسلم   .1
َأْن َيْشَرَب الرَُّجُل قَائًِماويف لفظ ملسلم عنه "   (3)"  عن الشُّْرِب قَائًِما  وأخرج(4)"  أَنَُّه ََنَى 

     (5)مثله   -رضي هللا عنه-عن أيب سعيد اخلدري  مسلم

يـَُقوُل قَاَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اَل      -هرضي هللا عن-  هريرة  ويف مسلم عن أيب .2
    (6) " َيْشَرَبنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم قَائًِما َفَمْن َنِسَي فـَْلَيْسَتِق ْ 

   دليل الفعل 

قَاَل َسَقْيُت رسول هللا صلى هللا عليه    -رضي هللا عنهما -عن ابن عباس    يف الصحيحني  .1
        (1)  ائِمٌ وسلم ِمْن زَْمَزَم َفَشِرَب َوُهَو قَ 

 
 

     8/226؛ نيل األوطار  92-91 ص    10انظر فتح الباري  ج   -((1

 92ص     10فتح الباري  ج    -((2

 2025/باب كراهية الشرب قائما /ح1601ص     3صحيح مسلم  ج  -((3

 2024/باب كراهية الشرب قائما/ ح3/1600صحيح مسلم   -((4

 2025/باب كراهية الشرب قائما /ح1601ص     3صحيح مسلم  ج  -((5

      2026باب كراهية الشرب قائما /ح / 3/1601صحيح مسلم   -((6
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َشِرَب قَائًِما فـََقاَل ِإنَّ اَنًسا َيْكَرُه َأَحُدُهْم َأْن َيْشَرَب   َ -رضي هللا عنه- أن علياويف البخاري  .2
     (2) َوُهَو قَائٌِم َوِإين ِ رَأَْيُت النيب صلى هللا عليه وسلم فـََعَل َكَما رَأَيـُْتُموين فـََعْلتُ 

  ذكر الخالف في المسألة   

الظاهرية    األول:القول   مذهب  وهو  قائما  الشرب  على  (3)حيرم  للقول  تقدمي  فيه  وهذا   ،
 أخذا بعموم النهي . الفعل 

وهذا فيه تقدمي للفعل على      (4)وهو قول اجلمهور  جيوز الشرب قائما ،    القول الثاني:
التعارض    القول   الن: "أبوأجابوا عن  تدل على اجلواز وأحاديث  قائما  أحاديث شربه  هي  ن 

حتمل على االستحباب واحلث على ما هو أوىل وأكمل أو ألن يف الشرب قائما ضررا فأنكره  
     (5)" من أجله وفعله هو ألمنه

 
 
 
 
 
 

 أحد الرجلين على األخرى.  ع: االستلقاء ، ووض الفرع الثالث

 دليل القول 

 
/ باب في الشرب من زمزم قائما/ح  1601/  3؛ صحيح مسلم      1556/باب ماجاء في زمزم/ح    590/    2صحيح البخاري     -((1

2027   

 5292/باب الشرب قائما /ح  5/2130صحيح البخاري  -((2

 230-6/229انظر المحلى  -((3

؛ فتح    8/330؛  اإلنصاف    4/214؛ شرح البهجة    7/237؛ المنتقى شرح الموطأ    1/128مختار  انظر رد المحتار على الدرال  -((4

       83-10/82الباري  

        10/83ابن حجر  -انظر فتح الباري   -((5
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 النيب صلى هللا عليه  َأنَّ   -رضي هللا عنهما-َعْبِد اَّللَِّ    بر ْبنِ جا  عن  ما جاء يف صحيح مسلم  
     (1)  "  ال يستلقني أحدكم مث يضع إحدى رجليه على األخرىقال:" وسلم

 دليل الفعل    
أَنَُّه رََأى رسول هللا صلى هللا    "     -رضي هللا عنه-(2) عبدهللا بن زيد    عن  صحيحني  ما جاء يف  

                                        (3) " ْيِه َعَلى اأْلُْخَرىعليه وسلم ُمْستَـْلِقًيا يف اْلَمْسِجِد َواِضًعا ِإْحَدى رِْجلَ 

  ذكر الخالف في المسألة   

  : األول  القول  القول  على  للفعل  تقدمي  فيه  وهذا   ، جائز  ذلك  أبن  احملدثني    ، جلمهور 
، وبعضهم مجع بني احلديثني  أبن حديث النهي    وأجابوا عن احلديث أبنه منسوخ هبذا الفعل

من   على  الصالة  حممول  عليه  فعله  بدليل  ؛  جاز  ذلك  أمن  فإذا   ، بذلك  عورته  تنكشف 
 .       (4) والسالم

، وأجابوا    وهذا فيه تقدمي للقول على الفعل مطلقا     أن ذلك غري جائز ،  القول الثاني:   
       (5) عن احلديث أبنه خاص ابلرسول عليه الصالة والسالم 

 
 
 

 الخاتمة 
    ومن أمهها مايلي:  أوضح أهم ماتوصلت إليه من نتائج يف ختام هذا البحث املتواضع 

 
       2099/ باب في إباحة االستلقاء ووضع إحدى الرجلين على األخرى/ح  3/1661صحيح مسلم  -((1

ن زيد بن عاصم بن كعب األنصارى المازنى المدنى ، أبو محمد ،   و أمه أم عمارة نسيبة بنت كعب  قتل يوم الحرة   هو عبد هللا ب   -((2

 4691/ت 7/98للهجرة . انظر اإلصابة  63سنة 

/ باب في إباحة االستلقاء    3/1662؛ صحيح مسلم  463/باب االستلقاء في المسجد ومد الرجل /ح   1/181صحيح البخاري     -((3

       2100وضع إحدى الرجلين على األخرى/ح و

    2/188؛ نيل األوطار  1/563انظر فتح الباري   -((4

؛ اآلداب الشرعية والمنح    308-1/307؛ المنتقى شرح الموطأ    4/345؛ المجموع شرح المهذب    1/563انظر فتح الباري     -((5

 2/188طار ؛ نيل األو  2/371؛ كشاف القناع  415/ 3المرعية البن مفلح 
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بينهم جتاه التعارض بني القول والفعل فمنهم من حاول اجلمع  ا  أوال : العلماء فيما  ختلف 
 بني القول والفعل بطرق من أمهها:  

ال    ( 1 لالستحباب  األمر  أن  على  فيدل  ؛  أمرا  القول  وكان   ، القول  خالف  إذا  الفعل  أن 
النهي    للوجوب . وإذا القول َنيا ؛ فيدل على أن  القول ، وكان  الفعل    للكراهة خالف 
   وليس للتحرمي .  

من القول والفعل على صورة خاصة ال جتيء يف األخرى كاالستلقاء منهي عنه   لك  محل ( 2
إىل غري ذلك من الصور اليت ميكن اجلمع فيها  ،  إذا بدت العورة , وجائز إذا مل تبد منه  

 .  بني القول والفعل

 إذا كان القول عاما وجاء الفعل املعارض بعده فيكون الفعل خمصصا للعموم .    ( 3

العلماء   أنه  من  ومن  رأوا  هؤالء  من  واألكثر   ، والفعل  القول  بني  الَتجيح  إىل  إذا  جنح 
فالقول    ، القول  الفعل  املقدمخالف  الفعل على   بعضهموذهب    .  مطلقا  هو  تقدمي  إىل 

 .   القول
 ه املسألة ميكن حصرها يف موضعني :فروع هذأن   ثانيا:

، وقد خالف  وكل واحد منهما صاحل لبيانه  ،  ذا ورد بعد اجململ قول وفعل  املوضع األول : إ
؟   املقدم  يكون  فأيهما  الفعل  يف كتب    القول  تطبيقية  فروع  على  له  أقف  مل  املوضع  وهذا 

   األصوليني .   
ملعظم    ، وهذا هو املورد األساسيلفعل ابتداء  أن يكون التعارض بني القول وااملوضع الثاين :  

 . املسألةفروع 
اخلالف    ثالثا: أسباب  من  سبب  أهم  الثاين  أن  املوضع  ويف  عموما  املسألة  هذه  –يف 

إذا كان جمردا عن القرائن هل يقتضي الوجوب؟  ،  اخلالف يف الفعل    يعود إىل   :-املذكورآنفا
األدلة ، ومن   ؤلقول ، أو توقف ؛ لتكاف الوجوب رجح تقدميه على ا  فمن قال أبنه يقتضي

القول مطلقا ، قال بوجوب تقدمي  أو اإلابحة  إمنا يدل على االستحباب ،  الفعل    . رأى أبن 
 وهللا تعاىل أعلم . 

هذه أهم النتائج اليت توصلت إليها ، فما كان فيها من صواب فمن هللا ، وماكان  فيها من  
 ل ذنب وخطيئة . كنه بريئان ، وأسأله املغفرة من  وهللا ورسوله م،خطأ فمين ومن الشيطان  
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 واحلمد هلل رب العاملني ، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 فهرس املراجع  
  
 هجائيااسم املرجع ومؤلفه  م
ي ،:   اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاو   .1
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  -، دار النشر : دار الكتب العلمية   756: تعلي بن عبد الكايف السبكي 
 ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : مجاعة من العلماء   1404 -بريوت 

األحاديث املختارة / أبو عبدهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد املقدسي /   .2
/ ط احلديثة  النهضة  عبد  1410  1مكتبة  بن  امللك  عبد  حتقيق  بن /  هللا 

 دهيش
:  تاإلحكام يف أصول األحكام ، :  علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن   .3

، الطبعة :   1404 -بريوت   -، دار النشر : دار الكتاب العريب  631
 األوىل ، حتقيق : د. سيد اجلميلي 

اإلحكام يف أصول األحكام ،:  علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد   .4
 ،الطبعة :األوىل 1404  -القاهرة  -دار احلديث  ، دار النشر : 456:ت

ختيارات الفقهية ، من فتاوى شيخ اإلسالم بن تيميه ، ت حممد حامد الا  .5
 الفقي ، ط دار املعرفة  

علم األصول ،:  حممد بن علي بن حممد  احلق من إرشاد الفحول إىل حتقيق   .6
  - 1412  -بريوت   -، دار النشر : دار الفكر   1250  ت:الشوكاين 
 ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : حممد سعيد البدري أبو مصعب 1992

األشباه والنظائر ، حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن املرحل أيب    .7
عبد هللا صدر الدين املعروف اببن الوكيل ،حتقيق / أمحد حممد العنقري ، ط  

 مكتبة الرشد   1413
فة النعمان ، زين العابدين بن ابراهيم  األشباه والنظائر على مذهب أيب حني  .8

 دار الكتب العلمية   1413بن َنيم ،ط  
األشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي    .9

 1411ن ط دار الكتب العلمية ، 
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 اإلصابة يف متييز الصحابة ، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين    . 10
دار    1415بد املوجود ، علي حممد معوض ، ط   حتقيق / عادل أمحد ع

 الكتب العلمية 
 أصول السرخسي ، أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي   . 11

 دار الكتب العلمية    1414حقق أصوله / أبو الفاء األفغاين ، ط   
 دار العلم للماليني 1995األعالم ، خري الدين الزركلي  ط    . 12
عليه وسلم وداللتها على األحكام . للدكتور حممد أفعال الرسول صلى هللا   . 13

 1404ط دار اجملتمع  العروسي عبد القادر. 
أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم وداللتها على األحكام الشرعية . حممد   . 14

 1398ط مكتبة املنار اإلسالمية  بن سليمان األشقر.
مود مطرجي ، ط   حتقيق/ حم/األم ، أليب عبدهللا حممد بن ادريس الشافعي    . 15

 دار الكتب العلمية  1413
الراجح من اخلالف ، عالء الدين أيب احلسن علي بن   . 16 اإلنصاف يف معرفة 

 سليمان املرداوي تصحيح / حممد حامد فقي ، ط  دار احياء الَتاث  
البحر احمليط يف أصول الفقه ، :  بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي    . 17

هـ  1421 -لبنان/ بريوت  -دار النشر : دار الكتب العلمية هـ ، 794:  ت
م ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق  2000 -

 اتمر  عليه: د. حممد حممد

مسعود    . 18 بن  بكر  أيب  الدين  عالء   ، الشرائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
 دار الفكر   1417الكاساين احلنفي ، ط   

 ت 

:  تروس من جواهر القاموس ، :  حممد مرتضى احلسيين الزبيدي اتج الع  . 19
 ، دار النشر : دار اهلداية ، حتقيق : جمموعة من احملققني  1205
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سم املؤلف:  إبراهيم بن علي بن يوسف   التبصرة يف أصول الفقه ، ا  . 20
  -، دار النشر : دار الفكر  476: تالفريوزآابدي الشريازي أبو إسحاق 

    ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : د. حممد حسن هيتو 1403 -دمشق 

، دار النشر :    816: تالتعريفات ، :  علي بن حممد بن علي اجلرجاين   . 21
، الطبعة : األوىل ، حتقيق :   1405 -بريوت  -دار الكتاب العريب 

 إبراهيم األبياري 

الئي  تفصيل اإلمجال يف تعارض األقوال واألفعال للحافظ صالح الدين الع  . 22
 1416حتقيق حممد إبراهيم احلفناوي ط دار احلديث  الدمشقي .

الفكر    . 23 دار  ، ط  احلاج  أمري  ابن  ، شرح  علم األصول  والتحبري يف  التقرير 
1417 

تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري للحافظ أمحد بن علي بن ال  . 24
 حجر العسقالين  توزيع دار أحد  

حافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ط دارصادر هتذيب التهذيب ، لل  . 25
 ، األوىل 

، دار   972: تتيسري التحرير ، :  حممد أمني املعروف أبمري ابدشاه   . 26
 بريوت -النشر : دار الفكر 
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 ح 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري لشمس الدين حممد عرفة الدسوقي ،   . 27

 دردير ط دار الفكر  على الشرح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد ال
، دار النشر :   1250اشية العطار على مجع اجلوامع ، :  حسن العطار ت:  ح  . 28

م ، الطبعة :  1999 -هـ 1420 -لبنان/ بريوت  -دار الكتب العلمية 
 األوىل 

 خ 
املنري   خالصة  . 29 األنصاري؛الرايض؛مكتبة   البدر  املقن  بن  علي  بن  لعمر 

 .إمساعيل السلفي هـ؛ت:محدي عبداجمليد1410الرشد؛ط: 
، دار النشر   684: تالذخرية ، :  شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف   . 30

 م ، حتقيق : حممد حجي1994 -بريوت  -: دار الغرب 

 ر  . 31
رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ، حممد أمني ) ابن عابدين    . 32

ط    ، معوض  حممد  علي   ، املوجود  عبد  أمحد  عادل  دار    1415  حتقيق 
 الكتب العلمية 

النصر عبد   ورفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ، :  اتج الدين أب  . 33
هـ ، دار النشر : عامل  646: تالوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي 

هـ ، الطبعة : األوىل ،  1419 -م 1999 -لبنان / بريوت   -الكتب 
 حتقيق : علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود 

الفضل  ووح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، :  العالمة أبر   . 34
هـ ، دار النشر  1270:  تشهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي 
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 بريوت –: دار إحياء الَتاث العريب 

الروضة الندية شرح الدرر البهية ، حممد بن حسن خان القنوجي البخاري   . 35
 مكتبة الكوثر   1416ن حال ق ، ط ختريج / حممد صبحي حس 

 ز 
دي خري العباد البن قيم اجلوزية ، ت شعيب األرنؤوط ،  هزاد املعاد يف    . 36

 1417وعبد القادر األرنؤوط ، ط مؤسسة الرسالة ،  
 س 
سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ، :  حممد بن إمساعيل الصنعاين   . 37

  1379 -بريوت  -: دار إحياء الَتاث العريب   ، دار النشر  852:  تاألمري 
 ، الطبعة : الرابعة ، حتقيق : حممد عبد العزيز اخلويل

 سنن ابن ماجه ، أليب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين    . 38
 حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي ، ط  دار الكتب العلمية 

 سنن أيب داود ، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين   . 39
 مؤسسة الكتب الثقافية   1409فهرسة / كمال يوسف احلوت ،  ط   

 سنن الَتمذي ، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة   . 40
 دار احياء الَتاث  1415اعداد/ هشام مسري البخاري  ، ط   

الذهيب    . 41 قامياز  بن  عثمان  بن  أمحد  بن  حممد  عبدهللا  أليب  النبالء  أعالم  سري 
 هـ ت:شعيب األرانؤوط؛نعيم العرقسوسي. 1413.مؤسسة الرسالة بريوت 

 ش 
شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر    . 42

يف أصول الفقه ، :  حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي  
معهد   -هـ ، دار النشر : جامعة أم القرى  972:  ت املعروف اببن النجار  

حتقيق : د. حممد الزحيلي ،     هـ ، الطبعة : الثانية ، 1413 -العلمية  البحوث
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 د. نزيه محاد 

اهلمام    . 43 اببن  املعروف  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  ، كمال  القدير  فتح  شرح 
احلنفي ، على اهلداية شرح بداية املبتدي ، ختريج / عبد الرزاق غالب املهدي ،  

 دار الكتب العلمية   1415ط 
 ص 

الفارسي    . 44 بلبان  بن  بن علي  الدين  ، عالء  بلبان  ابن  ابن حبان بَتتيب  صحيح 
 مؤسسة الرسالة  1414حتقيق / شعيب األرنؤوط ، ط  

 صحيح ابن خزمية ، أليب بكر حممد بن اسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري  . 45
 املكتب اإلسالمي  1412حتقيق/ حممد مصطفى األعظمي ،  ط  

أليب عبدهللا حممد بن امساعيل بن ابراهيم بن املغرية بن بردزبه  صحيح البخاري     . 46
 البخاري اجلعفي  ،ط  املكتبة اإلسالمية ، تركيا 

، بشرح    . 47 النيسابوري  القشريي  بن احلجاج  صحيح مسلم ، أليب احلسني مسلم 
 مؤسسة قرطبة  1412أبو زكراي حيي بن شرف النووي ، ط  

 ط 
الفض  . 48 أليب   / احلفاظ  ط طبقات   / السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  دار    1ل 

 الكتب العلمية.
طبقات الشافعية الكربى ، لتاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد    . 49

الكايف السبكي ت عبد الفتاح حممد احللو ، وحممود حممد الطناجي ، ط هجر  
 1412الطبعة الثانية 

 غ 
حيىي زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري   غاية الوصول شرح لب األصول ، :  أبو  . 50

 هـ ، دار النشر : 926:  ت

 ف 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين    . 51
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 هـ 1410ط دار الكتب العلمية 

الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق )مع اهلوامش ( ، :  أبو العباس    . 52
هـ ، دار النشر : دار الكتب  684: تالقرايف أمحد بن إدريس الصنهاجي 

م ، الطبعة : األوىل ، حتقيق :  1998  -هـ 1418 -بريوت  -العلمية 
 خليل املنصور 

 ق 

جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي  ، ط  مؤسسة ،  القاموس احمليط    . 53
 الرسالة

د اجلبار  قواطع األدلة يف األصول ، :  أبو املظفر منصور بن حممد بن عب  . 54
  -بريوت   -هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية 489: تالسمعاين 
 م ، حتقيق : حممد حسن إمساعيل الشافعي1997 -هـ1418

 ك   
كتاب التلخيص يف أصول الفقه ، :  أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن    . 55

  -بريوت  -هـ ، دار النشر : دار البشائر اإلسالمية 478:  ت يوسف اجلويين 
 م ، حتقيق : عبد هللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري 1996 -هـ1417

ط     ، البهويت  إدريس  بن  يونس  بن  منصور   ، اإلقناع  منت  عن  القناع  كشاف 
 مكتبة نزار الباز  1417

 ل 
، دار   711: تلسان العرب ، :  حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري   . 56

 بريوت ، الطبعة : األوىل   -النشر : دار صادر  

:  تاللمع يف أصول الفقه ، :  أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي   . 57
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-هـ 1405 -بريوت   -، دار النشر : دار الكتب العلمية   476
 م ، الطبعة : األوىل1985

 م 
 ملبسوط ، مشس الدين  السرخسي ، ط دار املعرفة ا  . 58
من : أيب زكراي حمي الدين بن شرف    اجملموع شرح املهذب للشريازي ، لكل   . 59

النووي ، تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي ، حممد َنيب املطيعي ،  
 ط مكتبة اإلرشاد  

فتاوى شيخ اإل  . 60 تيمية ، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن  سجمموع  بن  الم 
 قاسم ، وساعده ابنه حممد  

  606: تاحلسني الرازي   احملصول يف علم األصول ، :  حممد بن عمر بن  . 61
  -الرايض  -، دار النشر : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : طه جابر فياض العلواين  1400
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